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ــــةمدّ ــقـم  

 

ھو فن أدبي أكثر تأثيًرا على المجتمعات العربية من غيره؛ربما  يظّل الّشعر من حيث     

  .أعلق بالوجدان،و أعذب في ا+ذان (نه

مسرحا لخفقان قلب _ بإذن 3 تعالى  _أندلسنا ا2س1مية كانت، و مازالت، و ستظلّ و     

ليظ1  ا سرمديً  االّشعر، و تھويمات خياله ، و تمتمات لسانه، و كأن بينھا و بينه عھدً 

  .مت1زمين حّتى الممات

لم تستطع دراسة واحدة بل لم تستطع كل الدراسات و لتشظيات الّشعر في ا(ندلس،      

، و َحْسُب كل أن تأتي فيھما ب@مر الفاصل شعرائه، و أن تحيط بأمره، و أمر مجتمعة

و(ن الّشعر دراسة أنھا تسلط الضوء على جزء من مسيرة الّشعر، أو سيرة الّشاعر

و تفّرد أع1مه ،واستمرت فيه بعض الزوايا مظلمة ،تنتظر من  ا(ندلسي بقي يسحره بج1له

محاولة البحث عن الثنائي يميط عنھا اللثام ،وجدتني مدفوعة إلى دراسة ھذا ا2رث العظيم 

  .و الكشف عنه )الّشعراء- الّشعر (المغّيب 

ُم به لتسجيل رسالة       Jو الحقيقة أنني بينما كنت في أشّد الحاجة إلى موضوع أَتَقد

ُه ار ا(ندلسي، فأخذُت أََتَصفJحُ لّشاعر أبي بكر محّمد بن عمّ ديوان ا الماجستير وقع بين يديّ 

ن رأُ ما فيِه ِمنو أق Jي إليه ما كان يكتبه جامع الديوان من مناسبة تسبق القصيدة قصائد، و َشد

ْعِجْبُت بشغف الّشاعر في الوصول إلى ما ھي بمثابة التجربة التي مّر بھا الّشاعر ، و أُ 

  ُر ـ، و بدا لي شيئاً ممتعاً أن يكون الّشاعمن خ1ل ما ردده في ديوانهيصبو إليه 

  .Nعتقادي أني وجدت فيه ضالتيالماجستيرو شعُرهُ موضوَع رسالة 

ار ُيَعدO من جيل شعراء  إنJ أبا:  مّما ضاَعَف أھميةالموضوعو      Jد بن عم Jبكر محم

  ِه ـر ، و ديباجتـوا بعمود الّشعـن ُعنـي القرن الخامس الھجري الذيـدلس فـا(ن

 



ب 
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التفاوض مع ھام  ـ1عه بمـاسّية في اضطييُة الّشاعر السـو َظَھرت شخصالقديـمة، 

إلى ا2ھتمام بالمھام الحربية  ھا يتجاوز وى و ملوك دول الطوائف ا(خرى ، صارـالنّ 

  .كقيادة الجيش العبادي لفتح الحصون و البلدان 

؛ إذ تقلJَد مناِصَب أّھلْتُه أن يكوَن دائماً على  ه َدرِ في قَ  سمية مكانة الّشاعر الرّ  و زادت     

  .الذي ُيمثUُل أعيانھا ، و أن يكوَن لَُه التقدير الخاص في عيون النJاس" إشبيلية" رأس وفد 

الّشاعر ختيارع الرائق في مجمله قد دفعني إلى اِ ھذا ا2نتماء السياسي ، و ھذا ا2بدا إنّ      

ار  أبا Jبكر بن عم Jأي على أن يكون  ا(ندلسي و شعره ليكونا موضوع دراستي ، و استقر Jالر

ة و فني�ة اشعر «:االبحثعنوان  ار ا�ندلسي دراسة موضوعي� ، بحيث يتم الولوج »بن عم�

دة ، إلى جانب محاولة الكشف عن ماھية بنيته  إلى ھذا الّشعر ، بالوقوف على أغراضه المتعدِّ

