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ة ، التي ال َتبَِعَة فيها ، وَتْسَتِجيُب لَِداِعي الَهَوى  ذَّ َتْكَلُف النَّْفُس اإِلْنَسانِيَُّة بِاللَّ

 واللَّْهو ، يف مرحلة الشباب .

اِت ، ساعدهم على ذلك طبيعُة باِلدِهم ،  ذَّ َولُِشَعَراِء األَْنَدُلِس َوَلٌع شديٌد باللَّ

المُِح َشْخِصيَّتِِهْم ، وِسَماُتُهْم الِفْكِريَّة ، واتَِّجاَهاُتُهْم النَّْفِسيَّة ؛ فنََرى الَواِحَد ومَ 

 مِنُْهم َحِريًصا َعَلى اْستِيفاِء َتَماِم الُمْتَعة .

ولم َيْقَتِصُر األمُر عندهم على ذلك ، بل اْسَتْحَدُثوا َوَسائَِل جديدة غير محدودة 

تِِهْم ، بوصفها ُجْزًءا مَِن الُهِويَّة األَْنَدُلِسيَّة ؛ َفإِنَّ للُمْتَعة ؛ َتعْ  يَّ بِيًرا عن اعتزازهم بُحرِّ

ة ، َيُفوُز بَِها ُكلُّ ُمَغامٍِر َجُسور .  لُِكلِّ جديٍد َلذَّ

ْعِر  ِة فِي الشِّ وَيْهِدُف البحُث إَِلى الَكْشِف عن العالقة االرتباطيَّة بيَن الَفوِز بِاللَّذَّ

ة األَ  يَّ
َمات الَعْقلِ  وَجوَدة الَحَياة ، ويسعى لتحديد السِّ

ّ
 ، والتفكير اإِلْبَداِعي

ّ
ْنَدُلِسي

وا فِي َسبِيل َتْحِصيل ُسُبِل  السائدة لدى الُمْبِدِعيَن من ُشَعَراء األندلس ، الذين َجدُّ

ة ؛ من أجل تحسين إدراك ات ؛ إلشباع حاجاهتم المختلفة ودوافعهم الخاصَّ  اللَّذَّ

 أبعاد جودة الحياة لديهم .

ة ،  وقد جاء يف تمهيٍد ومبحثين وخاتمة ، واشتمل التمهيُد على : فلسفة اللَّذَّ

 ، 
ّ

َرة للتفكير اإِلْبَداِعي ( ، والنظريات الُمَفسِّ
ّ

ومصطلح )التفكير اإِلْبَداِعي

َرة لجودة الحياة .  ومصطلح )جودة الحياة( ، والنظريات الُمَفسِّ
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ةِ وَتنَاَوَل ال ذَّ  فِي الَفوِز بِاللَّ
ّ

ل َأَثر التَّْفكِيِر اإِلْبَداِعي ْعِر  َمْبَحُث األَوَّ فِي الشِّ

 
ِّ

 ِفي األَْنَدُلِسي
ّ

ْعِر األَْنَدُلِسي ِة فِي الشِّ ذَّ ، وَعَرَض الَمْبَحُث الثَّاين َأَثر الَفوز بِاللَّ

 الشعور بجودة الحياة .

ة يف وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ا ذَّ رتباط وثيقة بين الفوز باللَّ

 ؛ حيُث َظَهَر َأنَّ مجموعة الُمْبِدِعيَن من 
ّ

 والتفكير اإِلْبَداِعي
ّ

الشعر األندلسي

يَّة ، َتْعكِس مستًوى عالًيا من 
ة َتَميَُّزوا بسماٍت َعْقلِ ذَّ ُشَعَراِء األندلس َطالِبِي اللَّ

ات الَحَواس اإلحساس بجودة الحياة لديهم ؛ َفإِنَّ َتَصاعُ  اِت وانتقاَلَها من َلذَّ ذَّ َد اللَّ

ُق الَمنَْفَعة ، التي تتمثل يف  اِت النفس الَمْعنَِويَّة ، ُيَحقِّ الُمْبَتَكرة الَعاِجَلة إلى َلذَّ

 الشعور بجودة الحياة .

 
ّ

 ، َمْتُبوًعا باإلنجاز ، َسَبٌب للفوز باللذة يف الشعر األندلسي
ّ

إن التفكير اإلبداعي

 إلى تحسين إدراك أبعاد جودة الحياة . -بَِدوِرِه  -ا يؤدي ؛ مم

 ؛  وقد اْعَتَمْدُت على
ّ

 ، واْسَتَعنُْت بالمنهج النفسي
ّ

 التحليلي
ّ

الَمنَْهِج الوصفي

 ، مع تعليل األسباب التي 
ّ

اِت يف الشعر األندلسي بغرض الوقوف على أطيب اللَّذَّ

ْت إلى ِحْرص شعراء األندلس على االرت ات دون  -بِنََهٍم  -واء َأدَّ من َهِذِه اللَّذَّ

 ، )
ّ

ات ومصطلح )التفكير اإِلْبَداِعي غيرها ، ودراسة العالقة القائمة بين هذه اللَّذَّ

 ومقياس )َجودة الَحَياة( .

 التفكير اإلبداعي. -األدب األندلسي -: الفوز باللذةالكلمات المفتاحية 
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The winning of pleasure in Andalusian poetry, and its 
relationship to creative thinking and the quality of life 
Prof. Dr. Marwa Shehata Mahmoud Al-Shaqrafi  
Assistant Professor of Andalusian Literature - 
Department of Arabic Language and Literature - Faculty 
of Arts - Damanhour University 

Abstract: 
The human soul is tending to pleasure, and it responds 

to the needs and fun of youth. 
  And the poets of Andalusia have a strong love for the 

self , helped by the nature of their country , the features 
of their personality , their intellectual characteristics , 
and their psychological tendencies , so you see one of 
them eager to again that pleasure .                                

    And not only that , but they sought unlimited new 
means of pleasure as an expression of their pride in their 
freedom as part of the Andalusian identity , for every 
new pleasure is won by every adventurer .                                                                  

The research aims to reveal the correlation between 
winning pleasure in Andalusian poetry, and the quality of 
life, and seeks to determine the prevailing mental traits 
of the creators of the Andalus poets, who worked hard in 
obtaining pleasure ways to satisfy their different needs 
and their own motivations , and to improve awareness of 
the dimensions of quality of life. 

The research is in a preliminary , two topics and a 
conclusion ,and the introduction included : the 
philosophy of pleasure , the term (creative thinking) and 
the theories produced for creative thinking the term 
(quality of life) , and theories explaining the quality of 
life.  
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The first topic dealt with the impact of creative 
thinking on winning pleasure in Andalusian poetry , The 
second topic presented the effect of winning pleasure in 
Andalusian poetry on the feeling of life.                                                                       

The results of the study indicated a close correlation 
between winning pleasure in Andalusian poetry and 
creative thinking , as a group of creators of  Andalusian 
poetry who sought pleasure were distinguished by 
mental features that reflected a high level about the 
sense of the quality of life they have , the rise of pleasure 
and its transmission from the creative , urgent senses of 
the same moral soul , brings the benefit , which is the 
feeling of the quality of life.                                                       

Creative thinking , followed by achievement , is a cause 
of winning pleasure in Andalusian poetry. This , in turn , 
improves awareness of the dimensions of quality of life                                                                                       

I based on the descriptive analytical approach , and 
used the psychological approach , with the aims of 
delighting the best in , Andalusian poetry , explaining the 
reasons that led to the eagerness of Andalusian poetry 
to obtain voraciously from these exclusives , and to study 
the relationship between these pleasures , and the term 
of (creative thinking) Quality of Life Scale . 

Keywords: winning pleasure - Andalusian literature - 
creative thinking.                                                                    
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افَِيِة ، َغير الَمُشوَبة بَِأَذى ، وَتْسَتِجيُب لَِداِعي  ة الصَّ ذَّ َتْكَلُف النَّْفُس اإِلْنَسانِيَُّة بِاللَّ

َباِب ، وَمنَْهُل  الَعيِش َعْذب ؛ حيُث َتْسَحُب َذيَل  الَهَوى واللَّْهو ، يف مرحلة الشَّ

وُق الَمَرِح والتََّصابِي  ٍة َوَطَرَها ، وَيْمَلُؤَها األََمُل ، وُيْغِريَها الشَّ ؛ َحتَّى َتْقِضي مِْن َلذَّ

ا ُيكْ  ِسُب ، وَتْطُرَد الَهمَّ َعْن َنْفِسَها َوَأْفَكاِرَها ؛ فال َيَجُد الُحْزُن إَِلى َقْلبَِها َسبيالً ؛ مِمَّ

 الَحَياَة َبْهَجًة . 

وقد استمتع شعراُء األندلِس بالَحَياِة ، وَنِعيِم َأَطايِبَِها ، وأصناِف ُمَتِعَها ، فِي 

اِت ؛ فتهالكوا على َطَلبَِها ،  َسَعاَدٍة َما َينَْقِضي َفيُضَها ، وكان َلُهْم َوَلٌع َعِجيٌب باللَّذَّ

الِِب َشَهَواتِِهْم ، وانساقوا وراء اللهو ، ، وَأْصَغوا إلى َمطَ وأسرفوا يف تمجيدها 

َساَعَدُهْم على ذلك طبيعُة باِلدِهم ، وَمالمُِح َشْخِصيَّتِِهْم ، وِسَماُتُهْم الِفْكِريَّة ، 

؛ فنََرى الَواِحَد مِْنُهم َحِريًصا َعَلى اْستِيفاِء َتَماِم الُمْتَعة ، ُيِجيُل  واتَِّجاَهاُتُهْم النَّْفِسيَّة

َباالطَّ  َسن َجِذاًل ؛ لَِينَاَل الُمنَى ، وَيْحُصَد  ْرَف فِي َروَضِة الصِّ َخالَِع الِعَذار َخلِيَع الرَّ

ة َعيش ، َتَقرُّ بَِها الَعيُن ، وَيْغَتنُِمَها َقْبَل  َأْطَيَب الَجنَى ؛ إِنَُّه ُيَباِدُر ُفْرَصَة ُأْنسِ ِ َلذَّ

ام .َفَواتَِها  وَّ  ، وال َيَخِف اللُّ

َع ُشَعَراُء األندلس الُمْبِدُعوَن وقد تَ  ِة ، ولم  -يف شغٍف  -َطلَّ ذَّ إلى الَفوِز بِاللَّ

َيْقَتِصُر األمُر عندهم على ذلك ، بل اْسَتْحَدُثوا َوَسائَِل جديدَة غيَر َمْحُدوَدٍة للُمْتَعة 

تِِهْم ، بوصفها ُجْزًءا من الُهِويَّة األَ  يَّ ْنَدُلِسيَّة ؛ َفإِنَّ لُِكلِّ ؛ َتْعبِيًرا عن اعتزازِهْم بُحرِّ

ة ، َيُفوُز بَِها ُكلُّ ُمَغامٍِر َجُسور .  جديٍد َلذَّ

وَتتَِّسُم الشخصيَُّة األندلسيَُّة بَمالحة الُفَكاَهة ، وُحْسن الَهيئة ، وطِيب الرائحة ، 

ة المالحظة ، وَسَعة  ْهن ، وصفاء القريحة ، وُقوَّ ة الذِّ وحالوة اللَِّسان ، وِحدَّ

ْغَبِة فِي اْنتَِهاِز ُفْرَصتِها ، بما ُينَاِسُب ا إِلْدراك ، وُحبِّ الحياة ، واإِلْقَباِل َعَليها ، والرَّ
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يَّة ، وَيتَِّفُق مع َأْبَعاِدُهْم الَفْلَسِفيَّة ، 
مستوياهتم الثقافيَّة ، وُيَلبِّي َحاَجاتِهم الَعْقلِ

السياسيَّة ، وقَِيم َحَضارهتم ، وعاداهتم االجتماعيَّة ، وأوضاعهم االقتصاديَّة و

َرْت  يف تكوين  -تأثيًرا بالًغا  -ومطالب عصرهم ، وغيرها من األمور التي َأثَّ

يَّة الُمَتَغيَِّرة .
َرات البِيئِ  الشخصيَّة األَْنَدُلِسيَّة ، وأثبتت قدرهتا على التكيُّف مع الُمَؤثِّ

 ُشَعَراِء األندلس الُمْبِدِعيَن للف
َ

ِة له َمْغًزى كبير ، وغيُر َخاٍف أنه إِْن َسْعي ذَّ وز باللَّ

إذا أصاب المرَء سروٌر عميق َتَغيََّرْت ُصوَرُة األشياِء يف عينيه ؛ فرآها ِب ِمِنَْظاٍر 

 َجَمااًل وَرونًقا .  -من نفسه  -َجِديد بعد أن َيْخَلَع عليها 

ِة ، واختال ذَّ  على الفوز باللَّ
ُّ

س الُمْتَعة ، واالستمتاع وَيْحِرُص الشاعُر األندلسي

بمباهج الحياة ، قبل إعراض الزمان ، وُنُزوِل المشيب ، وَتَغيُِّر األوطان ، وَهْجِر 

 األحباب والِخالَّن .

تِِهم  ر ، ولُِقوَّ لقد أطلق شعراُء األندلِس الِعنَان لخيالهم النَِّشط َحتَّى ُيَصوِّ

ة ، وهي الغاية الُعْلَيا التي ينشدوهنا ، اإلبداعيَّة َحتَّى تبتكر ؛ من أجل الفوز باللَّ  ذَّ

يقتنصون أكرب عدد من الُفَرص ويبذلون يف سبيلها أقصى الجهد والطاقة ؛ فهم 

ُلو  ا أكرب قدر من النشوة والسعادة .السانحة ؛ لُِيَحصِّ

لَ  ()والتَّْفكِير مِْن َأَجلِّ النَِّعِم التي َأْنَعَم اهلُل  ُه بِه على هبا على اإلنسان ، وَفضَّ

سائر الكائنات ؛ ألنَّه ُيْحِيي ُشُعوًرا عميًقا يف اإلنسان بما بينه وبين الكون من 

ل يف أحوال  وشائج سامية ؛ لذا َأَمَره اهلُل بإعمال العقل يف إبداع الكون ، والتََّأمُّ

الموجودات ، والسعي يف مناكب األرض ، وَدَعاُه إلى التفكير ؛ بوصفه فريضًة 

َية إلى تحقيق الغايات  -ة ، وعن طريق التفكير إسالميَّ   -يف الوسائل الُمَؤدِّ

ا  مَّ
نستطيُع مواجهة المشكالت وَحّلها ، وإدخال البهجة والسرور على النفس ؛ مِ
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وَق ، وَيْسَتِحثُّ اإلرادة الواعية ؛ فيزيد  ْهن ، وُيْصِقُل الذَّ ي الَبَدن ، وَيْشَحُذ الذِّ ُيَقوِّ

 خصيِة الَمْرِء واستقالله ؛ َحتَّى َيْبُلَغ َمْأَرَبه .ذلك يف ُنُموِّ ش

 من َتَفاُعٍل بين الفرد والبيئة ، وُيْعِطي ُفَرًصا جديدة 
ُّ

 -وَينُْتُج التفكيُر اإلبداعي

ة  َرافة للتحسين والتطوير ، لم ُيْسَبْق إَِليَها من قبل ، و -ُكلَّ الِجدَّ ال َتْخُلو من الطَّ

ُن َمْعنَى الُنُزوِع إلى التغيير ، والوصوِل إلى الجديد بديالً من ، وَيَتَض والتَّْشِويق  مَّ

 التقليدي القديم ؛ فهو ُخُروٌج عن المألوِف الُمْعَتاِد . 

 َمْصَطَلُح )جودة الحياة( باهتماٍم بالٍغ ، لدى العامليَن يف َميَدان 
َ

وقد َحظِي

ة ، وِعْلِم النفس ، والرتبية ، والتعليم ، وا حَّ الجتماع ، والفلسفة ، والفّن ، الصِّ

واإلدارة ، والقيادة ، والتنظيم ، والسلوك ، والثقافة ، والحضارة ، واإلبداع ، 

والقانون ، واألْخالق ، والَمنْطِق ، والتنمية ، وحقوق اإلنسان ، واالقتصاد ، 

العامَّ  واإلنتاج ، والبيئة ، والسياسة ، والجغرافيا ، وغيرها . وهو َيْعنِي : التقييمَ 

 لحياة الفرِد كما ُيْدِرُكَها بِنَْفِسِه .

 أَهْدَافُ البَحْثِ :

ْعِر  ِة فِي الشِّ َيْهِدُف البحُث إَِلى الَكْشِف عن العالقِة االرتباطيَّة بيَن الَفوِز بِاللَّذَّ

َمات العَ   وَجوَدة الَحَياة ، ويسعى لتحديد السِّ
ّ

 ، والتفكيِر اإِلْبَداِعي
ّ

ة األَْنَدُلِسي يَّ
ْقلِ

وا فِي َسبِيِل َتْحِصيِل ُسُبِل  السائدِة لدى الُمْبِدِعيَن من ُشَعَراء األندلس ، الذين َجدُّ

ة ؛ من أجل تحسين إدراك  ات ؛ إلشباع َحاَجاتِِهْم المختلفة وَدَوافِِعِهْم الخاصَّ اللَّذَّ

 أبعاد جودة الحياة لديهم .



  

 

 الفَوزُ بِاللَّذَّة فِي الشِّعْرِ األَنْدَلُسِيِّ، وَعِالقَتُهُ بِالتَّفْكِيرِ اإلِبْدَاعِيِّ وَجَودَةِ الحَيَاة 
 

 

 
 

 

 

 مَنْهَجُ البَحْثِ :

 ؛ بغرض اْعَتَمْدُت على الَمنْ 
ّ

 ، واْسَتَعنُْت بالمنهج النفسي
ّ

 التحليلي
ّ

َهِج الوصفي

 ، مع تعليل األسباب 
ّ

اِت التي َزَخَر هبا الشعر األَْنَدُلِسي الوقوِف على أطيب اللَّذَّ

ْت إلى ِحْرص شعراء األندلس على االرتواء  اِت  -بِنََهٍم  -التي َأدَّ ذَّ من َهِذِه اللَّ

ات ومصطلِح )التفكير ُدوَن غيرها ، ودراسِة ال عالقِة القائمِة بين هذه اللَّذَّ

( ، ومقياِس )َجودة الَحَياة( .
ّ

 اإِلْبَداِعي

وقد جاء البحُث يف تمهيٍد ومبحثين وخاتمة ، واشتمل التمهيُد على : فلسفة 

 
ّ

َرة للتفكير اإِلْبَداِعي ( ، والنظريات الُمَفسِّ
ّ

ة ، ومصطلح )التفكير اإِلْبَداِعي ذَّ ، اللَّ

َرة لجودة الحياة .  ومصطلح )جودة الحياة( ، والنظريات الُمَفسِّ

ْعِر  ِة فِي الشِّ  فِي الَفوِز بِاللَّذَّ
ّ

ل َأَثر التَّْفكِيِر اإِلْبَداِعي وَتنَاَوَل الَمْبَحُث األَوَّ

ْعِر األَ  ِة فِي الشِّ ذَّ  ، وَعَرَض الَمْبَحُث الثَّاين َأَثر الَفوز بِاللَّ
ِّ

 ِفي األَْنَدُلِسي
ّ

ْنَدُلِسي

 الشعور بجودة الحياة .
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م
َ
 ت

 أواًل : َفْلَسَفُة اللَّذَِّة : 
ة  ذَّ نِْسبِيَّة ُمَتَغيَِّرة تختلف باختالف الزمان ، والمكان ،  (Pleasure)اللَّ

واألحوال ، واألذواق ، والطبائع ، والثقافات ، وتتغير بِتََغيُّر األهواء الفرديَّة ، 

، فضالً عن ؛ فما ُيَوافُِق شخًصا قد ال ُيَوافُِق مَِزاَج اآلَخِر خصيَّة والرغبات الش

ة عند الشاعر الواحد ، باختالف الُعْمر ، وزيادة الِخْبَرات  اختالف َمَذاق اللَّذَّ

 والتََّجاِرب .

ْخِصي وما َيْصُدُر عنه من أعمال ،  ة ِرَضا الَمْرء عن ُسُلوكِه الشَّ ذَّ وال وَتْعنِي اللَّ

ُه تُ  ة يف ُكلِّ َفْرٍد بالدرجة نفسها ؛ وُيَؤيُِّد َذلَِك َأنَّ ذَّ ُر اللَّ ال َيْجَتِمُع فِي َرُجٍل َشْهَوُة  »َؤثِّ

ة ... َفإِنَّ َشْهَوَة ُكلِّ َرُجٍل َعَلى َقْدِر َتْركِيبِِه َومَِزاِجِه   .  (1) «ُكلِّ َلذَّ

ا حين يكون ُكلُّ َواِحٍد مِنُْهَما يف َتنَاُغم الَعْقل َوالِجْسم َمعً » وتقوم السعادة على 

تحوي ضمانات رئيسة » ، وَيْبَحُث اإلنساُن عن السعادة ؛ ألهنا  (2) «أفضل حاالته 

الجانب من » ، والعقل هو ذلك ( 3) «لَِصوِن الذات ، والوجود الُمْسَتِمر لِلَفْرد 

 الذي َيَقُع عليه ِعْبء إرشاِدَنا إلى 
ّ

طريق السعادة ؛ فإذا افتقدنا الكَِيان اإِلْنَسانِي

إِْن كانت ، وغيُر خاٍف َأنَُّه  (4) «السعادة ؛ فمعنى هذا أن العقل ال ُيَؤدِّي وظيفته 

ة  ذَّ ة ، » اللَّ حَّ ْقم إلى الصِّ صحيحة َساَقت البدن من النقص إلى التمام ، ومن السُّ

ِذيلة إل  .( 5)« ى الَفِضيلة وكذلك تسوق النفس من الَجْهِل إلى الِعْلم ، ومِن الرَّ

ات عقليَّة ، وهي َأْقَوى أثًرا ، وأطوُل أجالً ، وأقرُب  ات َلذَّ ويوجد من اللَّذَّ

ة َفاِعلة ؛ فإهنا وهي ، ( 6)ُحُدوًثا ، وآكُد ُوُقوًعا من غيرها  ال تصير يف وقت آخر » َتامَّ

ة ، وال تنتقل عن حالتها بل هي ثابتة أبًدا  يَّة ؛ َيْكرَ ، و( 7)« غير َلذَّ
َة الَعْقلِ ْبُع اللَّذَّ ُه الطَّ

اْنَصَرَف اإلنساُن إليها بمعرفته وتمييزه ، احتاج فيها إلى َصْبٍر ورياضة ؛  »َفإِِن 
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َب لها ، انكشف له ُحْسنَُها وهباؤها ، وصارت عنده  َر فيها ، وَتَدرَّ َحتَّى إذا َتَبصَّ

    .( 8)« بمكاٍن يف الُحْسن 

ُه َمَطالَِبُه ِوْجَهًة وَغيُر َخاٍف َأنَّ ا ة ، وُيَوجِّ ذَّ ْخَص الذي يرغب يف َمِزيٍد مَِن اللَّ لشَّ

ة َيْمنَُح الَمْرُء  ، (9)واقعيَّة ، َخلِيٌق بَِأْن َيُكوَن أوفَر سعادًة وَأْنَبَه ِذْكًرا  والفوز باللَّذَّ

 ، 
ّ

ُمَسانِد ال والِوَفاق مع الوجود الُمِحيط بهاإلحساس بالرضا ، واالتزان النفسي

 ، واألُْنس بالحياة .له

 اللَّذَُّة ِعْنَد َفالِسَفة الُيوَنان :أ( 
ُة ِعنَْد ُسْقَراط  -1  ق . م( : 399)ت (Socrat)اللَّذَّ

ة عند ُسْقَراط تعني الفضيلة ، والفضيلة  ذَّ وقيل لُسْقَراط طريق السعادة ، اللَّ

 . (10)« لتََّعلُّم ، وسماع األخبار أيُّ األشياء َأَلذُّ ؟ قال : األدُب ، وا» يوًما : 

ة  -عنده  - والسعادة ليست يف المظاهر الخارجيَّة الماديَّة ، كالجمال ، أو الُقوَّ

ا ُيْشبُِه هذه الصفات ، ولكنها نتيجة حالة  ، أو الثََّراء ، أو المجد ، أو شيء مِمَّ

َرات معنويَّة خالصة ، تتحقق إذا استطاع الَمْرُء أن ُيالئَِم بين ر غباته والُمَؤثِّ

الخارجيَّة التي يوجد فيها ، والحكيم َمْن ال يشغل نفسه بالرغبات التافهة ، ويهتم 

 .   (11)بالرغبات التي ُتْعِلي مِْن قيمته يف َنَظِر َنْفِسه 

ُة ِعنَْد  -2  ق . م( : 347( )ت Platonَأْفالُطون )اللَّذَّ

ة تعني الفضي ذَّ لة ، وتجتمع الفضائل يف النفس َوْحَدها ؛ يرى َأْفالُطون أنَّ اللَّ

َد  ة والَعَدالة( ، وأكَّ لذلك جعل السعادة يف ُقَوى النفس )الحكمة والشجاعة والِعفَّ

، وجعل الفضيلة الُعْلَيا هي )الَعَداَلة( ، ( 12)َأنَّ هذه الفضائل كافية لتحقيق السعادة 

 .( 13)طريق العقل  التي َتْكُمن يف َتَواُزن وَتَواُفق ُقَوى النفس عن
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إِنَّ للنفس » هـ( عن َأْفالُطون قوله : 414وقد َنَقَل أبو َحيَّان التوحيدّي )ت

ا التي َتنَْفِرُد هبا  ة مشاركة للَجَسد ؛ فأمَّ دة عن الَجَسد ، ولذَّ ة لها مجرَّ تيِن : لذَّ لذَّ

ام والشراب وغير النفس فهي الِعْلم والِحْكَمة ، وأما التي ُتَشاِرك فيها الَبَدن فالطع

  . (14)« ذلك 

 لفلسفته التي 
ّ

ُد الجانب المثالي ويشير أفالطون بإصبعه إلى األعلى بما ُيَؤكِّ

 . (15)تبحث عن الحقيقة يف أعماق النفس 

ُة ِعنَْد َأِرْسُطو -3  ق . م ( :322)ت (Aristoteles) اللَّذَّ

ة  ذَّ له شعور ُيَضاف إِلى ُكلِّ عَ  -ِعنْد َأِرْسُطو  -اللَّ ، وهي تنشأ ( 16)مل َخير َفُيَجمِّ

 » عن 
ّ

، إهنا سبٌب ضروريٌّ للسعادة ،  (17)« الفعل الُمَوافِق لَِطبِيعة الكائن الحي

، وعلى ( 18)لكن بشرط أن تستند إلى العقل ، بوصفه الُمَؤثِّر الذي ُينَظِّم الحياة 

َد َأِرْسُطو بين الخير األعلى  الفرد أن يكون فاضالً ليكون سعيًدا ، وقد َوحَّ

، وأشار بإصبعه إلى األسفل بما يؤكد أن جوهر فلسفته أكثر ُقْرًبا من  (19)والسعادة 

 . (20)الواقع واإلنسان 

ا ، هو اإلنسان السليم ِجْسًما ، الُمَتَواِزن َعْقالً ، الذي يعيش يف  والسعيُد َحقًّ

َد َنْفَسُه بأنو اع المعرفة المختلفة دون أن مجتمع َيُسوُدُه السالم ، ويستطيع أن ُيَزوِّ

النشاط والحيوية قبل كل  » وتتطلب السعادة،  (21)ُيْهِمَل ُشُؤوَن َحَياتِه الَماِديَّة 

شيء ؛ فاإلنسان الذي يعيش يف ُخُمول ، ويقضي حياته يف تراٍخ وَتَكاُسٍل ال 

 . (22) «يمكن أن يكون سعيًدا 

 من حيث ال -وَيْخَتلُِف الناُس يف فهم السعادة 
ّ

ُلوك األخالقي إلى ثالث  -سُّ

ة ، وِضّد هؤالء  ذَّ ة الغليظة ، وهي ترى السعادة يف اللَّ مراتب : الطبائع العامَّ

أصحاب العقول الممتازة النشيطة ، وغايتهم تحقيق السعادة يف المجد ، أو 
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الكرامة السياسيَّة ، أما المرتبة الثالثة فهي حياة الحكمة والتأمل ، وهي َتَمام 

 .( 23)عادة عند أرسطو الس

ُة ِعنَْد َأبِيُقور) -4  ق . م( :  270( )تEpicureاللَّذَّ

ة عند أبيقور ُمَراِدَفة للخير األسمى ) ذَّ وَتْعنِي ( ، Good The Highestاللَّ

ر َصْفَو الَعْقلِ  ا ُيَعكِّ ، وهي غاية الحياة ؛ ألنَّها تجلب  (24) التََّخلُّص من األلم ، ومِمَّ

ُة هي بداية » ، يقول أبيقور :  (25)« أو ما ُيَماثُِلَها )العيش الرغيد(  »السعادة ،  ذَّ اللَّ

 .  (26)« الحياة السعيدة وغايتها 

يَّة ، بل ويذهب إلى أنه  ات الِحسِّ ينبغي للعاقل )الحكيم( أال يقتصر على اللَّذَّ

ُر النفس يَّة ، التي ُتَحرِّ
ة الَعْقلِ ذَّ من الحقد والخوف ،  يتسامى ليصل إلى ُأُفق اللَّ

ات ؛ ألهنا ال تختصُّ  (27) وتساعد على ُهُدوء الَعْقل والبال ، وهي أسمى اللَّذَّ

؛ لذا من  (28)بالحاضر فحسب ، وإنما َتُمدُّ ظاللها على الماضي والمستقبل 

ق » الضروري  يَّة الموقوتة التي قد تنقضي دون أن ُتَحقِّ ات الحسِّ استبعاد اللَّذَّ

ة ؛ َحتَّى ال تنقلب إلى ألم سعادتنا ، و ذَّ كذلك ينبغي َتَجنُّب المبالغة يف طلب اللَّ

ة  حَّ  .( 29)« بما ُتْحِدُثُه من إِْجهاد واِعتالل للصِّ

وح والَجَسد ، وأكد أن الطريق إلى  ُكون ، وُمْتَعة الرُّ وقد اعرتف بُمْتَعة السُّ

ة أصالً ، والسعادة ناشئة عنها ، ، وجعل  (30)الُمْتَعة ال ُبدَّ مِْن َأْن يتوسطه العقل  ذَّ اللَّ

ة ة يؤدي إلى عواقب  ال الثابتة وَيْقُصُد هبا اللَّذَّ ذَّ الُمَتَغيَِّرة ، وأكد أن اإلفراط يف اللَّ

ة عندما َيْتَبُعَها ألم ، ونتقبل األلم  ذَّ غير محمودة ؛ لذا ينبغي لنا أنَّ نتجنب اللَّ

يَّة .
ة َعْقلِ  عندما َيْعُقُبه َلذَّ
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 ب( اللَّذَُّة ِعْنَد َفالِسَفِة الَعَرِب :
َرَبَط َفالِسَفُة الَعَرِب بين دراسة مشكلة النفس اإلنسانيَّة ، وما َيْتَبُعَها من 

ة والسعادة  ذَّ  .( 31)الحديث عن العقل ومراتبه ، ودراسة موضوع اللَّ

ُة ِعنَْد َيْعُقوِب الكِنِْدّي )ت نحو  -1  هـ( :260اللَّذَّ

ْنِدي أن تحصيل السعادة هو الهدف الذي يسعى له الناس ، ودعا إلى رأى الكِ 

الرضا والقناعة يف كل األحوال ، واهتم بالسعادة العقليَّة والروحيَّة يف مقابل إماتة 

َلة  ات التي تتصل بالحواس الخادعة والُمَضلِّ  .( 32)الشهوات واللَّذَّ

اِزي )ت -2 ُة ِعنَْد َأبِي َبْكر الرَّ  ( :  هـ313اللَّذَّ

ُة عند أبي بكر الرازي يف إدراك المالئم ، والراحة من األلم  ذَّ ؛ َفإِنَّ  (33)َتَمثََّلت اللَّ

ات الحاضرة وِحيَّة الَباقَِية ، وما َيْتَبُعَها ،  الَعْقَل يدعو إلى َتْرك اللَّذَّ ة الرُّ ذَّ وَطَلب اللَّ

» ، يقول : إِْن كانت ( 34) دلمن سعادة ، تتحقق عن طريق اقتناء العلم واستعمال الع

ات العاَلم الذي ال موت  ات الدنيا وآالمها ُمنَْقِطَعًة بانقطاع الُعْمر ، وكانت َلذَّ َلذَّ

ًة َبائَِدًة ًمنَْقطَِعًة ُمَتنَاِهَيًة  فيه دائمًة غير ُمنَْقِطَعة وال ُمَتنَاِهَية ؛ فالَمْغُبون َمِن اْشَتَرى َلذَّ

 .( 35)« منقطعة وال ُمَتنَاِهَية  بَِدائَِمة َباقَِية غير

ات النفس الثابتة على لذات البدن العاجلة إنه  ُل لذَّ ؛ ألنَّ السعادة يف ُيَفضِّ

مو بالعقل لعالج عيوب النفس وهتذيبها ، أو  بعبارة  -صالح األخالق ، والسُّ

وِحيَّة .  -مختصرة  ة الرُّ  إهنا يف اللَّذَّ

ُة ِعنَْد َأبِي َنْصر -3  هـ( :  339الَفاَرابِي )ت اللَّذَّ

ات  َث َأُبو َنْصر الَفاَرابِي يف )رسالة التنبيه على سبيل السعادة( عن اللَّذَّ َتَحدَّ

ات  -اللمس  -الذوق  -البصر  -التي تتبع المحسوس )السمع  الشم( ، واللَّذَّ

َياسة  ح -الَغَلبة  -التََّسلُّط  -التي تتبع المفهوم )الرِّ ات  الِعْلم( ، وَصرَّ بأن اللَّذَّ
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اِت النَّْفِسيَّة ،  يَّة هي القوة الصارفة عن أكثر الخيرات ، وَخصَّ الِفْكَر باللَّذَّ الِحسِّ

 وأبان أن المقصود اإلنساينّ ثالثة : اللذيذ والنافع والجميل .

َعادة ، وَيْحُصُل  ة ُمْرَتبَِطة بِالسَّ ذَّ ة يف كل فعل هي الغاية ، واللَّ ذَّ وجعل اللَّ

ْنَساُن على السعادة عن طريق اكتساب الفضائل األخالقيَّة ، واإلنسان السعيد اإلِ 

ا كان إدراك السعادة يتحقق بمعرفة الَجِميل وفِْعلِِه ؛  هو اإلنسان الفاضل ، َوَلمَّ

ُم الَمنْطُِق  َعاَدُة بالفلسفة ، التي َتْحُصُل بَِجوَدِة التمييز ؛ لذا ُيَقدَّ فالزٌم أن ُتنَاَل السَّ

ُق الَخيَر األَْسَمى ، وَأْسَمى  على ما ِسَواُه مَِن الُعُلوم ؛ َفإِنَّ الَمنْطَِق هو ما ُيَحقِّ

الَخيَرات هي عقل اإلنسان ، وبقدر َسْعِي اإلنسان لبلوغ الخير تكتمل سعادته ، 

ال َمَحاَلة  -ويتشوق اإلنسان إلى السعادة على أهنا خيٌر َمْطُلوٌب لذاته ، وُكلُّ َخيٍر 

 .( 36)ُمَؤثِّر  -

ُة ِعنَْد ِمْسَكَوْيه )ت -4  هـ( :421اللَّذَّ

َة َخالٌص من ألم ، وَراَحٌة مِْن َتَعب  ذَّ ، ويؤكد أنَّ كمال  (37)يرى مِْسَكَوْيه أن اللَّ

ات الَمْعنَِويَّة  ات البدنيَّة ، » ؛ َفإِنَّ َمْن  (38)اإلنسان يف اللَّذَّ  لِنَْفِسِه بتحصيل اللَّذَّ
َ

َرِضي

 بَِأَخسِّ الُعُبوِديَّة ألََخسِّ الَمَوالِي ... و
َ

جعلها غايته ، وأقصى سعادته ؛ فقد َرِضي

نِيَئة ، التي ُينَاِسُب هبا الخنازير ، والخنافس ، والديدان  ألنه صار عبًدا للنفس الدَّ

 . (39) «... التي تشاركه يف هذا الحال 

ة النَّْفس والِجْسم َمًعا ( يف حصول الخيرات التي وتتحقق السعادة )ِصحَّ

ُلَها اإلنساُن بإرادته الواعية .  ُيَحصِّ
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ُة ِعنَْد اْبِن ِسينَا )ت -5  هـ( :428اللَّذَّ

ة  ذَّ إدراك ونيل لوصول ما هو عند الُمْدِرك كمال وخير ، من  »جعل ابن سينا اللَّ

 . (40) «حيث هو كذلك 

ة وأعلن أن سعادة اإلنسان يف الدنيا تتكون مِْن َنوَعي يَّ ات ِحسِّ ات : َلذَّ ِن من اللَّذَّ

ات معنويَّة : مرتبطة بحاجات النفس ، وهي أعظم  : ُمْرَتبَِطة بَِشَهَواِت الَبَدن ، وَلذَّ

  . (41)وأرقى 

ة ، والسعادة ، والُمْتعة ، والُمَواَفَقة  ذَّ مما سبق يتضح أن الفالسفة ربطوا بين اللَّ

والراحة ، وإشباع الرغبة ، والخير األسمى ، ، والعيش الرغيد ، وإدراك المالئم ، 

َما ُيْشَتَكى والمنفعة ، والفضيلة ، والحركة اللطيفة ، والخالص من األلم ، وَتْرك 

 .   مِنْهُ 
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 ِشَعاُر َطاِلِبي اللَّذَّة ِمْن ُشَعَراِء اأَلْنَدُلِس امُلْبِدِعنَي :
ة ال ُبدَّ من أن تتجاوز  لقد َوَقَر يف نفوس شعراء األندلس الُمْبِدِعيَن أنَّ  ذَّ اللَّ

لَّذة  اِت ، وَيْصَعُدوَن بالَّ النفس إلى اآلخرين ؛ بحيُث َيْخُرُجوَن مِْن ِضيِق الذَّ

ة ؛ لذا طالبوا  ِة الَجَماِعيَّة ، وَيْلَتِمُسوَن المنفعة العامَّ ذَّ الفرديَّة ، إلى ُأُفق اللَّ

ة الَحاِضَرة  وا بتحصيل قِْسٍط وافٍر مِن اللَّذَّ ألكرب َعَدٍد ُمْمكِن من الناس ، وَعدُّ

ة غايًة من الضروري أن  ذَّ ة عمالً واِجَب األداء ، والفوَز باللَّ ذَّ ُر اللَّ العمَل الذي ُيَوفِّ

 يسعى لها الجميُع .

ة من ُشَعَراِء األندلس الُمْبِدِعيَن :  ذَّ ونستطيع أن نقول : إِنَّ ِشَعار طالبي اللَّ

ٍة مديدة موصولة ؛ بَِأْن  )ُنِريُد َأْن َنَرى يف ُكلِّ َوْجٍه َبْسَمًة َعْذبًة ؛ لذا دعنا َنِعْش يف َلذَّ

َما َسنََحْت ، َقْبَل َفَواتَِها ، وال  ْهِر ، ُكلَّ َنْغَتنَِم ُفْرَصة الحياة ، التي َتُجوُد هبا َيُد الدَّ

َة الَيوِم إلى الَغِد ؛ كي نحظى بسعادٍة غامرة ، ونَ  ُر َلذَّ ِعيُش َحَياًة َهاِدَئة هانئة ، ُنَدخِّ

بعيدة عن النََّصب والَكّد ؛ َفإِنَّ ما مضى لن يعود ، َوالَعيُش َأْجَمُع ، ُكلُّ الَعيِش ، 

اِت عالنيًة باِل إخفاء .  -إذن  -فِي الَمَرِح ؛ فلنذهب   إَِلى ُأُفِق اللَّذَّ

اّب َأْن َينَْعَم بِالَحَياِة ، وَيْسَحُب ُذُيو ِة وعلى الشَّ َل اللَّْهِو ، باذاًل َنَشاَطُه يف تذليل َأيَّ

ة ، وَيَتَجنَّب األلم قدر اإلمكان ؛ وإهنا  ذَّ َعَقَبٍة َكْأَداء َتْعَتِرُض طريقه أمام الفوز باللَّ

ِة يفوز ، وَمن  ذَّ َلَصْفَقٌة رابحة ؛ فإنه بذلك ُيْدِرُك ُكلَّ األَماين ؛ فإن َمْن َيْشَتِري اللَّ

َقاُء َسبِيالً إَِلى َقْلبِهِ ُيْكَتب َلُه  ِعيُد ال َيْعِرُف الشَّ ِة َيْسَعُد ، َوالسَّ ذَّ ؛ فإن  الَفوُز بِاللَّ

ة والسعادة  ذَّ  ينبغي أال يكون إال لتحقيق اللَّ
َ

ْعي ، ألنَّ َمْن ُيَصاِحب الُهُموَم ، ال السَّ

ُق مكسًبا( .  ُيَحقِّ
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ٌة يف األندلس  ُخُدود الورد ، وُعُيون النَّْرِجس ، دون إحضار » وهل َتْكَتِمُل َلذَّ

ر ، وَمَباِسم ُقُلوب الَجوز  كَّ َفْرَجل ، وُقُدود َقَصب السُّ وَأْصَداغ اآلس ، وُنُهود السَّ

اح ، وُرَضاب اْبنَة الِعنَب  فائدة الُمْلك  »؛ إهنم يذهبون إلى أن  (42) «، وُسَرر التُّفَّ

ذَّ  ِم واللَّ  .( 43) « ةَقْطع الَعيِش فِيِه بِالتَّنَعُّ

ُدوَن مع األمير   أبي القاسم عبد اهلل بن سليمان بن َيْخُلف الَكْلبِّي وكأهنم ُيَردِّ

 قوله : )الوافر(

ـــــا َلـــــْم ُينََعْمنِـــــي َحَيـــــايِي   إَِذا َم

 

 (44)َفَما َفْضُل الَحَيـاةِ َعَلـا الَمَمـاِت  

ُح   ة ،  هـ( بأنه لن يتوانى عن255)ت يحيا بن َحَكم الَغَزالَوُيَصرِّ ذَّ تحصيل اللَّ

 يقول : )السريع(

َ الالالالالالالالْ ََ الالالالالالالال    َم  ََمْهالالالالالالالاليَس العالالالالالالالالَْ َاِنَيالالالالالالالالْ   
َ

ََ ِنالالالالالالالالالَ ا     َ َاِنع الالالالالالالالال  ا   ََذالالالالالالالالال   َ(45)َِنْسالالالالالالالالالل 

َ
هـ( فلسفته يف طلب اللذة قائالً : 776)ت لَِساُن الَديِن ْبن الَخطِيبوُيْعلُِن 

 )الطويل( 

َ الالالالالالالْ َ ََ ذ   الالالالالالالال   َم  َاِنع الالالالالالال  ا   َذ  َُِْفَ ل  ََسالالالالالالال
َ

َطََعٍقَرَْحلَ َو  ْرََ ََخَْ َاِنع ْه  َذ  َ(46)َك ض 

َ )ت يف أواخر القرن التاسع الهجري( إلى اغتنام  عبد الكريم القيسيويدعو 

 أطيب اللذات ، يقول : )مجزوء الرمل(

َاِنع الالالالالالالالالالالالالالالالْ ََ الالالالالالالالالالالالالالالالْ ََ طْْالالالالالالالالالالالالالالالالل  ََواْغتالالالالالالالالالالالالالالالال  ْ َم 
َ

ََ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َ س  َغ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْ    َغ ْ مس َ(47)َِفا  

َ ا يف علم النفس  أن نرى الظاهرة النفسية يف نسق )سياق( معين ، ومَِن الُمِهمِّ ِجدًّ

ة يف سياقها ، بما تتضمنه من أسباب يتخذها  -بنوع خاّص  –وأن نرى  ذَّ ظاهرة اللَّ

ة ، بحسب مقتضى الحال  ذَّ  . (48)الشخص لكي يَخُبُر ُذْرَوة اللَّ



  

 

 الفَوزُ بِاللَّذَّة فِي الشِّعْرِ األَنْدَلُسِيِّ، وَعِالقَتُهُ بِالتَّفْكِيرِ اإلِبْدَاعِيِّ وَجَودَةِ الحَيَاة 
 

 

 
 

 

 

 يف النجاح )الفوز والمالحظ أنه كلما زادت درجة رغبة الشاعر األ
ّ

ندلسي

ل َمَخاطِر ُمَعيَّنَة ؛ لذا باللذة( َيْبُذُل شعراء األندلس ، ازداد الميل واالستعداد لَِتَحمُّ

أقصى الجهد ، يف سبيل الفوز باللذة ، بصفتها مفهوًما  -بطبعهم  -الُمْبِدُعوَن 

؛ ألنَّ لهم فلسفًة يف الحياة ، َيْبُغوَن إيصالها إلى اآلخرين ؛ كي َيتَّبُِعوا  اجتماعيًّا

اِت َتْطُلُبَها ؛ ُخَطاهُ  ،  مخاطر اإلبداعلذا تتحمل م ؛ فهي نفوٌس هائمة على َأَثِر اللذَّ

 وَتَتَبنَّى األفكار الجديدة .

***    ***    *** 
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 ( :  Creative thinking) ث

 إنساينّ َيُقوُم به المرء ؛ حيُث 
ّ

ُيَرتُِّب َبْعَض َما َيْعَلم لَِيِصَل »  التفكير نشاط َعْقلِي

؛ كي يتمكن من إعادة تنظيم معارفه وتوليد أفكاره ؛ ُبْغَية  (49)« بِِه إلى المجهول 

استخدامها يف َحلِّ المشكالت الطارئة التي تعرتض طريقه يف ُسُهولة وُيْسر ، أو 

 ُمنَظَّم ، الخروج من المواقف الُمْحِرَجة التي ُتَواِجُهُه ، بأسلوب َمنْ 
ّ

يشمل » َهِجي

ل  ر والتََّخيُّل والُحْكم والتََّأمُّ ر والتََّذكُّ  . (50)« التََّصوُّ

يَّة  -وَيْملُِك الُمْبِدُع القدرة على التعبير  ا َيُجوُل يف نفسه ، وبإمكانه  -بُِحرِّ َعمَّ

نشاء عالقات َخِفيَّة بين األشياء واألفكار واألحداث ، والربط بينها ، وإاكتشاف 

د َحّلها ، والمقدمات ، بين الموضوعات المراجديدة  »عالقات َمنْطِِقيَّة 

 وَتَمثُّله .، ومِْن َثمَّ ( 51)«والنتائج
ّ

 اتخاذ القرار المالئم ، وَفْهم الواقع الخارجي

وال يكوُن َذلَِك » ، ( 52)« إحداث شي ء على غير مثال سابق  » واإلبداع يف اللغة 

 . (53) «َغِريٍب َلْم َيْأِت مِْثُلُه إاِلَّ فِي َأْمٍر 

 ِصَل يَ  نْ أَ  ُيْمكِنُ  التي الدرجات أقصى من هـ(255الَجاِحظ )ت عند واإلبداع

 ْعِدنِهمَ  يرِ غَ  نْ مِ  الشيءَ  ألنَّ  »؛  يتعلق باستكشاف فكرة فريدةالكالم ، وهو  إليها

َما ، ْغَربأَ   َكانَ  ، الَوْهم يفِ  ْبَعدَ أَ  انَ كَ  ُكلََّماو ، ي الَوْهمفِ  ْبَعدَ أَ  انَ كَ  ، أغَرَب  كان وُكلَّ

َما ، ْطَرفأَ  َماوكُ  ، ْعَجبأَ  ان، كَ  ْطَرَف أَ  انَ كَ  وُكلَّ  .( 54)«  ْبَدعَ ، َكاَن أَ  ْعَجَب أَ  انَ كَ  لَّ

 النزوع إلى تغيير الواقع واالرتقاء بالحياة ، 
ّ

ُن التفكيُر اإلبداعي َيَتَضمَّ

دّي القديم ؛ فهو ُخُروٌج عن المألوف والوصول إلى الجديد بديالً من التقلي

المعتاد ، إنَُّه َواِحٌد من أنواع التفكير التََّباُعِدي االْفتَِراِقي الُمَتَشعِّب ، يتم من خالل 

 . (55)( Guilford)نسق مفتوح ، على حد تعبير جليفورد 
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للتحسين غير شائعة ، وُيْعطِي ُفَرًصا ويشير إلى التطوير المستمر لألفكار 

( Production)لتطوير واإلضافة والتحويل والتنمية ، ويرتبط باإلنتاج وا

بَِحّل  -ارتباًطا وثيًقا  -، وَينُْتُج من َتَفاُعٍل بين الفرد والبيئة ، ويرتبط النافع

زيادة االستمتاع وينجم عنه اكتساب مهارات جديدة ، تؤدي إلى المشكالت ، 

م هبا  دُ  ،بالحياة ، والتَّنَعُّ ة ،  وُيَولِّ ذَّ ق تنمية اقتصادية وسائل جديدة للفوز باللَّ وُيَحقِّ

ا يضمن تحسين  جودة الحياة . ، ورفاهية اجتماعيَّة ؛ مِمَّ

نُُهْم من مالحظة األشياء  »ويتمتع الُمْبِدُعوَن  بإحساس كبير بالبيئة ، وهذا ُيَمكِّ

هناية َتِقُف ِعنَْدها ،  وُطُرق اإلبداع ليس لها، ( 56)« التي ال يالحظها اآلخرون غالًبا 

َزة عليه ، وتثير القدرة على التفكير  وبيئة األندلس مالئمة لإلبداع ، وُمَحفِّ

 ؛ ألنه إَِذا اعتاد الَمْرُء النََّظَر إِلى الجوانب الَجِميَلة من األشياء ، كان 
ّ

» اإلبداعي

ا ، استعداُدُه الِفْكِرّي إلى التفاؤل أميل ؛ فهو َيْعَلُم َأنَّ فِي ك ل شيء خيًرا وَشرًّ

ُل االلتفات إلى كمال الشيء دون َنْقِصه ، وإلى َجَمالِه ُدوَن ُقْبِحِه ؛  وَلكِنَُّه ُيَفضِّ

َحتَّى يكون له يف جهة َرَجاِئِه عائدة وهبجة ... فبقدر َعْقِل الَمْرِء َيُكوُن تفاؤله ... 

 .   (57)« َفإذا َكُمَل َعْقُل الَمْرِء َعاَش يف َنِعيٍم َدائِم 

ُر الُمْبِدُعوَن تفكيًرا واسًعا وأكثر تنظيًما ، وُيَدقُِّقوَن يف النظر إلى  وُيَفكِّ

ى مهارات  ا َنمَّ التفاصيل ، ويختلفون عن غيرهم يف تفسير أحداث الحياة ، ومِمَّ

يَّة ، واستقالل التفكير ، والتمتُّع  التفكير اإلبداعي لدى شعراء األندلس : الُحرِّ

يقة مع األصدقاء ، والنظر إلى األشياء المألوفة نظرة غير معتادة ، بعالقات وث

، والثقة بالنفس ، والميل إلى المخاطرة ، والبحث عن  (Optimism)والتفاؤل 
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، والُجْرأة يف (  (Achievementاإلثارة ، وسرعة الخاطر ، والرغبة يف اإلنجاز

ة الُمَثاَبرة ، والحاجة إلى ال تغيير ، والقدرة على اكتشاف طرح اآلراء ، وُقوَّ

َعاب ، والقدرة على حل المشكالت المختلفة  ي الصِّ عالقات جديدة ، وَتَحدِّ

والتعامل معها بصورة أفضل من اآلخرين ، وَسَعة األُُفق ، واإلصرار على النجاح 

، واالندفاع نحو المبادرة ، ورؤية الُمَتَغيَِّرات بوصفها ُفَرًصا يتحتم اقتناصها ، 

، والتحليل المنطقي ،  الجديدة اآلراء على واالنفتاح، والمنافسة  عة التفوقونز

 والرغبة يف قيادة اآلخرين ، والسعي وراء الجديد ، وَتَقبُّل الذات .

***    ***    *** 
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 :  Biological Theory))أ( النظرية البيولوجية 

ُتولِي النظريَّة البيولوجيَّة ُجّل اهتمامها لإلنسان بوصفه كَِياًنا له ُوُجود ، ويهتم 

َرِوّي األيمن ، والنصف الَكَرِوّي علماء النفس بِنِْصَفي الدماغ : النصف الكَ 

ُم هبا ، وقد أشاروا إلى َأنَّ  ُكلَّ نِْصٍف األيسر ، ودورهما يف َفْهم الطريقة التي َنَتَعلَّ

 اإلدراكيَّة له وظيفة يقوم هبا ؛ فالنصف الَكَرِوّي األيمن ، الَمنُوط به العمليات

 
ّ

 ، يتعامل الشكليَّة : انفعالي
ّ

 واألحاسيس ، ويهتم المشاعر مع وِوْجَدانِي

واألشكال ،  الوجوه واإلبداع ، ويتذكر بالجوانب المعنويَّة ، ويقوم باالبتكار

ة . أما النصف األيسر من الُمّخ ، المنوط به وَينُْظُر إلى األ شياء نظرة ُشُموليَّة عامَّ

ي َواقِِعي ، يتعامل مع  اإلدراكيَّة العمليات السمعيَّة البصريَّة ؛ فهو : منطقي ِحسِّ

والجزئيات ، ويقوم  الماديَّة ، والتفاصيل الحقائق واألرقام ، ويهتم باألشياء

التواريخ . وانتهوا إلى أن النصف الكروي  و سماءاأل بالتفكير والتحليل ، ويتذكر

 
ّ

 . (58)األيمن من الدماغ يسيطر على التفكير اإلبداعي

ة التَّْحلِيل النَّْفِسّي   : Psychoanalysis Theory) )ب( َنَظرِيَّ

 Sigmund) سيجموند فرويدنظرية يف علم النفس والطب النَّْفِسي ، أسسها 

)Freud بصفته نتيجة لَِما ، وهي تَ  (59)م( 1939)ت 
ّ

نُْظُر إلى التفكير اإلبداعي

َيْحُدُث مِْن ِصَراٍع بين عوامل َمْكُبوَتة موجودة يف الالشعور من جهة ، وتقاليد 

 المجتمع ومطالبه من ِجَهٍة ُأْخرى .
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ّ

، ورأى أن اإلبداع ال  وقد أشار فرويد إلى أهمية الالشعور يف التفكير اإلبداعي

ى التسامي يختلف كثيًرا عن اال ضطراب النفسي ؛ فهو حيلة دفاعيَّة ُتَسمَّ

((Sublimation  ة ، يلجأ إليها الفرد ؛ ليتمكن من تحقيق رغباته الالشعوريَّ

ة  -التي َأْحَبَطَها الواقع  -المكبوتة  لِيَّة )الِجنِْسيَّ يف الخيال ؛ َفُيَعبِّر عن الدوافع األَوَّ

ة ، يف صورة تنفع المجتمع والُعْدَوانِيَّة( ، التي تبحث عن ال ذَّ على وفق النمط لَّ

، وتؤدي إلى تفريغ الطاقة الُمْحَتَبَسة ، والقضاء على التوتر ، وُتنِْقُذ الثقايفّ السائد 

من الُعَصاب ، وُتَحافُِظ على التََّواُزن ، وَتْجَعُل الَفْرَد َيْشُعر بالرضا عن نفسه وعن 

 واال
ّ

 العاَلم ، مثل : اإلبداع الفني
ّ

وكأنه يحاول إشباع غرائزه ، ستقصاء الذهني

 .  (60)عن طريق هذا اإلبداع ؛ فيستبدل بالغرض األدنى غرًضا أسمى 

ُة  ُة االْريَِباطِيَّ  : ( (Connectionism Theoryج( النََّظرِيَّ

اَها أن  االرتباط بين الُمثِير واالستجابة ، أساس كل » نظريَّة يف علم النفس ُمَؤدَّ

، وقد أولى ( 61)« وأن التعلُّم يتكون من اكتساب هذا االرتباط وتقويته  ُسُلوك ،

أصحاب هذه النََّظِريَّة اهتماًما كبيًرا بالتعزيز والمكافأة ، وأسندوا إليها دوًرا بارًزا 

 ، الذي ُيَمثُِّل 
ّ

تنظيًما للوحدات ،  -من وجهة نظرهم  -يف زيادة التفكير اإلبداعي

يًّا  -ات ترتبط التي تتكون من ُمثِيرَ 
بعدد من االستجابات ، على أن  -ارتباًطا َشْرطِ

 يكوَن هذا التنظيم جديًدا وذا فائدة .

( أهمية الثواب الذي َيْعُقُب االستجابة يف Thorndikeلقد أكد ثورندايك )

وسكنر  (Hull)تقوية ارتباطها بالُمثِير الذي َأدَّى إليها ، واتََّفَق معه هل 

(Skinner يف )ذلك ، ويف المقابل ذهب واطسون (Watson وجاثري ، )
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(Guthrie يف تقوية االرتباط بين الُمثِير 
ّ

َمنِي ( ، إلى أهمية دور االقرتان الزَّ

 واالستجابة .

( أنه كلما كانت العالقة بين المثير واالستجابة Mednickورأى ميدنيك )

لَّ ذلك على ارتفاع مستوى التفكير عالقة بعيدة ، لم ُيْدِرْكَها األفراُد مِْن َقْبل ، دَ 

 
ّ

 .( 62)اإلبداعي

ُة  ُة اإِلْنَسانِيَّ  :  (Humanistic Theory)د( النََّظرِيَّ

ُة اإِلْنَسانِيَُّة دور الخربة الشخصيَّة التي َيُمرُّ هبا الفرد يف التفكير  تؤكد النََّظِريَّ

 ، ويرى أصحاهبا أنَّ استثمار الفرد لَِما لديه م
ّ

ن قدرات إبداعيَّة تحقيق اإلبداعي

 يوجد لدى كل فرد ، وال يقتصر على فَِئة 
ّ

لذاته ، ويذهبوا إلى أن التفكير اإلبداعي

ُمَعيَّنَة مَِن الناس ، ويقع االختالف بينهم يف درجة اإلبداع ، وأن تحقيق هذه 

ْن على البيئة االجتماعيَّة الذي يعيشون فيها ؛ فإ -إلى َحدٍّ بعيد  -القدرة يتوقف 

 ، وَصحَّ العقل 
ّ

 . (63)كانت داعمة لإلبداع َنَمْت مهارات التفكير اإلبداعي

َز ماسلو ) اد المنحى اإلنساينّ يف علم النفس  -( Maslowوقد َركَّ وهو مِْن ُروَّ

على حاجة تحقيق الذات ، وهي تعني رغبة المرء يف تحسين ذاته ، والوصول  -

ق لذاته هو الشخص الذي يصل إلى الحالة إلى ُذْروة إمكانات الفرد ؛ فالُمَحقَّ 

 . ( 64)التي َيَودُّ أن يكون عليها فعال 

يَّة  هـ(
ُة الَعاِملِ  :  (Factor Theory)النََّظرِيَّ

د جليفورد ثمانية عوامل ال ُبدَّ من توافرها يف ميدان التفكير 1950يف عام  م َحدَّ

 ، وهي : الطالقة ، الُمُرونة ، األصالة ،
ّ

الحساسية للمشكالت ، إدراك  اإلبداعي
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التفاصيل ، إعادة التنظيم أو إعادة التحديد ، قدرات تحليلية وتأليفية ، مدى 

ة  الرتكيب يف البناء التصورّي ، التقييم ، وذكر أن مِْن بين هذه المهارات اإلبداعيَّ

 أربعة عوامل لها وضوٌح بارز ، وهي : الطالقة ، الُمُرونة ، األصالة ، الحساسية

 . (65)للمشكالت 

يَّة ؛ حيث تتولُد معارف 
لقد جعل اإلبداع يف إطار مجموعة من القدرات الَعْقلِ

ع الُمْخَرج )  . Output( (66)جديدة من معارف سابقة ، مع الرتكيز على َتنَوُّ

رة للتفكير اإلبداعي أهنا تختلف من حيث  َيتَِّضُح مِْن َعْرِض النََّظِريَّات الُمَفسِّ

 ، تبًعا لإلطار النظرّي لُِكلٍّ منها ، ففي الوقت األسباب ال
ّ

ية للتفكير اإلبداعي ُمَؤدِّ

الذي ترى فيه النظرية البيولوجيَّة أن النصف الَكَرِوّي األيمن من الدماغ يسيطر 

 السبب إلى حيلة دفاعيَّة 
ّ

 ، ُتْرِجع نظريَّة التحليل النفسي
ّ

على التفكير اإلبداعي

ى التسامي ، وهتت يَُّة بدور المكافأة يف تنمية مهارات التفكير ُتَسمَّ
ُة االْرتَِباطِ م النََّظِريَّ

ُة اإِلْنَسانِيَُّة دور الخربة الشخصيَّة التي َيُمرُّ هبا الفرد يف  اإلبداعي ، وتؤكد النََّظِريَّ

 إلى مجمو
ّ

ا النََّظِريَّة العاملية فإهنا تنسب التفكير اإلبداعي  ، َأمَّ
ّ

عة التفكير اإلبداعي

 من الُقْدَرات العقليَّة .

