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 دلالات الواقع والحلم في الشعر الأندلسي

ياد إسماعي     محمود شاكر ساجت أ.م.د.                            ليـــل هلال عــإ
بية الأنبار              ية العامة لتر بية للعلوم الإنسانية                      المدير  نبارأجامعة ال-كلية التر
  2018 / 12 / 2النشـــر:                                            1/11/2017استلـم:                    

 :الملخص
يقوم هذا البحث على دراسة ملامح دلالات الحلم والواقع  في الشعر الأندلسي، ومحاولة تبيين صورهما، 

ن توظيفهما عند الشعراء الأندلسيين في قصائدهم واشعارهم،  وما يُحَم ِّلُونَهُ من لواعج قلوبهم ويبثونه موكيفية 
همومهم، وخلص إلى أن الشعراء في العصر الأندلسي أجادوا في استخدام الطيف وتوظيفه في التعبير عن 

طاعوا ددة في توظيفه، واستأحوالهم النفسية والاجتماعية والعاطفية، كما ظهرت عندهم دلالات متع
بوساطته خلق واقع خصب جديد يلوذون به، وكان هذا الواقع الجديد الذي يلجأون إليه يضاد  واقع اللوعة 

 والحرمان الذي يعيشونه في نهارهم.

Abstract : 

This study investigates the features of the spectrum in Andalusian poetry, attempts 

to identify its image, how it is employed by the Andalusian poets in their poems and 

poems, and what they carry of their hearts' evils and their concerns. He concluded 

that the poets of the Andalusian era used the use of the spectrum to express their 

condition Psychological, social and emotional, as they have multiple indications in 

employment, and were able to create a new fertile reality to escape it, and this new 

reality they resort to counter the reality of the curse and deprivation that they live in 

their day. 
 
 دلالات الواقع: -1

كما هو معروف لم تكن حضارة الأندلس بسيطة التركيب في مجتمعاتها، إنما كانت تتألف من عناصر      
إسلامي متعددة ومتباينة أشد التباين في الوقت نفسه في أصولها وعاداتها فقد ضم  المجتمع الأندلسي بعد الفتح ال

تراث متباعد، زة، وتقسيمات متباينة، وأجناساً من البشر ذوي عقائد عديدة، وعادات مختلفة، وخصائص ممي
بر، واليهود والموالي والمماليك، هذا إلى جانب السكان الأصليين) (. 1منهم العرب الوافدون من المشرق والبر

ً من مظاهر القوة لتلك الحضارة وثرائها وعمقها،  وكان هذا التباين والتعدد في وقت من الأوقات مظهرا
فتن للضعف، وأسباب التدهور، والاضمحلال، هو الواقع السياسي المضطرب بالول كنه في الوقت نفسه بذورٌ 

والحروب والقلاقل والفوضى والتفكك، فضلاً عن الواقع الاجتماعي والطبيعة التي فرضت سلطانها على 
 (.2الشاعر وتكوين شخصيته المميزة)
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لتمعن ووصف جمال طبيعة فقد انعكست هذه الأوضاع على الأدب عموماً، والميل إلى شيء من ا    
الأندلس وفخامة عمرانها، وكل ما فيها من مباهج ومفاتن، ولأن الفنان أسير الواقع يتميز بطابع التكيف مع 
البيئة وعواملها، ومدى الأثر الذي تتركه هذه الحياة في الشاعر العربي والذي اتصف بكونه رقيق الإحساس، 

ارته فإن الفن انعكاس للحياة والمجتمع وصورة عنها والفرد هو نتاج حضوواسع الخيال وزاخراً بالصور الجميلة، 
 (.3وجزء حي من جماعته، ولا يمكن فهمه إلا بالنسبة إليها)

أوجد  نهإقع المحيط، إذ تبعاً لتطور الوا وإذا تتبعنا الشعر الأندلسي منذ نشأته في الأندلس، نجد أنه قد تطور  
ية جديدة ظهرت نتيجة ً شعر لمتطلبات العصور وهي دلالات للواقع، ومن هذه الدلالات وصف  فنونا

الطبيعة، والحنين إلى الأوطان، وشعر الاستصراخ، فضلاً عن الفنون الأخرى، فكان الشعر سجلاً حافلاً في 
ير النكبات التي حلت بالمجتمع الأندلسي) للنكبات وحالات  الأندلسي صدى(. ولم يكن الأدب 4تصو

ول كنه أيضاً كان صورة لحركة التقدم والانتصارات والإشادة بجهود الأمراء في مواقف التراجع فحسب، 
متعددة من أبرزها المد الجهادي الذي طغى في عهد المرابطين، والتضحيات التي تبذل في المعارك، إلا أن 

 (.5هذا النوع من الشعر قد اختلط بالمدح على مستوى عاٍل من الاختلاط)
ذا وقد لسيون في الحنين إلى الديار، إذ تظهر العاطفة النبيلة العميقة في النفس الإنسانية، فهوقد أبدع الاند  

يه من زينة، وقصور وحدائق ومجالس الشراب والسمر والغناء  برعوا في وصف الأبنية الفخمة وما تحتو
 (، إذ قال: 6والرقص، مثال ذلك نجده عند الشاعر المشهور ابن السيد البطليوسي)

                    ُ  يا رب َّ ليٍل هتكُت حجَابه
ادةٍ كالـكواكب               بمُدامةٍ وق َّ

 يسعى بها أحوى الجُفُون  كأن  ها              
 من خده ورضاب  فيه  الأشنب                              

               ُ بَه  بدران: بدرٌ قد أمنُت غرو
 (7)يسعى ببدٍر جانحٍ للمغرب                                 

ياح وصفاء الجو والفكاهة والمساكن،   كما وصفوا التنزه بالليل في ضوء القمر، والأشجار وغصونها، والر
والحمامات والنوافير والحدائق. ووصفوا الغلمان والخدم وآلات الطرب وغيرها. وكان لحياة اللهو والمجون أهمية 

ت ي شغلته المرأة في الأدب الأندلسي فقد وصفها الشعراء بأحسن الصفافي واقعها، فضلاً عن الح يز الذ
بما كان لها من حضور في القصور والحدائق والمجالس، فهي سبب سعادتهم، كما كانت تقوم بالترفيه من 
شعر وعزف وغناء، وما لبث بعضهن أن صرنَ أمهات أولاد أنج بنَ بعض الخلفاء، وتسلطن على الحكم، 

 (.8اري واقع عربي في الاندلس، ولم يقتصر على الحكم وحسب، وإنما تعداه إلى عامة الشعب)فاقتناء الجو
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ية اسمها )جيجان( سمعها تغني بقرطبة، فهام بها  ه (284( )ت9إذ نجد لسعيد بن جودي) شعراً في جار
يلاً، يقول:   دهراً طو

 سمعي أبى أن يكون الر وح في بدني             
 فاعتاض قلبيَ م نهُ لوعةَ الحزَن                                  

رها                أْعطيُت جيجان روحي عن تذك َّ
 هذا ولم أرها يوماً ولم ترني                                  

 كأنني واسمها والدمع منسكبٌ               
 (10وثن )من مقلتي راهب صل َّى إلى                              

فالشاعر الأندلسي ذو حس مرهف، يصور كل ما تقع عليه عينه في واقعه أجمل تصوير، وللشاعر نفسه    
ِّلْت إليه من قرطبة، فخلا بها وأعرضت عنه ورمت بطرفها إلى الأرض خجلاً، فأنشد:  ية حُم  في جار

 أمائلة الألحاظ عن ي إلى الأرض               
؟                         أهذا الذي تُبدين ويحك من بَغْض 

