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 الممخص:

ؿ تجمياتو األدبي والدرامي والخيالي والسيري قد ػػؿ ومعناه بكػػوـ البطػػػمفي  
و واقعي ومع الوقت تغير ىذا المفيوـ الذي سمعنا عنو ػػانسحب بالتدريج لصالح ما ى

ر المحمية ػػوالرواية والمالحـ الشعبية والسير الشخصية واألساطيواعتدناه في السينما 
ردات ػػػود طويمة ، وصار مف الواضح أف كؿ ىذه المفػػوالدراما التمفزيونية عمى مدار عق

ي ػػػػروط العصور عمى مدى التاريخ فػػد خضعت لشػػالتي تفتح في الباب الجمالي الفني ق
وـ وصورة البطؿ الواقعي ػػنية والجمالية ، إف مفيالف ومستجدياتورمزيتيا اإلبداعية 

يجابياتو قد استحوذ عمى المخيمة الشعبية العربية وأكثر ما كانت تفرزه مخيمة  بسمبياتو وا 
الكتابة القديمة ، فالبطؿ الواقعي في الحياة نعرفو بمالمحو التي لـ يتدخؿ الخيالي في 

سباغ صفات غير موجودة عميو ، و  البطؿ الخيالي مثؿ مراحؿ ميمة مف تمميع صورتو وا 
 .التاريخ القصصي البشري عمى مدار عقود طويمة

وبعد البحث والقراءة واالطالع عمى كؿ ما يتصؿ بمضموف البحث وجدنا تنوعا   
في صورة البطؿ في شعر لساف الديف بف الخطيب في ديوانو الشعري لذا تـ تقسيـ 

سنعرج بو عمى حياة الشاعر وأىـ البحث لعدة محاور ىي ، المحور األوؿ الذي 
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الحوادث التي حدثت ووقعت وأثرت فيو باختصار ألنو لزاما عمينا أف نتعرض لحياة 
الشاعر والسبب لمدور الكبير والمؤثر في موضوع البحث ، أما المحور الثاني سنعرؼ 
البطؿ لغة واصطالحا ، وصورة البطؿ في التراث واألدب وأىـ ما قيؿ عف البطؿ أما 

لمحور الثالث فسنعرج فيو عمى ديواف الشاعر لنستخرج النصوص الشعرية التي وردت ا
فييا صور البطؿ ، ومف ثـ نصؿ إلى الخاتمة وأىـ نتائج البحث وبعدىا قائمة بأىـ 

 .المصادر التي تـ االطالع واألخذ منيا في موضوع الدراسة 

 لخطيب(.الكممات المفتاحية: )صورة البطؿ، شعر، لساف الديف بف ا  

  The image of the hero in the poetry of Lisan Al-Din bin 

Al-Khatib, an analytical study 

  Khaldoun Kazem Hashem Mustafa Al Mousawi 

  Basra University of Oil and Gas 

  Faculty of Oil and Gas Engineering 

  Department of Chemical Engineering and Petroleum 

Refining 

  Abstract : 

The concept of the hero and its meaning in all its literary, dramatic, fictional 

and surreal manifestations has gradually withdrawn in favor of what is 

realistic and over time this concept that we have heard about and have 

become accustomed to in cinema, novels, popular epics, personal 

biographies, local myths and television drama over many decades, and it has 

become clear that all these vocabulary that opens In the artistic aesthetic 

section, it has been subject to the conditions of the ages throughout history in 

its creative symbolism and its artistic and aesthetic developments. The 

concept and image of the realistic hero with its negatives and positives has 

captured the Arab popular imagination and most of what was produced by the 

imagination of ancient writing. Polishing his image and imprinting qualities 

present on him, and the fictional hero as important stages of human fictional 

history over  
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 After researching, reading, and reviewing everything related to the content 

of the research, we found a diversity in the image of the hero in the poetry of 

San Eddin bin Al-Khatib in his poetry collection. Therefore, the research was 

divided into several axes, namely, the first axis that we will refer to on the 

poet’s life and the most important incidents that occurred, occurred and 

affected him in short because it is imperative. We have to deal with the life of 

the poet and the reason for the great and influential role in the topic of 

research. As for the second axis, we will know the hero in language and 

idiomatically, and the image of the hero in heritage and literature and the 

most important thing that was said about the hero. We reach the conclusion 

and the most important results of the research, and then a list of the most 

important sources that have been viewed and taken from the subject of the 

study. 

