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  لســـم اللـــه الرمحـن الرحيــم

  
  ةــــمقدم

اليت حتتاج إىل نفض الغبار  ملوضوعاتمفعما با، وال يزال ، كان التراث األندلسي   
ـ   ،  نورترى الل، عنها   يولعل هذا من الدوافع اليت كانت تراودين منـذ أن أجنـزت حبث

، )هـ399-هـ366ية الشعر األندلسي يف ظل الدولة العامر( :وموضوعه،  ريماجستلل
وأتت أكلها ، نظرا لطابعها االستبدادي ، دة ـرة ولدلت لنا موضوعات جديـهذه الفت

مما هلـا  ، رة ـمث ازدهار موضوعات كانت السمة البارزة للفت، يف القرن اخلامس اهلجري 
  .ولكنها انقلبت إىل موضوعات ترثي حال العصر الالحق ، من قوة وعظمة 

س اهلجري ـيف القرن اخلام،   للبحث يف التراث األندلسيماالـواستك ن هناـم  
مت اختياري من هذا التراث عنوان البحـث  ، ر يف بعض جوانبه األساسية ـوتصوير العص

  :ل التايل ـعلى الشك
  ياسيـــــر الســــالشع

  س ـدلـيف األن 
  ري ـس اهلجـرن اخلامـالل القـخ
، يف القرن اخلامس اهلجري ، اسي يسحني انفرد بدراسة الشعر الوإن هذا البحث 

حيـظ   الـذي مل  ـ   حسـب علمـي   ـ  رد بأمهية خاصة جتلت يف أنه الوحيدـإمنا انف
قـدر   ـ   مسـهما بـذلك  ، ن سبل وأدوات ممبا أتيح له ، لسرب أغواره ، بالدراسات 

  . ةـيف جمال الدراسات األندلسي ، سد النقص يفـ اإلمكان 
رغم هذه  ـلكنين  ، صادر اليت هلا صلة باملوضوع وأعترف أنين عانيت من قلة امل

وتغلبت على كثري من صعوباته بفضل العزمية ، واصلت بعون اهللا وهدايته حبثي  ـاملعاناة  
، متنقال بني املكتبات متحمال أعباء السفر خارج الـوطن ، ن ـد والبحث الدائميـوالك

  هات ـرشادات والتوجيال عن اإلـفض، ل الوطن ـالتراث داخ هذا وجودة ـنظرا لقل
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اليت كان أستاذي املشرف الدكتور الربعي بن سالمة يسديها يل كلما سنحت يل فرصـة  

  .حريصا على أن ينجز هذا البحث املتواضع  –حفظه اهللا  –فقد كان ، ه ـاالتصال ب
يناقشين بصراحة فيما يعرض يل من أمور و يرشدين و يهديين إىل وجهـة  كان و
  .داء نصح األخ دون أن أملس منه ضيقا أو تربما ـوإس، الصواب 

متتبعـا خمتلـف    ،ذا املوضوع ـذا وذاك أحبث يف هـء هوـت يف ضـورح
و احلقيقة ، و أنا أدرس جوانبه  ـمسبقا   ـ همبنهج مل أكن أقصدالكليات واجلزئيات فيه 

تارخيي ج الـإن املنه: ول ـوتبعا لذلـك أق، ـه املادة فرضا ها كانت تفرضـأن بعض
فقد اعتمـدت  ، ف مراحل البحث و فصوله ـرة على خمتلـن السيطـقد فرض نوعا م

ـ  ، وص على عالقتها بسرية مبدعيها تارةـيف دراسة كثري من النص ة ـواملؤثرات املختلف
واء أكانت مرتبطة بالناحية السياسية أو االجتماعية ـس، رى ـاليت تفاعلت معها تارة أخ

هذه النصوص الذاتيـة   يف تداخل تام مع عملية استبطانوذلك ، ية ة أو الطبيعـأو األدبي
  .وفك أسرارها

يقوم املدخل علـى ثالثـة   .  مدخل ومخسة فصول وخامتةوقد قسمت حبثي إىل 
أثر بالغ يف تسليط الضوء على القرن اخلـامس   ـيف نظري   ـكان هلا  ، جوانب أساسية 

  .احلركة العلمية واألدبية احلياة السياسية واالجتماعية وأقصد  ،اهلجري 
وما سادها من صراع حاد ، يعتها متت اإلشـارة إىل طب السياسيـة ةاـياحلففي 

الذي يتمثل يف العوامل املساعدة على سقوط الدولة العامرية رغم أا كانـت امتـدادا   و
تنة اليت أشعل نارهـا حـب   فلكن وقعت ال، يف ظل اخلالفة األموية ، ر الذهيب ـللعص
فازداد الصراع ، وجاء عهد ملوك الطوائف ، ال حكم األمويني ووز، ئثار باخلالفة االست

إين و،  ارى بشكل يثري العجب ويفوق كل حدواخلضوع لألعداء النص، والتنافس أكثر 
يهدف إىل الوقوف على األسباب اجلوهريـة حلـدوث   ، فعذري يف ذلك ، إن أطنبت و

فكانـت  ، إزالتها ائيا حبلول املرابطني حملهم مث  ،م األندلس إىل دويالت اسوانق ،الفتنة
  .ة تابعة للمغرب ـاألندلس والي
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للحياة السياسـية ،  املستفيضة ، فإا حتددت بعد الدراسة  احلياة االجتماعيةأما 

ويف ضوئها حتـددت شخصـية اتمـع    ، وحتددت السمات املميزة للظروف السياسية 
اتمع الذي تألف من عناصر بشرية متنوعة  اهلجري ، وهذا األندلسي ، يف القرن اخلامس

ت لنـا شخصـية   كونو واليت عاشت متآخية ومتجانسة يف أصوهلا وعقائدها وثقافاا ،
  .أندلسية متميزة 

من نصارى ، و املولدون ، وأهل الذمة ر ـوالربب، ر هي العرب ـذه العناصـوه
  .وصقالبة  ، يهودو

سة ، خالل القرن اخلامس اهلجري كان راجعا لسـرية  سيا قيام وحدةلعل عدم و
الطوائف جتاه الرعية باالستئثار خبريات البالد وفرض الضرائب ملوك السيئة ، وكذا  لفاءاخل

ـ ، اجلريان واألعداء النصارى  وممالكهم هجمات،  ملتأمني أنفسه عليهاالباهضة  ما ـف
يف قامت بنفس الـدور   ، لطوائفااليت لعبت دورا رئيسيا يف خلق ملوك كان من الرعية 

  .وثل عروشهم  لتهمزاإ
زدهارهـا يف تـاريخ   ااألدبية فإا بلغت أقصى درجـات  وأما احلركة العلمية و

األندلس ، برغم ما اتسم به القرن اخلامس من تفكك واحنالل سياسـي شـامل ، فقـد    
الدينيـة  ، يف العلوم من العلماء  ازدهرت الدراسات العلمية املختلفة ، ونبغ فيها عدد كبري

  .واللغوية ، والتارخيية ، واجلغرافية ، وانتشار املكتبات عند اخلاصة 
ونشطت احلركة األدبية اليت حظيت بتشجيع ملوك الطوائف خاصة ، وكان الشعر   

بـاء والشـعراء والعلمـاء    بفعل افت هؤالء امللوك الجتـذاب األد  أمرا مشتركا بينهم
قصائد رائعة ترددها األجيـال ، ومنـها    يفهم و مشاعرهم سأحاسيفصاغوا  ،لبالطام

  .اليت هي حمل حبثنا  تالقصائد واملقطوعا
ر السياسي بتمهيد عرفت فيه مبوضوعات البحث الذي تناولت ـدت للشعـومه

  : ه األولـفصليف 
لفـاء  للون الفين الذي اختص يف هجاء اخلعرفت فيه ذا او ياسيـجاء السـاهل

  اع ـالل األوضـهو اخت دافع الشعراء هلجائهم ،و، وملوك الطوائف ووزرائهم ووالم 
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ـ ـغأمن ومل يستثنوا حىت ـ   كما تقدم ـسية السيا يف شـعرهم  طاء علـيهم  ـدق الع

  .الذع ـالر وـالساخ
الذي كشف لنا عن مواقـف   ر السجنـلشعفقد خصصته ل الثاين ـالفصأما   

ستوجب يف نظرهم سجنهم أو حىت اليت مل ترض احلكام ، أو اقترفوا ما ناء اجالشعراء الس
  .قتلهم ، وهم أحيانا من كبار رجال السياسة 

  وصفوا حاالم ولنا هؤالء الشعراء السجناء السجن داخليا و خارجيا ،  فوصو  
امل العإىل األهل والديار وومع السجان واستعطفوا واعتذروا ، و حنوا ، قيودهم  يفداخله 

و فيهم من استسلم ، و فيهم من قتل  ، من فروفيهم ، فيهم من نال حريته مث ،  يجاخلار
  .يف شعرهم الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة لقضاء اهللا وقدره ، 

معركة الزالقة  وخباصة ربـر احلـشع على فيهركزت فقد  الفصل الثالث أماو  
للمسلمني ضـد النصـارى بسـبب     تاالشهرية ألن فترة الفتنة العظمى مل تشهد غزو

ظهر ملية تفتيت الوحدة األندلسية ، و، اليت سهلت عاألحداث الداخلية ، والفتـن احمللية 
ممالكهم ، الشـيء  ومدم  الذين ابتلعواأمام النصارى ك الطوائف يف موقف الضعف ومل

نـا عنـدها   ، اليت وقفالذي مكنهم من االعتماد على املرابطني يف خوض معركة الزالقة 
خوضـها  زت لنا تسميتها واالستعداد هلـا و يل للنصوص الشعرية اليت أبرلبالدراسة والتح

اليت انتهجها أمري املـرابطني  واالنتصار فيها ضد النصارى ، وجناح االستراتيجية العسكرية 
  . باستخدامه للطبول واجلمال اليت مل تستخدم قبل يف الغزوات ضد النصارى

، فـرع  ه إىل فرعنيتالذي قسم الرثاء السياسي عـل الرابـالفصيف  تناولتو   
كالمها يتصف بالصدق الفين وكتـب  و املمالك الزائلة يرثيو آخر  رثاء املدنيتجه حنو 

  .ه الشهرة والذيوع ـل
واختص يف رثاء قرطبـة  الفتنة ،  فقد اجته إىل رثاء املدن أثناء دنـاء املـرثأما   

مملكـة طليطلة  ورثاء ، ردتـواست أيدي النصارى ت يفـورثاء مدن سقط ، ربةـاملخ
  .د ـإىل األب عنها أهلها رحلاليت 
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،  املدن الزائلة، فقد انصب على رثاء  الرثاء السياسي من اينـالفـرع الثو أما   

فعمـل   ، اليت ضاعت بسبب التفكك و االنقسامات والصراعات بني ملوك الطوائفأي 
  .ألسنة فقهائها ، فكان هلم ذلك على طلب أهلها منهم  بعد املرابطون على إزالتها ،