               ُ  فإن كان بغضاً لست ـ والل   ه ـ أهله
                   (  (11ووجهي بذاك اللحظ  أولى من الأرض 

وفي مرحلة مبكرة في الأندلس نجد ملامح تذمر من الواقع، ول كن أي واقع؟ إنه واقع شاعر وأديب قد    
 فصار يعاني من عاهتي العمى والخرس. إنه أبو المخشي، الذي وصف لنا حاله فيسُملت عيناه، وقطع لسانه، 

 مشهد رهيب بعدما كان مبصراً، كدلالة من دلالات الواقع، يقول: 
 خضعْت أم بناتي للعدى                    

 إذ قضى الل   ه بأمر فمضى                             
ماورأت أعمى                       ضريراً إن َّ

 مشيه في الأرض لمس بالعصا                      
 فبكْت وجداً وقالت قولة                    

 وهي حر ى بلغت من ي المدى                               
 ففؤادي قرح من قولها                    

 (12ما من الأدواء داء كالعمى)                     
ً للمرح والسرور، 13ابن عمار)ول     ( ثلاثة أبيات وصف فيها قصر الدمشق في قرطبة، حين كان ميدانا

 واصفاً فيه الشذى والعنبر والمسك، يقول: 
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 كل قصر بعد الدمشق يذم                      
 فيه طاَب الجنى وفاح المشم                                        

ٌ ــــــمنظرٌ رائٌق وماءٌ نمي                      ر
 وثرى عاطرٌ وقصرٌ أشم                                           

 بت   فيه والليُل والفجرُ عندي                    
                                  (  (14عنبرٌ أشهٌب ومسٌك أحم  

تصور ظلاً لها، لا يكاد ينفك عنها، ويمكن أن ن وكذلك عاش الشعر في الأندلس مع الحياة السياسية)غدا   
هذه الحياة السياسية في ألوان مختلفة: فهي صراع خارجي في صورة غزوات مستمرة ومرابطة وجهاد في 
الثغور، وهي صراع داخلي يتمثل في الفتن والثورات التي يحاول أصحابها بها الانشقاق عن طاعة قرطبة، وهي 

و المختلفة على أساس العصبية، وهي إلى ذلك كله معارضة أو نقد للحكم القائم أ أيضاً معارك بين العناصر
ه ( واقع الناس في الفتنة وما حل 426(. إذ نقل ابن شهيد )ت 15محاولة للتآمر في سبيل غايات فردية()

تلك ال كوارث كما يذكر الشعراء (. 16في قرطبة من خراب، بعد زوال صرح بني أمية، راثياً قرطبة وأهلها)
والنوازل التي حلت بأهل الأندلس، بعد تفرقهم، فهذا ابن العسال، يندب الأندلس ودلالات الواقع الذي 
يراه مقبلاً عليهم بعد حادثة سقوط طليطلة في يد النصارى، فحركت هذه الحادثة مشاعر الشاعر لاستنهاض 

 الهمم وتغيير حالهم، وإلا فالخطر محدق بهم، يقول: 
                  ُ كم  يا أهل أندلس حث وا مطي َّ

 قام بها إلا من الغلط  ــــفما الم                            
 الثوُب ينسُل من أطرافه  وأرى               

                    (  ( 17ثوَب الجزيرة  منسولاً من الوسط 
ي سجنه ن، بعدما تغيرت به الأحوال وهو فويسجل المعتمد بن عباد، في قصيدة له ملامح واقعه الحزي   

ر (، حين دخلت عليه بناته في يوم عيد ليسلمن عليه فرآهن َّ في حالة سيئة تبدو عليهن ملامح الفق18بأغمات)
ع هذا المنظر قلبه، حتى جعل من هذه الحادثة دلالةٍ لذم الواقع الذي يعيشه، يقول:   والجوع، فصد َّ

 مضى كنَت بالأعياد مسرورافيما                     
 فساءك العيدُ في أغمات مأُسورا                               

                     ً  ترى بناتك في الاطمار جائعة
 يَغزلَن للناس، لا يملـكن قطميرا                              

                     ً  برزنَ نحوك للتسليم خاشعة
 أبصارهن حسيرات مكاسيرا                                 
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                    ٌ  يطأن في الطين، والأقدامُ حافية
 ( 19كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا )                             

   
يلجأ ابن الأبار القضاعي )ت اع له (، إلى شعر الاستصراخ من أجل إنقاذ ما تبقى من المدن والق658و

يق نجدة زعماء وأمراء المدن  المهددة بالزوال، دلالة على الضعف والانهزام، محاولاً التغيير وطامحاً له عن طر
 الاخرى، يقول: 
 أدرك بخيلَك خيل  الل   ه  أندلسُا                      

 إن السبيَل إلى منجاتها دَرَسا                                
                                    ***                      *** 

                      ً  يا للجزيرة أضحى أهلها جزرا
ها تعسَا                                  للحادثات  وأمسى جَد  

 وفي بلنسيةٍ منها وقرطبةٍ                     
 (20الن فسا)ما ينسُف الن فس أو ما ينزف                    

وفي القرن السابع الهجري، حين ضاقت الأرض على ساكني الأندلس، انحسرت حدود ممل كة غرناطة     
وسقطت عشرات المدن والقرى والقلاع، المحيطة يرتفع صوت أبي البقاء الرندي عالياً، ليصف المشهد 

 يهم، يقول: يير الذي طرأ علالمأساوي الذي يعيشه المجتمع الأندلسي، حين يصف واقع الناس وهذا التغ
 بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم                   

 واليوم هم في بلاد الـكفر عُبدان                            
 فلو تراهم حيارى لا دليل لهم                  

ل ألوانُ                                    عليهمُ من ثياب الذ  
 ولو رأيَت بكاهُْم عند بيْعهمُ                   
 (21لهالك الأمر واستهوتك أحزان)                         

وهذا من أساليب الشعراء الأندلسيين، التي تتميز بأسلوبها التوجيهي النقدي المباشر، إذ يحاول تحقيق     
شرة وتحديد لك إلى الإشارة المباالغرض المقصود، بل لم يكتف الشعراء بدور الموجه أحياناً، بل تعدى ذ

مكامن الخلل والنقص الذي يعتري الأحوال السياسية والاجتماعية، فضلاً عن العاطفة الحزينة، نجده عند 
عبد ال كريم القيسي حين علق على ضياع حصن من الحصون في شعره، ولومه لأهل هذا الحصن وتقصيرهم 

 في الدفاع عنه ومحاولة استرداده، يقول: 
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 يا أهل وادي الأشي لا د ر در كم                
 ولا برحتُم لقًى للـكرْب  والكَمَد                                   

قون ولم                ضيعتم سفهاً ح صن الل َّ
 تراقبوا فيه حق َّ الواحد  الَصمَد                                 

               ً  وصار لهم حتى حواهُ الع دا غدرا
  (22لغزوكم عمدةً من أفضل العُمَد )                          

 ه ( من قصيدة، يقول: 836وله أيضاً في ضياع مدينة جبل الفتح سنة )
 وقائلة: مالي أراكَ مقط  با               

 كأن ََّك للتقطيب هد دت بالذبح                             
 ولا َأخفي صفاٍت عرفتُهاوعهدي ـ               

 تَسُر   بما تُبدي من البشر والسمح                          
 فقلت دعيني الحزنُ فرض على الورى            
                        (  ( 23أما قد حوى أعداؤنا جبل الفتح 

