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  : ح ـــالمدي -1

  :ة ـلغ -أ

   ة واحدة ومدحه يمدحه مدحاحَ دْ وھو حسن الثناء، يقال مدحته مِ  ،المديح نقيض الھجاء   

وھ,و  ُحُ◌◌ُ دَ ، والجمع مِ ا)سم ةَ حَ دْ المصدر، والمِ  حَ دْ لمَ ، ھذا قول بعضھم، والصحيح أن اومدحة

)1(المديح والجمع المدائح وا-ماديح
 .  

  : اصط�حـا -ب

ة، وإظھ,ار التق,دير المزايا، ووص,ف للش,مائل الكريم, لھو حسن الثناء وتعداد لجمي«ح يالمد    

»ھاتيك الشمائل نه الشاعر لمن توافرت فيھم تلك المزايا، وعرفوا بمثل العظيم الذي يك
)2(

 .  

، كم,,ا يص,,عب ف,,ي »الم,,ديح  «وم,,ن الص,,عب تحدي,,د وض,,بط تعري,,ف م,,انع وج,,امع لمص,,طلح    

ه، ـات,ـعل,ى ت,اريخ مع,ين )س,تخدامه كف,ن ش,عري ل,ه خصائص,ه وموضوع التع,رفالوقت نفسه 

ر، والرث,,اء، وھ,,ي ـوك,,ل م,,ا ف,,ي ا-م,,ر، أن الم,,ديح غ,,رض م,,ن أغ,,راض الش,,عر التقليدي,,ة كالفخ,,

  .اد تتفق في مقاصدھا ومراميھاموضوعات تك

 ومك,,ـانة قوم,,ـه،ه، ـر أھل,,ـبمآث,, واFش,,ادةم,,دح المفتخ,,ر بنفس,,ه، ف,,الفخر ) يخ,,رج ع,,ن كون,,ه    

لھم في قالب م,ن اثرھم، ويبرز أفضولكنه يختص با-موات، فيعدد مآ ح،يوالرثاء قريب من المد

أص,ول الش,عر العرب,ي ف,ي وتجدر اFشارة إلى أن ھ,ذه الفن,ون الثIث,ة ھ,ي م,ن  ،الحزن وا-سى

إ) م,,ا تعل,,ق ر، ت,,ه المتعاقب,,ة، ) يك,,اد يختل,,ف ف,,ن منھ,,ا ع,,ن غي,,ره ف,,ي عص,,ر م,,ن العص,,ونأزم

)3(وخصوبة الخيال وحسن التصرف بين شاعر وآخر ،بالصياغة
 .  

 ؛وقد قام المديح بين فنون ا-دب العربي مقام السجل الش,عري لجوان,ب م,ن حياتن,ـا التاريخي,ة   

يدة م,ن أعم,ال المل,وك، وسياس,ة ال,وزراء، وش,جاعة الق,واد، وثقاف,ة العلم,اء، إذ رسم نواحي عد

  التاريخ  وأضاف إلىفأوضح بذلك بعض الخفايا وكشف عن بعض الزوايا، 
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  . 27:  ص، 1997 ،1ط، 6مج ، دار صادر، بيروت،)مدح(ابن منظور، لسان العرب، مادة )  1(
  . 5: ، ص 1962 ،1ط الشعر العربي، منشورات دار الشرق الجديد، بيروت،أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في )  2(
  . 133: ، ص 1958مصطفى الشكعة، فنون الشعر في مجتمع الحمدانيين، مكتبة ا-نجلو مصرية، )  3(

  ما لم يذكره في الكثير من ا-حيان، فساعد على إبراز الكثير من –صادقا أو كاذبا  –

روة فجعلھم في مصاف ا-عIم، وأغفل آخرين ك,انوا أح,ق بال,ذكر الشخصيات، ورفعھم إلى الذ

)1(وأجدر بالشھرة
.  

يش,في إلى ما فإننا ) نصل  »المديح  «تاريخ دقيق )ستعمال المصطلح تحديد أما إذا حاولنا    

ب,الفوارق  اFنس,انفمن,ذ فج,ر الت,اريخ أح,ّس  «كإنس,ان  اFنس,ان، إ) إذا ع,دنا إل,ى طبيع,ة الغليل

ن الّن,,اس، ورأى ب,,يم ـاعي,,ة بين,,ه وب,,ين أخي,,ه اFنس,,ان، وش,,عر ب,,اختIف المواھ,,ب، والقي,,ا)جتم

ا-قدار تضع وترفع وتعطي وتمنع، لذلك سعى إلى رضا من ھم فوق,ه، وتجم,ل حي,الھم ب,القول، 

»فوقف منھم موقف ا)حترام والتودد، فكانت أقواله تعبر عن المديح 
)2(

 .  

الفن,,ون ا-دبي,,ة، عرف,,ه الب,,دائيون ي,,وم رفع,,وا ص,,لواتھم إل,,ى  م,,ن أق,,دم «بھ,,ذا نج,,د أن الم,,ديح    

أربابھم، وأثنوا على أصنامھم، وتغنوا بأمجاد آلھتھم، وعرفوه يوم وضعوا أنفسھم تحت وصاية 

»زعمائھم وأبطالھم، وامتدحوا ھؤ)ء ا-بطال، وتحدثوا عن أعمالھم الكبرى 
)3(

 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . 5:  ص، 1980 ،4ط المعارف، القاھرة،سامي الدھان، المديح، دار )  1(
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  . 7: ن، ص .م)  2(
  . 7: أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، ص )  3(
  

  

  :شعر المديح في العصر الجاھلي  -2 

لق,,د ك,,ان الم,,ديح ف,,ي العص,,ر الج,,اھلي واح,,دا م,,ن الفن,,ون الش,,عرية الب,,ارزة، وك,,ان ذا أل,,وان    

ب,ين م,دح الش,اعر لزعم,اء قبيلت,ه، وفرس,انھا وس,محائھا، ومدح,ه لم,ن  عددة، تت,راوحمتمختلفة و

إلي,ه س,واء أم,ده بم,ال أو س,اعده ف,ي مھم,ة، أو أكرم,ه وغي,ر ذل,ك م,ن مجم,وع الفض,ائل  نيحس

  .المتعارف عليھا آنذاك 

ذ كانت القبائ,ل تح,رص عل,ى إبق,اء إومن مدائح الجاھلية ما نظمه أصحابه في تمجيد ا-حIف، 

ا، وذلك دعما لقوتھا، وتھديدا -عدائھا، وقد يوج,ه الم,ديح إل,ى مل,ك م,ن المل,وك أو التحالف بينھ

 عون,ازعيم من الزعماء، رجاء اكتسابه إلى جان,ب قبيل,ة الش,اعر، أو رج,اء التق,رب من,ه لجعل,ه 

)1(في ا-وقات الصعبة
 .  

