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 كلمة الشكر   

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

والكتابة للكتابة القلم جعل الذي اهلل احلمد العادلني، رب اهلل احلمد
زلمد سيدنا على ونسلم نصلى تعاىل، هلل والعبادة للعبادة والقراءة للقراءة
ادلوصوفوادلشروفبإشرافالصفاتوبكمالالفتوةوعلىآلوالذيننعتزهبم

 وللتابعنييفزلاسناألخوة.األبوة

فقدانتهتالباحثةبإذناهللوتوفيقةمنكتابةىذهالرسالةحتتادلوضوع
. العاطفةيفقصيدةنعمبالصباقليبصباالبنالفارض)دراسةوصفيةحتليلية(

قدمتهالكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةجبامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةمادة
يفقسم.S. Humالدراسيةادلقررةعلىالطلبةللحصولعلىشهادةمنادلواد

 اللغةالعربيةوأدهبا.

مها ادلشرفني لفضيلة شكرىا خبالصة قدمت ادلقام ىذا يف الباحثة فإن
علىاندوسالدكتور ادلاجستري، ترسنادي أولياء وإيفان ادلاجستري نوردين

إلشرافالباحثةيفإمتامكتابةىذه مساعدهتماوجهودمهايفإنفاقأوقاهتما
الرسالةإشرافاجيداكامال.فتسألاهللذلماالعفووالعافية،يفالدنياواآلخرة.

اآلداب كلية وعميد اجلامعة لرئيس الشكر الباحثة والعلوموقدمت
يسقسماللغةسالميةاحلكوميةببندأتشيةولرئاإلنسانيةيفاجلامعةالرانريياإل



 ب

 

ىذه كتابة يف مسامهتهم على واحملاضرات احملاضرين واجلميع وأدهبا العربية
مسيع إنو درجاهتم، يرفع وأن عطائو، يف ذلم جيزى أن تعاىل فتسألو الرسالة،

رليب.

واهللأعلمبالصواب.

علىوأ احملبوبني والديها إىل واحلب الشكر فائق الباحثة قدمت خريا
دعائهمايفإمتامىذهالرسالةلعلاهللجيزيهماأحسنالثوابيفالدنياواآلخرة.
بالدعاء الباحثة وترجو الرسالة. ىذه إمتام يف ساعدوىا الذين األصدقاء وإىل

عسىأنجيزىاهللخرياجلزاء.



 ه1441ىاألوىلمجاددارالسالم،
 م0202يناير

  
إلفيسوسنيت





 



 ج

 

زلتوياتالبحث

 أ  ..................................................... كلمةالشكر

ج  .................................................. زلتوياتالبحث

 ه ............................................................جتريد

 1  ...........................................  مقدمة : األول الباب

 1  ....................................... أ.خلفيةالبحث

 3  ...................................... مشكلةالبحث .ب

 3  ...................................... البحثج.أغراض

 3  ................................... معاينادلصطلحاتد.

 5  ...................................  ه.الدراساتالسابقة

 6  .......................................  و.ادلنهجالبحث

7  .................................... البابالثاين:ترمجةابنالفارض

 7  .......................................  حياتوونشأتو .أ
 12  ...........................................  قصائده .ب
 
 



 د

 

11  ......... البابالثالث:اإلطارالنظري:مفهومها،وأنواعها،ومقاييسها

 11  ..........................................  مفهومها .أ
 14  ....................................... أنواعالعاطفة .ب
 16  .................................... مقاييسالعاطفة .ت

 01  البابالرابع:حتليلوصفىلعاطفةابنالفارضيفقصيدة"نعمبالصباقليبصبا"

 01  ................................ حلةعامةعنقصيدة .أ
01  ...................... حتليلوصفيلعاطفةيفقصيدة.ب

02  ............................................. الباباخلامس:خامتة

 02  ............................................  النتائج .أ
 02  .........................................  التوصيات .ب

32  ..........................................................  ادلراجع

 

  



 ه

 

جتريد

:إلفيسوسنيتاسمطالبة
152520207:رقمالقيد

:كليةاآلدابوالعلوماإلنسانية/قسماللغةالعربيةوأدهباكلية/قسم
الفارضموضوع:العاطفةيفقصيدة"نعمبالصباقليبصبا"البن

 ( )دراسةوصفيةحتليلية

 0202يناير16: تاريخادلناقشة

37:حجمالرسالة
 ادلاجستريعر،نورديناندوس:الدكتورفاألولادلشر
   إيفانأولياءادلاجستري:فالثاينادلشر

الرسالة"العاطفة نعمبالصباموضوعىذه "البنألحبيتقليبصبايفقصيدة
يفالفارض. وقوعها وخلفية العاطفة مقاييس فيها: الباحثة تناولتها الىت القضايا ومن

القصيدة. ادلنهجىذه فهو فيها الباحثة عليها سارت الذي ادلنهج الوصفيوأما
الباحثةلتإص نتائجاليتتوومنال.التحليلي عنشوقحتدثتأنىذهالقصيدةليها

الباحثةوعندتناوذلادلقاييسالعاطفةيفالقصيدةوجدتابنالفارضالعميقإىلاهلل.
أمور: صاثالث فيها الشاعر عاطفة أن والتضدقاأوال: والسعادة احلنني ففيها أورع،

ادلسؤوليةحتم لقويةحيثقويفيهااالحسانباخلوفعندعاطفتوالتذللهلل.ثانيا:أن
 .الشوق،والسعادةواحلب،متنوعةففيهاعاطفتو:أنثالثا.عنمجيعاألفعاليفالدنيا
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Penelitian ini berjudul Al-Athifah fi Qashidah “Na’am Bi-AlShoba Qolbi 

Shoba” Li-Ibn Al-Farid. Masalah dalam syair ini adalah jenis jenis emosi dan latar 

belakang adanya emosi. Adapun metode yang digunakan peneliti adalah metode 

deskriptif analisis. hasil yang diperoleh dari peneliti bahwa syair ini membahas 

tentang perasaan rindu mendalam yang dirasakan oleh Ibnu Farid. Adapun jenis 

perasaan yang yang terdapat dalam beberapa bait syair ini adalah: Pertama, 

kebenaran rasa yaitu rasa rindu, rasa bahagia, dan rasa lemah, Kedua, kekuatan 

rasa yaitu rasa takut dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatan di dunia. 

Ketiga, ragam rasa yaitu rasa cinta, rasa terharu, dan rasa rindu. 
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  الباب األول   

 مقدمة

 خلفية البحث - أ

كانتقاذلا  العربية حياة األمة معناىا بتطور كلمة أدب من الكلمات الىت تطور
حىتى  معاف متقاربة عليها تاختلف كاحلضارة. كقد ةادلدني إىل أدكار البداكة من دكر
،إىل أذ ل يتبادرمعناىا الذأخذت  البليغ الذل  كالـ اإلنشائىالكىو  ىاننا اليـو

  1ىل التأثَت َب عواطف القراء كالسامعُت، سواء أكاف شعرا أـ نثرا.يقصد بو إ

الشعر عند أرسطو ينحصر ُب  كالنثر. األدب إىل قسمُت مها الشعر ينقسم
احملاكة، أم سبثل أفعاؿ الناس ما بُت خَتة كشريرة، حبيث تكوف مرتبة األجزاء على 

 2ضلو يعطها طابع الضركرة أك طابع الإلحتماؿ ُب تولد بعضها من بعض.

كقاؿ بعض إفرنج: أم كالـ موزكف يسمى شعرا سواء كاف جيدا أك رديئا، 
عريف قاصر ال يتناكؿ إال الشكل، كلذلك قاؿ كلكن ىذا كذلك من غَت شك ت

 3ابن خلدكف : إنو ال يصلح عند العركضيُت كال يصلح عند البالغيُت.

