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 امللخص
يتناول البحث دراسة غرض الغزل عند شاعر كبير من شعراء األندلس )الفردوس المفقود(، وكيفية تعامل الشاعر مع هذا الغرض الجميل،  

للدراسة   األول  المبحث  الشاعر وشاعريته، وتطرق  التمهيد عن حياة  في  الكالم  تمهيد ومبحثين وخاتمة، كان مدار  في  البحث  إذ تمحور 
لغزل عنده، والمبحث الثاني كان ميدانًا رحبًا للحديث عن السمات الفنية لغزل ابن عمار األندلسي، وختامًا كانت خاتمة الموضوعية لغرض ا 

 .ألبرز ما توصل إليه البحث من نتائج مهمة، وفي النهاية كانت هناك قائمة بالمصادر والمراجع المستخدمة في البحث
Conclusion 

   The research deals with the study of the purpose of spinning with a great poet from the poets of 

Andalusia (the lost paradise), and how the poet dealt with this beautiful purpose, as the research centered 

on the introduction and the two researches and a conclusion, the course of the speech was in preparation 

for the life of the poet and his poetry, and the first topic touched on the objective study of the purpose of 

spinning with him And the second topic was a broad field to talk about the technical features of Ibn Ammar 

Al-Andalusi, and finally it was the conclusion of the most important results of the research, and in the end 

there was a list of sources and references used in the research. 

 املقدمة

الحمد هلل، والصالة والسالم على المبعوث رحمًة للعالمين سيد الخلق، وحبيب الحق سيدنا محمد بن عبد هللا، صلوات ربي وسالمه     
ة عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين.أمَّا بعد.. يظل ويبقى الشعر من حيث كونه فنًا أدبيًا أكثر تأثيرًا على المجتمعات العربية واإلسالمي

بإذن   –حديثًا من غيره؛ وذلك ألنَُّه أعلق بالوجدان، وأعذب طربًا في اآلذان، واألندلس الخضراء اإلسالمية كانت وما زالت وستبقى  قديمًا و 
مسرحًا لخفقان قلب الشعر، وتهويمات خياله المعطاء، وتمتمات لسانه العذب، والحق ُيقال أنَّ تشظيات الشعر في األندلس   – هللا عز وجل  

دراسة واحدة بل لم تقدر كل الدراسات المتعددة أْن ُتحيط بأمره وأمر شعرائه من الجوانب الموضوعية والفنية كافة، وكان حسُب لم تستطع  
مه، كل دراسة أنَّها ُتسلط الضوء بارزًا على جزء من مسيرة الشعر، أو مسيرة الشاعر، وألنَّ الشعر األندلسي بقي يسحره بجالله وتفّرد أعال

رت فيه بعض الزوايا تنتظر من يميط عنها اللثام، ويزيل عنها غبار النسيان، ولهذا كله أتت هذه الدراسة لكي تميط اللثام عن  لهذا استم
شاعر يعد من كبار شعراء األندلس في عصر الطوائف، وهو أبو بكر محمد بن عمار األندلسي، فهو شاعر يستحق الدراسة؛ ألنَُّه يعد 

ي القرن الخامس الهجري الذين ُعنوا بعمود الشعر وديباجته القديمة، ولكون مجال البحث ليس بالكبير جدًا رأيُت  من جيل شعراء األندلس ف
 أْن أجعله يعالج غرضًا شعريًا واحدًا فقط إَّلَّ وهو الغزل، وبعد اَّلستقراء للمصادر والمراجع التي كتبت عن ابن عمار األندلسي استقر

يد ومبحثين، دار الحديث في التمهيد عن النشأة وشعره. أمَّا المبحث األول فقد كان ميدانه مجاَّلت غرض الرأي على خطة تتكون من تمه
الغزل في شعر ابن عمار األندلسي، أمَّا فيما يتعلق بالمبحث الثالث فقد خصصناه للكالم عن الجوانب الفنية التي تخص غرض الغزل  

فيها أبرز النتائج المستخلصة من البحث ونهاية المطاف كانت قائمة تتضمن مصادر البحث  عند شاعرنا المبدع، أمَّا الخاتمة فقد ذكرت
ومراجعه.أتمنى أْن يكون بحثي المتواضع قد أضاف دراسة تستحق القراءة واَّلهتمام في أدب الفردوس المفقود، وأْن تكون قد كشفت جانبًا 

 مهمًا من شاعرية شاعر كبير مثل ابن عمار األندلسي. 

 تمهيد النشأة والشاعريةال
 االسم والنسب:

، كما أنَّه ورد في بعض (1) الشاعر محمد بن عمار األندلسي قد ورد ذكره في كثير من المصادر القديمة تحت اسم )أبو بكر بن عمار(      
السيراء فقد انفرد بذكر اسم )محمد ، أما صاحب الحلة  (2) المصادر القديمة األخرى باسم )محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري(

، وكنيته )أبو بكر(. لقد كان ابن عمار كتومًا على حياته الخاصة أشد ما يكون التكتم، فهو يتعرض في  (3)بن عمار بن الحسين بن عمار(
صرح به الشاعر نفسه في  أشعاره َّل من قريب وَّل من بعيد إلى أصله أو نسبه، أو لظروف الخاصة التي أحاطت بنشأته وأسرته، إَّلَّ ما  

 (4) احدى القصائد التي قالها في المعتضد بن عباد، منها قوله:
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م      ررررررر  ه  تم ت ررررررر    برررررررصرٍ ف  صرررررررمؤ بررررررر    ررررررر      رررررررت   ه    ستنصرررررررمَه ررررررررل رتَررررررر 
أو كما نجده في نص شعري آخر أرسله إلى المعتمد يمدحه ويشكو له آَّلم الغربة التي كان يعانيها بعد أْن قام أبوه المعتضد بن عباد    

 (5) بالتفريق بينهما، حيث يقول:

ل    رررررر    ررررررٍ ؤ  ررررررر   ؤ       قررررررررق  بررررررررا    رررررررر   ه  رررررررر ل  ررررررررر   ف    ررررررر  َرررررر  ه رررررررت
ونحن نرى أنَّ عدم التصريح من قبل ابن عمار بنسبه أو أسرته يعود لشعوره بالخجل أو النقص، وهو الرجل الطموح الذي أراد بلوغ      

أعلى المناصب، فخشي أْن تستغل هذه النقطة المهمة جدًا ضده، وُيالحظ أنَّ جل ثقاة المؤرخين األندلسيين الكبار مثل ابن بسام، وابن  
د الواحد المراكشي لم يشيروا أو يتطرقوا أيضًا إلى تفاصل نسب وأسرة ابن عمار األندلسي رغم أنَّهم أطنبوا في الحديث عن  خاقان، وعب

.ومن جانب ثاني نجد أنَّ المقري في كتابه )نفح الطيب( يتحدث عن ابن عمار قائاًل: )أنَّه ينسب إلى قبيلة (6) الشاعر واعتنوا كثيرًا بأخباره
.ومن المعروف سلفًا أنَّ مهرة هي فرع من قضاعة، وهي قبيلة عربية ذات أصل  (7) يدان ابن عمرو ابن الحالف بن قضاعة(مهرة بن ح

إليها خلٌق كثير((8) يماني ، وهذا الكالم ينفيه الدكتور صالح (9) ، ويقول عنها صاحب كتاب )وفيات األعيان(: )أنَّها قبيلة كبيرة ُينسب 
ع إذ يقول: )كان ينتسب إلى قبيلة مهرة   –مهرة    –اء ابن عمار لهذا النسب وفي صحة انتمائه لهذه القبيلة العريقة  خالص مشككًا في ادِّّ

 .(10)العربية التي ادعى اَّلنتماء إليها آنذاك كثير من الناس( 
 مولده وحياته:

ْلب(  (11)هــ(422ُولد أبو بكر محمد بن عمار األندلسي )     ( 12) في قرية )شّنبوس( أو )شنتبوس( أو )شنبوش( الصغيرة الواقعة قرب مدينة )شِّ
من أسرة متواضعة مغمورة لم يكن لها أي شأن يذكر بين الناس، وهذا ما يؤكده صاحب كتاب )المعجب( قائاًل: )كان ابن عمار خامل 

.وقد كانت أمه ُتدعى )شمسة( أو )شميسة( (13) البيت، ليس له وَّل ألسالفه في الرياسة في قديم الدهر وَّل حديثه حظ، وَّل ُذكَِّر منهم بها أحد(
  ( 14)وهذا ما ورد ذكرها في قصيدة للمعتمد بن عباد الذي كان يعرض فيها بابن عمار بعد أْن تأزمت العالقة بينهما، إذ يقول:  –غير  بالتص  –

م   رررررررررر ت     صررررررررررق     ف ررررررررررررررا ق  رررررررررررررر ف  رررررررررررررر        رررررررررررررر   ف    يرررررررررر  ارررررررررر  خه ص     قصرررررررررر 
ْلب( في طفولته حتى نشأ       بها وترعرع وتلقى علومه ودراسته األولى في الكتَّاب، وقد تعلم وفد ابن عمار مع أسرته المغمورة إلى مدينة )شِّ

