
 



أ  

 ملوك الطوائف باألندلس تطورا واسعا،ونشاطا مشهودا       ةلقد شهدت احلركة الثقافية واألدبية يف فتر      
مشل النواحي الثقافية والعلمية والفنية املختلفة ، ساعدها يف ذلك تعدد املراكز اليت احتضنتها قـصور                

ني يف ذلك الـشعراء  هؤالء امللوك ، الذين كانوا ـ هم أنفسهم ـ شعراء وأدباء ، ومثقفني ، مزامح  
  .وإتاحة فرص إنشاد الشعر املوهوبني الكبار ، مع بذل التشجيع 

 ـ وأنا أقلّب بعض صفحات األندلس السياسية واالجتماعية واألدبية ـ ظاهرةُ امللوك   استوقفتينوقد 
أجيب الشعراء ،يف فترة ملوك الطوائف خباصة ، األمر الذي دفعين إىل أن أحبث يف هذا املوضوع علّين             

عن أسئلة كثرية كانت تدور خبلدي ، واليت تتمحور يف جمملها حول هذه الظـاهرة الـيت سـّجلها                 
التاريخ مللوك شعراء جادت قرائحهم بقصائد بلغت مستوى كبريا من الفنية ، كما تناولـت شـىت                 

إضفاء   متكنوا من خالل جمالسهمومتباينة يف الطول والقصر  األغراض الشعرية ، وخمتلف املوضوعات
األمري واملِلك املعتمـد    اجلّو الشعري يف قصورهم ومترتهاهتم ، مسلطا الضوء يف ذات املوضوع على             

  :أشعر امللوك ، ليكون عنوان حبثي بن عباد ، 
   القرن اخلامس اهلجرييفألندلس  يف اشعر امللوك

   ـاملعتمد بن عباد ـ أمنوذجاً
ال عن املنهج التارخيي الذي أتاح يل الفرصة لالطالع وقد اعتمدت من املناهج يف هذه املذكّرة ـ فض 

، تتبعا للظاهرة  الوصفي التحليلي على احلياة الثقافية واألدبية يف قصور ملوك األندلس ـ على املنهج  
 ، مستعينا يف ذلك مبنـهج       ألسباب واخللفيات اليت أوجدهتا   ل اوانتقاء لنماذج داعمة للفكرة ، ورصد     

  .  تأسيس لشيوع ظواهر لغوية ، وفنية وموسيقية يف أشعار هؤالء امللوك  ساعدين على الإحصائي
  : وقد واجهت ـ ألجل الوصول إىل املراد املنشود ـ صعوبات ّمجة ، تتلخص يف جمملها يف 

  . ـ عملية مجع شعر هؤالء امللوك املتفرقة يف شىت الكتب ، والتمحيص هلا قلة وكثرة 
 ـ فيما أعلم ـ إىل دراسات ختص هذه الفترة، اليت تناوهلا الدارسون   ـ افتقار املوضوع حملّ الدراسة

إبراهيم كاليت طالعنا هبا    يف مناحي أخرى خمتلفة ، أو تناولوا فترات أخرى من تاريخ األندلس اجمليد ،               
  "األمراء األمويون الشعراء يف األندلس"بعنوان بيضون 

  .عتين على تناول موضوعي املختار وهو املوضوع الذي كان واحدا من األسباب اليت شج
داخل الـوطن    لحصول على مادة حبثي ، طرقت أبواب املكتبات اخلاصة منها والعامة          ل  وسعيا مين   

 قصد مجع مـا أمكـنين       ثالثا  وخارجه ، مستعينا يف ذلك بالتصوير تارة ، وبالنسخ أخرى وباالقتناء            
  .إلجناز عملي 

  
  



ب  

  :   وكانت هذه الدراسة مشتملة على مقدمة، فمدخل، وثالثة فصول
 فقد خّصصته للحياة الثقافية واألدبية اليت كانت تسود قصور ملوك األنـدلس يف القـرن                املدخلأما  

اخلامس اهلجري ، ودور هؤالء امللوك يف التشجيع وتوفري الفرص للشعراء ، دفعا حلركية الشعر مـن                 
 الـذين اختلفـت     ؛بني امللوك على استجالب وتقريب الشعراء من جمالـسهم        جهة ، وتنافسا فيما     

أشعارهم وتباينت لدى كل مِلك من جهة ، واتصلت واشتركت يف موضوعات ، وأساليب من جهة                
أخرى، منتهيا إىل ذكر أهم ممالك الطوائف اليت استقلّ حكامها بأقاليم ومقاطعات أندلسية خمتلفـة                

  .ويف فترات متباينة 
 ، الذي اخترنـاه أمنوذجـا       املعتمد بن عباد   متعلقا بشخصية املِلك الشاعر      الفصل األول  وكان    

، خمتتما سـريته    ) مث األسر اإلمارة ،فاملُلك   ( لها الثالث   للملوك الشعراء ، متتبعا مسار حياته ، ومراح       
  .بآثاره الشعرية اجملموعة يف ديوانني ، من خالل أبيات متفرقة يف مصادر خمتلفة 

 فقد عاجلُت فيه أغراض املعتمد الشاعر ومضامينها املتعددة، والـيت آثـرُت أن               الفصل الثاين     أما  
ن خمتلفني عن    اليت متيزت كل واحدة منها بنفس وحّس شعرييْ        ؛أتناوهلا حبسب مراحل حياته الثالث      

  .األخرى 
، حيـث تعرضـُت إىل      عباد  مستويات البناء الفين يف شعر املعتمد بن        الفصل الثالث     وكان مدار   

طبيعة لغته الشعرية وأنواعها ، ومستوى صوره التقليدية ، والوجدانية ، واقفا على ظواهر موسـيقية                
تتضمن  خامتة  ألخلص يف هناية املطاف إىلا أبياته ، وامنازت هبا أشعاره اتسمْت هب) خارجية وداخلية(

 املعتمـدة ، وآخـر      للمصادر واملراجـع  فهرٍس  ئج املتوصل إليها يف هذا البحث ، متلوة ب        اأهم النت 
   .للموضوعات

     ويف األخري ، اليفوتين أن أتقدم بالشكر اجلميل ، والعرفان اجلليل إىل األستاذ واملشرف 
 مبرجع أطلبه منه ، وإىل كل الذين ساعدوين من           الذي ما خبل علّي بتوجيه ، والضّن عليّ        حممد زغينة 

، الذي أجد مجيله    " حسان يعيش " على مكتبة املعهد بباتنة     ى املسؤول   أساتذة وزمالء ، دون أن أنس     
  .نا ال أستطيع سداده َدْي

        ـ واَهللا أسأل التوفيق والسداد ـ               
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   ǥياƩصور األندلساȩ الثقافية واألدبية يف.  
على الرغم من الفƒ واالضطرابات اليت سادت ممالك الطوائف يف القرن اخلامس اهلجـري بـسبب         

مناسبا للنصارى الستجماع قواهم وتوحيد صفوفهم لɌجهاز       األمر الذي كان      واختالف الرأي،    ،االنقسام
 استطاعت أن ختطو خطـوات عمالقـة        – عموما   – أن الثقافة    على هذه املمالك واحدة تلو األخرى، إال      

وكان من  . وعرفت هذه الفترة بفترة االزدهار الثقايف واألدŸ والعلمي اليت احتضنتها قصور األمراء وامللوك              
 العلمية والثقافية العلوُم الدينيةُ ، اليت كانت هلا يف القرن اخلـامس اهلجـري املكانـة                 1بني هذه النشاطات  

اليت أقبلوا عليها إقبـاال     ي ، واالنغماس يف ملذات الدنيا ،      رموقة ، على الرغم من ظاهرة التفسخ األخالق       امل
من قبـل اخلاصـة    االحترام الكبري والتقدير اجلليل املشتغل هبذه العلوم  من جهة أخرى لقي العاƁ  كبريا ،و 

لسي ،سعى األمراء يف تقريبهم مـن جمالـسهم         ونظرا لتأثري هذه الفئة يف اجملتمع األند      . والعامة على السواء    
  . ومنع تأليب قلوب العامة عليهم ات هلم إلسكات ألسنتهم وإرضائهم وبذل اهلب

كما نشطت العلوم اللغوية ،وبدا االهتمام ملحوظا لديهم بعلم النحو والصرف ، والبالغة والعروض              
صرهم كما كان اخلليل وسيبويه يف عـصرƵا         ، فكانوا يف ع    2ولغويون وغريها ،وبرع يف هذا امليدان علماء     

إىل جانب علم التاريخ الذي كان عندهم من أنبل العلوم وأشرفها ،وكثريا ما كانوا ƹزجون بينـه وبـني                   
  .األدب نظما ونثرا  

،وقد لقي املشتغلون هبما معارضة شديدة مـن        تم األندلسيون بالفلسفة والتنجيم   باإلضافة إىل ذلك اه   
ال الدين ،األمر الذي أدى ببعض األمراء وامللوك أن Ʒرقوا كتب هؤالء املوصوفني آنئـذ               قبل الفقهاء ورج  

  . لزنادقة با
،وأفǺم من أƎȭ مسارǳ األفȮـار ((  شعر ـ فكانت سوقه نافقة ، وجمالسه     أما األدب ـ والسيما ال 

واع الثقافة انتشارا ورواجا     ، وأكثر أن   3...))مȚاهر اƨمال ، وأƤع أنواț األدǡ ، واللȾو واƨِد واهلȂل         
 الȂمان عصرا عȚيما للشعر والـشعراء      ا  من هنا ȭان هǾ   ( (يف األندلس يف فترة ملوك الطوائف خباصة ،و       

ولȮن عناية بƗ عباد أصحاǡ إشبيلية بȼ       ...إذǩ ǐنافس ملوك الȖوائȤ يف اجتǾاǡ الشعراء إƂ نواحيȾم        
  ȭ((.4انǨ أعȚم وأƽل 

هذه اɇداب والثقافات باختالف أنواعها أسـبابŅ وعوامـلُ متنوعـة ،نـذكر             ولقد أسهم يف ا نتشار         
  :منــها 

                                                 
  ،دار صادر ،بيروت ـ لبنان ـ   المقري التلمساني،أحمد بن محمد ، نفح الطيب في غصن األندلس الرطيب ،تح إحسان عباس: ـ ینظر 1

            1979 ، 4/358 ، 1/221، 222.  
  .1/221المصدر نفسه ،: ـينظر 2
 .35 ، د، ت، ص 2ـ أحمد ضيف ، بالغة العرب في األندلس ، دار المعارف للطباعة والنشر،سوسة ـ تونس ـ ط 3
  رجمة حسين مؤنس، مكتبة النهضة المصریة،القاهرة ،الشعر األندلسي، تemilio garcia gomezـ إميليو غرسية غومس  4

  .45 ، ص 1956            
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  :  ـ اƩسņ الثقايف لدɁ اȮƩاȳ وبǾل التشجيع 1
ملوك الطوائف استقطابا للعلماء ،واملشتغلني بالثقافات املختلفة ، وكـان ذلـك راجعـا               لقد شهد عصر  

ى جاهدا إىل أن يكون له السبȨ يف كل اجملـاالت           بالدرجة األوىل إىل شخص احلاكم نفسه الذي كان يسع        
حيث إن كل ملك منهم كان يسعى إىل أن         ،والسيما السياسية منها،اليت استتبعها تنافس يف العلم واألدب         

فما ȭان معȚم   ((... لفقاشار أبو الوليد الشقندي إىل ذلك       ƶعل جملسه حمجة للعلماء وأويل األدب، وقد أ       
Ɓ الفɎين،عند امللك الفɎين، والشاعر الفɎين ƯتȌ بامللك الفɎين، وليس منـȾم            العا: مباهاőم إȩ ɍول  

  .1))إɍ من بǾل وسعȼ يف املȮارȳ ،ونبǨȾ األمداǳ من مǭǔرȻ ما ليس ȕول الدهر بنائم
وكان هؤالء الشعراء املنتمون إىل إحدى بالطات األمراء يتقاضون أجرة شهرية أو سنوية مقررة،باإلضافة               

جلوائز اليت قد تقل، أو تكثر حبسب مستوى القصيدة، ومدى وصوهلا إىل جيب احلاكم عن طريȨ قلبه                 إىل ا 
  .وعقله، وحبسب امتداد يد األمري أو قبضها

 أمري دانية الذي استقطب مجاعة من أهل قرطبة للني جنابه، وذكاء شهابه، قال عنـه                ƭاهد الصقلي فهذا  
ر الدول خاصة، وأسرها صحابة، ɍنتحالȼ العلم والفȾم فأمłȼŉ         وȭانǨ دولتȼ أȭث  (( ... صاحب الذخرية   

  ȼانȖل سلș وخيموا يف ،ȼانȮƞ لة العلماء ، وأنسواƤ((..2   فكان بالطه بذلك مقصد القرطبيني، وحلبـة
لرغم من كونه من أزهد  الناس يف الشعر، وأحرمهم ألهله، وأنكرهم على منشده ، إال أنـه                  على ا ظاهرة،  

من الفرسان إال األبطال الشجعان، منهم أبوعمرو املقرئي، وابن عبد الƎ، وابن معمر اللغوي              كان ال يضم    
لذلك Ɓ يكن من    " .املخصص  " و" اǂكم"وأشهرهم  مجيعا ابن سيده الذي ألف هلذا األمري أشهر مؤلفاته            

 نȚر العـدل والـسياسة      فȮان ينȚر فيȾا  (( الغرابة يف أن يويل أبا العباس أمحد بن رشيȨ   جزيرة ميورقة              
 ȻدȾاألمور ج Ǵرهم ويصلǭǘوي،ƙƩمع العلماء والصاƶديث، وƩوا ȼل  بالفقȢ3.))ويشت  

 :،  امللقب باملعتصم باǃ الواثȨ بفـضل اǃ الـذي            أبا ƚƷ بن معن صمادǳ التجيبـي     ويف املرّية ،  جند      
))         Ȗاء، فƵاء، حليما عن الدماء والدȖيل العȂالفناء، ج Ǣان رحȭ        املقـال ȼسع فيـǩمال، واɇا ȼب Ǩاف

 .4))وأǊعملǨ إƂ حضرȼǩ الرحال
  

كما كان ƶلس يف  األسبوع يوما إىل الفقهاء واملثقفني،يتدارسون القرآن واحلديث، وخيوضون يف مـسائل                
 وازدان جملسه بوجوه Ƨحة، وشعراء فحول كأŸ عبد اǃ بن احلداد وابن عبادة،وابن مالك. فكرية متشعبة

                                                 
 .190 ،3/189ـالمقري ، نفح الطيب ،  1
  22 ،ص 3/1ابن بسام ، أبو الحسن علي، الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة، تح إحسان عباس، الدار العربية للكتاب،ليبيا،تونس ، -2

 .1981 ،22 ،ص 3/1      
 .2/128 ،1985 ،2بار ،أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر القضاعي، الحلة السيراء، تح حسين مؤنس ، دار المعارف ، مصر،طابن األ -3
 .2/82المصدر نفسه ،ـ 4
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رغم اǩصافȼ  بȮثرǥ اƏƨ وȩلة اƨود،وعلɂ ذلك ȩـصدȻ          ((سعد بن بليطة، وأŸ حفص بن  الشهيد         واأل
  1.))العلماء واألدباء

ـ 477 ت(يوسȤ، وابنه   ) هـ   473ت ( باهللا بن هود   2املقتدرويف سرقسطة كان     من أكƎ املعنـيني     ) ه
، والفلك، بينما كان للثـاين تـأليف يف         بالعلوم، املشاركني فيها فكان املقتدر معنيا بالفلسفة والرياضيات       

  ".كتاب االستكمال" الفلك يسمى 
أما يف بطليوس عاصمة بين األفطس فƎز إىل الوجود املظفر أبو بكر حممد بن عبد اǃ بن مسلمة املعروف 

أديǢ ملوك عصرȻ غري مدافع وɍ منازț ولȼ  التصنيȤ الرائق (( ، يصفه ابن بسام  بقوله بابن األفȖس
ويعرف 3)) يف Ʀسƭ ƙلدȭ "ǥتاǡ املȚفر " لتأليȤ الفائق،املترجم بالتȭǾرǥ ، واملشتȾر اȼƧ أيضا بـ وا

 فجمع فيه صاحبه من العلوم،والفنون واملغازي، والسري، واألمثال واألخبار " املȚفري"مؤلفه باƧه املشهور
  .وما خيتص بعلم األدب

مŁن Ɓ ((قول يللشعر على قائله يف زمانه وهو الذي إنكاره  لفتات نقدية مشهودة ،تروى عنه يف وللمȚفر 
ǨȮأو شعر املعري،فليس Ƒمثل شعر املتن Ȼن شعرȮ4))ي.  

رحب اجلناب   أبو حممد ،الذي كاناملتوȭل بن املȚفر املنصورما اشتهر يف حضرة بطليوس ك  
يف زمان املظفر جهدا بطليوس  حضرة  تدخر،معروفا مبهارته هو نفسه يف الشعر والنثر،ولذلك Ɓ للوافدين

 اء والكتاب الذين القوا الرعاية وملع يف هذه الدولة مجاعة من الشعر .5 شعراو وابنه يف تشجيع األدب نثرا 
بن سعيد وأبو بكر اوأبو بكر بن عبد العزيز ،واالهتمام منهم عبد اجمليد بن عبدون،وابن البني البطليوسي 

  .مان،وغريهم قزبن ا
بيلية ،اليت كانت قاعدة اجلانب الغرŸ من اجلزيرة ،وقرارة الرياسة،ومركز الدول املتداولة أما حضرة إش

 ))Ƥو، Ǣحس Ɣبي ɂعل ǥلك املدǩ ألول ŸرȢر الȖا القǾفاشتمل هȾ تان من خلمȮلưÜ ǡوري أد
ǢيƟوņالعلم من،مص Ȼاǩفأ ، Ȼا روادǩثرȭوأ ، ȻدɎا بǩبا رǩعميق ،و ǰل فȭƙالعلماء من ب Ȼسابق در 

 ȧومسبو ȧان سوȖوالسل،Ǣأرغ ȼويف أهل ، ŁǢلȕالعلم أ Ƃان إȭ أمري ƙين البيتǾـلما نشأ من هȭو 
 ȼما ينفق لدي ȼإلي Ǣجلł6.))...ي 

لذا كانت عاصمة بين عباد موطن األدب يف األندلس قاطبة ،وكان حكامها ذوي موهبة متأصلة  والسيما  
ة  ، وَينظمون ، بسطا هلم وإقام للشعراء والبلغاء فيما يقولونيف عهد املعتضد ، الذي عرف عنه مشاطرته

                                                 
 .83 ،2/82المصدر السابق ،ـ 1
.                                          1955ثقافة الدینية ، القاهرة ، تاریخ الفكر األندلسي ، ترجمة حسين مؤنس ، مكتبة الangel gonzalez palenciaآنخل جنثالث بالنثيا ـ 2
 640 ، ص 2/2ـ ابن بسام ، الذخيرة ،  3
 .641 المصدر نفسه، ص - 4
 72،ص7،1985لن ـطإحسان عباس ،تاریخ األدب األندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين ،دار الثقافة ـبيروت ـلبن : ینظر- 5
 .12 ، ص 2/1 ابن بسام، الذخيرة، - 6
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هم ،واهتماما هبم ،األمر الذي حدا به أن Ʒد ث ديوانا خاصا ضمن دواوين دولته هلذه الفئة ،وخيصص مهلم
الف للمال ،وكثرة يف األسبوع يوما يلقى فيه الشعراء الذين كان يغدȧ عليهم مبا عرف عنه من إت

مد على اǃ خليفة ألبيه وجاء بعده ابنه حممد بن عباد املعت.  هيئة من العظمة كبرية فبدا يفالتƎع،
   )ـه.488ت(الكفيف صريأبو احلسن علي بن عبد الغين احل،ويف هذا احلدث العظيم ،قال املعتضد

              1]:جمزوء الرمل [ 
Łمŉعب Łـا تǈول ŅـادŁب       ŃـنȮِقــŁيǈالف ŃرǈȮال łțــِرłƇ                                                

ـƉي        غيŃرŁ أنƋ الضŉفȮـأنǎ امل Łح ŁǨـــŃـيŁــي ِمادłم  
 ،ومكانته خباصة   فكان املعتمد على اǃ الفرع الفينان من املعتضد األصل الثابت ،من مشاهري شعراء األندلس             

ƹثـل  ... ((garcia gomez أشاد بفضله غرسية غومسأهم من مكانة أبيه ،وهو من شعراء العربية الذي 
     Ȼة وجوǭɎǭ شـعرا               :الشعر من Ǩانȭ اȾنفس ȼǩا أن حياȾانيǭو ، ǡعجاɋم شعرا يثري اȚان ينȭ ȼأوهلا أن

 . 2)) شعراء األندلس أƤعƙ ، بل شعراء الȢرǡ اɋسɎمي ȭلـȼ يحيا ، وǭالثȾا أنȭ ȼان راع
صة يف عهد املعتضد وابنه املعتمد ـ  شعراء العصر من أمثال ابـن   وƟمع حول بال ȓ بين عباد ـ وخبا   

وقد بذل كـل ملـك      .ابن محديس الصقلي ،وغريهم كثري      و ، ابن وهبون     3 ابن اللبانة ،ابن عمار     ، زيدون
 فقد كـان املعتمـد ال    ؛للعلماء واألدباء بسخاء أمواال طائلة ؛ألجل تقريبهم ،واالحتفاȗ هبم يف قصورهم       

منǴ الشعراء أكياسا من الذهب والفضة استبقاءă ، واسترضاءă هلم وكان اليرد طلب شاعر ولـو                يتواƅ يف   
 .غاىل  يف الطلب 

كمـا أن هـذه     . تلك هي الصورة العامة اليت شهدهتا بالطات امللوك ،واألمراء يف عـصر الطوائـف                 
تفاوتة من إمارة إىل أخرى ،ومـن       التشجيعات  املادية واملعنوية اليت كان يبذهلا هؤالء احلكام ،قد كانت م           

 علɂ الـشعراء   متعسفا(( إذ كان يروى عن صاحب السهلة عبد امللك بن هذيل أنه كان              ،حاكم إىل آخر  
 .4))متعسرńا Ȗƞلوŏم من ميسور العȖاء

غلبـǨ علـيȾم دون     (( الرغم من  احتفال  جمالسهم بالعلماء ،إال أهنم           على   واألمر نفسه مع بين هود،      
 Ȗيف            ملوك ال ɍم إȾرك الشعراء  انتجاعǩم ،وȾأمداح Ǩǎم،فقلȾبضوا أيديȩامة ،وȾالشجاعة والش Ȥوائ

 .5))الȢِـōǢ والنادر ، علɂ سعة ưلȮتȾم ، و وفور جبايتȾم

                                                 
 2/54ابن األبار ،الحلة السيراء ، - 1
  .89ص ، لثقافة الدینية ـ القاهرة  ،تاریخ الفكر األندلسي ،ترجمة حسين مؤنس ،مكتبة اangel gonzalez palencia  آنخل جنثالث بالنثيا- 2
   1996 – جامعة باتنة – رسالة ماجستير – حياته وشعره – األندلسي عمر ربوح، أبو بكر محمد بن عمار:  ینظر- 3
  .89، تاریخ الفكر األندلسي، ص ANGEL GONZALEZ PALENCIA  آنخل جنثالث بالنثيا - 4
 2/110، 1985 ، 2 ط– مصر –ابن األبار، الحلة السيراء، تح حسين مؤنس، دار المعارف  - 5
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 ،فريى إحسان عباس أن دولة بين جهور Ɓ تكن تبذل من التشجيع ما يكـون يف مـستوى                   ȩرȕبةوأمايف  
اȧ من مثل صاحب الوزارتني ابن زيدون ،والشاعرة والدة بنت املستكفي            أبنائها الذين ذاع سيطهم يف اɇف     
  .1وأŸ احلسن بن سراج ، وغريهم

وبعد ،فقد تبني لنا بقدر ـ ƹكن أن يكون كافيا ـ مبلȠ رواج  منȔ ثقايف على حـساب آ خـر ، ويف       
ر العطـاءات   مملكة دون أخرى ، ولعل ذلك يرجع إىل مدى ميول كل حاكم مـن جهـة ، وإىل مقـدا                   

 الذين كانوا على قدر كـبري مـن   ،والتشجيعات ـ قلة وكثرة ـ اليت يبذهلا رعاة العلم واألدب والثقافة  
الثقافة، وحȘ وفري من املوهبة الشعرية، اليت تتفاوت من ملك إىل آخر، وذلك ما سنعرفه يف الـصفحات                  

 .املوالية

   
     :  ـ شعر امللوك وخصائصȼ العامة 2 

توȭـل صـاحǢ    فامتاز امل : ميǥȂ  اختŏ Ȍا دون جريانȼ       ((إذا كان لكل أمري        :ر امللوك   شعـ  أ      
  ȃليوȖب               Ǣابن رزيـن صـاح ȧوفا، Ƞالبال ǷǾلة بالبȖليȕ Ǣير،وامتاز ابن ذي النون صاحȂȢبالعلم ال

صـاحǢ   ابن ȕاهر    بن هود صاحǢ سرȩسȖة بالعلوȳ،وبŉȂ     درتدȻ يف املوسيقɂ ،واختȌ املق    السȾلة أندا 
رسية أȩرانȼ بالنثر اƨميل املسجوț ،أما الشعر فȮان أمرا مشترȭا بينȾم Ƥيعا يلقɂ منȾم ȭل رعايـة                  م

  ولعل هذه العناية بالشعر والشعراء من        2)).ولȮن عناية بƗ عباد أصحاǡ إشبيلية بȭ ȼانǨ أعȚم وأƽل         
 السبب الرئيس يف هذا االهتمام يعود       قبل احلكام كانت هلا أسباهبا الوجيهة ،كنا قد أملعنا إىل بعضها ،إال أن            

تبني إىل كون معظم هؤالء األمراء وامللوك شعراء ،وأدباء  إما قالوا الشعر ،أو حاولوا أن يقولوه ، ويكفي ل                  
 أو كتاب احللة السرياء ،لنرى مبلȠ مساƵتهم يف هذا اللون من النـشاȓ              ذلك أن نتصفǴ كتاب الذخرية      

Ÿاألد.   
وبالواثȨ باملعتصم  ده عند صاحب املرية أŸ حممد بن معن بن صمادح التجيƑ امللقب             من هذه النماذج ماجن   ف

  .باǃ ، الذي لزم مجاعة من كبار الشعراء من مثل ابن احلداد ،وابن عبادة وابن مالك
فمن شعر املعتصم بعد وفاة إحدى كرائمه يروى عنـه أنـه ركـب مـن قـصره وأمـر مبواراهتـا مث                       

 3]:البسيȔ :[قال 
 وفǊـȭ ŉȐلƌ ختاąȳ من عȂائمȼ        االقلłǢ مفجوعاً بأسوِدȻ    غدŁاـƋمل

Ȥيŉللس łǨǐلǊȩو          ȼŁـيǎِسلǊأ Ńيȭ اديŁجو ŁرȾș łǨŃبȭر:ȼمتائم Ńِمن ƃ Ńنȭ 

                                                 
 78 ص– عصر الطوائف والمرابطين – األندلسي إحسان عباس، تاریخ األدب: ینظر - 1
   2 ، الشعر األندلسي ،ترجمة حسين مؤنس ، مكتبة النهضة المصریةـ القاهرة ـ ط emilio garcia gomez إميليو غرسية غومس - 2

  45 ، ص 1956       
  2/84 ـ ابن األبار ،الحلة السيراء ،3
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ومن وصفه الذي ُعرف عنه ، ما أنشده بديها ـ وهومنشرح النفس ،جمتمع األنس ـ يف موضع يتـداخل    
 1] :البسيȔ:[ نواحيه،أمام مرأى الوزراء والشعراءقــائال املاء فيه ،ويتلوى يف

ȼرِبŁيف ه ŉـدŁج Ńدȩ Ņـمȩأر ȼŉأنȭ      ȼِبŁـبŁا املاِء يف صǾِن هŃسłح Ƃإ ŃرȚŃان 
  وملا بلغه عن ذي الوزارتني أŸ بكر بن عمار هناتƁ، Ņ تطرȧ جفونه هبا سناتŅ وكانت بينـهما جفـوة                    

 اضطر ابن عمار مكاتبته ،فلم يلتفت أبو Ʒي إليه أول األمر  وبعد بلوغـه                ،فرقت ما بني الصحب واخلالن    
غضب ابن عمار ،كتب إليه مراجعا،ومعاتبا أبيات يضمنها خالصة Ɵاربه مع خالنه الذين Ɓ ُيـسرŉ يومـا                  

 2]:الطويل :[بأحد منهم ، فيقول 
 ري صŁاحبńا بعدŁ صاِحـǢوŁزهŉدŁِين يف الناȃِ مŁعŃِرفŏِ Ɣǈم       وǊȕولǊ اخŃتبŁا    
  مبŁاِديȼ إƋɍ سŁــــاَءين يف العŁواȩـǢِ  فلǈمłǩ Ńِرين األياłȳ ِخŁǩ ŕɎسłرŊين             
    Ǣواِئـــŉالن ɁدŃإح ǈانȭ Ƌɍر إŃهŉالد Łة       ِمنŉمǈلŁِع مǐف Łِلد łȻوłأرج łǨǐلǊȩɍŁو  

 
 الفيحاء ،هّيـجته ذكرى إحدى حظاياه  وأزعجتـه         زهه يف إحدى احلدائȨ الغناء ،ومسارحها     ـثناء تن وأ

 3]:الطويل: [هلوقــ وأّرقته فكتب إليها يف رقعة طـّيرها إليها يف جناح محامة ، يف
ـَمرا Ńة ِمجņِق املريǐف Ǌأ ɂعل ǊونȮǩ        ًـيـةƠ يņمـن ȧِـوƌȖال Łذات łǨـǐلņوحـم 

Ńبِأع       ɎـائـــــŁـم رسǊȮي إليĉِدłِمن و ǊȠǎبلǩــراǈȖŃبِري وأعŁر العŃشŁِمن ن ŁقŁب 
 

 املعتمد حممـد بـن عبـاد       وكان من مكاتباته اليت كانت بينه وبني الوزراء واألمراء ،تلك اليت أرسلها إىل              
صاحب إشبيلية ـ الذي اهتمه بالسعي عليه عندابن تاشفني ـ رادا على إهانته له شاكرا ،وِلـƎّه ذاكـرا     

  4]:البسيȔ:[ والقمر ،فيقولا بني الشمسمńلǈوإحالال له َع
 شǐȮłِري لِبرņكŁ شǐȮłرł الرŉوȏِŃ ِللمȖŁر      ونŁفłǴǐ ِبشŃِري بȼِ أذɂǈȭǐ ِمن الņȂهŁـر

  ȼل łǨلǊقǈف، ȼـŃعن ŅِبرŃǺłاَءين مŁـَبــر:       وج  باِهللا Ǌȩـلǐ وأِعدŃ ياȕيŁǢō اخل
ـَقǈـبة          جŁلŃǨƋ ويŁا ŃنŁم ƍلȭ ا يفńمǈلŁـمـرياواِحداً عǈالثًا للشمِس والقǭ  

 لǞِǈنŃ حłِرمłǨŃ لقاءă ِمنكŁ أشǊȮرłȻ          لقǈدŃ حŁلǈلŁǨǐ سŁوادŁ القلǢِ والبصŁــر
وȭان لȼ نȚم أرǯ النفحة ،ǰŏ الصفحة ،يصȤ بƭ ȼالس إيناسـȼ ويصرفȼ            (( قال عنه صاحب القالئد     

 ȼاسȭو ȼندمائ ƙوهو الذي قال   . 5 ))ب ":ƌـَص علينا كلĉِشـْيء ،حىت املوت ُنـغ " 
                                                 

  .2/85 ،السابق ـ المصدر 1
   .51، ص1966 قالئد العقيان في محاسن األعيان ، تقدیم محمد العناني ،المكتبة العتيقة ، تونس ، ــ الفتح بن خاقان، 2

  .2/84             وابن األبار ، الحلة السيراء ،
  1/52  ـ الفتح بن خااقان ، قالئد العقيان ،3
  .2/87  ـ ابن األبار ،الحلة السيراء ،4
 .1/49، ـ الفتح بن خاقان ، قالئد العقيان  5
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  :1]متقارب:[الغليل  فبكت إحدى حظاياه ،فرمقها بطرفه الكليل ،وقال وهـو يتنفس الصعداء من حر
 .ŁǩـرŁفƋقŃ ِبدŁمِعكłǩ ǈɍ Łفǐـِنȼ       فǈبŁيŃنŁ يŁدŁيŃكŁ بȮłاءǈȕ Ąويل

 
كؤوس الراح اليت متأل الرغم من قلتها ـ تدور يف فلك اجملالس ،على نغمات   فكانت بذلك أشعاره ـ على 

عقوهلم، وƟعلهم يستذكرون حظاياهم ،فيقولون يف ذلك شعرا ،أو تتضمن مكاتباته مع خالنه وأصـفيائه               
 .مراجعة ، أو بيان قدƇ ُوّد مجعهم 

،قد خلّف على الرياسـة     هǾيل بن عبد امللك     أصحاب السهلة ،فكان مؤسس دولتهم       أما بنورزين؛      
 وقد طال أمـد حكمـه   )هـ496.ت( رزين ،ذا الرياستني حسام الدولة أبا مروانعبد امللك ابن هذيل بن  

وȭـان ذو الرياسـتƙ منتـɂȾ فǺـارهم وȖȩـǢ           (( حىت بلȠ ستني عاما قال عنه صاحب القالئـد          
أȩصرا عن ǩلقي الراية،وȩد أǭبǨ منȾما نبـǾا ǩـروȧ           ولȼ نȚم ونثر ما ȩصر عن الȢاية،وɍ      ...مدارهم  

ǘȭ ǡشرǩ ادȮǩوسا ،وƽ2سا و.(( 
 .            ورويت له أشعار يف أغراض متعددة، يدور معظمها حول الفخر، والوصف والنسيب

   : ]اخلفيف:[          ففي اجملال األول يقول مفتخرا بنفسه 
Ǩِميłي مŃحłم ȳِاŁنɊا ِلŁȾƌلǊȭ        ŅسǈƦ يف ŃǨعŉمǈƟ ŅلكŁا مŁأن 

 ŅȳǈɎȭ يف وȩِتȼ وسȮłوتِذهŃنŅ وِحȮمŁةǆ ومŁضŁاء        و:ِهي
           جاعال نفسه يف مرتبة عليا ،اليبلغها إال من سعى إليها سعيا حثيثا ،طالبا من الذي يريـد إدراك                  

  3] :البسيȔ:[مرتلته أن Ʒكيه يف الكرم والشجاعة ،والقلم ،فيقول
ـĊيŁر مłحŃتŁفل     وهłـمŃ علɂ مŁا عŁِلمŃتم أفضلǊ ا ǈِزين غŁر ǈأهل łتŃــمشأوŁمćأل  

ȳرǈȮال ɁŁدŁوا مłازŁوا حǊوِبقłس ǐنوا،وإنǐوا      أغǊلǞِłس ǐوا وإنłنǐوا أفłوِربłإذا ح Ņȳوȩ  
Ýȳـدǈȩ ǈɎِبــ ɂŁعŃسŁي ŅدŁأح ǐلŁه،ŁاتȾŃيŁه      ǢŁسبǈɎا ِبŁليŁالع Ƃإ łǨŃيǈقŁǩŃا ارŁوم  

  لسŉيȤِ والقǈلǈـمفمŁنŃ يŁرŃȳł جاِهداً إدراكŁ مŁنȂِŃلƔ      فǈلǐيŁحƗȮِŃ يف النŉدɁŁ وا
ȭان غيثا للندɁ ،وليثا علɂ العدا ،وبدرا يف اǂفـل          ((         ويف هذه املعاين قال عنه الفتǴ بن خاقان         

،تسري املتنƑ" أنا  " هذه األبيات جند     وحني نتأمل 4.))وصدرا يف اƨحفل،ولȼ نȚم ونثر ما ȩصرا عن الȢاية        
اجتمعت فيه صفات Ʀس لو توافرت يف شـخص لبلـȠ           فيها سريانا واضحا،وافتخاره بنفسه لدرجة أن       

  .الكمال البشري 

                                                 
  1/49 ، السابق ـ المصدر  1
 53ـ الفتح بن خاقان ،قالئد العقيان ،ص  2
  .2/111 ـ المصدر نفسه ، 3
  .53 ،ص نفسه ـ المصدر  4
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       أما يف الوصف ،فيبدع يف التصوير حني يؤْنسن الروض ويبعث فيه القدرة على إيقاȗ النفوس حينما                
     Ǵويزداد حسن تصويره أكثر بتشبيهه النسياب املـاء        . يكسوه الطلّ،وتتراقص األغصان وقتما تالمسها الري

ـْبرد كسرته راحة الريǴ ،وصفاءه حبسام صقيل جمرد ، على أوتار محائم غُـّرد ،يف جو يبعث                وجريانه مبِ 
  1]:البسيȔ:[على االستمتاع باحلياة،واقتناص امللذات يف قوله

  وŁرŁوȭ ąȏسŁاłȻ الȖلƌ وŁشŃياً مłجŁدŉدا      فأضحɂŁ مłِقيمńا ِللنفوȃِ ومłقǐــِعدا
Ǌغ ŃǨƋلș łǴالري ȼŃتŁافحŁا صǈِميـداإذ Ǣِالعص Łضرِمنłيف خ ŁȌȩِواŁر     ȼłونłص  

  إذǈا مŁاانŃسيŁاłǡ املاِء عŁاينǨŁ خلتȼŁ      وȩد ȭسņرłȼŃǩ راحةǊ الريǴِ ِمـــبŃرŁدا
ŃǨنȮŁس ǐــرداوإنłِن جŃاملت ǈايفŁص ɎِقيŁا صńامŁسłح     Ȼصفاَء ŁǨŃسبŁح، ȼعن   

ōسŁـنłي ăـَا     ِغناء   ينا الŁȢريŁȐ ومŁعŃـــبŁداوغنŃǨņ بȼ وłرłȧŃ اƩمŁائِم حولن
وله يف خليȔ ودع ، وأسال فراقه الدمع ،سكب عبد امللك بن رزين ألجله عواطفه امللتاعـة ، ودموعـه                    

 2]:الطويل:[السيالة على فراȧ األحبة الذين خيشى أحلاظهم إذا سلت سيوفها أكثر مما يهاب سيوف احلرب 
ŉدŁو ǈلةŃيǈل Łنǐفǈƨِن اǐفłي Łمعŉالد țِŁدłــعŁمŃدŁم ǈانȭɍ Ǣِوا بالقلłلبǈقŃا انǈـوا       إذłع 

łــــعǈنفŁة يŁدامŉالن ǊولǊȕ ɍو ǆيلŁƤ       همŁعدŁبłƎŉالصɍِريȖتداِء الǐاغȭ واŁرŁس 
łـعŁسŃوǈِةأȖسيŁالب ȏدري ِمن األرŁوص      Ɂاالنو Łات ِمنŁِل الفادحŃمŁِبح łِضيقǈأ  

ņنǚارفـǾالِع ŁțǎɎŁخ łǨنǊȭ ǐوإنƗــ      łــعǈلŃǺłي ŁسŃيǈالŁِمن العلياِء م łǨŃِبسǈل    
łـعƋȩŁوŁǩǈأ ɍو ɂŁشŃخǈأ ɍ ǡِŃرƩويف ا       ȼłشيــتŁيفًا خŁس ǊȗـاƩاأل ǨِƋلŁا سǈإذ 
"  املȚفـري  "وإذا وجلنا حاضرة بطليوس ،وجدنا بين األفطس ،ومن أشهر رجاهلا املظفر صاحب كتـاب             

ملظفر بن املنصور أبو حممد الذي شهدت اململكة يف عهـده شـيئا مـن                ،ومنهم ابنه املتوكل بن ا     املشهور
،وأمر األياǢ  ȳ واƨنود ،وعقد األلوية والبنود    ملك جنņد الȮتائ  ((  ذكره صاحب القالئد قائال   . االستقرار  

فأمترت ،وȕافǨ بȮعبتȼ اɇمال واعتمرت ،إƂ لسن وفصاحة ورحǢ جناǡ للوافد،وساحة ونȚم يȂري             
ــيم ــدار النȚــ ــȼ ســــري النــــسيم بالــ ــر ǩــــسري رȩتــ    3..)) ،ونثــ

 كان املتوكل قد ُعـرف عنه نثره أكثر من شعره ، إال أن صاحب الـذخرية ،وصـاحب القالئـد                    ذاوإ
 بـيـابŃرǥ ،ختم هبا رقعة نثرية كان قد أرسلها املتوكل أيام سلطانه            4وصاحب احللة قد أوردوا له قصيدة       

،يصب عليه جام   لس أخيه املنصور   فيه حدث مبج    أن بلغه قْدحŅ   إىل أخيه Ʒي امللك املنصور يف بطليوس بعد       
وما كان يسديه ألخيـه مـن       ياه باألخّوة اليت كانت Ɵمعهما      لومه ، وعتابه على ابن أبيه وأمه ، مذكرا إ         

                                                 
  .2/111 ـ ابن األبار ،الحلة السيراء ،  1
  2/112 ـ المصدر نفسه ، 2
  .37 ـ الفتح بن خاقان ،قالئد العقيان ،ص 3
 .104 / 2وابن األبار، الحلة ،. 41 / 2والفتح بن خاقان،  القالئد ،.   648 ،ص 2/2،ابن بسام ، الذخيرة : ـينظر  4
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أفضال ،آمال يف كل ذلك أن يطفىء نارا يف قلبه حمرقة قبل أن Ʒم احلمام فيشكوه يـوم احلـشر للملـك                      
 .العدل 

 القصيدة ـ اليت تعتƎ نفثة مصدور ،انتهى اجلفاء به منتهاه ،وبلȠ به أقصى مداه ،واليت تبلȠ حوايل  فمن هذه
  1]:الطويل:[أربعة عشر بيتا يف املصادر اليت أحلنا عليها ـ نقتطف ما يلـي 

 
 مŋا وȩدŃ عŁِلمłوا فǈضŃلي يłِنيǊȖونŸ ǈ ذłȾ         ǈمŃ     ـمŁا بŁالłȾǊمɍ Ń  أǈنŃعŁمŁ اهللاć بŁالǈـف             

 وإنōيَ ألرŃجłو أنǐ يŁسłوَءهم ِفعŃلــي       لƋةً     ـيłِسيǊǞونǈ يف القǈوŃِل جɎŃȾŁً وض              
ـǈȕِـŁȢاŅȳ ،ِلǈǞاȭِ ، ŅȳرŁاŅȳ ِبŁȂعŃم                سŁواسيŉةǆ ،مŁا أǈشŃبŁـŁȼ اǊƩولǈ بالـقǊبŃل     Ⱦم     ـ
            ŃنǞِǈل    ŃǨǈȖŁخǈɎـوافłاعǈذǈا أŁا مǎان حقȭ       ِدهاِ رجŃعŁغايِة العلياِء ِمن ب Ƃإ Ċليـ 
 َ ɇتƞِ ąاǈ أǈعŃيŁا الصŉنŁاديدŁ ِمن ǈȩبŃـلي         "ـȼـوإنōي وإنǊȭ ǐنłǨ األخريŁ زمŁان"           

 ـلƍرłوŁيŃدŁكŁ بِالعǘȭ، ŁوŁȃ اِلقǈɎ مɎŃȾŁً      وɁ     ـƋفيŁاأيŁȾŊا السŉاȩي أخŁاȻ علɂ الن
 ِليــفǈِمثǐِلي ǈɍ يłقلɂǈ ،وِمثلǊك ɍ يŁق        نا  ـِلنǐȖłفɂَء ناǈراً أǊ ضŃِرمŃǨŁ يف نفǊوِس

Ńصǈي أǾال łǨŃسǈلǈـأ     ȻادŁا ِودńدمȩِ Łفاك      Ǌثِر والقǊȮيف ال Łاألمر Łإليك ɂǈـوألقÝǎل 
ŁخرƌǾال ŁركņيŁصŁبوŁȢـ الǈȔي      Ȼِلدهـِر      Ýƃ ŃنŁم،ǈɍ ÝŁȳاليو Łكłا غريńخرǊذ ƃ ŃنŁوم 

   ƃلǊȩǐ ِلمŁنŃ أشȮو صنيعك ȩ:ÝŸلƃ ǐ       وȩدǊȭ Ńنłǩ ŁǨشȮِيƗ إذǈا ِجłǨǐǞ شاȭيńا   
ـَفب                سŁأشȮŃوكŁ يوŁȳ اƩشŃر للمŁِلِك العŁدŃل   Ɨ      ـاِدرŃ إƂ األćولɂǈ ،وإƋɍ فǚنŉـ

 الشعراء املشاهري من أمثال خوانية ترمجانا ملدى شاعرية املتوكل ،وأخذه من دوحة         وتعتƎ هذه القصيدة اإل      
 " .وإين وإن ȭنǨ األخري زمانȼ  " هنا من خاللا الذي تبدو روحه حاضرة هاملعري

، ملّا الǈَمُه قومه عن كثرة " ديْناملقنع الِك"كما Ơضرين ـ وأنا أتصفǴ هذه األبيات ـ معاين الشاعراألموي   
 ] :الطويل[  اليت سّد هبا ثغورا ما أطاقوا هلا سدŋ ا 2ونهدي

 يłعŁاǩِبłِني يف الدŉيŃِن ǈȩوŃِمي وإمنƋــا        دłيłوِني يف أشياَء ǐȮłǩِسبłȾłمŃ حŁمŃدا
لذلك Ɓ يكن ابن املظفر قليل احلȘ من قرض الشعر ، وهو الذي صاȟ هذه املعاين صياغة املـتمكن مـن                     

 . أنه ناثر أكثر منه شاعر الصنعة على الرغم من
 ارتضعوا  عن جدŖُنعذǈر إذا ما أغفلنا بيتا ُعـرف آله بقول الشعر أباǄ وأثناء احلديث عن امللوك الشعراء ، ال  

 بل  ئهمن لبان الشعر العرŸ ،وتوارثوا قوله جيال فجيال ؛ ذلك هو البيت العبادي ،الذي سنقف مع أحد أبنا                 
 .البحث  وهو ابن عباد املعتمد على اǃ أشعرهم مجيعا من خالل هذا 

                                                 
  .2/105،104  ـ ابن األبار ،الحلة السيراء ،1
  .421عمر فروخ ، تاریخ األدب العربي ، ص :  ـ ینظر  2
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وإىل أن ȔƲ الرحال يف بيته الكرƇ ـ بعد هذا املدخل الذي اقتضته طبيعةاملوضوع ـ نعود قليال  إىل أبيه   
 )الǾخريǥ، القɎئد اƩلǎة والنفǴ   (  لنقف على مدى شاعريته من خالل املصادر اليت اعتمدناها           املعتضد باهللا 

  .على وجه اخلصوص
أبو القاسم حممد بن عباد قد توىل األمر ـ بعد أبيه ـ سنة    ∗فاملعتضد باǃ عباد ابن ذي الوزارتني القاضي  

ـ 433(ثالث وثالثني وأر بعمائة      ،وباملتنـاقض  ، ُو صف باجلبار    وتسمى أوال بفخر الدولة مث باملعتضد         ) ه
ثل البعيد ،طالت يده واتسع بلده يقضي       ولكنه Ʒسن تسيري أمور دولته، وباملتهور الذي يتحاشاه القريب م         

هناره يف تدبري األمور، وليله يف متلي السرور يقال إن له شعرا ينفث به فيما يعّن له من أمر ُجـمع يف ديوان                      
 1.وموزع يف موضوعات خمتلفة من وصف و نسيب ،وفخر، وغري ذلك

الشدة يف احلكم ،والترف والبذǷ الـذي       ƶمع امللك إىل جانب الدهاء يف السياسة، والقسوة يف املعاملة ،و          
يسبغه على ندمائه ذاكرةǄ واعيةǄ ، وقرƷة شاعرية طيبة ، جعلت معاصريه يضعونه يف مراتب أبرز الـشعراء                  

ـ  ((قال عنه ابن األبار   أدƅ نȚـر   ونȚر مع ذلك يف األدǡ ـ ȩبل ميل اهلوɁ بȼ إȕ ƂلǢ السلȖان 
    ȼذهن ǡلثقو،ȼبع حصل منȕ ɂȭع  بأذȖȩ ɂإمعان يف            عل ɍد هلا ، وȾعǩ ا ، من غريȾعلق ǥغمارهـا   ة وافر 

أعȖتȼ نتيجتȾا علɂ ذلك ما شاء من Ơبري الȳɎȮ ، وȩرȖȩ ȏع من الـشعر               ...وɍ إȭثار من مȖالعتȾا   
  2)) ذات Ɏȕوǥ ، يف معان أمدȼŃǩņ فيȾا الȖبيعة ، وبلȠ منȾا اɋرادǥ ، واȭتتبȾا األدباء للƎاعة 

 Ʒسب نفسه خري غها املعتضد يف قومه ، واملرتلة اليت وضع فيها من قبل معاصريه ، جعلتهولعل املكانة اليت بل   
  3] :البسيȔ :[ ،فيصرح بذلك قائال امللوك

ȳرȮلس الƭ هلا يف łǨŃد جلسȩو        ąȳدȩ ɂعل ŃǨامȩ ـدȩ Ǌǥي السعادǾه  
Łوالع ǡŃرłالع Łȳزما ƗǐȮـƍحسنـا       فـل Ɂي بالورȾَـ   ـجـمفǚنǐ أردŃتŁ إل

  فǚنņي ɍ عدŁلłǨǐ الدهـرŁ عن حسـن      وɍ عدلŏ łǨǐم عن أȭرȳ االـشيـم
   عـدȳ∗أȩارłț الدهرŁ عنȾم ȭلƋ ذي ȕلــǢ     وأȕردł الدهرŁ عنȾم ȭلƋ ما

فمن خالل هذه األبيات نتبني اعتداد الشاعر بنفسه ، وافتخاره مبقدرته على أن يتملك زمام العرب والعجم                 
البا توفيȨ اǃ يف ذلك املسعى ، وسوف لن يدخر جهدا يف سبيل الوصول بالناس إىل أحسن                 على السواء ،ط  

                                                 
ى القضاء في حياة أبيه إسماعيل، ثم انفرد بالحكم تول. هو محمد بن إسماعيل بن عباد قاضي إشبيلية ، آان من أهل العلم والعنایة برجاله  ∗

 هـ ، ودفن بالقصر ، فخلفه ابنه عباد الملقب 433توفي في جمادى األولى  سنة . وآان هو المؤسس الفعلي للدولة العبا د یة . والتدبير بعد أبيه 
 .، وما یليها 2/34ابن األبار ، : ینظر .بالمعتضد باهللا 

 .، وما یليها2/43 الحلة السيراء، ابن األبار،:  ینظر- 1
  .2/42 ـ ابن األبار ، الحلة السيراء ،2
 .2/45 ـ المصدر نفسه ، 3
 .هنا زائدة "  : مــا  " ∗
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حال ، ولو كلفه ذلك مقارعة الدهر ، وهو الذي ƹلك على نفسه تغيري حياته بيده ؛باليōها ƛديـدها ، وال                     
   1]:الطويل :[قول سيما إذا كان اجلود والكرم Ƶا ثوباه اللذان يبدل هبما طريفه بتليده ، ويف ذلك ي

  أجـدņدł يف الدنيا ǭـيابا جديــدƶ       ًǥدņدł منȾا اƨودł ما ȭان باليا
    وɍ مـرƝ ņلǊ الناǎȔȩ ȃ ببالياــــƔ  فـما مرƝ Ÿ ŉلƝ ǆاȕِرمȾج

ن ومْن يتصفǴْ حياة املعتضد بن عباد ƶْده يفرȟ األموال على الشعراء املّداحني إفراغا ،ليبدَو يف هيئة م
العظمة السلطانية  ، وينفȨ مع ندمائه يف جملس اللهو واملتاع ما كان بيده ،يف سبيل كسب اǂامد ، ولو 

  2] :الطويل : [ مهجته ، إذǐ يقول  الثمنكان
ȳضــرا ŉيف األعداء شـر łدȩِو Ǌوأ            ȳمقـا Łخيــر ȳاأليا ɂعل łȳـوȩأ  

Ńسȭ يف łنفقǊوأǢِامِدǂا łم ŁجȾ   Ɣميِل ِح      ـــƨر اȭƍǾان يف الـȭ ولو   Łاميم  
 يتقارضـون   ل كان يبيت لياليه مع الساهرين         وƁ يكن امللك يغيب عن جمالس األنس اليت ال تـنقطع ، ب           

ȭـان هـو    (( :  ، حىت تكاد تذهب حبيائهم وجالهلم ، فقال عنهم ابن بـسام              الشعر ، ويتعاقرون اخلمر   
    Ʀ مőلون يف خلواƟير ȻǗوجلسا        ǡال األسلوƤو ، ȧوǾة الȩاية يف رȢمن     ريات هي ال Ȼشعر țا أودƞور

ǥس العقيدƹ 4] :جمزوء الكامل [ يف قوله 3))املعاين ما  
ŃاشŁرŃوج ɂعل Ńǡȼِŉالص ŃǳـباŃوان         ǊȚِرŃـوŁن Ƃإ Ńـَر ȩاأل Ńǳـا  

  ŃǳـȖباɍǈصŃـلǐ بِامǩ ŃقǊ  جاهـلǆ         ِإنǐ لـكŁواعŃـلمŃ بأنŉــ
فهذان البيتان ـ ومثلهما كثري ـ ƹثالن الصورة احلقيقية  من حياة جل امللوك ، املتهالكني على امللـذات    

  .املنغمسني يف الشهوات ، املنفقني مما Ɵود به خزائنهم اململوءات 
 إال أن هذه الليايل املاجنة اليت كان Ʒياها املعتضد وأصحابه ،Ɓ تكن لتقعده عن واجبـه ـوإن Ɓ يكـن   

ـ  ،ويف رئاسة ،وعن جمده الذي اليفرȓ فيـه يف ساحات ال مبستطيع والراغب يف أن يقلع عن إدمانه للذاته 
 5]:الطويل :[ ذلك يقول

  ŁدامǊمرك إين باملŁلعǈȩ ةŁال        وإين ِلمņـــــوŁا يŁوȾŉالن ɁŁدامǈلف ɂņالــع 
 Łزم łǨمŁسȩŁƙاين بŖدȭ Łوراح ǈِلـــة         فŉأِيلرŃأس ŁصǓ ǢيƍȖولل Ņالـحار 
  ŃمǊاي علِسفأ ɂƋǾللƋِوات واللȾȭِفا عا    ŃضǊحي ِبواŁاحاِتسŉالري ǈاسة أŃتالخ  

       ŃولسłǨا عل ɂدماِنـɋǈأ ćǈغفلłب ŃȢŁي    Ɣ  ِم   ŁِدنŎا ƍإين Łيف املع ǈمل ƃاŃالـَــتح  

                                                 
 .2/43  ـ ابن األبار ، الحلة السيراء ، 1
  .2/44  ـ المصدر نفسه ،2
  .87 ،ص ،تاریخ الفكر األندلسيangel gonzalez palencia ـ آ نخل جنثالث بالنثيا  3
  .30 ، ص 2/1 ـ ابن بسام ، الذخيرة ،  4
  .2/46  ـ ابن األبار ،الحلة السيراء ،5
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سن ،وأجود ما قاله املعتـضد الـشاعر يف           رأياƵا من أح    1كما يورد ابن بسام ، وابن األبار كالƵا بيتني        
            2]   : الطويل  :[   جملس أنسه وشرابه 
    ŁشŃربŁنا وجǐفłنƋالل Łيل يǊسلȢǊȭ ǈِبحل           ȼماِءŉالص ŉوالن ǳباłسيمłيـقȩر   

Łهــا            فضłارŁǺłا بŉِر  أمŃبōالتȭ ă ةǈقņتŁـعłم    ŃǺŉوأم Ņا ِجمłسمǈا فȾيȩدłق  
وله يف النسيب شعر يضمنه آالمه اليت يكابدها من اهلوى ؛ فيشكو مبدامعه حب حبيبته ،بعـد أن يـصفها                    

  3]:الطويل :[ بأوصاف حسية ؛بعينيها الغزاليتني ،ونورها املشرȧ ،وقدها املياس،قائال 
Łرعćاهللا ɂŃنŁم Łي Ńصǈادي ِبلǘف ɂōحبŁس       ȼńعريŁِما،وع ƗيłȼنŁيف ج ŉِةنǊلد اخل  
ǈغǊاليةȂŃالعيني ǈƽ، نǊالسية ŉـــنا        سǈالق ǊصنيةǊن غŃفيŃدōالر Ǌثيبيةǈȭد  

  دأعŃلمتȾłا مŁا ȩد لǈقيłǨ ِمنŁ الوŁجŃي        وشȮŁوتł إليŁȾا حłبŁȾŉا ِبمدŁاِمع
  4] :جمزوء البسيȔ :[ مجيل وصفه للـياسـمني  ويف معاٍن أَمدŉْتُه فيها الطبيعة 

  ŊȐلسŉماء ŁǩبŃيǢŁ يف انا الŁȢـȭ         ŊȐوŁاȭȭـأمنƋا ياƧينłـ
    ȼوانِبŁر يف جŃـمƩا łȧـرȖوال  Łع ȼŉـسŁراَء  مǾع ōدǺǈȭ ŊȐ  
  

   :خصائȌ شعر امللوك  ـب

 إن األبيات الشعرية القليلة اليت أشرنا إليها إثباتا ملساƵة احلكام يف احلركة الثقافية ،إبان فترة                          
ت كلها تدور يف حماور مشتركة ،وبنسب خمتلفة ،وقبل التطرȧ إىل هذه اخلصائص تـستوقفنا               كان الدراسة

إشكالية بارزة لدى هؤالء احلكام الشعراء،املتمثلة يف قضية املؤالفة بني احلب ورقته وبني العنـف وقـسوته        
ذي بلȠ به األمر يف قسوته       ، ال  "املعتضد بن عباد  "ولعل خري من منثل به يف هذه احلالة املسترعية لالنتباه هو            

    Ȕيشهد ـ  فيما نعلم ـ باألندلس قاطبة كونه أودع ـ يف جوف قصره و وس Ɓ والتمثيل بأعدائه مبلغا
منـها رأس  ؛حديقة مؤنسة لديه مفزعة مرعبة لدى غريه ـ هام امللوك الذين أبادهم بسيفه مباهاة وافتخارا  

 احلجاب ؛ابن خزرون ،وابن نوح ، وغريهم ،مقِابلة لرأس          ورǗوسبد اǃ الƎزيلي ؛شهاب الفتنة      حممد بن ع  
إمامهم اخلليفة Ʒي بن علي بن محود، مسبغا عليها أنواع الطيب ،وأسباب النظافة للثواء ال للكرامة فهـذا                  
الرجل الذي Ʒمل بني جنبيه هذا احلقد املكني  وهبذه الدرجة ،جنده يف شقه اɇخر مفعما باحلنان، واحلـب      

                                                 
 .49/ 2وابن األبار، الحلة ،. 31،ص 2/1ابن بسام ،  الذخيرة ،:  ـ ینظر 1
  .31 ،ص2/1 ـ ابن بسام ،الذخيرة ، 2
  .48 ،2/47 ـ ابن األبار  ،الحلة السيراء ، 3
 .29 ،ص 2/1ابن بسام ،الذخيرة ،  - 4
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كه ويصري به مأمورا بعدما تعلم أاليكون إال آمرا فينساȧ يف هوى حمبوبته ،وتأخذ الغرية عليهـا                 الذي يتمل 
 1]:الطويل:[من قلبه مأخذا ،فيقول

ńوŁه Ƒǐلȩ ɂلŁع łــورłجŁِجييłوي Ɂِمـيـــرǈأ ŁǢبيǈƩا Ƌِني إنłرłمǐأŁوي        
ـĊـȼِ ِمنŃ ِلحŁاșي صيŁانة ـćـوروأǐȭǊـِرمȼł ،إنƋ       أǈغارł علي      املǊِحŉǢ غǈي

  2] :الطويل :[بل قد صار الدهر عنده طويال إذا ما غابت عنه ،قصريا إذا ما التقت به 
ـĊِر   يǊȖŁولǊ عŁلــيŉ الدŉهرł مŁا Ċ Ɓ أŁȾȩِǈɍǊا      ويŁقǐصłرł إنǈȩǈɍ ƋيŃـتـŁȾا أǐȕǈـوŁلǊ الدŉهـ

تعتƎ من حمصالت البيئـة  األندلـسية ، الـيت          ) فاحلب والعن (إن هذه اإلشكالية اليت مجعت بني النقيضني      
استطاعت أن تؤالف بني ذلك ،مبثل ما آلفت بني التالحم وبني التنافر يف اجملتمع ، وكان بذلك مزاج هؤالء                   

  .كان هلا دور كبري يف تلطيفه اليت احلكام متراوحا بني الشدة والصفاء ، حيث الطبيعة 
     Ȕامللوك الشعراء    ،وتتمثل يف   اسية  خاصية أس فمن هذه اإلشكالية نستنب Ɂلد ǥدȩفة املتوȕوا    العاƎالذين ع 

بصدȧ ـ يف فترات من حياهتم ـ عن معاناهتم ، وعن أحاسيسهم املختلفة مبقطوعات غزليـة مـشحونة     
بالعاطفة ، وليس هذا فحسب ،بل عƎوا يف كل ما قالوا يف غرض النسيب عن خـضوعهم املبـالȠ فيـه                     

لك عند املعتضد صاحب القلب القاسي ، واألمر نفسه جنده عند ابنه املعتمد الـذي               للحبيب ،وقد رأينا ذ   
  3]:السريع: [ صبابته  ،متمنيا تعجيل لقياه ،يف قوله وبهيشكو إىل حمب

ȼِلǐِمث ąائمŁه ŖǢِحــłم Ƃإ            ȼŁبابتŁو صǊȮŃشŁي ąاِشــقŁع Ńمِِن  
           ȼِفــǐِإل Ƃإ ŌǢŁا صŁــمłهǈɎȭِȼِلŃصŁو Ƃن إǔـŃمǈș، ǆانŉرŁح   

ȼِلǐȮŁش Ƃإ  ǈلǐȮŉالش ǡِĉِرǈȩا             وǈǾا ِبǾŁه ŁعŃمŁج ǐلōجŁع ņǡŁـَـار   ي
ومن وصف املشاعر اإلنسانية ، اليت خيلعها امللوك الشعراء على حمبوباهتم  ،بأوصاف خمتلفة ،إىل خاصية                   

 ،كما عرفناه عند عبد امللك      وصȤ الرياȏ والȂهور   وهي   أخرى تقتضيها البيئة األندلسية ،وتكاد تتفرد هبا      
بن هذيل بن رزين ،يف وصفه  لروض كساه الطل ، وعند امللك املعتضد بن عبـاد يف وصـفه لليـاƧني                      

4]:جمزوء البسيȔ:[بكواكب يف السماء 
  

ņȐŁيŃبŁǩ ماِءŉيف الس ǢــȭاŁوȭ              ŊȐـŁȢال ǈناłينƧاŁا يŁـــمŉأنǈȭ  
املترامية األطراف تعقد جمـالس      سȔ هذه املظاهر الطبيعية األندلسية اخلالبة ، وعلى ضفاف أهنارها         وو    

اللهو والطرب، وال يكتمل ذلك إال مع الغناء واألدب ،فيسترسل الشعراء يف الكالم ،ويتبارى املتسابقون يف                
  .،ويفخرونأيهم بالشعر مفتون،فينƎي امللوك مرƟلني مقطوعات يصفون فيها اخلمرة 

                                                 
 .2/47 ابن األبار ،الحلة السيراء ،- 1
 .2/49 المصدر نفسه ،- 2
 28 الدیوان، ص- 3
 29 ، ص2/1 ابن بسام، الذخيرة، - 4
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،يقول  ،وتعاطيهم إياها يف جمالس أنسهم     فأما عن األوىل ،فقد وصفوها بأوصاف شىت  ،دالة على شغفهم هبا           
1]:الكامل:[املعتمد

  

  لǈوŃ زłرŁǩŃـــنŁا لǈرŁأǈيŁǨŃ مŁاŁǩ ǐƁعŁȾŃـد      ذǈوŁǡŃ اللƌجŁيŃِن خŁِليǈȔ ذǈوǡِŃ العŁسŃجŁد
                  ǈاȾǊـلōمŁجłي ŅȤــǈȖłمدنŃجŁي ǐƁ اŁم ŁمŃِجس ǈȘǈفŃحŁِلت ŃدتŁمŁا      جŁـع مȩِاǈفق    

 ȭثرǥ املقȖوعات  عليه واضحة ؛ألنه وليد الساعة ، إىل جانب           غلبة اɍرƟال  واملتتبع لشعر اجملالس ، ƶد       
 اليت تشكل الـصورة الـشعرية       ǩضافر األلفاȗ ،مع  سعة اخليال ، أضف إىل ذلك      ȩلة القصائد الȖوال   مع

وساقيها مـن   احلواس مجيعها ـ يف غالب األحيان ـ ،وƹتزج وصف هذه اجملالس بوصف اخلمر  فتحرك 
  . اجلنسني

ر امللـوك فـǚن مجـيعهم معتـّد         وأما  عن الفخر ، وباإلضافة إىل ما ذكرنا يف سياȧ احلديث عن شع                
عبد امللك بن هـذيل     ،ذاكر أفضاله على غريه ،معتƎ قومه خري األمم ،على Ʋو ما رأينا يف مقطوعة               بنفسه

2]:البسيȔ:[الذي يقول فيها 
  

  شŁأǈوŃتł أǈهŃلǈ رŁِزين غǈريŁ مłحŃتŁِفل      وهłمŃ ،علɂ مŁا عŁِلمŃتłمŃ ،أفǐضلǊ األćمŁم                  
أو ما أنشده املعتضد الذي دافع عن حياض جمده بسيفه ورحمه اللذين قّصر هبما أعمار عداته ،موسعا بذلك                  

  3]:الطويل:[رمه ،وهو القائلسبل جوده وك
ـǈȩ ɂَسŃر   حŁمŁيłǨŃ ِذمŁارŁ اŎِد ِبالِبيȐِ والسŊمŃر     وǈȩصŉرŃتł أعمŁارŁ العłدŁاǥِ عل

  شياَء يف العŁلياِء ضŁاŏ Łȧاǈ صŁدŃِريَألووŁسŉعłǨŃ سłبلǈ اƨوِد ȕبعńا وصŁنعŁـة      
ثل يف املكاتبات  اإلخوانية ، كاليت كانت        وآخر موضوع ƹكن أن نضيفه إىل املوضوعات السابقة ،يتم            

بني املعتصم بن صمادح ، وبني الشاعر ابن عمار ،حينما حدثت بينهما جفوة وكتب األول للثاين جماوبـا                  
  4]:جمزوء البسيȔ :[ومراجعا 

ǳبـــاņالص Łسـاء معǈــل املŃأص        Ȼـِر ـَـِاضـɎً يف شȮłـ      يŁا ف
  ŁجŃȾłِبم ŁǨــǐقǈفŁر َǎɎŁه ÝǳاŁــرŊم يف   السĉƌـــلȮالت Łعند         Ɣِـ  ــ
   ǳـــاŁمņالس Łِمن ŁسŃيǈل ȼِــƋاللŁم         وȭ ِدŃبعćـ  إنƋ السŉـمŁــاŁǳ ِبـ

ألخيه Ʒي املنصور ، املشار إليها ،واليت كثريا ماتكون أشعارا ،ويف مناسبات             أو مكاتبات املتوكل بن املظفر    
  : حللة السرياء قوال قرأه يف كتاب الذخرية البن بسام قائال خمتلفة،كما أورد صاحب ا

                                                 
 74 الدیوان، ص- 1
 2/111 ابن األبار، الحلة السيراء، - 2
 2/43ابن األبار، الحلة السيراء،  -3
 2/85المصدر نفسه،  - 4
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 ɍ أنسɂ واِهللا خȔ املتوȭل Ǿŏين البيـتƙ يف ورȩـة بقǐــلة            :أخƎين الوزير أبو ȕالǢ بن غاȩ Ƅال        ((
  ƙǩالبسا Ȑما من بعŏ ǎƃإ Ǣتȭ دȩو، ǢرنȮال ] Ȕجمزوء البسي:[ 

Łـا            وŁـنŃإلي ąǢالȕ اŁأب ŃȐــŁȾـŃـَـاان  اسŃقǐȔ سłقوǈȓ النņدɁ علين
ـĊم ȮǩـنŃ حاضرńا لدŁيŃنا  ـɂȖَ          مŁا لـ  .1))فنŁحŃنł ِعقǐــدŅ ِبȢِري  ćوسŃـ

هذه بعض خصائص شعر امللوك  يف عصر الطوائف وقفنا عندها من خالل األبيات واملقطوعات الـيت                     
ض هؤالء امللوك الذين  استشهدنا هبم على سبيل         تضمنتها احللة السرياء ،والذخرية خباصة ، واملنسوبة إىل بع        

التمثيل فحسب،ولسنا نّدعي يف ذلك أننا أمجلنا كل اخلصائص ، و وقفنا على كل ماقاله هـؤالء امللـوك                   
الشعراء ،ولكن حسبنا أننا  اقتطفنا أبيات ،رأينا أهنا دالة على موضوعات أشعارهم املتعددة وإن Ɓ يكـن                  

 وابن زيدون ،وابن    ندلس الكبار من أمثال ابن دراج       ا نظموه إىل مستوى شعراء األ     هؤالء امللوك لريقوا فيم   
  . عمار  ، وال ابن عباد املعتمد ،فǚهنم قد أجادوا يف موضوعات ،وتكلفوا يف أخرى جماراة للشعراء اɇخرين 

 
3ȤوائȖ1141 ـ 1019/ هـ536 ـ 400:(  ـ ملوك الȳ (  

ألسرة  أفراد رȓ عقدها بسبب الفƒ واالضطرابات اليت أذكى نرياهناوانف ملا اهنارت اخلالفة األموية  
راح عدد من األسر القوية إىل االستقالل باحلكم يف أقاليم ومقاطعات أندلسية  األموية أنفسهم،
عشرين ưلȮة حـوايل - فيما يذكر املؤرخون- بلȠ عددها،واليت’’ưالك الȖوائȤ’’خمتلفة،عرفت بـ

  :وكان أƵها 
     :لدولة الȂيريةاـ 1  

 حبـوȃ بـن ماȭـسن    _وهي دولة بربرية _  ،أسس هذه الدولةهـ.403 عام *  يف غرناطة ومالقة     
تويف  وملا. استوزر كاتبا يهوديا اƧه إƧاعيل بن نغرالة        وووسعها بعد أن ضم إليها قـƎة ،وجيان وغريƵا         

منهم ؛  حروبا كثرية على جريانه لتوسيع ملكه      ابنيه املدعو باديس الذي شن       دخلفه أح هـ  .428املؤسس عام 
  . ين تغلب عليهم،وهو الذي قتل جماهـدا أمري املرّية ،ووزيره الكاتب البليȠ ابن عباس ذبنو عباد ال

وعلى أيديهم كانت هنايته مع مجاعة من        _والسيما يف وزارة ابن النغرالة      _ من شأن اليهـود      باديس أعلى
ـ .459قومه سنة    ا له يدعى عبد اǃ بن بلقني الذي أخذ منه املرابطون مدينة غرناطـة عـام                 خملفا حفيد  هـ

  .هـ.484

                                                 
 2/107، السابقالمصدر  - 1
  یاقوت الحموي    ( مدینة باألندلس ، عامرة ، من أعمال رّیة ، سورها على شاطئ البحر ، بين الجزیرة الخضراءوالمریة :  ـ مالقة  *