جموع,ة م,ن ضوء التقاليد القبلية وحرص ھذه التقاليد عل,ى إيج,اد نم,ط س,لوكي تح,دده م علىف   

القيم يتصرف في حدودھا كل فرد، وھي تقالي,د ذات ص,بغة محافظ,ة ونزع,ة مثالي,ة، ك,ان عل,ى 

غن,,ي بأمجادھ,,ا تالش,,اعر ال,,ذي ھ,,و ف,,ي الوق,,ت ذات,,ه المتح,,دث بلس,,ان القبيل,,ة والم,,دافع عنھ,,ا والم

د جوان,ب المحافظة أو) على ثبات ھذه التقاليد، وثانيا التغني بھا والثناء عليھا وتعداوبطو)تھا، 

)2(مظاھرھا في قبيلته، أي بمعنى محدد مدح ھذه القيم
 .  

موجھ,ا إل,ى الق,يم أكث,ر من,ه إل,ى ا-ف,راد  «إذا لقد جاء المديح بشكل عام في العصر الجاھلي    

حتى حينما كان يقصد الشاعر بمدحته ملكا م,ن المل,وك الع,رب ف,ي الجاھلي,ة، مث,ل الش,عر ال,ذي 

بي,د ب,ن وع قميئ,ةساسنة عند شعراء أمثال عمرو ب,ن لى ملوك الغجه إلى ملوك الحيرة وإكان يو

ف,ي ھ,ذا الش,عر ل,م يك,ن المقص,ود م,ن الم,ديح ھن,ا ھ,و فردي,ة  شى وغيرھم، حتىا-برص وا-ع

»الفرد، وإنما كان المقصود ما يمثله ھذا الفرد من مكانة اجتماعية وقيمة أخIقية 
)3(

 .  

ح إعجاب,ـا بالخل,ـق الحمي,ـد، يإل,ى الم,دي ك,ان ين,دفع نفھم م,ن الق,ول الس,ابق أن الش,اعر العرب,   

ثالي,ة تش,كل اFط,ار الطبيع,ي ة، والك,رم الواس,ع وھ,ذه الق,يم الموال,رأي الس,ديد، والش,جاعة الفائق,

  ، حيث كان دور الشاعر ھو العمل على ترسيخ ھذه القيما-ول لفن المديح
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  . 51: ، ص أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي)  1(
  .17: ، ص 2000الجامعية، القاھرة، أيمن زكي العشماوي، قصيدة المديح عند المتنبي وتطورھا الفني، دار المعرفة )  2(
  . 19: ن، ص .م)  3(

على المحافظة عليھا في حدود قبيلته، فلم يك,ن المقص,ود بالم,ديح ھن,ا كس,ب في النفوس والعمل 

ر إليه الحال عند ما يتخصص ش,عراء ف,ي ھ,ذا الف,ن، وحينم,ا يالمال أو المنفعة الفردية، كما يص

وكان,ت الع,رب ) تتكس,ب  «يتجه المديح إل,ى ا-ف,راد طلب,ا للن,وال، وف,ي ھ,ذا يق,ول اب,ن رش,يق 

أداء حقھ,ا إ) بالش,كر  فكاھة أو مكاف,أة ع,ن ي,د ) يس,تطيعوإنما يصنع أحدھم ما يصنعه  ربالشع

»إعظاما لھا 
)1(

 .  

إل,ى  اFمت,اعة أخIقية تربوي,ة، تھ,دف م,ع وظيفالشعر في العصر الجاھلي ولقد ظلت وظيفة    

ينتم,ي إلي,ه ليته تج,اه قض,ايا المجتم,ع ال,ذي ومسؤبونھا كانت تنبع من إحساس الشاعر اFفادة، ك

الملوك وقبل الص,لة حتى نشأ النابغة الذبياني فمدح  «ظل الشعر يسير في ھذا ا)تجاه . وتقاليده

لنعمان بن المنذر، وكان قادرا عل,ى ا)متن,اع من,ه بم,ن حول,ه م,ن عش,يرته على الشعر وخضع ل

أو من سار إليه من ملوك غسان، فسقطت منزلته، وتكسب م,ا) جس,يما حت,ى ك,ان أكل,ه وش,ربه 

»في صحاف الذھب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك 
)2(

 .  

ن,,ت أس,,باب اقتص,,ادية أص,,بح موجھ,,ا إل,,ى التكس,,ب، وربم,,ا كاوإذا فق,,د تحول,,ت وظيف,,ة ھ,,ذا الف,,ن 

بھؤ)ء الشعراء دفعتھم أن يسلكوا ھذا المسلك المغاير للش,كل الع,ام ال,ذي ك,ان واجتماعية تتعلق 

سائدا، ولك,ن ھ,ذا ل,م يمن,ع م,ن أن قص,يدة الم,ديح حافظ,ت عل,ى بريقھ,ا وجمالھ,ا ووظيفتھ,ا عن,د 

)3(هشعراء تعففوا واعتبروا التكسب بالشعر وصمة عار تلحق الشاعر حتى بعد ممات
 .  

  :صدر ا$س�م  شعر المديح في -3

وف,ي تغيي,را ج,ذريا ف,ي معتق,داتھا وف,ي عاداتھ,ا،  اFنس,انيةغّي,ر الشخص,ية  اFسIمولّما جاء    

سياس,ي ودين,ي  اجتم,اعيكنظ,ام  اFس,Iمنظرتھا إلى الحياة بصفة عام,ة، فلق,د ذاب,ت القبيل,ة ف,ي 

ي، فق,د ـر الجاھلـكما كان في العص ا عليھاقفد الفرد رھنا بوجود قبيلته أو وأيضا، ولم يعد وجو

عل,ى  ن ا-خ,وة ل,م تع,د تقتص,رإإلى أخيه اFنس,ان، بحي,ث  اFنساند ابط التي تشاتسع مدى الرو

  ، كذلك نجد أن ذاتية باFسIمأبناء القبيلة، بل تجاوزتھم إلى كل من يدين 

  

  المكتبة العصرية، صيدا، بد الحميد ھنداوي، ع: ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح )  1(
  . 69: ، ص 2001، 1، ج1ط بيروت،      

  .ن .ن، ص.م)  2(
  . 21: أيمن زكي العشماوي، قصيدة المديح عند المتنبي وتطورھا الفني، ص )  3(



 مدخــل                                                             المديـح مفھـومـه وتطـوره    

 

 9

م,ن تش,ريع  اFس,Iمواستقلت في كثير من ش,ؤونھا تبع,ا لم,ا حمل,ه  ،الفرد قد نمت واتسع نطاقھا

يساعد على بروز الشخصية الفردية، ضمن متسع من حي,اة الجماع,ة ويجع,ل الف,رد وجھ,ا مدني 

)1(لوجه أمام تبعات خاصة به ناشئة عن سلوكه كفرد حر مستقل
 .  

