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 ملخص البحث:

ئ بن هانعر ايعد هذا البحث من الدراسات األدبية التاريخية، إذ تناول حياة الشا

ص المبحث األول لح بن اياة األندلسي، وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين، ُخص ِّ

ن يث عهانئ وعصره، والسيما في األحوال والعلمية واألدبية، كما البحث الحد
عن  حث الثاني، فقد كان للحديثشخصية ابن هانئ في جوانب عديدة، وفي المب

هم أيان ثم بالخصائص الفنية والمواضيع الشعرية في ديوان ابن هانئ األندلسي، 
 ، منه، وفي الخاتمة اشتمل البحث على عدة نتائجالشروح التي تناولت ديوان

ند ابن مي عأهمها، بيان مكانة ابن هانئ األدبية في عصره، ومكانة الخليفة الفاط

 ابن هانئ كان ممن يمثل اتجاهاً جديداً في خصائص الشعر. هانئ، وأن 

الدولة  ابن هانئ، األندلس، األدب األندلسي، الفاطميون، :الكلمات المفتاحية

 الفاطمية، األدب العربي.
 

Abstract: 

     Thisresearch is one of thehistoricalliterarystudies, as it dealswiththe life of 

thepoetIbn Hani Al-Andalusi.Thisstudycame in twosections, Inthefirstpart, there 

is informationaboutIbnHani's life andthecentury in which he lived. Inparticular, 

thescientificandliterarysituationsofher 

agewereexaminedandIbnHani'spersonalitywasmentionedfromdifferentaspects.Inth

esecondtopic, it wastotalk aboutthetechnicalcharacteristicsandpoetictopics in Ibn 

Hani Al-Andalusi’sDiwan. Then, importantannotationsmadeto his divan 

wereintroduced.Inconclusion, theresearchincludedseveralresults; 

Amongthemostimportant of them is thestatement of IbnHani'sliteraryposition in 

his time, andtheposition of theFatimidCaliphaccordingtoIbn Hani, AndthatIbn 

Hani wasone of thosewhorepresented a new trend in thecharacteristics of poetry. 

 

Keywords: Ibn Hani, Andalusia, Andalusianliterature, theFatimids, 

theFatimidstate, Arabicliterature. 
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 مقدمة:

ً بحياة الناس، وكانت  ً وثيقا ً ارتباطا للشعر أهميته البالغة، فقد كان في زمن النبوة مرتبطا

الفخر بذلك، كما كان الشعر وسيلة من  القبيلة إذا نشأ فيها شاعر أقامت األفراح، وأظهرت

ض سياسية االشعر في أغر م  دِّ خ  ة استُ وسائل الدفاع عن الدين ونصرة النبي، وبعد عصر النبو  

كما حصل في عصر بني أمية، ثم اتسعت أغراضه لتشمل جميع مكونات المجتمع، الحياة 

االجتماعية والثقافية والسياسية والدينية والطبيعية واألدبية، وصار الشعر صورة عن 

المجتمع وتعبيراً عن الواقع، األمر الذي يجعل دراسة الشعر من األهمية بمكان، ومن أهم 

 ي تؤكد على هذه األهمية، عدة أمور: األسباب الت

فة لثقاأن دراسة الشعر فيه إحياء للتراث األدبي، الذي يمث ل جزءاً من تاريخ ا -

 العالمية. 

 . ألساسيةاها الشعر مادت د  ع  أن في دراسة الشعر كشفاً لمراحل التطور اللغوي التي يُ  -

سي ابن ألندلا ديوان الشاعر امن هنا ونظراً لألهمية األدبية والتاريخية التي امتاز به

ة هانئ، فقددرست ديوانه،من خاللسياق حياته، وخصائص شعره، وأهم األغراض الشعري

: مبحثين ة معفي ديوانه، باستخدام المنهج التاريخي والتحليلي، واحتوى هذا البحث على مقدم

لبحث ا م  وُختِّ اشتمل المبحث األول على مطلبين، واشتمل المبحث الثاني على ثالثة مطالب، 

 بمقوالتهوتوصياته.

 المبحث األول: مالمح عصر ابن هانئ.

 المطلب األول: عصره وحياته.

 أوالً: الحالة السياسية في عصر ابن هانئ.

ى أهم لع علال يمكننا أن نفهم شعر ابن هانئ ما لم نفهم العصر الذي كان يعيش فيه، ونط

ه،وال سيما ما كان لاألحداث السياسيةوالعلمية والثقافيةالتي كان في  ن تأثيرها مت تسود عصر 

ما من السيشعره،ذاك أن شعره تغلب عليه النزعة السياسية، بسبب قربه من السلطة آنذاك، و

 لدين هللا.  الخليفة الفاطمي المعز ِّ 

 317عام  في مطلع القرن الرابع الهجري، وبعد إعالن قيام الدولة األموية في األندلس

الدولة واد، اك ثالث دول تتقاسم العالم اإلسالمي، الدولة العباسية في بغدهجرية، أصبح هن

 األموية في قرطبة، والدولة الفاطمية في إفريقية. 

إذكانتتعاني من كثرة  وبالنسبة للخالفة العباسية فقدكانالتفك ك والضعف يسري في أوصالها،

فة، وغيرها من األمور التي الفتن واالضطرابات، وفساد شؤون الدولة، وضياع هيبة الخال

ً نحو الزوال، نتيجة ضعفها عن القيام بسياسية البالد، وإدارة شؤونها، كانت تجر   ها تدريجيا

األمر الذي أدى إلى فساد القوانين، واختالل النظام، واستبداد الوزراء واألمراء والقادة، الذين 

تتحرك وتتكتل لالنفصال عن جسد  خلعوا طاعة الخلفاء، فبدأت القوى الطامعة أو المعادية

هذه الدولة وإقامة دويالت ألنفسها بعيدة عن سلطة بغداد، وقد تم  لها ذلك
، فتحولت الدولة 1
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إلى دول متعددة، استولى عليها القادة واألمراء من العرب وغيرهم، فاستولى القرامطة على 

بالد خراسان، والحمدانيون سوريا وقسم من الجزيرة العربية، كما استولى السامانيون على 

للعباسيين إال بغداد على ما بين النهرين وديار بكر، وبنو بويه على بالد فارس، ولم يبق  

 . 2ومصر

تلكات المم وهكذا أخذت األقاليم الشرقية تنفصل عن الخالفة العباسية، بينما أخذت بقية