، فأخذ علومه على أمثال أبي  (15) على شيوخ العربية في هذه المدينة التي كانت تفوح بعبق شذا اإلبداع الشعري في جميع أرجائها وأركانها
الملكة الشعرية لديه، بسبب ضنك العيش والبؤس فتأدب    الحجاج يوسف بن األعلم الشمنتري، ثم رحل بعد ذلك إلى قرطبة وهناك استيقظت

.ولما اكتملت له العدة في علوم العربية المتعددة، وتطورت الموهبة الشعرية الفذة لديه عاد إلى مدينة )شلب( مرابع صباه، وجعل يقول (16) به
شعر المديح لمن يمنحه العطايا السخية، ثم قصد بعد ذلك إشبيلية عاصمة بني عباد في زمن ملوك الطوائف، وهم من أفضل حماة الشعر  

، فهي كانت تعج بالشعراء الكبار، مثل ابن زيدون، وعلي بن حصن اإلشبيلي، والمعتضد بن عباد وابنه المعتمد وغيرهم الكثير وابرز متذوقيه
من الشعراء.وُيقال أنَّ ابن عمار كان يجول في نواحي األندلس في مالبس مستنكرة يمدح هذا وذاك، َّل يخص بشعره الملوك دون سواهم،  

ألوضاع السياسية المضطربة في األندلس آنذاك من جهة، وبفضل خبرته بطبائع الناس التي كسبها من تجارب الحياة  ونجاحه هذا كان بفضل ا
، فقد عرف ابن عمار كيف يستغل ذلك كله، وقد يكون لنشأته في تلك البيئة البائسة أيًضا حافز كبير على خوض (17)المجهدة من جهة أخرى 

 قق مطامحه الواسعة العريضة. غمار الحياة الشاقة المتعبة، ليح
 صفاته:

، مما ساعده على اإلفادة من  (18)ُوهَِّب ابن عمار ذكاًء وقَّادًا، وطموحًا واسعًا، وفصاحة رائعة، وشخصية قوية قادر على اإلقناع واإلغراء    
الخلقّية وَّل حتى إتقانه للشعر نفسه سوى وسائل وأدوات  تجاربه وخبراته في الوصول إلى المطامح والمطامع التي يرغب فيها، ولم تكن المثل 

.وُلوحظ أنَّ اهتمام  (19) تعينه على بلوغ األهداف والمآرب التي يرنو إلى تحقيقها، مما جعل من هذا الشخص مرهوبًا كثير المكر غزير الدهاء
ها بكامل ما فيها من متعة وأنس وفرح وبهجة غرضًا  ابن عمار لم يكن محصورًا فقط بطلب المجد والمناصب الرفيعة بل كانت )الحياة نفس

، شأنه في ذلك  (20)من أغراضه، ومأربًا من مآربه، كان يحب الخمر، ويهوى حلقات األنس، ويتعشق الغلمان مستسلمًا لجميع مالذ الجسد(
 اته. شأن الطبقة المترفة في المجتمع األندلسي، الذي كانت الخمر ومجالسها تمثِّّل سمة بارزة من سم
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 ابن عمار يف بالط بين عبَّاد:
ر  لم يزل ابن عمار األندلسي يتنقل بين مدن األندلس طلبًا لالستجداء والعطف، باحثًا عن المجد المفقود والشهرة والواسعة، إلى أْن استق    

نتصارات الكبيرة التي حققها على ابن  بعد اَّل  –في ذلك الوقت    –به الحال في رعاية المعتضد بن عباد ملك إشبيلية الذي كان في قمة مجده  
 (21) األفطس وأمراء البربر، فكان بداية عهده به أْن مدحه بالرائية المشهورة التي قال في مطلعها:

م           ز   ررررررررريت ب  ن بررررررررر    ررررررررر     رررررررررم   نررررررر  ت ررررررررل   بررررررر  مت ت    ف      رررررررن  ه  ررررررر   َرررررررت
وهذا اللقاء يعد نقطة تحول في حياة الشاعر الشاب ابن عمار الذي كان يبلغ من العمر ثالث وعشرون سنة، إذ أصبح من شعراء البالط      

ق  العبادي، وتحققت له الطموحات األدبية والمادية، وفي هذا البالط تعرف شاعرنا على األمير محمد بن المعتضد )المعتمد(، فكان هذا الصدي
نى يبتغيه، فهو من أفضل شعراء عصره، وفيه من الميل إلى اللهو والمجون الشيء الكثير، فُسرَّ به وقرَّبه إلى مجلسه، ومنحه المنزلة والغالذي  

 ، ثم بعد ذلك قام المعتضد بتعيين(22) الطامح لهما دائمًا، وقد كان ابن عمار شخصًا دائمًا ما نشاهده في مجالس األنس واللهو عند المعتمد
لب( فقام باصطحاب ابن عمار معه ليعود األخير إلى مسقط رأسه ومرتع صباه عودًا حميدًا، حيث أصبح الساعد   المعتمد ولده أميرًا على )شِّ

لْب يصرِّف األمور فيها وينظر في شؤونها، بينما األمير المعتمد بن عباد يمرح مع الشعراء ويلهو مع سان،  الحِّ   األيمن لألمير، ثم  وزره إمارة شِّ
لْب سنة ) هـ( فعاد ابن عمار  450ولكن دوام الحال من الُمحال، فقد أحسَّ المعتضد بخطورة ابن عمار على ابنه المعتمد، فأمر بإبعاده عن شِّ

بني يتجول مجددًا يقصد ملوك وأمراء الطوائف في األندلس حتى حط الرحال به في المرية، ثم انتقل بعد ذلك إلى السهلة ليستقر أخيرًا عند  
، ومن هناك ظل ابن عمار يرسل شعره إلى صاحبه وصديقه المعتمد يخطب به وّد والده المعتضد لكي يعفو  (23) هود حكام مدينة سرقسطة

هـ( يتولى المعتمد الحكم في مملكة إشبيلية بعد وفاة والده، فيعود ابن عمار إلى صديقه القديم فيأمن بعودته عوائد  461.وفي عام )(24)عنه
لْب بناًء على رغبته، وقد استمر ابن   الدهر، ويطيب المقام له إلى جانب صديقه الحميم الذي ما إْن تولى الحكم حتى عينه عاماًل له على شِّ

، ومن الساسة البارزين  (25) عمار واليًا على مدينة شلب إلى أْن اشتدَّ شوق المعتمد إليه فاستدعاه إلى إشبيلية ليصبح وزير دولة بني عباد كلها
ونش والمحسوب لهم ألف حساب في الدولة العبادية خصوصًا، وفي بالد األندلس عمومًا، فنفوذه تجاوز مملكة إشبيلية حتى أنَّ ملك الروم األذف

مد  . ودارت األيام حتى بلغ الطغيان ونكران الجميل بابن عمار أنَّه تمرد على المعت(26)كان )إذا ُذكر عنده ابن عمار قال: هو رجل الجزيرة(
ر،  نفسه، بعد استيالئه على مرسية بجيش جهزه له المعتمد، فأعلن اَّلستقالل بها بعد أْن أخرج عنها حاكمها أبا عبد الرحمن بن محمد بن طاه

ة  وليس هذا فحسب، بل دفعه طموحه وطمعه وجبروته إلى محاولة اَّلستيالء على طليطلة فخرج إليها لكنه فشل فشاًل ذريعًا، ولّما أراد العود
ه ومنعه من دخولها قائد عسكره عبد الرحمن بن رشيق مستبدًا بها، ومانعًا ابن عمار من دخولها، فهام األخير ع لى  إلى مرسية مرة أخرى صدَّ

تقال  تزداد فسادًا، وزاد في حدة العداوة بينهما أنَّه كان السبب في اع –صديق األمس عدو اليوم  –وجهه مرة أخرى ولم يزل حاله عند المعتمد 
.بعد ذلك اتجه ابن عمار المطارد من المعتمد بن عباد صوب مدينة تدعى )جليقية( َّلحقًا بأذفونش (27)ولده الرشيد بأيدي النصارى في مرسية

الصليبي  التجاهل كبيرًا عن هذا  لكنه وجد  أْن يعينه كي يسترد حكمه على مرسية،  ابن رشيق، طامعًا في  بن فرلند الصليبي يشكوه غدر 
تربص، ثم يمم وجهه قبالة المؤمن أبي عمر بن هود ملك سرقسطة، فأحسن له المأوى هو ومن معه، وقد ساعده ابن عمار في التغلب على  الم

أحد أتباعه من المتمردين عليه وإخضاعه َّلبن هود، فزادت ثقة األخير به، وأرسله في حملة للقضاء على تمرد بني سهيل في قلعة تسمى 
لرياح أتت بما لم تشتهي السفن، حيث ابن عمار لم تنفعه حيلته هذه المرة، فوقع أسيرًا في أيدي بني سهيل، فعلم بهذا الخبر  )شقورة(، لكنَّ ا