بنـاء  تعرضت فيـه إىل   للبناء الفينالذي خصصته  الفصل اخلامسو أخريا جاء   
موضوعها الرئيس وخامتتها ، ووحسن ختلصها ث مطلعها ومقدمتها ـيدة من حيـلقصا

  .وزن والقافية ـمث ال
أثر القرآن واحلديث والفقـه،   مث ركزت على بعض مشارب هذا الشعر من حيث  
، شعر األندلسـيني  باعتباره ظاهرة واضحة يف  ، إىل جانب املوروث الشعريفظا معىن ول

إىل جانب بعـض املصـطلحات    ، واألمثال، عض الثقافات كالتاريخ ب أثروأشرت إىل 
  .اللغوية واألدبية ، مث أثر الثقافة األندلسية 

شـعراء  باللغة واألسلوب ووجدت أن صل ، سة ، يف هذا الفهذه الدرا و أيت
السياسي واالجتماعي والعلمي ، مع انصـهار   باجلو القرن كانوا يغرفون من معجم متأثر

، وعات الشعر السياسي اليت عاجلوهـا  ـموض إىل، ونقلوه م ـم يف واقع بيئتهـمهظمع
  .لب ذلك وكانوا صادقي العاطفة يف أغ ، أنواع البديع و البياناحتفوا فيها بوقد 

  .النقاط و النتائج اليت توصلت إليها سجلت أهم ة ـويف اخلامت  
اليت اعتمدا يف هذا البحث ، فهي متنوعة و ميكن تصنيف  املصادر و املراجعأما 

  :املصادر كما يلي 
  راجمــ كتب الت

  دــ كتب األدب والنق
  رة ـاملتوف شعريةوعات الـدواوين وامــ ال

  وية وجغرافية م وهي لغــ املعاج
  .نقدية ، و إما دراسات تارخيية و ، فهي إما دراسات أدبية  املراجع احلديثةو أما 
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واليسعـين يف النهاية إال اإلقرار جمددا بالفضل لذويه ، وأخص بالـذكر جمـددا   
ودائما أستاذي املشرف الدكتور الربعي بن سالمة ، الذي رعى هذا البحث مـذ كـان   

ستوى يف وضعه هذا ، وأسأل اهللا أن يبقيه لنـا ذخـرا وللعلـم مـوئال ،     ن اأفكرة إىل 
يا ، وأنا أواجه خمتلـف  أشورة أو أسدى رعان مبأوللمتعلمني هاديا ومرشدا ، ولكل من 

و ساهم بأية مساعدة ، سواء أثناء االستشارة ، أو يف املكتبـات  أصعوبات هذا البحث ، 
من أسريت خباصة ، وزمالئي ، مشقته يف هذه الرحلة اليت قصدا ، أو يف الطبع ، أو حتمل 

وألعضاء هيئة اإلدارة واللجنة العلمية ، بقسم اللغة العربيـة وآداـا ، وكليـة اآلداب    
واللغات جبامعة قسنطينة ، وكذا قسم األدب العريب جبامعة بسكرة ، مبا أولوه يل من دعم 

رمني الذين صرفوا الغايل من وقتهم ، ل أولئك وألعضاء اللجنة احملتـمادي ومعنوي ، فلك
ل قراءة هذا العمل املتواضع ، آمال أن أكون قد حققت بعض ما قصدت إليه ، ـمن أج

ين فإ، استسمح أساتذيت عذرا ،  ب من تراثنا ، وإن جانبين الصوابعن جان فـيف الكش
أن  حبـث  يميكن أل م اليت الـوتوجيهام خطى من سبقين ، وأفيد من علمهم ـأترس

وإياه أسـال اهلـدى والتوفيقا ، وعلى اهللا قصـد السبيل يتحقق بعض منه بدو ،.  
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  لــدخـم

، خالل القرن اخلامس اهلجـري ،   تتركز دراستنا علىالشعر السياسي يف األندلس
،  البحث يف هذا العهد وقفات متأنية لتوضـيح طبيعـة النشـاط األديب خاللـه     ويقتضينا

بدراسـة احليـاة السياسية و االجتماعية و الثقافـية اليت ظهرت مرامسها وخفقت معاملها 
  .يف تلك األزمنـة
  : احلياة السياسية  

يعد القرن الرابع اهلجري أزهى قرون احلكم العريب اإلسالمي يف األندلس ، وأقواها 
احلكم بعد وفاة جده األمري عبد اهللا ) 1(على اإلطالق ، وقد بدأ بتويل عبد الرمحن الثالث 

عمامه وكانت واليته من الغريب ، ألته كان شابا وأ(( ، ) 2(هحرية  300حممد سنة  ابن
  ) .3)) (وأعمام أبيه حاضرون فتصدى إليها ، وحازها دوم 

لقـد تقلد عبد الرمحن هذه اإلمارة يوم وفاة جده عبـد اهللا ـ  كما تقدم ـ ألن   
إن جده رمـى خبامتـه إليـه إبانـة     : جـده كان يؤثره على بنيه وخيصه باحلظوة ، وقيل 

يه مل يكن دون رأي جده ، ذلك ألـم  ويبدو أن رأي أعمامه وأعمام أب) . 4(الستخالفه 
  ) .5.(أقبلوا مجيعا على مبايعته يوم توليه احلكم ، وأثنوا عليه بكل مجيل 

وكان عبد الرمحن الثالث شابا يف منتصف الرابعة والعشرين من سين عمره حينمـا    
وكانت مالمح الذكاء والشهامة واحلزم  . )6( هجرية277  ارتقىالعرش إذكان مولده سنة

  ، )7( دلسـاألند أركان الدولة يف ـطاع أن ميسك بزمام األمور ويوطـفاست بادية عليه ،
___________________  

،  7: 1.تـاريخ علمـاء األنـدلس   . ابـن الفرضـي   ، 153-158.أخبار جمموعة: انظر ترمجة عبد الرمحن الناصر لدين اهللا يف - 1
 ، 197:1.احللة السـرياء .ابن اآلبار ، 181:1-186.املغرب.ابن سعيد ، 45. باملعج . املراكشي ، 41-42. املقتبسجذوة .احلميدي
 . ابن ثغري ، 289:1/4.التاريخ . ابن خلدون ، 28.أعمال األعالم.ابن اخلطيب ، 336 – 335: 8. التاريخ الكامل يف  . ابن األثري

  .  373 - 353: 1. نفح الطيب . املقري ، 330:3.النجوم الزاهرة
  . 120:2.  البيان املغرب . عذارىابن   - 2
 .289:1/4.  لتاريخا . ابن خلدون - 3
  .150:1،157. البيان املغرب . ابن عذارى - 4
  .157:2. املصدر نفسه . ابن عذارى - 5
  .157:2. املصدر نفس.  ابن عذارى - 6
  . 298: 4/1 . التاريخ . ابن خلدون - 7
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قني من أصحاب الفنت مـن العـرب واملولّـدين    وأن يقضي على الثورات الداخلية للمنش

واستطاع كذلك أن مينح الدولة هيبة أمام أعـدائها   ، )1( فتنة عمر ابن حفصون والسيما
ـ  ، )2( وتوايل انتصاراته عليهم ، غزواته هلم النصارى لكثرة ة ـحىت جنح أكثرهم للمهادن
وتوالت وفودهم يومئذ  ، وإقامة سفارات ومراسالت وعالقات دبلوماسية ، بل لدفع اجلزية

  . )3( وبذلك قضى على األخطار احملدقة م.  على بالط قرطبة تنشد احللف والصداقة
أزهى عهودهـا   ، وعاشت األندلس يف عهد الناصر الذي استمر زهاء مخسني سنة

  ).4( ))ومل يبلغ أحد من بين أمية يف الوالية مدته فيها(( قوة ومنعة ورخاء وأمنا
  :الثالث واخلالفةعبد الرمحن 

عـازفني   ، )5( كان أمراء بين أمية منذ أقام دولتهم يف األندلس عبد الرمحن الداخل
 فلم يلقب أحد بلقب خليفة أو أمري املـؤمنني ،  ، على ألقاب اخلالفة مكتفني بلقب اإلمارة

وقيـل  .  ومهابة ملنصب خالفة ، لوحدة املسلمني_ ولو بصورة الشعورية _ احتراما منهم 
عـن  ويـدركون قصـورهم    ، إم كانوا يرون اخلالفة تراثا آلل البيـت :يف تعليل ذلك 

والبعد عن دار اخلالفة الـيت هـي مركـز     بالقصور عن ملك أصل العرب وامللّة ،((ذلك
. )7())ميلك احلجاز والشام والعراق (( وأم بعبارة أخرى كانوا يرون ملن ،) 6( ))العصبية

   ، ةـع هذا اإلحجام باألخص إىل بواعث احلكمة والسياسـن يرجولكن حممد عبد اهللا عنا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

من مساملة الذمة ،وهو كبري الثوار باألندلس على األمراء  هو عمر بن حفصون بن عمر بن جعفر بن دميان بن فرغلوش بن إذفونش ، - 1
واستمر يف ثورته ضد األمويني ببشتر مـن  .هـ، واختذ امسا نصرانيا صموئيل  286هـ ،مث اعتنق النصرانية سنة 270األمويني من سنة 

وانقرض أمر بين حفصون من بعده على يد .هـ 306وتويف سنة . هـ 303كورة رية إىل أن استفحل أمر الناصر فجنح للصلح سنة 
 .البيان املغرب.ابن عذارى،  393.املقتبس.ن ابن حيا،  103-105.تاريخ افتتاح األندلس.ابن القوطية: هـ انظر 315الناصر سنة 

.  الـروض املعطـار  .احلمـريي ،  32.أعمال األعـالم   .ابن اخلطيب ،  298:1/4.ابن خلدون التاريخ  ، 133،177 ،2،106:
  .141:1 - 148.املسلمون يف األندلس . دوزي،  69،279-280

  .172:2،173. البيان املغرب .ابن عذارى  - 2
  .310:1/4.التاريخ . ابن خلدون - 3
  .13. جذوة املقتبس.  احلميدي – 4
جـذوة  .احلميدي ، 12.بغية امللتمس. الضيب ، 51_49.أخبار جمموعة.، مؤلف جمهول  46.تاريخ افتتاح األندلس. ابن القوطية - 5

. املقري  ، 36_1:35.السرياءاحللة  .، ابن األبار  40.املعجب.املراكشي،  60 - 40.البيان املغرب.ابن عذارى ،  10 - 9.املقتبس
  . 262:1/4 -272 .التاريخ. ابن خلدون،  300 - 1:299.نفح الطيب

  .210. املقدمة.  ابن خلدون - 6
  .210.املصدر نفسه . ابن خلدون - 7
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  )1(املذهبية والدينية  اتاخلالفوة ـوط من إثارة الفتنـوالتح

ومتت بسرعة دعوته ا إىل املغـرب   ،) 2(وملا ظهرت اخلالفة الفاطمية يف القريوان   
األقصى ، على مقربة من األندلس ، مع قصورهم على امتالك احلجاز ، قبيل حكـم عبـد   
الرمحن الثالث ، كان ذلك يف مقدمة البواعث اليت حدت به إىل العمل على إحيـاء تـراث   

