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 مظاهر االغتراب والحنين للوطن األندلسي

 فن الرسائل نموذًجا

 :المستخلص

نشأته األول ومووطن مويالد ، لوذا لوم تدول اداب األموم ارتبط اإلنسان منذ الِقدم بمكان 

والشعوب من مظاهر االفتتان بالوطن والتغنوي بوه وبمون فيوه مون األهول واألنوداا  ن وراً 

وشوعراً، ييوون إن الشوعور بووالحنين واالنتموا  للوووطن فإلورا لوودد اإلنسوان  ولوود معوه منووذ 

ألزموا  دالول الووطن، ولوه لحظة الميالد األولى بل  الزمه مهما اعترضه من األمور وا

واألندلسوويون باعتبووارهم ممووة موون األمووم اإلسووالمية  موون األهميووة مووا ال نسووتإلي  إنكووار  ،

والعربية القد مة لوم  تتقودوا الشوعور بوالحنين إلوى موطوانهم ، ييون إن األنودله علوى وجوه 

والبايون فوي  الدصوص جنة هللا في األرض على يسو  موا  وذ ر  المقورا فوي ونوتها.

ث األندلسي  جود الكتواب والشوعرا  موولعين بوالتغني بمحاسون بالدهوم وال نوا  عليهوا، الترا

وموون األدب األندلسووي المميووس هووو رسووائل الغربووة والحنووين إلووى الوووطن وهووى هوود  هووذ  

الدراسووة، والدراسووة هنووا تناولوو  موون لووالل الرسووائل األندلسووية نووور  منسلووة الوووطن فووي 

دالال  النتووي عوون وم ضووا وال االجتماعيووة، نتوووأ مهلووه، ونووعوبة الغربووة وسووو  األيوو

 الوطن واألهل واثارها، والتتم  الدراسة بكيتية تصو ر غربة الوطن واألهل.

 : الوطن، االغتراب، المنتى، الحنين، األندله ، الرسائل .كلمات مفتاحية

Abstract: 

Man has been associated since antiquity with his first place 

of birth and origin, so the literatures of  nations and people has not 

been devoid of manifestations of fascination with the homeland 

and the praise of it and its family and friends in prose and poetry. 

Since the feeling of nostalgia and belonging to the homeland is 

innate in the human being, born with him from the moment of his 

first birth, and even accompanies him, no matter what he faces 

from crises inside the homeland and has a big importance that we 

cannot deny. And the Andalusians, as one of the ancient Islamic 

and Arab nations, did not lack the sense of nostalgia for their 

homeland, as Andalusia in particular was the paradise of God on 

earth, according to what Al.Maqri mentuoned in his description. 

And the researcher in the Andalusian heritage finds writers and 

poets fond of singing about the virtues of their country and praising 

it. Among destictive Andalusian literature is the letters of exile and 
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nostalgia for the homeland, which is the goal of this study. This the 

study here dealt, through the Andalusian letters, the image of the 

place of the homeland in the hearts of its people, the difficulty of 

alienation and poor social conditions, as well as the indications of 

exile from the homeland and the family and its effects. The study 

concluded with how to portray the Alienation of the homeland and 

the family. 

Key words: motherland, alienation, exile, nostalgia, AlAndalus, 

messages.                                                                                                      

 مقدمة: 

ارتوبط اإلنسوان منوذ الِقوودم بمكوان نشوأته األول ومووطن موويالد ، فكوان  لموا اضووإلرته 

األيوال دالول الووطن إلوى المغوادر  عون وطنوه ،  جود نتسوه تمتلوو بالشووإ والحنوين إلوى 

الوووطن ومووا فيووه موون ذ ر ووا  الصووبا والشووباب ، لووذا لووم تدوول اداب األمووم والشووعوب موون 

وبمن فيه من األهل واألنداا  ن راً وشعراً، ييون إن مظاهر االفتتان بالوطن والتغني به 

الشعور بالحنين واالنتما  للوطن فإلرا لدد اإلنسان  ولد معه منوذ لحظوة المويالد األولوى 

بل  الزمه مهما اعترضه من األمور واألزموا  دالول الووطن، فهوو شوعور متواجود لودد 

نكار  ، و ظهور ذلوج جليواً فوي جمي  البشر على يد سوا ، وله من األهمية ما ال نستإلي  إ

رسووالة نسووب  للجووايا بعنوووان )الحنووين إلووى األوطووان( والتووي دلوول فيهووا علووى مهميووة هووذا 

"فهؤالء الملوك والجبابرة الذينن الشعور وايمته لدد اإلنسان؛ إذ  قول في ذلج المعنى : 

  د لذ  نفتقذذدوا فذت اغتذذرابه  نعمذة د وال غذذادفوا فذذي ةسذفافه  ىذذهوة حنذوا  لذذت ةوطذذانه

ونقنعذذوب بتذذربه  ومحذذاله  د وفةنذذب المتذذردب مذذن البراممذذة المتفلسذذ  مذذنه د  ذا سذذافر 

سفراً ةخي معه من تربة مولده في جراب نتداوى به! "
(1)

. 

 منزلة الوطن عند األندلسيين:

األندلسيون باعتبارهم مموة مون األموم اإلسوالمية والعربيوة القد موة لوم  تتقودوا الشوعور 

هم ، يين إن األندله على وجوه الدصووص جنوة هللا فوي األرض علوى بالحنين إلى موطان

يس  ما  ذ ر  المقرا فى ونتها
(2)

. لذا نجد  تاب وشعرا  األندله م  وروا مون التغنوي 

بالوطن العام والداص في مدتلف الظرو  واأليوال التي مور  بهوم وبأوطوانهم ، يتوى 

ذهبووا، فوالوطن واألرض عنود  منبح  نور  الووطن ال تغوادر عقوولهم ووجودانهم م نموا

                                           
1
الجووووايا، تحقيوووو: وتعليوووو:: الشووووي  طوووواهر  الحنووووين إالووووى األوطووووان ،ابووووي ع مووووان بوووون بحوووور -

 .41:نـ40م، نـ1351، سنة2الجسائرا،الناشر:المإلبعة السلتيةــــ القاهر ، ط
2
نتووا الإليوو  موون غصوون األنوودله الرطيوو  ،تووأليف: ميموود محموود المقوورا التلمسوواني،تحقي:: د  إيسووان  -

 .126م، نـ1988، الناشر: دار نادر ـــ بيرو  ، د.ط، سنة 1عباأ،ج
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األندلسيين بالمتهوم الحود ن  عودان بم ابوة مسواأ مونا الجنسوية األندلسوية فمون هواجر إلوي 

األنودله وماووام  فيهوا فهووو مندلسووي مهموا  كوون موطنووه الوذا  نتمووي إليووه، ومون  ووان مندلسووياً 

لمعنوى وريل عن األندله فهو لويه مندلسوياً يتوى وإن  وان مولووداً علوى مرضوها، وهوذا ا

مشووار إليووه )ابوون يووسم األندلسووي(
(3)

، فووي رسووالته التووي ونووف فيهووا ميوووال مهوول األنوودله، 

: " فمن هاجر  لينذا مذن سذائر الذبفدد فذنحن ةحذ و بذهد وهذو منذا بحمذ  جميذ  يين  قول

ٌم اقترافُذهُ د ومذن هذاجر منذا  ةولي األمر منا د الينن  جماعه  فرٌض اتباعهد وخففه ُمَحرَّ

 ح ََّّ لنا فيه دوالمماب الي  اختذافه ةسذعد بذه "  لت غيرنا فف
(4)

لوذلج فوان الهجور  عون   .

بالد األندله،  ان  من ملإلر النكبا  التي اد تصي  األندلسي لانة وإن  ان المهواجر 

عوون األنوودله  اتبًووا مرهووف الحووه ارتبإلوو  ذ ر اتووه بوطنووه الووذا  م وول مصوودًرا اساسوويًا 

إللهاموه وإبداعوه. والبايون فووي التوراث األندلسوي  جود الكتوواب والشوعرا  موولعين بووالتغني 

" سوون بالدهووم وال نووا  عليهووا، وهووو مووا بوورهن عليووه المقوورا فووي افتتاييووة الوونتا اووائالً:بمحا

َمَحاِسُن األَْنَدلُِس اَل تُْستَْوفَت بِِعبَاَفٍةد َوُمَجاِف  فَْضِلَها اَل نَُش و ُغبَاُفهُد َوةَنَّت تَُجذاَفى َوْهذَي 

ذذ ذذْبِ د فِذذي ةَْقَغذذاِف اللَذذذْرِب َوالشَّ ْرِق "الَحذذائَِزةُ قََبذذَل السَّ
(5)

لوووم مو .  وهووذا هووو الوووطن الح 

)التووردوأ المتقووود(  مووا نووور  المقوورا فووي نتحووه، والووذا  ؤ وود علووى يوو  األندلسووين 

ألوطانهم، وتملج هذا الشعور منهم ، يين منبا الوطن  شكل ايمة  برد فوي وجودانهم، 

يتى وإن اضإلرتهم الظرو  إلى االرتحال عنه، يين نجد )ابن ز دون(
(6)

 ،  رتحل عون

موطنه )ارطبة( و تنقل بين البالد، فيحل عليه العيد وهوو مرتحول عون وطنوه فينوادا مهول 

 )ارطبة(، موضحاً مدد ملمه في غربته عن الوطن اائالً:

 بالشوق قد عاده من ذكرك  حزب   ب كاب عادك  عيد فرب فتت

َمُن_فَبَاَت   َوةَْفَرَدتهُ الَّليَالِت ِمْن ةِحــبَّتِــهِ  ا َجــنَت الـــــزَّ  نُْنِشُدَها_ِممَّ

                                           
3
مَبى عمر مَيمد بن سعيد بن يسم التارسي مولى بني ممية،  ان عالماً بتنون الحد ن والتقوه واالدب هو  -

ومشووار ا فووى   يوور موون انووواا العلوووم  ووالمنإل: والتلسووتة والووف الك يوور موون الكتوو  فيهووا. تنظوور ترجمتووه : 

 .  357:نـ354، نــ1الم غرب فى يلى المغرب ،ج
4
،  الناشور : المؤسسوة العربيوة للدراسوا  والنشور ـ  2سوان عبواأ،جرسوائل ابون يوسم ، تحقيو: : د  إي -

 .176م نـ1987، سنة  2بيرو  ، ط
5
 .125، نـ1نتا الإلي  ، للتلمساني ، ج -
6
هو مبي الوليد ابن ز دون ،  ان ناي  من ور ومنظوم ولاتمموة شوعرا  مدوسوم، واسو  البيوان نظمواً  -

، 2، ولر ووود  القصووور ، جوووـ339:نوووـ336، نوووـ1، جوووـ1ون وووراً،  نظووور ترجمتوووه فوووى: الوووذلير  ، إ

 . 53:نـ48نـ
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َوالَ نَِدن ! َوالَ َكرٌْس!َوالَ َسَمُن!"  "بَِ  التَّعَلوُل؟ الَ ةْهٌل!َوالَ َوَطٌن!
(7)

 

و ستمر ابن ز دون مظهراً معاناتة فى البعد عن وطنوه فموا  جود مماموه إال من  رسول 

ناغها اثنا  غربته فى )بإلليووأ( ااعود  ملوج  إلى وطنه السالم من لالل مرجوزته التى

     بني األفإله ، والتي تق  في الشمال الغربي من ارطبة،يين  قول:

 َ ناَ َدْمُ  ُصْل َما ِىئَْب ةَْب تَبوبا
(8)

   َ  َونذذذذذاَ فُذذذذذَؤاِدى ذب ةَْب تَيُوبــذذذذذـا

 

َزانذذذذاَ ةَْصذذذذبََحْب ُاُروبـذذذذـا  ِذ الرَّ
(9)

 

 

 ةَْهِلها_َاذذذذرنبَالَذذذذْ  ةََف ليِ_فذذذذي  

 

 َ ذذذذْوُق الَحَشذذذذا نُذذذذُدوبا  قَذذذذْد َمذذذذَْ الشَّ

 

  فذذي اْللَذذْرِب  ْذ ُفْحذذُب بِذذِه َغِرنبَذذا 

 

 َعِليذذذذذذَل َدْهذذذذذذٍر َسذذذذذذاَمنِت تَْعينِبَـذذذذذذـا

 

ذذذنَت  ِْذ ةَْبعَذذذَد  الغَّبِيبَذذذا   ةَْدنَذذذت الضَّ

 

  ِذَا ةَتَْيذذذذذذذذذَب اْلذذذذذذذذذَوَطَن الَحبِيبَـذذذذذذذذذـا

 

َ َواْلَجانِذذذَل الُمْستَْوَاذذذَ     اْلعَِجيبذذذا

 

ِحيبَذذذذذذـا  َواْلَحاِاذذذذذذَر الُمْنفَِسذذذذذذَ  الرَّ

 

فََحذذتَّ ِمْنذذهُ َمذذا َفةَى اْلُجنُوبَذذا 
(10)

 

 

الرغم مموا  وان  تمتو  بوه  واستمر ينينه إلى ارطبة مسقط رمسه وموطن نشأته،على

من مكانة مدبية وسياسية في ما موطن  قويم بوه و حول عليوه، إال من )ابون ز ودون( األد و  

تسيإلر عليه مشاعر الغربة عن الوطن ، ومما  برهن علوى اسوتحواذ شوعور الغربوة علوى 

" الكات  وينينه إلى الوطن الداص ومسقط رمسة )ارطبة(، موا االوه فوي رسوالته الجد وة:

َي  ذا بللتنذذي الشذذمسد ونبذذا بذذَي المنذذزي د ول عمذذر  مذذا جهلذذُب ةبى الذذرةَى فذذي ةب ةتََحذذوَّ

وةاذذِرَب عذذن المغذذام  التذذي تقغذذ  ةعنذذاق الرجذذاي دوال ةسذذتوطتء العجذذَز فيضذذرَب بذذي 

المثَل: خامر  ةُمَّ عامر د و ني م  المعرفذة بذرب الَجذفء سذباءد والنقلذة مثلذةٌد والعذاف  

                                           
7
القواهر  ، سونة  –د وان ابون ز ودون ورسوائله ، تحقيو:: د  علوي عبود العظويم ، الناشور : نهضوة مصور  -

 .163:  162م ، نـ1980
8
 ناب المإلر : مد انص  بغسار . -
9
 ضروبا: مد مشكال عد د  ومدتلتة.  -
10
 .155: ـ154د وان ابن ز دون ورسائله ، نـ -
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  ال نُخشذذت فراقُذذهد والخلذذيُي الذذي  ال نتوقىذذ  ِزنالُذذهد والنسذذل الذذي  ةبَّ األدَب الذذوطُن الذذي

النُجفت؛ ةننما توجه وفد ةعيب منهلد وحيَّ في َجنَاِب قبويد واذوح  قبذل  نذزاي َفحلذه 

د وةُعغَي ُحمَ  الببي علت ةهلذهد غيذر ةبَّ الذوطن محبذوب د والمنشذر مذرلو  د واللبيذل 

َعَغنهد والمرنُ  ال نحفو ةفاذاً بهذا قوابلُذهد وال ننسذت  نحنو  لت وطنهد حنيَن النجيِل  لت

بلداً فيه مَراِاعُه "
(11) 

فالرسالة توضا للمتلقي مدد نمو الشوعور الووطني لودد الكاتو  وتعلقوه بوه ، فمهموا  

تقلد من منان  وتمت  بمسا ا وعإلا ا بعيداً عن وطنه فهو ال  شعر إال بلوعة الغربة عون 

 وطنه.

األندله في إعال  الشعور بالحنين إلى الووطن، بول والمتوالر  بمحاسونه استمر مدبا  

من لالل ذ ر مسما  المودن األندلسوية ونوتاتها التوي عمود إلوى اسوتددامها هوؤال  األدبوا  

فووي انتوواجهم الشووعرا والن وورا، و ظهوور ذلووج جليوواً لوودد )ابوون الدإليوو ( فووي رسووالته التووي 

الوطن الداص )مالقة(، ومعودداً محاسونها، ييون بودم  تذ ر فيها الد ار األندلسية، متتدراً ب

ن القالد  ، فمد نوة )مالقوة(  بتشبيهها بالجوهر  التي تتوسط القالد  وهي منته ومثمن ما كوَّ

تتسم بالسالم وتجتم  فيها الك ير من محاسن البالد اإلسالمية ، األزهار واألنهار، و  ور  

بالمعوادن النتيسووة ، ونوناعة التدووار التووي الوروض، والتوا ووه بهوا،  مووا  وان لهووا شووهرتها 

 ان  من مسباب تسا د التجار  بها، وهو ما ناغه لنوا الكاتو  فوي إيودد فصوول الرسوالة 

قلذذب فمدننذذة مالقذذةاووائالً:   
(12)

ة الوسذذيغةد وفذذردوس هذذيه   د فقذذاي: ومذذا ةقذذوي فذذي الذذُدفَّ

 ً لمانذب عيذداً فذي األنىذام  البسيغةد ةىهد لو كانب سوفة لقرنب بها ِحْيقَة اإلطعامد ةو نوما

تبعث لها بالسفم مدننة السفمد وتُلقت لها ند االستسفمد محاسن بذفد اإلسذفم. ة  دافد 

وقغذذل مذذدافد وهالذذة  بذذدافد وكنذذز تحذذب جذذدافد قبذذبتها مضذذاعفة األسذذوافد مبذذاحبة 

السذذنين محالفذذة لذذْدوافد  قذذد بذذرزت فذذي ةكمذذل األواذذاك وةجمذذل األطذذوافد كرسذذيى ملذذِ  

وَمذذْدفم مسذذ  فتيذذ  د و نذذواب ةكاسذذرهد ومرقذذل ُعقذذاب كاسذذرهد ومجلذذت فاتنذذة عتيذذ  

خاسذذرهد وصذذفقة غيذذر خاسذذرهد فحماهذذا منبذذ  حرنذذزد ودنوانهذذا ذهذذل  برنذذزد وُمذذْيَهل 

فخافها له علذت األمذاكن تبرنذزد  لذت مدننذة تبرنذزد وُحلذل دنباجهذاد البذدائ  ذات تغرنذز. 

د وةسذندت  لذت جبذل الرحمذة اهرهذا د ااغبنب داف األسغويد  وسذاوقب البحذر بذالغوي

واسذذتقبلب ملعبهذذا ونهرهذذا د ونشذذقب وفدهذذا األفم وزهرهذذاد وعرفذذب قذذدفهاد فرعلذذب 

مهرهذذاد وفتحذذب جفنهذذا علذذت الجفذذن غيذذر اللضذذياد والعذذال  الثذذاني مذذا بذذين األوم  لذذت 

                                           
11
الذلير  في محاسن مهل الجس ور ، توأليف: مبوي الحسون علوي بون بسوام الشونتر ني، تحقيو:: د  إيسوان  -

 343:  342، نـ1،ج1م ، إ1997، الناشر: دار ال قافة بيرو  ـ لبنان، سنة 1،ج1عباأ، إ
12
ة التدار وتك ر مد نة سايليه معروفة بجنوب شرإ األندله تشتهر بسراعة التوا ة الممتاز  وبصناع -

 . 162، نـ1فيها مستودعا  األسماك المملحة ، انظر: نتا الإلي ، للتلمساني ، جـ 
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الحضذذياد داف العجائذذل المبذذنوعة د والفواكذذه غيذذر المقغوعذذة وال الممنوعذذة د حيذذث 

لقي لها نَد اللَلَْل دصنائ  َحلَلد والحلل التي تُِلُ  صنعاء فيها بالغلل د  وتذدعو األواني ت

انها حقذاق نذاقوتد وةميذر   لت الجلل د  لت الدسب الرهي  ذ  الوفق الهي  .وكفت برمَّ

قوت د وزائراً غير ممقوتد  لت المؤاساةد وتعدد األساة و طعام الجذائ  والمسذاهمة فذت 

ةسذذرى مذذن اسذذتخفى األسذذرىد تبذذرز مذذنه  المخذذدَّفة حسذذر  د  الفجذذائ د وة  ُخلُذذ 

سذذامحة بسذذوافنها ولذذو كانذذا سذذواف  كسذذرىد  لذذت المقبذذرة التذذت تسذذر  بهذذا العذذيند 

ونسذذتهاب فذذي تذذرونا فواذذاتها العذذين د لذذت ُغللهذذا المحممذذة البنيذذاب د المائلذذة كنجذذوم 

وف ةولذي المعذاف  السماء للعيابد وافتراض سمناها ةو ةب العبذير علذت األعيذاب د ووفذ

واألدناب"
(13)

. 
و ستمر الكات  في سورد مميوازا  الووطن الداص)المر وة(، مون لوالل عرضوه لموا 

تتمت  به هذ  المد نة من موا  جغرافي متميس، جعلها تق  بين البحور والبور، وهوو موا  وان 

  له دور في تنوا وسائل الدفاا  عن نتسوها بامتال هوا مسوإلوالً ضودًما والعد ود مون اآلآل

الحربية، بجان    ر  العباد والنساك بها وهو ما ساعد علوى اوو  ورسوول الووازا الود ني 

لوودد مهوول الوووطن الدوواص )المر ووة( ، مووا تعوودد  السراعووا  بهووا فك وور الكتووان، والعنوو ، 

والس تون، بجان  شهرتها بالرلام ، مموا مدد إلوى جعول هوذ  المد نوة ابلوة للتجوار مون  ول 

" فقلذب فمدننذة المرنذة كاتو  فوي اولوة:اتجا ، وهو موا مههور  ال
(14)

قذاي المرنذة د هنيذة  

مرنذة دبحرنىذة برنىذةد وةصذلية سذرنة د معقذل الشذموي واإلبانذة د ومعذدب المذاي وعنبذر 

الجبانذذةد وحبذذوة األسذذغوي غيذذر المعلَذذل بالنبذذر وال الممغذذويدومحي التجذذاف د وكذذرم 

مذذن الجفذذوب السذذود النِجذذافد وفْعذذت الجذذافد مذذا ىذذئب مذذن ةخذذفق معسذذولةد وسذذيو  

مسذذلولةد وتمذذ  محلولذذةد وحضذذافة تعبذذ  طيبذذاً ووجذذوه ال تعذذر  تقغيبذذاًد ولذذ  تذذزي مذذ  

الظر  داف نُسَّاكد وخلوة اعتمذا  و مسذاك . ةفغذ  ةهلُهذا ةنذ  البذليل لمذا عجذ  منهذا 

بذذالعود البذذليل د وةنذذ  المهذذا وةلفهذذا حمذذ  التلليذذل فرنقلذذل منهذذا ذنسذذاً عنذذد التقليذذل . 