***    ***    *** 
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ُمْصَطَلُح )جودة الحياة( ُمْرَتبِط باإلنسان وأفعاله ؛ فهو مجموعة من األفعال إِْن 

ل رضاه عن الحياة ، وُيْقَصُد به : التقييم العام لحياة  َقاَم هبا اإلنسان ، زاد ُمَعدَّ

 كما ُيْدِرُكَها بنفسه . -بكل جوانبها  -الفرد 

إن جودة حياة الفرد تساعد على بناء شخصيته وتنميتها ؛ فشعور المرء 

بمستوي عاٍل من جودة الحياة ، يصل إلى الرفاهية واألُبََّهة ، من شأنه أن يؤثر يف 

 ارتفاع مستوى أدائه يف مجاالت الحياة المختلفة . 

كما يرى محمود عبد الحليم منسي وعلي مهدي  -د بجودة الحياة وُيْقَص 

شعور الفرد بالرضا والسعادة ، وقدرته على إشباع حاجاته ، من : »  -كاظم 

م له يف المجاالت الصحيَّ   الخدمات التي ُتَقدَّ
ّ

ة خالل ثراء البيئة ، وُرقِي

 .( 67) «للوقت واالستفادة منه واالجتماعيَّة والتعليميَّة والنفسيَّة ، مع ُحْسن إدارته 

درجة إحساس » وذهب حبيب مجدي عبد الكريم إلى أن جودة الحياة تعني 

ة  ن الُمْسَتِمر لجوانب شخصيته يف النواحي النفسيَّة والمعرفيَّ الفرد بالتََّحسُّ

واإلبداعيَّة والثقافيَّة والرياضيَّة والشخصيَّة والجسميَّة والتنسيق بينها ، مع هتيئة 

لُمنَاخ الِمَزاِجي واالنفعالي المناسبين للعمل واإلنجاز ، والتعلُّم المتصل ا

للعادات والمهارات واالتجاهات ، وكذلك تعلُّم َحّل المشكالت ، وأساليب 

ن المستمر لألداء بوصفه أسلوب حياة ،  التوافق والتكيُّف ، وَتَبنِّي منظور التحسُّ
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قدر المتوازن ... واالهتمام باإلبداع وتلبية الفرد الحتياجاته ورغباته بال

 .( 68) «واالبتكار والتعلُّم التعاوينّ 

( أن جودة الحياة تشير إلى الصحة الَجيَِّدة ، أو Cumminsويرى كومنس )

ة النفسيَّة  حَّ ، ويذهب دونفان ( 69)تقدير الذات ، أو الرضا عن الحياة ، أو الصِّ

(Donvan)  ة إلى أن جودة الحياة تشتمل على إنجاز أنشطة الحياة اليوميَّ

 . (70)بحماسة ، واإلقبال على المشاركة يف األنشطة االجتماعيَّة 

لسنة ( (World Health Organizationويؤكد تقرير منظمة الصحة العالميَّة 

م أن جودة الحياة تعني انطباع الفرد تجاه حياته ، ضمن النََّسق والمعايير 2004

جتمعه ، ومستوى العالقة بين تحقيق أهدافه وتوقعاته على الثقافيَّة السائدة يف م

دة لديه ، ومن وجهة نظر أخرى هي عملية الدمج  وفق مفاهيم معياريَّة ُمَحدَّ

ة الفرد الفسيولوجيَّة والنفسيَّة ومستوى عدم  والتكاُمل بين جوانب ِصحَّ

 المستقبل من االعتماديَّة والعالقات االجتماعيَّة ، وعالقة ذلك بما َيْبُرُز يف

 .( 71)أحداث بيئيَّة 

د لجودة الحياة ، ولكنها تتأثر بعوامل كثيرة ،  ولم تتفق اآلراء على تعريف ُمَحدَّ

ُعور باألَْمن  ة ، منها : الشُّ من شأهنا أن تنتزع من الفرد اعرتاًفا بأن حياته َجيِّدَّ

َمْأنِينة ، والتََّمتُّع بالصحة الِجْسِميَّة والنَّْفِس  يَّة ، وَتَوفُّر َدْخل َماِدي ثابت ، والطُّ

وتعزيز قَِيم الِعالقات االجتماعيَّة مع اآلخرين ، والقدرة على َمَواَجَهة الَمَصاِعب 

والتحديات ، وتنمية القيم الثقافيَّة ، وانتهاز الُفَرص السانحة ، واإلقبال على 

ة ، الحياة ، وتحقيق األهداف ، وَتَقبُّل اآلخرين ، والتخلُّص مِ  ارَّ ن الَعاَدات الضَّ

واستخدام أسلوب إدارة صحيح لكل مشكلة ، وترتيب األَوَلِويَّات ، والقدرة 
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 ، واالستمتاع بالمناظر الطبيعيَّة ، 
ّ

على التخطيط الواعي ، والقيام بنشاط إبداعي

 ، واالنفتاح الفكرّي ، وُحْسن 
ّ

واكتساب المعارف التنظيميَّة ، واالتزان االنفعالي

، وتحقيق  ذ باألسباب ، وَتَوقُّع الَخير ، والحصول على أفضل النتائجاألخ

الة للوقت .   اإلدارة الَفعَّ

َدها فلوفيلد لقد اختلف اآلراء يف مؤشرات قياس جودة الحياة ،   وقد َحدَّ

(Fallowfield)  : فيما يلي 

، أو النفسيَّة ، وتتبدى يف درجة شعور الفرد بالقلق واالكتئاب  مؤشراتال -1

 التوافق مع المرض ، أو الشعور بالسعادة والرضا .

االجتماعيَّة : وتتضح من خالل القدرة على تكوين العالقات  مؤشراتال -2

ة  الشخصيَّة ونوعيتها ، فضالً عن مدى ممارسة الفرد لألنشطة االجتماعيَّ

 والرتفيهيَّة .

هنته وُحّبه لها ، الِمَهنِيَّة : وتتمثل بدرجة رضا الفرد عن م مؤشراتال -3

 ومدى سهولة تنفيذ مهام وظيفته ، وقدرته على التواُفق مع واجبات عمله .

يَّة ،  مؤشراتال -4 حِّ الجسميَّة والبدنيَّة : وتتمثل يف رضا الفرد عن حالته الصِّ

وقدرته على التعاُيش مع اآلالم ، والنوم ، والشهيَّة يف َتنَاُول الِغَذاء ، والقدرة 

 .( 72) «ة الِجنِْسيَّ 

وتجدر اإلشارة إلى أنه ال ُبدَّ من أن يتضمن مقياس جودة الحياة المؤشرات 

 الموضوعيَّة والذاتيَّة مًعا .
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وتعتمد جودة الحياة على التواُفق مع البيئة ، والقدرة على اتباع أسلوب حياة 

ُيْشبُِع حاجات الفرد ، ويجنح نحو الرتف والرفاهية ؛ فيشعر باالنتماء إلى 

ا يؤدي إلى النجاح والتمتُّع بالحياة ؛ إِنََّها  المجتمع ، ومن َثمَّ يزداد إنتاجه ؛ مِمَّ

 ُحْسن استخدام َمَواِهب الفرد . 

ل خرباته على َوْفِق ويتسم  الشخص الذي يشعر بجودة الحياة بالنشاط ، وُيَعدِّ

ُيَشاِرُك يف العطاء مطالب البيئة الماديَّة واالجتماعيَّة ، ويسهم يف تغيُّرها ؛ حيُث 

راضًيا عن نفسه ، غير كارٍه لها أو َنافٍِر منها أو ساِخٍط عليها أو » والبذل ، ويكون 

 ، وهو أقل احتمااًل ألن يصاب بالَمَلِل يف حياته .  (73)« غير واثق فيها 

، َوُيَسرُّ بِِه ذاته وأفعاله ، َوُيَسرُّ بِنَْفِسِه » وعندما َيْشُعُر الَمْرُء بجودة حياته ُيِحبُّ 

أيًضا َغيُرُه ، وَيْخَتاُر ُكلُّ إِْنَساٍن ُمَواَصَلتِِه وُمَصاَدَقتِِه ؛ َفُهو َصِديُق َنْفِسه ، َوالنَّاُس 

َأْصِدَقاُؤُه ... ُيْحِسُن إَِلى َغيِرِه ، بَِقْصٍد َوبَِغيِر َقْصد ، وَذلَِك َأنَّ َأْفَعاَلُه َلِذيذة َمْحُبوبة 

ْحُبوب ُمْخَتار ؛ َفَيْكُثر الُمْقبُِلوَن َعَليِه ، والُمْحَتِفُلوَن بِِه ، واآلِخُذوَن ، واللَِّذيذ المَ 

 . (74) «َعنُْه 

 لجوانب حياهتم ا
ّ

تلفة لمخإِنَّ تقدير شعراء األندلس المبدعين الُوْجَدانِي

ورغباهتم  )الِجْسِميَّة ، واالجتماعيَّة ، والعقليَّة ، والنفسيَّة( يرتبط بإشباَع َحاَجاهتم

ا يؤدي  إلى دافعية عالية لإلنجاز ، َتنَْبثُِق  -بدوره  -، على وفق ما يتوقعونه ؛ مِمَّ

ة ، َيْتَبُعَها اعرتاف اآلخرين بمكانتهم )التقدير( ؛ فينجحوا يف  ذَّ من الفوز باللَّ

 الوصول إلى نمط ُمنَظَّم للحياة ، ومِْن َثمَّ يشعروا بجودة الحياة .

    ***    ****** 
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 :  (Choice Theory)نظرية االختيارأ( 

، وُمَفادَها : أن اإلنسان يمتلك  (Glasser) صاحب هذه النظرية هو جالسر

من أفكار  -بالضرورة  -القدرة على اختيار ما يقوم به من أفعال ، وما يتبعها 

 .   (75)غل هبا نفسه ، وتؤثر يف رؤيته لنفسه ، وتقييمه لحياته ومشاعر تنش

ترجيح الشيء ، وتخصيصه ، وتقديمه على غيره ... وله عند » واالختيار : 

القدماء معنياِن : األول كون الفاعل بحيُث إِْن شاء فعل ، وإِْن َلْم َيَشْأ لم يفعل ، 

ة الفعل والرتك ، بمعنى أن الُمخْ  َتار ُهَو الَقاِدر الِذي َيِصحُّ مِنُْه الِفْعل والثاين ِصحَّ

 . (76)« َوالتَّْرك 

: يتضمن ( 77) وتقوم النظرية على عشرة محاور ، يمكن إجماُلها فيما يلي

السلوك ُكّل ما يفعله الفرد من أفعال جسمانيَّة )ظاهرة وباطنة( ، وعمليات 

 
ّ

يجمع بين أربعة عناصر ُمَتَزامِنَة ؛ فهو  (78)فيسيولوجيَّة وِوْجَدانِيَّة ، ونشاط عقلي

 للجسم ، والمشاعر ، 
ّ

ُمَتَرابَِطة : النشاط )الفعل( ، وَرّد الفعل الفسيولوجي

 والتفكير . 

ْخص ، وعلى َوْفق رغبته ،  وهذا السلوك اختيارّي ، َيتِمُّ بَِمْحِض إَِراَدِة الشَّ

 للفرد ، وال 
ّ

ُلوك الُكلِّي نستطيع أن نفصل ماضي الشخص عن وبِِمُوَجبِِه ُيَقيَّم السُّ

حاضره ومستقبله ، وإذا َأْشَبَعْت اختياراُت الَمْرِء َحاَجاته البيولوجيَّة والنفسيَّة 

يف  -كما يرى جالسر  -واالجتماعيَّة ، ِعنَْدِئٍذ َيْشُعر بَِجوَدة الَحَياة ، التي تظهر 

ْربِِهْم ، وامتالك األشياء التي الُقْرب من األشخاص الذين ُيِحبُُّهم الَمْرء وَيْسَعد بِقُ 



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –ة اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلي

 
 

 

 

تَِها ،  َدة لسعادته ، واتباع األفكار التي ُيؤمُِن بِِصحَّ يراها جديرة باالمتالك ، وُمَؤكِّ

رور إلى قلبه .   وُتْدِخُل السُّ

ُة  يَّ
ُة التََّكاُملِ  :  (Integrative Theory)ب( النََّظرِيَّ

 ,Ventegodt) درسونأصحاب هذه النظرية هم : فينتيجودت وميريك وأن

Merrick & Andersen)  وتقوم نظريتهم على أن العوامل التي ُتَؤدِّي إلى ،

ا يملكه اإلنسان من مال ة ال تنبثق مِمَّ حَّ بل َتنُْبع من الطريقة  ، جودة الحياة والصِّ

 . (79) التي يتعايش هبا مع ما َيْملُِكُه مِْن َماٍل أو َمَتاع

مفهوم جودة الحياة يعرب عن التََّكاُمل يف حياة  ويرى أصحاب هذا االتجاه أن

اإلنسان ؛ لذا يرتبط بجوانب متداخلة من النواحي الذاتيَّة والموضوعيَّة مًعا ، 

عندهم ( Existential Quality Of Life)الوجوديَّة وتتضمن جودة الحياة 

اتِي  ويتضمن ،  ((Subjective Quality Of Life ُبْعَديِن : األول : الُبْعد الذَّ

َرات ذاتيَّة ، مثل : الرفاهية الشخصيَّة ، واإلحساس  أبعاًدا فرعيَّة تتمثل يف ُمَؤشِّ

 بُحْسن الَحال ، والرضا عن الحياة ، ومعنى الحياة . واآلخر : الُبْعد الَموُضوِعي

Objective Quality Of Life))  ، َرات ويتضمن أبعاد فرعيَّة تتمثل يف ُمَؤشِّ

، مثل : المعايير الثقافيَّة ، وإشباع الحاجات ، وتحقيق اإلمكانات ،  َموُضوِعيَّة

 .( 80)والسالمة البدنيَّة ، وقدرة الفرد على إنجاز بعض الَمَهام أو األنشطة 

يرتبط معنى الحياة بجودة الحياة ؛ فكلما شعر الفرد بقيمته وأهميته بالنسبة إلى 

مما يؤدي إلى إحساسه بجودة  المجتمع واآلخرين شعر بإنجازاته ومواهبه ؛

 الحياة .
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ُة الَماَدةِ    :  (Theory of matter)ج( َنَظرِيَّ

، وهو َيَرى َأنَّ َتْقيِيَم الَفرِد لَِجوَدِة َحَياتِِه  (Sirgy) صاحب النظرية هو سيرجي

ة ؛ فال حَّ ة َمَياِدين ، يقوم بإبداء رأيه فيها ، منها : ميدان الصِّ  ُبدَّ َخاِضٌع لسيطرة ِعدَّ

ٍة َجيَِّدة ، وميدان العمل ؛ فمن الالزم أن َيْعَمَل َعمالً ُيِحبُُّه ،  مِْن َأْن يحظى بِِصحَّ

ا َثابًِتا ُيْرِضيه ، وميدان األسرة ، التي ُتِهيُِّئ له َحَياًة اجتماعيَّة  وُيِدرُّ له َدْخالً َماِديًّ

ْن َأْن تقوم عالقات اجتماعيَّة سعيدة َتُشدُّ من أزره ، وميدان المجتمع ؛ فال ُبدَّ مِ 

َقِويَّة بينه وبين أفراد المجتمع الذي يعيش فيه ، وإن نجاح المرء يف هذه الميادين 

 .   (81)مجتمعة يضمن له جودة الحياة 

رة لجودة الحياة إلى اختالف أسلوب التفكير ،  يرجع اختالف النظريات الُمَفسِّ

 لفلسفيَّة من فرٍد إلى آخر .وَتَباُين اآلراء ، وَتَغيُّر الرؤى ا

***    ***    *** 
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   :  (Fluency) أوالً : الطَّالقَةُ 

أو الُمَتَراِدَفات أو المقصود بالطَّالَقة : القدرة على إنتاج عدد كبير من البدائل 

َرة ،  ة َزَمنِيَّة ُمَقدَّ ْرَعة يف توليدها ، يف ُمدَّ األفكار عند االستجابة لُِمثِير ُمَعيَّن ، والسُّ

ر واستدعاء اختيارّي لمعلومات أو ِخْبَرات أو مفاهيم  -يف جوهرها  -وهي  َتَذكُّ

مها   .( 82)َسَبَق َتَعلُّ

ُة العيش عند  وتتمثل ، وبةيف ِوَصال الَمْحبُ هـ( 456)ت م األندلسيّ ابن َحزْ َلذَّ

فن الحب ، ُتْسَتَقى » ويف التي جعل ُقْرَبها ِعيًدا ، وَكالَمَها ِسْحًرا ، وَعينََها َخْمًرا ، 

ة نفسها ، وُتفهم بوصفها ممارسة ، وترتاكم على أهنا خربة  ذَّ  (83)« الحقيقة من اللَّ

ْنَيا لقد َجَمَع بين وصال المحبوبة وُشْرب ال ِة الدُّ خمر ، وهبما يفوُز بَِلذَّ

، وتداعت أفكاره َفَشبََّه َنْفَسه بِالَمَطر ، وَمْحُبوبته بِالتَُّراب الذي ينزل عليه  بَِأْسِرَها

رِّ األَْبيض ،  َهتَِها مِْن َحَباب بالدُّ المطر َفَيْرِوي َظَمأه ، والَكْأس بما يَِتَصاَعد َفوق ُفوَّ

ْفَراء َجى بِالَخَرز األَسود  والَخْمر الصَّ َهب ، والدُّ ، يقول : بِالُفَتاُت مَِن الذَّ

 )الطويل( 

ِنَ الالالالالالالالالالالال َ الالالالالالالالالالالال ََواِنالالالالالالالالالالالال  ا  ََ ِن  الالالالالالالالالالالال َ  َح  ََخعالالالالالالالالالالالال   
َ

ََواْذالالالالتالَع َََْ َاالالالالْلََمالالالالل  َاِنع ْالالالال   َ َِالالالاليل  ََوج الالالالْ 
َ الالالالالالالالالالال َ َاِنَيالالالالالالالالالالالَْ َ   َ     ْ ح  َ التالالالالالالالالالالال   ََذالالالالالالالالالالالل ْمل 

َ
ََو الال ََََ َا ْت االال   َاِنَيالالْ   الالْ ََحالالَ  ََْ الَهالالْ َذ  َم 

َ ََواِنالالالالل َج َ ََواَُّْمالالالال     ُْ الالالال ََ ََواِن ََ الالالال ََو     ََُ ََكالالالال
َ

الالالَلْ ََ ََواِنس  الالال   َ(84)َحْسالالال ََورالالالال سدََواِنالالالل ر ََواِنتَ لالْ

َ
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إِنَّ وتدل هذه الصورة الجديدة الطريفة على امتالكه لملكة الخيال االبتكارّي ؛ فَ 

، وال َيْقِدُر َأَحٌد َعَلى َأْكَثَر مِنُْه ؛ َأْمٌر ال َمِزيَد فِيِه » تشبيه خمسة أشياء يف بيٍت واحد 

 .( 85)« إِْذ ال َيْحَتِمُل الَعُروُض َوال بِنَْيُة األَْسَماِء َأْكَثَر مِْن َذلِك 

ة ، وداللة على وال تخفى ما أضافته األلوان على الصورة من ابتكا ٍر وِجدَّ

ر( ، واألصفر )التِّ الطالقة رب( ، واألسود ؛ فقد مزج بين اللون األبيض )الدُّ

َبج( .   )السَّ

َقَلي يقول   هـ( يف وصف الخمر بعد مذاقها : )الطويل( 527)تابن َحْمِديس الصَّ

ةُ  ـــــذَّ ـــــرِ ِ ُروُ  َل ي ََ ـــــُه ِمـــــْن   َوِجْســـــُم َل

 

ْْ َحَلـَب الْسـْحِب     َسلِيِل ُضُروُع ُأْرِضـَع

ــــــالَفة    ــــــُه ُس ــــــاُل ِمنْ ــــــَبَب اإِلْبرِي  إَِذا َق

 

ــــَمَها ال  ــــِب َيَقسَّ ــــِه بِالَقْع اُب َحوَلي ــــرَّ  ْش

ة    ــــرَّ َُ ــــِل  ي ــــي اللَّ
ــــَباِ  فِ  َشــــرِْبنَا َولِبِْص

 

ـــْرِب   ََ ـــا  ـــيَن َشـــْرُق إَِل ا َب ـــِدَياح   َيِزيـــُد اْن

ــــْدَوُل   ــــِة َج ــــا بَِحيَّ ــــُة َيْحَي ــــا َروَض  َعَل

 

ــــِب   ــــِة الُقْض ــــْل َأْجنَِح ــــِه ِْ ــــيُء َعَلي  َيِف

ْهــــُو فِيــــِه عَ   ــــا بِــــَهْزَهَر َيْوُلــــو اللَّ  َرائِس 

 

ـــْرِب   ـــَن الشَّ ـــَراِم ِم ـــِدي الكِ ـــْيَها َأي  َكَراِس

ـــُل   الئِ ََ ـــَر  ـــرِ ُحْم ـــي الَخْم ـــا فِ ـــَهنَّ َلَه  َك

 

ْطـــــِب   َرَة األَْطـــــَواِق بِــــالْلْؤُلِؤ الرَّ  ُمــــَزرَّ

ـوِن َيْحَسـُب َكْهَسـَها   ِْ اللَّ  َوَكْم ِمـْن ُكَميـ

 

ــــا َعــــْذِب    َلَهــــا َشــــَفة  َلْعَســــاُء َذاُت َلم 

ْْ إِ   ـــــ َل ـــــا َوَيَحوَّ ْْ َلنَ ـــــ ْْ الَن ـــــ  َذا ُمِزَج

 

ــْعِب    ِْ الصَّ  الَوــاِم
ــْن َقْســَوةِ  بَِهْخالقَِهــا َع

ـــا   َم ـــاء  َكَهنَّ ـــاِر َم ـــُروِق النَّ ـــي ُع
ـــَرِ فِ  َج

 

َضـَب الَحـْرِب    ََ ِرَضا الَسْلِم ِمنَْهـا َيتَِّقـي 

(86) 

 

ين الحديث عن يجعل الطبيعة مدخالً إلى وصف مجلس األُْنس ، مازًجا بينه وب

الخمر وأدوات الشراب ، وتتداعى أفكاره يف وصف هذا المجلس الخمري ؛ 

بالكؤوس ، التي يتناولها الذي َذاَب النَُّضار بَِوْجنََتيِه ، حيث يدور الساقي ، 
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الشاربون يف أقداٍح كبيرة ، وقد ُعِقَد الَمْجلِس الخمرّي صباًحا ، على روضة 

باألشجار ذات الُغُصون الوارفة ، وكأن الخمر عروس ،  يحيط هبا جدول ، ُمْزَداَنة

ْرب َكَراِسيها ، وألنَّ الخمر حمراء ، صارت أيدي الشاربين الُمْمِسَكة  وأيدي الشَّ

رة  بالكأس حمراء ، وَمْن َينُْظُر إلى الخمر يراها ُمْرَتِدَية مالبس حمراء ، ُمَزرَّ

 ُرُج عن قسوهتا إلى اللين بِالَماء ، َتخْ األطواق بالَحَباب األبيض ، وعندما ُتْمَزُج 

انِيويؤكد  ْلْ الدَّ َتُه تكتمل باجتماع ثالثة هـ( 529)ت ُأَميَّة بن أبي الصَّ َأنَّ َلذَّ

أشياء يف يده : الَكأس : الذي ُيْشَرُب منه الخمر ، والِمْضَراب : الذي يعزف عليه 

اردة ؛ لُِيْخِرَج َأْعذب األلحان الُمْطِربة ، والَقلم : ا لذي يجمع بواسطته الِحَكم الشَّ

 )الكامل( فُيْمتِع الَعْقل والنفس مًعا ، يقول :

ـــــُة َعَوـــــُب  ٍَ ـــــِدي بَِع اَل ُْ َي َريـــــ ََ 

 

 بِالَكـــــْهِس َوالِمْضـــــَراِب َوالَقَلـــــمِ  

ـــــــُة َلـــــــْم َيْحـــــــِوِهنَّ َيـــــــد    ٍَ  بَِثال

 

ْْ َعَلــــــا الَكــــــَرمِ    إاِلَّ َيـــــد  ُطبَِعــــــ

ـــــــَراِ  إِنْ   ـــــــِذاِن لِحَْف ـــــــَرَدْت  َه  َش

 

ـــــِم   ـــــَواِردِ الِحَك ـــــا ، َوَذا لَِش  (87)َيوم 

بين وصف الروض ، هـ( 530)تابن الزقاق الَبَلنِْسّي وتظهر الطالقة يف َجْمع  

والمطر ، وتغريد الحمام ، وَشّم الريحان ، وُشْرب الراح صباًحا ، ورؤية وميض 

ُقَزح ترتاءى للناظر  الربق الخاطف يف السماء مع نزول المطر ، وكأن ألوان َقوس

 يقول : )الرمل( وُتْكِمُل َبْهَجَتُه ، 

 ْْ ِ  ِمــــْن َأْعــــُيِن الُمــــْزِن َســــَف  َمــــْدَم

 

ــــِ  َصــــَدْ     ــــُذَرِ األَي ــــام  بِ  َوَحَم

ــــا  ــــي َروِ  الُمنَ َة فِ ــــذَّ ــــاْجَتِن اللَّ  َف

 

    ْْ ــــــَطَب ــــــاُن َوَراُ  ُيْص ــــــيَن َريَح  َب

ـــــَرِ  ْْ َخـــــدَّ الثَّ  َوَســـــَماُء َنَضـــــَح

 

ـــــــ    ْْ بِ ـــــــ ـــــــَبَلْتَها َفاْنَتَض  ُدُموُع َأْس

ــــــا  ــــــي َأْرَجائَِه ــــــْرَق فِ ــــــَهنَّ الَب  َوَك

 

ـــَزْ    ـــوُس ُق ـــِه َق ـــا بِ ْْ نِْفط  ـــَل  (88)َأْرَس
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ة هـ( 533)ت األَْنَدُلِسيّ  ابُن َخَفاَجة وَيْجَمعُ  ة سماع الِغنَاء الُمْطِرب ، وَلذَّ بين َلذَّ

ة التََّغزُّ  ل يف الساقي المليح ، يقول : ُشْرب الخمر يف منزل القصف ، وَلذَّ

 )الطويل( 

ر ُذيوَل اللَّْهِو فِي َمنِْزِل الَقْصِف =َأال إِنَّ َخفَض الَعيِش يف َصرَخِة الَعزِف   َفَجرِّ

َمـى َمائِـِل َواللَّ ِة َوالِعْطـِف  =َوَغـاِزْل بِِه ُحْلـَو الشَّ ِجيَّ  الَجنَى َلْدَن السَّ
َّ

 (89)َشِهي

نَّات البديعة من الطيور ، وَيْجَمُع بين َشمِّ ا يَِّبة من الحديقة ، وسماع الرَّ لريح الطَّ

 وُرُكوب الَفَرس السريع ، والسير يف تلك البَِطاح الجميلة ، يقول : )الطويل(

ِْ َحِديَقـــةُ   َوَمـــا الَعـــيَُّ إاِلَّ َبـــيَن ِريـــ

 

  ِْ ةِ َســــــابِ ــــــرَّ َُ َريــــــُد ، َو
َِ ــــــِة   َوَرنَّ

ـــَذا َوَذا  ـــا َه ـــْن َجنَ ـــْل ِم ـــِذ ِ َفنَ  َك َوَه

 

  ِْ  (90)َوُجْل َبيَن َهايِيَ  الْرَبا َواألََبـاطِ

ويتغزل يف غالم مليح ؛ وتنطلق أفكاره ؛ فيجعل نظرته تفضح الخمر ؛ ألهنا  

تفوقها أثًرا ، وِغنَاَءُه ُيْدِهُش الَحَماَمة ؛ ألنه َأْعَذُب منها شدًوا ، ومِْشَيَتُه َتُفوُق 

منها َسْعًيا ، وُظُهوَرُه يكشف القمر ؛ ألنَُّه َأْنَضُر منه وجًها ،  الَغَمامة ؛ ألنََّها أَرقُّ 

 يقول : )مجزوء الكامل(

ـــــــارَ  َفـــــــ َِذا  َشـــــــَدا إَِذا، وَ  َن

 

ـــــــَعا َوإَِذا  ـــــــ إَِذا، وَ  َس  َفرْ َس

  َْ ـــــ ـــــةَ  َفَض ـــــاوَ  الُمَداَم   الَحَم

 

ــــــةَ   ــــــةَ  َم ــــــْر  َوالَغَماَم  (91)َوالَقَم

ونِّية 559يد )تواتفق أن بات أبو َجْعَفر بن َسعِ   كُّ هـ( مع َحْفَصة بنت الحاج الرَّ

ا حان االنفصال ، قال 586)ت ِل ؛ َفَلمَّ :  أبو جعفرهـ( يف بستان بَحوِر ُمَؤمِّ

 )الطويل(

ُم   َرَعـــا اهللُ َلــــيال  َلـــْم َيــــُرْ  بُِمــــَذمَّ

 

 َعِشـــــيََّة َواَراَنــــــا بَِحــــــوِر ُمَؤَمــــــلِ  
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ــْن َنْحــِو َنْوــُد أَ  ْْ ِم ــ ــْد َخَفَق  ِريَوــة  َوَق

 

ــــا الَقَرْنُفــــلِ    ْْ بَِريَّ ــــ ْْ َهبَّ  إَِذا َنَفَحــــ

ــا   وِ  َواْنَثنَ ــدَّ ــا ال ــرِيل َعَل َد ُقْم ــرَّ ََ  َو

 

يَحاِن ِمْن َفوِق َجْدَولِ     َقِضيب  ِمَن الرَّ

ا بَِما َقْد َبَدا َلـُه :  وُ  َمْسُرور   ُيَرِ الرَّ

 

ـــِل    ـــاُل ُمَقبَّ ـــاق  َوَضـــمل َواْريَِش  (92)ِعنَ

ل الروَض َيْلَتذُّ بما رآه من مناظر تستجلب السرور ، من ِعنَاٍق ، وَضمٍّ ، جع 

يَحان َفوق الَجْدَول .  وح ، َواْنثِنَاء الرَّ  وتقبيل الفم ، َوْسَط َتْغِريد الُقْمِرّي َعَلى الدَّ

هتا ، 595)ت أبو بكر بن ُزْهر الَحِفيدويدعو  هـ( إلى امتالك الحياة ، واغتنام لذَّ

، قد  الُعْمر َأْنَفاس(غماس يف الُمُجون والخالعة والخمر ، وُيَعلُِّل ذلك بأن )باالن

تخرج ، وال تعود ؛ َفال ُبدَّ مِْن استكمال ُكلِّ ُسُبِل الُمَتِع الُمَتاَحِة ، يف الَمْغنَى 

ق ، واإلبري ن ، والزِّ ق ، الَخِصيب ؛ حيُث ُيْعَقُد الَمْجلُِس الَخْمِريُّ ، وأدواته : )الدَّ

ُة  ِة الَخْمِر َلذَّ والطاس( ، وهي أوعية للخمر ، ويجيء يف المرتبة الثانية بعد َلذَّ

ِر ، وإن امتنع عنه الحبيب ؛ فبإمكانه َترِويُضُه باستخدام كأس الخمر  الَغَزِل بِالُمَذكَّ

)الشيطان الذي يوسوس يف صدور الناس( ، وكِيس النقود )الشيطان الذي 

  َعزَّ وَجل( ، يقول : )البسيط( َيْخنَُس عند ذكر اهلل

ا ـــاب  ُمـــْرَي   َأَبـــد  ـــا َخِصـــيب  َوَب  َمْغن 

 

ــــاُس   ــــاُل َوالطَّ ــــَزْق َواإِلْبرِي ْن َوال  َوالــــدَّ

َْ بِــِه    َهــِذي الَخالَعــُة ال َشــيء  َســِمْع

 

ــــاُس   ــــَر َأْنَف ــــَو إِنَّ الُعْم ْه ــــَتْغنِِم اللَّ  َفاْس

ـــ  ََ َل ُذو  ُْ الـــدَّ ـــي
 نَُ  َولِـــي َحبِيـــب  َملِ

 

ـــاُس    ـــِه َب ـــي َلْثِم ـــا فِ ـــَمائِِل َم ـــُو الشَّ  ُحْل

ــــــُه   ْت َمَطالُِب َر ، َأو َعــــــزَّ  َفــــــ ِْن َيَعــــــذَّ

 

 (93)َفالَكاُس َوالكِيُِس َوْسَواس  َوَخنَّاُس   

والمالحظ أنه يتمتع بطالقة فكريَّة عالية ، وذلك واضٌح من قدرته على سرعة  

د . إنتاج عدد كبير من األفكار يف َزَمنٍ   ُمَحدَّ
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اَحًة ، وقعت هـ( 745)ت َأبِي َحيَّان األَْنَدُلِسيّ عندما أهدى غالٌم مليح إلى  ُتفَّ

من نفسه َموقًِعا َحَسنًا ، وأخذ ُيْبِرُز ما فيها من جمال ؛ فلوهنا األحمر الناضر يمثل 

يَِّبة ُحْمَرَة َخدِّ المحبوب ، وَمَذاُقَها اللذيذ ُيْشبُِه َخْمَرَة ِريِقِه ، وَرائِ  حتها الطَّ

ِت األَْرَجاء ، إنه يرى يف لوهنا األحمر خجلة  َكالِمْسك انتشرت رائحته َفَعمَّ

ُه الُحبُّ فصار أصفر الَوْجِه َشاِحبه ،  المعشوق عندما َينُْظُر إليه عاشقه الذي َشفَّ

 يقول : )الطويل(

َِ َشـــَمائُِل  ـــال ٍَ اَحـــُة َيْحـــِوي   َوُيفَّ

 

 بَِســـْهَميِه َراِشـــاِل  َأَيْتنـِــَي ِمـــْن ِريـــمُ  

 

 

ــــِه   ــــَرُة ِريِق ــــِه َوَخْم ي ــــَرُة َخدَّ  َفُحْم

 

ـــاَ  لِنَاِشـــاِل    َوَرائَِحـــة  َكالِمْســـِ  َف

 َبَدت َعَوب ا فِيَهـا اْحِمـَرار  َوُصـْفَرة   

 

 (94)َكَخْوَلِة َمْعُشوُق لِنَْظَرةِ َعاِشـاِل   

ات : َرْش 770)ت ابُن َخايَِمةوَيْجَمُع   ف الثغر ، وُشْرب الخمر ، هـ( بين ثالث َلذَّ

؛ رُق يف وصفها ، وَيْذُكُر َلوهناواالستمتاع بجمال الطبيعة ، ثم يصف الخمر ويستغ

فهي حمراء ، ونقاءها ؛ فهي صافية ، وينتقل إلى ِذْكر الساقي ، الذي يدور 

بالكؤوس الصافية ؛ فنرى يده حمراء كالخمر ، وال يقتصر األمر على ذلك ، بل 

الُحْمَرة َفَتْعُلو َوْجَه الحاسي ، وهذا الساقي الجميل ُيْشبُِه الَقَمَر ، تتصاعد هذه 

 وكأس الخمر لها ضوء منتشر كالِمْقَباس ، يقول : )المنسرح(           

ـــا َرْشـــِف الثَّْغـــرِ َوالَكـــاِس  ـــاكِْر إَِل  َب

 

ْهـرِ َواآلسِ     َواْشـَرْب َعَلـا َروِ  الزَّ

ـــــــِقنِيَها َحْمـــــــَراَء    َصـــــــافَِية   َوَلَتْس

 

ـــاسِ   ـــْن َدْرِك إِْحَس ـــَفاء  َع ْْ َص ـــ  َجلَّ

ـــا   ـــِديرِ َلَه ـــَف الُم ـــي َك ـــَرِ فِ ـــا ُي  َبينَ

 

ــــي  ــــِة الَحاِس ــــي َوْجنَ
ــــا فِ  إِْذ َيَتَولَّ

ـــــر    ـــــه َقَم ـــــُي َكَهنَّ ْب َْ ـــــَف  ـــــْن َك  ِم

 

ــــاسِ   ــــَها بِِمْقَب ــــْن َكْهِس ــــُدوُر ِم  (95) َي
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ومِْن َفْرِط ، هـ( َبِديالً مَِن اإلقامة يف َطيَبة 780)ت األَْنَدُلِسيّ  ابُن َجابِر وال َيْرَضى

ْحَلَة التي خاضها للوصول إلى البَِقاع ) ُحبِِّه للرسول الكريم ( َيِصُف الرِّ

الُمَباَرَكة ؛ فإنه يتحمل َحّر الفيايف ، وسير الليل ، دون أن يبالي ؛ لينال هذا الشرف 

 والِجَمال 
ُّ

َعاَدة ؛ وال تشكو التعب ، يقول : )الوافر(العظيم ، وُتَشاِرُكُه الَمطِي  السَّ

 إَِذا َطــاَل الْســَرِ َوَذَكــْرُت َقْصـــِدي

 

ـــــال ُأَبـــــالِي  ـــــرِ الُمْرَســـــلِيَن َف  لَِخي

ـــــافِي  ـــــرَّ الَفَي ـــــِه َح
ـــــْدُت ألَْجلِ  َوَج

 

 َأَحــــّب إَِلــــيَّ ِمــــْن َبــــْردِ الَظــــاللِ  

  ْْ ــــ ــــا َراَم َخفَّ ــــا َم ــــَرَل الَفَت  إَِذا َع

 

ـــــِف الَثَقـــــالِ َعَليـــــِه َمتَ    اِعـــــُب الُكَل

ـــْدَنا  ـــْن َقَص ـــْي بَِم ـــْدِري الَمطِ ـــو َي  َفَل

 

ْْ َمــــسَّ الَكــــاللِ    إَِليــــِه َلَمــــا َشــــَك

ـــــرِي  ـــــه َفَتْس ـــــاِل بِ ـــــَرُ  لِلِوَم  ُنَع

 

ـــاِل   ـــُل الِوَب ـــا َحْم ـــيَس َيُهوُلَه  ( 96)َوَل

لُمْرَسلِيَن ، إنه ال يشعر بعناء السير الطويل ليالً ؛ ألنَّ َمْقِصَدُه أرض خير ا  

ومن أجل الفوز هبا ال يهتم بالتعب ؛ ومن أجل شرف الَمْقِصد ُيْصبُِح َحرُّ 

 الَصَحاِري َأْبَرَد مَِن الظِّلِّ الَواِرِف .

ِة العيش يف مدينة الرسول الكريم ) ( ، ( ، والموت يف ِحَماُه )وَيْجَمُع بين َلذَّ

ات أجمع ، يقول : )البسيط(( ؛ ففي ذلك الفوز باللَّ والحشر بين أصحابه )  ذَّ

ُسـوِل ،  ٌ  َعـاَ  فِـي َداِر الرَّ َفاَز اْمـُر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   َوفِ

 

ِحَماُ  َماَت ، َوفِـي َأْصـَحابِِه ُحِشـَرا  

(97) 

 

ي يف اإلبداع»  وتشير الطالقة الِفْكِريَّة إلى القدرَة ، الذي يعني ( 98) « الجانب الَكمِّ

ا ُيَساِعُد َعَلى َفْهم  كار بسهولة وسرعةعلى إنتاج أكربِ َعَدٍد ُمْمكٍِن من األف مَّ
؛ مِ

 تحقيق لذة 
ّ

وتفسير العالقات الَقائمة بين األشياء ، ويريد الشاعر األندلسي

َعة . اٍت ُمَتنَوِّ  ُقْصَوى فَيْمُزج بين َلذَّ

***    ***    *** 

 ( :Flexibility) ثَانِيًا : املُرُونَةُ
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يمة لُِمَعاَلَجِة ُمْشكِلٍة َجِديدة ، والقدرة على إعطاء أفكار ُيْقَصُد بَِها : َتْرك ِعالقة َقدِ 

َعة ال تنتمي ُلوك إِْن  واحدة فَِئةٍ  إلى ُمَتنَوِّ ُهولة يف تغيير التفكير وتعديل السُّ ، والسُّ

تِِه  َباِت المواقف الُمَتَغيَِّرة والتالؤم معها ؛ من َثُبَت َعَدم ِصحَّ ، واالستجابة لُِمَتَطلَّ

، وإيجاد البدائل المختلفة )التخطيط( ، ( 99) َكيُّف مع الموقف الجديدأجل التَّ 

ُق أكرب قسط من اللذة  والقدرة على اختيار أفضل البدائل الُمَتاَحة ، الذي يَحقِّ

َن الَمْرُء  من الوصول إلى الهدف  -يف آخر األمر  -)اتخاذ القرار( ؛ َحتَّى َيَتَمكَّ

 للمشك
ّ

 . لة(المنشود )الحل اإلبداعي

ُل  هـ( مطاردة األعداء واصطياد 172)ت األمير األَُمِوّي عبد الرحمن الداخلُيَفضِّ

ًما الواجب على  يد ، ُمَقدِّ المارق على صيد الغرانيق ، على الرغم من َكَلِفِه بِالصَّ

 العاطفة ، يقول : )مشطور الرجز(  

ِع الَغَرانِْق   َدْعنِـي َوَصيَد ُوقَّ

ي فِي ا  ْصطَِياِد الَماِرْق َفإِنَّ َهمِّ

 فِي َنَفٍق إِْن َكاَن َأو فِي َحالِْق 

ـَرائِْق   إَِذا الَتَظْت َهَواِجُر الطَّ

 (100)َكاَن لَِفاِعي ظِـلَّ َبنٍْد َخافِْق 

هـ( أنه يستعذب ما َيْصَدُر َعِن 328)ت ابن َعْبد َرَبه األَْنَدُلِسيّ ويؤكد  

 إِْن أَ 
َ

َمَرْتُه بقتل نفسه َفَعَل ما َأَمَرْت به طائًعا راضًيا المحبوبة من قوٍل أو فِْعل ؛ َفِهي

، ُثمَّ َيْسَتْرِسُل فيصف فِْعَل المحبوبة معه ؛ فهو إِْن َقِدَم إليها ُمْشَتاًقا َراِغًبا يف 

َأَلذُّ  -عنده  -الوصال تنصرف عنه ؛ من فرط حيائها ، وهتجره ، ولكنَّ َهَذا الَهْجَر 
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ْت ُحْكًما َفإِنََّها َتَتَجنَّى عليه ، ولكنه يرى هذا الَجور من الوصال ، وإِْن َأْصَدرَ 

أشهى من العدل ؛ ألنَّ ُكلَّ َما َيْصُدُر َعنَْها لذيذ ؛ فهو َيْسَتْعِذُب العذاَب من أجل 

 نيل رضاها ، وهي تتلذذ بعذابه ، يقول : )الطويل(

ــــالِمَها  ــــَردَّ َس ْْ بِ ــــنَّ ــــي َض
ــــي التِ  بِنَْفِس

 

   ْْ ــَهَل ــو َس ــي   َوَل ــا َقْتلِ ُْ َلَه ــ ــي َوَهْب  َقْتلِ

ـــــا   ـــــاء  بَِوْجِهَه ْت َحَي  إَِذا ِجْئُتَهـــــا َصـــــدَّ

 

ا َأَلـــْذ ِمـــَن الَوْصـــلِ     َفَتْهُوُرنِـــي َهْوـــر 

ـــا   ـــيَّ بُِحْكِمَه ـــاَرْت َعَل ْْ َج ـــ  َوإِْن َحَكَم

 

 (101)َوَلكِنَّ َذاَك الَووَر َأْشَها ِمَن الَعْدِل     

 362)ت َدُلِسيّ ابُن َهانئ األَنْ ويمدُح  
ّ

هـ( الخليفَة الُمِعزَّ لِِديِن اهلل الَفاطِِمي

 )ت365)ت
ّ

َقِلي هـ( ، وذلك بعد 381هـ( ، ويصف َهِديَّة القائد َجوَهر الصَّ

هـ ، يقول : 348تسخيره بالد المغرب ، وانتهائه إلى البحر المحيط سنة 

 )الطويل(

ــاِهُد  ــَل َش ــي ُك ــْرَل فِ ــا الطَّ ــُه ِمنَْه  ُأَفَك

 

 بِــــَهنَّ َدلِيــــِل اهللِ فِــــي ُكــــَل َمــــا َبــــَرا 

ــُم   ُس ِمنَْهــا اللَّْحــََّ ُكــلَّ ُمَطهَّ
 َفــَهْخلِ

 

ِد ِمـْن َكـَرِ    (102)َأَلذَّ إَِلا َعـيِن الُمَسـهَّ

( يف )َتْلَتذُّ َعينُُه برؤية ُكلِّ َفَرٍس َحَسٍن َتامٍّ مِنَْها ؛ ألنه َيْشَهُد بطالقة قدرة اهلل  

ِد ، الذي يُ الَخْلق ، ثم  ًة َثانَِية لَِينَْعَم برؤية ألّذ إَِلى الُمَسهَّ َساِرُق النََّظَر إَِليِه ُخْفَيًة َمرَّ

 َراَن الَكَرى فِي َعينَيِه ، مِْن َلِذيِذ النوم .

مجلس  أبو القاسم عبد اهلل بن سليمان بن َيْخُلف الَكْلبِيّ وَيِصُف األميُر 

هنار الجارية ، واألشجار الباسقة ، والطيور خمر يف ظالل الطبيعة ، تحيط به األ

ًة من  َدة ، ثم ينتقل إلى وصف الخمر الُمَعتَّقة التي شرهبا ؛ فيجعها أكثَر َلذَّ الُمَغرِّ

َبا ، وأعلى َمنِْزَلًة من نِْعَمِة الَحَياة ، يقول : )الوافر(  َزْهِو أيام الصِّ

ــــَراِت  ــــاِ  النََّي ــــا الَرَي ُْ َعَل  َشــــرِْب

 

ــــــاِجَعاِت َوَيغْ   ــــــاِم السَّ ــــــِد الَحَم  رِي

 



  

 

 الفَوزُ بِاللَّذَّة فِي الشِّعْرِ األَنْدَلُسِيِّ، وَعِالقَتُهُ بِالتَّفْكِيرِ اإلِبْدَاعِيِّ وَجَودَةِ الحَيَاة 
 

 

 
 

 

 

 ُمَعتََّقـــــــة  َأَلـــــــذَّ ِمـــــــَن التََّصـــــــابِي 

 

  (103) َوَأْشَرَل فِـي النُْفـوِس ِمـَن الَحَيـاةِ  

اج القسطليّ وُيَهنُِّئ   هـ( 392هـ( المنصوَر بَن أبي عامٍر )ت421)ت ابن َدرَّ

سنة ثالٍث   (Cordoba)ْرُطَبة بوفـادة غند شلب بِن شانجه بِن ُغْرِسية عليه قُ 

 وثمانيَن وثالثمائة : )الكامل(

ــا   ــْفِو ِحَيايَِه ــَ  ُدوَن َص َْ الَمَهالِ ــ  ُخْض

 

ْمَضَ  َعْن َلِذيِذ ُرَقادَِهـا   ََ  (104)َوَهَوْرَت 

َتيِن : األُوَلى : خوُض المهالك ، واألُْخَرى :   يستمتع المنصوُر بُن أبي عامٍر بَِلذَّ

َقاد ، ولكنه اختار ال َلَها لذيُذ الرُّ ُق له َصْفو الحياة ، وَفضَّ ة األُوَلى ، التي ُتَحقِّ لَّذَّ

ٌم  ة للجماعة( ُمَقدَّ على  -عنده  -على األُْخَرى ؛ ألنَّ الواجَب )المصلحة العامَّ

العاطفة )المنفعِة الشخصيَِّة( ؛ فهو يستعذُب امتطاء َصَهَواِت الِجَياِد ، وَيْصبُِر 

َة الُمَخاَطَرة وُرُكوَب األَْهَوالِ على الَمَكاِرِه ؛ ألنه ُيَقدِّ  َعَلى  فِي َطَلِب الَمْجدِ  ُم َلذَّ

َقاد ، إنه  آثر التضحية لم يرتدد يف التضحية من أجل خير الجماعة ، ولذيذ الرُّ

وَخَضَع لَِسْطَوِة ى عن األنانيَّة )لذة النوم( ،َتَخلَّ واالنشغال بمعالي األمور ، و

تِِه ، يف سبيل الحصول على سوى ت» وما اإليثاُر ،العقل  ضحية الفرد بجانب مِْن َلذَّ

ة لنفسه ، عن طريق العمل على خدمة مصا ذَّ  .  (105)« لح اآلخرينقدر أكرب من اللَّ

هـ( حين ُقُدومِه عليه َسَرُقْسَطة 412ويقول يف مدح الَمنُْصور ُمنِْذر ْبن َيْحَيى )ت

((Saragosse وهو حينئٍذ َحاِجٌب سنة ثماٍن وأ ،)ربعمائة : )الكامل 

ــَدِ  ــُبُل الُه ــا ُس ْْ بَِه ــ ــَمائُِل َعبَِق  َوَش

 

ـــَرا    ا َأْذَف ـــك  ـــاِق ِمْس ـــا اآلَف  َوَذَرْت َعَل

 َأْهَدِ إَِلا َشَغِف الُقُلوِب ِمَن الَهَوِ 

 

 (106) َوَأَلذَّ فِي األَْجَفاِن ِمْن َطْعِم الَكَرِ 
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َتِشَرة يف اآلفاق ؛ كأهنا مِْسٌك َطيِِّب جعل سجايا القائد الكريمة لها رائحة َطيَِّبة ُمنْ 

األَرائِِج ، وهذا الِمْسك يعرف طريقه ؛ فينفذ إلى القلوب ، كما يعرف الهوى 

ُق  طريقه ويتسلل إلى النفوس ؛ وألنه يحمل رائحة هذا القائد الُهَمام ؛ فهو ُيَحقِّ

ِة النوم الهانئ . ًة َأْكَبر من َلذَّ  َلذَّ

ٍد ْبن عبد اهلل الَبْرَزالي 488ِمُد بن َعبَّاد )توعندما انتصر الُمْعتَ  هـ( على ُمَحمَّ

ار أنشد  (Garmona)هـ( بَقْرُمونة 465وباديس بن َحبُّوس )ت د بن َعمَّ ُمَحمَّ

هـ( قصيدة يف هتنئته ، وأهداها إليه ، وجعلها ألذَّ من الماء 477)تاألَْنَدُلِسّي 

 ال بعد ُطوِل الَهْجِر : )الطويل( الخالص وقت العطش الشديد ، وأشهى من الوص

ـــــة    َوُدوَنَكَهــــا ِمــــْن َنْســـــِ  فِْكــــرَِي ُحلَّ

 

َزَة الِعْطَفــــيِن بِالْشــــْكرِ َوالَحْمــــدِ   ــــرَّ  ُمَط

ـــَدِ   ـــا الصَّ ـــَراِ  َعَل ـــاِء الَق ـــَن الَم ـــْذ ِم  َأَل

 

َد     (107)َوَأْطَيُب ِمْن َوْصِل الَهَوِ َعِقَب الصَّ

ت  (Lorca)َرَقة رخاء عند دخول الُمْعَتِمد ُلوْ لقد ساد األمن ، وَعمَّ ال  ؛ َحتَّى َلذَّ

المعيشة ، وامتألت النفوس بالسرور ؛ ففضل الناُس االستيقاَظ على النوم بعد 

 هـ( : )الطويل(507)ت ابن اللبَّاَنة ُطوِل َأَرق ، يقول

ََ َذالالالالالال َ   َ ََحالالالالالال   الالالالالالَ َطَْيالالالالالالَ َاِنَيالالالالالالْ   ََوَحس 
َ

ْغَ الال  َ ََ الالَ َاف  الالْهل ََ ِنالال  َم  َاِنس  ََذ  الالل  َ(108)ذ 

َ افِر بن ذي النون 521)ت ابُن الَسيد الَبَطْلُيوِسيّ وَيْحُضُر  هـ( عند عبد الرحمن الظَّ

ات ،  ل الُمُكوَث يف هذا المجلس ، بما فيه من ُمَتٍع وَمَسرَّ مجلس ُأْنس ؛ َفُيَفضِّ

َجز(   َقاد ، يقول : )الرَّ ة الرُّ  على َلذَّ

ـــَم ال ـــُس َج ـــَرا َوَمْولِ ـــي َأْزَه  َمالِه

 

ــَرِ  ــِم الَك ــْن َطْع ــاِن ِم ــي األَْجَف ــْذ فِ  َأَل

ــــَرِ   ــــُه َوال َي ــــي ِمْثَل ِ ــــَر َعين ــــْم َي  َل

 

ــَرا   ــي َوَأْبَهــا َمنَْظ ــي َنْفِس
ــَس فِ  (109)َأْنَف
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د بن عيسى 525)تاألَْعَما الْتَطيلِّي وُيْرِسُل  هـ( َتِحيََّة ُمْسَتَهاٍم إَِلى ّسَجاَيا ُمَحمَّ

َها : )الوافر( الكريم  ة ، وَيُعدُّ

ـــانِي  ـــا األََم ـــِديِع َعَل ـــَن الَح ـــْذ ِم  َأَل

 

ـــــــالِ   ـــــــَل بِالُمَح َعْل ـــــــاَن التَّ  َوإِْن َك

 َوَأْشــَها ِمــْن َلَيــالِي الَوْصــِل َيْتــَرِ  

 

ـــالِي    َي ـــَ  اللَّ ـــا يِْل ا إَِل ـــا َشـــوق   (110)َوَي

اق الَبَلنِْسيّ وُيْعلُِن   قَّ َة العيشِ  ابن الزَّ عنده تتمثل يف ُشْرِب الخمر ، أو ُمَواَصَلة  أنَّ َلذَّ

اح ، يقول : )البسيط(  َحْسنَاء ُتْغنِيه عن ُشْرب الرَّ

اِ  َأو َشــنِب    َمــا الَعــيَُّ إاِلَّ اْصــطَِباُ  الــرَّ

 

اِ  ِمْن َسْلَساِل ذِي ُأُشرِ     (111)ُيْغنِي َعِن الرَّ

 ورُ  
ّ

كِي َتيِن هما : الَخْمُر الزَّ َضاُب المحبوبة الَعْذُب ، واألخير أشهى إنه يقنع بَِلذَّ

 إليه ؛ ألنَّ ِريَقَها ألذُّ مَِن الُمَداَمة .

