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  شكر و عرفان
  

  .باسم اهللا والصالة والسالم على رسول اهللا خامت األنبياء واملرسلني 
لناس مل يشكر من مل يشكر ا«: صلى اهللا عليه وسلم مصداقا لقول النيب 

  »اهللا 
أشكر اهللا عز وجل الذي وفقين الجناز هذا البحث، كما أتقدم بأمسى 

على حسن " حياة معاش" ذة املشرفةستاإىل األا الشكر والعرفان معاني
وعلى ما قدمته يل من توجيهات صائبة طيلة فرتة ،شرافها على موضوعي إ

.قليل من املعلومات  ، واليت مل تبخل علي ولو بنزرإجنازي هلذا العمل  
الذين ساعدوين ساتذة أتقدم بفائق الشكر واالمتنان لأل كما ال يفوتين أن
عزاء اللذين قامسوين للوالدين األوشكري اخلاص  ث، يف اجناز هذا البح
ب العريب على ما ها كما أشكر مجيع أساتذة قسم األمتاعب احلياة وأفراح

  .قدموه يل من عون طيلة مسرييت الدراسية

  
  
  



     
 

 

 
 مقدمة 

 
 
 
 
 



 مقدمـــــــــــــة
 

 

 أ

 مقدمة:

متد تاريخيا من القرن الثاني حتى نياية القرن التاسع اليجري، حضارة ا األندلس
الثقافية والفكرية  وسائر النشاطات واآلدابفانبثق منيا تاريخ حافل بالفنون والعموم 

فييا جاورىا  األملوانطفأ بصيص  بالظممةتضيُء في سماء ُغشيت  فأصبحتوالحضارية،
من وقتيا تشع  األندلسحت ي كانت تعيش في جيالة عمياء، فأضالت األوروبية من البالد

 نورًا وعممًا.

وبما الشعر خاصة،  األندلسي األدبوبالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت 
لم  أنيا إال،  األدبيصورة عن ىذا المنتوج  ه لنا،إعطاءيمت بو ىذه الدراسات في أس

الكشف عما خفي كان ال بد لنا أن نحاول ف ،مستقال اموضوعتتناول شعر االستعطاف 
رؤى وأفكار ومبادئ عبر التركيز عمى تتبع أىم المكامن الخفية الموجودة في ىذا فيو من 

 النوع من الشعر.

عية تأتي في مقدمتيا و عديدة تتوزع بين ذاتية وموض أسباب االختيارويقف وراء ىذا 
مة في سير اىمحاولة تسميط الضوء عمى فترة  إلى اإلضافةب األندلسيشغفي بالشعر 

وىي فترة مموك  التاريخفي تغيير مجرى  اكبير  اكان ليا أثر التي و  األندلسي األدب
 الطوائف.

 ؟عطاف كغرض مستقلعد شعر االست إمكانيةالمطروحة حول  اإلشكاليةوكانت 
ودوره في الكشف  لى أي مدى يمكن تبيين البعد الداللي والجمالي ليذا النوع من الشعرا  و 

التي تميز وما ىي الخصائص الجمالية  الخفية التي تربط بين أجزاء النص؟عن العالقات 
 ؟ بيا

المنيج الوصفي التحميمي  إتباعالمطروحة  اإلشكاليةالموضوع اقتضت  ولطبيعة
لعصر مموك الطوائف  واألدبيةواالستعانة بالمنيج التاريخي في تتبع الحالة السياسية 



 مقدمـــــــــــــة
 

 

 ب

ويقف عمى تتبع مراحل تطور شعر االستعطاف عبر العصور السابقة لمعصر محل 
برازالدراسة، والفني لمكشف عن جماليات قصيدة االستعطاف  والوقوف  بعض مميزاتيا، وا 

وأبرز شعراءه، وقد تطمبت المادة العممية المجموعة لخدمة البحث أن تكون  أقساموعند 
، فكان المدخل  لآلخرخطتي في مدخل وفصمين يسعى كل منيما أن يكون مكمال 

معنى االستعطاف وتتبعو  إلىلمعصر، وعرضت فيو  واألدبيةكوصف لمحالتين السياسية 
ذي جعمتو دراسة لشعر االستعطاف في ال األولعبر العصور السابقة لو، ثم كان الفصل 

 عصر مموك الطوائف وأقسامو، وأبرز شعراءه.

جماليات ىذا النوع من الشعر فتحدثت  أما الفصل الثاني الذي أفردتو بالحديث عن 
الشعرية ) البيانية ، البديعية(، كما عرضت فيو عن بناء القصيدة كما تحدثت عن الصورة 

لحديث عن استميام الشعراء لمتراث، وقد كان اعتمادي في لموزن والقافية ، ثم ختمت با
أىل الجزيرة البن بسام الشنتريني، ونفح  عمى : الذخيرة في محاسن األولىالبحث بالدرجة 

وعمى  اآلبارالرطيب لممقري التممساني، والحمة السيراء البن  األندلسالطيب من غصن 
ثراء بحثي ىذا ومنيا :  أيضاالمراجع  وقد زادت بعض،لشعراء ىذه الفترة  الدواوينبعض 
من الفتح حتى سقوط  األندلسيلعبد العزيز عتيق والتاريخ  األندلسالعربي في  األدب

البحث،  إثراءغرناطة لعبد الرحمن عمي الحجي وغيرىا من الدراسات التي ساىمت في 
" لسياألند" االستعطاف في الشعر ة منيا" كما اعتمدت عمى بعض الدراسات السابق

نقول أن الباحث قد واجيتو بعض العقبات  وأخيرا " لـ محمد جاسر"الطوائفعصر مموك 
 ترتيبيا.لأن المادة العممية مبثوثة في أميات الكتب وتتطمب تركيزا  ىي

أتقدم بالشكر  أشكر اهلل عزَّ وجلَّ الذي وفقني إلنجاز ىدا البحث، كما وأخيرا
 وتوجيياتيا ونصائحيا القيمة. صبرىامشرفة " حياة معاش" عمى ال لؤلستاذة
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  ىـ ( 484ىـ 244)مالمح الحياة السياسية واألدبية في عصر مموك الطوائف:  -1

ىـ( إيذانا  999كان ُحَكُم عبد الرحمان الممقب بـ ) شنجول( لألندلس عام )       
وطمعو فيما بقي لمخميفة  ،تصرفاتو السمطة، وذلك لسوء إدارتو وحماقةبالضعف وتراجع 

أن يستأثر لنفسو بالسمطة الشرعية في الدولة، أي  األموي من السمطة الروحية، وأراد 
  (1) وىو ما يعرف بعيد الفتنة.،بالخالفة نفسيا، بعد ما تنازل لو الخميفة ىشام بالحكم 

الباقية من العصر األموي باألندلس فقد شيدت العديد من االضطرابات أما الفترة  
لصقالبة والعرب، مما أدى إلى التي أدت إلى الصراع بين العناصر المختمفة كالبربر وا

م (وتم عزل آخر خمفاِئَيا 1391 -ىـ 244انقسام الدولة واضطرابيا إلى أن سقطت سنة ) 
ولقد نتج عن سقوط الدولة األموية أن  ؛(2) الخميفة ىشام الثالث الممقب بـ ) المعتمد باهلل(

ل أمير القوة، وانتقل كَتًة في المساحة و انقسمت األندلس إلى دويالت صغيرة متنازعة متفاو 
جديدا ُعِرف بعصر مموك  اوأعمن نفسو ممكا عمييا، وبيذا دخمت البالد عصر  ،بناحيتوِ 

  (3) الطوائف.

قامت في األندلس خالل ىذه الفترة العديد من الدويالت اختمفت عددا من زمن  
ور كما اختمفت جنسا ومن ىذه الدويالت نذكر: مممكة قرطبة والتي حكميا بن ،آلخر

جيور، ومممكة إشبيمة التي حكميا بنو عباد ومممكة سرقسطة والتي حكميا بنو ىود، 

                                                 
في تاريخ المغرب واألندلس، دار النيضة العربية، ) د ط(، بيروت، لبنان، ) د ت (،  أحمد مختار العبادي:ينظر: –( 1)

 . 052ص 
 . 052المرجع نفسو، ص  –( 2)
، دمشق، 1لمنشر، طان عمي الحجي: التاريخ األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار القمم عبد الرحم :ظرين –( 3)

 .  303، ص1992سوريا، 
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يري، ومممكة غرناطة والتي حكميا بنو ز ومممكة طميطمة التي حكميا بنو ذي النون 
  (1) إضافة إلى العدد من الدويالت األخرى.

سمطة وقد قامت بين ىذه الدويالت العديد من الحروب وذلك راجع إلى ضعف ال
ض ما جعل بعوفساد إدارتيا وانحالل أجيزتيا التنفيذية من الجيش والمالية،  ،المركزية

عمى ما  ليتطمع ما جعل الفرصة تسمح لمعدو المتربصمموكيا يتخاذلون أمم اإلفرنج، 
 . (2)وتياون وتخاذل وصراع أصاب المسممين من ُضْعفِ 

تقتصر عمى تقسيم أرض  أن مصيبة الطوائف لم » حسين مؤنسويؤكد الدكتور  
األندلس إلى دويالت صغيرة مستضعفة، بل إن ىذه األقسام المستضعفة كانت تجاور 

 -إمارات نصرانية عاشت دائما تحت خالفة قرطبة، وكانت حياتيا إلى ذلك الحين شظنا
فما كادت ترى أراضي المسممين إلى جوارىا بدون حماية حتى انقضت عمييا ووسعت 

ابيا، وتحولت من إمارات تكافح لمبقاء إلى ممالك تعمل عمى توسيع أراضييا عمى حس
  (3)«رقعتيا، وتطمع في اإلستيالء عمى بقية شبو الجزيرة

أعينيم إلى فتطمعت  ،موا عدوىمو من ىنا شعر األندلسيون أنيم لن يستطيعوا أن يقا 
س في موقعو وتم اإلنتصار الباىر عمى ألفونسو الساد ،دتيمجنالمرابطين فجاؤوا إلى 

ن استمرار ىـ(، غير أ 279)الزالقة الشييرة باإلشتراك مع بعض مموك الطوائف سنة 
بسط سيطرتو عمى األندلس سنة ) إلى   تاشفينر دفع بيوسف بن ىؤالء المموك في التناح

                                                 
. وينظر: عمر إبراىيم توفيق: الوافي في تاريخ األدب األندلسي، دار غيداء لمنشر، 355: ص بقالمرجع السا –( 1)

 . 111، ص 0210، عمان، األردن،ن 1ط
 . 101عمر إبراىيم توفيق: الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس، ص  –( 2)
 . 10، ص 1912، القاىرة، مصر، 1حسين مؤنس: معالم وتاريخ المغرب واألندلس، دار المستقبل، ط  –( 3)
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 عددا منيم واستمر حكم يوسف بن تاشفينىـ( وخمع مموك الطوائف جميعا وأسر  282
  (1) ىـ(.033نة ) لألندلس حتى وفاتو س

استرداد وحدتيا وتماسكيا كما كانت أثناء حكم  لم تتمكن األندلس من ذلك الحينو  
صراع السياسي الديني مع بل بدأت سمسمة طويمة من ال؛عبد الرحمان الثالث ) الناصر( 

مراتيم حتى أفضى ذلك إلى ضياع ومأتعرضت خالليا لمكثير من حمالتيم  النصارى،
وغيرىا في  وسقطت إشبيمية ،ىـ(636منسية سنة )فسقطت ب ،ندلسية تباعاأكثر المدن األ

ىـ( وسقطت طميطمة 646) شالة وخايمي األول ممك أراجون سنة يد فرديناند الثالث ممك فت
ىـ( حتى أصبحت الرقعة األندلسية محصورة 477في يد ألفونسو السابع، ولم ينقض عام )

  (2) في مممكة غرناطة وحسب.

لرغم من اضطراب الحياة السياسية في األندلس خالل تمك الحقبة فقد وعمى ا 
)         الفتنة تيار األدب خمد فترة في عصر  لحياة األدبية نيضة واسعة، كون شيدت ا
إذا ( ىـ488 -ىـ 244إال أنو عاد من جديد بحمول عصر الطوائف ) ؛ىـ( 244 -ىـ 999

واسعا، وكان لشاعرية المعتضد وابنو المعتمد ازدىر الشعر في بالطات األمراء ازدىارا 
لدييم العديد من الشعراء، وتعددت أسماء األدباء، فاجتمع  ،األثر الكبير في حركة الشعر

اتو، وكثرت دواوين اإلنشاء وتكاثرت المراكز األدبية، وكثر الممدوحون وحماة األدب ورع
 .(3)وأقوى وأصبحت المنافسة أشد ،الشعراءو الكتاب و الوزراء  وتعدد

وذلك لتشجيع واستقطاب الشعراء عن ؛اىتم مموك الطوائف بعقد المجالس األدبية 
طريق اغداق الجوائز عمييم لرفع مكانة دوليم سياسيا وثقافيا أمام نظرائيم من المموك 

                                                 
، 1ينظر: أشرف محمود نجا: قصيدة المديح قضاياىا الموضوعية والفنية " عصر الطوائف"، دار الوفاء، ط –( 1)

 .11، ص 0223القاىرة، مصر، 
 . 10المرجع نفسو، ص  –( 2)
 . 052أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب واألندلس، ص  –( 3)
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أنو ،الشعراء بمع بو لما رآه من منافستيم في امداحو  أن أحد »اآلخرين حتى قيل:
ا إال بمئة دينار، وأن المعتضد لشيرتو وىيبتو كمفو أن يمدحو حمف أن ال يمدح أحد

وكان لمجالس األنس التي تعتقد في بالطات المموك  ،(1)«فأبى حتى يعطيو ما اشترط
والقصور التي يتخمميا مناظرات أدبية أثر في دفع الحركة الشعرية والنقدية، وكانت العامة 

 –لعصر العديد من الشعراء منيم: ابن زيدون يشاركونيم اإلىتمام بالشعر وبرز في ىذا ا
 ؛ابن عمار... وكان لممرأة دورىا الميم في الحياة األدبية أيضا -ابن وىبون –ابن عبدون 

وُكنَّ عمى وجو العموم يثقفن ،فقد كثر عدد اإلماء والجواري في القصور ودور األغنياء 
ولم يكن  والغناء والموسيقى،كرواية الشعر  تساعدىن عمى أداء واجباتين ،ثقافة خاصة

من الشاعرات وفي طميعتيم  اين عدديفتعميم النساء المواتي برز  عمى األغنياء يعممون
ولقد عبر ىؤالء الشعراء في شعرىم عن مزاج عربي جديد قد والدة بنت المستكفي. 

بداع استقرت مالمحو في ىذه البيئة الجديدة مما كان عميو أثره البالغ في توجيو فعل اإل
   (2)الشعري لدييم

  

 :مفيوم االستعطاف لغة4

 .لغة: أ

ا طفً عَ  – عطفُ يَ  -فَ طَ " االستعطاف" من مادة الفعل الثالثي " عطف" نقول عَ  
  (3).«أي بمعنى يثنييا » ونجد لو أكثر من معنى كقولنا " يعطف الرجل الوسادة"

                                                 
، 1فح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الكتاب العربي، طالمقري: ن –( 1)

 . 101، ص 0، ج1991بيروت، لبنان، 
 . 101عمر ابراىيم: الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس موضوعاتو وفنونو، ص  –( 2)
 . 1991، بيروت، لبنان، 1ود، دار الكتب العممية، طالزمخشري: أساس البالغة، تحيق: محمد باسل العيون الس –( 3)
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أي بمعنى يحمي  "الرجل َعطَّاف و عطوفٌ وجاء في لسان العرب إلبن منظور " 
  (1)المنيزمين، وتعاطفوا أي بمعنى: عطف بعضيم عمى بعض

وجاء في كتاب العين لمخميل بن أحمد الفراىيدي " انعطف الشيء إنعاج، انعطفُت،  
  (2)أي انصرفُت".

  (3)أمو"تر عمى البؤ ف فُ طِ عْ ورد في القاموس المحيط " الناقة تَ  

ُت عميو " " بمعنى: أشفقُت فْ طَ قولنا " عَ كما دل مصطمح " عطف" عمى الرحمة مثل 
  (4)عميو".

  (5)اهلل قمبو أي بمعنى: " جعمو رحيما" فَ طَ وعَ 

 : اصطالحا -4

أو بنسب قميمة فإذا  متفاوتة  ورد مفيوم االستعطاف في المصادر القديمة بتعاريف 
 أردنا أن نعرفو نقول:  

تمالو القموب وطمب العفو وىو نوٌع من ذلك الشعر الذي ينظمو الشاعر بنية اس
   (6) وسماحة المستعطف.

ألنو ييتم  ؛وكما ربطُو البعض بالحياة ،كما َقَرَن البعض اإلستعطاف باالعتذار 
  (7) بتصوير مختمف جوانبيا.

                                                 
 . 052، مادة عطف، ص 9،مج 1952، بيروت، لبنان، 1ابن منظور: لسان العرب،دار صادر لمنشر، ط –( 1)
 .  0223، بيروت، لبنان، 1الخميل بن أحمد الفراىيدي: العين، تحقيق عبد المجيد ىنداوي،دار الكتب العممية، ط –( 2)
 . 1213، ص 1992، بيروت، لبنان، 5يروز أبادي: القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، طالف –( 3)
  .1212المصدر نفسو، ص  –( 4)
 . 122، ص 1921، بيروت، لبنان، 1المنجد األبجدي: المؤسسة الوطنية، دار المشرق، ط  –( 5)
 . 121(، ص ، بيروت، لبنان، ) د/ ت1بوليسة، طحنا الفاخوري: الجامع في تاريخ األدب العربي المكتبة ال –( 6)
 . 032، ص 1912، بيروت، لبنان، 0عبد العزيز عتيق: األدب العربي في األندلس، دار النيضة العربية، ط –( 7)
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لكن إذا تتبعنا مسار ىذا الفن نجد أنو لم يْخُل عصٌرا من العصور األدبية إال وقد  
قد نمى وازدىر  ،اف، ولكن بحمول عصر الطوائف فإنونبغ شاعرا أو أكثر في اإلستعط

كان االستعطاف نتيجة لطبيعة وجود  دوق »يقول أحمد ىيكل  يعود إلى ما أقرهوذلك 
   (1).«كثير من الضحايا السياسيين في تمك الفترة

كالمدح  ،وأحيانا نجد أن الشاعر يجمع بين االستعطاف وأغراض أخرى 
لينالو العفو وغفران  ،التأثير في الشخص الُمسَتْعَطفْ  والشكوى... وكل ىذا من أجل

 .  (2)الذنب

ِلُيِضلَّ  ثَاِنَي ِعْطِفوِ  ﴿:تعالى  ووردت كممة " عطف" في القرآن الكريم وذلك في قولو
نى: الوًيا بمع (3) ﴾َوُنِذيُقُو َيْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب اْلَحِريِق  َعن َسِبيِل المَِّو َلُو ِفي الدُّْنَيا ِخْزيٌ 

  (4) ُعُنَقُو.

كما دلت ىذه الكممة بمعنى الشفقة والرحمة والحنان وذلك ما نممسو في قول  
 ةً ائَ ، مِ رَض األَ وَ  اِت وَ مَ السَ  قَ مَ خَ  مَ وَ يَ  لَّ جَ وَ  زَّ عَ  وُ المَّ  قَ مَ خَ  »صمى ا عميو وسمم  الرسول

ى مَ ا عَ يَ ضُ عْ م بَ ائِ يَ البَ ا وَ ىَ دِ لَ ى وَ مَ عَ  ةُ دَ الِ الوَ  فُ طُ عْ ا تَ يَ يْ ، فِ ةٍ مَ حْ رَ  ضِ رْ ي األَ فِ  لَ عَ جَ ، فَ ةٍ مَ حْ رَ 
ا اُ يَ مَ مَ كْ ، أَ ةِ امَ يَ القِ  مُ وْ يَ  انَ ا كَ ذَ إِ ، فَ ةِ امَ يَ م القِ وِ ى يَ لَ إِ  ينَ عِ سْ تِ ا وَ عً سْ تِ  رَ خَ أَ )...( وَ  ضٍ عْ بَ 
  (5).«ةمَ حْ الرَّ  هِ ذِ يَ بِ 

                                                 
، القاىرة، مصر، ) د/ ت(، ص 12أحمد ىيكل: األدب األندلسي من الفتح حتى السقوط، دار المعارف، ط  –( 1)

012 . 
 . 120الجامع في تاريخ األدب العربي، ص  حنا الفاخوري: –( 2)
 . 29الحج : –( 3)
 . 051ابن منظور، لسان العرب،ص  –( 4)
، ص 0محمد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر ، ) د ط (، ج –( 5)

1235 . 
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َمَثُل المؤمِنيَن  »: ممصمى ا عميو وسقولو  " فيفَ طَ " عَ  وردت لفظة دكذلك ق 
 وُ ى لَ اعَ دَ عضوا تَ  ى منوُ كَ ا اشتَ احد، إذَ د الوَ سَ ل الجَ ثَ فيم كمَ اطُ عَ وتَ ميم َ احُ ترَ ادىم وَ وَ في تَ 

  (1)«ىمَ ر والحُ يَ د بالسَ سَ الجَ  ائرَ سَ 

 وىنا تدل عمى الرحمة والتعاون بين الناس.  

 /تتبع االستعطاف عبر العصور4

 : العصر الجاىمي -أ

في الشعر  االعتذار"شكل مالمح شعر اإلستعطاف أو ما يعرف بـ " بدأت تت
 لمنعمان بننظميا استعطافا "  ،الجاىمي فيما قدمو الشاعر النابغة الذبياني من قصائد

حاسدين الذين أخذوا يتربصون بو عميو بفعل الوشاة ال ممك الحيرة بعدما انقمب المنذر"
لغساسنة بكنف تحقق ونزل الشاعر في بالط ا دوه عن بالط المناذرة، وكان ىذا ماليبع

  (2) ر فمدحو ومدح أخاه ونال منيما الجوائز القيمة.عمر بن الحارث األصغ

خيمتو وعطفت عميو قمبو استسمت سوقد اعتذر النابغة لمنعمان بن المنذر بقصائد  
 ومن جيد ما قال في االعتذار:  ،وحل عنده في منزلتو األولى

 ك لمتني أنّ  أتاني أبيُت المعن

 بيا وأنصُب  وتمك التي اىتم من                     

 فبُت كأن العاِئداِت فرْشَتِني 

 ُب ـــَىَراًسا، بو ُيعَمى ِفَراِشي وُيْقشَ                     

 َحمْفُت، َفَمْم َأْتُرك ِلَنْفِسَك َرْيَبًة 
                                                 

 . 1030ص  :السابقالمصدر  –( 1)
، ص 1992، بيروت، لبنان، 0ن، شرح وتعميق، حنا نصر الحتي، دار الكتاب العربي، طالنابغة الذبياني: الديوا –( 2)

10 . 
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 ُب ـــوليس وَراء اهلل لمَمرِء َمْذىَ                        

 َكنَّي بالَوِعْيِد، َكأنَِّني فال َترْ 

 ، ُأْجَرُب *إَلى الَناِس َمطمُي ِبِو الَقارُ                       

 َفِإْن ُأْك َمظُموًما،َفعْبٌد َظممُتُو 

ْن                      ()الطويل (1)بُ َتُك َذا ُعْتبى، َفِمِثُمَك يْعتِ َواِ 

و مما ُنِسَب إليو من مماالة دة أن يثبت لمممك براءتوقد حاول الشاعر في ىذه القصي 
ومثل ىذا  ،فأقسم لو أنو بريٌء وليس وراء اهلل من مستعان يستعين بو المرء ،ساسنةالغ

 . (2)القسم العظيم حري بأن ال يترك في نفس الممك ريبة

و من إنما ى؛ويؤكد النابغة أن الخيانة التي تنسب إليو والذنب الذي يتيم بارتكابو  
 تمفيق الوشاة وكيد الحاقدين وال نصيب لكل ذلك من الصحة يقول: 

 َأَتاَك أمُرٌؤ مْسَتْبِطٌن لي ِبَغَضًة 

 ٌع ــافِ َلُو من َعُدِو، ِمثل ذلك شَ                         

 َكاِذٌب ، جيِ َقْوٍل ىميِل النسيَأَتاَك 

 ىو َناِصُع ولَم َيْأِت بِالَحِق الِذي                         

 َأَتاَك ِبَقْوٍل َكْم َأُكْن ألَقْوَلُو 

 (الطويل ) (3)ِفي َساْعدّي الَجَواِمعُ  َولَم ُكْبَمتْ                       

                                                 
 . 03النابغة الذبياني: الديوان، ص  –( 1)
 02المصدر نفسو ص، –( 2)
 القار:البعير األجرب*
 . 102النابغة الذبياني: الديوان، ص  –( 3)
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احية من األرض مميدة ويؤكد النابغة لمنعمان أن األمر ال يعدو كونو وجد ن 
خوانا كمما قصدىم ق ألن ،بيافقصدىا والذ  وأن عمميم  ،بذلوا لو أمواليمربوه و فييا مموكا وا 

يقربيم وينعم عمييم، فيشكرون لو  الذين ىذا ال يختمف عما يفعمو الممك النعمان باألقوام
وفي ىذه األبيات إشارة . (1)يعة دون أن يعتبرىم مذنبين في حقو عمى شكرىم لوصن

فقد إنما ىو مدحو لمغساسنة ولذلك  ؛واضحة عمى أن سبب نقمة النعمان عمى النابغة
وأنو أصبح مفردا يمشي بين  ،استدرار عطف النعمان فوصف شَقاَءُه بعدما غضب عميو

  (2) الناس منبوذا كأنو بعير أجرب طمي جمده بالقطران.

فيزعم لو أن اهلل أعطاه ،الشاعر عميو بالمديح ما يناسب كبرياءه وسمطانو  يثم يني
 منزلة يتخاذل من إدراكيا باقي المموك يقول: 

 َتَر َأنَّ اهلل َأْعَطاَك ُسْوَرًة  َأَلمْ 

 َترى ُكّل َمْمٍك ُدْوَنَيا َيَتَذْبَذٌب                      

 َحَمْفُت، َفَمْم َأْتٌرك ِلَنْفِسَك ِرْيَبًة 

 وليَس وَراء اهلِل لممرِء َمْذَىبُ                      

 و الُمُموُك َكَواِكُب  َفِإَنَك َشْمٌس 

  (الطويل )(3)ْم َيْبُد ِمْنُيَن َكْوَكبُ ِإَذا َطَمَعْت ل                     

ن تصفح فمثمك من  وفي األخير يقول لو: لك األمر كمو فإن تظممني فأنا عبدك وا 
 يصفح ويغفر. 