  ).43،ص1979 ، دار صادر بيروت ، 5     معجم البلدان ،ج
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 ،مث القاسم املأمون أخوه الذي ثار عليـه ابـن           علي بن ƥود الناصر    أول من بويع منهم يف قرطبة               
ـ . 413  عام1أخيه Ʒي بن علي مبالقة ،واستوىل على قرطبة        ـ   ȳ .1016 /هـ ري مالقـة  مشلت مملكة هذا األخ

هـ .427اجلزيرة اخلضراء املرّية ، شريشن وسبته ، وملا مات Ʒي بن علي يف إحدى معاركه مع بين عباد سنة                  

  .فه أخوه إدريس ،ومن بعده حسن بن Ʒيلخ
حروبا طاحنة ،واقتسم أراضـَيهـا اليت استولت عليها أيام عزها األقويـــاءć            عاشت هذه اإلمـارة    

من نصيب باديس أمري غرناطة ، واجلزيرة اخلضراء عاد ت ملِلــك إشبيليـة املعتمد             آنئٍذ ؛فكانت مالقة    
  .بن عبادا

   :ȳ( 2. 1141 ـ 1009 /هـ.536 إىل سنةهـ .400من سنة (* سرقسطة يف:لدولة اهلوديةا ـ 3
 الذي بـويع من قبل أهـل سرقسطة بعـد          سليمان بن حممد بـن هود     أسس مملكة بين هـود             

ثاروا على أمريهـم عبد اǃ بن حكيم ،وُنصـب ملكا لسرقسطة و الردة ،وما بينـهما مـن مـدن                   أن  
بني أوالده اخلمسة ،وكان أبرزهم أمحد امللقـب باملقتـدر           قسم مملكته  هـ.438وحصـون،وقبل موته عام  

 ذلك  الطرȧ ولو أجلأه   ألجل توسيع مملكته إىل اإليقاع بǚخوته بشتـى       ـ سرقسطة ،والذي سعى   صاحب
  .اجملاورة له ليلحȨ اهلزƹة بيوسف أخيه األكƎ  صاحب اململكة النصرانية إىل االستنجاد بردمري

وتركـوا   ،وأكثروا فيها القتل والسƑ   هـ.456باǃ غزا النورمانيون مدينة بربشترسنة     ويف أيام أمحد املقتدر     
وبقي مع جريانه . بعد سنة من اكتساحها  كحامية على املد ينة، وسعى املقتدر باǃ إىل استردادها،وكان ذل     

 هـ،وانتقل احلكـم  .474 يهادهنم بد فع اِجلزى،وأخرى يثور عليهم إىل أن وافاه األجل عام           النصارى تارة 
ـ  بعد ذلك إىل خلفائه ،وصوال إىل آخرهم املدعو عماد الدولة ،ويف عهده الذين كانوا  تسلم منه املرابطون 

  .سرقسطة وأعمالـها ـ ألندلسيةمنتشرين يف معظم األصقاع ا
  
 )م 1085 ـ 1021/  هـ 478 ـ 412 (3:ــواƃ العـامريـةـ م4

  ∗ومرسية وبلنسية ،ودانية وماواالها من جزائـر       وكان حكمهم شرȧ األندلس؛أي يف املّريـــة             
ي معن بـن صـمادح      وبعدها استقل باملّرية أبو Ơ،    Ʒت حكم خريان وزهري العامريني       فأما األوليان فكانتا  

ـٍر هلا من عام    اهرطوآلت مرسية إىل بين      مث ابنـه معـــــز الدولـة       ) هـ.443هـ إƂ   .433( كأميـ
. العامري وابنه إقبال الدولـة       تلقب بفضل اǃ وباملعتصم باǃ ،أما دانية واجلزائر فكانت جملاهـد          الـذي

                                                 
   .94 ، ص1976النشر ـ بيروت ـ عبد العزیز عتيق ، األدب العربي في األندلس ، دار النهضة العربية للطباعة و: ـ ینظر  1
 )، وما یليها3/212معجم البلدان، ... (مبنية على نهر آبير... بلدة مشهورة باألندلس، تتصل أعمالها بأعمال تطيلة، ذات فواآه عذبة:  سرقسطة*
  .96عبد العزیز عتيق ، األدب العربي في األندلس ، ص : ـ ینظر 2
  .12المرجع نفسه ،ص : ـ ینظر 3
  ميورقة ومنورقة ویابسة: ئر شرقية وهي ثالثجزا ∗
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ل العطاءات للشعراء املتـسابقني علـى       لبين عباد يف إجزا    نشطت اɇداب فـي هذا العـــهد مضاهاة     
  .هـ.484سـنة  دام احلكم يف هذه الفترة أربعني ســنة،إىل أن استوىل املرابطون عليها .األبواب

  ):  م1091 ـ 1023/هـ .484ـ. 414 ( يف إشـبيلية ∗ ـ دولة بƗ عباد5
        ŉأس ǈاعيلُ  س الدولةƧدولـة مـن دول         بن عباد ،واتسعت هذه اإلمارة حىت       القاضي إ Ǝأصبحت أك 

ȭان ذو الوزارƙǩ القاضي أبو القاسم حممد       (( وعن املؤسس قال ابن بسام      .الطوائف وأهبجها كرما وأدبا     
                  ȧا سوŏ Ȼعند ȣوي املعارǾول، țبا ǡيف العلم واألد ȼن لư، إشبيلية ɂعل ǢلȢاعيل بن عباد املتƧبن إ

ـ   وارǩفاț ،وȭان يشارك الشعراء والب     ،بـسȖا هلـم وإȩامـة      بȢة الـشعر وحـوك البɎغة     لȢاء يف ص
 .1))...هلممȾم
ȖȩـǢ رحـɂ    ((...هــ   .433د سـنة وملا أفضى األمر إىل ابنه عباد املتلقب بفخر الدولة وباملعتض               

                     ɍو Ǣريـȩ ȼسـلم عليـ ɍو، Ņحـصيد ɍـائم وȩ ȼل ŃǨلـم يثب ąلłنة ،من رجǂغاية ا ɂȾالفتنة،ومنت
 غري واحد ،وضبȔ شانȼ بȩ ƙائم وȩاعد حȕ ƓالـǨ يـدȻ ،واǩـســع               مŃفȮفɂ أȩرانŁـȼ وهł  ...بعيد

Ȼوملـا تـويف    .أمراء الطوائـف      ،كما زعم أنه حاجب هلشام املؤيد يف حيلة ُدبرت إلخضاع          2))...بلـد
ذȭاء نفس وغـȂارǥ    ((كان يشبه هبارون الرشيد   على اǃ الذي      ،خلفه ابنه املعتمـد   هـ.461املعتضد سنة   

قة عالية، واجتمع لȼ من الشعراء وأهل األدǡ ما ƶ Ɓتمع ملِلــك ȩبلـȼ مـن                 أدǡ ،وشعرȻ من ȕب   
خرى ،ويف دفـع    ب األقاليم األ  ا التوسع على حس   تمد بالده سياسة أبيه املعتضد يف     ساس املع . 3))...امللوك

بأغمات نكبته ووفاته   م  رابطني الذين كانت على أيديه    إىل أن اضطر إىل االستعانة بامل     ،  ساِجلـزى إىل ألفون  
  ).هـ.488(نة س
  1094ȳ (4 ـ 1022/  هـ487 ـ 413( : ـ دولة بƗ األفȖس6
الذي حكمهـا   بابن األفȖس    وكانت يف بطليوس ،ومن نصيب عبد اǃ بن مسلمة التجيƑ، املعروف                 
ـ .461(سنة أول األمر ،لكنه يف األخري صار يدفع اجلزية عـن    ) فرديناند األول (وقف ضد ملك قشتالة     ) هـ
   .ɇخريـــناواعية للنصراين شأنه يف ذلك شأن امللوك ط

لـوم والفنـون ، وخباصـة يف عهـد االبـن املتلقـب                       ع  لدولة بين األفطس أ ثر عظـيم يف جمـال ال          
وعنه وعن صاحبه قال صـاحب      " املظفري"باملظفر الذي كان شاعرا ،أديبا،ومؤلفا ، وهو صاحب كتاب        

  : ذخريةال
                                                 

وقيل إنهم لخميون من اليمن،من نسل المناذرة ملوك الحيرة قبل .عرب من حمص،جاء جدهم مع جند الشام بقيادة بلج:بنوعباد ∗
 .)97 ،ص 1976 ،2ينظر عبد العزيز عتيق ،األدب العربي في األندلس ،دار النهضة العربية ، بيروت ،ط( .اإلسالم

 13، ص1981:،الدار العربية للكتاب،ليبياـ تونس2/1حسان عباس،إ:تح  الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ابن بسام، - 1
 24المصدر نفسه ، ص- 2
 97، ص1976 ،2عبد العزيز عتيق، األدب العربي في األندلس،دار النهضة العربيةـ بيروت ـ ط- 3
  .96المرجع نفسه، ص  : ینظر- 4
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 مȤ الرائق ، والتـأليȤ الفائـــق املتـرج        يأديǢ ملوك عصرȻ غريŁ مدافع وɍ منازț، ولȼ التصن        (( 
   Ƨر اȾواملشت ، ǥرȭǾبالت  ȼأ     ǥلدƭ ƙسƦ فر يفȚامل ǡتاȮيضا ب ɂوفنـون مـن     ،يشتمل عل ȳعلو   ąـازȢم

   .Ƹ((1تȌ بȼ علم األدǡ، أبقاȻ يف الناȃ ذخرا وسري،ومثǈل وخƎ،وƤيع مـا
املتوكل على اǃ،الذي شهدت اململكة يف فترته االستقرار واألمن،إىل أن قتل  بعد وفاته ،خلفه ابنه عمرو  

  .هو وابناه من قبل جيش ابن تاشفني
  
  )ȳ  1070 ـ 1031/هـ 463 ـ 422  : (2دولة بƗ جȾـور يف ȩرȕبة ـ 7

عتد ، ومقتل وزيره احلكم احلائك  بعد خلع هشام املأŸ اȳȂƩ بن جȾور       قامت هذه الدولة على يد 
 وƵا حممد بن م اشتراك شيخني من خاصة اجلماعة ارتضاه أهل قرطبة ملّحني ، فقبل رأيهم شارطا عليه

عباس  وعبد العزيز بن حسن ، ابنا عمه ، فتم بينهم االتفاȧ ، وساس فيهم سياسة جلبت هلم األمن 
  بقه يف جناحه خلقه الذي كان واالستقرار قوامها املشورة وحسن التدبري ، يس

،مشاهدا تاǡ منǾ درǯ ، وƱيņ نȚر منǾ فȾمƁ يعثر لȔȩ ȼ علɂ حال يدل علɂ ريبة،جليس ȭ(( عليه 
 ȻرȾوج Ȼيف سر ȼائما بȩ اهللا ǡتاȮا لȚحاف  ȼلفوا عنơ Ɠخليفة األئمة م، Ȼ3...)).للجماعة يف مسجد     

لذي حذا ـ عموما ـ حذو أبيه ،مستعينا يف القيام بشؤون هـ خلفه ابنه الوليد ا 435وبعد وفاته عام    
املالية والعسكرية بابنيه ؛ عبد الرمحن ، وعبد امللك ، كل ذلك كان ƶري أمام مرأى ومسمع بين  الدولة

عباد من جهة وبين ذي النون من جهة أخرى ، متحّينني الفرصة الساƲة لɌيقاع بقرطبة احللم ، اليت آل 
  .ري إىل يد العباديني  بعد حكم دام أربعني سنة أمرها يف األخ

  
   ) : ȳ 1094 ـ 1035/ هـ 487 ـ 427 ( 4دولة بƗ ذي النون يف ȕليȖلة ـ 8

إƧاعيلǊ الȚافر بن ذي النون  ـ وهي الثغر األوسȔ ، واملطلة على بالد النصارى ـ ليطلةǈ طَُكلǈَم         
وبعد وفاته تقلد املنصَب ابنه Ʒي امللقب .  يف عهده ازدهارا وّسع ملكه ، و وطد أركان مملكته ، فازدهرت

 ، خاض مع صاحب سرقسطة ابن هود ومِلك إشبيلية ابن عباد سنة وثالثني اباملأمون ، دام حكمه ثالث
ضد ابن هود مقابل دفع اجلزية  fernand حروبا عديدة ، اضطرته بسببها الظروف إىل التحالف مع فرناندو

  .االستيالء على بلنسية  ، والتطلع إىل قرطبة اليت منعها عنه ا بن عباد ƛيوشه ، وضمها إليهكما متكن  من 

                                                 
 6 ،ص2/2ن بسام ،الذخيرة ،اب - 1
  2/30ابن األبار ،الحلة السيراء ،:  ـ ینظر 2
  603 ، ص 1/2 ـ ابن بسام ، الذخيرة ، 3
  .14إحسان عباس ، تاریخ األدب األندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين ـ  ص :  ـ ینظر 4
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  وه القادر ، الذي Ɓ هتدأ األحوال يف عهده ، يف الوقت الذي استفحل فيه ألفونس بعده حفيُدوتوىل امللَك
alphonso ابن ذي النون Ȩحىت استوىل على طليطلة  ملا رأى ملوك الطوائف وما هم فيه من ضعف ، فضاي

   . هـ478سنة 
ل ما تقدم  ،ƹكننا أن نقف على حقائȨ ثابتة ،مفادها أن  عصر ملوك الطوائف  قد شهد زƦا ومن  خال 

على بالتوسع  تقوية سلطاهنم  ،ومحاية حدودهم سياسيا عظيما،مثّله الصراع الدائم بني امللوك ،ألجل
 من أجل و االبن أ و االستنجاد بالنصراينالتضحية  باألب أكان ذلك  يستلزم حساب بعضهم البعض ولو

مجيعا ن املتربص  هبم والسيما أالذي دعا إىل أخذ احليطة واحلذر سلب حȨ األǷ ، أو القضاء عليه،  األمر 
 .بني ظهرانيهم  ƶمع  أقواته وأمواله  ،يتحني الفرصة  اليت يلتهمهم  فيها

 Ɓ  يقف  حائال  يف  وجه  اɇداب والعلوم والفنون  ،بل سارت  غري إال أن هذا الوضع السياسي املتأزم
مبالية  بسقوȓ امللوك  ،والبقيامهم ،  وازدهرت يف هذا العهد ازدهارا كبريا، وتنافس امللوك واألمراء يف 
تشجيع العلماء واألدبـاء،وبذل العطايا واألموال  يف سبيل ذلك ، فنفقت  سوȧ األدب ألن رعاهتا كان 

بن صمادح ،واملظفر بن ا ؛من أمثال  املقتدر بن هود ،واملعتصم ،وكان أغلبهم شعراءاحلكام أنفسهـم 
 . مجيعااألفطس ،واملعتمد بن عباد  الذي يعد رأس هؤالء امللوك  األدباء
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   ) هـ488 -  هـ 431(  المعتمد بن عّباد :               ولالفصل األ
       :النشأǥ وولدامل ـ 1    

 ∗ مبدينة باّجة هـ431: بن حممد سنة) املعتضد( بن عباد )  املعتمد(لد أبو القاسم حممد ُو       
 نباهة وذكاء  حب األدب وتذوȧ الشعر  ، إىل جانبوَعرف منذ طفولته.إحدى مدن غرب األندلس

ملحوظني ، ومع مؤهالت توƧها فيه أبوه رّشحته أن يتقلد مسؤوليات عسكرية ، ومناصب سياسية 
 بذلك وهو ابن َفلƍمنذ صغره ، بعد أن حاول والده تدريبه على احلكم، وقيادة اجليوȇ ، وقد كُ

ينة ưتنعة بƙ جبال اȮƩم ƞدينة أونŁبŁة Üوهي مد(( الثانية عشرة من عمره ،حيث أوكلت له مهمة
 حاكما بعد فتحها عام Ǣلǐِش  وعلى مدينة 1 ))ضيقة املسالك ، ǩعدņ من املدن الņƎيņة البحرية

بن حممد   ،أين التقى برجل كان له عظيم األثر يف حياته منذ ذلك الوقت ؛وهوهـ.445
  .  ،وكنيته أبو بكر 2عمار

أبو القاسم حممد ، وابنه أبو عمرو :ا منهم ثالثة بين عباد ثالثا وسبعني سنة ، توالهدامت دولة    
عباد امللقب باملعتضد ، وابن املعتضد أبو القاسم حممد بن عباد امللقب باملعتمد ،الذي كان له من 

، Ɓ تعدم له فيها حسنة  ) هـ.484 سنة إىل غايةهـ .461من سنة ( احلكم ثالث وعشرون سنة 
  .  3مستحسنة وال سرية

  عباد إىل اللخميني الذين كان منهم ملوك احلرية ، وعمال الفرس على أطراف العراȧبنوينتسǢ  و  
، مثل  وتأصيله إىل هذا النسب ،تأكيدا حلقيقته الذين ƹدحوهنم يتقربون إليهم باإلشارة وكان الشعراء

   4] :اخلفيف :[ قول ابن اللبانة 
               ŃِمـنŁِن بǊي املŃنǾِِرŁينŁو łهŃِتو انŁسłǡا          ŁزŁـِاد   اِدبŉـو عŁنł بȻِŁِرŃǺي فǈ ف
  ŁـيŃِفـتǐƁ ، ǆةŁǩ ِسِل ŃدŁوŁاهŁاِلا املعǈي          واملŁـعǈȩ ƃـاǈليلǊـةŃاألو ǈɍِد  

أّبهة ورث كثريا من صفات والده  املعتمد  ـ وهو ابن ملك إشبيلية ـ يف عّز أبيه ، وترŷ يف نشأ  
  .اع ،وهيبة اجلانب ،والدهاء يف السياسةمن شجاعة النفس ، وشرف الطب

كما شّب األمري ، وترعرع بني السيف والقلم يف ظل أٍب شاعر وأديب ، Ɓ يدخر جهدا يف 
 ، فخلّف Ʀدت له نار ، وال هدأت له نفساالستيالء على اإلمارات ، واململكات اجملاورة ، فما 

                                                 
  .مدينة من غرب األندلس ، تقع في شمال غرب إ شبيلية :  ـ با ّجة   ∗
   ـ علي أ دهم ،المعتمد بن عباد ، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة والطباعة والنشر 1

  .94    مصر ، ص 
 .117، ص 1996 - جامعة باتنة- رسالة ماجستير– حياته وشعره –عمر ربوح، أبو بكر محمد بن عمار األندلسي :  ينظر- 2
 .65ابن األبار الحلة السيراء ، ص :  ـ  ينظر 3
 .35/ 2 ـ المصدر  نفسه ، 4
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: ابن األبار قال عنه ،Ÿ1 من بالد األندلس البنه املعتمد مملكة مترامية األطراف يف اجلنوب الغر
 )) Ȥعفي، ƙياء املأمونǺء ،واألجواد األسɎء ،والشجعان العقɎان املعتمد من امللوك الفضȭ

     .2... ))السيل والǾيل 
لقد عاȇ املعتمد يف بيئة ملكية ، اكتسب منها شيئا كثريا ، ومال بطبعه إىل األدب واجملون ، متأثرا    

ر منه ، وأرȧّ ذوقا  وأخّف ظال الذي ترŷ فيه ، فكان كأبيه يف جلّ صفاته ، ولكنه كان أشعباجلو 
ȼ يف اللȾو األدŸ وƭون الشعر ȭان يعيȈ عيشة ǩرȣ وǭراء ،ميņاɍ يف أن يصرȣ وȩت(( ألنه 

 ، واألدǡ الɎئق أما ƭونȼ فلم Ƹرǯ فيȼ عن الوصȤ اƨميل... وƭاراǥ الشعراء يف ȩوهلم 
  .3))حلو الفȮاهة يف Ƥيع أوȩاȼǩ ... لƞ ȼث

أتاح له فرصة له يف ذلك جو القصور امللكية، اليت تزخر باخلريات ووفرة أسباب الراحة واملتعة 
امللك املعتضد باǃ، الذي استطاع أن واستراȧ حلظات السرور، وال غرو يف ذلك وهو األمري ابن 

  .عظم املمالك آنئذيؤسس مملكة قوية اجلانب، مهيبة، وكانت من أ
  

 مراحـل حياǩــȼ   ـ 2
 : مرحلة األمري        أ ـ 

هـ وأفضى األمر  461(بويع للمعتمد باإلمارة بعد أبيه املعتضد سنة إحدى وستني وأربعمائة
  .إليه ،وهو يف ريعان شبابه ،وكمال وجهه ؛ابن تسع وعشرين سنة 

إɍأنȭ ȼان  (( ام وبالسخاء واجلود وكان شاعـرا،أديبا ،فارسا موصوفا بالشجاعة واإلقد
 ȼبȖع Ǣان ذلك سبȮالراحة ، ف Ƃلدا إƯ، الةȖالب ɂفا علȭات عاǾمسا يف الȢمولعاباخلمر من

ȼȭɎكما كان خمالفا ألبيه يف املعاملة ، ويف سياسة الشدة والنفي ؛ألنه كان لني ))4وأصل ه،
 .اجلانب،حسن التعامل،متساحما مع الذين نفاهم أبوه 

  هـ444عام∗ ،مث جنده حماصرا لشلب∗قد بدأ املعتمد حياته السياسية عامال ألبيه على ولǈبة   و
 بدأت مواهبه شلǢويف .  الذي سيكون له شأن عظيم يف بالȓ ابن عباد ∗وهناك التقى بابن عمار

                                                 
 . ،وما يليها 23/ 2ابن بسام ،الذخيرة ،:  ـ ينظر 1
  2/54، ـ ابن األبار ،الحلة السيراء  2
  .120،121 ،ص 2ـ أحمد ضيف ، بالغة العرب في األندلس ، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة ـ تونس ـط3
  .54 ـ    ابن األبار ، الحلة السيراء ، ص 4
  ...)ياقوت الحموي ،معجم البلدان ، : ينظر ( بلدة صغيرة غرب إ شبيلية ، وشمال شلطيش ، قرب جبل العيون : ـ ولـبة ∗
 ياقوت الحموي ،معجم...( وهي غربي قرطبة ، قّل أن ترى من أهلها َمْن ال يقول شعرا ... مدينة بغرب األندلس : شلب ـ  ∗

 ).3/357البلدان ، 
  هـ في أسرة فقيرة مغمورة ، صال و جال حتى استوزر ، مات    .422شاعر و وزير المعتمد بن عباد ، ولد بشبوس عام :  ابن عمار ∗

  ).413 ، ص 2/1 ، وابن بسام ،الذخيرة ،2/131ينظر ابن األبار ، الحلة السيراء ،( لمعتمد مقتوال ،     على يدا
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 الشعرية تتجلى ،وكان من لطيف شعره ما قاله وهو بعد أمري ،بعد أن أرسله أبوه على رأس جيش إىل
مالقة فاهنزم من جراء إƵاله ،فخاف غضب أبيه عليه ،فأرسل إليه يسترضيه فكان له 

 1]البسيȔ:[ذلك 
    ȼِبــ ƌǾـǈًا ألǞيŁِني شŁمŁز Ńِمن ŁوتǊأ ǐƁ ــرŁǩŁوǈɍو ŅȃأȭاŁم łȣِرŃعǈأ łǨŃسǈفل  

             ǈɍــوǈـفŁخ ǈɍو Ɖل Łِني دǈȮƋلǈـرمت              ǈلŁا خŁبŁسǈɍروŁـوŁح ǈɍو ŅǰـŃنǊِدي غ  
ȼِبـــ łǨŃِجعǊفǈɍ ِسيǐفŁن ǊاحةŁر ŁاكŁدِخــر  ِرضǈِر أŃهŉي ِللدǾِال łتادŁالع ŁوłȾǈف  

  عłِد مŃتŁȾłا وǈȩŁدŁتŃ ِيف ǈȩلƑǐ الِفǈȮــر        وهłو املǊداłȳǈ الƔ أǈسŃلǊو ِبŁȾا فǈــــǚذǈا        
          łǨǐِلفǈȭ ɁŁرŃأخ ǆةŁاحŁر ƃِŁو ǐلŁجǈــا         أŁȾِثــر    ِبŁتŃنŁǩ łȳاǈاهلŁاوŁنǈيف الق ɂǈلǊȮال łمǐȚŁن  

  2]:الكامل:[ ،وقد Ƨع اɇذان لبعض الصلوات اوعن شاعريته اليت بد ت مبكرة ،قال يف صباه بديه
       ȼاِنـǈذǈا ِبأŁدŁب Ńدǈȩ ǊنƍذŁǘǊا املǈǾŁهȼاِنـــŃƥŁر Ńِمن ŁوǐفŁا والعŁضōو الرłجŃرŁي        

ǊȕȼانŁِلسǈȭ ȻِِمِريŁض łدǐـقŁع ǈــانǈȭ ǐة             ِإنǈِقيقŁِبح ąقȕِنا Ńِمن łȼǈل ɂŁوب  
وقد اكتسب أسلوبه من أساليب زمانه املعروفة عند أكثر الشعراء يف حسن الوصف ودقته،ويظهر 
ه ذلك جليا يف وصفه لِترس الزوردّي اللون ،مطوȧ بالذهب ،يف وسطه مسامري مذهبة ،ويقال إن أبا

 3]:املتقارب:[املعتضد أمره بوصفه ،فقال بديها
 لǊ الرōمŁــــاǳاوء            ِلتŁقǐصłرŁ عنȕِ łȼŃ  ِمـجŁـنŌ حŁـɂǈȮ صاِنعوłȻ السŉمŁا
ȼــــŃليŁا عŉيŁرƌالث ǈوا ِمثالǊاغŁوص  ǳجاŉا ِبالــــنŁِضي لنǐقŁǩ ŁǢȭاŁوȭ   
     الصبŁـــاǳ ضŁوŃَءلƋǈل األفǐقȭłمŁا جŁ  وǈȩدǈȕ ŃوǊȩŉوłȻ ِبĊ ǈǾوǡِ النłضŁــــار

وله يف أوليات حياته  قصائد تنم عن موهبة دافقة ،وأدب مجيل ،دال على صفاء الذهن ،ونقاء 
  . يف أبيه معتذرا تارة ، ومستعطفا أخرى ،ويف مناسبات متفرقة ُهلƋالذوȧ، قال ُج

ته ويف إنتاجه الشعري  تلك وظهرت يف بال ȓ املعتمد شخصية أخرى ،كان هلا األثر البني يف حيا
،صادفها األمري ،وقد كان يوما يف "رميك" ؛إحدى جواري رجل ميسور يسمى اعتماد الرميȮيةهي 

نزهة على ضفاف هنر إشبيلية  مع صديقه ابن عمار،إذا Ƶا ينعمان ƛو رائȨ لطيف ،إذ هّب نسيم 
غت مشاعر امللك ،فـقال  وأصوات دغدحدث على صفحة املياه متوجاتŅمعذوب على  النهر، فأُ

  4] :الرمل :[ أجْز يابن عمار : خماطباصديقه 
  ŃدŁرŁِء زǈاملا Łِمن łǴيōالر ŁنعŁص  

                                                 
  .2/57 ـ ابن األبار ، الحلة السيراء ، 1
  .2/55ـ المصدر نفسه ،  2
 .2/56 ـ  ابن األبار الحلة السيراء ، 3
 .76 ،ص 1975ة للنشر ، ـ رضا الحبيب السويسي ، ديوان المعتمد بن عباد ،الدار التونسي 4
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فتباطأ الصديȨ وƁ يقل شيئا ،وأثناء ذلك الصمت ،واالنتظار املطبقني ،انبعث من جانب النهر صوت 
  :                              فيه عذوبة وحالوة قائال 

      Ŋيǈأ ŃدŁƤ Ńلو  ąالŁِلِقت ąțŃِدر.  
  وسرعان ما خّف األمريإىل صاحبة الصوت ،وعرف قصتها ،فاشتراها من موالها رميك بن حجاج

 ومنذ عرفها وهو Ɓ يعد يهتم بشيǜ بقدر ما يهتم هبا ،حىت إنه يقال ∗.مث تزوجها وأجنبت له أوالدا
 إعزازه إياها أن صنع أبيات يبدأ كل منها كي يناسب لقبه اƧهاوقد بلȠ" املعتمد"عنه إنه لقب نفسه 

          :1] املتقارب :[ حبرف من حروف اƧها،وكان أول األبيات 
      وحŁاِضرǥً يف صŁِميِم الفŁǘǊاد                         أǈغǈائبŁةǈ الشȌِŃǺŉ عنŃ نŁاșِـــِري

    :أما آخرها 
                ŁوǐلǊƩِك اŁƧا łǨŃسŁسŁيف      دņيǈȕاد   شعريŁِتمŃاع Łȣوłرłح łȼِمن łǨǐفĉǈألŁو      

 فهم الذين ؛من جهة عليه نقمة الفقهاء ورجال الدين إيثارا جلب" اعتمادا "وكان املعتمد يؤثر      
مني إليهم بأهنا كانت تتدخل يف شؤون سيدها ،مستغلة يف ذلك حبه هلا ،وافتتانه هبا ،لدرجة أنه ال 

ا ، ملبيا بذلك مجيع رغباهتا مهما كان نوعها ،ومن ذلك أنه Ʒكى بأهنا يستطيع أن يرفض هلا طلب
فوقع نظرها على نساء يدسن األوحال والطني ،وهن يبعن اللƏ ،فشدها  أطلت يوما من شرفة قصرها

كانت Ơياها،يوم كانت  وكأهنا بذلك تعƎ عن شوقها إىل مرحلة ما من حياهتاظر ـ ذا املنــه
اء ـ فأرادت أن تفعل هي وجواريها صنيعهن ، فما كان على املعتمد املتيم إال  جارية ألحد األثري

أن يلƑ الطلب  فأمر بطحن طيب ومسك ،وكافور  يف ساحة القصر،وصب عليه ماء الورد ،وعجن 
كل ذلك ،حىت صار كالطني ،مث داست اجلارية احلظية ـ كما أرادت ـ مع جواريها هذا املعجون 

وكان بغض الفقهاء سببا يف رميها ".بيوم الطني"فيه مال وفري، وƧي ذلك اليوم الفواح الذي ُصرف 
ȭتǢ عليƓ ȼ ورǨȕņ املعتمد فيما ورȕتȼ من اخلɎعة واɍستȾتار واŎاهرǥ ،ح((  ا ــــبأهن

 ƙأمري املسلم Ƃمع عقودا ورفعوها إƨيل صلوات اȖلك ، وبتعǾ2)) .أهل إشبيلية ب  
د أثارت هذه العالقة احلميمة بني السيد واجلارية حفيظة وغرية صاحبه أخرى ، لق     ومن جهة

ووزيره ابن عمار ،الذي سعى إىل الفصل بينهما ،السيما وأنه يعرف قصة الوصال وƁ يكن الوزير 

                                                 
سراج الدولة أبو عمرو عباد بن محمد ، قتيل ابن عكاشة بقرطبة ، وأبو خالد يزيد بن محمد الراضي الذي قتله قرور :  ـ وهم  ∗

  مع أبيهاللمتوني غدرا برندة ، وأبو نصر الفتح الملقب بالمأمون المقتول في قرطبةأيضا ،وأبو الحسين عبيد اهللا الملقب بالرشيد ، َحمل 
  :آلهم لـ ...   إلى العدوة، وأبو بكر عبد اهللا الملقب بالمعتد،  وأبو سليمان الربيع تاج الدولة  ، وأبو هاشم المعلى زين الدولة ،وبثينة ،

 .).2/62ينظر ابن األبار ، الحلة السيراء ،.( ؛ وهي أم الربيع  ، وتعرف بالسيدة الكبرى ، وتلقب بالرميكية" اعتماد  " 
 .40 ـالديوان ، ص  1
 95،تاريخ الفكر األندلسي ،ص gonzalez palenciaـ جنـثـالث بـا لنثيا   2
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دون أن يدري خطورته ـ ويف أكثر  ، بل ترمجه ـ" اعتماد"خيفي هذا البغض الشديد الذي يكنه لـ
  1] :املتقارب:[ ما محلته هذه األبيات اليت يقول فيها من مناسبة،ومن ذلك 

  
ǈɍǈا ِحأăŋـيŁح ǡِŃرŁȢِبال ōيŁح ɍـاŁمŁوا جłازŁحŁو ًɍـاŁوا ِجمłاخŁنǈأ       ɍɎ  
ŁǩȾاِت اِلŁنŁب Ńا ِمنŁȾŁǩŃرŉـيŁǺɍــاǈاِوي عقŁسłǩ ǈɍ ًيةǈȮـŃيŁمłان      رŁـج  

Łجǈف          ƍǾِصِريالǈȩ ƍلǊȮِب ŃـاءتɍـاŁخŁا وŋـمŁن عŃيŁارŁـجōيِم النǞِǈل       țاŁر  
  

   وƁ يكن خيفى على اجلارية ما يضمره ابن عمار ،وهو الذي شهد اليوم الذي رفعها من احلضيض 
إىل القمة يف برهة زمنية قصرية ،دخلت هبا حياة أهم شخصية آنذاك ،فأوغلت صدر الصديȨ امللك 

ا إىل أن نالت منه باليد اليت لطاملا كانت إليه ممدودة ، ولكن هذه  بكيدهْتَععلى صديقه الوزير ،وَس
  .املرة لتطعنه فترديه قتيال

ا ويسقيها احلب أشعارا تنعم برغد العيش يف ظل مملكة سيدها وزوجها الذي يرعاه" اعتماد"وظلت 
  .ثت الكارثة اليت هدمت صرح سعادهتا ، بعد خلع امللك ،وسجنه بأغمات إىل أن حد

 : ت له يوما فقال
   .يا سيدي لقد هــنņا هـنŁـا  

  2] :جمزوءالرجز:[فرّد عليها قائال 
  ŉنłلقد ه ŃǨالǈȩÝ اŁنłـاهŁج ŁنŃأي ŁيɍوŁـا          مŁنłا ه  
  ŉـيŁـا         صŁـنłȾََǈا ِإلǈهل łǨـǐلǊȩŁارŁــنłه Ƃا إŁن  

  
بل سيدها ،Ɵ Ɓّف هلا عƎة منذ جارية املعتمد على اǃ اǂظية بأغمات ق" اعتماد"وقد توفيت 

  .النكبة،والفارقتها حسرة ،حىت هلكت حزنا ـ رمحها اǃ ـ 
واحلديث عن اعتماد ـ يف حياهتا ـ حديث عن امرأة انتقلت من غّسالة على ضفاف هنر الوادي 

  .الكبري ، إىل القصور والفراȇ الوفري ، زوجة ǂمد بن عباد األمري 
   ، ولكن استطاعت بذكائها ، وفطنتها أن تستويل على قلب األمري وهو وƁ يكن هذا حّدها فحسب

الذي ƹلك من اجلواري العدد الكبري ، ويصري هلا رأي يف السياسة ، وتدبري األمور ،بل يبلȠ حبه هلا 
، ويوم " يوم الطني"بأن اليعصي هلا أمرا ، ولو كلفه ذلك األموال الطائلة ، وال أدلّ على ذلك من 

                                                 
  .2/63 ـ ابن األبار ، الحلة السيراء ، 1
  .327 ـ علي أدهم ،المعتمد بن عباد، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة، د،ت  ،ص  2
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نه أن يريها الثلج ، فزرع هلا أشجار اللوز على جبل قرطبة ، حىت إذا نّور زهره بدت طلبت م
  1. األشجار وكأهنا حمملة بالثلج األبيض 

ȭان حديث اعتماد يفيȐ عǾوبة وɎȕوǥ وȭانǩ")) :  ǨاريǸ الفȮر األندلسي"قال عنها صاحب 
ǎȩا رȾفي Ǩانȭبارعة الردود ، و ǡواƨا ǥحاضر ، ǥا مسِعدȾلعتȕ ǳبيعية غالبة ومرȕ ة

 Ǝص ȼحد يضيق عن Ƃا إőواȂهلا ونɍيف د ȣسرǩ Ǩانȭ اȾنȮفولة ، ولȖاجة الǾس ȼشوبǩ،ȤيȖل
  2.))املعتمد 

معتمد  اعتماد بذلك أن Ơظى بقلب األمري وامللك والشاعر ابن عباد، فصار هوواستطاعت 
وة القصور ومرارة ما يشبه اليت ذاقت معه حالاعتماد املعتمد، كما صارت هي األخرى اعتماد، 

  .القبور حني تنكرت هلما األيام، بعدما دخل إشبيلية املرابطون
     

 :مرحلة امللك ǡ ـ  
ورث املعتمد ). هـ  461(     وتبدأ هذه املرحلة منذ وفاة أبيه املعتضد يف إحدى وستني وأربعما ئة

ألندلس يف عهد ملوك الطوائف املُلǐَك عن أبيه الذي عمل على تكوين دولة تكون األ قوى با
)) ǯياد امللوك، وإهراȭو ǡروƩا ŉǢاشȾفي ȼلȢثر شȭر أņاألسنة ، وصي ȣراȕأ ȧدها فوȾم 

 3)).البɎد، وإحراز التɎد 
    فوسع املعتمد ملكه ،واحتل جّيان ،كما استوىل على قرطبة ،ومعظم مملكة طليطلة ،فبقيت دولته 

مري طليطلة املأمون بن ذي النون ،Ɓ يسكت عن هذا من أعظم ممالك الطوائف ،إال أن أ
 السادس ملك قشتالة ، وطُـعن املعتمد يف ALPHONSOالتوسع،فاحتل قرطبة مبساعدة ألفونس

على أن املعتمد 4 .هـ.467فلذة كبده  ؛ابنه سراج الدولة يف دفاعه عن املدينة ،قَتله ابُن عكاشة سنة 
ŉَن عليها ولَده املأمون ،كما أرسل بعد ذلك صديقه و وزيره ابن سارع يف استعادهتا ،وثأر البنه ،وعي

،إال أن الوزير متلكه العجب فرام ِشلǢǐ هـ بعد أن استقدمه من .471عمار إىل فتǴ مرسية سنة
االستئثار مبرسية دون املعتمد ،فسبب ذلك وحشة بني الصديقني ،آلت آخر األمر  إىل قتله بيد ويلّ 

 5هـ.477نعمته سنة 

                                                 
 1/440 ،و273 ،4/272، نفح الطيب ، المقري :  ـ ينظر  1
   .95 ، تاريخ الفكر األندلسي ، ص  angel gonzalez palencia   ـ آنخل جنثالث بالنثيا  2
 26 ، ص 2/1 ـ ابن بسام ، الذخيرة ،  3
 . ، وما يليها33، ص 1972، 1محمد مجيد السعيد ، الشعر في ظل بني عباد ،المكتبة التونسية ، ط :  ـينظر 4
  .151علي أدهم ، المعتمد بن عباد ،ص : ـ ينظر  5
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السائدة آنذاك ، وكان  ارك املعتمد يف أحداث عصره ،وسيطرت على تصرفاته أجواء السياسةش
استكماال ملشروع أبيه الذي بدأه ، وألجل ذلك  يطمǴ إىل توحيد األندلس قاطبة عسكريا أو سياسيا

 وƁ يكن يعلم أنه Ơالف مع أمري قشتالة يف إطالȧ يده يف طليطلة اليت كانت لبين ذي النون ـ
 .ـ مقابل مسـاعدته على خصومه ملوك الطوائف اɇخرين1جسيما تارخييا يرتكب خطأ 

 يف يد النصراين ،الذي تشجع وصار يتطلع إىل املزيد من احتالل ما هـ.478وسقطت طليطلة سنة 
 ƶ.2اورها ،لɌجهاز على البقية الباقية 

خلناȧ على إشبيلية، ووجد امللك       وفـي هذه األثناء اليت Ɓ يكن Ʒسب هلا حساب ، اشتد ا
 نصحه الرشيدالعبادي نفسه مضطرا إىل االستنجاد باملرابطني بعد ترد د طويل ، والسيما أن ابنه 

بالعدول عن فكرته ، وّخوفه من املرابطني ـ وقْبله كان جده املعتضد متخوفا منهم ـ ويف حوار 
 ɍ يłسـمع عƗ أبدا أين أعد ت األندلس دار ȭفر أي ćبņƗ ،واِهللا(( األب مع ابنه أجابه األول قائال 

وǩ ɍرȭتȾا للنصارɁ ، فتقوȳ عليņ اللعنة علɂ منابر اɋسȳɎ مثلما ȩامǨ علɂ غريي ،حرز 
 3)).اƨِمـال ـ واهللا ـ عندي خريŅ من رعي اخلنازير

 فأكرم جاز املعتمد البحر قاصدا مدينة مراكش إىل يوسف بن تاشفني مستنصرا إياه على الروم ،
أسرع أمري املسلمني إىل إجابته يف Ʋو سبعة آالف فارس قاصدا معسكر ومثواه ، مث سأله حاجته ، 

 وانتدǡ الناȃ للجȾاد من سائر اȾƨات ،وأمد ملوكł اȂƨيرǥ يوسŁȤ واملعتمد ƞا ȩدروا ((العدو 
كانت وقعة ف 4)).عليȼ من خيل ،ورجال وسǳɎ ، فتȮامل عد د املسلمƙ زهاءعشرين ألـفـا 

) املسلمني من األندلسيني واملرابطني ( اليت كان النصر فيها ليوسف وأصحابه هـ.480الزالقة سنة 
 .على اإلسبان نصرا ساحقاوعاد املرابطون أدراجهم ، وقد استهوهتم هذه البالد 

لعودة     غري أن خالفات أمراء الطوائف ، وعدم رضا عامة الناس والسيما الفقهاء كان سببا آخر 
املرابطني من جديد إىل األندلس ،ولكن هذه املرة لرفع أيدي األمراء ،واحلجر عليهم بعد أن تبني 
استهتارهم مع الرعية ،وهتاوهنم مع العدو ، وهنا تصدȧ الرǗييان ؛رǗيا احلفيد الرشيد ،ورǗيا اجلد 

  .املعتضد
  ، وأرسل قائده الفاتǴ وبعث أمري املرابطني ƛيوشه لفتǴ مدن األندلس،واحدة بعد أخرى

 إىل إشبيليه لفتحها ،وحينها أدرك املعتمد أن معركته معهم معركة وجوده، فتهيأ هلا مستعدا سريين
استعان حبليفه ألفونس فأعانه،ولكن ذلك Ɓ يفد ألن .للدفاع عن ملكه وسلطانه بكل ما أوź من قوة 

                                                 
 .111 ،ص 2004 ، 1فاروق شوشة ، المعتمد بن عباد ،آتاب العربي ، وزارة اإلعالم ـ مجلة العربي ـ ط : ـ ينظر  1
  .163 ،ص 4/1ابن بسام ، الذخيرة ، :  ـ ينظر 2
 100ألندلسي ، ص  ، تاريخ الفكر ا ANGEL GONZALEZ PALENCIA ـ آ نخل جنثالث بالنثيا 3
 94،ص 1،1998ـ عبد الواحد المراآشي ، المعجب في تلخيص أخبار المغرب ، دار الكتب العلمية ـبيروت ـلبنان ـط  4
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املدن تباعا؛سقطت قرطبة وقتل فيها الفتǴ القوة كانت جليش ابن تاشفني  الذي تساقطت أمام أقدامه 
ابن املعتمد ،وهو يدافع عن املدينة ،وسقطت رندة وقتل ولده يزيد الراضي باǃ بعد أسره  وظل 

فلم يدفع الرمǴ (( املعتمد يدافع عن إشبيلية حاضرة مملكته غَري هّياب ،حىت ُدخل البلد من كل باب 
ȳساƨا ƒلك املǩ نفعǩ Ɓو ȳساƩا ɍو Ǵالفلك ،فأصب Ƃإ ȼȮمن فل Ȕفتملك بعد امللك ،وح 

 ǳا والنياȮالب ȼجيȂناهضاي، ǳالريا ȻدوƠ وسقطت بذلك إشبيلية مملكة بين عباد عام  1)).خائضا
 .يف أيدي املرابطني هـ .484

    أما حياته األدبية يف هذه املرحلة ،فحافلة باإلنتاجات الشعرية خباصة نظرا مليله الشديد إىل 
وȭان يعجبȭ ȼثريا أن يȮون شاعرا ،وأديبا بƙ هɍǘء األدباء (( : ك،يقول عنه أمحد ضيف ذل

 Ɣال ǡذلك من األسبا Ƃإ ȼلقول الشعر ،وميل ȼان حبȮد يف أن يقول الشعر ،فȾتƶوالشعراء،و
 2)).جعلǨ شعرȻ رȩيقا 

 املعتمد يتمتع هبا يف عنفوان    ومن رقيȨ شعره ومجال وصفه ،ما قاله يف ليلة من ليايل أنسه ،اليت كان
ملكه ، ملّا أقبلت إليه الدنيا تسقيه من رحيȨ نعيمها ،وال ƶد أنيسه يف ليله ـ وهو امللك ـ إال Ʀرة 

الظالم املطبȨ ،يبيت يعاقرها ،حىت يتبدى البدر ملكا ،ƠيȔ به كواكبه  متأنقة بƎيقها وسȔ رداء
دثا بذلك متازجا قويا بينه كشاعر ،وبني الطبيعة  حشما ،ترعاه يف موكب يضيء السماء سناǄ ، حم

 3]: الكامل :[ عانȨ السماء غبطة وسرورا،إذ يقولْنفيكون كَم
 

  والليلȩ Ǌد مŁــدŉ الŁȳɎȚ ِرداء  ولقǈدŃ شŁِربłǨŃ الرŉاŁǳ يŁسǈȖŃعł نłورłها       
        ȼوزاِئــŁيف ج łالبدر ɁŉدŁبŁǩ ɂŉحت  ŃȾŁب ɂŁاهŁنǩ ًاȮِلŁـاء مŁŏ ــجةً و 

        ǢـȭِواŁم Łƙب ȏِيف األر łȼłتŃيǈȮŁوح  ŃǨŁعŁƤ ǢاِعŁوȭـَ وسسناًو  ناءـ
       ȼــƌفłحŁي ȳِجوŊالن łرŃهłز ŃǨȚاهŁنǩال و ǈـلŁمǐȮŁتŃـَـا ،فاس  ɍءɊ ألłǗɍه

ǈحول Ǣِȭاملواȭ ŁǢȭاŁوȮال ɁŁرŁǩو       ȼ  ِلــــواء ȼا عليŁاهŉيŁرǊǭ ŃǨŁِفعłر 
 أبيه املعتضد أبيات عديدة ، كانت كلها استرضاء ،واستعطافا ،وشكرا على مجيل    وله يف

عطاء،يبدي يف كل ذلك نفسا مطيعة ، وقلبا حنونا ،معتƎا غضب أبيه عليه وسخطه داء ، ال يرƷه 
  4] :خملع البسيȔ :[ إال رضاه عنه،وهو القائل 
  

                                                 
 .1/4ـ الفتح بن خاقان ،قالئد العقيان ، 1
 121ـ 120،ص 1998 ، 2 ـ أحمد ضيف ،بالغة العرب في األندلس ، دار المعارف للطباعة والنشر ـ سوسة ـ تونس ـط  2
 69 ـ  الديوان ،ص  3
  97  الديوان ، ص -  4
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ـȼِ جŁِرƷ أǈصŃبȩ ŁǴلƑ   مŁوɍيŁ أǈشǊȮŃـو إليكŁ دŁاء         اـ ب
łيĊ Ɓ ǐـإنŃسǈي           فلōعن Łِرضـاك łȼŃاِرحƷِرłم ȼِري لŃدǈأ łǨ  

ńقامŁدِني سǈزا Ńدȩ ŁكǊȖǺłِسيحا      ا                           سŁا مŁضōالر Ƌƃِإ ǐثŁعŃابǈف   
  

برية ،فاȧ هبا          هذه بعض نفحات من شاعرية املعتمد ، الذي حظي الشعراء يف بالطه حبظوة ك
فاجتمع ...ملك Ƥع العدا ، وƤع الباȃ والندɁ((أقرانه ،األمر الذي جعل ابن خاقان يقول عنه إنه

ǨƠ لوائȼ من Ƥاهري الȮماǥ ، ومشاهري اƩماǥ ، أعداد يŏ ȌȢم الفضاء،وأƱاد يȂهŏ ɂم النفوذ 
Ǩم منتقد ،فأصبحȾل ذي فȭم متقد ، وƱ لȭ ȼائƧ يف Łلعȕميدانا لرهان واملضاء ،و ȼǩحضر 

 1)).األذهان ، وغاية لرمي هدȣ البيان ، ومضمارا ɋحراز خصŃل يف معƖ وفصل 
 

    وكان بالȓ املعتمد بذلك غاصا بأهل الشعر والبيان ،وكان من أشهرهم ابن زيدون ؛وزير أبيه 
صائد  املعتضد ـ سابقا ـ وأحد مقربيه ، وخرية وزرائه الذي كانت بينه وبني ابن عباد ق

ومكاتبات؛فيها رّد للجميل ،ودفع للوشاية اليت أصبǴ أصحاهبا يعقدون خيوطها لتأليب قلب امللك 
وقد . على الوزير أŸ الوليد ،لوال تفطن املعتمد لغدر هؤالء احلساد ،ومعرفة مدى وفاء اǂسود 

 :، كتلك اليت تضم عشرين بيتا ،ومطلعها  2مجعتهما قصائد مطريات
ƋȚا الŁȾŊيǈأŁǨǐزلǈɍ łر         اِفرƋفǈȚłا مŁنيŊالد ɁŁدŁم  

 
 3] :جمزوء الكامل :[ فأجابه املعتمد بفكه للبيت املعمى 

 
ŃȼŁِلمȮال Ƌņعلي ŃــفرǐȚŁǩ          ŃȼـŁـمŉالس ǈالǈف ǈلنا ŃȧņـدŁص 

 
 4] :الرمل :[ فرّد عليه ابن زيدون بعد أن فّك البيت املعمى بالقول فيه 

 
ـَا ال ȾŊرأيŁبŃǺŁوم ɁǈأŃرŁِر يف مŃألــــ       عص ǈأهل łفائق 

ـĊر  لكǓ Łراء متŁــŁǩ ɂــنŃــ       هŁدŉ إƂ األعŃداِء ǐȚŁǩـف
 

                                                 
 .4/ 1 ـ الفتح بن خاقان ، قالئد العقيان ،  1
 .،وما يليهما111،112الديوان ،ص : ـ ينظر 2
  .111 ـ الديوان ، ص  3
 .111 ـ الديوان ،ص  4
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 1] :جمزوء اخلفيف : [و البيت املطيŉر يف القصيدة هو 
 أǈنŁǨ إنŁǩ ǐــǈș łȂŃȢـاِفــر      فلǐـيȖłعŃ مŁنŃ يłــنا ِفـر

Ƨ يوم كان " شلب "ّي املعتمد ،وأكثرها حضورا يف حياته ،بدءا بـأما الشخصية الثانية اليت كانت
وكان سبب اجتماعهما ـ فيما تنقل لنا كتب التاريخ . الشاعر أمريا هو شخصية أŸ بكر بن عمار 

األدŸ ـ ميوهلما إىل عشȨ املسرات واملغامرات ، والشعر اجلميل ،فقربه حىت جعل منه أنيسا 
 امللك احلب للوزير ،وأغدȧ عليه من العطايا ،فقابله ابن عمار ـ أول األمر ـ باملثل ووزيرا،وأخلص

يف اإلخالص والوفاء ،وقال فيه مدائǴ مشهورة ؛ومنها رائيته املعروفة يف األدب العرŸ ، اليت قاهلا يف 
 2]: الكامل :[أبيه املعتضد  بن عباد 

ŁبŃِد انǈȩ łِسيمŉالنǈف ǈةŁاجŁجŊȂِر الŃدǈأɁرŊِن السŁع ǈالِعنان ŁȣŁرŁص Ńدǈȩ łمŃجŉوالن        ɁŁر 
         والصŊبǈȩ łǴŃدŃ أǈهŃدɁŁ لنŁا ǈȭافǊـورȻŁ       لǈـمŉا اسŃتŁرŁدŉ اللƋيŃلǊ ِمـنŉـا العŁنŃبŁــرا

 
 :إىل أن يقول 

ŁسǊƩوا ŁدŁرŃجǈأ ŁȣŃرƋȖالŁاِعبا        وǈȭ ـ ǈǥŁِريدǈاخل łǢŁȾŁي ǐـ ِإذłارŁتŃǺŁــرايŁهŃوŁجłم Łȳا
       ȻِردŃوŁِبم łلوكǊامل ŁمŁحŁدŃا ازǈإذ ŅـِلكŁـِدرا             مŃصłي ɂŉتŁح ǈونłِردŁي ǈɍ ـ łȻاǈƲـ و   

وكان املعتمد يقرب ابن عمار ،ويشركه فيما Ɓ يشرك فيه أحدا من خواصه ،واستخلصه لنفسه     
 ،وƁ يكن امللك يصƎ على ختلف صديقه عن 3))بالعقار  حافȘ عليȼ ، وامتǯȂ بȼ امتȂاǯ املاء(( و

جملسه ،واتفȨ أن أهدي املعتمد ـ يوما ـأزهار نرجس ،فتأملها ،وكان يف جملسه منبسطا ،وصدره 
منشرح ،إال أنه رأى أن اكتمال هذه البهجة ال تكون إال يف حضور Ƨّيه الغائب  ابن عمار ،فكتب 

  4]:البسيȔ:[إليه يقول
ŉا النŁنŁارŁز ŃـدǈȩŊـشـيŁا العŁوِمـنŁي Ńِمن ǈنǓŁو          ņيȭǾال łِجـسŃر  

ņيŁر  ŉـمǈǭŁو، ǈـناǐǞِمǈș Ńـدǈȩِنــيـق           وǈأ ŅجِلسŁا مŁـدنŃِعـن  
Ŋـمـيŉالس ŁدŁـاعŁس łȼـŁتŃيǈالŁي            ōــميŁا  سŁدǈغ ǆِليلŁِلـي خŁو  

  5]ء البسيȔ جمزو: [ فيسارع الوزير إىل اإلجابة ، والتلبية فيقول 
  لبŉيŃـكŁ لبņيكŁ ِمنŃ مłــنŁاد         لȼ الندɁ الرŉحłǢŃ والندي

                                                 
  . ، وما يليها235 ـ محمد مجيد السعيد ، الشعر في ظل بني عباد ، ص  1
  . 2/99 خاقان ، قالئد العقيان ،  ـ الفتح بن 2
  ،تح آذرتاش آذرنوش ،الدار التونسية           2ـ العماد األصفهاني الكاتب ، خريدة القصر وجريدة العصر ،قسم شعراء المغرب واألندلس ،ج 3

  .82 ،الشرآة الوطنية للنشر والتوزيع ـ الجزائر ـ ص 1971     للنشر، 
 .65 ـ الديوان ، ص 4
  . 2/132ن األبار ، الحلة السيراء ،  ـ اب 5
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ņنـيŉالس ŁكłȾŃوج łȼłـتǈلŃـبȩِ         ņنȩ عبد ǡِـَا بالبا   هŁا أنـ
ņƑـــŉوالن ŁǨأن łȼŁتǐفŉشـر        ąِبـاسـم łȻوالدا łȼـǈفŉـرŁش  

نتبني مدى العالقة احلميمة اليت كانت Ɵمع      فمن هذه األبيات ـ وغريها كثري ـ نستطيع أن 
بني امللك ووزيره  وكثريا ما كان الكالم بينهما شعرا يف مناسبات عديدة ، وال سيما أوقات التهادي 

  .وساعات الفرح متتينا للمودة ،وعربونا للمحبة 
 من ملكه املِلك     ومتضي األيام ، ويراد للصديقني جفوة ، سببتها أطماع الوزير الذي ما إن مكنه

 تسيري بعض الشؤون حىت زينت له نفسه مكرا ، وغدرا ،فشȨ عصا الطاعة على املنعم عليه وƁ هوالو
يكن حينها يدري أنه سيجين على نفسه وكانت بذلك هنايته على يد َمن كتب له البداية بطعنة يف 

  .هـ477الصدر ، سقȔ من خالهلا قتيال يف سجنه وكان ذلك عام 
 ، فبعد هجرته إىل إسبانيا ، ونزوله بǚشبيلية ، شاءت له األقدار أن ∗ابن محديس الصقلي      أما 

يكون يف حاشية املعتمد بن عباد ويصري من مجلة شعرائه املقربني ، وهو الذي Ɓ يكن عند قومه 
لك عاƅ الغربة يف هذا البالȓ العبادي ـ أول األمر ـ ولكن يف األخري حظي برعاية امل. معروفا 

اخلاصة لظروف كانت مناسبة ، جعلت امللك يوقع له على مبلȠ مائة دينار وخيصص له رƧا شهريا  
وتوطدت العالقة بني احلاكم والشاعر  فعاȇ هذا األخري أحلى أيام حياته لو Ɓ .   1ويلزمه خدمته 

ع عظيم األثر ينغص عيشه بعد ذلك املرابطون ، الذين أطاحوا مبملكة بين عباد ، وكان لذلك الوق
  .على قلب الشاعر الذي ساقه وفاǗه ملليكه إىل اللحاȧ به يف سجنه ، وحماولة التخفيف عنه

أولئك هم بعض النجوم الذين كانوا Ʒلقون يف Ƨاء امللك ابن عباد أيام سعوده ؛يضيئون ظلمته 
ن معه اخلمرة يدفعون عنه الوحشة  ويشاركه أقرهبم يف الرأي واملشورة مىت لزم األمر، يعاقرو

ويستمتعون بامللذات ، وسȔ جوار كالشموس وغلمان كالبدور ، يتحركون رهن األمر ، وحاجات 
الندامى  ،الذين Ɓ يكن امللك يستغين عنهم قȔّ ، ويف مواعيد ومناسبات خمتلفة ، إىل أن حلت 

ؤنسهم يف سجنه الكارثة اليت عصفت باململكة ، وتفرقوا أيدي سبأإال من محل نفسه على اللحاȧ مب
بأغمات ، يدفعهم إىل ذلك حȨ الوفاء  وإخالص الود ملن جار عليه الزمان بشىت األدواء ،من أمثال 

 ، هذا األخري الذي قال أجود مدائحه ، ومراثيه يف أسرة املعتمد ∗ابن محديس  وأŸ بكر بن اللبانة
                                   2]البسيȔ : [ وآل عباد وهو القائل

                                                 
 هـ 471هـ ،في جزيرة صقلية ، و في سنة 477  ـ هو أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر  بن حمديس األزدي الصقلي ، المولود سنة ∗

 .هـ بجزيرة ميورقة527هاجر إلى إسبانيا ، وعاش في إشبيلية ، وتوفي سنة 
 .2/416 المقري ، نفح الطيب ،:  ـ ينظر1
  ـ هو أبو بكر محمد بن اللبانة ، من أهل دانية ، عرف بابن اللبانة ؛ ألن أمه آانت مشتغلة ببيع اللبن ، حتى غلب اسم      اللبن عليها ، ∗

  ).3/667ينظر ابن بسام ،الذخيرة ،( هـ ، 507ونسب أوالدها به إليها ،توفي عام 
  .313  ـ علي أدهم ، النعتمد بن عباد ،ص 2
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  لȾǈفِي عŁلǓ ɂِل عبŉاد فǚنȾŉـم        أǈِهلĉƋـةǆ مŁالŁȾǈا يف األفـِق هŁاɍت
:  ملك بين عباد ثالثا وسبعني سنة ،وللمعتمد فيها ثالث وعشرون ، وقد قيل يف ذلـك أبياتدامو
                                                                                            1: ]الرمل [

  وǈǭـǆǫɎ نŁيōراتŁǩ ŅــأŁǩǐِلقŃ    أǈشŃـرǈȩ ŁـŃǨ ِعشرłونǈ ِمنŃ أǈنŃفǈِسŁȾا 
ŃـقŁـسŁن Łوِعشرين ŁƙǭǈɎǭها     وŁـدŃعŁرا   بŃا وعشńرŃشŁا عńجŁِحج 

            أما شعر املعتمد امللك يف هذه الفترة فغزير، ƹثله شعره الشخصي من جهة، والذي                
 هذا النوُع من أصدȧ ما ، و قد ُعدŉ)أبنائه ( يندرج فيه الفخر بانتصاراته، وبكرمه ، والرثاء ɇل بيته 

ومن جهة أخرى جند شعره الرƧي، والذي يتضمن تلك املراسالت بينه وبني . قاله الشاعر امللك
الوزراء، لضرورة تسيري شؤون الدولة، إىل جانب مكاتباته اإلخوانية املترمجة لعالقاته وصداقاته 

  .املختلفة، نرجىء كل ذلك إىل فصل األغراض الشعرية ومضامينها
  :مرحلة امللك األسري: جـ

 ȓٍك ليحمل امللك ذليال مهينا هو وآله بعد استئصال إشبيلية      بعد سقوǐوانتهاء املعركة أُِمَر ِبفُل 
مجيع أحواله،وƁ يصحب من ذلك كله ُبلَغة زاد، فركب السفني وشȨ هنر الوادي الكبري يف طريقه إىل 

ȩد ضجǨ عليȼ أباديȼ وارǨƟ (( ...  النهر املغرب،وخرج الناس لتوديعهم حمتشدين على ضفة
 ǨȮا الصبا والدبور، فبȾبƜ بور، وألوتƩا األنس واȾد بان عنȩ ȼمنازل Ǩوأضح ȼنادي Ǣجوان
 Ǩخدما، فسحقا لدنيا ما رع ȼعدما،وصار أحرار الدهر في ǥياƩدما، وعاد موجود ا ȼالعيون علي

 ȼȩشرو Ǩأبق ɍو ȼȩ2))... حقو.   
  3]:البسيȔ:[األندلسي الكبري ابن اللبانة هذا املشهد احلزين مبرثية جاء فيهاوقد سجل الشاعر 

  حŁانǈ الوŁداłț فǈضŁجǊȭ ŃǨŉلƌ صŁارخŁـة       وصارąǷ ِمنŃ مłفداąǥ وفǈــادي
ـَـادي Ʃا ǈاŏ دوŃحŁي ǆا إبلȾŉأنȭ      اȾłعŁبŃتŁي łǳـــوņم والنȾłفائنŁس ŃارتŁس  

ǈȭŃمŁس ǈِم يف املاِءال ŃنŁد ŃمąعŁو ŃمȭŃǨلƥ    ِłائعȖلك القǩعاِت ِمȖȩ بادنȭأ   
 ، وبعدما نزل األسري بالعدوة ∗"أغمات "   ومرورا بطنجة، وصلت السفينة إىل املنفى؛ املكان املختار

  . 4]جمزوء الكامل : [ حسريا قال

                                                 
 .2/65ن األبار ، الحلة السيراء ،  ـ اب1
 1/4ح بن خاقان، قالئد العقيان، فت ال-2
  ...  تبكي السماء بمزن رائح غادي:  ،وأولها 110، الشعر األندلسي،ص emilio garcia gomez ـ إميليوغرسيه غومس 3
  
م الوصول إليها عن طريق غير معبدة، طولها  آم على الطريق المؤدية إلى أوريكة، ويت30: مدينة أثرية تبعد عن مراآش بـ:  آغمات ∗

 .آيلومتران
   .150، ص 1975رضا الحبيب السويسي، الدار التونسية للنشر، :  الديوان، تح-4
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         țـوłمŊالد ǨِǈȮŁاسǈا متƋِديـــعملŉالص łǢالقل ŁȼŁنŃȾŁنŁǩو  
    فǈلǐيŁبŃدł ِمنكŁ هلم خłضــوț    ة   łț سياسŁاخلضłو: ȩالǊوا

  țِ  عŁلɂ فǈِمي السŊمŊ النŉِقيـع        وŁألƌǾǈ ِمنǈȕ ŃعŃم اخلضłـو
ŁنŊي الدōعن ŃǢـتلŃسŁǩ ǐا   إن țـوłمƨا ƗŃِلمŃسłǩي وȮǐلłم       
   łǩ ƁسŃِلِم القلŁǢ الضŊلــوȼ ț     فالقلłǢ بŁƙ ضلوِعــ

 املعتمد على اǃ بأغمات، بأن أفضل بناته قد صرن يغزلن للناس صوفا سدا       وبلȠ من حال
حلاجتها فأدخل عليها مرة غْزل لبنت عريف شرطة أبيها ، واتفȨ أن اعتلت السيدة الكƎى أم البنات  

 فقال ، فطلب هلا طبيبا ،وأُسعف  يف طلبته مع دعاء يف رسالة لطول  البقاء،"اعتماد الرميكية " 
  1] :الوافر : [ األسري

ɁŁوŃȾŁي ŁȤيǈȭŁاِء وǈا ِلي ِبالبقŁعŁد                     ćقـاءŁالب ȼِب ǈولǊȖŁي ǐنǈأ Ņِسريǈأ  
źاŁبن ɁŁأر ŁȈِعيǈأ ǐأن łǢǈغŃرǈأǈأ                     ćاءǈفƩا اŏ ŉرŁضǈأ Ńدȩ ŁاريŁوŁع  

                ǨِŃِبن ŁȳادŁوŁخ∗ ɂǈلŃعǈأ ǈانȭ Ńدȩ ŃنŁوـ النداء       مłدŃبǈا أǈـ إذ ȼِبǩِاŁرŁم          
 ال ƹلك أن ،      هذه صورة واحدة من صور املعاناة اليت Ʒياها املعتمد نزيل أغمات ذليال بعد العز

وȂǩ Ɓل ȭبدǩ Ȼتوȩد  (( يدفع عن نفسه ضرا وال أن ƶلب هلا نفعا قال عنه صاحب القالئد
عثرات ، ونفسǩ ȼتقسم باألشجان واƩسرات إƂ أن بالȂفرات، وخŁلدȻ يتردد بƙ النȮبات وال

 وكانت وفاته يف ربيع 2...)) بأغمات وأريǴ من ǩلك األزمات ∗شŁفǈتłȼŃ مŁنيتȼł وجاءŏ ȼǩا أمنيتȼ فدفن
، ومن النادر الغريب أنه ُنودي يف جنازته بالصالة على )هـ  488(األول سنة ƣان وƣانني وأربعمائة

:  وجالل شأنه تاركا مرثية لنفسه ،موصيا بأن تثبت على قƎه ومنها الغريب بعد عظيم سلطانه
 ] Ȕ3]البسي   

  ادــا ǈșفرŃتŁ ِبأشɎِء ابŃِن عبŉـحŁقŕائłǴ الŁȢــادي              ǈȩبŃرŁ الŁȢريǢِ سŁقاكŁ الر
  لرŉيō للصŉاديبــالƋȖاِعِن الضŉارǡِ الرŉاِمي إذǈا اǐȩتتŁلǊوا             باِخلصǢŃ إنǐ جŁدŁبłوا با

  نŁعŁمŃ هłو اƩقŊ وŁافǈاِني ِبǈȩ ȼـــــدŁر              ِمنŁ السŉماِء فǈوŁافǈاِني ِمليعŁــــاد
ȼــــłمǈلŃعǈأ ȈِŃعŉالن Łاكǈذ ǈبلǈȩ ŃنǊȭأ ǐƁاد  وŁـــوŃأع Łȧفو ɁŁادǈő ǈبالƨا Ƌنǈأ            

  دŁادـ عŁلɂ دŁِفيِنكłǩ ǈɍ ŁحŃصɂŁ ِبتعŃـ           ــةوŁǩ ǈɍـȂالǊ صŁـلوŁاتł اِهللا دŁائمـ
                                                 

 176 ـ الديوان ، ص  1
 .اإلشـارة إلى بنت عريف شرطته سابقا الذي آان رهن إشارة الملك وطوعه ∗
  لذي يحتضن باإلضافة إلى قبر الملك قبر زوجته اعتماد وابنه ،والذي يتشكل من قبة   تّم بناء ضريح المعتمد بن عباد ا1970في سنة ∗

 .    مصغرة طبق األصل للقبة المرابطية  بمراآش ،تزينها بعض األبيات الشعرية التي نظمها األمير الشاعر المعتمد في رثاء حاله 
  .31 بن خاقان ،قالئد العقيان ،ص  الفتح-2
  .193 الديوان ،ص -3



المعتمد ................................................................................................ولالفصل األ
   بن عّباد

  

 33

 .    وشهد املوقَف احلزين يومئذ مجاعة من أهل األدب بأغمات يرثونه بالطوال ،فبكوا وأبكوا 
أما أشعار املعتمد يف هذه املرحلة ،فتغلب عليها النƎة احلزينة اليت ساقته إىل قƎه ، شكا خالهلا تقلب 

 1]:الطويل :[ يف ساقه الدهر،وغدر الليايل ،وعظة القيد
 ǘłǩمōلǊ ِللنŉفِس الشŉجيŉِة فرحŁـــة         وŁǩأǐبɂŁ اخلǊȖوłǡ السŊودł إƋɍ متǈاديŁا

     ȭمŁاصŁِحبǈȩ ŃǨŁبŃلي املǊلǊوكł اللƋيŁاليŁا لǈيŁاِليكŁ يف زŁاِهيكŁ أǈصŃفɂǈ صŁحŃبŁتŁȾŁا
ŅǸناِســ ŁلكǾا ِلǈذ Ņȃǘłوب ŅِعيمŁن  ŃسŁا نŁمłهŁدŃعŁـَـا   وب   łǸ املنŁاياǈ األمŁاني

 ŉمن سوء أحوال بناته وأم أوالده ،وعوادي الزمن اليت عدت عليهن ،فصرن خادمات بعد أن كُن Ɓوتأ
  :خمدومات

  ŁǩرɁŁ بنŁاǩِكŁ يف األȕمŁاِر جŁائعŁـةً           يȂِŃȢŁلǐنŁ ِللنŉاȃِ مŁا يŁمŃِلǐȮنȩِ ŁـǐȖِمريا
  عـةً          أǈبصŁـارłهłنŉ حŁِسريŁاتą مǈȮŁاِسيـرابŁرŁزŃنǈ نŁحوŁكŁ ِللتŉسŃليِم خŁاِش

       وأما ذكرى أوالده املقتولني فما برحت خياله حىت قُبض ،مسجال بذلك حمنة العامة يف شخصه 
إذا ȭان ɍ بدņ من  ǩصوير اǂنة العامة الƔ (( لذلك ُحŉȨ للمستشرȧ غرسيه غومس أن يقول فيه 

 يف صورǥ شȌǺ واحد من أهلȼ ، فليس أوفق لǾلك من املعتمد ƽلǨ الشعر خɎل ذلك العصر
  2.))ابن عباد صاحǢ إشبيلية 

فكان بذلك املعتمد بن عباد أمنوذج زمانه ووحيد أوانه؛ ألنه استطاع أن ينقل مبأساته 
جراحات اإلشبيليني الذين ƹثلون املسلمني باألندلس خري متثيل، وآالمهم وتناقضات الزمن الذي 

ائب على املواطنني مرهقة، مقابل ترف وبذǷ يف قصور امللوك، يعيشه احلكام فيه؛ من ضريعيشون 
 - خباصة–واملقربون منهم، غري مبالني باألوضاع االجتماعية املزرية اليت تنخر جسم الطبقة الكادحة 

 ſويل الذي ال يهدأ له بال حىت يست" ألفونسو"وال باألوضاع السياسية، اليت رجحت الكفة يف صا
  .على املمالك واحدة واحدة، ويضمها إليه

  
  :ǭǓـــارȻ  ـ 3

             تتجلى آثار الشاعر املعتمد بن عباد يف أشعاره املنتشرة يف مؤلفات متعددة ؛ منها الذخرية 
البن بسام ـ القسم الثاين  ـ اجملاد األول ـ  ويف احللة السرياء البن األبار ـ اجلزء الثاين ـ ويف 