 .3تدريجياً عن الخالفة المركزية تستقل  

الخالفة  ل  ع  ه القرن الرابع الهجري، ج  د  هِّ كبير ش   يعي   تلك األحداث مع امتداد شِّ  4تزامنت

كمة في ة حاكثيراً من هيبتها وسيطرتها، فقد نجح الزيديون في إقامة دول دُ العباسية تفقِّ 

، هـ، واستولى القرامطة على جنوب العراق284هـ، وفي اليمن عام 250طبرستان عام 

 ارُ اً انهير جليثالثون عاماً على انتصار الفاطميين إال وقد ظه ولم يمضِّ والبحرين واألحساء، 

الفة الخ سلطة الخالفة العباسية، عندما نجح البويهيون في فرض سيطرتهم على بغداد مركز

ِّ الس   المذهبية واالضطرابات الدينية بين أصحاب المذهب تنُ ت الفِّ ر  ثُ العباسية، فك   المذهب و ني 

ِّ الش ِّ  يعي 
5 . 

فة بالخال صُ ب  لى الجانب اآلخر فقد كانت الدولة البيزنطية المسيحية في القسطنطينية تترع

مصر  اء كانتألثناالستغالل هذا االنقسام الذي أصابها، وفي تلك  ص  ر  الفُ  نُ العباسية، وتتحي  

تعيش في أسوأ حاالت الضعف واالضطراب والفوضى والغالء، فاستغل الفاطميون في 

كثير  حولهم تف  هم إليها فالعات  أنظارهم، فبعثوا دُ  ل  ضاع في مصر التي كانت مح  أفريقيةاألو

ر د مصمن الناس، حتى قيل إن كافور اإلخشيدي دخل في دعوتهم، وحاول خلفاؤهم فتح بال

، فلما مات كافور اإلخشيدي، صاحب مصر، اختلفت القلوب فيها، 6إال أنهم لم يتمكنوا

دف تحقيق هصة،لغالء شديد فقام المعز لدين هللا الفاطمي باستغالل الفرع  ق  وو   ن  ت  وحصلت فِّ 

نفسه رج بره إلى مصر، وخعليه جوهراً الصقلي، وسي   ل  ع  الفاطميين،فأمر بتجهيز جيش ج  

ليه إخرج وإلى توديعه، وأقام أياماً في معسكره، وكان يخرج إلى جوهر كل يوم ويخلو به، 

ً فقام جوهر بين يديه، و ههم مع ن وجقد اجتمع الجيش، فالتفت المعز إلى المشائخ الذييوما

إلى مصر من غير حرب،  جوهر، وقال: لو خرج جوهر هذا وحده لفتح مصر، لتدخلن  

 .7ى مدينة اسمها القاهرة تقهر الدنيان ب  في خرابات ابن طولون، وتُ  ولتنزلن  

 

يد رج يرلم يكن ابن هانئ بعيداً عن هذه األحداث، فها هو يصف جيش المعز هذا الذي خ

 مصر بقوله: 

ش   ن  م  مِّ و  ي   8راعني د  ق  عُو  م  س  ُت أ  ن  ق  ما كُ و  يني ف  ع  ُت بِّ ي  أ  ر   عُ ر  رِّ أ  الح  و 
9 

ه إلى التوج   على م  ز  ها دون قتال، ولما ع  ولما دخل جوهر الصقلي مدينة اإلسكندرية، استسلم أهلُ 

الحة، المص مدينة الفسطاط هربت العساكر اإلخشيدية من المدينة، فأرسل أهلها رسوالً رغبة في

ة عند ى بمكانلقي   دعى أبو جعفر مسلم بن عبيد هللا، وكان من الفاطميين أمالً في أنوكان الرسول يُ 

 سلم هذا بقوله: جوهر، فاستقبله جوهر وأكرمه أحسن إكرام، وأشار ابن هانئ إلى م

ِّ ي   عُ ز  ن  م   سِّ و  س  في الق  ي  ى أن ل  أ  اة  ر  د  د هُ  غ  ح  وك  و  عُ د  وما ابُن عُب يد ّللا 
10 



 م(: حياته وشعره        مصطفى آيدن972ه / 362 –م 937ه/ 326ابن هانئ األندلسي )
 

4  

 

هُ ي  ، غ  وك  عُ د  اسِّ ي  ل  الن  ، كُ اسُ بل الن   عُ ض  خ  وي   ل  ذِّ  ي  ال  د  إِّ ح  أ   ال   ف   ر 
11 

لمعز، افي الجامع العتيق باسم  ب  هـ وخط  358مصر في منتصف شعبان  جوهرُ  ل  خ  ثم د  

 ، وإلى هذا الحدث أشار ابن هانئ في قصيدة مطلعها: 12وأقيمت الدعوة العلوية

 13رُ م  األ   ي  ضِّ قُ د  ق   اسِّ ب  ع  ني ال  ب  لِّ ل  قُ ُر  ف  ص  مِّ ت  ح  تِّ فُ ل  ه   اسِّ ب  ع  ال   وُ ن  وُل ب  قُ ت  

 ثانياً: الحالة العلمية واألدبية في عصر ابن هانئ.

ة لخالفاالضعف واالضطرابات التي كانت تعاني منها  م  غ  : ر  العباسية العراق الدولة

باللغة  يهتمون انواكهذه الدويالت  ها، إال أن أمراء  داخل   ع  التفكك الذي وق   م  غ  العباسية، ور  

مام له اهت كان العربية، ولهم مشاركاتهم في المجالس العلمية واألدبية، فعضد الدولة البويهي

ب عدداً من الشعراء كالمتنب ِّ  بالغ باألدب، هو أبو وير، ي، كما اعتمد على كاتب كبوقد قر 

ة، ... الكتاب في العصر بابن العميد، قال عنه الثعالبي: أوحدُ  فُ ر  ع  الفضل محمد بن الحسين، يُ 

، البراعةلفصاحة وارة بافي البالغة، وينتهى إليه في اإلش لُ به المث   بُ ر  ض  يُ دعى الجاحظ األخير، ... يُ 

 .14كما اتخذ مؤيد الدولة البويهي من الصاحب بن عباد الشاعر األديب وزيراً 

ِّ من الوزراء السالجقة بحُ  د  عد   ر  هِّ تُ كما اش   لي الحسن ك أبو عالمل العلماء واألدباء، كنظام ب 

ً فقيهاً، ....، وكان أقرب  بن علي، قال عنه أبو شامة المقدسي: كان عا هم نه وأحب  ماس الن لما

 إليه العلماء، وكان يناظرهم في المحافل، ويبحث عن غوامض المسائل. 

