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 عباس بن فرناس

 شاعرا  
 الدكتور صالح جرار      

 ردنيةالجامعة األ -دابهاآقسم اللغة العربية و 
 مقـدمة

سااية سااّات امتااانب بااالنبو  والمياار بلاا  التجرياا  ندلعّباااب باان سرناااب أ صااية  
د ، سااار صايتها ساي سي ساحاب العلم والثقاسة واأل قويا   ثبتب حضورا  واالبتكار، و 

 سالمية سي األندلب.من معالم الحضارت اإل بارنا   حب معلما  صباآلساق، حت   

ولعر  أّد ما يصر بين  اهان الدارسين وبين عّباب بن سرناب، تلك المحاولة 
الرائاادت للايااران التااي قااام بهااا، سهااي العاماار الرئيسااي الاااذ يقاا  ورا  أااهرت  وايااو  

 صيت .

مة العهيمااااة الباااان نساااانية، التااااي حاسهااااب علااا  هااااا  المسااااهولكااان الااااااكرت اإل
واألدبيااة،  اارم مهمااة ماان ساايرت  العلميااة  دراج النساايان جواناا   سرناااب، اااوب سااي 

ة وثقاسااااة سااااالمي صاااااح  ا تراعاااااب كثياااارت وسنااااون متنوعااااسقااااد كااااان هاااااا العااااالم اإل
 د  ونهم.متأعبة ومواه  م تلفة و 

وتعن  ها  الدراسة بتسليا الضو  عل  الجانا  األدباي مان سايرت ابان سرنااب، 
 لثالثة من  مرا  بني  مّية سي األندلب. ن أاعرا متمينا  من أعرا  البالالاذ كاا

ولعّر ساو  نجام ابان سرنااب ساي عهاد مبكار مان عهاود الوجاود اإلساالمي ساي 
ماان حااواسن هااا  الدراسااة ويضاافي عليهااا  همّيااة  اصااة، ألن  األناادلب يأااّكر حاااسنا  

اعد علاا  الكأاا  عّمااا ااار  علياا  مراجعااة الأااعر األندلسااي، سااي بداياتاا  المبكاارت، تساا
سي عصور  الالحقة من تاور وتجديد، ال سّيما  ّن ماا وصالنا مان األد  األندلساي 
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م( قليااار بالمقارناااة مااا  929هاااا 613ومصاااادر  حتااا  نهاياااة عهاااد اإلماااارت األموياااة  
 العصور الالحقة.

لااااا  الصااااالة الوثيقاااااة باااااين أاااااعر عّبااااااب بااااان سرنااااااب وسااااايرت  وثقاستااااا  ب ونهااااارا  
ور مان ا  الجوانا ، و ّصصاب لهاا القسام األل  جمي  هسقد تعّرضب ب ات ،وا تراع

 ها  الدراسة.

ووقفاااب ساااي القسااام الثااااني عناااد أاااعر  مااان حياااش المننلاااة التاااي احتلهاااا الأااااعر 
 وأعر ، ومن حيش موضوعاب الك الأعر و صائص .

بالل  وما توسيقي بالّ   
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 سيرته -1
  ونساااب ، ولكااان بعااا  هاااا  لااام ت تلااا  المصاااادر حاااور كنياااة ابااان سرنااااب واسااام
، (1 باو القاسام ماا كنيتا  سهاي   المصاادر ناد علا  بعضاها اآل ار ساي تفاصاير االسام، 

ضاااااا  بعضاااااها  ابااااان ، و (2 ومعهااااام المصاااااادر اكتفاااااب بتساااااميت  عبااااااب بااااان سرنااااااب

                                                 

( وردب هاا  الكنباة ساي عاادت مصاادر منهاا  الحمياادذ،  باو عبداللا  محماد باان  باي نصار ستااوح 1 
م(  جاااااوت المقتاااابب سااااي اكاااار والت األناااادلب، الاااادار 1991 877باااان عبداللاااا  األندذ  ب 
،  حمد بن يحي  بن  حماد بان عميارت ؛ الضبي617، ص1933المصرية للتألي  والترجمة 

م(  بغيااة الملااتمب سااي تاااريه رجااار  هاار األناادلب، دار الكاتاا  العربااي، 1292هاا 199 ب 
م(  كتااا  1632هااا 738؛ الصاافدذ، صااالح الاادين  لياار باان  يبااك  ب 861، ص1937

الااواسي بالوسياااب، الجاان  السااادب عأاار، باعتنااا  وداد القاضااي، دار النأاار  سراناان أااتاينر  
 .337، ص1972ها 1892يسبادن، س

م(  ابقااب النحاويين 979هاا 679( انهر  النبيدذ،  بو بكر محمد بان الحسان األندلساي  ب 2 
؛ 237، ص1976واللغااويين، تحقيااق  محمااد  باااو الفضاار ببااراهيم، دار المعااار ، مصااار، 

م(  المقتبب من 1973ها 839ابن حيان،  بو مروان حيان بن  ل  بن حيان القرابي  ب
نبا   هر األندلب، حقق  وقدم ل  الدكتور محمود علي مكي، دار الكتاا  العرباي، بياروب،  

؛ الضابي  617  الحميدذ  جاوت المقتابب، ص667، 276، 227م، ص1976ها 1696
م(  1277هاااا 371؛ ابااان ساااعيد األندلساااي، علاااي بااان موسااا   ب 861بغياااة الملاااتمب، ص

الااادكتور أاااوقي ضاااي ، ابعاااة ثانياااة  ج، حققااا  وعلاااق عليااا  2الُمغااار  ساااي ُحلااا  المغااار  
 337 13؛ الصااافدذ، الاااواسي بالوسياااااب، 666 1، 1938منقحاااة، دار المعاااار  بمصاااار، 

م(  البلغاة 1818هاا 717 وسي   العبااب(؛ الفيروناباادذ، مجاد الادين محماد بان يعقاو   ب 
 سي تراجم  ئمة النحو واللغة، حقق   محمد المصرذ، منأوراب مركن الم اواااب والتاراش،

؛ السايواي، جاالر الادين  باو الفضار 119م، ص1977هاا 1897الكويب، الابعاة األولا  
م(  بغيااة الوعااات سااي ابقاااب اللغااويين والنحااات 1191هااا 911عباادالرحمن باان  بااي بكاار  ب 

، 1938ج، تحقيااق  محمااد  بااو الفضاار ببااراهيم، مابعااة عيساا  البااابي الحلبااي، القاااهرت، 2
م(  نفح الاي  من غصن 1362ها 1981لمساني  ب ؛ المّقرذ،  حمد بن محمد الت27 2

م، 1937هااا 1677ج، حققاا  د. بحسااان عباااب، دار صااادر، بيااروب، 7األناادلب الراياا  
6 678. 
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. وعلااا  (6 ضاااا  غيرهاااا  المغربااايو  (2  ااار  التااااُكُرنيّ ، و ضاااا  بعضاااها اآل(1 َوْرداب
باان َوْرداب التاااُكُرنّي. وهااو ماان  عااالم قاساام عباااب باان سرناااب بااو الالااك سااسن اساام    

ذٌّ مان المصاادر تااريه والدتا ، ولكان ورد عصر  اإلمارت األموية باألندلب، ولم ياورد  
. (1 نا  نجام ساي عصار الحكام الربضاي"ما نّص  "اكر ابن حّيان   (8 سي كتا  المغر 

ر صاااحبة الساااالاين "تاااداو ّن ابااان سرنااااب ؤكاااد صااااح  كتاااا  المغااار  الاااك بقولااا  بوي
ل  الحكم بن هأاام المعارو  باالحكم الربضاي  ب ب مأيرا   (3 جمعين"الثالثة ومدحهم  

                                                 

؛ ابااان حياااان  المقتااابب  تحقياااق د. محماااود 237( النبيااادذ  ابقااااب النحاااويين واللغاااويين، ص1 
 .27 2ت، ؛ السيواي  بغية الوعا119؛ الفيرونابادذ  البلغة، ص227مكي( ص

 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 2 
 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 6 
، ولاام  جااد هااا  اإلأااارت سيمااا وقفااب علياا  ماان  جاانا  666 1( اباان سااعيد األندلسااي  المغاار ، 8 

 كتا  المقتبب البن حيان.
ا ر، ولي اإِلمارت ساي األنادلب الحكم الربضي المأار بلي  هنا هو الحكم بن هأام بن عبدالرحمن الد( 1 

م، وعاار  بالربضااي ألناا  تغلاا  علاا  ثااورت  هاار الاارب  القبلااي ماان قرابااة ساانة 793هااا 179ساانة 
م، وقاااتلهم وهااادم دياااارهم وحرقهاااا، وقاااار أاااعرا  يفت ااار سيااا  باااالك، وكاناااب وساتااا  سااانة 717هاااا 292
ّبار القضاعي،  باو ؛ ابن األ67 1.  انهر ترجمت  سي  ابن سعيد األندلسي  المغر ، 722ها 293

ج، حققاا  2م(  الحلااة الساايرا  1239هااا 317عبداللاا  محمااد باان عبداللاا  باان  بااي بكاار البلنسااي  ب 
؛ 86 1، 1936الادكتور حسااين مااؤنب، الأاركة العربيااة للاباعااة والنأار، القاااهرت، الابعااة األولاا ، 

تحقياق ومراجعاة  ج. ج، 8ابن عاارذ المراكأي  كتا  البيان المغر  سي   بار األندلب والمغر  
؛ الصفدذ، صالح الدين  لير بن  يبك 37 2اب. كوالن، ا. ليفي بروسنسار، دار الثقاسة، بيروب، 

م(  كتااا  الااواسي بالوسياااب، الجاان  الثالااش عأاار، باعتنااا  محمااد الحجياارذ، دار 1632هااا 738 ب 
ي ،  بو عبداللا  بن ال ا، لسان الدين 117م، ص1978ها 1898النأر، سرانن أتاينر  سيسبادن، 
م(  تاااريه بساابانيا اإلسااالمية  و اعمااار األعااالم سااي 1671هااا 773محمااد باان عبداللاا  الساالماني  ب

من بوي  قبار االحاتالم مان ملاوك اإلساالم، تحقياق وتعلياق  ب. ليفاي بروسنساار، الابعاة الثانياة، دار 
 .18م، ص1931المكأو ، بيروب، 

 .666 1( ابن سعيد األندلسي، المغر ، 3 
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وساا و األ وابن  عبدالرحمن بان الحكام المعارو  بعبادالرحمن الثااني  (1 (722ها 293
 .(2 م(773ها  276الرحمن بن الحكم  ب م( ومحمد بن عبد712ها 267 ب 

بان سرنااب قاد مادح ّن ايد األندلساي نقاال  عان ابان حّياان  سعورد  ابن ويفهم مّما  
نقاا  لاا  علاا  أااعر سااي ماادح  الحكاام، و ناا  صااحب ، وهاااا ن كّنااا لاام الحكاام الربضااي، وا  

يااام الحكام الربضاي ساي ساّن تؤهّلا  صااحبة يعناي، بالضارورت،  ن ابان سرنااب كاان ساي  
اا كان الحكم قد توسّي سنة  م سسّن الك 722ها 293األمرا  ونهم الأعر سي مدحهم، وا 

عاماا  مان عمار ،  م سي حادود العأارين722ها 293ّن ابن سرناب كان قبر سنة يعني  
 م.793ها 199ن مولد ابن سرناب كان قبر وينبني عل  الك  

اا رجعناااا بلااا  كتاااا   و  نااا  ياالعناااا سعماااار األعاااالم للساااان الااادين بااان ال ايااا  سا 
دالرحمن الااااااادا ر  ب الااااااانّص التاااااااالي ساااااااي معااااااار  الحاااااااديش عااااااان هأاااااااام بااااااان عبااااااا

بو محمد بن حنم  ير  يام عاسية وهدو ، وعّد    (6 م(  "وكانب  يام هأام793ها 179

                                                 

م وهار  ميارا  علا  األنادلب حتا  وساتا  722هاا 293بوي  عبدالرحمن بن الحكام بعاد وساات والاد  سانة ( 1 
م، وكاان أاديد العأاق لجاريتا  اارو .  انهار ترجمتا  ساي  ابان حياان  المقتابب 712هاا 267سنة 

، اباان عاااارذ  البيااان 116 1، اباان األّبااار  الحلااة الساايرا ، 199-1 تحقيااق  د. محمااود مكااي( ص
 (.17، لسان الدين بن ال اي   اعمار األعالم، ص96-79 2المغر  

وهو الااذ كاان معهام أاعر عبااب بان سرنااب سيا ، وصان  معهام ا تراعاتا  لا   انهار ترجمتا  ساي  ( 2 
، 11، الحميدذ  جاوت المقتابب، ص699-191ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي( ص

، لسااان 119 1، اباان األّبااار  الحّلااة الساايرا ، 116-96 2، اباان عاااارذ المراكأااي  البيااان المغاار 
، وقد اكرب عّدت مصاادر  ن ابان سرنااب قاد عاا  ساي 29الدين بن ال اي    عمار األعمار، ص

، الحميادذ  227-227عصر هاا األمير  انهر  ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  محمود مكاي(، ص
، اباااان سااااعيد األندلسااااي  المغاااار ، 861، الضااااّبي  بغيااااة الملااااتمب، ص617جاااااوت المقتاااابب، ص

1 666.) 
( هأام بن عبدالرحمن الدا ر، ثااني  مارا  بناي  مياة ساي األنادلب ووالاد الحكام الربضاي، ولاي 6 

م  انهار ترجمتا  793هاا 179م وحت  سانة 777ها 172بمارت األندلب عند وسات والد  سنة 
، لسان الدين بن 82 1ة السيرا  ، ابن األّبار  الحلّ 31 2سي  ابن عاارذ  البيان المغر ، 

 .11ال اي   اعمار األعالم، ص



 72 

، 179ب   لون من صفر سنة ثالش ثالثة من العدور سي بني  مّية  اصة، وتوسي لس
ياااام دولتااا ، ّنااا  العّبااااب بااان سرنااااب، عااان مقااادار  نااا  ساااأر مااانّجم نمانااا ، و هواكاااروا  

 .(1 "ساستعفا  من الك

ن ال اي  سي نسبة عباب بن والناهر سي هاا النّص يالحه تحّفه لسان الدين ب
لتساليم بمضامون هاا  ل  عهد هأام بن الحكم، باسات دام كلماة "و هّنا "، ألّن اسرناب ب

كثر من قرن من النمن، ولو صاّح ابن سرناب قد عّمر اويال  وعا    نالرواية يعني  
لا  درجاة ال ي فا  معهاا  بار  ا  ن ابن سرنااب مأاهور بمالك لاكرت  المصادر، ال سيّ 

 كهاا عن .

اذ كاان مانّجم ّن ابان سرنااب هاو الاالساب  الااذ جعار ابان ال ايا  يهاّن  ولعّر 
ناا  كااان قرياا  ، و (2 ن اباان سرناااب كااان بالفعاار منّجمااا  األمياار هأااام باان عباادالرحمن،  

كااان قباار ساانة  باان سرنااابالعهااد بعصاار األمياار هأااام، وهاااا يؤكااد لنااا  ّن مولااد عّباااب 
الرحمن م ماااان غياااار  ن نسااااتبعد  ناااا   درك عهااااد األمياااار هأااااام باااان عبااااد793هااااا 199

 م.793ها 179المتوس  سنة 

 مااا مكااان والدتاا  سلاام ياااكرها  حااد  يضااا ، غياار  ّن اباان سااعيد األندلسااي اكاار سااي 
 .(6 "مّية وبيت  من برابر تاُكُرّناكتا  المغر   صل  ونسب  قائال  "وهو مول  بني  

                                                 

 .18( لسان الدين بن ال اي   اعمار األعالم، ص1 
، ابااان ساااعيد األندلساااي  272-271( ابااان حياااان  المقتااابب  تحقياااق  د. محماااود مكاااي(، ص2 

 .337 13، الصفدذ  الواسي بالوسياب، 666 1المغر ، 
ساااي كاااورت البيااارت بجناااو   (Takuronna). وتاُكُرّناااا 666 1( ابااان ساااعيد األندلساااي، المغااار  6 

األناادلب وعلاا  مقربااة ماان مدينااة رناادت  انهاار  ياااقوب الحمااوذ، أااها  الاادين  بااو عبداللاا  
ج، دار بحياااا  التاااراش 1م(  معجااام البلاادان 1229هاااا 323ياااقوب بااان عبداللااا  الرومااي  ب 

 .7-3 2العربي، بيروب، 
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ن ناا  كااابقولاا  ب (1 وقااد ُعاار  عّباااُب باان سرناااب بالاااكا ، ولااالك وصااف  ُحْرقااوص
ووصاف  النبيادذ ساي "ابقااب  (2 نساّي وساناة جنايّ بعيد الغور رقيق الاهن ل  أ ص  

هاااار الاااااكا  والااااتقّحم علاااا  المعاااااني الدقيقااااة ويين واللغااااويين" بقولاااا  "وكااااان ماااان  النحاااا
ندلب النائد علا  ّيان صاح  المقتبب با "حكيم األح ووصف  ابن (6 والصناعة اللايفة"

تاااارت،  (1 " ولّقبااا  المّقااارذ ساااي "نفاااح الايااا " باااالحكيم(8 جمااااعتهم بكثااارت األدواب والفناااون
  رم.تارت   (3 وبحكيم األندلب

