
 �������� 	   	                                 
������ ������� � ��� 

 26

  
  :ـدــھيـتم

فض��ائه و ار ا�دب��ي بوج��ه ع��ام ،ع��الم اب��ن عّم�� ارس و ھ��و يح��اول ول��وج يحت��اج ال��دّ 

؟  تهه ، و يكتشف غ�وامض شخص�يـونات نفسنلي مكعري على وجه الخصوص أن يستجالشّ 

ق�د  ع مراح�ل حيات�ه الت�ي ك�ان لھ�ا انعك�اس كبي�ر عل�ى ش�عره ال�ذيذلك إ2 بتتبّ  ى لهو لن يتأتّ 

  . ة و عناصر ثقافية مختلفة ة خاصّ ـة و بيئيئة اجتماعيّ ـة ، و تنشوراثيّ خ>صة عوامل يمثل 

خي�ر ھ�ا تك�ون اعر لعلّ ذا الشّ ـبعض الومضات من حياة ھ ھو ما يدفعنا إلى أن نورد و

كش�ف ع�ن موھبت�ه ا�دبي�ة المتمي�زة ،و تني�ر بع�ض الزواي�ا المظلم�ة الّت�ي ظلّ�ت ف�ي ال معين 

ث ـ2س�تغراب ، حي�و  خص�يات المثي�رة للفض�ول  م�ن الشّ  بع�ّدھا  ارن عمّ ابتكتنف شخصّية 

 بس يس�رب>ن ه ف�ي حيات�ه و بع�د ممات�ه ، و الغم�وض و اللّ�سوء الحظ و الب�ؤس يطاردان� ظلّ 

، ت�ه تثي�ر الدھش�ة و ت�دعو إل�ى العج�بجوانب حياته من مي>ده إلى وفاته ، و متناقض�ات حيا

داثھا ـج��ل بك��ل مراحلھ��ا وأح��ا الرّ ذـن خ>ل��ه حي��اة ھ��ـد مص��طلحا يمك��ن أن نص��ف م��ـو2 نج��

ام ـارخ بخص�وص ا�حك�ن�اقض الّص�ؤدي إل�ى التّ ـالغنية ، أفضل من مص�طلح ا2خ�ت>ف الم�

  :ا من مظاھر ھذا ا2خت>ف بقليل من التفصيل المتعلقة به ، و سنرى بعضً 

  :اعر الّشـ – 1

  :ه ــه و نسبــاسم -1-1

 " ارأب�و بك�ر ب�ن عّم�"  –باس�م –يم�ة ورد ذكر شاعرنا في كثير م�ن المص�ادر القد     
)1(

 .

 ريار الّمھ�ار بن الحسين بن عّم�د بن عمّ محمّ " ا�خرى باسم  كما ورد في بعض المصادر

                                                 
النعمان عبد المتعال القاضي : تحقيق . رايات المّبرزين و غايات الممّيزين . ابن سعيد ا�ندلسي  -: انظر  – )1(

  . 55ص . 1973.  4ط . القاھرة . مصر . لجنة إحياء التراث اLس>مي . 
 . 148ص :  1ج.   سأھل ا�ندلبغية الملتمس في تاريخ رجال : الضبي  -
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 "
)1(

"ارار بن الحسين بن عمّ د بن عمّ محمّ " بذكر اسم  بار�ابن ارد ـ، و انف  
)2(

و كنيت�ه ،   

 " أبو بكر" 
)3(

 .  

  

الخاص��ة أش��د م��ا يك��ون التك��تم ، فل��م يتع��رض ف��ي ار متكتم��ا عل��ى حيات��ه ك��ان اب��ن عّم��

ه أو ظ��روف نش��أته و أس��رته ، إ2 م��ا ـأص��له أو نسب�� إل��ىد ـش��عره 2 م��ن قري��ب و2 م��ن بعي��

)4(اعر نفسه في قصيدة قالھا في المعتضد بن عباد ، منھا قوله ه الشّ ـصرح ب
 :  

  

  .ى و َتؤوبُ غـَ◌َ ي الوَ فِ  بأْعِ'م َنْصرٍ       ي ُرهُ ِمْن َمْھرة َالَخْيلُ َترتمَ َستْنص

  

الغرب��ة الت��ي  آ2م   ل��ه المعتم��د يمدح��ه و يش��كو إل��ىأو كم��ا ج��اء ف��ي قص��يدة أخ��رى أرس��لھا 

)5(المعتضد بن عباد قوله  يعانيھا بعد أن فرق بينھما أبوه
 :  

  

  .و ألَقْت بِِه ا4قَداُر بين أَعاِجمِ     َى ب'د أَعاربٍ َو َما حالٌ َمْن َخلّ 

  

و ھ��و قص ، النّ ب��بالخج��ل أو  هلش��عور ريح اب��ن عّم��ار بنس��به ع��دم تص�� ق��د يع��ود  و

اة ـج�ل ثق�أن تس�تغل ھ�ذه النقط�ة ض�ده ؛ و يخش�ف ل�ى المناص�ب عذي أراد بلوغ أـالطموح ال

  لم يشيروا  المراكشي بسام و ابن خاقان و عبد الواحد كابنالمؤرخين ا�ندلسيين 

  

 اعر ، و عنوا بأخبارهعن الشّ ھذا النسب رغم أنھم أطنبوا في الحديث  إلى اأيضً  مھ
)1(

 .  

                                                 
خر عصر ملوك آا�دب في المغرب و ا�ندلس منذ الفتح إلى " تاريخ ا�دب العربي . عمر فروخ : انظر  – )1(

موسوعة . س يو محمد العر.  638ص :  4ج.  1984.  2ط.لبنان .بيروت . دار العلم للم>يين " . الطوائف 
 . 237ص.  2005.  1ط.لبنان . بيروت  .دار اليوسف . شعراء العصر ا�ندلسي 

حققه و علق على . الحلّة الّسيراء . د بن عبد R بن أبي بكر القضاعي ابن اSّبار أبو عبد R محمّ : انظر  -  )2(
 . 131ص :  2ج.  1985.  2ط. القاھرة . دار المعارف . حسين مؤنس : حواشيه 

الدار . إحسان عباس : تحقيق . ذخيرة في محاسن أھل الجزيرة ال. أبو الحسن علي بن بسام : أنظر  -  )3(
د المقري و أحمد بن محمّ .  413ص  :المجلد ا�ول . القسم الثاني .  1981. تونس . ليبيا . العربية للكتاب 

إحسان : تحقيق . نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب . التلمساني 
. و أبو العباس شمس الدين أحمد أبي بكر بن خلكان . 297: 1ج.)ت.د(.لبنان . بيروت . دار صادر  .عباس 

ص : 4ج.  1977. لبنان . بيروت . دار صادر .إحسان عباس : تحقيق . وفيات ا�عيان و أنباء أبناء الزمان 
426 . 

 . 26ص.  2001.  1ط. لمغرب ا. مطبعة شمس . د بن عّمار ا�ندلسي شعر محمّ .مصطفى الغديري  – )4(
 .  101ص . المصدر نفسه  .مصطفى الغديري – )5(
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أن�ه «: ال ـ، حيث ق ار، نسب ابن عمّ  ابه نفح الّطيبي كتـفي حين أن المقري أورد ف  

 »ھرة بن حيدان ابن عمروا بن الحالف ب�ن قض�اعةـقبيلة م إلىينسب 
)2(

مھ�رة ف�رع م�ن و،  

)3(قضاعة ، و ھ�ي قبيل�ة عربي�ة ذات أص�ل يمن�ي 
قبيل�ة كبي�رة «  أنھ�ا ر اب�ن خلك�انـذك�، و  

 »خلق كثير  إليھاينسب 
)4(

 ، س�بعاء ھذا النّ ك في ادّ الذي شكّ  ، و ھذا ما نفاه ص>ح خالص 

ف�ي  إليھ�ا ا2نتس�ابن كثير من الناس قد ادع�وا إ «: قائ> –مھرة  – إليھاوفي صحة انتمائه 

 »ا�ندلس آنذاك
)5(

 .  

ار ا�ندلس�ي ھ�و د ب�ن عّم�و لع�ل محّم�. ار يك في نسب ابن عّم�مما سبق يتضح التشكّ   

  .الذي عرف به ، و بذلك يتفق ص>ح خالص مع غيره من المؤرخين  ا2سم

  

  :ه ــاتـده و حيـولـم -1-2

) م 1031( ھ��ـ  422ار س��نة د ب��ن عّم��ول��د أب��و بك��ر محّم��  
)6(

أو ( بوس رية ش��نّ ـبق�� 

)7(ب لْ الصغيرة قرب مدينة شِ ) شنتبوس أو شنبوش 
لم يك�ن لھ�ا من أسرة متواضعة مغمورة  

ك�ان اب�ن « :ش�أن ؛ و يؤك�د ص�احب المعج�ب ذال�ك و يعم�م وض�اعة نس�به يق�ول في الظھور

، و2  ف��ي الرياس�ة ف��ي ق��ديم ال�دھر و2 حديث��ه ح��ظّ  �س�>فهه و2 ـام��ل البي�ت ل��يس ل��ار خعّم�

  » منھم بھا أحد كرَ ُذُ◌◌ِ 
)1(

.  

                                                                                                                                                         
.  1957. بغداد . مطبعة الھدى  –دراسة أدبية و تاريخية  –د بن عّمار ا�ندلسي محمّ . ص>ح خالص  – )1(

 . 19ص
لسان الدين بن  نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا. د المقري التلمساني أحمد بن محمّ  – )2(

 . 297:  1ج. الخطيب 
ص :  5ج.  1957 .بيروت.  للطباعة و النشر دار صادر. معجم البلدان . الرومي ياقوت الحموي : انظر  – )3(

243. 
 . 428 ص:ج . وفيات ا�عيان و أنباء أبناء الزمان . أبو العباس شمس الدين احمد أبي بكر بن خلكان  – )4(
 . 19ص  –دراسة أدبية و تاريخية  –د بن عّمار ا�ندلسي حمّ م. ص>ح خالص  – )5(
 . 425ص :  4ج. وفيات ا�عيان و أنباء ھذا الزمان. أبو العباس شمس الدين أحمد أبي بكر بن خلكان  – )6(
و ھي مدينة صغيرة " . silves" غربي قرطبة ، و يطلق عليھا  مدينة بغربي ا�ندلس و ھي: ب لْ ِش◌ِ  – )7(

موجزا لتاريخھا في العصور : انظر .   Algarve" الغرب " لًيا بجنوب البرتغال ، تابعة لمديرية توجد حا
وياقوت  .443ص:  4ج.  1976.  1ط. بيروت . دائرة المعارف اLس>مية . بطرس البستاني . اLس>مية في 

  . 357ص :  3ج. معجم البلدان . الحموي 
ص>ح الدين : شرحه و اعتني به . المعجب في تلخيص أخبار المغرب .  د عبد الواحد المراكشيأبي محمّ  – )1(

 . 88ص. م  2006 -ھـ  1426.  1ط.بيروت . صيدا . المكتبة العصرية . الھواري 
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كرھ��ا ف��ي قص��يدة كم��ا ورد ذ –بالتص��غير  –"  ميس��ةشُ " أو "  شمس��ة" و كان��ت أم��ه تس��مى 

 عد أن ساءت الع>قة بينھما ، يقولار بعمّ  بابنالمعتمد بن عباد يعرض فيھا 
)2(

  :  

  

  .َدارـِك َطَوارق ا4قـِه إليـفِي     َصتْ ْصر َكيَف َتَخلّ اك القـَ ذَ  َيا َشْمسُ 

  

 تدعى شمس مصغرة ، واركانت والدة ابن عمّ  )يا شمس ذاك القصر :(و قوله 
)3(

.  

و ترع�رع  ،بھ�ا ف�ي طفولت�ه حي�ث نش�أ" بلْ ِش�" ل�ى مدين�ة ار مع أسرته إفد ابن عمّ  و

مدين�ة الت�ي كان�ت اب ، و تعل�م عل�ى ش�يوخ العربي�ة ف�ي ھ�ذه الّت�وتلقى دراسته ا�ول�ى ف�ي الكُ 

)4(عري في جميع أرجائھا ق بشذا اLبداع الشّ تعب
اج يوس�ف ب�ن و أخذ على أمثال أبي الحجّ  ، 

 ش��يءعرية ، عل��ى قرطب��ة ، و ھن�اك اس��تيقظت ملكت��ه الّش� ل��ىإل ـا�عل�م الش��نتمري ، ث��م رح�

)5(غير قليل من ضنك العيش و بؤسه ، فتأدب بھا 
  .  

ّ و لم " بلْ ِش�"  إل�ىعاد  علت كتابتهو ه،رـشع، و تفّتق ةـوم العربيـي علـدة فـه العـت لـا اكتملـ

)6(اء ـه العطـن يمنحـح فيمـول المدائـل يقـاه ، و جعـمرابع صب
ه ـة عيش�ـد لقم�ـل سـأجمن  ، 

عراء ر ومتذوقي��ه ، و ھ��ي تع��ج بالّش��ـع��م��اة الشّ اش��بيلية عاص��مة بن��ي عب��اد حُ إد ـقص�� م] ـث�� ؛

)7(دون أبي الوليد بن زيال ـمن أمث - آنذاك -الفطاحل 
 ،  

 د بن عبد البرو أبي محمّ 
)1(

)2(بن حصن ا�شبيلي  و علي،  
عتض�د ب�ن عب�اد ، وابن�ه ، و الم 

   .عراء م من الشّ ، و غيرھ المعتمد

                                                 
دار بو س>مة للطباعة و النشر و التوزيع .ديوان المعتمد بن عباد ا2شبيلي . محّمد رضا الحبيب السويسي  – )2(
 .142ص .1975. تونس.
 .157ص : 2ج .الحلة السيراء . أبو عبد R محّمد بن عبد R القضاعي بن ا�بار  – )3(
دار المعارف . شوقي ضيف : تحقيق  .الُمغرب في َحلَى المغرب . علي بن موسى ابن سعيد ا�ندلسي  – )4(
 .394 - 380ص :  1ج.  1993.  4 ط. مصر .
 . 88ص . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . راكشي د عبد الواحد المأبي محمّ : انظر  – )5(
بور . مكتبة الثقافة الدينية . حسين مؤنس : نقله عن اLسبانية . تاريخ الفكر ا�ندلسي . أنخل جنثالث بالنثيا  – )6(

 . 89ص . 1955. القاھرة . سعيد 
زيدون المخزومي ا�ندلسي القرطبي  ھو أبو الوليد أحمد بن عبد R بن غالب بن: أبي الوليد بن زيدون  - )7(

ھـ  441برع أدبه ثّم انتقل عن قرطبة إلى اشبيلية سنة . اعر المشھور ، كان من أبناء وجوه الفقھاء بقرطبة الشّ 
. جذوة المقتبس تاريخ علماء ا�ندلس . أبو عبد R بن نصر الحميدي : انظر . ھـ  463إلى أن توفي فيھا سنة 

. و الفتح بن خاقان .  121ص .  1983.  2ط. لبنان . بيروت . دار الكتاب اللبناني . �بياري إبراھيم ا: تحقيق 
.  1966. تونس . المكتبة  العتيقة . محمد العنابي : قدم  له و وضع  فھارسه . ق>ئد العقيان في محاسن ا�عيان 

 . 209ص 
 .21ص.ھذا البحث : انظر  – )1(
 .22ص . ھذا البحث : انظر  – )2(
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فيھ�ا  ن موقع�اً ومكان�ةً ـار أن يبحث عابن عمّ  اد ، حاولـاشبيلية عاصمة بني عبإفي و

رم ـالك�÷ دلس راح�ة ف�يـكھا الذي كان أن�دى مل�وك ا�ن�لِ ، بعد أن سمع ا�خبار المثيرة عن مَ 

"  ال��وفيرالجزي��ل ، و العط��اء 
)3(

دح ـو أخب��اره ، فأق��دم عل��ى م�� م��آثرهلم��ن يمدح��ه و يخل��د  

وس المعتضد ليجرب حظه بمطولته الرائية التي قالھ�ا بمناس�بة انتص�اره عل�ى ب�اديس ب�ن حّب�
)4(

)5(، و مطلعھا  با�ندلسأحد ملوك الطوائف   
 :  

  . رىن السC عَ  نانَ العِ  فَ رَ صَ  دْ قَ  مُ جْ و النّ       رىبَ انْ  قدِ  يمُ ة فالنس@ اجَ جَ ر الزّ أدِ 

ھ��ي قص��يدة طويل��ة استحس��نھا المل��ك  و ،رو ق��د ذك��ر فيھ��ا غلب��ة المعتض��د عل��ى البرب��

عراء وان الّش�ـأن يكتب اس�مه ف�ي دي� مر  له بمال و ثياب و مركب ، و أوصىالمنتصر ، و أ
)6(

ا أص�بح ح�ديث لق بالمعتم�د ا�مي�ر تعلًق�ـو تع� ،ارعّم� اب�نر ـذ ذلك الوقت ارتف�ع أم�ـومن ؛ 

)7(الناس فيما بعد 
 .  