ان لذي كافي عصر السالجقة الشاعر أبو إسماعيل الحسين بن علي الطغرائي،  ر  هِّ تُ واش  

 .15وزيراً للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي

 

 

الموصل  هـ/ التي سيطرت على394 -هـ 317إمارة الحمدانيين / وارتقى األدب والعلم في

 ع  م  تى جحوديار بكر وحلب وحمص وحماة وأنطاكية ومنبج ومعرة النعمان، مكاناً مرموقاً، 

راس فأبي وأمثال أبي الطيب المتنبي  ،بالط سيف الدولة بحلب جماعة من األدباء والشعراء

 .16رج األصفهاني وغيرهمأبي الفوالحمداني وابن نباتة السعدي، 

راء هـ/ وظهر فيها عدد من الشع358 -هـ 323وقامت في مصر والشام دولة اإلخشيديين /

والحسن  ، وصالح بن مؤنس،-كاتب كافور-والكتاب، من أبرزهم ابن طباطبا، وإبراهيم الجيزي 

بن علي األسدي  
17. 

ب في العلوم واآلداهـ/ حظيت 566 -هـ 358ولما حكمت دولة الفاطميين مصر والشام /

، كما ين هللاز لدالشعر كالمع مِّ ظ  عدد من ملوكها بن  غ  عهدها برعاية وعناية فائقتين، وقد نب  

ء األمرا خية عندبهم بالمنازل الرفيعة والهبات السنية والعطايا السالشعراء الذين اتصلوا  ظي  ح  

 .18والملوك

ً من  : شهد عصر الفاطميينالمغرب العربي الدولة الفاطمية في المغرب العربي نوعا

عليه طابع  االزدهار األدبي، وال سيما األدب النثري الذي شاع في ذلك العصر، وكان يغلبُ 

به  فُ صِّ الوعظ والوصايا، وكان الدافع إلى ظهور هذا اللون من التعبير األدبي ما كان يت  
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بية السكان، األمر الذي الفاطميون من كونهم دعاة للمذهب الشيعي المخالف لما كان عليه غال

يتطلب وجود دعاة يتمتعون بمهارة أدبية عالية، وقوة تعبيرية يمتلكون من خاللها توصيل 

 .19دعوتهم إلى اآلخرين بأسلوب رصين وعبارة واضحة وكالم موجز

اتبات الرسمية هـ/ بكثرة المك322 -هـ 296الخليفة األول عبيد هللا المهدي / ر  هِّ كما اشتُ 

ً ببعض الفتوحات التي كان يت ، مغربي الفبادلها مع ولي  عهده أبي القاسم الذي كان مكلفا

 ات سمت هذه المكاتبات بمتانة األسلوب، ورصانة العبارة، والحرص على استخدامو

وي لتي تحتات االمحس نات البديعية البالغية، والتفنن في استخدام الجمل االعتراضية والعبار

 ألحاديثم وايفة، والقدرة على كثرة االستشهاد من القرآن الكريعلى التفخيم والتعظيم للخل

 .20الشريفة

ي مجال اإلدارة فاألدب النثري  ر  ه  هـ/ ازد  362 -هـ 341وفي عهد الخليفة المعز لدين هللا /

لرسائل دل اه مصلحة السلطة من تبابُ والمراسالت، ومن أبرز عوامل ازدهاره ما كانت تتطل  

 .21ىورجاله من جهة، وبين الخليفة والثائرين عليه من جهة أخر بين الخليفة وقواده

مذهبية ة الالسياسي بُ ط  ومن األدب النثري الذي عرفه العصر الفاطمي في المغرب العربي الخُ 

 التي كان الخلفاء يخطبونها في المناسبات الدينية وغيرها. 

تباس من االق ةِّ ر  ث  تمتاز بمتانة األسلوب وعذوبة األلفاظ وقوة التأثير وك   بُ ط  وكانت هذه الخُ 

 .22القرآن الكريم

م باس ف  رِّ كما انفرد العصر الفاطمي في المغرب بلون من ألوان األدب النثري وهو ما عُ 

 صبي يتلخاألد بها الخلفاء الفاطميون، وهي لون  جذاب من ألوان التعبير ف  غِّ التوقيعات التي شُ 

ين ب عُ جم  تأنها فيما يعلق به الخليفة على ما يرفع إليه من كتب ورسائل، وتمتاز هذه التوقيعات ب

 .23القصر واإليجاز

فاء الخل وأما الشعر فقد وظفوه في خدمة مذهبهم ونشر معتقداتهم، والدفاع عنها، ومدح

 .24واإلشادة بهم

ع ى أنواازدهاراً واسعاً في شت: شهدت األندلس في عصر ابن هانئ قرطبة دولة األندلس

نوا س كاالعلوم، سواء الشرعية أو العربية، وذلك أن الفاتحين العرب حين دخلوا األندل

س األندل أهل يحملون معهم كل ما لديهم من ألوان الثقافة والعلم والفكر، ومن جانب آخر فإن

ا معهم بعض استقدموقد صاروا يهاجرون إلىالمشرق، ينقلون علومهم إلى بالدهم، و

 الموصلي، آل الشخصيات األدبية المؤثرة في الحياة األدبية والعلمية والفنية كزرياب تلميذ

ى المجد ين إلحتى صارت األندلس مقصداً للطامح ،عدد من األدباء غ  وأبي علي القالي البغدادي، ونب  

 . 25والمال من أهل العلم والتجارة

، -عند أهل األندلس-العلوم لها عندهم حظ واعتناء  ي صاحب نفح الطيب: وكلرِّ ق  م  يقول ال  

العامة، فإن ه  إال الفلسفة والتنجيم، فإن لهما حظ اً عظيماً عند خواصهم، وال يتظاهر بهما خوف  

ت عليه العامة اسم زنديق، وقيدت عليه ق  طل  كل ما قيل فالن يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أ  

أمره للسلطان، أو يقتله  ل  صِّ ه بالحجارة أو حرقوه قبل أن ي  أنفاسه، فإن زل  في شبهة رجمو

 .26باً لقلوب العامة، وكثيراً ما يأمر ملوكهم بإحراق كتب هذا الشأن إذا وجدتالسلطان تقر  



 م(: حياته وشعره        مصطفى آيدن972ه / 362 –م 937ه/ 326ابن هانئ األندلسي )
 

