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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 لفكر السياسي في الشعر االندلسي  ا

 من عصر الموحدين الى سقوط غرناطة

 –دراسة إسلوبية  –

 

  نجاة دحام رجه عبد المحمدي

 العانيأ.م.د عبد الكريم فاضل عبد الكريم   

 جامعة االنبار –كلية التربية للبنات 
 

 
 لملخصا

تناولت هذه الدراسة الفكر السياسي في الشعر االندلسي في عصر الموحدين الى سقوط 

والتعريج الى اهم وسائل التواصل والتفكير اللغة واألسلوب التي  –دراسة اسلوبية  –غرناطة 

اكتسب في الشعر طابعاً خاصاً، وبخاصة شعراء الفكر السياسي، الذين حاولوا توظيف اللغة 

واألسلوب التأثيري الضفاء نوع من التأثير المباشر على الممدوح. والشاعر الذي بات  الشعرية

في حاجة قوية الى نشر فكرهُ السياسي وافكاره المكنونة واحداث نوع من التغيير في الحياة 

 االجتماعية والسياسية واالقتصادية سواء أكان تغييراً جزئياً ام كلياً ورغبة حقيقة لحياة افضل ولو

بعد حين. هكذا كان الفكر السياسي ديدنهم في كل وقت وفي كل حين هو رسم صورة لواقع جديد 

 ينعم فيه االنسان بكل مقومات العيش الكريم.

 : الفكر السياسي، اللغة، المجتمع، األسلوب.الكلمات المفتاحية

Abstract 

Stylistics is a history defined by the Arabs, in an unclear form, 

taking multiple forms and images but not based on scientific basis. It 

arises from the internal emotions of the originator in an attempt to 

influence the recipient and the events of an emotional shock to him. A 

political thinker or a poet of political thought tries through stylistic, with 

all the emotional impact and images of structural experiences, to attract 

the mind and heart of the praised to what he aspires to, from the ideas he 

hopes to achieve, even after a long period of time, assisted in that 

complete mixing between the thinker and the praised to reach the goal. 

So, style is a bridge through which the political thinker reaches his 

intentions and through the most wonderful meanings. 
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 المقدمة

ى وسيد االنام رسولنا الكريم الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على امام الهد

 محمد )صلى هللا عليه وسلم( وبعد:

الفكر هو نظرة معنوية خالصة، تحمل طابع االستقالل، عن كل األمور المادية، فال يوجد للحياة 

وجود وال للطبيعة من حولنا بغير وجود الفكر، فالفكر هو أساس وجودنا، والفكر يحمل في طياتِه 

ً سياسياً، اجتما عياً، اقتصادياً، تاريخياً، فهو مرآة تعكس لنا صورة جديدة للواقع، بل هو اساسا

 عملية تغيير لهذا الواقع ومحاولة احداث تطوراً كليا او جزئيا.

والفكر السياسي هو الفكر األهم واألكثر انشغاالً من قبل الشعراء والمفكرين لمحاولة رسم 

دخل في تدبير أمور المجتمع، ومما ال شك فيه ان صورة جديدة للسلطة ونظام الحكم، وهذه كلها ت

هناك عالقة وطيدة بين الفكر السياسي والحياة السياسية، هذه العالقة نابعة من استجابة هذا النظام 

 لهذه الفكر او عدم االستجابة، والحياة اإلنسانية بطبيعتها تخضع للتطور وليست منغلقة

اإلنسانية وحدوث تقلبات في الحياة السياسية، وفي بحثي او جامدة، وهذا يؤدي الى تطور العالقة 

هذا الذي حمل عنوان )الفكر الــسياسي في الشـعر االندلــسي من عصــر الموحدين الى سقوط 

حمل في صفحاته القليلة فكرا سياسيا لنخبة من شعراء الفكر البارزين  -دراسة اسلوبية-غرناطة( 

لهم بصمة سياسية بارزة في عالم الفكر، حاولوا بفكرهم في عهد دولة الموحدين الذين كانت 

اثراء الحياة السياسية، بكل ما جادت به قرائحهم الشعرية من فيض العطاء الشعري، الذي تلون 

بالوان األساليب االنشائية والخبرية، وصور االستفهام والنداء والشرط، فلغة األسلوب، لغة الفكر 

ن المنهج االسلوبي غدا افضل المناهج المعاصرة قدرة على الذي اختلط بأساليب الجمال، ال

تناول الخطاب االدبي بطريقة تجمع ما بين العلمية والموضوعية واألسلوب يبين طريقة تفكير 

الشاعر ويفسر انفعاالته وإبراز عواطفه اإلنسانية، فهو مرآه تعكس شخصية المفكر وكل ما 

انفعالية، يحاول ايصالها الى المتلقي إلحداث تأثير قد يعتمل في داخله من سمات ذهنية وفكرية 

 يكون ايجابياً او سلبياً فتأتي االستجابة لهذا، هذا هو األسلوب الفكري لشاعر الفكر السياسي.

 اللغة واألسلوب: 

اللغة: ان اللغة شان عام من شؤون الناس في حياتهم فهي الوسيلة المشتركة في التفاهم والتفكير، 

جدوا وهي في الشعر تكتسب طابعاً خاصاً فمهمة الشاعر ان يرتفع باللغة من كونها عام منذ ان و

 الى صوت شخصي.

واللغة سواء اكانت خاصة بالمتكلم او المخاطب فهي تعبير عن فكرة من خالل مجموعة مواقف 

 وجدانية مثل الفرح، الصبر، االمر، العتاب، وهذا هو موضوع االسلوبية.

 شعرنا العربي بان تكون معبرة عن الواقع فهي لغة ابداع ووصف وتعبير. وتكتفي اللغة في

واللغة هي: )ميراث( اجتماعي متطاول، ونحن نتساؤل األشياء من خالل هذا الميراث وفي 

لحظات نعدله بعض التعديل، هذا الميراث يضع حدودا، ويوصف اللغة أنظمة وتصورات لها 

ة اللغة في كونها وسيلة تفكير ومستودع تراثها الذي يحوي اثرها في كل المجتمعات. وتتجلى قيم

 القيم االجتماعية والعادات الذهنية.

