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  أ

يعكس تفاصيل احلياة   يف األندلس وسجلها الصادق، فهو عر ديوان العربــيعد الش
م اللذا سجل  ،األندلسية   فكانت ناطقة باألصالة واإلبداع  الشعرية والنثرية ،شعراء إسهاما

من الشعر انتزعها من اعر األندلسي يسعى حنو التجديد وحياول تصميم أثواب جديدة فالّش 
  .فخلف لنا فيضا من الشعر اجلميل  ،طبيعته الساحرة فاستوحى من مناهلها الربانية صورا مبدعة

فظهر لذا تعددت الدراسات يف األدب األندلسي عموما، والشعر منه على وجه اخلصوص 
ّ على أحد هؤالء ؛وهو الّش ي يزون، وقد وقع اختيار فيها الشعراء املتم فهذا  اينانة الدّ اعر ابن اللب

  ياعر على أمهيته، وجودة شعره، ونتاجه األديب مل حيظ بالدراسة الكافية الوافية على حد علمالّش 
إىل دراسته دراسة جادة تعتمد على حتليل النصوص ودراسة األغراض وتكشف كوامن  تفعمد

علم من أعالم الشعر واألدب  فهو، اإلبداع يف أدبه ، فشعره يتميز بالعذوبة والنضارة والسهولة
ا األندلس   ب موسوماليكون عنوان حبثنا الختياره موضوعا للدراسة  وهذا ما دفعين ،اليت زخرت 

  : حث هيـــــــــــــــــــروحة يف هذا البــــــــــــــــات املطـــــــــــــــــــــــــــاإلشكاليأما 

انة الّداينمن هو  ّ ماهي أبرز املوضوعات  وكيف كانت عالقته مبلوك الطوائف؟و ؟ابن اللب
  ما أبرز الظواهر الفنية اليت برزت يف هذا الشعر ؟و اليت تناوهلا يف شعره ؟

لتحليل النصوص ،على املنهج التارخيي ، واإلحصائي تملعاجلة هذا املوضوع اعتمدو 
  .إىل بعض النتائج هلذه الدراسة واليت تكون مبثابة خامتة أتوصل وتفسريها ،كي 

   .امتة ـــــــــــــصلني وخــــــــــدخل وفـــــــدمة ومــــــــبنية البحث تقسيمه إىل مق ارتأتو 

شحذ اعر وحمطاته األدبية و عن بيئته وأثرها يف عن حياة الّش وقد خصص املدخل للحديث 
أما الفصل األول فتناولنا فيه األغراض الشعرية املستخدمة يف الديوان من ، شاعريته وصقل موهبته 

جعلت وقد  اب ،ـــــــــوعت، اف ـــــــــواستعط، كوى ـــــــــوش، زل ـــــــــوغ، ف ــــووص، اء ــــــــورث، دح ـــــــــــم
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  ب

اعه ـــــــوإيق ، ورهــــــوص، ه ـــــــوأسلوب، ة الشاعر ـــــلغ قصد الوقوف على  الفصل الثاين للدراسة الفنية
  .الشعري

ّ : من بينهااملهمة بعض املصادر واملراجع اعتمدت يف حبثي على وقد     ،اينانة الدّ ديوان ابن اللب
للمراكشي، وكتاب ابن  ب يف تلخيص أخبار املغربعجملامد جميد السعيد ، وكتاب حتقيق حمّ 

 ّ   .حلمدان حجاجي انة األندلسي اللب

  ،أثناء مجع املادة املبعثرة يف بطون الكتب يناليت واجهتودون احلديث عن الصعوبات والعراقيل    

م وعملت  .بنصائحهم أخلص إىل القول إين استعنت بأهل العلم واستشارا  

الذي تفضل بإشرافه على  د عباسيـــعبد الحمي يعود للدكتور بعد اهللا عز وجل والفضل األول 
العقبات يل  وذلل ناصحا ومرشدا وخربته ،بعلمه الغزير وأمدين حيث وقف جبانيب ، ا البحثهذ

،دون أن أدعي أين فأجاب على التساؤالت واالشكاليات املطروحة ظهر هذا البحث حىت 
 ، وحسيب اين سامهت جبزء يسري يف جمال الدراسات األندلسية.أحطت باملوضوع من مجيع جوانبه 

فحسيب إين حاولت واجتهدت فإن أصبت فاحلمد هللا ،فإن أخطأت فأنا بشر والكمال هللا وحده ،  

.واهللا ويل التوفيق  توحبث  
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          :محتويات المدخل  

ّ ئة الشـــــــــــــبي: أوال   اعرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ةــــة السياسيــــــالبيئ  
 ة اإلجتماعيةــــــالبيئ  
 البيئة اإلقتصادية  
 ةـــــــــــــة الثقـافيـالبيئ  

ّ ـــــــــــحي: ثانيا انيانة الدّ ـــــاة ابن اللب  

 أتهـــــــــده ونشــــــــــــــــــولــــــــــم  
 اتصاله بملوك الطوائف  
 ارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأث  
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  :ة السياسيّ ة ـــــــالبيئ   

لس خاضعة نداألَ  حتموية أصبة األيار الدولعن ا ةالنامجان الفتنة مخدت نري بعدما        
قد ف )1(وائفندلس مبلوك الطَ تاريخ األَ يف   ما عرفِيف  متمثلة ومتعارضة ،ت جهوية متفرقةاسلطل

وتولدت لدى  ، أحنائهاوتعددت الرياسات ِيف  الدولة األندلسية وتناثرت أشالؤها،بنيان  عتصد 
ا وأمرائها منافسات وأطماع شخص ّ قاد ّ ، ةي وائف ثالث ط ىلوقسمت البالد إِ  )2( ةوحروب أهلي

 )بنوهود(وسرقسطة  ،)بنو جهور(فكانت الطوائف العربية بنواحي قرطبة  .تمركزة يف مناطق معينّةم
اد(وإشبيلية  ّ ومالقة  ،)بنو ذي النون (وطليطله  ،)بنو زيري(أما الطوائف الرببرية بنواحي   )بنو عب

رئيس  خريان العامري، افقد تزعمه "  وتأيت يف األخري الطوائف الصقلبية )3() بنو محود األدارسة (
ومن هذا احلزب تكونت دولة العامريني يف شرق األندلس ترأس كل  يف قرطبة، (*)حزب الصقالبة

ة حتت ح )4(" دولة واحد من الفتيان الصقالبة  ّ ة ومرسي ّ ريان العامري مث خلفه كم خفكانت املري
تني فأصبحت املرية من نصيب بين وبعده انشطرت املدينتان يف دول )**(امريفيهما ُزهري الع

ة من ، مادح ُص  ّ رسي  )***(اهد العامريدانية واجلزائر فكانت  انصيب بين طاهر أمّ وأصبحت مُ

                                                             
انة األندلسي،  محدان حّجاجي،: ينظر - 1 ّ  .9، ص )دت( ،)ط.د(منشورات زرياب، اجلزائر ، ابن اللب
ان، دول الطوائف منذ قيامها حىت الفتح املرابطي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط: ينظر - 2  .14ص ، 1997، 4حممد عبد اهللا عنّ
الدراسات املتعلقة باسبانيا ، جملة علمية خمتصة يف جملة  دراسات أندلسيةفرحات الدشراوي، مملكة إشبيلية يف القرن اخلامس، : ينظر  -3

  .29، ص 1992العدد السابع، جانفي  ،اإلسالمية، طبع مبطبعة املغاربة
 .وكانت القبائل اجلرمانية تغري على بالدهم وتبيعهم يف أسواق الرقيق ،كانوا من الرقيق املشرتي من املناطق السالفية  selaves :الصقالبة -(*)

 ،والعلمية وكانوا من أهل العلم ،وقد شاركوا يف خمتلف األنشطة الثقافيةواشرتى أمويو األندلس أعدادا كبرية منهم ودربوهم على فنون القتال، 
تاريخ األدب  حممد زكريا عناين،: ينظر .أيب اجليش جماهد العامري الذي شيدّ إمارة يف دانية واجلزر الشرقية واملعرفة ومن أبرز الزعماء البارزين 

وخزعل ياسني مصطفى، الصقالبة اخلصيان يف األندلس عصري  ،37، ص 1999، )ط.د(األندلسي، دار املعرفة اجلامعية، مكتبة اإلسكندرية، 
  .425، ص2014العدد عشرون،  ،كلية الرتبية، جامعة املوصلجملة آداب الفراهيدي،  اإلمارة واخلالفة، 

وهو خريان الصقليب على  من فتيان دولة املنصور بن أيب عامر ،فلما وقعت فتنة قرطبة انتزى أحد هؤالء الفتيان،كان :زهير الفتى العامري -(**)
ة وغلب عليها إىل أن هلك سنة  ّ ة إىل شاطبة ،فقام مقامه صاحبه زهري العامري،419مدينة املري ّ  ،شكيب أرسالن: ينظر .وامتدت مملكته من املري

  .500، ص )ت.د(،) ط.د( مؤسسة هنداوي، األخبار واآلثار األندلسية، اجلزء الثالث،احللل السندسية يف 
  موّىل عبد الرمحن الناصر ابن املنصور حممد بن أيب عامر،كان من أهل األدب والشجاعة كانت له مهة وجالدة : أبو الجيش الموفق -(***)
ميدي أب: :ينظر ُ ه األزدي واحل ه حممد بن أيب نصر فتّوح بن عبد الّل  ،1966 ،)ط.د(جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، الدار املصرية ، عبد الّل
 .353ص 

خالل القرن اخلامس اهلجري، حبث مقدم لنيل درجة دكتوراه دولة يف األدب العريب القدمي  أحممد بن خلضر فورار، الشعر السياسي يف األندلس - 4
ا، إ ،  .71،72، ص 2005-2004جامعة منتوري، قسنطينة، شراف الربعي بن سالمة، كلية اآلداب واللغات، قسم اللغة العربية وآدا
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ا دولته يهاسيطر علف مالك املبصفتها اخلاصة عن غريها من هذه اململكة امتازت وقد  )1(.وأقام 
 عليها الصفة البحرية علىبسبب موقعها اجلغرايف املنعزل يف شرق األندلس وهو الذي أضفى 

ا كانت  وكانت بعيدة عن دويالت الطوائف  ،ممتدة عرب البحر إىل اجلزائر الشرقيةصفتها الربية ألّ
، فتوافد إليها اسيفقد كانت تنعم باهلدوء واالستقرار السي تنزلق إىل معرتك احلروب،أن الميكن هلا 

الرغم من اختالف ، فاحتضنت مجيع األجناس البشرية بخمتلف املدن األندلسيةمن  وناملهاجر 
)2(وطقوسهم  حقوقهم،أن متس بسالم وأمان دون  يف كنفها فعاشوا ،الدينيةاملعتقدات 

  

فقد كانت بعيدة عن معرتك  عرفت استقرارا سياسيا،إن مدينة دانية : نا ميكن القولومن ه  
  .وهذا ما جعلها مركز استقطاب لكثري من األندلسني  احلروب 

  )3(وقع اجلغرايف ملدينة دانية متوضيح لل:ة اآلتية ـــــــيف اخلريط  

  
                                                             

 .11، ص 1997، )ط.د(، دار الشروق، عمان، "عصر الطوائف واملرابطني " إحسان عباس، تاريخ األدب األندلسي : ينظر - 1
أزهر صادق كاظم مهدي التميمي، مملكة دانية أمنوذجا للتعايش والتسامح واالحرتام بني أبناء الديانات السماوية الثالث يف عصر : ينظر - 2

  185، ص 2012العدد التاسع، سبتمرب جامعة بابل،جملة كلية الرتبية األساسية،الطوائف يف األندلس، 
3  -  20/5/2015 ،8:20، http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&fun1 

مدينة  الموقع الجغرافي ل
 دانية  

مدینة 
 دانیة
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   ِ   :  يَّةاالجتمـــاعة ــــــيئَ بِ ال

ة يف مدينة  لقد شهدت      ّ ةتنوعا يف  –ملوك الطوائف  رعص - داني ّ فقد عاش  ،األجناس البشري
بسالم وأمان دون املساس فعاشوا ، والصقليب ،والرببري ،واليهودي ، والنصراينريبعلى أرضها الع

  .نتناوهلم بقدر من اإلجياز سوف و حبقوقهم 

 وهم  ،ندلسوائل الذين فتحوا األَ أطلقت على العرب األَ وهي تسمية  :العرب البلديون
األوىل من اجلنود الفاحتني،وقد توزعوا على خمتلف مناطق األندلس وخاصة يف الطالئع 

  )1( املناطق الشرقية
 وهم الذين رافقوا طارق بن زياد لفتح األندلس، وملا تفرق مشل األندلس نشأت  :رـــــــالبرب

  )2(والسماحة  ،والفروسية، وقد متيزو بالصرب إمارات وممالك كان للرببر نصيب منها
 تمع األندلسي استطك ة يفز ية ممطائف:  ةالصقالب يف  اصبى املنلاعوا الوصول إَىل أعيان ا

أما البقية فكانوا  ،وكان خيصص قسم منهم حلراسة احلرم يف البالط ،شالسياسة واجلي
لذلك مل خيتلطوا  ،وكانوا يعتربون أنفسهم عنصرا متميزا )3(يستغلون كعبيد يف املزارع 

م اخلاص فكونوا ممالك يف شرق األندلس  بالعناصر األخرى وحاولوا احملافظة على كيا
  )4( .دانية وخاصة يف إمارة 

  وكان هلم دور بارز يف خمتلف وهم الذين ولدوا من آباء مسلمني : ونلدُ وَ الُم،
ا  االت،خاصة صناعة السفن اليت متيزت    )5(دانية مدينة ا

                                                             
 .187أزهر صادق كاظم مهدي التميمي، مملكة دانية أمنوذجا للتعايش والتسامح واالحرتام، ص : ينظر -1
، ، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن"يف عصر الطوائف واملرابطني"حممد صبحي أسعد أبو حسني، صورة املرأة يف األدب األندلسي : ينظر - 2
 .17، ص 2005 ،2ط
تمع األندلسي يف القرن اخلامس للهجرة  عمر إبراهيم توفيق،: ينظر - 3 ، ص 2012 ،1ط دار غيداء، ،) سياسيا واجتماعيا وثقافيا(صورة ا

94. 
تمع األندلسي يف العصر األموي، حسني يوسف دويدار،:ينظر - 4   .59، 58ص  ،1994 ، 1ط  مطبعة احلسني اإلسالمية، ا
 . 188أزهر صادق كاظم مهدي التميمي، مملكة دانية أمنوذجا للتعايش والتسامح واالحرتام، ص: ينظر - 5
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  املسلمنيالذين تعايشوا مع العرب  يطلق هذا اللفظ على نصارى اإلسبان:المستعربون، 
ّ  ،وأقاموا يف ديار اإلسالم وصاروا جزءا من  ،ة العقيدةوقد كفلت هلم الدولة اإلسالمية حري

أسهم هؤالء املستعربون يف انتشار الثقافة العربية يف الدول  وقد املنظومة السكانية،
  )1( .النصرانية وأوروبا

  وكانوا يقومون باألعمال  ،كان عددهم كبريا يف اسبانيا قبل الفتح اإلسالمي:اليهود
ليهم جماهد سند إِ أَ ف، دانية مدينة وقد انتشروا يف  ،احلكومة دواويناملالية واحلسابية يف 

  )2(.ولة د مفاصل الوحيوي ِيف  ،حساسوهو منصب  ،ي مهمة مجع الضرائبالعامرِ 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .22، ص 2000، 1دار الفكر، دمشق، ط بريوت، ، دار الفكر املعاصر،األندلسيحممد رضوان الّداية، يف األدب : ينظر - 1
 .191، 189واالحرتام، ص  ،والتسامح ،أزهر صادق كاظم مهدي التميمي، مملكة دانية أمنوذجا للتعايش: ينظر- 2
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ّة ـــــــــالبيئ     :ة االقتصادي

 وصفها فقد ونخر املؤ   هكر ما ذ  بعض ىلنشري إِ  ة،دانيَّ مدينة  عن خرياتأن نتحدث  قبل
َ مدينة باألندلس من أعمال بلنِس "بقوله  احلموي قوتاي لبحر شرقا مرساها عجيب ة على ضفة اي

بح  صدي ِيف نشـــــــكما وصفها الَقلقَ  ) 1( "والعنب واللوز ،رساتيق كثرية التنيا مان وهليسمى الس
وهي غرب  ،بعة أوائل االقليم اخلامس من األقاليم الّس عها ِيف وقوم ندلس،األشرق  اّ إ :ىعشاألَ 

 ِ َ بلنسية على البحر عظيمة القدر كث صفها فو  ا ابن دحيةأمّ  )2( وهلا عدة حصون ة اخلريات،ري
بشرق كبرية ح التورية، وهي ضرب من صنعة البديع، ودانية مدينة  والدار دانية من ملي: " بقوله

ا عن املدن املدينة وقد امتازت  )3(" يدنو: دنا األندلس وهي مشتقة من خبصائص كثرية ميز
ا م ،األندلسية ا بكثرة  (*)ن جزر  البلياروذلك لقر  اوطيب هوائها واعتدال مناخهخريا

فقد   ،مدينة دانيةتصاد قأما ا )4(.اذبة للسكانوهذا ما جعلها منطقة ج، هااستقرار  ىلاإلضافة إِ ب
ّ ِيف املدينة والصناعة فكانت  ،يعتمد على الزراعةكان اقتصادا قويا  فتنوعت ، د وضع زراعي جي

ا من  ما التّ وَال ، وخضر ،وبقول ،حبوبمنتوجا ّ  ،وكانت ثرية بصناعة السفنوالعنب  نيسي
ةسلألمركز ظم ة أعغدت دانيَّ حىت واملعدات احلربية  ّ ت هذه الثروات بطبيعة أدَّ   وقد  اطيل البحري

ا َمخ املدينة  ازدهار احلال إَىل  ن رد أَ يسر لكلّ فَ قد تَ لف نسمة،وَ سني أَ وتطورها فبلغ عدد سكا
  )5(.قر واحلرمان يأخذ نصيبه متقيا الفَ 

                                                             
لد الثاين ، دار صادر، ،معجم البلدان شهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت بن عبد اهللا احلموي،، ياقوت احلموي- 1  ،1977،) ط.د( بريوت، ا

 . 434ص
اس أمحد القلقشندي، صبح األعشى ،اجلزء اخلامس، دار الكتب اخلديوية، القاهرة  :ينظر- 2 ّ     .232ص  ،1915،)ط.د(القلقشندي ، أبو العب
، إبراهيم األبياري وآخرون، دار العلم، بريوت: حتقيق، املطرب من أشعار أهل املغرب، )هـ 632 -(ابن دحية، أبو اخلطاب عمر  بن حسن،  -3