، ثم ُنقل بعدها إلى إشبيلية (28) المعتمد بن عباد، فاشتراه منهم بمبلغ كبير من المال، ونقل إلى قرطبة على دابة وهو يرسف في قيوده ذليالً 
َل بها إلى الدهر لنزع عن جوره، (29)جنهاليودع في س ،  ومن هناك ظل ابن عمار يستعطف ويتوسل بالمعتمد قال عنها المراكشي: )لو توسَّ

 (31) ، ومنها القصيدة المشهورة التي يقول في مطلعها:(30) أو الفلك لكفَّ عن دوره، فكانت ُرقى لم تنجح، ودعوات لم ُتسمع، وتمائم لم تنفع(
   رررررررررع   ق   ر   ررررررررق    رررررررر      رررررررر    ق   ر ب ررررررررررق   رررررررررر     سرررررررررر  سرررررررررر  ي   

  بص ررررررررق ق رررررررر      رررررررر  رررررررررل     ررررررررن     إ    رررررررررررررر    رررررررررررررر ل     رررررررررررررر ل رز رررررررررررررري
وظل ابن عمار في السجن يستعطف المعتمد تارة وأوَّلده تارة أخرى ويسترحمهم دون جدوى، وسرت بعد ذلك أخبار روجها ابن عمار       

ل نفسه أنَّ المعتمد قرر أْن يعفو عنه ويعيد سيرته األولى، ولما علم )المعتمد لم يستطع تمالك نفسه وضبط أعصابه، فثارت ثائرته، وتناو 
قد ُقدمت هدية له من ألفونس السادس، وانطلق إلى سجن ابن عمار وما كاد ابن عمار يرى الملك والشر يتطاير من عينيه،   فأسًا كانت
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س  حتى سحب قيوده وألقى بنفسه على قدميه يخضلها بدموعه، ويمسحها بقبالته، ولكنَّ المعتمد لم يأبه لهذه التوسالت والدموع، بل رفع الفأ 
 هـ(. 479، وكان ذلك عام )(32)بها على وزيره وصديقه القديم حتى فارق الحياة(التي في يده وانهال 

 شعره:
تشير كثير من المصادر األدبية األندلسية إلى أنَّ ابن عمار له ديوان شعري، وأنَّه كان واسع اَّلنتشار في األندلس، وهناك من وقف      

فابن األبار يذكر أنَّ أبا طاهر محمد بن يوسف التميمي استفرغ جهده في جمع شعر على ديوانه مجموعًا ومرتبًا ترتيبًا على حروف الهجاء،  
، أمَّا المراكشي فيقول عنه إنَّه )كان  (33)ابن عمار في مؤلف، وقال بترتيبه على حروف المعجم، إَّلَّ أنَّه لم يقع له على غير تقريظ المعتمد

ئ األندلسي، وربما كان أحلة منتزعًا منه في كثير من شعره، ولشعره ديوان يدور بين أحد الشعراء المجيدين على طريقة أبي القاسم بن هان
لى بعضهم أيدي أهل األندلس، ولم ألف أحدًا ممن أدركته سنِّّي من أهل اآلداب الذين أخذُت عنهم إَّلَّ رأيته مقدمًا له مؤثرًا لشعره، وربما تعا

ا انه جمع أشعار ابن عمار في مؤلف سماه )نخبة اَّلختيار من أشعار ذي الوزارتين أبي بكر . أمَّا ابن بسام فيخبرن(34)فشبهه بأبي الطيب(
، والعنوان يدل أنَّ الكتاب لم يضمنه مؤلفه كل أشعار ابن عمار التي بين يديه، بل انتقى منها مجموعة فقط، وقد صرَّح ابن  (35)بن عمار(

 ، ولكن هذا المؤلف لم يصل إلينا مع كل األسف.(36)بسام بذلك قائاًل: )فاستوفيُت في هذه التواليف لكل فرقة مرادها، وخلصت لها مرادها(
ورد أنَّ شعر ابن عمار األندلسي كان مدونًا وكثير اَّلنتشار في بالد األندلس، وإنَّ ما بين أيدينا من شعره ليس كل ما كتبه،    نستنج مما     

رزق وقد َّل يكون َّل النزر اليسير منه، أمَّا فيما يتعلق بفقدان األشعار التي نظمها قبل لقائه بني عباد، حين كان يجوب بالد األندلس يست
. وبناًء على كل ما تقدم (37)تكن هناك فائدة ترجى من اَّلحتفاظ بها، وقد يكون الشاعر نفسه أتلفها، كما يذكر ذلك ابن األبار  بها، فلم

حرص الدكتور صالح خالص حين أخذ على عاتقه جمع أشعاره أْن يعتمد على هذه المصادر، سواء كانت متقدمة أو متأخرة المطبوع منها  
، وبحث عنها في كل مضانها في مختلف مكتبات العالم العامة والخاصة، فجمعها في كتاب واحد هو آخر مصنف والذي ما زال مخطوطاً 

 بين أيدينا، ضم األشعار المتناثرة للشاعر ابن عمار األندلسي. 
 املبحث األول الدراسة املوضوعية

يشغل مكانًا واسعًا فيه، وَّل يكاد يخلو شعر شاعر منه،  الغزل من األغراض الشعرية المهمة في األدب العربي بمختلف عصوره، فهو      
ل المطالع العربية الشهيرة في ال عصر  بل إنَّ العرب اتخذوا منه مطلعًا لقصائدهم، ومفتاحًا لرحالتهم الشعرية، والغزل هو الغرض الذي شكَّ

لى هللا عليه وسلم( ابتدأ قصيدته المسماة )البردة( بالغزل الجاهلي بخاصة، بل أنَّ أحد شعراء العصر اإلسالمي عندما امتدح النبي الكريم )ص
.فالتغزل بالمرأة َّل يزال وعلى مر العصور رمزًا لذلك الجمال الذي تهيم به القلوب، وتتلذذ به األعين،  (38)إَّلَّ وهو الشاعر )كعب بن زهير(

بما آل إليه بعد فراقه بينه وبين من يحب في بعض األحيان، وتسبح في حسن خلقته، فالشاعر في الغزل يتذكر أيام الوصل، وُيعزِّي نفسه  
 ومن ثمة فقد تبع الشاعر األندلسي الشعراء الذين جاءوا من بعده، وشاعرنا المبدع ابن عمار من أولئك الشعراء، أحب المرأة كما أحبوها، 

يده قائاًل: )أنَّ الغزل تحديث الفتيان الجواري، والتغزل  وعبر عن تجربته معها وعن عاطفته اتجاهها، وعاش تجربة الغزل الذي ُيعّرفه ابن س
ويرى أحمد محمد الحوفي أنَّ مفردات الغزل والنسيب والتشبيب كلها كلمات    (39) تكلف ذلك، والنسيب التغزل بهن في الشعر، والتشبيب مثله(

الغزل تطورًا ملحوظًا عبر األزمنة واألمكنة وعلى ألسنة  ، وقد تطور  (40) مرادفة تعني إبداء الشاعر عواطفه َّلمرأة ما، أو التغني بجمالها
رنا الشعراء، إلى أنّْ أصبح ظاهرة جمالية رائعة توشح الشعر العربي عمومًا، واألندلسي خصوصًا ، )وكثيرًا ما كان هذا الغزل أصياًل في شع

ورد الغزل عنده في شكل مقدمات لقصائد مدحية تارة،   . وابن عمار شاعرنا الكبير(41) العربي، يحمل لوعة اإلنسان، ويعلو بنفس قائليه(
 ومقطوعات تارة أخرى، ونتف مستقلة تارة ثالثة.

 املقدمات الغزلية: - 1
الحجم  إنَّ الحديث عن المرأة قد شغل في الشعر حيزًا كبيرًا َّل ُيستهان به، بحيث إذا أردنا أْن نضع له تقديرًا وجدناه يقرب أْن يعادل في     
ة جميع األشعار التي قالها شعراء العصر الجاهلي في الموضوعات واألغراض األخرى من مديح، وهجاء، ووصف )ويعني هذا أنَّ  والكثر 

 .(42)المرأة وما يتصل بها من حديث قد مثلت موضوعًا أساسيًا من موضوعات هذا الشعر، وكان موضوعًا شارك فيه أغلب شعراء هذا العصر(
يئة الجاهلية جاءت هذه المقدمات الغزلية في شعر شاعرنا ابن عمار، وأتت في مجملها مقدمات طويلة لقصائد المدح،  وعلى الشاكلة واله    

وهذه المقدمات الغزلية تخدر السامع بتلك العواطف اإلنسانية التي يحس بها كل إنسان مرهف الحس والمشاعر والعاطفة، مما يجعل الشاعر  
 .(43) يث يشاءُيوجه عواطفه ويستميل هواه ح
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من تصريع البيت   -في أغلبها   – إنَّ هذه المقدمات الغزلية تلتزم كل اَّللتزام بما التزم به األقدمون من شعراء العصور األدبية المختلفة      
 (44)األول من النص الشعري، وبناء القصيدة بناًء تقليديًا، وأمثال ذلك قول ابن عمار:

