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امتثاال لقوله تعالىَ" :لِئ ْن َش َك ْرتُ ْم ََل َِز َيدَن ُك ْم" وانطالقا من قوله صل هللا عليه
وسلم" :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا" فإنني وبعد شكر هللا عز وجل الذي من
علي بإتمام هذه الرسالة أتقدم بعظيم الشكر ووافر التقدير واالمتنان إلى أستاذي
الفاضل الدكتور فورار امحمد بن لخضر الذي تكرم بقبول اإلشراف على هذه
المذكرة ومتابعتي فيها واسداء المالحظات التي كان لها أبلغ اَلثر في خروج هذه
المذكرة على النحو المطلوب فجزاه هللا عني خير الجزاء وبارك فيه وفي علمه وفي
جهوده.
كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء هيئة المناقشة ،على تفضلهم بقبول
مناقشة هذه المذكرة وعلى ما سيقدمونه من مالحظات تثري هذا العمل.
والشكر لعاملي مكتبة جامعة محمد خيضر –بسكرة -بداية بمديرها ثم
موظفيها على تعاونهم في توفير المصادر والمراجع وتسهيل استخراجها.
كما أخص بالشكر الجزيل إلى اَلستاذ الفاضل :عبد المالك صكاك.

مقدمـة
ازدهرت الدراسات األندلسية في السنوات األخيرة ازدها ار ملحوظا ،فكان األدب
األندلسي ـ ـ شعره و نثره ـ ـ واحدا من تلك الميادين البارزة في استنطاق التراث
األندلسى عامة و معرفة ارثه المتعاقب على مر السنين،حيث تعددت أغراض الشعر
العربي من غزل،وفخر ،وفن مديح الذي هو موضوع دراستنا و سنركز على هذا
الفن ومن هنا جاءت دراستنا ألحد شع ارئه ،وهو األعمي التطيلي بغية الكشف عن
جوانب اإلبداع األدبي في شعره،وكأي بحث ينطلق من إشكالية بحث لها عن إجابة
ليكون ذلك مادة البحث وعماده كان البد أن ننطلق من سؤال جوهري :على أي
أساس ومن أي منطلق نختار النماذج من قصائد األعمى التطيلي المراد دراستها
وتحليلها؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بوضع الخطة التالية ،فقسمنا الموضوع
إلى مقدمة ومدخل وفصلين وخاتمة.
أما المدخل فقد خصصته لبيئة الشاعر الذي احتوى على البيئة السياسية،
االجتماعية و الفكرية ،ثم تطرقنا لحياة الشاعر التي تضمنت :اسمه ونسبه ،نشأته ،شعره،
والدته ووفاته ،آثاره.
و كان الفصل األول متعلقا بدراسة الجانب الموضوعي الذي تضمن
مواضيع قصيدة المديح عند التطيلي وهي متنوعة توزعت بين مديح يخص األعالم
واألمراء ،ومديح يخص القضاة والفقهاء ومديح اجتماعي ثم تطرقنا إلى عالقة
المديح بالموضوعات األخرى كالرثاء والغزل والوصف.
وفي الفصل الثاني من البحث حاولت دراسة الجانب الفني للقصيدة المدحية
لألعمى التطيلي ،فتعرضنا لبناء القصيدة من مقدمة،وخاتمة ،ثم الموروث الديني المتمثل
في القرآن الكريم و الحديث النبوي الشريف وأقوال بعض من الفقهاء و كذا الموروث
األدبي المتمثل في التأثر بالشعراء المشارقة و األندلسيين الذين سبقوه .
أ

وأردفنا الدراسة بـلغة الشاعر و أسلوبه ثم الوزن و القافية.
أما عن المنهج المعتمد لهذه الدراسة؛ فهو المنهج التاريخي بوصفه منهجا أساسا
يتناسب مع هذا البحث ،كما استعنا بالمنهج الوصفي بغية الكشف عن موضوعات
القصيدة المدحية و مضامينها .
وانتهت هذه الدراسة بخاتمة عرضنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا
البحث.
وقد اعتمد البحث على العديد من المصادر أهمها الديوان األعمى التطيلي ،
باإلضافة لدراسة أنجزها الباحث "محمد عويد الطربولي" بعنوان األعمي التطيلي شاعر
عصر المرابطين "دراسة موضوعية فنية" ،ويلي بعد ذلك بعض من كتب الموسوعية كنفح
الطيب من غصن األندلس لـ المقري التلمساني و الذخيرة لـ ابن بسام الشنتريني.
ولقد واجهتنا بعض الصعوبات أثناء إنجاز هذا البحث منها شح معظم
المصادر وكتب التراجم في إنارة الكثير من جوانب حياة األعمى التطيلي وكذلك احتواء
الديوان على كثير من الصفحات مما استدعى الوقت العسير لقراءته كله ومحاولة فهمه.
وفي األخير ال يفوتني أن أتقدم بالشكر الجميل والعرفان الجليل لألستاذ المشرف
أمدني بتوجيهاته
الدكتور فورار امحمد بن لخضر الذي جاد
علي من بحر علمه،و ّ
ّ
المذكرة فله مني دوام الدعاء بالبركة
الصائبة التي أسهمت في انجاز هذه
ّ
السديدة،و أفكاره ّ
ّ
في علمه و جهده.

وال يسعني في األخير إال أن أقدم شكري للجنة العلمية عن اهتمامها ،وقبولها
مناقشة هذه المذكرة.

وهللا أسأل التوفيق والسداد.

ب

الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

أوال :عصــر الشاعر
أ -البيئة السياسية:
إن السبب في ظهور األوضاع السياسية في األندلس متعلقة بالحروب المتصلة بين
العرب المسلمين والنصارى وهذه الحروب هي الدافع في بعد المشقة وصعوبة االنتقال

()1

وما

كاد العرب يتوافدون على تلك البالد حتى تبدأ المنافسة على الوالية وتتملكهم الرغبة في
()2

التسلط والزعامة ،فتنشأ العداوات التي تحركها القبيلة بين العرب والوالة

وتنشأ عن ذلك

تفكك الدولة واستقالل مدنها الكبرى بأعمالها وقيام ما يسمى بنظام أمراء الطوائف ،أو ملوك
()3

الطوائف

وأشهر ُدولِها "بنو عبَّاد" في اشبيلية ،وبنو األفطس ،في "بطليموس" وبنو ذي

ُّ
النون في طليطلة

()4

فقد وضع الفونس السادس نصب عينيه االستيالء على األندلس ولكن

سياسته اتجهت نحو إضعاف ملوك الطوائف" ،بالتفرقة "،مستغال حالة الضعف واالنحالل
التي

يعاني

منها

المسلمون

في

أمراء

ظل

الذين

الطوائف

تناسوا

الخطر النصراني المحدق بهم من كل ناحية ،وانشغلوا في حروبهم داخلية مع بعض
اختل النظام في البالد ،ما
البعض ،فانتشرت الفتن وعمت الفوضى و ّ

كان له أثره العميق

على األوضاع االقتصادية في البالد بصفة خاصة وفي الوقت الذي بلغت فيه دولة
المرابطين بالمغرب ذروة قوتها على يد مؤسسها يوسف تاشفين ،كانت األندلس على الجانب
()5

اآلخر تعاني من ضغط الغزو المسيحي من الشمال

وهذه الثورة تتميز بمدلول عميق يشير

) (1مصطفى السيوفي ،تاريخ أدب األندلس – الدار الدولية لالستمارات الثقافية ،القاهرة -مصر  ،ط ،8002 ،1ص.88:
) (2سعيد أحمد غراب -أطياف من تاريخ األدب العربي ونصوصه في األدب األندلسي – دار العلم واإليمان والتوزيع،
ط ،8010 ،1ص.10:
) (3عيسى خليل محسن -أمراء الشعر األندلسي ،دار جرير ،عمان – االردن (،دط) ،8002 ،ص.88:
) (4سعيد أحمد غراب -أطياف من تاريخ األدب العربي ونصوصه في األدب األندلسي ،ص.81:
) (5عبد العزيز عتيق – األدب العربي في األندلس – دار النهضة العربية – بيروت -لبنان (دط) (دت) ،ص.101:
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

إلى مدى توتر العالقة بين األندلسيين والمرابطين والى مدى األلم النفسي الذي يعانيه الفرد
األندلسي من اإلحساس بفقدان حريته واستقالله

()1

فاستنجد علماء األندلس وفقهاؤها وأدباؤها
()2

باألمير يوسف ابن تاشفين لتخليصهم من هؤالء الملوك وايقاف الخطر

وقد كان والة

المرابطين كثيرين من حيث عددهم وتنقالتهم وتوليهم على الوالية الواحدة حتى ليصعب
نستقصي كل ذلك من أحواله وهكذا خفتت كلمة العرب والمسلمين وصمتت في كثير من
بقاع األندلس ،وانطفأت شعلتهم من مدن عديدة كاشبيلية وقرطبة وغيرها

()3

فتعد اشبيلية من

أهم دول الطوائف ،استقل بها بنو عباد سنة 414هـ وهم عرب عز لخم ويرجع نسبهم إلى
المنذرين ماء السماء وقد بدأ حكمهم عندما أنفق وجهاء اشبيلية على االبتعاد عن الصراع
السياسي وخاصة في قرطبة العاصمة ،وادارة المدينة بصورة مباشرة ،فرفضوا السماح للقاسم
بن حمود أحج أقطاب الصراع في الدولة الحمادية بعد سقوط الخالفة من دخول اشبيلية مع
جيشه البربري وتصفية أي وجود لهم ،وتوليه أمر المدينة إلى أبي القاسم ابن عباد مع
مجلس من وجهاء المدينة إلدارتها ،إال أنه انفرد بالسلطة فكان المؤسس األول لدولة اشبيلية،
وقد اتبع أبو القاسم وسائل مختلفة في سبيل تدعيم مركزه ،ومنها ادعاؤه ظهور هشام المؤيد
()4

المشكوك في موته واستخدام ذلك في كسب جيرانه

وهكذا استطاع ابن عباد في نحو

عشرين سنة أن يقضي على سائر الدويالت الصغيرة القائمة في غرب األندلس()5ولم يكن
االستيالء على اشبيلية سهال وانما جاء بعد حصار دام سبعة عشر شه ار خاضت خاللها

) (1محمد مجيد السعيد – الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس – دار الراية عمان األردن  ،ط،8002 ،3
ص.83:
) (2صالح جرار – قراءات في الشعر األندلسي – دار المسيرة – عمان ط( ،1دت) ،ص. 32:
) (3محمد مجيد السعيد – الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس ،ص.72:
) (4محمد شهاب العاني – الشعر السياسي األندلسي في عصر ملوك الطوائف  ،دار دجلة -عمان ،8010 ،ص.12:
) (5خليل إبراهيم السامرآي وآخرون ،تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس ،دار المدار اإلسالمي ،ط ،1ص.882:
-5-

الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

جيوشها معارك دامية مع القشتاليين الذين قطعوا عنها كل طريق يمكن أن يصلها بالعالم
الخارجي

()1

فكانت هذه الحروب تندلع ألتفه األسباب نتيجة فقدان الثقة والشك المتبادل

بينهم ،وفي سبيل تحقيق تلك األطماع اتجه معظم هؤالء الملوك إلى طلب مساعدة ملك
اإلفرنج عدوهم المشترك وأرهقوا كاهل شعوبهم في أخذ األموال لتقديمها جزية إلى ألفونسو
من أجل نصرتهم ضد بعض من دون أي وازع ديني أو وطني

()2

أما اآلن سوف نتناول

البيئة االجتماعية الشبيلية وأهم ما تميزت به
ب  -البيئة االجتماعية
كان المجتمع األندلسي خليطا غير متجانس من أصول عدة لم يجمعهم رابط قومي
واحد هو رابط السلطة المركزية القوية
وقد

استقطبت
()4

وغيرهم

المهن

المرتبطة

()3

وكانوا جميعا يشتغلون بالزراعة والتجارة والصناعة،

بالطب

والصيدلة

والمعامالت

المالية

العرب

فأسرفوا في الظلم واالستبداد واغراق الشعب األندلسي بشتى وسائل التسلط

واالستنزاف من أجل إشباع رغباتهم في إظهار األبهة والمدنية على مجالسهم بتزينها
()5

واعمارها بكل ما يضفي عليها سمة رقيقة رمن النعومة والترف الحضاري.

ولم يكن في بالد األندلس أكثر ماالَّ وال أعظم متاجر وذخائر ،وكان بها من
الحمامات والفنادق نحو األلف(.)6ولم يكن هذا الثراء خاصا بذوي القصور واألمراء ،بل كان
) (1محمد مجيد السعيد – الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس ،ص.74:
) (2محمد شهاب العاني – الشعر السياسي األندلسي في عصر ملوك الطوائف ،ص.31:
) (3توفيق عمر إبراهيم ،صورة المجتمع األندلسي في القرن  1للهجرة ، ،دار غنين ،عمان ـ االردن  ،8002 ،ص.21:
) (4ابن عبد الرحمان سهام ،شعر ابن عمار األندلسي دراسة موضوعية فنية ،رسالة ماجستير( ،مخطوطة) ،قسم األدب
العربي ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة بسكرة 8002-8002 ،ص.30:
) (5محمد مجيد السعيد – الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس ،ص.11:
) (6المقري التلمساني – نفح الطيب  ،تح :إحسان عباس – دار صادر بيروت -لبنان – (دط) 1242 ،ج ،1ص. 141:
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

يشمل طبقات أخرى من الناس ومن أبرزهم التي وبخاصة تجار الرقيق ،والمقربون من
()1

الحكام وطبقات الفقهاء

وهم من أهل احتياط وتدبير في المعاش وحفظ المال في أيديهم

خوف ُذ ِّل السؤال ،فلذلك قد ينسبون للبخل

()2

وهو بال شك يشكل عبء جديدا على

األندلسيين ينعكس بدوره على حياتهم االجتماعية

()3

فليس من السهل تصور المكانة

االجتماعية للمرأة األندلسية في العصر المرابطي ،إذ إن المصادر التي تعرضت لهذا
الموضوع كانت تهتم فقط بمنزلة المرأة المصمودية في مراكش ،التي تمتعت بنصيب وافر
من الحرية بوأتها الن تتدخل في كثير من الشؤون االجتماعية والسياسية وأن يكون لها رأي
()4

مسموع فيها

عددا من األنشطة
فكان المجتمع األندلسي ،يسمح للمرأة أن تمارس
ً

تحر ار من مثيالتها في
االجتماعية والدينية والثقافية بشيء من الحرية ،مما جعلها أكثر ّ
المشرق وسائر البلدان اإلسالمية األخرى من هذا ما تؤكده األبحاث والدراسات التي تناولت
الحديث عن المرأة األندلسية()5لذا ظهر عدد كبير من العلماء وفي هذه المدة صنفت العديد
من العلوم والصنائع والمعارف واآلداب والفنون فتتسم الحياة على هذه األناقة حتى وصلت
ألنواع من االنغماس في الحضارة وساعدهم على ذلك وفرة الخيرات – في معظم أحوال

) (1إحسان عباس -تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف والمرابطين دار الثقافة  ،بيروت ـ ـ ـ لبنان (دت) ،ص.31:
) (2المقري التلمساني – نفح الطيب ،ج ،8ص.187:
) (3محمد مجيد السعيد – الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس ،ص.47:
) (4محمد مجيد السعيد ،المرجع نفسه ،ص.11:
) (5محمد صبحي أبو حسين ،صورة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطوائف و المرابطين  ،عالم الكتب الحديث،
اربد ـ ـ األردن ،ط، 8،8001ص.341:
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:
()1

الناس على نبيل العصور

واتصاله بطبيعة الترف في قصور األمراء ودور األثرياء ،فهم

ظ وشعر
يغالون في أثمانهن إذا أحسنت الجارية فنونا متنوعة من علم وح ٍّّ

()2

ج -البيئة الفكرية:
ازدهرت الحياة الثقافية والفكرية في األندلس خالل الحكم العربي الممتد إلى أكثر
من ثمانية قرون ،على الرغم مما أصاب البالد آنذاك من االضطراب السياسي فترات غير
قصيرة وما كان يصحبه من القلق  ،وعدم االستقرار الناتجين من الفتن والثورات ومحاوالت
األمراء للبقاء حيث ال مجال لبحث ،وال ميدان الثقافة أو تدوين

()3

فال شك أن جماعة من

المرابطين (الملثمين) كان يستدعون أشخاصا معينين لالستفادة من علومهم مغدقين عليهم
العطايا والنعم وهذا ما ذكره صاحب النفح أن عليا بن يوسف استدعى الفيلسوف المتزهد
مالك بن وهيب من اشبيلية إلى حضرة مراكش أمينه وصاحبه وجليسه

()4

ومن هنا ظهرت

نهضة فكرية شاكلة نضجت فيها العلوم ،وازدهرت اآلداب وأثمرت الفنون ،ونشطت الدراسات
التاريخية والفلسفية واتسعت الحركة الفكرية مختلف ألوانها وكان نتاجها جمهرة وفيرة من
العلماء وقادة الفكر خلدهم التاريخ ورددت األندلس ذكرهم في المحافل والمجامع

()5

إذ احتلت

طبقة الفقهاء والعلماء منزلة رفيعة في كامل المجتمع المغرب األقصى منذ قيام دولة
المرابطين .وظهرت بعض األدبيات إلى جانب األداء ،كما شارك الحكام انفهم في هذه
النهضة األدبية األندلسية ،وكان هذا األدب يساير في هذه الفترة االهتمام الواسع لهذا األدب
) (1محمد رضوان الداية – في األدب األندلسي ،دار الفكر المعاصر ،دمشق(،دط) ،800 ،ص.73/78:
) (2ابن بسام الشنتريني الذخيرة ،من محاسن أهل الجزيرة تح :إحسان عباس ،الدر العربية للكتاب ،ليبيا ،تونس(،دط)،
، 1222ج ،1ص.801:
) (3سعيد أحمد غراب ،أطياف من تاريخ األدب العربي ونصوصه في األندلس ،ص.82:
) (4ينظر :المقري التلمساني :نفح الطيب،ج ،3ص.722:
) (5ابن عبد الرحمان سهام ،شعر ابن عمار األندلسي ،ص.81:
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

السيما النثر

()1

فالنثر األندلسي فيه رقة وجمال وفيه خيال لطيف وصور براقة ملونة،

فاألندلسيون لم يتركوا بابا من أبواب الشعر المعروفة إال عرفوه ونوعوا أغراضه وفنونه
وشاركوا غي أساليبهم

()2

وعرف عصر المرابطين ظهور فن شعبي جديد في األندلس خالل

القرن السادس الهجري (11ه) وانتشر في المغرب والمشرق ،بل وفي أوربا أيضا ذلك هو
فن األزجال ،ويالحظ أن هذا الفن هو تطور لفن الموشحة ،بمعنى أن الزجل والموشح فن
شعري واحد مع فارق أساسي هو أن الموشحة عربية أصيلة في لغتها ما عدا القفل أو الجزء
األخير منها وهو الخرجة أو المركز الذي يكون بالغة االسبانية أو العامية األندلسية ،أما لغة
الزجل كلها لغة عامية دارجة على ألسنة عامة الناس ،وممثل هذا اللون من الشعر الشعبي
أيابن قزمان القرطبي ،ولقد لقي هذا الفن الشعبي إقباال ورواجا في بالد المغرب والمشرق.

()3

لذا تجلب معظم االبتكارات لدى األندلسيين في التأليف والنثر والكتابة والعادات
واالنغماس في ملذات الدنيا التي أقبلوا عليها إقباال كبيرا ،ومن جهة أخرى لقي العالم
()4

المشتغل بهذه العلوم االحترام على السواء

فلم يقتصر نشاط األندلسيين على الميادين

الدينية و األدبية و الفلسفية ،وانما كانت لهم عناية كبيرة في المجاالت العلمية التجريبية
()5

التطبيقية كالطب و الصيدلية و العشب و النبات و الفالحة و الكيمياء و الرياضيات الفلك

) (1ينظر :سعيد أحمد غراب ،أطياف من تاريخ األدب العربي ونصوصه في األندلس ،ص.70
) (2ينظر :بطرس البستاني ،أدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث ،دار نظير عبود( ،دط)(،دت) ،ص. 32:
) (3خضراوي زينب ،جماليات قصيدة المديح في شعر األعمى التطيلي ،رسالة ماجستير ،قسم األدب العربي ،كلية اآلداب
واللغات ،جامعة بسكرة8002 ،م8002 ،م ،ص.82:
) (4شاكر لقمان ،شعر الملوك في األندلس ،القرن 1ه ،رسالة ماجستير ،محمد زغينة ،قسم اللغة العربية وآدابها ،كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة8002 ،م ،8002 ،ص.01:
) (5مصطفي زيورـ ،مجلة الفكر العربي المعاصر  ،العدد 1نيسان  ،دار النهضة بيروت ،ص12 :
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

ففي عصر المرابطين نشطت الحركة العلمية في شتى العلوم و ظهر أكابر العلماء
في كل علم كذلك.
كما اعتنوا باألدب وأهله عامة وأدباء األندلس خاصة ويالحظ أن األدب ازدهر
بفضل الخلفاء واألمراء للنثر والشعر و تنافسهم في الناحية األدبية و الثقافية و هذا بفضل
ابن زيدون ،و ابن عمار ،واألعمى التطيلي ،الذي سوف نتطرق إلى التعريف به.
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

ثانيا :التعريف بالشاعــــر.
أ :اسمه ونسبـه .
()1

هو أحمد بن عبد هللا ،بن أبي هريرة

أبو جعفر وأبو العباس( ،)2ينسب من حيث

التطيلي االشبيلي ،ألن تطيلة موطن أهله ،واشبيلية دار
القبيلة إلى قيس وغلى البلد ويقال
ُّ
()3

هجرتهم

وله كنيتان في مصادر ترجمته هما :أبو العباس وأبو جعفر( ،)4وقيل أبو بكر

تيطلي أعمى آخر يعرف بـ «إسحاق إبراهيم بن محمد ،نشأ بقرطبة وسكن
أيضا( )5وهناك
ُّ
بالتطيلي األكبر وكان
بالتطيلي األصغر» بينما شاعرنا يعرف
اشبيلية أيضاً ،وقد ُلِّقب
ُّ
ُّ
التطيلي من أكبر األدباء في عصره إذ وصفه ابن سعيد في (روايات المبرزين) بـ
األعمى
ُّ
التطيلي األعمى ،ينسب إليها ومنشؤه
«معري األندلس ،أبو العباس أحمد بن عبد هللا
ُّ
حمص ،وهي اشبيلية ،وهو من شعراء الذخيرة»

()6

فقد نسبه صاحب نفح الطيب إلى تطيلة

مدنية باألندلس أما بالنسبة إلى صاحب قالئد العقيان للفتح بن خاقان ،فقد نسبه إلى
ط ْليطلة.
ُ

()7

التطيلي شاعر عصر المرابطين (دراسة موضوعية فنية) ،مكتبة الثقافة الدينية ،ط،1
) (1محمد عويد الطربولي ،األعمى
ُّ
8001م ،ص18
التطيلي،تحقيق  :محي الدين ديب ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،لبنان -بيروت ،ط،8017 ،1
التطيلي  ،ديوان األعمى
)(2
ُّ
ُّ
ص.02:
) (3يوسف عيد ،دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة واإلعالم ،المؤسسة الحديثة للكتاب ،طرابلس ،لبنان
(دط) ،8004 ،ص.124:
) (4ابن عذاري المراكشي ،البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب ،دار الثقافة ط،1223 ،3ج ،8ص.121:
) (5ابن اآلبار ،المقتضب للكتاب تحفة القادم ،تح :إبراهيم االبياري ،دار الكتاب المصري ،القاهرة ،بيروت ،ط،1224 ،3
ص.41:
) (6خضراوي زينب ،جماليات قصيدة المديح في شعر األعمى التطيلي ،ص.138:
) (7بطرس البستاني ،أدباء العرب في األندلس وعصر االنبعاث ،ص.188:
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