  . 13، ص )ت.د(، )ط.د(، لبنان
ار -(*) َ تتكون من مخس جزر رئيسية ميورقة ومنورقة ويابسة . يطلق على جمموعة من اجلزر يف غرب البحر املتوسط ،تشكل أرخبيال : جزر البلي

ر األن عصام سامل سيسامل، :ينظر. وفرمنترية وقربير ة،  جزُ ّ ليار (دلُس املنسي َ زر الب ُ  ، 1984، 1ط دار العلم للماليني بريوت، ،)التاريخ اإلسالمي جل
 .                      15ص

 .186أزهر صادق كاظم مهدي التميمي ،مملكة دانية  أمنوذجا للتعايش والتسامح  واالحرتام ، ص : ينظر -4
ّ محدان حّج : ينظر  -5  .13 ،12األندلسي، ص انة اجي، شعر ابن اللب
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  :ة ــــــــــــــة الثقافيـــــــــــالبيئ 

هذا  إال أنَّ - ائفالطوَ  ملوك عصر- س ِيف األندل هتفاسي الذي عر السياالنقسام م غر   
رَ امل تعّددت فقد ، والعلوم ضة لآلدابيعترب  العصر  ّ بِ كز األدَ ا  واجتهد امللوك يف استقطاب  ة،ي

  )1(حىت أصبح البالط حمجة للعلماء واألدباء العلماء والشعراء إىل حواضرهم 

مري دانية  ي أَ رِ العامِ  دفهذا جماه، من الثقافةوافرا هلم حظا وما جتدر اإلشارة إليه أن جل امللوك كان 
 ،واملعرفة ،البديعة منها العلم نباء طوائف باألالنباهة ورياسة زاد على نظرائه من ملوك ا ذَ "كان

فجلب إليها القراء ورعاهم  وكان حريصا على جعل أهل دانية أقرأ أهل األندلس، )2( "واألدب
ابن سيد(*) و الدَّاينمر و عري أَببالَّمة الكالع :أمثال  اِين الل ابنو (**) هوَ َ ي ِ فنشطت الدراسات  )**(*غَِويالت
دانية من أعظم مدينة  واملعارف حىت أصبحت  ،وانتشرت العلوم يف دانية والعلوم الشرعية ،اللغوية

  )3( .واللغوية،املراكز الدينية

  

  

                                                             
 10،9 ، ص السابقاملرجع  :ينظر -1
رَّاكشعذابن  -2 َ غرب  يف أخب ،يارَى امل ُ ، كوالن ،و ليفي بروفنسال، اجلزء الثالث، دار الثقافة . س.ج : ار األندلس واملغرب، حتقيق البيان امل

  .155، ص 1983، 3ط ، بريوت، لبنان
التفسري « له عدة مؤلفات من بينها ،ة علوم القرآن ورواياته وتفسريهأحد أئم.هـ 370ولد سنة أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني  -)*(

 )ط.د(حسني مؤنس،مكتبة التقافة الدينية، :ترمجة ،تاريخ الفكر األندلسي آخنل جنثالث بالنثيا، :ينظر.هـــ 444تويف سنة » يف القراءات السبع 
 .406ص  ،)ت.د(

ام اللغة العربية يف عصره كان مقربا أليب اجليش املوفق جماهد العامري كان ضريراإ : علي بن أحمد بن اسماعيل  المعروف بابن سيده -)(** وقد  ،مّ
بغية  ،أمحد بن حيي بن أمحد بن عمريه الضيب: ينظر .وقد كان له يف الشعر حظ وتصرف ،مجع يف ذلك جمموعات أرىب فيها على سن تقدمه

 .405ص  ،1885جمريط، مطبع روخس املسيحية، امللتمس يف تاريخ رجال أهل األندلس،
ر  أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني اللغوي-*)(** ُ اهد العامري كتابا :سيامل فأرسل إليه جماهد ألف دينار  ،صاحب املوعب ألف 

د بن  ."امنا مجعته لكل طالب علم :" فرّد الدنانري و أىب من ذلك وقال إحسان  :حتقيق ،طار يف خرب األقطارالروض املع عبد املنعم احلِمريي،حممّ
  .539ص  ،1984، 2ط بريوت، مكتبة لبنان عباس،

انة الّداين  شعر ابن عواطف حممد صاحل بن حممد بكر الصواف،: ينظر -3 ّ إشراف  ،حبث مقدم لنيل درجة املاجستري ،)دراسة وصفية حتليلية(اللب
 .31 ص ،1997جامعة أم القرى، مكة املكرمة،، قسم الدراسات العليا العربية كلية اللغة العربية،  ،حممد احلسني أبو سم
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دانية   أن مدينة:نستنتج ة الثَقافيو  ،تصاديةقاالو  ،واالجتماعية ،يةياسالس للبيئةمن خالل تتبعنا     
واستقرارها ا ،وكثرة خرياموقعها اجلغرايف  ضلة ، بفشريناس البجاألت جمموعة من نضحتا

وا ِيف امهوس ،ماءفتوافد إِليها العل املراكز الدينية واللغوية، مأعظمن ا ألك إَىل ذ ةإضافالسياسي 
ّ الّشاعر نشأ العلمية  ه البيئةِيف هذو .واجتماعيا وثقافيا  اا علمييهقر  ترعر  ،انة الّداينابن اللب  ِيف  عوَ

وهذا ما سنعرفه أكثر يف دراستنا جلوانب  ،فتكونت ثقافته وصقلت موهبته أحضان العلم واملعرفة
  .من حياته 
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 أتهـــــــــــــــنشده و ــــــــمول:     

 د اللَّخميبن حممَ  ىسيع بند ُحمَمَّ بكر  وأب "هو :لتقو لشاعرنا  تاليت ترمجاملصادر معظم   
ّ بابن يكّىن   )1( "اِين الدَّ  تذكر  ما عن والدته فلأمّ  ،اليت كانت تبيع اللنب أمهنسبة إىل  انة،اللب

دانية الواقعة شرق  مدينة يفه ولد واكتفت باإلشارة إىل أنّ  شيئا عن ذلك ،واملراجع املصادر 
ونال حظا من  ،ونشأ فيها )2(فقد تويف والده صغريا فتكفلت أمه برتبيته  ، يف أسرة فقرية ،األندلس

االتيف  املوهوبني تعج بالعباقرةهذه املدينة فقد كانت  ،العلوم ا ،خمتلف ا  ،فتقلب يف أحضا
وحسبنا ، واملعارف املنتشرة يف عصره ،وبعض العلومواللغة العربية  ،واحلديث ،وتلقف علوم الفقه

إال ذكره فيه ،إضافة مبعناها العام شيئا  العلوميدع يف شاهدا على ما نقول ديوانه الشعري الذي مل 
موهبته الشعرية صقل هلما األثر الكبري يف جتواله بني منتديات الشعر ه الواسعة ،و تثقافإىل ذلك 

ا مبدعا ذا وكان شاعرً  )4( "والتصانيف األدبية ،صاحب الديوان"ه بأنّ  هّيب لذا وصفه الذّ  )3( والنثرية
  : وهو الذي يقولعلى البديهة قدرة على االرجتال والنظم 

  )5(أنفق لبيفأنا الذي من نور ق ***كتابه    فق من سواِد نكان يمن  

مجع بني سهولة األلفاظ ورشاقتها، وجودة املعاين "قوية وطبع جيد ةفشعره يعتمد على قرحي 
هدة للذهن،صعوبة  متجنبا )6( "ولطافتها ة مرتمجا األفكار ا ّ  ،أحاسيسه صادقا يف معاناته الشعري

  )7( .وعواطفه اإلنسانية بألفاظ خيلقها من نور قلبه

                                                             
ار، أ -1 ّ اء،). ه 658 -(عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر الُقَضاعي  بو ابن األب رَ يـَ لَّة السَّ ُ حسني مؤنس، اجلزء الثاين،دار : حتقيق احل

 .58ص  ،1985 ،2ط  ،القاهرة ،املعارف
ال،: ينظر -2   .29ص  ،1994، 1املوشحات األندلسية، دار الكتاب العريب، بريوت، ط  أنطوان حمسن القوّ
ّ : ينظر - 3 د عبد الصواف، شعر ابن اللب  .59 -31ص اين، انة الّد عواطف حممّ
َالء، حتقيق ). ه748 -(مشس الدين حممد بن بن أمحد بن عثمان الذهيب  الذهيب، -4  ،اجلزء التاسع عشر شعيب األرنوؤط،:سري أعالم النُّب

 .347، ص 1996، 11ط بريوت، مؤسسة الرسالة،
انة الّداين - 5 ّ د جميد السعيد، : ، مجع وحتقيقديوانال ،ابن اللب  .102ص  ،2008، 2ط  اململكة األردنية اهلامشية، دار الراية،حممّ
، بواملراكشي ، أ - 6 اكشيّ د عبد الواحد بن عليّ املرّ  ،لدار النموذجية  صالح الدين اهلواري،ا :ب يف تلخيص أخبار املغرب، شرحهاملعج حممّ

 .111ص ، 2006، 1ط ،صيدا،بريوت
7 -  ّ  .10اين، الديوان، ص انة الّد ابن اللب
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وغدا له  الذي ملك للمحاسن مقادا ، املديد  الباع،الفريد االنطباع،" قال فيه الفتح بن خاقان و 
  )1( ."أي مقال ،البديع منقادا

ك لذس كانعف ه، اعريتوش رهصدى لّشع انتك هلوموع ،صرإن معارف الع: ومن هنا ميكن القول 
  .الفين لى نتاجهع

 وائف وك الطّ ــاتصــــــــــــــــــــــاله بمل:  

وأنكرهم على  ،،وأحرمهم ألهله رعالش هد الناس يفز من أ -أمري دانية -امري د العاهكان جم   
كما مل حيظ الفائز ،قافيةنقده فلم تسلم من  زاغ فيه من لفظة وسرقة، ايتعقب عليه كاشفا مل منشده 

  .)2(.منتجعه من  وارحتلوا مدحه،يف فقصر الشعراء  ،لالشعراء لديه بنائمن 

ىل مغادرة مسقط رأسه إ ناالذي دفع شاعر  ،الدولة بإقبال  وعلى هذا النهج سار ابنه علي امللقب  
 قيق أهدافهحجدا لت ةحظوظه ضئيل وأن ،نفعا يدال جي اهى أن البقاء فيفارتأ، دانية صباهتع ومر 

م املعتص أول األمر دصفق  )3(نه مايل أمراء ز سيستمدانية واثقا بنفسه مقتنعا بأنه  رادفغ وطموحاته
ّ (*)مادحُص  بن ا مشوس ومطلعا للهمم فالحتِ   ،لته مشرعا للكرمو د" فقد كانت *)*(ة صاحب املري

كان على علم بأن وَ  )4("أعالم وتدفقت حبار الكالم  مونفقت فيها أقال ،وارتاحت فيها نفوس
 أبـــــــــــــــــــو عبد  عأعظم شعراء املعتصم بال مناِز "خاصة أن  ،ِني ليس باألمر اهل عراء خنبة الّش االخنراط ِيف 

                                                             
 . 244ص  ،1284،) ط.د( قالئد العقيان وجمالس األعيان، نصر الفتح بن خاقان، وأب - 1
ََسن عليّ بن بّسام الشنرتيين بوالشنرتيين، أ: ينظر - 2 اس، القسم الثالث: حتقيق الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة،). ه542 -( ، احل ّ ، إحسان عب

لد األول  .23، ص 1997، )ط.د(دار الثقافة، بريوت، لبنان،  ،ا
جي،: ينظر- 3 انة األندلسي، محدان حجّا ّ ب   . 18ص  شعر ابن الّل

اِدح تصمالُمع -(*) ص :بن ُصمَ ة  ،1037ولد سنة  بن أيب حيي حممد بن ُصمادح، هو حممد بن أيب األْحوَ ّ ىل حكم مملكة املري من أصل عريب توّ
رِيَّة يف عهد املعتصم بن صمادح، مرمي قاسم طويل، :ينظر. 1091وتويف سنة  إحدى وأربعني عاما، َ  ،لبنان بريوت، دار الكتب العلمية، مملكة امل

  .60- 53ص ، 1994 ،1ط
ة حبر الزقاق  :ةريَّ الَم  -*)*( ا جبالن بينهما  ،)البحر املتوسط(مدينة كبرية تقع بني مدينيت مالقة ومرسية على حاّف وهي  خندق معمور،وهي يف ذا

ة يف عهد املعتصم بن صمادح مرمي قاسم طويل، :ينظر. عبارة عن مرتفعات وحصون ّ   .12، 11، ص مملكة املري
انة األندلسيمحدان حّجاجي ،  - 4 ّ  .20ص ، ابن اللب
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ومل يكن على عالقة حسنة   )1( ،"الوزارة لعلوّ مكانته دالذي تقلّ   حلّداده حممد بن أمحد املعروف بااللَّ 
و قد ا هفإذ، فأكمل بدائعها وقوافيها  (*)اددَّ حبضور ابن َح  قصيدة للمعتصم  الّداِين فقد أنشد  به،

:  اد قائالفارجتل ابن حدَّ  )2( »ينالع ءابيث الظعج بالحمى ح« :ا عهته ومطلأغار على قصيد
  )الكـــــــــــامل(

  كنونالَم  ريفي سلك غيري د ***حاشا لعدلك يا ابن معن أن يرى 

  نيخماص العال ثيعج بالحمى ح ***تشكو استالب مطيّها   اهكيوإل

ِ  ***ا دنا اليافاحكم لها واقطع لس   )3( يميـــن سان من سرق القريضفل

ه أغار على قصائده انة؛بَّ اد املعتصم على معاقبة ابن اللَّ ابن حدَّ   هذه األبيات حيّث ِيف   وسرق  ،ألّن
امنها د أمريها أبا حفص عمر بن حممد بن  بطليوس ليمدح ىلمتوجها إِ ؛ففر الّشاعر هاربا مكنونا  رّ

 ،ادهاعر وحسَّ حفيظة أعداء الشَّ  تفثار  كرامه؛ إِ احتفى به وبالغ ِيف فَ " ،)*(*كلوَ ب باملتـَ قَ األفطس امللَّ 
 قرطبة ليهنئ ة بطليوس متجها إَىل دفع الّشاعر إىل مغادرَ ا ممَ )4( فطسوبني ابن األَ  همابينفأفسدوا 

   .)5(ه469بفتحها للمرة الثانية سنة  ) ***(اداملعتمد بن عبَّ 

                                                             
ة  ولد يف وادي آش، هو أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن خلف بن أمحد بن عثمان بن إبراهيم املعروف باحلّداد،: حّدادالابن  )*( ّ إال أنّه استوطّن املري

ا هلا حىت وفاته منذ طفولته وقضى فيها أكثر عمره، ّ  أبو عبد اهللا ابن ابن حّداد،: ينظر  ،والزم بالط بين صمادح فاشتهر مبدح رؤسائهم وظل وفي
  .8ص  1990 ،1بريوت، لبنان، ط دار الكتب العلمية، يوسف علي طويل، :حتقيق ، الديوان) .هـــ 048- (حممد بن أمحد

  .13ص  املصدر نفسه، - 1
ّ : ينظر - 2  .21انة األندلسي، ص محدان حّجاجي، شعر ابن اللب
  .263ص  ،ابن احلّداد، الديوان- 3
وس،: المتوكل )*(* َ لي َط َ فقد  كاملعتمد بن عباد يف اشبيلية، ابن امللك املظفر حممد بن املنصور بن األفطس، من رجال القالئد وكان يف حضرة ب

طيب: ينظر. وشّدت رحال اآلداب إىل ساحته  أناخت األمال حبضرته، د املّقري التلمساين، نفح الطيب من غصن األندلس الرّ  ،أمحد بن حممّ
اس،إحسان : حتقيق ّ لد الرابع ، دار صادر، بريوت،  عب  .466،467، ص 1968، )ط.د(ا

انة األندلسي، ص  محدان حّجاجي،: ينظر- 4 ّ   .21شعر ابن اللب
اد  )***( ،كان ملكًا وشاعرًا حمسنًا مم:  المعتمد بن عبّ ، دحًا بقي .العليا كان بابه حمط الرحال وكعبة اآلمال وشعره يف الذروة  وبطالً شجاعًا وجوادًا

ابن  .هـ 488وسجنه بأغمات حىت مات سنة  وقبض عليه يوسف بن تاشفني ملا قهره وغلب على ملكه، يف مملكته اشبيلية نيفًا وعشرين ستة،
 .7ص  ،من أشعار أهل املغرب املطرب).هــ633-(أبو اخلطاب عمر بن حسن دحية،

ال،:ينظر - 5  .29ص  املوشحات األندلسية، أنطوان حمسن القوّ
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 غريها من وقد وجد فيها شاعرنا ما مل جيده ِيف حاضرة ملكه )*( اشبيليةَىل  انتقل مع املعتمد إِ ُمثّ 
ومكانة ، واألمراء الذين قصدهم حيث نال فيها ما كان يصبو إليه من جاه  ،عواصم امللوك

إىل  إضافةبني شعراء عصره ، ة ز وبوأته مكانة بار  ،وصقلت مواهبه ،نت ثقافتهكوَ فاجتماعية مرموقة 
املرابطون بقيادة يوسف بن عليها  استوَىل  فيها حَىت  وظلّ  ،)1(توثق الصداقة بينه وبني املعتمد 

َ  لومح ، تاشفني  ة وفيا مللكه بانَ وظل ابن اللّ  فسجن فيها ،*)*( أغمــــــــاتوأهل بيته إَىل  اداملعتمد بن عب
َ   منفاه قصائد ِيف فقد مدحه بعدة    ليعيش ِيف  ، ةرقو ي مانة إىلبَّ اد اجته ابن اللَّ وبعد وفاة املعتمد بن عب

وأفسدوا  ، اعركما هي عادة الوشاة الحقوا هذا الّش وَ  ،سليمان ر بنّش بولة مكنف أمريها ناصر الدّ 
ا ببِين  ّ ي يستعطف كَ *)(**ميورقة عاد إَىل  آخر حياته وِيف ) 2( محود العالقة بينهم ،ففرّ إىل جباية حمتمي