  .الفنيَّة

ل و ث5ثة ـمدخ:  ھتديت إلى أن أنتھج خطة قوامھانط5قاً من عنوان البحث ، اِ و ا       

  .حاولت أن تكون كافية لEلمام بجوانب الموضوعو خاتمة فصول ،

لعصر الّشاعر، فعملت على  جتماعيّة و الثّقافيّةللحياة الّسياسيّة و اHالمدخل ت خصصّ       

و ما تبعھا من تقّدم مّس الحركة جتماعّيةNظواھر اتلخيص أھمU ا(حداث الّسياسّية ، و ال

ا(دب و ـتفل بـى حواظر أدبية تحـدن ا(ندلس إلـض مـالثقافية و ارتقى بھا ،لتتحول بع

ا(دباء ،و لعل إشبيلية شكلت واسطة عقد مدن ا(ندلس في ھذا المجال و ھي الّتي استقبلت 

  .ا(ّخاذابن عّمار و ألھمته سحرھا 

، و أبرز حياته ،و ثقافته أھم محطات  بحياة الّشاعر ، وعالج فيه الفصل ا�ول تعلقو     

م مواضيعه وما ـبالتفصيل الديوان و أھ ، كما تناولت ي شخصيته من خ1ل شعرهالعناصر ف

  .قيل في شعره

ّية ، التي تباينت بحسب تناولت موضوعاته و أغراضه الّشعر:  الفصل الثانيو في      

Nتماعّية و النفسّية التي مّر بھا ، و أثرت فيه، فجعلته ينظم في موضوعات جظروفه ا  

  .و أغراض بعينھا دون غيرھا
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 حيث في شعر ابن عّمار ا(ندلسي ،جماليات اللّغة و الّصورة  الفصل الثالثو كان  مدار  

تعرضت إلى طبيعة لغته الّشعرّية و أنواعھا من خ1ل ا2لمام ببعض الظواھراللغوية التي 

 جزالة و إيحائية و سھولة و غيرھا من الظواھر: ميزت شعره، و منحته الخصوصية من

ثمJ إنتقلت إلى الّصورة الّشعرّية ، و اھتممت فيھا بمصادر الّصورة ، من القرآن . اللغوية

و كذا بأنواع الّصورة ، التي تنوعت من تقليدية و . الكريم ،و الشUعر القديم ، و الطبيعة

  .وجدانية

قى موسي ء الصوتي ، بناـ، منصباً على ال الفصل الثالثو كان آخر عنصر في       

و حاولت استكناه قدرة ھذا الّشاعر ا(ندلسي  ا2يقاع الداخلي ، ثمّ )ا2يقاع الخارجي( ا2طار

  .في استغ1ل الخصائص ا2يقاعية 

توصل إليھا في ھذا تائج الممن أھم النّ ـتتضس خاتمة(خلص في نھاية المطاف إلى       

  .للموضوعاتبفھرس للمصادر و المراجع المعتمدة ، و آخر  البحث ، متبوعة 

فض1 على المنھج التاريخي الذي أتاح لي فرصة - في إنجاز ھذا البحث و قد اعتمدت     

لYط1ع على الحياة  الّسياسّية و ا2جتماعّية و الّثقافّية في ا(ندلس خ1ل القرن الخامس 

  المنھج الوصفي التحليلي ، تتبعاً للظاھرة و انتقاء لنماذج داعمة للفكرة،  -الھجري

و رصداً ل@سباب و الخلفيات التي أوجدتھا ، مستعينة في ذلك بمنھج إحصائي ساعدني  

ار ا(ندلسي Jعلى التأسيس لشيوع ظواھر لغوية ، و فنّية و موسيقّية في شعر ابن عم.  

