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 ررف ا   شكر و
 ﴿: قف ل تع لى          ﴾سورة ابراهيم  

الحمد  ومن بعد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيو، والحمد  كما ينبغي لجالل وجيو 
وعظيم سمطانو ىو وحده والحمد  الذي أعاننا عمى انجاز ىذا العمل  و يّسر لنا سبل 

 .اإلىتمام و يعود لو الفضل الكامل لذلك

  "إن العرفان بالجميل يحتم عمينا أن نتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان لألستاذ الفاضل
  عمى ما تقدم بو من إرشادات ونصائح قيمة من خالل التوجييات "علي بخوش

 التي أمدني بيا كما ال أنسى أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى األستاذة الفاضمة 

  التي تحممت مشقة قراءة ىذا البحث و التعميق عميو"شهيرة برباري"

 يخرج عمى أحسن وجو،كما أتقدم بالشكر إلى كل أساتذة  حتى

لى  من ساعدني من قريب كل كمية األدب العربي والمغات ، وا 

 .في إنجاز ىذا العمل المتواضع  أو بعيد

 آممين من ا عز وجل أن يكون مجيودنا في المستوى

.المطموب الذي يرضي أساتذتنا  

 



 
 

 

 

 

 

 قدم  ــم



 مقدمة                                                                                                 
 

 
 أ

األندلس اسم حبيب ، ما ذكره عربي أو مسمم إاّل فاضت نفسو حسرات عمى 
ضياع ذلك الفردوس المفقود الذي أضاعو التحاسد والتباغض وتفرق الكممة وتقاتل 
المموك واألمراء عمى متاع زائل ونعيم خاّلب انتيى بالبغضاء إلى سراب، كانت 

األندلس منارة لمحضارة و العموم والفنون واآلداب ، وأنجبت من العظماء أعيانا في كل 
باب من أبواب المعرفة، وأبدعت في الفنون  آيات و روائع ال تزال باقية تطاول 

الزمن،وعمى الرغم من كثرة األبحاث التي تناولت األدب األندلسي إاّل أنو ما زال يزخر 
بجوانب غنية لم يتناوليا أحد بالدراسة والتحميل ، كما أن الباحثين انصبوا  في دراستيم 
عمى الشعر دون النثر ومع ذلك لم يحظ الشعر بعامة ، وشعر االستعطاف بخاصة 

" المعتمد بن عباد"في عصر مموك الطوائف وتحديدا عند -  الباحثين–باىتمام ىؤالء 
ومن ىنا كان ال بد أن نشبع ىذه الشخصية بحثا ودراسة، ونكثف جيودنا لكي نكشف 
النقاب عن جوانب النشاط األدبي، ومن ىنا جاء اختياري لمبحث في شعر االستعطاف 

كخطوة جديدة أحذوا فييا حذو الدارسين " المعتمد بن عباد"عند الشاعر الفذ 
المعتمد بن "االستعطاف في شعر  )والباحثين،واستقر الرأي أن يكون عنوان البحث

و كيف تجمى  االستعطاف في " المعتمد بن عباد"، فمن يكون  (، دراسة فنية " عباد
 .شعره ، وما الظواىر الفنية التي برزت في ىذا الشعر؟ 

وانطالقا من عنوان ىذا البحث ومن ىذه اإلشكالية اىتديت إلى خطة قواميا 
ثالثة فصول وخاتمة ،تعمق الفصل األول والذي يحمل عنوان المصطمح والسيرة،تناولت 

المعتمد بن "فيو مفيوم االستعطاف لغة واصطالحا والتعريف بسيرة الشخصية الفذة 
والتعرف عمى أىم محطات حياتو وثقافتو، و فيما يخص الفصل الثاني والمعنون  " عباد

ومزجو باألغراض الشعرية األخرى، تناولت " المعتمد"بتجميات االستعطاف في شعر 
البن "لوالده أوال حين ىزم في أول معركة لو واستعطافو " المعتمد"فيو استعطاف 

ثانيا وكان ىذا في منفاه وكيف مزج االستعطاف بأغراض شعرية مثل المدح " تاشقين
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االستعطاف بيذه األغراض ربطا " المعتمد"والفخر واليجاء والوصف والرثاء ولقد ربط 
وثيقا فكان ال تكاد تخمو أشعاره االستعطافية من ىاتو األغراض،وكان مدار الفصل 

من ناحية المغة الشعرية " المعتمد"الثالث الدراسة الفنية لشعر االستعطاف عند 
واألسموب ، وكذلك الصورة الشعرية بجانبييا الصورة البيانية من تشبيو واستعارة 

،والصورة البديعية من طباق وجناس  وكان آخر عنصر في الفصل الثالث منصب 
من :من زحافات وعمل و تصريع  وخارجي: الداخمي  عمى الموسيقى الشعرية بوجيييا

وزن وقافية ، ألخمص في نياية المطاف إلى خاتمة تتضمن أىم النتائج المتوصل إلييا 
 .المراجع المعتمدة،وآخر لمموضوعات و في ىذا البحث، متبوعة بفيرس لممصادر

 واعتمدت في إنجاز ىذا البحث عمى المنيج التاريخي الذي أتاح لي فرصة 
وعمى المنيج " المعتمد بن عباد"االطالع عمى الحياة السياسية و الثقافية لمشاعر

 . الوصفي التحميمي والذي يقوم عمى التعمق في قراءة النصوص، وتحميميا ، وتفسيرىا 

المعتمد "و أعانتني بعض المصادر و المراجع في ىذه الدراسة كان أوليا ديوان 
، و تاريخ األدب العربي في المغرب "رضا حبيب السويسي" ، من تحقيق "بن عباد

، و الذخيرة في "لعبد العزيز عتيق"واألندلس لعمر فروخ ، و األدب العربي في األندلس 
 " .لحميد آدم الثويني" وعمم العروض و القوافي " البن بسام"محاسن أىل الجزيرة 

إاّل أنني ككل الدارسين والباحثين وقفت في مشواري العممي صعوبات في جمع 
شتات الموضوع المتناثر في أميات الكتب بطون المراجع، إاّل أن البحث يستمد 

مشروعيتو وجودتو مما اكتنفو من صعوبات، فقد أعطتني شعاعا من األمل ونوعا من 
 .المتعة بعد تذليميا الواحدة تموى األخرى
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وبعد فإن دراستي ىذه تعد دراسة متواضعة و جيدا بسيطا في طريق طويل يحتاج 
لمزيد من البحث والدراسة، وكل ما أرجوه من ىذه الدراسة أن أضئ بيا مشعال من 

 .مشاعل النور ينير طريق الباحثين، و يرشد من يسيرون فيو

وال بد من وقفة أتقدم فييا بالشكر الجزيل واالمتنان العظيم إلى األستاذ المشرف 
، الذي كان لو فضل عظيم عمّي في تعميق معرفتي باألندلس، تاريخيا "عمي بخوش"

وأدبيا ومنحني من وقتو وعممو ما أنار لي الطريق، و ذّلل أمامي الصعاب وأرشدتني 
 .إلى الصواب 

نما أنا بشر , وأخيرا ، فمست أدعي الكمال لدراستي ىذه فالكمال هلل وحده ، وا 
مجتيد أصيب وأخطئ، ولممجتيد أجران إن أصاب ، وأجر واحد إن أخطأ، اهلل أسأل  

 .أن أنال األجرين ، وأن أكون مّمن يجتيد فيصيب، إّنو سميع مجيب



 المصطلح و السيرة: الفصل األول 
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 سنتناول في ىذا الفصل مفيوم االستعطاف الذي يعد كغيره من األلفاظ لو مفيوم 
ابن "لغوي واصطالحي، فمن الناحية المغوية تطرق إليو أصحاب المغة والمعاجم منيم 

عبد "، ومن الناحية  االصطالحية نجد "الفيروز آبادي"و " ابن أحمد الفراىيدي"و " منظور
، ويحتوي ىذا الفصل عمى التعريف بالشخصية الفذة "أحمد ىيكل"و " العزيز عتيق

مارة ومنفى، مع "المعتمد بن عباد" ، والتعرف عمى أىم مراحل حياتو من طفولة وشباب وا 
 .ذكر أىم األغراض الشعرية التي تناوليا ىذا الشاعر الكبير

 مفيوم االستعطاف: أوال

  :لغة_ 1

" عطف"فيو الفعل الثالثي الصحيح " االستعطاف"إن الرجوع إلى جذر كممة 
وتصريفو عطف يعطف عطفا ، و نجد لو أكثر من معنى فيو يدل عمى إثناء وعياج 

انعطف الشئ  »:  ، وجاء في كتاب العين1« أمالو وحناه: عطف الشئ»: مثل
، وفي 3« والرجل يعطف الوسادة يثنييا فيرتفقيا »، 2« انعاج،انعطفت عميو انصرفت

وجاء في معجم مقاييس  ،4«الناقة تعطف عمى البّو فترأمو: العطوف»القاموس المحيط 
 .5« إذا تمايل: فالن يتعاطف في مشيتو  »": البن فارس"المغة 

                                                           
. 704م، ص 1967، بيروت، لبنان، 8المنجد األبجدي، المؤسسة الوطنية، دار المشرق، ط- 1
,  1عبد الحميد ىنداوي، دار الكتب العممية، بيروت ، لبنان، ط: الخميل بن أحمد الفراىيدي، كتاب العين، تحقيق - 2

. 182ص  ، المجمد الثالث ، م2003/ ىـ1424
، 1ابن أحمد الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق محمد باسل عيون الّسود، دار الكتب العممية، بيروت، لبنان، ط- 3

. 663 ، ص 1م، ج1998
. 1083م، ص 1996، 5ط, لبنان, فيروز آبادي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت- 4
, 2ط, إيراىيم شمس الدين، دار الكتب العممية ، بيروت، لبنان: أحمد بن فارس، معجم مقاييس المغة، تحقيق - 5

. 283م ، المجمد الثاني، ص 2008
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وعطف ا  »  ،1« أشفق: عطفت عميو »كما يدل عمى الشفقة و الرحمة مثل و
يحمي : رجل عطوف وعّطاف  »، وجاء في لسان العرب 2«جعمو رحيما: قمبو وبقمبو

 3«رجع عميو بما يكره أو لو بما يريد : المنيزمين،و عطف عميو يعطف عطفا
 4«الرجل العطيف عمى غيره بفضمو، الحسن الخمق الباّر الّمّين الجانب: والعّطاف »
 .6«وتعاطفوا أي عطف بعضيم عمى بعض » ، 5«سأل أن يعطف عميو : واستعطفو»

مرة واحدة في القرآن الكريم، بقولو تعالى﴿ (عطف )وقد وردت كممة          

                              ﴾7 «أي :

 .8«الِوَي جانبو، وعنقو 

خمق  »:أما في األحاديث النبوية الشريفة فقد وردت في قول الرسول صمى ا عميو وسمم
اهلل عز وجل  يوم خمق السموات واألرض، مائة رحمة، فجعل في األرض رحمة، فييا 

تعطف الوالدة عمى ولدىا، والبيائم بعضيا عمى بعض والطير، وأخر تسعا وتسعين إلى 
 .9«يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة، أكمميا اهلل بيذه الرحمة 

 .وردت ىذه الكممة بمعنى الشفقة والرحمة والحنان الذي تّكنو الوالدة لولدىا

                                                           
. 1083فيروز آبادي، القاموس المحيط، ص -  1
. 704ص : المنجد األبجدي-  2
 .366م، المجمد الرابع، مادة عطف، ص 1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، لبنان، ط-  3
. 182ص ، كتاب العين، الخميل بن أحمد الفراىيدي - 4
 .1083 ص ، القاموس المحيط،فيروز آبادي-  5
 .366 ص ، لسان العرب،ابن منظور-  6
 .9 ،الحج-  7
، 1ط, عبد الرحمان بن ناصر السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كالم المّنان، دار ابن حزم، بيروت، لبنان-  8

. 584م، ص 1999
ص ، 2ج، د ط، د ت، دار الفكر ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،  سنن ابن ماجة،محمد بن يزيد القزويني-  9

1435 .
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 :اصطالحا_ 2

  ال نجد تعريفا واضحا لشعر االستعطاف في المصادر القديمة ، و ال في المراجع 
إنو ذلك الشعر الذي يبثو الشاعر إلى شخص ما الستمالة : الحديثة، ولكن نستطيع القول

عبد العزيز "قمبو، آمال بعفوه عميو وتخميصو من الحرمان الذي يعانيو فقد قرنو الدكتور
فن قديم من فنون الشعر العربي، ويقال لو  »: باالعتذار حيث قال " عتيق

،والشعر الذي قيل في االعتذار يدخل ضمن االستعطاف، والعكس غير 1«االعتذار
فالشاعر المعتذر يدرك أن من يخاطبو ويعتذر إليو لن يقبل عذره ولن يعفو عنو , صحيح

إاّل بعدما يعطف عميو ويرحمو، أما االستعطاف فميس بالضرورة أن يسبقو اعتذار، ذلك 
ألننا نقرأ أشعارا استعطافية كثيرة تخمو تماما من االعتذار، وكأن الشاعر أراد أن يتناسى 

الجرم الذي رمي إليو زورا أو الذنب الذي اقترفو، كما أن ىناك ضروبا من االستعطاف ال 
 .تحتاج إال اعتذار، كالفقير الذي يستعطف الغني أمال بالحصول عمى أعطياتو

المستعَطفون قد أثر في  ، و2«و قد عّد االستعطاف غرضا من أغراض الشعر  »
معظميم شعر االستعطاف وما رافقو من اعتذار وشكوى تأثيرا جعميم يقبمون عذر الشاعر 
المستعِطف، يعطفون عميو، يعفون عنو، و العفو عن المذنب يدل عمى سعة صدر،وحسن 

 .سياسة

ولكن أحيانا نجد في بعض األحيان بعضا من ىؤالء المستعَطفين يرّدون الشعراء الذين 
لحاق العقاب بيم، إما ألن ىؤالء  استعطفوىم خائبين، ويصرون عمى عدم العفو عنيم، وا 
ما  الشعراء ارتكبوا معصية دينية توجب حدا وعندىا ال يجدي استعطاف و ال اعتذار، وا 
ألن إساءتيم لمحاكم كانت عظيمة، بحيث صُعب عميو غفرانيا والصفح عنيا، أو ألن 

                                                           
.  230 ص ،م1976 ،1ط  لبنان، بيروت، دار النيضة العربية،األدب العربي في األندلس، عبد العزيز عتيق- 1
. 801 ص ، د ط، د ت، لبنان، بيروت، المكتبة البوليسية، الجامع في تاريخ األدب العربي،حّنا الفاخوري- 2
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االعتذار إليو، ألنو وقع في قبضتو  و الحاكم أدرك أن ىذا الشاعر مرغم عمى استعطافو
ساءة  .ولو قّدر لو أن يفمت منيا لعاد إلى ما كان عميو من ذنب وا 

والمتتبع لتاريخ ىذا الفن يرى أنو لم يخل أي عصر من عصور األدب العربي من  »
شاعر أو أكثر نظموا الشعر استعطافا أو اعتذارا عما تورطوا فيو من إساءة كاليجاء مثال 

أو مما نسب إلييم زورا وبيتانا بحق ممك أو ذي سمطان، بباعث الوشاية أو الغيرة أو 
 .1 «الحسد أو ما شابو ذلك

ولكنو ازداد زيادة ممحوظة في العصر األندلسي و ال سيما في عصر مموك الطوائف، 
 .2«وقد كان االستعطاف نتيجة لطبيعة وجود كثير من الضحايا السياسيين في تمك الفترة»

ابن "، "**ابن زيدون"، "*ابن عمار"ومن بين الشعراء المستعطفين في ىذه الفترة نجد 
 .الذي نحن بصدد دراستو" المعتمد بن عباد"، و "***المّبانة

 

 

                                                           
. 230 ص ، األدب العربي في األندلس،عبد العزيز عتيق- 1
ص ، د ت، 14ط ،  مصر ، القاىرة، دار المعارف، األدب األندلسي من الفتح إلى سقوط الخالفة،أحمد ىيكل- 2

281 .
م، 1031، ولد عام محمد بن عمار بن الحسين بن عمار الميري نسبة إلى ميرة وىي قبيمة عربية من قضاعةىو  *

 ثم قصد اشبيمية عاصمة بني عباد ، ثم انتقل ابن عمار إلى قرطبة لطمب العممتعمم األدب والمغة العربية في شمب،
 .، كان شاعر وصديق المعتمد بن عباد لكنو في األخير خانو فقتل عمى يد المعتمدمتذوقيو حماة الشعر و

-م1003) أحمد بن عبد ا بن أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي األندلسي، أبو الوليد المعروف بـابن زيدون **
شاعر أندلسي، برع في الشعر كما برع في فنون النثر، حتى صار من أبرز شعراء األندلس المبدعين، كما  ( م1071

. ، وتعد رسائمو من عيون األدب العربي البالغة تميزت كتاباتو النثرية بالجودة و
ىو أبو بكر محمد بن عيسى بن محمد المخمي الّداني، مولده وطفولتو لم يعرف عنيما شئ سوى أنو كان يتيما ***

ومن عائمة معدمة، وكانت أمو تبيع المبن لتعيمو، اتخذ من الكممة حرفة ، وقد دفعو إلى التكسب بالشعر حاجتو المادية 
، ترك مدينتو دانية متوجيا إلى إشبيمية وىناك شق دربو وسط الشعراء وبعد زوال الدولة العبادية استقر ميروقة عند 

 .ه507حاكميا حتى وافاه أجمو المحتوم سنة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1003
http://ar.wikipedia.org/wiki/1003
http://ar.wikipedia.org/wiki/1071
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 :التعريف بالمعتمد بن عباد: ثانيا

بعد تعريف االستعطاف من الناحية المغوية و االصطالحية ، حيث عرفو الكثير  
المعتمد عمى ا أبو القاسم محمد بن  »، وىو"المعتمد بن عباد"من الشعراء منيم شاعرنا 

المعتضد با أبو عمرو عّباد بن الظافر المؤيد با أبو القاسم محمد قاضي إشبيمية بن 
أبي الوليد اسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسمم بن عمرو بن عطاف بن 

ولد في ربيع  »، 1«نعيم،المخمي، من ولد النعمان بن المنذر المخمي آخر مموك الحيرة 
 و يمكن ،2«قي مدينة باجة قرب إشبيمية (م1040كانون األول  )ىـ 432األول من سنة 

مرحمة الطفولة والشباب ، ومرحمة : إلى ثالث مراحل" المعتمد بن عباد"تقسيم حياة 
 .اإلمارة، ومرحمة المنفى

 :مرحمة الطفولة والشباب_ 1

غادر إشبيمية في  »حظي المعتمد بن عباد بما يحظى بو أبناء المموك واألمراء  
في ،3«سن مبكرة ، إذ إنو ما  كاد يبمغ ثالث عشرة سنة حتى عينو والده ولّيا عمى شمب

نديما " أبا بكر بن عّمار"وبعث معو الشاعر  »أقصى الجنوب الغربي من األندلس،
ووزيرا،وكان ابن عّمار أّسن من المعتمد بتسع سنوات ومكث المعتمد في شمب خمس 

وكان ابن عّمار شابا مثمو وفيو مجون مع فقر وحرمان فأغواه  »،4«سنوات أو تزيد قميال 
 و كان رجال مغامرا ومن أصل وضيع جدا ال يممك ما يسد » ، 5«وأغراه بالخمر والمجون

                                                           
د ط،  ، لبنان، بيروت، دار صادر ، إحسان عباس: تحقيق، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبي بكر بن خمكان-1

 .21 ص , المجمد الخامسد ت، 
 ص ،4ج،م1984, 2ط،د ب،  دار العمم لمماليين، األدب في المغرب واألندلس ، تاريخ األدب العربي،عمر فروخ - 2

714. 
م 1993 ، د ط، الجزائر، منشورات زرياب، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 3
 .38ص ,
 ,713 ص ، تاريخ األدب العربي،عمر فروخ- 4
. 213ص , م2007, ىـ1428, األردن, عمان, 1ط, دار جرير, أمراء الشعر األندلسي, عيسى خميل محسن- 5
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بو رمقو فرأى أن يتخذ الشعر وسيمة لمعيش فنظم القصائد في مدح ىذا أو ذاك متجوال بيا 
من بالط إلى بالط لعمو ينال لدى األقوياء ما يساعدوه عمى تحسين وضعيتو االجتماعية 

وقد شاء القدر أن يوفق في سعيو يوم مدح المعتضد با األمير القوي فاستمالو وأثر 
 (الكامل):  ، وقد مدحو في عدة قصائد منيا مطمع ىذه القصيدة 1«عميو

       َأِدِر الُزَجاَجـــة َفاَلنِسيُم َقِد اْنَبــــــَرى          َو الَنْجُم َقْد َصَرَف الِعَناَن َعِن السُِّرى

ـــــا اْستَــــــــــَرد الَمْيـــــــَل ِمنَّا الَعْنَبــــــَرا        َو الُصْبُح َقْد أْىَوى لَنــــــــا َكافُـــوَرُه          َلمَّ

       َو الَرْوُض َكالَحَسَنا َكَساُه َزْىـــــــــَرُه          َوْشًيــــا، َوَقَمــــــــــَدُه ِنـــــــــَداُه َجــــــــــــْوَىَرا

 2      َأْو َكالُغاَلِم َزَىـــــــــا ِبَوْرِد ِرياِضــــــــِو          َحجــــــاًل، َوتَــــــــــاَه َبـــــآَسُيَن مَعــــــــــدََّرا

، عميو فالزمو بشمب لما وجده في صحبة ىذا الشاعر من نظم رائق "المعتمد"ثم تعرف 
فكان الرفيقان  »وموسيقى عذبة إلى جانب ميولو إلى تعاطي المالذ بمختمف أنواعيا، 

يقضيان أوقاتيما في مجالس األنس داخل القصور الفاخرة بين الجواري والغممان 
والمطربين والمطربات ، والراقصين والراقصات وكؤوس الخمر المترعة كؤوس يديرىا 

وترامت إلى أبيو أنباء ليوه  »، 3«الساقون والساقيات عمييما وعمى الندماء الحاضرين
فعينو  »،4«فاستدعاه إلى إشبيمية وكان في العشرين من عمره وأخذ يدربو عمى الحكم 

والذي كان حاجبا ألبيو " اسماعيل"ابنو " المعتضد"ولي عيده خمفا ألخيو بعدما قتل 
 .5«من شمب و واّله مكان أخيو حاجبا " المعتمد"فاستقدم 

                                                           
 .38ص ، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 1
، جامعة محمد األول،العموم اإلنسانية منشورات كمية اآلداب و، محمد بن عمار األندلسيشعر  ،مصطفى الغديري- 2

. 65 ص ،م2001المغرب،   ،وجدة
 .39, 38ص ، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف، حمدان حجاجي- 3
. 213ص ، أمراء الشعر األندلسي،عيسى خميل محسن- 4
 ، تونس، دط، دت،الدار التونسية لمنشر، رضا الجيب السويس: تحقيق   جمع و، الديوان،المعتمد بن عباد- 5

. 7 ص ،م1975
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في " فالمعتمد"في ظروف غير عادية " باعتماد الرميكية"تزوج  »و في ىذه المرحمة فقد 
ابن "دوره الجديد باشبيمية وفي جوار أبيو لم يغير سموكو في الحياة وسرعان ما التحق بو 

 ، وفي 1«الصديق الحميم فاستمر الخميالن عمى ما تعودا عميو في مدينة شمب " عمار
عمى " ابن عمار"يتنّزه مع " المعتمد"حيث كان " اعتماد"و" المعتمد"أثناء ذلك تم المقاء بين 

 ":البن عمار" "ابن عباد"ضفاف نير الوادي المتّموج فقال 

يُح َعَمى الَماِا زَ   دْ رَ َصَنَ  الرِّر
         .................... 