  ) 3(.ه507 سنة  توِيف وحتقق أمله فمكث فيها حَىت  ولة فيأذن له بالعودة،ناصر الدّ 

ّ الّشاعر مل يستقر ِيف إّن : ومن هنا ميكن القول  وتطلعه  ،فقد دفعته حاجته ة، حياته االجتماعي
  .منتجعا بالطهم  فوائ إىل شد عصا الرتحال قاصدا ملوك الطّ للمعاِيل 

  

  

  
                                                             

انة الّداعبد  عواطف حممد -1 ّ   .27ص ين،الّصواف، شعر ابن اللب
ط النهر األعظم ، وليس يف معمور األرض أمت حسنا  :شبيلية إ-(*) عروس مدائن األندلس، ألّن عليها تاج الشرف ،ويف وسطها وعنقها مسِ لقبت ب

 أيب عبد اهللا حممد بن أيب بكر:ريالزُه: ینظر. منه وذلك أنه يضاهي الدجلة والفرات يف احلسن واجلمال، وأهل إشبيلية فيهم حالوة وظرف وبراعة
ة، حممد حاج صادق،: حتقيق اجلغرافية ّ   .88، ص )ت.د(، )ط.د( مكتبة الثقافة الديني

بأرض املغرب بقرب وادي درعة ،وهي بلد متسع كثري الرخاء واخلصب، وألوان أهله مصفرة والعقارب القاتلة فيه كثرية، وقد سجن : أغمات- )*(*
ا اد ودفن  ّ د بن: ينظر  .يف هذه األرض امللك املعتمد بن عب ، ص )معجم جغرايف (الروض املعطار  يف خرب األقطار  عبد املنعم احلِمريي، حممّ

46. 
  .273ص  ،1،1996دار األندلس، ط الفنت والنّكبات اخلاّصة وأثرها يف الّشعر األندلسي، فاضل فتحي حمّمد وايل،:ينظر  - 2
رَقة -**)*( يوُ ومن اجلوف برشلونة ومن الشرق إحدى  بينهما ثالثة جمار، من بر العدوة،تسامتها من القبلة جباية  هي جزيرة يف البحر الزقاقي،: مَ

 ،وعرضها من القبلة إىل اجلوف مخسون ميال ة من الغرب إىل الشرق سبعون،رَق وْ يـُ و طول مَ  وبينها جمرى يف البحر طوله سبعون ميال، جزيرتيها منرقة،
 .567ص ،األقطار يف خرب الروض املعطار حمّمد بن عبد املنعم احلمريي،: ينظر

 .240ص ،)ت.د( ،1ط  دار جرير، أمراء الّشعر العريب، عيسى خليل حمسن،: ينظر - 3
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 أثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاره  

انة  كان ابن اللَ    ّ قد أبدع يف فين فورشاقة التعبري  ،مجع بني سهولة الرتكيبشاعرا جميدا ،كاتبا و ب
يقة طر و  ،همخيم ببسط تار والتنويه بشأ ية،العبادة جيد الّدولمألف كتبا لتف )1( ،النثر والشعر

، بَّادع ِين بار سالطني بخوأ وك،د امللموائ وك ِيف اب السلكت: وهي  ،مهونظام حكم م،يشهع
كذلك و  لكنّها ضاعت ومل نعثر على أّي منها، ،)2(بَّادبِين ع عر، ولقيط الزُّهر ِيف شرر يط الدُّ وسق

 ،املصادرمبعثرة يف ثنايا النذر اليسري من موشحات  شعره قد حلقه الضياع ومل يصلنا منه إالّ 
ونظرا لوجود بعض ، 1977الذي مجعه الدكتور حممد جميد السعيد األوىل عام  وديوانه الشعري

والديوان ،)3(بيتا 954فالديوان األول حيتوي على  ،2008مجعه للمرة الثانية عام قرر  األخطاء،
، ووزعت على حبور الشعر قصيدة 102و .بيت 1005الثاين املخصص للدراسة حيتوي على 

  :العريب على النحو اآليت

قصيدة ) 21(قصيدة ومقطوعة ، البسيط  )22(، قصيدة ومقطوعة ، الطويل )26(الكامل 
، قصائد ومقاطع) 6(قصائد ومقاطع، اخلفيف) 6(قصائد ومقاطع، املتقارب) 8(الوافر ومقطوعة
مقطوعتني، أما ) 2(قصائد ومقاطع، املنسرح ) 3(قصائد ومقاطع، جمزوء البسيط) 5(السريع 

تث والرمل وجمزوءه فقد بلغت مقطوعة واحدة   .البحر ا
   

 

  

  

 

                                                             
ل، املوشحات األندلسية، ص : ينظر- 1   .29أنطوان حمسن القوّا
انة شاعر املعتمد،  : ظرني - 2 ّ ة  دراسات أندلسية،محدان حّجاجي، ابن اللب  .16، ص 1998العدد التاسع عشر، جانفي  جمّل
انة الّداين، الديوان ، ص : ينظر - 3 ّ انة الّداين، ص  17ابن اللب ّ  250و عواطف حممد  صاحل ، شعر ابن اللب



 

 

 

 

 

 

 
 الدراسة الموضوعية  



 

 
 

  المـــــــــــــــــــدح  

 الرثـــــــــــــــــــــــــــاء  

  الغــــــــــــــــــــزل  

 الوصـــــــــــف 



 الدَّانيعر ابن اللبَّانة الفصل األول                    األغراض الشعریّة في شّ 

 
19 

 َ   :ــــــــــــــــــــــدحـــالمـــ
اء إىل حواضرهم الشعرَ  بجذملوك الطوائف فتنافسوا يف  لمبكانة مرموقة من قبالشعر  حظي قدل

م،لة إعالمية تساعد على دعم ياذ مدائحهم وسالختَ "األموال عليهم  قوإغدا وية قوت سلطا
الذي   دامد بن عبَّ املعتَ فر من املدح و صيب األوك ظفراً  بالنَ ر امللُ أكثَ  انَ وقد كَ  ) 1("ي مركزهم السياِس 

لذلك كانت حضرته ملقى  أندى امللوك راحة، وأرحبهم ساحة وأعظمهم مثارا ،وأرفعهم عمادا"كان
ابن و )**( رامَّ ، ابن َع )*( يدونأمثال ابن َز شعراء الاستقطب أشهر ف )2("الرحال ، وموسم الشعراء 

  )3( رائحهمجتود به قَ  إنشاده مباافسوا يف تنَ فَ  ،اِين انة الدَّ اللبَّ 

ّ  هوقد اختذ ،اعر مبناقب املمدوح وفضائله اإلنسانيةفاملدح إذن إعجاب الّش  انة وسيلة ابن اللب
ّ  املعتمداألفطس و فمدح ناصر الدولة واملتوكل بن للتقرب من امللوك واألمراء  الذي خصه  ادبن عب
  )الكـــــــامل(: جبل مدحيه يقول يف ذلك 

َِسان َكأنَّ في أ   ط ***َفاِظهِ لرَطُب الل ا مُ َشدوً تَّقًة وَ عَ ارِ راًحا مُ َ   ب

لقى الُكماة فتنثني مذعُورة       ُ ه أَسٌد يمر على ظبى  ***ي   فكأّن

اَقت َعَلى َعل              ائِهِ يرَ َ هــ ُ َى   ***  آَداب ب َفتََح في رُ َكأنـَّها  َزْهرٌ تـَ   )4( َف

  

  

                                                             
ة  أشرف حممود جنا، - 1 ّ ة والفني ّ   .299،ص 1،2003دار الوفاء،اإلسكندرية، ط ،"عصر الّطوائف"قصيدة املديح يف األندلس قضاياها املوضوعي

ه ولد بقرطبة يف خالفة هشام الثاين ،عاصر عهد 394-م1004هو أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا املخزومي املشهور بابن زيدون : ابن زيدون -(*)
نشأ يف بيئة مثقفة وكان والده فقيه قرطبة فتثقف ثقافة .الفتنة فشهد الصراع بني األمويني على احلكم وبني األمويني والعامريني وبني العرب والرببر

يوسف :ديوان ،شرحه ال).هــ463-(، أبو الوليد أمحد بن عبد اهللابن زيدون : ينظر.حسنة  برع يف الشعر حىت صار من أبرز شعراء االندلس
  15، 14،ص 1994 ،2دار الكتاب العريب ،بريوت، ط  فرحات،

وس قرب ِشلب جنويب غرب األندلس سنة : ابن عّمار-(**) ُ ار الشّليب األندلسيّ ، املولود يف قرية شنب ار بن احلسني بن عمّ ه 422هو حممد بن عمّ
ة مث قصد ع ّ اصمة نشأ فقريا معدما حمروما ،فتعلم األدب واللغة العربية يف شلب مث انتقل إىل قرطبة لطلب العلم وهناك استيقظت ملكته الشعري

ادية اشبيلية محاة الشعر ومتذوقيه إىل أن تويف سنة  ّ رها يف الّشعر فاضل فتحي حمّمد وايل ،الفنت والنّكبات اخلاّصة وأث: ينظر .ه 744اململكة العب
 .239األندلسي، ص 

 33، ص 2007، 1صالح جرار، قراءات يف الشعر االندلسي، دار املسرية، عمان، ط - 2
ّ : ينظر - 3   29،30انة األندلسي، ص محدان حجاجي، ابن اللب
انة الّداين ،  - 4 ّ  24، ص الديوان ابن اللب



 الدَّانيعر ابن اللبَّانة الفصل األول                    األغراض الشعریّة في شّ 

 
20 

ضها من بن تدتماس، هوحدة ملمرائع ورةص مسقدرته على ر ا يف منالشَّاعر ه ةتتجلى براع  
عارك باألسه يف وقوت ،شجاعتهو  ،حر املتفتهه بالز ق ألفاظورون ،همالك  نسحفشبه  ،ةالطبيع َ  دامل

  .عند مروره الرعب ثالذي يب

  )البسيط( :هحيويقول أيضا يف معرض مد 

َ وثً بعُ مَ  زقُ ا الرِّ دَ غَ  لٌك مَ      ِ ِد ا على ي َ وَ *** ه   ردَ القَ  هِ امِ كَ ى أْح لَ جري َع َظلَّ ي

مُ مُ  بْ  َقدَّ َ  قِ السَّ َ حِك ي هِ  الَ َس ي في ب هِ عَُمرفي َعد ولكنَّهُ  ،مراً َع  ***تِ ِ   ل

َج ِ ي ا في مَ لَ ى َع ل ُدورً ا ب هِ اِس َح ينَ َهلُّ لنَ وتُس  ***نِ ُ ه َكفَّ   ْن ا مِ تـَ   )1( ردَ ب

ُ اهللا َع  يَ ِض رَ  (ابطّ بن اخلَ عمر  ةخصيَّ َش  يستدعي رأن الشَّاع نالحظ   مها و وعمرو بن العاص  )نه
ّ خِص الَش  رِ ن أكثَ مِ  َ فَ ، لسياألنَد  عر حضوراً يف الّش ات ي َ ِس  ى أنَّ رَ هو يـ َ اكِ حتُ  هِ ممدوِح  ةَ ري ر ة عمَ ي سري

ِ َع  اب يفطَّ بن اخلَ  رَ وكَ  هِ دل ِ وشجاَع  هِ مِ  َ ا نَ وه وسرية عمرو بن العاص يف قوته ودهائه ،هِ ت ِ ع مِ رفَ ي ة يمَ ن ق
  )2( . هِ ممدوِح 

     )الطويــــــــل(: إىل أن يقول 

ورالشَّم  ***َعنِي وقل لك  ى الُشهبتَ تُحييَك َح        نََّك ُن ّإ   س تُجلى في الحلِك َف
َـــــــقي             ا الذي  ***أكذب ظَــــِني أنني لَك ْأرتـــ َرَقى من الفَ  ومن َذ   لك الفلكي

  ء والنَجم أنعلكاك الَجوز َم تَ وَخ   ***ى من َسَمائه  َح لك اهللا حالك الضُ  

َ تَـ    *** له    َال جد الذي في َج الَم  كَ أَ وَ وبـَ           )3( رة منزلكادي المَج من وَ  َت وأَ ب

                                                             
1 -  ّ  .68اين ، الديوان ، ص انة الّد ابن اللب
 ،،عامل الكتب احلديث، إربد،األردن"عصر الّطوائف واملرابطني"استيحاء الرتاث يف الّشعر األندلسي إبراهيم منصور حممد الياسني ،: ينظر  - 2
   .193،ص  2006 ،)ط.د(
انة  - 3 ّ  .104، ص الديوان، الّداينابن اللب
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ائهلنور الشمس يف علو منز ب هوح مشبدفاملم لي لظلمة واوز كل البشر فهوقد جت ،ته و   ا
 :ة بقولهيوحه صفات إهلدغ على ممبقد أسف ،هحد ميف بالغو  أسرف دد الشاعر قوهنا جن،لاللي
د كبوأ   .ه  جاللي يفذال ا

 لوحات مجيلة تناسب ممدوحه ةاملدحي أن الشاعر رسم لنا يف قصائده :ومن هنا ميكن القول
أغلبية  أن على الرغم من ،فكانت مثاال لصدق الشاعر اليت مل يكتنفها كذب أو نفاق ،)املعتمد(

ناصر عمنها أمجل ال فغرفاستوحاها من الطبيعة  ةتقليدي على ممدوحه صور اليت أسبغهاالصور 
وتشبيه جوده والعلو   االرتقاءبالبدر يف  هة وتشبيهقكتشبيه وجهه بالشمس املشر ممدوحه   تناسبل

نفسه  تموحية يف الوقومتماسكة  كلمات واضحة املعاين ال يف ذلكموكرمه بالغيوم املمطرة مستع
  .والشدة  وةبالق

 ،حكمهم تهم وزوالبعد سقوط دولف ،ادي بالعخمتلف عن شعره فهو   يف ناصر الدولة ها شعر أمّ   
روح  نوكانت عالقته به خالية مأمريها  املكان الرحب،فمدحفوجد فيها  ، ميورقة ىلاعر إِ الشانتقل 

  ) الطويل(  :يقول يف ذلك ف  )1(اره متتطي جواد الصنعة أشع اجعلاب، مماحملبة واإلعج

َحر عنه فـََقاَل ليَسأل ارد    *** ت أَخاهُ الب َ ه الب ي إال أّن يقِ   بالعذ َشقِ

ا ِدي      ديَمـــــتيلنَ اٍل َف ا ماءِ ومَ ا تماُســـُك أح  ***  متَ   ) 2( ُب وديمتُه َسكياًن

 خاوجعل البحر أ ،وأثره الطيب يف النفوس، ين البيتني يبالغ يف وصف كرم ممدوحه ذاعر يف هالش
مث أخذ يطرف يف الصورة ؛فجعل ملمدوحه دمية مال تسكب اخلري  ملمدوحه حمرتزا بعذوبته وبرودته،

  )3(  ادائما وجعل للبحر دمية ماء جتمد أحيان

ّ  ويشيد          ) الكامل( :وشجاعته فيقول يف ذلك ، انة  بكرم ممدوحه ابن اللب

َفاة غنَ أَ                ُ ُوجد َس ى ليتَّ َح  ِد بالُجوْ   ***ًعا رُّ بـَ تَـ  اِل ؤَ عن السى الع   لائِ َس  ي
                                                             

ّ :ينظر  -1  .12ين ، الديوان ، ص انة الداّ ابن اللب
انة الّداين،ابن   - 2 ّ  .29، ص  املصدر نفسهاللب
 .239أشرف حممود جنا ، قصيدة املديح يف األندلس، ص : ينظر - 3
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َ لَ فَـ  األسوَد  جمِ ي األُ خاف فأَ وَ   ِ   ***ن  كُ م ي َ ل َ َه نمِ  ولَ ُص ي   )1(لصائِ  ةِ يطَ ِس ا في الب

  اخلارقة يف واإلشادة ببطوالته، اعر يف هذين البيتني إبراز الشجاعة املثالية ملمدوحهلقد قصد الّش 

  .ائهواملبالغة يف كرمه وعط ،املعارك 

ميدحه  وقوله يف قصيدةال يتجاوز املقطوعتني يف الديوان قليل جدا ، بن األفطساملتوكل شعره يف و 
سام باحل،فيصف شجاعته وبسالته يف ساحة املعركة  تصرامن فعند قدومه من بالد اجلو فيها 

كما البارع املعاجل بقوة سيفه أسقام النفوس املريضة  ومرماه والطبيب ، خيطئ قصده القاطع الذي ال
  . )2(.أسقام األجسام مبا يصفه هلا من عالج بيبيعاجل الط

  )الطويل  (:يقول يف ذلك  

ُ امً َس ُح  يَت َض مَ            َ مغَ  بَت وأُ    ***  بر له غَ  فلُّ ا ال ي ُ ــــ ا ال ي   ُب كدُّ له َس َح ـــــــامً
َ وَ     َ بِه  *** رىم في الوَ قِس تَ  يكالَ ن َح مِ  حَت أصب   عبوالرُّ  مُن اٍت هي األَ بَّ َه اٍت وَ ـــ
َ  وِف وف كالَج طر الَج قَ  انَ د كَ وقَ   َ قُس *** يِك شتَ ي ا ا فَ امً ــــــ   )3( بُّ الِط  هُ ارَ َز ه ُ تَ رْ ُز لمَّ

ج أسلوب القدماء يف بناء اتضح  :يةحاملد قصائدالبعد دراستنا لبعض    لنا أن الشاعر قد 
يف مدح  هوشعر  .وتارة مبقدمة طبيعيةحمبوبته طالل أفيستهل مدحه بالوقوف على  ،معظم قصائده
ّ املعتمد بن ع   .ا لفمتككان فري ميورقة واملتوكل صاحب بطليوس مأ ا يف ناصر،أمّ كان صادقا   ادب

  

  

  

                                                             
1 -  ّ  113، ص الديوان اين ، انة الّد ابن اللب
انة الّداين ، ص  عبد الّصواف عواطف حممد: ينظر - 2 ّ  118،شعر ابن اللب
انة الّداين،الديوان،- 3 ّ ب  .30ص  ابن الّل
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  :اءـــــــــــــــــــــــــــــرثال

يف رائجة  وقالوجدنا للرثاء س ق هذا الوطن إىل غربه،ر من ش ا، وانتقلنحوربقطعنا الفيايف واللو 
م سحر القوايف واألوزان وحركت يف نفوسهم أصدق املعاين تهمأهلهم الساحرة تاألندلس فطبيع