لطيب للمقري ـ اجلزء الرابع ـ وأبيات أخرى ضمن ديوان ابن زيدون ورسائله ، الذي نفǴ ا
  :كما مجعت هذه األشعار يف ديوانني .شرحه ، وحققه علي عبد العظيم 

                                                 
  .184 ـ الديوان ، ص  1
 89، تاريخ الفكر األندلسي ، ص  angel gonzalez palenciaآنخل جنثالث بالنثيا   2
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  .م 1951بالقاهرة ، سنة أƥد أƥد بدوي ، وحامد عبد اŎيد ،  مجعه وحققه األستاذان      األول
وهو الديوان الذي .  بتونس  1975ȳسنةرضا اƩبيǢ السويسي ، وƠقيقه  فقام ƛمعه الثاين    أما 

اعتمدناه يف حبثنا ، تتبع فيه اǂقȨ ترتيبا يتماشى واألغراض الشعرية ،وفȨ تسلسل تارخيي قسم فيه 
حيث رّتب األغراض )  مرحلة األمري فاملǈِلك( املرحلة األوىل : حياة الشاعر إىل مرحلتني هامتني 

الغزل ، اخلمريات ، الوصف ،شعر املناسبات  : ات الشعرية تبعا لتلك املرحلة ، فتناول واملوضوع
الفخر ، الرثاء (يضم  ، مث شعره الشخصي الذي) رغبات يديل هبا إىل أبيه ـ اعتذاراته إىل أبيه (

  .، وأغراضا خمتلفة ) اإلجازات واملطارحات واملطريات ، والرسائل 
  فقد تناول فيها شعر املعتمد من فترة خلǐعه إىل آخر قصيدة  ) رحلة املِلك األسريم( أما املرحلة الثانية 

  . نظمها ، وأوصى بأن ُتكتب على قƎه 
واƩق أن املعتمد وłفǎق ـ يف أياȳ سعودpalencia )) :  Ȼبالنثيا ويف حماسن شعره الكثرية قال 

 Ȼمن أن يصل بشعر ȼل ǨنǎȮدرجة من التجويد ، م Ƃـ إ Ȼدƭو Ȥل و وصȂȢال ǡيف أبوا ،
فلما ǩنǎȮرت لȼ . اŎالس ، و وصȤ اƩرǡ والنصر إǓ Ƃفاȧ استدرņتŃ إعجاǡ البدو أنفسȾم 

األياȳ ، وعاƅ أوصاǡ السجن واهلوان ، أخǾت نفسȼ الفنņانة Ɵود بدرر من الشعر ɍزالǩ Ǩثري 
 ƇرȮم الȾالش ȃا املِلك الفارǾهل ǈلɎجɋا  ȳاليو Ƃ1)).يف أنفسنا  إ  

وإن كان املعتمد الشاعر قد صور مرحلة حياته األوىل؛ من هلو وجمون وجري وراء إشباع 
النفس من متع الدنيا املختلفة، اليت تتوافر عليها قصوره وقصور أبيه قبله، فǚن شعر مرحلته الثانية 

 جادت به نفسه على الرغم من ِقَصِرَها، إال أهنا كانت أغزر شعرا، وأبدع نظما؛ مبا) مرحلة األسر(
  .معاناته يف سجنه بأغمات هو وأهلهالشجية بسبب 

                                                 
  . ، وما يليها91  ، تاريخ الفكر األندلسي ، ص angel gonzalez palencia ـ آنخل جنثالث بالنثيا  1
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  أغراضȼ الشعرية ومضامينȾا   :                 الفصل الثاين 
    :ǩوǞȕة

والنحت ، وهو يف أغلب أحواله جلميلة، مثله مثل التصوير واملوسيقى االشعر من الفنون                   
ليت يرمي إليها خياطب العاطفة  ويستثري الوجدان واملشاعر اليت تعّبر بدورها عن موضوعاته وأغراضه املختلفة ، ا

  .الشاعر 
  .الوصȤ والنسيǢ : ولقد غلب على القصيدة اجلاهلية غرضان رئيسيان ، Ƶا 

سبيل إƂ حصرȻ  الشعر ـ إɍ أȩلȼ ـ راجع إƂ باǡ الوصȤ ، وɍ" : ((ابن رشيȨ " فعن األول قال 
عافȼ والفرȧ بƙ الوصȤ واستقصائȼ، وهو مناسǢ للتشبيȼ مشتمل عليȼ ، وليس بȼ ألنȭ ȼثريا ما يأź  يف أض

          1)).والتشبيȼ أن هǾا إخبار عن حقيقة الشيء وأن ذلك ƭاز ومتثيل 
ومع األيام تفرع .     ويدخل يف هذا الباب وصف األطالل ،وصف الراحلة ، وصف الصيد و وصف الطبيعة 

  ..ات الوصف وصار أبوابا فسمي باب النساء غزال ، وباب اخلمر Ʀريات ، والصيد طردي
يرى فارقا   ال2، فكان موضوعه املرأة ، وجرى جمريني ؛ عفيفا ،وحسيا ماجنا ، وإن كان ابن رشيȨ الȂȢل أما

ذȭر الشاعر خلق النساء (( فريى حّد األول يف " قدامة بن جعفر " بني النسيب والتغزل والتشبيب ، أما 
  3))وأخȾȩɎن ، وǩصرȣ أحوال اهلوŏ Ɂـن معȾن 

 ǳتعداد فضائل املمدوح اليت يفتخر هبا ؛ من شجاعة وقناعة ، وعفة وكرم ، وإيثار وجندة املستغيث  وهو : واملد
   يǴ للشكر واإلعجاب ، وآخر للتكسبمد: وغريها من مكارم األخالȧ ، إال أن هذا املديǴ كان على وصفني 

يȭǾłر يف اللفȘ ما يدل علɂ أنȼ إنȼ ليس بƙ املرǭية واملدحة فصل إɍ أن (( فهو مديǴ للميت  :  الرǭاءوأما
   .4))هلالك 

  لألشخاص ، كما يكون للمدن واملمالك الذي انتشر يف الشعر األندلسي ـ خباصة ـويكون الرثاء 
وهو ضد املديǴ ، وقد سار على منهجني ؛ اهلجاء القبلي ـ وهو األشهر واألكثر عند  :  اهلجاءوكذلك

  . اجلاهليني ـ خباصة ـ وهجاء األشخاص 
  
  

                                                 
 .294  ـ ابن رشيق ، العمدة ، ص 1
 .138المصدر نفسه ، ص :ينظر   ـ 2
  . 123 ص  ـ قدامة بن حعفر ، نقد الشعر ،3
  .100  ـ المصدر نفسه ، نقد الشعر ، ص 4



   أغراضه الشعرية ومضامينها...................................... ...................................الفصل الثاني

 36

واɍفتǺار هو املدǳ نفسȼ إɍ أن الشاعر ȌƸ بȼ نفسȼ وȩومȼ وȭل (( " ابن رشيȨ"الذي يقول فيه : الفǺر و
   .1))ما حسن يف املدǳ حسن يف اɍفتǺار ، وȭل ما ȩبǴ فيȩ ȼبǴ يف اɍفتǺار 

  .اɍعتǾار ، و) احلكمة (ȭاƩماسة ، واألدǡ ضافة إىل أغراض شعرية  أخرى  باإل
بل  تباه أن هذه األغراض واملوضوعات Ɓ تبȨ على شكلها وحمتواها الذي عرفته يف القصيدة القدƹةوالالفت لالن

   2.لقد طرأ عليها تغيري على املستويني ، ميزه الصراع القائم بني طريقة العرب ، وطريقة اǂدثني 
وعات ؛ األوىل جمموعة الفنون فنون الشعر األندلسي إىل ثالث جمم" عبد العزيز عتيȨ "وتبعا لذلك التطور قسم 

  3.التقليدية  والثانية جمموعة الفنون التقليدية املوسعة ، والثالثة جمموعة الفنون الشعرية اǂدثة 
    وللتعرف على األغراض و املوضوعات الشعرية اليت تناوهلا املعتمد بن عباد ، Ʋاول أن نتتبع مراحل حياتـه                    

 تارخيية خمتلفة عن األخرى ، إذ أقبلت عليه الدنيا أول األمر بسعودها ،فأذاقتـه                مرحلة منها فترة    كل اليت مثلت 
حالوهتا Ơــت رعاية أب أسس له دولة يهاب جانبها ، ويهرع إىل إرضائها خوفا وطمعا ليجد املعتمـد يف                   

  العـدة والعتـاد   املرحلة الثانية نفسـه ملكا دانت له الرقاب من كل اجلهات يف مملكة مترامية األطراف ،قوية                
 يطمع فيهـا يف حـروب االسـترداد         ALPHONSOاألمر الذي جعل جرياهنـا، كما جعل امللك ألفونسو         

موطن املنفـى   " أغمات"ويوسف بن تاشفني ƶتاز البحر ليخلصها من ملكها ويبعث به هو وأهله يف فلك إىل                
  .ومرحلة األسر هي مرحلته الثالثة .وهناية حياته

  .أن نــتـناول أغراضه الشعرية ومضامينها ملا يف ذلك مـــن أƵية  الثالث آثرنافوفȨ هذه املراحل 
  

ɍأو:      Ƃاملرحلة األو ȏمرحلة األمري(أغرا(  
تبني لنا من خالل تتبع مسار حياة األمري املعتمد بن عباد مدى املوهبة اليت رزȧ هبا منذ صباه أين كـان                     

ب أقل ما يقال عنه إنه بداية شȨ الطريȨ  هلذا  الصƑ األمري يف أحـضان                  يف أسلو  4البيت و البيتني بديها     يقول  
  .طبيعـة توحي له بأن يقول الشعر و يƎع فيه 

وملا كانت حياة هذا األمري املدلل حياة ترف وهلو، وخباصة يف هذه املرحلة ،فكـان طبيعيـا أن تكـون                        
 والوصف يضاف   5 نظم يف غرض الغزل واخلمريات     موضوعـات أشعاره ال خترج عن شعر اللهو واخلمر الذي        

إليها يف هذه املرحلة شعر املناسبات الذي ينطوي على اعتذارات ألبيه  حينا و تشكرات حينا آخر وفيما يلـي                    
 Ǵسنعرض هذه األغراض بشيء من التوضي:  

                                                 
  .162  ـ ابن رشيق ، العمدة ، ص 1
 . ، وما يليها 108إحسان عباس ، تاريخ األدب األندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين ـ ص :   ـ ينظر2
  . ، وما يليها 168عبد العزيز عتيق ، األدب العربي في األندلس ، ص :   ـ ينظر3
 2/55ابن األبار ، الحلة السيراء ، :  ينظر- 4
 .، وما يليها96الديوان، ص :   ينظر- 5
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  :الȂȢل  -1
خرى،وقد وجد يف بيئـة    ليس غريبا أن ينتشر هذا الغرض ، ويتربع على عرȇ باقي الفنون الشعرية األ             

مية ، واملياه الرقراقة املتدفقـة      أندلسية مجيلة تغري باحلب ،وتدعو إىل الغزل ،السيما وجودها بني البساتني املترا           
كل ذلك كان له عظيم األثر على القلوب الشاعرة ، ومن الطبقات االجتماعية املتباينة ؛ وزيرا كان، أو فقـريا                    

كل تغƖ هبذه الطبيعة الساحرة ، وهام حببها ، وقال فيها شعرا يف جمالـس              .  والعلم فقيها كان أو حمدود الثقافة    
  .Ʀر وغناء ، أو غريها من املناسبات 

وإن كان الغزل ـ يف فترة الدراسة ـ Ɓ خيرج ـ يف جممله ـ عن سابقه بدءا بالغزل اجلاهلي  ، من      
 ر الرضاب ، وجنرس العيونƦرأة من سهام األحلاȗ ، وة للميحيـث املوضوعات ، واألوصاف التقليدية املاد

 عن واري الالئي زحزحن احلرائرإال أن املتغزل هبا Ɓ تعد تلك املرأة احلرة ، بل زامحتها ـ يف هذه الفترة ـ اجل
 حمȔ األنظار ، وهدف األبصار بسبب مجاهلن وظرفهن ، وأدهبن ، فهن Ɓ يكن نساء عاديات رن، وصنعرشه

 رشاقة اجلسم ، ونعومة افرن على حȘ كبري من الثقافة واملواهب املتعددة ، يسبقهن إىل كل ذلكبل كن يتو
  1.أساليبهن يف العبث بقلوب الرجال ، ويستوي يف ذلك األمري مع الفقريو األسارير 

سنة أما املرأة احلرة فكانت من اǂطات املمنوعة ، اليت ال يسمǴ التغزل هبا ـ عموما ـ لوال بعض األل
بنات اخللفاء ، ưا يدل علȩ ɂياȳ حدود صارمة Ɵعل نساء األشراȣ يف مƕلة  ((الــيت طالت إحدى

ƙلȂȢاول عيــون الشعراء املتȖتǩ أن Ǣƶ ɍ ا ، أوȾاول إليȖتǩ ɍ 2)) خاصــة.  
ها ولعل أƵ ـدةالغزل وانتشاره إىل أسباب وعوامل عكمــا يرجع بعض النقاد  والدارسني ظاهرة شيوع 

والـذي حاول فيه صاحبه  ، )هـ994=  هـ384(ة بة سن املولود بقرطɍبن حȕ" ȳȂوȧ اƩمامة"انتشار كتاب 
أسبابه وأدواته وما يصيب صاحبـه من ضـƖ وأسى وف مباهيته  وعالماته ، ن احلب العذري ، ويعرōأن يقّن

  .وحرقة ، مـع بيان املنكر منـه 
 ا لقول ابن فرج اجلياين من أهل األدب أيام احلكم  املستنصر مصداق3مشيدا بفضل التعفف للمحب 

  4]الوافر[
țــــاǈȖǊبامل ȼِفي ǊانȖيŉا الشŁا               ومȾعن łǨǐفǈفŁاِل عŁِة الِوصŁائعȕŁو  

 
  :إƂ أن يقول 

                                                 
  49  ص1995عبدالقادر هني ، مظاهر التجديد في الشعر األندلسي قبل سقوط قرطبة ، دار األمل للطباعة والنشر والتوزيع ،تيزي وزو،:  ينظر - 1

 وما يليها
  .157ر الطوائف والمرابطين ـ ص  إحسان عباس ، تاريخ األدب األندلسي ـ عص- 2
 1985ابن حزم األندلسي، طوق الحمامة في األلفة واألالف ، تحقيق وتقديم صالح الدين القاسمي ،الدار التونسية للنشر ـ تونس ـ : ينظر- 3
  .158 المصدر نفسه ، ص - 4
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          فǈيŁمŃنŁعȼł الȮِعŁاłȳ ِمن الرŉضŁـــاț  وِبŁŏ ŊǨا مŁبِيŁǨ السŉقǢِǐ يǐȚŁمŁا
  

انب األسباب املتعلقة بالبيئة اليت أملعنا إليها جند الغزل الذي ينصرف إىل تصـــوير مشاعر إىل ج
  " . Ȃل العفيȤالȢ"   وهـــو اƟɍاȻ األولالعاشȨ بعيدا  عن الفحش واالبتذال ،  ƹثل 

الذي أوجدته ظروف وعوامل،ولعل أƵها ـ فيما  " الȂȢل اƩسي"  منه فهو اƟɍاȻ الثاينأما 
صـور ـ متمثل يف جو املسرات ، املساعد على التهالك على امللذات يف ليال محراء وسȔ جمالس Ʀرية يت

صاخبــة بالرقص والغناء ، باإلضافة إىل هذين االƟاهني الكبريين ،  تطالعنا البيئة األندلسية على لون آخر 
م ومنازهلم الثقافية والعلمية  وجرت على ذكره ألسنة أدباء وشعراء كثر على خمتلف طبقاهت  عرفجديـد

 الذي لقي استهجانا لدى فئة، بينما عده أخرون تقليــدا 1"الغزل الشاذ"أو " الȂȢل باملȭǾر"ويســمى 
  .أدبيا أكثر منه سلوكا خلقيا 

وسنعرض إىل هذه األنواع الثالثة من خالل شخصية املعتمد بن عباد ، ضمن أشعاره املبثوثة يف 
  .ديـوانه 

  
  :Ȃل العفيȤالȢ - أ

  املعتمد بن عباد ، تبني مدى هيمنة غرض الغزل على باقي األغراض عامة2إن قراءة فاحصة يف ديوان
 ، مع االبتعاد عن املعاين املسفةةجوالعفيف منه خباصة، أين يصور الشاعر فيه عواطفه بأبيات عذبة ، متوه

ديها داال على شـاعرية متأملة وحس أدŸ واأللفاȗ البذيئة تدور كلها حول معان خمتلفة  ، جاء بعضها ب
 مرهف ، ويروى عنه ـ املعتمد ـ  أنه كان يوما منشغال بكتابة  شــيء أومطالعة  وعنده بعض كرمائه

  :3]ـȔالبسي[عليه الشمس فقال بديها وقد طلعت 
  

      عن ناșǈِري حłِجبŃǨŁ نǈȚŁر الȢِيŁـــر  ȩامŃǨ ِلتŁحجǊȩ ŁǢłرŁȋŃ الشمِس ȩامتȾłا  
  Ýلǐمńا ،لǈعŁمŃرłكŁ ،منȾا أŒا ȩمŁـــر           هلŁǩ ǐحŃجłǢł الشمسŁ إɍ صفحةǊ القǈمر ِع  

  وتكرر املوقف معه أكثر من مرة،ويف كل واحدة منها تƎز سرعة بديهته ، كوصفه يوما جلارية Ʒبها 
   .4]الســــريع :[  وقفت بني يديه ، وبيدها كأس تسقيه إذ ملع الȧƎ فارتاعت ، فقــــال

  

                                                 
  . وما يليها 54، ص عبدالقادر هني ، مظاهر التجديد في الشعر األندلسي قبل سقوط قرطبة:  ينظر- 1
 .1975رضا الحبيب السويسي ، ديوان المعتمد بن عباد ، الدار التونسية للنشر :  ينظر- 2
   . 23 المصدر نفسه ، ص - 3
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  ȧŃرŁالب Łِمن ŃǨŁِريع  țـاƋـ ǈمل ǥِوȾِمن الق ŅȧŃرŁـــا        بŁȾƍفȭ ويف  
  Ý łțاŁǩŃرŁǩ األنواِر Łِمن ŁȤŃيȭ        ɂŁحŊالض łسƽ ِري  وهيŃِشع ŁǨŃيǈلǈاŁي  

يف كّف اجلارية بلمعان الȧƎ )اخلمرة (ويظهر بديع تصويره يف هذين البيتني حني شبŉَه ملعان القهوة 
  . ي خائفة ، مستغربا من ارتياعها من شيƠ ǜمله ، ومشبها إياها بشمس الضحى وه

  .فتآلف الوصفان ، ليشكال صورة كلية تنبض بلذّة اخلمرة لدى الشاعر ، ومجال املرأة الذي جعل املتعة متعتني 
 ـ تدور أما املعاين ـ املشار إليها سالفا ـ اليت تضمنتها غزليات املعتمد ، فكانت ـ يف معظمها

يدفعه حول  إبداء الشكوى من اهلجر دون أن يعرف املهجور أسبابه ، وعلى الرغم من ذلك كان حبه ǂبوبته 
الوقت الذي عمد هجرانه ، وتتدلل وتتمنع ، يف بأن يلتمس هلا األعذار ، ويبحث هلا عن مƎرات ، وهي اليت تت

  1]:الكامل : [، فيقول ان دقيقا األمل ، ولو كيظل فيه املعتمد اǂّب متمسكا خبيȔ من 
  أǐȭǈثǈرŃِت هŁجŃِري ، غريŁ أنŉِك ćربŉمŁا       عǈȖŁفǈتŃِك ، أحيŁانا ، عليŉ أǊمłــور     

 نه Ɓ يقترف ذنبا ، وƁ يقّصر يفويبقى الشاعر أبدا يشكو هجران احلبيب، وإعراضه عنه على الرغم من أ
   ملعرȏņ لǩ ɎǞلحق șنتȼŁ  بɎ باƩديث علɂ غريȻ ، ومعرņضافحينǩ ǾǞرɁ اƩبيǢ منحرفا عن حبȼ ، مق((أمر

  ]السريع:[Ǿȭ((2لك ، ولȮن ȕبعȼ لȼ جاذǡ  أو ǩسبقŁ استرابتȼŁ ، وǩرɁ اŉǢǂ أيضا
ـِرضńا عنōي ، وǐƁ أǈجŃِن ما        يłوِجłǢ ِإعŃراضńا وɍ هŁجŃـــرا   Ńعłا مŁي        .   

ألن  وتتبـدد ظلمتهليله ساعات الوصال بدورا ، فيتمƖ أن يطلع فجر  كما كان  يرى أوقات اهلجر ليايل ، و
  ومن لǾيǾ معاين الوصال املواعيد ، وإن للوعد املنتȚر مȮانا لȖيفامن شȢاȣ القلǢ(( األمل يف لقائها كبري 
 ƙسمȩ و :وهو ينقسمȂأن ي Ǣǂار الوعد من اȚوالثاين انت ، ȼبوبتǂ Ǣǂا ǥيارȂا الوعد بƵأحد ȼ3))ر حمبوب 

  4] : السريع : [ فيقول 
  .    وŁصŃلǈكŁ يف ǓخرȻ فǈجŃـــــرا          ȩدȕ Ńالǈ لǈيŃلǊ اهلجŃِر ، فǈاجŃعلǐ لنŁا   

ومع امتداد اهلجر ، يطول ليله ، ويتعذب قلبه ، وƁ يبȨ له إال التطــلع إىل يوم ƶمعهما ، ألن جفونه 
 Ȩيتحق Ɓ طعم النوم ما ȧجمزوء [  و ما تكبده من فراقها لهاللقاء ، فها هو يشكو حبيبته عذابهأقسمت بأال تتذو

      5 :] الكامل
   سǐȮŁرŁانǊ ِمن ǈƦرŃ اشŃِتياȩِك    أنŁا يف عǾاąǡ ِمنŃ فراȩِك     
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   ِئك ، وŁارǩِŃشŁاِفك واعŃِتنŁاȩِك   صŊǢŁ الفǘاِد إƂ لقǈــا      
  تŁـِقي مŁا ȩِ ǈɎłǩ ǐƁـك Łǩ ɍلŃǨ  ǐ       هǾِŁي جłفǊوين أǐȩǈسŁمŁـ

 :واسترضاء هلا ، وإخالصا للود ،و وفاء للعهد الذي ال يتبدل وال يزول وإن زالت اجلبال الشم ، يقول 
  1] : املتقارب [

  و وłدĉِي علɂǈ حŁسǢŃ مŁا ŁǩعŃلǈِمȂŁǩ        ƙولǊ اƨبالǊ ومŁا أنǐ يȂŁول
  فǚين مع البłعŃد ɍ أسŃتحيــلفŁǩ ǈɎǈسŃتŁِحيِلي ِلبłعŃِد الــديŁـار       

ويبلȠ من الشوȧ  ضامنا يف كل ذلك حبه ، مؤكدا وفاءه وإخالصه الذي ال يتبدل مهما أصاب احلبŉ أزمات
 .مبلغا متƖ ألجله أن تدوم علته ، اليت  تقـرهبا منه" حرَس" إىل رǗية جاريته 

ا ، األمر الذي اضطره أن يرفع يديه إىل لتخفف عنه ، وهي اليت كانت قد أطالت غيبتها ، وخبلت بزيارهت
ا، والفوز بالقرب منهـــا السماء ـ ال ليشفيه ـ ولكن ليزيده سقاما ، ما دامت العلةُ علّة للقائهم

   2]الطويل:[فيقـول
ɁوŃشأ األحŉِجعي الرŃضŁم Ńِمن ŃǨŁبņرȩ Ńفقد      ɁوȮالش Ÿ ŁƇدłي ǐي أنōبŁر ǊألŃأسŁس  

  ربِك ِعـلƋـةً       متنيłǨņ أنŁǩ ǐبقɂǈ ِبجسŃمي وأنŁǩ ǐقǐـوɁإذǈا ِعلǎةȭ  ǆانŃǨ ِلق
 و من فرȓ صبابته ، وظمئه إىل وصل حبيبته ، اليت باعدت بينهما الظروف واأليام ، وكالƵا هائم يف حبه 

ينهما  متيم يف غرامه،ينفث املعتمد ـ وهو األمري ـ زفرات حرى ، فيها اللوعة ، واحلرقة ،متمنيا أن ƶمع اǃ ب
  3]السريع: [ويقرهبما من بعضهما،لريويا عطشهما ، وهذه آالم العاشقني املتيمني اليت ال تƎأ إال بزورة أو لقاء 

  ـȼـِمــنŃ عاِشقą يŁشŃـȮو صبŁابتŁـȼ          إƂ مłِحŖǢ هائمą مثِل
ȼوصِل Ƃن إǔŃمș ، انŉرŁح          ȼإلِفـــ Ƃإ ŌǢـŁما صłهɎـȭِ  

ōجŁع ņǡايا رǾا ِبـــǈǾه ŁعŃمŁج ǐل         ȼِلȮش Ƃإ ǈلǐȮŉالش ǡِōرǈȩو  
  

ولقد كانت تنـزل باألمري ـ سليل امللوك واألمــراء ـ عواطفه النفسية من عظمة جالله،وعظيم سلطانه 
 هـــام يف حبهن ، وبلȠ من قلبه مبلغـا يوكبري سطوته مع عنفوانـه ، فتحمله على استرحام جواريه الالئ

ني جواƲه جراحا ،  ال تندمل كان سببها احلرب اليت شنتها على مهجته، فأورثته األسى واجلراح، وكان ترك ب
تصوير الشاعر هلذا الشعور رائعا ؛ إذǐ جعل اللحاȗ حربا على وجه التشبيه البليȠ  فيسوي بني املشبه واملشبه به  

   4]الطويل:[لينقل لنا شدة األƁ الدائم ، ووطأته املستدƹة ، فيقول 
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ɂِمن أس Ƒلȩ ŁǨŃعŁدŃأو Ńمȭ ćاهللا Łم         لكǐـلǈȭ ِمن ǴاِنŁوƨا Łƙما ب Łلك Ńمȭو    
  ِلحŁاǊșكȕ Łولǈ الدŉهŃر حŁرŅǡŃ ِلمŃȾłجƔŁ          أǈɍ رƥŁةłǩ ǆثǐِنيكŁ يومńا إƂ سŁلǐِمـي

     
 ـ ألنه نداء احلب الذي ال سلطة   وƁ يكن ƶد آذانا صاغية ـ وهو اɇمر الناهي يف الشؤون األخرى   
ضـوعه لسلطان احلب ، ورغبة احلب اليت هتب ـ أحيانا ـ كما خب، يـه و ال رقيب ، و هو الذي يعترفعل

  1] الرجز : [ ال Ʒب 
  

 łǨǐلǊȩ           :ǈـالǈȩ                     Ý ـِــي ـَـد :مŁتŁǩ ɂŁرŃحŁمłن  !وȕ  ǈɍولǊ األب
 łǨلȩ           :ǈفق ǥاŁيƩا Łِنـــي                       ِمــنŁتŃسǈأŃيǈأ Ńد... ǈالȩ :  ـدǈȩ  

  
و أما يف مقام وصف اǂبوبة ، فقد كان للشاعر ابن عباد أكثر من معشوقة ، فأما اليت استأثرت بقلب األمري هي 

لشطر بيت كان  إجازهتاها على ضفاف هنر ، بسبب   ؛ أم األوالد ، واليت بدأت قصته مع2الرميكية " اعتماد" 
قد قال أوله املعتمـد ، وأكملته هي بعد تردد ابن عمار رفيȨ األمري آنئذ ، ليكـتب هذا الشطر قصة احلب 

العالقة الزوجية صدى يف إشبيلية ، وعند  ه والبنات  ، وكان هلذبني األمري وبني اعتماد وتزوجا ، ورزقا البنني
بأن هلذه الزوجة رأيا حمترما   إليهم استنكـروها وازداد غضبهم ملا ُنِمَيفئة الفقراء ورجال الدين خاصة الذين

كـل ذلك Ɓ يغري يف رأي املعتمد الـذي ازداد حبا وهياما  . ويدا طوىل لدى األمري يف تسيري شؤون الدولة 
اء بالنصيب وتعلقا هبا ، معترفا بتملكها فؤاده ، رادا ذلك إىل قضاء اǃ و قــدره الــذي يقـدر  األشي

   :3]الطويـل[الذي ال ƹلك اإلنسان إزاءه ردا  وهو القائل 
          

  فمŁـا حŁـلƋ ِخـلĄ ǎ ِمـن فǘاد خŁِليِلȼ          مŁـحŁلǎ اعِتمŁاد ِمنŃ فǘǈاِد مłحمŉد
 Ɏ يŁـدولǈـȮنŁȾņا األǐȩـدارłǩ łـرŃِدي ِبـƐǊș ǈɎ         وłǩصŃمي ِبȩ ɎتŃلą وŁǩرمي ِب              

 
وƁ يكن الواشون والعذال  يهدأ باهلم ، وهم يرون غسŉالة على ضفاف النهر الكبيـر تنتقل إلـى قصر األمري 
هبذه السهولة ، فحاولوا التفريȨ بينهما واحليلولة دون اكتمال سعادهتما، وكـادوا يوغلون القلب املتيم  
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ب عن كل غيبة يغيبها الزوج ، وعن كل حلظة ينشغل شكوكŅ ، فأكثرت اللوم والعتا" اعتماد" فساورت نفَس 
  1]الكــامل [ وحىت يƎر األمري هذه الشكوك ويفوت الفرصة على عذاله والئميه ، يقول ،عنها

  
ÝǊاهلƨا ŁليمƩِني اǐثłي ǐا، وهلńȾǈفŁِبـل              سɎاِد بǘويف الف łȳلوŁǩ ŃǨǈȭŁرŁب  

         مŁـنɍ Ń يŁرłدŊ هŁواي عنȾا عاذليŁا هǊȭ ȻǾِفƍي فǚين عاِشـــق       
  حŊǢł اعŃتمادą يف اƨوارǳِ سŁاȭن              ɍ القلłǢ ضŁاŁȧ بȼ وɍ هو رŁاحل

  
ويسترسل األمري الشاعر ألجل إقناعها فقد وصفها بالضبية اليت سلبت فؤاده ، ومتلكت كيانه ،وله على ذلك 

وɍبدŉ لȮل حمǢ صادȧ املودư ، ǥنوț (( لة وجسم Ʋيلشواهد ، ودالئل من صفـرة كسته ، ودموع سيا
 حدņ السقاȳ والضƖ  ، وإما ȭتمان واȩعą ملعƖ ِمن أن يǘول إȾƂجرąالوصل ، إما ببŁَيŃن ، وإما ِب

  3]الكامل : [ يقول إذǐ 2))...والنحول
  "اِسل Ý أǈوĊ Ɓ ŁيćłرŁوōعŃِك اِهلŁȂبŃرł البŁ"      ياضŁبŃيŁةً سŁلǈبŃǨŁ فǘادŁ حمــمŉد 
ȳŁرŃȢłبِك م Ņي هائمōأن ŉكŁش ŃنŁـِــل      م   فǈعŁلɂǈ هوŁاِك لłȼ عŁلǈيŉ دɍئ
  هǈȖŁلŃǨǈ سŁحاِئبȾłا ، وجسŃمŅ ناِحل      لǈوŃنǈȭ ǆسŁتłȼŃ صłفǐرǆǥŁ ، ومŁدامع

  
 أن فبهذه النفس الشاعرية املتيمة ، و هبذا القلب اجلريǴ ، كان املعتمد يدافع عن حبه وال يرضى عنه بديال  وال

قوى على غياهبا  وغضبها ƹس حبيلة فهي ـ اعتماد ـ   معه حاضرة ، وإن كانت غائبة ، يذكرها ، وال ي
دام ما و يلهث بذكرها ، وال يتمƖ يف دنياه إال ساعات وصاهلا ، واحلفاȗ على العهد ،مع إخالص الود يعشقها

  .أحبها وظل اƧها يف شعره الذي سيبقى حيا ما ذكر 
  4]املتقارب:[عƖ  يقـول ففي هذا امل

  
  أǈغǈاِئبةǈ الشȌِŃǺŉ عŁنŃ نŁاșِـــــري             وحŁاِضرǥً يف صŁِميِم الفǘاد      

  مłرŁاِدي لǊقǐيŁاِك يف ȭلƍ ِحيـــــن               فيŁا لǈيŁǨŃ أينƍ أǊعɂǈȖŃ مłرŁادي
    Ȗوِل الِبعŁادو Łǩ ǈɍسŃتŁِحيلي ِل    أȩِǈيِمي علɂ العŃȾد مŁا بيننŁـــــا       
        Łȣروłح ȼِفي łǨǐفĉǈلǈأŁِري                 وŃِشع ōيȕ يف ŁوǐلǊƩِك اŁƧا łǨŃسŁاد " دسŁِتمŃاع"  
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معشوقته الوحيدة ـ كما أسلفنا ـ بل حظاياه كثريات ،وأشعاره فيهن ليست بالقليلة  إذ " اعتماد" وƁ تكن 
وȭان ƷبȾا ، فجرɁ بينȾما عتاǡ ، ورأɁ أن يȮتǢ إليȾا " جوهرȭ" ǥانǨ لȼ جارية اȾƧا  (( Ʒكى عنه أنه 

   :]السريع :[ فقاليسترضيȾا ، فأجابتȼ برȩعة ǩ ƁعنوŒا  باȾƧا ، 
     Łِلمǈف Ƌɍوإ ، łدŃعŁِلي ب łȤŃصŁǩĊ Ɓ     ǥرŁهŃوŁا جŒِنواłيف ع ŁأرĊ Ɓ  

   ǊȭǐǾŁǩرȻŁفǈلǈمłǩ ŃِردŃ ِللŁȢǐيȘِŃ أنǐ    دŁرŁتŃ ِبأينƍ عاِشقɍِ ŅسŃِمـȾا       
        ŃǨالǈȩ :اِبتاǈǭ łȻـَر        ǈȩ ((1بĉŁلłȼǈ ، وŁاِهللا ɍ أǈبŃصŁرȻŁ            إذǈا أǈبŃصŁـ
  

فمن خـالل هذه  األبيات يتبني مدى انسياȧ األمري وراء شهوات نفسه ، اليت نزلت به من عرȇ سلطانه 
ري اƧها لتحرمه حىت من تقبيله ، يف إباء وعظيم جنابه إىل مستوى جارية تتمّنع ، وتفرض عليه سلطاهنا وتدا

  .وكƎياء ، يقابله من العاشȨ تذلل دون حياء 
بل األكثر من هذا ، كان يقابل متّنعهن ُمبنية الوصال ، مع إبداء الوفاء واإلخالص ، مهما بدر منهن من ظلم  

  . ـǴ والصفرة  اǃ له املغفبل كـان يبذل الفداء ، ولو كان املفتدى ظاملا ، ويطلب من
  2] السريع: [  ألنه راٍض وهو املظلوم ، إذ يقول 

  رɍ ņǡ يłجɁŁȂŃ علǊș ɂلǐِمȼ يا          أفǐديȼِ مŁا يŁنŃفǈكș ƃِ Ŋاملاً
  3] السريع: [ ويقول 

 łȼǩŃاِ ِزدŁمƋلȭ Ņȳلوǈș Ɖِخل    Ɵ Łزاد ، ًǥــودŁمŉِنȼِي  
ȼŁذنب łȼلć اهللا  Łفي    يا غفر ąهائم ŖǢŁلِم صǊș يفȼِ  

فهذا اللون من الغزل الذي يتحدث عن املواجد واألشواȧ ، واألƁ من صّد احلبيب وهجرانه وعذاب اǂب يرّده 
  )األرستقراطية والوسطى(  الطبقتنيإىل ذكر املركز املهم الذي كانت املرأة Ơتله يف" حممد جميد السعيد " 

حدǫ عن املواجد ، واألشواȧ والتȖلعات الȭ Ɣان لȮل ذلك ȭبري أǭر يف إƶاد نوț من الȂȢل الǾي يت(( 
ƷسȾا اƟ ǢǂاȻ اƩبيǢ البعيد املنال ، ويعبņر عن اȳɍɇ الƔ يعيشȾا ويعانيȾا من جراء البعد والصد  
وǩصوير ȭل ما يȩɎيȼ يف سبيل لقائȼ ، والفوز بنȚرǥ خاȕفة منȼ أو بتحية عابرǩ ǥشفي ǩبارȼƷ ، وơفȤ من 

 ȼاألنظار؛ ألهنا مادة أنسهم ووسيلة -اجلارية خباصة–بذلك املرأة ت فكان  4)) .أوجاع Ȕموضوع األشعار، وحم
  .Ƨرهم اليت ال يستغين عنها األمراء مثل الفقراء

                                                 
  .4/93المقري ، نفح الطيب ، _ 1
  .29الديوان ، ص  _ 2
 29المصدر نفسه ، ص  _ 3
  . 136  ـ محمد مجيد السعيد ، الشعر في ظل بني عباد ، ص 4
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ǡ ( _ سيƩل اȂȢال:  
  

ينصرف اهتمام الشعراء يف هذا اللون من الغزل إىل احلديث عن مفاتن املرأة  من عيوهنا   
، وجيدها ، وصدرها ، وقامتها ، وابتسامتها ، وحديثها ، وعطرها ، وما إىل ذلك وشعرها،وخديها ، وملاها 

مـن األوصاف التقليدية اليت ألفها العرŸ يف وصفه للمرأة ، اليت ملكت دهشته ، واستأثرت بفؤداه ، وغلبت 
ك إىل أوقات مقاومته جلده ، كما قد يذكر كيد الوشاة  ، وحيل العذال ، واألهل الغيارى ، مشريا يف ذل

اختالس اللقاء و الزيارة  ، متجاوزا بذلك العوائȨ االجتماعية ، واحلواجز املانعة اليت تقف حجر عثرة بني 
  .العاشقني 
 بعامة الناس، إال أن الشأن نفسه يعيشه خاصة الناس متعلقاǄقد يبدو األمر إىل هذا احلد طبيعيا إذا كان   

شاعر املعتمد بن عباد الذي ـ على الرغم من سلطته ـ جنده قد عاƅ مما كيف ال Ý ، وأمامنا منوذج لألمري ال
  . ألن يف احلب ملة اǂبني واحدة ، و قصصه مع جواريه العديدات كثرية ؛عاƅ منه غريه من العشاȧ اɇخرين

 ا ودادو سحرا ، وجوهرǥ: ، وكنا قد ذكرنا منهن 1:  فهو من الفئة اليت يدور غزهلا حول امرأة معروفة
  .وغريهن كثريات 

وقد يسرف الشعراء يف إظهار مفاتن املرأة ومجاهلا اجلسدي ، ويغالون فـي ذلك إىل درجة الفحش واإلقذاع  
مماقد يكون سببه جريان هذا الشعر يف ساحـــات اخلمر ، وجمالس اللهو ، أين يغيب العقل أو يغّيب 

ا املمنوعــــات  ، إال أن املستشرȧ بالنثيا بكؤوس اخلمرة ، اليت تذهب باللّّب ، وتزّين لشاربيه
palencia يــرّد ذلك االستهتار ، والفحش يف القول إىل  )) ǥالنفسي من حيا Ǣللجان ȃم الناȾلة فȩ

املرأǥ ، وخصائصȾا ، فلم يعد اǂبون منȾم يستشعـرون من Ƥاهلا إɍ اƩسي امللموÜ ȃ أي الصورǥ البدنية  
 ǡعجاɋفاندفعوا فــي اņيرد ɍ ا اندفاعا عنيفاŏ((2.      

أما الشاعر ابن عباد ، األمري ، ذو العدد الضخم من اجلواري واحلسان ، جند ه لفرȓ الصبابة يشكو جفاء     
النوم ، بسبب صّد حبيبته ، وهجـرها  له ، أو بسبب عيون الوشاة والغيارى ، اليت حالت دون زيارته هلا  

ىل أن ƹن عليه طيفها ـ أحيانا ـ بزورة تتيǴ له لثم اخلّد وعـــض التفاح  فيعاين األسى وƷرم منها إ
  3] : الطويل :[ وارتشاف الثغر ، فيقول 

  و لو ȩدŁرتŃ زارتŃ علɂ حاِل يقȚةą       ولȮنŃ حجاłǡ البŁيŃن ما بŁيننا مłدņا
                                                 

 .160إحسان عباس ، تاريخ األدب األندلسي ـ عصر الطوائف والمرابطين ـ ص : ينظر _   1
  .44 ، ص angel gonzalez palencia  ـ آ نخل جنثالث بالنثيا 2
 .4/279 ـ المقري ، نفح الطيب  ، 3
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احلرمـان  واجلفاء ولعل ساعات القلȨ واالضطراب قد فعلت فعلتها بقلب األمري ، الذي جنده يعاين 
ها يتذوȧ طعم الرقاد ويستريǴ  العاطفي من حمبوبته ، فلم يبȨ له إال أن يستحضر صورهتا باستمرار يف ذهنه، حين

  1]:الكامل [
 Ņِك زائرǈفŃيȕ Ƌأن ɍŃاِك لوŁادي    وهوȩłر ŁمŃعǈȕ łǨȩǊما ذ،ƃ ōǢȢِيف ال  

ني يديه ، بل كان يشده احلنني شدا إىل مواطن هيامه اياه وجواريه الالź بظوƁ يكن األمري الشاعر يقنع حب
القديـم، وربوع صباه ، فكأين به أراد أن يعيش احلب كل حلظة ، ويتلذذ بالشوȧ واحلنني وهو يستذكر 

، موطن صديقه ابن عمار  ولياليه احلمراء اليت كان ينعم فيها بنساء حسناوات ، بيض " شلب " مغامراته يف 
    2 : ]الطويل [ وƧر ، 

ÝِريŃما أدȭ الِوصاِل łدŃȾع ǐهل ŉنłȾǐلŁسŁر         وȮأبا ب ŁǢǐاِني ِبِشلǈȕŃأو ōحي ǈɍأ  
  !                 مŁنŁاِزلǓ Ǌسادą وبيąȐ نواعــم           فناهيكŁ ِمنŃ ِغيلą وناهيكŁ ِمنŃ ِخدŃر

  3]: الطويل [ ذ يقولويصف لنا ليلة من ليايل القصف واملسرات رفقة أوتار الطلى البديعة، إ
 ȼłعتȖȩ اńـر هلـوȾالن ņدłبس ąالبدر    وليل ȤِȖنعłـِل مǐاِت ِسـوار مثǾِبـ         
Ɨأنȭهــا ، وłارǩأو ƗłربǐȖłǩالب    و ŁمȢن ɂلƌȖــاِر الǩبأو łǨـŃعƧ       ترـ  

  
من الفحش القبيǴ  -  يف معظمه–، اخلايل ) اƩسي منه والعفيȤ(ذلك حــال األمري الشاعر يف غزله األنثوي 

والكالم املقذع البذيء ، وهو يف احلقيقة ـ عنده كما عند امللوك اɇخرين ـ متعة وهلو ،وظرف ،عكس ما 
وعلى الرغم من معاناة املعتمد ɇالم احلب اليت ظهرت من .كان عليه لدى العامـة صناعة  ومهارة ، وتكسبا 
  .ـهول دون رعاية أهله ، وتدبري شؤون إمارت ، وƷهخالل أشعاره ، إال أن ذلك Ɓ ينقص من سطوت

واملالحȘ يف هذا اللون من الشعر ، وجوده لدى الشعراء اإلشبيليني  ـ عامــة ـ وعنــد املعتـمد  ـ 
 4خباصة ـ يف شكل قصائد مستقلة ، أو مقطعات قائمة بذاهتا ، وإذا أردنا الدقة ، فǚن الديوان الذي بني أيدينا 

 من جمموع سبع وƦسني قطعة ؛ منها ست 5غزل إال قصيدة واحدة خبمسة عشر بيتاƁ يضّم يف غرض ال
  .وƦسون مقطوعة تتحدد أبياهتا من بيتني إىل ستة ، مبا يف ذلك الغزل باملذكر

  
  

                                                 
 ..50الديوان ، ص  _ 1
 .47س المصدر نفسه ،  _ 2
 .48، ص نفسه المصدر  _ 3
  .1975 ، رضا الحبيب السويسي ، ديوان المعتمد بن عباد ، الدار التونسية للنشر ، الديوان: ينظر  ـ 4
   .37الديوان ، ص :  ـ ينظر 5
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   .)الشاذ(الȂȢل باملȭǾر ) ـج
على   من شعرائهالقد انتشر هذا اللون من الغزل يف األوساȓ االجتماعية اإلشبيلية عامة ، وقال فيه كثري  

خمتلف طبقاهتم ومكاناهتم الثقافية والعلمية كأŸ عامر بن مسلمة ، وابن األبار ، املعتمد  ابن عمار ، وابن 
وȭان ȭلفا بالȢلمان مȮسفـا بƙ اخلوȣ واألمان (( وهبون ، هذا األخري الذي علȨ عليه ابن خاقان بقوله 

 أجلȾم ưقوǩا ومȾجورا ، فǚنȼ اشتȾر يف حبȾم أشد اشتȾار فǚن اɍنفراد ȭان ŏم عليȼ حمجورا ، وȭان من
      1))...واستȾȚر علȭ ɂلفŏ ȼم بالشȤȚ واȩɍتتار

وكان تداول هذا النوع  من الغزل ـ آنئٍذ ـ غري معيب ، وال خمجل ، بل أصبǴ ظاهرة أدبية هلا خطرها 
 .وكياهنا 

 غري أن هذا 2))وا يف ذلك نȚما ونثرافقد جرت  خيول فرسان هǾا الشأن Ǿŏا امليدان وǩفنن(( 
التداول وهذا االنتشار  ، جلب ألصحابه واملشتغلني به صيحات االستنكار كّنا قد أشرنا يف فقرة سابقة إىل 

   ـ 3تسخيف ابن خاقان لصنيع ابن وهبون ، واملوقف نفسه اختذه ابن بسام ـ وƵا من القرن السادس اهلجري 
الفقȾاء (( :ستنكارية لتكون لوال شيوع هذه الظاهرة  لدى طبقة من وما كانت  هذه الصيحات اال

والنحاǥ ، والعلماء ، واألدباء الȮبار ، ويف ذلك ȩصȌ ونوادر  عديدǩ ǥشري إƂ وȩوț هǾا اللون يف 
 ǥالس األدبية ، بل يف املساجد ودور العبادŎناء اǭوأ ، ȃاعات الدرȩ45)) أيضا    

لبعض كانت مساعدة يف شيوع هذه الظاهرة فمتباينة ، األمر الذي ƶعلنا ـ يف أما األسباب اليت يراها ا
تصورنا ـ نردها بالدرجة األوىل ، إىل انتشار جمالس اللهو و اجملون اليت يديرها اجلواري  كما يرعاها السقاة 

ة يف ظل التحلل من من الغلمان الذين قد يتيحون أكƎ قدر من اللذة ،  ووسائل املتعة للشعراء احلسيني خباص
القيود ، يضاف إىل ذلك حȘ هؤالء الغلمان من اجلمال اِخللǐقي ، الذي يستطيعون به أن Ʒركوا ذوي القلوب 
الضعيفة ، والنفوس الشهوانية، فيعƎوا بأبيات عن كلفهم وإعجاهبم هبم ،دون أن ننسى عامل كثرة هؤالء 

صت هبم اجملالس ، ليزامحوا  بذلك اجلواري والقيان ، ويسرقوا الصبيان الّصباح اليت امتألت هبم األسواȧ كما غ
 .األضواء، ويسلبوا قلوب الرجال على خمتلف طبقاهتم االجتماعية  ومستوياهتم الثقافية

   6]البسيȔ:[فيقــول" سيȤ"   فهذا األمري الشاعر حممد بن عباد يهيم يف غالم اƧه
  هǾا ِلقǈتŃلي مŁسŃلولǆ ، وهǾان    سłمņيŁǨ سŁيŃفا ، ويف عيŃنيكŁ سŁيŃفǈـان  
   ǆǥواحـــد Ȥيņبالس ǆلةŃتǈȩ ŃǨفȭ اŁتان    أمŃنǭِ فانŃِمن األج ŁǴيǩِǊأ Ɠح  

                                                 
  254العقيان، ص  ابن خاقان ، قالئـد _ 1
  .144 ، ص 1/1ابن بسام الذخيرة،  _ 2
  121 المصدر نفسه، ص:ينظر _ 3
 .86ص 1980العربي، بيروت، لبنان   ب المسافر، دار الرائسي ، زاد المسافر وغرة محيا األدأ بو بحر صفوان بن إ دريس التجيبي المر:ينظر  _ 4
 .185، ص 1985 2 ط– لبنان - محمد مجيد السعيد، الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس ، الدار العربية للموسوعات ، بيروت _ 5
 .59الديوان، ص  _ 6
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  ȼقلِتـłم łǰŃنǊـَناِني غ ǈǭو ، ȼłǩŃــرŁسǈعاِنـي    أ،ŅِسرǓ ناɎȮِف ، ȻŁِسريǈأ   
  ɁŁهو Łأسري ȣِعروƞ ŃسكŃأم łȤيŁان  ياسŁحسǚا بƷرŃسǩ Łي منكȢتĊŁيب ɍ          

  
فمن خالل هذه األبيات نلحȘ أن هذا النوع من الغزل ال خيتلف يف جوهره  عن الغزل األنثوي يف     

 أو ȩمر جوهرǥ"  السهميتان كانتا باإلمكان أن تـنسبا لـ" سيف" فعينا ؛طريقة التصوير لألوصاف اجلسدية
و دالل مقلتيه قد ينسحب أيضا على  الغالم لسيده األمري بغنجه ُرْس؛  جواري املعتمد الفضليات ، وأǈ " أو وداد

ـ أحيانا ـ  أهذا الغزل أنثوي أم غالمي Ý ما Ɓ تكن هناك قرينة  إحدى معشوقاته ألنه قد يلتبس علينا األمر
  .تدل على املـراد

فقد تغزل الشعراء ـ كما يف الغزل األنثوي ـ بسهام العيون ، وورد اخلدود ورشاقة القــوام  وشبهوا 
  1]جمزوء الكامل: [شبهوا املرأة ـ باهلالل والظƑ ، وبالشمس ، كما ورد عند ابن عبــادالغالم ـ كما 

   ǈȩـلƑǐ هلا أحŁــدł البłروǯ             يا أيȾņا الشمسł التــي   
         فرŁȇ اƩريِر علɂ السņروǯ       لǈوǈɍ Ń ك Ɓ أكł مǭِǘłـرا

وأما صفات املعǎǾرين من  (( ، مدحـا أو ذماوقد أكثر شعراء هذا احلب الشاذّ من وصف الَعذار
 شعرȻ الرشيق املليǴ((فمن ذلك قول املعتمد من ،  2))الȢلمان ، فقد جرت خيول فرسان هǾا الشـان 

  ] :Ȃƭوء البسيȔ :[اخلفيȤ الروǳ ، الǾي حɂȮ املاء سɎسة  والصǺرǥ مɎسة 
ƋŹ ارǈǾـŁبالع łنŃسƩا łȼبا            ل Ǌن الليلŁترȩارواȾلن  

                              ɁŉدŁبŁǩ ŁȐيف أبي łاري             أخضرȾŁِسي وذا بǓ ذلك   
  3))إنǐ يك ِمن ريقȼ عŃقǈاري     فقد حوƭ ɁŁلسي متامńا          

كما كان خلفة حركة هؤالء الغلمان السقاة ، ورشاقة قوامهم ، وسحر مجاهلم علـوŅȧ لدى الشعراء احلّسيّين  
ذلك إال دليل على ختريهم للقيام هبـذه املهمة ، اليت تضمن املتعة يف اجمللس ، وتسّري على املهموم وهو يف وما 

كل ذلك رهن اإلشارة للندامـى ، الذين ƹزجون بني مفاتن الغالم ، وغنجه وبني أوصاف اخلمر ، ومدى 
   4] :املنسرح:[نعمون هباوأدوات احلضارة اليت يتأثريها ، مستعينني يف ذلك مبفاتن الطبيعة، 

 ąǰـــŁِغن ąȤŁȾǐفŁȾłم ąȧاŁس ȼƋِلل           ǢجŁاَء بالعŁجǈقي فŃِليس Łȳاȩ  
         ȼمتȮِح ȤِيȖلنا ِمن ل ɁدŃأه      ǢهǾال ŁǢيف جامِد املاِء ذائ  
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ا بأحداقه وله يف غالم رآه يوم العروبة ظبيا فارȧ كناسه ، وصار أسدا يف الوغى ينــازل أعداءه ، فيقتل هذ
  1] :الكامل [ وذاك بسالحه ، فكان وجهه قمرا ينري امليدان بسـناه 
         فبŁدŁا ِلȖرŃيف أنȼŉ فǈــلكŃ أǈبŃصŁرŃتȕ łرŃفǈكŁ عند مłشŃتŁجŁر القنŁا
  !يłجŃلي  ِبنري نłوِرȻ اǊƩلǈكÝ Ń  أǈوŁ ليŃس وجłȾكŁ فوȩ ȼǈȩمŁـــرا 

أحلاظه ، ومضاء سالحــه ، فتكون النساء ـ طورا ـ صيدا ويف املعƖ نفسه ، يشد انتباه الشاعر سهام 
سهال ، ويكون ـ يف أخرى ـ الرجال من ضحاياه ،فيستوي بذلك القتاالن عنده ؛لشدة أسر اللحاȗ ولذيذ 

  :2] املتقارب [ Ʀرهن الذي يسƑ به النساء ، كما يقع يف شركه الرجال، إذ يقول 
   بالسņيȤ والرņمǴŃ أمضȩِ ɂŁتالو  يłقǈاǩِلǊ باللƋحȘŃ حمبوبłنــا      

     لو ȕورńا يŁصيد أسودŁ الرجـا   فǈȖوŃرńا يŁِصيدșِ łبŁاَء النسŁاء    
  

مياɍ إƂ أن يصرȣ وȩتȼ يف اللȾواألدŷ وƭــون (( وصفوة القول إن األمري الشاعر حممد بن عباد كان 
     .3))الشعر ، و ƭاراǥ الشعراء يف ȩوهلم

 فعفيف ، عّبر فيه األمري عن خلجات النفس األولغرض الغزل ألوانا ثالثة ؛ أما لذلك السبب جاء شعره يف 
وجوى اهلوى ، وحرقة الصد واهلجر يف تصوير تذلل الشاعر واستسالمه لنداء القلب ، ورغبة اǂبوب ، الذي 

  .كان من غري طبقته ـ فيما عرضنا من أمثلة ـ 
، وباللحاȗ  و اللمس ، والطلى ، يسوقه يف ذلك شهوته اليت  فحسي ، Ʒفل باجلسد و ما حوى الثاين  وأما 

 كبريْين األلوان كان شاذا ، لكنه يف غري فحش وال إسفاف ǭالثو. Ɓ يكبǴ مجاحها ، فعذب نفسه ، وتعذب 
أين علȨ قلبه بغلمان هم كالبدور ليال والشموس هنارا ، مأخوذا بسحر حلاظهم  وخفة حركاهتم يف جمالس هلو 

  .وجمون 
  .وكان بذلك الغزل أوفر األغراض حظا لدى األمري الشاعر ابن عباد 

  كما يتجلى أثر الطبيعة واضحا يف غزليات املعتمد ، إذ يصل به األمر إىل االندماج هبا اندماجا ƶعله يرى 
Ȩ وتشف الطبيعة موجودات وكائنات تبادله احلب والشفقة ، وهي تسائله عن سبب شحوبه وهزاله ، وترثي له

  4]: السريع : [ عليه ، فيقول 
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łرŁتŃسłفما ي Ƌد جـلȩ łدŃوالوج        łــرŁصǐقłفما ي ŉǰلـ Ńدȩ łǢǐالقل  
łاألزهــر łرŁوالقم ȼِِقǐفǊيف أ          ɂجŊالد ŁǨƠ łادƋȩالو łǢȭوȮوال  
łـرǈاألذف ǊلŁدŃنǈوامل ȼيف روِض        Ɂالند ŊǢِغ łǳاŉالفـو łرجسŉوالن  

 ŃدȩłـرȾǐȚŁي Ɩوض Ņǡحوłش ȼفي        Ǘي أين امــرōعن ŃتŁرōـبłخ  
łضمـرłǩ مـا ȼبِديłǩ ما Ǌلǐوِمث        Ɣِمن حـالـ Łȧشفاɋِت اŁدŃفأب  
łــرŁعŃسłǩ łȻłنار ąȧة         أو ذا اشتياƋذا ِعـل łǨنǊȭ ǐإن ŃǨŁمŁȾǐفŁواست  

  :اخلمريات- 2
ومعاقرهتا قدƹة تعود يف كل فترة إىل أسباب خمتلفة،أما يف فترة مما الخيتلف فيه اثنان أن ظاهرة شرب اخلمر،

دراستنا فراجعة إىل رواج توفرها يف إشبيلية أيام بين عباد،ولعل أƵها كثرة الكروم،وإنتاج إشبيلية للخمور 
فيت واألنبذة،يضاف إىل ذلك سحر الطبيعة ومجاهلا الذي وفر ملتعاطيها قصورا ومنازه ، وأماكن خمصصة على ض

الوادي الكبري،أين تقام اجملالس الالهية الصاخبة اليت ال تنقطع،يف ظل التحلل من املمنوعات واǂظورات ƛميع 
  .أنواعها

 نتيجة لشيوع القلȨ النفسي املالزم -كما يرى سعد إƧاعيل شلƑ- ولتعدد جمالس الشراب واللهو،كان
  .1النفسية السياسية بني األفراد لالضطرابات

فلسفة فردية،ونȚرǥ ذاǩية ǩقومان علɂ إحساȃ الفرد بضياț ((د جميد السعيد،فريد دوافع شرهبا إىل أما حمم
  .2 ...))العمر،وزوال الشباǡ ،وǩفاهة اƩياǥ وȩصرها

– وƹثل لرأيه بأبيات للمعتمد بن عباد،الداعية إىل اقتناص امللذات،واغتنام فرص املسرات،مادام اإلنسان مسوقا 
 أن يواجه هذا الواقع الذي يريد الشاعر -اإلنسان- ساطة اهلم واألسى،إىل احلفرة الرطبة،لذلك عليهبو- يف النهاية

أن يفر منه بالراح والكأس،تغييبا للعقل،وفسǴ اجملال لالّوعي والالعقل ألن العقل عنده أن تزول عقول 
  3]:الكامل[

Łع ƋلŁأب Ńدȩ كŁادǘف ǐلǎلŁك،فالبق     لليــــعŁǩحيا ŃمŁنǐليواغȩ ćلـاء  
ąȳعا łȤك ألŁعمر Ƌنǈأ Ńامــلوȭ ل      ǈقالłي ǐا أنƉان حقȭ ويـل:ماȕ  

ـćولÝ             دɁرŉأǈǾȭا يقودł بكŁ األسƲ ɂو ال Ǌƽ Ǌوالشمل،Ņعود łوالعود  
  والȮأłȃ سيŅȤ يف يديك صقيـل            وǥًـɍيŁسŃتŁِبيكŁ اهلǈمŊ نفسŁك عŁنŃـ  

ɂعل łȳاهلمو łدِحمȂǩ ابالعقِلŁشƩـول      اǊعق ǈولȂŁǩ ǐدي أنŃِعن Ǌفالعقل  
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هي املالذ األوحد يف -عنده-فهذه فلسفة األمري اليت يؤسس هبا لتƎيراته يف شرب اخلمرة والدعوة إليها مادامت 
  .النهاية

وإƹانا منه بأن شرهبا ضرورة ،كان ابن عباد يدعو يف كل مرة ندماءه،وأصفياءه إىل جملس يعد خصيصا لتناول 
  1] السريع[وسها بالقدر الذي يشبع هنمهم،ويروي غلتهم،فيقول كؤ

  فادŃخلǐ إليȼ، ولǐيŁدŃخłِل القوȳ    وهŁا هłو اŎلسł املǊعŁدŊ لǊȮم
ـَن  العŁوȳŃ َأل يŁعłوłȳ فيȾا  إǘȭ Ƃوąȃ لوŃ شاَء شاربȾłا ǈȮŃم  

تهن اإلمتاع واملؤانسة،ومبعاقرة ألن يف مثل هذه اجملالس، تتاح فرصة الراحة،والتمتع بالغناء من قبل قيان وظيف
  2]اخلفيف:[اخلمرة ينسى بلذاهتا اهلوى،واهلواء

  حةǈ واملسŃمŁعŁ الȢنɂŁ والȢناء       Ʋنł يف اŎلِس الǾي يłǢŁȾŁ الرŉا
     ƋǾيف اللـ ŁِسيكŃنłǩ Ɣال ɂȕعاŁنت      ǥواهلـ ɁŁِة اهلوȩواء والر  

 كبريا أظهرته مناسبات عديدة، هام يف وصفه هلا،وقد تألقت بني  تعلقاةكما يظهر تعلȨ الشاعر األمري باخلمر
يديه بƎيقها وسȔ ظالم الليل،آنسته فآنسها، إىل أن ظهر البدر متربعا على عرشه،وأسرعت النجوم 
الستقباله،كل ذلك يف حفل Ƨاوي هبيج،وكأين بالشاعر املأخوذ بنشوة اخلمرة اليت لعبت برأسه بدا يرسم لنفسه 

ك البدر اǂاȓ بالندامى والغلمان،واحلسان،فسكر مرتني،مرة من كؤوس اخلمرة،وأخرى من سحر صورة ذل
  .اجلمال
 Ȩويعل"ȧيف ((: هذه األبيات بالقول مضمون على"عمر الدقا ɂتجلǩ Ɣات املعتمد الƧ ان من أبرزȭ اƞور

هو يف أحضان ǩلك الليلة حƓ لقد بدا لنا الشاعر و.مقȖعتȼ هǾا التمازǯ القوي بƙ الشاعر والȖبيعة
الساجية ،ويف غمرǥ النشوȭ،ǥمن عانق السماء واألفɎك،فتراءت لȼ مشرȩة ،ǩرفل بالȢبȖة والسرور،فǚذا هو 
 ȻǾان املعتمد يف هȭ ندري ما إذا ɍ بتنا Ɠواحد ح ǜأيضا ش ȳواين والنجوȢواحد،وإذا ال ǜوالبدر ش

  .3))األبيات يصȤ نفسȼ أȳ يصȤ الȖبيعة
  4] الكامل[تمديقول املع

  والليلȩ ǊدŃ مŁدŉ الŁȳɎȚ رداء   ولقدŃ شŁِربłǨŃ الراŁǳ  يŁسǈȖŃعł نłوłرها 
ȼيف جوزاِئــ łالبدر ɁŉدŁبŁǩ ɂŉـاء    حتŏجةً وŏ ɂŁاهŁنǩ ،ًاȮِلŁم  

ƋِبـــملاŃرǈا يف غńهŊȂـŁنŁǩ Łأراد ȼوزاء            ـƨا ȼǈȩفو ǈةƋلǈȚاِلم ǈعلŁج  
Ŋالن łرŃهłز ŃǨضŁناهŁǩوȼــƋفłحŁي ȳء   جوɍɊالـ ǈملȮتŃها،فاسłǗɍأل  
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ȼǈحول Ǣِȭاملواȭ ŁǢȭواȮال ɁŁرǩِلـواء    و ȼŃا عليŁاهŉيŁرǊǭ ŃǨŁِفعłر  
ŁǢȭِاŁوŁم Łƙب ȏِيف األر łȼłتŃيǈȮŁوح    ăناً وسناءŁس ŃǨŁعŁمŁج ŁǢاِعŁوȭو  

قاله ابن  ئب ماومن نعوت اخلمر اليت أكثر الشعراء يف وصفها بذوب اجلامد،ووصف كأسها ƛامد الذا
  1]املنسرح:[عباد

ŃمȭŁـــروȮِŁتŃعłم Ǌقاِني والليلŁد     سŃرŁالو ŁǢيف جامِد املاِء ذائ ! 
 