لسفن المبافد وكرنها هذو العزنذز عنذد االعتبذافد وقبذبتها سذلوة الحذزنن د بحرها مرفر ا

ومذذودك الخذذزنن د وفلذذ  المنتذذزنن د وهذذي محذذل الحلذذل المجدبذذة واألفدنذذة المشذذفوعة 

األفدنذذة د ولوادنهذذا المزنذذة علذذت األودنذذة د ُحَجذذة النذذاار المفتذذوبد الممسذذو الخبذذوف 

متُهذذا بدنعذذة والمتذذوب باألعنذذاب والزنتذذوب . بلذذد المتىذذاب وال رخذذام د والذذيم  الضذذخام د وحَّ

ها ىدند د وذكرها طونذل مدنذدد  الوص د محممة الرص  مقبودة للعفم والقب . حرى

                                           
13
لإلر  الإليف )ريال  فى المغرب واألندله ( تأليف: لسان الد ن ابن الدإليو  ،تحقيو: وتقود م : د   -

 ، بنا وة عيوود بوون ميمود مدتووار العبيوادا، الناشوور: المؤسسووة العربيوة للدراسووا  والنشور ن بيوورو ، الصوونا 

 .  76 – 75 – 74م  ، نـ2003، سنة  1سالم، ط
14
حدثةٌ وهى من مشوهر مراسوي األنودله ومعمرهوا ،  نظور: الوروض المعإلوار  - المر ة : مد نة مندلسية م 

 . 184: 183م، نـ1988، سنة 2في لبر األاإلار، للحميرا ،الناشر: دار الجيل ، بيرو  ن لبنان، ط 



 م 2022( يناير 16ع ) –( 6مج )                                                        اجمللة العربية مـــــــداد

 

 
 
 

133 

هذذا فذذي المحذذوي صذذقليةد  وةثرهذذا علذذت الذذبفد جدنذذد  ال ةب ملافمهذذا ثقيلذذةد وصذذفحة جوى

وسذذمااها بخيلذذةد وبُروقهذذا ال تبذذدق منهذذا محليذذة د وسذذعرها لذذيس مذذن األسذذعاف غيذذر 

الوطيةد ومعشوق البُر بها قليل الوصاي د وحمل البحر صعل العضايد وهت متوقعذة  ال 

ةب نقي هللا طلوك النضايد وعادة المباي "
(15)

.  
ومما سب: نلحوا من الوني  حمول عود  دالال  تبورهن علوى براعوة وإسوهاب الكتواب 

للووطن لودد في ونوف الووطن األندلسوي الدواص والعوام، وهوو موا  ؤ ود ترسو  االنتموا  

الكات  ،يين اديم ونتاً دايقواً لإلبيعوة الووطن األندلسوي الدواص )مالقوةن المر وة(، معوددا 

التضائل القتالية التي تتميس بها هذ  المدن األندلسية، وهو ما  عكه مدد اوو  و توا   تلوج 

المدن مون الناييوة القتاليوة ،  موا ههور  النسعوة الد نيوة التوي دلول بهوا الكاتو  علوى مودد 

م: اإل مان لدد األندلسيين ولانة مهل الوطن الداص )مالقةن والمر ة(، والوني فوي ع

مجمله  عود نوور  مون نوور الووطن األندلسوي فوي مواوا  الرلوا  ، والتوي اهوتم الكتواب 

بإبرازها في مجال المتالر  بأوطانهم، و ل هذا  م ل نووراً متعودد  للووطن الدواص فوي 

 يالة الرلا .  

ر ة القد موة التوي تؤ ود ارتبواط األندلسوين بأوطوانهم، وتودل علوى من المظاهر الحضا

نمووو الشووعور الوووطني لوود هم، شووكر هللا علووى سووقوط المإلوور بعوود تعوورض الووبالد األندلسووية 

للجتا ، وونف مايل على الووطن مون النموا  والديور نتيجوة هوذا الغيون، وهوو ما شوير 

ألندلسوين لظواهر  الودعا  بالسوقيا إليه الد تور  عبد الحميد شويحه: إذ  ؤ ود علوى توهيوف ا

بما  تناس  معهم، يين استددموها في الرمس إلى ي  الوطن ومكانته في نتوسوهم، علوى 

الرغم من من األندله  ان  تجرا فيها األنهار إال منهم اتدوذوا مون هوذ  الظواهر  العربيوة 

القد مة داللة على االعتوساز بأوطوانهم 
(16)

ى الدصوال(، . ومون مم لوة ذلوج لإلبوة )ابون مبو

التي االها في شوكر هللا علوى نوسول المإلور وتغيور نوور  الووطن مون الجتوا  إلوي النموا  

والحيا ، ييون اعتمود فوي بدا وة لإلبتوة علوى ونوف مشوهد الووطن المجودب بعود تعرضوه 

للجتا  بكل ما فيه من الكائنا ، والتي موشك  على االنتهوا  نتيجوة اشوتداد الجودب دالول 

ذرنَمِة والِعيذايد : "ولَّ الوطن يين  قول ما لقَحْب َحْرُب اْلَجْدب َعْن ِحيايد وةىفََ  َفبو البَّ

ذذذمايد  نايدَوتَناَوَحذذذْب فذذذي اْلُهبذذذوب فنحذذذا اْلَجنُذذذوِب َوالشَّ ِق َوالزى وتَنَذذذادى اْلِجيذذذراُب للتَّفَذذذرو

مايد وةُْخِضَرْت ةنفُُس األغنياِء الىذ َّ  د َوَودىوا ةاَلَّ وتراَوَحْب علت القُلوِب فاَحتا اليميِن والشىِ

د وخفَّذذِب األَزوادد  فىِ د ةبَّ صذاَعهُ نَْعذِدُي صذاَك الذدو د وتذوهََّ  خذازُب البُذذرىِ تنشذرَ ُمْزنَذةٌ وال تُسذ َّ

د وَصذذَدَفْت  د فرلقَذذِب الِعبذذيى اد دوانتجعذذب العذذاِزَب القَِبذذيى وى وماَجذذِب األَْذوادد والتقَذذِب الذذرو

                                           
15
 .  86:  80ن الدإلي  ،  نـلإلر  الإليف ، الب -
16
، 1الوووطن فووى الشووعر األندلسووي، تووأليف: د  عبوود الحميوود شوويحه، الناشوور: مكتبووة اآلدابن القوواهر  ، ط -

 .71: 70نـ
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ْب  كذذلو  قُنَّذذٍة فَْرعذذاء د وهضذذبٍَة َدْفعذذاءد صذذفاةً بَِحَسذذراتهاد وقذذد ةسذذلََمْب َحراتِهذذاد وذَاذذ

ذْبُ  فذي كذلىِ ةُْفذٍ  قِْغذٌر ةو قِْغذٌر ةو قِْغذ د واألَفُض كلوهذا َسذْيٌ   َوَهباءد َونُْقباً وِهنَاءد والبو

ذذباقد وجذذاَء الجذذدو وفاَ  اْلَهذذْزيد  ر َخْيلَذذهُ للسىِ ر ذنلَذذهُ للنىفذذاقد ونَُضذذمىِ ذذْعُر نشذذمىِ ونِْغذذ  دوالسَّ

ِِ الشىدَّة َهيا األَْزُي وِلْلُمرِجفيَن في المدننِة َعجاَجةٌ انووها ال تُلبىدد وقسيٌّ نَْحذَو  وقُْلنا: هيْه

اللُيوِب تُْعَغُ  َوتَُمبىدد فما نسقُي السىائُل منه   الَّ علت ناٍب نحذُرقد وىذهاٌب نبذُرقد حتذت 

ال نُْغَمُ  في اللَْيذثد وُزَحذُل فذي اللَّيذث  ذا عقَّدوا األَْنمابد وةَخيوا بزعِمهُ  األمابد َوقالوا 

ذذَد مذذا ةَْفَسذذَدد ةَْنَشذذرَ هللاُ العَنذذاَبد وقذذاَي لذذهُ كذذْن فمذذابد فبينمذذا  د وةَنضذذاً فذذفذا فذذاَفَق األَسذذَدد ةكَّ

النوجذذوُم َدفافنوهذذا األَعذذفمد وةغفالُهذذا الَّتذذي ال تُْحَمذذُد عنذذَدُهْ  والتُذذفَمد قذذد اخذذتَلَي َمْرعيوهذذا 

مي ذ  باْلَهمَ  ئْبذايد وال ةََحذسَّ الثَّذْوُف  بذاالَّ ُء باْلَحَمذلد وال َعِلذَ  الجذدُ  بالرىِ لد ول  تَْدِف الشَّ

النىِبذذاي د  ذ َغشذذيَتْها ُالَذذُل اللَمذذامد وَحَجبَتْهذذا ةَسذذتاٌف كرجنحذذِة اْلَحمذذامد ةََخذذيَت َعلَْيهذذا فذذي 

وقد مباِدَف اللروِب ومواِفَد الوروق دفما منها  الَّ  ٌل في بجذاد الغرو مقنٌَّ  بِنَبي د ةو مزمَّ

ِلذذُ  منهذذا ةو تُْشذذِر  د فباتذذب بذذين ِدَفٍف  َحبذذي د لذذ  تُتْذذَرْك لذذه َعذذْيٌن تغذذر  وال نقبذذةٌ تغَّ

ذذموطدو َِدنَذذٍ  منحلَّذذِة اْلُخيذذوطد وُجيذذوٍ  َمْنبذذوَفِة  ذذقوطد وُدَفٍف متنذذاثَِرِة السو متداِفكذذِة السو

جذذومد تغلُذذُل المحذذلَّ بذذين األَْعذذفم د ثابِتَذذِة األَْقذذدامد وكتا ئذذَل صذذادقَِة اْلُهجذذومد صذذائِبَِة الرو

التوخوِم والنوجومد وما زالَْب ترميِهد برَحجذاِفهد وتَْحتَرُىذهُ فذي ةَْجحذافهد وتَْلذزوهُ فذي ِعْقذِر 

داِفهد حتَّت عفَّب علت ذثاِفهد وةَخيت للسَّْهِل واْلَحْزِب بِثاِفه"
(17 )

. 

نوور  الووطن مون لوالل مشوهد الإلبيعوة األندلسوية، وهكذا رسوم ابون مبوي الدصوال  

مثنا  الجتا  وابل سقوط المإلر، يين عدد المشاهد السلبية التي مناب  األرض والحيوا  

مثنا  الجتا ، واد استإلاا الكات  من  مسج الحقيقة بالديال من لالل رسوم نوور  بيانيوة 

سورد وتصوو ر مشوهد سوقوط ثوم  سوتمر الكاتو  فوي   عالية اد تميس بها ابن مبوي الدصوال.

المإلوور، ييوون  ووان تلووج المشووهد سووبباً فووي عووود  الحيووا  موور  ملوورد لكوول مووا  شووتمل عليووه 

 الوطن من  ائنا  ييه، يين انعكه هذا المشهد على اإلنسان والحيوان والنبا ، 

ذذواِكل دواسذذبَْ  فذذي لَُجذذفيقووول:  نَِ  السَّ جِ "فيذذا ةنوهذذا اْلُمذذؤمُن باْلمواِكذذلد اُنظذذر  لذذت الذذدىِ

ِ علذذت  سذذيوِلهاد وافتَذذْ  فذذي َمجذذرىِ ذُنوِلهذذا دوسذذبىِْ  باسذذِ  فبىِذذَ  العظذذيِ  الَّذذي   )قَذذيََ  بذذالح ى

اُت  الباِطل( د وةَعاَد اْلُحِلذيَّ  لذت العاطذلد فبذروُد الظَّذواِهِر وثُلذوُف األَزاِهذِر ُمْفتَّذرة د وَمسذرَّ

فواُ  األَْدوا ِ جائِلَذذذذةد وةَعغذذذذاُ  النوفذذذذوِس ُمنتَِشذذذذَرةد والذذذذدونيا اذذذذاحمةٌ ُمْستَْبِشذذذذَرةد وةَ 

ذذلد وُخَغبذذاء  ذذلد وةَجنحذذة الظذذفي تُذذَرا  وتوصَّ األَْغبذذاِب مائِلَذذةد وةَْفواُق األَْوفاِق تفضَّ

الغىير ترو  وتَُحبىِرد وُىيوي ُمحاِفَب تُهلىِل وتمبىِذرد و ْب ِمذْن ىذيٍء  الى نخَضذُ  لجبروتِذِهد 

ذذا الخغذذاطيُ  فَقَذذْد َسذذبََ  ونَْشذذَهُد لملموتِذذهد وتلذذو  الِحْمَمذذةُ  مذذا بَذذْيَن منِغِقذذِه وُسذذموتِِهد فرَمَّ

                                           
17
م، 1988، سونة1رسائل ابن مبى الدصوال، د محمود رضووان الدا وة ، الناشور: دار التكور ـ دمشو:، طوـ 

 . 281: 272نـ
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د َولَبنَذةٌ  لذت ةُخذرى تَُضذذ ىد  هادنهذاد ونََغذَ  ىذادنهاد وتراَجذَ  ُىذمراً دِ بادنهذذاد فَعذشٌّ نُذَرمى

 لذت اْلَمعاِهذدد  وَىْعٌث نُلَ ىد وبَدةَةٌ تَُوفَّت َوتُتَ ىد وكرنىها حنَّب نَْحَو اْلَمشاِهدد وسابَقَِب اللَّقاِل َ 

فضلىب اللىقالُ  بَْعَدها نزافعاً وسقَغب علت ذطامها ةَوزاعاًد وةجدَّْت قَغاعاًد وةجابَْب ةَمذراً 

ُد فذذي َفْوَاذذتِِه  مذذن الِخْبذذل ُمغاعذذاًد وحذذاَزْت ِمذذَن الحذذدائِِ  والبَسذذاتِيِن  قغاعذذاً؛ َوَسذذيُلَرىِ

ذذاءد وتروُمذذه ذذاءد ونضذذِحُمه هذذيا الوابذذُل البَمَّ فذذف تَْلَحقُذذهُ ذُكذذاء د نََجذذْب بِذذه ِمذذَن األفنذذاِب  اْلُممَّ

النىاِعَمة قِذفىد وةحَبذنَتْهُ مذن اْلُخْضذِر التوبَِّعيَّذِة ِدالىد فالَوْنذُل ألَْهذِل األَقذواِي المنَمذَراتد 

 والنَّْيُل ألَْهِل الىشىاِء واْلُحُمرات اْلَمْرعت َوالسىذعداب دوةفض بمواِكذِل النَّذْوِف تَذْزدابد وبقذاكٌ 

ذذْمُس بهَجذذةَ  وابذذي برَْحداقِذذه دوتسذذتِعْيُر الشَّ تَذذِدْنُن اللَْيذذَث كمذذا تُذذداب.فمن نَذذْرِجٍس تَْرنذذو الرَّ

ذنُدُس ُخْضذَرةَ سذاقِه د ونتمنَّذاهُ اْلَحمذاُم   ْىراقِهد ونودو اْلِمْسذُ  نَْفَحذةَ اْنتِشذاقِهد ونحُسذُد السو

ق َوِمذْن َعذراٍف بَنَذت مغاِلعَذةُ بََدالً ِمْن ةَطواقِهد ُكْحلُهُ نًدى نَتََرْقَرق د وَ  نَْوُمه ةب ال نزاُي نُذؤفَّ

َعلذت ِغذذرافد وَكِلفَذذْب بذذه السَّذواِف  واللَذذواِد   َكلَذذَ  َعْمذذٍرو بِعذرافد فجذذاَء َكَسذذواِلِ  الليذذد 

د وُسذبَِ  ِمذنْ  . َوِمْن ةُقحذواٍب ُحذِي  علذت الثَّنانذا اللُذرى د وَكَوِميِا الثولوِف نَْعبَُ  ونِش و  تَِر و

ناص ِ الدوفد نُقبىِلُذه النَّسذيُ  فَيَْعبَذ د ونُْبذبَُ  اْلَجذوو بمذاِء نَْضذَرتِِه َونُْلبَذ  د ونَْسذتَْقبِلُهُ نذااُر 

الشَّْمِس فيْشَرُق"
(18 )

. 

ثم  لجأ الكات   في الر الدإلبة إلى ونف مشهد  ستدعي فوي ذهون المتلقوي الحالوة  

الميا  األرض، يين ساد التور  فوي النتووأ التي ال إليها الوطن األندلسي بعد من غمر  

جميعها، فاألغصان تترااي والإلير  لو  بأجنحوة فريواً ونوو  الضوتادا  علوو تسوبيحاً 

هلل تعالى، ثم  دوتم نصوه بالودعا  وال نوا  والشوكر هلل فوي مشوهد إ موانى تتجلوى فيوه النسعوة 

حمذذِة " اللىهذذ َّ بذذافىَء النََّسذذ د وداِفى الد نيووة لوودد الكاتوو  .فيقووول: َء الِقَسذذ د وناِىذذَر الرَّ

هد  َم د ومحيذذَي األَُمذذ  د ففنىذذا نذذؤِمُن بِقَذذَدِفَك خيذذِرِه وىذذرىِ نَ د وباِعذذَث الذذرىِ والذذنىِعَ د وُمْنذذِزَي الذذدىِ

ُض ِلنَْشذرهد حتذت تذرذََب بنَْشذرهد ونعتَِقذُد فبوبيَّتَذَ  كذلَّ  هد وال نتعذرَّ ونغو  غيبََ  علذت َغذرىِ

ةهذِل المذروِق واإِللحذادد ونَْسذتزنُدك مذن مبذاِل ِ الِعبذادد ومنذافِ   االعتِقاد دونبرةُ  ليَ  من

ُهنذا  لَْيذَ . ال نُْشذِرُك فذي َغيبذَ   البِفد. ِفْزقُنَا لََدْن د ونَواصينا بِيََدْن د وتوكولُنا علَْيذ د وتوجو

الحذيَّ وةحيَْيذَب الَمْيذبد ال ةََحداًد وال نَِجُد َعْبٌد من ُدونَِ  ُمْلتََحذداًد تباَفْكذَب وتعالَْيذبد وةََمذبَّ 

هاِدَ  ِلَمْن ةَْالَْلَب وال ُمِضلَّ ِلَمْن َهَدْنبد فاْكِفنذا فذيَمْن َكفيذبد وتولنذا فذيَمْن تولَّْيذب د  نَّذ  

تَْقضي وال نُقضت َعلَْي ."
(19 )

.  
لووذا فووإن األيووداث السياسووية واالجتماعيووة التووي ملموو  باألنوودله  ووان لهووا التضوول فووي 

إههار ونمو مشاعر الح  والحنين إلي الوطن لدد األندلسين، ولانة في األواوا  التوي 

 ان  توشج فيها موطانهم علوى الضوياا والسوقوط ، ييون منوبا للووطن ايموة  بورد فوي 

                                           
18
 . 279: 276الدا ة ، نـالمرج  نتسه ، د محمد رضوان  -
19
 .281المرج  نتسه، د محمد رضوان الدا ة ، نـ -
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لى الجان  األدبوي واإلبوداعي فقود لجوأ األدبوا  إلوى وجدان وشعور األندلسين عامة ، مما ع

ترجمووة هووذا الشووعور الوووطني موون لووالل إبووداعهم الشووعرا والن وورا ، موودللين بووذلج علووى 

 مهمية مكانة الوطن في نتوسهم. 

وفي جان  الر عبر الكتاب عن نور  الوطن من لالل مظاهر الإلبيعوة مون ييون 

  تلج الصور الناعمة معبور  علوى يواال  المإلر والسرا والتوا ه واألزهار، يين جا 

 العش: والحنين للوطن بشقيه العام والداص.