َة ِعنَاِق الحبيب يف  ابن خفاجةويقوم  ُل َلذَّ بالمفاضلة بين اللذات ، وُيَفضِّ

ة ِعنَاق الُحَسام يف المعركة ، وإن لم ُينْكِْر َأنَّ ُكالًّ مِْنُهَما ُيْحِد  ُث الظَّالم ، على َلذَّ

ة ، يقول : )الطويل(  َلذَّ

ـــة    ْْ َعَليـــِه ُدُجنَّ ـــ  َوَأْحَســـُن َمـــا الَتفَّ

 

 (112)ِعنَاُق َحبِيـُب َعـْن ِعنَـاِق ُحَسـاِم  

ويجعل َتَباُدل الَحِديث مع ساقي الخمر يف المجلس الخمري أطيب من  

 َتَعاطِي الُمَدام ، يقول : )الطويل( 

ـــــَداَم َوَبينَ  ـــــا الُم ـــــُل َيَعاَطينَ ـــــاَوَلي  نَ

 

 َحِديع  َكَما َهبَّ النَِّسيُم َعَلـا الـَوْردِ   

ــــَكة    ــــاُل ِمْس ــــْهُس َيْعَب ــــاِوُدُ  َوالَك  ُنَع

 

 (113)َوَأْطَيُب ِمنَْها َما ُنِعيـُد َوَمـا ُنْبـِدي   

ُل الوزير   سماع الذكر ، الذي يشفي النفوس ، هـ( 547)ت أبو عامر بن َينَّالوُيَفضِّ

 ْطِرب َليالً ، يقول : )البسيط(على سماع ِغنَاء الشادن المُ 
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ــا إَِلــا َرُجــُل  ــا َكــاَن َأْحــَوَجنِي َيوم   َم

 

 ُيــَرَدُد الــَذْكَر فِــي َبــاُق ِمــَن الَغَلــسِ    

ــا   ــوَس بَِه ــِفي النُْف ــة  َيْش نَّ َُ ــِه  ــي َحْلِق
 فِ

 

ــَبسِ     ــُبوَبُة الَق ــَرة  َمْش ــا َزْف ــي الَحَش  َوفِ

ــــْر ياِلوَ   ــــْم ُأوٍِ ُْ َوَل ــــ ــــو َرَجْع ــــُه َفَل  َي

 

ـــسِ   ـــادِِن األَنِ ـــاِء الشَّ نَ
َِ ـــا َســـَماِع   َعَل

َنْفِســــي َوال  -إَِذْن  -َفــــال َحَمــــْدُت  

 اْعَتَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدْت 

 

ِْ َوالُقُدِس     (114)بَِي النََّوائُِب َقْصَد الَبي

ْكونِيةوتجعل   ريَق الحبيِب َأَرقَّ من الخمر ، تقول :  َحْفَصة بنْ الحاج الرَّ

 )الطويل(

نَـــائِي َعَلــــ نـِـــي ٍَ  ا يِْلــــَ  الثَّنَاَيــــا ألَنَّ

 

ــرِ    ــْن ُخْب ــاُل َع ــُم َوَأْنطِ ــا ِعْل ــوُل َعَل  َأُق

ـــُفَها   نِـــي  -ال َأْكـــِذُب اهللَ  -َوُأْنِص  إِنَّ

 

ـا َأَرقَّ ِمـَن الَخْمـرِ   ُْ بَِها ِريق   (115)َرَشْف

ًة بغيرها ، ويجعل وصال 643)ت اْبُن َسْهل اإِلْشبِيلِيّ ويستبدُل   هـ( َلذَّ

وب َأَجّل من عودة أيام الشباب ، وأشهى من العيش الَهنِيء ، ومن أجل المحب

ِة النَُّعاس ، وُيْخِرُج قلبه َطَواِعَيًة ،  ِة الوصال ، َيْمنَُع َعينَُه َراِضًيا من َلذَّ الفوز بَِلذَّ

ًة إلى محبوبه ، يلهو به كيفما شاء ، يقول : )الطويل( ُمُه َهِديَّ      وُيَقدِّ

 ْحَلــــا ِمــــْن ُمَعــــاَوَدةِ الَصــــَباِوَصــــاُلَ  أَ 

 

ـــدِ      ـــاِن الُمَمهَّ َم ـــيَِّ الزَّ ـــْن َع ـــُب ِم  َوَأْطَي

ةِ الَكــَرِ   ُْ الَعــيَن ِمــْن َلــذَّ  َعَليــَ  َفَطْمــ

 

ُْ َقْلبِي َطَيَب النَّْفِس َعْن َيِدي     (116)َوَأْخَرْج

ْبتِيويجعل   ُد بن َعلِّي بن َهانِي اللَّْخِمّي السَّ ـ( ِشْعَر القاضي أبي ه733)ت ُمَحمَّ

القاسم الحسني أرّق من الهواء ، وأصفى من الماء ، وأشهى من الصهباء ، وألذ 

من ريق الحبيب ، وأعذب من ُظْلِمه ؛ فهو ِسْحٌر يف ألفاظه ، وتأثيره العجيب يف 

 النفوس ، يقول : )الكامل(

ـــــا  ـــــَواِء َوإِْن َيَش ـــــَن الَه  َأَدب  َأَرْق ِم

 

ــــَوا وَ   ــــَن الَه ــــْهَباءِ َفِم ــــاِء َوالصَّ  الَم

ـــِه   ْلِم ُْ ـــِب َو ـــِم الَحبِي ْل َْ ـــْن  ـــْذ ِم  َوَأَل

 

ـــــاءِ   ـــــا َوَضـــــَم الظَّ ـــــاِء َمْفُتوح   بِالظَّ
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 َمــــا الَســــْحُر إاِلَّ َمــــا َيُصــــوُ  َبنَاُنــــُه 

 

ــــاِء   ــــِة اإِلْنَش ــــْن ِحْلَي ــــاُنُه ِم  (117)َولَِس

اعر معانيه ؛ فقد ربط بين وتتجلى الُمُرونة يف تنوع المجاالت التي استقى منها الش 

ة استنشاق الهواء النقي ،  أشياء مألوفة ونجح يف إبرازها يف َمْظَهٍر جديد ؛ فنرى َلذَّ

ة شرب الخمر  ة ُشْرب الماء الَقَراح ، وَلذَّ ة طعم ريق المحبوب العذبوَلذَّ ، ، وَلذَّ

ة ِسْحر البيان . له ، وَلذَّ ة َتَدلُّ  وَلذَّ

َضا بعد القطيعة لِ  ابن الخطيبوَيْجَعُل  َقاَء المحبوبة والُقْرب منها ألّذ من الرِّ

 والِخَصام ، يقول : )الطويل( 

ْْ َنْفِســي َأَلــذَّ ِمــَن الَلَقــا  َوَمــا َعَرَفــ

 

 َوَأْنَدِ َعَلا األَْكَبادِ ِمْن َساَعِة الُقْرِب  

 َوَأْحَلا ِمَن الُعْتَبا َوَأْشَها ِمَن الَرَضا  

 

  (118)ْعِد الَقطِيَعِة َوالَعْتـِب إَِذا َجاَء ِمْن بَ  

ُد   َة سماع جري الحصباء على ماء العقيق أطيُب من سماع  ابن جابروُيَؤكِّ أنَّ َلذَّ

 الغناء الُمْطِرب ، يقول : )البسيط(

ــِه بَِمــا ــَباُء فِي ــاُء َوالَحْص ُِ الَم ــَد  ُيَح

 

 ُفْزَنـا بِـِه ِمــْن ُحُصـوِل األُْنـِس بِــالَوَطرِ  

 َكاَن فِي األَْسَماِع َأْطَيُب ِمنْ إَِذا َجَرِ  

 

ــاِء إَِذا َيْوــرِي َعَلــا الــَوَيرِ    ُحْســِن الِغنَ

ــهِ   ــُروَر بِ ــَتْدِعي الْس ــِه َيْس ــا فِي ــلَّ َم  َوُك

 

 َفالَقْلُب َصاُل َكِمْثِل الَماِء َعـْن َكـَدرِ  

 الَعيَُّ فِـي َذلِـَ  الـَوادِي الُمَبـاَرِك ال 

 

ــُه ، َوال َأْصــَفا  ــْذ ِمنْ ــرِ  َأَل ــِن الُغُي  (119) َع

َيِصُف َعيَشُه الَهانُِئ يف المدينة المنورة ، بالُقْرب من وادي الَعِقيق الُمَباَرك ، الذي  

ْدُر بِالنََّظِر  ُكلُّ ما فيه يستدعي السرور ؛ فَتْشَتِهي النَّْفُس الُقْرَب منه ، وُيْشَرح الصَّ

 إليه ؛ فيفوز قاطنُُه بُحُصول األُنس .
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هـ( : 808هـ( لقاءه بصديقه ابن َخْلُدون )ت797)ت بعد  ْمَركابن زَ ويجعل 

 )الطويل(

ـــُة  ـــاِل َفاَق ـــا َح ـــا َعَل ـــَن النْْعَم ـــْذ ِم  َأَل

 

 (120)َوَأْشَها ِمَن الَوْصِل الَهنَِي َعَلا َصـَد  

( بالنسبة إليه ، ولو يف المنام ، ألذُّ من تحقيق األماين : وزيارُة الرسوِل ) 

 )الكامل(

 َوَمـــا َشـــيء  َأَلـــْذ ِمـــَن الُمنَـــا  َهـــَذا

 

ــــــاِء    َف َْ َِ اإِل ــــــُه َمــــــ  (121)إاِلَّ ِزَياَرُي

اِت إِْمَتاًعا   َة الُمنَى مِْن َأْكَثِر اللَّذَّ ِة مِْن » ؛ َفإِنَّ ( 122)إِنَّ َلذَّ ا لِّلذَّ َتَمنِّيَك الشيُء َأوَفُر َحظًّ

 . (123) «ُقْدَرتَِك َعَليِه 

اج يوسف الثالث )ت9ق )ت  ابن ُفْرُكونوَيْشُكُر  هـ( ، الذي 819هـ( أبا الَحجَّ

َه إليه ُكْسَوة َحِرير ، ويصف هديته ) ، ا َأَلذُّ من الماء بعد الَظَمأ( بأهنُتْحَفة الَقاِدمَوجَّ

 وأحلى من طيف المعشوق حين يزور العاشق يف منامه : )المتقارب(

ــــَدِ  ــــاِء َبْعــــَد الصَّ ــــْذ ِمــــَن الَم  َأَل

 

 (124)َن الطَّيـــِف لِلَحـــالِِم َوَأْحَلـــا ِمـــ 

ة يتميز   ذَّ بقدٍر عاٍل من الُمُرونة ؛ لذا شعراُء األندلس المبدعون طالبو اللَّ

ع من األفكار ، التي ال  استطاعوا أن يغيروا ِوْجَهتهم الذهنيَّة بإعطاء عدٍد ُمَتنَوِّ

الُمُروَنُة يف َتَقبُّل التغيير ؛ وتظهُر تنتمي إلى فَِئة ُمَعيَّنَة ، وإنما ُتَمثُِّل فَِئات مختلفة ، 

َلوا رشفات المحبوبة ، وَتَباُدل الَحِديث مع ساقي الخمر يف المجلس  فقد َفضَّ

م الخمري ، على لذة الخمر ، وآثروا خوض المهالك ، و ، رؤية الَفَرس الُمَطهَّ

وحضور مجلس األمير بما فيه من متع ومسرات ، وَشم رائحة سجايا القائد 

 على لذة النوم العميق ليالً عند شدة الحاجة إليه . الكريمة ،

***    ***    *** 
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الِث ا : األََصاَلُة  ٍَ(Originality: )   

َرافة  ُيْقَصد هبا : القدرة على إنتاج أفكار غير شائعة ، تجمع بين الُجْرَأة والطَّ

ة والَغَراَبة ؛ فالُمْبِدع ذو تفكير أصيل ، أي أنه يبتعد عن المألوف ، ويأيت  والِجدَّ

ر أفكار اآلخرين ؛ ألنَّ لديه القدرة  بالجديد النادر الذي لم ُيْسَبْق إليه ؛ فهو ال ُيكرِّ

على اكتشاف عالقات جديدة ، تقوم على تداعيات بعيدة غير مباشرة ؛ لذا 

تتصف أفكاُرُه بالمهارة ، وتتميز بالنُّْدَرة من الِوْجَهة اإلحصائيَّة ، وتدعو إلى 

ا يؤدي إلى زيادة الُمْتَعة الده  . (125)شة ؛ مِمَّ

اِعَر  ْهَشة بمعرفة جديدة عن طريق االرتباط غير  »وحقيقُة األَْمِر َأنَّ الشَّ ُيثِيُر فِينَا الدَّ

المتوقع الذي َيْخَطُف األبصار ، ومعروف أن هذا االرتباط غير المتوقع ال يمكن 

لوب المحبوب ؛ ذلك أن هذا االرتباط انتقاده يف الشعر ، بل ُربََّما كان هو المط

 ؛ (127)؛ َفإِنَّ )ُكّل َجِديٍد ُتْسَتَلذُّ َطَرائُِفْه( ( 126)«  يكون دائًما شيًئا جديًدا يحمل اإلثارة

ةألنَّ )  . (128)( لُِكلِّ َجِديٍد َلذَّ

اِخل عبد بن ِهَشاميجعل  َتُه يف التمتُّع بُغالمِِه َريَحان ،هـ( 180)ت الرحمن الدَّ  َلذَّ

وُيِصرُّ على هذا الُهَيام ولو المه اإلنُس والِجنُّ ، ومِْن َأْجلِِه َعِشَق الظالَم لَِيْجِلَس 

ُر فيه ، ويستحضر صورته َوْحَدُه ، إِنَُّه ُيِحبُّ الريحان ألنَُّه شريٌك له يف  وحيًدا ُيَفكِّ

ُة مجلسه الخمري إال بوجود ر  يحان فيه ، يقول :االسم ، وال ُيْمكُِن َأْن َتْكَتِمَل َلذَّ

 )الطويل( 

ــا  ُْ َدائِم  ــ ــا ِعْش ــاُن َم ــا َريَح ــَ  َي  ُأِحْب

 

 َوَلو الَمنِي فِي ُحَبَ  اإِلْنـُس َوالَوـانُ  

ـــالَم َوُســـْهَدُ    ـــَو الظَّ ـــْم َأْه  َوَلـــوالَك َل

 

ْرَبـانُ   َِ اِر  ْْ لِي فِـي ُذَرِ الـدَّ  َوال ُحَبَب
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ـــــ يَحـــــاَن إاِلَّ ألَنَّ  ُه َوَمـــــا َأْعَشـــــاُل الرَّ

 

 َشــرِيُكَ  فِــي اْســُم فِيــِه َقْلبـِـَي َهيَمــانُ  

 
 

ـُه َلـْم ُيْكِمـِل الظَّـْرَل َمْولِـس    َعَلا َأنَّ

 

اِ  َريَحـاُن    َِ الـرَّ  (129)إَِذا َلْم َيُكْن فِيِه َم

وء ،  ابن َعْبد َرَبهِ ويجعل   يقول يف معنى فساد صفاء العيش يف َموِت ُقَرَناء السُّ

 (اإلخوان : )الطويل

مل  ٍ ااا ٍَ مل ََّ  ش ااا ملبَّ ملَعيشملَ اااِّ َّ اااِالَّ
َ
ملَفَماااملَو

مل
مل ملململ ٍَ ملَذَ اَِِّ ملبَّ ملَعيشملَ ِالَّ َوَ املَلَعِّ َّ

مل(130)

مل
اجوُيَهنُِّئ   – Garci)المنصور بن أبي عامر بأسر َغْرِسَية ْبن فرذلند  ابُن َدرَّ

Fernàndez)  ، هـ ، يقول : 385وكان ذلك يف الخامس عشر من ربيع الثاين سنة

 )الوافر(

ملَ َِّاااااااا  مل ََحاااااااَ َ ملَ ااااااا  
ملَ ََااااااامملَو َش ملأَلَاااااا

مل
ااااااَماَ ململ َااااااَ ملَ ملَلسا مَّااااااَِِّملَ ااااااَ ملَل َ  َوَأْن 

مل(131)

مل
؛ حياة ، وأشفى لَِداِء النُُّفوسِ َجَعَل َخَبَر َأْسِر غرسية ألذَّ على األسماع من الفوز بال

ُقُه من تثبيت دعائم اإلسالم .  لَِما ُيَحقِّ

مر ُيَهنُِّئُه بالقفول من َفْتَح ِحْصن لُِيون ويقول يف مدح الَمنُْصور بن أبي عا

(Leon))الكامل( : 

مل  ِ ااااا َبَّ ملَذب  َِ ملَذكِّ َااااا ملتَََباااااب   ِ ملوََبَتائَااااا
مل

ملَتَِّااَ ملَعاَعاَََّ اململ ََ هَّملَ س ا ََّ ََي مل(132)فَاََ

َجَعَل ُنُفوَس الُجنُوِد ُتَلذُّ بذكر اسم المنصور ؛ وتستبشر بالنصر ، الذي يلحقه يف مل

 البيت وهذانداؤهم يف المعركة ، ج بقول : )يا منصور( ، وهو ُكلِّ غزواته ؛ فتله

 إليها . ُيْسَبْق  لم التي بدائعه من

د بن مسعودويجعل  َتَفاَيا  َتَمام اللذة عند اللبيب العاقل يف َتنَاُول أبو عبد اهلل ُمَحمَّ

ه شوقه إلى ، ال الُهَيام بالخدود واألحداق ، ويَتَوجَّ  مِْن َدَجاٍج ُمْسِمنَاٍت ِعَتاِق 
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ِميِذ ال رُ  َقاِق والسَّ يَّاِت والرُّ
ْكَباِج َوالَجَملِ : َضاب الحبيب وقت المعانقة ، يقولالسَّ

   )الخفيف(

 َمــا بَِشــْخِل الَحبِيــِب َيْفــَرُ  ُذو الَعــاْل 

 

ــــــــــــَداِق     ِل َوال بِالُخــــــــــــُدودِ َواألَْح

ــــــْرَدة  ِمـــــْن َيَفاَيــــــا   ٍُ َمـــــا الُمْلـــــُ    إِنَّ

 

 ْســــــِمنَاُت ِعَتــــــاِق ِمــــــْن َدَجــــــاُج مُ   

ــــبل   َْ َص ــــ ــــْن َأْن ــــي : بَِم
ــــَل لِ  َوإَِذا قِي

 

ِِ الَمــــ قي      َوَعــــالَم اْنِســــَكاُب َدْمــــ

ــــــــا   يَّ
ــــــــْكَباِج َوالَوَملِ ُْ : بِالسَّ ــــــــ  ُقْل

 

ــــاِق    ــــا بِالْرَق ــــَوا َمع   ِت ، َوَرْخــــِل الشَّ

ــــِدي   ــــَذُب ِعنْ ــــِميِذ َأْع ــــيَُّ السَّ  َوَجِش

 

ــِب    ــاِب الَحبِي ــْن ُرَض ــاِق ِم ــَد الِعنَ  (133)ِعنْ

ارويتحدث           عن ميل الُمْعَتِمد إلى الُمَخاَطرة ، وُشُعوره باإلنجاز  ابن َعمَّ

َفر : )المتقارب( ِة الظَّ ا جعله َيْشُعُر بَِلذَّ  عندما َنَجَح يف َفْتِح َأَحِد الُحُصون ؛ مِمَّ

 َفَلــــوال اْمتِنَــــاُع الَفَتــــاِة الَكَعــــاِب 

 

ـــــاكِِح  َلَمـــــا َكُمَلـــــْت    ُة النَّ  (134)َلـــــذَّ

ٍة حين اقتحم ِخْدَرَها ، ويف ذلك   لوال َتَمنُُّع الفتاُة الناهُد ، َلَما َشَعَر النَّاِكُح بَِلذَّ

 .( 135)إشارة إلى المثل العربي : )َتَمنُِّعي َأْشَهى َلَك( ، أي : مع التََّأبِّي َيَقُع الِحْرُص 

يد ال  بن السِّ
ّ

 بين لذة ُشْرب الخمر )َبْدر َجانٍِح وَيْجَمُع أبو الحسن علي
ّ

َبَطْلُيوِسي

لِلَمْغِرِب( ، والتمتُّع بالساقي )َبْدر َقْد َأمِنُْت ُغُروَبُه( يف َغْمَرِة الليل البهيم َحتَّى 

 مطلع الصبح ، يقول : )الكامل(

ـــُه  ُْ ِحَواَب ـــ ـــْد َهَتْك ـــُل َق ـــا ُربَّ َلي  َي

 

ـــــــِب   ـــــــاَدةُ َكالَكوَك  بُِزَجاَجـــــــُة َوقَّ

ــــا يَ   َه ــــنَّ َكَهنَّ ََ ــــاُق َأ ــــا َس ــــَعا بَِه  ْس

 

ـــنَِب   ـــِه األَْش  ِمـــْن َخـــَد ِ َوُرَضـــاِب فِي

ــــُه   ُروَب َُ  ُْ ــــ ــــْد َأِمنْ ــــْدر  َق ــــْدَراِن َب  َب

 

ُْ لِلَمْغـــــرِِب    َيْســـــَعا بَِبـــــْدُر َجـــــانِ

  ُِ َْ بَِرْشـــِف َبـــْدُر َطـــالِ ـــ َِذا َنِعْمـــ  َف

 

ــــْم َيْغــــرِِب   ــــرُ َل ــــْدُر مَخ ــــاْنَعْم بَِب  َف
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ـــ َهـــا َحتَّ  ا َيـــَرِ ُزْهـــَر النُْوـــوِم َكَهنَّ

 

ــَرِب   ــي َمْش ــَرب  فِ ةِ َرْب ــرَّ ــوَل الَمَو  َح

ـــــُه   َراُب َُ ـــــُر  ـــــز  َيطِي ـــــُل ُمنَْحِف ي  َواللَّ

 

ـــَهِب   ـــاُز َأْش ـــُرُدُ  بَِب ُْ َيْط ـــْب  (136)َوالْص

عن الشيخ إبليس ، الذي َيِجدُّ يف إغواء اإلنسان ،  ابُن َرِشيال الَقيَرَوانِيّ ويتحدث  

لك عادته التي ال َينَْفكُّ عنها ؛ فهو يف النهار يقود إلى الُحبِّ ، ويف الليل يأيت يف وت

َتُه ، وُيَداِوي  ُق َلذَّ المنام على هيئة المحبوب ، وَيْبُلُغ الغاية يف االستمتاع ، وُيَحقِّ

ة أصيلة طريفة : )المتقارب( َتُه ، وهي َلذَّ  ِعلَّ

ــــــ ـــــيَب إِْبلِـــــيَس َذا ِعلَّ  ُة َأَرِ الشَّ

 

ــــْه    تِ ــــيُب ِمــــْن ِعلَّ ــــرَِخ الشَّ  َفــــالَ َب

 

 

ــــَتيِِقظ ا  ــــَب ُمْس ــــا الُح ــــوُد َعَل  َيُق

 

ــوَريِْه    ــي ُص ــِل فِ ي ــي اللَّ ــَ  فِ  َوَيْهيِي

ــــْن َنْفِســــِه   ــــا َشــــاَء ِم ــــَ  َم  َفُيْؤيِي

 

ـــْه    يِ ـــْن َلذَّ ـــاَء ِم ـــا َش ـــُم َم  (137)و ََيْبُل

ِرَضا والده الُمْعَتِضد  َعبَّادالُمْعَتِمد بن ومن اللذات المبتكرة َجْعل  

ُرُه للدهر ، إِنَُّه الُمَدام 461)ت ة ؛ فهو راحة نفسه ، وما ُيَدخِّ هـ( عنه أطيب َلذَّ

الذي يسلو به ؛ ولكي يرضى عنه والده تمام الرضا خاض المعارك ، وَنَظَم مِْن 

ًة إلى َوالِدِ  َمُه َهِديَّ ِه ، عندما َغِضَب منه ألنه أضاع َهاِم األَْعَداِء المتناثرة ِعْقًدا َقدَّ

 إلى االسرتاحة» ، َبْعَد نجاحه يف إخضاعها ؛ حيُث َعَدَل  ( (Malagaمدينة ماَلَقة

ق َتَعبِه من ات ارتياد القينات يف أصحاُبهُ  ... وتفرَّ بينما َقَضى  ،( 138)«  ، وطَِراد اللَّذَّ

هم بجيٍش زاخر ، َفَتَك ؛ فأنجدبن َحبُّوس  أهلها ليلتهم يستنجدون باألمير باديس

بجيش الُمْعَتِمد ، وانتهب َعَتاده وِسالحه ؛ َفَفرَّ الُمْعَتِمُد وأخوه جابر ُمنَْهِزَميَن ، 

، وكان الُمْعَتِمد يرتعُد َفِزًعا من والده ، يقول  (139) (Ronda)وأقاما يف ُرْنَدة 

 مستعطًفا هذا األخير : )البسيط(

ـــْم ُأوَت ِمـــْن َزَمنـِــي َشـــيئ ا ـــِه  َل ـــْذ بِ  ُأَل

 

ـــرُ    ُْ َأْعَهـــُد َمـــا َكـــْهس  َوال َوَي  َفَلْســـ

 



  

 

 الفَوزُ بِاللَّذَّة فِي الشِّعْرِ األَنْدَلُسِيِّ، وَعِالقَتُهُ بِالتَّفْكِيرِ اإلِبْدَاعِيِّ وَجَودَةِ الحَيَاة 
 

 

 
 

 

 

َكنـِــــــــــي َدلل َوال َخَفـــــــــــر     َوال َيَملَّ

 

ــنْ   ، َوال َحــَورُ   َُ  َوال َســَبا َخَلــِدي 

ــسِ ِي   ــُة َنْف ــاَك َراَح ُْ  -ِرَض ــ ال ُفِوْع

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ    -بِ

 

َخرُ   ـــدَّ ْهرِ ُي ـــدَّ ـــِذي لِل ـــاُد ال ـــَو الَعَت  َفْه

ـــ  ـــَداُم التِ ـــَو الُم ـــ َِذا  ُه ـــا َف  ي َأْســـُلو بَِه

 

ــرُ    ــَي الِفَك ــي َقْلبِ ْْ فِ ــ ــِدْمُتَها ، َعبَِث  َع

ُْ بَِهـا    َأَجْل ، َولِي َراَحة  ُأْخـَرِ َكلِْفـ

 

 (140)َنْظُم الُكَلا فِي الَقنَا َوالَهـاُم َينَْتثِـُر  

ِه ؛ فرجع وعندما زار ابُن َحْمِديَس الُمْعَتِمَد يف سجنه بأغمات ، َصَرَفُه َبْعُض َخَدمِ  

بمجيئه ورجوعه ، كتب إليه معتذًرا قصيدة  الُمْعَتِمُد إلى منزله ، وعندما َعلَِم 

 ختمها بقوله : )الطويل(

ــــا  َم ــــْذَب إنَّ ــــاِرَد الَع َْ إال الَب ــــ ــــْل ُكنْ  َوَه

 

ـــْدرِ    ـــِة الصَّ لَّ َُ ـــْن  ـــ ُن ِم ـــَتِفي الظَّْم ـــِه َيْش  بِ

ـــْن َيْشـــَرُب الَخْمـــَر ُكنْتَ   ُْ ِممَّ ـــ  َهـــا َوَلـــو ُكنْ

 

ــــرِ    ةِ الَخْم ــــذَّ ــــا َل ــــي إَل ْْ َنْفِس ــــ  إَذا َنَزَع

ا   ــِدي  َْ ُمْه ــ ــِذي ُكنْ ــِديَس الَّ ــُن َحْم َْ اْب ــ  َوأْن

 

 (141)َلنَا الَسْحَر ؛ إْن َلْم َنهِت فِي َزَمِن الَسـْحرِ   

جعل المعتمُد ابَن َحْمِديَس الَخْمَر التي ُتْبِهُجُه يف زمن السرور ؛ فقد َنَجَح يف  

ه عن الُمْعَتِمد بشعره ؛ حتى نال رضاه وإعجابه . وهذا معنى جديد غير الرتفي

 مسبوق إلى مثله .

ة  ابن حمديسويتحدث  ة جديدة ، أبدعها شعراء األندلس ، وهي َلذَّ عن َلذَّ

َبا : )السريع( ْحر ، َزَمن الصِّ ْكر مِْن َخْمر الُعُيون الِمالح ، الَمْمُزوَجة بِالسِّ  السُّ

 ْن َيْســــَكَر َرا   بِـــــَراْ  َمــــْن َشــــاَء أَ 

 

 َفْلَيْســــِقَها َخْمــــَر الُعُيــــوِن الِمــــالْ    

ــــــــا بِالَســــــــْحرِ َمْمُزوَجــــــــة    َه  َف ِنَّ

 

 أَمـــا َيَراَهـــا َأْســـَكَرْت ُكـــلَّ َصـــاْ   

ـــْن ُشـــْربَِها فِـــي الَصـــَبا   ـــَرِ ِم  َفَمـــا َي

 

 (142)فِي ِرْبَقِة الْسْكرِ ؛ َفَهْل ِمـْن َسـَراْ   
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فة الغريبة ، التي َيْخَلُع الَمْرُء فِيَها ِعَذاَرُه ، وَيْقِصُر َج  ة الُمَتَطرِّ َماَل الَعيِش على اللَّذَّ

، يقول يف ختام إحدى  ، وَيْسَتْغِرُق فِي الُمُجونِ  ُدوَن َحَياٍء ، وَينَْهِمُك فِي َغيِّهِ 

 قصائده : )الطويل(

ةُ   ـــذَّ ـــْرِل َل ـــي َيَط ـــيَُّ إال فِ ـــا الَع  َوَم

 

   ِِ  ( 143) ِعَذاُر فِيِه ُمْسَتْحَسُن الُعـْذرِ َوَخْل

ة مبتكرة ؛ فقد َجَلَس أعداؤه   ، َيْشَرُبون الخمر -َواَل الليل طَ  -ويصف َلذَّ

وَن به ،  ويتندرون هبجائه ؛ فطلب منهم أن يتخذوا ألنفسهم شراًبا جديًدا َيْلَتذُّ

س وهو دماؤه ، ويجعلون لهم كؤوًسا جديدة يشربون منها ، وهي الكؤو

تِِهْم ، يقول : )الطويل(  المنحوتة من ِعَظامِِه ؛ فذلك أدعى لبهجتهم ، وأكمُل للذَّ

ةُ    َأال ُربَّ َكْهُس َيْقَتِضـينِي ُكـلَّ َلـذَّ

 

 َأَكْلــــُتْم َعَليَهــــا ، ُطــــوَل َلــــيلُِكُم ، َلْحِمــــي 

 َبَلا َلو َقَدْرُيْم اليََّخـْذُيْم َشـَراَبُكْم  

 

ُْ ِمْن َعْظِمي  َدِمي فِي ُكُؤوُس َوْهيَ    (144)ُينَْح

وال تخفى السخرية المريرة التي تحملها كلماته ؛ فهو يتحدث عن لذة الهجاء  

 التي ُتْحِدُث ُمْتَعًة للهاجي )أعداء ابن حمديس( ، وَأَلًما لِلَمْهُجو )ابن حمديس( .

 تث(   يف قَِصر النََّهار وُسْرَعِة ُمُروِرِه : )المج أبو جعفر بِن َسِعيدُ ويقول 

ةُ   ـــــــــــــِه َيــــــــــــــوُم َمَســــــــــــــرَّ  لِلَّ

 

ــــــهْ   ــــــْن ُذَباَل ــــــُر ِم  َأْضــــــوِ َوَأْقَص

ــــــــــــا    ــــــــــــا َنَصــــــــــــْبنَا لِلُمنَ  َلمَّ

 

ــــــــــــهْ   ــــــــــــاُر ِحَباَل ــــــــــــِه بَِهوَي  فِي

ــــــــْر    ــــــــِه َكُم ــــــــاُر بِ ــــــــاَر النََّه  َط

 

ــــــــْه   ِْ الَغَزاَل ــــــــ  (145)َيــــــــاُع َفَهْجَفَل

 هذا المعنى بأنه ج 
ّ

ِرّي التِّلِْمَسانِي ديد بديع ، لم يقدر أحٌد أن وقد َوَصَف الَمقَّ

  .( 146) ينزعه من يد صاحبه ، ولو لم يكن له َغيُرُه َلَكفاُه 

ُجِل بِامرأتيِن يف َوْقٍت واحد ، إحداهما :  ومن اللذات المبتكرة َأْن َيَتَعلََّق َقْلُب الرَّ

ُه ، وُيِصيُب َقْلَب بيضاء اللون ناعمة ، َتُسلُّ مِْن َعينَيَها َسيًفا َصاِرًما ، ال ُيْخطُِئ َهَدفَ 
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اِعِر ، واألُْخَرى : سمراء اللون بديعة الوجه ، عندما تسير َتُهزُّ ُرْمًحا أسمر  الشَّ

ُر من تمام  َيْطَعُن فؤاد الشاعر ، والشاعر يريد االثنيِن مًعا ، وغياب إحداهما ُيَكدِّ

ة ؛ فبقرهبما تصبُح الَحَياُة َلِذيَذًة ، وإِْن بَ  َرْأَي الَعيِن  -ُعَدا عنه ، َيَرى استمتاعه باللَّذَّ

الَموَت األَْحَمر ، وهو مخالفة النفس ، على سبيل التشبيه بُحْمَرة الدم ؛ َفإِنَّ َمْن  -

 : )الطويل( أبو َحيَّان األَْنَدُلِسيّ . يقول ( 147)َخاَلَف َهَواُه فقد َذَبَح َنْفَسُه 

ـــــاِعم    ـــــَيُب َن ـــــِن َأْب ـــــاَبَلنِي بِالُحْس  َوَق

 

ـــَوَرِوَ    ـــَة ال ـــَبَحا فِْتنَ ـــو  َأْص ـــَمُر ُحْل  َأْس

ــا   ــْرِب َأْبَيض  ــِه لِلضَّ ــَذا َســلَّ ِمــْن َجْفنَي  َف

 

ـــَمَرا   ـــِن َأْس ـــِه لِلطَّْع ـــْن ِعْطَفي ـــزَّ ِم  َوَذا َه

ـــا   ـــا َمع  ـــي ُشـــْغل  بُِحَبيِهَم
ـــْد َصـــاَر لِ  َوَق

 

را    َفَهْيَهَمـــــا َينْـــــَهِ َفَصـــــْفِوي َيَكـــــدَّ

ـــــا كَ   ـــــَذة   َوإِْن َيْقُرَب ـــــايِي َلِذي ْْ َحَي ـــــ  اَن

 

 (148)َوإِْن َيْبُعَدا َعنَي َأَرِ الَموَت َأْحَمـَرا    

اِت النفس ، وسبًبا لِِمَحنَِها يف الوقت نفسه ،  ابن َخايَِمةويجعُل   الُحّب جامًعا لِلذَّ

ب والَحْيَرَة َمًعا : )البسيط(       وهذا ما يثير التعجُّ

ملَ مللََسشاااا  َِ اااا ملَلَ َِّّ اَِّملَبِّااااَ ملَ َب  اااابَّ
َمل ََ ملَغااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مل

َاَلملَوَوََِّاَ ملململ َش لََساشم َسملَ غ َسَِّكَسملَلَش
مل مل(149) 

مل
بَّا  الَعِقيلِيَ ويتحدث   أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الحال بن الصَّ

اٍت َتْشَتاُق إليَها النَّْفس : )الكامل(758)ت اِت الخيال ، ويا لها من َلذَّ  هـ( عن َلذَّ

ــــ ــــا َلَه ــــاُل َوَي ةُ َزاَر الَخَي ــــذَّ ــــْن َل  ا ِم

 

ــــــامُ   ــــــاِل َمنَ اِت الَخَي ــــــذَّ ــــــنَّ َل
 َلكِ

ا َمنُْظوُمــــُه   ُْ َأْلــــثُِم َمْبِســــم   َمــــا ِزْلــــ

 

ــــــــَدامُ   ــــــــِهْي ُم ــــــــوِرُدُ  الشَّ  ُدرل َوَم

ـــِه   ـــْن َأْعَطافِ ـــاِن ِم ْصـــَن الَب َُ  َوَأُضـــْم 

 

ـــُه ِخَتـــاُم   ا ُفـــبَّ َعنْ  (150)َفَهُشـــْم ِمْســـك 

 -سائل إلشباع الدوافع المكبوتة ، وكل إشباع يؤدي و» وَيُعدُّ فرويد األحالم  

ة  -بالطبع  ذَّ  . (151)« إلى اللَّ



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –ة اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلي

 
 

 

 

ات ،  وغيُر َخاٍف أن النَّْفَس اإِلْنَسانِيََّة َتْلَهُج باالستمتاع بسائر ُصُنوِف الُمَتِع واللَّذَّ

َعة من الشوق إلى السعادة ونعيم العيش ، و  » َلَعلَّ وَتْطُلُب إشباَع ُضُروٍب ُمنَوَّ

ا َيْبَتكُِروَنُه فِي َمَجال  الَبَشَر ال َيْبَتكُِروَن فِي َمَجال الَمْحُظوَرات َأْكَثر بَِكثِير مِمَّ

ات   . (152) « اللَّذَّ

ات المبتكرة ، وبذلوا مزيًدا  لقد أتى شعراء األندلس المبدعون بالَعَجاِئِب من اللَّذَّ

ة ، التي ُتْطِرُب  ذَّ النَّْفس ، وُتْبِهُر بِإِْغَرابَِها ، وُتْحِدُث  من الجهد من أجل الفوز باللَّ

ات  اإِلَثارة ، وُتثِيُر االنفعال ، الذي َيْتُرُك َأَثَرُه يف الِوْجَدان ، وَجَمَعْت هذه اللَّذَّ

َراَفة مًعا .  ة والطَّ  المبتكرة بين الِجدَّ

***    ***    *** 
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 :( Sensitivity to Problems) رَابِعًا : احلَسَاسِيَّةُ لِلمُشْكِالت

أي : القدرُة على إدراك مواطن الضعف ، أو الوعي بجوانب النقص يف 

ة تساؤالت حولها الموقف الُمثِير  ؛ فالُمْبِدع ، أو َتَوقُّع الَمَخاطِر ، وإثارة ِعدَّ

يستطيع رؤية كثير من الُمْشكاِلت ، التي تحتاج إلى َحّل ، يف الموقف الواحد ؛ 

 .  (153)ثر من الُمْعَتاد للمشكلة فلديه حساسية أك

ة واألم حالتاِن مرتبطتاِن ، وال سبيل إلى الفصل بينهما على » والحقيقة أنَّ  اللَّذَّ

َتين من شأهنا أن  تي الميزان ُكّل حركة يف إحدى الكِفَّ اإلطالق ، مثلهما َكِمْثِل كِفَّ

ة األخرى  -بالضرورة  -تستتبع  ك الِكفَّ بعض األشياء القادرة »  َفإِنَّ ؛  (154) «َتَحرُّ

ات  ا َتْحِمُلُه من اللَّذَّ ة تحمل معها من اآلالم أكثر مِمَّ ذَّ ؛ ألنَّ  (155)« على توليد اللَّ

قد يكون كمااًل وخيًرا مِْن َوْجٍه دون وجه ، كالِمْسِك من ِجَهة الرائحة » الشيَء 

ة ، ومن حيث الطعم ألم   .  (156)« والطعم ؛ فإدراكه من حيث الرائحة لذَّ

َقات َحاَلْت دون  وقد َواَجَه الُمْبِدُعوَن من ُشَعراء األَْنَدُلس مصاعب أو ُمَعوِّ

ة المطلوبة ، وَظَهَرْت على شكل أزمات من الضروري مواجهتها  ذَّ تحقيق اللَّ

وَسَعوا إليجاد حلول استثنائية ، وطرق غير ُمَتَوقََّعة لتجاُوز هذه والتغلُّب عليها ، 

لوب جديد ، عن طريق إعادة ترتيب األفكار الُمَتاحة يف أوضاع المشكالت بأس

جديدة ، وصيغ غير مألوفة ، وتحليل الموقف إلى عناصره المختلفة ، واالعتماد 

 .على الخيال الَخالَّق 
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 أ( مُشْكاِلت تُنَغِّص تَمَامَ االسْتِمْتَاعِ بِاللَّذَّةِ :

تمنع ، التي َكثِيٍر من المشكالت  استطاع المبدعوَن من ُشَعراء األندلس َرْصدَ 

ة ، وأدركوا آثارها ؛ التسامهم باإلحساس الُمْرَهف  تمام االستمتاع باللَّذَّ

نَهم من إدراك مواضع النقص ، وتحديد أسباب  ا َمكَّ والمالحظة الدقيقة ؛ مِمَّ

ة ؛ حيُث  ومكتمل يف أذهاهنم أنه ال يوجد شيء تام  »َيَضُع الُمْبِدُعوَن  تنغيص اللَّذَّ

 .( 157)« ، وأن كل شيء يمكن تعديله وتطويره 

َبة على وقد وجدنا عند شعراء األندلس المبدعين تَ  َوقُّع المخاطر الُمَتَرتِّ

َرَها »اإلفراط يف اللذة ؛ َفإِنَّ  ًة َكدَّ ْهَر إَِذا َعَرَف َلذَّ َما ُتوَجد ( 158) « الدَّ ة إالَّ » ، وَقلَّ لذَّ

ُة َحْسَرًة َدائَِمة . (159) «ر وإلى جانبها َشيٌء َمْحُذو ذَّ  ، وقد ُتوِرُث اللَّ

ةِ : -1  ُسْرَعِة اْنِقَضاِء اللَّذَّ

اِت يف  ر ، وَتُمرُّ كأهنا ُحْلٌم َيُسرُّ باللَّذَّ إن لحظاِت اإلشراِق الصافيِة ال َتَتَكرَّ

ا الَكَرى ، أو طيف منام ليس له إِقامْة ، أو سراٌب َخاِدٌع سريع الزوال ، وُكّل م

ة ال تدوم ؛  ذَّ ُم به اإلنسان يف الحياة ، ال ُبدَّ من أن يأيت يوٌم وَيْفنَى ؛ َفإِنَّ اللَّ َيَتنَعَّ

 .( 160) فكأهنا خياٌل ، أو )َباِرُق ُخلٍَّب ، َوالمُِع َرْقَراٍق ، َوَناُر ُحَباِحِب(

ة يف عالقتها بقانون ُمْطَلق َعِن الَمْسُموح بِ » وال ُينَْظُر  ذَّ ِه َوالَمْمنُوع ، وال إلى اللَّ

يف عالقتها بنفسها ؛ إذ  -أواًل وقبل كل شيء  -بالرجوع إلى معيار النفع ، بل 

ة ،  ة ، وُيَقيُِّمَها مِْن َحيُث ُعْمُقَها ، وَنوِعيَُّتَها الَخاصَّ َيْخُبُرَها الَمْرُء بَِوْصِفَها َلذَّ

َمنِيَّة ، وأصداؤها يف الَبَدِن والرُّ  ُتَها الزَّ  .( 161)« وح وُمدَّ
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ة ؛ فكأنَّ المرَء َنائٌِم َيْحُلُم ُحْلًما َقِصيًرا َجِميالً ، ُسْرَعاَن ما  ذَّ وعندما َتنَْقِضي اللَّ

يزول أثره وينساه عند االستيقاظ من النوم ، وَما الَخيُر فِي َعيٍش َهانٍِئ ال َيُدوم ؟ ! 

 : )مجزوء البسيط( ابُن َعْبِد َرَبهيقول ، 

ــــــُه  َمـــــا َأْطَيــــــَب   الَعـــــيََّ إاِلَّ َأنَّ

 

 (162)َعــــْن َعاِجــــُل ُكْلــــُه َمْتــــُروُك    

 ويقول : )الكامل(  

ـــــُة  َماَم ََ ـــــْل  ـــــيََّ ِْ ـــــَهنَّ َذاَك الَع  َفَك

 

ـــاِم      ْهـــَو َطيــُف َمنَ  (163)َوَكــَهنَّ َذاَك اللَّ

 ويكرر المعنى نفسه يف قوله : )الطويل( 

ـــــائِمُ  ـــــَهْحالِم َن ـــــْدْنَيا َك ـــــا ال َم    َأال إِنَّ

 

ـــَدائِمِ   ـــوُن بِ ـــيَُّ ال َيُك ـــُر ِع ـــا َخي  َوَم

ة     َْ بِـــاألَْمِس َلـــذَّ ـــْل إَِذا َمـــا نِْلـــ  َيَهمَّ

 

ـــالِِم   َْ إاِلَّ َكَح ـــ ـــْل َأْن ـــا َه  (164)َفَهْفنَيَتَه

ة   ِويَل َيُمرُّ َكَلْمِح الَبَصر ، واللَّذَّ ُتَعدُّ َصْفَقًة َخاِسَرة ،  -مهما طالت  -إِنَّ الُعْمَر الطَّ

 هـ( : )الطويل(426)ت أبو َعاِمر بن ُشَهيدُبَها َمْغُبون ، يقول َصاحِ 

يِي  ــدَّ ــوِل ُم ــْن ُط ُْ ِم ــ ــا َأْفنَي ُْ َم ــ ْل  َيَهمَّ

 

 َفَلــــــــْم َأَرُ  إاِلَّ َكَلْمَحــــــــِة َنــــــــاِْرِ  

يِي   ُْ ِمْن ُطـوِل َلـذَّ ُْ َما َأْدَرْك ْل  َوَحصَّ

 

ـــرِ    ـــْفَقِة َخاِس ـــِه إاِلَّ َكَص ـــْم ُأْلِف   (165)َفَل

ابن َحْزم َكَأنَّ العيَش اللذيَذ ظِلُّ َغَماَمٍة ، أو َلْفٌظ باِل َمْعنَى ، أو َطْرَفة َعين ، يقول و 

 : )الطويل(   األندلسيّ 

ـــا  ـــا َوَأْدَرْكنَ ْهُر إاِلَّ َمـــا َعَرْفنَ  َهــِل الـــدَّ

 

اُيــــُه َيْفنَــــا    َفَوائُِعــــُه َيْبَقــــا ، َوَلذَّ

َة َســـــ  ـــــُه َمَســـــرَّ ْْ ِمنْ ـــــ  اَعُة إَِذا َأْمَكنَ

 

   ْْ ــَتْخَلَف ــْرِل ، َواْس ــَر الطَّ ْْ َكَم ــ َيَولَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ُحْزَن

 

 َكــــَهنَّ الــــِذي ُكنَّــــا ُنَســــْر بَِكونِـــــِه  

 

َقْتُه النَّْفُس َلْفَّ  باِل َمْعنَـا       (166)إَِذا َحقَّ
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هـ( عيشه الهانئ مع َظْبَيِة 460)ت أبو عبد اهلل بن َشَرل الَقيَرَوانِيّ ويتذكر 

ِت األياُم َسِريًعا ، ولم َتْبَق إال الذكريات الجميلة ، وزيارة  الَوْعَساء ، وكيف َمرَّ

 طيف المحبوبة يف المنام ، يقول : )الطويل(

ــــيَُّ إاِلَّ اَدَكــــاُرُ   َم َذاَك الَع ــــرَّ  َيَص

 

ُر    (167)َوإاِلَّ َكــُذوب ا فِــي الَمنَــاِم ُيــَزوَّ

َتَها  ابن حمديسويرى   َتَظلُّ قصيرة ؛ ألنَّ الَمْرَء ال َيَكاُد إن السعادة مهما طالت ُمدَّ

 َيْشُعُر بُِمُروِرَها ، يقول : )المتقارب(

ــــــُه َســــــاَعة   ــــــيِم َل ــــــُب النَِّع  َوطِي

 

ْْ ، َقِصـيَر ْ      (168) ُيَعْد ، َوإْن ِهَي َطاَل

اِم اْنِقَضاًء ، يقول : )الطويل(          ِة َأْسرُع األَيَّ  َفإِنَّ َيوَم اللَّذَّ

ةُ َوَأْقَصــــ ــــذَّ ــــوُم َل ــــا َي ــــاِم الَفَت  ُر َأيَّ

 

 (169)َصَفا َما َصَفا بِالَعيَِّ ِمنُْه َفَطاَبـا  

ُر    هـ( من الدنيا ، يقول : )السريع(750)ت ابن لِيون الْتِويبِيّ وُيَحذِّ

ــــــــا  اُمَه ــــــــم  ، َوَأيَّ اُيُها ُحْل ــــــــذَّ  َل

 

ْ  ، َوَلكِْن َكْم َلَها ِمْن ُهُمـوْم    (170)َلْم

ِة العيِش  َيُمرُّ           الوقت الجميل سريًعا ، وتنقضي اللذة عاجالً ، وكأنَّ نعيَم َلذَّ

اِهِب لمعُة اآلل ، أو ُحْلم النَّائِم ، أو قبض الريح ، أو حصاد الهشيم .  الذَّ

ةِ :   -2  النََّدمِ ُ َبْعَد اللَّذَّ

ِة ُيوِرُث األلم ،  ذَّ ٍة فِْيَها َوْزُنَها َوَجاَء فِي الَمَثِل الإِنَّ اإلفراَط يف اللَّ  : )َما َخْيُر َلذَّ
ّ

َعَربِي

َرُر مِْن َبْعد .؛ ألنَّه  (171)مَِن الَمْكُروِه؟(   ال قيمة لشيء َيْلَتذُّ به المرء ، ُثمَّ َينَاُلُه الضَّ

اق الَبَلنِْسيّ يرفض  قَّ ْجر ، والتعنيف ،  ابن الزَّ اِت التي َيْعُقُبَها الزَّ ذَّ االستمتاع باللَّ

 ، يقول : )الرمل(والندم 

ة   ْْ بُِفــــــــَؤادِي َلـــــــــذَّ ــــــــ  ال َأَلمَّ

 

ــيِم   ــرِ َلئِ ــا َزْج ــْرَء إَِل ــُب الَم  (172)َيْوُل
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هـ( على 780)ت أبو زكريا َيْحَيا ْبن َخْلُدونويتحسر الفقيه الكاتب  

ة ، وُبْطء َزَوال النَّدم الذي َيْعُقُبَها ، يقول :  َفَواِت الُعْمِر ، وسرعة انقضاء اللَّذَّ

 لخفيف()ا

ــُه  ــْم َأْخــُل ِمنْ ــْدُت َل ِ َحِم  َأْي َمْســر 

 

 (173)بِِسـَوِ َحْســَرةُ َوُطــوِل اْفتَِضــاِ   

اِت الَحَياة   م يف َلذَّ رأى شعراُء األندلس المبدعون طالبو اللذة أنه ال ُبدَّ مِن التََّحكُّ

َرر الُمُمتِع(  ا ُيْمكُِن تسميته بـ )الضَّ اَرة ، والتََّخلِّي َعمَّ ، الذي َيْفَعُلُه الَمْرُء َتْلبَِيًة الضَّ

َباِت َشْهَوِة النَّْفِس ُدوَن َتْفكِير ، وَكْم مِْن َحَسَراٍت َبْعَد َذلَِك .  لُِمَتَطلَّ

 الَموت : -3

ق اإلنسان ليس بخاٍف َأنَّ  اإلحساَس بالخوف من الموت مَِن الَمَشاِعر التي ُتَؤرِّ

كِِه بالحياة ، يقول  وُتنَغِّص َعيَشُه ؛ إنَُّه َيَخاُف من ِة تمسُّ ا َيُدلُّ على ِشدَّ الموت ؛ مِمَّ

 )البسيط(ابن َعْبد َرَبه : 

يُر الَموِت َموِعَظـة   ََ  َلو َلْم َيُكْن َلَ  

 

اِت ُمْزَدَجـُر    ـذَّ   (174)َلَكاَن فِيِه َعـِن اللَّ

د بن َعلّي بن أحلاويستنكُر           ذَّ بالدنيا َمْن َيْتُرُكَها َأْن َيْلتَ  َأُبو عبد اهلل ُمَحمَّ

 بالموت ، يقول : )الطويل(

ـــْذ بِالـــْدْنَيا ، َوَأْرُنـــو لُِحْســـنَِها   َأَأْلَت

 

ُْ إَِليَهـا َبْعـَد َمـويِي بِ يِـِب    (175)َوَلْسـ

:  األعما التطيليوُيَمنِّي اإلنساُن َنْفَسُه بِالُمنَى ، ُثمَّ ُيَداِهُمُه الَموت ، يقول  

        )الطويل(       

ُْ َأنَّ الَمــوَت َيْخَتــرُِم الَفَتــا    َوُنَبْئــ

 

ـُل    ايِـِه َمـا ُيَؤمَّ  (176)َوَلْم َيْقِب ِمـْن َلذَّ
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الكاتب أن وفاة أخيه الشقيق  أبو عبد اهلل محمد بن الحسن بن القرينويؤكد 

 جعلته َيْفِقُد لذيَذ العيش ، يقول : )الوافر(  

ـــــا ـــــْن َزَم ـــــَفاء  ِم ـــــو َص  ُن َوال َأْرُج

 

ـــــَراِ    ـــــاِء الَق ـــــْرُء بِالَم ـــــْل الَم  َيَغ

 َوَكيـــَف َوَقـــْد َفَقـــْدُت َلِذيـــَد َعيِشـــي  

 

 (177)لَِفْقِد َأِخي َوِهيَب َلـُه َجنَـاِحي    

َة الَعيِش ، وُأْنس الحياة وهبجتها ، بعد وفاة صديقه  ُأَميَّة الداينويعلن   أنه َفَقَد َلذَّ

مر ، وساعده على كل األحوال : يف وقاره الويف ، الذي َراَفَقُه يف ُشرب الخ

 وطيشه ، يقول : )الطويل(

ـــُه  ـــوَم َفَقْدُي ـــَس َي ـــْدُت األُْن ـــل  َفَق  َخلِي

 

   ُْ ــ ْع ــُه  -َوَودَّ ْعُت ــيَِّ  -إِْذ َودَّ َة الَع ــذَّ  َل

ـــــِديِم ُمَســـــاِعد    ـــــا بِ ِْرَضـــــاِء النَّ  ُمَعنَّ

 

َعَلا ُكَل َحـاُل ِمـْن َوَقـاُر َوِمـْن َطـيَِّ   

  ، يقول : )الطويل(  ابن َخَفاَجة األَْنَدُلِسيّ وُيَشاِرُكُه َمَشاِعَر َفْقِد األصدقاء  

ـــا  َم ـــي ، َوإِ ِنَّ ـــيََّب الْســـْلَوُن َدْمِع ََ ـــا   َوَم

 

ُْ ُدُموِعي فِي فَِراِق األََصاِحِب     (179)َنَزْف

ْبتِيّ وقد َرَثى   د ْبن ُرَشيُد السَّ َلُه بَغْرَناَطة هـ( ابنًا نجيًبا َثكَ 721)ت ُمَحمَّ

(Granada)  ، ٌة ، وال للمناظر َبْهَجٌة ، َبْعَد موته ، وأعلن أنه َلْم َتْبَق للحياة َلذَّ

 يقول : )الطويل(

ة   ـــذَّ ـــاهللِ َمـــا لِـــي َبْعـــَد َعيِشـــَ  َل  َوَي

 

ــاُل   ــَي َرائِ ِ ــْرَأِ لَِعين ــي َم ِ  (180)َوال َراَقن

اِعُر الُمْشكَِلَة أمام القارئ   يَّة ، وال َيْعِرُض الشَّ
، وَيْطُلُب مِنُْه الُمَشاَرَكة الِوْجَدانِ

 َيْطَرُح َحالًّ للمشكلة ؛ ألنَّ ُشُعوَرُه هبذا الَفْقِد لن يزول .

ْأِس :  -4  َشيُب الرَّ

ُص َعيَشُه ، وُتَسبُِّب له َمِزيًدا من  ُق اإلنسان ، وُتنَغِّ ْأِس ُمْشكَِلٌة ُتَؤرِّ إِنَّ َشيَب الرَّ

التشاؤم ؛ لشعوره بُِقْرِب الَموت ، وُدُنوِّ األََجل ؛ لذا يرتفُع القلق واألرق و
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َباَب وما َيْحِمُلُه مِنْ   آَماٍل ، َتَقرُّ هبا العين الصوُت بشكوى شيب الرأس ؛ َفإِنَّ الشَّ

ْهَر َباكِي (181))َأَحقُّ َفاٍن ُينَْدُب(  َباَب َفَليس َغِريًبا )َأْن ُيَرى الدَّ ؛  (182)ا( ، وَمْن َيْفِقد الشَّ

ات عنه يخ َأْقَبح َما َيُكوُن إَِذا َلَها، ) النصراف اللَّذَّ   .( 183)( َوالشَّ

َل الكاتب  يِب ، وما يتبعه  أبو محّمد عبد الغني بن طاهرلذا َفضَّ الَعَمى على الشَّ

 . (184)من متاعب نفسيَّة وجسميَّة 

وذكروا ، وقد أدرك شعراُء األندلس المبدعون طالبو اللذة تلك المشكلة 

، مثل : ضعف الشيخوخة ، وفراق المحبوبة ، ووفاة األحباب ، والِعْشق ، أسباهبا

َمان ،  ، والسجن الُمُدن والُهُموم ، وُسُقوط ام ، والُغْرَبة ، وَفَساد الزَّ ، وَجور الُحكَّ

 وغيرها . 

ُموا َتْبريرات طريفة إلصابتهم للشيب ، َأْبَرَزْت قدرهتم على التحليل  وَقدَّ

َسَبَب الشيِب ُغَباَر معركته مع أبو العباس أحمد بن َقاِسم التعليل ؛ فقد َجَعَل و

ار الَحْضَرِمّي الَماَلِقّي  ، وافتخر (185)الدهر الَغُشوم  هـ( 539)تأبو عبد اهلل بن الَفخَّ

رِيِشيّ ، وأرجع (  186) بَِأنَّ َسَبَب شيب رأسه َطَلب الَمْجد يَّاِ الشَّ ََ هـ( 620)ت ابن 

َبا شيب   . (187)رأسه إلى شجاعته وقت الصِّ

هـ( بعد أن بلغ الستين من عمره ، وأتاه 460)ت أبو إِْسَحاق اإِلْلبِيرِيّ ويسأل        

 نذير الموت : )الخفيف(

ــــــٌب   ــــــاِة َلبِي ــــــذُّ بِالَحيِ ــــــَف َيْلَت  َكي

 

َقــْت َنْحــَوُه الَمنِيَّــُة َأْســُهمْ    (188)؟  َفوَّ

َصْت مشكلُة ُبُلوغ   ات ، ولم َتْجَعل القاضي وقد َنغَّ أبا الَعبَّاس أحمد الثََّمانِين اللَّذَّ

از الَبَلنِْسيّ  ة ، يقول : )المتقارب( بن الَغمَّ  َيْطَمُع يف تحصيل َلذَّ
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ـــــْت  ـــــْد َأْقَبَل ـــــاُنوَن َق ـــــيَس الثََّم  َأَل

 

ٍة َمْطَمَعـــا    (189)َفَلـــْم ُتْبـــِق فِـــي َلـــذَّ

 

 

( ُظُهوَر الشيب يف رأسه سبًبا لرحيل هـ483)ت ابن َوْهُبون الُمْرِسيّ ويجعل 

ات وسائر الُمَتع ، يقول : )البسيط(  شعوره باللَّذَّ

يُب فِـي َفـوَديَّ ُخطَّتِـِه   َلْم َيْرِسِم الشَّ

 

اُت ِمْن َخَلِدي    ِْ اللذَّ َل  (190)إاِلَّ َيَرحَّ

يَب هـ488)ت أبو الحسن علّي بن عبد الغني الُحْصرِّي الَقيَرَوانِيّ وُيَبيُِّن   ( َأنَّ الشَّ

ات : )الكامل( م بِاللَّذَّ  َيُحضُّ على الَعَفاف ، َوَيُحوُل َبيَن الَمْرِء َوالتَّنَعُّ

ُْ َلَهـا :  َْ ، ُقْلـ َْ َفِعْف ْْ : َعَفْف  َقاَل

 

ـــِذ   ـــْم َأُل اِت َل ـــذَّ ُْ بِاللَّ ـــْب ـــْذ ِش   (191)ُم

 

 

هـ( بعد 622)ت سيّ البلن أَبا الَحَسِن علّي بن َحريالومن الوعي بالمشكالت َأنَّ 

ٌة باقية ، بعد أن انصرف  أن شاب رأسه ، وجلس يف مجلس خمري ، لم َتُعْد له َلذَّ

َبا ، إال  -َطوًعا أو كْرًها  - ات الصِّ ة محادثة النَُّدَماء على الشراب عن َلذَّ ، يقول َلذَّ

 : )السريع(

ـــمْ  ـــاَل  َل ـــِديعِ  َيْب ـــَبالِ  نْ ة   لَص ـــذَّ  َل

 

ــَع  الَّ إِ    ــا األََحادِي ــرِ  َعَل  (192)الَخْم

ة بعد ذهاب الشباب ، يقول   د بن فإنه لم َيُعْد للطعام والشراب َلذَّ أبو عبد اهلل ُمَحمَّ

 هـ( : )الطويل(708)ت َخِميس الَتلِْمَسانِيّ 

ـَباِب  َبْعـدِ  ِمنْ  َوَهيَهاَت    َوَشـْرِخهِ  الشَّ

 

 (193)َشـَرابِي  َيُسـو ُ  َأو َطَعاِمي ، َيَلْذ    

ُص عيشه ، ويصف  أبو َحيَّان األَْنَدُلِسيّ وَيْعِرُض   مشكلة شيب الرأس ، الذي ُينَغِّ

يب وِحْلمه ، وُيْعلُِن ندمه لَِما اْقَتَرَفُه من  الصراع الدائر بين الشباب وطيشه والشَّ

 ُذُنوب يف شبابه اآلفل ، يقول : )الخفيف(

ـــي  ِ َْ دِين
ـــالِ ـــْدَت َص ـــَبابِي َأْفَس ـــا َش  َي

 

َة َعيِشـــيَيـــا َمِشـــيبِي َنغَّ   َْ َلـــذَّ  ْصـــ

ــــــــِديَقا   ــــــــا ال َص اِن َأْنُتَم ــــــــُدوَّ  َفَع

 

 (194)ِن َيالَعْبُتَمـــا بِِحْلِمـــي َوَطيِشـــي   
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هـ( 747)ت أبو بكر بن َشْبرِينلقد َتَواَرِت اللذاِت َبْعَد ُنُزوِل الَمِشيِب ؛ لذا ينعى 

 ُأْنَسُه ، يقول : )الكامل(

ــــ ــــَة لِمَّ  ُة َلــــْم َيْعَتِمــــْد َشــــيب  َمَحلَّ

 

ــــــهُ   ــــــاُم َزِميُل ــــــوَداَء إاِلَّ َوالِحَم  َس

نِي   ـَباِب َفَصـدَّ  َقْد َكاَن ُأْنِسي فِي الشَّ

 

ـــا َعَلـــيَّ ِوَصـــاُلُه َوُوُصـــوُلهُ      َوَأَب

 

 

ـــرُ  ـــَة ُمْقِص ـــي َيِحيَّ ـــا ُأْنِس ـــَ  َي  َفَعَلي

 

اِت ِمنُْه ُذُحوُلُه    ْْ َعِن اللَّذَّ  (195)َطاَح

هـ( 750)ت ن محمد بن أحمد بن علي بن أحمد الُخَشنِيّ َعلِْي بن أحمد بوُيِقرُّ  

عبد العزيز بن علي بن ويؤكد ،  (196)أن الشيب جعله يرى كل ما هتواه نفسه قبيًحا 

أن الشيب جعله يعرض  أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد العزيز بن يسْ

هتا  ْنَيا وِزينتها وَلذَّ  . (197)عن ُزْخِرِف الدُّ

ا ال نَِزا َع فِيِه َأنَّ هذه المشكلة َتُحوُل ُدوَن ُبُلوِغ الُمْتَعة بِاللََّذة َتَمامَها ؛ ألنَّ ومِمَّ

ر َصْفَو الَعيِش ، وَيْجَعُل الَمْرَء ُيْقلُِع عن يَب ُيَكدِّ اللََّذات ، وُيْعِرُض عن  الشَّ

ك ، وال يلتفت إلى األوانس ، وَينَْصِرُف عن ُطُرِق الَغواية والَهْزل ، ويرتالهوى

َشاِد ، َبْعَد َأْن َتَحلَّى بالِحْلِم َوالَوَقار .  اللَّجاجة فِي اْلَباطِِل ، وَيْسُلُك َسبِيَل الرَّ

 ُقُدوُم َشْهرِ َرَمَضان :   -5

ْكر والِجَماع ، يقول  ُأَميَّة الداينقدوم شهُر َرْمَضاَن َيُحوُل بين  َتي : السُّ يف وَلذَّ

 : )الَهَزج(ُمَداَعَبة شهر رمضان الُمَباَرك 

ـــــــوِم َمـــــــا ِمـــــــْع   َأَشـــــــْهَر الصَّ

 

ـــــــَد اهللِ ِمـــــــْن َشـــــــْهرِ     ـــــــَ  ِعنْ  ُل

ــــــــــــْر     َوَلكِنَّـــــــــــَ  َقـــــــــــْد َحوَّ

 

َة الْســـــــــْكرِ      َت َعَلينَـــــــــا َلـــــــــذَّ

ـــــــــاللَّْحَِّ   ـــــــــَِّ بِ ـــــــــَز اللَّْح ْم ََ  َو

 

ــــــــرِ بِــــــــالثَّْغرِ     ْغ ــــــــْرَع الثَّ  (198)َوَق
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بعه من صوم وذكر وشكر وقراءة المشكلة : قدوم شهر رمضان الُمَباَرك ، وما يت

ْكِر  ة السُّ َقـْرَع  -َغْمز اللَّْحِظ بِاللَّْحِظ  -قرآن وصالة ، وإعراض عن اللهو )َلذَّ

 الثَّْغِر بِالثَّْغِر( .

