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. تقسـ حياتو عمى حقبتيف: كتب في اغراض كثيرة، وحرص عمى االبداع طارحا نفسو شاعرا مميزاً 
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Abstracts: 

Al-Mu’tamid bin Abbad, one of the kings of the Taifas, the ruler of Seville, 

was a poet committed to the tradition of the ancients in the art of poetry, he 

wrote for many purposes, and he was keen on creativity, putting himself as a 

distinguished poet. His life is divided into two eras: the era of the king and 

the glory, and the era of the king's demise and the ordeal. Accordingly, his 

poetic art was divided into two strikingly different levels. 

Keywords: (Technical Disparity, Al-Mu'tamid bin Abbad Al-Andalusi, 

Governor of Seville). 

 
 المقدمة:

ظاىرة التفاوت في شعر الشاعر نفسو، ظاىرة جديرة بالدراسة مف جوانب عدة: فنية 
ونفسية واجتماعية وربما سياسية وغيرىا. فالمتنبي صعد شعره مع صعود طموحو، 

حيف وحيف يئس مف تحقيقو ىبط شعره. قاؿ عضد الدولة فيو "كاف جيد شعره بالغرب" و 
بقولو "الشعر عمى قدر  مغالطابريرا اعترؼ ولكنو أعطى تأخبر المتنبي بذلؾ 

. وتفاوت شعر المعري؛ فديوانو سقط الزند حوى (ٖٛٔ/ ٕ، ٜٛٛٔ)البغدادي، البقاع"
أبي فراس . وتفاوت شعر الشعرشعرا، وديوانو لزوـ ما ال يمـز حوى حكمة وقميال مف 

د رقة الحمداني في االسر عنو قبؿ االسر، فاألسر زاده عنفا فنيا جعؿ قصائده " تزدا
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. ولعؿ (٘ٛ/ٔ، ٖٜٛٔ)الثعالبي، ولطافة، وتبكي سامعيا، وتعمؽ بالحفظ لسالستيا "
تفاوت بيف البشر ايضا. وقد جعؿ اهلل سبحانو البشرية ولكف يالتفاوت يخضع لمطبيعة 

)مَّا َتَرٰى ِفي وت سمة بشرية في قولو تعالى: اليؿ ربوبيتو، مثبتا اف التفدعدـ التفاوت 
ِف ِمف َتَفاُوٍت )الممؾ: َخْمِؽ الرَّحْ    .(ٖمَٰ

قالو  والمعتمد بف عباد عاش حياتيف مختمفتيف قررتا مستوييف لشعره: مستوى أعمى
نوف واالفانيف، محمؽ الخياؿ، فيو صناعة. كثير الفوىو متنوع االغراض، ، وقت ممكو
محصور بوصؼ المأساة، والتصبر وانتظار وىو  ،أدنى قالو وقت محنتوومستوى 

الفرج، ويتسـ بالمباشرة، والصدؽ الواقعي العفوي، وتقؿ فيو الحرفة والصناعة. قاؿ 
، ٜٜٗٔ)المراكشي، " يفجر الصـ ويزعزع الشـ"المراكشي عف شعره في المحنة: 

ٔٓٔ). 
 حياة المعتمد 

، وتوفي في ىػٖٔٗسنة  ىو أبو القاسـ محمد بف المعتضد باهلل. ولد في مدينة باجة
تمقب . (ٖ٘ٔ -ٔ٘ٔ/ ٖ، ٕٓٓٓ)الصفدي، ىػٛٛٗسنة  بالمغربأغمات سجف 

)المراكشي،  ، واضاؼ لنفسو لقب الظافر بحوؿ اهللدضو ألبيو المعتتخالفبالمعتمد بعد 
ى جده إسماعيؿ بف ف القاسـ بف حمود ولّ ومبدأ أمر بني عباد إ .(ٔٓٔمصدر سابؽ، 
. وحيف حدثت الفتنة واستقؿ بعد موتو ولييا ابنو محمد بف اسماعيؿ، ثـ عباد اشبيمية

ابنو كؿ حاكـ بالسمطة في مدينتو، أعمف محمد السيادة في اشبيمية. وبعد موتو خمفو 
بتو في ضـ االندلس كميا، وقسوتو المفرطة فقد غ، وعرؼ بر وتمقب بالمعتضد عباد