 بعد أن شخصها يتجلى من خالل احلوار الذي عقده مع كرمة، ومن األنواع اليت كان الشاعر Ʒبذها،
  :2]الوافر[وأنطقها،ليبني مدى العالقة احلميمة اليت تربطهما ،فمن قوله

ŃرŁرŁائيمŁِرد ŃǨŁبǈǾŁج ąةŁمŃرǈȮِب łهلا  ت łǨǐلǊقǈف:Ýاِئــيǈأذ ɂǈعل ǨِŃمŁȂŁع  
ŃǨالȩ:ِلŃـمƍلŁسłǩ Ċ ƁŁو ŁتŃرŁرŁم Łائي  مŁِدم Ńِمن ŁكłامȚِع ŃǨŁِويłر Ńدȩو !Ý  

وƁ يقتصروا على وصفها فحسب ، بل تعدوا إىل نعت كل ما يتعلȨ هبا من أدواهتا كالكؤوس والدنان وآالت 
  .ما تقوم عليه جمالسها من سقاة وراقصات ومغنيات الطرب ، و

بينهم كعربون اǂبة والوداد،الذي يلطف األجواء بني  استهدوها فيما كما هتادى اإلشبيليون اخلمر وأدواهتا،
األصدقاء،ويربȔ العالقات،فمن ذلك ما أنشده املعتمد،رادا على صديقه يف يوم غيم احتجب فيه عن 

  3]الطويل[الندماء
  إذا ǐƁ أǈِغŃǢ إƋɍ ِلتŁحŃضłرŁِني الشمسÝ    هلǐ عŁليŉ مɎŁمŁـة:يِليǊȩ ŉوǈɍخŁل

  إذا أبŃصŁرŁȾŃǩŁا العłƙ هŁشŃǨŉ هلǈا النفس           وأǊهŃدɁŁ ِبأȭواȃِ املǊدŁاȭ ȳوŁاȭِبا
Ŗأو تقديرا لشخص رفيع املكانة،حمبوب أو وفـي،Ǜكما  ،وقد يهديها،أو يستهديها بعضهم حلاجة،أو ظرف طار

فعل ابن عباد بǚهدائه إناء Ʀر مترعا، وكأسا من بالر إىل صديقه الويف ابن اللبانة،ومع اهلدية هذه 
   : 4]الكامل:[األبيات

  ِمن نłورها وغɎلِة البŁــɎر  جŁاءŃǩكŁ ليɎً يف ǭياǈŒ ǡِــار
ƸِōرŁِمن م ŉȤǈل Ńدȩ املشتِريȭȼ  نـ ǥŁوǐǾŁيف املاء ج ȼƋارـإذ لف  

ƨا ŁȤǈȖǈالǈلفǔŁا وذا فتǈǾِل łودłــ   مǈفŁِبن Ȼŉِضد Ōِضد Łيلق ǐƁارـ  
łرŉتحيŁـَماي ȾِŃيŁتŃعŁيف ن ǈونǗاŉالر     ÝاريŁدر ćفاءŁص Ńȳأ ąماء ćاءǈفŁصǈَأ  
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 وانتقلت من احلانات إىل ،ومهما يكن من أمر اخلمر وشاربيها،فǚهنا كانت جزءăا من حياة اجملتمع اإلشبيلي
اجتماع الندامى والسمار،مع رفع الكلفة،واطراح الوقار،وكثريا ما Ɵاوزت هذه اجملالس املنازل واملنازه،حيث 

  .مطالب الشهوة واجلسد،إىل املطارحات األدبية،واملساجالت الشعرية،واملناظرات العلمية
ىل  والشاعر منصرف إ-بنامرŉكما–على صور الطبيعة ومناظرها -اخلمر-وقامت األبيات الشعرية يف هذا اجملال

Ɵميع جزئياهتا لتكون لوحته اجلميلة اليت ال ختلو من إبداع ،وحركة يضاف إليها صورة املرأة،لتكتمل اللوحة 
  .الشعرية السحرية،وليس فيها مايدل على عرضها سوى دعوة الشاعر للشرب

  . وهلم يف أوصافها تشابيه لطيفة ، وتصاوير طريفة ، أكثر الشعراء منها ، وبالغوا 
، قاهلا الشاعر ـ يف كثري )من بيتني إىل Ʀسة أبيات(رـ يف ديوان املعتمد ـ كلها مقطعات ات اخلموكانت أبي

كر، رفقة سمن األحيان ـ مرƟال يف جمالس تعد خصيصا لذلك، فكانت بنَت اللحظة اليت ƶللها نشوة ال
  .الّسّمار 

  
3 -Ȥالوص:  

دت اتساعا لدى شعراء الطوائف خباصة،وكانت واسعة،وازدا-بعامة-كانت آفاȧ الوصف أمام شعراء األندلس
،فهاموا بوطنهم وطبيعتهم هياما،وأعجبوا 1الطبيعة هي امللهم األكƎ هلم،حىت صارت املنطلȨ لكثري من فنوهنم

جنة،ومن دخلها فقد حرمت عليه ) هـ533/هـƛ)450مال بالدهم إعجابا،حيث عدها ابن خفاجة
   2 ]البسيȔ[النار

Ƌِلل ąأندلس ǈلŃـــميا أهćـ ȭŊرŁد ȼِ   وأشجـار ŅارŒوأ ǆلșِو Ąماء  
  وهȭ ȻǾنłǨŃ لوŃخłيōرŃتł أǈخŃتŁار   ماجنŉةǊ اخلǊلǐِد إƋɍ يف دياِرȭـــم
  فليŁس łǩدŃخŁلǊ بعدŁ اƨنِة النار    ŁǩɍتŉقǊوا بعدŁها أنǩ ǐدŃخلوا سŁقǈـرا

- اإلشبيليون لساحرة،اليت هام يف حبها لطبيعة اأمام هذه ا مشدوهني،- عامة-وأمام هذه املعاين،وقف األندلسيون
ا  وأƣارهربيعها،ورياضها،وأزهارهـاال، فوصفوا الطبيعة الصامتة، بوصف  مبا تشيع حوهلا من فتنة ومج-خباصة

  .وأمطارها،كما وصفوا الليل والفجر وجداوهلا،وأهنارها،
  .ول والطيور،وسائر احليواناتبيعة الناطقة،فاهتموا بنعت اخليأما الط
ا يف مظاهر احلضارة،فتحدثوا عن القصور،والنافورات والƎك ووصفوا الشموع والقلم،وكل ما ينسب إىل وأم

  .املدنية اليت ينعمون بنعيمها 

                                                 
   .103سعد إسماعيل شلبي ، البيئة األندلسية وأثرها في الشعر ، ص :   ينظر-1

   .117،  ص 1982ة، الديوان ،دار الطباعة والنشر، بيروت، جقاخ ـ ابن  2



   أغراضه الشعرية ومضامينها...................................... ...................................الفصل الثاني

 53

ن الليل Ơدث شاعرنا املعتمد بن عباد،ليجعل منه مبعث سحر ومجال وزورȧ خيال وإهلام إذا نعم عفم
يبدعون وكان للشاعر األمري و جلمال،فيسرع الشعراء يصفونه،بالصفاء،وملعت جنومه فألبسه هالة من الروعة وا
فينجǴ يف مواراة أحزانه يف أسلوب ال يصدر إال من  ومشاغله، فرصة التحليȨ يف أجواز الطبيعة،ليذيب Ƶومه،

    1 ]:الكامل[فيقول ، ملك أو أمري،ملا يكتنفه من السمو واالعتالء،والعظمة واجلالل
  والليلȩ Ǌد مŁدŉ الȚــŁȳɎ رداء          دŃ شŁِربłǨŃ الراŁǳ يسȖŃعł نورłهاولق                    

ȼيف جوزِائــ łالبدر ɁŉبدŁǩ Ɠـــاء    حŁŏجةً وŏ ɂŁاهŁنǩ ًاȮِلŁم  
  رłِفعćǈǭ ŃǨŁريŉاها عليȼ لـــواء    وŁǩرɁ الȮواȭ ŁǢȭاملواǢِȭ حولȼǈ  :إىل أن يقول

                   ƙب ȏيف األر ȼłيتȮŁوحŁǢȭواŁا وسنـاء   مńنŁس ŃǨŁعŁمŁج ŁǢواعȭو  
 

  ومن بديع وصفه يف إطار الطبيعة الصامتة دائما تشبيهه للماء وهو يندفع من فوهة النافورات يف الفضاء 
  2 ]الكامل[بالسيف الذي كان عن النواظر مغمدا

  سيفًا،وȭان عِن النŉواșِر مŃȢłمŁدا     ولǈرłبŉمŁا سŁلŃǨƋ لنŁا ِمن ماِئȾا
ŁبǈȕǆفحةŁص ŃǨابǾف ،ŕاŁيǊƨ łȼŃتŁـدا    عŉنŁȾłم ǈانȮل ŃتŁدŁƤ Ńولو،łȼمن  

  .وقد يكون هذا الوصف األخري منضويا Ơت مظاهر احلضارة،اليت تصف النافورة والƎك
  ومن مظاهر هذه األخرية كذلك جند للشاعر وصفا آخر لشمعة حني يعقد بينها وبينه مقارنة ،ويتشبه 

ظلمة،وطرد الدياجي عن ساحها،وهو بǚزالته كرب املعدومني من الناس واملعوزيـــن هبا،فهي يف إزالة ال
 ريقه أشهى وألذ،وأما ضياǗها فمن سنا وجهه املليǴ،فكانت الشمعة بذلك ْنويساهرها ،رفقة كأس سقاه هبا َم

   :3]السريع[قد أوحت للشعراء بأخيلة وأفكار شعرية،إذ يقول
ŃنŁǩ ąعةƽو                  ɂـŁجŊالد ŁȳɎș في  ȃن الناŁع ŁȳŃدłِدي العŁي ŁيǐفŁن  

                   ƥالر ǈلŁعŁد جȩاȼِفȖِمن ل Ǌن  ȃع للـرأǐȖǈا يف القǈőاŁحي  
  مŁنŃ ِريقłȼǊ أشɂŁȾŃ ِمن الȮأȃ  سŁاهŁرŁȾłǩŃا والȮأłȃ سعŏ ɂŁا                   

ȼـȾِŃجŁو Ńِمن ŉكŁشɍ،هاłǗياŁض  ōرŁح Ńا ِمنŁهŊرŁأنفاِسـيوح   
وال مسته حواسهم،وتثري  رهم،ابصأ عليه تهذا ،وƁ يترك شعراء إشبيلية شيئا من معاƁ احلضارة ،وقع

فيهم انفعاالهتم وتأثراهتم ،إال قالوا فيه،ووصفوه،فأبدعوا ،ومن ذلك أيضا،ماƷكى عن املعتمد يف صباه،ملا أمره 
  4]املتقارب[قا بالذهب،فقال بديهاأن يصف له جمنا ال زوردي اللون مطو" املعتضد"أبوه 
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ـَـاŁƭِ   ǳنŌ حɂǈȮŁ صŁاِنعوȻ السŉماء     ِلتŁقǐصłرŁ عنȕِ łȼوالǊ الرōم
ȼا عليŉيŁرƌالث ǈاغوا ِمثالŁوص    ǳِبالسمـا łȼِضي لǐقŁǩ ŁǢȭاŁوȭ  

ȳِبالنجــو ȼǊȩواȕأ ǊدانŃȂŁǩو  ǳالصبا Łǡوǭ łقǐاألف Łا لِبسŁمȭ  
  

 نستطيع أن Ƴرج بنتيجة هامة،وهي أن املعتمد بن 1تزءناها من الديوانفمن هذه النماذج القليلة اليت اج
فǚنه -كاليت أشرنا إليها سابقا–) الصامتة،والناطقة(عباد،وإن كانت له أوصاف عديدة للطبيعة يف جماالهتا املختلفة

ا صلة ال Ɓ يكن من الشعراء الوصافني بدرجة، ابن خفاجة،وابن محديس،وغريƵا اللذين كانا موصولني هب
  . الذي ال يستسيȠ احلديث إال فيها- وخباصة ابن خفاجة- موصولة هبما-الطبيعة-تنقطع،بل كانت هي

 
4 -Ɂأخر ȏأغرا:  

 شهد عصر الطوائف ظاهرة التراسل بالشعر،حيث كان الشعر لغة الرسالة على النحو الذي كان عليه 
لنثرية اإلخوانية،وكان من موضوعاته يف هذه معƎا بذلك عن مجيع األغراض اليت Ơتويها الرسالة ا النثر

املراسالت إما دعوة إىل جملس أنس،أو إجابة وشكر،أو إهداء واستهداء،إىل هتنئة أو إبداء رغبة،أو اعتذار،وما إىل 
  .ذلك من خمتلف املعاين اليت محلتها هذه الرسائل الشعرية

جند هذا النوع من -احلبيب السويسيالذي مجعه وحققه رضا -وبالرجوع إىل ديوان املعتمد بن عباد
  :املراسالت املناسباتية ،فمنها ما كان

• ȼأبي Ƃا إŏ ƃيطلب من خالهلا جوابا يف أسلوب تضرع كأنه عبد أمام سيده يترجاه : رغبات يد
ومن املفيد هنا أن نشري إىل أن خطاب املعتمد ألبيه املعتضد جرى كله على وترية . وصفحا نواال

وع التام والطاعة املفرطة،ولعل ذلك راجع إىل عالقة األب مع ابنه املبنية على واحدة،من اخلض
 Ǝالقسوة واحلساب العسري على كل التصرفات،دون أن ننسى حادثة قتل هذا األب البنه األك

  :2]اهلزج[إƧاعيل أمام عيين األمري حممد بن عباد،فعلى هذا احلال كان االبن يراسل أباه
  

ǈǥŉرǊيا غ ǈɍــــدأŃعŉــــد           السǐŎر اșِنا ǈǥŉرǊȩو  

  ل يسŃحłǢ حłلƋةǈ اƩمـد    ومŁوɍيŁ الǾي مŁـــازا
ǨـــŁامŁه ǆةŉِهم ŁِدكŃبŁرد    ِلعĊـ   ِبرȐِǐȭ الضŊمِر اǊƨـ
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  إƂ عŁلياكŁ يف الـــورد    وŁيرŃغłǢ ضŁارعńا منȾــا
  Łǩمłنŉ بȼ علɂ عŁبŃــــد    وإنŁǩ ǐقǐبضȼŃِ منŃ عŁبŃــد

  
وهو يف كل مناسبة يقدم نفسه فداءă ألبيه،طامعا يف رضاه،مقدما ألجل ذلك كل غال 

  1]املنسرح[ ما Ɓ يصد من أعدائه كل بطل- وإليه يطمǴ-ونفيس،داعيا اǃ أن ال يريه من أبيه رضا
ąــــةǈِعفŃسłماِن مȂلل ąــل        وساعةŁجŁاِنبا وحŁا أرŁȾفي łǨŃصŁنǈȩ  

Łمنك łȼلɋاين اŁأر ǈɎǈل         ِرضــافȖŁب ƋلǊȭ ŁاكŁدŁع ŃنŁم Ńِصدǈأ ǐƁ ǐإن  
  

 ،تفيض كلها إخالصا،وطاعة،ورجاء يف أن متتد يد األب 2وله يف هذه املعاين مقطعات أخرى
   3]الطويل[بكرمها يف الرضا عنه،وسيكون لذلك شاكرا 
   ِرضŁا الرǡفمŁنŃ شǈȮŁرŁ النŉعŃمŁاَء نŁالǈ    وِإنōي ِلمŁا łǩوِلي وأǈوŃلǈيŁǨŃ شاȭِرا

  
ȼأبي Ƃإ Ǵر ومديȮوقد سجلت لنا الرسائل املتبادلة بني أفراد األسرة العبادية يف إشبيلية جوانب :ش

،وجوادńا،وشكره 4كثرية،كانـت تدور بني امللك واألمري،كتلك اليت استهدى فيه االبن أباه Ơفة،وجمنا
د أكثر،والشكر أفضل ألنه جواد من شعرا على هداياه،وكانت اهلدية األخرية صنعا مجيال يوجب الو

جواد،ولعل ذلك يƎز تعلȨ الشاعر األمري بالفرس،كيف ال،وهو األمري املدلل،الذي يهوى 
   :5]الطويل[اَهِنْتركوهبا،ويشتهي الصيد على َم

   والودņاوصłنŃعƤ Ņيلǆ يłوِجłǢ النŊصŁǴŃ            نوالǆ جȂŁيلǆ يłنȾِŃرł الشǐȮŊرŁ واǈƩمŃدا                
ȼـłاعŁبǊأ Ńي لوǾِق الǐبالِعل ŁتŃدłج Ńالرغدا    لقد ǈالعيشة ȼب ŃنŁأغب ǐƁو łǨǐلǈǾŁب  
  ! فيŁا ǈȭرŁȳŁ  الǊمŃȾłِدي وŁيا ǈȭرŁȳŁ املŃȾǊدɁŁ    جŁوادŅ أŁǩاِني ِ منŃ جŁوادǈȖŁǩ ąابقǈــا

 Ɓ ولقد استوجب هذا الشكر مدح صاحبه،واإلشادة خبصاله،وتعداد عطاياه وكرمه،الذي
بخل على أحد،فكيف يضن به على ابنه الذي يرى فيه سليل عرشه، وحامل اƧه، وحاكما إلشبيلية ي

Ýبعده !..  
         Ýكما يصفه بأنه العادل بني الناس،املمسك بيده حبر الندى،وباألخرى سيفا صارما على العــدى  
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  1]السريع:[فيقول
ـăا اي َ    اɋِنŃعŁاȳ ِإŃǩمŁامـاومłتŃِبعŁ    مłتŃِبعŁ اǐȭɋرŁاȳِ ِإنŃعŁامـــ

ȼـــŉنȮل، ȃِيف النا ًɍِادŁما    وعɎǈș مواِلɊِل ŁǴŁبŃصǈأ  
ɁŁــدŉالن ŁرƜ Łكƍفȭ يف ŁǨŃنŁرǈȩ           اŁامŁȾǐال łȼŁتŃنǈȮŃسǈأ ąȳاِرŁِبص  

وهكذا كانت عالقة املعتمد مع أبيه املعتضد،عالقة املأمور بآمره،وكلما زاد األب قسوة،ازداد 
وتذلال،وال أدل على إعجابه بأبيه من تلك الصورة الفنية،اليت اختذ فيها من الطبيعة أدواهتا االبن طاعة 

لتخدم ممدوحه،إذ جعل الشمس ختجل من مجاله،والغيث Ʒيا من نواله،والبدر ناقصا يتمم من 
  2]الكامل:[كماله

  
  فǈتȢِŁيłǢ مłسŃِرعŁةً ِلǈǾِلك  الشمسŃǺŁǩ łجŁلǊ ِمنŁƤ Ńاِلك

ŃحŁي ǊيثȢــووالłصŁي ǐا أنŁاِلك   يŁوŁن Ńِمن łȻاŁرŁا يŁِلم Łǡ  
ـăا   حتɂŉ يłتŁمŉمŁ ِمنǈȭ ŃمŁاِلك    والبدرł يǐȖŁلعł ناȩصـ

 
*ȼأبي Ƃارات إǾاعت:  

شعر،فكان تارة بني املعتمد وأبيه هذا اللون من ال- يف فترات متفرقة- شهد قصر العباديني
،ويظهر يف هذا اللون روح 3 بن عمار،وبني املعتمداملعتضد،وتارة بني املعتمد وابنه الراضي،وأخرى بني ا

 أغلبها احلروب اليت خيوضوهنا مع االستعطاف بني أبنــاء األسرة العبادية ،خباصة لظروف،كان
  .جرياهنم،فيشتد غضب األب على االبـن فيسرع األخري طمعا يف الصفǴ حينا،واتقاء للشر حينا آخر

 أمام جيش "مالقة"لك املعتضد باǃ،الذي مين هبزƹة يف وهذا ما جرى للشاعر األمري مع أبيه امل
بقتله،واالبن يعرف جيدا مدى قسوة أبيه،ألنه جرهبا -فيما يقال- مŉباديس،األمر الذي أغضب أباه،وَه

 Ǝملثل إوشهدها بأم عينيه يوم طعن أخوه األك ăسس منه اخلديعة،واتقاءƠ اعيل بيد األب اجلسور ملاƧ
أفرȟ فيȾا جȾدȻ ((طري،وإبعادńا لنـوع العقوبة اليت قد تنتظره،أرسل إليه برسالة،هذا الشر املست

 وفنȼ،فلم ǩأت علɂ شȮل الرسائل األخرɁ مقȖوعات خفيفة الوزن راȩصة املوسيقɂ،فȾي مȖولة
ليسكن فؤاده،ويدعوه إىل الصƎ،ألنه ال راد  4. ))ذات Ɯر ưتد،يعاين فيȾا األمري أملا ưضا ووƵا ȩاسيا
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لقدر اǃ،مدافعا يف ذلك عن نفسه،مستغفرا أباه عن أخطائه اليت مكنت عدوه باديس منه ،مذكرا إياه 
  1]البسيȔ[بأجماد قومه،فيقول
Ǌف ŃنƍȮŁسǈȮاِلف ȼِب ŃǢŁهǐǾŁǩ ɍ ŁكŁادǘا    رŁـمƩوا ƌثŁالب Łعليك łعيدłذا يÝرǾ !  
 ŃرłجŃازŁوǈاَء هلȮłالب ŁȏŃرŁǩ ɍ ŁكŁفونłاج   Ńفقد،ŃِبرŃِبرواصǈȖŃصŁǩ ǢِǐȖǈاخل Łعند ŁǨŃنǊȭ   

ōوǈــفǊخائف ŁǨا أنŁاهللا ِفيم Ƃإ Ńȏȼ   ِفــــــوŁتŃȢŁباهللا ي ąعتِضدłِبم Ńقǭِر  
 ŃƎŃـواصǈلŁوِلي جǊأ ąȳوȩ Ńِمن Łكŉنǚِـَـــروا   دف   إذǈا أصŁابŁتłȾŃمŃ مǐȮŁروهةǆ صŁب

  
اء يه،استرسل يف مدحه،والثنلغاضب علحىت يصل الشاعر إىل مبتغاه من الصفǴ،واستالنة قلب أبيه او

    :د الƷالذي والكرم عليه،فجعله ضيغما يصرع األبطال،وفارسا هتابه الرجال،صاحب اليمني اليت ال ترد
]Ȕ2]البسي     

  روِهنŁنōي،فǚين النŉاłǡ والȚفـłǩ ǈɍ        يŁا ضŁيŁȢŃمńاَ يقǐتłلǊ األبȖالǈ مłفǐتŁِرسا
ȼŁصولت Ǌرانȩاأل łرǈǾŃحŁǩ اńر        وفارسȭǾال łȳاِرŉالص ŁوȾف،ŉالقن ŁكŁعبد Ńنłص  

  
ويف موقف الدفاع عن النفس ،ورد التهمة على أولئك الذين رموه زورا،وهبتانا ،واختلقوا احلكايات يف 

واألب امللك،هاهو يكشفهم بأن نصيحتهم غش،وصدقهم مني،ونفعهم  شأن اهلزƹة ليوقعوا بني االبن األمري
   : 3]البسيȔ[أحلاظهم حقد،إذ يقولويف نطقهم بغض،ويف ، ضرر

  وŁفɂǈ هلمŃ عȾدłكŁ املعłȾودł إذǐ غǈـدŁرłوا  علȩ ɂوąȳ ذِوي دŁغǈلƋɍلǾنłǢ إامŁا
Ņȳوȩ :مȾǊȩŃوِصد،ŌȈم ِغłȾłتŁِصيحŁن   ŅنŃيŁـَم Łوا ضǊفōرłص ǐم إنłȾłعǐفŁررــ،ون      

  اȗِ إنǐ نǈȚŁرواوłيعŃرłȣ اƩقدł يف األć  ƩيŁمŁيłȂŉ البłȐŃȢł يف األلفاȗِ إنǐ نǈȖŁقوا
  

 Ǵقلٍب أْسيان،وعني ساهرة ،ونفٍس حائرٍة لريي Ƿِا إياه نداء مملوٍك ظمآن،وأńوُيكمل توّسله إليه منادي
      4]:البسيȔ:[الذي الƹلك غريه نفسه برضاه

  بŁرŅǳŃ ويف رŁاحŁتŁيŃكŁ السŉلǈسŁلǊ اخلǈِضرŁ   أǆـمŁوɍŃيŁ دŁعŃوư ćǊǥŁلوكą بș ȼم              
ŃǢأِج  łȼـȮǎلǈمت ąǢǐلǈȩ و   ِنداَء أِخي،ɂأسłـرȾŉا السŁŏ ɁŁدŃأو ąةǈقلłذي م  

  فłȾǈوŁ العŁتادł الǾِǎي ِللدŉهŃِر أǈدŉِخــرł   بǈɍȼفǊِجعłǨŃ ِرضŁاكŁ راحةǆ نفǐسي                      
                                                 

  ). وما يليها 99ضا الحبيب السويسي،ديوان المعتمد بن عباد،صر(ينظر .  تعد هذه القصيدة أطول القصائد في الديوان - 1
  101 الديوان ،ص- 2
  102 ،صنفسه المصدر - 3
  103 المصدر نفسه،ص- 4
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 عر قصائد أخرى يف االعتذار،واالستعطاف ،وكلها تفيض بعبارات الشكوىاكما جند لألمري الش

  :1]جمزوء البسيȔ[والتذلل،رجاء الفوز برضاه الذي يرجو به مسيحńا،ألن سخطه وغضبه زاده أملǄا وسقامńا،فيقول 
ăداء ŁـــكŃإلي łوȮŃشǈأ ŁيǈɍŃوŁـــــا  مńƷرǈȩ ȼِب Ƒلȩ ŁǴبŃأص  
ņƗـــŁاك عŁِرض ŃȼōجŁوłǩĊ Ɓ ǐــــا   إنƷرłم łȼري لŃأد łǨŃلسǈف  

  اƋƃ الرضɂ مŁِسيحـــفǈابŃعŁثǐ إ   مńــاسǆȖŃǺŁكȩ ŁدŃ زŁادŁِني سŁقǈا
 .2اهَبمسيحا،من القوايف اليت يتحّدى :وقوله

  

  )مرحلة امللك( أغراȏ املرحلة الثانية             :ǭانيا 
 الفǺر ، والرǭاء، واأللȢــاز                 و يندرج يف هذه املرحلة شعره الشخصي الذي يطالعنا على قطع

 ، اليت كانت بينه وبني الوزراء ، وبينه وبني ملوك املراسɎت الرƧيةإىل جانب واملȖيņرات ، واملȖارحات ، 
  .الطوائف اɇخرين 

، ويف أسرة بين عباد خباصة ، فمن ذلك قول املعتضدبن   وهو غرض شائع بني امللوك عامة :   الفǺرـ) 1( 
  3] : الطويل : [  بشجاعته ، وبكرمه وسطوته عباد مفتخرا

  ƥيłǨŃِ ذماǈرŁ اǐŎِد بالِبيȐِ والسŊمŃر         وȩصņرŃتł أعمارŁ العłدŁاǥ علȩ ɂسŃر
  و وسņعłǨŃ سبلǈ اƨود ȕبعا وصنعة        ألشياَء يف العلياِء ضاŏ Łȧا صدري

  ِر بالنŃȾŉي واألمŃرفƭ ɎدŁ لɌنسان ماȭان ضـدȻŊ           يłشاِرȼǊȭ يف الده
           

  فِمن هذا املǈعني األبوي  الثǈّر اغترف االبُن ، وافتخر ببالئه يف احلروب ، ويف فتحه املدن واحلصون وُحŉȨ له أن 
ومع  يتباهى بذلك ، فهو امللك القائد والشجاع الذي خاض حروبا عديدة  مع ملوك الطوائف من جهة

  .  شاهد على ذلك ∗ من جهة أخرى ، ومعركة الزالقة   ALPHONSOألفونسو السادس 
وحينما سقطت قرطبة يف يديه ، هزه الزهو ، ورفعت رأسه نشوة االنتصار وهي اليت كانت حلمه الذي راوده 

طويال بعد أن حاول غريه االستيالء عليها وفشل ، فيدخــلها املعتمد ƛيشه ، فتزدان قرطبة باحللى واحللل  

                                                 
  96 ،صالسابق المصدر - 1
   .4/92 ينظر المقري ، نفح الطيب ، - 2
 .2/43ابن األبار ، الحلة السيراء ، - 3
  ت قيادة تامعتمد بن عباد ، ويو سف بن تاشفين ، ضد النصارى تحت إمرة  وقعت بين المسلمين تح:    معرآة الزالقة ∗

ثبَت فيها المسلمون ،وأبلوا بالءحسنا ، . بسهل بالقرب من بطليوس )  م 1086 من أآتوبر 23= هـ 479رجب   ( ، في alphonsoألفونسو        
 المشهورة ، وقتل فيها معظم الجيش   القشتالي ، وَمْن نجا منهم وقع أسيرا ، وهرب وانتهت المعرآة بانتصار عظيم  ، ُعدََّ من أيام من أيام اإلسالم

  . ألفونسو بصعوبة بالغة في نفر قلبل من رجاله  جريحا ذليال 
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وكان لفتحها من قبلـه  ـ املعتمد ـǚنذار للملوك الطامعني ،وƠذير هلم من بطشة ليث .ال بعدما كانت عاط
  1] البسيȔ:[شديد ازداد قوة وجƎوتا 

  مŁن للملوك ِبشأǐو اَألصŃيŁد البȖŁـل          هŁيŁȾŃاتŁ جاَءǊȮŃǩم مŃȾŁديŉةǊ الـدول
   يǊȖŃǺŁبŁȾا بالِبيȐِ واألسŁلخȖŁبǊȩ łǨŃرȕبةǈ اƩسŃناَء إذ مŁنعŁـŃǨ         مŁنŃ جŁاَء

   فأصŃبŁحŃǨ يف سرɁŁ اǊƩليņ واǊƩلل  وȭمŃ غدŁتŃ عاɎȕً حتɂŉ عŁرŁضłǨŃ هلǈا 
  ِعرłȃŃ امللوك لنا يف ȩصŃرها عłـرǊȭ       ȃłلƌ امللوِك بȼ يف مأŹِ الوŁجــل

 هłجłوŁȳ ليŃثą بِدرțِŃ البأȃِ مشتمل  فǈراȩِبوłا عنȩ ŃريąǢ ـ ǈɍ أبŁا لǊȮم ـ 
 

            ويف جمال احلرب ـ دائما ـ يطالعنا الديوان على قصيدة قاهلا املعتمد يف ابنه األصغر أŸ هاشم وهو 
 ومن مجيل ،خيوض معركة الزالقة  ضد املسيحيني ، واليت عاد فيها النصر للمعتمد رفقة يوسف بن تاشفني

 اللتان استطاع الشاعر أن يوجد Ƶا يف مضمون )األوار ، وشǺيصك(اختياره لأللفاȗ الدالة ، تستوقفنا لفظتا 
فتدل على اشتداد احلرب واستعار النريان  وعلى القوة  ) األوار(واحد ، ولكن مبعنيني غري متقاربني ؛ فأما 

    2]املتقارب:[املصّغرة الدالة على ضعف االبن ، وصغر سنه  فيقول) شǺيصك(مقابل 
  ِللȼِƋ صŁبŃري ِلǾاǈك األوŁارفǈ   أبŁا هاِشمą هŁشŉمŁتŃِني الشōفǈار
  فلمŃ يŁدŃعłِني حłبȼŊ ِللǐِفرار  ذǈȭǈرŃتł شŁǺłيŃصŁكŁ ما بينȾŁا

          وقد نثر الشاعر دررا من فخره هنا وهناك ، يف األشعار اليت أنشدها يف مواضع خمتلفة ويف موضوعات 
ومن كل نول وغناء  ألن الكرم فيه عادة متعددة ، فها هو يرى اجلود عنده أحلى وأمتع من الظفر يف احلرب ، 

  .طبيعية Ʒن إليه ، كما Ơن األرض للمطر الذي يأتيها متأخرا 
          وليس غريبا أن يبدو امللك الشاعر هبذا الشعور ، وهو ƶود مبا رزقه اǃ ؛ ألن العطاء صفة ارتضع من 

ا منهم  ، وآخر عنقود يف دوحتهم يغرم بذلك ثديها أفراد األسرة العبادية مجيعهم ، فالعجب أن جند واحد
 Ǵنƹ ويسعد حينما]:Ȕ3]البسي  

        وِمنŃ مŁنŁال ǈȩِصيĉِ السŃǘŊل والوȕŁـر    اǊƨودł أحŃلɂ علǈȩ ɂلǐِبي ِمنŁ الƋȚفر  
        يŁا ȕلعةǈَ الشمِس يف اɇصŁال والبȮر    ِومنŃ ِغناءą  أǊرŁيŃوɁŁ يف الصŉبłوǳ لنا  

ŁنŁد حȩو        ȳŁرǈȭ Ńِمن łتŃدŁتŃما اع Ƃإ łǨŃر    نȖـَـ         حŁِنŁƙ أرąȏ إƂ مłسŃتأǈخر امل
          

                                                 
  .105 الديوان ، ص - 1
 .106،  ص نفسهالمصدر  _ 2
  107المصدر نفسه ،  ص    _ 3
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 ومهما يكن من أمر ، فللمعتمد أبيات أخرى يف الفخر قاهلا يف أيام سعوده ، وأيام بؤسه وƲسه؛منها ما فخر 
Ȩنفسه يف مواجهته جليش ابن  ، وما يفخر ب1فيها مبجده وعراقة أصله، وشهرة ملوكهم شهرة الشمس يف األف

تاشفني بسيفه ، دون خوف وال خضوع وال استسالم ، وهو الذي بǚمكانه أن يشتري حياته  وسعادة أهله 
وتبقى القصيدة األخرية اليت أوصى بأن تكتب على قƎه تندرج هي 2.وذويه مقابل تسليمه اململكة للمرابطني 

  3.فسه باجلبل الصامد الذي ال يتزعزعاألخرى ضمن فخره ِحبلمه وعلمه وكرمه مشبها ن
 
  . الرǭاء) 2(

كان الرثاء ، وال يزال اƟاهات خمتلفة ؛ منها ما يتجه إىل رثاء العلماء والشعراء تأرخيا هلم وترمجة   
ألŸ اȳȂƩ بن جȾور :((حلياهتم ، وما يتجه إىل رثاء امللوك و بعض أفراد أسرهم  ؛ كما فعل ابن زيدون يف رثائه

ȼوزوجت ȼوبنتـ ȼ4))  ، ويف املعتضد بن عباد وأم.  
ɇاه آخر ـ وهو مدار حديثنا ـ يتناول رثاء اƟباء واألمهات واألبناء ، واألصفيـاء ، ومن ذلك وهناك ا

 ـ خيتص ـ مرحلـة امللكمرثيات املعتمد بن عباد ألوالده ، إال أن ما سنتعرض إليه يف هذه املرحلة ـ 
ـمرحلة    ، على أن نعود إىل باقي مرثياته ألبنائه اɇخرين يف املرحلة األخريةسعدعباد وـ برثاء ابنيه ؛ قطف

   5ـ األسري
 فأما عباد أبو عمرو بن املعتمد ، فقد كان يف قرطبة ملا صارت إىل بين عباد مبعية قائد جعلـه املعتمد عليها

لذي استطاع بذكائه وحيلته أن ا" ابن عكاشة " ، وكان العدو ممثال يف شخص " حممد بن مرتني " واƧه 
   .6يهاجم قرطبة ، ويقتل أبا عمرو عباد بن املعتمد وحممد بن مرتني 

 Ƈأسرع إىل قرطبة واستعادها ، بعد أن وجد ابنه مقتوال ، مغطى برداء من لدن ماجد كر Ǝُاملعتمَد اخل Ƞوملا بل
  7]الطويل: [Ɓ يعرفه ، فقال

  ِسوɁŁ أنȩ ȼŉدŃ سłلƋ عن ماجدą حمȐ    دŁاَءȻ وĊ ƁأǈدŃِر مŁنŃ ألǐقɂǈ عليȼِ ِر
ويبقى قلب األب  .رو ن االبن عباد سراج الدولة أŸ عموƁ جند ـ بعد البحث ـ إال هذا البيت الوحيد يف شأ

Ǵعاطفة حينما  امللك والشاعر منفطرا ، فتزداد نبضات وجدانه ، وومضات إحساسه ، فيسب ȧخياله يف صد
   ، وتغري حاله فاربدت السماء يف وجهه  مات ـ وهو الذي رزǛ يف أكثر من ولد ـخيƎ بأن ابنه سعدا قد

                                                 
  . 147 ، ص  السابقالمصدر:   ـ ينظر 1
  . 151 ، 150 ، ص نفسهالمصدر  :   ـ ينظر2
  .193المصدر نفسه  ، ص :  ـ ينظر 3
 .201ص 1976 ، 2عبد العزيز عتيق ، األدب العربي في األندلس ، دار النهضة العربية ـ بيروت ـ ط  _ 4
  .162 ، 161 ، 160 ، 140: رضا الحبيب السويسي ، ديوان المعتمد بن عباد ، القطع : ينظر  _ 5
 .2/62ابن األبار ، الحلة السيراء ،  : ينظر _ 6
  .109الديوان ، ص  _ 7
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فلم يعد يرى طعما للحياة ، وال قيمة لألشياء ، وƁ يبȨ لديه شأن على حال ، فحزن لذلك حزنا نفث من 
    1]الطويل[جرائه أنينا وتوجعا كبريين ، إذ يقول 

ȼِثلƞ ǊمانŉȂال ɁŁدŃوǈأ Ńدȩ ǈانȭ ــدو    إذاŃعŁمع بǈȕ ȼل ąودłيف ع ŁقŃبŁيĊ Ɓ  
ـَا    وǈɍ زŁأǈرŁتŃ أǊسدŅ وǈɍ صŁȾŁلŃǨǈ جرŃد    فɎ بłِترتŃ بłتłرŅ وǊȩ ǈɍِنيȩ ŃǨŁن

     وɍ انŃفǈكŉ مŁلǊȖǐومńا عŁلɂ مŁِلكą خŁد     وɍ زالǈ مŁلǐدłوغًا علɂ سŁيōِد حŁشا 
  
ب ـ الذي كانت معاملته ألوالده يسودها الرفȨ  هبذه املشاعر الفياضة ، اليت نلمسها عند املعتمد ـ وهو األ

د صاحب األعمال الشنيعة  ضوالعتاب الرقيȨ ـ عند الضرورة ـ ال كما ترŷ هو يف أحضان أب هو املعت
 ȧتعبري ، وأد ȧامللك األب  والشاعر بأصد Ǝوالطباع الغليظة واملعاملة القاسية اجلافة حىت مع أقرب أبنائه ، ع

  .وتلم به  باختطاف فلذات كبده واحدا تلو اɇخر  ž نفسه املتصدعة ، Ɵاه الفجيعة اليت أملتتصوير ، عما خيا
  
  :املȖارحات واملȖريات واɋجازات ) 3(

وال تسمى املطـارحة . فرع من املراسالت الشعرية ، املنضوية Ơت املكاتبات اإلخوانية  :  فاملȖارحة      * 
  . مثلها وزنا وقافية كذلك إال إذا رد عليها بقصيدة 

عرف املشارقة هذا اللون ، إال أن األندلسيني توسعوا فيه ، حىت كادوا ƶعلونه فنا مستقال بذاته و من أمثلة ذلك 
   .2ما كتبته والدة بنت املستكفي البن زيدون ، ورد عليها بالوزن نفسه ، والقافية ذاهتا

  .ا ملكانة هذا اللون من الشعر يف ذلك العصر وتكون املطارحة بني األمراء وشعراء البالȓ ، نظر
فنوع من الشعر جديد لدى اإلشبيليني خباصة ، ينظم الشاعر فيه بيتا مصوغـا من األحرف :  املȖيņرǥأما * 

اليت تشري إليها أƧاء الطيور ، على اعتبار كل طري يرمز إىل حرف مقصود ، وƛمع هذه احلروف ببعضها 
 عبارة  عن أحاج وألغاز ، كثريا ما كانت تعقد بـني املعتمد بن عباد و بني ابن يعرف البيت املنشود فهو

   3.زيدون ، وهو أقرب إىل الشعر التعليمي منه إىل فن الشعـر 
وعلى العموم ، فكل من املطارحات واملطريات يعدان لونا من ألوان الرياضة العقلية ، يقصد هبما التسلية  

ظهار للƎاعة واختبار الذكاء ، إال أهنما ال ختلوان من التكلف يف اǂسنـات والترف الثقايف ، وفيهما إ
  .البديعية 

  ] جمزوء الكامل:[ ما كتبه ابن زيدون إىل املعتمد 4ومن أمثلة تلك املطريات 
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  ا مǈȚłفƋــــــر ــأǈيŁȾŊا الƋȚاِفرɍ łزلŁǨǐ مŁـــدɁ الدŊني  
 ɂŁمŃألََس ŅنŃاب ، ɂŁنŃسǈأ ŁǨŃر              أنŁǺǐافǈـ يف الدهِر ـ ف ąاِلدŁو  

 ɂŁمŃمع ŁǳŃرŁش Ńِردłǩ ǐر     إنŁمŃضłِمي ـ مǐȚŁـ يف ن Łوłه     .  
  :إىل آخر القصيدة ، اليت تبلȠ عشرين بيتا ، طلب منه فيها أن يسأل طيورا وحيوانات خمتلفة منهــا    

  .وما إىل ذلك ...  والديك ، النسر ،) ولد النعام(الشاهني ، الصقر ، العنقاء ، الرأل 
  1] جمزوء الكامل[ففك املعتمد البيت املعمى ، فهو 

ȼŁمŉالس ǈلǈا فاŁلن ŃȧĉِدŁص    ȼŁِلمǈȮال ŉعلي ŃفرǐȚŁǩ  
  .وكان ال يقصد من ذلك غري التسلية ، مع بعض الفائدة املرجوة 

 Ȕأن املطريات كثريا ما كانت بني املعتمد ووزيره ابن زيدون ـ فق Șـ نظـرا للثقافة اليت متكن منها واملالح
  .كالƵا ، والصحبة اليت مجعتهما ، وخباصة أن الوزير كان من مؤدŸ املعتمد األمري يف حياة أبيه املعتضد 

    2]:البسيȔ [غت ستة عشر بيتا يبدǗها و من ذلك أيضا أبيات مطريات كان قد أرسل هبا ابن زيدون للمعتمد بل
  مłسŃتŁعِلمńا منŁǩ łȼعŃلǈم    نȾا   إنŁǩ ǐسŃأǈِل الȖريŁ ع

      3]جمزوء الكامل : [وكان من املعتمد البيت املطري كالتايل 
ŃمǈلŃاسŁو Łك ŉدوŁع ŃِلكŃهǈأ  ŃمŁعŃانŁو ŁِلكŃǘłِبس ŃفرǐșاŁو       

  
فلون آخر من الشعر ، يعتمد  ـ فيما يعتمد ـ على سرعة البديهة وحســن اجلواب ، : اɋجازات وأما * 

أ الشاعر هذا اللون ببيت قاله على ضفاف هنر إشبيلية الكبري ، ملا هبت نسمة على املاء فحركت ولقد بد
  4] الرمل: [ صفحته ، وأحدثت فيه متوجات وهو 

ŃدŁرŁاِء زǈامل Łِمن łǴيōالر ŁعŁنŁص.   
   !أجز يا بن عمار : والتفت إىل ابن عمار صديقه ، الذي كان بصحبته قائال 

  ] :الرمل: [ ملسؤول وتردد ، فقالت امرأة فأشكل األمر على ا
ŃدŁƤ Ńوǈل ąالŁِلِقت ąțŃِدر ŉǡłر !  
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هذا وذات يوم ركب املعتمد يريد اجلامع ، وكان برفقة صديقه ، ووزيره أŸ بكر بن عمار ، فارتفع أذان 
   1]الكامل:[املؤذن ، وƵا يف الطريȨ ، فقال املعتمد 

ȼا ِبأذاِنŁبد Ńدȩ Ǌنƍذǘا املǾه . 
   يŁرŃجłو ِبǾلكŁ العفوŁ ِمنŃ رŃƥŁاِنȼ          :فقال ابن عمار جميزا 

   ǊȕوبɂŁ لłȼ ِمنŃ شاهدą ِبحقǈيقȼ                    :   وقال املعتمد 
   .ȭانǈ عŁقǐدł ضŁِمِيرȭ ȻِِلسŁاِنȼ إنǐ    :                      فرد ابن عمار 

  2]:الكامل:[ يف جملس بوصف قبة بقصر الزاهي كما أجاز له ابنه الرشيد بيتا عجز عنه غريه
  . سŁعŃدł السņعوِد يŁِتيłȼ فوŁȧ الŉȂِاهي                             : قال املعتمد 
   وɎȭِهłما يف حłسŃِنȼ مłنتŁاهي                              :فرد الرشيد 

 كانت تدور بني امللك املعتمد ، وبني وزرائه من   ونعين هبذا اللون تلك املكاتبات الرƧية، اليت:الرسائل ) 4(
  .مثل ابن زيدون ، وابن عمار ، أو بينه وبني أصحابه ملوك الطوائف 

وفن الرسائل الشعرية Ʒتل جزءا مهما من أدب العصر ، وعلى الرغم من أنه فن يشترك فيه الشعراء من امللوك 
  3.والعوام ، إال أنه ليس واحدا لدى الطائفتني 

  ن ذلك ما كتبه املعتمد إىل الوزير ابن زيدون ـ ملا أمر أبوه املعتضد بأن يكون جملس ابنه املعتمـد م
   4]  الرمل:[مرتفعا عن جملس الوزير ـ معتذرا ، ومؤكدا  رقته ولطف جانبه ، بقوله 

  ولłȼ يف النفِس أعŃلŃƭ ɂلس     أيŁȾŊا الǊمنŃحƌȔŁ عنōي مŁجŃِلسا
 ŌǢłح Łاِدي لكǘِضيِبفŁتǐقŁي     ȃǗŃاألر Łȧفو ƌلŁتŃحŁǩ ɁŁرłǩ ǐأن   

ويف ابن عمار ؛ وزيره وخليله ، كتب معاتبا ومذكرا بالنعم واɇالء ، اليت كانا ينعمان هبا ، ال ثالث بينهما 
  5] .الطويل :[غري اخلليلǈ احلوادثُ فيستغرب كيف ُت

 ǫر ـ حاِدŉيȢŁǩ ŃنŁِلي ـ ِفيم ŁرŉيȢǩ    ŉغي  ąخليل ŉǡłور ǫاِدŁوƩا łȼŃǩŁر  
  نŁِعمŃنا ومŁا بيƗĊŁ وبيِنك ǭاِلـث    أǈحŁاِرǊǫ إنǐ شłوِرłǨǐȭ فيكŁ فȖǈاملǈا

ولقد رأينا يف هذه الرسائل اليت وصفناها  بالرƧية ، أهنا Ɓ ختل من مشاعر اإلخوانيات ، حىت وإن كانت 
اليت   حضورƵا يف مثل هذه املكاتباتتتضمن أمور السياسة ، أو امللك ، فنƎة العتاب وفكرة حسن اجلواب هلما

  .Ɓ خيل منها عصر ، وال استقل هبا دون اɇخر مصر 
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   :شعر مرحلة األسري :             ǭالثا
        ƶدر بنا قبل أن نلج باب هذه املرحلة اهلامة يف حياة الشاعر امللك ابن عباد ، أن نشـــري إىل أن 

أين تناولنا ) مرحلة األمري ومرحلة امللك( يكون كاملرحلتني السابقتني تتبعنا لشعر هذه املرحلة ، سوف لن 
  .األغراض املتعددة ، السائدة يف كل مرحلة ، وكان األمر سهال ميسورا  نظرا لتنوعها ووضوحها 

      أما هذه املــرحلة األخرية من حياة امللك الشاعر ، سنتاوهلا يف ترتيب خاص حبسب تطور مشاعر 
 وتقلبـات األيام عليه منذ خلعه ، واليت Ɓ خترج  عن أحاسيس التفجع على امللك الذي ضاع منه الشاعر ،

ومشـاعر احلسرة واألسى ، والشكوى ، اليت رافقت هذه الفاجعة األليمة ، إىل جانب مرثياته ألبنائه ،الذين 
  .سقطوا  واحدا تلو اɇخر 

، إال أهنا كانت طويلة من حيث  )هـ488هـ ـ .484 (    وإن كانت هذه الفترة قصرية من حيث الزمن 
أحدا من الناǩ Ɓ ȃضمņ نفسȼ هǾا القدر من اƩساسية، أو هǾا الفيȐ الشاعري ... (( اإلنتاج ، نظرا إىل أن 

  . ،يف خامتة كالمه عن املعتمدdozy كما قال دوزي1 )) الدافق ، الǾي ضمتȼ نفس املعتمد
،بعد صراع عنيف بينهم وبني املعتمد  ) 1091ȳ/  هـ 484(  املرابطني سنة    فبعد سقوȓ إشبيلية يف أيدي

وأبنائه يف يوم أصاب اإلشبيليني اجلزع ، وساور قلوهبم اهللع ، فترامى الناس من الشـرفات  وثبت الثابتون يف 
ه بيده ، غري القصر بني احلجرات ، واقتتل الفريقان إىل أن سقȔ العديد من األموات وبــرز املعتمد ، وسيف

متدرع ، شاقا صفوف األعداء ، غري هياب ، إىل أن حوصر القصــر وُدخل من كل باب ، إذ ذاك Ɓ يعد 
للمواجهة جدوى ، فطلب األمان له ، وِلَمْن معه  فكان له ذلك وأعدت له  وأهله الفلك لتشȨ هبم هنر الوادي 

 ∗زل هبا أياما، ولقيه هبا احلصري الشاعرالكبري ، إىل حبر ظلمات العدوة ، مرورا بطنجـة ،اليت ن
  .)هـ488ت(

  ."  املستحسن من األشعـار"الذي كان قد مدح ملوك الطوائف ، وألّف للمعتمد كتاب 
وكان املعتمد قد زّوده مبا بقي عنده من مال  ـ حوايل ستة وثالثني مثقاال ـ أرفقها بقطعــة من الشعر 

بل مجاعة من شعراء طنجة ، اǂترفني للكدية ، وقصدوا املعتمد من كل فتسامع اخلƎ من ق. معتذرا من قلتها 
  2]: الكامل : [ ناحية ، فتحّرج من صنيعهــــم ، وقال 

ǢــŁهǐǾŁم ŁدŁعŃأب ǡاŁغرɋوا ِمن اłهبǈذ         ǡِرŃȢــم واملȾƌǊلȭ ǈجةŃنǈȕ ćراءŁعłش  
Ⱦاِلǘłِبس           ȼـŉمن األِسري وإن Łا العِسريłألوŁسǢِجـــŃعǈأǈم فȾِمن ŊقŁمَ َألح  

                                                 
 .339 المعتمد بن عباد ، ص   ـ علي أدهم ،1
  .   هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الضرير ، المعروف بالحصري القيرواني ،شاعر ، أديب مشهور ∗

  له شعر في رثاء . هـ 450ترك بلدة القيروان بعد خرابها ، وأقام مدة بمدينة ودخل األندلس بحدود سنة         
يوسف   فرحات ، معجم الحضارة : ينظر.( طنجة توفي بمدينة.  عباد ، واتصل بالمعتمد ،فمدحه المقتدر بن هود، وفي رثاء المعتمد بن

 .). 94  ص 2000 ،1األندلسية ، دار الفكر العربي ـ بيروت ـ ط 
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ǢلــȖاهم يف املȮŁحǈشا  لǈƩا ŉيȕ         ǆـــةŉميŃǺـǈل ǆǥŉȂوِع ćاءŁيƩا ɍŃلو  
ǢǊȭŃرŁي ŃǢȭŃار ȼِب łǸريŉالص ɁŁناد ǐل        وإنŁȂŃــجłي ɁŁدŉالن ǈلǞِłس ǐان إنȭ Ńدȩ  

  
فهاهو . من غري عناءه ـ، إال و وجد عنده طلبليدخل بذلك املعتمد امللك ، الكرƇ ، الذي ال يطرȧ بابه أحد 
  .إقامته األخرية  اليوم ƹتحن يف أول درس ، ويف الطريȨ ، قبل أن يصل إىل مكان

  
إال أن كل ذلك Ɓ يفقده وعيه ـ يف هذا االمتحان األول ـ وƁ يغّيب عقله ـ وكثريا ماكان مغيبا أثناء 

 واالعتبار ، و Ɵول يف ذهنه احلكمة ، بعد أن بادرته األحزان املسرات ـ فهاهي نفسه الشاعرة تطفǴ باملوعظة
  1] : الرمل [ من كل جانب ، فيقول يف معƖ األبيات السابقة 

  ǊȩبŁǴō الدŉهرł فمŁاذا صŁنŁعا Ǌȭ         ÝلƋمŁا أǈعɂǈȖŃ نŁِفيسńا نŁȂعــــا
Łم ǎلǊȭ اِديŁنłي ǐأن          ȼłǩاŁادŁع ŃنŁا ِبمńمǐلǊș ɁŁهو Ńدȩ ɁŁوŃȾŁي Ńا((نŁعǈل((∗  

  مŁنŃ إذا ȩِيلǈ اخلنŁا صمŉ وإنǐ         نǈȖŁقŁ العŁافونǈ هŁمŃسńا سŁِمـــعŁا
  Ǌȩلǐِ ملǈنŃ يȖŁمŁعł يف نائِلــȩ          ȼدŃ أزŁالǈ اليŁأłȃ ذاكŁ الƋȖـمŁعـا
  رŁاɍ Łǳ يŁمŃِلكł إƋɍ دŁعŃـوǥŁً           جŁبŁر اهللا ćالعłفǈـاǈǥ  الضłـيŉعŁــا

وبعد أيام قضاها املعتمد يف طنجة ، أكمل السري إىل مكناسة ، ومنها إىل أغمات ، وكان قد عاتب ابنه          
  2]اخلفيف[الرشيد عتابا شديدا ، فكتب إليه االبن مستعطفا ، ومنه

ǳاŁوŃواألر ȃِوǊفņالن ŁǢبيŁوح       ǳاŁمņالس ŉǡور ɁŁدŉالن ŁȤليŁا حŁي  
أن دورة األيام قد دارت عليه، فلم تعد ƹينه لبذل العطايا ممدودة ، وال مشاله حلمل السيف فأجابه املعتمد مبينا 

   : 3]اخلفيȤ  [يف أسر شغلته فيه األحزان عن األفراح ، إذ يقولوهو قادرة ، 
ǳواألروا ȃِـوǊالنف ŁǢوحبي       ǳاŁمŉالس ŉǡور Ɂدŉالن ŁȤǐِحل łǨŃنǊȭ  

 Łȳل يوǐǾŁبǐِميِني ِللŁي ǐإذǳفاȮال ŁȳوŁي ǳِاŁوŃاألر ȐِŃبǈـَا       وِلق   العŁــȖاي
ǳاِل الرمـاƭ يف ǈاخليل łِحمǐقłــان       يŁِعـن ƍلǊȭ ȐŃلقب ِƃاŁوِشـم  
ǳناƨا łȐيȾِŁم ɂŁاِلحم łǳاŁتبŃسłر      مąـ   وأنـا اليوŁȳ رŁهŃنł أسŃرą وفǈقǐــ

                                                 
 .155  ـ المصدر السابق ، ص 1
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ر ، إىل ذلّ ما يشبه القبور ، كان قد Ơسسه قبل إن هذه احلال اليت وصل إليها ملك العباديني ؛ من عز القصو
  .هذا اليوم ، وتبدأ ـ بالضبȔ ـ مأساته ملا فكر يف استقدام يوسف بن تاشفني 

فهذا املصري املرير الذي Ɵرعه امللك ، كان قد أخƎه به رُجل كان قد رآه يف منامه ، عƎ أبيات أنشدها أمام 
   1] :الرمل :[ الناس ، ملا قال 

ŉǡłقرŁـسŁب Łƙِدهم ِحŃجŁم ɁŁرǊـم        يف ذłȾŁوا ِعيسłأناخ Ńدȩ ąǢǐȭر   
ـćــم       Ǌǭمŉ أبȮŃاهłم دمńا حŁƙ نŁــǈȖق ȾŃنŁاناً عŁزم łهرŉالد ŁǨȮŁس  

وملا Ƨع املعتمد ذلك ، أيقن أنه نعي ملُلكه ، الذي بدأ ثوبه ينسلّ من الوسȔ ، وهو أعرف الناس بذلك ألنه 
ب ، ومعارك السياسة منذ صغره ، األمر الذي جعله  خيƎ هذه احلياة خƎة العاƁ هبا اجملّرب جّرب لظى احلرو

 Ǝينسه ـ يوما ـ أنه فرع من دوحة أصيلة ، ممتدة اجلذور ع Ɓ المها  وآماهلا على السواء ، إال أن ذلكɇ
 ، الذي ال يتضرر خبطǐب أصابه    كني الزمان ، وال أحد يستطيع  إنكار ماهلم من اجملد األصيل ، والسؤدد امل

  2] : الرمل [ أو يوم خانه وخابه ، وهو القائل 
  مŁنŃ عŁȂا اǐŎـدŁ إليŃنŁا ȩدŃ صŁدƁ       ȧŁ يłلǈمŃ مŁنǈȩ Ńال ـ مŃȾŁمŁا ǈȩال ـ حŁق
ـćــȖِق   مŁـجŃدłنا الشمسł سŁـنŁاءă وسŁنا      مŁنŃ يŁرŃȳł ستŃرŁ سŁناها Ɓ  ي

  نا مŁــجŃدŁنŁــا      هŁل Ċ يŁضłرŊ املـجŃدŁ أنǐ خǈȕ ŅǢǐȖŁرÝȧŁأيȾŊا النŉاِعي إلي
ȧŁـرłِدي الـحŃأي ąȳŁِبـد ȼŃـتŁجŁȂŁـنا       مȩِ ــاŁم Ǔ ِللدمع يف ŃțŁرłن ɍ  

ويف جمال نعيه لنفسه ، وبكاء سوء حظه، وهتيبا من كل خطب ، وانتظارا لكل فأل Ʋس ، جنده يشخص من 
  3:]جمزوء الرجز[يت حينما رآها أحس بالشؤم يالحقه  ، وبالقƎ ينتظره فقال ، ال" درن" الطبيعة  جبال 

  هŁــǾِي ِجبŁالǊ دŁرŁن        ǈȩــلǐِبي ِ Łŏـا ذǊو دŁرŁن
ـَــا        وليŃـتŁȾŁا لـمŁǩ ŃرŁِنــي   يالǈيŃتŁِني ǐƁ  أرŁه
  ȭــأƋŒا łǩـŃǺِبرłِنـي       ِبــأ نȾŉا łǩقǐِبرłِنـــي

 امللك الشاعر حلظة يوم ُهدت أركان ُملكه ، وقوضت جدران قصوره ، فأرسل ـ بعد أن نزل وƁ يغب على
حرɁņ من أعماȧ شاعر مِلك ، وفارȃ مȢوار ، حرȋ خɎهلا ابن عباد  ((  بعدوة املغرب أسريا ـ زفرات 

 وǩقرر مصري علɂ استيقاǩ ȣلك الساعات اƩالȮة ، واملواȤȩ اƩاƧة ، الȭ Ɣان عليȾا أن ǩسȖر ǩارƸا 
  .ư ((4لȮة 
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لقد محل مالمǴ هذه الشخصية أبيات محاسية ، تصور موقف امللك الثابت يف ساح الوغى ، ال يستر جسَده إال 
قميص ، منتضيا سيفه ، يف غري مباالة بقوة اخلصم ، باذال يف كل ذلك نفسه الزكية ، اليت طاملا رافقته إىل القتال  

  1] :جمزوء الكامل : [، الذين تتبع أصوهلم الفروع رجوع ، وذلك أصل الرجالغري آمل يف يوم من األيام ال
ǈملا متŊالد ǨȮاسțمـــو             ŁوŁǩ ŁنŃȾŁنłǢالقل ȼŉيـــعِد الص  

łțالوا اخلضوȩسيا Łسǆــة                Łمنك łدŃيبǐـلǈفŃهلم łخ țضــو  

  عسمŊ النقيـفمـي ال علțِ ɂ              وألـǎǾ ِمن ȕعم اخلضــ
  مłلȮي وłǩسŃلمŃـƗ اƨمــوț           إنŁǩ ǐستلŃǢ عƗ الدنـــا

ȼضــلوعـ ƙب łǢالضل                فالقل ŁǢسلــم القلłǩ Ɓțـو  

Łي łǨمłـد رȩŁȳِنو ŁȂالـ            اهلمــ ƗـŁنņــحصłǩ ǎɍأțدرو  

  وțفǊــ دǆǜŁا شي عن اƩشȋِŁ                  وبرزŃتł ليس سوɁ القميـ

  علǈ إذا يسيل ŏا النــجيــ          وبǾلłǨǐ نفسي ȭي يسيــ
ŁِلأجŁرņأخǩ ــنــيȮي Ɓ               ـłـي و اخلشƍلǊـواي ذŏțـو  

  ـوțل وȭان من أملي الرجـ                ما سرŃتȩ łـǎȔ إƂ القتـا

 ـروȼț الفǊـو األصـلŁǩ Ǌتبعـ                 نـا منȾـمأــيمł األƂ ِش

  
و كثريا ما يرى األسري ، أو السجني أمله وبارقة الضوء يف أيامه املاضية اجلميلة ؛ أيام احلرية والذكريات احللوة 

  .  يستدعيها ليستأنس هبا ، ويبدد ظلمة األسر بتخّيلها ، واسترجاعها 
 نفسه عايشه امللك الشاعر ابن عباد والشاعر يف خضم مأساته اليت يعيشها يتفقد  وطنه ، وأهله وأحبته ، واألمر

 Ǵالذي وجد نفسه غريبا يستدعي بكاء ما ألفه أيام سعوده ، أين  كان صاحب الكلمة ، وحامل السيف والرم
ألنه افتقدƵا ، وسيبكيه نداه يف قصوره اجلميلة ، اليت أسس فيها ُملكه ، الذي كان يستأنس َمبِلِكه ، يف ماضيه 

  2] :  البسيȔ : [ وم منه نافرا ؛ ألن الزمان أذلّه وبين ماء السماء مجيعا ذالّ كبريا،فيقول السعيد ، لكنه صار الي
                 غريŅǢ بأرȏ املȢربيŃن أسريł                سŁيبȮي عليȼ منŅƎ وسرير
Ȃغ ŉنȾŁبين Ņدمع ǎلȾا               وينŁوالقن łȳوارŉالص łȐالبِي ȼłبłندǩيـر             و  

               سيبȮيȼ يف زاهيȼِ والȂاهِر النŉدɁ            وǎɎȕبȼł والعŁرǈǭ łȣŃمņ نȮيـر
              مضŁɂ زمنŅ واملǊلǐكł مłستأنسŅ بȼ              وأصبŁǴ منłȼ اليوŁȳ وهونŁفǊور

   السماء ȭبري            أǈذǈلƋ بƗŁ ماِء السŉماء زمŁانłـȾم               وذǊلƌ بƗ ماِء
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ويف ظل وصف املعاناة واملأساة ، اليت حلّت به وبأهله ، تتداعى أمامه صور الرياض اجلميلة ، والغدران العذبة 
ن املورقة ، اليت يزيدها مجاال وروعة شدُو احلمائم واألطيار ، دون أن ينسى قصوره السامية اليت ووأشجار الزيت

  :يسري ل ما يشاء اإللهتتشوȧ إليه وتتمƖ أليامه عودة، ألن ك
  !أمŁاِمي وخŁلǐفي رŁوضŁةǆ وغǈِدير Ý    لةًــفيŁاليŁǨŃ ِشعŃِري هلǐ أǈِبيتŁنŉ لي
łِة العǈǭوِرłيتوِن مȂِة الŁتŁبŃـنŁــِبمɂǈـور    لćـ   يŁȢłنņي ƥاŅȳ أوŁǩ Ńِرنȕ ƌيــ

   ǐƲوŁنا ونłِشـــريłǩِشريł الثƌرŁيŉا          ِبȂاِهرها السŉاِمي الƌǾرɁŁ جŁادłȻŁ اǈƩيŁا
ـćور           عłوِدȻــويŁلǐحǊȚŁنŁا الŉȂاِهي وسŁعŃدł س   غǈيłورŁيŃن و الصŊǢŁ اŊǢǂ غǈي

 أǊȭ ɍلǎ مŁا شŁاَء اɋلłȼ يŁِســري         ـȼـłǩرŁاłȻ عŁِسريńا أو يِسريńا مŁنŁالǊـ

  
دة اليت تطوف َخبلد امللك األسري بل وƁ تكن ذكريات قصوره ورياضها ، وال أشجارها وغدراهنا الصورة الوحي

 كان يهيج يف نفسه الشوȧَ ، ويبعث يف خياله الذكرى ، فيتدفȨ الشعر حامال هذه املعاين بكل صدȧ شيءكل 
 : فمما يروي صاحب قالئد العقيان؛كيف ال Ý وهو الذي عايش هذه اللحظات احلزينة ، واكتــوى بنارها

 ))łǡسر ȼيف موضع اعتقال ȼعلي ņا عن ومرȾȩعا ɍو ، ǳجنا ȳا من األياŏ قǎعلǩ ɍو  ǳيعلق هلا جنا Ɓ ، اȖȩ 
 ưا هو فيȼ من الوǭاȧ  وما دون وهي مترǳ يف اƨو ، وǩسرǳ يف مواȩع النو  فتŁنǎȮŁدŁ ...أفراخȾا األشراك 

ǩر يف بناǎȮوف ȼوخبل ، ȻدŃمن وج ȼويعاني ، ȼبلȭ من ȼومايقاسي ، ȧɎباء و األغȩمن الر ȼأحبت Ƃوافتقارهن إ  ȼ
    :1]الطويل : [نعيم عȾدȼǩ ، وحبور حضرȼǩ وشȾدȼǩ ، فقال 

  سŁواِرǈɍ Łǳ ِسجŃنŅ يŁعłوłȧ وǈȭ ɍبŃــل        بȮŁيłǨŃ إƂ ِسرǡِŃ القȖǈا إذǐ مŁرŁرŃنǈ ِبي
  ولȮنŉ حŁنينńا  إنǎ شȮŁلǐِي هلا شǐȮŁــل     ـادǥًـوǩĊ ǈƁكł وŁاهللا ćاملِعيدł حŁسŁــ

 ŃǳŁرŃاسǈافŁشƩا ɍو ŅِديعŁِلي صŃمŁا شǈــل      فلǐȮǊǭ ماȾيȮِŃبŁي ŁايŁنŃيŁع ɍو  ŅِجيعŁو  
ـَ   وصŁفłǨǐ الǾي يف ِجبŃلِة اخلǈلǐِق ِمـن ǈȩبŃل       ـاـــومŁا ذاكư Łا يŁعŃتŁِريȼ  وإمن

ǈـفłيĊ Ɓ ǐا أنǈاً هلǞنيŁيـهƤ ŃȧŉاــرȾłــل       عŃا أهȾعن أهِل ŁدŃعłا البȾمن Łȧذا ɍو  

Łǩ ِليǐِمث ŃǨِبŁǩ ǐƁ ǐلـوأنȩ łريȖِćـ   إذǈا اهŃتŉȂ باłǡ السōجŃن أوŃ صŁلǐصŁلǈ القǊفǐل          وŏاـ

Ʃِا اŁيǐقǊل Ƃشـِلنفِسي إŁǩ ȳاŁـَمŅȣŊـل        وŃبǈȭ ȼȩِيف سا ŁȈالعي ŊǢِحłي ŁايŁِسو  
 2))املاءć  و الȚِـلƌفǚǈنƋ ِفراِخي خŁانŁȾŁا         Ⱦاــأǈɍ عŁصŁمŁ اهللا ćالقȖǈا يف فراِخ
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 ȧعمر الدقا Ȩّسـدها (( :  هذه األبيات ، فيقول على مضمونويعلƷري وȖال ȔبȢي ȻǾه ȼǩواملعتمد يف أبيا
ɍ ǐرية ، إذƩة ، واȩɎȖال ǥمن حيا ȼنعم بǩ ما ɂر علņدȮي ŁعيشŅا سجنȾيدȩ ɍو łا بȾأيام ȌņȢين ɍو ، ŃعŅد ɍو 

  .ȧ((1فرا
مثل ما حل  Ʒل هبا عو الشاعر اǃ أن ƷفȘ للقطا فراخها من عائدات الزمان ، حىت ال    ويف آخر األبيات يد

  .به هو ملّا انتزع منه أبناǗه انتزاعا ،Ɓ يستطع حينها أن يضمن هلم احلياة،واألمان 
  الذي يرثي هبا نفسه ملا∗"مالك بن الريǢ "فهذه املقطوعة تتقاطع يف معناها مع قصيدة للشاعر األموي  

فه ورحمه اللذين أشرف على املوت ، موصيا صاحبيه بالطريقة اليت ƶب أن يتبعاها يف دفنه ، متذكرا سي
           : مطلعها وكان 2، يف بنية حوارية استدعى من خالهلا ذكرياته ،سيبكيانه

               اŁȋɎ النŉوŁاجيŁ  ِبجŁنǢِŃ الŁȢضŁا أǊزŃِجي الِق              أǈɍليŁǨŃ ِشعŃِري هŁلǐ أǈبِيŉƒ ليŃلةً  
  
يزال الطري رمز احلرية واالنطالȧ ـ كما كان يف السابȨ ـ وال سيما إذا كان الرامز أسريا،لذلك كان  وال

اضر يف أسرهم الضيȨ ، وبوساطته الطري حاضرا دوما يف أشعار السجناء ؛ ألنه حاضر يف وجداهنم ، وح
هذا األمل الذي زاد من .   ، وبصيص من األمل يستأنسون إليه الطري ـ يتشوقون إىل كل قبسة من نورـ

  . أبيه املسلوب   يريد استرداد ُملِك هـ486شوȧ امللك األسري أكثر ملاّ ثار ابنه عبد اجلبار سنة 
   وعلى الرغم من أن هذه الثورة قد أثقلت من كاهل األب األسري ، الذي عرف ما سيلحȨ به من الضـرر 

يف سجنه  ملنشود  ـ وهوبا  ، إال أن تعلقه3 )) عرŸ ȏ للمحن ، ورضي ƃ أن أǊمتحŁنŁ: ((وله املستطري يف ق
Ż أȕرȧ ورفع رأسȼ وȩد ((: وعزلته مكبل ـ  بعث يف نفسه األمل  الواهي ، يقول يف هذا الصدد ابن خاقان 

، فعلمǨ أنȩ ȼد رجا őللǨ أسرȼǩņ ، وșللتȼ مسرȼǩ ، ورأيتȩ ȼد استجمع ، وǩشوȣ إƂ السماء وȖǩلع 
ǥمقلة حائر Ǩلتفǩ أو ، ǥدائر ǳنداǩ مقدار ما ɍان إȭ فما ، ȼانȕأو Ƃوأوبة إ ، ȼانȖسل Ƃإ ǥعود ،  Ɠح

  ] : املتقارب : [ ȩال
  

Ʃا Ǌويلȕ ŌȤȭ ŉȂŁه ǈإذا                ȼيف جِفن łȤالسي łِلكŃȾŁا يǈǾǈȭـƙن  
         ȼǐعتِقلǈأ Ɓ łǴالرم łȈȖŃعŁا يǈǾȭِيـŁƹ يِعƱ Ńِمن ȻِِوŃرŁǩĊ Ɓــ      وƗ  

ȭ يف ًǥņا ِغرńقيǩرłم  ŁيـــــمȮالش Łكǎعل ȣرȖال łمنعŁا يǾȭــƙِم  
 ِرينــȭأنƋ الفوŁارŁȃ فيȼ ليوłǩ                   ǆǫłراِعي فرŁائسȾŁا يف ع
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  ŉــيǈـِرفŃشǊامل łمŁحŃرŁي ŅȣــرŁش ǈɍــأǩِŁِسماِت الو Ńِمن ȼا ِبƋِư ƙ! Ý  
               ŉريŁȾŃمŉالس łȈِعŃنłي Ņȳرȭǈɍدفـأ ąداء ƍلǊȭ Ńِمن ȼشِفيłو ي    ƙ  

                   ąِنيةŃحŁِن مŃبɍ ǆةŉـنŁح ɍاألِن  أ ȤِعيŁض ، ƙِِنƩِديِد اŁشƙ !  
  1))ن   ŁǩبłوłȻǗ صŁدŃرŃȤǊȭ Łءą مłِعيـيŁǘłمōلǊ ِمنŃ صŁدŃِرهŁا ضŁمŉـةً               

روب ، واملعارك ، اليت خاضها منذ صغره واستدعت يف ذهنه االبن أباه يف مواقفه أثناء احلهكذا ذكّرت ثورة و
ذكريات اجملد العظيم ، مثرية يف َخلǈده نشوة محل السيف والرمǴ املتني ، لريوي عطشهما من دماء األعداء  

  .واملكابرين 
أمله ، وتتدهور حاله ، وحال أهله ، ومترض السيدة الكƎى ومتر على األسري األيام ، ويزداد شجنه ، ويقوى 

 هو ؛أم األوالد ، واتفȨ أن كان الوزير أبو العالء زهري بن عبد امللك ـ وزير ذلك الدهر وعظيم" اعتـماد"
  ـ مبراكش ، قد استدعاه ابن  هـ525فيلسوف ذلك العصر وحكيمه ، الذي كانت وفاته بقرطبة  سنة 

 فطلب إليه املعتمد ، راغبا يف عالج زوجته ، فكتب إليه الوزير رسالة ، بǚجابة طلبه ، ودعا له تاشفني لعالجه ،
  2] : الوافر : [ فيها بطول البقاء ، فقال املعتمد 

Ý ــاءǈالبق ȼب ǈولȖي ǐأن Ņأِسري         ɁŁوŃȾŁي ŁȤيȭبالبقِاء و  ƃِ اŁدع  
ǊولȖŁي        ąǥمن حيا Łǳأرو łاملوت ŁسŃيǈلǈأÝ ا الشقاءŏ ĉِالشقي ɂعل   

ćقـاءƍِفي اللŃتŁِمن ح ŁايŁهو Ƌنǚف       ņǢِح ćلقاء ȻواŃȾŁي ŃنŁم łيك ŃنŁفم  
ويتضǴ من خالل هذه األبيات األوىل وصف الشاعر امللك نفَسه ، يف أشّد ما يكون الرجل مـن البؤس واليأس 

  . فقǈد كل أمل فخالصه ـ كما يرى ـ يكمن يف موته ؛ ألنه الحياة تؤّمل ألسري
ويزداد Ƶه أكƎ ، وتعلّقه باملوت أكثر ، حينما يرى بناته عواري ، حافيات ، يسرعن إىل خدمـة ِبْنت رئيس 

  : شرطة أبيهن أيام العّز ، فيقول يف القصيدة نفسها 
Ý ـاءǈفƩا اŏ ŉرŁضǈأ Ńدȩ ŁاِريŁعو            źاŁنŁب ɁŁأر ŁȈأعي ǐأن łǢǈغŃرǈأǈأ  

 ŁȳاِدŁوŁاءخŁدōو ـ النłدŃبǈا أǈـ إذ ȼبǩِِاŁرŁم            ɂǈلŃعǈأ ǈانȭ Ńدȩ ŃنŁم ǨِŃِبن  
دون أن ينسى املعتمد نفسه ـ وهو يف عز األزمة ولظى النفس اǂطمة ـ ليتوجه ƛزيل الشكر واالمتنان    

: من فاتالبن زهر ، بغري استهانة من ضرورة دعائه اخلالص ، الذي سيسلي ـ حتما ـ نفس املكلوم ع
    3:]الوافر[

łȻــــاŁعŁا دǈعاَء إذŊالد ŉنȮـاء  و لŁعŊالد Łعǈنف ŅȌخال ŅمريŁض       

                                                 
 .27  ، ص السابق  ـ المصدر 1
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ŖـــرŁاَء بŁȂء جɎŁا العŁأب ŁǨيȂِłء  جɎŁالع ŁكŁبŁاحŁا ، وصŋِبر ɁŁوŁن        
        بأنƋ الǊȮلƋ يłدŃِرȼǊȭ الفنŁــاء  َسيłسŃِلي النفسŁ عمŉنŃ فاتŁ ِعلǐِمي

 وتطلع مشس، ويبقى الشاعر السجني يعاين البؤس واليأس ، يف أيام األفراح،أو ليايل األتراح وتغرب مشس ،
بأسه يف يوم عيد ، الذي يتوȧ األسري أن يرى فيه اجلديد ، ويكون املراد ، إال أنه يف وƹتحن صƎه مرة أخرى 

وهن كاسفات  بعد أن بدت عليهن ليس كما يراد ؛ ألن بناته ـ بنات امللك ـ يدخلن عليه يف أطمار بالية ، 
   1] :البسيȔ :[ آثار الفاقة ، وأمارات الشقاء ، فراح بنفسه يناجي 
  فسŁاَءكŁ الِعيدł يف أغǐمŁاتŁ مŁأسłورا   ِفيمŁا مŁضȭ ŁɂنŁǨŃ باألعيŁاِد مسŃرورا
  يȂِŃȢŁلǐنŁ للنŉاȃِ مايŁمŃِلǐȮنǐȖȩِ Łِمريا    ǩرɁŁ بنŁاǩِكŁ يف األȕمŁاِر جŁائعةً

ǈنŃزŁرŁليِم خاشعةًبŃسŉِللت ŁكŁوǐƲ     اِسرياǈȮŁم ąاتŁِسريŁح ŉنłهłارŁأبص  
ǆحافية łȳداȩواأل ƙِƍȖيف ال ǈنǐأǈȖŁورا    يǊافǈȭًا وȮŃِمس ǐأǈȖŁǩ ǐƁ اȾŉأنȭ2  

 فالقصائد الƔ ((فبهذه املشاعر احلزينة اǂزنة عرف املعتمد كيف يصدع القلوب ، ويبني عن مكنونات فؤاده 
و صور فيȾا مرارات السجن ، وȳɍǓ النفي، ǩعد من أروț ما لدينا من غرر " أغمات " Ȼ ، يف ȩاهلا يف منفا
 فمن تلك الغرر، ما قاله الشاعر يصف القيد الذي كبل به، والذي يعد واحدا من لوازم 3)) الشعر العاملي

القيد ـ   قد عاƅ منها املسجون ، يلبسه إمعانا يف إهانته ، وتعذيبه يف سجنه ، وإن كانت هذه الوسيلة ـ 
السجناء كثريا ، ووصفوه يف أشعارهم بأوصاف متعددة ، ترمز إىل آالم التعذيب  ومصادرة احلرية ، ومهانة 
األسر ، على الرغم من ذلك ، إال أن املعتمد الشاعر ـ ملاّ دخل عليه ابنه األصغـــر  وأحب أوالده إليه 

 قدم ـ فخنقت الطفلǈ الَعْبرةُ ـ التفت األب الشاعر إىل القيد ورأى أباه يرصف يف قيود ، ال يطيȨ إعمال
خياطبه ، يف موقف تشخيصي رائع ، يبث إليه شكواه ، عساه يرمحه ، بعد أن بات رفيقه الوحيد، وأنيسه الفريد  

  .  ويصوره مبفترس ارتوى من دمه ، وشبع من حلمه مترجيا منه أال يهشم عظمه
شم  الغر ، الرقيȨ احلس قد أبصره فسبقت الدموُع صƎَه ، وألن له أخيŉات ليس لشيء ، إال ألن أبا ها

  .4]السريع[لطاملا Ɵرعن ـ بسبب هذه اǂنة ـ كؤوس الشقاء واألƁ ، دون رمحة وال شفقة  
ـَأǈ              أǈمŁا ŁǩعŃلǈمłِني مłسŃِلمńا ǈȩ!ÝيŃِدي  ƥŃرŁǩ Ńأو ŁِفقŃشłǩ ǐأن ŁǨŃيŁاب  

  ŅǡاŁرŁِمي شŁدŃدȩ مŃحƋوالل Łلك            ȚŃِشِم األعŃȾŁǩ اǈل ، ȼŁتǐلǈȭǈأćماـ  
  ماـِفيŁنŃثǈِني  والقلȩ łǢدŃ هłشņ     مąــيłبŃِصرłِني ِفيكŁ أبłو هاش 

ŊبǊا لńاِئشȕ لًاŃيǈفǊȕ ŃمŁحŃــارȼِحما   ـŃرŁتŃسłم ŁيكǩأŁي ǐأن ŁȈǺŁيĊ Ɓ  
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  لǐقǈمŁاــنŉ السłمŉ والعŁجŁرŉعŃتȼ          ȾŁلǈـĊــوارŃحمŃ أǊخŁيŉاتą لłȼ ِمث
 ǃوكانت حكاية املعتمد األسري مع هذا الكبل ، حكاية ذات حلقات متتالية ، الزمته يف أسره إىل أن فرج ا

  1] املتقارب [عليه يف قƎه ،آمله عضه ، ومن احلديد ثقله فتبدل حاله من ظل البنود ، إىل ذل احلديد 
  ِبǊǾلƍ اǈƩِديِد ، وǭِŁقǐل القيłود   دŁǩبŁدŉلłǨǐ ِمن ِعșِ ōȂلƍ البłنłو
  وعŁضŃبńا دȩِŁيقاً صŁقيلǈ اƩديد  وȭانǈ حŁديدي ِسنŁاناً ذǈِليقًا
  يŁعŊȐł ِبسŁاȩِي عŉȐŁ األسłود   فقدŃ صŁار ذاǈك وذاǈ أǈدŃهŁما

وكان بذلك موضوع وصف القيد بالثعبان تارة ، واحليوان املفترس طورا ـ عند املعتمد ـ خباصة قد شغل 
حيزا ال يستهان به يف شعر السجناء و األسرى بعامة ، ملا للقيد من تأثـري كبري يف زيادة عذاب األسري جسديا 

  .ونفسيا 
ومن صروف الدهر، وحمن الزمان ، اليت ابتلي هبا املعتمد امللك يف حمنته ، إىل جانب وحشة األسـر وعضة 

،واملأمون الذي قتله جيش  هـ467 عكاشة بقرطبة سنة  هالك أبنائه ، سراج الدولة ، الذي صرعه ابن؛القيد 
  . برندة  هـ 484 ، وكذلك الراضي سنة  هـ484ابن تاشفني بقرطبة سنة 

  .فهذا املصاب اجللل الذي يضاف إىل حمنة الشاعر العامة قد أفرز أشعارا كانت قمة يف الرثاء 
نه ، وومضات إحساسه ، يف صدȧ عاطفة  فقد صاغها هذا الشاعر املرزŉأ من خفقات قلبه ، ونبضات وجدا

Ȩطري Ǝيعـد للص Ɓ يكن واحدا فحسب ، بل ثالثة كواكب هوت ، يف حني Ɓ وروعة أداء ، ألن املفقود 
ادهلمت السبل أمام األب الشاعر ، ونفذ صƎه ، وثقل عليه أمره ، فالتجأ إىل الطبيعة يشركها أمله وبكاءه 

  .موم عليه عساها تسعفه ، وختفف من وطأة اهل
  2]الطويل[وƟري الدموع غزارا .بل يدعو الطبيعة بزهرها ، وبدرهــا ، وسحاهبا ، وبرقها أن Ơزن 

  Ǝŉالص Ƃإ ǈبيلŁس ɍ ، اńرŃبŁون صǊقولŁري   يŃمłع Ńمن ِǈاولǈȖŁǩ اŁي مȮي وأبȮأبŁس  
  ąليلة ƋــلǊȭ ąŹها يف مأŁرŃهłز ɁرŁن     ǈصفحة ȼǈȖŃسŁفاً وǈهل ŁنŃشōمŁǺłـدريŁالب  
  ويا صłƎŁ مŁا ِللقلǢِ يف الصƎ ِمن عǾłر    يŁنłحŃنŁ علɂ نŁجŃمŁيŃن أǈȮǐǭǈلǐن ذǈا وذǈا  
  ȼŁابŁصłم łȳاŁمȢِك الŃبŁيǐلǈهر فŉالد ɁدŁالدهر    م ɁدŁاِء مȮيف الب łرǈǾŃعłي ȼِŃيŁوŃِبِصن  
  رعلǊȭ ɂلąƎȩ ƍ حŁلƋ فِيȼ أخłو القǐȖǈـ    ِبعيŃِن سŁحاąǡ وŁاǐȖǈȩ Ȥِȭر دŁمŃعȾا  
  يłسŁعŉرł ِممŉا يف فǘاِدي ِمن اǈƨمŃــر    وŁبŁرąȧŃ ذȭǈيō الناِر حتȭ ɂŉأمنــا   

 م ، يتحسر عليهما ، ألهنما غادرابالكال) املأمون والراضي (ويف الوقت الذي يتوجه فيه األب الشاعر إىل ابنيه 
  : من ملكه ليبلȠ اجلميع إىل منتهاهاحلياة صغريين ، يف فترة صغرت األيام من مكانة أبيهما ، وأهانته ملا خلع
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  łدŃعŁب Ŋا و الِسنŁمłتŃيƋولŁǩ ŁــصǆǥŁريȢ    ِريŃدǈȩ ŃرتŉȢŁص ǐأن łȳبِث األياǐلŁǩ ǐƁو  
  ɂǈلłا العŁمǊȮِب ŃǨȾŁتŃان Łƙما حłوليتǩ    ـِريŃجŁي ąغاية Ƃإ ƉلǊȭ ، ąغاية Ƃإ.  