6  

 

ت مكتبته ر  هِّ تُ هـ/ واش  350 -هـ 300وبلغت األندلس األوج في أيام عبد الرحمن الناصر /

تمعت عهده الحكم المستنصر حتى قال ابن خلدون: اجالعظيمة التي أنشأها بإشراف ولي 

 .27باألندلس لعهده خزائن من الكتب لم تكن ألحد من قبله وال من بعده

الذي  /هـ328 -هـ 246عدد من الشعراء واألدباء في هذا العصر كابن عبد ربه / ز  وبر  

من  د  ع  لفريد الذي يُ ، صاحب العقد ا28من أشهر شعراء المرحلة في تاريخ األدب األندلسي د  ع  يُ 

ل في هذا العصر شاعرنا ابن هانئ الذي اتص ز  أهم مصادر األدب العربي، وممن بر  

ندلس ن األعلى الهجرة م ل  مِّ عنده ونال مكانة مرموقة، إال أنه حُ  ظي  بصاحب إشبيلية وح  

 .29إلى شمال إقريقيا ج  ر  حمالً فخ  

 المطلب الثاني: التعريف بشخصية ابن هانئ.

 : اسمه ونسبه، كنيته ولقبه.أوالً 

دل: األه هو: محمد بن هانئ بن محمد بن سعدون األزدي األندلسي، أبو القاسم، قال ابن

قائد إلى ال هبُ س  الحسن بن هانئ الحكمي العراقي، يعود ن  ةِّ ي  ن  وكنية ابن هانئ أبو نواس بكُ 

ء هر شعران أشبـ متنبي الغرب؛ ألنه كان م بُ ق  ل  األموي  المهل ب بن أبي صفرة األزدي، يُ 

 .30المغرب العربي على اإلطالق، وهو عندهم كالمتنبي في المشرق، وكان معاصراً له

هم، بل تأخريقال ابن خلكان: وليس في المغاربة من هو في طبقته ال من متقدميهم وال من م

 .31ا متعاصرينهم على اإلطالق، وهو عندهم كالمتنبي في المشارقة وكانهو أشعرُ 

 ثانياً: مولده ونشأته ووفاته.

 320ام عه في الشاعر ابن هانئ بقرية سكون من قرى إشبيلية األندلسية، وكانت والدتد  لِّ وُ 

ب، ونس أسرة ذات حسب نِّ ض  ، كما عاش في حُ واألدب   هجرية، نشأ بها وتعل م بها الشعر  

ً وعلم وأدب، وكان أبوه هانئ من قرية من قرى المهدية بأفريقية، وكان شاعراً أ نتقل ، ثم اديبا

ه حظ  ل ل  حص  ، ول  له بها محمد المذكور بمدينة إشبيلية ونشأ بها واشتغ  د  لِّ إلى األندلس، فوُ 

ً ألشعار ا ر  ه  وافر  من األدب وعمل الشعر فم    ل  تص  ، والعرب وأخبارهمفيه، وكان حافظا

ً عليه الملذاتبصاحب إشبيلية واكتسب حظوة عنده، وكان كثير االنهماك في   م  هِّ ت  ا،واعاكفا

ي حق  مقالة فت الإشبيلية ينقمون عليه، وساء أهل   ل  مذهب الفالسفة، األمر الذي جع  ناقِّ تِّ باع  

ه، ها خبرُ نسى فييُ د ة بة عن البلد مبمذهبه أيضاً، فأشار الملك عليه بالغي م  هِّ الملك بسببه، وات  

ً رُ مُ فانفصل عنها وعُ   .32ه يومئذ سبعة وعشرون عاما

بها جوهراً القائد فمدحه، ثم رحل إلى  قي  فخرج متنقالً في البالد، ووصل الى المغرب فل  

رحابهما فأكرما وفادته  م  زِّ بجعفر ابن األندلسية وأخيه يحيى، فانتجع بابهما ول   واتصل   ابِّ الز  

وبالغ في إكرامه، ولما رحل  هُ ل  زُ خبره المعز  أبا تميم فاستقدمه وأحسن نُ  غ  ل  وأحسنا إليه، ثم ب  

له،  ن  به، فأذِّ  ق  المعز إلى الديار المصرية استأذنه في الرجوع إلى عياله ليأتي بهم ويلح  

انها للراحة فأضافه أياماً، فخرج ليلة على أحد أعي ل  برقة نز   غ  قاصداً بلده، فلما بل   ج  فخر  

في طرف من أطراف البلد مخنوقا، ولم  ىً ق  ل  سكران من بيته، فلما أصبح الناس وجدوه مُ 

سبب ذلك وال فاعله، وكانت وفاته كذلك يوم األربعاء سنة اثنتين وستين وثالثمائة وقد  ف  ر  ع  يُ 

عليه أسفاً عظيماً وقال: هذا الذي كنا نرجو  ف  ولما بلغ المعز خبر موته أسِّ  ،جاوز األربعين
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 .33لنا ذلك ر  د  ق  به شعراء المشرق فلم يُ  ر  أن نفاخِّ 

ن هللا عز  لديي المبالخليفة الفاطم صل  إلى إفريقية والجزائر، ثم ات   ل  الزركلي أنه رح   ر  وذك  

ها ة، وبعدوجيز القيروان، وأقام مدة ب  ر  عنده في المنصورية قُ  ل  العبيدي معد  بن إسماعيل ونز  

، فشي عه ابن هاني وعاد إل خذ يلية فأى إشبرحل المعز إلى مصر، بعد أن فتحها قائده جوهر الصقلي 

 .34فيها غيلة ل  تِّ مصر، الحقاً بالمعز، فلما وصل إلى برقة قُ  د  ص  عياله وق  

ابن خلكان أنه لما توجه المعز إلى الديار المصرية فشيعه ابن هانئ، ورجع إلى  ر  وذك  

ه، فلما وصل إلى برقة أضافه شخص من ع  بِّ وت   ز  ه وااللتحاق به، فتجه  عيالِّ  ذِّ المغرب ألخ  

أهلها، فأقام عنده أياماً في مجلس األنس، فيقال إنهم عربدوا عليه فقتلوه، وقيل: خرج من تلك 

ً ولم يُ  الدار وهو موته، وكان ذلك في بكرة  بُ سب   ف  ر  ع  سكران فنام في الطريق وأصبح ميتا

ثمئة، وعمره ست وثالثون من رجب سنة اثنتين وستين وثال يوم األربعاء لسبع ليال بقين  

حين بلغ نبأ وفاة الشاعرللخليفـة الفـاطمي المعز لدين هللا في وسنة، وقيل اثنتان وأربعون.