ويرى المازني )ان اللغة تعني الخروج من مرحلة الوحشة المطلقة وسجن االنفراد وتعتبر 

 .(مرحلة من مراحل نمو االنسان

ة التجار، لغة الدين، ولغة الحديث والعجب ان تصبح اللغة لغة االدب، لغة العلم، لغة السياسة، لغ

المرتب المهذب، التي أشادت بألفاظها ومعانيها كل اللغات، وكانت أعظم جوهرة في بناء ثقافة 

 .الدهر
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واللغة مجموعة الفاظ ومعاني وهذه اصل في اللغة، وعنفوان وجودها، ولكي تدب الحياة في كل 

ل جوانب حياتها، بما تحويه من الفاظ، نتعامل مكان، فالبد للغة من دور فيها، فهي تُخفي حركة ك

بها يوميا، وكل حرف في هذه اللغة له دور قيادي في إيصال معلومة الى عقولنا، باالجتماع مع 

بقية إخوانهم من الحروف، وكل حرف يثير صورة تظهر بلفظه وخياال حين النطق به، حين 

حدث عندما تلتقي اللغة ببعض الفاظها مع تصور بألفاظها الخيال الذي يتصل بمعانيها، كل هذا ي

 اللغات المجاورة فتتفاعل ومعها يكون التواصل االجتماعي.

 الفكر اللغوي الديني:

انتقل المديح من قضية المدح لشخص الممدوح والحالت الفردية للممدوح الى هذه الشخصية 

القصيدة قاعدة أخالقية  بوصفها حالة أخالقية، ساعد الدين اإلسالمي في تثبيتها وأصبحت لهذه

 .منبعها اإلسالم

وقدم أبو عبد هللا بن مرج الكحل طبيره فمدح أحد وجوهها، ودفع له المدحة وهو في جماعة منهم 

 فقال له )لَم اختصصتني وكل واحد من هؤالء خير مني؟(، فانشده ارتجاالً إذ يقول:

 للتـــــــــــــــقديِم أهالً أبا بكرِ رأيتَك  أتعجب أن قدمُت مدحَك عندمــــــا

 وأنَت كبسِم هللاِ في أوِل السطرِ  ذوو المجِد سطٌر والثناُء صحيفة ٌ

فالسياقات)الثناء( )بسم هللا في اول السطِر( كل هذا اوجدها الشاعر، لتجسد الطابع الديني الفكري 

ستفهام هنا بمعنى التعظيم للممدوح. وهنا يتساءل لماذا تتعجب إنك المفضل عندي فخرج اال

واالجالل للممدوح، رايتك أبا بكر أولى بمدحي فانت صاحب المجد سطرته أسطر من النوِر، 

والثناء فزدتهُ وأصبح صحائف، وذكرك في كل محفل كالبسملة نبدأ بها كل اعمالنا، وكل ما 

 نكتب ونملي تشبه بليغ وصورة بليغة.

إال جرأة الفكر، واالنفصال عن االخالق التقليدية، اما الفكر إن القسوة ما هي الى »يقول)أيزنك(: 

الديني األخالقي، فهو إرادة الفرد في آن واحد يقوم بواجبه الديني من غير ضغط خارجي 

 .«واالعتقاد بالمساوات بين البشر وقلة العنف ونشدان المحبة

د هللا محمد بن يعقوب حيث قال مرج الكحل يخاطب امير المؤمنين الناصر لدين هللا أبا عب

 ( بعد فتح المهدية إذ يقول:603المنصور الموحدي ليهنئه عند قفولِه من افريقية سنة )

 ولم تـبلُغ األوهام في الوصِف حده ُ ولما توالى الفتُح من كِل وجهة

 بمـــــــا أودع السُر اإللــــــــهُي عندهُ  تركنا أمــــــــير المؤمنين لشكـرهِ 

 َعالمتـــــــــــــــهُ بـ)الحمــــُد هلل وحدهُ( نعمةٌ إال تــــــــؤدي حقوقهافال 

كان للقران الكريم اثر كبير في اقتباسات الشاعر، )الشاكر( )السر االلهي( )الحمد هللِ وحدهُ( 

األثر واضح في شعره، حيث الفتح الذي يفدُ من كل جهة، وبلغ درجة المنال في وصفه وحدهُ، 

نصر هللا لك سٌر إالهي عظيم، اودعه هللا قبل لتكون انت صاحب الفضل في أداء نعم هللا الى ففي 

أصحابها وانت الحامد الشاكر ألفضاله عليك. فجاءت هذه السياقات تعزيزاً لرؤية إسالمية ثابته 

 للممدوح.

 .فير عن الشر()ليس في اإلسالم سلطة دينية الى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة الى الخير والتن

فليس ألي مسلم إن يتلقى أي ركن من اركان عقيدته أو أي أصل من أصول حياته، من أي 

شخص ثاني، إال ان يكون هذا االمر صادراً من وحي القرآن الكريم وسنة نبيه الكريم )صلى هللا 

في محاولة كذلك المفكر بفكره السياسي، يحاول ان يضفي طابعاً دينيا على ممدوحِه  ،عليه وسلم(

 لتذكيره وشحذ همته لاللتزام بالدين وسنِه ألن فيها صالح البالد والعباد. 

 قال ابن زمرك مادحاً:
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 وُمْذ فدَح الخطُب كنَت الكفيالَ  حميَت البالَد كفيَت العبادَ 

 ومْن أصبَح الديُن فيهْم نزيالَ  بصــــــحِب النبيِ وانصارهِ 

 فأكــــرُم وصفاً وأقوُم قيـــــــــــــالَ  وقـْد ذكـــَر الذكُر أوصافهمْ 

بهذه اللمحة الدينية اقبل ابن زمرك، ويشيد بمن حمى البالد، أستغنى به العباد ويذكر ويشيد بنسب 

النبي واصحابِه وانصارِه، من كانوا للدين مأوى، وقد أشاد بهم هللا في كتابه العزيز واوصافهم، 

 قوالً.فهم أكرم الناس وأقيم الخلق 

)للشعر لغة خاصة تتصل بأساليب العربية وأبنيتها، ولهذه اللغة من خصائص األصالة والجمال، 

 .وكالم هللا تعالى خير دليل على هذه الصفة العجيبة واللغة العظيمة فهو خير وأهدى دليل(

كان هذا  لذلك فاالهتمام باللغة أمر تأتى أهميته من كونها اللغة التي نزل بها كالم هللا، وان

