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 :مقدمة

والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا دمحم وعلى آله , الحمد هلل رب العالمين

.وصحبه أجمعين  

 ..وبعد

ألمعارضات في الشعر العربي تمثل سمة فنية بارزة أن  إليه اإلشارةمما تجدر 

 أنال يخفي على احد  إذ, أدبنا العربي والى يومنا هذا  نشأةمنذ  جميال   رقراقا   وملمحا  

 هعصورالتي واكبت األدب العربي بجميع  ت الموضوعاالمعارضات الشعرية هي من 

ر إلى ضمنذ العصر األندلسي على وجه الخصوص حتى وصلت في عصرنا الحا سايرتهو

اص)ما يعرف ب ََ ََ ََ َن ََ ََ       ,(الَت

بصورة  األندلسوال بد لنا من القول بان المعارضات الشعرية اشتهرت في بالد 

؛  األدبيةدون غيره من العصور  األندلسيتكون سمة خاصة بالعصر  أنكبيرة حتى كادت 

 األدبيةيظهر نجمه على الساحة  أنالذي يريد  األندلسيفالشاعر . وذلك لما ذاع من صيتها

ال وهذا . يعارض كبار الشعراء في شعره كي يبلغ منزلة الشعراء الذين سبقوه أنكان عليه 

راسين بعض ذلك  إلىدا كما ذهب تقلي ديع ََ ََ ََ  .اإلبداعمظاهر  نمظهر مبل هو , من الَد

؛ لذا فإنني لضيق  يكتب عنها قلمي أنرضات اكبر من االمع إنواني العترف 

الوقت اقتصرت في بحثي هذا على أمثلة قصيرة ووقفات مضيئة 

نُ  َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ َِ ورثناه لنا هذا الفن األدبي الخالد الذي  تُبيِ

ما زالت األجيال تتناقلها  يالذين سَطروا لنا أروع ألقصائد الشعرية الت, عن أجدادنا الِعَظام

  .في كل وقت وحين

 اليدتحت  ةهنا إلى أنني اعتمدت على المصادر الموجودر يوكذلك ال بد من أن أش

ول عليها على الرغم من قلة المصادر والمراجع االندلسية وصعوبة الحص ،وفي المكتبات 

 . الحاليفي الوضع 

 



 2 

 :على محاور عديدة هي البحثوقد قَسمت 

 .لُمعارضات لُغة  وآصطالحا  ا :أولاً

اً  . مظاهر التقليدةُ ليسْت من ضلُمعارا :ثانيا

اً  .مناقضة ليست  لمعارضة ا :ثالثا

اً  .عدم اقتصار المعارضات على الشعر  :رابعا

اً  . ت في األندلساألغراض التي خرجت إليها المعارضا :خامسا

اً  .أمثلة للمعارضات  :سادسا

اً  .يالشعر األندلس في أنواع المعارضات :سابعا

ها  بقائمة توأتبع, إليهاثُم أنهيُت البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلت 

 . المصادر والمراجع التي اعتمدتُها في بحثي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال- المعارضة لغة  واصطالحا  :
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 إذاوعارضته في السير , يُباريني :  ني أيهي المقابلة فيقال فالن يعارض: لغةالمعارضة  

وعارضت كتابي بكتابه أي ,  معارضة قابلهُ  ءَ بالشي ءَ وعارض الشي, سرت حياله وحاذيته 

 . ما أتى وفعلت مثل ما فعل  بمثل  إليهأتيت : وعارضته مثل ما صنع أي , قابلته 

 (1).في كل سنة مرة نلقراَ اسالم كان يُعارضه لاجبريل عليه  إنوفي الحديث 

 

 ألستاذالمعارضة في االصطالح ما ذكره اتحديد لمفهوم  أفضللعل : لمعارضة اصطالحا  ا

لشعر أن يقول  شاعر قصيدة في افي  والمعارضة)): لشايب وذلك بقوله الدكتور أحمد ا

يدة لجانبها ألفني لقصاخر فيعجب بهذه آ شاعر فيأتيموضوع ما من أي بحر وقافية 

وقافيتها وفي موضوعها مع انحراف  ألولىا لممتازة فيقول قصيدة في بحراوصياغتها 

بمعان أو صور  فيأتي, لفنية ويفوقهاودرجته  لبأالوعلى أن يتعلق  يسير أو كثير حريصا  

مثيل لتالتعليل وجمال الجمال ألفني أو تسمو عليها بالعمق أو حسن اتبلغها في , أألولى بإزاء