Keywords: (The image of the hero, poetry, Lisan Al-Din bin Al-Khatib). 

   :ةـــدمــــالمق
أبي القاسـ  الحمد هلل رب العالميف ، والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف 

 وسمـ ( ، وعمى آلو وأصحابو المنتجبيف وبعد :  )صمى اهلل عميو وآلومحمد 

ىو  قد انسحب بالتدريج لصالح ما طؿ ومعناه بكؿ تجمياتو ومفاىيمو يبدو أَف مفيوـ الب
قعي لكف مع الوقت تغير مفيوـ البطؿ الذي معروؼ بمعناه عبر التاريخ وكما عرؼ او 

ولـ يقؼ مفيوـ البطؿ لدى مف يممؾ وحتى األساطير في المالحـ الشعبية والتاريخية 
المفيوـ مف معاني  الشجاعة والبسالة والفروسية وعدـ الخوؼ بؿ شمؿ كؿ ما في ىذا 

جمية واف البطؿ عبر التاريخ مر بمراحؿ ميمة مف تاريخ القصص البشري وعمى مدار 
 .أو حصرىا عقود طويمة ال يمكف اإلحاطة بيا 

ي شعر لساف الديف بف الخطيب  دراسة تحميمية ( ولكوف عنواف البحث ) صورة البطؿ ف
، وبعد البحث والقراءة واالطالع عمى كؿ ما يتصؿ بمضموف البحث ، وجدنا تنوعا في 
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صورة البطؿ عند لساف الديف بف الخطيب وىذا بارز وواضح في ديوانو الشعري لذا تـ 
 أىميا :تقسيـ البحث لعدة محاور 

ت ػوادث التي حدثت ووقعػـ الحػػاة الشاعر وأىػػو عمى حيػػرج فيػػسنعور األوؿ : ػػالمح
أف نتعرض لحياة الشاعر الف ليا دور كبير وميـ ألنو لزاما عميو ، باختصار رت ػػوأث

 حوؿ مدار البحث .

وصورة البطؿ في التراث واألدب وأىـ  المحور الثاني : سنعرؼ البطؿ لغة واصطالحا
 عنو .ما قيؿ 

المحور الثالث : فسنعرج عمى ديواف الشاعر لنستخرج النصوص الشعرية التي وردت 
فييا صور لمبطؿ وال بد أف نشير إلى إنو أ كثر صورة وجدناىا بعد البحث والتقصي 
في ديواف الشاعر وجدنا صورة المديح والفخر واالعتزاز بممدوحو وسنذكرىا بالتفصيؿ 

 أىـاتمة وأىـ النتائج التي توصمنا اليو وبعدىا ، ومف ثـ نصؿ الى الخخالؿ البحث 
 .منيا في موضوع دراستنا  واألخذالمصادر التي تـ االطالع عمييا 

  :ةـــوطئـــــت

ؿ لديو سمات وصفات ػػرجإال ىو ما ة ػػة والواقعيػػة البسيطػػي حياتنا العاديػػؿ فػػالبط
ف ػػارب مػػ، وىو حيف يح مختمفةاستثنائية مف شجاعة ونبؿ وأخالؽ وقوة مف طراز 

و ػػؤمنوف برأيػػؿ الناس يػػاد حقيقية ويجعػػذات أبعؿ قضية فإنو يجعميا قضية ػػأج
ف المظموميف ػاع عػػف حيث الشجاعة والبسالة والدفػو مػػػويسيروف عمى نيجو وطريقت

اؿ ػه كميا خصذػرىا ، فيػػػوة وغيػػوعف حقوؽ الرعية والشيامة والمروءة والنخوالمقيوريف 
 .ؿػػـو البطػػف مفيػػػة عػػة واضحػػػة حقيقيػػوحػا لػػػرسـ لنػػوصفات ت
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 ور األول ـالمح 

