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وصووره التوي رسومعا علوى ال صوو   بإيحاءاتهيجده ادبا عريقا  األندلسيال شك ان القارئ لالدب      

 .دلس االسالمية بافراحعا واحزانعاه االفذاذ ، الذين سجلوا لنا تاريخ حقبة طويلة عاشتعا االنؤشعرا

ف بدوره ومكانته في الحداثة والتجديد في س الصقلي ، الذي عريومن بين هؤالء الشعراء ابن حمد     

رابه وشكواه من الزمن الذي جعل بالده تقع تحت يد تالشعر االندلسي ، فضال عن براعته في تصوير اغ

النورمانديين الذين ساموا اهل صقلية الذل والعوان وفر منعوا ابون حموديس وكابود ك يورا ، وقود اسوت ا  

 .سى ، ثم ظعر مبدعا ومجددا في وصف ال بيعة أان يصور كل ذلك باسلوب يق ر حزنا و

وجاء هذا البحث ليظعر لنا براعة الشاعر في الوصوف والتصووير الفنوي الودقيف ، فضوال عون قدرتوه      

- : اآلتيالفائقة في التجديد ، وقد قسمته على الشكل 

 .الظروف السياسية واالجتماعية التي عاشعا الشاعر: التمعيد 

 .البيئة والشاعر: المبحث االول  -

 .اغراض شعره: المبحث ال اني  -

 .خصائص شعره: المبحث ال الث  -

 .وتتضمن النتائج المعمة التي توصلت اليعا في بح ي: ال اتمة  -

 .المصادر والمراجع -

       

  .ومن هللا التوفيف          
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وانموا كوان . لم يكن فتح العرب المسلمين لالندلس مجرد رغبوة طارئوة اوجودها فوتح شومال افريقيوة       

تعاونوت لتجعول العورب يعبورون بحور الظلموا  كموا  وأهميتعوا آثارهوانتيجة اسوباب متعوددو ومتنوعوة فوي 

 :كانوا يسمونه نذكر من تلك االسباب وفي مقدمتعا 

لنشر كلمة هللا والقضاء على المظالم التي ترزح تحتعا االمم التي قضوى ))مسلمين حب العرب ال .7

((عليعا جور الحكام وعسفعم
1
. 

سوووأ بأتموور  ايضوواكانووت  اال انعووا فووي الوقووت الووذي اخووذ  اسووبانيا تجووذب انظووار العوورب المسوولمين .4

لوى موسوى بون كتوب يليوان ا))علوى فتحعوا فقود  مالسياسية واالجتماعية وهذا ما سواعدهاالحوال 

ن لوه فوتح االنودلس ويصوف خصويب اراضويعا زي  يونصير عامل الوليد بن عبد الملوك فوي المغورب 

ووفوورو اموالعوووا وسووعولة التغلوووب عليعووا لت ووواذل اهلعووا وانقسوووام بعضووعم عووون بعوو  ووعوووده 

((له فأذنبالمساعدو فاستاذن موسى بن نصير ال ليفة بغزو االندلس 
2
. 

هوذه  أنا  شمال افريقية الواحدو تلو االخرى جعلتعم يدركون في فتوحالمسلمين  ا ان انتصار .3

فاخذ  فكرو عبوور بحور الظلموا  توراود عقبوة . البلدان ستكون حصنا للمسلمين تحمي ظعورهم

هوـ اذ كوان عامول معاويوة فوي المغورب وهوو 00بن نافع الفعري الذي اختط مدينة القيروان سونة 

ونضجت هذه الفكورو بعود  .في سبيلك افي البالد مجاهديا رب لوال هذا البحر لمضيت : الذي قال 

نجاح االسالم في استمالة قلوب البربر واستتب االمر للمسلمين
3
على كل حال عبر العرب بحور . 

هـ الى جزيرو الفندال التي كانت العرب تسميعا الجزيورو 24من مضيف جبل طارق عام الظلما  

ال ضراء
4
فاموا العورب ))فقط وانما كانوا من العرب والبربور ولم يكن الجيش الفاتح من العرب . 

والقليلووة الم وور فووي الجنوووب سوواط والمن فضووا  والنووواحي الدافئووة بفكووانوا يفضوولون دائمووا ال

والشرق والغرب وناحية سرقس ة واما البربر فكانوا في بالدهم يعيشون فوي بوالد جبليوة عاليوة 

((باختيارهم م ل هذه البالد في االندلس فاستقروا فيعا فألفوا
5
. 

الشواعر  رأسوصوقلية مسوقط . وتم التمازج عن طريف التزاوج باالضافة الى عوامل دينية وثقافيوة      

زيادو هللا بون االغلوب والوي  أيامبن فرا   أسدهـ على يد 477المسلمون بفتحعا سنة  أومالعب صباه، بد

 ية خضوعا تاموا لحواكم عربوي واحودافريقية واستمر  اعمال الفتح مدو غير قصيرو ولم ت ضع كل صقل

اال ايام بني ابي الحسين الكلبين الذين كانوا يتبعون ال الفة الفاطمية مع احتفاظعم بقسوط مون االسوتقالل 

ثم هبت ريح الفتنة على صقلية وتجدد فيعا صرا  الجنسيا  الم تلفة من افريقية ... الذاتي في الجزيرو

وكانت مدينة سرقوسة وق انيوة مون ... ين واخيه حسن الصمصاموصقلية ايام االكحل من بني ابي الحس

وهو الوذي اسوتدعى النورموانيين مون اي اليوا ليسولمعم الجزيورو علوى اثور موا قوام بينوه نصيب ابن ال منة 

 عواموبين ابن الحواس من حروب ولم يجود النورموانيون فوتح الجزيورو سوعال ولوم يوتم لعوم االمور عليعوا 

هـ282
6
. 

((ن قد استولوا على معظم جزيرو صقليةوكان النورمندي ((م7012-7018)هـ 217ة سن))وفي       
7
. 

ابتووداء الفووتح النورموواني وانتعائووه كووان الصووقليون يعجوورون بلوودهم الووى مصوور والقيووروان وخووالل       

وافت ر بعا الشاعر بعود  طويالمن المدن التي قاومت ( الشاعر رأسمسقط )وكانت سرقوسة . واالندلس

جر منعا وتشفع الهلعا ك يرا كما سنرى في الفصول القادمة وقد شعد  صقلية ايام الحكوم العربوي ان ها

وكووان ديوووان ابوون حمووديس موون جملووة مووا وصوول الينووا... والنورموواني نشوواطا واسووعا فووي االداب والعلوووم
8
 .

قود اوضوح و. من هاجر اليعواوفي االدب تشير الى نتاج اجيال ولد  في االندلس  (اندلس)وصار  لفظة 

لفين اان جميوع الموؤرخين مون ائمتنوا السو)): مدلول هذه اللفظة بعوذا المعنوى ابون حوزم االندلسوي بقولوه 

                                                 
 .3/5محمود مصطفى  . االدب العربي وتاريخه . 1

 . 11جودة الركابي ص. د. في االدب االندلسي . 2

 . 6-3/5ينظر االدب العربي وتاريخه . 3

 .11ينظر في االدب االندلسي ص. 4

 .54ص. حسين مؤنس .د. فجر االندلس . 5

 .2-1ينظر مقدمة ديوان ابن حمديس بقلم الدكتور احسان عباس ص. 6

 5/201.  خعمر فرو. تاريخ االدب العربي . 7

 . 20ص. ينظر مقدمة ديوان ابن حمديس . 1
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بل قود تيقنوا اجمواععم علوى ذلوك متفقوين علوى ان ينسوبوا الرجول الوى مكوان  –والباقين دون محاشاو احد 

هاجر الينا من سائر البلودان  هجرته التي استقر بعا ولم يرحل عنعا رحيل ترك لسكناها الى ان ما  فمن

... وخالفوة محورم اقترافوه. فنحن احف به وهو منا بحكم جميع اولي االمر الوذين اجمواععم فورض اتباعوه

((ومن هاجر الى غيرنا فالحظ لنا فيه والمكان الذي اختاره اسعد به
1
 . 

صوقليته فعوو شواعر  رسين باندلسية ابن حمديس فوي شوعره رغوم اشوتعارافعم اهتمام الدنومن هنا       

 .اندلسي من حيث ال صائص وولعه بال بيعة ووصفه لمجالس االنس فيعا

من البشور  أجناسال الدكتور مص فى الشكعة القول في تركيبة المجتمع االندلسي الذي ضم وقد فض        

ن ة ويعوود واسوبان والعورب مونعم النزاريووبذوي عقائد عديدو وعادا  م تلفة من عرب وبربور وصوقال

ورغد نتيجة الحروب والمشاحنا هذه المدو لم تكن مدو استقرار  ان واشار الى. والقح انيون
2
. 

والوذي ولكن العرب المسلمين است اعوا تكوين دولة قوية بلغت اوجعوا زمون عبود الورحمن الناصور       

ايموا ازدهوارفلقب بوامير الموؤمنين وازدهور  فوي اياموه االنودلس  كان اول من طمح بال الفة من امراء
3
 

وت رق الدكتور احسان عباس الى العوامل التي سواعد  علوى تكووين الشوعر االندلسوي نوجزهوا بجعوود 

فووي نشووأو الشووعر والمقوواييس النقديووة ، وجعووود المعوواجرين فووي طووالب الحاجووا   وأثرهوواطبقووة المووؤدبين 

لس واعتمادهووا علووى وتشووجيع الحكووام وادخووالعم ضووروبا موون ال قافووة المشوورقية وحركووة الغنوواء فووي االنوود

وتقريوب الحكوام الصوحاب ال قافوا  والفنوون المقيموين والوافودين وهجورو الك يور مون  ،التالحين الشرقية

عبواس بون ناصوح الجوزري فوي التمواس الكتب المشرقية الى االندلس ايام الحكم الذي وجه الوى المشورق 

ومنعم المقل ومنعم المك ور حتوى صوار الكتب القديمة باالضافة الى كون الحكام واالمراء انفسعم شعراء 

به الى المناصب الرفيعة ىالشعر من العناصر التي تقدم المرء في الحياو السياسية وترق
4
. 

ويقلد شعر المشارقة النعم اعتقدوا ان الشعر في المشرق لقد كان هم الشعر في االندلس ان يحاكي       

اال ان ))فلذا قال ابن بسام في مقدمة الذخيرو . بم لعا ياناإلتقد بلغ درجة الكمال والمعجزو التي ال يمكن 

يرجعون الى اخبارهم المعتوادو رجوو  الحوديث الوى قتوادو حتوى المشرق  أهلاهل االندلس ابوا اال متابعة 

باقصوى الشوام والعوراق ذبواب لج ووا علوى هوذا ضوما وتلووا ذلوك كتابوا  أوطونلو نعوف بتلوك االفواق غوراب 

محكما
5
)). 