 
 دلالات الحلم : -2
بي لتعرف على خفاياها وأسرارها؛ لأنه جزء من قطأما دلالات الحلم فله أهمية لا ينبغي التواني في ا   

(. 24الوجود الإنساني في هذه الحياة النوم واليقظة. )فهو أفضل سبيل موصل إلى معرفة اللاشعور النفسي()
فالإنسان يركب في أحلامه صوراً خيالية يسيطر عليها اللاشعور، إذ هي تنشأ لا ارادية تتحكم فيها رغبات 

 ه ودوافعه.الانسان وانفعالات
وإذا أردنا أن نعد النسيب والغزل كركنين أصليين في بنية القصيدة الاندلسية، وعلى غرار القصيدة العربية 
في المشرق، عندما نجد أن الحلم أو الطيف لم يكن حالة اعتيادية يعبر عنها الشاعر تقليدياً، بل لا بد من 

عره ره النفسية الداخلية على شوجود دلالات تؤدي وتعبر عن أعماق الشاعر الأندلسي، لتنعكس صو
 وقصيدته ويمكن حصرها في: 

ها، ثم وهي الصورة الحقيقية للحالة النفسية، وتجربة الشاعر الأندلسي الصادقة التي مر ب الدلالة التقليدية:-أ
ية تحاكي العمل الأول.  تكون نمطاً تقليدياً للتعبير الذي سار عليه ال كثير من الشعراء في تجارب شعر

تكمن هذه الدلالة أما في صورة المدح أو الذم للطيف على الحقيقة، أو في السخط  الدلالة الضدية:-ب
والر ِّضا، فالطيف في الغالب ما هو إلا دلالة لواقع قصة غرامية، يصور فيها الشاعر حاله أمام محبوبته، التي 

 راء.رب ما تكون تجربة حقيقية يعبر عنها أو تقليداً سار عليه كباقي الشع
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ً الشاعر الخلاص من شعور  ويتفرع عن هذه الدلالة جدلية إشكالية التعارض بين الحلم واليقظة، محاولا
داخلي وتمزق نفسي في الحلم والواقع من جهة والعجز عن تحقيق غاياته من خلال لجوئه للهرب نحو عالم 

بته الغزلية على واقعه الاجتماع  ي.الاحلام. فالشاعر هنا يخلع أبعاد تجر
عمد فهي دلالة شخصية تختلف بين الشعراء من حيث قوة تأثير تجربة الشاعر الخاصة، ف الدلالة الخاصة: -ت

الشاعر إلى ايجاد سبل يستطيع من خلالها التعبير عن خيالاته ومشاعره. كالطيف في نقل معاناته بصورة 
 (.25لف النص)غير مباشرة، وهذا يحتاج إلى قدرة عالية لاقتناص المعاني الخفية خ

 الدلالة التقليدية للطيف: -1 
يأخذ الطيف في الشعر الأندلسي شكلاً عاماً عند كثير من الشعراء يتمثل في صورة طيف المحبوبة الذي       

يات تُستدعى  يؤر قه حتى يهجره النوم، والحزن لم يفارقه، والذكر يزور الشاعر أثناء نومه، فيقض ُّ مضجعه، و
يات ولزمان الوصل الذي مضى، وتتفاوت قوة العاطفة بين شاعر وآخر بمقإليه، فيخفق القل دار ب لتلك الذكر

صدق التجربة، فليس بغريب أن نرى حشداً من الألفاظ يتكرر في كثير من قصائد الطيف لتشكل معجماً 
ياً لصورة الطيف، ومن أمثلة هذه الألفاظ، )الطروق، الشحط، بعد المزار، الأرق، الهموم،  لاهتداء، اشعر
 النأي، الهيجان، الساري، جمل الاستفهام أن ي سريُت؟ وأني اهتديُت؟(. نجدها في النماذج الآتية: 

بعض المعاني السابقة فهو يصف لواعجه، وحيرته وألمه،  نه ( ع250يعبر الشاعر يحيى بن حكم الغز ال )ت
 الذي يجسد عنده الهوى وسلطانه عليه، يقول: 

 السلامَ على إلٍف كلفُت به أقر                 
 قد رُمُت شوقاً وطول الش وق لم يَرم                            

 ظبيٌ تباعدَ عن قربي وعن نظري              
ة الالم                                            فالنفُس والهةٌ من شد َّ

 كن َّا كروحين في جسم غذاؤهما              
 ماءُ المحبة  من هاٍم وَمُنَسجم                                  

 إلفين هذا بهذا مغرمُ كلٌف               
ه م                                  وواحدٌ في الهوى م نها بمُت َّ

رور بها                لل   ه تلك الليالي والس  
ُلم )كأن ما َأبصَرتَها                            (26العين في الح

ية المحبوبة من خلال الطيف،      وتبدو العلاقة أكثر وضوحاً بين طيف الخيال، وتعليل نفس الشاعر لرؤ
واصفاً شوقه ولوعته وآلامه وسقم حاله من جراء فرط الحب وطلب الوصال، نجد ذلك عند محمد بن يحيى 

 ه ( يقول: 302( )ت27القلفاط)
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               ً  سما وهناً إلي ا أيا طيفا
 لقد جددت لوعاتي علي ا                     

 
 ألم َّ مواصلاً كأخي غرام             

                      ً  سيذكر وصلهُ ما دام حيا
              ً  غزاٌل لو رأى غيلان يوما

 (28)محاسنهُ إذا أنساه مي ا                     
ن معاني الشاعر الجاهلي ذي الرمة، في قوله:      فالشاعر جاء تأثره بالموروث الشعري واضحاً، إذ ضم َّ

 (29تذكرني مي ا من الظ بي عينهُ            مراراً وفاها الأقحوانُ المنو  رُ)
حبوب، مه (، عبر عن معنى الهيجان في مقطوعة كدلالة تقليدية حين سرى طيف ال328وابن عبد ربه )ت   

فاذهب هموم النفس عند طروقه، فتبدو عند الشاعر هنا الدلالة الزمانية بقوله )وهن(، والدلالة المكانية 
 حين جعله قد جاء من الفردوس، فيظهر مدى تعلق الشاعر بهذا المحبوب، يقول: 

جني               ورُب َّ طيٍف سرى وهنا فهي َّ
 النفس  إذ َطرقا نفى طوارَق هم                            

             ُ  كأن ما أغفل الرضوانُ رقبته
 (30وهنا ففر َّ من الف ردوس  مُسترقاً)                    

ية عند ابن هانئ الأندلسي )ت     ه (، حين 362والصورة ذاتها تتكرر بمختلف ابعادها ومكنوناتها المعنو
يات، وطيف الحبيب لما زاره عند  طروقه فأضناه، يقول:  أحرقت قلبه الذكر

ما                ولم يكتح ْل غُمضاً فبات كأن َّ
                            ُ يغ إلى إلٍف من المزن يعشقه  يُر

ها                 فمن حُرٍق قد بات وهناً يَشب  
                             ُ  بذكراك تُذكى في الفؤاد فتحرقه

               ُ  عنى الواله المبتول منك  إد كاره
 ( 31واضناهُ طيف من خيالَك يطرقهُ)                   

ه (، إذ أنه يريد تغيير واقعه وحاله 389( )ت32ولا تختلف الصورة بعض الشيء عند يحيى بن هذيل)    
يارة طيف خيال الحبيبة، ويصف زفراته الحزينة بأن الجو يضيق من شدتها و ظمها، وتهفو النجوم عالمؤلم في ز