 و ـم الحوادث بحياتـر وأىـــاة الشاعـــحي

الخطيب الشيير بمساف  السميمانياهلل بف سعيد بف عمي بف احمد  ىو محمد بف عبد
جمع  ألنوالديف بف الخطيب ، لقب بذي الوزارتيف وذي العمريف وذي الميتيف ، والسبب 

بيف الوزارة والكتابة وىو يعد فيمسوفا وعالمة أندلسيٍا ، فقد كاف شاعرا وكاتبا وفقييا 
ـ 3171ـ وقتؿ عاـ 3131ومؤرخا وطبيبا وسياسيا بارعا مف األندلس ، ولد  مالكيا 

في المغرب العربي عاش في عصر بني نصر وىـ حكاـ مممكة غرناطة وكاف والده 
ىجرية حؿ محمو في 713في خدمة السمطاف أبي الحجاج يوسؼ ولَما قتؿ والده عاـ 

أمانة السر لموزير أبي الحسف بف الجياب وبعد وفاة الوزير حؿ محمو في منصب الوزارة 
قصاء الغني باهلل أعاد لميجرة وق 767عاـ  وبعد وقوع الفتنة،  تؿ الحاجب رضواف وا 

، وقد تسمـ مناصب عدة فأخذ يقوـ بإبعاد الممؾ لساف الديف بف الخطيب إلى منصبو 
الذي كاف سببا في مقتمو ، أتِيـ بعد فراره إلى المغرب العربي  األمر وأصدقائورقبائو 
رقت كتبو في ساحة والطعف بالشريعة والرسالة المحمدية ، وقد أح والزندقة باإللحاد

غرناطة وصودرت أمالكو ، وكاف لكتاباتو وال سيما بعض آرائو التي ذكرت في كتابو ) 
كبير في التسبب في مقتمو وخنقو في داخؿ  روضة التعريؼ بالحب الشريؼ ( دور

 . (3)سجنو 

 اره ـــآث

والتاريخ والجغرافية  األدبترؾ لنا لساف الديف بف الخطيب آثارا عديدة تناوؿ فييا 
وغيرىا مف والسياسة والطب والموسيقى  واألخالؽوالرحالت ومؤلفات في الشريعة 

 .(2)مؤلؼ بيف مطبوع ومخطوط ومفقود  677لفات التي تبمغ ؤ الم
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 :و ػػػـ مؤلفاتػػأى

 ة ػػػاإلحاطػػػػة في أخبػػار غرناط -3
 الممحة البدرية في الدولة النصرية  -2
 د انتقاؿ السكاف ػة الدكاف بعػػػكناس -1
 اب ػة المنتػػة الكتاب ونجعػػػريحان -1
 الػػػػػػػػػػو وسػػػػػرات مالقػػػػمفاخ -5
 نفاضة الجراب في عاللة االغتراب  -6

 ور الثاني ـالمح
 تعريف البطل لغة واصطالحا وأىم ما قيل فيو

لمبطؿ في المغة معاني كثيرة ودالالت فمنيا تعني الشجاعة واالستبساؿ وقيؿ : 
يبطؿ حياة أعدائو عند مالقاتو أو ألنو يواجو  ألنوما وصؼ بيا رجؿ إال 

 الخطوب العظاـ بقوة وعزيمة فيبطؿ آثارىا .
ففي لساف العرب ورد في الحديث : شاكي السالح بطٌؿ مجرب ، ورجٌؿ بطؿ 

والبطولة ، شجاع تبطؿ جراحتو فال يكترث ليا وال تبطؿ بجادتو  بيف البطالة
  (1)يبطموف عنده  األشداءوقيؿ : سمي بطال ألف 

وقد ورد في تيذيب المغة ) إَنما ُسمي البطؿ بطاًل ألنو يبطؿ العظائـ بسيفو 
 ، ويقاؿ أف الدماء تبطؿ عنده .  (1) فيبيػرجيا (

وي ارتباطا وثيقا ، حيث يصؿ ػػبمعناه المغرتبط المعنى االصطالحي لمبطؿ ػػػوي
والشجعاف في الجانب الحربي ليشمؿ  األقرافوؼ عند الغمبة عمى ػػالوق إلى