    ررررررررررم    َ  رررررررررر ه ب   رررررررررر  ب رررررررررر        اررررررررررررر     رررررررررررررم       ررررررررررررر   َ  ررررررررررررر 
  ارررررم    رررررر   ررررر  بررررر   ررررر     صررررر  ه    ق رررررررر     اررررررررم      ر  رررررررر  برررررررر   ررررررررر 
     ررررررررررق بتررررررررررر    يبرررررررررررت     م ررررررررررر ه      ررررررررر   ل ررررررررررل    رررررررررق ر ن ررررررررر   ت رررررررررا
م ر  رررررررررررر   ر  ررررررررررررا    رررررررررررر ه       ق     رررررررررررر    صرررررررررررر   ف ررررررررررررا ره  ررررررررررررم        رررررررررررر 
    برررررررررررر  شنررررررررررررم    صرررررررررررر    اررررررررررررن  ه     ررررررررررر     رررررررررر     يرررررررررر ف   م رررررررررر ت     رررررررررر 

  ررررررررل   ررررررر رو يَررررررر يَ  ق  ررررررر     ررررررر ه    ب رررررررررر   ن رررررررررر    ررررررررررم ه  ه  رررررررررري   هننرررررررررر  
رررررر ت     رت ررررررر    ررررررررو    ررررررر ل   ررررررر  يصررررررر  ه      رررررر    ررررررم    رررررر    رررررر       رررررر  َ 
   رررررر     هبررررررل    ق رررررر   ق  ررررررا َ  رررررر ه    بتررررررررر    رررررررررع       هبرررررررررل َتررررررررر   ص  َررررررررر 

إنَّ هذه األبيات المشكِّلة للغزل جاءت مقدمة ومطلع قصيدة في المديح، حيث نجد الشاعر يقف فيها عند المقومات الجسدية الذي يشكل     
النموذج الساحر الذي بواسطته ُترسم الصورة األجمل، والتي تنطق سحرًا وجماًَّل، فالشاعر ابن عمار وقف وقفة رائعة عند تفاصيل هذا  

مثير من الوجه والثغر والعين وغيرها، دون أْن يهجر طريقة األوائل في التغزل بالمرأة، فجاءت األبيات على شاكلة ما أبدعه أمرؤ  الجسد ال
القيس واألعشى وغيرهما ممن تفننوا وأبدعوا في التغزل بالجنس اللطيف.وبالطريقة ذاتها والفكرة نفسها نجد الشاعر ابن عمار في قصيدة 

يح يقف لبيان لوعة المحب وألم الفراق، ويقف مصورًا حالة الضعف والهوان الذين يشعر بهما الشاعر يوم فراق الحبيبة مشيرًا أخرى في المد
 (45) إلى بالغ الوجد، وشدة اَّلشتياق للمحبوب، وعدم القدرة على بعده من فرط الهيام به والصبابة إليه، إذ يقول:

     َ-بررررر سرررررررررررترر رررررع ررَ     –    ررمرر رر رررررا   رررررر  َ -بررررر سرررررررررررت ررررررررررر رررمَ     – ررررر َ   رررَررر    
ق رررررر  رررررر   ز    رررررررف برررررر    رررررر رررررر   َرررررمررررر رررررا  َرررررم  َ       رررررر رررررر رررررر رررررر    بررررر     رررررر ررررر   رررررا 
برررررص رررر ررررتررررَرررر  بررررر    ررررَرررر    رررررر ررررررع    ررررررررررررررم  َ     ررررر  رررر      ررررررررررررم    َ َرررررر ررررررع َ    يرررررر  
يرررررر ررررررترررررر  َ     ررر ررر ررر   ررر    رررتررررر     برررررررررررقررررر    ررر بررررررررررر رررررا برررررر رررررر ررررررَ   ررررررر     ز رررررر   
برررررر  ررررررنرررررر رررررر    إ رررررر  رررررر   اررررررررر ررررر َ    ررررررر ررررررم رررررر رررررر  رررررر   َرنررررر       رم     ارررررررررم    ر ر

ررررررررل   ررررررر رررررررترررررررا  اررررررررررررررر رررررررتررررررر    سررررررررررررم  َ     ررررررر رررررررم    َررر ررررر    رررَرررٍ       رررم ررر ررررر  
ررررررر    ررررررم  َ     َبررررررررررر رررتررر    بررررررررررر ررر     ررررر     بررررررررررر ررر رررررا  ص     ررررررنرررررر             
َرررم   ررر ررر    ررررل  قص    صررررررررررررر َ    ق    ررررر    رررر ررر    رررقررر ررررر   ررل  رر ر      رررررع رترررررا 

م لقصائ    ده إنَّ الصورة التي رسمها الشاعر في األبيات السابقة جميلة كل الجمال، ورائعة كل الروعة، ولكننا نقول إنَّ الشاعر عندما قدَّ
روثة، ولم  المدحية بمقدمات غزلية يمكن أْن ُتعد مذهبًا من مذاهب الشاعر في بنائه الشعري، فهو قد أتى بها مقلدًا أو وفاًء للقيم األدبية المو 

يقصد منها الشاعر التعبير عن عاطفته وشعوره؛ ألنها أصاًل مقدمات لغرض المدح، أي َّل نستطيع التحقق من صدق عاطفته اتجاه من 
 يحب. 

 الغزل املادي )احلسي(:  - 2
يتركز اهتمام الشعراء في الغزل المادي أو ما يعرف بالغزل الحسي على الحديث عن مفاتن المرأة من العيون والشعر، والخدود والجيد        

ًا  والقامة، واَّلبتسامة والحديث والعطر، وغيرها من األوصاف التقليدية التي ألفها العربي في وصفه للمرأة، أو التعبير عن العواطف تعبير 
  نطوي على رغبة صريحة، إذن فهو الغزل الذي َّل يلتفت إلى الجاذبية الروحية التي يحسونها في المرأة بقدر ما يحفلون باألوصاف الجسدية، ي

، وهذا  ( 46)فذوقهم في الجمال قائم على أنَّ هذا الجسم لالستمتاع، فقد برعوا في الوصف الجسدي براعة تناولت كل عضو من أعضاء المرأة 
من الشعر في وصف المرأة وأعضائها له دوافع إنسانية غريزية، لذلك يقول يوسف حسين بكار: )إنَّه السائد حتى َّل يكاد يفلت عضو  اللون 

من أعضائها دون أْن يأخذ نصيبه من الوصف أو الذكر أو التشبيب بدوافع حسية ماجنة تعشق جسد المرأة َّل روحها، وتقصد إلى التمتع 
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وقد استلهم ابن عمار من جمال المرأة ورقتها ما جعله ينظم شعرًا ينافس فيه المشارقة، وانعكست صورتها في    (47) عليها(  بها َّل إلى اإلبقاء
بعيدًا   –أشعاره، ووصفها بصفات مادية، فهو في أحد النصوص الشعرية يتمنى لقاء الحبيب وبعث أواصر الوصال الذي تتوق إليه نفسه  

متنزهًا في روض خدها، مستمتعًا لحكي الغصون لجمال قّدها، شاربًا لما يسقى من شفاهها العذبة، فهو      - عن عيون الوشاة والغيارى  
 ( 48)يقول:

يررمررل قص    ررتررقرر ررنررررر   رر   رررررررل  ررررررعيررررررع  رررررر رررررر  ف     رر رررررق   ررم رر ررررر       رررررر     رررررر   
اررررررررررررر   ررررر    برر       ررررر    ررررر ررررنررررر  ف    رررتررنررز ررررر      كرررررصت   رررر ررررترررر    ررررر يررررم ررررر  
ررررر رررر رررر     يررررر     ررررررررررررري  رررررر رررررنررررر  ف َرررررتررررر   رررررر         ررررنررررم رررر   ق ررررر     يررررر   

وفي انتقال بارعة ورائعة نجد ابن عمار يتحول من الخدود إلى العيون في تغزله، فالعيون ذات السحر األخاذ التي تأسر الشاعر تجعله      
 (50)، فيقول واصفًا إّياها مبينًا قوة تأثيرها فيه:(49)يهيم من أجلها حباً 

ررررر رررر رررر ررررري     رر ررررر     ر    ررررررررر ررررر ه   ررررر رر ررررري      رررر ررررر  رررر ررررري    رررر ررررر     رررر  
رصررررررررر رررر ه     إ    ر رمن  ر ر    َرررررررررر رررررق   ر   كررررر  سرررررررررَ    ق       بررررص     ررررقه  

 ( 51)ثم يعود مرة أخرى إلى جمال الخد فيقول:

         ررررررم ز َ  رررررر     ررررررَرررررر رررررر ه    كبرررررررررررر      ررر      تررر   َررررررررر  ررري  ررر  ررر  
رررررقررررر   ه  فرررر رررررا  رررررل   َررررررررررررر     ق  ب       برررررررررتَررررر      ررررر ه       ررررر  ب      َررررر  

