بواعث الشعر عند ابن خاتمة األنصاري ( ت771هـ)
م.د .نهى حسن كنوح
كلية التربية  /جامعة القادسية
تاريخ قبوؿ النشر ٕٓٔ٘/ٚ/ٕٙ-:

تاريخ أستالـ البحث ٕٓٔ٘/٘/ٕٓ-:

الممخص :

ُيعد ابن خاتمة االنصاري ت (ٓٚٚىـ) واحداً من اعالم األدب األندلسي المشيورين ،ولد ونشأ في
مدينة المرية االندلسية موطنو األصمي ،وزار مدينة غرناطة م ار اًر ،وبين ىاتين المدينتين تقمب الشاعر
الذي ينتمي الى عصر دولة بني األحمر آخر معاقل العرب في

األندلس .اثنى عميو معاصره

وصاحبو وصديقو لسان الدين بن الخطيب ( ٚٚٙىـ) فوصفو بأوصاف منيا :الشاعر ،والكاتب،

والمترسل ،والفقيو ،والمصنف ،والزاىد.

ترك لنا ديواناً شعرياً تنوعت فيو االغراض من مدح ،وغزل ،وحكمة ،ووصايا ،وممح ،وفكاىات؛

وىذا الديوان متالئم االلفاظ ذو أسموب متناسق ال يخمو من اجادة أدبية يشاد بيا .

وعند قراءتنا ليذا الديوان الذي وصل الينا كامالً كما خطو بيده ،نجد أن مميمات ومحركات كانت

تم
وراء ىذا النظم ،حاولنا الوقوف عندىا وتبيانيا كما تمثل عنده شعرياً ،ومن أىم ىذه االبواعث التي َّ

الوقوف عندىا -:

الباعث األوؿ -:الطبيعة ← الثناء عمى الذات اإلليية ومدح الرسول محمد ( .) 

الباعث الثاني -:المرأة ← الغزل والنسيب.

الباعث الثالث -:الصراع بيف الواقع والطموح ← الوصايا والحكم.
صور فرعية مناسبة لمبنى
لقد استطاع ابن خاتمة األنصاري أن يختار لمكون صوره الشعرية،
اٌ

الموضوعية الكمية ،متجانسة من حيث الشكل والمضمون مع الصور المركزية.

المقدمة :

رب العالميف.
ىذا وآخر دعوانا أف الحمد هلل ّ

رب العالمين خالق الخمق اجمعين ،والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد
الحمد هلل ّ
وعمى آلو الطيبين الطاىرين وعمى صحبو المنتجبين .......
أما بعد :
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م.د .نهى حسن كنوح
خاتمة األنصاري ( ت771هـ)
ال يخفى ان لمشعر بواعث ومثيرات ،تميم المبدع وتعينو عمى قول الشعر ،فمنيا ما يكون كونياً،

كالطبيعة وجماليا ،إذ يقف ازاءىا متأمالً متدب اًر ،ومنيا ما يكون شخصياً ،يعتمد فييا عمى تجاربو الذاتية،

فما يعانيو الشاعر من لوعات الحب والشوق قد يكون باعثاً ومميماً لقول الشعر ،او قد يكون المميم الواقع
االجتماعي المعاش ودور الجماعة في تسيره ،اذ يستنبط الشاعر من مشكالتو باعثاً لمخطاب الشعري.

و ابن خاتمة األنصاري ( أبوجعفر أحمد بن عمي بن محمد بن عمي بن محمد بن خاتمة

كثير من القضايا الكونية والشخصية،
األنصاري المريني األندلسي ) واحد من الشعراء الذين اليمتيم ٌ
واالجتماعية ،وىذا ما سنوضحوُ في ىذا البحث الموسوم ب ـ ( بواعث الشعر عند ابف خاتمة األنصاري

تٓٚٚىـ ) والذي جاء عمى ثالثة محاور-:

الباعث األوؿ -:الطبيعة ← الثناء عمى الذات اإلليية ومدح الرسول محمد (.)
إذ دفعتو الطبيعة األندلسية ،وما فييا من جمال خالب الى التأمل والتدبر؛ لذلك اليمتو بشعر
كان مخاضو الثناء عمى الذات اإلليية؛و مدح الرسول الكريم (.)

الباعث الثاني -:المرأة ← الغزل والنسيب.

وفي ىذا المحور سنالحظ َّ
أن الشاعر يتخيل امرأة معشوقة؛ ليدخل في صراع مع حب في خيالو،

وقد تمخض ذلك التصور شع اًر غزلياً رقيقاً عفيفاً.

أما الباعث الثالث -:الصراع بيف الواقع والطموح ← الوصايا والحكم.
وكان الحديث فيو عن المشكالت واآلفات التي سادت المجتمع العربي عامة واألندلسي خاصة

شعر حاف ٌل بالوصايا والحكم.
وىو ٌ
لقد اوكمت الباحثة ميمة الكشف عن تمك القضايا الى ديوان الشاعر ،إذ كان ج ّل االعتماد عميو
بوصفو المادة األساس في سير البحث و الوقوف عند جزئياتو.

الباعث األوؿ -:

الػػػطػػبػػيػػعػػػة ← الثناء عمى الذات اإلليية ومدح الرسول الكريم محمد ()
ال يخفى ما لمطبيعة واسرارىا و تقمباتيا من دور ميم في إحياء النص الشعري وتوجيو معناه ،ال
بل انيا قد تكون المحرك الفعمي وراء أسباب النظم ،وتعدد األغراض ،فجادت قريحة الشعراء بأروع ما
يكون عميو النظم الشعري ،وىذا ما الحظنا أثره في شعر ابن خاتمة األنصاري المريني األندلسي ،الذي

كاد ان يكون من المولعين بالطبيعة شانو شان عدد من شعراء األندلس.

فقد أدت الطبيعة دورىا في ذات الشاعر مؤججة في نفسو مالحظ وتعابير ذاتية ،نفّس عنيا
بنصوص شعرية كان مضمونيا ان يقصر مدحو بالثناء عمى الذات اإلليية ،موصوالً بمديح لمرسول الكريم
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محمد (  ،) مع االشارة الى انو لم يفرد بيتاً واحداً لممديح الغيري؛ وما كان ذلك ّإال َّأنو رأى الطبيعة

تقف بكل ما فييا تبجيالً وتسبيحاً لمذات اإلليية ،يقول (ٔ) :

منو الظِّال ُؿ مآقيا
ػح ْ
ػمت ُ
وقد َك َ
ِ
أحمر قانيا
الورد
وما با ُؿ َخػد
َ
ػف بػو ِ
اكػيا
ػيوف القَػ ْط ِػر َ
إذا ما ُع ُ
ظػ ْم َ َ
مو البطحاء بيضاً مو ِ
سو ِ
اضيا
اج ُ َ
َ
َ
فأمس ْت صدور ِ
األف ِ
ؽ عنيا َحواليا
َ
ُ
ت َحواشيا
فر ْ
ورقَّ َ
اقت أساري ارً َ

البيار ُمػحدِّقاً
واّّل فما با ُؿ ّ
اآلس أخضر ِ
ِ
صػػدغ
ناصعاً
وما با ُؿ ُ
ىر تُمفى بو ِ
ومالثغور َّ
الز ِ
اسما
َ
شحت
البرؽ
طرز
ولـ َّ
الغماـ َو َو ْ
ُ
َ
ظميا
وما لأللي ال ّ
شيب ُرصعَ َن ُ
َ