وة ػػػ، إذ ال تتحقؽ البطولة لمبطؿ بق...  واألخالقيةة النفسية واالجتماعية ػػػػالبطول
، ليذا ال يمكف أف نطمؽ عمى كؿ مف حقؽ نصرا و فحسب ػػالسالح الذي يحمم
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ىو جدير بالبطولة ) الرتباط المعنى البطولي بالمعنى األخالقي ، وقد يتغمب 
الجانب األخالقي في تحديد اإلطار العاـ لمفيوـ البطؿ ألنيا بطولة إنسانية 

 (5)واضحة تمثميا جوانب المجتمع العربي ( 
والُمثؿ الرفيعة ومف ىنا ندرؾ  بالشجاعة اآلخريفوالبطؿ ىو الذي امتاز عمى 

أف البطولة تتفاوت بتفاوت مستويات األبطاؿ ، مف حيث العظمة والسمو )
 (6)(  األبطاؿإذ ليس كؿ عظيـ معدودا مف  واإلقداـ

ليصبح صفة إنسانية جامعة لمشجاعة والقوة والنجدة وقد اتسع مفيوـ البطولة 
  (7)والصبر عند المقاء 

شعر يكثر في الوقائع ونرى الدكتور نوري حمودي القيسي يقوؿ : ) أف ال
ػراء والرجػز ر والشعػرة الشعػػرب وكثػاـ العػػي أيػػرىاف عمى ذلؾ ىوالحروب والبػ

شؾ أياـ العرب أف تستأثر برواية الشعر العربي قبؿ و وتوالرجاز فييا ... 
  (8)(  اإلسالـ

بطؿ بشكؿ عاـ قد تدؿ عمى القوة وعدـ الخوؼ إذا يمكننا القوؿ : أف داللة ال
والنخوة واإليثار والوفاء بالعيد وحفظ  واإلنسانيةوالشجاعة والبسالة والحمية 

 فميس كؿ شجاع بطؿ ما لـ يكف يحمؿ مف الصفات األخرى التي تعكسالذمـ 
 . لنا صورة البطؿ الحقيقي الواقعي

 ور الثالثـالمح
 فييا صورة البطل أىم النصوص الشعرية التي وردت

وجدناىا مف صور البطؿ وردت في ديواف الشاعر لساف الديف بف الخطيب أوؿ صورة 
في مدح مموؾ وأمراء النصرييف وىو يضفي عمييـ بعض القيـ المعروفة مف كـر 

 : (9)وشجاعة وفصاحة وعدـ الخوؼ في مواجية األعداء يقوؿ 
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 نيضت بأمر اهلل أحسف ما نيض     ولما أبى األعداء إال لجاجة      

 ولـ تأؿ في ندب إليو وفي حض   مقيمًا بما استرعاؾ فرض جيادىـ 

 ؿ أجرد منقضػػوأعددت مف غر الجياد صوافنا            مطيمة مف ك

والمسمـ أمره هلل  األعداءصورة واضحة وحقيقية لمبطؿ الواقؼ بوجو  فالشاعر ىنا يرسـ 
الواحد القيار وىو يثؽ بأف اهلل ناصره ومخزي مف عاداه ال يخاؼ إف وقع عمى الموت 

 أو وقع الموت عميو

الذي وقؼ بوجو النصارى وىو  األميروفي صورة ثانية نرى الشاعر يمدح أبا الحجاج 
 : (37)ىنا يستمد قوتو مف اهلل تعالى في مواجية أعدائو إذ يقوؿ مخاطبًا إياه 

 قدٌر جرى فالحرب ىات وىاكا           ال يغررنؾ الرـو في إمالئيا  

 اداكاػػػف عػػػدو مػػػو عػػػإَف اإلل         ؾ العقبى وحسبؾ ناصراػولممك

 الكاػػػػنو االحػػور يقيػػى بنػػجمَ            ف إماـ ىداية  ػػػهلل يوسؼ م

النصرييف وتقميب المعنى في رسـ صورة  وأمراءونراه يستمر في مدح جياد مموؾ 
ذا دخموا  األعداءفي ساحة الوغى أماـ  كاألسودالبطؿ حيث يصفيـ  العبادة نراىـ  إلىوا 