   
، فتوقف ابن عمار قميال، وكان عمى شاطئ النير جوار *وطمب من ابن عمار أن يجيزه

 :يْمَ َْن الَماَء َفَقاَلْت ِإْحَداُىنَ 

......................... 

 !َأيُّ ِدْرٍع ِلْمِقَتاِل َلْو َجَمْد   

   
فتعجب ابن عباد من حسن ما أتت بو مع عجز ابن عمار و نظر إلييا فإذا ىي في  »

جارية  »" اعتماد"، و كانت 2«ال، فتزوجيا:  فقالت !صورة حسنة فسأليا أذات زوج 
عمى ىذا الزواج في أول " المعتضد"فاشتراىا من سيدىا ولم يرض " بن الحجاج""الرميك 

بالطفل و أمو " المعتمد"بكره األول عباّدا، بعث " لممعتمد" "الرميكية"األمر ولكن لّما ولدت 
 .3 «حفيده فامت  حنّوا وعاد إلى رضاه" المعتضد"، و رأى "المعتضد"إلى أبيو 

وبعد الرضى عنو انشغل والده بتكوين ولي العيد الذي سيخمفو يوما عمى عرش 
بتعيين  ابنو عمى  »إشبيمية والمرغوب فيو أن يكون في المستوى في ّشتى المجاالت فبدأ 

رأس جيش يتدرب عمى قيادة حممة عسكرية وكانت الحممة ىذه المرة ضد مالقة تمبية 
الستنجاد العرب القائمين بيا باألمير االشبيمي ليخمصيم من جور وعدوان األمير البربري 

                                                           
. 39ص ، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 1
 و الثاني عجزه و ال يغمب عمييا ،اإلجازة وىي تعاون شاعرين عمى عمارة بيت أو أبيات من الشعر يقول األول صدره*

 طابع التحدي 
 .39ص ،  محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 2
. 714 ص ، تاريخ األدب العربي،عمر فروخ- 3



                         المصطمح والسيرة                                                        الفصل األول
 

 

12 

وكان المتوقع االنتصار األكيد نظرا لتفوق الجيش العبادي عدة "* باديس بن حبوس"
أي صمود ودخل مالقة بكل سيولة ولكن عوض أن " المعتمد"وعددا، وبالفعل فمم يواجو 

، سار إلييا في نشوة الشراب و الميو و المرح  1«يثبت انتصاره باتخاذ اإلجراءات الالزمة 
 .فمم يجد إال الصّد و اليزيمة

وعند إدراكو لخطورة الوضع وما سيمقاه من أبيو ارتأى أاّل يعود إلى إشبيمية حتى يتقي  »
شر أبيو الذي كان في غضب شديد إثر ما بمغو عن سموك ابنو، ومن المعروف أن 

أن يمتجئ إلى مدينة " المعتمد"وخيمة ال محالة، وىكذا فّضل " المعتضد"عواقب غضب 
رندة مدة من الزمان ليفكر في أنجح الوسائل  التي من شأنيا أن تأتي بوالده إلى العفو 

عنو فرأى أن ينظم قصيدة شعرية في ىذا الموضوع ضمنيا كل ما يبرر ما جرى لو من 
عدم خبرة و سوء سموك ، ومع الوعد بأنو سيتعرض في المستقبل إلى ميامو بكل جدية 

 .2«حتى يكون في المستوى المطموب 

 وقد نظميا و استمال بيا قمب والده وبالفعل خففت ىذه القصيدة من حدة غضب 
ألنو رأى في ابنو الولد الشاعر والشجاع وسمح لو بالعودة إلى إشبيمية، وارتأى " المعتضد"
أن يبعد الشاعر ابن عمار  عن ابنو معتبرا إياه مسؤوال عن سيرة ابنو و ولي " المعتضد"

عيده وذلك لمدى تأثيره عميو لمخوض بو في المغامرات المتوالية التي أدت إلى إىمال 
 يبعد عنو اعتماد الزوجة المحبوبة المفضمة التي »ميامو فنفاه عن إشبيمية نيائيا وقرر أن

في بابيا لطردىا " المعتضد"سمبت عقل ابنو فأليتو عن القيام بدوره ، ولكن لّما وقف 
ليذا المنظر " المعتضد"قدمت إليو حفيده وىو رضيع بين يدييا وكان يحمل اسمو فرّق 

من المنفى وبقيت في " اعتماد"فولى عن عاقبيو متخميا عما كان قد نواه ، وىكذا نجت 

                                                           
 40ص ،  محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 1

 تولى حكم غرناطة بعد وفاة أبيو حبوس سنة ،ىو باديس بن حابوس بن ماكس بن زيري بن مناد الصنياجي* 
 .ه بعد حكم دام  سبعا وثالثين سنة465 توفي سنة ، أقوى مموك األندلس وأعظميم شأنا في تمك الفترة،ه428

. 40ص  نفسو، المرجع -2
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بيتيا مع زوجيا ،أّما المعتمد فقد استخمص مما حدث لو عبرة ووفى بوعده وىو أاّل يثير 
غضب والده مّرة أخرى فغّير سيرتو وأبدى الجدية في القيام بأعمالو وتييأ لتسيير اإلمارة 

 " .المعتمد"م خمفو ابنو 1069/  ه 461في سنة " المعتضد" ، ولما توفي 1«عند األوان 

في مرحمة شبابو شابا ال زال ال يعي مسؤولية قيادة دولة كان ال ييمو " المعتمد"إن 
" المعتمد"سوى الميو والمرح في مجالس الشراب بين الجواري والغممان ، وبما أن اختيار 

لشريكة حياتو كان بصورة عفوية إاّل أنو كان موفقا فيو تماما فقد وجد فييا الزوجة المثالية 
 .التي أحبيا وّظل وفيا ليا حتى وفاتو

 ومن الجانب السياسي لو كانت البداية في معركتو األولى  فاشمة إال أنيا بّصرتو 
بأمور الحرب وأعطتو درسا قاسيا استفاد منو في معاركو التالية و وسع سمطانو و أنشأ 

 . بإشبيمية قصورا تزخر بالترف وتغرق في الجنات واألشجار واألزىار بعد توليو الحكم

 :مرحمة اإلمارة_ 2

مسرعا إلى عوائده األولى " المعتمد"عاد  »بعد وفاة من كان يخافو ويخشاه  
دمان الخمور، وذلك  برفقة - بطبيعة الحال-المتمثمة في االنغماس في الشيوات وا 

الشاعر الذي كان يتضرم في المنفى في انتظار ىذه " ابن عمار"المتواطئ معو خميمو 
من جديد مرتبتو المرموقة بإشبيمية في " ابن عمار"الساعة حيث استدعاه إلى بالطو فوجد 

مولعا بالخمر " المعتمد"، وكان 2«جوار المعتمد فعاد الخميالن كأنو لم يحدث شيء 
 .مكانا كبيرا " المعتمد"التي حظيت بقمب " اعتماد الرميكية"والنساء ومن بينين زوجتو 

م أنو رأى امرأتو تنظر من نافذة القصر إلى 1070/ ىـ474وقد روي يوما في نحو سنة 
شاطئ النير فسأليا عما استأثر انتباىيا فأشارت إلى جوار كّن يم ن ماء من النير وىن 

                                                           
 .41ص المرجع السابق، -  1
 .42 ص ،نفسو  المرجع- 2
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حافيات يغصن في الطين وقالت إنيا تذكرت أياميا األولى يوم كانت مثمين فجاء 
بماء الورد والسكر ثم أمر بجبميا وجعميا في باحة القصر وأخذت الرميكية " المعتمد"

وبناتيا الصغيرات يسرن حافيات في ىذا المزيج المترف عمى أنو طين، وذات يوم بعد 
 .1!وال يوم الطين : لم أر منك يوما صالحا، فقال ليا: ذلك قالت لزوجيا

" اعتماد"عمى إرضاء زوجتو في كل شئ، وأدركت " المعتمد"وىذا دليل عمى مدى حرص 
 .خطأىا في زلة لسانيا فاستحيت واعتذرت من زوجيا

وكان ابن عباد شاعرا عبقريا ينظم الشعر، وقد حاول أن يجعل حياتو كميا  »
، وكانت حضرتو 2«قصيدة من قصائد الشعر المترف وأن يجعل بالطو موئل الشعراء

مسرحا آلمال طالب المعروف، و لواؤه جامعا لمشاىير الفرسان ، ولياليو مجالس زاىرة »
إذ كان يعقد ل دباء ندوة في يوم اإلثنين  »، 3«بالميو والشراب ومطارحة األدباء والشعراء 

اإلثنين من كل أسبوع بدار مخصصة ال يدخل إليو فييا غير الشعراء ، وبمغ في حبو 
لمشعر أنو كان ال يستوزر إاّل الشعراء فصارت إشبيمية في عيده مركز القوة وعش األدب 

»4. 

 أما ىؤالء األدباء والشعراء قد مدحوه في تعداد مناقبو وصفاتو ورثاه كثيرون منيم بعد 
 شيم تنم »و لممعتمد موتو، وكان أكثر األمراء سخاء في تقديم الجوائز والرسوم لمادحيو،

 5«عن مكارم  الحسب األصيل، ودماثة األخالق التي أّقر لو بيا العدو قبل الصديق 

                                                           
. 715ص ،  تاريخ األدب العربي،عمر فروخ: ينظر- 1
ص ،  المجمد الثالث،م2003، 3 لبنان ط، بيروت، دار الجيل، الموجز في األدب العربي وتاريخو،حّنا الفاخوري- 2

221 .
. 213 ص ،أمراء الشعر األندلسي،عيسى خميل محسن- 3
. 222 ص ، د ط، د ت، مصر، دار المعارف، العصر العباسي الثاني،شوقي ضيف- 4
. 16 ص ،م2004 ،د ط، الجزائر، قسنطينة، دار البعث، أندلسيات،عبد ا حمادي- 5
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وكان يتميز بالعفو، اإلحسان ، الصبر ، الشجاعة ، الفروسية والكرم،وقد مدحو الكثير من 
 " .ابن زيدون"و" ابن المبانة"الشعراء من بينيم 

 :قائال" المعتضد"وقد كان من األوفياء لو و لوالده " ابن زيدون" يمدحو 

 َأيَُّيا الظَّاِفُر، اَل ِزْلتَ 

 َمَدى الدُّْنَيا ُمْظفَّرِ   

   
 أْنَت َأْسَنى اْبٍن أِلَْسَمى

1َواِلٌد ِفي الدَّْىِر، َفاْفَخرِ   
 

   
كان صورة لمشاعر والفارس الشجاع والمقدام والصبور عمى المحن " فالمعتمد بن عباد"

 .والمصائب، والشيم الذي كان يقف موقف الرجل وقت المحن

عمى حد -في نظر مواطنيو باشبيمية و باإلمارات األخرى يمثل " المعتمد"وكان »
األمير النموذجي األندلسي بثقافتو وقوتو وكانت األنظار كميا مصوبة نحوه -تعبير بيرس 

وكان شجاعا مقداما  ،2«ألنو كان ربما الوحيد الذي في وسعو أن يحقق الوحدة األندلسية 
سمت بو نفسو إلى تممك قرطبة عاصمة البالد في زمن األمويين، فدخمت في أمره »

ذي النون أمير " المأمون"، وكان "سراج الممك عباد"وعظم بيا ممكو فجعل عمييا ابنو 
ممك ليون " ألفونس السادس"طميطمة يطمع في قرطبة فعقد حمفا مع صديقو 

وقشتالة،فأصبح في وسعو أن ينتقم من عدوه ابن عباد ويستولي عمى قرطبة، فوّجو إلييا 
جيشا من طميطمة فدخميا عمى حين غرة ثم تحول إلى الزىراء يريد امتالكيا فتصدى لو 

 .3«"لممأمون"لكنو سقط صريعا في المعمعة وانيزم الحرس وتم النصر " سراج الممك عباد"

                                                                                                                                                                                

    ولد في صقمية ثم ىجرىا متجيا الشبيمية فاتصل بالمعتمد  (ىـ527- ىـ447 )ىو عبد الجّبار بن أبي بكر بن حمديس*
بن عباد وكان من المنتمين في بالطو وجعل لو المعتمد رسما شيريا لحسن قول الشعر عنده ولمدحو لممعتمد وكان من 

 .المحظوظين بسخائو
. 317ص ، د ط، د ت،  لبنان، بيروت،دار الجيل،  حّنا الفاخوري:تحقيق شرح والديوان،  ،ابن زيدون -1
. 44 ص ، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 2
. 147ص ، دب، دط، دت، دار نظير عبود ، عصر االنبعاث  أدباء العرب في األندلس و،بطرس البستاني -3
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ممك قشتالة عمى بني ذي " ألفونسو"و لكن طمع المعتمد زين لو أن يحالف  »
النون،وشجعو عمى أن يحارب طميطمة ، وتعيد لو أن يساعده بالمال وكان نائبو في 

الذي كان يتميز بميارة عالية في المفاوضات والتوصل -  1«"ابن عمار"المفاوضة وزيره 
 -.إلى اتفاقيات ترضي الجميع

-ىـ 478عمى طميطمة سنة " ألفونسو"وكانت ىذه زلة ىوت بو إلى اليالك ،إذ استولى 
فسقطت اإلمارة القوية باألندلس وامتمك اإلسبان أمنع حصون - وكان في وقت مبكر جدا 

المسممين ىناك ، ولم يمبث المعتمد أن أدرك عاقبة زلتو فغضب عمى وزيره ابن عمار،ألن 
مّد فتوحو من طميطمة إلى ما جاورىا ، ولم يمبث أن طمب من المعتمد التنازل " ألفونسو"

عميو " ألفونسو"أعمن " المعتمد"عن المدن والحصون التي كانت تابعة لطميطمة فمما رفض 
 .2الحرب

ويعد سقوط طميطمة ، التي أطمق عمييا اسم قشتالة الجديدة ، كارثة كبرى عمى 
وجعمت ألفونسو السادس يتخذ المقب  »المسممين ألنيا شطرت األندلس إلى قسمين، 

أي اإلمبراطور عمى جميع إسبانيا، كما  ((Imprateur totious hispaniaالالتيني 
 3.«والمقصود الممتين اإلسالمية والمسيحية  (أمير الممتين  )اتخذ المقب العربي 

حينيا اتخذ مموك الطوائف لدرء الخطر المحدق بيم، واتفقوا  عمى أن يستنجدوا بإخوانيم 
أمير المرابطين فعبر البحر إلييم " بيوسف بن تاشفين"المسممين في إفريقية فاستعانوا 

/ ىـ479بجيشو، و قاتموا ألفونسو جميعا و انتصروا عميو في موقعة الّزالقة سنة 
إلى المغرب بالده استجمع قواه وتأىب " يوسف بن تاشفين" وبعد أن عاد »م،1086

" المعتمد"م لمساعدة 1088/ ىـ481لتحقيق ما كان قد نواه فعاد إلى األندلس ثانية سنة 
                                                           

 .222 ص ، العصر العباسي الثاني،شوقي ضيف- 1
. 222 ص ، نفسوالمرجع :  ينظر-2
،  لبنان، بيروت، دار النيضة العربية، األندلس من الفتح العرب المرصود إلى الفردوس المفقود،عصام محمد شباروا -3
. 237 ص ،م2002، 1ط
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م 1090/ ىـ484ثم عاد إلى المغرب ومنو أعّد غزوة  (ليط  )عمى محاصرة حصن
فسقطت الجزيرة الخضراء في حوزتو ثم توجو جيشو نحو الشمال الغربي فاغتصب قرطبة 

م، وفي نفس السنة حاصر 1090/ ه484وقتل والييا المأمون بن المعتمد بيا سنة 
إشبيمية ثم فتحيا عنوة وأمر بفي المعتمد وأىمو ، ثم حاصر رندة في نفس التاريخ وتغمب 

، و قرر األمير 1«بعد أن أّمنوه عمى حياتو" المعتمد"بن " الراضي"عمييا وقتل والييا 
نفيو فنفى أمر األول إلى طنجة ثم إلى مكناس لينتيي إلى أغمات قرية  »المرابطي 

 .2«بجنوب المغرب قرب مراكش العاصمة و مرفوقا ببناتو وباعتماد زوجتو المحبوبة 

عندما كبمو المرابطون بالحديد ونقمتو »مأسوية،" المعتمد بن عباد"وكانت نياية 
 ، وعومموا معاممة 3«السفينة مع أىمو إلى المغرب حيث ألقي بيم في سجن أغمات 

الوحيد داخل السجن قصائد الشعر إلى أن توفي يوم األحد " المعتمد"وكان عزاء »قاسية، 
 4.«م 1095 تشرين األول 14/ه488 شوال 11

ىذا يشبو بيارون الواثق با من مموك بني العباس ذكاء نفس " المعتمد"ولقد كان  »
وغزارة أدب، وكان شعره كأنو الحمل المنشرة، واجتمع لو من الشعراء وأىل األدب ما لم 

يجتمع لممك قبمو من مموك األندلس، وكان مقتصرا من العموم عمى عمم األدب وما يتعمق 
بو وينضم إليو، وكان فيو مع ىذا من الفضائل الذاتية ما ال يحصى، كالشجاعة والسخاء 
والحياء والنزاىة إلى ما يناسب ىذه األخالق الشريفة، وفي الجممة فال أعمم خصمة يحمد 

                                                           
. 9 ،8 ص ، الديوان،المعتمد بن عباد -1
. 45 ص ، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 2
 جعفر الناصري ومحمد : تحقيق، كتاب اإلستقصا ألخبار دول المغرب األقصى،أبو عباس احمد بن خالد الناصري -3

. 51 ص ،1 ج،م1954 ،د ط، الدار البيضاء،الناصري
. 247 ص ،األندلس من الفتح العربي المرصود إلى الفردوس المفقود، عصام محمد شباروا -4
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ن عدت حسنات  في رجل إاّل وقد وىبو ا منيا أوفر قسم وضرب لو فييا بأوفى سيم وا 
 .1«ىذا أحدىا، بل أكبرىا" فالمعتمد"األندلس من لدن فتحيا إلى ىذا الوقت 

يوسف بن "لقد كان من دوافع نفي مموك الطوائف عمى يد األمير المرابطي 
لما رأى منيم من تناحر وتنافر ألجل قطعة أرض أو اإلستيالء عمى مممكة " تاشفين

وحتى اإلخوة كانوا مثل الضرائر وكانوا قد أساؤوا الظن بو حتى جاىره البعض بالعصيان 
ووصل بيم الوضع أن تحالفوا مع النصارى ضده ، وعميو تركيم " المعتمد"مثل ما فعل 

عمى ىذا الحال يعني سقوط البالد بأكمميا عمى يد النصارى بانتيازىم ىذه الفرص الذىبية 
ال تعوض، وسقوط ىذه البالد يعني سقوط خط الدفاع لمجانب الشمالي لممغرب وتيديد 

بخمعيم جميعا دون استثناء  " بيوسف بن تاشفين"السواحل الغربية لمبالد، ىذا ما أدى 
ومحاصرة العدو بعد استشارتو لفقياء األندلس الكبار، الذين أفتوا لو بذلك لما رأوا منيم 
من اضطياد لمشعب، وجعل األندلس والية تابعة لحكمو في المغرب وكانت ليذا النتيجة 

الذي انقمبت حياتو رأسا عمى " ابن عباد"المأساوية صدى كبير عمى ىؤالء ومنيم شاعرنا 
 . عقب وانتقل من العز إلى الذل

 :مرحمة المنفى- 3

شاعر الترف والرخاء قبل أسره ، وشاعر األلم والذكرى " ابن عباد"كان  
شديدة الوطأة عمى نفسو وقد أنزلتو من برجو العالي إلى " ابن عباد"وكانت آالم »بعده،

حقيقة الحياة ومرغت قمبو بتراب الوجود فبكى بعد غيبوبة النشوة وتمممل عمى فراش الحزن 
بعد لين المسرة و جر قيده ذليال بعد أن كان عمى رأسو تاج الممك، وأبصر بناتو يمشين 
حافيات عمى قسوة األرض بعد أن مشين عمى المسك والكافور ويغزلن الناس  لمحصول 

                                                           
، دب  دار الفرحاني، محمد زينيم محمد غرب: تحقيق، المعجب في تمخيص أخبار المغرب،عبد الواحد المراكشي- 1

. 93 ص ،دط، دت،
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عمى لقمة العيش، وفقد زوجو و ولديو وتشتت حولو شمل األصحاب بعد أن كان نقطة 
   .1«الدائرة ومحط اآلمال واألبصار

حيث كان في أسره فقيرا معذبا وساءت حالتو حتى أصبح في عيشو ضنك، حيث ثقمت 
توفي  »عميو القيود وضاق عميو الحال، وأصبح كل شئ يذكره بالماضي، إلى أن 

بأغمات في ربيع األول سنة ثمان وثمانين وأربعمائة بعدما تقدمت وفاَتو وفاة الحرة 
 2.«وجزع عمييا جزعا قرب سرعة لحاقو بيا " اعتماد"

وقد كان أول من رثى نفسو وىو لم يصنع ىذا الرثاء عمى طريقة من يئسوا من حياتيم  »
وغيره، وكان يرثي ممكو ويبكي " ابن شييد"لمرض عضال أو أمل ضائع مثمما صنع 

 3.«دولتو

و قد زاره بعض األوفياء من الشعراء الذين عرفوا قدره واعترفوا بفضمو وكرمو ومن بينيم 
 :حيث بقول" ابن المبانة"صديقو الوفي 

 َنى ِمْن َمَناِئيِيَن ِمْن َ اَياتُ ـــــــَوِلْممُ         اتُ ـــاِا ِميقَ ـــــــَن اأَلْشيَ ـــــــِلُكِل َشٍ  مِ        

 َحااَلتُ ــــَىا اْستِ ـــــَوان َحااَلِتِو ِفيـــــــَألْ         َوالدَّْىُر ِفي صْبَغة الِحرَباا ُمْنَغِمُس        

 اةُ ـــــــَدِق الَش ـــــــَرت بالَبيْ ـــا ُقمِ َـ مـــَوُربَ         ِدهِ ــــَوَنْحُن ِفي ُلعِب الِشْطرَنِ  ِفي يَ        

 4َفاأَلْرُض َقد َأْقَفَرت َوالَناُس َقْد َماُتوا        َىاـــــــَفاْنُفْض َيَدَك ِمَن الُدْنَيا َوَساكنِ        

                                                           
. 224ص ،  الموجز في األدب العربي وتاريخو،حّنا الفاخوري -1
المكتبة المصرية لمطباعة ، محمد عبد ا عنان: تحقيق، اإلحاطة في أخبار غرناطة، لسان الدين بن الخطيب- 2

. 119 المجمد الثاني ص ،م1994  ،1 ط، مصر، القاىرة،والنشر
 ص ،م1983، 5ط، لبنان، بيروت، دار العمم لمماليين، األدب األندلسي موضوعاتو وفنونو،مصطفى الشكحة- 3

533 .
/ ىـ1429، 2محمد مجيد السعيد، دار الراية، عمان، األردن، ط:  المبانة الّداني، الديوان، جمع و تحقيقابن- 4

  .36م، ص 2008
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فقد كان الصديق الوفي الذي يعتمد " المعتمد"أحسن مما رثى بو " ابن البانة"يعد شعر 
 .عميو ويثق بو

، وزالت مممكتو بعد أن أمضى سنوات سجنو صابرا رغم "المعتمد"طويت صفحة 
ثقل القيد وىالك المال والدار، انتزعت حقوقو وكرامتو وىو عمى قيد الحياة فقد استرجعيا 

لسان "األوفياء لو بعد موتو كان قبره محط رحال الشعراء عمى مر العصور والقرون مثل 
وغيرىم، َيذكرون وُيّذكرون الناس عمى نبل الخمق وعفة النفس والوفاء " الدين بن الخطيب

والشجاعة والصمود حتى النياية وعدم الخضوع ، صفات مدحو بيا الشعراء عمى مختمف 
واعتذارا لو عن جور " المعتمد"مستوياتيم، وصار دأبيم إجالء ما خفي منيا لرد اعتبار 