ِ
ْميا
وما لبطاح
األرض أُبدع َرق ُ
ماـ ِ
وما لِح ِ
األيؾ تَشدو ترنُّما
َ
ِ
سدى
أتحس ُ
ب ىاتي ُكمَّيا ُخمقت ُ
َ
ٍ
أف قُصاراىا ِ
لميو ول ّذة؟
و َّ

الطويؿ

ض ِب تَيفو تعاطيا
وما لقُدوِد القُ ْ
اعتبار؟ ّل ورب َؾ ِ
ٍ
ماىيا!
لغير
َ َّ
ِ
المراميا
لقد أخطأ التَّ ُ
قدير م ْن َؾ َ

َّ
إن الفيض الحسي والفكري والنفسي لدى الشاعر ،ساعد في صير الطبيعة و كل موجوداتيا في

بوتقتو الفنية ،مستعيناً بوسائل لغوية ،كان منيا االستفيام .معب اًر عن ذلك بأداتو ( ما ) مكر اًر إياىا ()ٚ

مرات؛ مستفيما في كل منيا عن شيء مغاير لما سبقو .وبيذا تصبح الطبيعة بما فييا من أشجار وأنيار
وأطيار وحركة كونية ،وصورة فنية ،أداة مطواعة تعبر عن حقيقة اإلنسان ومدى صغره امام تجميات

الخالق العظيمة.

كما اتخذ ابن خاتمة من الطبيعة مادة يتوسل بيا الى مدح النبي محمد (  ،) معتمداً عمييا بوصفيا

مادة

البسيط

حوارية

يسأل

،ويحاور

ِ
الكوف قد ُجميت
فرياض
قُـ ىاتيا
ُ
َوّلحت ُّ
يب كاألكواس دائرةً
الش ُ

،ويجاوب

الس ِ
حب
كت ْأدمعُ ُّ
الحماـ ُب َكاً
وساب ْ
َ
َ
س ْؿ أزاى ِي َر َر ِ
ب َندى
الحسف َغ َّ
وض ُ
فَ َ

من

خالليا،

ونمحظ

ذلك

في

قولو(ٕ):

ترتيب عمى قَ َدِـ
لمحسف
ٌ
وقاـ ُ
َ
بالسكر مف ِ
صيباء ح ِّب ِ
يـ
ت ْغريؾ ُّ
ُ
جد ُمبتَ ِسٍـ
عمى ال ّرياض فأضحى ّ
عيف َعِـ
َى ْؿ َنبَّ ِيت َو ُ
قفات الطّ ِّؿ َ
ِ
الحاضر الفَ ِيِـ
وقمب
الص ِف ِّي
عيف َّ
ُ
ُ

كؿ ُح ٍ
في ِّ
تشاىده
سف لو معنى
ُ
الى ان يصل الى مبتغاه وبيت القصيد؛ فكل ما كان من مشاىد َّإنما ىو تمييد لغاية أعظم ،وىذا ما

البسيط

نستشفو في قولو(ٖ):
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لِع ِ
مدة الد ِ
َّيف والدُّنيا وقُطبميا
ُ
ٍ
ِ ِ
لمنت ِع ٍؿ
ألفضؿ ال ّناس مف َحاؼ ُ
ِ
األرساؿ قاطب ًة
س ِّي ِد
ألحمد َ

بواعث الشعر عند ابن
الشر ِ
األصمي وال َك ِ
رـ
ؼ
ِّ
وم ْنتيى َّ َ
ُ
الر ِسؿ مف ٍ
باد لمختتـِ
و ِ
أكرـ ُّ
ُ
ؽ اهلل ُكمِّ ِ
حم ٍد َخ ِ
ير َخ ْم ِ
يـ
ُم َّ

إذ اجتمعت في ىذه القطعة الشعرية جممةً من مميزات شعر الطبيعة في األندلس ،من تمثيل

لمطبيعة ،وصدور عن الحس والمشاىدة ،وروح مرحة ،وميل قصصي ،وصدق في العاطفة (ٗ).

فقد دفعتو الطبيعة الى االنفتاح الذاتي ،ونبذ االنغالق النفسي عن طريق إحياء نصو بعدد وافر من
االلفاظ الدالة عمى المسائمة والحوار والمساجمة وتمك عناصر قصصية فييا توسيع لمدرك العقل وتوصيل
مق وما كان ّإال
الى غاية ونياية ،وقد استعان ابن خاتمة بتمك العناصر ليصل الى ان الكون كمو ما ِخ َ
ليسبح بحمده تعالى وليصمي عمى نبيو محمد ( .) 

وقد يدفعو فصل الربيع وىو جزء كوني يمثل االعتدال واالعتالل النسيمي،بعد التطرف الشتوي

(البرودة) والتطرف الصيفي(الح اررة) وىو من االدلة عمى جمال الطبيعة في االندلس ،فقد يوصمو تأممو
بيذا الجمال الطبيعي؛ ألن يتفرس في مواقع النعماء وموارد اآلالء ،وأن ينبو عمييا ،كاشفاً عن قدرتو في

التصوير ،أي (( تصوير الظواىر الطبيعية بصورة واضحة التقاسيـ ،وتمويف اآلثار اإلنسانية بألواف

كاشفة عف الجماؿ ،وتحميؿ المشاعر اإلنسانية تحميالً يصؿ بؾ الى األعماؽ )) (٘).

فكان الربيع مميماً ،أثار في دواخل الشاعر مشاعر كان نتاجيا شع اًر كل ما فيو ذكٌر لمطبيعة،
الكامؿ
يقول في بعض منو (: )ٙ
وم َحمَّ ِؿ
ُ
األرض َ
بيف ُم ْدبج ُ
وموَّر ٍ
س
بيف ِم َّ
وّ
ىر َ
ورٍد َ
الز ُ
ِ
الماء قد صقؿ
النسيـ ف َرْن َدهُ
و ُ
ُ
الربيع ِ
وط ْيبيا
بأياـ َّ
أىالً ّ
ِ
مف ُّ
أرؽ مف
الوداد شمائالً
َز ٌ

وم َكمَّ ِؿ
و َّ
الر ُ
وض َ
بيف ُمتََّو ٍج ُ
بيف مم َّ ٍ
ص ْن ِ
َّ
دؿ
وم َ
والن ُ
سؾ ُ
شر َ ُ َ

الرياض ِبم ْن ِ
َّ
صؿ
حت منو
فتوش ْ
ُ ُ
ِ
المتَبت ِِّؿ
أنس
ِ
الخميع ونزىة ُ
و ُّ
ش ِ
الذ مف َع ِ
األو ِؿ
باب َّ
صر ال ّ
ِ
المتَيمِّ ِؿ
بيف البسيطة والحيا ُ

أعج ْب ِ
ميرجاف ٍ
ِ
ٍ
قائـ
بو مف
والقصيدة طويمة تصل الى (  ) ٕٜبيتاً؛ ال يخمو منيا بيت من ذكر الفاظ الطبيعة كما تمثل في ((

الطير ،واّلشجار ،والنور ،والظؿ ،وقطر الندى ،والماء ،والندى ،والنار ،والزىر ،والنيار ،)) ..... ،لقد
استطاعت الطبيعة األندلسية الخالبة ،أن تمد ابن خاتمة بما يحتاج اليو من صور حاول تشخيصيا عمى
نسق زاخر بالحياة والنشاط ،والحركة مصو اًر الربيع بالميرجان وما فيو من نماذج أللوان وانفاس عطرة،
تعكس الشخصية االنفتاحية عند ابن خاتمة األنصاري كما و ِ
ف من ِقبل معاصروه َّ
بأنو (( صدر يشار
ص َ
ُ
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إليو ،طالب متفنف ،مشارؾ ،قوي اإلدراؾ ،سديد النظر ،قوي الذىف ،كثير اّلجتياد ،جيد القريحة.... ،
 ،حسف الخمؽ ،جميؿ المعاشرة ،حسنة مف حسنات األندلس )) (.)ٚ
وىذا االنفتاح وتمازج االحاسيس والعواطف،نستفيض معناه
شقَّ ْت
َ
أرض
ٌ