 أي ابن هـانئ -هذا الرجل "إذ قال: أظهر حزنه لموته واعجابه بشعره ،  ر طريقـه إلى مص

 35".كنا نرجو أن نفاخر به شعراء المشرق فلم يقدر لنـا– 

 :: الخصائص الشعرية في ديوان ابن هانئالمبحث الثاني

 الخصائص الفنية في شعر ابن هانئ. المطلب األول:

أول ما يالحظ الباحث في عصر ابن هانئ ظهور اتجاه شعري جديد أحيا الخصائص 

ففقد  واس،نالشعرية العربية األصيلة التي هجرها أصحاب االتجاه الحديث الذي يتزعمه أبو 

ر يد للشعليع الشعر العربي كثيراً من خصائصه البدوية البسيطة والساذجة، فجاء هذا االتجاه

دت عالعربي خصائصه الفن لشعر لى اية القديمة، من جهة، وللحد  من تلك الثورة الذي تمر 

 العربي على يد أولئك الشعراء المحدثين من جهة أخرى. 

ً من ناحية، ومجدداً من ناحية أخرى، فقد ح لى افظ عفكان هذا االتجاه الجديد محافظا

لشعر ني ااً في معامجدد يُع د  المنهج الشعري للقصيدة من حيث اللغة والموسيقا، ولكنه 

 وصوره. 

كاء بالب فمن حيث المنهج يسير أصحاب هذا االتجاه على عادة الشعراء القدامى، بالبدء

 شاعر. ى العلى األطالل أو االفتتاح بالغزل التمهيدي ثم االنتقال إلى الغرض األساسي لد

راء دة الشعى عاعل الميل إلى جزالة اللفظ وفخامة العبارة، لون  ض ِّ ف  وأما من حيث اللغة فيُ 

افي ، والقولوقورالشعرية فيؤثرون األوزان الطوال ذات النغم اا قديماً، وأما بالنسبة للموسيق

 القوية ذات الرنين الرزين. 

ن بعد عوأما من حيث روح الشعر العربي وأخالقياته فيغلب على أصحاب هذا االتجاه ال

ع ما تواضد ومن التقالي رُ خ  س  لذي كان ي  التطرف والتمرد الذي اتسم به اتجاه أبي نواس، وا

اخرة المفعليه الناس، كما أنه كان بعيداً عن اإلفراط في المجون والمجاهرة بالعصيان و

 بارتكاب المنكرات.

وأما المعاني والصور فقد كانوا يغوصون في المعاني والصور، فيبحثون عن المبتكر 
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 يُع د  على يد المتنبي، إذ  هُ ج  بلغ هذا االتجاه أو  الرائع أو الغائب الطريف أو البعيد الشارد، و

 . 36هذا االتجاه م  ل  ع  

كان  إذ؛كالمأهم الخصائص التي كان يتمي ز بها شعر ابن هانئقدرته على التحكم في ال ومن

ً على عنانِّ  تي يرية اللتعبلسانه يصرفه كما يريد، لذلك اتسم شعره بالقوة البيانية وا قابضا

 حِّ د  ا، وم  ناقهاستعملها في خدمة الخلفاء الفاطميين، من خالل نشر عقائدهم، والدعوة إلى اعت

، فقد لدين هللا لمعزاه للخليفة الفاطمي حُ د  مناقبهم، ومن ذلك م   رِّ ش  عليهم ون  خلفائهم والثناءِّ 

ر، وهي الشع بِّ خ  نُ والمدائح  رِّ ر  من غُ  تُع د  في عدة قصائد من ذلك قصيدته النونية التي  هح  مد  

اه  عِّ ل  ط  في م   ولُ قُ وقد أجازه المعز عليها جائزة نفيسة، ي   ،أول ما أنشده بالقيروان
37 : 

 38ينُ عِّ وجِّ ال  ا ب ق ُر الُحدُ م  هُ ن  مِّ م  ريُن  أ  ب  الج  ي  عق ةِّ ع  أ   ن  مِّ ل  ه  

 39ونُ شُجُ  ُهن  ن   أ  ال  إِّ  كُن   ا  ُمذ  ه  د  ه  ا ع  ن م  م  ا ذ  ال  م  ي  ل  نملِّ و  

 مدينة فاس، قائاًل:  ح  ت  ه جوهر الصقلي عندما استطاع ف  قائد   ح  د  ت  كما ام  

 40ا  ف ح  لح  أ  لف  أ   اءِّ ج  ي  ى اله  شُب  ل ظ  ة   ت  ن ت  فِّ  ضِّ ر  ب  األ  انِّ ج   ت  ت غ ش   ا  م  ول  

ح  و  ن  ع   واسول   في ابنِّ  41والً ُت سُ ك  ر  أد  و   ز  ح  ةً  و  ح  ت  بُاًل ف  ذ  ي   هُ ن  ت  مِّ ز  ح  ز   42از 

مام إكما كان يدعو إلى العقائد اإلسماعلية، فمن ذلك قوله يشير إلى ضرورة وجود 

 معصوم في كل زمان:

 يالاُس د لي  قِّ ال  اً، و  د  ُل ُرش  ق  ع  ال  ظاً  و  اعِّ ُر و  ك  ف  الت  ن  كُ ي  م  ك  ل  ال   و  ل  

ع  ك ن  البِّ س   ن  كُ ت   م  ل   و  ل   ع  الدِّ ت ض   44ا ت زييالانُه  ك  ر  أ   ول ُزي ِّل ت   43ت  ض 

تتجلى  أن معانيه سهلة بعيدة عن التعقيد، خالية من الغموض،ه كذلك، رِّ ع  ومن خصائص شِّ 

 ها جميعطبغ بللسامع بيسر وسهولة، ويتلقاه الذهن بمجرد السماع وأدنى تأمل، وهذه سمة تكاد يص

ال إذ ق شعره، ومما يشهد له بذلك قصيدته التي صاغها عندما فتحت مصر على يد جوهر الصقلي

 في مطلعها: 

 45رُ م  األ    ي  ضِّ قُ د  ق   اسِّ ب  ع  ي ال  نِّ ب  لِّ  ل  قُ ُر  ف  ص  مِّ  ت  ح  تِّ فُ  ل  ه   اسِّ ب  ع  و ال  نُ وُل ب  قُ ت  