 : (33)كالزىاد النَساؾ حيث يقوؿ 

 حاطػػوا العباد ودمػػػروا االشػػػراكا      تنميػػو مػػػف أبناء نصػػر سادًة 

 (6)اكاػػواتيـ نسَ ػػي خمػػػدًا وفػػػػُأس         ـو محتدـ الوغى ػػراىـ في يػػفت
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وىو يرسـ صورة ناصعة لمبطؿ يمكننا القوؿ : أف الشاعر فد أبدع في وصؼ ممدوحيو 
وصورة األسد ما ىي إال انعكاس المدافع عف اإلسالـ وعف العباد وعف الديف لممتمقي ، 

الخوؼ ألَف اليدؼ سامي لصورة البطؿ في المعركة في قوة الشجاعة والبسالة وعدـ 
 فالشاعر قد أبدع في تخير األلفاظ في الداللة عمى البطؿ الحقيقي وصفاتو وخصالو ..

ونرى الشاعر يينئ ويفتخر بفتح  األعداءومف المديح إلى الفخر والتينئة بالنصر عمى 
 : (32)كركبوؿ ويضفي بعض صفات البطؿ عمى أبي الحجاج إذ يقوؿ 

 اً ػػأرج اآلفاؽ منيا طيبػػوت                 بشرى يقوـ ليا الزماف خطيبًا 

 ىذا طموع فتوحؾ الغر التي                    ما كاف طالُع سعدىا ليغيبا

 أظيرت ديف اهلل في ثغر العدى                  وقيرت تمثاال بو وصميبا

 فضا مؿء القموب وجيباوذعرت بالجيش المياـ بالدىا             مؿء ال

 جيٌش يرى تعب المفاوز راحًة               والسيُؿ صعٌب والبعيد قريبا

ويستمر لساف الديف بف الخطيب في إضفاء صفات البطؿ وخصالو الذي ال ييـز 
بسيولة وال يقبؿ الرفض والخسراف وىو يضفي سمة الشجاعة والبسالة والصالبة وعدـ 
الخوؼ مف المنية مف أجؿ أعالء كممة اهلل والقضاء عمى الروـ المتجبريف فيقوؿ 

(31): 

 يوـٌ عمى الكفار كاف عصيبا              و ػػػػػـو الفتح منو فأنػػػهلل ي

 فتػػٌح تفتحت المنى عػف زىره           وافتػر ثغر الدىر عنػو شيبا



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

33 

 حفت بو راياتػػؾ الحمر التي                قادت إليو قبائال وشعوبا

 فتخاُؿ في شرفاتو يعسوبا              وتعمقت بيـ الرجاؿ بسوره   

 طمب األماف فقيؿ : ال تثريبا             ورأى المنية ربو وىفا إلى  

 ومألت أرضيـ بكا ونحيبا         غادرتيـ صرعى عمى عفر الثرى

 وكسوت غَما وجيو وقطوبا       البست ممؾ الرـو عارا باقيا    

 مف الفتوح ضروب إليؾييدي         وأىنأ أبا الحجاج بالفتح الذي   

(7) 

فقد جاءت القصيدة عمى وزف بحر الكامؿ حيث االنسيابية في األبيات ومدى جمالية 
حالة  إلىوالشاعر يبدع في االنتقاؿ مف حالة األلفاظ ودقة الصورة في داللة البطؿ 

أخرى في تصويره لمبطؿ فيو ينتقؿ مف المديح الى الفخر لشحذ اليمـ وىو بارع في 
 : (31)ى آخر فنراه يقوؿ ( مف مشيد إلالقارئنقؿ المتمقي )

 السعد جندؾ والقضاء دليؿ            واهلل بالنصر العزيز كفيؿُ 

ذا رأيت الرأي ليس يفيؿ  فإذا ىممت بمغت كَؿ ممنع           وا 

 شيدت لؾ العمياء أنؾ ربيا            والػػديف أنؾ سيفو المسموؿ

 شاىد مقتوؿ والجود أنؾ غيثو اليامي              الحيا  ىذا وكؿُ 
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 فمف استجار عالؾ عَز جواره           وعزيُز قوـ لـ يطعؾ ذليؿ