الكامؿ

ِ
جيوبيا
ماء
عمى
اّلرض َّ
َ
الس ُ
ارؼ
ُم َدبَّج ٌة وظ ٌؿ و ٌ

ِ
قد َّ
جناح ُو
الجماؿ
طاووس
مد
َ
ُ
السحاب بيا فضو َؿ ُذ ِ
يولو
حب َّ ُ
س َ
َ
َ
ِ
قابيا
ضت
فأتت كما َن َ
العروس ن َ
ُ
ِ
باب ُو
و ٍاد بو َن َ
فض الربيعُ ع َ

في ىذا النص الشعري (:)ٛ

س ْـ طيبيا
سناىا أو تََن َّ
فالم ْح َ
َ
رحيبيا
وشذى بو َمألَ
النسيـ َ
ً
ُ
وكثيبيا
ِفييا فغطَّى ُعص َنيا
َ

فَوشى ِ
وبيا
اباط َحيا َّ
شع َ
ولـ ُ
شروبيا
الو ْج ِو الجميؿ ُ
وج ْ
َ
مت عف َ
نوف فُ ِ
نونو وضروبيا
ورأى فُ َ

ويستمر النص في حركتو الشعرية ،مغتنماً من ألفاظ الطبيعة مصدر وحي واليام ،موشياً إياىا بصور

مد طاووس الجماؿ جناحيو )) ،وقولو (( سحب السحاب
شعرية استعارية ،كما تمثل ذلك في قولو (( قد ّ
فضوؿ ذيولو )) ،وقولو (( و ٍاد بو نفض الربيع عبابو )) وصور تشبييية كما في قولو (( أتت كما نصت

العروس نقابيا )) .لقد أظيرت المغة الشعرية البن خاتمة األنصاري القدرة في التعبير عن روح البيئة من

جية ،ومالءمتيا لمحالة النفسية من جية أخرى؛ َّ
ألن المغة ىي الوسيمة الفعالة التي تظير ميارة الشاعر
في التعبير عن تجربتو الشعرية التي عن طريقيا يتمكن من ايصال فكرتو الى المتمقي .لقد أصبح من

المؤكد ان الشاعر متى ما كان بارعاً في استعمال المغة بألفاظيا ومعانييا وقاد ار عمى التوفيق بينيما في

السياق العام ،فانو سيضفي عمييا رونقاً يكسبيا قوة ،تظير تمكنو وبراعتو؛ َّ
ألن المغة ليست مجرد ألفاظ
بل ىي (( القالب الذي يصوغ الشاعر فيو معانيو واحاسيسو ،وعمى قدر معرفتو بالمغة ،واحساسو

الدقيؽ بأسرارىا تكوف مقدرتو التعبيرية )) (.)ٜ
(ٓٔ)

واذا كان من اىداف وصف الطبيعة (( تحميؿ المشاعر اإلنسانية تحميالً يصؿ الى اّلعماؽ ))

َّ ،
فأن تمك االىداف قد أثرت حقاً في صميم أعماق ابن خاتمة؛ ليصل بو األمر بأن يجعل الطبيعة

ونسيميا وىواءىا العذب وخضرتيا وجريان مائيا وصفة طبيعية لمن يسأم الحياة ويعي بمرض الدنيا ،فيو
يسخر من الوصفات الوضعية ،أي ما كانت من صنع اإلنسان؛ ليعمن بدوره وصفاتو المجربة ،فيقول

:

َّت ِ
َى ْب صح ِ
المصي ُخ ليا
الك ْيميا َ
َ
أيف ُ
لو
ستراح ُ
َع َّز الرجا ُؿ فَ َيؿ َم ْف ُي ْ
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مب
موب والطَّ ُ
الم ْط ُ
ص ُع َ
َى ْييات قَ ْد َ
ب َ
ب َن ْف ٍ
ثة دونيا ِ
تضطرب؟!
جاء
ُ
األر ُ
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كرر لِ
الو ِ
ب
جد
ذلؾ َّ
عف َ
َ
جود تَ ْ
السر ما َي ْبدو ويحتج ُ
حاظؾ في ىذا ُ
ِ
فَع ْف ِ
و َّ
ب
لطائ ِف ِو األفال ُؾ دائرةٌ
در ُم ْنتَق ُ
مس حاسرةٌ و َ
الش ُ
َ
الب ُ
و ِم ْؿ ِب ِ
ب
رف إذا
الم ِّ
َن َّـ َّ
باح فعنو ذلؾ الطَّ َر ُ
الص ُ
َ
س ْمع َؾ لم ْطير ُ
الر ِ
أنفاس َّ
ب
النسيـ إذا
ئت
وضة ُّ
ميـ َّ
متو َ
وُ
ش َّـ ْ
ما َح َّم ُ
إف ِش َ
الس ُح ُ
َ
ش َ
سف لو معنى ي ِ
في ُك ِّؿ ُح ٍ
يب
شاى ُده
عنو إف ٌؾ و َّ
مب خال ُ
ام َح ْت َر ُ
َق ٌ
ُ
َ
لقد حطم ابن خاتمة االنصاري بألفاظو العطرة القالب الفكري الجامد ؛مؤيدا فكرة الرجوع الى

الطبيعة واستغالليا  ،مستفيدا منيا باستيحائو اللفاظيا عارضا ليا بصور فنية رائعة ؛ليصل الى اليدف

العام وىو إشباع (( احساسنا بالجماؿ ،واحساسنا بالجماؿ يشبع حينما نكوف قادريف عمى اف نتذوؽ
الوحدة أو التناغـ بيف مجموعة العالقات الشكمية التي تدركيا حواسنا ))

(ٕٔ)

.

ومن المعموم أن الشاعر ابن بيئتو و قد تأثر ابن خاتمة ببيئتو األندلس وطبيعتيا الخالبة ،وىذا
من شأنو أن يتخذ منيا وسيمة لمتعبير عما في نفسو ،فيي ليست منفصمة عنو وانما نراىا في بنياتو
الشعرية ،والنصوص التي ادرجناىا وغيرىا كثير من اىم الدالئل عمى ولعو بالطبيعة ،فكانت بحق باعثا

لقول الشعرَّ .
إن روعة المناظر الطبيعة تجعل اإلنسان يسبح باسم المبدع العظيم ،فاطر السموات
واألرض ،وخالق األلوان واألنسان والجمال ،فال غرابة أن يفتن ابن خاتمة بسحر الطبيعة ومباىجيا

الجميمة.

الباعث الػػثانػػػػػي -:

الػػمػػػرأة ← الغزؿ والنسيب
عبر الشعراء األندلسيون عن فيض مشاعرىم وعظمة حبيم ،ووصفوا أحبتيم بقصائد تعبر عن

الموعة الوجدانية ،شأنيم شأن الشعراء المشارقة ؛ فكانوا حريصين في (( كثير مما أبدعوا عمى أف ينيموا

مادة شعرىـ مف تجاربيـ الوجدانية الخاصة ومف معاناتيـ الشخصية والعاطفية ،فالشاعر المتغزؿ انما

يعبر عف ذاتو )) (ٗٔ) .وىنا يبرز دور المرأة بوصفيا مميماً أساسياً في تأجيج نار الثورة الشعرية لدى

ابن خاتمة األنصاري ،مما دفعو الن يفرز فيضاً من أشعاره لمغزل والنسيب ،وىذا الغرض ما ىو ّإال ((
طاقة تنفيس تخفؼ مف اصطحاب العواطؼ وتأزميا )) (٘ٔ).