وكاف المعتمد شديد  .(ٕٚ٘ /ٖ، ٜٓٛٔ)الزركمي،  وضع شجرة ثمارىا رؤوس أعدائو
، ، المقدمة( ٖٜ٘ٔ)ديواف المعتمد بف عباد،  الشبو بابيو اال انو كاف دونو شدة وعنفا

ولكف يزيد  (ٗ٘/ ٕ، ٜ٘ٛٔ)ابف االبار، وأقؿ "في القير والسفؾ واألخذ بأدنى سعاية"
وكونو أكثر طموحًا  )ابف االبار، مصدر سابؽ( عميو في طمب الخمر والممذات

وميكافيمية. كاف يطمح كأبيو الى التوسع وضـ االندلس كميا، أو ما تمكف مف ذلؾ، 
. وتطمع (ٜ٘ٔ/ ٗ، ٜٔٚٔ)ابف خمدوف،  فاستولى عمى قرطبة وسائر غرب االندلس

الى ممؾ طميطمة، وكانت بيد بني ذي النوف، فعقد اتفاقية مع االدفنش ممؾ قشتالة 
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قتالو لبني ذي النوف، فاسقط االدفنش حصؿ فييا عمى مكاسب مقابؿ اعطائو حرية 
 طميطمة التي بسقوطيا انفرط عقد االندلس. 

فاستنجد المعتمد بممؾ المسمميف  ،ولـ يمبث االدفنش أف غدر بالمعتمد وصار ييدده
وحيف نصحوه بأاّل يستدعيو خوفا مف  ممؾ المرابطيف في المغرب. بف تاشفيفيوسؼ 

ارتو الشييرة: رعي الجماؿ خير مف رعي أجابيـ بعب استيالئو عمى األندلس، 
عمى االسباف في يوسؼ بف تاشفيف  انتصروقد  .(ٕٖ/ ٕ٘، ٜٚٛٔ)الذىبي، الخنازير

فاستولى عمى ممالكيا ومنيا ، فيياعجبتو االندلس وطمع أمعركة الزالقة الشييرة، ولكنو 
 الى السجف في أغمات بالمغرب. مع عائمتو ونقؿ المعتمد اشبيمية، 
أغمات تحوؿ الممؾ الى أسير، ومف حياة الرغد والسيادة الى حياة العوز والذؿ، في 

اؿ أربع سنوات حتى اضطرت بناتو الى العمؿ فكف يغزلف لمناس. وعاش عمى ىذه الح
وقد سخر ابف رشيؽ القيرواني مف تمقيب المعتضد  وفي.ىػ( حتى تٛٛٗ -ٗٛٗ)

المقري، ينظر: )تمكوف قوتيـ ومنعتيـ والمعتمد تشبيا بالخمفاء العباسييف وىـ ال يم
ٜٔٛٛ ،ٔ /ٕٔٗ). 
وكاف المعتمد محبا لمشعر والشعراء، مقربا ليـ "وبمغ مف حبو لمشعر انو كاف ال  

. وسعى في (٘ٓٔ)المراكشي، مصدر سابؽ، يستوزر كاتبا وال وزيرا ما لـ يكف شاعرا
السياسي، صاحبة العمو اجتذاب الشعراء واالدباء حتى صارت اشبيمية فوؽ عموىا 

 الثقافي ايضا.
 لمعتمد بف عباد في سمـ الشعرا

الشعر لو شروطو الصعبة، أوليا الفطرة الشعرية، ثـ المكمالت الضرورية. وال 
يستحؽ اسـ شاعر اال مف توافرت فيو تمؾ الشروط. ويسمي العرب الذي يحاوؿ الشعر 

والمعتمد بف عباد يستحؽ لقب شاعر بجدارة، دوف امتالؾ شروطو شويعرا وشعرورا. 
ضفاؼ الشعر الثالث: االلفاظ والمعاني والموسيقى.  إدارةبما امتمؾ مف قدرة عمى 

كالشعراء االندلسييف طبعا  ،فألفاظو رائقة، ومعانيو سمسة، وموسيقاه عذبة. وىو
الذىنية ومعانيو فقيرة جدا مف الناحية ، ألفاظو موسيقية اكثر منيا جزلة، ومنحى