 سوء االحواي االجتماعية في األدب األندلسي

تعتبوور تجربووة االغتووراب لوودد األندلسوويين تجربووة مسووتمر  رافقووتهم طوووال موود  الدولووة 

د هم فوي شوتى اإلسالمية في األندله ويتى سقوطها، إذ تنوع  مشكال الغربوة ومسوبابها لو

العصور التار دية التي مروا بها، وفي هذا الشأن إشار  إلى ما  عرض لوه الود تور  عبود 

الحميد شيحه ،عن تقسيم الغربة لدد األندلسيين إلى غربة التيار وة وملورد اجبار وة
(20)

 ،

وفي هذا المبحن سيكون الحد ن عن غربة األندلسيين التي فرضتها عليهم سو  األيووال 

عيوووة واالاتصووواد ة القاسوووية، مموووا دفعهوووم إلوووى الشوووكود مووون هوووذ  األيوووداث يينووواً االجتما

واالغتوراب وتورك الووطن إلوى وطون الور  نعمووون فيوه بوالعيي ورغود الحيوا  يوين الوور، 

بوواي ين عوون المووال والوورزإ الوووفير، ومتحملووين موون مجوول ذلووج ملووم التووراإ والبعوود عوون 

  هتدون به يين  قول:األوطان، وهم في ذلج  تدذون اول الشاعر نبراثا 

 والماي في اللربة ةوطاب  الفقــــر في ةوطاننا غربة

والناس  خواب وجيراب  واألفض ىتء كلها واحد
(21)

 

وعلى هذا النحو الساب: فالشاعر  ساوا بين يالة الغربة عن الوطن وبين البقوا  فوي 

الوطن في هل تحمل سو  األيووال االاتصواد ة ، فالحالتوان عنود  سووا ؛ ألنوه  عواني مون 

نته األلم في  وال الحوالتين ، إال منوه  تضول من  تحمول اآلم الغربوة عون الووطن فوي مقابول 

عدم االتتاإ م  هذا المقصد الذا نوسا إليوه الشواعر، إذ إن ايموة  المال. و ميل الباين إلى

الوطن ال تتسواود والقيموة الماد وة ، فمهموا  عتورض اإلنسوان مون ع ورا  دالول وطنوه ال 

تتسواود مو  ع ورا  الغربوة عون الووطن ، والودليل علوى ذلوج من الرسوول نولى هللا عليووه 

به فوي التمسوج باألوطوان مهموا عصوت  وسلم معلم البشر ة ضرب لنا مروا م ااًل   ْحتذد 

بنا األزما ، وذلج يين اال وهو وااف على مبوواب مكوة تار هوا بعود من ملرجوو  منهوا : 

فرسووولنا  " وهللا  نذذ  ألحذذل ةفض هللا لذذيد ولذذوال ةب ةهلذذ  ةخرجذذوني منذذ  مذذا خرجذذب"

بعوود  الكوور م الاووى موون اإل ووذا  مووا الاووى، إال مننووا نجوود   تمسووج بوطنووه وال  دوورج منووه إال

إنرار مهله على إلراجوه،  ثوم تمضوي السونوا  و عوود الرسوول مور  ملورد إلوى وطنوه 

                                           
20
 .  66نور  الوطن فى الشعر األندلسي، د  عبد الحميد شيحة، نـ -
21
معجم الستر، للحافا مبي طاهر ميمود بون محمود السولتي ، تحقيو:: عبود هللا عمور البوارودا ، الناشور:  -

 .  338م ، نـ 1993لبنان ، سنة  -دار التكر للإلباعة والنشر والتوز   ، بيرو  
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مسجالً مفضل مشهد للعتو والصوتا عون مهول وطنوه، والوذا  عإلوي لنوا ايموة يقيقيوة لحبوه 

لوطنه ،عندما عتا عن مهول مكوة يبواً لهوذا الووطن فقوال لهوم  اذهبووا فوأنتم الإللقوا   وهوذا 

واائوودها  ووان محبوواً لوطنووه علووى الوورغم ممووا تعوورض لووه موون  دليوول علووى من معلووم البشوور ة

 اإل ذا ، فهو ريل عن وطنه إال من وطنه لم  ريل عن وجدانه نلى هللا عليه وسلم.

  يرا ما توال  وتكورر  غربوة األندلسويين عون موطوانهم بسوب  األوضواا السياسوية 

كتواب فمون هوؤال  بح اً عون الموال وطلبواً للورزإ الووفير وطيو  العويي ألسورهم لانوة ال

)ابن المنتتل(
(22)

، الذا  وضا سب  غربته عون وطنوه بقولوه فوي راعوة لاطو  بهوا )ابون 

النيغر ليووي اإلسوورائيلي(
(23 )

" َمذذن فهذذَ  عذذن الزمذذاب وُخلُِقذذِه د وففذذَل فذذي َجدنذذده  فيقووول:

وَخلقِهد وَعِلَ  ةنه نسترِصُل فنثما نواصل د ونقِبُ  ِغلَّ ما نقس د لذ  نُبذاِي بوقذ  سذفحِهد 

ذاً  ن  د وحفزنذي بالمضذي د ولذ  نتذرك همى ني بالرى ا ةغبَّ وال استعدَّ لوقِب استبفِحهد ولمى

نثَر ِعقَده؛ وفةنُب االستحالة فذي الحذِل د والعَيلذةَ فذي العيذايد   الَّ سنىت َعقدهد وال نظماً  الَّ 

اً قذذد َجذذدَّ فجذذاَء مذذن الُمَبذذلىيند وسذذاهَ  فمذذاب مذذن الُمدَحضذذيند هيىذذرُت فاحلذذةً وةثاثذذاًد  وَجذذدى

ٍة  ذذا ةب ةجذذَد فذذراهرد ةو ةمذذوَت فرُعذذيَف؛ فمذذ  مذذن ُحذذرَّ وطلىقذذُب ابنذذة الذذوطن ثفثذذاًد وقلذذُب  مى

حيلد بُماء الَحمذام علذت الهذدنل؛ فقذد سافرة القناكد تندُ  بُني موقَِب الوداكد وباكيٍة نوَم الرَّ

ذذراد نتشذبىثوب باشكذام د تشذبوَث الخبذوِم باألحمذذام؛  فقذرُت عذيَن السىذرىد بذرفب ٍ كقذدا  السَّ

د  لذذت ةب ةخضذذلب الذذدموك المحذذاجرد وبللذذب  ونتعلىقذذوب بذذالمغيى د تعلىذذَ  األنتذذام بالوصذذيى

جعلُب ةعوذُهنى بالمثانيد وةبسُي لهذنى فذي األمذانيد وةقذوُي: ستنسذين القلوُب الحناجر؛ و

اد وىَرَ  من المجد مذا  هيا الموق د  ذا اتبلتنَّ بفسماعيل بن نوس د فتت كُرَم خاالً عمى

ذةً مذن  تد قُسىاً فباحةد وكعباً سماحةد ولقماب غلما د واألحنَ  حلما. وةكذرم همى كاب ُمعَمى

امد وةعظ  بسغةً مذن ب سذغام؛  ب خاَطذَل ةوَجذزد و ب غالَذَل  ةعَجذزد ةوجذاَد ةجذادد ةو همى

ذذما ِ والضذذيَّ د وفحلذذةُ الشذذتاء  وعذذَد ةعذذاد؛ نذذرمر ونَميذذرد ونذذرُجُر ونجيذذر؛ مذذروى السى

والبذيَّ ؛ حذذامي الذيىمافد بعيذذُد المضذذماف؛ ال نظلذُ  نقيذذراًد وال نُخيىذذل فقيذراً: نحذذاف َُّ علذذت 

يد حنين اللرنل  لت األهل "ِصفتهد حفظة لبفتهد ونحُن  لت البي
(24 )

. 

ومما هو جد ر بالوذ ر موا ناليظوه فوي الوني السواب: مون نوور متعودد  تشوير إلوى  

                                           
22
  فِوي هو: مبو ميمد عبد اْلعَِس س بن لير  المنتتل، شاعر  ات  مد و  محسون، مون مَْعواَلم شوعرا  إلبيور -

ل وك الإلوائف،  نظر: جذو  المقتبه في ذ ر وال  األندله، )ص دَّ  م  (، المغرب في يلى المغرب، 390م 

 .755: نـ754، نـ1، ج 1(، الذلير  ، إ99  2)
23
ابن النغر لي اإلسرائيلي:  إلل: على اثنين مشهور ن هما نوموئيل بون  وسوف ) إسوماعيل مو مشووال  -

ان إسماعيل عالماً ووز راً لصاي  غرناطة، وللته ابنه ) وسف( فأسوا  بن  وسف( و وسف ابنه، واد  

 . 761،نـ1التصر  ، ف ار عليه الناأ واتلو . انظر الذلير  ج
24
 .762:  761نـ 2، ج1ن الذلير  ، البن بسام ،إ 
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 مدد تعل: الكات  بوطنه الداص، ونستإلي  من نشير إلى عد  معاني نجملها فيما  أتي:

  وضووا الووني موودد سووو  األيوووال االاتصوواد ة التووي عانوو  منهووا األنوودله نتيجووة 

 السياسية المضإلربة في العصر الذد عاشه الكات . تدهور الظرو 

   صوور مشواهد التشور د والغربوة التوي عوانى منهوا األندلسويون واآلثوار التوي ترتبوو 

 عليها من القل: واالضإلراب النتسي الذا منابهم.

  تصووف الرسووالة للمتلقووى مشووهد الحووسن الووذا منووي  بووه الكاتوو  عنوودما م وور  علووى

 مغادر  وطنه، ومتاراة مهله.

  من النايية التنية تأثر الكات  بحالة الحسن التي ليم  عليوه، نتيجوة متاراوة الووطن

و تعلقووون  (فووانعكه ذلووج علووى الوودوال اللتظيووة التووي نوواغها دالوول نصووه،  قولووه

بووالمإلي تعلوو: األ تووام بالونووي( ، و)  تشووب ون باآل ووام تشووبن الدصوووم باأليكووام( 

 فضالً عن الجوان  الموسيقية فيه.

في مجمله  عإلي نور  واضحة عن بقا  ايمة الووطن فوي وجودان  إذن فالني

 توواب األنوودله، يتووى وإن اضووإلرتهم الحاجووة إلووى مغادرتووه فهووو بوواإ  فووي وجوودانهم. 

وعندما تشتد األمور االجتماعية تدهوراً نجد لونًا الور مون ملووان اإليسواأ بالغربوة 

رسووائل للشووتاعة   ظهوور جليوواً لوودد مدبووا  األنوودله، فتووي بعووت األييووان  انوو  توجوود

لبعت المع ر ن ماد ا تجنبًا لواوعهم في غربة السوجون وتورك مسورهم بسوب  سوو  

األيوووال االاتصوواد ة، وهووذا النوووا موون الرسووائل ههوور ليوودعو إلووى تقووو م اعوجوواج 

المجتم  األندلسوي فوي محاولوه لحنوال  والحتواه علوى الووطن الوذا منوابه الدلول 

ي مغلو  األواوا  مبودم التكافول االجتمواعي، االاتصادا واالجتماعي، وغواب عنوه فو

والووذا تسووب  فووي غربووة مهلووه وهووم دالوول موطووانهم إلووى الحوود الووذا جعوول هووذ  اآلفووة 

تصي  رجال الد ن )المؤذنين(، وفي ذلج  قول )ابن ابي الدصال( في رسوالة  تبهوا 

ِر "ةطذذاَي هللاُ بقذذاَء الذذوزن إلووى ميوود التقهووا  لمسوواعد  )مبووي إسووحاإ( المووؤذن فيقووول :

الفَقيِه األجلى القاايد موطىرةً ةكنافُهد مقرطَسذتةً ةغراُاذه وةهدافُذهد عتيذدةً ةنبذاُفه 

د ومذذرَوى  وةْحففُذذهد ُمباهيذذةً بذذِه ُخلغذذاُاه وةاُلىفُذذه؛ وال زاَي َمثذذوى العائِذذل اْلُمضذذَغرى

. المؤذىنوَب_ ةداَم هللاُ نَبرك_ قد وَفد فذيه  األَثذُر المذرو و  د واْلَخبذُر  الغىاِفِق اْلُمْعتَرى

د وه _ و ب كانُوا في األُخرى ةطوَي النَّذاِس ةْعناقذاً _ فَُهذ  فذي الذدونيا  الواِاُ  اْلَجِليى

ةاذذيُ  النىذذاِس ةفزاقذذاً د وةاذذعَفُه  ةذمذذاًء وةْفماقذذاً . مذذرَكلُه  َفىذذٌ د وىذذرابُه  علذذت 

ذذهامة فذذي النىهامذذِة نشذذٌ د ونذذوُمه  ِغذذرافد ولذذيلُه  حذذراٌكد وليذذُل النىذذاِس  سذذموٌب  الشى

ذذفَ  ونسذذيرونَهُ د ونَْربَذذُؤوَب الفجذذَر فَيُثيرونذذه؛ ونحلوذذوَب ُعقَذذَد  وقَذذرافد نحذذدوَب الشى

ذذذلغاب د ونحبذذذروب الذذذدىهر  ذذذيغابد ونُرسذذذلوب علذذذت العُتذذذاِة اْلَمذذذَردِة ُفجذذذوَم السو الشى

ذذاِفب  لذذت التىحرنذذد واألوزاب. فمذذا تعبُذذر بهذذ  سذذاعةٌد  الى ولهذذ  عليهذذا ِسذذَمةٌ ةو  السَّ

؛ وال نَمضي من الليذل َهذْدٌء  ال ومذنه  فذي ذكذِر هللاِ تعذالت َعذْوٌد وبَذْدءد فملىهذ  طاَعةٌ 
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ذذباِت_ عذذراَف  ذذلي د ونَتَعذذافى _والنىذذاُس فذذي َسذذمراِت السو نمذذُْ اللَّْيذذَل ونتَمْلَمذذُل تََمْلُمذذل السَّ

د الظىلذذي . وهذذيِه َمْنقَبَذذةٌ لهذذ  بهذذا مرتبذذةٌ عاليذذةٌ وَمْرقَبذذة؛ وُفبى قتيذذٍل َجذذن  مذذن نَ  ِجذذيى

ٍ( د نميذد بنفِسذه َحذيفاًدونلف َُّ  حشاىذته َسذهراً؛  ذيى وغرنٍ  من الظلماء _في بحٍر لُجى

َب بِه منه  داكٍد ونفت قاتِلَهُ باألذاب ناك. فقام ُمنتعشاًد وهذلَّ َمْسذُروفاً بهشذاًد  قد ثَوَّ

نجيعذاً  قد ةْنقََن بالنىجذاةد وافذرت نَذُده بسذاحِل الحيذاة. ةَو ليسذب نفسذاً مذن َطلَّهذا َطذلى 

نهذذاد َسذذلىَمهُ  ُب ةبذو  سذذحاق_ ُمَؤدىِ ومذن ةحياهذذا: فمرنىمذذا ةحيذا النىذذاَس َجميعذذاً؟د والمذذؤذىِ

هللا!_ ُمخذذتصٌّ مذذن هذذِيه الفضذذيلِة بِسذذماٍت َمْشذذهوفةد وةصذذواٍت َمذذيكوفةد ونَلمذذاٍت 

كنلمذذاِت ةبذذذي َمحذذيوفة؟د ونَُمذذذبى  لذذت بسذذذاِط القااذذي األجذذذل ةبذذي سذذذعيد_ ةدام هللاُ 

خدمذٍة وِسذدانٍةد وتبذيىي بذين نَذد  كذلى ذ  قذدٍف ِمذنم  وصذيانة. وهذيا ِذمذاٌم توفيقَهُ_ ب

 . د ونَُسذنىي َحظىذه مذن البُذرى عمذاء والجلىذة العُظمذاء : نُذْدني مذن البِذرى عند مثل  من الزو

ذذ   فلذذوال َعدُمذذهد لََمذذا َسذذعب قَدُمذذه؛ ولذذوال ةمعذذااه لمذذا طذذاي نِذذداُاه وُدعذذااه! وقذذد تقحى

د وةلقذت بيذِد اْلُمسذتليث المسذتجيرد ولليذره زكذاةُ َجمذاي وِجمذايد نحوَك لَْفَ  الَهجيذر

وله فضلةُ جاٍه ةو ماي د ووفاَءهُ ِعياٌيد وةُمو عياي. ال زلب تجبُر مهيضاًد وتعتقُد في 

َك_ ةعذ َّ السَّذفم نشذراًد  اعناِق الرجاي النَّعََ  بِيضاًد بحوِي هللاد وةقذرةُ عليذَ  _داَم ِعذزو

 ً ُد المؤكىذد عليذ  وفحمذةُ هللاِ وبركاتُذه. وةذكاهُ فَْوحذا د وةنذداهُ بِْشذراً. ثذ  السَّذفُم المذردَّ

ُه  هللا" وبمثِلِه ةُخصو جميَ  قرابتَ  وةداني د وةْهَل َحضرتَ  وناِدتَ د ةَعزَّ
(25)

 . 

 وعلى هذا النحو  شير الني الساب: إلى :

   األندلسووي وهووم توودهور األوضوواا االاتصوواد ة يتووى لحقوو  بأفضوول ف ووا  المجتموو

 المؤذنون، مصوراً ما منابهم من ضي: األرزاإ والحيا .

  ونف الكات  لحالة )مبي إسحاإ( وهو من مشهر ومجود الموؤذنين، ييون  صوف موا

منابه من الجوا والضي:، وهو ما جعله  ستغين و ستجير إلنقاذ  وإنقاذ مسرته مون 

 المو  المحق: لما  عانيه من سو  الظرو  المعيشية.

 الرسالة اصوير  ومووجس  فوي مبناهوا، لكنهوا معبور  فوي معناهوا، ييون جوا   جا   

األلتواه والعبوارا  مناسوبة لحالوة الحوسن التوي اسوتحوذ  علوى الكاتو  لموا يول علووى 

 الوطن.

  مههر  الرسالة براعة الكات  من لوالل تجنبوه اسوتددام التنميو: البود عي، ييون إنوه

 للجو  إلى المقدما  الإلو لة.تناول الموضوا بشكل من المباشر  دون ا

هكووذا تبوودوا نووور  الوووطن فووي عووين  توواب الرسووائل التووي اضووإلرتهم سووو  األيوووال 

االجتماعية والماد ة إلي اللجوو  لهوذا النووا مون الرسوائل التوي تعكوه نوور  الووطن فوي 

فترا  التودهور السياسوي وموا  تبعوه مون تودهور ااتصوادا،  وان لوه بوالغ االثور فوي غربوة 

                                           
25
 .  452: 449رسائل ابن ابى الدصال، محمد رضوان الدا ة، نـ  -
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ن عن موطانهم. وعندما  تتواام الدإلور و نتشور التقور   صواب المجتمو  بوالك ير مون األندلسي

اآلفا  واألمراض االجتماعية التي تهدد بقائوه، وهوذا موا يودث دالول المجتمو  األندلسوي، 

فبعوود من اضووإلرب  األوضوواا االجتماعيووة واالاتصوواد ة ههوور  افووة )التسووول( وهووو مووا 

"وصذَدَف يين  صف رجوالً  وان  تسوول اوائالً:  صور  )ابن ييان( في فصل من رسالته 

َشذهُ مذن السوذحب د بضذروب المدنذة  ُسلد وقد امتْت حقائبذه ممذا قمَّ ففٌب م  ةصحابه الرو

والشَّحيد وبخَل حتت بالزاد المردوم في الغرن  د وانى به علذت الغرنذ د وةىذرم عليذه 

ة القذذذي َّ حتذذت  َزنذذذَ د فمذذذاب ةحذذذرى الجوالقذذات تذذذرميف فذذذي توصذذذيله للبيذذوت فذذذي حمذذذافَّ

الوفذذد_زعموا_ علذذت قمذذش ذلذذ  السذذحب وةغوصذذه  علذذت اسذذتخراجه د وةىذذره   لذذي 

التعرض بغلبه د ففب منه  الولي اللذوام العاطذل مذن كذل حليذة جميلذة تذديى علذت فضذيلة 

ْب ممن ةفسله وصرفه " ففنه ُحملب عنه في ذل  ةخبافد  لت زنادة مساو فيه َغضَّ
(26)

.  
لقإلعة الن ر ة السابقة من  لقوي الضوو  علوى مودد انعكواأ سوو  استإلاا الكات  في ا

األيوووال االاتصوواد ة علووى المجتموو  األندلسووي، فهووو بووذلج  عإلووي للمتلقووي بعووت الصووور 

لوطنووه الووذا منووابته ملإلوور األمووراض االجتماعيووة التووي  انوو  سووببا فووي سووو  ميوالووه 

 واضإلرابه لتترا  معينه.

لي بعت الصور المترد وة للحيوا  االجتماعيوة وعلى هذا النحو  ان الكتاب  شيرون إ

في رسائلهم وهوى فوي الوااو  انعكواأ لصوور  الووطن األندلسوي فوي بعوت مرايلوة التوي 

م ني  فيها بالتدهور والضعف ولصوناً في عصر ملوك الإلوائف وتلوج نوور لشونه 

 من نور الوطن في يالة العسر والضي: االجتماعي.