 .من خالل مأساتو التاريخ األدبي من بابو الواسع " المعتمد"الزمان بحقو وبذلك يدخل 

  األ راض الشعرية عند المعتمد قبل المنفى و بعده: ثالثا

 صادق، في ليوه وعّزه »قسمين مختمفين كل االختالف، " المعتمد ين عباد"شعر 
ن وقف فارسا في موقف  ن مات بعض أوالده فشعره رثاء وحنين، وا  فشعره عزة وليو وا 

ن أسر وسجن فشعره بكاء وحزن وذكر لماض وكميا أدب صادق  البطولة فشعره بطولة، وا 
فيو ظل لو فإن رأيت غزال , حي يستطيع القارئ أن يمحظ ىذه الفترات كميا في شعره

ذا رأيت شعره فخرا وشمما ممموءا حماسة أو  ىادئا وحبا صادقا فذلك في الفترة األولى، وا 
ذا رأيت بكاء عمى الماضي ومقارنة بين ماض زاىر  رثاء فذلك في الفترة الثانية، وا 

 ، وىكذا كان شعره مختمفا كل االختالف 1«وحاضر بائس فاعمم أن ىذا ّظل لمفترة الثالثة 
 :االختالف وخاصة في الفترتين قبل المنفى وبعده 

  :شعره قبل المنفى_ 1

                                                           
. 495ص ، 1ج،م 1،2005 ط، لبنان، بيروت، دار الكتاب العربي، ظير اإلسالم،أحمد أمين-  1
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ينعم بالممذات في مدينة  " المعتضد"كان المعتمد قبل المنفى أيام ممك أبيو 
فمما صار الممك إليو وانتقل إلى إشبيمية طفق يحن إلى أيامو الماضية ويذكرىا في »شمب،

 (الكامل ):  ، فيقول1«شعره، ويصف مجالس ليوه  وشرابو 

 َوَلَقْد َشِرْبُت الرَّاَح َيْسَطُ  ُنوَرَىا

 َوالمَّْيُل َقْد َمدَّ الظَّاَلَم ِرَدااَ   

   
 َحَتى َتَبدَّى الَبْدُر ِفي َجْوَزاِئوِ 

 َمِمًكا َتَناَىى َبْيَجًة َو َبَيااَ   

   
 َلَما أَراَد تَنُزًىا ِفي ُ ْرِبوِ 

 َجَعَل الِمَظمََّة  َفْوَقُو الَجْوَزااَ   

   
 َوَتَناَىَضْت َزْىُر النُُّجوِم َيُحفُّوُ 

2ألاَلُ َىا َوَقْد اْسَتْكَمَل الَلْاَلاُ   
 

   
وىكذا كان ال ييمو شئ سوى الميو والشراب، حيث كان باشبيمية أميرا ال يعرف من الحياة 

إال ما يستميمو ويرضيو من رفاىية ورغد عيش متعاطيا بال مباالة الميو ومختمف 
المالذ،لذا جاء معظم شعره في ىذه الفترة يدور حول المرأة بجماليا الفتان و حول 

 (الطويل): بأم أوالده اعتماد فيقول" المعتمد"الخمر،وكثيرا ما تغزل 

      َأَباَح ِلَطْيِفي َطْيُفَيا، ِفي الَكَرى، الَخِد        َفَعــــــضَّ ِبـــِو ُتَفاَحًة، َواْجَتَنى َوْرًدا 

      َو َأْلَمْتِنـي َثْغـــــًرا َشَمْمـــــــــُت َنِسيَمــــــُو        َفُخِيــــَل ِلــــــي َأِني َشَمْمُت ِبــــــِو َنَدا

      َوَلْو ُقِدَرْت َزاَرْت َعَمى َحـــــــاِل َيَقَظــــــة        َوَلـــِكْن ِحَجاُب الَبيِن َما َبْيَنَنا مــــَدا

 3     َأَما َوَجْدِت َعنَّــا الُشــــُ وَن ُمْعــــــــَرَجا؟        َو اَل َوَجْدَن ِمنَّا ُخُطوُب الَنَوى َبَدا؟

في ىذه األبيات عواطف محب صادق، يبين مدى حبو ليا " المعتمد بن عباد"فعواطف 
 .وقد الزمو ىذا الحب إلى آخر يوم في حياتو

 (السريع):وقد برع كذلك في الوصف إذ نجده يصف شمعة قائال

                                                           
. 148 ص ، أدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث،بطرس البستاني-  1
. 69ص ، ديوان ال ،المعتمد بن عباد -2
. 49 ص نفسو،  المصدر- 3
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 ِن الَناسِ ــــَدِم عَ ــــــِدي ال َ ــــَي يَ ــــــــَنفْ        اَلُم الدَُّجىـــــي ظَ ــــــــــفِ ــُة َتنْ ـــــعَ ـــــمْ ـــــَوَش      

َرْأِس ــــِع الــــــي الَقطْ ــــــــا فِ ـــــاَتوــــــَحيَ        هِ ـــــــــاَن، ِمْن ُلْطفِ ــَل الرَّْحمَ ــــــعَ ــــْد جَ ـــــقَ      

 ى ِمَن الَكْ سِ ــــِه َأْشوَ ــــــقِ ـــــــْن ِريـــــمِ        اــــْأُس َسَعى ِبوَ ــَىا  َو الكَ ـــــْرتُ ـــــاهَ ـــــَس      

 1اِسيـــفَ ـــــــِر َأنْ ـــــْن حَ ــــا مِ ـــــرِّرهَ ــــــَو حَ        هِ ـــــْن َوْجوِ ــَك مِ ــــــــــا، اَل َش ــاُ هَ ــــيَ ـــــضِ      

وقعت بينيما فجوة ، فتركت زيارتو وقد مرض " سحر"جارية يحبيا اسميا " لممعتمد"و كان 
  (الطويل ): فقال 2«تزوره " سحر"فجاءت " المعتمد"

 اأَلْحَوى الَرَش ُ  َمْضِجِعي ِمنْ  َقَرَبتْ  َفَقدْ          الَشْكـَوى ِبي ُيِديمَ  َأنْ  َرِبي      َس ْسـَ لُ 

  َتْقــــــَوى َأنْ  وَ  ِبِجْسِمــي َتْبَقى َأنْ  َتَمَنْيتُ          ِعمَّـــــــةٌ  ِلُقْرِبــــــــــكَ  َكاَنــــــتْ  َعَمةٌ       ِإَذا

  َبْمــــَوى ُسِمَيتْ  الِتي النِّرْعَمى ِبَيا َفَجاَاتْ          ِزَياَرِتـــــي َأَ بَّــتْ  َقدْ  َوَسَحرْ       َشَكْوتُ 

 3 الشَّْكــــَوى وَ  ِنَداِئي ِمــــنْ  َسْمًعا َربُ  َوَيا         َحِبيَبــــــة َفَ ْنــــتِ  ُدوِمـــــي ِعَمِتي      َفَيا

فقد كان شعره رقيقا صادق المعاني، نقي الذوق، شريف الطبع، عذب الحديث إذا  »
تكمم،وحسن االختيار في نظم األلفاظ والمعاني، فكان شعره في جممتو رقيق الحاشية 

صادقا في معناه خاليا من التكمف، أكثره مأخوذ من حوادث حياتو، ومجونو لم يخرج فيو 
 4.«عن الوصف الجميل واألدب الالئق 

في ىذه الفترة من حياتو كان يصف الطبيعة والجواري ومجالس الميو " المعتمد"إن 
لى غير ذلك من االستمتاع بالترف والميو إلى أن انقمب شعره  والشراب ويتغزل بزوجو وا 

 .إلى شعر ألم وأسى
                                                           

. 77، ص المصدر نفسو- 1
. 718عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ص  - 2
 .57 ص الديوان، عباد، بن المعتمد- 3

. 122م، ص 1998، 2أحمد ضيف، بالغة العرب في األندلس، دار المعارف، سوسة، تونس، ط: ينظر- 4
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 : شعره بعد المنفى_ 2

 إن حياة ىذا الممك الشاعر انقمبت رأسا عمى عقب، فانتقالو إلى قرية أغمات 
، وتعرض بناتو لإلىانة، وزوجتو التي كانت "يزيد"و " الفتح"بجنوب المغرب و قتل أبناءه 

مأساة أنتجت " المعتمد"تطأ مسكا وكافورا غدت في أغمات عميمة، كل ىذا تفجر عند 
 .أجمل شعر خمد عير التاريخ

من قمة المجد إلى حضيض األسر فكانت شكواه وغربتو " المعتمد بن عباد"لقد ىوى  »
متميزة، وكان تعبيره متميزا أيضا ومتنوع األشكال، لكنو دوما يتمحور حول مضمون واحد 

 1.«ىو المقارنة بين الماضي العزيز والحاضر الذليل

األيام التي واجو فييا العدو البربري لمدفاع عن عرشو فيجد في " المعتمد"وقد ذكر  »
موقفو الشجاع مفخرة وشرفا عمى خالف ما كان يظنو البعض من رفقائو الذين أشاروا 

عميو باالستسالم خوفا عميو من ىالك ال محالة فكان رد فعمو قاطعا غير قابل 
:           ،إذ قال عندما أخذ أسيرا أبياتا جميمة يرى فييا الموت خيرا من الحياة2«لمنقاش

 (مجزوء الكامل )

 َلمَّا َتَماَسَكِت الُدُموعُ 

 َه الَقْمُب الَصِدي ُ بَّ َتنَ و   

   
 َو َقاُلوا الُخُضوَع ِسَياَسة

 َفْمُيْبد ِمْنَك َلُيْم ُخُضوعُ   

   
 َوَأَلُذ ِمْن َطْعِم الُخُضوعِ 

 َعَمى َفِمي الُسمُّ النَِّقي ُ   

   
 ِإْن َيْسُمِب الَقْوم الِعَدى

3ُمْمِكي، َوَتْسَمُمِني الجُمُوعُ   
 

   
يفضل أكل السم بدال من الخضوع ألنو ليس من شيم الرجال " فالمعتمد"

كذلك كانت حسرتو عمى أيامو الماضية وحالتو الحاضرة منبعا من منابع »االستسالم،
                                                           

 ، المغرب، الرباط، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة ، الغربة والحنين في الشعر األندلسي،فاطمة طحطح- 1
. 189 ص ،م1993 ،1ط
. 51 ص ، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي- 2
. 150المعتمد بن عباد، الديوان، ص - 3
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شعره وىو يتسمى عما يتذوق اآلالم وليس في البؤس معين غير الشكوى، وال لممنكوب 
لى تمك المحظات التي كان ينعم   ارتياح لغير أنينو ونظره إلى أيامو الماضية، وا 

فييا،فترتاح نفسو إلى ذكرىا،فيشعر كأنو ال يزال في نعيميا ولّذاتيا ليخفف عن نفسو وطأة 
التفكير بمحنة الزوال من الممك، وليكون ذلك تعويضا أو بعض تعويض عن الحرمان 
عمى المستوى النفسي بالرجوع إلى ذلك الماضي مع أنو يعمم أن النجوم أقرب إليو من 

 (البسيط): فيقول1«ذلك

 ُر َو َسِريرُ ــــَسَيْبِكي َعَمْيِو ِمْنبَ          رُ ــَن َأِسيـــَأْرِض الُمْغِرِبيـــــَ ِريٌب بِ      

ُىَن َعِزيُر ــــــــُع َبْينَ ـــُل َدمْ ــــَوَيْنوَ          اــــَو َتْنَدُبُو الِبيُض الَصَواِرُم َوالِقنَ      

 2َمَتى َصُمَحْت ِلْمَصاِلِحيَن ُدُىورُ          ٌس ِبوِ ــَمَضى َزَمٌن َوالُمْمُك ُمْسَت نَ      

في قصر قرطبة و ألقوا بجسده عمى األرض ومالوا " ابنو المأمون"ولما قتل المرابطون  »
يرثييما وقد رأى قمرية " المعتمد"و قضوا عميو، قال " الراضي"إلى رندة حيث ابنو الثاني 

 (الطويل ) :3«تنوح وأماميا وكر فيو طائران يرددان نغما

 الَدْىرُ  إْلِفيا َعَمى َأْخَفى َقدْ  و مساًا،        َوْكـــــــرُ  َضمُيما إْلفْين َرَأتْ  َأنْ    َبَكتْ   

 القْطرُ  َىَما مْيما القْطر عنيا ُيْقُصره        َعْبرة َوأْسبمتْ  َدْمًعا ُتِرقْ  َلمْ  و     َبَكتْ 

 ِســر ِبوِ  يُبوحُ  َحْرًفــــــــــا َنَطَقـــــــتْ  َوَمــا         ِبِسرَىـا اْسَتَراَحتْ  و َفَباَحت     َوَناَحتْ 

 4 َنْيرُ  ِبَيا َيْجِري اأَلْرضِ  ِفي َصْخرةٍ  وَكم        َصْخــــــَرة؟ الَقْمبُ  َأمِ  َأْبَكي اَل      َفَماِلي

                                                           
. 215م، ص 2007، 1مقداد رحيم، رثاء النفس في الشعر األندلسي، جيينة لمنشر و التوزيع، عمان، األردن، ط- 1
. 171المعتمد بن عباد، الديوان، ص - 2
. 127أحمد ضيف، بالغة العرب في األندلس، ص - 3
 .165 ،164 ص الديوان، عباد، بن المعتمد- 4
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كل أنواع المحن التي مّر بيا بفضل ما كان يحظى بو من " المعتمد بن عباد"تحمل  »
قوة نفسانية نادرة، إاّل أنو لم يستطع تحمل األغالل الثقيمة في قدميو فخاطبيا بكآبة لعميا 

 (السريع ): 1«ترحمو وتشفق عميو 

ْرَحَما ـــــَق َأْو تَ ــــــــــَت َأْن ُتْشفِ ـــــــــَأَبيْ           ي ُمْسِمما؟ــــــُمنـــــــَأَما َتْعلَ ! ِدي ــَقيْ     

َما ــــــــم اأَلْعظُ ــــــــُه، اَل ُتَيشِّر ـــــــــَأَكَمتَ            دْ ـْحُم قَ ـــــــــراُب َلَك َواللَ ــــــي َش ـــــَدمِ       

 َش َأْن َيْ ِتيَك ُمْسَتْرَحَماـــــــم َي ْ ــــلَ            هــــــــًشا ُلبــــــــَم ُطَفْياًل َطااِ ــــــــــــــاْرحَ       

 2َماـــــَم َو الَعْمقَ ـــــــــَن الُس ـــــــَرْعَتوُ ـــجَ            َلوُ ــــــُه ِمثْ ـــــــــاٍت لَ ــــــــــــَو اْرَحْم ُأَخيَ       

وأكمت لحمو وشربت دمو، فنراه يستشفع ليا بأن ال تكمل أكل " المعتمد"كّبمت القيود 
 .العظام

ذا انتقمنا إلى شعر  في " المعتمد" نجد »وفيما قالو في زوجتو وبناتو " المعتمد بن عباد"وا 
أسوأ حال والحال الذي آلت إليو أسرتو أمر ال يطاق، إذ دخل عميو في السجن بناتو يوم 

 (البسيط): ، لطالما عرفن رغد العيش والرخاء فيقول3«العيد في أطمار بالية 

 َمْ ُسوَرا ِبَ ْ َماتَ  الِعيـــدُ  َفَجاَاكَ             َمْسُروَرا ِباأَلْعَيادِ  ُكْنتُ  َمَضى       ِفيَما

 َقْطِمـيَرا َيمُمْكنَ  اَل  لمَناسِ  َيْغُزْلــــنَ             َجاِئعـــــــةً  األْطمــــارِ  في َبَناَتكَ        َتَرى

 َكافُــوَرا وَ  َمْسَكا َتَطـــــ ْ  َلمْ  َك َنيا            َحاِفَيـة َواأَلْقَدامُ  الِطيـــــنِ  ِفي       َيَطْ نَ 

 4َنْقِطيــــــــَرا ِلْلَْكَبادِ  فْطُركَ  َفَكـــــانَ             ِإَساَئَتوُ  َعاَدتْ  الَ  الِعيدِ  ِفي       َأْفَطْرتُ 

                                                           
. 52حمدان حجاجي، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف، ص : ينظر- 1
. 181المعتمد بن عباد، الديوان، ص - 2
. 318، دت، ص 25أحمد حسن الزّيات، تاريخ األدب العربي، دار نيضة مصر، مصر، ط- 3
 .169 ص الديوان، عباد، بن المعتمد- 4
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رغد العيش ورخائو ، وما إن مرت عمييم األيام نجدىن " المعتمد"لطالما عرفن بنات 
 .بحاجة إلى لقمة عيش يكسرن بيا جوعين

واتفق أن السيدة الكبرى أم بنيو اعتمت، وكان الوزير أبو العالء زىر بن عبد الممك بن  »
راغبا في عالج " المعتمد"زىر بمراكش، قد استدعاه أمير المسممين لعالجو، فكتب إليو 

السيدة و مطالعة أحواليا  بنفسو، فكتب إليو الوزير مؤديا حقو ومجيبا لو عن رسالتو 
" المعتمد" ، فقال 1«ومسعفا لو في طمبو، واتفق أن دعا لو في أثناء الرسالة بطول البقاء 

 (الوافر ): في ذلك

اُا ؟ ـــــِه الَبقَ ــــــوَل بِ ــطُ ـر َأْن يَ ـَأِسي         َدَعا ِلي ِبالَبَقاِا َوَكْيَف َيْيَوى          

؟  ااُ ــَيُطوُل َعَمى الَشِقِي ِبَيا الَشقَ          ألْيَس الَمْوُت َأرَوُح ِمَن َحَياة          

 اُا ــي الِمقَ ــــن َحْتفِ ــَواي مِ ـــَفِإن هَ          بٍ ــاُا حـَفَمْن ِبَك ِمْن َىَواُه ِلقَ           

 2؟ ااُ ـا الَحفَ ــــــَر ِبوَ ــــــُعَواَرى َقْد َأَض         يــَش َأَرى َبَناتِ ـأَأْرَ ُب َأْن َأِعي          

يتحسر الشاعر لحالو والحال التي آلت إلييا أسرتو فيتمنى الموت بدل أن يرى ىذا 
 .الموقف

شاعرا مجيدا وكاتبا مترسال وقد امتاز شعره وكّمو » " المعتمد بن عباد"فقد كان 
مقطعات،بالوضوح في التصوير، و البساطة في التعبير، مع إليام معجز، و تنميق 
موجز، و رنات موسيقية وتشبييات بديعية، تنم من دقة الذوق وصدقو ومدى معرفة 

 3«الشاعر باألدب

                                                           
. 137عبد الواحد المراكشي، المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ص - 1
. 176المعتمد بن عباد، الديوان، - 2
، دار نوبميس، بيروت،  (2)إيميل بديع يعقوب، موسوعة األدب و األدباء العرب في روائعيم، العصر العباسي - 3

. 443، ص 10م ،ج2006، 1لبنان ط
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يستطيع أن يميز بكل بساطة دون بذل أي جيد، الشعر " المعتمد"إن المتتبع لشعر 
الذي قالو في عزه و سمطانو و الشعر الذي قالو في ذلو و أسره، إذ كان الغزل و الخمر 

والوصف والفخر والرثاء والمطارحات حيث عاش أميرا، وشعر األلم و الشكوى 
 .واالستعطاف و المرارة و المقارنة بين الماضي و الحاضر حيث عاش أسيرا 

 ويعد شعره الذي قالو في أسره أصدق أشعاره عاطفة و أكثره أثرا عمى النفس فقد 
المعتمد بن "، و صور فيو مرارات السجن و آالم النفي و جراح الجسد و انفالق القمب

لم يقل الشعر إاّل في أحوالو الخاصة فال ىو من شعراء المدح، وال ىو من شعراء " عباد
اليجاء، ألن ا أغناه بعزة الممك عن الّتعرض لمناس بالذم والشتائم أو التكسب، وخمود 

نما  ابن عباد في األدب لم يكن في الشعر الذي قالو وىو خافض العيش في نعيم دواتو وا 
يعود خموده إلى ذلك الشعر الوجداني الخالص الذي قالو في نكباتو بعدما قتل أوالده 

 . الثالثة، وأسر في حرب المرابطين فقادوه من قصره ذليال ميانا إلى أغمات



تجليات االستعطاف في شعر المعتمد : الفصل الثاني
 ومزجه باألغراض الشعرية األخرى

 

 تجليات االستعطاف في شعر المعتمد عباد: أوال

 استعطافه لوالده_ 1

 استعطافه البن تاشفين_ 2

 

 مزج االستعطاف باألغراض الشعرية األخرى: ثانيا

 المدح -1
 الفخر -2
 الهجاء -3
 الوصف -4
 الرثاء -5
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لقد كان شعر االستعطاف في عصر مموك الطوائف نصيب أوفر مقارنة بالعصور 
السياسية وقد كان  األخرى وقد كان ىذا نتيجة ألسباب متعددة وأىميا األسباب

االستعطاف مختمف بين المستعطفين، فبعضيم يستعطف الحاكم ونجد ىذا النوع عند ابن 
ابن  كما كان شأن-المبانة وابن عمار والمعتمد بن عباد و بعضيم يستعطف المحبوبة 

و بعضيم اآلخر يستعطف الوالد، ولكن ونحن بصدد دراسة االستعطاف في - زيدون
شعر المعتمد بن عباد يتراء لنا أن استعطاف المعتمد يكمن في جانبين الجانب األول وىو 

ولقد كان ليذا النوع من االستعطاف نصيب قميل من األشعار - استعطافو لوالده المعتضد
االستعطافية و ال شعرا يمكن وضعو تحت ىذا العنوان إاّل قصائد آلل عباد حين 

استعطف المعتمد والده وحين آلت إليو مقاليد الحكم وقف بعض أبنائو أمامو معتذرين 
والجانب الثاني وىو استعطافو البن تاشفين، وقد امتزج االستعطاف بأغراض -مستعطفين

 .إلخ ... شعرية أخرى مثل المدح و الرثاء و الوصف 

 تجليات االستعطاف في شعر المعتمد عباد : أوال 

 :استعطافو لوالده _ 1

شيما صارما حديد القمب شجاع النفس بعيد اليمة ذا " المعتضد"كان  
اتسمت فترة حكمو بالحروب مع بقية المموك حبا في التوسع والسيطرة، وقد »و دىاء

، وكان يقتل كل من يخونو أو 1«استطاع القضاء عمى خصومو وتثبيت أركان دولتو
 . الذي لم يتردد في قتمو" اسماعيل"يحاول حتى خيانتو ولم يمنع من ىذا أحد حتى ابنو 

رحل " باديس بن حابوس"وعندما كمف ىذا الممك الجبار ابنو بمحاربة أمير مالقة 
مع أخيو جابر  يقودان جيشا عظيما وتمكنا من إخضاع مالقة في بداية " المعتمد"

حين خّموا " المعتضد"وقد كان أىل مالقة أشاروا عمى ابني  »- كما سمف الذكر -األمر،
ساءة الظنون وضبط ما حوليا من المعاقل والحصون  بينيما وبين البمد، بإذكاء العيون، وا 

 وقضى ليمتيما في الميو والمجون بينما قضى الفريق اآلخر في التخمين والتدبير ،2«فغفال
                                                           

. 18ص ،م1،2010 ط،األردن،عمان،دار دجمة،الشعر األندلسي في عصر مموك الطوائف،محمد شياب العاني- 1
، دط، لبنان،  بيروت، دار الثقافة، إحسان عباس: تحقيق، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة القسم الثاني،ابن بسام- 2

 50 ص ، المجمد األول ،م1997/ىـ1417
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نقطة قوة ألعدائو  لما رأوه فيو من قمة العزم والالمباالة وكانت ىذه" بالمعتمد"لمفتك 
وأخوه " المعتمد"و نيب سالحو وعتاده وّفر "  المعتمد"وبالفعل فقد تمكنوا من الفتك بجيش 
 .ميزومين يجران ذيول الخزي والعار