فقد ساعده الغيم وَسْتر الهالل ؛  َأُبو الَحَسن َعْبد الَكرِيِم ْبن فَِضال الُحْلَوانِيّ أما 

ات ب ر دخول الشهر الكريم ، كي ينغمس يف الَمَسرَّ ين الكأس والطاس ، وُيَؤخِّ

 يقول : )البسيط(

ـــا   ـــَتِعدَّ ُيق  ـــان َفاْس ا َرَمَض ـــد  ََ ـــاُلوا :   َق

 

َة الَكـْهسِ     وِم َواْهُوْر َلـذَّ  َوُيْب َعَلا الصَّ

ــْم :   ُْ َلُه ــ ــا ؛ َفُقْل ــَرِ َحْتم  ــالَل ُي  إِنَّ الِه

 

ـــــي   ـــــيَن ُجالِّس ـــــَتاُت َب ـــــُتُم بَِش  َحَتْم

ـــولِِهُم    ـــَي الَغـــيُم : ال َيْحُفـــْل بَِق  َفَقـــاَل لِ

 

ـــيَّ ُســـْتَرُيُه ؛ َفاْشـــَرْب بِـــال َبـــْهسِ     َعَل

ــوِن إَِلــا    ــِل الُمُو ــُر فِــي َذي ُْ َأْعُث ــ  َفُقْم

 

ةِ َبيَن الَكْهِس َوالطَّـاِس    ِِ الَمَسرَّ  (199)َجْم

ة لقد تطلبت هذه المشكلة من الُمْبدع االستمرار يف التفكير يف ا  ًة َزَمنِيَّ لُمْشكَِلة ُمدَّ

 -من َجِديدٍ  -)َطَوال َشْهر رمضان( ؛ حتى انقضى الشهر الكريم ؛ فعاَد الُمْبِدُع 

ة . ذَّ  إلى سابق َعْهِدِه باللَّ

 ب( مُشْكاِلتٌ تُنَغِّصُ لَذَّةَ لنِيِ البَدَنِ بَعْدَ االسْتِحْمَامِ :

ائَِدةِ لِلَماِء فِي الَح  -1 اِم :الْسُخوَنِة الزَّ  مَّ

 ام : )المتقارب(يف وصف َحمّ  ابن حمديسقال 

ـــــَح وَ  ـــــ امِ مَّ ـــــوَ  وءُ َس ـــــ يمِ ِخ   اءِ وَ الَه

 

ــــــلِ لِ قَ   ــــــالمِ  ي ــــــرِ ثِ كَ  ا ِ َي ــــــالزَ  ي  امِ َح

ــــــــفَ   ــــــــلقِ ا لِ َم ــــــــقُ  امِ َي ــــــــ ود  ُع  هِ بِ

 

ـــــــ ودِ ُعـــــــللقُ ال ِوَ   ـــــــقِ  نْ ِمـــــــ هِ بِ  امِ َي

ِ َح   ــــــــيَّ ن ــــــــانِ قَ  هُ اُي ــــــــفْ نَ لِ  ات  َص  يِس

 

ـــــــرَ طْ قَ وَ   ـــــــ هُ اُي ـــــــ اُت بَ ائِ َص  امِ هَ الَس

ـــــذَ   ـــــ ُت رْ َك ـــــ هِ بِ ـــــَح  ارَ النَّ ـــــا لَ تَّ   ْد َق

 

ـــيَّ َخ يَ   ـــادَ إيقَ  ُْ ْل ـــَه ـــعِ  يا فِ  (200) يامِ َظ
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ام ؛ فإنه َنَجَح يف تصويره بِِدقَّة ال َتْخُلو مِْن ُفَكاهة ، للحمّ  هعلى الرغم من ذم

اَم بأنه حمّ  ة وَطَرافة ؛ فقد َوَصَف الَحمَّ  َواءالهَ  وخيم ، ام َسوءأكسبت األبيات ِجدَّ

َفإِنَّ  ؛ جعله يذوق لهيب َحرِّ النار الساخنة من َكَثٍب ؛ كثير الزحام ، َقلِيل الماء ،

يَِّة َما يُ 
 ْضِحُك كما يقولون .َشرَّ الَبلِ

ام : )السريع( ابن خفاجةقال                يف وصف َحمَّ

ِْ  َأْهـــال   ـــارِ  بَِبيـــ ـــِزلُ  ِمـــنْ  النَّ    َمنْ

 

ـــــــيَد    ـــــــارِ وَ  ألَْبـــــــَرارُ  ِش  ُفوَّ

ـــــُد ُ   ـــــي َنْقِص ةُ  ُمْلَتِمِس ـــــذَّ    َل

 

ـــْدُخُل      (201)النَّـــاِر  فِـــي الَونَّـــةَ  َفنَ

ام ؛ وعندما يدخله َيِجُد الَجنََّة َوْسط النار ؛    َة بدخول الَحمَّ ذَّ إنه يلتمُس اللَّ

خاء ، ألنَُّه َيْسَتْمتُِع بِنُُزوِل الماء البارد على جسمه ، وما يتبعه من ُشُعوٍر باالسرت

ُص عليه تمام  ُج على ما ُينَغِّ ُرُه بنعيم األبرار يف الَجنَّة . وبعد ذلك ُيَعرِّ ُيَذكِّ

ر ،  ا يجعله يشعر بالغضب والتََّذمُّ االستمتاع ، وهو السخونة الزائدة للماء ؛ مِمَّ

ارِ  ُرُه بعذاب الُفجَّ يف  بداًل من الشعور بالمرح والتفاؤل ؛ َفإِنَّ َماَءُه الساخن ُيَذكِّ

 النار .  

اِم :    -2  َعَدم َنَظاَفِة الَحمَّ

 يذم حماًما : ) السريع(    أبو جعفر بن سعيدقال 

ــــــا  ــــــا بَِم ــــــاُم َلَعنَّ ــــــا ُربَّ َحمَّ  َي

 

ــــــامِ   ــــــلَّ َحمَّ ــــــا ُك ــــــَدِ إَِلينَ  َأْب

 ُأْفــــال  َلــــُه َقْطــــر  َحِمــــيم  َكَمــــا  

 

ْْ ِســَهام  ِمــْن َيــَدي َراِمــي   َأْصــَم

اِن الــــِذي َيْخـــُرُق ُســــُحب     ا لِلـــْدخَّ

 

ـــــاِمي   ـــــيِم الَعـــــاِرِ  الَه  الَ  لَِغ

 َوَقـــــــــَيُم َيْوـــــــــُذُبنِي َجْذَبـــــــــة   

 

ــــــــاِمي   ــــــــُر إِْبَه ــــــــاَرة  َيْكِس  َوَي
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ــــِه  ــــْن ُلْؤِم ــــاُل ِم ُِ األَوَس ــــ  َوَيْوَم

 

ا إِلْعالِمـــي  ـــي َعُضـــِدي َقْصـــد 
 فِ

 َواْزَدَحــــَم األَْنـــــَذاُل فِيـــــِه َوَقـــــْد  

 

ا دُ    وَن إِْفَهـــــامِ َضـــــْووا َضـــــِويو 

ـــــي   ِ ـــــا َبن ـــــرِ َدَخْلنَ ـــــُة األَْم  َوُجْمَل

 

 ( 202)َســــاُم ، َوُعــــْدَنا َكَبنـِـــي َحــــاِم  

 

 

ام َيْلَعُن أيَّ   الساخر يف األبيات ؛ فقد جعله هذا الَحمَّ
ّ

ِمي ال يخفى الُبْعد التََّهكُّ

اٍم يراه ؛ بسبب العذاب الذي ذاقه مِْن َفْرِط ُسُخوَنِة الَماِء البال غ غاية الحرارة َحمَّ

ان ؛ فكأنه ِسَهاٌم ُمِصيَبة غرضها من إزعاج الزائرين ، ثم  خَّ الذي َيَتَصاَعُد منه الدُّ

ام ، الذي َيْجِذُبُه بُعْنٍف وِغْلَظة ، وكأنه َيْبِغي كسر  ينتقل للحديث عن خادم الَحمَّ

ي وَقْصد  –إهبامه ، ويجمع األوساخ  ُلْؤمِه ، ويجعلها يف َعُضده ، من  –عن َتَوخِّ

ام من أراذل الناس ، الذين َعَلْت أصواهتم بالَجَلَبة  َع يف الَحمَّ ْن َتَجمَّ فضالً َعمَّ

ِجيج ، وكأنه دخل الحمام أبيض اللون ، وخرج منه  بعد أن ذاق ُصنُوف  -والضَّ

 أسود اللون . -العذاب 

 ج( ُمْشِكالٌت ُتَنغُِّص َلذََّة ُأْنِس امَلَكاِن :

 لَحَشَراِت فِي الَمِدينَِة :اْنتَِشاُر ا -1

َة الَعيِش فِيها انتشار الحشرات ، مثل :  ُص َلذَّ ُه َجَمال الَمِدينَة ، وُينَغِّ ا ُيَشوِّ مِمَّ

 الَبّق( . –الرباغيث  –)البعوض 

 بإِْشبِيلَِية هـ( َما الَقى مَِن الَبُعوض463)ت أبو ُعَمر ْبن َعْبد الَبرَ لقد َوَصَف 

(Sevilla)  َرف ، ويف قرية َقْبُتور ، ومدينة َقْبطِيل )يف جبل ، وذلك  Capital)الشَّ

 حين َمبِيته هبا ، يقول : )البسيط(

ْْ بَِذَهاِب النَّْفـِس َوالتََّلـِف                      َرِل ـــََواَلقْبطِيِل َوالّش  َبُعوُ  َقْبُتورَ    َقْد مَذَن

ــــِه  ــــَتِويُر بِ ــــاُن َيْس ــــرِ ُدَخ ــــْن ُمثِي  َفِم

 

 َومَخـرُ ُمْخَتـُف فِــي الثَّـوِب ُمْلَتِحــِف    
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ا  ْأَس َوالــَرْجَليِن ُمْســَتتِر  ــَب الــرَّ يَّ ََ  َقــْد 

 

ــَرِل   ــا َط ــِه إَِل ــَرُل فِي ــْن َط ِْ ِم ــ  بِالَبي

ــُه   ــي ِمــَن الِوــْرِجِس الَمْثنـِـَي َعْقَرُب  َويلِ

 

ــِف   ــاُب َجــاَع ُمْخَتطِ ــَل ُعَق  َينَْصــْب ِمْث

ـــُؤْم ُأْذَنـــيَّ َهْو   ـــا َكالُمَهـــَددِ لِـــي َي  م 

 

ــِف    ــاِرِب النَّطِ ــِذ الَه ــادِي بَِهْخ  َوَكالُمنَ

ـــــُه    ُخْرُطوُمـــــُه َكِســـــنَاُن ال َيُقـــــوُم َل

 

 ٍَوب  ُمَثنَّا َوَلـو َقـْد َكـاَن ِمـَن َخـَزِل   

ـــُه   َْ َيْدَفُع ـــ ـــُدْو َلْس ـــْن َع ـــُه ِم ـــا َويَل  َي

 

ــرِِل    ــاِء ُمنَْص ــا األَْعَض ــُم َعَل  إاِلَّ بَِلْط

ــاكِنِِهْم نَ   ــْن َمَس ــا ِم ــوُ  ُأَناس  ــا الَبُع  َف

 

ـَرِل    ـْرُب ِمـَن الشَّ ََ  َعَلا الُبَحيَرةِ فِي 

ــِه   ــُل َمنَْبتِ ــوال  َأْص ــرِ ُط ــاِحُل الَبْح  َوَس

 

 َيْغَشا الَمِدينََة فِي األَْبَيـاِت َوالُغـَرِل   

ــــُة   ــــْترُ َأو ُمَداَفَع ــــنُْهْم بِِس ــــيَس َع  َوَل

 

ــ   ــْد َأَع ــُة َق ــرِِل َأو ِحيَل  (203)ْدوَها بُِمنَْح

اِعُر َبُعوَض   ، الذي َأْنَذر بُِقْرِب ُخُروِج النَّْفِس َبْعَد َتَلِفَها ؛ فقد  إِْشبِيلَِيةَيُذمُّ الشَّ

خان َيْطُرُدُه  ٍف فِي َثوبِِه ؛ َيْصُرُخ ُمْسَتِغيًثا مِْن َأَذى ، جعل الناس بين ُمثِيٍر لِلدُّ وُمَتخَّ

ًدا ؛ بَصوتِِه الشبيه بَصوِت الُعَقاب عندما َيُهمُّ بَِفِريَستِهِ الَبقِّ ، الذي َيْقِص   ، ُد ُأُذَنُه ُمَهدِّ

ْمح  -وُخْرُطومِِه  بِيه بِالرُّ الذي َينُْفُذ يف الثَِّياِب ؛ َحتَّى َلو كانت من َخَزٍف ؛ َفَيا  -الشَّ

َك .   َعَجًبا من َعُدوٍّ َتْمنَُعُه بَِلْطِم َخدِّ

بأهنا عامرة بالرباغيث والَبُعوض ، يقول  (Valencia)ِسَية وقد اشتهرت َبَلنْ 

 : )الُمْجَتث( الْسَميِسر

ـــــــــــي   ـــــــــــَية  بِ ْْ َبَلنِْس ـــــــــــاَق  َض

 

ـــــــــــــــي  ُموِض َُ ـــــــــــــــي   َوَذاَد َعنَ

يـــــــــِع فِيَهـــــــــا    َِ ـــــــــُل الَبَرا  َرْق

 

ـــــــــاِء الَبُعـــــــــو ِ   نَ
َِ   (204)َعَلـــــــــا 

ِسَية فِي َضَراَوتِِه ، يقول : وَيُذمُّ َبُعوض َغْرَناطة ، الذي ُيْشبُِه َبَراِغيث َبَلنْ  

 )المتقارب(



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –ة اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلي

 
 

 

 

ــــــَوًة   ــــــي َقْه ــــــَن َدمِ ــــــوٌض َجَعْل  َبُع

 

 َوَغنَّينَنِـــــــي بُِضــــــــُروِب األََغــــــــانْ  

 َأوَتاُرَهـــــــــــا  
َ

ـــــــــــي  َكـــــــــــَأنَّ ُعُروقِ

 

ــاْن !   ــنَّ الِقَي ــاٌب َوُه ــِمي َرَب   (205)َوِجْس

َراب ، بل َيْجَمُع بينها َيَتَسلَّى الَبُعوُض بُِشْرب َدِم الشاعر ؛ وال يكتفي بُمْتَعة ا  لشَّ

ُد الَجوَقة الِغنَاء ؛ فالَعْزف مَِن  َماع ؛ فيقوم برتديد األغاين ، مثلما ُتَردِّ وبين السَّ

الَبُعوض ، وجسم الشاعر ُيَمثُِّل الربابة ، التي يقوم البعوض بتحريك أوتارها 

اِعر( لسماع أعذب األلحان .   )ُعُروق الشَّ

ار وعندما بات  َرُقْسطِيّ الَوزَّ هـ( ليلَة بحصن بِيُتول ، من عمل 515)ت السَّ

م مِْن َكْثَرِة الَبَراِغيِث  َع ، وَلْم َيُذْق َطْعَم النَّوم ليالً ، وَأَخَذ  ، َسَرُقْسَطة ، َتَألَّ َوَتَوجَّ

الً يتقلب على فَِراشه ، وكاد َينَْشقُّ َغيًظا ، بينما الُبْرُغوُث َيْرُقُص َفِرًحا ؛ فقال ُمْرَتجِ 

 : )الطويل(

َهــــــا   نِيَّــــــَة إِنَّ  َلَحــــــا اهللُ بِيُتــــــوَل الدَّ

 

 ِب َِها َيْسـَتِزيُد الُحـْزُن َوالَفـَرُ  َيـنُْقُل   

ـــــُة    ـــــة  َأيَّ َليَل ـــــا َليَل ْْ فِيَه ـــــ ـــــْد بِ  َلَق

 

ــْرُقُل    َهــا َحــولِي ِمــَن الَفــْرِ  َي ٍَ و َُ َوُبْر

إلى الِفَراِر مِْن َمَساكِنِِهْم وقد بلغت كثرة هذه الحشرات إلى أن دفعت الناس  

 الَقِريَبة مَِن الِمَياه ؛ حيُث َتْغَشى الُغَرَف ، وال َيْعِرُفوَن ِحيَلًة للَخالص منها . 

 َعَدِم َنَظاَفِة الَمِدينَِة : -2

 : )المتقارب(َبَلنِْسَية يف ذم مدينة  الْسَميِسريقول 

ــــــــــــة   ــــــــــــَدة  َجنَّ ــــــــــــَية  َبْل  َبَلنِْس

 

ــــــا عُ   ــــــرْ َوفِيَه ــــــا ُيْخَتَب ــــــوب  َمَت  ُي

 َفَخاِرُجَهــــــــــا َزَهــــــــــر  ُكْلـــــــــــُه  

 

ـــــْن َقـــــَذْر   ـــــَرك  ِم ـــــا بِ  (207)َوَداِخُلَه

َث عن عيوب مدينة َبَلنِْسَية ؛ فهي بِْرَكٌة َقِذَرة من الداخل ، وُيِحيُط بَِها َزْهٌر   َتَحدَّ

 مَِن الَخاِرج . 



  

 

 الفَوزُ بِاللَّذَّة فِي الشِّعْرِ األَنْدَلُسِيِّ، وَعِالقَتُهُ بِالتَّفْكِيرِ اإلِبْدَاعِيِّ وَجَودَةِ الحَيَاة 
 

 

 
 

 

 

ًضا بقذارهتا ؛ فيقول : وصًفا ُمْزِرًيا ُمعَ  (Almeria)ويصف مدينة الَمِريَّة  رِّ

 )الُمْجَتث(

َاالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ِن  اَ َا َ    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َ   َْهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ََ
َ

َ َ   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َ َ ََنظَ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َ  َاال ْعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل 
َ َ  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْ ٍََ ََكَُنال َهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ََطْسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل 

َ
ََ(208)َو ال ْلَصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالق َاِنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل ل َ  ْالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  ََ

َهب )َطْسُت تِْبرٍ َ ( ، يسخر من َقَذاَرِة مدينة الَمِريَّة ، التي َشبََّهَها بِإَِناٍء مِْن آنية الذَّ

َرة مثيرة  ولكن الدَم ُيْبَصُق فيه ، وَغيُر خاٍف ما يحمله هذا التشبيه من صورة ُمنَفِّ

ز ، تدعو إلى سرعة الخروج من هذه المدينة ومغادرهتا .  لالْشِمْئَزاز والتََّقزُّ

 :  ُصُعوَبُة الْطُرِق  -3

، يقول :  (Berja)هـ( طريق َبْرَجة 531)ت نحو َأُبو الَفْضل ْبن َشَرل  َذمَّ 

 )المتقارب(

ا  َْ َبْرَجــــــــَة ُمْســــــــَتوفِز  ــــــــ  إَِذا ِجْئ

 

ــــَفْر   ــــي الُمَقـــاِم َوَخــــَل السَّ
 َفُخـــْذ فِ

ــــــــة     ــــــــا َجنَّ ــــــــاُن بَِه ــــــــْل َمَك  َفُك

 

ـــــَقْر    ـــــا َس ـــــاُل إَِليَه ـــــْل َطرِي  ( 209)َوُك

َية إلى َبْرَجة ؛   اِعُر ُمَخاَطبِيه مِْن ُوُعوَرة الطُُّرق الُمَؤدِّ َر الشَّ ِة الَعَذاب َحذَّ لِِشدَّ

ُر فِي الُوُروِد إَِليَها .  َوالَمَشاق التي يصادفها َمْن ُيَفكِّ

ُه  هـ( أيًضا ، يقول : 702)تأحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد أبو جعفر وَذمَّ

 )الكامل(

 َفَطرِيــــاُل َبْرَجــــَة َأْجُبــــل  َوِعَقـــــاُب 

 

ـــاُب   َُ ُعَق ـــال ـــا الَخ  ال َيْرَيِوـــي فِيَه

 َمــــا الَماِشــــي إَِليَهــــا ُمــــْذنِب  َفَكَهنَّ  

 

ـــاُب   ـــاِب ِعَق ـــَ  الِعَق ـــا يِْل َم  (210)َوَكَهنَّ
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ُن مِْن ُمْرَتَفَعات وُمنَْخَفَضات ، َيْتَعُب فِيَها  إِنَّ ُطُرق َبْرَجة َوِعَرة ؛ ألنَّها َتَتَكوَّ

اِري ، وَيَخاُف فِيَها الطَّير المعروف باجتياز األماكن الَوِعَرة كالُعقَ  اب ، َوُيَشبُِّه السَّ

ائَِر فيها بَِمْن َيْقِضي ُعُقوَبًة َعَلى َجِريَمة ؛ فإِنَّ اجتياَزُه تلك الَعَقَبات ِعَقاٌب له .  السَّ

ِل إلى مدينة َبْلُيوَنش   الَقاِضي ِعَيا بين وَتُحول ُوُعورُة الطريِق الُمَوصِّ

ِة ُأْنِس الَمَكان هـ( 544)ت  ُمَخلَّع البسيط(يقول : )والتََّمتُِّع بَِلذَّ

ــــــــْن ( 211)َبْلُيــــــــوَنَّ   ــــــــة  ، َوَلكِ  َجنَّ

 

ُِ النََياَطــــــــــا   َطرِيُقَهـــــــــا َيْقَطـــــــــ

 َكَونَّـــــــــِة الُخْلـــــــــِد ال َيَراَهـــــــــا  

 

 (212)إاِلَّ الـــــِذي َجـــــاَوَز الَصـــــَراَطا  

اج الَمنَْصِفيّ وعندما ذاق   المؤدي إلى وعثاء السفر وصعوبة الطريق  َأُبو الَحوَّ

 ، قال : )ُمَخلَّع البسيط(مدينة َبْلُيوَنش 

ع َه َ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل    َ َْ ََ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ْ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َن   َ الْع
َ

َا ََمالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  َ َ َاَ ِنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل  َ   الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  َ َذ 
َ َ َذْالالالالالالالالالالالالالال   َ  َْهالالالالالالالالالالالالال َاِنالالالالالالالالالالالالالال   ََمالالالالالالالالالالالالال َرَ َ الالالالالالالالالالالالالال َ 

َ
ََ ََ  مسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َ ََوَ ََْ َْت  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْ َ  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال   

َ َ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالْ َ ََك ِنص الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل و  ََِن َطَ     َهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
َ

ََ ِنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    َاِن  َ الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال    َ(213) الْي  ل الالالالالالالالالالالالالالالالالالالال َ 

َ ور ،  اهلل محمد بن أبي عبد الرحمن الُكَميلِيّ أبو عبد وأنشد القاضي  ، َقاِضي آَزمُّ

 )ُمَخلَّع البسيط( فيها :

 َبْلُيــــــــــوَنَّ  ُكْلَهــــــــــا َعــــــــــَذاب  

 

ـــــْبلَِها ِعَقـــــاُب   ـــــي ُس ـــــُي فِ  َفالَمْش

ــــــــــف    ــــــــــاِمب  ُمنِي ــــــــــا َش  َيْكنُُفَه

 

ـــــــــاُب   ـــــــــا ُعَق ـــــــــُه َفوَقَه  (214)َكَهنَّ

؛ َفإِنَّ  َبْلُيوَنش( من أجمل ُمُدن األندلس –وعلى الرغم مِْن َأنَّ مدينتي : )َبْرَجة  

َية إَِليهما َجَهنَّم ؛ َفُعدَّ ُعُبور الطُُّرق إليهما َلوًنا من الُمَخاَطرة الُمثِيَرة . ُرَق الُمَؤدِّ  الطُّ
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 د( تَنْغِيصُ لَذَّةِ اخلَمْرِ :

 ُوُجوُد الْثَقالء فِي الَمْولِس الَخْمرِي : -1

مُّ  َسِعيدُ  َحايُِم ْبنُ َيْطُلُب 
أن تقرتن الخمر بالوجه المليح ؛ فإنَّ طِيَب الَعيِش ال َيتِ

 إال بمجانبة الثقالء ، يقول : )الخفيف(   

ــــــــِة إاِلَّ   ــــــــِن الُمَداَم ــــــــونِي َع  َجنَُب

 

ــَباِ  َأو فِــي األَِصــيلِ     الصَّ
ِْ ــَد َوْقــ  ِعنْ

   ُْ ـــــي ـــــَل َوْجـــــُه َملِ  َواْشـــــَفُعوَها بُِك

 

ــــنْ    ــــونِي ِم ــــلِ  َوَدُع ــــاُل َوقِي ــــَل َق  ُك

ــــمُ  َوإَِذا  ــــَب  َمــــا َأَرْدُي   َعيِشــــي طِي

 

ِقيـِل  َوْجـهُ  ُكـَل  َعـنْ  َفاْحُوُبونِي     ٍَ(215) 

َة َمْجِلِسِه الَخْمِرّي ، وهي وجود الثقالء ، ويقرتُح   ُص عليه َلذَّ َيْرُصُد ُمْشكَِلًة ُتنَغِّ

َباِح َأو فِي  َحالًّ للمشكلة ، وهو تحديُد موعٍد لُِشْرِب الَخْمرِ  ، وليكن )َوْقَت الصَّ

األَِصيِل( ، وضرورُة وجوِد ساٍق مليِح الَوْجِه يدوُر بالكؤوس على الشاربين ؛ 

 وبذلك تكتمُل ُمْتَعَة َمْجِلِسه الَخْمِرّي .

ةَ  ابن سهل ويرى ًصا ؛ َفإِنَّ َلذَّ ٍة ُمنَغِّ  ، لوالالُحبِّ ال ُيوَجُد أطيُب منها َأنَّ لُِكلِّ َلذَّ

ة ُشْرِب الخمر ، وما َيْتَبُعَها مَِن  ُجنُوُن الُحبِّ الذي ُيوَلُع بالَفاِضِل الكريم ، وَلذَّ

ة ، َلوال ُسْخُف الُمَعْربِِد الثقيل الذي ُيؤِذي َنِديَمُه فِي ُسْكِرِه  النشوة ال ُتَضاِهيَها َلذَّ

     ، يقول : )الطويل(

ــهُ    َوَيــا طِيــَب ُســْكرِ الُحــَب َلــوال ُجنُوُن

 

َة النَّْشَواِن ُسْخُف الُمَعْربِـِد    (216)َمَحا َلذَّ

وَن عن الثرثرة ، وكثرة الكالم ، وإزعاج   لِيَن ، الذين ال َيُكفُّ وجود الثَُّقالء الُمَتَطفِّ

ُر َصْفَو الَمْجلِِس الَخْمِرّي ،  اآلخرين ، واالهتمام بالتفاصيل غير المفيدة ، ُيَعكِّ

ته . ُص َلذَّ  وُينَغِّ
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 الُغْرَبة َعِن الَوَطِن : -2

 : )الوافر( ابن حمديسيقول 

ـــا   اِ  َهم  ـــرَّ ـــْرُب ال ـــيَّ ُش ـــْر َعَل  َيُو

 

ــا     ــْدُو اْكتَِئاَب ــَي الشَّ ُِ َقْلبِ ــوِر  (217)َوُي

ابتعاده عن وطنه )صقلية( جعله حزينًا ، ينتقل من مكان إلى آخر ، ُمْسَتوِحًشا من  

ِة  الدهر ، والناس ، واألصحاب ؛ ووصل به األمر إلى أن صار ال يستمتع بَِلذَّ

 الخمر بعد ُشْربَِها ، وال َيْطَرُب لَِسَماِع الِغنَاِء .

 هـ( تَنْغِيصُ لَذَّةِ النَّومِ :

 إِْعَراُ  الَمْحُبوَبِة : -1

ُة النَّوِم بسبب الغرام المشتعل يف قلب  َصْت َلذَّ هـ( ، 462)ت ابن َزيُدونلقد َتَنغَّ

ة بنت والَهّم الذي  ِديد لَِغَضِب َوالدَّ اء ُحْزنِِه الشَّ َرَسَخ فِي ُفؤاِدِه ؛ مِْن َجرَّ

ها ؛ َحتَّى َصاَر كأنه ُمَتَأْرِجٌح يف يد الِمَحِن ، يقول : )مجزوء  المستكفي َوَصدَّ

 الخفيف(

ــــــــــــَزاال  َأَصــــــــــــاَرنِي    ََ  َيــــــــــــا 

 

ــــــــا فِــــــــي َيــــــــِد الِمَحــــــــنْ   ٍَق   ُمو

ـــــــــي   ِ ن ـــــــــي  -إِنَّ ِ ـــــــــْذ َهَوْرَين     -ُم

 

َة الَوَســـــــــْن    (218)َلـــــــــْم َأُذْق َلـــــــــذَّ

إن الحياة ال تطيب بغير وصال المحبوبة ورضاها ؛ َحتَّى إنه  ابن حمديسويقول  

ًة عظيمة :  -يف وصالها  -يمتنع عن لذيذ الكرى َحتَّى ترضى عنه ؛ فقد َوَجَد  َلذَّ

 )الكامل(

ــــ ــــ اَب ال َط ــــُب طِ ي لِ ــــالَح  ي  ال وَ  اةِ َي

 

ــــَخ   ــــ رَ َط ــــِ بِ رَ الَك ــــأْج  يرِ مِ َض  يانِ َف

ــــَح   ــــالوَ ِ ، وَ ا أرَ تَّ ــــعُ مَ ْو يَ  ُل ْص  ا ،نَ

 

ـــإنْ   ـــعَ  انَ َس ِ ـــنُ  ِ  ين ـــنْ إ َب ْص  (219) يانِ َس
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ة ، وموقًفا من الروح »  ًة يف القلب ال تعدلها لذَّ فإن لرضا المحبوب بعد َسَخِطِه َلذَّ

 .  (220) «ال يفوقه شيٌء من أسباب الدنيا 

َة ا ابن يقول لَغْمِض ؛ فال يجد المرُء إلى النَّوِم سبيالً ، وإعراُض المحبوب ُيْفِقُد َلذَّ

   : )السريع( الخطيب

ـــــنْ  ـــــَذ الَوَس ـــــي َلِذي ِ ـــــَد َجْفن  َأْفَق

 

َســْن   َِ الرَّ ــ ي
ــِه َخلِ ــْم َأَزْل فِي  (221)َمــْن َل

ُن مِنَ   ُب على فَِراِشِه َليالً َعَلى َجْمِر الَغَضا ، وال َيَتَمكَّ َقاِد  َيَتَقلَُّب الُمِحبُّ الُمَعذَّ الرُّ

اء هجر المحبوب .  اللَِّذيِذ ؛ من َجرَّ

 الَحنِيُن إَِلا الَوَطِن : -2

عن بلده )الجزيرة الخضراء( إلى المشرق سنة سبعين  ابن أبي َرو رحل 

 وخمسمائة ؛ فغلبه الشوق إليها ، ومنعه من لذيذ الرقاد ؛ فقال : )الطويل(

ـــ ـــُب َمنَاُمَه ـــي َيِغي ِ ـــْن َعين ِْ َع ـــ ْب َِ  ا إَِذا 

 

يَل ُذو الَوْجِد والَهـَم    (222)َوَكيَف َينَاُم اللَّ

 : األَلَمِ  مُقَاوَمَةِ  فَلْسَفَةُ  

األََلِم ؛ فهم ال َيْسَتْسلُِموَن له ،  ُمَقاَوَمةِ  أدرَك المبدعوَن من شعراء األندلس َفْلَسَفةَ 

يها ؛ عل والتََّغلُّب المشكالت ويستخدمون الِحيَلة يف دفع األحزان ، ومواجهة

َفَتتجلى مواهُبُهْم يف إبراز الجانب المضيء يف حياهتم ، على الرغم مما يعرتُضَها 

 من ِصَعاب .

ات الماضية ، يقول  وقد ُتَحلُّ  ر اللَّذَّ :  ابن رشيال الَقيَرَوانِيّ المشكلة عن طريق تذكُّ

 )الطويل(

ـــــــا  ـــــــاَل إاِلَّ اَدَكاُرَه ـــــــْم َيْب ة  َل ـــــــذَّ  إَِذا َل

 

اِت ذِْكــرِي َلَهـا َحْســبِي َفَحْسـبِي ِمــنَ   ـذَّ  اللَّ
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ْهـــُو إاِلَّ ُحْلـــَم َيْقَظـــاَن َصـــادُِق   َوَمـــا اللَّ

 

اُم بِالَصـْدِق َوالكِـْذِب    (223)َوَقْد َيْحُلُم النْـوَّ

ر الذكريات الجميلة   رها ؛ إنه يتمتع بَتَذكُّ لم يبق من اللذة الماضية ، إال َتَذكُّ

ْكَرى( ة الذِّ ًة يف اسرتجاعها ، وكأنه يعيش بتلك الذكرى ، و الماضية )َلذَّ َيِجُد َلذَّ

ًة ثانية يلهو ويمرح .  هذه الحياة َمرَّ

ة شعراء األندلس يعني عند واإلبداع  إلى والسبق ، واالبتكار والطرافة الِجدَّ

 الَعادة َتْجرِ  لم والذي ، وُيْدِهُش العقل ، النفس ُيْمتِعُ  المستظرف الذي المعنى

 إنه فكرة جديدة أو ممارسة جديدة من أجل الفوز باللذة . بِِمْثلِِه ؛

َز  وغير خاف أن للبيئة األندلسية تأثيًرا بالًغا يف الشعر األندلسي ، الذي َتَميَّ

ْهنِيَّة ، وُبْعد َمَداها ؛ فقد أبدع شعراء األندلس يف موضوعاته ،  بإبداع األخيلة الذِّ

 بوصفه ، وبوسعنا النظ (224)وَأْثَروُه َكثِيًرا 
ّ

ر إلى تفكير شعراء األندلس اإلبداعي

جديدة إلى حصيلة الحضارة مظهًرا من مظاهر التغيُّر الثقايفّ ، ُيَمثُِّل إضافًة 

 . (225)القائمة

قام شعراُء األندلس المبدعون طالبو اللذة بتقييم الموقف ، وتحديد لقد 

وا ُخطَّة إلنجاز ذل ك الهدف ، وقاموا بتنفيذ الهدف بدقة )الفوز باللذة( ، ثم َأَعدُّ

التفكير  تلك الُخطَّة ؛ فوصلوا إلى الهدف المنشود ، ساعدهم على ذلك

 .اإلبداعي 

ُهَما ُيَسبُِّب هناك ارتباط وثيق بين التفكير اإلبداعي والفوز باللذة ، وُكلٌّ مِنْ و

؛ فالتفكير اإلبداعي يؤدي إلى الفوز باللذة ، والفوز باللذة يؤدي إلى اآلخر

 تفكير اإلبداعي .ال

 إن التفكير اإلبداعي ، َمْتُبوًعا باإلنجاز ، َسَبٌب للفوز باللذة يف الشعر األندلسي

 إلى تحسين إدراك أبعاد جودة الحياة . -بدوره  -؛ مما يؤدي 

***    ***    *** 
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عندما يكون الفرد يف حالة انفعالية ُمَعيَّنَة تستدعي ذاكرته األحداث التي تتوافق 

ا ُيَؤيُِّد ذلك قول برجسون ( 226)مع هذا االنفعال  يف كتاب  (Bergson)؛ ومِمَّ

ُروَر ليس حالة نفسيَّة منفصلة  »)معطيات الشعور المباشرة( :  عن غيرها إِنَّ السُّ

َدة من النفس ، ثم يشتدُّ فينتشر يف  من الحاالت ؛ ألنه يبدأ فيشغل زاوية ُمَحدَّ

ة َأْن ُيْكِسَب إِْدَراَكات الَمْرء َوِذْكَرَياتِِه  دَّ جوانب الشعور كلها ، وقد تبلغ به الشِّ

وء ؛ َحتَّ  ى إَِذا َرَجَع الَمْرُء إَِلى ِصَفًة َجِديَدة ، ال ُتَشبَُّه إاِلَّ بِاْنتَِشاِر الَحَرارة َأو الضَّ

 . (227)« َنْفِسِه ، َوَشاَهَد َما َيَتألألُ فِيَها مِْن ُحُبوٍر َوَقَع فِي َحيَرٍة َعظِيَمة 

ُروِر ( (Dumasوقول دوماس  َة الَفَرِح والسُّ يف كتاب )الحزن والسرور( : إِنَّ َلذَّ

َور ، َتْمَتاز بِِشدَّ  » ة طامية ، َغنِيَّة بِالصُّ  ، وتكون مصحوبة َلذَّ
ّ

ة النََّشاط العقلي

 . (228)« باالرتياح 

ة يف الشعور بالسعادة   )َوَكيَف َيطِيُب الَعيُش  -ويتجلى أثر الفوز باللَّذَّ

ٍة ؟(  وما َيْتَبُع َذلَِك مِْن َتنِْشيِط َمَراكِِز االستمتاع يف الُمّخ ؛ لُِحُدوِث  - (229)ُدوَن َمَسرَّ

حاالت مَِزاِجيَّة سعيدة ؛ فيبدأ المرُء يف التعبير عن السرور خربة ُمْمتَِعة ، وتوليد 

، وتزيد أحكام الشعور بجودة الحياة بوجه عام ، وإدراك الَعاَلم بطريقة أفضل  (230)

ا َيْجَعُل الَحَياَة َأْكَثَر ُسُهولة ، وهذا يؤدي  إلى التفكير اإلبداعي ،  -بدوره  -؛ مِمَّ

والتخيُّل للوصول إلى  لنقد والموازنة والتحليلاالستفسار والمالحظة واوتنمية 

الحل اإلبداعي للمشكالت ، واكتساب مهارات جديدة نافعة ، تقود إلى سرعة 

 . (231)  اتخاذ القرار المناسب
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لة لُِقَوى نفسيَّة مختلفة ، وهي نوع من  إن خربة الشعور بالرضا عن الحياة ُمَحصِّ

ل لَِمَدى ُحْس   التقدير الهادئ والتأمُّ
ّ

ن ِسير األُُمور ، إضافًة إلى اإلشباع الفعلي

 .( 232)للحاجات 

 أوال : لذاتٌ تُحَسِّنُ إِدْرَاكَ جَودِةِ الصِحَّةِ اجلِسْمِيَّةِ :

ة ، التي تنشأ عن  حَّ التآلف ليس هناك استمتاع بالحياة دون التََّحلِّي بنعمة الصِّ

َفة لِلبِنَْية ا إِلْنَسانِيَّة ، ذلك التآلف الذي ُيْخِضُع َبْعَضها بين العناصر الُمْخَتلَِفة الُمَؤلِّ

تِِه ؛ ألن العقل السليم يف الجسم  (233)لَِبْعض  ، وعلى المرء أن ُيَحافَِظ َعَلى ِصحَّ

 السليم .

ِة البدن أثًرا غير منكور يف التفكير ، واألخالق ؛ َفإِنَّ  ُسوء » وغيُر َخاٍف َأنَّ لِِصحَّ

َحة أكرب تلف يصيب اإل نسان ؛ فهو ُيْضِعُف قدرته على العمل ، ويختصر الصِّ

حياته ، وُيْفِسُد شعوره ، ويف كثير من األحيان يكون َضْعف الَبَدن سبًبا يف ُسوء 

 . (234)« الُخُلق ، وَمَلل العقل ، وعدم قدرته على اإلنتاج 

ض ألشعة  وعالج األمراض يكون عن طريق استنشاق الهواء النقي ، والتعرُّ

االستمتاع بالراحة والهدوء ، والقيام بالتمرين الَجَسِدّي ، وتناول الشمس ، و

،  (235)الطعام الُمنَاِسب ، وُشْرب الماء الصايف ، والثقة بالقوة اإللهيَّة الشافَية 

ة وسعادة وأمن .   وبذلك َيُفوُز الَمْرُء بما َيْصُبو إليه من نَِشاٍط وِصحَّ

 أ( لَذَّةُ النَّومِ العَمِيق :  

، غير المضطرب ؛ ليسرتيح ،  Susupta))َمُد الَمْرُء إلى النوم العميق َيعْ 

( ، وَتْزَداد ُقّوُتُه ؛ َفإِنَّ التعب
ّ

 والَعْقِلي
ّ

َيُحلُّ  الذي ويستعيد نشاطه )الِجْسِمي

 .  (236)النوم  إلى األمر وبذلك ينتهي ، ، وَيْفِقُد حرارته َيِجفُّ  يجعله بالجسم

َكن والراحة ؛  وليس أدلُّ على هذا مِنْ  َأنَّ َمْن َلْم َينَْم َليالً ال َيِجُد شيًئا من السَّ

ة التي ُتْحِدُث اإلصالح  ُمْخَتبَِئة يف  -يف أثناء النوم  -ألنَّ العمليات الخاصَّ

ُر يف أعضاء الِحّس والعضالت والوظائف النفسيَّة ، ولم نتوصل  األنسجة ، وُتَؤثِّ
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كاملة ، وكل ما ُهنَالَِك أننا نستنتُج وقوعها عندما نشهد  َبْعُد إلى َفْهِمَها بُِصوَرةٍ 

 .( 237)آثارها 

ُث  عن لذة النوم العميق يف الليل ، وما يتبعها من استيقاظ  ابُن خفاجةوَيَتَحدَّ

الَمْرء يف الصباح ُمْقباِلً َعَلى الَعَمل بِِجدٍّ ، ُينِْجُز الَمَهاَم الَمنُوَطة بِِه فِي ُسْرَعٍة ، 

 َعنَاء : )الطويل( وُدونَ 

ا  يـَل َمْرَقـد   َوَما َكاَن َأْشـَها َذلِـَ  اللَّ

 

ِْ َمْطَلَعــا   َوَأْنـَدِ ُمَحيَّـا َذلِـَ  الْصـْب

(238) 

 

ِحيم ْبن َفَرج  والمحبوبُة يف َعينَي  د ْبن َعْبد الرَّ عبد الُمنِْعم ْبن ُمَحمَّ

، ويف نفسه أشهى من لذة له َبْعد طول انتظاٍر هـ( َأَلذُّ من النوم 597)ت الَخْزَرِجيّ 

ة الَمَخاِوف   )الطويل( ، يقول :األمن بعد ِشدَّ

ـــُد َداِر ِ    نِي ُبْع ـــفَّ ـــْن َش ـــا َم ـــالم  َعَل  َس

 

ــَزاِر ِ     ــْرِب َم ا بُِق ــُغوف  ُْ َمْش ــَبْح  َوَأْص

 َوَمــْن ُهــَو فِــي َعينـِـي َأَلــْذ ِمــَن الَكــَرِ  

 

ــــاِن   ــــي الــــنَّْفِس َأْشــــَها ِمــــْن َأَم
َوفِ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (239)اِر الَمَك

 

ة  إِنَّ َمْن َينَاُم َنوًما َهاِدًئا َعِميًقا َيْشُعُر بجودة الحياة ؛ فللنوم فائدة عظيمة لِصحَّ

ُدُه اإلنسان الِجْسِميَّة والنَّْفِسيَّة ؛ فهو   للشخص ، وُيَزوِّ
ّ

ُيَحافُِظ على التََّواُزِن النَّْفِسي

ا ُيَؤدِّي  باالسرتخاء ة .إلى مَ  -بَِدوِرِه  -؛ مِمَّ ذَّ ُعور باللَّ  ِزيٍد مَِن الشُّ

 ب( لَذَّةُ الطَّعَامِ :  

 ، وُخُلّو الَمِعَدة من الطعام نحن نأكل على فرتات منتظمة َحتَّى نتجنَب ألم الُجوعَ 

ة وتمام االستمتاع ،  ذَّ وَجاَء يف الَمَثِل ، وَنَتَفنَّن يف ُصنُوف األكل ؛ َحتَّى َنْشُعَر باللَّ

( : 
ِّ

، أي : لذة النَِّكاح والطََّعام ، ُيْضَرُب لَِمْن َقْد  (240)( َب مِنُْه األْطَيبانِ َذهَ الَعَربِي

ة اإلنسان .  أَسنَّ . وَمْعُلوٌم ارتباط التغذية بِصحَّ
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ان ُقْرُطَبة هـ( 238ِزْرَياب )توقد َعلَّم  كيفية إعداد َوْجَبة َراقَِية : يجب َأالَّ » ُسكَّ

م ألوان الطعام بال نِظَ  َمات من ُتَقدَّ ام ، وإنما ُيْبَدُأ بأطباق الشوربا ، وَيْتَبُعَها ُمَقدِّ

ْلحم ، ثم ألوان الطيور الُمَتبَّلة بالبهارات بمستوى الذوق الرفيع ، ويف النهاية  الَّ

تأيت األطباق الُمَحالَّة ، الكاتو المصنوع من الجوز واللوز والعسل ، أو معقود 

 .( 241)« بالُفْسُتق والُبنُْدق الفواكه الُمَعطَّرة الَمْحُشوة 

ومن عادة األندلسيين يف عيد النَّيروز ُصنْع تماثيل مختلفة من الحلوى         

رة ذات أسوار  ِعْمَران أبو، وقد وصفها  (242) والعجين على شكل َمَدائِن ُمَصغَّ

 قائالً : )مجزوء الرجز(  الطَّْرَيانِيّ  ُموَسا

َر ْ  َمِدينَـــــــــــــة    ُمَســــــــــــــوَّ

 

ــــــَحَر ْ  فِيَهــــــا َيَحــــــارُ     السَّ

 

 

ـــــــمْ  ـــــــا َل ـــــــَدا إاِلَّ  َيْبنَِه    َي

 

ـــــــــْذَراءَ   َر ْ  َأو َع ـــــــــدَّ  ُمَخ

 

 

ـــــَدْت  ـــــا َب ـــــا َعُروس    ُيْوَتَل

 

 ُمَزْعَفـــــــَر ْ  َدْرَمــــــُ   ِمــــــنْ  

 

 

  ْ
 َوَمــــــــــــا َلَهــــــــــــا َمَفــــــــــــايِ

 

ــــــــــــَرْ    ــــــــــــاُن الَعَش  (243)إاِلَّ الَبنَ

 

 

نَات ، وطِيب ُجْبنِها الصنعة يف الُمَجبَّ » بإحسان  (jerez)وقد اختصت َشِريش 

ُيِعيُن على ذلك ، ويقول أهل األندلس : من دخل َشِريش ولم يأكل هبا الُمَجبَّنَات 

 . ( 244)« فهو َمْحُروم 

ويتذوق األندلسيون طعم الُمَجبَّنَات ، ويجدونه جميالً ، وهو نوع من القطائف 

، وقد  (245) ، وُتْؤَكل َساخنة ُيَضاُف إليها الُجْبن يف عجينها ، وُتْقَلى بالزيت الطَّيِّب

بَّاجخرج األستاذ  ه خارج إِْشبِيلَِية ،  أبو الحسن بن جابر الدَّ يوًما مع تالمذته للتَّنَزُّ

وُأْحِضَرْت ُمَجبَّنَات ، َيَتَصاَعُد منها الُبخار الساخن ؛ فانقض عليها والتهمها يف 
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ِة طعمها ، يقول : دقائٍق معدودة ، غيَر ُمَباٍل بإحراق أصابعه ، من فرط إ عجابه بَِلذَّ

 )الكامل(

ْبُتَهـــــــا  ِعَهـــــــا إَِذا َقرَّ
 َأْحَلـــــــا َمَواقِ

 

ـــــِد َســـــامِ   ـــــوَق الَمَوائِ  َوُبَخاُرَهـــــا َف

ــــا   ــــ ِنَّ ُأَوَراَه ــــا َف ْْ َلْمس  ــــ  إِْن َأْحَرَق

 

ــالِم   ــْرُد َس ــاِء َب ــِل األَْحَش ــي َداِخ  (246)فِ

هـ( أبدى 580)ت قاسم الْسَهيلِيّ أبي الوعندما َحَضَرْت الُمَجبَّنَات بين يدي  

ُد َحرَّ الُفَؤاِد ، وُتْسِعُد النَّْفَس ، ورائحُتَها  إعجابه الشديد بَِطْعِمَها اللَِّذيذ ؛ فهي ُتَبرِّ

أذكى من المسك ، وطعمُها أشهى من ُشْرِب الَخْمر ، التي تحاكيها يف الصفاء ، 

 . (247)ولكنها تخالفها يف اللون 

َح بأطيب 658)ت ار الَبَلنِْسيّ ابن األَبَّ وقد وصف  هـ( الُمَجبَّنَات ، وَصرَّ

األوقات لتناولها ، وجعلها َتْغُرُب يف َفِمِه كالهالل الذي يختفي عند ظهور 

ِه تبدو سافرة كالبدور ، وهي يف كِْلَتا الَحاَلَتيِن لذيذة  الشمس ، وإِْن َوَضَعَها يف َكفِّ

 ة ، ساطعة النور ، يقول : )الوافر(الطعم ، بديعة المنظر ، رائقة الرائح

ــــا   الطَّـــَل ِحــــيَن ُيـــَذاَق َطْعم 
 َكَبـــْردِ

 

ــــُ  الَحــــُرورِ     ــــي َأْحَشــــائَِها َوَه  َوفِ

ـــــْف   ـــــُم َوَك ـــــيَن َف ـــــا َحـــــاالِن َب  َلَه

 

ــــــــَة الْســــــــُفورِ   ــــــــَ  َرائَِق  إَِذا َواَفْت

ــــــاةُ   ــــــي َلَه ــــــِة فِ ــــــُرُب َكاألَِهلَّ  َفَتْغ

 

ُِ فِـــي َيِمـــينُ      (248)َكالُبـــُدوِر  َوَيْطُلـــ

ُيْضَرُب الَمَثُل بَِحالوته ، » وأفضل أنواع أشجار التين ما أنتجته َماَلَقة ، َحيُث  

ْنَيا مِْثُلُه  ُر للهند والصين ، وُيَقاُل : إنه ليس يف الدُّ أبو وفيه يقول ،  (249)« وُيَصدَّ

د الَبَلِوّي  اج ُيوُسف بن ُمَحمَّ  )السريع( هـ( :604)تالَحوَّ

ـــــــا َمالَ  ـــــــا يِينََه َْ َي ـــــــ ـــــــُة ُحيَي  َق

 

 (250) الُفْلـــُ  ِمـــْن َأْجلِـــَ  َيايِينََهـــا 
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ه ِصنًْفا مَِن الِعنَِب ، وَكَتَب َمَعُه : )الخفيف( ابُن َزيُدونَ وقد أهدى   إلى َجدِّ

ــــم   ــــوَب ، َوَطْع ــــْبِهُ  الُقُل ــــر  ُي  َمنَْظ

 

 َيْشــــُكُر الــــنَّْفُس َعْهــــَدُ  اْســــتِْمَراءَ    

ُة الَوْصـــ  ـــذَّ ـــُه َل ـــْهُس  -ِل َناَل ـــَد َي   -َبْع

 

ا الَوَفـــــاء    َكلِــــف  َطاَلَمـــــا َيَشــــكَّ

ــُه   ــْهَد َطْعُم ُْ الشَّ ــ ــي  -َيْفَض ــا قِ َم  ُكلَّ

 

ــــْهَباَء   ــــُل الصَّ ــــِه ، َوُيْخِو  (251)َس إَِلي

ة النظر( ، وَمَذاُقُه الُحْلو ، الذي َيْفَضُح   إن منظر الِعنَب َيْمنَُح الُعُيوَن َبْهَجًة )َلذَّ

ق ؛ فتتبارى األلسنة يف الثناء عليه ، والدعوة إلى ا ة التََّذوُّ ْهَد ، َيَهُب النفوَس َلذَّ لشَّ

 تناوله ، وإهدائه إلى األَِحبَّة .

طريقة أكل الَموِز اللذيذ ، الذي َيْسُهُل َمْضُغُه ،  الَقيَرَوانِيّ  ابن رشيالوَيْشَرُح 

يف الفم ، وَيْبُلُغ الَحْلَق بُِسْرَعٍة بالغة  -ُلُيوَنتِِه  مِْن َفْرطِ  -وَيَلذُّ َمْطَعُمُه ؛ فهو يجري 

 ؛ َفآكُِلُه ُهَو الَفائُِز ، يقول : )مجزوء الرجز(

ــــــــــــُه  ِ  َأْكُل ــــــــــــرِي ــــــــــــوز  َس  َم

 

 ِمــــــن َقْبــــــِل َمْضــــــِم الَماِضـــــــِم  

ـــــــــــــــــــــُل   ـــــــــــــــــــــة  آلكِ  َمْهَكَل

 

ــــــــــــــــــائِِم   ــــــــــــــــــَرب  لَِس  َوَمْش

ـــــــــِه   ـــــــــيُن ب ـــــــــْن لِ ـــــــــالَفُم ِم  َف

 

 اِر ِ َمــــــــــــ ُن ِمْثــــــــــــُل َفــــــــــــ 

 ُيَخــــــــــــاُل َوُهــــــــــــَو َبــــــــــــالِم   

 

ــــــــــالِِم   ــــــــــَر َب ي ََ ــــــــــاِل   (252)لِْلَحْل

. وقد ( 253)ومعلوٌم َأنَّ ِزْرَياَب أضاف إلى معارف األندلسيين َقْلي الُفول   

الباقالء يف ِجنَان القاضي أبي حاتم بن ذكوان ؛ فقال :  أبو عامر بن ُشَهيدوصف 

 )المنسرح(    

  َدُب أَ  يذِ  ُطْعــمُ وَ  رِيــُف َْ  َأْكــُل 

 

ــا َْ  نْ َمــ ْل ُكــ ْهــَوا ُ يَ  َوالُفــوُل    (254)ُرَف

نَْترِينيّ  ابن َساَرةوقال    هـ( َيِصُف الباذنجان : )الطويل(   517)ت الشَّ

ــَدْحَرُج  ــاِم ُم ــَد الطََّع  َوُمْسَتْحَســن  ِعنْ

 

َذاُ  َنِميُر الَماِء فِي ُكـَل ُبْسـَتاِن   ََ(255) 
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يقه أن ينشط لُِيَرافَِقُه يف مجلس أنس ، يجمع فيه بين من صد ُأَميَّة الداينوَيْطُلُب 

ة  ثمرة التين الناضجة شهية الطعم )لذة التذوق( ، وُشْرب الَخْمر المعتقة )َلذَّ

 . (256)الخمر( ، التي َتْجَعُل َشاِرَبَها َساقَِط الِحْشَمِة 

قصيدة ساخرة يتشوق فيها  أبو عبد اهلل بن األزرقوكتب القاضي الغرناطي 

لى أطعمة َشِهيَّة ، لذيذة الطعم ، منها : اللحم ، وطوابق الكبش ، والَبيض ، إ

َقاق ، وجوالَفرُّ  ، والثَِّريد ، واإلسفنج الساخنة ، واألرز مطبوًخا باللبن ، والرُّ

َمات ، والعصيدة ، والبلياط بالزيت ، والزبزبّن ،  والُجْبن ، والكسكسو ، الُمَثوِّ

 يقول : )مجزوء الرجز(

ِْ وَ  َِ َشــــــْحُم َوَمــــــ  اللَّْحــــــُم َمــــــ

 

ــــــــــي  ِ ــــــــــْبَِّ الثَّن ــــــــــاِل الَك  َطَوابِ

ــــــالزْ   ــــــالةِ بِ ــــــي الِمْق ــــــيُب فِ  َوالَب

 

ِْ اللَِّذيــــــــــِذ الــــــــــْدْهنِ    َزيــــــــــ

ــــــــــَّْ   ــــــــــْروِج َم ــــــــــَدُة الَف  َوِجْل

 

ــــــــــْمِن   ــــــــــَر السَّ ــــــــــا َكثِي ِوي 
(257) 

َلوُنُه  والمالحظ أن الشاعر يهتم بلذة الطعام وحالوته ؛ فهو يطبخه َحتَّى َيْحَمرَّ  

َبة على َتنَاُول مثل هذه األطعمة الدسمة ،  ، دون النظر إلى اآلثار الصحية الُمَتَرتِّ

هن .  المغموسة يف الزيت ، والسمن ، والدُّ

ات( ، التي تصف  وقد ذكرتنا هذه القصيدة بقصيدة ابن الرومي )َمْجَمع اللَّذَّ

ة شراهته للطعام ،  َيْت هبذا االسم لَِما ِحدَّ  . (258) َتُغصُّ به من أطعمٍة مختلفةوُسمِّ

َد أنواع الطبخ وأصنافه يكشف عن المظاهر الحضاريَّة يف األندلس   (259)إِنَّ َتَعدُّ

ْعم ، الطيب الرائحة ،  ُهوَن ُجّل اْهتَِمامِِهْم إلى الطعام اللذيذ الطَّ ، وُهْم ُيَوجِّ

نْع .  الُمْحَكم الصُّ
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 ج( َلذَُّة الَعاِفَيِة : 
ة  نِيَن مع وجود المرض ، وَذَهاب العافية ، وال َلذَّ أكثر » غيُر َخاٍف أنَّ الُمَتَديِّ

ة ، وربما كان هذا هو سبب أهنم أكثر سالًما داخليًّا ، وأكثر  سعادة ، وأحسن ِصحَّ

 . ( 260) «تفاؤاًل بالمستقبل 

يَِّباِت ، َوَعاَنقْ » وُيْرَوى َأنَّ ُلْقَمان َقال الْبنِِه :  ُت الِحَساَن ؛ َفَلْم َأَر َأَلذَّ َأَكْلُت الطَّ

 .  (261) «مَِن الَعافَِية 

الً إلى زاِد  تِِه ، َوَجَعلَها َطِريًقا ُمَوصِّ ِة الَعيِش إاِلَّ َمْن َتنََعمَّ بِِصحَّ وال َيْحَظى بَِلذَّ

 )المتقارب(  :األندلس أحُد شعراءالتَّْقَوى ، يقول 

ـــال ـــيََّ  َف ةُ  إاِلَّ  َع ـــحَّ ـــِذي ِص
  لِ

 

َما  لِلْتَقــــا َلــــهُ  نُ َيُكـــو   (262)ُســــلَّ

عن َسالمة جسم اإلنسان من األمراض ،  أبو َعاِمر بن ِعَقالويتحدث األديب  

َباب :  ة والشَّ َباب ؛ َفإِنَّ طِيَب الَعيِش فِي اْجتَِماِع الِصحَّ ُذُه بالحياة يف عصر الشَّ وَتَلذُّ

 )مجزوء الكامل(   

ـــــــــــال  ـــــــــــاَم السَّ ـــــــــــاُل َأيَّ  َوَينَ

 

ـــــــــِة بِ   ـــــــــْذَذا َم ـــــــــاةِ َيَل  (263)الَحَي

ة األمن ،    ويؤكد أصحاب الرأي السديد أن دواعي اللذة ُأْحِصَيْت يف : َلذَّ

م بالشباب ،  ة التنعُّ ة امتالك المال ، وَلذَّ ة وصال األحبة ، وَلذَّ ة العافية ، وَلذَّ وَلذَّ

 هـ( : )الكامل(684)ت َحاِزم الَقْرَطاَجنَيّ يقول 

َواعِ  ــــدَّ َْ َوإَِذا ال  ي لِلتَّــــنَْعِم ُأْحِصــــي

 

ـــاِل :  ـــَل ُمَحَق ـــي َرْأِي ُك ـــا فِ  َفَوِميُعَه

ــــةُ   ــــُل َأِحبَّ ــــة  ، َوَوْص ــــن  ، َوَعافَِي  َأْم

 

ــاِل   ــْم َيْخَل ــبِيَبُة َل ــْل َش ــا ، َوِْ ن 
َِ  (264) َو
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ة والعافية بأن يسع ابُن َخايَِمةوَينَْصُح  حَّ ى لرضا َمْن ال َمْن ُيِريُد َأْن َيَتَمتََّع بَِتَماِم الصِّ

َتْخَفى َعَليِه َخافَِية ؛ وال يجعل رضا الناس غايته ؛ فإهنا غاية ال ُتْدَرُك ، وُتوِرُث 

َقاَء الَعاِجَل ، يقول : )السريع(  الشَّ

ــَوَرِ َقْصــَدُ    ــْم َيُكــْن ِرَضــا ال ــْن َل  َم

 

ـــْه    ـــِة الَعافَِي ـــي ُبْحُبوَح ـــيََّم فِ  (265)َخ

ة والعافية ؛ فهي مِْن َأَجلِّ النَِّعم ، وَفْقُدَها إِنَّ الَحَياَة ال َتطِيُب   حَّ من دون لذة الصِّ

َم بَِسائِر اللذات من : َماٍل ، وَشَباٍب ، وَطَعاٍم ، وَشَراٍب ، ولَِباٍس ،  ُص التَّنَعُّ ُينَغِّ

 وغيرها .