قدم ـ وملـا   اخلالفة األموية الروحي ، بعد أن توطدت دولتها السياسية باألندلس ـ كما ت 
تواترت األنباء من جهة أخرى عما انتهت إليه الدولة العباسية يف املشرق من االضـطراب  

ذلك حني هاجت اخلالفة العباسية وضعفت ، ظهـرت الدولـة التركيـة    (( والفوضـى 
، ورأى عبد الرمحن الثالث أن يتسم بسمة اخلالفة ، وأن يسترد تـراث  ) 3)) (والديلمية 

وأنه أحق باخلالفة من دولة منحلة وأخرى طارئة ، أعلن نفسه خليفة سنة أسرته الروحي ، 
، ) 4(هـ ، وكان أول من تسمى بأمري املؤمنني عندما تالشى أثر اخلالفة باملشـرق   316

وفصل اخلليفة الناصر ) . 5)) (وصارت إمرة املؤمنني الئقة مبنصبه وكلمة باقية يف عقبه (( 
عد أن ظلت ختضع لسلطان العباسيني الروحي قبلـه ، وبـذلك   األندلس عن العامل العريب ب

  .تكاملت لألندلس شخصيتها السياسية 
ومن أهم منشآت اخلليفة الناصر العمرانية ، بناء مدينة الزهراء ، ألنه يرى أن البنيان   

  ) :6(يدل على عظيم الشأن وخيلد ذكره بعد موته ، فقال 
  عدهم فبألسـن البنيـان من ب    مهم امللوك إذا أرادوا ذكـرها  
  ملك حماه حـادث األزمـان    أوما ترى اهلرمني قد بقيا  وكم  
  أضحى يدلّ على عظيم الشان    إن البنيان إذا  تعاظـم شأنـه  
وفيما يتعلق بسياسة اخلليفة يف احلكم ، فقد كان يعتمد على الصقالبة والرببر لكسر   

  . بلية ، وسيكون لذلك أثره يف احلياة فيمابعدشوكة الطاحمني إىل احلكم وتفتيت عصبيتهم الق
  ــــــــــــــــــــــ

  . 429. الدولة اإلسالمية يف األندلس . عنان ، حممد عبد اهللا  – 1
  . 64: 4/1. التاريخ . ابن خلدون  – 2
  . 157: 2. البيان املغرب . ابن عذارى  – 3
  . 298: 4/1. التاريخ . ابن خلدون  – 4
  . 157: 2. البيان املغرب . ى ابن عذار – 5
  . 180 - 179: 1. املغرب يف حلى املغرب . ابن سعيد  – 6
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  :احلكم املستنصر باهللا  
ذ حداثته على سائر إخوتـه  ـمن  ) 1( مـر قد آثر ولده األكرب احلكـكان الناص  

مـن  حسبما اقتضاه على الناس  ، وهو طفل صغري يف مثاين سنني أو حنوها (( وواله عهده
  .) 2( )) العهد بذلك

وتلقب باملستنصـر   ، ابنه احلكم اخلالفة توىل ، هجرية 350وبعد وفاة الناصر سنة   
 ، بل لقد مارسها يف حياة أبيـه  ، و مل يكن حني واليته حمدثا يف شؤون احلكم ،) 3(باهللا 

  . فكان عند جلوسه خليفة مكتمل النضج و اخلربة
 ، ر باهللا على منهج أبيه يف توطيد أركـان احلكـم  و استمر اخلليفة احلكم املستنص  

ووصلت اخلالفة يف عهده  (( :دال بقوله يوقد علق العالمة ب ، وغزو النصارى لرد أخطارها
سبانيا وكفلت بـذلك السـكينة   إوبسطت سيادا السلمية على سائر  ، إىل أوج روعتها

  .)4( ))العامة
 )5(هو كهل يف الثامنة واألربعني من عمرهتوىل احلكم املستنصر باهللا مقاليد احلكم و

، )6())وكان شديد الكلف بطلب الولد لعلو سنه (( ومل يكن إىل ذلك احلني قد أجنب ولدا
البشكنسية النفارية مساه عبد الرمحن سنة ) صبح(عـلىأن القدر حباه بولد أجنبته له جاريته 

فحـزن على فراقه  ، أن مات ولكنه مل يلبث ،) 7(، وقالت يف ذلك الشعراء  هجرية351
  ) 8())فيه هـفعظم استبشاره به وسروره مبوهبة الل (( ولدا آخر) صبح(وأجنبت له  ، كثريا

_______________  
بغية .الضيب ،  42_46 .جذوة املقتبس. احلميدي ،  7:1.تاريخ علماء األندلس.أبن الفرضي:احلكم املستنصر باهللا،انظر ترمجته يف - 1

احللة . ابن األبار ،  186: 1.املغرب.ابن سعيد ، 677: 9.الكامل يف التاريخ.بن األثري، ا61 ،51 . املعجب.املراكشي،  18.امللتمس
ابن اخلطيب ،  233:2_253.البيان املغرب. ابن عذارى ، 369:4_372.وفيات األعيان. ابن خلكان ، 200:1_202. السرياء

  . 55:3 - 56.شذرات الذهب.ابن العماد،  312:1/4-318.التاريخ.ابن خلدون ، 41.أعمال األعالم
  .41 .أعمال األعالم.  ابن اخلطيب - 2
  .41.  أعمال األعمال. ابن اخلطيب ، 233: 2.البيان املغرب . ابن عذاري - 3
  14.الدولة العامرية وسقوط اخلالفة األندلسية . حممد عبد اهللا عنان -4
  200:1.احللّة السرياء.  ابن األبار -5
  .  237: 2.البيان املغرب .  ابن عذارى - 6
   237،  235: 2. املصدر نفسه . ابن عذارى  – 7
  .42 .أعمال األعالم  .ابن اخلطيب  - 8
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ق ـواتف.) 1( وكان ويل عهده امللقب باملؤيد مساه هشاما ، ،هـ  354وكان ذلك سنة 
 ، تـه دعند اخلليفة ساعة أتاه البشري بوال) 2( بن عثمان املصحفيأن حضر احلاجب جعفر 

  ) :3( يهنئه فقال علىالبديهة
    إطّلع البدر من حجابـــه    واطّرد السيف من قرابه  

  ليثْبت امللْك يف نِصابـه    وجاءنا وارثُ املعــــايل
  كتابــه بنعمة اهللا يف     بشرنا سيد الربايـــــا

  مل أقض حقا ملا أتى  به    ري نفسيلو كنت أعطي الس
  تسمو يف نفس اخلليفة و تعظم سيطرا عليه و يقوى) صبح(وشام بدأت مكانة   

  و بعد امتالكها هذه املكانة املرموقة لدى زوجها أرادت أن تعني وكيـال . امتالكها لقلبه
ـ   ، وأبلغت احلكم رغبتـها  ، ألمالك ابنها البكر عبد الرمحن د بـن أيب  ومت اختيـار حمم

  فنصبته خلدمتـها  ، هجرية356سنة_والذي سيخصص له عنصر يف هذا البحث-)4(عامر
  صرف إىل وكالة أخـيه هــشام  ، وخـدمة ابنـها عبد الرمحـن مث اسـتأثر اهللا بـه

________________________  
  . 237: 2. البيان املغرب. ابن عذارى - 1
  ن فوز بن عبد اهللا بن كسيلة احلاجب املصحفي،من بربر بلنسية ،أديب عمل كاتبا أيام أبو احلسن جعفر بن عثمان بن نصر ب - 2

ن الناصر لدين اهللا ،وتقلد خطة الوزارة إبان خالفة احلكم املستنصر،وملا آلت إىل هشام املؤيد،تصرف يف أمور الدولة،لكن املنصور حممد ب
جذوة املقتـبس  .احلميدي: انظر. هجرية372ية عليه سنني إىل أن مات سنة أيب عامر صرفه عن احلجابة وأودعه السجن،واستمرت البل

. 58:1/4. الذخرية. ابن بسام. 166_153.مطمح األنفس.ابن خاقان. وفيها املعروف بابن املصحف. 289. التاريخ علماء األندلس
، 195:1_196.املغـرب . ابن سعيد ،257:1_267.احللة السراء.ابن اآلبار ،62.املعجب. املراكشي. 257. بغية امللتمس. الضيب

 402. نفح الطيب. املقري ،60_61.أعمال األعالم. ابن اخلطيب ،267:2.البيان املغرب. ابن عذارى ،69.ورايات املربزين
 . 237: 2 .البيان املغرب.ابن عذارى_3
يرة اخلضراء قرب جبل طارق ، وهناك ولد مث قدم حممد بن عبد اهللا بن أيب عامر ، امللقب باملنصور معافري قحطا ين ، أصله من اجلز - 4

وعند وفاة . إىل قرطبة شابا ، وا درس وتثقف ، وتقرب من احلكم املستنصر حىت والّه عدة مناصب ، وغدا من رجاالت الدولة العظام 
تقول الروايات ـ سبعا ومخسني   غزا ـ كما . هجرية ،تسلم املنصور زمام األمور وإن بقي املؤيد اخلليفة باالسم فقط  366احلكم سنة 

مجهـرة أنسـاب   .ابن حزم : انظر . هجرية على أغلب األقوال ،وباين مدينة الزاهرة له ولوزرائه  392غزوة ، ومات مبدينة سامل سنة 
 ، 41-42. املقتبس يف أخبار بلد األندلس  ، 131-132.جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس . احلميدي  ، 418_419.العرب 

املغرب . ابن سعيد  ، 256:2-279.ابن عذارى البيان املغرب ،  115-117. بغية امللتمس . الضيب  ، 56:1/4.ابن بسام الذخرية 
. الكامـل يف التـاريخ   . ابن األثري  ، 268:1-277. احللة السرياء . ابن األبار  ، 72. املعجب . املراكشي  ، 203 – 199: 1.