يلة، فكلماته صادقة ومعبرة عن تجربة وصراع يعيشه الشاعر ال كفيف بين الواقع  التي في السماء من كثرة عو
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المرير وبين طموحه بأن يعشق ويرى ويزاول حياته الطبيعية، ول كن يأبى الزمان إلا تعذيبه والتنكيل به، 
 ل: فملامح اليأس والتأثيم طاغية على أبياته، يقو

 ألا عودةٌ من طيفه  فيرى حالي                    
 ألا يا أد  كاري لـكرى لي أتى تالي                               

 يكاد يضيق الجو   من عظم زفرتي                       
 وتهفو نجوم الليل من فرط إعوالي                                 

 أبى غير تعذيبي ولو أمَرَ الردى                       
 (33اطاع، ولـكن فعلُهُ هو أنكى لي)                                 

يارة طيف الخيال له وطمعاً به، 456أما ابن حزم )ت     ه (، فقد صار يميل إلى النوم لتتحقق عنده ز
 ( فقلُت: 34مع في طيف الخيال()حين قال: )وقد جعلت في بعض قولي علة النوم الط

 طاف الخياُل على مستهترٍ كَلَفٍ                     
 لولا ارتقاب مزار الطيف لم ينم                                   

                      ٌ  لا تعجبوا إذ سرى والليل معتكر
 (35فنوره مذهب في الأرض للظلم )                             

(، قصيدة افتتحها بوصف الطلل وذكر الأماكن المشرقية، 36) ومن شعر عبد الرحمن بن مقانا الاشبوني    
 ثم الحديث عن صورة الطيف التي تكون صورة مكررة متناقلة بين الشعراء، يقول: 

ــوى    لمــــن طلـــلٌ                       دارٌس   بالل َّ
 كالــــر دا   البــــرد  أوكحاشيـــة                                            
 عجبُت لطيف  خياٍل سرى                    
 ن السدر  أن َّى إلي َّ اهتدىــــــــــم                                    

 وكيَف تجاوزَ َجوْزَ الحجاز                    
 ( 37زَ الخميس وسدر المنى)وَجوْ                                      

وقد وظف الشاعر في هذه الأبيات التكرار في )جوز، جوز(، محققاً نوعاً من الإيقاع، فضلاً عن البعد      
ه (، أيضاً قصيدة يمدح بها أحد ملوك إشبيلية 463زيدون )ت لابنالدلالي الذي حمله هذا التكرار. ونجد 
عناء حتى يتحقق لمثاليات التي يجب أن يتحلى بها العاشق من صبر وتجلد واستهلها بمقدمة غزلية، إذ يجسد فيها ا

الوصال. والمشكلة التي كان يعاني منها، أن معشوقته بعيدة عنه، والذي يهي ج أحزانه ويخيب آماله هو أنها 
لك ذ تضن بالسلام عليه، ول كنه يجعل الخيال معادلا موضوعياً فإذا كانت تبخل بالسلام عليه فلا ضرر في

( ، في حين  نجد من يتحسر على لقاء الحبيب ويبحث عنه، بالمقابل هناك 38فإن خيالها يجود عليه بالعناق)
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يارة  باً مغايراً عن الدلالة التقليدية كالتمني والبكاء والتوسل، صار يبحث عن سبب عدم ز من استخدم اسلو
ياده يقول ه، لذلك فهو لا يستطيع اصطالطيف له، فتوصل إلى أن سُهَاده هو الذي جعل الطيف ينفر عن

 ه (: 474( )ت39القاضي أبو الوليد الباجي)
 محل الهوى من سر حب  ك آهل                   

 وصرف النوى عن شمل شوقي غافل                           
 ولل   ه طيف لا يلم كأنما                    

يارة عاذلله من                                  سهادي في الز
 غداً نافرا لا أستطيع اقتناصه                    

 (40ولو أن لي يوم الـكثيب حبائل)                            
يقة ابن حزم يسير بعض الشعراء في الطمع بالنوم والاستعجال به من أجل أن يطرقه الخيال،      وعلى طر

ية هي أقرب إلى نسج الخيال، حين حدثتهُ في منامه بقوله )طرقتني(، والاستفهام الذي يلي هذا  في حوار
السعي من أجل موقف ذاتي يتعلق بالطروق، الغاية من هذا الحوار هو شد السامع للتعبير عن معاناته وإثبات 

 ه (، يقول: 529المجد، نجده عند الشاعر أمية بن أبي الصلت الإشبيلي )ت
 طرقتني لدى الهجوع فقالت:                  

 أكذا يهجُع المحب   المشوقُ                                  
 قلت: لا تعجلي فلم أغف إلا                   

 طمعاً أن يكون منك طروقُ                                 
 فتول َّت تقول: لفُظ ذوي الالـ                  

 (41باب  سحر يُصبي النهى ويروُق)                          
وعلى خلاف ذلك نجد من الشعراء من يرسم صورة خيالية جميلة، وبعد وصفه ظلام الليل ونجومه كأنها     

يا كأنها باقة ورد أهديت من الشرق إلى مغرب، يتساءل الشاعر كيف الفقاعات ال تي تطفو فوق الماء، والثر
يارته في الحلم إذا كان ساهراً، يقول:   يصيد الطيف ويحظى بز

ها                    وليٍل هوت فيه نجومٌ كأن 
 ( بحر مُضمر الجزر في المد   42يعاليل)                         

يا فيه باقة نرجسٍ                     كأن الثر
 من الشرق يُهديها إلى مَغرٍب مُهْد                                

 أردُت به صيد الخيال ففاتني                   
م ذو صد                                     كما ف ر عن وصل  المتي َّ
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ٌ فكيف يصيد الطيَف ف                     ي الحلم ساهر
 (43أقل كرى من َحْسوَة الطائر الفرد )                                

    
وكذلك نجد من الشعراء من لجأ إلى الطيف على النمط التقليدي في ذكر الآهات والهجر والشكوى وتمني 

يارة طيف الخيال على خيال الحبيبة، بل يخرج حياناً عن الإطار إلى أ اللقاء ولو بالخيال، ولا يقتصر تمني ز
، ذاكراً ه ( أن لا يغادره خيال خاتم الأنبياء 797توظيف الجانب الديني فيه، إذ يتمنى ابن زمرك )ت

 أغلب ألفاظ العشق واللوعة التي يستخدمها شعراء الحب، يقول: 
 زارَ الخياُل بأيمن الزوراء                      

لماء                                    فحلا سناه غياهَب الظ 
 وسرى مع الن سمات يسحب ذيله                    

َاء                                          فأتت تنم   بعنبر وكب
 هذا وما شيء ألذ   من المُنى                    

يارتُهُ مع الاغفاء )                               (44إلا ز
 

براهيم 45عاني طيف الخيال العديد من الشعراء وعلى الصورة التقليدية للطيف)كما كرر م     ( كالشاعر إ
يوسف الثالث يجهد عينيه في طلب 770ه (، وابن خاتمة الأنصاري )ت793بن الحاج النميري )ت ه (، و

يقه ابن حزم)  (، يقول هذا الملك في الطيف: 46المنام على طر
 لعين في طعم المنام عسىسأجهد ا                       

 وسائل الفكر  تلقاهُ فتخدعه                                           
 أعلل النفس بالأحلام  أخدعُها                       

 (47كأن َّ قلبي طروق الطيف يقنعه)                                 
 

ل ملك غرناطة بالطيف، فكيف لملك وهو السلطان أن يتوسل بالخيال، فهذا فوق      وفي موضع آخر يتوس 
العقل والمنطق؛ لأن  الناس هم من  يتوسلوا بالملوك ، فكيف هنا بملك  يتوسل بطيف الحبيب، إلا في 