 ذثافهادالالت النفي عن الوطن واألهل و

تعد هاهر  النتي مو السجن من مظاهر الغربة النتسية التي   يراً ما مناب  األندله 

فووي هوول االضووإلرابا  السياسووية وتووردا األيوووال دالوول المجتموو  األندلسووي، فتسا وود  

السووجون وههوور النتووي والقموو  يتووى منووبح  الحيووا  مصوودراً للقلوو: الوودائم، ممووا مدد إلووى 

الستقرار إلى الحد الذا جعل الكتاب منتسهم  تعرضوون للنتوي استحالة العيي في األمن وا

والسجن فتحيإلهم غربة دالل موطانهم، مما فجر شعورهم بوالحنين للووطن فتعودد انتواجهم 

من التنون الن ر ة ما  عكوه نوور معوانتهم دالول السوجون ، فنجود ميود الكتواب البوارعين 

وهووو )ابوون الوودبا  (
(27)

،  صووور لنووا غربتووه فووي المنتووى ييوون  بوودم بمقدمووه امتسجوو  فيهووا 

الشكود بسب  االغتراب عن الوطن بسو  األيوال وتقلبا  الدهر عليه طوال يياتوه، إال 

" ةَْوِحذْش منه م   ل هذ  التقلبوا   علون شوواه وينينوه للرجووا إلوى وطنوه، ييون  قوول: 

                                           
26
 .594،نـ1، ج1ن الذلير ، البن بسام ، إ 
27
هو الوز ر الكات  مبي المإلري  عبد الريمن بن فالر المعرو  بابن الدبا  ، ان مون إشوبيلة وريول  -

عنها بعدما تشاد م  ابون عموار ،ييون امور المعتمود بوان  نتوى ابون الودبا  بسوب  مدالتتوه للمعتمود ، تنظور 

 . 253: 251، نـ1، ج 3ترجمته: الذلير  إ
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اب َعْيٍش ةُْخِلقَُهذا َوةُْبِليَهذاد بَِحْيذُث اَل ةََفاَك ِعيَانًذاد َواَل ةَْمِلذُ  ِمذْن بِرَنًّاٍم ةَْقَغعَُها َوةُْفنِيَهاد َوةَثْوَ 

ةَْنِدنَتَِ  َمَمانًذاد َحتَّذت ةَْعتَذزَّ بِذَ  ِمذْن ُهذوٍب ةُْغِضذي فِيذِه َعلَذت القَذيَىد َوةَْصذبُِر ِمْنذه َعلَذت َحذزىِ 

ْهِر بِلَْيذذِر المذذَدىد وةَتََميَّذذُز ِمذذْن َطبَقَذذِة ااِلتىَِضذذاكِ َوااِلْسذذ ِفذذي بَِمذذاٍض ِمذذَن الذذدَّ تِْخيَاد َوةعظذذ  تَلَهو

ُمْستَفَاٍدد َوذَاِهٍل ِمَن العُْمِر لَْيَس بُِمْستَعَاٍدد َولَْيذَب ِىذْعِر  ةَتُْنِجذُز األَنَّذاُم َمْوُعذوًداد ةَْو تُذْدنِي 

تَِها بِلَيَذاٍبد ِمَن األََمِل بَِعيًداد فَتُْرِاَي بَِما ةَْسَخَغْبد َوتَْعتَِيَف بَِما ةَ  ْذنَبَْبد َوتُْنِسَي َمَضذَا ِىذدَّ

َوتَْمُحَو ةَثََر  َِسائتَِها بِِفْحَساٍب؟!!"
(28)

 . 

ثم  لجأ الكات  إلههار النايية العاطتية رغبة في استمالة ند قه الوذا م  ور لوه مون  

الشوكود ، مموا عصوف بووه السموان مون البعود وهووو موا  وان سوبباً فووي انوابة الكاتو  بووالهم 

ثُنِي بِذيَِلَ   واأللم النتسي الذا ههر منذ بدا ة الني ويتى الداتمة، يين  قوول: " َمذا تَُحذدىِ

  َِخاُي ةَبَّ َزَمانِي نُْيِعُن بِِفْسَما ٍد َواَل نََزاُي ُمْستَِمرَّ الِجَما ِد َوَمذا الِحيلَذةُ  ِْب ةَبَذت نَْفِسيد َواَل 

ِسذذَوى التَّعَلُذذِل بِذذالمنَتد َوااِلْسذذتَِراَحِة بِلَعَذذلَّ َوَعَسذذتد َوبِذذود  لذذو ملمذذب عذذن هذذيه الشذذموى 

ناتهذاد وةنظذرت األقذداف  لذت لسانيد وةمسمب في البو  بها من عنانيد وةخيت نفسذي بر

ةوقاتهاد حتت ال ةسوء وال ةنمدد بما ةوفد منهذا وةفددد ولمنذي وهللا مللذوب باالاذغرافد 

معدوي عن وجه االختيافد ومن العجل ةني ةنو  في كتبي ةب تموب من الشموى خاليذةد 

وبزننذذة التجمذذل حاليذذةد ولسذذاب الحذذاي تذذربت  ال ةب تبذذو  بمضذذمر السذذرد وتمشذذ  عذذن 

قذذة األمذذر؛ وقذذد كذذاب لذذي عنذذه معذذزي  لذذت وصذذ  مذذا للبذذين بقلبذذي مذذن جذذر  وذثذذافد حقي

وللشوق بين جوانحي من وقود وةوافد ففنه ميهل نجذوي فيذه القذوي كذل مجذايد وننثذاي 

عليذذه المذذفم ة  انثيذذايد وتتذذرتت بذذه األلفذذاا الزدواجهذذاد وتتذذراءى المعذذاني فذذي معذذرض 

نذاه ةفدتد وقذد اكتفيذب منذه بمذا ةتيذبد ووقفذب انتاجهاد ولئن ل  ةبدة به ففليه قبدتد و 

حيث انتهيب"
(29)

.   
ممووا علووى المسووتود التنووي فقوود مههوور الووني براعووة الكاتوو  وداووة تصووو ر  ووضووو  

مسوولوبه موون لووالل اسووتددام الوودوال التعبير ووة التووي تجموو  بووين الوضووو  والمالئمووة للحالووة 

فالرسوالة فوي شوكلها رسوالة  النتسية التي ملمو  بالكاتو  نتيجوة إبعواد  عون وطنوه الدواص،

ينين للوطن، إال منها تحمل في معناها األلم والهم النتسي لودد )ابون الودبا (، إذ إن همووم 

الذا  لدد الكات  تتعل: بهموم الوطن ألن الووطن  شوكل مجموعوة مون األفوراد، والكاتو  

ا فوورد وجووس  موون هووذا الوووطن. اسووتمر )ابوون الوودبا ( فووي اإل  ووار موون شووكود السمووان وموو

عصت  به الحيا  االجتماعيوة المضوإلربة، ييون  وان الكاتو    يور التريوال والتنقول بوين 

البالد، ييون لوم  وفو: فوي ما مكوان انتقول إليوه بسوب    ور  الوشوا  والحااود ن عليوه، مموا 

انعكه على ذاته فأنابه بالهم والكدر النتسي ، والشاهد علوى ذلوج الرسوالة الإلو لوة التوي 

                                           
28
 .  254، نــ1، ج 3الذلير  ، البن بسام ، إ -
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،  صف فيها موا يودث لوه فوي دولوة )المقتودر بون هوود( فوي )سراسوإلة(  تبها )ابن الدبا (

موطنه األول من وشا ة ميد الحااد ن، يين بدم الكات  بتصو ر يالة األلم والقل: النتسوي 

التي مياطته بعد من نتا  )المقتدر بن هود( عن وطنه )سراسإلة(، يين  ؤ ود بوأن السوب  

هوود( للوشوا ة التوي نقلهوا لوه بعوت الحااود ن  في اغترابه عن وطنه استجابة )المقتودر بون

على )ابن الدبا (، وذلج لما  ان  تمت  به مون مكانوة رفيعوة لودد ) المقتودر(، ييون  قوول 

" كتابي وةنا ةسانُر من هيه النمبِة غمذرةً نتغذاوُي مذداها ونمتذدى د وةصذابُر منهذا في ذلج:

محنةً تزنُد م  األنام وتشتدىد وزادني قلقاً ما حماه لي ففب مذن َخبذِر المقتذدِف فذي السذبل 

الي  له ُجفيُب د ومن ةجله ةقبيُب د وذكر ذنوباً كانب منذيد وةقذواالً بللتذه عنذي د منهذا 

اتِِه وةخباِفِهد وتحرنُ  ما كنب ةىاهده في مجلسذه المذرن  مذن ذثذافهد وةفاهُ تحبيُل حرك

نذذيهُل فذذي تعدنذذد ذلذذ  ذهابذذاً ديَّ علذذت َحذذَرٍد د وةنبذذر عذذن سذذوِء ُمْعتَقَذذدد فذذرزعجني األمذذُر 

 زعاجاً نقتضيه تليىُر فة  مثله من األمفكد الينن ُهْ  كالليِل في اإلدفاك د وكالقضذاِء  ذا 

هفك د ولذ  ةجذْد لنفسذي قَذرافاً علذت تليىذرهد وال هذدوءاً مذ  تنمىذره"ىاءوا في ال
(30 .)

ثوم  

 نتقل الكات  إلى ونف يالته ويالة )المقتودر(، بعود من يودث  التتنوه بينهموا، والتوي  وان 

الهد  منها إبعاد ) ابون الودبا ( عون الووطن والنيول مون مكانتوه لودد ) المقتودر(، إذ  انو  

ن الودبا (، طووال يياتوه، ثوم  بودم يد  وة بمود  )المقتودر( وونوته تلج التتن مالزمة ) البو

بأفضل الصتا  والدصال ، وعلى جانو  الور  وذم الحااود و عودد نوتاته الذميموة، والتوي 

"وقذذد نجذذوُز ةب نمذذوَب   انوو  سووبباً فووي إثووار  التتنووة بووين )ابوون الوودبا ( و)المقتوودر( فيقووول:

فذذة د وا ختفقذذاٌت مزخرفذذة د تثيذذر بسذذعيها َحَرجذذاً د للمبلىلذذيَن فذذي السذذعانة بفغذذاٌت محرى

وتهيُج ةنَفاً؛ فمالي ُحِرْمُب منه ما هو معلوٌم دوب َ ملوك العَْبذِرد مذن سذعِة الحلذ  وكثذرِة 

بر؟ ول  عدمُب عنده ما هو موصوٌ  بذه مذن كظذ  اللذي َِّ   ذا ةَحفذ َّ د وذكذِر الراذت  البَّ

د بذرْب نُبذلَي فذي جهتذي  لذت   ذا ةُغضل؟ بل ك  حتذت ُخِبْبذُب وحذد  مذن بذين العذال 

له _ ةنده هللا_ ما ةصلت  لت ذل  الناقذل ومذا ةنهذاهد  ذ اإلفذُ   النمائ ؟! ولو فزقُب من ترمى

مذا حمذاه دفلذ  نذذ  مذن ذو  األدنذاِب فيوثذذَ  فذي نقلذه د وال مذذن ذو  النبذائ  فيقبذَل مذذن 

مثله"
(31 )

. 

الستقرار التي  وان  ونعم و ستإلرد الكات  بعد ذلج في الونف والمقارنة بين يالة ا 

بها ابل إثار  التتنة بينه وبين )المقتدر( وياله بعد واوا التتنة وما تب  ذلج من اثار سولبية 

ملم  به، معبراً عون تلوج اآلثوار مون لوالل نورلا  متتاليوه ) للمعتمود(، لعلوه  عتوو عنوه 

ةْدَفَجذهُ فذي " ثذ  مذن ةعظذِ  الخغذوِب مذا و كرمه بالعود  إلى وطنه )سراسوإلة(، فيقوول: 

ذذه د ونبَّذذه مذذن  ةثنائذذهد مذذن تعدنذذد ةنادنذذه وذالئذذه ؛ َونَعَذذْ  د ةْولذذت _ةنذذده هللا_ وىذذرَّ  ووجَّ

                                           
30
 .268،نـ1،ج3المصدر نتسه ، إ -
31
 . 269،نـ1،ج3الذلير  ، البن بسام ، إ -
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ت  ه دولسذُب لمذلىِ ذلذ  بمانذٍد د وال لجميذ  مذا ةواله بجاحذٍد د ولذو جحذدُت ألقذرَّ خموٍي ونذوَّ

ت مذا اتىفَذَ  لذي عليَّ المواهل د ولذو سذمبو ألثنذْب بهالئذه الحقائذل د وةجمذُد هللا تعذالت علذ

ز  وانقبااذي د  عنده من هيا االعتقاد فيى د والنظِر بمثذل هذيه العذين  لذيى مذ  فَذْرِط تحذرى

وتناهي تيلىلي وانخفااي دوما َجبِلب عليذه مذن سذموب الغذائر د وغذاىِ النذاارد َوَحذْزِب 

هُ دلمذا اللسابد ومهابة السذلغاب د فذي السذرىِ واإلعذفب د و ذا فمذرُت فذي ذلذ  لذ  ةسذتَْلِربْ 

علمذُب مذن ىذذقائي فذي َجذذدى  د وسذوِء ةثذذِر الزمذاِب عنذذد  د ففذي مولذذد  ةب تقسذَو علذذيَّ 

قلوٌب ةستلينُها وةسذتلغفُها د َوتُْعذِرَض عنذي جوانذُل ةسذتميلها واسذتعغفهاد ومازلذُب مذي 

كنُب ةعتيُف مظلوماً وةستراي متسخغاًد وةداف  متشغغاًد وااغرى  لت اإلقذراِف بذرجرام 

د واالسذتعفاء عذن ذنذوٍب ال ةدفنهذا د وكيفمذا داف األمذر د وتبذرَّ  بذَي الذدهر د ال ةجنيها

ففني ال ةفذافُق ِعْبذَمةَ والئذهدٍ وال ةنحذرُ  عذن ترميلذه وفجائذه د حتذت نهذَل هللا لذي منذه 

َف لدنذهد فيعذوَد  ترمفً نستوا  بْه براَءةَ ساحتي مما نُِمَي اليه د وسفمةَ  جهتذي ممذا ُزوى

ود من فةنه الجمل د ونوسعني ما ةوس  الملَّ من َطْولذِه الجزنذل د فلذ  نمذْن بي  لت المعه

ته ةمذٌر ال نُذْدفَ  د ممذا قَذَدَ  فذي  قَْدُف مذا نمذي  ليذه لذو قذام عليذه دليذٌل نُْقنذ  د واهذر ببذحى

فناسته د وغاَّ من نفاسته د فيذؤنَس مذن كذرن  عغفذه د ةو نضذيَ  عذن تلمذده وعظذيِ  

َصْفِحِه "
(32 )

.  

م الكات  رسالته بإعالن رغبته في من تصل هذ  االسوتغاثة إلوى )المقتودر( جملوة  دتت

وتتصوويالً عسووى من  ظتوور بووالعتو وإلموواد نووار التتنووه التووي دبوو  بينهمووا، إال منووه  قوورن هووذا 

بتدير الوا  المناس  لدد )المقتدر( ، ييون  كوون فيوه )المقتودر( فوي يالوة نتسوية سوعيد  

َص معانَي كتذابي هذيا  لمداطبه، فيقول: يتى  لين البه وتذه  اسوته "وةنا ةفغُل ةْب تلخىِ

ذذلها لدنذذه د وتحلىذذي مذذا َخُشذذَن منهذذا بلغذذِ   بفضذذل  وتعراذذها عليذذهد وترخذذيَ ُجْملَتَذذهُ وتفبى

 ىذذافت  د َوتُذذتِ َّ مذذا نقذذص منذذه بحسذذِن عبافتذذ  د وتتذذوخت لذذيل  وقذذَب نشذذاطهد وسذذاعةَ 

عذذن النَّبذذوة د َونُلذذيُن جانبذذاً مذذن القسذذوةد  انبسذذاطهد فعسذذت ةب تبذذادَ  بذذه  صذذلاًء نَثْنذذي

ونُْيِهُل بعَا ما نجدهد ونبرفُهُ عن هيا االعتقذاِد الذي  نعتقذده "
(33)

علوى هوذا النحوو  . 

 الساب:  مكن إجمال بعت الدالال  التي يملتها الرسالة وهي:

   مههر  الرسوالة سوو  واضوإلراب األيووال االجتماعيوة والسياسوية التوي سواد

 . عصر الكات 

  موضوا الووني السوواب: من هموووم الكاتوو  متعلقووة بهموووم الوووطن واآلمووة، ييوون إن

 الكات   م ل ميد األفراد المكونين لهذا الوطن.

   الرسالة تتسم بجوود  البنوا  مون لوالل تنواغم البنوا  اللغووا والوداللي مو  الجانو

                                           
32
 .270،نـ1،ج3المصدر نتسة ، إ -
33
 . 271، نـ1، ج 3. المصدر نتسه ، إ-
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 النتسي للكات .

 لتعبير وة المتبا نوة مثب  الني براعوة الكاتو  اللغو وة مون لوالل توهيتوه للودوال ا

 وفقاً للحالة التي تسيإلر عليه، وهو ما  ؤ د على ثرا  معجمه اللغوا.

  لجأ الكات  إلى نوياغة األيوداث بمنتهوى الداوة، ييون جعول المتلقوي مموام مشوهد

متصل  عرض مبعاد مأساته م  المقتودر بجميو  تتانويلها، وهوو موا ههور فوي ذم 

ه طمعًوا فوى العتوو والعوود  إلوى وطنوه الواشي ومد  )المقتودر( مون مجول اسوتمالت

 الداص )سراسإلة(.

تسا د  شوكود بعوت الكتواب مون السموان نتيجوة لموا عصوت  بوه الحيوا  االجتماعيوة 

المضووإلربة ، والتووي مد  إلووى تتضوواعف الهموووم واآلالم النتسووية لوود هم ، ييوون نوورد)ابن 

ملجووأ سووود الوودبا (  جموو  بووين غربووة المكووان وغربووة المنتووى، فيضووي: نوودر  وال  جوود 

الشكود إلى منداائه وانتاً غربته في المنتى بالويشة والويود  التوي  عواني منهوا الميو  

فيقذوي: " فَذْرُق مذا بذيَن الممذاِب الذي  وفدُت في ابر  مصوراً ذلج المشهد المتعوم بواآلالم 

 نعلُ  مذن عليهد وبين القبِر الي  مهي اإلنساب  ليه دالمقيَ  به والساكَن فيه نُْدفَُن حيىاًد وال

ام ساباطد ةفكذل ُ وةاذرُب اشفبذاطد وتذافةً  نوِف الدنيا ىيىاًد وةنا مني احتفله ةفَرُغ من حجى

ةلعُل بشغرنج ونَْرد د وتافةً ةطال  ةخباف بِشذٍر وهنذد د وةخذرى ةنضذاً: ةاذلو فدائذي فذوَق 

فذذي فةسذذي قاعذذداً د ةعذذدى الحبذذت جاهذذداً د وةفمذذي بهذذا صذذادفاً ووافداً ؛وكانذذب فاحتذذي 

مخاطبة صدن  ةُجاِذبُهُ المفَم د وةقغُ  مناجاتِِه األنامد ولمْن مذْن ِمَحذِن الذدنيا ةالى ةجذَد مذن 

ذهَ  لذت تلذ  الناحيذة فمتبذُب مخفىفذاً عذن صذدف  د  ُل لي كتاباً ؛ ولقد افذرُت بمذن توجى نتحمى

فيذذُد وطالعتُذذَ  ةنذذب واإلخذذواب بذذبعِا ةمذذر  د وانتظذذرُت َصذذدَف ذلذذ  اإلنسذذاِب د برجوبذذٍة ت

بعذَا السوذلواب د فلذ  نمذذن مذنه   الَّ كذل جذذاٍ  جلذ د لذ  نَذَر فذذي دننذه المراجعذةَ بحذذر د 

َ  فمذذر  فذذي ةبَّ ذلذذ   فسذذاء بذذيل  انىذذي د وقرعذذُب علذذت مذذا فعلتذذه بالنذذدم سذذنىي د وتبذذرَّ

جس دفاتهمُب ةب الداخلةَ َدخلَْب عليَّ منذهد ولذوال ذلذ  لفاجذرَك  الرجَل كاب من معاف  الرىِ

ذْل مراجعتذي بجليىذة مذا من العتذ ل مذا نُْرِهذُ  ىمسذ  د ونبذل  مذن َفْو ِ هللا نرسذ  د فعجى

عندك من وصوِي المتل ةو غيِر ذل  د وال تزْد علت ما في جواب د ففني زاهذٌد فذي قذراَءِة 

ذع د عذن كذل ىِ  كتاب  دغيُر نَِشٍي لمذا نذرد منذ  ومذن سذواك ولذو فاجعذتْ  عمذا ةكتذُل بالضىِ

سغٍر برل "
(34 )

لالل البحن في المعنى  للني  تضا لنا عد  دالال  وهي:من . 
35
 

  مإلابقووة الكاتوو  بووين يالتووه فووي المنتووى ومووا  شووعر بووه موون الضووي: النتسووي بحالووة

 القبور التي  دفن فيها الموتى فتلج الحالتان تصي  اإلنسان بالويشة.

                                           
34
 .  275:  274،نـ1،ج3الذلير ، البن بسام ، إ -
35
تجليا  الذا  الكاتبة في رسائل ابن الدبا  األندلسوي الن ر وة ، د  عبود الجوواد شوعبان التحوام ، مجلوة  - 

 .27:26، نـ2006 لية الدراسا  العربية ،  لية دار العلوم ، جامعة المنيا ، إندار  لارجي ، سنة 
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 منتوى اثر الكات  استددام الدوال التصو ر ة للمشواهد الحياتيوة مثنوا  غربتوه فوي ال

عن الوطن، والتي تعكه يالة الر ود والرتابة التي سيإلر  علوى الكاتو  مثنوا  

غربته، يين  ظهر ذلوج مون لوالل اولوه: ) معود الحصوى جاهوداً( ) وارموي بهوا 

 نادراً ووارداً(.

  مههوور الووني تمتوو  الكاتوو  باتسوواا األفوو: واتقوواد الووذهن و ظهوور ذلووج موون لووالل

لقد مة، من لالل  تاباته فهوو  سوت مر واتوه ادرته على توهيف الصور التراثية ا

في المنتى بالقرا   واالطالا و ظهر ذلوج فوي اولوه : )وتوار  مطوال  ملبوار بشور 

وهند( ، فتي هذا  قصد إشوارته إلوى )المقاموة البشور ة( وهوى مون مقاموا  )بود   

 السمان الهمساني(.