ومن ثم كان ) بد أن يمتد ھذا التغيير إلى فن الم,ديح، فط,رأ تح,ول ف,ي النظ,رة إل,ى الرجول,ة    

فھم، وف,,ي مواق,,ف الش,,عراء م,,ن قب,,ائلھم وم,,ن اوالش,,ھامة، وتح,,ول ف,,ي غاي,,ات ا-ش,,خاص وأھ,,د

Fقب,ال عل,ى شرب الخم,ر، والمق,امرة وانحو ائل التي كان الجاھلي يتغنى بھا ھم، والفضيممدوح

  .رذائل ينبغي للمسلم أن يتحاشاھا اFسIم  الشھوات أصبحت في نظر

ض,ائل أول تع,رف م,ن ذي قب,ل، فكان,ت ھ,ذه الف ج,اء بفض,ائل ل,م اFس,Iميو) شك أن الدين    

، وق,د ب,رز ش,عراء تغن,وا بھ,ذه )2(القرن ا-ول الھج,ري ذتطور موضوعي يدخل شعر المديح من

حس,,ان ب,,ن ثاب,,ت نح,,و  –ص,,لّى W علي,,ه وس,,لم  -الفض,,ائل ودع,,وا إليھ,,ا، وھ,,م ش,,عراء الرس,,ول 

بالقي,,ـم اFسIمي,,ـة،  اFش,,ادةب ب,,ن زھي,,ر وغي,,رھم، وك,,ان دور ھ,,ؤ)ء الش,,عراء يتمث,,ل ف,,ي ـوكع,,

IعFّذعة من جھة أخرواIىء من شأنھا من جھة والتصّدي للكفار وھجماتھم ال  

بنص,,رة ال,,دين  ا)عت,,زازويمك,,ن تلخ,,يص أھ,,م المع,,اني المس,,تمدة م,,ن ال,,دين اFس,,Iمي ف,,ي    

مبادئه ومحاربة الش,رك والمش,ركين، ولع,ّل أبرزھ,ا م,ا اعتن,ى ب,ه الش,عراء  اعتناقوالدعوة إلى 

دة بالفضائل المعنوية أكثر من الفضائل الحسية، وإذا صادفنا م,ن ھو اFشا ؛ميةاFسIفي الفترة 

 «بل يقرنھا غالب,ا بالمع,اني الديني,ة  ؛الشعراء من يشيد بالفضائل الجسمية فإنه لم يقصدھا لذاتھا

فإطIق الوجه دليل التقي والورع، وص,فاء الس,ريرة، وق,وة أس,ر العين,ين دلي,ل ال,ذكاء والفطن,ة، 

»... د بھا المھابة وما إلى ذلك والبسطة في الجسم يقص
)3(

 .  

نظرا لكونه  اFسIميةومع ذلك فقد خفت صيت ھذا الفن، واعتراه بعض الفتور خIل الفترة    

) يح,,ب أن  –ص,,لّى W علي,,ه وس,,لم  –ف,,ن يش,,يد بمظ,,اھر ا-بھ,,ة والكبري,,اء، والتواض,,ع ف,,النبي 

  اشدون من بعده، -جل ذلك لم يمدح كما تمدح الملوك، وعلى نفس ھديه سار الخلفاء الر

  

  

  . 110: أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، ص )  1(
  محمد مصطفى ھدارة، اتجاھات الشعر العربي في القرن الثاني الھجري، دار العلوم العربية للطباعة والنشر، )  2(

  . 397: ، ص 1981 ،1ط ،اFسكندرية     
  .ن .ن، ص.م)  3(

  خIل الفترة اFسIمية أشعار المديح التي تستحق الذكر، ما عدا تلك التي قيلت في  تظھر
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)1(مدح الرسول ودينه
 .  

  :شعر المديح في العصر ا&موي  -4

ح,,ول الخIف,,ة ك,,ان م,,ن أھ,,م  ق,,ائمم,,وي فإنن,,ا نج,,د أن الخ,,Iف الأم,,ا إذا انتقلن,,ا إل,,ى العص,,ر ا-   

)2(دينية والسياسية في ھذه الفترةا-سباب، التي أدت إلى نشوء ا-حزاب ال
 .  

فكان لكل حزب شاعر أو مجموعة م,ن الش,عراء ي,دعون إل,ى مبادئ,ه، ويتول,ون مھم,ة ال,دفاع    

عن,ه، ف,الحزب ا-م,وي ك,,ان يمثل,ه جري,ر والف,رزدق وا-خط,,ل وغي,رھم وح,زب الخ,وارج ك,,ان 

ص,ين، أم,,ا م,نھم قط,ري ب,ن الفج,اءة وعم,ران ب,ن حط,,ان والطرم,اح ب,ن حك,يم، وعم,رو ب,ن الح

يين ح,,زب الش,,يعة فأش,,ھر ش,,عرائه الكمي,,ت ب,,ن يزي,,د ا-س,,دي، وكثي,,ر ع,,زة، وم,,ن ح,,زب الزبي,,ر

)3(الشاعر النعمان بن ھرم وعبد W بن قيس الرقيات وحسان بن ثابت وابنه عبد الرحمن
 .  