في تل�ك الو2ي�ة  ارابن عمّ استوزر صديقه  أبيه ن قبلـب ملْ و لما ولي المعتمد على شِ 

، ماـو س��اءت الس��معة عنھ�� ،ار غلب��ة ش��ديدةفغل��ب علي��ه اب��ن عّم�� ،جمي��ع أم��وره  إلي��هو س��لم 

  .بن2تّم نفي الوزير كي 2 يفسد الوالي او ،اقتضى نظر المعتضد التفريق بينھماو

ث بالمعتض�د أن تلك السمعة السيئة و ا�حادي�ث الت�ي راج�ت عنھم�ا و الت�ي ح�د وعن

)1(الرواي��ات ن ابن��ه تح��دثناار ع��يبع��د اب��ن عّم��
المعتض��د خش��ي عل��ى ابن��ه  ت أن ذك��رالت��ي   

عمل�ه و ھ�و ال�ذي وط�د عزم�ه  ليھم�درج�ة تجعل�ه  إل�ىراف في�ه ـو اLس� اللھو إلىانصرافه 

د ا من ابن�ه المعتم�د فخ�اف أن تمت�عد نظرً ـأو لعله كان أب. ب>د و تثبيت أمره فيھا ـعلى فتح ال

و ق�د ص�ح خ�وف المعتض�د ، و قوي�ت  إاشبيلية ؛ا على مملكة ار و تكون خطرً سلطة ابن عمّ 

و طمع في التفرد بحكم مرسية الت�ي اس�تولى  ،كهـمل إلىالمعتمد  عهار لما أرجوكة ابن عمّ ـش

                                                 
 . 80ص . عر في ظل بني عباد الشّ . عيد د مجيد السّ محمّ  – )3(
.  »المظفر با^«البربري، لقبه . ھو باديس بن حّبوس بن ماكسن بن زيري الصنھاجي:باديس بن حّبوس  – )4(

. ھـ  428سنة ) بلكين( تولى ملك غرناطة بعد وفاة أبيه حّبوس وتنازل له عنھا أخوه بلقين . كنيته أبو مّناد 

ا ، لكنه حسن السياسة ، توفي ا غليظً ا ، فظً خاض الكثير من الحروب ضد ملوك الطوائف اSخرين ، كان قاسيً 
 . 20ص . ق>ئد العقبان في محاسن ا�عيان . الفتح بن خاقان : انظر . ھـ  465سنة 

 . 65ص . ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ . مصطفي الغديري  – )5(
 . 89ص . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . عبد الواحد المراكشي د أبي محمّ  – )6(
 .و ما بعدھا50ص .ھذا البحث : انظر – )7(
 .90ص . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . د عبد الواحد المراكشي أبي محمّ  - )1(
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أبعد من ذلك لو لم يت�دارك المعتم�د الخط�ر بقتل�ه  إلىعليھا المعتمد ، و ربما كان أمره يصل 

  .ما سيتطرق إليه البحث 2حقاً ، و ھو 

ار منفي�ا ع�ن بنفيه من الب>د ، و بقي ابن عمّ  هابنعن  ارأبعد المعتضد ابن عمّ و ھكذا 

و أق�ام . ا ـالطواف ف�ي أنح�اء ا�ن�دلس يم�دح ملوكھ� إلىو عاد . اشبيلية طيلة حكم المعتضد إ

 سرقس��طةم��دة ف��ي 
)2(

  و ف��ي 2ردة 
)3(

ه الت��ي يح��ن فيھ��ا و كت��ب ف��ي أثن��اء تش��رده قص��يدت.  

)4(ول ــو يقمستعطفاً قلب مبعِده ،.، و يصف سوء حاله عتمدللم
 :  

  ؟ مِ ائِ مَ الغَ  كاءُ ا بَ مَ  إDّ  ، وَ  فيّ  وَ      مِ مائِ ـالحَ  احٌ ـيا نِ مَ  إDّ  وَ  ليّ ـعَ 

◌َ  ني أثارَ عَ  وَ  Kةفحَ َص������ رقُ الَب������ كف������رّ  ر وَ لث������أٍ         البٍ خة طَ رْ صَ  عدُ الر 

   .ارٍم◌ٍ صَ 

  .مِ آتِ مَ  لَِغيِري و Dَ َقاَمت لَه في    دھا داَ حِ  جومِ النّ  ھرُ زُ  ستْ ا لبٍ مَ وَ 

)5(يقول    مشيًدا ببطو2ته،معدًدا فضائله،مخلًدا محامده، مدح المعتضدو يصل إلى 
  :  

  . مِ اعِ ر طَ أخِ ده ُصُ ا فارْ زلوُ نَ  إنْ  وَ        نِ طاعِ  لُ أوّ  هظرْ فأنْ بوا كِ رَ إذا 

ك�ي  إليهدحه للمعتضد من باب التزلف ـا ، و لعل مـً ين بيتلى التسعـو القصيدة طويلة تنيف ع

و  .و ھو ما تحقق له، و لكن بعد م�وت ا�ب المل�ك و ت�ولي المعتم�د ناص�ية الحك�م . يرجعه 

)1(أمر وزارته و كان يرسله في مھم�ات سياس�ية و قي�ادات حربي�ة  إليهأسند 
و ق�د ق�ام اب�ن .  

و اشتھر أمره  )... (يناط به أمر إ2 اضطلع به ن 2فكا« ار بھذه المھام ببراعة ودھاء ، عمّ 

ھ��و رج��ل :  ار ق��الاب��ن عّم��إذا ذك��ر عن��ده  مل��ك ال��روم ا�ذف��ونشب��ب>د ا�ن��دلس حت��ى ك��ان 

 » ! الجزيرة
)2(

.  

                                                 
2ردة  ، بربشتر، ، أو الثغر ا�على الذي يشمل سرقسطة و أعمالھا تيطلة ، و شقة Zaragoza: سرقسطة  – )2(

من  ا، طركونة ، طرطوشة ، و ھي أطيب البلدان ، ذات فواكه مغذية ، و ھي مبنية على نھر كبير و أكثر بنيانھ
  .و ما بعدھا  212ص :  3ج. معجم البلدان. ياقوت الحموي: انظر . الرخام ، و تسمى بالمدينة البيضاء

 544مالھا طركونة ، و فيھا عدد من الحصون ، سقطت سنة مدينة تقع غربي برشلونة ، تتصل أع: 2ردة  - )3(
 .104 ص:  5ج .معجم البلدان . ياقوت الحموي  :انظر . ھـ 

 . 98ص . ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ . مصطفي الغديري  - )4(
 . 105ص. المصدر نفسه . مصطفي الغديري  - )5(
 .85-84ص   – دراسة أدبية وتاريخية –ار ا�ندلسيد بن عمّ محمّ . ص>ح خالص:  تفصيل ذلك في  انظر – )1(
 . 91ص . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . د عبد الواحد المراكشي أبي محمّ  – )2(
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وزي��ره و مس��اعده ف��ي ت��دبير   لّ ـوظ�� ار ط�وي>ً مد 2ب��ن عّم��ـو ق�د دام��ت ص��حبة المعت��  

)3(أعماله ف�ي الحك�م 
و  ،و يتقل�د ل�ه قي�ادة الجي�وش للفتوح�ات ،س�فارات، يق�وم لدي�ه ب�بعض ال 

كما فعل با�ذفونش ال�ذي احت�ال ،ا يساعده في الذود عن مملكته بالحرب تارة و بالحيلة طورً 

ا ب�أن يتراج�ع ع�ن دً و أخ�ذ من�ه مقابلھ�ا وع� ،و أغراه بأخذ رقعة شطرنج جميلة الصنع ،عليه

)4(أخ�ذھاا ف�ي ب>د المعتم�د الت�ي قص�دھا طامًع�
ار ف�ي الوق�ت نفس�ه جل�يس ـاب�ن عّم� ظ�لّ  و.  

ح أم�ام ـترف�ه م�ا يفس�ه و ش�بابه وـاب م�ن جاھ�الّش� حاكمـو قد كان لل. و نديمه و رفيقه  الملك

اعر في�ه الغالب�ة لص�رامة المل�ك و العن�ان ل�روح الّش� إط�>قھ�و و التس�لية و رص اللّ ـف� الن�ديم

ف و والظ�رـج�و اللھ� إل�ىو الحك�م السياس�ة  و ا�خ�رى م�ن ج�و̀  اSونةبين  المحبة ل_نط>ق 

ار ليزي��د مج��الس أنس��ه مّ ـب��ن ع��امد ـو ق��د ص��حب المعت�� ؛عررب و الّش��ف��ي مج��الس الّش�� الح��ر

 وارج لي�أنس ب�ه ـخ� خ�رآداخ�ل و فكان إذا دعا أصحابه أمره أن يكون أول امتاًعا و سحًرا ؛

  .مجلس أنس و قول شعر  إلىو كان يستدعيه كلما حن . يتمتع بأدبه 

ا ا كبي�رً ابً ـه دوي�>ت ا�ن�دلس حس�ـاد في الب>د ، و حس�بت ل�ـاسم المعتمد بن عبارتفع   

ل ـمث� الطوائ�ف لوكـان ھن�اك م�ن م�ـدلس وعلت يده على من ك�ـل أمره بغرب ا�نفـو است« 

اب�ن ص�مادح بالمري�ة و غي�رھم ، فك�انوا ، و  ابن ب�اديس بغرناط�ة و اب�ن ا�فط�س ببطلي�وس

 »اته يخطبون سلمه و يغلون في مرض
)1(

.  

ر ف��ي حروب��ه حت��ى ـلك��ن المعتم��د ك��ان أبع��د ف��ي طموح��ه م��ن ذل��ك و أراد أن يسي��و

)2(فقد وجه ھمه بعد قرطبة  ؛ولي على أكثر مدن ا�ندلستيس
أو ك�ورة ت�دمير  -مرس�ية إلى . 

ب�إغراء م�ن وزي�ره ص�احب الحظ�وة ال�ذي أدرك بفطنت�ه و -كما كانت تعرف في ذلك الوقت 

)3(أبي عبد الرحمان اب�ن ط�اھر  Lستي>ء وحده على مدينةدھائه أنه 2 يستطيع ا
 ق�رر أن، و 

                                                 
استمرت الع>قة الحسنة بينھما أعواًما طويلة حتى شبنھا بعض المصادر التاريخية بالع>قة التي كانت  – )3(

رمكي ، ھذا ا�خير المسمى بأبو الفضل ، جعفر بن يحي بن خالد البرمكي، قائمة بين ھارون الرشيد و جعفر الب
أخي ، فانقادت له الدولة ، و كان جعفر : ولد ونشأ ببغداد ، و كان الرشيد يدعوه . وزير الرشيد العباسي 

: انظر ھامش .  البرمكي يحكم بما شاء ف> ُتَرد bأحكامه ، إلى أن نقم الرشيد على البرامكة ، فقتله في مقدمتھم
 .91ص . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . أبي محمد عبد الواحد المراكشي 

 .92-91ص .المعجم في تلخيص أخبار المغرب . ابي محّمد عبد الواحد المراكشي : انظر – )4(
لدين بني نفح الطيب من غصن ا�ندلس الوطيب و ذكر وزيرھا لسان ا. د المقري التلمساني أحمد بن محمّ  – )1(

 . 287ص :  1ج. الخطيب 
 ص.ھذا البحث : انظر  – )2(
عھا منه ابن عّمار في زد بن أحمد بن طاھر ، صاحب مرسية التي انتھو محمّ : عبد الرحمن بن طاھر  - )3(

أمر بقطع المواد الضرورية على أھلھا ، حملته الثانية ، حيث ترك ابن رشيق عليھا بعد أن فرض عليھا حصاًرا 
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)4(شلونة أمير بر يطلب معونة ريموند 
ه ھذا بجيش يساعده لقاء مبلغ من المال يعطيه فأمد ، 

ار الرشيد بن المعتمد رھينة و أخ�ذ اب�ن أخي�ه ا على ذلك أعطاه ابن عمّ دً ـالمعتمد ، و تأكي إياه

  .رھينة عند المعتمد 

ية تباط�أ المعتم�د ـمرس� إل�ىى أھبة المس�ير ـشبيلية و برشلونة علإت جيوش ـو لما كان

ار و أمر بإلقاء القبض علي�ه و عل�ى الرش�يد ، المال ، فانقلب ريموند على ابن عمّ  إعطاءفي 

ار يتعجل�ه خب�ر م�ن اب�ن عّم� إلي�همرسية عن�دما ورد  إلىخر آان المعتمد يسير في جيش ـو ك

ا ، و أمر أن يوض�ع اب�ن أخ�ي ريمون�د المعتمد غضبً  فاستشاط ؛يد ـسر الرشفي فك أسره و أ

ع الم�ال ـريمون�د و رف� إل�ىه ـى رد رھينت�ـعل�ى أن المعتم�د أجب�ر فيم�ا بع�د عل� ؛في ا�غ>ل 

لم يك�ن مع�ه  أّن الملك) ابن عّمار ا�ندلسي(يرجع صاحب كتاب ك أسر ابنه و وزيره ، وـليف

عل�ى  ل>س�تي>ءھكذا انتھ�ت ھ�ذه المحاول�ة تزييف النقود ، و ىـلإفي من المال فاضطر ـما يك

ار لم يجرؤ عل�ى مقابل�ة المعتم�د بع�د أن و تقول بعض الروايات أن ابن عمّ ؛)5(مرسية بالفشل

)1(بقصيدة يعتذر له فيھا مطلعھا  إليهني بھذا الخذ2ن و أرسل مُ 
 :  

◌ّ  نِ عَ  أعوجُ  ا أمْ دَ صْ قَ  لكَ أ أسْ    .ب عْ صَ  ركبِ لى مَ ري عَ ن أمْ مِ  رتَ صَ  دْ فق        كبِ الّرً

ويحاول تبرئة نفسه وإبعاد الوم عنھا، مصرًحا أّنه بذل الجھد و أخلص العمل و لكن الرياح 

)2( لوـيق جرت بغير ما اشتھت أماني الملك،
 :  

  .بسْ حَ  نْ ك مِ احِ انتصَ  يرَ ، غَ  لهُ  وليسَ         ه حِ نصْ  دُ ـشاھِ  أنتَ  نْ ـيمَ فِ  كَ نانيْ حَ 

  .ب جْ العَ  ز وَ جْ العَ  إلىأي رَ  بهِ  يضافُ          طالبِ لِ  يْ ـغبَ  يهِ ا فِ ـئشيْ  ئتُ جِ  امَ وَ 

  .بيغرْ  نَ ت مِ رْ سK كَ  وَ  يد@ ا حَ ھَ بِ  فللتَ           ةِ ـلمّ لمتني لمُ ي أسْ ـنِ وى أنّ ـسِ 

  . طبِ الرK  نِ ي الغصُ اء فِ يان المَ رَ جَ  رتْ جَ          يـتالِ  كَ ـَعوا ِرفD وْ ـه لـا إنK أمَ 

                                                                                                                                                         

الذخيرة في . أبو الحسن على ابن بسام : انظر .العلم أن] ابن عّمار فشل في حملته ا�ولى على مرسية  مع .
 . 26ص :  1المجلد .  3القسم . محاسن أھل الجزيرة 

. و بھا يسكن ملك اLفرنج، و ھي في القسم الثالث من ا�ندلس . مدينة للروم ، و ھي على البحر : برشلونة – )4(
دار القلم . احسان عباس : تحقيق . الروض المعطار في خبر ا2قطار. حّمد بن عبد المنعم الحميري م: انظر 

 .87-86ص . 1975. بيروت . للطباعة
 .وما بعدھا 109 ص. دراسة أدبية و تاريخية  –د بن عمار ا�ندلسي محمّ . ص>ح خالص : انظر  – )5(
 . 29ص.ندلسي ار ا�د بن عمّ شعر محمّ . مصطفى الغديري  – )1(
 . 31-30ص . المصدر نفسه . مصطفى الغديري  - )2(
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  . رى ذنبيِ ا جَ يمَ فِ  بَ نْ الذّ  إنّ  وD قلتُ      ا4ذى نَ مِ  ا أسومُ سي مَ نفَ  متُ ا سُ مَ لَ 

  .ذبالعَ  زكَ اوُ جَ تَ  نَ ـِ ا مـقيً أل سُ سْ أ و        ة اعَ ك ضرَ يْ لدَ  ىمحْ الرC  حُ نِ تمْ سَ  سأ

  !يلى قلبِ يم عَ ـسِ رد النَ يا بَ :  فُ أھتِ سَ        فٌ جَ رْ ائك حَ مَ سَ  نْ حتني مِ فَ نَ  إنْ  وَ  

 ى ھذه ا�بيات أصداء الرضا و الصفح و يجاوبه الملك الّش�اعر بأبي�ات العف�و ج�اء فيھ�او تلق

)3(
:  

  .ب نْ ذّ  إلىندي D يضاف ك عِ يُ و سعْ     بن العتْ اح عزَ بى تُ تْ العُ  ي لكَ دَ لَ 

  . الحبّ  نَ ـيك مِ ريه فِ دْ سك ما تَ و أنْ     شةٌ حْ وِ  كَ يبَ صِ تُ  زز علينا أنْ واعْ 

  . ! القلب ن فيكّ مَ غيره فھو المُ  إلى      هعدّ ي و تَ ب ن@ الظَ  ك سوءَ عنْ  عْ دَ فَ 

  . بِ سْ ك بي حَ ا و علمُ تأنيسً  فراجعتُ        بٍ انِ جَ  شَ حّ وَ ى تَ دَ بْ ك قد أَ يضُ رِ قَ 

  . !بر مشترك اللّ ـعني الشّ اِ عَ وكيف يُ     سلوةً ه لك ـي بـغِ بْ ه أَ ـتكلفت

إخ>صه و تنقشع  فيصدح قلب المعتذر منه بالعتبى تمنع حمم الغضب،و يشفع للمعتذر

  .غيوم الجفاء فاسحة المجال ل الديم الكرم و الندى، ليعود النديمان إلى سابق عھدھما

ار بھذه ا�بيات وجواب ي سبب و وقت اعتذار ابن عمّ ـمع أن الروايات متضاربة ف و

)1(المعتمد عليھا 
 ،و توثق رجوعه إلىارابن عمّ  المعتمد على صفح  إ2ّ أنھا تجمع على ، 

  . في كنف ملكه بيليةإش

                                                 
 .126- 125ص . ديوان المعتمد بن عباد ا2شبيلي . محّمد رضا الحبيب السويسي   – )3(
نقول الروايات التي ينقلھا ابن اSبار عن ابن بسام ، و فيھا اخت>ف في بعض ا�بيات أن ابن عّمار قال  – )1(

وب المعتمد عليھا بما أشعره بالصفح بعد خذ2نه في مھاجمه مرسية و رھن الرشيد عند ريموند ھذه ا�بيات وجا
أن ھذه ا�بيات وجواب المعتمد عليھا قيلت بعد أن أستبد ابن عّمار بمرسية و أخرج : أما ابن خاقان ، فيقول . 