ؼ ر كيعىي: الفكرة كاألسلوب كاخلياؿ كالعاطفة. ربعة عناصر كلألدب أ
تنفعل بو  ب دبوضوع ماياحلالة الىت نتشبع فيها نفس األد العاطفة بأهنا بعض النقاد

                                                             
 7 :( ص1961دار ادلعارؼ، القاىرة:  ، )صر اجلاىلى   تاريخ األدب العرىب العشوقى ضيف، 1
   51 :ص (1997ادلهندسُت، ) القاىرة:  النقد األدىب احلديث،زلمد غنيمى ىالؿ،  2
     61(  ص: 2112، ) القاىرة: ىنداكم، ، النقد األديبأمحد أمُت،  3
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انفعاالت شىت كاحلب  ككجدانو، كيظهر ذالك ُب صورةنفسو، كيتأثر بو كيانو 
 4كالبغض كالسركر كاحلزف، كالشوؽ كاحلنُت.

بن ال )قليب صبا نعم بالصبا ( ُب قصيدةالعاطفة تبحث الباحثة ىنا عن 
حيث نظركا هبا،  تهميعنا لواحثُت هبذه القصيدة كأك كقد اىتم بعض البا .الفارض
  سلتلفة، كعمق معناىا شلا جيعلهم يريدكف أف يعرفوا كثَتا عنها.  جهت فيها من

ك ُب ىذه  ،دييل إىل النزعة الصوفيةكشعره  ،من أىل صوُب بن الفارضاف اك
. ُب ةطيفل ، بكلماتمجيل شعرهبألقى ما ُب قلبو  القصيدة الىت ستبحث الباحثة

 خرة.كاآل دنيالاكلكن  فقط دنيالاكليس صل احلياة، أ ىورأيو احلب 

يتحدث ابن الفارض كثَتا عن الشعور  (صبا نعم بالصبا قليب) كَب قصيدة
كمن أجل  ،حياتوجل الظواىر اليومية الىت ربدث فىكحيزف كخييىب أل كىو يسعد

 بن الفارض.ا ُب قصيدةالعاطفة تعرؼ  أفلغرض  تأخذ الباحثة ىذا ادلبحث ذلك

 

 

 

 

                                                             

كلية اللغة العربية جامعة   ، ) القاىرة:النقد األديب عند العرب أصولو كمناىجوطو عبد الرحيم عبد الرب،  4   
          133 :( ص1999 األزىر،
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 :مشكلة البحث - ب

ىي: عنها الباحثة  السابق فادلسألة الىت تريد أف تبحثاعتمادا على الشرح 
رض كما خلفية ابن الفال (نعم بالصبا قليب صبا)ما مقاييس العاطفة ُب قصيدة 

 كقوعها؟

 

 غرض البحث   _ج

نعم بالصبا قليب ) ُب قصيدة العاطفة عرفة مقاييسمهو فأما غرض البحث 
 خلفية كقوعها.رض ك بن الفاال (صبا

 

 المصطلحاتمعاني    -د

 القصيدة   .1

كالقصيد من الشعر: ما ًبى شطر  .قاصدقصد يقصد قصدا  :لغة القصيدة
القصيدة رلموعة من أبيات الشعر من حبر كاحد كقافية كاصطالحا:  5أبياتو.

ىكذا يعرؼ القدماء القصيدة، قد التـز فيها أحكاـ عركض الشعر العريب كاحدة، 
كابن جٌت يطلق القصيدة  فما فوقها قصيدة،األبيات ة كاألخفش يطلق على الثالث

قصيدة إال على سبعة  على ما زاؿ على الثالثة، كأغلب العلماء ال يطلق اسم
                                                             

   353-353 :ص 3ج:  ،، ) بيروت: دار صادر، د. س(لسان العرب، ابن منظور  5
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، كلكنى الشعراء ادلعاصرين بد أف تكوف من حبر كاحد كالقصيدة ال. أبيات قصائدا
 6نظموا بعض قصائدىم من حبور متعددة.

عٌت كالوزف كالقافية، كعند كعناصر القصيدة عند القدماء ىى اللفظ كادل
ادلعاصرين تتمثل َب التجربة الشعرية  كادلوسيقى كاخلياؿ كالصورة الشعرية كالوحدة 

 7كالفكرة.

 العاطفة   .2

 8عطف يعطف عطفا انصرؼ. كالعاطفة: الرحيم، صفة غالبة.العاطفة لغة: 
، َب فن الشعر، نعٌت هبا احلالة الىت تتشبع ؿاالنفعا لعاطفة أكااصطالحا: العاطفة 

كتؤثر فيو تأثَتا قويىا يدفعو دبوضوع أك فكرة أك مشاىدة،فيها نفس األديب كالشاعر 
إىل التعبَت عن مشاعره كاإلعراب عما جيوؿ خبلده على أف االنفعاال ادلختلفة من 

بيد اؿ، غضب كخوؼ كفرح كرضا كأمل كأمل إهنا ىى حاالت كجدانية سريعة الزك 
أف ىذه احلاالت الوجدانية البسيطة قد تًتكب كتستمر كتطبع صاحبها بطابع 

 9كتركز فيو االستعداد حلب شيء أك كرىو.خاص، 

 

 
                                                             

  24 :ص (1995، )القاىرة: الدار العصرية اللبنانية، احلديثمدارس النقد األدىب زلمد عبد ادلنعم خفاجى،   6 
           23: نفس ادلرجع، ص  7 

8
    932 :ص  ،7 ج: ،السابق ادلرجع ابن منظور،  

  44-43 :، صالسابق ادلرجع ،زلمد عبد ادلنعم خفاجى 9 
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 ت السابقةاالدراس   -ه

جوائب  باحثة على مقارنة النتائج كمعرفةسابقة تساعد السبىت دراسات 
فادة من خربات الدارسُت السابقُت، كما ستكاال ها كبُت دراسات احلاليةالفرؽ بين

  اطلعت عليها:بُت الدراسات الىت 

طالبة بكلية ُب قصة " اعًتاؼ  القاتل لتوفيق احلكيم "  العاطفةمينا لستارم،  .1
اآلداب قسم األدب العريب جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية دار السالـ 

كجدت الباحثة فيها  احلكيمعًتاؼ  القاتل لتوفيق ا( كمن حبوثها ُب 2115)
صدؽ العاطفة، كقوة العاطفة، كمسو العاطفة، كثبات العاطفة كاستمرارىا، كتنوع 

 العاطفة.
مذكرات طبيبة لنواؿ السعدكم، طالبة بكلية ُب ركاية   سيت حجر رمحة، العاطفة .2

اآلداب قسم األدب العريب جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية دار السالـ 
من النتائج: أف أنواع العاطفة تنقسم إىل قسمُت ىي العاطفة ( ك 2116)

 الشخصية، كالعاطفة األليمة.
دكم أفرم داكٌب، العاطفة قي عرس اجملد لعمر أيب ريشة طالبة بكلية اآلداب  .3

( 2118قسم األدب العريب جامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية دار السالـ )
ريشة )دراسة ربليلية( كجدت منها العاطفة كمن حبوثها ُب عرس اجملد لعمر أيب 

 الشخصية، كالعاطفة العلمية.
نعم بالصبا قليب صبا( البن الفارض ) قصيدةُب  إيفكوين ريسي قيٍت، اجلناس .4

طالبة بكلية اآلداب قسم األدب العريب جامعة الرانَتم  دراسة بالغية،
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نعم بالصبا  ة(. كمن حبوثها ُب قصيد2119اإلسالمية احلكومية دار السالـ )
 اجلناس التاـ كغَت التاـ. ىو أنواع اجلناس قليب صبا كجدت الباحثة فيها

فائدة طيبة عند إعدادىا ىذه الرسالة، كقد قدمت ىذه الدراسات للباحثة   
الىت تعاجلو الباحثة، كىو العاطفة  فى أف موضوعا هتن زبتلف عن موضوعكال خي

 ُب قصيدة )نعم بالصبا قليب صبا( البن الفارض.
 
 

 منهج البحث   -و

ج الوصفي نهُب إعداد ىذه الرسالة فهو ادل ج البحث ادلستخدـأما منه
مجع ادلعلومات كالبيانات ادلطلوبة ذلذه الرسالة فتعتمد  طريقة، كأما التحليلي

حيث تطلع على الكتب كالدكريات كادلقاالت  البحث ادلكتيب الباحثة على طرقة
عتمدت ا ، فقدكأما كيفية كتابة ىذه الرسالة  كالويب الىت تتعلق هبذه الرسالة.