ب يبحيث أن ترك تركيب،التأليف ومتانة ال ةِّ ود  وج   كِّ ب  الس   نِّ سِّ بحُ  مُ سِّ ت  ي   هُ ر  ع  أن شِّ كما 

  وله:قالمصراع األول كتركيب المصراع الثاني،ومما يتجلى فيه هذه الخصوصية من شعره 

يدِّ ونُ  ا  ذ  إِّ  يادِّ في الن   عِّ م  د دِّ الس  ن مُ  ود  وعُ م  أو جاؤوا لِّ  لِّ ق ت  ع  ال  ارِّ مص  
46 

 وقوله:

و   ن  ي ع  رِّ اظِّ ي ن فِّ ف   م  م  واكُ سِّ  ن  في أذُني ع  ًى  و  ع م   م  اكُ سِّ م  ص 
47 

تصن ع، من ال على السجية، فهو خال   جُ خرُ بالسليقة وي   فُ صِّ يت  هُ ر  ع  أن شِّ ومن الخصائص 

نية، فهو غة الديلصببا غ  بِّ طُ أنه اص   ، كماعن االستعارات الغريبة والتشبيهات غير المألوفة بعيد  

ن حة وبطالصعن  دينية، أو مفاهيم كونية، أو حقائق قرآنية بعيداً  كثيراً ما يتكلم عن عقائد  

ً الفكرة التي يريد إجالءها وبيانها، لذلك نجد في كثير من شعره اقتباس ً نوتضمي ا آيات  يلمعان ا

 القرآن الكريم، من ذلك قوله: 
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ن  ت  ان ك   ارُ ص  ع  إِّ  هِّ شِّ ي  ج   ن  ا مِّ ه  اب  ص  أ  ةً  ف  وش  ر  ع  م   م  اناً أرُضهُ جِّ
48 

 وقوله:

قِّ ات  عِّ اتِّ ال  ن افِّ اً للص  يم  دِّ ا  ن  ق  م  ي  ل  سُ  ب  حُ يتهن  ف  ص  ت  أ  ن  أ  
49 

 وقوله:

ن ةً ن بِّي  ن  كُ  و  ل   ت  س الً  نُشِّ ا ُمر  ت  آوِّ  ىول  األُ  ونُ قُرُ ثِّك  ال  ع  ب  م  بِّ ر 

راً فِّ ت  نُوحً ن  كُ  و  أ   هِّ  م  ي ق  ا ُمنذِّ  50ليال  هِّ ت ض  ائِّ دُع  بِّ  م  اد ه  ا ز  ومِّ

 

 : الموضوعات الشعرية التي تناولها ابن هانئ في ديوانه.المطلب الثاني

عت الموضوعات الش ِّ  المدح برزهاأة التي تحدث عنها ابن هانئ في شعره، فمن عري  لقد تنو 

ُ بـالم فُ ر  ع  التي تُ تلك قصائده التي يظهر فيها هذا الغرض  أجلىومن  ،والثناء : يات وهيعز ِّ ـ

سة والسيا اريخالتي لها مكانتها في األدب والت ،أنشدها ابن هانئ في المعز لدين هللاقصائدُ 

لتي اقصائد ال وفن ه، وهذه ئكبير البن هان أدبي   ضخمة، ومجد   أدبية   واالجتماع، وهي ثروة  

ة، وهي الخالف ين فيوفي الدفاع عن حق الفاطمي ،ودولته ز ِّ عِّ مُ ـفي اإلشادة بال إنما هيها م  ظ  ن 

 المعز   . ويصف الشاعر في أكثر قصائده وقائع  51تحل  في األدب العربي مكانها الرفيعقصائدُ 

، هالشعر في مُ ظُ ن  الشاعر نحو أربع سنوات ي   ث  ك  م   ، إذ52ه على بالدهممع الروم واستيالء  

 فِّ ص  القصائد الفنية، وتبلغ نحو نِّ  من أبلغِّ تُع د  وهذه القصائد ، 53ه عواطفه نحوه ونحو دولتهن م ِّ ض  يُ و

.  تراثه األدبي 

زلية غمقدمة بالفاطمي وقد افتتحها  ز  عِّ الـمُ من هذه القصائد، القصيدة التي امتدح فيها 

 يصف فيها محبوبته التي خرجت ليالً وتركته:

خُ م  ض  يرِّ مُ بِّ ع  ال  اد  بِّ ه  يُع مِّ جِّ يلِّ أقيُم أفتُخ  ض  ل  اُح ال  جن و  ى ر  س  
54 

 55خُ ل  ب  كِّ أ  ل  م  ةِّ ال  ب  ى قُ ل  ع  ُب أ  ج  ح  مُ  هُ ن  أ  الِّ ك  ي  الخ   ر  و  ز  ُت مُ ي  ي  ح  ف  

 فقد مزج بين ألفاظ الغزل وألفاظ المدح للمعز الفاطمي.

ي ل التالمالمح الربانية المثيرة للجد ضفي على المعز بعض  نجده يُ  آخر   وفي موضع  

ً أفرزتها العقيدة اإل ً شرعإما سماعيلية التي يؤمن بها الشاعر، ومفادها أن هناك دائما ياً ما

ً للدولة يتمتع بمميزات ضُ رِّ ت  ف  الطاعة ي   واجب   ر ت يفتقمؤهالوأن يكون خليفة لألمة وحاكما

 :56إليها غيره من عامة الناس

ارُ  ما شئت  ال ما شاءتِّ  األقداُر  فاحكُمفأنت  الواحد القه 
57 

ذلك و، ندهعتبدو واضحة ، والعقائد المذهبيةومن الموضوعات التي اتص ف  بها فن ه، تلك 

لس، ي األندفها بسببن حِّ تُ صدقه في والئه للفاطميين اإلسماعيليين وإخالصه لعقيدتهم التي ام  ل

 ه وهو يصور عقيدة الفاطميين وسلطة الخليفة الروحية: ذلك قولُ  رُ هِّ ظ  ومما يُ 

بُه  و  ا ك  م  أ   و  ف   هُ ا ل  اكِّ ع   تُ خ   اءُ م  ُر اإليه  ظ  ود  وي  ي الس جُ فِّ خ  اضِّ