وكما شھر ا-موي,ون س,يوفھم ف,ي الص,راع الحرب,ي ال,ذي ي,دور بي,نھم وب,ين الث,ائرين ض,دھم    

د اتس,اعا، ـة أش,ـف,ي ص,راع آخ,ر ي,دور ف,ي س,احة فني, تھمألسن ھمؤشعرا عليھم، شھر الخارجين

  .ھا وسجلھا يعنينا في ھذه المعارك ا-دبية شعر المديح الذي رافقوالذي 

في قصيدة المديح ا-موية تلك المIئمة البارع,ة ب,ين العناص,ر التقليدي,ة  ا)نتباهوأول ما يلفت    

الق,,ديم يعتم,,د عليھ,,ا والعناص,,ر الجدي,,دة المس,,تحدثة الت,,ي نف,,ذ إليھ,,ا  حيالموروث,,ة الت,,ي ك,,ان الم,,د

  .الشعراء من خIل ظروف حياتھم الجديدة التي كانوا يحيونھا 

لقد وجد الشعراء ب,ين أي,ديھم رص,يدا ض,خما م,ن الت,راث الق,ديم ال,ذي خلف,ه لھ,م أس,Iفھم م,ن    

راف مس,تمدين م,ن كن,وزه الثري,ة شعراء العصر الجاھلي، فراحوا ينفقون منه في كثير من اFس

-ن,ه  ؛كثيرا من معانيھم وأساليبھم وصورھم الفنية، ولم يستطيعوا أن ينفص,لوا ع,ن ھ,ذا الت,راث

وأرف,ع نم,وذج لھ,ذا ھا شعـرھم العـربي في عص,ره القدي,ـم، يمثل أمامھم أروع صورة وصل إلي

)4(ھذا العصر الذي استقرت تقاليده واكتملت مقوماته على أيدي القمم الشامخة في
 .  

  

  . 115: أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، ص )  1(
  .ن .ن، ص.م)  2(
  . 18: ص دار النھضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، عبد العزيز عتيق، ا-دب العربي في ا-ندلس، )  3(
  . 90: ، ص )ت.د(ر غريب للطباعة، القاھرة، خليف، في الشعر ا-موي، دراسة في البيئات، دايوسف )  4(

 ،المس,تحدثة ليدي,ة الموروث,ة والعناص,ر الجدي,دةوعلى أس,اس ھ,ذه المIئم,ة ب,ين العناص,ر التق   

م,ن المع,اني القديم,ة خيوط,ا ظّل المديح بالكرم والشجاعة والحلم والمروءة والنج,دة وغي,ر ذل,ك 

إل,ى جان,ب ھ,ذه الخي,وط الموروث,ة دخل,ت ن جاھلية تدخل في نسيج قصيدة المديح ا-موي,ة، ولك,
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ة العربي,ة وحولتھ,ا م,ن إسIمية مستحدثة جددت من الصورة التقليدية للقص,يدمعاني النسيج ھذا 

ص,,ورتھا الكIس,,يكية الخالص,,ة إل,,ى كIس,,يكية جدي,,دة، فأص,,بح الش,,اعر يم,,دح الخليف,,ة بأن,,ه إم,,ام 

Iد، ويكش,,ف عنھ,,ا ظلم,,ات الج,,ور المس,,لمين، وأن W اخت,,اره لخIف,,تھم، وأن,,ه ن,,ور يض,,يء ال,,ب

والضIل، وأنه يقيم في الدولة اFسIمية عمود الدين، ويقضي بين الناس بالع,دل، وأن,ه يتص,ف 

بالصفات التي يدعو إليھا من تقوى وورع وتبتل إلى W وتمسك بكتابه وسنة رسوله ونحو ذل,ك 

)1(سمن المثل والقيم اFسIمية التي أرساھا اFسIم في نفوس النا
 .  

  :شعر المديح في العصر العباسي  -5

وبانتقالنا إل,ى العص,ر العباس,ي نج,د أن م,ا يمي,ز ھ,ذا العص,ر ھ,و تش,عب الحي,اة، ف,ي مختل,ف    

أدى ھذا التش,عب بالض,رورة إل,ى ا)تج,اه نح,و التخص,ص، فك,ان ومجا)تھا الفكرية والسياسية، 

م,ن الم,دائح يتج,ه بعض,ھا إل,ى  من الطبع,ي أن ينح,و ش,عر الم,ديح ھ,ذا المنح,ى، فظھ,رت أن,واع

  ...الملوك وبعضھا اXخر إلى القواد والبعض اXخر إلى العلماء وأعيان المجتمع وغيرھم 

الم,ديح ف,ي العص,ر العباس,ي أما إذا عدنا إلى تلمس مظاھر التجديد التي طرأت عل,ى قص,يدة    

ل,,م تغي,,ر ف,,ي  لكنھ,,ا ،ھ,,ا الش,,كليئح,,ظ بع,,ض المح,,او)ت الت,,ي مس,,ت القص,,يدة ف,,ي بنافس,,وف نل

فبد) من افتتاح القصائد العباس,ية بالبك,اء عل,ى ا-ط,Iل وذك,ر النس,يب ، )2(الطريقة الفنية العامة

وم,,ا إل,,ى ذل,,ك مم,,ا ھ,,و متع,,ارف علي,,ه عن,,د الج,,اھليين، اتج,,ه الش,,عراء إل,,ى اس,,تھIل قص,,ائدھم 

ت، وامت,زاج ھ,ا تIق,ح الثقاف,اعلى مل,ذات الحي,اة الت,ي أفرز إقبالھموصف الخمر، والتعبير عن ب

  .ا-جناس المختلفة داخل المجتمع العباسي 

أما شعر المديح فمIمح تطوره تركزت أساسا في جنوح الشعراء إلى رق,ة ا-وزان وا-لف,اظ    

  على السواء بخIف ما كانت عليه في العصر الجاھلي وا-موي من الجزالة

  

  . 91: ، ص يوسف خليف، في الشعر ا-موي، دراسة في البيئات)  1(
  إحسان عباس، تاريخ النقد ا-دبي عند العرب نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الخامس الھجري، مؤسسة )  2(

  . 113: ، ص 1971، 1طالرسالة، بيروت، لبنان،      

الت,ي ش,ھدتھا مض,امين والفخامة وطول البحر الشعري، ھذا فيما يخص الش,كل، أم,ا التط,ورات 

قصيدة المديح في العصر العباسي، فق,د غ,ذاھا ذل,ك الص,راع الحزب,ي والم,ذھبي ال,ذي س,اد ف,ي 

ذلك الوقت، ولعّل أھمھا تح,ول ش,عر الم,ديح م,ن نط,اق القبيل,ة إل,ى نط,اق الح,زب، وم,ن نط,اق 