الباحثة على ما قرره قسم اللغة العربية أدهبا بكلية اآلداب كالعلـو اإلنسانية 
 :جبامعة الرانَتم اإلسالمية احلكومية دار السالـ ُب كتاب

“ Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab Dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014” 
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 الباب الثاني

 م ( 1631-1111 /ه 536-675) بن الفارضترجمة ا

 و نشأتو حياتو    . أ

كالدار ألصل، ادلصرم ادلولد وم الي بن مرشد بن علي احلمىو عمر بن ع
شعر ادلتصوىفُت. أشرؼ الدين ابن الفارض :  م،أبو حفص كأبو القاس كالوفاة،

ـ قدُب شعره فلسفة تتصل دبا يسمىى "كحدة الوجود" شقُت. يلقىب بسلطاف العا
كصار يثبت الفركض للنساء على  نها،فسك أبوه من محاة )بسورية( إىل مصر،

فغلب عليو التلقيب بالفارض. ككلد  ،احلكم ةٍب كيل نياب ،الرجاؿ بُت يدم احلكىاـ
كأخذ  ،و الشافعيةاشتغل بفق ،ك دلا شبى لو "عمر" فنشأ دبصر ُب بيت علم ككرع. 

ٍب حبىب إليو سلوؾ كأخذ عنو احلافظ ادلنذرم كغَته.  عساكر، ابن احلديث عن
كجعل يػأكم إىل ادلساجد ادلهجورة ُب خرابات القرافة  طريق الصوفية، فتزىىد كذبرىد،

فكاف يصلي  كذىب إىل مكة ُب غَت أشهر احلج،)بالقاىرة( كأطراؼ جبل ادلقطىم. 
،باحل كعاد  كُب تلك احلاؿ نظم أكثر شعره. كيكثر العزلة ُب كاد بعيد عن مكة، ـر

كقصده الناس  طابة باألزىر،بقاعة اخلفأقاـ  إىل مصر بعد مخسة عشر عاما،
حسن اذليئة  ككاف مجيال نبيال، مل كاف ينزؿ لزيارتو. ف ادللك الكاحىت إ بالزيارة،

سخيا  فصيح العبارة، سلس القياد، بة كالعشرة، رقيق الطىبع،حس، حسن الصى كادللب
  1جوادا.

                                                             

  4 :( ص2113، )بَتكت: دار الكتب العلمية، الفارضشرح ديواف ابن الشيخ بدر الدين احلسن بن زلمد البوريٍت كآخركف،   1. 
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ذكر مًتمجوف أف التاريخ الذم كلد ابن الفارض ىو الركايات كانت ك 
كلد ُب الرابع من ذل القعدة سنة  خلكاف أف ابن الفارضيذكر ابن  ادلختلفة:

ق، 632ق بالقاىرة، كتوَب هبا يـو الثالثاء الثاٍل من مجادل  األكىل سنة  576
 2الغد بسفح ادلقطم.كدفن من 

إياس إف ابن الفارض كلد بالقاىرة ُب الرابع من ذل القعدة سنة كيقوؿ ابن 
ق، كلو من العمر أربع 632اجلمادل األكىل سنة ق، كتوَب هبا ُب الثاٍل من  577

 3كمخسوف سنة كسنة أشهر كأياـ.

ق على أنو تاريخ 576كيعُتى ابن تغرل بردل الرابع من ذل القعدة سنة 
ق، على أنو تاريخ 632دلولد ابن الفارض، كما يعُتى الثاٍل من جنادل األخرة سنة 

 4لوفاتو.

شاعرنا كاف ُب ذل القعدة سنة أما ابن العماد فيذىب إىل أف مولد 
ق عن ست كمخسُت 632ق، كإىل أف كفاتو كانت ُب مجادل األكىل سنة 566

 5سنة إال شهرا.

ف يقاؿ لو اتوُب ابن الفارض ُب القاىرة ك دفن ُب سفح جبل ادلقطم ُب مك
ف "الفارض" كعلى أ 6قد نسب إليو ىذا ادلكاف فقيل قرافة ابن الفارض.القرافة. ك 

                                                             
 31 :( ص1985اىرة: دار ادلعارؼ، ، )القابن الفارض كاحلب اإلذلىزلد شلصطفى حلمى، .  9

  نفس المكان3   
  نفس المكان . 3
5

 نفس المكان  .
 5 :ص السابق ادلرجع، الشيخ بدر الدين احلسن بن زلمد البوريٍت 6
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كأف  الرجاؿ بُت يدل احلكم، ىللنساء عل ادلكسورة ىو الذل يثبت الفركضبالراء 
كعرؼ  فغلب عليو التلقيب بالفارض،با الشاعر كاف يقـو بإثبات ىذه الفركض أ

 7ابنو بابن الفارض.

تو بن الفارض مكانإف ال :الشيخ مصطفى عبد الرزاؽ اجلليل قاؿ األستاذ
 األكؿ بال لادلصر  بل ىو يعد َب نظرنا الصوَب الظاىرة الالمعة بُت ادلتصوفة،

كما يعد رأسا لشعراء الصوفية من العرب كقد ظفر ديوانو دبا مل يظفر بو ،منازع
من األكربيُت كغَتىم  شىتى يت أجناس كعن ف آخر من تواتر الشراح كادلفسرين،ديوا

شدكنو َب كيتناىل اليـو يتغناه الصوفيوف ل لغتهم. كما زاؿ شعره إ إؿ بنقل شعره
 8. حلقاهتم

كنف أبيو َب عفاؼ   كقاؿ ابن العماد احلنبلى متحدثا عنو : "نشأ ربت
 ا شب كترعرع اشتغل بفقو الشافعة،كدل كصيانة كعبادة، بل زىد كقناعة ككرع،

 ث عن ابن عساكر.كأخذ احلدي

تجرد الركحي على طريقة ذ بالذى لن كالتدبيلو إىل التديى  عرؼ منذ صغره
كيظهر أنو كاف َب  نفراد للعبادت كالتأمل،َب اال فكاف يستأذف كالده ادلتصوفُت،

فأحب  ،مكاف خاص يعرؼ بوادل ادلستضعفُت خيتلف إليو ادلتجردكفادلقطم  جبل
نقطع ٍب ا ادلكاف أحيانا، لكككاف ياكم إىل ذ ،فتزىد كذبرد يو،بن الفارض اخلالء فا

كسلوؾ  الركحية،فلما توُب الوالد عاد الولد إىل التجريد كالسياحة  باه.عنو كلـز أ
                                                             

  29-28 :ص ،السابق ادلرجع، زلد شلصطفى حلمى 7
     7 :نفس ادلرجع، ص 8 
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فقصدىا  فأشار عليو رجل بقصد مكة، ،و بشيءفلم يفتح علي ،طريقة احلقيقة
شاعريتو  كىناؾ بُت ادلناسك ادلقدسة نضجت سنة. 15كأقاـ فيها رلاكرا ضلوا من 

 9سيادة األيوبيُت.ئذ ربت ككانت يوم ٍب عاد إىل مصر، ،ت مواىبو الركحيةككمل

 هقصائد . ب

كمن بُت قصائد اجلميلة الذم   .كاف ُب شعر ابن الفارض منحى الصوفية
 كمن قصائد .كبعضها ترمجها كشرحها ،تاب ديواف ابن الفارضقد مسجىل ُب ك

ا احلب  محيى ٍتسقتابن الفارض ىي: "أرج النسيم" ك"نعم بالصبا قليب صبا" ك"
أكميض برؽ" بنظم السلوؾ(" ك"ما بُت معًتؾ األحداؽ" ك")التائية الكربل السماة 

حفظ فؤادؾ" ك"زدٍل ااؾ" ك"" ك"خفف السَت" ك"صدى محى ظمإم دلك"خليلي
ك"قف بالديار"  احلب" ك"غَتم على السلواف" ك"حديثو أك حديث عنو"  بفرط

ك"تو دالال" ك"ما بُت  راحال" قليب حيدثٍت" ك"ياك"أبرؽ بدا من جانب الغور" ك"
ك"ىو احلب" ك"أر البعد" ك"نسحت حبيب" ك"أًل فركضي كنقلي"  ضاؿ ادلنحٌت"