 إىل احلياة ، ألهنما سيختاران  العود يف الثرى ألن إال أن توليهما هذا ، قد يكون أرحم هلما مما سريانه لو بعثا
 فأما األب ففي أسره مثقال بالقيود ، ال ُيْعِملُ ِرْجالǄ وال يقوى على حراك ؛صورة حياة أسرهتما بعدƵا أفظع 

ŉهبن العري واحلفاء ، وأما األم فمضـرمة الصدر باكية العينني  وأما األخوات فهالكات ، كسريات ، أضر
  : بالذكرى األليمة اليت ال تفارȧ خياهلا مفزعة

  ɁرƋيف الث ŁدŃوŁا العŁمłǩŃرŁتŃاخǈا لŁمłǩŃدłع Ńا أنتما    فلوǈــر   إذŃاِني يف األسŁمłǩŃرŁصŃبǈأ  
    ǭقيلًا ، فتŁبȮِي العłƙ باƨِسō والنŉقǐر     يدȻŁــيłِعيدł علɂ سŁمِعي اƩديدł نش  
  Ńعلي łاتȮاهلال łواتŁما ـمِعي األخȮ    رŃدŉالص ǊةŁمŉرŁمضǊال  ɂǈلǐȮƋا الثŁمǊȮŊمǊوأ  
  łِللب łțŁȂǐفŁتǈف ، ɁرȭƍǾا الŁȾǊلƍلǈǾłǩاــȮ    رŃاألج ɂا علŋحłاِء شŁيف األحي łِبرŃصŁǩو  
  Ȗِللق Łليس ąي ِبدمعȮِبŁفتĊـ      وŃȂŁǩجłرłها التŉقǐوɁ فǈتłصȢِŃي  إƂ الŉȂجŃر   ِر ِمثǐلȼǊـ

 
ت له نفس ، و ال ارتاح له بال بفقده البنيه الراضي واملأمون  ، فقد ترك فيهما وƟ Ɓفŉ لألب عني ، وال هدأ

ان واɇالم وكأنه باحلسرة واللوعة ، مشحونة باألشجأبيات عديدة ، تفيض كلها باألسى واحلزن ، وتنطبع 
 جنبيه  يف انقشاع بني ببكائهما يعƎ عن أمل ـ كان يرقبه ـ قد ضاع بني يديه ـ وحلم ـ كان Ʒلم به ـ

  1] : الطويل[يقول فيهما ، وقد رأى قمرية نائحة ، وأمامها يف الوكر طائران يرددان نغما  ويغردان 
     łا الدهرȾِإلِف ɂعل ŁƖد أخȩاء وŁمس           łرǐȭŁا وŁمłȾŉمŁن ضŃإلفي Ńرأت ǐأن ŃǨȮب       

ōـقصłي           ǥرŃبŁع ŃǨدمعا وأسبل Ńȧرłǩ Ɓو ŃǨȮا          بȾعن łر    łرȖالق ǈاƵ ماŃȾم łرȖالق  
Ŋســر ȼب łǳحرفا يبو ŃǨقȖها          وما نōِبسر ŃǨواستراح ŃǨفباح ŃǨوناح           
أثار ذلك املنظر  وبشيءفǚنǐ كان هذا حال قمرية فقدْت فرخها بعد أن رأت آخرين يشدوان ، غري مبالني 

يكاد يسمع    ، فبكْت وحيدها بكاء األخرس ، الذي الشجنها ، وبعث احلزن واألسى من جديد يف نفسها
 الذي فقد من أبنائه أال ȨƷ البكاء للشاعر ...وإن أƧع فال يكاد ُيفهم  أحدا ، لتجد يف ذلك السلوى والتعزية 

  !Ýأكثر
             ǈɍ اِليŁفمłرŒ اŏ جريŁي ȏِيف األر ą ǥرǺض Ńمȭو             Ý ǥرǺص łǢالقل ȳِي أȮŃأب  

łرǐــثǊȭ  هــمłِديـدŁع ąȣƋɍćي ألȮوأب             Ȼفقِد łا غريȾِجŃشłي Ɓ واحدا ŃǨȮب              
łهــــرņȂال łمƱن األȂŃتحǐما فلȾلǐا مِعي               ِلمثŁمȾيȮِŃبłǩ رŃهŊȂال ȳِللنجو ǐلǊقǈف             
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 واƩɋاǳ يف النشيǰ والتجسيم للǢǐȖǺ يعȖي اɋصرار علɂ البȮاء ،(( ويرى حممد جميد السعيد أن هذا 
خيȔ  صورǥ ما وصل إليȼ من يأȃ، فȾو يȢور يف șلمات داȭنة ، يبحث فيȾا عبثا عن بصيȌ من نور ، أو

فɎ يقابلȼ غري الشقاء والتعاسة ، فɎ مفرņ ، واƩالة هȻǾ من البȮاء لعلȼ يȾدǛņ من روعȼ وƸفȤ . من األمل 
 ȼوشجون ȼ1)).من أوجاع  

ل حينما يعجز عن إƶاد أجوبة ألسئلته املصريية ، ويعوزه احلل ؛ ألن ُملكه قد ضاع بني يديه ومملكته أضحْت ب
بيد يوسف بن تاشفني ، وأوالده قُتلوا ، وبناته ُشرْدن ، يفّر إىل اǃ بعدما يئس من كل شيǜ معترفا بأن أول 

  :2]الوافر[تصرف دون غرورالدنيا سراب ، وآخرها تراب ، داعيا إىل التحلي حبسن ال
ǡɎƍȖوال ȣŊيف التصر ǐِملŃـِـي           فأج ǩاŁوłǩ ɍ ǈةņنيŁا الدŁنيŊالد ɁŁأر  
  ǡوɍ يŃȢŁرłرŃكŁ مِِنȾاحłسŃنł بłــرŃدą            لłȼ عŁلǈمŁان ِمن ذهǢŁ الǾها

  راǡـ ِمن łǩ وǓخرłها رداءĄ    أوņهلǊا رجاءĄ ِمن سŁراǡ        ـــف                      
فقد كان املعتمد األسري ـ ملك إشبيلية وقرطبة ، وبطل الزالقة وأسري أغمات ـ يلجأ إىل اǃ ويتعزى مبا أصابه 

  3] : البسيȔ[وحلȨ بغريه ، يتصƎ ويتسلى باإلƹان ، وطلب املغفرة  من اǃ فيقول 
 ǐك إنŁنفس ŉȂــان         وِعȭ اŁم ŁاكŁنيłيف د ŁكƍȚƜ Ńنعȩــانااȕأو ŁǨǐȩŁفار  

  يف اِهللا ِمن ȭلƍ مŁفقودą مضɂŁ ِعوȏŁ         فأشŃِعر القلŁǢ سلوانا وإƹـــانا
Ý وفاناȕ كŃيņدŁك يف خłوعłدم ŃǨŉƭ         ـاǈهل ŁǨŃربȕ Ɂرȭذ ŃǨŁا سنحŁمƋلȭأ  
Ý اناȖلłِر سŃهŉالد ǡِوȖخ łسود łȼŃǩŉȂد          بȩ ŁكȾِبــيŁش ąانȖبسل ŁǨŃعƧ أما  

  ƍȕنŃ علɂ الǊȮرȻِŃ وŁارŃǢȩŃ إǐǭرȻŁ فرŁجا          و اسŃتŃȢِفِر اَهللا ŃȢŁǩنŁمŃ منȼ غǊفǐرŁانــاو
ومتر األيام ، وƷّس املعتمد بدنو أجله ، ويتخيله قد حلّ قبل أن Ʒل ، وقد يكون السبب يف ذلك مرده إىل ثقل 

ياهب السجن أمّرها  وكان طوال السنوات و وطأة األحزان  وسوء األحوال يوما بعد يوم ، ذاȧ يف غ اهلموم
األربع مكبال باألصفاد ، فساءت صحته وƠسس هناية حياة مِلك بين عباد فراح يرثي نفسه قبل حني الرثاء 

  4] :البسيȔ  : [ وقبل أن يرثيه أحد بقصيدة أوصى أن ُتكتب على قƎه بعد موته ومنها 
Ȣال łǴالرائ ŁقاكŁس ǢِريŁȢال ŁرŃبǈȩـــاد                      اِديــŉِء ابِن عبɎبأش ŁتŃفرș اŕحق  

ŃǨǈلŁصŉǩإذا ا ɂمŃعŊم ، بالعلم ، بالنǐلƩِاد                        باŉِللص ōوا ، بالريłبŁدŁج ǐإن ǢِŃباِخلص  

ǐȩا اǈاِمي إذŉالر ǡِارŉاِعن الضƋȖواـبِالǊلŁتŁت                ǈغŃرōبالض Łرƥـاديباملـوِت أŁامِة الع  
Łبالبحِر يف ِنع ، ąهِر يف ِنقَِمŉادي                      مـــبالدŉر يف النŃدŉبالص ، ąمǈلǊș بالبدِر يف  

                                                 
 207  ـ محمد مجيد السعيد، الشعر في ظل بني عباد ،ص 1
 .152  ـ الديوان ، ص 2
 .192 ، ص  نفسه  ـ المصدر3
 .193  ـ  المصدر  نفسه ،ص 4
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ـِـمِيعـاد                  ـدرـــنŁعŁمŃ هłو اƩقŊ وŁافǈاِني بǈȩ ȼـ   من السŉماِء فوŁافاِني  ل

  أنƋ اƨبالǈő ǈادɁŁ فـوŁȧŃ أعــواد                  ـȼـوƁ أȭنȩ Ńبلǈ ذاكŁ النعȈِ أعلمłـ

ȭ ِمن ŁǨŃوِدعłا استŁِبم ŃقǊفارف Łاكǈفȭـȳــاد                رņرع ȧِŃرŁالب ǡِوȖǈȩ ƌلȭ Łاكņرو  

  ŁǨƠ الصŉفيǴِ ِبدمŃعą رŁائąǴ غǈـادي                 ـȼـيŁبȮŃي أخŁاȻ الǾي غǈـيŉبŁǨŃ وŁابلǈـ

łعŃم Łد ŁكŁودłجŁي ɂŉحتŁȾŃنłم ƍلǈȖاـــ الńأ                      ِمر ŃـِمنŃسǚب ǐلŁǺبǩĊ Ɓ ِرŃهŊȂِن الłعادعي  

Łاِهللا دائم łلواتŁص ǊالȂŁǩ ɍِبتع                ـةًـــو ɂŁـصŃحłǩ ɍ ŁِفينِِكŁد ɂلŁعĊدادـ 

  
املعتمد بن عباد ، الذي  يسدل الستار على هذه املأساة اليت كان بطلها  هـ488هبذه األبيات اليت نظمها سنة 

Ɓ يłتŃǴŁ ِلمِلك غريȻ ما (( :  ، بأنه "إسبانيا اɋسɎمية "يف كتابه "dozyدوزي " عّبر عنه يف ذلك املؤرǷ الكبري 
أǩǊيǴ لȼ من رهافة اƩسņ ، وشاعرية النفس ، ولقد ȭانǨ أŃǩفłȼǈ اƩوادǫ العارضة الƔ متر بȼ يف حياȼǩ سرعان 

  .1.))ي ، وȮƹن أن łǩصŁاǩ ǈȟرƤةǊ حياȼǩ أوعلɂ أي ĉ حال حياȼǩ الفȮرية من أشعارȻ ما ǩرǩدي الثوŁǡ الشعر
ويف ختام هذه املرحلة  األخرية من حياة املِلك الشاعر املعتمد بن عباد نستنتج أن أشعاره قـد غلبت عليها نƎة 

ـ  األبناء والنفس ـ خباصةوعلى احلزن والتفجع ، فكانت بكاء وƲيبا يف كل املناسبات على املُلǐك ـ بعامة ـ 
، وآخر فرع يف دوحة أسرة " أغمات" لتكون بذلك هذه النفثات الشعرية أصدȧ ما جادْت به قرƷة أسري 

  .امللوك والشعراء الذين حكموا األندلس
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  مستويات البناء الفني في شعره                  :الفصل الثالث
 

  ةـــــــغـوى اللــــــــستـم                                        : أوال
  : ǩوǞȕة  

  األدباء،ويعƎون عنها بأساليبهم إىل حماولة التأثري بالتجارب اليت يعيشها– فيما يهدف – الفن األدŸ يهدف        
ء،باللغة املختارة، وبالتصوير الذي يوضǴ املعاين ويقرهبا جلّية من ااخلاصة، مراعني يف ذلك جودة املضمون وروعة األد
  .املتلقي؛ ألن النص حلقة وسطى بني املرسل واملتلقي

ملعرفـة  وحىت يتحقȨ هذا التأثري املنشود فǚن األمر يتطلب جودة الرǗية، ومتام الوضوح الذي ينـشأ عنـه اإلدراك وا                  
 من املعاين السامية، واألخيلة البديعة، لتكون بذلك عالقة التأثر والتـأثري، ألن الـشاعر               ؛مبشتمالت العمل اإلبداعي  

 عن موقف معني متثƋله فيحملُ املتلقي علـى تّتبعهـا إذا كانـت              وحينما ينظم إمنا يعƎ عن حالة من حاالت نفسه، أ         
س، وعظيم شعور، بل وال يتأź له ذلك إالّ إذا أحسن اختيار أداة نقل              ة موضوعية ونابعة عن عميȨ إحسا     ــالتجرب

ا هو فن من الȳɎȮ، يȮون ȩصصا أو حوارا، ǩشبيȾا أو ƭاز((ره وأفكاره يعƎ عنها باألسلوب الذي ــمشاع  
ɍما وأمثاǈȮقريرا أو ِحǩ ،نايةȭ 1)) أو. 

وريا، تتوقف على مدى اختيار اللغة بوصفها مادة بناء لذلك كانت الدقة يف الصياغة يف العمل األدŸ شرطا ضر    
 .النص األساسية، اليت تسهم بدورها يف تشكيل تراكيب Ơمل يف طياهتا دالالت معينة

يؤدي بنا هذا الكالم إىل اخلوض يف مسألة اللفȘ واملعƖ، اليت نشأت قدƹا، وكان لكل مصطلǴ أنصاره، ومؤيـدوه                   
  .الث وسطا جامعا بينهماعلى حساب اɇخر، ووقف فريȨ ث

     Șم،وعّد ذلك أساسا مـن               ) هـ 255ت  ( فاجلاحǗوالتوا Ȩقدرا من التواف ȨقƠ الشاعر ينبغي أن ȗبأن ألفا Șالح
وأجود الشعر ما رأيتȼŉ متɎحم األجȂاء سȾل املǺارǯ، فتعلم بǾلك أنȩ ȼد أفرǈȟ             ((أسس اجلودة الشعرية، إذ يقول      

  . 2)) واحدا،  فȾو ƶرɁ علɂ اللسان ȭما ƶري الدņهانإفراغًا واحدăŁا،وسłبك سبȮا
واملعـاين  ((.. :  يقـول  "اƩيوان " ففي كتابه  ؛ الوافر هخذ من كتاباته نصيب   أولعل كالم اجلاحȘ يف هذه الفكرة قد        

مȖروحة يف الȖريق، يعرفȾا العجمي و العرŸ، والبدوي والقروي واملدين وإمنا الشأن يف إȩامة الـوزن، وơيņـر                  
ا الشعر صـياغة ، وضـرǡ مـن         للفȘ، وسȾولة املǺرǯ، وȭثرǥ املاء، ويف صحة الȖبع وجودǥ السبك، فǚمن          ا

،ǰ3))وجنس من التصويرالنس .    
 –واحلكم على الشعر . مادة هلذا الشعر والصياغة، وما املعاين إال ليكون بذلك سبيل الكالم األدŸ سبيل التصوير   

  . الصياغة، ال املادة واملعاينمرّده الصورة و –حسب هذا الرأي 

                                                 
  .41، ص1966، 6 ط– القاهرة –لشايب، األسلوب، مكتبة النهضة المصرية  أحمد ا-1
  1/67.  الجاحظ، أبو عثمان بن عمرو بن بحر، البيان والتبيين ،تح   وشرح عبد السالم محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ، ت- 2
   2/131 ، 1948 محمد هارون، القاهرة،  الجاحظ، أبو عثمان بن عمرو بن بحر، الحيوان، ، تح وشرح عبد السالم - 3
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     Ȩوال حسنة يف التعصب                )هـ   456ت   ( أما ابن رشي ،Ɩعن املع Șيف عمدته فال يرى فائدة مرجوة من فصل اللف 
ألحد الطرفني على حساب اɇخر؛ ألن احلسن إذا ما كان يف األول ال يكمل إال إذا تعداه إىل اɇخـر، والتعـصب                      

 Șبالروح، يقوى الواحد منهما بقوة الثاين، ويضعف بضعفه، فيقولكذلك، مشبها يف ذلك اللف Ɩباجلسم، واملع:  
اللفȘ جسم وروحȼ املعƖ، وارǩباȼȕ بȭ ȼارǩباȓ الروǳ باƨسم، يضعȤ بضعفȼ، ويقوɁ بقوȼǩ، فـǚذا سـلم           (( 

ل، والعور  املعƖ واختل بعȐ اللفȭ Șان نقصا للشعر وهجنة عليȭ ȼما يعرȏ لبعȐ األجساȳ من العرǯ والشل               
 من غري أن ǾǩهǢ الروǳ، وǾȭلك إن ضعȤ املعƖ، واختل بعضȭ ،ȼان للفȘ من ذلك أوفر                 – وما أشبȼ ذلك     –

ǳاألروا ȏرƞ ȏمن املر ȳجساɊل ȏي يعرǾالȭ ،Ș1....))ح.  
، اهتم  وباعتبار الكلمة، هي اللبنة األساس يف أي عمل كان، قصد اإلبانة عن األغراض واملقاصد اليت يف النفوس                     

" قدامة بن جعفـر   " النقاد بتخّير اللفظة، ووضعوا هلا شروطا عدة تكسبها مجاالǄ وهباءă وتأثرا يف النفس، لذلك نعت                
أن يȮون Ƨحا، سȾل Ưارǯ اƩروȣ من مواضعȾا، عليȼ رونـق الفـصاحة، مـع اخللـو مـن                    (( اللفȘ فقال 
  .2))البشاعة

 الذي فّصل القول يف صـفات        سر الفصاحة  ملختارة الفصيحة صاحب  ئزة للفظة ا  كما أفاض يف هذه الشروȓ املا         
ورهتا، وابتـذاهلا   ُعاحلروف اجلهرية، واملهموسة، والرخوة والشديدة، مشريńا إىل وقع األلفاȗ على األƧاع، من جهة وُ             

ذلة، وال وحشية    عامية مبت  – أيضا   –وحاالهتا املختلفة األخرى، اليت تقتضي يف معايري حسن اللفȘ أال تكون الكلمة             
   .   3 غري مألوفة االستعمالغريبةو

 وإذا كانت هذه هي أƵية األلفاȗ اليت عين هبا البالغيون والنقاد قدńƹا،وحديثا فǚهنا ال تكتمل مزيتها إال يف تأليف                       
  .الكالم، وتنظيم أجزاء الصورة األدبية، وجالء الفكرة بوسائل الصياغة اللغوية

ـ           إذاǄ فأƵية األ      اين، ويتجلـى ذلـك يف تـأليف الكـالم          لفاȗ تتحدد مبوقعها من اجلمـل، وتظهـر يف أداء املع
والبɎغة وسائر ما ƶري يف ȕريقȾما أوصاȣ راجعة إƂ املعاين، وإƂ ما يدل عليȼ باأللفـاȗ، دون                 والفصاحة،((

  .4))األلفاȗ أنفسȾا
اختالف املوضوعات اليت يتناوهلا املبدع، ال سـيما إذا         واألساليب يف كل الفنون املختلفة متعددة ومتنوعة حبسب             

كان الفن شعرا، فللحماسة والفخر أسلوب قوي جليل، وللعتاب والنسيب رقيȨ مجيل، وللوصف الطبيعـي رائـع                 
  .جذّاب

قلبه فالشاعر، وهو يصف أو يفتخر أو يتغزل، فǚمنا يعƎ بلغته الكالمية الفنية عما يساور نفسه من انفعاالت، ويعتصر                   
 يف مظـاهر جـسم اإلنـسان ويف         من عواطف، قد تكون يف طبيعتها قوية أو ضعيفة، يتبعها يف ذلـك اخـتالف              

                                                 
    2001، 1 ط– بيروت – أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية صيدا - 1

    1/ 112.  
 .28، ص 1978 ، 3 ط أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر، تح آمال مصطفى الخانجي بالقاهرة،- 2
  3 ط - بيروت– شرح وتعليق محمد التنج، دار الكتاب العربي 89،30،ص 1،1981ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية، ط:  ينظر- 3

     1999.        
   .201 ، ص 1999 ، 3 ط  عبد القاهر الجرحاني، دالئل اإلعجاز، شرح وتعليق محمد التنجي ، دار الكتاب العربيـ بيروت ـ- 4
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أȩوɁ من ǩلك   األسلوǡ نفسƸ ȼتلȤ باختȣɎ معناȻ الوجداين، فالعبارǥ الǩ Ɣصور الŁȢضǢ أو السȔǺ             ((ونفسه،
Ʃر عن اņعبǩ ƔنالɍǾأو اخل ،ȼأو الول ،ȣن أو اخلوȂ((1.  

 أمحد الشايب اختالف األساليب الشعرية بظهور ذلك جليńا على مستوى الكلمات،والصور، والتراكيـب              ويعلل   
   2. العاميوالعبارات، مع الطيف املوسيق

واضعها بالباين الذي يـضع     " عبد القاهر اجلرجاين  " ويف سياȧ رّص هذه الكلمات، وإحالهلا مكاهنا املناسب، شّبه           
 لثالثة ورابعة يـضعهما      ما يضع الثانية بيساره هناك، وكله حرص ووعي،وعينُه على ترتيبٍ          لبنته بيمينه هنا، يف حال    

علمŃ أنư ǎا هو أصل،يف أن يدŉȧ النȚر، ويȢمȐ املسلك يف ǩوخņي املعاين الƔ عرفŁǨǐ أن                او (( :بعد األوليني، فيقول  
Ʒتاǯ يف اƨملة إƂ أن يضŁعȾا يف        ل، وأن ǩتحد أجȂاء الȳɎȮ،ويدخل بعضȾا يف بعȐ، ويشتد ارǩباǭ ȓانą منȾا بأو          

     Ǌون حالȮا، وأن يńا واحدńالنفس وضع  ǈا حالȾها هنـا يف        ك في ȼالباين ، يضع بيمين          Ȼبيـسار łحـال مـا يـضع 
  .3))ويف حال ما يبصر مȮان ǭالثą ورابع يضعȾما بعد األولƙنعم،هناك،
، الـذي   بالنȚماختالف مواقعها يف اجلمل،فيما Ƨّاه      ولقد عين عبد القاهر بشرح دالالت األلفاȗ، واختالفها ب             

  .4 هي حمور الفضيلة واملزية يف الكالم– يف رأيه –يقصد به صياغة اجلمل، وداللتها على الصورة، وهذه الصياغة 
ابن "ا هو ه خمتلفا عن املعجم الذي يوظفه الناثرون، ف– عادة –ويف هذا السياȧ جند املعجم الذي يستعمله الشعراء    

Ȩأن               (( ن هذه الفكرة بقوله   يبّي" رشي ɍي للـشاعر أن يعـدوها، وȢينب ɍ ،معروفة وأمثلة مألوفة ȗللشعراء ألفا
يستعمل غريها، ȭما أن الȮتņاǡ اصȖلحوا علɂ ألفاȗ بأعياŒا، Ƨوها الȮتابية، ɍ يتجاوزوŒا إƂ سـواها، إɍ أن                  

  . 5))عملȼ يف الندرǥ وعلɂ سبيل اخلȖرǥيريد الشاعر أن يتȚرȣ باستعمال لفȘ أعجمي، فيست
وهذه اللغة اليت يستعملها اجلميع، للتواصل والتعبري عن رǗاهم وأفكارهم، وأحاسيسهم ختتلف عنها لغـة الـشاعر                  

الذي ƶد نفسه يف كثري من احلاالت مضطرا ألن يغّير من قيمة هذه العملة اليت يتَداوهلا اجلميع متاشيا وأغراضهم ألن                    
دȳ يف ȭل فن من الفنون األدبية       ǩستǺ إن األلفاȗ ِملك ƨميع الناȃ، وهي     (( بكيفية التناول ال باملادة ذاهتا،       العƎة

" ƙ أŒـا يف النثـر       ، يف ح  "ǩرȭيبية"فاللȢة يف الشعر الناجǩ Ǵبدو      . يستǺدمȾا بȖريقتȼ اخلاصة    ...ولȮن ȭل فن    
  .6)) يف حƙ أن التحليل ǩقتضيȼ الȮتابة النثرية ذلك أن الترȭيǢ عملية يقتضيȾا العمل الشعري،"Ơليلية

ومهارة الشاعر، إمنا تكمن يف مدى مالءمته الدقيقة بني ألفاظه ومعانيه يف صياغة شعرية تكون مبثابة اجلسم الذي يعّبر                   
  .عن كل ماحوى من روح، ومعان وأفكار

قا، حذǄرا يف صوغها، وفȨ مقامات ومناسبات       واستخدامه هلذه األلفاȗ الشعرية املوحية تفرض عليه أن يكون دقي              
  ".لكل مقاٍم مقال" حمددة، إذ 

                                                 
  .75 أحمد الشايب، األسلوب، ص - 1
 .77المرجع نفسه، ص :   ينظر- 2
 .87 عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، ص - 3
  .76المصدر نفسه ، ص : ينظر- 4
 .1/115 ابن رشيق، العمدة، - 5
 .99، ص 1983، 8 عز الدين إسماعيل، األدب وفنونه، دار الفكر العربي، ط - 6
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 Șوال يكون مع اللف ))ȼوخشونت ȼبحȩو ،Șع من هجنة اللفȩحيث و ƃيبا ɍو ،ȼصحت ǢلȖيغفل اخللل  ، و1))في
 أسدا يف اإلقدامحبرا يف اجلود، و ممدوحه غيثا أو ـ مثال ـ منالذي يعتري تركيبه وتأليفه، فهو إن أراد أن ƶعل 

 من اللفȘ اƨيد –Ʒ Ɓسن ǩرȭيǢ هȻǾ املعاين يف أحسن حɎها (( ومضاءă يف السيف، وحسنا يف الشمس،فǚنه 
    .Ɓ ((2 يȮن للمعȩ Ɩدر–اɎƩوǥ واƨامع للرȩة واȂƨالة والعǾوبة والɎȖوǥ،  والسȾولة، 

  : املعجم الشعري-1
ام سعوده، وأيام سقوطه بعد خلعه أنه خري َمْن مثƋل حياة اإلشبيلي يف              أي املعتمد بن عباد   حياة   3يتفȨ دارسوا     

القرن اخلامس اهلجري، ألنه صّور حياته أصدȧ تصوير منذ َشباِبه وفترات هلِوه، وهو أمري متحرر من كـل القيـود                    
ـ    نظرا لظروف سياسية عاشتها إشبيلي     ،االجتماعية اليت ǈƠلƋل منها آنذاك كل اإلشبيليني       ل الطبقيـة املوجـودة     ة يف ظ

 اليت وإن كانت متثل الفئة القليلة من الشعب، إال أهنـا املـسيطرة علـى اقتـصاديات                  ȕبقة أرستقراȕية من  آنذاك؛
 مـن  البالد،واملسرية لدواليب احلكم امللكي املتـوارث، وƹثـل هـذه الطبقـة ذوو اجلـاه والـسلطان والنفـوذ         

  . متثالن السواد األعظم ȭادحة، وأخرىȕبقة وسɂȖو.   اهتمواملقربني من بالطحكام،وأمراء،وملوك، ووزراء،
 وبني بقية الشعب، والذي ƹثل الفارȧ بني البكاء والضحك، واحلزن           ةة األرستقراطي يشونظرا للبون الشاسع بني ع        

جبايات والفرح، والشقاء والسعادة، عاȇ الفرد اإلشبيلي يف تناقض، وجديد يطلعه عليه يوُمه كل مرة، من ضرائب و                
  .م مرهقة للشعب املعدم، مقابل ترف وبذǷ ورخاء ينعم به أصحاب النفوذ وذووه

 انه يف جملس هلو،وبني غلمان بـدور      قǄا، وهاربńا من الواقع، طالبا نسي     ِلعاȇ اإلشبيلي قǈ  إزاء هذا الوضع املنذر باخلطر،    
  4.وجوار مشوس، وتساوي يف هذا الوضع األمري مع الفقري،واملوسر مع املعدم

وƁ يكن ابن عباد الشاعر ِبَمنأى عن هذا الواقع، الذي عايشه منذ كان مع أبيه يف جده وهلوه،يف صحوه وسكره، إىل 
Ǆغاية خلعه بعد متلّكه لينقل لنا بذلك املعتمد اإلنسان، والشاعر واألمري، وامللك، فاألسري صورة źال ينقلها إال َمْن أو 

ŉي حدا باألستاذ بالنثيناه، وشاعريته، األمر الذحظه، وحس Palenciaق أن املعتمد وفق  ((  أن يشيد بشعره قائالƩوا
أياƭ ȳدȻ وسعودȻ، إƂ درجة من التجويد، مȮنǨ لȼ من أن يصل بشعرȻ يف أبواǡ الȂȢل ووصƭ Ȥالس 

 Ƃوالنصر إ ǡرƩا Ȥالسرور، ، ووصǓمȾالبدو أنفس ǡت إعجاņاستدر ȧ5فا. ((   
 يف – خباصـة  –ملرهفة، وهذا احلس الفين الرقيȨ سجل لنا حياة األندلسيني عامة، واإلشـبيليني  فهذه الشاعرية ا       

إذا ȭان ɍبد من ǩصوير  (( بقوله Garcia Gomez غرسية غومس  شخص املعتمد بن عباد ويؤكد هذه الفكرة
وفق لǾلك من املعتمد    اǂنة العامة الƽ ƔلǨ الشعر خɎل ذلك العصر يف صورǥ شȌǺ واحد من أهلȼ، فليس أ               

أوهلا أنȭ ȼان ينȚم شعرا يثري اɋعجاǡ، وǭانيȾا        : ألنȭ ȼان ƹثل الشعر من ǭɎǭة وجوȻ      ...بن عباد صاحǢ إشبيلية   ا

                                                 
 .114 ابن رشيق، العمدة، ص - 1
 .114المصدر نفسه، ص - 2
 .47، الشعر األندلسي، ص Garcia Gomezوغرسية غومس  . 98، تاريخ الفكر األندلسي، ص Palenciaبالنثيا :  ينظر- 3
  . ، وما يليها 50محمد مجيد السعيد ، الشعر في ظل بني عباد ، ص :   ينظر - 4
  89اريخ الفكر األندلسي، ص ، تPalencia بالنثيا - 5
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أن حياȼǩ نفسȾا ȭانǨ شعرا حيŉا، وǭالثȾا أنȭ ȼان راعي شعراء األندلس أƤعƙ، بل شعراء الȢـرǡ اɋسـɎمي                   
ȼلȭ((1.   
 من ،لشاعر قاموس لغوي ينقل أفكاره، وأحاسيسه، يسجل آالمه وأماله، يؤرǷ هلوه وِجدŉهوكان بذلك للمعتمد ا    

  .عسه، فكان لكل مرحلة من مراحله الثالث لغتها اخلاصةؤسه وَتأيام سعوده، إىل ساعات ُب
   انȖȩ ƙعةمائة وƦسا وƣـ د للدراسة املعتَمـ  وبعد التقصي ومراجعة أشعاره اليت كانت حصيلتها يف الديوان   

، تراوحت بني الطـول     )فيها املقطوعة ، وفيها القصيدة      ( ـ  "رضا اƩبيǢ السويسي  " ـ كما أƧاها حمقȨ الديوان      
 على أشعار تباينت من حيث املستوى، كما تباينت من حيث انتقاء األلفاȗ املناسـبة               – فيما وقفنا    –والقصر، وقفنا   

غري القاّرة، اليت تتحكم فيها ظروف سياسية وأخرى اجتماعية، أفـرزت           ملواقف معينة،واملتماشية مع حاالت النفس      
  .بدورها رǗى نقلتها صياغات منتقاة، للتعبري عن دالالت حمددة

  : حول مناذج ثالثةه ودار بذلك املعجُم الشعري عند الشاعر املعتمد حبسب قراءتنا لديوان
                                *ɁوȮو والشȾالل ȗألفا ǢƩيف ا .  

  .ألفاȗ الȖبيعة*                                
                                * ȗألفاƁواأل ǥسرƩاء واȮالب.   
   :  ألفاȗ اللȾو والشȮوɁ يف اǢƩ-أ

لقد كان من مظاهر الترف و البذǷ الذي يعيشه احلكام، وأصحاب النفوذ إسرافهم يف بناء القـصور علـى                   
الثريـا، والȂاهـي، وسـعد      فاف األهنار، واختاروا هلا األƧاء ما يؤرخها عƎ األزمان، فكان للمعتمـد             الربا، وض 
  . نها بأمجل الرسوم والتماثيل والنافورات اليت ينساب املاء من أفواهها انسياباوزيŉ،السعود

النساء من زوجات وإماء، وطافت     وƁ تكن هذه القصور مكتملة البناء، إال بعد أن ماجت يف أرجائها، وبني حبرياهتا               
هبا اجلواري والغلمان احلسان ليسقوا الندامى خبمر الرضاب، وكأس الشراب، على أوتار موسيقى تبعث يف النفـوس                 

  .الراحة والسرور
وƁ يȮن ملوك الȖوائȤ بأȩل غراما باللȾو والȢنـاء ŉưـنŃ سـبقȾم، فقـد ȭثǊـر يف عȾـدهم املȢنـون                      ((     
  .ȭ ((2ثري من املدن يف عȾدهم باخلɎعة واŎونواشتȾرنيات،Ȣوامل

 هذا حال القصور إبان ملوك الطوائف، فǚن لغة هؤالء احلكام كانت ترمجانا أمينا حلياهتم الالهية، واملتصفǴ                 نوإذا كا 
لك علـى   لديوان األمري وامللك الشاعر املعتمد بن عباد ƶد هذه اللغة اخلمرية الالهية اليت مشلت مرحليت اإلمارة وامل                

ويف مقام االفتنان   اǳ، الصبوǳ، جامد املاء،     داȳ، اخلمر، الرŉ  ملǊالقȾوǥ، ا : سميات اخلمرة املختلفة  تالسواء، فمن ذلك    
يسȖع ،  أƱم األȩداǳ ،  سجدعذوǡ ال  خليȔ   ذوǡ اللجƙ هبا وصفها املعتمد، وأكثر الوصف هلا يف مناسبات خمتلفة          

                                                 
  . 47، الشعر األندلسي، ص Garcia Gomez غرسية غومس - 1
   . 54 سعد إسماعيل شلبي، البيئة األندلسية وأثرها في الشعر، عصر ملوك الطوائف، ص -2
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 عازمة علـى إيذائـه      ه هبا، فجذبت رداء   رĉŉم مع كرمة    ه نفسه يف حوار عقد    ، كما بني أثرها العميȨ يف     اȩعقف،  نورها
  .1 إياه وهي اليت أروت عظامه من دمائهابةǄِتمعا
               ŉنـه اح اليت كثريا ما يـدعو إليهـا خال        وقد كانت حياة املعتمد يف أغلبها خلودا إىل الراحة، وتعاطيا ألكؤس الر 

رŃǡ الǘȮوȃ، األȩداǳ شـارŏا، سـقاين       اǳ، اش ربǨ الرŉ ش: ود من مثل  وأصدقاءه موظفا لغة حمددة للغرض املقص     
  ...  سȮران، اŎلس، الشņرǡتسȮر
 من حياة اللهو اليت Ʒياها املعتمد بن عباد ، فǚن اجلانب اɇخر الذي يتمم حلظات أنسه، وهو                  افǚذا كان هذا جانب       

   2]السريع: [الذي يترصدها يف كل حني
    łا هŁوهłلـسŎا ŁوŊدŁعǊامل ŃـمȮل      łȳŃل القوłخŃدŁيǐول ȼŃإلي ǐلłخŃادǈف  
    ąȃوłǘǊȭ ƂإŃلو Łشاِراَء ش Ⱦłا     اــبŁȾفي łȳوłعŁألَََيŃم  łȳŃـوŁالع ŁنǈȮ  

ا تناوال غطّى أشعاره املثبوتة يف ديوانه، املعتمـد يف          هلǈاَوَنية للسقاة من اجلواري والغلمان، اليت تَ      ّس احل هيتمثل يف أوصاف  
  .  3الدراسة

 لɂالǎȖذات سوار،  بيȐ وƧر، ،  ة اخلصر بدƭضبة األرداȩ ،Ư   ،ȣبņلłǨ، عانقƩɂ    ،łǨاșك، ريقȾا، اللǎمŁ  :فمن ذلك   
 Ǿار، ريقȼ عينيك،ȕرفك،مقلتاȻ،الِع،فك  اشارǩك و ئدņك، لقا ǩفاحة، ورد، ساعدك، Ȣǭرك، الوجنتǈȩ ،ƙدŊك، ورد خ       

 Ǣواعȭخودو.  
ملغرم مبفاتن املرأة، ودالل الغالم، وكلها أوصاف مادية تقليدية فيها الكـثري            فهذه الكلمات متثل غزل الشاعر احلّسي ا      

  .من الفحش والتهتك
ـ      الـشاعر    هبـا  ا مفردات وصف  هومجيعبŃيŁة،  ضشأ، الȂȢال، الشادن، اƩماȳ، ال    رال: أما عن املوصوفات فشبŉههن ب

 Ÿاالعرǈمنذ العصر اجلاهليملرأة .  
ة اليت  يب األوفر، توازيا مع األلفاȗ الطبيع     يفقد كان هلا يف ديوان املعتمد النص      : ǢالشȮوɁ يف اƩ    ألفاȗ  أما -      

  .سنتناوهلا الحقا
ن هنا نشأ عندهم ما يسمɂ باǢƩ املعـǢ         ǡǾ ذليل واملعشوȩة ǩ ɍرحم، وم     فاǂ .. (( :»جودت الركاŸ « يقول  

          ȩو ،ȼل țواخلضو Ǣلل للحبيǾبالت ƙفرح ȼفنن الشعراء يف وصفǩ يǾـو        الȾف ȳراȢال ǳنا الشاعر عن أفراǭما حدǎل
   4)). يف أƁ دائمإذاً

إنه كان ƹلك حني ُخلع عن عرشه ƣاَنمئة سرية، فهـذا وعلـى   – فيما يقال  ـ  واألمريوامللك الشاعر املعتمد الذي
  :جوابا عن أسئلة كثرية، منهاأنه يقف به من املبالغة، إالّ يشوالرغم مما 

                                                 
 . 74: الديوان، ص:  ينظر-1
 . 67 المصدر نفسه، ص -2

  .  بن عبادالديوان ، رضا الحبيب السويسي، ديوان المعتمد3 -  
 .121 ، ص 1969 - القاهرة–في األدب األندلسي، دار المعارف :  جودت الرآابي- 4
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 اهلوى، ويأخذ مـن     يضنيهد مبرتلة ابن عباد     حÝ وهل وا  - مبا فيه من مبالغة      - دىل هذا العد  اجة إ حبد  م هل كان املعت  
  Ý.. وجسمه ما أخذنفسه

  Ý...هرةجو سحر، وداد، ونومنه: وهل هو صادȧ يف مشاعره Ɵاه هؤالء النسوة
 م من قيود الدين، وأعـراف      واحد، يتمثل يف احلرية املطلقة، والتحلل التا       -رىن فيما   – اهذه كلها أسئلة، جواهب        
  .ع اإلسالمي، باإلضافة إىل فكرة اهلروب من الواقع ألجل نسيان الواقع املعيشاجملتم
وحىت  الكبري يف السياسة، ويف احلروب،      ومعايشة األمري الصغري للملك املعتضد      مالبسات هذه النتائج منذ الشباب     تبدأ

  . 1 االبن لألب املتكررة إالّ دليل على ما ذهبنا إليهاترعليهم، وما اعتذايف سلطته على أهل بيته، وقسوته 
 األسـɂ والـشجن    األمر الذي أثر فيه      ȮِǊǭلǈ،   به، وفيه    يابتل الذي   اهلوɁ من   الشȮوɁشاعر العاشȨ قاموس يف     للف
 هجـرȻ  اǂبـوب الـذي تـرك يف نفـسه بـسبب             غـضǢ  و صبابتȼ يشȮو، فها هو    Ɩالضņ و الصņǢ و دالوجŃو
 سـقما  و علǎـةǈَ  و ǈȭلǐمŁَـا  أحيانا أخـرى     عصيانȼ و جفائȼ عنه و  عراضȼبǚأحيانا و  يأساً و   ă أملا  ȼيƟنņو،نفورȻو،صدȻو
  .ȕول السȾاد وجراحاتو

șمـǔن ، ǩائـȼ     ويهـيم    ييـأȃ  عنه كبرية، مما جعله      نȼيŃوبŁ حبيبه   فراȧ شديدة، وآالم    ه عن نائبات النوɁ بل كانت   
  . ناحل اƨسمالبال،
  يف احلياة اليأȃالذي بعث يف نفسه    بȼ ونأي اƩبيǢ وصدȻ عنȼ،       يلمن اǢƩ الǾي ابتł   شȮواȻ  ه يف    هذا حالُ  مŅاِكوَح
لراحـة كمـا روي     إىل ا ا  لـدń ْخُم، Ɓ يكن يعيش إال ليتأƁ، ويتلـذذ مـن األƁ،            ل اƨسم ح هائما، ǩائȾا، نا   فصار

مة اȂǂنـة   Ȣندلسي هو هȻǾ الن    أƤل ما يف الȂȢل األ     ((و. صا ساعات املتعة، وحلظات النسيان    تن مقت الهياعنه،عابثا،
         Ʒو ،ǢبيƩمن ا ǡبالقر ȼǩسعاد ȳا الشاعر أياȾي فيȮيب ƔالŊن           Ɂـرȭون ذȮǩ الدهر أن ɂضȩ Ɣفلة الɇا ȼأيام Ƃإ 

                    .ǢƩ((2 مقيم
  » وداد« ع قلَبوōطا كانت منبعثة من قلب أمري، وملك، ƹلك على الناس أنفاسهم ويعجز أن ُي ملƋمةǄغلǐ هبا نوأǈْجِم
  3]:الطويل[ ومتّنى دوام علّته اليت قّربتها منه، وأتاحت زيارهتا له : هاغيبت اليت قال يف شأهنا شاكيا طول » سحر« أو 

    ņبŁر ǊلǈأŃأسŁسąب ŁƇدłي ǐي أنɁŁوǐȮŉالش Łِم   ي ŃǨŁبŉرȩ ŃدǈفقŁِجعِين مŃضŉشأ الرɁوŃاألح   
   الƔǎ سłميŃǨņ بŁلǐوɂɁŁعŃـمŁنŁŏ ćŊا الفجŁاَءتŃرźŁ         حŃرȩ ŅـدŃ أǈغǈبŃǨņ زيņاشȮوŃتł وِس    
كما ƹلك إطالȧ سراحها حني تكتـب لـه          مْنعَها اليت متادت يف تعذيبها لسيدها وهو الذي ƹلك       » جوهرة«أو بشأن   
قسمْت أالّ متكنـه     متشوȧ فأ  اƧهال  هلا عاشȨ، و  دري بأنه   ت  ألهنا   ؛ على الرقعة  اƧه ر ا كǐ ذِ ْن، وƠرمه حىت مِ   عةمراِج

   4]:السريع[  املكتوب على الورȧ امن مراده يف تقبيل اƧه
  

                                                 
  .104 إلى ص 96الديوان، ص من :  ينظر- 1
  .122 جودت الرآابي، في األدب األندلسي  ص - 2
 .57 الديوان، ص - 3
  .33 المصدر نفسه، ص - 4



  في شعره          مستويات البناء الفني.......................................... ...................................لثاالفصل الث

 83

    ŃرتŁدɍِ ćłي عاشقņنǈا بأŁȾمŃس    ŃمǈفلłǩِرȘِŃيŁȢلل ŃدŃȻŁرǊȭǐǾŁǩ ǐأن   
    ńابتǭ łȻـرŁا أبصǈإذ ŃǨالȩ  ا   łȼǈلŉبȩ!اِهللاŁوǈɍ أ ŃـبŁـصŃȻŁر  

، من بني مئات اخلرائد، فهي متلك على املعتمـد حواسـه            عتمد امل  فكانت الوتر األشدى على قيتارة     اعتمادأما       
، مايترك الشاعر خممورا هبا ال يفيȨ، مشغوال بذكرها، يطرز مطالع أبياته ومقطعاتـه              ن من أفانني الدلّ   قومشاعره وتت 

     .1باƧها
ǡ-بيعةȖال ȗألفا :   

ة وبعȐ ما اشتملǨ عليȼ يف جـو         الشعر الǾي ƹثل الȖبيع    ((شعر الطبيعة بـ    »  جودت الركاŸ    «يعرف    
لȖبيعـة  تȢراƞ ȼǊȩفاǩنȾا وȭلما ȭان شعر ا     ȕبيعي يȂيدƤ Ȼاɍ خيال الشاعر، وǩتمثل يف نفسȼ املرهفة وحبȼņ هلا واس           

معƎا عن هȻǾ املشارȭة وهǾا اɍستȢراȧ ومصورا Ƥال الȖبيعة وفتنتȾا يف شƓ مȚاهرها ȭان هǾا الشعر مȂدهرا                 
 ȼموضوع ȏ2»وحمققا غر.  

 الطبيعة يف األندلس الساحر، الذي      فقد كان من بواعث هذا الشعر الذي تغƖ بالطبيعة، وجعلها موضوعا مجالُ                
 اليت Ʒياها األندلسيون، وال سيما الشعراء منـهم،         ة بالقلوب، وهامت به النفوس، إىل جانب احلياة الالهي         به شغفت

ألهنـار الـسائلة واجلبـال      ّناء وا غ، واحلقول الفيحاء، والرياض ال    الذين نظموا فيها األبيات على وقع البسȔ اخلضراء       
  : 3]البسيȔ [ فكانت األندلس كما يقول ابن خفاجة جنة اخللد العالية،

  ارــ وأشجارŅـ وأŒلƉ وșِماءĄ    رȭŊمدȼِŁ ـلƋياأهـلǈ أنـدلس ِل    
    Ǌاخل Ǌةņيف دياِرما جن ǎɍملد إȭ           ǈơ ولوŉيǈǾه łرتǊȭ اłǨنŃأخ Łارــت  

شبيلية خباصة، اليت كانت طروبـا      إلنأى عن التعبري عن هذه الطبيعة األندلسية بعامة وا        مبوƁ يكن ابن عباد الشاعر         
  .هذه الطبيعة الساحرةربوع لو إالّ على ة الطرب والفن، الذي ال Ʒينشبيلية مدإتبعث جو الطرب، وتعد 

ـ  من عناصر الطبيعة، وال      فكان الشاعر ال يصور املرأة إالّ وهي عنصر        زل إالّ بـني أرجائهـا، وال يلـهو إال يف           يتغ
 هبـا صـامتة     غƖالت بذلك الطبيعة الصورة اليت ملكت نفسه، والفكرة اليت استولت على خلده، فـت             حرحاهبا،فاست
  .الطبيعة اليت تعتƎ من متممات مظاهر ؛ هبا متحركة، مبا يف ذلك النباتات واحليوانات، والطيورغƖهامدة،كما ت

اهلɎل، وبدر  شبيلية أدواهتا ومظاهرها فشبهها بـ      إلفالشاعر ابن عباد ملƋا أراد أن يصف حمبوبته استعار من الطبيعة ا             
ها، قال عنها إهنـا     غيبت بروزها بعد أن طالت      ني هنارا وليال، وح   بالقمر  و لشمسبا والظهور، و  ȧ يف اإلشرا  الدياجي
  .ة مع طلوع النهار الذي يطرد الظلمالصبǴ وبأهنا ح نوره بعد طول انتظار،ال النجم

  ه  ذلك استعمالـــنقل مشاعره، وبث أحاسيسه، فمن يف وكان الشاعر كلفا بعناصر هذه الطبيعة، مستعينا هبا   

                                                 
 .29 الديوان، ص - 1
 .126األندلسي ص   جودت الرآابي، في األدب - 2

 .117، ص 1982 – بيروت – الديوان، ابن خفاجة، ديوان، دار بيروت للطباعة والنشر -3 
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  الثريا، األفق، الفرȩد، املشتري     الريǴ، زهر الشǢȾ، اƨوزاء،    ،الȮواǢȭ، القمر، الƎوǯ، الȧƎ، السحاǡ    :لـ  
،Ǹنااملريŉوالس .  
 املوصوف، كما   عةواملتبع هلذه األلفاƶ ȗدها كواكب وأفالكا، تدل يف جانب منها على Ƨو مرتلة الشاعر، ورف                    

لسه يرتاده وزراء يف درجة     جمتوظيفها، خاصة وأن    Ʒسن   املعتمد وثقافته الفلكية اليت      فةتدل يف جانبها اɇخر على معر     
ة بـالعلم، وثقافـة     اي بالفن، ودر  عالقةر، وƵا منوذجان من شعراء جميدين، ذوي        شيخه ابن زيدون، ورفيقه ابن عما     

  .واسعة
       źإىل جانب ظاهر   ǡوالسحا ȧƎماللتني يستعملهالƶ ال باخلري الذيǗا الشاعر تفاǜنا ا، أمـا  م بقـدومه يŉالـس  

نم مـن   ه، حينما ينعم برضا اǂبوب، ويغ     فهو الضياء الذي يبدد ظلمه قلب     ) اجملد ( لسناءاليت كثريا ما قُرنت با    اللفظة  
ȧزورته بعد طول اشتيا    .  

اجـة إىل صـورة أعمـȨ، وخيـال         حبوƁ يكن معجم الشاعر الطبيعي بكاٍف مع ما سبȨ من املفردات، فهو                  
،ȧالطريُفْصفَوأد  Ǆربيـع غناء، يف روضة  ندّي، و يف غصنال يتساوي مع وصفه على ـ يف السماء حملقا   ـ مثال 

  .الفصول
شأنه يف ذلك شأن جده أŸ القاسم وأبيه املعتضد اللذين كانا ـ لذلك وجدنا الشاعر مأخوذا بأنواع الورود والزهور  

 كلّ شـيء    ينبت فيها    أندلسية  املطر على تربة   حببات، مسقية   لّط يعلوها قطرات ال   ـكلفني بالياƧني وأنواع الزهور   
Ȣيـث، املȖـر    Ȣـصن، الـشجر، الثمـر، الȮرمـة، التـراǡ، ال          ال: فاختار هلذه األوصاف مفردات من مثـل      

  الـشم  جبالȾǊـا ، وهباءă   مجاالǄيزيدها  .ȃɇ، األنوار الروضة، الربيع   اار،  ŁȾ الرƷان، الب  الندɁ،الȖلǎ،الورد،النرجس
ɂ الǘȮوȃ وȭانǨ عادǥ الشŁرǡ أن ƶتمعوا عل   ((فافها اجملالس الالهية،  ض اليت تقام على     أŒارها و   ƜرياȾłǩا و   Ɯارłهاو

   ǳيف الصبا)ǳالصبو(    ăأو مساء )بوالŁȢȧ(      ا باملاء وŒجوȂƹدون اخلمر وƎانوا يȭـون     أ، وȮما ي Ǣم جاغلȾتمـاع 
للشراǡ يف ȩاعة واسعة أو يف رحبة الدار أو يف موضع من مواضع اللȾو يف الرياȏ، وȭان شȖا الوادي الȮـبري                     

   1. ))  ومواضع الشرǡزȻعامرين باملنا
الليـل  ، واقتناص امللذّات يف ربوع هذه الطبيعة البديعـة، فكـثريا مـا كانـت يف                 تاستراȧ املسّرا أما أوقات       

ليكون بذلك كل الوقت هلوńا وجمونńا يستمتع به        بالنȾار  وقليالǄ ما ُتتاح له حلظات القصف       والȳɎȚ،والصبǴ والفجر،   
أحايني، فينطبȨ عليه  "داعتما"ه أحيانا، ومع زوجه اياه وجواريحظ مع ُسمŉاره حينńا، ومع – األمري وامللك –املعتمد 
  .  "شاعر اخلمر واملرأǥ"وصف 

عامله الداخلي يف حلظات ساوَرُه الشوȧ فيهـا إىل         : نملْياويبدو أن الشاعر يف كل أوصافه املتعددة إمنا يصل بني ع              
ثقل صدره،فجاء وصفه بذلك امتـدادńا لنفـسه   احلبيب وبني عاƁ الطبيعة يسرع إليها ملقيńا إليها برداء وْجِدِه، الذي ي         

  .ةباملكرو

                                                 
  .89، الشعر األندلسي، ص Garcia Gomez غرسية غومس - 1
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 فلما اشتد بـه   ؛وظفها حسب سياقات خمتلفة    على األطيار، واحليوانات، اليت      وƁ يغفل الشاعر يف أبياته األلفاȗ الدالة      
 فهـاج   "تبأغما" من فتحة يف سجنه      لّط يف قصوره البديعة، فأ    هاحلنني، وآملته الغربة وزاد عليه األنني تذكر ذكريات       

  . القȖا أو هذهاƩماȳ نفسه اجلرƷة، ومتƖ أن يكون مكان هذا مرأى الطائر لواعَج
كمـا   تارة أخرى،وبالثعبان تارة، األرȩمل بـ ْبويف سياȧ التأƁ من عضة القيد، امللتوي على قدميه، مشبهńا ذلك الك       

، و بالنسر الذي    ƥارهم اليت ال Ʒتاجها     ألǩانا ابن محديس بـ      الويفّ نيسهاحلارس الذي منع عنه زيارة شاعره وأ      شبه  
 . إىل وكرّنƷ ال
  

   : ألفاȗ البȮاء واƩسرǥ واألƁ-جـ 
 خالل أربـع سـنوات       فيه الدموَع املعتمُد الشاعر  َفَرƹثل شعر البكاء واألƁ جزءĆ الديوان الثاين بأكمله، ذ          

ـ  1095 – 1091/هـ488-هـ484( ، فأمام هذه األرقام جند شخصية املعتمد       187ة  إىل القطع  147، من رقم القطعة     ) هـ
ى لǈرا، معƎا عن حمنته اليت Ɓ ُيْبتَ      األسري الكسري البال، اǂطم احلال كأنه Ɓ يعش حلظة سعادة، فيها يسكب الدموع غزا             

خالل هذه املرحلة األليمة، موزعة على ست قـصائد فحـسب، فكـان هـذا                Ɂ.ك.ǡغريُه مستعمال مادة    هبا  
 ǩفțȂ  اȳ، البȮاء، ǩبȮي العƙ،   اهي، سأبȮي، وأبȮي، فلǐيŁبŃك الȢمɂņȂ    Ł املبارك، بǨȮ، بɂȮ الوحيد، بɂȮŁ ال      بȮŁ:العدد
ǩ ،ąȣǎɍبȮيȾـا، أبȮـɂ      واحدńا، أبȮـɂ ألćِ    ، بÝ ! ŃǨȮ  دمعńا، ماɍ ƃ أبȮي    Ńȧِر łǩ Ɓ  ، بǩ  ŃǨȮبȮي بدمŃعą، بŃǨȮ   ،للبȮا

يŁنłحŃنŁ، أǈسŃـبŁلŃǨǈ   :وما دار يف معناها Ʋو    ، بȮيǨ، يبȮي،  بȮيǨ فتحńا، أبȮي وǩبȮي، سيبȮي،سيبȮيȼ، بȮاء     ،  ƩـȂين
ǥŁرŃبŁع ،ŁǩŃنłدłبȼ  ....                فما هذه املفردات املنتقاة إال عيّنات قليلة من كلمات كثرية، دارت كلها حول البكاء والنحيـب

  .على املُلǐك تارة، وعلى أوالده تارة أخرى
ة يف آن واحٍد، فمأساته الفردية صورة حيŉة وصـادقة          يناململكة واملد ، فǚمنا يبكي اإلمارة و    اوحينما يبكي املعتمد هاهن   

  .شبيلية، والطوائف، واألندلس مجيعاإملأساة اجلماعة، فابن عباد هو الرجل األمري، وامللك، و
يت عاناها  أنه على الرغم من آالمه القاسية، وويالته املƎحة، ال- وƲن نتمعن يف أبياته ونطالع سريته      –والالفت لالنتباه   

    Ɓ ،ا مسترمحا، بل وقف عند التشكي من           "يوسف بن تاشفني  " يذكر له أن يستعطف   يف أسرهńيقف أمامه باكي Ɓو ،
  .جل تشرد بناتهأسوء حاله، واحلزن من 

         ȗبألفا Ȩأما فيما يتعل Ɓواأل ǥسرƩار األسري يف مرحلته األخرية، فكل أيامه حسرات، وكل         شع فقد غطت مجيع أ    ا
:  الباكية املبكية الـيت منـها       اǂزنة هذه املفرداتُ   ة، ينقل هذه احلقائȨَ   ّرُم أحزان وآالم يكابدها املعتمد مكابدة       هليالي

 ، ذƃ األسري، الناعي، خǢǐȖ، دȳ، حنق الدهر، عصفǨ ريǴ، اليأȃ، املوت، القلǢ الصديع، العـدɁ، النجيـع               
ذل السماء زماŒم، ذل ȭبري،    ماء   ، حضيȐ، أذل بƗ   لدهر، اخلȖوǡ أذلتƗ   ا Ɩاخلشوț، خȂي وعار، اƩديد، أخ    

    Ńقل القيود، رهن أسǭ ،ديدƩاąر ِąąا   وفقر ǳمستبا ،ɂمƩ Ⱦم ،  Ȑي  ǳناƨوكلها تشري إىل الدهر الذي بدأ خطبه يوم        ...ا
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شـعر  أريا حينما اختار إذالل آخر ملـوكهم، و ب ماء السماء حقيȨ، وقريب، وكان كينرأى الناعي يف املنام أن ذل ب     
   . على احلراكىعرائهم، الذي صار رهن األسر والفقر، بعد العّز والسلطان، ال يقوش

ضłـيŉعا، ƹـȧņȂ ذا     : فأما أبناǗه فقـد صـاروا     ؛ أهل بيته إىل اإلذالل     تعرضُ أكƎ يأسهومما زاد يف شجنه أكثر و         
Ņفقر،łوي  ŅرƜ ذا ȧرȢ، هلمآ م ن فكا   Ǝا بعد الق Ʃِ   ،واملوت ȳومنذما ŁهŁو  Ɂ Ǵأحد أبنائه(الفت (  țأخوه، أصاب األَبوود 
łȃسرات    اليأƩواألشجان، وا ȃن والعبوȂƩو  وا ،ǊǭلȮ   ƍهم، ألهنم    األب فيهم كل      ǥا مـستعريńنـار ȼلبȩ دوا يفȩأو 

   .وȩدőا Ƥرńا وشرارńاكانت 
 أبـصارهن  خاشـعةً  هلـن    تȂǺن األƱم، ولǐتŁبŃـكِ   لǐفǈ،  مة الصدر  املضرɂ ŉمȾم الثȮل  وأ األخوات اهلالȮات وألجل  

ǩراجعـǨ   بعد أن    الȚمأ والفقر  ويعانني   شƙȮ اƨدǡ، يف أȕمار جائعات    يمȮاسريا، حافيات، عواري،    حسريات،
  ŃǨǈلņبدǩذل وع  األحوال من عز البنود إىل       جياد اخليل، وņȐ ،اليت صار     القيود łȳا  املعتمـد هلـا      دńشـراب  ،  ȼمـƩو

     . Ǔماȩابادńا، وأغرȧ الدمعȭł أالفجعł بذلك حرȧأف،ةأȭل
 يف أكثر من مناسبة     تبعنا للمعجم الشعري، من خالل ديوان املعتمد الشاعر، وقفنا على ألفاȗ تكرر           تتوخالل ت       

ـ تكرارا الفتا لالنتباه، ويتعلȨ األ     بية ، الرشأ ، اهلوɁ الصدȚ   ņ اخلدņ ، القلǢ ، الشمس ، ال        جامد املاء ،  ،   ملاء ا :مر ب
ـ     لالȢنǰ، ال  Ʃل، اɎجة، اهلـȾامل ،Șاألوار،         سن،  ح ،Ɂناء، النـدŉنا والـسŉون، الـسǘالقنـا، البتـر     ، الـش 

  ).الدعاء للعاثر للقيام: اوńعول (اعالعȾد، الوعد، بɂȮ، ل،الȮماǥ،)الباǩر(

 عن حياة الرقة، ورهافة احلّس اليت يتسم هبا شعر األمري وامللـك              وجدانية، تنمّ  – يف أغلبها    –وهي ألفاȗ كما نرى     
ȭان متمـسȮا مـن األدǡ   ((وىل الذي بالدرجة األ" الوجداين بالشاعر " ي يسمǴ لنا بوصفه الشاعر، األمر الذ

،Ǣر            بسبŁهر، لو صدņȂعن ال łȳماȮما انشق الȭ شعر ȼم، ولȾا يف العلم بسńجعل الشعر صـناعة      وضارب Ńنŉعم ȼǊلǐِمث  
        Ŋنș ا، فماńربȢا مستńان رائعا معجبا، ونادرȮبضاعة، ل ȻǾơواŁبِ ك Łرłجąل   ɍ ƶِ   ǎɍإ Ŋدńيǭرا    ǎɍيد إƶ ɍوهو مـع    عابثاًا،و ،

   .ǡ((1صłوذلك يرمي فيصيǢ، ويȾمي في
يف ولقد تفتقت وجدانياته عن درر من الشعر ƣينة، وَعَبراٍت من العيون هامية، لتكتب سطور حياة امللـك الـشاعر                    

لعƎة واإلعجـاب، ويـشترك فيهـا       سجل التاريخ كأمنوذج زمانه، يستطاع من خالله أن يؤرǷ لفترة تارخيية فيها ا            
  .الضحك بالبكاء، وحلضارة بناها املسلمون باألندلس دامت ƣانية قرون

  :اللȢة التقليدية - 2
ختتلف األساليب يف القصائد باختالف موضوعاهتا من شاعر إىل آخر، بل قد تتباين لدى                   :اȂƨالة والفǺامة *     

  األمر قد أفرȟ فيه النقاد والدارسون جهدا ال يستهان به، واختلفـت              شاعر واحٍد من موضوع إىل آخر، ولعل هذا       
ـ 684ت  (  ينرǗاهم حول هذه الفكرة اختالفا بينńا، وكان حازم القرطاج         من أكثر هؤالء النقاد اهتماما هبا إذ يرى        )  ه

ء ȭل حقȼ مـن     املدǢƶ ǳ فيȾا السمو بȮل ȕبقة من املمدوحƙ إƂ ما Ǣƶ هلا من األوصاȣ،وإعȖا             ((أن طريقة   
                                                 

 .41/42، ص 1/1 ابن بسام، الذخيرة، - 1
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نńا، وأن Ȯǩـون فيـȼ مـع ذلـك     ذلك، وǢƶ أن Ȯǩون ألفاȗ املديǴ ومعانيȼ جŃȂلة فǺمة، وأن يȮون نȚمȼ متي         
ي أما الȂȢل فيحتاǯ أن يȮون عǡǾ األلفاȗ حسن السبك، حلو املعاين، أما الرǭاء فيجǢ أن يȮون شـاج    عǾوبة،
    .Ɂ....((1 املدǳرجŃمŁ ارąوأن يȮون بألفاȗ سȾلة، أما الفǺر فجŁ...األȩاويل

، والعبارات املنسوجة على منوال كبـار       الفǺمةي اإلتيان باملفردات    ّخ فصاحة النص، ومتانة صياغته، وتو     :اȂƨالةو
   2.البلغاء
ـ 392(القاضي اجلرجاين " ويرى أن فخامة األساليب إحدى مجاليات الشعر القدƇ يف اجلاهلية وصدر          " وساطته"يف  ) ه

 اداŕ عندهم الظفر هبذه اخلاصية اجلماليـة، ر        بيسر على عكس اǂدثني الذين عزŉ      ندهم متاحة  وهي ع  -خباصة–اإلسالم  
ن جمتمع اجلاهلية وصدر اإلسالم كان بطبعـه         أل ؛رص عليها اجملتمع القدƷ   Ƈإىل خاصية فنية اجتماعية     احلظوȗ  هذه  

Ⱦا من السلƟ Ȥري علɂ عـادǥ يف ǩفǺـيم    ȭانǨ العرǡ ومŁن ǩبع   ((مة يف أساليبهم الكالمية، فقد      فخامياال إىل ال  
   Ɓ قȖال املنƤو Șاللف ǐأǩ ǈلŃȤ أ  غريه ɍا      ، وȾقȖمن ȳساȩان الشعر أحد أȭو ،Ȼا سواȾنس....    ǥلك العادǩ Ǩذا اجتمعǚف

  .3))والȖبيعة، وانضاȣ إليȾا التعمل والصنعة خرȭ ǯما ǩراȻ فǺمńا جȩ ă ɍȂويńا
الشخصية، والبيئة    الطبيعة  عاملǈ - يف جزالة أساليب القدامى    –الصنعة  وإىل عامل الطبيعة    " القاضي اجلرجاين "ويضيف  

واɇخـر صـلبا، ولفـȘ الثالـث        قا،  قير حدهمأ، واحلال النفسية للشخص، اليت Ɵعل من شعر         )بادية، وحاضرة (
،Ǆاْعوالرابع َوسهالńر.  

