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 الخاتمـــة

 عصر مموؾ الطوائؼلشعر االندلسي" في ا الموسـو "باألثر الحضري البحث تناوؿ
تمييػد فػي معنػل الحضػارة وع بتػو بالشعرعفضػ  عػف وصػؼ مظػػاىر :  عػدة محػاور منيػا

االجتماعيػػػػل ع والمظػػػػاىر الثوافيػػػػل ع وال صػػػػائص ال نيػػػػل    الطبيعػػػػل والعمػػػػراف عوالمظػػػػاىر
 -ر منيا :وتوصؿ الل نتائج ميمل نذك

  تبيف اف لمشعر ع بل وثيول بالحضارة فود كاف الشعر وما زاؿ مرآة صافيل عكسػت بػيـ
الحضارة وانجازاتيا الماديل وال كريل فيذا الشعر كاف بحؽ سجً  صادبًا دوف  صائص 
 المجتمع االندلسي وما اعترضو مف احداث كبرى اثرت فيو وتركت بصماتيا عميو   

 ف وصؼ مظاىر الطبيعل والعمراف في موػدمات بصػائدىـ ممػا يندلسياعتماد الشعراء اال
 تواليػدشعر االط ؿ وتحيل الربػع فضػ  عػف ال ػروج عمػل  بملفي  الكبير ثرالكاف لو ا

  مف ناحيتي الشكؿ والمضموفالشعر العربي الوديـ 
  كػػاف لمشػػعر فػػي الحيػػاة االجتماعيػػل أثػػر كبيػػر فوػػد اتضػػط مػػف  ػػ ؿ البحػػث اف طبوػػل

يػػػاء ورجػػػاؿ الحكػػػـ كػػػاف ليػػػـ دور كبيػػػر فػػػي مواكبػػػل الحركػػػل االدبيػػػل التػػػي امتػػػازت االثر 
بتطورىا وازدىارىا عمل الرغـ مف ميؿ ىذه ال ئل الل البذخ واالنغماس فػي الممػذات فوػد 
اشػػتير مػػف بيػػنيـ ممػػوؾ ووزراء مشػػيوروف بػػالعمـ واالدب فضػػً  عػػف بصػػورىـ المترفػػل 

 التي ازدانت بمجالس الشعر واالدب  
  كاف لطبول ال وياء والوضاة اىميل كبيرة في الحياة االجتماعيل في ذلؾ الوبػت فوػد تمتػع

الكثيػػػر مػػػنيـ بػػػالحظوة والمرتبػػػل العميػػػا فضػػػً  عػػػف دورىػػػـ المتميػػػز فػػػي الحيػػػاة السياسػػػيل 
 واالجتماعيل وبالذات الممتزميف بمبادئ الديف والمتسميف باال  ؽ الحميدة  

  دور كبيػػر فػػي مجمػػؿ الحيػػاة السياسػػيل واالجتماعيػػل والثوافيػػل كػػاف لطبوػػل ابنػػاء المجتمػػع
فوػػد كػػاف السػػواد االعظػػـ مػػف ابنػػاء ىػػذا المجتمػػع يعػػيش دوف المسػػتوى المطمػػوب وعمػػل 



ىـ مػػف بصػػائد ؤ الػػرغـ مػػف ك ػػافيـ فوػػد أثػػروا فػػي مجمػػؿ الحيػػاة الثوافيػػل بمػػا حممػػو شػػعرا
 ي ذلؾ العصر عبرت عف نودىـ ل وضاع السياسيل واالجتماعيل السائدة ف

  اسػػتطاع اف يعكػػس جانبػػًا حضػػاريًا  المػػدةاوضػػط البحػػث اف الشػػعر االندلسػػي فػػي تمػػؾ
مضػػػيئا مػػػف جوانػػػب البيئػػػل االندلسػػػيل اال وىػػػو االنابػػػل والترتيػػػب فػػػي الممػػػبس والمظيػػػر 
عمومػػًا ع فوػػد كػػاف الميسػػوروف ورجػػاالت الدولػػل بػػد  صػػوا باالزيػػاء الغاليػػل الثمينػػل ذي 