 (2)(.(أفاق جديدة في باب المعارضة أو فتح

 

 . اختالفهما فيه  أوال عالقة ما بين اتفاق الشاعرين في العصر  إذن

لمعارضة في ا وجدنا أن ال سيما حين واالصطالحيللغوي ا معنيينال ونلمح صلة وثيقة بين

 .لمقابلة كما تقدم ذلك اللغة هي ا

 

 

ً:لتقليدًالمعارضةًليستًمنًمظاهرًاً-ثانيا

حينما يقرأ أبياتا  , من مظاهر التقليد كما يتوهم بعضهم  ال تعد المعارضة مظهرا  

 اإلبداعمتناسيا صور ,  هذا تقليد   أنلموضوع والوزن والقافية فيظن اتقُابل أبياتا  أخرى في 

 .المعارضة األبياتوالتجديد التي جاءت بها تلك 

                                                 

 (.َعَرضَ )مادة , لسان العرب : نظر ي  .9

 7ص, لِشعر العربي القديم تاريخ النقائض في ا.4
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 الذينلالزم لمجاراة كبار الُشعراء اوالتفوق  عاإلبدافالمعارضة تعد مظهرا  من مظاهر 

للمعارضة  إذنفال بد . لشعر الديه ملكة  ويتلشاعر مظاهاتهم في شعره حينما تسيُحاول ا

عندما  جليا   وهذا نجده واضحا  , واالبتكار اإلبداعمرحلة  إلىلتقليد لكي ترتقي اأن تتجاوز 

 (1). والجديدالقديم  نيحاول الشاعر أن يمزج في ُمعارضته بي

 

اً ً:المعارضةًليستًُمناقضةًً-ثالثا

ناقضة ؛ ألن المعارضة تُعرب عن الوفاء وتدل على   اإلعجابكذلك ال تُعد المعارضة م 

أما المناقضة فتدل على عدم . درجة التحدي  إلىوتتصل بالبراعة الفنية التي تصل , 

 (2).أساس بشكل أألفكارمن حيث  واختالفهمااالتفاق ما بين الشاعرين 

 أالن؟ (على رأي بعض الدارسين)تقليدا   فلماذا ال تعد المناقضات تقليدا؟ وتعد المعارضات

بشكل  ألن المعارضات لم تعرف أموالمناقضات مشرقية؟ ( مغربية)المعارضات أندلُسية

ربة فليقرأ المغافمن أراد أن يعرف بة؟ كبير عند المشارقة كما عرفت واشتهرت عند المغار

ولعل . ليََر كيف كانوا يهتمون باللغة أيما اهتمام مما أعطاهم الموهبة في معارضاتهموعنهم 

, تأثرهم بالقُرآن الكريم كان له أثر مهم في أشعارهم بشكل عام والمعارضات بشكل خاص 

 .اإلبداعمرتبة  إلىواالرتقاء مما وفَر بيئة مناسبة للتجديد 

 

 :عدمًاقتصارًالمعارضاتًعلىًالشعرً-رابعا

بل كانت في , عارضات لم تقتصر على الشعر فقط منظرا  لثقافة العصر فان ال

المشرق وتأثرهم  بأدب يناألندلسي إلعجاب إالوما ذاك , وفي الحياة اليومية  والنثرالشعر 

ومعروف , الذي نزحوا منه وهم فرع من هذه الشجرة مالُ اكانوا يجدون فيه الوطن  ألنهمبه 

 عنفقد نقل . مدن المشرق كانت في المغرب  أسماء إن إذ,  ألصلا إلىأن الفرع يعود 

                                                 
 467ص, منجد مصطفى بهجة . د, األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: ي نظر .1

 . 467ص, المصدر نفسه : ي نظر .4
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قرطبة فرقهم في  تحملهمالشام عنده ولم  أهلري أن أبا الخَطار حسام الكلبي حينما كثر قالم