ب :نشأته وشعـره.
لم تمدنا المصادر القديمة التي توافرت لدينا بأية معلومات في عالقة التطيلي
بمدينته األصلية (تطيلة) ،إذ ما استثنينا نسبته إليها ،كذلك لم ترد أية إشارة عنها في شعره
ونثره ،ما يجعلنا نفترض أنه ربما ولد في اشبيلية أو هاجر إليها بعد أن عاش قبل هذه
الهجرة في بلدة أخرى ،لعل الغرض الثاني أقرب إلى الصواب حيث جاءت في شعره عبارة
ورب سؤال
«استوطنها» إبان الحديث عن ضيق اشبيلية به :وقائله ما بال حمص نبت بهّ :

ليس عنه جواب نبت بي فكنت العرف في غير أهله :يعود على أهليه وهو كباب عبد هللا ما
()1

ولكنني سيني حواه قراب
استوطنتها قانعا بهاّ :

و إلى جانب كون
أديبا....التطيلي
التطيلي
ُّ
ُّ

شاعر من شعراء المبرزين ،له ديوان شعر كبير نظم في األغراض التقليدية للشعر من مديح
()2

ورثاء وغزل...الخ

فكان يلتقي في اشبيلية بالشعراء والوشاحين ،فتوشيحه ال يقل عن نثره

()3

إبداعا ومقدرة

لذا برزت مكانته كوشاح كبير في أكثر من حادثة التي جمعته بالمشاهير وشاحي
عصره ،ومن بينهم ابن بقي ،وقدروي جماعة من الوشاحيين اجتمعوا في مجلس اشبيلية
وكان كل واحد منهم قد صنع موشحته المشهورة بقوله:
َض ِ
اح ُّك

عن
ْ

افر
َس ٌ

ان
ُج َم ْ

اه
وحــــــــو ُ

اق عنــــــــــْه الزمان
َض َ

) (1الديوان ،ص.13:
) (2محمد عويد الطربولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص.13:
) (3عيسى خليل محسن ،األمراء في الشعر األندلسي ،ص.320:
) (4محمد عويد الطربولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص.11:
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فـــــــــــــي

َبدر

صـــــدري

()4

الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

فإذا عرفنا البيئة التي عاش فيها األعمي التطيلي والمشاكل التي حدثت فيها من
ثورات وانقالبات وغيرها ،نلمس اإلحساس الذي ساوره ،وكما قيل أنه لم يمدح أي من ملوك
الطوائف وال حتى المرابطين بل أتى على ذكر المرابطين تاريخيا ،وقد يجوز أنه ذكر عهد
علي بن يوسف بن تاشفين أمير المسلمين ( من عام  055إلى ) 035

()1

ج -والدته ووفاته.
الشاعر األعمى التطيلي ولد قريبا من عام 495ه( ،)2ومات عام 020ه ،أما
بالنسبة لوفاته فإن الصفدي يكاد ينفرد بتحديدها عام 1131م وهناك بعض المراجع تؤكد أنه
اعتبط أي مات شابا( ،)3قبل أن يتجاوز األربعين من عمره( ،)4ومن خبر الصفدي لسنة وفاة
()5

التطيلي...يمكننا أن نقترح سنة والدته ،نسبة 480ه

فالتطيلي شاعر من شعراء األندلس البارزين ،له ديوان شعر كبير نظم فيه
األغراض التقليدية للشعر ،من مدح ورثاء وغزل ووصف وموشحات ،وقد حقق ديوانه
قيمة عالج فيها تاريخ الشاعر وشعره ،فتعرض فيها
الدكتور إحسان عباس
ّ
وصدره بدراسة ّ

إلى اسمه وكنيته ولقبه

()6

) (1يوسف عيد ،دفاتر أندلسية في الشعر والنثر والنقد والحضارة واإلعالم ،ص.121:
) (2عيسى خليل محسن ،األمراء في الشعر األندلسي ،ص. 320:
)(3الديوان ،ص. 10:
) (4ابن خاقان ،قالئد العقيان ومحاسن األعيان ،تح :على محمد البجاوي ،مطبعة عيسى الحلبي وشركائه،1221 ،
ص.8124:
) (5محمد عويد الطربولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص. 12:
) (6خضراوي زينب ،جماليات قصيدة المديح في شعر األعمى التطيلي ،ص.37:
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الشاعــــــــــــــر وبيئته

مدخـــــــل:

د :أثاره.
له ديوان جمعه الدكتور إحسان عباس ،ومما يلحظ عن هذا الشاعر هو قلة األخبار
عنه في المصادر التاريخية واألدبية ،ويعزو محقق الديوان إلى الفقر في الترجمات التي
وصلتنا عنه بسبب طبيعة كاتبها ،فقد ترجم له ابن بسام في الذخيرة ترجمة مسجوعة وتأثرها
العماد في الخريدة فقال( :وصفه بالفهم الفائض ،والذهن َّ
الدارك لخفيان الغوامض والبصيرة
المبصرة ألسرار المعاني ال بعين االطالع ،والفكرة المستخرجة)...

()1

ونالحظ أن اغلب المصادر لم تفض الكتابة عنه أو تذكره بإسهاب ،فلم يتكلم عنه
صاحب الحلة السيراء ،أو كتاب أعمال اإلعالم اللسان الدين ابن الخطيب ،أو كتاب مسرح
التآنس ومطمح األنفس ،أو كتب التراجم ككتاب الصلة أو كتاب المطرب أو كتاب القدح
المعلى أو غيرها من المصادر المهمة في األدب األندلسي

()2

) (1ابن سعيد المغربي ،المغرب في حلى المغرب ،حققه د شوقي ضيف  ،دار المعراف ،بمصر-القاهرة ،ط، 3،1223
ص.822:
) (2يحيى بن غميزة الضبي ،بغية الملتمس في تاريخ رجال األندلس ،تح :إبراهيم ابياري ،دار الكتاب المصري ،القاهرة،
بيروت ،ط ،1222 ،1ص.182:
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أوالً :المديح
ثانيا :عالقة المديح بالموضوعات األخرى

موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

أوال :المديــح
يقف التطيلي على رأس قائمة مداحي المرابطين ،فله عدد كبير من قصائد المديح،
()1

قالها في رجال عصر من المرابطين األندلسيين
تاشفين أمير المرابطين

()2

ألنه كان في عهد علي بن يوسف بن

فمثل هذا الغرض احتل الصدارة في ديوان شاعرنا ،فمديحه اتخذه

كوسيلة للتكسب بخاصة وسادة المجتمع والسيما الفقهاء والقضاة منهم ،فكان التطيلي دائما
يهدف إلى استرضاء الممدوح

()3

ولكثرة قصائد المديح تم اللجوء إلى تقسيمها حسب الشخص الممدوح وسلطته
اإلدارية.
أ -مدح الحكام و األمراء:
لقد جاء شعر التطيلي في أماديحه خاصة ليصور تلك الخصائص التي اتسم بها
المرابطون ،جعلت لهم (صفات ثورية صحيحة ال تعرف الفتور أو المصلحة أو التنازل) لذا
ينبغي أن يكون شاعرنا األعمى التطيلي في مدح الحكام واألمراء على ما اختاره مما ناسب
(.)4

حسن الروية وسرعة الخاطر بالصواب وشدة الحزم ،وقلة الغفلة

) (1محمد عويد الطربولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص. 87:
) (2أبي عبد هللا محمد بن عبد المنعم الحميري ،الروض المعطار (صفة جريرة األندلس) ،القاهرة ، ،دط،
،1272ص732:
) (3عباس الجراري ،تطور األدب األندلسي في عهد المرابطين ،مجلة المناهل( ،دط)  ،1222،ص.78:
) (4منجد مصطفى ،االتجاه اإلسالمي في الشعر األندلسي في عهد ملوك الطوائف والمرابطين ،مؤسسة الرسالة ،بيروت،
ط1228 ،1م ،ص.311:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

ويمدح القاضي بما ناسب العدل ،واإلنصاف ،وتقريب البعيد في الحق ،وتبعيد
()1

القريب

وهذا ما يتبين لنا من خالل ديوان الشاعر الذي يمدح األمير علي بن يوسف بن

تاشفين زعيم المرابطين إذ يقول في مدحه(:)2
الصـ
القْلب،راب ُ
ُقَّل ُب َ
ط الجأش،رحم ْ
اه في كــــــل نـــــــ ِاد
وبليــــــ ٌّغ تـــــــر ُ
عنه عن كلمات
هر
حجم ّ
ُ
الد ُ
ُي ُ

البحر الخفيف
ّدر،

واري

الذك ْا ِء،ماضي

العزيم

في

و ْق ُع

الكلوم

فــــارساَّ في القصيـــ ِد و الـــمنظوم
َو ْقعها

َحشاه

ومن أهم ما يميز صفات الممدوح لدى الشاعر أولها الكرم في قوله(:)3

البحر الخفيف
ق
طر ُ

بين ُس َمر القنا وبين النصال
فإلى األم ِن واألم ِ
انة أو في
ْ
َ

المهتدين

َغمــــــر ِ
ات
َ

ومع السعيد والس ِ
عادة أو َبيـ
َ
َ

ــــــن
َ

ِ
ضمان علي
بح الملك في
أص َ
ْ

أمن

حنايا
الس ِ
رب
َّ

األوجال
الس ِ
يوف
ُ

صافي

والضالّ ل
و ِ
اآلجال
ِ
األغالل
و
السر ِ
بال

ويجمع صفات الممدوح المعنوية مستخدما الفنون البالغية التي تقوم على استخدام

موسيقى بارع في قوله(:)4

البحر الخفيف
ِ
ميم
عميم في ّ
ٌ
كل خطب َع ْ

هم كاَل ْلي ِل
باهر
ِ
ٌ
كالصباحْ ،أب ُ
نيع ال ِّذ ِ
مار باالستطاال
َو َم ُ

ِ
ِ
ديم
ت على َوْفرِه ل ُعد ِم َ
الع ْ

) (1أحمد عطا ،العمدة في مجالس الشعر وآدابه ،تح :محمد عبد القادر ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط،1
8001م ،ص.814:
) (2الديوان  ،ص.182:
) (3م.ن ،ص.121:
) (4م.ن ،ص.124:
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الفصل األول:

موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

ِ
المكارِم ُّ
هش
ْأريح ُّي إلى

ميم
في صريح من المعالي َص ْ

وفي مثل هذا الموقف وتلك الشدة يقف التطيلي إلبراز خصائص ممدوحه السيما
الشجاعة الفائقة التي يتمتع بها ،والتي يتطلبها ذلك الموقف في قوله:

()1

بحر البسيط

منكم
هناك
ْ
عرفتم أين أحمــــ ُد ُ

وكان حريا بال ِب ِ
الحمد
دار إلى
َ
ّ

َف َتاها على ِّ
السنين وكهُلها
مر
َ

بالمشايخ والمرد
جد ْت
إذا
ِ
هي ّ
َ

ِ
يوم ترمي وتتقي
َ
وحامي حماها َ

تعيد وما ُتبـــدي
أس ُ
وتها فيما ُ
وْ

ب-مدح يخص القضاة والفقهاء:
تطور فن المديح في عصر المرابطين لكثرة الممدوحين ،فهو لم يقتصر على الحكام
واألمراء وحسب بل شمل القضاة الفقهاء ،وأعيان المجتمع ،فلقد أصبح للقاضي والفقيه سلطة
واسعة ،وحرية إدارية كبيرة في ظل الدولة الجديدة ،حتى ليقال إن األمير يوسف بن تاشفين
()2

كان ال يبت في صغير وال كبير إال بمحضر أربعة من الفقهاء

ولعل من أهم الشخصيات

التي حظيت بمدح شراء األندلس ونالت إعجابهم واهتمامهم هو ابن حمدين الذي كان قاضي
الجماعة بقرطبة وهذا يدل على تصوير شجاعة الممدوح وقوة جيشه(.)3

بهبـــه

البحر البسيط

انكسار َح َو ِ
اجـــــــ ِب
أ َغ ْمــ ُز ُعُيــــــون َو
ُ

ق في ُجْنح من الليل َد ِ
ائب
أمِ البر ُ

ِ
الخيال كالهـــــــما
طيف
سرى وسرى ُ

الليل َضــــــــــــــْرَب ُة الزب
َي َوُّد لو َّ
أن َ

ِ
العين منهما
َخ َفى على
وفي مضجعي أ ْ

تلك الغيــــــــــ ِ
اهب
وأَ ْثَق ُب في أَجو ِاز َ
نجوم ُّ
الدجى ما بين سار وسارب
َ

غير نفس ُحَّرة نازعـــت به
لقى َ ،

) (1م،ن ،ص.48-41:
) (2محمد عويد الطربولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص.31:
) (3ينظر :الديوان ،ص.32:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

ِّ
أالَّ
تطب َق
معودة
الم َدى
إ َ
ليك َ
ابن حمدين وا ْن َب ُع َد َ

بها مذهبا ،والموت شتى المذاهب

روعــــــــــــة

وان َغَّرَبت بي َعْن َك إحدى المغارب

ولعل أبرز ملمح في هذه األبيات التطور والتجديد في نمط قصيدة المديح ،التي
تأثرت بالبيئة األندلسية الجديدة التي بغيت في ها الشاعر ذكر األطالل والديار والنسيب
ويجأ إلى الدخول بموضوع المديح

()1

لذا كان الحكام أنفسهم يدونون أثر الشعر اإلعالمي

في نشر سياساتهم وبطوالتهم فأخذوا يقربون الشعر ويغدقون غليهم ،ما جدا بهم إلى التنافس
()2

على بالطهم ،والتفتن في مدائحهم حتى أصبح لكل بالط شعراؤه الذين عرفوا به
()3

مخير بين أن يفتتحها بغزل ،بل يرتجل المديح ارتجاال من أولها
ّ
صفات الحميدة كاألمانة والديانة والخلق في قول األعمى التيطلي
رب ُه
وبحر جود إذا َّ
التجت َغوا ُ
وت ُه
تنال
وباذ ٌخ ال
الطير ِذْر َ
ُ
ُ

()4

فالشاعر

ثم يأخذ في مدح وسرد
البحر البسيط
وش ُل
أّنـــــَه َ

البحر عنـــــــي
َفأَْبل ِغ
َ
ِ
جل
قب ُ
اء به الع ْ
حتى َسو ٌ
ان والح ُ

وعلى الرغم من التأكيد على معاني الكرم فيها فإن القصيدة دارت حول معنى
الشجاعة أيضا(.)5
فهذا أبو العالء يعد من الشخصيات األخرى التي مدحت في مجال القضاة وكانت
إليه رئاسة بلده ومشاركة والته في التدبير

()1

لذا يمدح أبا العالء بن زهر من طرف

) (1أشرف محمود نجا ،قصيدة المديح في األندلس عصر الطوائف ،دار المعرفة الجامعية ،الوليس ( ،1222دط)،
ص130:
) (2محمد رضوان الداية ،في األدب األندلسي ،ص.187:
) (3ينظر :مصطفى ناصيف ،دراسة األدب العربي ،دار األندلس ،بيروت ،ط1223 ،3م ،ص.832 ،834:
) (4الديوان،ص.132:
) (5محمد عويد الطربولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين  ،ص.811:
- 19 -

الفصل األول:

األعمى التطيلي يقول(:)2

موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

البحر البسيط

مهيار من ِمدح
بابك أو
أين* ُ
ابن َ
ُ

َن َس ْق ُت َها فيك َن ْس َق األنجم الزهر

ابن ُح ْجر بالمقالد لي
أشدو َفُيلقى ُ

للحجر

إذا

فى في ُق َتر
لم
أرمها ُم ْتلجا كــَّ َّ
ْ

َرَم ْي َت القـــــوافي فـــــي فرائصها

والدهر

لم
َي ْع ُ

أن

الدر
ّ

شئت اعتذار بري
إقرَار جان وان
َ

وحسبي أن ُتصي َخ لها
أبا العالء
ْ

حل فيها ابن زهر في مجتمعه ،حّلها في ديوان التطيلي فتراه يثني
فهذه المكانة التي ّ

عليه ويمدحه ويتقدم له بالرجاء أن يجرب الناس بالبصر ال بالنظر(.)3البحر البسيط
الناس
و ُ
كاألي ِك
ْ

وللبصيرِة

ِ
رب ُه ْم
كالناس إال أن ِّ
تج َ
ُم ْشتبهـــــَات فــــي َمنا ِب ِت َها

واَّنمـــا

حكم
ٌ

يقـــ ُع

ليس

للبصر

التفضـــيل

َّ
بالث ِ
مر

) )1صالح فيصل ،اشبيلية في القرن الخامس هجرية ،دار الثقافة ،بيروت ،لبنان( ،دط)( ،دت) ص.813:
) (2الديوان ،ص.22:
*-هو ابن قاسم عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك ،من شعراء اليتيمة .
)  (3م.ن ،ص.24:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

ومدح أيضا من القادة الذين كانت تربطه بهم صداقة قوية خالصة من أي غرض
أو سعي لكسب مادي أو معنوي ،ومن هؤالء صداقته بأبو العباس صاحب االحباس وله فيه
()1

قصيدة يعرف فيها بجودته وشجاعته الخالصة
يقول التطيلي(:)2

البحر الكامل

العب ِ
ِش ْعري
اس
وجود َك يا أبا
َّ
ُ
أدنى
فإذا

سماحك
ُ

التقينا

كل

َّ
مت

شأو

نازح

طالّب
ُ

ال
ال ُع َ

الن ِ
الن َقد سا ار بنا في َّ
م َث ِ
اس
َ
أالن شعري
كل قلب قاس
َّ
و َ
بأواصر
رج
أ َ

زل ما بيننا
واذا افترقنا لم َي ْ

وَبَنوا

المهب
ِّ

على

م َّ
عطَر
ُ

آساس

األنفاس

فقد جاء هذا المديح حسب العصر الذي عاش فيه الشاعر ،كل يلهب شعلة المديح
الن البيت يكثر في بيئات الحرب ،حيث تظهر صورة البطولة والشجاعة ،كما أن القادة
والسادة العظام ال يزالون يصطنعون الرجال بالعطايا ،وما يزالون يعطفون على الفقراء
بالطعام والمال

()3

بالدين
فمن المعلوم أن األندلسيين الخواص مثل عامة الشعب مسلمون متمسكون ّ

اإلسالمي .وربما كان العوام – وهم األغلبية – من فالحين وحرفيين وبسطاء أكثر تمسكا
بالشريعة اإلسالمية يعتقدون أن كل ما يحدث في الحياة من صغيرة أو كبيرة أمر محتوم ال
للتمرد
مفر منه أراده هللا تعالى وبالتالي فما أصحاب الحل والعقد إالّ منفذون ،فال مجال
ّ
ّ
الدين ويشهد
عليهم ،ومن هنا تبدو لنا أهمية الفتاوى التي يستسقيها هؤالء الفقهاء من أصول ّ

) (1صالح فيصل ،اشبيلية في القرن الخامس هجري ،ص .880
) (2الديوان ،ص107:
) (3سراج الدين محمد ،المديح في الشعر العربي ،دار راتب الجامعية( ،د ط)( ،د ت) ،ص .13
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

الدين وسيلة لبلوغ أهداف مادية
التاريخ أن الكثير منهم لم يكونوا أوفياء أبرياء ،فاستعملوا ّ

يترددوا في اإلفتاء بما يرضي الخلفاء واألمراء للحصول على المراتب السامية وما
دنيوية فلم ّ

ينجر عنها من نفوذ وسمعة وأموال طائلة ،لذلك حاول الشعراء التقرب منهم والتزلف لهم

حتى ينالوا عطاياهم ونعمهم التي ال حدود لها ،واألعمى التطيلي ليس سوى واحد منهم دفعته
الحاجة والعوز والعاهة إلى مدحهم والتكسب منهم .
العباس أحد بني القاسم ،وقال فيه قصيدة جميلة ،لم يخرج فيها عن
فمدح أبو ّ
(. )1

المعاني واألفكار وحتى األلفاظ التقليدية لقصائده السابقة

وشاعرنا في هذه القصيدة يشير إلى المكانة التي احتلها الفقهاء في بالط الدولة
المرابطية فقد تراجع مقام األدباء والنحويين ورمز لهم بـ " قام زيد" وبرز وارتفع مقام الفقهاء؛
إذ رمز لهم بـ "قام مالك.
فيقول(:)2

البحر الوافر

إلى مالك الملوك هفا بلــــــبي
إلى

مل ٍك

تعود

سط
ب ْ

وقد

ــــف
كـ ٍ

سئمت

نوظــرها

العيون

ستعين
بخالقهــــــــــــــا تعيـــن وت ْ

ج -المديح اجتماعي
تظم التطيلي قصائده في األغراض المعروفة وأولها المدح ،فقد مدح بنو الخضرمي
وبنو زهر ومدح ابن حمدين قاضي قرطبة ،ومدح أبا الحسين بن الربيع في ثمانية وسبعين
بيتا ومدح من نساء بني تاشفين

()3

لكن هذا المديح االجتماعي الذي ال يرتبط بشخصية

الحاكم أو أصحاب المناصب من أمراء وقضاة أو أصحاب الجاه هو مرتبط بحياة الشاعر
) (1خضراوي زينب ،جماليات قصيدة المديح في شعر األعمى التطيلي ،ص76:
) (2الديوان  ،ص.222:
) (3حميد متولي ،قضايا أندلسية ،دار المعارف ،القاهرة ـ ـ مصر  ،ط ،1241 ،1ص. 313
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

االجتماعية وماله من عالقة وقرابة وصالت ال تتصل بالمناصب والوظائف وال تمس
برجالها

()1

ومن مديحه االجتماعي مدحته للمرأة الحواء وهذا إن د ّل على شيء يدل على أن

المرأة لعبت دو ار رئيسيا في حياة المرابطين

()2

يقول في هذا الموضع(:)4

حواء
ومنهم مدح الحرة َّ

()3

البحر البسيط

اجي َة التي اْن َّ
الس ُحب
هلت بها ُّ
يا َرْب َع َن َ

أما ترى كيف نابت ُدوَن َك ُّ
وب
الن ُ

للّنوى

َك َثب

وال

َغَرب

كنت
ُ

أذكره

يب
إن
يا
َ
دهر ّ
ُ
المَنى ِر ُ
أحاديث ُ

َّ
الطرب
الخبال ،وان قالوا ُه َو
هو
ُ

عيد جوي
وعاد قلبي من ذاكرُه
ُ
َأب ْع َد
اب
أَ َ
رت ُ

َح ْول

َتَق ّضى

بالشيء

مما
ّ

الذي

بيننا

َن ْب ٌع

وال

ثم يستطرد في وصف الحب وجواه ،ويختم المقدمة بحوار مع الحبيبة يقوم على
أسلوب حسن التخلص ينتقل إلى المديح ،وقد اتبع هذا المنهج الن الممدوح امرأة فحاول
إطرابها واثارة عواطفها بوصف الحب والشكوى للحصول على غدقها وعطاياها لذا يختم

المقدمة بقوله :فاستضحكت ثم قالت :أنت في س ٍّ
مة من أن تُسيم ،وهذا الماء وللعشب أما
َ
حواء كيف دنا :بالغيث إذ كاد يأتي دونه العطب.
رأيت ندى ّ

) (1ينظر :محمد كامل الفقى ،في األدب األندلسي ،دار الفكر العربي ،مصر -القاهرة  ،ط ،1221 ،1ص. 101
) (2ينظر :إن االبار ج( 1أبو عبد هللا بن أبي بكر القضاعي) الحلة السيراء تحقيق :حسين مؤنس ،الشركة العربية
للطباعة والنشر ،القاهرة-مصر  ،ط ،1243 ،1ص.110:
) (3ينظر :الديوان  ،ص.72:
) (4ينظر :م.ن ،ص.72:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

وهو المعنى نفسه في خاتمة القصيدة

()1

قدمناه من معان في الشجاعة والكرم ،لذا فإن بنات
عما ّ
وصفات الممدوح ،ال تخرج ّ
()2
صدر الشاعر ،كناية عن القوافي ،يستأتيك وتبلغك الهوى
ودر
....تكرما ًّا
ُّ
اص َف ْي َك
وْ
إليك
َ
ومعذرة
َ