ضااافاها المؤر اااون علااا  ابااان سرنااااب، هاااو ولعاااّر مصااادر هاااا  األوصاااا ، التاااي  
وكثرت ا تراعات  وكبر سّن .  ما عن المعار   لومتأّع  معرست  وبحث  سي الفلسفة والع

 لّم بها عّباب بن سرناب سهي كثيرت ومنها والعلوم التي  

 

 الفلسفة: -1

                                                 

اني ماان  هاار جّيااان، سااكن قرابااة، واأااتهر بكتاباا  "ابقاااب (  بااو سااعيد عثمااان باان سااعيد الكناا1 
م  انهاار  اباان الفرضااي،  بااو الوليااد عبداللاا  باان 962هااا 629أااعرا  األناادلب" وتااوسي ساانة 

ج، الاادار 2م(  تاااريه علمااا  األناادلب 1912هاا 896محماد باان يوساا  األندذ الحاااسه  ب 
 (.696م 1933المصرية للتألي  والترجمة، 

 .337 13ي بالوسياب، ( الصفدذ  الواس2 
 .237( النبيدذ  ابقاب النحويين واللغويين، ص6 
 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر  8 
 .132 1( المقرذ  نفح الاي ، 1 
 .678 6( نفس ، 3 
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يااأِثُرُ   (1 بااي بكاار ُعبااادت الأاااعرسااي المقتاابب مااا نّصاا  "وجاادُب ب ااّا  سقااد ورد 
بااد  عّباااب باان سرناااب عناادنا سااي سنااون التعاااليم عاان  حمااد باان ساارج البيسااارذ قااار   

، وجاااا  ساااي (2   وعاااّر  ساااي غيااار ماااا مااااه  مااان الحكماااة"سااايماااة والحديثاااة وسلالقد
ولكان لام يصالنا مان مؤلفاتا   (6 المغر  سي صافة ابان سرنااب "وكاان سيلساوسا  حااقاا "

اا كانااب المصااادر التااي عرسااب باا   بالّ الفلساافية مااا ياادر علاا  الااك، اللهاام ب و آرائاا  
 سب  الحكمة.وصفت  بالفلسفة لكثرت انأغال  بالعلوم مما يك

 الفلك والنجوم: -2

علمهااام بااادقائقها اكااار حرقاااوص  ن ابااان سرنااااب "كاااان  بصااار النااااب باااالنجوم و 
. وقاد (1 باالتنجيم نا  كاان عالماا  واكر صااح  المغار    (8 واعرسهم بالفلك ومجاري "

أاب  ماا  وص  لنا صاح  "نفح الاي " ا تراعا  من ا تراعاب عباب ابان سرنااب 

                                                 

( هااو  بااو بكاار عبااادت باان عبداللاا  باان محمااد األنصااارذ المعاارو  بااابن مااا  السااما  ماان  هاار 1 
الدولااة العامريااة، وهااو ماان  وائاار الوأاااحين األندلساايين، قرابااة، أاااعر مأااهور ماان أااعرا  

م بمديناة مالقاة  انهار 1969هاا 821 ل  كتابا  سي   بار أعرا  األندلب، وتوسي بعاد عاام 
، ابن بسام الأنتريني،  بو الحسن علاي بان 296ترجمت  سي  الحميدذ  جاوت المقتبب، ص

مجلااداب(،  7 قسااام سااي  8رت  م(  الااا يرت سااي محاساان  هاار الجنياا1187هااا 182بسااام  ب 
المجلاد م، القسم األور 1979ها 1699تحقيق الدكتور بحسان عباب، دار الثقاسة، بيروب، 

م  كتااا  1172هاا 177الملك  ب ؛ ابان بأاكوار،  باو القاسام  لاا  بان عباد837األور ص
؛ الكتباي، محماد بان أااكر 819 2، 1933ج، الدار المصرية للتاألي  والترجماة، 2الصلة 
حسااان عباااب، ج، تحقيااق  الاادكتور ب1الاااير عليهااا م(  سااواب الوسياااب و 1632هااا 738 ب 

 (.321 13، الصفدذ  الواسي بالوسياب، 189 2، 1976دار صادر، بيروب، 
 .279( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي( ص2 
 .666 1ندلسي  المغر ، ( ابن سعيد األ6 
 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 8 
 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 1 
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ا كانااب هااا  القّبااة مجّسااما  للسااما  بجمياا  مااا ب Planetariumكيااة يكااون بالقّبااة الفل
سيها من الهواهر الفلكية والمنا ية مان نجاوم وغياوم وبارق ورعاود، سقاار "صان  ساي 

وقاد وصا   (1 بيت  هيئة السما  و ّير للناهر سيها النجوم والغيوم والباروق والرعاود"
بياااب قالهااا ساا روا مناا . وسااي  و ، هاااا اال تاارا  (2 الأااعرا ، وماانهم مااؤمن باان سااعيد

الرحمن سي أأن دستر سي  تقويم اب ي اا  بها األمير محمد بن عبدعّباب بن سرن
 سلكي يقور ابن  سرناب 

 هاااااو الغايااااااة القصااااااوم.................
 ِسااواك ماان األمااالِك سااي غياار اا العصاار

 لااااااا  ِحَجااااااا   عْأااااااارِ بسوعاااااادك مضااااااامون  
 (6 لا  ِأاْمرِ ُ ِضايَ  لهاا قبلاي المضااُ  ب

 وال تنسااااااااااايّن الااااااااااادستر المحكااااااااااام الااااااااااااذ
 ن ناااااااااار مكناااااااااوَن علمااااااااا اسااااااااافي  سياااااااااا 

 دنااااااا  مااااااا قااااااد وعاااااادتنيونْدنااااااي ماااااان اإلِ 
 ن احااااااااااااااار محّلاااااااااااااااة  سلااااااااااااااايب محااااااااااااااااال   

                                                 

 .678 6( المّقرذ  نفح الاي ، 1 
براهيم بن قيب القرابي من أعرا  األمير محمد بن عبدالرحمن، كاان (  بو مروان مؤمن بن سعيد بن ب2 

كثياار المهاجااات ماا  أااعرا  عصاار ، و اصااة عباااب باان سرناااب، وكااان يهاااجي ثمانيااة عأاار أاااعرا ، 
م،  انهر ترجمت  779ها 237الجاوت بأن  أاعر مأهور كثير الأعر، وتوسي سنة ووصف  صاح  

م(  1967ا هاا829سااماعير النيسااابورذ  ب اباان بالملك باان محمااد سااي  الثعااالبي،  بااو منصااور عبااد
ج، أارح وتحقياق  الادكتور مفياد محماد قميحاة، دار الكتا  1هار العصار يتيمة الدهر ساي محاسان  

؛ 612الحمياادذ  جااوت المقتاابب، ص ؛26 2م، 1976هاا 1896األولا ، عااة العلمياة، بياروب، الاب
ب  تحقياق  د. محماود مكاي( ورد ل  ابن حيان سي المقتاب، و 162 1سعيد األندلسي  المغر ، ابن 

عاااب كثياارت سااي ورد لاا  الكتاااني سااي كتااا  التأاابيهاب مقاو سااي صاافحاب متفرقااة، كمااا    بااارا  أااعرا  و 
 ار سي نفح الاي  للمّقرذ.أع  بار و صفحاب متفرقة، ول   

باان االرحمن ن نمياار القرابااي، ماانجم األمياار عباادبااي محمااد عبداللاا  باان الّأاامر باا( يأااير بلاا  الأاااعر  6 
قة  انهاار صاال  ماان وأااحجااارذ رئاايب المنجمااين باألناادلب، و الحكاام ونديماا ، وكااان أاااعرا ، جعلاا  ال

ان  المقتبب  تحقيق  د. محمود ؛ ابن حيّ 227 1  تاريه علما  األندلب، رضيترجمت  سي  ابن الف
ورد الكتااااني أاااعرا  ، و 127-128 1األندلساااي  المغااار ،  ؛ ابااان ساااعيد272، 33، 31مكاااي(، ص

م(  1929هاا 829بو عبدالل  محمد بن الكتاني الابيا   ب كتا  التأبيهاب، انهر  الكتاني،  سي 
، 1933 ،الثقاساة، بياروب حساان عبااب، دارار  هر األندلب، تحقيق  الادكتور بالتأبيهاب من  أع

 .171، 191ص
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 لاااا  الَقْباااارِ بلهاااااا ومااااا صااااار ابااااُن أاااامر  
 

 هااّم بااي (1 لقااد كااان َمااْن سااي رحمااة اللاا 
 

 .(2 عر  عن  محمد ولم يسعف سأ
ماان تحقيقاا ، علاا   (6 ة كتااا  المقتااببويعلّااق الاادكتور محمااود مّكااي، سااي حاأااي

ها  األبياب بقول   "يبدو من األبياب ومّماا بقاي مان التقاديم لهاا  ّن ابان حّياان ياورد 
هنا  برا  عن عّباب بن سرناب م  األمير محمد حور دستر كان األمير يحاتفه با ، 
ويههاااار  ّن هاااااا الاااادستر كااااان تقويمااااا  سلكّيااااا  اسااااتعان باااا  ماااان قباااار أاااااعر األميااااار 

الرحمن بن الأمر، ولهااا سسنناا نارم رحمن بن الحكم بن هأام  عبدالل   و عبدعبدال
دستر  و يساامح لاا  عّباااب باان سرناااب يلااّح علاا  األمياار سااي  ن يناانر لاا  عاان الااك الاا

ا ليب من المستحير سيما يقاور الأااعر  ن يبلان مان المننلاة لادم باالاال  علي ، ب
  عبدالرحمن، وال أّك سي  ن  يعني بالك محمد ما بلغ  ابن الأمر من قبر لدم  بي

ّنا  يااكر ساي آ ار األبيااب  علي  من االأتغار بالفلك، بر بما كان ابن الأمر مقبال  
الرحمن كااان يهااتم بسدنااا  عّباااب باان سرناااب عبااد – ذ  بااا األمياار محمااد  - ّن  بااا 

 لبراعت  سي علم النجوم وابن الأمر ما نار بعد عل  قيد الحيات".

 واللغة: النحو -3
النحو واللغة، ولاالك نجاد النبيادذ يجعلا  ساي   كان عّباب بن سرناب من علما

ابقااة متقدمااة،  وهااي بااال أااكّ  (8 نادلبلثااة ماان النحااويين واللغااويين سااي األالابقاة الثا
وسااي بغيااة الوعااات  (1 ناا  "كااان متصااّرسا  سااي ضاارو  ماان اآلدا "وقااار عناا  النبياادذ ب

                                                 

 الرحمن األوسا.( يأير بل  األمير عبد1 
 .272-271( ابن حيان  المقتبب  تحقيق د. محمود مكي(، ص2 
 .271( نفس ، ص6 
 .119آبادذ  البلغة، ص ؛ الفيرون237( النبيدذ  ابقاب النحويين واللغويين، ص8 
 .237( نفس ، ص1 
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وما   نا   (1 عارا كاان متصاّرسا  ساي ضارو  مان اإلِ للسيواي نقال  عن النبيادذ  نا  
ن مكانتاا  سااي علاام النحااو واللغااة بال  لاام يصاالنا ماان آثااار اباان سرناااب مااا يأااهد علاا  

 الباحش يستاي   ن يلمح الثقاسة النحوية بادية  سيما وصلنا من أعر .
 العروض: -4

اب ورد سااي كتااا  "ابقاااب النحااويين واللغااويين" نااصٌّ يتحاادش عاان انأااغار عّباا
العنين ّص  "و  برني محمد بان عمار بان عبادابن سرناب بالعرو ، وسحوم هاا الن

قااااار    برنااااي اباااان لبابااااة قااااار  جلاااا  بعااااُ  التجااااار كتااااا  المثااااار ماااان العاااارو  
وكاان مان  –، ساأ برني  باو الفارج الفتا  (6 الرحمن، سصار بل  األمير عباد(2 لل لير

  باا  سااي القصاار، حتاا  بّن بعاا  قااار  كااان الااك الكتااا  ُيتالهاا -(8  يااار ستيااانهم
الجوارذ كان يقور لبع   صّير اللا  عقلاك كعقار الااذ ماب كتابا  مان "َمَماا، َمّماا" 
سبلاان ال يااُر ابااَن سرناااب، سرساا  بلاا  األمياار يسااأل  ب ااراج الكتااا  بلياا ، سفعاار، سااأدرك 
منا  علام العارو ، وقاار  هاااا كتاا   قبلا  ماا يفّسار ، سوّجاا  با  األمياُر بلا  المأاارق 

 .(1 سي الك، سأتي بكتا  الفر ، سوصل  بثالثمائة دينار وكسا "

ويفهم من ناّص هاا  الرواياة  ن ابان سرنااب هاو الوحياد الااذ اساتاا   ن يفهام 
ما يأتمر علي  كتا  ال لير، و ّن  كان ملّما  بالعرو  بلماما  جعل  يدرك  ّن هنااك 

لاان بلا  المأارق ساي سابير كتابا  آ ر يفّسار ماا ساي كتاا  ال ليار، ولااا  رسال  السا
الااك، ورجاا  ومعاا  كتااا  الفاار ، و ّن الساالاان كاسااأ  علاا  الااك وكسااا . ولهاااا قااار 

                                                 

 .27 2، ( السيواي  بغية الوعات1 
 ( ال لير بن  حمد الفراهيدذ.2 
 الرحمن األوسا(.( األمير عبدالرحمن بن الحكم  عبد6 
 مارت األموية المعروسون بالصقالبة.( ستيان قصر اإلِ 8 
 .239-237( النبيدذ  ابقاب النحويين واللغويين، ص1 
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العااارو ، وساااتح  (1 قاااوص عااان عّبااااب بااان سرنااااب "بنااا   ور مااان ساااّك ساااي بالدناااار ح
، كما  أاار عادد  مان المصاادر بلا   ّن ابان سرنااب (2 مقفل ، و وضح للناب ملتبس "

 .(6 األندلب( كتا  العرو  لل لير"هو " ّور من سّك بها  
 علم الموسيقى: -5

ليب من المستغر   ن نجد ابن سرنااب عالماا  بالموسايق  واأللحاان، سقربا  مان 
القصاار ومجالساات  للساالاان سااي مجااالب الغنااا  والسااما ، وانأااغال  بااالعرو ، كااّر 

باان  الااك يؤهلاا  لالنصاارا  بلاا  هاااا العلاام، سعناادما تحااّدش النبياادذ عاان دور عّباااب
سرناااااب سااااي سااااّك معاااااني العاااارو  لل لياااار ناد قااااائال  "وكااااان ماااا  الااااك يحساااان علاااام 

. وباااالنهر بلااا  اتصاااار علااام الموسااايق  بعلااام العااارو  وانأاااغار ابااان (8 الموسااايق "
 .(1 ر من سّك الموسيق "وّ سرناب بكليهما، وصف  صاح  النفح بأن  " 

نااا   درك ولعاااّر مااان مصاااادر عناياااة عبااااب بااان سرنااااب باااالعرو  والموسااايق   
نا  كاان يأاهد ، سي الغنا  والموسيق  سي األنادلب، و (3 النهضة التي تنعمها نريا 

                                                 

 ( األندلب.1 
 .337 13الواسي بالوسياب،   ( الصفدذ2 
انهر  يضا   ألبي، الادكتور ؛ و 678 6ذ  نفح الاي ، ر ؛ المقّ 666 1دلسي  المغر ، ( ابن سعيد األن6 

مارت(، دار نهضة مصر للابا  والنأار، ر الفنية للأعر األندلسي  عصر اإلسماعير  األصو سعيد ب
 .829-827، ص1972 ،القاهرت

 .239( النبيدذ  ابقاب النحويين واللغويين، ص8 
 .678 6اي ، ذ  نفح ال( المّقر 1 
ل ليفة المهدذ ساي بغاداد، ثام قادم بلا  بو الحسن علي بن ناس ، مغّن بغدادذ أهير، كان مول  لهو  ( 3 

هااا هااّم نريااا  بااالرجو  بلاا  293كاام ساانة ناادلب سااي  وا اار  يااام الحكاام باان هأااام، ولمااا ماااب الحاأل
رياا  ساي عاالم الرحمن بان الحكام اساتبقا  ورحا  با  ورعاا ، واا  صايب ن   ن  ليفت  عباداّل بغداد، ب

الرحمن بان الحكام باأربعين يوماا ، وصاّل  ها قبر وسات األمير عباد267ي سنة الموسيق  والغنا . وتوس
ذ  نفاح ر ؛ المّقا219، 77علي  األمير  انهار  ابان حياان  المقتابب  تحقياق  د. محماود مكاي(، ص

 (.166-122 6الاي ، 
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اب كاان ، و ّن ابان سرنا(1 مجالب الموسايق  والغناا  التاي كاان يحييهاا نرياا  و بنااؤ 
األأعار تنتهم بمدحا  وتصاو   الرحمن قاعا  من رقيق"يصن  لبمير محمد بن عبد

ولالك كان من الابيعي البان  (2 بها سيجنر عليها صلت " سيها األلحان سيغنين  قيان 
 صور الموسيق  واأللحان والغنا . سرناب  ن يعر  

 الشعر: وهو موضوع هذه الدراسة. -6

ولاائن كّنااا نفتقاار بلاا  مااا يصااالنا بالمساااهماب العلميااة لعباااب باان سرناااب التاااي 
ماب سااي أااعر   ننااا نلمااب صاادم هااا  المساااه اكاارب المصااادر  ناا  ا ااتّص بهااا، بالّ 

الاااذ صاادر عناا  وساالم بعضاا  القلياار ماان عادياااب الاانمن. وسااو  نبااّين الااك عنااد 
 حديثنا عن أعر ، بعون الل .