ح القول ا�ول إذا أسلمنا بأن عنھا فطاف بين ملوك ا�ندلس وقد خاف أن يرجع إلى المعتمد ، و يمكن ترجي
الرواة و المؤرخين قد اختلط عليھم ا�مر Lرسال ابن عّمار قصائد و أشعار أخرى عندما أخرج من مرسية و 

2سيما و أن البيات التي أوردھا ھؤ2ء الرواة مختلفة مختلطة الترتيب و يأتي ذكر  ، خاف أن يرجع إلى المعتمد
ن في محاسن ا�عيان ق>ئد العقيا. الفتح بن خاقان : انظر . في مرسية ، في مكانه  اعتذار ابن عّمار بعد عصيانه

 . 103 - 102ص. 
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 ،و زعم أن أھلھا يلحون عليه ف�ي الق�دوم ،ذ مرسيةـفي أخ امًحاار طابن عمّ  استمرو   

ا عس�كرً  إلي�هو جھز جيشا و ض�م  ،تجھيز جيش ثان ، فرضي المعتمدبار على المعتمد ـو أش

، و ك��ان مع��ه ف��ي حملت��ه تل��ك اب��ن رش��يق  ،ار أم��ر الجي��وشبة ، و ت��ولى اب��ن عّم��ـم��ن قرط��

)2(حصن بلج  صاحب
عل�ى م�دن ف�ي  ش�بيليةإمرسية اس�تولت جي�وش  إلىل الوصول ـو قب ؛ 

ش��بيلية إ إل��ىار حاص��رتھا ، وع��اد اب��ن عّم��حت��ى إذا م��ا وص��لت إل��ى مرس��ية  ،ت��دمير  ك��وّر ة

مضيقا عل�ى أھ�ل مرس�ية و انقطع�ت ق ، و ظل الحصار ـار بقيادة ابن رشيـتاركا أمر الحص

رش�يق و جن�وده ، و  2ب�نو فتح�وا أب�واب المدين�ة ،تس�ليم ال إل�ىواد حتى اض�طروا ـعنھم الم

)3(العزي�ز عب�د  بلنسية عند  إلىده ، و لجأ ـأخرج ابن طاھر أمير مرسية عن بل
 471س�نة  . 

)4( )م1080(ھـ 
.  

و أخ�ذ مع�ه  ،بع�د اس�تئذان المعتم�د إليھ�ا أس�رعار بس�قوط مرس�ية و لما سمع اب�ن عّم�

)1(ة ، و دخلھا في مھرجان فخم ة ليستجلب بھا أھل مرسيسيھدايا نف
 .  

و يص��در ا�وام��ر بتوقيع��ه  ،ا عل��ى التف��رد بحك��م مرس��يةا فش��يئً ن��ه أخ��ذ يعم��ل ش��يئً إ ث��م] 

)2(ويغف��ل توقي��ع المعتم��د ،
ا كان��ت تخب��ئ ل��ه س��لطانه غ��اف> عّم�� ف��ي مباھج��ه و، و أص��رف  

الرحم�ان ب�ن ط�اھر ، و منشغ>ً بنعيم المدين�ة ،متناس�يا مكائ�د أعدائ�ه و م�نھم أب�و عب�د ا�قدار

،و يتحين�ان الفرص�ة  الذي لجأإلى ابن عبد العزيز أمير بلنسية و جمعتھما كراھي�ة اب�ن عّم�ار

ار ھو خوفه منه ذلك أن ابن عبد فر ابن عبد العزيز من ابن عمّ و أشد ما كان ينّ  .ل_نتقام منه

 حتى أم�ر المعتم�د  2بن طاھر الذي كان ابن عّمار قد اعتقله العزيز أخذ يستشفع عند المعتمد

 يةان يطم��ع ف��ي بلنس��ـار ، وك��ذا أغ��اظ اب��ن عّم��ـبتخلي��ه أم��ره و يظھ��ر أن ھ��
)3(

، أيض��ا فق��ال  

)4(يھم بالثورة على ابن عبد العزيز رو يغ ةيخاطب أھل بلنسي
 :  

  . ارِ النَ  ءِ اي سوت فِ لّ دَ تَ  قدْ  أنْ     نةجَ  انتْ ـَ ك وَ سية بلنْ  رْ بش@ 

                                                 
 .و مابعدھا 120ص  –دراسة أدبية و تاريخية  –محّمد بن عمار ا2ندلسي .ص>ح خالص  – )2(
الملك بن المنصور عبد  سيه للمظفر عبدند بن عبد العزيز ، كان وزيرا بيلھو أحمد بن محمّ : عبد العزيز  – )3(

المجلد  . 3القسم .الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة. أبو الحسن علي ابن بسام: انظر. العزيز بن الناصر العامري
 . 40ص : 1
 . 92ص . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . أبي محمد عبد الواحد المراكشي  - )4(
 . 123ص  –سة أدبية و تاريخية درا –بن عّمار ا�ندلسي  دمحمّ . ص>ح خالص  – )1(
 . 639ص . تاريخ ا�دب العربي . عمر فروخ : نظر ا – )2(
 . 92ص . المعجب في تلخيص أخبار المغرب . د عبد الواحد المراكشي أبي محمّ  – )3(
 . 72ص. شعر محّمد بن عّمار ا�ندلسي .مصطفى الغديري  – )4(



 �������� 	   	                                 
������ ������� � ��� 

 36

  . ارِ الغدK  إلىَ ى سعَ  الوفيُ  ثرَ عَ     ماقلّ ، وَ  ھودِ ا بالعُ يًّ فِ وَ  تْ رَ دَ غ

  .رخ أو طاِ اسِ ن رَ ا مِ و قطينھَ     ر اضِ حَ  أوْ  غائبِ  ا منْ ا أھلھَ يَ 

  . وأ ا4قدارِ ـأسْ  مُ ـكإليْ وا رC جَ      مْ ھُ إنّ زيز فَ د العَ بْ ني عَ جازوا بَ 

الث�ورة و ى ـأھل بلنسية عل� َيَحضُ  و ابن عبد العزيزفيھا  ارابن عمّ ي قصيدة طويلة يذم ـو ھ

  .يغريھم في آخر القصيدة بھدم قصورھم و سلب أموالھم و كنوزھم 

اب�ن  ابـإعج�ار و ك�ان ق�د بلغ�ه عّم�أخبار ھذه القصيدة بالمعتم�د فغض�ب عل�ى اب�ن  واتصلت

و يق�ارن  ،ه أبيات�ا يع�رض فيھ�ا ب�هـفق�ال في� ،بمل�ك مرس�ية ستبداداLو محاولته  ،فسهـار بنعمّ 

و ذل�ك أن ذي�ل قص�يدة اب�ن  ؛أن ص�ار ف�ي تل�ك المنزل�ة  دال�ه بع�بين حاله في أي�ام بؤس�ه و ح

)5(ار في بني عبد العزيز و مدحھم قال عنھم عمّ 
 :  

  . صارعْ ا4ا في سالف جَ توّ و مُ         ا كً ــّ لمَ ا و مُ دً وّ ــَ سمُ  ينَ رــَث◌َ كْ ا4َ 

  .!حرارِ 4َ بني ا اسر منْ كَ 4من اَف◌َ          وارُ خَ افَ  وْ ى أَ صَ وا الحَ وا كانُ وثرُ كُ  نْ إِ 

  . الجارِ  م عزيزَ ـھارُ جَ  يتُ بِ يَ و              هـبِ كسْ ل مّ ؤَ ـملھم يُ ؤَ ي مُ ـضحيُ 

  .ارــــدافع التيK ـالمتكأتيھا              رةٍ ـبْ وس بعَ بنK م شَ ـي عليھبكِ تَ 

)1(ھا ـول فيـو يق
 :  

  .رِ اَ دْ ـ4قْ ا قُ وارِ َط◌َ  كِ ـليْ إِ ه ـيفِ         تْ صَ خلK تَ  يفَ ر كَ صْ اك القَ ذَ  سَ مْ ا شَ يَ 

و ـال يھج�ـار لھ�ذا و ق�مّ ـاب�ن ع� ھت�ـاجفإار ، أم اب�ن عّم� –قا ـا ذكرن�ا ساب�ـكم� –يريد بش�مس 

)2(المعتمد و اعتماد زوجته بأبيات قال منھا 
 :  

  

 َDا حِ يً حَ  بِ رْ بالغَ  ي@ ـحَ  أ َD'              َـَ مجِ  وااخُ أن ًDجَ  وازاحَ وَ  ا َ   .Dَ ما

◌ِ ـعَ  وَ  Kيَ ا خَ اھَ ترَ  ى أنْ سَ عَ فَ  مْ و نَ            رى َق◌ُ ال أم@  يومينَ بَ  جر D3(ا(
.  

                                                 
 .142- 141ص .معتمد بن عباد ا�شبيلي ن الاديو  .د رضا الحبيب السويسيمحمّ  – )5(
 .142-141ص.. ديوان المعتمد بن عباد ا2شبيلي .د رضا الحبيب السويسيمحمّ  – )1(
 . 89-88ص  .شعر محّمد بن عّمار ا2ندلسي . مصطفى الغديري  – )2(
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◌َ سَ  نْ ـأل عَ سْ لتَ  Kعَ تـا اشيھَ فِ  ارِ للنَ  رَ تَ  مْ ـو لَ         مادَ اكنيھا الر َDا.  

  .اDـيالعِ  تَ حْ مى و أبَ الحِ  ميتَ حَ           ا دھَ يْ ا زَ ل يَ ـيالخَ  ا فارسَ أيَ 

◌ِ وَ تھَ  تكَ دْ ھِ ا عَ دمً قِ  وَ             اءِ سَ النK  ب@ ـري بحُ وَ تُ اك َأرَ    .اDجَ ى الر@

◌َ تَ  Kجَ ـالِه◌ِ  ناتِ بَ  نْ ا مِ رتھَ خي َ ◌َ يْ مَ رُ "                  نِ ا Kَق��اوي عِ َس��م��ا تُ "  ةك��ي ًDا 

)4(
 .  

 اDً ا وخَ ّمً◌َ ـن عَ يْ جارَ م النَ لئيْ               راعِ ر الدّ ـل قصيكُ بِ  تْ اءَ جَ فَ 
)5(

.  

المعتم�د و ينس�ب  ل�قِ خُ  إل�ىيس�ئ  ، وه ب�هـ>قت�ار بالمعتم�د وعو في القصيدة يعرض ابن عّم�

د جواسيس�ه أن يحص�ل ـو قد استطاع ابن عبد العزيز أمي�ر بلنس�ية بواس�طة أح�. الفحش  إليه

و  ،ارالمعتمد الذي ثارت ثورته على ابن عّم� إلىو يرسله  ،ارذا الھجاء بخط ابن عمّ ـعلى ھ

 ا2نتقامأضمر له 
)1(

.  

ار ، ذل�ك ھ�و اب�ن رش�يق ال�ذي أم�ر اب�ن عّم� إنھ�اءو كان ھناك عدو آخر يعم�ل عل�ى 

رص Lض�عاف أم�ر اب�ن ـساعده في فتح مرسية ، فقد كان طيلة الوق�ت يعم�ل عل�ى تح�ين الف�

ار مّ ـذ ابن رشيق يستبدل عمال ابن ع�ـار 2ھيا في عز سلطانه أخا كان ابن عمّ ـفبينم ار ؛عمّ 

عندئ�ذ ث�ار . ن رشيق و أعوان�ه ال ابـاته و أقاربه حتى صارت معظم الحصون بأيدي رجبثق

)2(عليه ابن رشيق و أخرجه عن مرسية 
.  

 ار ، ك�ان ھ�ذا ا�خي�رو ھكذا قبل أن يقوم المعتمد بأي خطوة لeخذ بثأره من ابن عّم�  

 إل�ىأ ـ، و التج�إليهالمعتمد عليه لم يحاول أن يذھب  لمعرفة غضب و. قد أخرج عن مرسية 

                                                                                                                                                         
للد2لة على أن   –ھنا  –و يذكره بيومين . اسُم قرية بقطر اشبيلية كانت أولّية بني عّباد منھا : بيومين  – )3(

. أبو الحسن علي ابن بسام : انظر . ليسوا من أشبيلية ، و إنما من الطارئين عليھا فقط " بني عباد " أجداده 
 .415ص :  1المجلد .  2القسم . الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة 

مادة ( .لسان العرب. ابن منظور : انظر . الحبل الذي تعقل به الدواب ، و ھي كناية لرخس الثمن:  العقال – )4(
 .  )عقل: 
 .يعني ا�صل و الحسب : النجارين  – )5(
 . 390ص :  1ج. ى المغرب لالمغرب في ح. علي بن موسى بن سعيد ا�ندلسي  – )1(
و  142ص  –دراسة أدبية و تاريخية  –محمد بن عّمار ا�ندلسي . ص>ح خالص : انظر تفصيل ذلك في – )2(

 .ما بعدھا 
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)3(جليقي��ة 
رش��يق ، غي��ر أن اب��ن رش��يق ك��ان ق��د ق��دم  اب��ن ونش عل��ىراجي��ا أن يس��اعده ا�ذف�� 

  .ار فانصرف خائبا ره على ابن عمّ و غيّ . و ھداياه  فهابلطا�دفونش  فاستمالالحزم 

)4(لتح��ق ب��المؤتمن اب��ن ھ��ود إ ، وار عن��د ا�ذف��ونشل��م يتحق��ق أم��ل اب��ن عّم�� و ب��ذلك
ص��احب  

 حب 2ردة المظف�ر ب�ن ھ�ودص�ا إل�ىل ـفرح ،المقام ھناك بْ تطِ سْ سرقسطة، على أنه لم يَ 
)5( ،

ذ اب�ن ـو أخ�. سرقس�طة  إلىا في أمره 2 يدري ما يفعل فعاد و لكنه كان على ما يظھر حائرً 

)1(ورة ـعل�ى حص�ن شق� س�تي>ءباLار يغريه عمّ 
فأرس�له الم�ؤتمن عل�ى  و يض�من ل�ه أخ�ذه ؛ 

أن اب��ن  مل��ة إذار كان��ت ف��ي تل��ك الحمّ ـو لك��ن نھاي��ة اب��ن ع��. ه الحص��ن ـة ليحت��ل ل��ـرأس كتيب��

ص�احب الحص�ن ، رح�ب ب�ه أو2 ليخدع�ه ، ث�م م�ا لب�ث أن ق�بض علي�ه وأبق�اه عن�ده ارك ـمب�

)2(ا أسيرً 
.  