ة  ي   ه  جُ ها  وُجدُودُهُ لِّ أتيبِّ هذا الشفيُع ألم   اءُ ع  ا شُف  دُودِّ
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ءُ ان م  األُ د تِّ عُ ن  هِّ إِّ الدِّ بِّ هِّ  و  ادِّ ب  ن  عِّ ي  يُن هللاِّ ب  مِّ أ   ا  ذ  ه  
58 

مة نها كريها بأ، فقد ذكرعن خيل المعز   ث  تحد   ؛ إذالخيل فُ ص  و  ومما امتاز به ابن هانئ، 

 كما أنها تتميز بالكبرياء: ،سريعة الجري وأنهاالنسب، 

 59الءُ غ   ُي المذكياتِّ ر  ج  و   ت  ق  ب  س   ت  ق  وبِّ سُ  ن  التي إِّ  اتُ ي  جِّ و  ع  واألُ 

 اءُ ن ج   ث  تُحِّ س  اِّ ا  ذ  إِّ  اتُ ي  اجِّ الن   ا  تُ ق  ابِّ الس   اتُ ح  ابِّ الس   اتُ ر  ائِّ الط  

 60ءُ ال   الُخي  و   ُهن  اُء ل  ي  رِّ ب  ها  والكِّ اتُ م  ك  الوغى ل   سِّ م  ُس في ح  أ  الب  ف  

ُف الخيل  ص  ُم و  مع  لمعاركالمعز التي خاضت ا ن  فُ سُ  فُ صِّ ي   ؛ إذالسفن ف  ص  و  ويقاسِّ

عن  تحدثيالمشركين في قصائد عديدة، وفي إحدى القصائد التي دارت بين المسلمين والروم 

ياهذه المعركة البحرية، إذ يقول إن هذه السفن تجري في الماء رافعة قالعها وال ا ح تدفعهر 

 :اهتِّ صنع   نِّ س  ال مثيل لها في حُ وأنه بلطف، 

 اءُ خ   ر  احُ ي  الر ِّ ك  و  رِّ م  أ  اً  ت جري بِّ ر  واخِّ آُت م  ش  ـُمن  لي اارِّ و  ك  الج  ل  و  

اءُ ر  ذ  ا ع  ه  ل  وكُ  اتُ اتِّج  ة   والن  ول  مُ ح  ا م  ل ه  وكُ  التُ امِّ والح  
61 

فِّ  ضِّ وص  ُ  المعز   ل  ص  فعندما و   ،المعارك والحروبوقد تميز كذلك بغ ر  لى ع مصر   حِّ ت  ف   نبأ

ريد قائده جوهر،   يغة: صيدة بلفي ق وأنباءه ونتائجه السياسية تصويراً  ابن هانئ هذا الفتح   صو 

 62األمرُ  ي  ضِّ اس قدقُ ُر  فقللبني العب  ص  مِّ ت  ح  تِّ تقوُل بنو العباس هلفُ 

ياته عن حروب المعز  ضد الروم. عِّ كما تحدث في مُ   ز 

له  63ون  مت   ي  ثنين الاعلى أنه رثى أحداً إال  ر  ث  ع  ، فلم يُ نهم ه يخلوكاد ديوانفقد الرثاءأما 

عفر رثى أم جرثاه في قصيدة، والبن هانئ صغير  د  ل  و  وإبراهيم بن جعفر، وهما بصلة قرابة، 

 ، وكان مما قال: 64بقصيدتين

ن  ا  م   ر  ا  ع   و  ل  ت  م   65لِّد  م  وُ و  ي   هُ ر  ل  غ د  ى ال  و  هِّ  ف ن الِّ ب  ش  في سِّ

ي   و  هُ آهُ و  ر   د  ق   د  ج  س  ي  ف  ح   و  هُ آهُ و  ر  ن  ى  م  ب ك  ت  ف  م 
66 

رِّ ز  لن   على ايقع إال لهذا الغرض الشعري في ديوان ابن هانئ ال يكاد ع  المتتب ِّ فإن لُ ز  الغ أما 
67 

، ومن 68ةمة األقصوصة الشعرية بعناصرها ومقوماتها الفنيتخذ سِّ ياليسير، وهو في معظمه 

 ذلك قوله: 

ى كِّ الن ع  اً ل  ه  ي  إِّ  مي  و  ن  أ  على ف  م  ئ  عِّ جِّ الس   ن  تِّ مِّ ب رِّ ر   يمِّ ل ِّ س  ف  مِّ ال   ح 

وقُِّف ع   للِّ  ق  وُمع ش ق   مِّ م   ت ظ ل ِّمِّ مُ  ن  مِّ ا و  ن   مِّ م  الِّ ظ   ن  اشِّ

مِّ ن  ت  ـمُ ى الر  ي في الث  د ِّ ُت خ  ف ر  ع   ا  ذ  ى إِّ ت  هِّ ح  لِّ ع  ئ  ن وطِّ ُت م  ر  اد  ب   س ِّ
69 

 د مِّ ن  ع   ن  الً مِّ اوِّ د  يقِّ ج  قِّ ع  نِّ ال  ح  ص   ي  ال  فِّ ج  أ  هِّ ف  اتِّ ن ج  و  ن  مِّ  ل  ت  ع  اِّ 

ر  كِّ د مي بِّ س ف  د ن ا لِّ ا  و  ي ه  بِّ ص  ا ع  ه  بي ِّ ه  ى ذ  ل  ى ع  ر  ج  أ   مِّ د   ن  مِّ د  و 
70 

ها ة أحب  اسم فتا على هِّ رِّ ع  في شِّ  ر  ثُ ع  والراجح أن ابن هانئ األندلسي لم يحب في حياته، ذلك أننا لم ن 

 .71عادة الشعراء المحبينها على رِّ ك  من ذِّ  ر  ث  ك  وأ  

ً الهجاءواضحوكان  لفاطميين، األمر الذي اأعداء  يُع د ون لبني العباس الذين  والسيمافي شعره،  ا
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 مساوئهم، ومن ذلك قوله:  رِّ ك  إلى النيل منهم وذِّ  هُع  ف  د  

 ر  الحُ و  دُ ب  ع  ال   ويت  س  ي   ل  ه  ت  ل  س  ا ن م  ةً  و  ل  ت  ث  هللاُ ن ر  و  أ   ا  ة  م  ل  ت  ني ن ب  

  ي  هِّ ا و  ذ  ه  ى بِّ ن  أ  و  
 ا ي  هِّ  ىوً ع  د  و   م  اكُ إي  ف   م  اكُ ب  ا  أ  ق ِّه  رِّ بِّ ت  د  ع  أ 