 علن الكات  في لاتمة الرسالة عن سو  يظوه ومأسواته االجتماعيوة والشدصوية فوي 

عدم وجود ند :  دتف عنه محن الدنيا فيقول: ) ولكن من محن الدنيا ال مجد من  تحمول 

لي  تابًا(، وهو بذلج  عكوه للمتلقوي  نودإ تجربتوه وسوو  يالتوه النتسوية ، وهكوذا تبودوا 

لذ ن مجبروا علوى االغتوراب والنتوي عون موطوانهم، ومون نور  الوطن في وجدان   تابه ا

الرسائل الإلر تة التي تحمل في هاهرها إيودد الظوواهر االجتماعيوة السوائد  فوي العصور 

المرابإلي، لكنها تحود في باطنها مشد معاني األلم التوي  صواب بهوا المغتورب عون وطنوه 

سالة )ابن مبي الدصوال(، وعائلته، لانة وإن  ان المغترب هو ربي األسر  وعمادها، ر

التووي االهووا علووى لسووان ميوود العامووة الووذا  ووان  إللوو  الشووتاعة موون إيوودد سوويدا  العصوور 

ورم ااترفوه إال منوه اجتهود فوي  المرابإلي، وذلج بعد من تم سجنه وتغر به عن مسرته دون ج 

تقد م النصيحة، واود جوا   الرسوالة تحمول معواني االستشوتاا والشوكود مون الغربوة التوي 

ي منها في السجن والتي باعد  بينه وبين مسرته فيصف ذلج، من لالل البد  بمقدمة  عان

دعائية وجهها إلى السيد  المرابإلية ، مادًيا لها بأنبل الصتا  وميسنها، وفي ذلوج إشوار  

:  "ةطاَي هللاُ بقذاَء اْلُحذَرِة إلى منها  ان  تهتم باإليسان وتقد م المساعد  للمحتاجين، فيقول

اَفْنِن المحذلَّ األَْسذمتد َوالَزالَذْب تُسذد   حسذاناً العُلْ  ياد َوالسَّيىِدِة العُْظمتد وحاَز لها في الذدَّ

 ِمَن العَْهِد اْلُمغاكِ في حملِه ما نَفَي د َوةَخذيَ َفْوُك الهجذوِم 
وتُولي نُْع د َكتََل عبُدها وقد نَفَيَ

ِه مذذا ةََخذذيد فمذذرنَُّهْ  مذذا َعَرفذذوا مذذ  هذذيا والبَلتَذذِة مذذن نفِسذذِه وعياِلذذِه واذذعفَه ةهِلذذِه وةَطفاِلذذ

ذحيَحة  البُْؤِس نَعيماً د وال َعِهدوا  الَّ االجتهاُد في النَّبيَحة واْلُمحافظةُ علذت األَعمذاِي البَّ

د َونَْفٌس بما له وما لها _ةنََّدهما هللا_ ِجدو َىحيَحة "
(36 )

. 

موضووا الورئيه دالول و نتقل )ابن مبوي الدصوال( بعود هوذ  المقدموة إلوى عورض ال 

الرسالة، فيبدم بتقد م الشكر وال نا  للقائد )مبوى يتوي( والوذا  وان رييًموا بوه مثنوا  محنوه 

التي عانى منها في غربة المنتى، ثم  عورض موا يودث لوه فوي االغتوراب عون الووطن مون 

                                           
36
 . 264رسائل ابن مبى الدصال ، د  محمد رضوان الدا ة ، نـ  -
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ب ْعوود عوون مسوورته ، فيصووف مووا منوواب مهلووه موون الحووسن والكوودر بعوود إبعوواد  عوونهم، معوودداً 

ي اآلثار السلبية النتسية والجسد ة التي ملم  به وبأسورته نتيجوة اغترابوه عونهم وهوو للمتلق

بين غيابا  المنتوى ،ييون  توجوه الكاتو  بعود هوذا العورض إلوى التضورا إلوى هللا  اشوف 

هُ دُ_  الكروب وعالم الغيوب، فيقوول: " وةىذُمُر عنذَدها القائذَد األََجذلى د ةَبذا َحْفذٍص_ ةعذزَّ

َوَي ةَْمر  تناُوالً َففيقاً وكاَب عليَّ فذي هذيِه الحذاِي حنذيَن الذنَّْفِس فقيقذاً د وقذد نََظذر ففنَّهُ تَنا

في ِحسابي د واستبَغَن جميَ  ةسبابي دفل  نجد_بحمذد هللا_دفكذاً نذردوه د وال ىذيئاً نَْنتَِقذُده 

ة د ولَذْوال ةبَّ لذي ةو نُعدوه د وكتابه نُنبتُء عذن الحقيقَذةد ونخبِذُر بمرَخذي  فذي َهذِيه الغَّرنقَذ

في بذراَءِة سذاحتي ُسذلواناًد وِمذْن ُحْسذِن عهذِدها وَىذَرِ  َفةْنِها_ةنَّذَدها هللاُ_ُىذفَعاَء صذدٍق 

د وكيذَ  ال تنَبذِدُك كبِذذِد   د وتعبذب نَْفِسذذي_مملوَكتُها_ ليَّ وَعذذةُ علذيَّ وةَعوانذاًد لَقََضذِب الرَّ

هاُت ةَْوالٍد ُايَّ ؟ فذفلت َمذْن وتَْنفَِغرد ووفائي قرابَةٌ وتَبَ د وبُنَيىاٌت ك ُزْغِل القَغا ةَْفبَ د وةُمَّ

نَشتمين بمظلََمذةد وكاِسذبُُهنَّ فذي قْعذٍر ُمْظِلَمذة؟ وبَِمذْن نهذتِْفَن لنَْبذرد وكذافِلُُهنَّ فذي قَْبَضذِة 

نذوفد ةَْسرد وتحَب قَْبٍر في قَْبر؟ بَل ةَِكلُُهنَّ ونَْفِسي  ِلت َمْن ةخرَجنا مذن الظولمذاِت  لذت الو 

ذذاَدِة  فنذذي بملُوِكذذِه السى فَني و نىذذاُهنَّ باإلسذذفمد وعرَّ ذذلىِ ِمذذَن اْلَحذذروف د وىذذرَّ ونقلَنذذا  لذذت الظىِ

َر  األَعفمد وةَْسلََمني  لت األميِر األَجلىِ الُهَمام د و لت الملَمِة التذي حذاَزْت فَْخذَر األَنىذام وتذرخَّ

َر ِمَن الِمرام" َم وترخَّ عنها َمْن تقدَّ
(37 )

 . 

م  دتم الكات  رسالته بإللبين علوى لسوان نواي  المظلموة األول: وهوو من تدرجوه ث

السويد  المرابإليوة مون غربوة المكوان، والتوي  عواني منهوا فوي سوجنه معتموداً فوي ذلوج علووى 

االستعإلا  واالستشتاا، مما الإلل  اآللور : هوو طلبوه مون السويد  المرابإليوة بوأن تراسول 

 ن التي تعيد له وألسرته الحيا  مر  ملرد . برا  عصر  ليقدموا له س بل العو

َِّمذذل د ثُذذ َّ  لذذت مجذذِدها ةَِكذذُل َمذذْن ةَِكذذل؛ فملوهذذنى لَهذذا ِفقى د   فيقذذوي: "فعلذذت هللاِ تعذذالت ةَت

ذذقَّةد  وحقوهذا فذيهنَّ وعلذيهنَّ َحذ ى د وقذد ِخْفذُب علذذت نَْفسذي مذن عظذيِ  المشذقَّة دوبَعيذِد الشو

َغلَذل َحذيَف د ونَفَذيَ قَذَدفد ففليها_ةنَّذدها هللاُ_ النََّظذرد  واذعِ  جسذميد وقلَّذة جرمذي د فذفبْ 

غبذذةُ فذذي ُكتُذٍل كرنمذذٍة تَْبذذَحبُني  ِلذذت  وبذادِ ثُذذ َّ بهذذا ةَْسذتَْدفُِ  فذذيِهنَّ مذذا ةَخذذاُ  وةَْحذيَفد َوالرَّ

اًدواتخذذذيُه  َمْعِقذذذفً َمنيعذذذاً وِحذذذْرزاًد وتذذذرمُ  ُر لذذذي_ ةَْوليائها_ةنَّذذذدها هللاُ_ ِليمونذذذوا  ِلذذذيَّ عزى

ةَنَّدهاهللاُ_ بمتابَْيِن  لت ففٍب وفذفبد فَلذي  ِلَْيِهمذا َسذبٌَل كذرن د وانقغذاٌك قَذدن د علذت ةَنَّذهُ ال 

ذِ  بعَْهذِدهاد وهللاُ نبذنَُ  لهذا  َوسيلَةَ دةْعَظ د وال ِسْلَ  ةنظ د مَن االتىِباي بَمْجذِدهاد والتمسو

تِه وقُْدَفتِ  ه. "َوَعلت نََدْنها في َعْبِدهاد بعزَّ
(38)

 . 
نسووتنتم ممووا سووب: من الرسووالة السووابقة تشووير موون الناييووة الموضوووعية إلووى نووور   

 الوطن فيما  أتي:

                                           
37
 . 265ابن مبى الدصال ، د  محمد رضوان الدا ة ، نـرسائل   -
38
 . 266المرج  نتسه ، د  محمد رضوان الدا ة ، نـ -
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 . إبراز دور المرم  المرابإلية في الحيا  السياسية واالجتماعية 

  توضا دور الك تاب في إبراز المظاهر االجتماعية والسياسية للوطن األندلسي، مون

 لالل معمالهم الن ر ة.

   َن منهووا المجتموو تبوورز نووور  المجتموو  االاتصوواد ة وتشووير إلووى الإلبقووا  التووى تََكوووَّ

 المرابإلي، وهي الإلبقة )العليا والدنيا(.

   الرسالة نموذج بارز لتوضيا دور الك تاب في تحقي: سالمة الوطن، ويما ة مفراد

و  موون اآلفووا  االجتماعيووة التووي اوود تصوويبهم  ووالتقر والسووجن والتشوور د، نتيجووة لسوو

 األيوال السياسية واضإلرابها.

من لالل اإل  ن ر ة اصير  شكى بعت الك تاب اضإلراب األيوال السياسية ويالوة 

القل: والتسا التي مناب  مهل األندله، وما ترت  على ذلوج مون انتشوار النتوي والتشور د 

لة عن الوطن هرباً من تلج الظرو  المترد ة التي انبت  لدد األندلسوين شوعورهم باسوتحا

" َمذْن َصذِحَل  العيي في موطانهم، وهذا ما  صته )ابن عبد البور( فوي رسوالة  قوول فيهوا: 

ْهَر  َك هللاُ -الذذدَّ ٍة َوُسذذْقٍ  َوَوْجذذٍد  -ةََعذذزَّ َ  بَذذْيَن ةَْقَسذذاِمِه: ِمذذْن ِصذذحَّ َوقَذذَ  فِذذي ةَْحَماِمذذِهد َوتََبذذرَّ

ٍبد َواتَّفَذذذَ  َمذذذا قَذذذْد َعِلْمذذذَب ِمذذذَن ااِلْنِزَعذذذامِ َوُعذذذْدٍمد َوبُعَذذذاٍد َواْقتِذذذَراٍبد َواْنتِذذذَزا ٍ َواْغتِذذذَرا

َواالْاِغَراِب َوالتَّلَُرِب َواإِلنَاِب  "
(39)

. 
م  استمرار تسا ود يالوة اليوأأ والقنووط التوي منواب  األندلسويين لموا لحو: بهوم مون  

االغتراب عن األوطان بين جدران السجون، نجد الك تواب  لجوأون إلوى ونوف اضوإلراب 

تسية التي  عاني منها هوؤال  المسوجونون نتيجوة لغوربتهم المكانيوة، والودليل علوى الحالة الن

ذلوج اووول : )ابوون شوور  القيروانووي( فووي رسوالته التووي نوواغها علووى لسووان ميوود المسوواجين 

قائفً: "قَْد َحَمْمَب بِِسذْجِن األَْىذبَا ِد َوِهذُي ُسذُجوُب األَْفَوا ِد فَذاْمنُْن َعلَذت َمذا ِىذئَْب ِمْنُهَمذا 

اُك األَْفَوا ِد َواللَْفلَذذةُ ةُْخذذُب القَتْلَذذِةد َوِكَفُهَمذذا فَْقذذٌدد َوَمْهذذٌر ِلْلُخُغذذوِب  ذَرا ِد فَذذاْلَحْبُس نَذذزَّ بِالسَّ

َونَْقٌدد َو ِنََّما بَْينَُهَما ُمتََباِعٌدد َوةََجٌل ُمتَبَاِعٌد ... "
(40)

. 
ب منتسهم نتيجة لتورك وفي رسالة ملرد تظهر شد  اآلالم النتسية التي مناب  الك تا 

الوووطن بسووب  هوواهر  النتووي السياسووي التووي  انوو  افووة المجتموو  األندلسووي فووي مدتلووف 

" ِحَمذُ  عصور ، يين نجد )ابن طاهر(  صف غربته عن وطنوه وهوو فوي المنتوى اوائالً: 

َماِب  ىُِر اإِلْنَساَبد َولَذْواَل ِدفَذاُك هللاِ لََهذَوْت قََدُمذ -ةَنََّدك هللاُ -الزَّ هُد َواْسذتََوى َعَدَمذهُ اَل نُبَذاِلي تُعَث

ْهَر َعابًِسذذاد َوِلثَذذْوِب اللَذذْدِف اَلبًِسذذاد  َحْيذذُث اْنتََحذذْب نََوائِبُذذهُد َواَل َمذذِن اْزَوفَّ َجانِبُذذهُد نَْلقَذذت الذذدَّ

                                           
39
 .129:  128، نـ1،ج3الذلير  ، البن بسام ، إ -
40
اسووم شووعرا  المغوورب واألنوودله ، تووأليف : عموواد الوود ن الكاتوو   -لر وود  القصوور وجر وود  العصوور  -

قيو:: اذرتواآ اذرنووآ ، تنقويا: محمود المرزواوي، محمود العروسوي هـ( ، تح597األنبهاني )المتوفى: 

 .225م ، نـ1986الدار التونسية للنشر، سنة  ، الناشر :  2المإلوا، الجيالني بن الحاج  حيى، جـ
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ِل الَحذذَواِدِ  َوِكتَذذابِي ِمذذْن بَلَْنِسذذيَةَد َوقَذذْد َوافَْيتَُهذذا ُمَوافَذذاةَ اشِمذذِن بِقَذذَراِفِهد َخاِفًجذذا ِمذذْن لَْيذذ

ذذُ   َواْعتَِمذذاِفِه ُمْستَْبِشذذًرا بِنََهذذاِفِهد َوُمْستَْشذذِفيًا ِمذذْن ذثَذذاِفِهد فَاْلَحْمذذُد دِ بَِمذذا ةَْواَلهُد َحْمذذًدا نُبَلىِ

ا ةَنَا  ِلتََوقوذِ   فِي ةَْمِر  َوَما نَسََّرهُ هللاُ ِمِن اْنِجَفِء ُارىِ  بِرَْجيََي ِمنىِي -ةَنََّدَك هللاً -ِفَااهُد َوةَمَّ

ْغذٍ  األَنَّاِم َعْن َمَمانَِ د َوقَْد ةَْوَاعَْب فِي بُْنيَانَِ د تََظنو ةَبَّ َما تُتِْلفُهُ اَل تَْبِرفُهُد َوَكْ  دِ ِمْن لُ 

َك  ِلَذت بََهائِذِهد َو ِبَّ  ِ ةَْسَمائِِه ةَْب نُِعيَد ِعذزَّ ٍد َوُهَو المْسئُوُي بِرََحلى ٍد َوَكَرٍم َحِفيى َمذْن تَلَقَّذت  َخِفيى

َفانَةَ المْجِد اْبتِذَداًفاد َوةََخذيَنِي ِمذْن ةَْنذِد  الُخُغذوِب اْقتَِبذاًفا لَعَلَذُ  الَوفَذاِء الَّذِي   ِلَْيذِه نَُشذاُفد 

هُ َوةَْحَسذَن َجذَزاءَ  يَاَدِة الَِّي  بِِه نُْسذتَنَاُفد الذَوِزنُر األََجذلو ةَبُذو بَْمذٍر ةََداَم هللاُ ِعذزَّ هُ َوَىْخُص السىِ

َوَوَصَل اْعتَِفَءهُ  "
(41)

 

من لالل الدإلاب األدبي الساب: نستنتم عد  دالال ، موضووعية وفنيوة علوى النحوو 

 التالي:

  ههوور األلوم النتسوي ويالوة االضوإلهاد السياسووي مون بدا وة الوني، والتوي  عوواني

 منها الكات  ومدد انعكاأ ذلج على يالته النتسية. 

 ، ييوون بوودم الكاتوو  بموضوووا الرسووالة دون   تسووم الووني بالمباشوور  والوضووو

 اللجو  إلى المقدما  التقليد ة .

  ههووور النسعووة الد نيووة بشووكل جلووىي موون لووالل اللجووو  إلووى دالووة الوودعا  والحموود

وال نا  على هللا في مشد مواا  المحون، بجانو  الودعا  لحوا م )بلنسوية( ، اعترافواً 

 بتضله على الكات  .

 بعت السوما  الشدصوية اإل جابيوة  التتوالل علوى تظهر الرسوالة تمتو  الكاتو  بو

الرغم من ضي: ياله ونتيه عن الوطن، فيقول: )َوِ تَابِي ِمْن بَلَْنِسيَةَ، َواَْد َوافَْيت َهوا 

ْستَْبِشووًرا بِنََهوواِرِ ،  َوافَووا َ اآلِمووِن بِقَووَراِرِ ، َلاِرًجووا ِمووْن لَْيووِل الَحووَواِدِث َواْعتَِكوواِرِ  م  م 

ْستَْشِتيًا  ِمْن اثَاِرِ ، فَاْلَحْمد  هللِ بَِما مَْواَل  ، َيْمدًا   بَليِغ  ِرَضا  ( َوم 

  ممووا موون الناييووة التنيووة مفصووح  الرسووالة عوون براعووة الكاتوو  اللغو ووة والتنيووة موون

لالل ادرته على المسج بين اللغة واألسالي  دالول الرسوالة، والتوي تتناسو  مو  

ملهووا تعوود نووور  موون نووور الوووطن يالتووه المتأزمووة ، ييوون إن الرسووالة فووي مج

 األندلسي وما  عانيه مثنا  التقلبا  والتتن السياسية .

ومن الرسائل السياسية التي تك ر فيهوا الشوكود مون االم الغربوة عون الووطن، رسوالة 

ملورد )البوون طواهر( والتووي بعون بهووا إلووي )المعتمود( راجيوواً منوه العتووو عنوه والعووود  إلووى 

"َمْن َوَجَد َسلَفَهُ علذت مذيهٍل )ابن طاهر( في هذا المعنى   وطنه مر  ملرد ، يين  قول

هُ ةْب نتحلىت بتلذ  الُخلُذ د ونتجلىذت مذن تلذ   من الخير بيىن دوَسنٍَن من الفضِل متبيىن د سرَّ

حذذذْب صذذذوفتُهُ الحسذذذنتد نََظذذذَ  بذذذين ذ   األُفذذذ  دواب الزمذذذاَب اللذذذداَب الذذذي  انقضذذذت د وامَّ

                                           
41
 .  38،نـ1،ج3الذلير  ، البن بسام ، إ -
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َك وبين ذلة د وةبذَرَم بينهمذا  الوزافتين القااي جدىِ ةبي موال د كذاب فحمذه هللا د َعقذَد البىِ

ذِةد  َحْبَل الُخلَّة دوى َّ بينهما المبافاةَ ى َّ األُْبلَُمِةد وةطلعهمذا نجمذين فذي ةكذابر تلذ  اللمى

نفترقذذاب عنذذد االسذذتعمايد ونحمذذفب نومئذذي ُمضذذِلَ  األثقذذاِيد  لذذت ةب امتزجذذب بهمذذا الحذذاُي 

احد منهما لنفِس صاحبه غياًء ومزاجاًد ول  نَْقنَْ  من ذل  االلتفذاِ د امتزاجاًد وكاب كلى و

بواقعذذِة المفذذا د حتذذت ةتذذ َّ صذذنائِعَهُد وفقَذذَ  وىذذائِعَهُ دخذذفَي مذذا ابتذذداه د ونهجذذه وهيىذذاهد 

فضمنَّا والرئيَس األجلَّ ةباك معتََمذد _كاب_ فاذي هللا عنذه فذي ُزْمذرِة الغلبذةد واألُْسذَرِة 

د َوَفتَْعنا في فناِض االصغحابد واستيفننا من ةدواحهذا برمثذاِي السذحابد منه  المنتجبة

هذاد برائذ ِ الفذراقد ولذ  نشذِ   هذاد  لذت ةب ةطلعذِب األنذاُم ىذجَر ُمرىِ نُبيُل من بَْرِدهذا وَدفى

ْت منذَ   األىواَق د وةقبلِب الفتُن والمحُن تنساق؛ فلما اطمرنْب ب  قذدُم الرناسذةد واسذتقرَّ

ادِة والنىفاَسذذِةد َجعَلذذِب الهمذذةُ تَتَغلَّذذ  د واإلفادةُ منذذي تنقذذاُد وتتبذذ  د فذذي فذذي ىذذخِص السذذي

ذذعلد ونسذذترنَ  مذذن  اإللمذذام بمذذداخلتِ  دوالتسذذبىِل لمغالعتذذ د ليلتذذئَ  باعتفقذذ  ذلذذ  الشى

بَُرحائِه القللد واألنام علت ِىيَمها َوُىوِمهاد في عواِفاها َولُوِمها؛  ال ةنذي مذ  ذلذ  لذ  

هدتي من اليكِر ل  د وةحببُب فتحها مع د ألُعلَ  منذَ  كفىيدبماجذٍد نمذوُب فكنذي ةُْخِل مشا

ذبا والقبذويد فذاب مننذَب  ِ البَّ وكهفي دواثقاً بحسِن المقابلة والقبويد عافاذاً ودى  بمَهذلى

ذذُر المرتجذذت منذذ  د  بالمراجعذذة فذذيل  البليذذةُ والمذذرادد و ال فمذذا ةخغذذر االجتهذذادد وهللا نُيَسىِ

وَف النائباِت عن د بقدفته الباهرِة ومشيئتِِه العالية "وندفُ  محي
(42)

  
وموون الماليووا فووي الووني السوواب: من الكاتوو  تسوويإلر عليووه مشوواعر الحنووين للوووطن،  

لذلج نجد  بدم الني بتذ ير مداطبه وهوو )المعتمود( بموا  وان بيونهم مون موانور الصودااة 

لووى الغوورض االساسووي موون يتووى  ووتمكن موون اسووتعإلا  واسووتمالة الوو  )المعتموود( ليصوول إ

الني، ثم  دل ي الكات  بعد ذلج إلوى عورض معاناتوه التوي مبعدتوه عون وطنوه، مسوتددماً 

العد وود موون الصووور التووي تعكووه اسووتمرار ة األلووم لوودد الكاتوو  طوووال فتوور  اغترابووه عوون 

هذذاوطنووه، وهووو مووا  ظهوور موون لووالل الوودوال التعبير ووة ) برائذذ ِ  ،ةطلعذذِب األنذذاُم ىذذجَر ُمرىِ

(، و دتم نصوه بوإعالن تمسوكه د ول  نشِ  األىواَق دوةقبلِب الفتُن والمحُن تنساقالفراق

بصوودااة )المعتموود( مهمووا باعوود  بيوونهم التووتن والدسووائه فهووو  أموول فووي العووود  إلووى وطنووه 

وإنها  لصومة المعتمد إبقاً  لعالاة المود  والصدااة التي  ان  بينهما، و ظهور ذلوج فوي 

  ةُْخِل مشاهدتي من اليكِر ل  د وةحببُب فتحهذا معذ د ألُعلذَ  منذَ   ال ةني م  ذل  لاوله )

 ِ كفىيد بماجذٍد نمذوُب فكنذي وكهفذي دواثقذاً بحسذِن المقابلذة والقبذويد عافاذاً ودى  بمَهذلى

ذذبا والقبذذوي(د  والووني فووي مجملووه نووور  امتووسج فيهووا األلووم الووذا ميوواط الكاتوو  فووي البَّ

لى هذا الووطن، وهوي نوور  تعكوه للمتلقوي ايموة اغترابه عن الوطن باألمل في العود  إ

 الوطن عامة وفي نتوأ  تاب األندله لانة.