ال  يوورو التوي حودثت اوائوول القورن ال ووامس  األحودا ي هوالالفوت للنظوور فوي تواريخ المسوولمين  ومون      

يسووتغرب وععود ملووك ال وائوف ،  وابتوداءالعجوري والتوي كوان مون نتائجعوا ال والل ال الفوة فوي قرطبوة 

دها لتلك الدولة القوية التي بناهوا عبود الورحمن الناصور واسونالدكتور صالح خالص من االنعيار السريع 

الى جب المنصور وابنوه الحاجوب المظفور ولموا يمو  علوى وفواو االخيور غيور عوامين ويسوتنتج الودكتور 

صالح ان هذا االنعيوار ال يعوود السوباب خارجيوة الن الدولوة االسوالمية لوم تقوع فريسوة عودوها ال وارجي 

عوور  دول وانمووا تكموون وراء ذلووك اسووباب داخليووة وليوودو اعوووام ك يوورو عبوور مسوواحة زمنيووة واسووعة فظ

ال وائف ومنعا اتفف وجعاء اشبيلية على استقالل مودينتعم فسودوا ابوابعوا اموا المتنافسوين علوى عور  

هوـ حوين رفو  االشوبيليون فوتح ابوواب مودينتعم اموام 272ال الفة في قرطبة وابتداء تمرد اشبيلية عوام 

 . ر الى ترك قرطبةاضالقاسم بن حمود الذي 

عبواد مون  بنوو ندلسية في القرن ال امس م قفة تعنوى بوالعلوم واالدب وكوانستقراطية االروكانت اال      

وعناية بالعلم ورعاية لوالداب واهلعوا،  لألدببين جميع االسر االرسقراطية اوسععم ثقافة واك رهم ميال 

فالمعتمد دون شك شاعر مون ابورز شوعراء  .فمعظم ملوك بني عباد وامرائعم كانوا من الشعراء واالدباء

دلس في ذلك القرناالن
6
 

يتقلب فوي نعمواء وكان ابن حمديس يحلم بلقاء المعتمد صاحب اشبيلية وتحقف له ذلك ، وظل زمنا        

 .وكان المعتمد من االسباب المعمة في شعرو ابن حمديس شاعرا اندلسياالقصر ورعاية المعتمد ، 

                                                 
 .3/164 .المقري . نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب . 2

 .21االندلسي موضوعاته وفنونه ص األدبينظر . 3

 .9انيس المقدسي ، ص. امراء الشعر العربي في العصر العباسي . 4

 . 90،  62،  57،  53،  44/، ص عصر سيادة قرطبة  ينظر تاريخ االدب االندلسي. 5

 .1/12م 1قالذخيرة في محاسن اهل الجزيرة ، ابن بسام ، . 6

 . 16-14،  9-4ن عمار االندلسي ، صينظر دمحم ب. 1
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... اقام معه كما ستكشف المباحث االتيوةزاره في سجنه وفي رواية اخرى حتى انه  فلذا ظل وفيا له      

 .وصار ابن حمديس ضمن طائفة الشعراء الذين يم لون البيئة والمجتمع وتجتمع لعم الحداثة والجدو

       

  األولالمبحث 
 البيئة والشاعر

فوي  اركبي تأثيراتؤثر ال ي تلف اثنان على ان البيئة االجتماعية والسياسية والجغرافية واالقتصادية       

الشوواعر ابوون : ))الشوواعر واكتشووافه وصووقل مواهبووه وت ويرهووا او تعويضووعا لووذلك شووا  القووول نفسووية 

ابوو   عبود : ))لذا اصبح من الضروري االطال  على العوامل الرئيسة التي اثر  فوي الشواعر (( البيئة

المعملة وسكون اء وحمديس بفتح الح. الجبار بن ابي بكر بن حمديس االزدي الصقلي الشاعر المشعور

وصوقلية بفوتح الصواد . الميم وكسر الدال المعملوة وسوكون اليواء الم نواو مون تحتعوا وبعودها سوين معملوة

المعملة والقاف بعدها جزيرو في بحور المغورب بوالقرب مون افريقيوة انتزععوا الفورنج مون المسولمين فوي 

((سنة اربع وستين واربعمائة
1
(222 – 472)عوامي  بعد ان حكم العرب هوذه الجزيورو بوين 

2
والوى هوذه  

((بالصقلي بفتح الصاد المعملة والقاف وبعدها الم مشددو))الجزيرو ينتسب الشاعر ويسمى 
3
. 

او )اسووتدعى النورمووانيين  الووذي وكانووت مدينووة سرقوسووة وق انيووة موون نصوويب ابوون ال منووة وهووو       

يوورو علووى اثوور مووا قووام بينووه وبووين ابوون كمووا يووذكر الوودكتور جووودو موون اي اليووا ليسوولمعم الجز (النورمانووديين

يوين بايوام بنوي ابوي الحسوين الكل فوي الجواس من حروب وصقلية كلعوا لوم ت ضوع لحواكم عربوي واحود اال

ومنوذ ان . الذين كانوا يتبعون ال الفوة الفاطميوة موع احتفواظعم بقسوط مون االسوتقالل الوذاتي فوي الجزيورو

. بلدهم الوى مصور والقيوروان واالنودلس من ليون يعاجرونالفتح النورماني الى ان انتعى كان الصق ابتدأ

وقود فارقعوا الشواعر فوي ريعوان شوبابه... وكانت سرقوسة البلد الذي ولد فيه الشاعر قد قاومت طوويال 
4
 

((احدى وسبعين واربعمائة وهو في سن الحداثة))وربما كان ذلك سنة 
5
الدكتور احسان عباس كما ذكر  

 ((.ال راز))و (( ال ريدو))شاعر است رجعا من كتابي عباس هذا التاريخ قبل قصيدو لل

((وقد اختزنت ذاكرته ضروبا من الذكريا  التي ظلت زادا لنفسه الحالمة بالعودو))       
6
 :فعو يقول 

 مـــمفاضل من اهلي تلين واعظ                احن الى ارضي التي في ترابعا 

الى وطن عود من الشوق يروم                 هـــــــكما حن قيد الدجى بمضل
7
 

 :ويقول ايضا 

 صقلية كاد الزمان بالدها                   وكانت على اهل الزمان محارسا

اـــــــابي قد خلت                   وكانوا بنوا الظرف عمارهصومنزله للت
8
 

 ((خلتللصبا قد )البيت االخير في الوافي  رأى  اشار الدكتور احسان عباس انه )

 :وكذلك يقول 

 ا ـاء                    حست دموعي انعارهـــــــــــولوال ملوحة ماء البك

بكت ابن ستين اوزارها         ضحكت ابن عشرين من صبوو           
9
    

و وسأتحد        ل فوي عن هذا الحنين والشوق الى العودو وعن ذكرياته عن بلوده واهلوه علوى نحوو مفص 

وقد امتاز  صوقلية ب بيعتعوا الفنيوة ووديانعوا ال صوبة وانعارهوا الجاريوة واثوار  فوي ))ره اغراض شع

((نفوس سكانعا منذ القدم التغني بحياتعا الريفية
10
وقد شعد  صقلية ايام الحكوم العربوي والنورمواني )) 
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 والعلووووم واجتوووذبت اليعوووا معووواجرين مووون علمووواء افريقيوووا ومصووور واالنووودلس األدبنشووواطا واسوووعا فوووي 

((وشعرائعا
1
. 

سرقوسووة ولكننووا نتصووور ان عبوود لنحوون ال نملووك صووورو واضووحة عوون الحووال العلميووة واالدبيووة ))و       

((التي مكنته من قول الشعر في صباه األولىالجبار وجد فيعا من غير ريب ثقافته االدبية 
2
. 

((فقد عالج ابن حمديس نظم الشعر وهو صغير ولكنه بقوى خامول الوذكر))       
3
ابون حموديس  أوقود نشو 

للعجرو على وجه التقدير وربموا تووفي فوي سرقوسوة  280ه ابو بكر الى ما قبل دعا  وال))وفي عائلة 

((مضوى حوين مضوى سوالكا سوبل ابائوهو))ال تقيا محبا لل يور جما يبدو ريوكان ف
4
تاري وا فوي  توهان لعائل 

ابواه حوين  فيعوا الشواعر فوي قصويدو يرثوي امتيازها بالروح الدينية وهذا ما يؤكودهفضال عن البر وال ير 

طويلوة تشوغل ثوال  صوفحا  مون  وعلى البر ويتشوقه وهي قصيد يح هورد عليه كتاب والده في صقلية 

 :بـحعا تديوانه يفت

 ه ــــــــفاني ةنيفودنياك م                    هــــــــــــــــر جارحه آسييد الده

 ه ــــــغادي ةه                    فسقياه رائحـــــــــــــــرحم يرابفبسقى هللا 

 هــى اول                    وشمس النعار له ثانيــــــــــــــومن كرم في العل

  هـــــان                    لكانت موارده صافيـــــــــــــــــولو ان اخالقه للزم

 ه ـــــوقربت تربته القاصي  ه                 ـــــــــــــم لت في خلدي ش صت

  هــد                  على النجم خ ته ساميـــــــــــــــــــسأ ىقديم ترا  العل

  هتفما سر العضبة الراسي          ه         ـومنعا مضى بالرجاحة من حلم

 هـــه                   واجداده الغرر الماضيـــــــــــــــمضى سالكا سبل آبائ

هـــتون                   وانقوا مفاخرهم باقيـــــــــــــكرام تولوا بريب المن
5
 

مت يوا م قفوا اذ يقوول فيوه عا الى سفاقس وكوان ابنعوا الحسون ئواذا عرفنا ان عمة الشاعر اجر  مع ابنا

ة وقد تزوج اخت الشواعر ونشو   عالقوة حميمو(( هبيمعرفة طيبة وفكره حسبقراط دونه ))ابن حمديس 

بينعما
6
لفسرنا ظعور الشعر الذي يتناول الصحة والعواء والمرض وطبائع االشياء متاثرا بتلوك ال قافوة  

 والعالقة قال ابن حمديس في المت بب الحسن

 بين االفاضل مبدأ االعداد         وكان في درس العلوم وحفظعا      

 داد ــاء واالجي              طابت من االبـــــالحمته عناصر المجد التم

ى االوالدـــا              منقولة منعم الــــــونجابه وقف عليعم فضلع
7
 

وهي قصيدو طويلة تجعل القارئ للديوان من خاللعا وخالل قصيدو رثاء ابيه ان يؤيد ما ذهب اليوه        