فة إل,ى ، إض,ا)1(العاطفة الفردية إلى رحاب العقيدة، كم,ا ھ,و الح,ال ف,ي ش,عر الخ,وارج والش,يعة
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ذلك جنح شعر المديح عند بع,ض الش,عراء إل,ى المبالغ,ة ف,ي رس,م ص,فات المم,دوح عل,ى النح,و 

)2(الذي نجده عند المتنبي في مدحه سيف الدولة حينما يقول
  :  

  ا دَ جَ ا سُ اھَ قَ لْ تَ ى وَ كَ لْ ھَ  هُ قُ ارِ فَ تُ       هُ لَ  ةَ عَ اشِ خَ  ِض رْ ا&َ  كُ وْ لُ مُ  لُ ظ+ تَ 

ھ,ذا الل,ون فرض,ته وجديد من المديح، ھ,و م,ديح W ع,ّز وج,ل، لون  ولقد برز في ھذه الفترة   

الحياة ا)جتماعية التي تراجعت فيھا القيم الخلقية والديني,ة، وطغ,ى عليھ,ا الب,ذخ والت,رف وش,تى 

تك,ون ردة فع,ل إزاء ھ,ذه الوض,عية، فب,رز أنواع اللھو التي تتنافى م,ع اFس,Iم، فك,ان ) ب,د أن 

)3(القيم اFسIمية ويتغنى بھا ييالمتصوفة، يح تيار من الشعراء الزھاد
 .  

وھكذا أدى ظھور الجماعات والفرق اFسIمية ذات الط,ابع ال,ديني والسياس,ي إل,ى اص,طباغ    

ش,,عر الم,,ديح بالص,,بغة السياس,,ية كم,,ا ھ,,و الح,,ال بالنس,,بة للش,,عراء العل,,ويين وش,,عراء البرامك,,ة 

)4(وشعراء الخليفة وغيرھم
 .  

ف,,ي  أك,,ان رغ,,م تل,,ك التط,,ورات الت,,ي مس,,ت قص,,يدة الم,,ديح س,,واء –باس,,ي وظ,,ل الش,,اعر الع   

يتغن,,ى ف,,ي مديح,,ه بالمع,,اني العربي,,ة والمث,,ل ا-خIقي,,ة المعروف,,ة من,,ذ  –المض,,مون  مالش,,كل أ

العصر الجاھلي، لكنه إلى جانب ذلك يستنبط معان طريفة في السماحة والحكمة والحل,م والع,زم 

ـة الخلقي,ة، ولذلك ظل شعر المديح يب,ث ف,ي ا-م,ة التربي, والمروءة وشرف النفس، وعلو الھمة،

ا-خ,,ذ  ق,,وم علي,,ه م,,نيثالي,,ة مثالي,,ة الحك,,م، وم,,ا ينبغ,,ي أن يفون إل,,ى ھ,,ذه الموك,,ان الش,,عراء يض,,

قوي,ا، ص,وتا  بدستور الشريعة وتقوى W والعدالة التي ) تصلح حياة أم,ة إ) بھ,ا، وب,ذلك ك,انوا

)5(يكونوا عليه في سلوكھم وسياستھم يھتف في آذان الحكام بما ينبغي أن
 .  

  

  . 201: أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، ص )  1(
  .  180: ، ص )ت.د( ،2ج أبو الطيب المتنبي، الديوان، شرح ناصف اليازجي، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،)  2(
  . 402: القرن الثاني الھجري، ص محمد مصطفى ھدارة، اتجاھات الشعر العربي في )  3(
   . 403: ن، ص .م)  4(
  .161، 160: ، ص 1966، 6طشوقي ضيف، تاريخ ا-دب العربي، العصر العباسي ا-ول، دار المعارف، مصر، )  5(

)نقسام الدولة العباسية إلى دويIت وممالك، ا-ثر الكبير في شعر الم,ديح فأض,حى ولقد كان    

ء، وأصبح الحكام يشترون الم,ديح ويھب,ون م,ن أجل,ه، فاش,تّد التس,ابق بي,نھم تجارة رابحة للشعرا

في ذلك، فكثر المديح في كل قطر، وھب الشعراء يتنقلون من مكان إل,ى آخ,ر خل,ف مم,دوحيھم 

ولك,ل ج,يش مھم,ة،  داء بالممـالـك وأص,بح لك,ل ب,ـIط ج,يش،يروجون لدعواھم، فقد أحدق ا-ع

)1(د بنضال الملوك وصبرھم على القتال والجھادوللشاعر أن يحّث الھمم وأن يشي
 .  
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ونجد أن ھذا التكالب على المنافع المادية نتج عنه الضعف والفتور في ھذا الل,ون م,ن الش,عر    

اظ، ـفغ,,دا الش,,عراء ي,,دورون ف,,ي مح,,يط ض,,يق م,,ن المع,,اني، وف,,ي معج,,م مرس,,وم م,,ن ا-لف,, «

»يدورون حوله فينتھون دائما من حيث يبدأون 
)2(

 .  

  :شعر المديح في ا&ندلس  -6

س,ائدة ع العام,ة البد أن نتحدث ولو قليI عن ا-وض,اوبانتقالنا إلى شعر المديح في ا-ندلس )   

فكانت لھ,م فيھ,ا دول,ة  ن حكموا بIد ا-ندلس أكثر من ثمانية قرون،ن العرب المسلميآنذاك، إذ إ

Iد أشكال من الحكم وصنوف من عظيمة، ومرت عليھم أحداث تاريخ طويلة، وتتابعت على الب

ت بسمات خاصة أثرت في تكوين الشخص,ية في أن الحياة ا-ندلسية قد اتسم و) شك الحاكمين،

  :ا-ندلسية بوجه عام، وفي تشكيل الحياة ا-دبية بوجه خاص وأول ھذه السمات 

تربتھ,,ا  «فا-ن,,دلس  ،الطبيع,,ة الجغرافي,,ة ل,,بIد ا-ن,,دلس المنف,,ردة ف,,ي مناخھ,,ا وف,,ي أراض,,يھا -

زرع ـجاري,ة وس,فوح جبالھ,ا تغ,ص بال, رخصبة وأرضھا مزھرة، وأشجارھا مثم,رة، وبھ,ا أنھ,ا

وقصورھا بيضاء وحدائقھا غناء، والج,و فيھ,ا جمي,ل، والخي,ر فيھ,ا  ار، وسھولھا خضراءـوالثم

»وفير 
  ، و) عجب أن تكون ا-ندلس مزار ا-دباء، وملھمة لكل الشعراء، حيث كان )3(

  

  
  
  
  . 30: سامي الدھان، المديح، ص )  1(
  . 288: أحمد أبو حاقة، فن المديح وتطوره في الشعر العربي، ص )  2(
   إحسان عباس، دار صادر، بيروت،: المقري، نفح الطيب في غصن ا-ندلس الرطيب، تح أحمد بن محمد )  3(

  . 32: ، ص 1968 ،4مج      

، ث,م يعب,رون عم,ا ف,ي ال,نفس بجم,ال الطبيع,ةھؤ)ء الشعراء يخرجون جماعات وأفراد يمتع,ون 

)1(أنفسھم
 .  