 د( َلذَُّة ِلنِي الَبَدِن َبْعَد االْسِتْحَماِم :  
امات يف لدرجة َأنَّ َعَدَدها أصبح متقارًبا مع » الُمُدن األَْنَدُلِسيَّة ؛  َكُثَر بِنَاء الَحمَّ

ام على اهتمام ( 266)« عدد مساجدها   الِمْعَماِرّي للَحمَّ
ّ

، واستحوذ البناء الهندسي

ام يف الحياة االجتماعيَّة األندلسيَّة ؛  األندلسييَن ؛ نظًرا إلى األهمية الُقْصَوى للَحمَّ

ُق َلُهم إذ كانت عادة االستحم ام من العادات الراسخة لدى األندلسييَن ، التي ُتَحقِّ

 الذي ُيْحِدُثُه االستحمام ، وما َيْتَبُعُه 
ّ

ة ، عن طريق الشعور النفسي ذَّ مزيًدا من اللَّ

ُد المرُء من ثيابه ، وال َيَضُع على َبَدنِِه َغيَر مِْئَزٍر رقيق  ، ( 267)من تدليك ؛ حيث َيَتَجرَّ

اُم وَيُمدُّ الحَ  يَّة ال َشكَّ فيها » مَّ ٍة ِحسِّ  .  (268)« الِجْسَم بَِلذَّ

َسات فاخرة » لقد كانت   «األجيال من ُعَلَماء ُقْرُطَبة تتمتع باالستحمام يف ُمَؤسَّ

ة  (269) اَمات ُقْرُطبة الَعامَّ ، ومِْن َفْرِط اهتمام األندلسييَن بالنظافة ، بلغ عدد َحمَّ

ام ، وقي اَماُت األندلسيَُّة بين ،  (270)ل َثالثِِمائة َسْبِعِماَئة َحمَّ ما هو » وَتْجَمُع الَحمَّ

مفيد ولطيف ، وفيها نلتقي بمشاهد من األشكال الجميلة منحوتة أو مرسومة 
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، ومن  (271)« هدية للفكر والروح ، إلى جانب الراحة البدنيَّة التي يبعثها ُبَخار الماء 

ام أ  –بكامل حريته  –َمْلَجٌأ َيْبكِي فِيه الَعاِشُق » نه أغرب ما ُيْذَكر عن فوائد الَحمَّ

 .  (272) «رحيل محبوبه 

 
ّ

ام األندلسي ة قاعات ُمَقبَّاة ،  -عادًة  -ويتألف الَحمَّ مِْن مدخل ُيَؤدِّي إلى ِعدَّ

 ، والبيت الساخن ، 
ّ

منها : البيت البارد وبيت الُمْسَتَراح ، والَبيت الَوْسَطانِي

ام من الَمْوقِد والِمْرَحاض ، وغيرهما ، وتتصل هذه ُتَضاُف إليها ُملْ  َحَقات الَحمَّ

يعها شكالً مستطيالً ، القاعات فيما بينها عن طريق فتحات أو أبواب ، وتتخذ جم

ام إلى ُأْسُطَوان أو ُرْدَهة صغيرة يف شكل مِْرَفق ، أو مربًعا ، ويؤدي مدخل الَحمَّ

نِْصف ُأْسُطَوانِيَّة بنهايتها َقْبَواِن ُيْعَرَفاِن  يليه حجرة ضيقة مستطيلة تعلوها ُقبَّة

وَن   .  (273)بالَخْلَوَتيِن ، ويف أركان الَخلوَتيِن مقاعد يسرتيح عليها الُمْسَتِحمُّ

ام بالتدريج من البارد إلى الساخن ؛ فإذا انتهى و ترتفع درجة الحرارة يف الَحمَّ

اَمِه تعرض بالتدريج له واء أقل حرارة من الهواء الداخلي الُمْسَتِحمُّ من َحمَّ

 . (274)الساخن 

َية إليه  اَمات ، وقد كانت االسرتاحة الُمَؤدِّ ام الَحْمَراء من أجمل الَحمَّ وَحمَّ

ْرَفة الُعْلَيا ، وبعد أن يخرج  َصة لَِرْقِص النساء ، وَيْعِزُف الُموسيقييَن يف الشُّ ُمَخصَّ

ام الساخن ينتظر ساعة يف  االسرتاحة قبل أن يخرج ، والحمام السلطان من الَحمَّ

ا َيُدلُّ  (275)فيه ماء ساخن ، وماء بارد ، وماسورة تبعث يف الجو ِعْطر الِمْسك  ؛ مِمَّ

ر إلى وصل إليه األندلسيون يف القرن الثامن الهجري .  على مدى التََّحضُّ

َخام الفاخر ، وتُ  ام بالُفَسيِفَساء أو لوحات الرُّ وَضع فيها وُتْكَسى أرضية الَحمَّ

، وقد دعا  (276) التماثيل الرومانيَّة المصنوعة مَِن الَمْرَمر من أجل تزيين الُغَرف

ام قصره ، وبعث إليه بطِيب  ابن زيدونالمعتضد بن عباد شاعره  إلى َحمَّ
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  (277)وُبُخور
ّ

ل مع نسائه يف إحدى حدائقه ؛ فرأى حمام ُرَخامِي ، وأباح له التََّجوُّ

 الَحاّر ، وإلى جانبه تمثال مصقول لغادة هيفاء ؛ فقال : )الخفيف(ُمْفَعم بِالَماِء 

ــــة  ُمَشــــيََّدَة الَمــــْب   َجــــاَوَرْت َحمَّ

 

ـــيُب    ـــِه َوِم ـــاِم فِي ـــْرِق الْرَخ ـــا ، لَِب  َن

 َمْرَمــــــر  َأوَقــــــَد الِفرِْنــــــَد َعَليــــــِه   

 

 َسْلَســــل  َبْحــــُرُ  الــــْزالُل َيِفــــيُب   

ــــُروُق اْجــــتِ   ــــة  َي  الُء ال َوْســــَطَها ُدْمَي

 

ــــيُب    ــــا َوَيْفــــتُِن التَّْبِع  (278)ُكــــَل ِمنَْه

َخام ، ولونه َساطٌِع له وميض كوميض   ام مصنوع من أجود أنواع الرُّ هذا الَحمَّ

الربق ، وُمَزيَّن بِنُُقوٍش ُزْخُرفِيَّة ، وَسْطُحُه يف شكل ُقبَّة ُمَزْخَرَفة ، هبا عدد من 

ن ، وحوض الحمام مصنوع من الَمْرَمر الَمْصُقول المضاوي الُمْغَلَقة بُزَجاج ُمَلوَّ 

يف ، ويقوم تمثال جميل يف  ، عندما ينزل عليه الماء الَعْذب َيْلَمُع َكِمْثِل فِِرْند السَّ

قاعة الحمام . وكثيًرا ما كان المعتضد يرتدد إلى هذا الحمام للعالج من 

 .  (279) الروماتيزم

ام يف دخل األديباِن : األعمى أشعارهم ؛ فقد  وقد ذكر شعراء األندلس الَحمَّ

ْعر فيه ؛ فقال 540التطيلي وابن َبِقي )ت ام ؛ َفَتَعاَطَيا َعَمل الشِّ األعما هـ( الَحمَّ

 : )المنسرح(   الْتَطيلِيّ 

ــــــُه  ــــــا َوَبْهَوَت اِمنَ ــــــا ُحْســــــَن َحمَّ  َي

 

 َمـــْرأ ِ ِمــــَن الَســــْحرِ ُكْلــــُه َحَســــنُ  

ــــــا كَ   ــــــار  َحَماُهَم ــــــاء  َوَن ــــــف  َم  نَ

 

 (280)َكالَقْلــِب فِيــِه الْســُروُر َوالَحــَزُن  

ام ، الذي ُيْبِهُر النَّاظِِريَن ، ويأخذ بألباهبم ؛ فقد أتقن   َوَصَف َجَمال الَحمَّ

ًحا ب ًة ثانية ، ُمَصرِّ ام َمرَّ يقول : عجابه الشديد به ، إالصانعون بناءه . وَوَصف الَحمَّ

 )ُمَخلَّع البسيط(              
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ـــــــد     ـــــــا َمِزي ـــــــا َلْهِوَن ـــــــيَس َعَل  َل

 

ــــــــــــــرِيُب   ــــــــــــــا َض اِمنَ  َوال لَِحمَّ

ــــــــاُر   ــــــــُب َن ــــــــِه َلِهي ــــــــاء  َوفِي  َم

 

ـــــي دِيَمـــــُة َيُصـــــوُب   ـــــْمِس فِ  َكالشَّ

 َواْبــــــَيبَّ ِمــــــْن َيْحتِــــــِه ُرَخــــــام     

 

ــــُذوُب   ــــَدا َي ــــيَن اْبَت ــــالثَّْلِ  ِح  (281)َك

ام ؛ َحتَّى َلمْ     لقد استمتع باللهو يف هذا الَحمَّ
َ

َيْبَق مِْن َلْهِوِه ِزَياَدٌة لُِمْسَتِزيد ، وُكِسي

َخام األبيض الناصع ، الذي ُيْشبُِه َلوَن الثَّْلج ، وقد ارتفعت درجة  اُم بالرُّ الَحمَّ

ُبَخار الماء الساخن ، كما يبدأ الثلج  حرارة الماء تدريجًيا من الربودة َحتَّى َتَصاُعدَ 

 .يف الذوبان ُرَويًدا على َمْهل 

يِن :  أبو َجْعَفر ْبن َسِعيدلقد َشَعَر  َم ِجْسُمُه بِِضدَّ بَِسَعاَدٍة غامرة بعد َأْن َتنَعَّ

َفِر ، وقد  ْمس( ، وَفاَز بَِجنَى الظَّ اِخِن )الشَّ الَماِء الَباِرِد )المطر( ُمْمَتِزًجا بِالَماِء السَّ

ِعيدة يف ِوْجَدانِِه ؛  ْكَرى السَّ َخْت َهِذِه الذِّ َحتَّى إِنَُّه لن ينساها ما عاش ، يقول : َتَرسَّ

 )البسيط(  

ِفــْرُت بِــِه   َْ ــا  ام  ُْ َحمَّ  ال َأْنــَس َمــا ِعْشــ

 

ــرِ    ــا الظََّف ــْن َجنَ ــا ِم ــِدَي َأْحَل ــاَن ِعنْ  َوَك

ـــا   يِن ُمْغَتنِم  ـــدَّ ـــي ِض
ـــِمَي فِ ُْ ِجْس ـــ ْم  َنعَّ

 

ْمِس َوالَمَطرِ(      (282))َينَْعَم الُغْصِن َبيَن الشَّ

ام ُمْزَدان بُِنُقوش أزهار جميلة ، 572)ت الْرَصافِّي الَبَلنِْسيّ َسَم ورَ   هـ( صورًة لَحمَّ

تأخذ األنظار من فرط اإلعجاب بجمالها ؛ َحتَّى إِنَُّهْم ينسون أزهار الربيع 

 الطبيعية ، يقول على لسان الحمام : )مخلع البسيط(

 ِِ ــــــِدي ــــــَي الَب ــــــا َنْقِش ــــــْر إَِل  ُاْنُظ

 

ِِ ُيْســــلِيَ    ــــ بِي  الرَّ
 (283)َعــــْن َزْهــــَرةِ

َد   ام ، وجميعها يبدأ  ابن لِيوَن الْتِويبيّ وَعدَّ صنوف النعيم التي َيْلَتذُّ هبا يف الَحمَّ

اك الُمْجيد ؛  بحرف )الحاء( ، ومنها : الِحنَّاء ؛ للتََّمتُّع بسواد الشعر ، والَحكَّ

لِجْلِد لُِيْصبَِح َناِعَم الَمْلَمِس ، للتمتع بلذة الَحكَّ ، والَحَجر ، الذي َيُمرُّ على ا
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والَحوض الُمْفَعم بِالَماِء اللَِّذيِذ ، الالزم السرتخاء العضالت ، وتجديد النشاط ، 

ة ، التي ُيْحَلُق هبا  ا ُيْسِعُد النَّْفَس ، وُيِريُح الُفَؤاَد ، والحديدة الَحادَّ ولِين الَبَدن ؛ مِمَّ

ْعر ، وأخيًرا الحديث المُ  ْمتِع الذي َيْصُدُر عن صديٍق كريٍم ، وَيْملُِك الَمَشاِعَر الشَّ

 ، يقول : )الوافر(

ــــــــا  ــــــــاَءات  إَِذا َم ــــــــاِم َح  َولِلَحمَّ

 

ـــيمِ   ـــا النَِّع ـــْرَت َعَل ـــا َعَث ـــْرَت بَِه ِف َْ 

ـــــــــد    ـــــــــاك  ُمِوي ـــــــــاء  َوَحكَّ  َفِحنَّ

 

ــــمِ   ــــا األَدِي ــــْر َعَل ــــْل َحَوــــر  َيُم  َوُق

ا َوَحــــــو   ُمْفَعــــــم  َمــــــاء  َلذِ    يــــــذ 

 

ـــــِويمِ   ـــــنَّْهِ  الَق ـــــا ال ـــــام  َعَل  َوَحوَّ

ــــا   ــــيَن َينَْم  ِح
ــــَدةِ ــــاِل الَحِدي  َولِْلَحْل

 

ـــــرِيِم     (284)َوَأْطَيُبَهـــــا َحـــــِديُع َأُل َك

ام الَخنَْدق من الَمِريَّة   ألحد شعراء وأنشد الكاتُب أبو القاسم الورشري بَحمَّ

 : )الوافر( األندلس

ٍََمــــاِم َح ــــَمـــــَولَِلحَّ  ْْ َفقَ ـــإَِذا َكُملَ   انُ ــــــــــاَءات    مُ ــــــَل النَِّعيــْد َكمُ ــــ

ــــــــو    ــــــــاء  َوَح ــــــــام  َوِحنَّ  َفَحمَّ

 

ــــــاك  َلـــــــُه َحَوــــــر  َيُعـــــــومُ    َوَحكَّ

ــــــي  ــــــمَّ ُيْعطِ ٍُ ــــــَزَيُن ،  ــــــام  ُي  َوَحوَّ

 

ــــــيمُ   ــــــِه َعلِ َْ بِ ــــــ ــــــُه ، َوَأْن  َحِديَدَي

ـــِغي إِ   ـــْن ُيْص ـــِديُع َم ـــاَء َح ـــهِ َوَج  َلي

 

َل َمنَْظــــــُرُ  َوِســــــيمُ    َرِخــــــيُم الــــــدَّ

ــــــاِمن  َوُهــــــَو الُمــــــَؤدَِّ  ٍَ  َوَحــــــاء  

 

ـــيُم     ـــَ  الَحـــاُء الَعظِ  (285)إَِليـــِه ، َوَذلِ

ْعر ،    ام ؛ لَِتَوفُّر الِحنَّاء الالزمة لَِصْبغ الشَّ لقد َكُمَل النَِّعيُم فِي َذلَِك الَحمَّ

اك الذي ُيْمِسُك الَحَجَر  والحوض الذي يسرتخي فيه بدن اإلنسان ، والَحكَّ

ام الذي َيْقَطُع الجِ  ْلَد لَِيُحكَّ الَجَسد ، وُيِزيَل ُخُشوَنته ، وُيلِيَن َمْلَمَسُه ، والَحجَّ
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َم الَفاِسَد ؛ ليعود الصفاء إلى ذهن اإلنسان ،  ه بَِمَهاَرٍة َفاِئَقة ، وُيْخِرُج الدَّ وَيُشقُّ

ام .   والحديث الُمْمتِع الذي يقوله َمْن يشارُك الُمْسَتِحمَّ يف الَحمَّ

 : )الوافر( أحد شعراء األندلسوقال 

ــــــــْن َرم ُ  ــــــــَرُ  َم ــــــــام  ُيَح  َوَحمَّ

 

ــــْم َيْقتَ   ــــْدُخولِ َوإِْن َل ــــا ال ــــْدُ  إَِل  ِص

ا فِيـــــــِه ُنُوـــــــوم     َكـــــــَهنَّ ُمَضـــــــاِوي 

 

ـــــولِ   ـــــال ُأُف ـــــوَم بِ ـــــنَّ النُْو
 (286) َوَلكِ

ام ُيَخيَُّل إَِليِه َكَأنَّ ُنُجوًما ، غيَر آفلة ،    إِنَّ َمْن َينُْظُر إلى َفَخاَمة ُبنَْيان الَحمَّ

ِريَق ، وَتْجِذُب ا بِْت فيه ؛ فهي ُتِضيُء الطَّ َياَرة . ومعلوم ُركِّ الْنتَِباَه ، وَتْسَتْدِعي الزِّ

ام  ة » أن جميع َقَبَوات الَحمَّ كل ، ُتْغَلُق بِِقَطع ُزَجاِجيَّ تتخللها َفَتَحات َنْجِميَّة الشَّ

 . (287)« ... إلدخال الضوء 

ة  (Pechina)وبشرقي َبَجاَنة  ، وفيها يقول  (Alhama)من أعمال الَمِريَّة الَحمَّ

 : )البسيط( َعلِّي بن أحمد بن زرقالةأبو الحسن 

ــُة ُيَســَلي َذِوي األََدِب  ــْم بَِهــا َحمَّ  َأْنِع

 

َِ األُْنِس َوالطَّـَرِب    َواْسَتْدِع فِيَها َجِمي

َْ َداِخَلَهــــا   َدِع الَوَقـــاَر بَِهـــا إِْن ُكنْـــ

 

ــــِب   ِع ــــِو َواللَّ ْه ْْ لِلَّ ــــ ــــا ُبنَِي َم   (288)َف ِنَّ

داب ، وَتْطَرُح الِحْشَمة والَوَقار ، وفيها صنوف األُْنس ُتْؤنُِس أصحاَب اآلها إِنَّ  

والطََّرب واللهو واللعب الُمْبِهَجة عن طريق االجتماعات الَمِرَحة ، ومجالس 

ام  ْعر ، وغير ذلك من ُضُروب الُمْتعة التي َتْجِري َداِخل الَحمَّ  الغناء ، وَتَطاُرح الشِّ

ُن إِْدَرا ُة النَّوِم الَعِميق ، تضمنت اللذات التي ُتَحسِّ ِة الِجْسِميَِّة : َلذَّ َك َجوِدِة الِصحَّ

ُة لِيِن الَبَدِن َبْعَد االْستِْحَماِم .   ُة الَعافَِيِة، وَلذَّ ُة الطََّعاِم ، وَلذَّ  وَلذَّ
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 َثاِنًيا : َلذَّاٌت ُتَحسِّن ِإْدَراَك َجوِدِة الِصحَِّة النَّْفِسيَِّة :
ر إلى الحياة ، وتحديد أهداف واضحة ، تتفق مع ُقْدَرة الفرد ال ُبدَّ من تجديد النظ

ْعي لَِتْحِقيِقَها ؛ فإنَُّه عندما َيْشُعُر الَفْرُد بأن  وُطُموحه ، وَوْضع ُخطَّة التَّنِْفيذ ، والسَّ

للحياة معنى واتجاه ، ويرى أنه يستطيع تحقيق أهدافه فيها ، وتتكون لديه ثقة يف 

َتْكُمن مِْن َوَراِء َشتَّى األَْشَياء ، وُتْضِفي َعَليَها ُكّل َما لها » ي الت (Values) الِقَيم

ته النفسيَّة ؛ َفإِنَّ هناك ارتباًطا بين  (289)« من معنى أو داللة  ، ِعنَْدئٍِذ تتحسن ِصحَّ

ة النَّْفِسيَّة عامٌل َقِويٌّ للتنبؤ بمستوى  حَّ ته النفسيَّة ؛ فالصِّ سعادة اإلنسان وِصحَّ

 الحياة . جودة

ة الُمَواَزَنة بين الجوانب النفسيَّة ، والعقليَّة ، والبدنيَّة ، فضالً عن  وتتطلب الِصحَّ

( أن جودة الحياة تتحقق من Longest)الجوانب االجتماعيَّة ، ويري لونجست 

خالل قدرة الفرد على إشباع حاجات الصحة النفسيَّة ، مثل : الحاجات 

االجتماعيَّة ، واالستقرار االقتصادّي ، والقدرة على البيولوجيَّة ، والعالقات 

 .( 290)مقاومة الضغوط المختلفة 

 أ( َلذَُّة ِقَراَءِة الُقْرآِن الَكِريِم :  
ُنوب ، والُيسر والسهولة  َيْتَبُع قَِراَءة الُقْرآِن الَكِريِم صالح األعمال ، وُغْفَران الذُّ

 : )الكامل( أبو إسحاق اإللبيريّ م ، يقول يف األمور ُكلَِّها ، والفوز بجنات النعي

ا  ا َوَلْحظ ـــا َفــــايِر   َمـــا َيْشـــَتِهي َنْهــــد 

 

ــــــايِرِ                              ــــــاُن َف ــــــي َزَم ــــــيل فِ
 إاِلَّ َخلِ

ــــي   ــــَو َينَْعِم ــــاُب اهللِ َفْه ــــبِي كَِت  َحْس

 

ــــَدَفايِرِي  ــــي َوْحَشــــتِي بِ  َوَيَهْنِســــي فِ

ا بِ    َهـــا َيْغِســـْلَن َمـــْن َأْفـــَتْب َأْبَكـــار 

 

ـــــاِهرِ   ـــــا َط ـــــَل َمْعن  ـــــُهنَّ بُِك  َيْفَتْض
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ــــــــــا  ــــــــــة  َطاَلْعُتَه  َوإَِذا َأَرْدُت َنَزاَه

 

ــــرِ    ــــاُل َزاِه ــــي َأنِي ــــا فِ ــــَهُجوُل ِمنَْه  َف

ا   ـــح  ـــِة َواِض ـــَ  الِهَداَي ـــا َنْه  َوَأَرِ بَِه

 

ــائِرِ   ــُه بَِو ــيَس َعنْ ــْن َل ــِه َم ــو بِ  (291)َينُْو

يِل السعادة الُقْصَوى ُكلُّ َمْن َطَلَبَها ، وال َشكَّ يف أنَّ أكربَ َفوٍز ، بال وال َيْظَفُر بِنَ  

ِجَدال ، الَفوُز بالِنَِّعيِم الُمِقيِم فِي الَجنَِّة ، والنََّجاُة مَِن الَعَذاِب األَلِيِم فِي النَّاِر ، 

ة ة ، َلذَّ ة َتِجّل َعِن الَوْصف ، وال ُتْشبَِهَها َلذَّ ( ، وَمْن َيْظَفْر معرفة اهلل ) وأعظم َلذَّ

 بَِذلَِك ؛ َفُهَو ُذو َحظٍّ َعظِيم ، يقول : )الكامل(

َمــا  ــوِك ، َوإِنَّ ــيََّ َيْصــُفو لِلُمُل  ال َع

 

ـاِك      (292)َيْصُفو َوُيْحَمـُد ِعيَشـُة النْسَّ

آبة ، إِنَّ َفْهَم القرآن الكريم ، وَتَدبُّر آياته يفتح مغاليق األمور ، وَيْمُحو الك  

ي من المهالك ، وتكراره ُيْحِدث لذًة  وُيوِصُل إلى الفكر الصائب ، وُينَجِّ

 : )الطويل( أبو َحيَّان األَْنَدُلِسيّ واستمتاًعا ، يقول 

ــهُ  ــَراِن َف ِنَّ ــي الُق ــا فِ ــْؤَت َفْهم  ــْن ُي  َوَم

 

ـــــا  َكاِء الَمَغالَِق ـــــذَّ ـــــُه بِال ُْ ِمنْ ـــــَت  ُيَف

ــــاُ  َعـــرْ    َل َأَزاِهــــرُ َوَينَْشـــاْل ِمـــْن َريَّ

 

ــا  ــْهَرَج َعابَِق ــيَن َي ــا ِح ــوَّ ِمنَْه ــَرِ الَو  َي

ـــا  ـــيِب َلَطائِف  ـــالِفْكرِ الُمِص ـــْدِرُك بِ  َوُي

 

ْفــََّ لِلَمْعنَـــا بِِهــنَّ ُمَطابَِقـــا   َيــَرِ اللَّ

 َوَيـــــْزَداُد بِـــــالتَّْكَراِر فِيـــــِه َلــــــَذاَذة   

 

َْ َمْعُسوال  ِمَن الُحْلِو َصـادَِقا   َكَما ُلْك

ـــنْ   ـــهِ  َوَم ِ ـــب ا لَِعين ـــْرمَن َنْص ـــِل الُق  َيْوَع

 

ــا   ــْهَمْن َبَوائَِق ــْهُموُل َوَي ــَر َم ــْل َخي  (293)َينَ

ة النفس ،   ْنَيا ثالثة أشياء : أولها : تالوة القرآن ، وثانيها : ِعفَّ ُه مَِن الدُّ وَيْجَعُل َهمَّ

 )الطويل(وأخيًرا : اإلكثار من األعمال الصالحة ، والُمَواَظَبة عليها ، يقول : 

ــُد  ــ ُأِري ــْدْنَيا نَ ِم ــاٍَ  ال  ٍ ــا، وَ  ال َه   إِنَّ

 

ــةُ   ــوُب مَ  َلَغاَي ــنْ لِ  ْطُل ــ َم ــُب طَ  وَ ُه  الِ

ــالَوةُ   ــ يِ ــس  وَ  ْرمُن ،ُق ــة  ،عَ  َنْف   ِفيَف

 

 (294)َواِْــُب أُ  َليَهــاعَ  ْعَمــالُ أَ  َوإِْكَثــارُ  
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ة ،إن قراءة القرآن الكريم َتْهِدي الَعْقَل الَحائَِر ، وُتْكِسُب الَكرَ  ابن  يقول اَمَة والِعزَّ

    : )الكامل( َشْبرِين

ـــْؤنِس   ـــيَس ُم ُْ األَنِ ـــ ـــبِي إَِذا ُرْم  َحْس

 

ـــــــا ُســـــــْبَحاَنُه َينِْزيُلـــــــهُ    ِمــــــْن َرَبنَ

ـــــُه   ْلُت ـــــي إَِذا َريَّ
ـــــائاُِل لِ ـــــُدو الَحَق  َيْب

 

ـــــــهُ   ـــــــَذا َيْريِيُل ـــــــَذاُ  َوَحبَّ ـــــــا َحبَّ  َي

ــــدَّ   ــــَزاُل ُمَو ــــاُن َوال َي َم ــــا الزَّ ا َيْبَل  د 

 

ــــــــهُ   ــــــــا َوال َيْهِويُل ــــــــُه َيْبَل  ال َنْص

 َنـــاَل الُهــــَدِ َوالَبـــْر َحاِمُلــــُه َكَمــــا  

 

ـــهُ   ـــال َمْحُموُل ـــَة َوالُع ـــاَل الَكَراَم   (295) َن

 َمْن اْسَتْفَهَمُه َعْن َحالِِه : )الكامل(      لسان الدين بن الخطيبوأنشد  

ــــَوةُ   ــــَهيَّي َخْل ــــْدْنَيا َي ــــَن ال ــــي ِم  َأَملِ

 

ـــِب   ـــيِب الَوانِ ـــادُ َخِص ـــِزُل َب ـــي َمنْ
 فِ

 ُأْذكِـــي بِـــِه َزْنـــَد الِقـــَراَءةِ َوالِقـــَرِ  

 

ـــاِب لَِطـــاِرُق َأو َطالِـــِب    َرْحـــُب الَونَ

 َحتَّـــا ُأالقِـــي اهللَ َلـــْم َيْصــــرِْفنِي ال  

 

ِب   َِ ُل َأو َشــا َِ  (296)َأوَهــاُم َعنْــُه بَِشــا

ْكِر ؛ لَِيْأَنَس باهلل )يقتصُر أمُلُه يف الدنيا على أن َيْدُخَل َخ   ( ، فال يبقى يف ْلَوَة الذِّ

 ( ، وينقطع عن الناس . القلب إال اهلل )

إن الناس كلما َتَلوا آيات القرآن الكريم َتَبيَّنُوا َجَمال َأْلَفاظِِه التي  ابن جابرويقول 

 َتْزَداُد ُحْسنًا مع دوام القراءة : )الكامل( 

 ُه َوَحــــالَوة  َيــــْزَداُد ُحْســــن ا َلْفُظــــ

 

ِِ َمْهَمــا ِزْدَيـُه َيْكرِيــَرا   ـْم  (297)فِـي السَّ

ْدَر ، وُيْذِهُب الَهمَّ ، وُينِيُر إنه ال َجلِيَس آنس من كتاب اهلل )  ( ؛ فهو َيْشَرُح الصَّ

، للمرِء مَِن طاعة َأَوامِِر ربه الَقْلَب ، وَيْرسم سبيل الهداية ؛ فإنَُّه ال يوجد شيء َأْنَفعُ 

 ٍذ ال َتِجُد الهموَم طريًقا إَِلى َقْلبِِه .وعندئ
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 ( : ب( َلذَُّة َمْدِح الرسول )
( األُْنس الكبير ، وَسَعة الَعيش ، وُسُرور يف مدح الرسول الكريم ) 

( َأْنَضُر الناِس َوْجًها ، وَأْشَرُفُهْم َمَقاًما النَّْفس ، وَغاَيُة الُمنَى ؛ ومادحو الرسول )

 هـ( : )الطويل(647)ت بعد سنة  بَّا  الُوَذاِميّ ابن الصَّ ، يقول 

ـــرِ ِ   ـــِب َوذِْك ـــيَُّ إاِلَّ بِالَحبِي  َفَمـــا الَع

 

   ُْ َي َعِن الَحاَل َيْوَمـ ََ  (298)َوَدْع ُكلَّ ذِي 

 ويقول : )الطويل( 

ــــِه   ــــَي الَهاِشــــِمَي َوُحَب ــــْدِ  النَّبِ  بَِم

 

ُْ بَِعْذبِـ  َتَذي َْ ْذُت َدْهرِي ، َوا  (299)ِه َيَلذَّ

( ؛ ففيه الَعيُش الَهانُِئ ، وتمام األُْنس ، ويؤكد فضل مدح الرسول )  

ة السماع ، وراحة النفس ، وطيب نعيم  ة ، وَلذَّ َفاء الذي ال َيْعُقُبُه ُمَعاَوَدة الِعلَّ والشِّ

العيش ، واتصال األماين ، وإقبال األفراح ، وانتعاش اإلحساس ، يقول : 

 )الطويل(

مْ  ــــدُ  َيــــنَعَّ  بِــــِذْكرِ الَهاِشــــِمَي ُمَحمَّ

 

ــُس   ــُه َواألُْن ــيَُّ الُمَهنَّ ــرِ ِ الَع ــي ذِْك  َفِف

ـــَررْ   ـــاَك اهللُ  -َفَك ـــدُ  -َرَع ـــَر ُمَحمَّ  ذِْك

 

 الـنَّْفُس  
ِْ ِت األَْسَماُع َواْرَياَح  َفَقْد َلذَّ

 َوَطـاَب َنِعـيُم الَعــيَِّ َوايََّصـَل الُمنَــا 

 

ِْ األْفــَراُ  َواْنــتَ    َعََّ الِحــْس َوَأْقَبَلــ

ــــهِ   ــــِذْكرِ َحبِيبِ ــــْرس  بِ ــــُه ُع ــــلل َل  َفُك

 

 (300) َوَنْحُن بِِذْكرِ الَهاِشـِمَي َلنَـا ُعـْرُس  

النجاَة من أهوال الدنيا واآلخرة ،  البن جابر( َيْضَمُن إِنَّ َمْدح الرسول الكريم ) 

 : )الطويل(          وَنيَل َسَعاَدٍة َمْن َناَلَها َلْم َيْخَش َشَقاًء َبْعَدها ، يقول 

ــَعاَدة   ــو َس ــو َوَأْرُج ــُه َأْنُو ــْدِحي َل  بَِم

 

ــَقاُء   ــُد َش ــََّ َبْع ــْم َأْخ ــا َل  (301)إِْذ نِْلُتَه
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ة ؛ فقد كان  والواقع أن شعراء األندلس لهم إبداع غزير يف مضمار المدائح النبويَّ

وضوعات التي ( ، واإلشادة بمناقبه ، وصفاته ، من المالتََّغنِّي بُحبِّ النبي )

 استحوذت على ُجّل اهتمامهم . 

 ج( َلذَُّة الِقَياِم ِبَأَداِء َفِريَضِة احَلجِّ : 
نيا وهبجَتها على زيارة البيت العتيق ، الذي َتَتَعلَّق به ابُن َجابِرُ َقَصَر  َة الدُّ لذَّ

 القلوب وهتفو إليه من مشارق األرض ومغارهبا ، والطََّواف بين الصفا والمروة ؛

َيالِي ، وتِْلَك مِْن َأَجلِّ النَِّعم ، يقول : )الطويل(        حيُث َيْصُفو ِوْرُد اللَّ

ْهُر َقـْد َصـَفا  الدَّ
َفا َوالَمْرَوةِ  َوَبيَن الصَّ

 

ــيَُّ الُمِحــَب َوَطاَبــا  ــا ، َوَحــال َع  َلنَ

ْكـُب فِـي ِمن ـا   َوُكْل الُمنَا إِْذ َينِْزُل الرَّ

 

 (302) ا ُرب ــا َوِشــَعاَباَوَقــْد َمــحوا ِمنَْهــ 

ويا حبذا الجمع بين أداء فريضة الحج ، وزيارة الكعبة ، وزيارة الروضة   

 الشريفة بالمسجد النبوي الُمَباَرك ، يقول : )البسيط(

 َمـا َأْطَيـَب الَعـيََّ إِْذ ُنْعَطـا ِزَياَرَيـهُ 

 

اَجـا   اَء ُحوَّ  (303)َوَنْقُصُد الَكْعَبَة الَغـرَّ

ْرُء براحة النفس ، وانشراح الصدر ، وصالح البال ، ونضارة حيُث يحظى المَ  

ة القلب ، وسرور العقل ، وسكينة النفس ، ونشاط الذهن ، ة الوجه ، وَلذَّ  وِصحَّ

 الَفْهم .

 د( َلذَُّة اإِلَقاَمِة ِفي امَلِديَنِة امُلَنوََّرِة : 
بَّا  الُوَذاِميّ بعدما يفوُز  ِة اإلقامة يف اُبن الصَّ  المدينة المنورة يشعر بجودة بَِلذَّ

 الحياة ؛ حيث ُيْشَفى من المرض ، يقول : )الطويل(

ــــي   تِ ــــْقِما َوِعلَّ ــــْرُء ُس ــــا ُب ــــاِزُل فِيَه  َمنَ

 

ــَفا   ــا َأْص ــا َوَم ــيََّ فِيَه ــذَّ الَع ــا َأَل ــا َم  َفَي
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ـــنَا   ـــْرِب َمَغانِيَهـــا ِمـــَن الْســـْقِم َوالضَّ  بُِت

 

ِْ ُيْسَتْشـِفا َوَبْرِ  ِشـَكاَياِت التََّبـارِ     (304)ي

َغائِب ، ويناُل المنى ، ويفوُز بالِهَبات ،   وال يقتصُر األمُر على ذلك ، بل ُيْعَطى الرَّ

 يقول : )الطويل(

ـــــُد   ـــــرِ الَهاِشـــــِمَي ُمَحمَّ  َقْب
ـــــَزوَرةِ  بِ

 

ا ، َوَيْونِا الَمَواِهَبـا     (305)َينَاُل الُمنَا َحقَّ

وساكنيها تشفي نفوًسا َتْشَتاُق لزيارة الرسول الكريم ألنَّ ِزَياَرَة المدينة المنورة  

()ق َهنَاَء الَعيِش َوطِيِب الَحَياِة ، يقول : )الطويل  ( ؛ َفُتَحقِّ

ــة    ــِة َوْقَف ــِل َراَم ــادِي َرْم ــْل بِنَ  َأال َه

 

 (306)َفُتْشــَفا ُنُفــوس  لِلَحبِيــِب َيُتــوُق  

ـ( أن لذة ِجَوار الرسول ه741)ت أبو بكر أحمد بن ُجَزي الَكْلبِيّ ويؤكد  

ة أخرى ؛ فذلك الَمنِْزُل األَْرَقى الكريم ) ، َمْن َيِصُل إِليِه ال ( ثابتة ، ال تعادلها َلذَّ

َضا ، يقول : )الطويل(َيْشَقى  ، وَيُحوز َغاَيَة الرِّ

ـــــل    ٍَّ ـــــد  ُمَؤ ـــــوِل اهللِ َمْو ـــــَواُر َرُس  ِج

 

َل َأْمثَ   ٍَّ  (307)الِي( )َوَقْد ُيْدِرُك الَمْوَد الُمَؤ

 
وفاته بالمدينة المنورة دليالً على كونه من أهل السعادة والفوز ؛  ابُن جابروَجَعَل 

ٍة َتِكلُّ األَْلُسُن َعْن َوْصِفَها ، يقول : )الطويل(   فتلك أقصى أمانيه ؛ َحيُث َيْشُعُر بَِلذَّ

ــنْ  ــَعاَدةِ إِْن َيُك ــِل السَّ ــْن َأْه ــي ِم  َوإَِن

 

ــي ِحــي  ــَة لِ ــَواُء بَِطيَب ٍَ ــاِت   (308)َن الَمَم

اء ،   َكَن يف المدينة المنورة ، َيْشَرُح الصدر ، وَيْمُحو الَهمَّ ، وَيْشِفي الدَّ إن السَّ

ي الَبَدن ، وُيِزيُد يف  ْنَب ، َوُينِيُر الَوْجه ، وُيَقوِّ ُر الذَّ ْزق الُمَبارك ، وُيَكفِّ وَيْجُلُب الرِّ

ُق لِلَمْرِء تَ  ة ، وُيَحقِّ ذَّ  اللَّ
َّ

اَريِن ؛ فهي الُمنَى لِلُمِقيم ؛ ألنَّ النَّبِي َعاَدِة يف الدَّ َمام السَّ

()( َثاٍو يف ُبْقَعتَِها ، يقول : )الطويل 

ــْن ُكــَل َخــاطِرُ  ــاِزُ  َيْمُحــو الَهــمَّ َع  َمنَ

 

ـــْكَبا   ـــَرُم َس ـــْن َك ـــِدْمَن ِم ـــاِزُل ال َيْع  َمنَ

 َفَهْطَيــُب ِمــْن َعــيَُّ بَِطيَبــَة َلــْن َيــَرِ 

 

َْ فِي ِشْعُب بَِهـا َيْهُكـُل الُعْشـَبا   َوَلو ُكنْ
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 ُيَكَفــــُر َأوَزاَر الــــِذي َزاَر َكيــــَف َمــــنْ 

 

ـــا   َأَقـــاَم ؛ َفُكـــْن فِـــيَمْن َأَداَم َلَهـــا الُقْرَب

ــــي  ــــالَمْرُء َيْكَتِف ــــُة األَْرَزاِق ؛ َف  ُمَباَرَك

 

ـــا   ـــه َحبَّ ـــُه ب ـــِه َكفَّ ـــال بِ ـــا َيْم ـــَديَها بَِم  َل

 َيْهنَــا َقْبــَل َزوَرةِ ُحْســنَِها َفــال َعــيََّ  

 

 (309)َوال َرْكَب َيْخَشا َبْعَد َزوَريَِها َكْرَبا  

َفإِنَّ الُقْرَب مَِن المدينة المنورة وَساكِنِيَها ُيَعاِدُل الَحَياة ، وفِي الُبْعِد َعْن   

َماُن ، وصارت الحياة هانئة ؛ َفإِنَّ لَ  ا َحيِِّهْم َموٌت ؛ فقد َطاَب فيها الزَّ َة الَعيِش َحقًّ ذَّ

اِهَرة ، يقول : )البسيط(  يف المدينة المنورة ، وبَِقاِعَها الطَّ

ـــْربُِهمُ  ـــاِم ُق ـــْن َأيَّ ـــُب ِم ـــيَء َأْطَي  ال َش

 

ــْن قَِصــرِ   ــُد َوِم ــْن ُبْع ــَواِرُ  ِم  َلــوال َع

ا  َْ َزَمــــاَن الُعْمــــرِ ُمْبَتِعــــد   إَِذا َقَضـــي

 

ــيَعَة ال  ــا َض ــْل َي ــْب َفُق ــْن ُيِح ــرِ َعمَّ  ُعُم

ــرِدْ   ــاِل َف ــيَِّ الَحِقي َة الَع ــذَّ ــرِْد َل ــ ِ ِْن ُي  َف

 

 (310)َماَء الَعِقياِل َوَعـْن َيـَهِخيرَِك اْعَتـِذِر  

إِنَّ الَعيَش َيوٌم واحٌد فِي َطيَبَة َأَجلُّ َشيٍء ُيْبَتَغى من الدهر ، وِعنَْدئٍِذ َيْبُلُغ   

ْهُر ، وما َطاَبْت َأْرُض الَمْرُء َأْقَصى ُمَراِدِه ، وَمْن َلْم َيُفْز بِال ُمَقاِم بَِها ؛ َفَما َأْنَصَفُه الدَّ

 ( هبا ؛ َفإِنَّ ُمنَى النَّْفِس َأْن َتُحلَّ ِدَياَر َنْجٍد . طيبة إال لمثوى قرب الرسول الكريم )

 هـ( َلذَُّة َسَماِع الِغَناِء امُلْطِرِب :
ُز العقول ، ويُ  ُز الشعور بالسعادة َسَماُع الِغنَاِء الُمْطِرِب ُيَحفِّ َمْعُروُف » الِغنَاُء ، وَعزِّ

وِح ، وُمنَاَغاِة  َرف ، َعِجيُب األََثر ، َعِزيُز الَقْدِر ، َظاِهُر النَّْفِع فِي : ُمَعاَبَثِة الرُّ الشَّ

ة ،  َرِب ، وَتْفِريِج الُكَرِب ، َوإَِثاَرِة الِهزَّ َوإَِعاَدِة الَعْقل ، وَتنْبِيِه النَّْفس ، واْجتاِلِب الطَّ

ْلَوِة  ة ... َوإِْظَهاِر النَّْجَدِة ، َواْكتَِساِب السَّ  . (311)« الِعزَّ

هـ( بالسماع ، وآثره على 238لقد ُأولَِع األميُر عبد الرحمن األوسط )ت        

اتِِه  ى وَناَل الِغنَاُء الَجِميُل إعجاَب ُشَعراِء األَْنَدلس الُمْبِدِعيَن ؛ َحتَّ ،  (312)َجميِع َلذَّ
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وا ثَِياَبُهْم َطَرًبا ؛ ة التي أوردها َشقُّ ابن ِدْحَية الكلبي ومما يؤيد ذلك الِقصَّ

يف كتابه )الُمْطِرب مِْن َأْشَعار َأْهل الَمْغِرب( البن َعْبد َربِّه مع الكاتب هـ(633)ت

 . ( 313)أبي َحفص عمر بن قِْلهيل يف اإلصغاء إلى جاريته مصابيح وهي ُتَغنِّي 

هـ( إحدى موشحاته يف حضرة ابن 533وعندما َغنَّى أبو بكر بن باجة )ت         

واطرباه ! وَشقَّ » تيفلويت ، صاحب َسَرُقْسَطة ، َأْعَجَب األميُر التلحيَن فصاح : 

َظة أال يمشي  ثَِياَبُه ، وقال : ما أحسن ما بدأت وما ختمت ، وَحَلَف األيمان الُمَغلَّ

 .( 314) «هب ابُن باجة لداره إال على الذ

ْحَمن بن َمال َوقد َطِرَب  د عبد الرَّ فِي سماٍع َيْجلُِب األُْنس ؛ َفَشقَّ ثَِياَبُه ،  َأُبو ُمَحمَّ

مِْن َفْرِط السرور :  -ال جيبه  -ُمَعلِّالً ذلك بأن من الواجب عليه أن َيُشقَّ َقْلَبُه 

 )الخفيف(   

ـــــْدُو  ُْ لَِش ـــــ ـــــَهْن َطرِْب ـــــي بِ
ِ  ال َيُلْمن

 

 ُع األُْنـــَس َفـــالَكرِيُم َطــــُروُب َيْبَعـــ 

ـــا   ـــا َعَلينَ ـــوِب َحق  ـــاْل الُوُي ـــْيَس َش  َل

 

ـــوُب   ـــالَّ الُقُل ـــاْل َأْن ُيَش ـــا الَح َم  (315)إنَّ

إِنَّ َسَماَع ِغنَاء الُمَغنَِّية الحسناء صاحبة الصوت العذب ، الذي ينفذ إلى القلوب ،  

ة  وتشتاق إليه النفوس ، وتصغي إليه اآلذان ، َيْجَعُل  َتيِن َمًعا : َلذَّ الَمْرَء َيْستَْمتُِع بَِلذَّ

ة النََّظر ؛ وحينئٍذ  َمع ، وَلذَّ تمتلئ المسامُع والنواظُر هبجة ،  -من غير شك  -السَّ

 : )الكامل( ابن خايمةيقول 

نَائَِهــــــا  
َِ نَّـــــاُء ُمْغنِيــــــة  بُِحْســـــِن  ََ 

 

ــْهَلِف     ــِب الَم ــا َوطِي  الَمْغنَ
ةِ ــذَّ ــْن َل  َع

ـــْوُل  إِْن يَ   ـــُن َيَش ـــَماُع َرْه ـــُد َفاألَْس  ْش

 

ــــِف    ــــُن َيَوْق ــــاُر َرْه ــــُد َفاألَْبَص  َأو َيْب

ــــَواِْرِ َبْهَوــــة     ِِ َوالنَّ  ِمــــْلُء الَمَســــاِم

 

ــمَّ اْحلِــِف    ٍُ ِْ بِــَذا   (316)َمـا ِمْثُلَهــا َحــَد
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ة َسمَ  ات التي كثيًرا ما استمتع هبا شعراء األندلس المبدعون َلذَّ اع الِغنَاء ؛ من اللَّذَّ

وساعدهتم البيئة األندلسيَّة على ذلك ، بطبيعتها الخالبة ، إلى جانب ما تميزت به 

ات . ات والَمَسرَّ َعابة وصنوف اللَّذَّ  الشخصيَّة األندلسيَّة من ُحبٍّ للمرح والدُّ

 و( َلذَُّة امُلَجاَهَرِة :
ة إال ِعْنَد يرى شعراُء األَْنَدُلِس الُمْبِدُعوَن أنه ال َيْبُلُغ اإل ذَّ نساُن َتَمام االستمتاع بِاللَّ

ال ،  يِه للُعذَّ الُمَجاَهَرِة هبا ؛ ألنَّه حينئٍذ ُيَعبُِّر عن َنْفِسِه بُِجْرَأٍة ، وُيْظِهُر َتَحدِّ

ُهم ، ويستخّف هبم ، ويف الوقت نفسه ُيقرر شخصيته ، وُيْشِعُر الناَس  وَيْسَتِفزَّ

 بوجوده . 

ًة َجِديدة ؛ حيُث َيْلَتذُّ الَمْرُء عند َوَتْكَتِمُل اللَّ  ُة بِالُمَجاَهَرة هبا ؛ ألنَّ يف الَجْهر لذَّ ذَّ

ات ، التي َتْطُلُبَها نفسه ، وهي كثيرة ؛ ألهنا  سماع الَمالَمِة يف ُرُكوب طريق اللَّذَّ

ة أكثر ، ذَّ  .( 317) «ِعنَْدُه  وُكلُّ إِْنَساٍن َيْلَتذُّ بما ُهَو َمْحُبوٌب  » ُتْغِريه بالفوز باللَّ

ة وَسْتُرها ، وال ُبدَّ مِْن َنْشِرَها َوإَِذاَعتَِها وإعالهنا ، َفَهَكَذا  ذَّ لذا ُيْمَتنَُع كِْتَماُن اللَّ

 : )مجزوء الرمل(     أبو جعفر بن سعيدالَعيُش . يقول 

ــــــــــــا   ــــــــــــُس ِمنَّ ــــــــــــَهَذاَع األُْن  َف

 

ــــــَتمْ   ــــــاَن ُمْك ــــــْد َك ــــــا َق ــــــلَّ َم  ُك

 َوَدْعنـِـــــــــي  َهَكـــــــــَذا الَعــــــــــيَُّ  

 

ْم   ـــــــدَّ ـــــــْد َيَق ـــــــاُن َق ـــــــْن َزَم  (318)ِم

ات : لذة شرب الخمر ، ولذة سماع  ابن الخطيبوَيْجَمُع    بين ثالث َلذَّ

ة ، يقول :  اَت الظاهرة َأَتمُّ َلذَّ ة ؛ َفإِنَّ اللَّذَّ ذَّ نغمات األوتار ، ولذة المجاهرة باللَّ

 )الكامل(

ــــاِر  ــــِة األَوَي ــــا َنْغَم ــــَرْب َعَل َواْش

ا مُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطبِح   ْص

 

ْْ بِِسَر الَهَوِ ال ُيْباِل كِْتَماَنـا     (319)َوُب
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َة الُمْخَتَلَسَة َأْمَتُع يف النفس مَِن الُمَباحة ؛ لذا نراهم َيُحثُّوَن على الُمَجاَهَرة  ذَّ إِنَّ اللَّ

ٍة َبتًّا لُِمْكَتَتِم(  ،  (321)تََفى َعِن النَّاِس( ، وال َخيَر )فِيَما اْخ  (320)هبا ؛ َفإِنَُّه ال َخيَر )فِي َلذَّ

ُة الُحبِّ ِسَوى َأْن ُيَقال(  .  ( 322) وما )َلذَّ

ُة قَِراَءِة الُقْرآِن  ِة : َلذَّ ِة النَّْفِسيَّ ُن إِْدَراَك َجوِدِة الِصحَّ ات التي ُتَحسِّ نَت اللَّذَّ َتَضمَّ

ُة َمْدِح الرسول ) ُة الِقَياِم بَِأَداِء فَ الَكِريِم ، وَلذَّ ُة اإِلَقاَمِة ( ، وَلذَّ ِريَضِة الَحجِّ ، وَلذَّ

ُة الُمَجاَهَرِة . ُة َسَماِع الِغنَاِء الُمْطِرِب ، وَلذَّ َرِة ، وَلذَّ  فِي الَمِدينَِة الُمنَوَّ

           ثالثا : لَذَّاتٌ تُحَسِّن إِدْرَاكَ جَودَةِ العاِلقَاتِ االجْتِمَاعِيَّة : 

ُر له الُودُّ بين الناس غريزة ؛ ألنَّ إ حساَس المرِء بانتمائه إلى َجَماَعة ، ُيَوفِّ

تميل الطبائع البشريَّة إلى  سكينة النفس ، وَيْضَمُن له ُطَمْأنِينَة الَبال ، ويف الواقع

ُمَحاَوَلتهم إشباع رغباهتم » ؛ ذلك أنَّ بين أبناء المجتمع الواحد  الروابط تقوية

 (323)«ًعا ، ولم َيْعَمْل ُكلٌّ مِنُْهْم َعَلى اْنِفَراد وإرضاء حاجاهتم تكون أيسر َلو َعِمُلوا مَ 

 القدرة على المشاركة االجتماعيَّة ، و
ّ

ُيِزيُد التفاعُل ، ويتضمن التوافق االجتماعي

ة  من الشعور باللَّذَّ
ّ

أفكار جماعيَّة ، ذات » نَّ أفكار السعادة ؛ َفإِ  االجتماعي

 ثورّي ؛ إلعادة بناء الحياة
ّ

 .( 324)«  مضمون اجتماعي

الفرد ال يكتمل » وهناك روابط وثيقة تربط بين الفرد والمجتمع ؛ فإنَّ 

َق بالمجتمع  -تماًما  -وجوده ، وال تتحقق طبيعته  ، وال يكتفي  (325)« إال إذا َتَعلَّ

اإلنساُن بنفسه يف تكميل ذاته ، وال ُبدَّ له مِْن ُمَعاَوَنة َقوٍم َكثِيِري الَعَدد ؛ ألنه 

غيره ؛ َحتَّى َتْكُمَل سعادته اإلنسانيَّة ، وَيِعيَش َحَياًة َطيَِّبة ، وَيْجِري  يحتاج إلى

أمُره على السداد ؛ فهو لذلك مضطر إلى ُمَصاَفاة النَّاس ؛ ذاك أن الفضائل 

، وُكلُّ َواِحٍد مَِن النَّاِس َيِجُد َتَماَمُه ِعنَْد  (326)اإلنسانيَّة تظهر عند مشاركة الناس 

، وتدعو الضرورة إلى استعانة بعضهم ببعض ؛ لَِيِصيُروا باالتفاق  َصاِحبِهِ 
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واالئتالف كالشخص الواحد ، الذي تجتمع أعضاؤه كلها على الفعل الواحد 

 . (327)النافع له 

 أ( َلذَُّة الصََّداَقِة الَوِثيَقِة : 
ُق جودة العالقات االجتماعيَّة ؛ لَِما َضا َعِن األَْصِدَقاِء ُيَحقِّ تبعث صداقتهم من  الرِّ

ة ، وال  ذَّ اِحِب الُمَواتِي » ُشُعوٍر باللَّ  . (328) «َأنِيَس َكالصَّ

ُة  ذَّ أعظم لو شاركنا فيها إنسان آخر ... وعلى كل فرد أن يجد رفيًقا » وتكوُن اللَّ

ة ُمْشَتِرَكة  ؛ فالصديق شقيق  (329) «يالئم بين نفسه وبينه ، ويجعل بينه وبين رفيقه َلذَّ

ته ، وتصفو نفسه ، ويأمن قلبه ، وَيْقَوى َبَدنه ، ومن  النفس ، به َيْسَتْكِمُل المرُء َلذَّ

ُتُهْم  عادة شعراء األندلس دعوة أصدقائهم إلى مجالس الشراب ؛ لَِتْكَتِمَل َلذَّ

 باالجتماع .

أصحابه بأهنم )إخوان صدق( ، هـ( 470)ت إدريس بن الَيَمانِيّ َيِصُف  

الل ، وُتنِيُر َلُهْم َسبِيَل وُيَشبُِّهُهْم بالمص ابيح الُمنِيَرة ، التي َتْهِدي الناس من الضَّ

َشاِد ، يقول : )الطويل(  الرَّ

ــةُ  ــاُخوا بَِروَض ــْد َأَن ــَواِن ِصــْدُق َق  َوإِْخ

 

ــــَراُ    ــــاُت فِ ــــْم إاِلَّ النََّب ــــيَس َلُه  َوَل

ــــوَقُهمْ   ــــوُر َيْســــُقُ  َف ــــُتُهُم َوالنَّ  َفِخْل

 

ــِوي  َْ َيْه ــَراُ   َمَصــابِي  (330)َنْحــَوُهنَّ َف

ْحَمن ْبن َطاِهروُيَخاطُِب   هـ( َصاِحَب الَمِريَّة بُِرْقَعٍة جاء فيها : 507)ت أبو َعْبد الرَّ

 )الكامل(

ـــــــن ا ـــــــَرأ  َحَس ـــــــَزِ اهللُ اْم  َوإَِذا َج

 

ا َســـْمَحا  ـــد  ـــي َماِج
ـــا لِ ـــَزِ َأخ   َفَو

ــــــا  َم ــــــي َفَكَهنَّ ــــــي ُكْرَبتِ ــــــُه فِ  َناَديُت

 

ُْ َعـــنْ    (331)َليـــُل بِـــِه ُصـــْبَحا  َناَديـــ
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هـ( صاحب َبَلنِْسَية بعد 456وفيها َيْشُكُر الوزير األجّل أبو َبْكر ْبن َعْبد الَعِزيز )ت

َصُه مِْن ُمْعَتَقِلِه بُمنْت َأُقوط  . (Monteagudo) َأْن َخلَّ

إلى أصحابه بالثناء الحاّر ؛ ألهنم كانوا له نِْعَم الُمِعين يف ابن َسارة ويتوجه 

 الشدائد ، يقول : )الطويل(

نِي  ـــ ِنَّ ـــيال  َف ـــَوانِي َجِم ـــَزِ اهللُ إِْخ  َج

 

ـــَدائِدِ   ـــي الشَّ ةُ فِ ـــدَّ ـــي ُع
ـــْدُيُهُم لِ  َوَج

ا   ــَواِعد  ــاُنوا َس ــي َفَك ــُلوا َكَف ــُم َوَص  ُه

 

 َوال َخيـــَر فِـــي َأيـــُد بَِغيـــرِ َســـَواِعدِ  

ُهْم   ــــــ ِنَّ ــــــاِء َف ــــــرَّ الثَّنَ ــــــُدُهْم ُح  ُأَقَل

 

 (332)الَمَعالِي َواِسـَطاُت الَقالئِـِد بِِويِد  

 بالمرآة ، التي َتْعِرض ُصوَرًة ُمَطابَِقًة لألصل ابن َحْمِديس وُيَشبُِّه  
ّ

صديقه الَوفِي

 َتَماًما ، يقول : )الخفيف(  

 َلي َصـِديال  َمْحـُب النَِّصـيَحِة َكـالِمْر 

 

ــــــَ  ِمنَْهــــــا اْخــــــتاِلال    مةِ إِْذ ال ُيرِي

ــــــا َفُترِيــــــَ  الَيِمــــــ  ــــــَ  َيِمين   يَن ِمنْ

 

ــــَماال   ــــَماِل ِش ــــاَذاةِ َوالَش  (333)بِالُمَح

َمن اْكَتَسَب األَْصِدَقاء ، واْجَتَهَد فِي َبْذِل الَخيَراِت َلُهْم ؛ »  -إذن  -فالسعيد  

اَم َحيَ  ون أيًضا  اتِهِ لَِيْكَتِسَب بِِهْم َما ال َيْقِدُر َأْن َيْكَتِسَبُه لَِذاتِِه ؛ َفَيْلَتذ بِِهْم َأيَّ ، َوَيْلَتذُّ

؛ لذا   (335) «عند ُحْسِن الحال ، وِعنَْد ُسوء الحال  »؛ فهم ال ِغنَى عنهم  (334) «به

لِنُْد  ََ هـ( إلى اتخاذ كثير من األصدقاء ، 581)ت أبو الحكم عبيد اهلل بن َعلِّي بن 

 يقول : )الطويل(   

ة   ـــدَّ ْهرِ ُع ـــدَّ ـــَواِن لِل ـــَن اإِلْخ ـــْر ِم  َيَكثَّ

 

  (336)َفَكْثَرُة ُدَر الِعْقِد ِمْن َشـَرِل الِعْقـِد  

ُه بالرأي   َيْهَتمُّ الصديُق بأمر صديقه ، وُيْؤثُِرُه َعَلى َنْفِسِه ، وُيِريُد َلُه الخير ، وَيُمدُّ

الصائب ، وُيكِنُّ له الَمَحبَّة الصادقة ، وَيِجُد ُكلٌّ مِنُْهم مِْثَل ذلك عند صاحبه ؛ 



  

 

 الفَوزُ بِاللَّذَّة فِي الشِّعْرِ األَنْدَلُسِيِّ، وَعِالقَتُهُ بِالتَّفْكِيرِ اإلِبْدَاعِيِّ وَجَودَةِ الحَيَاة 
 

 

 
 

 

 

ة ، التي ُتْكِسُبُهَما القوة ؛ مما يؤدي إلى تحسين جودة فيزداد شعورهم ا باللَّذَّ

 العالقات االجتماعيَّة ، ومن َثمَّ جودة الحياة .