لم يفارقني ديوان ابن عّمار من بداية البحث إلى نھايته ليكون بذلك المصدر ا(ساسي      

المصادر ا(دبية القديمة التي شكلت مجتمعة الينابيع الصغيرة التي  ة منيضاف إليه مجموع

  :غذت ھذا العمل بالروح و الحياة وعلى رأسھا

� N الشنتريني بن بسامالذخيرة في محاسن أھل الجزيرة. 

طيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب نفح الطيب من غصن ا(ندلس  الرّ   �

 . الّتلمسانيللمقّري 

 . لّصلة  Nبن بشكوال كتاب ا �
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 .ك ا2س1م للسان الدين بن الخطيبع1م في من بويع قبل ا2حت1م من ملوأعمال ا( �

 .في محاسن الّشعر و آدابه و نقده (بي علي الحسن بن رشيق القيرواني العمدة �

و ديثة ـع الحـمھم من المراجذا فض1ً عن عدد ـن المصادر القديمة ، ھا مـو غيرھ 

راسات التي ساعدتني على فھم  شعره، و استكشاف جوانبه الفنّية  Uالنقد مثل بعض الد

ا(دبي الحديث لمحّمد غنيمي ھ1ل ، و موسيقى الّشعر 2براھيم أنيس، و قد أشرت إلى 

  .لمراجعمعظمھا في ھوامش البحث و في قائمة ا

 :ن يتحدث كل باحث عنھا و ھي كثيرةأما الصعوبات التي واجھتني فقد جرت العادة أ     

منھا الخاصة التي N أرى ضرورة للحديث عنھا (ن البحث يستمد مشروعية وجوده مما 

بعد  يكتنفه من صعوبات ، فھي التي تعطي الباحث إشعاعاً من ا(مل و نوعاً من المتعة

 أما الصعوبات العامة و ما يتعلق بالبحث فلعل نقص المصادر دة تلو ا(خرى؛وتذليلھا الواح

 ا(دبية القديمة، و بخاصة تلك التي تتناول التعريف بحياة الّشاعر كانت العقبة ا(ولى في

  .فضل ا(ستاذ المشرفب طريقي و لكنھا ُذللت بفضل 3 ثمّ 

فيما نويت من خدمة خالصة لتراثنا الّشعري و في الختام نسأل 3 أن يكون قد وفقني       

العربي من خ1ل ھذا الجھد العلمي المتواضع ، فإن إستطعت أن أضع يدي على الجوانب 

التي لم يشر إليھا غيري ممن سبقوني في ھذا الحقل المعرفي الواسع ، أو أن أنّبه إلى فكرة 

نقيب فتلك غايتي المنشودة و سبيل البحث و التقد تمھد لغيري ممن يشتغل في ھذا المجال 

  .مبتغاي، و إن قّصرت في بلوغ المراد فعزائي أنني بذلت جھداً خالصاً 

كما أوّد أن أوجه شكري إلى أستاذي المشرف ا(ستاذ الدكتور امحّمد بن لخضر فورار      

ع أطلبه جنJ علّي بمرـالذي كان أباً و أخاً، و صديقاً و شيخاً، فما بخل علّي بتوجيه ، و N ض

، و تشجيعه الّدائم الذي أكسبني ثقة بالنفس كانت دافعا 2تمام ھذا ، فأفادني بنصائحه و درره

البحث على ھذه الصورة، فجزاه 3 عّني خير الجزاء،كما أرفع خالص امتناني إلى قسم 

دة ،و  إلى السااتذة و عّماNً ـبسكرة إدارة و أس -ضرـد خيـمحمّ  -ربي ، جامعة ـدب العا+

  ھذا البحـث بغية إقـامة اضل الذين تجشJموا قراءة ـا(ساتذة ا(ف
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 ه  

و إكمال ما فيه من نقص حتJى تخرج الّرسالة في قالب يقّربھا مّما يليق  ،جما فيه من ِاعوجا

  .بھا من كمال

، ان أتقّدم بالشكر الجميل، و العرفان الجليل  لكل  من ساندني في انجاز  كما N يفوتني    

  .سالة من قريب أو بعيد ھذه الرّ 
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