                                                 
 . 103، ص 0221، الجزائر، 0اىمي"، دار مدني لمنشر، طعروة عمر: حياة العرب األدبية " الشعر الج ينظر:–( 1)
 . 102المرجع نفسو، ص:  –( 2)
 . 05النابغة الذبياني: الديوان، ص  –( 3)
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ياتو وىكذا ظل النابغة يرسل إلى النعمان بن المنذر ممك الحيرة قصائد من اعتذار  
وتوالت اعتذارياتو عمى النعمان فعفا عنو  ،مما كان ليتبرأ مما رمي بو ويعتذر ؛الرائعة

وعاد إليو، وكان بذلك قد أضاف إلى أنغام الشعر العربي لونا جديدا لم يكن معروفا من 
  (1) قبل وفن االعتذار.

 : العصر اإلسالمي -ب

كانت العرب أمة وثنية تعبد األصنام، وتستحل الربا، وتنتشر بينيا الموبقات، فمما 
سالم وأمر بعبادة اهلل وحده، ونبذ عبادة األصنام ونيى عن الفواحش، ما ظير جاء اإل

بالرفض من قبل المشركين واتيموا  صمى ا عميو وسمممنيا وما بطن، قوبمت دعوتو 
  (2) والسحر وبأنو شاعر. بالكذبصمى ا عميو وسمم  النبي

هلل عميو وسمم، فكان إن ما كان يكنو المشركون من مواقف معادية لمرسول صمى ا 
ما أن سمحت فرصة لشاعر إال ونيض ييجوه، لكن ما بدر منيم بعد الفتح كان مخالفا 

، إذا اتجو الشعراء إلى الرسول صمى اهلل عميو سمم مستعطفين لمرسول قبمو لما صدر
" الذي ضاقت بو بما رحبت بعدما وجد عب بن زىيركنجد الشاعر " مى ا عميو وسمم ص

 دمو يقول: صمى ا عميو وسمم دا بعدما أىدر الرسول نفسو وحي

ن طالت َسالَمتُو  ُكلُ   ابن أنثى وا 

 يوما عمى آلِة حدباء محموُل                         

 رسول اهلل أوعدني ُنِبَئُت أن 

 والعفو عند رسول اهلِل مأمول                     

                                                 
 . 105عروة عمر: حياة العرب األدبية " الشعر الجاىمي "، ص  –( 1)
، ص 0212، القاىرة، مصر، 1ر، طبسيوني عبد الفتاح فيود: قراءة في النقد القديم، دار المختار لمنشينظر:   –( 2)

53 . 
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 ميالَّ ىداك الذي أعطاك نافمة الـ 

 (البسيط ) (1)قرآن فييا مواعيٌظ وتفصيلُ                               

ىذه القصيدة تركت بعض اآلثار النفسية  صمى ا عميو وسممع الرسول ما سمعند 
وما قام بو مع الشاعر " كعب بن زىير" بعد إنياءه  ىذه صمى ا عميو وسمم في ذاتو 

قال الشاعر من مرحمة الخوف إلى مرحمة لقصيدتو حيث قام وكساه بردتو ومن ىن ثم انت
  (2)قد قبل عذر كل من اعتذار إليو صمى ا عميو وسمم  العفو، لذلك قيل أن الرسول

ىـ( بسبب  20طيئة ) توفي اهلل عنو قد سجن الحأن عمر رضي  أيضا ما رويو  
الشاعر أن يقدم بعض قضاه في السجن، حاول ىجائو لمزبرقان بن بدر، وبعد أمد 

 بيات اإلستعطافية لعمو يمين قمب عمر رضي اهلل عنو فيطمق سراحو يقول: األ

 بذي َمَرٍخ  َماَذا َتُقوُل أٍلَْفَراخٍ  

 ُزْغَب الَحَواِصٍل اَل َماٌء َواَل َشَجُر                   

 َأْلَقْيَت َكاِسَبُيْم ِفي َقْعٍر ُمْظَمَمٍة 

 ُم اهلِل َيا ُعَمُر َفاْغِفْر َعَمْيَك َسالَ                   

 َأْنَت اإِلَماُم اْلذي ِمْن بْعِد َصاِحِبِو 

 (البسيط) (3)َأْلَقْت إَلْيَك َمَقاِلْيُد النَُّيى الَبشرُ                   

                                                 
 .52،ص1991الديوان،تحقيق:عمي فاروق،دار الكتب العممية،دط،بيروت،لبنان،كعب ابن زىير:  –( 1)
 . 12اىرة، مصر، ) د.ت(، ص ، الق1اإلسالمي"، دار المعارف، ط تاريخ األدب العربي " العصر شوقي ضيف: –( 2)
، ص، 1121، بيروت، لبنان، 1شرح: أبي سعيد السكري، دار صادر، ط الحطيئة جرول بن أوس: الديوان، –( 3)

122 ،125 . 
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طيئة حالو وحال صغاره تصويرا دقيقا ومؤثرا، مما جعل عمر رضي لقد صور الح 
و عن الخطيئة ويطمق سراحو بعد أن أخذ اهلل عنو يبكي عند سماعو البيت األول، ثم يعف

 عميو المواثيق بأن ال يعود إلى اليجاء. 

 اصمى ىـ( شاعر الرسول 02فيذا حسان بن ثابت األنصاري الخزرجي ) ت  
مستعطفا ومعتذرا عما صدر منو  رضي ا عنياأنو وقف بين يدى عائشة  ،عميو وسمم
األبيات بعد أن برءىا اهلل عز وجل، فيقدم بعد أن رماىا باإلفك فجاءت ىذه  ،في حقيا

 حسان ىذه األبيات عمو ينال عفو و رضى عائشة رضي اهلل عنيا يقول: 

 َبٍة        َو ُتْصِبُح َغْرَثى ِمْن ُلُحوِم الَغَواِفِل ـَحَصانُّ َرَزاُن َما ُتَزنُّ ِبِري

 ِل ـُيَدى َو الّمكُرَماِت الَفَواضِ َنِبُي ال       َحِمْيَمُة َخْيَر النَّاس ديًنا َوَمَنِصًبا 

 ِل ـاطِ ـْوٍء َوبَ ـَيا       َوَطيََّرَىا ِمْن ُكّل سُ ـَيَب اهلُل ِخَيمَ ـَذَبٌة َقْد طَ َـ ُمي

 ِمي ـي ِإَليَّ َأَنامِ ـاَل َرَفَعْت َسْوطِ ـَفِإْن ُكْنُت َقْد ُقْمُت الذي َفَتَزَعْمُتُم       فَ 

 (الطويل )   (1)*لِ ـرِئ ِبَي َماحـْوُل ِإمَـ ُو قـَوَلِكنَّ       *طٍ ِـ ِباَلئ ِإّن الِذي َقْد ِقيَل َلْيَس ـف

بالحد وزعم أن  وسمم صمى ا عميوفي شيء ُنِفَذ فيو حكم الرسول  اعتذر حسانف 
 ذلك قول إمرئ ماحل أي مكايد. 

من قبل في  ناك اشيد الشعر في ىذا العصر تنوعا وتطورا عم: العصر األموي -ج
وذلك نتيجة عودة الروح العصبية بأشد مما كانت  ؛العصرين الجاىمي وصدر اإلسالم

عميو في العصر الجاىمي، كذلك بفضل بواعث سياسية واجتماعية طرأت عمى المجتمع 

                                                 
، ص 0222، بيروت، لبنان، 1حسان بن ثابت األنصاري: الديوان، تحقيق: عبد اهلل سنرة، دار المعرفة، ط –( 1)

020- 023 . 
 بيا ُألصقَ *ماحل:مكايد    *الئط:
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في ىذا العصر،وكان ليذه الحركات دورا في بروز العديد من الشعراء في بيئات مختمفة 
  . (1)ذاىب أدبية مختمفةوليم نزعات سياسية وم

الذي  ؛وبما أن الشعر قد ازدىر عامة وبالخصوص شعر اإلستعطاف واالعتذار 
رق فأتي كان ييدف من خاللو الشعراء إلى طمب الصفح والعفو عنيم، فيذا أعرابٌي قد س

فمما سمعت أمو بيذا الحكم ذىبت األمير  ،فأمر بقطع يده "وان" عبد الممك بن مر بو إلى 
م عميو الحد، مما جعل لكن األمير أبى إال أن يقي ،طفو ليغفر لو ذنبوالمؤمنين لتتع

 لشاعر يقول:ا

 ْيُذَىا يدى يا أمير المؤمنين ُأع

 ِبَعفوَك أن َأتِمَقى َمَكاًنا ُيِشْيُنَيا                             

 يَبًة ا و كاَنْت َحبِ وال َخْيَر ِفي الّدْنيَ 

 (الطويل) (2)إّذا َما ِشَمالي َفاَرَقْتَيا َيِمْيُنَيا                           

 ىذه األبيات عفا عنو. -بن مروان عبد الممك -وبعد ما سمع  

كان لصا حاذقا أباح  "عبيد بن أيوب العنبريوما روي أيضا أن شاعرا يدعى "  
ألرض وأنس بالوحوش لما عمم بإقامة الحد عميو وكتب األمير دمو فيرب في مجاىل ا

 إليو يقول: 

 أوَسْل حقيقِة أِذقني َطْعَم الَنْوِم 

ْل َبَناِنَيا.                              َعَميَّ فإن قامت َفَفصَّ

                                                 
، 0221ح: محمد حسين األعرجي، دار موفم لمنشر، ) د ط(، الجزائر، ينظر: أبو الفرج األصبياني: األغاني، ت –( 1)

 . 3213، ص 1ج
 .131،ص 0،ج0229،البميدة ،الجزائر، 1ابن عبد ربو: العقد الفريد ، تحقيق:محمد التونجي،دار المدارالثقافية، ط–( 2)
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 َخَمْقُت ُفَؤادي فاسَتطاَر فأصبحْت 
 اِمَيا َتر  رامى ِبَي البْيُد الِقَفارُ تَ                           

نَّ َعْفَوَك    ِإَن َعْفوتَواِ 

  (1)َكالَقَمِر الُمِضيُء ُيِضيُئ َلَياِلَيا                          

 (الطويل)                                                                                  

 فمم سمع الحجاج ىذه األبيات عفا عنو.  -

يعد العصر العباسي من أطول العصور زمنا وأثراىا شعرا، : سيالعصر العبا -د
وكان أزىى عصور اإلسالم. وصفحاتو المشرقة من أنصع الصفحات في التاريخ السياسي 

، وقد اختمفت دوافع االستعطاف في ىذا العصر بين محكوم عميو بالموت وآخر (2)واألدبي
تميم أن رجال يدعى " ىذا العصر  سارق ينتظر الحكم عميو، وما صدر من ىذا النوع في

وأمر  ،بعد ما طال بو طيشو لمعقاب المعتصم"َلَما بمغ من سخط األمير "  *"بن جميل
  األمير بقطع رأسو ىا ىو يطمب العفو والرحمة منو يقول: 

 أرى الموَت بين السيف والنطع َكاِمَنا 

 مفُت ـني من حيث أتُـ يالحظ                               

 مي ـوم قاتـك اليـني أنـوأكبر ظ

 وأُي امرٍئ مما قضى اهلُل ُيْفِمُت                              

 ومن ذا الذِي يدلي بعذٍر و حجٍة 

 ؟  تُ و سيف المنايا بين عينيو ُمَصمَ                             
                                                 

 . 133ص  المصدر السابق:–( 1)
 115، ص 0ج المقري:نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، –( 2)

 أحد الشعراء الصعاليك اتخذ المصوصية مينة لو. *شاعر من بني تميم
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نـعي أن أموما جز   ني ـوت وا 

 وقُت يٌء مُ ـوت شـمم أن المـألع                         

 بيٌة قد تركتيم ـولكن خمفي ص

 رَة تتفتُت ـسـادىم من حـوأكب                        

 بطٍة ـغِ افضين بِ خفإن عشت عاشوا 

ن ِمُت ُمو                             (الطويل)  (1) تو.أذود الَرى عنيم وا 

السيف العذل اذىب فقد  فمما سمع المعتصم ىذا قال: كاد واهلل يا تميم أن يسبق 
 غفرت لك الصبوة، وتركتك لمصبية. 

يره. ومن ىو استعطاف الشاعر لغ ظير في ىذا العصر نوعا آخر من االستعطاف 
عمييم فأتى بعضيم  يرَ غِ سيف الدولة لبني كالب، وكان قد أُ ذلك استعطاف أبو الطيب 

ل في قصيدة لو مشيورة إلى أبي الطيب يسألو أن يذكرىم لو في شعره ويشفع فييم، فقا
  يخاطبو: 

 َق ِبْالَجاِني ِعَتاُب فْ ْم      َفِإنَّ الرِ ِـ ْوَلى َعَمْييـَتَرَفق أيَّيا المَ 

 ابوا ـائبٍة َأجَ ـاُنوا      ِإَذا َتْدُعو ِلنَ ـْيُدَك َحْيَث كَ ـَفِإَنُيْم َعبِ 

 ِطُئوا َفَتاُبوا َوَعْيُن الُمْخِطِئيَن ُىْم َوَلْيسُوا       ِبَأَوِل َمْعَشٍر خُ 

 َوَىْجُر َحَياِتِيْم َلٌيْم َعَذاُب   َحَياَتُيْم َغَضْبَت َعَمْيُيْم     َوَأْنَت 

 (الطويل)  (2)َت َأَياِديَك الَبَواِدي       َوَلِكن ُرَبَما َخَفَت الَعَوابُ َـ َوَما َجِيم

                                                 
 . 133ابن عبد ربو: العقد الفريد، ص  –( 1)
إبن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل،  –( 2)
 . 21، ص 19191، بيروت، لبنان، 5ط
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يرة أىل الحَأَبا قابوس وىو من  أن الشاعر العقد الفريدوما أورده أيضا صاحب  
جعفر البرمكي صنع أبي قابوس أبياًتا وأنشدىا لى البرامكة، فمما أوقع الرشيد، بمنقطعا إ

 الرشيد يشفع عنده لمفضل بن يحي يقول:

 اُم ـُك الُيمَ ـِمَيَن اهلِل َىْب َفْضَل بن َيْحَي       ِلَنْفِسَك أيَُّيا الَممِ أَ 

 َو َقاُموا  ِـ َوَقْد َقَعَد الُوَشاَة ِبي     ْنُو   ـَوَما َطَمِبي ِإَلْيَك الَعْفَو عَ 

                  (الوافر)  (1)ْيٍر      َفإْن َتَم الّرَضا َوَجَب الِصَيامُ ـَنَذْرُت َعَميَّ ِفيِو ِصَياُم شَ 

 : في العصر األندلسي السابق لمموك الطوائف -ه

ما  ،العامرية كثر شعر االستعطاف في ىذا العصر وخاصة خالل فترة الحجابة 
دفع بالحكام إلى انتياج سياسات طبعتيا القسوة والتعسف واإلستبداد تجاه العامة أو 
الخاصة ) الوزراء(، وكان ممن أبدع في ىذا النوع من الشعر " الحاجب المصحفي" توفي 

من  "المنصور بن أبي عامربعد ما تم عزلو من الحجابة من قبل "  .ىـ( 974ت) 
حق أبناءه م (" وأمر بالقبض عميو وصادر أموالو وال 978ىـ / 937الحجابة سنة )
 :كتبيا إلى الخميفة يسألو العفو يقول يقول في إحدى قصائده التي ،وصادر أمواليم

 َىْبنِي َأَسَأُت َفَأْيَن الَعْفَو والَكَرُم 

 َوَك اإلْذَعاُن و الَنَدُم ـي َنحْ ـِإْذ َقاَدنِ                         

 َخْيَر َمْن ٌمَدْت اأَلْيِدي ِإَليِو َأَما َيا 

 َدَك الَقَممنيـْ اُه عِ ـٍخ َنعَ ـي ِلَشيْ ـُتْرثَ                        

 َباَلْغَت ِفي الُسْخِط َفاْصَفْح َصْفَح ُمْقَتِدٍر 

 (البسيط)  (1)ِإنَّ الُمُموَك إذا ما اْسُتْرِحمْوا َرَحُموا                        
                                                 

 . 135ابن عبد ربو: العقد الفريد، ص  – (1)
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 يضا: ويقول أ

 َدا ـعُ ـِوَك ِإْن َأبْ ـْوَد ِبَعفْ ـًة         َتجُ ـَعَفا اهلُل َعْنَك َأاَل َرْحمَ 

 َدا ـَمى يَ ـُل َو َأعَ ـَوَلْم َأْعَتِمُدُه          َفَأْنَت َأجَ  إِلْن َجَل َذْنِبي

 يَدا َىَدى ـَطْوَرُه          َوَموَلى َعَفا َو َرش اَأَلْم َتَر َعبًدا َعد

 َدا ـَمَح َما َأْفسَ ـاَد َو َأصْ ـْيتُو          َفعَ ِـ َر َتاَلفـِسُد َأمَ ـَوُمفْ 

 (الطويل) (2)َيْقْيَك َو َيْصِرْف َعْنَك الرََّدى  ي َأقَاَلَك َمْن َلْم َيَزْل        ـَأْقْمنِ 

لمنصور لم يستجب لكل الشعراء الذين خاطبوه مستعطفين إياه، لذلك اوالمالحظ أن 
                    إلى أن مات." ذىب أدراج الرياح وبقي في سجنو " الحاجب المصحفينرى أن شعر 

ىـ( بعض النماذج  992" توفي ) " عبد الممك الجزيريويقدم لنا أيضا الشاعر 
بعدما قاده الغرور بالنفس، وظنا منو أنو  ،االستعطافية التي نظميا استعطافا ألبي عامر

وأن المنصور ال يستطيع اإلستغناء عنو، إن صار مقربا ،صار يحتل المكانة الرفيعة 
يس ديوان اإلنشاء لديو، لكن سرعان ما عتب عميو رئعنده ومنادما لو، وغدا كاتبو األول و 

ألنو كان  و ثم سجنو في المطبق بالزىراء مدةالمنصور إلى درجة الغضب، وسخط عمي
 يقول في إحدى قصائده:  (3)يزري بغيره من الكتاب

 َدا ـَوًة َأبَ ـظْ ـو حُ ـْرجُ ـَس يَ ـَفَميْ   ُو   ـَم َغَربَ ثـا ـاَلثً ـاُه ثَ َـ وا َجفـلاـق

 َقاِدْيِر َجْياًل اَل ُىَدوا َرَشًدا ـالمَ  ىَجاَوزوا َوَما َعَدُلوا في الَقْوِل َبْل َحَكُموا    َعمَ 
                                                                                                                                                    

، 0ابن عذارى: البيان المعرب في أخبار األندلس والمغرب، تحقيق: لينى بروفنسال و كوالن، دار الثقافة، ط –( 1)
، 0. وينظر:ابن اآلبار: الحمة السيراء، تحقيق: حسين مؤنس، دار المعارف، ط315،ص  0، ج1913بيروت، لبنان، 
 . 025، ص 1، ج1915القاىرة، مصر، 

 . 021ابن عذارى: البيان المعرب في أخبار األندلس و المغرب، ص  –( 2)
، القاىرة، مصر، 1ينظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة، ط –( 3)

 . 21، ص 1، ج 1919
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 ة َعَددا َـ راًرا َجمّ ـم الِ َـ ِف َضاِرَبُو      َقْبَل الِصقـَل الَسيْ ْـ َس َيْوِقُد َنصْـ َأَلي

 َدا ـَماُه وال َوجَ ـَذه َنعـْدَر لَ ـّدَتَيا       َلْم يَ اُه َوشَ ـَم ُبؤسَ ْـ ْم َيُذْق َطعـَمْن لَ 

 َدا ـَـ َيا َأحـِو َلْم ُيْؤتِ ِـ مـُحكْ  َيٌة      هلِل ِفيـوُه َأْقضـَذا اْلِذي َقالُ ـَوُدِوَن ىَ 

ْن َبعُ  ِو َعَمَى َحْتمٍ ـاَك ِفيَـ ٍد     َيْمقـَأمَ  نْ ـمَ  َقَدِر المْقُدورِ ـدَّ لمـاَل بُ     (الكامل)    (1)َداـواِ 

وأحسن إليو وظل رئيسا لديوان ،فعفا المنصور عمى وزيره عبد الممك الجزيري  
من مالو إلى أن تم سجنو مرة ثانية في عيد عبد  لرسائل، ورد عميو ما كان قد صودرا

سرعان ما ُقِتل في السجن من قبل َقوٌم من السودان فمم يدم طويال إذ  ،الممك المظفر
 ىـ(.  992دخموا عميو في مطبقة وقتموه سنة ) 

االستعطاف في ظل من صور صورة  أبو عبد ا الغساني  شاعرم لنا الدكذلك يق 
ىـ( عند ما اتيم في دينو فسجنو المنصور بن أبي  999 -ىـ 933الحجابة العامرية ) 
 كتب إليو من السجن يستعطفو يقول: عامر في المطبق، ف

 َماِعْيَل َصْبري َفَيْل           َيْسَمُع َدْعَواَي الَممْيُك اَلَحمْيُم لَ َدَعْوُت 

  (2)ُتْذِىُب َعِني ِبالَعَذاِب اأَلِليمِ      َفًة     ْــ َأاَل َعطَمْوالَي َمْوالَي 

 يرد عميو يقول: لكن أبياتو ىذه لم تشفع لو عند المنصور بن أبي عامر ف 

 ُرَم َلَما َفاَتَك الَكُرُم ـَدُم      َتْبِغي الَتكَ ـقـَ َزَلْت ِبَك الًا ـاِىمـاآَلَن َيا جَ  

 َفايَأْس ِمْن الَعْيَش ِإْذ َقْد ِصْرَت ِفْي َطَبِق   ِإنَّ الُمُموَك ِإَذا َما اْستُْنِقُموا َنَقُموا 

 (البسيط)  (3)َيٍة    وَلْو َشَفَع ِفْيَك الَعَرُب والَعَجمُ ـْت ِبَراضِ َـ ْت َلْيسَـ َنْفِسي إَذا َسِخط
                                                 

ن شعرىم، مخبر أبحاث في المغة و األدب الجزائري، شعراء األندلس ومختارات مامحمد بن لخضر فورار: من  –(1)

 . 52 ، ص0213، بسكرة الجزائر ،1ط
 1،322،ج ابن بسام: الذخيرة في محاسن أىل الجزيرة  –( 2)
 311ص ،1ج: نفسو مصدرال  –( 3)
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وَكاَن في معظمو مؤثرا وصادقا  ،لقد نظم الشاعر السجين شعرا في االستعطاف 
حاول من خاللو أن يمين قمب الخميفة أو الممك واسترحامو بما أوتي من ناصية نظم 

في النظم أو القدرة عمى  الشعر في تمك األشعار، وىذا السبب ليس مرجعو إلى ضعف
 التعبير بل يعود إلى شدة وقسوة أولئك الحكام.

ىـ( الذي قمده  999) ت  عبد ا بن عبد العزيز الممقب بالحجر اليابسوأما  
ىشام المؤيد باهلل مدينة طميطمة، لكن ما إن ظفر بو المنصور وسجنو في المطبق سنة 

 المنصور يقول:ألبيات يستعطف بيا ىـ، يقول في بعض ا 980

 َفَررُت َفَمْم ُيْغَن الِفرَاُر، َوَمْن َيُكْن      َمَع اهلل ال يعِجْزُه في األْرِض َىارُب 

 اِذُب ـِو كَ ـُو ِفيـنَّ ُربُّ ـَت ظـمْي      َوُربَّ ـَقاتِ  َـ َع ُكلُّ الّناِس َأنَّكـَوَأْجمَ 

 ًبا، َلَك َواِجُب ـُو َواجِ ـنْ ْرُكَك مِ َـ ي       َوتـفِ َـ َقاُم َفَتْشتـَوَما ٌىَو ِإالَّ االْنت

  (1)ْوَق َما َأْنَت َطاِلبُ َـ ْنُو فـُمُو       َوَيْجِزْيَك مِ ـِفعْ ي اهلُل ـَو ِإالَّ َفْعُفو َيْرَتض

 

 ويقول أيضا يستشفع بالمظفر عبد الممك إلى أبيو المنصور: 

 اَن َأْو َيُكوْن َـ كَرُم َمْن ـرَتَجى      َوأكْ ُـ ُب المـَأاَل َأيَُّيا الَراك

 َتْصِرٍخ       َأَحاَطْت ِبِو َو َأثَخَنْتُو الُمُنوْن ـَوَة ُمسْ ْـ َدَعْوُتَك َدع

 َتِكْيَن ؟ ـْن َذا الذي        َيُمْوُد ِبِو الَخاِئُف الُمسْ َـ َفم َفإْن َلْم ُتْغثِني

 ْسَتْبيْن ثَارتو         ُأَناْديَك والَمْوُت لْي مُ ـاِمْن عَـ َفُقْل ِلي: َلع

 (الطويل)  (2)َو ِإْن َجَل َذْنِبي َفَأْنَت الَجمْيُل        َوَىْل َلَك ِفْيَمْن َعَمْيَيا قرينْ 

                                                 
 51شعراء األندلس ومختارات من شعرىم،ص امحمد بن لخضر فورار: من –(1)
 . 50: صنفسوالمرجع -( 2)
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فر ظفأطمق عبد الممك الم ؛وىكذا ظل عبد اهلل في السجن إلى أن مات المنصور 
 ىـ.  999سراحو وقمده الوزارة، إلى أن توفي سنة 
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I-  ىـ(. 484 -ىـ 422في عصر مموك الطوائف ) شعر االستعطاف 

سياسيا واجتماعيا سببا مباشرا في ازدياد شعر االستعطاف زيادة  سوء الوضعكانت 
الفتة لمنظر في ىذا العصر، ذلك أن أول ما يمفت انتباىنا ىو أننا إزاء مجتمع مميء 

أىواء وتشده نزوات وتسيره الفتن واالضطرابات، وفي ظل ىذه  بالمتناقضات، تحكمو
وفي ظل نفسية األندلسي القمقة إزاء الفساد  التناقضات التي حفمت بيا الحقبة مدار الدراسة،

االجتماعي واالنييار األخالقي، عال صوت بعض الشعراء ينتقدون ىذه السياسة الظالمة، 
 –عتيا القسوة والتعسف واالستبداد تجاه العامة األمر الذي دفع بالحكام إلى انتياج سياسة طب

أو نتيجة نتيجة لما اقترفوه من ذنب متعمقا بمعصية تستوجب عقابا، –الشعراء خاصة 
اليجاء  – سياستيم وتصرفاتيم، فكان ما يعرف بـلمحكام انتقادا ل لسموكيم السياسي المعادي

الذي طالما كان سببا في سجن العديد من الشعراء عقابا ليم، ما جعميم يحاولون  -السياسي
  (1)كم.بالكممة إشارة عطف وشفقة الحا

نظم الشعراء المستعطفون أشعارىم االستعطافية في مجاالت ثالثة ولم تقتصر عمى  
الحاكم فقط، بل تعداه إلى المحبوبة التي كان ليا نصيب أوفر من األشعار من بعد ما 
قطعت أواصر المحبة بينيا وبين محبيا، كما كان لمولد نصيبا أوفر من ىذه األشعار، التي 

 (2) مسا عطف أبيو وصفحة.نظميا البن متم

وبما أنني سأقتصر في ىذا البحث عمى شعر االستعطاف المرتبط بعض الشيء 
بالسياسة وأبعادىا، سنتعرف في دراستنا ىذه عمى بعض الشعراء الذين أبدعوا في ىذا 

 المجال، وكيف عبروا عن ىذا االتجاه في الشعر األندلسي عصر مموك الطوائف خاصة. 