ابـن   ، 399:1. نفح الطيـب  . املقري  ، 318:1/4-321. ابن خلدون التاريخ  ، 59.مال األعالم ابن اخلطيب أع،  285:11
  . 7-42) .رسالة ماجستري .( الشعر األندلسي يف ظل الدولة العامرية . فورار،احممد  ، 144:3. العماد شذرات الذهب 
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فقد  ، بعد يف النظرومع ما عرف به احلكم من رجاحة يف العقل و .)1( هجرية 359 سنة

وهو مل يـزل   ، ف احلزم يف توريثه امللك من بعدهـن استهواه حب الولـد وخالـكان مم
 واعتلّ احلكم املستنصر يف أواخر حياته فأسرع لتولية ابنه هشام احلُكم، . )2( يف سن الصبا

ـ . )3(هجرية  365ةوأخذ له البيعة سن ائر وتولّىمحمد بن أيب عامر أخذ البيعة له من س
 ، )4( هلشام يف اخلطبة يف األندلس و املغرب مث دعي . وهو يومئذ صاحب الشرطة الناس،

  . )5( هجرية 366 والزال اخلليفة احلـكم يف علته اليت مات ا بالفاجل سنة
  :هشام املؤيد باهللا  
بويع بعـده   ، ، ينتهي آخر خلفاء بين أمية األقوياء بعد موت احلكم املستنصر باهللا  
     وألن السياسة حتتاج إىل القوي البصـري،  ، الذي كان فىت صغريا ، الفة ابنه هشام املؤيدباخل

، أفلت األمر من يده ، و أمسك مقاليده حممد بن أيب عامر الذي سـعى   والسياسي القدير
، منتهزا يف ذلك الفرص املواتية لنشر نفوذه ، و توسيع سلطانه ، و فرض هيبته  بإرادة قوية
  ساب زمالئه من كبار رجال الدولة يضرب بعضهم ببعض مث يصرعهم واحدا بعـدعلى ح

اآلخر غري مبال بضمري أو أخالق يف سبيل الوصول إىل مأربه ، يف هذا الصدد يقول ابـن  
جترد لرؤساء الدولة من عانده و زامحه فمال عليهم وحطهم عن مراتبـهم ،  ((  خلدون عنه

ر هشام و خطه و توقيعه حىت استأصـل شـأفتهم    وقتل بعضهم ببعض ، كل ذلك عن أم
  .)6()).ومزق مجوعهم 

  ـــــــــــــــ
  .251:2. البيان املغرب .ابن عذارى  - 1
 . 85:3-86 .نفح الطيب  . املقري،  57:1/4 . الذخرية  . انظر ابن بسام - 2
  .249:،248:2.  البيان املغرب.  ابن عذارى - 3
  .299:2.  هاملصدر نفس . ابن عذارى - 4
  . 251:2،253 . املصدر نفسه .ابن عذارى  - 5
  .318:1/4.  التاريخ. ابن خلدون  - 6
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  :حممد بن أيب عامر يسيطر على مراكز القوى  
بن عبـد  ) 1( كانت أول خطوة اختذها ابن أيب عامر يف هذا السبيل هو قتل املغرية

، وهذه البيعة مل يرغب فيها  )2(حلاجب املصحفي ، مبماالة ا الناصر ليلة البيعة هلشام الرمحن
فاستغلّ حممد بـن   ، )3( الصقالبة وبلغه أن جؤذرا وفائقا قائدا الصقالبة يديران على الدولة

وأخذ يوقع بني الفريقني ، واستطاع ذه الطريقـة   ، عـامر اخلصومة ووجهها لصاحله أيب
  . )4( أن يشتت قوات الصقالبة وأن خيرجهم من القصر

ورقـاه اخلليفـة هشـام     ، وبذلك فصم ابن أيب عامر أول عروة من عرى اخلالفة  
  :حينها بدأ يف اقتناص الفرص املناسبة لكي يطيح به منها  ،  )5( كمعاون للمصحفي

  ـ موقف احلاجب املصحفي السليب إزاء هجوم نصارى الشمال حنو قرطبة وانشغـالـه 
تصدى حممـد بـن أيب عـامر هلـذا اهلجـوم ،      ، ف )6(بالصراع الداخلي على السلطة 

كما أفاد وجوده يف القصـر    )7( والتف حوله ، وأحرزانتصارا فأحبه اجليش ، وأخلص له
معرفة القـوى واملراكز املضادة لإلفادة منها يف الوقت املناسب ، وكان للمصحفي حبكـم  

صـيبه منـهم العـداء    استمراره يف إدارة الدولة مدة طويلة من التصدي لبعض الطاحمني في
واخلصومة ، الشيء الذي كان يريده حممد بن أيب عامر ومتكن من حشد القـوى ضـده ،   

فأسرع  بدافع من العصبية حينا وبدافع من تقدميه على غريه من قبل اخلليفة احلكم يف حياته ،
   ، )8( ))أعايل الوزراء وأعاظم   الدولة إىل مهاودة املنصور عليه  واالحنراف عنـه إليـه((

  ـــــــــــــــ
 ـ أبو املطرف املغرية من أبناء اخلليفة الناصر األحد عشر ،قتل الليلة اليت تويف فيها أخوه احلكم ،من قبل حممد بن أىب عامر وأصحابه1

س يف أخبار بلد املقتب. ابن حيان : انظر . خنقا أمام زوجته وأشاعوا أنه انتحر ـرغم أنه أخربهم بأنه موافق على كل ما يقررون ـ
 . 260:2-261.ابن عذارى البيان املغرب  ،91. مجهرة أنساب العرب .ابن حزم ، 29. األندلس 

  .260:2_261. البيان املغرب . ـ ابن عذارى2
  .60.أعمال األعالم .ابن اخلطيب  ، 259:2.البيان املغرب . ـ ابن عذارى 3
  . 60.املصدر نفسه  .، ابن اخلطيب  259:2.املصدر نفسه . ـ ابن عذارى4
  .254:2.املصدر نفسه .ـ ابن عذارى 5
  .262:2.املصدر نفسه . ابن عذارى  ، 62:1/4.الذخرية .ـ ابن بسام 6
 . 68. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 266:2. املصدر نفسه . ابن عذارى  ، 62:1/4. الذخرية . ـ ابن بسام 7

  161 - 162 .مطمح األنفس . ـ ابن خاقان 8 
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) 1( عامر على احلاجب املصحفي ، غالـب  الذين آثروا ابن أيب من هـؤالء الــوزراءو

، الذي تـألق  ) 2( عبد الرمحن الناصر لدين اهللا فاستعان به ابن أيب عامر ضد املصحفيابن 
جنمه كأبرز الوزراء يف تاريخ الدولة األموية باألندلس إىل املوت قـتال يف سـجن املطبـق    

  ) .3( هجرية 372نة بالزهراء س
وباألسلوب نفسه يقضي حممد بن أيب عامر على غالب بعد أن استقدم جعفر بـن    

  . )5( ، املغريب واستوزره ووثق به ، وقدمه على أعاظم  رجال الدولة) 4(ن على بن محدو
  . )6( 372مث دبر حيلة هلذا األخري وختلص منه كغريه من الذين يهاب جانبهم سنة 

حد املؤرخني السياسة اليت انتهجها حممد بن أيب عامر تلخيصـا مجـيال   وقد خلص أ  
كان آية من آيات اهللا فطرة دهاء ، ومكر سياسة ، عدا باملصاحفة على الصـقالبة  :((بقوله 

حىت قتلهم ، مث عدا بغالب على املصاحفة حىت قتلهم ، مث عدا جبعفر األندلسي على غالـب  
  لى جعفر حىت أهلكه ،مث انفرد بنفسه ينادي صروف الدهر،مث عدا بنفسه ع حىت استراح منه

فاسـتقام لـه    فانقاد له وساعده ، محل الدهر على حكمه ، هل من مبارز ، فلما مل جيده ،
  . )7( ))األمر منفردا بسابقه ال يشاركه فيها غريه 

 لقـب ب ذا ختلص حممد بن أيب عامر من منافسيه ، وتوج نفسه بعـد ذلـك  ـهك  
   ةـب السلطـسيد امليدان و صاح ، ذلك أضحى احلاجب املنصورـ، وب )8( )املنصور(

 ـــــــــــــــــــــــ
مث صار حاكم الثغر األعلى ، مقـره  .  ـ هو غالب بن عبد الرمحن الناصري ، أضحى أيام احلكم املستنصر من أكابر رجاالت الدولة 1

بينه وبني حممد بن أيب عامر  صهره ، وانتهى إىل معركة حربية قتل فيها غالب  دب اخلالف.وهو من فرسان األندلس العظام .مدينة سامل 
. ابن اخلطيب  ، 265:2.ابن عذارى البيان املغرب  ،24-26 . املقتبس يف أخبار بلد األندلس . ابن حيان :انظر. هجرية  371سنة 

  . 62-65.أعمال األعالم 
  .  61. أعمال األعالم . ـ ابن اخلطيب 2
 . 259:1. احللة السرياء . ابن األبار  ، 66:1/4. الذخرية . ن بسام ـ اب3
كان شيخا من شيوخ زناته املوالني لبين أمية األندلسيني ، وكـان  . ـ جعفر بن علي بن محدون املعروف باألندلسي ، صاحب املسيلة4

. ابن حيـان  : انظر. هجرية  372ت الدولة ،مث قتله سنة يقوم بأمر العدوة ، استوزره ، املنصور بن أيب عامر ، وقدمه على أكابر رجاال
   . 217 – 216: 1.احللة السرياء . ابن األبار  ، 278-280. البيان املغرب. ابن عذارى  ، 32-34.املقتبس يف أخبار بلد األندلس 

  216:1-217.ح الطيب نف ، 65.أعمال األعالم  ، 360:1. وفيات األعيان . ابن خلكان  ، 202:1. املغرب . ابن سعيد 
  .  83-88. ابن هانئ املغريب األندلسي . حممد اليعالوي 

  . 64. أعمال األعالم . ابن اخلطيب ،  279 ، 278:2. البيان املغرب . ـ ابن عذارى 5
  . 279:2-280.ـ ابن عذارى ز البيان املغرب 6
  279:2-280. البيان املغرب . ـ ابن عذارى 7
  :407. نفح الطيب . املقري  ، 77. األعالم أعمال . ـ ابن اخلطيب 8
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منازع وال مدافع ، ومل يكن للخليفة هشام املؤيد باهللا الذي متكن من حجبه ، العلـيا دون 

ـ ـالسيدة صب هـدة أمـومبساع ـ ـح ومل يسمح ألحد غريه رؤيته أو خماطبت ول ـه ، يق
 حبيث مل يره أحد مـذ ويل  حجب املنصور بن أيب عامر على هشام املؤيد باهللا (( :املقري 

مل يكن اخلليفة هشام املؤيد سوى أداة طيعة يف يد املتغلب القوي يوجهها  . )1( ))احلجابة 
فأذاع املنصور  كيف يشاء و أبعد من ذلك اعترف له اخلليفة بالفضل واالضطالع بالدولة ،

ضى على كل نفـوذ  ومت ذلك بعد أن ق )2(ء اعتراف اخلليفة وتفويضه إياه يف مجيع األحنا
  .)3( السيدة صبح

  لقد حقق املنصور يف النهاية خططه ، وانفراده باألمر وأصبح صاحب األمر ، لكن   
  رغم استبداده باألمر وانفراده بالسلطة ،فقد حرص على احملافظة على شكل اخلالفة الشرعية،

  . )5(يق سلوك نفس الطر) 4(ك واإلبقاء على رمز األمويني ، وأوصى ابنه عبد املل
  :عبد امللك بن املنصور بن أيب عامر  
أقام عبـد امللـك باحلجابـة      ،) 6( هجرية 392بعد وفاة احلاجب املنصور سنة   

   .)7())، وأخرج معه كتابه بوالية احلجابة مكان أبيه) هشام املؤيد(وخلع عليه ((بعــده 
ه األمر واجتمع واستوسق ل واملالحظ أن عبد امللك قد ورث كثريا من صفات أبيه ،