االهتمام قد يالقي نوع من الصعوبات والعقبات الخطيرة لمحاولة وضعها في مصافي اللغات 

الفصحى التي تخلوا من أي لفض مبتذل او عامي، لذلك البد من قطع اشواطاً للوصول الى رفع 

 .مستوى اللغة المستعملة

ع فهي انطالقة من لغة الفكر السياسي االجتماعي: إن كل نظرة سياسية على أرض الواق

 .األوضاع التي يعيشها المجتمع

 .)والعمل السياسي بحد ذاته يهدف للحفاظ على حالة المجتمع او لتغييرها(

 قال مرج الكحل يمدح األمير أبا الربيع سليمان الموحدي إذ يقول:

 ـحُر وال مــــــــــــطرُ ــــــوال كجودَك ال ب ما فوَق قدرك ال شـــمٌس وال قمر

 مشهرات له االحــــــــــجال والغـــــــــــررُ  فاركْب متون اياديك التي غمرت

 فال ورد لغــــيركم فيـــــه وال صـــــــــــــدرُ  واسبق الى أمد المجد اآلنــــــــــام

 فأن تفتخر فال أحد في الناس يفتخرُ  أنت يا ابن خير جميع العالمين

 ـشرُ ــــأراقها ملـــــــــــــك أم راقـــــــــــها ب حائـــــرةتضل عيناي في مـــــرأك 

 مي لقرب منك منتـــــــــشرـــــــوسلُك ه أبا الربيع رجائي فيك منتـــــــــظمٌ 

 أنــت المالذ من األيـــــــــــام والـــــوزر فلست أخشى من األيام بـــــــادرةٌ 

 ــــيكم وطــرـــــــس يبعد عن راحـــــولي هُ لي مطلب وأبو يعقوب يعـــــــرف

 ما غنت الورق أو ما أورق الشـــــــجر الزال مجدك واالقدار تســـــــــــعدهُ 

السياقات)بحر، مطر، الجود( تجسد وتقوم على فكرة ترسيخ معاني الكرم والجود لهذا الممدوح 

جسدها الشاعر في االبيات الثالثة وهي معني اجتماعية موجودة في المجتمع اإلنساني، وقد 

األولى، كان الفخر باألنساب العربية من أولى مرتكزات الشعر العربي وقد كان هذا الفخر 

والمديح ال ينفصل عن المعنى او المرتكز األول للقصيدة فمدح اإلباء واالجداد واالحفاد وفيه 

عوا الحفاظ على المجد العربي تظهر معاني الشجاعة والبسالة العربية المعهودة وكيف استطا

والدين اإلسالمي يرفع ممدوحهُ ويجعله في مصافي المالئكة، بقوله:)اراقها ملك ام راقها بشر( 

 ويتمنى ان يحظى بقربه ومجاورته.

 .يقول دكتور نعيم اليافي )ان لغة الفن لغة انفعالية(

 هو يذكر مآثر الممدوح اإلنسانية وتظهر لنا هذه اللغة االنفعالية عندما تظهر انفعاالت الشاعر و

ويمجد مآثره الدينية ويشيد بأصله وشجاعته وبسالته وذكر مآثرهم العديدة كما فعل ابن زمرك 

 االندلسي وهو يمدح الغني باهلل:

 في كل خطب قد تجهم مـــــــــظلم من آل نصر أنتم سرج الهدى

 مــــــــــــبهموالفارجون لكل خطب  الفاتحون بكل صعب مقـــــــــفل

 والمقدمون على السواد األعظم والباسمون اذا الكماة عوابس
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 وذوي السوابق والحوار االعصم أبناء أنصار النبي وحـــــــــزبه

 بلواء خير الـخلق من ومـــــــــــتقدم وبفتح مكة كم لهم في يومه

 وزمـــــــــــــــزموالركن والبيت العتيق  اقسمت بالحرم األمين ومكة

 ماكان يعزى الفضل للمتقـــــــــــــــدم لوال مآثرهم وفضل عالهــــم

 على عليائهم آي الكتاب المحكم ماذا عسى اثني وقد أثنــــت

 قد شيدت للفخر أشــرف معــــــــــلم يا وارثا عنها مآثرها الــــتي

وتمجيد انتصارات السيما ان الكثير من هؤالء  ) كان اغلب الشعراء يمدحون بدافع تخليد مآثر

 .الشعراء كانوا يشكلون جزاً من الواقع السياسي، فهم بين وزير وكاتب وقاضي وفقيه(

وابن زمرك يطالعنا بمأثر لهؤالء اآلباء واالجداد العظام فقد كانوا وكانت لهم مأثر وانتصارات 

لم تكن هناك أي رفعه وال تقدم ألي سابق  في معارك المسلمين فلوال هذه االنتصارات العظيمة

عهد لهم، ويحتار الشاعر في أحصاء هذه المأثر وهناك عالقة بين ذكر هذه الفضائل وبين الملك 

الممدوح حيث وضع لنفسه أعظم مكانة بين قومه مكانه للشرف واألمانة والنسب العريق، فهذه 

التي حظيت بالتشريف، ويظهر التكرار  المآثر مرتبطة به، بل هو مجسده بشخصية هذا الممدوح

للجمل االسمية )الفاتحون، الفارجون، الباسمون، المقدمون( لهو دليل على شجاعة الممدوح، 

وفي الجملة االسمية)الباسمون( تدل على الروح الجميلة والقوة التي تكمن في داخل هؤالء 

البتسامة فهنا رمز من رموز المقاتلين، فهم بالرغم من الحروب وازمات ال تفارق وجوههم ا

 الشجاعة بينم اعداءهم تعلوا وجوههم العبس والكآبة وهذا أكرم فضل من هللا تعالى لهم.