                                           
42
 .45، نـ44، نـ1،ج3المصدر نتسه، البن بسام ، إ -
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مما على المستود التني اسوتإلاا الكاتو  من  وهوف دوالوه التعبير وة بموا  تناسو  مو  

 الحالة النتسية والغرض الرئيسي للني. 

جلووي، موون الرسووائل األندلسووية التووي تظهوور فيهووا اثووار االغتووراب عوون الوووطن بشووكل  

رسووالة بع هووا )ابوون ز وودون( موون سووجنه إلووى )مبووي الحووسم بوون جهووور(
(43)

،  قووول فيهووا: 

ذذْمُس َوبنذذا بِذذي المنذذِزُيد  َي  ِذَا بَلَلَتْنِذذي الشَّ ةْ ِ ةَْب ةَتََحذذوَّ "َولَعَْمذذُرَك َمذذا َجِهْلذذُب ةَبَّ َصذذِرنَ  الذذرَّ

َجذاِي؛ فَذذَف اْسذتَْوِطُ  العَْجذذَزد َواَل ةَْطَمذئِنو  ِلَذذت  وةَْصذفَُ  َعذِن المَغذذاِم ِ الَّتِذي تَْقَغذذُ  ةَْعنَذاَق الرىِ

د َو ِنىِذذي َمذذَ  الَمْعِرفَذذِة ةَبَّ الَجذذَفَء اللُذذُروِفد َوِمذذَن األَمْ  ثَذذاِي المْضذذُروبَِة: َخذذاِمِر ى ةَْم َعذذاِمِر ى

د ِسبَاٌءد َوالنوْقلَةَ ُمثْلَةٌد َعاِفٌ  ةَبَّ األََدَب الَوَطَن اَل نُْخَشذت فَِراقُذهُد َوالَخِلذيَي اَل نُتََوقَّذُ  َزنَالُذهُ 

 نُْجفَت". َغْيَر ةَبَّ الَوَطَن َمْحبُوٌب َوالمْنَشرَ َمذرْلُوٌ  َواللَّبِيذُل َوالنَِّسيَل اَل نَْخفَتد َوالَجَماَي اَل 

نَِحنو  ِلَت َوَطنِِهد والنَِّجيُل  ِلَت َعَغنِِهد َوالَمِرنُ  اَل نَْجفُو ةَْفًاذا بَِهذا قََوابِلُذهُد َواَل نَْنَسذت بَلَذًدا 

فِيَها َمَراِاعُهُ " 
(44)

مدتلتوة مون نوور الووطن، ييون إنهوا تعد الرسوالة السوابقة نوور    

تعكووه للمتلقووي معانووا  االغتووراب دالوول الوووطن، فالكاتوو   صووور شووكالً جد وودا لالغتووراب 

دالل الوطن بين جدران السجون والذا افقود  ير توه فأنوبا مكوبالً ومقيودًا دالول وطنوه. 

وهوو  والرسالة في مجملها تجم  بين معانا  الكات  وبوين مشواعر الحو  والووال  للوطنوه،

ما ههر من لالل تناغم الدوال اللتظية دالل الرسالة والتي جا   مالئموة لحالوة الكاتو . 

وعلى هذا النحو الساب: اسوتإلاا الكاتو  من  تصوا عون مكنونوه النتسوي تجوا  غربتوه عون 

الوووطن، فووي يالووة موون التنوواغم بووين الوودوال اللغو ووة واألسوولوبية والنتسووية، ممووا مههوور داووة 

تصو ر مشاهد غربته عن الوطن األندلسوي )التوردوأ المتقوود( وتلوج  وبراعة الكات  في

 نور  من نور مهل الوطن.

 ما نور )ابن طاهر( مظاهر الحنين إلى الوطن واإليساأ بالغربوة التوي مههور  

ْكمهوا بسوب  )ابون  ايمة الوطن في نتسه، ولانة بعد من ن ِتَي عن )مرسية( وانت وِسَا منوه ي 

عمار(
(45)

ن الوشا ة التي وشي بها لدد )المعتمد( ضود )ابون طواهر( ، فبعون ، وما فعله م

َك هللاُ -قَذْد ُكْنذُب " برسالة من منتوا  إلوى )ابون عموار(  قوول فيهوا :  ةَتَذيَقَُّن ِمذْن ُحْسذِن  -ةََعذزَّ

ذذمَ  ذذِة ِمذذَن اليَِمذذيِن  ِلَذذت الشىِ اِيد فَاْفتَقَْبذذُب َطِونَّتِذذَ د َوَكذذَرِم َسذذِجيَّتَِ د ةَنَّذذَ  ِلذذي ةَْسذذَرُك فِذذي الملَمَّ

لَْعذُب َعلَذت ُمَراَعاتِذَ د  ذا َوافَْيذَب تََحذدَّثُْب بُِمَفقَاتِذَ د َواطَّ ُوُفوَدَك اْفتِقَاَب الَبذائِِ  ِلْلِهذَفِيد فَلَمَّ

ةُْقِسذُ  لَذْو  فَرَْبَغرَ ذَِلَ  ِمْن َسنَائَِ د َولَِزَمنِي ةَْب ةَْستَْعِلَ  السَّبََل الموِجَل لَهُ ِمْن تِْلقَائَِ د َوبذادِ 

                                           
43
د بن جهور بن عبيد هللا ابن محمود بون الغمور بون  حوي بون عبود الغوافر ابون ومبو الحسم جهور بن محم -

ة، اوود م الرئاسووة ، ومونوووفاً بالوودها  والسياسووة،  نظوور ترجمتووة فووى : مبووى عبوود  الكلبووى، مووولى بنووى مميوو

لَى المغرب،جـ  . 598، نـ2،جـ 1، والذلير  ، إ56، نـ1الم غرب فى ي 

 .703د  على عبد العظيم ، نـ د وان ابن ز دون ورسائله ، تحقي: : -44
45
رسائل ابن طاهر األندلسي الن ر ة  ومالمحهوا التنيوة، د  عبود الجوواد شوعبان عبود السوالم التحوام، ط،  -

 . 12، نـ2001
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ْنذُب ِمذذْن ُفْقعَذذٍة َوِمذذَداٍد َحاِاذذٍرد لََخَغاْبتُذذَ  بِذذالَمْحَجِر َوَسذذَواِد النَّذذاِاِرد لَِمذذْن ُمنِْعذذُب ِمذذْن ُكذذلىِ  ُممىِ

َمذةُد فَُمْنذُب  ذا الَحْضذَرةُ المَمرَّ َب َعلَذيَّ النََّوائِذُل بَِغلَذٍل َعلَذت َطلَذٍلد ةَمَّ َسبٍَل ِللَْيِر َسبٍَلد َوةَلَحَّ

نِ د َوَستَْسَمُ  بِالمَشافََهِة َكْيَ  َكذابَ   ةَْعُمُر  ِلَْيَها َمَسافَةَ الغَِّرنِ د َوةَِجُد ِلْلقَْوِي فِيَها بَِليَل الرىِ

ا ةُُموُف الِفتْنَذِة فَْمْهذُدَوفةٌد َوِعْنذَد العَاقِذ ِل المْنُ  اَل التََّمنوُ د فَلَْسُب ةَْجَهُل ما ذتِي َوَما ةََدُكد َوةَمَّ

ْلفُوَفةٌد َولَْواَل َصْدٌك بِالفَُؤاِد َوقَْلٌل َمِليٌء ِمَن الُخُغوِب الِحَداِدد لَنَبَْيُت  ِلَْيَ  َما فِذي الذنَّْفِس مَ 

ذذرىِ َوالمنَاَجذذاِة اَلِزْلذذَب ِمذذَن الَحذذَواِدِ  بَِمْعذذِزٍي َوِمذذَن المَمذذاِفِم  نَْبذذيَ النَّذذَواِةد فَرَْنذذَب َمْوِاذذُ  السىِ

"بَِمْنِزيٍ 
(46 )

. 

من لالل الدإلاب األدبي الساب: نستنتم من الرسالة جا   اصير  ومر وس ، لكنهوا  

وول نصووه مسوومى معوواني  تدوودم الغوورض والمعنووى التووي ايلوو  موون مجلووه ،  مووا من الكاتوو  يمي

الحوو  والمووود  المصووإلنعة التووي  كنهووا لصوود قة )ابوون عمووار( محوواوالً تووذ ير  بأوانوور 

جد الكات   تأرجا بين الحالة االنهساميوة توار  الصدااة بينهما عن طر : استمالته، يين ن

وبين التماسج توار  ملورد مموا  ودل علوى شود  معانوا  الكاتو  ومقاومتوه للمحون والنوائو  

التي مياط  به من  ل جان   ما في اوله: )منعو  مون  ول سوب  لغيور سوب (، وإضوافة 

سوية فوي تودبير إلى ذلج الكاتو  رجول  تمتو  بإلواب  سياسوي  ونم عون براعتوه وينكتوه السيا

األمور يين  ان يا مواً )لمرسوية(. و دتوتم الكاتو  رسوالته بداتموة تحمول معواني الودها  

السياسي يين لجأ إلى عدم إههار تأثر  بالوشا ة التوي ميودثها )ابون عموار(، والتوي  انو  

ظهراً بذلج تمسكه بأوانر الصدااة التي تجم  بينه وبين )ابون  سبباً في نتيه عن وطنه ، م 

ار(، يين  ظهر ذلج في اولوه: ) ومموا مموور التتنوة فمهودور  وعنود العااول مغتوور  (، عم

واوله: ) فأن  موض  السر والمناجا  الزل  من الحووادث بمعوسل ومون المكوارم بمنوسل( 

وهنا تبدو نور  الوطن من لالل تعامل الكتاب م  السلإلة العسكر ة والسياسوية. وهكوذا 

ور  الوطن المنكسر المغتص  )مرسوية(، وفوي الواو  عبر  رسالة )ابن طاهر( عن ن

ذاته تعد الرسالة انعكاًسا للحالة النتسية التي  عاني منها )ابن طواهر(،  موا مههور  م ضواً 

ادرته األدبيوة ونودإ تجربتوه اإلنسوانية، وهوذا هوو الوااو  ألن الكاتو  هوو الداسور األول 

ا إضووا   لصووور  الوووطن الدوواص ييوون  ووان يا موواً لهووذ  اإلمووار  ، والرسووالة فووي مجملهوو

 )مرسية(، وتعبيراً عن غربة المنتى التي  عاني منها الكات .

 غربة الوطن واألهل: 

مما تقدم ومن لالل دراسة تار   األندله السياسي والحضوارا، نسوتإلي  من نودعي 

بأن مظاهر الغربة التي مياط  بالندبوة األدبيوة والسياسوية فوي بوالد األنودله، اود ههور  

هور ن، األول:  الغربووة الجبر ووة نتيجووة لظوورو  سياسووية واجتماعيووة، وال وواني: اتضووا بمظ

من لالل الغربة االلتيار ة، و انو  مون مجول السوعي ورا  الورزإ مو يبواً فوي الوريال  

                                           
46
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وتحصوويل العلوووم وغيوور ذلووج. وممووا الشووج فيووه من الغربووة بكوول المقووا يه موون ييوون العلوول 

  في نتووأ األدبوا  ولصونواً الكتواب الوذ ن عبوروا والمسببا   ان لها مثر بالغ الدإلور

عوون ذلووج موون لووالل  تابووا  الرسووائل الن ر ووة.  وفووي جانوو  الوور تنوعوو  مضووامين هووذ  

الرسائل معبر  عن االعتساز والح  الكبير الذا  ان  كنه الكتاب ألوطوانهم،  موا عبور  

لعود  إلوى موطوانهم تلج الرسائل عن مدد الحسن العمي: تار  ومدد التتالل والرغبة في ا

 تار  ملرد.

موون مم لووة الغربووة التووي  انووو  ت  يوور  فووي نتووه المغتووورب التتووالل غربووة )ابوون ابوووي 

الدصال(، الذا  ان مولعاً بتحصيل العلوم واالستساد  من العلما  فاشتهر بك ر  التريوال 

( والتجول بين )شقور  ( موطنه ومسقط رمسه متجهاً إلى )ارطبة( و)غرناطوة( و)المر وة

وهو ما مشار إليه )ابن الدإلي ( في اإلياطة اائالً :   منله من فَْرَغليط من شقور ، مون 

موة، واالتقوان لصوناعة   ور  جيان ، وسكن ارطبة وغرناطة،  ان من مهول المعوار  الجي

الحد ن والمعرفوة برجالوه ، والتقييود لغر بوه، وإتقوان َضوْبإله ، والمعرفوة بالعربيوة واللغوة 

  والتار  ، متقدماً في ذلج  له، واموا الكتابوة والونظم، فهوو إمامهوا المتتو: واألدب، والنس

(. واد مشار )ابن مبي الدصال( في إيدد رسائله إلوى من 47عليه، والمتحا م فيهما إليه )

غربته  ان  طلباً للعلوم؛ مؤ وداً بأنوه لوم  صول إلوى مكانوة العلموا  إال بعود غربتوه وتريالوه 

" ومذا خلبذُب  لذت هذيه المرتبذةد وال فُذزت بتلذ  المذرثرة الجليلذة : طلباً للعلم يين  قوول

والمنقبةد بعد فضل هللا الي  )نؤتيه من نشاء( د ونُنيله فتُنذاي بذه العليذاء؛ حتَّذت اكتحلذُب 

ةُواف األفق د واستشذذعرُت صذذداف الفذذرق د واسترنسذذُب بالوحشذذة د وسذذمنُب  لذذت اللذذرض 

تجُ  العل  انتجاك البرق د وةنظُ  بين طرفذت اللذرب البعيد د ةفتا  للشفو  والفَْرق د وةن

والشرقد فقلَّ  مام ميكوف  الَ وقد ُىدَّ  ليه لذت ُكذوفد وتهذاداني نحذوه فوا  وبمذوفد  لذت 

ةب نسَّذقه  سذلُ   سذناد د ووفنذُب بلقذائه  ِزنذذادىد وخذدمُب انذدنته  التذي تخذي ى الرحمذذةُ 

فت _بحمذد هللا_ عذن االئمذة والذرواة د فيها د وتض  المفئمذة ةجنحتهذا لمنتذدنها د فبذد

كما صدف الظمرب عن الفراتد وهلذ  جذراً د فمذا ةسذرُم مذن االلتمذاس وال ةففذ  نفسذي لذو 

ةلفيذذُب مذذن نؤَخذذي عنذذه مذذن االقتبذذاسد فذذفني فذذت العلذذ  والشذذمر د نهذذُ  السذذرنرةد جذذيك 

الببيرة"
(48)

 
على هذا النحو تشير الرسوالة السوابقة إلوى من الغربوة التوي  تحودث عنهوا الكاتو  هوي 

غربة التيار ة، يين  ان سببها تحصيل العلم لذلج فقد عسم الكات  على شد الريال إلوى 

                                           
47
 عنان،جوـ اإلياطة في ملبار غرناطة، تأليف: لسان الد ن بن الدإلي ، تحقيو::  محمود عبود هللا -

 .1973، الناشر: مكتبة الدانجي ـ القاهر ، سنة 2، طـ2

 .389:  388، نــ2، ج        
48
،  ليووة اآلدابووـ جامعووة مبووو عبوود هللا بوون مبووي الدصووال )رئوويه  توواب األنوودله( ، د  فوووزا عيسووى  -

 .29، نــاالسكندر ة
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البالد شرااً وغرباً وتحمل االم الغربة عن األهل والووطن يتوى  صول إلوى موا  سوعى إليوه 

ن فووي التجو وود ابتغووا  موون فضوول هللا الووذا  ؤتيووه موون  شووا  ، موون تحصوويل العلوووم واالتقووا

و وضا هذا المعنى فوي مقدموة الرسوالة ييون  قوول: )وموا للصو  إلوى هوذ  المرتبوة وال 

فس  بتلج المأثر  الجليلة والمنقبة، إال بعد فضل هللا الذا  ؤتيه مون  شوا (، وهوذ  نوور  

 ل تحصيل العلم.يية لم قتي األندله و تابها عندما  غتربون من مج

ثم  شير الكات  بعد هذ  المقدمة إلوى موا ميواط بوه مون الصوعاب التوي  وان  واجههوا   

بالصبر، يين عرض لنا مشوهداً متصوالً لحالتوه اثنوا  اغترابوه؛ إذ  وان  سوتأنه بالويشوة 

والعسلة والويد  في البالد التي ارتحل إليها فلم  ترك إماماً مو شيداً إال ريل إليوه  سوتس د 

من علمه و عكوف علوى لودمتهم يتوى  وتمكن مون مجالسوتهم موا اسوتإلاا مون الواو ،  موا 

حتذذذذت اكتحلذذذذب ةُواف األفقد تضوووو  المالئكووووة اجنحتهووووا لإلالوووو  العلووووم ، ييوووون  قووووول:   

واستشذذعرت صذذداف الفذذرقد واسترنسذذب بالوحشذذةد وسذذمنب  لذذت العزلذذة والوحذذدة د طلبذذاً 

د ةفتذا  للشذفو  والفَذْرقد وةنتجذُ  العلذ   لإلتقاب والتجوند د وفميذاً  لذت اللذرض البعيذد

انتجاك البرقد وةنظُ  بين طرفي اللرب والشرقد فقذلَّ  مذاُم مذيكوف  الى وقذد ُىذدَّ  ليذه لذي 

ذذقه  سذذلُ   سذذناد د ووفنذذُب بلقذذائه   ُكذذوفد وتهذذاداني نحذذوه فوا  وبمذذوفد  لذذت ةب نسَّ

فئمذذذذة ةجنحتهذذذذا زنذذذذاد  د وخذذذذدمُب ةنذذذذدنته  التذذذذي تخذذذذي ى الرحمذذذذةُ فيهذذذذاد وتضذذذذ  الم

لمنتدنها"
(49)

.   
و دتم رسالته بعورض النتيجوة التوي مثمرتهوا غربتوه عون مهلوه ووطنوه فلقود منوبا ذا 

بصير  او ة ورما سد د وهو ما من هللا عليه بوه بعود من اضوى فتورا  طو لوة فوي غربتوه 

 عن مهله ووطنه  نهل من مناب  العلم والعلما .