بع,د الف,تح  –تكم,ن ف,ي طبيع,ة المجتم,ع ا-ندلس,ي ال,ذي امتزج,ت في,ه  يأما ث,اني الس,مات فھ,   

وأجناس مختلفة، منھا الجنس العرب,ي الف,اتح، والج,نس البرب,ري المش,ارك عناصر  –اFسIمي 

سكان فھم المول,دون وھ,م عنص,ر ناش,ئ كبر من الفي الفتح باFضافة إلى الموالي، أما الجزء ا-

، زيادة على عناصر من أھ,ل الذم,ة ةأو العرب باFسبانيات والصقالب من تزاوج العرب بالبربر

ب,ين عناص,ر المجتم,ع ا-ندلس,ي ويھ,ود، و)ش,ك أن ھ,ذا ا)مت,زاج الس,كاني  أس,بانمن نصارى 

)2(د العرب الخلصرف عنعتأدى إلى نشوء نزعة عقلية جديدة، وصفات لم تكن 
.  
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حظ حرك,ة خIل الحكم العربي، فإننا نلأما إذا رجعنا إلى الحياة الفكرية والعلمية في ا-ندلس    

والترف ا-ندلسيين من إنشاء الم,دن، وبن,اء  حياة اللھو عفكرية وثقافية راقية بعيدة ا-ثر، فلم تمن

الحركة الفكرية والعلمي,ة، فظھ,ر القصور الفخمة، والحمامات والبرك، وإقامة الجسور وتشجيع 

  .إلى الوجود علماء وأدباء وفقھاء 

و) تختلف الحياة ا-دبية عن الحياة الفكرية، فق,د طبع,ت الحرك,ة ا-دبي,ة إب,ان مراح,ل الحك,م    

  العربي بطابع التقليد لكل ما ھو مشرقي، ومن أسباب ھذه التبعية للمشارقة أن ا-ندلس 

ر في تلقي الحياة العقلي,ة ف,ي المش,رق لكث,رة م,ا ك,ان فيھ,ا م,ن ف,تن كانت بطيئة، على ما يظھ «

ات، وأيض,,ا ف,,إن البيئ,,ة ل,,م تك,,ن ص,,افية لكث,,رة م,,ا فيھ,,ا م,,ن عناص,,ر البرب,,ر، وھ,,م ق,,وم موخص,,و

»ينحرفون عن الحضارة والثقافة 
)3(

 .  

ھم بأس,,ماء م,,ن ش,,عراء بالمش,,ارقة أن س,,موا كثي,,را م,,ن ش,,عرائوق,,د بل,,غ م,,ن ول,,ع ا-ندلس,,يين    

ش,,رق، وص,,اغوا كت,,بھم عل,,ى ش,,اكلة الكت,,ب المش,,رقية، فيقول,,ون م,,ثI ف,,ي الرص,,افي أن,,ه اب,,ن الم

، وف,ي اب,ن خفاج,ة ص,نوبري رومي ا-ندلس، وفي مروان ب,ن عب,د ال,رحمن اب,ن معت,ز ا-ن,دلس

ي ا-ندلس، وفي ابن دراج القسطلي متنبي ا-ندلس، وفي حم,دة بحترا-ندلس، وفي ابن زيدون 

)4(عربة خنساء البيدت زياد الشاعرة ا-بن
.  

  

  . 17: ، ص 1981 ،2ط محمد رضوان الداية، تاريخ النقد ا-دبي في ا-ندلس، مؤسسة الرسالة،)  1(
  . 136-131: عبد العزيز عتيق، ا-دب العربي في ا-ندلس، ص )  2(
  . 322: ص  ، 7ط شوقي ضيف، الفن ومذاھبه في الشعر العربي، دار المعارف، مصر،)  3(
  . 160: عبد العزيز عتيق، ا-دب العربي في ا-ندلس، ص )  4(

رق، ـن الش,,ـم ع,,ـرا ف,,ي استقIلھ,,ـوا كثي,,ـل,,م يفلح,, «وي,,رى أحم,,د أم,,ين أن ش,,عراء ا-ن,,دلس    

وابتك,,ارھم وتجدي,,دھم، كم,,ا ل,,م يفلح,,وا ف,,ي ذل,,ك اللغوي,,ون والنحوي,,ون والص,,رفيون ول,,ذلك ل,,و 

جازم,ا  أم أندلسي، لم نكد نحكم حكم,ا ص,حيحاشرقي  أغمضنا أعيننا وجھلنا قائل القصيدة، أھو

ول,و كان,ت  )...(على الش,اعر أغرب,ي ھ,و أم ش,رقي، لع,دم التميي,ز الواض,ح حت,ى عن,د الخب,راء 

»شخصية ا-ندلسي واضحة في أھلھا لصعب نسبة أبيات أندلسية إلى شاعر مشرقي 
)1(

  

أو  ا-ندلس,يين خاذل في إرادة إلى ت « لتقليد عند ا-ندلسي ) يمكن رّدهوعلى كل فإن إثبات ا   

-نھا ترتبط بوض,ع ت,اريخي وعقل,ي مع,ين  ؛قدرتھم على اFبداع وأصالتھم في الخلق انعدامإلى 

فرض ھذا التقليد فرضا، ولم يكن بد منه أو مفر، فسرعان م,ا تخل,وا ع,ن تقلي,دھم المش,ارقة ف,ي 

» ...كثير من ضروب النظم عندما سمحت لھم الظروف بذلك 
)2(

 .  
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أما جودت الركابي فقد نظ,ر إل,ى الش,عر ا-ندلس,ي نظ,رة متفحص,ة فل,م يح,اول إط,Iق أحك,ام    