 مااا ا تراعاااب عباااب باان سرناااب ومساااهمات  العلميااة علاا  الصااعيد التابيقااي 
ن تجعار منا  أ صاية ، وهي كفيلة م  معارسا  المتنوعاة  سهي كثيرت ومتنوعة  يضا  

ة ساي تلاك األنمناة المتقدماة، لهاا نهيارا  ساي تااريه الحضاارت اإلساالمي ن نجد سات قّر 
لاا  تناو  هااا  المسااهماب واال تراعاااب، سماان الاك مااا قالاا  وقاد  أااار غيار مصاادر ب

لاااااا  اباااااان سرناااااااب  "وكااااااان متفلساااااافا  سااااااي غياااااار مااااااا جاااااانب ماااااان ب حرقااااااوص مأاااااايرا  
م بكثااارت مااااعتهنااادلب النائاااد علااا  جووصاااف  ابااان حياااان باااا "حكااايم األ (6 الصاااناعاب"

وقااار عناا  صاااح  المغاار  بأناا  كااان "صاااح  نيرنجاااب كثياار  (8 دواب والفنااون"األ
ستأااااهد باااا  صاااااح  الاااانفح علاااا  اكااااا  كمااااا ا (1 اال تاااارا  والتوليااااد واساااا  الحياااار"
                                                 

ان  المقتااابب  تحقياااق  د. محماااود يااا؛ ابااان ح239  ابقااااب النحاااويين واللغاااويين، ص( النبيااادذ1 
 .166 6؛ المّقرذ  نفح الاي ، 271-279مكي( ص

 .271-278( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص2 
 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 6 
 .666 1ندلسي  المغر ، ( ابن سعيد األ8 
 .666 1( نفس ، 1 
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وقاااد تناااااور  (1 ناااادلبعلااااوم واساااتنبااها، وسااااّما  حكااايم األندلسااايين واسااات راجهم الاأل
، (2 سااايرت ابااان سرنااااب بدراسااااب عااادت الدارساااون المحااادثون هااااا الجانااا  العلماااي مااان

نااد هااا  المساااهماب الحضااارية وسااو  االااة الوقااو  عبلاا  بولااالك ال  جااد ضاارورت 
قتصر عل  اكر ها  المساهماب وتوثيقها من مصادرها العربية، والك لما لها من  

ان اللاا . و هاام هااا  المساااهماب اباان سرناااب ممااا ساانبّين  الحقااا  بااس صاالة بّينااة بأااعر
 اب ما يلي واال تراع

 تجربة الطيران: -1

سااااي اآلساااااق، سقاااد جااااا  سااااي وهاااي التجربااااة التااااي تقااا  ورا  أااااهرت اباااان سرنااااب 
الااري  علاا  ساارق الحرياار، ناا  "احتااار سااي تايياار جثماناا ، سكسااا نفساا  "المغاار "  

                                                 

 .678 6( المقرذ  نفح الاي ، 1 
ها  الدراسااب  األوساي، الادكتور حكماة علاي  مههاران مان مهااهر األصاالة ساي الفكار ( من 2 

ت ساي أاهر آاار، العربي، دراسة عرضها سي مؤتمر الحضارت األندلسية الاذ عقد سي القاهر 
بداعاب عباب بن سرناب بالنصي  الواسر والمعالجة العلمية الدقيقة؛ م، و ص سيها ب1971

ندلساية" بعناوان عّبااب ل  عنان سي كتابا  "تاراجم بساالمية أارقية و د عبدالومنها دراسة لمحم
نهاار  عنااان، محمااد عبداللاا   تااراجم بسااالمية أاارقية باان سرناااب عبقريااة علميااة  دبيااة سااّات  اا
؛ 279-233م، ص1979هاااا 1699ندلساااية، الابعاااة الثانياااة، مكتباااة ال اااانجي، القااااهرت، و 

عبااب بان سرنااب، نأار  ساي  بعناوان  Elias Teris Sadabaومنهاا بحاش إلليااب تياريب 
؛ وكتااااا  ليفاااااي بروسنساااااار 289-269م، ص1939، السااااانة 21نااااادلب، المجلاااااد مجلاااااة األ

E.Lʼevi - Provencal مااادت بعنااوان عّباااب باان سرناااب Abbas B. Firnas  سااي
؛ وهنالك مقالة لبالأير عن ابن سرناب منأورت (.Vol. 1, New ed)سالمية الموسوعة اإل

 .63-11، ص1969، السنة 19، المجلد Hesperisسي مجلة 
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واستقر ساي الهاوا ، سحلّاق سيا   (1 ن  استاار سي الجور من ناحية الرصاسةستهيأ ل   
  (2 بعيدت"حت  وق  عل  مساسة 

ونقاا  سااي "نفااح الاياا " علاا  نااّص مماثاار عاان اباان سرناااب يقااور  "واحتااار سااي 
تايير جثمان ، وكسا نفس  الري ، ومّد ل  جنااحين، وااار ساي الجاّو مسااسة بعيادت، 
ولكن  لم يحسن االحتيار سي وقوع ، ستأّام سي مؤ ر ، ولم يدر  ن الاائر بنما يق  

 .(6 عل  نمك ، ولم يعمر ل  انبا "

  (8 وعل  بثر هاا المحاولة س ر من   صم  مؤمن بن سعيد بقول 

 اا ما كسا جثمان  ريَ  َقْأَعمِ بيامُّ عل  العنقا  سي ايرانهاا                 

 (1 وروبياينران عدد  من المغامرين العار  واألوتب  ابن سرناب سي محاولة الاي
د الجااااااااوهرذ  ب ساااااااماعير بااااااان حّمااااااااسقاااااااد  جمعاااااااب المصاااااااادر التاااااااي ترجماااااااب إل

ل  م(، صاح  معجم الصحاح،  ن  بعد  ن صن  معجم ، مض  ب1997ها 697
لااا  دار ، سصاااعد السااااح، وناااادم قاااائال   " ّيهاااا الجاااام  القاااديم ساااي نيساااابور، وقيااار ب

ياا  سسااأعمر ل  اارت  ماارا  لاام  ساابق لد عملااب سااي الاادنيا أاايئا  لاام  ساابق بالناااب بنااي قاا

                                                 

ر ( رباا   ماان  ربااا  قرابااة. انهاار  الحمياارذ، محمااد باان عباادالمنعم  كتااا  الاارو  المعاااا1 
 .239، ص1971حسان عّباب، مكتبة لبنان، بيروب، سي  بر األقاار، حقق  الدكتور ب

 .666 1ندلسي  المغر  ( ابن سعيد األ2 
 .678 6( المقرذ  نفح الاي ، 6 
 .678 6؛ المّقرذ  نفح الاي ، 666 1ندلسي  المغر ، ( ابن سعيد األ8 
وروبااا، دار قاادم العاار  سااي العلااوم والصااناعاب و سااتاايتهم ألانهاار  الجاارارذ، عبداللاا  باان العّباااب  ت( 1 

 .179-178م، ص1931ها 1679الفكر العربي، القاهرت، الابعة األول ، 
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وتأباهما بحبر، ونعم  ن  ياير، سوق  سماب. ل  مصراعي با ، بلي " وضّم جنب  ب
 .(1 ولالك اتهمت  المصادر بأن  اعترا  ا تالا ووسواب

 القبة الفلكية: -2
اعاب متصالة بهااا لا  عادت صانعبااب بان سرنااب أاغف  بعلام الفلاك ب لقد ترجم

قامتااا  لقباااة سلكياااة تمثااار الساااما  بنجومهاااا العلااام، وكاااان مااان  بااارن هاااا  الصاااناعاب ب
ناا  "صاان  سااي ولااالك قااار عناا  صاااح  "نفااح الاياا " بعودهااا وبروقهااا، وغيومهااا ور 

 .(2 بيت  هيئة السما  و ّير للناهر سيها النجوم والغيوم والبروق والرعود"

ل  الدرجة التي تسمح للمار   ن يجلاب  ن ها  القّبة كانب كبيرت الحجم بويبدو 
صة لهاا اال ترا  ة  ان  كان يست دم تقنيويأاهد الهواهر الفلكية، ويههر   تحتها

ضاا ت التاي تمثار الباارق مان  جار بصادار  صاواب كالرعاد ومان  جاار التلاوين ساي اإل
ولمعان الكواك ، ولهاا نجد الأاعر مؤمن بن سعيد يجلب تحب تلاك القباة وي ارج 

  (6  بعد الك قائال  

 قعدُب تحَب سماا   البن سرناب       س لُب  ن رح   دارب عل  راسي     

  (8 ضا  وقار  ي

                                                 

م(  ننهاة األلّباا  ساي 1171هاا 177الرحمن بن محمد  ب الدين عبد ركاب كمارابن األنبارذ،  بو الب( 1 
بااراهيم السااامرائي، مكتبااة المنااار، النرقااا ، األردن، الابعااة األدبااا ، قااام بتحقيقاا   الاادكتور ب ابقاااب
، القفاي، جمار الدين  باو الحسان علاي بان يوسا   ب 216-212م( ص1971ها 1891الثالثة، 
باراهيم، دار الفكار ج، تحقياق محماد  باو الفضار ب8لنحاات علا   نباا  ام(  بنباا  الاروات 1223ها 328

؛ 261 1م، 1973هاااا 1893بياااروب، الابعاااة األولااا ،  العرباااي  القااااهرت، مؤسساااة الكتااا  الثقاسياااة 
 .887 1؛ السيواي  بغية الوعات، 37آبادذ  البلغة، ص الفيرون

 .678 6( المّقرذ  نفح الاي ، 2 
 .337 13اب، ( الصفدذ  الواسي بالوسي6 
 .678 6( المّقرذ  نفح الاي ، 8 
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 قاساااااااااااااام ناهيااااااااااااااك حسااااااااااااااُن رائقهااااااااااااااا
 سلياااااااااب أااااااااااعرذ ماااااااااا لمااااااااااُ  بارقهااااااااااا
 ِسْكاااااِرَذ بالبْصاااااِق ساااااي آسااااااِب  الِقهااااااا

 

 ساااااااااماُ  عّبااااااااااب األديااااااااا   باااااااااي الاااااااااا
  مااااااااااااااا ضااااااااااااااراا اساااااااااااااات  سراعاااااااااااااادها
 لقااااااااااااااااد تمّنياااااااااااااااااُب حاااااااااااااااين دّومهاااااااااااااااااا

 

ن كااان وصاافا  سااا را ،  ناا  كااان وصاا  مااؤمن باان سااعيد لهااا  القبااة، وا   ويفهاام ماان
 ّن هاا الصوب يصدر عن آلة تعمر كالرح .يمثر الرعد و  ي رج منها صوب  

 المنقانة )أو المنجانة أو الميقاتة(: -3
، وساي نفااح (1 وهاي آلااة سلكياة  يضااا  صانعها عباااب بان سرناااب لمعرساة األوقاااب

 ذ  ناا  لاام يحتااا سااي صااناعتها  يااة  (2 الاياا   ناا  صاانعها "علاا  غياار رساام ومثااار"
صانعها رسعهاا لبميار محماد بان  حكام نا  بعاد  ن  محاولة ساابقة. وتااكر المصاادر 

 .(6 الرحمن ونق  عليها  بياتا  عبد

 ذات الَحَلق: -4

 اارم تتكااون ماان عاادت حلقاااب متدا لااة سااي وساااها كاارت معلقااة وهااي آلااة سلكيااة  
ن ابن سرناب عمر ، واكر ابن حّيان سي المقتبب  (8 تمثر حركة الكواك  السماوية

 .(1 الرحمن األوسان  رسعها لبمير عبدها  اآللة قبر المنقانة و 

                                                 

؛ ابااان ساااعيد األندلساااي  276-272( ابااان حّياااان  المقتااابب  تحقياااق  د. محماااود مكاااي(، ص1 
 .678 6؛ المّقرذ  نفح الاي ، 666 1المغر ، 

 .678 6( المّقرذ  نفح الاي ، 2 
ألندلساااي  ؛ ابااان ساااعيد ا276-272( ابااان حياااان  المقتااابب  تحقياااق  د. محماااود مكاااي(، ص6 

 .666 1المغر ، 
 .273( عنان  تراجم بسالمية، ص8 
 .276( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص1 



 98 

  م اواة ستاا محمد عبدالل  عنان، سي حديث  عن ها  اآللة، علواعتمد األ
 ناا  حصاار علاا  صااورت عنهااا ماان مكتبااة جااام  القاارويينماان تاااريه اباان حيااان اكاار  

ورد  بياتااا  كتبهااا عباااب باان سرناااب مرسقااة بااااب بفاااب، ساااكر هااا  اآللااة وصاافتها، و 
 .(1 الرحمن األوساا رسعها بل  األمير عبدمالحلق عند

 صناعة الزجاج: -5

ندلب صناعة النجااج ابن سرناب كان  ور من استنبا باألن اكرب المصادر  
 .(2 من الحجارت

 صناعة التماثيل: -6

يالحه المتتب  للنصوص التراثية التي تتحدش عن صناعة ابن سرناب للتماثير 
ا كان يض  التصاميم للتماثير ا  متمكنا  من سّن . بدسن هاا العالم كان مهن والتح  

جاارين، وساي والار  العجيبة، ويساتعين، ساي تنفياا هاا  التصااميم، بالمهندساين والن
  (6 ندلسااي الاانص التااالي  "قااار الحساان باان محمااد باان مفااّرجالااك  ورد اباان حيااان األ

 تار  الاار  كان عباب بان سرنااب الحكايم الأااعر ال تانار تفار  قريحتا  الحكمياة ي
ميلاااة والحركااااب البديعاااة بتلونهاااا الملوكياااة ويولّاااد الاااار  المعجباااة اواب الصاااور الج

أ اصااااها ومعالجااااة هااااا سااااي الباااارك وغيرهااااا، ويسااااتعين سااااي بقامااااة  ساااارا  الميااااا  منوا  
                                                 

 .237( عنان  تراجم بسالمية، ص1 
 .678 6؛ المقرذ  نفح الاي ، 666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 2 
المعاسرذ، يعار  بالقبأاي، مان  ( هو  بو بكر الحسن بن محمد بن مفّرج بن حماد بن الحسين6 

 هاار قرابااة، جماا  كتابااا  سااما  "كتااا  االحتفااار سااي تاااريه  عااالم الرجااار سااي   بااار ال لفااا  
والقضاات والفقهاا ، نقاار عنا  اباان بأاكوار سااي الصالة واباان حياان سااي المقتابب. ولااد  باو بكاار 

لقاساام م.  انهاار  اباان بأااكوار،  بااو ا1969هااا 869م، وتااوسي بعااد ساانة 919هااا 687ساانة 
ج، الااادار المصاااارية للتااااألي  2م(  كتاااا  الصاااالة 1172هااااا 177 لااا  باااان عبااادالملك  ب 

 (.167-163 1، 1933والترجمة، 
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اا تماب لقصار، يعّلما  عملهاا.... بصانعتها ساسهندستها بأصبن عري  النجارين سي ا
عباااب م ترعهااا سأثاباا  علاا  الااك  .ا وسااّر ...مياار محمااد  عجاا  بهاابليهااا األونهاار 

غفالنااا اا الوجاا  سيعاااا  سرناااب مضاااعفا  الموالنااا وهباتنااا سااي هاا بمااا...  صاابن ماان 
 .(1  مر "

 الغناء وضرب العود ووضع األلحان: -7

سااايق  وحضاااور مجاااالب لااام يقااا  ابااان سرنااااب عناااد حاااد العلااام باااالعرو  والمو 
ر نقاا  علاا  رواياااب األماارا  وتغنيهااا، باا أااعار التااي تلحنهااا جااوارذالغنااا  ونهاام األ

ناا  كانااب لاا  مأاااركة سااي العاان  والتلحااين والغنااا . سقااد جااا  سااي كثياارت تاادر علاا   
كتاا  "ابقاااب النحااويين واللغااويين"  ناا  كاان "يحساان علاام الموساايق  ويضاار  العااود 

باااي بكااار عباااادت لااا  ابااان حياااان ساااي كتاااا  المقتااابب عااان  . ومماااا نق(2 ويغناااي عليااا "
ن ابن سرناب "حاق الموسيق  بل  عاان  ر  عن  حمد بن سرج البيسارذ  الأاعر يأث

. ومن الرواياب التي تنص عل  مأاركة عباب بان (6 ضر  العود وصو  األلحان"
لب الغناا  التاي  قامهاا حاد مجااا  والعن ، ما اكرت  المصاادر عان  سرناب سي الغن
مياار  رياااب  يااام األسااي   (8 بااي جمياار الاااذ كااان عااامال  علاا  أاااونةمحمااود باان  

  (3 يغني  (1 حد  بنا  نريا الرحمن األوسا، سفي هاا المجلب قام  عبد
 ولااااو مااااا َيُأااااْقني الهاااااعنون لأاااااقني حماااااااام  تاااااااداعب ساااااااي الااااااادياِر وقاااااااو 

                                                 