تستعيض عف ذلؾ بالبساطة والخياؿ، وموسيقاه  (ٕ٘، ٜٙ٘ٔ)غومس،  والتفكيرية
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وكاف  مميزة ولكنيا دوف كبار شعراء االندلس كابف زيدوف وابف سيؿ وابف الخطيب.
 يمتـز سنة الفحوؿ فمـ يكتب مخمسات ومسمطات وال موشحات.
يكف الشعر شاغمو ، ولـ وشعره أقرب الى شعر المموؾ منو الى شعر الشعراء

االوؿ، بؿ الممؾ والحفاظ عميو، وتحقيؽ حمـ اسمى مف الشعر وىو توسيع ممكو ما 
. فيو بعكس ابف المعتز الذي كاف شعره أقرب الى شعر الشعراء منو الى أمكنو ذلؾ.

شعر المموؾ. وشعر المعتمد أفضؿ مف شعر ىاروف الرشيد والمأموف وسيؼ الدولة. 
في مموؾ ف قبمو قبمو، قاؿ ابف االبار: لـ يك فندلس الذيوأفضؿ مف شعر مموؾ اال

. فابف االبار حسبو عمى المموؾ (٘٘/ ٕ)ابف االبار،  أوسع مادةو دلس اشعر منو االن
 مو عمى المموؾ قبمو. وأنا أقوؿ: انو أشعر مموؾ االندلس كافة.وليس الشعراء، وفضَّ 

يحقؽ ابداع الشعراء الكبار، كما ولـ يكف وقتو يسمح بكثير مف مكابدة القوافي، فمـ 
قاؿ خميؿ مطراف عف أحمد شوقي "أعطى شوقي نفسو لمشعر، فأعطاه الشعر ما لـ 

بف باد  موقعو فوؽ الوسط عمى ا. فشعر المعتمد (ٖٗ، ٕٕٓٓ)ارسالف، يعط غيره"
 سمـ االبداع،.

 شعره األعمى )في الممؾ(
، وفيو كانت شعره فنيايعد شعر المعتمد بف عباد في زمف الممؾ أفضؿ عيدي 
. (ٔ٘ٔ/ ٖ)الصفدي، االطراءات، قاؿ الصفدي "ولممعتمد شعر جيد ىو في الذروة"

 (.٘٘/ ٕ)ابف االبار، وقاؿ ابف االبار: "ولو في االدب باع وساع"
 باالتي:في ىذه المرحمة ه ر ويتميز شع. 

خر، كثرة اغراضو وفنونو وافانينو. فقد كتب في: الغزؿ والخمر، الوصؼ، الف  -1
 معميات.الجازة، االتيكـ، ال، ، الشعرية رسائؿالالرثاء الى ابيو، في اوالده، 

بمغ في غزلو قمة االداء والتصرؼ لفظا ومعنى وموسيقى. وكاف شعره الغزلي   -2
 االنثوي المفتوح غير المقتصر عمى الحب العذري لواحدة معبرا عف حبو لمجماؿ

البراعة والمكنة الشعرية  في بالحياة والمذة، مجميا، فجاء غزال مفعما )ديوانو، المقدمة( 
 :(ٙٔ)ديوانو،  ومف ذلؾ قولويجد القارئ فيو لذة واستمتاعا. 

 َوالَوجػػػػػػػػػػُد قَػػػػػػػػػػد َجػػػػػػػػػػّؿ َفمػػػػػػػػػػا ُيسػػػػػػػػػػَترُ   الَقمػػػػػػػػػػُب قَػػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػ َّ َفمػػػػػػػػػػا ُيقَصػػػػػػػػػػُر       
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 َوالػػػػػػػػػػػػػػَدمُع جػػػػػػػػػػػػػػاٍر َقطػػػػػػػػػػػػػػرُه وابِػػػػػػػػػػػػػػٌؿ       

 
ـُ بػػػػػػػػػػػػاٍؿ َثوُبػػػػػػػػػػػػُو َأصػػػػػػػػػػػػَفرُ    َوالِجسػػػػػػػػػػػػ