ار لما طالت مدة أسره طلب من ابن مبارك أن يعرض�ه عل�ى مل�وك و قيل أن ابن عمّ   

، ، ففع�ل اب�ن مب�ارك ذل�ك  إلي�هو وجھه  ا�ندلس ، فمن كان منھم أشد رغبة فيه جعل له ما2ً 

)3(ا من رجاله ليأخذه و بعث المعتمد ابنه الراضي و بعضً 
)4(ار و في ذلك يقول ابن عمّ . 

 :  

َ سِ أْ رَ     لىادى عَ نَ يُ  وقِ ي السC فِ  تُ حْ بَ صْ أَ    . الِ المَ  نَ ـِ م اٍع◌ٍ وَ نْ ي بأ

  . ــاليھَ إمْ  ةَ دK ـمُ  هُ مُ دُ خْ أَ     دٌ ـاجني مَ اعُ تَ بْ ى يَ ـتَ فَ  لْ ـھَ فَ 

 ِZ جَ  تا Dنْ مِ      هِ دِ ـْ قى نَ ـلعَ  ارٍ ـ  Kضم Kمن الغالي ني بالث.  

                                                 
الدينية كعبة اسبانيا النصرانية " شنت ياقب " تقع في أقصى غرب اسبانيا و توجد بھا مدينة : جليقية  – )3(

ومزارھا المقدس و رمز زعامتھا الروحية و بھا قبر القديس يعقوب بزعمھم و يقام له سنويا احتفا2 ضخما مثل 
و ھي من أجل المناطق الطبيعية . ل اسبانيا الموالد المعروفة يفد إليه النصاري من كل حدب و صوب من داخ

محّمد بن عبد : انظر  .في اسبانيا حيث تكثر فيھا البحيرات و ا�نھار و الش>2ت وما تطيب له النفس و العين 
لجنة التأليف و . ليفي بروفنسال: تحقيق ). منتخبة من الروض المعطار(صفة جزيرة ا2ندلس . المنعم الحميري

 .161ص .1937. القاھرة . شر الترجمة و الن
كانت  ـ،ھ 478ھـ إلى سنة  474ھو يوسف بن أحمد بن ھود صاحب سرقسطة من سنة : المؤتمن بن ھود  – )4(

د بن عبد R بن أبي بكر القضاعي أبو عبد R محمّ : انظر . ثم حدث شقاق بينھما  ،له ع>قة جيدة بابن عّمار 
 . 147. 146ص :  2ج. الحلّة الّسيراء . بن اSّبار 

  .146ص : 2ج . الحلة السيراء.ابو عبد R محّمد بن عبد R بن أبي بكر القضاغي بن ا�بار : انظر  – )5(
يخرج من أسفله نھران ، أحدھما يمّر  ، حصن منيع ، شمالي مرسية ، و ھو رأس جبل عظيم: شقورة  – )1(

الحلّة . د بن عبد R بن أبي بكر القضاعي بن اSّبارو عبد R محمّ أب: انظر . بقرطبة ، و ثانيھما يمّر ببلنسية 
 .122ص: 2ج.الّسيراء 

و . 160ص. أعمال ا�ع>م في من بويع قبل ا2حت>م من ملوك اLس>م . لسان الدين ابن الخطيب : انظر  – )2(
 . 93ص .المعجب في تلخيص أخبار المغرب .أبي محمد عبد الواحد المراكشي 

يعطيه ى صاحب شقورة في أخذ ابن عّمار وأن المعتمد ھو الذي ظل يتحيل عل: و في روايات أخرى نجد  – )3(
ولسان الدين ابن  . 110ص. ق>ئد العقيان في محاسن ا�عيان . الفتح ابن خاقان : أنظر . ما شاء عنه حتى أخذه 

 . 161-160ص  .س>م ع>م في من بويع قبل ا2حت>م من ملوك ا�Lأعمال ا. الخطيب 
 .92ص .شعر محّمد بن عّمار ا2ندلسي .مصطفى الغديري  – )4(
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  .الي ك العَ بر@  نْ مِ  ةٍ عَ لْ ي سِ فِ            ةٍ قَ فْ صَ  نْ مِ  Dيَ وْ ا مَ ھَ بِ  حْ بِ أرْ 

حيات�ه ص�ديقا حميم�ا كم�ا  إل�ىد ـيع�ا ، و ل�م رً ـالمعتمد أسي� إلىار اد ابن عمّ ـذا عكو ھ

جمع�وا خصيص�ا لي�روا ذل�ه و قرطبة مقي�دا و ف�ي أس�وأ ح�ال و الن�اس ق�د ت إلىخل دْ وأُ . كان 

 ھانتهإ
)5(

 .  

ار ف��ي ذل��ك كل��ه ه أيادي��ه و نعم��ه و اب��ن عّم��ـد علي��جع��ل يع��د̀  «،  رآهو قي��ل أن المعتم��د لم��ا 

 ك�رنأم�ا : ار أن ق�ال أن انقضى ك>م المعتمد فكان من جواب اب�ن عّم� إلىمطرق 2 ينبس ، 

ب�ه الجم�ادات فض�> عم�ن ينط�ق ، ش�ھدت عل�ي لشيئا مما ذكره مو2نا أبقاه R ، و2 أنكرت�ه 

 »ولكني عثرت فاقل ، وزللت فاصفح 
)1(

.  

ال الت�ي دخ�ل ـعل�ى الح� إليھ�ا، فأدخ�ل  ةاشبيلي إلىو لكن المعتمد لم يصفح عنه و أمر بأخذه 

ار في سجنه م�دة ام ابن عمّ ـو أق. ا ر مسجونً ـي غرفة على باب القصـعل ففيھا قرطبة ، و جُ 

المعتم�د  إلىي سجنه قصائد ، كان يرسلھا ـو قد نظم ف،  و توسله رهباعتذاالمعتمد  إلىيبعث 

)2(ا ـال فيھـق كي يرق له و يعفو عنه ، من تلك قصيدته التي
 :  

  

  . حُ لى و أوضَ أجْ  إْن َعاقبَت ، ، ذركَ و عُ         حُ مَ ى و أسْ دَ ، أنْ  افيتَ عَ  ، إنْ  سجاياكَ 

◌َ ـَ م نِ ـتيْ طK الخُ  نَ ـبي انَ ـكَ  إنْ  وَ  Kنَ مِ  ىَ ـنى ا4دْ ـإل تَ ـفأن      ةٌ زي  ِZ  ْحُ ـنأج .  

  

)3(و في ھذه القصيدة يعرض بأعدائه الذين وشوا عليه و يقول 
 :  

  .وا حُ و أفصَ  ليK ا عَ وْ أثنَ  وْ لَ◌َ  داي وَ عِ        عْ طِ تُ  D ذي برأيكَ ي أخْ ك فِ انيْ حنَ 

  

)4( ها صفحا بذنبه و طالبً أن يقول مقرً  إلى
 :  

                                                 
 .94ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب . أبي محمد عبد الواحد المراكشي  – )5(
 .94ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب.أبي محمد عبد الواحد المراكشي  – )1(
   . 37ص . ا2ندلسي شعر محّمد بن عّمار.مصطفى الغديري  - )2(
 . 38ص  .المصدر نفسه . مصطفى الغديري  - )3(
 .ن .ص. المصدر نفسه  . مصطفى الغديري - )4(
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◌َ زَ يتَ  أنْ  ى الواشونَ سَ ا عَ اذَ ومَ  Kسِ       وا دُ ي َ◌   . حُ صحِ تَ مُ  حٌ اضِ بي وَ ذنْ  وى أْنّ

◌َ َغ◌َ  بٌ ـنْ لي ذَ  مْ ـعنَ    . فحُ سْ ا فيَ نھَ عَ  نبُ الذّ  زلC فاة يِ صَ       هِ لمِ لحِ  ير أْنّ

)5(و يقول مؤكدا حبه للمعتمد 
 :  

◌ُ مِ  ، إنْ  يهِ ھنِ يَ  وَ  Cحٌ ر@ بَ مُ  هِ ليْ إ قٌ وْ ي شَ ولِ  أموتُ     ي نَ إنّ فِ  لوُ ، السُ  ت.  

  

ة بع�د قص�يدته ھ�ذه ، ـو خاص� هـإلي�وسل ـثرة ما ت�ـار لكالشفقة على ابن عمّ  دـالمعتم و تدرك

 فق�ال ل�ه المعتم�د ق��و2ً  ،المعتم�د طفـار يبك�ي و يستع�فاستحض�ره ذات ليل�ة ، فجع�ل اب�ن عّم�

ار ف�ي تل�ك الليل�ة عّم�فكت�ب اب�ن  محبس�ه، إل�ىتعريضا 2 تصريحا و أمر برده  عفواليتضمن 

الراض�ي و  إل�ىتاب ـا عن�ه، و وص�ل الك�ـضي ابن المعتمد يخبره أن المعتمد ق�د عف�الرا ىـإل

ار، فأخبرھم الراض�ي بم�ا وص�له ، وا يضمرون العداء 2بن عمّ ـي حضرته بعض ممن كانـف

ار أس�وأ وزادوا في�ه ا ذھبوا نشروا ح�ديث اب�ن عّم�فأظھروا الفرح و ھم يبطنون غيره ، و لم] 

)1(لمعتمد ا إلى تسيءزيادات قبيحة 
  .  

ار و قد جن جنونه حنقا علي�ه و س�أله ع�ن ذل�ك ابن عمّ  إلىو بلغ المعتمد ذلك فأرسل 

ث�م إن المعتم�د خ�رج م�ن  .و لما ألح عليه المعتمد في الس�ؤال س�كت  ار أو2ً ر ابن عمّ ـ، فأنك

و  ار عل�م أن�ه قاتل�ه ، فجع�ل يزح�فو بيده طبرزين فلما رآه ابن عّم� إليهوعاد  «عنده حانقا 

، فع�>ه ب�الطبرزين  شيءيثنيه  قيوده تثقله حتى انكب على قدمي المعتمد يقبلھما و المعتمد 2

 »الذين في يده ، و لم يزل يضربه به حتى برد 
)2(

.  

« :و يورد صاحب المعجب في سبب موت اب�ن عّم�ار حكاي�ة أخ�رى ،تفاص�يلھا ھ�ي 

ذلك و ضربه بالطبرزين حت�ى ش�ق  فثار عند ،ھجوهبلما شاع خبر عفوه ذكرته الرميكية  إنه

 » قد تركته كالھدھدالرميكية وقال   إلىرأسه و رجع 
)3(

و ينس�ب ص�احب المغ�رب الق�ول . 

                                                 
 .40ص. المصدر نفسه . مصطفى الغديري  -)5(
 .96ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب . أبي محمد عبد الواحد المراكشي  – )1(
 .س>ح قديم يشبه الفأس : و الطبرزين .  97ص . در نفسه المص. أبي محمد عبد الواحد المراكشي – )2(
 . 391ص :1ج. المغرب في حلى المغرب . ابن سعيد ا�ندلسي  – )3(
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ق�د بق�ي اب�ن ار و الطب�رزين ف�ي رأس�ه  الت�ي قال�ت ش�امتة لم�ا رأت اب�ن عّم� و إلى الرميكية 

)4(  اار ھدھدً عمّ 
 .  

ار م�ا رواه المراكش�ي ن عّم�ـاب�ون سبب ثورة المعتمد السريعة على ـأن يك ا�رجحو 

ار أشاع خبر عفوه وزاد فيه أعداؤه أشياء تمس بسمعة المعتمد فج�ن جنون�ه و من أن ابن عمّ 

و قد أخذ ابن الخطيب بھذه الرواية فقال في خبر قت�ل . تلك الضربة التي قضت عليه  ضربه

بم�ا ك�اد يح�ل عق�ده  ا2س�ترحامكان اب�ن عم�ار يتلق�اه بإLس�تعطاف و  «: ار عمّ  2بنالمعتمد 

ف�ي  أق�وا2ً  إلي�هب�ه ونس�بوا  لو2 أن أعداء شمروا ل_غ�راء موجدته و يطمع في اLبقاء عليه ،

 »ذكره و الني�ل م�ن أم ول�ده فقتل�ه  إساءة
)1(

) م 1085( ھ�ـ  477قتل�ه س�نة و ك�ان  . 
)2(

؛ و  

 »ا�واند أن فات ـأن المعتمد ندم على قتله و لكن بع «يرى ابن الخطيب
)3(

  .  

على ھذه الصورة انتھ�ت تل�ك الص�داقة ب�ين المل�ك و ال�وزير ، الت�ي كان�ت فيم�ا س�بق 

، اراة اب�ن عّم�ـالفاجع�ة ا�ليم�ة انتھ�ت حي� ، و بھ�ذهو الحس�اد  ا�عداءاس وغرض ـحديث الن

الذي رفعه و جعله يرف�ل ف�ي ضحية طموحه ،  بطلھا ذھب اة من مآسي التاريخ ، ـمأس تخلد

  .حرجه إلى جحيم اLنكسار و يصنع له الّنھاية ا�ليمةالّنعيم والعز ليد

  :رز العناصر في شخصيته ـأب -1-3

 ، يغل��ب عليھ��ا ، طموح��ه ُتظھ��ر ا�ش��عار و ا�خب��ار المرتبط��ة ب��ابن عّم��ار  شخص��ية  

ور ال�داخلي ـو ل�ذا ف�إن المح� ؛ب�ه  لبح�ث ع�ن ال�ذات و تحقي�ق م�ا ت�ؤمن حركة ان�دفاع قوي�ة ل

ا يع�̀وضاعر الباحثة ناتجة ر ھو ذات الشّ الذي دارت حوله ا�شعا ني�ت ذين مُ ـاLخف�اق الل� عم]

رد ـحسب م�ا ي� -نيين على المصير نابعا مستمرّ ا و عكفً خوفً  صاحبھا دا عندو ولّ  ،بھما ذاته 

ف م�ع عص��ره و م�ع الش��روط الحياتي�ة الت��ي يعيش��ھا التكّي��ع��دم قدرت�ه عل��ى  م�ن  -ف�ي ش��عره

 إش�باع اSخ�رونفبينما اس�تطاع . ا علت للمال سلطانا و سحرً و بالتحديد تلك التي ج؛مجتمعه 

م بحياة ھادئة فيھا الش�ھرة و المج�د عّ و التن ،أذواقھم إرضاءو  ،رغباتھم و مطالبھم من الحياة

                                                 
نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين ابن . د المقري التلمساني أحمد بن محمّ – )4(

 . 569ص :  2ج.الخطيب 
 .161ص.اLس>م ملوك أعمال ا�ع>م في من بويع قبل ا2حت>م من . طيب لسان الدين ابن الخ – )1(
 . 7ص:  2ج.وفيات ا�عيان و أبناء الزمان .بن خلكان العباس شمس الدين أحمد أبي بكر  أبو: انظر  – )2(
 . 162ص .اLس>م  ملوك أعمال ا�ع>م في من بويع قبل ا2حت>م من. لسان الدين ابن الخطيب  - )3(



 �������� 	   	                                 
������ ������� � ��� 

 42

و المال ، نجد شاعرنا على العكس من ذلك يعيش في صراع دائم مع واقع�ه المع�يش وأن�اس 

)4(مجتمعه و قيمھم
  .  

الت�ي ك�ان يب�ذلھا ف�ي معت�رك الحي�اة ، ف�إن اب�ن  وب�ةالدؤم�ن المس�اعي م ـو على الرغ�  

د ص��رخته و تتجّس��؛لمل��م أذي��ال الخيب��ة و يتجلب��ب بجلب��اب اLخف��اق المتواص��ل يُ  ار ظ��لّ عّم��

له بصورة جلية في الشكوى العارم�ة الت�ي يطلقھ�ا  امواجھتھ تديم و ،رهما يسود عصترفض 

ركابه ، و في مشاعر الس�خط عل�ى زمان�ه الت�ي  اق الناس فييضد طغيان سلطان المال وانس

وأخف�ق ف�ي  ،يـاھا ف�ي العن�اء والسع�ـه السنون الطويلة التي قضـيبدو فيھا مذھو2 كيف أخذت

)1(، فھو يقول ويبسط باعه في المكارم ،الحصول على قدر من الثروة يستغني به
:  

◌ُ  نَ مِ  تكيهِ D ما أشْ  يشُ العَ  وَ ھُ  Cمِ طاسِ  ثلِ مِ  لٍ ھِ آر ثْغ◌ٍ  لَ كُ  ىلَ إِ           ىرَ الس .  