، وسهره على رعيته ، ونصرته للمظلـوم ،   الناس على حبه لعدله وإنسانيته ومحايته للشرع
حىت أنس األعـداء من دولة بـين عـامر وعلمـوا أـا     ((  )8(وجهاده يف سبيل الدين 

  . )9())وراثة
  ــــــــــــــ

  . 521:1. نفح الطيب . ـ املقري 1
  . 93:3. املصدر نفسه  .املقري  ، 73:1/4. الذخرية . ـ ابن بسام 2
  . 91:1. اإلستقصا . السالوي  ، 93، 92:3. نفح الطيب . املقري  ، 72، 70، 70:1/4. الذخرية . ـ ابن بسام 3
ابة توىل احلج. هجرية ، وأمه حرة تدعى الذلفاء  364ولد بقرطبة سنة . ـ هو أبو مروان عبد امللك املظفر بن املنصور بن أيب عامر 4

 .البيان املغرب . ابن عذارى  ، 78:1/4-86. الذخرية . ابن بسام :انظر . هجرية  399تويف مبرض الذحبة سنة . هجرية  392سنة 
   81-82. ابن اخلطيب أعمال األعالم  ، 212: 1. املغرب . ابن سعيد  ، 78.املعجب . املراكشي  ، 37-3:3

  . 77 – 76: 4/1. الذخرية . ـ ابن بسام 5
  . 83. أعمال األعالم .  3:3. البيان املغرب . ـ ابن عذارى 6
  . 78: 4/1 .الذخرية . ـ ابن بسام 7
  .84.أعمال األعالم . ـ ابن اخلطيب 8
  . 78: 4/1.الذخرية . ـ ابن بسام 9
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من قبل اخلليفة هشـام املؤيـد   ) 1( ـه 397 سنة املظفرمث ظفر عبد امللك بلقب   
فحملهم  اخلليفة هشام على عبد امللك طول مدته يف مجيع أحواهلا ،انبسطت حاشية ((الذي 

واحتجب  ، وال شهد صالة ، وامك هشام طول أيامه فلم يظهر وقتا فيها . على مرادهم
هكذانال  .) 2( ))يف نزهه الباطنة على رمسه يف أيام أبيه املنصور وبلّغه منها عبد امللك بغيته 

اه عنه بلقب املظفر ، ومل يتح له أن يتمتع طويال ذا اللقب ، عبد امللك حظوة اخلليفة ورض
   ).5( األمر بعده لنفسه )4( نرمحلوضبط أخوه عبد ا ، )3(إذ اعتلّ ومات مبرض الذحبة 

  :عبد الرمحن بن املنصور بن أيب عامر
 ، خلفه أخوه عبد الرمحن بن املنصور امللقب بشـنجول  ، ملا مات عبد امللك املظفر  
فتلقب للحـني   ، وأصدر له خبطه تسميته باملأمون ، وقلّده احلجابة ، اخلليفة يف أخيه وعزاه
  )6( فكان يدعى باحلاجب األعلى املأمون ناصر الدولة ، مث املأمون ، بالناصر
كان عبد الرمحن شنجول شابا ميقته الفقهاء ويعدون مولده عارا الميحي إذ كانـت    

مث أن سـريته كانـت إىل   . )7( س قشتالة وإما ملك نفارةإما قوم: أمه ابنة أحد شاجنيني
هلا أثرها الواضح يف انصراف الشعب عن حمبته والعطف  ، جانب أرومته النصرانية الواضحة

مع  ، ومن منتزه إىل منتزه ، فكان خيرج من منية إىل منية ، افتتح أمره باخلالعة(( فقد ، عليه
وجبانب ذلك أسـاء التصـرف   . ) 8( )) اخلمر املغنني واملضحكني جماهرا بالفتك وشرب

 ، وأنفق األموال يف غري وجههـا  ، نظر يف األمور نظرا غري سديد (( واستعدى الرعية ألنه
  ول ـونسب إليهم أباطيل الق ، وأعان على كثري من الناس،وبسط يده عليهم وأخذ أمواهلم

  ــــــــــــــــــ
  . 88-89.أعمال األعالم .ابن اخلطيب  ، 13:3-18. البيان املغرب .ـ ابن عذارى  1
  . 82:1/4.الذخرية . ـابن بسام  2
  .86:1/4.املصدر نفسه . ـ ابن بسام  3
كانت أمـه  .أمه عبدة بنت شاجنة النصراين ملك نفارة.ـ هو أبو الطرف عبد الرمحن بن املنصور حممد بن أيب عامر ،امللقب بشنجول 4

قتل بعـد  .هـ399تقلد احلجابة يف اخلامس والعشرين من عمره وذلك سنة .لشاجنه لشبهه بأبيها تدعوه يف صغره بشنجول،وهو تصغري
ابـن  ، 270:1-271.احللة السـرياء .ابن األبار، 38:3.البيان املغرب.ابن عذارى:انظر.ستة أشهر من حجابته وزالت الدولة العامرية

  .225:8.ابن األثري الكامل يف التاريخ، 424:1.نفح الطيب.قريامل،321:1/4-324.التاريخ.ابن خلدون،89.أعمال األعالم.اخلطيب
  .86:1/4.الذخرية .ـ ابن بسام  5
   90.أعمال األعالم.ابن اخلطيب  ،38:3 .ـ ابن عذارى البيان املغرب 6
  .161:2.دوزي املسلمون يف األندلس - 7
  .39:3.البيان املغرب.ـ ابن عذارى 8
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  )1()).وابتهلوا هللا يف الدعاء عليه ، أبغضوه يف اهللالناس به و.والفعل حـىت قـلق 

ح بـاب الفتنـة   فمنه انفـت  ، وكان شنجول هذا حنسا على نفسه وعلى أهل األندلس  
فتح عبد الرمحن شنجول بطمعه باب الفتنة مبشروعه أن يستحوذ  ،) 2(س وفسد النامو، العظمى

ه اخلطوة ألنـه كـان يـدرك مـدى     ومل يقدم أبوه املنصور نفسه على هذ ، على والية العهد
 ، العديـدة  رغم أعماهلمـا العظيمـة ومآثرمهـا    ، وال أخوه عبد امللك املظفر ،) 3(خطورا

لكن عبد الرمحن شنجول مل يقدر عواقب مثل هذا  ،) 4( وامكانياما املتوفرة يف الظفر به
 ، دعوى اخلالفـة وقد تقدم القول يف سبب تعلق هذا اجلاهل ب (( ابن حيان ذكـر ، التصرف

وغرته قوة السـلطان إىل أن   ، ه كيد الشيطاناوكيف استهو ، عجرفية من غري تأويل وال عقيدة
  ).5( )) بل جربها بالعجلة ، وال فكر يف عاقبة ، مل يشاور فيها نصيحا ، ركبها عمياء مظلمة

لكـن   لقد كان شنجول جاهال مبا أوصى به أبوه املنصور من قبل أخاه عبد امللك ،  
واسـتدىن نسـبه منـه     (( بعد أن تقرب من اخلليفة هشام ، شنجول تعلق بدعوى اخلالفة

فقدرها عبد الرمحن قرابة مسـا ـا إىل مـرياث     ، نيمامها بشكنسيتإذ كانت أُ ، باخلؤولة
وكتـب   ،) 7( وطلب من اخلليفة هشام أن يعهد إليه بوالية العهد فوافقه .) 6( ))اخلالفة

نه أن اخلليفة مل جيد من هو أصلح لوالية العهد بعده من هذا القحطـاين  عهدا بذلك مضمو
ال تقـوم   (( )ص( هذا الذي جاء فيه األثر عن النيب ،) 8( الرمحن بن املنصور بن أيب عامرعبد 
  ).9( )) حىت خيرج رجل من قحطان يسوق العرب بعصاه ، الساعة

واختاره للخالفة دون بين عمه  ، يزعم أن اخلليفة والّه عهده صراحة (( وخرج شنجول  
  ).10( )) إذ ليس له ولد يؤمل خالفته
  ــــــــــــــــ

  .38:3.البيان املغرب.ـ ابن عذارى1
  .213:1.املغرب.ـ ابن سعيد2
  .405:1.نفح الطيب.ـ املقري3
  .76:1/4-77.الذخرية.ـ ابن بسام4
  .91.أعمال األعالم.ـ ابن اخلطيب5
  .42:3.غربالبيان امل.ـ ابن عذارى6
  .213:1.املغرب.ابن سعيد،38:3.املصدر نفسه.ـ ابن عذارى7
  .91-93.أعمال األعالم. ابن اخلطيب،  44:3-46.  املصدر نفسه.ـ ابن عذارى8
  .92.املصدر نفسه.ابن اخلطيب ،45:3  . املصدر نفسه . ـابن عذارى9

  .42:3.املصدر نفسه.ـ ابن عذارى10
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ظن عبد الرمحن شنجول أنه أصبح وارث اخلالفة فأمر بإنفاذ صدور املرسوم  وعلى إثر  

وبالد املغرب خبرب واليته للعهد ويأمرهم فيها بالدعاء  ، الكتب إىل خمتلف األقاليم يف األندلس
والشعر صور جانبا من حقيقة ) . 1( له على املنابر بالعهد بعد الدعاء للخليفة هشام املؤيد باهللا

ونفذه  ، وإمنا يتعني شأنه القدرة اإلهلية ، فهو مل يكن رغبة شعبية ، عهدتعيني شنجول لوالية ال
  :)3( يقول ،) 2( اخلليفة هشام باعتباره ظال له على األرض فهذا زيادة اهللا الضيب

  ويلَّ عهد براه اهللا من كل كرمِ  ختير اهللا والسلطان لألمم   
والرجوع إىل ما  ، بالنظر إىل الواقع يربر تقدمي شنجول للخالفة ، ، وجند الشاعر نفسه  

  ):4( جيد واخلليفة هشام نفسه،فتش عن مقتدر من بين مروان لوالية العهد،فلم.تقدم من أقوال
  قد أحاط أُمة أمحد  منه بقــا    فاهللا يشهد للمـــؤيد أنـه  
  صعبٍ حواشيه عسري امللتقــا    و أحلّهم يف  بـاذخٍ ممتنــع  
  شحا عليها و احلميم  األلصقـا    شــريهأمسى يفتش قومه وع  
  يف عبد مشس للخالفة معلمــا    ورجا بأنْ يلْفي إذا ما فتشـوا  
  ال يصلحون ألن يسوسوا جردقا    فرآهم متخلِّفني عن  العــال  
  إذ مل يزل حدباً عليها  مشفقـا    أمر مجيعـهم فرمى إىل املأمون  
  و أبو هريرة قال ذاك  مصدقـا    قالوا إذا ضعفت قريش أخرت  
  قـا    و أتى عن الفاروق أكرم أُسوةطـبغدا للخافقـني م خرب  
  ليلي األمور مغربا و مشرقــا    لو أنّ فيكم سـاملا قدمتــه  
هكذا حفر عبد الرمحن شنجول قربه بيده إذ أنّ فكرة استحواذه على والية العهد،هي   