حياة أشواقي إليك" ك"ىل نار ليلى بدت ليال" ك"أشاىد معٌت حسنكم" ك"
أدر ذكر من أىول" ك"نشرت ُب موكب العشاؽ" ك"شربنا على ذكر احلبيب" ك"

11"سائق األظعاف"ك"جلق جنة" ك

                                                             
، ) بَتكت: دار كتب العلمية، د.ت( ابن الفارض شاعر الغزؿ ُب احلب اإلذلىيعلى صليب عطوم،   9

 27:ص
  217-215 :) بَتكت: دار صادر، د.ت( ص ديواف ابن الفارضابن الفارض،   11
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 الباب الثالث

 اإلطار النظرى  

 مفهومها، وأنواعها، ومقاييسها العاطفة

  

ُب ىذا ك  .كاألسلوب ،كادلعٌت ،كاخلياؿ ،ُب األدب أربعة عناصر ىي العاطفة
لعاطفة ُب ا"الباحثة ُب ادلوضوع  تكما أخذ  ،العاطفة الباب ستبحث الباحثة عن

 ة.كصفيبدراسة ربليلية  نعم بالصبا قليب صبا" البن الفارض" قصيدة

 

  فهومهام . أ

، كَب ىذا الباب عن العاطفة َب الباب األكؿ اىل شىء أشارت الباحثةلقد 
 فتقوؿ: ستزيد ذلك بيانا،

اإلصللزية يقابلها  emotionأكؿ ما أشَت إليو الكلمة ب: ياألستاذ أمحد الشا
ن ُب سكلمة العاطفة لشيوعها على األل  كلكن آثرت   ،ُب العربية كلمة انفعاؿ

كل منهما ظاىرة كجدانية كما ىو ا من معٌت االنفعاؿ إذ  هبر األدبية، كلق اترساالد
معركؼ ُب علم النفس، على أف ادلعاجم اإلصلليزية تفسر كال من الكلمتُت 

كىذه معنها العاطفة.  ،sentimentحُت تفسرىا كلمة  emotionفتضع أماـ  لباألخر 
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أك  لءكللقار شهورة، ستعماؿ الكلمة ادلر علينا اكىذا ما يسى فالكلمتاف متقاربتاف، 
بشرط أف يبُت مراده حىت ال يضطرب  لوث أف خيتار ما يشاء ُب استعماالباح

ُب معٌت اآلخر فالعاطفة ىى االنفعاؿ، كذلا أمهيتها َب النص األدىب،  1الدارسوف.
  2.عناصره فهى عنصر من أىم

كاألدب أداتو العواطف، كىو الذم حيدث عن شعور الكاتب كيثَت شعور 
ف ديب يستطيع أكل ما يشعر األ 3القارئ كيسجل أدؽ مشاعر احلياة كأعمقها.

 :خيلق األدب مثل

 عاطفة احلب (1

ىي كل شيء يدؿ على سركر احلياة. كعاطفة احلب أحسن العواطف 
 كأشرفها، كىي تضع القلب فوؽ العقل.

فاحلب ليس مهارة خاصة كال جاحة إىل  و:لكتاب أمحد ماضى قو   ُب جاء
تعليم، كإمنا ىو نزكع فطرم. كالنزكع الفطرم ىو ذلك االستعداد اخلاص للركح كى 

 4زلبوب. تكوف قادرة على معرفة احلب حُت تلتقى باؿ

 
                                                             

  179( ص7، ط 1976مكتبة النهضة، ، )القاىرة: أصوؿ النقد األديبب، يأمحد الشا  1
، (1995)القاىرة: الدار العصرية اللبنانية،  ،مدارس النقد األدىب احلديثزلمد عبد ادلنعم خفاجى ،  2 

  44 :ص
   31ص: ، ( 2112القاىرة: ىنداكم، ،  ) ،النقد األديبد أمُت، أمح 3 

 28 ص: (1992، )كنوز من ادلعرفة، معٌت احلبامحد ماضى،   4
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  عاطفة احلنُت (2

حىت إذا  ،رحباحلنُت ىو غيمة ذبمعت من حبار الشوؽ فاجتمعت خبياؿ   
حبسب فينهل مطر احلنُت  ىاجت عليها رياح احلب كاألمل بدأت تربؽ كترعد،

 5موقعة.

 عاطفة احلزف (3

أمل القلب بفراؽ احملبوب كيزداد إىل ما يبغض أك يكره أك إىل شىء مكركح  ىي
 6ع حصولو.يتوق

 عاطفة اخلوؼ (4

غَت ىي عاطفة قوية  تصيب اإلنسانية نتيجة إحساسو خبطر ما، كىو سلوؾ 
. كللخوؼ أنواع كأسباب على اإلنساف معرفتها كزلاكلة البعد عن ادلؤذل  زلبب

منها كذبنبها، حىت ال يصل بو األمر إىل مرحلة اخلوؼ ادلرضى الذل حيتاج إىل 
 عالج سريع كما سنرل، فاضراره كبَتة قد ذبعل حياة اإلنساف بائسة كمريعة.

سلاكؼ عامة كغَت زلددة. نوعاف مها سلاكؼ موضوعية أك حقيقة ك  اخلوؼ
زلدد كخوفو من الظالـ،  أمر سلاكؼ موضوعية أك حقيقة ىو خياؼ اإلنساف من

ك موت، أك خوؼ من النار، أك الربؽ.  أ أك من مرض ما، أك حيواف بعينو،

                                                             
5
  Http://Www.Alukah.Net/Books/Files/Book_11203/Bookfile/Haniin.Pdp 

6
  http://www.iaujournals.ir/article_664157_f986d0cb594c7098a504d1900813f620.pdf. 11.21 

http://www.iaujournals.ir/article_664157_f986d0cb594c7098a504d1900813f620.pdf
http://www.iaujournals.ir/article_664157_f986d0cb594c7098a504d1900813f620.pdf
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كسلاكؼ عامة كغَت زلددة ىو النوع من غَت مرتبط بأمر معُت، فهو خوؼ غَت 
 7من ادلخاكؼ يكوف ُب حلة حزف دائم. النوع ىذاصاحب مستقر، ك 

 الصدمة (5

 الًتكية الدموية عدـ كجود ُب ىي حالة خطَتة مهددة للحياة تتلخص الصدمة
  8.الكافية اليت تصل لألنسجة

 

 أنواع العاطفة . ب

( أف العاطفة نوعاف ُب كتبو )أصوؿ النقد األديبب د الشايذكر األستاذ أمح
 األدلية. ةطفة الشخصية كالعاطفالعا مها: 

 self regarding emotionالشخصية  ةطفالعا   .1
اخلاص كالشجع أك كىي العواطف التىى ربملنا على الدأب كراء صاحلنا 

فهذه ليست من اإلنفعاالت أك ادلدح رجاء النواؿ.   الفرار من ادليداف أك اإلنتقاـ
دائرة ادلنتفع ٍب األدبية السامية اليت ربرص عليها النقد ألهنا ُب دائرة ضيقة ىي 

فادلدح على محل خاص أك على أحساف نتلو ال  ربمل النفس على األثرة كاذلواف،

                                                             
7
  https://mawdoo3.com/16.00  تخاص_من_الخوف 

8
  https://m.marefa.org/16.09  صدمة 

https://mawdoo3.com/تخاص_من_الخوف
https://mawdoo3.com/تخاص_من_الخوف
https://m.marefa.org/صدمة
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يكوف ادلدح الذم يتجاح إىل اإلحساف ُب ذاتو أك إىل احملسن باعتباره فاضال 
 9أك ال.  ى، ظفرت بشيءبنفسإنسانيا، دكف العناية 

ىي كاحلب   الشخصية  ةطفمدارس النقد األدىب احلديث العا ُب كتاب
كاحلقد كاإلنتقاـ كحب الذات، فهي ال ديكن أف توزف بادليزف الذل نوزف بو 

 11العواطف العامة، كحب اخلَت للناس، كاإليثار، كالتضحية، كالبذؿ.
ٍب أف العاطفة أك النفعاؿ الرقيع يرفع من قيمة القصيدة كاالنفعاؿ النزاؿ 

انفعاالت: احلب كطهر كاألمل، هبط بقيمتها، فليس الذل يضىمن قصيدتو ي
كالفرح، كاذلدكاء، كالطمئنية، كاجلماؿ، كمثل الذل يثَت فيها انفعاالت: اخلوؼ، 

 11. كافزع، كاليأس، كادللل
 painful emotion    طفة األدليةالعا .2

صفوىا كلحسد  الىت تثَت آالـ القراء كتشعرىم دبا ينغص حياهتم كيكدرىي 
لب عليها التهذيب كالسخط كاليأس كالظلم كضلنوىا ألف كظيفة األدب الرفيع يغ

 12.النفسي، كإذاعة

العواطف األليمة الىت تثَت آالـ القراء كتشعرىم دبا ينغص حياهتم، كاحلسد، 
 كالسخط، كاليأس، كالظلم، ألف األدب يدعو إىل البهجة كالتفاؤؿ كالفرح النفسى.