على كل  هو السلطانالحب والغرام، فلا سلطان فوق الحب؛ لأنه متسلٌط على العقول والقلوب معاً، ف
ً سارَ 48سلطان) ً فنيا (. ويستمر الشعراء في طرق الخيال وعلى النمط التقليدي، ليشكل عندهم غرضا

  .الأندلسيون عليه في مختلف العصور
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 ضدية السخط والر  ضا: -2 
يحمل  للا يقتصر الحلم على صورة الطيف ودلالاته المباشرة العامة والتقليدية كالشكوى وبث الشوق، ب    

يارته في زمان أو مكان لا يتلاءم مع حالة الشاعر  دلالات أعمق تتمثل في ذم الطيف أو السخط منه ومن ز
لغرامي، النفسية في واقعه العاطفي فالشاعر يعبر عن تجربته التي يعيشها، أو التعبير عن الرضا والقبول بالواقع ا

لإسلامي من الشعراء من طرد الخيال، ومن يدعو عليه، (. وقد مر َّ بنا في الشعر الجاهلي وا49على مرارته)
وبالمقابل هناك من يرحب به أو يلقي التحية عليه، كذلك في الشعر الأندلسي الملامح والصور نفسها تتكرر، 

ه ( موقف الساخط من الخيال 528وهذه بعض نماذج السخط والتذمر، إذ يقف ابن الزقاق البلنسي )ت
 اه وسخطه منه؛ لأن َّه يعيش الحرمان، والمحروم في نظر الشاعر هنا لا يكفيه الخيالوطيفه، إذ يلمح بعدم رض

وحتى في عالم الواقع أيضاً غير راض عن النسيم الذي استعار له صفة الرسول، فمزج الشاعر في أبياته بين 
 الخيال والواقع، تعبيراً عن رفضه وتمرده من الزمان والدهر على الأرجح، يقول: 

                      ٌ  أما غيرُ الخيال  لنا لقاء
 أما غيرُ النسيم لنا رسولُ                             

 أسائُل عنك  أنفاَس الخزامى                     
 ( 50فتخبرني بك  الريحُ العليُل)                      

وفي موضع آخر نجد ابن الزقاق، قد تذمر من الزمان والأيام ويشبهها بالأحلام في قصرها، فهي لا تسمح له 
 بتحقيق غاياته وآماله، يقول: 

                      ُ امه  تعَس الزمان فإن ما أي َّ
 ( 51ومقامنا في ظل  ها أحلامُ)                        

كس التطيلي، نجد أن الطيف لا يثير في نفسه الشوق واللوعة، بل على الع وحين ننظر في شعر الأعمى    
من ذلك، أي أنه كره الأحلام؛ لأنها تأتيه بالهموم والأحزان وتذكره بزوجته التي سلبها  الموت منه، فالطيف 

 اء، يقول: ويعيد إليه ذكرى تلك الفاجعة التي لا تقل عن فاجعته بالعمى وسخطه على الواقع والخيال على الس
 ذكرتُك ذكر المرء  حاجَةَ نَفسه                    

 وقَْد قيل إن َّ الميَت منقط ــُع الذكر                               
                   ُ ة يُت رْزءَك  حق َّ  ووالل   ه ما وف َّ

 ولـكنه شيء أقمُت به عذري                                   
 ولا تبعثي طيَف الخيال فأن ه                  

 ( 52سميرُ هموم لا يُضيُف ولا يَْقري)                            
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ه (، إذ إنه يصف أيام 770كما تظهر ملامح السخط والتذمر من الطيف عند ابن خاتمة الأنصاري )ت     
قليل، فهو يعب ر عن وغ الصباح بالنعيم التي عاشها بأنها قليلة وقد مر ت كسرعة البرق أو كخيال زاره قبل بز
 سخطه من ذهاب تلك الأيام، فالطيف عنده أقرب إلى الذم هنا، يقول: 

                   ً  قطَع القلُب في هواها زمانا
 وقضى للصبا بها أوطارا                               

 َأْزمٌُن قد مضت ببرد  نعيمٍ                    
لوعَ ح رارا                            غادرْت بعدها الض  

 لم تكن غير لمح  برٍق تراءى                    
 (53أو خياٍل قُرَب الصبيحة  زارا)                     

فهو متذبذب وغير مستقر، وفي مقطوعة أخرى على هذا المعنى حين وصف وفاء المحبوب بأن ه كمزار الخيال     
يعاً) (، لأن  قلة الوفاء عند العشاق شيء مرفوض كما تظهر  في قصره حين يتسلل في ظلمة الليل ثم يرحل سر

(، بين ملذات الحياة من سرور ه 750صفة السخط من الطيف الزائر عندما قابل ابن ليون التجيبي )ت
وغنى وقرب للأحباب والحنين إلى الشباب وبين مضض العيش وافتقار وانتحاب ووهم ٍ وشيب وبعاد، 

يأتي ليسردها كلها في حلم أو سراب، يقول:   و
                       ً  إذا أمعنت في الدنيا اعتبارا

 َن انتحاب  رأيت سرورها رَهْ                                 
 بعادٌ عن تداٍن، وافتقارٌ                       

 عن استغنا، وشيٌب عن شباب                                
 حياةٌ كلها أضغاث حلمٍ                     

                              ( راب   ( 55وعيٌش ظل َّه مثل الس َّ
لقلقة المتوترة، ي )بعاد، تداٍن()افتقار، استغناء( تعبيراً عن نفسه افالشاعر جاء في أبياته بالمتضادات ف     

راء وتستمر هذه النظرة المتشائمة من الأحلام والطيف إلى شع فضلاً عن شعوره بالخوف من تلك النهاية.
يارة الطيف إليه في الظلام الحالك وغياب الرقباء كأنه يسرد ق ة صبني الأحمر، إذ نجد ابن فركون يصف ز

متسلسلة الأحداث مع توفر بعض عناصرها، كالبطل، والزمان، والمكان، والحبكة، والحل، إلا أنه عند 
يعاً تاركاً وراءه فؤاداً يصبو، ودموعاً  الشاعر طيف كذوب؛ لأن ه لا يشفى القلب إذ لا يلبث حتى يرحل سر

 كثيرة.
 أم ْنها سَرَى طيٌف إلي َّ َحبيبُ                       

 ولَيَْس س وى َنجْم السَ ماء  رقيبُ                                 
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                       ُ  أتى وظلامُ الل يل  يسحُب ذيلَه
 (56وللبرق  ثعرٌ في دجاهُ َشن يُب)                               

 وهيهات يشفي القلَب طيُف خيال ها                     
 وقد عَل مَْت أن َّ الخياَل كذوبُ                                   

                      ُ  إذا قَرَُب الأصباُح غادرَ بعده
 (57فؤادي يصبو والدمُوعَ تصوُب)                           

وفي مشهد خيالي حواري دار مع العاذل للشاعر نفسه، في قصيدة نسيب إذ إنه وبعد تحس ره على أيام     
 (.58ال وفرط شكواه بذم الخيال، ينعته بأن ه كذوب)الوص

وإذا كان هناك من أبدى السخط والذم للطيف ليدلل على سوء العلاقة بينه وبين المحبوب في الواقع المعيش، 
يارته، ولعل َّ هذا نابع من حسن العلاقة بين  فإن هناك من عبر عن الرضى والقبول، وأبدى ارتياحه من ز