وأنزل أهل حمص في أشبيلية وسماها , دمشق في البيرة وسماها دمشق  أهلالبالد واسكن 

 (1).حمص

االندلسيين ألسماء المؤلفات وذلك في اتخاذ , لك وفي النثر توجد المعارضات كذ

, واحتذائهم فيها مناهج ُمشابهة لكتب المشارقة , كل مماثل لنظائرها المشرقية شوالكتب ب

وكتاب ابن , البن قتيبة ( األخبارعيون )البن عبد ربه حاكى فيه كتاب ( العقد الفريد)فكتاب 

يتيمة )بكتاب  تأليفهتأثر في ( ةالذخيرة في محاسن أهل الجزير)بسام المشهور 

وهو يشبه ( االندلسية غانياأل)كتاب اسمه  المرسيوليحيى بن الحدج . للثعالبي (الدهر

 .صفهانيالفرج األ ألبي( غانياأل)كتاب 

حفص  أبوكما عارض , والبن شرف القيرواني مقامات يعارض فيها بديع الزمان الهمذاني 

 .بعض رسائله الديوانيةبن برد أبا الفضل ابن العميد في 

 

رضات حتى بدت ال تخلو من المعا األندلسوهكذا كانت المؤلفات النثرية في 

عرف عن المعتضد انه  إذبل حتى الملوك كان لهم حظ من ذلك ؛ واضحة لمن يقرؤها، 

الشعراء حيث كانت  ألقاببل حتى في , كان يتخذ من شخصية المعتضد العباسي قدوة له 

وحمدونة بنت , بالبحتري تطلق على الشعراء االندلسيين فابن زيدون لُقب  المشارقة ألقاب

 (2).اس وهكذا أبي نوب هويحيى الغزال ُشبه في خمريات, زياد ل قبت بالخنساء 

مما سبق يتضح لنا أن المعارضات كانت في صميم االندلسيين ؛ وذلك لتغلغلها في 

سبب ذلك يعود  أنثنايا حياتهم ؛ ويبدو  الشعر والنثر على حد سواء وبشكل كبير تجلى في

الذي ُمثَل لهم نبعا  ثرا  ,  األصيلاعتزاز االندلسيين بتراثهم المشرقي  إلى األساسبالدرجة 

بصورته المتجددة التي ما زلنا نحتفي بها في كل  أشرقالذي  األصيل األدبومعطاء  لذلك 

 .وقت وحين 

                                                 
 432-9/437نفح الِطيب : ينظر.1

 .473ص, األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة _ينظر .1
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اً-ًاإلغراضًالتيًخرجتًإليهاًالمعارضاتًفيًاألندلسً:  خامسا

فمثلما الحظنا سابقا , وتنوعت  األندلسيرضات في الشعر االمع غراضأتعددت 

فمن . المدن وغيرها  وأسماءلم تقتصر على الشعر فقط بل جاءت في الشعر والنثر  أنها

رضات في المديح والهجاء والغزل افنجد المع, الشعر  غراضأتنوعها في  أولىباب 

رضات االندلسية افي المع اإلغراضومثلما تتعدد . وفي الوصف وغيرهاواالعتذار والرثاء 

كانت المعارضة تلتزم الوزن والقافية  إذا)) ــالمعارضات تتعدد كذلك ف موضوعات أننجد 

الذي يتابع الشاعر المعارض في  والكفء هفان موضوعها ال يتحدد بل يتعدد فالمعارض 

فارس الفارس في نزاله في كل خطوة ال قصيدته في كل غرض وموضوع كما يتابع ال

 (1)(.(حتى ينتصر عليه عنه يتجاوزه وال يبعد

 

 

 

 

اً ً:امثلةًللمعارضاتً:ًًسادسا

 :معارضة االندلسيين للشعر الجاهلي  .9

 :لشاعر الجاهلي قال امرؤ القيس ا

 

ًتِليًـبًْـُمْوِمًِليْولهًًًًًًًًًًًًًًًًًُعلَيًبِأْنواعًِالهًَُوليٍلًكمْوجًًِِالبْحرًًِأْرخىًُسدًُ   

ًلَماًًلهًًفقُْلتًًًًُ ًُِووأْردفًأْعجازاًاًًًًًًًًًًًبُِصْلبِِهًًًًًًًًًًًًتمَطىًًًُُ ُِ ُِ ُِ ناءًبِكْلكِل
(2ً

) 

 

                                                 
 472ص,  المصدر نفسه 2.

