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ا$عم��ى التطيل��ي ويس��تجلى  ف��ي ش��عرح��اول ھ��ذا البح��ث أن ي��درس جمالي��ات قص��يدة الم��ديح    

قضاياھا الموضوعية والفنية، وأسفرت الدراس�ة ع�ن جمل�ة م�ن النت�ائج الت�ي أمك�ن استخ&ص�ھا 

  :من فصول ھذا البحث ولعل أھمھا 

أدت جدي�دة،  إذ ع�رف ھ�ذا العھ�د تقلب�ات وتح�و3ت ؛التحول الذي ح�دث بمج�يء الم�رابطين -1

. سياس�ية واجتماعي�ة جدي��دةالت�دخل المرابط�ي ف��ي ا$ن�دلس، وم�ا ص��احب ذل�ك م�ن أح��داث  إل�ى

حي��ث انتقل��ت الس��لطة م��ن الرم��ز ا$ندلس��ي إل��ى البطول��ة المرابطي��ة، واجتماعي��ة حي��ث  ؛سياس��ية

      مركزھم انحط الشعراء، الذين تراجعت مكانتھم وبرزت طبقة الفقھاء على حساب طبقة 

ف��ي ھ��ذا  أكب��ر معان��اةالش��اعر الم��داح  منھ��ا ع��انىأزم��ة  ظھ��رتإذ  –ة ش��عراء الم��ديح خاص�� –

ح للض��ياع والقل��ق، خاص��ة تل��ك الطائف��ة م��ن الش��عراء ال��ذين يحي��ث تع��رض ش��عراء الم��د ؛العھ��د

 يوس�ف ب�ن تاش�فين ، فلما فض ا$مير المرابط�يالطوائف وتشتملھم ككانت تجمعھم قصور ملو

$ن��دلس م��ن ا$س��ر ض ش��اكين ب��اكين، ملتجئ��ين إل��ى م��ن بق��ي بامجلس��ھم ذاك، تفرق��وا ف��ي ا$ر

ھ��اجر إل��ى المغ��رب، خصوص��ا بع��د  ھمبعض��ھ��ذه المدين��ة وتل��ك، و تنق��ل ب��ين ھمبعض��العريق��ة، و

  .سقوط المعتمد بن عّباد 

العھ�د المرابط�ي فض�اقت ب�رزوا ف�ي وھناك شعراء آخرون لم يشتمل عل�يھم ب�&ط المعتم�د إنم�ا 

م إحس��اس بالض��ياع والحي��رة وھ��م 3 ي��درون إل��ى م��ن س��يتوجھون بھ��م س��بل الع��يش، وانت��ابھ

بأمداحھم وكيف السبيل إلى إيصال تلك ا$مداح إل�ى المم�دوحين، وم�ن ھ�ؤ3ء ش�اعرنا ا$عم�ى 

  .التطيلي

ح، وقد خلف ذلك أزم�ة عميق�ة ف�ي يفي العھد المرابطي ھو شعر المد تراجعإن الشعر الذي  -2

والعطاي��ا تقل��ص ف��ي عھ��د يوس��ف ب��ن تاش��فين ال��ذي ل��م ت مي��زان الص��&أن  إذنف��وس الش��عراء، 

أصوات ھؤ3ء المداحين قدر استماعه إلى أص�وات الفقھ�اء، فأص�بح التص�ريح يلتفت كثيرا إلى 

  .بكساد سوق الشعر أشد وأوضح من ذي قبل من طرف ھؤ3ء الشعراء 

ش متكس��با الم��ديح أكث��ر ا$غ��راض الش��عرية ش��يوعا ف��ي دي��وان ا$عم��ى التطيل��ي، فق��د ع��ا -3

اة بشعره، ف& غرو أن نجد أماديحه في شخصيات كثيرة ومتعددة إ3 أنھا كثرت في فقھاء وقض�

أن ھ�ؤ3ء  إل�ى في حك�ام وأم�راء الم�رابطين، ولع�ل م�رد ذل�ك وأعيان المجتمع ا$ندلسي، وقلت