                                                 
، القاىرة، مصر، ) د ت(، 1ينظر: شمبي اسماعيل: البيئة األندلسية وأثرىا في الشعر، دار نيضة مصر لمنشر، ط –( 1) 

 . 492 -491ص 
، 1ينظر: ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن، أىل الجزيرة، تحقيق: إحسان عباس، دار الثقافة لمنشر، ط –( 2) 

 . 81، ص 1979بيروت، لبنان، 
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I-  :استعطاف الحاكم 

II-  أقسامو وأبرز شعراءه 

كان لمحاكم في عصر مموك الطوائف الحظ األوفر من األشعار االستعطافية حيث  
كان يتخذ أشكاال متعددة من العقوبات تجاه المسيء سواء بالقتل أو السجن، مما أدى 

ذين استعطفوا الحاكم بالشعر إلى طمب العفو والرحمة من العقوبة الواقع فييا، ومن أشير ال
 في ىذا العصر نذكر:

 / ابن زيدون: 1

ىو أبو الوليد أحمد بن عبد اهلل بن أحمد بن زيدون المخزومي، وزير وكاتب وشاعر،  
الذي  (1)الحزم بن جيور" اىـ(، كان منقطعا إلى الوزير " أب 394من أىل قرطبة ولد سنة ) 

تغير عميو وحسبو بعدما منحو لقب " ذي الوزارتين" وىو لقب لموزير الذي يعمل مع الممك 
في تدبير الممك، وقد اختمفت مواليو من االستيالء عمى عقاراتيم ومنيم من يرى أن سبب 
اعتقالو ىو ىجاءوه المدقع لموزير " ابن عبدوس" الذي زاحمو في حب والدة . لذلك نجد ابن 

وذلك لما عاناه من  -الحاكم خاصة  –ن الشعراء الذين قالوا في شعر االستعطاف زيدون م
  (2)غربة وحنين في السجن

استعطف الشاعر ابن زيدون " أبا الحزم بن جيور" إلطالق سراحو وىذا ما نجده  
 متضمنا في بعض أبياتو يقول: 

 ُدوَن الُقبُوِل بَمْقُبوٍل ِمَن الُعْذرِ         َيا ُـ نى َأْعَنتـَلَك الَشَفاَعُة ال تث

                                                 
ىـ( ولي الوزارة أيام بني عامر، اشتغل بقرطبة إلى أن توفي سنة  364ابن جيور: أبي الحزم بن جيور ولد عام )  –( 1) 

 ىـ.  435
، ص 1932، القاىرة، مصر، 1ابن زيدون: الديوان: تحقيق: كامل الكيالني وعبد الرحمان خميفة، دار المعارف، ط –( 2) 

12 . 
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 ْذالٌن باْلَوَطِن الَمْأُلوِف والَوَطِر َمْمُطوٍر ِبَبْمَدِتِو        خَفأْشَفع َأُكْن ِمْشَل 

  (1)َبرَ ظاًل َحَوًما َعَمى اآلفاِت والعــــــــــــــَوالَبْس ِمَن الِنْعَمِة الخْضَراء َيَكَتَيا     

 ) البسيط(.                                                             

ويصور لنا الشاعر في موضع آخر من أشعاره االستعطافية حالة بعدما وشى بو  
بعض الحاسدين إلى أبي الحزم بن جيور بعدما اعترف الشاعر فيما صدر منو من مديح 

دعائو أن كل ما قمو فيو ال يعبر عن حقي  قة يقول: وا 
ِني لت  ي ـــــــــــــــــِــــ مْـ َواِشي وَيْعِقُمَني َعقـا الـيء    َأَشاَد ِبيَ ــــــــــــــــــــــْن الشـاَي عَ ـنَياي َنيَ ـَواِ 
 ْزِل ـــــــــــــــــــــــــــــــة الغَ ـَـ َدي إال ِبَناِقضـَفاَل أْقتَ    وٍة   ــــــــــــــــــمْدَح ِمْن َبعِد قُ ـب فيك الـأأنكتُ 

 َوَما ُكْنُت بالجُيِدي إلى السؤِدِد الخنا    وال بالمسيء  الَقْول في الَحَسُن الِفْعِل 
  لِ ـــــــــــِم َعمى الطَ ِـ ى ِبالسـِعم     ِإَذا الَرْوُض أثنَ ْـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِني باآلء ُمنْـ ثي ال أُ ـا لِ ـَومَ 

 (2)لِ ــــــــــــــــــــــْــــ ُة الِحسـا َزلَ َـ ادي إّنيـِلقيِل األعَ   ِىَي الَنْعُل َزَلْت ِبي َفَيْل َأْنَت ُمَكّذٌب   
 ) الطويل(  

وينيي الشاعر قصيدتو طامعا في عفو ابي الحزم وأن تعود العالقة بينيما كما كانت  
 من قبل يقول:
 ُوُقوَف الَيَوى َبْيَن الَقِطْيَعِة َو الَوْصِل    ٌف   ــــــــــــــــــــــــــمْيَك واقِ ـَفعْ َن ـِنَي َبيْ ـأاَل ِإَن ظَ 

 ِل ـــــــــــــــِد والُخُمق الّرسْ ْـ ِلَذاَك الَفَعال الَقص  ٌة   ــــــــــــــَـ ْيمِـ ْنَك األماني َفشـَفِإْن ثُْمَن ِلي مِ 
 ِل ــــــــــــــــــْــــ َن الَمِطَيِة والّرحـَوَىَول الُسرى َبيْ   َوى   َـ ْحَشِة النَوِغاَل َجَنيُت األُْنَس ِمْن وُ 

 (3)ِل ــــــــــفْ ـــــــــــــــــــــــــــُة الحَ ـنـَ سِ ُد َألْ ـي َبعْ ِـ َأْلَتنـإذا سَ  ال    ُـ ـــــــــــــْرضى ِبِو العـَوَأْيَن َجَواٌب ِمْنَك تَ 

 (. ) الطويل 
                                                 

 . 95: ص المصدرالسابق –( 1) 
 . 162ص  المصدر نفسو: –( 2) 
 . 163المصدر نفسو:   –( 3) 
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وميما يكن سبب سجن ابن زيدون، فقد لعب حاسدوه دور كبيرا، في ايفار صدر أبي  
 الحزم عميو، يقول في بعض األبيات واصفا إياىا ومعترفا البن جيور أنو ال ذنب لو يقول:

 (1)م          َأْسَباَط َيْعُقوَب َوُكْنُت الّذيَباَـ َكاَن الُوَشاُة َوَقْد ُمَنْيُن باِإْفَكي

 ) الكامل(.  

 يقول: و 

 با       َومْثِمَك َمْن َيْعفوا َوَماَلِك من ِمْثمي ـــــــــــــــــــصُفوا ِبِو َغْشَوُة الـَوِمْثِمي َقْد َتيْ 

  (2)لِ ـسْ ـِلقْيل اأَلَعاِدي أّنَيا َزّلة الحِ      ِىي الَنْعُل َزَلْت بي َفَيْل َأْنَت ُمَكّذٌب   

 الطويل()  

ابن زيدون يستعطف ابن جيور حتى ذىبت تمك القصائد ميب الريح لكن ما أنفك 
وباءت بالفشل، ما أدى بالشاعر أن يمجأ إلى طريقة أخرى وىي مخاطبة الصديق لعمو 

 يقول في قصيدة خاطب بيا صديقو " أبي حفص بن برد".  يتوسط لو وشيفع لو عنده

 َك آُس ـِدي لَ ـَعيْ ِإّن     ُدَك ِوْرًدا       ْـ ــــــيـْن عَ ـاَلَيكُ 

 ما امتطت َكْفَك َكاُس  ا          ــــــــــــْأسً ـَرى كَ ـَوَأِدْر ِذكْ 

 ْيُش اْخِتاَلُس ـإّنَما العَ   الي         ـْفَو الميـواْغَتِنْم صَ 

  (3)ّماُس ـُر َفَقْد َطاَل الشَ   َوَعسَى َأْن َيْسَمَح الّدىـ       

 (. ) مجزوء الرمل 

 ويخاطبو بقصدة أخرى يقول فييا: 

                                                 
 .  133ص  المصدر السابق: –( 1) 
 . 162ص  المصدر نفسو:-(2) 
 . 83ص مصدر نفسو: ال –( 3) 
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 َنى في ُىبوِب َذاَك الَنِسيم والم    وِم       ـــــــاليَوَى في ُطُموِع ِتْمَك الُنجُ 

 ْيِم ـمـــــــــــــا َبْدُء َقْرِعَيا ِلْمحَ َـ والَعص     و     ـــــــــــــــــُــــ كـَوِزْيُر َىا َأَنا َأشْ ـَأَيَيَذا ال

 وِم ــــــــُــــ يُـ َيا ْلمرياِح ال لْمغـِب الحَ    لمَشْفْيِع الثََناُء، والَحْمُد في َصْو      

  (1)يمِ ـَب َمثَاربي إلى الُيَمِم الَزع    َوَزِعْيٌم ِلْي ِبَأْن ُيذَيل ِلي الِصَعا     

 ) الخفيف(  

األصدقاء قد لكن نالحظ أن معظم القصائد باءت بالفشل في نياية المطاف ألن 
تنكسروا لو وخانوا عيده يقول في بعض األبيات التي يصف الحالة التي آلت ليا عالقة مع 

 أصدقائو يقول:

 اُس ــــــــــَـ أَلْم       ِر ُوَضوٌح والَتبـــــــــــــــــــــــــَراٌن ولـيـْ َأَنا حَ 

  َما َثرى في َمْعَشٍر َحا       ُلوا َعْن الَعْيِد وَخاُسوا

 (2)اُس َـ ــــــــي ِمْنُو الِمسَـ َتقيَ   ٍرًيا     ِـ ـــــــــــــــــــــامـَو َرَأِوِخي سَ 

 ) مجزوء الرمل(.                                       

وىكذا لم يبق البن زيدون من وسيمة بعد ما جاءت قصائده التي يستعطف بيا ابن 
جيور بالفشل إال أن يمجأ إلى المدح كونو يكون الوسيمة األخيرة التي تكون سببا في نيل 

 العفو يقول في إحدى قصائده التي يمدح بيا آل جيور يقول: 

 ّدرُع ـــــــَيا الـَكَمْثِل ِبْيِض الَمَياِلي ُدْونَ   ي     ِــ ـــــَلواَل َبَنُو َجُيوِر َما َأْشَرَقِت ِىَمم

 عُ ـــــــــــا َتمَ ـَيادىَ ـَغْيُد الَسَواِلِف في َأجْ  ِيُم      ـــــــــــُىْم الُمُموُك ُمموُك اأَلرِض ُدْونِ 

 
                                                 

 . 125ص المصدر السابق:–( 1) 
 . 125ص المصدر نفسو: –( 2) 
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  (1)َبْعِض َما َيَدعُ اَل َيْأُخُذ الَوْصُف إاَل  َقْوٌم َمَتى َتْحَتِفُل في َصِف ُسؤَدِدِىْم    

 ) البسيط(.  

ثم يأتي الشاعر في بعض القصائد بتصوير ممدوحو بمختمف الخصال التي يميز بيا 
 يقول في وصفو بالكرم:  

 َىَو الَكَرْيُم الِذي َسّن الِكَراُم َلُو      ُزىَر الَمَساِعي َفَمْم َتْسَتْيِوْه الِبَدُع 

  (2)ا َشِرعُ ـاٌء ِبيَ ـِإْن الَمَكاٍرَم إْيص    َيا    ـَتَعاُقبِ ْتُو ِفي ـِمْن َعّزة َأْلَيمَ 

 ) البسيط(.  

 وأشار في موضع آخر إلى الشاعر وعالقتو بتقوى اهلل وطاعتو

 ْيًنا ـــــــــــــــــِو ُمنِ ـَأَطاَع اهلل ِمْنُو موفٌق        َماَزاَل َأَوًبا ِإليْ يقول: َمِمٌك 

 (3)ًباـَوالًيا        َوَيُكوُن فيو ُمَعاِقَبا َوُمِثيـُمَعاِدًيا َومُ اُه ـَيْأِتي ِرض     

 . الكامل()  

وخالصة القول المالحظ أن معظم األشعار التي مدح بيا ابن زيدون ابن جيور لمن 
تكن صادقة فالشاعر يفتقر لصدق العاطفة، وبالتالي كان المدح الخالي من العاطفة الصادقة 
يصدر عن الشاعر إرضاء لمن يمدحو كي يعطف عميو وحسب، وكان ىو تحقق بعد شفاعة 

 ابن الحزم لو. 

 

 

                                                 
 . 172 -171ص  المصدر السابق: –( 1) 
 . 172ص  المصدر نفسو: –( 2) 
 . 132ص  المصدر نفسو: –( 3) 
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 ىـ(.  505بانة الداني ) ت ابن الم/ 2

لمخمي الداني ابن المبانة، اشتير باألدب والشعر، واعتمد اىو أبو محمد بن عيسى 
عمى التكسب بالشعر عند ما حل عمى محمد بن معن بن صمادح، لكن حالة تجربتو 
 بالفشل، وما جعمو يتابع مسيرتو يطوف عمى مموكو الطوائف مادحا تارة ومسترفدا تارة أخرى.

كثرت األشعار االستعطافية لمشاعر في ىذه المرحمة، فقد اضطر لالستعطاف عند  -
كان  » (776) ت  ابن الخطيبما حل بحور المتوكل ممك بطميموس الذي كان كما قال 

المتوكل ممكا عالي القدر، مشيورا الفصل، مثال في الجاللة والسرور، من أىل الرأي 
وكان البن »الذي تأتي لو أن يقول: ىـ( 764)ت  شيلمراكاوأما   (1)«والحزم والبالغة

المظفر المتوكل قدٌم راسخة في صناعة النظم والنثر مع شجاعة مفرطة وفروسية 
 (2).«تامة

وقد بقي ابن المبانة في جوار المتوكل متنعما مدة من الزمن، وىذا دليل عمى مدى  -
المحبة المتبادلة بينيما، لكن سرعان ماثارت حفيظة حساد الشاعر واعداد ليفسدوا تمك 
العالقة، وتم ليم ىذا وفر ابن المبانة وىام في ربوع األرض، وأدى بو إستجابة لمقيل والقال 

 يقول: 

 اَكا ـَك َمثَنَ ِـ ْن َعْن ِىَباتـّي َواِش       َوَلكِ ـَعمَ وِل ـَعِن الُقبُ  ثََناكَ 

   (3)اَلَكاـآمُة َمْن حَ ـوأْعَجُب َكْيَف َحاَلْت ِمْنَك َحاِلي       َوَلْم َتْدِر الس

                                                 
يمي بويع قبل االحتالم من مموك اإلسالم، تحقيق: ليفي بروفنسال، دار المكشوف، ابن الخطيب: أعمال األعالم ف –( 1) 
 . 185، ص 1956، بيروت، لبنان، 2ط
عبد الواحد المراكشي: المجب في تمخيص أخبار المغرب، تحقيق محمد سعيد العريان، مكتبة النيضة المصرية،  –( 2) 
 . 74، ص 1949، القاىرة، مصر، 1ط
،       ص 2008، بغداد، العراق، 2انة األندلسي: الديوان، تحقيق: محمد مجيد السعيد، دار الراية لمنشر، طابن المب –( 3) 

106 . 
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 ) الوافر(.  

ويقدم ابن المبانة في موضع أخر بع األبيات  التي يستعطف بيا المتوكل ويعاقبو 
 تغيره عنو يقول:بسبب 

 ْن َذاَكا ـَفَواَفَقْتِني الَنوَائُب عَ        اَك     ـدي ُحَساٌم ِمْن ِرضَ ـِبَنا ِبي

 وَى ِقاَلَكا ـَحِوْيْت ِوَداُدُه َوحَ      ُب الِفَراِق َعمى ُمِحُب       ـَوَما َذنَ 

 اَكا ـالَتَجاوَز َما َأْطبَ  نْ ـَوَلكِ      ّد       ـــــــــــَــــ ّل حـَك كُ ـَتَجَوَز ِوِدي ِفيْ 

  (1)َماَكاـَلِنْمُت ِبَك الَمَجّرَة والسَ       َقاديـَوَلو َتَجاَوَزْتِني َقْدَر اْعتِ 

 ) الوافر(  

ويعود الشاعر مرة أخرى ليعترف بالذنب الذي أرتكبو، والذي يعود إلى التجاىر 
باالستيتار والمبالغة في ىتك األعراض، حتى أصبح يشار إليو بالبنان، وقد اضطر شاعرنا 
إلى االعتراف واالعتذار إلى المتوكل، بأنو ال يستحق ىذا الجفاء القاسي إذا ما قورن ماضيو 

 ىذا األمير، وبالتالي يحق ليذا األخير أن يغفر لو فيخاطبو قائال:  بحاضره في معاممتو

ْن َتُك مَ   َفَما َقَدمُت ِمَن َسْبِق َكَفاَكا     ادي        ــــــــــــــــــّرًة َعَثرْت ِجيَ ـَوا 

 (2)داِر َذاَكاـِبَما ِكْمَنا ِإَلى األقْ    َوَلْو ُكّل الِسَياِم َأَصاَب َقصِدي        

 الوافر(.)  

وىكذا يبدوا أن  الشاعر لم ينل عفو المتوكل، ول يعده إلى كنفو، فواصل الشاعر  -
ىربو حتى حل بجوار المعتمد ابن عياد في قرطبة وقد كان ىذا البالط الذي كان شاعرنا 

 يريد أن يقتحمو مدركا أنو بصدد عممية مصيرية تتطمب منو صبرا وتأنيا في تصرفاتو. 

                                                 
 . 106، 105الديوان، ص  المصدر السابق:–( 1) 
 . 107المصدر نفسو: ص  –( 2) 
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أن ابن المبانة  »:يقول المراكشيقمت أشعار ابن المبانة في المعتمد وىذا ما يالحظو 
 .(1)«لم يفد عمى المعتمد إال آخر مدتو فميذا قل شعره الذي يمدحو بو

وبعد انقضاء دولة بني عباد وفق الشاعر أممو المرجو، قصد سيورقة فدخميا في عيد  
في مثواه الجديد ما يسميو عما مضى، وتوالت  مبشر بن سميمان ناصر الدولة، لعمو يجد

األيام عمى ىذا الحال وشاعرنا متنعم في رحاب حاميو الجديد، ولكن ىذه األيام المتوالية 
كانت تحمل في طياتيا ما حممتو أيامو في بطميموس، من مضاعفة األعداء الذين وجدوا 

ىـ(  528)  ابن خاقانما أشار إليو  وىذ ما تم ليم فعال وىو السبيل لموشاية بو واالنتقام منو
 جوزيوُسعَي بو إلى ناصر الدولة وبغي وُنِبَذ حق نباىتو وألِغي، فمم يرع انقطاعو، وال  »

   (2)«إحسانو، وال إبعاده، وُىِجَر َىْجَر الحرب وأقام مقام الحائر المضطرب

لعقاب شديد،  فكان بعمم شاعرنا أنو في خطر بعد ما ساء فيو الفيل والقال وىو معرض
فمم يفكر إال في النحاة بنفسو، فارتأى في مرحمة أولى أن يستأذن ناصر الدولة حتى يسمح 
لو باالنصراف محمال األعداء المحيطين بو المسؤولية الكاممة في تغير األوضاع لدفعيم 

 األمير إلى ىذا الموقف األليم نحوه يقول مخاطبا:

 اَل ــــــــــــــــــِميْ ـَداُه الغَ ـَبْرِد نَ ـَكِرْيِم       َأُبُل بِ َعَسى َرْأَفًة ِفي َسَراِح    

 مْياَل ـَيا الخَ ْـ َفَصَيَرِني اهلل ِفي    رَاَنُيْم       ْـ ي ِنيـُدوا لِ ـَلَقْد َأْوقَ    

ْن َأصأ    (3)ِنيالَ  َمُيْوَرَقُو ِمْصرا َوَجْدَواك َبَحْت       ْـ ِفُر ِبَنْفسي َواِ 

 المتقارب(. )  

                                                 
 . 80عبد الواحد المراكشي: المعجب في تمخيص أخبار المغرب، ص  –( 1) 
، ص 1990ن: قالئد العقيان، تحقيق: محمد الطاىر بن عاشور، الدار التونسية لمنشر، )د ط(، تونس، ابن خاقا –( 2) 

247- 248 . 
 . 111ابن المبانة األندلسي: الديوان، ص  –( 3) 
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 وأخيرا يمجأ الشاعر إلى القسم معتذرا بأنو بريء من كل ما اتيم بو يقول:
 ْياًل ـٌن        أَلْلَتِمُس الُعْذَر ِمْنُكْم َجمـَيِمْيًنا َلُكْم ىو َأزَكى َيِميْ 

  (1)َسَعوا ِلي ِعْنَدَك في َعْثري        َواَل ِعْمَم ِلي َفَكِرْىُت المِقيالَ 
 ) المتقارب(.  

وعندما أخفق الشاعر في إستعطاف ناصر الدولة غادر ميورقة وحط رحالو ببجاية 
عاصمة الدولة الحمادية، والتحق بأميرىا باديس المنصور ومدحو، لكن ومدحو، لكن كان 
صمعو الوحيد أن يولي عمى عقبيو آمال أن يستعد مكانتو بميورقة، فكان لزاما عميو أن يتيقن 

 » اصر الدولة ورضاه فبذل كل جيوده في ىذا السبيل وليذا أشار ابن خاقان قائالمن عفو ن
ومن بديع ذلك  (2)«وجعل يستنزلو ويستعطفو ويداريو من ىناك ويستمطفو ليمن عميو ويعيده

  قولو: 

 اٌم ال َيْعَتري ـُفَك َحتَ ـَوَطيْ      ري        ــــــــــــَــــ ْنبـَتاٌم اَل يَ ـَنِسْيُمَك ح

 َوَأْنَت الذي ُكْنَت ِمْن َجْوَىِر     ُأُعْيُدَك ِمْن َعَرٍض َأْن َيُكْوَن        

 ِر ُـ َذِوي اأَلْعصـَنا بِ َـ َوَأَيام       ى       ــــــــــــــــــــــــــمَ ِـ َنا باْلحَـ ْذُكُر َأَيامـَأتَ 

  (3)َنى َسِريـٌة ِمْن تسَـ َأاَل َعْطف       ّي       ـــــــــــفِ ـْن َوِفّي صَ ِـ َأاَل َرْأَفٌة م

 ) المتقارب(. 

حاول الشاعر من خالل ىذه األبيات أن يستعمل قمب الناصر ويحاول أن يستمطفو  -
 ليمين بإعادتو وصرفو إلى عادتو، وذلك بتذكيره بتمك األيام التي جمعتيما، لكن يبدوا أن 

 

                                                 
 . 111: الديوان، ص المصدر السابق –( 1) 
 . 247ابن خاقان: قالئد العقيان، ص  –( 2) 
 . 71ابن المبانة األندلسي: الديوان، ص  –( 3) 
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 / ابن عمار: 3

ىـ(، تقمد مكانة عالية  422ي األندلسي، ولد عام ) ىو أبو بكر محمد بن عمار المير  
في أيام المعتمد " بذي الوزارتين" فقد اتفقا كالىما في )الميول واألىواء وفنون الشعر واألدب 
والمالىي وأنواع السرور(. وكان المعتضد باهلل حاكم إشبيمية أنذاك وما تميز بو من الدىاء 

 (1)سوة غير راضي عن العالقة التي تجمع ابنو مع الشاعر ابن عماروالق

لقد كثرت أشعار االستعطاف في شعر ابن عمار، خاصة بعدما ) َخَوَفُو  المعتضد ففر 
إلى سرقسطة( وأقام فييا إقامة تعيسة، ما جعل الشاعر ينشئ بعض القصائد االستعطافية 

حيث صور نفسو وىو يعيش حياة الذليل ؛لوصال إلى " المعتضد" راجيا منو أن تعود أيام ا
 الخاضع يقول: 

 َأَرى الْبدَر َتاِجي والُنُجوَم َخواِتمْي    َأَنا الَعْبُد في ُذِل الَخُضوِع َلْو أنني     

ّني إْن َأْنَصْفُت بَ   ِلَدْىري، َوَكاَن الّدْىُر ِعْنَدَك َخاِدمي     اِدُم     ـــــــــــــــْعَدَك خـَواِ 

 اِدِم ـــــــــــــــــــــــــــــــــْرَحِة قَ ـَجُموىا ِبفَ ـا َسيَ ـُعيوبً  ِل        ـــــــــــــرَحِة َراجـَلعَل الّذي َأْقذى ِبشَ 

  (2)مِـ ــــــــــــــــــــــــــّذُة َحالـْفُس لَ ـَثَمْتَيا النَ ـإذا اْمتَ    َيا      ــــــــــــــــــــــــــــَضْت َوَكَأنّ ـْرَجُع َأَياٌم مَ ـَفتَ 

 ) الطويل(.  