                                                             
  182-181 :، صادلرجع السابق ب،يأمحد الشا  9

    44 :، صادلرجع السابقزلمد عبد ادلنعم خفاجى،   11
 45 :، صنفس ادلرجع  11
  183 :، صادلرجع السابقأمحد الشائب،   12



16 

 

 

رؽ بُت إثارة العاطفة األليمة كبُت تصوير اآلالـ اإلنسانية، فركاية كجيب أف نف
البؤساء مجيلة، ككذلك العربات، كالشاعر الذل يصور األمل كىو انفعاؿ نازؿ قاصدا 

 13العطف كاإلشفاؽ كالرمحة، إمنا يسجل انفعاال لو قيمتو األدبية.إىل إثارة انفعاؿ 

 

 العاطفة مقاييسج.  

الىت لرب، مقاييس نقد األدب ىى احلالة عبد الرحيم عبد اُب كتاب أستاذ طو 
ككجدانو،  نتشبع فيها نفس األديب دبوضوع ما تنفعل بو نفسو، كتأثر بو كنايو

سركر كاحلزف، كالشوؽ كيظهر ذلك َب صورة انفعاالت شىت كاحلب كالبغض كال
  هتيجو،كالفزع كىى تعد من دكاعى الشعر الىتكاحلنُت كالرجاء كاخلوؼ، كالطمع  

كقد كضع النقاد العرب للعاطفة عدة مقاييس ذلا أثرىا  14كينابيعو الىت يبحس منها.
 كأمهيتها َب تقوَل العمل األدىب كاحلكم عليو. منها:

 

 

 

                                                             
 46-45 :، صادلرجع السابقزلمد عبد ادلنعم خفاجى،   13
كلية اللغة العربية جامعة   القاىرة:) ،النقد األديب عند العرب أصولو كمناىجو طو عبد الرحيم عبد الرب،  14

 133 :ص (1999 األزىر،
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 صدؽ العاطفة   .1
طنع حىت تكوف عميقة صكال مئف ىي أف تبحث عن سبب صحيح غَت زا

فموت األبن مثال  ومؤثرا َب نفوس قرائو كسامعي علوكذب هتب لألدب قيمة خالده
 15عت اجلزف كالرثاء احلار.بي

منبعثا عن انفعاؿ صحيح غَت بأف يكوف النص األدىب  ادلذكورة كَب كتاب
كانت تدفعو عاطفة الرغبة أك الرىبة حىت كأكثر شعر ادلدح َب األدب العرىب   زائف،

اللهم إال الذين كاطرحو كثَت من النقاد، ال يتجلى فيو صدؽ عاطفة، كمن ٍب عابو 
  ينظركف إليو نظرة مجالية فحسب.

صدؽ العاطفة أف يكوف النص األديب  كقاؿ أستاذ زلمد عبد ادلنعم خفاجى
زائف، كأكثر شعر ادلدح َب األدب العرىب كانت منبعثا عن انفعاال صحيح غَت 

اطفة، كمن ٍب عابة تدفعو عاطفة الرغبة أك الرىبة حىت ال يتجلى فيو صدؽ ع
 16كاطرحو كثَت من النقاد، اللهم إال الذين ينظركف إليو نظره مجالية فحسب.

 قوة العاطفة   .2
شعور، قوة العاطفة ىى نفس األديب كطبيعتو، فيجب أف يكوف قول ال

لك َب أسلوبو، ٍب َب نفوس قرائو، كإال فلن ينتظر عميق العاطفة ليستطيع بث ذ
 17دلا يصطنع، كىذا ىو سر القوة، كمتبع العظمة األدبية. منهم تاثَتا كال مطاكعو
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أقول  كليس ادلراد بقوة العاطفة ثورهتا أك حدىهتا، فقد تكوف العاطفة اذلادئة
كذلك لالختالؼ ليصعب كضع مقياس لقوة العاطفة، كإنو أثرا كأبعد خطرا، 

َب درجة القوة، كألف ىناؾ عواطف مصدرىا التأمل الظاىر بُت طبائع العواطف 
عاطفة عاطفة اخلاصة، كاحلق أف ادلصدر األكؿ لقوة الكالتفكَت، كألف لكل إنساف 

فيجب أف يكوف قول الشعور عميق العاطفة مهما    ، كطبيعتو ىو نفس األديب
 ب غزير الفكر لكنو ضعيفيكاف قول الفقرة أك ضعيفها، فقد يكوف األد

فال يناؿ أدهبم كشعورىم كما نرل َب شعر أىب العتاىية كحافط إبراىيم،   الشعور،
 18رضاء النقاد كإعجاهبم مجيعا.

 ثبات العاطفة كاستمرارىا  .3

من مقاييس نقد العاطفة ثباهتا كاستمرارىا كيراد بثبات العاطفة استمرار 
فصوؿ سلطاهنا على نفس ادلنثى. ما داـ يكتب أك ينظم لتبقى القوة شائمة َب 

األثر األدىب كلو، ال تذىب حرارهتا، كال زبمد جذكهتا كال خيبو أكارىا، بل يستمر 
كىجها، كهبذا يشعر القارل أك السامع ببقاء ادلستول العاطفى على ركعتو، ما 
زبتاؼ درجتو باتالؼ أبيات النص كاألعماؿ األدبية تتفاكت ذلك، فبعضها يؤثر 

 19أثره فماؿ النفوس إىل أمد طويل. تاثَتا كقتيا، كالبعض  اآلخر يبقى
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 تنوع العاطفة .4

جعل النقاد تنوع العاطفة مقياسا للموازنة كادلفاضلة بُت الشعراء، ففضلوا من 
تنوعت أغراضو على من كقف شعره كلو على فن كاحد كعمر بن أىب ربيعة َب 

أل أهنم جعلوا تنوع العاطفة من دكاعى التفضيل ألف أغراض الشعر   الغزؿ،
ادلتنوعة تنبع من عواطف متنوعة، كمن كاف من الشعراء زلدكد منا حى الشعر 
فليس من الفحوؿ ادلقدمُت َب طبقات الشعراء، كأفضل الشعراء عندىم ىم الذين 

كاحلمسة كاحلب   يقدركف على إثارة العواطف ادلختلفة َب نفوسنا بدرجة قوية،
 21كاإلعجاب كالشفقة كغَت ذلك.