لدصال(  تؤ د منه  وان دائوم السوعي لالغتوراب  ما تإلالعنا رسالة ملرد )البن مبي ا

عن وطنه بإرادته، يين  ان مالزما ومرافقاً لصد قه )ابن الحاج(، الوذا توورط معوه فوي 

انقالبه على ) وسف بن تاشتين(، يين استددم )ابون الحواج( نود قه )ابون مبوي الدصوال( 

ا  إلووى )ابوون فووي الوورد علووى المراسووال  التووي مرسوولها ) وسووف بوون تاشووتين(، وهووو مووا مسوو

الدصال( ومنسله من مكانته
 (50)

، إذ نجد   صف غربته وعدم تحق: اماله في هذ  الغربوة  

هللا_ ُخدعذةد والذنفس  "األمنية_ةنذدكموجهاً اللوم لنتسه التي سوع  لهوذ  الغربوة فيقوول: 

ُطلعةد ال نردها مظهر تعلوه د وال نذيودها ىذجر تبلذوه د وال تهولهذا مهلمذة تلولهذاد وال 

تثنيهذذا مجاىذذ  تثنيهذذا د تسذذتخفها كذذل بافقذذة د وتسذذتقيدها كذذل طافقذذةد ونذذدعوها الهذذوى 

                                           
49
 .  29سى، نــمبو عبد هللا بن مبي الدصال )رئيه  تاب األندله( ، د  فوزا عي -
50
االئد العقيان ومحاسن األعيان ،تأليف: مبي نصر التتا بن محمد بن عبيد هللا القيسي اإلشبيلي الشوهير  -

م، 1989، سووونة 2بوووأبن لااوووان، تحقيووو:: يسوووين  وسوووف لربووووآ، الناشووور: مكتبوووة المنوووار األردن ، جوووـ

 .519نــ
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حذيف فتبتدف د ولعل موفده ال نبدف ةجل !  نهذا ال تسذرم احتمذاالً د وال تُببذر عاقبذة وال ت

مذهالً د  لذذت هللا ةىذموها نفسذذاً قليلذة الهذذدوء د ةمذذافة بالسذوء )تعذذل جسذمي فذذي مرادهذذا( 

ولعبذذب بذذه فذذي اذذفالت افتيادهذذا د تعسذذاً لهذذا د فمذذ  مذذن حلذذي  سذذفىهب د وكذذرن  ةخجلذذب 

وجبهبد وحادثة من مرقدها نبَّهب د وسبيل فىد تنمَّبْب د وسذليل مجذٍد عثذرت ونمبذْب د 

ة وخمره د وةبو مسذل  فرغذب مذن ةمذرهد والبراممذة البذيد هشذي  هيه الخفي ذهبب بخلَّ 

ةو حبذذيد د وذلذذ  ابذذن زنىاتهذذا د وةكلذذة فذذي لهواتهذذا د ومحتسذذل فذذي سذذبيل ىذذهواتها د 

ها لوفدتذذه د ونبذذيحتها ةوفدتذذه؟! .ةعذذوذ بذذاد مذذن ىذذيغانها د وةسذذتعدنه علذذت  ومااذذرى

عنانها..وهذا ةنذا بفذاس ال  نشاطها وفنعانها د وغلوها و معانها د وةستمفه مذا جمذ  مذن

ةفى هنذذاك مرتجعذذاً د وال ةتبذذوف مغمعذذاً د وةنذذت  هنذذاك ةفكاننذذا د و نمذذانم  فذذي التعااذذد 

 نماننا "
(51)

  
مما تقدم  شير الني الساب: فوي مقدمتوه إلوى نووا جد ود مون الغربوة االلتيار وه التوي 

ارها الم ضوََي فوي عان  منها الذا  الكاتبة ، لكنها فوي هوذ  المور  تعلون نودمها علوى إنور

هذ  الغربة، التي  ان  تحر ها األمنية والنته األمار  بالسوو ، إذ مبهرهوا تقلود المنانو  

السياسية اثنا  مرافقة )ابن الحاج( ، فمال  هذ  الونته إلوى الهوود دون من تودرك عوااو  

ا ودك  األمور مو تحذر نها تها، وهذا المعنى نجد  في سياإ لغوا رااي فيقول: ) األمنيوةن

دعووة( ، )والوونته َطلعووة ، ال  ردهووا مظهوور تعلووو  (، و)إنهووا ال تسووأم  إيتموواالً، وال  هللان ل 

 تبصر عاابة وال تحذر مآالً( .

فووي جانوو  الوور موون الووني ناليووا الووذا  الكاتبووة ت علووي موون نوورلا  النوودم واأللووم 

شود د  األمور والتأني  للنته متجهة في  ل ذلج إلى هللا بالشكود من نتوه اليلوة الهودو  و

بالسو  إلى الحد الذا اتع  جسدها ، وملقى بها في ضالال  اتعستها فجعلو  منهوا تسودر 

من الحليم وت ْدِجل الكور م إلوى من يول بهوا الهوالك، مون مجول ذلوج نجود الكاتو   جسود هوذا 

المعنى في اوله : ) إلى هللا مشكو نتساً اليلة الهدو ( ،واوله: ) تع  جسومي فوي مرادهوا(. 

تمر الذا  اليائسة في الني بعرض اضيتها من لوالل اللجوو  إلوى التوراث التوار دي وتس

وتوهيته  دالل الني عون طر و: مشوابهة يالوة جموو  الونته التوي سويإلر  علوى نتسوة 

 بحالة البرامكة وما يل بهم بعد من اتبعوا مهوائهم وشهواتهم والغرإ في ملذا  الدنيا .

الني باالستعاذ  باهلل من شيإلان نتسوها ومغاالتهوا،  وتنهي الذا  اليائسة منينها دالل

داعية هللا من  قيد و حجم عنانها، ثم تصور في لاتمة الرسالة يالوة التوآزم التوي الو  إليهوا 

في الغربة بعد من ذال  عنها مطماا الد ن والهود وما يل بهوا مون  وأأ وانووط مون ممول 

 العود  إلى الوطن مر  ملرد.

 لني فيمكن تسجيل بعت الماليظا   اآلتي:مما الجان  التني ل

                                           
51
 .  34:  33مبو عبد هللا بن مبي الدصال  د  فوزد عيسى ص   -
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 . الرسالة موجس  في مبناها متصلة في معناها تددم الغرض التي ايل  من مجله 

  اشتمل  الرسالة على معاني ودالال  إنسوانية منبعهوا رسوول وتأنول الووازا الود ني

لوودد ابوون الدصووال ، فووالني فووي مجملووة  حموول اضووية محاسووبة الوونته واالعتوورا  

 بدإل ها.

 دم الني نور  تعكه الحالة السياسية المترد ة التي مناب  األندله بصتة عاموة، ا

 وعصر المرابإلين بصتة لانة.

  تعكه الرسوالة براعوة الوذا  وتمكنهوا مون توهيوف اللغوة مون لوالل اسوتددام األلتواه

 السهلة المعبر  عن ايتها في الغربة.

  التار ديوة لددموة غورض ههر  ثقافة الكات  التار دية من لوالل توهيوف األيوداث

 الني من مجل تقد م والعبر  للمتلقي.

ومما الشج فيه من الغر   عون وطنوه تسويإلر عليوه مشواعر الويشوة والتشورد مهموا 

توافر له من رغد العيي في غربته، إذ  غل  عليه شواه إلوى مهلوه وميبائوه، فيضوا  إلوى 

موون يالووة االنهووسام محنووة االغتووراب عوون الوووطن محنووة الشوووإ إلووى األهوول ممووا  ضوواعف 

النتسي التي تصاي  المغترب في غربته ، وتلج هي المشاعر التوي دفعو  )بوابن الودبا ( 

إلى تصو ر يالته في اغترابه عن وطنه من لالل رسوالة إلوانيوة  وذم فيهوا الودنيا و شوكو 

" قد كنذب ةامذل  المحن والمصائ  التي لحقته مثنا  غربته وهذا  تضا في السياإ التالي:

هيا التفقذيد ألىذمو فيذه  ليذ  دواهذي بللذب بذالنفوس التراقذيد وصذيرت المنانذا ةمذانيد 

فمن لي اشب به وبوصولي  لي  حيث ةنبد ودون  ما ال نخفت عليذ د وقذد عذرض المذاء 

لعينذي فميذذ  ةفدد ومذذن ةنذذن ةقبذذد هللا حسذذبي فذي سذذوء جذذد د وةنذذب ولذذي عذذيف د فذذي 

  ةجد سبيف  لذت المشذافهةد وال ةكذيب د اذاقب بذي األفض كلهذاد الحضوف بالمماتبة  ذ ل

وانسدت علي سبلهاد واللب عن كذل عذزاء وتماسذ د وةسذلمب  لذت كذل نذرس وتهالذ د 

فتدافكني ممزقاد ونجني غرقذاد وةخغرنذي ببالذ د واعذرض حذالي علذت اهتبالذ د عسذت 

ةب نتجه للفرم وجهد ةو نلو  منه فجر "
(52)

. 
ألسلوبي في الوني السواب: مون بدا توه إلوى معانوا  الكاتو  وتوأزم هكذا  شير المنحى ا

المواف، يين لم  بقى ممام الكات  سود نود قه ، ييون  تكوى  الكاتو  فوي رسوالته علوى 

تصو ر مشاهد متعمة بالمداطر والدواهي التي ملم  به في غربتوه بشوكل اسوتوج  عليوه 

بشووكل جلَووي نسعووة الكاتوو  طلوو  العووون والمسوواعد  موون نوود قه .  مووا مههوور  الرسووالة 

الد نية، والتي تعبر عن مدد تماسوكه مموام  ول موا منوابه فوي اغترابوه عون وطنوه ومهلوه، 

  يين  قول:)هللا يسبي فى سو  جسدد(.

 ما تمكن الكات  من استغالل الداتمة في عورض يالتوه االنهساميوة،  بسوب  موا يول 

                                           
52
 255،نــ1،ج3الذلير  ، البن بسام ، إ، -
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يقول: ) ضاا  بي األرض  لها(، و) به من اآلالم معبراً عن ذلج بدالال  لغو ة متتالية ف

مسوولم  إلووى  وول  ووأأ وتهالووج(، ثووم  عموود فووي النها ووة إلووى طلوو  الدووروج موون هووذ  الغربووة 

وانتراجها عنه، وهكذا نجد الرسوالة تتويت بمعواني اللوعوة واألسوى والشوكود مون الودهر 

اتوه، وو الته ومحنه المتتالية وهوي السومة التوي غلبو  علوى )ابون الودبا ( فوي معظوم ابداع

 وهذ  نور  اجتماعية للوطن من لالل ابنائه.

ومن الرسائل التي يرص   تابها من تحمول مسومى معواني الشووإ إلوى األهول وتظهور 

شكواهم من طول الغياب والحرمان من األيباب واأللال  في الغربة التي ف رض  علويهم 

رسووالة )ابوون سوويد (
(53)

 نذذا" فيقووول : (،54، التووي مرسوولها ألسووتاذ  ) مبووى بكوور السبيوودد()

  ال ةمذًف  به ةفم ل  الي  ومعقلي واستقلد الممافم برعباء اطل  الي  وسيد  األجلد موال 

ةصذذميته
(55)

 المذذدف نميذذل ال نعمذذة فذذي هللا ةبقذذاه ومذذن هدمتذذهد  ال جذذبًف  بركنذذه زاحمذذب وال د

 -وذكذرك محلذ  وةسمت قدفكد هللا ةعلت– كتابي صرفهد عليها القدف نجيل ال ونعمةٍ   ليهاد

 حبذذل البعذذد نبذذرم ال ونفذذس ذكذذركد عذذن نسذذلو ال وجنذذاب ىذذمركد مذذن نخلذذو ال لسذذاب عذذن

اإلغباب نقغ  وال ودادهاد
 

 فَُبذدَّت برك مشروك  لت صدنب وكبد اعتقادهاد عقد عةبالمغال

وامئذذب وفدهد عذذن
 

 ةو نراذذت الذذدهر كذذاب ومهمذذا بذذردهد عذذن فخليذذب ةنسذذ  ممذذرك  لذذت

تبذذقُل ةو تنذذرى والذذداف نلضذذلد
(56)

 ةجنيذذ  ىذذهدتد ةو غبذذب وسذذياب عهذذدتد كمذذا فرنذذا د

اد اإلخاء غرس  بقذاءد لهذاترمي فذي نفذس ذلذ  مذ  وةعيي محًضاد الثناء كرس وةسقي  غضًّ

 فذذذؤاًداد ولجسذذذمها سذذذواًداد لناارهذذذا كنذذذب بلذذذدة فذذذي لقذذذاءد المرنمذذذة لعزتذذذ  عذذذدمب وقذذذد

 ةطلذذب ةب بعذذد جيذذدها عغلذذب وقذذد وهاًجذذاد نيذذًرا سذذراًجا الماتهذذا وفذذي تاًجذذاد ولممرماتهذذا

 ةمذذا ونبذذلد نبذذاي مذذن ىذذئب بمذذا فرقبذذرها بنبذذلد قبذذرها الزمذذاب لمذذن وتمجيذذدها تزنينهذذا

 ملذ  عذين قذرت لقذد ولبانهذاد جيذدها حلذت  وةصذبحب لبانهذاد ي فا غدوت التي والسيادة

عقذده ةنشذوطة في حبلب مل  ك  وافرت عقدهد واسغة غدوت
 

 وةنذب ةقذويد ذلذ  وفذي

   الغونل[ بحر ]من المسئوي: المسترىد

 لما له وةنب صوف الي  وقل  بما لهنينها ةو ببوفٍ  تهنًا

 وهللا بحذذرفيند خغذذ  مذذن مراجعتذذي حذذفكد المحاسذذن الزالذذب عذذفكد علذذت سذهل و ب

                                           
53
هو مبو الحسن علي بن إسماعيلنالمعرو  بابن سيد ، هو امام وعالم من علما  اللغة وادابهوا، تنظور  -

 .380،نـ3ترجمته فى: نتا الإلي  ،جـ
54
ين( هو مبو بكر محمد بن الحسن السبيدا، إمام اللغة واإلعراب ، و عبة اآلداب ،وناي   تاب )العو -

 .40:نـ38،نــ7و)لحن العامة( و)طبقا  النحو ين(. تنظر ترجمته فى نتا الإلي  ،جـ

منمى هدفه، ما: منابه،  قال: رمى الرجل الصيد فأنمى، إذا اتله مكانه،  نظور: مقوا يه اللغوة ،  -55

 . 308، ص 3ج

 (.296  3) (، مقا يه اللغة،163  1نق : ارب،  نظر: الصحا  تاج اللغة ونحا  العربية، ) -56
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 بذ  مبذونا الزاي اهر د تثقل منته كانب و ب دهر د علت بهما ةعاب العيند قرة ب  ندن 

 تللذل عزة في وملافبه مشافقه ب  ةااءت الي  والحسل مشافبهد ل  صفب الي  األدب

 وحرصي  ليهد ىوقي عدد موال  علت والسفم داألماب ثوب تسلل ال وهزة الزمابد فنل

"عليه
(57)

 .  

 من خفي فانتنا للنص الساب  نفح َّ ةب : 

   بدم الكات  بمقدمة تحمول مضوامين إنسوانية نواداة تم لو  فوي اسوتمرار وفوا  الكاتو

لشيده على الرغم من بعد المسافة واالفتراإ الذا باعد بينهما بعد من ريل )مبو بكور 

 )ارطبة(.السبيدا( إلى 

  لجأ الكات  في القإلعة السابقة إلى نياغة عالاة عكسية من لوالل الودوال التعبير وة 

التي تصور يالة )إشبليية( )المكان( ويسنها على فراإ الكاتو  )السبيودد( وهوو مون 

دالال  تعظيم المداط  وتشديي الوطن إل ضا  العالاة الوثيقة التي تربط المكوان 

 ن فيه.الوطن باألشداص المقيمي

  ، موضح  الرسالة نور  المجتم  األندلسي في اإلعال  مون مكانوة الكتواب والعلموا

من لالل  الدوال التعبير ة ييون  قوول : )فوي بلود   نو  لناهرهوا سوواداً ، ولجسومها 

 فؤداً( )ولمكرماتها تاجاً( .

   بوه اتكأ الكات  في لاتمة الرسالة على إههار مكانوة شويده )السبيودد( ، وموا سوتتمت

)ارطبووة( وملكهووا ومهلهووا موون العظمووة والشوور  والسووعاد ، بعوود من ماووام بهووا شوويده 

)السبيدد( و أن الكات  في ذلج  سند )لقرطبة( ما لحقها من شر  إلاامة هوذا العوالم 

 الجليل بها.

  تظهر الرسالة براعة  اتبها واتساا ثقافته التراثية ونسعته الد نية، من لالل توهيف

  في اوله: االاتباأ الشعرا

 لما له وةنب صوف الي  وقل  بما لهنينها ةو ببوفٍ  تهنًا

و جمو  )ابون ز ودون( بوين    )سذراجاً نيذراً وهاجذاً(.واالاتباأ القراني ييون  قوول:  

معاناتووه فووي االغتووراب عوون وطنووه ومعانووا  مهلووه م ًضووا، موون لووالل رسووالته التووي  تبهووا 

مستعإلتا ومستشتعًا لحوا م )ارطبوة( بعود من فور هاربواً مون السوجن تار واً الووطن واألهول 

: " ةبدة من كتابي  لي د بشذر  الضذروفة الحذافزة  لذت مذا واأليباب، فيقول في مقدمتها 

صذذنعبد ممذذا بللنذذي ةنذذ  صذذدف الفئمذذين لذذي عليذذهد وةوي المسذذفهين لرةنذذي فيذذهد ومذذن 

                                           
57
رسوووائل ومقاموووا  مندلسوووية ، تحقيووو:: د  فووووزا عيسوووى ، الناشووور: منشوووأ  المعوووار ن اإلسوووكندر ة ،  -

 .  107:  106نـ
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ةمثاله : ونل للشجي من الخليد وهاب علت األملذس مذا القذت الذدبرد وةوسذغه بمعاتبتذ  

علت ما كاب مذن انفبذال  عنذيد وبراءتذ  ةمذد المحنذة منذيد وةنذ  لذ  تمذن فذي وفد وال 

قذة وال جمذل فذي مظاهرتذ  لذي"صدف من مشافكتي فيهاد وال كانذب لذ  نا
(58)

و وضوا  .

ابن ز دون منه ما فارإ وطنوه ومهلوه ومنوداا   إال مكرهوا، ومن ذلوج مصودر يوسن وملوم 

"ذكذرت ةب له، ولكن لوم  كون مماموه ليوار فإموا تورك وطنوه، وإموا الوذل والسوجن، فيقوول: 

علذذت  -عذز وجذذل-الفذراف مذذن الظلذ  والهذذرب ممذذا ال نغذاق مذذن سذنن المرسذذليند قذذاي هللا 

ذا ِخْفذتُُمْ ل ]الشذعراء: -عليه السذفم-لساب موست  [.  ونظذرت فذي 21:}فَفَذَرْفُت ِمذْنُمْ  لَمَّ

مفافقة الوطند والبين عن األحبةد فتبذين لذي ةب  نحذا  نفسذي بفننذاس ةهلذيد وقغعهذا 

في صلة وطني غذبن فذي الذرة د وخذوف فذي العذزمد ووجذدت الحذر ننذام علذت الثمذلد وال 

وةذنب  لي قوله : ليس بينذ  وبذين الذبفد نسذل فخيرهذا مذا حملذ د و ذا ننام علت الييد 

نبا ب  منزي فتحوي " 
(59)

. 
 م وول الووني السوواب: فووي مجملووة نووور   مدتلتووة للوووطن األندلسووي انإلبعوو           

دالوول نتوووأ اهلووه يتووى وإن اجبووروا علووى االغتووراب وتوورك الوووطن فووي سووبيل الدووالص 

طوانهم لوم تغو  عون نتوسوهم وإن غابو  عون معيونهم، فكلموا والترار من اإل سا ، إال من مو

ابتعدوا عن اوطانهم  وان ذلوج  س ود مون اشوتعال الحنوين إلوى الووطن. ومون الالفو  للنظور 

تمت  )ابون ز ودون( بصودإ التجربوة العاطتيوة فوي ينينوه إلوى وطنوه الدواص )ارطبوة(، إذ 

غتوراب عنوه، و ظهور هوذا  ان  د ن دائما بوالوال  واالنتموا  لوطنوه لانوة فوي فتورا  اال

جلياً من لالل ما لاط  به )المظتر سيف الدولة(
(60)

، التي لاط  بها الحاج  ليشت  لوه 

في العوود  إلوى وطنوه ومسوقط رمسوه 
(61)

، فيقوول فوي فصول مون هوذ  القإلعوة موضوحاً موا 

تسب  فوي اغترابوه عون وطون ومنشوأ  ، ييون  بودم الكاتو  رسوالته بمقدموة نوسا فيهوا إلوى 

التقليوود المشووراي فووي الكتابووة وهووو البوود  بالتحميوود والوودعا  للمداطوو ، ثووم  نتقوول إلووى موود  

" لمذا فيقوول: مداطبه وسرد نوتاته الحسونة، والتوي  سوعى منهوا السوتمالة الو  مداطبوه 

ه هللا_ فداَء المجِد ُمْعلَما د وحمل لواء الحمذِد ُمْعلَنذا دفاسذتغاف بذافُق  لبس الحاجُل _ةعزَّ

فجره د واستضاَك فائُ  ذكِره د وُىهرْت محاسنُه علت كل لساب د وسذافْت مذهثرهُ مسذيَر 

َغ من َكَرَمه د وةْسبَ  من نعمه د ووطر لآلم لذين مذن ةكنافذه د الشمِس بملى مماب د لَما َسوَّ

ْت جذوانُ  اشمذاِي   وهزَّ  لت الراغبين من ةعغافه د وففرفْب ةجنحةُ األهواء عليه د واهتزَّ