لكن سرعان ما تشاء األقدار أن يتوفي " المعتضد" ويخمفو ابنو " المعتمد" الذي سرعان 
 ما أعاد ابن عمار من المنفى وجعمو مالزما لو. 

ورأى أن  مرسية بعدما أراد المعتمد ضم ؛غير أن ابن عمار كان يجيل ما ينتظره
يستعين بصاحب برشمونة )الكونت ريموند( وعندما فشل ابن عمار في عقد المفاوضات 

                                                 
محمد جاسر:االستعطاف في الشعر األندلسي"عصر مموك الطوائف"،مذكرة مقدمة لنيل شيادة الماجستير في ينظر: –( 1) 

 .50،ص2010األدب العربي،إشراف:وائل أبو صالح،جامعة النجاح،نابمس،فمسطين،
 . 376 -375 ص،1أىل الجزيرة، ج ريني: الذخيرة في محاسنابن بسام الشنت –( 2) 
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وتمكن الكونت من إلقاء القبض عمى " الرشيد" بن المعتمد، عندىا تارة حفيظة الحاكم 
وغضب عمى ابن عمار غضبا شديدا ما جعل الشاعر يقدم العديد من األشعار االستعطافية 

 . (1)أنو يستطيع إمالة قمب المعتمد والطمع في عفوه التي رأى من خالليا

 يقول ابن عمار وىو في السجن مستعطفا المعتمد: 

 ُح     َوُعْذُرَك ِإْن َعاَقْبَت َأَجَمى َوَأْوَضُح َـ َت َأَندى وَأْسمـَسَجاَياَك ِإْن َعَفيْ 

ْن َكاَن َبي  ُح ـــــنـَ َفَأْنَت ِإَلى اأَلْدَنى ِمْن اهلل َأجْ  ٌة     ــــــــــَــــ َزيـْين مَ ـَن الُخَطتَ ْـ واِ 

 ُح ــــــــــــــــَــــ اٌب ُمْفتـَو ُرْوِح اهلل بَ ـْيني وَبْيَنَك من َرضى      َلُو َنحْ ـَأِقْمِني ِلَما بَ 

 (2)َيا      ِبِيَبٍة ِمْنَك ورَحمى َتَمُحور َوتْصَفحُ ـــــَمَكتْ ـْرٍم سَ ـواْعُف َعَمى َأثَاِر جُ 

 ) الطويل(.  

صور لنا الشاعر من خالل ىذه األبيات ما قع في قمبو من آىات ويصبح معترفا بذنبو 
 طالبا العفو. 

 ا يقول:مثم يأتي الشاعر لمحديث عن الوشاة الحاسدين الذين يفسدون العالقات بيني 

 َحَنانيَك في َأْخِذي ِبَرأيك، اَل ُتِطْع       ُوَشاتي َوَلْو َأثنوا َعَمّي َوَأْفِصُحوا 

ْن َرَجائي َأْن ِعن   (3)َيُخُض َعُدِوي الَيْوَم فيو وَيمَرحُ َر َما        ـَدَك َغيْ ـــــــــْــــ واِ 

 ()الطويل                                                               

 

                                                 
 -135، ص 2، ج1985، القاىرة، مصر، 2ابن األبار: الحمة السيراء: تحقيق: حسين مؤنس، دار المعارف، ط –( 1) 

138. 
 . 153، ص 2ج المصدر نفسو: –( 2) 
 . 153ص ، 2المصدر نفسو:ج –( 3) 
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عود الشاعر مرة أخرى إلى استعطاف المعتمد ويسعى إلى كسب وروده ورضاه وي
 يقول: 

 ي ـــــــــــــــــــــــــــــــْمبـوَك لمِحب الذي في قَ ـَأَىاُبَك ِلْمَحِق الذي َلَك فِي َدِمي         َوَأْرجُ 

ْجِز والَعَجبِ َوَما ِجْئُت شيئا فيو َيْعني لطالٍب        ُيضاُف بو  ََ رأٌي إلى الَع
(1)  

 ) الطويل( 

ولكن تجري الرياح بما ال تشتيي السفن، فبعدما ضاقت األرض بشاعرنا وأصبح  
ىائما في ظروب األرض، خاصة بعدما حل بو من ُذل وميانة من طرف أبناء المعتمد 

الخرق بين بعدما صدر منو من إساءة لممعتمد وزوجتو وأوالده وأباه، ما أدى باتساع 
 يحتسب الصديقين وفسدت العالقة بينيما فسادا ال يرجى صالحو، فأتاه العقاب من حيث ال

 خاصة بعدما موقعو شعورة.

وبعد كل ىذه لمحاوالت الفاشمة لشاعرنا في استعطاف المعتمد، لم يبق لو إال أن يتخذ 
الراضي( راجيا منو  وسيطا ليكون لو شفيعا لو عنده، فقد كتب الشاعر ليزيد بن المعتمد )

 التشفع لو عند والده يقول:

ْن َلْم َتم  َقِني       ِمْن َصْفَحِة الَراِضي ِبَما َأْدِريِو ْـ َياَأُيَيا الَراِضي َواِ 

 (2)ْدِيوِ ْـ ِني َتفَـ َسِيْل َعَمى َيَدْيَك الَكِرْيَمِة َأْحُرًفا      ِفْيَمْن َأَسْرَت َفَتْنش

 ) البسيط(.  

                                                 
 . 407، ص 1، ج 2، وينظر: ابن بسام: الذخيرة، ق 136، ص المصدر السابق –( 1) 
 . 150، ص 2ابن اآلبار: الحمة السيراء: ج –( 2) 
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وىكذا توالت إستعطافات ابن عمار ألبناء المعتمد، لكن لألسف لم تجد ليا أذن  
مصغية، وظل الشاعر سجينا ينتظر مقابمة المعتمد بعد ما عاناه من ويالت الذل والمسغبة، 

 طامعا في عفوه، لكن ىذا لم يتحقق م جعل الشاعر يربط حبل نجاتو باهلل عز وجل يقول: 

 (1)ِدهِ ـُس ِمْن َبْرِقِو َو َرعْ ـَمِة َوَحًيا      ُيْؤنِ ـحْ ْر ِبرَ ـَرُب َبشِ  َيا

 ) البسيط(.  

وبعد كل ىذا كاد أن يتحقق عفو المعتمد لشاعرنا لوال ىفوة اقترفيا والتي عجمت في 
 موتو. 

ن الذين ينتقمون من بمدة إلى أخرى عض األبيات لبعض الشعراء الجو الو وتسوقفنا ب
الذي كتب إلى ابن رشيق ممك ُمْرسَيًة، بعدما لتم  (2)ابن أزرق طمعا في جع المال، ومنيم

ترحيمو إلى بمنسية بجانب ابن عبد العزيز مستعطفا إياه وطالبا منو العودة لمعيش بكنفيو 
 يقول:

 

 ِد ـــــــــــــيْ ـْم ِباَل جُ ُـ َأاَل َلْيَت ِشْعِري َىْل َأُعْوُد إلى اَلِذي     َعَيْدُت ِمَن الَنّعَمى َلَدْيك

 ّد ـِمَن الّدْىٍر ِعْندي َساَعُة ُدْوَن َما كَ    ْت      ــــــــــَــــ َمصـُتُكْم َما َتخَ ـَفَواهلِل ُمْذ َفاِرقْ 

  (3)َفاَل َعاَر في َشْوٍق إلى الَماِل والَمْجدِ      ُم      ـــــــــُــــ كـْيَر ِإَليْ ِـ ُنوا ِباإذٍن َكي َأطـَفمُ 

 ) الطويل( 

ووقف بعض أعدائو عمى ىذه األبيات، فوشى بيا إلى ابن عبد العزيز قاصدا ضرره، 
 لكن تحقق عكس ذلك حيث أخذ في اإلحسان إليو حتى بر يمينو. 

                                                 
 . 151، ص 2ج المصدر السابق:  –( 1) 
 .65ابن عبد ربو :العقد الفريد،ص –( 2) 
 . 573، ص 3المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ج –( 3) 
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كان حمو الجواب مميح  »الذي قال عنو ابن بسام  وأما أبو الحسن البغدادي الُفَكيك
بن عباد في السجن بعد ما اتيم باإللحاد الذي زج بو المعتمد  (1)«التنذر، ُيْضِحك من َحَضرْ 

 والزندقة، فأخذ يرسل لو األشعار االستعطافية راجيا يقول:

 ُمْوُب ـَمَقاِلي َلَقْد َتْعُف القُ  ء  ا         َـ َمِئْن سـَوَك فَ ـَأْسَأُل اهلَل َعفْ 

 ِب ُذُنْوُب ا         اَل ِسَواَىا َو لِمُذُنوْ ـَقْد َيَناُل الَفَتى الَصَغاِئَر َطْرفً 

  (2)َوَسَواٌء َصُدْوِقِو والُكُذُوبُ  ِو         ـاَح َعَميْ ـَوَأُخو الّشْعِر اَل ُجنَ 

 ) مجزوء الخفيف(.  

 ويقول: 

 َفاْلّدَىُر من َبْعَدُكْم ُمْظَمُم       ٌة       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ ْـ اٍد َأاَل َعطـَل َعبَ َـ آايَ 

 َدُم ْـ ُد الُمعِـ َوَمْن إَلْيِو َيف         َمْن َذا الِذي ُيْرَجى ِلَنْيِل الُعاَل     

 (3)ِبُجْوِدُكْم ِفي ِفْعِمِو ُيْرَغمُ        ُو       ـــــــــــــــَوى أنّ ـّدْىُر سِ ـَما َأْنَكَر ال

 ) البسيط(.  

ويبالغ الشاعر في مدح المعتمد، معتمدا  عمى االستدالل بمعاني القرآن الكريم، وكأنو  
 يريد أن يمفت نظر المعتمد بأنو ما يزال متمسكا بدينو بالرغم من أنو رمي بالزندقة واإللحاد. 

 

 

 
                                                 


 . 119، ص 3المشرق لألندلس، عاش بكنف المعتمد بن عباد، ينظر: نفح الطيب لممقري، ج الُفَكيك: شاعر وقد من  
 (1 )–  
 . 475، ص 3المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ج –( 2) 
 . 429، ص 3ج  المصدر نفسو: –( 3) 
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 / إستعطاف الوالد:2

لقد نال استعطاف الوالد النصيب القميل من األشعار االستعطافية مقارنة باستعطاف  
الحاكم، وقد كان الشاعر في ىذا النوع من الشعر يعتمد عمى مبدأ التصريح دون االستعانة 
بوسيط أو شفيع، وأبرز من نظم في ىذا النوع من الشعر نجد المعتمد بن عباد الذي 

كان شديد البطش، اتسمت  »لذي كان كما أشار إليو محمد شياب استعطف والده المعتضد ا
فترة حكمو بالحروب مع بقية المموك حبا في التوسع والسيطرة وقد استطاع القضاء عمى 

 . (1)«خصومو وتثبيت أركان دولتو

أمير  -محاربة باديس ابن حبوس -استعطف المعتمد أباه بعدما فشل فيما كمفو بو 
ىذا األخر الذي استطاع بجيشو أن يفتك بجيش المعتمد ويفر المعتمد جارا معو  (2)مالقة

ذيول الخزي والعار، وبعدما سمع المعتمد ن أباه قد أىدر دمو نتيجة لما أصابو من 
الالمباالة والخذالن، األمر الذي جعمو يفكر في كيفية الخالص، فكان أول ما خطر عمى 

 طفو ويطمب الغفران منو يقول:بالو أن يكتب ألبيو قصيدة يستع

 َذُر ـُد َعَمْيَك الَيُم والحَ ـَسَكَن ُفَؤاَدَك اَل َتْذَىْب ِبَك الِفْكُر        َماَذا ُيْعي

 َدُر ـالقَ  ِـ ا َيْأِتي ِبيَـ َفإْن َيُكْن َقَدٌر َقْد َعاَق ِمْن َوطيٍر       َفاَل َمَرَد ِلم

ْن َتُكْن َخْيَبٌة ِفي الَدْىِر    (3)َواِحَدٌة       َفَكْم َعَزوَت َوِمْن َأْشَياَعَك الُظْفرُ َواِ 

 ) البسيط(.  

                                                 
 . 18، ص 2010، عمان، األردن، 1محمد شياب العاني: الشعر األندلسي في عصر مموك الطوائف، دار دجمة، ط –( 1) 
 مالقة: مدينة أندلسية ساحمية، تقع بين المرية والجزيرة الخضراء.   –( 2) 
 . 56، ص 2ابن األبار: الحمة السيراء، ج –( 3) 
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ويمجأ الشاعر إلى غرض المدح في استعطاف والده كغيره من الشعراء ليكون عرضا 
في كسب عطفو ورضاه يقول في بعض األبيات وقد ثانويا يساعده عمى تحقيق ىدفو المتمثل 

 الباسل وأن الميالي سيخمد لو انتصاراتو. شبو والده مماثال شجاعا كالميث

 ُر ـاَل ُتَيِوَنَني َفِإِني الَناُب والُظفْ        ا     ـَتِرسً ْـ راُن ُمفـيِغًما َيْقُتُل اأَلقْ ـَيا ضَ 

 َتْفَنى اَلَمياِلي واَل َتْفَنى ِبَيا الَخَبُر      َحًة     ـَداِء َواضِ ـٍة َلَك في اأَلعْ َـ َكْم َوْقع

 (1)ِبَيا الَعْيُس في اآَلَفاِق فااْنَتَشَرْت      َفَمْيَس في ُكل َحّي َغْيَرَىا َسَمرُ َساَرْت 

 ) البسيط(.  

اعتمد الشاعر عمى كثير من األساليب لينال عطف والده، لذلك يمجأ في بعض  
قصائده االستعطافية إلى تصوير حالتو النفسية وما آلت إليو من سوء محاوال استشارة عاطفة 
والده عند ما يصف سوء حالو وضنك عيشو بعدما حمت بو تمك المصيبة وقد اضفرت ذممو 

 وُنٍذَر َدَمُو يقول: 

 ْدُر َـ ا: َمالِي ِبَيا صَـ ْوِرِدىـَقاَل مَ  وَ  َأْخَمَفَنْتِني ُصُروُف َأْنَت َتْعَمُمَيا      َلَقدْ 

 َو الَصْوُت ُمْنَخِفٌض والَطْرُف ُمْنَكِسُر      َعٍة     ـَة والَعْيُن َدامِ ـَفالَنْفُس َجاِزعَ 

 (2)رُ ـَغِني الِكبَ ُـ ا َوَلْم َيْبمًـ سَو ِشْبُت َرأْ    ٍم     َـ َوَزاَد َىِمي َوَما بالِجْيِم ِمْن َسق

 ) البسيط(.  

 ويقول:

 ًحا ـِريَـ ي ِبِو قـْمبِ ـَك َداًءا          َأْصَبًح قَ ـَمْواَلَي َأْشُكو ِإَليْ 

 ًحا ـُت َأْدِري َلُو مِريـَمسْ َـ ِإْن َلْم ُتَوِجو ِرَضاَك َعِني          ف

                                                 
 . 57ص  ،2جالمصدر السابق، –( 1) 
 . 58ص  ،2جدر نفسو،المص –( 2) 
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 (1)ْدَرَك الَفِسْيَحاـَعْن َحْمِمَيا صَ َواْغفْر ُذُنوِبي َواَل َيِضيُق          

 . البسيط()  

ويختم الشاعر قصيدتو بالتماس العفو من والده، وأنو إن نال ىذا العفو فسوف يطيب  
 عيشو وينسى ىمومو يقول: 

 ُر ِـ ِرَضاَك َراَحَة َنْفِسي اَل ُفِجَعُت ِبِو       َفٌيَو الَعَتاُد الِذي لمّدْىِر َأدخ

 (2)َأَنا َساٍع في ِرَضاَك فإْن       َأْخَفْقُت ِفْيِو َفاَل ُيْفَسُح ِلْي الُعْمرُ َوِغَنَمت 

 ) البسيط(.  

وبعد أن انتيى من كتابو قصدتو أرسميا إلى والده وبقي ينتظر أن يصمو عفو ورضى 
 والده وكان ىو ما تحقق.

ومن األشعار االستعطافية الموجية إلى الوالد ما أنشده الراضي ابن المعتمد بن عباد، 
الذي كان من أىل العمم واألدب، بعيدا عن التربية العسكرية، إلى أن واله أبوه الجزيرة 

 الخضراء وضم إلييا قرطبة، وبيذا يكون قد أقمع عن الدراسة إلى تدبير السياسة. 

عمم أن العدو قد جيش ليا واحتشد فأمر الراضي  لى لورقةبعد وصول المعتمد إ 
بالخروج إليو في عسكر لمحاربتو، فأظير التمارض والتشكي فرارا من المصادمة، وحزعا من 
منازلة األقران،  ورأى أن المطالعة أرَجح من المقارعة، فعمم المعتمد ما نواه، فأعرض عنو، 

ىم وأبعده، ىذا ما دعاه أن يكتب إليو مستعطفا وأنيض جماعة من إخوانو  وأقعده، وأدنا
 يقول: 

 ولُ ـا َأقُ ـُع َغْيَرَنا َوَلنَ َـ وٍل        َوَيْطمُـ ُأِعْيُذَك َأْن َيًكوَن ِبَنا ُخم
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 َحَناُنَك ِإْن َيُكْن ُجرِمْي َقِبْيًحا         َفِإّن الَصْفَح َعْن ُجْرِمي َجمْيُل 

 (1)َوَماذا         َيرِجي الَفْرُع َخاَنْتُو اأُلُصولُ َأَلسُت ِبَفْرِعَك الَزاِكي 

 الوافر()  

فحب المعتمد عنو وجو رضاه، ولم يستنزلو ولم يسترضيو، وتمادى عمى إعراضو 
 وكتب إليو بيزل يقول: 

 ْر ـــِــــ َساكَـ خّل َعْن ُقْوِد العـَفتَ   ي الّدَفاِتر        َـ ُك في طـالُممْ 
 اِبْر ـــــــــــــنـَ ْوِدْيِع المَ ـَواْرَجْع ِلتَ   ًما         ِـ ـــــــــَسمـُطْف بالّسِرْيُر مُ 

 ْر ــــِــــ ِرِف َتْنِير الِحْبَر الَمقَام   َواْزَحْف ِإَلى َجْيِش الَمَعا      
  (2)َكاِس َوُقْل: َىْل ِمْن ُمَفاَخْر   ٌم         ــــــــــــــــاعِ ـَك طَ ـْد فِإنَ ُـ واْقع

 ) البسيط(.  

وحينما وصمت ىاتو القصيدة إلى الراضي أدرك حينيا خطأه في تحصيل العموم عمى 
 حساب االىتمام بالجيش فكتب إليو بقصيدة يطمب فييا صفحة يقول: 

 ْر ِــــ ِبَجِمْيع َما َتْحِوي الّدفات  َحُت َكاِفًرا         ـَمْواَلي َقْد َأْصب  

 ْر ـــــــــــــــــَواتِ ـَبْيَن اأَلِسَنِة َو الَ   ا         ــــــــــــــــــمَ َك ـمْ َـ ُت َأّن المْـ َوَعَمم

 اُء ِفي          َضْرِب الَعَساِكِر بالَعَساِكِر ـــــــــــــــــــميَ ـْجُد والعُ ـَو المَ 

 ْر ِــ ــــــــــَفاخـُل المَ ْـ َيا َأصـَفا           ٍه َأنّ ـَقْد ُكْنُت َأْحَسٌب ِمْن سَ 

 (3)اِذْر ـْيُل لإِلْنَساِن عَ َـ ا           والجَـ ـــــــــــــــــــــــــــــــْرٌع َليَـ ا فَـ ِإَذا ِبيـفَ 

 ) الكامل(.  
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والده بمقاتمتو األعداء، بعد محاولتيم السيطرة عمى  ولم يتفانى الشاعر في أن يذكر
 الجزيرة الخضراء ومنعيم من اإلستيالء عمييا يقول: 

 اَل َتْنَسى َيا َمْواَلَي َقْو          َلَة َضاِرٍع اَل َقْوَل َفاِخْر 

 َضْبَط الَجِزيَرة ِعْنَدَما           َنَزَلْت ِبَعْقَوَتَيا الَعَساِكْر 

 ) الكامل(.  

 ويعتمد الشاعر إنياء قصيدتو باستعطاف والده، ّعمُو يكسب عفوه يقول: 

 ْأ            ُن َأَما ِلَيَذا الَعْتِب آِخْر ـَم َأسَ ـَىْبِني َأَسَأُت كَ 

  (1)ْر ِـ ُنَوِتِي            َفاْغِفَر َفِإّن اهلَل َغافُـ ي ِليـْب َزَلتِ ـىَ 

 ) الكامل(.  

 وحين قرأ المعتمد القصيدة قربو وأدناه، وصفح عما جناه. 

 / استعطاف المحبوبة: 3

الحاكم أو الوالد، بل تعدوا ذلك إلى  لم َيِقْف األمر بشعراء االستعطاف عند استعطاف
استعطاف المحبوبة التي كان ليا النصيب األوفر من األشعار االستعطافية. فالمحبوبة التي 
ُقِطَعْت أواصر المحبة بينيا وبين محبوبيا وما يصحب ذلك من ألٍم ومعاناٍة، جاعمة الشاعر 

معانيو حول الشكوى  يحيا حياة عسيرة، فيشرع في التغزل بيا، لذلك تدور مجمل
االستعطاف، والوجد، والصبابة، وحرارة الشوق، والتعمل باألماني والوعود، وكتمان األسرار 

 طويل. ىعن الناس، والوفاء لممحبوبة عمى مد
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يتغنون لمباىج الحب الموصول ويصفون آالم  »أيضا بأنيم  ابن حزمومما أشار إليو 
ناء لقاء رقيق ويبكون في ليجة مشوبة بآالم اليوى الخائب، ويصورون بألطف اللوان ى

  (1).«الفراق

 / ابن زيدون: 1

ي باهلل محمد بن عبد الرحمان ابن فكابن زيدون محبوبتو والدة بنت المستاستعطف  -
 » ابن بشكوال فقالعبيد اهلل بن الناصر لدين اهلل، كانت مشيورة بالصيانة والعفاف فقد ذكر 

  (2).«القول، حسنة الشعر كانت تناضل الشعراء وتساجل الدباءكانت أدبية شاعره، جزلة 

زيدون ومحبوبتو ورأى بأنيا  ابن نيعن سبب الجفوة ب(ىـــ1040)تالمقري حدث توي
 كانت ليا جارية سواء بديعة المعنى، فظير لوالدة أنو مال إلييا فكتبت إليو: 

 َخير ـي َوَلْم َتتَــــــــــــــــــــــَلم َتْيَو َجاَريتِ         َبْيَنَنا          ُكْنَت تُْنِصُف في الَيَوى ما  َلوْ 

  رــــــــِــــ َوَجَنْحَت لمُغْصِن الِذي َلْم ُيْثم      َاِلِو          ـــــــــــــــــــــــــــــــــمــًرا ِبجَ ِـ ًنا ُمْثمْـ َوَتَرْكَت َغص

  (3)ِريتـــــــــــــــــَلِكَن َوَلَعَت ِلَشَقَوِتي بالَمش         ا         ـــــــــــــــــَــــ مَـ ْدُر السـي بَ ـَأّننَت ْـ َوَلَقْد َعِمم

 ) الكامل( 

 

  

                                                 
ابن حزم: األندلسي: طوق الحمامة بين األلفة واآلالف، تحقيق: فسمروق سعد، منشورات دار مكتبة الحياة، ) د ط(،  –( 1) 

 . 75بيروت، لبنان، ) د ت(، ص 
، ص 1966، القاىرة، مصر، 1ار المصرية لمتأليف والترجمة، طابن بشكوال: الصمة، تحقيق: إبراىيم األبياري، الد –( 2) 

204 . 
 . 205، ص 4القري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ج –( 3) 



 ( ىـ 448 -ىـ 422في عصر مموك الطوائف ) االستعطافشعر          :ولالفصل ال 

 

 

 

46 

ابن  وبعد أن تعددت األسباب التي أدت إلى القطيعة بينو وبين محبوبتو، وبين 
 بعد أن سددت أسيميم إليو كتب إلييا يعتذر يقول:  ،وجيور

 الَوْسَناِن إْن َنَظَرا  *َيا ُمْخَجْل الُغْصِن الَفْيَناِن ِإْن َخَطَرا       َوَفاِضَح الَرْشاءِ 

  (1)َرا ـذــــــــــــــــــْعتَ ـِب ِإاَل َجاَء مُ ـَما َجاَء بالَذنْ    ٌب        َـ َك َمي ُمِحٌب، َشَأُنُو َعجـَيْفِديْ 

 ) البسيط(.  