آخور مون  ووتورفعوو مون عائلوة محافظوة فيعوا وتور قووي مون التودين ))قولوه  فويالدكتور احسوان عبواس 

وان روح المحافظة غلب عليوه كموا غلوب عليوه مون ال قافوة الحكميوة ال بيوة ... ال قافة الدينية والحكيمة 

...((جعلته يتحد  عن الصحة والمرض وطبيعة العواء والغذاء 
8
 

((لقد فر  ابن حمديس الى االندلس ونزل باشبيلية وظل فترو يحلم بلقاء المعتمد بن عباد))       
9
 ومعظم 

 .االندلس الن االهتمام باندلسية ابن حمديس كان شغلعم الشاغل هتعتم بوصولالمصادر  ومعظم

هوـ والذ 217النكبوة بوطنوه رحول الوى االنودلس سونة  حلوت وبعود ان))يقول الودكتور جوودو الركوابي        

((بكنف المعتمد بن عباد باشبيلية واصبح شاعره
10
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ل الق        ول في رحلة ابون حموديس فوذكر مرحلوة وجووده فوي افريقيوة اال ان الدكتور احسان عباس فص 

وقود فضول ابون حموديس السوفر . يصحب العرب ويتنقل في الصحراء وكانت افريقيوة طريقوا الوى االنودلس

الذي اصبح محفوفا بال  ر بعد ان استولت االساطيل الرومية على السيادو البحريوة البري على البحري 

غرب البحر المتوسط
1
قصائد تؤرخ ذلك وتكشف عن اعتزازه بالغرب وتعبر عن غربته شاعر قال الوقد  

  ، ومنعا قوله  غربته في تلك البالد

 دــــــل الييخدي والقاها بتقب                      سر للقبول اذا  ألبسط إني

 ديـافبالتغرب كان طالع مول    ا                  ـمالي اطيل عن الديار تغرب

 ددـــــــالبالد مب بأطراف أمل    ى                 ـرمي الابدد بالنوى غ ابدأ

دـــه                     عن منسم دام وخ م مزيــــكم من فالو جبتعا بنجيب
2
 

 .اصبح المنسم داميا لك رو المشي وكذلك اشتد بياض اللعاب ال ارج من فمعا نتيجة التعب

فوي االنودلس وبودأ رؤسواء ال وائوف يسوتقلون باالموارا  يدب في جسوم الدولوة االمويوة بدأ الضعف       

عواصووم لعوذه الوودويال    االنودلس فووي المعموةواصوبحت الموودن التوي يحكمونعوا فعرفوووا بملووك ال وائووف 

282-272ومن اهم هذه الدويال  التي لعا صلة بالبحث والشاعر الدولة العبادية في اشبيلية 
3
. 

لملوك سياسيا فقط بل كان عمرانيا وادبيوا ، فقود رعووا حركوة االدب ولم يكن التنافس بين هؤالء ا))      

وكان منعم ادبواء وشوعراء كوالمظفر وابنوه المتوكول . لعا أسواقاوقربوا اصحابعا وكانت اك ر عواصمعم 

((والمعتمد بن عباد ملك اشبيلية
4
 

م يعبوأ بوه حتوى قوال ابون وقد ورد  روايتان في اتصال الشواعر بالمعتمود االولوى تقوول ان المعتمود لو      

قن ت ل يبتي مع فرط تعبي وهممت بالنكو  على عقبي ، فواني لكوذلك ليلوة مون الليوالي فوي ))حمديس 

فركبت من فووري ودخلوت عليوه فاجلسوني  ناجب السل ا: منزلي اذا بغالم معه شمعة ومركوب فقال لي 

بكور زجاج على بعود ، والنوار تلووح مون افتح ال اق التي تليك ، ففتحتعا فاذا : فنك وقال لي  هعلى مرتب

قوال لووي اجووز  تأملتعوواثووم دام سوود احودهما وفووتح االخور فحووين . يفتحعوا تووارو ويسوودها اخورى هبابيوه وواقوود

االجازو في الشعر ان يقول واحود صودر بيوت وي لوب مون االخور اكمالوه علوى نفوس الووزن موع اسوتقامة )

 (المعنى

 ((كما رنا في الدجنة االسد))فقلت       انظرهما في الظالم قد نحما      : قال 

 ((فعل امرئ في جفونه رمد))يفتح عينيه ثم ي بقعا                  فقلت : قال 

 ((احد هوهل نجا من صروف))فابتزه الدهر نور واحدو               فقلت : قال 

فاستحسن ذلك وامر لي بجائزو سنيه والزمني خدمته
5
  

بالقودوم اليوه فسوافر ابون  يوأمرهقرطبوة وكتوب الوى الشواعر  إلوى يد ان المعتمد توجهوالرواية ال انية تف))

ابي بكر بن عمار اسويرا مقيودا فلوم ي وف ابون حموديس البقواء فوي  يءحمديس الى قرطبة ووافف ذلك مج

فكتوب اليوه فوي اقامتوه  والشك ما زال ي الج نفسه حول رغبوة المعتمود .وعاد من توه الى اشبيليةقرطبة 

بول تمسوك بمعوروف ووصوله بمائوة : فوقوع لوه المعتمود (( فوقع ممسكا او مسورحا: ))دو يقول فيعا قصي

((دينار
6
 :وقد است رج احسان عباس هذه الرواية من كتاب الذخيرو حين خرج قصيدو للشاعر تبدأ . 

 ع الجميل اذ انشى           ويا مسدي النيل الجميل اذا صحاصنايا مولي ال

 : يقول 

ه              عالك فوقع ممسكا او مسرحااصحابي الى ما يحد  رفعت و
7
 

 من المجد والترف والب ولة واالباء والشعر ولقد ورثت ابنته ب ينة روحه ان المعتمد يشكل صفحا  ))
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((الشوواعر فعووو شوواعر الملوووك وملووك الشووعراء وورثووت الشووعر ايضووا والجمووال موون امعووا الرميكيووة
1
وظوول  

اسوتولى ابون تاشوفين علوى اشوبيلية ونفوي ابون عبواد ))الملك حقبه من الدهر ولموا الشاعر يتقلب في نعم 

((الى قلعة اغما  بمراكش لحف ابن حمديس سيده الى منفاه وبقي وفيا لوه يونظم الشوعر الحوزين
2
بينموا  

((م7027) 282ولمووا سووجن المعتموود يتبعووه الووى سووجنه عووام ))تووذكر دائوورو المعووارف االسووالمية 
3
ويوورى  

((انه كان مع ابن عباد في سجنه))احمد امين الدكتور 
4
الندلس لعا االثور الكبيور فوي شوعره في اواقامته  

لما امتاز  به االندلس من جمال ال بيعة بل كان للرجل االندلسي صفا  اشار اليعا الك ير مون الموؤلفين 

ا بلباسوه عتموجوال مالعرب فابن غالب في رسالته فرح االنفس التي يذكرها المقري يصف لنوا االندلسوي ر

وهندامه وطعامه محبا للشعر والغناء والموسيقى ، ونجده الى جانوب هوذه الحيواو الالهيوة حسون التودبير 

ان الووذي ال شووك فيووه ان االنوودلس قوود تتمتووع بصووفا  تت ووذ موون بوواخوس  .محبووا للعلوووم والفلسووفة والعدالووة

Bacchus  آله ال مر واللعو كما تت ذ من ابولونApollon فون والشوعر ولعوذا فلويس عجيبوا ان آله ال

في العلوم والتشريع والدين والفلسوفة  تفق هنراه محبا للفن شاعرا والهيا عاب ا ثم بعد هذا منصرفا الى ال

 .وفعم اسرار الحياو التأملالدافع االسالمي وحب  بتأثير

اهل المشرق وقد عد ابن غالب من فضائل االندلسيين اختراععم للموشحا  التي استحسنعا       
5
وال .  

 .وال شك ان كل العوامل التي ذكر  قد اثر  في شعر ابن حمديس وهو ما يتوضح لدى دراسة شعره

وبعوود مووو  الملووك العبووادي انتقوول ابوون حمووديس الووى المعديووة قاعوودو افريقيووة ثووم انتقوول الووى جزيوورو ))      

((هـ041/ م 7734ورقة حيث ما  عام يم
6
ومكوان دفنوه بعود ان يشوير ويذكر ابون خلكوان وفواو الشواعر  

سوبع وعشورين  سونة توفي فوي شوعر رمضوان))فيقول . اذ بلغ ال مانين من العمر وبيده عصاهالى عماه 

ل ة الشوواعر المشووعور وكووان قوود عمووي وقيووورقووة ودفوون الووى جنووب قبوور ابوون اللبانوويبجزيوورو م ةئاوخمسووم

((ببجايه
7
. 

 :وفي ديوانه اشار الى عمره وعماه اذ يقول     

ال على غنمي عاما وهي كفي اهش بعا                  على ال مانين كأنعا
8
 

ان التنقل المستمر ومعايشة النكبا  التوي حلوت بوطنوه جعلوت الشواعر يقوول ك يورا مون الشوعر الوذي      

 .غربته وحنينه الى بلده ويغلب عليه طابع الحزن والتشاؤم هيصف في

لنفسه كما يذكر ابن ظافر االزدي وكان موجودا في ايودي  صبغه))وقد ترك ابن حمديس ديوان شعر      

((ماله على احد الرواوأالناس ويبدو انه عند جمع ديوانه ذكر مناسبا  القصائد بدقة و
9
. 

الذي يم ل حياته في صقلية وحينما كان فوي بوالط ابون عبواد  هنشر ديوان شعرب(( اقاري))وقد قام ))     

((في اشبيلية
10
. 