 .278-276( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص1 
 .239( النبيدذ، ابقاب النحويين واللغويين، ص2 
 .279( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص6 
، وتقاااا  أاااارق قااااادب علاااا  الساااااحر الجنااااوبي الغربااااي لبناااادلب  انهاااار  Sidona( باإلساااابانية 8 

 (.669الحميرذ  الرو  المعاار، ص
 (  ن الاذ غّن  هو نريا  نفس .166 6( اكر المقرذ سي نفح الاي   1 
 ( هاان البيتان من أعر اذ الرّمة.3 
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 دماااااااااااو ُ ناااااااااوائَح ماااااااااا تجاااااااااارذ لهااااااااااّن 
 

 تااداعْين ساساااتبكيَن ماان كاااان اا هااااوم  
 

غنااؤ  ماّد بان سرنااب ياد   سعج  الحاضرون من غنائ  واستعادو ، سلماا تقّضا 
 ل  العود سأ ا  وغّن  البيتين ووصلهما من عند  بديهة ب

 نماااااااااااان  ألسااااااااااابا  الرجااااااااااااِ  َقُااااااااااااو ُ 
 (1 بليهااااااااا جميااااااااُ  األجااااااااودين ُركااااااااااو ُ 

 

 أااااااددُب بمحمااااااود  ياااااادا  حااااااين  انهااااااا
 قّبااااااة  بنااااا  لمسااااااعي الجاااااود والمجااااااد 

 

ر  علا  العاود ضاوقد بلن من بكثار عباب بن سرناب المأااركة ساي الغناا  وال
لا  األميار محماد ح مغنيا  عند األمير محمد بان عبادالرحمن، سكتا  بن سع  ليصب 

حضااار  يااانجح باااالك عناااد  ويساااأل   ن يوصااال  بلااا  نفسااا  ويسااام  غناااا  ، سفعااار، و 
مجلاب  نسا  ساي  اّصات ، سجاا  بعاود معا ، وانتهاب النوباة بليا ، سغّناا  بأاعر  الااذ 

  ّول  
 هاااااااااااااااورُ مأ والعلااااااااااااااُم سجااااااااااااااار  نااااااااااااااوُر ُ 

 

 الجهااااااااااار ليااااااااااار  لاااااااااايب سيااااااااااا  نااااااااااااور
 

سلام يهتاان األمياُر، واسااتم  لنوباة    اارم مناا  قليلاة، سلاام يتحاّرك لهااا، ساسااتكر   ن 
 .(2   بعديستنيد ، واستح  من  عل  الك، سأمر ل  بجائنت ثم لم يوصلْ 

ويههااار  ن ب فااااق ابااان سرنااااب ساااي الغناااا  لبميااار جعلااا  يقتصااار علااا  نهااام 
مدح  لكي تصو  قيان  سيها األلحان ويغنين  بها، وكاان األميار  األأعار الرقيقة سي

 .(6 يجنر صلت  عل  ها  األأعار
 السحر والتنجيم: -8

                                                 

 .166 6قرذ  نفح الاي ، ، الم239( النبيدذ  ابقاب النحويين واللغويين، ص1 
 .271-279( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص2 
 ، وقد  ورد ابن حيان بع  ها  المقاوعاب.277-278( نفس ، ص6 
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ليااااا  الساااااحُر وعماااااُر المغااااار   ن ابااااان سرنااااااب قاااااد ُنِساااااَ  ب سقاااااد اكااااار صااااااح 
 .(1 الكيميا 

وبسااب  انأااغار عّباااب باان سرناااب بهااا  اال تراعاااب والعلااوم سقااد "كثاار" علياا  
ر سي بع  ا كان العمبالنندقة وكثر  صوم  ومنتقدو ، ب واتهم (2 ي دين "الاعن س

ل  وصم  بالنندقة، سفي محاولت  للايران مثال  يمكن اتهام ها  اال تراعاب مد ال  ب
من بااان اباان سرناااب بأنااا  حاااور الصاااعود بلاا  الساااما ، وقااد سااا ر مناا  معاصااار  مااؤ 

  (6 ل  محاولة الايرانسعيد، حيش قار سي  مأيرا  ب
 اا ما كسا جثماَن  ريَ  قأعمعل  العنقا  سي ايرانها      ب يامُّ        

أاااابهب السااااما  بنجومهااااا وغيومهااااا وبروقهااااا وسااااي صاااانع  للقبااااة الفلكيااااة التااااي  
ورعودها اتهم ابن سرناب بأن   راد تقليد ال الق سي سمائ ، ولاالك سا ر منا  ماؤمن 

  (8 ابن سعيد ثانية بقول 
 ئقهاااااااااااااااقاساااااااااااااام ناهيااااااااااااااك حسااااااااااااااُن را

 سلياااااااااب أااااااااااعرذ ماااااااااا لماااااااااا  بارقهااااااااااا
 سكااااارَذ بالبصاااااِق ساااااي اسااااااب  القهااااااا

 

 ساااااااااماُ  عّبااااااااااب األديااااااااا   باااااااااي الاااااااااا
  مااااااااااااااا ضااااااااااااااراُا اسااااااااااااااتة سراعااااااااااااااُدها
 لاقاااااااااااااااد تمّنْيااااااااااااااااُب حاااااااااااااااين دّومهااااااااااااااااااا

 

دانة واضحة لا ، ودليار وكلمة " القها" بأارت بل  عباب بن سرناب، وسي تلك ب
ل  هيئة السما ،  راد  ن يكون  القا ، م  عل  اتهام  بأن ، سي بنائ  القبة الفلكية ع

 الل .  ن  ال  الق بالّ 

                                                 

 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 1 
 .666 1( نفس ، 2 
 .678 6؛ المّقرذ  نفح الاي ، 666 1( نفس ، 6 
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لااا  الساااحر ومااان ناحياااة ثانياااة رباااا ابااان ساااعيد األندلساااي باااين نسااابة ابااان سرنااااب ب
ليا  ن الاعن علي  سي دين  حيش يقور "بن  كان واس  الحير حتا  ُنساَ  بوالكيميا  وبي

، سكيا  باا اجتما  الاك كّلا  ما  (1 السحُر وعمر الكيميا  وكثر علي  الاعاُن ساي دينا "
. (2 ليا  الفقهاا  بغيار ارتيااحاعة التماثير وغير الك مما ينهار بالغنا  والموسيق  وصن

لا  رناب بالنندقة قاد يكاون مارد ، باإلضااسة بلا  ماا اكرناا، بن اتهام عباب بن سغير  
 صااومات  ماا  معاصااري  ماان األدبااا  والعلمااا  وتحاسااد  معهاام، وكااان  أااهر  صااوم  
الأاااعر مااؤمن باان سااعيد الاااذ  لاام يااد  مناساابة يهجااو بهااا اباان سرناااب ويساا ر مناا  

تعااّر  لاا  بهااا، ولاالك يقااور اباان حيااان سااي وصا  عباااب باان سرناااب بأناا   وينتقاد  بالّ 
. وعندما اكر مؤمن بان ساعيد وصاف  بقولا   "ناّد (6 ُ  سي التهاجي"ب"قرُن مؤمن ومناص

المهاجااات،  لاا  مااا بااين الأاااعرين ماان  ب. وقااد  أااار صاااح  المغاار (8 عّباااب ورساايل "
سح  ينا  وباين ماؤمن بان ساعيد مهاجاات، ساأل  عباب بان سرنااب  "ونأاأ بسقار مأيرا  ب

ندلسااية عاان عالقااة اباان سرناااب الحكاياااب التااي توردهااا المصااادر األ. وماان (1 االثنااان"
بماؤمن بان ساعيد مااا اكار  حرقاوص قااار "دّب عليا  ماؤمن حادثا  كااان يصاحب  يقاار لاا  

لحة، سأتا  سقار ل   يا  با القاسم! بنك جنيب علّي جناية. سقار  وما هي؟ سقار  بني ا
جنبُب بك الليلة، سأعاني ساال  ومنديال   د ر بهما الحّمام. سقار  ال جنم الل  مؤمنا  

                                                 

 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 1 
انهااااار علااااا  سااااابير المثاااااار  ابااااان حااااانم األندلساااااي،  باااااو محماااااد علاااااي بااااان احماااااد بااااان ساااااعيد  ب ( 2 

م(  رسااالة سااي الغنااا  الملهااي  مباااح هااو  م محهااور، حققهااا ونأاارها الاادكتور بحسااان 1936هااا 813
بيااة للدراساااب والنأاار، بيااروب، الابعااة عّباااب ضاامن رسااائر اباان حاانم، الجاان  األور، المؤسسااة العر 

؛ وانهااار  ابااان الااادراج السااابتي  كتاااا  االمتاااا  واالنتفاااا  بمساااألة 869-819، ص1979األولااا ، 
عداد  الدكتور محمد بن أقرون، الرباا.  سما  السما ، دراسة وا 

 .128( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص6 
 .691( نفس ، ص8 
 .666 1ندلسي  المغر ، ( ابن سعيد األ1 
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 يااارا  سهاااو الااااذ هااااّودك بتياااان المأاااايه سااااي اليقهاااة حتااا  صاااارب تجنااا  علااايهم سااااي 
 .(1 النوم"

صاار  عباااب باان سرناااب( بمااؤمن يومااا  وقااد "وب قااار حرقااوص وسااي حكايااة   اارم 
 لق  عل  ر س  ردا   سعرس  وناادا    باا ماروان!  باا ماروان! مان  لفا ، ساساتجا  لا  ثام 

 نما ر يب قفاذ؟!سم! من  ين عرستني ولم تر وجهي وا  يا  با القا قار ل  
 .(2 عر  بك من ورائكسقار   نا  

ماان ا تراعاااب عّباااب باان سرناااب واتهاماا   ولمااؤمن باان سااعيد أااعر  سااي الساا رية
 بالنندقة اكرنا  سابقا .

ولمؤمن انتقاداب لأعر عباب بن سرناب، سعندما  نأد األ ير األمير محمدا  مان 
  بياب 

 ر يُب  ماير المؤمناين محّمادا       وسي وجه  باار المحّباة ُيْثمارُ       
جااا  ال ليفااة محرثاااا  يثمااار سيااا  قااار ماااؤمن بااان سااعيد  قبحاااا  لماااا ارتكبتاا ، جعلاااب و 

 .(6 البار، س جر وسّب 
  (8 ولعباب بن سرناب أعر  سي هجا  مؤمن، نحو قول 

 ترم  ثر األعراد سي ُجْحر مؤمن      كآثار ُقْض   سي رمااد  مغربار       
 وعندما انتقد مؤمن القبة الفلكية التي  نأأها عباب بن سرناب بقول  

 نااب       س لُب  ّن رح   دارب عل  ر سيقعدُب تحب سما   البن سر 
 رّد علي  ابن سرناب بقول   ليب كما قار ابن النانية، كان ينبغي  ن يقور 

                                                 

 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 1 
 .337-337 13( نفس ، 2 
 .671 6( المقرذ  نفح الاي ، 6 
 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 8 
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  (1 س لُتُ  ناتئا  أبرا  عل  راساي      قعدُب من سوِق َعْرد  البن سرناب    
مان الروايااب، جأاعا  كثيار الحساد وكان عبااب بان سرنااب، كماا يههار ساي كثيار 

ن يستأثر بكر  ير دونهم، ومما يدّر عل  الك،  ن    قران  ومعاصري ، حريصا  عل أل
لحضاور بغناا  عجاا  امود بن  بي جمير سي أاونة والحاه بعندما حضر مجلب مح

 .(2 ل  العود سأ ا  وغن  ونار جائنت الوالي دون غير ابن نريا ، مّد يد  ب
الرحمن يتوّسار بهاا ليصابح مغنياا  لتي غّن  بها لبمير محماد بان عبادوسي  بيات  ا

نااا ، سعناادما عنااد ، نجااد اباان سرناااب يحاااور الحااّا ماان أااأن المغّنااين الاااين ساابقو  للغ
  (6 بياب التاليةجا ب نوبت  غّن  باأل

 والعلاااااااااااااام سجااااااااااااااار  نااااااااااااااورُ  مأاااااااااااااااهورُ 
 عّناااااااي ويصااااااادك َساااااااْمَعَك المكساااااااورُ 
 مااااااااااااوالك ماااااااااااان بصااااااااااااالح  تيسااااااااااااير

 حكاااااااااااام والتجبيااااااااااارقاااااااااااد حااهاااااااااااا اإلِ 
 يااااااااااااك اللااااااااااااؤلؤ المنثااااااااااااورُ يسقُااااااااااااْا عل

 

 الجهااااااااااار ليااااااااااار  لااااااااااايب سيااااااااااا  ناااااااااااور
 ياااااا ابااااان ال الئااااا  كااااام تساااااّتر قاعاااااد  
 وقاااااد اساااااتبنَب سسااااااَد ااك وساااااي دعاااااا
 و ماااااااااااااوُر ملكاااااااااااااك كّلهاااااااااااااا مونوناااااااااااااة  

 سروعااااااا  سأِصااااااْه ألصاااااار  بن هاااااانْنبَ 
 

 نهااا  (8 وال  ساتبعد  ن يكااون السابُ  الاااذ مان  جلاا  لاام يهتاّن األمياار لهاا  األبياااب
ن المغّنين اآل رين، وتعكب غارورا  ونهاوا  وحسادا  ساي أ صاية ابان تناوذ عل  نْير م

 سرناب.

                                                 

 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 1 
قاااارذ  نفااااح ؛ الم239( انهاااار هااااا  الحكايااااة سااااي  النبياااادذ  ابقاااااب النحااااويين واللغااااويين، ص2 

 .166 6الاي ، 
 .279( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص6 
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كااالك يههاار هاااا الحسااد والحاارص ماان  ااالر ماالبااة اباان سرناااب لبمياار محمااد 
بداللاا  باان الأاامر ماانجم األمياار عباادالرحمن بساالعاا  علاا  الاادستر الفلكااي الاااذ كااان ع

 .(1 وسا يستعين ب األ

ماان جمياا  الوجااو  سيههاار جليااا  سااي كثياار   مااا الجأاا  والحاارص علاا  كساا  المااار
ماان   بااار اباان سرناااب، سقااد كااان يرساا  جمياا  صااناعات  وا تراعاتاا  لبماارا  لكااي ينااار 
جوائنهم، وكان يغّني لبمرا  لقاا  مكاساآب يحصار عليهاا، وكاان ينأاد أاعر  للتكّسا ، 

 ليار بر كان يكاسأ حت  عل  انأغال  بالعلم، كما حدش عندما سّسر كتا  العرو  لل
فانن تسرنااب يبان . وكاان عّبااب (2 بن  حمد، سقد وصل  األمير بثالثمائة دينار وكساا ا

سي استدرار بعجا  األمير محمد ومكاسآت ، سقد كت  ل  مّرت  ربعة  بياب بالاه  عل  
 تفاحة محجولة ورس  بها بل  األمير، ومال  األبياب 

 ب وسهاااااااااااااااااا مااااااااااااااااان  لااااااااااااااااام العاااااااااااااااااّ  
 

 تّفاحااااااااااااااااااااااة  مصاااااااااااااااااااااافرت الاااااااااااااااااااااابع ِ 
 

سااتملح األمياار التفاحااة، واستحساان األبياااب، و ماار  ن ُيَغّناا  بهااا، و ماار لعّباااب سا
 .(6 بأربعمائة دينار بعددها صلة ، وقار  لو نادنا لندنا 

كاان يادرك حاّ  عّبااب للماار، سكاان يكاسئا  حتا  علا   ويههر  ن األمير محّمادا  
  العمر الاذ ال ينجح بأدائ ، سعندما غّنا  األبياب التي مالعها

 والعلاااااااااااااام سجااااااااااااااار  نااااااااااااااور  مأاااااااااااااااهور
 

 الجهااااااااااار ليااااااااااار  لااااااااااايب سيااااااااااا  ناااااااااااور
 

. وعناادما (1 ولاام يهتاان األمياار بهااا، وال للمحاولااة التااي تلتهااا، وماا  الااك  ماار لاا  بجااائنت
نااار جااائنت محمااود باان  بااي جمياار والااي أاااون ، وكانااب الجااائنت القبااة التااي صاانعها الااوالي 

 .(6 لعبدالملك بن جهور (2 رلالحتفار، با  ابن سرناب تلك القّبة ب مسمائة دينا
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" قصة (8 ندلسيةبسالمية أرقية و ويسوق لنا محّمد عبدالل  عنان سي كتاب  "تراجم 
قصة محاكمة عباب بن سرناب بتهمة النندقة والكفر. وياكر بأن  نقر ها  القصة مان 
قاعة م اواة من تاريه ابن حّياان حصار علا  صاورتها مان مكتباة جاام  القارويين 

عتقاار وقااّدم للمحاكمااة  مااام قاضااي هااا  القصااة " ن اباان سرناااب قااد ا بفاااب. وجااا  سااي
، وعقادب المحاكماة بالمساجد الجاام ، وهار  النااب (1 ساود الغااسقيقرابة ساليمان بان  
حاادهم  أااد  ماان العامااة للأااهود علياا ، وماان  قااوار الأااهود، قااور  لأااهودها، واجتماا  ح

"ر يب الدم تفور من قنات دار  سمعب ابن سرناب يقور "مفاعير مفاعير" ومنهم من قار 
ل  غير الك مما يصاف  ابان حّياان "بأحموقااب مان غتارا  أاهود عليا  اوذ ليلة ينير" ب