قضيا وقتييما في ىم وقمق  أقام المعتمد وأخوه في مدينة رندة، وكانا في أسوء حال »و
" المعتمد"وخاصة بعدما أشيع أن والدىما قد أىدر دميما وأعد لمقابمتيما سيفا بتارا فأخذ 

يفكر في كيفية الخالص، فخطر عمى بالو أن يكتب إلى أبيو قصيدة يعتذر إليو عساه 
قصيدة افتتحيا بدعوة أبيو " المعتمد"، وفعال كتب 1«يقبل عذره ويعطف عميو وعمى أخيو

كأنو بذلك يمفت نظر أبيو إلى  إلى الصبر و وضع اليم و القمق جانبا ألن القدر ال يرد و
أن اليزيمة التي لحقت بو كانت قدرا واقعا ال مرد لو والقدر قد يأتي بما يفرح القمب ، كما 

 (البسيط): قد يأتي بما يحزنو ، واستعطفو قائال في مطمع قصيدتو

َ ُر ـــــــــ ُّث َواللَ ــــــــَك ال َ ـــــَماَ ا ُيِعيُد َعَليْ          رُ ــــــــــَس ِّكْن ُفَؤاَدَك اَل َتْ َىْ  ِبَك الِفكْ       

َواْصِبْر َفَقْد ُ ْنَت ِعْنَد الَخْطِ  َتْصَطِبُر         !َوْاُزُجْر ُجُفوَنَك اَل َتْرَض الُبَ اَء َلَيا       

ْن َيُ ْن َ ْدٌر َ ْد َأَعاَق ِمْن َوطَ        َدُر ـــــــــــــِه القَ ــــــــــــي  َ ـــــا َيْ تِ ــَفَ  َمَرَد ِلمَ         رِ ــــــــَواِِإ

 2رُ ــَك الظَّظفْ ــــْن َأْشَياعِ ـــــْم َغَدْوَت َومِ ـــَفكَ          َد ٌ ــــَو إْن َتُ ن َخْيَبٌة َفي الَدْىِر َوااِ       

ويستعطفو في أبيات أخرى ويطمب العفو والغفران ألن عدم رضا والده أدى بو إلى 
ن لم يصفح عنو والده سيظل سقيما عميال وال يينأ بالراحة إاّل  المرض وسوء الحال وا 

 :(مجزوء البسيط)برضاه عنو 

 َمْواَلي َأْشُ و ِإَلْيَك َداءً 

 َأْصَبَل َ ْلِبي ِبِو َ ِريَحا  

   
و ِرَضاَك َعنِّكي  ِإْن َلْم ُتَوجِّك

 َفَلْسُت َأْدِري َلُو ُمِريَحا  

   
 َسْخُطك َ ْد َزاَدِني َسَقاما

 َفاْبَعْ  ِإَليَّظ الِرَضى ُمِسيَحا  

   
ِيقْ   َواْغِفْر ُ ُنوِبي َو اَل ُتضَّظ

 َعْن َحْمِلَيا َصْدِرَك اَلفِسيَحا  

   
                                                           

 . 41 ص ، محاضرات في الشعر األندلسي في عصر الطوائف،حمدان حجاجي: ينظر- 1
 . 99 ص ،ديوانال ،المعتمد بن عباد - 2
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 َلْو َصَوَر اهلل الَمَعاِلي

1َجًما أَلَْصَبْحَت ِفيِو ُروَحا  
 

   
 (الوافر): و يشكوا إليو مرضو كذلك في قصيدة أخرى قولو

ْن َطِبيِ  ــا ِلي َغْيُر َعْفُوك مِ ـــَو مَ        َل َنْفِسيــــــــــّض َأعَ ـــــــــــُطَك الُممِ ــــَتَسخ     

 2 ِ ـــــــــــاِل الُمِريـــــي اَ ـت فِ ـــْد ِجئــقَ        يــــــــــر َ ْنِبي َوَل َننِ ــــــَ كِ ــــــُت ِبمُ ــــَو َلْس      

مالقة و أخرج " المعتمد"حين دخل " بالمعتمد"لقد كانت تمك اليزيمة التي لحقت و»
الموت ال - ،مصيبة عظيمة أّرقتو، وزاد من أرقو وقمقو خوفو من عقاب والده3«منيا

أن يستثير عاطفة والده عندما يصف سوء حالو وضنك " المعتمد"ويحاول  »- محالة
 ثم يدعوا والده إلى ،4«عيشو بعدما حمت بو تمك المصيبة، وقد أخفر ِذَمَمو ونذر دمو

 (البسيط ):العفو عنو، فيقول

ْدر ــــَماِلي ِبَيا َص : َوَ ال ُموِرُدَىا         َت َتْعَلُمَياـــــَلَقْد َأْخَلَفْتِني ُصُروف أنْ       

ُر ــَو الَصْوُت ُمْرَتَفٌ  َوالِسرُّث ُمْنَتشِ           ً ــــــــــــعَ ــَفاَلنْفُس َجازَِعة َوالَعْيُن َدامِ       

ُر ــــــــَوِشْبُت َرْأًسا َوَلْم َيْبُلَ ِني الِ  َ          َو َزاَد َىِمي َو َما ِبالِجْسِم ِمْن َسَقمِ       

 5ِدرُ ـــــــــِاِني َعَيْدُتَك َتْعُفو ِحيَن َتْقتَ          ُ ِنيـــــــــــــَي ُيْمسِ ــــــــَوُ ْبُت إالَّظ ِ َماًء فِ      
 

يقاتل مع ذلك " المعتمد"و يصور والده مقاتال شجاعا يقاتل األعداء كالميث الباسل وكان 
 (البسيط ):الميث وكأنو مخمب لو أو ناب، فيقول

 6     َيا َضْيــَ ًما َيْقتُـــــُل اأَلْ َراَن ُمْفَتِرًســـــا         اَل ُتوىِنَنِي  َفِ نـي الَنـاُ  َو الظِّكْفـرُ 

                                                           
. 96 ص المصدر السابق ،- 1
. 98 ص  المصدر نفسو ، -2
 . 47 ص  ، الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة ،ابن بسام- 3
. 50 ص المصدر نفسو ، -4
. 101 ص ،ديوانال ،المعتمد بن عباد- 5
. 101 ص المصدر نفسو،- 6
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عن الذنب الذي ارتكبو و يطمب منو العفو وأنو ال " المعتمد"و في نفس القصيدة يعتذر 
يستحق العقاب والذم من والده ، ألن الذي يستحق العقاب والذم ىم األعداء الذين 

يحاولون جاىدا زرع الحقد والبغض بين المسممين وسالحيم الفتنة و الغش و الخداع  
 (البسيط ):فيقول في ىذا الشأن

      َ ْم َيْ ِتي َعْبُدَك َ ْنًبا َيْسَتِحـــُق بــِِو            ُعْتبى  َو َىاُىو َ ــْد َنـــــــــاَداَك َيْعَتِ رُ 

     َوَما الَ ْنُ  إاَلّ َعَلى َ ْوٍم َ ِوي َدْغٍل           َوَفى َلُيْم َعْيُدَك الَمْعُيوُد إْ  َغــَدُروا

 َنِصيَحَتُيْم ِغٌش  َوِصـْدَ ُيــــْم            مْيٌن  َو َنْفَعُيْم  إَ ا َصَرُفوا  َضــــــَرُر  :     َ ْومٌ 

 1    ُيَمِيُز الَبْ ُض ِفي اأَلْلَفاِظ ِإْن َنَطُقوا           َوُيْعَرُف الِحْقُد ِفي اأَلْلَحاِظ ِإْن َنَظُروا

الرضى في قصيدتو من والده والشاعر إن نال ىذا الرضى فسوف " المعتمد"و يمتمس 
يطيب عيشو، وينسى ىمومو وأحزانو، ويتخمص من أرقو وقمقو، أما إن أخفق في إرضاء 
والده فسوف تبقى حياتو مسودة في وجيو، وسيكون موتو أحب إليو من حياتو وفي ذلك 

 (البسيط):يقول

  اَل َفُجَعْت ِبِو            َفُيَو الـــــَعَتاُد الِ ي ِللدَّظْىِر َأَدِخـــــــرُ !    ِرَضاَك َراَحُة َنْفِسي 

     َو ُىَو الَمَداُم الِتـي أْسُلوا ِبيا فــ َ ا           َعَدْمَتَيــــــــــا َعَبثَــْت ِفي َ ْلِبَي الِفْ رُ 

 ِسنِّكي الِصَ ُر -  ِلُعْمِري–    َما َتَرَ ِني الَخْمُر ِمْن ُزْىـًد َوال َوَرٍع            َفَلْم ُيَفاِرقْ 

 2    َو ِإنَّظَما أَنـا َســاٍع ِفي ِرَضـاَك َفــــ ْن            أْخَفْقَت ِفيِو  َفَ  َيْفَســــُل ِلَي الُعْمــُر  

من كتابة قصيدتو أرسل بيا إلى والده، وبقي أياما خافقا " المعتمد"و عندما انتيى 
يترقب،فمما بمغت القصيدة والده عفا عنيما، واستدعاىما إلى حضرتو، وحين عمم 

 .وأخوه جابر بعفو أبييما عنيما طارا فرحا، وأخذا يستقبالن الحياة من جديد" المعتمد"

 
                                                           

. 102 ص  المصدر السابق،-1
. 102 ص المصدر نفسو ،- 2
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 :استعطافو البن تاشفين- 2

كان المعتمد بن عباد ممكا عظيما قويا شجاعا ذا كرامة و عزة نفس ذا منصب 
لم يقع في موقع إعتذار أو استعطاف غير ما بدر منو من إعتذار لوالده فقد كان  »عال 

ىو من يمجأ إليو  ذوو الذنوب لالعتذار واالستعطاف، لذا فقد منعو ماضيو المجيد و عزة 
 ومن بين ىؤالء نجد أبرزىم ابن –نفسو الوقوف موقف أولئك الذين كانوا يقفون ببابو 

فأبى أن يستعطف ابن تاشفين وكان استعطافو تمميحا ال تصريحا في قولو حين - عمار
رفض الخضوع و دافع عن نفسو وممكو مع عدم االستسالم وبأسو و تراميو عمى الموت 

بعد أن " المعتمد"، وفي ذلك يقول 1«بنفسو ما ال مزيد لبشر عميو، وال تناىي لخمق إليو 
 (مجزوء الكامل): نزل في أغمات أسيرا

 َلمَّظا َتَماَسَ ِت الُدُموعُ 

ِدي ُ     َوَتَنَبَو الَقْلُ  الصَّظ

   
 َوَتَناَىْت ِىَمِمي َلَما

 َيْستاُمَيا الَخْطُ  الَفِظي ُ   

   
 الُخُضوُع ِسَياَسةٌ : َ اُلوا

 َفْلَيْبُد ِمْنَك َلُيْم ُخُضوعُ   

   
 َوَأَلُ  ِمْن َطْعِم الُخُضو

 2عُ ـــــــمُّث الَنِقيــــــي الُس ـــــــى َفمِ ــــــــــــــــِع َعلَ     
 
   

 :إلى قولو

َر َلْم َيُ نْ   َأَجِلي َتَ خَّظ

 ِبَيَواَي ُ لِّكي َوالُخُشوعُ   

   
 َما ِسِرُت َ ْط إَلى الِقَتا

 ِل َو َما َ اَن َأَمِلي الُرُجوعُ   

   
 ِشَيُم اأَلَلى َأَنا ِمْنُيمْ 

3َو اأَلْصُل َتْتَبُعُو الُفُروعُ   
 

   
يتمنى الموت في تمك المعركة و ينبذ المصير الذي آل إليو من ذل و ىوان " فالمعتمد"

 .وقد بدأ يفقد كبريائو وعزة نفسو مع مرور الوقت وىو في السجن

مستعطفا لو تمميحا ال غير ، بالرغم من " يوسف ابن تاشفين"يمدح " المعتمد"و نجد 
إساءتو لو و حرمانو من ممكو و أسرتو و زجو في السجن ، و كان ىذا بدافع إثارة عاطفة 

                                                           
 52 ص ،الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة،ابن بسام -  1
. 150 ص ،ديوانال ،المعتمد بن عباد-  2
. 151 ص المصدر نفسو،-  3
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ابن "أمير المرابطين و استمالة قمبو وذلك نممحو في قصيدة تحدث فييا عن شجاعة 
: في معركة الّزالقة و التي انيزم فييا األعداء أيما انيزام ، وفي ذلك يقول" تاشفين

 (المتقارب)

 َ ْلِبي ُنُزوٌع إَلى ُيوُسفُ 

 َفَلْواَل الُضلُوُع َعَلْيِو َلَطاَرا  

   
 َو َيْوَم الُعُروَبِة ُ َدْت الِعَدى

 َنَصْرَت الُيَدى َو أَبْيَت الِفَراَرا  

   
 َتثّبت ُىَناَك َو أنَّظ الُقُلو

 َ  َبْيَن الُضُلوِع َلَتْ َبى الِفَراَرا  

   
 َو َلْواَلَك َيا ُيوُسُف الُمتَّظَقى

 َرَأْيَنا الَجِزيَرَ  لْلُ ْفِر َداَرا  

   
 َرَأْيَنا الُسُيوَف ُضَحى َ الُنُجومِ 

 َو َ اَللْيِل َ اَك الُ َباُر الُمثَارُ   

   
 !ِفلَّظلِو َدرُّثَك ِفي َىْوِلِو 

 1!ارُ ــــــــــِه اْشِتوَ ـــــــَك ِفيــــــــــْد َزاَد َبْ ُس ــــــَلقَ      
 
   

وكل مموك الطوائف أمام " المعتمد"النيزم " يوسف بن تاشفين"فموال تدخل أمير المرابطين 
 .القشتاليين ولتحولت دار المسممين إلى دار الكفار واألعداء

قصيدتو فتظير معان دينية بذكر يوم الحساب و ثناء الشيداء عمى " المعتمد" و يختم 
يوسف لقوتو وبسالتو وصده لألعداء و تبشيره بالخير وعدم الخوف من الحياة الدائمة 

 (المتقارب).وىذه المعاني لم تظير في شعره قبل أسره

 َسَتْلَقى ِفَعاُلْك َيْوَم الِحَسا

 ِ  تُْنَثِر ِبالِمْسِك ِمْنَك اْنِتثَاَرا  

   
 َو للُشَيَداِء ثََناٌء َعَلْيكَ 

 ِبُحْسِن َمَقاِمَك َ اَك النَّظَياَرا  

   
 َو َأَنُيْم َبِك َيْسَتْبِشُرو

2َن َأاَل َتَخاُف َو اَل َتَضاَرا  
 

   
العطف من القيد وطمب الرحمة " المعتمد"حين التمس  »و نجد التمميح لالستعطاف 

أثناء مخاطبتو لمقيد لم يكن يقصد القيد في حد ذاتو ألنو يعمم أنو كائن جامد " المعتمد"و
نما قصد بذلك  وطمب الرحمة منو واتخذ من " ابن تاشفين"ال داعي لمخاطبتو أو مناجاتو وا 

القيد سبيال في استعطافو وقد قال ىذه األبيات حين دخل عميو وىو في تمك الحال ولده 
والقيود قد عّضت بساقيو عض األسود ، والتوت عميو التواء األساود " أبو ىاشم"

                                                           
. 160 ،159 ص المصدر السابق،- 1
. 160 ص نفسو ، صدرالم -2
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السود،وىو ال يطيق إعمال قدم، وال يريق دمعا إال ممتزجا بدم، بعد ما عيد نفسو فوق 
: ، و ابنو أبو ىاشم مقيدا  فارتاع من ذلك 1«منبر وسرير، وفي وسط جنة وحرير

 (السريع)

 َأَما َتْعَلُمِني ُمْسِلَما؟! َ ْيِدي 

 َأَبْيَت َأْن ُتْشِفَق َأْو َتْرَحَما   

   
 َدِمي َشَراٌ  َلَك َو الَلْحُم َ دْ 

 َأَ َلْتُو  اَل ُتيشِم اأَلْعُظَما   

   
 ُيْبِصُرِني ِفيك َأُبو َىاِشم 

 َفَيْنثَِني َو الَقْلُ  َ ْد ُىَشَما   

   
 ِإْرَحْم ُطَفْيً  َطاِاًشا ُلبُّثوُ 

 2اـــــــــــَك ُمْسَتْرَحمَ ــــــــــَش َأْن َيْ ِتيـــــــْم َيخْ ــــلَ      
 
   

عندما كان في أسره غمب عمى شعره طابع المقارنة والموازنة بين " المعتمد بن عباد"و 
ىذه الموازنة التي »الماضي السعيد و الحاضر التعيس والسقوط من القمة إلى الحضيض 

الغارقة في األحزان واآلالم النفسية و الجسدية  فيقول  وقد دخل " المعتمد"أظيرت عاطفة 
عميو يوما بناتو لمسجن وكان يوم عيد وكن يغزلن لمناس باألجرة في أغمات،حتى إن 

إحداىن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة أبييا وىو في سمطانو، فرآىن 
 (البسيط):  فأنشد،3«في أطمار رّثة وحالة سيئة 

     ِفيَما َمَضى ُ ْنُت ِباأَلْعَياِد َمْسُروَرا         َفَجاَءَك الِعيُد ِفي َأْغَماَت َمْ ُسوَرا

     َتَرى َبَناَتَك ِفي اأَلْطَمِار َجـــــاِاَعـــــــًة         َيْ ُزْلَن للَناِس اَل َيْمِلْ َن َ ْطِميـــــَرا

     َبَرْزَن َنْحَوَك ِلْلَتْسِليـــــــــــِم  َخاشَعًة         َأْبَصاَرُىَن   َحِسيَراٍت َمَ اِســـــــــيَرا

 4    َيَطْ َن ِفي الِطيِن َو اأَلْ َداُم َحاِفَيــًة         َ َ َنَيــا َلْم َتَطْ  ِمْسً ــــــــا َو َ اُفوَرا

عميو ولفت انتباىو بيذه الموازنة لكن كان " ابن تاشفين"إستمالة قمب " المعتمد"لقد حاول 
ذاك دون جدوى حينيا اقتنع بمصيره  أن دوام الحال من المحال لعل ىذه القناعة تريح 

 (البسيط):قمبو وتبعث الطمأنينة في نفسو، يقول
                                                           

. 36 ص ، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،أبي بكر بن خمكان-  1
. 181ص ، ديوان ، الالمعتمد بن عباد-  2
. 35 ص ،  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،أبي بكر بن خمكان-  3
. 169المعتمد بن عباد، الديوان ، ص -  4
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      اْ َنْ  ِبَحِظَك ِفي ُدْنَياِك َما َ ـــــــــــــــــاَن          َو ِعُز َنْفَســـــــَك إْن َفاَرَ ت َأْوَطاَنا 

      ِفي اهلل ِمْن ُ ِل َمْفُقوِد َمَضى َعَوَض          َفاْشُعـْر الَقْلَ  ِسْلَواَنـــــا َو ايَماَنــــا 

      َأُ َلَما َسَنَحْت ِ ْ َرى َطــــــــــُرَبَت َلَيـــــا          َمّجْت ُدُموَعَك ِفي َخَدْيــــَك ُطوَفاَنا؟ 

 1     َأَما َسِمْعَت ِبُسْلَطاٍن َشِبيُيَك َ ــــــــــــْد          َبزَّظنُو ُسوُد ُخُطوِ  الدَّظْىِر ُسْلَطاَنا؟

 (الكامل ):ويقول في موضع آخر

 الُمْلُك اَل ُيْبِقى َعَلى َأَحدٍ 

2َو الَمْوُت اَل َيْبَقى َلُو َأَحًدا  
 

   
الذي أبقاه في سجنو يعاني " ابن تاشفين"لم تثر عاطفة " المعتمد"و لكن صدق عاطفة 

آالم القير و الخيبة حتى وافاه أجمو المحتوم بالرغم من أن أمير المرابطين كان معروفا 
 . بالتسامح والعفو عمى األخطاء 

 مزج االستعطاف باألغراض الشعرية األخرى: ثانيا

لقد كان الشاعر المستعطف يتناول إلى جانب االستعطاف غرضا شعريا أو أكثر  
لتكون أغراضا ثانوية تساعده في تحقيق ىدفو المتمثل في كسب عطف من 

" المعتمد بن عباد"يستعطفو،واستمالة قمبو، و نكاد ال نجد قصيدة أو مقطوعة من قصائد 
 :االستعطافية و غير ممزوجة بأغراض شعرية أخرى وتختمف ىذه األغراض حسب المقام

 : المدا- 1

ظيار  »المدح  ىو حسن الثناء وتعداد لجميل المزايا ووصف الشمائل الكريمة، وا 
التقدير العظيم الذي يكنو الشاعر لمن توافرت فييم تمك المزايا، وعِرفوا بتمك ىاتيك 

، ويعد فن المدح من بين األغراض الشعرية التي ارتبطت ارتباطا وثيقا 3«الشمائل 
بغرض االستعطاف وخاصة تمك األشعار الموجية إلى الحاكم ألن فييا مدحا لمحاكم 

                                                           
. 192، ص  السابقالمصدر- 1
.. 148 ص  المصدر نفسو،-2
م، 1962، 1أحمد أبو حاقة، فن المديح و تطوره في الشعر العربي، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت، لبنان،ط- 3

. 5ص 
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والثناء عميو، و كان الشاعر يستخدم المدح باتخاذه وسيمة لالستعطاف فتجمت في أشعاره 
 .نغمات االستعطاف و االستشفاع 

حتى يستأصل غضبو عميو بعدما ىُزم " المعتضد"يستعطف والده " بن عباد المعتمد"فنجد 
في معركة من معاركو و قد سبق استعطافو بمدح والده ، حتى أنو بالغ في ذلك فجعمو 

 (الكامل):أكثر من مقام الشمس فأنشده يقول

 الشَّظْمُس َتْخَجُل ِمْن َجَماِلكَ 

 َفَتِ يُ  ُمْسرَِعًة ِلَ ِلكَ   

   
 َو الَ ْيُ  َيْحَيا َأْن َيُصو

1َ  ِلَما َيَراُه ِمْن َنَواِلكَ   
 

   
رمز القوة والشجاعة وقد شيده ابنو عمى ىذه البسالة في مواضع عدة " المعتضد"لقد كان 

 (مجزوء الكامل):حيث قال 

 هلل َدْر َأِبي الِسَنان

 ِمْن َفاِرس َشْيم الَجَنانْ   

   
 َتْخَشاُه آَساد الِرَجا

 َ َما َتِييُم ِبِو الِقَنانْ , لِ   

   
 ,َفِبَبْ ِسِو ُيْشِقي الِعَدى

2َوِبُحْسِنِو ُيْصِبي الِحَسانْ   
 

   
، وخاصة حين "المعتمد بن عباد"إذا فالمدح قد كان مالزما لغرض االستعطاف في شعر 

كان يستعطف والده فكان األنسب مزجو بالمدح الذي يتالئم مع الموقف الذي كان فيو 
ىو استمالة " المعتمد"وىو ذكر محاسن ومزايا الوالد حتى ولو كانت مجازا فالميم عند 

 . قمبو بشتى الوسائل

 :الفخر- 2

و يعد الفخر    3«ىو المدح نفسو إاّل أن الشاعر يخص بو نفسو وقومو  »الفخر 
من بين األغراض الشعرية التي مزجيا الشعراء أثناء استعطافيم وييدف الشاعر من 

خالل مزج ىذا الغرض باالستعطاف ىو لفت نظر المستعَطف لمناقبو المتعددة و فضائمو 

                                                           
 .94المعتمد بن عباد، الديوان، ص - 1
. 94 ص المصدر نفسو،- 2
،  بيروت، دار الجيل،الحميد محمد محي الدين عبد:  تحقيق ، الشعر وآدابوسن العمدة في محا،ابن رشيق القيرواني- 3