 ( 52) شاعرنا المبدع عن وصف الفم الذي شبهه بنور األقحوان، إذ يقول:ولم يغفل 

اه  ي ررررررررررررر  ررررره ص   ه     شررررنررررم  ررررنرررر      رررر رررر     رنررررا  َبرررررررررنرررر نه   صررررررررر م         
رنررررا     رررريؤ  ررررر رررر ررررَررررر   رررر رررر رررر ررررر    رررر رررر  ه    ارررررررررققررررق        صررررررررر م     ررررز   

 فالشاعر يرى أنَّ رائحة العطر تفوح عبقًا كأنها األقحوان اليانع.
 ( 53)يترك ابن عمار الرأس مبحرًا ناحية الوسط ويخص بغزله الخصر واألرداف والبطن، حيث يقول:   

   اررررررررررررر    ر ررررر   رنر     ر رت رررررت    رم  ه           ررررر    َررررر        ررررر ه   ررررررررر رررررا 
   رررررٍ     صرررررررررررررل  ررررر رررررر    ررررر ررررر ررررر ه    قص      رررررق   تررررر     رررررقه      َررررررررررررر   

. إنَّ القارئ لألبيات يرى إنَّ  (54)إنَّ تشبيه الردف بالكثيب صورة من الصور التقليدية التي تغنى بها الشعراء الجاهليون كثيرًا ودائماً     
شاعرنا ابن عمار لم يفّصل في وصف جسم الموصوفة، وعلى الرغم من أنَّ وصفه كان حسيًا، إَّلَّ انه لم يفحش في وصفها كما كان بعض 

وعمومًا فإنَّ هذه الصفات الجسدية التي تنطوي   (55) شعراء الجاهليين يمعنون في اإلفحاش، وبخاصة إذا كانت الموصوفة من الجواري ال
نها عليها المرأة المتغزل بها في أبيات ابن عمار: من القد الرشيق، والعيون الساحرة، والخد الجميل، والثغر العطر الفواح، َّل تخرج عن كو 

رة األقدمين األوائل من الشعراء في التعبير عن الجمال األنثوي، مع التنويه بأنَّه لم يذكر جميع الصفات التي تغنوا بها كالشعر سّنة وسي
 . (56)والمشية والسيرة

 الغزل املاجن )الغزل باملذكر، الغزل الشاذ(  - 3
الكبار على مختلف الطبقات اَّلجتماعية والمكانة الثقافية والواجهة    عرفت األندلس هذا اللون من الغزل الشاذ، وقال فيه كثير من الشعراء    

في العلمية، مثل ابن األبار، والمعتمد بن عباد، وابن هبون وغيرهم، إذ لم يكن التغزل بالمذكر )أمرًا معيبًا أو غير مرغوب فيه َّل سيما  
.ويالحظ أنَّ البواعث التي هيأت لظهوره في األندلس (57)الغزل( الوسط األرستقراطي، حيث شارك الشعراء والوجهاء في مثل هذا النوع من

هي تلك البواعث التي ساهمت على ظهوره في المشرق، ولعل من أبرزها انتشار مجالس اللهو والمجون والخمر التي تديرها الجواري الحسان،  
ل المتعة للشعراء الحسيين، فضاًل عن أنَّ حظ هؤَّلء الغلمان  كما يرعاها السقاة من الغلمان المالح الذين يتيحون أكبر قدر من اللذة ووسائ

لقي يستطيعون به أْن يحركوا ذوي القلوب الضعيفة والنفوس الشهوانية لتعبر عن إعجابهم وترتمي تحت أقدامهم تشكو لواعج   من الجمال الخِّ
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ذا النوع من الغزل الشاذ، حيث يقول في إحدى  وشاعرنا ابن عمار كان من الذين ساهموا في النظم في ه  (58) الصد، وعذابات الهجر
 ( 59) نصوصه الغزلية:

ررررررر   رررررررل  رررررر رررررر     ررررررم    بررررم ررررر       رررررر رررررر   رررررل  ررررر رررر     ببررررررررررررر  رررر ررررترررر رررررا 
ررر ررررر  ررررر رررر ررررر     رر رر ررررر    رر ررت ررب  ررررر برر    رر رره ررب     رررر    رررر رررر  رررر    رررر ررررل  رررررا 
ررر رر رررررا   رررررر    َررررررر يررررررر      بررررررررررررر   رر رر ررررر    سرررررررررررل    فررررررر ررررررر  رررررررنرررررررا   ررررررر  رررررررَم 
ررررل     برررررمررررر رررررق   ررررر    ررررر    رررررص    رررررررررررررر َ يررر رررمررر       ررر رررم    ررر ررر ررر ررررر   ررررر  
بررررررترررررر   رررررر رررررر رررررر ررررررا  ررررررنررررررقرررررر   سرررررررررررررر ررررر ررررر     إ        َرررررمز   ررررري  ررررر رررررتررررر  

له  فالغالم المذكور احتل المكانة التي من المفروض أْن تحتلها المرأة في قلب الشاعر، فحباه عاطفته التي توجه عادة إلى المرأة، أو وجه     
حديثًا من المفروض أْن يوجه إليها، فيصف ما في القلب من حرق الجوى، وما يذرفه من عبرات.وفي بعض األحيان نجد الشاعر ابن عمار  

في غزله الغلماني عن العذار واصفًا إّياه ومولعًا به، من ذلك ما نجده متغزًَّل بغالمين من بني جهور، أحدهما عذارة أشقر، والثاني   يتحدث
 (60)عذارة أخضر، فكان يميل بحديثه من ظهر دابته إلى الذي وصف منهما، إذ يقول:

 

رررر   ررر  رررم    ررر رررنررررر يررررر     رررررر رررررر ررررررقررررررتررررررا  ررررررَرررررر      ررررررنرررررر رررررر  َررر ررر    رررٍ     ف 
      رررر        اررررررررر   م     بررررررررر رررر يرررر       ررررنرررر ررررم   رررر رررر رررر   ررررم   ررررزرررررر  رررررل  

برررر    رررررررررررر يرررر         ررررررم       ررررررنررررررم     ررررررررررررررر   رررررر   ر رررر سرررررررررنَرررر     نه    ق  
ق    رررررر رررررر     رررررر رررررر   رررررررررررررر    َ َر     ر ر ررررر يررررر         ررل  ر   ثف  بررررررررررررر  ر رررررا 
بر    رقررررر يررررر    ارررررررررررررنررررر رررررق   ررررر ررررر ررررر ررررر   ررررر رررررزرررررر رررررم   ق ر    ررررررررررم      ف  رر رررررق 

وفي موضع آخر من غزل شاعرنا ابن عمار نجده يركز على جانب آخر المتمثل بخفة حركة الغلمان السقاة، ورشاقة قوامهم الجميل،    
وسحر جمالهم، فهذه الصفات علقت كثيرًا بمخيلة ابن عمار، وما ذلك إَّلَّ دليل واضح على تخيرهم للقيام بهذه المهمة التي تضمن المتعة 

هم في كل ذلك رهن اإلشارة للندامى الذين يمزجون بين مفاتن الغالم وغنجه، وبين أوصاف الخمر ومدى تأثيرها، مستعينين في المجالس، و 
 (61)في ذلك بأوصاف المرأة، ومفاتن الطبيعة الخالبة التي حباها بهم هللا سبحانه وتعالى، حيث يقول:

ا  يبرررررررررررررقررررر    ررررر ررررر     رررررص ررررر  بررررر        ررررر  رررررترررررا  برررررمررررر  ررررر ؤ  يررررر       رررررر ررررر رررررخف  ررررر رررررم  
يررتررنرر ررخف    ررررررترررررص     ررررر رررررم ررررر نف  رررررنررررر     ررررر رررررا    كررررر  ررنصرررررررررررل  ررز  رررررا   صررررررررررر  ررررر  
بمرررصتؤ رل   ررر رررر  سررررررررر سرررررررررل ررررر ررررر  ررررم  ررررم ررررخف    يبررررررررر    رررررل      ررررر يررررم   ررررم  
َررررر رررررر    بررررررررر ر    ر ر  ررررر   ر ررررر  َ    رهصررررررررررم    رر ررمتف   ررقصرررررررررر ررم   رر رر رر ررخف    يررررر  
برررررر  ت رررررررل  برررررر       رررررر  رررررر   ررررررع    رررر رررخف    قيرررررر     رررر ررر       ررررررررررررل   رررقرررنررررر   

َبررررررررررررم   بررررر  رررر  ررررر  ررررَرررر   إ    ررل   رنرَررررر     ر ه رررررررررر رخف      رررر رررر ررررر      ك رررررررررر    ر رٍ  
ررررررع َ  بررررر   ت    بررر    ررر ررر ررررر  ف   ررر ررره رررمتف    يررررر رررررنررررر    ررررر ررررر ررررر   يررر رررم ه    كررررر  ررر رررَرررم 
   سرررررررررررات  رر رر ررررر    ررنررررر    رر رر    رر ررمررنررخف    سرررررررررت    بقرر   صررررررررر    قنرر   صرررررررررل   نقرر 
رررقرر ررررري  بررمرررررصسررررررررررررر   ررررر   رر ررتررنررررر   بررررمبرررررررررررررم   رررر رررر رررر ررررخف    رررنررررر     َرررر      ررررر ارررر ررررري 