كل عنصر منها معيار، إىل جانب عناصر ، ول"عمود الشعر " من العناصر اليت ينبين عليها       ه واحدŅ فجزالة اللفȘ واستقامت  
  .ة يف التشبيه، والتحام أجزاء النظم والتئامهرب وصحته، واإلصابة يف الوصف، واملقاƖب أخرى كشرف املعاوأبو

 عند العرȏ عليȾا فȾو املǺتار املستقيم، وهǾا يف         يȾجņنư ȼا وعيار اللفȘ الȖبع والرواية واɍستعمال، فما سلم         ((
  .4))امȾŉا ما ɍ يوافقȾا عادت اƨملة هجينńاضفȚة ǩستȮرȳ بانفرادها، فǚذا لن ال، ألɂتȼ مراعمفرداȼǩ وƤل

 ابتـذال   – عنـدهم    –هم من ابتذال اللفȘ، الذي أخلقه تداول الشعراء له وكان           رفونلذلك اتضǴ لدى األندلسيني     
 عن  يَبِعقطت أخرى، كما أجيز شعراء، و      وفُّضلْت يف هذا اجلانب أشعار، وأس      ، اجلزالة واالستقامة  بياللفȘ مما يع  

  .آخرين
     Ǵ5صفات الشعر اجلديد، ومنها"  الشعررعيا "هيف كتاب" ابن طباطبا"وقد أوض:   

ودة املعƖ وجزالـة    ƛر ظلّ حمتفظا    نثيل إىل   ح، إذا أ  فليأأن يكون حمكما متقنا، أنيȨ األلفاȗ، حكيم املعاين، رائع الت         
Șاللف.  

                                                 
  . 353 ، 351، ص1966، دار الكتب الشرقية، تونس،   حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح محمد الحبيب بن الخوجة- 1
 . 84،ص 1984، 2 لبنان، ط– بيروت –جبور عبد النور، المعجم األدبي، دار العلم للماليين :  ينظر- 2
   ، دار إحياء الكتب العربية  ـ القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي و خصومه ، تح محمد أبو الفضل إبراهيم و علي محمد البجاوي3

   . 17 ، ص 3    القاهرة ، د ، ت،ط
 .1/51، 1984 ،5 لبنان، ط  – بيروت – عمر فروخ،  تاريخ األدب العربي، دار العلم للماليين - 4
 .21ص ، 1985 ،1 القاهرة ،ط–ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، تح  عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الخابجي :  ينظر- 5
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اهلا ألبيات ق   ،1يف ذخريته " ابن بسام " ملعتمد بن عباد من هذا الكالم اجلزل فمن ذلك ما أشار إليه           وƁ خيǐلُ شعر ا       
ته، وشدة  أالشاعر يف الكْبل الذي ظل أسريه وأنيسه يف آن واحد، خماطبا إياه يف صورة تشخيصية، معاتبا إياه عن وط                  

حد يقوى علـى    أ يف عّضه باألنياب، مبديا أن ال        بضيغٍم احليوانات، و   أخبثِ إيالمه، مشبها استدارته على ساقه بأرقمَ     
 يف هذه األبيات ويف غريها حديثǆ ذو نƎتني، نـƎة التـأƁ والتوجـع               القيد واملالحȘ أن حديث الشاعر مع       .Ơمله

مـصدر  د، هلذا كان املتأƁ مضطرا بأن يفاوض         الذي ال يفهم لغة املقيŉ     القيداجلسمي، والنفسي، ونƎة االسترحام هلذا      
 كان يف مرتلـة املعتمـد ويف        ْنَمبم الكف واملعصم، فكيف     ضّرالذي لو أسعر لت   – القيد   – حلاله وهو     يرŊȧ هƁ، علّ األ
 فقد اختار للداللة على هذه املعاين ألفاظا تعرفها العامة إذا Ƨعتها وفهمت مدلوالهتا، إال أن هذه املفردات Ý!.                   Ɓتهوق

 صـاحب  يف أحاديثهم وحماوراهتم العادية، وإال كانت سوقية مبتذلة، على حّد رأي     تكن دائرة على ألسنتهم، متداولة    
  .2))اȼ وǩ ɍستعملȼ يف حماوراőفȾو الǾي ǩعرفȼ العامة إذا ŁِƧعتŃوأما اȂƨل املǺتار من الȳɎȮ ((" الصناعتني"
   .3]الطويل[:ل هذا الكالم اجلزل قولُ املعتمد ƹث

Łيف س ȤǎȖŁعǩŁعŁǩ يȩاƌȖǈأ ŁȤǈȩŃم    مـرŁȢŃيŁض ǡِياŃنǈا ِبأŋضŁا عŁهłاِورŁسłي  
ŁإليكŃǨانȭ Ńفلو łيȩ ŁكłودŃتŁِعرłسǊأ     ƌلȭ اȾمن ŁȳŉَرŁضǩِمŁصŃوِمع ŖȤȭ   

  ومŁنŃ سŁيŃفȼǊ يف جŁنņةą أو جȾŁنŉِم             ِيȼِةǈ مŁنȭ  Ńانǈ الرجالǊ ِبسŁبŃمǺŁاف    
ساورها، عضņا، أسعرت، ǩضرȤȭ ،ȳņ ومعصم، سبيȼ، جنـة         ǩعȤȖ، ي  الواردة يف هذه األبيات، ومنها،       فالȮلمات

ـ     .ȾمȢوجȾنم، أرȩم وضي   ن االسـتعمال،  كلها كلمات جزلة فخمة، مأنوسة، مألوفة، غري مبتذلة، ووقعت موقعها م
  .وأبانت عن أحواهلا ودلّت على مقاصدها

  ثالثة عشر بيتـا    – الديوان    يف – للشاعر املعتمد قاله ضمن قصيدة ضمت        أخرى، ومنها بيتŅ  واألمر نفسه يف أبيات     
، حىت قُـبَض عليـه      َرƁ يُ اه م س يف الرتال، وظهر من دفاع املعتمد وبأ       ابعد خلعه، بعد قتال جدŉ فيه الفريقان، واجتهدَ       

  4] :الكامل جمزوء[ :لك مع أهله إىل العدوة أسريا، فقال يف األسر من ضمن ما قالوأرسل يف فُ
  وțجłلي الرŊمŁ ِمن أِل وȭانǈ   مŁا ِسرŃتƌȔǈȩ ł إƂ القتŁا    

   الفǊروłȼțـعłبŁتŃواألصŃلŁǩ ǊِشيŁمł األćلɂǈ أنŁا ِمنȾـم           
    ل يتمتع بسطوته، وسلطته، وُملǐكه ال يزا– اǄج من املعركة منهزممد يف هذا املقام، وهو اخلارج أو املخَرت املعكأمناف

   شك به نازل يف معركة من املعاركر مدى إƹانه بأن املوت ال أو كأنه Ɓ يفȨ من الصدمة اليت أملت به، وهو يظه

                                                 
 .52، ص 2/1ابن بسام، الذخيرة، :  ينظر- 1
  1984، 2  أبو هالل العسكري، الحسن بن عبد اهللا بن سهل ،آتاب  الصناعتين ـ الكتابة والشعر ـ تح مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان ـ ط- 2

 .79     ص 
 .182 الديوان ، ص - 3
   .151ـ المصدر نفسه ، ص  4
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، والفƒ والصراعات اليت دامت ثالثة أرباع القرن اخلـامس اهلجـري            ثرت ألن املعارك ك   ؛أو يف حلظة من اللحظات    
  تترصده يف كل حني، كما تدل مفردات البيت األول خباصة علـى معـƖ               عدوŖ ِده بأن ضربة من يَ    نلدليل على إيقا  

  . وهذا املعƷ Ɩمل يف طياته صفات الشجاعة، وƧات اإلقدام،شريف وإن كان بألفاȗ بسيطة 
  ∗"قيس بن اخلǈِطيم" يت األول يتقاطع مع بيت لشاعر جاهلي هو بأن هذا ال" ابن بسام" ويرى

   ɍ أريدł بقاَءها وإينƍ يف اƩرǡِ الضŉروȃِ موƋȭلǆ     بتقدƇِ نفسą:1]الطويل[ نفسه Ɩ املعيف الذي يقول 
ة يف الـسنة    ند الراضي بر  و هـ، 484  املأمون الذي قتله جيش ابن تاشفني بقرطبة سنة        ؛د األب البنيه  تمويف تأبني املع  
  .يِرمŃ عłلȖǈاوŁا Łǩي مŁبȮِأȮي وبŃأس   Ǝ إƂ الصŉبيلǈ سńƎŁا ǈɍ صŁولونǈقǊيŁ   2]:الطويل[نفسها، قال 

  .ري يف األسŃاِنمłǩŁرŃصŁبŃما أǈ أنتłإذاǈ      رɁ      يف الثƋا العودŁمłǩŁرŃتŁخŃا ǈɍمłǩŁدŃ عłلوŃفǈ               ــهوقول
 يف صـيȢة    ∗"اخلنـساء "  البيȭ ،Ǩأنȼ من أشعار النساء، وأراȻ ينȚر إȩ Ƃول          ((عن البيت الثاين  " مابن بسا ": ȩال

  3 ]الوافر[: املبƖ، وإن خالفȼ يف املعƖ، وهو
ǈفŃلوǈɍال Ǌǥثرǈȭ ŁƙȭباƃŃوŁح    Łعǈإخواِنل ɂǈم لȾǈقŁتǐلłǨŁن ǐيِسف  

تعملها يف مناسبات   وƲن حينما نسترجع بيت املعتمد جند ألفاظه عامة، ال خصوصية فيها، مبقدور أي متحدث أن يس               
 فهوم   هذه األلفاȗ القريبة من     أن   يعود إىل حلȘ  ا هذا     دوفّر هلا قدرا من الفصاحة، ولعلّ مر       أخرى، إالّ أن استعماهلا   

     العامة Ɓ تكن منافية يف استعماهلا ألصل الوضع اللغوي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أهنا كانـت فيمـا بينـها                      
عـن   ه تـصوير  يعّبر يف   يف سياȧ كان مقصودا،    متجانسةǄ) ، األسر اينمتا العود، الثرɁ، إذا، أبصرمت    ا، اختر  عدمت لو(

 باحلديد، فاختار ال     مكبالǄ الذي تدين له الرقاب، هاهو اليوم يف األسر       الوضع املزري الذي آل إليه األب امللك،        هول  
ة كانت دالة على أزمة األب امللك اليت  هذه املفردات املوظففشحنات أباƵا يف األسر،  يرَيا العود إىل القƎ على أن       بنيه

  .ال يدركها إال الذي اطّلع على سريته أيام سعوده ، وليايل Ʋسه 
                                                 

قَتَل أباه رجٌل من عبد قيس وآذلك : يَتَم من أبيه وهو صغير). المدينة( بن عدي بن َعمرو بن سواد، شاعر جاهلي من األوس من أهل يثرب           بن الخطيم قيس    ∗
 في يثرب وأخذ قيس بن الخطيم نفسه أن يثأر ألبيه وجّده، فمازال يجّد حتى ظفر بقاتل أبيه. مات جده قتيال على يد رجل من بني عمرو بن عامر     

ه حواء      .  وبقاتل جده في ذي المجاز آان قيس بن الخطيم في َمْن عرض الرسول ـ عليه الصالة والسالم ـ عليهم اإلسالم ، ولم ُيسلم، ولكن امرأت
ة في         620= هـ  .  ق 2بنت يزيد أسلمْت، توفي الشاعر الفارسي في         ة  م ، وهو شاعر ُمكثر مجيد، حسن الديباجة، وهو أشعر أهل المدين .  الجاهلي

عره  راض ش نة       : وأغ ق س عر حق وان ش ه دي ف، ل زل، والوص ة والغ ر والحماس ل   1962الفخ ن قب اهرة م د  " بالق دين األس ر ال ه " ناص وحقق
  :  أيضا والبيت المشار إليه ضمن قصيدة آان أولها1962سنة " إبراهيم السامّرائي وأحمد مطلوب"ببغداد

  .] 1/203عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، : ينظر           [لَها َنَفٌذ لْوال الشعاُع أَضاءَها   .            طعنَة ثائٍر   طعنُت ابَن عبِد القيِس               
  .204 المرجع نفسه، ص - 1
 .163، 162 الديوان، ص - 2
زوج في         " لصمةدريد بن ا  "هي تماضر بنت عمرو الشريد، من بني سليم، والخنساء لقب لها، وقد خطبها            : الخنساء ∗   رت أن تت ه، إذ آث وآان شيخا آبيرا فردت

ه "رواحة بن عبد العّزى  السّلمي  "قومها، وقد تزوجت     د اهللا "، فولدت ل ا    "عب م خلف عليه ه       " ، ث دت ل سلمي فول ي عامر ال ن أب دا  " جرداس ب زي
ا        حزنت عليهما حزنا شديدا،     . في الجاهلية ) معاوية وصخر (، ثم ُقتل أخَواها     "ومعاوية وعمرا  ت، ولمَّ وأخذت برثائهما وبالبكاء عليهما حتى عمي

ة                – صلى اهللا عليه وسلم      –جاء اإلسالم وفدت على الرسول الكريم        ساء أربع ان للخن د آ ا، ولق  وأنشدته من شعرها، وأسلمت بين يديه هي وقومه
يعهم،       بنين، فلما سار العرب لفتح العراق جمعت بينهما األربعة وحّضتهم على القتال ونصرة اإلس                شهدوا جم ية واست ة القادس الم فخاضوا معرآ

ه      : فلما جاءها النعيُّ بصرعهم لم تزْد على أن قالت         ستقر رحمت م في م ا آانت    . الحمد هللا الذي ّشرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني به ل إن وفاته قي
الخنساء أعظم شواعر العرب على . يام معاويةفي أ) م663= هـ42(في أول خالفة عثمان بن عفان، وقيل بل سنة     ) م645_م  644= هـ 24(سنة  

وشعرها مقطعا ت آله، وهو فصيح اللفظ، رقيق، متين السبك، رائق الديباجة، أغلب شعرها في الفخر قليال، وفي الرثاء آثيرا، والبيت . اإلطالق
  . المشار إليه ضمن مرثياتها المشهورة، ومطلعه
   ) .318 ، 1/317عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، : ينظر             (   غروب شمس يذآرني طلوُع الشمس صخرا        وأندبه لكل

  .70، ص 2/1ابن بسام، الذخيرة ، :  ينظر- 3
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         Ȩأن مَ واتفŉرُب على املعتمد يف موضع اعتقاله سِ      ر ǈد، فهاجـت   و تسرح بغري قيود، ومترح يف اجلو بغري حد        ا قط
نفسه ملّا رآها على حاهلا السعيد ورجع إىل نفسه فبكى واستْبكى دون أن Ʒسدها سوى أن حنينا قـاده إىل                     جلواع

   1]:الطويل[: ة وافتقار هن إىل نعيم عهدهن، فقالتتذكر بنا
  جـنł يŁعłوłȧ وȭ ɍبŃـلǊـوارɍ Łǳ ِس  سŸ            Ł نǈرŃرŁ مȖŁا إذǐرǡ القłǨǈ إƂ ِسبȮي
ŁهŁنيǞًاŃلـم ǐا أنǈهل łي łيعƤ ȧرƋـ ǈافȾـ  Łȧذا ɍو      ǊـلŃا أهȾعن أهِل Łا البعـدȾمن   

        Ɓ ǐوأن ŃǨبǩ –ćŁǩ اِمثلي ـȾłلوبǊȩ łيـرȖ                ŉȂŁتŃالإذا اه łǡبا Ǌفلǐالق ǈلŁصǐلŁسجن أو ص  
  :]الطويل[ »∗»أŸ عامر بن شهيد القرطƑ« منها يشبه قول -الثالث هنا–ومعƖ البيت « : 2يقول ابن بسام

ŃتŁرƋȖǈفŁǩ ɍجن إōالس łǡبا ََََََŉȂالر    وما اهت ȣŃـوŁا خŁلن Ņǡلوȩدȭو Ɂـودب  
  اللحȘِ ِمنŃ سȔِǺł اɋمŁاȩ ȳيودłعلɂ              ولسłǨ بـǾي ȩيـدą يـرنǎ وإمنا               

إمنا يصف معاناته يف السجن، ذلك املكان املظلم الرهيب، املناقض متاما للعاƁ الرحـب  ـ يف هذا البيت  ـ واملعتمد  
يف، وكل حركة Ɵعل صدى قويا، وأثرا عميقا يف النفس، وهـذا            خمينعم فيه، فالسجن موحش،      كان   املضيء الذي   

 ابن امللوك، وشاعر مرهف احلس رقيȨ الـشعور         ملٍكر متعلقا بِ  ملسجناء، فكيف إذا كان األ    شعور يشترك فيه مجيع ا    
  .كابن عباد املعتمد

 أو ر بالرقبـاء األشـداء    مواء تعلȨ األ  ، س خميف ألن املنتظر دائما رهيب،      ؛ففي هذا السجن ال يهدأ بال وال يهنأ فؤاد        
قلب السجني، رغبة ورهبة، فكل دورة تصعد من دقات هـذا            األيدي فتزيد من نبضات      هابأصوات األقفال اليت Ơدث   

  .القلب املرّوع
 ةت يف السجن ورهب   ه بني حال  دȧ تصوير بكلمات جزلة حينما قارن     وألجل التعبري عن هذا املعƖ صور الشاعر املوقف أ        

 وال  هبها مـا أصـاب     خوفا ورعبا، وبني حال القطا يف حريتها وانطالقها متمنيا أن ال يـصي             القلوǡ بسببها   Ȗǩري اليت
  .  اهتȂ باǡ السجن أو صلصل القفلاإذيروعها ما رّوعُه 

ا استوىل على قرطبة اليت كانت منيعة عن كل مـن           اهلا ملّ قكما تظهر لغة الشاعر املختارة، ونسيجه اǂكم يف أبيات          
كـن مـن إخـضاع    متلذي ا الوحيدالبȖل األصيد شىت الوسائل إالّ أن املعتمد امللك كان        بحاول ضمها إىل مملكته     

 غـري   عـاɎȕً  كانـت     اليت  حاول قبله ذلك، وهي    ْنمŉعطبها، بعد أن منعت ومتنعت       خي رŃسŁَاِعار إليها   س و القرطبيني

                                                 
 .187 الديوان، ص -1
  .  191 ص 1/1ابن بسام الذخيرة، :  ينظر- 2
 هـ، في خالفة هشام ابن الحكم 382ولد بقرطبة سنة . ك، الشاعر والناثرهو أبو عامر أحمد بن أبي مروان عبد الملك بن مروان بن أحمد عبد المل:ابن شهيد ∗

الحّساد = بن عبد الرحمن الناصر أقام ابن شهيد في قرطبة يوّدع خليفة ويستقبل آخر، وعندما تم األمر للمستعين اتصل به ابن شهيد ومدحه، لكن
التي عاتب بها المتنبي سيف الدولة » َواَحرَّ قلياه«ليه قصيدة على غرار قصيدة  فساءت العالقة بين الخليفة والشاعر الذي وجه إ–أوقعوا بينهما
  :      ومما جاء فيها

  .لَتْقَرَعنََّ عليَّ الِسنَّ ِمْن َنَدٍم  لئن َورْدُت ُسَهْيَال ِغبَّ ثالثٍة
الج        وبقي ابن شهيد يتقرب من السلطة ويبتعد عنها حتى نهاية الدولة األموية ،وقد اعتل في آخ      ٍ  ى غلب الف نين، حت داء بضع س ه ال ر عمره، فلزم

   :                    هـ والبيتان أعاله من قصيدة بعث بها إلى ابن حمود في صفة السجن والسجون 426ومات عنه عام 
  فراٌق وسجٌن واشتياٌق وذلٌة           وجّباُر ُحّفاٍظ علي عتيد

       مقيٌم بداِرالظالمين َوحيدفَمْن ُمْبلُغ الِفْتَيان أّني َبعَدهم    
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، ويف الوقت الذي كان فيه قصر       اƩلل و اƩلي من   الت مبا يزينه   وƟمŉ ْتنŉَيْزافǈ  يستحقها، ْنلة، حىت عرض هلا مَ    جّممت
  . قوي شديدŏجمة ليث، متوعدا إياهم الوجل من مŹǔقصور امللوك اɇخرين  Ơّولت عłرŃسŁَاامللك 
ه للـصياغة   كإحكام سب سبب  ف الشاعر هلذه األلفاȗ توظيف حمكم، حبيث كان االلتحام بني معاين األبيات ل            يفتوظ
لربȔ اǂكم  الذي أسس قواعده الفحول من الشعراء، مراعني يف ذلك ا         » الشعرود  عم«غوية، وهذا واحد من أسس      لال

  1]:البسيȔ[ اجلزالة فيها وهو القائل صفةالت اليت تشني بتذالوثيȨ بني أجزاء الكالم، وƁ تكن هذه األلفاȗ من امل
ـَل ǈȖد البŁيŃِو األصǐأŁـوك ِبشǊِللمل ŃنŁل    مŁالـدو ǊةŁديŃȾŁـم مǊȮŃǩجاَء ŁاتȾŃيŁه  

łǨبȖŁخŃǨŁنعŁم ǐسناَء إذƩا ǈبةȕـرǊȩ     łبǊȖŃǺŁاَء يŁج ŃنŁلمŁواألس Ȑِا ِبالِبيŁȾ  
Ńدتǈغ Ńمȭاوǈهل łǨŃرضŁع ɂŉحت ًɎـȕعا             ŁحŁبŃصǐلفأǈلǊƩلي واǊƩا ɁŁرłيف س ŃǨ  

Ņȃłرłِرها عŃصǈȩ ا يفŁلوِك لنǊامل łȃŃِعر            ǊȭƍـلـلŁجŁالو ŹِأŁيف م ȼِلوِك بǊامل   
 ąǢـريȩ Ńوا عنłبȩِراǈَم –فǊȮا لŁأب ɍ -                ـوłِمِلهجŁتŃشłم ȃِأŁالب țِŃِبِدر ąثŃيǈل Łȳ  

 امللوك اɇخرون، وغالوا يف     خطبهاجملة ملا   تويبدو توفيȨ الشاعر يف هذا االختيار ملعجمه حني شبه قرطبة بامرأة غري م            
  .لهر حىت دخلها فاكتحلت وتزينت الستقباَب هبا، وصِرَمغǐأسباب الوصوِل إليها، ألهنا تنتظر زوجا لطاملا أُيف املهر، و

     2]:املتقارب [»الزالقة« وهو خيوض معركة -أŸ هاشم– األصغر هوقال املعتمد يف ابن
ąفار! أبا هاشمōالش ƗŃتŁمŉار    هشŁاك األوǾي لƎص ȼِǎِللǈف  

ŁǺłش łرتȭما بينذ ŁكŁصŃيȾا    ŃدŁي ŃفلمŊحب Ɨِłللفرارع ȼ  
 صـدام  فاألوىل توحي بلهيب النار املتوهج من        ؛ظالل من الكلمات ذات اإلƷاء وال     )كŁصłيŁǺŃشł( و،)اراألوŁ(فكلمتا  

حسن انتقائهـا    عن   انǈَبرها، وأǈ حلة جسم ابنه الصغري، وقد زاد من س       آوالثانية توحي بض  بال يف املعركة،    نالسيوف وال 
  .رةǄها مصغŉيئُجم

  3]: البسيȔءوزجم: [ غضبĆَا مستطرياه هبا إىل أبيه يسترضيه بعدما ملس منبعثǈبيات أو قوله من مجلة أ
                           ŁمŁيɍـوŃأش ǊȮŁو إليكăداء   ŁǴأصبـǈȩ ب ƑـلŁƷرȩ ȼاـ  
                           ǊȖŃǺŁسŃدȩ Łكǈزا ŁقاماًدŁين س    ǈفŃابōالر Ƌƃإ ǐعثŁض ɂǈمسيحا  

 من داللة علـى     هاه اللفظة نفس  اء، مث مبا تبعث   فعلى اإلبراء والش  » املسيǴ عيسى بن مرƇ   «توحي بقدرة   ) مسيǴ(فلفظة  
  .مسǴ آثار الداء

 والفخر ضمن غرض الرثاء،   -ا رأينا كم–هذه بعض العينات من األلفاȗ اجلزلة الفخمة القوية، اليت اندرجت                     
ومن خالهلا يتجلـى اهتمـام       -لفناكما أس -» هاجهمن«يف  » ينحازم القرطاج « تأسيسا لرأي    -عموما–واالستعطاف  

                                                 
 .106 ، 105  الديوان ، ص -1
  .106المصدر نفسه  ، ص - 2
 .96، ص نفسه المصدر - 3
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اعتناǗه بانتقائها واختيارها، مما يفتǴ أمـام        باللفظة، و  -عادة–ن عباد   بثال يف شخص امللك املعتمد    ممشبيلي  إلالشاعر ا 
  . من اخليال والتأمل، وتوحي له بشىت اخلواطر واألفكارااملتلقي آفاق

   :اللȢة الوجدانية -3
  : ȩة والوضوǳرال*              

 وفخامتها إحدى مجاليات الشعر القدƇ      -التقليدية عرفنا يف اللغة     كما-ليب  إذا كانت جزالة األسا               
ضـافة إىل    باإل -»القاضي اجلرحاين «كما أوضحها   –يف اجلاهلية وصدر اإلسالم خباصة، وراجعة إىل العادة والصنعة          

ته ينبغـي أن    ث أيضا أن رقة األسلوب، ودما     »القاضي اجلرحاين « النفسية، يف مقابل هذا يرى       الطبيعة الشخصية، وحاله  
 ه ما كان وسطا بني الغريب الوحـشي       تزين أساليب اǂدثني باعتبارها مطلبا مجاليا يف أشعارهم، وهذا األسلوب عند          

ن لȼ  ثȼǊ علɂ الȖبع، وأحسō   ـƗ أختارł للمحدǫِŁ هǾا اɍختيار، وأبع     عŃتŁ ومŁتɂŁ سŁمِ  ((: وبني الساقȔ السوقي، إذ يقول    
، بـل أريـد     ثǈ املǘنŉ ثǈِن اخلǈ  الرشيقِ ȭيكŁ، وɍ باللȖيȤِ   الرŉ  الضعيŁȤ  السȾلِ Ǵِ بالسمȾ Ńيل، فȚǩ Ɏنņنņ أين أريدł    التس
ǈȔالنمǈȔاألوس Ȕِȩفع عن الساǩما ار ،ĉِيȩالسو Ńوان ،ƋȔحņِشيŃالوح ņدِويŁ1)) عن الب.  

ـ الـǾي   ((وحىت يتحقȨ هذا النمȔ املطلوب، ويرتفع الفن، وƶُمل األسلوب فال بد من الطبـع املهـذب                  لȼ قص
،ǡاألدǾوشحŃǩالرواية، و ȼجŃتǎلǴِن والقبيŁسǈƩر أمثلة اņصوǩيد، وƨالرديء وا Łƙب ǈالفصل ŁمȾِǐلǊنة، وأȖالف ȼ((.2  

ـ كما يسميها اجلرحاينـ ) رشاقة اللفȘ(فِرقّة األسلوب، أو    التكلـف إىل مال ها يف الطبع، فǚنǐ خالفǈُه  أمِر َمالُك 

رłومȼł إǎɍ  ا يŁ  مŁ ن بعȐِ  مِ نƋȮŃن القدماء Ɓ يتمɂ   Ł مِ  مضŁ نƞ Ńََِ  واȩɍتداءَ اɋغراŁǡ) اǂدǭون(هم   أحدł اŁȳ رŁ  فǚنǐ ((التصّنع  و
ōبأشدąȤلȮǩ ƍŹوأ ،ąعŊصنǩ ((3 برقة اللفظة ورشاقتها Ȩهذا فيما يتعل.  
   . فهو صفة أساس ِمن صفات األسلوب لقصد اإلفهامالوضوǳ أما فيما خيص      

 » أŸ متـام   « يكون يف كالمه واضحا ُمفِهما للمتلقي، وهذا الكالم يقف يف رّده على مقولة               لذا وجب على البليȠ أن    
فǚذا بدا األسلوǡ بعد ذلك غامضا      » « ِلمǩ ɍ ŁقوłلǊ ما يłفȾǐمȩ  :    Ýłال لȼ  نŃقالÝ جوابا ِلمɍ   Ł يłفŁȾǐمł ما يł    مŁ ولِ ((الشهرية  

Ǟمنش Ƃعن إȖال ȼوجǩما يقوت ȼمȾف ȳِا بعدņمي إمłور ،ȼمȾعن التعبري عما يف ȻȂ4))ل، وإما بعج.  
  5: الدقة وƠديد األفكار إىل ƠقيȨَ»أمحد الشايب« ُعرِجوُي

  . اختيار الكلمات املعينة غري املشتركة بني معاٍن، واليت تدل على الفكرة كاملة-1  
  .لةّي Ʒسن باألديب االستعانة بالعناصر الشارحة، أو املقّيدة، أو املخ-2  
  . فيهغلّو الكلمات املتقابلة املتضادة املعاين، مع اشتراȓ عدم ال استعمال-3  
  . البعد عن الغريب الوحشي-4  

                                                 
 .24 القاضي الجرحاني، الوساطة بين المتنبي وخصومه، ص - 1
  .25 ، ص نفسه صدر ـ الم 2
  .19 نفسه، ص صدر الم- 3
 . 186 ، 185 أحمد الشايب، األسلوب، ص -4
 . 190، 189، 188المرجع نفسه، ص : ر ينظ-5
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ــة والف-5 ــصطلحات العلمي ــتعانة بامل ــان              ّن االس ــوعة ملع ــة، املوض ــة، والتارخيي ــة، واالجتماعي ي
  .خاصة حمدودة 

  ح، ال يضمن أداء معناه، كماو ألن الكالم الذي ال يؤدي يف وض؛ شرȓ جلودته-ا إذ-فوضوح األسلوب
))ȼفي ǢتȮا يƞ ا يقول، أوƞ ان عارفاȭ إذا ǎɍإ ȳاȾفɋا ǢǩاȮلم أو الȮيع املتȖيست ɍ ((.1   

ـ                 ـ ى ال لذلك غدا الوضوح صفة عقلية تسبȨ عملية التعبري باللغة املختارة املعƎة عن ثقافة املبدع، وقدرته عل صرف ت
  .، كما ُيقال كيب والعبارات اليت تتماشى وأفكاره وتنبǜ عن طريقة تفكريه، ألن اللغة حاملة للفكرابصياغته يف التر

يف عرضها مـع مراعـاة مقتـضى        وحىت تكون هذه األفكار جلّية، واضحة ينبغي أن يراعي فيها صاحبها السهولة             
ـ         أن يكون ذلك اجلمال رفيعا    وال يقǐصد هبذه السهولة يف مجال الفنون        احلال،        ه، مباحا لكل من يرمقـه ƛانـب عين

))      ǈمل Ƞل سائȾس ȼأن Ȼن معناȮول Ńة ملـن              نȢلة سائȾية سȾالش ǥلك الثمرǾȭو ،ȼنƣ ȼل فيǾويب ،Ȼاستعداد ȼيستعد ل 
    2.))يشتريȾا ويȢرسȾا، ولȮن ليس معƖ ذلك أŒا متȖر من السماء

شبيلي نلحȘ بوضوح اهتمامه باأللفاȗ اجلميلة، واملفردات الرشيقة، ذات         إل بن عّباد ا   وبالرجوع إىل ديوان املعتمد       
  . ة من جهة، والسهولة والوضوح من جهة أخرىثالرقة واخلفة والدما

ـ    باألƁ   اɋحساȃالȖبيعة، والشوȧ والشȮوɁ يف اǢƩ، ويف اȂƩن و       وقد وجد الشاعر يف معجم        بضمعينا ال ين
  ).مرحلة األمري، فامللك فاألسري( مراحل حياته الثالث مثلت اللغة يف أشعاره

مȾما ȭان غرضȾا، وموضوعȾا ơلو مـن       ((هاتوععة من قصائده ومقط   وأما الطبيعة فال تكاد Ɵد قصيدة أو مقط           
  أشعاره بألفاȗ، منّصْتغ فȾ((3اتهȻǾ األلفاȗ واملفردات املستوحاǥ من الȖبيعة، واملعǥƎ عن Ƥاهلا وسحرها وروع       

ـ األفق، السماء، القمـر، الـشمس، النـدɁ، الرƷـان، النـسيم، الفجـر، ال              : مثل Ȗ     ـر، الـوردȖل، امل
وغريها من املفردات اليت كنا قد أشرنا إليها يف معجم الطبيعة، ومن ذلك              الشجر، الثمر،    ،األنوارالȢصن،النرجس،

، والغيث مـن نوالـه Ʒيـا أن         غيب مسرعة  وت ه ختجل من  اله الشمسَ مجما قاله املعتمد ƹدح أباه املعتضد جاعال من         
    4]:الكامل: [ته ال يكتمل إال بكمال أبيهعر يف طلدوالبيصوب،

   لǾلكŃ مłسرعةًيȢłǢِِفتŁ    كŃاِلن ŁƤالشمسơ łجلǊ ِم
Łي ǊيثȢوالŃحǐيا أنŁي łـوص             ŃوالكŁِمن ن łȻراŁِلما ي Łǡ  
ـَ   ǈȭماِلكŃمŁ ِمنŃ مŉحƓ يłتǐȖ      Łلǈعł ناȩصŁَادرł يŁوالب

   5]:الكامل: [عوده املاجنة، يف جملس هلٍو أُِعدŉ فيه كل شيء من وسائل املتعة والسرورسأو قوله يصف ليال من ليايل 
  دŉ الŁȳɎȚ رداَء مŁواللƋيŃلȩ ǊدŃ    ورłهااŁǳ يŁسȖŃعł نłلرŉولقد شربłǨ ا

                                                 
 .122 ، ص 1984، 1 بدوي طبانة، قضايا النقد األدبي، دار المريخ للنشر الرياض ، ط- 1

  .135 المرجع نفسه، ص 2-
 .247 محمد مجيد السعيد، الشعر في ظل بني عّباد، ص - 3
 .94 الديوان، ص - 4
 . 69 المصدر نفسه، ص - 5
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  .1]جمزوء البسيȔ:[سالسةǄ والصخرة مالسةǄ قولهغزيل الرشيȨ املليǴ اخلفيف الروح، الذي َحكى املاء الن شعره ِمو    
łȼل ƋŹبالِع łنŃسƩار اǈǾ    ارȾبالن Ǌالليل ǈترنȩوا.  

 ŁȐيف أبي łأخضرŉدŁبǩɁ    ɁارŁȾŁسي،وذا بǓ ذلك  
  ن ريقȼ عłقاري ِمكłإنǐ يŁ    فقد حŁوƭ Ɂلسي متامńا

  2]جمزوء اخلفيف[: )  هـ393ت  (∗ابن وكيع " هلذه األبيات تشاهبا بينها، وبني قول" ابن بسام" وقد وَجد 
  يـ ونŁرجس ورديłȻŌنا    يŃـ خŁدȻŊ وعنǆشاد

   ǐإنąǥمرŁƝ ƃ ŃدłجŁـ         يǩ Ńفلقدņلسيــمƭ .  
ـ فانتقاء هذه األلفاȗ الواردة يف األبيات يعتمد على متتع الشاعر بǚحساس مرهف، ورǗى وجدانيـة خالّ                      ة ،  ق

 األنغام، تنـساب     يساورها، مثله مثل الرّسام وبيده األلوان، أو املوسيقى، وبصدره         تنبعث من أعماȧ نفسه لتعƎ عمŉا     
شاعر Ɵاه األقارب تـارة  مة الواصفة لل لنا Ƨات روحه ونفسه امليŉالة إىل اللهو واجملون تارة، واجلادّ         لتنقل   انسيابńا بديعńا 

  .ض أخرى، كل ذلك كان ƶري يف وضوح وُيسر، بعيدńا عن كل تعقيد وغمو
  

": جودت الركـاŸ  "تناولناها يف اللغة التقليدية، وعن ذلك قال         مث إن هذه الرقة كثريا ما كانت مقرونة باجلزالة اليت         
)) ،ǥȂأن للشعر األندلسي مي ɂوجعلȂة املمȩالر ȻǾد شعر األندلسيون ة هي هȩالة، وȂƨبا ŏ  ـمŏيف أد ǥاهرȚال ȻǾ

   .3))"اهلواء وجȂالة الصǺرǥ الصمņاءوذهɎȭ ǢمȾم بƙ رȩة :" بن بساȳاحȩ Ɠال 
  وف من حرفرحب اليت جعل كل بيت فيها يبدأ فيها ا، ورقة األلفاȗ غايتها يف مقطوعته رهافة احلّس مداهتبلȠو   
، اليت ملكت لّبُه، واستولت على نفسه فهام هبا حبŋا، وذكرها يف أشعاره ودŋا، وƁ يكن ليقبل منها غـضبا                    "اعتماد" 

 ŋالـود، وصـون        لقياها يف كل حني، و     ما فيذكرها وهي قريبة،ويتصورها وهي بعيدة، يرو      وال َصد Șيدعوها إىل حف
 ألفاȗ دالّة   ،، Ơمل حرقة الشاعر وحّبه الكبري     فّاقة سلسةǄ دقة،  قي، فجاءت أبياته فياضة ر    ا ألنه ال يرى حياة بدوهن     العهد

 شجون، دمع الشǘون، الـسȾاد    صميم الفǘاد، ال  : ل من جهة أخرى من مث     هيعاين الشاعر من جهة، وهيام     على ما 
ǨِȮƋمتل ņل القياد، لقياك،      ودȾيالي، س  Ʃد، اȾالع ،Ǩاعتماد  ي ،Ǩفǎوكلها جاءت متضمنة يف مقطوعة لتمثل       لو، أل ،

       : 4]املتقارب[: بقوله )اعتماد املعتمد(
                    ǈأǈغائبةŉالش șعن نا ȌǺيِرـــ    ًǥوحاضرŁـ الفِممي يف صŁǘاد.  

  .دȾا السŊدِرǘون وǈȩ الشŊودمِع    ونـــج الشŊعليِك السłȳɎ بقدِر  
                                                 

 .62 المصدر السابق، ص - 1
  ، نشأ في بيت على شْي  )مصر(بن خلف، أصله من بغداد، ومولده في ِتّنيس قرب دمياط ) وآيع(هو أبو محمد الحسن بن علي بن أحمد بن محمد : ابن وآيع ∗

  يف، خفيف الروح   ، وهو شاعر بارع، ظر) م1003 هـ،393(عالما مصنفا للكتب، وشاعرا، توفي سنة ) وآيع(    من اليسار، ومثله من العلم، فكان جده 
   ويدافع عنه، ويحّسنه في العيون واآلذان، وشعره الباقي مقطعات -    وقف شعره على الوصف والغزل ، ومال إلى المجون، فاتخذه مذهًبا في الحياة يدعو إليه

 .)   2/581عمر فروخ، : ينظر(يب المتنبي بين فيه سرقات أبي الط" المنصف"وإلبن وآيع آتاب .        حسنة المعاني، جميلة السّبك، واضحة القصد
 .46، ص 2/1 ابن بسام، الذخيرة، - 2
 .122 جودت الرآابي، في األدب األندلسي، ص - 3
 .40 الديوان، ص - 4



  في شعره          مستويات البناء الفني.......................................... ...................................لثاالفصل الث

 95

ŁǩƋملǐȮǨِِم ōنŁي صŃعŁاملر ŁǢيــــما    ŁوصŁادǨِǐوف ǈلŃȾي سōادـ القيد.  
łمŁرǊقياِكادي لȭ ـــ يفƍنــ حيل    ŁفيŃاليŁǨŃعǊي أņأن ǈȖłم ɂــŁادير.  
ǈأȩِŁِديمي عȾالع ɂلŁـَا بينـــ م   ادــع الِبȖوِلي ِلِلحيتŁسŃوŁǩ ɍ    ناـ
ŁدŁسŃاس łǨŃسŁِكمǊƩا Łيف  لوōيȕعري ِش    ȼِفي łǨǐفƋوألłحر Łȣادـاعتم"و"  

  حزنه، وƵه ألقرب الناس لديـه       القريب، وƁ يكن يستطيع أن خيفي      عتمد يتأƁ من هجر احلبيب، وجفاء     وكم بات امل  
رها ليصطƎ، وƁ تكـن الـدموع        داخليا، بينه وبني نفسه، يصبّ     ، وكثريا ما كان يعقد حوارńا ذاتيا      )خر الدولة ذ(ولده  

ف دون انقطاع، ومتنع عنه النوم، فيغدو جرńƷا يتلظى بنار الشوȧ واهلجران، لنستمع إليـه وهـو                 نـزتفارقه، فهي ت  
   .1]املتقارب [ هاميةǄراٍتَبيسكب زفرات حّرى، وَع

ŁأيŁȂƟ ɍ łسǐِبا نفŃريعي واص    Łاهلو ǎنǚفŁم Ɂ ȼابłنِصمłȤ  
ŁحŅǢبيǈجف ŅǢلȩاِك، وŁاك عص    ɍوąǳȤȖِلłم ɍاِك، وǈƩ   
łشǆجونŁم ŁنŃعǈفونƨا ŁنɁرǈȮال     Ńا أدȾŁنŃضŉوعوńعłمłȣŁȂŃنłǩ ا  

 يتمثلÝ فوظف هلـذا     ǂبني، مث يفصل عدم اإلنصاف فيمَ      وال يعدل مع ا    ينصȤ الذي ال    اهلوɁفشكوى الشاعر من    
 وɍ،ǳ ɍ والِئـم  حبيǢ جاąȣ وȩلǢ عـاąȋ    ا، كافية مبعناها مصورة حاله مع        ألفاظا دالة بذاهت   داهلجر وهذا الصدو  

ȤȖوقـد            معوضات األدمع  النوم،   شجون مانعات  مع   مل ،Ȩوهذا جانب من معاناة املعتمد الشاعر يف احلب والعش ،
ـ 456ت    " (ابن حزم األندلسي  "وصف    لـǾنǢ    يوجبȼł العتاŻ   łǡ هجرŅ   ((عذاب اهلجر، وفرحة الرجعة قائالǄ    )  ه

رضɂ اǂبـوǡ   ليقع من اǢǂ، وهǾا فيȼ بعȐ الشدǥ، لȮن فرحة الرجعŁة، وسرور الرضɂŁ يعدل ما مضɂŁ، فǚن                 
  .2))بعدŁ سȼȖǺ لǥǾً يف القلǩ ɍ Ǣعدهلا لǆǥǾ، وموȩعńا من الروɍ ǳ يفوȼȩ شيء من أسباǡ الدنيا

، وعاطفة صادقة خباصة تلك اليت       رقيقةǆ يَنها لغةǆ كاتبات الشعرية بني األسرة العبادية، Ơمل مضام      كما كانت امل         
ة، وتأź يف مقدمتها    جّيشمنبعثة من احلزن العميȨ إثر نكبة امللك الشاعر، مفعمة باملعاين واأللفاȗ والدالالت ال            كانت  

ري إىل أسري    ترتل هبا األقدار من علياء Ƨائها إىل حضيض أراضيها، من ملك وأم            نياملفردات املعّبرة عن بكاء النفس، ح     
   :3]اخلفيف: [وال قوةله وفقري، وال حول 

   واألرواǳوȃِـ النفوحبيŁȤ        ŁǢ النŉدɁ ورņǡ السماȭǳنłǨ حِل
ąــرǐقǈوف ąـرŃأس łنŃهŁر Łȳـَا اليو   . مȾِŁيłȐ اǈƨناƩِǳمŁɂباłǳ اتŁَسŃمł                               وأن

ـ          زمن صاحب األمر     ؛ ففي مقابلة بني زمنني    ر، ورهـن   بيده النديŉة، وتساحمه، وحبيب النفوس، وزمن نزيـل األس
  .مكسور اجلناحالفقر،

                                                 
 .55 المصدر السابق، ص - 1
 .150، ص 1985س  تون–صالح الدين القاسمي ، الدار التونسية للنشر :  ابن حزم، طوق الحمامة في األلفة واآلالف، تح- 2
 .157 الديوان، ص - 3
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  ńال  ((!!ا  فما أعجبه زمن Ǩانȭ عصرȢ                عـون عـنŁȂŃنłي ȼان امللوك فيـȭو ،ȇالعر Ƃر إȾنتقل من ضفة النǩ ȼاسلة في
  ȼŁǩ.(( 1 الȢالبة عليȼ هي اŒɍياررŁشا  إنƋ!لǐقŏ ɂǈم يف Ɏșمات املنفɂو يłعروشȾم، ويłسلǈمون إƂ أنياǡ املنيŉة، أ

   Șاء  أما لفȮالب           Ǝه األكǈمله من دالالت فقد غطّى يف ديوان املعتمد الشاعر نصفƷ ر أيام عـزه     ففي صَدد تذكّ   ؛وما
  .2]البسيȔ[ه البديعة  قصوَرɂȮأبŃوسلطانه 

  .ادسǐǭر ِغɍȂنą وǓ أبɂȮ علɂ     عبŉــاد ابِنِركł يف إǐǭِرابɂȮŁ املب
ŃǨȮب ǊǭرŉيǊغ ɍ ȻاŃǨņبمȭواȭ ȼادي   ــȢال Ǵا الرائņريǎِء الثŃوŁِبمِثل ن.  

ŉȂال ɂȮب ،łالوحيد ɂȮŁبȼłتņبǊȩاهي و    Ɖلȭ łǯوالتا łرȾوالنƌلǊبادي ذ łȼ.  
 اɇفـل البكاء على حظّهم العاثر، وجمدهم      ببها مشاعر تواسي قاطنيها، و    سكأوƁ تكن قصورُه الوحيدة اليت أنطقها، و      

قتيلي جيش ابن تاشفني، بعد ما أعطى لنفسه حȨ البكـاء           ) املأمون والراضي  (هديلوم الزهر أن تبكي و     النج وبل يدع 
 يثبت من ورائه أحقيته يف البكـاء        ذيكأٍب ألن قلبه ليس بالصخرة الصماء،مستخدمńا يف ذلك أسلوب االستفهام ال          

ف اليت يعانيها، ويعيشها بكل دقائȨ احلـزن        دون خجل، ألنه ƶد يف هذه الدموع وسيلة طبيعية أمام مثل هذه املواق            
  .3] الطويل[وتفاصيله 

ÝǆǥرǺص łǢالقل ȳي أȮŃأب ɍ ƃماǈف   Łي ȏيف األر ąǥرǺم صȭوŃجÝłرŒ اŏ ري  
  .رłــــِلمثǐِلȾمŁا فǈلǐتŁحȂŃن األƱمł الȂه    فǈقǊلǐ للنجوȳ الȂهِر ǩبȮيȾما معي

هراقة، ودمعة مسفوحة، نتيجة أƁٍ، َمكني، وجـرح         مُ ƎةǄكل بيت عَ  ولو تتبعنا الديوان يف جزئه الثاين، لوجدنا يف            
  طـائش اللـبّ  )ǊȕفǈيŃل(رمحه يف الذي كُبل به، يست " القيد"عميȨ، يف قلب حزين، وال أدل على ذلك من حواره مع            

 ارحـمŃ من مثل   طاف خري ما Ʒمل معƖ اخلضوع والذل، واهلوان         ع مثله، منتقيا يف هذا االست     )اتąيŉخŁأǊ(ويستعطفه يف   
 łائشا، مȕ Łا، جƥسترŉرŃعŁتŉنȾ ņلقيد ال يـرحم، وهـو أدرى النـاس بـه            ألن املعتمد األب يري أن ا      . والعلقم ، السم
   ȼــلـǊȕفǈيŃجل أألنه سبȨ وأن شرب َدمه، وأكل حلمه، وهشم َعظمه، فǚن Ɓ يرمحه يف نفسه، فليكن من ؛وبقسوته

 ألنه Ɓ يُعد بالقـادر  ؛يستعمله إال يف نكبتهل الذي ما كان ،أسلوب التصغري استعمل الشاعر هاهنا قد و،له أخņيات  و  
 اقتضى هذا األسـلوب لداللتـه علـى    -إذǄا– فالسياȧ   ،مادام رهن األسر والفقر   ) أبنائه وبناته (على ضمان محايتهم    

  .ليت Ơ Ɓل بغريهوأخّياته، بعدما حل بأبيهم امللك من املأساة ا" أبو هاشم"الضعف واهلوان الذي صار إليه
 رفيع Ɵاه األشـياء ومـا ƷـيȔ         ومهما يكن من أمر، فǚن لغة املعتمد الرقيقة، تنم دومنا شك عن ذوȧ حساس                  
، وُيَؤْنِسَن اجلمادات، للداللة علـى       األشياءĆ كَيْب مع عامله اخلارجي تفاعالǄ استطاع به أن ينطȨ الطبيعة، ويُ          وتفاعٍلبه،

" Dozyدوزي  "جهة، وعلى عظيم مأساته وبؤسه من جهة أخرى، وقد صدȧ املستشرȧ            رهافة حسه وشاعريته من     

                                                 
  .54، الشعر االندلسي، ص Garcia Gomez غرسية غومس - 1
 .161 الديوان، ص - 2
 .165 المصدر نفسه، ص - 3
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     ولȮنŉ أحدńا من الناŁǩ Ɓ ȃضłمŉ نفسȼ هǾا القدر مـن اƩـساسية            ...  ((يف ختام كالمه عن املعتمد بن عباد  بقوله        
  .1))أو هǾا الفيŁȐ الشاعري الدافق الǾي ضŁمŉتȼŃ نفسł املعتمد

ه اخلاصة به، فمن ذلك كان للشعر أساليب وكلمات اليت يضمن هبا نقل الصورة               لغتَ نا أنƋ لكلƍ فنٍ   عرف: وصفوة القول 
عبد  "هالل كل لفظة مكاهنا املناسب، ويف هذا السياȧ شب        ح، وللوصول إىل ذلك ينبغي إ     قيلتالتأثري يف امل  مع  واضحة  

 ما يضع بيساره الثانية هناك، دون أن يغفـل مكـان            واضعها بالباين الذي يضع بيمينه لبنة يف حال       " القاهر اجلرجاين 
 يف مستوى واحد لدى     تإال أهنا ليس  ،  2)) مألوفة مثلةللشعراء ألفاȗ معروفة وأ   ((بعة، فكان بذلك    اوضع الثالثة والر  
  .كل الشعراء
الȖبيعة، وألفـاȗ  ألفاȗ  قاموسńا شعريńا ثريńا، تنوع بني –بعد الدراسة لديوان الشاعر املعتمد بن عباد ـ فقد وجدنا  

        Ɓواأل ǥسرƩاء واȮالب ȗألفا ƙوب ،ǢƩيف ا ɁوȮو والشȾوكان لكـل حمطـة           الل ،Ǆاليت احتلت جزء ديوانه كامال 
  . بذلك مراحل حياته الثالثثالǄممأنفاسها ويف كل موضوع زفراته وتأوهاته،

  :إىل  كما انقسمت لغة الشاعر
 صـياغة الـشعراء القـدامى    هاقليدية من فخر، ورثاء، واستعطاف صاغ، تناول فيها املعتمد األغراض التلȢة ǩقليدية 

 رقيقة احلواشي، واضحة املعاين والسمات، عذبة       لȢة وجدانية و. طبعها طابع اجلزالة والفخامة يف األلفاȗ والعبارات        ي
  .   ومأساتهسهلة، ال يشوهبا غموض وال تعقيد، محلت إحساسات الشاعر، وفيض أنفاسه حينما عƎ خباصة عن حمنته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .107 ، تاريخ الفكر األندلسي ، ص  palenciaبالنثيا :  ،نقال عن dozy دوزي - 1
 .99 عز الدين إسماعيل، األدب وفنونه، ص - 2
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  الصورة الشعريةمـستـوى                                          :اثاني
   :ǩوǞȕة     

 ،تتعلȨّ بتعريف املصطلǴ النقـدي      تلف فيها اثنان  خيإن املتتبع للدراسات النقدية احلديثة يقف على حقيقة ال            
هـة لتلـك    ت النقدية، املرتبȔ باختالف املبادǛ الفكرية املوجō      وهي ظاهرة يفسرها تعدد املذاهب الشعرية واالƟاها      

 هـذه الـصورة     غدْت اهتمامها، حىت    حمȔّ" الصورة الشعرية "اء اليت كانت    ر، من ذلك تلك اɇ    تاملذاهب واالƟاها 
ر عادي يف حقول     يف ذلك، ألن تباين التعريفات أم      ال غǈْروَ الشعرية حمورńا خطري األƵية يف الدراسات األدبية احلديثة، و        

  .الدراسات اإلنسانية
كما Ʒلـو للـبعض أن      ـ   )التصوير الفƗ ( أو   )الصورǥ الفنية (، أو )الصورǥ األدبية ( وƁ تكن الصورة الشعرية أو    

ـ يسميها   ،Ƈالقد Ÿالعر Ÿمصطلحا فنيا غريبا عن النقد األد  Șالشهرية تعـد أول  )  هـ255 ت(ألن عبارة اجلاح
س من  جنفǚمنا الشعر صناعة وضرǡ من النسǰ و      (( احلديث عن الشعر   صددلǴ التصوير يف    استخدام معروف ملصط  

إذȭ ǐانـǨ    (( حديثه عن معاين الشعر يف قوله      معرضيف  ) هـ326 :ت" (قدامة بن جعفر  " وعنه أخذها    1))التصوير
نɍ ȼبد فيȾا من شيء     أاملعاين للشعر ƕƞلة املادǥ املوضوعة، والشعر فيȾا ȭالصورȭ ،ǥما يوجد يف ȭل صناعة من               

  2)).موضوț يقبل ǩأǭري الصور منȾا مثل  اخلشǢ للنجارǥ، والفضة للصياغة
عبـد القـاهر    "تعرض ملفهـوم التـصوير والـصورة مـن النقـاد العـرب أكثـر هـو عبـد                       ولعل الذي   

Ǟا Ʋـن   ǥ شـي  لعبارǥ عن ذلك بالصور   اوليس  ((:والذي Ɓ ينكر استفادته من اجلاحȘ بقوله      )هـ471ت"(اƨرجاين
وإمنا الشعر صناعة وضرǡ    : ل مشȾور يف ȳɎȭ العلماء ويȮفيك ȩول اƨاحȘ       بل هو مستعمŁ  ابتدأناȻ فينȮرȻ منȮر،  

    3.))من التصوير
ـ " عبد القاهر " اجلانب األهم من املذهب النقدي الذي وضعه         لƋلعو      ـ  ه باجملـاز  " الـصورة الـشعرية    "هو ربط

االسـتعارة  "يقية واجملازية واملعاين العقلية والتمثيلية، وƠديده بـاألخص صـورة           وƠليله الدقيȨ للمعاين احلق   وبالنظم،
   بيار ريفـاردي  "عند الغربيني، فيتضǴ من خالل تعريف الشاعر الفرنسي" الصورة"أما مفهوم ،" والتشبيه والتمثيل

pierre Riverdy)1889-1960 ( للفظة- كيةيالرومانتوهو من املدرسة-" ǥصور Image"هنا  بأ))  Ɨذهـ țإبدا
ȣعـت               صرȩوا ƙحقيقت ƙمع بƨنبثق من اǩ نبثق من املقارنة وإمناǩ ن أنȮƹ ɍ لـة         وهيȩ ـان يف البعـدǩتفاوǩ ƙ
،ǥثرȭن إ  وȮƹ ɍوǫع     حداȩوا ƙحقيقت ƙاملقارنة ب ǥي صور            Ɂـات سـوȩɎما مـن عȾدرك ما بينłي Ɓ ƙǩبعيد ƙت
   4)).العقل

ǭرهـا  أة، علɂ أن يتجاوزها الشاعر، ليعƎ عـن         يņملادǢ أن ǩبدأ من األشياء ا      أن الصورƶ ǥ    ((يرون" فالرمȂيون"
ـ     فائمة ال Ȣالعميق يف النفس، يف البعيد من املناȕق الɎشعورية وهي املناȕق ال           ȩرǩ ɍيف النفس، و ǥائرɂ    Ƃـة إȢالل 

                                                 
  .132 ،131  /3،   1948حظ، أبو عثمان بن عمروبن بحر ، الحيوان، تح وشرح عبد السالم محمد هارون، القاهرة ،  الجا- 1
  . 19 ، ص 1978 ، 3  ـ قدامة بن جعفر ، أبو الفرج ،  نقد الشعر، تح آمال مصطفى الخانجي ، القاهرة ط2
 .369ص  1999 ، 3التنجي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  شرح وتعليق محمد - 3
  .237، ص 1974 مكتبة لبنان بيروت - مجدي وهبة، معجم مصطلحات األدب- 4
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 بالعاƁ اخلارجي، إƞ ɍقدار مـا       التعبري عنȾا إɍ عن ȕريق اƷɋاء بالرمȂ املنوȓ باƩدȃ، ويف هȻǾ املناȕق ɍ نعتمد             
   .1))تمثلȼ، ونتȻǾǺ منافǾ للǺلجات النفسية الدȩيقة املستعصية علɂ التعبرين

 من نتاج اخليـال      -عندهم–باعتبارها عنصرńا جوهريńا للشعر، كما أهنا       " الصورة" فنظرت إىل    ريالية  سال اأم  
ŏا șاهر ولȮن ɍبد من ǩأويلȼ بباȕن يـشȤ هـو            ((ى  وكثريا ما شّبهوا صور الشعر بصور األحالم وخواطر املرض        

الصور يصل   مثل هȻǾ  عنȼ، ولǾا فȾي ȮǩشȤ أحيانا عن الصور الȢامضة للنفس يف دȩتȾا، وسǾاجتȾا، ومن وراء             
ȩرǡ إƂ الɎشعورية، يسمو فيȾا علɂ املادǥ من وراء استنȖاȧ الصور، حƓ يترجم بالȮلمـات               أاملرء علɂ منȖقة    
   .2))عما ɍ يدرك

 هتلف عن مسلك  خم جمال اجلمال، ومسلك املرء فيه        وحده فالصورة عندهم وليدة اخليال، وهو    الوجوديون  وأما        
  .  يف الوجودشياءالواقعي أمام األ

متعددة بتعدد رǗى املدارس وهي اليت ذكرنا بعضها ،عة املفاهيم املختلفة سفوا: العرǡ اǂدƙǭأما الصورة عن      
 ينȚِŃمȾłا Ɨ الǾي ǩتȻǾǺ األلفاȗ والعبارات الشȮل الف((: عبد القادر القȔ عند ) الصورة( فهي واالƟاهات
 بياين خاȋ ليعبņر عن جانǢ من جوانǢ التجربة الشعرية الȮامنة يف القصيدǥ مستǺدما ȕاȩات سياȧالشاعر يف 

őاناȮة وإمȢلة والترااللɍا يف الد Ǣيȭ،از، واŎقيقة واƩوا țيقاɋوالتضاد واملقابلة والتجانس وغريارتلوا ȣهاد 
  ذلك الشȮل الفƗ واأللفاȗ والعبارات هي مادǥ الشاعر األوƂ الƔ يŁصłوȟ منȾا ... وسائل التعبري الفƗ من 

Ȼا صورŏ عن التجربة ت خمتلفة، ومتآلفة ل عناصُرتتآزر فيهلتكون بذلك الصورة شكال فنيا  ، 3)) الشعريةأو يرسم Ǝع
  .ية، وكان رأس هذه العناصر األلفاȗ والعباراتالشعر
  : ، فǚهنا ال خترج عن مفهومني4"الصورة"شأن بومهما يكن من مفاهيم متباينة،      
   Ƈدȩ ȳوȾاجملاز والكناية، ال يتعدى حدود التشبيهمف .  
  . ألخرىالصورة الذهنية، والصورة الرمزية، وغريƵا من الصور ا: ومفȾوȳ جديد يضيȤ إƂ األول  

بن عباد، مركزين يف ذلـك      د  تممن خالل ديوان املع   " الصورة"ومن خالل ما تقدم ƹكن Ơديد معاƁ دراسة                 
  .الصورǥ التقليدية، والصورǥ الوجدانية: عن نوعني منها

 منـذ الفـتǴ     -بعامة-5 إىل اƟاهات الشعر اإلشبيلي    -أن نلفت االنتباه  -وƶدر بنا قبل التطرȧ إىل هاتني الصورتني        
  :اإلسالمي، املمثلة يف

                                                 
  .395، ص 2001 محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، - 1
  .401 المرجع نفسه، ص - 2
  .391، ص 1981 ، 2تجاه الوجداني في الشعرالعربي المعاصر، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، ط عبد القادر القط، اال- 3
   .67   ص 1995، 02األخضر عيكوس ،مفهوم الصورة الشعرية قديما ،اآلداب ـ مجلة أدبية فكرية ـ قسنطينة ـ العدد : ـ ينظر  4
   .209د ، ص محمد مجيد السعيد ، الشعر في ظل بني عبا:  ـ ينظر 5
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 به، وهم يف بـالد      عتّزين باملوروث العرŸ، حمافظني عليه، م     متمسكني فيه   الشعراء الذي كان    :اƟɍاȻ اǂافȘ ـ  
دوية يف املعـƖ    بلتهم املستوحاة من العواƁ العربية ال     خير الذي انعكس أثره على أساليبهم الشعرية، وأ       مالغربة، األ 

من مدح، وفخر، ومحاسة، اقتضتها ظروف تلك الفتـرة         ؛ليت عوجلت يف أغراض تتناسب واالƟاه       ويف الصورة ا  
  .زاع مع األعاجم يف أوروباـنالة بماملتس
-  ǫدǂا ȻاƟɍنواس، مث انتقل   :ا Ÿبزعامة أ ȧيني، الـذين  بعد ذلك إىل األندلس  الذي كان أول ظهوره باملشر 

 والغزل  واجملونيات من قبل كاخلمريات،     همة عند قه أشعارńا Ɓ تكن مطرو    وا على منوال  نسج هذا االƟاه و   وامتثل
 الشاعر مضامينه من أجواء حضرية، وآفاȧ غري اɇفاȧ العربيـة           ى استق . يات ووصف الطبيعة  دالشاذ، الزه 

 .البدوية
خذ من كـل    أه  ، ومتيز باالزدواجية ألن   )دثاǂ( فظهر كرد فعل لالƟاه السابȨ       :ما اƟɍاȻ اǂافȘ اƨديد   أو -

 إƂ حـد    سـيقاها، Ż يف روحȾـا وأخȩɎياőـا       موفȾو حمافȘ يف منǰȾ القصيدǥ ولȢتȾا و      (( فاƟاه بطر 
 1)).  الشعر وصورŻ Ȼ يف أسلوبȼ وƤالياȼǩ إƂ درجة بالȢةوهو ƭدد يف معاينȭبري،

     ȧاه يف املشرƟـ 232 :ت" (اممت اأب"وكان زعيم هذا اال ) هـ283: ت(ي  مبن الرو وا) ـه 286:ت(ري  تمث البح )  ه
  .الذي كان له عظيم األثر لدى األندلسيني) هـ 354: ت(، واملتنƑ ) هـ296:ت(وابن املعتز 

ى دوره يف التعبري عن تلك األغـراض        ّدأوبفضل هؤالء الشعراء املشارقة انتقل االƟاه اǂافȘ اجلديد إىل األندلس، و          
  .2 فيه الشعراء األندلسيون اǂافظون الصورة املثلى للشعر التقليديَدَجالتقليدية من مدح وفخر، ومحاسة ورثاء، وَو

اللـذان أدركـا ظهـور دول       ) ، واالƟاه اǂافȘ اجلديـد    ثاالƟاه اǂد (أما ما بقي من هذه الثالثة فاثنان األخريان         
  .الطوائف

أشـعارهم املختلفـة وفـȨ       نسجوا   واملالحظة الالفتة لالنتباه يف هذا الصدد أن شعراء دول الطوائف بعامة قد                 
 وفيما يلـي نعـرض      .بل قد جند لدى الشاعر الواحد قصائد  يف االƟاهني حبسب األغراض واملوضوعات            االƟاهني،

  :للصورة التقليدية ،والصورة الوجدانية من خالل ديوان الشاعر املعتمد بن عباد 
   
  : الصورǥ التقليدية-  أ

متها مبـا   فخا على منهج القصيدة العربية ومنطها، و      -هاْي يف ناحية من ناحيت    –لسية  حافظت القصيدة األند             
Ơ وخصائصه يف  التعبري عنهايتناسب واألغراض اليت Șافǂاه اƟات االƧ كما أسلفنا-دد -  

ليت كان الشاعر   وكانت الصورة الشعرية أداة من أدوات التعبري عن التجربة الشعرية بكامل دالالهتا إال أن الرتعة ا                  
  و ــسي وهـور كان ينشأ عن اإلدراك احلـ أي أن التص؛اƩسيņةها ها هنا يف فهم اجلمال،  ويف تصويره هي عيرت
  

                                                 
  .201، ص 1967، 3 أحمد هيكل، األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة، دار المعارف بمصر، ط- 1
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))Łاستحضار صور املدرņسƩات اȭيـȢǩ أو نقصان، أو ،ǥيادȂا بȾفي ȣصرǩ من غري ȃواƩا عن اȾبتŃري ـية عند غي  
  1)).أو ǩبديل 

 احلواس، وذلـك كـǚدراك ألـوان    ساطةهو أساس العمليات العقلية، وهو يعين اإلدراك بوعلما بأن اإلدراك احلّسي   
             Ǵوالروائ ȧاألشياء وأشكاهلا وأحجامها، وأبعادها بوساطة البصر واألصوات والنغمات بالسمع، وإدراك الطعوم بالذو

، واملشمومات وامللموسـات    بالشم، وملمس األشياء باللمس، وذلك يعين إدراك املرئيات واملسموعات، واملذوقات         
  .2بوساطة احلواس اخلمس

وتبعńا لذلك تكون الصورة بصرية أو Ƨعية، أو ذوقية، أو مشية، أو ملسية، وقد تكون Ƨعية بصرية يف آن، أو Ƨعية                         
  .وهكذا ...بصرية ذوقية يف آن

امة إحداهن تصويرńا بصريńا عجيبńـا، إذ        مصورńا ق  ، عّبر عنها املعتمد بن عباد يومńا وهو بني كرمائه         مافمن هذه الصور  
جعلها Ơجب بقامتها ضوء الشمس، مشبها إياها بالقمر الذي يستوي مع الشمس يف آجال ليحدث ظاهرة فلكيـة                  

                Ƞمر (وهي الكسوف، اليت ال تكون إال مع هذين الكوكبني، موظفا يف هذه الصورة التشبيه البليȩ اŒليجعل فتاتـه   ) أ
  . 3]البسيȔ:[املشبه واملشبه به، كأهنما واحدقمرńا، فيستوي بذلك 

  ـَرـــيِجبŃǨŁ نǈȚŁرŁ الȢِعنŃ ناșِِري، حł    تŁحŃجȩ ŁǢłرŁȋ الشمِس ǈȩامŁتȾłاȩامŃǨ ِل  
  ńمǐا، ِعلłرŃمŁعǈلŅمـــرǈȩ اȾŉَا أنȾمن Łك       Łهǐمِرلǈالق ǊحةǐفŁص ǎɍإ Łالشمس łǢłحجŁǩ Ý! 