((م7220م وفي بيرو  سنة 7821سنة  روما م وفي7883بالرم سنة  هطبع))وقد         
11
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 8 

ان االدب النوواجح هووو الووذي يكووون ))يقصوود بووالغرض الموضووو  الووذي يتناولووه الشوواعر واذا عرفنووا         

((صدى للبيئة وتصويرا لجوانبعا العديدو من ثقافية واجتماعية وجغرافية وسولوكية
1
وبالتوالي سيصوبح  

حتما بعوامل البيئة المتنوعة ومن اكبر  تتأثرمعبرا عن تجارب الشاعر ومعاناته واحالمه وطموحه التي 

- :الشعرية التي عالجعا ابن حمديس وجدير باالبتداء به قبل غيره هو  ضوعا المو

ارضوا واهوال ورموزا ،  لقود انشوغل ابون حموديس بوطنوه: على ضيا  الوطن قوو الحنين والتفجع  .7      

 :زهرو النيلوفر المشعورو في صقلية هتف قائال  رأىيذكره بوطنه المنكوب فحين 

كالنا عن االوطان ازعجه الدهر            هو ابن بالدي كاغترابي اغترابه          
2
  ، 

احوتالل بوالده  نوفعو لم يغادر البالد راغبوا فوي االغتوراب وانموا ازعجوه الودهر حوين اسوت ا  النورمانودي

وقد تميز ابن حمديس علوى شوعراء صوقلية والقيوروان واالنودلس الوذين عوالجوا ))وساموا اهلعا العوان 

هذا الموضو  الن احساسه بالوطن قوي الجذور راسخ ال يمو  فقد ظل غريبا حيث حول لتجسوم الووطن 

الذي بورر غربتوه ( الصقليهو ابو العرب )نع بما دعى اليه شاعر صقلي آخر هو قخالل مشاعره ، ولم ي

 : حين قال 

ان كان اصلي من تراب فكلعا     بالدي وكل العالمين اقاربي
3
 

ببلده ولم يفت ور بقبيلتوه االزديوة ففوي قصويدو بلغوت وربما كان هذا السبب الذي جعل ابن حمديس يفت ر 

 :بيتا يقول  28

 م ــــتتبس اذا عبست حرب لعم      م      ــــنحن بنو ال غر الذين ثغوره

بحجر من العيجاء ساعة يف م    ف يما         ىومن حلب االوداج يغذ
4
 

 (وهنا يقصد ان النوق التي تغذي الف يم تمتاز بحسن الحال والسمنة)

ج لنفسه تذكرها فصقلية موطن الصبا اذ كان في العشرين يويع األسىوذكر صقلية وحده ي ير في نفسه 

لية جنة واليوم قد بلغ الستين وهو غريب يدفع اوزار الرحيل عنعا بعذا ا وصقعولم يت لف عن مدح اهل

 :واالحساس القاتل بالغربة يقول  األلم

 اــــــرهاج للنفس تذكييع   ى               ــــــــــــــذكر  صقلية واالس

 ارهات                 وكان بنو الظرف عم  ـــــــــــــــللتصابي خل ةومنزل

 ا ـــحسبت دموعي انعاره        ة         ـــــــــت اخرجت من جنن كنإف

اــبكيت ابن ستين اوزاره             ن عشرين من صبوو     بضحكت ا
5
 

 

 :ا بقوله عيصف الشيب ويعبر عن تشوقه الى صقلية فعو يفتتحوفي قصيدو 

 ضاءنفى هم شيبي سرور الشباب                   لقد اظلم الشيب لما ا

 :ثم يذكر صقلية 

 واء ـــــــواء                   ي يب طيب ثراها العـــــــــوال تعجبي فمغاني الع

 اء ـه                   تزود  في الجسم منعا ذمــــــــــــــولي بينعا معجة صب

 ء راـــــكما تتمشى الذئاب الض     وب              ـــــــــديار تقشت اليعا ال  

اءـ  بعا في الكناس الظبروز            صبحت بعا في الغياض االسود       
6
   

 

 :ثم يتحول الى محاورو البحر والتفاخر عليه 

 وراءك يا بحر لي جنة                لبست النعيم بعا االشقاء 
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 :نف صقلية وذكاءوبلغ به الشوق حدا حتى انه اصبح مستعد ان يركب هالال او زورقا يشبه العالل ليعا

 أذا منع البحر منعا اللقاء           كنت أع ى المنى    فلو انني

اءـانف فيعا ذكعالى أن أ   ا           ــــــركبت العالل به زورق
1
 

ويتسوواءل لموواذا كتووب عليووه التعوورب اهووو طالعووة الوونحس أنووه يتنقوول موون مكووان ألخوور ولكنووه يبقووى غريبووا 

 :بالغربة قاس وثابت فإحساسه

 افبا لتغرب كان طالع مولدي     مالي اطيل عن الديار تغربا                 

 ددـــــــالبالد مب بأطراف أمل    بالنوى عزمي الى                 أبدد أبدا

دـــه                    عن منسم دام وخ م مزبـــكم من فالو جبتعا بنجيب
2
 

 

حوين يورى الوروم يسوومون اهول بلوده ذلوه بعود ان  ألما ينفجرن بعا وانه يبكي دوما صقلية التي كاد الزما

 :عزو ا للناس ذ ةكانت حارس

 ا                وكانت على اهل الزمان محارسا ـــــــــصقلية كاد الزمان بالده

 ا ــــــــمتقاعس هوكان بقومي عز        ارى بلدي قد سامه  الروم ذلة        

 :وسةسرق سهأرويذكر مسقط 

ين فيعا النواوساورون بالديرزي           واضحت لعم سرقوسة دار منعة   
3
 

 

 :فرواب ه قوية باهله فحين مدح الحسن بن علي والي سفاقس قالوتشفع الهله كلما احتاجوا الى ذلك 

 ذر ــاليك عنعا لسان الصدق تعت   ت           ــــــــوما سفاقس اال بلدو بع 

 ما خانوا وما غدروا ألقسماني        م       ــالذنوب لعواهلعا اهل طو  

رــــــاذ خذمتعم به العندية البت        وانما دافعوا عن حتف انفسعم      
4
 

 .التي تكون شديدو الق ع( السيوف البتر)أي اذا ق عتم السيوف العندية 

مونعم الوى  اآلبواءوطانعم ورجو  وحين مدح االمير ابا الحسن علي بن يحيى ذكر ردو اهل سفاقس الى ا

 :ابناء 

الى االوطان أهليعاورد            اخذ  سفاقس منك ععد امان     
5
 

 

 :كما كان ي اطب اهل صقلية ويدعوهم الى الجعاد المتم ل بالدفا  عن صقلية       

 عجمبالعرب منكم على ال أصللم  إذا     بنو ال غر لستم في الوغى من بني امي           

 مــــــوانتم في االماني مع الحل هم                دواـــــــدعوا النوم اني خائف ان تدوسك

مـــــــفي الروم بال كل والي ةحمصر    ة              ـــــــــــال يل نحو كريع وجوهفردوا 
6
 

علوى شوعراء صوقلية  هكذا كان الوطن يعيش معه اينما حول او ارتحول ، فقود تفووق فوي هوذا المجوال       

 . والقيروان واالندلس ، وابن حمديس ظل قوي الجذور والحنين الى وطنه 

 

وقود قوالوا ان . المعجو للنيل منه ئهو ذكر مساوهو ذكر محاسن الممدوح ومناقبه والعجاء : المدح . 4

 :فأجابعمابن حمديس ال يحسن العجاء 

 ح؟ـــــومالي اجيد المديفقلت      يقولون لي ال تجيد العجاء            

 واب                  وهذا القياس لعمري صحيحــال  جوتر ألنكقالوا ف

 حـعفاف اللسان مقال الجميل              وفسف اللسان مقال القبي

م               يروح بسيف لساني جريحـــمسل ئومالي وما المر
1
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هول رايوت : ))كانه يعيود قوول العجواج الراجوز ( جيد المديحومالي ا))ويرى الدكتور احسان ان قوله       

ولكنه ربط قول المديح دون العجاء بفلسفة اخالقية(( بانيا ال يحسن ان يعدم
2
وال ريب في ذلك فقد نشا . 

 .في عائلة فيعا وتر قوي من التدين فضال عن ان اباه اشتعر بالبر و االحسان والعفة كما مر سابقا

فوي المعتمود بون عبواد ملوك اشوبيلية  السويماحمديس الك ير وقصائده في المدح طويلوة وابن  مدحلقد      

في المغرب مدح تميما امير المعدية وتفجوع علوى . ولكن صقلية واهلعا كانت تجد طريقعا في ثنايا مدحه

 :ا وم لععبيتا ( 24)ه تت قصيدغدخول الروم صقلية وبل

ن لم تسالم يا زمان محاربإتدرعت صبري جنة للنوائب               ف
3
 

 (سرا للمصائبتدرعت صبري سترا للنوائب ، أي )

  .33الى  48وهي قصيدو طويلة من صفحة 

وفي مدائحه ال ي تلف ك يرا عن شعراء هوذا الغورض اذ ينسوب الصوفا  الجميلوة والفريودو الوى ممدوحوه 

ة ، وهوو حوامي االسوالم وهوو فعو اهل الكورم والشوجاعة ، ومصودر الجموال والف نو اوخاصة اذا كان ملك

 .مقدام لالسد

له ما بعد ، وهو ليس طارئا على  بهو الذي ازال الرمد عن ابصارهم بمحياه وهو مؤيد من هللا الذي قر  

 األموالك يوهوو العوادل تقتود يءعن حد ، وممدوحه االوحود فوي كول شو أباالملك وانما هو قد ور  الملك 

 .بيه وجدهأب في العدل به ، وهو يقتدى بعذا العدل

 :ففي احدى قصائده في مدح المعتمد يقول

 دى ــــــــــختم الف ر به ما يبت                 ه ـــــــــــــــــالحمد ب أبد إنملك 

   السؤددحه                  شرف المجد ومـــــمعرق في الملك موصوال ب

 ددـــــــــــــالوحد في العذلك ا                  داــــــأوحمن غدا في كل فضل 

 دــــــة                  كان منه في المقيم المقعـــــمن حمى االسالم من طاغي

 د ــــــت اهل االحبة                  ذل اهل الســـــــــــــــوكست اسيافه عاري

 دــــــيم                  وهي عند هللا بيضاء الــــــــــــذو يد حمراء من قتلع

 يدــــــــــــبيه يقتأه                  وهو فيه بـــــــتقتدى االمالك في العدل ب

 دـــــمستمد من على المعتض     لى              ـكيف ال يملى على الناس الع

 دـــــــل اذا                   كان للعارض كف الجلمـــــــــــعارض ينعل بالوب

 ردـــــرن اذا                   جرد المرهف فوق االجــــــــوهصور يفرس الق

دـــــــى                    تعصف الريح عليه يزبـــــــــفنداه البحر والبحر مت
4
 

 

ه الممودوح بوالبحر حوين يعوب عليوه الوريح فعويج وتورت م يان المبالغة واضحة في االبيا  وقود كوان تشوب

ح عندما يت لب منه العون يعيج في كرمه حتى يغرق سوائله بكرموه، وفوي امواجه فيظعر الزبد والممدو

 :قصيدو اخرى يقول

 داـــد                   وقرب هللا من مرآك ما بعـجال محياك عن ابصارنا الرم

واألسداماء أوجاء يحمل منك ال رف اربعة                 البدر وال ود والد
5
 

 