ه عب�ر مغ�امرة يس�لك خ>لھ�ا ـتحقيق كنه ذات إلىاعر يسعى الشّ  و في حركة تعويضية

التكس�ب ف�ي  إل�ى فم�ن س�اعٍ . تتعدد بتعدد تجاربه الشخصية و ا�جواء التي تجري بھا  ادوربً 

 –أو تك�اد  –فر ل�ه يات و طبيع�ة قاس�ية ت�واا بالتح�دّ ئـً ا مليأحضان اشبيلية ، حيث يواجه عالمً 

ا ب�ه ف�ي مواجھ�ة مجتم�ع الحي�اة في�ه حتمي�ال�ب>ط العب�ادي م إل�ى ن�تمٍ مُ  إل�ىالحد ا�دنى للع�يش 

راض بالحياة ال>ھية الفاسدة الذليلة  إلى و يتجاوزه وت متربص في كل حين ،ـلeقوى و الم

وزا لقيمھ��ا و خ>ص��ا لل��ذات و ف�� الم��ال ، و مطال��ب بالج��اه و النف��وذ الخانع��ة للظل��م و س��لطان

  .مكوناتھا 

وتحقق جملة من العناصر 2بن عّمار نزعاته و تجاربه تعويًضا نفسًيا ينشده ،و ي�وفر   

  :له بعض أسباب الطمأنينة و اLرتياح، لعل أبرزھا

  :ذات ــم الـيـتعظ -1-3-1

غي�ره يؤك�د  شيء 2د أن وجد أن تحقيق الذات وحده ـاعر في تمجيد ذاته بعيفرط الشّ   

ي يت�ألف منھ�ا ھ�ذا الوج�ود ـجوده و يكشف عن د2لته و يشرف به على القوة الداخلية التله و

  :و من مظاھر تعظيم ھذه الذات  .و أفعاله و حركته 

                                                 
 .29ص.ھذا البحث : انظر  – )4(
 . 101ص.شعر محمد بن عّمار ا�ندلسي . مصطفى الغديري  - )1(
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دا لش�دة ـه ، حت�ى غ�ـز المب�الغ في�بمظھر التمّي� ھارھاـإظزھا و لفرادة ذاته و تميّ  وعيه

 معرفتھما إذا يقول و القمر اللذين 2 يعجز أحد عنه كالشمس ـتيھه بنفس
)2(

 :  

  . رِ مَ و القَ  سِ مْ بالشK  لٍ ى جاھِ لَ عَ  KD إِ         شرٍ ى بَ لَ ي عَ فَ أخْ  ار Dَ عمّ  نُ ا ابْ نَ أَ 

رى أن العل�م ـو ي�، ىرض�بالو ج�دير ـه ، ف�> يرض�ى إ2 بم�ا ھ�ـو تساميه في غايات�ه و أھداف�

)3(ول ـــيق ، إنسانه و أثمن ما يكسبـھ
 :  

◌َ كَ       ابقةٍ ل سَ ي كُ نِ ھْ ذِ ي وَ عِ بْ طَ  بينَ  وَ  Kرِ تَ ال�وَ  وَ  وسِ الَق� بينَ  عدٌ بْ َي◌ُ  ُ ھمِ الس 

.  

◌َ  انَ كَ  إنْ  Kرِ رَ ي الطُ فِ  تلحقنَ سْ يُ  بِ تُ الكُ  دُ وائِ فَ      بٌ جَ عَ  ي ف'َ ِر◌ِ ھْ ي دَ رنِ أخ .  

  :ويعضد ھذا ا2فتقار الذاتي،و مغالبة الدنيا و تحديھا

  :ي ــعـالسّ  إرادة -1-3-2

حيات�ه  ن�تاقتر،إذ ارارتك�زت عليھ�ا شخص�ية اب�ن عّم�الت�ي م�ن أھ�م المقوم�ات و ھي   

فف��ي ، المص��ور لمراح��ل حيات��ه و ھ��ذه حقيق��ة يلمس��ھا الباح��ث ف��ي ش��عره ؛بالحرك��ة والس��عي 

)1(ذلك بقوله  إلىخر إذ يشير آ إلىمن مكان  ا2نتقاليظھر أنه كان دائب  ھاعـتتب
 :  

◌ُ أجُ  Cغَ ابِ سَ  يلِ اللّ  ذيولَ  ر ُ◌ Cب العْ صَ  زمِ العَ  رَ ظھْ  كبُ رْ أ و        جىَ ة الد Kِم◌ِ كائِ ش .  

ھ��و2 يك��ل، و 2 يم��ل ،يح��دوه أم��ل تحقي��ق الم��راد، و يدفع��ه الع��زم إل��ى مجابھ��ة العظ��ئم و   

استص��غارھا، ف��> العقب��ات تعيق��ه ،و2 المھام��ة تح��د م��ن حركت��ه تق��وي ش��كيمته كلّم��ا عظ��م 

)2(ول ــيقالمصاب، وحّل الخطب ،يرسم الھدف و 2يثنيه عنه إ2ّ الموت 
:  

◌َ ا أناھَ مُ  نْ ـِ ي مسِ فْ َن◌َ لِ  ليK عَ  Kتَ            ة لي ُ◌ Cتِ مَ عْ يَ ال الَ حَ رِ  ھز'  َ◌ K3(م واسِ الر(
.  

                                                 
 . 80ص .المصدر نفسه . مصطفى الغديري  - )2(
 .80ص. المصدر نفسه  .مصطفى الغديري - )3(
 102ص.د بن عّمار ا�ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - )1(
 .102ص. ه المصدر نفس.مصطفى الغديري  – )2(
 .ھي اLبل النجية المطبوعة على العمل و الصبر ، و مفردھا اليعملة  :اليعم>ت  – )3(
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 اعر ق�دد الشاعر م�ن حاج�ة و حرم�ان ، و ك�أن الّش�ـد عنالسعي ھذه تتولّ  إرادةو لعل 

صلة بھما ، ف> المت اSمالر و ـو السف ا2ندفاعبنداء السعي و أصبح عبدا لدوافع رغبة  eامت

ماله في طلب الرزق و تحقي�ق راح�ة طويل�ة ا�م�د آعليه  د مندوحة عن السعي الذي يعلقّ ـيج

)4(و ھو يعبر عن ذلك بقوله . 
:  

◌َ D بُ  Kهُ ـعن          دتْ عَ  إنْ  وَ  فارِ الس@  ذاكَ  نْ مِ  د  Kي الِ يَ الل َ◌ Kھإن ُ ◌َ ـ Kي وادِ ــعَ  ن.  

  .ادي زَ  كَ نائِ ثَ  نْ ل مِ عَ أجْ  ي ، وَ صِ رْ حِ         ي طِ تَ تأمْ فسَ  هُ تُ دْ عَ بْ تَ اسْ  إنْ  رٌ ـفسَ 

  

يجعل ا�ماني المستحيلة واجبة التحقق، يحفزه قلبه الّش�عر الطم�وح وس�يلته إل�ى     

  :إنّ :غايته ليعلن

  :عر الذات و الشّ  بين وحدة الغاية -1-3-3

 تاتخ��ذ يجع��ل ھ��ذا النس��يج الموح��د نھج��ه ف��ي الحي��اة و يعب��ر ع��ن شخص��يته الت��ي  و  

تمم ر ص��نوان ك>ھم��ا ّم��ـع��ذات و الشّ ال��عل��م أن و ھ��ي ت،  اعر وس��يلة للتعبي��ر ع��ن معاناتھ��الّش��

g1(ص ذلك في قوله و يلخّ  ،ا2عتزازيؤديان وظيفة واحدة ھي  أّنھماخر ، ول(
:  

◌ُ يْ فَ طْ ة العِ زَ طرK مُ       ةِ ـلK ي حُ كرِ فَ  جِ ِس◌ْ نَ  نْ ا مِ مھدونكَ و َ Cدِ مْ ـَ و الح كرِ ن بالش.  

◌َ أَ  Kلَ عَ  اء القراِح◌ِ المَ  نَ مِ  لد َ◌ Kوى الَھ���� لَ َص����وَ  نَ ِم���� بَ َي◌َ ْط����و أَ       دي ى الص

◌َ  قبَ ِع◌َ  Kد@ الص.  

◌َ ـَ فيھع ُوK ـتضَ         رٌ ـامِ جَ مَ  إKD  ارُ عَ ا4شّ  ذهِ ـا ھمَ  وَ  Kالن عُ طَ ـدى قِ ا للن َ◌Kـ ِ◌ Kد.  

 ن ُمتأتي�ة م� عرنظرت�ه للّش� جاعل�ةً  ؛ج�ل كس�ب الع�يش �عي و الك�د دعوته للسّ  تكونو 

عر و التقليدي�ة لوظيف�ة الّش� ةالنظ�ر اء وسيلة للتكسب تنتفي معھ�ا رـععر عند بعض الشّ أن الشّ 

و  أزرھ�ام�ن  اعر لس�ان القبيل�ة يع�دد أمجادھ�ا و يش�يد بقوتھ�ا و يش�دb الّش� التي جعل�تاعر الشّ 

ُ رھب و ت�ـُ◌ُ ة �ن ت�ـفالقبيلة في وض�ع الغ�زو ال�دائم كان�ت بحاج� ؛يھجو خصومھا  خاف ، و ـ

                                                 
 .50ص.د بن عّمار ا�ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - )4(
 .54 ص.  شعر محّمد بن عّمار ا�ندلسي.مصطفى الغديري  - )1(



 �������� 	   	                                 
������ ������� � ��� 

 45

وا ُن�اؤھا ھ�ذا و يتيقّ ـبحاجة �ن يعل�م أبن� نھاإبل . م القبائل ا�خرى مدى قوتھا ـاجة �ن تعلبح

ّ ل�ذا ك�ان الش� !؟ياتھا حرب�ا دائم�ةـأو ليست ح�. منه   اط بي�نھم ح�يُ  .ج�ال المع�ززيناعر م�ن الر̀ ـ

  . ا2حترامبھالة من التبجيل و 

اب�ن  يص�ف ،تحتف�ل ل�ه و تحتف�ي ب�ها ھًم�اعر ف�ي رب�وع القبيل�ة ح�دثا مُ الشّ  غنبو يعدb  و  

ل فھنأتھ��ا ، و ـت القبائ��اعر أت��كان��ت القبيل��ة م��ن الع��رب إذا نب��غ فيھ��ا ّش��«: رش��يق ذل��ك بقول��ه

ا يص��نعون ف��ي ا�ع��راس ، و ـص��نعت ا�طعم��ة ، و اجتم��ع النس��اء يلع��بن ب��المزاھر ، كم��

لم�آثرھم و خلي�د ن أحس�ابھم و تـه حماية �عراضھم و دب ع�ـجال و الولدان ، �نر الر̀ ـيتباش

. »رس تن�تج ـاعر ينب�غ أو ف�إ2 بغ�>م يول�د أو ّش� يھنئ�ونبذكرھم ، و كانوا 2  إنشاده
)1(

ل�م و 

ل ك�انوا ـحس�ب ، ب�مفخ�رة قب�ائلھم ف إذ ل�م يك�ن ش�عراؤھم .يخ�رج ا�ندلس�يون ع�ن ھ�ذه الس�نة

  .لتميزّ و تشعرھم بالعظمة و ا. تجلي مكانتھم و تبرز أھميتھمأيضا  أساسيةيقومون بأدوار 

  :ة ـو المبالغـل نحـالمي -1-3-4

ف��ي تص��ويره للمرئي��ات أو و يج��نح  ،عر للتعبي��ر ع��ن معانات��ه الّش�� يص��نع اب��ن عّم��ار

و  إحساس�هرھاف�ة ار ـ�ـإظھي ـي ف�ـغال�فھ�و يُ . مبالغة محببة  إلى يهتعترالحا2ت النفسية التي 

)2(افية مشاعره لدى تصويره منظر المعركة التي قادھا المعتضد ـشف
:  

◌َ  ذاكَ  رِ يَ بِ دْ تَ  سَ غرْ  نْ فمِ      لُ يا4صِ  ذاكَ  حَ تْ الفَ  كَ نِ جْ يُ  فإنْ  Kرْ حَ الس .  

◌ِ ـخ نْ مِ  مُ و@ ـقتَ              رزتَ ى بَ حتَ  جَ وارِ ي الخَ اطِ عَ ُت◌َ  Kا صعرْ ا مَ ھَ د .  

  .رْ رُ ـغُ ال وارس بيضَ الفَ  مَ ھُ د دِ              نوالبُ  رَ مْ حُ  لُ ا الخيْ و اقبلتھَ 

◌ُ وَ              كرa مَ  نْ ـمِ  مْ ھُ ْن◌ِ غيُ  وا فلمْ رّ كَ فَ  Cرّ ـَ فمَ  نَ مِ  مْ ـِ ھجِ نْ يُ  وا فلمْ فر.  

◌َ الكَ  ْم◌ُ ھُ ـوسُ فُ نُ  تْ ـاحَ وفَ              سِ وُ ؤُ الكُ كَ  مْ ھُ ماؤُ دِ  تْ ارَ و دَ  Kرـھِ ز.  

  .رْ سَ كَ انْ  ىَ تK ـح كَ حُ مْ رُ  دَ بَ ْر◌َ و عَ              ىـَ نحَ انْ  ىَ حتK  كَ يفُ َس◌ْ  اقرَ عَ فَ 

ت�ه ، بديس ع>قت�ه بحبيـو تفانيه في تق إخ>صه إظھاره أفرط في بّ ن حـث عو إذا تحدّ   

)3(العذاب من أجل الحفاظ على الوصال ، كما في قوله  إلىى ھذا اLخ>ص حتى لو أدّ 
 :  

                                                 
 . 65 ص: 1ج.  و نقده و آدابه الشعر اسنالعمدة في مح. أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني  – )1(
 .83-82ص.ار ا�ندلسي د بن عمّ شعر محمّ . مصطفى الغديري  - )2(
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  . كِ قياَ لُ  إلىَ  بٌ ا طرَ ھَ ُھزC يَ و َ           واكِ ا ، تْه◌َ تھَ بْ ذّ عَ  إنْ  ي ، وَ سِ فْ َن◌َ 

  . اكِ نَ ه مُ يِ فِ  ايَ نَ مُ  ا وَ رً ذ@ عَ تَ مُ           ا نَ نَ يْ بَ  حَ بَ أصْ  لِ صْ الوَ  ذاَ ھَ ا لِ بً جَ عَ 

ي ل�������َتِ◌◌ِ قْ مُ  كِ وُم�������رُ تَ  و لق�������دْ            لْ نَ يَ  مْ لَ  كِ امَ رَ  ينَ ي حِ لْب◌ِ قَ  الُ ا بَ مَ 

  .اكِ رَ تَ َف◌َ 

اطة بك�ل تفاص�يل الموض�وع كم�ا ـا بالغ في تتبع الجزئي�ات و اLح�ر مشھدً وّ ـو إذا ص  

)1(في وصفه لجدول يصب في غدير 
:  

◌َ سِ  لنتِ ا أعْ صبً           هٌ ـمتن قلُ اء يْص◌ْ زَ ا4جْ  ردِ طّ و مُ  Kر  َ◌ Kميرهُ ي ضَ دى فِ الن.  

◌َ كَ  Kرهِ ـيي غدِ ـفِ  هُ ـَ نفس َيْرمي ارعَ ـَ فس          ابهِ بَ حُ  تَ ـْ تح عَ يا ِر◌ِ ـابً بَ حُ  أن  

  . هِ ريرِ ـبخ هُ ـاعَ ا أوجَ كَ ـا شَ ليھَ عَ       رىا جَ مَ لّ ى كُ صَ الحَ  افِ بأطرَ  ريحٌ جَ 

َ نَ عيَ  هُ ا منْ كرً سُ  أكثرُ و َ          رةٍ كْ سَ  ورَ دَ  هِ افاتِ لى حَ ا عَ نَ بْ رِ شَ    .هِ رِ ـديمٌ  ا

◌ُ  مُ نجْ ح Dََ  و قدْ  Cكَ  ادِ بَ  بحِ الص Kيرهِ ـبأم ؤذنٌ ـيش مُ ـجَ  طرقُ مُ           هُ أن.  

>ل م�ا ـه يمكن القول من خ�ـار ، فإنول شخصية ابن عمّ ـو إذا كان من كلمة أخيرة ح

ھا مع�الم ـد في�ت تتجسّ ، فقد ظلّ  شبيليةاLبمعايير تقليدية متأثرة بحياة الطبيعية  تتميز ھاإن :تقدم

و مفاھيمھا ، م�ن حي�ث تمجي�د ق�وة الق�وم و س�لطانھم وق�درتھم عل�ى ال�بطش  ا�ندلسيةياة ـالح

د أن ذات ـو ك�ل ذل�ك يؤك� .ل ب�المجتمع ا�ندلس�يـات تتص�ـالك من صف�ـما ھن إلى، با�عداء 

ن النم��اذج الش��كلية للس��لوك اLنس��اني ـال��ت تتمس��ك بخص��ائص موروث��ة ع��ار م��ا زاب��ن عّم��

عام�ة  نفطري�ة ل�دى ا�ندلس�يي نم�اذج ش�املة وـو ھ� ،في الحياة الواقعي�ة ا�ندلس�ية  شبيليLا

الت�ي تب�رز " ة ا�نم�اط ا�ولّي�" غ ن�فس يوم ال�نّ ـعال� ، و يطل�ق عليھ�ااعر و2 تقتصر على الشّ 

)2(د الواح�دكرواسب نفسية أكثر لدى الفر
ار تخ�رج م�ن ل شخص�ية اب�ن عّم�ـو ھ�ذا م�ا جع�.  