الوداد

وغير

ودي

هـــــــواي

َت َكُرُمه

وبر
ًّا

سير
َي ُ

بنات

الد ْهُر حاالَ
إذ َح ْ
روف َ
ص َ
الت ُ
إذا

َصدري

ان
َك َ

إليــــــ َك
ْ

الهوى
اختـــــصا ار

قيال

وقاال
()3

واحتفاالَ

كانت هذه ابرز وأهم القصائد التي حاولت الوقوف عليها الظهار فن المديح عند
شاعرنا األعمى التيطلي
ثانيا :عالقة المديح بالموضوعات األخرى.
أ-عالقة المديح بالرثاء:
الرثاء من الفنون الشعرية األكثر التصاقا بالوجدان البشري ،لذا فهو ينمو ويزدهر
حيث يصاب هذا الوجدان ويكلم

()4

ويعد كذلك من أكثر فنون الشعر تأثي ار في النفوس لتعبيره

عن حزن الشاعر وفرط ليعمل رغبة وال رهبة

()5

وجاءت مراثي التطيلي إلتباعه عدة أساليب

فتارة يعدد أوصاف الفقيد ويذكر ما أحدثه من هول وألم وتارة يلجا إلى نظرات تأملية في
) (1محمد عويد الطربولي ،شاعر عصر المرابطين ،ص.70:
) (2ينظر م.ن  ،ص.71:
) (3ينظر م.ن  ،ص.71:
) (4فورار امحمد بن لخضر ،الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية ،دراسة موضوعية وفنية ،دار الهدى للطباعة
والنشر ،عين مليلة ،8002 ،ص.22:
) (5إحسان عباس ،تاريخ النقد األدبي عند العرب ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،األردن-عمان  ،ط ،1223 ،8ص.77:
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الفصل األول:
()1

زوال الدنيا

موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

وله في الرثاء سواء رثاء الرجال أو النساء ،وقد أبدع في قصيدة رثى فيها

زوجة آمنة(.)2
فال

وال

البحر الطويل
إن
َّ

َت ْبعـَـدي

تَبـعــِـدي

ذكرتُ ِــك

وهللا

إنّي

ذكــر

َما

الصباب َة
َ

طـــ ٌة
ُخ ّ

حاج َة

نفسه

ءك
ُرْز َ

َحـــّق ُه

المرء
يــت
وّف ُ

عليـك

لَ ْش ِ
خصك فيَ ق ْلبي وان كان في ِ
القبر

ولكن على ِقدر الهَ َوى ال على قدري
ْ
الم ْي َت ُم َنق ِطعُ ِ
الذكر
إن
وقـــد قيل َّ
َ

اجـد
لو ٌ

ولكنـّه

وظهرت تحسره على فقدها في مرثيته لها(.)3
سمع ِت تأوهي
ليت ِشعـْري هــل
أال َ
ْ

شيء

أقمــت
ُ

به

عــذري

البحر الطويل
ِ
الصخر
أسمعت قاسية
فقــد ُر ْعت لو
ُ

كسـالف عهدي في ِ
مجا ِ
ِ
ِ
الحمر
سد َها

المعاطف ُّ
بالنهى
لعبـت تـلك
وهــل
ْ
ُ

كما صور األعمى شدة حزنه لفقد زوجته ،فانه تناول أيضا شدة تعلقه بها ،ووصف
مشاعره وأحاسيسه نحوها.
فقد كشف الشاعر عن مفارقة عظيمة في تأثير الفقد على أهل الراحة والزوج
()4

المحب ،وهذه المفارقة تعكس بال شك صدق المعاناة الناجمة عن الفراق

) (1ينظر :ابن الكتاني ،التشبيهات من أشعار أهل األندلس ،تح :إحسان عباس ،دار الشروق ،بيروت -لبنان  ،ط،1
 ،1221ص. 242:
) (2ينظر :الديوان  ،ص.100:
) (3م.ن  ،ص.101:
) (4الطاهر أحمد مكي ،دراسات أندلسية في االدب والتاريخ والفلسفة ،دار المعارف ،القاهرة -مصر  ،ط،1222 ،3
ص.81:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

يقول(:)1

البحر الطويل

ِ
عنك َسلوة
أجم ُعوا
ونيتهم قد
َّ
َ
التراث فكفكفوا
أذهلهم حب
و
ُ
ْ
يبق إال ذكرٌة ربما امترت
ولم
َ

مر ْت من َفراقك أوعشر
َ
لعشرين َ
به زفرة تعتاد و َعبرة تجري
أكؤس ال َخ ْتر
بقية
ِ
دمع الشوق في ُ

وقد بالغ األعمى عند رثائه إلحدى النساء في وصف قوة وقع المصيبة وشدة
(. )2

التحسر على وفاة الراحة

البحر البسيط
ضيِقا َح ِص ار
أصب َح عنها
ّ
أم َسى و ْ
ْ
استشعر الخوف منها كل ِ
ليث َش ْعري
َ
و َْ
ُ

ِ
الزمان أسى
مألت صدر
يا حسرة
ْ
ِ
ِ
عها
ز ْ
بال سروري م ْن مواضيِ َ
الت ج ُ

فقد اتبع األعمى التطيلي في قصائد أخرى في تأبين نشوة رثاهن ،وقد تأتي في
المراثي مقدمات ذات طابع تأملي ،تبين حقيقة الموت ،وتدعوا إلى اتخاذ عدة الشفر والرحيل
عن هذه الدنيا ،كما في قوله يرثى إحداهن(:)3
كيف تسم ُع أن ُد ّك ْت وكيف َتَرى
َف َ
َ
ُّ
ظ ار
لوال
تمت ُع ُه عّن ْت له َن َ

أثر
من الدنيا وال َا
ال
عين َي ْبَقى َ
َ
ِ
كل عاقبة
ُ
حسب الفتى نظرة في ّ
أجدر من
ما
أشبه الموت بالمحيا و َ
َ

يعرف ِ
در
الص ا
ال
الورد من ال يعرف َّ
ُ

) (1الديوان ،ص.22،100:
) (2م.ن ،ص.27 ،23:
) (3م ن،ص28:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

ومن مرثية صديقه ابن حزم وله في رثائه قصيدتان األولى منهما تبدأ بالمقدمة
يستهلها الشاعر بالعظة من أفعال الزمان وتقلباته يقول فيها(:)1
َنظُ ُّن حياَ َتَنا ُّ
اما
الد َنيا ُمَق ًّ

البحر الوافر

دناها رحيالَ
على أّنا َشه َ
ِ
َت ِسُير ِبنا
يف أو ال َذ ِميالَ
الوج ُ

طايا
َ
وهـ ْل َأيا ُمــــــنا إلــــــى م َ
أما القصيدة الثانية فقد حملت المعاني نفسها ،مع بساطة في الصياغة وسهولة
التراكيب ومن مراثية التي نالت شهرة واسعة وحظوة كبيرة من قبل القدامى والمحدثين

()2

وحازت على الثناء والمدح ،كما يقول التطيلي في شرحه لصفات المرثي( :)3البحر الطويل
ال َي ُح ُّث َها
أخي َع َز مات ال يز ُ

بحزمِ
فوّلى

الناس دوَن ُه
تعظم
رأى َّ
ُ
كل ما َي ْس ُ
فتى كان َي ْعَرَو ِري الفيافي و ُّ
الدجى
َ
أبيات ِ
بكر بن وائل
داع ْت له
ُ
َت َ

ُمعين

غنيـــــــّا

أو

ِب ْعزمِ

عنــــه

ُم َعان

متغاني

ات حــــــران
ات جـــــماح أو َذ َو ُ
ذو ُ
ظفــــــــِ ِ
رت بثان
ولم ُتْر ِج َعَن ُه ،ال َ
ْ

كما تنهي القصيدة بذكر حتمية الموت وتسويته بين البشر ،فال فرق بين غني
وفقير ،إال باالدخار العمل الصالح(.)4

بحر الطويل

متاع َها
أرى هذه َت ْفَنى ويفنى
ُ

الناس إال تفانينا
ويأتي عليها
ُ

ويأبى ُّ
ارتجاع ُه
معز الشيء إال
َ

الس ِ
ردوا العواريا
فيا أدعياء َّ
رو ّ

وب ْع ُد َها
قبل الحياة َ
تساوى الورى َ

ال قوم َيْن ُكرو َن
التساويا
َ
َف َما َب ُ

) (1الديوان،ص.187:
) (2محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين  ،ص.72:
) (3الديوان  ،ص.871:
) (4م ن،ص.842:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

نسبتي وماليا
وأين به عن
َّ

وقال الفتى أهلي ومالي َضّلة
َ

بِ -عالقة الغــــزل بالمدح:

وم َرُد ذلك إلى شيوع الترف
لعل أبرز أغراض الشعر النسوي في األندلس هو الغزلَ ،

واللهو والطرب في المجتمع األندلسي

()1

وبالد األندلس كل شيء فيها يدعوا إلى الغزل من

طبيعة وحياة حضرية ناعمة ومجالس إنس ورخاء وخمر وغناء

()2

زد على ذلك جمال البيئة

األندلسية وأثرها في ازدهار هذا اللون من األغراض ،ومن هنا يعد الغزل من أكثر األغراض
الشعرية اتساعا في األندلس ،فهو يؤلف نسبة عالية من الشعر األندلسي ويحضى بأهمية
خاصة وشاعرنا التطيلي من أولئك الشعراء الذين طرقوا إلى الغزل ،فأبدعوا فيه وأجادوا حيث
أنه يصور قصائد الغزل ،حالة اإلسهاب والضعف الذين شعر بهما يوم فراق الحبيبة مشي ار
الى تبادلهما الحب والحزن معا ،وهذت ما يؤكد الترابط وصفاء الطوية بينهما وبالتالي بينه
وبين الممدوح

()3

يقول(:)4

البحر الطويل

فؤ ٌاد على ُحك ِم الهوى ال على ُح ْكمي

هيم
ي ُ

على

ِ
إثر

ِ
البخيلة

أو

يهمي

أش َتفي من لوعتي وأطيُقها
متى ْ

إذا كان بجنيها فؤادي على جسمي

ط شوقي وأنني
هنيئا لسلمى فر َ

يوم الّنوى
ونسيت اسمي
ذكرت
ُ
ُ
اسم َها َ
َ

َت ِعَّل ٌة

ِ
الحب ُش ْغل لذي حلم
الجهل أو في
لذي
ِّ

َغدا َة

وقفنا

خليلي
َّ

هل

ي ْق ِس ُم
َب ْع َد

ق
الشو ُ
ِ
المشيب

بيننا

القسم
ارتضت ُسّنة
على ما اشتر ْطنا و
ْ
ْ

) (1سعد بوفالقة ،الشعر النسوي األندلسي ـ ـ أغراضه وخصائصه الفنية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون -
الجزائر( ،دط) ،1221 ،ص. 128:
) (2فورار امحمد بن لخضر ،الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية ،ص. 108:
) (3ينظر :محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص. 13 ،18:
) (4الديوان  ،ص.123:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

ويرسم لفاتنته الهاجرة هذه الصورة البارعة التي ملكت عليه مشاعره وحلت في كل
ما يشاهده أو تقع عليه عينه

()1

فيقول(:)2

البحر البسيط

يا َرْب َع ِ
الس ُح ُب
بك ُّ
ناجَي َة اْن َهَّل ْت َ
ِ
عيد جوى
اه
وعاد قل
ُ
بي م ْن ذكر ُ
َ َ َْ َ
َأب ْع َد َح ْول َتَق َّ
ضى ِل َّلنوى َك َثب

أما َتَرى
ناب ْت ُد ْوَن َك
َ
كيف َ
َ

ال ،وا ْن قالوا ُه َو
هو الخب ُ

ُّ
الن َو ُب
َّ
الطَرب

وال الذي بيننا َن ْب ٌع وال َغَرب
الردى في ُحّب ِه َسَبب
وب ْي َن َّ
َب ْيني َ
الصب ِ
ابة ٌّ
جد والهوى َل ِع ُب
فيه
َّ َ

َّ
الم َزُار به
َولي
ٌ
حبيب وا ْن َشط َ
وسنان َي ْك ِسُر َج ْفَن ْي ِه على َح َور
ُ

فشعر الغزل حس يقف عند حدود الوصف المادي مستعي ار أوصاف المحبوب من
()3

البنية حوله ،لذلك تأتي المقدمة لبيان لوعة المحب وألم فراقه
يمدح بها ابن حمدين(:)4
أَ ْسلِمـــــــي
قبل
َ

أن
ْ

أن
قبل ْ
ِ
مما
آه ّ

يقول في مقدمة قصيدة

البحر الخفيف

ُمْقَل ْتي ِك َق ْب َل الفــــــر ِ
اق
اع بدو ار
ُي ْطلِ َع
الوَد ُ
َ
القلوب لداعي
ُت ْص ِغي
ُ
َ
لقيت من طرفك الشا
ُ

الع َّشاق
جرتا على
في الذي َّ
ُ
َي ْق َتضيها
َبــــين

َن َف َث ْت مْقَل َت ِ
الس ْحــ
اك في ُعَق ِد
َّ
ُ

السرُار
ّ

قبل
َ

الم َح ِ
اق
ُ

تكـــــــــــون فـــــو ِق
حـــــــــتى ُ

ئق

أو

ــــ ِر

فلم

من
ِ
أنتف ْع

ُف َؤادي

ِبَن ْف ِث

المشتاق
الراقي

) (1بسمة الدجاني ،القصيدة العربية األندلسية الغزلية ،دار المستقبل العربي ،القاهرة-مصر ( ،دط)، 1222،ص. 72:
) (2الديوان  ،ص.72:
) (3مصطفى الشكعة ،األدب األندلسي (موضوعاته وفنونه) دار العلم ،مديرية دار الكتب ،الموصل( ، ،دط)1222،
،ص11:
) (4الديوان  ،ص . 113:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

الغانيات من َش ْي ِب رأسي
َع ِج َب
ُ

ين َهـــ ْول يـــــــــوم الفراق
وتناس َ
ْ

ويأتي الغزل الغلماني عند شاعرنا التطيلي على النموذجي فاألول منهما هو تداخله

مع أغراض القصيدة المدحية ،إذ يكون ممهدا للدخول إلى عرض القصيدة الرئيس ،وقد جاء
هذا الغزل في قصيدة طويلة قالها الشاعر في مديح ابراهيم بن يوسف ،فبعد المقدمة الخمرية
جاء الغزل الغلماني إطا ار حيا أودع فيه الشاعر صفات محبوبه()1فيقول( :)2البحر الخفيف
وب ِديــــــــ َع
َ

اف
األَ ْو َص ْ

كرُّي
ُس َّ

اللمى

وضيء
ُ

هد
ُم َت ّ

إلــــــى

الـحـلـومِ
ُ

َي ِة كال ُغ ِ
كـالـري ِم
صن في ال َنقـا
َّ

الش ْم ِسـ
َك َ

الجـسـوم
ف النفوس قبل
َي َ
ست ِخ ُ
ُ

حـيا
المــ َّ
ـحـظ
ِبـَل ْ

ُرَّبما
لم

إن
ما ُيبالي َم ْن بات يلـهـو بـه ْ

كان
َ
َيَن ْل

ُملـْ َك

لـلـحـُلـوم
ُ

َضـَلة
فـارس

الـروم
و ُّ

كما نراه يمدح ممدوحه بما يشبه الغزل ويصفه بالربيع وصف راء بكل ما فيه من
إحساس حتى انه يجعل على محبوبه رقيبا والرقيب يغفل عن دراسة القمر فيفلت القمر ويأتيه
()3

لعل في ضلوعه ،ويراه يرنو إلى مجرى الكؤوس فإذا بحبيبه يراه خليعا
فيتع َ
ليال َ

كما تحدث عن حواسه كلها ،وعلى رأسها النظر وال حرج فتراها تتراوح وتتراحم
الواحدة تلو األخرى حتى أن اثنين تعاقبان باثنين ،فيرى األلوان في المال إذ الدنانير الذهبية
الصفراء تعنوا لدى المحبوب شاك ار متضرعا حيث يقول األعمى( :)4البحر الكامل

) (1ينظر :محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص.12:
) (2الديوان  ،ص.121:
) (3يوسف حسين بكار ،اتجاهات الغزل في القرن  08ه  ،دار المعارف ،مصر-القاهرة ( ،1221 ،دط) ،ص. 810:
) (4الديوان،ص.104:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

لياليا

ِب ْتَنا

ال

بها

ِ
أنت

باخل ٌة

وال

أنا

أ ْمُن ُع

تذكرين
هل
َ
ِ
رع
وكل أصفَر ُمْرَهف
عليك
أُ ِثني
لهوا ِك َي ْعُنو ولحمدك َي ْض ُ
ّ
انه يتغزل في أسلوب حواري بفتاة تسمى " لذيذة " ويجعل الحوار بينه وبين امرأة
تدعى "أم المجد" وفيما يلي قصيدة يقول فيها:
َّ
تعب وأضلعي بين منفض
لما التقينا و قد قيل :المساء دنا وغابت الشمس ،ولم ْ

ومنصف وأدمعي بين منهل ومنسكب وأملتني "أم المجد" قائلة :بمن أراك أسير الوجد
والطرب؟
فقلت :قلبي مسبي وانك لو كتمت سري لم أكتمك كيف نسي وأعرضت ثم قالت :قد
أسأت بنا ظنا! أيحمل هذا من ذوي األدب؟ فقلت :إني امرؤ لما لقيتكم والمرء وقف على
()1

األرزاء والنوب

فهذه قصة أشبه بالمناظرة بين عاشقين ،حيث أنها قد شغفته حبًّا ،وتركته مع ّذبا بين
غليان الفؤاد وانسكاب الدموع ،فالشاعر أراد في حديثه الكشف عن نفس العاشق فنهاية
()2

القصة جاءت سعيدة لتعطي السعادة والبهجة واالنشراح
ج-عالقة الوصــــف بالمدح:

يعد من أفضل أغراض الشعر الوصفي ،وأقربها إلى النفوس ،ومن طبيعة الشاعر ال
يقول الوصف إال وهو واسع الخيال لديه القدرة على االستطاعة على تصوير المحسوس إلى
صورة حية ،للسامع كأنه يراه أمامه ،والبد من وجود الحوافز ،والمواقف التي تثير مشاعر
الشاعر وتجعله يبدع في الوصف...فذلك عرف الوصف عن األندلسيين بكثرة الحوافز

) (1بدير حميد متولي ،قضايا أندلسية ،دار المعرفة ،القاهرة ،ط،1280 ،1ص.808:
) (2ينظر :محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي ،ص.23 ،21:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:
()1

والبد أن يحتل وصف الطبيعة مكانا واسعا في شعر التطيلي

الطبيعية واألحداث المتتالية

فالطبيعة األندلسية التي عاش فيها الشاعر توحي له بالجمال
()3

جذب أنظار الشعراء الوصافين

()2

والطبيعة كانت من أهم ما

كاألعمى التطيلي

وقد حل وصف الطبيعة ضيقا مقدما مع األغراض األخرى كافة من غزل
ومديح...الخ كما يقول األعمى التطيلي واصفا تلك السحابة

(:)4

البحر الخفيف

طَلــــَب ْت
َ

ِغـــــّرة

ِ
الزمان

الجماد

حب الربي ورُّي الو هاد
نعم
ُّ

وأصاخت

إلى

الجنوب

صي
َتَق َّ

أَ َثر الجدب في أقاصي البــــــــــالد

األر

واد

ُكَّلما

عر َج ْت
َّ

من

بواد

ض

« ديم ٌة سمح ُة القياد » تناهي
طا َف ْت
أَ

لو

ألطفأت
ْ

(حداها)

فح َثها

ذكر

المحل ،وهو شوك القتــــاد
ريُقها
َ
الو ْج ِد بين القلوب واألكبـــــــــــــاد
َ

ح ِ
رقات
ُ

ولهذا فان الغزل من الموضوعات المهمة التي تداخلها المظاهر الطبيعية في
صفاتها ومعانيها ،وشاعرنا التطيلي ممن أحسن في وصف للطبيعة مع الغزل في قصائده
ومقطوعاته

()5

(:)6

ومن ذلك قوله

البحر البسيط

) (1جودت الركابي ،الطبيعة في الشعر األندلسي ،جامعة دمشق -سوريا ،ط ،1202 ،8ص. 881:
) (2ينظر :محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص. 27:
) (3فورار امحمد بن لخضر ،الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية ،ص.101:
) (4الديوان  ،ص.44:
) (5ينظر :م.ن ،ص.21:
) (6م.ن ،ص.114:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

ِ
الظلماء نائرة
دح في
و
الصبح َي ْق ُ
ُ

الم ْص ِ
دور عن َحَنق
كأنها نفث ُة
َ

فالش ْعُر من َغ َسق
وجت بالدجى،
َت َت َّ
ّ
ِ
اول ما
ألهو بمسك َش َذاها ال أُ َح ُ

و ُّ
الثغر من َفلق
الخد من َش َفق ،و ُ

يفهق،

والشرف

اآلفاق
و ُ

أنجم
و ُ

وارد ٌة

الليل

قد

أيقن
َّ

بالغرق

اء ذاك ولو َحاوْل ُت لم أُطق
ور َ

فهذه قصيدة القافية يصف محبوبته وكأنه يراها رؤيا العين ،واصفا محاسنها

فيحبها ويكرر وصفها ويفتن في تجملها ،مستعينا بحاسة الشم جاء ذلك في الكلمات (نفثة،
غرق ،ألهو بمسك)...
فحاسة الشم عند األعمى التطيلي لم تكن أقل شأنا من نظرتها األولى ،ألنها تسهم
في التعرف على الروائح بأنواعها وأبرزها نالحظ التعويض بالشم في قصيدته الدالية ،فقد
وقف الشاعر في وصفه عطر حبيبته وصفا يتعذر على المبصر وصفه جامعا بين حاستي
()1

الذوق والشم

إذ يقول(:)2

البحر الطويل

ِّ
ِ
الـخـد
أع ْد نظرة في صفحتي ذلـك
ْ

الـوْرِد
أخاف
فإني
ُ
َ
الياسمين علـى َ

وعَلـلـّ ُهـمـا بـه
دمعي َ
و ُخ ْذ لهما ْ

تـبدي
َّ
دموعي ال تـُعـيد وال ْ
فإن ُ

أن روضة
وفي
ريقك المعسول لـو ّ
َ

تقوم
ُ
ُت َعّلِ ُل

ِ
امة ُبـلـ َغ ٌة
كـأس
واال ففي
الـم َـد َ
ُ

مقام الرّي
عنـدك أو عـنـْدي
َ
َ َ
ِ
المسك والّرن ِـد
بالكافور و

) (1شلبي سعد إسماعيل ،البيئة األندلسية وأثرها في الشعر ،دار النهضة ،مصر-القاهرة( ،دط)1222،م ص.121:
) (2الديوان،ص .43:
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موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل األول:

حيث ّأنه أرى نفسه عليال شاكيا فقره لممدوحه ،معب ار عن انكسار نفسه ،وأثر العمى

واضحا في وصفه لعماه (بالسقم) إذ يقول (:)1

البحر الطويل

شفاء ُه
الش ْكوى اليك
عليل رأى ّ
ٌ
َ

شك قاتله
َّ
الك ْت َم ال
أيقن أن َ
و َ

به

يد السم حتى ليسي َي ُمثُ ُل ماثله
ُ

ملء جفونه
البْرَء في ك ّف ْي َك
َراى ُ
َ

وقد

فت
َر َج ْ

أش َجاُن ُه
ْ

وبالبله

بل يهني زماَن َك ْأوَب ٌة
ويهنيك ْ

أنارت
ْ

لـــها

أســ َح ُارُه

واصائله

دهر

بقي َة
َّ

طالما

َعَب َث ْت

أما عن وصف الحيوان والناقة حلت في شعر التطيلي ولها كل مقومات الشدة
والضخامة ولذا فهي لم تشك طول السفر ولم تعجز وما أصابها النصب بغية الوصول إلى
الممدوح وهي أنموذج للتأثير الشرقي وتقليد للشعراء الكبار

()2

وهكذا ينتقل التطيلي من وصف

إلى وصف وكّله من نسيج التخيل واإلحساس الجارف والسمع الرهيف واللمس الخفي
واصفا خيله في يوم حرب(:)4
الخيل
و ُ