ه ( إذ تبرز 403نجد صورة الرضى والقبول عند الشاعر يوسف بن هارون الرمادي )ت الشاعر والمحبوب،
يارته تحت الظلام؛ لأن ه أدعى للسر ِّ  ية ألفاظ الشكر والارتياح للخيال الزائر ولا سيما ز عنده في مقطوعة شعر

 وال كتمان على عكس النهار تخوفاً من عيون الرقباء، يقول: 
 شكرَ عندي للحبيب  الهاجر   لا                      

 بل جل شكري للخيال  الزائر                                        
                       ُ  فكأن َّه يخشَى العيونَ نهارَه

 فيَزُورَني تحَت الظلام  الساتر                                        
يه ل ناظري                           فكأن َّهنومي ير

 (60قبل المنام  قد اختفى في ناظري)                             
يقف ابن الزقاق البلنسي )ت   ه (، من الطيف موقف الراضي به، فهو متلهٌف لمتعة الوصال؛ لأن ه 529و

حظي بلقاء من غير موعد، على بعد الديار وشحط المزار، على الرغم من تعجبه من الطيف كيف اختفى في 
ي؛ لأن َّ شدة سواده نة الزنجالظلام، ويشبه اختفاء هذا الطيف في صورة رائعة الجمال كاختفاء الحياء في وج

ه، تخفي الحياء عن ملامحه، فهذا تصوير حالة عاطفية فريدة، وتستمر متعة اللقاء عنده حتى يستيقظ من غفوت
 يقول: 

 في ليلةٍ كشفْت ذوائبها                
                                 ُ لماء  فتضاعفت بعقَاص ها الظ َّ

 يخفى في الظلام كما اختفىوالطيف                  
                                   ُ نجي   منه حياء  في وجنة الز َّ
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ُمت عُني الخياُل بوصلها                    ما زال ي
 (61حتى انزوى عن مقلتي الإغفاءُ)                        

 اشكالية الحلم والحقيقة: -3 
لية أخرى عند كثير من الشعراء، يلجأ فيه الشاعر إلى الهروب من يتعدى الحلم أو الطيف إلى أبعاد دلا

الواقع الذي يعيشه، بما فيه من مصاعب اقتصادية وسياسية واجتماعية ومرارات البين، وعذابات السهر، 
يؤنس الشاعر بهذا الهروب وحدته ويحاول إيجاد معادٍل موضوعي؛ ليستطيع تخفيف حدة الشعور بالاغتراب 

، بيئي، فتراه يجسد من الطيف حقيقة واقعية، فيعيش مع المحبوبة ويحاورها، ويبادلها المشاعرالنفسي وال
وهكذا يتحول الطيف إلى وسيلة للهروب من الواقع، ومكابرة الشاعر في إيجاد بدائل مناسبة لحالته، تعوضه 

 (.62عن صورة المحبوب الحقيقية)
ه ( يعيش حقيقة النوى، وهو يشعر بالاغتراب الروحي والمكاني الذي 250فيحيى بن الحكم الغزال )ت

يفرضه عليه واقعه، فصار يتوهم بصورة الحبيب الذي يأتيه ليلاً فسرعان ما يجعل الطيف مكانه، ليعوضه 
يعينه على خواطره التي اختلطت عنده، يقول:   و

 والهوى ما الإلف زار على النوىولا                           
 يجوُب إلي َّ الل يل في البلد القفر                                         

                            ُ  ولـكنهُ طيٌف أقام مثاله
 (63لعَيني َّ في نومي خواطرُ من فكري)                                    
ه (، فيذكر 328حقيقة وحالة التمزق النفسي عند ابن عبد ربه الأندلسي )توتتضح إشكالية الحلم وال      

طيف محبوبة كيف زاره بعد هذا الفراق، وكيف بات عنده الحبيب، حين جعل من يده وسادة فهذا ما 
يطلبه على الحقيقة، ول كن يبدو أن هذا محال عنده، فاستعاض عن كل ذلك بالطيف الزائر الذي يواصله 

ل الطيف إلى واقع وحقيقة، يقول: ولا ينقطع ع  نه، فحو َّ
 سرى طيُف الحبيب  على البعاد                            

قاد                                                  ليُصلَح بين عيني والر  
باح: يدي وسادٌ                            فبات إلى الص َّ

 لوجنته كما يدهُ وسادي                                               
 خياٌل زارني لما رآني                           

يارته عوادي)                                       (64عدتني عن ز
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 وقد ياتي الحلم لنا في صنوٍف أخرى تأتي على شكل إنسان متمثل بالبارق الذي يتوهم به الشاعر يحيى بن   
ه (، الخيال والبارق الذي يصادفه، ويشكل عنده حالة تذبذب وعدم 753بي الغرناطي )تهذيل التجي

 استقرار، بين الحقيقة والخيال يقول: 
؟                             ةُ بارق   وصالُك  هذا أم تحي َّ

 وهجرُكَ أم ليُل السليم لتائق                                                  
 أناديك  والأشواُق تركُض حمُرها                            
 (65بصفحة  خد  ي من دموٍع سوابق )                                       

ه (، أمام الواقع المر والأليم لحالة التمزق النفسي التي يعيشها 403ولم يجد يوسف بن هارون الرمادي )ت     
ب من عينيه أن تمده بما لديها من دموع، ثم يحاول الشاعر أن ينفس عن وهو في سجنه إلا البكاء وهو يطل

ً بينهما فيدنو منها ويجلس معها  يق الحوار مع المحبوبة وهو يتأمل معها لقاءً قريبا ال كبت الداخلي عن طر
 ( يقول: 66ويحاورها ويرى طيفها في الخيال، ول كن هذا كله تكه ن وأمل باللقاء الحقيقي المرتقب)

 وقالت: تظن الدهر يجمع بيننا؟                         
 فقلت لها من لي بظن  محقق                                            

 ولـكنني فيما زجرت بمقلةٍ                          
 زجرت اجتماع الش مل بعد التف رق                                        

 فقد كانت الاشفار في مثل بعدنا                         
 فلما التقت بالطيف قالت سنلتقي                                        

                          ُ  أباكية يوماً، ولم يأت وقته
 (67سينفدُ قبل اليوم دمعُك فارفقي)                                    

ه (، يقف من الطيف موقفاً جاداً فهو يتوسل المحبوب بالوفاء 463هذا الإطار نجد ابن زيدون )توفي     
والصفح عنه ل كن واقعه وحقيقته تعكس صورة نفسه الممزقة فلجأ الشاعر إلى طيف الحبيب لمحاولة الهروب 

 طلعها: من هذا الواقع إلى عالم الخيال، ومن الحقيقة إلى الحلم، يقول في قصيدته التي م
 أضحى التنائي بديلاً من تدانينا                         

 (68وناب عن طيب لقيانا تجافينا)                                    
 إلى أن يقول: 

                          ً  أولي وفاءً وإن لم تبذلي صلة
 ( 69فالطيف يقنعنا، والذكر يكفينا)                                     
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في حين يسترسل ابن خفاجة، في وصف الطيف فتراه يجسد محاسنه كأنه يشاهد بشراً حقيقياً، ليخفف     
يض  الحرمان العاطفي الذي يعيشه، يقول:  يقة الشاعر لتعو يؤنس وحدته فهذه طر  وطأة البعاد عليه، و

 م َّ من هاجرٍ وضيُف طيٍف أ                           
 بات به المشكو   مشكورا                                         

                            ً  وَقـــْد   جــلا  الحُســُن  له  سنــة
ُلقــى  بهاــ   المعـْـذُوُل  معــذورا                                   ي

 جر  قد قَل َصتْ زار وريح الف                           
 ( 70ذَيَْل غماٍم، باَت مجرورا)                                    

فهذه النماذج الحية في الشعر الأندلسي كسبيل يهتدي اليه الباحث للوصول الى غايته، وكشف براعة   
ت إلى ما كان رالشاعر الأندلسي في ايجاد واقع مخالف للواقع الحقيقي، والغوص في عالم الأحلام حين أش

من دلالات الواقع والحلم في الشعر الاندلسي التي وقفنا عندها واستعملها الشعراء ، وغير الذي تجاوزناه 
 للابتعاد عن الإطالة.