لقد شغل موضوع الغزل جانباً كبي اًر من شعر ابن خاتمة االنصاري وىذا شيء طبيعي؛ إذ ُع َّد ((
الغزؿ مف أكثر فنوف الشعر التي طرقيا الشعراء األندلسيوف ،فما مف شاعر ّإّل وقد أدلى بدلوه منيا

))

()ٔٙ

 .وىو الفن الذي يعبر عن المرأة وانوثتيا وغنجيا ودالليا ،ومكانتيا في قمب الرجل؛ لذلك عد
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الغزل (( لغة المشاعر والوجداف والعواطؼ ،تمؾ المغة التي يعبر بيا شاعر الغزؿ عف مكنوف مشاعره
واحاسيسو الدفينة )) (.)ٔٚ

أن المصادر التي أرخت لسيرة حياة الشاعر لم تثبت بأنو عاش الحب
وال بد من اإلشارة الى ّ
ولوعتو؛ لذلك فال يمكن أن نعمم صفة ( شاعر الغزؿ ) عمى ابن خاتمة االنصاري ،وانما كان اشتغالو
بيذا الموضوع ،اشتغاالً من الناحية الفكرية ،فيو ال ينظم شعر غزل وحب عمى أساس من الحب الفعمي

فحسب ،وانما ىو بتمظيره لمحب وبغزلو يفمسف االشياء وكأنو عاش عواطفو بفكره وقمبو معاً.

والبد من االشارة اليو ان غزلياتو لم تكن مقدمات ألغراض اخرى ،حتى نصل الى نتيجة كونيا

مقدمات تقميدية ،واَّنما جاءت قصائده مفردة قائمة بذاتيا ،غزل كميا من ألفيا الى يائيا؛ وىذا دليل عمى

َّ
أن المرأة بصورة عامة كانت باعثا عمى قول الشعر لدى الشاعر ،إذ يأخذه خيالو الخصب ليدخل في

حباً حقيقياً؛ أو او قد يكون حباً من طرف واحد  ،اذ
صراع حب مع امراة  ،ليس بالضرورة أن يكون ّ
فرضت االجواء الدينية التي يعيشيا ابن خاتمة غمى التعبير عن حبو باستحياء وخجل ؛ورغم ذلك فانو
ومجيد في صنعتو ،لذلك وصف غزلو بأنو (( غزلو رقيؽ المعاني ،رشيؽ العبارة ،يدؿ
موىوب في طرحو
ٌ
ٌ
()ٔٛ
عمى قدرة الشاعر وموىبتو ،وتمكنو مف الصنعة))
فالغزل ما ىو اال تعبير عن طاقة نفسية تريد أن تعيش حالة الحب ،فما من رجل اال وأخذ الحب

نصيبا منو و ّأياً كان اليدف ،فنحن إزاء نصوص شعرية غزلية تحابي امرأة مرسومة في ذىن الشاعر،
وتميمو قول الشعر برسميا المرسوم في تمك المخيمة ،ومن غزلياتو ،قولو (: )ٜٔ
َّلف ُك َّؿ م ٍ
جالد
روب اليوى جد َ
ُح ُ
ُ
ِ
ضوبة َّ
الكفيف معشوقة الحمى
َو ُم ْخ
ص َيتُ ُي ْـ
َنياني عنيا ُع ّذلي فَ َع َ

اـ لغيرىا
حراـ عمى قمبي غر ٌ
س ٍف عمى خدِّىا فما
ُ
نظرت الى َح ُ

ِ
الو ْرِد
ريـ القَ ْف ِر
و
َ
باألسد َ
َ
أظفرف َ
الس ِ
عد
التـ في ليمة َّ
مثؿ َب ْدر ِّ
َب َد ْت َ
فيا َغيَّيـ فيما اتوهُ ويا ُرشدي!
ِ
واف َّ
الوجد
جؿ ما ألقاه فييا ِم َف

الطويؿ

ت لِقمبي في الورى عنو مف ُب ِد
َو َج ْد ُ
فسمطان اليوى شديد عمى الشاعر ،ال يقوى عميو،غالب غير مغموب،وفي ىذا تمميح لقول الشاعر جرير

(ٕٓ)

:

البسيط

وىف أضعؼ خمؽ اهلل إنسانا

اؾ لو
صرعف ذا المب حتى ّل حر َ
َي َ
فالذي اصاب ابن خاتمة ؛ الدىشة من جمال تمك المرأة فيو يتطمع الى ما بدت عميو من زينة تمفت

النظر وتشد االنتباه ،والذي لفت انتباىو خضاب اليدين ،وصوت الحمي ،واذا كان النص السابق فيو
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تصوير لتمك المظاىر ،فأننا نراه األن يستميم من الطبيعة أوصافاً؛ يزين بيا امرأتو  ،يقول

الكامؿ

أيف ِ
لمغز ِ
ّلف وىف َعواط ٌؿ
مف َ
قد كاف في ُح ْم ِر
ِ
المقانع َم ْقنعٌ

س ْمرٍة
حتى ُد ُ
ىيت َب ُحمرٍة في ُ
ظبي ّإّل ِفتْ َن ٌة
ما أنت لي يا ُ
ِ
شمس األف ِ
ؽ ّإّل َّأنيا
يا أخت
الم ِ
وشقيقة ِ
نير َو َم ْف لو
البدر ُ

(ٕٔ)

:

صبغ الحو ِ
خضاب ِ
يميف!
اجب او
ُ
لضالؿ شأني وانيماؿ شؤوني
الصي ِ
باء في تَ ْم ِ
ويف
كالحمرِة َّ

فتيني
نفسي َ
بذلؾ في اليوى تُ َ
ٍ
ِ
وج ِ
فاقت ُب ِ
فوف
سوالؼ ُ
حسف َ
الج ِ
وف
ِبسنا ُحالىا في الميالي ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
تحنيف
الج َّو ِاؿ في
ص َمتا وما
لوشاحؾ َ
ماباؿ خمخالَ ْيؾ قد َ
إذ تبدو صاحبتو متزينة متأنقة ،اتخذت من األنوثة سمة جمالية ليا؛ وذلك بالتدلل والتميع والتحمي

بالحمي والنقوش .وقد أكثر الشاعر من تناول ( اّلوصاؼ المادية ) كما أنو وشح نصو بالصور الكنائية؛
لنقل الصورة المادية ال بالمفظ الموضوع ليا واّنما الى معنى مجازي آخر  ،وىذا دليل عمى معرفة ابن
خاتمة بأصول البالغة واستغالل المفاتيح المغوية في التعبير ،وقدرتو عمى دمج المعاني وتقريب الصور
بعضيا ببعض .وىذه الكنايات نقرؤىا في قولو (( أخت شمس )) وقولو (( شقيقة البدر المنير ))
وكالىما كنايات عن الجمال وصفاء بشرة المحبوبة ونورىا ،وىنا يبرز رصد الشاعر لبالغة الكناية كونيا

ليس مجرد اداء معنى بألفاظ ال تدل عمى ظاىر مدلوليا وانما ىي (( صياغة فكرة تنبع مف وجداف

صاحبيا فتتماسؾ الفاظيا وتتسؽ تعبي ارً ،لكؿ لفظ منو مكانو ووشيجتو التي تربطو بما أتى قبمو وبما
يرد بعده ،فيومض بالمعاني وظالؿ المعاني واّلحاسيس ايماضاً )) (ٕٕ).