جهر وقدامة" وكان القاضي سليمان بن  سود، بالرغم مان صارامت ، اهناا  مساتنيرا ، سلام 
، ولام يجاد سيما قّيد منهاترق  تلك التّرهاب، ولم يجد سيها اائال  سأاور جماعة الفقها ، 

 االق سراح .بن سرناب، وقض  ببرا ت  وا  ل  مؤا ات اسبيال  ب
الناب علي  ومحاولة نّج  بالسجن ولئن كان عباب بن سرناب قد نجا من تحامر 

م عناياة ن ها  التهمة  ثرب سي مد  الّ عدام بتهمة النندقة والكفر، بو الحكم علي  باإلِ  

                                                                                                                        

 .271-279( نفس ، ص1 
 .239ويين، ص( النبيدذ  ابقاب النحويين واللغ2 
هاو  بااو مااروان عباادالملك باان جهاور، ونياار جلياار  دياا  أاااعر كاتا ، سااي  يااام عباادالرحمن الناصاار، ( 6 

م. ثاام واّل  الااونارت  انهاار ترجمتاا  سااي  912هااا 699وكااان مقربااا  مناا ، با واّل  ال ليفااة ال نانااة ساانة 
ار  الحلاة السايرا ، ؛ ابان األبا273، الضبّي  بغية الملاتمب، ص272الحميدذ  جاوت المقتبب، ص

 ؛ و ورد ل  الكتاني سي التأبيهاب عّدت مقاوعاب أعرية.286 1
 .279-239( عنان  تراجم بسالمية، ص8 
(  بو  يو  سليمان بن  سود بن يعي  بن سليمان الغاسقي من  هر قرابة، استقضا  األميار محماد بان 1 

اباان الفرضااي  تاااريه علمااا   عباادالرحمن بقرابااة ماارتين، وتااوسي عاان  مااب وتسااعين ساانة  انهاار 
؛ النباااهي،  بااو الحساان باان عبداللاا  باان 111 1؛ اباان سااعيد األندلسااي، المغاار ، 171 1األناادلب، 

الحسااان الماااالقي  تااااريه قضاااات األنااادلب  و المرقباااة العلياااا سااايمن يساااتحق القضاااا  والفتياااا، المكتااا  
 .13بيروب، ص -التجارذ للاباعة والنأر والتوني 
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هماار كثيار مان المااؤر ين، كاناب تقا  ورا  بالماؤر ين بسايرت ، ويبادو  ن هاا  التهماة 
ستجاونب عن  كثير من المصادر  وربما بصورت متعمدت، التعري  ب  والتعّر  لسيرت ،

ساااا، وربماا ية والمأرقية التاي كاان مان أاأنها  ن تتارجم ألمثالا  مان العلماا  األندلساأل
م لصااعد،  و يستغر  المر  عندما ال يجد البان سرنااب ترجماة ساي كتاا  ابقااب األما

و كتاا  البادي  ساي ما  للقفااي،  و كتاا  الماار  البان دحياة،  سي كتا  تاريه الحك
ندلساية، والاك ن المصادر األدبية والتاري ية األوص  الربي  للحميرذ،  و غير الك م

ساامائهم ساي مااا ثارت الااروات الااين تنااقلوا أااعر  و  باار  مماان نقا  علا   علا  الارغم ماان ك
 التي عّرسب ب . تبق  من المصادر

ندلساااي ساااي كتاااا  "الُمْغاااِر  ساااي حلااا  سقاااد اكرهاااا ابااان ساااعيد األ ماااا وساااات عبااااب 
الرحمن ساااانة  رباااا  وساااابعين تااااوّسي سااااي  عقااااا   يااااام محمااااد باااان عباااادالمغاااار " قااااائال  "

 .(1 "(* ومائتين

                                                 

 م.777   *
 .666 1سعيد األندلسي  المغر ،  ( ابن1 
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 شعره -2 -
ياة، وعلا  عل  الرغم مما اأتهر ب  عّباب بان سرنااب مان تجاار  وابتكااراب علم

لااذ غلا  عليا  هاو ن الجانا  ا  ل  تجربتا  ساي الاياران، بالّ من استناد أهرت  بالرغم 
 -حساااان عبااااب، ساااي كتابااا  "تااااريه األد  األندلساااينهااام الأاااعر. ومااا   ن الااادكتور ب

عصر سيادت قرابة" يستأهد بعباب بان سرنااب علا  الأاعرا  الااين يقا  الأاعر لاديهم 
لاا   ن الأااعر كااان الغالاا  علاا  اهتماماااب ب ، باّل  ن هنالااك  دلااة تأااير(1 موقعااا  ثانويااا  

. وقاد (2 دواتا  عليا "النبيادذ بقولا  "وكاان الأاعر  غلا   عباب بن سرناب؛ سقد وصاف  
بين ها  الم ترعاب وباين الأاعر،  ن  قرنن استعراضنا لم ترعاب ابن سرناب  تبين م

 .مرا  األمويينبل  األبأبياب يرسعها  ا نجد  يص  كر واحد منها تقريبا  ب
أاااعر لاا  الدرجااة التااي جعلتاا  الأااعر بوكااان اباان سرناااب ماان الأااهرت سااي نهاام 

ندلب، هم عل  التوالي  الحكم بن بالا متمينا  لدم ثالثة من  مرا  بني  مية سي األ
م( 712هاا 267م( وابنا  عبادالرحمن االوساا  ب 722هاا 293الربضاي  ب هأاام 

 .(6 م(773ها 276الرحمن  ب ومحمد بن عبد
بال  نا  كاان أااعرهم مارا  األ ابن سرناب أاعرا  متكسبا  سي بالا هاؤال  ولئن كان

كانااة مرموقااة ور، ولااوال تفوقاا  سااي سااّن المااديح لمااا اسااتاا   ن يبلاان مااا بلغاا  ماان ماأل
باااوا  مجالساااهم علااا  التعاقااا ، ولاااالك وصاااف  ابااان حياااان ساااي لاااديهم، وال ستحاااب لااا   

كماا جعلا  باين  (8 ن "أااعر  البادي "الرحمبأن  كان عناد األميار محماد بان عبادالمقتبب 

                                                 

عصاااار ساااايادت قرابااااة، ابعااااة ثانيااااة منقحااااة  -( عّباااااب، د. بحسااااان  تاااااريه األد  األندلسااااي1 
 .116ص 1939ومنيدت، دار الثقاسة، بيروب، 

 .237( النبيدذ  ابقاب النحويين واللغويين، ص2 
 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 6 
 .227-227يق د. محمود مكي(، ص( ابن حيان  المقتبب  تحق8 
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والاك ساي  (2 ، ووصف   يضا  بأن  "كبير الجماعاة"(1 أعرا  الك البالا "سحلهم ال نايا"
الرحمن، مما يوحي بأن  يقصاد جماعاة سياق الحديش عن أعرا  األمير محمد بن عبد

 الأعرا .
ن وقااد أااهد بأااهرت عباااب باان سرناااب وتفوقاا  سااي نهاام الأااعر غياار مااا مااؤّر  ماا

مجااّودا  مابوعااا  ناا  "كااان أاااعرا  مفلقااا  وسحااال  قااوص بمااؤر ي األد ، سقااد قااار سياا  حر 
  و ورد ل (6  بدا  حسن التوليد مليح المعاني بعيد الغور رقيق الاهن..."مقتدرا  كثير اإل

قصااائد  -ليناااالاااذ لاام يكتاا  لاا  الوصااور ب –ناادلب" سااي كتاباا  "ابقاااب الأااعرا  سااي األ
ووصف  صااح  "جااوت المقتابب" وصااح  "بغياة الملاتمب" بأنا   (8 ماّولة ومقاعاب.

، وقار (3 . ووصف  الحسن بن محمد بن مفرج بالحكيم الأاعر(1 "أاعر   دي  مأهور"
، وقاااار عناااد (7 ندلساااي ساااي كتاااا  المغااار  بأنااا  "كاااان أااااعرا  مفلقاااا "عنااا  ابااان ساااعيد األ

الاذ وصلنا مان أاعر عبااب  . غير  ن(7 غة"  "ول  أعر  سائق"آبادذ سي "البل الفيرون
لاا  بلاا  الكثاارت التااي تااوحي بهااا اإلأاااراب السااالفة، وبالقياااب بباان سرناااب قلياار بالقياااب ا

واالمداح ويؤل  لهم  اور المّدت التي قضاها سي بالا األمرا  األمويين ينأدهم الأعر
 وصا .األغاني واأل

 بار ، التي  وردب   رووا أعر ، وكثرت المصادر وعل  الرغم من كثرت الروات الاين
بابن سرنااب سسّن  حدا  لم ياكر  ّن ل  ديوان أعر. وهنالك بع  المصادر التي عّرسب 

                                                 

 ( نفس .1 
 .667( نفس ، ص2 
 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 6 
 .337 13( نفس ، 8 
 .861؛ الضّبي  بغية الملتمب، ص617( الحميدذ  جاوت المقتبب، ص1 
 .276( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق د. محمود مكي(، ص3 
 .666 1( ابن سعيد األندلسي  المغر ، 7 
 .119( الفيرونابادذ  البلغة، ص7 
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ولاام يكتاا  لهااا الوصااور بلينااا، ولااو قااّدر لهااا  الكتاا   ن تصاار بلينااا سرّبمااا كأاافب عاان 
 اارم سااي أااعر عباااب باان سرناااب وساايرت . وماان هااا  المصااادر الكتااا  الاااذ جواناا   

ساي تااريه دولاة األماويين، وقاد نقار عنا  ابان حياان  (1 هأاام الأبينساي لف  معاوية بان 
 بار عباب بن سرناب، لكنها جاا ب مبتاورت بساب  تلا  بع    (2 سي كتا  المقتبب

نادلب،   باار ملاوك األساي  (6 سي النسه التي اعتمد علي  المحقق. ومنها كتا  الارانذ
، ومنهاا كتاا  ابقااب الأاعرا  (8 الاذ اعتمد علي  ابن حّياان ساي ترجمتا  البان سرنااب

، الااااذ نقااار عنااا  صاااالح الااادين الصااافدذ ساااي كتاااا  الاااواسي (1 نااادلب لحرقاااوصألساااي ا
، (7 بي بكر عبادت بن ماا  الساما ، ومنها  كتا  "  بار أعرا  األندلب" أل(3 بالوسياب
ومنهاااا  كتاااا   ،(7  باااار ابااان سرناااابر عنااا  ابااان حّياااان ساااي المقتااابب بعااا   الااااذ نقااا

                                                 

م  انهاار  اباان األّبااار،  بااو عبداللاا  محمااد باان عبداللاا  باان  بااي بكاار 991هااا 279( تااوسي ساانة 1 
ج، عنااي بنأاار  وصااحح  ووقاا  2م(  التكملااة لكتااا  الصاالة 1239هااا 317القضاااعي  ب 

اهرت علااااا  ابعااااا  السااااايد عاااااّنب العّااااااار الحسااااايني، مكتااااا  نأااااار الثقاساااااة اإلساااااالمية، القااااا
 (.392 2م، 1913ها 1671

 .278( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص2 
( هااو  بااو بكاار  حمااد باان محمااد باان موساا  الاارانذ، مااؤر  قرابااي، وكااان أاااعرا ، لاا  كتااا  سااي 6 

م(  انهار  918هاا 688  بار ملوك األندلب وآ ر سي انتسا  مأاهير  هار األنادلب  ب 
؛ القفاااي  82 1؛ اباان الفرضااي  تاااريه علمااا  األناادلب، 198 الحمياادذ  جاااوت المقتاابب،

 .171 1بنبا  الروات، 
 .613( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص8 
 (  بو سعيد عثمان بن سعيد الكناني، وقد عّرسنا ب  سي حاأية سابقة.1 
 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 3 
 ( عرسنا ب  سي حاأية سابقة.7 
 .279( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص7 
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، وقااد نقاار عناا  اباان (1 عااالم الرجااار للحساان باان محمااد باان مفاارجسااي تاااريه   االحتفااار
ساي "ابقاااب النحاويين واللغااويين"  ساما  عاادت  ، وقاد اكاار النبيادذ(2 حياان ساي المقتاابب

 .(6 أعار من الروات الاين رووا   بار عباب بن سرناب و 
كأا  ي -علا  قلاة هااا الأاعر –وم  الك سسّن ما وصالنا مان أاعر البان سرنااب 

ن  صاائص هااا الأاعر ال ة ساي نهام الأاعر، و عن أاعر لا  باا  اويلاة وقادم راسا 
بادا  وحسان التولياد ومالحاة ك التي اكرها حرقوص مان الابا  واإلت تل  كثيرا  عن تل
 .(8 المعاني وغير الك

 ما موضوعاب أعر ابن سرناب، سسّن القصائد والمقاوعاب التي وصالتنا تعايناا 
باب بن سرناب، وعاب، ومعهمها صادر عن مجاالب اهتمام عصورت عن ها  الموض
لتنجاااايم مااارا  واالنأاااغار بالموسااايق  والغناااا ، واعتنائااا  بالفلاااك واكالعمااار ساااي باااالا األ

لاااا  االبتكااااار والتجرياااا  والصااااناعة، سضااااال  عاااان معالجااااة والحكمااااة والفلساااافة، وميلاااا  ب
  قولاا  سااي الغاانر لاا  جانااوالفقهااا  والعلمااا  ماان معاصااري ، ب  صااومات  ماا  الأااعرا 

 والوص .
 –و القصاايدت الواحاادت، ونجااد الماادح  كثاار ماان غاار  سااي المقاوعااة  وقااد يجتماا  

ي الا معهم األغرا ، سهو متصر بوص  االنتصاراب التي  -عل  وج  ال صوص
كان يحققهاا األميار، ومتصار بوصا  القصاور التاي كاان يأايدها األميار ويعتناي بهاا، 

  التاااي كاناااب تنعقاااد بحضاااور األميااار، وبوصااا  وبوصااا  مجاااالب الغناااا  والموسااايق
ما ألنها ترس  باآلالب التي كان يصن لي  ساي نهاياة عها الأاعر بما بال  من األمير وا 

                                                 

(  بااااااو بكاااااار الحساااااان باااااان محمااااااد باااااان مفااااااّرج باااااان حماااااااد باااااان الحسااااااين المعاااااااسرذ  ب بعااااااد 1 
 (.167-163 1م(،  ابن بأكوار  كتا  الصلة، 1967ها 869

 .278-276( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي( ص2 
 .239-237اللغويين، ص( النبيدذ  ابقاب النحويين و 6 
 .337 13( الصفدذ  الواسي بالوسياب، 8 
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مااارا  بأاااعر  ويتكسااا  باااالك باااة ساااي الاااك سهاااو أااااعر باااالا ي ااادم األالمااااا . وال غرا
ر غراضاا ، ونجااد هااالد الماادح سااي أااعر  يحتاار المرتبااة األولاا  سااي  الأااعر، ولااالك نجاا

بمناسااابة مااان غراضااا ، وال ت لاااو قصااايدت مااادح مااان ارتبااااا  الماااديح ضااااسية علااا  بقياااة 
يعار  ساي حياات األميار. سمان هاا  و غيرهاا مماا المناسباب التاري ياة  و االجتماعياة  

مااداح مااا يتصاار بانتصاااراب المماادوح، وكانااب القصااائد الاويلااة سااي أااعر  هااي التااي األ
حمن وتهنئ  بهاا؛ سعنادما انتصار هااا األميار الر تص  انتصاراب األمير محمد بن عبد

م هنأتااا  718هاااا 289علااا   هااار اليالاااة والنصاااارم معاااا  ساااي وقعاااة وادذ ساااليا سااانة 
 ، وكان من الك قصيدت قالها عباب بن سرناب مالعها (1 ال ابا  وامتدحت  الأعرا 

 وم تلِ  األصواِب مؤتلِ  النْحِ      لهاوِم الفال عبِر القناباِر ملت   
ساااالمي والمعركاااة التاااي الجاااي  اإلد وصااا  ابااان سرنااااب، ساااي هاااا  القصااايدت، وقااا

 اضاااها وماااا تحقاااق علااا   يااادذ المسااالمين بهاااا، مماااا يجعااار مااان هاااا  القصااايدت "وثيقاااة 
لااا  قصااايدت بلااا  المعركاااة وا  تاري ياااة"، ولاااالك نجاااد ابااان عباااد ربااا  وابااان عااااارذ يأااايران 

. وساااي هاااا  القصااايدت، (2 عبااااب بااان سرنااااب سيهاااا باااالقور  "وأاااعر  يكفيناااا مااان صااافتها"
 ل  وص  المعركة، مدح  لبمير محمد سي مثر قول  اسة بضباإل

 سمّي  تاام األنبياا  محماد         باا ُوصَ  األمالُك جّر عن الوص 
م، وحاااار   هلهاااا وهااادم 717هاااا 288وعنااادما هااااجم األميااار محماااد اليالاااة سااانة 

  (6 أعر مدح  ب  قنارتها، قار عباب بن سرناب يغبا  بما تهّيأ ل ، سي
 ياااااااا ابااااااان ال الئااااااا  ياااااااا محّماااااااد ياااااااا ماااااااااان ساااااااااايُفُ  سااااااااااي راحااااااااااة النْصاااااااااارِ 

                                                 

 .297-291( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص1 
ج، تحقياااق  7م(  العقاااد الفرياااد 969هاااا 627( ابااان عباااد ربااا ،  حماااد بااان محماااد األندلساااي  ب 2 

أاي  البياان ؛ ابان عااارذ المراك229 1م، 1989 1619محمد سعيد العريان، دار الفكر، 
 .111 2المغر ، 

 .693-691( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص6 



 199 

 دنياااااااااااااااا محّصااااااااااااااانة  مااااااااااااااان الااااااااااااااادْهرِ 
 ماااااااان  هلهااااااااا ساااااااااي قبضااااااااِة الصاااااااااْقرِ 
 مهجاااااااااااااااااااورت األكنااااااااااااااااااااا  كااااااااااااااااااااالقْبر
  ضاااااااااااحب سااااااااااابير كتائااااااااااا  الُكْفااااااااااار

 

 مااااااا بن تقااااااوم بحااااااّر بأسااااااك سااااااي الااااااا
  ضاااااااااااااااااااحب اليالاااااااااااااااااااة  معّالاااااااااااااااااااة  
 ُتِرَكاااااااااااااااااْب باااااااااااااااااال  هااااااااااااااااار تؤّهلهاااااااااااااااااا

 للاااااااااااا  قنااااااااااااارتمااااااااااااا كااااااااااااان ُيبقااااااااااااي ا
 

مياار محماااد سلساالة انتصااااراب سااي اليالاااة ق األم حقااا772هااا 219وسااي سااانة 
، (6 ، وواسقااب عودتاا  ماان هااا  االنتصاااراب حلااور عيااد الفااار(2 وينبلونااة (1 وَاَلبياارت

سقااااار عباااااب باااان سرناااااب يهنئاااا  باالنتصاااااراب وبحلااااور العيااااد ويمدحاااا  سااااي قصاااايدت 
  (8 مالعها

 مكاااااااااااّرمْين علااااااااااا  الااااااااااادنيا عنيااااااااااانْينِ 
، سكاناااااااا  ياااااااَر عيااااااادينِ قاااااااد  وم ساااااااار 

 

 بن القفاااااااااور الااااااااااذ  وسااااااااا  بعيااااااااادْين
 قاااااااادوم  كاااااااارم  هاااااااار األر  قااباااااااااة  

 ....اله.