 ب( َلذَُّة الظََّفِر ِبالصَّيِد : 
لى َتَتبُّع ما ع ْت رَ طِ البشرية فُ  سالنف» يد أنَّ صبُب يف استمتاع اإلنسان بالسَلَعلَّ ال

 كانت الِحيَلة الُمْضنَِية ّب َظِفَرْت به بعد الجهد الَجاِهد ، ونالته غِ فإذا  ...عليها  زَّ ع

تَِها بما  َفِر به أكرب مِْن َلذَّ هتا بالظَّ  .( 337) «ا عً وجاءها َطو ،ر ْس قاد لها بَِسَماَحٍة ويُ انَلذَّ

ة الناس أيًضا ، وقد مارسو وا لم َيْقَتِصُر الصيُد على ُمُلوِك األندلس ، بل َشِمَل َعامَّ

ُقور ، وال بة ، والُفُهود ،  ِعْقَبانالصيد بالُبَزاة ، والشواهين ، والصُّ ، والكاِلب الُمَدرَّ

ة عن بحًثا والمنتزهات الِجَبال والغابات إهنم يقصدون  الطيور ذات الريش بخاصَّ

 ، والنََّعام ، والحيوانات
ّ

ل : الَبِريَّة ، مث ، مثل : الُغْرُنوق ، والَحَجلة ، والُكْرُكي

 ،  األرنب
ّ

 ، والِحَمار الَوْحِشي
ّ

الَبِرّي ، والَغَزال ، والثعلب ، والِخنِْزير الَجَبلِي

ة حول َمِدينَة ُأْشُبَونة ،  (338)واألسد  ُيور ، وخاصَّ وَيْخُرُجون يف ُنْزَهات لصيد الطُّ

(Lisbonne التي لها ، ) « َا وبَْحًرا ، وُبز ْيد َبرًّ ٌن فِي ُضُروِب الصَّ يَّة َتَمكُّ
اُتَها الَجَبلِ

 . (340)، ويف جبال الشرق والجزائر الشرقيَّة  (339)« َأْطَيُر الُبَزاِة وَأْعَتقها 

 ، واشتهرت قلعة جابر (341) الَحَيوان مِنَ  الَفاِرَهة بالُفُحول َغْرَناطة وقد ُعِرَفْت          

ا الصيد والحَ  (342) الطير بكثرة ة فكان َجل، أمَّ ،  (343)ِريَّة المَ  أعمال من بالَحمَّ

ر ، واشتهرت َبلِّيش  ( باهتمامOriaُأْوِريَّة ) وُعِرَفْت  أهلها بالصيد ، الذي ال َيَتَعذَّ

ْقَراء )  َجْبل على أقبل َصيَّادي األندلس، و( 344) ( بَِدَواِم الصيدRubio Velezالشَّ

 .( 346)الُقنَْلَيات ، وجلب الِعْقَبان  ؛ الصطياد (345) (Nevada Sierraُشَلْير )
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رض المغرب وُتَصاُد طيور النََّعام يف الفحص الطويل الواقع يف قرية أنكال بأ   

،وَتْسَرُح يف أكنافها حيُث تتخذها طيور النعام مرتًعا لها بُقْرب وادي أم ربيع ؛

ان تلك ا، ْحُصُلوَن منها على ُجَمٍل َفيَ لمناطق يصيدوهنا طرًدا بالخيل ؛وُسكَّ

 . (347)كثيرة

ميُر األَُمِوّي عبُد الرحمن األوسط هبواية صيد الغرانيق يف الشتاء يف وقد ُأولَِع األ

، قبل عودهتا إلى موطنها يف زمن الربيع ، وذكر ذلك   (348)سهل الوادي الكبير 

َر مِْن كثرة الصيد يف الشتاء هـ( ، 235)ت عبد اهلل بن الَشِمر الُقْرُطبِيّ نديمه  وَتَضجَّ

مِْن كثرة الغزوات يف الصيف ؛ لَِما يف ذلك من خطورة والربد والجليد ، واْسَتاَء 

 ؛ فقال : )الخفيف(ومشقة بالغة 

ـــا  ـــُد ُخلِْقنَ ـــْن َحِدي ـــْعرِي َأِم َْ ِش ـــ  َلي

 

اءِ     َصـــــمَّ
ـــــا ِمـــــْن َصـــــْخَرةُ  َأْم ُنِحْتنَ

ــَزاة     َُ ــيِف َنْحــُن  ــلَّ َعــاُم فِــي الصَّ  ُك

 

ْزُوَنــــا فِــــي الَشــــَتاءِ    ََ  َوالَغَرانِيــــاُل 

ــــا  إِْذ   ــــُد َعَليَه ــــَرِ األَْرَ  َوالَولِي  َن

 

ـــــــاءِ   ُة َبيَض ـــــــقَّ ـــــــَل ُش ِ  ِمْث ـــــــ
 َواقِ

ــــــا    ــــــَدُع ِمنَّ ــــــوَل ُيْو ــــــَهنَّ األُُن  َوَك

 

ـــــــاءِ   ـــــــَزُع َوُرَخ ـــــــي لَِزْع  بِالَمَواِس

ــــُب الَمــــوَت َوالَهــــالَك بِ ِْلَحــــا    َنْطُل

 

َْ الَفنَـــاِء    ـــا َنْشـــَتاُق َوْقـــ  (349)ُ  َكَهنَّ

د نبْ  َرجفَ  نبْ  إِْسَماِعيلوكان   الصيد ،  إلى منقطًعا »هـ( 725)ت ْصرنَ  نبْ  ُمَحمَّ

،  (350) «مصروف اللذة إلى استجادة سالحه ، وانتقاء مراكبه ، واستفراه جوارحه 

د  ابنه وُأْغِرمَ   .( 351)بالصيد  -أيًضا  -ُمَحمَّ

َة اْحتَِمالِ  يُد لِلَفْرِد َأْن ُيْظِهَر َمَهاَرَتُه ، وُقوَّ ة وُيتِيُح الصَّ ُمْشَتَركة موجودة  »ِه ، وله َلذَّ

كان لجمال الطبيعة يف األندلس أثٌر عميٌق يف نفوس وقد ، (352) «يف طَِباع األَُمم 
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ًة َيْسَتمْ  وُه َلذَّ ال » ُعون هبا ، ومعلوم أنه تِ شعرائها ؛ فمارسوا الصيد والقنص ، وَعدُّ

 
ّ

يِد إاِلَّ َسِخي  .( 353) «َيْشُغُف بِالصَّ

رِّي النَّْصَرانِّي اإلشبيليّ المَ وقد أهدى 
َِ كلبة صيد إلى المعتمد بن عباد ، وفيها  ْر

 يقول : )مخلع البسيط(

 ُُ ـــــا لِـــــِذي اْقتِنَـــــا  َلـــــْم َأَر َمْله 

 

ــــــــرِيلِ   َِ الَح ــــــــ  َوَمْكَســــــــب ا َمْقنَ

ــــــــُد   ــــــــِل َخْطــــــــالَء َذاِت ِجي  َكِمْث

 

ــــــيلِ   ــــــْفَرةِ الَقِم ــــــي ُص َِ فِ ــــــ  َأْيَل

ـــــي َشـــــْكلَِها وَ   ـــــالَقوِس فِ ـــــْن َك  َلكِ

 

ِـــــــــيلِ   ـــــــــْهِم لِلَقن ـــــــــُذ َكالسَّ  َينُْف

ـــــــــيال   
ـــــــــا َدلِ ـــــــــَذْت َأْنَفَه  إِْن َيِخ

 

ـــــــِويلِ   ـــــــاِمِن الَع ـــــــا الَك  َدلَّ َعَل

ــــــــا   ــــــــَتثِيُر َبْرق  ــــــــا َيْس َه ــــــــو َأنَّ  َل

 

ـــيِل   ـــْن َمِح ـــْرُق ِم ـــِد الَب ـــْم َيِو  (354)َل

َبة الَمْرَتَبة األُولى يف األ  ُيْؤثُِروَن من  »ندلس ؛ حيُث وَيْحَتلُّ الصيُد بالِكالب الُمَدرَّ

يد ما كان ضار يد وتَ يً كِالب الصَّ ْرد ، واْتَقَن َقَواِعَد الصَّ ، فهو  هُ دَ وَّ عَ ا ، َحِذَق الطَّ

 .( 355) «التعليم  هُ رَ مَّ َض د ـدراك الطريدة ، قإحريص على 

 بسرعة االنطالق ، وشدة  ابن خفاجةوقد وصف 
ّ

ُلوقِي كلب الصيد السَّ

ة السمع ، وقوة البصر ، وقوة حاسة االنقضاض على ا لفريسة ، والنشاط ، وِحدَّ

 . (356) ثرألاء ااقتفالشم ، و

من الخلفاء األمويين ، وملوك الطوائف ،  -تقديًرا كبيًرا  -ويلقى الصيُد بالصقور 

يف وصف  ابن خفاجة، يقول  (357)ويجيء يف المرتبة الثانية بعد الصيد بالكِالب 

 ل(الصيد بالصقر : )الكام

ـــَدةُ  ـــِد َطرِي ـــَل َقي ـــيَل بُِك ِ ـــَرَد الَقن  َط

 

َفــــارِ   ْْ  َزِجــــِل الَونَــــاِ  ُمــــَوَردِ األَ
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ـــــــــُة َأْعَطاُفــــــــــُه بَِحبِيــــــــــَرةُ   ُمْلَتفَّ

 

ــــــــارِ   ــــــــُه بِنَُض ــــــــُة َأْجَفاُن  َمْكُحوَل

ـــي   ِ ـــْي َفَينَْثن ـــُل الَقِص ـــِه األََم ـــا بِ  ُيْرَم

 

 (358)َمْخُضــوَب َراِء الْظْفــرِ َوالِمنَْقــاِر  

رحلة صيد على صهوات الخيول الكريمة ، زمن  أبو عامر بن ُشَهيدووصف  

الربيع ، حيث صاد مع رفاقه َبَقر َوْحش أغّن ، وجلسوا ليتمتعوا بأكل الشواء 

 . (359)اللذيذ وشرب الخمر 

إِْذًنا من والده يف أن يقوم برحلة صيد يصطاد فيها أرانب َبِريَّة ؛  المعتمدوطلب 

 ويستعيد نشاطه ، يقول : )الكامل(كي ترتاح نفسه ، 

ـــاَعُة  ـــاَك بَِس ـــُد َرَج ـــا َعْب ـــنُْن َعَل  ُاْم

 

ــِب    ــطَِيادِ َأَرانِ ــا بِاْص ــاُ  فِيَه  (360)َيْرَي

ورجاه مرة أخرى أن يسمح له بأن يصطاد أرانب وَحَجل يف َساَعٍة تغفو   

 فيها عين الدهر ؛ فَيْجنِي الُمنَى ، يقول : )المنسرح(

 َمــــــــاِن ُمْســــــــِعَفُة َوَســــــــاَعُة لِلزَّ 

 

ـــا َوَحَوـــْل   ـــا َأَرانِب  ُْ فِيَه  (361)َقنَْصـــ

َلة بالنجاح والظفر بالفريسة ، يقول :  ابن حمديسووصف   رحلة صيد ُمَكلَّ

 )مشطور الرجز( 

 ِدَّ العَ  زُ وُو ا يَ وا مَ ادُ َص وا وَ ادُ َص 

 اَد ـنْ زَ  ـهُ نْ مِ  ُ  َد ـقْ ا يَ ت  فَ  نْ ـمِ فَ 

 اَد نْ َورَ  هُ ــا لَ ـح  لْ طَ  ُب اطِ َحـوَ 

 اـَد قْ ا وَ ار  ــنَ   ُِ ِس وْ ـيُ  َتوُ ْش مُ وَ 

 (362) ا دَّ ـا َس ــمَ  ةُ ذَّ لَ  نْ ــعَ  ُْ ايِ فَ وَ 

يتحدث يف بداية الطرديَّة عن زمان الصيد وهو الصباح الباكر ، وقت بزوغ الفجر 

الخروج للصيد »  على الكون ، إِنَّ  إشراق الصباح وُيصوروذهاب الليل البهيم ، 
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ذ إا تزل خاضعة لسلطان الَكَرى ؛ لمَّ تكون الوحش يف كِنَاِسها ،  حينيتم َغْدَوًة ،

 .( 363) «ا كهاَيْسُهُل طردها وهي خاملة ؛ ويكون ذلك أسهل إلدر

ثم ينتقل إلى وصف الصقر الجارح الذي يصيد به ، ويصفه بالخفة والنشاط 

إنه يهجم على  ؛والسرعة وحدة البصر والقدرة الفائقة على الصيد والقنص 

 حادة . لفريسة بشراسة ، وسالحه مخالبا

( حول ألسنة 
ّ

ِهي ِرّي )الطََّعام الشَّ وبعد أن صادوا جلسوا َيْشُووَن اللحم الطَّ

َجة ، ويحتسون الخمر )الشراب اللذيذ المحبوب( ، ويسمعون  النيران الُمَتَأجِّ

ة ، الغناء الجميل ؛ فقد انتهت رحلة الصيد بَِعْقد َمْجلس ُأْنس لتكتمل اللَّ  ذَّ

 وغمرهتم نشوة من الفرح والبهجة والسرور َوْسط الندامى وِرَفاق األُْنس .

خرج لصيد الطيور مع رفاقه يف الصباح الباكر ؛ حيث أخذ ويف طرديَّة أخرى 

ختفاء ، وكان يمتطي جواد أسود اللون الع ، وظالم الليل يف اوضوء النهار يف الطل

نقضاضه انطالقه وا، وتابع حركته يف د به ثم انتقل إلى وصف الصقر الذي يصي ،

ا مهما كانت قوية ، واستمر يف وصف الصقر عً مسك هبا سريعلى فريسته التي يُ 

 . (364) حتى هناية القصيدة 

وبدأ طرديَّة أخرى بوصف ليلة حالكة السواد ، ثم وصف مجلس خمر ، حيُث 

رائحتها ، ولكي تتم تََّقة ، ويشمون عَ جلس مع رفاقه يسمرون ويشربون الخمر المُ 

ة الخمر جاءت مغنية تشدو لهم بأعذب األلحان  مضوا ليلتهم يضحكون ، وأَلذَّ

 ، عندئذٍ ّي ويحتسون الخمر ؛ َحتَّى ظهرت تباشير الصباح ؛ فسمعوا غناء الُقَمارِ 

وكان مكان الصيد هو  ثر الخمر ،أَحتَّى يختفي  ها ؛ن يخرجوا لصيدأقرروا 
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يصف الخيل التي ركبوها يف الصيد ، ويصف كالب الصيد الصحراء الالهبة ، ثم 

 - ختام القصيدة يف -، ويؤكد ريها وقوهتا وخفة وثبها وحركتها جوسرعة 

ات   .( 365)ضرورة انتهاز فرص الحياة ، واالستمتاع باللَّذَّ

َماة يف اصطياد الطيور بالسهم قال  يف غالم  أبو َجْعَفر ْبن الُبنِيّ وعن مهارة الرُّ

 الطيور : )البسيط(   يرمي 

 َقاُلوا : ُيِصيُب ُطُيوَر الَوَو َأْسـُهُمهُ 

 

 إَِذا َرَماَهــا َفُقْلنَــا : ِعنْــَدَنا الَخَبــرُ    

ْْ َقوُسـُه ِمــْن َقـوِس َحاِجبـِـِه   َمـ  َيَعلَّ

 

ــَورُ   ــِه الَح ــْن َأْجَفانِ ــْهَم ِم ــَد السَّ  َوَأيَّ

ــُة   ــالنَْقِس َحالَِك ــْرَدةُ َك ــي ُب ــوُ  فِ  َيُل

 

يَلــِة الَقَمــرُ   ِْ اللَّ ــا َأَضــاَء بُِوــنْ  َكَم

ـــةُ    َوُربََّمـــا َراَق فِـــي َخْضـــَراَء ُمونَِق

 

َهـُر     ـِه الزَّ
َْ فِـي َأوَراقِ  (366)َكَما َيَفـتَّ

 

 

ووجدنا أيضا عند شعراء األندلس الُمْبِدِعيَن طالبي اللذة صيد السمك والحيتان 

هـ( يوًما هنر َسَرُقْسَطة يريد 407باهلل )ت يف البحر ؛ فقد َرِكَب سليماُن الُمْسَتِعينُ 

ة ومعه  ة والَمَسرَّ ذَّ ه ؛ طلًبا للَّ ؛ فقال هذا األخير يف  أبو الفضل بن َحْسَدايالتَّنَزُّ

وصف نزهة َنْهِرية ُمْمتَِعة انتهت بالظََّفر بصيد السمك ؛ ثم جلسوا لُشْرِب الخمر : 

 )البسيط(

ــــ ُْ الُغ ــــ ــــال  َواِض ــــوم  َأنِي ــــِه َي  َرِر لِلَّ

 

ــب  ُمــْذَهُب اآلَصــاِل َوالُبَكــرِ    ُمَفضَّ

ــِفيُن بِــِه    َنِســيُر فِــي َزوَرُق َحــفَّ السَّ

 

ـــــرِ   ـــــوُم َوُمنَْتثِ ـــــِه بَِمنُْظ ـــــْن َجانَِبي  ِم

ــــا  ــــِفينَُة ِمنْـــُه مَيــــة  َعَوب   َيْحـــِوي السَّ

 

ـــا َصـــاَر فِـــي َنَهـــرِ   َِ َحتَّ ـــ  َبْحــر  َيَومَّ

ـــا   النَينَ
ـــرِ ِ ـــْن َقْع ـــاُد ِم ـــِعَدة  ُيَص  ُن ُمْص

 

ُُ بِالـْدَرِر   ا ِفَر الَغـوَّ َْ ا َكَما   (367)َصيد 
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هـ( يصف ليلة َرِكَب فيها البحر لصيد 598)ت َصْفَوان ْبن إِْدِريس الْتِويبِيّ وقال 

الحيتان ، ويفتخر بالصيد ، وَأْكل َلْحِمِه ، وكان البحر ساكنًا يف أولها ، ُثمَّ هاج 

 ن الموت ، يقول : )الوافر(الموُج بعد ذلك ، وَنَجوا م

ا   ــــيد  ــــوَت َص ــــاَك الُح ــــا ُهنَ  َفَطاَرْدَن

 

ـــــــا ُ    ـــــــِه ِحَم ُْ بِ  بَِكيـــــــُد َنْســـــــَتبِي

ا     ـــــــــر  ـــــــــِه بِ ـــــــــا َنْقرِي نَ ـــــــــِه َأنَّ  ُنرِي

 

ـــــَراُ     ـــــْل قِ ـــــْم َيْهُك ـــــُه َوَل  (368)َفنَْهُكُل

ُح بأنه استخدم الحيلة يف الصيد ؛ فقد أطمع ا  عام لحوت يف الظََّفر بالطُيَصرِّ

ة  -يف حقيقة األمر  -، وهو يخدعه الهنيء ويستبيح ِحَماه . ويتضمن الصيد َلذَّ

ق ؛ فيعود  -مع ِرَفاقِِه  -الُمَخاَطرة ؛ حيث كاد الشاعر يتعرض  للَموِت الُمَحقَّ

ع إلى اهلل ) رُّ إلى َموطِنِِه ، ولكنه نجا بفضل التضرُّ  ( بالدعاء .الدُّ

ة م ، ورياضة النفس ، واكتساب الشجاعة  ومن فوائد الصيد كونه َلذَّ من غير ُمَحرَّ

ُنوِب يف وقت صيده ، ويداوي  ، ومعرفة ذوي األلباب ، وأنه َيُكفَّ الصائد عن الذُّ

ُد األوجاع ، وأنه ُيِحدُّ ما به من الهموم ، ويزيل عن جسده بالحركات ما ُيَولِّ 

 . (369)النظر

ندلس : لذة مطاردة الفريسة ، ولذة الظفر من أسباب اللهو التي ُفتَِن هبا شعراُء األ

، وتجدر اإلشارة إلى أن لذة الخروج للقنص تدل على الميل إلى بالصيد 

المغامرة الُمثِيَرة ، وتؤكد ِسَمة المخاطرة التي اتصف هبا المبدعون من شعراء 

إلى هذه المخاطرة الجميلة ؛ ابتغاَء  –بانجذاٍب كبير  –األندلس ، وهم مدفوعون 

 لفوز باللذة .ا
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ُة الصداقِة الوثيقِة ،  ُن إِْدَراَك العالقات االجتماعيَّة : َلذَّ نَْت اللذاُت التي ُتَحسِّ َتَضمَّ

ُة الظََّفرِ  يِد .  وَلذَّ  بِالصَّ

 رابًعا : لذاٌت ُتَحسِّن ِإْدَراَك َجوَدِة البيئة :
َرات ، منها ظافة البيئة ، ن ترتبط جودة الحياة يف أي مجتمع بكثير من الُمَؤشِّ

َهات ، واعتدال الُمنَاخ ، وجمال الطبيعة ، وغيرها .وسهولة الطُُّرق ،  وَتَوفُّر الُمَتنَزِّ

 أ( لَذَّةُ أُنْسِ املَكَانِ : 

، ثِيرة األشجار والثمار واألهنارباألندلس ، حسنة اُلْبَقعة ، كَ  (Jucarجزيرة ُشْقر )

 : )الخفيف( ابن خفاجةي هبا يقول ، يف إحاطة الواد (370)وقد أحاط هبا الوادي 

ــــــا  ــــــا َنْهَريَه ــــــْقرُ َوُمْلَتَق ــــــيَن ُش  َب

 

ـــا األََمــانِي َعَصـــاَها  ْْ بِنَ  َحيــُع َأْلَقــ

ـــــي َشـــــاطَِئيَها   ـــــاُء فِ ـــــا الُمكَّ  َوَيَغنَّ

 

ــــا  ْْ ُحَباَه ــــ ــــا َفَحلَّ  َيْســــَتِخْف النَْه

ـــــا   ـــــَها َجنَاَه ْْ ُيْش ـــــ ـــــة  َأْقَبَل  َعيِشَّ

 

ُهــــــا لَ   ــــــا َواِرل  ِْلَّ  (371)ِذيــــــذ  َكَراَه

لقد َقَضى أياًما كثيرة ، يلهو يف وطنه ، ويشرب الخمر َوْسط فِْتَيٍة كَِرام ؛ حيُث  

َتَتَغنَّى الطيور ، وَتَتَثنَّى الُقْضَبان ؛ فمن يريد أن يستمتع بسماع األلحان ومشاهدة 

 الرقص يجد ما يبتغيه .

ْت » وتقع َبَلنِْسَية يف  باألهنار والِجنَان ؛ فال َتَرى إال مياًها  أحسن مكان ، وقد ُحفَّ

تتفّرع ، وال تسمع إال أطياًرا َتْسَجع ، وهي على جنب ُبَحيَرٍة َحَسنٍَة على القرب 

َقاق ، َيُصبُّ فِيها َنْهٌر ... وحيث خرجت منها ال تلقى إال منازه ...  من بحر الزُّ

َها َصِقيٌل أبًداد االوُيَقاُل : إن ضوء مدينة َبَلنِْسَية يزيد على ضوء بال ، ندلس ، وَجوُّ

ُرُه   . (372) «ال ُيَرى فِيِه َما ُيَكدِّ
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ًة يف العيش يف َوَطنِِه المألوف ؛ فقد ُجبَِلْت الُقُلوُب  وال شك يف أن اإلنسان يجد َلذَّ

ق  َمة إلى مدينته َبَلنِْسَية الُمْزَدحِ  الْرَصافِْي الَبَلنِْسيْ على ُحّب األوطان ؛ لذا َتَشوَّ

 بالبساتين ، وَوَصُف َمَعالَِمَها ، يقول : )الطويل(

ــــــَدُة التِــــــي   َبْرَج ــــــَية  يِْلــــــَ  الزَّ  َبَلنِْس

 

ـــــَرا  ـــــَؤةُ َنْه ـــــْل ُلْؤُل ـــــا ُك ـــــيُل َعَليَه  َيِس

ــــــا َأْبــــــَدَع اهللُ ُحْســــــنََها    َكــــــَهنَّ ُعُروس 

 

ــَباِب َلَهــا ُعْمـــَرا   َفَصــيََّر ِمــْن َشـــْرِل الشَّ

ُة   ــْدرَّ ــَي ال ــا  ِه ــُع ِجْئَتَه ــْن َحي ــاُء ِم  الَبيَض

 

َر َأْن ُيْشبَِه الَبْدَرا      (373)َأَضاَءْت ، َوَمْن للدَّ

وصف لذة العيش يف مدينة  يف أبو عبد اهلل محمد بن َسَفر الَمرِييّ ويقول  

 )البسيط(  األندلس:

ــــاُء     ــــْذ َنْعَم ــــَدُلُس ُيْلَت ــــي َأْرِ  َأْن  فِ

 

ــــا ال  ــــاِرُق فِيَه اءُ َوال ُيَف ــــرَّ ــــَب َس  َقْل

     ِ ْيرَِهــا بِــالَعْيَِّ ُمنَْتَفــ ََ  َوَلــْيَس فِــي 

 

ــــِس َصــــْهَباءُ     َوال َيُقــــوُم بَِحــــاَل األُْن

ــا     ــْب بَِه ــْن َأْرُ  َيُح ــَدُل َع ــَن ُيْع  َوَأْي

 

ـــــاءُ    ـــــَوا   َوَأْفَي ـــــِة َأْم ـــــا الُمَداَم  َعَل

ـــا     َيُتَه ٌْ ـــاَر ُر ـــْبِهُ  األَْبَص ـــَف ال ُي  َوَكْي

 

 ْل َرْوُ  بَِهـا فِـي الَوْشـِي َصـنَْعاءُ َوكُ  

ـــا     ـــُ  ُيْرَبُتَه ـــة  ، َوالِمْس ـــا فِضَّ  َأْنَهاُرَه

 

 َوالَخــْز َرْوَضــُتَها ، َوالــْدْر َحْصــَباءُ   

ــَواءِ   ــُرْق  ُلْطــف   بَِهــا َولِلَه   بِــهِ  َي

 

 (374) َأْهـَواءُ  ِمنْـهُ  َوَيْبـُدو َيـُرْق ، ال َمـنْ  

سرور يف األندلس ، وال َينَْتِفُع بلذة العيش يف غيرها ؛ َفإِنَّ ُكلَّ إن القلب ال يفارقه ال 

ِم ؛ فهي َبَلٌد جميلة ، أهنارها فضة ، وُتْرَبتها  َما فيها من جمال َيُحضُّ على التَّنَعُّ

 مِْسك ، ورياضها حرير ، وحصبائها ُدر، وهوائها رقيق .
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َحَباَها » اق األندلس ؛ لَِما فِرَ  -يف إصراٍر  - أبو عمران موسا بن سعيدُ ويرفض 

اهلُل به من اعتدال الهواء ، وعذوبة الماء ، وكثافة األفياء ، وأن اإلنسان ال يربح 

ة عيٍن وَقَرار نفٍس   ، يقول : )الطويل( (375)« فيها بين ُقرَّ

ٌر   األَْرُض ال ِوْرٌد َلـــَديَها ُمَكـــدَّ
َ

 ِهـــي

 

ـــــلَّ َمْقُصـــــوٌر ، َوال َروٌض     َوال ظِ

  (376)ُب ُمْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ 

 

ا ْت  وَلمَّ  له هـ( بُقْرُطَبة ، وزيَّنَ 623)ت الُقْرُطبِيّ  ِهَشام ْبن َعاِمر القاسم أبي حال رقَّ

ِدينَ  َحْضرة إلى الرحلة بعُض أصحابه اُكش َملِك الُمَوحِّ ،  (Marrakech)َمرَّ

 ْذكر ُقْرُطَبة : )البسيط(يَ  قال

ــنَ  ــِدُل يَ  َوَأي ــ ْع ــاءِ أَ  نْ َع ــَة  قُ  ْرَج  ْرُطَب

 

ــنْ   ــ َم ــرُ يَ  اءَ َش ــْدْنَيابِ  ْظَف ــَدينِ وَ  ال  بِال

ْ   ُقْطــر    ــي ــر   َفِس ــا َوَنْه ــ َم ــ هِ بِ    َدر  َك

 

  ْْ ــ  الَبَســايِينِ  ْلَفــاُل أَ  َشــطَّيهِ بِ  َحفَّ

َْ لَ  َيـا   َقاَمتَِهـا إِ  يفِـ وُ  ُنـ ْمـرَ عُ  يلِـ يـ

 

ــزُ  فِيــهِ  َمــالِيَ  َأنَّ وَ    (377)َقــاُروِن  َكنْ

الدنيا والدين ؛ فجوانب ُقْرُطَبة َفِسيحة ، وَنْهُرَها َصاٍف ليس به َمْن َأَراَد َأْن َيُفوَز ب 

َكَدر ، ُتِحيُط به أصناف البساتين ، ويتمنى أن يكون له ُعْمر طويل مثل سيدنا ُنوح 

ًما فيها ؛ ولتكتمل المتعة يكون معه   مال قارون . -أيًضا  -؛ َحتَّى َيَظلَّ ُمنَعَّ

 : )المديد( ((Jativaس على اإلقامة يف َشاطَِبة يف حث النا أحد الشعراءويقول 

ْحــــــِل َشــــــاطَِبة   ــــــا الرَّ ــــــَم ُمْلَق  نِْع

 

ـــــــُل   ـــــــِه الَرَح ْْ بِ ـــــــ ـــــــا َطاَل  لَِفت 

ـــــــــــَحر     ـــــــــــا َس ـــــــــــَدة  َأوَقاُيَه  َبْل

 

ــــــــُل   ــــــــِه َبَل ــــــــي َذيلِ ــــــــب ا فِ  َوَص

ـــــــــــــــــُه َأِرج    ـــــــــــــــــيم  َعْرُف  َوَنِس

 

ـــــــــُل   ِم ٍَ ـــــــــنَُها  ْص َُ ـــــــــا     َوِرَي

ـــــــــــ  َُ ـــــــــــا  ـــــــــــو   ُكْلَه  َرر  َوُوُج

 

ــــــــــُه َمَثــــــــــُل   ــــــــــالم  ُكْل  (378)َوَك
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إن َشاطَِبة من أفضل التي تصلح لإلقامة لَِمْن طالت به األسفار ؛ َفأوَقاُتها َسَحر 

، وهواُؤَها بليل ، ونسيمها ُمَعطَّر ، وَحَدائُِقَها ُمَتَمايَِلة األَْغَصان نشوًة ، ووجوه 

ة . ذَّ  أهلها بِيٌض من أثر اللَّ

يون الحياة الناعمة المرتفة ، ويجنحون إلى المرح والطرب ، ُيِحبُّ األندلس

ْنَيا ، وبأهلها ُيْضَرُب الَمَثل فِي الَخالعة ، » ومدينة إشبيلية مِْن  َأحسن ُمُدن الدُّ

وانتهاز ُفْرَصة الزمان الساعَة بعد الساعة ، وُيِعينهم َعَلى َذلِك َواِديَها الَفِرج ، 

ُحْسن المباين ، وتزيين الخارج والداخل ،  »قد ُعِرَفْت بـ ، و (379)« وَناِديها الَبِهج 

ة تقول : لو ُطلَِب لبُن الطير يف إِْشبِيلَِية ُوِجَد  ر ؛ َحتَّى إن العامَّ ن التمصُّ  (380) «وتمكُّ

ز على اللهو ؛ فنرى أهل ،  وقد َطَبَعْت البيئة األندلسيَّة ساكنها بطابعها الُمَحفِّ

اس أرواًحا ، وأطبعهم نوادر ، وأحملهم لُمَزاح بأقبح ما يكون أخّف الن» إِْشبِيلَِية 

من السّب ، قد َمَرُنوا على ذلك ؛ فصار لهم َديَدًنا ؛ حتى صار عندهم َمْن ال يبتذل 

ًما ، قد ُطبُِعوا » ؛ َفُهْم  (381) «فيه وال يتالعن ممقوًتا ثقيالً  َأْكَثُر العالم َطنًْزا وَتَهكُّ

 .  (382)« على ذلك 

لو ُطبِْعُت  »ان األديب أبو الحسن على بن محمد بن شفيع البسطي يقول : وك

اَحاِت  ْهِد َلَحَمَلنِي ُحْسُن َبَلِدي َعَلى الُمُجوِن َوالِعْشِق َوالرَّ  . (383) «َعَلى الزُّ

تِِه ؛ فتزداد  يستمتع الشاعر األندلسي بلذة أنس المكان ، ويشاركه آخرون يف َلذَّ

خ  ُشُعوُره بَِجوَدة الَحَياة .  سعادته ، ويَتَرسَّ
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ة إلمتاع ساكنيها ، وهي يف نظر شعراء األندلس جنَّة  إن بالد األندلس ُمَعدَّ

 –الَمِريَّة  –َبَلنِْسَية  –األرض ؛ لذا كثيًرا ما َشبَُّهوا الُمُدن األندلسيَّة ، مثل : )ُمْرِسية 

ْنَيا  –ُقْرُطَبة  –ة َسَرُقْسطَ  –ِشْلب  –َبْسَطة  –َبْرَجة  –إِْشبِيلَِية   َغْرَناَطة ( بأهنا َجنَّة الدُّ

 ب( لَذَّةُ اخلُرُوجِ لِلمُنْتَزَهَاتِ :  

( )ت بن الحكم األمير كان
ّ

َبِضي ًها َيْخُرُج  هـ(206هشام )الرَّ  إلى ِجهة ُمَتنَزِّ

ر ح  الُمَدوَّ ابنه األمير عبد الرحمن األوسط  -من بعده  -والتزم ، ( 384)لِلتََّروُّ

ِح إلى إشبيلية وساحل البحر يف زمان الخريف با  .( 385)لتََّروُّ

َرادق ، وَيْقُصُدُه َأْهُلَها ليستمتعوا  ومن ُمنَْتَزهات ُقْرُطبة المشهورة َفْحص السُّ

، وقال فيه ( 386)« َيْسَرُح فيه الَبَصُر ، وَتْبَتِهُج فِيِه النَّْفُس » بجمال المكان ؛ حيث 

رِيف األََصمّ   : )الطويل( هـ(575و 570)ت بين  َوانِّي الُقْرُطبِيّ الَمرْ  الشَّ

 َأال َفـــَدُعوا ذِْكـــَر الُعـــَذيِب َوَبـــاِرِق 

 

 َوال َيْسَهُموا ِمْن ذِْكرِ َفْحِل الْسـَرادِِق  

ــَرُل   ــَل ُمْت ــْن ُك ــْكرِ ِم ــوِل الْس  َمَوــْر ُذُي

 

َوَمْوـــــَرِ الُكـــــُؤوِس الُمْتَرَعـــــاِت  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَواباِِل   السَّ

 

ا َقَصْرُت َعلَ  ُْ َحاِضر   يِه اللَّْحََّ َما ُدْم

 

يـــُب لَِمـــْرمُ  َشـــائِِقي  ََ  َوفِْكـــرَِي فِـــي 

ـــُة   ْْ بَِروَض ـــ ـــاُم َيَقضَّ ـــَب َأيَّ ـــا طِي  َأَي

 

ـــْدَراُن َوَشـــَم َحـــَدائاِِل   َُ  ِْ  َعَلـــا َلْمـــ

ــــا   ــــائُِم َدوِحَه ــــِه َحَم َدْت فِي ــــرَّ ََ  إَِذا 

 

ــاِرِق   ــيَن الَمَه ــاَب َب ــا الُكتَّ  (387)َيَخيَّْلُتَه

دُّ   يوم راحة هبذا  أبو شهاب الَمالقيّ ، وقد وصف  (388)ومن ُمنَْتزَهاِت ُقْرُطَبة السُّ

ّد ؛ فقال : )الطويل(      السُّ

ــُه  ــو ُردَّ َعيُش ــا بِالْســَد َل ــوُم َلنَ  َوَي

 

ـــا ُ   ـــاِن َرَدْدَن َم ـــاِم الزَّ ـــِة َأيَّ  َبِعيَش

ــْمُس فِــي ِخــْدِر   َبَكْرَنــا َلــُه َوالشَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرقَِها   َش

 

ْْ إِْذ َدَعـا الَغـْرُب   إَِلا َأْن َأَجاَبـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوا ُ   َدْع

 

ـا َوَنْشـَوة   تَِباق  َْ ا َوا  َقَطْعنَاُ  َشْدو 

 

  َْ َِ َحِديُع َلو َرَقـا الَميـ َوَرْج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ُ   َأْحَي

 

ــا  ــَز ُ ُيْبَتَغ ــْن َمنْ ــِه ِم ــا ِمْثلِ َعَل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الُمنَ

 

ِه َما َأْحَلا َوَأْبَدَع َمـْرمُ      (389)َفلِلَّ
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فق أيام الزمان كلها ُبْغَيَة َعودة ذلك اليوم البهيج الذي قضاه يف إنه ين 

ّد ؛ حيُث َقَضى يوًما بتمامه من مطلع الشمس إلى غروهبا ، وأمضى وقته  منتزه السُّ

اٍت َمًعا : لذة السمع )شدو أعذب األلحان( ، ولذة الشرب  ِة َلذَّ جامًعا بين ِعدَّ

 -حاديث ُمَحبََّبة إلى النفس ، لها القدرة )ُشْرب خمر الصباح( ، ونشوة وترديد أ

على إعادة الميت إلى الحياة مرة ثانية ؛ ففي مثل هذا المتنزه  -من فرط تأثيرها 

 َتِجدُّ ُكلَّ َنْفٍس ُمنَاَها ؛ فيا له من َمَكاٍن َجِميل .  

َصافة ، وُمنية الوزير األجّل أبي بكر بن عبد ال ،  (390) عزيزومن منتزهات َبَلنِْسَية : الرُّ

من َبَلنِْسَية َيُمرَّ بباب الَحَنش ، وهبا » وهي من أجمل منازل الدنيا ، والطريق إليها 

حديقة شاسعة ، تغطيها أشجار الزينة والفاكهة والزهور ، ويخرتقها مجرى مائي 

، ويقع القصر يف َوَسطِها ؛ حيُث توجد قاعة رائعة الزخرفة والفخامة ، وكل 

 . (391)« الحديقة  أبواهبا تؤدي إلى

ة من  أبو عبد اهلل محمد بن عائشةخرج  من َبلنِسية إلى ُمنية ابن عبد العزيز ، مع ُلمَّ

 األدباء ، ليستمتعوا بالوقت تحت أدواحها ؛ فقال : )مخلع البسيط(      

ـــــَماء   ْْ َس ـــــ ـــــْد َعَل ـــــُة َق  َوَدوَح

 

ـــــــــا  ـــــــــا ُنُووَم ُِ َأْزَهاُرَه ـــــــــ  َيْطَل

ـــــَبا   َعَليَهـــــا  َهَفـــــا َنِســـــيُم الصَّ

 

ـــــــــا ُرُجوَمـــــــــا  ْْ َفوَقنَ  َفَهْرَســـــــــَل

ــــــا   ــــــاَر لمَّ ََ َمــــــا الَوــــــْو   َكهنَّ

 

ــــيَما   ــــا النَِّس َرِ بَِه َْ ــــه ــــَدْت َف  (392)َب

، وبخاصة حيث يجري هنر يف حقل نضيروقد ألهمت الُمنَْيات وَضَواِحي الُمُدن ،  

أن  -ًدا أب -شعراَء األندلس المبدعين طالبي اللذة ؛ ذلك أهنم ال يستطيعوا 

َدة من الُخْضَرة واألَْشَجار   .  (393) يعشقوا مدينة ُمْجرَّ
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َنَقات  َهات شهيرة : َشاطَِبة  ، ويوجد يف (394)ومن متنزهات ُمْرِسَية الزَّ ثالثة ُمَتنَزِّ

 . (395)البطحاء ، والغدير ، والعين الكبيرة 

اق المتعة ، و ه ، يذهب إليها ُعشَّ ويتناثر فوق يف ضواحي إشبيلية أماكن للتنزُّ

، ومتنزه ( 396)صفحة الوادي الكبير عدد من الُجُزر الصغيرة منها جزيرة َشنَْتُبوس 

هـ( إثر ُنْزَهة بِإِْشبِيلَِية : 658)ت ابن َعِميَرة المخزوميّ ،  قال  (397)الَعُروس 

 )الكامل( 

ــــُه  ــــا َل ــــنَْتُبوَس َوَي ــــا َش ــــا َبَلْغنَ  َحتَّ

 

 َقِمـــينِ ِمــْن َمْشــَهُد بَِهــَوِ النُْفــوِس  

 َحيُع الُقُصوُر البِـيُب ُيْرَمـاُل ُحْسـنََها  

 

 َفَيُكـــــوُن َقيـــــَد َنـــــَواِْرُ َوُعُيـــــونِ  

 َبَهَرْت َجَماال  فِي الـْدَجا َحتَّـا َيـَرِ  

 

ـــينِ   ـــَر ُمبِ ي ََ  ِْ ـــْب ـــوَد الْص ـــا َعُم  َمَعَه

َهـــا    َفِهـــَي النُْوـــوُم َبـــِل الُبـــُدوُر ألَنَّ

 

ـــي اللَّ   ـــن ا فِ ـــْزَداُد ُحْس ـــونِ َي ـــالِي الُو  َي

  ْْ َهــــا َفَتنَاَســــَب ٌُ ْْ َأْجَزا ــــْد ُأَلَفــــ  َق

 

ـــينِ   ـــي التَّْلِح
ـــاِت فِ ـــِب النََّغَم  َكَتنَاُس

َمـــاُن بَِهـــا َفَمـــا نِيَســـاُنَها    َطـــاَب الزَّ

 

ــــاُنونِ   ــــْن مَب َأو َك ِ ِم ــــد  ــــَدِ َن  َأْن

ــُه   ــيِ  ِحَياَل َِ الَخلِ ــ  َفَســَقا الَعــُروَس َم

 

ــــ  ــــَرَي ُرُبوِعَه ــــينِيَصــــوب  بِ  ا ُيْرِض

ةُ   ـــذَّ ـــاَعُة َل ـــمَّ َس ٍَ ـــي 
ْْ لِ ـــ ـــْد َمَض  َفَلَق

 

ــلِينِي   ــا ُيْس اِت األَُل ــذَّ ــرِ َل ــْن ذِْك  (398)َع

هـ( مِْصر أدركته وحشة ، وتذّكر 685)ت علي بن موسا بن سعيدوعندما َقُدَم  

أيام شبابه ومالعب لهوه بجزيرة األندلس ، واألماكن الُمْبِهَجة التي قطع هبا 

َراِجيب ،  العيش ناعًما َطيًِّبا ، مثل : )ِحْمص ، الَمْرج ، النواعير ، َشنَْتُبوس ، الشَّ

 . (399)الجزيرة الخضراء ، ُمْرِسَية( 

ل ، واللَّْشَته ، والزاوية ، والمشايخ ، وَعين  ومن متنزهات َغْرَناَطة : َحور ُمَؤمِّ

بيَكة ، ونَ  ْمع ، والسَّ  . (400)ْجد الِقْبَلة ، وَلْعَلع ، وعين الدَّ
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ُة الُخُروِج  ُة ُأْنِس الَمَكاِن ، وَلذَّ ُن إِْدَراَك َجوَدِة البيئة : َلذَّ نَْت اللذاُت التي ُتَحسِّ َتَضمَّ

 لِلُمنَْتَزَهاِت .

 َخاِمًسا : لذاٌت ُتَحسِّن إدراَك َجوَدة ِإَداَرِة الَوْقِت :
ه لإِلْنَجاز ، واغت ة َقْبَل َفَواتَِها ، وال ُبدَّ مِْن إِنَّ َجوَدَة إدارة الوقت تعني التوجُّ نام اللَّذَّ

 Time)الوقت ) إدارة مهارات معرفة أهمية وقت الفراغ ، وَتَعلُّم

Management استثماره ،  ُحْسن من ، والقدرة على تنظيمه ، كي نتمكن

»  واالستفادة الُقْصَوى منه ، وَيتِمُّ ذلك عن طريق القيام بأنشطة ترفيهيَّة ُمْشبَِعة ،

تلك األنشطة التي يقوم هبا األفراد ... من أجل إشباع أنفسهم ، ولالستمتاع 

ق َلُهم ( 401)« والرتفيه واالرتقاء بالذات ... وليس من أجل عائد مادي  ا ُيَحقِّ ؛ مِمَّ

ة . ذَّ  قِيَمة اللَّ

بَّا  الُوَذاِميّ ويعتني  ، شأنه شأن غيره من الصوفية ، بتدبير الوقت وحسن  ابن الصَّ

 )الكامل(    ، يقول : (402)( الَوْقَت فِي ُحْكِمِه َسْيُف  ؛ )َفإِنَّ استخدامه 

ـــَرْت  ـــَ  ُيَس ـــا َل ُْ ُكْلَه ـــ ـــاُت ِرْب  أْوَق

 

 (403) َفُتْســَلمُ  -َيــا َجُهـوُل  -ال ُيْسـلَِمنَْها 

إن الزمن كالمال ، كالهما يجب االقتصاد فيه وتدبيره ؛ فإِنَّ قِيَمَة ُكلٍّ مِنُْهَما يف  

 . (404)إنفاقه وجودة استعماله ، والزمن المفقود ال يعود أبًدا  ُحْسن
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 أ( َلذَُّة اْغِتَناِم الُفَرص :
ة : بذل النشاط يف سبيل  ذَّ من سمات الُمْبِدِعيَن مِْن شعراء األندلس َطالِبِي اللَّ

؛ وذلك  قبل فواهتا وإعراض الزمان ((Life chanceاغتنام ُفَرص الحياة 

، وبذل المال الُعُمر وسرعة انقضائه ؛ فنرى السعي الحثيث  إلحساسهم بِقَصر

ُق جودة الحياة .  تحقيق الهدفالنفيس يف سبيل  ة ، وُكلُّ َذلَِك ُيَحقِّ ذَّ  ، والفوز باللَّ

ا كانت الحياة قصيرة ، وُفْرصة ال تتكرر جاءت دعوهتم إلى اغتنام الُفَرص  وَلمَّ

َحاِب(  ؛ ألنَّ )الُفَرُص الحاضرة قبل فواهتا   ، و (405)َتُمرُّ َمرَّ السَّ
ُّ

ُيِحبُّ األندلسي

ة ، وإدخال  الحياَة ، وَيْسَعى الكتشاف واستغالل الفرص الُمَتاحة للتمتُّع باللَّذَّ

َوَما ) ، (407)، وَزَمن )َلْهو الَفَتى َقِصيُر(  (406)السرور على نفسه َفإِنَّ )الُعْمَر َفائِْت( 

ْهُر إاِلَّ ُخَلْس(   . (408)الدَّ

بانتهاز ُفَرص الحياة ، واختالس اللذة ، قبل أن َيْسَتوفِي المرُء ابن زيدون وينصح 

ته ؛  َة  »فإن من الحياة ُمدَّ َع الُغصَّ ، يقول : )مجزوء ( 409) «َمْن َأَضاَع الُفْرَصَة ، َتَجرَّ

 الرمل(

ـــــــــالِي   َي ـــــــــنِْم َصـــــــــْفَو اللَّ َت َْ  َوا

 

َمــــــا الَعــــــيَُّ اْخــــــتاِلُس    (410)إنَّ

إلى التمتُّع بالحياة واغتنام ُفَرص العيش فيها ؛  الُمْعَتِمد بن َعبَّاد ويدعو  

 ألهنا قصيرة ، ُسْرَعاَن ما َتنَْقِضي ، يقول : )الوافر(

 َعَلـــــْل ُفـــــَؤاَدَك َقـــــْد َأَبـــــلَّ َعلِيـــــُل 

 

ــــُل    ــــاُء َقلِي ــــَ  ؛ َفالَبَق ــــنَْم َحَياَي َْ  َوا

 َلـــو َأنَّ ُعْمـــَرَك َأْلـــُف َعـــاُم َكاِمـــُل  

 

ــُل     ــاَل : َطِوي ــا َأْن ُيَق ــاَن َحق  ــا َك   (411)َم
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ات ما دام الزمُن ُيْسِعُف على  ابن حمديسوجاءت دعوة  صريحة إلى اغتنام اللَّذَّ

 ذلك ؛ ألنَّ الحياَة متقلبة ال يصفو العيش فيها على الدوام : )الرمل(

َْ فَ  يَُّ العَ  وَ هُ   مَ زَ  نْ مِ  مْ نَ ا
   ُ وَ فْ َص  َ  انِ

 

ـ َل نَ قَ  ْد ِص وَ    (412)  ِ يـرِ ثِ مُ  َل ْبـقَ  اِت ذَّ اللَّ

هـ( بعدم التقصير يف اغتنام المنى ، ويعلن أن 658)ت أبو البقاء الْرْندِ ِيّ وينصح  

تتمثل يف وصل النساء ، وشرب الُعقار ، يقول :  -يف نظره  -أطيب اللذات 

 )السريع(

ـــ َقَصـــرْ يُ  َوال ـــامِ  يفِ تِنَ َْ ـــا ا  الُمنَ

 

ــا   ــالِيلَ  َفَم ــسِ  َي ــاْر قِ  الَّ إِ  األُْن  (413)َص

َماِن ، قبَل أن تضيع  ابن لُِيون الْتِويبيّ وينصح   بالمبادرة باغتنام َغْفَلِة َصْرف الزَّ

 الفرصة ، يقول : )الخفيف( 

َتنِمْ  َْ َمانِ  ْفَلةَ ََ  ا  َبادِرْ وَ  الزَّ

 

ةَ    َْ بَ  امَ  الَعيَِّ  َلذَّ  (414) لِيَماَس  ِقي

ّد من نسيان الهموم ؛ تمل السعادة ، ال بُ ولكي يتم اغتنام ساعات األنس ، وتك 

 بغية راحة النفس ، يقول : )مجزوء الرمل( 

َتــــــنِمْ  َْ  األُْنــــــسِ  اَعةَ َســــــ ا

 

ــــَس     ــــ َواْن ــــ اَم ــــ انَ َك  األَْمسِ بِ

 الــــْدْن  نْ ِمــــ لَمــــْرءِ لِ  َلــــيَس  

 

ـــا  ـــ َي ـــةِ رَ  َوِِس ـــسِ نَ  اَح  (415) ْف

 ، يقول : )الخفيف( فال ُبدَّ من أن يغتنَم المرُء صفَو الحياة قبل وفاته 

ِْ يَ  النَّْفـَس  َأِرِ   نَمِ           َحَيايِْ  بِ  نَْتِف َْ  (416)َوَفايِْ   ومِ يَ  َقْبَل  الَعيََّ  َوا
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، وُيْقِدُم على التمتُّع بصفو  (417)إلى )اغتنام زمن السعود(  ابن الخطيبويدعو 

د مِْن ُمَتِع الَحَياِة بُِكلِّ  َر َمنَاُلُه الحياة ، وانتهاز الفرص ، والتزوُّ ؛ فعلى المرء َما َتَيسَّ

ة اليوم .  اغتنام َمَسرَّ

اج المالقيوينصح  رَّ أصحابه بسرعة االستمتاع بصفو الحياة  أبو عبد اهلل بن السَّ

 َغيُر مأمون ، يقول : )الكامل( وسرورها العاجل ؛ َفإِنَّ الَغدَ 

ُكْم  ـــُروَر َفـــ ِنَّ ـــاِمُكُم الْس ـــُلوا بَِع  َوِص

 

 وَن ُســـُروَرُكْم فِـــي الَقابِـــلِ ال َيْضـــَمنُ  

  ُِ ا ِمـــْن َبـــائِ ـــَبُن َمْتَوـــر  َْ ـــاَل َأ  ال َخْل

 

ــِه بِاآلِجــِل   ــالَبْخِس َعاَجــَل طِيَب  (418)بِ

ونستطيع أن نقصر العيش كله على لحظات اإلشراق التي نستمتع هبا يف          

 الحياة .

 ب( لَذَّةُ الشَّبَابِ :

باب ُعنَْواُن المرح والجما يسمح ل والنشاط واإلقبال على الحياة ، وهو الشَّ

من ُضُروب القدرة والنشاط ، وُيبِيُح االستمتاع بصفو العيش  -بِنََهٍم  -باالرتواء 

ِر أسباب النعيم . ًة َغامَِرة ؛ وما ذاك إال لَتَوفُّ َباِب َلذَّ  خالًصا ؛ َفإِنَّ لِلشَّ

فُس بالهوى ، وُتْكثُِر من حيُث َتْكَلُف النفإن طيب العيش يكون زمن الشباب ؛ 

ابن وُتْصِغي إلى داعي اللهو ، وَتْصُبو إلى اللذات ، ويؤكد  الغزل والتشبيب

 أن التمتُّع باللذات ال يكون إال أيام الشباب الَمِرح : )الرمل( حمديس

ــــــَبا     ــــــاَن الَص َْ َريَع ــــــ  َوإَذا َفاَرْق

 

َيــــالِي بِهَمانِيـــــَ  ِشـــــَحاْ     (419)َفاللَّ

حبه بسرعة انتهاز الُخْلَسة من قبل أن تضيع ؛ فإن الحال ال يدوم ، وينصح صا 

وقد استمتع بصنوف وليس آِخُر الُعْمر )المشيب( َصْفًوا كأوله )الشباب( ، 
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َبا ، يقول :  ات إال يف عهد الصِّ ات يف شبابه ؛ ألنَّ الحياَة ال تجود باللَّذَّ الَمَلذَّ

 )الرمل(

ــــــَبابِي َمرَ  ــــــِن َش ــــــي ُأْف ِ ــــــا  َخَلن  ح 

 

ـــَراْ      ِِ الِم ـــ ـــن َطْب ـــُر َع ـــَرْد الُمْه  ال ُي

ـــــا    ـــــْدْنَيا َفت  ـــــي ال
ـــــنَْعُم فِ ـــــا َي َم  إِنَّ

 

ــَزاْ      ــي الُم ــا فِ ــدَّ إَِليَه ُِ الِو ــْدَف  (420)َي

يف وصف يوم أنس :  ابن خفاجةوما أشهى اغتنام اللذة َزَمن الشباب ، يقول  

 )الطويل(

ـــــحِ  ـــــابِي َس ـــــل  لِلتََّص ـــــِه َذي  ْبُتهُ َفلِلَّ

 

َباِب َرطِيـُب      (421)َوَعيَّ  بَِهْكنَاِل الشَّ

لذة الشباب تجعله يرى كل ما هتواه نفسه جميالً ، وَيْبُلُغ َتَمام االستمتاع به ،  

د عبد الحال بن َالب بن َعطِيَّة الُمَحاِربِيّ يقول   هـ( : )البسيط(542)ت أبو ُمَحمَّ

ُْ َأْمــَرُ   ْلــ َْ  فِــي  َسـْقي ا لَِعْهــِد َشــَباُب 

 

ـــَحاُر   ـــيَِّ َأْس ـــالِي الَع ـــِه ، َوَلَي  َريَعانِ

ــنُُه   ُص َْ ــْذِو َأ ــْم َي ــَبا َل ــاُم َروِ  الَص  َأيَّ

 

ــْب َوالَهــَوِ َجــارُ    ََ ــاِل الُعْمــرِ   َوَروَن

ــا   يَِه رَّ ٍَ ــي َيْضــِميِن 
 َوالــنَّْفُس ُيــْركُِب فِ

 

ْهـِو إِْحَضـاُر   ا َلُه فِي َزَمـاِن اللَّ  (422)طِْرف 

ع 749)ت الَويَّاب ابنويجعل   هـ( الشباب مِْفَتاح كل خير ولذة ، يقول : )ُمَخلَّ

 البسيط(

ا  ــــــَباِب َعْصــــــر  ــــــِه َعْصــــــُر الشَّ  لِلَّ

 

ــــــــاِب   َْ لِلَخيــــــــرِ ُكــــــــلَّ َب  َفــــــــتَّ

ــــا   ــــِه ِحْفظ  ُْ فِي ــــْئ ــــا ِش ُْ َم ــــ  َحِفْظ

 

ــــــــاِب   ــــــــال َذَه ُْ َأَراُ  بِ ــــــــ  (423)ُكنْ

َبا قبل بمبادرة لذة العيش يف المدي ابن جابروينصح    نة المنورة َزَمَن الصِّ

 فواهتا ، يقول : )البسيط(

ــــاِم ُكــــالُغَرر  ِ ــــي األَيَّ
ــــاُم َطيَبــــَة فِ  َأيَّ

 

ــَررِ     ََ ــا  ــْدْنَيا َعَل ــِذ ِ ال ــْن َه ــُن ِم  َوَنْح
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ـــاُن ، َوال  ـــا الِحَس ـــَ  َلَيالِيَه ـــال َيُفْت  َف

 

اِر َفاْبَتــــِدرِ   اُمَهــــا ، َولِتِْلــــَ  الــــدَّ  َأيَّ

ــاإَِنـي َأرَ   ْهَر َقــْد َأْزَرِ بُِكـَل َفت   ِ الـدَّ

 

 (424)َولَّا ِصَباُ  ، َويِْلَ  األَْرُ  َلْم َيُزرِ  

َبا إِنَّما ُيوِحي َدائًِما   َماِن ، الذي يجود باألماين ؛ ألن الصِّ َباُب َصْفَو الزَّ ُيوِرُد الشَّ

 بأجمل ما يف الُعْمر .