إن تعلم اللغة واكتسابها مما يؤدي الى توسيع الرؤية ونشوء مقدرة تواصيلية لدى االنسان فيكون 

ريد ان يقوله وقد يكون هذا الفن الفرد مهيئٍا ان يعمل صوراً قولية يبلغ بواسطتها الى غيره ما ي

 .القولي نابع من أسس سياسية او اجتماعية او دينية

 ويورد ابن زمرك هذه المعاني في شعره قائالً:

 بنانك سحـــبا ترسل الغيث مســــبال نسبت الى ماء السماء فــلم تزل

 منزالفــــكــــم ملكا من بابــــك اعتز  ــرهاك فختــــقر لك األمـالك أنـ

 وتدعـــوك يوم السلم مولى وموئال تــعدك يوم الحرب منجى وملجئا

من المعاني الجميلة التي يمتدح فيها شعراء الفكر السياسي الممدوح )الكرم( وهي من المعاني 

اإلنسانية في المجتمع المدني وهذا ما يحدثنا به شاعرنا ابن زمرك، حيث يقول ان راحتيك تفيض 

والعطاء، وبكل فخر وشجاعة تبوأت مكاناً، عظيماً من خالفتك للمسلمين، وهنا  بكل معنى الجود

 يخبرنا الشاعر كيف أصبح حامالً لواء الشجاعة مهيباً يهابهُ األعداء.

وفي ظل اللغة وضمن رؤيتها الدينية اإلسالمية، نلحظ واقع سياسي وديني يستمد لغته وبيانه 

 واسلوبه من تراثنا الشعري.

سيدة العالقات ومحركة للعوالم وكاشفة للوجود وانها تعطي وتمنح ، على االنسان ان )واللغة 

يسكن في بيتها فيحرسه ويرعاه ، اللغة هي التجميع األصلي الذي ينعم على االنسان بان يكون 

 ذو فكٍر لغوي سياسي، اجتماعي، واقتصادي(.

طق أروع استخدام لتزيد في روعة وبالتالي فهي لغة ناطقة بكل ما هو حي تستخدم جهازها النا

 االلفاظ وااليقاع الموسيقي.

 ثانياً: االساليب:

في حياتنا وسيلتان من وسائل التواصل مع من نريد والتعبير عن مايختلج في داخلنا من مشاعر 

واحاسيس )حب، فرح، حزن( تجاه االخرين فتكون الوسيلة االولى هي اللغة، اما الوسيلة الثانية 

وب فما هو االسلوب؟ هو بكل بساطة طريقة التعبير لدينا سواء أكان تعبيرا ايجابياً او فهي االسل
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سلبياً مشحون بالعواطف واالحاسيس وصور الخيال يميل الى االنشاء. )االسلوبية تجمع بين 

المنهج العلمي في دراسة اللغة والمنهج النقدي في دراسة النص االدبي اي انها تجمع بين العلم 

 هج(.والمن

)تقرر االسلوبية ان نمط الكالم يتأثر بالموقف، فقد حاولت االسلوبية ان تثبت مقولة االسلوب الى 

 اللغة اي عائدة للغة وثمة من ينظر الى االسلوب انه ارتكاز على اللغة والكالم(.

 .واالسلوبية تحاكي خصائص اللغة وتحول الخطاب من مجرد خبر الى وظيفة تأثرية وجمالية

ل االسلوب في طياته جانب تغيير العالقة بين فكرنا وبين ماهو موجود في الواقع واسلوب ويحم

 .فردي عالقته باالفراد والجماعات التي تعتبر بال شك هي مبتدعة لهذا األسلوب

ً او  فعندما يتأثر الشاعر بحادثة معينة او يكون لديه فكر معين او نظرة يروم فيها تغييراً سياسيا

او اقتصادياً فأنه يعمد الى اسلوبه الخاص المشحون باالنفعاالت والعواطف ليوصل الى اجتماعياً 

 المتلقي هذه الفكرة.

 قال ابن زمرك االندلسي مادحاً:

 ذابً حور عِ البُ  كَ ــــــلوردنا تِ أو حرــــبْ أة شرَ مينه عَ يَ  نْ مِ  جرَ وفَ 

 الِبناْن سحاباً تَشُح لَنا ِمْنها  وأنا إذا َشَحْت السُحب بالَحيا

 وأوَسَع َربََع الُكفِر ِمنهُ خراباً  إماماً تَولى هللا تَشييَد ُملـــكهُ 

يحشد الشاعر ابن زمرك في ممدوحه كل معاني الكرم والجود وهو اذ يقول فيه تفجير يمينه 

البحور عشرة ابحر، انما هو ليس تعبيراً اال مجازياً، ليدل به على كرم الممدوح وجوده، وان تلك 

عذبة الماء صافية، كعذوبة وصفاء الممدوح، والسحب ال تشح بالمطر، ولن يكون البنان 

الممدوح يدر المطر، فهذه أمور غير مقنعة ولن تحدث ولكنها مبالغة من الشاعر، وهو امام على 

 درجة من التقوى والورع والشجاعة. بحيث شيد ملكاً واوسع ربع الكفار خراباً ودماراً.

 .سلوب هو الظل الوارف، والمعين الذي يسقي الفضاء الشعري()فاال

 أسلوب الخبر:

 .)هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته(

 .«صدقه طابق حكمه، وكذبه عدم مطابقة حكمه له»وقيل 

والخبر ال يتوقف وجوده على ما ينطق به المتكلم، فكل ماطابق الواقع كان صادقاً، وكل ما لم 

 .يطابق فهو كاذب

لكن العلم بالصادق والكاذب كما يشهد له عقلك موقوف على العلم بالخبر »يقول السكاكي: 

 .«الصدق والخبر الكذب

 المعاني التي تضمنها الخبر:

أسهم الشعر في توثيق االحداث المهمة التي تحاشها الشعراء في هذه الفترة وأصبح وثيقة 

 .ربية والمنافرات والمنافسات السياسيةتأريخية وسياسية مهمة، وهو سجل حافل للوقائع الح

 وقد برزت لنا معاني عديدة جسدها لنا الشعر في هذه الفترة. ومن ابرز تلك المعاني:

الدعوة الى االلتزام بمبادئ الدين اإلسالمي وتجسيد المعاني السياسية ذات الطابع  -أ

 الديني:
 قصائده المذهبة اذ يقول: فهذا لسان الدين ابن الخطيب يطالعنا باحدى مولدياته وهي من

 حيــيُثْني على ُعْلياَك نَْظُم َمدي مَدَحتَْك آياُت الِكتاِب فما َعسى
ً ـــــى ُمْفِص ــــــوإذا ِكتاُب هللاِ أثْنَ   كان القُصوُر قُصاَر ُكل ِ فَصيحِ  حا



 
  ISSN: 2073-6614    pp:308-323    نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

314 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

تضيق على تطالعنا السياقات السياسية ذات الطابع الديني في )آيات الكتاب( )كتاب هللا( عندما 

االنسان امور الحياة او تعتريه شدة يلجأ بفكره الى هللا وذكر وتعداد مآثر رسوله الكريم حيث 

يشير الى ماجاء من هذه المعاني في كتاب هللا تعالى من الكالم الفصيح البليغ، الذي ال يضاهيه 

ات هللا عز وجل كل فصيح فكٌل قصاٌر أما فصاحتِه، ويثنى على الرسول االعظم فيقول مدحتك آي

 فما يكون امامها مديحي ونظر شعري.