 .كاألسدوقوو وشجاعة ( البحر)ماء أوكريم كالد( الجبل)كال ود  فعو جميل ومنير كالبدر وثابت
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اذا كان الممدوح هوو ذكور محاسون الممودوح وهوو علوى قيود الحيواو فالرثواء هوو ذكور محاسون : الرثاء. 3

ويمكن ان نحصل على رثاء المدن في شعر ابن حمديس حين بكى صوقلية . عليه الميت ومناقبه والتفجع

 .ر سابقاوسرقوسة وسفاقس كما م

رثواء بعو   فضوال عونمن ما  من اهله كوالده وابن اخته وجاريتوه جووهرو التوي غرقوت  ىلقد رث       

 .االمراء

على ان المو  امر حتمي فما على االنسوان اال ان ي لود ذكوره بالعمول  التأكدان طبيعة الغرض دفعته الى 

موا ربوألموا وى من الزمان ، انه يتفجر كما دفعته طبيعة الغرض الى الشك اآلخروالصالح ويؤمن بوجود 

وهذا ما تجسد في رثاء ابيه وقد ورد عليه كتاب والده من صقلية  .وجد في الرثاء رثاء لغربته ومعاناته

 : يحضه على البر ويتشوقه

  هـــــــودنياك مفنية فاني           ه          ـــــــآسي ةيد الدهر جارح

 هـي عظامعم البالييومح                     ا ـــــــــوربك وار  اربابع

  هــــــولدغته مالعا راقي             ام         ـــــالحمام يبيد االن رأيت

 هـــــعا يدا جانيــيمد الي         ه             ــــــــــثمرا  ل وأرواحنا

 هضيذهابا من االمم الما                سمعه       رأىوكل امرئ قد 

 هــالعاري ووال بد من رد              ه        ــوعارية في الفتى روح

 هــــفسقياه رائحة غادي              ه         ـــى هللا قبرابي رحمقس

 :ومنعا

 وراح الى غربة ساجيه       ورحت الى غربة مرو         

 هـــنجوما طوالععا هادي                آراؤهي ـــوقد اودعتن

نائيه أرضهسمعت مقالة شي ي النصيح    وارضي عن 
1

         

كموا انوه جواء ( راقيوه)من التعابير الجميلة انه شبه المو  بواالفعى اذا لودغت ش صوا ال تنفعوه التعويوذو  

 .فالرؤية للبصر ولكنه نقلعا الى السمع (سمعه رأى)قال بتعبير جديد حين 

يصودق نوزول الموو  بواالمير ويتعجوب متسوائال كيوف  ال انوه كوادجة دروفي رثائه لالمراء كان يبالغ الى 

 .يمكن للقبر ان يحتوي البدر او الجبل

 :قال في رثاء الشريف الفعري علي بن احمد الصقلي 

 اذ هدا  راذ البدر ي وي في ربو  البال لحدا                 ام ال ود ح وا في ثرى القب

اد  ـــصوسد  له االسما  وانصرفت                 هــــحملنا على التكذيب تصديف نعي
2
 

 

ويعبر هذا الغرض عون اهوم االغوراض التوي اشوتعر بعوا ابون حموديس فمعظوم الدراسوا  قود : الوصف .2

عرفته في هذا الغرض واهتمت بتسميته شاعر الوصف كما اهتمت باندلسيته فعي شور  الوى القوول انوه 

بول تغلغول وصوف ال بيعوة فوي قصوائده التوي نظمعوا فوي عوة وابود  فوي وصوف ال بي.من شوعراء االنودلس

 .اغراض اخرى م ل المدح والغزل

فة الظالل اثور فوي ظعوور فون الوصوف ارلقد كان لنشأو ابن حمديس في جزيرو صقلية ذا  ال بيعة الو))

((في شوعره وعنايتوه بوه
3
ثوم جواء  ال بيعوة االندلسوية ال البوة لترهوف حسوه بعوا واك ور شوعر الوصوف  

 .ا  وقصائد قصيرومق ع

والوصف موضو  كبير في ديوانه
4
ينساب في جملة اغراضه فيصوف ال بيعوة فوي الغوزل ويصوور ))بل  

 محاسن الحبيبة على م ال محاسن ال بيعة ويصفعا في المدح بل اك ر شعره المدحي مصبوغ بصبغته

((ال بيعية ويصورها قوية في الحماسة والف ر وحزينة باكية في الرثاء 
5
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 :سبيل الم ال  على

 هــــنقلت الى عرقوب أذنهمن   ؤاده                   ــــــــــــــطرفه وف ون حد  أفك

 هــــالعريضة ارضه                    ثم اشتكى ضيقا لعا بوثوب األرضعلى  ألقى

 هـــمن قبل خ فته الى م لوب                    ىـــــوأنعى ففا  البرق سقا روج

 هـــــــــه                   امسى يفتشه بفرط طيبــــــــــــــه دهمته بدهمة ليلفلشب

 هـــــا                    لالسد يسكنعا بذيل عسيبـــــوير  سيفي بالنجيع مصارع

 فقت                   طرق النسيم عليه من تش يبهـــــــــــومعند م ل ال ليج تص

هـــــــه ودبيببحره                   نمل يسير بســـــــــــــــوكانما في مائه وسعي
1
 

مون مظواهر ال بيعوة فوي ......... فنحن نورى االرض ، البورق ، الليول ، االسود ، النمول ، ال لويج ، النسويم 

 .غرض غير الوصف وانما الغزل

 :وفي م لع مدحه لالمير يحيى بن تميم بن المعز يقول 

سراج ناره ماء العنب أمشعاب في دجى الليل ثقب                 
2
      

 :في بيت واحد نجده يذكر الشعاب والليل وسراج ونار وماء العنب ويفتتح قصيدته في رثاء ابن اخت له

خ ب يعز شواهف االطواد                 صد  الزمان به حصاه فؤادي
3
 

وموا .....  بيعة عنود ابون حموديس وثيوف الصولة بوصوف ال مورو ان وصف ال))ويرى الدكتور سيد نوفل 

راه يشرب عند طلو  الفجر في روضة فواحة الزهر م ضولة ويشورب قبول ان نديوانه لعلينا اال ان نقرأ 

((مصباح شوب فوي سوواد الليول كأنهغور االقاح ، ويشرب على ايماض برق ثترتشف ريف الغوادي في 
4
 

 :بقوله  اففي قصيدو يفتتحع

 الليل ممدود الجناح                 مرحبا بالشمس من غير صباح ترقط

 :يقول 

 حاوــــلطلع ساقيعا واعصر الأو     ان وراح            ــــــــــعلل النفس بريح

 احـــشكرها من شمعا في كل ص     ا            ـــــــــــوادر حمراء يسري ل ف

 احــــــــــــــل                 انعا تبديه في خد وقــــــــــــــــــال يغرنك منعا خج

 الحــــــان بين الماء والنار اص     ا              ـــــــــواغلعا بالماء تعلم منعم

 احــــــــــترك المزج حماها مستب      ا            ــــــــواذا ال مر حماها صرفع

 راح ــــــال يرد المعر عن طبع الم              ا    ــــــــــــحرخلني افن شبابي م

 حزاــــــــــيدفع الجد اليعا في الم   ى               ــــــــــــانما ينعم في الدنيا فت

 س راحأــــليس يشفي الروح االك           وى     ـفاسقني عن اذن سل ان الع

 اح ــــــــــــوالك يب ارتج والعنبر ف    دا            ــــــــفالقنضيب اهتز والبدر ب

 احــــــــــــا                 كابن ماء ضم للوكر جنـــــــــــــوال ريا رجح الجو بع

 الحــــــــــــربت فيه قاما  المشف                 هـــــــــــــــبأنالغيم لبانا  عارض

س اص باحأرغدو النشوان من ك     ه            ـــــــــكل غصن تعتري اع اف
5
 

 

وهكووذا فقوود اوجووز الشوواعر فووي هووذه ال مريووة جمووال ال بيعووة المتنووو  ونالحووظ ان الشوواعر يقبوول علووى ))

والى جانب هذا الوصف تتجلى فيوه .... ال بيعة ب قافته الشعرية فيتأملعا ويست رج من المعاني اروععا 
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بيعووة الالمعووة علووى م ووال ابوون المعتووز بالشووكل ال بيعووة حيووة مش صووة تبوودو عنايووة الشوواعر بتصوووير ال 

((وتجميله
1
 

 :كقوله 

 اشرب على بركة نيلوفر                  محمرو النوار خضراء

اءـالسنة النار من الم  ت                 ـــازهارها اخرج كأنما
2
 

 :ويمكن تقسيم غرض الوصف عنده الى 

فواكوه كالنوارنج الوازهوار كوالنيلوفر والشوقائف و وصف ال بيعة من انعار وغدران وسوواق واشوجار. 7

 :والسحاب والبرق والرعد والبحر 

 دــــــنشر الجو على االرض برد                    أي در لنحور لو جم

 انجز البارق منعا ما وعد     ي               ــلؤلؤ اصدافه السحب الت

 دـــــتتلقاه ب فوق ارض  ع                   ــــــــذوبته من سماء ادم

ردـــــــا                    ك عابين عجال ت ـــــفجر  منه سيول حولن
3
 

 

التشوبيه الرائوع فوي البيوت االخيور  حوهي قصويدو طويلوة تورى فيعوا ال بيعوة فوي صوور متحركوة كموا تلمو

حولوه تتفور  وتجوري فال عابين عندما تمشي تتلوى فكيف بعا اذا كانوت مسوتعجلة فعوذه السويول المائيوة 

 .بسواق ملتوية كال عبان

 

 :وصف الحرب وآالتعا من سيوف ودرو  وسفن قال يصف سيفا . 4

 اـــه                 في ال بع نيران ملئن رياحـــــومعند عجن الحديد لقين

روح اذا اخرجته من جسمه                 دخل الجسوم فاخرج االرواحا
4
 

 

 .حشرا  كاالسد والناقة والزرافة والعقرب والبف والبعوض والذبابوال ا وصف الحيوان. 3

 :قال يصف عقربا في قصيدو طويلة اذكر منعا 

 عاجيبنادته يوما ي إنفال قرن    ومشرعة بالمو  لل عن صعده              

 اــعظم ثلمته حروبع نكجوش     مداخلة في بعضعا خلف بعضعا            

اــرو                 اذا لسبت ماذا يالقي لسيبعــوخز ابتذيف خفي السم من 
5
 

 