ت بعد أن تحول ضرىا باأليام التي انقالشاعر من محبوبتو موقف مناجاة ، ويذكويقف 
 الوصل إلى ىجران يقول: 

 واًنا ـوُق ِسمْ تـــــــَوَعْن َتَمادي اأَلَسى والشُ       َرًنا  ـادِي الَوْصل ُىجْ ـَجَزْيَتِي َعْن َتمَ 

ْن َتغ     يُرُه      ـا ُتغَ ـُدْنيَ ـْيِدَك َما الـَعْيدي َكعَ   َواًنا ـُد َألْ ـــــــــــيْ ــــــــــــــــــــــــــــــَك العَ ـَيَر ِمنْ ـَـ َواِ 

 انـــــــــــايَ ْـ ــــــــــــــــــي َعصـَواَل َأَطْعُتِك إاَل ِزْدتِ   ي       ـَل َوَدِك لِ ـتَ ْـ َما َصَح ِوِدي إاّل اع

 ا ــــــــــــــــــــَــــ اًسا َو َأْرَدنَـ َر َأْنفـا، وَأْعطَ ًـ َلْحظ   ُنُيم       ـاًفا َو َأْفتَ َـ اِس َوَأْعطّـ َيا َأْلَيَن الن

  (2)ًنااَ َما َخْيُر ِذي الٌحْسِن ِإْن َلْم َيَولِ إْحس  ُخُمًقا      ِت َخْمًقا فَأْحِسِني ال َتْسوءَحُسنْ 

 (. ) الخفيف 

لم يبق البن زيدون من شيء إال ليصور نفسو في صورة  ،االعتذاراتوبعد كل ىذه  -
 المجرم الذي ُأْجِرَم َبال َذْنٍب ويتشوق لمحبيب كما يتشوق الظمآن لمماء يقول:

 سَوى َأَنني َمْحُض الَيَوى َصاِدُق الُحِب      ٍب    ـى َبال َذنْ َـ َأَأْجَفى ِباَل ُجْرٍم، وَأْقص
 ِب ْـ تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُـ َفُر ِباْلعـَبى َفَأظْ ْـ وَك ِلْمُعتـَعَمى الَقَمى     َوَأْرجُ َأَغادْيَك بالَشكوَى، َفَأْضحَى 
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 (1)يــــــــــــــــَفا َمَحُمَك ِمْن ًقْمبـَتِني َخسْ ْـ َو إْن ُسم     َماِء َعْذًبا عمى الَصَدى   ـَك َما ِلمـَفَدْيتُ 

 (. ) الطويل 

لقد صور الشاعر حالة وما آلت إليو، بعد أن كانت تحيا حياة مفعمة بالُحِب  -
والضحك، وكيف صارت بعد أن صرمت محبوبتو حبل وصالو ويسأليا أن تدوم عمى العيد 
ويتحسر عمى أيام الحب الخوالي: لذلك يفتح الشاعر قصيدتو بمقارنة الماضي حيث كان 

 جر وبكاء يقول: الحب والوفاء والحاضر وما يحممو من ى
 َنا ـــــــــاَب َعْن َطْيِب ُلْقَياَنا َتَجاَفيْ ا       َونَـ َأْضَحى الَتَناْئي َبِدْيال ِمْن َتداِنْين
 ا ــــــــــــــــــَــــ نـْيِن نَاعيْ َـ اَم ِبَنا ِلمحَـ َحَنا       َحيُن َفقـبَأاَل َوَقْد َحاَن ُصْبُح الَبْيِن صَ 

 يَنا ـكْـ ــــــــــــــــــــــــاَد ُيبـعَ ُأْنَسا ِبُقْرِبِيم َقْد   َماَن الِذي َما َزال ُيْضِحُكَنا     ِإّن الزّ 
 (2)َنا ـَفالُحُر َمْن َداَن ِإْنصاَفا كَماِديْ    ُدْوِمي َعَمى الَعْيد َما ُدْمَنا ُمَحاِفَظًة   

 ) البسيط(.   

ويختم الشاعر قصيدتو بالتذلل واالستعطاف لمحبوبتو عميا تعطف عميو وينالو رضاىا 
 يقول: 

 ْيَنا ـفِ ــــــــــــــــــَفا َلَطْيُف ُيْقِنٌعَنا والّذْكُر ُيكْ    ْن َلْم َتْبُذٍلِي ِصَمًة        َوَفاًء، َوا  ى ـَأْبكَ 
 ْيُض اأَلَياِدي التي َماَزَلْت َتَوَلْيَنا إن َشَفْعِت بو          بَ  َوِفي الَجَواِب َمَتاعا

  (3)َناـِفيْ ْـ ــــــــــــــــــِفْيَيا، َفُتخـَصَباَبٌة ِبَك ُنخْ              ْيتـا َبقَ َـ َعمْيِك ِمِن َساَلَم اهلٌل م

 (. ) البسيط 
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اف عكس ما أراده، فقد أخفق في استعطوبعد كل ىذه المحاوالت لقي ابن زيدون 
 تاركة إياه غارقا في بحار أحزانو وأشجانو. واستمالة قمب محبوبتو التي أصرت عمى ىجره، 

الذي لم أعثر لو إال عمى بعض األبيات التي نظميا  / أما المعتمد بن عياد2
وكان يحبيا، فجرى بينيما عتاب، ورأى أن  «جوىرة »إستعطافا واسترضاءا لجارية اسميا 

 يكتب إلييا يسترضييا يقول: 

 

 

 ٌص         والَعْيُش اَل َصاٍف َواَل َخاِلُص ـَدُكْم َناقِ ـُروُرَنا َبعْ ـسُ 

 ُص ـاكِ ـْجَمُو         َوَغْبِت َفُيَو اآَلِفُل النَ ـَنا نَ َـ والَسْعُد إْن َطاَلع

  (1)صـْدِرُكُو َغائِ ـَك اَل يُ ـِمْثمَ  َمَمة         ـْوَىَر َمظْ َـ ُسُموِك ِبالج

 (. ) البسيط           

دو بيه في التغزل واالستعطاف ومن ذلك وقال فييا أيضا وقد جعل قسما كبيرا من شعر 
 أنيا كانت ساخطة عميو يقول: 

 ِب ــــــــــِمْنَك َتَماِدي الَغضَ        ِي       ـَذَبنـرٌة عَ ـْوىَ ـجَ 

 َيِب ـــــــــــي في صَ ـَوَعْبَرت     َعٍد       ـَرِتي ِفي صَ ـَفَزفْ 

 ِب ــــــَيا َكْوَكَب الُحْسِن الِذي        َأْزَرى ِبُزْىٍر الُشيْ 

  (2)َيْرَضَى َلُو بالَوَصبِ   ْمُب، َفاَل         ـَمْسَكُنِك القَ 

 ) الكامل(.                                             
                                                 

 . 93، ص 4المقري: نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، ج  –( 1) 
 . 93، ص 4: جالمصدر نفسو  –( 2) 



 ( ىـ 448 -ىـ 422في عصر مموك الطوائف ) االستعطافشعر          :ولالفصل ال 

 

 

 

49 

والتي عثرت عمييا، أنيا نظميا شعار التي نظميا ابن عباد ل األيبدوا من خالل ك -
  ) ِوَداد(:جميا في استعطافو لجواريو، لذلك نجده يستعطف جارية لو يقال ليا 

  مِ َـ ى    َوَكْم َلَك َما َبْين الَجَواِنْح ِمْن َكمـَلَك اهلُل َكْم َأْوَدْعَت َقْمِبي ِمْن َأسَ 

   (1)ِنْيك َيْوًما ْإَلى ِسْمِمىُمْيَجِتي    َأاَل َرْحَمٌة تُثَحْرٌب لِ  ُتَحاُظَك ُطْول الّدْىرِ 

 .() الطويل 

 وقال أيضا: 

 َمِني ؟      َقالْت: َواَل ُطْوَل اأَلَبِد ـَى َتْرحَ َـ ُقْمُت: َمت

  (2)ِد ـي        ِمْن الَحَياِة، َقاَل: قَ ـنِ َـ َأْستـُقْمُت: َفَقْد َأيْ 

 (. ) الطويل                                                   

تيم إال بعد كل التذلل والخضوع، تجاه محبوبا راء و ومما سبق نالحظ أن معظم الشع
 وتحقيق ىدفيم المرجو، وذىبت أشعارىم ميب الريح.  أنيم أخفقوا في استعطافاتيم
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 بناء القصيدة:  -1

ارتبط بناء القصيدة في الشعر العربي بتقاليد فنية معينة استقرت مالمحيا ورسوميا  
منذ العصر الجاىمي، وتوارثيا الشعراء عمى مر العصور وسعوا عمى تحقيقيا في أشعارىـ 
حتى استحالت ىذه التقاليد الفنية إطارا جماليا مرجعيا يحصر فيو الشعر أنفسيـ تمخض عنو 

صيدة التقميدية بأصولو وقواعدىا. ولـ تتبدد ىذه التقاليد الفنية بتغير البيئة فيما بعد شكؿ الق
الزمانية والمكانية، بؿ ظمت تفرض نفسيا في عصور األدب المختمفة. لذلؾ حينما ظيرت 
نماذج الشعر األندلسي الذي نبتت أصولو في البيئة األندلسية، لـ يكف ليخرج في إطاره العاـ 

ر في المشرؽ بوصفو جزأ ال يتجزأ منو مع مراعاة البيئة وتميز طريقة عما كاف عميو الشع
 . (1)التعبير لدى كؿ منيما

مف خالؿ تناوؿ العناصر األساسية لبناء القصيدة ويمكف أف نبرز ذلؾ مف خالؿ  -
 اإلستعطافية في األندلس والتي يمكف إجماليا في النقاط اآلتية: 

ىـ بالمقدمة الغزلية، سواء الموجية إلى الحاكـ افتتح شعراء اإلستعطاؼ معظـ قصائد
أو المحبوبة، ويعد ابف زيدوف مف أبرز الشعراء الذيف استكثروا مف المقدمات الغزلية في 
فواتح مدائحيـ، وأسرفوا في إطالتيا، ومما يصور بعض ىذه المالمح قوؿ ابف زيدوف في 

 ئحو في ابف الوليد بف جيور يقوؿ:مقدمة إحدى مدا
ـْ َشِيْدَنا الَبْدَر َيْجَتاُب الُحمْؿ ىَ   ْؿ؟ ػَ َعَيْدَنا الَشمَس َتْعَتاُد الِكَمْؿ؟        َأ

ـْ َقِضْيُب الَباِف َيْعِنْيِو اليَ  ـْ َغَزاَؿ الَقْفِر ُيَصيْ ػَأ  َزْؿ؟ ػػػػػػػػػػػَ َبُو الغػَوَى؟        َأ
 َفْؿ ػَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف َعَمْيَيا َفاْحتػَحَشَد الُحسْ   ْوَرٍة        ػَخَرَؽ الَعاَداِت ُمْبِدي صُ 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عصر الطوائؼ والمرابطيف -قضاياىا الفنية والموضوعية-محمود نجا:قصيدة المديح في األندلس ينظر:أشرؼ(1)

 .174ص
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 (1)ُمْشَرُب الَصْفَحِة ِمْف َماِء الّصَبا         ُمْشَبُع الَوْجَنِة ِمْف ْصْيِغ الَخَجؿْ 
 (. ) البسيط                                                                 

وأرى أف أغمب الظف  في إلحاح الشاعر األندلسي في عصر مموؾ الطوائؼ عمى  -
 في مقدمات القصائد اإلستعطافية.  -توظيؼ عناصر الغزؿ القديـ

ما ىو إال براعة استيالؿ فييا جذب ليذا الممدوح واستشارة القيـ المروءة العربية فيو 
ف كانت غزلية فإنيا ال تنفصؿ عف ليحممو ذلؾ عمى إجابة رغائب الشاعر وحوائجو،  حتى وا 

الموضوع األساسي وىو الحديث عف آالمو ومعاناتو في سجنو، ليضفي بعد ذلؾ إلى 
 استعطاؼ ولي أمره. 

كما ربط شعراء االستعطاؼ أيضا بعض قصائدىـ االستعطافية بمقدمات في وصؼ  -
تشاركيـ في مصائبيـ الطبيعة، ومحاولة الربط بيف ذواتيـ وعناصرىا كافية، فجعموىا 

 ونكباتيـ، فنأسة لحاليـ، وترثي لما أصابيـ يقوؿ ابف عمار حيف نقاه المعتضد مف اشبيمية: 
ـُ       ػاُء الغَ ػَ َو ِإاّل َما ُبك ػ  َعّمي  َمائـِ ػَ ػػػػػػػػػػػػػػػػَوفي  َو ِإال  َما ِنَياُح الح     َماِئ

  (2)ٍب        ِلثَْأٍر َوَىَز الَبْرَؽ َصْفُة َصاِرـِ َوَعَني َأثَاَر الّرْعَد َصْرَخُة َطالِ 
 ) الطويؿ(.  

بعض الشعراء قصائدىـ بمقدمات حكمية يضمونيا خبراتيـ ونظراتيـ  أسيؿكما  -
العميقة في الوجود فقد افتتح ابف الحداد قصيدتو بمقدمة حكمية عندما خاطب ابف صمادح 

 ورجاه أف يطمؽ سراحو يقوؿ: 

ن ما                 بالَحِديِث َعْف ِعْمـِ الَحَقاِئِؽ َتْكُمؿُ والَنْفُس   َعاِدَمُة الَكَماِؿ َواِ 

                                                 
 . 338ابف زيدوف:  الديواف، ص   –( 1) 
 . 54، ص1يرة في محاسف أىؿ الجزيرة، جابف بساـ: الذخ  –( 2) 
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 (1)والَمْرُء ِمْثَؿ الَنْصِؿ ِفي ِإْصَداِءِه             والَجْيُؿ ِيْصِدي والَتَفيُـِ َيْصُقؿُ 
 (. ) البسيط 

ويضمف ابف زيدوف نظراتو الحكمية إحدى مقدمات قصائده في مدح واستعطاؼ أبا  
 الوليد بف جيور، مقدمة مزج فييا صوت العقؿ والحكمة بصوت النفس والذات يقوؿ:  

 ُع ػػػػػػػػَيا ُمتَ ػَلْيَس الُرًكْوُف ِإَلى الُدْنَيا َدِلْيُؿ ِحًجا         َفِإن َيا ُدَوٌؿ َأَيامُ 

 البسيط((2)ٌد ِفي َأْثَناِئَيا ُلَمعُ ادَثَيا            ِإْذ الَفَوائالّرَزاَيا َنَظًما ِمْف َحوَ  َتْأِتي

كاف البد لمشاعر أف يستيؿ  سي لمعظـ القصائد االستعطاؼ،وبما أف الموضوع الرئي 
بعضا منيا باالستعطاؼ مباشرة، وىذا إف كانت ال تتجاوز المقطوعة أو اثنتيف، حوت أكثر 

 األغراض مالزمة لالستعطاؼ وىو المديح. يقوؿ ابف عمار يستعطؼ المعتمد: 

  (3)َأْجَمى َو َأْوَضحُ  -ِإْف َعاَقْبتَ  –َأْنَدَى َو َأْسَمُع   َو ُعْذُرَؾ  –ِإْف َعاَفْيَت  -َسَجاَيؾَ 

 . الطويل()                                                                     

 ويقوؿ أبو الحسف الفكيؾ أيضا في استعطافو البف عباد: 

 َأْسَأُؿ اهلَل َعْفَوَؾ َفَمِئْف َساَء             َمَقاِلي َلَقْد َتْعُؼ الُقُمْوُب 

  (4)الَفَتى الَصَغاِئَر َظْرَفا          ال ِسَواَىا وِلْمّذُنوِب ُذُنوبُ َقْد َيَناُؿ 

 ) مجزوء الحقيؽ(.                                                       
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وميما يكف مف شيء، فإف المقدمات التي استيؿ بيا الشاعر األندلسي قصائده 
ادقا انفعالو بالبيئة األندلسية مف جية، ومقدرة االستعطافية، يمكف أف تعد إجماال تعبيرا ص

 فنية الستشارة مروءة مف يستعطؼ والفوز بالصفح والعفو مف جية أخرى. 

 : / التخمص2

مف مقدمات قصائدىـ  حرص شعراء االستعطاؼ عمى تحسيف انتقاالتيـ وتخمصاتيـ
إلى الموضوع الرئيسي، وقد سمكوا مسالؾ عدة لمتخمص الرقيؽ واالنتقاؿ اليادئ، باستخداـ 

  (1) أدوات لمربط مثؿ ) كأف المخففة أو الثقيمة، الكاؼ، الواو، الفاء، أو ...(.

الشعراء  المستعطفوف عمى أف يكوف مفتتح الغرض الجديد مف قصائدىـ ولقد حرص  
النفس مف يستعطفوف لتكوف أكثر تييؤا لإلصغاء والتمقي بعد أف قد مواليا بمجموعة مثيرا 

مف التمييدات التي اعتبرت كااستيالالت ذات أبعاد نفسية تثير الذىف وتجذب االنتباه، ومف 
 تخمصاتيـ نذكر: 

 / انتقاؿ الشاعر مف النسيب فجأة لييجـ عمى االستعطاؼ. 1

إلى الفرض الرئيس مثمما فعؿ ابف زيدوف في استعطافو / انتقاؿ الشاعر مف الوصؼ 2
 ألبي الوليد جميور. وابف الحداد، ابف عمار، ابف المبانة.

 

  

                                                 
 . 174ص  -عصر الطوائؼ –قضاياىا الفنية والموضوعية  –أشرؼ محمود نجا: قصيدة المديح في األندلس   –( 1) 
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 -الشعراء لمتخمص الحسف باستخداـ بعض األساليب ) كاالستفياـ يمجأ / قد3
االستفياـ اإلنكاري( شاكيف لمدىر وتربصو بيـ، جاعميف مف ذلؾ انفعاال طبيعيا إلى 

 تجارة يحمي المستعطؼ. االس

ذا استثنينا ىذه االستعطافات التي بدأىا الشعراء األندلسيوف بمقدمات تقميدية فقد 4 / وا 
 يـ يستيمونيا باارتجاؿإضافة إلييا بعض االستعطاقات ليؤالء الشعراء أنفس –أثرت 

ف كاف قمما نجد مقطوعة أو قصيدة استعطافية  االستعطاؼ ارتجاال دوف تمييد أو تقديميـ، وا 
  (1) انتصرت عمى موضوع االستعطاؼ.

 / خاتمة القصيدة: 3

أعار الشعراء لخاتمة القصيدة اىتماما ال يقؿ عف اىتماميـ بالمطمع والتخمص  -
ألنيا قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منيا في السمع، فإن حسنت حسن ووجوب تجويدىا، 

ن كان أول الشعر مفتاحو، فإن الخاتمة قفمو. ن قبح، وا    (2) الكالم بيا، وا 

وبما أف الموضوع الرئيسي لمعظـ  القصائد ىو االستعطاؼ كاف وال بد لمشاعر أف  -
أو الدعاء لو بالخير والعزة ليبقى يختـ قصدتو بمجموعة مف األبيات االستعطافية مف جية، 

ىذا عامال يدفعو التخاذ الموقؼ المناسب الذي يرمي إليو الشاعر مف خالؿ مدحو. ومف 
 ذلؾ قوؿ ابف زيدوف بعد ما قدـ بمديح ألبي الحـز بف جميور يقوؿ: 

 ْذِر ِمْف العُ ف الُقُبوِؿ بمْقُبْوِؿ ُدوْ        َيا     ػُ ْي ُأْعنتػِ اَعُة اَل تُْثنػَ َؾ الَشفلَ 

  (3)يراَل َحَراًما َعَمى اآلَفاِت والعِ َواْلِبس ِمْف الِنْعَمِة الَخضَراء َأْبَكتَيا       ظِ 

                                                 
 . 176 -175المرجع السابؽ ، ص  –( 1) 
 .  239، 218القيرواني: العمدة في محاسف الشعر وأدبو ونقده، ص  ابف رشيؽ –( 2) 
 . 95ابف زيدوف: الديواف، ص   –( 3) 



 البناء الفني في قصيدة االستعطاؼ في عصر مموك الطوائؼ               :نيالفصل الثا

 

 

56 

 ) البسيط(. 

ة تـ ختميا ألبيات يستعطؼ فييا ويقوؿ أيضا وقد استيؿ قصدتو بالتغزؿ بمحبوبتو والد
: سج  انو أبا الحـز

 ُط ػػػػػػػػػػػػػػػػَ َفاَعِة     َيُمْوُح َعَمى َدْىِري َلِميَسِمَيا َعمػَصِني ِبشَ ػَ اَلَؾ اَل َتْختػَ َفم

ْف ُيْسِغْؼ الَمْوَلى َفُنْعَمى َىِنيَئٌة      تَُنّفُس َعْف َنْفٍس َأَلَظ ِبَيا َضَعُط    (1)واِ 

 ) الطويؿ(.                                                                

 فقد ختـ قصيدتو راجيا عفو المعتمد يقوؿ:  وأما ابف عمار

 َسَأْسَتسِمُح الٌرْحَمى َلَدْيَؾ َضَراَعًة        َو َاْسَأُؿ َسْقًيا ِمْف َتَجاُوٍزَؾ الَعَذاِب 

ِبي         َفِإف َنَفْحَتِني َمْف َسَماِئَؾ حرُجؼ ِِ   (2)َسَأْىِتُؼ َيا َبْرَد الَنسْيـٍ َعَمى َقْؿ

 ) الطويؿ(.  

 استثار عاطفتو بقولو: ويختـ المعتمد قصديتو بالتماس الرضى مف والده بعد أف 

  (3)ٍرَضاَؾ َراَحُة َنْفِسي اَل ُفَجْعَت ِبِو              َفُيَو الَعَتاُد الِذي  لمد ْىِر َأّدِخُر 

 ) البسيط(.  

                                                 
 .  42 -41المصدر السابؽ:ص –( 1) 

  .حرجؼ: الرياح البادرة 
 . 407، ص 1، ج2ابف بساـ: الذخيرة في محاسف ىؿ الجزيرة، ؽ  –( 2) 
 . 58، ص 2ابف األبار:  الحمة السيراء، ج  –( 3) 
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ذا كانت معظـ القصائد االستعطافية في ىذه الفترة موجية إلى المموؾ واألمراء، فقد  وا 
حرص الشعراء عمى تحسيف انتياءات قصائدىـ واختتاـ جانب كبير منيا بما يثير انفعاؿ 
المستعطؼ، وعامال يدفعو التخاذ الموقؼ المناسب الذي يرمي إليو الشاعر، وقد كاف المدح 

الشاعر األندلسي قصيدتو، وذلؾ بالتنويو بما يصوغو مف غرر الكمـ وبديع  أكثر ما يختتـ بو
 الشعر التي يزجييا بيف يدي سبحانو حتى يجزيو عمييا الجزاء الذي يسموا إليو. 

Iة: ػ/ المغ 

المغة ىي الوسيمة الفعالة التي تصؿ بينا وبيف الشاعر، وعف طريقو فقط يستطيع  -
ا فيي أداء ميمة في ثقؿ فكرة الشاعر وصياغتيا بما تحمؿ إظيار قصيدتو إلى الوجود، لذ

، وقد تنبو األندلسيوف في (1)مف عاطفة وخياؿ يفرضاف عمى الشاعر اختيار األلفاظ المعبرة
ىذه الفترة ) مموؾ الطوائؼ( إلى أىمية المغة فعنوا بألفاظيـ بما أضفوا عمييا مف خفة 

. وشعرىـ إلى الرقة أقرب منو المأنوسة البعيدة عف الغرابةورشاقة، وكثيرا مف األلفاظ الرقيقة 
أف  »:لغة األندلسييف بأنيا محكمة البناء وقاؿ بطرس البستانيإلى الجزالة، وقد وصؼ 

  (2).«العرب ىـ أبعد الناس عف نسياف قديميـ لتكمف غزيرة التقميد في نفوسيـ

أن األندلسيين سمكوا مسمك الشعراء العباسيين  »ويرى البستاني في موضع آخر -
التشابو الحياة والبالد وقد كانت المغة الفصحى ىي السائدة في المجاالت الرسمية واألدبية 
والفكرية عامة وتأثرت بالبيئة الجديدة بما أضفت عمييا من خصائص تميزت بيا عن 

  (3) .«المغة الفصحى في األقاليم العربية األخرى

                                                 
 . 297، ص 2006عز الديف اسماعيؿ: األسس الجمالية في النقد العربي، دار الفكر العربي، ) د ط(، ) د ب(،   –( 1) 
 .  297، ص 2006بطرس البستاني: أدباء العرب في األندلس، دار ىاروف عبود لمنشر، ) د ط(، ) د ب (،  –( 2) 
 .  40المرجع نفسو: ص  –( 3) 
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األدبي بعامة والشعر خاصة، فيي أداة الشاعر  اإلبداعإذف أىـ عناصر  ةغفالم -
ووسيمة لنقؿ ما يختمج في خاطره وما يفيض بو مف وجدانو، وفي ظؿ ىذا الوعي بأىمية 
المغة في اإلبانة عف قمب النص نحاوؿ في ىذه الدراسة الدنو مف لغة شاع االستعطاؼ في 

 اتو وآالمو التي تصاعدت مف خالؿ قصائده.عصر مموؾ الطوائؼ  لإلنصات إلى آى

 / المعجم المغوي واألسموب: 1

لما كاف شعر االستعطاؼ يتوجو إلى ولي األمر والخميفة، رغبة في الحصوؿ عمى  -
العفو والرحمة، كاف مف الطبيعي أف يدور معجمو المغوي حوؿ تمؾ المضاميف والمعاني، 

ىذا العصر، حيث استطاع الشاعر أف يقدـ أو ينقؿ ما يختمج في  وىذا ما نممسو في شعر
فإذا أقرأنا ىذه األبيات  (1)نفسو مف مكنونات مستخدما ألفظا تتماشى مع واقعة النفسي

   لمشاعر " المعتمد بف عباد" يقوؿ فييا: 

 ا ػَ ي ِبِو َقِرْيحػِ َؾ َداًءا            َأْصَبَح َقْمبػَمْواَلْي َأْشكُو ِإَليْ 

ـْ ُتَوِجْو َرَضاَؾ َعِني            َفَمسُت َأْدري َلُو َمريْ   َحا ػِإْف َل

  (2)وْغِفْر ُذُنوبي َواَل ُتَضّيؼ           َعْف َحْمٍمَيا َصْدَرَؾ الَفْسَي 

 ) البسيط(.  