ع
َت ْم َز ُ

أو

تلتف
ُّ

()3

يقول

البحر البسيط
ِ
ف
صو ِن َتال َقي ثم َتْن َعط ُ
مثل ال ُغ ُ
َ

كالحة

ستميت به
الم
و َّ
ُ
ارم َ
الع ْض ُب َي ْقضي ْ
الص ُ

ق
َبر ٌ

الرمح من ُعجب ومن َعجب
ُيزهى به ُ

أم

ُّ
عطف
يهتز كال ُغ ْص ِن ال من لين ُمْن ُ

ولكنه
درى

تخاله
ُ

أنه
أريحيا
ّ

للهام
ذو
وهو

َمّلة

طف
ُم ْخ َت ُ
ف
َ
ط ِر ُ

هف
ُمْل َت ُ

) (1م.ن ،ص. 872:
) (2محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص.23:
) (3إحسان عباس ،دراسات في األدب األندلسي ،الدار العربية للكتاب ،بيروت -لبنان ( ،دط) ،1224 ،ص. 812:
) (4الديوان ،ص.110:
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الفصل األول:

وقال يصف الخيل في موضع آخر(:)1
الخيل
و ُ
الحرب
و ُ

فوضى َتبارى في ِ
أعِّن ِتها
ََ
ِ
ِ
كل فتى
نصل
حم
السيف َّ
َ
ُتل ُ

البحر السريع
القَلل
تعُلو على ُ
تعوم في الدم أو ْ
ُ
ِ
طل
الب َ
حم السيف االّ هام َة َ
ال ُيل ُ
أش ِ
قوم لقلت ِ
هد الهيجا وال َت َسل
ٌ

هناك َس ْل بي ولوال أن َي ُغ َّ
ض بها
َ

وفي قوله يصف الخيل في موضع قصيدة يمدح علي بن يوسف بن تاشفين(:)2
البحر الوافر
بهم
ْ

العوالي
َثَناها عــــن َثقيف و َ

وف
فاه
فوا
بهم ظمأٌ و َخ ٌ
ُ
ْ
أه َل مكة َع ْن ِح َماها
وهادن ْ
َ

َل َج ٌب

وُدوَن ُهم

رنين

بهم وحيـــ َن
دار أتــــى
ومقــــ ٌ
ْ
ِ
اله ُدون
وقد تكفي عن
الحرب ُ

فاألعمى التطيلي من أهم أدباء األندلس و شعرائها ،فهم بين ناثر و شاعر تغنوا
بها،و تغزلوا في حسنها و مباهجها ،و هاموا بها حبا و شوقا يهمسون في أذانهم بأسرارهم،
ويناغونها بعواطفهم و مشاعرهم ،و يناجونها بأحاسيسهم وآالمهم ،فتكون بذلك عدت الطبيعة
موضوعا مهما من موضوعاتهم و كذلك تتحول في نطر الشاعر إلي صدر أم حنون أو
حضن حبيبة دافئ يشع محبة ووفاء أو قلب صديق مخلص

()3

كذلك وصف الرمح والخيل،

والليل والسفينة ،ووقف عند الخمر ،فوصفها وصورها وعكس من خاللها مظاهر المجتمع
هم الشاعر
األندلسي ،حيث أقبل ّ
الناس على الحياة الالّهية يطلبونها حيثما وجدوها ،وكان ّ
التغني بها
عندهم أن يصف من الطبيعة ما يزيده نشـوة وحبا ،لذلك عمدوا إلى ذكر الخمرة و ّ
) (1الديوان ،ص.140:
) (2م.ن ،ص .812 :
) (3ينظر :محمد مجيد السعيد  ،الشعر في عهد المرابطين والموحدين باألندلس ،ص.183:
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الفصل األول:

موضوعات القصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

في أحضان الطبيعة ،ولقد رسم التطيلي هذه المعاني في لوحة جميلة من خالل مميته
المشهورة والتي مطلعها( :)1البحر الخفيف
ْ
أخريات

ز ْهر

أصبحيــــــنا باهلل أم حكيـم

هـــذه

بادر ْيها من ق ْبل أن يعزم التحـ

ــريم ان الخالف في التحريم

) (1ينظر  :الديوان ،ص.127:
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النجوم

أوال  :بناء القصيدة
ثانيا  :الموروث الديني و األدبي
ثالثا  :الوزن والقافية
رابعا  :اللغة و األسلوب

الفصل الثاني:

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

أوال :بناء القصيدة
ارتبط بناء القصيدة في الشعر العربي بتقاليد فنية معينة استغرقت مالمحها ورسومها
منذ العصر الجاهلي ،وثورة الشعراء على مد العصور ،وسعوا إلى تحقيقها في أشعارهم حتى
استحالت هذه التقاليد الفنية إطا ار جماليا مرجعيا يحصر فيه الشعراء أنفسهم ،تمخض عنه
فيما بعد شكل القصيدة التقليدية بأصولها وقواعدها ،ولم تتبدد هذه التقاليد الفنية بتغير البيئة
بل ظلت تفرض نفسها في عصور األدب المختلفة(.)1
فالتطيلي قصائده طويلة بعضها يحتكم الى الناحية الفنية الرفيعة التي أشار إليها
النقاد من براعة االستهالل ،والتخلص الحسن ،والخاتمة الطيبة وبعضها اآلخر قد ال يحتوي
كل هذه المفاصل(.)2
وقد تأرجحت القصيدة المدحية في األندلس إبان عصر ملوك المرابطين في بنائها
الفني بين طريقتي القدماء والمحدثين التي عاشت جنبا الي جنب في األندلس حيث بدأ أثر
األولى في المحافظة على البناء القديم والزام أج ازئه المختلفة التي ترسخت بمضي الزمن
ويمكن أن نبرز ذلك من خالل تناول العناصر األساسية لبناء القصيدة المدحية في األندلس
والتي يمكن إجمالها في النقاط اآلتية:
أ  -المقدمة:
تكون المقدمة جزءا فعاال من بنية قصيدة المديح عند التطيلي وقد تنوعت مقدمات
الشاعر في قصائده فهناك مدائح لها مقدمات غزلية كقوله:

()3

) (1أشرف محمود نجا ،قصيدة المديح في األندلس ،ص 102
) (2ينظر :محمد عويد الطربولي ،األعمى التطيلي ،شاعر عصر المرابطين ،ص112
) (3ينظر :الديوان ،ص.113:
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البحر المتقارب

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

الملـل
أ َّما والهوى وهو إحدى
ْ
ِ
أشر َق
لـلـعـاذالت
وجهك
وْ
ُ

ولم
ْ

َأر

من

أقتل

لقد طال ُّ
اعـتـدل
قدك حتى
ْ
ْ
َّ
العذل
كيف ُيع ِطى
حتى أر ْت ْ
ْ
على

مـقـلـتـيه
ْ

وقوله في مدح ابن حمدين(:)1

أن
َّ

لي

خبرة

ـقـل
بالم ْ
ُ

فالدمع
ُ

منطُق ُه

إال

تعّلقه

سلوان

يشوُق ُه

البحر البسيط

قلقه
المحب و ْأيدي
َبكى
ُّ
الشوق ُت ُ
ْ

أصاب ُه
َ

مات أكثرُه
عنده غير قلب
ما
َ
ُ

وما

تبقى
ّ

دهر
ٌ

إلى

طالبه
وما
كفاه الهوى حتى ُي ُ
ُ

خرس
ٌ
له
كل
ّ

أن هذه المقدمات تحتوي على حالة من اليأس تختلجها مجموعة من المشاعر
كما ّ

الفياضة المتمثلة في الدموع والبكاء وقد تأتي المقدمة تقليدية يصف فيه الطلل وذكر الديار
وربما جاءت المقدمة تفيض بالحكمة والشكوى كقوله يمدح ابن الحضرمي( :)2البحر الطويل
ِ
ِ
تاب على ُّ
تاب
ع ٌ
الدنيا َوَق َّل ع ُ

ِ
ضاب
رضينا بما َتْرضى
ُ
ونحن غ ُ

وقلوبَِنا

الح ْو ُم وهي َسراب
فطال عليها
َ
َ

ِ
ضاب
رضينا بما َتْرضى
ُ
ونحن غ ُ

و َغ َّ
ط ْت
َ

على

ِ
أبصارنا

كذاب
القول وهو
وقد َي ْس َت ِف ُّز
ُ
ُ

ففي هذه المقدمات يصور فيها الشاعر بأن الدنيا زائلة ،وتعد المقدمة الغزلية من
أكثر المقدمات ذيوعا في قصائد المديح ،الن الغزل كان من أهم الموضوعات التي تشغف
بها األعمى التطيلي ،ووجد فيها متنفسا للتعبير عن مكنون ذاته وفيض مشاعره وتبارح
()3

هواه

) (1الديوان ،ص.872:
( )2م ن ،ص .78
) (3أشرف محمود نجا ،قصيدة المديح في األندلس ،ص.112:
) (3ينظر :الديوان،ص172:
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

ففي االعتذار جاءت مقدمة غزلية تحدثت عن القطيعة والنأي بين الشاعر ومحبوبته
منها قوله(:)1

البحر الطويل
ِ
ــيء ِســـوى َعْقلـــي؟
ِب َعْقلـــي أمـــا يرضـــيك شـ ٌ
ِ
طي ِ
لعل ِ
َّ
فــــك فــــي وصــــلي
ــــك قــــد
صــــارمت َ ْ
َ
كأنـ ِ
َّ
ـــــدل
ـــــك لــــــم تلقـ
ـــــي ســــــبيال إلــــــى العـ ْ
َْ َ ْ
ِ
ـــــــر م ْج َتمــــــــع َّ
ـــــــمل
الشـ ْ
وا ْن َتَرَك ْتنــــــــي َغ ْيـ َ ُ

أذاهب ٌة بــ ْيـــــن القطــيـعـــــة
ِوِمـ ِ
وصـــَلها
ــان َعتي ح ّتـــى علـــى النـ ِ
ــأي ْ
ََ
ِ
ِ
ـــــــالهجر بينــــــــي وبينهــــــــا
وقاضــــــــية بـ
الوصــــــل
و ْ

أال بــــــــأبي تلــــــــك الشمائــــــــــ ُل حلــــــــوة

ـــائر اليــــومِ فــــي ُشـ ِ
ـــغل
وا ْن كنـ ُ
ـــت منـ ُ
ـــه سـ َ

ــــــــدالل ُم َع ّشـــــــــقا
ذاك الـ
حبـــــــــذا َ
ويـــــــــا ّ
ُ

ومهما يكن من شيء فإن مقدمات القصائد التي استهل بها األعمى التطيلي
مدائحه يمكن أن تعد إجماال تعبي ار صادقا عن أنقى له بالبيئة األندلسية.
ب -التخلص:
تعد هذه البنية الجزيئية بمثابة الجسر الرابط بين المقدمة والموضوع الرئيسي( ،)2والتطيلي من
الشعراء الذين كان لهم تخلص بديع إذ ينتقل بين معاني قصيدته برشاقة وخفة إذ يخلص إلى
مديح المرأة الحواء يقول( :)3البحر البسيط
ُمقارعتي

ِ
األدب
فــــــي ْأزمــــــة َضــــــاع فــــــي أ ْثنائهــــــا

ـت فــي َس ـعة
َفاستضـ ْ
ـحكت ثــم قالــت :أنـ َ

العشــــــب
اء و ُ
المــــــ ُ
مــــــن أن ُتســــــيم وهــــــذا َ

قلت
َف ُ

ك ّفي

هما

تغنني

ِ
طــــــ ُب
الع َ
بالغيــــــث إذ كــــــاد يــــــأتي دونــــــه َ

ـــــواء كيــــــف دَنــــــا
أمــــــا رْأيــــــت نـ َ
ـــــدى حـ ّ
َ

( )1الديوان  ،ص .78
) (2فورار أمحمد بن لخضر ،الشعر االندلسي في ظل الدولة العامرية ،دراسة موضوعية فنية ،ص127
) (3م ن  ،ص.72:
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الفصل الثاني:

وقوله يمدح ابن زهر

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي
()1

البحر الطويل

:

هف
ومن لي بغرثا ِن
ِ
الوشاح ُم َه ْف ُ

ِ
ِ
ويغازلــــــــــه
الصــــــــــبا ُ
اذب ع ْط َف ْيــــــــــه ّ
ُي َجــــــــــ ُ

ــــله بـــــي أي شـــــاذن
فســـــْلني بـــــه أو سـ ُ

لـــــــــه ســـــــــم ٌة مـــــــــن دهـــــــــره ال تزايلـــــــــه
ُ
ِ
ـــــــــــائله
وزيــــــــــــر أذلتنــــــــــــي عليــــــــــــه فضـ

تجــــافي وان ج َفــــا
مهمــــا َ
وحســــبي بــــه ْ
ْ
ومن مخالصه مادحا آبا العباس قوله(:)2

البحر الطويل

ويا «قام زيد» أعرضني أو تعارضي

ـــك
فقـ ْ
ـــد َحــــال مــــن دون المنــــى «قــــال مالـ ُ

َســــــم ْت بــــــأبي العبـ ِ
ـــــاس تلــــــك وهــــــذه
َ

امك
الســـــو ُ
ــــوم ّ
إلـــــى حيـــــث ال تســـــمو النجـ ُ
ِ
ـــــك
ـــــر َناهـ ُ
َصـ ٌ
ـــــليب قنــــــاة الصــــــبر ،واألمـ ُ

ِ
ق
األمر
حيب
ضي ٌ
ِّ
مجال الفكر ،و ُ
َر ُ

ومن مخالصه الجميلة أيضا يمدح ابن الحضرمي( :)3البحر الطويل
عته
لك
وصَن ُ
َ
الفضل في ما ص ْغ ُت ُه َ
ُ

ومــــــا شــــــاعٌر لــــــم يمتــــــدحك بشــــــاعر

حـــــذوت مثـــــاال فامتثلـــــت فـــــإن أُ ِجـــــد

ِ
تنيــــــــــه بكــــــــــافر
فلســــــــــت لمــــــــــا ْأو ْلي

فقد جاء الشاعر هذا البيت متخلصا من المقدمة التي سبقت مديحه بهذا الشخص
وقد ذكر اسم ممدوحه في القافية –كما نرى -وهذا مستحسن عند النقاد إذ ( كلما وضع
االسم في القافية كان أحسن موقعا وأبلغ استشهار االسم).

) (1ينظر :الديوان ، ،ص.874:
) (2م،ن ص.112:
) (3ينظر :م،ن ،ص.21:
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

والمدائح ليست القصائد التي استأثرت بمثل هذه الخصلة المصممة في بناء النص
الشعري وتحقيق وحدة أجزائه ،فالمراثي كان لها مثل حسنها في التخلص
كقوله يرثى ابن حزم(:)2

()1

البحر الوافر
ِ
الح ُزوَنــــــــــــــــ َّة والســــــــــــــــهوال
طبَقــــــــــــــــت ُ
َف َ

َّ
تســـــــ ِع المنايا
كأنــــا
ُ
حيث لـــــــ ْم َ

ـــــــــــزمِ
لِ َت ْبــــــــــــ ِك علــــــــــــى بقيــــــــــــة آل َحـ ُ

هم َشــــــــــــــــــَبابا أو ُك ُهــــــــــــــــــوال
ُعيـ
ُ
ـــــــــــــــــوُن ُ

ـــــــــــاموا
علــــــــــــى حــــــــــــاميهم أن ُي ْس َتضـ
ُ

ومــــــــــــــــانع َد ْهــــــــــــــــرِهم أن َي ْســــــــــــــــتطيال
َ

وقوله دائما بعض النساء:

()3

ـــــــــع بارقــــــــــة
ـــــــــر وال َّشــــــــــك إال لمـ َ
بحـ ٌ

ق منهـــــــــا كلمـــــــــا َفـــــــــر َق
يكـــــــــاد ي َفـــــــــر ُ

ــارض غـــدق
قـــد طَّبـــق األرض منهـــا عـ ٌ

ـــن َمطــــ ار
مــــا غـ ّ
ـــض مــــن طلــــه أن لــــم يكـ ْ

جـ -الخاتمة
أعار الشعراء الخاتمة القصيدة اهتماما ال يقل عن اهتمامهم بالمطلع والتخلص
ووجوب تجويدها ،ألنها قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في السمع ،فإن حسنت حسن
الكالم بها وغن قبح ،وغن كان أول الشر مفتاحه فان الخاتمة قفله

()4

يصب الشاعر فيها المعاني
وخواتم التطيلي تكاد تكون في معظمها قوالب جاهزة
ُّ
نفسها واأللفاظ ذاتها على تخير من أنواع القوافي واألوزان فهي غالبا ما تتضمن إهداء
) (1ينظر :محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي ،شاعر عصر المرابطين ،ص182 ،182
) (2الديوان ،ص.187:
) (3الديوان ،ص.23:
) (4ينظر :ابن رشيق (أبوعلي الحسن القيرواني) ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،تح :عبد الحميد هنداوي،
المكتبة المركزية  ،بيروت ـ ـ لبنان ط، 8001 ، 1ص.812 ،812:
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

القوافي إلى الممدوح كشكر على عطائه ووفائه لممدوحه
التي يقول فيها(:)2

()1

فخاتمة مديحه البن الحضرمي

البحر الطويل

الشــــــ ِ
أمــــــا زمامهــــــا
عر َّ
إليــــــك قــــــوافي َ

أمــــــــــــــا ُحســــــــــــــنها فَنظــــــــــــــي ُم
فَن َثـــــــــــــَّر و َّ

ِ
دع ُت بهــا الــدجى
مــن الكلــم الالتــي َص ـ ْ

ـــــــيم
ـــــــبح منهــــــــا الـ
فأصـ َ
ُ
ـــــــدهر وهـ َ
ـــــــو كلـ ُ

نفس معانيها في خاتمة مديحه البن زهر لقوله(:)3

البحر الطويل

إليـــــك الهنـــــا يـــــا أبـــــا العـــــالء قوافيـــــا

َت َّ
ــــــــــــر وعبيـــــــــــــر
ضـــــــــــــو َع منهـــــــــــــا عنبـ ٌ

ِ
الح ُســـــوِد بغيطـــــه
َ
ودمـــــت علـــــى غـــــيظ َ

تجــــــور علــــــى َصــــــرف ِّ
الــــــردى وتجيـــــــر

أما خواتم الرثاء تتمثل في معاني الفناء والموت كقول األعمى التطيلي( :)4البحر البسيط
قــــــل للمحـ ِّ
ـــــان أو ُلَبــــــد
ـــــدث عــــــن لقمـ َ
ْ

ـــــــدهر لقمانــــــــا وال لبــــــــدا
لــــــــم يتــــــــرك الـ
ُ

ِ
يرفعــــــــــ ُه
ولّلــــــــــذي َه ُّمــــــــــه البنيـ ُ
ـــــــــان ُ

أســــدا
إن الــــردى لــــم يغــــادر فــــي الشــــرى َ

ِ
مطالب ُه
البن آدم ال ُت ْفَنى
ما
ُ

رجـــــو غـــــدا وعســـــى أن ال يعـــــيش َغـــــ َدا
َي ُ

وخواتم الغزل ال تخرج عن اإلطار الموضوعي العام ،فهي تنتهي بمثل ما ابتدأت به
يشير في بعض منها إلى عقنه ،وعدم تجاوزه لحدود الدين والخلق.
واذا كانت معظم القصائد الشاعر في هذه الفترة موجهة إلى الملوك واألمراء ،فقد
حرص األعمى على تحسين انتماءات قصائده واختتام جانب كبير منها بما يثير انفعال
) (1ينظر :محمد عويد الطرمبولي ،األعمى التطيلي ،شاعر عصر المرابطين ،ص.130:
) (2الديوان ،ص.123:
) (3ينظر :م،ن ،ص.20:
) (4م ن ،ص.12:
- 43 -

الفصل الثاني:

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الشاعر ،وعامال يدفعه التخاذ الموقف المناسب الذي يرمي إليه الشاعر ،وقد كان المدح
أكثر ما يختتم به الشاعر قصيدته ،وذلك بالتنويه بما يصوغه من غرر الكلم وبديع الشعر
التي يزجيها بين يدي سبحانه حتى يجزيه عليها الجزاء الذي يسموا إليه.
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

ثانيا :الموروث الديني واألدبي.
أ -التناص من القران الكريم:
هو أن يضمن المتكلم كالمه من شعر أو نثر كالما لغيره بلفظه أو بمعناه،
وهذا االقتباس يكون من القرآن المجيد ،أو من أقوال الرسول عليه الصالة والسالم أو من
األمثال السائرة ،أو من الحكم المشهورة( ،)1وهو تضمين النظم أو النثر بعض القرآن الكريم
أو الحديث الشريف على أنه منه(.)2
لذا شكل القرآن الكريم مصد ار أساسيا في تجربة الشاعر نظ ار ألهميته في إثراء
المعنى وتشكيل الصورة .فكان مصدر صور عديدة تضمنها شره .حيث استقال ما يالئمه من
الدالالت القرآنية التي استخدمها في تجربته
األعمى التطيلي(:)4

()3

ومن أمثلة ما نستحضره في هذا المقام قول

البحر البسيط

َك ْــم قــد َح ِــذْرت الّنــوى لــو كــان يْن َف ُعنــي

ِ
ِ
ـــذر
ــــها الحـ ْ
أو كـــــان َي ْعص ُمنــــــي مــــن ُو ْقعـــ َ

ــــــــت بينــــــــــي وبينــــــــــهم
وا ّن َك ّفـــــــــــا رمـ ْ

ــــــهم لمــــــــا ُتبقــــــى وال َتـــــــ َذْر
بالبـــــــين عنــ ّ

) (1ينظر :الميداني ،البالغة العربية ،أسسها وعلومها وفنونها ،دار القلم  ،بيروت ،لبنان ،ط ،1224 ،1ص .134
) (2ينظر ،فرج البدري ،معجم آيات االقتباس ،دار الرشيد للنشر ،بغداد( ،د ط) ،1220 ،ص .123
) (3ينظزر :ابن عبد الرحمن سهام ،شعر ابن عمار األندلسي ،دراسة موضوعية ،ص .103
) (4الديوان ،ص .21
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

()1

فالتطيلي يقتبس في بيته الثاني من قوله تعالى ﴿ :اَل ت ُ ْب ِقي او اَل تاذا ُر﴾

والنص القرآني يتحدث عن نار جهنم التي وعد هللا بها الكافرين والمكذبين بيوم
القيامة والنص الشعري كذلك يتحدث عن نار النوى التي أحدثتها كف ظالمة ا تبقى وال تذر.
فالشاعر تأثر بها في القرآن الكريم واقتبس كثي ار من آياته ووظفها في أغراضه
الشعرية المختلفة ،فاستلهم العديد من المضامين السامية وبثها أثناء مراثيه(.)2
كقوله(:)3
َقد

فت
أ ْزلِ ْ

جنة

البحر البسيط
ِ
الفردوس

لعت
اّ
ط َ

الحور يستهدنيك األث ار
جار ُاتك
ُ

ِ
ِ ِ
ين﴾
فقد استمد من قوله تعالىَ ﴿ :وأ ُْزلَِفت اْل َجَّن ُة لْل ُمتَّق َ

()4

يوظف األعمى التطيلي

الجانب اآلخر للعصا وهي العصا التي تلقف أفك سحرة فرعون مستلهما هذه الحادثة في
الكناية إذ يكني بسحرة فرعون عن الظلم والتجبر الذي تعاني منه اشبيلية وعصا موسى كناية
عن قوة هللا التي ال تقهر في سبيل الخالص .في ثنائية التقابل بين الحق والباطل ،والحياة
والموت والضالل والهدى (.)5

) (1سورة المدثر ،اآلية .82
) (2ينظر :محمد الياسين ،استيحاء التراث في الشعر األندلسي ،عصر الطوائف والمرابطين،ـ عالم الكتب الحديث ،اربد،
األردن( ،د ط) ،8004 ،ص .81
)(3الديوان ،ص .27
)(4سورة الشعراء ،اآلية .20
) (5ينظر :حسين يوسف الجبوري ،المضامين التراثية في الشعر الندلسي في عهد المرابطين والموحدين ،دار صفاء للنشر،
عمان ،األردن ،ط ،8018 ،1ص .21
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