 ، ونقم عليه أهل الدولة ذلك،فكـان فيـه حتفـه    (( ، شعلت نار الفتنةالشرارة األوىل اليت أ
 ، وكان أسرع الناس كراهية لذلك األمويـون والقرشـيون   ، دولته ودولة قومهوانقراض 
  ).5( )) وأسفوا من حتويل األمر مجلة من املضرية إىل اليمنية ، فغصوا بأمره

________________________  
  .46:3.املغرب البيان .ـ ابن عذارى 1
  .ـ مل جند ترمجة له  2
  . 94أعمال األعالم . ـ ابن اخلطيب  3
  .96-95. املصدر نفسه . ـ ابن اخلطيب  4
  . 421:1 .املقري نفح الطيب  ،223:1/4 .التاريخ .ـ ابن خلدون 5
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لك وعز على املضريني أن ينتقل امل ، ر الدولة األموية هزا عنيفاـز هذا األمـد هـلق  

وبلـغ سـخط    ، فانبعثت العصبية العربية القدمية ، وأن تنقل اخلالفة عن قريش ، إىل اليمنيني
ومن الشهود أمحد بن  ، الذي أنشأ صيغة البيعة) 1( ونقدوا أمحد بن برد ، األندلسيني ذروته

ن وتغنوا مجيعهم مبثل هذا الشعر الذي م ، )3( اللذين جدا يف ذلك السعي اخلبيث )2( ذكوان
  : )5( يقول ، )4( نظم الشاعر ابن أيب يزيد املصري

  قد ناقضا الدين بعد عمد    إن ابن ذكوان وابن برد    
  حفيد شنجه ويل عـهد    وعاندا احلق إذ أقـاما    
من الطبيعي أن ينتهز األمويون فرصة العمل ضد غاصب اخلالفة يف وقت ولّى فيـه    
وهو لقب عمه املظفر  ، ابة ولقبه بسيف الدولةالرمحن شنجول ابنه عبد العزيز خطة احلج عبد
أم عبد امللك اليت كانـت   ، وذا أساء ألهل أخيه وعلى رأسهم الذلفاء ، )6( د امللكـعب

كما امه القوم بأنـه دس السـم ألخيـه     حمله تتهم عبد الرمحن شنجول بقتل أخيه ليحل
تنـاول هـو    بيها يف السم ،بسكني غمس أحد جانأنه قطع تفاحة ((  ذلك ،) 7(املظفـر

  . )8( )) أخاه النصف اآلخر النصف السليم وأعطى
 ، رغم أم أعداء ألداء لألسرة العامرية كلـها  ، فنشطت الذلفاء للتعاون مع األمويني  

وذلك بواسطة الفىت بشر الصقليب الذي اتصل باألمويني ووعدهم بتزويدهم باملال مـن قبـل   
  يتزيـوا رض عليهم أنـجول أغضب كبار موظفي الدولة حبيث فكما أن شن ، )9( الذلفاء

 ــــــــــــــــــ
وقد شارك يف السياسة،وخدم املنصور بن أيب عامر . كان ذا حظ وافر من البالغة واألدب والشعر. ـ أمحد بن برد أبو حفص الكاتب1

. احلميدي :انظر. هـ  418 تويف سنة.خري حىت وصل إىل الوزارةوابنيه عبد امللك املظفر،وعبد الرمحن شنجول،وعل أمره يف أيام هذا األ
  .172. بغية امللتمس . الضيب  ،103:1/1. الذخرية. ابن بسام  ،188. جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس

 على الوثيقة اليت استصدرها ـأبو العباس أمحد بن عبد اهللا بن ذكوان األموي،قاضي اجلماعة على أيام املنصور و ابنيه،و هو أول املوقعني2
عبد الرمحن شنجول بتوليه العهد للخليفة هشام املؤيد،و استوزره عبد الرمحن،و تسمى بقاضي القضاة،و ظل جليل القـدر إىل وفاتـه   

  .46:3.غربابن عذارى البيان امل،215:1.املغرب.ابن سعيد، 186.بغية امللتمس.الضيب،  84. املرقبة العليا . انظر النباهي. هـ413سنة
  .272:1. احللة السرياء . ـ ابن األبار 3
  .ـ مل جند ترمجة له 4
  .272:1. احللة السرياء . ـ ابن األبار 5
  47:3. البيان املغرب . ـ ابن عذارى 6
  .109. أعمال األعالم . ـ ابن اخلطيب 7
  .161:2.  املسلمون يف إسبانيا. ـ دوزي 8
 .109. أعمال األعالم . ـ ابن اخلطيب 9
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علـى  (( اليت كانت حسب قول ابن حيان ، وخلع قالنسهم الطوال املرقَّشة ، بالزي املغريب

واستبداهلا بالعمائم  ،) 1( )) قدمي الدهر تيجام اليت يباهون ا طبقات الرعية وأهل اململكة
ظر وأهجن فكانوا أقبح من (( فاستعان كثري منهم بالربابر حىت لبسوها ، املغربية دون تفريط

  .)2( )) زي وملبس ملخالفة العادة وأصبحوا يف الناس فضيحة
من جهـة   ، إن احلقد والكراهية على شنجول كانا له من كل مكان :وجممل القول  

وحىت  ، تكسب لنفسها األنصار من عوام قرطبة ، دعوة األمويني اليت تدعمها الذلفاء ومتوهلا
ومل يعـر أذنـا    ، السري للغزو أسوة بأبيه وأخيهواختار هذا  ، من بني بعض صفوف اجلند

وأوضح له أن بـين أميـة    ، صاغية لنصيحة أحد فتيانه باالمتناع عن الغزو يف هذا الوقت
 ، واهللا لو اجتمع بنو مروان إىل مرقـدي  (( :فقال ، رون لإلطاحة بهـويدب ، رون بهـيأمت

  .)3( )) أيقظوين ما ، وأنا نائم
ـ 399 مجادى األوىل سنة16يف  وكان خروجه من قرطبة   يف أعمـاق  ، ) 4( هـ
حىت  ، وما كاد يصل إىل طليطلة ، فقرر العودة ، ومل جيد مقاومة من قبل النصارى ، الشتاء

بن هشام بـن عبـد اجلبـار بـن عبـد الـرمحن       ) 5(طارت إليه األخبار عن قيام حممد 
 ؛ وراءه أهل احلاضرةو ، الناصرـوسيخصص له عنصر يف هذا البحث ـ بالثورة يف قرطبة 

وكذلك الزاهـرة سـقطت    ،) 6( فاقتحم القصر اخلاليف ليزيل قريبه اإلمسي وجيلس مكانه
فاجتثت جذور األسـرة   ، وعبثت فيها أيدي جنوده با وتدمريا ، بدورها يف قبضة املهدي

  فقد قرر عبد الرمحن شنجول  ، ورغم كل ما حدث، ) 7( وقضت على آثارها ، العامرية
 ــــــــــــــــــــ

  .48:3. البيان املغرب . ـ ابن عذارى 1
  .48:3. ـ ابن عذارى املصدر نفسه 2
  .96. أعمال األعالم . ـ ابن اخلطيب 3
  .426:1. نفح الطيب . املقري  ،  324:1/4. التاريخ . ابن خلدون  ،96. املصدر نفسه . ـ ابن اخلطيب 4
بويع باخلالفة وعمره ثالث وثالثون سنة،بعد .هـ  366ولد بقرطبة سنة .عبد الرمحن الناصرـ هو حممد بن هشام بن عبد اجلبار بن   5

ويل اخلالفة مرتني،وكانت مدة خالفته فيهما عشرة .خلع اخلليفة هشام،ولقب نفسه باملهدي،ولقبته العامة املنقّشلهشاشته وطيشه وخفته
 .19-18.جذوة املقتبس .احلميدي ،197-196.رسائله .ابن حزم : رانظ.أشهر وتسعة عشر يوما،لقي حتفه علىيدى اخلليفة هشام

املعجب  .املراكشي ،50:3.البيان املغرب .ابن عذارى ،  46-44،45: 1/1الذخرية  .ابن بسام ،  23-22.بغية امللتمس . الضيب 
-323: 1/ 4التاريخ .ن ابن خلدو،  426:1.نفح الطيب .املقري ،  116-109،115.أعمال األعالم .ابن اخلطيب ، 88-89.

327 .  
  .47:3. البيان املغرب . ـ ابن عذارى 6
  .49:3. املصدر نفسه . ـ ابن عذارى 7
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ويذكر ) 1( وكان كلما اقترب من قرطبة انفض من حوله جنده بالقوة العودة ملواجهة الثورة

ه علـى  وأعلن اقتصـار  ، دـالعه تربأ من والية ، ده عنهـأنّ شنجول حني ملس ختلي جن
ونصحه بعض خواصه بالفرار بعد أن رأى اضطراب ) . 2( احلجابة فلم يصغ أحد إىل كتابه

كما سـنرى   ـ على الرغم من تفرق جنده ،) 3( ولكنه أصر على السري إىل قرطبة ، حاله
وهناك أرسل إليه املهدي  ، من رجاله اأحد جيدـ وما زال سائرا حىت اقترب من قرطبة فلم 

 ، ومسر على خشبة طويلة على باب السدة من قصر قرطبة ، رأسه ومحله إليه زمن قتله واجت
  ) .4( هـ 399سنةوذلك يف الثالث من رجب 

واليت لبثت زهاء  ، هكذا اارت الدولة العامرية بسرعة مدهشة مل يكن يتوقعها أحد  
  .)5( تنعم األندلس يف ظلها بالسالمة واألمن والرخاء ، مخسة وثالثني عاما

ومن الواضح أن هناك أسبابا جوهرية ـ قد تقدم بعضها ـ ملثـل هـذه الفتنـة        
  . وسقوط اخلالفة األموية كما سنرى ، كما يصفها املؤرخون العظمى،

  ــــــــــــــــــــــ
  .462:1. نفح الطيب . املقري  ، 97-98. أعمال األعالم . ـ ابن اخلطيب 1
  .69:3. البيان املغرب . ـ ابن عذارى 2
 70:3. املصدر نفسه . ـ ابن عذارى 3
  .426:1. نفح الطيب . املقري   ،98 . أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 73:3. املصدر نفسه . ـ ابن عذارى 4
  .52) . رسالة ماجستري. (الشعر األندلسي يف ظل الدولة العامرية . احممد  ـ فورار،5
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  :الفتنة العظـمى    -16-
الرمحن شنجول انفتح باب الفتنة العظمى بطمعه على أن يستحوذ على واليـة   بعبد  

فعـز علـى    ،) 1( وتنتقل اخلالفة مجلة من املضرية إىل اليمنيـة  ، العهد بعد اخلليفة هشام
 :(( يقول ابـن عـذارى   ، وأزعجهم هذا احلادث ، األمويني والقرشيني واألندلسيني ذلك