 .143 ص،2،جم,5،1981 ط،لبنان
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الماضية وتذكير المستعَطف ببسالة الشاعر وقوتو لذا ال ينبغي أن ييان القوي أو يذل 
لخطأ واحد اقترفو فخدماتو السابقة وبطوالتو في فترات ماضية كفيمة في تخفيف الذنب 

 .المرتكب وفي نفس الوقت فالشاعر يحافظ عمى كرامتو وعزة نفسو أثناء استعطافو

وىو بصدد استعطافو لوالده أثناء ىزيمتو في معركة مالقة يفخر بنفسو في " المعتمد"نممح 
معرض مدحو لوالده حيث كان والده الذي يفتك أعدائو كاألسد الذي يفتك فريستو، وكان 

 (البسيط):يّشبو نفسو بالمخمب والناب لذاك األسد، حيث يقول " المعتمد"

 1       َيا َضْيــَ ًما َيْقتُـــــُل اأَلْ َراَن ُمْفَتِرًسـا       اَل ُتوىِنَنِي  َفِ نـي الَنـاُ  َو الظِّكْفــرُ 

باالفتخار بأخالقو العالية التي ترعرع عمييا عند والده، وىذه األخالق " المعتمد"و ينتقل 
الرفيعة جعمتو يبتعد عن الممذات واالنقياد وراء الشيوات، حتى أّن الجواري الفاتنات عجزن 

 :(البسيط)عن إغوائو فالوحيدة التي أعجبتو تزوجيا وكانت أم أوالده فيفخر قائل

     َلْو أوِتَي ِمْن َزَمِني َشْيًاا ُأَسُر ِبِو        َفَلْسُت َأْعَيُد َما َ ْ ُس َو اَل َوتَـــــــرُ    

 2       َو اَل َتَمَلَ ِنــــــــــــي دَّظَل َو اَل َخَفـــــــر       َو اَل َسَمى َخَلِدي ُغْن  َو اَل َحَورُ 

والده مفتخرا باالنتصارات التي أحرزىا و انتشرت أخبارىا في " المعتمد"و يستعطف 
اآلفاق، وسوف تبقى تمك االنتصارات خالدة ال تفنى مع مرور األيام وتعاقب الميالي 

 (البسيط ): فيقول

       َ ْم َوْ َعًة ِلي ِفي األْعـــــــــَداِء َواِضَحـــــًة         َتْفَنى الَليَّظاِلي َوَما َيْفَنى َلَيا الَخَبرُ 

  3     َساَرْت ِبَيا الِعيُس ِفي ااَفاِق َفاْنَتَشَرْت          َفَلْيــــــَس ِفي  ِل حيٍّي َغْيَرَىا َسَيرُ 

و نمحظ أن الفخر في االستعطاف يدل عمى المكانة المرموقة التي كان يحتميا 
المستعَطف و ألن ليس كل الشعراء المستعطفين يدرجون الفخر ضمن االستعطاف 

                                                           
. 101 ص المصدر السابق،-  1
 . 102 ص  المصدر نفسو،- 2
. 103 ص نفسو،  المصدر- 3
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مع - الفخر- فبعض الشعراء المستعطفين الذين ىم من عامة الناس ال يمزجونو
 .االستعطاف ألنيم ال يممكون شيئا يفخرون بو

 :اليجاء- 3

  ومن بين األغراض الشعرية التي مزجيا الشعراء كذلك مع االستعطاف 
، وقد 1«فن من فنون الشعر يصور عاطفة الغضب أو االحتقار واالستيزاء »وىو  اليجاء
تبرئة نفسو فينفي التيم الموجة إليو وينسبيا إلى أعدائو وحّساده الذين " المعتمد"حاول 

لحاق األذى بو بشتى الوسائل   .أرادوا النيل منو وا 

يحمل عمى أولئك األعداء الذين يخالفون الوعود ويغشون في النصيحة " فالمعتمد بن عباد"
ويخفون الكره وراء الود والضرر وراء النفع لكن كرىيم ظاىر في كالميم إن تحدثوا وفي 
عيونيم إن نظروا أولئك ىم الذين يستحقون العقاب وأشد العقاب وليس الذي أخطأ خطأ 

 (البسيط):وغير مقصود بالمرة  فييجوا األعداء قائال

        َوَما الَ ْنُ  إالَّظ عَلى َ ْوٍم َ ِوي دغٍل         َوَفى َلُيْم َعْيُدَك الَمْعُيــوُد ِإْ  َغَدُروا

 َنِصيَحَتُيْم ِغُش  َوَصْدَ ُيـــــْم          مْيٌن  َوَنْفَعُيْم  ِإَ ا َصــَرُفوا  َضــــــــَرُر  :        َ ْومٌ 

 2       ُيَمِيُز الَبْ ُض ِفي اأَلْلَفاِظ ِإْن َنَطقُـوا         َوُيْعَرُف الِحْقُد ِفي اأَلْلَحاِظ إْن َنَظُروا

في ىذا الموقف يستعطف والده عن طريق اليجاء عمى األعداء " فالمعتمد بن عباد"
والخونة الذي يستحقون أشد العقاب وليس ىو الذي أخطأ لمرة واحدة بسبب قمة الخبرة 
وحداثتو عمى المعارك لذا فال يستحق العقاب، و المعتمد و ىو بصدد ىجائو ألعدائو 

 .ليس إغاضتيم بل كان ىدفو من ذلك دفاعو عن نفسو ورفع التيم عنو

 

 
                                                           

 ،م1،2007 ط، مصر، اإلسكندرية،النشر  دار الوفاء لدنيا الطباعة و، اليجاء في األدب األندلسي،فوزى عيسى- 1
 .12ص 

. 102 ص ،ديوانال ،المعتمد بن عباد- 2
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 :الوصف- 4 

 أبمغ الوصف ما قمب السمع بصرا وأصل الوصف  »:قال بعض المتأخرين  
، ولقد كان الوصف كذلك من بين األغراض الشعرية التي لجأ إليو 1«الكشف واإلظيار

و يستيدف موضوع  »الشعراء أثناء أشعارىم اإلستعطافة الستمالة قموب المستعَطفين، 
، فاستخدموا الوصف في مجاالت متعددة حيث وصفوا 2«الوصف إما التحسين أو التقبيح 

 .الحال التي آلوا إلييا ووصف معاناتيم و بؤسيم 

ضاقت بو الدنيا  فيصف ضنك العيش وسوء الحال التي آلل إلييا خوفا من " فالمعتمد"
والده القاسي القمب، شديد البأس حيث تغير عميو الحال وأصبح كالسقيم الذي يصارع 

الداء وبدا كالشيخ اليرم الطاعن في السن وىو مازال في ريعان شبابو فيصف حالو قائال 
 :(البسيط )

 َماِلي ِبَيا َصــــْدر:       َلَقْد َأْخَلَفْتِني ُصُروف أْنَت َتْعَلُمَيـا         َوَ ال ُموِرُدَىا

      َفاَلنْفُس َجازَِعة َوالَعْيُن َداِمَعــــــــــــــــًة         َو الَصْوُت ُمْرَتَفٌ  َوالِسرُّث ُمْنَتِشرُ 

 َزاَد َىِمي َو َما ِبالِجْسِم ِمْن َسَقِم         َوِشْبُت َرْأًسا َوَلْم َيْبُلَ ِني الِ َبــــــرُ       وَ 

 3     َوُ ْبُت إالَّظ ِ َماًء ِفَي ُيْمِســُ ِنــــــــــــــــي         ِاِني َعَيْدُتَك َتْعُفو ِحيَن َتْقتَـــــــِدرُ 

واصفا حال  بناتو يدخمن عميو يينئنو بالعيد " ابن تاشفين"و يصف الشاعر حالو مستعطفا 
 (البسيط):وكّن في حال يرثى ليا يرتدين ثياب بالية وّكن يغزلن لمناس لينفقن عمى أنفسين

      ِفيَما َمَضى ُ ْنُت ِباأَلْعَياِد َمْسُروَرا          َفَجاَءَك الِعيُد ِفي َأْغَماَت َمْ ُسوَرا

      َتَرى َبَناَتَك ِفي اأَلْطَمِار َجـــــاِاَعـــــــًة          َيْ ُزْلَن للَناِس اَل َيْمِلْ َن َ ْطِميـــــَرا

                                                           
 ،دار الكتب العممية، محمد عبد القادر أحمد عطا: تحقيق ،  العمدة في محاسن الشعر وآدابو،بن رشيق القيروانيا- 1

. 230 ص ،2 ج،م2001/ ىـ1،1422ط،  لبنان ،بيروت
، مصر، اإلسكندرية،  منشأة المعارف ، دراسة في البيئة والشعر، مدخل إلى الشعر الجاىمي،محمد زغمول سالم- 2

. 178 ص دط، دت،
. 101 ص المعتمد بن عباد، الديوان،- 3
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       َبَرْزَن َنْحَوَك ِلْلَتْسِليـــــــــــِم  َخاشَعًة         َأْبَصاَرُىَن   َحِسيَراٍت َمَ اِســـــــــيَرا

 1      َيَطْ َن ِفي الِطيِن َو اأَلْ َداُم َحاِفَيــــًة         َ َ َنَيا َلْم َتَطْ  ِمْسً ــــــــا َو َ اُفوَرا

في استعطافو سواء " المعتمد بن عباد"فغرض الوصف من بين األغراض الذي استعان بو 
حيث وصف حالتو التي آل إلييا من عدم " يوسف بن تاشفين"لوالده أو ألمير المؤمنين 

رضى والده عنو حتى كاد أن يفقد أنفاسو و وصف حالتو وحالة بناتو حينما كان في 
 .األسر وكان االستعطاف ىذه المرة موجو إلى أمير المرابطين

 :الرثاء- 5

يعد الرثاء من أصدق أنواع الشعر ألنو يصدر من قموب جريحة تتموى حزنا 
، وىو غرض آخر من األغراض الشعرية التي لجأ إلييا الشعراء في أشعارىم 2وألما

في حال استعطافو " المعتمد بن عباد"اإلستعطافية و ىذا المون من األغراض نجده عند 
حين حاول استمالة قمبو  -  وكما سبق ذكره فقد استعطفو تمميحا ال تصريحا–"البن تاشفين"

واستثارة عطفو بشتى الوسائل ، فحين انفضت المعركة، وخسر كل شئ إال الشرف تطمع 
اعتماد "فإذا أبنائو الفتح و يزيد قتمى واحد في قرطبة واآلخر في رندة ، حيث لم تتوقف 

و ال إخوانيم بكاء عمييم فصور لنا حالو وحال زوجو التي كان بغمبيا الحزن، " الرميكية
 (الطويل): ، فيقول3وتزجرىا التقوى،وتذلميا الذكرى، وتفزع لمبكاء، وتصبر أحيانا أخرى

       َيُقوُلون َصْبًرا اَل َسِبيَل ِإَلى الَصْبِر        َسَ ْبِ ي َو َأْبِ ي َما َتَطاَوَل ِمْن ُعْمِري

       َنَرى ُزْىَرَىا ِفي َمْ ـَتٍم ُ ـــــَل َلْيَلـــــــــــٍة        ُيَخِمْشَن َلَيًفا َوْسَطُو َصــــْفَحَة الَبـــــــْدرِ 

       َيُنْحَن َعَلى َنْجَمْيِن َأْثَ ْلــــَن َ ا َوَ ا        َوَيا َصْبُر َما ِلْلَقْلِ  ِفي الَصْبِر ِمْن ُعْ رِ 

 :إلى قولو

                                                           
. 169 ، ص المصدر السابق- 1
. 21 ص ،م2008 ،1ط،  سوريا،دمشق،  دار الزمان ، أدب الرثاء في بالد الرافدين،حكمت بشير األسود: ينظر- 2
 ،3 طر، مص، القاىرة،دار المعارف ،الفمسفة التاريخ و  دراسات أندلسية في األدب و، الطاىر أحمد مكى: ينظر- 3

. 239 ص ،م1987
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 الَفْتُل ثَُم َشِقيقُــــــُو        َيِزيُد َفَيــــْل َبْعــــــــَد الَ َواِ ِ  ِمْن َصْبُر؟:       َىَوى الَ ْوَ َبانِ 

  َلَقْد َفَتْحَت ِلي َباَ  َرْحَمـــٍة         َ َمـــــــــــا ِبَيِزيُد  اهلل َ ـْد َزاَد ِفي َأْجـــِري !      َأَفْتُل 

        َىَوى ِبُ َما الِمْقَداُر َعِني َوَلْم َأُمْت         َوَأْدِعى َوِفيًّيـــــا َ ْد َنَ َصْت إَلـــــــى الَ ْدرِ 

 :إلى قولو

        َمِعي اأَلَخَواُت الَياِلَ اُت َعَلْيُ َما          َو ُأَمُ ـــــــَما الَثْ َلـــى الُمَضَرَمُة الَصــْدرِ 

 َشَحا َعَلى اأَلْجرِ -ِفي ااَلْحَيان-       ُتَ ِلُلَيا اِل ْ ــــــَرى َفَتْفـــَزُع ِلْلُبَ ـــــا          َوَتْصِبرُ 

 1       َفَتْبِ ي ِبَدْمٍ  َلْيَس ِلْلَقــْطِر ِمْثَلُو          َوَتْزُجُرَىا الَتْقَوى َفُتْصـــــــــِ ي ِإَلى الَزْجرِ 

 :و يرثي نفسو إذ تذكر منازلو وبيجتيا وفراقو عن القصور وخموه من حراسو فيقول

    َبَ ــى َعـــَلى َأْثر ِغْزاَلٍن َو آَسادِ         َبَ ى الُمَباَرُك ِفي ِإْثِر اْبـن َعبَّظـــاٍد     

ـــــْت َ ــَواِ ُبَيـــــا          ِبِمْثِل َنــــْوء الُثَريَّظا الَراِاِل الَ اِدي        َبَ ْت ُثَريَّظاُه اَل ُغمَّظ

ـــاُج  ُ ــُل ُ لُّثُو َباِدي        َبَ ى الَوِحيُد   َبَ ى الزَّظاِىي َوُ بَّظَتُو         َوالنَّظْيُر  َوالتَّـظ

َة الَبْحِر ُدوِمــي َ اَت ِإْزَبادِ        َماُء الَسَماِء َعــــَلى َأْبَناِاــــــِو ُدَرُر        2  َيا ُلجَّظ

فرثاء الشاعر عمى نفسو و رثاء أبنائو وحديثو عن آالمو و موازنة الحاضر بالماضي أي 
 .العز بالذل جعل المّطمع عمى أشعاره يمتمس حزن وأسى الشاعر ويتعاطف معو

في استعطافو وتحقيق مآربو والوصول " المعتمد بن عباد"ىذه األغراض الشعرية ساعدت 
فمم ينفع معو االستعطاف وأبقاه سجينا " ابن تاشفين"إلى ىدفو وىذا من ناحية والده أما 

كان معروفا بالتسامح وحسن معاممة األسرى " يوسف"حتى وافتو المنية في المنفى رغم أن 
ألمير المرابطين بالعصيان والتحالف " المعتمد"وحسن التدبر، ربما بدر منو ذلك لمجاىرة 

 . مع األعداء ىذا ما جعمو حاقدا عميو وعمى مموك الطوائف بأكمميا

                                                           
. 163 ص  المعتمد بن عباد، الديوان ، -1
. 161 ص  المصدر نفسو،-2
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انتيج الشعراء األندلسيوف في عصر مموؾ الطوائؼ األساليب الفنية القديمة التي 
فمـ يكف الشاعر األندلسي ليتجاوز في أساليبو , سار عمييا مف سبقيـ مف شعراء األندلس

الفنية الخصائص المألوفة في الشعر العربي،  وقد كانت الظروؼ السياسية التي عاشيا 
مموؾ الطوائؼ مف األسباب التي دفعتيـ إلى التمسؾ بدينيـ وتراثيـ بحكـ انتمائيـ إلى 

أىميـ في المشرؽ لكف ىذا ال يعني أف شعر الطوائؼ كاف خاضعا لمتأثيرات المشرقية،بؿ 
إف ىناؾ مؤثرات توضح انطباع ىذا الشعر بطابع أندلسي مميز وأبرزوا مالمح الشخصية 

األندلسية مف خالؿ أشعارىـ المستحدثة ، وقد دفعت األوضاع  غير المستقرة بشعراء 
الطوائؼ إلى االبتعاد عف شعر العبث والمجوف والغزؿ والتوسع في موضوعات الزىد 

 .وشعر الجياد وشعر السجوف وشعر الغربة والحنيف إلى األوطاف واألىالي

 و مف ىنا كاف ال بد مف دراسة الخصائص الفنية ليذا العصر مع المعتمد بف عباد بدءا 
بدراسة المغة واألسموب في شعره باإلضافة إلى دراسة الصورة الشعرية بأنواعيا، وانتياء 

 .  بدراسة الموسيقى، وما تحتويو مف إيقاع داخمي و خارجي

 المغة ك األسمكب     : أكال

األسموب ىما عماد الشعر واألساس الذي يقـو عميو ، حيث إف المغة  إف المغة و
تعبر، واألسموب يبرز ما في المغة مف معاف ودالالت، لذا يمجأ الشعراء في التعبير عف 
تجاربيـ الشعرية استعماؿ أفضؿ األلفاظ وصياغتيا في أحسف أسموب، ليكوف ليا تأثير 

 .عمى سامعييا

 : المغة-1

بواسطتيا يعبر الشاعر عما يجيش في صدره  »تعد المغة مف أىـ مكونات القصيدة 
مف عواطؼ وانفعاالت وما يجوؿ في خمده مف أفكار، فيي عبارة عف مجموعة مف 

المغة الشعرية تختمؼ  »، و إف 1«األلفاظ التي يتخيرىا الشاعر ليؤدي بيا غرضا ما
اختالفا بينا عف المغة في الحياة اليومية، إذ إف الشاعر حيف يستخدميا فإنو ينفي عنيا 

                                                           
، عماف،  دار حامد لمنشر والتوزيع، دراسات نقدية لظواىر في الشعر العربي،حسف عمي الحسيف الدخيمي- 1

 . 56 ص ،دط، دت،األردف
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قيمتيا العادية المعيودة، ويكسبيا قيما جديدة، ويحاوؿ بشتى الوسائؿ أف يبعدىا عف 
ميداف النثر وعف قيمتيا فيو، فينظميا بطريقة خاصة تختمؼ عف االستعماؿ العادي 

 .1« ليا،فيوسع أو يضيؽ مف مدلوالتيا

و مف خالؿ ىذا سنحاوؿ التعرؼ أكثر عمى المغة في شعر المعتمد بف عباد، وعمى أىـ 
 . المميزات الشعرية التي انفرد بيا عف غيره

 :المغة الشعرية ك األثر الديني-أ

الدارس المتعمؽ لمشعر األندلسي يمحظ بشكؿ جمي أف القرآف الكريـ كاف مصدرا 
أساسيا مف المصادر التي اعتمد عمييا الشعراء األندلسيوف، و رافدا ميما في 

ألف الشعر األندلسي ال ينفصؿ عف التقاليد الموروثة في الشعر العربي العاـ،فيو »ثقافتيـ،
،وكاف 2«يشيع فيو ىذا التيار الذي يصؿ بيف الماضي والحاضر يجري في االتجاه نفسو و

شاعرنا المعتمد بف عباد مف الشعراء المتأثريف بتعاليـ الديف اإلسالمي لذلؾ كانت أشعاره 
تدؿ عمى ذلؾ وتثبت شخصيتو وخاصة تمؾ األشعار التي نظميا في أسره و التي توحي 

إلى اإليماف با و القضاء و القدر ويـو اآلخر، فنجده يقوؿ حيف ألقي في 
 (الكامؿ):السجف

ػػػػػػػػػػاًف يىٍشػػكيك بىثَّوي             ابى مىٍف يىٍشكيك ًإلىى الرٍَّحمىافً  قىٍمًبػػػػػػي ًإلىى الرٍَّحمى   مىا  ى
3 

شكا الشاعر أمره  عز وجؿ و ال أحد سواه، وقد استخدـ ألفاظا استوحاىا مف القرآف 
الكريـ منيا تمؾ التي نظميا في استعطاؼ والده و وصؼ حالتو وسوء عيشو 

 ( مجزوء البسيط):فيقوؿ

رى اهلل المىعىاًلي كى  لىٍك صى

ا   كحى ىٍصبىٍحتى ًفيًو ري مًّا ألى جى
4
 

   
                                                           

، دار الفكر العربي، دب، دط، "نقد وتفسير ومقارنة" عز الديف اسماعيؿ، األسس الجمالية  في النقد العربي- 1
. 297ـ، ص 2000

حتى سقوط  الخالفة، دار الشؤوف الثقافية  محمد شياب العاني، أثر القرآف الكريـ في الشعر األندلسي منذ الفتح و- 2
. 14ـ، ص 2002، 1العامة، بغداد، العراؽ، ط

. 183المعتمد بف عباد، الديواف ، ص - 3
 .41المصدر نفسو، ص- 4
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 (البسيط):ويقوؿ

فيكنىؾى الى تىٍرضى البيكىاءى لىيىا  ٍر جي ٍطًب تىٍصطىًبري !      كى ٍازيجي     كىاٍصًبٍر فى ىٍد كيٍنتى ً ٍندى ال ى
1 

مف اآلية " جّما"، فمفظة (جّما، تصطبر):الكممتيف في ىذيف البيتيف في والمعجـ القرآني
﴿ : الكريمة        ﴾2 ، ،تصطبر"لفظة  و أي حّبا شديدا وقويا" 

  ﴿:مف اآلية الكريمة                       

     ﴾3 .أي تعويد النفس عمى الصبر. 

 (البسيط ): :كما وظؼ أيضا المعجـ القرآني في قولو

ازً ىة كىالعىٍيفي دىاـً        ٍكتي ميٍرتىفىعه كىالًسرُّ ميٍنتىًشري         ةن ػػػػػػػػػػػػعى ػػفىالىنٍفسي جى كى الصى

ا ًبالًجٍسـً ًمٍف سى ىـً        ـٍ يىٍبميغىًني الًكبى         كى زىادى ىىًمي كى مى لى ًشٍبتي رىٍأسنا كى ري ػػػػػػػػكى
4  

مُتغَونِشي الكِشبَورُت : "فالمفظ القرآني الوارد في ىذا البيت ىو قولو ْـب يَوبْب لَو بْبتُت رَوأْبًسا وَو شِش وىو استنادا "وَو
 لقولو تعالى في سورة مريـ في اآليتيف ﴿                

         ﴾  
5،﴿            

                 ﴾ 6  . 