ا 3 بالش�عر ، وبالتالي لم يھتم�وا كثي�ركامل الفقه الحكام كانوا من البربر 3 يفقھون اللغة العربية
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ون متقش�ف مجال الفتوح�ات والجھ�اد، فھ�م زاھ�دونفي  امنصب اھتمامھموكان جّل . و3 بالشعراء

بعل�وم ال�دين وإص�&ح الفس�اد  ا3ھتم�امبتع�اليم دي�نھم ومب�ادئ دول�تھم الت�ي تق�وم عل�ى  متمسكون

  .وتطھير المجتمع من عوامل الشر، ونشر الفضائل الدينية 

تكن تستھدف المثل ا$على أو القيمة بقدر ما كان�ت تس�تھدف الش�خص، إن مدائح التطيلي لم  -4

بمثابة الملجأ والمأوى وا$مان، يعينه على نكبات الدھر وص�روفه،  –دائما  –فالممدوح كان له 

إذ كانت تجربته حادة حال�ت  ؛شديدا بعاھته والمتمثلة في فقدانه للبصر ارتباطافقد ارتبط مديحه 

ي��اة، وانتھ��اج مس��لك التكس��ب طبيعي��ة، وأجبرت��ه عل��ى ن��وع خ��اص م��ن الحبين��ه وب��ين الحي��اة ال

لممدوح��ه، فتغ��ذى تكوين��ه النفس��ي م��ن تبع��ات العاھ��ة ونتائجھ��ا الس��لبية، وتش��بع ھ��ذا  والتزل��ف

التك��وين ب��ا$لم المتول��د م��ن الف��روق الھائل��ة ب��ين ا$عم��ى التطيل��ي وغي��ره م��ن أف��راد المجتم��ع، 

مع ا$قدار والكائدين من أھل زمانه، فكانت حيات�ه كلھ�ا  فالتطيلي حاول تجاوز محنته وصراعه

عه م�ع ال�دھر وإي&م�ه ل�ه، وج�اءت قص�ائده المدحي�ة للتعبي�ر عن�ه وع�ن أزمت�ه اصورا من صر

كثي��ر م��ن المح��اور الموض��وعية لھ��ذه القص��ائد ح��ول مع��اني العج��ز والي��أس، الدارت إذ  ؛تل��ك

  .وافتقاد اOلة المادية المعينة على الحياة 

القصيدة المدحية عند ا$عمى التطيلي تضج بالشكوى إل�ى ح�د الص�راخ، وتل�ح عل�ى الطل�ب  -5

أحيان��ا، فلق��د ع��زف عل��ى نغم��ات الت��ذمر والش��كوى م��ن الغرب��ة  ا3س��تجداءوالعط��اء إل��ى ح��ّد 

ال�ذات بص�وت ح، ويت�داخل ص�وت يوالضياع والحرمان، فنج�د ن�ص الش�كوى ي�زاحم ن�ص الم�د

ج فري��د، حت��ى لتك�اد تتح��ول قص�يدة الم��ديح أحيان�ا إل��ى قص��يدة ف�ي ش��كل وم�ز) المم��دوح(الغي�ر 

  .ح يشكوى، يتضخم فيھا نص الذات وتطغى لغة ا$نا على حساب لغة المد

اتسم المعج�م ال�د3لي ب�التنوع ف�ي قص�ائده المدحي�ة، فھ�و 3 يح�افظ عل�ى مس�توى واح�د، و3  -6

أري��ج واح��د، وإنم��ا يت��أثر  ينطب��ع بط��ابع واح��د، أو يقط��ر م��ن أنبوب��ة واح��دة، أو يس��تخلص م��ن

بعوامل خارجية سياسية ودينية واجتماعية، إل�ى جان�ب الم�ؤثرات الشخص�ية الت�ي تض�غط عل�ى 