 . 36ئ القيس صشرح ديوان امر -1
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القيس من ئ امرصورة  إلىأبا المخشي عاصم بن يزيد ينظر  األندلسين الشاعر إف

 :قوله ب ويعبر عنها معارضا  ,  إبداعا   أكثربعيد ويؤلف صورة تكاد تكون 

ًٍُ ِكاْلًمْوجْيِهماًِعْنديًكبِْيـــرًًًًًًًًًًًًًوهٌمًضافنِيًفِيًجْوِفًلْيِل         

بِناًتِطْيرًًُلرياحًاوأجنِحةًًًًًًُُمعلَقاُتًًًًًًًًًًًًوالقُلُْوبًًًًُفبِتْنا
(1)ً

ً

مما جعله يرسم صورة حية , هم كبير  شديد الفزع ذو الصدرفالشاعر هنا ضائق 

كالبحر الكبير في  األمواجفالليل عنده بحر متالطم , لشاعر عاشها بصدق أن ا ولتجربة يبد

وهي وجلة خائفة وسط  األثناءتصوير حال القلوب في هذه  إلىثم ينتقل بعد ذلك , طوله 

 . واألحزانمن الهموم  األمواجتلك 

 

 :معارضة االندلسيين للشعر العباسي  .4

 

 :صف الخمر ييتغزل و( يالغوان عصري)ومن ذلك قول مسلم بن الوليد

احًلًْتْشرباًقْبِليًًًً ًقاتِلتِيًذْحِلياًِمْنًِعْنِدًولًْتْطلُبًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأِدْيراًعلَيًالرا

ًَُفًَ َُ َُ ًَُبًَصًًًًَأُموتًًًُأنيًًنِيزًَماًَح ًلهًًمْنًلًْيِحلًًًٌعلىًًوِلِكنًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًْابةا

ي ُِ ًقتِْل

ً(2)الثُريَاًِمْنهًُأْقرُبًِمْنًوْصِليًعْيهًِبهاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدًَفدْيُتًالتيًصَدْتًوقالْتًِلترًْ

 

يتضح لنا من خاللها أنه كان يحاول  بأبياتليعارضه  األندلسيفجاء ابن عبد ربه 

 :مسلم بن الوليد  فقال معارضا  , أن يسبق شعراء المشرق ويتفوق عليهم 

 

اًًأتْقتُلُنِي ًَوقَْدًقَاَمًِمْنًَعْينَْيَكًِليًَشاِهَداًَعْدلًًًًًًًًًًًًًًًًِيًًــقَتْلًًِوتَْجحُدنيًُظْلَما

                                                 
 .   9/350: نفح الطيب  -2

 .الثأر : الذحل .  32 -33ص, سامي الدهان . تحقيق د, شرح ديوان صريع الغواني . 9
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ًفَآْطلٌبُْواًِعْنَدهًٌَذْحِليًًِسْحرًًًٌبِعَْينَْيهًًًًًًًًًًًًًًًَِبًَذْحِليًلَْيَسًبيًَغْيُرًَشاِدٍنًًأُطالًا

 (1)يـــَعْقلًًِلَىعًًَأَغارًًَفِْيهًًِأَطاِلبُهًًًًًًًًًًًًًًًًًًُهـــأتَْيتًًُافَلَمقَْلبِيًًَعلَىًأَغارًَ

 

مستوى الشعر  إلىوهي محاولة جادة لالرتقاء , فهذه المعارضة سهلة بديعة 

ابن عبد ربه  ةطريق أنويبدو . لقصيدتان هما من الطويل وكلتاهما في الغزل او. المشرقي 

وال تطلبا من عند : )قال مسلم بن الوليد  فإذا, ومحاولة عكسها  األصيلةااللتزام بالمعاني 

 :بن عبد ربه بقوله اعارضه ( اتلتي ذحليق

 

ًَذْحِليًًفَاْطلُبُواًِعْنَدهًًًٌِسْحرًًًٌبِعَْينَْيهًًًِْيَسًبيًَغْيرًَشادِنًًًًًًًًَذْحِليًلًَأُطالَبً

 

من معارضته لشعراء المشرق  أراد األندلسيالشاعر  أنيتضح هنا بشكل جلي 

ابن  إنومما يؤكد هذا . قدراته الشعرية  وتأكيداالندلسية  لذاتا إثباتالتفوق عليهم ومن ثم 