 .وصف مناظر الصيد ومجالس الشرب وال مر فقد قال في الصيد.2

 دىـــــــالصبح قد تب رأيتلما         

 د اــــــــكانه في الشرق سيل م       

 دا ـــــــاركبت نفسي شوذقا مع       

 دا ــــــــــــال يور ه أركانيعد        

 وداــــــــــــبم لب تبصره مس       

 داــــــــــــوفتية يكسبون المج       

 ردا ـــــــس ويلبسون من حديد       

 صادوا وصادوا ما يجوز العدا        
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 دا ــــــــفمن فتى يقدح منه زن       

 داــــــــــوحاطب طلحا له ورن       

داـــــــــا وقومشتو يوسع نار      
1
  

 

 وصف االدوا  الحضارية كالقلم والشمعة . 0

 :قال في شمع 

 ب ــــــــوزو               لعا حربة طبعت من لعــــقناو من الشمع مرك

 بــــــــــــــفتدمع مقلتعا بالذه اءها              ـــــــتحرق بالنار احش

 يتمشى الرضى في الغضب كما    تمشى لنا نورها في الدجى          

بــــــبروح تشاركعا في الع     ا           ـــــــــجسمع ألكلةعجبت 
2
 

 

ولالمانة اقول اني افد  من مقدمة الدكتور احسان عباس فوي تقسويم الوصوف علوى هوذا النحوو وهوذا موا 

 .دفعني الى البحث في ديوانه عن نماذج اذكرها ام لة فقط

 ....يتفر  موضو  البرد (صائد التي تصف نزول ال لج والبردالق)وفي موضو  ال لجيا  

وحصيلة الشعر االندلسي منه قليله ولعل اشعر من عرض للبرد هو الشواعر عبود الجبوار بون حموديس ))

((نشأ قصيدو تناهز العشرين بيتا خص البرد منعا ببضوعة ابيوا أ الذيالصقلي 
3

، وقود مور  االبيوا  فوي 

 .وصف ال بيعة

يس احوود اولئووك الشووعراء الووذين جمعوووا بووين وصووف ال بيعووة ال بيعيووة وال بيعووة الصووناعية وابوون حموود))

((كالقصور والتماثيل والرسوم
4
بجايوه وعلوى البركوة بالناس  أعلىوقد وصف قصرا ابتناه المنصور بن  

تلووك  اطووراف ج موون افواهعووا الموواء كمووا ي وورج موونر ووياشووجار موون الووذهب والفضووة واسووود موون المرموور 

 .فيسمع لعا خرير وصفير االشجار 

 :قال 

 راـوضراغم سكنت عرين رئاسه                 تركت خرير الماء فيعا زئي

 وراـــــار جسومعا                 واذاب في افواهعا البلضغشى الن فكأنما

 في النفس لوجد  هناك م يرا                رك ـــــــن سكونعا متحأك أسد

  اورــــــــاقعت على ادبارها لت                 اـــــــــــمفكأنعا نوتذكر  فتكا

وراـــعا اللواحس نننارا والس    وت العا والشمس تجلو لونعا             
5
 

 

جوع فشعر ال بيعة كان معربوا للشوعراء وهوم فوي اقصوى حواال  الت))د الدكتور مص فى الشكعة ان قويعت

اتعم التوي لوى هوذا المن وف فسوجلوا ك يورا مون قصوائدهم ومق وعووالتوجع وقود التفوت شوعراء االنودلس ا

و  من جمال وجالل واشراق وتبسم فربما ظنوا حلم بذكر ال بيعة الجميلة وما مزجوا فيعا الحسرو واأل

((ان في اشراقتعا م رجا لمصائبعم وفي بسمتعا برءا لمواجععم
6
 

 

 :الغزل . 0

لغووزل ويغلووب علووى غزلووه وصووف محاسوون الحبيبووة موون توورك ابوون حمووديس مق وعووا  وقصووائد فووي ا       

ان الشواعر العوذري  ، كمواعيون وخدود وشعر كما نجد اجزاء ال بيعة منتشرو في تشبيعاته وهوو يشوكو

يتلذذ بتلك الشكوى من العذال والوشاو وظلم الحبيب فيبدي استعداده للتضوحية بوالروح مون اجول ارضواء 

 :الحبيب 
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 بــــــب                ولو بت صبا ما عنفت على صــــــفؤادي يا فديتك بالعت أذبت

 ب ـــــــــــمصورو بالعين في حبة القل                اــــــــــكأنعوقاتلي بين الغواني 

 ب ـــاما يتوقى المو  من طرف العض                ةـــــــــمني  حياو ولكن طرفعا ذو

 ب؟ـــــــــــتقول لتربيعا وما لوعة الح         شكو  اليعا لوعة الحب فان نت       

 ه               لجد  على الصادي بماء اللمى العذبــــعذاب لو اح ت بعلم: فقيل 

ربـــوقال العوى اذ لم تذوقيه ضره                وهل تحد  ال مر الحمار بال ش
1
 

 وفي اخرى يقول 

 ب ــــال الجسم يحمله وال القل       ب           ـــــــــقتكم وفراقكم صعرفا

 رب ـــــــــه                 حتى تمزق بيننا القــــــــــقتل البعاد فما اشير ب

 ب ــــترحل الرك كل                 بالصبر عنــــــــــامقيمة والركب مرتح

 بــرط هفي العين منك جمان                ىـــــسأكم ذا يزور البحر بحر

 بـــــــفيمو  بعد حياته الح   ى             ــــــعن ذراك قل نأتيما كان 

 ربـــــقامت على ساق له ح   ن            ـــــــالسلم من زم ألرجواني 

الصعب لالجموح وذل حا                صلـــــــــتمب  والدهر ان يسعد فر
2
 

عربوي االصول فوي مووطن اعجموي  أنشو ألنوهغزل ال لوي وفي بع  االحيان كان يفتتح بع  القصوائد بوال

الوى ازديواد تعلقوه بوالعرب وبيئوتعم  أدىيحارب العروبة وقد صاحب في المغرب عربوا جوابوا القفوار مموا 

وبالغ في الوقوف على االطوالل.... الوان التفكير واالساليب  من وما يتصل بعم
3
وغزلوه احيانوا بوالغ ))،  

((تروالرقة ولكن العاطفة فيه فا
4
 

 

فوي ووصوف اهول صوقلية بالبحوار لم يفت ور ابون حموديس بقبيلتوه االزديوة وانموا افت ور ببلوده : الف ر . 2

 :الكرم وباالسود في الشجاعة 

 عبست حرب لعم تتسم  اذا           ال غر الذين ثغورهم  نحن بنو

 :ومنعا 

 ح مبحيث صدور السمر فينا ت         لنا عجز الجيش اللعام وصدره 

يضاعف ان عد الفوارس عدنا           كان الشجا  الفرد فينا عرمرم
5
 

 :قال في العرب الذين صحبعم في الفالو بالمغرب 

 رعى ورق البي  الذي زهره دم               بعم ورقا عن زهرو الروض يبسم

 ومـــم              بعم فوق ما سح الوشيج المقــــجبابرو في الرو  تعدو جياده

واـــــــة              اذا نزلوا للرعي فيعا وخيمــــــجامعا االسد خيفآرحل من ت
6
 

 :وافت ر باهل بلده سرقوسة فقال 

 ا ــــــــــــة             وكان بقومي عزو متقاعســــــارى بلدي قد سامه الروم ذل

 اـــعن البسلذاك ال وف من فأضحىه             ــــــوكانت بالد الكفر تلبس خوف

 اـــــــة             ترى بين ايديعا العلوج فرائســــــــــــعدمت اسود منعم عربي

 اـــــة             مضارب اب ال الحروب مداعســــفلم ترى عيني م لعم في كتيب

 ومنعا

 ا ـــــ             بروج النجوم المحرقا  مجالسر  يـــومن عجب ان الشياطين ص

 اــــيزورون بالديرين فيعا النواوس    ة         ـم سرقوسة دار منعلع وأضحت

 ا ـــــــوما مارسوا منعم ابيا ممارس    مشوا في بالد اهلعا نحت ارضعا         
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اــــــــقت تلك القبور النعضت            اليعم من االحدا  اسدا عوابسقولو ش
1
 

 

 

عون جود وافت ور بعفوة  أبوام قود توارثووا االخوالق الفاضولة والعلوم وافت ر بعائلته كما ذكر  في الرثاء فع

 .لسانه كما مر ذلك في غرض المدح حين قالوا انه ال يحسن العجاء

 

((زهد فوي الودنيا))زهدا في الشئ وعنه رغب عنه وتركه ومنه  –زهد وزهد وزهد : الزهديا  . 1
2
أي  

نوع بالقليول وال يتعالوك علوى الودنيا ، وانموا يتوزود ت لى عنعوا للعبوادو بمعنوى انوه يت لوى عون ملوذاتعا ويق

لقود مور بنوا كيوف نصوحه والوده ان يمضوي علوى خ وى آبائوه ... بالعمل الصالح لالخرو ويك ر من العبوادو 

وعلووى خ ووى عائلتووه التووي بعووا وتوور قوووي موون التوودين لووذا ال نسووتغرب ان نجوود هووذا الغوورض فووي قصووائد 

تعقبعوا  ةفانيوتعاظ بوالمو  الوذي ال مفور منوه وان هوذه الودنيا ومق وعا  البن حمديس فعو يدعو الى اال

الشوباب؟  أيونل أدنيا خالدو فعلى االنسان اال تغوره الودنيا ويسووق البوراهين علوى صوحة هوذه االفكوار فيسو

 :قال ابن حمديس في معنى الزهد .وهل يمكن لالنسان ان يسترده؟ لذا يرجو هللا ان يدرأ عنه العقاب

  هــــــة               وفقد شبيبتك الذاهبــــــــــبوعظت بلمتك الشائ

 هــــــــطالعة غارب كعا                بعينـوسبعين عاما ترى شمس

  هـــة                ونفسك عن زلة ناصبـــــفويحك هل عبر  ساع

  هـــــــــالكاذبت                اليك امانيعا ـــــوغرتك دنياك اذ فوض

  هـا                باحداثعا بئست الصاحبـــــــــــة خلتعا؟ انعاصاحب

  هبـفعل يستبرد من السال  اما سلبت منك برء الشباب؟               

  هـــــــــــشارب آكلةا                لعمرك ـــــــــــوان دقائف ساعاتع

هـــــــواثب هابأظفارعليك    ا             ــــــــوان المنية من نحوه
3
 

ن ذنوبه اثقلت ظعره فكلما تاب ساعة عاد في ساعة اخرى الرتكاب الذنوب ويعقد راب وة أوهو يعترف ب

 :ويتضر  الى هللا طالبا الرحمة مما جناه لسانه  يأكلهوبين العمر الذي  يأكلجميلة بين ما 