 وهذا شاعرنا ابن خاتمة االنصاري:

 ُمْفِلِس ــــــــلُّ وجهَ الــفثَنى اليه الك ودهــــُشكراً لمن بَرأ الوجوَد بُج
 وَدحا بسيَط األرض أْوثَر َمْجلِس  رفع السَّما َسْقفاً يَروُق ُرواُؤه

 ِدِس ــــــِحنْ ـــــاهُ ثَْوبَْي نُورِه والــوكسَ  ه  بنْسبَ حتَّى إذا انتظَم الُوجود 

 طاء األْنفَِس ـايا بالعَ ــــــَشفَع العط واستكملْت كلُّ النفوس كمالَها

 ِس ـبــــِق ُمقْ ـالئــــــَ م ِ نور  لْلخـــــتنوأ خالئِِق ُمْرشد  ــــاد  للـــــــــبأجل ِ ه

واالفكار الدينية، وقد امتزجت بالشكر وحسن الثناء، جاد تظهر في االبيات طائفة من المعاني 

الكون بنور وجودِه، وجودِه، واثنى عليه الكون بنور وجودِه، وراقت السماُء، وكسي الظلمة نور 

 اقتبس من هدي نورِه.

وقال ابن زمرك، وقد امتازت اشعاره باالسلوب الرقيق السهل متدفق المعاني والعبر الدينية. 

االلفاظ الدينية التي طلى بها ابياته بابهى حلة )التوراة( )االنجيل( )القرآن( لتجسد نظرة المتمثلة ب

 فكرية سياسية يروم الشاعر ايصالها الى ممدوحه.

 اظهار مآثر الممدوح في المجال السياسي واالجتماعي واالقتصادي:  -ب
السياسي خصوصاً، هو محاولة كان الهم االول واالخير للمفكر السياسي عموماً، وشاعر الفكر 

تغيير االوضاع السياسية لهذه الحياة التي ماعادت ترضيه، والتي ساعدت على تكوين الفكر 

السياسي لديهم، فهو يسعى جاهداً في محاولة جادة الصالح هذا الواقع المريض وتغييره كلياً او 

وقوف الى جانب السلطة جزئياً ورسم صورة جميلة مشرقة لواقع تسوده الحرية والعدالة وال

 طوعاً ال كرهاً.

 قال لسان الدين ابن الخطيب في السلطان عبد هللا بن امير المسلمين ابي الوليد ابن نصر:

 هاــــالمسلمين وهاتِ  يرُ ــــبثنا أم هاـلَّيتــــوانهض بِمدحتَِك التي ح
تْ  ً ـاشــــــن الفةُ ـــه الخـــملٌك أعدَّ  حد ِ ُظباتِهاوالذُّعر يبرق تحت  ئا

 هانُ ابِنما بذاك الماء غٌض ــــفنَ  اـوأفاَض ماَء العدل في أقطاِره

ً ـــدْمتَها ُمسْ ـــــفص وحسْبَت بحَر الماِء كفََّك بالن ِدا  بهباتِها تأنِسا

( تجري في كيان الشاعر نحو فكر سياسي بحَر ماِء كفَّكَ ( )هانُ ابِنغٌض ( )ماَء العدلفالسياقات )

ومحاولة جادة الثبات هذه الفضائل االنسانية في ممدوحه وحثه على التمسك بها، وهنا اجتماعي 

احداث اصرة قوية بين العدل السياسي واالجتماعي والديني فال صالح للسياسة بدون اصالح 

 اجتماعي وال صالح اجتماعي بدون وعي ديني وهذه اساس الحياة.

ا من احداث، وما تالها من فتن وثورات صدى واضح كان للتحوالت السياسية الكبيرة، وما رافقه

في احداث تطور نظام الدولة، ومحاولة حدوث حالة من االرتقاء الفكري وحتى الحضاري 

والعقلي، واالنفتاح على مختلف الثقافات المجاورة، وبالتي كان لذلك كله تأثيراً سياسياً واجتماعياً 

 واقتصادياً.

 ً  :قال ابن سهل االندلسي مادحا

 نهلُّ بالث َِقلِ ـــُب توصُف إذ تـــــــوالسُّحْ  املهُ ـــــــهلْت أنــــيخفُّ بشراً إذا ان
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 المثلِ  رةَ ــــــَض بأساً شهــويشهُر البي وارفهُ ـــــــود  عــــــــأغرُّ يكتُم مْن ج

 ُم الضرُب بيَض الهنِد في القللِ تويك فَيَنشر الحمُد ما أخفاهُ من ِمنَن  

 يِث والحَملِ ـــــــماِء فِيِه وروُد اللــــكال طهدٌ ـــــــميٌّ ومضـلعلياهُ محيأوي 

 عرِض الهطلِ ــمن نصرِه بال ــــــيءُ تج ماعِ البرِق واقدة  ـــذو عزمة  كالت

 وقال ابن جبير يمدح امير المؤمنين المنصور الموحدي:

 لدَ ــــــــــأع كَ كمَ ــوحُ  الم  ـإس ظاهرِ ـــــلِ  ة  ـهبْ شُ م بِ هُ ــنْ د عَ الحَ  رءَ دُ  وآثرتَ 
يطالعنا شاعرنا بهذه السياقات )حكمك، درء الحد، اعدُل( لتحدَث لنا مزيجاً فكرياً، سياسياً، 

اجتماعياً، دينياً، مجسدة لنا معالم الحياة السائدة في المجتمع العربي، فال عدل اال بحكم هللا وقيام 

واضح بكل معانيه السامية، وشاعرنا بفكره السياسي اراد صقل حدوده وتأدية حقه، فاالسالم دين 

 روح وفكر الممدوح واحداث حافزاً لديه وتحريك االمير لخير البالد وااللتزام بتعاليم االسالم.