في ا�ندلس بمختلف معاييرھ�ا  شبيلياLد فيھا صورة لشخصية رد العادي ، و تتجسّ ـالف إطار

  . ا2جتماعيةا�خ>قية و اLنسانية و 
                                                                                                                                                         

 .84ص. المصدر نفسه .مصطفى الغديري  - )3(
 .82-81ص .شعر محّمد بن عّمار ا�ندلسي  .مصطفى الغديري  - )1(
 1981.بيروت .دار الفارابي . فرويدية الجديدة و الفلسفة الي مذھب التحليل النفس .فاليري ليبين :انظر  – )2(
 .98ص .
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  :ه ــــافتـقـث -1-4

ت�ه ف�ي فق�ر ار رج�> م�ن العام�ة ، ب�ل م�ن أبس�ط العام�ة ، أمض�ى حيالقد كان ابن عّم�  

رية و ـو مع ذلك كان رج> فري�دا و ظ�اھرة ل�م تتك�رر ، بقدرات�ه الفك�، ضنكهمدقع و معيشة 

لمت�ردي فعلى الرغم م�ن وض�عه الم�ادي ا. موسوعيته اللتين أعجزتا الكثيرين عن اللحاق به 

  .منه  ستزادةاLد عن طلب العلم و ، إ2 أنه لم يقع

ار إن ل��م يك��ن ق�د نش��أ ف��ي ن اب��ن عّم�إ: –ه ط>عن��ا عل��ى حيات�م�ن إ –ول ـو يمك�ن الق��

زت بھ�ا لع عل�ى ش�عره يلم�ح في�ه العل�وم الت�ي تمّي�طّ ف�المُ  ،ا ـً ا و ثقافّي�ـً ، فإنه ابنھا علميّ  شبيليةإ

ار كان قد إذ يظھر أن ابن عمّ . عار و ا�خبار و روايتھا ة بجمع ا�شّ ـمن عنايھذه الحاضرة 

دنا أنفس��نا أم��ام ش��اعر ع��الم باللغ��ة و ـا ، حت��ى وج��ة اش��بيلية و علومھ��ا و آدابھ��ـاتص��ل بثقاف��

و عميقا بأخبار ا�ن�دلس و أيامھ�ا  واسعاً  ا2ً أتص، وراوية متصل  ھايبغردقائقھا و معانيھا و 

)1(عارھا و أّش��
س ـمجل��س المعتض��د ، وأن يناف�� ف��ي  سـا جعل��ه يس��تبيح لنفس��ه أن يجل��، مّم�� 

ة معرفت�ه ب�النحو و اللغ�ة و ـوسع�؛عل�يھم و يتف�وق ،و يظھ�ر قص�ورھم ،ھم و يفحم ،عراءالشّ 

)2(و يسلب أسماعھم ،اس فيجذب عقولھم ى بإعجاب النّ ـحظلته بأن يُ ـر أھّ ـعالشّ 
 .  

 ا2ختي�اراد �ن�ه أحس�ن قّ اء وـعن ذك مb ار كانت تنة التي تحلى بھا ابن عمّ ـو تلك الثقاف

)3(وده ال��دوي>ت المتنافس��ة تس��فعص��ره ك��ان عص��را . 
 إل��ىا�م��راء تت��وق  و كان��ت نف��وس،  

ره ، و يتن��افس فيم��ا ينف��ث ب��ه م��ن ف��ي ش��عو كي��ف 2 يرغ��ب « ة و العظم��ة ، ـھ��مظ��اھر ا�بّ 

ب�أوفر  وا2خت�راعداع بأعلى السھام ، و يأخذ م�ن التولي�د ـبسحره و ھو يضرب في أنواع ا2

 »ا�قسام 
)4(

.  

 :فيص�فه اب�ن بس�ام .وته عن ا�قدمين عراء و ُحظه بين الشّ ار مكانتُ لذلك كان 2بن عمّ   

 » يباري ا 2يجاري ، و ساحرً 2  انه كان شاعرً أ «
)5(

.  

  : هـريـبمعاصه ـ'قتـع -1-5

                                                 
 ا23-22ص.دراسة أدبية و تاريخية  –محمد بن عّمار ا�ندلسي . ص>ح خالص  )1(
  .29ص.ھذا البحث : انظر  – )2(
 .30ص.ھذا البحث : انظر  - )3(
 .369ص :  1المجلد .  2 القسم. الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة. الشنتريني أبو الحسن علي بن بسام – )4(
 .369ص :  1المجلد .  2القسم . المصدر نفسه  .الشنتريني أبو الحسن علي بن بسام - )5(
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و تباين��ت طبيع��ة  ، و2ةـعراء و ال��ا م��ن العلم��اء و الّش��كبي��رً  دداً ـار ع��عاص��ر اب��ن عّم��  

المناس�بات و الظ�روف الت�ي حص�لت  2خ�ت>ف>قات الت�ي ربطت�ه بھ�ؤ2ء ، و ذل�ك تبع�ا ـالع

، و ةسياس�يّ الع>قات الّ : ، فكان منھا ھا ، و تعددت بحسب ميول ھذه الشخصيات و موقعھا في

  .ع>قات الصداقة 

  :ة يّ ـسياسات الّ ـالع'ق -1-5-1

يقصد بھذه الع>قات ا�خبار التي تناقلتھا الروايات حول ارتياده بعض مجالس ال�و2ة   

اذا ـاد وابن��ه المعتم��د ، و2 ن��دري لم��ـن عب��ب�� المعتض��د بخاص��ةح��ه لھ��م ، و ا�م��راء أو مد و

ل�ذين الّ  الح�اكمينل ذل�ك ب�أن ھ�ذين و يمكنن�ا أن نعلّ� ؛ عرهبشّ  الرجلينذين ـار ھابن عمّ  صّ ـخ

)1(ار كان�ا م�ن أص�ل يمن�ي اتصل بھما ابن عمّ 
و م�دحھما يس�لك ف�ي نط�اق الص�راعات الت�ي  

و ن�رى  ؛ار وقت�ذاك اب�ن عّم� ش�بيلية مس�تقرإ ل�م تس�تلم منھ�اوارھا ف�ي تل�ك الفت�رة ، و أد ـاشت

و على ال�رغم م�ن طلب�ه ـفھ،مه لھما من مدح وما يھبانه من عطايا ن ما يقدّ ـالشاعر يوازن بي

م�ا يج�ري  يع�دّ و عاره ، م�ن منزل�ة أّش� عل�ين ، فإن�ه يُ يالمال في شعره و تحمسه لھذين ال�والي

ھذا ما يب�دو م�ن خ�>ل  شعره المدحي مقابل الھبات والعطايا و :باب المقايضة  منبينھما ھو

)2(قوله للمعتمد 
:  

  .دُ كّ ؤَ يُ  بالُ تِ اھْ  وَ  والٍ نَ  لِ ضْ فَ بِ          دُ قُ فَ تَ و َ هٌ ـَف◌َ حْ تُ  مٍ وْ ـَ ي ل@ ي كُ ـفِ أَ 

  دُ عَ أسْ  كَ ائِ مَ ي سَ فِ  يالِ حَ  عَ الِ َط◌َ مَ             تْ لَ قابَ  وَ  اكَ وَ ي ھَ ي فِ حِ دْ قِ  ازَ فَ  دْ قَ لَ 

ا�وص�اف  إغداقالتعميم و  إطارفي  لّ ـلواليين ظار في مدحه لھذين اا أن ابن عمّ ـكم

  : و أھم ما وصفھما به ھو  ،و الفضائل التي ترسم المثل ا�على للشخصية في ذلك العصر 

)3(كما في قوله للمعتد  رفعة النسب و ا�صل المحتد ، -1
 :  

                                                 
د بن عباد من ذرية عطاف بن مؤسسھا أبو الوليد إسماعيل بن محمّ  :ميين باشبيلية لخمملكة بني عباد ال – )1(

و ھي أكبر دول الطوائف و أشھرھا من حيث سعتھا .م اليمنية خو ھم من قبيلة ل ،نعيم القادم على ا�ندلس 
و قد حكم بنو عباد ھذه المملكة و حاولوا إلحاق . وتفوقھا السياسي و كان لھا شأن وافر أيضا في النشاط العلمي

أعمال ا�ع>م في من بويع قبل ا2حت>م . لسان الدين بن الخطيب  :انظر . مناطق أو ممالك أخرى إلى مملكتھم 
التاريخ ا�ندلسي من الفتح اLس>مي حتى سقوط . و عبد الرحمن علي الحجي . 152ص . ك اLس>م من ملو

أحمد : تحقيق .تاريخ ا2ندلس . و ابن الكردبوس  .387ص  . 1976. بيروت . دمشق . دار القلم . غرناطة 
 .78ص . 1971. مدريد ). ط.د.(معھد الدراسات ا2س>مية. مختار العبادي 

 .43ص.د بن عّمار ا�ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - )2(
 103ص . المصدر نفسه. مصطفى الغديري  - )3(
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َ ا بِ مَ سَ  ◌َ ة َوَ رْ ذِ  يهِ بِ أ Kلُ ھُ سَ  هُ حُ طِ  اأبَ           ي الذِ  فِ رْ الش  Kمِ ارِ كَ المَ  ى وَ دَ الن .  

◌َ  وسِ فُ النC  الِ ـَ 4م عٌ ِريمَ           عٌ ـترْ مَ  اهُ ـنَ مْ يُ  اbِ بِ  دِ ضِ تَ عْ مُ بِ  Kمِ وائِ الس .  

  .م اتٍ حَ  رَ ذكْ  ةٍ لَ جْ خَ  نْ مِ  ءٌ ي@ طَ  تْ وَ طَ          ھارَ خْ فَ  اهُ رَ كْ بذِ  ِم◌ٌ خَ لَ  تْ رَ شَ نَ  اإذَ 

)1(ن عباد ب الكرم كما يظھر في مدحه للمعتضد -2
:  

  .ارَ س@ فمُ  هِ يْ تَ احَ ي رَ ـفِ  هُ أتُ رَ قَ فَ        هُ ُت◌َ رُ زُ  تىK حَ  دِ وُ الجُ  نىَ عْ مَ  تُ لْ ھِ جَ  وَ 

)2( دمالشجاعة و القوة كما في تصويره للمعت -3
:  

َ  فِ رْ الطK  فاتِ لتِ إ يبُ ھِ مُ    .م ظائِ العَ  وهُ جُ وُ  تْ ا Dََح◌َ إذَ  يمٌ ظِ عَ     ر قَ وَ مُ  مٍ سا

  .مادِ ـَ ھ رَ ـيا غَ ـَ ھالسC  هِ ـْ يَ فK بكَ              رٍ اظِ ر نَ يَ دا غَ العِ  ينيهِ عَ بِ  ذيبُ يُ 

  .م ائِ َم◌َ ثل العَ مِ  ارِ صَ ا4بْ  سَ كK نُ  لهُ      تْ اقطَ تسَ  وكُ لُ المُ  فيهِ  تَ رْ ظَ نَ  اإذَ 

 العقل و الفصاحة و الخطابة كما في مدحه للمعتمد ةرجاح -4
)3(

:  

  .م المباِس◌ِ  اتِ حَ واضِ ي انِ عَ وه المَ وجُ          هُ انُ بيَ  لوُ يجْ ع َي الطبَ اشِ وَ حَ  يقُ قِ رَ 

◌ِ الخَ  نُ سْ حُ  عُ و بارِ  Kحَ  ط Kى كَ ت َ   .مٍ اسِ رَ ة احَ رَ  رطاسِ ي القِ فِ  فُ ر@ صْ يُ           مانK أ

 ِم◌ِ ھاذِ اللK  ثلُ مِ  كِ سْ المِ  خِ طوُ ن لُ ا مِ لھَ            االقنَ  لةثِ أمْ  ِم◌ِ 'َ ـا4ق نَ مِ  زC ـيھُ 
)4(

.  

  
  :ة ـداقات الصّ ـ'قـع-1-5-2

ار بالمعتم�د أنھ�ا كان�ت م�ن ايات التي تحدثت عن ع>ق�ة اب�ن عّم�يتبين من خ>ل الرو  

و . تي حظيت بإجماع ال�رواةـفھي من ا�خبار القليلة عنه ال. ا في حياته أكثر ا�مور وضوحً 

اس لما جمعته من تناقض�ات وف�روق ا شديدين لدى النّ ـً با و تعجّ ـً أثارت ھذه الع>قة ، استھجان

مت�ه ل�ه تق�وى خد معه تتزي�د ، وم�واتّ  م تزل حالهـفل «: بقوله  المعجبرھا صاحب فيصوّ  ،
                                                 

 .67 ص.  شعر محّمد بن عّمار ا�ندلسي.مصطفى الغديري  - )1(
 .104 ص. المصدر نفسه. مصطفى الغديري  - )2(
 .105 ص. المصدر نفسه  .مصطفى الغديري - )3(
 .ھذم ، و ھي السيف الحادة و كذلك السنان مفردھا ل: اللھاذم  – )4(
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م�ن حب�ل  إلي�ه، و أدن�ى هار أل�زق بالمعتم�د م�ن ش�عرات قّص�ب�ن عّم�ا أن ص�ار إلىو تتأكد ، 

 » وريده 
)1(

 إل�ىي وص�ف ھ�ذه الع>ق�ة ، و2 أش�ارت المص�ادر ـف ةو2 ندري مدى المبالغ؛ 

تؤك��د أن ع>ق��ة جي��دة ربط��ت ب��ين ال��رجلين  اتإش��ار وإن وج��دت ؛)2(تھا تحدي��د زمنھ��ا و م��دّ 

اة و اقتس�امھما ل�ذات الحي�� ،و حض�ورھما جلس�ات أدبي��ة ،اويًّ ـبيلية س�إش�� إل�ىھا ارتحالھم�ا ـمن�

  . متنفًسا لھماالتي اختاراھا 

ب بينھم�ا رّ ـن داف�ع يق�ـة ، ف�نظن أن ھن�اك أكث�ر م�ـأس�باب ھ�ذه الع>ق� إل�ىأما بالنسبة   

ي الطب���اع و الس���لوك و المي���ول جاورھم���ا فيھ���ا ، ث���م التش���ابه ف���و ت بأش���بيليةفاس���تقرارھما :

 :قوى أواصر التقارب بينھم�ا، ووّث�ق ع>ق�ة ال�وّد و المحب�ة،يقول ص�احب المعج�بھواء وا2

من تقارب ف�ي العم�ر  ا2ثنينر لما بين واصنة ، ورفقة وشيجة ا�ـفنمت بينھما صداقة متي «

ار و نادرت�ه وبراعت�ه زادت م��ن ط�رف اب�ن عّم��، و انس�جام ف�ي ا�مزج�ة و المي��ول ، ث�م إن 

 »تعق المعتمد به وم>زمته 
)3(

عر ف�ي نا 2 نستطيع أن ننكر مكان�ة الّش�ـذلك فإن إلى ضافةإ.  