 
 َىػػػػػػػػػػػػػذا َوَمػػػػػػػػػػػػػف أعَشػػػػػػػػػػػػػُقُو واِصػػػػػػػػػػػػػٌؿ       

 
 َكيػػػػػػػػػػػػَؼ بِػػػػػػػػػػػػِو لَػػػػػػػػػػػػو َأنَّػػػػػػػػػػػػُو َييُجػػػػػػػػػػػػر 

 
 َلِكػػػػػػػػػػػف َعػػػػػػػػػػػَدتني ناِئبػػػػػػػػػػػاُت الَنػػػػػػػػػػػوى       

 
 فػػػػػػػػػػي َدوِحػػػػػػػػػػِو َوالشػػػػػػػػػػادُف اأَلحػػػػػػػػػػَورُ  

 
 َوالَكوَكػػػػػػػُب الَوقّػػػػػػػاد َتحػػػػػػػَت الػػػػػػػُدجى       

 
 فػػػػػػػػػػػػػػي ُأفقػػػػػػػػػػػػػػِو َوالَقَمػػػػػػػػػػػػػػُر اأَلزَىػػػػػػػػػػػػػػُر  

 
 َوالَنػػػػػػػػرِجُس الفَػػػػػػػػّواح َغػػػػػػػػبَّ الَنػػػػػػػػػدى       

 
 فػػػػػػػػػػي َروضػػػػػػػػػػِو َوالَمنػػػػػػػػػػَدُؿ اأَلذفَػػػػػػػػػػرُ  

 
 قَػػػػػػػػػد ُخبيػػػػػػػػػَرت َعّنػػػػػػػػػَي َأّنػػػػػػػػػي امػػػػػػػػػرٌؤ       

 
 فيػػػػػػػػػػػِو ُشػػػػػػػػػػػحوٌب َوَظّنػػػػػػػػػػػي َيظيَػػػػػػػػػػػرُ  

 
 َفَأبػػػػػػػػػػِدِت االشػػػػػػػػػػفاَؽ ِمػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػاَلتي       

 
 َوِمثػػػػػػػػػُؿ مػػػػػػػػػا تُبديػػػػػػػػػِو مػػػػػػػػػا ُتضػػػػػػػػػمرُ  

 
 وِاسػػػػػػػػػػػػتفيمت ِإف ُكنػػػػػػػػػػػػُت ذا عمػػػػػػػػػػػػٍة       

 
 َأو ذا ِاشػػػػػػػػػػػػػػػػتياٍؽ نػػػػػػػػػػػػػػػػاُرُه ُتسػػػػػػػػػػػػػػػػَعرُ  

 
 سػػػػػػػػػػػيدتي لَػػػػػػػػػػػـ تُنِصػػػػػػػػػػػفي عاِشػػػػػػػػػػػقًا       

 
 َأضػػػػػػػػػحى َكمػػػػػػػػػا َأَخبػػػػػػػػػَرِؾ الُمخبِػػػػػػػػػُر  

 
القصيدة قد صيغت صياغة رائعة، جاءت كسبيكة ذىبية صبت في قالب واحد محكـ، 
أبياتيا حمقاتيا المتسمسمة، االخذة بعضيا برقاب بعض، بحيث ال يمكف اختيار ابيات 
منيا او اسقاط أخرى. ومع انو اختار بحر السريع اطارا موسيقيا، وىو بحر ال يجود 

قى مميزة مف خالؿ تصرفو بالكالـ المنغـ، كثيرا بشعر محمؽ، اال انو حقؽ موسي
فكانت المفردات وتقاسيميا تمثؿ موسيقى اضافية لمبحر وموسيقى اخرى. في المطمع 
ناظر بيف قد ل َّ فما، في الصدر وبيف قد جؿَّ فما، في العجز. وقد جانس بالقمب بيف 
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الضرب ل  وجؿ. وجاءت العروض )ُيقَصُر = فاعمف( نظيرا ايقاعيا متساويا مع 
)ُيسَتُر = فاعمف(. وفي البيت الثاني ناظر ايقاعيا بيف )والدمع جاِر( في الصدر وبيف 
)والجسـ باؿ( في العجز. وبيف )قطره وابؿ = فاعمف فاعمف( وبيف )ثوبو أصفر = 
فاعمف فاعمف(. وجعؿ الثوب ىـ الجسـ وجعؿ الموف االصفر رمزًا لممرض. وفي البيت 

