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 المستخمص                                         

أجمع الباحثون الذين تعرضوا لشعر ابن ىذيل عمى صحة رواية ابن الفرضي  في اسم ابن ىذيل ولقبو ومولده 
يحيى بن ىذيل بن عبد الممك بن ىذيل بن إسماعيل بن نويرة بن  ))ووفاتو ، وىي كما يذكرىا ابن الفوضي 

إسماعيل بن نويرة بن مالك التميمي الشاعر من أىل قرطبة ، ويكنى أبا بكر ..... ولد سنة خمس وثالثمائة 
ليمة األربعاء لثالث عشرة ليمة خمت من ذي القعدة سنة تسع وثمانين وثالثمائة ،  (رحمو اهلل  )..... وتوفي 

، وجاء ىذا اإلجماع بصحة ىذه الرواية لقول ابن  ((ودفن يوم اإلربعاء بعد صالة العصر في مقبرة منعة 
وقد كتبُت عنو من حديثو وشعره وأجاز لي روايتو  ))، باإلضافة إلى قولو  ((وقد أممى عميَّ نسبو  ))الفرضي : 

  .ولد فييا ، ويمقب بالكفيف أو األعمى أو الفقيو نسبة إلى قرطبة التي (القرطبي  )، وجاء نسبو  ((وديوان شعره 

تجدر اإلشارة إلى ماىية  الدراسة والتي تحاول أن تنظر إلى الشعر األندلسي نظرة أكاديمية ىادفة و 
ثرائيا من خالل تسميط الضوء عمى شخصية  تشارك في إغناء الحركة األدبية والنقدية المعاصرة عامة وا 

اصة لبنية المجتمع األندلسي عمى المستوى الحضاري واالجتماعي واإلقتصادي أدبية تحمل سماتيا الخ
 ، باإلضافة إلى طبيعة األندلس .

ونتيجة لذلك لم يكن من الغريب أن يمثل شعره حدسًا واسعًا لتجارب الباحثين األكادميين في جمع شعره 
 .وجل تركيزىم كان في عممية الجمع باإلضافة إلى أن دراستيم كانت نبذة مختصرة من المنيج التأريخي

  
ويجدر بنا اإلشارة إلى أننا اعتمدنا ديوان ابن ىذيل ، تحقيق الدكتور الشوابكة ألنو كان اوسع واشمل 
ومن حيث انو اتبع جمعو بترجيحات وتعميالت اضفت منيجية متبعة في جمعو ، ومن حيث أننا لم 

 دراسة الدكتور أحمد عبد القادر ، إما دراسة كل من نستطع الحصول عمى دراسة الدكتورة لطيفة وال
الدكتور أحمد حاجم والدكتور حمدي منصور فقد وردتا في مجمة المورد ومجمة مجمع المغة العربية 

 بدمشق فجاءت بعد جمع الدكتور الشوابكة وكانت مختصرة من حيت الترجيحات والعمل .
 –قائمًة عمى المنيج الفني ، والتي تكشف بدورىا  –زَّ وجلَّ بعد التوكل عمى اهلل ع –لقد جاءت دراستنا 

عن قدرة ابن ىذيل المغوية والبالغية ، فانتظمت ىذه الدراسة في تمييد وثالثة فصول ثم  –الدراسة 
 خاتمة احتوت عمى أىم ما توصل إليو البحث من نتائج وبعدىا قائمة المصادر والمراجع

 د عمى حياة الشاعر ومكانتو وأىم ما يتميز بو شعره .لقد سمطنا الضوء في التميي
وتفرع ىذا الفصل إلى مبحثين ، تناولنا في المبحث  (المغة الشعرية  )وأما الفصل األول فاكتفى بتناول 

األول معجم ألفاظ الشاعر والثروة المغوية التي كان يمتمكيا ، وفي المبحث الثاني تناولنا  التراكيب 
 ي برزت في شعره .المغوية الت



وقسم الى عدد من الفقرات  ، تناولنا في الفقرة        (الصورة الشعرية  )وقد تناولنا في الفصل الثاني 
     وفي الفقرة الرابعة   (الكناية  )وفي الفقرة الثالثة   (اإلستعارة  )وفي الفقرة الثانية  (التشبيو  )األول 

 . (اإلقتباس والتضمين  )
والتي حواىا شعر ابن ىذيل من موسيقى  (الموسيقى الشعرية  )وأما الفصل الثالث فقد خصص لدراسة 

، وموسيقى داخمية من تكرار وجناس وتصدير وطباق وغيرىا ، ُمعقبًا ذلك كمو  (وزن وقافية  )خارجية 
 بخاتمة تضمنت أىم ما توصل إليو البحث من نتائج .

ما مصادر البحث فقد تنوعت بتنوع كنوزىا من الكتب العربية من كتب لغة وبالغة ونقد وتأريخ ،  وا 
فكانت الشمعة التي أنارت طريقي ىذا من جانب ومن جانب آخر لم أثقل دراستي بتمييدات نظرية 
نما اكتفيت بالتنظير الممم لمموضوع من دون إخالل أو نقص .  مكررة لتشغل صفحات البحث ، وا 

 

 