ُسُهولة هذا الشعِر مع بديع معناه   إلىفََمْن نََظَر : ))بهذه القصيدة فقال  أعجبعبد ربه نفسه 

 (2)((. بفْضِل التقدم الإلَْم يَفضلهُ ِشْعُر صريع الغواني ِعندهُ , وِرقَِة طبعِه 

 

 واإلبداعتراث يمثل مرحلة االنطالق ويبدو لنا من خالل ما تقدم أن االتكاء على ال

يحاول الشاعر السمو بهذا التراث ونقله بطريقة جديدة تستدعي االهتمام والمتابعة  أنشرط 

 وال َشَك في أنَ : )) فقال , فعال بعض الباحثين  إليه أشاروهذا ما . والدارسينمن القراء 

 األجيالجديدة توجه  أفاقافتح الذي يرتفع بهذا التراث ويوسع مداه وي هو الشاعر الُمجيد

 . (3)((الوجهة الصحيحة 

 

                                                 
  . 5/311:العقد الفريد . 4

 5/311:العقد الفريد . 9

 .992ص, نافع محمود . د, اتجاهات الشعر األندلسي إلى نهاية القرن الثالث الهجري . 4
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ً:ًفيًالشعرًاألندلسيًالمعارضاتًًأنواعً-سابعا

 

بين ابن عبد ربه ومسلم بن  قبل قليل إليهاوقد اشرنا : معارضة االندلسيين للمشارقة  -9

 .الوليد

المجال هي نونية ومن ابرز القصائد التي تذكر في هذا : معارضة االندلسيين فيما بينهم  -4

 :  قال فيها متغزال  التي الشاعر ابن زيدون 

 

ًتَجافِْينَاًًَونَاَبًَعْنًِطْيِبًلُْقيَانَاًًًًًًًًًًًًاًًًًًـتََدانِْينًًًَمنًبَِدْيالاًًًألتَنَائِيًًًأْضَحى

ًًَُألاً َُ ُِ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ًًامًَفَقًًًََحينًًًًًًًًًًٌاًًًًًًـــَحنَوقَْدًَحاَنًُصْبُحًالبَْيِنًَصبَّ

ًَداِعيناًًًِللَحْينًًًِبِنَا

َمَعًالدْهِرًَلًْيَْبلىًًًًًًًًِمًًًًًًًـــْنتزاِحهًِابًًًِلملبسينااًًُمْبِلغًًًٌَمنًْ ًا ًاـويُبلْينًًَُحْزنَا

ًًًُِأْنَساًًًًًًًًًاًًًًًـــالذيًماًَزاَلًيُْضِحُكنًانًَأَنًالَزمًَ ًُِِب ًَعادًقَدًًمًُهًِقُْرِب ًيُْبِكْينَاًًًُْ َُ
(1)  

 

ونظمت على , واحدا  وخمسين بيتا   أبياتهانونية الرائعة التي بلغت في عدد فهذه ال

. (2)بكر ابن الملح أبومن أبرزهم , البحر البسيط عارضها العديد من الشعراء االندلسيين 

 :الذي قال في قصيدته التي مطلعها

ً(3)أْوًيَْرِجُعًالقَْولًَمْغنَاهًُفَيُْغنِْينَاًفَيُْشِكْينَاًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًَهْلًيَْسَمُعًالَرْبُعًَشْكوانَاً

 

 :ومنها كذلك

ًُْوًتُْسِجْينَاًًالدارًًًَونَتُْركًًًًُنَْصِرُفًالقَْوَلًيَْغِوْينَاًويَْرُشُدنَاًًًًًًًًًًًًًًًًًقَدًْ ًُِلتُْس ًًاـنًَْي

ًناـأألْرَماُحًتَْحِميًْنَُحْوُمًبِالَماِءًوًًًًًًًًًًًًًًًًًًًُمْحِرقَةًًًًٌواألْشواقًًُالَحَيًًونَتْبُِعً