ت النوى( في الصدر وبيف )الشادف األحور( في العجز. وفي الثالث زاوج بيف )نائبا
البيتيف الرابع والخامس زاوج وناظر ايقاعيا بيف )َوالَكوَكُب الَوّقاد( و)َوالَقَمُر اأَلزَىُر( في 
البيت الرابع. وزاوج وناظر بيف )َوالَنرِجُس الَفّواح( و)َوالَمنَدُؿ اأَلذَفُر( في البيت 

ا بيف )تحت الدجى( و)في افقو( في البيت الرابع، وبيف )غب الخامس. وناظر موسيقي
الندى( و)في روضو( في البيت الخامس. وناظر بيف مفردات البيت الرابع والبيت 

 الخامس كميا، فجاء البيت الرابع عمى ايقاع البيت الخامس تماما. 
 س:ثـ انتقؿ الى حديث الروح الميمو 

 وِاستفيمت ِإف ُكنُت ذا عمٍة       
 

 َأو ذا ِاشتياٍؽ ناُرُه ُتسَعرُ  
 

فحبيبتو أعمميا قمبيا وحبيا انو مريض بالحب وليس بالعمة. وقد عرض الشاعر ذلؾ 
عمى ىيئة استفياـ. لينتيي الى صرخة مدوية نمت عف نفاد صبره، ليطمب منيا أف 

فالقصيدة تجمع الصياغة والشاعرية المتدفقة الفياضة، وىي  تستغفر وتنيي اليجر.
بيذه الروعة ال تتأتى اال لشاعر موىوب، واتاه الطبع وأمكنو التصرؼ مف البموغ بيا 

 الى درجة عمية مف الفنية.
طوؿ النفس الشعري. وىو عموما ال يطيؿ في اشعاره. وقد بمغت قصيدة لو كتبيا  -3

 :(ٖٚ -ٖٙ)ديوانو، الى أبيو خمسة وثالثيف بيتًا. ومنيا
 سّكف فؤادؾ ال تذىب بؾ الفكر         

 
 ماذا يعيد عميؾ البّث والحذر؟ 

 
 وازجر جفونؾ ال ترض البكاء ليا   

 
واصبر فقد كنت عند الخطب  

 تصطبر
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 فإف يكف قدر قد عاؽ عف وطر         
 

 فال مرّد لما يأتي بو القدر 
 
 فّوض إلى اهلل فيما أنت خائفة         

 
 باهلل يغتفروثؽ بمعتضد  

 
 

مثؿ ىذا الكالـ العذب اعرابيا قرئت عميو فقاؿ:  أف في ىذه القصيدة أورد ابف االبار
. وىذه شيادة فنية (ٜ٘/ ٕابف االبار، ينظر: ) يقولو مف شغؿ بالشعر عف الممؾ

مصدقة بعروبة ىذا الرجؿ المطبوع الذوؽ، والقصيدة تشيد لنفسيا، فعمى طوليا استمر 
 ينثر برود الفاظو، ومعانيو المطيفة وصوره الجميمة. تحميقو الفني،

مشبيا شيئيف  بالصياغة، واختيار االلفاظ بدقة واجادة. ومف ذلؾ قولو اىتمامو -4
 :(٘ٓٔ)المراكشي،  بشيئيف، ومجانسا بيف الشيئيف المشبو بيما

 أييا الصاحب الذي قارنت عيني ونفسي منُو السنا والسناء
 

 ييُب الرَّاحة والمسمع الِغَنى والغناءنحُف في المجمس الذي 
 

قِة اليوى واليواء  نتعاطى التي تَُنسيي مف المذيِة والري
 

فقد زاوج وجانس بيف )السنا والسناء( )الِغَنى والغناء( )اليوى واليواء( وىذه الصياغات 
المركبة تؤكد تمكنو بؿ تفرده في ىذا المجاؿ. وصنعتو في ىذه المرحمة  والصنعة

 تجممت بالنجاح والتفوؽ.
اجادة تامة، التفنف في البياف، وادارة ادواتو حسب الموقؼ والغرض. فيو يجيد   -5

 (ٛٔ)ديوانو، مثؿ: استعماؿ التشبيوويتصرؼ تصرفا كامال في 
 كالُمشَتري َقد َلّؼ ِمف مريِخِو       