كقاؿ أستاذ زلمد عبد ادلنعم خفاجى: تنوع العاطفة كسعة رلاذلا، فأعظم 
من إثارة العواطف ادلختلفة َب نفوسنا بدرجة كبَتة، الشعراء ىم الذين يقدركف على 

 كإجالؿ. ،حب، كمحاسة، كإعجاب، كشفقة

 مسو العاطفة   .5

َب الدرجة فبعضها أمسى من اآلخر. اتفق النقاد على القوؿ بتفاكت العاطفة 
 اإلنسنية.كاألدب على اختالؼ صوره ك أشكالو معرض كبَت لشىت العواطف 

 21.ا  معانيةمعرض تلتقى فيو بعواطف تثَتىا موسيقى الشعر، كعواطف تشَتى
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مسى من قوف على تفاكت العاطفة َب الدرجة، كأف بعضها أكالنقاد متف
، أك اآلخر، كأف العاطفة اذلابطة ال يليق باألديب تصويرىا إال عند اجلمالُت

كيرل النقاد أف العواطف ادلتفاكتة الدرجة َب أصحاب مدرسة الفن للفن فحسب، 
السمو جيدر تصويرىا َب األدب مجيعا، فاإلعجاب بادلعاٌل الرفيعة أعلى منزلة من 

كاالنفعاؿ الناشىء عن طريق اإلجياء كاإلشارة أقول  اإلعجاب جبماؿ األسلوب،
 22كالسمع، كالبصر.  من االنفعاؿ الناشىء عن احلواس الظاىرة،
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 باب الرابعال

 تحليل وصفي لعاطفة ابن الفارض في قصيدة "نعم بالصبا قلبي صبا"

 حة عامة عن قصيدةمل . أ

احلسن بن زلمد الشيخ بدر الدين ُب سلًتات ديواف ابن الفارض قد شرح 
ىي  نعم بالصبا قليب صباكالشيخ عبد الغٍت بن إمساعيل النىابلسي، كالشعر  البوريٍت

معٍت ُب ىذه فقط، ك  أبيات 41كحبثت الباحثة  أبيات 113اليت كجد فيو، كمن 
 .شوؽ ابن الفارض العميق إىل اهللال القصيدة ىي

 

 في قصيدة تحليل وصفي لعاطفة  ب.

ىي صدؽ العاطفة، كقوة العاطفة، كثبات العاطفة مقاييس نقد األدب 
الباحثة أف  حلىلى كاستمرارىا، كتنوع العاطفة، كمسو العاطفة. كُب ىذا الباب ست

فوجدت الباحثة  م بالصبا قليب صبا" البن الفارض.مقاييس العاطفة ُب قصيدة " نع
 لعاطفة.ثالث مقاييس ُب ىذا القصيدة ىي صدؽ العاطفة، كقوة العاطفة، كتنوع ا

 العاطفة صدق .1

، تكُب ىذه األبيا ،تابيالعاطفة ُب بعض األ صدؽكجدت الباحثة لقد 
 .كالسعادةشعورا حنينا عميقا كحبىا كبَتا،  صاغ ابن الفارض
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 عاطفة احلنُت 1،1

 1فيا حبذا ذاؾ الشذا حُت ىبت نعم، بالصبا قليب صبا ألحبيت،

 اهلل نفح ُب النفس البشرية من ركحو كقوؿ اهلل أف ،البيت ُب ىذاشرح 
بالشوؽ  ارضفالكشعر ابن  .[29ت  ِفيِو ِمن رُّكِحي( ]احلجر: اآلية )َكنَػَفخ تعاىل:

رة إىل قلبو ىداية اليت حبيبو فهو اهلل سبحانو كتعاىل. ألف اهلل قد أتاه األخبار السا
بينو كبُت إذلو، كما أكضح  كيف تبدك ككيف كجودىا، فهو سرعرؼ  يال ديكنن أف 

اللدنية كادلعارؼ  " األخبار اللطيفة كاألسرار ادلنيفة كالعلـوالشيخ بدر الدين سابقا: 
 2الرمحانية"

نفسو كصف  أشواؽ إذلو. كال يستطيع ابن فارض كبذلك السر يؤديو إىل
 كقياس مدل قوة الشوؽ ُب قلبو.

 3العذيب فسرتأحاديَث جَتاف  سرت، فأسرت الفؤاد، غديىة،

كُب ىذا البيت، شعر ابن الفارض بأف ضمَته يتكلم، ككانت ىذه ىداية من اهلل 
فأسرت للقلب كخاطبتو بأحاديث  4،"الدينمها لو كما شرحو الشيخ بدر اليت قد

 " ككانت يعلمها ىو كاهلل.جَتاف ذلك ادلاء ُب كقت الغداة فسرتو

                                                             
 :(  ص2113، )بَتكت: دار الكتب العلمية، شرح ديواف ابن الفارضالشيخ بدر الدين احلسن بن زلمد البوريٍت كآخركف،   1

218  
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 5لقليب فما إف كاف إال حملنيت  ككنت أرل أف التعشق منحة    

ىذا البيت يشرح أف الشوؽ ىو ىبة من اهلل، كلكن عند الصوُب اختبار من ك 
اهلل. كمثل اخلَت كالشر ُب احلياة البشرية ديكن أف يكوف ىبة أك اختبارا للبشر،  

كقاؿ  6،" فاحلسنات كاخلَت بالء كزلنة كىو البالء احلسن"كشرح الشيخ بدر الدين 
. كشعر [35َجع وَف( ]األنبياء: اآلية َكإِلَيَنا ت ر َنة َِت ِفتل وك م بِٱلشَّرِّ َكٱخلَ َكنَب)  :تعاىلاهلل 

 .باألمل بسبب شوقو كىو كاف أمجل ادلعاناة ضابن الفاري

 7لنوامي أك بضعفي لقوىٌبجبفٍت الشوؽ ضعف ما م برل أعظمي من أعظ

، ككاف طوؿ حياتة ـينابسبب شوقو أنو ال  ارضفالكيشرح ىذا البيت البن 
يالقي اهلل.  ساىرا طوؿ الوقت بسبب الشوؽ العميق، ككاف يعتقد طويل الوقت ل

 8."كأشار إىل أف جفنو مشتاؽ لنومو كما أنو ىو مشتاؽ حملبوبو "كما شرح الشيخ 

ىي شعور  ةُب األبيات ادلذكورة اليت أكضحها الكاتبكانت صدؽ العاطفة 
. الشوؽ كحبو إىل هلل صحيحاكىو  كمل يتشعر بو ارضفالالشوؽ الذم شعر بو ابن 

 شديد حبيث دير اخلطوات ادلتنوعة الذباه إليو.

 عاطفة السعادة 2،1
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 9شلنىعة خلع العذار نقاهبا   مسربلة بردين قليب كمهجيت

كعقلو حىت كيشرح ُب ىذا البيت أف حجاب قلبو قد مزؽ كاهلل قد طهر قلبو 
يصبح مقتنعا بأف حقيقة الطبيعة قد اندرلت مع عقلو الركحي كقلبو اجلسدم. مثل 
شرح الشيخ بدر الدين " أم أف التهتىك حجب كجهها عن الظهور فإف كل 

كشعر ابن الفارض بسعادة عميقة ُب كل ما قدمو اهلل لو كجعل إديانو  11متهتىك"،
 رصُت كعقلو قوم.

 11اجب   كخدم  مندكب جبائز عربٌبفجسمي كقليب مستحيل كك 

قد تأثر دبشاعر احلب كاحلناف اليت كىبها ارض فالكيشرح ىذا البيت أف ابن 
وع اهلل لو، كبسبب ىذا الشعور أصيب ابن الفارض جبركح ُب خده بسبب كثرة الدم

" أف خده رلركح بكثرة سيالف دموعو  بدر الدىين: اليت تدفقت. كما شرح الشيخ
 12".من بكائو من خشية اهلل تعاىل

 13كقالوا جرت محرا دموعك قلت عن   أمور جرت ُب كثرة الشوؽ قلىت

من خالؿ االختبارات كالتجارب  ارضفالكيشرح ىذا البيت رحلة حب ابن 
العديدة, كليس سهال عليو أف دير بكلها دكف عوف اهلل الذم يشعر بو كىو يشعر  
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 جفٍت خلياؿ النـو ُبذحبت  " بدر الدين: كما لو أنو يرل اهلل، مثل شرح الشيخ
 14."احملبوب الذم زارٍل

، كمن الشرح السابق، حيصل الكاتب على حقيقة الشعور، كىي السعادة 
ىي السعادة احلقيقية اليت ىي سعادة للحب  ارضفالكالسعادة اليت يشعر هبا ابن 

 كالشوؽ اليت كىبها اهلل لو.