 الهوامش
 . 400- 399( ينظر: فجر الأندلس: 1)
 . 130 – 127( ينظر: الانسان الاندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه: 2)
 . 34 – 33( ينظر: المصدر نفسه: 3)
 . 295 – 290( ينظر: الأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: 4)
 . 142( ينظر: تاريخ الادب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين: 5)
 . 337( ينظر: بغية الملتمس: 6)
 . 106( ابن السيد البطليوسي اللغوي الأديب: 7)
 . 160 – 159( ينظر: الانسان الاندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه: 8)
 . 154، الحلة السيراء: 307( ينظر: بغية الملتمس: 9)
 . 100( سعيد بن جودي السعدي )سيرته ومجموع شعره(: 10)
 . 86( المصدر نفسه: 11)
 . 66( ما تبقى من أدب العميان في الأندلس: 12)
 . 2/131، ينظر: الحلة السيراء: 113الملتمس:  ( ينظر: بغية13)
 . 255( محمد بن عمار الأندلسي: 14)
 . 93 – 92( تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة: 15)
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 . 109( ينظر: ديوان ابن شهيد الأندلسي: 16)
 . 4/352.، نفح الطيب: ج2/21( المغرب في أحلى المغرب: ج17)
بر من أرض المغرب قرب مراكش. معجم البلدان: ( أغمات: ناحية في بلاد ا18)  . 1/225لبر
 . 101-100( ديوان المعتمد بن عباد )ملك اشبيليه(: 19)
 . 408( ديوان ابن الأب ار: 20)
 . 235( ديوان أبي الطيب صالح بن شريف الرندي: 21)
 . 347( ديوان عبد ال كريم القيسي الأندلسي،: 22)
 . 349( المصدر نفسه: 23)
 . 71( الهذيان و الأحلام في الفن: 24)
 . 116 – 114( ينظر: ملامح الطيف في الشعر الجاهلي: 25)
 . 220( شعر يحيى بن حكم الغزال: 26)
 . 1/111( ينظر: المغرب في حل ى المغرب: ج27)
 . 2/58( يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر:28)
 . 2/619( ديوان ذي الرمَة، تحقيق: 29)
 . 117ابن عبد ربه: ( ديوان 30)
 . 229( ديوان ابن هانئ، تحقيق: حمد البعلاوي: 31)
 . 509، ينظر: البغية: 381(. ينظر: الجذوة: 32)
 . 115ه (: 389( شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي )ت33)
 . 235( طوق الحمامة: 34)
 . 137( ديوان ابن حزم الأندلسي: 35)
 . 279( ينظر: جذرة المقتبس: 36)
 . 4/788( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة:  37)
 . 447( ينظر: ديوان ابن زيدون ورسائله: 38)
 . 2/67، ينظر النفح:3/96( الذخيرة :39)
 . 3/102( الذخيرة: 40)
 . 126( ديوان الحكيم أبي الصلت: 41)
 . 4/308لعرب:ل(. لسان ا( اليعاليل: هي النف اخات التي تكون فوق الماء من وقع المطر، ومفرده )يعلو42)
 . 150( ديوان ابن حمديس: 43)
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 . 362( ديوان ابن زمرك: 44)
براهيم بن الحاج النمري: 45)   213( أنظر:ديوان إ
 . 235( طوق الحمامة: 46)
 . 138( ديوان ملك غرناطة )يوسف الثالث(: 47)
 . 126-17( ينظر: المصدر نفسه: 48)
 . 119الجاهلي: ( ينظر: ملامح الطيف في الشعر 49)
  229(.ديوان ابن الزقاق البلنسي: 50)
 . 261( المصدر نفسه: 51)
 . 71( ديوان الأعمى التطيلي: 52)
 . 68-67( ديوان ابن خاتمة الأنصاري: 53)
 . 89( ينظر: المصدر نفسه: 54)
ية لشعراء أندلسيين، شعر ابن ليون التجيبي: 55)  . 194( دواوين شعر
ً فهو شانٌب وشنيب وأشنب، ينظر: لسان العرب: ( شنيب: هو حدة 56) الأنياب، كالمنشار شنب شنبا
4/2336 . 
 . 154( ديوان ابن فركون: 57)
 . 257( ينظر: المصدر نفسه: 58)
 . 117( ديوان ابن عبد ربه: 59)
 . 75( شعر الرمادي: 60)
 .  63( ديوان ابن الزق اق البلنسي: 61)
 . 125-124( ينظر: ملامح الطيف في الشعر الجاهلي: 62)
 . 194( ديوان يحيى بن حكم الغز ال: 63)
 . 57( ديوان ابن عبد ربه الأندلسي: 64)
 . 191( ابن هذيل التجيبي الغرناطي: 65)
 . 295( ينظر: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة: 66)
 . 93( شعر الرمادي: 67)
 . 141ن ابن زيدون ورسائله: ( ديوا68)
 . 148( المصدر نفسه: 69)
 . 247( ديوان ابن خفاجة: 70)
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 المصادر
بن السيد البطليوسي اللغوي الأديب ) ق: شعره، تحقي –ه (، حياته ومنهجه في النحو والفقه 521 -ه  444إ

 – 1العراق، ط –ديوان الوقف السني  –أ. د. صاحب أبو جناح، مركز البحوث والدراسات الاسلامية 
 م .2007ه ، 1428

بن هذيل التجيبي الغرناطي ) ه (، حياته وما تبقى من شعره، جمعه وصنفه ودراسة: أ. م. د. محمد 753إ
 م.2012، 9/74عويد الساير، د. عكاب طرموز علي الحياني، مجلة جامعة تكريت للعلوم، مج 

 م.1985القاهرة  –دار المعارف  –هيكل ، د. احمد   الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة
 .جامعة الموصل –وزارة التعليم العاليالأدب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، د. منجد مصطفى 

الإنسان الاندلسي بين الواقع العربي وما طمح إليه، د. ظاهر أبو غزالة، دار المواسم للطباعة والنشر، بيروت 
 . م2006 -ه  1427، 2لبنان، ط –

ه (، 599بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، أحمد بن يحيى بن احمد بن عمير، أبو جعفر الضب ي )ت 
 م .1967القاهرة،  –دار الكتاب العربي 

 م 1969 2ان طلبن –تاريخ الأدب الأندلسي )عصر سيادة قرطبة(، احسان عباس، دار الثقافة، بيروت 
يع، عمان تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوا  –ئف والمرابطين، د. احسان عباس، دار الشروق للنشر والتوز

 م .1997الأردن، 
وقي الحميدي لمحمد بن فتوح بن عبد الل   ه بن فتوح بن حميد الأزدي المير جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس،

ية للتأليف والنشر 488ابو عبد الل   ه بن نصر )المتوفى:   م .1966، القاهرة  –ه (،الدار المصر
ية لشعراء أندلسيين، شعر ابن ليون التجيبي المتوفى سنة  ه ، دراسة وتحقيق: أ. د. هدى 750دواوين شعر