قة بينھم��ا ، و لعل�ه ي��أتي ف�ي الدرج��ة ا�ول�ى قب��ل ك�ل تل��ك المي�ول الت��ي داتك�وين وش��ائج الص�

 «و ـخر 2 يقل عنه ش�اعرية ، فھ�ھو اSا ، و المعتمد ار كان شاعرً عمّ  فابن ؛توفرت لديھما 

  »م والنثرـارع النظـعر و الكتابة ، بي الشّ ـالب>غة ، طرف ف في ذف
 ليكون الّش�عر ب�ذلك ؛)4(

عر م�ا ك�ان اب�ن و ل�و2 الّش� ،، و علي�ه اجتمع�ا  اأول عامل مشترك قرب بينھما ، ب�ه تعارف�، 

ث�م ي�أتي بع�ده جمي�ع تل�ك الص�فات . اكار لي�دخل ال�ب>ط ، وم�ا ك�ان المعتم�د ليلتق�ي ب�ه ھن�عمّ 

ن ـار م��م��ا ك��ان يتمت��ع ب��ه اب��ن عّم�� إل��ىھ��ذا باLض��افة  ؛المش��تركة ا�خ��رى الت��ي اش��تھرا بھ��ا 

عل�ى م�ا يب�دو ش�ائق الح�ديث ، ج�ذاب الشخص�ية ،  «شخصية جذابة مؤثرة في الفكر ، فھ�و 

                                                 
 .174- 173ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب . د عبد الواحد المراكشي أبي محمّ  - )1(
ھـ ، عندما قتل المعتضد ابنه ا�كبر و ولي عھده إسماعيل متھما إياه بالخيانة و التآمر على  450في سنة  – )2(

فنصبه لحاجته مكان ابنه  ةيأخذ له البيعة بو2ية العھد التي أصبحت شاغرحياته استدعى ولده الثاني المعتمد ل
    و بين ابن عّمار يكون قد تم  �ول مرة في -المعتمد  -و بناء على ذلك يبدو أن اللقاء بينه . الھالك 

والموافق ھـ ، و ھو ا�قرب إلى المنطق  451غضون تلك السنة ، أو في مستھل السنة التي تليھا ، أي في سنة 
   لتسلسل ا�حداث كما روتھا المصادر الموثوق بھا المؤرخة للقرن الخامس الھجري بب>د ا�ندلس

س كو2ن و .ج: تحقيق و مراجعة . البيان المغرب في أخبار ا�ندلس و المغرب. ابن عذارى المراكشي : انظر .
  .249- 244ص :  3ج. 1983.  3ط. لبنان . بيروت . دار الثقافة .اليفي بروفنسال 

 . 30ص. شعر في ظل بني عباد الّ . عيد د مجيد السّ محمّ  – )3(
 .157ص. أعمال ا�ع>م في من يوبع قبل ا2حت>م  من ملوك اLس>م . لسان الدين ابن الخطيب  – )4(
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 »لب���اب ا2 واج��ت>بط��ب باس��تھواء النف���وس ، 
م���ن  دائيالع��ھ��ذا فض���> ع��ن موقفھم���ا ؛)1(

  .و أنصارھم في تلك الفترة  نالمسيحيي

لب تل�ك بش قامتھماإار للمعتمد أثناء و من أطراف ما يروى عن أخبار صداقة ابن عمّ   

و إن ل�م يص�ح  -هـار وحب�ه ل�ق المعتم�د ب�ابن عّم�ـالقصة التي تدل في جوھرھا على شدة تعل�

: قي�ل . عـفيھ�ا م�ن س�رد قصص�ي ممت�ا بك>م صاحبھا لما ھَ دُ ِر◌ِ نَ و سَ  -ذ بھا بحذافيرھا ـا�خ

ب�ه  ةمجلس أنسه ، على ما كانت العادة جاري� إلىة ـار ليلدعى ابن عمّ ـكان المعتمد قد است «

، فلم�ا ج�اء وق�ت الن�وم  ادـل�ه عل�ى المعت� ي ب�ه و الب�رّ ، في التحفّ� ه في تلك الليلة زادـأن ، إ2ّ 

فھت�ف : ار قال ابن عّم�.  فكان ذلكرأسك معي على وساد واحد  ضعنّ تل: أقسم المعتمد عليه 

فانتبھ�ت : ق�ال . ھا المسكين ، إنه سيقتلك و لو بعد حين أيّ  2 تغترّ : بي ھاتف في النوم يقول 

،  فانتبھ�ت،  ىـا ، و تعوذت ، ثم عدت ، فھتف ب�ي الھ�اتف عل�ى حالت�ه ا�ول�ن نومي فزعً ـم

ف��ي بع��ض الحص��ر ، و  تفف��تال، فانتبھ��ت فتج��ردت م��ن أث��وابي و  ته ثالث��ةـ، فسمع�� ث��م ع��دت

 ايمس�تخفإذا أص�بحت خرج�ت ي عل�ى أن� د أزمع�تُ ـب�ه ، و ق� ايمس�تخفر ـقصدت دھليز القص

. بال البرب�ر حت�ى أم�وت ـحتى آتي البحر فأركبه و أقص�د ب�>د الع�دوة  ف�أكون ف�ي بع�ض ج�

 لب�ت ل�ه ف�ي ن�واحي القص�ر ، و خ�رجفل�م يج�دني ، ف�أمر بطلب�ي ، فطُ  فافتقدنيفانتبه المعتمد 

، و ذل�ك أن�ه  ع عليّ ـو بنفسه يتوكأ على سيفه و الشمعة تحمل بين يديه ، فكان ھو الذي وقـھ

ُ دھليز القصر يفتقد الباب ھل ف أتى تح ، فوقف بإزاء الحص�ير ال�ذي كن�ت في�ه ، فكان�ت من�ي ـ

، فخرج�ت  ضَ فِ نُ م�ا ھ�ذا يتح�رك ف�ي ھ�ذا الحص�ير ؟ ث�م أم�ر ب�ه َف�: حركة فأحس ب�ي و ق�ال 

بكر ، ما الذي  أبايا : فاضت عيناه بالدموع و قال  رآنيفلما . إ2 السراويل س عليّ ا ليريانً عُ 

خرھ�ا ، آ إل�ىه ، فقصصت علي�ه قص�تي م�ن أولھ�ا ا من أن صدقتُ دًّ حملك على ھذا ؟ فلم أر بُ 

و كي�ف أقتل�ك ؟  :ثم قال لي  مار ،الخُ  ثارآيا أبا بكر ، أضغاث أح>م ، ھذه  :فضحك و قال 

ل��ه  ار و دع��افتش��كر ل��ه اب��ن عّم��  كنفسي ؟ إ2ّ يقتل نفسه ؟ و ھل أنت عندي  اأرأيت أحدً 

أن ك�ان م�ن  إل�ىر فنس�يه ، و م�رت عل�ى ذل�ك ا�ي�ام و اللي�الي ، ـبطول البقاء ، وتناسى ا�م

 » !تمد نفسه كما قال عار ، وقتل المت رؤيا ابن عمّ أمر قتله ، فصدق
)2(

.  

م�ر ذات ليل�ة م�ع « ت�روي ع�ن المعتم�د أن�ه و من حكايات لھوھما تل�ك الحادث�ة الت�ي 

ال نض�رب عل�ى ـتع�: ار عّم� 2ب�نفق�ال  ار بباب شيخ كثير التن�دير و ال�تھكم ،وزيره ابن عمّ 
                                                 

 .96ص .)ت.د(. لبنان. بيروت. دار القدس للطباعة و النشر و التوزيع. المعتمد بن عباد. علي أدھم  – )1(
 .90ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب . د عبد الواحد المراكشي أبي محمّ  - )2(
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م�ن ھ�ذا ؟ فق�ال اب�ن : ى نضحك مع�ه ، فض�ربا علي�ه الب�اب فق�ال ـذا الشيخ الساقط بابه حتـھ

 ض�رب اب�ن عب�اد ب�ابي ف�ي ھ�ذا و R ل�و: يرغ�ب أن تق�د ل�ه ھ�ذه الفتيل�ة فق�ال  إنس�انعباد ، 

ني ابن عباد ، قال مص�فوع أل�ف ص�فعة ، فض�حك اب�ن عب�اد فا: الوقت ، ما فتحته له ، فقال 

 إل��ىا�رض ، و ق��ال ل��وزيره ، ام��ض بن��ا قب��ل أن يتع��دى الص��فع م��ن الق��ول  إل��ىحت��ى س��قط 

: موص�لھا ال لـألف درھ�م وق� له ان من غد تلك الليلة وجهـو لما ك. فھذا شيخ ركيك  الفعل ،

 »ي كانت البارحة ـف صفعة التـه ھذا حق ا�لـقل ل
)1(

.  

ار و المعتم��د ن اب��ن عّم��ـذه و غيرھ��ا م��ن ح��وادث اللھ��و و المج��ون ت��روي ع��ـمث��ل ھ��  

رھا بمقت�ل اب�ن دو أن ھ�ذه الع>ق�ة ق�د انفص�مت أواص�و يب� الع>قة المتينة التي كانت بينھما ،

رزين ض��ربات أزھق��ت روح��ه ب��ض��ربه بطار بي��د ص��انع مج��ده ، وراف��ع ھمت��ه ، حي��ث عّم��

؛ لتتوق�ف معھ�ا حي�اة ھ�ذا العل�م ا�ندلس�ي، و يس�تمر ش�عره ي�دعو إل�ى الوق�وف قت�ي>  هوأردت�

ه، و استكش�اف عالم�ه ، و س�تكون البداي�ة بف�تح تعنده، وولوج عالم�ه الرح�ب، يغ�ري بدراس�

  .بوابات الديوان و سياجاته

                                                 
نفح الطيب من غصن ا�ندلس  الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن . د المقري التلمساني أحمد بن محمّ – )1(

 .509:  2ج.الخطيب 
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  : يوان و سياجاتهلدّ بوابات ا -2

  :يوانيدي الدّ بين  -2-1

ياسي الظافر في الدولة العبادية تح�ت ظ�ل ار ذلك الوزير الماھر و السّ لم يكن ابن عمّ   

 إقب�الع�رف ش�عره  إذ،ا ا مجي�دً رً ـشاع� ش�يءل كل ـقب ، و إنما كان و حسب المعتمد بن عباد

واب و لقد رأينا كيف انفتحت أمامه أب� ؛ھتمام دارسي ا�دب في ا�ندلس و خارجھا و إ النقاد

ال�ذي  شبيلياLلك ـا استولى على قلب المشبيلية وقت ما كان 2 يملك إ2 سحر شعره ، سحرً إ

)1(لك شعرائه و مقربيه ـضمه في س إلىأداه  اابً ـإعجأصبح من أكبر المعجبين به 
.   

عراء ك�ان م�ن الّش� «ن�ه أة ا�ندلس�ية م�ن ـما صرحت ب�ه المص�ادر ا�دبي�ب يمكن اLستد2لو 

»المجيدين 
 )2(

ا عل�ى ا ترتيًب�و مرتًب� ،ابل ھناك من وقف على ديوان�ه مجموًع�، و المكثرين   

)3(يقس�طالسرد ب�ن يوس�ف التميم�ي الطاھر محّم�أبا صرح بأن  بارا� فابن ؛حروف الھجاء 
 

)4(ار ورتبه على ح�روف المعج�م جمع شعر ابن عمّ 
ه بت�أليف ـخص�فأم�ا ص�احب ال�ذخيرة ،  

، و ل�م ي�ذكر " ار عّم�اب�ن ن أش�عار ذي ال�وزارتين أب�ي بك�ر ـم� ا2ختيارنخبة " مستقل سماه 

)5(اعر ن حي�اة الّش�ـار ، و2 بداية جمعھا م�ـعانتھجھا في جمع تلك ا�شّ ي ـالطريقة الت
لك�ن  ؛ 

النق���ول عنھ���ا ، أم���ا المص���ادر  إل���ىارة ـو اLش��� أس���ماؤھا إ2 إلين���اھ���ذه المص���ادر ل���م تص���ل 

حس��ب  –أن�ه ل�م يب��ق منھ�ا إ «مص�طفى الغ��ديري ا عنھ��ـيق�ول فار المخطوط�ة لش�عر اب��ن عّم�

  اعر المبثوث�ة ـائد الّش�ـمجموعة من قصذي يتضمن ـال 448سكوh إ2 مخطوط اL -إط>عه

ذات الوريقات ا�ربع عشر  القرويينراسة ـفي ثنايا مختلف المصادر، و ك –ا أو ك>جزءً  –

 »ا�رضة و التربة  اعاثتا بھالذي 
)1(

.  

ي أن مخطوط��ة الق��رويين ب��الرغم م��ن ص��غر حجمھ��ا لھ��ا أھمي��ة كبي��رة كونھ��ا ديرغ��و يؤك��د ال

ظن�ا ،اعر عليھ�ا ار الّش�ـع�تتضمن عبارات و أشطار شعرية ل�م تق�ف المص�ادر الت�ي تض�م أشّ 

                                                 
 .30ص.ھذا البحث : انظر  - )1(
 .85ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب . شي د عبد الواحد المراكأبي محمّ  - )2(
المازني ا�ندلسي ، وزير من الكتاب و ا�دباء ، اشتھر :  يد بن يوسف التميمي السر قسطأبا الطاھر محمّ – )3(

 531توفي بقرطبة سنة " المقامات اللزومية " باLنشاء ، و عارض الحريري في مقاماته بخمسين مقامة سماھا 
 .149: 7ج.  1980. 5ط.لبنان . بيروت . دار العلم للم>يين .اLع>م .  يالدين الزركلخير : انظر . ھـ 

 .134ص :  2ج.الحلّة الّسيراء . د بن عبد R بن أبي بكر القضاعي ابن اSباّر أبي عبد R محمّ  – )4(
 . 477ص :  1د المجل.  2القسم . الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة . أبو الحسن علي بن بسام  - )5(
 .18ص.د بن عّمار ا�ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  – )1(
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ا مم�ا وس�مه أو ج�زءً  ،يقس�طالسرا من الديوان الذي جمعه أبو الطاھر التميمي منه أنھا جزءً 

 "ارأبي بكر بن عّم� الوزارتينشعار ذي في أ ا2ختيارنخبة " ابن بسام بـ 
)2(

وربم�ا ھ�ذا م�ا ؛ 

 »دور ب�ين أھ�ل ا�ن�دلس ـوان ي�ـولش�عره دي� «: ال ـد المراكشي حيث قـعبد الواح إليهذھب 

)3(
.  

و منذ ما يقرب من نصف قرن من الزمان أقدم الباحث العراقي ص�>ح خ�الص عل�ى   

ة و ـدراس��ة أدبي�� -:ار ا�ندلس��ي ن عّم��د ب��محّم�� : هـار و دراس��ته ف��ي كتاب��نش��ر ش��عر اب��ن عّم��

ُ ، حي��ث ط - تاريخي��ة س��نة .ع الكت��اب بمس��اعدة وزارة المع��ارف ف��ي مطبع��ة الھ��دى ببغ��داد ـب��ـ

ة ا�ولى و الوحيدة و التي جعلھا في قسمين ؛ القسم ا�ول تناول فيه ـ، و ھي الطبع م 1957

و كان�ت حص�يلة م�ا  ؛من�ه  م الث�انيـال�ديوان ف�ي القس�جع�ل اعر ث�م ياة الّش�ـمختلف جوانب ح�

)4(ص��فحة  )337( ث>ث��ين ع و ـجمع��ه ث>ثمائ��ة و سب��
ي ذل��ك الص��فحات المخصص��ة ـبم��ا ف��.  

د و قوافيھ�ا و ـعر و فھرس لمط�الع القصائ�رس موضوعات الدراسة ، و موضوعات الشّ ـلفھ

بحورھا ، و الصفحات المخصصة لذكر أھم المصادر العربية و ا�جنبي�ة الت�ي اعتم�د عليھ�ا 

  .في ذلك 

 نتيج�ة س�وء أح�وال ھ�ذه المص�اداعت�راه نق�ص « و يقول الغديري عن ھذا العمل، إنه

لم عار م��ن مص��ادر، أو نقل��ه ا�ّش��و التل��ف نتيج��ة الرطوب��ة و ا�رض��ة رمـي أص��يبت بالخ��ـالت��

من أمث�ال يراع فيھ�ا ق�وانين التحقي�ق العلم�ي،لم  نشرة ، أو نشرتأنذالك ، د حققت بعدـتكن ق

 » اربّ ا� 2بنراءة السيّ ، و الحلّ بسام 2بنلمقري والنخيرة نفح الطيب ل
)5(

ذا ا�م�ر ھ�و ـو ھ�. 

ن جدي�د و ـم� ھ�ذا العل�ململم�ة ش�عر  ىـإل� ) محّمد بن عّم�ار ا�ندلس�ي(صاحب كتابالذي دفع

)1(ما فات المرحوم ص>ح خالص  إضافة
.  

تعلي�ق ءة و توثي�ق وار ق�رامن ھنا كان اعتمادنا في دراستنا ھذه ، على ديوان ابن عمّ   

، و اعتم�دنا عل�ى ھ�ذه  2001الطبع�ة ا�ول�ى ، ، دة وج�، مصطفى الغديري ، مطبعة شمس 

                                                 
 .18ص. المصدر نفسه. مصطفى الغديري   - )2(
 .164ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب . أبي محمد عبد الواحد المراكشي  - )3(
نما ضم القسم الثاني الخاص صفحة خاصة بالدراسة ، بي) 171( مائة وإحدى و سبعين : ضم القسم ا�ول  – )4(

 .صفحة ، إضافة إلى صفحات الفھارس ) 150(بالديوان مائة و خمسين 
 02ص.يوان مقدمة الدّ . مصطفى الغديري  - )5(
 .19ص.د بن عّمار ا�ندلسي شعر محمّ . مصطفى الغديري  - )1(



 �������� 	   	                                 
������ ������� � ��� 

 55

ا أحدثھا ص�دورً ثر دقة ، وأنھا أك إلى إضافةفيھا  ،ارعار ابن عمّ الطبعة بسبب توفر أغلب أشّ 

.  