 وأتى ومف قطع الظالـ موكٌب           ومف الصباح أسنٌة ونصوؿ

 ورجعت والنصر العزيز مصاحٌب           لؾ والمالئكة الكراـ قبيؿ

ما يريده الشاعر فبحر الكامؿ نراه يغزو ديواف الشاعر ألف مجيء ىذا البحر موازي ل
وىو في ىذه األبيات الشعرية الجميمة العذبة قد زاوج بيف األلفاظ التي تدؿ عمى البطؿ 
وتشير إليو فألفاظ ) الكفيؿ ، اليمـ ، السيؼ ، المسموؿ ، الجود الغيث ، استجار ، 
الظالـ ، الصباح أألسنة ، النصوؿ ( فيي بحد ذاتيا تقابؿ الشجاعة ، والكـر ، والنخوة 
ف إضفاء  ، والقوة ، وعدـ الخوؼ ، وعدـ الرجوع عف الغاية المنشودة ، والبسالة ، وا 
ىذه الصفات عمى البطؿ أي األمير ليو أجمؿ ما أبدع بو الشاعر وىو يرسـ لنا لوحة 

 غاية في اإلبداع في رسـ صورة البطؿ

الفاظ كذلؾ نجد صورة جديدة مف صور البطؿ وردت في ديواف الشاعر وىو يضفي 
ـ مف دوف خوؼ في و قوية وواضحة وصور مكثفة عمى البطؿ الحقيقي الذي ىـز الر 
 : (35)المواجية والقتاؿ والشاعر ىنا رسـ صورة مخيفة لمبطؿ فيقوؿ

 قبؿ جندؾ لمعدى           وابعث برعبؾ قبؿ جيشؾ تيـزبسعدؾ  فانيض

 َؿ ميػُوـوأحفظ بحزمؾ كَؿ سرب غافؿ              واكأل بسيدؾ جفف ك

 فالحتؼ فوؽ غرار سيفؾ يمتظي              والرزؽ بيف بناف كفؾ ينيمي

 يا قائد الخيؿ المغيرة بالضحى               ومزير ربع الكفر كَؿ مطيـ
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 مف أخضر كالحبر أو مف أشقر                كالتبر أو مف أحمر كالعندـ

(8) 

الخطيب ال ينفؾ عف إضفاء صفات الكـر والجود والخير والعزة عمى بطمو االمير  فإبف
  : (35)أبي الحجاج حيث نراه يقوؿ 

 وجودؾ فينا ال السحاب السواكب                 ودؾ ال ما تدعيو الكواكب ػػػسع

 إذا صدرت عف راحتيؾ المواىب                  يغُص الغماـ الجود يوـ انسكابو

 يصغر عند الشمس في رونؽ الضحى               سناىا إذا دارت عميؾ المواكبو 

 بؾ ارتاح ديف اهلل في عنفوانو                      وشَيد ركف منو واعتز جانب

 لواءؾ منصور وحزبؾ ظافر                   وممكؾ محفوظ وحزبؾ غالب

 فسعٌد وزير لمنبي وصاحب    ومف ذا لو فخٌر كسعد عمى الورى                 

وتوجد صورة جديدة مف صور البطولة وجدناىا عند الشاعر يتغنى بيا وىي العفو عف 
وىي صورة مف أجؿ  األميرالمقدرة والمسامحة ألف المقابؿ يعترؼ بالتقصير بحؽ 

وأرقى صور البطولة عند المسامحة ألنو ليس كؿ مف يسامح يستحؽ وىنا تظير 
 : (36)لحقيقي لمبطؿ فيقوؿ عظمة التصوير ا

 وذا الوسيمة مف أىؿ ومف بمد         يا سيدي األوحد األسمى ومعتمدي  

 العذر أوضح مف نور عمى عمـ           فعد إف غبت عف ليو وعف فند
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 دعوت في يـو االثنيف الصحاب ضحى        وفيو ما ليس في سبت وال أحد