قائالً في قصيدته

(:)1

البحر الخفيف

ــــــــــــد للــــــــــــــحق مـــــــــــــن دولـــــــــــــــة
البـ ّ
وُ

ُتميت

فيـــــــا ســـــــحر فرعـــــــو َن مـــــــاذا تقـــــــول

إذا

الضالل
ّ
جاء

موسى

وتحي
وألقى

الهدى
العصا

صنَعُواِ َك ْي ِدُ
صنَعُواِِۖإنَّ َماِ َ
فقد استوحاه من قوله تعالىَ ﴿ :وأ َ ْلقِِ َماِفيِيَمينكَِِت َ ْلقَفِِْ َماِ َ
()2

اح ُر احي ُ
ْث أاتاى ﴾
س ِ
س ِ
احر ۖ او اَل يُ ْف ِل ُح ال َّ
ا

هذا ما أكده الشاعر أن قوة هللا التي تعين الخالص التي جعلها هللا سره في عصا
موسى التي قهر بها فرعون وسحرته قادر على أن يهيئ لهم عصا أخرى تحطم طغيانهم

()3

ِ
اع ِة َوُيَن ِّز ُل اْل َغ ْي َث َوَي ْعَلم ما ِفي ْاألَْر َحا ِم ِ َوما َت ْدرِي
ّللا ِعْن َد ُه ِعْل ُم َّ
الس َ
بقوله تعالى ﴿ :إ َّن َّ َ
َ
ُ َ
()4
وت ِ ِإ َّن َّ ِ
س ما َذا َت ْك ِس ُب َغدا ِ َوما َت ْدرِي َن ْف ٌ ِ
ير ﴾ .
َي أَْرض َت ُم ُ
يم َخ ِب ٌ
ّللا َعل ٌ
َ
س بأ ِّ
َ
َن ْف ٌ َ
استعار األعمي التطيلي في قوله
المشفي

الشافي،

الحمي
ّ

()5

البحر الكامل

:

الحامي

ــــــــد الــــــــداني
ـــــــر النــــــــاهين ،البعيـ ُ
اآلمـ ُ

ِ
امـــــــــــــها
أم ُ
ِرد ُء الكتبيــــــــــــة َخْل َفهــــــــــــــَا و َ

كالموت

تلقاه
ُ

بكـل
ّ

ِ
مكـان

إحــــــدى جيـ ِ
ـــــادك لــــــو أزارثهــــــا الــــــو َغى

متهلال

والمـوت

ذو
ُ

ألـو ِ
ان

) (1الديوان ،ص .44
)(2سورة طه ،اآلية .42
) (3ينظر :حسين يوسف جبوري ،المضامين التراثية في الشعر األندلسي ،ص .21
)(4سورة لقمان ،اآلية .37
)(5الديوان ،ص .813
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

نظر الشاعر إلى الدنيا على أنها سراب خادع ومتعة زائلة ،وأن اإلنسان في رحلة
قصيرة فانية ال قيمة لها .والدنيا كما يصورها األعمى التطيلي بحر خادع والناس فوقه كالزبد
حيث يقول(:)1

البحر الكامل

عـــــــــ ازؤكم إّنمـــــــــا ُّ
وزينتــــــــــها
الدنيــــــــــــا
ُ

آذيــــــــه َزَبــــــــدا
ـــــــر َ
طفوْنــــــــا عــــــــــلى ّ
بحـ ٌ

واستشـــعروا الصـــبر عنـــه فارســـا ِ
ندســـا
َ

حل ما عقدَا
ال تستطيع الليالي
ّ

يقول األعمى التطيلي مادحا(:)2

البحر البسيط

َتــــــراك كْنــــــت عصــــــا موســــــى ِبراحتـ ِ
ـــــه
َ
َ ُ َ َ
ُ َ

ــك هـ ْــو َل الـ َّــن ْفخ فـــي ُهنـــود
زمـ َ
أو كـــاَن َع ُ

وهي صورة مستوحاة من قوله تعالى في تصوير مشهد يوم القيامة ﴿ َوُن ِف َخ
ّللا ُث َّم ُن ِف َخ ِف ِ
ِ
ات َوم ْن ِفي ْاألَْر ِ َِّ
الص ِ
ُخَرى َفِإ َذا
ِفي ُّ
ور َف َص ِع َق َم ْن ِفي َّ
يه أ ْ
اء َّ ُ
ض إال َم ْن َش َ
الس َم َاو َ
()3
ِ
ام َيْنظُُرو َن﴾»
ُه ْم قَي ٌ
وضح التطيلي من هالل هذه اآلية قوة ممدوحه وكثرة بأسه يقول األعمى التطيلي

()4

البحر الرمل
هذه،

فانش ْط

إليها،

ِم َدحي

َتن ُف ُث

اآلداب

حر
ِس ا

في

اُل َع ِقد

فهو ينقل صو ار قرآنية خاصة كالنفث فقي العقد والنفاق ورجم الشياطين بالشهب.

) (1الديوان ،ص .12-12
) (2المصدر نفسه ،ص110:
) (3سورة الزمر ،اآلية42 :
) (4الديوان ،ص20:
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

فمدائحه لها أثر سحري في الجماهير نسبة أثر الساحرات اآلتي ذكرن في قوله
تعالى :ومن شر النفاثات في العقد والنفاق ورجم الشياطين بالشهب فمدائحه لها أثر سحري
الن َّفا َث ِ
في الجماهير نسبة إلى أثر الساحرات اآلتي ذكرن في قوله تعالىَ ﴿ :و ِم ْن َشِّر َّ
ات
ِفي اْل ُعَق ِد ﴾ ( )1يقول األعمى التطيلي في موضوع يمدح إبراهيم( )2البحر الخفيف
وهـــــــــــو بـــــــــــين الُلهـ ِ
ــــــــــزوم
ــــــــــاة وال َحيـ ُ
َ

ِ
ـــــــر
أحــــــــ َو ُّ
ْ
ـــــــل سـ ّ
ذي ُيفضــــــــى إلــــــــى كـ ّ

ِه َم ِتي

اهيم ِعرضــــــي بــــــرأي
ُ
صــــــْن َت يــــــا إبــــــر ُ

وت َّ
كفْلــــــــــــ ُت لــــــــــــي ِبُنط َفــــــــــــ ِة وجــــــــــــه
َ

َش ِرَب ْت َها

في
األيام
ُ

َض َم ِان ِه

وه ُمو ِمي
ُ

ُشْرب

ال ِهَيم

فالتطيلي يستمد صورته من قوله تعالى في تصير حال الكافرين وهم يشربون الماء
ِِ
ِ
ب ا ْْلِ ِيم﴾
الحار في نار جهنم .لقوله تعالى﴿ :فَ َ
شا ِربُو َن َعلَْيه م َن ا ْْلَم ِيم َشا ِربُو َن ُش ْر َ

()3

ليعبر عن

ماهيته الغامضة وانفعاله الشديد وشعوره العميق بقسوة الزمن الذي أفسد لحظات سعادته

وأنسه وشربت أيامه الجائرة تلك اللحظات.
لقد حظى الشاعر بالقران الكريم واقتبس كثي ار من آيات القران الكريم ووظفها في
أغراضه الشعرية المختلفة ،واالقتباس مظهر من مظاهر تتأمل الشعراء مع مورثهم ولذلك
سأحاول معرفة كيفية تعامل األعمى التطيلي مع الحديث الشريف في هذه الحقبة وكيف
وظفه في أشعاره.

()4

) (1سورة الفلق ،اآلية 7
) (2ينظر :الديوان ،ص124
) (3سورة الواقعة ،اآليتان .11-77
) (4ينظر :منصور محمد الياسين ،استيحاء التراث في الشعر األندلسي ،ص12
- 49 -

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

ب -الحديث الشريف:
قال هللا تعالى في وصف كالم الرسول عليه الصالة والسالم ﴿وما ينطق عن
الهوى إن هو إال وحي يوحى﴾

()1

إذن حديثه وحي من هللا ومعصوم فكالمه إذن ال يداخله

شك أو خلط فهو يأتي بعد القران الكريم في األسلوب والمعنى لذل يعد « أول أسلوب عربي
قراني هو أسلوب الرسول صلى هللا عليه وسلم وكل األساليب العربية متصلة به»( )2لذا أثر
في نفسية الشاعر مما نجده دائما يشبه من أحبه بحسن يوسف عليه السالم وباألساليب
لق والناس من طين مستلهما قول النسوة
مختلفة لذا وصف جسم محبوبته بأنها من لؤلؤ ُخ َ
في تنزيه النبي يوسف عليه السالم عن البشير بقولهن حاش هللا

()3

فوظفها الشاعر بقوله(:)4

البحر البسيط
ــــــر النســـــــيم بـــــــه
إذا انثنـــــــى َو َه َفـــــــا مـ ُّ

ِ
يب البـ ِ
ـــان فــــي اللــــين
فـ َ
ـــأين منــــه َقضــــ ُ

صـــــــورُه
اه اإللـــــــه حـــــــين
َّ
ــــــم يـــــــر ُ
جسـ ٌ

من ماء لؤلؤة ،والناس من طين

ـــــــاش هلل أن ُيعــــــــزى الــــــــى بشــــــــر
وحـ َ

أن ُيضاف لِ ِ
حسن ال ُخَّرد العين
أ ْو ْ

والهدف أنه اختبار أروع مثال من خالل محاكاة الجمال المتمثل بحسن يوسف
عليه السالم .

) (1سورة النجم ،اآلية .73
) (2ينظر :حسين يوسف الجبوري ،المضامين التراثية في الشعر األندلسي ،ص .44
) (3ينظر :المرجع نفسه ،ص .22
) (4ينظر :الديوان ،ص12
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

قال األعمى التطيلي(:)1

البحر الوافر
ِ ِ
يق َن ُعشا
َل ُه َما َت ْحمُل ُه أَن ُ

محم ِ
ِ
ول
بَن ْفسي َن ْع َش َها اَل ْ ُ

ن ذلك قول األعمى التطيلي :فقد اقتبسه من قول صلى هللا عليه وسلم( :وما زالت
()2

المالئكة تظله بأجنحتها).

الدهر،
فمن المخالفات الشرعية التي وردت في شعر األعمى في رثاء المرأة ُّ
سب ّ

وقد نهي الرسول صلى هللا عليه وسلم عن ذلك فقال« :فقال هللا :سب بنو آدم الدهر ،وأنا
الدهر بيدي الليل والنها ر»

()3

فقال في هذا الموضع(:)4

البحر الوافر

و وأسفا على َغ َف ِال ِت عيش

الخُئون
َت َّ
من َ
خو َن َع ْه ُدها ال َّز ُ

كما اقتبس الشاعر بعض معانيه من أحاديث المصطفى محمد-صلى هللا عليه
وسلم -وبدا واضحا تأثره به كقوله في رثاء زوجته(:)5
ِ
ِ ِ
نفسه
كر المرِء حاج َة
َذ َك ِرُتك ذ َ

البحر الطويل

وقد قيل إن الميت مْن ِ
قط ُع الذكر
ّ َْ ُ

إذ استوحى معناه من قول الرسول صلى هللا عليه وسلم (إذا مات ابن ادم انقطع
عمله إال من ثالثة إال من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)
) (1ينظر :الديوان ،ص.181:
) (2صحيح البخاري رقم الحديث 714
) (3المصدر نفسه :رقم الحديث 4121
) (4ينظر :الديوان ،ص.877:
) (5ينظر :م ،ن ،ص100:
) (6صحيح البخاري رقم الحديث 1483
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()6

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

فحاول الشاعر استلهام الحديث بطريقة االقتباس االشاري في إشارته إلى حديث
الرسول صلى هللا عليه وسلم لقوله« :مالي وللدنيا ما أنا والدنيا إنما مثلي ومثل الدنيا
()1

ظل تحت شجرة ثم راح وتركها»
كراكب َّ

يقول الشاعر من خالل أبياته(:)2

البحر الكامل

أبلغت نفسي عذرها
عزائك قد
ُ
َ

ودهرك َّ
غدار فمالك واقــــــــــــيا

متاعها
أرى هذه تفنى ويفنى
ُ

الناس إال تفانيا
ويأبى عليها
ُ

في األبيات يبشر الشاعر إلى الحديث الشريف المذكور أعاله من أن الدنيا فانية
ونحن فيها راحلين ،كالمسافر يمر بشجرة ويستظل بظلها ثم يسير ويتركها راحال ،وقد يأتي
الشاعر بالحديث الشريف شاهد ا وحجة على أمر يدعوا إليه ،فمن ذلك ما جاء في قصيدته
الخيل
يرغب فيها بالجهاد على الخيل المسومة ويبشر بخير قادم مستلهما بالحديث الشريف « ُ
()3
معقود في نو ِ
الخ ُير إلى َيو ِم الِقيامة»
اصيها ْ
َ
ييقول األعمى التطيلي:

()4

البحر الكامل

اهـــــــــــــا*عن تثقيـــــــــــــف والعـــــــــــــوالي
َثَن َ

لجــــــــــــ ٌب ودونهــــــــــــم رنــــــــــــين
بهــــــــــــم َ

ــــــــوف
ــــــــاه بهـــــــــم ظمـــــــــأٌ وخـ
ٌ
فـــــــــوا فـ ُ

ومقدار
ٌ

بهم
ُ

وحين

أهـــــــل مكـــــــة عـــــــن ِح َماهـــــــا
ــــــادن َّ
وهـ َ

وقد

الحرب

اله ُدون
ُ

ف َمــــــــا َب ِر ُحــــــــوا بهــــــــا حتــــــــى أتوهــــــــا

تثير
ُ

أتى
تكفي
النفع
َ

عن

م ِ
وع ُدها
َ

الحجون

) (1محمد شهاب العاني ،أثر القران في الشعر العربي الحديث ،من الفتح حتى سقوط الخالفة ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد ،ط8008 ،1م ،ص.81:
) (2ينظر :الديوان ،ص. 842:
) (3صحيح البخاري،رقم الحديث.112
) (4ينظر :الديوان ،ص.812:
*-الخيل يسير إلى حصار الرسول للطائف ثم رجوع المسلمين عنها دون فتح ،و مثل ذلك فعل الممدوح بطليطلة
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الفصل الثاني:

()1

كما أشار األعمى التطيلي في موضوع يمدح أبا القاسم ابن حمدين يقول:
طَن َعني مشــــــــــــــايعا لــــــــــــــك ال
اصــــــــــــــ َ
وْ

البحر الخفيف

الصـــــــــفق فـــــــــي األســـــــــواق
يشـــــــــغله َّ
َوة

الســــــط
ـــــف أنكــــــر َّ
ممــــــن إذا هـ ّ
لســــــت ّ

ال َب ْل

أولى

ِبما ُهو

الَق

في البيت إشارة إلى قول أبي هريرة وقد قيل أنه كان يكثر الحديث عن رسول هللا «إني
كنت إمرءا مسكينا أصحب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على ملئ بطن وكان المهجرون
يشغلهم الصفق باألسواق ....الخ»

()2

دل على شيء يدل على أن التطيلي يلمح
وهذا إن ّ

على اسمه أحمد بن عبد هللا بن أبي هريرة.

القران الكريم والحديث الشريف لهما أثر قويا في قصائد الشاعر مما مزج العناصر
القرآنية باأللفاظ الشعرية حتى كادت هذه العناصر تكون جزءا من الشعر وروحه فهي
نتاجه ،وتحسن آذانه ،لذا سار على نهج أسالفه ،حيث عكست ألفاظ معجمه الديني مقدرته
و ثقافته وهذا مما يناسب مع أغ ـراضه الشعرية و معانيه و هي معظمها تعكس عمق قريحته
في استنباط الدالالت و معانيها المستوحاة .
جَ -تأثر بالشعراء العرب:
يعتبر استلهام الموروث الشعري ،قديمه ومحدثه ،ظاهرة واضحة في شعر ألندلسيين،
غير أن ذلك ال يعني االحتذاء والتقليد بمعناها المعروف دائما ،بل يدل أحيانا على الرغبة في
االستفادة من هذا الموروث الذي يمثل عنص ار أساسيا في تكوينهم ،ويكون أحيانا أخرى تأث ار ال

) (1الديوان،ص.111:
) (2صحيح البخاري ،رقم الحديث 78/17 ،
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

شعوريا بمحفوظهم الغزير ،وما ترسب في نفوسهم من رواسب الموروث الشعري ،الذي شكل
جزءا من تكوينهم باعتبار "أن األدب األندلسي ليس مستقال بذاته"(.)1
فحرص األعمى التطيلي على اإلفادة من نبع األدب العربي في مجاالته المتنوعة
المتنوعة تتجلى في:

()2

قول األعمى التطيلي:

()3

البحر الكامل
مذمم
ورحْل ُت عنه َ
فكان غير ّ

أيت َخ ْيَر ُمَي ّم ِم
ته ور ُ
َي َّم ْم ُ
هذا من قول المتنبي عندما فارق سيف الدولة ولحق بكافور األخشيدي:
خير ُمَي َم ِم
وأم ومن َي ْ
ممت َ

غير ُم َذ َم ِم
ومن َفارَق ْت َ
ُف اَر ُ
ق َ
()4
ونقف في بيت آخر لقول األعمى

البحر المتقارب

الياسمين
الورد و
مم َك
َ
َ
ُت َش ُ

ِ
األي ُهقانا
وان كانت الشي َح و ْ

هقان وا ْط ِ
فلت
َفعلى ُفرو َع األَْي َ

ظَب ُ ِ
عام َها.
بالجلهتين َ
َ
اؤ َها ون ُ

(*)

فقد أخذ من قول المتنبي:

وقد تأثر األعمى بالسابقين من الشعراء ،فقد بدا ذلك واضحا جليا في بعض األبيات
()5

كذلك تأثر بقول المتنبي في قول األعمى التطيلي:
بالثريا جنوَن ُه
سهيل
وجن
َّ
ٌّ
ُ

البحر الطويل
كيف يلتقيان.
ولكن
ساله َ
َ
ُ

) (1فورار أمحمد بن لخضر :الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية دراسة موضوعية وفنية ،ص .143
) www.google.com/ (2رثاء المرأة في شعر األعمى التطيلي ل :عيد عبد الصادق محمد بدوي.
) (3الديوان ،ص .120
) (4م.ن.ص.811 :
(*) الشيخ واأليقانا من بنات البادية.
) (5الديوان ،ص .832
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

إذ أخذه من قول عمر بن أبي ربيعة:
يف َي َلت ِ
قيان
عمرك هللا َك َ
وسهيال إذا استقل ي ِ
ماني.
َ
ْ
ُ

نكح ال َثريا َسهيال
الم َ
ُأي َها ُ
استقلت
هي َشامي َة إذا ما ْ

فاألعمى التطيلي استغل ثقافته الواسعة في هذا المجال يقول:

()1

(من بحر الطويل)

ـحك المشــيب بمفرقــي
َبكــت هنــد مــن ضـ ْ

الشـــــــباب ِخضـــــــاب
أن
أمـــــــا َعلِ َمـــــــ ْت َّ
َّ
َ

ــــــــت
وقالـــــــــت ُغَبـــــــــ ٌار مـــــــــا رأى وتجالـ ْ

ِ
قاب
ن ُ

وليس

وفيه نظر لبيت دعبل الخزاعي في قوله:

()2

الَ َت ْع َجبــــــــي يــــــــا َســــــــلم ِمــــــــن َر ُجــــــــل

ِ
شـــيب ِب ْأر ِســـه َفبـــــــــــــــــــــــــكى
الم ُ
َضـــح َك ُ
()3

كذلك قوله في رثاء إحدى النساء:
كت ُهم
ــــــر ُ
ــــــن َتركـ ْ
لِمـ ْ
ــــــت َ
الي َتـــــــامى ،إ ْذ تـ َ
فقد أخذه من قول الحطيئة:

على

و ِ
جه
َ

الّنهار

البحر البسيط
ـــــجر.
ُشـ َ
ـــــعث المفــــــار ِق ال مــــــاء وال شـ ٌ

()4

ِ
جر
ُحمــــــر َ
اء وال َشــــــ ٌ
الحواصــــــ ُل الَ َمــــــ ُ

اخ ِبـــــــذي َمـــــــرخ
ول ألَفـــــــر ِ
َمـــــــا َذا َتُقـــــــ ُ

) (1م.الديوان ،ص .78
) (2محمد عويد الطربولي :األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص .112
) (3م ن ،ص .27
) www.google.com/ (4رثاء المرأة في شعر األعمى التطيلي ل :عيد عبد الصادق محمد بدوي.
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

وفي موضع آخر يضمن األعمى التطيلي في عجز وأحد أبياته ،عجز بيت للمعري
تضمينا نصيا إعجابا به ومستدعيا لمعانيه في قصيدة رثائه منها:
()1

البحر الطويل

قوله:

خليلـــــــي مـــــــن يـــــــ ْذهل فـــــــإني َذ ِ
اهـــــــ ُل
ْ َ َُ

ازع
ع فـــــــإني َجـــــــ ُ
َخليلـــــــي َمـــــــ ْن َي ْجـــــــ َز ُ

وحـــــــــزٌم ونأئــــــــــ ٌل"
قـــــــــدام
عفـــــــــاف وا
"
ْ
ٌ
ٌ

المقــــــدس َتْرَبـــــــ ُه
وفــــــي ذلــــــك الفيــــــر
ّ

مرمن ذكره :
وهذا العجز األخير هو من قول أبي العالءـ ـ ـ ـ الذي ّ
وحزٌم ونأئ ٌل"
فاعل
المج ِدما أنا
قدام ْ
ٌ
أال في سبيل ْ
ْ
"عفاف وا ٌ

فحاول الشاعر نقل صفات أبي العالء في بيته هذا لوصفها بالمرثي الذي نزل القبر

نزل القبر ونزلن معه تلك الصفات ،فالشاعر يشيد إلى تربة القبر ،ويقصد من سكنها الذي
()2

حوى كل تلك الصفات من العفاف واألقدام والحزم.

فسعى األعمى التطيلي إلى استلهام كل ما يمت بعالقة إلى تراثه العربي باحث عن
هويته القومية من جهة ،ومعرب عن ثقافته الشعرية التي تتضح فيه عن شخصيته من خالل
استلهامه لتراث الماضيين.