ولما كانب ها  القصيدت من روائ  أعر ابن سرناب، سقد كان لها صدم  سي أعر 
الرحمن  ب م انتصر األمير عبدالل  بن محمد بن عبد997ها 293ر ، سفي سنة غي

لعيد األضح  لالك العام،  ، وجا  هاا النصر مواسقا  (1 نةم( عل  ابن مست912ها 699

                                                 

، مدينااة قريباة ماان اليالاة علاا  بعاد ساابعين مايال   الحمياارذ  الاارو  Talavera( باإلسابانية 1 
 (.291المعاار، ص

مااااايال   الحميااااارذ  الااااارو  المعااااااار،  121تبعاااااد عااااان سرقسااااااة  Pamplona( باإلسااااابانية 2 
 (.198ص

 .669-629( ابن حّيان  المقتبب  تحقيق د  محمود مكي(، ص6 
 .669-667( نفس ، ص8 
سعيد بن مساتنة كاان حليفاا  البان حفصاون الااذ ثاار ساي جناو  األنادلب، وكاناب هنيماة ابان مساتنة ( 1 

 (.188 2سي حصون رّية وبأتر ولّك  انهر  ابن عاارذ المراكأي  البيان المغر ، 
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قصيدت بها  المناسبة، عار  بها قصيدت  (1 دريبسقار أاعر  عبيدالل  بن يحي  بن ب
من المعاني التي است دمها ابن سرناب سي  الونن والقاسية وكثيرا   ابن سرناب مست دما  

  (2 قصيدت ، ومن  بياب قصيدت عبيدالل  هاا قول 
 هااااااااا القفاااااااوُر الااااااااذ  وسااااااا  بعيااااااادْين

 

 هاااااااااا النجاااااااااُح  ماااااااااَم المساااااااالميَن واا
 

"وعن  بقول  "هاا النجاح"  (6 ويعلق صاح  المقتبب عل  ها  القصيدت بقول 
أعر عّباب بن سرناب سي قفور األمير محمد عن اليالة مواسقا  للعيد حيش يقور  

 بن القفور الاذ  وس  بعيدْين".

الرحمن بن مروان عبدمير محمد عل  ثورت تغل  األم 778ها 231وسي سنة 
المعرو  بالجليقي سي قرابة سي حصن يقار ل  حصن الحن  سقار عباب بن 

  (8 سرناب قصيدت يمدح بها األمير مالعها
 يا ابن ال الئ  من مروان انجبك الا بيُ  الجهاضيُم والغارُّ اللهاميامُ 

 ن يقور بل  ب
 لّل  مان اّلاب الدنياا لصولتا  ح مقساومُ وَمْن ل  الدهَر  عل  الفت

ندلب وتعنيت  بوسات اب سي تهنئة األمير محمد بتولي  بمارت األولعباب بن سرن
  (1 والد ، من قصيدت ل 

                                                 

عبيدالل  بن يحي  بن بدريب من  هر قرابة، كان الأعر  أهر  دوات  لام يتقدما   (  بو عثمان1 
م  انهاار  اباان الفرضااي  تاااريه 936ه 612سياا   حااد  سااي وقتاا ، ولااي الااونارت، وتااوسي ساانة 

 .239، الحميدذ  جاوت المقتبب، ص212-211 1علما  األندلب، 
م(  كتاا  المقتابب ساي 1973 هاا839( ابن حياان،  باو ماروان حياان بان  لا  بان حياان  ب 2 

 .188، ص1967تاريه رجار األندلب، تحقيق  األ  ملأور م. اناونية، باريب، 
 ( نفس .6 
 .617-617( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص8 
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 محماااااااااااد  سارتضااااااااااااا  اللاااااااااااا  والَبَأاااااااااااارُ 
 مهااادّذ يفااااديك مناااي الساااامُ  والبصاااارُ 
 ساااااماَ  جاااااود  لهاااااا مااااااُ  الّلهااااا  مَاااااارُ 
 حتااااااا  يغيااااااا  ساااااااال ُياااااااْدرم لااااااا   ثااااااارُ 
  وحااااا  بليهاااااا باااااااك الأااااامُب والَقَمااااارُ 

 

 أاارق القماارُ ماا غابااب الأاامُب حتاا   
 سفرب قبر الصباِح عن الا يا ليلة  

 لتااااااااااااابقّن علاااااااااااا  الاااااااااااادنيا  الستُاااااااااااا 
 قصاااا  مدا لاااا ِ وُيهِلااااُك الأاااارَك سااااي  

 بااااااااااك ت برنااااااااا غااااااااّر النجااااااااوم كمااااااااا
 

ومثلما ارتبا المدح عند عباب بن سرناب بوص  االنتصاراب والتهنئة بها 
بالمناسباب الم تلفة، سكالك ارتبا بوص  القصور والمباني التي أادها األمرا  و 

مباني  ونراعة ما  سعندما بن  األمير محمد قصرا  سي رصاسة قرابة واعتن  بتض يم
قوار أعرائ  سي وصفها، وتهنئت  بما حصر ل  منها، وكان من بينهم حول ، استدع   

حسن ما قير سي تلك ائية  اكرب المصادر  نها  أد  قصيدت  ر عباب بن سرناب الاذ  ن
 أارت بل  القصر ومدح األمير . ومنها سي اإل(2 المناسبة

 بهاليااااااااااَر امااااااااااالك   ضااااااااااارمة  ُنْهاااااااااار
 رسيااااَ  الاااااذ تّمااااب باااا  غابااااُة الأااااكر
 و ااااااتِم مساااااااوِر النباااااّوِت ساااااي الِاكاااااْار

 

 وراثاااااااااااااااُة آباااااااااااااااا  توّلاااااااااااااااْوا  الئااااااااااااااا   
 ُيااااااااااااتّم بنااااااااااااا   الااااااااااااا  باااااااااااا  اللاااااااااااا  بالّ 

 النباااااّي المصافاااااا   وحميُماااااا ساااااميُّ 
 

الرحمن سي مسجد قرابة وعني بن رسة الك ناد األمير محمد بن عبدوعندما 
نأد  عباب ،  (6 ل  قصر مثر الأعرا  بين يدي  بعد  روج  بالمسجد وصل  سي  و 

 بن سرناب مادحا  ا
 للمساااااااااالمين جميعااااااااااا  حيثمااااااااااا كااااااااااانوا
 لااااااااوال السااااااااماُ  لمااااااااا ضاااااااااها  بنيااااااااان

 محماااااااااد   يااااااااار  مساااااااااتْرع   وماااااااااؤَتمن  
 بنااااااا  لهااااااام مساااااااجدا  جّلاااااااب عجائبااااااا 

                                                                                                                        

 .128( نفس   ص1 
 .227-227( ابن حيان  المقتبب  تحقيق  د. محمود مكي(، ص2 
 .226-222( نفس   ص6 
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 يماااااااااااانُ تقاااااااااااوم وا   قاااااااااااوم صباباتااااااااااا  
 

 كااااااا يكاااااوُن اإلماااااام المرتضاااااا   باااااادا  
 

والمقاوعاب التي كان ينهمها عباب بن سرناب لكي تلحنها الجوارذ وتغني 
  (1 بها لبمير محمد لم ت ُر من مدح لبمير، سمن الك قول 

 َجااارُ يماااوُب الفتااا  مااان حّبااا  حاااين ُيهْ 
 ساااااااال أاااااااك سيااااااا  الاااااااك الياااااااوَم ُيْقَبااااااارُ 
 وساااااااي وجهااااااا  باااااااْدر  المحباااااااِة ُيبَصااااااارُ 
 علاا  ال ْلااق مناا  حااين يباادو وَيهاااَهرُ 

 

 تحّفااااْه ماااان الهجااااران بن كنااااب تقاااادرُ 
 سأمااااااااااا باا مااااااااااا بااااااااااان عناااااااااا  حبيُباااااااااا 
 ر ياااااااااااُب  ميااااااااااار الماااااااااااؤمنين محمااااااااااادا  
 همااااام  كااااأّن الأاااامَب تلقاااااي ُأعاَعهاااااا

 

بياب كتبها بالاه  عل  تفاحة محجولة ربعة  ومن هاا الضر  من الأعر   
  (2 ل  األمير، وقار سي آ ر  بياتهابها ب رس 

 مااااااااااان  لفااااااااااااا  اللاااااااااااا  ساااااااااااااي األر ِ 
 

 محماااااااااااااااااااااااد   كااااااااااااااااااااااارُم مستْ لاَاااااااااااااااااااااا 
 

وسي ما تبق  لنا من أعر عباب بن سرناب ال يق  الباحش عل  قصيدت واحدت 
 اب. رم من أعر المناسبصصة للمدح دون  ن ت الاها  غرا   م 

تعاقبين من وعل  الرغم من  دمة عباب بن سرناب سي بالا ثالثة  مرا  م
 ن ما وصلنا من أعر  سي المدح يكاد يكون  ندلب بالّ  مرا  بني  مية سي األ
 الرحمن.األمرا  وهو األمير محمد بن عبد مقتصرا  عل  ثالش هؤال 

مير يجدها ضفاها عباب بن سرناب عل  هاا األوالناهر سي األوصا  التي  
تتسم بالمبالغة التي تكاد تمّين هاا األمير عن سائِر ال لق؛ سالأاعر يحرص عل  

                                                 

 .273س   ص( نف1 
 .271-278( نفس   ص2 
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تسميت  " ليفة" "وابن ال الئ " "و مير المؤمنين" علما  بأن ال السة األموية سي 
الرحمن الناصر سي سنة األندلب لم تعلن بصورت رسمية باّل سي عهد عبد

 م، ويصف  لالك بقول  927ها 613
 مست َلاااااااااااااااااااااااا    محمااااااااااااااااااااااااد   كاااااااااااااااااااااارمُ  ان  لفاا  اللا  ساي األر م

 

ن  " كرم من سي األ اابن  "بويقور  ر  ُوصَ  األمالُك جّر عن الوص " وا 
 قاابة"، ويقور سي   يضا  

 للااااااااا  مااااااااان اّلااااااااااب الدنيااااااااااا لصولتااااااااااا  ومن ل  الدهَر  عل  الفتح مقساومُ 
 

 وهو 
 للمسااااااااالمين جميعااااااااااا  حيثمااااااااااا كانااااااااااوا

 

 ُر مسترعااااااااا   ومؤتماااااااااان  محّمااااااااد   يااااااااا
 

 لاااااااوال الساااااااماُ  لماااااااا ضاهااااااااا  بنيااااااااانُ 
 

 بناااااا  لهاااااام مسجااااااادا  جّلاااااااب عجائبااااااا 
 

ن   مير اعر لبمير محمد عل   ن   ليفة و ن  ابن ال الئ  و وسي وص  الأ
نين و ن   كرم مست ل  سي األر  و ن   سضر ملوك األر  قاابة، بأارت المؤم

نقا  ال السة سي المأرق ألنها قامب عل    باسيةل  رس  الأاعر لل السة العب
مويين هم  حقُّ الناب بال السة مأق، وكأنما يريد  ن يقور بأن األاألموية سي د
 و نهم  هر لها.

ومن الواضح  يضا   ن الأاعر قد  ساد من اسم الممدوح "محمد" ليقرن  باسم 
."  النبي علي  السالم، سهو "سميُّ  تام األنبيا  محمد 
 مساااااااور الّنبااااااوت سااااااي الاْكااااااارو اااااااتم 

 

 سااااااميُّ النبااااااّي المصافااااااا  وحميُمااااااا 
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 وهو 
، وهو "محمد "  كارم ُمْسَتْ َلا "  محماااااااد   ياااااااُر مسترعاااااااا   ومؤتماااااااان 

 

وجعل   وسي تميين  لبمير محمد عن جمي  ال لق "وقرن  بالنبي محمّد 
 كرم "سضر ملوك األر ، وجعل  مؤتمنا  عل  المسلمين " ينما كانوا" و ن   

ن عباب بن سرناب يبدو وكأن  يفضر مست ل  من  لفا  الل  سي األر " سس
  الراأدين عل  جمي  ال لق وال يستثني من الك  حدا  حت  ال لفا األمير محمدا  

يكاد يجعل  م  النبي  ن  حين يقرن اسم  باسم النبي والصحابة وغيرهم، بر ب
ل  تجّليها اب ال ت لو من بلماح باب يصف  بصفسي مننلة واحدت، وسي بع  األبي

 ، كما سي قول  وتمثلها سي النبي محمد 
 محماااااااااااُد سارتضااااااااااااا  اللاااااااااااا  والبَأاااااااااااارُ 

 رُ امهدّذ يفديك مّني السمُ  والَبصَ 

 ماا غابااب الأاامُب حتاا   أاارق القماارُ 
 سفرب قبر الصباح عن الا يا ليلة  

 وقول  
 وسااااااي وجهاااااا  بااااااْدُر المّجااااااارت يبَصااااااارُ 

 ين يبدو ويههارُ عل  ال لِق من  ح

 ر ياااااااااااب  ميااااااااااار الماااااااااااؤمنين محمااااااااااادا  
 همام  كأن الأمَب ُتلقاي ُأعاَعهاا

 وقول  
 ماااااااااااان  لفااااااااااااا  اللاااااااااااا  سااااااااااااي األر 

 

 محماااااااااااااااااااااااد   كااااااااااااااااااااااارُم مسااااااااااااااااااااااات َل   
 

سفي ها  األبياب كثير  من اإلأاراب التي تأكك سي نية عباب بن سرناب. 
ن بين م -اوربما نهيراب لها لم تصلن –وربما كانب ها  األبياب ومثيالتها 

 ل  اتهام عباب بن سرناب بالنندقة.األسبا  التي دعب الفقها  ب
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يحائية سي أعر  دلير عل  نهر عن نّية الأاعر، سسّن ها  اإلصر  الوب
 المستوم الفّني الرسي  الاذ بلغ  أعر ابن سرناب.