 
 ِإذ َلفَُّو في الماِء َجذَوَة نارِ  

 
 (ٛٔ)ديوانو، ة مثؿ: واالستعار 
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 تجيـ وجو األفؽ واعتمت النفس       
 

 ألف لـ تمح لمعيف أنت وال الشمُس  
 

   (ٕٔ)ديوانو،  مثؿ والكناية
ـُ ُجنَحيا         َوَكـ َليَمٍة َقد ِبتُّ َأنَع

 
 

 ِبُمْخَصَبة اأَلرداؼ ُمجَدَبة الَخصرِ  
 

 (ٕٓديوانو،   (الشعرية مثؿ والصور
 ُيَذكيُرنيِؾ الُغصُف َييَتّز ِعنَدما       

 
 

 َييّب َنسيـٌ َوالَغزاَلُة َتطَمعُ  
 

 َفوالَمو ال َأنَفَؾ َأذُكُر َموِضعي       
 

 َلَديَؾ َوال َأنَفؾُّ َنحَوِؾ َأنِزعُ  
 
 

والتجسيد، كقولو وقد جعؿ مف قرطبة امرأة يخطبيا المموؾ  كما اجاد استعماؿ األنسنة
دونيـ؛ النو كؼء ليا. وقد خطبيا بالسيوؼ والرماح، كناية عف  وتقبؿ بو يـفترفض

منعتيا وعزتيا، وكانت قبمو عاطال فألبسيا حمي وحمؿ المجد والسعادة، في أبيات 
 : (ٙٙ -٘ٙ)ديوانو،  افتخر بيا فأجاد فف الفخر بامتياز

 بُت قرطبة الحسناء إذ منعت         خط
 
 

 مف جاء يخطبيا بالبيض واألسؿ  
 

في رثاء  اجادة نقؿ احاسيسو وخمجات نفسو والتعبير عنيا بالشعر. ونجد ذلؾ -6
 :(ٛٙ)ديوانو، ولديو المأموف والراضي 

 بكْت أف رأت إلفيف ضميما وكر         
 

 

 مساء وقد أخنى عمى إلفيا الدىر 
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 وناحت فباحت واستراحت بسرىا         

 
 وما نطقت حرفًا يبوح بو سر 

 
 فما لي ال أبكي أـ القمب صخرة         

 
 وكـ صخرة في األرض يجري بيا نير  

 فقؿ لمنجـو الزىر تبكييما معي         
 

 لمثميما فمتحزف األنجـ الزىر 
 

 الجياشة التي حمميا الشعر تعبيراد في ىذه االبيات بصدؽ عاطفتو ملقد أقنع المعت
مؤثرا، فأشعرنا بمصابو الجمؿ بصور حزينة آسرة متتابعة، وقد زادىا الفف عمقا وتأثيرًا، 
فمـ تكف كصرخات ثكمى تستدر دموع الحاضريف، بؿ كانت ذات عمؽ أضاؼ الصدؽ 
اؿ الفني الى الصدؽ الواقعي ما عززىا وعمقيا فجعميا فنا خالدا يستدر دموع االجي

 ونجد الشاعر في غمرة حزنو يتخمى عف كبريائو فيبكي: وليس جيؿ الشاعر فقط.
 غدرُت إذًا إف ضف جفني بقطرة         

 
مْت نفسي فصاحَبيا الصبر  ف لوي  وا 

 
بينما كاف يعز عميو البكاء ويدعو الى )تماسؾ دموعو(. ونجده يسمي قرطبة التي 

اخذت ولده منو، فمـ يجدىا تستحؽ ىذا الثمف  استقتؿ مف اجميا )قرطبة النكداء( النيا
 .الباىظ

 
 شعره األدنى )في األسر(

ىبط شعر المعتمد بف عباد وىو أسير في أغمات، بينما زاد عنفا فنيا شعر عمي بف 
الجيـ، وأبي فراس الحمداني في االسر.  وىبط شعر المتنبي باعترافو وىو طميؽ لـ 

قد طموحو في أف يتولى والية. واذا قرأنا شعر يدخؿ السجف، ولكنو فقد بريقو حيف ف
ؽ نتأكد مف أف االسر لـ يكف السبب الرئيس في انكساره فانكسار شعره، مالمعتمد بع