فاآليتاف خصتا بزكرياء عميو السالـ إذ تمّنى أف يكوف لو ولد وىبو سبحانو وتعالى بولد 
اسمو يحيى بعد أف شاب رأسو و بمغ الكبر، و كذلؾ المعتمد بف عباد فقد بمغ الكبر 

وشاب رأسو وىو في ريعاف شبابو مف الحاؿ التي فييا دوف رضى والده، فصورة زكريا 
 .عميو السالـ استوحاىا المعتمد وأدرجيا في شعره

                                                           
 .96 ص  المصدر السابؽ،- 1
 .20الفجر، -  2
 .65مريـ، -  3
. 101 ص المصدر نفسو،-  4
. 4مريـ، -  5
 .8مريـ، -  6
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 :المغة الشعرية بيف البساطة ك الدقة كالكضكح_ ب

تعد المغة الشعرية األندلسية أكثر وضوحا وبساطة بمقارنتيا مع العصور األخرى 
ماؿ الشعراء األندلسيوف إلى استخداـ األلفاظ السيمة الواضحة البعيدة عف التعقيد »حيث 
 لقد دلت »، و1« و الوحشية و غيرىا مف الصفات التي ال تخؿ بفصاحة الكممة -والغرابة

ألفاظ الشعر األندلسي عمى ذوؽ سميـ في االختيار وسعة في ليف الكالـ، وجزالة 
ف كانوا يختاروف أحسف األلفاظ وقعا عمى السمع، و أدعاىا إلى تصوير  المفظ،وا 

ثارة العواطؼ مما يناسب الموضوعات التي كانوا يذكرونيا في  يقاظ النفوس، وا  الجماؿ،وا 
 .2«شعرىـ 

و المتطمع لشعر المعتمد بف عباد يجد شعره ال يختمؼ عمى ميزة الشعر األندلسي مف 
بساطة ألفاظ و وضوح في معاني ، حيث يفيميا المثقؼ والعامي، فيي ألفاظ نابعة مف 

إحساسو الحقيقي، ومف مشاعره الصادقة، لذلؾ لـ يكف بحاجة إلى التصنع والتكمؼ 
والمبالغة أو االستتار وراء األقنعة لموصوؿ إلى ىدفو فكؿ أشعاره كانت تعبر عف صدؽ 

 (الطويؿ):عاطفتو وخير مثاؿ عمى بساطة لغتو ووضوحيا قصيدتو التي رثا بيا ابنيو

؟:       ىىكىل الكىٍككىبىافً  ٍبري  الفىٍتحي ثيـى شىً ي يػػػػػػوي        يىًزيدي فىيىػػػػٍؿ بىٍعػػػػػػػػدى الكىكىاًكًب ًمٍف صى

ػػػػػػػػػػػا ًبيىًزيدي ،اهلل قىػٍد زىادى ًفي أىٍجػػػًرم !      أىفىٍتحي  ػػػةو         كىمى   لى ىٍد فىتىٍحتى ًلي بىابى رىٍحمى

ٍت إلىػػػػػػى الغىٍدرً  ًفيًّػػػػػا قىٍد نىكىصى ـٍ أىميٍت         كىأىٍدً ػػى كى لى         ىىكىل ًبكيمىا الًمٍ دىاري  ىًني كى

 :إلى أف يقوؿ

ٍدرً  ػػػةي الصى رىمى ػػػػا         كى أيمىكيػػػػػػػمىا الثىٍكمىػػػى الميضى مىٍيكيمى كىاتي اليىاًلكىاتي  ى         مىًعي األى ى

تىٍصًبري  ػػػػػا         كى مىى األىٍجرً -ًفي االىٍحيىاف-       تي ىًلمييىا اًل ٍكػػػػػػرىل فىتىٍفػػػػػػزىعي ًلٍمبيكى ا  ى  شىحى

                                                           
 ،مكتبة البابي الحمبي،  محمد محيي الديف عبد الحميد: تحقيؽ، المثؿ السائر في أدب الكاتب والشاعر،ابف األثير- 1

. 168ص ، 1ج،  ـ1939مصر، دط ،   ،القاىرة
 .155 ص ، مصر، دط، دت، القاىرة، دار الفكر العربي، تاريخ األدب العربي في األندلس،إبراىيـ أبو خشب- 2
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ريىىا التىٍ كىل فىتيٍصػػػػػػػػػػًغي ًإلىى الزىٍجرً  تىٍزجي  1   فىتىٍبًكي ًبدىٍمعو لىٍيسى ًلٍم ىٍطػػػػػػًر ًمٍثمىوي         كى

فيذه القصيدة رغـ ما تحممو مف معاني الحزف و األلـ وتحسر لفقدانو ابنيو، إال أنا نالحظ 
 ىوى الكوكباف، اليالكات، تذلميا، ): أنو استعمؿ ألفاظا عادية مفيومة بسيطة مثؿ

 .(...البكاء،تبكي، دمع، نزجرىا

و القارئ لشعر ىذا الشاعر يتضح لو ثراء شعره بالمعجـ القرآني واأللفاظ اإلسالمية 
 .باإلضافة إلى السمات المميزة فيو مف بساطة ووضوح ودقة

 :األسمكب_ 2

في كتابات النقاد و دارسي األدب في تنظيرىـ  (األسموب)طالما دارت كممة 
 وطالما ذكرىا البالغيوف المحدثوف في أطروحاتيـ البالغية ،وتطبيقاتيـ عمى النصوص
بأنو الطريقة التي يتبعيا األديب »:  ، وقد عرفو الكثير مف النقادالجديدة ورؤاىـ المعاصرة

 .2«في اختيار األلفاظ ورصفيا في عبارات وتراكيب جميمة يعبر فييا عف أفكاره وعواطفو

و المتصفح لشعر المعتمد بف عباد يرى أف أسموبو ال يختمؼ عف غيره مف شعراء عصره 
 :إذ يبرز في شعره ظواىر منيا

  :شيكع األسماء_ أ

لفظ  »االسـ ىوؼتعد األسماء مف الظواىر األسموبية التي يميز بيا المعتمد بف عباد 
تأتي ظاىرة شيوع األسماء في  ، و 3«يدؿ عمى إنساف أو حيواف أو نبات أو شيء جامد

مقدمة الظواىر األسموبية في شعره و مف بيف ىذه األسماء ىو توظيفو لبعض أسماء 
 (البسيط): الحسرة واأللـ، فيقوؿ في وصؼ بناتو 

 

ًسيرىاتو مىكىاًسػػػػػػػػػيرىا ارىىيفى ، حى اشعىةن         أىٍبصى ،  ى ؾى ًلٍمتىٍسًميػػػػػػػػػػػـً ٍزفى نىٍحكى        بىرى

                                                           
. 163ص ،  ديواف ،المعتمد بف عباد- 1
. 73ص ـ ، 1،2006ط , األردف،عماف ، دار الصفاء، دراسة تطبيؽ عبر العصور، فف األسموب،حميد آدـ ثويني- 2

.7، صـ2002، 1 دار األمة، الجزائر، ط، مكشفات األسماء،بوعالـ بف حمودة-  3  
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ػػػػػػػػا كى كىافيكرىا ـٍ تىطىٍأ ًمٍسكن اًفيىػػػػةن         كىأىنىيىا لى ـي حى       يىطىٍأفى ًفي الًطيًف كى األىٍقدىا
1 

 (الكامؿ  )وقاؿ أيضا في رثاء نفسو 

دو  مىى أىحى  الميٍمؾي الى ييٍبً ى  ى

دنا   كى المىٍكتي الى يىٍب ىى لىوي أىحى
2
 

   
 (البسيط): و قاؿ في أبيات يوازف فييا بيف الماضي والحاضر فيقوؿ

انىا ٍف يكًد مىضىى  ىكىضى     فىاٍشعيٍر ال ىٍمػػػػػبى ًسٍمكىانىػػػػػػػا كى إيمى  3        ًفي اهلل ًمٍف كيًؿ مى

 (البسيط):ويقوؿ في استعطاؼ والده 

ٍكتي ميٍرتىفىعه كىالًسػػػػػػػػػرُّ ميٍنتىًشري  ازً ىة كىالعىٍيػػػػػفي دىاًمعىػػػػػػػػػػػةن      كى الصى  4       فىالىنٍفسي جى

 (البسيط):ويقوؿ أيضا

ًمٍف أىٍشيىا يؾى الظٍَّفػػػػػػػري  ـٍ  ىدىٍكتى كى ٍيبىةه فىي الدىٍىًر كىاًحدىةه        فىكى        كى إٍف تىكيف  ى
5 

وىكذا يتضح لنا أف الشاعر ركز كثيرا في توظيفو لألسماء وفي معظـ أغراضو الشعرية 
راجع إلى رغبتو في أف يكسب شعره نوعا مف المصداقية ... مف استعطاؼ و رثاء 

تسميـ، خاشعة، الطيف، األقداـ، حافية، مسكا،  )والواقعية لدى القارئ، وىذه األسماء
كافورا، الممؾ، أحد، الموت، أحدا، النفس، جازعة، العيف، دامعة، الصوت، الّسر،خيبة، 

تدؿ عمى الحزف واألسى التي يمر بيا الشاعر كما تدؿ عمى ثبات  (الدىر، واحدة، الّظفر
 . األلـ في نفسيتو

 

 

 
                                                           

 .169، ص  ديواف،المعتمد بف عباد- 1
. 148المصدر نفسو ،  ص - 2
. 192 نفسو ،  ص  المصدر-3
 .101 نفسو ،  ص  المصدر-4
 . 100نفسو ،  ص المصدر - 5
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 :التكرار_ ب

يعد التكرار مف الظواىر األسموبية الثانية التي كاف ليا حضور في شعر المعتمد 
ىو أسموب يقـو عمى إعادة استخداـ كممة أو عبارة بمفظيا  »التكرار ك بف عباد 
 .2«ومف سنف العرب التكرير واإلعادة : " ، أما السيوطي فيقوؿ1"ومعناىا

 :و مف أنماط التكرار الذي ورد في شعره 

 العتباره »وقد غمب تكرار الكممة عمى أسموب الشعراء قدامى ومحدثيف  : تكرار كممة_ 
محاولة لخمؽ إيقاع مغاير في القصائد، باإلضافة إلى أنو يفيد التأكيد عمى المعنى المراد 

لتقويتو وتثبيتو في ذىف السامع، وليذا ورد تعريفو عند القدماء ال يخرج عف ىذا 
  3.«اإلطار

 (البسيط ): يقوؿ الشاعر في استعطاؼ والده

ٍبديؾى  ىٍنبنا يىٍستىػػػػًحؽي بػًػًو            يٍتبى، كى ىىاىيك قىٍد نىػػػػػػػػػادىاؾى يىٍعتىً ري  ـٍ يىٍأًتي  ى          كى

كا ـٍ  ىٍيديؾى المىٍعييكدي إٍ   ىدىري فىى لىيي مىى قىٍكـو  ىًكم دىٍ ؿو          كى ٌ  ى مىا ال ىٍنبي إالى        كى
4 

،وىما لفظاف متناسباف في الداللة مختمفاف  (ذنبا،الّذنب )و التكرار الوارد ىنا في لفظتي 
في النطؽ و كانا ىذا التكرار ناتجا عف الخطأ الذي وقع فيو والذي لـ يكف خطأ مقصودا 

 .لذلؾ كاف المعتمد ينفي التيمة و الذنب عمى نفسو 

 : وجاء تكرار لفظ أيضا في قولو

ةي نىٍفًسي  اؾى رىاحى عىٍت ًبًو          فىييكى العىتىػػػادي الً م ًلمدٍَّىػػػػًر أىدىً ػػػػػػري !       ًرضى   الى فىجي

                                                           
، دار الوفاء، االسكندرية، مصر،      "قراءة في أمالي القالي" محمد مصطفى أبو شوارب، جماليات النص الشعري - 1
. 163ـ، ص 2005، 1ط
محمد أحمد  جاد المولى وعمي محمد البجاوي   : جالؿ الديف السيوطي، المزىر في عمـو المغة وأنواعيا، تحقيؽ -2

 .332، ص 1، ، دت، ج1ومحمد أبو الفضؿ ابراىيـ، دار الجيؿ، بيروت، لبناف، ط
قسـ  ، بنية الخطاب االستنجادي في الشعر الجزائري القديـ، مذكرة ماجستير في األدب الجزائري القديـ: دخية فاطمة_ 3

 .126،  ص (مخطوط)ـ،2007-2006/ ىػ1428-1427األدب العربي، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
. 102 ، ص المعتمد بف عباد ، الديواف-  4
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ـي الًتػػي أٍسميكا ًبيا فف ىا          ىدىٍمتىػػػػيىا  ىبىثىٍت ًفػػػػػػػي قىٍمًبيى الًفٍكػػػري          كى ىيكى المىدىا

ـٍ ييفىاًرؽٍ  رىعو          فىمى ٍمري ًمٍف زيٍىدن كىال كى  ًسنِّني الًصغىري -  ًلعيٍمًرم–       مىا تىرىكىًني ال ى

اؾى فىػػػػػفٍف          أٍ فىٍ تى ًفيًو، فى ى يىٍفسىحي ًلػػػػيى العيٍمري  ػػػػػاعو ًفي ًرضى       كى ًإنَّمىا أنىا سى
1 

مرتيف، وىذا فيو تأكيد عمى مدى السعي  (رضاؾ)و الشاعر في ىذه األبيات كّرر لفظة 
 . وراء رضا والده و العفو عنو 

 (مجزوء الكامؿ  ): ومف التكرار أيضا قولو

 ال يضيكًع ًسيىاسىة: قىاليكا

ـٍ  يضيكعي     فىٍمييٍبًدٍد ًمٍنؾى لىيي

   
 كىأىلى ي ًمٍف طىٍعـً ال يضيك

مىى فىـً    ّـُ النىً يعي ػػًع  ى 2م السي
 

2النىً يعي 
 

   
ثالث مرات إذ عكست  (الخضوع  )فالتكرار في ىذه األبيات جاء متعددا إذ تكررت لفظة 

شخصية المعتمد بف عباد القوية و التي تأبى اإلستسالـ و وعّد التراجع عف موقفو 
خضوعا ال يجدر أف يتصؼ بو ، ومف ىنا يفضؿ المعتمد الموت الذي يرى فيو كؿ 

 .الشرؼ

 (البسيط): وجاء التكرار كذلؾ في قولو

فو كى  سىادً  مىى أىٍثر ً ٍزالى بَّػػػادو          بىكىى  ى          بىكىى الميبىارىؾي ًفي ًإٍثًر اٍبػػػػف  ى

يَّا الرىاًئًح الغىاًدم ػػػػكىاًكبييىػػػػػػا          ًبًمٍثًؿ نىٍكء الثيرى ػػػػػٍت كى يَّاهي الى  يمَّ          بىكىٍت ثيرى

، كيؿي  يلُّوي بىاًدم ، كىالتَّاجي قيبَّتىػػوي          كىالنٍَّيري ًحيدي ، بىكىى الزَّاًىي كى          بىكىى الكى

ةى البىٍحًر ديكًمي  ىاتى ًإٍزبىادً  ري         يىا ليجَّ ػػػػػػمىى أىٍبنىاًئػػػػػػػًو ديرى         مىاءي السىمىاًء  ى
3 

                                                           
. 102 ص  المصدر السابؽ،-1
. 150المصدر نفسو، ص - 2
. 161 ص  المصدر نفسو،-3
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أربع مرات مما يوحي إلى انفطار قمب الشاعر وحزنو الشديد  (بكى  )إذ تكررت لفظة 
 .مما أدى إلى حزف حتى الجامد عميو فالمبارؾ والوحيد والزاىي ىي أسماء لقصوره

ال يخمو منيا أي بيت مف  حتى يكوف سمة بارزة، ويستمر المعتمد عمى نيجو في التكرار،
 (الكامؿ  ):مف أمثمة ذلؾ قولو و أبياتو تقريبا،

ابى مىٍف يىٍشكيك ًإؿى              قىٍمًبي ًإلىى الرٍَّحمىًف يىٍشكيك بىثىوي           ـى ػمىا  ى  افل الرٍَّح

مىكىافً            1 مػٍف شىٍأفً عافى أىٍ نىى شىٍأنىوي ػمىا ؾى              قً ػػػيىا سىاًئ ن  ىٍف شىٍأًنًو كى

 المكررة في البيت األوؿ مرتيف دالة عمى الحزف واأللـ، ولفظة شأنو وشأني (يشكو  )فمفظة 

 .دالة عمى أف أمره وحزنو ليس بيده لذا فإف شكواه مف شئ لـ يصنعو 

 و بالتالي فإف تكرار الكممة يمنح القصيدة نغًما موسيقًيا، ويمنح النص صالبة وقوة بسبب

 ذلؾ الترديد، ولو تأثير كبير عمى المعنى وتثبيتو في ذىف السامع

، فإف الشاعر استطاع أف يعبر عف دفقاتو الشعورية، وحاالتو النفسية  وعمى العمـو
بمغة راقية ،وأسموب جميؿ أثر مف خاللو عمى القارئ، كما أنو لـ يخرج عف المغة 

واألسموب لدى السابقيف لو، إال أنو ما يميزه عف غيره ىو تشبعو بتعاليـ الديف اإلسالمي 
 .و الثقافات اإلسالمية باإلضافة إلى الرداء المأساوي الذي أضافو عمى شعره وىو أسيرا

 الصكرة الشعرية: ثانيا

الصورة الشعرية مصطمح تناولو العديد مف النقاد قديما وحديثا فقديما كاف ينظر 
إلييا مف منظور بالغي  مف حيث ىي تشبيو و استعارة، واعتبرت وسيمة لتقريب المعنى 

أحمد "نتيجة ربط الشاعر المعنوي بالمحسوس إليصاؿ المفاىيـ إلى المتمقي، ويعرفيا 
والمراد بالصورة إبراز المعنى العقمي، أو الحسي في صورة محسة، وىي  »: بقولو" الّزيات

والقارئ . 2«خمؽ المعنى واألفكار المجردة، أو الواقع الخارجي مف خالؿ النفس خمقا جديدا

                                                           
  . 183 ص ،المصدر السابؽ -1
. 62 ص  ،ـ 1967 ،2 ط، دب،عالـ الكتب،  دفاع عف البالغة،أحمد حسف الّزيات- 2
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لشعر المعتمد بف عباد يجد أف الصور البيانية ىي أكثر األجزاء المكونة لشعره باإلضافة 
إلى بعض الصور البديعية التي أضفت جماال فنيا وموسيقيا عمى خصوصية التجربة 

 .الشعرية و الشعورية لدى الشاعر

 : الصكرة البيانية_ 1

﴿ بسـ ا الرحماف الرحيـ                  

       ﴾1،  الفصاحة والّمسف ، أو إظيار المقصود بأبمغ  »فالبياف ىو
 يعرؼ بو إيراد المعنى الواحد بطرؽ مختمفة »بأنو عمـ " الخطيب القزويني"،ويعرفو 2«لفظ

وكممة عمـ تعني أف البياف لو قواعد وأصوؿ تحكـ  »، 3«مختمفة في وضوح الداللة عميو
 . 4«مسيرتو وتوجو فيمو 

التشبيو، والمجاز، واالستعارة، والكناية، وسنتناوؿ في دراستنا : ومباحث عمـ البياف ىي
الصورة التشبييية والصورة االستعارية والّمتيف كانتا ليما حضور بارز في شعر المعتمد بف 

 .عباد

 :الصكرة التشبييية_ أ

يعد التشبيو مف الظواىر التي كاف ليا حضور في شعر المعتمد فالتشبيو ىو 
الشتراؾ بينيما في الصفة نفسيا، أو في الحكـ ليا  عبارة عف عالقة تجمع بيف طرفيف،»

                                                           
. 4-1الرحماف، - 1
، 1محمد عمي زكي صبّاغ، البالغة الشعرية في كتاب البياف والتبييف، المكتبة العصرية، بيروت ، لبناف، ط- 2

 .231، ص ـ1998
الخطيب القزويني، اإليضاح في عمـو البالغة، المعاني والبياف والبديع، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف،دط، - 3

. 216دت، ص 
ـ، ص 2004ابف عبد ا شعيب أحمد، بحوث منيجية في عمـو البالغة العربية، ابف خمدوف لمنشر والتوزيع، دط، - 4
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ال يصح تشبيو الشئ بالشئ جممة،ولو  »: ، و يعرفو أبو ىالؿ العسكري بقولو1«ومقتضى
  .2«أشبو الشئ بالشئ مف جميع الجوانب لكاف ىو ىو

 (مجزوء الكامؿ)مف : وكاف لمتشبيو حضور في شعر المعتمد يف عباد مف ذلؾ قولو

 ال يضيكعي ًسيىاسىةه : قىاليكا

ـٍ  يضيكعي    فىٍميىٍبدي ًمٍنؾى لىيي
3
 

   
 .في ىذا البيت شّبو الخضوع بالسياسة و ىو تشبيو مفرد

  (الكامؿ): ويقوؿ

مىيٍ ػىػػػػدىافىغ        اًف ريٍمحيؾى ًفي الكى ىىػػػػػػػٍد كىافى كىالثٍُّعبى ػػػػؽى         4افً ػػػػٍ بى ػػػدي كىالثي ٍيػػػػػؾى الؽى ػػػػ  ى
يشبو الرمح بالثعباف، ويشبو القيد الذي التوى عمى قدميو وكأنو ثعباف في التوائو 

 . وقوتو،وىو تشبيو صريح يكوف المشبو بو معرفة ال نكرة

 (السريع  ):ويقوؿ

ـً  ا ػػػػػػػقي، الى تييشػػػػػػػػػػػػػػأىكىمىتٍ          دٍ ػػػػػػـي ؽى ػػػػػػػػػم شىرىابه لىؾى كى المىحٍ ػػػػػػػػػػػػػػدى        5!ـً األىٍ ظيمى
و ىذا تشبيو بميغ إذ حذؼ أداة التشبيو وشّبو دمو بالشراب عند القيد الذي جعؿ مف دـ 

     .ولحـ الشاعر أكؿ وشراب لو ويطمب منو أف ال ينتقؿ إلى األعظـ فييشميا

فممتشبيو روعة وجماؿ، إلظياره الخفي، وتقريبو البعيد، ويكسب المعاني رفعة     
ووضوحا،ويدفع الخياؿ إلى التحميؽ لجالء الصورة واستقصاء مالمحيا الغامضة ، وما 
األمثمة السابقة إاّل قطرة مف بحر، وىذا لنفسح المجاؿ لظاىرة فنية أخرى ال تقؿ حضورا 

 .مف سابقتيا وىي ظاىرة االستعارة 

                                                           
 ـ،2001، 3محمد الفاضمي، المكتبة العصرية، بيروت، لبناف، ط: عبد القاىر الجرجاني، أسرار البالغة، تحقيؽ -1

. 76ص 
مفيد قميحة، مطبعة دار الكتاب العالمية، بيروت، لبناف، : أبو ىالؿ العسكري، الصناعتيف، الكتابة و الشعر، تحقيؽ- 2
. 239ـ، ص 2،1981ط
. 150المعتمد بف عباد، الديواف، ص  -3
. 183المصدر نفسو، ص - 4
. 181، ص   نفسوالمصدر- 5
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 :الصكرة االستعارية_ب

تعد االستعارة إلى جانب التشبيو عنصرا ميما في بناء العمؿ الشعري عند المعتمد 
 مف أىـ األساليب البيانية تعبيرا، وأجمميا تصويرا وأكمميا تأدية مف مفاجأة »بف عباد وىي

لممعنى، فيي منبثقة عف تشبيو مضمر في النفس، فيحذؼ أحد طرفيو ويكوف أحد طرفيو 
 .1«عيف اآلخر

ومف خالؿ ىذا سنحاوؿ دراسة بعض الصور االستعارية الواردة في شعر المعتمد بف 
 (مجزوء الكامؿ  ):عباد، ومف االستعارات الواردة في شعره قولو

ـٍ  ـي األىلىى أىنىا ًمٍنيي  ًشيى

كعي    كى األىٍصؿي تىٍتبىعيوي الفيري
2
 

   
الشطر الثاني مثَوؿ يقاؿ لمف كاف شريفا، وانحدر مف نسب شريؼ، والمعتمد يرى نفسو  و

 .مف ىذا النسب الذي يفخر بو عمى سبيؿ االستعارة التمثيمية

 .(مجزوء الكامؿ ): ومف الصور االستعارية الواردة في شعره قولو

 لىمَّا تىمىاسىكىًت الدُّميكعي 

ًديعي    تىنىبَّوى ال ىٍمبي الصَّ 3كى
 

   
وىنا التشبيو جاء عمى سبيؿ االستعارة المكنية إذ يشبو الدموع باإلنساف الذي يتماسؾ،كما 

التماسؾ )فحذؼ المشبو بو وأبقى بعض لوازمو وىو, يشبو القمب باإلنساف الذي يتنبو
 (الكامؿ  ): ، ومف األمثمة عمى ذلؾ قولو(والتّنبو