َّ
إن االوصاف السابقة تثير مفيوم الجمال وداللتو عند ابن خاتمة االنصاري األندلسي ،ومحاولة

اظيار الناحية الجمالية لممرأة االندلسية ،باعتبار الجمال ىو كل (( ما بعث في نفسؾ عاطفة الرضا

واّلعجاب معاً ))

(ٖٕ)

 .وىا ىو يحاول ان يصف كل ما يشعل عاطفة الشعور بالحب واالعجاب لديو،

لتسيل العواطف نصوصا معطرة بأريج النسيب ،يقول

المتقارب

رت في النفوس
ويري ٌة قد َج ْ
ُج ْ
تغنيؾ عف ُب ٍ
تُ ِّ
مبؿ
غني فَ َ
س ِمعُ ما تشتيي
تُريؾ وتُ ْ
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:

دف
الب ّ
َم ْجرى ضف لَ ْحظيا في َ
فنف
وتَثنيؾ َّ
إما انثنت عف ْ
رطيب وص ٍ
اغف
ِبقد
وت ْ
ٍ َ
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ِ
اف
كأف
مفاصميا الخيزر ُ

وت ُّ
س ُنيا
فتاةٌ َيفُ ُ
النيى ُح ْ
ضحى في ُدجاً
تجمت فَجمَّ ْت ُ
ض َّم ٌة ما َرآىا
لِخمخاليا َ
أيا ظبي ٌة في ظُبا لَ ْحظيا

بواعث الشعر عند ابن
الرقص في ِّ
كؿ فَ ْف
فَتبدو مف َّ
ب َم َف قَ ْد فَتَ ْف
الح ُّ
بيا فَتَف ُ
وشعر َد َج ْف
فَ َو ْج ٌو أنار
ٌ
ِ
َف
الح ْمي َّإّل وأ ْ
سواهُ مف َ
وفي و ْج َنتييا ضروب ِ
الم َح ْف
ُ
َ

وقارئ في ىذا النص الشعري ،يجد أن ابن خاتمة األنصاري ،لم يترك أية جزئية من جزيئات

الصفات األنثوية ّإال وتغزل بيا ،وكان ذلك من خالل اإلشارة الى :حسن الصوت ،وطيب العطر ،وجمال
الصورة الخمقية ،وحسن تزيين وترتيب .وىذا دليل عمى ان المرأة في المجتمع االندلسي لم تك ىمالً أو

عنصر فعاالً في المجتمع ،شغل بيا الشعراء ،وتحتل مكانو مرموقة
شيئاً ثانوياً ،بل
اً

(ٕ٘)

.

َّ
أن المتأمل ليذه النصوص الشعرية ،يجد أن الشاعر كان متوجياً في نظره ورؤيتو الصورية المرأة

مثالية في جماليا ،فيو ال يقف عند شخصية معينة ،ليا تسمية محددة بل تعددت اسماء النساء المميمات

لديو فتارة يكنييا ب ـ ( اـ العزيز ) كما في قولو (:)ٕٙ
اقبؿ ِ
ِ
العزيز أبغي احتسابا
أـ
ت ُم ِيالً
حو ِّ
َ
فابتد ْر ُ
يد َ
الع ُ
َن َ
()ٕٚ
الرمؿ
وتارة تكون ( ميجة ) ىي المميمة لشعره ،كما في قولو :

الخفيؼ

ورَمتني ِبسياـ مف َد َع ْج
مج
َج َذ َب ْت حاجبيا حتى ا َن َد ْ
َ
بيف أضالعي َو َى ْج
غادةٌ في َو ْج ِييا لي جن ٌة
أجج ْ
َّت ما َ
اقت ُمقمتاىا ِم ْف ُم َي ْج!
ما َدعوىا ( ُم ْي َج ًة ) ّإّل لِما
قَ ْد أر ْ
وعادة ما يأتي ذكر مميمتو مرتبطاً بأماكن الجزيرة العربية مثل  (( :الحجاز ،وسمع ،ونجد )).....،وغيرىا

من االماكن العربية التي يحن الييا معظم الشعراء في غربتيم تعبي اًر عن شوقيم ،ودليالً عمى قداسة تمك

األماكن عندىم .وقد وردت ىذه االماكن مرتبطة بذكر االحبة شعرياً ،في قولو

الطويؿ

الصبا مف ربا ٍ
نجد
تيب ُن
سيمات َّ
ُ
ُ
ُ
مف في
وما ذاؿ ّإّل َّأنيف َي ُح َ

()ٕٛ

:

حف عف ٍ
بقف عف ند
وي ْع َ
فَ َي َن ْف َ
طيب َ
الر ِ
عاىدنا بيف األ ِ
م ِ
ند
ُثيالت و َّ
َ

العنبر الورِد
ُى َ
طيب ِو َ
ناؾ الثَُّرى ُيربي عف المسؾ ُ
ودوحاتُو تُزري عمى َ
إذ ورد في النص تناص مع االماكن التراثية وما ىدف الشاعر من ىذا التناص اال بيان مقدار

وجده وعظيم ليفتو .وقد تبين ذلك من خالل استدعاء اماكن ليا مكانتيا في قمب العربي ،فحاول الشاعر
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تأكيد عمى الدور النسوي في إحياء النص األدبي،
ربط دور األماكن في تفاعل فني مع دور األحبة وىو
ٌ
فكانت المادتان _ األماكن واألحبة _ وسيمتين لإلليام الشعري.
ومنيا قولو

()ٕٜ

:

َ
س ْمعٌ أـ َىفَ ْت بؾ ذكراهُ
أشاقؾ َ
وىؿ ذا البريؽ التاح مف َن ْح ِو ر ٍ
امة
َ
رت مف َنسم ٍة ريح أر ِ
ضيا
وىؿ ما ِس ْ
ُ ْ
ََ
سمَعٌ وذكرى ُع ِ
يوده
عـ شاقني َ
َن ْ

الطويؿ

ِ
فَ
ُ
ساعات ىذا الميؿ ع ْن َد َؾ أشباهُ
باتت جفوُنؾ تَْرعاهُ؟
واّّل َفمِ ْـ ْ
واّّل فيذا ُّ
الجو تَ ْع َب ُ
ؽ َريَّاهُ
فآهٌ ِ
ألياـ تَ ِقض ْ
َّت بو آهُ

ِ
ولكف ل ِج ّري مف غدا فيو مثواهُ
وأىوى
نسيـ ِّ
الريح مف أجؿ َمسراهُ
َ

س ْمعٌ أف نظرت ورام ٌة
َوما القَ ْ
ص ُد َ
ؽ قص َد ِج ِ
ياتو
أ َّ
ُحب َو َ
ميض البر ِ ْ
استدعى الشاعر ( سمع ) ىو جبل متصل بالمدينة  ،و ( رامة ) وىو موضع بالعقيق .مشيداً

بدور تمك االماكن في استدعاء ذكرى االحبة واماكن جرييم وليوىم فييا.وقد تناص مع المعنى نفسو وذلك

الطويؿ

في قولو (ٖٓ):
أِ
مف تَ ُّ
ذكرىا َو ْج ُد
َح ُّف الى َن ْج ٍد إذا ُذ ِك َر ْت َن ْج ُد
تاء قمبي َ
َ
وي ْع ُ
وىكذا اعتمد ابن خاتمة في عممية التصوير الشعري عمى عناصر متعددة مستوحياً في مجمميا
ابداعو الشعري ،فتارة يكون الجمال الحسي او المعنوي لممرأة ىو مصدر االليام ،وقد يكون المكان

المرتبط بذكر المرأة ىو العنصر الميم في التشكيل الشعري تارة أخرى؛فتكون لتمك العناصر الجزئية داللة

كميو لمنص ،ىدفيا تفجير المخزون االبداعي لدى الشاعر.