وانما فقده الممؾ اذ ليس لو أف يعيش اال ممكا، وال يمكف أف يتقبؿ العيش بال سمطاف، 
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الترؼ ولكنو رفض، الكثير مف مظاىر وقد عرض عميو يوسؼ ابف تاشفيف ما يحفظ لو 
  :(ٛٛ)ديوانو،  بدليؿ قولو

 قالوا الخضوع سياسة
 

 فميبُد منَؾ ليـ خضوعُ  
 

( سنة. وىذا الذي اعتصره ومنعو مف ٚ٘فيذا الذي آلمو وعجؿ بموتو وىو بعمر )
مكابدة القريض واستيالده بقابمة تمنحو الوقت الطبيعي لممخاض الفني، وىو ما كاف 

)ديوانو،  المبارؾ والوحيد والزاىي :لذا كاف يذكر قصورهيمارسو زمف الممؾ والراحة. 
ٜ٘): 

 بكى المبارؾ في إثر ابف عباد         
 

 بكى عمى إثر غزالف وآساد  
 
 بكى الوحيد، بكى الزاىي وقبتو         

 
 والنير والتاج، كؿ ذلو بادي 

 
 ، أما االسر بحد ذاتو فأمر ثانوي. ولعؿ القيود اكثر ما المو في موضوع االسر

و أو استذكارىما وىو في االسر، نجده اقؿ قيمة فنية مف رثائو يواذا قرأنا رثاءه لولد
 :(٘ٓٔ)ديوانو،  قاؿليما في القصيدة المارة. 

 لقد فتحت لي باب رحمة          أفتحٌ 
 

 كما بيزيد اهلل قد زاد في أجري 
 
 

فالعاطفة باردة في االبيات، وتخمو مف الصدؽ الواقعي والفني، مما يوحي بجفاؼ 
، وىو أف فتحا مف اسمييماغير ميـ القريحة الشعرية. فمـ يقدر اال عمى اشتقاؽ جناس 

يما جناسا ينبي عف التعب يفتح لو باب رحمة، ويزيد زاد في اجره. واشتؽ مف كنيت
   ع النصر!!  لخالد، وأبو نصر منذ ودعو ودَّ ف از الشديد، فابو خالد أورثو الح

وممكف القوؿ باطمئناف: اف اغراض شعره في االسر كميا انضوت تحت موضوع 
واحد مشترؾ ىو )الرثاء(. واف اىـ ميزة لشعره في ىذه المرحمة ىي المعنوية الواقعية، 

 ا وتأثيراوقوة صدقو، لذا فشعره في ىذه المرحمة واف كاف اقؿ فنية، فيو أكثر ذيوع
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، فكاف مثؿ الستدراره العاطفة االنسانية، والشفقة عمى شخص تحوؿ مف ممؾ الى أسير
ديؾ الجف الحمصي، اذيع وامتع شعره الذي قالو في فجيعة حبيبتو الي قتميا ووقؼ 

)ديوانو،  شعره عمييا يرثييا. ومف اشير ما يردد ويقرأ قولو يصؼ حاؿ بناتو في السجف
ٔٓٓ- ٔٓٔ): 
 فساءؾ العيد في أغمات مأسورا  مسرورا باألعيادفيما مضى كنت  

 
 يغزلف لمناس ما يممكف قطميرا   ترى بناتؾ في األطمار جائعة         

 
 فردؾ الدىر منييًا ومأمورا        قد كاف دىرؾ إف تأمره ممتثالً 

 
  :(ٕٜ)ديوانو،  و غير حتمية الموت، وانتظاره، وتمنيويوأخيرا، لـ يعد يسم

 أليس الموت أروح مف حياة         
 

 يطوؿ عمى الشقي بيا الشقاء 

 :(ٜٙ)ديوانو،  عمى قبره كتابتيا طمبوكتب ابيات في رثاء نفسو 
 قبر الغريب سقاؾ الرائح الغادي         

 
 حقًا ظفرت بأسالء ابف عباد 

 
 ولـ أكف قبؿ ذاؾ النعش أعممو         

 
 تيادي فوؽ أعوادأف الجباؿ  

 
 تزؿ صموات اهلل نازلة          فمـ
 

 عمى دفينيؾ ال تحصى بتعداد 
 

وفي ىذه المرحمة لـ يعد ميتما بالصياغة والصنعة، فكانت اشعاره اقرب ما تكوف عمى 
السجية. ونجد البالغة التي اولع بيا تتراجع ىي االخرى.  كقولو يحكي قوؿ جارية لو 