ف عثرت رجمي فخذ بيدي  يـو السالـ عمى المولى وخدمتو         فاصفح وا 

إذا صورة البطؿ تنوعت في شعر الشاعر لساف الديف بف الخطيب فتارة نراه يمدح 
البطؿ ويضفي عميو صفات المدح مف أجؿ إبراز ىدفو وىو مدح بطمو األمير فالشاعر 
يمدحو ويفتخر بو بمواجية الروـ ودفاعو عف اإلسالـ ، وتارة نراه يحتفي بيذا البطؿ 
ويعتز بو ويينئو النتصاراتو ، وتارة يعتذر منو ويطمب الصفح عنو لتقصيره واعترافو 

 : (37)الجميمة  األبياتفيقوؿ في ىذه بالذنب 

ابُ ػػػػَداِخُمُو اْرِتيَ ػػػَوُودََّؾ اَل يُ          ابػػػَـّ ِبَؾ اْلِعتَ ػػػِ أجمَُّؾ َأْف ُيم  

ا َعاَد ِلي ِمْنَؾ اْلَجَوابُ ػَ ِإَذا م        اَلَؾ َعَمى اْخِتَصارٍ ػػَوأْسَتْعِدي عُ   

َوابُ            اِؼ ُقْسَطاٌس َقِويـٌ ػػَوْلإِلْنصَ  َيِبيُف ِبِو ِمَف اْلَخَطَأ الصَّ  

  :ثــــــة البحـــــخاتم
 النتائج التي توصل الييا الباحث:م ــأى

تنوعت صور البطؿ في شعر لساف الديف بف الخطيب وىي كثيرة ومتنوعة  -3
وأىميا استحضار مديح البطؿ ، والفخر واالعتزاز وطمب الصفح والمسامحة 
والشجاعة والكـر والبسالة وىذه صفات وخصاؿ ميمة قمما نجدىا عند إنساف 

 إال مف يحمؿ صفات استثنائية .
وجدنا خالؿ البحث صفات منيا الكـر والجود والقوة والصبر والمروءة وغيرىا  -2

فات ال يمكف ألي بطؿ أف يحمميا إال بطؿ وردت في شعر الشاعر وىي ص
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الصفات عمى ممدوحو بكؿ ثقة  لساف الديف بف الخطيب الذي أضفى ىذه
 .ودقة

ضفائيا عمى  -1 مف أىـ ما وجدنا في البحث كثرة المعاني معاني البطولة وا 
حساس الشاعر بؿ  ممدوحو بؿ ىي في الواقع لـ تكف نابعة مف روح وقمب وا 

يـ وكتب ليـ وىـ مموؾ وأمراء األندلس ومف كانت لكسب ود مف خاطب
 .عاصرىـ وعاش معيـ إال ما ندر 

صور البطولة ضمنية مف الشاعر لـ يصرح بألفاظ تدؿ عمى البطؿ بؿ جاءت  -1
فيـ الكالـ والقارئ لديواف الشاعر ويغوص في أعماقو ستتوضح لو صورة 
البطؿ التي رسميا الشاعر وىو أسموب بحد ذاتو بسيط وواضح غير معقد في 

 إيصاؿ رسالتو وفكرتو . 
لساف الديف بف الخطيب في رسمو لصورة البطؿ بكؿ ماليا مف معنى وداللة لـ  -5

ممدوحو بؿ مف اجؿ التكسب والتقرب لمصمحتو الشخصية ،  يكف صادؽ تجاه
إلى أعمى منزلة وىو إباف حكـ ابف الحجاج إذا عممنا أف بف الخطيب وصؿ 

 .منزلة الوزير 
والكممات سمسة بسيطة واضحة غير معقدة في شعر الشاعر ،  األلفاظتنوعت  -6

اللة واضحة بحيث كؿ مف يقرا ىذه األبيات يحفظيا بسيولة وىذه دوال غامضة 
يصاؿ الفكرة بسالسة عمى إبداع الشاعر في اختياره لمكممات واأللف اظ وا 

 . لممتمقي
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 اليـــوامـــش 

ينظػػر لسػػاف الػػديف بػػف الخطيػػب ، أسػػمو ، نسػػبو ، حياتػػو ، مؤلفاتػػو ، وفاتػػو ، موقػػع -3
، وينظػػػر بوابػػػة الشػػعراء ، ديػػػواف وحيػػاة الشػػػاعر لسػػػاف ويكبيديػػو الموسػػػوعة الحػػرة 