()3

) (1الديوان ،ص .142
) (2خيضر حسين يوسف الجبوري :المضامين التراثية في الشعر األندلسي في عهد المرابطين والموحدين ،ص .822
) (3خيضر حسين يوسف الجبوري ،المرجع نفسه ،ص .802
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الفصل الثاني:

ثاثا :اللغة واألسلوب.
إن اللغة و األسلوب هما عماد الشعر و األساس الذي يقوم عليه ،حيث إن اللغة
تعبر ،و األسلوب ُيبرز ما في اللغة من معان و دالالت ،لذا يلجأ الشعراء في التعبير عن
تجارهم الشعرية استعمال أفضل األلفاظ وصياغتها في أحسن أسلوب ليكون لها تأثير على
سامعها.
أ -اللغة:
تعد ال لغة من أهم مكونات القصيدة بواسطتها يعبر الشاعر عما يحس في صدره
عن عواطف وانفعاالت وما يحول في داخله م أفكار فهي عبارة عن مجموعة من األلفاظ
التي يتخيرها الشاعر ليؤدي بها غرضا ما

()1

فهي الوسيلة الفعالة التي تصل بيننا وبين

الشاعر وعن طريقه فقط يستطيع إظهار قصيدته إلى الوجود ،لذا فهي أداة مهمة في ثقل
فكرة الشاعر وصياغتها بما تحمل من عاطفة وخيال يفرضان على الشاعر اختيار األلفاظ
()2

المعبرة

فلغة المديح عند األعمى التطيلي كانت جزلة قوية ،تناسب مقام الممدوح ،وتحاكي

أفعاله ،وفضائله ولذا يطغى عليها جانب الرصانة ومثل هذه اللغة جاء في مخاطبته
لألمير علي بن يوسف(:)3

البحر الوافر

حصين
حصنَّ
ُ
َج ُ
للعال ْ
ناب َك ُ

وذكر َك للمنى دنيا ودين
ُ

و ْأدنى َغ َاي ُتي َك لها أماــــــ ٌن

اح ْتيك بها يميــــــن
وكلتا ر َ

) (1حسن عل ي الحسين الدخيلي ،دراسة نقدية لظواهر في الشعر العربي ،دار حامد ،عمان ،اردن( ،دط) (دت)،
ص.14.:
) (2عز الدين إسماعيل ،االسس الجمالية في النقد العربي ،دار الفكر العربي( ،دط)( ،دت) ،8004 ،ص.822:
) (3الديوان ،ص.888:
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الفصل الثاني:

إمام عدل
أهابَ ِب َك
ُ
الزمان َ

الحرب الزبون
َفَلَّبته بك
ُ

فاأللفاظ (جنابك ،حصن ،دنيا ،أمان ،الزمان ،الزبون )..،ذات رصانة وشدة،
أسبغت على األبيات جزالة واضحة تناسب مقام الممدوح.
وقوله يمدح ابن حمدين(:)1

البحر الطويل

خليلـــي لـــي عنـــد ابـــن حمـــدين حاجـــ ٌة
َّ

ـــــــيم
فهــــــــل لــــــــي بهــــــــا إالَّ هــــــــو ُ
اه زعـ ُ

ألكنــــــــــي إليــــــــــه بالســــــــــالمِ فإنـَّــــــــــــــه

ـــــــــــــيم
ـــــــــــــاء الكــــــــــــــرام رحـ
رؤوف بأبنـ
ُ
ْ
ُ

فاأللفاظ (حاجة ،هواء ،زعيم ،سالم ،رؤوف ،كرام) كلها ألفاظ سهلة ،توافق مديح شخصية
أقرب إلى حياة الناس كقوله في نهاية قصيدة يمدح بها األمير إبراهيم:

()2

البحر الخفيف

ـــــــــــردا
بل ممــــــــــــا أ َفــــــــــــ َّو ُ
ف بـ ُ
فتســــــــــــر ُ

التعضــــــــــــــيد و َّ
التســــــــــــــهيم
عبقـــــــــــــرَّي َ

ـــــو مــــــن َعــــــوَد ِة الِف ْطــــــر يومــــــا
َ
وتسـ ّ

ِ
ــــــــــــــل والتعظـــــــــــــــيم
عائـــــــــــــــدا بالتبجيـ

فلغة الغزل هي أكثر سهولة ورصانة من لغة المديح فالشاعر يخاطب سلطان الحب
ويحاور قلب العشاق ،ومن هنا يلجأ إلى الغزلية وتوحيد معانيها.
()3

فنجد السالسة والرقة بادية على تلك المقدمات

كقوله(:)4

البحر البسيط

اجيـ َة التـي اْن َّ
ـحب
هلـت بهـا ُّ
الس ُ
يا َرْبـ َع َن َ

أمــــا تــــرى كيــــف نابــــت دوَنــــ َك ُّ
وب
النــــ ُ

ــــد جـــــوي
ــــن ذاكــــرُه عيـ ُ
قلبـــــي مـ ْ
وعــــاد َ

طـــــرب
ــــال ،وا ْن قــــالوا ُهـــــ َو ال ّ
هــــو الخبـ ُ

) (1الديوان ،ص.121:
) (2م،ن ،ص.122.:
) (3ينظر :محمد عويد الطرمبولي ،شاعر عصر المرابطين ،ص. 132:
) (4ينظر :الديوان ،ص.72:
- 58 -

الفصل الثاني:

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

فألفاظ (الربع ،السحب ،ذكراه ،حوى ،الخيال ،الطرب) تجنح نحو البساطة والسهولة
على الرغم من كون المقدمة من أساليب الشعر التي تعود إلى الشعر العربي.
أما لغة الرثاء فقد كثرت فيها ألفاظ الموت والحياة والفناء مما يتطلبه الغرض الذي
نشأت في خدمته وفي أكثر قصائده الرثائية مال الشاعر نحو االعتبار بالموت وعدم البقاء،
والتبصر على الفاجعة التي لحقت بأهل البلوى

()1

في مثل قوله:

()2

البحر البسيط

ـــد فــــي كفــــن
ـــت المجـ َ
ـــين لفقـ َ
ـــوم حـ َ
اليـ َ

الت حـــين ِفـــ َدا
ــداء علـــى أن َ
نفســـي الفـ ُ

الضـــلوِع جـــوى
ــأت بـــين ُ
يـــا حســـرة َنشـ ْ

العجهـــــا أن ال يكـــــو َن ردى
ــــر
ُ
مـــــا ضـ ّ

ررت بـــــه
فـــــي َّ
ذمـــــة هللا قبـــــَّر مـــــا َمـــــ ُ

ـــت كمــــدا
إال ُ
اختلســــت أســــى إن لــــم أمـ ُ

ـــــــد َنيا بأسـ ِ
ـــــــره َما
َتضـ َّ
ـــــــمن الــــــــدين والـ ُ

الرشـــــــدا
ــــــان و َّ
ــــــزم وااليمـ َ
ــــــزم والحـ َ
والعـ َ

ومن أهم ما تتسم به لغة االعمي التطيلي بالوضوح والسهولة وتجنب الغريب،
فالكلمات والتراكيب فيه واضحة المعنى ،كثيرة االستعمال ،مألوفة ،ال تكاد تخفى على عامة
القراء ،وهذا أ َْمر طبيعي في شعره الذي يقوم على ألفاظ وعبارات سهلة واضحة .....
ب -األساليب:
يلجأ الشعراء إلى أساليب كثيرة ومتنوعة لتكوين نصوصهم وتحريكها واعطائها القيمة
عرف بعض النقاد األسلوب على
الجمالية التي تبرزها وتبعدها عن الوكالة والمألوف ،لذلك ّ

) (1محمد عويد الطرمبولي ،شاعر عصر المرابطين ،ص.132:
) (2الديوان ،ص11.:
- 59 -

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

أنه« :طريقة األداء والتعيير التي يسلكها األديب لتصوير ما في نفسه أو لنقله إلى سواه
()1

باستخدام العبارات اللغوية»

ويقول البعض بأن األسلوب «الطريقة الخاصة التي يصوغ فيها الشاعر أفكاره
وأحاسيسه مبينا ما يجول في نفسه من العواطف واالنفعاالت التي تكون ذاتها وتعطيها القيمة
الجمالية»

()2

لذا جاءت أساليب األعمى التطيلي في شعره سهلة عذبة ،إذ وصفت بالدقة في
األلفاظ وسهولة المعاني.
كقوله مادحا ابن الحضرمي:

()3

البحر الطويل

وال َع ْي َب فيه المرئ غير َّأنــــــه

اب
اب الدنيا وليس ُي َعـــــــ ُ
ُت َع ُ

ذكُرُه
رد الذي سار ْ
الو ُ
األس ُد َ
هو َ

البسال ُة غاب
وليس له إال َ

فاألمر :من األساليب اإلنشائية الطلبية المتغلغلة في شاعرنا وله أهمية بارزة ومؤثرة
في فضاء النص الشعري فهو يوحي بترابط البيت الواحد من خالل فعل الطلب وجوابه،
()4

فخاطب الممدوح بهذا النوع من الطلب

كقوله مادحا ابن زهر(:)5

ِ
وع ْن إعالني
َلبَّي ْي َك عن سِّري َ

البحر الكامل

ِ
كتمان
شئت من َب ْوح ومن
ما َ

) (1أزاد محمد كريم الباجالني ،القيم الجمالية في الشعر األندلسي عمدي الخالفة والطوائف ،دار غيداء ،ط ،1عمان،
األردن ،8011 ،ص.827:
) (2حميد ادم توليني ،فن األسلوب ،دراسة تطبيق عبر العصور ،دار الصفاء ،ط ،1عمان ،األردن ،8004 ،ص.23:
) (3الديوان ،ص.7 7:
) (4محمد عويد الطرمبولي ،شاعر عصر المرابطين ،ص178
) (5الديوان ،ص.818:
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الفصل الثاني:

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

لــــــــوال ُّ
وع َصــــــــاني
النهــــــــى َل َع َصــــــــ ْي ُت ُه َ

ط ْع ُتـــــ ُه وأطـــــاعني
ق إليـــــك أ َ
ــــو ٌ
َشـ ْ
وقوله يمدح آبا القاسم ابن حمدين(:)1
أدل الشـــــــ
خــــــذ إليــــــك الثنــــــاء ال بــــــل ّ

البحر الوافر
ــــــــــــب حلـــــــــــــو
كـــــــــــــر عـــــــــــــرف المهـ
ّ

ولعل أسلوب االستفهام من أكثر األساليب وقوعا في شر الشراء ،لتعدد أدواته ومن
ثم كثرة وظائف هذه األدوات من ناحية ،وتنوع المعاني المجازية التي تخرج إليها هذه
األدوات من ناحية أخرى في قوله(:)2

البحر الطويل
ِ
عقلـي
عقلي ،أمـا
يرضـيك شـيء ِسـوى ْ
ِب ْ

الوصـــــــل،
أذاهبـــــــ ٌة ،بـــــــين القطيعـــــــة و ّ

لذي حرص الشاعر على الوصول لمخاطبة بلغة أكثر ألفة ووقعا على أذنه ،وجزالة
اللفظ وسهولة ووضوح وجماله مما يؤدي إلى حرية إنسانية أكبر لتحقيق التواصل.

) (1ينظر :الديوان ،ص.113:
) (2ينظر :م،ن ،ص174.:
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الفصل الثاني:

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

رابعا :الوزن والقافية.
أ ــــ الوزن:
يعد الوزن من أهم أركان الشعر وأبرز خصائصه فله أثره اإليقاعي في الشعر فهذا
األخير يتكون من مجموعة من األصوات المتضافرة داخل البيت

()1

أما فيما يتعلق بعالقة

الوزن باألغراض األخرى ،فهذا أمر اختلف فيه الدارسون المحدثون بخاصة" ،فإبراهيم
أنيس"يجيب عن سؤال طرحه« هل كان الشاعر القديم يتخير شعره من األوزان ما يالئم
عاطفته؟ ....و كان جوابه ان استعراض القصائد القديمة و موضوعاتها اليكاد شعرنا يمثل
التخير ،أو الربط بين موضوع الشعر ووزنه ،فهم كانوا يمدحون و يتغازلون و يهجون
هذا
ّ
في كل بحور الشعر التي شاعت عندهم  )2(» ....أما "ابن رشيق" يرى «ان الوزن كان

مرتبطا بنوع العاطفة التي تستولي علي الشاعر ساعة ينطلق لسانه ليقول الشعر و نحن
نشهد ان لغة الفرد تتأثر بطئا و شرعة و هدوءا او عنفا بحالته االنفعالية» ....

()3

و لم

يكن "ابن رشيق" و "إبراهيم أنيس" الوحيدين اللذين اهتما بموضوع عالقة العاطفة بالوزن لذا
نهج التطيلي في أوزان شعره نهج المشارفة منذ الجاهلية وتأثيرهم ،إذ نظم قصائده على أغلب
بحور الخليل وسائر أغراض شعره على تفاوت فينسبه االستخدام ،كما يتضمن الجدول التالي
توزيع بحور الشعر على غرض المديح عند األعمى التطليلي:

) (1عبد المنعم خفاجي ،األصول الفنية للشعر العربي ،دار الجبل ،ط ،1228 ،1ص18
) (2إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،المطبعة االنجلو مصرية ،القاهرة ،مصر ،ط ،1211 ،1ص121:
) (3ابن رشيق (أبوعلي الحسن القيرواني) ،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  ،ص811:
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

عدد قصائد المديح
النسبة المئوية
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انطالقا من الجدول يمكننا أن تستنتج أن أوزان الشاعر الخاصة لغرض المديح فنجد
أن األعمى التطيلي قد انتقل بين بحور شعرية مختلفة فهو لم يخصص وزنا معينا لهذا
الغرض إذ صاغ شعره من عشرة بحور شعرية تنقل بها بين معان مختلفة ،وقد نال عرض
()1

المديح حصة األسد في ديوانه سواء من ناحية قصائده أم من ناحية البحور المستعملة

فالوزن في الشعر صناعة ضرورية وهي ما يميزه من النثر عند كثير من النقاد
()2

العرب القدماء

فجاء الطويل بالمرتبة األولى بنسبة  %33.33ألن التطيلي من الشعراء الذين
أحسنوا النظم على هذا الوزن كما جاء الطويل في الغزل ،والوصف والراء ففي أشهر مراثيه
()3

تلك التي قالها في رثاء زوجته

البحر الطويل

:

ِ
بالدموِع ولو َأب ْت
بكيت عليه ُ
ُ

ُّ
بالتجل ِد والصبر
كيت عليه
َب ُ

) (1خضراوي زين ،جماليات قصيدة المديح في شعر األعمى التطيلي ،ص108
) (2إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص124:
) (3ينظر :الديوان ،ص.22:
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البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

الفصل الثاني:

كاء مكانــــــــــه
فليتهم و َار ْو ُذ َ

أوجه األ ْن ُجم ُّ
الزْهر
ولو عرفت في ُ
()1

فيما احتل البسيط المرتبة الثانية في موضوع يمدح الوزير أبا العالء بن زهر

البحر البسيط
ــــاء وأ ْظلمـــــوا
إن َ
ابــــن عيســـــى قـــــد أضـ َ

ــــــــرُّة فــــــــي أدهــــــــم
فكأنمــــــــا هــــــــو ُغـــــ ّ

ـــــــت منـــــــه ُرْكـــــــ ُن كـــــــل عظيمـــــــة
وا َق ْفــ ُ

بــــاألعظمِ ابــــن األعظــــمِ ابــــن األعظــــم

أما الكامل فجاء في المرتبة الثالثة وهو بحر يمتاز بالدقة وسرعته فهو وزن خطابي
في موضوع يمدح محمد بن عيسى في قوله(:)2

البحر الكامل

ــــاء وأ ْظلمـــــوا
إن َ
ابــــن عيســـــى قـــــد أضـ َ

ــــــــرُّة فــــــــي أدهــــــــم
فكأنمــــــــا هــــــــو ُغـــــ ّ

ـــــــت منـــــــه ُرْكـــــــ ُن كـــــــل عظيمـــــــة
وا َق ْفــ ُ

بــــاألعظمِ ابــــن األعظــــمِ ابــــن األعظــــم

ويأتي لبحر االوافر في المرتبة الرابعة ،فقد بلغت عدد القصائد المدحية المنظومة
على هذا الوزن أربع قصائد أي بنسبة  %5.81تأخذ على سبيل المثال قول األعمى التطيلي
في مدح ابن عيسى(:)3

البحر الوافر

ُنَبّل ُغهــــــــــــــــا َتحيــــــــــــــــ َة ُمستــــــــــــــــــــــهام

ِ
ــــــــــالل
إلـــــــــــى تلـــــــــــك الســـــــــــجايا والخـ

ِ
فأهــــــدت
كمــــــا
ســــــرت َّ
وهنــــــا ْ
الصــــــَبا ْ
َ

ِ
ــــــاس ال َغـــــــوالي
علـــــــى َ
اله َضـــــــبات أنفـ َ

) (1ينظر :الديوان ،ص.22:
) (2ينظر :م،ن ،ص.188:
) (3ينظر :الديوان ،ص.122:
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الفصل الثاني:

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

وحل البحر االسريع بالمرتبة الخامسة من شعره مشكال  %5.81من مجموع شعره
في مدحه ألجد أمراء المرابطين قوله(:)1

البحر السريع

أمــــــا والهــــــوى وهــــــو إحــــــدى ِ
الملـــــــَ ْل
َ َ ْ

ــــــــدل
لقــــــــد َ
ال َقــــــــــُّد َك حتــــــــى اعـتـ ْ
طــــــــ َ

ِ
ــــــــــــــاذالت
وج ُهــــــــــــــ َك لـلـعـ
ـــــــــــــرق ْ
وأشـ َ

أت كيــــــــف ُيعصــــــــى العــَـــــــــ َذ ْل
حتــــــــى ر ْ

ـــــــــــي ِه
ولـــــــــــم َأر أفتـــــــــــك مـــــــــــن مـُقـلتـ ْ

ِ
ــــــــــل
علــــــــــى َّ
أن لــــــــــي خـــــــــــــ ْبرة بالمـقـ ُ

إذ أن هذا البحر يأتي في نماذج مدحية ذات مقدمات غزلية أحيانا (غرضها
المديح) .أما الخفيف فاستخدمه في المديح ،كما استخدمه في الوصف كذلك ونجده يقول(:)2
البحر الخفيف
ِ
الــــــبالد يــــــا غيمــــــ َة العــــــا
ربيــــــع
يــــــا
َ

َلـــــــــم مـــــــــن بـــــــــين ُموتــــــــــَل و ُمـــــــــوال

عــــــن كــــــل مجــــــد
قريــــــع األيــــــامِ
يــــــا
ْ
َ

ِ
ــــــــــــــال
ــــــــــــــليل األذو ِاء واالقيـ
يـــــــــــــــا سـ
َ

كذلك نظم التطيلي المتقارب يستخدم في المديح ويستخدم في الغزل الغلماني وأحيانا
تأتي مع المدح مقدمة غزلية جميلة في قوله(:)3

البحر المتقارب

ـــــــن لــــــــي بــــــــه
ـــــــب ومـ ْ
ْ
أحــــــــَر َق بالحـ ِّ

ُي َمـــــــــــــــــــــُر أحيانـــــــــــــــــا وال ُي ْحلــــــــــــــــي

البٌتــــــــــــه دينــــــــــــي فــَـــــــــــــأْلوى بــــــــــــه
َ
ط ْ

المْنـــــــــــ ِع والـــــــــــــَب ْذ ِل
َيــــــــــــــُرو ُ بـــــــــــين َ

) (1ينظر :الديوان ،ص.118:
) (2ينظر :م،ن ،ص.130 :
) (3ينظر:م،ن ،ص.178:
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الفصل الثاني:

أما الرجز قد نظم التطيلي أرجوزتين ،ولحدة في غرض المدح واألخرى في الوصف
وهو سهل يأتي سهولته من تلك التغييرات الكثيرة المألوفة في أجزائه ومن ذلك التنويع الذي
ينتاب
أعاريضه وضروبه يقول األعمى مادحا على الرجز( :)1المشطور الرجز
أقفـــــــر مـــــــن أســـــــماء بــــــــَوبا ُة إ َضـــــــم
فجانبـــــــــا خبـــــــــت فجنبـــــــــا ذي ســـــــــَل ْم
َف ُمْنحنـــــــي االجـــــــراع مـــــــن ذات العلـــــــم
أما الرمل فيأتي في قصيدة واحدة مطلعها
ْأيَنمــــــــــَا
يا

جليدا

كنـــــــــ َت
لـــــــــ ْم

دع
َي ْ

()2

ُتمِّني

عد
َ
وت ْ

ـــــــد
اي وَقصـ ْ
ـــــــار بــــــــي فيـ َ
جـ َ
ـــــــك هــــــــو َ

لي

َجلدا

ــــدك َغــــــ ْد
ــــب مـ ْ
ــــن ُبعـ َ
هـــــل َليـــــ ْوم الصـ ِّ

ومن هنا يمكن القول أن الشاعر غير مرتبط بوزن معين في موضوع ما ،فقد توافق
العاطفة هذا الوزن أو ال توافقه بل احتيار البحر مرتبط بنفسية الشاعر ومعرفة ما يمليه عليه
الطرف.
ولعل هذا يثبت أن وزن القصيدة وايقاعها ال يحد موضوعها يقدر ما يحددهما
الظروف والمالبسات ود التأثيرات التي ال يمكن فصلها عنهما ،الن الشاعر حين يريد أن
يقول ش ار ال يحدد لنفسه بح ار بعينه ،وانما هو يتحرك مع أفاعيل نفسه ،فيخرج الشر في
الوزن الذي يصدق له من األوزان.

) (1ينظر :الديوان ،ص.122:
) (2ينظر :م،ن ،ص.42:
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الفصل الثاني:

ب ـــــ القافية:
تعد القافية ركن أساسي من أركان القصيدة في بناءها وموسيقاها ،فهي الزمة
إيقاعية متمثلة في تكرار صوت معين ،أو لنقل مجموعة أصوات تتكرر في أواخر األبيات
()1

من القصيدة

كما تشترك القافية مع الوزن في االختصاص بالشعر وللقافية أهمية كبرى لذا

وصب انفعاالت الشاعر وتجديد نشاطه فقوافي التطيلي موزعة بين التقييد
تعين على التتابع
ّ

واإلطالق.

 -1القوافي المطلقة :ما كان حرف الروي فيها متحركا
()2

 -8القوافي المقيدة :ما كان حرف الروي ساكنا

ويظهر اهتمام شعراء األندلس بموسيقى قوافيهم في اختيارهم لكلمات القافية المتصلة
بحروف المد ،وهذا االتصال ينتج التعبير عن األحزان والتنفيس عن الهموم
ومن أمثلة ذلك قول األعمى(:)4

()3

البحر الوافر

فضــــاعت دمــــوع بــــات بيعتهــــا األســــى

يهيجـــــــــــــه قبـــــــــــــر بكـــــــــــــل مكـــــــــــــان

ومــــــال علــــــى عــــــبس وذبيــــــان ميلــــــه

فـــــــــأودى بمجنـــــــــي علـــــــــي وجـــــــــاني

) (1عبد المجيد الطويل ،العروض والقوافي عند أبي العالء المعري ،دار غريب للنشر والطباعة ،جامعة القاهرة،
(دط)(،دت) ،ص.108:
) (2عبد المجيد طويل ،المرجع نفسه ،ص. 101:
) (3إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر ،ص.122:
) (4ينظر :الديوان ،ص.132:
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الفصل الثاني:

يلجأ الشاعر إلى القافية المطلقة لسهولتها وخفتها ،أما بالنسبة إلى القافية المقيدة
فلم يرد في شعر التطيلي إال نوع واحد هو القافية المجردة الخالية من الردف والتأسيس في
قوله(:)1
العهد الذي كان َع ِه َد
ض
َنَق َ
َ

وقوله:

()2

اص َل حتى ُقْل ُت َص ْد
لم أ ُق ْل َو َ

البحر المتقارب

إذا مــــــــــــا رأونــــــــــــي لــــــــــــم ينبســــــــــــوا

وان غبـــــــــت ضـــــــــ ُّجوا بهـــــــــالّ وهــــــــــَ ْل

ؤت ُه حـــــــــــــالني
وغضـ
ــــــــــــبان إن ُســـــــــــــ ُ
َ

إليـــــــــــك وا ّن العـــــــــــال لـــــــــــم تحــــــــــــــــ ْل

وفيما يخص النوع اآلخر من القوافي ،فهو القافية المطلقة وهي (التي تكون ريها
متحركها) فقد شغلت األكبر من بين قوافيه نأخذ على سبيل المثال:
مد أولين تقوله في قافية مردوفة
قوافي المردوفة :وهي القوافي التي تأتي بعد حرف ّ

()3

باأللف

مثل(:)4

البحر الخفيف

ـــــد لــــــو كــــــان للــــــنجم شــــــمال
لــــــ َك مجـ ّ

ف الـــــــردى بفـــــــراق
ــــــر ُ
لـــــــم َيُر ْعـــــــ ُه صـ ْ

الربـــــــــى لـــــــــم
ــــــــاء لـــــــــو أَْنَب َت ْتـــــــــ ٌه ُّ
َوغنـ ٌ

النــــــــاس َخ ْشــــــــي َة اال نفــــــــاق
ُي ْم ِســــــــ ِك
ُ

) (1الديوان ،ص.42:
) (2ينظر :م،ن  ،ص.113:
) (3محمد عويد الطرببولي ،األعمى التطيلي ،شاعر عصر المرابطين ،ص818
) (4ينظر :الديوان ،ص 117:ـ ـ .111
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وجاءت مزاوجة بين الواو والياء في غرض المديح إذ يقول(:)1

البحر الوافر

ـــــــــز ْت بأْنــــــــــــ ُع ِم َك الليــــــــــالي
قــــــــــد اهتـ ّ

كمــــــــــا تهتــــــــــــ ُّز بـ َّ
ـــــــــالثمر الغصــــــــــون

ِ
ـــــأس طيــــــب
أََدْر َت علــــــى البيســــــطة كـ َ

الســـــــــــــهول ُة والحـــــــــــــزون
َت َعا َ
ط ْتـــــــــــــ ُه ُّ

وال نكاد نعثر على قافية مردفة بالواو وفقط أو بالياء وحدها ،بل تشترك الياء والواو
في الترادف مثل قوله(:)2

البحر البسيط

مـــــن األر ِ
ــــل يـــــوم وغـــــى
اقـــــ ِم صـــــالوا كـ َّ

ـــــــو َق تّنـــــــين
إ ْذ
ُّ
كـــــــل أرقـــــــم يعـــــــدو َف ْ

فـ ْ ِ
لها
ـــــيهم حـ َ
ـــــازت قــــــ َد ُ
رســــــ َ
ـــــين ْأ َ
اح أبـ ْ

ـــــالنجمِ م ْقــــــرون
ِمْنــــــهُ إلــــــى نســــــب يـ َّ
َ

واذا بينا من خالل الجدول اآلتي األصوات التي وقعت رؤيا لقوافي قصيدة المديح
عند األعمى التطيلي .