، وقد جاء ( ٕٕٔ/ ٕ، ٜٚٗٔ)العباسي،  لجناس االشاريفي محنتو، مستعمال ا
 :(ٗٔٔ)ديوانو،  استعمالو تقميديا جدا اوعبثيا جدا
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 مْوالَي أيَف جاىنا  قالْت لقْد ِىنَّا ُىَنا         
 
 قمُت ليا إلينا         

 
 صيَّرنا إلى ُىنا 

 
 

 الخاتمة
التفاوت الفني في شعر بعض اف النتائ  التي خرج بيا البحث ىي وجود ظاىرة 

الشعراء الذيف عاشوا تحوالت كبيرة وخطيرة في حياتيـ. وكاف الممؾ الشاعر المعتمد بف 
عباد مف ىؤالء ، بعد أف تحوؿ مف ممؾ الى أسير مخموع. فقد شغمو ألـ خمعو عف 

 عنايتو المعيودة في قرض الشعر وجودتو، لذا انقسـ شعره عمى مستوييف:
يز بحسف الصياغة، والعناية في اختيار االلفاظ، وجودة المعنى، مستوى أعمى: تم

 وتصنيع الموسيقى، وكثرة الماء والرونؽ، وتنوع الموضوعات، والتأثير في المتمقي.
، والتعبير المعنوي، ومستوى أدنى: تميز بالتركيز عمى الصدؽ الواقعي دوف الفني

 والمباشرة، وقمة االىتماـ بالصناعة والصياغة. 
ألنو ميـ وجدير  ؛أوصي بإيالء موضوع التفاوت الفني عند الشعراء العناية الكبيرة

 ، لدراسات أوسع وشعراء أشير.   باالىتماـ
 المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ 
 بيروت، دار العمـ لممالييف، ٘االعالـ، الزركمي، ط ،ٜٔٛٓ ،ٖ /ٕ٘ٚ. 
  السالـ تدمري، بيروت، دار تاريخ االسالـ، الذىبي، تحقيؽ: د. عمر عبد

 .ٜٚٛٔالكتاب العربي، 
  ،ٜٔٚٔتاريخ ابف خمدوف، ابف خمدوف، بيروت، مؤسسة االعممي. 
 القاىرة، دار ٕالحمة السيراء، ابف االبار، تحقيؽ: د. حسيف مؤنس، ط ،

 .ٜ٘ٛٔالمعارؼ، 
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  خزانة االدب ولب لباب لساف العرب، عبد القادر البغدادي، تحقيؽ: محمد نبيؿ
 .ٜٛٛٔفي وأميؿ بديع اليعقوب، دار الكتب العممية، بيروت، ظري

   ،ديواف المعتمد بف عباد، تحقيؽ: احمد احمد بدوي وحامد عبد المجيد، القاىرة
 .ٖٜ٘ٔالمطبعة االميرية، 

 القاىرة، ٕالشعر االندلسي، غرسيو غومس،  ترجمة: د. حسيف مؤنس، ط ،
 .ٜٙ٘ٔوزارة التربية والتعميـ، 

  ٕٕٓٓارسالف، مؤسسة ىنداوي، شوفي، شكيب . 
  ،معاىد التنصيص عمى شواىد التمخيص، عبد الرحيـ بف احمد العباسي

 .ٜٚٗٔتحقيؽ: محمد يحيى الديف بف عبد الحميد، بيروت، عالـ الكتب، 
  المعجب في تمخيص أخبار المغرب، عبد الواحد المراكشي، تحقيؽ: محمد

 .ٔٓٔ،ٜٜٗٔة، مطبعة االستقامة، سعيد العرياف ومحمد العربي العممي، القاىر 
  :نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب، أحمد بف محمد المقري، تحقيؽ

 . ٜٛٛٔاحساف عباس، بيروت، دار صادر، 
  الوافي بالوفيات، صالح الديف الصفدي، تحقيؽ: أحمد األرناؤوط وتركي
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