  : ةعشوائية عامة كما فعل سابقوه إنما رأى أن الشعر ا-ندلسي مّر بأطوار ثIث

العصر ا-موي حتى أوائل الق,رن الخ,امس الھج,ري ويمث,ل ھ,ذا الط,ور الطور ا-ول امتد من  -

  . دراج القسطليا-ندلسي وابن  ھانئكان من أھم شعرائه وأبرزھم ابن تقليدا لشعر المشارقة و

جح ب,ين التقلي,د ة والت,أرتمي,ز بالوس,طي، وأما الطور الثاني فيمتد خIل القرن الخامس الھجري -

ويمث,ل ھ,ذه المرحل,ة اب,ن زي,دون كفة التجديد ھي التي غلبت في نھاية الق,رن، والتجديد غير أن 

  .شعراء ملوك الطوائف وابن عمار وغيرھم من 

الش,عراء إل,ى  م,الأما الط,ور الثال,ث وا-خي,ر فيض,م ش,عراء الق,رن الس,ادس وم,ا بع,ده، وفي,ه  -

الج,,دة وا)بتك,,ار ف,,ي المع,,اني وا-س,,اليب، وتمثي,,ل البيئ,,ة ف,,ي ا-ش,,عار ويمث,,ل ھ,,ذه المرحل,,ة اب,,ن 

)3(حمديس، وابن خفاجة وابن سھل وابن زمرك وغيرھم
 .  

  .آثار ھذه ا-طوار على قصيدة المديح فتلونت بألوانه  ومن الطبعي أن تنعكس

  

  . 105، 104: ، ص 1959 ،3ج ،2ط ،أحمد أمين، ظھر اFسIم، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر)  1(
  . 60، 59: ، ص 1970 ،1ط ميشال عاصي، الشعر والبيئة في ا-ندلس، منشورات المكتب التجاري، بيروت،)  2(
  . 25، 24: ، ص 1970 ،2ط لركابي، الطبيعة في الشعر ا-ندلسي، مكتبة أطلس، دمشق،ا جودت)  3(

أح,,وال ف,,ن الم,,ديح عن,,د ش,,عراء ا-ن,,دلس، رأين,,ا أنھ,,م ك,,إخوانھم  اس,,تطIعوإذا م,,ا حاولن,,ا    

المشارقة قد نظموا المدائح وأكثروا منھا، إلى جانب تقليدھم في بناء قصيدة المديح، حيث ك,انوا 

  .نون با)ستھIل وحسن التخلص ھم أيضا يع

للخم,ر، أو وص,فا للطبيع,ة كم,ا وص,فوا  افجعلوا مقدمات قصائدھم وص,فوربما حاولوا التجديد، 

  .الناقة والفIة، ووصفوا الخيل، ووقفوا على ا-طIل 

فشعراء ا-ندلس في بناء قصيدة المديح يلتقون مع القدماء ف,ي تع,دد موض,وعاتھا ويخ,الفونھم    

-ن لك,,ل زم,,ان موض,,وعاته، الت,,ي بھ,,ا يس,,تطيع الش,,اعر أن يح,,وز  ؛ھ,,ا إل,,ى ح,,د م,,اف,,ي نوعيت

)1(وة عندهحظاFعجاب والتقدير ويستميل ممدوحه للعطاء أو نيل ال
 .  

أم,,ا المع,,اني وا-فك,,ار الت,,ي تق,,وم عليھ,,ا م,,دائح ا-ندلس,,يين تك,,اد تك,,ون واح,,دة، فالتش,,بيھات    

والمآثر التي تنسب إليه ھي نفس,ھا أو الممدوح  والصور تكاد تتكرر، والصفات التي تطلق على

قري,ب منھ,,ا، فھ,,م يفض,لون ف,,ي مم,,دوحھم كون,ه ش,,جاعا كريم,,ا، فارس,ا ج,,وادا، حليم,,ا س,,محا، ذا 

)2(عراقة وأصالة، وذا منطق وقول، إلى ما ھنالك من صفات عالية، وأخIق نبيلة فاضلة
 .  
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ة الم,ديح م,ا يش,به س,نن ا-ول,ين له في قص,يد –موضوع البحث  –وشاعرنا ا-عمى التطيلي    

  –ما سنكشف عنه )حقا  –في المعاني والمضامين وھذا  مسواء في طريقة البناء أ

وقد تأثرت قصيدة المديح ف,ي عص,ر الم,رابطين بالحي,اة ا)جتماعي,ة والسياس,ية الت,ي عاش,تھا    

 –غالب,,ا  –ا-ن,,دلس آن,,ذاك ت,,أثرا كبي,,را، واس,,تمدت مادتھ,,ا ومقوماتھ,,ا م,,ن واقعھ,,ا وارتبط,,ت 

بالسلطة السياس,ية المتمثل,ة ف,ي طبق,ة الحك,ام وا-م,راء، وعب,رت ع,ن ھم,وم اFنس,ان ومش,كIته 

الخالدة التي يواجھھ,ا دوم,ا ف,ي ص,راعه م,ع البيئ,ة المادي,ة م,ن أج,ل الع,يش، وف,ي ص,راعه م,ع 

المجتمع طلبا ل^من والتقدير، كما صورت تساميه ف,وق ك,ل م,ا يخن,ق دوافع,ه أو يھ,در مس,اعيه 

يھدد كيانه المادي والمعنوي، وانطلق الشعراء يبثون أفكارھم ورؤاھم ف,ي م,دائحھم راس,مين  أو

ع,,ن ح,,وائجھم وآم,,الھم  –ف,,ي ص,,راحة  –مثالي,,ة المم,,دوح اجتماعي,,ا وسياس,,يا وديني,,ا ومعب,,رين 

  .وطموحاتھم في ھذا الممدوح أو تاركين لصفاته تحمله على العطاء والبذل والحماية 

  

  . 187: عتيق، ا-دب العربي في ا-ندلس، ص  عبد العزيز)  1(
  ، 1972 ،1ط محمد مجيد السعيد، الشعر في ظل بني عّباد، المكتبة ا-ندلسية، مطبعة النعمان، النجف ا-شرف،)  2(

  . 93: ص      

فقد أخذ نسبة كبي,رة منه،  راكثاFع دعت الشعراء إلى نظم شعر المديح وففقد كانت ھناك دوا   