 الديف بف الخطيب 
 ينظر المصدر نفسو -2
 59، دار صادر ، بيروت ، مادة بطؿ ، صفحة ينظر لساف العرب إلبف منظور -1
ينظػػر تيػػػذيب المغػػػة لألزىػػري ، تحقيػػػؽ رشػػػيد عبػػػد الػػرحمف العبيػػػدي ، الناشػػػر الييئػػػة -1

 155 -151ة بطؿ ، صفحة المصرية العامة لمكتاب ، ماد
 ، ينظر المقدمة   3996البطولة لمدكتور عبد الرحمف الباشا ، الطبعة االولى ، ينظر -5
،  2البطولػػة فػػي الشػػعر العربػػي ، الػػدكتور شػػوقي ضػػيؼ ، دار المعػػارؼ ، طينظػػر  -6

 35-32صفحة 
دار الكتػػػػػب ينظػػػػػر تػػػػػاريخ االدب العربػػػػػي قبػػػػػؿ االسػػػػػالـ ، نػػػػػوري حمػػػػػودي القيسػػػػػي ، -7

 255، صفحة  2777لمطباعة والنشر ، الطبعة الثانية ، الموصؿ ، 
ينظرصػػورة البطػػؿ فػػي كتػػب المقاتػػؿ الحسػػينية ، رسػػالة ماجسػػتير ، لعمػػي محمػػد عبػػد -8

 21الرضا ، صفحة 
ينظػػر ديػػواف الشػػاعر لسػػاف الػػديف بػػف الخطيػػب ، تحقيػػؽ الػػدكتور محمػػد مفتػػاح ، دار -9

 357، صفحة 3989ؿ والثاني ، الثقافة لمنشر والتوزيع المجمد االو 
  227ينظر المصدر نفسو ، صفحة -37
 121ينظر المصدر نفسو ، صفحة -33
 135ينظر المصدر نفسو ، صفحة -32
 185ينظر المصدر نفسو ، صفحة -31
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 575ينظر المصدر نفسو ، صفحة-31
 627ينظر المصدر نفسو ، صفحة -35
 689ينظر المصدر نفسو ، صفحة -36
 711در نفسو ، صفحة ينظر المص-37
   :ثػػػػادر البحػػػمص
 القرآف الكريـ  -3
ديػػواف لسػػاف الػػديف بػػف الخطيػػب ، تحقيػػؽ الػػدكتور محمػػد مفتػػاح ، دار الثقافػػة لمنشػػر -2

 3989والتوزيع ، المجمد االوؿ والثاني ، 
 البطولة في الشعر العربي ، الدكتور شوقي ضيؼ ، دار المعارؼ ، الطبعة الثانية .-1
 3996البطولة ، الدكتور عبد الرحمف الباشا ، الطبعة االولى ، -1
البطػػؿ فػػػي التػػراث العربػػػي ، نػػػوري حمػػودي القيسػػػي ، دار الشػػؤوف الثقافيػػػة العامػػػة ، -5

 3988العراؽ بغداد ، الطبعة االولى ، 
تػػػاريخ االدب العربػػػي قبػػػؿ االسػػػالـ ، نػػػوري حمػػػودي القيسػػػي ، دار الكتػػػب لمطباعػػػة -6

 2777طبعة الثانية ، الموصؿ ، والنشر ، ال
تيذيب المغة ، االزىري ، تحقيؽ رشيد عبد الرحمف العبيدي ، الييئة المصرية العامة -7

 3975، 31لمكتاب ، الجزء 
تحػػوالت صػػورة البطػػؿ فػػي تػػاريخ االدب والغػػف واالسػػطورة ، بحػػث عممػػي منشػػور فػػي -8

  2739االنترنت ، الموسوعة الحرة ، 
، رسػالة  2736صورة البطؿ في كتب المقاتؿ الحسينية ، عمػي محمػد عبػد الرضػا ، -9

 ماجستير مف جامعة البصرة ، كمية االداب ، المغة العربية 
لسػػػػاف العػػػػرب البػػػػف منظػػػػور ، دار صػػػػادر ، بيػػػػروت ، لبنػػػػاف ، الطبعػػػػة االولػػػػى ، -37

3997. 