وخالصة القول نرى إنَّ شعر ابن عمار في غرض الغزل قد سار في لونين اثنين، ُيضاف إليه المقدمات الغزلية لبعض القصائد المدحية،    
األول: المادي الحسي الذي وجدناه يحفل بالجسد وما حوى، ويسوقه في ذلك الشهوة التي لم يكبح جماحها، فعذَّب نفسه وتعذَّب، والثاني: 

 الشاذ لكنه في غير فحش وَّل إسفاف كبيرين، فهو كلما علَّق قلبه بغلمان حسان الوجوه كأنَّهم الشموس تغزَّل بهم.الماجن 
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في إنَّ الغزل في شعر ابن عمار األندلسي أقرب ما يكون إلى التقليد الذي قيل بحكم اَّلستجابة النفسية التي كان يحسها، أو التناغم العاط    
بن عمار سار في غزله على خطى من سبقوه من الشعراء الجاهليين؛ ألنَّه كان يرى أنَّ النموذج المشرقي عامة، والجاهلي  الذي كان يجيده، فا

 خاصة هو األمثل الذي يحتذى به وُينسج على منواله. 
 املبحث الثاني الدراسة الفنية

إنَّ الحديث عن العناصر الفنية للنص الشعري َّل يكتمل إَّلَّ بدراسة الجوانب الموضوعية، وهذه الجوانب ليست منفصلة عن العناصر       
لشاعر  الفنية، وإنَّما مرتبطة بها كل اَّلرتباط؛ ألنَّ اَّلستعانة باألساليب المختلفة داخل بنية النص الشعري، وتوظيفها بطريقة حسنة تمكن ا 

ن إيصال األفكار للمتلقي، والتجربة الفنية كل متكامل َّل يمكن فصل عناصرها وأجزائها عن بعضها البعض، فالموسيقى الشعرية جزء َّل  م
يتجزأ من التجربة الشعرية للشاعر، وكذلك الحال بالنسبة للغة التي هي مستودع لخيال الشاعر وموسيقاه، فضاًل عن أنَّ الصور الشعرية 

جأ إليها الشاعر لتجسيد التجربة التي يعيشها، فكل عنصر من هذه العناصر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسائر العناصر المكونة لتجربة  هي وسيلة يل
الشاعر ابن عمار الشعرية في معالجته لغرض الغزل في نصوصه الشعرية، والتي َّل يمكن أْن تتحقق قيمتها غال باتحاد أجزائها، وتآلف  

 وتوافق عناصرها. 
ُتعد اللغة عنصرًا أساسيًا في العملية اإلبداعية؛ ألنَّ تحليل الخطاب َّل يتم إَّلَّ بواسطة اللغة التي تتميز باأللفاظ ومشتقاتها       ني   –  1

وتراكيبها وأساليبها، وبها يتمكن الباحث من الدخول إلى عالم النص من جهة، وعالم الشاعر الداخلي من جهة أخرى، واللغة هي األصل  
يكون   لذي يعتمد عليه الشاعر في إبداعه، ووسيلته للتعبير عن أفكاره ومشاعره، لمحاولة التأثير بالتجارب التي يعيشها، لذلك يتعين عليه أنْ ا

دًا جديدة  ملمًّا بقواعدها وطاقاتها التعبيرية، مدركًا لما تنطوي عليه من أسرار المعاني، ليتمكن من تطويعها كيفما شاء، وليكسبها معاٍن وأبعا
يعبر   تفوق المعجم العادي؛ ألنَّه  يسقيها من تجربته الخاصة لتكون بذلك عالقة التأثر والتأثير، والشاعر حينما ينظم نصوصه الشعرية إنَّما

 عن حالة من حاَّلت نفسه، أو عن موقف معين يمثله، فيحمل المتلقي على تبعه إذا كانت التجربة موضوعية ونابعة عن عميق إحساس، 
الكالم  وعظيم شعور، بل وَّل يتأتَّى له ذلك إَّلَّ إذا أحسن اختياره أداة نقل مشاعره وأفكاره التي يعبر عنها بــ )األسلوب( الذي )هو فن من  

. تهتم النصوص الشعرية بتوظيف األساليب المتنوعة  (62)يكون قصصًا أو حوارًا، أو تشبيهًا، أو مجازًا، أو كناية، تقريرًا أو حكمًا وأمثاًَّل(
اء والجمال  من أجل إيصال األفكار والمعاني بطريقة جميلة تعتمد الرِّّقة أحيانًا، والوضوح أحيانًا أخرى، لذلك تبدو اللغة في الشعر غنية باإليح

لشعر العربي، إذا استعان بها ابن عمار استعانة واضحة  على مستوى التراكيب والكلمات، وألجل هذا شكلت الّرقة والوضوح إحدى جماليات ا
في سياق الكالم وأداء المعنى. فالوضوح صفة أساسية من صفات األسلوب لقصد اإلفهام، لذا وجب على البليغ أْن يكون في كالمه واضحًا  

ُيقال؟ جوابًا لمن قال له: لَِّم َّل تقول ما ُيفهم؟ فإذا بدا    ُمفهمًا للمتلقي، وهذا الرأي بمثابة الرد على مقولة أبي تمام الشهيرة )ولم َّل ُيفهم ما
ه الطعن على ُمنشئه، وُرمي إمَّا بعدم فهمه ما ُيقال، وإمَّا بعجزه عن التعبير عمَّا ُيفهم( .فجودة األسلوب (63)األسلوب بعد ذلك غامضًا توجَّ

أداء معناه، كما َّل يستطيع المتكلم اإلفهام إَّلَّ إذا كان عارفًا بما   إذًا تكمن في وضوحه؛ ألنَّ الكالم الذي َّل ُيؤدى في وضوح َّل يضمن
أمَّا فيما يخص رقة األسلوب ودماثته يرى القاضي الجرجاني انه مطلبًا جماليًا في الشعر أيضًا، وهو عنده ما كان وسطًا بين    (64)يقول

للمحدث هذا اَّلختيار، وأبعثه على الطبع، وأحسن له التسهيل، فال   الغريب الوحشي، وبين الساقط السوقي، إذ يقول: )ومتى سمعتني أختار
ي،  يظنَّنَّ أني أريد بالسمح السهل الضعيف الركيك، وَّل باللطيف الرشيق الخنث المؤنث، بل أريد النمط األوسط، ما ارتفع عن الساقط السوق

 ) األسلوب فال بد من الطبع المهذب )الذي صقله األدب وشحذته  .وحتى يتحقق ما رآه الجرجاني، ويجمل  (65) والخط عن البدويِّّ الوحشيِّّ
.عاش ابن عمار في البيئة الحضرية المترفة،  (66) الرواية، وجلته الفطنة، وأيهم الفصل بين بين الرديء والجيد، وتصور أمثلة الحسن والقبيح(

ورة كبيرة أْن تتحضر لغته، وأْن تعكس ذوق العصر  وتطورت أساليب حياته بتطور الحياة اَّلجتماعية وتحضرها، فكان من الطبيعي وبص
تلج  وحضارته، فصاغ أشعاره في اللغة البسيطة واأللفاظ الواضحة، مبتعدًا عن اَّللفاظ المعجمية القديمة، فمالت لغته إلى الرقة والسالسة، ل

 (67) جده يعتمد على الوضوح في عزله قائاًل:في إسماع المتلقين بكل هدوء وعذوبة.نظم ابن عمار شعره الغزلي وخصه بهذه السمة، حيث ن
رررر رررل   ررر رررَررر   ررررقررر ررررر   بررررر  ررر رررٍ    ررر ررررر ه    بررر ررر رررل  ررر ررررر     كررر ررررر     ررررر    ررر ررر  
   اررررررررررررر    ر ررررر   رنر    ر ر ررررر    رم  ه           رررر    َرررر     ق ررررررررر رررر    ررررررررر ررررا

 (68)إلى أْن يقول:
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رررررر ررررر ررررر ررررري      ررررر رر ررررري   رر ررررر     ر    ررررررررر ررررر ه     ررررر ررررر  ررررر ررررري    ررررر ررررر     ررررر  
ٍ     صرررررررررررررل   ررررر رررررر     ررررر ررررر ررررر ه     َررررررررررررر قص    ر رر رررررق  ر ررتررررر    ر رررررق   ر       رررررف

رصررررررررر رررر ه     إ    رر ررمن  رر رر    هَررررررررررر رررررقه   رر   كررررر  سرررررررررَ    ق       بررررص     ررررقه 
م َز  رررررررر     ررررررررَرررررررر رررررررر ه    كبررررررررررر      ررر      تررر   َررررررررر  ررري  ررر  ررر           ررررررررف