 ري ذـــــبل عقن عذري فكيف يأري            بـيا ذنوبي ثقلت وهللا ظع

 كلما تبت ساعة عد  اخرى            لضروب من سوء فعلي وهجري 

 ومنعا 

 غير ان الزمان ياكل عمري    ي        ــاكل رزقوانا حيث سر  

اجت به وساوس فكريني           وتــــواجرني مما جناه لسان
4
 

 

 :الحكميا  . 8

((ية ووصاياقهو شعر مصوغ في شكل نصائح خل))
5
 

 :كتمان السر  م ل قوله في

 ا ــــــــبالحزم يستره آخذاا            معذبا ـــــــــان السرائر عورا  وان لع

عن اللسان الذي للسمع ينشرها    تحجنعا         ينفاطوا السرائر في الجن
6
 

 :وقال في القصد والتدبير 

 دهفي التدبير مقص بأمركواقصد  ه           ــــال ت رج الشئ عن شئ يوافق

دهــــــولو خل ت به الكافور افس            ةبت االرض مصلحنفالد من فيه ل
7
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  :وقال في الصحة والمرض

  ا بما يجريه فينا التنفسيمح   اذا ما العواء اعتل كان اعتاللنا           

 ســذم به العقبى جعول وكي  يرو              ـــــــــما كان الغذاء مضتورب  

 

سبابعن ك يرو                   تحل باجسام فتعلك انفسوامراضنا ا
1
 

ويالحظ على شعره في الزهد والحكميا  بسيط العبارو واضحا فعو يقتورب مون اسولوب ابوي العتاهيوة او 

عنما يسمى بالسعل الممت
2
 

 

 المبحث ال الث 

 خصائص شعره

- :ثالثة  بأطوارلقد مر الشعر في االندلس         

اذ كانت الفكرو االساسية عند من يريد ان يكتب شعرا ))طور المحاكاو للشعر في المشرق : ال ور االول 

فالشوواعر لووم يحوواول ان ي ضووع الشووعر العربووي ... ان يكووون علووى نمووط الشووعر موون القوودماء او العباسوويين 

 ألفكوارههو ي ضع له ، فعو ي ضع لموضوعاته المعروفة في المشرق كموا ي ضوع  رأيناهلش صيته بل 

((عانيه واخيلته واساليبهوم
3
. 

 اضورهمهو الحقبة التي امتد  خالل القرن ال امس وفيعا اخذ الشوعراء يصودرون عون ح: ال ور ال اني 

ويم ل شعراء ملوك ال وائف الذين يرجعون طرافة من التقليد  يحظويم لون بيئتعم ومظاهرها مع االخذ 

 .القرن تم انتصار الجديد واتسعت حركة الموشحا البيئة الى معاني الشعراء السابقين وفي نعاية هذا 

 

لون البيئوة وتجتموع لعوم  م شعراء القرن السادس وما بعده وفيه اخذ الشعراء يمضفي: ال ور ال الث أما 

 ،بون عبودون ، ابون خفاجوة ، ابون سوعل االحداثة والجدو ويم ل هذا ال ور من الشعراء ، ابون حموديس ، 

زمرك وغيرهمولسان الدين ال  يب ، وابن 
4
. 

ابن حمديس بالحداثة والجدو حتى قال عنه ابن بسام صواحب كتواب الوذخيرو فوي محاسون  اسم اذن يقترن

هو شاعر ما هوو يقورطس اغوراض المعواني البديعوة ويعبور عنعوا ))اهل الجزيرو ما نقله عنه ابن خلكان 

كلووم علووى درر المعنووى سووة الرفيعووة ويتصوورف فووي التشووبيه المصوويب ويغووو  فووي بحوور اليبااللفوواظ النف

((الغريب
5
 .والمعنى ابن حمديس كان يكتب في صحيفة شعره 

((وهو من الشعراء النابعين في دور ال وائف))
6
لم تنجب م له صقلية فوي الشوعر ولوم يقصور عون ))بل  

اجود ما وصلته االندلس باسوت ناء فون التوشويح وربموا لوم ينشوأ مونن شوعراء المغورب مون يضواهيه قووو 

((و يم ل ثمرو الشاعرية المغربية في ازهى عصور السيادو السياسية في المغربوتنوعا فع
7
. 

من ال صائص الفنية امتاز بعا شعره وهي  مجموعة ديوان ابن حمديس يست يع ان يست رج أومن يقر

: 

((مرآو صافية تجلت فيعا اخالقه فعو عفيف اللسان نبيل الفكرو))ان شعره . 7
8
 

 :س غرض العجاء وقد افت ر بذلك وقد مر بنا انه لم يمار

 حـــــيقولون لي ال تجيد العجاء                  فقلت ومالي اجيد المدي

 وهذا القياس لعمري صحيح    واب              ــــفقالوا النك ترجو ال 

 حــــبيقوفسف اللسان مقال العفاف اللسان مقال الجميل                 
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حــــيروح بسيف لساني جري                       ومالي وما المرئ مسلم
1
 

 

فة الظالل والك يورو االنعوار و بيئوة االنودلس ال البوة جعلوت حسوه مرهفوا ورقيقوا اران بيئة صقلية الو. 4

((ترق قصائده حتى تشبه ال بيعة الصوقلية واالندلسوية الجميلوة فوي رقتعوا وعوذوبتعا))فلذا 
2
ان عنايتوه  

نه بعا وقدرته البارعة على تصويرها دفعت الك ير من الباح ين الوى دراسوته شواعرا اتبعذه ال بيعة وافت

اك ور مون اهتموامعم باغراضوه االخورى التوي يشوكل بعضوعا خصوصوية ابون حموديس من شعراء ال بيعوة 

 .وتفوقه على الشعراء االخرين م ل معايشته لفكرو الوطن والحنين القوي اليه والحلم بالعودو

يقبول عليعوا ب قافتوه الشوعرية ))اعة فعوو صونيعة عنده يصدر عن طبع ال تكلف فيه وال وكان وصف ال ب

((ويست رج من المعاني اروععا فيبدوا عالم ال بيعة في حركة وزينة وطرب فيتأملعا
3
 

 : اإحداهقال في  مبينا قدرا  هذا الشاعر الكبيرواحاول تحليلعا نماذج بع  ال هنا واعرض

 جناح              مرحبا بالشمس من غير صباحطرقت والليل ممدود ال

 احـــــــال               او ما كان لعا الن ف مبــــــسلم االيماء عنعا خج

 احــــــــسقما فيه منيا  الصح               اــــــأجفانعحمل في غادو ت

 احــــــــــــي               بزالل ناقعا فيه التيــــــال م الدر حصى ينبع ل

 راحــا               لم يكن في قدرو الماء القـــــواروي علل الشوق بم

 راحــــــــــلم يكن مني عنعن ب   همت بالعيد فلو كنت الصبا            

 ومنعا 

 الحــــــــــــــه             فتربت فيه قاما  المـــــــــارضع الغيم لبانه بان

 س اص باحأالنشوان من ك ورعد   ه           ـــكل غصن تعتري اع اف

احـــــــــــــبمياه الورد افواه الري               هوكان الروض رشت زهر
4
 

ان القووارئ يشووعر برقووة الموسوويقى فووي هووذه االبيووا  ويوورى صووورا متحركووة ويوودرك قوودرو الشوواعر علووى 

بمعنوى جواء  زائورو فوي الليول وهوذه يدل علوى حركوة فعوو : استعمال االستعارا  الجميلة فالفعل طرقت 

فقود شوبه الليول بال وائر ولكنوه حوذف المشوبه بوه . منيرو كالشمس وقد مد الليل جناحيه( ال مرو)الزائرو 

عنووي ي واإليمواء .بالشومس والسوتعارو مكنيووة وكوذلك فعول بتشوبيه الزائووراوابقوى كلموة الجنواح توودل عليوه ف

ئرو خجولوة ال تسوت يع الكوالم فتسوتعين باالشوارو وكول هوذا االشارو واالشارو تحتاج الى حركة وهذه الزا

 .الشاعر في خياله الواسع يوجده 

 .انسان يقبل شيئا ووحي لك بصوري( ال م)والفعل 

والغيد هن الحسان فلو كان هو الصبا زمن الشباب والحداثة لما فارق الغيد أي لجعل الغيد دائمة الشباب 

بعد ان ترك ما يدل على ذلوك  بالمرأولتي ترضع اوالدها وقد شبه الغيم هي ا والمرأوهكذا يولد المعاني ، 

 .قاما  المالح نشأ والغيم ارضع االشجار فلذا ( ارضع)عن طريف الفعل 

كول جووزء  أبت ال مورو صوباحا فبودرقود شوو وكأنعواالشوجر  أجوزاءكول جووزء مون  فوي والقوارئ يجود الحركوة

 .نشوانا

رو بمياه الورد ان الرسام يست يع ان يرسم لوحة رائعة من والرياح رشت عن طريف فمعا الروض وزه

 :وقوله  .هذه الصورو

 ع             فوق ارض تتلقاه ب دـــدمأذوبته من سماء 

ردــــك عابين عجال ت    فجر  منه سيول حولنا          
5
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تلويعا سريعا وقويا ،  سيكون بالتأكيدال عابين عندما تسير تتلوى فكيف يكون تلويعا اذا كانت مستعجلة 

لوي ال عابين المستعجلة انعوا صوورو متحركوة وتشوبيه توقد شبه جريان السيول في م تلف االتجاها  ك

 .دقيف يكشف عمف خياله

 

 وقوله

تبااإل أناملها                   اذا صافحت منعا عيكاد وليد الذر يجرح جسم
1
 

 جسمعا لجرح ذلك الجسم لرقته( المولود تواالنمل )انعا مبالغة واضحة فلو لمس وليد الذر 

الوى وطنوه  وال سويما فوي جنينوهاؤم على قسم مون شوعره شويالحظ القارئ لديوانه مسحة الحزن والت. 3

 :الى هناك  ومشدود نوهو يتذكر ما حل به ويبقى غريبا يشكوا الغربة فالقلب والعقل والعيو

 اسعدمت لعا من اجمل الصبر حاب  ي           ــــــاعاذل دعني اطلف العبرو الت

 اـــــالقلب ناخس هن الذي             وجد  له في حبجالى الش آويفانمي امرؤ 

 اـا              فساء  ظنوني ثم اصبحت يائســـــلقدر  ارضي ان تعود لقومع

اـــــــــــا              تكابد داء قاتل السم ناحســـــيتعأوعزيت فيعا النفس لما ر
2
 

 

العربووي جعلووه يقلوود االقوودمين فووي افتتوواح بعوو  قصووائده بوصووف االطووالل ووصووف  بأصوولهان اعتووزازه . 2