يف جمـالس هلـو      يقضي جل وقته بني الغلمان والقيان،        هاصة وأن خبافه،  وكثريا ما كان الشاعر املعتمد دقيقا يف أوص       
  مدلƋل اȧٍا وقǈع َبصُره على سَ     ذلك ما قاله ملّ    فمنا اخلمرة تارة، والسقاة طورńا،      صفǄفريƟل األبيات هنا وهناك، وا    وƧر،

ـ              ب مـن ذائـب الـذهب       ضامر البطن، رقيȨ اِخلصر، ƶوب بني الّسمار بكأس مترعة Ʀرńا يسقيهم حبكمته العَج
  :4]املنسرح[

  ąǰِنــǈغ ąȤŁȾǐفŁȾłم ąȧاŁس ȼِĉǈِلل      ǢِجــŁجاَء بالعǈِقي فŃسŁِلي Łȳاȩ  
  ȼِتŁمǐȮِح ȤِيȖِǈل Ńنا ِمنǈل ɁŁدŃيف جامِد املاِء      أهŁǢذائ ǢِŁهƋǾال   

 هلا دورها هي    ة الذوȧ اليت كان   حاّسنستشف  ) جامد وذائب (عف الصورة ممثالǄ يف     سالذي أ " الطباȧ"ومن خالل      
  .األخرى يف هذين البيتني

 علـى   – عـادة    – املهيمنة   احلاّسة فأما األوىل فألهنا     ؛يف مناسبات متعددة  ) املرئية والذوقية (تتحد احلاستان        وقد  
 باعتبارها املنطلȨ يف كل وصف، وبوابة احلواس مجيعها، وكأهنا الصفحة الرئيسة يف كل كتاب Ơيلنـا علـى                   قيةالب

أŸ (ل مع وزيره وصديقه     مŉ، فحَ "ِشلǐب"نŉ فيها الشاعر املعتمد امللك إىل        بكل دقة واختصار، ففي قصيدة حَ      مضمونه
 من لياليه احلمراء اليت بات ينعم يف جنحهـا          رها يف صباه، وقد ذكّرْته هذه الزيارة ليلةǄ       سالمه إىل املدينة اليت عمŉ    ) بكر

                                                 
  .69، ص 1972، 2 عبد العزيز عتيق، في النقد األدبي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ط- 1
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هلٍو قَضاها  وليلة  ،فعل نساء بيض و ُسْمٍر بقلبه ما تفعله السيوف والرماح           بات األرداف، جمدبات اِخلصر، وشّبه      ضمبخ
 اليت تنم عن ذكرى يف خلده Ɓ ينسها، وال يريد أن            همع امرأة ذات سوار شبهه مبنعطف البدر، ويسترسل يف تشبيهات         

  . عن زهرهماصة حينما ƹاثل نزع بردها، والتخلّي عنه بانشقاȧ الكماخبينساها، 
لى، لتشكل هذه    بأنغام الطƌ  بةǄة السمع طر  حاّس ري املوقفَ ثرها أخرى ويست  ثغ من حلظها مرة، ومن      متشف املدا فبات ير 
 استطعن أن خيلدن يف     الالئي  "ِشلǐب "  Ƨفُونية أطلȨ أنَغاَمها نساءć   ) البصرية والذوقية (وليني  مع األ ) السمعية(احلاسة  

  : 1]الطويل[، إذ يقول "شلب" ذُكرت أمامه ن وجداَنه كلماذاكرة الشاعر امللك، وَيِهْج
  ِفعالǈ الصفاǳ الِبيȐِ واألسŁِل السŊمŃِر  وŁِبيąȐ وسłمŃرą فاعɎتȾƞ ąجتــي

ąوليلǈِر لȾالن ōدłبس ŃȾłتŃعȖǈȩ اńـــوłȼ  ِبǈǾِمثِلاِت ِس ąروارŃالبـــد ȤِȖنعłم   
ŁنŁضŃǨŁهŁدŃرłب ąمŉعŁنłم ąِن بانŃصǊا عن غ    ŉقŁشŃما انȭ ąضريŁهـرنŉȂعن ال łȳاŁمǊȮال   

  ِرـفǈِمنȭ ŃأِسŁȾا ِحينńا وِحينńا من الثŃȢƋـ   وبŁاŁǩ ŃǨǩسŃقيƗ املǊدŁاŁȳ ِبلǈحȾȚِŃــا
  ـرــتŃ البŁلɂ نŁȢŁمŁوŁǩاِر الƌȖأسŁِمعłǨ ب  وǐȖłǩِربƗł أوŁǩارłها وǈȭأنŉــــي 

ن ǚ ف - خباصة - سار على هنجه   البة على الشعر القدƇ، وما    غ هي ال  -رناشكما أ – الصورǥ اƩسية وإن كانت     
، وتتحد معها لتعƎ عن Ɵربة      )احلسّية(اɇتية من العقل تشترك كثريا مع األوىل        ) وهي صورة تقليدية   (الصورǥ الǾهنية 

واألصل يف هǾا املوضوț أن يȮون        ((بقوله" عبد القادر الرباعي  " الداخلية، كما يشري إىل ذلك       هالشاعر وعن نوازع  
اȼȭ بǚحدɁ اƩواȃ، لȮن مفȾوȳ الصورǩ ،ǥتعدɁ هǾا ، وارǩضɂ أن Ȯǩون املوضوعات الǾهنية              حسيōا، Ȯƹن إدر  

       Ⱦشملǩ ǥاألساسية للصور ǥحـد يف          مموضوعات صورية، وذلك ألن القاعدņتǩ Ȼم شـعرȚِŃنŁا، فالشاعر وهو يńا مع
ـ  ن اƩسņ، وعندما ǩولد   م أƟȳربتȭ ȼل منازعȼ الداخلية سواء أȭانǩǓ Ǩية من العقل،            مفعمـة   صورǩ، ǥولـد  ال

ȼبعث ɂعل ǥادرȩ نفعالɍ2))....با.   
 عـرض املعـاين إىل حـد         يف التناول، والبساطة يف    السȖحيةعلى  " املعتمد"كما دلƋت هذه الصور التقليدية لدى         

    ورةـسكوهنا الشبيه باملوت، يف مقابل احلركة احلية الـيت سـنتعرف عليهـا مـع الـص                 عن   لتعّبر بذلك   االبتذال،
 تشري فيها إىل الالاندماج والالتآلف من قبل الشاعر مع          )الشكلية والسطحية (  ولعل هذه اخلاصية      -الحقǄا- وجدانيةال

 ألن ما سيأź يف األبيات دليل على االرƟال واجلفاف من املعـاين العميقـة               ؛سياقه الداخلي أو اخلارجي على السواء     
عار هذه الصور، فهو حينما يقول يف صدد رغبات يديل هبا إىل أبيـه              عمال الفكر، وإجهاد العقل، الستش    إىل إ الداعية  

   3] الكامل[
ŃـامŃنłساعـةًن ŁاكŁجŁر ąدŃبŁع ɂياِد     علȖا باصȾفي łǳاǩيرǢأران   

ǈالȖاألب ŁِدكŃعŁِبس ŁصيدŁي Ɠيفح     ȳِيوǈالوغ ɂņبأسن ąةǢواضȩو   
                                                 

 .48 المصدر السابق، ص - 1
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، يسترضيه بكالم   ن كان عنه غضبا    من أبٍ  فهو Ɓ يأِت إال بصورة تقريرية سطحية، يهدف من ورائها نواال            
  .ليس بينه وبني دخيلة نفسه عالقة

  1]املنشرح: [ يقولنييńا مبعان ال عمȨ فيها وال ختييل، حضث الشاعر إىل أبيه متقربńا، مسترعويف الصدد نفسه،يب
ǈِعفŃسłمان مȂلل ąوساعةąــة    ȩǐجـــلŁا وحŁا أرانبȾفي łǨŃصŁن  
Łِمنك łȼلɋاين اŁأر ǈɎافńرض      ǐإنǐƁ ǈِص أŃدȖب Ƌلȭ ŁداكŁع ŃنŁـ مǐل  

سومة و امل اƩسņيņة ما قارناها مع الصور األخرى السالفة الذكر، هذا فيما يتعلȨ باخلاصة      الة إذ قلي ف 2ية  أما الصورة الشمّ  
  .ر تقليديةمعانيها بوساطة صواملنقولة  الغالبة على األشعار القدƹة ƶدها النقادأهنا، واليت بالسȖحية والسȮون

كما ال يفوتنا وƲن نتناول هذه الصور التقليدية اليت طبعت شعر املعتمد بن عباد أن نوضǴ فكرة أخـرى، وطريقـا                     
 املمثلة   املشاŏة الشاعر سالكاǄ درب األقدمني يف وسيلة نقل هذه املعاين واألفكار واألحاسيس بصور           سار عليها    ىخرأ

  .التشبيȾات واɍستعاراتƠديدńا يف 
 فقد كنا تعرضنا لبعضها، ورأينا أهنا تدور يف فلك التصويرات القدƹة، يأź يف مقدمتها التشبيه البليـȠ                  التشبيȾاتما  أ

يف املبالغة واملغاالة سواء تعلȨ األمر بوصف اǂبوب الذي ƶعل منه           تأكيدا على نزعته    الذي طغى على أبيات الشاعر      
  :، أو هي جمملة كما يف قولهرشأ أحوɁ، أو بدر الدياجي، أو غȂاȭًɍوȭبńا، أو ȩمرńا، أو غǊصنńا ȕريńا، أو 

  :3] الرجز [
  !رŃ يا ȩمŁبلǐ! ا ȭوȭبńايŁ    !يŁا صŁفǐوźŁ ِمن البشŁر
ɂــŁشŁا مǈا إذńنŃصǊياغ!    Ċـ   !ريا رŁشŁأ إذǐ نǈȚŁــ
ـĊ          يا ربŉةǈ اللƋحȘِŃ الǾي   !رشدŉ ِوǈǭاȩًا ِإذǐ فǈتŁـ

  4] :الرمل: [أو قوله
        ŃسǊƩا Łاِنيا بديعŁسŃحɋن و ا !       Łيا بدرŁاجــي الدي!  

                            ņِمن ŁادŁص ًɍاȂـــييا غ    Ńلي ɂǈلƌȖبالǈثǯاŁاهلي !  
ـ فهذه التشبيهات مجيعها رارńا لصور قدƹة، وتكرارńا هلا مما جعلها قوالب منسوخة عرضـها  ت تعد اجـ وغريها كثري 

دت تلقائيا تنقل املعاين واملوضوعات بالصورة اليت نقلها الشعراء غ قد ترسبْت فيه، فتوأفرغها من خمزون كانالشاعر، 
فية أن يصرȣ الشاعر ȭلƍƵ ǎـȼ يف        رŃباǈƩ وأعƗ((بقوله  " عز الدين إƧاعيل  "القدامى نقالǄ حرفيا، كما عّبر عن ذلك        

  .Ȗ((5ابقة معȼ جȂئيا وȭلياأن يأź للشيء بالصورǥ اƩسية املوازية لȼ، املت
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  ا عهده الشعراء القدامى   مب - أباه املعتضد  –ه األوحد   ممدوَح" املعتمُد "وأما إذا تعلȨ األمر باملمدوح، فيشبه الشاعرُ         
ŉ1:]املتقارب[ه كرَمه بالبحر يف أكثر من مناسبة، منها قوله فشب  

Łوم ąجرŁȂل Łنا البحارŁدȾِŁع  Ŗأ  دǩوɂŁبłارƜ  ا أياديكŁرŃȂŁج  
  .مِسكǄا عليه وال ُمالضانŋاليجعل بذلك يدي أبيه ممدوتني لكل حمتاج، 

  2].السريع: [أو قوله يف املعƖ نفسه
  اȳِ إŃǩمŁامانعŁومłتŁِبعŁ اɋ    امńـانŃعŁعŁ اȭɋراȳِ إيŁا مłتŃِب

ȼـņنȮل ȃِيف النا ًɍما    وعادƋɎș مواِلɊل ŁǴأصب  
                                ǈȩŁǨŃرنɁالند ŁرƜ Łكƍفǈȭ ار          يفŁِبصąȳŃنǈȮŃأس Łت łȼǈاماǈاهل  

قلƋ شأنا وولوعńـا هبـذه      أ فǚن  املعتمد Ɓ يكن ب      – قدńƹا   -وملا كان الكرم من الصفات اليت دأب العرŸ االفتخار هبا         
  بـذل   أبيه الذي يعرف عنـه      يبذله َمِلُك قبله وال بعده، باستثناء      Ɓالصفة، وهو الذي يبذل بكرمه، وسخاء يده ما         

  .3]البسيȔ: [العطايا وحسن الكرم، بل كان الشاعر Ʒن إىل عادته يف الكرم حنني األرض  إىل املطر ملّا يتأخر عنها
   أرąȏŃ إƂ مłستأِخِر املǈȖِرحŁنŁƙ  ن ǈȭرąȳŁوȩد حŁنŁنłǨŃ إƂ ما اعŃتŁدŃتł ِم  

 فهاهو يشبه أباه بالليث     ،م يكن ليخرج عن املعجم العرŸ القدƇ      وإذا ما أراد الشاعر أن يصف ممدوحه يف شجاعته، فل         
   4]الوافر: [يف اإلقدام والقوة، إذǐ يقول

   الفǈضŃل والنōعŁِم اƨِسŁاȳِورŉǡ     الȢاǡِ إȩدامńا وبŁأسńاثǈولي  
   5]:البسيȔ: [وبالضيغم املفترس لألبطال بقوله

  łم ǈالǈȖŃاألب ǊلłتǐقŁا يŁَمŁȢŃيŁيا ضŁَِرسŁتǐاف    łفرǎȚوال łǡاņي النņنǚي فņنŁوِهنłǩ ǈɍ  
فقـد  ا يُ كǄكوهنا لو وهذه الصور القدƹة املتآكلة واملتناقلة عƎ األزمنة على ألسنة الشعراء، يل          " املعتمد"وتتواتر يف شعر    

  .يداللتها اجملازية والرمزية، فاستحالت داللتها حرفية ملا سبقها، ال عمȨ فيها، وال حوار بينها وبني املتلق
  
ǡ-الوجدانية ǥالصور  :  

 - كما عرفنا  – اختالفا بّينا، باعتبار أن الثانية تغلب عليها         )التقليدية(ختتلف الصورة الوجدانية عن سابقتها      
 على الرغم من اعتمادها على صورة املشاهبة يف نقلها للمعاين           – يف غالب األحيان     –احلسية، والسكون، والسطحية    

  .واألفكار

                                                 
   .90 ـالديوان ، ص  1
   .92  ـ المصدر نفسه ، ص 2
   .107 ـ المصدر نفسه ، ص  3
 .82 المصدر نفسه، ص - 4
  .101 المصدر نفسه، ص - 5
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 تعّد ثورة عليها يف مجيع جوانبها، فباإلضافة إىل أهنا صورة دينامية حيـة              - يف مقابل األخرى   –انية  فالصورǥ الوجد 
MARC EIGELDINGER مارك إƶلد جنر «كما يذهب إىل ذلك الناقد 

 الـصورǥ عـن   ǩتنـȻņȂعندما  ((: بالقول» 
ن شوائǢ املادǥ ومن ȭل ما يـشدها         إƂ الرǗية بالقلǢ، أو بعبارǥ أخرɁ، عندما ǩتǺلȌ م         ولتسمƩدȩة  الرǗية با 

إƂ الوصȤ التقريري والƎهان العقلي، فتȮون أȩرǡ إƂ التجريد منȾا إƂ الواȩعية وƎǩأ من أدوات التشبيȼ، ومن                 
ȣروȚوال ȣروƩا...  

  .وعندما Ȯǩ ɍتفي بوصȤ الشȮل واللون فتتعداƵا إƂ وصȤ اƩرȭة -
شيء من الȢموȏ يرفع القارǛ إƂ التأمل ويتيǴ لـȼ متعـة ǩفـسري     وعندما ǩتحاشɂ التصريǴ املبƙ فيȮتنفȾا   -

Ȃالرم.  
- Ǿعندئ  ɂȩرǩالدينامية Ƃية إȮيǩالبيانية من الستا ǥ1)).الصور  

فيهـا  يتغƖ  دانية، اليت   جواحليوية واحدة من أبرز صفات الصورة الو      –يف الصورة التقليدية    السكون  مقابل  فاحلركةـ  
 وأشجانه، ال بوساطة التصريǴ والتشبيه املتداول، بل بطريـȨ  هالمليت ƶد فيها متنفسا ɇالشاعر خبواطره ومشاعره، وا 

ير نفسه، والتعـبري  صوالرمز الذي يكتنفُه الغموض املوحي الداعي إىل التأمل قصد تفسريه، فيجد بذلك املبدع جماال لت 
ع، أو مـع    لقي فرصة لالندماج مع املبـدَ     عن ذاته، واحلديث عن وجدانه وما ƷيȔ به من مواقف إنسانية، وƶد املت            

يȮشȤ فيȾا عن جانǢ من جوانǢ النفس، أو ينفǾ من خɎل Ɵربتȼ            حمضة  يف Ɵربة ذاǩية     ((املبِدع من خالل نصه     
      2)) .ائل الȮون، أو مشȮلة من مشɎȮت اŎتمع ǩتراءɁ من ǭنايا شعورȻ وإحساسȼسالǾاǩية إƂ م

  عليـه يف مقابـل املوضـوعية    Subjectiveلذاتيـة  ا  ƶد غلبـة عنـصر   - بعامة–واملتتبع للشعر األندلسي     

Objective،    اńـر، بينمـا الثا             وىل فاأل ؛اليت ال تكون إال ملامƍـ  هي املنسوبة إىل الذات، أو الشخص، أو العقل املفك ة ني
نة على الشعر األندلـسي، يقـول         وتأكيدńا هلذه الذاتية املهيم     . أو الشيء الذي يقع عليه التفكري      فُتنسب إىل املوضوع  

"  Ƒاعيل شلƧسعد إ"))    ǩ إن الشاعر األندلسيȢ   ية، وهوǩاǾال ȼعلي Ǣالواضـحة         ل ȼتـǞمـع بي ǡيف ذلك متجاو  
șروفȼ الȭ ƔانƠ Ǩتņم عليȼ أن ينفعل ƞناșر الȖبيعة من حولـȼ، وȩـد ǩـسمǴ لـȂƞ ȼيـد مـن التأمـل                        و

     .3)). لȖريان خلفȾا علɂ أجنحة اخليالأو ا،الوجداين،وǩشجعȼ علɂ الȢوȋ وراءها بالفȮر 
أن يستيقȘ   فرضǨ علɂ وجدان الشاعر      -ارȃيدرȾȭا الد –هناك عوامل عدǥ     ((أن  " سعد إƧاعيل شلƑ  "ويرى  

  : ليأź وصفȼ ذاǩيا أو ملونا بالǾاǩية، ومن هȻǾ العوامل
   .الȢربة    ـ 
  .رǈȚ باملنتŁ اǢƩ الǾي يشعشع اɋعجاŁǡ   ـ

  4)).يل الشاعر نفسȼ يف الȖبيعة عندما يتǺـ   
                                                 

  .82 ، ص 1984 ، 1 قضايا أدبية، دار مارون عبود، ط نقوال سعادة ،- 1
 .363 محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ص - 2
  .192 سعد إسماعيل شلبي، البيئة األندلسية وأثرها في الشعر، ص - 3
 .199، 198، 197 المرجع نفسه، ص - 4
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 أشعار املعتمد بن عّباد، لǈوَجْدناها نتيجة لكل هذه األسباب ، من            يفنبحث عن هذه العوامل الثالثة      أن  فنحن لو أردنا    
ـ 488هـ إىل سنة    484من سنة   " (بأغمات" بنارها خالل السنوات األربع      اكتوىغُربة   هـا  ْبلǈوقǈ،ا  ، قضاها أسريń  ) ه

  .اءوناظر الالهية والطبيعية على السبامل هواحلب، والتعبري عن إعجابفترات اللهو 
ـ      ّبهةواجلميل يف التصوير الشاعري أن Ɵد يف قصيدة واحدة كل هذه العوامل املن             لف آ لوجدان الشاعر املعتمـد، تت

 كأنـه   ُكِل واملǈ ،احّرال، تدار عليهم    ٍن حسا  فنية على وقع كواعبَ    ةسم بالذاتية، ولوح  ّتجزيئاهتا لتشكل صورة كلية ت    
Ņكواكبهبدر Ȕامل: [ وْسȮ1]:ال   

Ńهولقد شربłنور łعǈȖŃيس Łǳالرا łǨد م           اȩ ǊـوالليلȚال ŉرداَءـد ŁȳǈɎ  
ـَـاءـمŁِلǈَȮا ǩناهȼ           ŏ ɂŁحǩ ƓبدɁņ البـدرł يف جŁـوŃزŁاِئ ŏجةً و  
  وزاءـȼ اƨـوǈȩجعŁل اِملǈȚلǎة ف           ȼـملǎا أرادǩ ŁنـņȂهŁَا فـي غـرب

ǩوȼــƌفłƷ ȳِالنجو łرłهłز ŃǨŁناهض    ĊهألłǗɍمـȮŁتŃَءـَا فاسǈɍɊال ǈل  

  وŁاَءـليȼِŃ ِلـا عـرŁيŉاهǊǭŁرłِفعŃǨŁ     وŁاǢȭ حولȼوǩرŁɁ الȮواȭ ŁǢȭِامل

Łوح ȏِيف األر ȼłيتȮبيǢȭموا Łـن           ŁǢواِعȭ2وŁا وسŁَنŁس ŃǨŁعƤ ناَءـ  
Ńرتŉنش ǐإنŁلكǩ 3Ŋالد Łțاس حناِدرو           ŃتɊŁمŁلن ȻǾاَء4ا هŁضي ŁȃوǘȮال   

ąـرŁهŃȂفـي ِم ȻǾهـ ŃǨņنȢǩ اǈ5وإذ    ǐأǩ ƁǊ6لŉالت ɂلك علǩ ِغناَء7ريِك .  
لس ُشربه وهلـوه    جمفيها  يصف  شبيلية،  إاليت كان امللك الشاعر ينعم هبا يف        ، زاهيةليه ال افهذه األبيات تصّور ليلة من لي     

ا بفضل كؤوس اخلمرة Ƶومه وأحزانه، هاربا من واقعه السياسي الـذي            يńيف أجوائها، متناس  يف أحضان الطبيعة حملقا     
 مبا ƶري حوله، خباصة يف هذه الفترة اليت نظم فيها هذه            بٍهآ الراحة، غري    إىلينغض عليه حياته، وهو الذي يؤثر اخللود        
ـ فتاوى الفق إىل  وهلم، مستندين يف ذلك      ح إلشبيلي عامة الشعب ا   تفافاألبيات اليت شهدت مقدم املرابطني، وال      اء ه

  .ورجال الدين بضرورة الوقوف مع املرابطني خللع امللوك املستهترين
يـسȖع  ّر من واقعه الذي آل إليه إىل نفسه املعذّبة، فيصّور هتالكه على اخلمرة              فلذلك نتصور املعتمد الشاعر وامللك ي     

 الصورة  هخذة من نفسه املهمومة مأخذا كبريا، ناقال يف هذ        آا،  هبذه بشر  اندماجه وتلذ  -هبذا التعبري –ليبني لنا   نورłها،  
وكأنه غري  .  يغتنمها ٍة يبحث عن حلظِة سعاد    ه ُصْبُحه، ألن  ه مبا سيسفر عن    جملسه غري ُمبالٍ   هالوقت الطويل الذي استغرق   

الذي Ɓ  " املعتضد"قوي  ها أبوه ال   قواعدَ ى، وتصريف شؤون ومملكة أرسَ    "شبيليةإ"مسؤول عن سياسة دولة يف حجم       

                                                 
 .69 الديوان، ص - 1
  د ثديها جمع الكاعب، وهي الفتاة التي نه:  الكواعب- 1
 .، واإلشارة إلى المواآب )نشرت(فاعل :  تلك- 3
 .اإلشارة فيه إلى الكواعب:  هذه- 4
 .العود الذي يضرب به:  المزهر- 5
 .لم ُتقصِّر فيه:  لم تْأُل غناء- 6
 . روضة يغفلها الناس فال يرعْونها: ج التريكة:  التريك- 7
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ـ     يُتبا، على الرغم من أنه كان يَ      رń عباد مقصō  يكن بشأن تسيري أمور مملكة بين      ـ  ه على اللذات عاكفا، ولكن ي ِحْض ُي
   :1]الȖويل[ȓٍ يف جمده وسؤوده، وهو القائل احات الرئاسة خمتاال غري مفرōبس

  لƍȖيǓ ǢصالǊ، وِلـارسح أأِيـرŉفǈِلل      ةـــȩسŁمłǨŃ زŁماين بǈȭ ƙدą وراح
ŃمǊفأǎǾǎالل ɂوِِِسي علȾفـااِت واللȭعا       Ǌاِت الرئاسِة أختوأŁحي بساحŃـضǊال  
Ńولس łǨ–دمانɋا ɂِيغف أ-علŃȢłب ǊلƔ      ـِمŁتŃحłمǈل ƃاŁِد، إين يف املعǐŎـن اǊال  

      Ŗّس به إال       كما تنقلنا هذه الصورة املكثفة إىل جوƷ املعتمد" شاعري ال "   Ɓ َغُتالذيōنشوةُ ْبي   ǈه، بل أتاحت    اخلمرة عقل
 Ʀرا إىل جمايل الطبيعة الساحرة، وعناصرها العلوية، واصال خبياله بينـها             املترعة له خياال ِخْصبĆَا ينتقل فيه من الكأس      

ه فƠćƌ ملكا   هوبني ملكوت األرض، متساميا يبغي الصعود وقد َصَعَد حبّسه، وَخياله الشاعري إىل البدر فوجد             ) العلوية(
الـيت  " اɍسـتعارǥ "النجوم، وتتراقص من حوله الكواكب معتمدا يف ذلك النقل احلي على صور املشاهبة املمثلة يف                

امللك، ليصل بنا الشاعر مع البيت      " البدر"اليت تتحرك فيها الكواكب مجيعا يف خدمة        واحتلت األبيات األربعة األوىل،     
 –أǐنǈ الكؤوس، ومألن الِرياض     وكب السماوي، حماطا مبواكب وكواعب أضَ     الك؛نفسه هبذا البدر     إىل تشبيه    اخلامس

، إمنا يعƎ عـن مـدى       )السماء، واألرض ( فهذا التصوير البديع الذي ربȔ فيه بني عاملني          .ء   وغنا  هباء -دون تقصري 
نطقـه مبختلـف    لطبيعـة الـذي ي    االنسجام والتناغم الوجداين بني ذات الشاعر، وبني عامله الذي يعيش فيه، عاƁ ا            

 لالهية الذي يفّر إليـه     حميȔ اجملالس ا    وسȔ ه وآماله ويبعث فيه الروح ليحاوره ويشكوه ĉّƵه، ويشركه يف آالمَ        الصور،
  .لينسى أو يتناسى ما يؤمله

واملعتمد الشاعر يف هذه األبيات ال يصف هذا اجمللس، وهذه الطبيعة وجماالهتا اǂيطة به جملرد الوصف، وال جملـرد                      
ة، ممزوجة بشعوره، مصنوعة بأفكاره عن طريȨ       تبته ملشاهدها، كما هي يف الواقع، وإمنا خيرجها ملونة بشخصي         ااستج

تلج يف نفـسه بقـصد إثـارة    عاالستعارة املوحية، والرموز املكثّفة، ليكون بذلك تعبريه باخلارجي عن الداخلي وما ي   
،ǛبدلالقارȨتقرير احلقائ  .  

 ىل Ɵربة مريرة عاشها هذا الشاعر     ر على Ʋو أَجلƋ، وأوفǈى، وذلك عندما يلفت النظر إ         وقد تتوافر ذاتية الشاع   
 الصورة Ơملها إلينا زفـرات املعتمـد مـن سـجنه            ه ولعلƋ هذ  ، َوْجِده، واإلفصاح عن لواعج نفسه     ثƍفيعمد إىل ب  

ـ  ِسْرُب قǈ  - قيده ورقابة حرسه   صف Ơت وطأه  روهو يف أسره ي   - عليه يوما    جتازƎ أبيات قاهلا، ملّا ا    ع" بأغمات" ǈاط 
   2]:الȖويل: [فهاج وْجده، وأثار من العج الشوȧ ما عنده، فقال

  ǐا إذȖǈالق ǡِŃِسر Ƃإ łǨŃيǈȮŁِبيب ǈنŃرŁرŁم     ŅنŃِسج ɍ Łǳسوار ŁيǊـلŃبȭ ɍو łȧـوłع  
   łكŁǩ Ńولـم–łِعيدǊامل ćـا-واهللاŁد حسǥ    ـن حȮانولŁَين :ǊـلǐȮِلي هلا شȮإن ش  
  ǐȮـلǭǊ، وɍ عينايŁ يبȮيȾما وŁجيـعŅ    فǈɎ شŁمŃلي صŁديعćł وɍ اƩشŁاǳ سŃرŁاف  
   عن أهŃِلȾا أهŃـلǊوɍ ذاŁȧ منȾا البłعŃدŁ    اŃȧ جŁِميعȾłـا هلǈا أنǐ لـمŃ يłفǈـرǞņًهŁِني  

                                                 
 .2/46 ابن اآلبار، الحّلة السيراء، - 1
 .188، 187وان ، ص  الدي-2
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   ŃǨِبŁǩ Ɓ ǐثليِم–وأن-Łǩ يـȖِاȾłلوبȩ łا    ر łǡبا ŉȂŁتŃا اهǈِن أوإذŃلسجǊلǐفǊالق ǈلŁصǐلŁص  
  ŁصـمŁع ǈɍأǈȖالق ćاهللا Ⱦـــ  ـاا فـي ِفراِخȚِوال ćـا املاءȾŁانŁفراخي خ Ƌنǚف         ƌل  

ـ                   سى أن  Ɓ تكن Ɵربة األسر Ɵربة عادية، ولن تكون كذلك حىت على اجملرمني املستحقني مثل هذه العقوبات، فما أق
  !!يعاقب اإلنسان يف حريته

إمنـا  ) الصور(االهتم متكلّفة خباصة وأن املعّبرين هبذه األدوات        هلذه الوضعية القاسية Ɓ تكن صور الشعراء الفنية وخي        
يصّورون إحساساهتم ومعاناهتم بني عاƁ السجن ويف مساحة حمدودة مقيدة، وهم الذين كانوا ينعمون بعاƁ رْحـب                 

  .األفȨ، واسع األرجاء
 فǚن ما ترنو إليـه      -ارńخياليا متصوŉ ظلمة ِسجنهم، ولو كان     يبدد   دومĆَا عن أنيس     ون يبحث -عامة– اءوملّا كان السجن  
 للحرية، ألن ال شيء ƹثل هذه احلرية املنشودة لدى          "الرمȂ"الȖريÜ الصورǥ    إليه قلوهبم قد وجدوه يف       نفوسهم، وهتفو 

السجناء غري الطري، الذي كان منذ اجلاهلية رمزا لذلك، يف مقابل البوم والغراب رمزا للخراب والدمار، واملالك رمزا                  
  .1، والشيطان رمزا للشر، وغريها من دالالت األشياء واملخلوقات والنباتاتللخري

))    ȳماƩورها               أ إن اǾلية العميقة املتأصـلة جـɍا الدȾوريتȕاƎان هلا إمȭ Ɣال ɁƎȮريية الȖمة الɎهو الع ȳواليما
  .2))التارƸية بعيدا يف أعماȧ اƩضارات القدƹة، سواء ȭانǨ عربية أو غربية

ـ  باǄ القطا ضرْ  عدŊالذي يُ ( يرمز إىل احلرية واالنطالȧ، وكما أن احلمام، أو اليمام           -عامة–عروف أن الطري    ومن امل   ه من
وال بني الناس، ينقل الرسائل وما Ơمله مـن         رس استخدمت على مّر العصور       اليت من الطيور ) يؤثر احلياة يف الصحراء   

وجـداهنم، وحاضـر يف سـجنهم       ر السجناء، ألنه حاضر يف       حاضرا يف أشعا    كان أشواȧ، وأخبار، فǚن هذا الطري    
،Ȩلقة يف السماءالضّيǂية الطيور اǗكنهم إال ِمن رƹ الذي ال.  
 مبرورها نّبهت يف نفسه     األهن ÜلبȮاءبا بعد رǗية سرب القطا مّر عليه،         ِفْعلٍ ّدة ُيْبدي أول ر    هذه د يف أبياته  مواملعت      

حكام اإلغالȧ، وعضة الوثاȧ، واحلال البائس للبنات، وافتقاده        إ من   ؛ حّية يكابدها  ةلواعج، كانت أسبابا لصور صادق    
وبكاء الرجال أشـد    ، فأجهش بالبكاء،  للمسّرات، فكل هذه اǂطات ومضات سرعان ما استحضرها مرور الّسرب         

  . عباد املعتمد بنِكِلن املǈْزَوِبإيالما من بكاء النساء واألطفال، خاصة إذا كان صادرا من رجل 
ه إىل املقارنة بني حاله وحال هذه الطيور كيف الÝ ورǗيته هلا تذكره حباله              ع ملوقف يدف  -وُحŉȨ له البكاء  –فهو يبكي   

 نفِسه  إىل َعاَد   Ơليقهااملناقض حلاهلا، فǚذا رآها مترح وتلعب يتذكر لوعته وحزنه وأَساه، وإذا أحسŉ بنبضات احلّرية يف                
 تـذكر خوفـه مـن صلـصلة         ، وإذا شعر باطمئناهنا على فراخها     )لبŃسجن، ȭ (سجن  الم القيود وذل ال   آيتحسس  
  . وا األب وامللك وافتقدوه وهو حيŌالذين صاروا ال حول هلم وال قوة بعد أن فقدوأبناءه ه اِتوتذكر بَناألقفال،

 األخرى بكثافـة رمزيتـها       تعتƎ وسيلة ِمن وسائل التعبري الفنية اليت تطغى على مجيع الوسائل           "الرمȂ"فهذه الصورة   
  .وداللة معانيها

                                                 
 . 2002مالس مختار، داللة األشياء في الشعر العربي  الحديث، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر ،:  ينظر-1
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 املعتمـد   ةجنس طري من الفصيلة احلمامية ورتبة احلماميات قد شكل يف ذهني          هو - منه ا الذي يعد القطا نوع    –فاليَمام  
لية للشاعر، ومتكـن    يالشاعر األسري رمزه الداليل القوي، واستطاع أن ƶد لنفسه َمساحة واسعة يف هيكل البنية التخي              

ه وا بصن ن من النصوص قري   1هبذا الشكل يف هذا النص، وغريه     " الرمز"ية املكثفة، ليكون    Ʒائ من ترسيخ أبعاده اإل    بذلك
علـى اخليـال    ) الرمȂ واɍستعارǥ (ا أهم خصائص الصورة الوجدانية، العتمادƵا       ليشكال معń "  اɍستعارǥ املوحية "

  .واألحالم يف اإلسقاȓ والتشخيص
الطبيعة األندلسية اليت سلبت عقول الشعراء األندلسيني        بشعرأشعار املعتمد دوره، وتعلȨ     يف   التشǺيȌ   ب  عكما يل 
  .عامة
 واضحا، خيلع الشاعر صفات األشخاص على بعـض مظـاهر           اانتشار" املعتمد"املنتشر يف قصائد    " التشخيص"ويف  

  .ومرآة تعكس أحاسيسهم صورة من نفوسهم،  فيهاوقد يرون.إليهاالطبيعة فǚذا هبا Ơدثهم كما يتحدثون 
  :يوضǴ هذا األسلوب اجملازي املنتمي إىل االستعارة بقوله" سيد قطب "جندو
))           ɍبيعية و اȖواهر الȚوال ،ǥامدƨا ǥاملاد ɂعل ǥياƩت الوجدانية نفعا يتمثل يف خلع اɍ،      قـيǩرǩ Ɣال ǥياƩا ȻǾه 

       ǈőت وɍنفعاɍواهر، واȚشمل املواد، والǩ ،إنسانية ǥحيا ǴفتصبłǢ        دمية وخلجـاتǓ Ȥȕا عواȾلȭ األشياء ȻǾهل 
                     .2))إنسانية

 هذه املواد، وهذه    اهل" يستعري"فهذه العواطف اɇدمية، واخللجات النفسية هي يف حقيقة األمر مكنونات الشاعر اليت             
عاالت اليت يتحسسها هـذا      ما يراه الشاعر، وتبث االنف     -مثال–الظواهر الطبيعية لتتحدث بلساهنا عنه، فتقول الطبيعة        

 اخلمرة، موظفا يف ذلك أسلوب احلوار مع هذه الكرمة          دِرْص مَ ؛ٍةَمْر املعتمد على لسان كǈ    هاملبِدع، فمن ذلك ما عّبر عن     
ŉ3]:الوافر[صة، املشخ   

  Ǩِ عŁلɂ أذǈاِئيÝمŁَȂŃعŁ: فǈقǊلłǨǐ لȾǈا    مŁرŁرŃتł ِبǈȮرŃمŁةą جǈǾŁبŃǨ ِردŁاِئي  
  ŃǨالǈȩ :ŁتŃرŁمر ŁِلمŃمĉِلŁسǩ ǐƁو     Ýمن ِدمائي ŁكłامǈȚِع ŃǨِويłر Ńدȩو  

طقها، بعدما نفخ فيها الروح،وجعل هلا لسانا ُينيشخص كرمته، و  أن  ملعتمد  األسلوب احلواري الذي استطاع به ا     فهذا  
غدا كل  صور، بعدما   َتغاية ال تُ  ان اخلمرة، األمر الذي وصل به إىل        سلطإمنا ينبǜ عن االجنذاب واخلضوع إىل       بشريا،  

، الـذي ال    )عȂمǨ علɂ أذائـي   (شيء يف حياته يدعوه إىل معاقرهتا، على الرغم من اعترافه بأهنا مصدر أذيته وشره               
  .على فعلتها مŃǨ عƹŁȂكنه التملص منه بعدما 

بـرتع  ) الȮرمـة (مما ǴƧ هلا    ) الشاعر وȭرمتȼ (ونستشف من هذين البيتني مدى العالقة احلميمة اليت كانت بينهما           
وȩد (نه الشخص املتهالك عليها هتالكا، فّرȓ بسببه يف كل شيء           أاللوم والعتاب، ال سيما و    ب اب الكُلفة، ملواجهته  حج

Ýامك من دمائيȚع ŃǨŁِويłر(.   

                                                 
  .181، 169، 168، 164الديوان، ص :  ينظر- 1
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 -حميطـه والذي يعد جزءا من كيان الشاعر وعامله        – والتشخيص الذي يعتƎ واحدا من الصور التعبريية ƹنǴ الوجود          
ǈالشعور بوساطة اخليال اخلالّ على التحسس والقدرةȧ.  
) املبارك، الوحيد، الزاهي، والزاهر   (ملا تذكر يف مأساته مواطن ُملكه وسعادته، أْبكى فيها قصوره           " ملعتمد بن عباد  "فا

ك مملكتـها   ِل، ومَ ) عباد بين(يها  أساة قاطني بعدما استوحَشْت، وبث فيها عواطف آدمية، ومشاعر إنسانية لتعّبر عن م          
  رمُزاُج الدموع ِغَزارا، ƶاريه يف عاطفته امللتاعة التŉ     رف األنس والسعادة يذ   طَن، وجعل هنر الوادي الكبري، مو     )املعتمد(

  .مَته، وَبدا عليه الذل واهلوان واجلƎوت الذي فقد َعظǈ واملُلǐك،السلطان
  1]:البسيȔ[لمة قلبه، حني يقول قل لنا حرقة أساه، ولوعة نفسه، وظنوالشاعر هبذه الصورة التشخيصية إمنا يريد أن ي

 ŉابـن عب Ńرǭيف إ łاملباِرك ɂȮŁسـاد    ادــبǓو ąنǈɍŃȂـِر ِغǐǭأ ɂعل ɂǈȮŁب  
 ŃǨȮŁبǊǭŁـرŉيȭ ŃǨņمǊغ ɍ łȻااȾłبȭِـوا  Ȣال Ǵائņا الرŉيŁرǊِء الثŃاِديـِبمثل نو  

Ǌȩاهي وȂال ɂȮŁب ،łالوحيد ɂȮŁبłȼłـتŉب  łرȾوالنƉلȭ ،łǯاņوالت ، łȼƌلǊاذŁِدي ب  
تمل يف  عوساطتها التعبري الدقيȨ عما ي    بترف من معني الطبيعة والكون صورا مجيلة، حاول         غوهبذا جند الشاعر األسري ي    

 فقام بتشخيص املوجودات من حوله، وإسقاȓ الروح، واحلياة -خباصة– وسجنه وƵومه -عامة– مأساته   هصدره، Ɵا 
 ثƍَبلك مبثابة الشريك يف اǂنة، والقريب من القلب والروح، لِ         على اجلمادات جلعلها كائنات Ơس وتشعر، لتكون بذ       

 صورة التشخيص يف نقل الصورة الشعرية       دضعشكواه، قصد التخفيف عن نفسه، موظفا يف ذلك صورة الرمز اليت ت           
وأن هذه  وتقريبها من الواقع احلي، وربȔ الشعر باحلقائȨ الكائنة، دون إسراف يف الصياغة أو غلو يف اخليال، خاصة                  

اته أروع وأصدȧ ما وصل إلينا مـن        ني، وعّبر عنها بكل صدȧ لذلك ُعدŉت سج       ةاحلقائȨ عايشها املعتمد معايشة حقّ    
  ".أغمات"شعر املعتمد نزيل 

 وجدانيـة  تـارة، و   ǩقليدية، اليت تعتƎ أداة من أدوات التعبري يف شعر املعتمد بن عّباد             الصورǥوهكذا كانت          
  الشعرية ( العمليات العقلية يف تشكيلها للصورة على مرتكزة حسņية كانت -فكما عرفنا– أما األوىلأخرى؛

 يف كثري مـن      السȮون زعـ العرض، نازعة من    بسيȖة -يف عمومها – التناول   سȖحية،  ....) أو الذوقية،  أو السمعية 
 سـاعدت   ǩشبيȾات واستعارات،  املألوفة من    صور املشاŏة األبيات شأهنا يف ذلك شأن الصور القدƹة، يضاف إليها          

                    Ƈمـن تـشبيه الكـر Ƈعلى نقل معاين الشاعر وأحاسيسه ليصوغها يف قوالب وأغراض دأب عليها العرب منذ القد
  .ة القّد بالغصن املائد،وهكذا  املليǴ بالبدر، ورشاقه والوجبالليث بالبحر، والقوي 

لرǗية باحلدقة، إىل الرǗية بالقلـب، يف حركيـة تتحاشـى           فقد Ɵاوز الشاعر يف تصويره ا     : )الوجدانية(وأما الثانية   
 يف تفسري الرموز، منطلقا يف كل ذلك من ذاتية متجاوبـة            هالتصريǴ لتتعداه إىل الغموض لدفع املتلقي إىل إعمال فكر        

 مـاداتِ ، اليت أنطȨ هبـا اجل     اɍستعارǥ املوحية مع البيئة، متخذا من اخليال أجنحة للتحليȨ يف األجواء، موظفا صورة            
Ćبوساطة  والكائناِتوحاور األشياء ȌيǺوالتش ،Ȃاملكثّفالرم .  
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   على السواء)التقليدية والوجدانية(حميطه، وما يقع Ơت نظره بالصورتني وه ليكون املعتمد بذلك قد عّبر عن عامل
))     Łهر، لو صدرņȂعن ال łȳاŁمȮما انشق الȭ شعر ȼن جعل الشعر صناعةً ولŉعم ȼǊِمثل ȻǾǺņǩـان رائعـا   ، واȮبضاعة ل 

   1)) .عابثاًا، وɍ يłجيدł إɍ  إɍ راǭيƶِ ɍ ńدŊجłلąِرŁمعجبا، ونادرا مستȢربا، فما ǈșنŊكŁ بِِ
من خالل صـوره    ) مرحلة األمري ومرحلة املِلك   ( الصورة يف أبيات استغرقت مرحلتيه األوليني        ǩقليديŉفكان املعتمد   

اليت استطاع خالهلا الشاعر أن ُيِبَني     ) مرحلة األسري (تصوير يف مرحلته األخرية      ال وجداينƋاحلسية، وأوصافه السطحية، و   
عن مكنونات نفسه الشجية، اليت عƎ عنها بَعَبرات هامية، وعواطف ال تنبع إال من قلب شـاعر وجـداينƊ يـدعى                     

  ".املعتمد بن عباد"
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  التشكيل الموسيقيمـستـوى                                          :ثالثا
  :ǩوǞȕة      

 إىل عواطف الناس، وأحاسيسهم، ويستثري اهتمامـاهتم        جهذلك الكالم املو  هو الواسع   هإذا كان الشعر مبفهوم   
 ، كما ها الدائمَ ، وحضورَ ا األساسيةǈ َهبالصور اليت يعّبر عنها واألخيلة اليت ƹد آفاقه إليها فǚن ملوسيقى ذلك الشعر مرتلتَ             

يس الشعر يف اƩقيقة إɎȭ ɍما موسيقيا ǩنفعـل ملوسـيقاȻ النفـوȃ وǩتـأǭر ŏـا                 ل ف  ((يرى ذلك إبراهيم أنيس   
ǡ1))القلو.  

 يف ذلك كتب خمتلفة تبحـث يف        فْتلƍ منذ القدƇ، وأُ    والنقاد   رسنياونظرا ألƵية املوسيقى يف الشعر لقيت اهتمام الد       
ا ابن رشيȨ   م العنصرين اللذين ركز عليه    ؛ بينهما بوساطة الوزن والقافية    هاييزويف عالقتها بالشعر والنثر، ومت    ،ماهيتها  

الوزن أعȚم أرȭان حدņ الشعر وأوɍها بȼ خصوصية وهو مـشتمل علـɂ              ((: باعتبارƵا أبرز أركان الشعر، قال    
  2)).... ضرورǥ، إɍ أن ơتلȤ القوايف فيȮون ذلك عيبا يف التقفية ɍ يف الوزن هلالǢجاالقافية، و

 املتألفـة مـن األوزان   »باملوسيقɂ اخلارجيـة  « تهƹثالن يف القصيدة ما اصطلǴ على تسميـ إذا  ـ فالوزن والقافية  
 يف  ةȩيمة موسيقي  (( على حبور الشعر املختلفة، البسيطة واملركبة وكذلك القافية اليت جند هلا             قائمةالشعرية املعروفة، ال  

ǥيد يف وحدȂرارها يȮǩو ،Ǩع البيȖيمة مقȚية عƵا أȾلتɍا يف دȾم، ولدراستȢ3)) الن.  
   ǈكم هذه املوسيقى اخلارجيةƷعِ و ǐا من أمور ختص الدوائر العروضية، واختيـار        مع عنه فرتروض والقافية، وما ي   ا العَ َمل

لقافيـة واملوضـوع، وعيـوب      األوزان وانتقاء القوايف، والزحافات والعلل، والصلة بني الوزن واملوضـوع،وبني ا          
القافية شريȮة الوزن يف اɍختـصاȋ بالـشعر، وɍ         ((ابن رشيȨ عدŉ  وأƧائها، وحروفها وحركاهتا، لذلك     وايف،الق

  .4 ))يسمɂ شعرńا حƓ يȮون لȼ وزنǆ وȩافية
وملا كانت اللغة العربية لغة موسيقية، وذلك من منظور كثري من الدارسني فǚن البالغيني Ɓ يتوقفـوا عنـد  حـدود               

وهي اليت ال عالقـة هلـا بعلمـي العـروض           باملوسيقɂ الداخلية،   ة هلا، بل تعدوها إىل ما أƧوه        املوسيقى اخلارجي 
والقافية،وإمنا هتتم بالبيت الشعري من خالل حروفه وحركاته، وكلماته ومقاطعه ومجله، والعالقات الناشئة بني تلك               

 هذه املقدرة   تىوذائقته املوسيقية واللغوية، وال تتأ    ،  مهارتهته، و خƎاملكونات، يعمد إليها الشاعر استنادńا إىل موهبته و       
ǈْنإال ملźربة شعرية وجدانية خالّقة أوƟا، وńا شعريا مميزŉِحس .  

 ريؤدي إىل إبراز اجلمال املوسيقي للشعر، وإظهـا       أن  ألجل ذلك اهتم الشعراء، وتفننوا يف استخدام كل ما ِمن شأنه            
جل ƠقيـȨ  أ باملوسيقى الداخلية، واستخدموا أساليب متعددة ومتنوعة من      هبائه على أفضل صورة من خالل االهتمام      

Ȯǩـرار  -الترصـيع -اƨنـاȃ : -على سبيل التمثيل  – امجال مظاهرها وأساليبها يف نقاȓ منه     إتلك الغاية اليت ƹكن     

                                                 
  .17 ، ص 1988 ، 6موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو المصرية القاهرة، ط:  إبراهيم أنيس- 1
 .1/121 ابن رشيق، العمدة - 2
  .442 محمد غنيمي هالل، النقد األدبي الحديث، ص - 3
  .1/135ابن رشيق العمدة،  - 4
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اء فيمـا    من األساليب األخرى، اليت يتمايز هبا الـشعر        اوغُريه...اƩرȭات املتجانسة - Ȯǩرار اƩروȣ  -الȮلمات
  . ِعلمńا أن هذا التمايز ال يكون يف جانب دون اɇخر،بينهم

ضمن أثر املوسيقى الفّعال يف بلورة التشكيل اجلمايل للنص الشعري الذي يتعدى بدوره إىل إحـداث                ن ولكن حىت    
ـ        " املوسيقɂ اخلارجية "هذا األثر يف املتلقي، ƶب أن ƲقȨ تفاعل        ـ  ةالناƟة عـن الـوزن الـشعري وأنظم شكيل  ت

املنبثقة من تركيبة النسȨ املشكƍل للدوال التعبريية انطالقا من طبيعة األصوات، ومـدى             " باملوسيقɂ الداخلية "القوايف
ها فيما بينها،وانتهاءă إىل اجلملة ومستويات تشابكها وƟاورهـا         قانسجامها، إىل ماهية الكلمات،ودرجة تآلفها وتعان     

  .وارتباطها مبثيالهتا
 للشعر إال باملوسيقى بكافة عناصرها وأشكاهلا، اليت تنظم الوحدات الصوتية يف إيقاع يـستفرȟ فيـه                 تىوهذا ال يتأ  

أن إىل  يـه   نبالشاعر شحناته العاطفية، ودفقاته الشعورية،فيندفع املتلقي مع الشاعر متأثرńا، ومستأنسńا، ومتخيالǄ، مع الت            
عƎة عن كل ما خفي يف النفس بفضل براعته وقدرته على صياغة         الشاعر املوحية، وامل   ىهذا األمر ال يتحقȨ إال مبوسيق     

 بقـراءة   ُفتَشكǐقالبه الشعري، الذي تتآلف فيه الصور مع اإليقاع إلنتاج صورة كلية متكاملة ذات دالالت موحية تُ               
  .النص وحماورته

تيه مائة وƦـسńا وƣـانني       بني دف  ّمضالذي ي " املعتمد بن عباد  "من خالل قراءتنا لديوان   سنحاول استكشافه   وهذا ما   
  .، جاءت متفاوتة الطول واجلودة، ومتنوعة األغراض واملوضوعات)مقطوعة وقصيدة ( Ȗȩعة) 185(

ـ نا ظواهر موسيقيةتذه األبيات املختلفة، استوقفهلوبعد استقراء  ـ الوزن، الروي، والقافية إىل جانب   : من مثـل   
  .التصريع، اƨناȃ، التصدير و التقسيم

  
  :وزنـال ـ1

فمن خالل قراءتنا ألبيات الديوان، وجدنا املعتمد بن عباد الشاعر قد استعان لنقل مشاعره ومـا ƶـيش يف                          
 حبرńا مـن جممـوع سـتة عـشر، وهـي            )12(ثنا عشر اة، وكان عددها    رصدره بأوزان خليلية معروفة، ومشهو    

Ȼ، الوافر، الرمل، الرجـǗ     Ȃ، اخلفيȤ وȂƭو  Ȼ، املتقارǡ، السريع  ȻǗ، الȖويل،البسيȔ وȂƭو  ǗالȮامل وȂƭو (عنده
 .) املتدارك واملديد، املضارț، املقتضǢ( من ذلك أربعة منها وهيثنيا،مست)Ȥ واهلǯȂيفخلȻ، املنسرǳ، اǗوȂƭو

 املشارقة من صافية هبلق توضǴ مدى اهتمام الشاعر باألوزان اخلليلية اليت استعملها       ا اجلدول ولعل نظرة سريعة إىل هذ    
  :اźɇك تتوضǴ، ولكنها بنسب متباينة وممزوجة
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  النسبة املǞوية  عدد األبيات  عدد املقاȕع  البحر  الرȩم
 %   22.16  299  41  هǗالكامل وجمزو  01
 %   17.29  174  32  الطويل  02
 %   14.59  191  27  هǗالبسيȔ وجمزو  03
 %   10.81  102  20  املتقارب 04
    %10.27  083  19  السريع  05
 %  06.48  034  12  هǗفيف وجمزواخل  06
 %  04.32  039  08  الوافر  07
 %   03.78  042  07  الرمل  08
 %   03.78  020  07  هǗالرجز وجمزو  09
 %   02.70  09  05  املنسرح  10
 %   02.16  021  04  اجملتث  11
 %    0.54  05  01  اهلزج  12

    
 ، فاملتقـارǡ  فالبسيȔ" الȖويل"للمرتبة األوىل، يليه  " املƜر الȮ "أو فمن خالل هذا اجلدول، يتضǴ لنا جليا تب            

Ȥإىل حبر انته...فالسريع، فاخلفي ăاءǯȂوروده يف أشعار الشاعرة، صاحب املرتبة األخرية من حيث نسباهل .  
 جنده مهيمنńـا  - 1 فيما اطلعنا عليه من دراسات-"الȮامل" أن حبر  ـ بعد هذا ـ   واملالحظة اليت ƹكن أن نسجلها

ار شـع الذي كان صاحب الشأن منذ العصر اجلاهلي، وخباصـة يف أ          » الطويل«ى األوزان األخرى، ومزحزحا حبر      عل
  .القرن اخلامس اهلجري

 الـصدارة يف كـل األشـعار        Ʒتلّ» الطويل«  شأن قبل هذا القرن، ولكن كان         له Ɓ يكن " الكامل"وهذا ال يعين أن     
ألن فيـȼ   ((اليت تتكرر ثالث مرات يف كل شطر، حبركاته الثالثني          " تفاعلنم"بتفعيلته  " الكامل"القدƹة، وكان ƛنبه    

 جريا على عادة الـشعراء العـرب        اجمزوءو املعتمد تاما    ه، وقد استخدم  ƙǭɎǭ((2 حرȭة Ɵ Ɓتمع يف غريȻ من الشعر       
ـ  مقطوعـة ) 41(على نسبة مقارنة باألوزان املتبقية، ويف إحدى وأربعني         أوهي  %) 22.16(بنسبة   صيدة مـن    وق

) 299(تسعا وتـسعني    وقطعة، ضمْتها دفتا الديوان، يف عدد أبيات بلȠ مئتني          ) 185(جمموع مائة وƦس وƣانني     

                                                 
   .198، ص 1988 ، 6 ، موسيقى الشعر  مكتبة األنجلو المصرية  القاهرة ، ط إبراهيم أنيس: ينظر- 1

  .209، ص 1995، الشعر النسوي األندلسي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سعد بوفالقة             و
  .         190، ص 1994 – جامعة باتنة -الة ماجستير، شعر االستغاثة لألندلس، رس وإسماعيل زردومي

  .1/122 ابن رشيق، العمدة ، - 2
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ńمعلقيت عنترة بـن     -ال احلصر –قد ُنِظمت فيه قصائد كثرية جدا، نذكر على سبيل املثال           " البحر"ا، علما أن هذا     بيت 
  .1شداد، ولبيد بن ربيعة

 –دراسة يف العروض وإيقاع الشعر العرŸ، فوجـد هلـذا الـوزن             " سيد البحراوي "أجرى  ونظرا لشيوعه وذيوعه    
 وارǩفـع عنـد األمـويƙ       اƨاهليƜ ،ƙرą عند    أما من حيث شيوعȼ فȮان رابعŁ      ((: يزا، فقال مم حضورا   -الكامل

  .2))ك يف الشعر اƩر أيضاوالعباسيƙ إƂ املرǩبة الثانية Ż األوƂ واستمر هǾȮا يف العصر اƩديث، ورƞا ȭان Ǿȭل
يف ،%)17.29(ارة بنسبة مئوية قدرها من جديد، وهو الذي كان ال يتنازل عن الصد" الطويل"يعود " الكامل "بعدو

  .3- حسب الديوان حمل الدراسة– على مائة وأربعة وسبعني بيتا Ơتويقطعة ، ) 32(ني وثالثني تحنايا اثن
سألłǨ اخلليل بعد أن    : ǯ أن ابن دريد أخȻƎ عن أŸ حاŹ عن األخفȩ Ȉال          الȂجا ((تسميته ما أورده    لسبب  وكان  

ȏالعرو ǡتاȭ عمل :Łس ƁŁǨالميȩ ÝɎويȕ ويلȖال  :ȕ ȼاألنȼائȂأج ȳِبتما ǈ4))ل.  
 فقد يف نسبة شيوعȼ لبحر الȖويلاليس بƜ ƙور الشعر ما يضارț     « " إبراهيم أنيس "ويف أمر شيوع هذا الوزن قال       

 ǡا الوزنجاء ما يقرǾمن ه Ƈالقد Ÿلث الشعر العرǭ 5)).من      
  . 6"معلقة طرفة بن العبد" و" معلقة زهري" و " معلقة امرǛ القيس"ر ح  وقد نظمت على هذا الب

 وهو مـن البحـور ذات       7))دɁ الȖويل مألنȼ انبسȔ عن     ((، وƧي كذلك    البسيȔ  ويأź يف املرتبة الثالثة حبر        
 ويستعمل تاما وجمزوءا ومشطورا، أمـا يف أشـعار          ران مرتني يف كل شطر    كرتتاللتني  ) فاعلنمستفعلن،  (التفعيلتني  

، موزعة على سـبعة     )191(من خالل مائة وواحد وتسعني      %) 14.59(فلم يرْد إال تاما وجمزوءا بنسبة       " املعتمد"
  . وقصيدةمقطوعة) 27(وعشرين

 Ƈية مال«وزن، إىل جانب الوزنني السابقني، فكان من أبياهتم على هذا النظم وقد أكثر الشعراء منذ القدɂاليت » األعش
  ا أيŁȾŊا الرŉجłلǊوهŁلȖِłǩ ǐيقł ودŁاعń   الرŁǢǐȭņ مłرŁǩ ŃحلǊ إنƋريرŃțǈǥ هłودĉĉِ    :مطلعها

  :اليت مطلعها" النابȢة الǾبياين "اليةود
                 ŁارŁا دŁي Łمŉالسǈياِء فǐالعلǈف ǈةŉِدــيŁِد       نŁاَألب łȤاِلŁا سȾعلي ǈالȕو łتŁوǐȩأ  

  .املعروفة »ابن زيدونونونية «الشهرية، و » أŸ متاȳبائية « باإلضافة إىل 
ـ     قُه وزن طر  ، واملكررة مرتني يف كل شطر آخرَ      مفاعيلن ذو التفعيلة الواحدة     Ɯر اهلǯȂ وكان   ة سب الشاعر ابن عباد بن

  .أبياٍت) 05(ونة من Ʀسة مبقطوعة واحدة، ومتك%) 0.45(مئوية تقدر بـ 

                                                 
 . 190 ، 124 د ت ، ص -لبنان–الزوزني أبو عبد اهللا الحسين بن أحمد، شرح المعلقات السبع، دار الجيل بيروت :  ينظر- 1
 .45 ص 1993 علمية ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب  سيد البحراوي، العروض وإيقاع الشعر العربي ـ محاولة إلنتاج معرفة- 2
 .1975 الديوان، رضا الحبيب السويسي، ديوان المعتمد بن عباد، الدار التونسية للنشر، –3
 . 1/122 ابن رشيق، العمدة ، - 4
 .59 إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص - 5
  .ما يليها، و98، 57، 7الزوزني، شرح المعلقات السبع ، ص :   ينظر- 6
  . 1/122 ابن رشيق، العمدة، - 7
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 يف  -نظريـا -يـل  عرض ما ق   ة إعادةǈ فالكتب املختل ظان   املكرورة يف م    املعلومات ذههبد  قصوعلى العموم، فلسنا ن      
  .ه ــاألوزان املختلفة، ولكن هدفنا أن نستند عليها للتأسيس لألحكام اليت تستنبȔ بشأن مدى شيوع الوزن من قلت

اƨمȾـرǥ   حـسبما جـاء يف       1»إبـراهيم أنـيس   « بـه     قامَ اء القدامى من خالل استقراءٍ    الشعرإىل  نا  ْعفنحن لو رجَ  
 الشعراء للوقوف على مدى شيوع األوزان يف الشعر العرŸ القدƇ حىت أوائـل              دواوين وبعض   واألغاينواملفضليات،

  :القرن الرابع اهلجري، والذي خلص فيه إىل
  

Ȥلǘعدد األبيات                الوزن  امل   ȼنسبة شيوع                  
ǥـــــرȾمƨا 

  واملفضليات
  %24 بيت                       الطويل                     5200  

  %19   الكامل                                                        
                                                          Ȕ17 البسي%  

  %36الطويل                            بيت                4500    انـياألغـ
%                     12الكامل                                                            
                                                            Ȕ12البسي%  

       
 وفȨ األوزان املشهورة، املتداولة     قدامى من خالل الوزن بل كان ينظم      املعتمد Ɓ خيرج على منوال ال     َعرفǐنا أن الشاعر    ل

  . سواءاملقطوعات، والقصائد الطوال على حدŖ.....) الطويل، الكامل، البسيȔ،(عندهم 
ƶيب »  فǚبراهيم أنيس« ؛اصةأما فيما يتعلȨ بعالقة األوزان باألغراض، فهذا أمر اختلف فيه الدارسون اǂدثون خب             

:  وكان جوابه  2))........ هل ȭان الشاعر القدƇ يتǺري لشعرȻ من األوزان ما يɎئم عاȕفتÝȼ           ((: عن سؤال طرحه  
 التǺيņر، أو الربȔ بƙ موضـوț الـشعر         Ǿا إن استعراȏ القصائد القدƹة وموضوعاőا ɍ يȮاد يشعرنا ƞثل ه          ((

  .3))رون ويتȂȢلون يف ȭل Ɯور الشعر الƔ شاعǨ عندهمووزنȼ، فȾم ȭانوا ƹدحون ويفاخ
 علɂ الشاعر ساعة ينȖلـق لـسانƃ        ȼأن الوزن ȭان مرǩبȖا بنوț العاȕفة الǩ Ɣستو       ((:  فريى قبله» ابن رشيȨ «أما  

اɍنفعالية الـǩ ƔـسودȻ عنـد        ǩتأǭر بǞǐȖłا وسłرعة وهدوءا أو عنفا Ɯالتȼ         رديقول الشعر، وƲن نشȾد أن لȢة الف      
  .ȳɎȮ......((4ال

  . 5ن اهتما مبوضوع عالقة العاطفة بالوزن اللذْيالوحيدْين"إبراهيم أنيس"و " ابن رشيȨ"وƁ يكن 

                                                 
 . 191إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر، ص :  ينظر- 1
 .176 المرجع نفسه، ص - 2
 .176 المرجع نفسه، ص - 3
  1/122 ابن رشيق، العمدة ، ص - 4
   .53 ، ص 01أدبية فكرية ـ قسنطينة ـ العدد الربعي بن سالمة ، من التعبير الموسيقي في نونية أبي البقاء الرندي ،اآداب ـ مجلة : ـ ينظر  5
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ـ نظرا لطبيعة املوضوع، ةيوال تكون إال نسبـ أما Ʋن، فلكي نصل إىل نتيجة    فسنعرض جدوال يتـضمن األوزان   
من خالل موضـوعات شـاعت يف هـذه         لȖويل، والبسيȔ   الȮامل، ا : الثالثة األوىل اليت نظم فيها املعتمد، وهي      

  :األوزان، كالتايل
        ȏرȢال 

   الوزن
  شعر امللك اɍسري  الرسائل )الشعر الرƧي(شعر املناسبات   الȂȢل

  لȮاملا
  الȖويل
Ȕالبسي  

  %)Ȗȩ   )07.02ع 13
  %)Ȗȩ )05.94عة  11
  %)Ȗȩ  )03.24ع 06

  %)Ȗȩ    )02.16ع04
  %)Ȗȩ   )01.62ع 03
  %)Ȗȩ   )02.16ع 04

  %)Ȗȩ   )01.08عتان02
  %)Ȗȩ    )01.62ع 03
  %)Ȗȩ    )01.62ع 03

  %)Ȗȩ   ) 03.24ع06
  %)Ȗȩ    )05.94عة11
  %)Ȗȩ   )04.86ع 09

  
الذي توازى فيه كل غرضني على حده، حبيث كان الغرض األول " الطويل"إن أول مالحظة ƹكن ذكرها، تتعلȨ ببحر  

 األوىل قد استحوذ على األغلبية من أشعار املعتمد، قاهلا كلها يف الفترة املمتـدة                الشاعر  وهو السائد يف مرحلة    الȂȢل
يف فترة أربع سـنوات     ) امللك األسري (ومتوازيńا مع شعر املرحلة األخرية من حياته        ) ـ Ȼ 477إىل غاية   -هـ 449(مابني

  .قطعة) 11(ممثلة إلحدى عشرة %) 05.94(بنسبة متساوية متامńا )  هـ488- هـ484(
 ǈويل(لة مرة أخرى مع البحر نفسه       ثوتتكرر املماȖـي  و شعر املناسباتيف  ) الƧبنـسبة مئويـة واحـدة    الشعر الر 

  .) Ȗȩع03( -أيضا– اويتسوبعدد القطع والقصائد امل %) 01.62(
مه، ويف شـعر    و الشاعر وغزله وجمونه الذي قضى فيه ُجلƋ أيا         واحدة يف هلǈ   - حسب اجلدول  -فدرجة تواتر هذا الوزن   

 وبؤسه يف سجنه، على الرغم من الفارȧ الكبري بني حالتيه النفسيتني، حالة اإلمارة وامللك والسلطان يف مقابـل                   حمنته
    .حالة األسر والقيد واحلرمان

 ب الشاعر من الواقع إىل الالواقـع  لفكرة القلȨ النفسي، وهرو–فيما ذهبنا إليه ورأينا    –وهذا ما يقف سندńا       
هـي  له اخللود إىل الراحة، ولعل هذه        السياسية إىل فسحة اللهو ومعاقرة اخلمر، مع تفضي         احلروب وشؤون  ةمن وطأ 

  .، وخلعه من احلكمامللثّمنيالوضعية اليت ألّبت عليه الرعية، وساقت إليه 
    1]:الكامل:[ا تعرضنا بالقراءة لقصيدته اخلمرية، اليت مطلعهاملّ -وكنا قد أثبتَنا

ŃِربŁش Ńولقدłن łعǈȖŃسŁي Łǳاŉالر łǨهاوłاَء    رŁِرد ŁȳɎƋȚال ŉدŁم Ńدȩ ǊلŃيƋوالل.  
 فّر كان ي  -يف احلقيقة -ص حياَته الكآبةُ، ألنه   ّغَيْنَعُم بالسعادة بقدر ما تن    -أن الشاعر املعتمد Ɓ يكن حباٍل من األحوال       

 أقـوى   رأس ألنه كان ملكـا علـى        ؛َناَسى Ƶوم السياسة، ومشاكل احلروب    تمن نفسه إىل فترات أنسه لينسى أو ي       
ن فرصة النيل منـها، واالنتقـام مـن         حيŊمعńا فيها، وتَ  طاليت ما قويت إالّ لتجلب مللوكها املتاعب        ) شبيليةإ(املمالك  

 يه أبشع متثيل، فهو كمـا يـصفه ابـن بـسام           دنثّل بأعدائه ومعا  د باǃ الذي نكّل بغريه، وم     ضمؤسسها الثاين املعت  

                                                 
 .69 الديوان، ص - 1
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))...ȖȩǢ  الفت ɂرح        ŃǨثبŁي Ɓ ąلłجŁنة، من رǂغاية ا ɂȾحصيد    نة، ومنت ɍائم وȩ ȼل          ɍو Ǣريـȩ ȼعليـ ŁـِلمŁس ɍو ،
   .1))...بعيد

الذي حضر بنسب متقاربة جدŋا يف      " البسيȔ"، ينطبȨ أيضا على     "الȖويل" عن حبر  هر، فما قلنا  أمومهما يكن من          
على الرغم  ،  )وشعر امللك األسري  ) الرسائل(لشعر الرƧي   الȂȢل، شعر املناسبات، ا   (املوضوعات واألغراض الثالثة    

  .ن بينها، من هلو إىل اجلد، إىل حمنة وأسىّيالبمن االختالف 
قطعـة  ) 13(مثلتها ثالث عشرة    % 07.02هيمنة مطلقة بنسبة    " الغزل"َمَن على موضوع    ْيفقد هَ " الȮامل"أما حبر   

  .ض الغزل وقصيدة يف غرمقطوعة) 58(من جمموع ƣاٍن وƦسني 
من أسرع األوزان إذا سلم من الزحافات، يتالءم وسـرعة الـنفس         ) املقاطع القصرية (بسبب حركاته   " الكامل"وحبر  

 تطلب حبرńا قـصريńا   ال النفسي للشاعر ال سيما يف فترات اجلزع واهللع اليت           عوازدياد النبضات القلبية الدالة على االنف     
 نيȤ الǾي ȩد يشتمل علɂ ولـȼ ولوعـة    أما الȂȢل الثائر الع    ""براهيم أنيس إ"واألمر نفسه مع الغزل الذي يقول فيه      

ومثل هǾا مثل ȭل شعر يـنȚم يف ƭـالس          . ȻفأحرɁ بȼ أن ينȚم يف Ɯور ȩصريǥ أو متوسȖة و أȖǩ ɍول ȩصائد            
  .2..." العبث واللȾو ووصȤ معاȩرǥ اخلمر

ة لشاعرنا بشأن مالءمة الوزن للغرض، ألننا وجـدناه         وعلى العموم، فǚننا ال نستطيع أن نصل إىل نتائج دقيقة بالنسب          
بنسب متفاوتة، معطيńا األولوية للمقـاطع      ) املديد، املضارع، املقتضب، واملتدارك   (ا  يْنِظم يف كل األوزان املعروفة عدَ     

 ȩول الشعر يف جلسات متقȖعة وفترات متعددȮǩ ǥون فيȾا الـنفس          (( ألن   ؛ الطويلة بالدرجة األوىل   لىالقصرية ع 
  . 3))علɂ حاɍت متباينة

وهذا سـبب   " لكاملل"سه وبؤسه، لذلك كانت الغلبة يف األوزان        Ʋوهذا ما ƹثل حياة الشاعر يف أيام سعوده، وأيام          
  .، وعلى حالة القلȨ اليت تسم شعره بصفة عامةمربة، اليت ال تستقر على أوثّآخر دالƌ على نفس الشاعر املت

 هذه املوسيقى فنجد غلبة املقطعات القصرية على أشـعاره          Ȩ يف كل هذه األغراض، ووف     س الشاعر فǈأما فيما يتعلȨ بنَ   
قطعة ، كان أقلـها     ) 185( يبلȠ مائةǄ وƦسńا وƣانني    -حمل الدراسة –فǚذا كان عدد املقطوعات والقصائد يف الديوان        

مقطوعة، مقابل سـبع وثالثـني      ) 148(بيتńا واحد وأكƎها أربعني، فǚن عدد املقطوعات منها مائة وƣان وأربعون            
  %.20، وللثانية %80قصيدة فقȔ، أي بنسبة مئوية لألوىل ) 37(

املقȖوعات ȩيمة فنية عالية، ألŒا ǩنجم غالبńا عن ȕبŃع مرهȤ أصيل، وǩنبع عـادǥ مـن                ((فهذا العدد يعطي لتلك     
صورǥً لǾات الشاعر وانفعاǩɍـƟ     ȼربة صادȩة معيشة، Ʒس الشاعر أعماȾȩا وأبعادها، لǾلك فȾي غالباً ما Ȯǩون             

   .4)).النفسية، ưا ƶعلȾا أȭثر صدȩًا يف التعبري وأȩرǡ إƂ الرȩة يف التصوير

                                                 
 .24، ص 2/1 ابن بسام، الذخيرة، - 1
  .178 إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص - 2
 .189 المرجع نفسه، ص - 3
  .221 محمد مجيد السعيد، الشعر في ظل بني عباد، ص - 4
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ولبيان ذلك نعرض اجلدول الكامل املوضǴ لنسبة املقطوعات والقصائد بعدد أبياهتا من خالل أغراض وموضـوعات                
  :الديوان كالتايل
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  نسبتـȾا  عدد القصائد  نسبتȾا  عــدد املقȖوعات

  % ȩ   20صيد37ǥ  %80  مقȖوعة   148
        

  :القافية والروي -2
 تعريف اخلليـل بـن أمحـد الفراهيـدي                لقد اختلف القدماء واǂدثون يف تعريف القافية، ومن أشهرها        : القافية *
القافية من Ǔخر حرąȣ يف البيǨ إƂ أول ساȭن يليȼ من            ((قائال": العمدة"يف  " ابن رشيȨ "الذي أورده ) هـ175 ت(

  Ȯǩون مرǥ بعـȭ Ȑلمـة      -وهو الصحيǴ - الساȭن، والقافية علɂ هǾا املǾهǢ     لȩبلȼ مع حرȭة اƩرȣ الǾي ȩب     
 ƙلمتȭ ǥلمة ومرȭ ǥ1))ومر.  

ت مـن   شـȖر أو األبيـا    ليسǨ القافية إɍ عدǥ أصوات ǩتȮـرر يف أواخـر األ           ((فيقول فيها " إبراهيم أنيس "أما
،ǥالشعريةالقصيد ɂا من املوسيقńا هامăءȂون جȮا يǾررها هȮǩ2))و.  

                                                 
  .1/135 ابن رشيق، العمدة، ص - 1
  .246، موسيقى الشعر، ص  إبراهيم أنيس- 2
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   واإلطالȧ .   أي ما كانت موصولة مȖلقة، وهي ما كانت غري موصولة، أومقيدǥإما : وتكون القافية على نوعني
 هـذه   د يكون مرتبطا بسكون الروّي أو حركته، وهلا صفات خاصة ƶب مراعاهتا، فǚذا ختلفـت إحـدى                يأو التقي 

   .الصفات نتج عيب يف القافية
 بنـسبة كـبرية تقـدر       القافية املȖلقـة  وإذا تتّبعَنا هذه القوايف وأنواعها من خالل ديوان املعتمد بن عباد جند غلبة              

 القليلة التـواتر    القافية املقيدǥ وقصيدة، يف مقابل    مقطوعة) 167(تضمنتها مائة وسبع وستون قطعة      % 90.27:بـ
  .قطعة) 18(خالل ƣاين عشرة من % 09.72بنسبة 

           źɇمرتبة كا ź03( بـثالث    الرمـل قطع،  ) 04(بأربع  السريع  : أما البحور اليت استخدم فيها القافية املقيدة فتأ (
 اŎتـث فاملتقارǡ و ،  )02(بقطعتني  اخلفيȤ  ، مث   )02( بقطعتني   فمجȂوء الȮامل ) 03( بثالث   الȮاملقطع، يليه   

) 11( بــ إحـدى عـشرة        لȢـȂل ا:طعة واحدة، موزعة على أغراض خمتلفة هي      ، كل وزن بق   والرجȂ والȖويل 
 ، كل منها بقطعة واحـدة     اخلمر، واملدǳ، واملȖريات  : ا موضوع   مقطع، يليه ) 03(بثالث  النصǴ واƨواǡ   و،قطعة
  . بيتńا) 11( عشر بقصيدة تتكون من أحد الفǺروأخريا

 ة على األوزان واألغراض املتعـددة     ألرقام املتباينة، واملوزع  أما املالحظة اليت ƹكننا استنتاجها من خالل هذه ا          
  :فتتمثل يف

 ألهنا قليلة الـشيوع يف الـشعر        ؛ إالƋ قليالǄ، جريńا على عادة الشعراء القدامى       املقيدǥأن الشاعر Ɓ يستعمل هذه القافية       
 Ÿبعامة–العر- ًɍأو.  