مىاًلؾى  ؿي ًمٍف جى  الشٍَّمسي تىٍ جى

فىتىًغيبي ميٍسرً ىةن ًل ىًلؾى   
4
 

   
ىنا شبو الشمس باإلنساف حذؼ المشبو بو وىو اإلنساف وترؾ الـز مف لوازمو ىو الخجؿ 

 .والذي ىو مف صفة اإلنساف عمى سبيؿ االستعارة المكنية

 بىكىى الميبىارىؾي ًفي ًإٍثًر اٍبف  ىبَّادو 

فو كى  سىادً    مى أىٍثر ً ٍزالى 1بىكىى  ى
 

1 سىادً 
 

   
                                                           

. 89ـ، ص2009، 1فيد خميؿ الزايد، البالغة بيف البياف و البديع، دار يافا العممية ،عماف، األردف، ط- 1
. 151المعتمد بف عباد، الديواف، ص - 2
. 150المصدر نفسو ، ص - 3
 .94نفسو ، ص   المصدر-4



 الدراسة الفنية   :                                                                          الفصل الثالث
 

 

56 

شبو المبارؾ باإلنساف إذ حذؼ المشبو بو وىو اإلنساف و ترؾ الـز وىو بكى والذي ىو 
مف صفة اإلنساف ال الجامد، والمبارؾ ىو اسـ لقصر مف قصوره إذ حزف وبكى لفقداف 

 . أميره 

و األمثمة عمى االستعارة المكنية كثيرة، وىذا يدؿ عمى براعة الشاعر وقدرتو عمى 
تحقيؽ عنصر التشويؽ في شعره مما يخمؽ فيو عالما خياال مميئا بالتساؤالت يصؿ بو إلى 

 .تحقيؽ لذة النص وجمالو

 :الصكرة البديعية-2

عمـ »:إلى جانب الصور البيانية، توجد صور بديعية ال تقؿ أىمية عنيا ألف البديع ىو
تُتعرؼ بو وجوه تحسيف الكالـ، مف حيث األلفاظ ووضوح الداللة عمى نحو يكسب التعبير 

 .2«الشعري طرافة و جدة 

محسنات معنوية مثؿ الطباؽ و المقابمة، ومحسنات : و ينقسـ عمـ البديع إلى قسميف
لفظية مثؿ السجع والجناس، و عمى ىذا ستناوؿ أىـ المحسنات البديعية التي وردت في 

 .شعر المعتمد بف عباد و أكثرىا استخداما

 :الطباؽ _ أ

الجمع  » فيو ،يعد الطباؽ مف الصور البديعية البارزة في شعر المعتمد بف عباد
 .3«بيف الضديف أو بيف الشئ و ضده في الكالـ أو بيت شعري

  : و مف الطباؽ الذي ورد في شعر المعتمد بف عباد قولو

ـٍ  ـي األىلىى أىنىا ًمٍنيي  ًشيى

كعي    كى األىٍصؿي تىٍتبىعيوي الفيري
4
 

   
 .(األصؿ، الفرع): فالطباؽ في ىذا البيت جاء بيف

                                                                                                                                                                                
 .161 نفسو ، ص  المصدر-1
. 89فيد خميؿ زايد، البالغة بيف البياف والبديع، ص - 2
. 362ابف عبد ا شعيب أحمد، بحوث منيجية في عمـو البالغة العربية، ص - 3
. 151المعتمد بف عباد ، الديواف ، ص - 4
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 (البسيط  ) :وقولو أيضا 

اًفيىةن  ـي حى  يىطىٍأفى ًفي الًطيًف كى األىٍقدىا

ـٍ تىطىٍأ ًمٍسكنا كى كىافيكرىا   كىأىنىيىا لى
1
 

كىافيكرىا
1
 

   
 .(الطيف، المسؾ والكافور  ): و بيف (يطأف، لـ تطأ ): طابؽ الشاعر بيف

 (الكامؿ ): وقولو أيضا

مىاًلؾى  ؿي ًمٍف جى  الشٍَّمسي تىٍ جى

 فىتىًغيبي ميٍسرً ىةن ًل ىًلؾى   

   
 كى الغىٍيثي يىٍحيىا أىٍف يىصيك

 بى ًلمىا يىرىاهي ًمٍف نىكىاًلؾى   

   
ا  كىالبىٍدري يىٍطمىعي نىاًقصن

ـى ًمٍف كىمىاًلؾى    تىى ييتىًم حى
2
 

   
 .(تغيب، يطمع  ): فالطباؽ جاء بيف

 (البسيط  ): وقولو أيضا

كا ٍعييػػػػػكدي إٍ   ىدىري ـٍ  ىٍيديؾى المى فىى لىيي مىى قىٍكـو  ىًكم دىٍ ؿو         كى ٌ  ى مىا ال ىٍنبي إالى       كى

ري  :      قىٍكـه  ػػػػػػرى رىفيكا، ضى ، إ ىا صى ـٍ ، كى نىٍفعىييػػ ـٍ          مٍيفه ًصٍدقىييػػػػ ، كى تىيػػيـٍ ً شه  نىًصيحى

كا اًظ ًإٍف نىظىري ييٍعرىؼي الًحٍ دي ًفي األىٍلحى ًيزي البىٍغضي ًفػي األىٍلفىاًظ ًإٍف نىطى يكا          كى     ييمى
3 

 .(نفعيـ، ضرر ): وبيف (وفى، غدروا  ): ورد الطباؽ في ىذه األبيات بيف

 :وقولو

ؾى ًمٍف طىًبيبً  ٍفػػػػػكي ٍيػػػػري  ى ا ًلػػػي  ى ػػػػػػؿَّ نىٍفًسي          كى مى      تىسىٌ طػػػػؾى الميًمض أى ى
4 

 .(تسخطؾ، عفوؾ  ): الطباؽ جاء في ىذا البيت بيف

                                                           
. 169 ، ص ر نفسوالمصد- 1
. 94، ص  السابؽ المصدر- 2
. 102 نفسو ، ص  المصدر-3
 .98 نفسو ، ص  المصدر-4
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يعد الطباؽ مف الصور البديعية والمحسنات المعنوية والتي كاف ليا حضور واسع في 
 .شعر المعتمد بف عباد

 :الجناس _ ب

يعد الجناس الظاىرة البديعية الثانية والبارزة في شعر المعتمد بف عباد فالجناس 
ىو تشابو المفظيف في النطؽ مع اختالؼ في المعنى، وىذاف المفظاف المتشابياف »

نطقا،المختمفاف معنى يسمياف ركني الجناس و ال يشترط في الجناس تشابو جميع 
 .1«الحروؼ، بؿ يكفي في التشابو ما تعرؼ بو المجانسة 

 (البسيط  ): و مف قوؿ المعتمد بف عباد في الجناس قولو

ازً ىة كىالعىيٍ      ٍكتي ميٍرتىفىعه كىالًسرُّ ميٍنتىشً          ةن ػػػػػعى ػػػفي دىاـً ػػػفىالىنٍفسي جى ري ػػػػػػػػػكى الصى
2
 

   
 .وىو جناس ناقص (جازعة ، دامعة  ): جانس المعتمد في ىذا البيت بيف 

 (البسيط  ): وقولو أيضا

كا اًظ ًإٍف نىظىري ييٍعرىؼي الًحٍ دي ًفي األىٍلحى ًيزي البىٍغضي ًفي األىٍلفىاًظ ًإٍف نىطى يكا         كى       ييمى
3 

 .، وىو جناس ناقص(األلفاظ ، األلحاظ ): فالجناس ورد بيف 

 (المتقارب  ): وقولو أيضا 

كبى ػػكى مى        رىارىاػػػػػػػػػً تى الؼيػػٍ دىل كى أبى ػػػػػػػٍرتى الوي ػػػنىصى           دىلػػػػػًة  يدىٍت العً ػػػػػػػػػػػٍكـى العيري
4 

 .(العدى، اليدى ): في ىذا البيت ورد الجناس بيف

 (البسيط  ): وكذلؾ قولو

كرىاػػًفيمىا مىضىى كيٍنتي ًباألىٍ يىاًد مىٍس        ـى ػػػػاءىؾى الًعيػػفى ى          ري  كرىاػاتى مىٍأسي ػدي ًفي أىٍ 
1 

                                                           
. 429ابف عبد ا شعيب أحمد، بحوث منيجية في عمـو البالغة العربية، ص - 1
. 101المعتمد بف عباد، الديواف ، ص - 2
. 102 نفسو ، ص  المصدر -3
 .160, 159 نفسو ، ص  المصدر-4
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 .(مسرورا، مأسورا): وىنا جانس بيف

 (البسيط  ): وقولو

ٍف يكًد مىضىى  ىكىضى       ـى ػػػػبى ًسؿٍ ػػػػػػٍر ال ىؿٍ ػػػ فىاٍشعي        في اهلل ًمٍف كيًؿ مى  2انىاػػكىانىا كى إي

 (مجزوء الكامؿ  ): وقولو أيضا

 هلل دىٍر أىًبي الًسنىاف

نىافٍ    3ًمٍف فىاًرس شىٍيـ الجى
 

   
 .(السناف، الجناف  ): جانس بيف 

فالجناس يعد أحد فنوف البديع وىو ظاىرة موسيقية مميزة في الشعر، ولو قيمة وظيفية 
تخدـ المضموف، وقيمة موسيقية تطرب اآلذاف واألسماع، والمالحظ أف الشاعر ركز عمى 

 .الجناس الناقص بدؿ الجناس التاـ 

وبعد ىذا التناوؿ ألنواع الصور البيانية لدى الشاعر المعتمد بف عباد نستطيع 
القوؿ بأف الشاعر قد استعاف باأللواف التصويرية المختمفة مف تشبيو واستعارة باعتبارىا 

عناصر أساسية في تشكيؿ صورة فنية، حيث كانت ىذه الصور وسيمة جوىرية مف وسائؿ 
التعبير عف أفكاره ومشاعره ، وىناؾ صور أخرى لجأ إلييا المعتمد في تصويره وىي 

الصور البديعية التي ألبست نصوصو الشعرية ثوبا جميال، وأضفت عمييا نغما موسيقيا 
 .رائعا، ساىـ إلى حد بعيد في تكويف الموسيقى الشعرية

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
. 169 نفسو ، ص  المصدر-1
. 192، ص  المصدر نفسو-2
. 94نفسو ، ص  المصدر -3
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 المكسي ى الشعرية: ثالثا

تعد الموسيقى الشعرية الفيصؿ الوحيد بيف الشعر والنثر بركنييا األساسييف الوزف 
و القافية وتجعؿ عممية التمقي أسيؿ، حيث تجذب المتمقي وتدخمو في عالـ الشعر ومف ثـ 

 .يسيؿ عميو فيما بعد التفاعؿ مع أفكار الشاعر وانفعاالتو

ألف الصورة الشعرية عمى ىذه األىمية سنحاوؿ مف خالؿ الصفحات القادمة التعرؼ  و
الموسيقى الداخمية و الموسيقى : عمى معالميا عند المعتمد متطرقيف في ذلؾ إلى جانبيف

 .الخارجية

 :المكسي ى الدا مية_ 1

بالموسيقى الداخمية نتعرؼ عمى روح الشاعر وعمى مقدرتو الفنية التي صبيا في » 
 .1«قصيدتو 

ومف ىنا سنحاوؿ الكشؼ عف خصائص الموسيقى الداخمية عند الشاعر، وذلؾ باالعتماد 
عمى إخضاع بعض العمؿ والزحافات في شعره والتحميؿ والتعرؼ عمى مدى قدرتيا عمى 

 .وكذا ظاىرة التصريع, تنويع اإليقاع

 :الزحافات كالعمؿ_ أ
                                                           

. 79 ص ، دراسات نقدية لظواىر في الشعر العربي،حسف عمي الحسيف الدخيمي- 1
، 0/بؿ : متحرؾ بعده ساكف مثؿ: ىو الحبؿ، وفي العروض سبباف خفبؼ وثقيؿ، الخفيؼ : السبب في الغة * 

  //.بؾ : متحركاف مثؿ: والسبب الثقيؿ
: لتثبيت بيت الشعر، وىو في العروض وتداف (األسباب)الوتد في المغة خشبة تغرس في األرض تربط بيا الحباؿ ** 

: ، والوتد المفروؽ يكوف متحركاف بينيما ساكف مثؿ0 //عمى  : وتد مجموع و يكوف متحركاف بعدىما ساكف مثؿ
  ./0/قاؿ
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، وىو ** دوف األوتاد*  تغيير يطرأ عمى ثواني األسباب» الزحاؼ ىو عبارة عف
يصيب التفعيمة سواء أكانت في حشو البيت أو عروضو أو ضربو، أما العمة فيي تغيير 

يطرأ عمى األسباب واألوتاد معا في التفعيمة أو الجزء ، وىو ما يدخؿ فقط عمى العروض  
 .1«والضرب  وال يدخؿ عمى الحشو 

 :ومف ىنا سنحاوؿ الكشؼ عف أىـ الزحافات والعمؿ في شعر المعتمد بف عباد

 :زحاؼ ال بف_ 

 ، وفي ىذا يقوؿ المعتمد بف 2«حذؼ الثاني الساكف مف التفعيمة  »:  زحاؼ الخبف ىو
  (البسيط  ):عباد

ٍطًب تىٍصطىًبري  فيكنىؾى الى تىٍرضى البيكىاءى لىيىا         كىاٍصًبٍر فى ىٍد كيٍنتى ً ٍندى ال ى ٍر جي  3     كىٍازيجي

/     0/0//0/// 0/ 0/0//0///  0/          0/0//0/  0//0/  0/0//0///   0 

      مستفعمف  فعمف  مستفعمف   فعمف          مستفعمف    فاعمف   مستفعمف  فعمف

إذ إف فاعمف  (األلؼ)في ىذا البيت حذؼ الحرؼ الثاني الساكف مف التفعيالت وىو 
 .فعمف،  وىو ما يسمى بزحاؼ الخبف: أصبحت

 :زحاؼ ال بض_ 

، نمحظ ىذا الزحاؼ في 4«حذؼ خامس الجزء الساكف التفعيمة الخامسة  »وىو 
 :البحر الطويؿ مثؿ قوؿ الشاعر

ؿى ًمٍف  يٍمًرم ٍبًر         سىأىٍبًكي كى أىٍبًكي مىا تىطىاكى ٍبرنا الى سىًبيؿى ًإلىى الصى       يى يكليكف صى
5 

                                                           
. 16 ص ، دط، دت، لبناف، طرابمس، المؤسسة الحديثة لمكتاب، عمـ العروض وموسيقى الشعر،سميماف معوض- 1
  الرضا لمنشر، عروض، بالغة، نحو وصوؼ ، المقتضب في عمـو الممغة العربية،آخروف ابراىيـ الربيعي و -2

. 98 ص ،ـ1994 ،1 ط، الجزائر، باتنة ،والتوزيع
 . 99 ص ،ديوافاؿ ،المعتمد بف عباد - 3
. 37حميد آدـ الثويني، عمـ العروض والقوافي، ص  -4
. 163المعتمد بف عباد، الديواف، ص - 5
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//      0/0// 0/0/0// 0// /0/0/0//         0/0//   0/0/0//  0//  /0/0/0 

        فعولف  مفاعيمف  فعوؿ مفاعيمف          فعولف    مفاعيمف   فعوؿ  مفاعيمف

: إذ إف فعولف أصبحت (النوف)في ىذا البيت حذؼ الخامس المتحرؾ مف التفعيمة وىو 
 (مفاعمف)فتصبح  (مفاعيمف)فعوؿ، وىو ما يسمى بزحاؼ القبض، وكذلؾ سقوط الياء مف 

 .يكوف أيضا مقبوض

 :زحاؼ العصب_ 

 (الوافر ):  ، يقوؿ الشاعر1« تسكيف الخامس المتحرؾ »ىذا النوع مف الزحاؼ يكوف بػ

مىٍف يىٍمتى ُّ  يٍفرىاًف ال ُّنيكبً  ًريًب           كى ًمكنا يىًجؿُّ  ىًف الضَّ           أىيىا مى
2 

//         0///0// 0///0// 0/0//           0/0/0// 0/0/0// 0/0 

          مفاعمتف   مفاعمتف  فعولف           مفاعمْبتف   مفاعمْبتف   فعولف

، حيث أصميا  (مفاعمتف)في عجز ىذا البيت تسكيف الخامس المتحرؾ مف التفعيمتيف 
، وىذا ىو زحاؼ العصب الذي يقـو بتسكيف الخامس (مفاعمْبتف): مفاعمَوتف فأصبحت

 .المتحرؾ

                                                                      :التصريع_ ب
عبارة عف استواء آخر جزء في صدر البيت، وآخر جزء مف عجزه في »: ىو  
 . ، ويكوف بكثرة في مطالع القصائد3«الوزف والروي

 :مثاؿ ذلؾ ما ورد في مطمع قصيدة المعتمد بف عباد  و

كرىا         اءىؾى الًعيدي ًفي أىٍ مىاتى مىٍأسيكرىا         ًفيمىا مىضىى كيٍنتي ًباألىٍ يىاًد مىٍسري فىجى
4  

                                                           
. 27ـ، ص 2001 فاليتا، مالطا، دط، ELGAمنشورات , محمد نصر الدوكالي، جامع الدروس العروضية والقافية - 1

. 98المعتمد بف عباد ، الديواف، ص - 2
. 450ص ، بحوث منيجية في عمـو البالغة العربية، ابف عبد ا شعيب أحمد- 3
. 169 ص ،ديوافد، اؿالمعتمد بف عبا- 4
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 :كما صرع أيضا في القصيدة التي ىجا فييا األعداء، و التي يقوؿ فييا

ًيزي البىٍغضي ًفي األىٍلفىاًظ ًإٍف نىطى يكا         ييٍعرىؼي الًحٍ دي ؼً        ييمى اًظ ًإٍف نىظى ػكى كاػم األىٍلحى ري
1 

 

 :ويقوؿ أيضا

 :ويقوؿ أيضا

مىٍيؾى البىثُّ كىالحى ػػػػػػ مىا ىا ييًعي        كىفى في ىادىؾى الى تىٍ ىىٍب ًبؾى الًفٍكري ػػػسى               ىري ػػدي  ى

 :إلى قولو

طىرً            ـى ػػػؼى          كى ًإٍف يىكيٍف قىٍدره قىٍد أى ىاؽى ًمٍف كى ـى ػػالى  ًق ال ىدىري ػم بى ػػػا يىٍأتً ػرىدى ًل
3 
وىكذا نالحظ أف المعتمد بف عباد قد اعتمد عمى التصريع في شعره ألنو يضفي عمى 

القصيدة نغما موسيقيا كما يدؿ عمى الثروة المغوية لدى الشاعر وبراعتو في 
 .تواصؿ بيف الشطريفاؿتوافؽ و الشعري اؿحقؽ لمبيت التعبير،وي

و بعد عرض بعض الجوازات الشعرية التي وردت في شعر المعتمد بف عباد 
االستعطافية نرى أف الشاعر قد نوع اإليقاع في شعره وتوظيفو بما يناسب الحالة النفسية 

 .التي كاف يعيشيا،  مما زاد شعره نغما موسيقيا خاصا

 : المكسي ى ال ارجية_ 2

يقصد بيا الموسيقى المتأتية مف نظاـ الوزف العروضي، والتي تمثؿ قواعد  و
بالتالي فيي قاعدة مشتركة يبنى عمييا النص  أصمية يخضع ليا كؿ الشعراء، و

. الشعري،متمثمة في مستوييف إيقاعييف ىما الوزف والقافية

 : الكزف_ أ
                                                           

. 102 ص  المصدر نفسو ،-1
. 148 ص  ،نفسو المصدر -2
 . 96 ص ،  المصدر السابؽ-3

دو  مىى أىحى  الميٍمؾي الى ييٍبً ى  ى

دنا   كى المىٍكتي الى يىٍب ىى لىوي أىحى
2
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أوالىا بو خصوصية  الوزف أعظـ أركاف حد الشعر، و »:  بقولو"بف رشيؽا"يعرفو 
، وقد التـز شعراء العرب منذ القدـ، بما 1« جالب ليا ضرورة وىو مشتمؿ عمى القافية و

، الذي استطاع أف يحصر أوزاف  الشعر العربي في " الخميؿ بف أحمد الفراىيدي"جاء بو 
 (المتدارؾ)فتدارؾ عميو وزنا آخر سماه " األخفش"خمسة عشر بحرا ، ثـ جاء بعده 

الطويؿ، المديد، البسيط، الوافر، : ، و ىي2"فأصبحت بحور الشعر العربي ستة عشر بحرا
الكامؿ، اليزج، الرجز، الرمؿ، السريع، المنسرح، الخفيؼ، المضارع، المقتضب، المجتث، 

فقد كاف توزيع البحور في األشعار   وعمى ىذا األساس ، (المحدث )المتقارب، المتدارؾ
  :االستعطافية لشعر المعتمد بف عباد في كميا ونسبيا عمى النحو اآلتي

لـ يخرج في شعره " المعتمد بف عباد"نجد أف شعر مف خالؿ الجدوؿ المدوف أعاله 
عف األوزاف الخميمية، بؿ تقيد بيا في شعره ، إاّل أنو لـ يستخدـ البحور الستة عشر كميا 

نما اكتفى بعرض عشرة فقط ، منيا البحر الطويؿ الذي يحتؿ  في استعطافياتو ، وا 
                                                           

 .134 العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده، ص القيرواني، ابف رشيؽ- 1
فوزي سعد عيسى، العروض العربي ومحاوالت التطور والتجديد فيو، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية ، مصر، -  2

. 35ـ، ص 2007دط، 

 دد تكاترىا في ال صائد  البحكر
 كالم طك ات

 النسبة المئكية

 %   28.20  مرة11 الطويؿ
 %   25.64  مرات10 البسيط
 %  7.69  مرات3 المتقارب
 %      7.69  مرات3 الكامؿ

 %      7.69  مرات3 مجزوء الكامؿ
 %      7.69  مرات3 الوافر
 %      7.69  مرات3 الرمؿ

 %   2.56   مرة1 مجزوء البسيط
 %   2.56   مرة1 السريع
 %   2.56   مرة1 الرجز
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قد نظـ منو ما يقر مف  »، فيذا البحر (%  28.20)الصدارة األولى في شعره بنسبة 
ثمث الشعر العربي وأنو الوزف الذي كاف القدماء يؤثرونو عمى غيره ويتخذونو ميزاف 

ألشعارىـ،السيما األغراض الجدية الجميمة الشأف،وىو لكثرة مقاطعو،يتناسب وجالؿ مواقؼ 
أحمد "ويرى ، 1«المناظرة تمؾ التي عني بيا الجاىميوف عناية كبيرة و المفاخرة والمياجاة ،

 وليذا اختار الشاعر ىذا البحر ،2«  يتسع لكثير مف المعاني»أف البحر الطويؿ ،"الشايب
ألنو يتناسب مع الحالة الوجدانية التي يعيشيا، وكونو يالئـ التعبير ليكوف بحر األساس و 

 :مطمعياالتي  ومف أمثمة استخدامو لمبحر الطويؿ قصيدتو عف حاالت الحزف واألسى،

ؿى ًمٍف  يٍمًرم ٍبًر     سىأىٍبًكي كى أىٍبًكي مىا تىطىاكى ٍبرنا الى سىًبيؿى ًإلىى الصَّ      يى يكلػػػػػػػيكف صى
3 

//     0/0//  0/0/0//  0//  /0/0/0//     0/0//  0/0/0//  0//   /0/0/0 

      فعولف  مفاعيمف    فعوؿ   مفاعيمف      فعولف  مفاعيمف    فعوؿ    مفاعيمف

كميا ألفاظ تدؿ عمى ألـ الشاعر  (سبيؿ إلى الصبر، سأبكي، و أبكي ال )فيذه األلفاظ
وحسرتو عمى أوالده فاستخدـ ىذا البحر ليالئـ موقفو المؤلـ، حيث قاـ بإسقاط مشاعره 
 .وأحاسيسو عمى ىذا البحر الذي يحتاج مف الشاعر النفس الطويؿ لينظـ عمى منوالو