  .)1(  ةأروع األحلان احلزينمن معينها  ءفنهل الشعرا، الشعرية حاسيسواأل

عند اء البكو ،  والتفجع، وة التأبني ذيف إشعال ج ريبالك رثا األهلاد بن عب دتمعامل ةبكولعل ن
لذلك عّد الرثاء من األغراض   )2(ت قرائحهم بأمجل وأصدق القصائد الرثائية اضففاألندلس  شعراء

  )3(واألندلسي خاصة لكونه يتصل باملشاعر اإلنسانية ، الشعرية املهمة يف الشعر العريب عامة 
ّ أجاده الّش  وقد انة فبكى دولة العبابدة يف شعر صادق طافح باألسى فقال معتصرا زفراته اعر ابن اللب

  )لبسيط ا( : امللتهبة يف دالية حزينة تنفطر هلا النفوس فيقول 

ُ َم كي الَس بتَ    اِد بَّ اء َع من أبنَ  اليلِ ّه بـَ ى الَ لَ َع    ***ادي رائح غَ  بمزٍن  اء

َ على الِج      اِد أوتَ  َت اَ ذَ  منهم وكانت األرُض   ***ا َه دُ اِع وَ ت قَـ دَّ التي ُه  اِل ب

َ والرَّ    َ عليها  اُت ابي   اِد أوتَ  ضِ فت في َخ دَ ا وغَ َه ارُ َه أْز    ***  ت وَ ذَ  اُت عَ انِ الي

َ ا النَ لتَه َخ َد  ةٌ يَس رّ ِع        )4(  ـــــــــــــــــاِد ا وآَس فيَه  ملُه  اوٍد أَس          ***ى  لَ َع  اُت ائب

رسم لنا الشاعر صورة كونية تتالءم مع أحاسيسه وانفعاالته ، فالسماء عري يف هذا النص الّش   
 ّ م ،كما ترسو األرض  ادتبكي بسحبها على السادة من بين عب الذين كانت األندلس ترسوا 

                                                             
  ،، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ،إشراف وائل أبو صاحل " عصر ملوك الطوائف"فدوى عبد الرحيم قاسم ،الرثاء يف األندلس : ينظر  - 1

 34، ص 2002كلية الدراسات العليا ، قسم اللغة العربية ،جامعة النجاح الوطنية ، 
 ،2012، 1العريب يف األندلس ، موضوعاته وفنونه ، دار غيداء ، كركوك ، العراق، ط عمر إبراهيم توفيق ، الوايف يف تاريخ األدب : ينظر  - 2

 154ص 
 99، ص 2010، 1، دار دجلة ، عمان ، ط" عصر ملوك الطوائف " حممد شهاب العاين، الشعر السياسي األندلسي يف : ينظر - 3
4 -  ّ   56اين، الديوان ، ص انة الّد ابن اللب
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فرتسة وحيات سامة ود مُ واقتحمتها أُس  باجلبال وإن قصورهم حتولت إىل غابة نزلت عليها الكوارث
  )1(.ضخمة

   ّ   )الطويل ( :ملتهبة فيقولبأنفاس اد ويصور لنا الّشاعر حلظة توديع املعتمد بن عب

ٍ ادَّ فَ من مُ  خٍ ارِ َص وَ      ***   ة ٍ ارَخ َص  لُّ ت كُ جَّ ضَ فَ  اعُ َد الوَ  انَ َح         داِ ومن فَ  ة

َ  وحوالنَّ  ْم ُه ائنـُ فَ ت َس ارَ َس          ٌ بِ ا إِ نـَّه أَ كَ       ***  ا    بَه صَح ي َ  ل   اديا الَح حدو بَه ي

َ  اِت طعَ قِ  مْن  ُع ائِ طَ القَ  لَك تِ   ***  ْت لَ َم َح  ْم وكَ  عٍ مْ اء من َد في الَم  الَ م َس كَ               )2( اِد أكب

األخرية قبل أن ينقل إىل أغمات حلظات املعتمد بن عباد ف اعر يف هذا املوقف احلزين يصفالّش 
ا وسطحبأص د عن الشاطئالوادي الكبري لريوا السفن تبتع ى ضفيتلون عيتزامح الناسفرأى   ا

  )3(فيض هتون من العربات 

  )الطويل( :وبعد رحيل املعتمد يصف لنا قصوره فيقول 

  ىمَ الدُّ  ةِ فَ اقِ وَ  ولَ ي َح مِش تَ  دِم وى األُ ِس    ***   ا ا بَه ا فَم اكنيَه ت من َس لَ َخ  وٌر قُص          

َ قِ ال اَب َج أَ      ***  ا   الَم ى ولطَ دَ الصَّ  امُ ا الَه َه بِ  يُب ِج تُ    اَم نَّ رَ تـَ الُم  رَ ائِ الطَّ  انُ ي

َ  ْم لَ  أنَّ كَ            )4(ا مَ مرَ رَ َع  ُس يْ ِم ا والَخ عً ْم فد َج ا الوَ بَه      ***ى     التقَ َال وَ  يٌس أنِ ا يَه ن فِ كُ ي

اة ِيف قصور املعتم الشَّاِعريصف  َ ي َ عَد احل َ ِحيل د ب يها املشِرق فيعقد مقارنة بني ماض ا،هه َعنرَ
     وتعقد يف جمالسها الندوات  بالوفود ، ده فيها تعجحيث كانت أيام وجو  ، وحاضرها املظلم

                                                             
   .158عمر إبراهيم توفيق ، الوايف يف تاريخ األدب العريب يف األندلس ، ص : ينظر- 1
2 -  ّ  .61اين ، الديوان ، ص انة الّد ابن اللب
 .243ص ، 1987، 3دار املعارف، القاهرة، ط الطاهر أمحد مكي ،دراسات أندلسية  يف األدب والتاريخ والفلسفة،  :ينظر - 3
4 -  ّ  124ص  اين، الديوان،انة الّد ابن اللب
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يله أصبحت خالية مقفرة ال يسمع فيها ِح وبعد ر آمال الناس،  فقد كانت حمط السياسية واألدبية ،
  )الطويل (:وله يف ذلك أيضا )1(ا  يسكنه فكأن أحدا مل ا،إِال صدى الريح املنتشر يف جنبا

  اِد  َن َال وَ ايَه فِ  ةٌ رمَ هم ُح ا لَ مَ وَ   ***  رفوافانَص  رضِ لوك األَ ا مُ وكً لُ وا مُ اُن كَ 

َ تَـ          َ  جَن وا السَّ لُ دَّ ب   )2( اِد أجنَ  وَض َع  وصٍ ُص لُ بِ وا قُ حِد أُ وَ   ***   ةً لَ نزِ مَ  صرِ القَ  عدَ ب

اد مصري بين  اعر يتحسر علىالّش   ّ ،فقد كانوا ملوكا فأصبحوا أذالء سجناء ،حيث اختذوا عب
 )3( .سكنا هلم بعدما كان القصر سكنهم ،هلذا استحقوا الرثاء والبكاء على جمدهم الغابر السجن 

َ ا الشَّ هَ ات اليت رَمسَ ومن تلك اللوَح  ً ا تَ  فيهَ َرب اله ،وَع اعر حل ِ عَ اِج اته وفَ معانَ ا عن ادقً ا َص عبري وهو  هت
ّ اة املعتمَ أَس من مَ  لَ عَ َج  دْ وقَ ى وَ م القِ طَ لب حمَ ر القَ ِط فَ نْـ مُ  اية للمجد والسؤدد وضاقت د بن عب اد 

  .)4(عليه األرض فبكاه حىت جفت عيناه 

  )الطويل(:يقول يف ذلك  

َُخ ى لَ تَّ َح  بتَك دَ َن              امَ  َد وَال  ليَك ا أبكي َع ا بَه وًع مُ ُد        ***ى    لي األَس  لَّ م ي

َ أَ َس      ***    تيم فإن أمُ قِ ى رسمي مُ لَ ي َع وإنّ            اَم وِس ي مُ سِم رَ  اكيَن ترك للب

          َ َ الَح  اكَ كَ ب ُ ُج  تقَّ شَ  ا والريُح ي ُ ي   اَم علَ م َك عد باسِم رَ ال اَح َن وَ  يَك لَ َع        ***   اَه وبـ

َ ّزق ثَ مَ وَ            )5(ا َم أتَ مَ  يلِ اللَ  أنجمُ  ْت امَ قَ ا وَ اًد دَ ِح      ***ى   َج ت الدُ َس واكتَ  رِق وب الب

النجم  الليل،،الرعد، الربق  الريح،: ا أللفاظ الطبيعة ا مكثفً نستشف يف هذه األبيات استخدامً   
وقد ، ة حالته الكئيبة صور لنا بعض عناصرهافلشدّ  اعر ميزج مشاعره مبظاهر الطبيعة،فالّش 

                                                             
عصر ملوك الطوائّف،مذكرة مقدمة لنيل درجة املاجستري،إشراف حسن فليفل "مجانة حممد عزمي زلوم، القصور يف الشعر األندلسي : ينظر  - 1

ا ، عمادة الدراسات العليا،  84ص  ،2011جامعة اخلليل،  قسم اللغة العربية وآدا
انة الّداين ،الديوان ، - 2 ّ  60ص  ابن اللب
 .85ص مجانة حممد عزمي زلوم، القصور يف الشعر األندلسي :ينظر  -  3
 157عمر إبراهيم توفيق ، الوايف يف تاريخ األدب العريب يف األندلس ، ص: ينظر - 4
5 -  ّ  126الديوان ، ص  اين ،انة الّد ابن اللب
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اد ئزية اجتمعت يف مأدبة جنا ّ فاملقطوعة حزينة تستثري الدمع وقاهلا ، على رحيل املعتمد بن عب
  .سيطرت عليه الكآبة وخيم عليه احلزن أن  اعر بعدالّش 

اململكة سقوط سبب  يعلل  فيها ات،ه يف آغمَ ارَ حينما َز أخرى ه أيضا يف قصيدة دبوقد نَ   
 ،وكذلك املعتمد بقساوة قلبه،فاملعتضد مشهور  ،بتهالكهم على امللذات وانطوائهم على الذات

فإذا كانت الدول تسقط بارمتائها يف أحضان اللذة ،فدولة بين عباد زادت الذات على اللذات 
  )1(لتسقط دون رجعة 

  )البسيط ( :الّشاعر يف ذلك  فيقول  

  ُت اَال ا في األفق َه مالَه  ةُ لَ أِه       *** م   ُه اد فإنّـ ي على آل عبَّ لهفِ        

  )2( والذاُت  يا بئس ماجنت اللذاُت     *** اتهم    ات ذَ ذَ ى اللَ رَ ت بعُ سكَ َم ت         

بَّ   ارً وتستمر دموع ابن الّل راه يبدأ إحدى فنَ  ادر ،ا متوج باحلزن الصادق والوفاء النَ انة باالنسكاب أ
َ ة فائده حبكمَ قَص  ادية ،بلغ بَّ عد زوال اململكة العَ لسفية داعية ألخذ العربة من الزمن ومصائبه ،فب
ايته ملالعا   )الطويل (: فيقول يف ذلك  )3( 

َ لكل شَ  َ ائيهن غَ نَ وللمنى من مَ    ***ات    يقَ اء مِ ىء من األشي   اُت اي

َ انفُ           َ الدُ  مَن  يَك دَ ض ي   فاألرض قد أقفرت والناس قد ماتُوا  ***  ا َه نـَ اكِ ا وَس ني

  سريرة العالم العلوي أغماُت      ***وقل لعالمها السفلي قد كتمت      

  )4(من لم تزل فوقه للعز راياُت        ***طوت مضلتها ال بل مذلتها               

اعر وعمقها يف احلياة ،وهذه األبيات ماهي إال فهذه املقطوعة كشفت لنا عن سعة جتارب الّش  
تقارير واقعية يبصرها ويلمها كل من صدقت نظراته يف الكون ،وحركته األزمات ،فقّدمها الشاعر 
 إىل ملكه األسري كنوع من التعزية  جراء ما حدث له من سلب ملكه والزج به يف السجن ،فلكل 

                                                             
 .86ص ، 2013، 1غيداء ،العراق ، ط عبد اللطيف يوسف عيسى ،شعر الرثاء يف عصر ملوك الطوائف ،دار: ينظر - 1
2 -  ّ  39اين ، الديوان ، ص انة الّد ابن اللب
 .148فدوى عبد الرحيم قاسم ، الرثاء يف األندلس عصر ملوك الطوائف ، ص :ينظر  -3
4 -  ّ  36،ص  ين ، الديوانانة الداّ ابن اللب
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اية ولكل صاحب أمنية غاية ،و  ، واألرض األلوانالدهر متقلب كاحلرباء يف تعدد شىء ميقات و
 بأسره وفراغ األرض من اخلري ملسجن املعتمد هو إعالن لوفاة العاو  ،أقفرت والناس قد ماتوا 

  )الطويل( :يقول إىل أن)1(واإلحسان 

ً تَـ                       ّ ــــــــب َ         *** ا َه ـــثَ اِد وَ ا لدنيا أذاقتهم َح ــ   ا دانوا بالحاداب ومَ ذَ العَ  رَح ب

  ادات أقَص هر فيهم ذَ الدَ  مِ سُه أَ وَ     ***م   هِ أسهِم  اطُ أرَع  ةً سرَ أضحت مكَ           

ِ ُه انت لَ لوا وكَ ذَ            َ رتَـ مَ  عّز م في ال َ رتَـ مَ  حطُّ تَ      ***   ةً ب   )2( اِد دَ اد وشَ ي َع تَ ب

  :نستشف مايلي  القصائد الرثائيةمن خالل دراستنا لبعض 

اد ،قد عّج  أنّ  ّ انة الّداين ،وأحدثت حتوال كبريا يف نكبة املعتمد بن عب ّ    لت يف نضج شاعرية ابن اللب
 ً َ ا ا صادقً أسلوبه كما جعلت شعره وجداني وى وحرقة حيس فيه القارئ بصدق املعاناة واكتواء اجل

يف املكنون ي كبته الشعور  جزء يسري من  ماهي إّال يف أبياته الفقدان وهذه املشاعر اليت سكبها 
  .أعماق ذاته

  

  

  

  

  

  

                                                             
دكتوراه دولة ، إشراف مصطفى  ، أطروحة"عصر ملوك الطوائف"األندلسي املكان يف الشعر  أمل بنت حمسن سامل رشيد العمريي ،: ينظر  - 1

 147، ص 2006حسني عناية ، كلية اللغة العربية ، قسم الدراسات العليا العربية ، جامعة أم القرى ، اململكة العربية السعودية ، 
2 -  ّ  59اين ، الديوان، ص انة الّد ابن اللب
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  )1(قبر المعتمد بن عبـــــــــــــــــــــــــــــــاد  

  
اد       ***الرائح الغادي  قبر الغريب سقاك               حقا ظفرت بأشالء ابن عبّ

  بالخصب إن أجدبوا بالري للصادي   ***بالحلم بالعلم بالنعمى إذ اتصلت            

  بالموت أحمر بالضرغم العادي    ***بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا          

  )2(بالبدر في ظلم بالصدر في النادي    ***ر في نقم بالبحر في نعم   ــــبالده          

  

  

  

  
                                                             

  /http://www.marefa.org/index.php،      22:38،  20/5/2015ضریح المعتمد بن عباد  ، -  1
 .193، ص 1975، )ط.د(املعتمد بن عباد، الديوان، حتقيق رضا احلبيب السويسي، دار التونسية للنشر ،  - 2
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  :الغــــــــــــــــــــزل 

ة  فالطبيعة الساحرَ  ،زلإىل الغ ي باحلب ويدعويغرِ لة ياجلمدلس نيف بيئة األشيء  كلّ  نكا    
ام القلوب من مثّ مل يكن أمَ و  ،فسيحا لنمو العواطف اإلنسانية نااديخليال الشعراء وم امرتع كانت 

ومن هذا الوحي انطلق   )1( ،لاجلما توتذوق فعاشت احلب، واطفها،اعرة إّال أن تنقاد لعَ الشَّ 
 والوصال ولذة اللقاءرام ،أجواء الغَ واطف مبلء جناحيه وراح ينسج من خياله امل العَ اعرنا يف َع َش 

وبارتعاشه النفس اليت تبخرت  ،كوته اللوعةالذي   بلقالبرقة رم بأمجل الصور اه العنا حنيجمسًد 
ا من ت بيبهجران وجعً َ لذلك عّد الغزل من أكثر فنون الشعر شيوعا التصاله الوثيق بالطبيعة . احل

انة وقد أجاده الّش )2(اإلنسانية  ّ   .فنظم يف الغزل العفيف واحلسي والغزل باملذكر  ،الدايناعر ابن اللب

ضوع واخل ، يببوالتذلل للح، رمان اعج الَشوق واحلن لو عرب عي زلوهو غ  :الغزل العفيف -أ  
  )الطويل (:اعر فيه أحاسيسه ومشاعره فقالوقد حشد الّش   )3(قة ة الَقويَّة الَصادالعاطفيتسم بو ،هل

عنَُّت           عنَّى بالِحساِن مُ وَقتُّ       ***   ُفؤادي مُ وقَّى في التََّصابي مُ   وَكَّل مُ
  َفُت أخَفى وأخ نهُ مي مِ وَلكنَّ ِجس     ***  َفُت رقًَّة   ٌس يخفى ويخفولي َن           

يّت                  رام   ***  ةٍ لَ َال َد  يّ اء َح األعظَ  وبي مَ يٌّت ــــــــبوَصــ يُّ َح  ي  بهِ ـــــــــِ َغ   )4(ري مَ

ويواصل الشاعر التعبري عن أساه بأنفاس حزينة يف مقطوعة مفعمة بنبضات الشوق ومبللة بدموع  
  )الكامل (: قائال  احلنني

             

                  

                                                             
 .169،ص )ت.د(، ) ط.د(عبد العزيز عتيق، األدب العريب يف األندلس،دار النهضة العربية ، بريوت، لبنان، : ينظر - 1
 2011جامعة بنجاب، العدد الثامن عشر، ، جملة القسم العريبرمحى عمران، صورة املرأة  يف الشعر األندلسي يف عصر الطوائف، : ينظر  - 2

 183ص 
 .61، ص 2012، 1سامي يوسف أبو زيد ،األدب األندلسي، دار املسرية،عمان، ط: ينظر - 3
انة الّداين، الديوان، ص  - 4 ّ  35ابن اللب
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ََدي   َلو في ي لت ***أخَذة    ير وعندِسح وَ عَض حي لَجعَ َ ع نَقلبك ب َ َُق ي   شــــ
ا قد ذ     ى  تقلتَُذوق مَ اهُ وت وتَِرقَّ   ***من َأَلم الَجوَ ا تـَرَ ــــــــي ممَّ ِ ُق ل  1)1 ( شفِ