 التضرع أك التذلل 3،1

 كأضللٍت سقم لو جبفونكم    غراـ التياعي بالفؤاد كحرقيت

 كذاؾ حديث النفس عنكم برجعيت    فضعفي كسقمي ذا كرأم عواذيل

لو يبلى كتبقى بلييتكىى جسدم شلىا كىى   15جلدم لذا   ربمى

 الفارضكتشرح األبيات الثالثة ادلذكورة أف الشهوة اجلسدية ىي أمل البن 
القلب ألنو يتبع حالة  التذللكتدعوه للعودة إىل الدنيا، كموضع ضعف اجلسم ُب 

 القلب كالعقل كىذا اختبار البن فريد دلواصلة تقوية القلب.

الذم يشعر  التذلل، ك  التذللباألمل ك  ابن الفارضكمن الشرح السابق، يشعر 
بو ابن الفارض بسبب دعوتو للعودة إىل حب الدنيا كىذا اختبار لو. كصدؽ 

 العاطفة ُب األبيات ىو عاطفة الضعيف.
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 عمقها قوة العاطفة .2

ما ال هإف مل يكن أمهها مجيعا فنقد العاطفة  ييسمقاادلقاييس من أىم  ىذه
، العاطفةاألبيات توجد قوة ض عب إذا كانت قوية عميقة.شك فيو أف العاطفة 

 فوجدت الباحثة:

 16دف رداؤىا   هبا مرض من شأنو برء عليتمهيمنة بالرىكض ل

م كيشرح ىذا البيت أف اهلل يراقب احلركات البشرية كمجيع األفعاؿ، كى
و سيعودكف إليو، قاؿ اهلل تعاىل )

َ
 [،181]العمراف: اآلية  ِت(ك لُّ نَفس َذائَِقة  ٱدل

عندما يتوَب اهلل األنفس فهي مسؤكلة، كإذا كانت الذنوب مثل الشهوة كاذلول 
 تغطي أنفسهم فسوؼ تصبح ضعيفة.

 17كإف عرضت أطرؽ حياء كىيبة    كإف أعرضت أشفق فلم أتلفىت

أف ادلتكربين سوؼ يشعركف أهنم أعلى من  يشرح ادلذكورة البيت ُب
 اآلخرين، كلكنهم ُب احلقيقة ضعفاء حقا حىت ال يدركوف موقفهم عند اهلل.

 18أال ُب سبيل احلب حايل كما عسى   بكم أف أالقي لو دريتم أحبيت
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يوضح أف اهلل عليم كجيعل اهلل احلب ُب قلب اإلنساف. كجيعل اهلل بو حجابا 
 رؤية قوة اهلل من حولنا.لقوتو ككاف بإمكانو 

 19كجدت بكم كجدا قَول عاشق   لو احتملت من عبئو البعض كلت

 األحباء كلهم أقوياء كلكن حبهم للكائنات جيعلهم ضعفاء، كال ديكن أف 
تكوف قوة احلب إال عندما يكوف القلب ُب حب اهلل. كادلكاف الذم يعتمد عليو 

 احلب ىو اهلل.

على قوة اإلحساس باخلوؼ ُب ربمل  ةالكاتبكُب شرح ىذه األبيات، حيصل 
ادلسؤكلية عن مجيع األفعاؿ ُب الدنيا، ألنو ُب الواقع سيعود الناس إىل ربو ككل نفس 

 ذائقة ادلوت.

 تنوع العاطفة .3

 البيتُب  21فما الودؽ إال من ربلىب مدمعي   كما الربؽ إال من تلهىب زفرٌب
كادلعرفة كالطبيعة. كشعر ابن  تجليلةأف اهلل صلى اهلل عليو كسلم كىب بال السابق،

ادلشاعر ادلختلفة اليت تبدأ من احلب كالسعادة كدلست من سعادة احلب فيو  ضر افال
 كيظهر شوؽ عميق حلبيبو, كمن كل ادلشاعر فينمو الوالء.
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 ،حلباعاطفة كُب ىذا البيت، حيصل الكاتب على ادلشاعر ادلتنوعة كىي 
العوطف الذم شعر ابن الفارض ُب  هكىذ كعاطفة السعادة. الشوؽ،عاطفة 
 حياتو.
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 الباب الخامس

 الخاتمة

الباحثة ىذه الرسالة منذ أكذلا حىت هنايتها فختمت الباحثة  بعد أف حبثت
 . ىذه الرسالة بالنتائج كالتوصيات

 النتائج  . أ

شعر ف ىي أ النتائج منهافلىخصت الباحثة بعد حبثت الباحثة ىذه الرسالة، 
فوجدت  . كمن مقاييس،ابن الفارض بالشوؽ حبيبو فهو اهلل سبحانو كتعاىل

كعاطفة السعادة، صدؽ العاطفة كىو عاطفة احلنُت،  أكال، الباحثة ثالث مقاييس
قوة اإلحساس باخلوؼ ُب ربمل ادلسؤكلية ، أف ثانيا، قوة العاطفة ، كالصرب. التذللك 

عاطفة احلب، عاطفة فهي  . ثالثا، تنوع العاطفةمجيع األفعاؿ ُب الدنيا عن
 .الشوؽ، كعاطفة السعادة

 التوصيات  . ب
يبحث ىذه القصيدة بعناصر األدب  أف دهباترجو الباحثة طلبة اللغة العربية كأ .1

 كىو أسلوب
 بادلعارؼ األدبية نقط.ترجو الباحثة طلبة اللغة العربية كأدهبا بتطوير أنفسهم  .2
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 نعم، بالصبا قلبي صبا
 فيا حبذا ذاك الشذا حُت ىبت  نعم، بالصبا قليب صبا ألحبيت
 أحاديَث جَتان العذيب فسرت   سرت، فأسرت الفؤاد، غديّة
 مرض من شأنو برء عليت  هبا مهيمنة بالروض لدن رداؤىا
 بو ال خبمر دون صحيب سكرٌب     ذلا بأعيشاب احلجاز ربرض

 حديثة عهد من أىيل موّدٌب  ين العهد القدًن الءهنا     تذّكر 
 أيا زاجرا محر األوارك تارك            ادلوارك من أكوارىا كاألريكة

 وجبت فياُب خبت آرام وجرة لك اخلَت إن أوضحت توضح مضحيا   
 حزونا حلزوى سائقا لسويقة ونّكبت عن كثب العريض معارضا  

 بسلع فسل عن حّلة فيو حلت  طويلعوباينت بانات كذا عن 
 سلمت عريبا ٍب عٍت ربّييت ج بذيّاك الفريق مبلغا         وعر 

 علّي جبمعي مسحة بتشتيت فلي بُت ىاتيك اخليام ضنينة     
 إليها انثنت ألبابنا إذ تثّنت بة بُت األسّنة والظبا         زلجّ 

 ن قليب ومهجيتمسربلة بردي  شلّنعة خلع العذار نقاهبا         
 وذاك رخيص منييت دبنييت    تتيح ادلنايا إْذ تبيح يَل ادلٌت    

 وما غدرت ُب احلب أن ىدرت دمي   بشرع اذلوى لكن وقت إذ توّفت
 وإن أقسمت ال تربىء السقم بّرت مىت أوعدت أولت وإن وعدت لوت  
 وإن أعرضت أشفق فلم أتلّفت وإن عرضت أطرق حياء وىيبة   

 قضيت ومل أسطع أراىا دبقليت يزرين طيفها ضلو مضجعي   ولو مل 
 دلشبهو عن غَت رؤيا ورؤييت  زبّيل زور كان زور خياذلا    



 وهبجتها لبٌت أمت وأّمت بفرط غرامي ذكر قيس بوجده   
 وال مثلها معشوقة ذات هبجة  فلم أر مثلَي عاشقا ذا صبابة   
 إليها مّهيت حُت مّهتمست يب  ىي البدر أوصافا وذاٌب مساؤىا  

 وقليب وطرُب أوطنت أو ذبّلت  منازذلا مٍت الذراع توسدا     
 وما الربق إال من تلّهب زفرٌب  فما الودق إال من ربلب مدمعي

 لقليب فما إن كان إال حملنيت وكنت أرى أن التعشق منحة      
 دعتها لتشقى بالغرام قلّبت منّعمة أحشاي كانت قبيل ما     