)هناك انزياح فكري كبير، شكله الدين االسالمي دستوراً يؤدي الحياة ويغذي الفكر، ويوجه 

 .رؤية فكرية جديدة للحياة والعالم(االبداع الفكري الذي حمل لنا 

 قال ابن زمرك االندلسي:

 وبِـــــالَدهُ بِوجــــــوَدهُ وبِـــــجـودهِ  أنــــَت الذي َرِحـــَم اإلالهُ ِعباَدهُ 
 عهودهِ في مَ  يسَ ا لَ ا رأى مَ لمَّ  هُ هادُ عِ  داكَ نِ  نْ مِ  لُ جَ خْ يَ  يثُ الغَ 

الذي حط في عالم السياسي غذى بفكره النير ووجه يطالعنا ابن زمرك بعقل المفكر السياسي 

ابداعهُ الفكري ليسرم لنا ولممدوحِه، رؤية سياسية اجتماعية دينية جعلت وجودك وكرمك رحمة 

ربانية، فأنت مغيث البالد رسمت عهداً طال انتظاره، صورة بارعة ومحاولة جريئة لترسيخ 

 وح.فكراً يتعمد في فكرة اراد ايصاله الى فكر الممد

 

 األساليب االنشائية:

 ً  .االنشاء: االيجاد واصطالحاً كل امر في حياتنا يحتمل ان يكون صادقاً او كاذبا

 في اصل اللغة هو )طلب الفهم(. االستفهام: -أ
 .وهو احد االساليب االنشائية يطلب به االستعالم عن امر مجهول

بسيط الذي يرمي الى كل معاني ويسترسل الشاعر حين يمدح، بأجراء محاورة فكرية بين فكره ال

ً فكر الحاكم، محاولة في جعل خواطره أسئلة استفهامية قد يجيب  الحياة الرفيعة المترفة مخاطبا

عنها في شعره او يتركها محتاراً في غياهب األفكار المتزاحمة، وأساليب االستفهام المؤكدة او 

 المتعجبة، فكر لم يرى النور لكنه مضاء برغبة التغيير.

 حيث يقول األمير ابي الربيع سليمان بن عبد هللا الموحد اذ يقول:

ً فَ  هُ ئتَ نَ ا هَ ضَ الرِ  هللاِ  ةُ ليفَ أخَ   ويشفع بِما ِسواهُ  مدُ يَ  تحا
( بقصد التعظيم واالجالل واالكبار للممدوح، خليفة أخليفة هللااستهل شاعرنا مدحه باستفهام )

 النصر، برضا هللا لهو عالقة تالحمة بين السياسة والدين.ارضى هللا فأرضاه هللا بنصره، امتزاج 

 وقال ايضاً:

 ُمعيناً بِما َجاهَدَت فيِه وَكافياً  أليَس الذي َجاْهَدَت في نَصِر دينِهِ 
ويورد شاعرنا هنا استفهام انكاري خرج الى معنى النفي، فكل ماتنعم به من فضل ونصر على 

ً في االعداء، لهو بفضل من هللا تعالى  ً دينيا ً سياسيا اعانك وكفاك، فوظف فكرة وربطه ربطا

 محاولة لتحفيز ممدوحه على االلتزام بالمعاني الدينية الدافعة لنصره وعزته.
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ويحاول الشاعر ان يوازن مابين أسلوب االستفهام وهو تصور ذهني خارجي، وبين الفكر الذي 

 يعتمل في ذهنه ويرجو تحقيقه ولو بشيء بسيط.

 شاعرنا ابن زمرك يقول:فهذا 

باحِ بِـــــعزِمهِ   َمْن ِمنكُما يَطوي الَجهاَد َويْنُشُر؟ أُمضاِهياً فَلََق الصَّ
 َمْن ِمـــــنكُما بَعَـــــَد الغُروِب النَيُر؟ أمحاسناً َشْمَس النَهاِر بِوجـِههِ 

ْماِء أسنةً   اإلاله َويَْنُصُر؟ َمْن ِمنكــُما نَــــَصرَ  أمــــكاثِراً ُشْهـــــَب السَّ

خرج السياق االستفهامي هنا الى معنى التعظيم والتبجيل للممدوح فجعل صولته واحتواء اعداه 

كفلق الصباح عندما يطوي ليالً كئيباً مظلماً لينشر لنا فجراً مضيئاً، ثم يأتي بصورة فيضفي عليه 

نيب، وهل تضاهي سيوفك بهاء الشمس وضياءها فيقول متى ما ان غابت فوجهك بعد غروبها ي

ً فأنت من نصرت الحق ونصرك هللا، تواترت هذه الصور الفنية  شهب السماء عدداً وبريقا

الرائعة، بكل ماتحمله من دالالت فكرية سياسية اجتماعية ودينية لترسم لنا صورة اراد شاعرنا 

 ايصالها وتجسيدها في هذا الممدوح.

 وقال ابن زمرك ايضاً:

 والفَتُْح أْعَظُم مايَكوُن وأْكبَُر؟ ْم الِلواُء بَِكِفهِ أو لَْيَس َجَدكُ 
جاء الشاعر هنا بحرف االستفهام )أو لَْيَس( الهمزة وخرجت هنا الى معنى التعجب فالشاعر في 

حالة من التعجب االيجابي من شدة كرم الممدوح ودقة خاطره فهذه اليد الكريمة، فتحت اعظم 

شاعرنا لتختفي تحت اسلوبه البديع لتخرج لنا صفات بدافع االنتصارات، وتسري انفعاالت 

 المبالغة وحبه للممدوح.

لقد مال الشعراء الى أسلوب االستفهام في اغلب اغراضهم الشعرية واصبح مالذاً لهم واضحاً في 

 .اشعارهم المدحية ومراثيهم

 النداء  -ب

 .الصوت(النداء: هو في اصل اللغة )الصوت وهو مشتق من الندى وهو بعد 

وقد حاول الشاعر ان يوظف أسلوب النداء في محاولة للتقرب والوصول الى الحاكم وايصال 

 صوته او فكره السياسي.