تصادفنا في ىذه األبيات االستعطافية األلفاظ التالية ) أشكوا، رضاؾ، اغفر( وىي  -
والشواىد عمى  تدور حوؿ معنى االستعطاؼ ) أي طمب العطؼ والحث عف العفو(ألفاظ 

                                                 
 . 130ابراىيـ توفيؽ: الوافي في تاريخ األدب العربي في األندلس موضوعاتو وفنونو، ص عمر   –( 1) 
، بيروت، لبناف، 1ابف بساـ الشنتريني:  الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الثقافة، ط –( 2) 

 .  420، ص 1ج– 2، ؽ1979
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" متممسا شفاعة المعتمد بف عباد بألفاظ متباينة ثيرة منيا قوؿ الشاعر " ابف عمارذلؾ ك
 يقوؿ: 

 َسَجاَياؾ ِإْف َعاَفْيَت َأْنَدَى َوَأْسَمُح 

 َأْوَضُح َوُعْذُرَؾ ِإْف َعاَقْبَت َأْجَمى وَ                   

ْف َكاَف َبْيَف الخَ   ة ػَطَتْيِف َمَزيػَواِ 

 ُح. ) الطويؿ(. ػَفَأْنَت ِإَلى األْدَنى مف اهلِل َتْجنَ                   

 ى ػَ مؤِيِد ُيْرَتمػَأاَل إف َبْطَشا لم

 ح ػُمَؤِيِد َيْرجُ ػًما لمػَوَلِكّف ُحمْ                    

ـْ لِي َذْنٌب َغْيَر َأفّ   ِمِو ػْ ِلِحم َنَع

 (1)ُصَفاٌة َيَزّؿ الَذْنُب َعْنَيا َفَيْنَفعُ                     

 ) الطويؿ(.                                             

لقد صاغ الشاعر أممو بعفو المعتمد بصورة متباينة فالمعتمد إف خير بيف عقاب  -
 ويقربو منو، وعمى الحكـ الذي يفوؽ الشاعر والعفو عنو، فإنو سيختار ما يدنيو مف اهلل

 الذنوب ميما عظمت. 

ومف أىـ ما يتسـ بو كذلؾ المعجـ الشعري في شعر االستعطاؼ الوضوح والسيولة  
وتجنب الغريب، فالكممات والتراكيب فيو واضحة المعنى، كثيرة االستعماؿ، مألوفة، ال تكاد 

                                                 
خبار المغرب: تحقيؽ: محمد سعيد العرياف، دار بياء الديف لمنشر، عبد الواحد المراكشي: المعجب في تمخيص أ –( 1) 
 .  189، ص 2011، قسنطينة، الجزائر، 1ط
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طبيعي في شعر االستعطاؼ الذي يقـو عمى ألفاظ  تخفي عمى عامة القراء، وىذا َأْمرٌ 
وعبارات ليا عالقة باالستشفاع كقوؿ الشاعر ابف زيدوف في طمب الشفاعة مف أبي الحـز 

  بف جيور يقوؿ:
  (1)َلَؾ الَشَفاَعُة اَل تُْثَنى َأْعَنُتَيا              ُدوَف الَقُبوِؿ ِبَمْقُبوِؿ ِمَف الُعْذرِ 

 ) البسيط(.                                                              
 ويقوؿ أيضا: 

  (2)لمشفْيِع الثََناُء و الَحْمُد في َصْو                   ِب الَحَيا لمِرَياِح ال لْمُغُيْوـِ 
 ) الخفيؼ(.  

 ويقوؿ: 
   (3)َذْىِري ِلَيَمَنَعَيا َغَمطُ َفَماَلَؾ اَل َتْخَتَصِنْي ِبَشَفاَعِة              َيُموُح َعَمى 

 ) الطويؿ(.                                                              
 ويقوؿ ابف عمار مخاطبا المأموف الفتح بف المعتمد: 

  (4)َىاَل َسَأْلَت َشَفاَعَة الَمْأُموِف               َأْو ُقْمَت َما ِفي َنْفِسِو َيْكِفَيِني
 ) الكامؿ(.                                                            

 : ياد وقوؿ المعتمد بف ع
  (5)َواْغِفْر ُذُنوِبي َواَل َتَضيؼ                َعْف َحْمِمَيا َصْدِرَؾ الَفِسْيَح 

 ) البسيط(.                                                            

                                                 
 .  88ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 1) 
 . 125المصدر نفسو:ص   –( 2) 
 .  91نفسو: ص  المصدر-(3) 
 .  424، 1ابف بساـ : الذخيرة، ج –( 4) 
 .  92، 4المقري: نفح الطيب، ج –( 5) 
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ارحـ ...( كميا ألفاظ تدؿ عمى طمب العطؼ  -الشفيع -شفاعة –فألفاظ ) اغفر 
 والحث عمى العفو. 

كما كثرت في األشعار االستعطافية ألفاظ عبرت عف ذؿ الشعراء عمى الرغـ مف أف 
بعض الشعراء كانوا مف غمّبة القـو ومف أمثمة ذلؾ قوؿ الشاعر ابف عمار بعدما اعتقؿ 

  وعرض لمبيع يقوؿ:

 َأْصَبْحُت ِفي الُسوِؽ ُيَناَدى َعَمى       َرْأِسْي ِبَأْنَواِع ِمَف الَماِؿ 

  (1)َمْف َضّمّنِي ِبالَثِميف الَغاِلي                  مالو ىػَ َجاَر َعمػَ واهلُل م

 ) التسريع(.                                                                

ويختـ ابف زيدوف قصيدتو والتي يستعطؼ بيا أبي الحـز بـ جميور بمخاطبة  -
 الخاضع الذليؿ يقوؿ: 

 َأَنا الَعْبُد ِفي ُذؿ الُخُضوِع َلْو َأّنني       َأَرى الَبْدَر َتاِجي والنُجوـَ َخواِتمي 

ّني ِإذا َأْنَصفت َبْعَدَؾ خَ    (2)َعْنَدَؾ َخادميِ  اِدًما         ِلَدىِري، َوَكاَف الّذْىرُ ػوا 

 ) الطويؿ(.  

ويقوؿ في قصيدة أخرى بعدما وصؿ إلى درجة اليأس وأدرؾ المذلة فيصور نفسو  -
 بالذليؿ الذي فقد األمؿ في العفو يقوؿ: 

ـْ الَكمْيُؿ  ـْ الَذلْيُؿ          َوَحّدي ِفي َرَجاِئُك  ) ِإَباِني( في َجَواِرُك

                                                 
 . 419، ص 1، ج2ابف بساـ: الذخيرة، ؽ  –( 1) 
 . 376 -375المرجع نفسو: ص ،   –( 2) 
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  (1)ُبُؿ ؟؟ػٌؿ قتْ ػـْ          َوَلي َأْثَناَءىَا َأمَ ػكُ ػَأَتحَيا أْنُفٌس اآلَماِؿ ِفيْ 

 ) الوافر(.  

 ويقوؿ إبف عمار في موضع آخر راجيا عفر المعتمد يقوؿ: 

  (2)َسَأستمنح الُرحَمى َلَدْيَؾ َضرَاَغًة     َوَأْسَأُؿ َسْقًيا ِمْف َتَجاوزَؾ الَغّذب -

 ) الطويؿ(.  

ويقدـ لنا المعتمد صورة مف صور الذؿ التي عاشيا وىو يستعطؼ ابف تاشفيف  -
 ويسألو الرحمة والشفقة بعدما أسره يقوؿ:

 َما ػَ ْرحػَفُؽ أْو تَ ػْ ا           َأِبْيف أْف َتشػً َقْيِدي َأَما َتْعَمْمِني ُمْسِمم

ـُ َقْد          َأَكْمَتُو، اَل تَ َدَمي َشراٌب  ـُ اأَلْعظُ ػَلَؾ والَمْح  ا ػَ مػْيَش

ـْ َطفياًل َطائًشا ُلبً  ـْ َيْخَشى َأْف َيْأْتَؾ ُمسػِاْرَح  َتْرِحَما ػْ ُو           َل

ـْ ُأَخَياٍت َلُو مِ  ْرَح َِ   (3) ا.ػمَ ػْمقَ ػَ ْثَمُو            َجَر َعْنُيَف الُسـَ والعػَو

 السريع(. )                                                       

كما نجد أيضا أف الشاعر في معظـ أشعاره االستعطافية يمجأ إلة توظيؼ بعض 
الدموع ....( ومف ذلؾ قوؿ الشاعر ابف الحداد  -البكاء -المفردات الدالة بكائو مثؿ ) أبكي
 يستشؼ عطؼ محبوبتو يقوؿ: 

                                                 
 . 332ابف زيدوف: الديواف: ص   –( 1) 
 . 407، ص 1، ج2إبف بساـ: الذخيرة: ؽ  –( 2) 
 .   73، ص 1، ج2ابف بساـ: الذخيرة: ؽ –( 3) 
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  (1)اِكيْ ػْيَف ِلْمبَ ػَرثِ ػَ ِؾ َدًما            َواَل تػي َعَميْ َأْبكِ ـْ ػَفكَ 

 ) مجزوء الوافر(.                                            

 ويقوؿ أيضا: 

  (2)َفُدوَف َعَياَف َمْف َأْىَوى ُعُيوُف          الَدْمُع الَيُتوفُ ُرُوْيَدَؾ َأّيَيا 

  ) الوافر(                                                           

)       فقد تحدث الشاعر في ىذيف البيتيف عف بكائو، فوظؼ في البيت األوؿ الفعؿ  
 َأْبَكي( وفي البيت الثاني ذكر ) الدمع اليتوف(. 

ويسألو الرحمة إال أف غيره نفسو أبت  ويقدـ المعتمد صورة لبكائو ليوسؼ بف شاشفيف 
 عميو أف يقؼ ىذا الموقؼ وبدا محافظا عمى رباطة جأشو يقوؿ: 

  (3)ِرْيعُ ػَنُو الَقْمُب الصَ ػَ َلَما َتَماَسَكِت الُدُموُع         َوَتَني

 ) مجزوء الكامؿ(.                                            

قد يستيؿ الشاعر قصيدتو بالتماس الرحمة مف الكائنات ويدعوىا لمبكاء معو  وأحيانا -
 ومشاركتو عواطفو ومشاعره وىو ما يعرؼ بػ " التشخيص". 

 يقوؿ ابف زيدوف: 

ـُ َعَمى ِمْثِمي     َوَيْطَمُب ثَأري الَبْرُؽ ُمْنَصِمِت الَنْصِؿ  - ـْ َيأف َأْف َيْبِكي الَغَما  َأَل

                                                 
 . 241، ص 1990، بيروت، لبناف، 1الحداد: الديواف: تحقيؽ يوسؼ عمى الطويؿ، دار الكتب العممية، ط ابف  –( 1) 
 .   264المصدر السابؽ: ص  –( 2) 
 . 66، ص 2وينظر:  ابف اآلبار: الحمة السيراء، ج 53، ص 1، ج2ابف بساـ: الذخيرة: ؽ –( 3) 
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  (1)ْثميػا      ِلَتْنُدِب ِفي اآَلَفاِؽ َما َصاَع ِمْف نَ ػً َأَعمػَ ـُ اَلمْيِؿ مػْت َأْنجُ َوَىاَل َأَقامَ 

 ) الطويؿ(.  

ويقوؿ: ابف عمار في قصيدة يحف إلى المعتمد ويخيؿ لو أف سائر الكائنات تتعاطؼ 
 معو يقوؿ: 

اَل َما ُبكَ ػَعمَ   مَاِئـِ ػَ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُح الحػَماِنيي َو ِإاَل ػـُ        َوفِ ػائِ ػَ اُء الَغمػّي َواِ 

 لثَْأٍر َوَىَز الَبرُؽ َصْفَحَة َصاِرـِ       َوَعِني َأثَاَر الّرْعُد َصْرَخة َطاِلٍب   

  (2)آِتـٍ ػِلَغْيري َواَل َقاَمْت َلُو ِفي مَ      َداُدَىا   ػَوَما َلِبَسْت َزْىُر الُنُجوـِ حِ 

 األسموب: / 2

عطائيا القيمة   يمجأ الشعراء إلى أساليب كثيرة متنوعة لتكويف نصوصيـ وتحريكيا، وا 
الجمالية التي تبرزىا وتبعدىا عف الركاكة والمألوؼ، لذلؾ َعّرَؼ بعض النقد األسموب عمى 

طريقة اآلداء والتعبير التي يسمكيا األديب لتصوير ما في نفسو أو لنقمو إلى سواه  »أنو: 
  (3).«باستخدام العبارات المغوية

                                                 
 .  159ابف زيدوف: الديواف: ص  –( 1) 
 .   372، ص 1، ج2بساـ: الذخيرة، ؽابف  –( 2) 
، 1ينظر:  آزاد محمد كريـ الباجالني: القيـ الجمالية في الشعر األندلسي عيدي الخالفة والطوائؼ، دار غيداء، ط–( 3) 

 . 274، ص 2015عماف، األردف، 
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الطريقة الخاصة التي يصوغ فييا الشاعر أفكاره  »ويقوؿ البعض بأف األسموب:  -
وأحاسيسو مبينا فييا ما يجول في نفسو من العواطؼ واالنفعاالت التي ُتَكِوُن ذاتيا 

  (1).«وتعطييا القيمة الجمالية

فالمالحظ في شعر االستعطاؼ أف الشاعر قد لجأ إلى التمويف األسموبي، وىذه  -
 بعض النماذج  مف األساليب التي فرضت نفسيا في شعر االستعطاؼ. 

 / التكرار: 1

التكرار كوسيمة مف الوسائؿ المغوية، التي يمكف أف تؤدي دورا تعبيريا في القصيدة،  -
المعجـ الشعري لشعر االستعطاؼ، كتكرار لفظة، أو كاف ليا حضور الفتا لالنتباه في 

 (2) عبارة، ما يوحي بشكؿ أو بآخر عمى سيطرة ىذا العنصر عمى فكر الشاعر وشعوره.
 ويمكف أف نطالع ذلؾ في بعض األبيات الشعرية اآلتية: 

-  :  قاؿ ابف زيدوف بعد فراره مف السجف مخاطبا أبا الحـز

                                                           ) المنسرح(.(3)اِر َفَقْد         َفَر َنِبُي الُيَدى ِإَلى الَغارِ اَل َعاَر اَل َعاَر ِفي الِفرَ 

 وقوؿ ابف عمار طالب مف الراضي أف يشفع لو عند أبيو:  -

 الّراِضي َفُقْمُت: َلَعّمَيا           ُخِمَعْت َعَمْيِو ِمْف صفاِت َأِبْيِو  َقاُلوا َأَتى

 
                                                 

، ص 2006، األردف، ، عماف1ينظر:حميد آدـ ثويني: فف األسموب، دراسة تطبيؽ عبر العصور، دار الصفاء، ط  –( 1) 
73 . 

، القاىرة، مصر، 1ينظر: محمد أبو شوارب: جماليات النص الشعري، قراءة في آماؿ الغالي، دار الوفاء، ط  –( 2) 
 .  163، ص 2006

 .  85ابف زيدوف: الديواف،  –( 3) 
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ـْ ُتْمِقِني              ِمْف َصْفَحَة الّراِضي ِبَما َأْدِرْيو ْف َل  (1)َيَأُيَيا الّراضي َواِ 

 ) الكامؿ(.                                                                   

 وقولو أيضا: 

 ثَاِبٌت ُمَتَصّحٌح  َذْنِبيَوَماَذا َعَسْى اأَلْعدَاُء َأْف َيَتَزاَيُدوا      ِسَوَى َأَف 

ـْ ِلي    (2)َعْنَيا َفَيْسَفحُ  الَذْنبُ ُصَفاٌة َيِزُؿ    ِو    ػِ ْممػَغْيَر َأّف ِلحُ  َذْنبٌ َنَع

 ) الطويؿ(.   

 وقوؿ الشاعر ابف المبانة: 

ـُ  َدْعَوايَ َلَما ِعْيَؿ َصْبِري َفَيْؿ        َيْسَمُع َدَعْوُت   الَمِمْيُؾ الَحمْي

 (3)ـُ ػْطَفًة          ُتْذِىُب َعِني باْلَعَذاِب اأَلليْ ػَأاَل عَ  َمْواَليَ  َمْواَليَ 

 ) مجزوء الوافر(.                              

فظاىرة التكرار في ىذه األبيات ليس إال أثرا لما تجيش بو النفس مف مشاعر التذلؿ  -
لدى الشاعر وىو ما يبدوا واضحا مف خالؿ توظيفو لبعض المفردات الدالة عمى ذلؾ كػ ) 

 ذنب ...(.  -موالي

وقد يقع التكرار لمصيغة الواحدة في عدة أبيات متتالية، كتكرار الشاعر لصيغة  -
 كقوؿ ابف زيدوف:  (ـفياـ ) ألاالست

ـْ ُأْكِثْر الَمْجَر َكْي اَل َأَمِؿ ؟  - ـْ َأْلَزـْ الَصْبَر َكَما أخؼ؟               َأَل  َأَل
                                                 

 .   423، ص 1ابف بساـ: الذخيرة، ج –( 1) 
 .  154، ص 2. وينظر: ابف األبار: الحمة السيراء، ج424، ص 1بساـ الذخيرة، ج اف –( 2) 
 . 95، 4المقرئ: نفح الطيب: ج  –( 3) 
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ـْ  ـْ َأَبِؿ َأَل  َأْرَضى ِمْنِؾ ِبَغْيِر الٍرَضى           َوَأْبِدي الُسُروَر ِبَما َل
ـْ َزلَ ػَعْمًدا َأَتيْ           وِب ؟ ػُاْعَتِفْر ُمْوِبَقاِت الُذنُ  َلـْ أَ    (1)ِؿ ؟ػُت ِبَيا َأ
 ) المتقارب(.  

 ويقوؿ ابف زيدوف: 
 (2)َوَأيَف َجَواٌب ِمْنَؾ َنْرَضى ِبِو الُعاَل        ِإَذا َسَأْلَتِني َبْعَد َأْلِسَنِة الَحْفِؿ ؟

 ) الطويؿ(.   
 ويقوؿ أيضا: 

 (3)َما لِمُذُنوِب اَلِتي َجاِني َكَباِئٍرَىا         َغْيِري ُيَحِمِمِني َأْوَزاَرَىا ِوْزِري؟
 ) الطويؿ(.                                    

 وقولو: 
 َأَبا َعاِمٍر َأْيَف َذاَؾ الَوَفاُء؟ ِإَذا       الَدْىُر َو ِسَناُف َو الَعْيُش َغٌض      

 َتَرُض ؟ ػْ ْف      ُمَصاَدَقِتِي الَواِجُب الُمفػِ الّذي ُكْنَت َتْعَتّد مَف ػْ َوَأي
ـْ َتنَش مِ   (4)ٌة      َحَسْبُت ِبَيا الِمْسَؾ َطيًبا َيْفُض؟ػحػْف َأَدِبي َنفْ ػَأَل

 ) الطويؿ(.  
 ويوظؼ الشاعر ابف عمار االستفياـ محاوال تذكير المعتمد بأيامو الماضية يقوؿ:  -

 (5)؟ ِ وى األْعُصرػى        َوَأَيَمَنا ِبمَ ػَ َنا باْلِحمػَ َأَتْذُكُر َأَيام       
 ) المتقارب(.  
 

                                                 
 .  35 -34ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 1) 
 .  163ص:المصدر نفسو  –( 2) 
 . 149ص  المصدر نفسو:  –( 3) 
 . 93 -90ص  المصدر نفسو:  –( 4) 
 .  685، ص 2الذخيرة، جابف بساـ:  –( 5) 
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 ويقوؿ المعتمد مستعطفا قيده: 
  (1)َقْيِدي َأَما َتْعَمُمِني ُمْسِمًما           َأِبْيُت َأْف ُتْشِفَؽ َأْو َتْرَحَما ؟       

 ) السريع(.             

وقد يخرج االستفياـ عف معناه وىي ظاىرة مف الظواىر التي وجدت بكثرة في األشعار 
 االستعطافية ومثاؿ ذلؾ قوؿ ابف زيدوف: 

 (2)َفاَعِة        َيُمُوُح َعَمى َدْىِري َلَميَسميا َعمط ؟ ػَفَماَلَؾ اَل َتْخَتَصِني ِبشَ 

 ) الطويؿ(.   

 ابف عمار يطالب الراضي أف يشفع لو عند أبيو يقوؿ:  وقوؿ

  (3)َىَبَؾ اْحَتَجبَت ِلَوْجِو ُعْذٍر َبّيٍف       َبْذَؿ الَشَفاعِة َأي َشيٍء ِفْيِو ؟ 

 ) الكامؿ(.                                                                

نى االستفياـ إلى خرج معناه مف مع ونالحظ مف خالؿ ىذه األبيات أف االستفياـ قد
 .معنى االسترحاـ

 وقد يخرج معنى االستفياـ أيضا إلى معنى التمني كقوؿ ابف زيدوف: 

 (4)َوَأْيَف َجَواٌب ِمْنَؾ َتْرَضى ِبِو الُعاَل      ِإَذا َسَأْلَتِني َبْعَد َأْلٍسَنَة الَحَفؿ ؟ 

 ) الطويؿ(.  

                                                 
 . 73، ص 1المصدر السابؽ:  (  1) 
 .   86ابف زيدوف: الديواف،  –( 2) 
 . 151، ص 2ابف األبار: الحمة السيراء، ج  –( 3) 
 . 163ابف زيدوف: الديواف ص،   –( 4) 
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 وقولو: 

 (1)ا ُأِحُبيـ ؟        ُكن ا وَكانوا عمى عيد وَقْد َضَعُنواػَأْقَوامً  َيا َىْؿ ٌأَجاِلُس    

 (. ) البسيط 

 / الترادؼ: 3

األساليب أيضا التي وظفيا الشاعر في قصائده االستعطافية نجد أسموب  ومف -
الترادؼ التي يستخدميا الشاعر أحيانا في البيت الواحد، كما جمع الشاعر بيف الضديف في 

 البيت الواحد كقوؿ ابف عمار:

 (2) ٌف َوَيْصَفُح.ِو         َفُقْمٌت: َوَقْد َيْعُفو ُفالَ ػ: َسَيْجِزَيُو ُفاَلٌف ِبَذْنبِ َوَقاُلوا

 ) الطويل(.   
 وقوؿ ابف عمار: 

 (3)َوَتْصًفحُ َعَمى َآثَاِر ُجْرـِ َسَمْكُتَيا       ِبِيَبٍة َو َرْحَمِة ِمْنَؾ َتَمْحو  َواْعؼُ 
 ) الطويل(.  

كما استخدـ الشاعر الترادؼ  في أبيات مختمفة كقوؿ ابف زيدوف متشفعا ألحد  -
 أصدقائو: 

 (4)َفِمْمَغْيِث اْحِتَباُس  ًسا                     َمْحُبوَفَمئْف َأْمَسيُت 

 (. مجزوء الرمل)  

 
                                                 

 . 13ص :المصدرالسابؽ  –( 1) 
 .  164، ص 2ابف األبار: الحمة السيراء، ج –( 2) 
 .  425، 1ابف بساـ: الذخيرة، ج –( 3) 
 . 83ابف زيدوف: الديواف، ص   –( 4) 
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 ويقوؿ في بيت آخر: 

ـْ َيْنُد َشٌذ َواَل َرَبطُ َأِسْيٌز ِمَئْوَت ِمَف اأَلَياـِ َخْمٌس َقَطْعُتَيا          ْف َل  (1)َواِ 

 ) الطويؿ(.  

 األسير( ليما معنى واحد.  -المحبوس -الصفح -نالحظ أف كؿ مف األلفاظ ) العفو -

ويجمع الشاعر حياف بيف المتضاديف في البيت الواحد وىي مف الظواىر المغوية  -
التي كاف ليا حضورا الفتا لمنظر ومف ذلؾ قوؿ الراضي الذي استعطؼ ما سمعت والده 

 يقوؿ: 

 (2)َذِلْيلُ ُو ػاديِو َفَيْرَحمَ ػُينَ          َعِزيزٌ ِبِو َوَأْحَسُف َما َسِمْعُت 

 ) الوافر(.                                            

 وقوؿ ابف زيدوف وىو في ريعاف الشباب، ولما بمغ الثالثيف مف عمره يقوؿ: 

ـْ َتْطيو ُبْرَد   الشعرِ  اعتمى في عارص المشيبكْبَرًة وأرى        َبْرَؽ  شبابيَل

  (3)صرِ ػر ميتػيػُصٌف غػغو ػولمشبيَكتٌب         الصباَقْبَؿ الثالثيف إْذ َعْيَد 

 ) البسيط(.  

 ويقوؿ أيضا يصؼ ما ترضى لو مف سجف وعناء. 

 (4)ِريـِ ػَ األمف      َلَظاَىا َفَأْصَبَحْت َكالص جنةَبغي َسَرى إلى  رٌ انَ 

 ) الخفيؼ(.  
                                                 

 .   88ص :المصدر السابؽ–( 1) 
 .   72، ص 2ابف األبار: الحمة السيراء، ج –( 2) 
 . 148ابف زيدوف: الديواف، ص   –( 3) 
 .  125المصدر نفسو:–( 4) 
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جماال لمقوؿ نستطيع القوؿ أف شاعر االستعطاؼ أولى عناية مثيرة لإلشباه آللية  وا 
المغة باعتبارىا أىـ العناصر التي تشكؿ ىيكؿ النص الشعري عامة واألشعار االستعطافية 
خاصة، وىذه العناية أوحت بيا مجمؿ الظواىر المغوية التي صادفتني أثناء رحمتي التحميمية 

االستعطاؼ كالتمويف األسموبي والتحسيف البديعي، وجزالة المفظ  قصيدةلعنصر المغة في 
وسيولة ووضوح المعنى وجمالو، وقربو مف الفيـ المتمقي الذي حرص الشاعر عمى الوصوؿ 
إليو بمخاطبتو بمغة أكثر ألفة ووقعا عمى آذنو مما يؤدي إلى حرية انسيابية أكبر لتحقيؽ 

 التواصؿ.

 * الصورة الشعرية: 

الصورة الشعرية مقوـ أساسي مف مقومات الخطاب األدبي تعبر عف طريقة خاصة  -
في التفاعؿ مع المدركات الحسية والمجردة، وتتشكؿ بحسب الروئ التي يصدر عنيا المبدع 

، وفي شعر االستعطاؼ (1)وبحسب موقفو الذاتي وطريقة تفاعمو مع العالـ الحسي والمعنوي
صورة  الشعرية في أنماط كثيرة أبرزىا الصورة التشبييية في عصر مموؾ الطوائؼ برزت ال

واالستعارية، عكست تجربة الشاعر بامتياز لتضفي عمى الخطاب الشعري جمالية فريدة 
 تعكسيا الشواىد الشعرية المحممة.