يحتذي معاني القدماء والمحودثين فعوو يتحود  عون االطوالل ))الناقة وذكر الصحراء وما يتعلف بعا وهو 

فووة ربيعووة الوااس فووي السوو رية منعووا والعتواف بووال مر فووي ظوول ال وحودي ا مووؤثرا ثووم يتبووع مووذهب ابوي نوو

((ف هذا على اوصافه لل يل واالبل والغيث والبرق والبيداء والصيدب نوي
3

 :، فعو يقول

 

تائم م ل الصوارم سل  عزولقد سريت بفتية ق عوا الفال                   ب
4
 

 : وقال في وصف فرس ادهم كان يفضل ركوبه 

 دـــــــــاألوابساد قيد آلومنغمس في صبغة الليل يمت ي                 الى اجل ا

دعيكر فكم جسم على االرض ساقط                صريع وكم روح الى الجو صا
5
 

 : فيقول مدائحه البي الحسن علي بن يحيى يفتتح مديحه بالغزل ىحدإوفي 

 د                   فلو حظعا بشرك االسدـــــصادتك معاو لم تص

دـــمنه في العق ثال تنف                  ومن توحي السحر بناظر
6
 

 

اهول قوموه  ثمون التودين قود تحكوم فوي حياتوه فلوذا نوراه يحو اعرفنا ان وترحين تعرضنا لبيئة الشاعر . 0

وان م ول هوذا اهم ماليعوود والنصوارى كموا سو (اهول االحود)ومون  (اهول السوبت)الغوزاو مون  على محاربوة

 .عر بارزو في قسم من شعرهالعمل جعاد في سبيل هللا أي ان الروح الجعادية تظ

 : فيقول ح فيعا الحسن بن علي بن يحيى يذكر انعزام عدو صقلية عام الديماسدففي قصيدو يم

 ر                وان يعدم االيمان ما شاده الكفرــابى هللا اال ان يكون لك النص

 ر ــــوان يرجع االعالج بعد عالجعا                خزايا على اثارها الذل والقع

 ر ـم               والح بوجه الدين من ذكره بشــــك فتح اولغ السيف فيعنليع

واشراق نور منه تقتبس الزهر               ةـــــــبسعد كساك هللا منه معاب
7
 

 :وفي اخرى يقول 

 وكيف وقد سيمت هوانا وصير             مساجدها ايدي النصارى كنائسا
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 ضرب ان فت          مع الصبح واالمساء فيعا النواقسااذا شاء  الرهبان بال

 

 :انه يتحسر اذ يرى المساجد تتحول الى كنائس ويحل الرهبان محل ائمة وعلماء المسلمين 

 وكان بقومي عزو متقاعسا            ارى بلدي قد سامه الروم ذلة 

 

البسا ن  لذاك ال وف منع فأضحىوكانت بالد الكفر تلبس خوفه              
1
 

 :وقد مر بنا كيف خاطب اهله ليدافعوا عن االسالم 

 العرب منكم على العجمببنو ال غر لستم في الوغى من بني امي             اذا لم اصل 

 مــــــوانتم في االماني مع الحلدواو م             ـــــــدعوا النوم اني خائف ان تدوسك

 مــــــتة             مصرحة في الروم بال كل واليـــــــــــفردوا وجوه ال يل نحو كريع

 م ــبروق يضرب العام محمره الجس              اــــــــكأنعوصولوا ببي  في العجاج 

مـــر              احب الى سمعي من النقر في البـــــــمن كل كاف الرأسوقر  الحسام 
2
 

 

لى في تلك القصائد التي كوان يتفجوع جعالها درجة تتأف آلخروالصدق العاطفي كان يتفاو  من غرض ))

على وطنه ثم في تلك القصائد ال وال التي يكون الشاعر خاضعا النفعال مبعم فعو ي ورج فيعوا عواطوف 

((الحب والميل الى ال مر والشكوى من الزمان دون حافز خارجي
3
 

 : أ بـي تلك التي تبدجز خارومما يم ل تلك القصائد ال وال التي ينفعل فيعا الشاعر دون حاف

كل يوم مود  او مود              بفراق من الزمان منو 
4
 

 

 :او قصيدته التي يفتتحعا بـ 

 مرابععم للوحش اضحت مرابعا                فقف صابرا تسعد على الحزن جازعا

 اـــــــــــــــبعن المدامع وأجريناوقفنا                 اـــــــبأننفمن مبلغ الغادين عنا 

اــــمعالم اضحت من دماها عواطال                فقل في نفوس قد هجرن الم امع
5
 

((ويقع غزله احيانا بالغ الرقة ولكن العاطفة فيه فاترو))
6
 

الواضحة واسلوبه المشرق تهاما فيما قاله في الزهد والحكمة فعو يقترب من ابي العتاهية بلغ
7
. 

 بناحيوةجاء من بعدهم يعجبون ببع  المعاني المبتكرو والصور فوي وصوفه او  ه ومنووقد كان معاصر

 . الدقة الجزئية في شعره الوصفي عامة

 :اما في نظر الناقد الحديث فيمكن تصنيف شعره حسب الجودو الفنية في الترتيب التالي 

ة في االنشاء للتعبير عن حواال  القصائد ال وال التي تم ل التلقائي. 4الصقليا                    هقصائد. 7

الشعر الحكمي والتعليمي. 2شعر الوصف              . 3.           النفس دون حافز خارجي
8
 

 :اما اسلوبه الشعري فيتردد بين البساطة البالغة التي تشبه العفوية في م ل قوله 

 عن سعري باهلل يا سمرا  الحي هل هجعت                في ظل اغصانك الغزالن 

من القدر أشراكز  جناحيه عوهل يراجع وكرا فيك مغترب                  
9
 

ويبودو فوي ..  اصوة فوي المودح بلديوه المعواني و روبين الكلفة الشديدو في تعقب الجناس والم ابقة تتكر

بع  المساجال  االدبية انه كان سريع البديعة يقترح عليه موضو  فينظم فيه
10 
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 ال اتمة
فقود اسووت ا  ان  فووي األنودلسبط اسوم ابون حمووديس بالحداثوة والجودو فووي القورن السوادس للعجورو يورت    

 .اء في المشرقري ضع لش صيته بعد ان بقي الشاعر االندلسي زمنا طويال يحاكي ما قاله الشع

ويسوت رج مون المعواني  فيتأملعواوابن حمديس يقبل على ال بيعوة التوي فوتن بعوا فتونوا ب قافتوه الشوعرية 

 .اروععا وتبدو ال بيعة حية مش صة

يرته واثوره فوي ان نكتوب سووشعره مرآو صافية لحياته في م تلف اطوارها فمون خوالل ديوانوه نسوت يع 

 : ويمكن ان ال ص اهم النتائج التي توصلت اليعا على النحو اآلتي . بعا وتأثرهالبيئة 

مصووادر التووي تتناولووه فووي معظووم ال ش صوويةلووب اندلسووية ابوون حمووديس ووصووف ال بيعووة علووى غت .7

 .بالدراسة اك ر من االغراض االخرى التي تنظم فيعا

وطنه وتفجعه عليه لما حل به من نكبا  صادق ومؤثر فعو لم يشعر يوما ان الحنين القوي الى  .4

 .غريب بأنهصار من اهل البلد الجديد الذي حل به وانما كان يعتف  بأنه

الغرض الذي تغلغل في اغراضه االخرى وقد قدم  لقد تفوق على االخرين في وصف ال بيعة هذا .3

 ((البرد))ولعله اشعر من عرض لوصف . اوصافا تتجلى فيعا روح االبتكار واالبدا 

م عان قدرته على التصوير فائقة فعو يرسم صورا متحركة حين يصف يست يع الرسوام ان يسوتل .2

 .لوحا  من شعره

 .قليا و في قصائده الصوتبلغ الجودو الفنية عنده الذر .0

 .عبر عن البيئة التي عاشعا حية ألنهخاضعا له  أصبحتظعر ش صيته متحكمة في الشعر الذي  .2

 .استعمل افتتاح بع  القصائد بالغزل ال للي ليعبر عن حبه للعرب وتعلقه بعم .1

 

 .هذا وهللا اعلم ، وصلى هللا على نبينا   وعلى آله وصحبه وسلم
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 مراجعالمصادر وال
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 .م7212بيرو  

م بعوووووة مصووووو فى البوووووابي الحلبوووووي بمصووووور  ،محموووووود مصووووو فى  ،االدب العربوووووي وتاري وووووه  .4

 .م7231/هـ7302

 .م7232 نيةركاياالمالم بعة  4، طانيس المقدسي  –امراء الشعر العربي في العصر العباسي  .3

دار ال قافة ال بعة ال انية بيرو  . احسان عباس . د. تاريخ االدب األندلسي عصر سيادو قرطبة  .2

 .م7211

 .7201. القاهرو . طبعة نعضة مصر . احمد حسن الزيا  . تاريخ االدب العربي  .0

 . .د. القاهرو . الم بعة البوليسية . حنا الفاخوري . تاريخ االدب العربي  .2

 م7224. بيرو  . دار العلم للماليين  7ط . خعمر فرو. دب العربي تاريخ اال .1

 .م7233 ، مصر آخروندائرو المعارف االسالمية نقلعا الى العربية   ثابت الفندي و .8

 ،الدار العربية للكتواب ، ابي الحسن علي بن بسام الشنتريني،  الذخيرو في محاسن اهل الجزيرو .2

 .م7218 ، تونس – ليبيا

 .م7220، القاهرو  ، سيد نوفل.ر ال بيعة في االدب العربي دشع. 70

 .م7222بيرو   ،دار الكتاب العربي  0، ط احمد امين.ظعر االسالم د. 77

 .م7202 ، الشركة العربية لل باعة والنشر القاهرو 7، ط حسن مؤنس .األندلس ،دفجر . 74

 .م7220 ،المعارف  دار 2، ط شوقي ضيف. الفن ومذاهبه في الشعر العربي د. 73

 .م7280 ، مصر ، دار المعارف ، جودو الركابي. في االدب االندلسي د. 72

 .م7201بغداد  ، م بعة العدى ، صالح خالص.د ،   بن عمار االندلسي. 70

 .م4007 ،ايران  ، دار الفقه لل باعة والنشر ، 7، ط المنجد في اللغة. 72

بيورو  ،  دار صوادر ، احمد بن   المقري التلمساني ، يبنفح ال يب من غصن االندلس الرط. 71

 .م7228/ هـ 7388

 .7210 ، طبعة بيرو  ن دار ال قافة ، ابن خلكان ، وفيا  االعيان. 78