الباعث الػػػثػػػالػػػث-:

الصراع بيف الواقع والطموح ← الوصايا والحكـ

إن مسألة عالقة الشاعر بمجتمعو ،والتأكيد عمى ضرورة الفن سالحاً يوظف لخدمتو؛ شغل بال

كثير من الباحثين وتوصموا الى نتيجة مفادىا َّ
أن (( اّلدب لـ يكف مجرد تسمية أو ىروب مف الحياة
ومشاكميا ومعاركيا ،واف األديب يجب ّإّل يعيش في المجتمع ككائف طفيمي أو شاذ أو جباف ىارب أو

سمبي بائس أو ميرج ممسوخ ))

(ٖٔ)

 .فالشاعر وفاقاً ليذه المقولة مرتبط الشعور واالحساس بمجتمعو

ارتباطاً وثيقاً فيو يثور ويضطرب ويسخط ويرضى وفاقاً لألحداث المحيطة بو وبمجتمعو؛ واذا اراد

الشاعر ان يكون ممي اًز ال بد لو من تمثيل معاناة مجتمعو وما يحيط بو من أحوال؛ وذلك الن الشعراء

المتميزين (( يعانوف عادة مف مأساة خاصة بيـ أو يتوصموف الى رؤيا خاصة بالمجتمع مف حوليـ أو
بالعالـ ككؿ )) (ٕٖ).
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ويبدو ان ىذا القول اكثر دقة في وصف ميام الشعراء ،فيي ميام ذاتية تجسدىا المأساة الخاصة
بالشاعر ،وميام محمية تجسدىا رؤية الشاعر الى مجتمعو ،وميام عالمية تجسدىا انسانية الشاعر بوصفو

انساناً يشترك مع غيره من البشر في المشاعر واالحاسيس.

وىذه الرؤى مجتمعة يمكن تمثيميا في الشاعر االندلسي ،ومنيم شاعرنا ابن خاتمة االنصاري

المريني ،فقد كشف عن وجيو العالم الزاىد والمتفقو ،فكانت لو رؤى خاصة بمجتمعو الذي ساده الترف

،فكان من شأنو ان يجنح نحو((الميوعة والترؼ واّلستسالـ ،أماـ كؿ موقؼ يتطمب الحكمة والمغامرة

)) (ٖٖ).

وازاء ىذا التحميل االخالقي ،والحياة الالىية غير المشروطة ،حاول ابن خاتمة ان يخصص قسماً

من شعره لتصحيح االوضاع الفاسدة عبر وصايا وحكم ،اي يمكن القول ان الوضع المتردي في االندلس

أليمو بتجارب شعرية قيمة ،محاوالً االستفادة من االفكار االسالمية العامة مما يحث عمى الطاعات،
وحسن المعاممة ،ومكارم االخالق (ٖٗ).

لقد احتدم الصراع بين الواقع والطموح نفسياً لدى الشاعر ،الى صراع بين ما ىو مؤمن بو من

اسالم فكري ال شكمي ،االسالم المرتبط بحسن المعاممة والرأفة والرحمة ،وبين ما ىو واقع فعمياً في صميم
المجتمع العربي بشرقو وغربو ،فسيادة التشتت والتفكيك واالضطراب ،كان من نتائجو غياب القيم
االسالمية الراقية ،وبغيابيا فقد العربي روحو السامية السمحة الرحيمة ،وفقد المجتمع بذلك وحدتو التي

تجعل منو قوة متماسكة عصية عمى االختراق والكسر ،وحمت محميا العصبية واالنانية والقطيعة والنزاع،

فصار المجتمع متيرئاً سيل االختراق والكسر (ٖ٘).

وىذ الوضع كان من تداعياتو ،أن أليم الشاعر بعدد من النصائح والحكم طرحيا بصياغة
()ٖٙ

شعرية ،ومنيا قولو في حال الدنيا
ما أ ِ
َبقت الدُّنيا عمى ناسؾ

شرؼ عمى ُح ْزنيا
رورىا ُي ُ
ُ
س ُ
()ٖٚ
:
وقال في المعنى نفسو
ىو الدَّىر ّل يبقي عمى ٍ
ّلئذ بو
ُ ُ
ِِ
صاب ُو
فم ُ
فَ َم ْف لـ ُيصب في نفسو ُ

:

السريع

ِ
ستيتر
لم
َكالً وّل تَ َّمت ُ
َّ ِ
ستَ ِ
عبر !
كأنيا ضحك ُة ُم ْ
ِ
صطبر لِ َنوائ ِب ْو
شاء َع ْيشاً َي
فَم ْف َ
ْ
حبائ ِ
أمانيو وفَ ْق َد ِ
ِ
ِب ِ
بو
فوت

الطويؿ

يبدو ان الشاعر يدعو الى ترك مفاتن الدنيا وغرورىا ،ويكشف عن عيوب المجتمع ،وينصح ببناء

صرح عال من المبادئ واالخالق ،فيي الباقية وبناء الماديات في زوال ،وىذا تناص مع البنى

الموضوعية لقول يحيى الغزال (ٕٓ٘ ه) في أخريات عمره ،وذلك في قولو (:)ٖٛ
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أف الدَّىر ليس ُيصيبو
َم ْف ظَ َّف َ
فالؽ الزماف ميونا لخطوبو
َ

بواعث الشعر عند ابن

الكامؿ

ِ
بالحادثات َّ
مغرور
فإنو
ُ
المقدور
وانجر حيث يجرؾ
ُ

المسرور
فسواء المحزوف و
تدـ
تقمبت
واذا
ْ
ُ
األمور ولـ ْ
ُ
والنصان متشابيان من حيث المعنى ،فاإلشارة ىنا الى تقمب الدنيا وعدم دوام الحال؛ والمسرات

المنقمبة الى أحزان وما شابو من تقمب االوضاع.

لقد طرق ابن خاتمة االنصاري باب التفاعل مع مؤثر المغة الجمعي من خالل تمرير النصح

واالرشاد والموعظة ،وىي وسائل تنفيس عما كان يعتريو من مشاعر مؤلمة؛ النغماس المجتمع بالممذات
الحياتية مما دفعو الن يطيل التأمل في مأساوية الواقع ،لذلك نراه يصدح بمثالية تعاممية ،عندما قال

:البسيط

فجد َّ
لمن ِ
اس قاطب ًة
إذا َو َج ْد َ
ت ُ
اهلل ِ
ّل ِسيَّما ورسو ُؿ ِ
ضام ُن ُو
ُ
(ٓٗ)
:
وقولو في المعنى نفسو
إف َّ ِ
ِ
ص ِش َيمتُ ُو
عام ْؿ زما َن َؾ َّ
النق َ
إف تيواه تَ ْحظَ ِ
ش ِ
بو
أعرض عف ال ّ
ْ
يء ْ
ُ
َّىر أيماناً ُم َغمَّظ ًة
قد
أقسـ الد ُ
َ
وقال ايضاً (ٔٗ) :
عنؾ ِب َوجييا
نياؾ َ
ض ْت ُد َ
ْ
أع َر َ
إف ْ

()ٖٜ

كر أحواّل
فالحا ُؿ تَفنى ويبقى ال ّذ ُ
ِ
ِ
الفرش إمالّل
ش مف ذي
ؽ وّل تَ ْخ َ
أنف ْ