ي ت ػػاط ب يػػوط الػػذىب وتجمػػؿ بػػالتطريز ع فػػي حػػيف نجػػد اف لػػبس النوعيػػل الجيػػدة التػػ
 العمامو والطيمساف بد الـز شريحل ال وياء والوضاة  

امػػا العامػػل فوػػد لبسػػت كػػؿ مػػا تتيحػػو ظػػروؼ المعيشػػل فمػػيس ىنػػاؾ زي يميػػز فئاتيػػا  
 بعضيا عف البعض اآل ر  

 رغبتيػػا بػػال روج مػػف  امػػا المػػرأة االندلسػػيل حػػرة كانػػت اـ جاريػػل فوػػد لبسػػت الحجػػاب عنػػد
 منزليا وىذا دليؿ التزاميا وتأثرىا بديف الحضارة الديف االس مي  

  اما مظاىر الزينػل والعطػور فوػد كػاف الرجػاؿ اكثػر اسػتعمااًل لم ضػاب مػف المػرأة اتباعػًا
 لمسنل المطيرة التي اجازت ذلؾ  

   ميل وغيػػر االسػػ ميل امػػا االحت ػػاؿ باالعيػػاد فوػػد تنػػوع مػػا بػػيف االحت ػػاء باالعيػػاد االسػػ
وىػػذا دليػػػؿ التسػػػامط الػػػديني الػػػذي اشػػػاعو ال ػػاتحوف العػػػرب آنػػػذاؾ ع فوػػػد كػػػاف المجتمػػػع 
االندلسي مجتمعًا حضاريًا عكس باجوائو السمحاء عمؽ الروابط والع بات االجتماعيػل 

 ما بيف م تمؼ االدياف والممؿ دونما المساس ب صوصيل أيًا منيا  
 مف بػيـ وتواليػد  احالو الت اؤؿ والتأثر بالمجتمع بكؿ ما فيي عبر شعراء ىذا العصر عف

 عمؽ الروابط الحضاريل التي تربط الشاعر وبيئتو  عمل وفي ىذا دليؿ 
  اف الشػػعر االندلسػػي لػػـ يكػػف من صػػً  عػػف حركػػل الحيػػاة اليوميػػل لممجتمػػع االندلسػػي بػػؿ

تمثميػػا شػػػعرًا فكػػاف بمثابػػػل المػػػرآة العاكسػػل لكػػػؿ مػػػا يػػدور فػػػي المجتمػػػع مػػف تواليػػػد وبػػػيـ 
 واعراؼ وتبايف طبوي  



  ازدىػػار الثوافػػل العربيػػل االسػػ ميل فػػي االنػػدلس ونيػػوض العمػػـو واالداب نيضػػل بمغػػػت
 رجات ازدىارىا في تاريخ األندلس السياسي  ابصل د

  شيوع وانتشار مجالس األدب والعمـ بيف م تمػؼ طبوػات المجتمػع االندلسػي ممػا عكػس
الصػػورة الحضػػريل لصػػور الع بػػات والتواليػػد االدبيػػل والتػػي اضػػ ت عمػػل العصػػر الكثيػػر 

ميػدانًا لممنافسػل مف التودـ والربػي االدبػي فمػـ تكػف الب طػات االدبيػل مسػرحًا لمت بػي او 
 فحسب بؿ كانت ظاىرة ثوافيل ميزت ب د االندلس عف بويل بمداف العالـ  

   شيوع مجالس الميو والطرب والغناء بمػا فييػا مػف مػرح وطػرب وتسػميل بوصػ يا مظيػرًا
مف مظاىر التنافس بيف الداعيف لعودىا مف ناحيل والشعراء مػف ناحيػل ا ػرى ع اذ كػاف 