 / الصورة البيانية:1

المغة اإلنسانية األولى، وىي اليدؼ األسمى لمغة  »تعد الصورة البيانية  -
 وانطالقا مف طبيعة المعنى ُصِنفت إلى أصناؼ أىميا:   (2)«الشعرية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .100،ص1980،القاىرة،مصر، 1الصورة الفنية في التراث النقدي البالغي،دار المعارؼ،ط:عصفورجابر (1)

 .102(المرجع نفسو:ص2)
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 أ / الصورة التشبييية: 

يعد التشبيو مف أىـ الظواىر التي برزت في شعر االستعطاؼ في عصر مموؾ  -
الخفي، وتقريب البعيد، الطوائؼ، فقد يمجأ إليو الشاعر لما فيو مف روعة وجماؿ إلظيار 

ويكسب المعاني رفعة ووضوحا ويدفع الخياؿ إلى التحميؽ لجالء الصورة واستقصاء مالمحيا 
الغامضة، وقد عده بعض البالغييف أشرؼ أنواع البالغة، وأنو ينيض برىانا عمى مقدرة 

عض لدى ب -البراعة في صياغتو أقترنت »الشاعر اإلبداعية وفطنتو العقمية إلى حد أف 
  (1)«بالبراعة في نظم الشعر نفسو -الشعراء األوائل

عمد معظـ شعراء االستعطاؼ إلى إظيار عنصر الجاماؿ الفني في معظـ  -
قصائدىـ االستعطافية، ويعد ابف زيدوف أكثرىـ استعماال لو، ومف ذلؾ قولو يمدح أبا الوليد 

 بف جيور صاحب قرطبة يقوؿ: 

  اؾِ ػَ وِسم ْرَقدٍ ػَشْمُس الَنَياِر َوَبْدُرُه َو ُنُجُوَمُو          َأْبَناُؤُه مف فَ 

               . الكامل() (2)ِو          َوَسَناُه َتْعُنو الّسْبُع ِفي اأَلْفالؾِ ػِ َنائػَ َيا َأُيَيا الَقَمُر الِذي ِلس

فالممدوح كما صوره الشاعر في مجموع ىذه التشبييات التي تضمنيا المقطع   -
الشعري اجتمعت أوصافو، وقد وردت مف قبؿ في مقاطع قصائد مبثوثة إحتواىا الديواف، وفي 
ىذه التشبييات كاف المشبو واحد في حيف تعدد المشبو بو، وبيذا يكوف الشاعر قد أجيد 

                                                 
، ص 1980، القاىرة، مصر، 1جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدي البالغي، دار المعارؼ، طينظر:  –( 1) 

104  . 

 الفرقد والسماؾ: ىما مف الكواكب  -  
 
 .  60ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 2) 



 البناء الفني في قصيدة االستعطاؼ في عصر مموك الطوائؼ               :نيالفصل الثا

 

 

73 

كؿ بيا القصيدة، وذلؾ باتخاذه المدح وسيمة لالستعطاؼ والفوز نفسو في اختيار الكممات ليش
 باألمؿ المرجو.

ف كانت محامده كثيرة  - وقد صور الشاعر أيضا ممدوحة ببعض الصفات الخمقية وا 
  فقد صوره في جوده وغناه بالناقة التي تدر الحميب وال تبخؿ عمى حاليا يقوؿ: 

 ِىَباِنِو       َكَفاَؾ ٍمَف الَبْحِر الِخَضـّ ُعَباُب َجَواٌد َمَتى اْسَتْعَجَمَت ُأْوَلى 

 (1)الَبِكَئ ِعَصابُ  َواِلِو      إَذا اْسَتْنَزؿ الّدرّ ػ، َدُرنَ َعِنٌي، َعِف االْبَساسِ 

 ) الطويؿ(. 

أما ابف عمار الذي يصور حالو وىو في حالو مف الحزف بعد أف َأُبْعَد عف بمده، فبدى 
 متعاطفة معو وتشاركو أحزانو يقوؿ في قصيدة يرثى فييا نفسو: لو أف سائر الكائنات

ال  َما ُبَكاُء ال ػّ َعَمي ال مَ ػمػغَ ػَواِ   اِئـِ ػمَ ػَ ا ِنَياُح الحػاِئـِ       َوِفّي وا 

 وَعّني َأثَاَر الّرْعُد َصْرَخَة َطالِب       ِلثَْأٍر َوَىّز الَبْرُؽ َصْفَحَة َصاِرـِ 

  (2)آِتـِ ػِدَاَنَيا        ِلَغْيري وال قاَمْت َلُو ِفي مػَوَما َلِبْش َزْىُر الُنُجوـِ حَ 

 ) الطويؿ(.                                                             

أما ابف المبانة الذي يشيد بكـر ممدوحو ناصر الدولة مبشرا العامري فيشبو يمينو حينما 
  مانحة في شوؽ وارتياح وبقمب عاشؽ يقوؿ:  تمقى قاصديو

                                                 

 بس(  -اإلبساس: لفظة تقاؿ لمناقة عند حمبيا ) بس  - 


 الدر: المبف.  -  
 .   72ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 1) 
 .  372، ص 1، ج2ابف بساـ:  الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ؽ –( 2) 
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  (1)ْقَيا اأَلِحَبِة َشّيُؽ ػَيا          َقْمُب إلى لُ ػَيمَقى الُعَفاُة َيِميَنُو َوَكأنّ 

 ) البسيط(.  

ويقدـ ابف زيدوف صورة فنية لمحبوبتو التي فاقت حسنا وجماال ويشبييا بالفضة 
 والذىب يقوؿ: 

 َنا ػػػػػػػػػػػػػػػػػْ ِمْسًكا، َوَقّدَر ِإْنَشاَء الَوَرى ِطي    َأُه         ػَ اهلل َأْنش ٍؾ، َكَأفّ ػْ ُب ُممػَرْبيْ 
   (2)َأْوَصاَغُو َوِرًقا َمْحًضا، َو َتَوَجُو          ِمْف َناِصِع الّنْبِر ِإْبَدًعا َوَتْحِسْيَنا

 . )  البسيط(                                                     

وقد استخدـ الشعراء التشبييات في معرض وصفيـ لمسجف الذي اعتقموا فيو، ووصفوه 
ببعض  الصفات التي تعبر عف مدى المعاناة التي كف يعيشيا الشاعر السجيف يقوؿ ابف 

 عمار وقد شبو سجنو بالقفار والصروح يقوؿ:  

 (3)َمَرَدْت ِبَيا الِجُف إلى الَنسر َتَرى َلْيَؿ الِقَفاِر َوُظْمَمَتُو َكَأّنَيا        ِمْرقاه
 ) الكامؿ(.  

 ب / الصورة االستعارية: 

االستعارة صورة فنية وىي مف أىـ األساليب البيانية، تعبيرا وأجمميا تصويرا، وأكمميا  -
المستعار منو الذي ىو أصل  »:تأدية مف مفاجأة لممعنى، تقوـ أساسا عمى دعامتيف ىما

 (4).«وأساس في الصورة الشعرية االستعارية والمستعار لو وىو الفرع

                                                 
 . 72ابف المبانة األندلسي: الديواف، ص   –( 1) 
 .  10ابف زيدوف: الديوف، ص  –( 2) 
 . 90، ص1، ج2ابف بساـ: الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ؽ  –( 3) 
. وينظر: سمير أبو حمداف: اإلبالغية في البالغة 190فيد خميؿ الزايد:  البالغة بيف البديع والبياف، ص  ينظر: –( 4) 

 . 152، ص 1991العربية، منشورات عويدات الدولية، ) د ط (، بيروت، لبناف، 
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لقد عمد شعراء االستعطاؼ إلى توظيؼ االستعارات لعمؽ معناىا وقدرتيا عمى  -
بداع  االيجاز واإلدماج بيف العناصر المتنافرة، والتكثيؼ المغوي، ومزج المتناقضات، وا 

المعنى في صورة مبتكرة جديدة جعمتيا في طميعة الفف البياني، بؿ أصبحت التعبير البياني 
ينقمب المعقول محسوسا تكد تممسو اليد، وتبصره العين، ويشمو األنؼ،  »المطمؽ، فييا: 

  (1).«لجمادات، وتتنفس األحجار وتجري فييا آالء الحياةوباالستعارة تتكمم ا

ففي شعر االستعطاؼ كاف ميؿ الشعراء إلى الصورة االستعارية واضحا، وانطالقا  -
مف قدرتيا عمى رسـ معالـ تجربتيـ الشعورية ونقؿ أحاسيسيـ، وقد عمد شعراء االستعطاؼ 

ليمنحوا خواطرىـ ومشيدىـ الشعري بناءا فنيا حيا. ومف ذلؾ  التشخيصفي استعاراتيـ إلى 
ما نمحظو في شعر ابف زيدوف الذي طالما شاركتو الجمادات نكبتو وجعميا مالذا يخفؼ عنو 

 معاناتو يقوؿ في قصيدة يذكر فييا والدة بنت المستكفي ويحف إلييا يقوؿ: 

 ْفُؽ طمٌؽ َوَوْجُو اأَلْرِض َقْد راَقاِإّني َذَكْرُتَؾ بالَزْىراء ُمْشَتاًقا       و األَ 

 ا ػً َفقػْ تَؿ إشػي، َفاعْ ػَرّؽ لِ  ػُ َكَأن ي       ولمَنِسيـِ ِإْعِتاَلٌؿ، ِفي َأَصاِئِمِو 

 (2)َوًقاػباِت َأطْ ػِت، َعِف المّ ػَ َما َشَققػوالَرْوُض َعْف َماِئِو، ُمْبَتِسـٌ        كَ 

 ) البسيط(. 

المعتمد فصور قيوده في صورة الشخص ويبدأ في مناجاتو والشكوى لو لما عاناه  أما -
  مف آالـ وأحزف يقوؿ:

                                                 
، بيروت، لبناف، 2بكر شيح أميف: البالغة العربية في ثوبيا الجديد، عمـ البياف، دار العمـ لممالييف، ط  ينظر:–( 1) 

 . 15، ص 1984

 التشخيص: منح الصفة اإلنسانية لغير اإلنساف، أي: أنسنة الجماد وغير العاقؿ.   
 . 29ابف زيدوف: الديواف، ص   –( 2) 
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 ْيَت َأْف َتْشَفَؽ َأْو َتْرَحَما ػَقْيِدي َأَما َتْعَمُمِني ُمْسِمًما            َأبَ 

ـْ اأَلعْ  ـُ             َقْد َأَكْمَتُو اَل ُتَيِش    (1)ُظَما َدِمي َشَراٌب َلَؾ والّمْح

 ) السريع(.                                                   

حينما نقاه ويقدـ ابف عمار في الصورة التي ساقيا في مقدمة إحدى قصائده لممعتمد 
ى عناصر الطبيعة المختمفة عموالده المعتضد مف اشبيمية، معتمدا عمى رسـ جزيئات المشيد 

كالنير واألراقـ والروض والرياح والشمس والنجـو ... ليولد أثرا حسيا خاصا لدى المتمقي، 
اـ مضت لعميا وتوسؿ في سبيؿ ذلؾ بالمحور التماثمي االستعاري يقوؿ وىو يذكر المعتمد بأي

 تشفع لو عند والده.

 ـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِ اُب اْنِسَياَب اأَلَراقػلّنْيِر َيْنسَ و ا        ٍؼ ػاطِ ػَ ِد َبْيَف َمعػّ ٍؿ َلَنا ِبالسػْ َوَلي

 ـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِدي الّرَياِح الَنَواسِ ػَحْيُت اتَخْذَنا الّروَض َجاًرا َتُزوُرَنا       َىَداَياُه في َأيْ 

 ُو الّشْمُس ِفي ُجْنٍح ِمَف الَمْيٍؿ َفاِحـِ َوِمف َبَدْت       لَ مُنُجوـِ َقْتَنا ِبِو الَشْمُس لِ سَ 

 ـِ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْدِر َكاتِ ػَحِمْمَنا َمَكاُف الّشِر َمْف صَ     َما       ػػَأنّ ػُس كَ ػْ َناَوُلَنا َواٍش ُيحػَ َوَيت

 (2)ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػِبَرأَفٍة ِمَف اّلْيِر، واّدْىُر َظالِ          ـْ َيَزْؿ       ػَؾ َمْف لَ ػالَ ػَ ي َأقػْمنِ ػَأقِ 

 ) الطويؿ (                                                                                               

                                                 
 .  100، ص 4ألندلس الرطيب، جالمقرئ نفح الطيب مف غصف ا –( 1) 
 .  153، ص 2ابف األبار: الحمة السيراء، ج –( 2) 



 البناء الفني في قصيدة االستعطاؼ في عصر مموك الطوائؼ               :نيالفصل الثا

 

 

77 

لى جانب ىذا فقد استخدـ الشعراء المستعطفوف بعض الكنايا  ، ولعؿ ذلؾ يرجع إلى وا 
كوف الكناية مف أىـ األساليب اختصارا لممعنى يقوؿ ابف المبانة يعتذر لممتوكؿ ويذكره بأنو 

 أخطأ مرة فقد أحسف مرات عديدة يقوؿ: 

ْف َتُؾ َمَرة َعَثَرْت ِجَياِدي         َفَما َقَدمْ       (1)اَكاػَ ُت ِمْف َسَبٍؽ َكفػَوا 

 ) الوافر(.         

 جيادي( كناية عف الخطأ. عثرت فالشاعر استخدـ عبارة )

ويعرض ابف زيدوف إلى أسموب الكناية ليعبر ألبي الحـز أف الوشاة الذيف أفتروا عميو  
 وأفسدوا عالقاتو معو فيـ كالشر يييموف في كؿ واد يقوؿ:

ـْ ِبَجانٍب           َفف   (2)َنَواِئَبُيـ َسْعدُ  ي ُكِؿ َواٍد ِمفْ ػِحَذاُرًؾ َأْف َتْغَتَر ِمْنُي

 ) الطويؿ(.  

 كناية عف الشر.  (3)فالشاعر استخدـ عبارة ) في ُكِؿ َواٍد َسْعُد (

 ويقوؿ أيضا: 

 ) السريع(. (4)وِفَنا           َ ْبَرَؽ في األُْلَفِة َعْف ُخْمبٍ ػَوِلْيِد، َمْألُ ػَما أَلبي ال

 
                                                 

 . 48ابف المبانة األندلسي : الديواف، ص   –( 1) 
 . 136ابف زيدوف: الديواف، ص   –( 2) 

،القاىرة ،مصر،باب 1الميداني:مجمع األمثاؿ،تحقيؽ:محمد مجيد عبد الحميد،دار المعارؼ،ط أحمد بف ابراىيـ-(3)
 .2725،ص2006الفاء،

 .140ابف زيدوف:الديواف،ص-(4)
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 عف العطاء والجواد في ظؿ حكـ بني جيور.  الُخَمِب(بارة ) َأْبَرُؽ ِمْف فالشاعر كنى بع 

واستخدـ الشعراء الكنايات أيضا في معرض لمدحيـ لمستعطفييـ فقد خاطب المعتمد  
 أباه المعتضد قائال لو: 

ـْ باأَلَياِدي َيًدا                 َوَأَتْبُتيـْ ِفي الَمَعاِلي َقَدـٌ  َفَأْطَوُلُي
(1 ) 

 ) المتقارب(.                                                                                

 والمقصود مف ) أطواليـ باأليادي( الغمبة وثبات الممؾ والكـر والعطاء.  -

 َبْعَد َسَعاَدٍة يقوؿ الشاعر ابف عمار: 

 )السريع(( 2)ِبَأْنَواٍع ِمَف الَماؿٍ َأْصَبْحُت في الُسْوِؽ ُيَناَدى َعَمى        َرْأِسي 

 ويقوؿ أيضا إبف زيدوف: 

ـَ َأْصَبْحُت ُمْخًطا ٍإَلى الَعْفر ـُ ِفي َقْرٍف          َفِفْي    (3)َوَقْد ُكْنُت َأْحَسَبِني والَنْج

 ) البسيط(.                                                              

ومما سبؽ نالحظ أف الشعراء المستعطفيف قد اىتموا بإظيار عنصر الجماؿ الفني في  
معظـ قصائدىـ االستعطافية مف خياؿ وجودة تشبيو، واإلكثار مف استعماؿ اإلستعارات  

، التي اتخذوىا كوسيمة الضفاء بعض التأثير والجماؿ عمى معانييـ والتأثير في مف والكنايات
 يستعطفوف.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .98،ص4المقري :نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب،ج-(1)

 .419،ص2الجزيرة،جابف بساـ:الذخيرة في محاسف أىؿ -(2)

 150ابف زيدوف:الديواف،ص-(3)
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 / الصورة البديعية: 2

البديع عمـ تعرؼ بو وجوه تحسيف الكالـ مف حيث األلفاظ ووضوح الداللة عمى نحٍو  -
، لذلؾ لـ تخؿ قصائد االستعطاؼ في عصر مموؾ (1)ُيْكِسُب التعبير الشعري طرافة َوَجَدةٍ 
ا فيو مف تأثير ووضوحا لممعنى، باإلضافة لكوف معظـ الطوائؼ مف المحسنات البديعية لم

ىذه األشعار نظمت في مجمميا في لحظات قاسية لذلؾ أضفت الجمالية التي يريدىا 
الجناس  -الطباؽ –الشاعر، ومف ىذه المحسات ما جاء في خدمة النص نذكر المقابمة 
. فقد طابؽ الراضي اتخذىا الشعراء  المستعطفوف كوسيمة لمحصوؿ عمى عفو مف يخاطبوف

بيف ) العزة والمذلة ( حيف كاف بجانب والده، فقد كاف يعيش عزيزا ثـ أمسى ذليال حيف أبعد 
 يقوؿ: 

  (2)ٌؿ ػْمُو َذِليْ ػِو َفَيْرحَ ػَوَأْحَسُف َما َسِمْعُت ِبِو َعِزيٌز          ُيَناِدي

 (. ) الوافر                                                   

 أما ابف زيدوف فقد طابؽ بيف ) التالقي والتفرؽ( حيف يستعطؼ محبوبتو يقوؿ: 

  (3)ا َتاَلَقْينَ َفالَيْوـَ َنْحُف َوَما ُيْرَجى                 َتَفرقَناَوَقْد َنُكُوُف َوَما ُيْخَشى 

 ) البسيط(.                                                                

 وطابؽ بيف ) الجنة والنار( عندما وصؼ ما تعرض لو مف سجف وعناء يقوؿ: 

 الخفيؼ(.) (4)َناُر َبْغٍي َسَرى ِإَلى َجّنِة اأَلْمِف             َلَظاَىا َفَأْصَبَحْت َكاْلَصِرْيـِ 

 و العقاب: وويقوؿ ابف عمار: وىو يقابؿ بيف العف
                                                 

 . 154فيد خميؿ الزايد: البالغة بيف البياف والبديع، ص:   –( 1) 
 . 72، ص 2: الحمة السيراء، جابف األبار  –( 2) 
 .   09ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 3) 
 .  125ص المصدر نفسو :–( 4) 
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 (1)َأْجَمى َوَأْوَضحُ  -ِإْف َعاَقْبتَ  -َوِعَقاُبؾَ سجاياؾ إف عفوت أندى وأسمح         

  (.طويؿ) ال  

وقد قابؿ ابف زيدوف بيف التالقي والضحؾ والتداني والميالي البيضاء مف جية وبيف 
 التفرؽ والبكاء والثنائي والميالي السوداء مف جية أخرى يقوؿ: 

 ا ػَ ْينػاَنا َتَجافَ ػَوَناَب َعْف ِطْيِب ُلْقيَ ًا َعْف َتَدايْنَنا       ػَأْضَحى الَتَناِئي َبِدْيم

 ا ػنَ ػكيْ ػْ ـْ َقْد َعاَد ُيسػُ راف الّزَماف الذي َمَزاَؿ ُيْضِحُكَنا       َأْنَسا ِبُقْرَبي

 يَنا ػَاقِ ػُف َوَما ُيْرَجى َيمػا       َفالَيْوـَ َنحْ ػَشى َتَفُرَقنَ ػْ َوَقْد َنُكْوُف َوَما ُيخ

ـْ َأيَ دَ ػْ ْت ِلُفقػَحالَ   (2)َناػـْ ِبْيًضا َأَياْديػَدْت       ُسْوًدا َوَكاَنْت ِبكُ ػَمَنا َفغَ ػُك

 ) البسيط(.                                                                   

 

ف عميو مف عز وسمطاف، وما آؿ إليو مف ذؿ وىواف اويقابؿ المعتمد بف عباد بيف ما ك
   يقوؿ: 

 

 

 

                                                 
 . 138، ص 2ابف األبار: الحمة السيراء، ج –( 1) 
 .  10 -09ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 2) 



 البناء الفني في قصيدة االستعطاؼ في عصر مموك الطوائؼ               :نيالفصل الثا

 

 

81 

 (1)ِفْيَما َمَضَى ُكْنَت ِباأَلْعَياِد َمْسُروًرا       َفَساَءَؾ الِعْيُد ِفي َأغَماَت َمأُسْوًرا 

 ) البيسط(.                                                                        

 يعيش عمى إثرىا في جحيـ يقوؿ:

الَبْيُف ِمْف َجَنٍة لي فييا َنِعْيـٌ        ِبُكِؿ ُفَؤاِدي ِبَعَذاِب َأْشقى َو َجِحْيـٍ  َىَوَى ِبي
(2) 

 )الطويؿ(.  

 فقد قابؿ الشاعر بيف الجنة ونعيميا وبيف الجحيـ وشفائو بعد ابتعاده عف ممكو. 

ومف المحسنات المفظية التي استخدميا الشعراء المستعطفوف أيضا الجناس بنوعيو،  -
ومما سيؽ عمى شكؿ التجانس التاـ، متطابؽ إليقاع بيف ركنيو المتجانسيف قوؿ ابف زيدوف 

 في استعطاؼ أبا الوليد بف جميور مشيدا بكرمة: 

 (3)َمَحُؿ ِلْمُقتؿ –الّدْىُر  -ْيُرَىاَفَقَبْمُت الَيَد ِمْف َبْطِف َيٍد                  ظَ 

 ) الخفيؼ(.  

 وقولو أيضا في المستعطؼ نفسو منيوىا بعطاياه الجزيمة: 

 (4)إَذا َحَسَب الّنْيَؿ الّزِىْيَد ُمِنْيَمُو              َما ِلَعَطاَياُه الِحَساُب ِحَسابُ 

 ) الطويؿ(.                                                              

 

                                                 
 .   73، ص 1ينظر: ابف بساـ/ الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ج –( 1) 
 . 143، ص 2ينظر ابف األبار: الحمة السيراء، ج –( 2) 
 .   343ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 3) 
 .   374ص المصد نفسو:–( 4) 
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وقد استيؿ ابف المبانة قصيدة استعطافية أرسميا إلى ناصر الدولة مبشر العامري 
 بالتغزؿ يقوؿ: 

   (1)ُغْصُف َتَحَرَؾ في الُحَمّي َوفي الِحمى         َعْف َماِئٍؿ َقْمِبي ِإَلْيِو َماِئؿُ 

 ) البسيط(.                                                               

عمى شكؿ التجانس الناؽ مختمؼ اإليقاع بيف ُركنية المتجانسيف ومما سيؽ مف أشعار 
ما يأتي: قوؿ ابف زيدوف أثناء مدحو ألبي الحوـ بيف جميور وقد جانس بيف لفظة " َيَظُؿ" 

 َظُؿ" بمعنى باطف خؼ البعير يقوؿ: بمعنى الدواـ ولفظة " األَ 
 (2)َدا ِمْنُو َتْحَت اأَلَظؿُ ػِ ُؿ العػَعاِلَي الّذَرا         َيظَ  –ِمَف الَمْجِد  –َسَنساـٌ 

 ) الطويؿ(.                                                                  

في مقدمة إحدى مدائحو ألبي الحـز بف جيور، شاكيا قسوة الدىر حينما  وقولو -
 أصابو بسياـ االعتقاؿ: 

 (3)َلَعْمُر الَمياِلي ِإْف َيُكْف َطاَؿ َنْزُعَيا         َلَقْد َقَرطْسُت ِبالَنْبِؿ في َمْوِضع الُنْبؿِ 

 ) الطويؿ(.                                                                        

 فقد جانس الشاعر بيف الّنبؿ وىي السياـ، وبيف الُنبؿ وىي المروءة. 

كما يجانس ابف المبانة بيف لفظة " َنَشْر" بمعنى الرائحة والعبير ولفظة " َبْشر" بمعنى  -
 السرور وطالقة الوجو يقوؿ:

                                                 
 .  71بف المبانة األندلسي: الديواف، ص ا –( 1) 
 . 421ابف زيدوف: الديواف، ص   –( 2) 
 . 263ص المصدر نفسو:  –( 3) 
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 (1)َبا َوَأماِئؿُ ػّ اـِ الصػأَليّ َوَكَأّف َنْشَر َزَماِنِو َمَع َبْشِرِه           ُبكٌر 

 ) الكامؿ(.                                                      

وىكذا نقوؿ أف الشعراء المستعطفوف وعمدوا إلى توظيؼ بعض المحسنات البديعية،  -
ف كانت قميمة بشكؿ عاـ خدمة لممعنى الذي أرادوه ليزداد وضوحا وتأثير  ا، لمحصوؿ عمى وا 

 مف يخاطبوف. العفو

 األوزان والقوافي:  -

يمثؿ الوزف البنية اإليقاعية األساسية في موسيقى الشعر لكونو وسيمة / الوزن: 1
 . (2)لجعؿ المغة شعرا حيث يمكف الكممات مف أف يؤثر بعضيا في بعض عمى نطاؽ واسع

وتتميز قصيدة االستعطاؼ مف بيف قصائد الشعر بأنيا حصيمة التفاعؿ بيف المبدع  -
والتمقي وىذه الطبيعة الخاصة التي تنحو بفف االستعطاؼ دائما نحو اآلخر جعمت الشاعر 
بجانب اىتمامو بالصورة في بناء قصائده ييتـ بالتشكيؿ الصوتي الذي يمكف أف يكوف لو 

ص الُمْسَتْعَطْؼ، وال سيما التشكيؿ اإليقاعي الذي يرَتكُز عمى تردد تأثير إنفعالي عمى الشخ
  (3).ظاىرة صوتية معينة عمى مسافات زمنية محددة

فإذا نظرنا إلى األوزاف التي اتخذىا شعراء المرحمة إطار موسيقيا لفنونيـ نالحظ  -
ظـ القصائد أنيـ أكثروا مف األوزاف التامة. إال أف لبعضيا عمى البعض. لذلؾ أف مع

االستعطافية قد نظمت عمى نمط القصيدة التقميدية التي تعتمد عمى ركيزتيف أساسيتيف ىما: 

                                                 
 .   81بف المبانة األندلسي: الديواف، ص ا –( 1) 
 .174،ص1955،القاىرة ،مصر،5أنيس:موسيقى الشعر،المطبعة األنجمو مصرية،ط ابراىيـ –( 2) 
 . 176ص  المرجع نفسو:–( 3) 
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 وحدة الوزف ووحدة القافية، إال ما ورد مف بعض الشعراء مف مقطوعات ومسمطات وأراجيز.