                                                 
966-965ص, تحقيق دمحم سيد كيالني , ن زيدون ديوان اب. 3

 .
. قرب: حان. البعد : التجافي 

 .الذي يرتفع صوته بالبكاء علينا:داعينا.الموت:الَحْين.الفراق:البين

 .  2/70ينظر نفح الطيب : من رجال الذخيرة, هو أبو بكر دمحم بن الملح . 9

 .  64ص/ 9م/9ق:الذخيرة. 4
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اًًًقَدًًًْيًَسَماِءًالنَْقعًِفًبًٌَكَواكًِ ً(1)َشيَاِطْيناًًُكنَاًًًًَوَماًًُجِعلَْتًًًًًًًًًًًًًًًًًًلَنَاًُرُجْوَما

 

الشاعر هنا نظم على غرار نونية ابن زيدون في الروي  أنفعلى الرغم من 

وهذا , ومعانيها  أسلوبهادون في قصيدة ابن زي إلىقصيدته لم ترتق  إن إالوالوزن والقافية 

القصيدة بجملتها  هوهذ)):ه حين قال واصفا نونية ابن زيدونتما ذكره ابن بسام في ذخير

فيها  هنه نازعإف, الملح  نمنهم ابو بكر اب, وقد عارضه فيها جماعة قصروا عنه , فريدة

 . (2)((فقصر عن الغاية, الراية 

تلك القصيدة التي , الندلسيين فيما بينهمومن القصائد التي قيلت في معارضة ا

والتي قال ,  (3)قة وربن سليمان بمي مبشر األمير إلىفوصلت , نظمها ابو المظفر البغدادي 

 :في مطلعها

 

ًفََمتَىًيَِفيًلََكًوالوفاُءًقَِليلًًًًًًُتَْعِلْيُلًًًًًًًًًًًًوُطُرْوقُهًًًَُطْيفُهاًًًُهوًَ

:ومنها  

والعَْزُمًَماٍضًوالُحَساُمًَصِقْيلًًُُحرةًًًًًًًًًًًًًًًٌألبِيةًُأًًوالنْفسًًًُفََرَحْلتًُ  

ًوأِصيلًًًًًُبُْكَرةًًًًٌتًْفََرقًًًًَّلليَاِليًوآْكتََسْتًًًًًًًًًًًًًِمْنَهااٍدًقََسِتًبِقََصائًِ

ًيلًُالناًًًِلْيهاًإًًَِطَرٍبًًِمنًًًَخِضلَْتًبَِدْجلَةًَوالعراِقًذُيُْولَُهاًًًًًًًًًًًًفَآْهتَزًَّ

ْيلًًًًُالَمْكُرَماِتًًًوِظلً ًًًَدىًًًًًًًًًًًًَجمً والنًًَّأْبلُُغًًَحْيُثًالِعزً ًأقَْمتًُفًَ ُِ ُِ َظِل
(4)ً

 

لمعارضتها ومقابلتها بقصيدة جميلة  (1)ابو بكر الداني األندلسي فانبرى الشاعر

 :فقال, على نفس الوزن والقافية وحرف الروي 

                                                 
 .  363ص/ 9م/9ق: المصدر نفسها. 3

 .364ص/ 9م/9ق: المصدر نفسه . 2

كانت قاعدة ملك مجاهد , قرب جزيرة تقع يقال لها منورقة , هي جزيرة تقع  في شرقي األندلس , بفتح فضم : َمي وْرقة . 5

 .  5/426ياقوت الحموي , معجم البلدان :ينظر. العامري 

 . 621ص/ 4م/3ق: الذخيرة . 9
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ًلًُـًِْمْنًًالَوفَاِءًًقَِليًالُمِحبًَّيَْكِفيًًًًٌلًًًًًًًًًًًًـًْـتَْعِليًًفِيًالطْيِفًلَْوًَسَمَحًالكرى

ًًًلًُــــتَْمثِيًهًُفَإنًًًًَُُّيَُكْنهًًًًُْلَمًًًإنًْهًًًًًًًًًًًًًًُــويَنٌْوُبًَعْنًَشْخِصًالَحبِْيِبًَخيَالًُ

ًَُوًًًًةًًًًًًًًًًٌــَعاَلمًًًَالغََمامًًًَِعلَىًًالسَماءًِبَْرُقً ًلًُــَدِليًْهارًِاحًِعلىًالنًَّنَاًالصبًََس