نالحظ أنَّ األلفاظ )الفالة، ردف، انهال، الكثيب، فاتكة، األلحاظ، عليلة، ناعمة، األعطاف قضيب، هالل، غصن، ندى، لهيب( كلها       
،  ألفاظ واضحة َّل تحتاج إلى استخدام المعجم لبيان معانيها ألنَّها سهلة، يفهمها من يسمعها؛ كون لغة الغزل منذ القديم تتميز بالسهولة

ألفاظها أرق وأوضح من ألوان التعبير األخرى، إذا َّل يحتاج الشاعر إلى إتقان لغة ا وإجهاد عقل، كون شعر الغزل بما يعرف عنه    فكانت
 (69) من أحاسيس مرهفة يخاطب الوجدان اإلنساني والمشاعر العامة لكل الناس، إذ نجد ابن عمار يقول في نص غزلي آخر: 

يرررم ررر   رررنرررم بررررررررررررراف   ررر ررر ررر  رررل   ررررر  ف ببرررررررررر سررررررررررررر     اررررررررررررر      ف   رر برررررررررر   
ق ررر   رررم ررررر  ررررر    صررررررررررررنررر  ق ررر   رررنرررر    ررر اررررررررررررر َررر       رررررررررررر رررم     رررٍ رررَررررر  

، قرطاها، خاللها، الوشاح( أكثر سهولة إذ أنَّ الشاعر يخاطب سلطان الحب، ويحاور ويحاكي نجد المفردات )ينو، نرجسه، سوسان     
قلب العشاق والمتيمين، فيلجأ إلى تزويق لغته والبحث عن األلفاظ والمفردات الواضحة السلسة السهلة، التي تعينه على تماسك نصوصه  

في التعامل مع اللغة باعتبارها األداة األولى في صياغة التجربة، أو باألحرى العمل  وتوحيد معانيها. لقد كان ابن عمار موفقًا كل التوفيق  
، إذ كانت اللغة دعامته القوية وركيزته األساسية في العملية (70) اإلبداعي بالكيفية التي تجعلها )ذات أهمية غير عادية في دراسة الشعر(

 ما يجعلها كفيلة بأداء المعنى وتوصيل الفكرة بطريقة مميزة. التبليغية، حيث نجح في أْن يلبسها من مواقفه ورؤاه 
   ص        م ي  – 2

هي عبارة عن وسيلة    – كما يحلو للبعض أْن يسميها    –الصورة الشعرية أو الصورة األدبية أو ما تسمى الصورة الفنية أو التصوير الفني     
عمله الفني، والصورة الشعرية مكون هام داخل البناء الشعري، بحيث يتم من    فنية يوظفها الشاعر من أجل أداء وظيفة معينة أو فكرة ضمن

خاللها تجسيد المعنى وتوضيحه وتقديمه بالكيفية التي تضفي عليه جانبًا من الخصوصية والتأثير، وهذا ما أكد عليه جابر عصفور في  
َّللة، تنحصر أهميتها فيما تحدثه من معنى من المعاني من قوله: )الصورة الفنية طريقة خاصة من طرق التعبير، أو وجه من أوجه الد

وتأثير( عرفه  (71)خصوصية  كما  القدماء  ذلك  عرف  حيث  عامة،  بصفة  العربية  القصيدة  مالمح  أبرز  الشعرية  الصورة  كانت  وبهذا   ،
واختلفت اآلراء فيما يتعلق بماهية الصورة،   المحدثون، وإْن اختلفت المصطلحات وتطورت المفاهيم.وَّل يفوتنا القول أنَّه مهما تعددت المفاهيم

في تشكيل النص الشعري؛ ألنَّه  تصوير بالدرجة األولى، والشاعر َّل   –باإلضافة إلى عناصر أخرى مهمة    –فإنَّها العنصر األساسي  
بالمضمون في سياق بياني خاص وحقيقي يتعامل إَّلَّ بالصورة في رؤيته وصياغته، أو إنَّها تلك التركيبة اللغوية المتحققة من امتزاج الشكل 

م الشاعر بها فكرته، مصورًا  (72) معبِّّر عن جانب من جوانب التجربة الشعرية . وعمومًا إنَّ الصورة الشعرية هي تجربة في صيغة لفظية يقدِّّ
شحناتها العاطفية، وإيحاءاتها النفسية، ممَّا تجربته بحرية اَّلنطالق، وعفوية اَّلنسجام الخيالي والعاطفي، مستعينًا بها لتترك أثرًا في المتلقي ب

يبعث على المتعة واإلحساس بالجمال. لقد اهتم الشعراء األندلسيون كثيرًا بالتصوير في أشعارهم، وبالغ بعضه في حشد العديد من الصور  
ين أشعارهم، حيث ُتضفي الصورة في القصيدة الواحدة بشكل يلفت األنظار، ولعل السبب في ذلك حبهم للتصوير الشعري، وتعميق مضام

مدتهم عليها بعدًا فنيًا وعمقًا ذهنيًا، وتثيرها بمختلف األلوان واألشكال، وقد تنوعت المؤثرات التي حرَّكت عملية الصورة عند الشعراء، وأ
قات بين ما يمتلكونه من مكتسبات بمفردات صورهم، فكانت تلك المؤثرات ينابيع فجَّرت في أشعارهم مساحات ثريَّة من التصوير، فأقاموا عال

ب في ذاكرتهم ومقروؤياتهم من إنتاج اآلخرين لخلق وابتكار الصور المالءمة لشعورهم، والمنسجمة معهم.   فنية، وما ترسَّ
 (73) متقف الطبيعة في طليعة أبرز مصادر الصور الشعرية عند الشاعر األندلسي عمومًا، ابن عمار خصوصًا، حيث وجد فيها من قدي      

ء وتغريد  مرتعًا لخياله، ومقياًل ألفكاره، وكانت إلهام من استلهمها، تنشيه وتطربه باهتزار إزهارها، وانسياب مياه جداولها، وهدوء ظلها، وغنا
متعبة القلقة،  طيورها، فيجود بالصورة الرائعة، ويسخو باللوحة البارعة، كما وجد فيها تربة خصبة لنمو العواطف اإلنسانية، وواحة للنفوس ال

وكانت )الطبيعة بكل ما تنطوي عليه من أشياء وجزئيات وظواهر هي المصدر األساسي إلمداد الشاعر بمكونات الصورة، ولكنه َّل ينقلها 
الجدل( إنَّه يدخل معها في  الموضوعية،  ن(74) إلينا في تكوينها وعالقاتها  الخالبة  الطبيعة األندلسية  الجمال في  فس . لقد ملكت معاني 
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الشاعر ابن عمار، وأيقظت قريحته وغذتها، فاستلهم مظاهرها الطبيعية، وكانت في أشعاره مصدرًا واصفًا، وموضوعًا موصوفًا، فاستعان 
بمفرداتها وتراكيبها ومظاهرها في تكوين الصورة الشعرية المعبرة، وكان للغزل حضور في تجسيد الصورة المستقاة من الطبيعة، ومنها وصف  

 ( 75) )نعم المحل(*، حيث نجده يأتي بعناصر الطبيعة المختلفة ليصف معشوقته، إذ يقول:لقائه 
رررررررع ررررررتررررررَرررررر   ررررررَرررررر    ق رررررر   رررررر رررررر رررررر  ف     رررررر برررررررررررررر   إ        ررررررَررررررز رررررر   ررررررم  
ررررررررررررر   َررررررررر ر   ر رنرنررررر  ررررررنررررر  ف    رر ر ررررر    رَرررررع    رَ  فررررر رررررا  نررررر    تررررر رررررع     رررررره   رررررره
يرررنررررر  َررر رررل   رررررر   ررر   بررررر    ررر ررر ررر   برررررترررررم  ف    رررررر   ررررررقررررر رررررتررررر       رررررقررررر   رررررم رررررر  

رررررررر   ز    ررررررر ررررررر  ررررررريؤ       ص     ررررر ررررر ررررر   رررررنررررر رررررم       رررررقررررر  ف     رررررررر ررررررر ه 
يرررمرررل  قص    رررترررقررر رررنررررر   ررر   رررررررل  ررررررعيررررررع  رررررر رررررر  ف     ررر رررررقت   رررم  ررر ررررر ه    بررررررص رررررر  ه   رررررر   
اررررررررررررر   ررررر    برررر       ررررر    ررررر ررررنررررر  ف    رررررتررررنررررز ررررر      كرررررصت   رررر ررررترررر    ررررر يررررم ررررر  
برررر   نرررررق       ررر  ررررررررررررر   ررر ررر ررر رررمررر     ررر ررر ررررر كررر     َمررررق   نصررررررررر     رررر  ت  ررررت    

يررررر     ررررررررررررري   ررررررنررررر ررررر  ف    رررررر ررررر ررررر       ررررر رررررز ررررر   ق ررررر   يررررر      َرررررتررررر   رررررر   
هنا تتجسد براعة ابن عمار ومهارته في المزج بين وصف الطبيعة ووصف الحبيبة، بل أنَّه استلهم مفردات الطبيعة في وصفه لها،      