  :ـــــي ِس ل الِح َز الغَ  -ب  

   َ ِ فَ ديث عن مَ ل إىل احلَ زَ الغَ  ون منَ ا اللَ ذَ عراء يف َه ام الشُّ ف اهتمَّ رِ نَص ي َ ات ل الذي ال زَ فهو الغَ  ،رأةن امل
َ حيفَ  َ ل باجل َ وِح ة الرُ اذبي َ َص ل باألوَ فَ ا ْحي در مَ بقَ ، ةي وقد نظم فيه ابن اللبانة فوصف  )2(.ة ديَّ َس اف اجل

  )البسيط( :لنا حمبوبته وصفا حسيا ، ال حتفظ فيه وال احتشام يقول يف ذلك

ار         َ بَّةِ ي َها  دٍر زرتخبَّ رَ ن  ***مَضَجعَ ك مِ   رتِك عني والدَُّجى الغَريب مممَ

اٍق إلى َكبِدي  مَضَم        مُشتَ نَكِسرلَحتَّى تَوهَّمت َأنَّ الَح    ***تُها َضم َّ َ   ) 3(ي ي

  :الغزل بالمــــــــــــــــــــــــذكر -جـ

اسيني من أمثال بَّ راء العَ وكانوا فيه مقلدين لبعض شعَ  ،راء األندلسبني شعَ  زل باملذكرالغَ  اعَ َش   
فالتغزل بالغلمان  )4(جرد وحسني الضحاك ولكن مل يفحشوا فيه كما فعل هؤالء الشعراء اد َع محّ 

عري لدى شعراء فمن خالل املنتوج الّش  ياألرستقراطاليعد عيبا أو غري مرغوب فيه يف الوسط 
م بالغُ  ،اعجبوا به  نيأن األندلسياألندلس يف عصر الطوائف جند   )5(الم فعربوا عن حبهم وإعجا

ال انت له َج رنا كَ اِع وَش    )الطويل (  :يقولفوالت يف هذا ا

                                                             
1 -  ّ  99اين، الديوان، ص انة الّد ابن اللب
ار األندلسي،: ينظر  - 2 ة" بن عبد الرمحن سهام ، شعر ابن عمّ ّ ، حبث مقدم لنيل درجة املاجستري يف األدب األندلسي " وفنية دراسة موضوعي

 85ص  ، 2009-2008 ،واملغريب، إشراف أحممد بن خلضر فورار، كلية اآلداب واللغات ، قسم األدب العريب، جامعة حممد خيضر
انة الّد  - 3 ّ   68اين ، الديوان ،  ص ابن اللب
 114أبو حممد عبد الواحد بن علي املراكشي ، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب، ص . الغمد: الجفن  -)*(
  السنة الثالثةالعدد التاسع ،جامعة آزاد اإلسالمية ، ، فصلية الدراسات املعاصرة).التقليد يف الشعر األندلسي (حسن شوندى ،: ينظر - 4

 51ص 
مخيسي بولعراس،احلياة االجتماعية والثقافية لألندلس يف عصر ملوك الطوائف، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، إشراف مسعود : ينظر - 5

 69ص  ،2007-2006مزهودي ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، قسم التاريخ وعلم اآلثار، جامعة احلاج خلضر، باتنة ، 
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  ا مثل ميسمه البردتمثل قوًس     ***اربه الذي   كل شَ اني شَ َج ا َس ومَ     

ُ اني أني بالُز فكَ                          )1(هدوالشَّ  رِ فقد صار لي على الدُّ    *** كي  أشتَ  ِد رُج ب

  )مجزوء البسيط ( : وله يف ذلك أيضا   

َ كَ و  ِ َح  ْن مِ      ***    ت افَ طَ  اِل َم ة للَج عب َ ا أنفس العِ َه ول   اِد ب

َ وق في ازِد ا الشَ دَ  غَ إّال      ***    ًظاَح  اِل َص ي في الوِ نِ دتَ ازِ مَ         )2(اِد ي

الشوق والوصال والفؤاد فموجه حلبيبة الّشاعر هذه املقطوعة  أنّ قارئ الذهن إىل أول ما يتبادر 
فالّشاعر   تغزل بغالم فهام حببهيف هذا املوضع واجلمال كلها صفات هلا عالقة باملرأة ،لكن الّشاعر 

  . ا وشوقً  وزاد هلفةً  إالّ كلما اقرتب من حمبوبه 

رَ وميكننا أن نفسر مَ    ا شاعرنا ،اليت شبيلية اإلبيئة أن ال الظاهرةهذه  ّد  اللون بالغت يف هذا حل 
َ لسي بصفة عامة عرف بالوَس ألن الرجل األنَد ؛زل من الغَ    .المَ امة واجل

َ زَ صائد الغَ تنا لبعض القَ بعد دراَس     :شف مايلي ستَ ة نَ لي

ه ر ِيف َغز الشَّاع ِ ذَهب الشُّ ار على َس ل ِك بِِذكرعمَ ل َذ ِل وَ ائ اء اَألوَ اِين التَّق رَ يديَّة املعَ ِ حلظات البني من ل
ا غزله باملذكر كان جمرد مَس يف ا أمّ ، والفراق واحلديث عن مفاتن املرأة   .ايرة وقتية للبيئة اليت حلّ 

  

  

  

  
                                                             

 53اين، الديوان ، ص نة الّد ابن اللباّ  - 1
 50املصدر نفسه، ص  - 2
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  :وصــــــــــــــفال

 نقو روضها ور  ال َمج طلع حبب إَىل ه على حماسنها و تَ ينيتح عذ أن فنهام اإلنسان بالطبيعة م 
َ  ظهرت يف سحر رسومه،فَ  ائها َمسَ  قاب الذي يلهب د الثو ع يهف،وأناقة ألفاظه  ة أنغامه،وعذوب
 رٌي فيستلهم من الصور الفنية ماهو َح  )1( ان،اعرية الفنَّ وهي املعني الذي تتفجر منه َش ر اِع َش امل

َ ة َخ حظته وسعَ ة مَال بالكشف عن دقَ  ى لَ ينه َع اعر ما يعِ اطف واملَش ذ فيه من العوَ اله ويشَح ي
فكان فن الوصف هو األقرب لتلك الشخصية الباحثة عن ات متلقيه ذَ فسي يف اث أثر نَ إحَد 
ه معاصروه من ه مل يبلغ املستوى الذي بلغَ لكنّ  ،انةابن اللبَّ م فيه نظّ قد  و،  )2(مل اخلفية االعو 

َ ظ وَمجَ فْ ه متيز بعذوبة اللَ اين والصور لكنّ حيث املعَ  َ بيعَ ر الطَ ارت أثَ هَ ظَ فَ ارة ال العب ره عميلة يف شة اجل
َ  واليت َ ة دَ بيعَ ا طَ غذ َ اني َ  ة،ميلَ ة اجل َ ليوس املأنوس، وإشبيلية عروس النهر الكبري ذَ طَ وب دائق ات احل

 َ   )الكامل ( : معرض وصفه فيقول يف   )3(اض الفيحاءالغناء والري

َ اَح َس  أنَّ وكَ    ***ة      امَ دَ مُ ام مَ اء الغَ مَ ا مَ أنَّ كَ فَ    ار كؤوُس ات الدي

  )4( وساوُ ه الطَ ة ريِش اه حلَ َس كَ وَ    ***ا     َه وقَـ ة طَ امَ مَ الَح ته ارَ أَع  دٌ لَ بـَ 

ب فهو من خياله اخلِص  ٌع ابِ وهذا نَ  قيق،صوير الَد اعر على التَ ففي هذه األبيات تتضح قدرة الّش   
ار باخلمرة والبيوت    .)5(كؤوس باليصور مجال البلد ،فيشبهه بطوق احلمامة وريش الطاووس،واأل

       

  

                                                             
األدب يف جزر البليار ، منشورات مؤسسة جائزة ، الكويت  ، و عبد الرزاق حسني 124جودت الركايب ، يف األدب األندلسي ،ص  : ينظر  - 1
 84،ص  2004، 2ط ،
اية العصر األموي، ص : ينظر - 2  5فوزية بنت مبارك ، بن حممد الدوسري، الوصف لدى الشعراء الصعاليك حىت 
انة الّداين ، ص : ينظر  - 3 ّ  178عواطف حممد عبد الّصواف ، شعر ابن اللب
انة الّداين ، الديوان ، ص  - 4 ّ  76ابن اللب
انة : ينظر  - 5 ّ  .7، ص  2007األندلسي ،كلية الرتبية ،قسم اللغة العربية  ،جامعة تكريت، العدد السابع ،عوض حممد أسعد الدوري، ابن اللب
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  )1( موضع آخر يصف مجال القصورويف  

  
ني             مَ المعـــــــتدُّ باهللا أّن ِ ل ؟  ***أمَا عُ   بحضرته في َجنّةٍ َشقَّها نهرُ

  )2(ولكنّه سيٌف َحمائُلهُ ُخضرُ  ***وما ُهو نهرٌ أعشَب النّبت حوَله        

ت يصرِحوَ  املعتمد بن َعبَّاد رصقهذه اللوحة الشعرية ِيف  عراِور الّش يص يه َكَأَّ َأَن إِقَامَ ِ  ةِ َجن يف  اه ف
ل اض و  انن جنيط به ما ُحي د ملاخلُ َ ِري يف املصقول لشديشوَ هه بالسَّ َشِب ُ ي ا فـَ َُشقهَ ة ري إَِىل النَهر الِذي ي

ه بِريقِ ه وَ ِ ان   )3( مشريا بذلك إىل صفاء مياهه  ملعَ

  

                                                             
 0https://twitter.com/andalus_studies/status/31734،   22:12،  20/5/2015قصر إشبيلية    - 1
انة الّداين،الديوان ، ص  - 2 ّ ب   .65ابن الّل
  .42، ص مجانة حممد عزمي زلوم، القصور يف الّشعر األندلسي : ينظر  - 3
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  )الكامل ( :ويف معرض وصفه أيضا       

اَق    رَقَّ َطبرَ يُع وَ ئِه    اَلرَِّب ِ ا انظر        ***ُع َهوَ َة َأرِضهضَن  َف َسَمائِهِ  ارَ   وَ

ر       ل َقِرينَ الوَ ًة  واجعَ َشع        ***  ِد فيه ُسالََف َْحِكي مُ ائِهِ شَ ي َصعَِّد مَ َها مُ ُ   ع

ُ  ذُ وَال ل   َ َح  بغُ ِص  يهِ لَ َع  يِب بِ الَح  دُّ َخ   ***ه  نَّ لت بأَ رد قُ وَ ـــــال ولُ ــــــــــــــب   )1( هائِ ي

جنة احملبوب وخده ، الذي يعلوه بو  يصف لنا الربيع ووروده، اليت تذكره"اعر يف هذه األبيات فالّش 
    )2(. "احلياء فيزيده نضارة ،ورقة شبيهة بنضارة الورد 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 -  ّ  21ين ، الديوان ، ص  انة الداّ ابن اللب
ّ ، ّش  عبد الّصواف عواطف حممد - 2   170، ص الّداين انة عر ابن اللب
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  :اب ـــــــالعت

 ،خبلجات وجدانه مشحونة ه بألفاظس إحساسر فيعرب وحيس فيعكيتأث اعر إنسان مرهف،الشَّ 
الغربة ا َد أوَج  ،وعةرارة ولَ ومَ ،حسرة مة وَ اده من غَ وما حيشرج فَؤ  واهتزازات عواطفه وانفعاالته،

ليعرب عن ة فيذهب صوب اللغَ ) 1( قوة اليقدر عليهاأو  قر وعوزه،فَ وائبه أو الَ ا أوالدهر ونَ سوَ وقَ 
َ األغراض الِش من فغرض العتاب  ، أحبته وآالمه معاتبا أشجانه اعر يف ع الشَّ ة ،يَض قيقَ ة الَد عري

بني عواطف املعاتب حيتاج إىل براعة وجدارة وحيطة لكي جيعل عتابه متوازنا " رج وقف َح مَ 
ه ا وجَّ اعرنَ وَش )2( "عراء يف براعتهولذلك كانت طرق العتاب كثرية ختتلف باختالف أساليب الّش 

َ عتَ    )الوافر (:قوليفبعدما غضب منه  فطسبن األَ ل وكِ ه للمتَ اب

َدَي ُحَسامٌ من     َ ا بِي َ ب   فوافتني النّوائب عند ذاكا      ***ِرَضاَكا     نـَ

َلِكنَّ التَّجاوز      ***دِّي كلَّ َحدَّ   و  تََجاوَز فيَك   اَكا وَ َ   ما اطَّب

ة والسَّ َج الَم  لت بَك نِ لَ      ***ي   اِد قَ اعتِ  درَ ي قَ نِ يتَ اَز و َج لَ وَ      ااكَ َم رّ

ُ  وْ لَ وَ      )3( ااكَ وَ ِس  ٍد ا إلى أَح ومَ ا أَ َم لَ     ***ي      فِ رِ طَ  اه نورَ نَ ى مُ تَ ؤْ يـ

ذب وجهه إىل أمريه الغاضب عليه، يكشف فيه عن إحساسه هَ رقيق مُ بدأ الّشاعر قصيدته بعتاب 
ال يهتم  ،واملتوكلوافته  قد  بازوراره عنه ،وتغريه عليه ،وهذا ما جعله يشعر وكأن مصائب الدنيا

ه مازال على عهد الوفاء مبودته واليلقي هلا باال ، فالّش  واإلخالص وأن قلبه معلق ، اعر خياطبه بأّن
  )4( به

  

  

                                                             
 242ص ،  2008، 3دار الراية للنشر والتوزيع، ط حممد جميد السعيد ،الّشعر يف عهد املرابطني واملوحدين ،: ينظر -1
اسي ،كلية الرتبية األساسية، - 2 ّ  510، ص  2013العدد  العاشر ، جامعة بابل،رائدة مهدي جابر ،العتاب يف الّشعر العب
انة الّداين، الديوان، ص  - 3 ّ  105ابن اللب
د وايل، الفنت و النكبات اخلاصة وأثرها يف الّش : ينظر - 4  276عر األندلسي،  ص فاضل فتحي حممّ



 عر ابن اللبَّانة الدَّانيالفصل األول                    األغراض الشعریّة في شّ 

 
38 

  :كوىـــــــــالش   

 اإلنسان  ها من أول الفنون اليت تفصح عن عاطفةهي عاطفة أساسها الشعور باحلرمان ،ولعلّ   
فيعرب   )1(.املتشائمة والناقمة ،فهي متنفس حلسرات منكسرة داخل نفس اختنقت باألوجاع 

  )البيسط (: الشاعر عن شكواه بألفاظ بسيطة فيقول يف ذلك 

 وبات ُدرُ الّدراري الزُّهر ينتشر  ***  والَقمر حتَّى الشَّمسَشَكا لَشكواك   

ا  في فص ص الّظلوقٌـلّ    دت األرض  ***   ِل الرَّبيع لنَ   تَعربالرَّمَضاء تس َفكَا

اَض لَنا غي        َط    ***    عَتبـَ ا نَـ َم ًضا فَ والَماء َغ   ) 2(َحائَها نهرُ عيٌن وال َساَل في ب

األبيات يصور لنا حالة االنقالب الكوين اليت حدثت نتيجة األمل الذي أصاب الشَّاعر يف هذه 
ممدوحه وذلك االنقالب غّري حقائق الوجود؛ فجفَّ الربيع ،وغاض املاء ونقص حزنا؛ على 

  )3(.املمدوح الذي أصابه املرض

  )البسيط ( :ويقول يف موضع آخر يشكو الدهر قائال 

َ الِح  ةبغفي َص  هرُ الدَ وَ    ُت اَال َح ا استِ ته فيَه اَال ان َح وَ أل      ***    ُس ِم نغَ اء مُ رب

َ       ***طرنج في يده     من لعب الِش  حنوَن  َ َم ورب   )4(اة ُ الشَ  ِق يدَ ا ُقمرت بالب

  فرياه كاحلرباء يف خداعها تتلون  سوى مسة التقلب واملكر واخلداع ، يف الدهر"مل يعد يرى  فالّشاعر
تتم مباغتة   أثر نكبة ملكه وصديقه املعتمد فريى أن مجيع أفعال الدهروذلك على واإليذاء للمكر 

       . )5( "كما حيدث يف لعبة الشطرنج

                                                             
ــــجم ).شكوى الدهر يف الشعر اجلاهلي (عارف عبد اهللا حممود ،: ينظر - 1  ،ن العدد السابع واخلمسو ، معهد إعداد املعلمات،  لة ديايلــــــ

 .3ص ،2001
انة الّداين، الديوان، ص   - 2 ّ  .67ابن اللب
  .24إبراهيم منصور حممد الياسني ،استيحاء الرتاث يف الّشعر األندلسي ،ص : ينظر  - 3
4 -  ّ  36اين ،الديوان ، ص انة الّد ابن اللب
 .106، ص 2014حممد عبد الرمحن حممود ،شعر احلكمة والزهد ،كلية اإلمام األعظم ، العدد الثامن ،  - 5
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و ويف موض   ُ ي   )رــــــــالواف( :ارقَة فيقول مودًع ع آخر يشكو من ضياع حظه يف مَ

ُ مَ ا لي وَ اًع دَ ِخ      ***اع       َد الوَ  يَ ِه وَ  ةً يَّ ِح أقول تَ       اعى الخدَ غنَ ا ي

ً ى قَ نَ ل بالُم لِّ أَع       اعُ عَ لب الشُّ القَ  َل لَّ عَ تـَ ن يـَ لَ وَ      ***ا     اًع ا شعَ لب

  »وااعُ ى أضَ تَ ي وأي فَـ ونِ اعُ أضَ  «    ***   او اروا وأشدُ َج  ةً يرَ ك ِج أترُ وَ     

  )1(  اعُ رَ م واليـَ اُ َس الُح  الَ  طَ َال س       فَ أب وبلي أًد  م يرعَ ا لَ إذَ 

انة مع صوت العرجياألبيات يتناغم يف هذه  ّ  بشطر من شعر  فيستعني  الشاعر(*)صوت ابن اللب
  )الوافر  (: فيقول العرجي 

  )2(  ليوم كريهة وسداد ثغر      ***اعوا   ى أضَ تً وني وأّي فَـ اعُ أضَ 

ّ ونلحظ من خالل النّصني السابقني أن البعد املأساوي احلزين    انة إىل هو الذي دفع ابن اللب
تضمني قول العرجي الذي كان مفتونا حبب وطنه ،فاستوحى شطرا من بيته املشهور ومزجه 

