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  خــــــاتمة

  
دراس�ة  -ندلس�يار ا�عر اب�ن عّم�ّش� : س�وم بعن�وان المو لنا ونحن ننھي ھذا البح�ث  �بدّ      

والت�ي  ليھ�ا،إالنت�ائج الت�ي توص�لنا  ھ�م  مستعرض�ين أوقفة سريعة  ن نقف  أ -ةوفنيّ   ةموضوعيّ 

  :ھو آتٍ ما جزھا بون

ة جتماعّي�ة ا�ياس�يّ لى الحي�اة السّ اإ، وتطرقن� ،بدايته و نھايته حددنا عصر ملوك الطوائف  -1

ة دبّي����الحي���اة ا ة متردي���ة تب���اينة الت���ى س���ادت في���ه ،حي���ث كان���ت الحي���اة السياس���يّ دبّي����و ا

ف�ي العص�ور الت�ي يش�ھد ل�ه مث�ي8 ً ل�م ا وعمرانيادبيً ا وأشھد ھذا العصر رقيا فنيً  المزدھرة،إذ

  .سبقته

ل�ى ھ�زات قوي�ة ف�ي محط�ات مختلف�ة إ �س�تقرار ،حي�ث تع�رضاعر الم تعرف حياة الشّ   -2

خ�ر ى آلي�ه ،حّت�طموح�ا ف�ي الوص�ول إل�ى م�ا يص�بو إ ظ�لّ  ، وعلى الرغم من ذل�ك حياتهمن 

 .لحظة في حياته

على ت�وفير الش�روط المطلوب�ة ه إن  الش اعر خ8ل سعيه الدؤوب إلى تحقيق ذاته و تأكيد  -3 

ور التي تعيشھا  ف�ي مجتمعھ�ا ، للحفاظ على قوتھا و تفوقھا و رفض أشكال الضعف و القص

و بالتالي تأمين التعويض النفسي لما ينتابھا من قلق عل�ى مص�يرھا ، إنم�ا ك�ان يح�اول تق�ديم 

  .صورة عن مأساة اEنسان  الفقير في ا�ندلس

ئيس��ية ، أظھ��رت ع8ق��ة الّش��اعر بالح��اكم ث��ّم ترك��زت أش��عاره ف��ي ث��8ث موض��وعات ر -4

  .عد و وضحت أثر البيئة ا�نسانية و الطبيعية في شاعريّتهبالمرأة و عالمھا المؤلم المس

ف�ي طريق�ة ع8ج�ه لموض�وعاته ، و تع�رض ف�ي  برز الّش�اعر اب�ن عّم�ار مقل�ًدا للق�دامى  -5

  .ا�غلب لFغراض الّشعرية المعروفة في عھده 

بش�عره يس�ترزق م�ن عط�اء   اب�ن عّم�ار، فق�د ع�اش   كان شعره المدحي أكبر ا�غراض -6

  .ك و ا�مراء الممدوحين الملو

للم��رأة  وج��دناته المعھ��ودة ف��ي الّش��عر الق��ديم ، وتط��رق إل��ى الغ��زل بأنواع��ه و بموض��وعا -7

تمث�ل بالص�بابة ف�ي تص�وير اللوع�ة م�ع إلح�اح ف�ي  ور ج�رأة ،حضوراً في شعره بطريقة أكث
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خ��والج نفس��ه و ك��وامن قلب��ه و عاطفت��ه لترجم��ة  الحس��ّي اEغ��راء  ب��رزوص��ف المحاس��ن و

  .و لم يتعرض لجمالھا المعنوي مستعرة الملتھبة ال

وج��دنا معجم��ه الّش��عري يزخ��ر بألف��اظ الح��زن و ا�ل��م ت��ارة ،و ألف��اظ الطبيع��ة ا�ندلس��ية  -8

  .الخ8بة تارة أخرى

 ،ة ـق�و الر وحـوض�ـن الـي�ـة ،وبـجزالـكانت أشعاره غنية بألفاظ تراوحت بين اEيحاء وال -9

  .عر العربيمحاكيا في ذلك من سبقه من فحول الشّ 

ده ، ـعن� عّددت ـو ت�.ةة و بيئّي�ة و تراثّي�ستعان في رسم صوره الّشعرية بمص�ادر قرآنّي�ا -10

ئة ، و ق�درة ـال البي�ـن جم�ـن�ابع م� فكانت تقليدية في مناس�بات ووجداني�ة ف�ي أخ�رى ،و ذل�ك 

  .الّشاعر الخيالية

عم بھا شعرهتأثر ببعض ا�لفاظ و ال -11   .عبارات القرآنية فط 

و حور، ـب� )10(شرةـي ع�ـھا ف�ـاستخدم بح�ور الخلي�ل المعروف�ة، و تمرك�ز اس�تخدامه ل� -12

   .الّتي ساھمت بتنوعھا في إبراز مواقف الّشاعر و انفعا�ته 

��ار ـھا ف��ي ش��ـوردت القافي��ة بنوعي�� -13 و م��ال نح��و القافي��ة  -المقي��دة و المطلق��ة-عر اب��ن عم 

م��ن حي��ث موافق��ة رويھ��ا  ه فك��ار� أكث��ر م8ئم��ة ل��روح ال��ّنص و ع��رض و رآھ��ا ،لق��ة المط

 ّشاعر و درايت�ه ـال� عرفةـلحركات الفتح و الكسر و الضم م�ن القافي�ة المقي�دة ، مم�ا ينبئن�ا  بم�

  .و إجادته له بعلم العروض

ا إن ال��ّروي و الوص��ل منح��ا مس��احات ص��وتية معتب��رة ،أم��ا ال��ّردف و التأس��يس فنوع��-14

  .القوافي و شك8 إيقاعات متميزة 

أظھ���ر اس���تعماله ال���واعي لمكون���ات ھ���ذه  وج���دنا أّن للّش���اعر إيق���اع داخل���ي مط���رب،  -15

��،ترص��يع و تكرارتّص��ريع و  الخصيص��ة  م��ن َرت اEيح��اءات و دل��ت عل��ى امت8ك��ه أذًن��ا فج 

  .موسيقية خبرت سحر اللّغة العربية 

البح��ث ف��ي الت��راث ا�دب��ي ا�ندلس��ي ممت��ع عل��ى ن إ: وف��ي نھاي��ة المط��اف يمك��ن الق��ول     

ح و ھذا Eن  الّدارس فيه � ُيحرم ا�ستفادة من�ه ، فحيثم�ا ي�يمْم الباح�ث و جھت�ه يل� صعوبته ،

، فم�ا زال للب�احثين  افتح له أبواب العلم ما ل�م يكتش�فه س�لفً يله من عظيم النتائج ما يبھره ، و 

  .سرارھا في ھذا التراث الثرU جوانب كثيرة يمكنھم دراستھا و معرفة أ
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ب��ذلت  م��ن العي��وب و المآخ��ذ و لك��ن حس��بي أنن��ي أخي��راً � أزع��م أن ھ��ذا العم��ل ب��ريء و    

أخلص��ت الني��ة و أض��فت لبن��ة جدي��دة ف��ي ص��رح مكتب��ة الدراس��ات ا�ندلس��ية ، ف��إن  الجھ��د و

 Xو لي Y التوفيق فاتتني الغاية فلم يفتني شرف السعي إليھا ،  و.    