 م .2013 -ه  1434، 1الأردن، ط –شوكت بهنام، دار غيداء، عمان 
براهيم بن الحاج النمري، تقديم وضبط: د. عبد الحميد عبد الل   ه الهرامة، المجمع الثقافي  لامارات ا –ديوان إ

بية المتحدة،   م .2003العر
ه (، قراءة وتعليق، الاستاذ عبد 658ديوان ابن الأب ار، أبي عبد الل   ه محمد ابن الابار الصفاعي البلنسي )ت

 م .1999 -ه  1420السلام الهر اس، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، الممل كة المغربية، 
 م .1989 -ه  1409بيروت،  –محمود ديراني، دار الثقافة ديوان ابن الزقاق البلنسي، تحقيق: عفيفة 

يز ابراهيم، دار صادر بيروت، )  - 994ه  456 – 384ديوان ابن حزم الأندلسي، جمع وتحقيق: عبد العز
 م .2010 -ه  1431، 1(، ط1064

 م1960 -ه  1379بيروت،  –ديوان ابن حمديس، صححه وقدم له: د. إحسان عباس، دار صادر 
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ديوان ابن خاتمة الأنصاري، حققة وقدم له، د. محمد رضوان الداية، منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
 ه  .1972دمشق،  –القومي 

ديوان ابن زمرك الأندلسي محمد بن يوسف الصريحي، تحقيق وتقديم: د. محمد توفيق النيفر، دار المغرب 
 م.1997، 1الاسلامي، بيروت، ط

يع.ديوان ابن زيدون   ورسائله، شرح وتحقيق: علي عبد العظيم، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوز
ديوان ابن شهيد الأندلسي، جمعه وحققه: يعقوب زكي، راجعه: د. محمود علي مكي، دار الكتاب العربي 

 القاهرة . –للطباعة والنشر 
 م 1979 ،1ؤسسة الرسالة، طجمعه وقدم له ورح معانيه د. محمد رضوان الداية، م –ديوان ابن عبد ربه 

بية  ديوان ابن فركون،تقديم وتعليق: محمد ابن شريفة ، مطبوعات اكاديمية سلسلة التراث ، الممل كة المغر
 م .1987-ه1،1407،ط

 ديوان ابن هانئ، تحقيق: حمد البعلاوي
ة: يق ودراسه (، في أعماله الأدبية الشعر والنثر، تحق684ديوان أبي الطيب صالح بن شريف الرندي )ت

د. حياة قارة، مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود البابطين للإبداع الشعري، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
ية )ط –  م .2010(، 1الاسكندر

ه (، مجموعة موشحاته، تحقيق: د. احسان 525ديوان الاعمى التطيلي، أبي جعفر أحمد بن عبد الل   ه بن هريرة )
 م.1989 -ه  1409لبنان،  –بيروت  عباس، دار الثقافة،

يز الداني )ت ه (، جمع وتحقيق: محمد المرزوقي، دار ال كتب 529ديوان الحكيم أبي الصلت أمية بن عبد العز
 م .1974تونس،  –الشرقية 

ية )الداخل( )ت ه (، جمعه وحققه، غالب عبد 172ديوان بني مروان في الأندلس، عبد الرحمن بن معاو
يز الزامل،   م .2009، 1الامارات ط –هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، دار المكتبة الوطنيةالعز

ه ( 684 – 608ديوان حازم القرطاجني، حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري )
 لبنان. –عثمان ال كحاك، دار الثقافة، بيروت 

ؤسسة ي، تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، مديوان ذي الرمة، شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهل
 م.1993-ه1414، 3الرسالة، ط

ديوان عبد ال كريم القيسي الأندلسي، تحقيق: د. جمعة شيخة، د. محمد الهادي الطرابلسي، المؤسسة الوطنية 
 م .1988للترجمة والتحقيق والدراسات )بيت الحكمة(، تونس، 

قدم له ووضع فهارسه: عبد الل   ه كنون، مكتبة الانجلو ديوان ملك غرناطة )يوسف الثالث(، حققه و
 م.1965، 2المصرية، ط
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ه (، تحقيق: احسان عباس، 542الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، أبو الحسن علي بن بسام الشنتريني )ت
 م .1981، 2تونس، ط –الدار العربية للكتاب، ليبيا 

ُحاسن، ديوان أبي بكر يحيى َحاسن وعمدة الم ول من بن محمد المعروف ب )الجزار السرقسطي(، وفص روضة الم
ه (، 606كتابه: بادرة العصر وفائدة المصر، صنعه: أبي عبد الل   ه محمد بن عبد الل   ه بن مطروح السرقسطي )ت

 -ه  1429، 1تحقيق ودراسة واستدراك: أ. د. منجد مصطفى بهجت، عالم ال كتب الحديث، اربد، ط
 م.2008

لالبيري الأندلسي أحد ثوار الدعوة العربية وشعرائها بالأندلس )سيرته ومجموع سعيد بن جودي السعدي ا
ي، بيروت، مطبوعات جمعه الجامع للثقافة والتراث بدب –شعره(، محمد رضوان الداية، دار الفك العربي 

 م.1997-ه  1481، 1ط
ر وقدم له : ماهر زهيشعر الرمادي، يوسف بن هارون ، شاعر الأندلس قي القرن الرابع الهجري، جمعه 

 بيروت .–جرار ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 
 م.2004، 1القاهرة، ط –ودراسة: د. علي الغريب ، مكتبة الآداب  ر يحيى بن حكم الغزال، جمعشع

ه (، جمع وتحقيق ودراسة: د. محمد علي الشوابكة، منشورات 389شعر يحيى بن هذيل القرطبي الأندلسي )ت
 م .1996، 1مؤتة، طجامعة  –

طوق الحمامة في الألفة والآلاف، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي، الظاهري 
بية للدراسات والنشر، لبنان، ط456)ت  م .1987، 2ه (، تحقيق: د. احسان عباس، المؤسسة العر

ية، د. حسيفجر الأندلس، دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الاسلامي إلى قيا ن مؤنس، م الدولة الأمو
يع، بيروت   م.2000 -ه  1432، 1لبنان، ط –دار المناهل للطباعة والنشر والتوز

 القاهرة  –لمعارف ، دار السان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، تحقيق: عبد الل   ه علي ال كبير 
ما تبقى من أدب العميان في الأندلس، جمع وتحقيق وضعة ودراسة أ. م. د. محمد عويد الساير، أ. م. د. 

 م .2013 -ه  1434، 1لبنان، ط –محمود شاكر ساجت، دار ال كتب العلمية، بيروت 
يليه، د. بمحمد بن عمار الأندلسي دراسة أدبية تاريخية لألمع شخصية سياسية في تاريخ دولة بني عب اد في اش

 م .1957بغداد،  –صلاح خالص، مطبعة الهدة 
ه (، تحقيق: شوقي 685المغرب في حلى المغرب، أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغربي الاندلسي )ت

 م.1955، 3القاهرة، ط –ضيف، دار المعارف 
ملامح الطيف في الشعر الجاهلي، د. حمدي منصور، د. احمد زهير رحاحلة، مجلة مجمع اللغة العربية الأردني، 

 عمان .
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بيروت،  –الهذيان و الأحلام في الفن، سيغموند فرويد، ترجمة: جورج طرابيشي، دار الطليعة للطباعة والنشر 
 .م1978، 1ط

ه ( تحقيق: 429لك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي )تيتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، عبد الم
 م .1983 -ه  1403، 1لبنان، ط –د. مفيد محمد قميحة، دار ال كتب العلمية، بيروت 