  )3(بتجربته الذاتية ، ومحله مشاعره وأحاسيسه 

  

  

  

  

                                                             
بانة الّداين، الديوان ، ص  - 1   .85ابن الّل
هو عبد اهللا بن عمر بن عمرو بن عثمان بن أيب العاص بن أمية لقب بالعرجي نسبة إىل منطقة العرج اليت كان يسكنها ، ولد سنة :  العرجي ) *(

: ينظر . هـ ، شاعر بين أمية وفارسها القرشي ، كان شاعرا سخيا له يسار ومال ، وعرف حبن الضيافة ، وقد اشتهر بالغزل يف شعره 120/ هـ 75
  15 - 11، ص 1998، 1ل اجلبيلي، ديوان العرجي ، دار صادر ، بريوت ، ط سجيع مجي

 247العرجي ، الديوان ، ص  - 2
 149إبراهيم منصور حممد الياسن ، استيحاء الرتاث يف الشعر األندلسي، ص : ينظر   - 3
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  :االستعطاف  

 ،اعر أحاسيسه ومهومه إىل شخص ما الستمالة قلبه آمال بعفوه عر الذي يبث فيه الّش هو الّش   
 ،وازداد هذا الفن يف الّشعر األندلسي ،خاصة يف عصر ملوك الطوائف وأالمه،وختليصه من أحزانه 

ا تورطوا فيه من إساءة أو بباعث الوشاية أو عراء أجود القصائد فنظم فيه الّش  االستعطافية عمّ
  )1(الغرية أو احلسد  

 ّ َ بن األَ  لوكَ املتَ انة وقد استعطف ابن اللب   م العالقة بينه بعدما أفسد الوشاة، طليوس فطس صاحب ب

  )الوافر( :فيقول يف ذلك 

ُ عن القُ  اكَ نَ ثَـ    اكنَ ا ثَـ باتك مَ ولكن عن ِه        *** واٍش           ليَّ ول َع ب

ِ َح  ت منَك الَ َح  يَف ب كَ وأعَج    اكَ الَ آمة من حالَس  درِ تَ  ْم لَ وَ       ***  ي   ال

َ  وٍب ى ُح لَ ت َع قدَ ا َع مَ وَ    ***ي       لبِ قَ  يِب عِذ ت في تَ َم أثَ  يَف كَ فَ    ااكَ حب

  ااكَ َص ى من َع ثوَ ه مَ ثواَ ى مَ رَ أَ      *** ى         تَّ َح  تُّ ـــــمن َال مَ  يَّ لَ َع  عَت أطَ 

  )2( اـــــــــــــــــا دركَ َه لَ  ــــــامَ أقَ  ةٍ ببيـــــــــنَ      ***ي     اِع طَ صدي وانقِ ات قَ نَ َس ا َح َح مَ 

َ وَ  اظ حزينة،بألفَ  ل،وكّ أمريه املتَ اعر يف هذه األبيات ب الشَّ اِط خيَ       عجب يف نفس الوقت من تَ يـ
ويطلب من أمريه الرتيث  فعّذب قلبه بابتعاده عنه ، شخص املتوكل يف تصديقه للوشاة واحلساد،

معذبني والتحقق ومراجعة األمور يف تصّديقه للوشاة ،ويسأل اهللا أن ال مييته إّال بعدما يرى الوشاة 
  )3(.ويشرد العصاة  ومشردين ،كما يعّذب

  

                                                             
 .230عبد العزيز عتيق ، األدب العريب يف األندلس ، ص : ينظر  - 1
انة الّداين، الديوان ، ص  - 2 ّ  .106ابن اللب
مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري ، إشراف وائل "عصر ملوك الطوائف "حممد جاسر جبايل أسعد ،االستعطاف يف الشعر األندلسي : ينظر - 3

 .73، ص 2003فلسطني ، ،أبو صاحل  كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح الوطنية 
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  :توضيح لنسب استخدام األغراض الشعرية:  اآلتي  في الجدول  

  

    100 ×مجموع أبيات الغرض الشعري     :مالحظة         

  مجموع أبيات الديوان                                
  

    
  

عدد القصائد    األغراض
  والمقطوعات

النسبة المئوية    عدد األبيات
% 

 َ   47.46  477  48  ــــــــــــــدحالمـــــــــــ

 َ   23.98  241  13  ــــــــــــــــــــــــاءالرثـ

 َ   10.44  105  13  ـــــــــــــزلالغـــــ

  6.76  68  11  ـــفالوْص 

  3.58  36  8  شَكوىال

  4.87  49  4  العتاب

  2.28  23  2  اإلستعطاف

  0.39  4  2  الهــــــجاء

  0.19  2  1  التهنـــــئة

  1005  مجمــــــــــــــــــــــــــــــــــوع األبيات
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  : في الديوان   دمة  األغراض المستخ  

  

الشرقية عر اعر قد قيد نفسه مبوضوعات الّش بعد قراءات متتالية ومتنوعة للديوان ،نلحظ أن الّش 
ا  ،... من مدح ورثاء ووصف وغزل وشكوى  نكبات وأحزان قد من شاعرنا فالظروف اليت مرّ 

ومن يتأمل شعره ، وأحاسيسه يف هذه املوضوعات ، لت يف نضج شاعريته فسكب مشاعره عّج 
 ّ فلم .اا بارًع اًح اعر كان مدّ فالّش   %48ز األكرب من الديوان بنسبة جيد أن غرض املدح احتل احلي

  . يه يدع جانبا من معاين الكرم واجلود والعطاء إال ونسبه إىل ممدوِح 

ّ  لرثاء هصوقد خّص % 24ا غرض الرثاء فقد احتل أمّ    اد ادية عامة واملعتمد بن اململكة العب ّ عب
َ فنظم  ،ى واحلزنطافحا مبعاين األَس و صادقا فكان خاصة  َ ات َح سيمفوني د عد من أجوَ اكية تُ زينة ب

 َ ا يف متناثرً ان فك مل خيصه بباب مستقل %10بنسبة  ا غرض الغزلأمّ  ،األندلسي عرالّش  يف راثيامل
فشاعرنا ليس لديه باع كثري   ا تغزل باملذكر،وهو مل يقتصر يف غزله على املرأة وإمنّ  ،حماريب مدائحه

 ّ  هوقد أجاد %7غرض الوصف بنسبة  ا أمّ  اد ،يف النساء رمبا النشغاله بنكبة املعتمد بن عب
َ وأسقط مشاعره على بعض عناصرها إذ تفاعل مع الطبيعة  ،اعرالّش   أس واحلزن ليعرب عن عمق الي
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ب ا غرض العتاَ أمّ وقد مال يف وصفه إىل التشبيهات الكثرية من أجل تفخيم شأن ممدوحه،  
وأغلب ،فوردت بنسب متفاوتة % 2سبة ناف بواإلستعطَ % 4 والشكوى بنسبة % 5 بنسبة 

واملتوكل بن األفطس ه لألمري ناصر الدوله مبشر بن سليمان شكواه وعتابه واستعطافه قد خّص 
م بسب الوشاة الذين كانوا يكيدون له كيدابعدما اضطربت َع  بنسبة  ا غرضي اهلجاء أمّ  ،القته 

   .مبتورة  وافية ،فقد وجدنا املقطوعات مل أخصهم بدراسة %0.19والتهنئة بنسبة % 0.39

َ ة كشفت لنا عن َش الدراَس هذه  على ربط  ا ،ذكي قادرٌ اعر حساس جًد فهو شّ ا اعرنَ ة َش خصي
من حياته فالّشاعر مل يعرف االستقرار  اوكشفت لنا جوانب.وصياغة املعاين  العبارات وخلق الصور،

ّ  يف حياته العاطفية من مرارة الفراق ولواعج احلنني إضافة إىل نكبة املعتمد ،هذه األزمات  ادبن عب
جعلت الّشاعر يغرف من معجم احلزن واألسى مكونا بذلك لغة راقية وحزينة ،وسنتعرف أكثر 

  .يف الدراسة الفنيةعلى لغة الشاعر وأسلوبه وصوره وأخيلته 
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 َ َــاللغــ   : ــــــــــةــــــــــــــة الشعريـــ
  تها  اب ال يتم إال بواسطحتليل اخلط ة عنصرا أساسيا يف العملية اإلبداعية ألنّ تعد اللغَ   
خيوطها أدميه، ومن شرايينها من  ينسجفَ  )1(اعرهي األصل الذي يعتمد عليه الشَّ ف
   ،عريدافقة يف قلب الكيان الّش تدفق احلياة يف عروقه، وعلى قدر ثرائها تتوافر حيوية تَ 

ز الشَّاعر وأخيل فاطحتمل َعو فهي  اقته املمتَ    )2(.ع جة بالوَ
َ  اب،وَ بالذي يفتح كل األ املفتاح الذهيب"ويعرفها عزالدين امساعيل بقوله   اعم اح النَ نَ واجل

إن اللغة عنصر مهم وأساسي : ومن هنا ميكن القول  .)3("اق ىت األفَ قلنا إىل َش نالذي ي
الذي عصر الاين لغته الشعرية من جو وقد استقى الدّ  يف عملية بناء النص الشعري ،

اربه،  دقصو  اظا تَدل على معانَاتهة لذا اختار ألفمييل إىل السهول فنجد ألفاظه يف جتَ
َاء فكالالقوة والفخامة واجلز اوح بني َرت ح تد امل ا يف الرث ا سر وأَحاسيضنت ألَفاظا َحتتاة، أمّ

نا إىل ألفتَرجتف، وإذا ان َقَل مجعت بني السهولة جدناها متدفقة يف شعره بيعة و اظ الطتـَ
  .إذن نوع شاعرنا يف قاموسه اللغوي مابني ألفاظ راقصة وحزينة وعاشقة .والعذوبة 

َ المعج-1   :عريــــم الشـــ
 اها استققد و وجدناها سهلة وعذبة لإذا أمعنا النظر يف األلفاظ اليت وظفها الشاعر 

  .طبيعته الساحرة لذا تنوع معجمه الشعري اعر من الّش 
اعر يف الديوان األلفاظ املتعلقة باحلب لينقل استخدم الّش  :ألفاظ الحب    -أ

تدغدغ  ،جذابةو  ،وقد جاءت هذه األلفاظ سهلةه إىل حمبوبته أحاسيسه وعواطف
ّ  اعراملَش    ، الشوق، الوصال( :ة ومن ذلكوقد حشدها يف خمتلف موضوعاته الشعري

                                                             
ار األندلسي، بن عبد الرمحن: ينظر - 1  112ص  سهام ، شعر ابن عمّ
ّت بن عويبد: ينظر 2 اللهييب، الفروسية يف الشعر بني أيب فراس احلمداين وأسامة بن منقذ ، حبث مقدم لنيل درجة  مىن  بنت خبي

 2008املاجستري يف األدب ،إشراف عبد اهللا بن أمحد باقازي ،كلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا، جامعة أم القرى ، 
              243ص

 173، ص )ت.د( ، 3عاصر قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية ، دار الفكر العريب ، ط عزالدين  امساعيل، الشعر العريب امل - 3
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اهلجري غرقت يف دمعي، كبدي،نائحا، الغياب، محرة خده، أمرضته العيون،  ،،عيِين حلظ 
 ،حبر اهلوى تعذيب قليب،،الفراق،فؤادي،مجال مجلته، أتعلق، جفويناحملرق، أمل اجلوى، 

  )المجتث ( :وله الطبيعة كقَ بسحر زة مطرّ يف الغزل  هكانت ألفاظف )نار األسى
َ ان قَ ــــــــــــمَس شَ         اديكلتاهما من مرَ       ***  انيلتَ اب

  )1(  ياِد ؤَ مس فُـ شَ  َت ـــوأن ***لحاظي  ُس ملك شَ ــــِ فت       

  )البسيط: (وله في ذلك أيضا
  بدلت حلكابشائر الصبح فيها   ***أستودع اهللا أرضا عندما وضعت     
  )2( يجني النعيم وفي حافاتها فلكا    ***كان المؤيد بستانا بساحتها            

  :اء ـــــــألفاظ البك-ب
اضطراب احلالة النفسية للّشاعر تدل على فهي فقد كان هلا يف الديوان النصيب األوفر 

بكاك احليا ( :ومن ذلك ا حزينة فانسكبت أمواًج ، تعكس أمل اجلوى إزاء فقده أحبتهو 
ا، ندبتك،بكى أل عباد،  ناح ، بكت عند توديعيأبكى العيون دما، والريح شقت جيو

  )الكامل: ( ومن ذلك )ا الرعد بامسك معلمَ 
  حّق المكارم من بكاه بدمعه      ***ابكوا المؤيد بالنجيع فما قضى            
  )3(نجني األماني غضة من نبعه     ***ا به في روض عّز مثمر    ـــكن          
  :ألفاظ الطبيعة  - ج
اتشكل عناصر الطبيعة مبفرَ   َ َال معجما دَ  دا وقد صورهم نسج ليه الشعراء يف تكئ َع ليا ي

 ة أنَّ ة  خاصَّ يلة مرصعة بألفاظ الطبيعة الساحرَ وحات َمج ة لَ رسم شاعرنا بريشته الشعريَّ 
َ ة األنَد قلب يف أحضان البيئَ اعرنا تَ َش  ى الصور،لسي    :ومن ذلك  ة فغرف منها أ

                                                             
1 -  ّ  107اين ، الديوان، ص انة الّد ابن اللب
2 -  ّ  108، 107اين ، املصدر نفسه ، ص انة الّد ابن اللب
3 -  ّ  92اين،املصدر نفسه  ، ص انة الّد ابن اللب
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 ،اق الربيعاين، رَ نَ خذ ِج ،ار هَ ، جيري النـَ كوكبامس، صبحا منريا،  أنت السحاب، نور الَش 
ُ ذُ     )الكامل(: كقوله  )عصف الريح، وردول الب
ِ َم َج  رُد ان وَ نَ وِس                 ُ ابِ يه ذَ تَ قلَ مُ  ٌس رِج وَن  ضٌّ غَ        ***ي خده  فِ  هِ ال   ل

ًال لَــه   ***ا  َه ي بدموِع ِظ اِح وَ لَ  يهِ لَ ت َع مَ رِ كَ              اخ ُذ َ زيز الب ُ وُهوَ العَ    )1( ل
  : ة واألثر الديني اللغة الشعريّ  -2
كان الّشاعر األندلسي يستعني مبخزوناته من األفكار واملعاين اليت استمّدها من   

مستعينا  لتغذية مضامني شعره، والتارخيية ، واللغوية ، واألدبية، ثقافاته املختلفة الدينية 
وكل ماعداه  ،سالميةاملنبع األول واألخري للثقافة اإل" فهو   )2(يف ذلك بالقرآن الكرمي 

أللفاظ املستمدة من انة الكثري من اوقد وظف ابن اللبَّ   )3( "وفرع منه وقائم عليهتبع له، 
  )البسيط (:قائال القرآن 

َ  هِد في َع  جَّ ياذا الذي َح            ارَ َم ا قَ َن حوَ ى َن ا ِهالالً ووافَ نَّ َع    ***ى ضَ َم ا فَ الّصب
ر فمن قلبي  رميتـــــــأمّ               )4(كما بآخر عُمري كنت معتمرا  ***بها   ا الِجَمُا

  )الطويل(: وله يف ذلك أيضا 
ا إذ َكبِر  غَرتـــــص         ًة  تمكاًن َ ىكأنِّي مبنٌي َعَلى َخلَقة األف   ***ِدراي   عَ

َمَ إذ هّزت وقد َحازِت الِجذ   ***أُهزُّ المجَد في حاِل حيرةٍ  وكنت          )5(عاَ َكَمري

َلْیِك ِبِجذ  ﴿: فالّشاعر يستمّد صورته من القرآن الكرمي ، قال اهللا تعاىل  ِ ي إ ِع َوُھزِّ

َِة تَ  ْخل اَعَلی قطسالنَّ ّ ويتصور ما حدث هلا بعد أمر اهللا، وهو " )6( ﴾ ِك ُرَطًبا َجِنًی

                                                             
1- ّ  112، ص الديوان ، الّداينانة ابن اللب
د جميد السعيد، الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين باألندلس، ص : ينظر  - 2  423حممّ
مجعة حسني يوسف حسني اجلبوري، املضامني الرتاثية يف الّشعر األندلسي يف عهد املرابطني املوحدين ، دار صفاء للنشر  - 3

ان ، ط    47، 46، ص 2012، 1والتوزيع ، عمّ
انة  - 4 ّ  64الداين،الديوان،  ص ابن اللب
انة، املصدر نفسه، ص - 5 ّ  85ابن اللب
 25سورة مرمي ، األية  - 6
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يتحّدث عن جمده وعطائه الشعري، فإذا كانت الرطب عطاء ملرمي ساعة الضيق والشّدة 
ا نلحظ تتخذ يف  فإّن أشعاره املبدعة عطاء له ساعة احلرية والتشرد ،فالصورة القرآنية كمّ

انة بعدا شعوريا خاصا يرتبط بأزمته النفسية  ّ   )1("نفس ابن اللب

ويف قاموسه  اعر،بري يف تكوين شخصية الّش إن للبيئة دور ك: ومن هنا ميكن القول 
ثروا يف شعره ويف خياله ، فأمل  فأخاصة أن شاعرنا تقلب يف بيئات خمتلفة اللغوي 

بالعلوم واملعارف املنتشرة يف عصره خاصة علم القرآن فأحبر يتشبث بفيض بالغته 
 .وإعجازه 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                             

د الياسني ، استيحاء الرتاث يف الشعر األندلسي ، ص  - 1   65إبراهيم منصور حممّ
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  : لوب ــــاألس

وهو قاصر بطبيعة احلال على  مستقلة عن املضمون،قيمة " يعرف األسلوب بأنه 
 ) 1("الشكل اللغوي وميد القارئ بلذة مستقلة متاما عن أمهية املادة املعاجلة يف القول

انة سهل ممتع ، ميتاز ببساطة املعىن ، وسالسة العبارة ، ورقة  ّ وأسلوب ابن اللب
اإلنشائية   األساليبوسنورد بعض   )2( اللفظ، والبعد عن التكلف والتعقيد 

   املستخدمة يف الديوان 

  : االستفهام أسلوب–أ 
وقد  )3(." وهو استخبارك عن الشيء الذي مل يتقدم لك علم به طلب الفهم،"هو    