 ج( َلذَُّة َتْحِصيِل الِعْلِم النَّاِفِع : 
ة ، يستعذب المرء يف سبيلها بذل  َغيُر َخاٍف أن يف طلب العلم وتثقيف العقل َلذَّ

ة تحصيل العلم النافع واالزدياد منه تؤدي إلى تحسين إدراك  الجهد ؛ ألنَّ َلذَّ

جودة الحياة ؛ فإنه ال يوجد شيٌء ألّذ من انفتاح باب الِعْلم للُمَتَعلِّم بعد ُمَداَوَمِة 

 ، إنه (425)« ال يجد الرجل َلّذَة اْلِعْلم َحتَّى يجوع وينسى ُجوَعه »  َطْرقِِه ، ولكن

َر طعامه وشرابه .  َيْطُلُب الِعْلَم ولو سافر يف طلبه األسفار ، وَأخَّ

ٌم من الخاصة والعامة ، ُيَشاُر إليه وُيَحاُل عليه ، وَينُْبُه » والَعالُِم يف األندلس  ُمَعظَّ

ألنَّه َيْطُلُب ذلك الِعْلم بَِباِعٍث مِْن َنْفِسِه َيْحِمُلُه على أن النَّاس ...  َقْدُرُه َوِذْكُرُه ِعنْدَ 

ْغل الذي يستفيد منه ، وُينِْفُق مِْن ِعنِْده َحتَّى َيْعَلَم  . ومن األدلة التي  (426) «َيْتُرَك الشُّ

يكون يف بيته  ُتْثَبت أهمية الكَِتاب يف األندلس أنه ُيْشَتَرُط فِيَمْن يتولى الرئاسة أن

 .   ( 427)ِخَزاَنة ُكُتب 

غ له والِجّد يف طلبه ، وإيثاره   وغيُر َخاٍف َأنَُّه ال ُبدَّ لطالب العلم من التََّفرُّ

ات ؛ َفإِنَّ الِعْلَم ُنوٌر ، والَجاِهُل َيَتَخبَُّط فِي الظَّالِم ،  على ما سواه مِْن سائر اللَّذَّ

َمل( ابن حزميقول   : )مجزوء الرَّ

ــــــــا   َج  ــــــــَياِء َأْعَم ــــــــُل األَْش  اِه

 

ـــــــَرِ َحيـــــــُع َيـــــــُدوُر    (428)ال َي
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ينشرها يف كل  -تشمل القرآن والسنة  -وَيْقُصُر َنِصيَبُه من الدنيا على علوٍم دينية 

 األرجاء ، يقول : )الطويل(

 َمنَـــــابِي ِمــــــَن الـــــْدْنَيا ُعُلــــــوم  َأُبْثَهــــــا  

 

 َوَأْنُشـــُرَها فِــــي ُكــــَل َبــــادُ َوَحاِضــــرِ   

ـــــا الُقـــــْرمِن َوالْســـــنَِن التِـــــي     ُدَعـــــاء  إَِل

 

 (429) َينَاَسا ِرَجال  ذِْكُرَها فِي الَمَحاِضر  

غ الكامل  الْسَميِسروقد تحدث   عن ُشُروط تحصيل الِعْلم ، وجعلها أربعة : التفرُّ

له ، واشتغال الِفْكر به َوْحَدُه ، وَحْمل النفس على دراسته وفهمه بعمق ، وأخذه 

 ْن منابعه عن العلماء الثَِّقات الحاملين له : )مجزوء الوافر( مِ 

  َأْرَبَعـــــــةٌ  الـــــــعِ ْلمِ  ُشـــــــُروطُ 

 

ـــــــــا    ُلَه ُغ َلـــــــــهْ  َفَأوَّ ـــــــــرُّ  التََّف

 َوَدْرٌس ُثـــــــــــــــــمَّ َفْهــــــــــــــــــٌم ُث  

 

ـــــــــهْ     ـــــــــِن الَحَمَل ـــــــــُه َع  مَّ َحْمُلَك

ـــــــــِه   ـــــــــْن فِي ـــــــــْن َتُك ـــــــــالٌث َم  َث

 

 (430)َوإاِلَّ َلــــــــــْم َينَــــــــــْل َأَمَلــــــــــْه   

انِيوَعَزَف   عن االنشغال باللهو ، وانصرف عن ُشْرِب الخمر ،  أَُميَّة الدَّ

ة تحصيل العلم ، يقول : )الوافر(  وانحصرت رغبته يف َلذَّ

 َعَزْفـــُت َعـــِن التََّشـــاُغِل بِــــالَمالِهي 

 

ـــهْ     ِويَّ ـــاِس الرَّ ـــْأِس َوالطَّ  َوَحـــثِّ الَك

ــــٍم     ــــِر ِعْل ــــي َغي ــــٌة فِ ــــي َرْغَب ــــا لِ  َفَم

 

ــــــْه تُ   ِويَّ  (431)نِيــــــُر َبــــــِديَهتِي فِيــــــِه الرَّ

أبو حفل وَيْكُسو الِعْلُم َحامَِلُه ُحَلالً َفاِخَرة ، وبِِه َحيَاُة الُعُقوِل ، يقول القاضي  

 هـ( : )السريع(603)ت ُعَمر الْسَلِميّ 

ــــاِخَره  ــــَل الَف ــــو الُحَل ــــُم َيْكُس  الِعْل

 

 (432) َوالِعْلُم ُيْحيِي األَْعُظـُم النَّـاِخَرهْ  
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ُذوَن بِِعْلِمِهْم ؛ فقد  أنه  أبو علي الحسن بن َحْسونَأَقرَّ وال شك يف أن العلماء َيَتَلذَّ

بعدما كرب يف السن ، عاد إلى ُرْشِدِه ، وَتاَب عن َغيِّه ، وأخذ َيْقَطُع َوْقَتُه يف تحصيل 

ًة سواه ، يقول : )الطويل(  العلم ، ال يبتغي َلذَّ

ِغــي ِســَوى الِعْلــِم َوَأْصــَبْحُت ال َأبْ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة   ُخطَّ

 

ـــِف    ـــي َموقِ ـــوه فِ ـــِذي َأْرُج ـــِه ال َفِفي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِر   (433)الَحْش

 

ا نظمه   يف شبابه : )الطويل( أبو حيان األندلسيومِمَّ

ــــِعيِر َواْقتِنَــــاُء الَمَعــــاِرِف   ألَْكــــُل الشَّ

 

ــاِرِف   ــْبِس الَمَط ــْلَوى َولِ ــَن السَّ ــذُّ مِ  َأَل

ـــــمٍ   ـــــَتْغٍن بِِعْل ـــــي َلُمْس ـــــهُ  َوإِنِّ  َجَمْعُت

 

 (434)َوَهيَهاَت َما ُيْغنِي َتلِيِدي َوَطاِرفِي  

ُة الُقْصَوى ، ويأيت باألدلة   ذَّ ُيوِصي بالحرص على طلب الِعْلم النَّافع ؛ فهو اللَّ

التي تؤكد نصيحته ؛ فإن أكل الشعير مصحوًبا باقتناء المعارف أكثر لذًة من تناول 

، ولبس أردية فاخرة من َخزٍّ  طيب الطعمطائر َأبيض حسن اللون السلوى ، وهو 

ُق للمرء االستغناء التاّم عن اآلخرين ، وَيْضَمُن َلُه  ، إضافة إلى أن جمع الِعْلم ُيَحقِّ

َحَياًة َغنِيَّة ، وذلك ما َيْعَجُز عنه الُمْسَتْحَدث من المال والموروث منه ، وَيْقُصُد 

 ُعُموم المال كله ، ال يستثني منه شيًئا .

نه ال يشتاق إال إلى الِعْلِم َوْحَدُه ؛ فانفراده يف ُصْحَبِة ِعْلِمِه ، ُيْشِعُرُه بَِتَماِم إ

 األُْنس ، وُيْمتُِع فِْكَرُه ، وَيْشَحُذ ِذْهنَُه ، يقول : )الطويل(

ــَوَرِ ــِن ال ــِدي َع ــرِي لُِبْع ــنِي فِْك  َومَنَس

 

ُْ إَِلا َشيُء ِسَوِ الِعْلِم َيائَِقا    (435)َفَلْس

هـ( بُِحبَِّها َلَتَمنَّى 757)ت أبو عبد اهلل محمد بن ُجَزيّ ولوال ثالثة أشياء ُشِغَف  

الَموَت الَعاِجل ، وهي : رواية الحديث النبوّي الشريف ، وتقييده بالكتابة ، 

 والفقه فيه : )الكامل(

ــ ــ والَل ٍَ  ِ ــ ال ــ ْد َق ُْ ُش ــا  بِ  ِغْف  ُحَبَه

 

ُْ  َما   وِردِيَمـ الَمنِيَّـةِ  و ِ َحـ يفِـ ِعْف
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ــيَ  ــةُ  َوِه ــِديِع لِ  الَرَواَي ــُه ، وَ  لَح  َكْتُب

 

 (436)الُمْهَتِدي  ْسُب َح  َذاكَ وَ  يهِ فِ  َوالِفْقهُ   

ث النبوي إنه َيْشُعُر بغاَيُة اإليناِس وَتَماِم الُمْتَعِة ِعنَْدَما ُيِجيُل َطْرَفُه فِي ُكُتب الحدي 

 فال َيِجُد الَمَلُل سبيالً إليه .َغَرائِب وَبَدائِع ؛ْن َيْلَتذُّ بَِما فيه مِ الشريف ؛ ليتفقه فيه ، 

َح   َتُه يف مطالعة الُكُتب ، وتقييد  المالقيّ  َرِضّي  بن أحمدوَصرَّ أنَّ َلذَّ

    غرائبها بَِقَلِمِه ، وَفْهم غوامضها ، واستخراج دفائنها ، يقول : )البسيط(

ـــا َم يِي َوإِنَّ ـــذَّ ـــب  كُ  َل ـــا أُ  ْت  َطالُِعَه

 

اأَ  ِميَوَخادِ    (437)َلِمـي قَ  ْصَريِينُ  يفِ  َبد 

إِنَّ الُمَتَعلِّم يعيش حياة فكرية أرقى من غيره ، ويقضي وقته بطريقة أجمل ،  

وعنده المقدرة على استغالل الوقت ؛ من فرط انشغاله بلذة تحصيل الِعْلم 

 وُمَداَرسته ؛ لذا يعيش يف ُمْتَعٍة ال تنفد .

نَْت اللذاُت التي ُتحَ  ُن إِْدَراَك َجوَدِة َتَضمَّ ُة اْغتِنَاِم الُفَرص ، سِّ إدارة الوقت : َلذَّ

ُة َتْحِصيِل الِعْلِم النَّافِِع .  َباِب ، وَلذَّ ُة الشَّ  وَلذَّ

،  (438)«  حياته متضمنات لقيمة إدراكه عند الفرد هبا يشعر نشوة »واللذة : 

ة إلى الشعور بجودة الحياة  ذَّ نَّ ُهنَاك ارتباًطا وثيًقا بين ؛ َفإِ وقد أدى الفوز باللَّ

ة وجودة الحياة ، وُكلٌّ مِنُْهَما ُيَسبُِّب اآلخر ؛ فالفوز باللذة يؤدي إلى  ذَّ الفوز باللَّ

 جودة الحياة ، وجودة الحياة تؤدي إلى الفوز باللذة .

ة  ن الِصحَّ إن الفوز باللذة يمنح السعادة ، التي َتْرَفع الَمنَاعة ، وُتَحسِّ

ي العالقات اإلنسانية ، وتجعل المجتمع أكثر تعاوًنا الِجْسمِ  يَّة والنَّْفِسيَّة ، وُتَقوِّ

وتماسًكا وسالمًة ، وأقّل ُعنًْفا ، وُتْكِسُب المرَء مهارة َحّل المشكالت بسرعة ، 

 ومن َثمَّ تحقيق األهداف ، والشعور بجودة الحياة .
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ة ، التي َتُدلُّ على التََّشبُّث بالحياة ، َتَغنَّى ُشعَ  َراُء األَْنَدلس بَِتَرانِيم الَمَسرَّ

 بوصفه مظهًرا من مظاهر و
ّ

بوسعنا النظر إلى تفكير شعراء األندلس اإلبداعي

التغيُّر الثقايفّ ، ُيَمثُِّل إضافًة جديدة إلى حصيلة الحضارة القائمة ، َتْسَتنُِد إَِلى 

 ع . َفْلَسَفِة اإلبدا

 ، 
ّ

ِة َيْظَهُر بصورة ُمَكثََّفة يف الشعر األندلسي ذَّ والواقع أن إِنَّ السعي للفوز باللَّ

 ، وجودة الحياة( وثيق الصلة باآلخر ، وقد 
ّ

كاِل األَْمَريِن : )التفكير اإلبداعي

ة( ، التي  ذَّ ُلِس ال َيطِيُب لُِشَعَراِء األَْندَ َدَعْت إليهما حاجة واحدة وهي )الفوز باللَّ

 .الُمْبِدُعوَن العيُش إال هبا 

ِة يف الشعر  وقد أثبت البحُث وجوِد عالقِة ارتباٍط َوثِيَقٍة بيَن الَفوِز باللَّذَّ

 ؛ فقد 
ّ

 والتفكير اإِلْبَداِعي
ّ

ِة على ارتفاع مستوى التفكير األندلسي ذَّ َدلَّ الَفوُز بِاللَّ

 عند شعراء األندلس ، الذي َأدَّى 
ّ

 إلى تحسين جودة الحياة .  –ره بدو –اإلبداعي

ة َتَميَُّزوا  ذَّ والُمالَحظ َأنَّ مجموعة الُمْبِدِعيَن من ُشَعَراِء األندلس َطالِبِي اللَّ

ه  يَّة ، منها : تقدير الذات ، والتفاؤل ، واالستقالل يف التفكير ، والتوجُّ
بسماٍت َعْقلِ

بالنفس ، وهذا َيْعكِس مستًوى لإلنجاز ، والميل إلى المغامرة الُمثِيَرة ، والثقة 

 عالًيا من اإلحساس بجودة الحياة لديهم .

 
ّ

ة يف الشعر األندلسي ذَّ  ، َمْتُبوًعا باإلنجاز ، َسَبٌب للفوز باللَّ
َّ

إِنَّ التَّْفكِيَر اإِلْبَداِعي

إلى تنشيط مراكز االستمتاع يف الُمّخ ؛ لُِحُدوِث ِخْبَرٍة  -بَِدوِرِه  –؛ مما يؤدي 

َعة ، وتوليِد َحاالٍت مَِزاِجيَّة سعيدة ؛ فيبدأ الَمْرُء يف التعبير عن السرور ، وتزيد ُمْمتِ 

  أحكاُم الشعور بجودة الحياة بَِوجٍه َعاّم .
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ِة  ذَّ ُر إِنَّ الَفوَز بِاللَّ ُروَر إَِلى الَقْلِب ، وُيَؤثِّ َتأثِيًرا  -َيْشَرُح النَّْفَس ، وُيْدِخُل السُّ

ضرورة نفسيَّة ُتْعِطي إحساًسا بالسعادة ل اإلنسان وجسمه َمًعا ؛ فهو يف عق -َنافًِعا 

ق إشباًعا نفسيًّا للحاجات  االجتماعيَّة والجسميَّة والعقليَّة ، وهذا يؤدي ، وُتَحقِّ

 ، والتقدير من 
ّ

ة النفسيَّة والجسميَّة ، والشعور باألمن النفسي حَّ إلى االرتقاء بالصِّ

ض لالضطرابات النفسيَّة ؛ فَيْشُعر الَمْرُء بزيادة النشاط اآلخرين ، والَحّد من ا لتََّعرُّ

 ، 
ّ

ة ؛ وتعلو قدرته على التفكير اإلبداعي ة والُقوَّ ة )َلذَّ ذَّ وبذلك ننتقل من الفوز باللَّ

ة النفس( ، وهي الشعور بجودة الحياة .  الَحَواس( إلى الَمنَْفَعة )َلذَّ

َرات لقد أثبت الُمْبِدُعوَن من شعراء ا ألندلس ُقْدَرَتُهْم على التكيُّف مع الُمَؤثِّ

ائِدة يف المجتمع   والقيِم السَّ
ّ

يَّة الُمَتَغيَِّرة ، والتََّواُفِق َمَع الُعْرف االْجتَِماِعي
البِيئِ

 ، وأقوى اهتماًما بما 
ّ

)ُسْلَطة الُمْجَتَمع( ، بوصفهم أكثَر ميالً إلى التفكير اإلبداعي

ة القديمة المألوفة ، بل نزعوا ُيَخالُِف الَمْأُلو ذَّ  -يف َدَأٍب  -ف ؛ لذا لم يكتفوا باللَّ

ات المبتكرة ؛ من أجل تحسين جودة الحياة ، بوصفهم  نحو التغيير ؛ للفوز باللَّذَّ

يملكون القدرة على تحسين الواقع وتقديم الجديد ؛ فهم يجهدون أنفسهم من 

ة .أجل تحقيق اإلنجاز ، الذي يتمثل يف الفوز  ذَّ  باللَّ

َزة على اإلبداع ؛ جاء شعراُء األندلس المبدعون طالبو  وألن بيئة األندلس ُمَحفِّ

ة بأفكاٍر جديدة غير مسبوقة ، خرجت عن َتَوقَُّعات اآلخرين ، وساعدهم  ذَّ اللَّ

َعاَبة ، ونجحوا يف إظهار اختالفهم عن اآلخرين ، من  على ذلك َميُلُهْم إلى الدُّ

ة .خالل إبداعهم ا ذَّ  لذي َتَجلَّى يف إيجاد وسائل جديدة للفوز باللَّ
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 وجهاِن لعملة واحدة ؛ و
ّ

ة والتفكير اإلبداعي ذَّ نستطيع أن نقول إِنَّ الَفوَز باللَّ

ة  ذَّ ة ، وُكّل ما يؤدي إلى الفوز باللَّ ذَّ فإنَّ التفكيَر اإلبداعي يؤدي إلى الفوز باللَّ

ن إدراك جودة الحياة ؛ فالتفك يؤدي إلى تحسين إدراك  -إذن  -ير اإلبداعي ُيَحسِّ

 جودة الحياة .

ًما َصاِعًدا ُمتَِّصالً من التفكير اإلبداعي ،  ُمتَِّجًها إلى الفوز َفَكَأنَّ ُهنَاك ُسلَّ

ة ي باللَّذَّ  إلى َجوَدِة الَحَياة . –يف هناية اإلمر  –، ُيَؤدِّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 الفَوزُ بِاللَّذَّة فِي الشِّعْرِ األَنْدَلُسِيِّ، وَعِالقَتُهُ بِالتَّفْكِيرِ اإلِبْدَاعِيِّ وَجَودَةِ الحَيَاة 
 

 

 
 

 

 

 احلواشي
                                                

ى به وراجعه هيثم حليفة الطعيمي ، المكتبة ( أبو حيان التوحيدي : اإلمتاع والمؤانسة ، اعتن1)

 . 1/333م ، 2011 -هـ 1432العصرية ، صيدا ، بيروت ، 

( كليفورد ر . أندرسن : طريقك إلى الصحة والسعادة ، ترجمة شاكر خليل نصار ، دار 2)

  . 36م ، ص 1970،  4الشرق األوسط للطبع والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط

تشنكو : أخالقيات السعادة ، ترجمة يوسف إبراهيم الجهماين ، دار ( كيريل نيشيف ، فول3)

 . 58م ، ص 1998،  1حوران للطباعة والنشر والتوزيع ، سورية ، دمشق ، ط

تعريب عبد المنعم محمد الزيادي ، مكتبة الخانجي ، ( لورنس جولد : استمتع بالحياة ، 4)

 . 13م ، ص 1996 -هـ 1417،  2القاهرة ، ط

َكَويه : هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، حققه وشرح غريبه ابن الخطيب ، مكتبة ( مِْس 5)

 .   112م ، ص 1978 -هـ 1398،  1الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط

( أندريه كريسون : المشكلة األخالقية والفالسفة ، ترجمة عبد الحليم محمود ، أبو بكر 6)

 . 222م ، ص 1979 -هـ  1399ذكري ، مطابع دار الشعب ، القاهرة ، 

 .  111( مِْسَكَويه : هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، ص 7)

 .   112( المصدر السابق ، ص 8)

 . 37، ص ( لورنس جولد : استمتع بالحياة 9)

( أبو َحيَّان التوحيدّي : البصائر والذخائر ، تحقيق ِوَداد الَقاِضي ، دار صادر ، بيروت ، 10)

 . 2/173م ، 1988 -هـ 1408،  1ط

( انظر : السيد محمد بدوي : األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع ، دار المعرفة 11)

 . 46م ، ص 2000الجامعية ، اإلسكندرية ، 

 .  92 – 91( انظر : مِْسَكَويه : هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، ص 12)

،  المية للطباعة والنشرالدار اإلس: مقدمة يف علم األخالق ،  محمود حمدي زقزوق( 13)

 . 50م ، ص 1984المنصورة ، 

 .  2/36( أبو حيان التوحيدّي : اإلمتاع والمؤانسة ، 14)

 ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، األردن ، عمان ، طمصطفى حسيبة ( 15)
ّ

،  1: الُمْعَجُم الَفْلَسِفي

 . 53م ، ص 2009

 . 55االجتماع ، ص ( السيد محمد بدوي : األخالق بين الفلسفة وعلم 16)

 ، دار الكتاب اللبناين ، بيروت ، لبنان ، مكتبة المدرسة ، 17)
ّ

( جميل صليبا : الُمْعَجُم الَفْلَسِفي

 . 1/124م ، 1982،  1بيروت ، لبنان ، ط
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والنشر ، القاهرة ،  للرتجمة عربية ( انظر : إسماعيل مظهر : فلسفة اللذة واأللم ، كلمات18)

 . 73م ، ص 2012

 .1/657انظر : جميل صليبا : المعجم الفلسفي ،  (19)

 . 53: المعجم الفلسفي ، ص مصطفى حسيبة ( 20)

 . 55( السيد محمد بدوي : األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع ، ص 21)

 . 53، ص المرجع السابق ( 22)

هرة ، ( توفيق الطويل : فلسفة األخالق ؛ نشأهتا وتطورها ، دار النهضة العربية ، القا23)

 .  55م ، ص 1976

 . 64( انظر : إسماعيل مظهر : فلسفة اللذة واأللم ، ص 24)

 . 94( كيريل نيشيف ، فولتشنكو : أخالقيات السعادة ، ص 25)

( جالل الدين سعيد : ُمْعَجُم الُمْصَطَلَحات والشواهد الفلسفية ، دار الجنوب للنشر ، 26)

 . 393تونس ، د . ت ، ص 

 . 67ل مظهر : فلسفة اللذة واأللم ، ص ( انظر : إسماعي27)

 . 111( انظر : أندريه كريسون : المشكلة األخالقية والفالسفة ، ص 28)

 ؛ أرسطو والمدارس المتأخرة ، دار المعرفة 29)
ّ

ان : َتاِريخ الِفْكر الَفْلَسِفي  َأُبو َريَّ
ّ

د َعلِي ( ُمَحمَّ

 .   2/269م ، 1972 -هـ 1391،  3الجامعية ، اإلسكندرية ، ط

 . 85( كيريل نيشيف ، فولتشنكو : أخالقيات السعادة ، ص 30)

( انظر : سعيد مراد : نظرية السعادة عند فالسفة اإلسالم ، عين للدراسات والبحوث 31)

   م . 2001،  1اإلنسانية واالجتماعية ، القاهرة ، ط 

وتقديم وتعليق محمد عبد  ( انظر : يعقوب الكندي : رسائل الكِنِْدي الَفْلَسِفيَّة ، تحقيق32)

م ، 1950 -هـ 1369مزيدة ومنقحة ،  2الهادي أبو ريدة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط

1/122    . 

اِزي : َرَسائِل َفْلَسِفيَّة ؛ ُمَضاٌف إليها قَِطًعا مِن ُكُتبِه الَمْفُقودة ، تحقيق  (33) انظر : أبو َبْكر الرَّ

دار اآلفاق الجديدة ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة لجنة إحياء الرتاث العربي يف 

 .   144،  142م ، ص  1982 -هـ  1402الخامسة ، 

 .   101المصدر السابق ، ص  (34)

 .  102، ص المصدر نفسه  (35)

( انظر : َأُبو َنْصر الَفاَرابِي : رسالة التنبيه على سبيل السعادة ، دراسة وتحقيق سحبان 36)

 م .1987،  1خليفات ، منشورات الجامعة األردنية ، عمان ، ط

 .  74( مِْسَكَويه : هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، ص 37)

 . 52( المصدر السابق ، ص 38)

 . 54( المصدر نفسه ، ص 39)
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( ، دار 22اإلشارات والتنبيهات ، تحقيق سليمان دنيا ، سلسلة ذخائر العرب )( ابن سينا : 40)

 .  11/ 4،  م 1968،  2ف ، القاهرة ، طالمعار

 .  9 – 7/ 4( انظر : المصدر السابق ، 41)

طِيِب ، تحقيق إحسان عباس ، دار صـادر ، 42) ِرّي : َنْفح الطِّيب مِْن ُغْصِن األَْنَدُلِس الرَّ ( المقَّ

 .3/496م ،1988 -هـ 1408بيروت ، 

 . 4/374( المصدر السابق ، 43)

َقلِّي ، جمع وتحقيق فوزي عيسى ، من تراثنا الشعري ( فوزي عيسى : ِديوَ 44) ْعر الصَّ ان الشِّ

( ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري ، الكويت ، دار الوفاء لدنيا 1)

 . 236م ، ص 2007،  1الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، ط

راسة علي الغريب محمد الَغَزال : شعر يحيى بن حكم الغزال ، جمع وتوثيق ود (45)

 .  230، صم 2004،  1الشناوي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط

ْلَمانِي ، تحقيق محمد مفتاح ، دار 46) ين ْبن الَخطِيب السَّ ( ابن الخطيب : ِديَوان لَِسان الدِّ

 .1/123م ، 1989 -هـ 1409،  1الثقافة ، الدار البيضاء ، ط

قيسي األندلسي ، تحقيق جمعة شيخة ومحمد الهادي ( البسطي : ديوان عبد الكريم ال47)

الطرابلسي ، المؤسسة الوطنية للرتجمة والتحقيق والدراسات )بيت الحكمة( ، تونس ، 

 . 63م ، ص 1988

( فيكتور فرانكل : اإلنسان يبحث عن المعنى ؛ مقدمة يف العالج بالمعنى )التسامي 48)

م عبد العزيز القوصي ، دار القلم ، الكويت ، بالنفس( ، ترجمة طلعت منصور ، مراجعة وتقدي

 .  190م ، ص 1982 -هـ 1402،  1ط

 . 317/ 1( جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، 49)

 ( المصدر السابق ، الصفحة نفسها .50)

( محمد بكر نوفل ، محمد قاسم سفيان : دمج مهارات التفكير يف المحتوى الدراسي ، 51)

 . 39م ، ص2001 -هـ 1423،  1دار المسيرة ، عمان ، ط

 . 1/31( جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، 52)

َمُه وَعلََّق عليه أحمد 53) اِعِر ، َقدَّ ائِر فِي أََدِب الَكاتِِب َوالشَّ ( ابن األثير الِجْزِرّي : الَمَثُل السَّ

 . 2/37الحويف وبدوي طبانه ، دار هنضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، د . ت ، 

البيان والتبيين ، تحقيق وشرح عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ، القاهرة جاحظ : ( ال54)

 .  90 – 1/89م ، 1998 -هـ 1418،  7، ط

( انظر : فرج عبد القادر طه وآخرون : معجم علم النفس والتحليل النفسي ، دار النهضة 55)

 .  136، د . ت ، ص  1العربية ، بيروت ، ط
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عم الكناين : سيكولوجية الطِّفل الُمْبِدع ، دار المسيرة للنشر والتوزيع ( ممدوح عبد المن56)

 .   87م ، ص 2011 -هـ 1432،  1والطباعة ، عمان ، األردن ، ط

 . 1/313( جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، 57)

دبي ، ( انظر : عبد اهلل طه الصايف : التفكير اإلبداعي بين النظرية والتطبيق ، نادي جازان األ58)

 يف الفضل : اإلبداع الحسين عبد . مؤيد 89م ، ص 1997،  1المملكة العربية السعودية ، ط

 . 17م ، ص 2009،  1ط ، األردن ، للنشر والتوزيع اإلدارية ، إثراء القرارات اتخاذ

( انظر : فرويد : حيايت والتحليل النفسي ، ترجمة مصطفى زيور ، عبد المنعم المليجي ، 59)

م . فرويد : الموجز يف التحليل النفسي ، تقديم محمد 1994،  4عارف ، القاهرة ، طدار الم

عثمان نجايت ، ترجمة سامي محمود علي ، عبد السالم القفاش ، مراجعة مصطفى زيوار ، 

 م .2000مكتبة األسرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

الفني يف الشعر خاصة ، دار المعارف ،  ( مصطفى سويف : األسس النفسية لإلبداع60)

 بونتاليس.  ب.  وج البالنش جان.  198 – 195م ، ص 1959مزيدة ومنقحة ،  2القاهرة ، ط

: معجم مصطلحات التحليل النفسي ، ترجمة مصطفى حجازي ، المؤسسة الجامعية 

 . 176 – 173م ، ص1987 -هـ 1407منقحة ،  2للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

( مجمع اللغة العربية : مجموعة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع ، الهيئة 61)

 . 19/72م ، 1977 -هـ 1397العامة لشؤون المطابع األميرية ، القاهرة ، 

( انظر : طارق بن عبد العالي بن صمل السلمي : األسلوب المعريف )الرتوي/االندفاع( 62)

لدى عينة من طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة ، متطلب  والتفكير االبتكاري

تكميلي لنيل رسالة ماجستير ، كلية الرتبية ، جامعة أم الُقَرى ، المملكة العربية السعودية ، 

 .46 - 45م ، ص 2003 -هـ 1424

 . 46( انظر : المرجع السابق ، ص 63)

بداعية يف فن التصوير ، سلسلة عالم المعرفة ( انظر : شاكر عبد الحميد : العملية اإل64)

 – 82م ، ص 1987( ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، يناير 109)

83. 

 – 337( انظر : مصطفى سويف : األسس النفسية لإلبداع الفني يف الشعر خاصة ، ص 65)

363 . 

 . 11م ، ص 2007لحديثة ، القاهرة ، مراد وهبه : المعجم الفلسفي ، دار قباء ا( انظر : 66)

( محمود عبد الحليم منسي ، علي مهدي كاظم : تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى 67)

طلبة الجامعة يف سلطنة ُعَمان ، أماراباك ، مجلة علمية محكمة تصدر عن األكاديمية األمريكية 

 . 41م ، ص 2010ل ، العربية للعلوم والتكنولوجيا ، المجلد األول ، العدد األو
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( حبيب مجدي عبد الكريم : فعالية استخدام تقنيات المعلومات يف تحقيق أبعاد جودة 68)

الحياة لدى عينات من الطالب العمانيين ، وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة ، جامعة 

 . 84م ، ص 2006ديسمرب  19 -17السلطان قابوس ، سلطنة عمان ، 

(69) Cummins, R. A : Assessing quality of life. In R.I. Brown (Ed), 

Quality of life for people with disabilities: Model research, and 

practice ,Cheltenham , U.KL Stanley Thornens , 1997 , pp.116-150. 

(70) Donvan , J : Reporting on quality Of Life In Randomized 

Controlled Trials : Bibliographic Study : British Medical Journal , 

1998 ,Vol.317, pp.1191-1195. 

(71)World Health Organization : International classification of 

impairments, activities , and participation : A manual of 

disablement and health.(On-line).Available at www.who.int , 

Retrieved :March 23,2004. 

( محمود عبد الحليم منسي ، علي مهدي كاظم : تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى 72)

 . 45طلبة الجامعة يف سلطنة ُعَمان  ، ص 

 . 19م ، ص 1978( مصطفى فهمي : التكيف النفسي ، مكتبة مصر ، القاهرة ، 73)

 . 168 - 167ر األعراق ، ص ( مِْسَكَويه : هتذيب األخالق وتطهي74)

( انظر : هانم مصطفى محمد : تحسين جودة حياة الطالب باستخدام برنامج إرشادي قائم 75)

 .196 - 157م ، ص2009( ، 14على نظرية االختيار ، مجلة كلية الرتبية ، اإلسماعيلية ،  ع )

 . 1/48( جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، 76)

)77) Glasser, w : choice theory : A new psychology of personal 

freedom. New york , Harper Collins , 1998 . 

 . 1/671( انظر : جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، 78)

)79) Ventegodt, S., Andersen, N.J.: quality of  life theory I.The IQ 

OL theory: An Integrative theory of the global quality of life 

concept. The scientific: world Journal ,2003,3:1030-1040. 

 يحيى : تقنين مقياس جودة الحياة لمحمود منسي وعلي كاظم الحفيظي ( انظر : عبد80)

 اإلنسانية العلوم على الطلبة الجامعيين ؛ دراسة ميدانية بجامعة الجلفة ، رسالة ماجستير ، كلية

م 2016الديمقراطية ،  ، ورقلة ، الجمهورية الجزائرية ، مرباح قاصدي واالجتماعية ، جامعة

 . 37 – 35، ص 
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)81) Sirgy, M., J., Dennis cole, Rustan, H., lee meadw, D., Regt Z, 

M. your surat, D.: A life satisfaction measure. New Jersey, 

Percent.Ue-Hall,1995, p.259. 

يم : آفاق جديدة يف دراسة اإلبداع ، وكالة المطبوعات ، الكويت عبد الستار إبراه( انظر : 82)

 . 30 -20،  د . ت ، ص

ة ، ما بعد البنيويَّة( 83) ( ريتشارد وولين : مقوالت النقد الثقايف )مدرسة فراكفورت ، الُوُجوِديَّ

 . 265م ، ص 2016،  1، ترجمة محمد عناين ، المركز القومي للرتجمة ، القاهرة ، ط

  : طوق الحمامة يف األلفة واألالف ، مكتبة عرفة ، دمشق ، ( ا84)
ّ

هـ 1349بن حزم األَْنَدُلِسي

 . 15، ص  م1931 -

 ( المصدر السابق ، الصفحة نفسها .85)

( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، صححه وقدم له إحسان عباس ، دار صادر ، 86)

 . 19م ، ص 1960  -هـ 1379بيروت ، 

انِي ، جمع ( أمية بن أبي 87) ْلت ُأَميَّة ْبن َعْبد الَعِزيز الدَّ الصلت الداين : ديوان الَحكِيم َأبِي الصَّ

 . 74م ، ص 1974وتحقيق وتقديم محمد المرزوقي ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 

(88)  
ّ

َقاق الَبَلنِْسي  : ديوان ابن الزَّ
ّ

قَّاق الَبَلنِْسي دار  ، تحقيق عفيفة محمود ديراين ،ابن الزَّ

 . 128، ص  م1989 -هـ 1409الثقافة ، بيروت ، لبنان ، 

، تحقيق السيد مصطفى غازي ، منشأة المعارف ، ( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة 89)

 . 242، صم 1960اإلسكندرية ،

 . 292( المصدر السابق ، ص90)

 .  359،  141( انظر : المصدر نفسه ، ص 91)

ِرّي : َنْفح الطِّيب 92)  .  4/177، ( المقَّ

افِر ، نشر عبد القادر 93) ة ُمَحيَّا األدب السَّ ( صفوان التجيبي الُمْرِسي : َزاد الُمَسافِر وُغرَّ

 .30م ، ص 1939  -هـ 1358محداد ، ط بيروت ، 

 : ديوان94)
ّ

 ، تحقيق َحيَّان أبي ( أبو َحيَّان األندلسي
ّ

 وخديجة مطلوب أحمد األندلسي

 . 324م ، ص 1969 -هـ 1388،  1بغداد ، طالعاين ،  الحديثي ، مطبعة

( ابن خاتمة : ديوان ابن خاتمة األنصاري ؛ ورسالة )الفصل العادل بين الرقيب والواشي 95)

َم له محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ،  والعاذل( ، حققه وشرحه وَقدَّ

 . 110 – 109م ، ص 1994 -هـ 1414،  1دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط

( ابن جابر : ديوان المديح النبوي وديوان َنَفائِس الِمنَح وَعَرائِس الِمَدح ، تحقيق محمد 96)

 .    447م ، ص 2005 -هـ 1426،  1طيب خطاب ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط

 .    314، ص المصدر السابق ( 97)

 .   89الُمْبِدع ، ص  ( ممدوح عبد المنعم الكناين : سيكولوجية الطِّفل98)
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 .   95( انظر : المرجع السابق ، ص 99)

( مؤلف مجهول : أخبار مجموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة هبا 100)

بينهم ، تحقيق إبراهيم اإلبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناين ، بيروت 

 . 107، ص م1989 -هـ 1410،  2، لبنان ، ط

(101)  : 
ّ

ديوان ابن عبد ربه ، جمعه وحققه وشرحه محمد رضوان ابن عبد َربِّه األندلسي

 . 151 – 150م ، ص 1987 -هـ 1407،  2الداية ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط

( ابن هانئ األندلسي : تبيين المعاين يف شرح ديوان ابن هانئ األندلسي المغربي ، 102)

 . 356هـ  ، ص 1352مطبعة المعارف ومكتبتها ، القاهرة ،  تحقيق زاهد علي ،

َقلِّي 103) ْعر الصَّ  . 235، ص ( فوزي عيسى : ِديَوان الشِّ

 ، حققه وعلق عليه وقدم له محمود 104)
ّ

اج القسطلي  : ديوان ابن َدرَّ
ّ

اج القسطلي ( ابن َدرَّ

 .  434، ص  م1961 -هـ 1381،  1علي مكي ، منشورات المكتب اإلسالمي ، دمشق ، ط

 3( ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ط6( زكريا إبراهيم : الُمْشكَِلُة الُخُلِقيَّة ، مشكالت فلسفية )105)

 . 166م ، ص 1980، 

 ، ص 106)
ّ

اج القسطلي  : ديوان ابن َدرَّ
ّ

اج القسطلي  . 130( ابن َدرَّ

الة محمد حلمي البادي : شعر ابن عمار األندلسي ؛ جمع وتوثيق ودراسة ، رس (107)

 . 272م ، ص 1990ماجستير، كلية دار العلوم ، جامعة القاهرة ، 

( ابن اللبانة : ديوان ابن اللبانة الداين ؛ مجموع شعره ، جمع وتحقيق محمد مجيد 108)

م ، ص 2008،  2السعيد ، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان ، المملكة األردنية الهاشمية ، ط

50 – 51  . 

ِرّي :109)  . 1/650َنْفح الطِّيب ،  ( المقَّ

 : ديوان األعمى التطيلي ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت 110)
ّ

( األعمى التطيلي

 .  95م ، ص 1989 -هـ 1409، لبنان ، 

 ، ص 111)
ّ

َقاق الَبَلنِْسي  : ديوان ابن الزَّ
ّ

قَّاق الَبَلنِْسي  . 173( ابن الزَّ

 . 17 ( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة ، ص112)

 .348( المصدر السابق ، ص 113)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 114)  . 16 – 4/15( المقَّ

 . 4/173( المصدر السابق ، 115)

( ابن سهل اإلشبيلي : ديوان إبراهيم بن سهل اإلشبيلي ، حققه ورتبه محمد فرج دغيم ، 116)

 .  108م ، ص 1998،  1دار الغـرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط
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َم له يوسف علي طويل ( ابن 117) الَخطِيب : اإِلَحاَطُة فِي َأْخَباِر َغْرَناَطة ، شرحه وضبطه وَقدَّ

 -هـ 1424،  1، منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 . 3/111م ، 2003

ْلَمانِي ، 118) ين ْبن الَخطِيب السَّ  . 1/123( ابن الخطيب : ِديَوان لَِسان الدِّ

 .   315( ابن جابر : ديوان المديح النبوي وديوان َنَفائِس الِمنَح وَعَرائِس الِمَدح ، ص 119)

( ابن َزْمَرك : ديوان ابن َزْمَرك األندلسي ، تحقيق محمد توفيق النيفر ، دار الغرب 120)

 . 382م ، ص 1997 -هـ 1418،  1اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط

 . 362( المصدر السابق ، ص 121)

اِهن والَهاِجس ، 122) ( انظر : ابن َعْبد الَبّر : َبْهَجة الَمَجالِس ، َوُأْنس الُمَجالِس ، وَشْحذ الذَّ

م 1982 -هـ 1402،  2تحقيق محمد مرسي الخولي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 ،1/121 . 

 . 1/120، المصدر السابق  (123)

ون ، تقديم وتعليق محمد بن شريفة ، سلسلة الرتاث ، ( ابن ُفْرُكون : ديوان ابن ُفْركُ 124)

 . 150م ، ص 1987 -هـ 1407،  1مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، الرباط ، ط

 – 339( انظر : مصطفى سويف : األسس النفسية لإلبداع الفني يف الشعر خاصة ، ص 125)

340 . 

م ، 1984، 4بة غريب ، القاهرة ، ط ( عز الدين إسماعيل : التفسير النفسي لألدب ، مكت126)

 .62ص

 هـ( ، وتمام البيت : )الطويل(105( الشعر لألحوص األنصاري )ت127)

ٌة         َوُكـلُّ َجـِديٍد ُتْسَتَلذُّ َطَرائُِفهْ   َما لَِجِديِد الَموِت َيا بِْشُر َلذَّ

ه عادل سليمان جمال انظر : األَْحَوص األَْنَصاِرّي : شعر األحوص األنصارّي ، جمعه وحقق -

م ، 1990 -هـ 1411مزيدة ومنقحة ،  2، قدم له شوقي ضيف ، مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

 . 201ص 

َم له وعلق عليه نعيم حسين زرزور ، دار الكتب العلمية  الميداين : مجمع األمثال ، (128) قـَدَّ

 .  2/304، م 1988 -هـ 1408،  1، بيروت ، لبنان ، ط

رِ 129)  .   3/579ّي : َنْفح الطِّيب ، ( المقَّ

(130)  : 
ّ

 . 171ديوان ابن عبد ربه ، ص ابن عبد َربِّه األندلسي

 ، ص 131) 
ّ

اج القسطلي  : ديوان ابن َدرَّ
ّ

اج القسطلي  .  436( ابن َدرَّ

 . 411، ص المصدر السابق  (132)

ِخيَرة يف محاسن أهل الَجِزيَرة ، تحقيق إحسان عبا133) ام : الذَّ س ، دار الثقافة ، ( ابن َبسَّ

 .  1/1/557،  م1979 -هـ 1399،  1بيروت ، ط

 . 263محمد حلمي البادي : شعر ابن عمار األندلسي ؛ جمع وتوثيق ودراسة ، ص  (134)
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 . 174/ 1الميداين : مجمع األمثال ، ( انظر : 135)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 136)  . 4/72( المقَّ

َبُه عبد الرحمن ياغي ، دار ( ابن رشيق القيرواين : ديوان ابن رَ 137)  ، جمعه وَرتَّ
ّ

ِشيق الَقيَرَوانِي

 . 44 – 43م ، ص 1989 -هـ 1409الثقافة ، بيروت ، لبنان ، 

َقُه وَعلَّق عليه حسين ُيوُسف 138) ( ابن َخاَقان : َقالئُِد الِعْقيَاِن َوَمَحاِسُن األَْعَياِن ، َحقَّ

 . 1/82م ، 1989 -هـ 1409،  1خرُيوش ، مكتبة المنار ، األردن ، ط

ِخيَرة 139) ام : الذَّ  . 50 – 2/1/49، ( انظر : ابن َبسَّ

( الُمْعَتِمد بن َعبَّاد : ديوان الُمْعَتِمد بن َعبَّاد ؛ ملـك إِْشبِيلِية ، تحقيق حامد عبد المجيد 140)

،  4ط وأحمد أحمد بدوي ، راجعه طه حسين ، مطبعة دار الكتب والوثائق القوميَّة ، القاهرة ،

 . 39م ، ص 2002 -هـ 1423

 . 102، ص المصدر السابق  (141)

 . 98( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، ص 142)

َر المعنى نفسه عند أبي األصبغ بن سعيد يف قوله : )الطويل(   وقد َتَكرَّ

 الُِث َوَبينَُهَمـا مِْن ِسْحـِر َعينَيِه ثَ   َفُسْكَراِن : مِْن َخْمٍر َومِْن َرْشِف ِريِقِه  

ِخيَرة ،  - ام : الذَّ  . 2/1/209انظر : ابن َبسَّ

 . 193( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، ص 143)

 . 431( المصدر السابق ، ص 144)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 145)  . 4/192( المقَّ

 . 192 -4/191( المصدر السابق ، 146)

وفِي ؛ الِحْكَمة فِي ُحدُ 147) ود الَكلَِمة ، ندرة للطباعة والنشر ، ( سعاد الحكيم : الُمْعَجم الصُّ

 . 1031م ، ص 1981 -هـ 1401، 1بيروت ، لبنان ، ط

 : ديوان148)
ّ

 ، ص  َحيَّان أبي ( أبو َحيَّان األندلسي
ّ

 . 177األندلسي

 . 98( ابن خاتمة : ديوان ابن خاتمة األنصاري ، ص 149)

 . 4/99ابن الَخطِيب : اإلحاطة ،  (150)

،  4الُهَو ، ترجمة محمد عثمان نجايت ، دار الشروق ، بيروت ، ط( فرويد : األََنا و151)

 . 20م ، ص 1982 -هـ 1402

( ميشيل فوكو : استعمال اللذات ، ترجمة جورج أبو صالح ، مراجعة مطاع 152) 

 . 25م ، ص 1991صفدي ، مركز اإلنماء القومي ، بيروت ، 

 . 338يف الشعر خاصة ، ص  ( انظر : مصطفى سويف : األسس النفسية لإلبداع الفني153)
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مكتبة مصر ، ( ، 2مجموعة مشكالت فلسفية )زكريا إبراهيم : مشكلة اإلنسان ،  (154)

 . 98م ، ص 1972القاهرة ، 

 . 393( جالل الدين سعيد : معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية ، ص 155)

اف اصطالحات الفنون والعلوم ، تقديم وإشر156) اف ومراجعة ( التهانوي : موسوعة َكشَّ

 .   1403/ 2م ، 1996،  1رفيق العجم ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط

 .  87( ممدوح عبد المنعم الكناين : سيكولوجية الطِّفل الُمْبِدع ، ص 157)

اِهن والَهاِجس ، 158) ( أبو عمر بن عبد الرب : َبْهَجة الَمَجالِس ، َوُأْنس الُمَجالِس ، وَشْحذ الذَّ

2/191 . 

اِعِر ، ( 159) ائِر فِي أََدِب الَكاتِِب َوالشَّ  . 1/127ابن األثير الِجْزِرّي : الَمَثُل السَّ

 هـ( ، وتمام البيت : )الطويل(283( الشعر البن الرومي )ت160)

ٍب       َوالمِـُع َرْقـَراٍق َوَنـاُر ُحـَباِحِب   َوفِـي ُمْسـَتَماِحـي الُعْرِف َباِرُق ُخلَّ

-  
ّ

: ديوان ابن الرومي ، تحقيق حسين نصار ، مركز تحقيق الرتاث ، مطبعة  انظر : ابن الرومي

 .  1/223م ، 2003 -هـ 1424دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، طبعة ثالثة منقحة ، 

 . 265( ريتشارد وولين : مقوالت النقد الثقايف ، ص 161)

(162)  : 
ّ

 . 146ديوان ابن عبد ربه ، ص ابن عبد َربِّه األندلسي

 . 177، ص ( المصدر السابق 163)

 . 172، ص ( المصدر نفسه 164)

(165)  
ّ

، جمعه وحققه يعقوب زكي ، راجعه محمود ابن ُشَهيد : ديوان ابن ُشَهيد األندلسي

 . 113، ص  علي مكي ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، د . ت

 : ديوان اإلمام ابن حزم الظاهرّي 166)
ّ

، تحقيق صبحي رشاد عبد  ( ابن َحْزم األَْنَدُلِسي

 . 98م ، ص 1990 -هـ 1410،  1الكريم ، دار الصحابة للرتاث ، طنطا ، ط

ِخيَرة ، 167) ام : الذَّ  . 4/1/221( ابن َبسَّ

 . 184( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، ص 168)

 . 539( المصدر السابق ، ص 169)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 170)  . 5/570( المقَّ

 .  2/389مجمع األمثال ،  الميداين : (171)

 ، ص  (172)
ّ

َقاق الَبَلنِْسي  : ديوان ابن الزَّ
ّ

قَّاق الَبَلنِْسي  . 256ابن الزَّ

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 173)  . 6/511( المقَّ

(174)  : 
ّ

 . 86ديوان ابن عبد ربه ، ص ابن عبد َربِّه األندلسي
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َيَراء ، تحقيق حسين م175) ة السِّ ( ، دار المعارف 58ؤنس ، ذخائر العرب )( ابن األَبَّار : الُحلَّ

 . 2/317م ، 1985،  2، القاهرة ، ط

 : ديوان األعمى التطيلي 176)
ّ

 . 126ص ، ( األعمى التطيلي

َقلِّي 177) ْعر الصَّ  . 206، ص ( فوزي عيسى : ِديَوان الشِّ

ْلت ُأَميَّة ْبن َعبْ 178) انِي ، ص ( أمية بن أبي الصلت الداين : ديوان الَحكِيم َأبِي الصَّ د الَعِزيز الدَّ

108 . 

 . 217 ، ص( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة 179)

 . 3/106ابن الَخطِيب : اإلحاطة ،  (180)

 ( الشعر البن األبار ، وتمام البيت : )الكامل(181)

َباَب َأَحقُّ َفاٍن ُينَْدُب  َباَب َوَشْرَخُه         إِنَّ الشَّ  َوألَْنُدَبَن بَِها الشَّ

اس ، وزارة األوقاف ابن األَبَّار : انظر :  - ديوان ابن األَبَّار ، قراءة وتعليق عبد السالم الهرَّ

 . 60م ، ص 1999 -هـ 1420والشئون اإلسالمية ، المغرب ، 

 ، وتمام البيت : )الطويل(182)
ّ

اج الَمالِِقي رَّ  ( الشعر البن السَّ

َبـاِب َفَواِجٌب  ـاَم الشَّ ْهَر َباكَِياَعَلى   َفإِْن َأْبِك َأيَّ  َمْن َجَفْتُه َأْن ُيَرى الدَّ

ِخيَرة  - ام : الذَّ  . 1/2/882، انظر : ابن َبسَّ

( أبو إسحاق اإللبيري : ديوان أبي إسحاق اإللبيري ، حققه وشرحه واستدرك فائته 183)

 1محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، دار الفكر، دمشق ، سورية ، ط

 .  وصدر البيت : )َفإَِلى َمَتى َأْلُهو َوَأْفَرُح بِالُمنَى( . 53م ، ص 1991 -هـ 1411،

َقُه وَعلََّق عليه شوقي ضيف ، ( انظر : ابن َسِعيد : الُمْغِرب 184) فِي ُحَلى الَمْغِرب ، َحقَّ

 .   2/226، م 1993،  4( ، دار المعارف ، القاهرة ، ط10سلسلة ذخائر العرب رقم )

ِخيَرة ، ( ان185) ام : الذَّ  . 1/2/909ظر : ابن َبسَّ

 : َخِريَدة الَقْصِر وَجِريَدة الَعْصر ، قسم شعراء المغرب 186)
ّ

( انظر : الِعَماد األَْصَفَهانِي

واألندلس ، تحقيق آذرتاش آذرنوش ، نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي ومحمد العروسي 

 .   2/337م ، 1986،  2نشر ، تونس ، طسية للالمطوي والجيالين بن الحاج يحيى ، الدار التون

( انظر : ابن األَبَّار : تحفة القادم ، أعاد بناءه وَعلََّق عليه إحسان عباس ، دار الغرب 187) 

 . 182م  ، ص 1986 -هـ 1406،  1اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط

 . 57 ، ص( أبو إسحاق اإللبيري : ديوان أبي إسحاق اإللبيري 188)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، ( الم189)  . 4/316قَّ

( ابن وهبون األندلسي : شعر ابن وهبون ، ضمن كتاب )شعراء أندلسيون( ، محمود 190)

 .   75م ،  ص 2010 -هـ 1431،  1محمد العامودي ، مطبعة المقداد ، غزة ، ط
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ِخيَرة ، 191) ام : الذَّ  . 2/1/142( ابن َبسَّ

 : ابن حريق ا192)
ّ

د بن ( ابن َحريق البلنسي  ؛ َحيَاته وآَثاره ، دراسة وتحقيق ُمَحمَّ
ّ

لبلنسي

 . 126م ، ص 1996 -هـ 1417،  1شريفة ، مطبعة النجاح الجديدة ، المغرب ، الرباط ، ط

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 193)  . 5/366( المقَّ

َيات ، تحقيق ( لم يرد البيتاِن يف ديوان أبي حيان األندلسي . انظر : الَصَفِدّي : الوايف بالَوفَ 194)

،  1واعتناء أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحياء الرتاث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 . 9/141م ، 2000 -هـ 1420

( ابن الَخطِيب : الَكتِيَبة الَكامِنَة فِي َمْن َلِقينَُاه بِاألَْنَدُلس مِْن ُشَعَراِء الِماَئة الثَّامِنَة ، تحقيق 195)

 . 168م ، ص 1983ر الثقافة ، بيروت ، لبنان ، إحسان عباس ، دا

 . 4/151انظر : ابن الَخطِيب : اإلحاطة ،  (196)

 . 3/443، المصدر السابق انظر :  (197)

انِي ، ص 198) ْلت ُأَميَّة ْبن َعْبد الَعِزيز الدَّ ( أمية بن أبي الصلت الداين : ديوان الَحكِيم َأبِي الصَّ

96 . 

 : َخِريَدة الَقْصِر وَجِريَدة الَعْصر ، ( الِعَماد األَْصَفَهانِ 199)
ّ

 .  2/188ي

 . 560 – 559ص ، ( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس 200)

 . 373 ، ص( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة 201)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 202)  . 4/182( المقَّ

اِهن والَهاِجس ، ( أبو عمر بن عبد الرب : َبْهَجة الَمَجالِس ، َوُأْنس الُمَجالِس ، وَشحْ 203) ذ الذَّ

2/104 – 105 . 

َميِسر : ديوان السميسر ، ضمن كتاب )شعراء أندلسيون منسيون( ، فوزي عيسى ، 204) ( السُّ

( ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري ، الكويت ، 9من تراثنا الشعري )

 . 277م ، ص 2009،  10دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، ط

 .   286 ، ص( المصدر السابق 205)

(206 ، 
ّ

َرُقْسطِي ار السَّ  : َروَضة الَمَحاِسن وُعْمَدة الُمَحاِسن ، ديوان الَجزَّ
ّ

َرُقْسطِي ار السَّ ( الَجزَّ

وفصول من كتابه )بادرة العصر وفائدة المصر( ، صنعة أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن 

هـ( ، تحقيق ودراسة واستدراك منجد مصطفى هبجت ، جدارا 606مطروح السرقسطي )ت

 131م ، ص 2008للكتاب العالمي ، عمان ، األردن ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، األردن ، 

 . 

َميِسر : ديوان السميسر ، ص 207)  . 266( السُّ

 .  291( المصدر السابق ، ص 208)
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م ( ابن شرف القيرواين االبن : شعر ابن شرف القي209) رواين )االبن( ، جمع ووثَّق مادته وقدَّ

له أشرف محمود نجا ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري ، دار الوفاء 

 .  61م ، ص 2007،  1لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، ط

َجال ، تحقيق محمد األحمدي أ210) ة الِحَجال يف أسماء الرِّ بو النور ، دار ( ابن القاضي : ُدرَّ

 .   1/125م ، 1970 -هـ 1390الرتاث ، القاهرة ، المكتبة العتيقة ، تونس ، 

 َبنُْيوَنش .: لغة يف  َبْلُيوَنش( 211)

ِرّي : أزهار الرياض يف أخبار عياض ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري 212) ( المقَّ

، مطبعة لجنة التأليف والرتجمة وعبد الحفيظ شلبي ، المعهد الخليفي لألبحاث المغربية 

 .  1/34م ، 1939 -هـ 1358والنشر ، القاهرة ، 

ِرّي : َنْفح مجرب يف )نفح الطيب( . انظر :  بن اهلل عبد َوَرَد البيتان منسوبان إلى أبي         المقَّ

 . 6/506الطِّيب ، 

ِرّي : أزهار الرياض ، 213)  . 1/35( المقَّ

امِخ : ُيْعَرف بَِجَبل ُموَسى .نفسها .  ، الصفحةالمصدر السابق  (214)  الشَّ

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 215)  .   3/512( المقَّ

 . 106( ابن سهل اإلشبيلي : ديوان إبراهيم بن سهل اإلشبيلي ، ص 216)

 . 15( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، ص 217)

عظيم ، مكتبة هنضة ( ابن زيدون : ديوان ابن زيدون ورسائله ، شرح وتحقيق علي عبد ال218)

 . 186، ص م1957 -هـ 1376مصر ، القاهرة ، 

 . 494( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، ص 219)

 .  67ص ابن حزم : طوق الحمامة يف األلفة واألالف ،  (220)

ْلَمانِي ، 221) ين ْبن الَخطِيب السَّ  . 2/604( ابن الَخطِيب : ِديَوان لَِسان الدِّ

 . 68َفة القادم ، ص ( ابن األَبَّار : ُتحْ 222)

 ، ص 223)
ّ

 . 42( ابن رشيق القيرواين : ديوان ابن َرِشيق الَقيَرَوانِي

( آنخل جنثالث بالنثيا :  تاريخ الفكر األندلسي ، ترجمة حسين مـؤنس ، مكتبة النهضة 224)

 . 47 – 46م ، ص 1955،  1المصرية ، القـاهرة ،  ط

ت اإلنثولوجيا والفولكلور ، ترجمة ( انظر : إيكه هولتكرانس : قاموس مصطلحا225)

( ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، 9محمد الجوهري وحسن الشامي ، ذاكرة الكتابة )

 . 28 – 27م ، ص 1999،  2ط
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( انظر : مايكل أرجايل : سيكولوجية السعادة ، ترجمة فيصل عبد القادر يونس ، 226)

( ، المجلس الوطني للثقافة والفنون 175ة )مراجعة شوقي جالل ، سلسلة عالم المعرف

 . 183م ، ص 1993يوليو  -هـ 1414واآلداب ، الكويت ، محرم 

 . 655/ 1( جميل صليبا : المعجم الفلسفي ، 227)

 ( المصدر نفسه ، الصفحة نفسها .228)

وعجز البيت : )َوَأيُّ  . 782( انظر : ابن زيدون : ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص 229)

ِق ؟( .ُسـُرو  ٍر لِلَكئِيـِب الُمَؤرَّ

 . 179 - 178( انظر : مايكل أرجايل : سيكولوجية السعادة ، ص 230)

 . 184 – 182( انظر : المرجع السابق ، ص 231)

 . 187( انظر : المرجع نفسه ، ص 232)

 . 92( أندريه كريسون : المشكلة األخالقية والفالسفة ، ص 233)

م ، 1931 -هـ 1350ار الكتب المصرية ، القاهرة ، ( أحمد أمين : األخالق ، مطبعة د234)

 .  102ص 

  . 28( كليفورد ر . أندرسن : طريقك إلى الصحة والسعادة ، ص 235)

سالمة ، سلسلة عالم  العزيز النوم ، ترجمة أحمد عبد ( انظر : الكسندر بوربلي : أسرار236)

م ، 1992، الكويت ، يوليو ( ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 163المعرفة عدد )

 . 18ص 

 . 235( انظر : المرجع السابق ، ص 237)

 . 56( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة ، ص 238)

 . 3/418ابن الَخطِيب : اإلحاطة ،  (239)

 .  1/358الميداين : مجمع األمثال ،  (240)

تبة الحياة : حضارة العرب يف األندلس ، ترجمة ذوقان فرقوط ، دار مك روڤِنسالپليڤي ( 241)

 . 56، بيروت ، لبنان ، د . ت ، ص 

( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ؛ مالمحه العامة وموضوعاته 242)

هـ 1408،  1الرئيسية وقيمته التوثيقية ، ترجمة الطاهر أحمد مكي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط

 . 271م ، ص 1988 -

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 243)  . 4/63( المقَّ

 . 1/184( المصدر السابق ، 244)

 . 281( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص 245)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 246)  . 3/461( المقَّ
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 : الُمْطِرب مِْن أشعار أهل المغرب ، تحقيق إبراهيم اإلبياري 247)
ّ

( انظر : ابن ِدْحية الَكْلبِي

ي ، راجعه طه حسين ، المطبعة األميرية ، القاهرة ، وحامد عبد المجيد وأحمد أحمد بدو

 . 237م ، ص 1954

 . 225( ابن األَبَّار : ُتْحَفة القادم ، ص 248)

 . 175( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص 249)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 250)  . 1/151( المقَّ

 . 221 – 220( ابن زيدون : ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص 251)

 ، ص 252)
ّ

 . 112( ابن رشيق القيرواين : ديوان ابن َرِشيق الَقيَرَوانِي

 : الُمْطِرب ، ص  (253)
ّ

 . 147ابن ِدْحية الَكْلبِي

 ، ص ( 254)
ّ

 . 128ابن ُشَهيد : ديوان ابن ُشَهيد األندلسي

( ابن سارة األندلسي : ابن سارة األندلسي ؛ حياته وشعره ، مصطفى عوض الكريم ، 255)

 . 53م ، ص 1985بعة مصر ، السودان ، مط

انِي ، ص256) ْلت ُأَميَّة ْبن َعْبد الَعِزيز الدَّ  ( أمية بن أبي الصلت الداين : ديوان الَحكِيم َأبِي الصَّ

130 . 

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 257)  . 301 – 3/300( المقَّ

 : ديوان ابن الرومي ، 258)
ّ

 . 2649 -2648/  6( ابن الرومي

أحمد محمد الطوخي : مظاهر الحضارة يف األندلس يف عصر بني األحمر ، ( انظر : 259)

 – 88م ، ص 1997تقديم أحمد مختار العبادي ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

92. 