البسيط

منو واقْتَِن ِع
ِب ِّ
ضد ما تبتغيو ُ
احرص َعميو إذا تأباهُ َيمتَن ِع
و ْ
ِ
فد ِع !
فاس َع او َ
يس ُي ُ
نجح ح ْرصاً ْ
أف لَ َ

الكامؿ

َو َغ َد ْت ومنيا في رضاؾ ِنزاعُ
َّ
نيف ِّ
يـ أتباعُ
الب َ
إف َ
ألم ْ

شرىـ
احترز مف ِّ
فاحذر َب ِن ْييا و ْ
ْ
والنص االخير فيو تناص لقول االمام عمي ( عميو السالم ) (( :الناس ابناء الدنيا ))

(ٕٗ)

مشي ار

الى غدر الدنيا عن طريق غدر أىميا ،ألنيم تابعين ليا فان اقبمت أقبل أىميا عميك بالخير ؛وان ادبرت

ولت الوجوه  ،مستوحيا الفكرة العامة متناصا معو تناصا امتصاصيا ،ال يبعدك عن الفكرة االصل.

ويالحظ مما سبق طرحو من شواىد شعرية ،أن ابن خاتمة االنصاري قد خمص الى عصارة تجاربة

مر بيا ،فخرج بأفكار تثري تمك التجربة ،مؤيداً بذلك باقتباسات من نصوص دينية ؛معب اًر بذلك كمو
التي َّ
عن عاطفتو الدينية ،وخوفو عمى سالمة الدين ىو الذي دفعو ألن يستنجد بما تبقى من صالح االعمال،

لتكون سنداً في تفجير نص يحث عمى التقوى واإليمان واسداء النصح واالرشاد ،ف ـ (( لمديف تأثير في
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اخالؽ وسموؾ الفرد ولو األثر الواضح في الحياة اّلجتماعية ألفراد المجتمع ولو الييمنة في توجيو

اّلفعاؿ ومجربات األمور وسمطتو ىذه ّل تدانييا أية سمطة أخرى )) (ٖٗ).

لقد استطاع ابن خاتمة أن يقرع بشعره ناقوس كثير من المشكالت االجتماعية الكائنة في االندلس

آنذاك ،وا ْن لم تك دعواه جديدة في فحواىا وانما ىي اعادة تذكير لممؤمنين ،إن نفعتيم الذكرى .فيا ىو
يذكر الناس بأىمية حفظ المسان وصونو عن الزلل والفحش ،وأن يصون صاحب المسان لسانو ،حتى
يصون المسان بدوره صاحبو ،وقد تمثل ذلك في قولو (ٗٗ):
ِ
ِ
س ُو
لسا َنؾ ْ
اس ُج ْف وْلتُط ْؿ َح ْب َ
مس ِ
جف أىالً لما
لَ ْو لَ ْـ َي ُكف لِ ِّ

وقال في المعنى نفسو (٘ٗ) :

ش ْكمِ ِو
لِسا ُنؾ َّ
كالسيؼ في َ
ِ
فأغم ْد ظُباهُ فَقَد ُيتَّقى

صوينا
إف ِش َ
ئت إكراماً وتَ ْ
ِ
س ُجونا
غدا ِبقَ ْع ِر الفَـ َم ْ

السريع

المتقارب

وأعدى مف َّ ِ
طوِت ْو
س َ
السيؼ في َ
الس ِ
عمى ِ
ش ْف َرِت ْو
حام ِؿ َّ
يؼ مف َ

عمد ابن خاتمة لتوصيل معناه الشعري الى طرائق اسموبية استعارية تارة وتشبييية أخرى ،فيو

يصف المسان باإلنسان المقيد اي المسجون الطويل سجنو ،وقد خرج بتمك الطريقة االسموبية الى الكناية
قاصدا بذلك الى ضرورة حفظ المسان من الزلل والخطأ .و نراه يتوسل الى التشبيو ليؤكد الكناية السابقة

مشبياً المسان بالسيف وليس السيف المسمول وانما الكامن في غمده ،متأث اًر باستنتاجاتو ىذه بالتراث

العربي ،وال سيما اقوال الفقياء واالمثال العربية ،فقد استحضر في النص األول قول عبد اهلل بن مسعود:
شيء ُّ
س ْج ٍف مف لِساف )) (.)ٗٙ
(( والذي ّل إلو َغ ْيرهُ! ما عمى األرض
أحؽ بطوؿ َ
ٌ
الر ِ
جؿ بيف فَ ّكيو ))(.)ٗٛ
أما النص الثاني فكان استحضا اًر لممثل العربيَ (( :مقت ُؿ َّ

لقد استطاع ابن خاتمة االنصاري ان يختار في تكوين صوره الكمية صو اًر فرعية مناسبة ليا

ومتجانسة من ناحيتي البناء والمضمون ،لتتضافر في تكوين الصورة المركزية ،فالمميم االساس لشعره ذلك
الواقع المرير الذي تعيشو االندلس برعاتيا ورعاياىا ،مما حدا بو الى االستنجاد بالوسائل الشعرية لتكميل

الصورة الفنية.

الخاتمة:

ال يخفى أن لمشعر بواعث ودواعي ،تميم الشاعر وتعينو عمى قول الشعر ،فمنيا ما يكون

خارجياً ،يقف ازاءه متأمالً متدب اًر ،ومنيا ما يكون داخمياً ( ذاتياً ) يعتمد تجارب الحب والمواقف المؤلمة
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 ......ومنيا ما يكون جمعياًُ ،يحركو احساسو االنساني بالجماعة ومحاولة اصالح الوضع العام المعتمد
عمى اصالح الشأن الذاتي.

احد من الشعراء الذين كانت لدييم مميمات دفعت بو الى القول الشعري ،
وابن خاتمة االنصاري و ٌ
ابرزىا كان:
 الطبيعة بوجييا العام والطبيعة االندلسية بوجو خاص.
 المرأة.

 الصراع بين الواقع والطموح.
وقد توصمت الباحثة الى ىذه البواعث من خالل القراءة المتأنية في ديوان الشاعر إذ كانت خير معين

لرصد الظاىرة وتحميميا.

رب العالميف
وآخر دعوانا أف الحمد هلل ّ

.

اليوامش -:

( )1ديوان ابن خاتمة األنصاري المريني األندلسي ( ٓٚٚه ) ،تحقيق وتقديم :د .محمد رضوان الداية.ٕٔ – ٔٔ :
( )2المصدر نفسو.ٜٔ – ٔٛ :
( )3المصدر نفسو.ٕٓ – ٜٔ :
( )4ينظر :شعر الطبيعة في األدب العربي ،سيد نوفل.ٕٙٗ :
( )5الوصف في الشعر العربي ،عبد العظيم قناوي.ٕٗ / ٔ :
( )6ديوان ابن خاتمة.ٕٖ – ٕٕ :
( )7االحاطة في اخبار غرناطة :لسان الدين بن الخطيب.ٕٗٓ – ٕٖٜ / ٔ :
( )8ديوان ابن خاتمة.ٕٙ – ٕ٘ :
( )9عيار الشعر  :ابن طباطبا العموي ( ت ٕٕٖ ه).ٕٖ :

( )11مطالعات في الشعر الممموكي والعثماني ،د .بكري الشيخ أمين.ٔ٘ٔ :
( )11ديوان ابن خاتمة.ٕٜ :
( )12معنى الفن ،ىربرت ريد.ٕٓ :
( )13ينظر :اإلحاطة.ٕٗٓ / ٔ :