  .)2( ))ويكفكف عربته ، يعزي عنها نفسهكلهم  ، وكانت عندهم أعظم حمنة
ت بسقوط ئيسي الذي مهد للفتنة اليت انتهكان هذا فيما يبدو هو السبب املباشر والر  

  .)3( وقدمت الضمحالل اخلالفة األموية يف األندلس واحنـالهلا ، الدولة العامرية
،  نيمـوي لك املظفر يف تعاوـا مـع األ  ولقد تقدم توضيح دور الذلفاء أم عبد امل  

ا أسـبغه عليهـا وعلـى أسـرة     بالرغم مم ، )4( لنجوشومتويلهم لإليقاع بعبد الرمحن 
ـ لانضم إىل هذه اكما . )5( اموأخيه عبد امللك من ضروب الرعاية واإلكردهالو  لدعوة أه

ـ لناأنواع  أكثر (( نجول هذا الذيشاألسواق لنقمتهم على  ـ ر والزك  دات واإلسـعاف اي
وحىت كبار املوظفني أغضبهم بعد أن فرض عليهم .)6( ))مر النفقات حملالت حىت تفاقم أبا

ومع اتسـاع نطاقهـا   . مع هذه الدعوة فتعاطفوا ،) 7( كما تقدمأن يتزينوا بالزي املغريب 
، ) 8( فاختذت قاعدة هلا يف كهوف جبل قرطبـة  ، وازدياد املنضوين إليها ازدادت تنظيما
 ، سـرا  فبويـع  ، )9( مللك املظفر أباه لنفس الدعوةبزعامة حممد بن هشام الذي قتل عبد ا

مث واتته فرصة خروج عبد  ، )10( قـرطبةواستمال إليه خلقا كثريا كانوا يبايعونه بأطراف 
   قرطبة ووراءه أهل احلاضرة ـ كما فقام بالثورة يف ، ملشؤومةاه يف غزوتن شنجول الرمح

  ـــــــــــــــ
  .11. انظر هذا البحث - 1
  .47:3. البيان املغرب . بن عذارى ا - 2
  .42:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 3
  .12-13.انظر هذا البحث  - 4
  .52:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 5
  .47:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 6
  .13. انظر هذا البحث  - 7
  .53:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 8
  .34:3،52-35. فسهاملصدر ن.ابن عذارى  - 9

  .109. أعمل األعالم . ابن اخلطيب   ، 53:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 10
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العنـازين واجلزارين والسفلة وسائر ((مـع العامة،فيهم من  واقتحم القصر اخلاليفتقدم ـ  

وهي تصـيح يف وجـه    ، دون مقاومة ،)1( ))تعاىلإال اهللا  غوغاء األسواق ماالحيصيـهم
 ، مشرية للمهـدي  ، الحاجة لنا بك وليس امللك من شأنك وهذا : ((قائلة خلليفة هشام ،ا

وتلقى حممد بن هشام  ، ويف تلك الليلة تنازل هشام املؤيد عن اخلالفة.، )2( ))منكأوىل به 
سقطت الزاهـرة بـدورها يف    مث ، )3( )) لقب مل يلبسه مرواين قبله(( البيعة بلقب املهدي

إليهم من اللصوص ارمني الذين أطلق سراحهم مبشاركة العامة،كما انضم  ، قبضة املهدي
وتدفقت حشودهم على املدينة كالسيل اجلارف واجتاحوا سـورها   ، )4( من سجن العامة

وكل ما وقعت عليـه   ، وانتشروا يف املدينة ينهبون حتفها ويسلبون روائعها ، )5( فخربوه
مايرغب فيه ـ مث أمر دمها واقتالع أبواا وتشـعيث   أيديهم ـ بعد أن استصفى املهدي  

 :(( حينما قال ، وكأن نبوءة املنصور بن أيب عامر قد حتققت) 6( قصورها وطمس آثارها
فـرد  ))  ويها لك يازاهرة فليت شعري منِ اخلائن الذي يكون خرابك على يديه عن قريب

قلت،وكأين مبحاسن الزاهـرة قـد   واهللا لترون ما  :(( فقال ، عليه بعض خاصته مستفهما
وخبزائنها قد نهبت،وبساحاا  ، ومببانيها قد هدمت ونحيت ، وبرسومها قد غُريت ، حميت

ويروي واحد من خاصته أنه كان مع املنصور يومـا   .) 7( ))قد أُضرمت نار الفتنة وأُهلبت
تأمل من طلـع علينـا   :قال ، فطلع ابنه عبد الرمحن وهو ابن سبع سنني خارجا إىل الكتاب

وكان كذلك إذ مل  ، )8( والذي يكون خراب دولتنا على يديه،وأنا أخشى أن يكون هذا
 وخربت الزاهرة، ، فقام املهدي والعامة عليه تطل املدة وتوىل عبد الرمحن شنجول احلجابة ،

  ن ـال من الصاحليـوحتقق ما كان الناس يرددونه من أنّ رج، ) 9( وصارت قاعا صفصفا
  ـــــــــــــــ

  .56:3. املصدر السابق . ابن عذارى  - 1
  .56:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 2
  .111. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  - 3
  .56:3. البيان املغرب . ابن عذارى  -4
  .347. فة بقرطبة تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس من الفتح العريب حىت سقوط اخلال. سامل،السيد عبد العزيز  - 5
  .101،111-102. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 64:3،65. البيان املغرب . ابن عذارى  - 6
  .65:3. املصدر نفسه . ابن عذارى   589:1. نفح الطيب . املقري  - 7
  . 65:3. املصدر نفسه . ابن عذارى   - 8
  .590:1 . نفح الطيب . املقري  - 9
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  .)1( ))فجعل اهللا منك يف كل دار يا دار فيك من كل دار ،( ( :فصاحمر بالزاهرة 

وهو قـرب   ، إىل عبد الرمحن شنجول ، ملا وصلت أنباء الثورة اليت وقعت يف قرطبة  
واالضطراب يسود  ، واحلرية تغلب عليه ، )2( طليطلة ـ كما تقدم ـ سار إىل قلعة رباح  

 ، واقتصر على احلجابـة  ، ال عن والية العهدحيث أعلن تنازله أو ، وهناك) 3( فرق جنده
 ، وفيها يدعو الناس إىل نصرة اخلليفة هشام املظلوم ، وأنفذ كتبه بذلك إىل طليطلة وأعماهلا

ويصف هلم ما ارتكبه حممد املهدي ودمهاء أهل قرطبة من العيـث   ، وإىل التمسك بطاعته
ليه الفىت واضح الكـبري مـوىل   فلم يصغ أحد إىل كتابه وكان أول اخلارجني ع ، والسفك
أن يأخذ العهـد   ، وحاول شنجول يف الوقت نفسه) 5( وهو يومئذ وايل طليطلة ، )4(أبيه

 ، وعلى رأسهم زعماء الرببر من زناتة وصـنهاجة  ، على زعماء اجلند بنصرته والقتال معه
اليت تقـدم  وعدم املغامرة مبحاربة أهل قرطبة لألسباب ـ   ، الذين أدركوا عدم فائدة ذلك

  :بعضها ـ التالية
د صحب شنجول ـوكان ق ، وانـمحد بن عباس بن ذكأى به القاضي ــ منها ما أفض 

وينكر عليه ما يدعو إليه من الثـورة   ، من أنه يتربأ من شنجول ويقضي بفسقه ، يف غزاته
وابـن  ) 6( وفيهم من العلماء والنساء واألطفال بقتال أهل قرطبة ، ، لنصرة اخلليفة املظلوم

  .) 7( ذكوان هذا كان من الساعني النتزاع والية العهد من هشام كما تقدم
، ـ إنّ موقف القاضي ابن ذكوان قد قوى من عزم زعماء الرببر على التخلي عن شنجول 

إياك أن تغتر فليس واهللا يقاتل عنـك   (( :،قائال وقد صارحه كبريهم حممد بن يعلى الزنايت
  ة ـوهناك دافع آخر لتخلي الرببر من زناتة وصنهاج) 8( )) هلم تبع أحد من زناتة،والناس

  ـــــــــــــ
  . 590:1. املصدر السابق . املقري  ،  65:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 1
  .469. الروض املعطار . احلمريي : انظر. قلعة رباح،مدينة حمدثة يف عهد بين أمية،تقع بني قرطبة وطليطلة  - 2
  . 66:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 3
  .69:3 . املصدر نفسه . ابن عذارى  - 4
  . 141 . الدولة العامرية وسقوط اخلالفة األندلسية . عنان،حممد عبد اهللا  - 5
  . 67: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 6
  .10،11،13. انظر هذا البحث  - 7
  .  68:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 8
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وال يضمنون وقوع املكروه ـم إذا   ، فهم يرون أهلهم وأمواهلم يف قرطبة ، عن شنجول

  .)1( حاربوا أهل قرطبة
وهـو شـاجنة بـن     ، وكان إىل جانب شنجول يف جنده أحد أعوانه من القمامسة  
وتأكـد   ، فلما رأى اضطراب حال شنجول ، رافقه السترجاع حكمه يف قرطبة ، غومس

أخربين عن هـذا الرجـل   :(( قال له شاجنه بن غومس ، أخبار املهدي وظهورهمن صحة 
ما أراهم إالّ :قال ، الناس أميل إليك أم إليه:قال ، بل هو:قال ، أأنت أشرف أم هو ، بقرطبة

  .) 2( )) إليه أميل
بعد أن أدرك شاجنه بن غومس وهن شنجول نصحه بأن يأخذ باليقني ويترك الظـن    

 ، لكن شنجول أصر على اإلشراف على قرطبة ، وهو معه ، وأن يرحل ، همادام جنده علي
 ، شرف شنجول على قرطبـة أوملا ) 3(فقرر القومس شاجنه بن غومس مرافقته وفاء بعهده 

وابن ذكـوان ووجـوه   ...نزع عنه عامة الرببر(( ختلى عنه اجلميع ، استراح يف مرتل هانئ
نفر يسري مـن حرمـه   (( ومل يبق معه إالّ ،) 4( ))الصقالبة العامريني ووجوه األندلسيني 

وملا حـاول  .)5())أوتفرق القوم أيادي سب ، وحشمه وابن غومس معه يف نفر من النصارى
 ، وعندما حاول االنتحار قتله املرافقون له ، واقتادته إىل قرطبة ، اهلرب أدركته خيل املهدي

  .)6( دةوقتلوا شاجنه بن غومس بعده وأنه ما نطق بلفظة واح
 ، وزندقته وجمونه ، هكذا فتح عبد الرمحن شنجول باب الفتنة بطمعه يف والية العهد  

  . لتعظم الفتنة يف عهد اخلليفة املهدي كما سنرى
  ــــــــــــــــ
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  خالفة املهدي والفتنة العظمى  
بعد أن أزاح اخلليفة هشام وسـد عليـه    ، جلس حممد املهدي على كرسي العرش  