وحقق المالئمة فأتي بالروض للخد،   وأتى بالغصن للقد، وجاءت تعبيراته بما تحمل من صور شعرية بديعة رائعة، حيث حرص على أْن  
احرة مشاعره، وأْن تتوحد معه من خالل مشاركة وجدانية تجعل الصور أكثر حيوية، وأكثر جماًَّل وتدفقًا.وبهذا نجد أنَّ  تشاركه الطبيعة الس

الطبيعة قد ساهمت بمظاهرها المختلفة في تشكيل صور الشاعر ابن عمار، وكانت نبعًا ثريًا لصوره، واستطاع بما لديه من موهبة وطبيعة 
 ة بوح يكشف فيها عن جوهر إحساسه ومشاعره. شعرية أْن يجعل منها ساح

َّل شكَّ أنَّ موسيقى الشعر بكل ما يردفها ويحققها من حيل نغمية تؤثر تأثيرًا فعَّاًَّل في بلورة التشكيل الجمالي للنص        س ق      م ي  –  3
ن مختزنات الحالة الشعورية، ويكون محببًا  الشعري، إذ تتضافر األصوات اللغوية وفق نظام خاص في النسق النصي لتحدث إيقاعًا يعبر ع

بتوقيعات  إلى النفس اإلنسانية التي تميل إلى كل ما يثير فيها اإلحساس  المرهف، ويدغدغ فيها أوتار الشفافية، وهذا كله َّل يتأّتى لشعر إَّلَّ  
.إنَّ دراسة  (76) لشعري، وأنظمة تشكيل القوافيموسيقية مترابطة، ووحدات في النظم تشد من أزر المعاني، وذلك من خالل ما يسمى بالوزن ا

البناء الصوتي في شعر ابن عمار األندلسي يقوم على األسس الصوتية الخارجية المتمثلة في الوزن، وما يستعمله من بحور شعرية تناسب  
والمقيد، وبعض المظاهر اإليقاعية الداخلية يشعر المقام الذي قيل فيه النص الشعري، والقافية وما فيها من تنوع في استعمال المطلق منها 

بها المتلقي من خالل انسجام بعض األلفاظ والعبارات وحسن التقسيم والترتيب فيها، وما تحدثه بعض الحروف من إيقاعات صوتية تساهم  
ثل ببيان الشكل الخارجي للقصيدة إنَّ الحديث عن الموسيقى الداخلية يتم  (77)في إثراء هذه الموسيقى حسب توظيفها في النص الشعري 

 المؤلفة من األوزان الشعرية المعروفة القائم على بحور الشعر العربي المختلفة البسيطة والمركبة، وكذلك القافية التي تتكون من أصوات 
 يقاع علما العروض والقافية.معينة تتكرر في أواخر األبيات الشعرية، ممَّا يشكل لنا إيقاعًا خاصًا ومميزًا لكل قصيدة، ويحكم هذا اإل

األوزان الشعرية )البحور(:للوزن الشعري أثره اإليقاعي كونه موجة متزامنة ممتدة في القصيدة العربية منذ القديم، حيث كان )من أعظم    – 1
نهج سيرة أسالفه    .والشاعر ابن عمار نهج في أوزان شعره الغزلي خصوصًا، وبقية األغراض عموماً (78) أركان الشعر، وأَّله خصوصية(

 من الشعراء العرب القدامى مشارقة وأندلسيين، فهو نظم قصائده الغزلية على بعض بحور الخليل، على أنَّ هناك تفاوت في نسبة اَّلستعمال،
مجرد حلية    مراعيًا في ذلك شروطًا )يتعلق بعضها بعملية التلقي، ويتعلق بعضها بالموضوع الذي يكتب فيه، فالوزن في تقدير النقاد ليس

. إنَّ البحث عن األوزان التي استعملها ابن عمار في نصوصه الغزلية (79) يتزين بها الشعر، بل هو عنصر جوهري في عملية التلقي(
تقودنا إلى أنَّ البحر الكامل يقع في المرتبة األولى من حيث استعماله في نظم النصوص الغزلية، وهذا الحال هو نفسه في مجمل ديوانه،  

اختبار   ا المراتب المتبقية فنجد البحور التالية وهي: الطويل، والوافر، والمتقارب، بنسب متقاربة تمامًا من حيث اَّلستعمال في النظم، إنَّ أمَّ 
ثالث ؛ ألنَّه  يقوم على تفعيلة واحدة هي )متفاعلن( مكررة  (80) البحر الكامل ليكون في المرتبة األولى يعود إلى كونه من البحور الصافية

 بمعنى اَّلستقامة في القول والمعنى. (81) مرات في كل شطر من شطري البيت الشعري، كذلك ألنَّه  يمتاز بالجزالة وحسن اَّلطراد
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تعد القافية من األركان األساسية في بنية الشعر العربي، إذ هي عبارة عن وحدة صوتية مطردة إطرادًا منظمًا في نهاية األبيات،     ق ف ي  –  2
لكأنَّها فواصل موسيقية متوقعة لسامع الشعر العربي بين فترات زمنية منتظمة، وتعد من أهم أجزاء اإليقاع التي تتحكم في ضبطه  حتى  

في   الوزن  )شريكة  عدُّوها  النقَّاد  قدامى  أنَّ  حتى  القصيدة،  في  النغمي  والتناسب  الصوتي  اَّلنسجام  إحداث  على  الوزن  وتساعد  واتزانه، 
.وعرفت القافية قديمًا عن العرب تعريفات عدة، لعل أهما ما جاء به الخليل ابن أحمد الفراهيدي ونصه )القافية (82) ر(اَّلختصاص بالشع

، أو ما يعرف في أحد التعاريف األخرى (83) من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي قبل الساكن(
لعتنا للنصوص الغزلية للشاعر ابن عمار نجد أنَّ حرف الروي يختلف من نص آلخر، بمعنى لم  . من خالل مطا(84) باسم حرف الروي 

نجد الشاعر في قصائده الغزلية ومقطعاته استعمل حرف أكثر من مرة واحدة فقط، والحروف المستعملة هي حسب الترتيب الهجائي )الباء،  
. أمَّا فيما يتعلق بالقافية المطلقة والمقيدة، فإنَّنا وجدنا ابن عمار كان يميل كثيرًا (85) اء(والحاء، والدال، والراء، والسين، والفاء، والكاف، والي

إلى استعمال القوافي المطلقة دون المقيدة وبمختلف الحركات من الضم إلى الفتح والى الكسر.من خالل ما ذكرناه عن الموسيقى الشعرية 
مار كان بارعًا كل البراعة في استعمال البحور والقوافي التي من خاللها استطاع أْن يجيد المتمثلة باألوزان والقوافي نجد أنَّ الشاعر ابن ع

 كل الجودة في عزف سمفونية رائعة وهو يتغزل بمن يهوى ويعشق.
 اخلامتة

ألندلسي، َّل بد لنا  ونحن نقف عند ختام حثنا عن شخصية أندلسية أثارت الكثير من األقاويل حولها، إَّلَّ وهو الشاعر محمد بن عمار ا    
 من وقفة سريعة مستعرضين أهم النتائج التي توصل إليها البحث:

أنَّه كان من عائلة فقيرة مغمورة غير معروفة في األوساط األندلسية الراقية، إضافة إلى قلة المعلومات    –   1 ُتبيِّّن  حياة ونشأة ابن عمار 
 المتوافرة عن عائلته. 

سية بين مد وجزر، فتارة نجده في أدنى مرتبة، وتارة أخرى في أعلى منزلة، حتى انتهت حياته نهاية مأساوية مرَّت حياة ابن عمار السيا  –  2
 على يد صديق األمس المقرَّب وعدو اليوم اللدود الشاعر الملك المعتمد بن عباد.

ور ثالثة، أحدها المقدمات الغزلية للقصائد  تطرَّق ابن عمار إلى الغزل بموضوعاته المعهودة في الشعر القديم، وقد تركزت في محا  –  3
 المدحية، وثانيهما الغزل المادي، وثالثهما الغزل الماجن.

 برز الشاعر ابن عمار مقلدًا للقدامى في طريقة عالجه لموضوعات شعره الغزلي.  – 4
 سبقه من فحول الشعر العربي.كانت أشعاره غنية باأللفاظ التي تتراوح بين الوضوح والرقة، محاكيًا في ذلك من  – 5
 استعمل بحور الخليل المعروفة، وتمركز استعماله لها في أربعة بحور، ساهمت في إبراز مهارته الشعرية.  – 6
وردت القافية بنوعيها في شعر ابن عمار، المقيدة والمطلقة، ومال نحو القافية المطلقة، ورآها أكثر مالئمة لروح النص وعرض ألفكاره    –  7

 حيث موافقة رويها لحركات الفتح والكسر والضم من القافية المقيدة. من 
وفي نهاية المطاف نقول أنَّ البحث في التراث الشعري األندلسي ممتع على صعوبته، ونرجو أْن نكون قد أعطينا صورة وافية وكافية      

 عن شاعر له شأن في األدب األندلسي وهو ابن عمار األندلسي. 
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