( )14اتجاىات الشعر االندلسي الى نياية القرن الثالث اليجري ،د .نافع

محمود.ٜٔٗ :

( )15الصومعة والشرفة الحمراء ( دراسة في شعر عمى محمود طو ) ،نازك المالئكة.٘ٚ :
( )16اتجاىات الشعر االندلسي الى نياية القرن الثالث اليجري.ٜٔٗ :
( )17المرثاة الغزلية في الشعر العربي ،د .عناد غزوان.ٔ :
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( )18مقدمة الديوانٔٛ :م.
( )19ديوان ابن خاتمة.ٗٚ – ٗٙ :

( )21شرح ديوان جرير ،تأليف :محمد أسماعيل عبد اهلل الصاوي.ٜ٘ٚ :
( )21ديوان ابن خاتمة.ٗٛ – ٗٚ :
( )22البالغة والتطبيق ،أحمد مطموب.ٖٜٚ :
( )23دفاتر أندلسية ،د .يوسف  .م .عيد.ٕٖ٘ :
( )24ديوان ابن خاتمة.ٕٚ :

( )52االدب االندلسي من الفتح الى سقوط غرناطة ،منجد مصطفى بيجت.ٖٔٓ :
( )52ديوان ابن خاتمة.ٛٔ :
( )52المصدر نفسو.ٛٔ :
( )52المصدر نفسو.ٗٗ :
( )52المصدر نفسو.ٜٗ :
( )03المصدر نفسو.ٖ٘ :
( )03النقاد والنقاد المعاصرون ،محمد مندور.ٕٖٖ :
( )05دراسات في الشعر الحديث ،د .عبده بدوي.ٕٖٚ :

( )00االنسان االندلسي بين الواقع وما يطمح اليو ،يوسف .م .عيد.ٖٕ :
( )03ينظر :مقدمة الديوانٔٛ :م.
( )02ينظر :تاريخ االيوبيين والمماليك ،صفوان طو حسن.ٕٛ :
( )02ديوان ابن خاتمة.ٖٔٔ :
( )02المصدر نفسو.ٖٔٔ :

( )02ديوان يحيى الغزال ،تحقيق ،محمد رضوان الداية.ٚٚ :
( )02ديوان ابن خاتمة.ٖٔٔ :
( )33المصدر نفسو.ٖٔٓ :
( )33المصدر نفسو.ٖٕٔ :

( )35نيج البالغة ،شرح االمام محمد عبده.ٜٗٔ / ٗ :
( )30شعر ابي عبد اهلل بن الحداد االندلسي /دراسة فنية ( رسالة ماجستير)  ،كاظم ىاني ياسين .ٔٗ :
( )33ديوان ابن خاتمة.ٖٖٔ :
( )32المصدر نفسو.ٖٖٔ :

( )32فصل المقال في شرح كتاب االمثال ،أبو عبيد البكري ،تحقيق ،د.أحسان عباس وعبد المجيد عابدين.ٔٛ :
( )32مجمع االمثال ،أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ،تحقيق ،محمد أبو الفضل إبراىيم. ٙ٘ / ٕ :
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 oاتجاىات الشعر اّلندلسي الى نياية القرف الثالث اليجري :د .نافع محمود ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،
طٓٔ.ٜٜٔٓ ،

 oاّلحاطة في اخبار غرناطة :ذو الو ازرتين لسان الدين بن الخطيب ،تحقيق وضبط :محمد عبد اهلل عنان ،مكتبة
الخانجي ،القاىرة ،طٕ.ٜٖٔٚ ،

 oاألدب اّلندلسي مف الفتح حتى سقوط غرناطة ( ٕ :) ٜٛٚ – ٜد .منجد مصطفى بيجت ،و ازرة التعميم العالي
والبحث العممي ،جامعة الموصل ،نشر وطبع وتوزيع دار الكتب لمطباعة.ٜٔٛٛ ،

 oالبالغة والتطبيؽ :د .أحمد مطموب ،د .كامل حسن البصير ،و ازرة التعميم العالي والبحث العممي ،بغداد ،طٕ،
ٓ.ٜٜٔ

 oتاريخ اّليوبييف والمماليؾ :صفوان طو حسن ،دار الفكر ناشرون وموزعون ،طٔ.ٕٓٔٓ ،


دراسات في الشعر العربي :د .عبده بدوي ،منشورات ذات السالسل ،الكويت ،د.ط.ٜٔٛٚ ،

 oدفاتر اندلسية :يوسف عيد ،المؤسسة الحديثة لمكتاب ،طرابمس ،لبنان ،د.ط.ٕٓٓٙ ،

 oديواف ابف خاتمة اّلنصاري ( أحمد بف عمي بف خاتمة اّلنصاري المريني اّلندلسي ( ت ٓٚٚىػ)) :حققو وقدم لو:
د .محمد رضوان الداية ،منشورات و ازرة الثقافة واالرشاد القومي ،د.ط.ٜٕٔٚ ،

 oديواف يحيى الغزاؿ :تحقيق :محمد رضوان الداية ،دار قتيبة ،دولة االمارات ،طٔ.ٜٕٔٛ ،
 oشرح ديواف جرير :محمد اسماعيل عبد اهلل الصاوي ،مطبعة الصاوي ،مصر ،د.ط ،د.ت.
 oشعر الطبيعة في اّلدب العربي :سيد نوفل ،المطبعة العصرية ،القاىرة ،د.ط.ٜٔٗ٘ ،

 oالصومعة والشرفة الحمراء /دراسة نقدية في شعر عمي محمود طو :نازك المالئكة ،دار العمم لمماليين ،بيروت ،طٕ،
.ٜٜٔٚ

 oعيار الشعر :أبو الحسن محمد بن أحمد بن طباطبا العموي ( ٕٕٖىـ) ،تحقيق :عبد العزيز بن ناصر المانع ،دار
العموم ،الرياض ،د.ط.ٜٔٛ٘ ،

 oفصؿ المقاؿ في شرح كتاب اّلمثاؿ :أبو عبيد البكري ،تحقيق :د .إحسان عباس ،عبد المجيد عابدين ،دار االمانة،
بيروت ،د.ط ،د.ت.

 oمجمع اّلمثاؿ :أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراىيم ،دار الجيل ،بيروت ،لبنان،
طٔ.ٜٔٛٚ ،

 oالمرثاة الغزلية في الشعر العربي :د .عناد غزوان اسماعيل ،مطبعة الزىراء ،بغداد ،طٔ.ٜٔٚٗ ،
 oمطالعات في الشعر الممموكي والعثماني :د .بكري الشيخ أمين ،دار الشروق ،طٔ.ٜٕٔٚ ،

 oمعنى الشعر :ىربرت ريد ،ترجمة :سامي خشبة ،مراجعة :مصطفى حبيب ،دار الكاتب العربي لمطباعة والنشر،
القاىرة.ٜٔٙٛ ،

 oالنقاد والنقاد المعاصروف :محمد مندور ،مكتبة نيضة مصر ،القاىرة ،د.ط ،د.ت.

 oنيج البالغة :شرح االمام محمد عبده ،منشورات ذوي القربى ،مطبعة أسوة ،قم ،طٔ.ٕٔٗٚ ،
 oالوصؼ في الشعر العربي :عبد العظيم قناوي ،مطبعة مصطفى الحمبي ،مصر ،طٔ.ٜٜٔٗ ،
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 oشعر أبي عبد اهلل الحداد اّلندلسي /دراسة فنية :كاظم ىاني ياسين ،كمية التربية /ابن رشد ،جامعة بغداد.ٕٖٓٓ ،
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