و نالحظ كذلؾ مف خالؿ الجدوؿ أف البحر البسيط احتؿ المرتبة الثانية بعد البحر 
ألف الحركات انبسطت في  » ، و قد سمي بالبسيط (%   25.64)الطويؿ بنسبة 

 (البسيط ):، ومف أمثمة استخدامو ليذا البحر قولو في قصيدة مطمعيا4« عروضو وضربو

اءىؾى الًعيدي ًفي أىٍ مىاتى مىٍأسيكرىا  كرىا            فىجى       ًفيمىا مىضىى كيٍنتي ًباألىٍ يىاًد مىٍسري
5 

/      0/0//0/ 0//0/ 0/0//0/ 0/0//           0//0/ 0//0/ 0/0//0/ 0/0 

       مستفعمف  فاعمف  مستفعمف   فعمف           متفعمف  فاعمف  مستفعمف   فعمف

                                                           
. 210ص ،ـ 1965 ، دط ، بيروت ، دار القمـ ،  إبراىيـ أنيس، موسيقى الشعر العرب-1
. 154ص ،تد ،8ط مصر، ، القاىرة ، مكتبة النيضة المصرية أحمد الشايب ،أصوؿ النقد،- 2
. 163ص ، ديواف اؿ ،المعتمد بف عباد- 3
. 97، ص  ـ2004،  1، ط ، األردف ، عماف ، دار صفاء حميد آدـ الثويني، عمـ العروض والقوافي- 4
. 169ص ، ديوافاؿ ،المعتمد بف عباد -5
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فالقصائد التي نظميا في البحر البسيط كانت وليدة االنفعاؿ النفسي الذي تعرض لو 
المعتمد، فمـ يكف بحاجة إلى عرض الكثير مف المعاني حيث استخدـ البسيط لتحقيؽ 

 .النواحي اإليقاعية

 

المتقارب، الكامؿ، مجزوء الكامؿ، الوافر، الرمؿ، : كما أضاؼ بحورا أخرى مثؿ
، ومف أمثمة 1« لتقارب أوتاده بعضيا مف بعض »: سمي بيذا االسـ  فالبحر المتقارب

 (المتقارب  ):استخدامو ليذا البحر قولو

ٍنبىٍيؾى نىػػارىا           أىطىاليكا ًبيىا ًفي حشىاؾى اٍسًتعىارىا ـٍ أىٍكقىػػػديكا بىيػٍػفى حى          ىيػػ
2 

/         0/0// 0/0// 0/0// 0/0//           0/0// 0/0// 0/0// 0/0 

          فعمف   فعولف  فعولف  فعولف          فعولف  فعولف فعولف   فعولف

فيو رنة ونغمة مطربة عمى شدة مأنوسة، وىو أصمح لمعنؼ والسير  »فالبحر المتقارب 
، و بالرجوع إلى ىذا البيت مف القصيدة قيمت في وصؼ معركة الّزالقة التي 3«السريع 

أعادت األمؿ لممسمميف ، فوردت في القصيدة ألفاظ تدؿ عمى الحماسة و الحرب، لذا كاف 
لى بيذه القصيدة مف غيره  .البحر ىو األوْب

، و يتميز بالجزالة و حسف 4«سمي كامال الكتماؿ حركاتو  »أما البحر الكامؿ فقد
إيقاع سريع  »اإلطراد، أي استقامة في القوؿ و المعنى وتتابعا في الكالـ بكونو 

، وىو أسرع األوزاف لكثرة حركاتو، وىذا ما يخفؼ مف وطأة ثقمو، ومتدفؽ 5«ومتدفؽ
يساعد الشاعر في التعبير عف تجاربو المتنوعة ، بإبراز مواقفو وانفعاالتو المتعددة ، وفي 

 (الكامؿ  ):الحسرة تقتالنو  األلـ و ىذا يقوؿ المعتمد بف عباد و
                                                           

. 214حميد آدـ الثويني، عمـ العروض والقوافي، ص - 1
. 159 ص ،ديوافاؿالمعتمد بف عباد، - 2
. 323 ص ، أصوؿ النقد األدبي ،أحمد الشايب- 3
. 118، ص  المرجع نفسو -4
تطبيقية في الشعر الجاىمي، الدار الثقافية  حسني عبد الجميؿ يوسؼ، التمثيؿ الصوتي لممعاني، دراسة نظرية و -5

. 102، ص  ـ1995، 1، مصر، ط لمنشر، القاىرة
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دنا ػػػػدو             كى المىٍكتي الى يىٍب ىى لىوي أىحى مىى أىحى       الميٍمؾي الى ييٍبً ى  ى
1 

/      0/0//0/ 0/0//0/// 0/            0/0//0/ 0/0//0/// 0 

       متفاعمف  متفاعمف    فعمف           متفاعمف   متفاعمف   فعمف 

و المالحظ في ىذا البيت أف الكالـ متتابعا، و مستقيـ في المفظ و المعنى وىذه ىب 
 .مميزات البحر الكامؿ، مما جعؿ الشاعر يختاره في موقفو ىذا

لقد طغت البحور الشعرية التقميدية عند شعر المعتمد، فقد قاـ بالنظـ عمى أوزانيا 
المتعددة والمختمفة ، ألنو وجد فييا المتنفس ألحاسيسو ومشاعره ، فتخرج في صورة 
محسوسة معبرة عما في داخمو ، مف ألـ وحزف ، و ىكذا كاف الوزف العروضي عند 
المعتمد في خدمة عاطفتو الصادقة، و منسجما مع االنفعاؿ النفسي الذي كاف الدافع 

 .األساسي لنظـ القصائد

 :ال افية_ ب

عمـ يعرؼ بو أحواؿ أواخر األبيات الشعري مف حركة وسكوف ولواـز »القافية ىي  
، وقد اختمؼ النقاد في وضح مفيـو اصطالحي ليا 2«و جواز و فصيح و قبيح و نحوىا 

مف آخر حرؼ في البيت إلى أوؿ  »: يعرفيا بأنيا " الخميؿ بف أحمد الفراىيدي"إال أف 
  .3« ساكف يميو مع المتحرؾ الذي قبؿ الساكف

نجد أف أغمب حروؼ " المعتمد بف عباد"و إذا أتينا إلى تتبع قوافي الشعر عند 
 :الروي لقصائده و مقطوعاتو تسير في كميا ونسبيا عمى النحو اآلتي

 النسبة المئكية  دد تكاترىا حركؼ الركم
 % 51. 20  مرات8 النوف
 %94.17  مرات7 الراء

                                                           
. 148، ص نفسو المرجع - 1
فيصؿ حسيف طيير العمي، الميسر الكافي في العروض والقوافي، مكتية دار الثقافة، عماف، األردف ، دط، - 2

. 75ـ، ص 1928
. 145ـ، ص 2008جورج ماروف، عمـ العروض والقافية، المؤسسة الحديثة لمكتاب، دب، دط، - 3
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 %12.82  مرات5 الميـ
 .10 %25  مرات4 الداؿ
 %7.69  مرات3 العيف
 %5.12  مرتاف2 الالـ
 %5.12  مرتاف2 الباء
 %5.12  مرتاف2 القاؼ
 %5.12  مرتاف2 الفاء
 %2.56  مرة1 اليمزة
 %2.56  مرة1 الكاؼ
 %2.56  مرة1 الحاء
 %2.56  مرة1 الياء

مف خالؿ ىذا الجدوؿ المدوف أعاله يتضح لنا أف الشاعر استعمؿ ثالثة عشر 
النوف، الراء، الميـ، الداؿ، : حرؼ روي في أشعاره االستعطافية، وتعد ىذه الحروؼ

العيف، ىي المعتمدة عمييا في شعره، وىذه الحروؼ تعتبر مف أكثر الحروؼ تداوال بيف 
الشعراء لما تتمتع بو مف دقة ووضوح وقدرة عمى التأثير، ومف أمثمة اختياره لحرؼ النوف 

 :كروي يقوؿ مستعطفا والده ومبرزا الشجاعة والبسالة الّمتاف كاف يتميز بيما

ًظؾى ًفي ديٍنيىاًؾ مىا ؾى          1اػػػارىقىت أىٍكطىافى ػػػػػؾى إٍف ؼى ػػػػػػزي نىٍفسى ػػعً          افى ػػػػاٍقنىٍع ًبحى
فصوت النوف مف األصوات المجيورة التي كاف ليا حضور في أشعار المعتمد 

، فصوت النوف ىو مف (% 51. 20)االستعطافية الذي بمغ تواتره ثماني مرات بنسبة 
يحمؿ داللة المعاناة والحزف والبكاء واأللـ واألسى لذلؾ  »األصوات األنفية المجيورة ، 

 .، فيذا الصوت يفيض بطاقة نفسية لشاعر ألـ بو شقاء2«يدعى بالصوت النواح 

 (البسيط  ):وفي حرؼ الراء كروي يقوؿ مستعطفا والده المعتضد
                                                           

. 192المعتمد بف عباد، الديواف، ص - 1
داوود أماني سميماف ، األسموبية و الصوفية في شعر الحسيف بف منظور الحالج، دار مجدالوي، عماف، األردف، - 2
. 85ـ، ص 2002، 1ط
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؟ ٍبػػػػػػػديؾى  ىٍنبنا يىٍستىًحؽي ًبًو         يٍتبى، كى ىىاىيك قىٍد نىػػػػػػػادىاؾى يىٍعتىػػػػػػً ري ـٍ يىٍأًتي  ى ػػػػ        كى
1 

؟ يىٍعتىػػػػػػً ري
 صوت الراء تكراري مجيور، يمنح القافية إيقاعا موسيقيا و فيو عذوبة وسيولة 1

وسيولة في النطؽ،ليذا فقد اختار حرؼ الراء كروي ألنو يحمؿ داللة التودد والوفاء 
 (السريع  ):وفي حرؼ الميـ كروي يقوؿ الشاعر   .وطمب العفو

ـى ػػػػػػػػؽى أىٍك تى ػػػػػػػتى أىٍف تيٍشؼً ػػػػػػػأىبىيٍ         ا؟ػػػػػػػم ميٍسًمـػػػػػػأىمىا تىٍعمىميف! ٍيًدم ػػػػػػػػؽى          2اػػػػػػػٍرحى
فطريقة  »فصوت الميـ صوت مجيور ، يوحي إلى األلـ واألنيف والمعاناة والحزف والبكاء 

النطؽ بو تتراوح بيف انظماـ الشفتيف وانفجارىما وكأنو يوحي بعممية الكتماف 
 .،وىي الصفة الفيزيولوجية ليذا الصوت3«والبوح

 :وفي روي الداؿ يقوؿ في رثاء نفسو 

مىى أىثٍ           ارىؾي ًفي ًإٍثًر اٍبف  ىبَّادو ػػػػبىكىى الميبى    فو كى  سى ػػػػػػػر غً ػػػػػػػػبىكىى  ى 4ادً ػػػػػػٍزالى
 

إف حرؼ الداؿ كروي يعبر عف رغبة الشاعر في إضيار القوة و الصالبة ، باإلضافة 
 .إلى التخويؼ والتذكير، وىذا ما نجد الشاعر قد عّبر عميو في ىذه األبيات

 (مجزوء الكامؿ  ): أما اختيار العيف كحرؼ روي فيقوؿ

 لىمَّا تىمىاسىكىًت الديميكعي 

ًديعي    تىنىبىوى ال ىٍمبي الصَّ 5كى
 

   
و ىو صوت مجيور يالئـ غرض الفخر والقوة و عدـ االستسالـ و نالحظ أف الشاعر 

 .في ىذه األبيات يفخر بنفسو ويرى أف عدـ االستسالـ مف شيـ الرجاؿ

 :وحروؼ القافية خمسة و الروي سادسيا 

                                                           
. 102المعتمد بف عباد، الديواف، ص - 1
. 181، ص السابؽ المصدر - 2
ـ، ص 2000عبده بدوي، دراسات في النص الشعري، عصر صدر اإلسالـ وبني أمية ، دار قباء ، مصر، دط،  -3

72. 
. 161المعتمد بف عباد، الديواف ، ص - 4
. 150، ص نفسو المصدر - 5



 الدراسة الفنية   :                                                                          الفصل الثالث
 

 

70 

اتصاؿ حركة الروي بإشباع حركتو القصيرة إلى صوت طويؿ يجانس  »و ىو: الكصؿ_ 
، ونجده في قوؿ 1 «األلؼ والواو والياء والياء : الحركة، و حروفو أربعة ىي

 (البسيط ):الشاعر

ٍف يكًد مىضىى  ىكىضى        انىا          في اهلل ًمٍف كيًؿ مى فىاٍشعيٍر ال ىٍمبى ًسٍمكىانىا كى إيمى
2
 

   
تعد وصال، وىو حرؼ مد  (النوف )فاأللؼ في ىذا البيت التي جاءت بعد حرؼ الروي

ـّ بيا تمديد الصوت، ويقع الوصؿ بعد الروي المتحرؾ ال الساكف  .وليف ت

 ألنو يبرز فيتجاوز الوصؿ الذي يتبع الروي، وىو حرؼ ينشأ   »سمي خروجا،: ال ركج_ 

، لكف ىذا الحرؼ لـ 3«عف إشباٍع لحركة ىاء الوصؿ و قد يكوف ألفا أو واوا أو ياًء 
 .يستخدمو الشاعر في أشعاره االستعطافية 

، ونممح ىذا الحرؼ في قوؿ 4 « ألؼ أو واو أو ياء سواكف قبؿ الروي »وىو: الردؼ_ 
 (مجزوء البسيط):الشاعر

مىٍيًو لىطىارىا مكيعي  ى  فىمىٍكالى الضي

مىٍيًو لىطىارىا   مكيعي  ى فىمىٍكالى الضي
5
 

   
في ىذا البيت حرؼ الروي ىو الراء واأللؼ التي قبمو ىي الردؼ، وىو حرؼ ليف يسبؽ 

 .الروي، ويكوف الزما في سائر أبيات القصيدة إذا كاف ألفا

ألؼ ساكنة قبؿ الروي بحرؼ متحرؾ، وىذا  »:  أما األوؿ فيو:ك الٌد يؿ  التأسيس_
حرؼ يدخؿ بيف حرؼ التأسيس »: ، و الّدخيؿ ىو 6«الحرؼ الـز بيف التأسيس و الروي 

 (الكامؿ ):  ، ونجدىما في قوؿ الشاعر 7«التأسيس وحرؼ الروي، ويكوف متحركا دائما

                                                           
. 233حميد آدـ الثويني، عمـ العروض والقوافي، ص : ينظر- 1
. 192المعتمد بف عباد، الديواف، ص - 2
 234حميد آدـ الثويني، عمـ العروض والقوافي، ص : ينظر- 3
 .235، ص نفسو المرجع - 4
 .159المعتمد بف عباد، الديواف، ص - 5
      زىير غازي زاىر و ىالؿ ناجي، : أبو الحسف أحمد بف محمد العروضي، الجامع في العروض والقوافي، تحقيؽ -6

. 275ـ، ص 1996/ ىػ1416، 1عصمى لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر، ط
. 235حميد آدـ الثويني، عمـ العروض والقوافي، ص : ينظر- 7
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ا  كىالبىٍدري يىٍطمىعي نىاًقصن

ـى ًمٍف كىمىاًلؾى    تىى ييتىًم حى
1
 

   
واأللؼ _ متحرؾ_فحرؼ الروي في ىذا البيت ىو الكاؼ والالـ التي قبمو ىي الدخيؿ 

التي قبؿ الالـ ىي التأسيس، و ال يشترط في الدخيؿ التزاـ حرؼ بعينو عمى عكس 
 . التأسيس الذي يشترط فيو ذلؾ

 :و تنقسـ القافية باعتبار عدد الحروؼ التي تفصؿ ساكنييا إلى خمسة أقساـ 

 :ال افية المترادفة_ 

 : ونجدىا في قوؿ الشاعر«2 اجتمع في آخرىا حرفاف ساكناف »وىي القافية التي   

 :الشاعر
 فىًببىٍأًسًو ييٍشً ي الًعدىل،

ٍسًنًو ييٍصًبي الحً    ًبحي 3سىافٍ ػػكى
 

3سىافٍ ػػالحً 
 

   
/                                                                         00 

 .في ىذا البيت ال يوجد حرؼ متحرؾ بيف الساكنيف، ىذه ىي القافية المترادفة

 :ال افية المتكاترة_

، ونجد ىذا النوع مف 4« وقع فييا حرؼ متحرؾ بيف ساكنيف »و ىي القافية التي 
 :القوافي، قوؿ الشاعر

م أىٍشكيك ًإلىٍيؾى دىاءن   مىٍكالى

اػأىٍصبىحى قىٍمًبي ًبًو ؽى    5ًريحى
 

   
                                                                    /0/0                                                       

 (الحاء ): لقد فصؿ الشاعر في قافية ىذا البيت بحرؼ واحد متحرؾ بيف ساكنييا وىو

                                                           
. 94المعتمد بف عباد، ديواف، ص - 1
 .265أبو الحسف أحمد بف محمد العروضي، الجامع في العروض والقوافي، ص - 2
 .94، ص  ديوافاؿالمعتمد بف عباد، - 3
. 264أبو الحسف أحمد بف محمد العروضي، الجامع في العروض والقوافي، ص - 4
. 96د بف عباد، الديواف، ص ـالمعت- 5
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 :ال افية المتداركة_ 

 ، ونممسيا في قوؿ 1« توالت فييا حركتاف بيف ساكنيف » وىي القافية التي 
 :الشاعر

 كى الغىٍيثي يىٍحيىا أىٍف يىصيك

2كىاًلؾى ػػبى ًلمىا يىرىاهي ًمٍف فى   
 

   
/                                                                      0//0 

 .(الالـ و الكاؼ  )فصؿ الشاعر بيف ساكني القافية بحرفيف متحركيف ىما 

 :ال افية المتراكبة_ 

، ونممحيا في قوؿ 3« توالت فييا ثالث حركات بيف ساكنيف »و ىي القافية التي 
 :الشاعر

ةن  ٍقعىةن ًلي ًفي األٍ دىاًء كىاًضحى ـٍ كى مىا يىٍفنىى ؿى          كى بىري ػػػػػتىٍفنىى المىيَّاًلي كى ىىا ال ى
4 

                                                                         /   0///0 

في ىذا البيت الشعري فصؿ الشاعر في ىذه القافية ثالثة حروؼ بيف ساكنيف وىي 
 .(الخاء و الباء و الراء )

 :ال افية المتكاكسة_ 

                                                           
 .264أبو الحسف أحمد بف محمد العروضي، الجامع في العروض والقوافي، ص - 1
. 94المعتمد بف عباد، الديواف، ص - 2
. 264أبو الحسف أحمد بف محمد العروضي، الجامع في العروض والقوافي، ص - 3
. 103المعتمد بف عباد، الديواف ، ص  -4



 الدراسة الفنية   :                                                                          الفصل الثالث
 

 

73 

يمحظ أف الشاعر  القوافي التي تتكوف مف أصوات " المعتمد بف عباد"و المتمعف في شعر 
معينة تكرر بانتظاـ في أواخر األبيات مشكمة بذلؾ إيقاعا خاصا ومميزا لكؿ قصيدة أو 

الخميؿ بف "مقطوعة، ولـ يخرج في موسيقاه الخارجية عف األوزاف الشعرية التي استقراىا 
، فكؿ مف الوزف والقافية يشكالف الموسيقى الخارجية لمقصيدة في شعر " أحمد الفراىيدي

 ". المعتمد بف عباد"

 



 
 

 

 
 

 

   ـــمــاتــخ
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 االستعطاف فن شعري أصيل يرتبط بالحياة ، فيو من الفنون التي تعنى بتصوير 
جوانب من الحياة ، ويكشف عن الكثير من الحقائق التي يغمفيا التاريخ، ولما كان ال بد 
لكل بحث من نياية ، فال بد أن أنيي بحثي ىذا  و أن أقف وقفة سريعة مستعرضة أىم 

 :النقاط اآلتية النتائج التي توصمت إلييا، والتي أوجزىا في

االستعطاف فن شعري أصيل يرتبط بالحياة، فيو من الفنون التي تعنى بتصوير _ 
جوانب من الحياة، وىكذا فقد صور لنا جانب من حياة المعتمد بن عباد وما دعاه إلى 

 .المجوء إلى ىذا الفن

أن المعتمد بن عباد ينتمي إلى األسرة العبادية التي ينتمي نسبيا إلى قبيمة لخم _ 
بن جذام العربية ، والتي كان منيا مموك الحيرة وعمى رأسيم المنذر بن ماء  السماء، وقد 
بدأت األسرة العبادية بالظيور عمى مسرح األحداث في األندلس في مطمع القرن الخامس 
اليجري لتؤسس بعد ذلك المممكة العبادية التي صارت أقوى مماليك األندلس في عصر 

 . مموك الطوائف 

كان المعتمد من أسرة كل أفرادىا شعراء ، ينظم الشعر في موضوعات يغمب _ 
عمييا الترف والعبث  والميو فكان شعره صورة لحياتو المترفة ، أما بعد األسر فيبدأ 

بالظيور شعر يتسم بطابع المعاناة عمى نحو مغاير كل المغايرة لشعر الترف، فمم يكن 
الفرق بين شعره قبل األسر ، وبين شعره فيو بأقل من الفرق بين الممك المتربع عمى سرير 

 .ال قوة  أقوى مممكة في حينيا، وبين أسير ذليل ال حول لو و

وكانت , شيد عصر مموك الطوائف ازديادا ممحوظا في األشعار االستعطافية_ 
أغمب األشعار االستعطافية موجية لمحاكم أو الوالد وكان شاعرنا المعتمد بن عباد من 

وكان استعطافو - استعطاف الحاكم والوالد–بين الذين نظموا في ىذا النوع من الشعر 
أمير –لوالده يتم تصريحا دون االستعانة بوسيط أو شفيع ، أما استعطافو لمحاكم 
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فكان يتم عن طريق التمميح دون التصريح وىذا يعود إلى - المرابطين يوسف بن تاشفين
 .ىيبة ومكانة الشاعر قبل اليزيمة 

قمما نجد مقطوعة أو قصيدة اقتصرت عمى االستعطاف وحده ، فقد لجأ الشاعر - 
إلى الجمع بين غرضين أو أكثر في القصيدة الواحدة ليساعده ذلك المزج بين األغراض 

 .الشعرية إلى الحصول عمى العطف الذي ينشده

، بدون "المعتمد بن عباد"لغة الشاعر واضحة ، بسيطة ، معبرة عن مشاعر _ 
من أكثر الشعراء المتأثرين بالقرآن الكريم والمؤمنين " المعتمد"تكمف وصنعة ، ويعد 

بالقضاء والقدر ، كما كان أسموبو سمسا إذ كان لألسماء فيو حضور كبير عمى حساب 
األفعال، وىذا راجع إلى ثبوت الحزن الذي كان يعيشو وليكسب شعره نوعا من المصداقية 

والواقعية ، والسمة الثانية التي تميز بيا أسموب الشاعر ىي ظاىرة التكرار التي ركز 
 . ليقوي المعنى ويؤكده ويثبتو في ذىن السامع " المعتمد"عمييا 

ظيرت جمالية عند المعتمد من خالل التركيز عمى الصورة الفنية والمحسنات _ 
البديعية، واستخدام الموسيقى الشعرية الحزينة،  ناىيك عن التوافق و االنسجام في تناول 

 .الموضوعات والحديث عن األشجان

و في الختام أسأل اهلل أن أكون قد وفقت في ما توصمت إليو من نتائج وفي 
إعطاء ىذا البحث ما يستحق من عناء وجيد وأن أكون إلى الصواب أقرب، و عن الخطأ 

 .أبعد



 
 

 

 

 

 

 

 

 راجع ق ائمة المصادر والم
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