) (1ينظر :م،ن ،ص.883:
) (2ينظر :م،ن ،ص.880:
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الفصل الثاني:
الروي

عدد األبيات

النسبة المئوية

931

%33.45

490

%15.11
%13.54

-

الالم

-

الراء

380

-

الميم

384

%13.55

الدال

231

%8.24

-

الباء

195

%5.53

50

%2.15

-

الكاف

12

%2.21

-

السين

11

%2.15

القاف

05

%2.53

-

الفاء

45

%1.42

39

%1.39

-

-

-

النون

الهاء

االلف

والظاهر من خالل الجدول أن األصوات التي جاءت بكثرة رويا في شعر األعمى
التطيلي كانت الالم والنون والراء والميم والدال والباء ،وقد جاءت نسبة الشيوع في أصوات
الروي هنا موافقة لما أشار إليه الدكتور إبراهيم أنيس ،أم األصوات التي جاءت متوسطة
الشيوع فتمثلت في كاف والقاف والفاء والسين والهاء(.)1
ومثل هذا يقاس على حروف الروي األخرى التي وردت في قصائد التطيلي ،فهي
تتعدد في أغلب الموضوعات وتأتي مع مختلف الحروف في قوالب جامدة وجعلها صالحة
لموضوع وغير صالحة آلخر ،بل نساير الشاعر في أن حروف الروي كلها صالحة لنظم
األغراض المختلفة ،واذا ما وصلت إلينا نسب معينة في غلبة روي معين على موضوع
محدد ،وكثر روي آخر على موضوع ما ،فإن هذه النسبة ليست مطردة وباقية على مر

) (1خضراوي زينب ،جماليات قصيدة المديح في شعر األعمى التطيلي ،ص180
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الفصل الثاني:

البناء الفني للقصيدة المدحية في شعر األعمى التطيلي

العصور ،إنما ستتغير حتما ،وتحل مع هذا التعبير نسب جديدة قد تناقض األولى
(.)1

وتجانبها

وصفوة القول أن للموسيقى الشعرية أهمية ال يمكن أن تغفل ،لما في أوزانها
وقوافيها المختلفة من جمال والتي تشكل بدورها الموسيقي الخارجية من جهة ،وما في ألفاظها
وجرسها البديع الذي يعبر عن مهارة فائقة و ذائقة شعرية مميزة من جهة أخرى ،وعلى هذا
األساس يتمايز الشعراء فيما يختارون ألشعارهم من أصوات دالة ،و ألفاظ معبرة تحمل
شحنات عاطفية  ،وشعرية  ،والتي بدونها ال يمكن أن تتحقق للقصيدة أهم مرتكازاتها
()2

األساسية

.

وكما رأينا لالعمي التطيلي الشاعر ـ ـ ـ من خالل ديوانه تقطيعه الموسيقى على منوال
الشعراء القدامى سواء تعلق األمر بالوزن و القافية التي عمد فيها إلى استخدام األوزان
المصورة ( الطويل ،الكامل  ،البسيط  ،السريع  ).....لذا تعد القافية مكملة للوزن في إحداث
النغم الشعري بالوزن والقافية تتم وحدة النغم وتحدث الهزة الشعرية المرادة من الشاعر لنقل
تجربته إلى القارئ والسامع.

) (1محمود عويد الطربولي ،االعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ،ص.812
) (2إبراهيم أنيس ،موسيقى الشعر  ،ص.812
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خاتمـــة
أسفرت هذه الدراسة عن جملة من النتائج التي أمكن استخالصها من فصول هذا
البحث:
 -1تطرقنا للبيئة السياسية و االجتماعية و الثقافية للشاعر،حيث تميز عصره بعدم
االستقرار السياسي و كثرة الحروب و الصراعات الداخلية،و كذلك بالنسبة للمجتمع
االشبيلي الذي تم فيه التأثر في كل شيء اذ،نري الخلفاء يهتمون بالغناء و
الموسيقي ،أما من الناحية الفنية فيظهر أن األندلس تأثرت بصور الزخرف العربي
العام.
 -2األعمى التطيلي شاعر وجداني محسن مجيد ووشاح بارع يتقدم بجميع وشاحي
زمانه وراجز يكاد يكون بدويا في أراجيزه ،وشعره عذب رائق جزل األلفاظ متين
األسلوب ،يظهر عليه أثر التقليد للمشارقة أما فنونه فأكثرها المدح وله أيضا الرثاء
الغزل ،الوصف..
 -4تبدو حياة التطيلي من خالل شعره مليئة بألوان الحزن والكآبة ،بيد أن الغموض
الذي يكتنف سيرة حياته حال دون التعرف إلى تفاصيلها والوقوف على منغصاتها،
وال تبقى بعد ذلك إلى إشارات عابرة في شعره نتلمس من خاللها أحكاما ظنية ال
يؤيدها غير الحدث وال يبررها غير الرغبة الشديدة في الحصول على صورة تقريبية
لهذه الحياة المعطاة.
 -5حقق الشاعر على رأس قائمة مداحي المرابطين في القرن الخامس الهجري عدد
كبير من قصائد المديح ،قالها في رجال عصره من المرابطين و األندلسيين الذي
كان موجها إلى األمراء و الخلفاء و الحكام .فجاءت القصيدة المــدحية تحتوي على
أغراض متنوعة كالغزل،والرثاء،الوصف،هذا ما أشار إليه الشاعر في ديوانه
المعروف.

يعبر عن عواطف صادقة ،استوجبت لغة سهلة و
-6شعر االعمي التطيلي في مجمله ّ
أسلوب بسيط  ،و ألفاظا متداولة بعيدة عن الغرابة  ،كما هو معلوم من خالل األشعار

التي وردت في البحث  ،إذ نجد األفكار واضحة خالية من الغموض  ،و العبارات منتقاة
السليم  ،و ذلك الهتمامه بالمعاني في
من قبل الشاعر التي ّ
تميزت بالفصاحة و الذوق ّ
أسلوب فني بسيط و أنيق خال من التعقيد،جاءت ألفاظه وتراكيب في مجملها سهلة
واضحة إال فيما ندر.
 -7أبدع الشاعر في بعض مطالعه وخواتمه وتميزت بعض قصائده بالوحدة
الموضوعية وأخرى بالوحدة العضوية.
-8وقدا ستلهم الشاعر بعض صور و معانيه من ثقافته اإلسالمية و تأثره بشعراء
المشارقة و األندلس الذين سبقوه.
-9استخدم التطيلي بحور الخليل المعروفة ،وتمركز استخدامه لها في عشرة بحور وأفاد
من مجزءو البحر لينظم عليه أغراضا ذات محتوى بسيط التركيب.
-10وردت القافية بنوعيها في شعر التطيلي –المقيدة والمطلقة -اللذين ال تتشكل معهما
هذه القافية عينا ملحوظا أو ثقال موسيقيا مستكرها.
وبعد؛ فهذا جهد مقل ،فما كان فيه من صواب فمن هللا وحده ،وما كان من خطأ فمن
نفسي والشيطان.
-وصل هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم-
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قائمة المصادر والمرجع .
 القرآن الكريم – رواية حفص عن عاصم .أوال  :المصادر .ابن اآلبار ( أبو عبد هللا محمد ) :
 -1الحلة السيراء  ،تح ؛ د ،حسين مؤنس  ،الشركة العربية للطباعة و النشر
القاهرة،مصر  ،ط: 1691 ، 1
 -2ا لمقتضب للكتاب تحفة القادم  ،تح  :إبراهيم األبياري  ،دار الكتاب
المصري  ،القاهرة  ،ط: 1699 ،1
 – 1أبي عبد هللا محمد بن عبد المنعم الحميري
الروض المعطار ( ضفة جزيرة األندلس ) القاهرة  ،مصر . 1699،– 9أحمد عطا :
 العمدة في مجالس الشعر وآدابه  ،دار الكتاب العلمية  ،بيروت  ،لبنان  ،ط،1 2001م
 –5ابن بسام ( أبو الحسن علي – الشنتريني ).
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة  ،تح  :د ،إحسان عباس  ،الدار العربيةللكتاب  ،ليبيا ،ليبيا  ،تونس .1691 ،
 –9التطيلي :
ديوان األعمى التطيلي  ،تح  :محي الدين ديب  ،المؤسسة الحديثة لكتاب ،لبنان ،بيروت  ،ط. 2019 ، 1
–7ابن خاقان (أبو نصر الفتح محمد ):
 قالئد العقيان في محاسن األعيان  ،تح  : ،علي محمد البخاري  :مطبعةعيسى الحلبي . 1671 ،
 –9ابن رشيق (أبو علي الحسن القيرواني ):
العمدة في محاسن النشر وآدابه ونقده  ،تح :عبد الحميد هنداوي  ،المكتبةالعصرية  ،بيروت  ،ط. 2001 ، 1
 –6ابن سعيد المراكشي :
البيان المغرب في أخبار األندلس و المغرب  ،دار الثقافة ط. 1691 ، 1–10السعيد المغربي :
المغرب في حلي المغرب  ،تح  :شوقي ضيف  ،دار المعارف  ،مصر،القاهرة ،ط. 1661 ، 1
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 –11ابن الكتاني :
التشبيهات من أشعار أهل األندلس  ،تح  :احسان عباس  ،دار الشروقبيروت  ،لبنان  ،ط. 1691 ،1
 –12المقري التلمساني :
ن فح الطيب  ،تح  :احسان عباس  ،دار صادر بيروت  ،لبنان ( ،دط). 1699
 -11يحي بن عميرة الصبني :
بغية الملتمس في تاريخ رجال األندلس  ،تح  :إبراهيم ابياري  ،دارالكتاب المصري  ،القاهرة بيروت  ،ط. 1676 . 1
ثانيا المراجع.
 – 19ابراهيم انيس :
 موسيقى الشعر  ،المطبعة األنجلو المصرية ،القاهرة  ،بيروت ،ط، 5. 1655
–إحسان عباس :
 –15تاريخ األدب األندلسي عصر الطوائف و المرابطين دار الثقافة ،
بيروت ،لبنان (،دت)
 –19تاريخ النقد األدبي عند العرب  ،دار الشروق  ،األردن عمان  ،ط،2
1661
 - 17دراسات في األدب األندلسي  ،الدار العربية للكتاب  ،بيروت  ،لبنان
.1676.
– 19آزاد محمد كريم الباجالني:
القيم الجمالية في النشر األندلسي عهدي الخالفة و الطوائف  ،دارعيداء  ،عمان – األردن  ،ط. 2015 ،1
 – 16أشرف محمود نجا :
قصيدة المديح في األندلس قضاياها الموضوعية والفنية  ،عصرالطوائف  ،دار الوفاء  ،اإلسكندرية  -مصر  ،ط 2001 ،1م .
 –20الطاهر أحمد مكي :
 دراسات أندلسية في األدب والتاريخ والفلسفة  ،دار المعارف ،القاهرة  ،مصر  ،ط. 1697 ، 1
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 – 21الميداني :
البالغة العربية أسسها و علومها وفنونها  ،دار القلم بيروت ،لبنان ،ط. 1669 ، 1
 – 22بدير حميد متولي :
 قضايا أندلسية  ،دار المعرفة  ،القاهرة  ،مصر  ،ط. 1620 ،1 – 21بسمة الدجاني :
 القصيدة العربية األندلسية الغزلية  ،دار المستقبل العربي  ،القاهرة ،مصر . 1667 ،
 – 29بطرس البستاني:
أدباء العرب في األندلس وعصر اإلنبعاث  ،دار نظير عبود (دت) . - 25توفيق عمر ابراهيم :
صورة المجتمع األندلسي في القرن الخامس للهجرة  ،عمان . 2006 –29جمعة حسين يوسف الجبوري:
المضامين التراثية في النشر األندلسي في عهد المرابطين الموحديندار الصفاء  ،عمان  ،األردن  .ط. 2012 ،1
 –27جودت الركابي :
الطبيعة في الشعر األندلسي  ،جامعة دمشق  ،سريا  ،ط. 1606 ، 2 – 29حسن علي الحسن :
دراسة نقدية لظواهر النشر العربي  ،دار حامد  ،عمان – األردن (دت) -26حميد آدم الثوبيني :
فن األسلوب  ،دراسة تطبيق عبر العصور  ،دار الصفاء  ،عمان ،األردن ط. 2009 ،1
 –10حميد متولي :
 قضايا أندلسية  ،دار المعارف  ،القاهرة  ،مصر  ،ط. 1695 ، 1 –11خليل ابراهيم السمرائي واخرون .
 تاريخ العرب وحضاراتهم في األندلس  ،دار المدار االسالمي بغداد ،العراق ط. 1679 1
 –12سراج الدين محمد :
-المديح الهربي في الشعر العربي  ،دار راتب الجامعية ( ،دت) .
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 –11سعد بوفالقة :
الشعر النسوي األندلسي  ،أغراضه و خصائصه الفنية  ،ديوانالمطبوعات الجامعية بن عكنون  ،الجزائر . 1665
 –19سعيد أحمد غراب :
 أطياف من تاريخ األدب العربي ونصوصه في األدب األندلسي ،دار العلم و اإليمان ط. 2010 ،1
 –15شلبي سعد اسماعيل :
 البيئة األندلسية وأثرها في الشعر  ،دار النهضة  ،مصر  ،القاهرة ،. 1679
 – 19عبد العزيز عتيق :
األدب العربي في األندلس  ،دار النهضة العربية  .بيروت  ،لبنان(دت) .
 – 19عبد المجيد الطويل :
 العروض والقوافي عند أبي العالء المعري  ،دار غريب جامعةالقاهرة –مصر . 2005
 –16عز الدين اسماعيل :
األسس الجمالية في النقد العربي  ،دار الفكر العربي 2009 –90عيسى خليل محسن :
أمراء الشعر األندلسي  ،دار الدولية لالستثمارات الثقافية القاهرة2009
مصر ،ط،1
– 91امحمد بن لخضر بن فورار :
الشعر األندلسي في ظل الدولة العامرية  ،دراسة موضوعية. 2006 ،
وفنية  ،دار العدى للطباعة والنشر ،عين مليلة
 – 92محمد الياسين .
 استيحاء التراث في الشعر األندلسي عصر الطوائفوالمرابطين  ،عالم الكتب الحديث  ،اربد األدرن . 2009 ،
محمد رضوان الداية . -91تاريخ النقد األدبي في األندلس  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت ،
ط. 1662 ، 2
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-99في األدب األندلسي  ،دار الفكر المعاصر  ،دمشق  ،سوريا
2000
– محمد شهاب العاني ,
 -95أثر القرآن في الشعر العربي الحديث  ،من الفتح حتى
سقوط الخالفة  ،بغداد  ،ط. 2002 ، 1
 -99الشعر السياسي األندلسي في عصر ملوك الطوائف  ،ط2
2005
 –97محمد صبحي أبو حسين .
 صورة المرأة في األدب األندلسي في عصر الطوائفوالمرابطين ،
عالم الكتب الحديث  ،اربد ،ألردن  ،ط. 2005 ، 2
 –99محمد عبد المنعم خفاجي :
األصول الفنية للشعر العربي  ،دار الجيل  ،ط 1662 ، 1م –96محمد عويد الطربولي :
 األعمى التطيلي شاعر عصر المرابطين ( دراسة موضوعية فنية )مكتبة
الثقافة الدينية  ،ط 2005 ، 1م .
 – 50محمد كامل الفقي :
 في األدب األندلسي ،دار الفكر العربي  ،مصر  ،القاهرة  ،ط،1–1675
 -51محمد مجيد السعيد :
 الشعر في عهد المرابطين و الموحدين باألندلس  ،دار الرايةعمان  ،األردن  ،ط 2009 ، 1م .
 – 52مصطفى السيوفي :
 تاريخ أدب األندلس  ،الدار الدولية لالستثمارات الثقافية  ،القاهرةمصر  ،ط 2009 ، 1م .
 –51مصطفى الشعكة :
األدب األندلسي ( موضوعات وفنونه ) دار العلم  ،مديرية دارالكتب  ،الموصل  1697 ،م .
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 –59مصطفى ناصيف :
دراسة األدب العربي ،دراسة األدب العربي  ،دار األندلس ،بيروت  ،ط 1691 1م.
 –55منجد مصطفى:
 االتجاه اإلسالمي في الشعر في عهد ملوك الطوائف و المرابطينمؤسسة الرسالة  ،بيروت  1692 ،م .
–59يوسف حسين بكار .
اتجاهات الغزل في القرن 02هـ  .دار المعارف  ،مصر ،القاهرة ،. 1671
 –90يوسف عيد .
 دفاتر أندلسية في الشعر والنشر و الحضارة واإلعالم  ،المؤسسةالحديثة للكتاب  ،طرابلس  ،لبنان 2009 ،
 –91صالح جرار .
قراءات في الشعر األندلسي  ،دار الميرة  ،عمان ( ،دت) . –26صالح فيصل .
 اشبيلية في القرن الخامس هجرية  ،دار الثقافة  ،بيروت  ،لبنان ،(دت) .
ثالثا :الرسائل و األطروحات الجامعية .
 –26ابن عبد الرحمان سهام  ،شعر ابن عمار األندلسي موضوعية وفنية ( ،رسالة
ماجستير )  ،قسم األدب العربي  ،كلمة اآلداب واللغات  ،جامعة بسكرة .6002 ،6002 ،
 –26خضراوي زينب  ،جماليات قصيدة المدح في شعر األعمى التطيلي  ( ،رسالة
ماجستير ) قسم األدب العربي  ،كلية اآلداب واللغات جامعة بسكرة  6002 ، 6002م
 –26شاكر لقمان  ،شعر الملوك في األندلس  ،القرن 6هـ  ،رسالة ماجستير  ،قسم اللغة
العربية اآلداب و العلوم اإلنسانية  ،جامعة الحاج لخضر باتنة 6002 . 6002
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رابعا  :المجالت والدوريات .
 –22مصطفى زيور  ،مجلة الفكر العربي المعاصر  ،العدد 1نيسان  ، 1220 ،دار
النهضة بيروت
خامسا  :المواقع اإللكترونية .
– 22

، www.googl.comرثاء المرأة في شعر األعمى التطيلي لـ  :عيد عبد

الصادق بدري .
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ملخـــــص
 فقد،يعد عصر المرابطين من أهم العصور التي تأثر بها األعمى التطيلي
كانت هناك دوافع دعت الشاعر إلى نظم شعر المديح في الديوان الذي احتل
 ورثاء وغزل ووصف،الصدارة فانظم فيه أهم األغراض التقليدية للشعر من مدح
 وشاعرنا التطيلي عاش،فأخذ منه الكثير في أشعاره وهو يمثل الموضوع الرئيسي
 ف ارح يمده الحكام،حياته يبيع شعره ويتكسب بواسطته مما دفعه إلى فقدان بصره
 غير، ومن هنا جاءت لغة األعمى التطيلي لغة أدبية رفيعة،واألمراء المرابطين
...غريبة واضحة
RESUME
L’ère almoravide est considère comme la plus importante
ère, qui a influencé le poète AL-AMA ALTUTILI, c’est la raison quia
poussé le poète a vérifier des poèmes à la boulange a son recueil, ce
dernier qui été au premier rang la que organisé a lui les plus important
affaires traditionnels de la poésie de troubadour et pathétique et amour
et description beaucoup des poètes se sont inspirés de ce recueil est
cela notre principal sujet et notre poète a veau vend ses poésies et
faire de l’argent par lui qui a causé de perdre sa vue, c’est pour sa fait
le louange des gouverneurs et princes almoravide pour cela la langue
du AL-AMA ALTUTILI une haute langue littéraire est très claire et
comme de tous

ﻣﻠﺧص اﻟﻣذ رة:
ﺎن اﻟﺷﻌر ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس اﻷﻛﺛر ذﯾوﻋﺎ ﻣن أ

ﺟﻧس أدﺑﻲ آﺧر ،ﻷﻧﻪ

ﺎن ﻣﺛﻞ أﻫم ﻣظﺎﻫر اﻟﺣ ﺎة اﻟﻌﻘﻠ ﺔ اﻟﻌر ﺔ ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس ،ﻓﺎﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ –ﺷﻌرﻩ
وﻧﺛرﻩ-واﺣد ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣ ﺎدﯾن اﻟ ﺎرزة ﻓﻲ اﺳﺗﻧطﺎق اﻟﺗراث اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻋﺎﻣﺔ  ،ﻣﺎ ﻋﺎﻟﺞ
ﺷﻌراء اﻷﻧدﻟس ﻣﺧﺗﻠﻒ أﻏراض اﻟﺷﻌر ﻓﺗﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻣد ﺢ؛ﻻن
اﻟﻣد ﺢ ﺗﺟرﺔ إﻧﺳﺎﻧ ﺔ ﻌﺑّر ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﻋن ﺟوﻫر اﻹﻧﺳﺎن،ﻓﯾﺟﺳد ﻫﻣوﻣﻪ
وآﻣﺎﻟﻪ و ﻣﺧﺎوﻓﻪ و طﻣوﺣﺎﺗﻪ و ﻣوﻗﻔﻪ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺣ ﺎة ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ و اﻟﺣ ﺎة
،ﺑﯾد أن اﻷﻣر ﯾﺗﻔﺎوت ﻣن ﺷﺎﻋر ﻵﺧر ﺗ ﻌﺎ ﻟرﺻﯾد ﺗﺟرﺗﻪ اﻟﻣدﺣ ﺔ ﻣن اﻟﺗوﺗر اﻟﻼزم
ﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻹﺑداع ،ﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ أن ﺗﺟرﺔ اﻟﻣد ﺢ ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﺎﻋث ﺣرك واﻣن
اﻟرﻏ ﺎت و اﻟﻣﯾول ﺗﺧﺗﻠﻒ ﻋن اﻟﻘﺻﯾدة ﻣن ﺣﯾث ﻫﻲ ﺑﻧ ﺔ ﻟﻐو ﺔ ﻟﻬﺎ ﺧﺻﺎﺋﺻﻬﺎ
اﻟﺟﻣﺎﻟ ﺔ  ،ﻣﺎ ﯾﻧ ﻐﻲ ان ﺗﻛون ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺎﯾ ﺳﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻼﺋم طﺑ ﻌﺗﻬﺎ .
ﻟذا ﺟﺎء ﻣوﺿوع ﺣﺛﻧﺎ ﻌﻧوان ﻓن اﻟﻣد ﺢ ﻓﻲ ﺷﻌر اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗطﯾﻠﻲ دراﺳﺔ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣوﺿوﻋﺎت ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻣد ﺢ ﻐ ﺔ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﺟواﻧب اﻹﺑداع اﻷدﺑﻲ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ،
وﺄ