 شكل مقطوعات قصرية، من بيت إىل ستة أبيات، يتضǴ فيها           ، أن كل هذه األبيات املقيدة القافية قد وردت يف         ǭانيńاو
ة، باستثناء قصيدة واحدة وردت     بأثر البيئة األندلسية املترفة من حيث خفة املقطوعات وعذوبة املوسيقى الراقصة الطر           

بأحد عـشر    الشاعر   ُسفǈيف موضوع الفخر باجملد العبادي، ومبلوكهم املشهورين، وحبكمهم الطويل، اليت طال فيها نَ            
  .بيتńا) 11(
) 11( بأحد عـشر     - كما أشرنا  –كان الغزل   ) املقيدة(أن الغرض الذي استحوذ على هذا النوع من القوايف          : ǭالثًاو

  ].الرجز[مقطوعة، من مثل قول املعتمد 
ŃرŁمǈȩ اŁي ǐلŁا، بńبȭŃوǈȭ يا     Ńِمن البشر źŁوǐفŁا صŁي!  

  !      يŁا رŁشŁأǐ إذǈا نǈȚŁـــرŃ  غǊصŃنńا ِإذǈا مŁشɂŁ        يا                             
  !لǾي   شŁدŉ وǭاȩًا إذǐ فǈتŁـــرŃ            يا رŉǡŁ اللƋحȘِ ا  

  ك السŉمŃعł ِمنņي والبŁصرÝŃ           مƓ أǊدŁاوɁŁ يافǈـدŁا       
  ɁوŁح ŃنŁادي مŁǘǊما ِبف           ŁصŁا فيك من خŁــ   ِبمŃر!  

يليه " السريع"الحظات تلك املتعلقة بالوزن الذي َضمŉ هذه القوايف املقيدة القليلة، إذǐ جند اهليمنة كانت للوزن                 امل رابعو
  .والرجز والطويلجملتث ه، مث اخلفيف وبعده املتقارب واوǗ، فمجز"فالكامل" "الرمل"



  في شعره          مستويات البناء الفني.......................................... ...................................لثاالفصل الث

 121

فية فǚن بقية األوزان، كان تواترها طبيعيńـا        قليل الورود يف هذه القا    " إبراهيم أنيس "الذي ƶده   " حبر السريع "فباستثناء  
،Ÿطبيعة الشعر العرǐثر..((:  يقولإذȮǩخر، وǓ رƜ ņأي ȧفوǩ ر الرمل بنسبةƜ القافية يف ȻǾـ ه  ȭمـا  وهǾا البجر 

ـ نفاǓأشرنا  : بنـسȩ Ǣليلـة يف Ɯـور مثـل    هـȻǾ القافيـة   ƟيƜ  ǜر الȢناء يǭǘرȻ املȢنون وامللحنون، وȩد  
،Ȃويل،الرجȖاملالɁيف البحور األخر ȳنعدǩ ادȮǩالسريع، و ،ǡ1))تقار .  

 جند حضور البحور ذات التفعيلة الواحدة، مثل الرمل         -عموما–فمن خالل هذه األوزان املستعملة من قبل الشاعر            
، بنسبة تتقارب مع البحـور      )مستفعلن(، والرجز   )فعولن ( املتقارب   ، باإلضافة إىل  )متفاعلن(، والكامل   )فاعǩɎن(

  ). تث، الȖويلاخلفيȤ، اŎ(ذوات التفعيلتني مثل 
 أن املعتمد الشاعر نظم يف األوزان اخلليلية بأنواعها، مبا يف ذلك البحور القليلة االستعمال الـيت                 مفادها  خرج بنتيجة نل

 ووجدانية   تقليدية ة يف قوالب فنية   قف لينقل بذلك دواخل نفسه، ويصور موا      ) لن فاعǩɎن  عمستف(تث  اŎمثل هلا ببحر    
  . شعراء املشارقة الذين سبقوهشأنه يف ذلك شأن

ـ     ضرت يف ديوان  اليت ح القافية املȖلقة   أما    وسـبع وسـتư     ƙثلة ملائـةą  % 90.27:  الشاعر بنسبة مئوية مقدرة ب
    2]:الȖويل: [كقول الشاعراملȖلقة بالياء  منها ؛مقطوعة وقصيدة، فقد كانت متنوعة) 167(

ōيŁح ǈɍاِنأǈȕŃر ي أوǐȮŁا بŁأب ŁǢǐِبِشل       ŉنłȾǐلŁسŁو :ÝِريŃدǈما أǈȭ الŁالِوص łدŃȾŁع ǐلŁه  
 
      3]:البسيȔ: [، كقولهاملȖلقة باأللȤو

ǈانȭ ما ŁاكŁيŃنłيف د ŁكƍȚŁِبح ŃعŁنȩا    اŁانǈȕŃأو ŁǨǐȩŁارǈك إن فŁسǐنف ņȂوِع  
   4]:الȮامل: [، مثلواملȖلقة بالواو

ŉبłِك رŉأن ŁرŃيǈِت هجِري غŃرǈثǐȭماأ      łورłأم ŉا عليŁانŁيŃِك أحŃتǈفǈȖŁع!  
  5]:الȖويل[:  كقول املعتمد،متحرȭة ȩافية مȖلقة ŏاءو

łȼłاسŁنȭِ وِعيǊلłا يف ضŁَيŃبǈș łȳأŃسǈأǈأ    ŃدŁوبŁرŁمŁǩ ąȳاÝłȼłاِلعȖŁاِدي مǘǊيف ف   
  6:]السريع [: كقولهِبŁȾاءą ساȭنةوأخرى 

Łِلمǈف Ƌɍوإ łدŃعŁِلي ب łȤŃصŁǩ Ńمǈل      ǈأ ŃمǈلŁرŃȻŁرŁهŃوŁا جŁȾاِنŁوŃنłيف ع Ý!  
  .، يدل داللة واضحة على نزعته التقليدية الصرف للقافية املȖلقة بنسبة أƎȭوعلى العموم، فاختيار الشاعر    
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  :الـروي*
ويلـزم يف   .... قصيدة سينية، أو دالية، أو نونية،       : وهو احلرف الذي ُتبƖ عليه القصيدة، وتنسب إليه، فيقال                

  .آخر كل بيت منها
» إبراهيم أنيس «فكل احلروف اهلجائية ƹكن أن تكون حرف روّي، إال أن ورودها يقع بنسب خمتلفة، لذلك قسمها                 

 Ÿإىل أربعة أقسام–لشيوعها يف الشعر العر:  
   امليم الراء، الȳɎ، : حروƟ ȣيء رويا بȮثرǥ وإن اختلفŃǨ نسبة شيوعȾا يف أشعار الشعراء، ǩلك هي  ): أ(  ((

           ƙالع ،ƙالنون، الباء، الدال، الس.  
)ǡ:(   لك هيǩو ،țة الشيوȖمتوس ȣيم:  حروƨاء، الفاء، الياء،اƩا ،ǥȂاهلم ،ȣاȮال ،ȣالقا.  
  .الضاد، الȖاء، اهلاء، التاء، الصاد،الثاء: حروȩ ȣليلة الشيوț ): جـ(
  1))..، اخلاء، الȂاي، الȚاء، الواوالǾال، الƙȢ: حروȣ نادرǥ يف ƭيȾǞا رويŉَا   ): د(

 ذلك نعرض    متاشيا مع شعراء العرب القدامى، ولكي يتضǴ       ا ،  اختيار لديوان، وجدنا الشاعر خيتار رّويه    وبعد قراءتنا ل  
جاء املختلفة رويا لقصائده، مع ربطها بالبحور الثالثة األوىل اليت شكّلْت معظـم أوزان              يف جدول ورود حروف اهل    

  : أشعاره
ـال  البحـــــــــور

ــ
  رȩم

ņالروي ȣحر 
عدد املقȖوعات 
  والقصائد

نسبة ورود 
 ȣحر
  الروي

  البسيȔ الȖويل  الȮامل

  09  04  05  18.91  35  الراء  01

  03  07  06  16.75  31  الدال  02

  02  04  05  09.18  17  امليم  03

  01  03  04  07.56  14  الباء  04

05  ȳɎ02  02  01  07.56  14  ال  

  03  00  05  07.56  14  النون  06

07  Ȥ00  00  04  04.86  09  األل  

08  ƙ00  03  03  04.32  08  الع  

  01  02  01  03.24  06  اƩاء  09

10  ƙ02  01  01  03.24  06  الس  
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11  ȣاȮ01  00  02  03.24  06  ال  

  00  01  01  03.24  06  اهلاء  12

13  ȣ02  00  01  01.62  03  القا  

  01  01  01  01.62  03  الياء  14

  00  00  01  01.62  03  اƨيم  15

  00  01  00  01.08  02  التاء  16

  00  00  00  01.08  02  الصاد  17

  00  00  00  01.08  02  الضاد  18

  00  00  00  01.08  02  الفاء  19

  00  00  00  00.54  01  الثاء  20

  00  00  00  00.54  01  الȖاء  21

  00  00  00  00.54  01  الواو  22

  
  اخلاء، الǾال، الȂاي: شاعر حلروف اهلجاء الستة اɇتيةلنظر إىل اجلدول نالحȘ أول وهلة عدم استعمال الفبا
  . ƙ، الƙȢ، الȚاءشال

  روف ـهذه احلورود  دŊ قلةǈُرجميئها رويا، ويف الوقت نفسه ال َي نادرة» إبراهيم أنيس«وهي احلروف نفسها اليت عّدها 
 ورودهـا يف أواخـر      نـسبة  إىل    ُيرجع ذلك  إمناقل األصوات أو خفتها كما يذهب البعض، و       ثأو كثرة شيوعها إىل     

رة وروده  ند القليل الورود، على الرغم ِمن أّنه ال يتطلب جهدا عضليا يƎّر             »الȂاي«رف  حبكلمات اللغة ممثال ذلك     
  .1اǄروّي

 بنـسبة الـراء   حرفا، يتـصدرها    ) 22(وأما حروف الروي اليت أوردها الشاعر رّويا فكان عددها اثنني وعشرين            
هذا احلرف يف الديوان على أشكال متعددة حبـسب         ورد  وقد   مقطوعة وقصيدة ) 35 (خبمس وثالثني % 18.91

 مقطوعات وقصائد، وجـاء مفتوحـا       )06(  فورَد مضموما موصوال بالواو يف ستō      ؛احلركات اليت تؤثر على نطقه    
جاء يف  و.  مقطوعة وقصيدة  21 منها، ومكسورا موصوال بالياء يف إحدى وعشرين         )05(موصوال باأللف يف Ʀٍس     

  . واحدة)01( وكان يف قافية مقيدة يف مقطوعة )02(قافية أخرى مطلقة هباء ساكنة مرتني 
Ȩال الراءونط Ćǈت مكسورة يوجهها وجهة Ȩبينما مع الفتحة والضمة، فيتوجه النط ،Ȩو التفخيم " بالراء"رقيƲ.  
   2.، جمهور، فموي، منفتǴوي مكّرر، بني الشدة والرخاوةثأنه حرفćُ ل: من صفاته الصوتية" الراء"و
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 يف الشعر العرŸ، ُيقال عن التوايل حسب تواترها يف اجلدول السابȨ من             ه شيوع ثرةك من   ويŖَركǈ" الراء"وما قيل عن    
إبراهيم " صالحية عن غريها، وبالرجوع إىل تقسيم        اŕيفكلها حروف تصلǴ روَ   اء، الȳɎ، النون    بالدال، امليم، ال  : مثل
ادها أن املعتمد بن عباد Ɓ خيرج ذوقه عـن          فقف على حقيقة م   نف من حيث قلة أو كثرة شيوعها        هلذه احلرو " أنيس

 ألنه Ɓ خيرج على عـادة الـشعراء         ؛ذائقه الشعراء الذين سبقوه، وإن كانت البيئة خمتلفة، والظروف والعوامل متباينة          
  .العرب يف استخدام حروف الروّي

 بداية العّد التنازيل حلرف الروي مـن الكـثري          -حسب اجلدول –على ذلك   ومن املالحظات الواضحة الداللة          
، اليت تبدأ   املتوسȖة اɍستعمال ليترك اجملال للحروف    " السƙ" إىل   "الراء"موعتنا األوىل من    جماالستعمال، والذي ƹثل    

 »التاء، الصاد، الـضاد، التـاء      «: ، واليت منها  القليلة الشيوț ، انتقاال تنازليا إىل     "اƨيم" وانتهاء إىل    "الȮاȣ"من  
  ".لواوا"رف حبوصوال إىل النادر جميئها رويĆŉا ممثلة 

 اليت يتماشى تواترها تبعـا لكثـرة ورود الـروي إىل            -النموذجية–واألمر نفسه يالحȘ مع األوزان الثالثة األوىل        
  . متوسطها، فقليلها، مث نادرها

  . أمامنا يوضǴ ذلك كانواجلدول الذي
ل إن الشاعر املعتمد بن عباد قد نظم قصائده ومقطوعاته على حروف اهلجاء اليت نظم فيها شعراء العرب                  وصفوة القو 

  .ايŋ حرفا، وأƵل باقي احلروف الستة اليت يندر جميئها رو)22(مجيعا، وكانت عنده اثنني وعشرين 
تمدا على وحـدة البحـر، ووحـدة    كما جاء أغلب شعره وبنسبة كبرية جدا على القافية املطلقة ƛميع أوصافها مع    

  .القافية، مع التنويع يف الروّي كما فعل سابقوه
  
  :  التـصريـع ـ3

ǩـصيري مقȖـع     ((التفت النقاد يف القصيدة العربية، وهم يبحثون يف الوزن، إىل أƵية التصريع البالغة، وهو               
 النقاد والدارسون، واختلفوا    هيته Ơدث عن   ونظرا ألț((1.  Ƶ األول يف البيǨ األول من القصيدǥ مثǐل ȩافيتȾا        ااملصر

 فأما التصريع فȾو ما ȭانǨ عروȏ البيǨ فيǩ ȼابعـة  لـضرǡ              (( يقول فابن رشيȨ    ؛ بعض االختالف  هيف Ơديد 
  .Ȃ((2يادǥبǩنقȌ بنقصȼ وȂǩيد 

 إال حـازم    -فيمـا نعلـم   – من النفس بطالوته Ɓ ُيِثرهـا        ه وموقع - التصريع - إال أن احلديث يف مجاليته    
فǚن للتصريع يف أوائل القصائد Ɏȕوǥ وموȩعńا من النفس ɍستدɍهلا بȼ علɂ             ((، الذي يبني ذلك يف قوله     ينقرطاجال

ناسبة Ơصل هلا بازدواǯ صبƔȢ العروȏ والضرǡ، ومتاǭـل مقȖعȾمـا، ɍ            ملȩافية القصيدȩ ǥبل اɍنتȾاء إليȾا، و     
   .Ơ((3صل هلا دون ذلك
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ل قدرة الشاعر، ومذهب الشعراء املطبوعني اجمليدين، وبـه يتميـز الـشعر عـن     دلي-عند النقاد ـ  ويعتƎ التصريع
النثر،وأجازوا تكراره يف القصيدة نفسها بعد البيت األول إخبارńا باخلروج من قصة إىل قصة أو من وصف شـيء إىل                    

  ريع يف موضعه إال أن من الشعراء من أغفل التص.وصف شيء آخر، دون اإلكثار من ذلك حىت ال ُيَعدŉ تكلفǄا 
  .1 استدركه يف اźɇ من األبياتمث

من جمموع قصائده اليت تبلȠ مائـة وسـتا         % 55.13 فقد بلȠ نسبة     الشاعر املعتمد بن عباد    عند   التصريع أما      
 تتشكل من اثنني وسبعني     102 مقطوعة وقصيدة، فكانت القصائد واملقطوعات املصّرعة مائة واثنني          156وƦسني  

قصيدة مصّرعة، قبلت مجيعها يف شىت األغراض اليت َنظم يف موضوعاهتا           ) 30( مّصرعة، مقابل ثالثني     مقطوعة) 72(
   .2]البسيȔ:[عتباǄ متفاوتة، ومنها ما قاله يف أبيه مستالشاعر، وِبنَسٍب

ŁǘǊف ŃنƍȮŁاسłرǈȮالِف ȼب ǢŁهǐǾŁǩ ǈɍ ŁكŁد    ÝłرǈǾǈƩوا ƌالبث ŁكŃيǈلŁع łعِيدłا يǈاذŁم!  
يالت احلـشو   ع باإلضافة إىل تساوي باقي تف     ،)فǈِعلǊنŃ( التام ذي العروض والضرب املخبونني       البسيȔوزن  فالبيت من   

  ).مستفعلن، فاعلن مستفعلن(
كان سببه تفاعله مع املدلوالت األخـرى كالـصوت         ) اǈǾǈƩرł، والِفǈȮرł (فهذا التناسȨ اإليقاعي للتصريع بني كلميت       

 اǂـالّة بانبـساȓ   -البسيȔ-يالت الوزنعاجلّدية، والكالم املوزون الذي ورد يف تفواجلملة، اليت تعƎ عن موقف فيه  
مما حدا ƛـل    "البسيȔ" لبحر ائزتني امل ني الصفت ؛يضاف إىل ذلك حسُن الذوȧ والطول     ،  احلركات يف َعروضه وضربه     

  .الشعراء العرب النظم على منواله
قد أحدث جرسńا موسيقيا بديعńا، جعله بـالنفس        ) احلذر(ه  وبني ضرب ) الفكر(وال شك أن التطابȨ بني عروض البيت      

الذي كـان   ) الراء(، دون أن ننسى مجالية حرف الرويō        "حازم يف منهاجه  "كما عƎ عنها    ،طالوة ألذّ   أكثرأعلȨ، و 
 توقيعـه    حـسن  مقطوعة وقصيدة، يزيد من   ) 35( عƦ Ǝس وثالثني     %18.91حضوره يف الديوان حضورńا مميزńا      

اليت تعـد  ـ خيم، واالستعالء، على الرغم من أن املعتمد االبن يف هذه القصيدة  فة اليت توجهه وجهة التحركة الضم
كان يف موقف املستعتب ألبيه بعد غضبه عليه وƠسس هنايته على ـ بيتا  ) 40(الوحيدة األطول يف الديوان بأربعني 

اونه، إالƋ أن اخلطاب املوّجه من قبله ألبيه كان مـن           هت– فيما ُيقال    –منهزمńا، بسبب   " مالقة"يديه بسبب خروجه من     
    .∗. ألنه يعلم جيدńا مدى بطش أبيه بغريه، ولو كان ولده؛موقع قوة حىت ال يوƵه بأنه أخطأ ويستحȨ العقوبة
 الذي تكرر يف البيـت      الȮاȣ يعضده يف الصفة حرف      -الشاعر-فهذا اخلطاب اجلّدي، الذي ينم عن قوة املستعتب       

ŉاملصر     Ņبية الصوتية، من تصريع متـزن رنـان       ،  وحينما تتظافر هذه السمات األسلو      ع أربع مراٍت، وهو حرف شديد 
طـالع  مبووزن وقافية موحدة، وحرف مكرر دالّ على مدلوالت يقتضيها السياȧ، فǚمنا ذلك كله دليل اعتناء الشاعر                 

  .قدامي الفين، واملعنوي معńاالقصائده Ơقيقا ملطلب 
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ـ  الغزل َنظم املعتمد الشاعر أبيات على وزن كامل التفعيالت، متكامل  ويف جمال    ة  النغمات Ơدثها توقيعـات التفعيل
  1] الكامل  [:)  ثالثون حركة( والكامل احلركات متفاعلن

ŁادŁرŁȢǐال ɁŁاارŁمŉتȮŁيت ǐأن ŁȳاŁور Łȳ    ŁوأبɂŁلس łد ǊموِعانŁفت ȼŁمƋلȮا .  
  :وزع على التفعيالت اɇتية يتهوبالرجوع إىل البيت عروضيا جند

   متفاعلن متفاعلنمłتŁفǈاعلن     متفاعلن متفاعلنمłتŃفǈاعلن
 متساوية احلركات والسكنات عدا أول تفعيلة يف احلـشو  - مبا يف ذلك العروض والضرب–فكل التفعيالت     

  ).متŃفاعلن=مłتŁفاعلن(اليت جاءت مضمرة 
 يف -أيضا-ود اليت وردت بكثرة، كما وردتُد يف املت متثل فقد املصّرعأما الظاهرة اليت تستدعي االنتباه يف هذا البيت   

   .2]الكامل:[يقول الشاعرفاألبيات التالية األخرى، 
  وأŷ ِلسŁانǊ دłمłوعȼ فǈتȮلƋمــــا  يŁتȮتŉمادŁارɁŁ الŁȢراŁȳ ورŁاȳ أن     
    łȼـŁذاعǈأǈف łȻŁجدŁو ɂǈفŃخǈا وأłلوŁو  رحłجŊالش ćاءŁنمŁجłا ومńحōرŁصłم ŃمŁاـِجم  
   مłعŃِلمŁـــارșِحتŁǩ ɂŉراَءɁ للنŉوا  وŃبǭłȼł رłȾłǩŃمŃ و اللƋيŃلǊ غǊفǐلǆيŁوسŁا    

 بالواو، يسمǴ لنا بتصور حالة الشاعر املعذّبة، فتنقـل هـذه            فاحتواء البيت األول على سبعة ُمدود باأللف، وواحدٍ       
"Ȥزفراته وحسراته، وتصور آهاته وأناته       -خباصة–" األل )Ɂا -دار ȳراȢل- ȳتما - راȮيت - ŷلمـا  - لسان - أȮفت  (

ـ  لتمد حرف امليم َمـدŋ    ،  واألمجل يف هذه األلف كوهنا جاءت خامتة لتفعيلة العروض والضرب كليهما           Ʒ بـه   سنا 
وته إليصاله إىل املتلقي، كما نالحȘ تغيري        صَ ِلْص وَ ه النفس يف قافية مطلقة، أعطت الشاعر حريةǈ       لالسماع، وتطرب   

منوعńـا يف   )  Ȯǩلما ويتȮتما  (وبعدها يف   ) راȳوالȢراȳ  (لف مع امليم بالذات، إذ جاءت قْبلها يف كلميت          مواقع هذه األ  
 ǐمتوضعها خلǄا السيما إذا ما عدنا إىل األفعال املاضية السابقة                قاńدث مفهوما دالليƷ الذي źللتوازن الصو )  ،ȳرا ،Ɂدار

ŷاليت تشكل وحدة نفسية ُيكمل كل عنصر منها ا        ) أɇ   يداري   خر، ففي الوقت الذي   ȼالشاعر  فيȼو غرام ، ȳأن  يـرو 
اءمة األصوات لبعضها، مشكلة ألفاظǄـا ذات       و مع م  ةتظافرميف صورة تشخيصية بديعة     ǩأŷ دموعȼ فتفضحĉ  ،    ȼهيسر

املكـررة  ) متفـاعلن (فاجلمل يف مقاطع موسيقية على وقع       ،فالكلمات  ،دالالت عاطفية قوية، محلتها هذه األصوات       
   . أمكن االستدالل به على قافية املقطوعة ُمَصرŉٍع أولǈبيٍتِبث مرات يف كل شطر، ثال
  :  التصديـر ـ 4

 علɂ صـدورȻ، فيـدلǎ بعـضȼ علـɂ          وهو أن يłردŉ أعجاز الȳɎȮ     (( ير بقوله دالتص" ابن رشيȨ "يعّرف    
،ȐبعŃسŁـ      وي Ǩ الـǾي يȮـون فيـłȾ    ȼل استǺراȩ ǯوايف الشعر إذا ȭان Ǿȭلك، وǩقتضيȾا الصنعة ويȮسǢ البي

Ǌأņŏ،ةǥوɎȕمائية و ȻيدȂرونقًا وديباجة، وي ȻسوȮ3)).وي    

                                                 
   .36 ـ الديوان ، ص  1
 .36 المصدر نفسه، ص - 2
 .2/8 ابن رشيق، العمدة، - 3
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 الكلية بترديد لفȘ من األلفاȗ يف البيت        صوتية اخلاصة باملقطع، وتكون صورته     جنس من األجناس ال    -إذǄا-فالتصدير
 خمصوص بالقوايف، وهذا هـو     الشعري، على أن يكون اللفȘ الثاين مضبوȓ املرتبة، ألنه اليقع إال يف آخر البيت، فهو              

  . 1"الترديد"الفرȧ بينه وبني 
ǃ2 املعتز التصدير إىل ثالثة أقسام بنلذلك الغرض قسم عبد ا:  

  . كلمة من النصف اɇخرما يوافȨ آخُر كلمة من البيت آخَر: أحدƵا -
 . كلمة من كلمة من البيت أولǈما يوافȨ آخُر: اɇخر -
 .لبيت بعَض ما فيه كلمة من ا ماوافȨَ آخُر:الثالثو -
  وبعد قراءة ديوان املعتمد بن عباد وجدنا هذا اجلنس الصوź املعتمد على املوسيقى اليت تربȔ القافية مبا قبلها      
  ).الثانية( مهما اختلفت مرتبة اللفȘ األول، ومهما تغريت صياغتها مقارنة مبثيلتها و

تـه  Ʒت به قر  د رشيȨ، يستوقفنا بيت املعتمد الذي جاء ضمن ما جا         الذي أورده ابن  " عبد اǃ بن معتز   "وتبعńا لتقسيم   
فمن ن أنه Ɓ يتخذ الشعر حرفة وصنعة،      اد ذلك النقاد، وشهدوا للشاعر بالتƎيز عند ذوي التمييز، على الرغم م           جواست

  : 3] الكامل:[ذلك قوله
  ولǈ عłقǊولǊفالعŁقǐلǊ ِعنŃِدي أن łȂŁǩ   ِبالǐعŁقǐِل ŃȂŁǩدŁِحمł اهلǊمłوłȳ علɂ اƩشŁا

  - كما يراها ابن املعتز- ƹثل الصورة الثانية للتصدير"الȮامل" وزنفهذا البيت املوزون
، إذ وردت   )العقـل (الواردة قافية للبيت تكررت باملعƖ نفسه، ولكن بصيغة ختتلف عن األخـرى             ) عقول(فكلمة  

  ). لفǈْع(وزن ، بينما جاءت الثانية مفردة ب)فُُعول(األوىل يف حال اجلمع على وزن 
أي بـني   : ة من البيت بعض ما فيه     موافقة آخر كلم  – من ناحية الشكل األخري املشار إليه        -هنا-وقد يؤخذ التصدير    

  ).العقل وعقول(
فالعقـل عنـد    .  إذ يبدأ البيت باللفظة اليت ينتهي هبا       ؛لقةغ ألن البيت فيها ƹثل وحدة من      ؛ثرنا الصورة األوىل  آإالّ أننا   
  .هي هبالفظة اليت تنتالعقل يف هذه الدائرة اليت تبدأ بالهذا  أن يغيب -عنده–ب اهلموم واألحزان، واحللّ،هو سبالشاعر

وليس هذا املعƖ الذي Ʒمله هذا البيت ƛديد علينا، فقد سبȨ وأن أشرنا إىل أن الشاعر كان يف كل مرة يعّبر عـن                       
ـ            إىل الال  - وهو األمري، وامللك   -فراره من واقعه املعيش       ذǐواقع، معƎا بذلك عن قلقه النفسي الذي بات يطـارده ُم

 -تقدعفيما ن –عرف السلطان ومتاعب احلكم، واألبيات اليت تسبȨ هذا البيت األخري تقف دليال على ما نذهب إليه                 
   4]:الȮامل[

  !واغǐنŁمŃ حيŁاŁǩكŁ، فالبŁقǈاءǈȩ ćِليـلǊ  لǊعلƍلǐ فǊـŁǘادŁكǈȩ ŁـدŃ أبŁـلƋ عŁِليـ
  !ِويـلǈȕǊَ:  حŁقǎا أنǐ يłقǈالǈانǈما ȭ   نƋ عłمŃرŁكŁ ألłȤǐ عاȭ ąȳاِمـلąلǈـوŃ أ

                                                 
 .2/3المصدر السابق، : ينظر- 1
 .2/8المصدر نفسه، :  ينظر- 2
  .66 الديوان، ص - 3
 .66 المصدر نفسه، ص - 4
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ŉالر ŁوŃحŁن ɂŁاَألس Łِبك łودǊقŁا يǾȭدأɁ  Ǌمـولłش ǊلŃمŉوالش ćłودłع łعودǊوال!Ý  
ŁـوŃنŁع ŁكŁسǐفŁن Ŋـمǈاهل ŁِبيكŁتŃيس ɍǥ   ǊِقيلŁص ŁكŃيŁدŁيف ي ćłȤŃيŁس łȃǐأȮالŁو!  

łاهلم łِحمŁدŃȂŁǩ ِلǐقŁاِبالعŁشǈƩا ɂǈلŁع łȳو    Łǩ ǐِدي أنŃِعن ǊلǐفالعقǊـولǊقłع ǈولłȂ!  
ال التصدير، عند املعتمد بن عباد، بل هناك صورة تشترك فيها القافية مع آخر              ك من أش   الوحيدةǈ ورةُص هذه ال  توليس

 رفـض   ، بعدما ِب، فخرج لرتال املرابطني   ا ُدِخلǈ عليه يف قصره من كل با       كلمة من الصدر يف قصيدة قاهلا الشاعر ملّ       
  1]:ء الȮاملوƭȂ [ الضلوُعْسِلم القلَباالستسالم واخلضوع، واثقا بأن القوم وإن َسلǈَب ملكǈهم الِعدى، فلن ُت

 ǐيإنŃسǢِق الل łȳعاِلوɁŁِلم      دŃسłǩي وȮǐلłمƗłțوłمǊƨا   
ȼوِعǊلłض Łبيـن łǢǐلǈفالق      łțوǊلłالض ŁǢǐلǈِلِم القŃسłǩ ǐƁ  

مبعـƖ  ) ضلوعȼ، الضلوț (ا  َمُه وإن اختلفتا صياغة فǈ    -أيضا– منه على الصدر بآخرها       كلمة اĆǄ بذلك العجز بآخر   ّدار
  .ْنَبْيهج ليس خباضع وال خائف ما دام القلُب بني هواحٍد، ومبثابة ترجيع إيقاعي من القافية على األوىل مؤكدا أن

قرب املـسافة بـني اللفظـني ليـسهل     اجملزوء، الذي استطاع أن ي   " الكامل"وتتكثف هذه الداللة أكثر بفضل وزن       
  .استخراج القافية بصورة أوضǴ، ضمانا لتحقيȨ الغرض، والتأثري على املتلقي

يف -د أوفر حظĆƋـا     عأما الشكل األخري من التصدير، والذي يكون فيه آخر لفȘ من البيت موافقا لبعض ما فيه، في                   
رد يف وصفه لشمعٍة تنفي الدجّنة كما تنفي يداه الُعْدَم عـن             فمن ذلك ما و    ؛ قياسا بالشكلني اɇخرين   -ديوان املعتمد 
  2]:السريع: [ƦرĆَا، إذǐ يقولمترعٍة   أغǐَيُد بكأسٍِى باجمللِسع، وس فيها اجلوŊَفطُ لǈالناس يف ليلٍة

ŁعŃمŁشŁوąةɂجŊالد ŁȳǈɎș فيŃنǩ   ȃِاŉعن الن ŁȳŃدłِدي العŁي ŁيǐفŁن  
  ȃِأǐ ِمنŃ الɂǈȮمŁنŃ ِريقȼǊ أشłȃ  ŁȾŃ سعɂŁ ِبŁȾاوالǈȮأĊǐسŁاهŁرȾłǩŃا 

 له نغم وموسيقى تستدعي االنتباه، وتشد العقول، وتطرب هلا النفس ملا توافرت عليه من حȘ                )الȮأȃ(لفظة  فتكرار  
وƭيء هǾا النوț يف الشعر يȂيـد مـن         ... ((": إبراهيم أنيس "ا، يقول   ما وتنسيقه منظم الكلمتني، وحسن ترتيبه   

Ƃ ما يتȮرر يف القافية، Ɵعل البيـǨ أشـبȼ          إ ت الǩ ƔتȮرر يف حشو البيǨ مضافةً      صواموسيقاȻ، وذلك ألن األ   
 موسيقية متعددǥ النȢم، Ưتلفة األلوان يستمتع ŏا مŁنŃ لȼ دراية Ǿŏا الفن ويرɁ فيȾـا املȾـارǥ واملقـدرǥ                    بفاصلة
    3)).الفنية

القافية اليت ُتبƖ عليها القصيدة تكـون يف حـشو          وليس هذا اجلنس من املوسيقى إال إضافة قافية أخرى داخلية إىل            
 هغتب النطȨ به األوتار الصوتية، يسري يف لني ولطف بص         دعنتـنـّز  الذي ال   » السƙ«البيت، يزيدها عذوبة صوت     

  . على موقعنيه من"التصدير" لفظتا توقد احتل يف البيت أربعة مواقع، استحوذ" املهموسة"

                                                 
 .150مصدر السابق ، ص  ال- 1
 . 77 المصدر نفسه ، ص - 2
 .45 إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص - 3



  في شعره          مستويات البناء الفني.......................................... ...................................لثاالفصل الث

 129

      Ǵتنويعا من شـاعر        - وإن اختلفت مواقع اللفظة األوىل يف أمثلتنا       –" ديرالتص"ا تقدم أن    مم ويتض Ŋمنا ذلك ُيَعدǚف 
، احلامـل   ي ومقدرة على التفنن يف النظم، مراعاة جلْرس األصوات املوسيق         -كن صاحب صنعة  ي وإن Ɓ    –ذي موهبة   

  .ةĆǈ وُحسَن ديباجةلدالالت يعمد إليها الشاعر عمدا، خالعا على البيت أهّب
  
   :التجنيـسـ   5

 وقد تناوله علماء البالغة والنقـاد تنـاوال         ،»انساجمل«و  » اجلناس«من ألوان البديع اللفظية، ويسمى       وهو
نه تـشابه اللفظـْين يف النطـȨ        أهو  : خيتلفون حول مفهومه، وأنواعه اختالفا كبريا، لكن الشائع يف تعريف اجلناس          

Ɩواختالفهما يف املع.  
  :  واجلناس نوعان رئيسيان

نوع : Ȩ فيه اللفظان يف أربعة أشياء هي      تفويسمى باحلقيقي، واملستويف والكامل، وحقيقته أن ي      :  اƨناȃ التاȳ  -أ      
   .ا يف املعƖماحلروف، عددها، ترتيبها، ووزهنا يف احلركات والسكنات، مع اختالفه

    ǡ-    Ȍȩالنا ȃناƨا) ȳوهناك أشـكال   . الوجوه األربعة السابقة  وهو ما اختلف فيه اللفظان يف أحد        : )غري التا
  .أخرى كثرية، سنعرض إىل بعضها

اء آروعلى الرغم من عدم وضوح الرǗية الفنية لدى بعض الشعراء والبالغيني بشأن وظيفة اجلناس، واخـتالف                       
ـ ظ يف طريȨ الشعراء إل    Ɓ يقف حجر عثرة    البالغية ومردوده، اجلمايل، إال أن ذلك        تهالنقاد يف قيم   ار براعـاهتم يف    ه

  .التصرف الشكلي باللغة
فهذا املعتمد بن عباد يستخدم هذا اǂسن اللفظي يف أبياته عƎ سياقات خمتلفة، ويف إطـار أغـراض وموضـوعات                    

  .متعددة
  وكان أول Ɵنيس ƹكن اإلشارة إليه أول األمر، ذلك الذي له عالقة بالقافية، إذ يربطها بالصدر ربطا إيقاعيا مميزا 

   1]:الȮامل[ فمن ذلك قوله -وكنا قد أدرجناه يف التصريع -
  ǈȮŁيت ǐأن ŁȳاŁرŁو ŁȳاŁرŁȢال ɁŁارŁدŉاتŁا    مŁمƋلǈȮŁتǈف ȼوعłمłد Ǌِلسان ɂŁوأب  

 طلبا يف غري موضعه، بل جند املعƖ هـو          -رىنفيما  – Ɓ يطلبه الشاعر     )Ȯǩتما، ȮǩلƋما (فاجلناس املاثل بيننا بني كلميت      
ا أخفى غرامه، كان بقـصد      ، فالشاعر ملƋ   آخرُ  عنه، وال يسدŊ مسدŉه تعبريƖ     Ņره، ألنه صار ال ُيستغ    الذي استدعى حضو  

ة الغرام عالقة طبيعيـة، Ơمـل يف        امبدار) التكتم(ُته، وعالقة   ّبـا َرحل عنه أح   ، وعدم الكشف عن ُمصابه ملّ     )التكتŊم(
جǴ قليال ما ين    إال أن اǂبŉ   ،تلك عادة العرŸ يف بيئته القدƹة     و بعدما صدر أمر الرحيل ،     طياهتا محل النفس على التصّبر    

 لساِنه، أذاعته أسارير وقسماُت وجهه، وإن جنǴ يف ذلك صّرحْت بـه دموُعـه               ُت ألنه إنƁ ǐ تفǐضحه فلتا     ؛يف مسعاه 
  ).فتكلّمت(ونطقت 

                                                 
  .36 الديوان ، ص - 1
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   1]:الȮامل: [ليهإْدَعُم ما ذǈَهْبنا يويأź البيُت التايل 
ŁرǊحلǈَفŃوا وأخłȼŁأذاعǈف łȻŁدŃجŁو ɂ  Ŋالش ćاءŁمōِرŁصłوِن مłجŃمŁجłا ومŁَاحŁِجم  

غري قصد، وهذا أرقى أنواعه، ألنه ال تكلف فيه، وهـو مـن             من  ليكون بذلك اجلناس يف هذا البيت حاضرا الزما         
يس أن Ʒدث   اجلناس الناقص الختالفهما يف ترتيب احلروف، مع االختالف يف املعƖ، وقد استطاع الشاعر هبذا التجن              

ليصور انفعاالته النفسية بعد رحيل اǂبوب، وُيسلȔّ األضواء        ) التاء، الȮاȣ، امليم  (انسجاما صوتيا بتكراره لألصوات     
وقه خبياله، وموقف التوديع حِريŊ بأن يثري كوامن النفس العميقة، ويعجز           ُصبوجدانه، ولُ ) الرحيل(عليها الرتباȓ املثري    
  . الدموُعضǴ املرءĆاللسان عن التعبري، فتف

   2]:الȖويل: [ يف قول الشاعر تامŖ آخَرويطالعنا الديوان على جناٍس   
ŁنوǆالǆيلȂِŁج ŁدŃمǈƩوا ŁرǐȮŊالش łرȾِنłا ي    ŅعŃنłصŁوǆِميلŁا جŉدłوالو ŁǴŃصŊالن łǢوِجłي   
ŁاجǈقŁابȖǩ ąوادŁج Ńاين ِمـنŁǩأ ćłـواد    ŁدŃȾǊامل ŁȳŁرȭ ِدي وياŃȾǊامل ŁȳŁرǈȭ ياǈفɁ!  

فهما متطابقتان لفظـا، خمتلفتـان      ). جواد، جواد (فاجلناس التام املستويف أو الكامل، الذي نقصده يظهر يف كلميت           
، فالعالقة بني املهـَدى     )الكرƇ(، وأما الثانية فتعين     "املعتضد"الذي أهداه أبوه    ) الفرس(معنĆَى، ألن املقصود من األوىل      

، ال تكون إال مـن      )الفرȃ (،اداƨوŁ؛ الشكلي، ليتجاوزه إىل املعنوي ألن اهلدية        واملهِدي عالقة جناس Ź فيه التماثل     
Łوƨادا) ƇرȮال.(  

   يف مسافة قصرية امتدت على مدار شطر فقȔ، فǚهنا طرب السامَعإنǐ كان ُي) ، و، ا، دǯ(فهذا الترديد الصوź لـ 
  -وهذا شرȓ اجلناس األساسي–خمتلفني  مفاجآت لداللتها على معنيني وتثري، دث تساǗالٍتْح ُت-بال شك-
 البد أن يتـوافر قـدر ال        - أحيانا وإن كانت مقصودة بذاهتا   -ومما الشك فيه أن الوصول إىل مثل هذه اǂسنات            

  .، ذاك ما كان عليه املعتمد الشاعرها يف الكالمع بطبيعة األصوات وصفاهتا، ومواقييستهان به من احلّس املوسيق
» جناس اإلƶاب والسلب«يف  يتمثل ناس اليت تسجل حضورها يف أشعار املعتمد بقوة الفتة لالنتباه خر أشكال اجل  آأما  

      3]:الȮامل[بيت املعتمد القائل بثل له من
 ǐأن ɂŁا عسǈفماذ łادŁǘالف ŁǰِلłوŃƹÝاŁا   نعŁعŁمŃسǈأ ǐأن ŃِردǊأ Ńلمǈف łǨŃِصحłن Ńولقد  

  وŁأǈرłوłǳ أحŃفǊȘ عŃȾدŁ مŁنǈȩ ŃدŃ ضيņعŁا   ي  أوŁدŊ وǈɍ أǈوŁدŊ وأǈغǐتŁد!... أسŁِفي
وهو قلب  –ƹثل هذا الشعر مرحلة اإلمارة اليت كان فيها الشاعر األمري يقتنص أوقات السرور ما استطاع، إال أن قلبه                   

 Ʒمل نـƎات    -كما عرفنا – لفرȓ حساسيته كان يتفطر لغياب اǂبوب، وهجره وصّده، وُجلƌ شعره الغزيل             -شاعر
 ددارتوى، وزفرات األنني، حريانǈ، تائها، ال يدري ما يفعل على الرغم من أنه ُنِصǴ، ولكن Ɓ يستنصǴ فبقي م                  الشك

 أودɍŊ  مث ينفيه متاما بقوله     أǈوŁدŊ،  ألنه يصل من قطعُه، ويقطع من وصلُه، وتعبريا عن هذا الترّدد يورد الفعل أول األمر                
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ه فتلقّاه باعتياد، ألنه الشيء يثريه، ويستفز خياله، إال أن األمر سيتغري ملّا يرد            يل  لقي حينما يصله الفعل املثبت األو     تفامل
  .بآخر مْنفّي يثري انفعاله، ويترك فيه أثرا خيلȨ منه دالالت كثرية وفȨ دوال اإلثبات والنفي

املتـزن Ɵـاه الطـرف      هنا، إمنا يوضǴ هبا أسفه الشديد من موقفه غري          افهذه العملية العكسية اليت وظّفها الشاعر ه      
 يكمن التنفيس والتعبري بصورة اجلناس كمحسن لفظي، ال         وجدسيطرة على نفسه، لذلك     فحالة التردد هي امل   ر،اɇخ

  . يف الفائدة اليت Ơصل من معناهيكمنمجاله يف ذاته من حيث شكله، بقدر ما
 وƟاه حياته   -خباصة– Ʒب   ْن Ɵاه مَ   يعّبر بذلك عن قلȨ واضطراب وعدم استقرار       هوذاك هدف الشاعر ومبتغاه، ألن    

  .-بعامة–كلها 
  
  :التقسيـمـ 6

  .لقد جعل العرب التقسيم اإليقاعي نوعا من اǂسنات يف داخل البيت نفسه
اختلȤ الناȃ يف التقسيم فبعضȾم يرɁ أنȼ استقصاء الشاعر         «: وƁ تكن نظرة النقاد إليه واحدة، فابن رشيȨ يقول        

ȼما ابتدأ ب ȳساȩيع أƤ«1 .نفسه أمثلة من التقسيم اجليد، وبعض أنواعهدويورد يف الصد .  
التقسيم الصحيǴ أن ǩقسم الȩ ȳɎȮسمة مستوية Ơتوي علƤ ɂيع أنواعȼ وɍ             ((فريى  " سكريعأبو هالل ال  "أما  

ȼا جنس من أجناسȾمن ǯرƸ. ((2  
Ȯون إمņا بأن يȮررها الشاعر، أو يـأź  وذلك ي((: رأي يف ذلك، مشريا إىل فساد التقسيم بقوله" لقدامة بن جعفر  "و

ƙأو أن                  : بقسمت ،Ȥخر يف املستأنɇا ǨƠ اƵوز أن يدخل أحدƶ اضر أوƩا Ǩȩخر يف الوɇا ǨƠ ا داخلƵأحد
ȼب źيأ Ɏا فȾبعض ț3))يد.  

عبـاد بـشكل خـاص االهتمـام        شبيلي عامة، ولدى املعتمـد بـن        إلوالذي يلمس بوضوح يف الشعر ا       
 الذي Ơدثه هذه اللفظة مع جاراهتا من األلفاȗ، مث اجلمال املتشكل من التركيب من جّراء                ىاملوسيقوبصوت  باللفظة،

  . رونقها وسالستها
ويظهر من انتقاء األلفاȗ حرص الشاعر على بعث روح موسيقية، وخلȨ إيقاع وجرٍس عذبني مـن تناسـȨ تلـك                    

   إىل عدة مجل-وصوال إىل الغاية- إىل تقسيم البيت وحفاظا على هذه النغمة األخاذة جلأوا.األلفاȗ وانسجامها
   :4]الكامل:[ أو فواصل،تعطي كل منها موجة نغمية خاصة، فمن ذلك قول املعتمد

ŁدąةǈǭɎǈǭ ȤِǐȖǊِبل ȼتǈǭɎǈǭ ɁŁاو   ǈفŉƖِرثłعŃشŁي Ńمǈل łȼŁيبȩِŁاك رǈǾِب :  
ŁرŃأسłȻŁارŉوǈأŁو ،ąرŊتŁسŁِبت ȻŁار     łȼǈالŁبŁخŁِر، وŊبŁصŁِبتƌȩŁوŁــِرِبت.  
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 إالّ  -َحْسَبه-ال تكون ،  )بŁاِلȼخأسرارȻ، أوņاِرȻ، و  (فباإلضافة إىل حسن التقسيم من حيث املعƖ، إذ جعل مداواة ثالثته            
 الودون تكرار مـشٍني،   إذ جعل لكل ِعلƋِة ما يناسبها دون زيادة أو نقصان،           ) ǩستر، ǩصƎ، وǩوǎȩر  (بثالثة عالجات   

  .يف معرض احلديث عن فساد التقسيم" قدامة بن جعفر"كما أشار إىل ذلك-دخال أحدƵا Ơت اɇخرإ
  .اوى األسرار بالتوقر، واخلǈبال أو األّوار بالتسترَد ُت أن-مثالǄ-حالل لفظة مكان أخرى، فال يصلǴإكما ال ƹكن 

أسـرارȻ  ): البيت الثاين كلƍه  (باإلضافة إىل ذلك كله تلك املوسيقى الداخلية، أو القوايف الداخلية اليت أحدثتها ُجَملُ              
 .مńا يهز النفس، ويؤثر يف املتلقـي       مكرورة أحدثت نغ   أو قوافٍ " ترصيع" يف شكل    بتستر، أوņارȻ بتصƎ،خبالȼ بتوȩر   

 كمـا يـرى ابـن    –ل فيها جممالǄ، ويستقصي فيها مجيع أقسام ما ابتدأ به      صōوتبلȠ براعة الشاعر يف أبيات أخرى يف      
Ȩبقولهـ 1رشي ]:Ȕ2]البسي    

ǈǭɎǈǭǆةŁنعŁم ŃـــــتŁنǩِŁارņزي ŃنŁا عŁȾِنق  اǈƩاِسد اƩا łȣوخو Ǣِيȩالر łȣخو  
  ŁǩحŃِوي مŁعاȕِفȾǊا ِمنŃ عنąƎ عŁِبـــق    ضŁوŃءć اǈƨِبƙِ وŁوŁسŃوŁاłȃ اǈƩِليņِ ومŁا

łتŃسŁǩ ŉمǊȮِل الŃضǈبف Łƙِبǈƨا ǢِŁــهłȻłر  ȧِــرŁعǐال Ǌةǈا ِحيلŁم łȼłعŁȂŃنŁǩ ŁيǐلŁحǐوال!Ý  
 ألن  ؛اء عن شطر، وال مجلة، وال بيـت       غنفالناظر إىل هذه األبيات جمملة، ƶدها وحدة كلّية متكاملة، ال ƹكن االست           

  . إالّ بآخرهايهتبداية الوحدة تبدأ من أول كلمة وال تن
  :فاألسباب الثالثة اليت منعت حبيبة الشاعر من زيارته تتمثل يف

      Ȩًخوف الرقيب وخوف احلاسد احلنɍانياووسواس احللي   ، بنيوضوء احل ،  أوǭă     وي املعاطف من عƠ ـ ، وما  Ǝ عبـȨٍ  ن
وصوت احللي معńا، والعرȧ العبȨ، كل واحدة منها متثل وحدة مفردة، وكل منـها يف               جلبني  فاخلوف، وضوء ا   .ǭالثًا

نها املرئية  وثالث صور حسية، م)اخلوȣ(شطٍر مستقل، قسمها الشاعر قسمة متساوية اعتمد فيها على صورة معنوية         
) ƙبƨ(والسمعية  ) ضوء ا ņليƩا ȃ(ّية   والشمّ )وسواŁالعȧر .(Ǆـ      ومعاجلة ن ƹكـن هبمـا     ْي هلذه األسباب أشار إىل حلّ

دون ذلك وهذا ق رȧ العِبالعŁقافوية عذǐبة، وحالت رائحة  يف موسيقىالȮمǩ ņسترȻ، واƩلǐي ƕǩعȼ  ؛الوصول إىل الغاية 
  .ارةمƎر يوجده الشاعر المتناع الزي

   نع من الزيارة جممالǄ يف شطر أول متساوية بدأها باملاشعورية دفقات منويف هذا التقسيم تعبري عما بنفس الشاعر     
  .مث قسم هذه املوانع إىل ثالثة، جعل كلƋ واحٍد منها يف شطر يساوي اɇخر، بدءăا باألول إىل اɇخر

 ال تشوبه شائبة، يف بيٍت قاله املعتمد شاكرńا أباه على فرس أهداه             زن، الذي ت مستواه امل  -فيما نرى - كما يبلȠ التقسيم  
   .3]الطويل:[إياه

  ǆوالŁنǆيلȂِŁا جŁدŃمŁحǐوال ŁرǐȮłالش łرȾِŃنłي    ŅعŃنłصŁا   وŉدłوǐال Łو ŁǴŃصŊالن łǢِجłيو ǆِميلŁج   
  .تكون القسمة فيه متنوعة، أين 4"أبو هالل العسكري"ƹثل هذا البيت بشطريه التقسيم الصحيǴ الذي أشار إليه 
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       Ǝموصوفني، يليهما مجلة فعلية ومعطوف، حبركات وسكنات مكرورة         ْينفمن حيث الشكل جند يف بداية الشطرين خ 
نŁـوالǊ  ( اختيار األلفاȗ، وصواُب متوقعها، فتآلفـت بينـها   له حسُن نغما وإيقاعا داخليا شكƋ  حدثْتأعلى الكلمات   

ǆِميلŁج łعŃنłوص ،ǊيلȂŁنا إمكانية قراءهتا أفقيا، وعمودياتعطيل) ج.  
) العȖـاء ( طبيعة النوال    ؛إذǐ ِمن  للكالم ةǄينا تكامالǄ وتتم  ف باملعƖ، بل أǈلǐ   الŕِخأما من حيث املعƖ، فلم جند تكرارńا مُ            

  . إذا كان من ابن ألٍب-خباصة-ب من الشكر واحلمد من املمنوح إىل املانǴجاجلزيل أن ُيكǐِثَر ما يستو
 النصǴ والودō، فالنوال يثمر الودŉ، والودŊ بدوره يكون نتيجة          لǈذǐ ُيْعَتƎُ ُصْنعńا مجيالǄ يتطلب بَ     -يف حدō ذاته  - النوال   وهذا
  .النوال

  ǈاإليقاع   كما يزين مجال "łإعال" الدال"، الذي يدعم املوسيقى الداخلية بصوت     "التصريعńبيبـا      نƠا على شكل القافية، و
  . ذان، وتستمتع به األƧاعطة هذا اإليقاع املوسيقي الذي تطرب له اɇاسيف الوصول إليها بو

، واليت تدخل يف إطار املوسيقى الداخلية، اليت متتـاز ƛـرس            1وعلى العموم هذه بعض النماذج ختريناها من كثري           
بقصد نقل Ɵربته، والتـأثري يف      ألفاظها، وتآلفها فيما بينها مشكلة املعƖ الذي يدور يف َخلد الشاعر، ومعّبرة عن ذاته               

  .املتلقي
، واليت   من مجال   ال ƹكن أن تغفل، ملا يف أوزاهنا وقوافيها املختلفة          أƵيةǄ ةوصفوة القول إن للموسيقى الشعري      
 املوسيقى اخلارجية من جهة، وما يف ألفاظها وجرسها البديع الذي يعƎ عن مهارة فائقة، وذائقة شعرية                  بدورها تشكل
ـ          يز، وعلى هذا األساس يتما    ن جهة أخرى   م مميزة ة، وألفـاȗ    الشعراء فيما خيتارون ألشعارهم مـن أصـوات دالّ
  . للقصيدة أهم مرتكزاهتا األساسيةȨاليت بدوهنا ال ƹكن أن تتحقوƠمل شحنات عاطفية، وشعرية، معƎة،

 لشعراء القدامى، سواء تعلȨ األمـر      على منوال ا   ي املوسيق ه تقطيعَ -من خالل ديوانه  -لمعتمد الشاعر ل وكما رأينا     
الȮامـل، الȖويـل    (ألوزان املشهورة   القائمة على الوزن والقافية، اليت عمد فيها إىل استخدام ا         باملوسيقɂ اخلارجية   

Ȕوالبسي(...الالقوايف، و ǈلƌيقف عندذ Ÿيف أواخر أبياته من مثل هال اليت ما فىت الشاعر العر )الراء، امليم، النون(...  
مـع   الـيت تتـشكل مـن نغمـات Ɵمـع بـني األلفـاȗ بعـضها الـبعض                    باملوسيقɂ الداخليـة  ما تعلȨ   أو  

ىل إواملقاطع، واجلمل، يعمد الشاعر إىل خلقها باعتماد أشكال وأساليب متعـددة، اسـتنادńا              األصوات،واحلركات،
                    . موهبته، وخƎته ومهارته، وذائقته املوسيقية واللغوية
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ـ يف بعض النقاȓ ـ إىل أهم النتائج اليت توّصـلت   أما وقد أشرفُت على هناية البحث ، فǚين أشري  
  :إليها من خالل تتبعي للملوك الشعراء ، إبان القرن اخلامس اهلجري ، وكان من ذلك 

أن هؤالء امللوك الشعراء ـ وإن Ɓ يكونوا هم أنفسهم قد وصلوا يف أشعارهم إىل مرتبة الشعراء   •
لكبار ؛ من أمثال ابن زيدون ، وابن وهبون ، وابن اللبانة ، وغريهم ـ فǚهنم ، لوالهم ماكان  ا

وكما كـان  . هلؤالء الشعراء ليƎعوا لو Ɓ يتǴ امللوك هلم ـ خباصة ـ فرص اإلبداع والظهور   
لكل مِلٍك جيُشه و وزراǗه ، وخدمه ، كان له أيضا شعراǗه يغدȧ عليهم ، وخيـّصص هلـم                   

  . فكانت بذلك قصورهم حضرية أدب ، ومرتع إنشاد نǴ استبقاءă هلم ، وتباهيا هبم ات واملاملرتب
كان من أخّص خصائص أشعار هؤالء امللوك تلك العواطف املتوقدة ، اليت عّبـروا عنـها          كما   •

بصدȧ ـ يف فترات من حياهتم ـ عن معاناهتم من تباريǴ احلب من جهـة ، وعـن هلـوهم      
 .حلمراء من جهة أخرى وعبثهم يف جمالسهم ا

 .يضاف إىل ذلك كلفهم بوصف الرياض والزهور ، والنوافري والقصور 
       كلّ ذلك كان  ـ يف أغلبه ـ ارƟاال محلْته املقطوعات القصرية ، مع قلّة القصائد    

  . ، وتضافر األلفاȗ املشكلة للصور الشعرية املختلفة     على الرغم من سعة اخليال 
ء امللوك الشعراء ـ يف هذه الفترة ـ أشعارهم يف أغراض تقليدية من غزل بأنواعـه    ونظǈم هؤال •

ومبوضوعاته املعهودة يف الشعر القدƇ ، وƦريات عّبرت ـ فيما عƎت ـ عن ليايل القـصف     
وحلظات اقتناص امللذات وفرص املسّرات ، يزّين هلم ذلك ما تعّج به قـصورهم مـن جـوار                  

بدور ، غّيبوا عقوهلم وسلبوا أفئدهتم، فكانت أيامهم ولياليهم ملعـاقرة     كالشموس ، وغلمان كال   
ىل وصف ǂاالت   اخلمر ، وقول الشعر على أنغام املوسيقى العذبة ، وأصوات الطƌلى الرنانة ، إ             

       الطبيعة البديعة والفخر 
     لية والرياضة والرثاء ، إىل جانب األلغاز واملطّيرات ، اليت برع فيها بعضهم بقصد التس   
 . الفكرية    
     والالفت لالنتباه أن تناول امللوك الشعراء هلذه األغراض كان خمتلفا عما عرفه املشارقة   
  

من تداخلها واختالطها ـ إال ملاما ـ ولعل السبب يف ذلك يعود ـ كما أشرنا يف موضعه ـ إىل     
بلȠ عند املعتمد بن عباد ـ مثال ـ نسبة ƣـانني    قصر النفǈس ، الذي الينتج إال مقطعات وأبيات ت

  باملئة من جمموع قصائده ـ كما عرفناها ـ 
أما من ناحية البناء الفين ألشعارهم ، فقد وجدنا معجمهم الشعري يزخـر بألفـاȗ الطبيعـة                  •

وألفاȗ اللهو والشكوى من حرمان احلبيب أخرى وألفاȗ البكاء واألƁ          األندلسية اخلالبة تارة ،     
يت مثّلها قاموس الشاعر املعتمد أحسن متثيل يف مرحلة األسر بكاءă على امللǐك ، واألهل والنفس  ال
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على الرغم مـن قـصراملدة تـارة        وقد ُعدŉت بكائياته يف هذه املرحلة أصدȧ ما قاله الشاعر ،            
  . أخرى

بات ووجدانية يف   واألمر نفسه يف تناوهلم للصورة الشعرية ، اليت كانت هي األخرى تقليدية يف مناس             
  .أخرى 

وأما على مستوى التشكيل املوسيقي ، فلم يأت امللوك الشعراء ƛديد ، سـواء تعلـȨ األمـر                   •
باملوسيقى اخلارجية القائمة على الوزن والقافية ، أين عمد هؤالء الشعراء إىل استخدام األوزان              

عر العرŸ خيـتم هبـا أبياتـه ، أو          املشهورة ، والقوايف الذلل املعروفة ، اليت ما فتǜ الشا         اخلليلية  
لتكّون اجلمل املعّبـرة     املوسيقى الداخلية ، اليت تتضاّم فيها األصوات ، وتتضافر فيها الكلمات          

  .عما بنفس قائلها ، شأهنم يف ذلك شأن الشعراء القدامى 
ـ                    دى هذا ، ويف اخلتام ƹكننا أن نقف على حقيقة مفادها أن شعر امللوك قد عّبر بكل صدȧ عن م

   الصلة بني الشعر واحلياة يف القصور ـ خباصة ـ بل قد صّور بكلّ أمانة وأصالة حـوادث العـصر     
ووقائع ما ƶري يف القصر ، فكان هذا الشعر امللوكي حبȨّ مرآة عكسْت حيـاة هـؤالء احلكـام                   

اطفية جّياشة  اء بدفقات ع  بتناقضاهتا االجتماعية ، وصراعاهتا السياسية ، وصدىń  لبيئتهم نقلها الشعر          
  .مصورةǄ املشهد األندلسي عامة ، وحياة امللوك يف قصورهم بشكل خاّص 

                                                 
 وما ǩوفيقي إɍ باهللا 
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 ȃرȾاملصادر واملراجعف  
ɍاملصادر واملراجع   :أو  

 
  ، أبو عبد اǃ حممدبن أŸ بكر القضاعي ، احللة السرياء ، اجلزء الثاين، ƠقيȨ حسني   ـ ابن األبار 1

 ȓ 1985 ، 2                   مؤنس ، دار املعارف ـ مصرـ.  
2 ȳإحسان عباس ، الدار  ، أبو احلسن علي ، الذخرية يف حماسن أهـ ابن بسا ȨقيƠ ، ل اجلزيرة  

   .1981                  العربية للكتاب ، ليبيا ـ تونس ـ 
  .1984 ،1 ، قضايا النقد األدŸ ، دار املريخ للنشر ، الرياض،ȓ بدوي ȕبانة ـ3
   .1988 ، 6 ، موسيقى الشعر ، مكتبة األجنلو املصرية ـ القاهرة ـ ȓ  إبراهيم أنيس ـ4
   ، املعجم الوسيȔ ، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع راهيم مصȖفɂإب ـ 5

  .1972                               تركيا،القاهرة،
   بن إدريس التجيƑ املرسي ، زاد املسافر وغرة حميا األدب املسافر ، دار الرائد أبو Ɯر صفوان ـ6

   .1980 لبنان ـ                        العرŸ ، بريوت ـ
   ، احلسن بن عبد اǃ بن سهل ، كتاب الصناعتني ـ الكتابة والشعر  أبو هɎل العسȮري ـ7

 ȓ مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بريوت ـ لبنان ـ ȨقيƠ                        2 ، 1984  
   . 1966 ، 6 ، األسلوب ، مكتبة النهضة املصرية ـ القاهرة ـ ȓ أƥد الشايǢ ـ 8

  إبراهيم وعلي                           
9Ȥد ضيƥبالغة العرب يف األندلس ، دار املعارف للطباعة والنشر ، سوسة ـ تونس ـ ـ أ ،   

 ȓ                       2 د،ت ،  .  
  3 ، األدب األندلسي من الفتǴ إىل سقوȓ اخلالفة ، دار املعارف ـ مصر ـ ȓ ـ أƥد هيȮل 10
                      1967.   
                   ، تاريخ األدب األندلسي ـ عصر الطوائف واملرابطني ـ دار الثقافة ،بريوت   إحسان عباȃ ـ 11

                           ȓ ، 1985 ، 7لبنان .   
                              ، الشعر األندلسي ، ترمجة حسني مؤنس ، مكتبة النهضة املصريةـ إميليو غرسية غومس 12

   .1956                                    القاهرة ، 
  ، تاريخ الفكر األندلسي ، ترمجة حسني مؤنس ، مكتبة الثقافة الدينية                         ƳǓل جنثالث بالنثيا ـ 13

   . 1955                            القاهرة ، 
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  ، أبو عثمان بن عمرو بن حبر ، البيان والتبيني ،ƠقيȨ وشرح عبد السالم حممد احȘ اƨ ـ 14
  .                    هارون ، مكتبة اخلاجني ـ القاهرة ـ د، ت 

   ، أبو عثمان بن عمرو بن حبر ، احليوان ، ƠقيȨ و شرح عبد السالم حممد هارون اƨاحȘـ 15
   .1948                  القاهرة ، 

  1984، 2 ، املعجم األدŸ ، دار العلم للماليني ، بريوت ـ لبنان ـ  ȓجبور عبد النور ـ 16
   ،القاضي علي بن عبد العزيز ،الوساطة بني املتنƑ وخصومه ،ƠقيȨ حممد أبو الفضلاƨرجاينـ 17
   .1969 ، يف األدب األندلسي، دار املعارف ـ القاهرة ـ جودت الرȭاŸـ 18
   ، منهاج البلغاء وسراج األدباء ، ƠقيȨ حممد احلبيب بن خوجة ، دار القرȕاجƗحازȳ ـ 19

   . 1966                            الكتب الشرقية ، تونس ،
   ، طوȧ احلمامة يف األلفة واألالف ، ƠقيȨ وتقدƇ صالح الدين القاƧي  ـ ابن حȳȂ األندلسي 20

   .1985 التونسية للنشر ـ تونس ـ                             الدار
   ، الفتǴ ،قالئد العقيان يف حماسن األعيان ، تقدƇ حممد العناين ، املكتبة العتيقة ابن خاȩان ـ 21

  .                   تونس ، د ،ت 
  .1982 – بريوت –ديوان ابن خفاجة، دار بريوت للطباعة والنشر  ، الديوان ، ابن خفاجة ـ 22
   ، تطور البناء الفين يف القصيدة العربية ، دار اهلدى ، عني مليلة  بن سɎمةالربعيـ  23

  .2006                       اجلزائر ، 
   القريواين ، أبو علي احلسن ، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ، ƠقيȨ عبد ابن رشيق ـ 24

   .2001 ، 1يدا ـ بريوت ـ ȓ                   احلميد هنداوي ، املكتبة العصرية ، ص
  ، أبو عبد اǃ احلسني بن أمحد ، شرح املعلقات السبع ، دار اجليل ، بريوتلȂوزين ـ ا25

  .                   لبنان ، د ، ت 
   .1957 ، ديوان ابن زيدون ورسائله ، علي عبد العظيم ، مطبعة الرسالة ، ابن زيدون ـ26
 ئة األندلسية وأثرها يف الشعر ـ عصر ملوك الطوائف ـ دار ، البيسعد إƧاعيل شلƑـ  27

 .                          هنضة مصر للطباعة والنشر ، د ،ت 
  .1995 ، الشعر النسوي األندلسي ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،سعد بوفȩɎةـ 28
   .1981،  1 ، سر الفصاحة ، دار الكتب العلمية ، ȓ  ابن سنان اخلفاجي ـ29
   ، العروض وإيقاع الشعر العرŸ ـ حماولة إلنتاج معرفة علمية ـ سيد البحراويـ 30

   .1993                     اهليئة املصرية العامة للكتاب ، 
  . ، التصوير الفين يف القرآن ، القاهرة ـ بريوت ـ دار الشروȧ ، د،تسيد ǢȖȩـ 31
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         العلوي ، عيار الشعر ، ƠقيȨ عبد العزيز بن ناصر املانع ، مكتبة اخلاجني ـ  ابن ȕباȕبا ـ32
   . ȓ1 ، 1985 ، لقاهرةا                     

   ، األدب العرŸ يف األندلس ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر عبد العȂيȂ عتيقـ 33
  .1976                            بريوت ، 

   ، االƟاه الوجداين يف الشعر العرŸ املعاصر ، دار النهضة العربية   د القادر القȔعبـ  34
ȓ ، 1981 ، 1                            للطباعة والنشر.   

  ، مظاهر التجديد يف الشعر األندلسي قبل سقوȓ قرطبة ، دار األملعبد القادر هƗـ 35
   .1975لتوزيع ، تيزي وزو ،                      للطباعة والنشر وا

   ، دالئل اإلعجاز ،شرح وتعليȨ حممد التنجي ، دار الكتاب عبد القاهر اƨرجاينـ 36
ȓ ، بريوت Ÿ1999 ، 3                               العر. 

   ، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ، دار الكتب العلمية ،بريوتعبد الواحد املراȭشيـ 37
            ȓ ، 1988 ، 1                لبنان.  

  .1983 ، 8 ، األدب وفنونه ، دار الفكر العرȓ ، ŸعȂ الدين إƧاعيلـ 38
   الكاتب ، خريدة القصر وجريدة العصر ، قسم شعراء املغرب واندلسالعماد األصفȾاينـ 39

  .1971ونسية للنشر ،                          اجلزء الثاين ، ƠقيȨ آذرتاȇ آذرنوȇ ، الدار الت
  . ، مالمǴ الشعر األندلسي ، دار الشرȧ العرŸ ، بريوت ، د،تعمر الدȩاȧ ـ 40
   ، تاريخ األدب العرŸ ، دار العلم للماليني ،بريوت ـ لبنان ـ عمر فروǷ ـ 41

                      ȓ  5 ،1984.  
  د القومي ، املؤسسة املصرية ، املعتمد بن عباد ، وزارة الثقافة واإلرشاعلي أدهم ـ 42

  .                     للتأليف والترمجة ،د،ت
   ، أبو الفرج ، نقد الشعر ، ƠقيȨ كمال مصطفى اخلاجني ، القاهرة ȩدامة بن جعفر ـ 43

ȓ                         3، 1978.  
  .1974 ، معجم مصطلحات األدب ، مكتبة لبنان ، بريوت ، ƭدي وهبة ـ 44
  .1972 ، 1 ، الشعر يف ظل بين عباد ، املكتبة التونسية ȓحممد ƭيد السعيدـ  45
   ، الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين باألندلس ، الدار العربيةحممد ƭيد السعيد ـ 46

ȓ 1985 ،2                              للموسوعات ، بريوت ـ لبنان ـ.  
   احلديث ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، النقد األدŸحممد غنيمي هɎل ـ 47

                             2001.  
   ، الصوتيات والفونولوجيا ، دار األفاȧ ـ األبيارـ اجلزائر،د،تمصȖفɂ حرȭات ـ 48
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   ، رضا احلبيب السويسي ، ديوان املعتمد بن عباد ،الدار التونسية للنشراملعتمد بن عبادـ 49
                        1975.  

  ، أمحد بن حممد ، نفǴ الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر املقري التلمساين  ـ 50
                               وزيرها لسان الدين بن اخلطيب ، ƠقيȨ إحسان عباس ، دار         

  1979                            صادر،بريوت،لبنان،
  ة األشياء يف الشعر العرŸ احلديث ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ، داللمƯ ȃɎتار ـ 51

  .2002                      اجلزائر ، 
  .1984 ، 1 قضايا أدبية ، دار مارون عبود ، ȓنقوɍ سعادǥ، ـ 52
  .1979 ، معجم البلدان ، اجلزء اخلامس ، دار صادر ، بريوت ،ياȩوت اƩموي  ـ 53

  
  

  :ت والدوريات اǭ   :ɎŎانيا
    ،اخليال الشعري وعالقته بالصورة الشعرية ،اɇداب ـ جملة أدبيةفكرية ـ األخضر عيȮوȃ ـ 01

   .1994 ، 01قسنطينة ، العدد معهد اɇداب واللغة العربية،                               
  فكرية ـ ، مفهوم الصورة الشعرية قدƹا ، اɇداب ـ جملة أدبية األخضر عيȮوȃ ـ 02

  .     1995 ، 02  قسنطينة ، العدد معهد اɇداب واللغة العربية ،                            
   ، من التعبري املوسيقي يف نونية أŸ البقاء الرندي ،اɇداب ـ جملة الربعي بن سɎمة ـ 03

 1994 ، 01طينة ، العدد قسنمعهد اɇداب واللغة العربية،        أدبية فكرية ،                    
  58 ، املعتمد بن عباد ، كتاب العرŸ ، وزارة اإلعالم ، جملة العرŸ ،العددفاروȧ شوشة ـ 04.

                           ȓ 1 ، 2004.   
         اجلزائر ، معهد اللغة العربية وآداهبا، ، اللغة واɇداب ـ جملة أكادƹية علمية نور الدين السد ـ 05
   .1999 ، 14العدد                             

                  

  :الرسائل اƨامعية:   ǭالثا
  .1994باتنة، – رسالة ماجستري –، شعر االستغاثة لألندلس إƧاعيل زردومي   ـ01
   ـ باتنة رسالة ماجستري– حياته وشعره –سي ل، أبو بكر بن عمار األندعمر ربوǳ   ـ02

                       1996 .  
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