  .ھو يمثل الموضوع الرئيسي لديوان ا-عمى التطيليھم، وفي أشعار

حي,ث كان,ت طبيع,ة الحي,اة  ؛في مقدمة دواعي نظم الم,ديح، اتخ,اذه س,بيI لل,رزق والع,يشوتأتي 

ا)جتماعية تبيح للشعراء أن يجعلوا أشعارھم أبوابا يرتزق بھا، وش,اعرنا التطيل,ي ع,اش حيات,ه 

ذل,,ك فقدان,ه لبص,,ره، فق,,د ع,اش ص,,راعا مري,,را م,,ع ودفع,,ه إل,,ى يبي,ع ش,,عره ويتكس,,ب بواس,طته، 

الم,رابطين، إ) أن ھ,ؤ)ء  ا-قدار التي حرمت,ه م,ن نعم,ة البص,ر، ف,راح يم,دح الحك,ام وا-م,راء

كانوا زاھدين في الشعر منصرفين عن,ه إل,ى الجھ,اد، فخيب,وا أم,ل التطيل,ي ف,يھم فھ,ّب إل,ى م,دح 

)1(تعطشه إلى نيل العطايا والرتبما يشفي غليله و شخصيات دينية واجتماعية، وجد فيھا
 .  

بشخصية الممدوح والقص,د  اFعجابومن دواعي شعر المديح كذلك إلى جانب التكسب، ھو    

Fظھ,,ار فض,,ائله، وھ,,ي ف,,ي الغال,,ب تجتم,,ع ف,,ي المم,,دوحين م,,ن مل,,وك ووزراء وعلم,,اء وق,,ادة 

س تق,ديرا للفض,يلة، ومصلحين، فتغنى بھا الشعراء وتفننوا في إظھارھا، فالمديح جاء ف,ي ا-س,ا

وذك,,را للمحاس,,ن، وتمجي,,دا للبط,,و)ت، وتغني,,ا بالم,,آثر العظ,,ام، وا-عم,,ى التطيل,,ي رغ,,م كون,,ه 

شاعرا متكسبا إ) أنن,ا ن,راه م,رة ف,ي إح,دى مدائح,ه يش,ير إل,ى قناعت,ه ويفخ,ر بنق,اوة وجھ,ه م,ن 

  . المھانة والذلة
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)2(هُ قُ لُ خْ أَ  تُ سْ لَ  بَ وْ ي ثَ ھِ جْ وَ  رُ حَ فَ       يلِ  ةُ اعَ نَ ى القَ زَ عْ تُ  نْ ُك◌ُ تَ  مْ لَ  نْ إِ  تَ لْ كَ ثَ 
  

مت,ه وإراق,ة م,اء ونراه في موضع آخر يخاطب ممدوح,ه مش,يرا بم,رارة وأل,م إل,ى إھ,دار كرا   

  .بالشعر وجھه في سبيل التكسب

)3(يْ مِ ا دَ ھَ لَ  تُ قْ رَ ي أَ◌َ ن? أَ  وْ لَ  ديْ وِ بِ       اھَ تُ قْ رَ ي أَ ھِ جْ وَ  اءِ مَ  نْ مِ  ةُ فَ طْ نُ  مْ كَ وَ 
  

  يعطينا ا-عمى التطيلي صورة لعمق الصراع النفسي الذي يعانيه والتمزق الذي  وبذلك   

  

  

  

  ، 1ط مؤسسة الرسالة، بيروت،منجد مصطفى بھجت، الشعر ا-ندلسي في عھدي ملوك الطوائف والمرابطين، )  1(
  . 356: ، ص 1986      

           إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، : يوان، تح ا-عمى التطيلي، الدأبي جعفر أحمد بن أبي ھريرة المعروف ب)  2(
  . 237:ص       

  .   174: ن، ص .م)  3(

يكابده من جّراء مواقفه المتناقضة التي يش,عر بأنھ,ا تف,رغ ف,ي لعاب,ه م,رارة، وف,ي ف,ؤاده ألم,ا    

)1(وحرقة، حتى ليھون عنده الموت
 .  

أنھ,ا مج,رد ص,فات تخل,ع  –ذ الوھل,ة ا-ول,ى من –وعلى ذلك ) ينبغي النظر إلى قصيدة المديح 

لعطائ,ه أو رغب,ة ف,ي حل,ولھم منزل,ة أس,مى  اس,تجداء –طالم,ا رددھ,ا الش,عراء  –على الممدوح 

تعبير ع,ن موق,ف إنس,اني ص,ريح م,داره الت,وتر الحاص,ل ف,ي  –في الغالب  –لديه بقدر ما ھي 

حدي بواع,ث الھ,Iك والم,وت، الحياة النفسية للشاعر، نتيجة الصراع من أجل العيش والبقاء وت

)2(مدفوعا بفعل إشباع حاجات قوية الصلة بذاته
 .  

تناول تلك الموض,وعات الت,ي تع,رض لھ,ا  –من ھذه الدراسة  –وسنحاول في الفصل ا-ول    

إذ قس,,مناھا إل,,ى م,,ديح سياس,,ي وم,,ديح دين,,ي وآخ,,ر اجتم,,اعي  ؛الش,,اعر ف,,ي قص,,ائده المدحي,,ة

م,,نھم الحك,,ام لمم,,دوح، فق,,د كث,,ر ممدوحي,,ه وتع,,ددوا، ية امعتم,,دين ف,,ي ھ,,ذا التقس,,يم عل,,ى شخص,,

وم,,,نھم القض,,,اة  وم,,,نھم ا-ص,,,دقاء والنس,,,اء وا-عي,,,ان والوجھ,,,اء وا-م,,راء والق,,,ادة والفرس,,,ان،

  .والفقھاء، وكل من ھؤ)ء كان لھم التأثير في شخصية شاعرنا وشعره 

ث,م حيات,ه  – الم,رابطين –ولكن قبل الح,ديث ع,ن موض,وعات ش,عره، تعرض,نا إل,ى عص,ره    

  .ذي تركه العصر سواء على الشاعر أم في شعرهتوضيح ا-ثر القصد وذلك  وعرفنا بديوانه
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  ،2طمحمد مجيد السعيد، الشعر في عھد المرابطين والموحدين با-ندلس، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، )  1(
  . 90: ، ص 1985     

  المديح في ا-ندلس، قضاياھا الموضوعية والفنية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،  أشرف محمود نجا، قصيدة)  2(
 . 23: ، ص 2003 ،1ط اFسكندرية، مصر،      