 . 210( مايكل أرجايل : سيكولوجية السعادة ، ص 260)

 . 4/98( أبو َحيَّان التوحيدّي : البصائر والذخائر ، 261)

رِ 262)  . 4/343ّي : َنْفح الطِّيب ، ( المقَّ

( ابن َخاَقان : َمْطَمح األَْنُفس َوَمْسَرح التَّأنُّس فِي ُمَلح َأْهِل األَْنَدُلس ، دراسة وتحقيق 263)

 –هـ 1403،  1محمد على شوابكة ، منشورات دار عمار ومؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

 . 351 ص ، م1983

(264)  : 
ّ

اك ، المكتبة  ديوانَحاِزم الَقْرَطاَجنِّي حازم القرطاجني ، تحقيق ُعْثَمان الَكعَّ

 .   81، ص م 1964( ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، 9األندلسية )

 . 153( ابن خاتمة : ديوان ابن خاتمة األنصاري ، ص 265)

( السيد عبد العزيز سالم : يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس ، مؤسسة شباب 266)

 . 211م ، ص1985سكندرية ، الجامعة ، اإل
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 . 210 – 208( انظر : المرجع السابق ، ص 267)

 . 302( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص 268)

( فيليب حتى : تاريخ العرب ، ترجمة محمد مربوك نافع ، مطبعة العالم العربي ، 269)

 . 2/83م ، 1949،  2القاهرة ، ط

ِرّي : َنفْ 270)  . 1/540ح الطِّيب ، ( انظر : المقَّ

 . 300( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص  271)

ام :  301( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص  272) . انظر : ابن َبسَّ

ِخيَرة ،   . 1/1/302الذَّ

 . 212( انظر : السيد عبد العزيز سالم : يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس ، ص 273)

 . 213( انظر : المرجع السابق ، ص 274)

( انظر : حسين مؤنس : رحلة األندلس ؛ حديث الفردوس الموعود ، الدار السعودية 275)

 . 181م ، ص 1985 -هـ 1405،  2للنشر والتوزيع ، جدة ، ط

 . 213( انظر : السيد عبد العزيز سالم : يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس ، ص 276)

 . 223ن زيدون : ديوان ابن زيدون ورسائله ، ص( اب277)

 . 240 - 239( المصدر السابق ، ص278)

 . 296( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص 279)

 : ديوان األعمى التطيلي 280)
ّ

 . 245ص ، ( األعمى التطيلي

 . 246ص ، ( المصدر السابق 281)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 282)  لشطر الثاين من البيت الثاين البن َبِقي .. ا 4/182( المقَّ

َم له إحسان عباس ، الشعر 283) ( الرصايف البلنسي : ديوان الرصايف البلنسي ، جمعه وَقدَّ

 . 107م  ، ص 1983 -هـ 1403( ، دار الشروق ، بيروت ، 3ديوان العرب )

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 284)  . 5/587( المقَّ

ْقتَِباِس فِي ِذْكِر َمْن َحلَّ مَِن األَْعالِم َمِدينَة َفاس ، دار المنصور ( ابن القاضي : ُجْذَوة اال285)

 .  188م ، ص 1973للطباعة والوراقة ، الرباط ، 

 .  190( المصدر السابق ، ص 286)

 . 212( السيد عبد العزيز سالم : يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس ، ص 287)

 .  191َباِس ، ص ( ابن القاضي : ُجْذَوة االْقتِ 288)

 . 168( زكريا إبراهيم : الُمْشكَِلُة الُخُلِقيَّة ، ص 289)

)290) Longest, J : Quality of life impact on mental health needs. 

New York, Institute of education science ,2008. 

 . 92( أبو إسحاق اإللبيري : ديوان أبي إسحاق ، ص 291)

 . 43 ، ص( المصدر السابق 292)
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 : ديوان293)
ّ

 ، ص  َحيَّان أبي ( أبو َحيَّان األندلسي
ّ

 . 326 – 325األندلسي

 . 426، ص المصدر السابق ( 294)

 . 168( ابن الَخطِيب : الَكتِيَبة الَكامِنَة ، ص 295)

ْلَمانِي ، 296) ين ْبن الَخطِيب السَّ  . 1/146( ابن الَخطِيب : ِديَوان لَِسان الدِّ

 . 325المديح النبوي وديوان َنَفائِس الِمنَح وَعَرائِس الِمَدح ، ص  ( ابن جابر : ديوان297)

بَّاغ الُجَذامِّى ، تحقيق محمد زكريا عنانى وأنور السنوسى 298) بَّاغ : ديوان ابن الصَّ ( اْبن الصَّ

 . 12م ، ص 1999،  1، دار األمين للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط

 . 126( المصدر السابق ، ص 299)

 . 10صدر نفسه ، ص ( الم300)

 .    84( ابن جابر : ديوان المديح النبوي وديوان َنَفائِس الِمنَح وَعَرائِس الِمَدح ، ص 301)

 .  156، ص المصدر السابق ( 302)

 .    199، ص المصدر نفسه ( 303)

بَّاغ الُجَذامِّى ، ص 304) بَّاغ : ديوان ابن الصَّ  . 64( اْبن الصَّ

 . 65( المصدر السابق ، ص 305)

 . 31( المصدر نفسه ، ص 306)

 . 1/54ابن الَخطِيب : اإلحاطة ،  (307)

 .    79( ابن جابر : ديوان المديح النبوي وديوان َنَفائِس الِمنَح وَعَرائِس الِمَدح ، ص 308)

 .    128 – 126، ص المصدر السابق ( 309)

 .    304، ص  المصدر نفسه (310)

 . 252/ 1ؤانسة ، ( أبو َحيَّان التوحيدّي : اإلمتاع والم311)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 312)  .  1/350( المقَّ

 : الُمْطِرب  (313)
ّ

 . 64، ص انظر : ابن ِدْحية الَكْلبِي

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 314)  .  7/8( المقَّ

 .   2/117( ابن َسِعيد : الُمْغِرب ، 315)

 .  79( ابن خاتمة : ديوان ابن خاتمة األنصاري ، ص 316)

 .   105ه : هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، ص ( مِْسَكَوي317)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 318)  . 4/199( المقَّ

ْلَمانِي ، 319) ين ْبن الَخطِيب السَّ  . 2/583( ابن الَخطِيب : ِديَوان لَِسان الدِّ

 ( الشعر البن َخاتَِمة ، وتمام البيت : )الَبِسيط( 320)

َضا َناًرا َعَلى عَ  ٍة َبتًّـا لُِمْكَتَتـمِ َأِدْر ُكُؤوَس الرِّ  ـَلِم         ال َخيـَر فِـي َلـذَّ
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 . 37انظر : ابن خاتمة : ديوان ابن خاتمة األنصاري ، ص  -

 ( الشعر البن َخاتَِمة ، وتمام البيت : )الُمنَْسِرح(321)

 َوْلَتْجُلَهـا ُجـْذَوًة َعَلى َعَلـٍم         ال َخيَر فِيَما اْخَتَفـى َعـِن النَّـاسِ 

 . 110انظر : ابن خاتمة : ديوان ابن خاتمة األنصاري ، ص  -

 ( الشعر البن َزْمرك ، وتمام البيت : )السريع(322)

ُة الُحبِّ ِسَوى َأْن ُيَقاْل        ُقوُلوا ُوَشاَة الُحبِّ َما ِشْئُتُم    َما َلذَّ

ِرّي : أزهار الرياض   .   306/ 2يف أخبار عياض ، لم يرد البيت يف ديوان ابن زمرك . انظر : المقَّ

 . 47( لورنس جولد : استمتع بالحياة ، ص 323)

 . 11( كيريل نيشيف وفولتشنكو : أخالقيات السعادة ، ص 324)

 . 213، ص ( السيد محمد بدوي : األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع 325)

 . 38 – 37( مِْسَكَويه : هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، ص 326)

 . 149در السابق ، ص ( المص327)

اِهن والَهاِجس ، 328) ( ابن َعْبد الَبّر : َبْهَجة الَمَجالِس ، َوُأْنس الُمَجالِس ، وَشْحذ الذَّ

1/119 . 

 . 47، ص ( لورنس جولد : استمتع بالحياة 329)

ِخيَرة ، 330) ام : الذَّ  . 3/2/888( ابن َبسَّ

 . 34 -3/1/33( المصدر السابق ، 331)

 . 104لسي : ابن سارة األندلسي ؛ حياته وشعره ، ص ( ابن سارة األند332)

 . 350ص ، ( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس 333)

 .  166( مِْسَكَويه : هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، ص 334)

 .  167( المصدر السابق ، ص 335)

 . 95( ابن األَبَّار : تحفة القادم ، ص 336)

ة سسإلى هناية القرن الثالث الهجري ، مؤ ردـعبد الرحمن رأفت الباشا : شعر الط (337)

 . 12م ، ص1974 -هـ  1394،  1س ، بيروت ، طـرسالة ، دار النفائـال

الجديدة  األندلس ، مجلة عصور يف الربية الحيوانات صيد بودالية : هواية ( انظر : تواتية338)

 - هـ1437 ،( أكتوبر) خريف – صيف ،( 20 – 19وهران ، الجزائر ، العدد ) ، جامعة

 . 125 – 124 ص ، م2015

 . 2/411( ابن َسِعيد : الُمْغِرب ، 339)

 . 307( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص 340)

ة ، دراسة وتحقيق محمد مسعود 341) وَلِة النَّْصِريَّ ُة فِي الدَّ ْمَحُة الَبْدِريَّ ( ابن الخطيب : اللَّ

 . 47م ، ص 2009،  1، لبنان ، ط جربان ، دار المدار اإلسالمي ، بيروت

 . 1/291( ابن َسِعيد : الُمْغِرب ، 342)
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َياِر ، تحقيق ودراسة 343) ( لسان الدين بن الخطيب : مِْعَياُر االْختَِياِر فِي ِذْكِر الَمَعاِهِد َوالدِّ

 .  124م ، ص 2002  -هـ 1423محمد كمال شبانة ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، 

 .  107، ص المصدر السابق :  ( انظر344)

( جبل الثلج المشهور باألندلس ، ال يفارقه الثلج صيًفا وال شتاء . انظر : الِحْمَيِرّي : 345)

وض الِمْعَطار فِي َخَبِر األَْقَطاِر ، تحقيق إحسان عباس ، مؤسسة ناصر الثقافية ، بيروت ،  الرَّ

 .343م ، ص 1980،  2ط

ْهِرّي : كِ 346)  الدراسات مجلة صادق ، حاج محمد تحقيق الُجْغَرافِية ، َتاب( انظر : الزُّ

 . 94م ، ص 1968دمشق ،  الشرقية ، للدراسات المعهد الفرنسي الشرقية ،

وض الِمْعَطار فِي َخَبِر األَْقَطاِر ، ص 347)  . 35( الِحْمَيِرّي : الرَّ

 . 307( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص  348)

 . 126 – 2/125بن َسِعيد : الُمْغِرب ، ( ا349)

ة ، ص 350) وَلِة النَّْصِريَّ ُة فِي الدَّ ْمَحُة الَبْدِريَّ  . 104( ابن الخطيب : اللَّ

 . 116( انظر : المصدر السابق ، ص 351)

( بازيار العزيز باهلل الفاطمي : الَبيَزَرة ، َنَظَر فيه وَعلََّق عليه محمد كرد علي ، مطبوعات 352)

 .  31العلمي العربي ، دمشق ، د . ت ، ص  المجمع

 .  20( المصدر السابق ، ص 353)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 354) . هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر  3/521( انظر : المقَّ

 ، حاشية الصفحة .  306الطوائف ، ص 

لثاين حتى هناية القرن ا العربي عباس مصطفى الصالحي : الصيد والطرد يف الشعر (355)

 -هـ  1402،  1ة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، طسسالهجري ، المؤ

 . 151م ، ص 1981

 . 35 ، ص( انظر : ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة 356)

 . 307( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص 357)

 . 35 ، ص( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة 358)

 ، ص ا( انظر : 359)
ّ

 . 141 – 140بن ُشَهيد : ديوان ابن ُشَهيد األندلسي

 . 32( الُمْعَتِمد بن َعبَّاد : ديوان الُمْعَتِمد بن َعبَّاد ، ص 360)

 . 42، ص المصدر السابق ( 361)

 . 128( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، ص 362)

لقرن الثاين حتى هناية ا العربي عباس مصطفى الصالحي : الصيد والطرد يف الشعر (363)

 . 70الهجري ، ص 
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 . 423 – 422( انظر : ابن حمديس : ديوان ابن حمديس ، ص  364)

 . 191 – 188( انظر : المصدر السابق ، ص 365)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 366)  . 3/487( المقَّ

 . 1/643( المصدر السابق ، 367)

 ، ضمن 368)
ّ

 : ديوان َصْفَوان التُِّجيبِي
ّ

كتاب )من ديوان الشعر العربي : ( َصْفَوان التُِّجيبِي

ديوان أبي مِْحَجن الثََّقِفي ، ديوان صفوان التجيبي ، ديوان ابن مرج الكحل( ، جمع وتحقيق 

د َسالمان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، ط  .  222م ، ص 2007،  1ودراسة محمَّ

 . 122، ص ألندلس ا يف الربية الحيوانات صيد بودالية : هواية ( تواتية369)

وض الِمْعَطار فِي َخَبِر األَْقَطاِر ، ص 370)  .  349( الِحْمَيِرّي : الرَّ

 . 365 – 364 ، ص( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة 371)

ة ، القاهرة ، 372) م ، 1922 -هـ 1430( الَقْلَقَشنِْدّي : ُصْبُح األَْعَشى ، دار الُكُتب الِمْصِريَّ

5/231   . 

 . 70لبلنسي : ديوان الرصايف البلنسي ، ص ( الرصايف ا373)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 374)  . 210 – 1/209( المقَّ

 . 1/183( المصدر السابق ، 375)

 . 1/183( المصدر نفسه ، 376)

 . 1/543( المصدر نفسه ، 377)

 . 1/186( المصدر نفسه ، 378)

 . 1/159( المصدر نفسه ، 379)

 .  212/ 3،  المصدر نفسه (380)

 .  212/ 3، ر نفسه المصد (381)

 .  1/287( ابن َسِعيد : الُمْغِرب ، 382)

وض الِمْعَطار فِي َخَبِر األَْقَطاِر ، ص 383)  . 113( الِحْمَيِرّي : الرَّ

 : ُقَضاة ُقْرُطبة ، تحقيق384)
ّ

الكتاب  ( ، دار6اإلبياري ، المكتبة األندلسية ) إبراهيم ( الُخَشنِي

  71 – 70م ، ص 1989 -هـ 1410،  2ط بناين ، بيروت ،الكتاب الل المصري ، القاهرة ، دار

 . 112( المصدر السابق ، ص 385)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 386)  . 1/475( المقَّ

 . 1/475( المصدر السابق ، 387)

 . 1/475( انظر : المصدر نفسه ، 388)

 . 1/476( انظر : المصدر نفسه ، 389)

 . 138ئف ، ص ( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوا390)

 . 139 – 138( المرجع السابق ، ص 391)
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 . 347( ابن َخاَقان : َمْطَمح األَْنُفس َوَمْسَرح التَّأنُّس فِي ُمَلح َأْهِل األَْنَدُلس ، ص 392)

 .   141( هنري بيريس : الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ، ص 393)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 394)  . 5/64( انظر : المقَّ

 .   5/231ْلَقَشنِْدّي : ُصْبُح األَْعَشى ، ( القَ 395)

 . 167م ، ص 1850أبو الفداء : تقويم البلدان ، دار صادر ، بيروت ، ( انظر : 396)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 397)  . 3/389،  2/315( انظر : المقَّ

 . 211( ابن األَبَّار : تحفة القادم ، ص 398)

ِرّي : َنْفح الطِّيب 399)  . 282 – 2/281، ( انظر : المقَّ

.  وانظر : مريم قاسم طويل : مملكة غرناطة يف  2/103( انظر : ابن َسِعيد : الُمْغِرب ، 400)

هـ( ، مكتبة الوحدة العربية ، الدار البيضاء ، دار الكتب 483 -403عهد بني زيري الرببر )

 . 39 – 35م ، ص 1994 -هـ 1414،  1العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 . 90أرجايل : سيكولوجية السعادة ، ص ( مايكل 401)

 ، وتمام البيت : )الطويل(402)
ّ

بَّاغ الُجَذامِي  ( الشعر البن الصَّ

د   َْ فِي ُحْكِمِه َسْيُف   َأالَ َفاْعِزُموا َفاألَْمُر ِجدل ُمَؤكَّ  َوُجْدوا َف ِنَّ الَوْق

 ، ص  -
ّ

بَّاغ الُجَذامِي بَّاغ : ديوان ابن الصَّ  . 40انظر : اْبن الصَّ

 . 36( المصدر السابق ، ص 403)

 . 195( أحمد أمين : األخالق ، ص 404)

 .  2/109( انظر : الميداين : مجمع األمثال ، 405)

 ( الشعر ألبي إسحاق بن خيرة الصباغ ، وتمام البيت : )مجزوء الكامل(406)

ْْ   َفاْطـَرْب ، َوُلذَّ بُِحْسنِِه  
 َواْشَرْب َف ِنَّ الُعْمَر َفائِ

ِخيَرة ، انظر  - ام : الذَّ  . 2/1/210: ابن َبسَّ

 هـ(  ، وتمام البيت : )ُمَخلَّع الَبِسيط(511( الشعر ألبي عامر بن َمْسَلَمة )ت407)

ُِ َبْعَد ُأْنـُس  ْبـ  َفُعْمُر َلْهِو الَفَتا َقِصيُر   َوَأْقَفَر الرَّ

ِخيَرة ،  - ام : الذَّ  . 2/1/110انظر : ابن َبسَّ

 القيرواين االبن ، وتمام البيت : )المتقارب(( الشعر البن شرف 408)

يُب ِمْن َبْعِضَها       ْهُر إاِلَّ ُخَلْس  َقِد اْخَتَلَس الشَّ  َشَباب ا ، َوَما الدَّ

 .  69انظر : ابن شرف القيرواين االبن : شعر ابن شرف القيرواين )االبن( ، ص  -

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 409)  . 6/332( المقَّ

 . 277، ص ون : ديوان ابن زيدون ورسائله ( ابن زيد410)

 . 25( المعتمد بن عباد : ديوان المعتمد بن عباد ، ص 411)
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 . 187ص ، ( ابن حمديس : ديوان ابن حمديس 412)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 413)  .   4/489( المقَّ

 .   5/579( المصدر السابق ، 414)

 .   5/575( المصدر نفسه ، 415)

 .   5/588( المصدر نفسه ، 416)

 ( يقول : )الوافر(417)

َتنِْم َزَمَن الْسُعودِ  َْ  َأِدْرَها َبيَن ِمْزَماُر َوُعوِد         َوُدوَنَ  َفا

ْلَمانِي ابن الَخطِيب :  - ين ْبن الَخطِيب السَّ  . 2/583، ِديَوان لَِسان الدِّ

ِخيَرة ، 418) ام : الذَّ  . 1/2/880( ابن َبسَّ

 . 85ص ، ديس ( ابن حمديس : ديوان ابن حم419)

 .  83( المصدر السابق ، ص 420)

 . 83( ابن خفاجة : ديوان ابن خفاجة ، ص 421)

 . 3/413ابن الَخطِيب : اإلحاطة ،  (422)

 . 4/119، المصدر السابق ( 423)

 .    315( ابن جابر : ديوان المديح النبوي وديوان َنَفائِس الِمنَح وَعَرائِس الِمَدح ، ص 424)

 .    27/79وايف بالَوَفَيات ، ( الَصَفِدّي : ال425)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 426)  . 221 – 1/220( المقَّ

 . 1/462( المصدر السابق ، 427)

 : ديوان اإلمام ابن حزم الظاهرّي ، ص  (428)
ّ

 . 101ابن َحْزم األَْنَدُلِسي

 . 79المصدر السابق ، ص ( 429)

 تقويم إلى األندلسي : المدخل لم ترد األبيات يف ديوان السميسر . انظر : ابن هشام( 430)

الكتب العلمية ،  دار ، الَجنَّان الدين محيي بن مأمون وتحقيق دراسة ، البيان وتعليم اللسان

 .  239م ، ص 1995 -هـ 1415،  1بيروت ، لبنان ، ط

ْلت ُأَميَّة ْبن َعْبد الَعِزيز الدَّ 431) انِي ، ص ( أمية بن أبي الصلت الداين : ديوان الَحكِيم َأبِي الصَّ

74 . 

ِرّي : أزهار الرياض يف أخبار عياض ، 432)  .  2/373( المقَّ

 .   1/430( ابن َسِعيد : الُمْغِرب ، 433)

 : ديوان434)
ّ

 ، ص  َحيَّان أبي ( أبو َحيَّان األندلسي
ّ

 . 286األندلسي

 . 325، ص المصدر السابق ( 435)

ِرّي : َنْفح الطِّيب ، 436)  . 5/539( المقَّ

 .   3/325السابق ، ( المصدر 437)
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يحيى : تقنين مقياس جودة الحياة لمحمود منسي وعلي كاظم على  الحفيظي ( عبد438)

 . 40الطلبة الجامعيين ، ص 

 
َ
 امل

َ
 ادِ ص

ُ
  ر

َ
 وامل
َ
 اجِ ر

ُ
 ع

 أوال : امَلَصاِدر :
د ْبن َعْبد اهلل ْبن َأبِي َبْكر البلنسّي  -* ابن األَبَّار الُقَضاعّي   َأُبو َعْبد اهلل ُمَحمَّ

 هـ(:658)ت

اس ، وزارة األوقاف  -1 ديوان ابن األَبَّار ، قراءة وتعليق عبد السالم الهرَّ

 م .   1999 -هـ 1420والشؤون اإلسالمية ، المغرب ، 

ُتْحَفة الَقاِدم ، أعاد بناءه وَعلََّق عليه إحسان عباس ، دار الغرب اإلسالمي ،  -2

 م .  1986 -هـ 1406،  1بيروت ، لبنان ، ط

َيَراء ، تحقيق حسين مؤنس ، ذخائر العرب ) -3 ( ، دار المعارف ، 58الُحلَّة السِّ

 م . 1985،  2القاهرة ، ط

 هـ( :637ضياء الدين أبو الفتْ نصر اهلل بن محمد )ت -* ابن األٍير الِوْزِرّي 

َق علي -4 َمُه وَعلَّ اِعِر ، َقدَّ ائِر فِي َأَدِب الَكاتِِب َوالشَّ ه أحمد الحويف الَمَثُل السَّ

 وبدوي طبانه ، دار هنضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة ، د. ت . 

نَْترِينّي  ام الشَّ  ( : هـ542ت) عليّ  الحسن أبو –* ابن َبسَّ

ِخيَرة يف محاسن أهل الَجِزيَرة ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ،  -5 الذَّ

 م .   1979 -هـ 1399،  1بيروت ، ط

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن علّي  –ْنَدُلِسّي * اْبن َجابِر األَ 

 هـ( : 780)ت
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ديوان المديح النبوي وديوان َنَفائِس الِمَنح وَعَرائِس الِمَدح ، تحقيق محمد  -6

 م .  2005 -هـ 1426،  1طيب خطاب ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط

 هـ( : 622أحمد )ت أبو الحسن علي بن محمد بن –* ابن َحريال البلنسّي 

د بن شريفة ، مطبعة  -7  ؛ َحَياته وآَثاره ، دراسة وتحقيق ُمَحمَّ
ّ

ابن حريق البلنسي

 م .  1996 -هـ 1417،  1النجاح الجديدة ، المغرب ، الرباط ، ط

 ( :هـ456ت) سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو –* ابن َحْزم األَْنَدُلِسّي 

 -هـ  1349ف ، مكتبة عرفة ، دمشق ، طوق الحمامة يف األلفة واألال -8

 م . 1931

ديوان اإلمام ابن حزم الظاهرّي ، جمع وتحقيق ودراسة صبحي رشاد عبد  -9

 م .  1990 -هـ 1410،  1الكريم ، دار الصحابة للرتاث ، طنطا ، ط

َقلَِي  ار بْـن أَبِـي َبْكـر بْن َح  -* ابن َحْمِديس الصَّ د َعبْد الَوبَـّ ْمِديس )ت أبو ُمَحمَّ

 هـ( :527

ديوان ابن َحْمِديس ، صححه وقدم له إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ،  -10

 م . 1960 -هـ 1379

 هـ( : 770أبو جعفر أحمد بن علي )ت –* ابن َخايَِمة األَْنَصاِرّي 

ديوان ابن َخاتَِمة األَْنَصاِرّي ؛ ورسالة )الفصل العادل بين الرقيب والواشي  -11

َم له محمد رضوان الداية ، دار الفكر المعاصر ، والعا ذل( ، حققه وشرحه وَقدَّ

 م .   1994 -هـ 1414،  1بيروت ، لبنان ، دار الفكر ، دمشق ، سورية ، ط

 ( : هـ535ت) اإلشبيليّ  القيسيّ  اهلل عبيد بن محمد بن الفتْ نصر أبو –* ابن َخاَقان 
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َقُه وَعلَّق عليه حسين ُيوُسف خرُيوش ، َقالئُِد الِعْقَياِن َوَمَحاِسُن ا -12 ألَْعَياِن ، َحقَّ

 م . 1989 -هـ 1409،  1مكتبة المنار ، األردن ، ط

دراسة وتحقيق  َمْطَمح األَْنُفس َوَمْسَرح التَّأنُّس فِي ُمَلح َأْهِل األَْنَدُلس ، -13

،  1محمد على شوابكة ، منشورات دار عمار ومؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط

 م .1983 –هـ 1403

لْ  سعيد بن اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو الدين لَِسان –*ابن الَخطِيب  َمانِّي السَّ

 هـ(:  776)ت

ْلَمانِي ، تحقيق محمد مفتاح ، دار الثقافة  -14 ين ْبن الَخطِيب السَّ ِديَوان لَِسان الدِّ

 م .1989 -هـ 1409،  1، الدار البيضاء ، ط

َم له يوسف علي طويل ، اإِلَحاَطُة فِ  -15 ي َأْخَباِر َغْرَناَطة ، شرحه وضبطه وَقدَّ

،  1منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 م . 2003 -هـ 1424

الَكتِيَبة الَكامِنَة فِي َمْن َلِقينَُاه بِاألَْنَدُلس مِْن ُشَعَراِء الِماَئة الثَّامِنَة ، تحقيق  -16

 م . 1983ن عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، إحسا

وَلِة النَّْصِريَّة ، دراسة وتحقيق محمد مسعود جربان ،  -17 ُة فِي الدَّ ْمَحُة الَبْدِريَّ اللَّ

 . م2009،  1دار المدار اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط

َياِر ، -18 تحقيق ودراسة محمد كمال  مِْعَياُر االْختَِياِر فِي ِذْكِر الَمَعاِهِد َوالدِّ

 م .  2002  -هـ 1423شبانة ، مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، 

 هـ( :533أبو إسحاق إبراهيم )ت -* ابن َخَفاَجة 
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ديوان ابن َخَفاَجة ، تحقيق السيد مصطفى غازي ، منشأة المعارف ،  -19

 م .1960 -هـ 1379اإلسكندرية ، 

و الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد أب -* ابن ِدْحية الَكْلبِّي 

 هـ(:633)ت

الُمْطِرب مِْن أشعار أهل المغرب ، تحقيق إبراهيم اإلبياري وحامد عبد  -20

المجيد وأحمد أحمد بدوي ، راجعه طه حسين ، المطبعة األميرية ، القاهرة ، 

 م . 1954

اج الَقْسَطَلّي   ( :هـ421ت) اجَدرَّ  بن محمد بن أحمد عمر أبو –* ابن َدرَّ

 ، حققه وعلق عليه وقدم له محمود علي مكي ،  -21
ّ

اج الَقْسَطلِّي ديوان ابن َدرَّ

 م .  1961 -هـ 1381،  1منشورات المكتب اإلسالمي ، دمشق ، ط

 ( :هـ456ت) الحسن عليّ  أبو –* ابن َرِشيال الَقيَرَوانِّي 

َبهُ  -22  ، جمعه وَرتَّ
ّ

عبد الرحمن ياغي ، دار الثقافة ،  ديوان ابن َرِشيق الَقيَرَوانِي

 م .1989 -هـ 1409بيروت ، لبنان ، 

 هـ( :283أبو الحسن علّي بن العباس بن ُجَري  )ت -* ابن الروميّ 

ديوان ابن الرومي ، تحقيق حسين نصار ، مركز تحقيق الرتاث ، مطبعة دار  -23

 م . 2003 -هـ 1424الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، طبعة ثالثة منقحة ، 

اق الَبَلنِْسّي  قَّ عالء الدين أبو الحسن علّي بن عطية بن ُمَطَرل  –* ابن الزَّ

 هـ( : 530)ت

 ، تحقيق عفيفة محمود ديراين ، دار الثقافة ،  -24
ّ

َقاق الَبَلنِْسي ديوان ابن الزَّ

 م .  1989 -هـ 1409بيروت ، لبنان ، 
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رِيِحّي )ت بعد َأُبو َعْبد اهلل ُمَح  –* ابن َزْمَرك  د ْبن ُيوُسف الصَّ  هـ( : 797مَّ

ديوان ابن َزْمَرك األندلسي ، تحقيق محمد توفيق النيفر ، دار الغرب  -25

 م . 1997 -هـ 1418،  1اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط

 هـ(:  463أبو الوليد أحمد بن عبد اهلل بن َالب )ت -* ابن َزيُدون

، شرح وتحقيق علي عبد العظيم ، مكتبة هنضة  ديوان ابن زيدون ورسائله -26

 م . 1957 -هـ 1376مصر ، القاهرة ، 

نَْترِينّي   هـ( :  517أبو محمد عبد اهلل بن محمد )ت –* ابن سارة الشَّ

ابن سارة األندلسي ؛ حياته وشعره ، مصطفى عوض الكريم ، مطبعة مصر  -27

 م .  1985، السودان ، 

 المل  عبد بن محمد بن موسا بن علي الحسن أبو –ِسّي * ابن َسِعيد األَْنَدلُ 

  : (هـ685ت)

َقُه وَعلََّق عليه شوقي ضيف ، سلسلة ذخائر  -28 الُمْغِرب فِي ُحَلى الَمْغِرب ، َحقَّ

 .   م1993،  4( ، دار المعارف ، القاهرة ، ط10العرب رقم)

   ( :هـ643ت) إبراهيم إسحاق أبو –* ابن َسْهل اإِلْشبِيلِّي 

ديوان إبراهيم بن سهل اإلشبيلي ، حققه ورتبه محمد فرج دغيم ، دار  -29

 م .   1998،  1الغـرب اإلسالمي ، بيروت ، لبنان ، ط

 هـ( :428أبو علي الحسين بن عبد اهلل )ت –* ابن سينا 

( ، 22اإلشارات والتنبيهات ، تحقيق سليمان دنيا ، سلسلة ذخائر العرب ) -30

 .م 1968، 2القاهرة، طدار المعارف ، 
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 هـ( :531أبو الفضل جعفر )ت نحو  -* ابن َشَرل الَقيَرَوانِّي االبن 

م له أشرف  -31 شعر ابن شرف القيرواين )االبن( ، جمع ووثَّق مادته وقدَّ

مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري ، دار محمود نجا ، 

 م . 2007،  1إلسكندرية ، طالوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، ا

 هـ( :426أبو عامر )ت –* ابن ُشَهيد 

 ، جمعه وحققه يعقوب زكي ، راجعه محمود  -32
ّ

ديوان ابن ُشَهيد األندلسي

 علي مكي ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، د . ت . 

بَّا    هـ(:647أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )ت بعد سنة  –* ابن الصَّ

بَّاغ الُجَذامِّى ، تحقيق محمد زكريا عنانى وأنور السنوسى ، ديوان ابن  -33 الصَّ

 م .  1999،  1دار األمين للنشر والتوزيع ، القاهرة ، ط

 هـ( :463أبو عمر يوسف بن عبد اهلل النََّمرِّي الُقْرُطبِّي )ت –* ابن َعْبد الَبّر 

اِهن والَهاِجس ، تحقيق َبْهَجة الَمَجالِس ، َوُأْنس الُمَجالِس ، وَشْحذ الذَّ  -34

 -هـ 1402،  2محمد مرسي الخولي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 م . 1982

 هـ( :328أبو عمر أحمد بن محمد )ت –* ابن عبد َرَبه األندلسّي 

ديوان ابن عبد ربه ، جمعه وحققه وشرحه محمد رضوان الداية ، المكتبة  -35

 م .  1987 -هـ 1407،  2كر ، دمشق ، سورية ، ط( ، دار الف10األندلسية )

أبو الحسين بن أحمد بن سليمان بن هشام القرشي )ت ق  –* ابن ُفْرُكون الَقيِسّي 

 هـ( : 9
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ديوان ابن ُفْرُكون ، تقديم وتعليق محمد بن شريفة ، سلسلة الرتاث ،  -36

 م . 1987 -هـ 1407،  1مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية ، الرباط ، ط

د )ت -* ابن القاضي الِمْكنَاِسي   هـ( :1025أبو العباس أحمد بن ُمَحمَّ

َجال ، تحقيق محمد األحمدي أبو النور ، دار  -37 ة الِحَجال يف أسماء الرِّ ُدرَّ

 م . 1970 -هـ 1390الرتاث ، القاهرة ، المكتبة العتيقة ، تونس ، 

َحلَّ مَِن األَْعالِم َمِدينَة َفاس ، دار المنصور ُجْذَوة االْقتَِباِس فِي ِذْكِر َمْن  -38

 م . 1973للطباعة والوراقة ، الرباط ، 

َباَنة  انِي )ت -* ابن اللَّ د اللَّْخِمي الدَّ د ْبن ِعيَسا ْبن ُمَحمَّ  هـ( :507َأُبو َبْكر ُمَحمَّ

ديوان ابن اللبانة الداين ؛ مجموع شعره ، جمع وتحقيق محمد مجيد  -39

،  2، دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان ، المملكة األردنية الهاشمية ، طالسعيد 

 م . 2008

د )ت –* اْبن َهانِئ األَْنَدُلِسّي   هـ( : 362أبو القاسم ُمَحمَّ

 ، تحقيق زاهد  -40
ّ

 الَمْغِربِي
ّ

َتْبيِين الَمَعانِي فِي َشْرِح ِديَوان اْبن َهانِئ األَْنَدُلِسي

  هـ .1352ف ومكتبتها ، القاهرة ، علي ، مطبعة المعار

 هـ( :577أبو عبد اهلل محمد بن أحمد )ت –* ابن هشام اللخمّي األندلسّي 

 محيي بن مأمون وتحقيق دراسة ، البيان وتعليم اللسان تقويم إلى المدخل -41

 م . 1995 -هـ 1415،  1الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط دار ، الَجنَّان الدين

 هـ( :483أبو محمد عبد الوليل )ت –هبون األندلسي * ابن و
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شعر ابن وهبون ؛ ضمن كتاب )شعراء أندلسيون( ، محمود محمد  -42

 م . 2010 -هـ 1431،  1العامودي ، مطبعة المقداد ، غزة ، ط

 هـ( : 105عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عاصم )ت -* األَْحَوُ األَْنَصاِرّي 

نصارّي ، جمعه وحققه عادل سليمان جمال ، قدم له شعر األحوص األ -43

 -هـ 1411مزيدة ومنقحة ،  2شوقي ضيف ،  مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط

 م .1990

 ( :هـ460ت) الْتويبي سعد بن مسعود بن إبراهيم –* أبو إسحاق اإللبيري 

ديوان أبي إسحاق اإللبيري ، حققه وشرحه واستدرك فائته محمد رضوان  -44

 1لداية ، دار الفكر المعاصر ، بيروت ، لبنان ، دار الفكر، دمشق ، سورية ، طا

 م . 1991 -هـ 1411،

 :هـ( 525أبو جعفر أحمد بن عبد اهلل بن أبي هريرة )ت –* األعما التطيلّي 

ديوان األعمى التطيلي ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان  -45

 م .  1989 -هـ 1409، 

 هـ( :  529بن عبد العزيز الداين )ت* أمية بن أبي الصلْ 

انِي ، جمع وتحقيق  -46 ْلت ُأَميَّة ْبن َعْبد الَعِزيز الدَّ ديوان الَحكِيم َأبِي الصَّ

 م .  1974وتقديم محمد المرزوقي ، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 

اِزي  ا )ت –* أبو َبْكر الرَّ د ْبن َزَكرِيَّ  :  هـ(313ُمَحمَّ

َرَسائِل َفْلَسِفيَّة ؛ ُمَضاٌف إليها قَِطًعا مِن ُكُتبِه الَمْفُقودة ، تحقيق لجنة إحياء  -47

الرتاث العربي يف دار اآلفاق الجديدة ، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، 

 م .  1982 -هـ  1402الطبعة الخامسة ، 
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 القرن الرابِ الهوري( :* بازيار العزيز باهلل نزار الفاطمي )المتوىف يف 

الَبيَزَرة ، َنَظَر فيه وَعلََّق عليه محمد كرد علي ، مطبوعات المجمع العلمي  -48

 العربي ، دمشق ، د . ت . 

 : هـ( 9كريم القيسي )ت يف أواخر ق عبد الكريم بن محمد بن عبد ال -* البسطي 

محمد الهادي ديوان عبد الكريم القيسي األندلسي ، تحقيق جمعة شيخة و -49

الطرابلسي ، المؤسسة الوطنية للرتجمة والتحقيق والدراسات )بيت الحكمة( ، 

 م .  1988تونس ، 

محمد بن علي بن القاضي محمد حامد بن محّمد صابر )ت  -* التََّهاُنِوّي 

 هـ( :1158بعد

اف اصطالحات الفنون والعلوم ، تقديم وإشراف ومراجعة  -50 موسوعة َكشَّ

 م .  1996،  1، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ط رفيق العجم

 هـ( :  255َأُبو ُعْثَمان َعْمرو ْبن َبْحر )ت -* الَواِحَّ 

البيان والتبيين ، تحقيق وشرح عبد السالم هارون ، مكتبة الخانجي ،  -51

  م .1998 -هـ 1418،  7القاهرة ، ط

َرُقْسطِّي  ار السَّ  هـ( : 515)ت أبو بكر يحيا بن محمد –* الَوزَّ

 ، وفصول  -52
ّ

َرُقْسطِي ار السَّ َروَضة الَمَحاِسن وُعْمَدة الُمَحاِسن ، ديوان الَجزَّ

من كتابه )بادرة العصر وفائدة المصر( ، صنعة أبي عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن 

هـ( ، تحقيق ودراسة واستدراك منجد مصطفى 606مطروح السرقسطي )ت
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لمي ، عمان ، األردن ، عالم الكتب الحديث ، إربد ، هبجت ، جدارا للكتاب العا

 م . 2008األردن ، 

د ْبن َحاِزم الَحَسن َأُبو –* َحاِزُم الَقْرَطاَجنَّي   (:هـ684ت) ُمَحمَّ

اك ، المكتبة األندلسية ) -53 ( ، 9ديوان حازم القرطاجني ، تحقيق ُعْثَمان الَكعَّ

  م .1964دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، 

( الهوري التاسِ القرن أواخر يف ت) اهلل عبد بن محمد اهلل عبد أبو –* الِحْمَيرِّي 

 : 

وض الِمْعَطار فِي َخَبِر األَْقَطاِر ، تحقيق إحسان عباس ، مؤسسة ناصر  -54 الرَّ

 م . 1980،  2الثقافية ، بيروت ، ط

د بن ُيوُسف ْبن عَ  –* أبو َحيَّان األندلسّي  لِي ْبن ُيوُسف أٍير الدين ُمَحمَّ

 هـ( :  745)ت

 ، تحقيق َحيَّان أبي ديوان -55
ّ

الحديثي ،  وخديجة مطلوب أحمد األندلسي

 م .  1969 -هـ 1388،  1العاين ، بغداد ، ط مطبعة

د بن الَعبَّاس )ت –* أبو َحيَّان التوحيدّي   هـ( :414َعلِّي بن ُمَحمَّ

م حليفة الطعيمي ، المكتبة اإلمتاع والمؤانسة ، اعتنى به وراجعه هيث -56

 م .2011 -هـ 1432العصرية ، صيدا ، بيروت ، 

،  1البصائر والذخائر ، تحقيق ِوَداد الَقاِضي ، دار صادر ، بيروت ، ط -57

 م .1988 -هـ 1408

 هـ( :361أبو عبد اهلل محمد بن حارِ بن أسد الَقيَرَوانِّي )ت –* الُخَشنِّي 
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 ( ، دار6اإلبياري ، المكتبة األندلسية ) إبراهيم قُقَضاة ُقْرُطبة ، تحقي -58

 -هـ 1410،  2ط الكتاب اللبناين ، بيروت ، الكتاب المصري ، القاهرة ، دار

 م .1989

د اهلل عبد أبو –* الْرَصافِّي الَبَلنِْسّي  الِب ْبن ُمَحمَّ  ( :  هـ572ت) ََ

َم له إحسان عب -59 اس ، الشعر ديوان ديوان الرصايف البلنسي ، جمعه وَقدَّ

 م  . 1983 -هـ 1403( ، دار الشروق ، بيروت ، 3العرب )

 هـ( :556بعد  )ت بكر أبي بن محمد اهلل عبد أبو -* الْزْهرِّي 

 الشرقية ، الدراسات مجلة صادق ، حاج محمد تحقيق الُجْغَرافِية ، كَِتاب -60

 م .  1968دمشق ،  الشرقية ، للدراسات المعهد الفرنسي

 هـ( :488أُبو الَقاِسم َخَلف بن َفَرج اإِلْلبِيرِّي )ت بعد  -الْسَميِسر * 

لسيون منسيون( ، فوزي عيسى ، ديوان السميسر ، ضمن كتاب )شعراء أند -61

( ، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع 9من تراثنا الشعري )

،  10ر ، اإلسكندرية ، طالشعري ، الكويت ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنش

 م .2009

 هـ( : 764َصال  الَدين َخلِيل بن َأيب  )ت –* الَصَفِدّي 

الَوافِي بالَوَفَياِت ، تحقيق واعتناء أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار  -62

 م .  2000 -هـ 1420،  1إحياء الرتاث العربي ، بيروت ، لبنان ، ط

 هـ( : 598بحر صفوان بن إدريس )تأبو  -* صفوان التويبّي المرسّي 
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افِر ، نشر عبد القادر محداد ، دار الرائد  -63 ة ُمَحيَّا األدب السَّ َزاد الُمَسافِر وُغرَّ

 م .  1939  -هـ 1358العربي ، بيروت ، 

 ، ضمن كتاب )من ديوان الشعر العربي : ديوان أبي  -64
ّ

ديوان َصْفَوان التُِّجيبِي

ديوان صفوان التجيبي ، ديوان ابن مرج الكحل( ، جمع وتحقيق مِْحَجن الثََّقِفي ، 

د َسالمان ، الهيئة المصرية العامة   م 2007،  1للكتاب ، القاهرة ، طودراسة محمَّ

 (: هـ597ت) عليّ  بن محمد بن محمد اهلل عبد أبو –* الِعَماد األَْصَفَهانِّي 

ء المغرب واألندلس ، تحقيق َخِريَدة الَقْصر وَجِريَدة الَعْصر ، قسم شعرا -65

آذرتاش آذرنوش ، نقحه وزاد عليه محمد المرزوقي ومحمد العروسي المطوي 

 م .   1986،  2والجيالين بن الحاج يحيى ، الدار التونسية للنشر ، تونس ، ط

 ( :هـ255ت) الَويَّانِيّ  الَبْكرِيّ  َحَكم ْبن َيْحَيا –* الَغَزال 

لَغَزال ، جمع وتوثيق ودراسة علي الغريب محمد شعر َيْحَيى بن َحَكم ا -66

 م . 2004،  1الشناوي ، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، ط

 هـ( : 732عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر )ت –* أبو الفداء 

 م .    1850تقويم البلدان ، دار صادر ، بيروت ،  -67

 * فوزي عيسا :   

َقلِّي ، -68 ْعر الصَّ ( 1جمع وتحقيق فوزي عيسى ، من تراثنا الشعري ) ِديَوان الشِّ

، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري ، الكويت ، دار 

 م . 2007،  1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية ، ط

 هـ( : 821ِشَهاب الَدين َأُبو الَعبَّاس أحمد بن علي )ت -* الَقْلَقَشنِْدّي 

 م .  1922 -هـ 1430األَْعَشى ، دار الُكُتب الِمْصِريَّة ، القاهرة ،  ُصْبُح  -69
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 هـ( :206أُبو ُيوُسف َيْعُقوب ْبن إِْسَحاق بن الصبا  )ت –* الكِنِْدْي 

رسائل الكِنِْدي الَفْلَسِفيَّة ، تحقيق وتقديم وتعليق محمد عبد الهادي أبو  -70

 م .  1950 -هـ 1369مزيدة ومنقحة ،  2ريدة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ط

 * مؤلف موهول :

أخبار مجموعة يف فتح األندلس وذكر أمرائها والحروب الواقعة هبا بينهم ،  -71

تحقيق إبراهيم اإلبياري ، دار الكتاب المصري ، القاهرة ، دار الكتاب اللبناين ، 

 م . 1989 -هـ 1410،  2بيروت ، لبنان ، ط

 هـ( :421و َعلِّي أحمد بن محمد بن يعقوب )تأبُ  -* ِمْسَكَويه 

هتذيب األخالق وتطهير األعراق ، حققه وشرح غريبه ابن الخطيب ،  -72

 م .  1978 -هـ 1398،  1مكتبة الثقافة الدينية ، القاهرة ، ط

 ( :هـ488ت) عباد بن محمد القاسم أبو –* المعتمد بن عباد 

لية ، تحقيق حامد عبد المجيد وأحمد ديوان المعتمد بن عباد ؛ ملك إشبي -73

أحمد بدوي ، راجعه طه حسين ، مطبعة دار الكتب والوثائق القومية ، القاهرة ، 

   م .2002 -هـ1423،  4ط

رِّي الَتلِْمَسانِّي   ( :  هـ1041ت) محمد بن أحمد العباس أبو –* المقَّ

طِيِب  -74 ، تحقيق إحسان عباس ، دار صادر َنْفُح الطِّيِب مِْن ُغْصِن األَْنَدُلِس الرَّ

 م .   1988 -هـ1408، بيروت ، 
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َياِض فِي َأْخَبار ِعَياِض ، تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري  -75 َأْزَهاُر الرِّ

وعبد الحفيظ شلبي ، المعهد الخليفي لألبحاث المغربية ، مطبعة لجنة التأليف 

 م .1939 -هـ 1358والرتجمة والنشر ، القاهرة ، 

 النيسابوري إبراهيم بن أحمد بن محمد بن أحمد الفضل أبو –* الميداين 

 ( :هـ518ت)

َم َلُه وَعلََّق َعَليه نعيم حسين زرزور ، دار الكتب العلمية  -76 مجمع األمثال ، َقدَّ

 م . 1988 -هـ 1408،  1، بيروت ، لبنان ، ط

د ب -* َأُبو َنْصر الَفاَرابِي  د بن ُمَحمَّ  هـ( :  339ن طرخان )تُمَحمَّ

رسالة التنبيه على سبيل السعادة ، دراسة وتحقيق سحبان خليفات ،  -77

 م .1987،  1منشورات الجامعة األردنية ، عمان ، ط

 ثانًيا : امَلَراِجُع الَعَرِبيَّة :
 * أحمد أمين :

 م . 1931 -هـ 1350األخالق ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ،  -78

 د محمد الطوخي : * أحم

مظاهر الحضارة يف األندلس يف عصر بني األحمر ، تقديم أحمد مختار  -79

 . م1997العبادي ، مؤسسة شباب الجامعة ، اإلسكندرية ، 

 * إسماعيل مظهر :

 م .2012والنشر ، القاهرة ،  للرتجمة عربية فلسفة اللذة واأللم ، كلمات -80

 * يوفيال الطويل : 

الق ؛ نشأهتا وتطورها ، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، د . فلسفة األخ -81

 ت .

 * جالل الدين سعيد : 
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َواهد الَفْلَسِفيَّة ، دار الجنوب للنشر ، تونس ، د .  -82 ُمْعَجُم الُمْصَطَلَحاِت والشَّ

 . ت

 * جميل صليبا :

 ، دار الكتاب اللبناين ، بيروت ،  -83
ّ

لبنان ، مكتبة المدرسة ، الُمْعَجُم الَفْلَسِفي

 م .  1982،  1بيروت ، لبنان ، ط

 * حبيب مودي عبد الكريم :

فعالية استخدام تقنيات المعلومات يف تحقيق أبعاد جودة الحياة لدى  -84

عينات من الطالب العمانيين ، وقائع ندوة علم النفس وجودة الحياة ، جامعة 

 م .2006مرب ديس 19 -17السلطان قابوس ، سلطنة عمان ، 

 * حسين مؤنس : 

رحلة األندلس ؛ حديث الفردوس الموعود ، الدار السعودية للنشر  -85

 . م1985-هـ 1405،  2والتوزيع ، جدة ، ط

 * زكريا إبراهيم :

،  3( ، مكتبة مصر ، القاهرة ، ط6الُمْشكَِلُة الُخُلِقيَّة ، مشكالت فلسفية ) -86

 م . 1980

مكتبة مصر ، القاهرة ، ( ، 2موعة مشكالت فلسفية )مجمشكلة اإلنسان ،  -87

 . م1972

 * سعاد الحكيم :

وفِي ؛ الِحْكَمة فِي ُحُدود الَكلَِمة ، ندرة للطباعة والنشر،  -88 الُمْعَجم الصُّ

 م . 1981-هـ 1401، 1بيروت ، لبنان ، ط

 * سعيد مراد : 
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البحوث اإلنسانية نظرية السعادة عند فالسفة اإلسالم ، عين للدراسات و -89

 م . 2001،  1واالجتماعية ، القاهرة ، ط 

 * السيد عبد العزيز سالم : 

يف تاريخ وحضارة اإلسالم يف األندلس ، مؤسسة شباب الجامعة ،  -90

 . م1985اإلسكندرية ،  

 * السيد محمد بدوي :

درية األخالق بين الفلسفة وعلم االجتماع ، دار المعرفة الجامعية ، اإلسكن -91

 . م2000، 

 * شاكر عبد الحميد :

( ، المجلس 109العملية اإلبداعية يف فن التصوير ، سلسلة عالم المعرفة ) -92

 . م1987الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، يناير 

 * عباس مصطفا الصالحي : 

ة سسحتى هناية القرن الثاين الهجري ، المؤ العربي الصيد والطرد يف الشعر -93

 . م1981 -هـ  1402،  1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

 * عبد الرحمن رأفْ الباشا : 

ة الرسالة ، دار النفائس سسشعر الطرد إلى هناية القرن الثالث الهجري ، مؤ -94

 م .1974 -هـ  1394،  1، بيروت ، ط

 * عبد الستار إبراهيم :

 بداع ، وكالة المطبوعات ، الكويت ،  د. ت .آفاق جديدة يف دراسة اإل -95

 * عبد اهلل طه الصايف : 

التفكير اإلبداعي بين النظرية والتطبيق ، نادي جازان األدبي ، المملكة  -96

 م .1997،  1العربية السعودية ، ط

 * عز الدين إسماعيل : 
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 م .1984،  4التفسير النفسي لألدب ، مكتبة غريب ، القاهرة ، ط  -97

 * فرج عبد القادر طه ومخرون :

، د  1معجم علم النفس والتحليل النفسي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، ط -98

 . ت . 

 الفضل :  الحسين عبد * مؤيد

،  1ط ، األردن ، للنشر والتوزيع اإلدارية ، إثراء القرارات اتخاذ يف اإلبداع -99

 م .2009

 * مومِ اللغة العربية : 

ة المصطلحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع ، الهيئة العامة مجموع -100

 م .1977 -هـ 1397لشؤون المطابع األميرية ، القاهرة ، 

 * محمد بكر نوفل ، محمد قاسم سفيان : 

،  1دمج مهارات التفكير يف المحتوى الدراسي ، دار المسيرة ، عمان ، ط -101

 م .2001 -هـ 1423

د َعلِيّ   َأُبو َريَّان : * ُمَحمَّ

 ؛ أرسطو والمدارس المتأخرة ، دار المعرفة  -102
ّ

َتاِريخ الِفْكر الَفْلَسِفي

 م .  1972 -هـ 1391،  3الجامعية ، اإلسكندرية ، ط

 :  * محمود حمدي زقزوق

، المنصورة ،  الدار اإلسالمية للطباعة والنشرمقدمة يف علم األخالق ،  -103

 . م1984

 * مراد وهبه : 

 ، دار قباء الحديثة ، القاهرة ،  -104
ّ

 م .2007الُمْعَجم الَفْلَسِفي
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 * مريم قاسم طويل : 

هـ( ، مكتبة الوحدة 483 -403مملكة غرناطة يف عهد بني زيري الرببر ) -105

 -هـ 1414،  1العربية ، الدار البيضاء ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط

 . م1994

 : * مصطفا حسيبة 

 ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، األردن ، عمان ، ط -106
ّ

،  1الُمْعَجُم الَفْلَسِفي

 . م2009

 * مصطفا سويف :

األسس النفسية لإلبداع الفني يف الشعر خاصة ، دار المعارف ، القاهرة ،  -107

 م .1959مزيدة ومنقحة ،  2ط

 * مصطفا فهمي :

 م .1978ة ، التكيف النفسي ، مكتبة مصر ، القاهر -108

 * ممدو  عبد المنعم الكناين :

سيكولوجية الطِّفل الُمْبِدع ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان  -109

 م .  2011 -هـ 1432،  1، األردن ، ط

 ثالًثا : امَلَراِجُع اأَلْجَنِبيَّة امُلَتْرَجَمة :
 * أرجايل ، مايكل :

فيصل عبد القادر يونس ، مراجعة شوقي سيكولوجية السعادة ، ترجمة  -110

( ، المجلس الوطني للثقافة والفنون 175جالل ، سلسلة عالم المعرفة )

 م .1993يوليو  -هـ 1414واآلداب ، الكويت ، محرم 

 * بالنثيا ، مْنِخل جنثالع :

 ، ترجمة حسين مؤنس ، مكتبة النهضة المصرية ،  -111
ّ

َتاِريخ الِفْكر األَْنَدُلِسي

 م .  1955،  1اهرة ،  طالق
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                   روڤِنسال ، ليڤي :  * پ

حضارة العرب يف األندلس ، ترجمة ذوقان قرقوط ، دار مكتبة الحياة ،  -112

 بيروت ، لبنان ، د . ت .                                                              

 * بوربلي ، الكسندر :

سالمة ، سلسلة عالم المعرفة عدد  العزيز ، ترجمة أحمد عبد النوم أسرار -113

 م .   1992( ، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، يوليو 163)

 * بيريس ، هنري :

الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ؛ مالمحه العامة وموضوعاته الرئيسية  -114

،  1ي ، دار المعارف ، القاهرة، طوقيمته التوثيقية ، ترجمة الطاهر أحمد مك

 . م1988 -هـ 1408

 * جولد ، لورنس : 

استمتع بالحياة ، تعريب عبد المنعم محمد الزيادي ، مكتبة الخانجي ،  -115

 م .1996 -هـ 1417،  2القاهرة ، ط

 * حتا ، فيليب :

ة تاريخ العرب ، ترجمة محمد مربوك نافع ، مطبعة العالم العربي ، القاهر -116

 م .1949،  2، ط

 * ر . أندرسن ، كليفورد :

طريقك إلى الصحة والسعادة ، ترجمة شاكر خليل نصار ، دار الشرق  -117

 م .1970،  4األوسط للطبع والنشر ، بيروت ، لبنان ، ط

 * فرانكل ، فيكتور :



 
 

 م2020إصدار ديسمبر  –ة اللغة العربية بالمنوفية العدد الخامس والثالثون مجلة كلي

 
 

 

 

                                                                                                          

اإلنسان يبحث عن المعنى ؛ مقدمة يف العالج بالمعنى )التسامي بالنفس(  - 118

ة طلعت منصور ، مراجعة وتقديم عبد العزيز القوصي ، دار القلم ، ، ترجم

 م .1982 -هـ 1402،  1الكويت ، ط

 * فرويد ، سيوموند : 

حيايت والتحليل النفسي ، ترجمة مصطفى زيور ، عبد المنعم المليجي ،  -119

 م . 1994،  4دار المعارف ، القاهرة ، ط

م محمد عثمان نجايت ، ترجمة سامي الموجز يف التحليل النفسي ، تقدي -120

محمود علي ، عبد السالم القفاش ، مراجعة مصطفى زيوار ، مكتبة األسرة ، 

 م .2000الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 

،  4األََنا والُهَو ، ترجمة محمد عثمان نجايت ، دار الشروق ، بيروت ، ط -121

 م . 1982 -هـ 1402

 :* فوكو ، ميشيل 

استعمال اللذات ، ترجمة جورج أبو صالح، مراجعة مطاع صفدي ،  -122

 م .1991مركز اإلنماء القومي ، بيروت ،

 * كريسون ، أندريه :

المشكلة األخالقية والفالسفة ، ترجمة عبد الحليم محمود ، أبو بكر  -123

 م .1979 -هـ  1399ذكري ، مطابع دار الشعب ، القاهرة ، 

 ن وبونتاليس ، ج . ب. :* البالنَّ ، جا

معجم مصطلحات التحليل النفسي ، ترجمة مصطفى حجازي ،  -124

هـ 1407منقحة ،  2المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ، ط

 م . 1987 -

 * نيشيف ، كيريل وفولتشنكو :
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أخالقيات السعادة ، ترجمة يوسف إبراهيم الجهماين ، دار حوران  -125

 م .1998،  1عة والنشر والتوزيع ، سورية ، دمشق ، طللطبا

 * هولتكرانس ،  إيكه : 

قاموس مصطلحات اإلنثولوجيا والفولكلور ، ترجمة محمد الجوهري  -126

،  2( ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، القاهرة ، ط9وحسن الشامي ، ذاكرة الكتابة )

 . م1999

 * وولين ، ريتشارد :

نقد الثقايف )مدرسة فراكفورت ، الُوُجوِديَّة ، ما بعد البنيويَّة( ، مقوالت ال -127

 م .  2016،  1ترجمة محمد عناين ، المركز القومي للرتجمة ، القاهرة ، ط

 رابًعا : الدَّوِريَّات :
 بودالية :  * يوايية

 الجديدة ، جامعة األندلس ، مجلة عصور يف الربية الحيوانات صيد هواية -128

 -هـ 1437خريف )أكتوبر( ،  –( ، صيف 20 – 19، الجزائر ، العدد ) وهران

 . م2015

 * محمود عبد الحليم منسي ، علي مهدي كاْم :

تطوير وتقنين مقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعة يف سلطنة ُعَمان ،  -129

أماراباك ، مجلة علمية محكمة تصدر عن األكاديمية األمريكية العربية للعلوم 

 م .2010التكنولوجيا ، المجلد األول ، العدد األول ، و

 * هانم مصطفا محمد : 

تحسين جودة حياة الطالب باستخدام برنامج إرشادي قائم على نظرية  -130

 م .2009( ، 14االختيار ، مجلة كلية الرتبية ، اإلسماعيلية ، ع )
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 َخاِمًسا: الرسائل اجلامعية :
 ل السلمي :* طارق بن عبد العالي بن صم

األسلوب المعريف) الرتوي/االندفاع( والتفكير االبتكاري لدى عينة من  -131

طالب الصف الثالث الثانوي بمدينة مكة المكرمة ، متطلب تكميلي لنيل رسالة 

هـ 1424ماجستير ، كلية الرتبية ، جامعة أم الُقَرى ، المملكة العربية السعودية ، 

 م .2003 -

 ا :يحي الحفيظي * عبد

تقنين مقياس جودة الحياة لمحمود منسي وعلي كاظم على الطلبة  -132

 العلوم الجامعيين ؛ دراسة ميدانية بجامعة الجلفة ، رسالة ماجستير ، كلية

 الجزائرية ، مرباح ، ورقلة ، الجمهورية قاصدي واالجتماعية ، جامعة اإلنسانية

 م .   2016الديمقراطية ، 

 * محمد حلمي البادي:

شعر ابن عمار األندلسي ؛ جمع وتوثيق ودراسة ، رسالة ماجستير، كلية  -133

 م .  1990دار العلوم ، جامعة القاهرة ،
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