لًُــًْوْهَيًبَِليًًالرْيحًًًَُعْنهًًًُوفََدتْكًًًًًًًًًَهًًًًًُــقُُطْوفًًًََُُعلَْيكًبَعَُدتًْنًإًًًِوالرْوضًُ
(2ً)ًً

 

وقد , ( لُممحصاتا)ـ قصائد تسمى ب ياألندلس شعرال في ضاتارالنوع الثالث من المع .3

ي قصائد يعارض فيها والممحصات ه: )) عرفها الدكتور منجد مصطفى بهجة بقوله 

يلتزم الوزن والقافية وحرف الروي ولكنه ينقض األولى الشاعر قصائد تقدمت في حياته 

 . (3)((نزعته المتساهلة في باب الغزل

 

 :الواضح بالقُرآن الكريم تأثرهوقد ظهر , ومن ذلك قول ابن عبد ربه في معارضته لنفسه 

 

ًلَْيسًًََراقَِداًًيَا ًرًُـيَْقتَِدُرًًًًًًًًًًًًًًَماَذاًالذيًبَْعَدًَشْيِبًالرأِسًتَْنتَظًًًًِنًَيًْحًًًِيَْعفُوًًًُا

ًَسقَرًًُأنَهاًًًًوآْعلَمًًًًْقَةًِالحِقيًًًَْعنًًًًَِغافِلَةًًًًًًًًًًًًًًٌالعَْيَنًًًًًًنًَّإًبِقَْلبَِكًًًًَعايِنًْ

ًتََذرًًًًًًًُُْولًًًًَتُْبِقيًًًفاَلًًًًَِْللظاِلِمْينًًًًًًًَْتًًًًًًًًرًَفًَسًًًَإذاًًًَسْوَداُءًتَْزفُُرًِمْنًَغْيٍظً

ًًًًًًًلكًًَيَُكنًًًْلَمًًًْلَوًْ ًً(4)ُمْزَدَجرًًًًُاتًِلذًَّالًًًًََّعنًًًِفَْيهًًًًًًِلََكانًًًًًًًًََغْيُرًالَمْوِتًَمْوِعَظةًا

 

                                                                                                                                     
ولو كانت له مادة تفي , ممتزج األلفاظ والمعاني , وقادرا ال يتكلف , كان شاعرا يتصرف ,لداني هو ابو بكر دمحم بن عيسى ا .4

 4م/3ق:تنظر ترجمته في الذخيرة. وهو من الشعراء الذين ترددوا على ملوك الطوائف في األندلس. لكان من اشعر أهل زمانه

 . 667-666ص/

ص /4م/3ق:الذخيرة .3
610
 . 

27ص:  الفتح حتى سقوط غرناطة األدب األندلسي من .9
 . 

 .  7/53: نفح الطيب  .4
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على النص الشعري  أضفىمما ,  األبياتسمة بارزة بين ثنايا  القرآنيةتبدو المعاني 

بصورة  القرآنية باآليات أبياتهوقد استعان الشاعر في . واحد  أني قيمة فنية وجمالية ف

 . (1)بالقُراِن الكريم في رسم هذه الصور ونقلها التأثرمباشرة تدل داللة واضحة على 

 

 ):من قوله تعالى  مأخوذوهو  (وآْعلَْم أنها َسقَرُ : ) فمن تضمينه للقران الكريم قوله

َُ ِمْن َغْيٍظ : )وكذلك قوله,  (2)(َوَما أْدَراَك َما َسقَُر  من قوله تعالى  مأخوذ...( َسْوَداُء تَْزفُُر

 . (3)( عُْوا لََها تَغَيَظا  وَزفِْيَرا  إذا ِرأتُْهْم ِمْن َمَكاٍن بَِعْيٍد َسمِ )

: اذ اخذ المعنى من قوله تعالى ( لكان فيه عن اللذات مزدجر:)ومن تضمينه ايضا قوله 

 ( 4)(ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من االنباء)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .  972ص, دمحم شهاب العاني .د, اثر القران الكريم في الشعر األندلسي :ينظر .3

 . 47اآلية ,سورة المدثر .2

 . 94اآلية , سورة الفرقان.5

 

 .2سورة القمر ، اآلية. 9
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-ًالخاتمةًً-

 