ﺣث ﯾﻧطﻠ ﻣن إﺷ ﺎﻟ ﺔ ﺣث ﻟﻬﺎ ﻋن إﺟﺎ ﺔ ﻟ ون ذﻟك ﻣﺎدة اﻟ ﺣث وﻋﻣﺎدﻩ

ﺎن ﻻﺑد أن ﻧﻧطﻠ ﻣن ﺳؤال :ﻋﻠﻰ أ أﺳﺎس وﻋﻠﻰ أ ﻣﻧطﻠ ﻧﺧﺗﺎر اﻟﻧﻣﺎذج ﻣن
ﻗﺻﺎﺋد اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗطﯾﻠﻲ؟ وﻟﻺﺟﺎ ﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻹﺷ ﺎﻟ ﺔ ﻓﻣﻧﺎ ﺑوﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﺎﻟ ﺔ:
ﻓ ﻌد ﻣﻘدﻣﺔ اﻟ ﺣث اﻓﺗﺗﺣﻧﺎ اﻟدراﺳﺔ ﻣدﺧﻞ ﻋﺎم ﺗﻧﺎوﻟﻧﺎ ﻓ ﻪ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺷﺎﻋر
ﻣن اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ و اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ واﻟﻔ رﺔ وﺣ ﺎﺗﻪ،اﻟذ

ﯾﻧﺳب إﻟﻰ ﻗﺑﯾﻠﺔ ﻗ س،

إو ﻟﻰ اﻟﺑﻠد ﻓ ﻘﺎل اﻟﺗطﯾﻠﻲ ،ﻧﺳ ﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾﻧﺔ )ﺗطﯾﻠﻪ  (Tudelaﻓﺗﺿن اﻟﻣﺻﺎدر ﺑﺈﯾراد
أ ﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠ ﺑﺗﺎرﺦ وﻣ ﺎن ﻣوﻟد اﻟﺗطﯾﻠﻲ :أﻣﺎ وﻓﺎﺗﻪ ﻓﺈن اﻟﺻدﻓﻲ

ﺎد ﯾﻧﻔرد

ﺑﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 525ه1131 /م ﻓ ﻌض اﻟﻣراﺟﻊ ﺗؤ د أﻧﻪ ﻣﺎت ﺷﺎ ﺎ.
ﻟذا ﺑرزت ﻣ ﺎﻧﺗﻪ وﺷﺎح ﺑﯾر ﻓﻲ أﻛﺛر ﻣن ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺟﻣﻌﺗﻪ ﺎﻟﻣﺷﺎﻫﯾر
وﺷﺎﺣﻲ ﻋﺻرﻩ ،وﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﺑن ﻘﻲ ،وﻗدرو ﺟﻣﺎﻋﺔ ﻣن اﻟوﺷﺎﺣﯾﯾن اﺟﺗﻣﻌوا ﻓﻲ ﻣﺟﻠس
اﺷﺑﯾﻠ ﺔ

ﻣﺎ ﻫو ﻣﻌﻠوم ﻣن دﯾوان اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗطﯾﻠﻲ أن ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻣد ﺢ ﺎﻧت ﻣن ﺑﯾن وأﻫم
اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ اﺗﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ وﻋﺎﻟﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوﺻﻪ ،ﻓﻘد ازدﻫر ﻫذا اﻟﻐرض ﻓﻲ ﻋﺻر
اﻟﻣ ار طﯾن واﻟﻣوﺣدﯾن وﻣن ﻫﻧﺎ ﺗطرﻗﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺗﺣت ﻋﻧوان ﻣوﺿوﻋﺎت
اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣدﺣ ﺔ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻣد ﺢ ﺎﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺧر ﻟد اﻟﺷﺎﻋر.
ﻣﺎ ﻘﻒ اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣداﺣﻲ اﻟﻣ ار طﯾن ،ﻓﻲ اﻟﻘرن اﻟﺧﺎﻣس اﻟﻬﺟر ﻓﻠﻪ
ﻋدد ﺑﯾر ﻣن ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻣد ﺢ ،ﻗﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ رﺟﺎل ﻋﺻر ﻣن اﻟﻣ ار طﯾن اﻷﻧدﻟﺳﯾﯾن اﻟذ

ﺎن

ﻣوﺟﻬﺎ اﻟﻲ اﻻﻣراء و اﻟﺧﻠﻔﺎء و اﻟﺣ ﺎم  ،ﻷﻧﻪ ﺎن ﻓﻲ ﻋﻬد ﻋﻠﻲ ﺑن ﯾوﺳﻒ ﺑن ﺗﺎﺷﻔﯾن
أﻣﯾر اﻟﻣ ار طﯾن ،ﻓﻣﺛﻞ ﻫذا اﻟﻐرض اﺣﺗﻞ اﻟﺻدارة ﻓﻲ دﯾوان ﺷﺎﻋرﻧﺎ ،ﻓﻣد ﺣﻪ اﺗﺧذﻩ
وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻛﺳب ﺑﺧﺎﺻﺔ وﺳﺎدة اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻻﺳ ﻣﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء واﻟﻘﺿﺎة ﻣﻧﻬم ،ﻓ ﺎن اﻟﺗطﯾﻠﻲ
داﺋﻣﺎ ﯾﻬدف إﻟﻰ اﺳﺗرﺿﺎء اﻟﻣﻣدوح ﻓﺟﺎءت أﺷﻌﺎر اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻓﻲ أﻣﺎد ﺣﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ ﺻور
ﺗﻠك اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺗﻲ اﺗﺳم ﺑﻬﺎ اﻟﻣ ار طون ،وﺟﻌﻠوا ﻣﻧﻬﺎ )ﺻﻔﺎت ﺛورﺔ ﺻﺣ ﺣﺔ ﻻ ﺗﻌرف
اﻟﻔﺗور أو اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أو اﻟﺗﻧﺎزل( ﻟذا ﯾﻧ ﻐﻲ أن

ون ﺷﺎﻋرﻧﺎ اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣدح

اﻟﺣ ﺎم واﻷﻣراء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺧﺗﺎرﻩ ﻣﻣﺎ ﻧﺎﺳب ﺣﺳن اﻟرو ﺔ وﺳرﻋﺔ اﻟﺧﺎطر ﺎﻟﺻواب وﺷدة
اﻟﺣزم ،وﻗﻠﺔ اﻟﻐﻔﻠﺔ.
و ﺎﻧت ﻫﻧﺎك دواﻓﻊ دﻋت اﻟﺷﺎﻋر إﻟﻰ ﻧظم ﺷﻌر اﻟﻣد ﺢ واﻹﻛﺛﺎر ﻣﻧﻪ ،ﻓﻘد أﺧذ
ﻧﺳ ﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ أﺷﻌﺎرﻩ ،ﻓﻬو ﻣﻣﺛﻞ اﻟﻣوﺿوع اﻟرﺋ ﺳﻲ ﻟدﯾوان اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗطﯾﻠﻲ ،و ﺗراوح
أﺳﻠوب اﻟﻣدح ﺑﯾن اﻟﺟزاﻟﺔ واﻟﺳﻬوﻟﺔ ،واﻟﻔﺧﺎﻣﺔ واﻟدﻗﺔ ،وﻓﻘﺎ ﻟطﺑ ﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ،
وﻟﻛﻧﻪ ﺑوﺟﻪ ﻋﺎم ﻣﯾﻞ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻧ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎرة واﻟﺻ ﺎﻏﺔ ﻟذﻟك ﻣزﺞ اﻟﺷﺎﻋر اﻟﻣدح ﺎﻟﻐزل،
واﻟرﺛﺎء ،واﻟوﺻﻒ.
اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻣﺗ ﻌﺔ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻓﺗﺎرة ﺣزﻧﻪ وﻓرطﻪ ﻟ ﻌﻣﻞ رﻏ ﺔ وﻻ رﻫ ﺔ،
ﱡ
ﻓﺟﺎءت ﻣراﺛﻲ
وﺗﺎرة ﻌدد أوﺻﺎف اﻟﻔﻘﯾد و ذ ر ﻣﺎ أﺣدﺛﻪ ﻣن ﻫول وأﻟم و ﻣﺎ أﺑدع ﻓﻲ ﻗﺻﯾدة رﺛﻲ ﻓﯾﻬﺎ
زوﺟﺗﻪ آﻣﻧﺔ.

وﻓﻲ ﺛﯾر ﻣن اﻷﺣ ﺎن ﺄﺗﻲ اﻟﻣدح ﻣﻠﻔوﻓﺎ ﺎﻟﻐزل واﺳﺗﺣﺎل اﻟوﺷﺎح إﻟﻰ
ﻋﺎﺷ

ﯾﺗﻐزل ﻓﻲ ﻣﻣدوﺣﻪ اﻟﻣﻌﺷوق ﻏزﻻ ﻣدﺣ ﺎ ،ﻓﺧﻠﻊ ﺑذﻟك ﺷﻌرﻩ ﺛو ﺎ ﻟط ﻔﺎ،

وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎ ﻌﺎ ﻟط ﻔﺎ وأﺿﻔﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ طﺎ ﻌﺎ طرﻘﺎ وﺗﻠ س اﻟﻣدح ﺎﻟﻐزل ﺣﯾث ﻻ
ﺎد اﻟﻘﺎر ﻔرق ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ .وﻣن ﻫﻧﺎ ﻌد اﻟﻐزل ﻣن أﻛﺛر اﻷﻏراض اﻟﺷﻌرﺔ اﺗﺳﺎﻋﺎ ﻓﻲ
اﻷﻧدﻟس ،ﻓﻬو ﯾؤﻟﻒ ﻧﺳ ﺔ ﻋﺎﻟ ﺔ ﻣن اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ و ﺣﺿﻰ ﺄﻫﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ
وﺷﺎﻋرﻧﺎ ﻣن أوﻟﺋك اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن طرﻗوا إﻟﻰ اﻟﻐزل ،ﻓﺄﺑدﻋوا ﻓ ﻪ وأﺟﺎدوا ﺣﯾث أﻧﻪ
ﺻور ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻐزل ،ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺳﻬﺎب واﻟﺿﻌﻒ اﻟذﯾن ﺷﻌر ﺑﻬﻣﺎ ﯾوم ﻓراق اﻟﺣﺑﯾ ﺔ
ﻣﺷﯾ ار اﻟﻰ ﺗ ﺎدﻟﻬﻣﺎ اﻟﺣب واﻟﺣزن ﻣﻌﺎ ،وﻫذت ﻣﺎ ﯾؤ د اﻟﺗ ار

وﺻﻔﺎء اﻟطو ﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ

و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﯾﻧﻪ و ﺑﯾن اﻟﻣﻣدوح .
اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻗﻠ ﻼ ﻷن اﻟﻌﻣﻰ ﻗد ﺗرك أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ ﻫذا
ﱡ
ﻓﺟﺎء ﺷﻌر اﻟوﺻﻒ ﻋﻧد اﻷﻋﻣﻰ
اﻟﺟﺎﻧب ﻋﻧدﻩ –ﻓﺎﻟﻣدح ﻫو اﻟذ

اﺣﺗﻞ اﻟﺻدارة ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻷﺧر )ﺣﺳب

دﯾواﻧﻪ( .وﻻﺑد أن ﺣﺗﻞ وﺻﻒ اﻟطﺑ ﻌﺔ ﻣ ﺎﻧﺎ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﻓﺎﻟطﺑ ﻌﺔ اﻷﻧدﻟﺳ ﺔ اﻟﺗﻲ
ﻋﺎش ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺷﺎﻋر ﺗوﺣﻲ ﻟﻪ ﺎﻟﺟﻣﺎل واﻟطﺑ ﻌﺔ ﺎﻧت ﻣن أﻫم ﻣﺎ ﺟذب أﻧظﺎر اﻟﺷﻌراء
اﻟﺗطﯾﻠﻲ
ﱡ
اﻟوﺻﺎﻓﯾن ﺎﻷﻋﻣﻰ
ﺛم اﻧﺗﻘﻠﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﻔﺻﻞ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﻔﻧﻲ ﻟﻠﻘﺻﯾدة اﻟﻣدﺣ ﺔ وﻟﻠﺗطﯾﻠﻲ ﻗﺻﺎﺋد طو ﻠﺔ
ﻌﺿﻬﺎ ﯾﺗﺣ م إﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟرﻓ ﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘﺎد ﻣن ﺑراﻋﺔ وﻣﻘدﻣﺔ
وﻣوﺿوﻋﻲ رﺋ ﺳﻲ ﺛم اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ؛ ﻓ ﺎﻧت ﻣﻘدﻣﺔ ﻗﺻﯾدة اﻟﻣد ﺢ ﺟزءا ﻓﻌﺎﻻ ﻟد

اﻟﺷﺎﻋر

ﻓﻬﻧﺎك ﻣداﺋﺢ ﻟﻬﺎ ﻣﻘﻣﺎت ﻏزﻟ ﺔ وﻣداﺋﺢ ذات ﻣﻘدﻣﺎت ﻓﻲ ﻣوﺿﻊ اﻟوﺻﻒ ،ﻓﻘد ﺟﺎءت
اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻣن اﻟﺷﻌراء اﻟذﯾن ﺎن ﻟﻬم ﺗﺧﻠص رﺷﯾ
ﱡ
ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻪ اﻟرﺋ ﺳ ﺔ ﺳﻠ ﻣﺔ و

إذ ﯾﻧﺗﻘﻞ

ﺑﯾن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻗﺻﯾدﺗﻪ ﺣﻔﺔ وﻟطﺎﻓﺔ .ﻣﺎ ﺗ ﻌث اﻟﺧﺎﺗﻣﺔ أﻫﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺑﻧ ﺔ اﻟﻧص
اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﺗﻛﺎد ﺗﻛون ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﻗواﻟب
ﱡ
اﻟﺷﻌر  ،ﻓﻬﻲ آﺧر ﻣﺎ ﺗطرق أذن اﻟﺳﺎﻣﻊ ،وﺧواﺗ م
ﺟﺎﻫزة ﺻب اﻟﺷﺎﻋر ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧﻔﺳﻬﺎ واﻷﻟﻔﺎ

اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻣن ﺷﻌراء
ﱡ
ذاﺗﻬﺎ ،وﺷﺎﻋرﻧﺎ

اﻷﻧدﻟس ،اﻟذﯾن ﺗﺄﺛروا ﺑوﻓرة اﻟﺣﯾز ﻓﻲ ﻼدﻩ وﻧﻌوﻣﺔ اﻟﻌ ش ﺑﻬﺎ ﻓﻘد ط ﻌﻪ ﻋﻠﻰ ذﻟك اﻟرﻗﺔ
واﻟﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻠﻔ وﻣن ﻫﻧﺎ ﺎﻧت أﻟﻔﺎظﻪ وﻟﻐﺗﻪ ﺳﻬﻠﺔ ﻋذ ﺔ ،ﻻ ﻧر ﻓﯾﻬﺎ ﻋوﺟﺎ وﻻ ﺻﻼ ﺔ.
ﻌﺗﺑر اﺳﺗﻠﻬﺎم اﻟﻣوروث اﻟﺷﻌر  ،ﻗد ﻣﻪ وﻣﺣدﺛﻪ ،ظﺎﻫرة واﺿﺣﺔ ﻓﻲ ﺷﻌر
اﻟﺗطﯾﻠﻲ ،ﻏﯾر أن ذﻟك ﻻ ﻌﻧﻲ اﻻﺣﺗذاء واﻟﺗﻘﻠﯾد ﻣﻌﻧﺎﻫﺎ اﻟﻣﻌروف داﺋﻣﺎ ،ﺑﻞ ﯾدل
ﱡ
اﻷﻋﻣﻲ
أﺣ ﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏ ﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻫذا اﻟﻣوروث اﻟذ

ﻣﺛﻞ ﻋﻧﺻ ار أﺳﺎﺳ ﺎ ﻓﻲ ﺗﻛو ﻧﻬم،

و ون أﺣ ﺎﻧﺎ أﺧر ﺗﺄﺛ ار ﻻ ﺷﻌورﺎ ﻣﺣﻔوظﻬم اﻟﻐز ر ،وﻣﺎ ﺗرﺳب ﻓﻲ ﻧﻔوﺳﻬم ﻣن رواﺳب
اﻟﻣوروث اﻟﺷﻌر  ،اﻟذ ﺷ ﻞ ﺟزءا ﻣن ﺗﻛو ﻧﻬم ﺎﻋﺗ ﺎر "أن اﻷدب اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻟ س ﻣﺳﺗﻘﻼ
ﺑذاﺗﻪ ﻓﺣرص اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺎدة ﻣن ﻧ ﻊ اﻷدب اﻟﻌرﻲ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺗﻪ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ.
وﻻ ﻏر ﺎ وﻻ ﻌﯾدا ﻣﺎ ﺟﺎءت أﺳﺎﻟﯾ ﻪ ﺳﻬﻠﺔ ﻋذ ﺔ ،ﺄﺳﺎﻟﯾب اﻟﺷﻌر اﻷﻧدﻟﺳﻲ ﻋﻣﺔ،
إذ وﺻﻔت ﺎﻟرﻗﺔ ﻓﻲ اﻷﻟﻔﺎ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﻌددت اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟدﯾﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺎﻧت ﻣن
اﻟر ﺎﺋز اﻷﺳﺎﺳ ﺔ ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋدﻩ اﻟﻣدح و ﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﺳﺗدﻋﺎء ﺷﺧﺻ ﺔ اﻟرﺳول ﺻﻞ ﷲ ﻋﻠ ﻪ
وﺳﻠم ﻓﻲ ﻗﺻﺎﺋد اﻟﻧﺑو .
ﻓﺎﻟﺗطﯾﻠﻲ ﻗﺻﺎﺋدﻩ طو ﻠﺔ ﻌﺿﻬﺎ ﺣﺗﻛم اﻟﻰ اﻟﻧﺎﺣ ﺔ اﻟﻔﻧ ﺔ اﻟرﻓ ﻌﺔ اﻟﺗﻲ أﺷﺎر
إﻟﯾﻬﺎ اﻟﻧﻘﺎد ﻣن ﺑراﻋﺔ اﻻﺳﺗﻬﻼل ،واﻟﺗﺧﻠص اﻟﺣﺳن ،واﻟﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟطﯾ ﺔ و ﻌﺿﻬﺎ اﻵﺧر ﻗد ﻻ
ﺣﺗو

ﻞ ﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﺻﻞ
أر

اﻷﻋﻣﻰ اﻟﺗطﯾﻠﻲ أن ﻟﻛﻞ ﻏرض ﺷﻌر وزﻧﺎ ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻌﻪ ،ﻓﻘد

ﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد ﺣور ﻣﻌﻧ ﺔ ﻟﺻ ﺎﻏﺔ ﻌض اﻷﻏراض اﻟﺷﻌرﺔ ،ﻓﻧظم اﻷﻋﻣﻰ ﻗﺻﺎﺋدﻩ
ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣن اﻟ ﺣور ﻓﻬو ﻟم ﯾﺧﺻص وزﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ ﻟﻬذا اﻟﻐرض ،إذ ﺻﺎغ ﺷﻌرﻩ ﻣن ﻋﺷرة
ﺣور ﺷﻌرﺔ ،ﻓﻘد ﻧﺎل ﻏرض اﻟﻣد ﺢ ﺣﺻﺔ ﺑﯾرة ﻓﻲ دﯾواﻧﻪ ﺳواء ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ ﻋدد ﻗﺻﺎﺋدﻩ
أم ﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ اﻟ ﺣور اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ.
واﻟﻘﺎﻓ ﺔ ﺷﺄن اﻟوزن ﻓﻬﻲ ﺷر ﺔ اﻟوزن ﻓﻲ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﺷﻌر ﻓﻼﺑد أن
ﺗﻛون ﻗواﻓﻲ اﻟﺗطﯾﻠﻲ –ﺷﺄﻧﻪ ﺷﺄن اﻟﺷﻌراء اﻵﺧرن -ﻓﻠﻘد أدت اﻟﻘﺎﻓ ﺔ ﺄﺣد ﻋﻧﺎﺻر
اﻹ ﻘﺎع ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ وظ ﻔﺔ ﺣﯾو ﺔ ﻓﻲ ﺗﺷ ﯾﻞ اﻟﺻورة اﻟﻣوﺳ ﻘ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺻﯾدة وﻟﻘﺻﯾدة

اﻟﻣد ﺢ ﺧﺎﺻﺔ .و ﻣﺎ رأﯾﻧﺎ اﻷﻋﻣﻲ اﻟﺗطﯾﻠﻲ اﻟﺷﺎﻋر ـ ـ ـ ﻣن ﺧﻼل دﯾواﻧﻪ ﺗﻘط ﻌﻪ
اﻟﻣوﺳ ﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻧوال اﻟﺷﻌراء اﻟﻘداﻣﻰ ﺳواء ﺗﻌﻠ اﻷﻣر ﺎﻟوزن و اﻟﻘﺎﻓ ﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻣد
ﻓﯾﻬﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷوزان اﻟﻣﺻورة ) اﻟطو ﻞ ،اﻟﻛﺎﻣﻞ  ،اﻟ ﺳ
ﺗﻌد اﻟﻘﺎﻓ ﺔ ﻣ ﻣﻠﺔ ﻟﻠوزن ﻓﻲ إﺣداث اﻟﻧﻐم اﻟﺷﻌر

 ،اﻟﺳرﻊ  (.....ﻟذا

ﺎﻟوزن واﻟﻘﺎﻓ ﺔ ﺗﺗم وﺣدة اﻟﻧﻐم

وﺗﺣدث اﻟﻬزة اﻟﺷﻌرﺔ اﻟﻣرادة ﻣن اﻟﺷﺎﻋر ﻟﻧﻘﻞ ﺗﺟرﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻘﺎر واﻟﺳﺎﻣﻊ.
أﻣﺎ ﻋن اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻟﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ؛ ﻓﻬو اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟﺗﺎرﺧﻲ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻧﻬﺟﺎ أﺳﺎﺳﺎ
ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ ﻫذا اﻟ ﺣث ،ﻣﺎ اﺳﺗﻌﻧﺎ ﺎﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟوﺻﻔﻲ ﻐ ﺔ اﻟﻛﺷﻒ ﻋن ﻣوﺿوﻋﺎت
اﻟﻘﺻﯾدة اﻟﻣدﺣ ﺔ و ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﻬﺎ .
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗوﺻﻠﻧﺎ إﻟﻰ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﻧﻣ ن اﺳﺗﺧﻼﺻﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل
ﻓﺻول اﻟ ﺣث؛ وﻟﻌﻞ أﻫﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﺑرزﻩ اﻟﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣوﺟزة أن ﻋﺻر اﻟﻣ ار طﯾن ﻓﻲ اﻷﻧدﻟس
ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﺿطراب أوﺿﺎﻋﻪ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﺗﻧﺎﻓس واﻟﺗ ﺎﻏض
واﻟﺻراع ﻟذا ﺷﻬد ﻓﻲ اﻟﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺷﺎطﺎ أدﺑ ﺎ ﻣﻠﺣوظﺎ وﺳوﻗﺎ راﺋﺟﺔ ﻟﻠﻣد ﺢ ﺳﺎﻫم ﻓﯾﻬﺎ أﻣراء
اﻟﻣ ار طﯾن وﺣ ﺎﻣﻬﺎ.
ﻣﺎ ﻣ ن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻓﻲ ﻗوﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﻘدﻣﻧﺎ ﻪ:
أن ﺣ ﺎة اﻟﺗطﯾﻠﻲ ﺗﺑدوا ﻟﻧﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺷﻌرﻩ ،ﻣﻸ
اﻟذ

ﺄﻟوان اﻟﺣزن واﻟﻛﺂ ﺔ ،ﺑﯾد أن اﻟﻐﻣوض

ﺗﻧﻒ ﺳﯾرة ﺣ ﺎﺗﻪ ﺣﺎل دون اﻟﺗﻌرف إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﯾﻠﻬﺎ واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ ﻣﻧﻐﺻﺎﺗﻬﺎ وﻻ

ﺗ ﻘﻰ ﻌد ذﻟك إﻟﻰ إﺷﺎرات ﻋﺎﺑرة ﻓﻲ ﺷﻌرﻩ ﻧﺗﻠﻣس ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ أﺣ ﺎﻣﺎ ظﻧ ﻪ ﻻ ﯾؤ دﻫﺎ ﻏﯾر
اﻟﺣدث وﻻ ﯾﺑررﻫﺎ ﻏﯾر اﻟرﻏ ﺔ اﻟﺷدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺻورة ﺗﻘرﺑ ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺣ ﺎة
اﻟﻣﻌطﺎة.