ومثلما ارتباب موضوعاب الأعر عند عباب بن سرناب ب دمت  ألمرا  بني 
دلب، سكالك ارتباب بجوان    رم من سيرت  ومجاالب اهتمام ، ال  مية سي األن

لي  من ابتكاراب؛ سقد كان كلما انكّ  علي  من صناعاب وما انصر  بسيما ما 
صن  أيئا  جديدا  رسع  لبمير وأفع  بأبياب من الأعر سي صفة الك المصنو  

ل  بة" لمعرسة األوقاب نندما صن  اآللة المسّمات "المنقاوسائدت  ومجار است دام ، سع
  (1 األمير محمد ونق  سيها األبياب التالية

 باا غااااااا  عاااااانكم وقااااااُب كااااااّر صااااااالت
 كواكاااااااااااُ  ليااااااااااار  حالاااااااااااك الهلمااااااااااااب
 تجّلااااااب عاااااان األوقااااااااب كااااااارُّ صاااااااالت

 

  ال بنناااااااااااااااااااي للااااااااااااااااااادين  ياااااااااااااااااااُر  دات
 ولاااااام تُااااااَر أاااااامب  بالنهااااااار ولاااااام تَُناااااارْ 
 بااااااااااُيْمن  ماااااااااااير المسلمااااااااااااين محماااااااااااد  

 

الرحمن ال  من األمير عبداآللة المسمات "ااب الَحَلق" بن  وكان قبر الك ص
  (2 بياب التاليةاألوسا، ورسعها بل  األمير م  األ

  عيااااااااااا الفالساااااااااافة الجهابااااااااااَا دوناااااااااااي
 لااااااااااااااام يثِّقاااااااااااااااْر بجاااااااااااااااداور القاااااااااااااااانون
 بعثاااااااااااااب بلااااااااااااا  بنورهاااااااااااااا الماااااااااااااونون
 دون العيااااااااااون بكااااااااااّر االاااااااااا  حااااااااااينِ 
 باللياااااااااااار ساااااااااااي هلماتهااااااااااااان الجاااااااااااااون

 

 قاااااااااد تاااااااااّم ماااااااااا حّملتناااااااااي مااااااااان آلاااااااااة  
 لاااااااو كاااااااان باليماااااااوب  لهااااااام صااااااانعة  

 اا ر تااااااااا  الأااااااااامُب ساااااااااي آساقهااااااااااساااااااااس
 ومناااااانر القماااااار التاااااي حجباااااااب معاااااااا  

 دباا بااااااااار كمااااااااا بالنهاااااااايبااااااادون سيهااااااا
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غرا  أعر ، بن سرناب بالموسيق  والغنا   ثر  سي   وكان النأغار عباب
بعض  كان وصفا  لمجالب سبع  أعر  مقاوعاب كان ينهمها لكي تلّحن وُتغّن ، و 

نقد   الغنا ، وبعض  تايير  عل  أعر لغير  مما كان يغن  سي مجالب الار ، وبعض 
ندلسيين وتوُسر  بل  األمرا  لكي يأانوا ل   ن يغني بين لغنا  غير  من المغّنين األ

  يديهم. وقد بّينا الك عند حديثنا عن انأغار ابن سرناب بالغنا  والموسيق .
غرا  أعر . كالاذ يههر سي نأغال  بالفلك والتنجيم  ثر  سي  ال كما كان

القصيدت التي ي اا  بها األمير محمدا  ويال  من   ن يعير  دستر الجداور الفلكية 
 ، وغير الك.(1 الاذ وعد  ب 

وهاا الأعر المتصر بالصناعاب واالبتكاراب والعلوم  قر مننلة من حيش 
ل  الأعر،  ، وهو  قر  بل  النهم  التعليمي من  بلفني من بقية األغرامستوا  ا

انبا  مهما  ولكن  من جهة   رم يحتفه بقيمة علمية وتاري ية كبيرت، ألن  يصّور ج
ويسلا الضو  عل  بع  النأاااب اإلبداعية ندلسية، من جوان  الحضارت األ

مثر هاا ن نق  عل  معلوماب أاسية عنها سي المصادر الم تلفة. ولعّر التي ندر  
من مصادر  مصدرا   -بعد جم  المتفّرق من  –الأعر عند ابن سرناب وغير  يأكر 

 ندلسية.التعر  عل  الحضارت األ
غرا  ابن سرناب غر  الوص ، وهو من األ غرا  الأعر عندومن  برن  

ضو  عل  كثير من جوان  الحيات التي تجلب سي  براعت  الفنية سضال  عن بلقائ  ال
ن  الر قصائد الوص ؛ سفي القصيدت التي قالها ابن سرناب سي ندلسية ماأل

الرحمن سي منية الرصاسة نلقي ابن ر الاذ  نأأ  األمير محمد بن عبدوص  القص
ّن التصوير واست دام األلوان واإلكثار من التنوي  بين سرناب مصّورا  بارعا  يحسن س

وعرضها نابضة  ضا اب والهالر، ونجد  يحرص عل  نقر تفاصير الصورتاإل
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ثارت  حاسيس ، والك من  الر االتكا  عل  الحيات قادرت عل  تحريك القارك وا  ب
بياب ها  القصيدت من تأ يص وتأبي  واستعارت، ومن   األسالي  البيانية الم تلفة

   (1 قول 
 وتلحفهاااااا مااااان نورهااااااا ساااااي سااااانا الغاااااارّ 
 علااااا  عماااااد  تعتااااادُّ ساااااي جاااااوهر الباااااْدر
 ْدرعلااا  كااار مسااانون مقاااي  مااان السااا

 نتاااوُ  الاااارم   فااا  أ وصاااا  مااان الاااارّ 
 اياااااااار والاااااااوح  والنهااااااار...تّنااااااان  باأل

 تضاااااي  باااااال أااااامب عليهااااااا وال بااااااْدر
 

 لهااا الُغااَرُ  الباايُ  التااي يضااحُك الضااح 
 حناياااااااااااااااااا كأمثاااااااااااااااااار األهّلاااااااااااااااااِة ُرّكباااااااااااااااااب
 كاااااااااأّن مااااااااان اليااااااااااقوب قيساااااااااب رؤوساااااااااها
 كاااااااااااااأن قصاااااااااااااور األر  بعاااااااااااااد تمامااااااااااااا 

 لاااااا  ماااااادم الااااااابوتنتأاااااار األبصااااااار منهااااااا 
 الضااح  ضاااسي العلاا  سجساا  الساانانااؤوم 

 

  (2 ل  وص  الحدائق المحياة بالقصر يقوروعندما يصر ب
 و نهارهاااااااااا البااااااااايُ  التاااااااااي تحتهاااااااااا تجااااااااارذ
 ماااااااااااااوائَب سيهاااااااااااااا مااااااااااااان مناولاااااااااااااِة الاااااااااااااوسرِ 
 ماااااان الااااااااه  الناااااااارذ عاااااااراجيَن مااااااان تْمااااااارِ 
 مصاااو  الحلااا  أاااكر  وساااي الجاااوهر النضااار
 يعااااااااود الاااااااا  العقيااااااااان بعااااااااد جناااااااا  الُبْساااااااار

 لااااااااااا  عاأاااااااااااق الكْبااااااااااارِ بتضاااااااااااّر  مأاااااااااااتاق  
 ساااااااااي مقانعهاااااااااا ال ْضااااااااارِ  م اااااااادود عااااااااااار 

 

 وياااااااا حبااااااااا  نباتهاااااااا ال ضاااااااُر حولهاااااااا
 تاااااااااااااااااااااااارم الباسااااااااااااااااااااااااقاِب سروَعهااااااااااااااااااااااااا
 كاااااأن صاااااياغا  صاااااا  ساااااوق غصاااااونها
 تباااااااااّدلين حااااااااااالب ثالثاااااااااا  لهاااااااااّن ساااااااااي
 نأااااااااْب لؤلااااااااؤا  ثاااااااام اسااااااااتحالب نمااااااااّردا  
 وقااااااد ُيْأااااااَته  منهااااااا أاااااارا   الاااااااُّ ماااااان
 ومااااان  رجااااااب  ساااااي الغصااااااون  كأنهااااااا

 

 ت هو من  برن سماب اا المنج بين وص  الابيعة وبين محاسن المر وه
ندلسيين، وتجّلي ها  السمة سي أعر وص  الابيعة عند عباب الوص  عند األ
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  وص  ندلسيين الاين  اضوا سي موضو سرناب يجعل  من  وائر الأعرا  األبن ا
 ركان  وصياغة مالمح .الابيعة وأاركوا سي تثبيب  
ل  وص  الايور والحيواناب التي سرناب بعد الك بويمضي عباب بن 

 اأتملب عليها حديقة القصر سيقور 
 موّأاااا  القاااارا قاااااني الُالاااا    ضااااِر الصاااادرِ 
 مدّبجااااااااااااة الكأاااااااااااااحين والاااااااااااابان والههااااااااااااار
 ينّسياااااااااااااك ترجااااااااااااااَ  الااااااااااااايرا  باااااااااااااال نْماااااااااااااارِ 

 

 يغااااااارد سيهاااااااا كاااااااّر م تضااااااا  الأاااااااوم
 الااااا  كاااااّر سااااالتا   ضااااااعب  ضااااااابها

 غنائهاااااااا اا ماااااا اساااااتهّلب ساااااي أجاااااايّ ب
 

 لاااااااااااا  نايّيااااااااااااة الاااااااااااانغم والنْباااااااااااارِ ب (1)غنااااااااااااا ِ 
 ياااااااااااانوالن سيمااااااااااااا تأااااااااااااتري  ومااااااااااااا تأاااااااااااارذ
 هنااااااااااااك غاااااااااااراُ  الماااااااااااا   ّفياااااااااااة لبْجااااااااااار

 

 ومااااااا أااااااائب مااااااان هفهاسااااااة  قلمياااااااة الاااااااا
 وحابسااااااااة  ساااااااااي اقنهااااااااا درهماااااااااين ماااااااااا

 و عارهاااااااا (2)قااااااد اأااااااتملب سااااااي يلَماااااااق
 

دينا وتجّور بنا د   ا بأيوالناهر سي ها  األبياب يجد  ن عباب بن سرناب ق
ة عامرت بالايور من م تل  األنوا  واألحجام اواب األلوان البديعة سي حديق

ة والتغريد الأجّي. وتأكر ها  األبياب م  األبياب التي تقدمتها سي وص  الناهي
ة القصر لوحة ابيعة متكاملة ومفعمة بالحركة والحيوية. وسيها وص   لكثير حديق

يها  صوصية نيد بعضها سي جمار بع ، ونحّب سمن عناصر الابيعة التي ي
ندلسيين ومجار عنايتهم ية وصدم ها  ال صوصية سي نفوب األندلسالبيئة األ
 و دبهم.

 6) 
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ندلب واضحة المعالم سي قصيدت بن أ صية قصيدت وص  الابيعة سي األ
  من  غرا  الأعر قد ُعر  عند عباب بن سرناب، مما يدر عل   ّن هاا الغر 

لب سيين قبر ابن سرناب، وربما تكون معالم  قد اتضحب وأ صيت  قد اكتمندلاأل
ندلب، ولعّر هاا هو سي نمن ابن سرناب وعل  يدي  و يدذ معاصري  من أعرا  األ

ابن ندلسيين الالحقين يحتاون حاو الاذ جعر غير أاعر من الأعرا  األالسب  
، من أعرا  (1 أبيلياإلسرناب سي ها  القصيدت؛ سهاا  بو الحسن علّي بن حصن 

م(، يقور سي وص  سر  1937ها 831أبيلية  ب بن عباد ملك بالمعتضد 
  (2 حمام

 علااااااااااااا  سااااااااااااانن باااااااااااااين الجنيااااااااااااارت والنْهااااااااااااار
 موأااااااا  اله لااااااا   حااااااااوم القااااااااوادم والههاااااااار

 

 اباااااااُن ورقااااااااَ  هاتفاااااااا   وماااااااا راعناااااااي بالّ 
 مفستاااااااااااااااُق اااااااااااااااْوق  النوردّذ كلكاااااااااااااار

 

 وصااااااا  ماااااان العقيااااااان اوقااااااا  علاااااا  الثغاااااار
 أااااااااابا قلااااااااام  مااااااااان سضاااااااااة ماااااااااّد ساااااااااي حبااااااااار

 

 ادار علااااااااا  اليااااااااااقوب  جفاااااااااان لؤلاااااااااؤ
 حديااااااااااااُد أاااااااااااابا المنقااااااااااااار داج  كأنااااااااااااا 

 ...اله

سفي ها  القصيدت جمي  عناصر المعارضة لقصيدت ابن سرناب، سقد التنم ابن 
موضوعها  وص  الايور(، بر حصن ونن قصيدت ابن سرناب وقاسيتها وروّيها و 

جنا    سلو  وص  الاير من  الر اكرسي   تعّدم بل  االحتاا  بابن سرناب
، كما نجد بع  الاير ولون كر جن  وصفت  م  االتكا  عل  األلوان والتأبيهاب

ما يجعر االحتمار بأن ابن بياب ابن حصن، م لفاه  سي معاني ابن سرناب و 
 أبيلي قد تمثر قصيدت ابن سرناب احتماال  واردا .حصن اإل
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اب بن سرناب ها ، الأاعر مؤمن بن سعيد سي ومن الاين تمثلوا رائية عب
الرحمن بأسفر   الاذ بنا  األمير محمد بن عبدقصيدت  التي يص  بها قصر ُكْنتُ 

  (1 قرابة، ومالعها
 كاااااااااااااااااااأن حناياهاااااااااااااااااااا حواجاااااااااااااااااااُ   اااااااااااااااااااّردِ 

 

 مجااااالُب ُيرضااااي العااااْيَن بسااااراُا ُحسااااِنها
 

بن سرناب سي بن سعيد "اقتدم سيها بقريعة عباب  ن مؤمنا    (2 وسي "المقتبب"
وص   -كما سي قصيدت ابن سرناب –الرصاسة المقدم اكرها". وسي ها  القصيدت 

 للغر  واألقواب والن ار  والجنان المحياة بالقصر والايور والثمار.
ورد ن يتمثلون قصيدت ابن سرناب. وقد  ندلسيين نجد الأعرا  األوال غرابة  

حسن ما قير سي فقوا كلهم عل   ن   "ات صاح  "المقتبب" ر ذ النقاد سيها قائال  
 .(6 معنا "

  (8 ومن أعر عباب بن سرناب سي وص  الابيعة قول  سي صفة روضة
 بهااااااااااا أفاااااااااااة  لمياااااااااااا  ضاحكهاااااااااااا ثغااااااااااار  

 

 تااااااااااااارم وردهاااااااااااااا واألقحاااااااااااااوان كأنااااااااااااا 
 

ر بدير متولي حميد سي هاا البيب  ن  لعل  يكون  ور محاولة عند ويرم الدكتو 
 .(1 يا  والابيعةندلسيين لوص  الر األ

كثرها دا ر سي قاوعاب أعرية م تلفة سي الوص   ولعباب بن سرناب م
  (1 با  وص  الابيعة بمعناها الواس ، سمن الك قول  سي وص  سالت
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 القاااااااااااااااا  السااااااااااااااااماُ  بحولاااااااااااااااا  اانانااااااااااااااااا
 بوابااااااااااااااالااااااااااااام يجعااااااااااااار الباناااااااااااااي لهااااااااااااااا  

 

 موسااااااااااومة بالُبعااااااااااد تحسااااااااااُ  سااااااااااهلها
 اسكأنهاااااااااااااااا دار  تقاااااااااااااااااَاَ   صحنهااااااااااااااااا

 

  (2 وقول  سي وص  السرا 
  ااااااااااااار  لفهاااااااااااااا لااااااااااااام يلحاااااااااااااقآحااااااااااااااد و 

 نااااااااااااااااااا  لااااااااااااااااااام يغااااااااااااااااااارقِ سرعااااااااااااااااااون بال  
 

 يفلقاااااااااااااااااان لجااااااااااااااااااة آِلااااااااااااااااااِ  سأمامهااااااااااااااااااا
 ثاااااااااااااااااار سكااااااااااااااااااأن اا موسااااااااااااااااا  وااك بأ

 

  (6 وقول  سي انبالج الصبح
 وال غيااااااااااااار عينيهاااااااااااااا وعيناااااااااااااي كاااااااااااااالي
 جبياااااااااااااااان ستااااااااااااااااات الح باااااااااااااااين حجاااااااااااااااار

 

 ناااااااااااااااوا  النعااااااااااااااايم ابتااااااااااااااااالناسبتناااااااااااااااا و 
 دا وجاااااااا  الصباااااااااح كأنااااااااا ن بااااااابلااااااا   

 

 .(8 بل  غير الك من المقاوعاب
وكان لموضو  الغنر نصي   سي أعر ابن سرناب، لكن  كثر  جا  ضمن 

م  حلور عيد   رم، سمن الك قول  بمناسبة عودت األمير محمد منتصرا   غرا   
  (1 الفار، يص  المناسبتين معا  

 تااااااااااوّردا سااااااااااي بيااااااااااا  بااااااااااين ُصااااااااااْدَغْينِ 
 مااااااااااداد المسااااااااااك را يااااااااااانِ سقاااااااااابال مااااااااان ا

 

 ااباااااااااااااااا كتّفااااااااااااااااحتْي  اااااااااااااااّد منعماااااااااااااااة
 معقربااااااااااااين كنونااااااااااااْي كاتاااااااااااا  ُنِقااااااااااااااا
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 مكحااااااااااااااااااااااولتين بسااااااااااااااااااااااحر البااااااااااااااااااااااابلين
 لعاأااااااااق حااااااااااار بااااااااااين الهجاااااااااار والبااااااااااين

 

 و مقلتي رأأ  سي ارس  حور 
 و كاجتما  الهوم والوصر سي قرن 

 .. اله
 

 التأبي . ونحب سي ها  األبياب أفاسية الغنر وبراعة التصوير وحسن
 رم نجد ابن سرناب يولد المعاني الغنلية ويبد  سيها وسي مقاوعة غنلية  

  (1 سيقور
 وعاااااااااااااااابي وراحتااااااااااااااي سااااااااااااااي يااااااااااااااديها

 ا ر ْوهاااااااااااااااااااااااستّباااااااااااااااااااااادْب سااااااااااااااااااااااأساروا ب
 سااااااااااااااااانو  العياااااااااااااااااد ااااااااااااااااارا عليهااااااااااااااااا

 ليهاااااااااااااااب ياياااااااااااااار أااااااااااااااوقا   مسااااااااااااااتهاما  
 