 رُ كُف  ل 

 72رُ نُك   ال   و   ف  ر  عُ رِّ م  في األ   كُم  ا ل  م  ف   م  هُ وسُ سُ ي   ن  ى م  ل  إِّ  م  د وهُ اس  رُ وا الن  رُ ذ  

د لد ، محمنير ناجي، أبوالقاسم محمد قري ، أحمد خاأشعاره معن حياة ابن هاني وكتب   

 73بحوثا مستقلة. بن علي الحرفي وأحمد حسن بيسك 

 وشروحه: المطلب الثالث: ديوان ابن هانئ

ارِّ ظ  ن  أ   ط  ح  كان ديوان ابن هانئ م  
بلغ عدد المخطوطات  ولذلك ،الباحثين والدارسين 74

شيعة ء الفي العالم وفي المكتبات الخاصة للعلما هالموجودة في المكتبات الهامة لديوان

صدرت الطبعة األولى من الديوان في 75.اإلسماعيليين في الهند ثمانية وعشرين مخطوطة

وتم  ( مع سيرة الشاعر التي كتبها ابن حليكان وشرح بعض الكلمات،1274/1857بوالق )

في  ،تلكلمالال يعطي تفسيرات ، رغم أنه أفضل نسبيًا لهذا المنشور،من حيث القراءة إصدار  

 76وله طبعات أخرى مختلفة  أيضا. (.1304/1886، 1302/1884بيروت )

 حه: بالشرح والدراسة والتحقيق، ومن أهم شروالباحثون  ديوان ابن هانئتناولفقد 

روت، دار بيروت للطباعة والنشر، بي بن هاني األندلسي، كرم البستاني،ديوان ا (1

دته ه وعقيفيها بابن هانئ، ونشأت ف  ، عر  له المحقق مقدمةً  ع  ض  و   وقدهـ،1400 –م 1980

يح ة، وتوضحاشيومكانته من الدولة الفاطمية، وبيان مكانته األدبية، قام المحقق بشرحه في ال

 من مفرداته. م  هِّ ب  ما استغلق من معانيه، وبيان ما استُ 

ن يواهذا الد ح  تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هانئ األندلسي المغربي، صح   (2

 دُ غ عد  تبلولي، عالدكتور زاهد  -خطية  خ  س  نُ  ةِّ د  نقالً عن عِّ  مع مقدمة   -وشرحه  هُ ب  وهذ  

طبع، ان للبدأ الشارح ببيان السبب في انتخاب هذا الديوما يقرب من تسعمئة صفحة،صفحاته 

هـ، 1274ام ، مرة بمصر عخ  س  عن النسخ المطبوعة للديوان، وأنها ثالث نُ  ث  كما تحد  

 خِّ س  هـ، ثم تحدث عن الن  1326مـ، ومرة في عام 1886ومرتين ببيروت، مرة في عام 

الخطية وهي ثماني عشرة نسخة، ثالث عشرة منها محفوظة في مكتبات أوربا ومصر، 

 في حوزة أهل الفضل في الهند.  خ  س  وخمس نُ 

ه لِّ ت  عن ق   تحدث فيها والدته ونسبه ونشأته وتربيته، كما ر  البن هانئ، ذك   ترجمةً  ر  ثم ذك  

وصيات ر خصالسبب في ذلك، كما تكلم عن آراء النقاد من األدباء في شعره، ثم ذك ن  ي  وب  

انئ هعر ابن شين ب، كما قابل هِّ رِّ ع  عيوب شِّ  رِّ ك  لذِّ  ض  ، ثم تعر  ات  صوصي  خُ  س  شعره، فذكر خم  

ثم تحدث عن  بشعره، ر  معاصرين البن هانئ ممن كان لهم تأث  الشعراء ال ر  والمتنبي، ثم ذك  

لقة لمتعابن هانئ األصغر وهو المعروف بالنظم المهذب، ثم ترجم للممدوحين والواقعات ا

 بالكالم على مصطلحات وعقائد الشيعة اإلسماعيلية.  ج  ر  بالقصائد، وع  

 البحث: خاتمة

 من خالل مسيرتنا في بحثنا هذا يمكننا أن نستخلص النتائج التالية: 
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ي فليس وكان: مكانة ابن هانئ األندلس األدبية في عصره، حتى قال عنه ابن خل ِّ  -

 المغاربة من هو 

 ندهمفي طبقته ال من متقدميهم وال من متأخريهم، بل هو أشعرهم على اإلطالق، وهو ع

 متعاصرين. كالمتنبي في المشارقة وكانا

نها ما ، فممكانة الخليفة الفاطمي عند ابن هانئ، على اختالف تلك المكانة وأنواعها -

، وعِّ ـمُ لكانت مكانة أدبية، سجلت أروع القصائد المدحية التي قالها ابن هانئ في مدح ا التي زِّ 

كانة ماد وجسدت إعجابهم وافتخارهم بها، ومنها ما كانت حظيت بمكانة مهمة لدى النق  

يات ابن هانئ أثر   الد باشها في تاريخ أهم األحداث التي ع رئيس   تاريخية، إذ كان لمعز 

على  مصر حِّ ت  بأ ف  زِّ  الفاطمي نعِّ ـمُ عند وصول ال والسيماالمغرب، فضالً عن المكانة السياسية، 

صويراً تاسية ابن هانئ هذا الفتح وأنباءه ونتائجه السي ر  يد قائده جوهر الصقلي، فقد صو  

 رائعاً.

ً جديداً في خصائص الش ِّ أن ابن هانئ يمث   - شعري ه العر، يواجه فيه االتجال اتجاها

 ً احية، من ن الذي تمرد على خصائص الشعر العربي القديم، فكان هذا االتجاه الجديد محافظا

قا، الموسيالمنهج الشعري للقصيدة من حيث اللغة وومجدداً من ناحية أخرى، فقد حافظ على 

 مجدداً في معاني الشعر وصوره.يُعَد  ه ولكن  

ن اً فقط.مجمعت فيه قصائده أبجدي ـ  ديوان حتى يومنا هذاـ  من ابن هاني وقد بقي  -

ي حوالى  الذي يصل عدد أبياته الالنثر أم ال.يوجد في ديوانه أنه هل كتب غير المعروف 

من  صائدق فيه على الرغم من ندرتها ،  ،المدح في الغالب قصائد من نوع بيتف أربعة آال

 77.نوع الرثاء والهجاء أيضا
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