  )وافرــــال:(اعرالّش  عن داللته األصلية كقولخيرج اإلستفهام 
  )4(وما عقدت على حوب حباكا    ***   ؟فكيف أثمت في تعذيب قلبي

بأسلوب إقدام املتوكل على تعذيب قلبه جراء عن العذاب الذي حيسه الشاعر يعرب 
  .يوحي بالدهشة والتعجب

    )البسيط(:وله يف ذلك أيضا
  اد لزوار ورّو ماء و ى ـــمرع ***د نعمى يقسمها  ـــــوأين معتم                   

   يرشادإأجلو به في ظالم الغي    ***وأين يوضح لي هدي الرشيد ضحى          
  )5(عداد إعلى احتفال من النّعمى و   ***وأين لي كنف المعتد منزلة                 

أسلوب اإلستفهام ،وذلك من خالل تكراره اعر نالحظ يف هذه األبيات استخدام الّش 
  فاإلستفهام هنا حيمل معىن الدهشة والتعجب ملا ثالث مرات ، ) أين(أداة اإلستفهام 

                                                             
 100، ص 1998، 1صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ، دار الشروق، بريوت، ط 1
انة ، الديوان،  - 2 ّ  10ص ابن اللب
ا،  - 3 ا وأفنا  173، ص 2009، 12ط ، دار النفائس، األردن، )علم املعاين(فضل حسن عباس، البالغة  فنو
انة الّداين، الديوان، ص  - 4 ّ  106ابن اللب
5 -  ّ  62اين، املصدر نفسه، ص انة الّد ابن اللب
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اد ّ               )1(ويعكس حالة اإلنكسار واحلزن اليت يعيشها الّشاعر  حلّ ببين عب
  :أسلوب النداء  -ب 
" تنبيه املخاطب ومحله على االلتفات واالستجابة ليقبل عليك حبروف خاصة" هو 
  )البسيط (:الّشاعرأمثلة استخدامه يف الديوان كقول  ومن)2(

  )3( في ضم  رحلك واجمع فضلة الزاد  ***يا ضيف أقفر بيت المكرمات فخذ   
فهو ينادي بين عباد للرحيل فقد ذهبت مملكة ) يا(اعر أداة النداء الّش استعمل وقد 

  .النور واخلري 
اعر يف رثاء بين كقول الّش التحسر  وقد خيرج النداء إىل معاين جمازية كخروجه إىل معىن 

اد  ّ   )الطويل :(كقول الشاعر: عب
  )4(تاَال ا في األفق َه مالَه  ةُ لَ أِه       *** م   ُه اد فإنّـ ي على آل عبَّ لهفِ 

  : أسلوب األمر  - ج

صيغة تستدعي الفعل ،أو قول ينبئ عن استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة " هو 
  )البسيط( :الديوان قول الّشاعرومن أمثلة استخدامه يف  )5(".االستعالء

  لغير قصد ،فما يهديك من هاد***ضّلت سبيل النّدى بابن السبيل فسر
  )6(أصبحت في لهوات الّضيغم العادي   ***ألق السالح وخل المشرفي فقد        
)6(  

                                                             
ّ : ينظر - 1  ،العدد احلادي والثالثون انة  األندلسي يف ضوء منهج النقد اجلمايل، حبوث ودراسات،منذر ذيب كفايف، دالية ابن اللب

لد السادس عشر ،   102،ص 2012ا
 ،كلية الدراسات القرآنية ، جامعة بابل، جملة مركز بابلظاهر حمسن كاظم ، داللة  النداء وأمناط استعماله يف شعر املتنيب،  - 2

 158العدد الثاين ، ص 
انة الّداين، الديوان،  - 3 ّ  57ابن اللب
انة ، - 4 ّ  38، ص املصدر نفسه ابن اللب
 83، ص 1982، )ط.د(قيس امساعيل األوسي،أساليب الطلب عند النحويني والبالغيني ، بيت احلكمة للنشر والتوزيع،  - 5
انة الداين، الديوان، ص - 6 ّ  58ابن اللب
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تدل على ما يعانيه من وهي ألفاظ ) خلّ و  ،ألقفسر، (أفعال األمر  استخدم الّشاعر   
خياطب الضيوف وأبناء السبيل بصيغة األمر لبيان عظمة املصيبة فقد  حزن وأمل ، فهو

  )1(.أدت هذه األفعال وظيفة داللية يف األبيات 

 َ   : ـــةـالصـــــورة الشعري

وجود  معوجودها  نامتز ه، يلل وتشكير اجلمعالصورة لبنة أساسية من تكوين الّش    
َ ال يكاد املتَ ف، الّشعر َ قَ ع تذوق يتفاعل مَ لقي امل أشكال ة ختلو من شكل من صيدة شعري

َ اِع ر َش كرة تربز بكيفية أكثر حساسية وأكثَ أسلوب جيعل الفِ "فهي  )2(ورة الُص  ح نة، متَ ري
َ الَ نه أشكاال ومَ كلم َع املوصوف أو املتَ  يءالَش   عَ كون مَ ى تَ اء أخرَ مح مستعارة من أشي
  )3(" من الوجوه ارب من أي وجهِ قَ املوصوف عالقات التشابه والتـَ  يءالَش 

ح يف و فخ الر نَ فقد  هه البالغية وتشبيهاتِر و ص جاعتمد شاعرنا على الطبيعة يف نسقد و 
  . اتوالكناي ،اتواالستعار  ،اتفجاءت قصائده حافلة بالتشبيه،ربعض الصو 

لون من ألوان اجلمال يشبه فيه األديب شيئا بشيء آخر يف صفة " هو: التشبـــيه  -  أ
مشرتكة بينهما بأداة من أدوات التشبيه ملفوظة أو ملحوظة لغرض يقصده األديب 

  )الكامل(: الّشاعروقد ورد يف الديوان كقول   )4(" أو الّشاعر
  )5(بالمكرمات وعن مكان يقلع     ***أنت السحاب على مكان ينهمي    

اعر ممدوحه بالسحاب، فكالمها مصدر العطاء والرزق ، وهذا التشبيه فقد شبه الّش 
  فهو تشبيه ) على مكان ينهمي باملكرمات( حذفت فيه األداة وذكر فيه وجه الشبه 

  .مؤكد ومفصل 
                                                             

انة  األندلسي يف ضوء منهج النقد اجلمايل، ص منذر ذيب كفايف، دالية ابن ا: ينظر - 1 ّ  .94للب
 ،خضر حممد أبو جحجوح، البنية الفنية  يف شعر كمال غنيم ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف اللغة العربية: ينظر - 2

 .9،10، ص 2010نبيل خالد أبو علي ، كلية اآلداب ، قسم اللغة  العربية ، اجلامعة اإلسالمية، غزة،  إشراف
 157، ص )ت.د(، )ط.د(الربعي بن سالمة ، تطور البناء الفين يف القصيدة العربية ، دار اهلدى ، اجلزائر ،  - 3
د ، الواضح يف البالغة  - 4   27، ص 1،2010، دار جرير، ط)البيان واملعاين والبديع( أمحد أبو السيد ا
5 -  ّ  90، الديوان، ص اينانة الّد ابن اللب
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ة مع قرينة مانعة "وهي: اإلستعارة -ب لفظ استعمل يف غري ماوضع له لعالقة املشا
   :)البسيط(كقوله   وقد وردت االستعارة بكثرة يف الديوان )1(" من إرادة املعىن احلقيقي

  )2(على البهاليل من أبناء عباد     ***تبكي السماء بمزن رائح غادي    
اد حيث فقد جعل الشاعر السماء باكية على هذه الدولة  ّ وعلى قائدها املعتمد بن عب

وأبقى على صفة من )اإلنسان(شبه السماء باإلنسان الذي يبكي، وحذف املشبه به 
وأسندها للمشبه على سبيل اإلستعارة املكنية فزاد املعىن ) البكاء( صفاته أال وهي 
  .وضوحا وجالء 

  )الكامل(:أيضا ومن الصور اإلستعارية 
  )3(ع بواقيت الحصباء منه مرّص     ***وتمنت الجوزاء أن نطاقها     

) اإلنسان( املشبه به اعر كوكب اجلوزاء باإلنسان الذي يتمىن ، حذف حيث شبه الّش 
على سبيل ) اجلوزاء(وأسندها إىل املشبه وأبقى على صفة من صفاته ، وهي التمين 

  .ممدوحه املعتمد بن عباد اإلستعارة املكنية ، وهذا لينب علو منزلة 
  )الكامل (:وله يف ذلك أيضا

  )4(حوليه في أفق السعادة مطلع   ***يا أيها البدر الذي قد كان لي 
على سبيل وصرح باملشبه به ، ) املمدوح( اعر ممدوحه بالبدر، حذف املشبه شبه الّش 

  .اإلستعارة املكنية
   ّ  ،العديد من الصور الفنية خاصة يف قصائد املدح  يف شعره  انةلقد حشد ابن اللب

  .للمعتمد بن عباد للتعبري عن حبه و إعجابه

                                                             
 .198،ص 2007، 1طمحيد آدم ثويين، البالغة العربية املفهوم والتطبيق، دار املناهج، عمان، األردن،  - 1
انة الداين، الديوان، ص  -2 ّ  . 56ابن اللب
انة الداين، املصدر نفسه، ص - 3 ّ  .87ابن اللب
انة الداين، املصدر نفسه، ص  - 4 ّ  .89ابن اللب
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ا ختالف " هي : الكناية  -جـ لفظ أريد به الزم معناه مع جواز إرادته معه، فظهر أ
از من جهة إرادة املعىن مع إرادة الزمه    :ومن أساليب الكناية الواردة يف الديوان )1(" ا

  )الكامل(:اعرالّش كقول 
  )2( وأناملي من طولها بك أذرع         ***علية       كفي نحو كّل   وأمدّ    

  )السريع(: وله يف ذلك أيضا 
  )3(قد آذن اهللا لها بانفتاح           ***مغالق األرزاق من كفه      

ذا التعبري أن ممدوحه له مكانة عالية ومنزلة رفيعة ،  فهي كناية عن اجلود يقصد الّشاعر 
  .والعطاء 

  )البسيط( :وله يف ذلك أيضا
  )4(وأنت في ظلمة فالصبح قد ظلما  ***شقيقك الصبح إن أضحى بشارقة      

فهي  ) ك الصبح قشقي(نالحظ يف هذا البيت أن الّشاعر قد وظف الكناية  يف قوله 
  . ناية عن مجال املمدوح ونور وجهه ك
ايف التعبري عن وسائل الّشاعر إن الصورة الشعرية كانت إحدى : ومن هنا ميكن القول   

  .)الصامتة –احلية ( منتزعة من الطبيعة األندلسية وأغلب صوره  أفكاره وانفعاالته 
  
  
  
  
  

                                                             
عبد الرمحن الربقوقي، دار  :جالل الدين حممد بن عبد الرمحن اخلطيب ، التلخيص يف علوم البالغة ، ضبطه وشرحهالقزويين،  -1

 337،ص 1904، 1الفكر العريب، ط
انة الداين، الديوان، ص  - 2 ّ  89ابن اللب
انة الّداين،املصدر نفسه ، ص  - 3 ّ  45ابن اللب
4 -  ّ  122، ص املصدر نفسهاين، انة الّد ابن اللب
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  : المحسنات البديعية   
 ،تعد احملسنات من األمور التزويقية اجلمالية، اليت تدخل على الكالم منثوره ومنظومه 

فرتقى به إىل أرفع منازل التعبري وأمساها ، وتنقسم إىل حمسنات بديعية من طباق ومقابلة 
  )1(من جناس وسجع وتورية، وحمسنات لفظية 

 :وهو نوعان )2(" اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم" هو:الطبــــــــــــاق   - أ

 اجلمع بني فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر "هو: طباق السلب
ي  )3("و
 4(" مامل خيتلف فيه الضدان اجيابا وسلبا" وهم:طباق اإلجياب(  

  :يف اجلدول اآليت توضيح إلستخدام الّشاعر للطباق
  الصفحة   نوعه   الطباق  البيت 

لبي النُعمى قديما ومثَلها    ُ   123  طباق االجياب   قدميا، حديثا    حديثًا ،وأحداث الزمان عظَامُ ***أم

  وأي أنس إذا ما غبت ينتظر  ***فغاب األنس أجمعهيومان ِغبت  
  

  67  طباق السلب   غبت، ماغبت 

  37  طباق االجياب   السفلي، العلوي   سريرة العالم العلوي أغمات  ***وقل لعالمها السفلي قد كتمت  

  133  طباق السلب   رضى،مل يرض   فلم يرض بعده العالم      ***رضى المتوكل فارقته             

وجُب النقصان ومن الزيادة ***زادوا جفاءا فانتقصت مودةً        140  طباق االجياب   الزيادة، النقصان   مُ

ا     ً ِق   ***أصبحت في الحب أيًة عجب بهم الطُرُ ُ   96  طباق االجياب   متضح، مبهم   متضح السير م

  87  طباق االجياب   ضحك، بكى  لما بكى للغيث فيه مدمع   ***ضحك الربيع بحيث تلك األربع  

فلي شيمة المولى ولي شيمة  *وفيك جرعت الذّل، والعّز عادتي 
  العبد 

  55  طباق االجياب   الذل، العز 

                                                             
  .307ص محيد آدم ثويين، البالغة العربية املفهوم والتطبيق، : ينظر - 1
 ،2009، 2يوسف عطا الطريفي، املوسوعة املختارة يف النحو والصرف والبالغة والعروض ، دار اإلسراء، عمان، األردن، ط - 2

 . 306ص 
املعاين والبيان ( ، اإليضاح يف علوم البالغة اخلطيبالقزويين ، جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد   - 3

 .257ص ، 2003، 1إبراهيم مشس الدين ، دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان، ط :حواشيهوضع ) والبديع
 .306 صيوسف عطا الطريفي، املوسوعة املختارة يف النحو والصرف والبالغة والعروض، -  4
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إيراد الكالم مث مقابلته مبثله يف املعىن واللفظ على وجه املواجهة " هي :المقابلة  - ب
 )الطويل (:كقول الّشاعر وقد وردت يف الديوان بكثرة   )1("أو املخالفة 

َ فَـ      ***ا     قَ شرِ مُ  َك لَ  صرٍ ر في َع ِك أفَ  ِ ي مُ نِد ِع  حِ بوء الُص ضَ  ُع رِج ي   )2(ا َم ظل

وقد أضفى هذا التقابل والتضاد دورا مجاليا يف القصيدة ، فالشاعر يوازن بني      
  .املاضي واحلاضر ململكة بين عباد 

  : اســـــالجن-جـ
اتفاق لفظني وردا يف سياق واحد، يف وجه من " هو يعد اجلناس أحد فنون البديع 

  :وينقسم إىل    )3("الوجوه، مع اختالف داللتيهما 
  نوع : هو  ماكان اإلتفاق فيه بني اللفظني يف أربعة أمور : اجلناس التام

  احلروف احلروف، وعددها ، وهيئتها، واإلتفاق يف ترتيب

   هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة يف :اجلناس الناقص
  )4(.اجلناس التام 

  : لذلك  ففي اجلدول اآليت توضيح وقد اهتم الّشاعر بتصريع مطالع قصائده 

  الصفحة   نوعه   الجناس   البيت                     

تْهُ في نَ ُ   َغ ََالبِل اِك ب َك في الَصد  ***َشَجِر األرَ َالَبُِل  رِ فـَتََحرَ   112  جناس تام   بالبل، بالبل  منه ب

ا    َلم أُقل في َقاف َكاَن ثَِقاًف ا     ***الثِ ا َلهُ وَكاَن ِشغَاًف ً   ُكنَْت َقلب
  

  94 جناس ناقص  ثقافا، شغافا

  112 جناس تام  راحل، راحل   تحكي ساللتهن لمة راحل ؟*** ومخيم بين الجوانح راحل 

  33 جناس ناقص منسب، منصب   ألنصاره ورقى منصب   ***فما ضرّ بيت زكا منسب    

                                                             
 503، ص 2002، 1عبد القادر عبد اجلليل ، األسلوبية وثالثية الّدوائر البالغية ، دار صفاء ، عمان، األردن، ط  - 1
ين، الديوان ، ص  - 2 انة الدّا ّ  123ابن اللب
 128، ص 2008، )ط.د(شفيع السيد ، أساليب البديع يف البالغة العربية، دار غريب ، القاهرة،  - 3
 128ص املرجع نفسه،  -4
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  :الموسيقى الشعرية 
َ شكيل ِع و تَ  هاظل يف ألفَ يالم، مجكر صورة مجيلة من صور العشال ِ ارَ ب قاطعه وايل مَ وتَ  ،هِ ات

ع ِد بم راعه، والشَّ ب بِ ر طتَ ظما فَـ غما موسيقيا متَ ان نَ حني تسمعه األذَ  مجيل وتآلفها،
َ وق َمجَ ذَ وتَ ات سحر الكلمَ  كأدر  لينقل  غما موسيقياف نَ عزِ تَ  أوتارا اهَ نفجعل م ا،اهل

اء عصب حيوي يف بنَ  فاملوسيقى )1(املتلقي من عامله احلّسي إىل عامله الشعري 
َ و ائه األسلوب وتالحم أجزَ  َ ا طَ هل الذي يدعم  أثري الوزنبتَ لك عر، وذَ ائية يف الشَّ اقة إحي

َ ات قَ الَ العَ ائج ت ويقوي من وَش المالكَ اعلية فَ  َ والقَ  ينها،ب مي نغَ امل الَ كَ التَ ة لتحقيق افي
 َ َ نقسم املوسيقى إىل قسمني داخلية وخارِج وتَ يت للب   )2(ة ي

  : الموسيقى الداخلية -أ
 يعد التصريع ميزة بالغية يدل على نباغة الّشاعر ومدى حتكمه يف  :التصريع

تصيري مقطع املصراع "وهو   )3(بالغته وسعة فصاحته ، وهو يربز مفاتن القصيدة 
وقد ورد التصريع بكثرة يف  )4("األول يف البيت األول من القصيدة مثل قافيتها

 )الكامل (:الديوان ففي قوله
  )5(فقعدت ال أدري لنفسي مذهبا*** وقف الفراق أمام عيني غيهبا      

  التصريع ورد يف الشطر األول يف كلمة غيهبا والشطر الثاين يف كلمة مذهبا 
  .وهذا التصريع أضفى على القصيدة توازنا وانسجاما وبعث فيه السحر واجلمال 

                                                             
ة يف شعر الزهد عند أيب إسحاق اإللبريي، : ينظر  - 1 ّ اجملة عبد احلميد جودي ، املوسيقى الشعري ،دورية  علوم اللغة العربية وآدا