 ليهاااااااااااااااااابن تلاااااااااااااااااك التاااااااااااااااااي  حااااااااااااااااان ب
 نهااااااااار النااااااااااب ساااااااااي الهاااااااااالر لفاااااااااار
 اااك ساااااااااااي سااااااااااابعة وعأااااااااااارين يومااااااااااا
 ولحْينااااااااااي بانااااااااااب ولاااااااااام تأااااااااااِ  قلبااااااااااا

 

نما اعتمد الاذ يأب  وج  محبوبت  بالقمر، ب سالأاعر لم يكرر المعن  المألو 
كان الناب علي  سي استنباا معن  جديد من ، سجعر محبوبت  سي الوقب الاذ 

وا ر أهر رمضان، وكان ههورها سي الك الوقب بالااب. يرقبون هالر العيد سي  
 ن يقور  ن الناب لم راد صيامهم قبر ههور الهالر، وكأن    الناب نها سي ب سببا  

 أراق وجهها وههور الهالر المنتهر.يفرقوا بين ب
سا نة غير الودية ما الهجا  سي أعر عباب بن سرناب سمصدر  العالقاب ال 

ن المصادر األدبية تتحدش ران  من الأعرا  والحاسدين، وم   قبين  وبين بع   
سرناب سي  ن ما وصلنا من أعر ابنبال   (2 م  مؤمن بن سعيد عن مهاجات 
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مثلت  ما رد ب  عل  مؤمن بن سعيد عندما س ر غر  الهجا  قلير، ومن  
 .(2 وغير الك (1 األ ير من قبت  الفلكية

اح ، وقد اكر ابن سعيد األندلسي  ن كال س -عل  قلت  –وهاا الهجا  
 .(6 سح  سي هجا  اآل رالأاعرين قد  

من عوامر  ن تكون ها  العالقة المتوترت بين الأاعرين عامال  ولسب  ستبعد  
ر واحد منهما يناسب اآل ر ويسع  بل   ن الرقّي بالمستوم الفني للأاعرين، ألن ك

 ن يتعر  للسان .يبا  سي كر أي ، ويتجن   ن يق  سي ال اأ  أية  
ننا لم ، بال  (8 األندلبوعر  بحكيم  وسيلسوسا   ن ابن سرناب كان حكيما  وم   

ال ما ال يكاد  و مقاعاب سي الحكمة، بعل  قصائد  -سيما وصلنا من أعر  -نعثر
  (1 ياكر، نحو قول 

 سأصااااااااار ااك الهااااااااااوم مااااااااان الاااااااااُبغ 
 

 كااااااااااااارُّ هاااااااااااااوم ال يمااااااااااااايُب صاحباااااااااااااا 
 

العامة لهاا  ما عن السمابهاا عن  غرا  الأعر عند عباب بن سرناب،  
ن عباب بن سرناب من الأعرا  المجددين الاين تأثروا ببيئة ب الأعر سيمكن القور

ر التأثير التقليدذ المأرقي عل   أعارهم. ولعر األندلب العامة وبيئتهم ال اصة، وق
م( عندما وص  ابن سرناب 962ها 629لي  حرقوص  توسي نحو هاا هو ما قصد ب

ة السرقاب الأعرية لم ن قضيالك   (3 قر الناب سرقة من أعر غير ""وكان   قائال  
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 اب تؤرق النقاد عل  الصورت التي ههرب عليها سي القرن الراب  تكن بعد قد  
-ها696بي الاي  المتنبي  هجرذ وتركنب بأكر رئيسي عل  أعر  ال

م(، ولم تكن ها  القضية قد احتلب مكانة بارنت سي نمن ابن 931-911ها 618
 م(.962ها 629بو سي نمن حرقوص   م( 777ها 278سرناب  ب 

اا كان ابن سرناب   قة من أعر قلهم سر بأعر غير  و  قر الناب تأثرا  وا 
ل  ابتكار المعاني والصور واألوصا ، ولالك السابقين سمن الابيعي  ن يتج  ب

، كثير مقتدرا   مابوعا   مجودا   وسحال   مفلقا   يصف  بقول  "كان أاعرا   نجد حرقوصا  
 .(1 لمعاني، بعيد الغور، رقيق الاهن"بدا ، حسن التوليد، مليح ااإل

الاذ يأن  من التأثر بأعر  بدا  وحسن التوليد هما المجار للأاعرسكثرت اإل
ندلسي بأن  كان وصف  ابن سعيد األ يضا  غير   و السرقة من ، ولهاا السب   

وألجر هاا كان من الأعرا  اوذ الصدارت سي بيا األمرا  من بني  (2 "أاعرا  مفلقا "
األندلسيين كما  ثر ابن سرناب سيمن جا  بعد  من الأعرا   يضا  ، وألجر الك  يةم 

 غرا  أعر .بينا سي الحديش عن  
سي مجاالب  ومجددا   ومبتكرا   عل  عباب بن سرناب الاذ كان مبدعا   وليب بعيدا  
ن يكون كالك سي مجار المعاني والصور الأعرية. ولئن كان من العلم والصناعة  

لي  الجنم بأن معن  من المعاني  و صورت من الصور هي مما لم يسبق بعسير ال
ن هنالك بع  المعاني والصور التي يستأعر الباحش جدتها بال  عباب بن سرناب، 

  (6 وا تصاصها ب ، سمن الك قول  سي وص  انبالج الصبح
 جباااااااااين ستااااااااااات الح بااااااااااين حجاااااااااااار

 

 ن بااااادا وجااااا  الصباااااااح كأناااااا بلااااا   
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ا  كل  الصيد عل  األرن  واالنقضا  علي  سي  ثنا  نعاوقول  يص  ا
  (1 رحلة صيد

 كماااا انثنااا  ساااي رجعاااا  َمْأاااُق القَلااام
 

 جاااااااااادب لااااااااا  بعافاااااااااة لااااااااام تتهااااااااام
 

  (2 الرحمنجد الاذ بنا  األمير محمد بن عبدوقول  سي المس
 لاااااوال السمااااااا  لمااااااا ضااااااها  بنيااااااانُ 

 

 جلااااااب عجائباااااا  بنااااا  لهااااام مساااااجدا  
 

  (6 األمير محمد وقول  سي مدح
 مااااااان سيفُااااااااُ  سااااااااي راحااااااااة النْصااااااار

 

 ياااااا ابااااان ال الئاااااا  ياااااا محمااااااد يااااااا
 

صيلة مستوحات من بيئة األندلب، نحو قول  سي وص  وهناك صور  ندلسية  
  (8 روضة

 بهاااااا أفااااااة  لمياااااااُ  ضااااااَحَكها َثْغااااارُ 
 

 تااااااااارم ورَدهاااااااااا واألقحااااااااااواَن كأناااااااااا 
 

 ل  غير الك.ب
نما يتعدم الك ابن  وال يقتصر التجديد عند سرناب عل  المعاني والصور وا 

نم الترتي  التقليدذ ل  البنا  الدا لي وال ارجي للقصيدت، سقلما نجد قصائد  تلتب
ل  مدح من حيش البد  بالوقو  عل  األاالر ووص  الرحلة بجنا  قصيدت الأل

من حيش البنا  الدا لي قلما نجد  جوا  الممدوح ووص  الراحلة وغير الك. و 
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سما  النسا  والنباتاب والحيواناب المأرقية و سما  األماكن لصحرا  المأرقية و ا
 المأرقياب وغير الك مما يتعلق ببيئة الأرق العربي.

المأرقية سي أعر عباب بن  يحا ابكن رّد هاهرت ال لو من الصور واإلويم
بن ن اسرناب بل  كون  ينتمي بل   صر بربرذ، سقد اكر ابن سعيد األندلسي  

. سال (1 مية سي األندلب وبيت  من برابر تاُكُرّناسرناب كان مول  من موالي بني  
صحا  االتجا  التقليدذ كما سعر   ن يتمثر الأعر المأرقي كثيرا    اا  نتوق  من  ب

ر العربية سي المأرق الاين يعبرون بتمثلهم لأعر المأارقة عن تعلقهم باألصو 
الرحمن الدا ر  ب ما هو الحار سي أعر عبدوعن حنينهم بل  وان األجداد، ك

 م(.777ها 172
حه قوت األثر وسي مقابر ضع  األثر المأرقي سي أعر ابن سرناب نال

، من جهة واضحا   ثر ابن سرناب بالبيئة األندلسية تأثرا  األندلسي، سقد تأ
الموضوعاب واألسالي ، سموضوعاب وص  الابيعة ووص  مجالب الار  

قصور والحديش عن االنتصاراب األندلسية هي الغالبة عل  والغنا  ووص  ال
األندلسية،  ما من جهة اللغة واألسالي  سلغة ابن سرناب رقيقة رقة الابيعةأعر .  

عابة عاوبة مياهها و نهارها ونسائمها، متلونة تلون  نهارها و أجارها وسهولها 
المغردت وعن  كتلك التي تصدر عن ايورهاوجبالها، ااب بيقاعاب موسيقية 

 و ممجوجة.هاا الأعر  لفاها  غريبة  مجالب الار  والعن . وقلما نجد سي 
ن ثقاسة الأاعر واهتمامات  قد ومما يلحه سي أعر عباب بن سرناب  

ة وال ا لفاه من علم النحو وعلم الكتابق  عل   انعكسب عل  لغت  الأعرية، سن
قحام تلك األلفاه سي أعر  من بل  ن ابن سرناب لم يتكوعلم الفلك وغيرها، غير  

كما سعر كثير من المنأئين  -اجر استعرا  قدرات  ومعارس  وجوان  ثقاست 
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بر جا ب ها  األلفاه سي أعر   –والأعرا  سي العصور التالية لعصر ابن سرناب 
لفنون، وجا  سي سياق بصورت تلقائية عفوية نتيجة انأغار الأاعر بها  العلوم وا

كثر ما نلقا  سي أعر ، و (1 دب ابن سرناب بأن  كان أاعرا  مابوعا  االئق بها، و 
ابن سرناب من مصالحاب العلوم المصالحاب الفلكية، كما سي األبياب التي 

  (2 بن عبدالرحمن ومالعهاها األمير محمد يمدح سي
 تحّفه من الهجران ان كنب تقدر يموب الفت  سي حّب  حين ُيهجر

ويتنبأ ل  سيها بمنيد من  ي يمدح سيها األمير محمدا  وكما سي األبياب الت
  (6 االنتصاراب عل  األعدا ، سيقور

 ساااما  جاااود لهاااا ماااا  اللهااا  مااااارُ 
 حتااااا  يغيااااا  ساااااال ُيااااادرم لااااا   ثااااارُ 

 لهياااا باااااك الأااامُب والقماااارُ ب وحااا  
 

 لتاااااااااابّقن علاااااااااا  الدنيااااااااااا  الَستُاااااااااا 
 قصااا  مدا لااا  ويهلاااك الأااارك ساااي 

 كماااااااابااااااااك ت برنااااااا غاااااارُّ النجاااااااوم 
 

مارت سي منية الرصاسة بقرابة تصادسنا وسي قصيدت  التي وص  بها قصر اإل
  (8 مفرداب كثيرت متصلة بالفلك، سي نحو قول 

 ..(* نجااوم الثرّيااا والسااماكْين والغفاار
 علااا  عماااد تعتاااد ساااي جاااوهر الباااْدر

 

 و عراسااااااا  الأااااااام التاااااااي الح دونهاااااااا
 مثااااااااااار األهّلااااااااااة ُرّكباااااااااابحناياااااااااا كأ
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ن  لغن ل  صلة يحّب المرُ  لدم القرا ت األول   محبوبت ، حت  سي غنل  ب
  (1 بعلم الفلك حين يقور ابن سرناب

 ا ر ْوهاااااااااااااااااابستبااااااااااااااااادب ساااااااااااااااااأساروا 
 سااااااااااااانو  العباااااااااااااد ااااااااااااارا عليهااااااااااااا

 

 نهاااااار الناااااااُب سااااااي الهااااااالر لفااااااار
 ااك ساااااااي سااااااابعة وعأااااااارين يوماااااااا

 

ومن  الر بع  التأبيهاب التي است دمها عباب بن سرناب سي أعر  تههر 
مال  وعلم اللغة، سفي وصف  لكل  ابن سرناب بال اوا والكتابة واإل عناية لنا

  (2 صيد يقور
 كاااأن أاااّق الأاااْدق مااان سيااا  القضااامْ 
 ساااااااااااااااااااااااي ُحسااااااااااااااااااااااان ضاااااااااااااااااااااااّم....

 

 و قاااااااااااد ُعلااااااااااامعل ااااااااااام   بأْغضااااااااااا   مُ 
 كااااااااااااااااااااااااااا   ُ ِجيااااااااااااااااااااااااااد َماُّهااااااااااااااااااااااااااا

 

  (6 وسي وصف  لصدغين ناعمين يقور
 سقااااااابال ماااااان مااااااداد المسااااااك را ياااااان

 

   ُنقااااااااااامعقاااااااااربين كناااااااااونْي كاتااااااااا
 

أعارهم عل  بع  المصنوعاب من السيو  وكان من عادت األندلسيين نق   
ل  وتنيينا  للمادت  لأعرهم وت ليدا   جالال  اح والتروب والتماثير واألقمأة، بوالرم

الهدية، وكان عباب بن  لي  ها للأ ص الاذ ترس  ب وتكريما   عهاما  ا  المصنوعة، و 
لسنة، سمن الك ما كتب  بالاه  ال الص عل  وائر من سّنوا ها  اسرناب من  

  (8 تفاحة محجولة
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 ب وسهااااااااااااااا ماااااااااااااان  لاااااااااااااام العااااااااااااااّ  
 

 تفاحاااااااااااااااااااة مصااااااااااااااااااافّرت الااااااااااااااااااابع 
 

  ر األبياب.بل  آ
ممدوح  و المهدذ بلي ، وغالبا  ما ُيْجَعُر الأعر عل  لسان الهدّية التي ُترس  لل

مسمات لة الب، سعندما صن  عّباب بن سرناب اآلسي النف كثر وقعا  ستكون الهدية  
بياب ورسعها لبمير محمد، وجعر األبياب عل  لسان المنقانة نق  عليها ثالثة  

  (1 المنقانة، ومالعها
 اا غااااا  عاااانكم وقااااب كااااّر صااااالتِ ب

 

 داتِ  اال اننااااااااااااااااي للاااااااااااااااادين  يااااااااااااااااُر 
 

ن هاا من قّلة الأعر الاذ انته  بلينا لعباب بن سرناب، بال   وعل  الرغم
أمر معهم مجاالب  غراض  تنويعا  نّو  سي موضوعات  و بأن قائل  قد الأعر يأهد 

البيئة األندلسية التي يعي  سي هلها، وأمر م تل  مجاالب اهتمام ، كما نّو  
مقاعاب ت تصر موضو  القصيدت  ل ئد ماوالب بسي ارائ  نهم ، سمن قصا

ر، ل  اعتدار سي بعضها اآل يلة، ومن مبالغة سي بع  المعاني ببياب قلسي  
لموصوساب، ومن مباأرت ل  نقر حرسي لبع  ان تجلياب سي التصوير الفني بوم

ل  غير الك مما يأهد بتمكن سي ال اا  بل  اعتماد عل  اإليحا  والتأ يص، ب
دواب الفن الأعرذ، ويجعل  يحتر مكانة مرموقة بين أعرا  سرناب من   عباب بن
 عصر .
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 الخاتمـة
حساب األندلسي اذ العقر المبد  واإلان نسعباب بن سرناب نمواج سريد لإل

المره ، اللاين كان لهما األثر البارن سي التراش العلمي واألدبي لها  الأ صية 
 الفات.

ر ، وال لم يأغل  العلم عن األد ، وال الحكمة والفلسفة عن اللهو والا
ل  الصناعة واالبتكار عن األ ا من مت  الحيات األندلسية، بنصي ، االنصرا  ب

 ومفكرا   و ديبا  سي الوقب الاذ كان سي  عالما   وأاعرا   وعانسا   وملحنا   د كان مغنيا  سق
 .وصانعا   وم ترعا   وسلكيا   ومنجما   وحكيما   وسيلسوسا  

سي األد ، سكان  يضا  سي المناحي العلمية تفوق   ومثلما تفوق ابن سرناب
كانة مرموقة عند الك م متمينا  بّا غير  من أعرا  عصر ، واحتر بسب  أاعرا  

، كثيرا   مرا  بني  مية، سكان أاعر بالاهم األور، وقار سيهم ولهم أعرا  ثالثة من  
ملتها علي  بيئة األندلب، وبر  سي سن  مثلما قار الأعر سي أت   غراض  التي  

 الأعرذ حت  تأثر ب  الالحقون من أعرا  األندلب.
لاين  ضاسوا التفوق سي  ير من عباقرت ها  األمة اوابن سرناب ليب األ

نا ل  التفوق سي مجاالب العلوم الم تلفة، سما برحب ها  األمة ماإلبدا  األدبي ب
 مثار هؤال  العلما  الأعرا .سجر تاري ها وحت  اليوم تنج   
أاهد عل  عهمة  -عل  قلة ما وصلنا من  –وأعر عباب بن سرناب 

بدا  العقلي عند هاا ر اإل، بما يعكس  هاا الأعر من صو الحضارت األندلسية
 الأاعر العالم اذ المواه  المتعددت.