 من العيش إال أن أعيش بشْقوٌب عاد يل ذاك النعيم وال أرى   فال 
 بكم أن أالقي لو دريتم أحّبيت أال ُب سبيل احلب حايل وما عسى  
 يضرّكم أن تتبعوه جبمليت أخذًب فؤادي وىو بعضي فما الذي  
 لو احتملت من عبئو البعض كلت  وجدت بكم وجدا قَوى عاشق  

 ضعف ما  جبفٍت لنوامي أو بضعفي لقّوٌببرى أعظمي من أعظم الشوق 
 غرام التياعي بالفؤاد وحرقيت  وأضللٍت سقم لو جبفونكم    

 وذاك حديث النفس عنكم برجعيت فضعفي وسقمي ذا كرأي عواذيل   
 وىى جسدي شلّا وىى جلدي لذا   ربّملو يبلى وتبقى بلييت

 بيتلضر لعؤادي حضوري كغي وعدت دبا مل يبق مٍّت موضعا     
 خفيت فلم هتد العيون لرؤييت كأيّن ىالل الشك لوال تأوىي    

 وخدي  مندوب جبائز عربٌب فجسمي وقليب مستحيل وواجب   
 أمور جرت ُب كثرة الشوق قّلتوقالوا جرت محرا دموعك قلت عن  

 قرى فجرى دمعي دما فوق وجنيت ضلرت لضيف الطيف ُب جفٍت الكرى 



 علّي كشف ذاك ورمحيت  يتكمفال تنكروا إن مّسٍت ضّر ب
 مطاقا وعنكم فاعذروا فوق قدرٌب وصربي أراه ربت قدري عليكم   

 ودلّا توافينا عشاء وضّمنا             سواء سبيلي ذي طوى والثّنّية
 ومّننت وما ضّنت علّي بوقفة        تعادل عندي بادلعّرف وقفيت

 أن أشرت وأومتعتبت فلم تعتب كأن مل يكن لقى   وما كان إالّ 
 قلوب أويل األلباب لبت وحجت أيا كعبة احلسن اليت جلماذلا    

 بريق الثنايا فهو خَت ىديّة بريق الثنايا منك أىدى لنا سنا   
 محاك فتاقت للجمال وحّنت وأوحى لعيٌت أن قليب رلاور   

 فؤادي فأبكت إذ شدت ورق أيكة ولوالك ما استهديت برقا وال شجت  
 على العود إذ غّنت عن العود أغنت  فذاك ىدى أيل وىذه    

 وكم من دماء دون مرماي طّلت أروم وقد طال ادلدى منك نظرة    
 فعدت بو مستبسال بعد منعيتوقد كنت أدعى قبل حّبيك باسال   

 وأصلد أنصاري أسى بعد ذلفيت أقاد أسَتا واصطباري مهاجري    
 لظلمك ظلما منك ميل لعطفة  أما لك عن صّد أمالك عن صد  

 يبل شفاء منو أعظم مّنة فبل غليل من عليل على شفا   
 بغَتك بل فيك الصبابة أبلت وال ربسيب أيّن فنيت من الّضنا   

 عن الّلْثم فيو عدت حيا كعيت  مجال زلياك ادلصون لثامو    
 وحّببٍت ما عشت قطع عشَتٌب وجّنبٍت حّبيك وصل معاشري   
 شبايب وعقلي وارتياحي وصّحيت وأبعدٌب عن أربعي بعد أربع     



 وبالوحش أنسي إذ من اإلنس وحشيت فلي بعد أوطاين سكون إىل الفال   
 تبلج صبح الشيب ُب جنح دليت وزّىد ُب وضلي الغواين إذ بدا   
 فرحن حبزن اجلزع يب لشبيبيت فرحن حبزن جازعات بعيد ما    

 وخابوا وإين منو مكتهل فيت ال علمنة    جهلن كلؤامي اذلوى
 فيك جدال كان وجهك حّجيت وُب قطعي الالحي عليك والت حُت   
 بو عاذرا بل صار من أىل ذبدٌب فأصبح يل من بعد ما كان عاذل   
 ضالل مالمي مثل حّجي وعمرٌب وحّجي عمري ىاديا ظل مهديا   
 وعّش النصيحة زلّرم عن لؤم رأى رجبا مسعي األيّب ولوي ال   
 سواك وأىن عنك تبديل نّييت وكم رام سلواين ىواك ميمما      

 أراين إال للتالف تلّفيت وقال تالَب ما بقي منك قلت ما   
 حياول مٍّت شيمة غَت شيميت إبائي أىب إال خالُب ناصحا       

 يسرى منو مٍّت وسلواه سلوٌب  يلذ لو عذيل عليك كأمنا   
 فؤاد ادلعٌّت مسلم النفس صدت ومعرضة عن سامر اجلفن راىب ال  
 بعمري فأيدي البُت مّدت دلّدٌب تناءت فكانت لّذة العيش وانقضت 

 وأما جفوين بالبكاء فوّقت وبانت فأما حسن صربي فخانٍت   
 فنومي كصبحي حيث كانت مسّرٌب فلم ير طرُب بعدىا ما يسرين       

 هبا مل تكن يوما من الدىر قّرت كأهنا      وقد سحنت عيٍت عليها
 واكفانو ما ابيض حزنا لفرقيت فإنساهنا ميت ودمعي غسلو     
 تال عائدى اآلسي وثالث تّبت فللعُت واألحشاء أول ىل أتى   
 وأن ال وفا لكن حنثت وبّرت كأنا حلفنا للّرقيب على اجلفا    



 قنا عقدت وحّلتفلما تفرّ  وكانت مواثيق اإلخاء أخّية       
 وفاء وإن فاءت إىل خًت ذّميت وتاهلل مل أخًت مذّمة غدرىا        

 سقى بالصفا الربعّي ربعا بو الصفا   وجاد بأجيادثرى منو ثروٌب
 وقبلة آمايل وموطن صبوٌب  سليم لّذاٌب وسوق مآريب     

 دبن بعدىا والقرب ناري وجّنيت منازل أنس كن مل أنس ذكرىا   
 ادلن مامل زبف والسقم حّليت ومن أجلها حايل هبا وأجّلها عن 

 غرميي وإن جاروا قهم خَت جَتٌب غرامي بشعب عامر شعب عامر   
 وقد قطعت منها رجائي خبيبيت ومن بعدىا ما سر سري لبعدىا    

 بدا ولعا فيها ولوعي بلوعيت باجلزع عن عبث وال وما جزعي 
 وود على وادي زلسر حسرٌب  على فائت من مجع مجع تأسفي  

 لنا بطوى وىّل بأرغد عيشة وبسط طوى قبض التنائي بساطو  
 تصافح صدري راحيت طول  ليليت أبيت جبفن للسهاد معانق    

 مسَتى لو عادت أويقاٌب اليت وذكر أويقاٌب اليت سلفت هبا   
 سرقت هبا ُب غفلة البُت لّذٌب  رعى اهلل أيّاما بظل جناهبا    

 لديها بوصل القرب ُب دار ىجرٌب دار ىجر البعد عنها خباطري    وما
 فعاد سبٍّت اذلجر ُب القرب قربيتكان عندي وصلها دون مطليب  وقد  

 ومن راحيت دلّا توّلت توّلت وكم راحة يل أقبلت حُت أقبلت   
 بعيدا ألّي مالو ملت ملت كأن مل أكن منها قريبا ومل أزل     

 عدوي انتقم دىري احتكم حاسدي امشت  غرامي أقم صربي اتصرم دمعي انسجم 
 ويا كبدي عز  اللقا فتفّتيتبعد النقا لست مسعدي  وياجلدي 



 تزاحا وضّن الدىر منها بأوبة ودلّا أبت إال مجاما ودارىا ان   
 وأن ال عزة بعد عزة تيّقنت أن ال دار من بعد طيبة    

 فيت  على حفظ عهد العامريّة ما سالم على تلك ادلعاىد من فيت    
 هبجراهنا والوصل جادت وضّنت شادي القوم ذكر من  أعد عند مسعي

 لسري وما أخفت بصحوي سريرت تضّمنو ما قلت الّسكر معلن 
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