  .104، ص 2012العدد الرابع، مارس  جامعة الوادي،أكادميية حمكمة متخصصة ،كلية األداب واللغات ، 
د جميد السعيد ، الشعر يف عهد املرابطني و املوحدين،دار الرية للنشر والتوزيع، عمان،ط: ينظر  - 2  392ص  ،2008، 3حممّ
، دورية علمية حمكمة تصدرها كلية اآلداب  جملة كلية اآلداب واللغاتفاطمة دخية ، قراءة يف مجاليات النص القدمي ، : ينظر - 3

   2012جوان –العددان العاشر واحلادي عشر ، جانفي  قسم اآلداب واللغة العربية، جامعة حممد خيضر، بسكرة،واللغات ،
 118،  117ص 

 ،)ت.د(، )ط.د(عبد املنعم خفاجي، دار الكتب العلمية ، بريوت، لبنان،  :أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، حتقيق - 4
 86ص 

5 -  ّ  23اين، الديوان، ص انة الّد ابن اللب
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  )الكامل( :وله يف ذلك أيضا 
  )1(يكفي المحّب من الوفاء قليل ***  في الطيف لو سمح الكرى تعليل   

بتصريع مطالع قصائده، ملا له من إيقاع موسيقي مؤثر على أذن اهتم الّشاعر  لقد  
  .قدرة الشاعر وبراعته يف النظم  ويدل علىاملتلقي 
 يعترب التكرار نسقا تعبرييا مهما يف بنية القصيدة العربية، حيث تعتمد عليه : التكرار

يف نصوصها بشكل جيذب القارئ وجيعله يرتاد مغامرة للكشف عن الدالالت، 
 ويلجأ الشاعر إىل تكرار الكلمات للفت االنتباه إليها فيربزها ويعطيها أمهية أكرب

 )المتقارب( :يقول فاعر التكرارالضاة النص الشعري وقد استخدم الّش   )2.(
  كنشر الربى بكرة واصيال      ***سالم على المجد يندى بليال  

  )3( ولكن أدرج قلبى قليال       ***سالم وكنت أقول الوداع    
اعر جاء بأنفاس حزينة فوداع الّش  يف السياق،ترديدا دالليا) السالم(لفظة شكلت 

 )4(.،ليوحي بعمق التجربة املريرة وحسرات عظيمة 
َ :  الموسيقى الخارجية –ب   . اِيف ان والَقو األوز  شتمل َعلىوهي النظام العروضي الذي ي
ا بِه هعر وأوَال م أركان َحّد الشظو أعه"اصر الشَّكل وم َعنمن أه: الوزن  - 1

ة  َ ى الَقافي َشمل عَل ة، وهو مُ َ ا َضر خصوصي َ ةوَجالب هل   )5(" ورَ

  

                                                             
انة الّد  - 1 ّ  115اين، الديوان، ص ابن اللب
، دورية علمية جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعيةرة، دهنون أمال ، مجاليات التكرار يف القصيدة املعاص: ينظر - 2

جوان  - العددان الثاين والثالث، جانفي قسم األدب العريب ، جامعة حممد خيضر ، بسكرة،  حمكمة تصدرها كلية اآلداب،
 347، 346 ص ،2008

3 -  ّ  110اين، الديوان، ص انة الّد ابن اللب
 134حممد عبيد صاحل عليوي السبهاين، الوجه البالغي وأثره يف السياق الشعري ، ص : ينظر 4
حممد حمي الدين عبد احلميد ، اجلزء األول ، دار اجليل للنشر والتوزيع  : ابن رشيق ، العمدة يف حماسن الشعر ونقده ، حتقيق  - 5

 173، ص 1981، 5والطباعة ، بريوت، لبنان، ط 
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    .وعدد القصائد يف الديوان  توضيح لنسبة استخدام البحور: يف اجلدول اآليت 

  
  100 ×عدد قصائد البحر الشعري :  مالحظة 

موع                )102( جمموع قصائد ا
 
 
 

  النسبة املئوية   عدد القصائد واملقطوعات   البحر 
  25.49  26  الكامل 

  23.52  24  البسيط وجمزوؤه
  21.56  22  الطويل 
  7.84  8  الوافر 

  5.88  6  املتقارب 
  5.88  6  اخلفيف 
  4.90  5  السريع 
  1.96  2  املنسرح

  1.96  2  الرمل وجمزوؤه
تث    0.98  1  ا
موع        %  102  ا
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ّ أن من الرسم البياين يتبني    البسيط  الكامل، :يف الديواناملسيطرة ة البحور الشعري

ا يف يوًع وهم من أكثر البحور ُش اعتمد عليهم الّشاعر يف نسج جتربته الشعرية ، الطويل، 
 ،الطويل الكامل،( : البحور اآلتيةيف ديوانه  اعراستخدم الّش  قد و  ،عر العريبالّش 

تث، الرمل فالبحر الكامل  ).البسيط، الوافر، املتقارب، اخلفيف، السريع، املنسرح، ا
  : ومن أمثلة استخدامه %25.49الصدارة بنسبة حيتل 

اله    ى جسَصرَف الَهو  َ   )1(من فرط خّفته وفرط خفائه   ***ِمي شبيه َخي
///0//0/0/0//0///0//0              /0/0//0///0//0///0//0 

ن َفاِعُل تـْ ن مُ َفاِعُل تـَ َفاِعل مُ تـَ نن لُ اِع فَ تـَ لن  مَ اِع َف تـْ مُ                  نمُ َفاِعُل تـَ   مُ
  ومن أمثلة استخدامه  %23.52والبحر البسيط احتل املرتبة الثانية بنسبة 

اِن غ     َومَ َ  إذا ما ِغبَت  أنسِ  ّي أَ وَ      ***    َمعهفـَغَاَب األُنس أج تبي   )2(ر ِظ نتَ ي
/0/0//0///0//0/0//0 ///0         //0//0/0//0/0/0//0///0  

  فعلن مستفعلن  فاعلن    متفعلن    مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن       
  :ومن أمثلة استخدامه  %21.56احتل املرتبة الثالثة بنسبة  الطويلوالبحر    

                                                             
ّ ابن ال - 1  21اين، الديوان، ص انة الّد لب
2   -  ّ  67، ص املصدر نفسه اين، انة الّد ابن اللب
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َ فَ ي ِش بنِ ِه وَ  َ   ***ا    َم الَ طَ فَ  َك نِ مِ  فسِ النَ  اء َ  لِب القَ  َع يْ ِج َن  يُت كَ ب   )1(ا معَ  الدَ َال  كَ عدَ ب
//0/0//0/0/0//0///0//0            //0///0/0/0//0/ //0/0/0  
  ن يمفاعل فعولن  مفاعيلن  فعولن           فعول مفاعلن  مفاعيل   فعولن  

  :ومن أمثلة استخدامه %7.84احتل املرتبة الرابعة بنسبة  الوافروالبحر 
  )2(ا كَ ى ُحوٍب حباَ لَ َع  تدقَ ا َع مَ وَ       ***ي     لبِ قَ  عذيِب في تَ  َت َم أثَ  يَف كَ فَ   
//0///0  //0/0/0 //0/0               //0///0 //0/0/0  //0/0  
  فعولن   مفاعلتن    مفاعلتن               فعولن  مفاعلتن     مفاعلتن   

  :ومن أمثلة استخدامه %5.88احتل املرتبة اخلامسة بنسبة  المتقاربوالبحر 
  )3(ة من سنيّ سريطفَ أال ِع    *** أال رأفة من وفيّ صفيّ            

//0/0//0/0//0/ 0//0/0    //0/0 //0/0 //0/0 //0/0  
  فعولن فعولن فعولن فعولن   فعولن    فعولن   فعولن فعولن  

  :ومن أمثلة استخدامه  %5.88احتل كذلك نسبة  الخفيفوالبحر 
َ متني الِس لَ َع  أنَت     )4(اقدرً  َب واكِ ي الكَ تِ ت هّم ضَ اَه َن        ***ى       تَّ ة َح اَد ي
/0///0//0/0///0/0                    /0//0/0//0//0///0/0  

  متفعلن  فاعالتن   متفعلن                   فعالتن متفعلن  فاعالت
  : ومن أمثلة استخدامه  %4.90بنسبة  السريعوالبحر 

ِ  دُ َه شْ تَ        ***         ةٌ رَ ْم لي في خّده ُح  وقُ رُ تَـ     )5(  اقَ أرَ  دْ دمًا قَ  أنّ  يْ ل
//0//0/0/0///0//0                /0///0/0///0/0//0/0  

                                                             
 84ابن اللبانة الداين، الديوان، ص  - 1
 106املصدر نفسه، ص  - 2
 71املصدر نفسه، ص - 3
 64املصدر نفسه، ص - 4
 95املصدر نفسه، ص  - 5
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  مستعلن فاعالتن مسنعلن   فاعلن              متفعلن  مستفعل
  :ومن أمثلة استخدامه  %1.69بنسبة    المنسرحالبحر 

 َ َ  ِب في الُح  حُت أصب تضح الَس   ***بًا   َج َع  ةً آي بَه مُ   )1(الُطرق  مَ ير مُ
/0/0//0//0/0//0///0            /0///0/0//0//0///0  

  مستعلن مفعوالت مفتعلن  مستفعلن مفعوالت مفتعلن 
  :ومن أمثلة استخدامه %1.69بنسبة الرمل  البحر

ُجتدى     ***ح وربيع وحيا       بَص  هوَ  ُجتلى أو يجتبى أو ي   )2(ي
//0/0/0///0/0///0  /0//0/0/0//0/0/0//0  

  فاعالتن فاعالتن فاعالتن  فاعالتن فاعالتن فاعالتن 
  :ومن أمثلة استخدامه %0.98البحر المجتث بنسبة 

  )3(وأنت  شمس فؤادي     ***فتلك شمس لحاظي      
//0//0///0/0        //0//0///0/0  

  متفعلن فعالتن        مستفعلن فاعالتن 
  :ة ــــــــــــالقافي -2
ن يف أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة ، فهي مبثابة هي عّدة أصوات تتكو  

  الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها ، ويستمتع مبثل هذا الرتدد الذي يطرق األذان 
  آخر كلمة يف البيت أمجع ، وإمنا مسيت قافية ألنه " وهي )4(.يف فرتات زمنية منتظمة 

  )5("الكالم، أي جتئ يف آخرهتقفو 

                                                             
1 -  ّ  96اين ، الديوان، ص انة الّد ابن اللب
انة الّداين، ااملصدر نفسه ، ص ابن - 2 ّ  22اللب
3 -  ّ  62اين، املصدر نفسه ، ص انة الّد ابن اللب
 244، ص 1952، 2إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر ، مكتبة األجنلو مصرية ، ط : ينظر  - 4
 276، ص 2005، 4شعبان صالح ، موسيقى بني االتّباع واالبتداع ، دار غريب، القاهرة ، ط - 5
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موع الوقد تتبعنا    : ،فوجدناها تسري يف كمها ونسبها على النحو اآليتقوايف يف ا

        

عددالمقطوعات   حرف الروي   مـــــــــــــــالرق
  والقصائد 

  %النسبة   عدد األبيات 

  14.02  141  11  امليم   1
  11.34  114  9  الدال  2
  10.74  108  13  الراء   3
  9.85  99  6  الالم   4
  9.75  98  9  الباء   5
  7.86  79  7  العني   6
  7.06  71  6  القاف   7
  5.57  56  5  التاء  8
  4.67  47  7  النون   9

  4.17  42  1  احلاء   10
  3.98  40  3  الكاف   11
  3.18  32  3  السني   12
  2.18  22  4  اهلاء   13
  1.89  19  1  الضاد   14
  1.09  11  4  الفاء   15
  0.99  10  2  اهلمزة  16
  0.79  8  1  اجليم   17
  0.39  4  2  الياء  18
  0.19  2  1  اخلاء   19
  0.19  2  1  الشني   20
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امليم والدال  : ( صوات األكثر استخداما يف الديوان هياألأن  : ياينيتبني من الرسم الب
اعر عشرون حرفا من وقد استخدم الّش .وهي أصوات شائعة يف الشعر العريب ) والراء

 .يف تنويع القوايف قدرته حروفا األجبدية ،وهذا يدل على 
إن للبيئة دور كبري يف تكوين شخصية الّشاعر، ويف : يف ختام هذا الفصل ميكن القول 

  .وبأسلوب منسجم  ،قاموسه اللغوي فتنوعت ألفاظه ، فجاءت متماسكة ومتينة
ى الصور وقد كانت الطبيعة املصدر األول للصور    .الشعرية ، فغرف منها الّشاعر أ

وهذا ما و اهتم الّشاعر باملوسيقى الداخلية واخلارجية فقد بناها على التصريع والتكرار،
  .أضفى على القصائد سحرا ومجاال 
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:إليها  تبعض النتائج اليت توصلأسجل أن  يف هذا البحث يطيب يل يلبعد جتوا       

 ِحتضنت مدينة دانية وكثرة  ضل موقعها اجلغرايف،، بفةاس البشِريجمموعة من اَألجن ا
ا واستقرارها السياسي وهذا  ِا َ  .ما جعلها مركز استقطاب لكثري من األندلسنيَخري

  ّ ا  ،يف أحضان البيئة األندلسيةانة عاش ابن اللب فظهرت أثار الطبيعة يف شعره واليت غذ
دائق  َ ات احل َطليوس املأنوس، وإشبيلية عروس النهر الكبري َذ انية اجلميلة، وب طبيعة دَ

اض الفيحاء َ  .فانعكس ،وصقل موهبتةته تكوين شخصييف  واسامهقد ف، الغناء والري
 .ذلك على أسلوبه وألفاظه

  اعر قد طرق أغلب املوضوعات واليت تصدرها املدح  يف الدراسة املوضوعية وجدنا الّش
وان أبرز .، ونال أسىن الرتبا ، مدح أمراء وملوك الطوائف ا بارًع اًح فشاعرنا كان مدّ 

 .الفضائل واملعاين اليت تناوهلا يف مدحه، هي نفسها اليت ترددت يف الشعر القدمي 
   طافح  يف شعر صادقدوله العبابدة  بكىف ،فيه شاعرنافقد برع أما غرض الرثاء

 .فنظم سيمفونيات حزينة تعد من أجود املراثي يف الشعر األندلسي باألسى،
  الّشاعر فنظم  يظهر كغرض مستقل، فكان متناثرا يف حماريب مدائحه، مل الغزلأما

 .يف الغزل العفيف واحلسي والغزل باملذكر
  وأسقط اعر ، فتفاعل مع الطبيعة احلية والصامتة أما غرض الوصف فقد أجاده الّش ،

العتاب (األخرى باقي األغراض فيما خيص و  .مشاعره على بعض عناصرها 
 .فتعترب من األغراض الثانوية يف شعره ) والشكوى واالستعطاف 

 من حيث  وأسلوبه وصوره اعرفيها لغة الّش  توفيما خيص الدراسة الفنية تناول
وقد مال يف بعض األحيان  .يتميز بالرقة والعذوبة  ه الذيأسلوبو البساطة والوضوح 

 .إىل التكلف يف استعمال بعض التشبيهات والصور 
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  احلديث عن موسيقى الشعر بنوعيها الداخلية واخلارجية وأثرها يف النتاج أيضا تناولنا و
: وهي نسج جتربته الشعرية لاخلليلية  البحور  اعراألديب، وقد وظف الّش 

تث  الكامل،الطويل، البسيط، الوافر، املتقارب، اخلفيف، السريع، املنسرح، ا
  .الرمل 
  :أقولوختاما  

انة الّداين، فشعره مازال يغري بالبحث والغوص  توغص مهما حبثت ّ يف شعر ابن اللب
  .فيه الكتشاف جوانب أخرى مضيئة مبدعة 

  



 

 



:قـائمة المصادر والمراجع  

 ــرمي  .حفص عن عاصم ، برواية القرآن الكــــــــــ
:ادرـــــــــــالمص: أوال  

ار، أبو  عبد اهللا حممد بن عبد اهللا بن أيب بكر الُقَضاعي  - 1 ّ اء،، ابن األب رَ يـَ لَّة السَّ ُ حسني : حتقيق احل
  .  2،1985ط  ،القاهرة ،دار املعارف مؤنس، اجلزء الثاين،

لد الثاين ،دار صادر ، شهاب الدين أيب عبد اهللا ياقوت،معجم البلدان ،احلموي - 2 بريوت  ،ا
 .1977،) ط.د(

مكتبة  ،عباس إحسان:حتقيق خرب األقطار، طار يفاملعاحلميدي، حممد بن عبد املنعم، الروض  - 3
  .1984، 2ط بريوت، لبنان،

ه حممد بن أيب نصر ،جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس، الدار املصرية  ، ميدياحل - 4 أبو عبد الّل
  ).ت.د(، )ط.د(
 .1284،) ط.د(بن خاقان ،أبو الفتح ،قالئد العقيان وجمالس األعيان،ا  - 5

إبراهيم : ابن دحية ، أبو اخلطاب عمر بن حسن ، املطرب من أشعار أهل املغرب،حتقيق  - 6
 ).ت.د(، )ط.د(وآخرون، دار العلم ، بريوت، لبنان، األبياري 
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 ملخص: 

، للكشف عن جوانب اني دّ ـــــانة الـــــــابن اللبّ يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل شعر 
 من مدح الشعرية األغراض اعر في شعره أغلب اإلبداع في شعره موضوعا وفنا ، فتناول الشّ 

فسكب مشاعره وأحاسيسه في هذه  ،واستعطاف،وشكوى  ،وعتاب، وغزل،وصف  ، ورثاء
واهتم البحث  ،على منهج الشعراء القدامى في بناء قصائده الشاعر سار وقد .الموضوعات

انة فتمثلت هذه الجوانب في اللغة واألسلوب  أيضا بدراسة الجوانب الفنية  في شعر ابن اللبّ
.والصور الشعرية واإليقاع الشـــــــعري   

 

Summary : 

This research deals with the study and analysis of Iben labbana 
addani , to reveal aspects of creativity in his poetry theme and 
art, it handled the poet in his poetry most poetic purpose of 
praise and lament, description, yarn, and reproach, and a 
complaint, and propitiation, he puted his emotions and 
feelings in these subjects. The poet walked on the approach to 
the old poets in the construction of his poems, and also 
interested in research studying the technical aspects of the 
poetry of Iben labbana addani, these aspects in language, style 
and poetic images and poetic rhythm. 