الھج�اء  ه مص�طفى الغ�ديري ج�اء مرتب�ا عل�ى ح�روفـار الذي جمعإن ديوان ابن عمّ   

كل الت�ام ـاعر بالش�ار الّش�ـع�عر ، كما حاول ض�بط أشّ ـراء ھذا الشّ قسير عملية البحث على لتي

ة ف�ي المص�ادر المعتم�دة ، صادر تخريجھا و القراءات المختلفـم إلىو اLشارة في الھوامش 

  . نھا صاحب الديوان أنھا صعبة بالنسبة للقراءـبعض ا�لفاظ و العبارات التي ظمع شرح 

دم الغ��ديري ك��ل قص��يدة بك��>م يكش��ف ع��ن ـم��ن عن��وان يتص��درھا ، و ل��ذلك ق��وخل��ت قص��ائد 

وي ـحت�يجاء ال�ديوان كم�ا جمع�ه ، وض�بطه ص�احبه ـف. مناسبة القصيدة و الھدف من نظمھا 

. ا ـبيت��) 826( وثمانيمائ��ة و عش��رين ةتـس��ا قص��يدة ، مس��توعبً ) 86(ين ـعل��ى س��ت و ثمان��

  :01 الجدول رقم اـإليھ رــي يشيـعرية التة على البحور الشّ ـموزع

  

  دـدد القصائـع  رـــالبح  مـرقـال

  28  لـامـالك  01

  22  لـويـالط  02

  10  طــالبسي  03

  07  اربـالمتق  04

  06  رــالواف  05

  04  فــالخفي  06

  04  تثــالمج  06

  02  رحـالمنس  07

  02  ريعــالس  07

  01  لـــالرم  08

  86  دـائـي للقصـوع الكلـالمجم

  .عرية المستخدمة في الديوان يوضح البحور الشّ : 01 : مـدول رقـج
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)1(روبح�) 10(رة ـعش�ه ار ش�عره كل�و ھكذا يكون عدد البحور التي نظم فيھ�ا اب�ن عّم�
م�ن  . 

  .بحرا التي ينضوي تحتھا الشعر العربي كله ) 16(ر ـمجموع الستة عش

)2(تأم��ا م��ن حي��ث توزي��ع ا�بي��ا
ا ش��عره عرية الت��ي نظ��م فيھ��عل��ى ا�غ��راض الّش�� 

  : 02:فيوضحھا الجدول رقم 

  

عدد النصوص   الغرض الشعري  مـرقـال

  "القصائد"

  النسبة المئوية

 % 19.76  17  دحــالم  01

  %16.27  14  اLخوانيات  02

  %09.30  08  فـالوص  03

  %09.30  08  زلــالغ  03

  %08.13  07  الھجاء و التعريض  04

  %08.13  07  فاعـا2ستش  04

  %06.97  06  ا2ستعطاف  05

  %05.81  05  ا2عتذارالعتاب و   06

 ا�غراض ا�خرى  07
)1(

  14  16.27%  

  86  "د ـالقصائ" ة ـي للنصوص الشعريـوع الكلـالمجم

  .عرية و النسبة المئوية غراض الشّ يوضح عدد نصوص ا�:  02:م ـدول رقـج

                                                 
اعر المھملة التي لم يستخدمھا الشّ  و المديد من البحور ، و الرجز ، ، المقتضب ، و الھزج لقد كان المضارع -)1(

  .عراءعراء القدامى و �نھا لم تناسب ا�غراض التي يتحدث فيھا الشّ �نھا لم تُدر  في شعر كثير من الشّ 
 قلنعرف نسب توزيع موضوعات شعر ابن عّمار على قصائد الديوان و مقطوعاته اتبعنا تعريف ابن رشي - )2(

و من الناس من 2 يعد  )... (إذا بلغت ا�بيات سبعة فھي قصيدة: " ث يقول لكل من القصيدة و المقطوعة حي
العمدة . أبو علي  الحسن بن رشيق القيرواني : انظر " . القصيدة إ2 ما بلغ العشرة و جاوزھا و لو ببيت واحد 

 .164ص : 1ج .نقده و  هدابأعر و في محاسن الشّ 
ين ، اLجازة و اLستجازة ، اLستيحاش ، ا2عتراف بالجميل الحن: ضمت كل من غرض : أغراض أخرى  - )1(

 .، المراجعة ، ا2عتداد بالنفس ، استنجاز حاجة 



 �������� 	   	                                 
������ ������� � ��� 

 57

ين�تھج  ر ش�اعرٌ ان ابن عمّ إ:م يتسم بما يفاجئنا ، فنستخلص ـعري لنتاج الشّ ذا ا2ـھ إنّ   

ف�> عج�ب ،راء ال�ذين س�بقوه ـع�د الموروث�ة ع�ن الشّ ـقالي�تّ الحد بعي�د  إلى نھج القدماء،و يتمثل

  . روفةععرية الما�غراض الشّ س ـده يستخدم نفـإذن أن نج

ار كان يشارك في أغل�ب الموض�وعات و تدل النماذج التي بين أيدينا على أن ابن عمّ 

 ؛أفكاره ، و نظرا لما واجھه من مشاكل مختلفة ف�ي مجتمع�ه  ، نظرا لما كانت عليه آراؤه و

و ن>ح�ظ م�ن خ�>ل  ؛ف�ي الم�دح و اLخواني�ات و الغ�زل والوص�فولكنه برز بصفة خاص�ة 

ن غ��رض الم��دح ھ��و أكث��ر إ:عرية لل��ديوان ال��ذي يوض��ح ا�غ��راض الّش�� :02:الج��دول رق��م 

 م�ن) % 19.76( يمث�ل نص�ـا ) 17(ا حيث بلغ عـدد نصوصه سبعة عش�ر نً اا�غراض دور

ار المدحية ھاته جمعت بين ما يختـص بالنسيب حي�ث و قصائد ابن عمّ  .حيث النسبة المئوية 

ونعن�ي  –زل بالحبيبة ت�ارة أو إل�ى م�ا يق�وم مقام�ه ت�ارة أخ�رى التغاعر فيھا إلى يتعرض الشّ 

الم�دح و2س�يما وبين ما يخ�تص ب –شبيلية إو2سيما طبيعـة ،بذلك ما تلھمه به الطبيعة الغناء 

  .مدح الملك ا�شبيلي و نجله 

ار ، فق�د بل�غ كما جاء غـرض اLخوانيات في طليعة ا�غراض التي أجاد فيھا ابن عمّ   

وم�ـا ) % 16.27( بلغ�ت بنس�بة مئوي�ة  نص�ا) 14(عش�ـر عدد نصوص ھذا الغرض أربع�ة 

2جتماعي�ة ب�ـين ا تھو تلك القصائد الت�ي تتن�اول أوج�ه الع>ق�ا« نريده من شعر اLخوانيات 

ا ع�ن تل�ك الت�ي تتص�ـف بكونھ�ا ع>ق�ات بحت�ـة اعر و بين شخصيات ذل�ك المجتم�ع بعي�ـدً الشّ 

  كالغزل ، أو كونھا مرتبطة بمنافـع ذاتية كالمديح ، أو التـي 

» ـط بنفسيته كالھجاء رتت
)1(

 .  

ان من عراء الذين نظموا في اLخوانيات ، وقت كمن أولئك الشّ  ار واحدُ و ابن عمّ   

شھـرة عريضة تجاوزت آفاق المملكة  «وزراء الدولة العبادية ، حيث أكسبه ھذا المنصب

مرموقة في دوي>ت  حتكاك و ا2تصال بشخصيات بارزة ا2التـي كان يخدمھا ، وخوله من 

أخرى ، فكثرت معارفه ، و تعدد أصحابه من ذوي الجاه و الثراء ، و كان الكثير منھم 

 »ذوه وسيلة للتخاطب و للتراسل بينھم يقرض الشعر فاتخ
)2(

  .  

                                                 
مكتبة الثقافة " . دراسة موضوعية فنية " ا�عمى التطيلي شاعر عصر المرابطين . د عويد الطريولي محمّ  – )1(

 . 74ص . 2005. 1ط.القاھرة . نية الدي
كلية اSداب ). مخطوط( رسالة ماجستير غير منشورة .د بن عّمار ا�ندلسيو بكر محمّ أب.بوحرعمر  – )2(

 .187ص .1996 - 1995.جامعة باتنة. قسم اللغة العربية و آدابھا.والعلوم اLنسانية و ا2جتماعية 
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ا ف�ي ديوان�ه ، إذ ا رحيبً ار ، و قد أفسح له مكانً و الوصف باب واسع في شعر ابن عمّ 

ع في�ه و ـفتوس�.  )%09.30( بنس�بة مئوي�ة بلغ�ت  وصـنص�) 08(بلغ عدد نصوص�ه ثماني�ة 

رش�ف و القل�م و قص�ر و الخو وص�ف ال يرة ، فوص�ف الخم�ر و الطبيع�ة ،ـظم مقطعات كثـن

  .غير ذلك 

 )08(بل�غ ع�دد نصوص�ه ثماني�ة و ،اري ش�عر اب�ن عّم�ـل الغ�زل مكان�ة طيب�ة ف�ـو يحت  

ي�أتي ض�من  م�اإن] ولكن أغلب�ه 2 ي�أتي مس�تق> ، و  ) .%09.30(بلغت نصوص بنسبة مئوية 

ر كثيرا في ال�ديوان نظ�را ـراض أخرى كالمدح و الوصف ، في حين لم يرد غرض الفخـأغ

)3(اعربھا ھذا الشّ  ر] ـة التي مللحال
ع�دم ذل�ه يا قص�ائد الم�ديح ، يفتخ�ر بنفس�ه واء بين ثناـجو. 

محاو2ً مواجھة الخط�وب، و عزة نفسه و أنفتھا ، إلىن نفسه أمام الممدوح ، و يشير واـأو ھ

  . مقارعة النوائب

ض ن غ�رـنصوص في كل م�) 07( ةعـره في الموضوعات ا�خرى إذ نجد له سبـو يقل شع

) 06(، وس��تة  )%08.13(بنس��بة مئوي��ة بلغ��ت  ا2ستش��فاعجاء و التع��ريض و غ��رض ـالھ��

 )05( ةسـخم���و  ،) %06.97( وية بلغ���ت ـبة مئ���ـبنس��� ا2س���تعطافنص���وص ف���ي غ���رض 

النس�بة المئوي�ة الباقي�ة ، و  )%05.81(بلغ�ت ة ـة مئوي�ـبنسب ذارـعتا2نصوص في العتاب و 

  .شعره قليلة التواتر فيا�غراض  مثلت بقية

ي أص��بحت مف��اتيح ك��ل المؤلف��ات ـيوان أثب��ت الغ��ديري الفھ��ارس الت��و ف��ي نھاي��ة ال��دّ   

>م المكاني�ة ـرس ا�ع�>م البش�رية ، و فھ�رس ا�ع�ـالدراسات القديمة منھا و الحديثة ، كفھو

لمص��ادر العربي��ة وا�جنبي��ة عرية ، و فھ��رس �ھ��م او الجغرافي��ة ، و فھ��رس المض��منات الّش��

  .ليھا في ذلك عتمد عاالتي 

يري ف��ي جم��ع دي��وان دالعم��ل ال��ذي ق��ام ب��ه مص��طفى الغ�� نّ إ :إل��ى ا تق��دممّم�� نخل��صو  

راودت�ه  ار ق�دش�عر اب�ن عّم� إخ�راج، كون فكرة  ةم عن الصبر و المعانانّ ار ياعر ابن عمّ الشّ 

)1(منذ يزيد على عقد من الزمن 
عرب�ي و الغديري بعملة ھذا ، ق�دم خدم�ة معتب�رة ل�eدب ال.  

  .منه خاصة  ي، و لeندلس عامة

  

                                                 
ا يفخر به ، بل يعني ا�صول الخاملة و المغمورة و الحياة اليائسة التي عاشھا في الماضي ، فليس لديه م – )3(

 .29ص.ھذا البحث:انظر .لديه ما يمكن ان يخجل منه 
 . 1ص. يري في تصدير ھذا الديوان قول مصطفى الغد: انظر  – )1(
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  :ره ـاد في شعـقآراء النّ -2-2

 ا�دبون الخ�الص ، ـره ، و ص�ورة ص�ادقة للف�ـلعص� عاكس�ةار م�رآة ر ابن عّم�ـشع  

ا�حاس��يس و عر ھ��و ترجم��ة للمش��اعر والّش��◌ّ  الع��الي ف��ي الق��رن الخ��امس الھج��ري ، و �نّ 

ن الحن��ين و اللوع��ة ، و ـة م��ب��ه ف��ي حيات��ه المري��ر عاره تض��م ك��ل م��ا أح��سّ ا�فك��ار كان��ت أّش��

أن يعب�ر ع�ن  إل�ىد دفعت�ه ا�حاس�يس النفس�ية ـقوادة و التعاسة ، و الخوف و الحسرة ، ـالسع

وم�ا   ،لخاصة في رحاب الخلفاء وا�م�راءفي جميع حا2تھا ، كما دفعته حياته ا أعماق نفسه

يعي�ة ، و الوق�وف وصف المناظر الطب إلىاة الرغدة في قصورھم ـكان يتنسمه من عبير الحي

ا أثرھ��ا ف��ي نفس��ه ، فن��افس أحس��ن و أن ينطل��ق لس��انه بتص��ويرھا مبيًن��،عل��ى ض��فاف ا�نھ��ار 

وغ��ه ال��ذي اعت��رف ل��ه ب��ه الكثي��رون م��ن النق��اد و بنبُ  إ2و ل��م ي��تم ل��ه ذل��ك  ؛ا�دب��اء و أب��رعھم

  . ا�دباء

عر حي�ث ـالّش� سام ال�ذي يؤك�د عل�ى ذل�ك التمي�ز و البراع�ة ف�ي مي�دانـو من أھم ھؤ2ء ابن ب�

 »يبارىا 2اري ، وساحرً ـا 2 يجإنه كان شاعرً  «: يقول 
)2(

ل م�ا ـو يضيف في وص�فه ك�،  

ما ـو كي��ف 2 يرغ��ب ف��ي ش��عره ، و يتن��افس في��« : يق��ول ،ودان ا�دب ـي مي��ـف�� ادت��هجإيب��ين 

ب��داع ب��أعلى الس��ھام ، و يأخ��ذ م��ن التولي��د و ث ب��ه س��حره و ھ��و يض��رب ف��ي أن��واع ا2ينف��

 »بأوفر ا�قسام  ا2ختراع
)1(

.  

 »عراء المجيدين ان من الشّ ـك «: يقول  ،د صاحب المعجب بنظمهـكما يشي
)2(

 ،   

نقاد عص�ره والعص�ور  «:  هولـيق فيو يثبت ص>ح خالص مكانة شاعرنا في ب>د ا�ندلس 

 ف�ي قص�ائده ھ�ذه الت�ي أوحاھ�ا ل�ه القل�ق و 2ا ا كبي�رً التي تلته ف�ي ا�ن�دلس ي�رون في�ه ش�اعرً 

م و الخ��وف ، و إنم��ا ف��ي ش��عر المناس��بات ال��ذي نظم��ه أيض��ا ، �نھ��م ي��رون في��ه روع��ة ـا�ل��

 » ن محسنات البديع و البيانـذلك مغير  اظ و التشبيھات وـم و التفنن في استعمال ا�لفـالنظ

)3(
اللغوي�ة كان�ت م�ن العم�ق و ه ا�دبي�ة وـإن ثقافت «: و يضيف واصفا براعته في النظم   ، 

التركي��ب ، المتماس��كة العب��ارات الص��حيحة  المتين��ةد ـبحي��ث تس��مح ل��ه أن ي��نظم القصائ��الق��وة 

                                                 
 .369ص :1المجلد .  2القسم .ھل الجزيرة الذخيرة في محاسن أ. أبو الحسن علي بن بسام  - )2(
 .369ص :1المجلد .  2القسم  .محاسن أھل الجزيرة  الذخيرة في. الشنتريني أبو الحسن علي بن بسام - )1(
 .85ص.المعجب في تلخيص أخبار المغرب . د عبد الواحد المراكشي أبي محمّ  - )2(
 .171ص  –دراسة أدبية و تاريخية  –د بن عمار ا�ندلسي محمّ . ص>ح خالص   – )3(
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و ف�ي تراكيب�ه و تع�ابيره و ص�ياغته  مفردات�هستطيع أن نلمس ھ�ذه الظ�اھرة ف�ي نالوزن ، و 

 »الشعرية 
)4(

 .  

ار و م�ا امت�از ب�ه ش�عره م�ن خص�ائص و قد أجمع ھؤ2ء النقاد على شاعرية ابن عّم�

ه الواس��ع عل��ى الت��راث ـن حي��ث التعبي��ر ، و رص��انة ا�س��لوب ، و اط>ع��فني��ة متمي��زة م��

ب��رزين خ��>ل الق��رن الخ��امس ه يوض��ع ف��ي مقدم��ة قائم��ة ش��عراء ا�ن��دلس المـعري جعل��الّش��

الت��ي عالجھ��ا ،  ا�غ��راضالھج��ري ، و م��ن ثّم��ة س��نحاول و م��ن خ��>ل ديوان��ه الّش��عري و 

عالمه السحري اLبداعي، و ھو مجال فصلنا ،و  -و ا�مر ليس بھّين-الّتعرف على شاعريـّته

  .القادم

                                                 
 .23ص .المرجع نفسه. ص>ح خالص - )4(