 البدييو واغمبيا موطوعات صغيرة مرتجمل   الشعر فييا  ينشد عمل
  شػػيوع االلغػػاز والمطيػػرات فػػي ادب ذلػػؾ العصػػر تزجيػػل الوبػػات ال ػػراغ بمػػا ي يػػد وتبيانػػًا

 لودراتيـ الشعريل  
   شػػػيوع التراسػػػؿ بالشػػػعر بػػػيف م تمػػػؼ طبوػػػات مجتمػػػع االنػػػدلس نتيجػػػل لتطػػػور الحيػػػػاة

 الحضريل وازدىار الحياة الثوافيل  
 لورد بوص و توميدًا حضريًا استمده الشعراء مف طبيعل االنػدلس السػاحرة شيوع التيادي با

 وبساتينيا الوارفو  
  توظيؼ لغل الورآف الكريـ توظي ًا  ػدـ التجربػل الشػعريل بت ػوؽ مػف  ػ ؿ نوػد االوضػاع

السياسيل واالجتماعيل السائدة في ذلؾ العصر التي لـ يستطع اف يبوح بيا دوف ابتباس 
  

 االندلسػي بال ػػاظ ومعػاني مػػف سػبوو عػػف طريػؽ اسػػتيعاب المعػاني الوديمػػل  تػأثر الشػػاعر
 جديد   لً وصياغتيا بثوب جديد يجعؿ الوارئ ينسل اصمو ويحسبو معن

  توزعػػػػػت اسػػػػػاليب الشػػػػػعراء االندلسػػػػػييف بػػػػػيف تيػػػػػاريف احػػػػػدىما محػػػػػافظ يتمسػػػػػؾ بالوػػػػػديـ
ينسػػجـ مػػع بيئػػتيـ والمحافظػػل عمػػل نيػػج الوصػػيدة العربيػػل وىيكميػػا العػػاـ ع وتيػػار جديػػد 



والبعػد عػف الكممػات الموحشػل والميػؿ والذي يتسـ بسيولل االل ػاظ االجتماعيل والطبيعيل 
 الل االوزاف ال  ي ل  

  كػػاف لمحيػػاة الحضػػريل دورىػػا البػػاله بوصػػؼ مظاىرىػػا فكثػػرت عنػػدىـ بصػػائد وموطعػػات
 في وصؼ الم بس وادوات الزينل والحمي  

 تماعيػػػل أثػػػر امتػػػزاج العػػػرب باالسػػػباف ع واسػػػتجابل شػػػيوع الموشػػػحات نتيجػػػل لظػػػاىره اج
 لحاجل فنيل أثر انتشار فف الموسيول والغناء بيف  اصل اىؿ االندلس وعامتيـ  

  صػػورىـ فػػي الغالػػب صػػور بصػػريل تعتمػػد التوابػػؿ بػػيف االشػػياء دوف التوغػػؿ فػػي اعمػػاؽ
يف الشػاعر الصورة الشعريل وىي جزء مف حالل ال مؽ ال ني المعبر عف حالل الت اعؿ بػ

 وبيئتو  
  اتساع ظاىرتي التش يص والتجسيد في صورىـ الشعريل بتأثير طبيعل ب دىـ ال اتنل 
  اف السػػػمل الغالبػػػل عمػػػػل اوزاف شػػػعرىـ ىػػػػو اسػػػت داميـ االوزاف الطويمػػػػل فػػػي بصػػػػائدىـ

التوميديػػػل بينمػػػا اسػػػت دموا االوزاف الوصػػػيرة المجػػػزوءة فػػػي موضػػػوعاتيـ اال ػػػرى نتيجػػػل 
 ور الحضاري الذي عـ االندلس في تمؾ الحوبل  لمتغير والتط

 ف لزـو ما ال يمـز في استعماؿ الووافي  يالتزاـ الشعراء االندلسي 
 

 