                                           
 .  408  نـ1، جـ1الذلير  ، البن بسام ، إ -58
59
 .   417:   412،نـ 1،ج1المصدر الساب:  ، إ -
60
ابن األفإله، ان من مهل المكر والدها  هو : المظتر مبو بكر محمد بن عبد هللا بن مسلمة المعرو  ب -

هوـ ،  نظور ترجمتوة فوى الوذلير  ، 437واستإلاا من  متلج )بإلليوأ وشنتر ن واالشوبونة ، وتووفي سونة 

 .646: نـ640، نـ 1، ج2إ
61
 .397، نـ 1، ج 1الذلير  ، البن بسام ، إ -
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 ليه د وكثر التلانُر علت تفيىِؤ ِالىه د والتنافُس في االعتفِق بحبله د وكذلَّ اسذتفَرَغ َجْهذَده 

سَل علت حسِل ما عندهد وال غْرَو ةب نُستمَغَر اللمامد ذَل المذرام د ونْمثُذَر فذي  د وتوَّ ونؤمى

المشَرِب العَذيِب الزحذام. ومذا زلذُب_ ةبقذت هللا الحاجذَل_ ةتلقىذت مذن مسذاعيه المشذموفةد 

ونقَرُك سمعي بمهثره المرثوفةد ما هو ةْنَدى من بلوغِ األملد وةىهت من اختفِس القبَذلد 

هرد وةلغُ  من نسيِ  الَسَحر دحتت انقادْت  نفسذي فذي زمذاِم الترميذل وةغاو من جنَي الزَّ

والمودة"
(62. )

  
ثووم  بوودم الكاتوو  فووي عوورض يالتووه لمداطبووه فووي مشووهد سووردا متعووم بوواأللم والحووسن 

لعوورض اضوويته لعلووه  حظووى بووالعتو موون لووالل استشووتاا الحاجوو  لووه عنوود )المظتوور سوويف 

 ونازعْب  لت األخذي بحذ ٍَّ مذن االعذتفِق والمماَزَجذة. ونظذرُت  لذت مذا دوب الدولة( فيقول:

ذلذذ  مذذن ةسذذباب البُْعذذِد  المانعذذة د وامتذذداِد الذذبفِد المعتراذذة د فلََضْضذذُب طذذْرَ  الخيبذذة د 

وطوْنُب كْشحاً علت اليرِس من َدَفك األمنيَةد  لت ةب نََدبَني األدنُل ةبو ففب  لذت مخاطبتذه 

اذذني علذذت مماتبتذذهد ونبىَهنذذي علذذت مذذا فذذي التثاقُذذِل عذذن ُمداخلتذذه دمذذن التضذذيي ِ  دوحرَّ

َبرن د والتقبير البيىِن البَّحي  د اذ هي ةسنت عْلٍ  ُغذولَي بذه د وةنفذس ذخذر نذوفَس ال

فيه د فغربُب  لت ذل  ) كَما طرَب النشذواُب مالذْب بذه الخمذر(د واهتذزْزُت لذه ) كمذا اهتذز 

ْطُل( وفةنُب من ىمِر نِد العلياء فيما حثني  ليهد وحضذني عليذهد  تحب الباف ِ اللُُبُن الرَّ

ه حليذذةُ الفخذذر د َوَمْمُرمذذةُ الذذدهر د ةب ةسذذتفتَ  بذذاب المماتبذذة بالشذذفاعةد وةنهذذَج ممذذا فيذذ

طرنَ  المخاطبِة في العنانِة به د وبيننا د بَْعُدد من ذمام الغلِل وُحرمذِة الذودى واألدب د مذا 

َرْت قَذذَدمي د ونُعَذذدَّ  ةستقبذذُر نفسذذي معذذهُ ةْب ةتقذذدم فذذي خدَمذذِة فغبتذذه بقلمذذي د وقذذد تذذرخى

اِف غيبتذه كتذابيد دوب ةب ةُزمَّ لذيل  فكذابي د وهذو فتذتى نذام َجذدهُ د واسذتيق َّ َحذده؛ القتب

ِت األنذام بذه د بذين ذئذاِب سذعانة َعذَوْت عليذهد وعقذافب وىذانٍة  فتنمَر الزمذاُب لذهد واعتذرَّ

دبْب  ليه دوةُْصلي بناف حرٍب ل  نجنها د وةعَدتْه مباِفُك ُجْرٍب التبس بها ذي به األمُر  لذت 

اق ةحبتذذهد والبُعذذِد عذذن مسذذقي فةسذذه وَمعَذذ ى بمائمذذه د علذذت اذذيِ  حالذذهد واذذعِ  فذذر

 حسانهد وةىهُد ةبَّ ذل  لذ  نذزدهُ للحاجذل الَّ َوالًء د وعليذه  ال ثنذاًء د وةنذه ال نذزاي نُعيذُد 

ىمره ونُبدنهد وننُشُر حمده ونغونه "
(63)

ثم  دتم رسالته بتكورار التأ يود علوى الحاجو   

 عنووود يوووا م )ارطبووووة( ليرجووو  إلوووى وطنووووه مووور  ملووورد، فيقووووول:  فوووى من  شوووت  لووووه 

والحاجل_ةدام هللا  عزازه_ َوليو  عدائه علت زمنذِه للَُشذوم د وةسذف بفنبذافه مذن دهذِره 

َ  منه د و نراده من ىرنعِة فااه ما ُحلىذيء عنذه  الظلومد بفلباسه من جميل فةنه ما ُعرى

َر كوكَل َسْعٍد  ال فيهد وال تَلَقىت نسيَ  حياٍة  الَّ منه د د والتىخليَِة بينه وبين األفُ  الي  ل  نَ 

ا نُوليذه مذن  حسذانهد ونرتيذه مذن الفضذِل فذي ىذانهد ُمسذتجزٌي ُىذمَر مذن ةنهضذه  ففنه ممى

                                           
62
 . 398، نـ  1، جـ1الذلير  ، البن بسام ، إ -
63
 . 399، نـ  1، جـ1، إالمصدر نتسه، البن بسام  -



 علي  إبراهيمعال   مظاهر االغتراب والحنين للوطن األندلسي

 

 

160 

لسذذابد واسذذتقلَّ بذذه بَبذذابد وهذذو ةهذذل الفضذذل د والمعهذذود منذذه كذذرم الفعذذلد وهللا نُبقيذذِه 

ونُعليِهد وهو حْسبُه وحسبي فيه"
(64)

موا تقودم نسوتإلي  رنود بعوت الودالال  النتسوية م .

 والموضوعية التي يملها الني الساب: يين :

  ابتعووود الوووني عووون اإلطنووواب فجوووا  نووور حاً ليدووودم الغووورض األساسوووي للكاتووو  فوووي

 االستشتاا  للعود  إلى وطنه .

  مشار الني من بدا ة المقدمة إلى دالال  االستشتاا التي نسا إليها الكات  من لوالل

 نتا  المداط  ومديه .تعدد 

  عمد الكات  في الداتمة إلى التكرار والتأ يد على الحاج  في من  شت  لوه عنود يوا م

 ارطبة يتى  رج  إلى موطنه مر  ملرد .

  اسووتددم الكاتوو  دوال تعبير ووة تتتوو: موو  وااعووة واضوويته التووي  عرضووها، مبتعووداً عوون

 ا م  الحالة النتسية للكات .التنمي: البد عى،  ما مههر الني تالئم النس: التعبير

  اتكأ الكات  على نياغة مشوهد متصول  وضوا مون لاللوه تكورار األلوم النتسوي الوذا

منابه نتيجة لما مياط به من مصائ  السمان الوذا تنكور لوه بعود من نجوا الوشوا  فوي 

 اإل قاا به وإشعال التتنة بينه وبين يا م )ارطبة(.

 ص والوفووا  للحووا م بووالرغم ممووا يوول بووه موون معلوون الكاتوو  منووه مووازال  تمتوو  بوواإللال

 الوشا ا  وسو  الظن والتشر د والنتي من البالد إال منه لم  علن جتا   للحا م.

مما الشج فيه من تذ ر األهل والشوإ إلوى األيبواب فوي الغربوة لوم  كون هوو المظهور 

نووا الوييد من مظاهر الحنين إلى الوطن التي فرض  على المغترب فوي غربتوه، فشواا 

الوور موون الرسووائل التووي يملوو  معووانى الشووكر وال نووا  للحكووام الووذ ن ميسوونوا معاملووة موون 

اغترب إليهم في بالدهم، إذ  ظهر ذلج الشوكل جليواً فوي رسوائل )ابون طواهر( عنودما وجوه 

الشكر للملوك الذ ن وفد إلويهم شوا راً يسون المعاملوة التوي لقيهوا طووال فتور  اغترابوه عون 

الحكووام، فقود بعون )ابون طواهر( بعوودد مون الرسوائل التوي تعبور عوون وطنوه فوي بوالد هوؤال  

الشكر وتحمل فوي طياتهوا مسومى معواني الوفوا  والوود لملووك الإلوائوف الوذ ن سواندو  فوي 

محنته
 (65)

، ومن ذلج ما لاط  به )يسام الدولة ( يا م )إلرد ( رداً لجميول نونعه الوذا 

ُ  األمذذوَف كيذذ  نشذذاء د لذذه :" اب هللا تفعلووه معووه مثنووا  محنتووه فيقووول فيووذلج  عذذالت نبذذرى

النعماُء والبرساء د فاب عافت واصَل المنن د واب امتحن ةحسن د ألنه نمذن  األجذَر الذي  

قل د تنفيُ عليذه  هو ةسنت د ونعوُد بعوائده الحسنت د وما المرُء  ال كالنبل د نُشحيُ بالبَّ

ُب وةهلهد وحيث منبذُب الفضذل وةصذلُهُ األقداُف د ليقَ  االختباُف واالعتباف د ونبدو له الزما

؛ وكذاب لذ  _ةنذذدك هللا _ مذن الذذتهمى  بجذانبي د واالفتمذذاِض لنذوائبي د مذذا ةطذاَب ذكذذرَك د 
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وةباب قدفك د وةخبذَر ةبى الجميذَل مذن سذجاناك د وةب محاسذنى الذدهر بعذُا ُحذفك . ولمذا 

مذاك د ةسذرعُب  لذت قضذاء تخلَّْبُب من تل  األىراكد وةِذَب هللا منها _وله الحمذد_ باالنف

حقىِ  و نه ألعزو الحقوقد وتوفيِة الشمِر ل  بباهِر مجدك السابِ  غيِر المسذبوقد والثنذاِء 

ذاء د  علت ةنع  هللا تعالت قبل كلىِ ىيٍء وبعده التذي جلَّذْب عذن اإلحبذاء د َوَجلَذْب مذَن اللمَّ

ائذذل غربذذاً وىذذرقاًد واب وقذذد ةوليذذَب مذذا ةثبذذَب لذذ  فذذي الرقذذاب ِفقذذاً د ومذذا تخذذلو بذذه الرك

المسذتقلَّ بذي والجذاذَب بضذبعي لمحيذي ميذِب الوفذاء د ومحذرِز جذزٍي الثنذاء دقسذيمي فذذي 

المه ى د واهير  علت المل ىد الوزنُر األجلو ةبذو بمذر فذاني تبذوةُت فذي دفاه محذفً ودافاً د 

وفةنُب الخغوَب تعتيُف اعتيافاً"
(66)

.   
بوضوو  وذلوج مون لوالل مقدموة الوني والتوي الكات  سيإلر  عليه النسعوة الد نيوة 

ُ  األمذوَف يملها معاني د نية مدتلتة ههر  في دواله اللتظية بقوله: ) اب هللا تعذالت نبذرى

كي  نشاء د له النعماُء والبرساء د فاب عذافت واصذَل المذنن د واب امذتحن ةحسذن د ألنذه 

المذذرُء  ال كالنبذذل د نُشذذحيُ ونعذذوُد بعوائذذده الحسذذنت د ومذا  نمذن  األجذذَر الذذي  هذذو ةسذنت

قل د تنفيُ عليه األقداُف د ليقَ  االختباُف واالعتباف  (.بالبَّ

ثم  بدم الكات  في سرد نتا  المداط  وهوو يوا م )الرد ( الوذا سواند  فوي محنتوه 

وحيث منبُب الفضذل وةصذلُهُ ؛ وكذاب لذ  بحسن استقباله مثنا  اغترابه عن وطنه، فيقول: )

التهمى  بجانبي د واالفتماِض لنوائبي د ما ةطاَب ذكذرَك د وةبذاب قذدفك د _ةندك هللا _ من 

 (.وةخبَر ةبى الجميَل من سجاناك د وةب محاسنى الدهر بعُا ُحفك

و دتتم  الكات  نصه معترفاً بجميل نن  يا م )الرد ( معه، وهو ما  ظهور لصوال 

ولما تخلَّْبذُب مذن تلذ  قول : ) اتبنا الحميد  من الوفا  واالعترا  بالجميل للغير، يين  

األىراكد وةِذَب هللا منها _وله الحمد_ باالنفمذاك د ةسذرعُب  لذت قضذاء حقىِذ  و نذه ألعذزو 

فذاني تبذوةُت فذي دفاه  ...الحقوقد وتوفيِة الشمِر ل  بباهِر مجدك السابِ  غيِر المسبوقد

 ( .محفً ودافاً د وفةنُب الخغوَب تعتيُف اعتيافاً 

د التني للوني اتسوم الوني بالسوهولة والوضوو  فوي المعواني واأللتواه وعلى المستو

وتناغمها م  الحالة النتسية للكات  وهو ما  برهن على براعة الكات  فوي توهيوف الودوال 

 التعبير ة لددمة نصه.

توس  )ابن طاهر( في هذا اللوون مون الن ور االجتمواعى، والوذد  عبور فيوه عون وفائوه 

نته و عود إلى وطنه، يين لاط  )الحاج  عماد الدولة( لمن معانه يتى تنجلي مح
(67)

 ،

: يا م ) سراسإلة(، موضحاً دور  وفضله فيما فعله معه مثنا  اغترابوه عون وطنوه فيقوول
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"كتبُب _ةندك هللا_ عند وصولي بلنسيةد متخلباً من ند المحنة د متلبساً د فيهذا ةعظذ  

سودَّ من هفواتهاد هللف الحمُد كثيذراً د والشذمُر المنحة دةب تداَفَك في َغمراتها دوجلَّت الم

نضذذيراً ؛ و نذذي بلذذوُت مذذن  جمالذذ  فذذي حذذالتي ىذذدَّتي ونجذذاتي مذذا َعقَذذل اللسذذاَب د وقذذبا 

البناب د وةخجَل الحوادَ  حتت كفَّْب من اعتدائهاد وةلوْت تعثُر في استحيائهاد ففب ةثنيذُب 

ٌر عنَ  الثناء دواب دعوُت فذفلت هللا نُر فَذُ  الذدعاءد وتلقىذاني بغرنقذي كتابُذَ  الرفيذُ  فمقبىِ

ه د  هد وحيىاني بشُرهُ د َوَعُظَ  عند  قدفه د هللف ما تبدنذه مذن فضذٍل ومذا تسذرى فتملمني برو

ود دفو الوزنر األجل ةبي بمر د جوز  بوفائه د وفس  هللا له في الىِذه وبقائذه د فانذه مذا 

ةٍ  فت نوم ولقد كانب قيى عينه د حتت حلَّنذي مذن  اكتحل في كربتي بنوم د وال تمت  بمسرَّ

وثَاقِها بيدنه" 
(68)

.  
 على المستود التني للني ناليا: 

   الرسالة السابقة موجس  ومحملة بمعواني ومضوامين إنسوانية واجتماعيوة تظهور معانوا

 الكات  التي مياطته في االغتراب عن الوطن واألهل.

 ي  مجسا  الرسوالة، فهوو فوي  ول األواوا  اهتم الكات  بعرض محنته األساسية في جم

 مشغول بعرض هذ  المحنة وما ترت  عليها من اثار نتسية سي ة مثر  فيه.

  تضا من لالل المعنى الباطن للني منوه  حمول بوين طياتوه معنوى الور عون المعنوى 

الظاهر، فالكات   عمد إلى الحد ن عن محنتوه التوي مفقدتوه البقوا  فوي وطنوه بوين مهلوه 

ومنداائه ومنابته بالهم والحسن، بينما  ظهور للمداطو  الشوكر وال نوا  واالعتورا  

بالجميل له لما ادمه من مساعدا  للكات ، وهو ما  عكه براعة الكات  فوي العورض 

 وتوهيف الدالال  اللغو ة والتعبير ة.

   ،فجوا   اتكأ الكات  على إههار المعانا  الوجدانية التي لحق  بوه بسوب  فقود الووطن

 الرسالة محملة باألنين واأللم والمعانا  من لالل السياإ التعبيرا.

  ًاستغل الكات  الداتمة في توجيه لإلابه إلوى الووز ر )مبوى بكور( ماديواً لوه ومصوورا

مدد مشار ته له في محنته إلى من ملرجه منها فيقوول: ) فإنوه موا ا تحول فوي  ربتوي 

 بنوم وال تمت  بمسر  في  وم( .

رسالة عن اضية فقد الوطن وايمة ذلج في نتووأ الكتواب بدانوة، فوالوطن عبر  ال

 هو رمس الحيا  والبقا  وبدونه  تقد اإلنسان ياضر  ومستقبلة.

 االستنتاجات:

مبرز  الدراسوة دور الك تواب فوي تحقيو: سوالمة الووطن، ويما وة مفوراد  مون اآلفوا  

نتيجووة لسووو  األيوووال السياسووية االجتماعيووة التووي اوود تصوويبهم  ووالتقر والسووجن والتشوور د، 

واضإلرابها،  ما عبور الكتواب عون نوور  الووطن مون لوالل مظواهر الإلبيعوة مون ييون 
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المإلر والسرا والتوا ه واألزهار، يين جا   تلوج الصوور الناعموة معبور  عون يواال  

العشوو: والحنووين للوووطن بشووقيه العووام والدوواص. ههوور نمووو الشووعور الوووطني لوودد الكتوواب 

انهم باإلضافة إلى التجربة العاطتية  في الحنين إلوى األوطوان مهموا عصوت  وتعلقهم بأوط

بهذا الووطن مون االضوإلرابا  فشوعور الحنوين متأنول راسو  فوي نتوسوهم. ههور الووطن 

األندلسي لدد األدبا  من لالل إبداعهم الن را والشعرا مما برهن على تأنول الوجودان 

تعموة بوالقو  والتوي هيوأ  األندلسويين عاموة األندلسي. ههور بعوت الودالال  العاطتيوة الم

واألدبوا  لانوة للتصودا للمدواطر التوي تمور بأوطوانهم. ايموة الووال  واالنتموا  ل وطووان 

لوودد األندلسوويين، إذ ههوور  هووذ  القوويم فووي فتوورا  اغتوورابهم عوون الوووطن فووي هوول سووو  

وازد واد  الظرو  السياسية التي فرض  الرييل عنه. مكانة المرم  في العصر المرابإلوي

نتوذهووا، ابوورز النتوواج الن وورا لكتوواب األنوودله موودد المعانووا  والقهوور واأللووم النتسووي الووذا 

منوواب هووؤال  الكتوواب، موون لووالل بووراعتهم فووي توهيووف المكونووا  اللغو ووة والتعبير ووة 

والنتسية دالل رسائلهم الن ر ة، إبراز المظواهر االجتماعيوة والسياسوية للووطن األندلسوي، 

َن منها المجتم  المرابإلوي، نور  المجتم   االاتصاد ة والتي تشير إلى الإلبقا  التي تََكوَّ

اشووتمل  الكتابووا  علووى معوواني ودالال  انسووانية منبعهووا رسووول وتأنوول الوووازا الوود ني، 

 وتحمل اضية محاسبة النته واالعترا  بدإل ها. 

نتسووية  مووا موضووح  الدراسووة منووواا الغربووة التووي تعوورض لهووا األندلسوويون واثارهووا ال

ونتائجهووا علووى األهوول واأليبوواب واألنووداا ، ممووا علووى المسووتود التنووي للدإلوواب األدبووى 

مههر  الدراسة إ  ار استددام الكتاب لح جاز والجم  بين سالسة التعبير ووضو  اللغوة 

من لالل سهولة الدوال التعبير ة واللغو ة المستددمة والبعد عن التعقيد، وهو ما  ونعكه 

ي معا شته للني، بجان  االعتماد علوى الجمول الدعائيوة فوي موضوعها مون على المتلقي ف

النصوووص ، وموون جانوو  الوور لجووأ الكتوواب للوودوال الحاليووة التووي مبوورز  موودد معووانتهم 

بالتال  درجاتها طبقاً للموااوف التوي مياطو  بهوم.  موا ههور تنووا الدإلواب األدبوي فوي 

واج وغيرهوا دون تكلوف وبموا  تناسو  استددام الودوال الموسويقية المم لوة  السوج  واالزد

والسوياإ العوام للدإلوواب.  موا ياولو  الدراسووة إههوار براعوة  توواب األنودله فوي تصووو ر 

غربتهم وهو ما  عكه نسعتهم الد نيوة وثقوافتهم التار ديوة والتراثيوة والتوي ههور  بشوكل 

جليي دالل المجتم  األندلسي بمدتلوف عصوور  يتوى منوبح  افوة تصوي   ول مون  حيود 

ن سياسة ممرا  األندله، مما مواو  الك يور مون مهول األنودله ولانوة الكتواب مونهم فوي ع

 غربة المنتى عن الوطن.
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