 إنمنها  أمورتتبين لنا عدة  األندلسيبعد هذه الوقفة مع المعارضات في الشعر 

سواء كانت في الشعر أم في النثر أم في  األندلسالمعارضات تكاد تكون سمة بارزة في 

خارجة عن التقليد ؛  أبداعيةة ظاهر األندلسرضة الشعرية في اوالمع. الحياة االجتماعية 

الن الشاعر فيها يصوغ الفكرة صياغة جديدة تتجاوز التقليد والمحاكاة حتى تصل وترتقي 

اعتزازه بثقافة  المعارضات بسبب إلىكان يتجه  األندلسيالشاعر  أنكما .  اإلبداع إلى

والتفوق على , االندلسية في تلك المعارضات  ألذات إثباتفضال عن محاولته ,  األجداد

 .من الشعراء الذين سبقوه  أسالفه

دل  نإومعانيها وهذا  األفاظهكانت تتميز بسهولة  األندلسالمعارضات في  أن أيضاونلمح  

فضال عن حرص , يدل على اثر البيئة االندلسية في تلك المعارضات فإنما ءعلى شي

سهل خال من التعقيد  بأسلوب اآلخرين إلى وإيصالهالشعراء االندلسيين على االرتقاء بفنهم 

 .وازدهارهاتلك المعارضات  رفي انتشاوال يخفي ما لهذا من اثر مهم وكبير , 
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ً.وصلىًهللاًعلىًنبيناًدمحمًوعلىًالهًوصحبهًوسلم,ًهذاًوهللاًاعلمً 

 

 

 

 

 

 

-ًًالمصادرًوالمراجعً-

 .القُرآُن الكريمُ  -

, 9ط, الدكتور نافع محمود, اية القرن الثالث الهجرينه إلى األندلسياتجاهات الشعر  -9

 .م9110, بغداد,دار الشؤون الثقافية العامة

 

, (ه 244-14)سقوط الخالفة إلىمنذ الفتح  األندلسين الكريم في الشعر آاثر القر -4

 .م4004,بغداد, دار الشؤون الثقافية العامة, 9ط, الدكتور دمحم شهاب العاني

 

مطبعة , الدكتور منجد مصطفى بهجة, من الفتح حتى سقوط غرناطة ياألندلس األدب -3

 .م 9122,الموصل ةجامع

 

تب كدار ال,4ط,الدكتور احمد الشايب, تاريخ النقائض في الشعر العربي القديم -2

 .م 9111,العلمية
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 .م 9156,القاهرة,تحقيق دمحم سيد كيالني ,ديوان ابن زيدون -5

 

, (هـ524ت)الشنتريني بن بسام يالحسن علأبي  تأليف,لجزيرةا أهلالذخيرة في محاسن  -6

 .م9175- ه 9315,تونس-ليبيا, الدار العربية للكتاب, عباس إحسانتحقيق الدكتور 

 

 .م 9162, بيروت, منشورات دار الفكر, القيس ئ شرح ديوان امر -7

 

امي تحقيرررق الررردكتور سررر,(األنصررراريوليرررد المسرررلم برررن )شررررح ديررروان صرررريع الغرررواني -2

 .م 9170,مصر,دار المعارف,4ط,الدهان

 

شرحه , (ه347ت )األندلسيأبي عمر احمد بن دمحم بن عبد ربه  تأليف,العقد الفريد -1

 التأليفمطبعة لجنة , االبياري وإبراهيموضبطه وصححه احمد أمين وأحمد الزين 

 .م 9165 - ه 9325, القاهرة, والترجمة والنشر

 

 اإلفريقين منظور ب الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم أبيلعالمة ا لإلمام, لسان العرب -90

, 3ط, ألعبيديعناية وتصحيح أمين دمحم عبد الوهاب ودمحم الصادق ,(ه799ت )المصري

 .ت.د, بيروت,التراث العربي إحياءدار 

 

الحموي هللا شهاب الدين أبي عبد هللا ياقوت بن عبد  اإلمامللشيخ , معجم البلدان -99

 .م 9177-ه9317,بيروت,دار صادر, (ه646ت )ي البغداديالروم
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الشيخ احمد بن دمحم المقري  تأليف, الرطيب األندلسنفح الطيب من غصن  -94

-ه 9322, بيروت, دار صادر, عباس إحسانتحقيق الدكتور , (ه 9029ت)التلمساني

 .م 9162

 