ا$خ&ق التي ھي عماد المجتمع  اظالشاعر، فتحدده وفق أھوائھا وأساليبھا، فلقد عج معجمه بألف

ندلس�يين، ك�ذلك ألف�اظ ن تثبيتھ�ا وإرس�اء دعائمھ�ا عن�د ا$وا$ندلسي آنذاك والت�ي ح�اول المرابط�

التي طالما عبرت عن آ3م التطيل�ي وعج�زه وص�راعه م�ع الحي�اة الت�ي حرمت�ه نعم�ة  ا3ستجداء

البص��ر والع��يش الك��ريم، ومعجم��ه 3 يخل��و م��ن ألف��اظ ديني��ة والت��ي ل��م تك��ن س��وى ص��دى لنزع��ة 
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طيل�ي بألف�اظ الت اھتمكت بصماتھا وآثارھا في حياته، كذلك رالحكام والساسة، تلك النزعة التي ت

  .الطبيعة متأرجحا بين عطر الزھور ونسائم الحقول 

، وتمرك��ز اس��تخدامه لھ��ا ف��ي ائده المدحي��ةاس��تخدم التطيل��ي بح��ور الخلي��ل المعروف��ة ف��ي قص�� -7

تسعة بحور، فھو لم يخصص وزنا معين�ا لھ�ذا الغ�رض، وأوزان�ه طويل�ة كثي�رة المق�اطع، تتس�ع 

وذل�ك  وأشجانھا سالغايات المترامية والتنفيس عن ھموم النفتفعي&تھا للتعبير عن القيم الجليلة و

 توكش��ف ة انفعال��ه لتجرب��ة الم��ديح المس��وقةوإث��ار) المم��دوح(كل��ه بھ��دف الت��أثير عل��ى المتلق��ي 

وباQط&ق  ضوح السمعي وبغلبة الروي المجھورالدراسة عن استعمال التطيلي لقافية تتسم بالو

نشاد، كذلك كشفت عن خصائص التكرار في قصيدة الم�ديح المدحة على اQ 3عتماددون التقييد 

ن م��دى عناي��ة التطيل��ي العب��ارات، وتب��يّ  ما$لف��اظ أ مأ ذل��ك عل��ى مس��توى ا$ص��واتس��واء أك��ان 

الثري�ة م�ن خ�&ل التوس�ل بمص�ادر اQيق�اع  واكتن�ازهبالجانب الصوتي Qثراء معجم�ه اQيق�اعي 

  ... من تصريع وتصدير وجناس

لصورة الفنية في قصيدة المديح بسياق تجربة الم�ديح واض�حا، حت�ى أص�بحت لقد كان تأثر ا -8

ثمة صورة مثالية للممدوح تتجمع فيھا كل صفات الكمال اQنساني المستمدة م�ن اQط�ار القيم�ي 

ره إط�ارا االعربي، وتتحدد الص�ورة عن�د ا$عم�ى التطيل�ي م�ن خ�&ل الش�كل التقلي�دي ال�ذي اخت�

كتش�كي&ت جمالي�ة، وھ�ذه التش�كي&ت ج�اءت ثري�ة ف�ي  وا3س�تعارة لھا، ويشمل كل م�ن التش�بيه

المدحية، ففي مجال الصورة التشبيھية كان الش�اعر يس�تخدم التش�بيه ب�دون أداة، بدرج�ة  هقصائد

له بأداة، كما اس�تخدم التش�بيه التمثيل�ي، ال�ذي دّل عل�ى س�عة عطائ�ه ف�ي رس�م  استخدامهأقل من 

 ةيا3س��تعار ، وق�د ن��ّوع الش�اعر ب��ين ص�ورهة ش��ديدة اQب�داعتش��بيھاته محكم� الص�ورة، إذ كان�ت

آخ�ر، وق�د توس�ل ف�ي تش�كيلھا بالتش�خيص  حين�اجزئية حينا وفي لوح�ات كب�رى  فجاءت صوره

 .  والتجسيم، والتجسيد