(1)  

وأما مف ناحية البحور فقد كانت البحور التامة ) الصافية( األكثر شيوعا في معظـ  
األشعار االستعطافية كالطويؿ والكامؿ والبسيط والخفيؼ وقمما نظـ الشعراء أشعارىـ عمى 

ء الخفيؼ ومجزوء الكامؿ، وىذا يدؿ عمى أف و البحور المجزوءة. كمجزوء الرمؿ ومجز 
ِظَمت في حالة عكست انفعاليـ النفسي، والحديث عف اضطراب االستعطافية نُ  األشعار

الحالة النفسية لشعراء ىذه الفترة يعود إلى الناحية السياسية واالجتماعية، فيـ كانوا يتعرضوف 
لمنكبات والسجف. الذي كاف يمـز أف يكونوا منفعميف، وذلؾ باتخاذىـ البحور الطويمة في 

يقى ىذه البحور مف ىدوء وخفة وتالـؤ وانسجاـ يعكس ألف ما تتميز بو موس غالب نظميـ،
    . (2)لنا عاطفة التحسر والتأسؼ والتشكي والتألـ لدى الشاعر

ن لم تختمؼ في نوع العواطؼ التي تصمح  »يقوؿ النوييي:  إن البحور الشعرية وا 
  (3).«ليا، فيي تختمؼ في درجة العاطفة

يقاعيا - ال يحدد موضوعيا بقدر ما تحددىما  ولعؿ ىذا يثبت أف وزف القصيدة وا 
الظروؼ والمالبسات والتأثيرات التي ال يمكف فصميا عنيما، ألف الشاعر حيف يريد أف يقوؿ 
نما ىو يتحرؾ مع أفاعيؿ نفسو، َفُيْخرُج الشعر في الوزف  شعرا ال يحدد لنفسو بحرا بعينو، وا 

 الذي يصدؽ لو مف األوزاف.

 

                                                 
 .  177ص :المرجع السابؽ–( 1) 
 .  178 -176ص  :المرجع نفسو –( 2) 
ر، )د ت (، محمد النوييي: الشعر الجاىمي منيج في دراسة تقويمية، دار القومية لمنمشر، ) د. ط(، القاىرة، مص –( 3) 
 .  61، ص 1ج
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 / القافية: 2

تشريكة الوزف في االختصاص بالشعر، وال يسمى شعرا حتى يكوف وزنا القافية  -
وقافية، فيي إذف ركٌف أساسي آخر مف أركاف القصيدة في بنائيا وموسيقاىا، وىي الزمة 
إيقاعية متمثمة في تكرار صوت معيف وعنصر تطريب في القصيدة. وصمة ربط بيف 

 . (1)أبياتيا
لقد أولى معظـ شعراء االستعطاؼ في عصر مموؾ الطوائؼ القافية عناية خاصة ال تقؿ  -

المكاف المناسب، لكونيا حطة موسيقية عف الوزف، وبحثوا في الكممات المناسبة لوضعيا في 
ومعنوية في آف واحد، وحيف نتأمؿ بعض القوافي في لشعر االستعطاؼ نرى أف أكثر 

الباء( والتي جعميا -الميـ  -الحاء -الراء -الالـ -) حرؼ النوف الحروؼ ورودا لمقافية ىي
الشعراء كرويا لقصائدىـ بكثرة، إضافة إلى حرؼ ) القاؼ، الداؿ( والتي تعبر عف الحالة 

 النفسية لمشاعر. 

وىكذا كانت عناية شعراء االستعطاؼ مقتصرة عمى حرؼ دوف غيره، فكانت حروؼ  -
الحروؼ التي نادرا ما تكوف رويا ) كالذاؿ، الغيف، الخاء، اليجاء كميا واردة إال بعض 

مف ىذا الحظت أف شعر االستعطاؼ حقؿ بأوزاف تنسجـ وتتالءـُ مع  (2).الشيف، الزاي(
موضوعاتو، كما أف الشعراء أيضا حققوا المالئمة بيف أواخر األبيات في أشعارىـ، حيف 

 ـ. اختاروا أفضؿ الحروؼ وأكثرىا شيوعا لروي قوافيي

II :استميام التراث / 

ِإّف التعامؿ مع التراث يستمـز وعيا حقيقيا بو، ألف الوعي بالتراث والوعي بالدور   -
التاريخي ىما القدماف المتاف يمشي بيما التراث، لذلؾ نرى أف الشعراء األندلسييف. شعراء 

                                                 
 .  247ابراىيـ أنيس: موسيقى الشعر، ص  –( 1) 
  .181محمد جاسر:االستعطاؼ في عصر مموؾ الطوائؼ ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في المغة العربية ،ص-(2)
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أو استمياـ  االستعطاؼ خاصة، قد تعامموا مع موروثيـ عمى أساس أنو مادة استيحاء
وعايشوه وانصيروا فيو بأشعارىـ وربطوه بقضاياىـ وتجاربيـ حتى غدا مممحا بارزا مف 
المالمح الفنية لمقصيدة األندلسية، كما أنيـ لجؤا إليو كي يستمدوا مف مصادره المتعددة ما 

يا مف يعينيـ عمى التعبير عف رؤاىـ وأفكارىـ، باعتبار ىذا " التراث" منجـ طاقات إيحائية ل
 القدرة عمى اإليحاء بمشاعر وأحاسيس ال تنفذ، وعمى التأثير في نفوس المستعطفيف. 

في  -عصر مموؾ الطوائؼفي  –نيج الشعراء األندلسييف س نحاوؿ الوقوؼ عند  -
التعامؿ مع تراثيـ سواء كاف دينيا أو أدبيا أو تاريخيا وتبياف كيفية إفادتيـ منو في التعبير 

 عف رؤاىـ. 

  التراث الديني: / 1

يمحظ وبشكؿ جمي  -في عصر مموؾ الطوائؼ –الدارس المتعمؽ لمشعر األندلسي  -
التي عمؽ عمييا الشعراء األندلسييف في أف القرآف الكريـ كاف مصدرا أساسيا مف المصادر 

ضفاء الجماؿ  قصائدىـ االستعطافية، باعتباره موردا عذبا يفيدوف منو في إغناء إبدعاتيـ، وا 
فني عمييا، وىذا إف دؿ عمى شيء يدؿ عمى عمؽ ثقافتيـ الدينية وقدرتيـ عمى توظيؼ ال

 . (1) محفوظيـ مف القرآف الكريـ.

يصور ابف المبانة حالتو النفسية عند ما أجبر عمى فراؽ المتوكؿ بيطميموس بحالة  -
   لحظة خروجو مف الجنة، وما يتبع ذلؾ مف أالـ نفسية يقوؿ:  –عميو السالـ  –آدـ 

 فمـ ُيْرِضني بعده العاَلـ     ِرَضى المتوكؿ فارقتُو            

                                                 
التراث في الشعر األندلسي عصر مموؾ الطوائؼ والمرابطيف، عالـ الكتب  إبراىيـ منصور محمد الياسيف: استيحاء –( 1) 

 .  15، ص 2006، إربد، األردف، 1الحديث، ط
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 (1)وكانت بطميوس لي َجَنًة              فجئُت ِبَما َجاَءُه َآَدـُ 

 ) الطويؿ(.  

كما استعاف في تصوير معاناتو النفسية الناتجة عف حسد الحساد وكيد األعداء بقصة 
ومعاناتو الشديدة مع قومو، مؤكدا أف نيراف الحسد والحقد التي   –عميو السالـ  –إبراىيـ 

 أضر موىالو كانت بردا وسالما عميو كنار إبراىيـ يقوؿ: 

 َلَما ُكْنُت ُأْوِثُر َعْنَؾ الّرِحياَل   َداِة       ػي َبْيَف العُ ػَوَلواَل ُمَقامِ 

 ِمياَل ػَ ْرِد َنَداُه الغػبَ ػُؿ بِ ػَأبُ    َعَسى َرْأَفًة ِفَي َسَراٍح َكِريـٍ      

ـْ          َفَصَيَرِني اهلُل و فيَيا الَخٍميالَ ػُ ي ِنيَراَنيػَلَقْد َأْوَقُد َوالِ 
(2)  

 ) المتقارب(.  

أما ابف زيدوف فيستوحي مف القصة ذاتيا درسا في الصبر عمى إيذاء حساده  -
ومبغضو فيقوؿ وىي في السجف مخاطبا سجانو أبا حـز بف جيور يشكو إليو سوء حالو 

 يقوؿ: 

 َناُر َبْغي َسَرى ِإَلى َجَنِة اأَلْمػ          ِف َلَظاَىا َفَأْصَبَحْت َكاّلَصريـِ 

  (3)ـِ ػراِىيػاِر ِإبْ ػَ ا َكنػً ْرًدا          َوَساَلمػْف َتَشأ َتُؾ بَ إِ  ِبَأِبي َأْنَت 

 ) الخفيؼ(.  

                                                 
 . 185ابف المبانة األندلسي: الديواف، ص   –( 1) 
 .  171ص المصدر نفسو:–( 2) 
 . 125ابف زيدوف: الديواف، ص   –( 3) 
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فطاؼ عمييا طائؼ من ربك وىم  »أشار  الشاعر في البيت األوؿ إلى قولو تعالى:  -
أما في البيت الثاني فقد َقَرَف الشاعر شخصيتو بشخصية  (1)«نائمون فأصبحت كالصريم

لقائو في النار فيصبر  -عميو السالـ –إبراىيـ   وما حيؾ ضده مف مكائد قومو وا 

جماال لمقوؿ يكوف استيحاء الشعراء األندلسييف في عصر مموؾ الطوائؼ مثؿ ىذه   وا 
تجاربيـ الشعرية ويمنحيا  ناءا ىو إال توظيفا فنيا يؤدي إلى إغم ؛القصص واآليات القرآنية

ويكسب أشعارىـ عمقا وثراءا، وتثير فكر القارئ  ،أبعادا جديدة تتفؽ وتصوراتيـ الذاتية
 ووجدانو. 

 / التراث األدبي والتاريخي: 2

مف  ،ينطمؽ الشعراء األندلسيوف في احتفائيـ بيذا الموروث واستمياميـ لنصوصو
اإلسالمية، وولعيـ الشديد بالتراث واطالعيـ الواسع عمى  إيمانيـ العميؽ بالحضارة العربية

 -وقد تبمور ىذا في األشعار ؛جذوره وروافده، ووعييـ بو وعيا يجعمو حاضرا في أشعارىـ
 األمثاؿ ... 

 يقوؿ ابف زيدوف:

 ؼ(.) الخفي(2)و          َوالَعَصا َبْدُء َقْرِعَيا ِلمَحميـِ ػػُ الَوِزيُر َىا َأنا َأْشك ُيَيذاأَ 

" ويضرب لمف يتنبو  فابف زيدوف ُيَضِمُف بيتو المثؿ القائؿ " إف العصا ُقرعت لذي ِحْمـِ
 إذا ُنِبَو. 

                                                 
 . 20 -19القمـ:   –( 1) 
 .  134ابف زيدوف: الديوف، ص  –( 2) 
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ف دموعو قد أل ؛مستعطفا صاحبتو فيما يتعمؽ بموضوع الرحيؿ بانةويقوؿ ابف الم  
 .فاضت

ـَ َعْيِني َغْيَيَبا          َفَقَعدُت اَل َأْدِري ِلَنْفِسي َمْذَىَبا َوَقؼَ   الُفَراُؽ َأَما
  (1)َيا ُموِقًدا ِبَجَواِنِحي َناَر اأَلَسى          ِرْفًقا َفَماُء الّدْمِع َقْد َبَمَغ الّزَبا

   

 " ويضرب لمف جاوز الحد. َبىلمثؿ  القائؿ"َبَمَغ الَسْيُؿ الزّ يضمف ابف المبانة ا 

تري في لى أسموب المعارضة كمعارضة  ابف زيدوف لمبحوقد يمجأ الشاعر أحيانا إ 
يدون إن ابن ز  »قصيدتو التي كتبيا يتغزؿ ويستعطؼ محبوبتو " والدة" يقوؿ ابف بساـ 

 يقوؿ:  (2)«هتري األندلسي ألنو حذا حذو بح

 َوَناَب َعْف ِطيِب ُلْقَياَنا َتَجاَفيَنا        ا      ػَداِنينَ ػَناِئي َبِدياًل ِمْف تَ َأْضَحى التَ 

ـَ ِبَنا لِمحْ  ناً َحيْ    بَحَنا       صَ  –َوَقْد َحاَف ُصْبُح الَبْيِف  -َأالَ    ِف َداعيػػػنايَفَقا

ـُ َقْد َعاَد ُيبْ        ُكَنا     ػِ ِذي َماَزاُؿ ُيْضحػأّف الّزَماَف الّ    (3)؟ ػػػاكِ ُأْنًسا ِبُقْرِبِي

 ) البسيط(.                                                              

 تري والتي مطمعيا: عارض بيا مقدمة قصيدة البح
  (4)يَنابّ َلْوـِ الُمحِ  َفَما َلَحاُجَؾ فوؽ       ِذُلَنا ِفي الُحِب ُيْغِرْيَنا   اَيَكاُد عَ 

 ) الوافر(.  

                                                 
 .  105ابف المبانة األندلسي: الديواف، ص  –( 1) 
 .  379، ص 1ابف بساـ: الذخيرة ،ج –( 2) 
 .  141ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 3) 
 .  81 ، ص150البحتري: الديواف، تحقيؽ: عمر الطباع، دار األرقـ بف أبي األرقـ، د ط، بيروت، لبناف، ) د. ت(،  –( 4) 
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أما بالنسبة لألحداث والشخصيات التاريخية فإف الشاعر قد ييدؼ مف خالليا إلى  -
إشارة معاف وُصَوٍر في ذىف المتمقي يقرب بيا المعاني التي يريدىا، وقد تمكف شعراء 

مف تطويع ثقافاتيـ التاريخي لشعرىـ قد عموه بيا فمجأ  -عصر مموؾ الطوائؼ –األندلس 
لى توظيؼ األحداث والو  قائع التاريخية التي تمتقي ومضموف تجاربيـ، خاصة أماـ ما وا 

 كانت تشيده األندلس آنذاؾ مف فتف وحروب في ىذا العصر. 

 ويقوؿ أبف زيدوف: 

ـْ َأطَمْع               ُمَسْيَمَمَة ِإْذ َقاَؿ: ِإّنى ِمَف الّرُسؿ ـْ َأْنَتَشْر َحْرَب الُفَجاِر َوَل َفَم
(1) 

 ) الطويل(.  

الشاعر إلى " حرب الفجار" وىي الحرب التي فجر فييا عرب الجاىمية ألنيـ  يشير -
 .  قاتموا فييا في األشير الحـر

" وىو زعيـ بني حنفية الذي ادعى النبوة في حياة النبي صمى اهلل عميو مسيممةأما " 
 وسمـ وزعـ أنو شريؾ لو في الوالية عمى األمة. 

  -بقصد استعطافو  –بف عباد  ويقوؿ ابف المبانة في مدح المعتمد -

 َوَظّؿ َيْجِري َعَمى َأْحَكاِمِو الَقَدرُ        ِدِه      ػَمِمٌؾ َغَدا الّرْزُؽ َمْبُعوثًا َعَمى يَ 

ـُ   ُر ػمَ ػَعْمًرا َوَلِكّنُو ِفي َعْدِلِو عُ        َعَمْيَنا الَسْبِؽ َيْحِكي ِفي بَساَلِتِو      ُمَقَد

  (2)ِو َبْدرُ ػا ِمْف َكفّ ػَيُؿ َلنَ ػَ َوُتْست       ِنِو       ػُدوًرا ِفي َمَحاسِ ػُ ُيْجِمي َعَمْينَا ب

 (.) الكامل 
                                                 

 . 161ابف زيدوف: الديواف، ص  –( 1) 
 . 137ابف المبانة األندلسي: الديواف، ص   –( 2) 
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 رُ مْ فالشاعر يستدعي شخصيف تارخيتيف ليما أثرىما في نفوس الناس وعقوليـ ىما: عَ 
وىـ مف أكثر الشخصيات حضورا في الشعر  ،ر بف الخطابمَ بف يكرب وعُ  دٍ عْ بف مَ 

 األندلسي. 

بالتراث اىتماما بالغا وراحوا ينيموف منو، ويستقوف مف  لقد اىتـ شعراء االستعطاؼ  
ا بارزا في أشعارىـ، ومف ىنا فإف معالجة التراث وتبييف أثره في محمعينة حتى صار مم

تجاربيـ أمر جدير بالدراسة، ترـو ىذه الدراسة بصورة أساسية إلى إبراز األبعاد التراثية، 
ي تشكيؿ تجارب ىؤالء الشعراء وتجسيد ىموميـ والتبصير عف رؤيتيـ لمكوف وبياف أثرىا ف
 واإلنساف. 

مييز قصائد االستعطاؼ في األندلس، ن ستقراء نماذج البناء الفني فيو مف خالؿ ا -
 : ىما بيف عامميف اثنيف

الذي أخذ ييتـ باكتناز الصورة واإلكثار مف  ؛/ الذوؽ النقدي والجمالي لمعصر1
 يات واالستعارات. التشبي

/ التجسيد والتشخيص إضافة إلى سيولة المغة، واستعماؿ البحور الطويمة الصافية، 2
 . دمة لممعنى والمبنى وتوظيفو خواستمياـ التراث 
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ن أقف وقفة سريعة ال بد أن أقدم ثمرة هذ العمل، وأ كان لهذا البحث،   وبعد انهائي
هي مجموعة من استعرض فيها تفاصيل شعر االستعطاف في عصر مموك الطوائف، و 

 تي:النتائج الخصها كاآل

ى بتصوير جوانب من حياة الشاعر، ن  ع  االستعطاف فن شعري مرتبط بالحياة، ي   / 1
وقد ازداد شعر االستعطاف في عصر مموك الطوائف زيادة الفتة لمنظر وذلك لطبيعة 

 الواقع السياسي لهذا العصر.

/ كانت لغة االستعطاف سهمة ، بسيطة، واضحة، اعتمدها الشاعر من دون 2
مأساتهم في  تعكسما حوى معجمهم الشعري مجموعة األلفاظ التي كتكمف أو تصنع، 

 سجونهم وتبين حالة الكآبة التي يعاني منها الشاعر.

شعار االستعطافية تظهر من خالل تركيز الشعراء عمى الصورة / جمالية األ3
 ، كما وفقوا في استخدام الموسيقى التيوالبيانية الفنية، واستخدامهم لممحسنات البديعية

 ور الطويمة الصافية المناسبة.عن الحزن وذلك بالتركيز عن البح تعبر

/ نالحظ تفاوت في أساليب الشعراء من حيث قوة التأثير هذا ما يجعمنا ندرك أن 4
 الشعراء المستعطفون قد ساروا وفق أسموبين هما:

 :مباشرة الشاعر بااستعطاف سجانه.التصريح  *

 ط يشفع له عند سجانه.*التمميح:اعتماد الشاعر عمى وسي

توفيقا مقارنة باستعطاف الحاكم  االستعطافية شعاراأل/ كان استعطاف الوالد أكثر 5
 والمحبوبة.
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 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

 ر:المصاد :أوال
 

 :أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل ابن األبار/1 -

، 1، القاىرة، مصر، ج2دار المعارف، ط الحمة السيراء، تحقيق: حسين مؤنس: *
1979. 

 :محمدابن  عمي بن الحسين  أبو الفرجياني فاألص/2 -

: محمد حسين األعرجي، دار موفم لمنشر، ) د ط(، الجزائر، قيقاألغاني، تح* 

 .2007، 8ج

 /البحتري:3-

 .2010،مصر،القاىرة،1*الديوان،تحقيق:حسن كامل،دار المعارف،ط

 : أبو الحسن عمي ابن بسام الشنتريني/4 -

القاىرة، ، 1يق: إحسان عباس، دار الثقافة، طالذخيرة في محاسن أىل الجزيرة، تحق *

 .1979، مصر

 : أبو القاسم خمف بن عبد الممك ابن بشكوال/5 -

، القاىرة، 1الصمة، تحقيق: إبراىيم األبياري، الدار المصرية لمتأليف والترجمة، ط*

  .1966 ،2جمصر،

 ابن الحداد األندلسي: /6 -

، بيروت، لبنان، 1العممية، طل، دار الكتب ييوسف الطو  الديوان، تحقيق:* 

1990. 

 ابن حزم األندلسي: /7 -
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روق سعد، منشورات دار مكتبة اطوق الحمامة بين األلفة واآلالف، تحقيق: ف* 

 .الحياة، ) د ط(، بيروت، لبنان، ) د ت(

 حسان بن ثابت األنصاري:/8 -

  .2006، بيروت، لبنان، 1الديوان، تحقيق: عبد اهلل سنرة، دار المعرفة، ط * 

 /أحمدابن ابراىيم الميداني:10 -

 .102005*مجمع األمثال،المطبعة الخيرية،مصر ،القاىرة،ط

 الحطيئة جرول بن أوس: /-11 -

 .1867، بيروت، لبنان، 1الديوان، شرح: أبي سعيد السكري، دار صادر، ط* 

 : الفتح بن محمد بن عبد اهلل القيسي ابن خاقان/12 -

الطاىر بن عاشور، الدار التونسية لمنشر، )د ط(، قالئد العقيان، تحقيق: محمد * 

 .1990تونس، 

 :لسان الدين ابن الخطيب/13 -

بويع قبل االحتالم من مموك اإلسالم، تحقيق: ليفي  نيمأعمال األعالم ف * 

 .1956، بيروت، لبنان، 2بروفنسال، دار المكشوف، ط

 بن رشيق القيرواني:/ا14 -

العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد،  * 

  .1981، بيروت، لبنان، 5دار الجيل، ط

 : جار اهلل محمود بن عمر الزمخشري/15 -

، 1أساس البالغة، تحيق: محمد باسل العيون السود، دار الكتب العممية، ط*  

 . 1998بيروت، لبنان، 

 ابن زيدون: /16 -
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، 1الديوان: تحقيق: كامل الكيالني وعبد الرحمان خميفة، دار المعارف، ط* 

 .1932القاىرة، مصر، 

 ابن عبد ربو األندلسي:/17 -

، البميدة، الجزائر، 1* العقد الفريد، تحقيق: محمد التونجي، دار المدار الثقافية، ط

2009. 

 عبد الواحد المراكشي:/18 -

محمد سعيد العريان، مكتبة  :المعجب في تمخيص أخبار المغرب، تحقيق * 

 .1949، القاىرة، مصر، 1النيضة المصرية، ط

 /ابن عذارى المراكشي:19-

*البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب، تحقيق:ليفي بروفنسال وكوالن،دار 

 .1983،بيروت، لبنان،2الثقافة،ط

 كعب ابن زىير: /20 -

 الديوان،تحقيق:عمي فاروق،دار الكتب العممية،)دط(،بيروت،لبنان، -

، بغداد، 2لراية لمنشر، طالديوان، تحقيق: محمد مجيد السعيد، دار ا *

  .1997العراق،

 ابن المبانة األندلسي: /21 -

، بغداد، 2الديوان، تحقيق: محمد مجيد السعيد، دار الراية لمنشر، ط *

 .2008،العراق

 وعبد اهلل محمد ابن يزيد القزويني:ابن ماجةأب/22 -

 *السنن،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر،)دط(،)دت(.

 المقري أحمد ابن محمد:/23 -
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: يوسف الشيخ محمد البقاعي، قيقنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، تح *

  .2، ج1998، بيروت، لبنان، 1دار الكتاب العربي، ط

 منظور جالل الدين محمد ابن مكرم: ابن/24 -

 .، مادة عطف9،مج 1956، بيروت، لبنان، 1دار صادر لمنشر، ط لسان العرب، *

 النابغة الذبياني:25 -

، بيروت، لبنان، 2، دار الكتاب العربي، ط* الديوان، شرح وتعميق: حنا نصر الحتي

1996. 

 ع:المراج ثانيا/
 

 إبراىيم أنيس:/1 -

 .1955، القاىرة، مصر، 5موسيقى الشعر، المطبعة األنجمو مصرية، ط *

 إبراىيم منصور محمد الياسين: /2 -

استيحاء التراث في الشعر األندلسي عصر مموك الطوائف والمرابطين، عالم الكتب *

  .2006، إربد، األردن، 1الحديث، ط

 أحمد مختار العبادي:/3 -

 ة، ) د ط(، بيروت، لبنان، ) د ت نيضة العربيفي تاريخ المغرب واألندلس، دار ال *
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 الممخص:

سعت الدراسة  إلى إظهار األدب األندلسي ، أو باألحرى النص الشعري األندلسي"شعر 
االستعطاف خاصة" في عصر مموك الطوائف، وذلك من خالل إبرازه ومحاولة الكشف عمَّا خفي فيو 

من جماليات ؛ كالتحسين البديعي والتموين األسموبي،  من روئ وأفكار ومبادئ، وكذلك إبراز مااتسم بو
والتفاف معجمو حول معاني االسترحام، وتأثره  بالقرآن الكريم والحديث الشريف و التراث العربي 

 القديم.

ABSTRACT 

         The study  shoues  andalous  poems  especially andalou s text      

the king groupage. It tries  to discover all their opinions  

Ideas . principales in the first. In other side this study  appears the 

diversity  and  beautiful styles. and the real meaning that  

All come from koran and  the praphet  speach. It come also 

From ancient  traditional.  
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