 قال ابن زمرك االندلسي:

 والعنـبـرُ  اطيبُه حْسدُ سك يُ ـــفالم مدهُ ُم حَ ــــواسنَ  تْ حَ فَ ن إذا نَ ا مَ يَ 

 فـالدَّهُر يُملي والَمعالــي تَْســُطرُ  هُ ـــومقَ  رُ اخِ فَ ـــمَ  تْ ن إذا تُليَ ا مَ يَ 
 فــي مرقَـب بََصَر البَصاِئِر يُبْهرُ  ُملكهُ محاسُن  ُجليتْ ن إذا ا مَ يَ 

استخدم الشعراء، والسيما شعراء الفكر السياسي النداء بكثرة في اشعارهم ولعل حرف )الياء( 

ً لديهم، ويلجأ الشاعر الى تكرار هذا الحرف  بدافع المبالغة في المدح، فكل من اكثرها رواجا

الخصال النبيلة التي تسود في المجتمع الحمد والثناء والكرم، تدخل في باب الشجاعة لهذا 

الممدوح فالشجاعة تحتاج الى نفس ابية كريمة تجود بالنفس قبل المال وهذا اعلى درجات الجود، 

  لقيم والدعوة لها.فجاء النداء صوتاً مدوياً لمفكر سياسي يسعى الى ترسيخ هذه ا

ويلجأ بعض الشعراء الى تكرار الممدوح نفسه. ال حرف النداء وذلك رغبة منهم في تعظيم 

 الممدوح والفخر وزيادة الفخامة، فهذا بن زمرك يمدح الغني باهلل:

 أْبَن اإلِماْم وقَْدُرها ال يُْجَهلْ  يا أْبَن اإلِماْم أْبَن اإلِماْم أْبَن اإلِمامْ 



 
  ISSN: 2073-6614    pp:308-323    نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

317 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

ابن زمرك، يبرز لنا مكانة الغني باهلل وفخامته وقدرته على تولي أمور المسلمين فالشاعر 

ً لقدره  والحفاظ على الدين اإلسالمي، وفي تكراره للفظة )امام( رفع لشأن الممدوح وتعظيما

 العالي الذي ال يجاريه احد فيه، فهو االمام وابوه امام وجده امام.

الى الحاكم او لشخص معين ولكنه في حالة اعمام بهذا ان الشاعر يعمد الى ان يخصص نداءه 

النداء لكل الناس. فقط الن الحاكم هو امام الناس والقدوة فخصه بالنداء. حيث قال لسان الدين ابن 

 الخطيب:

 ابِهِ ــــــــــْصِر َوأَْربَ ـــــــــْخبَةَ النَّ ـَونُ  َوَرىــــــْيَر ُملُوِك الْ ـَمْوالََي يَا خَ 
 لُّ خطوبـــوف أنضاُء مسغبة   ريِب وأهلُهُ غَر الحق اليا ناص

يستهل الشاعر هذه القصيدة بأسلوب النداء )يا موالي( حيث حذف أداة النداء ونالحظ تكرار 

أسلوب النداء )يا موالي( )يا خير( )يا ناصر( وهذا التكرار مفاده الى المبالغة والتعظيم والتبجيل 

 ضرورة االلتفاف اليه والى فضائله العظيمة.من قبل الشاعر الى الممدوح و

 )لذلك كانت يا النداء اكثر استخداماً من الهمزة، لكون األداة تعبر عن الندم والتوجع والتحسر(

 إضافة الى تعبيرها عن الفخامة والتعظيم والمبالغة.

 قال ابن زمرك مادحاً:

 نا أْبحٌر َعْشرٌ فأْنُمُل َكفَيهُ لَ  ويا بُْعَد ما بيَن الغُماِم َوَكفهِ 
يأتي هنا سياق على اسلوب النداء في قوله )يا بُْعدَ( للمبالغة والتعظيم ورفع الممدوح الى اعلى 

درجات الفخر والمجد اضافة الى التعريف بجوده وكرمه الذي غدا يضاهي الغمام، بل جعل 

 ال تنتهي.المسافة ما بين الغمام ورفع كفه انامل فجرت لنا بحر من الكرم والعطاء 

فالشعر السياسي الجديد للغة ليس مجرد زينة وانما هو داللة جديدة تحمل في طياتها أفكار 

الشاعر وفكره السياسي، بطريقة تترك اثارها على المتلقي والشاعر في نفس الوقت، فالشعر هو 

في اختالف حالة بناء للغة ولغت ليست كاللغة العادية وتأثيره غير تأثير، فقد كانت لغة الشعر 

 .جذري عن اللغة العادية(

 قال ابن االبار في قصيدة:

 أْوقَْعت فيها بالِعدى َسف احا يَا أيُّها الَمْنُصوُر بُْشَرى بالَّتي
( أسلوب ممتع من أساليب اللغة العربية وهو أسلوب النداء يَا أيُّهايبدأ الشاعر سياقه الشعري )

)يا( النداء وفي ذكر الممدوح نوع من التعظيم فينادي الشاعر الممدوح ويذكر اسمه بعد 

واالجالل ورفع المكانة وانزاله منزلة التكريم، والسفاح هي من الصفات التي اطلقت على 

الممدوح وتحمل معنى إيجابي وهو يعني القوة والسلطة على العدو وااليقاع به وهي رسالة من 

 عداء كما جاء في قول ابن زمرك:قبل الشاعر لتحفيز الممدوح على الجهاد ومقارعة األ

 ــصرُ َربَُّك تُنَـــِد بِفــــــَضِل الوحيـــ الوطِن الَغريِب ومؤنَس الَزمن رَ اصَ يا نَ 
ـــــــرَجـــماِن موالَي ِشـــــْعري تُ 

 ــبَتيَمَحــــــ
 والُحُب في َفْحَوى التََخاُطِب يَْظَهرُ 

بالنص االدبي واالدب أساسه هو اللغة، ومعظم )قضية األسلوب قضية قديمة، ولكنها مرتبطة 

مايوجد في األسلوب هو احداث احكام تقوم هذا األسلوب وتحكم عليه وهذا يحدث خالف عند 

 .النقاد، الن هذه االحكام ليست قياسية ثابتة يمكن للناقد فهمها والحكم عليها(

 

 
 



 
  ISSN: 2073-6614    pp:308-323    نبار للغات واآلداب        جملة جامعة اال

 

 

318 

 

 E-mail :aujll@uoanbar.edu.iq 2021 / والثالثون احلادي العدد:

 

 أسلوب الشرط: -جـ

او طرفين احدهما السبب في حدوث االخر، أي ان الشرط في اللغة العربية يعني وجود امرين 

الطرف األول مرتبط بالثاني، وقد كان لشعراء الفكر السياسي النصيب االوفر في هذا األسلوب 

لما فيه من توطيد الصلة بين المادح والممدوح وايصال الفكرة التي يريد الشاعر ايصالها الى 

 ممدوحه.

 مرك:ومما جاء على هذا األسلوب قول ابن ز

 رُ صَ قيْ  كَ لقائِ  نْ عَ  رَ قصَ أو سراً قَ  هُ سرتُ كَ لَ  راً اِض ى حَ رَ سْ كُ  انَ و كَ لَ 
لقد وظف الشاعر اداة الشرط )لو( في تجسيد قوة الممدوح وشجاعته، ويقول ان كسرى بكل 

 الجبروت الذي يملكه لو حضر النهزم امامك، ولما تجرأ قيصر على لقائك.

 وقال ايضاً:

 فَلوال نَدى َكفَيَك َكــاَن ُمبخــــالً  الغَْيُث ِشــــيَمـــةَ ُجودهِ تَعَلََم ِمْنَك 
 أَضافت إِليِه ِمْن ثَنَائَُك ُمرِسالً  إذا َماَردْت َعني َمديحَك ُمْسنَداً 

لقد وظف شاعرنا في سياقه الشعري االداتين )لوال( )إذا( ولوال تدل على: )حرف امتناع الشيء 

بها لخدمة غرضه في إيصال فكره حيث مزج بنسب الشجاعة والكرم، لوجود غيره(، وقد جاء 

اما )اذا( فهي: )أداة شرط غير جازمة ظرف لما يستقبل من الزمان(، شرط وجود الغيث موجود 

 كفك التي تَعلم الغيث منها معاني الكرم، وستبقى مدائحك ِسفراً خالداً ترويه األيام.

 ويطالعنا الرصافي البلنسي بقوله:

ا وقد ُطْفنا البالَد فلم نَِجدْ أَ   لك ثانياً فكِن الكريَم األوحدا مَّ

جاءت )اما( هنا في سياق ما وظفه الشاعر ودلت على التأكيد وقد جاء بها تأكيداً اليصال أفكاره 

السياسية الى ممدوحه، فهو الكريم المتفرد بصفاته الواحد، بجوده وكرمه، وأننا مهما طفنا البالد 

 كريم يضاهيه فلن نجد لك ثانياً.بحثاً عن 

 ومما جاء في مدح الغني باهلل على لسان الشاعر ابن زمرك االندلسي قائالً:

 وَمالَْت بِريحِ النَْصِر ِحيَن تَميلُ  لوالَك َما إْهتََزْت ُغصوٌن ِمْن الِقنا

يكون هذه البنية بدأت بحرف الشرط )لوال( وهو حرف امتناع لوجود، أي وجود الجواب الذي 

موجود ومتحقق، فأراد الشاعر هنا ان يقول بان هذه السيوف مهلهلة بالنصر المبين، والتي 

شبهها هن بالغصون المتمايلة الفرحة بهبوب نسمات الهواء عليها وشبه النصر بريح تميل هذه 

السيوف، فإذن الجواب موجود لوجود فنصرَك متحقق ال محالة وسيوفك خفاقة بريح النصر وهو 

في حالة اثبات لقوة الممدوح وشجاعته. ونلحظ هذا االستخدام البديع لاللفاظ اللغوية )اللغة  هنا

هي وسيلة االديب للتعبير، وهي موسيقاه، وهي الوانه وهي فكره، وهي يده قادرة ان تحمل 

 صورة نابضة بما يفضي عليها من ذاته وروحه(.

 وقال ابن زمرك:

 فأَلْنَت أَحظى بِالِجهاِد وأْحفَلُ  اِدهافَإذا الملوُك تَفَاَخَرْت بِِجهَ 

أبن زمرك في هذا البيت اعتمد على أسلوب الشرط )اذ( شرط وتوكيد االمر، لحث وترسيخ 

الجهاد في نفس الممدوح، فأنت عظيم الشأن من شأنك ان تكون صاحب الحظوة والجهاد وانت 

 النصر بك.المفضل، فشروط التفاخر بالنصر واحرازه مقرون بك ويتأكد 

فالشاعر هنا تحركه مشاعر الحب واالجالل للممدوح ورغبته في جعله في مصاف المتقدمين من 

 الملوك.

)ان االنسان ال تحركه فقط الحوافز المادية واالقتصادية وانما تسيره الصور الخيالية واالحالم 

 الوردية(.
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وصورة خاصة بكل انسان  ونخلص من هذا ان االسلوبية هي بناء فكري، كائن في عقل صاحبه

تبين طريقة تفكيره ونظرته الى االشياء، وبالتالي فأن هذه المثيرات حركت الفكر في نفس 

المفكر، فأصبح اسلوبه جسراً، يحاول العبور من خالله الى فكر الممدوح مرآة صادقة الفكار 

م تحقيقها ولو بعد الشاعر وعاكسة لشخصيته وآراءه ورغباته التي قد تكون ظاهرة او باطنه يرو

 حين.
 

 الخاتمة

الحمد هلل والشكر قدر ماجدت به لغتنا الجميلة من عبارات المست واقعنا المرير لتحوله الى 

 اجمل، والصالة والسالم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

واالقتصادية السائدة في تناولت هذه الدراسة موضوع الفكر السياسي وعالقته بالحياة االجتماعية 

 المجتمع االندلسي في عهد دولة الموحدين وقد افرزت النتائج االتية:

 استطاع الشاعر ان يصور الواقع السياسي تصويراً دقيقاً ويحاول معالجة القضايا السياسية. -
 استطاع الشاعر ان يعبر عن رغبات المجتمع كالعدل والمساواة. -
توظيف العديد من الشخصيات وماكانوا يتحلون فيه من المعاني  تمكن الشاعر بقدرته الفذة، من -

 والقيم االجتماعية.
ً داالً على قدرته الهائلة، من استفهام  - ً رائعا وظف الشاعر األساليب الخبرية واالنشائية توظيفا

 ونداء وشرط.
 ى.وازن وحافظ على الحد الفاصل بين مدح الشخصيات السياسية وانتقاد الواقع من جهة أخر -
 الحفاظ على اللغة وسالمتها والوضوح فالواقع ال تالمسه اال لغة فصيحة سهلة. -
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