سلطة اخلليفة الشرعي االمسية،وسلطة حاجبـه   ، لثنائيةوانقضى عهد ا ، )1( أبواب القصر
  .)2( ليفسح جماال لعودة السلطة املوحدة ، املتغلِّب عليه الفعلية

واسـتقبل   ، وسيطرة هلا على احلكم ، ويعد قيام حممد املهدي انتصارا لعامة قرطبة  
أياما تباعا ينتقلون وداموا على ذلك  ، وأقاموا والئم وأعراسا((القرطبيون قيامه بسرور عظيم

مث شرع حممد املهدي يف بناء دولته معتمـدا   ) 3( ))من موضع إىل موضع باملزامر واملالهي
فعني سليمان بن هشام بـن سـليمان    ، ، وأبنائهم يف ذلك على أحفاد عبد الرمحن الناصر

 واستلحق من العامة يف ديوان العطـاء حسـب ابـن اخلطيـب    ، ) 4( الناصر وليا لعهده
  .) 5( ))ً مخسون ألفا ، إنّ عدة من تبعه من سفلة قرطبة،فأثبت أمساءهم يف العطاء:يقالو((

بعد أن أعلن الفىت واضح يف كتاب أرسله إليـه  ، واستتب األمر حملمد املهدي أكثر   
وكافأه املهدي على ذلك  ، ويبدي استبشاره بقتل عبد الرمحن شنجول ، يؤكِّد فيه طاعته له

وال خيفى أن الثغرميثل الثقل العسـكري بالنسـبة   .) 5( قيادة الثغر األعلى كلهو ، بأموال
  .) 7( لألندلس
 ، واخلليفة هشـام يف قبضـته   ، وانتظمت اخلالفة له ، وبعد أن متَّ للمهدي مراده  

 ، ميتا للقصر ، وأحضر رجال نصرانيا أو يهوديا ، وأخفاه يف دار بقرطبة ، أخرجه من قصره
فشهدوا بأنه اخلليفة هشـام   ، وأحضر املهدي الوزراء والفقهاء ، ليفة هشاماوكان يشبه اخل

ـ   وبزعمهم صلوا عليه ودفن ، ميت ال أثر فيه من جرح وال خنق ة ـ، وكانت هـذه امليت
   .) 8( هـاألوىل من ميتات

  ــــــــــــــ
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 على كتاب فيه مجيع ما تركه اخللفاء األمويون وذخائرهم من نفيساملهدي وحصل 

  ):1( تعة الغالية واآلنية فاحتوى عليهاألعالق واجلواهر واألم
وما استأثر به أثناء خراب الزاهرة ـ كما   ، ذا املرياث الذي احتجنه املهدي لنفسه  

فحاول أن حيسـم اخلـالف    ، تقدم ـ على حساب املر وانيني من أحفاد الناصر وأبنائهم 
فكان  ،) 2( وسجن معه مجاعة من قريش ، بسجن ويلِّ عهده سليمان بن هشام بن الناصر

  .) 3( )) يف الغاية من قلة الرياسة (( ذلك
ندلسيون أم ليسوا أحسن حـاال  ومل ميـض طويل على عهد املهدي حىت أدرك األ  

 ،د شغلته أسباب اللهو يف قصره عن اخلروج إىل الرعيةفق ، هد شنجوليف ع ، ها كانوا عليمم
ـ وا ، كان له مائتان من املوسيقيني يعزفون له شجي األنغام فقد ، والنظر يف أمورها تعمل س

ومل يزل طول مدته مشـتهرا بالفسـق    : ((يقول ابن عذارى، ) 4( من اخلمر مائة خابية
 )) اليفيق مـن سكر وال يرع عن منكر بالنساء والصقالبة واملــالهي  ، مظهرا للخالعة

واختالل دينه وعقلـه أمـر ال    ((الفسق يتـضح أن املهـدي أظهر من اخلالعة  و.  )5(
وحىت اخلليفة هشام وجد جاريتني مـن  ، ) 6( )) يظهر إالَّ من أهل الدعارة املتهتكني فيها

  ) :8( قال بعضهم فيه ، وحىت الشعراء انتقدوا تصرفاته ،) 7( جواريه قد حبلـتا مـنه
  ضعيف العقل شينا غري زين    لقد ولَّوا خالفتهم سفيها  
  ) :9( وقال آخر
  مبلة  الفسق  واـون    قد قام مهدينا  ولكـن  
  لواله ما زال   باملصون    وشارك الناس يف  حرمي  
  كما كانت  ، ،وصبوا عليه لعنام ذا السلوك كان املهدي أثار حفيظة رجال الدين  

  ـــــــــــــــــــــــ
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قد حدث أن بعث إليه واضح برؤوس كثريين  (( ، غلـظته عامال على ضياعه لدى العامة

سكان الثغور الذين رفضوا االعتراف به فأمر أن ترشق بـالزهور وأن توضـع علـى     من
  . )1( ))وكان يلذ له إنعام النظر يف هذه احلديقة العجيبة ، شـاطئ النهر جتاه قصره

وأسـاء   ، وعلى الطائفة الرببرية ، بعدئذ انقلب حممد املهدي على العبيد العامريني
فغادر كثري منهـم قرطبـة   ، فاستـوحشوا مـنه،أمـا العبيـد العـامريون ، إليـهما

  .كـما سنرى ، حيث أقــاموا دوال فيـه ،) 2( وجلأوا إىل شرق األندلس
رغم أم حتولوا عن نصـرة   ، ابلتهم وجيذم إليهوأما الرببر فإن املهدي مل حيسن مق  

وكراهيتـه   ، بل كان يغتنم كل فرصة إلظهار احتقاره هلم ، عبد الرمحن شنجول وحلقوا به
إذ (( فكان ذلك غفلة كربى منـه  ،) 3( عند دخوهلم القصر وطالبهم بوضع السالح ، هلم

 ، احترام البالط وتبجيله هلمم ويدركون خطرهم ملا ألفوه من ـر يعرفون قدرهـكان الربب
  .) 4( )) مث تعودوا أن يكونوا يف الدولة اجلماعة اليت يعتد ا

فـإم   ، فإم خيصون الرببر بالبغض والكره ، وأما رجال املهدي املوكلون بالقصر  
حىت أن  ،) 5( ويسمعوم اخلىن من غري متييز بني أدناهم وأعالهم ، يبادروم مبا يكرهون

الـذي كـان قومـه ملـوك     ) 6( زاوي بن زيري بن مناد ، زعيم قبيلة صنهاجة كبريهم
احتبس بالباب لالزدحام مــدة، ال يفرج له ) ((7( إفريقيا،ميلكون من طرابلس إىل طنجة

  فلــما أكثروا وكلما هم باالستقدام ردوه وقرعوا رأس فرســه، ، وال يعـرف مكانه
  ـــــــــــــــــــــــــــ
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فلمـا  . خدم قومه شهري الـذكر .وكان زاوي هذا  ليث احلروب،ورجل القبيل قاطبة،دهاء وحزما وحصافة وصربا وإقداما ورأيا. اجلهاد
هــ  416يف غرناطـة فيما بعد، ويف سنة اختـل بناء اخلـالفة باملهـدي، أشار على قومـه مبايعة سليمان املستعني،مث أقام ملكه 
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ابـن  . 106:2. املغـرب  . يد ابن سـع ،  264ـ 263:3. البيان املغرب . ابن عذارى .  24،25، 17،19،20،22 ،التبيان 

  .  43. مفاخر الرببر . مؤلف جمهول  ،  517 – 513:1. اإلحاطة .  229ـ228أعمال األعالم  .خلطيبا
  . 513:1. اإلحاطة . ابن اخلطيب   ، 75:3. البيان املغرب . بن عذارى ا - 7
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كما بت دور كـثرية   ، )1( ))فالدابة ال ذنب هلا ، هذا الرأس فاضربوا : عليه جعل يقول

أصدر أمرا يف ذلك  ، وسبب ذلك أن املهدي برداءته وسوء تصرفه ، ة جلماعة الرببربالرصاف
وال  ، ال يركنب أحد من الغزاة ـ إشارة إىل الرببر ـ وال حيمل سالحا  (( : اليوم يقول فيه
فردوا عن باب القصر  ، واتفق أن ركب زاوي بن زيري يف مجاعة معه ) 2( ))يأت القصر
سليمان بـن عبـد الـرمحن الناصـر رداءة      بن  )4(ملا رأى هشامو، ) 3( يف غاية الذل

ظُلمت :(( يقول ، ،وما صنعه املهدي له والبنه) 5( املهدي،وإهانته رؤساء الرببر وزعماءهم
، ) 7( ويرى أنه أحق باألمر من املهـدي  .) 6( ))وأوذيت وسجن ولدي على غري شيء

 وانضم إليه مجاعة الناقمني، ، خلع املهدي وخشي سوء العاقبة على بين أمية،فأخذ يسعى يف
فألف  ،) 8( ،والسبعة آالف الذين أسقطهم املهدي من ديوانه  من الفقهاء والعبيد العامريني

زد على ذلك أن املهدي أشاع عزمه علـى قتـل   ) 9( سليمان منهم جيشا،ولقبوه بالرشيد
وإذ ذاك التفوا  ، فكري يف أمرهمفقد كان هذا أكرب دافع هلم على الت ، رجال من كبار الرببر

إذ استطاع املهدي  ، إال أا مل يكتب هلا النجاح ، وقاموا بثورة ضد املهدي ، حول الرشيد
 ، وقبضوا على الرشيد ومجاعة من بين عـمه ومجوعه أن خيمدوها ويقضوا عليها يف املهد ،

كذا دور الرببـر  و ، ونهبت ودمـرت دور مجـاعة مـن خواصه) 10( قَتلـهم املهدي
وأمـر   )11( ضاحية قرطبـة  حب معظمهم إىل أرمالطمث انس ، الذين دافعوا عن أنفسهم

   لـفتسارع أه ، ل من أتى برأس بـربريـن مكافأة لكـاملهدي بأن ينادى يف الناس ع
  ـــــــــــــــ

  .75:3. املصدر السابق . ابن عذارى  - 1
  .75:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 2
  .75:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 3
هــ،  399شوال سنة 5قام على املهدي يف.هشام بن سليمان بن عبد الرمحن الناصر امللقب بالرشيد،هو والد سليمان ويل العهد - 4

،  1/941:2.الذخرية .ابن بسام ،  48.جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس  . احلميدي: انظـر.فأسـر وضـرب املهـدي عنقه 
  . 113 . أعمال األعالم . ابن اخلطيب   ، 78:3،79.  املصدر نفسه.ابن عذارى 

  .78:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 5
  . 79:3.املصدر نفسه . ـ ابن عذارى  6
  .79:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 7
  .78:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 8
  .83ـ82:3.املصدر نفسه . ابن عذارى  - 9

  81:3،84. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 10
  81:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 11
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 ، وقتلوا النساء احلوامل ، ومن بينهم عدة من الزعماء الرببر ، يف قتل من قدروا عليهقرطبة 

 ، وبـوا ديـارهم  ،  وقتلوا سبعة عشر رجال من أهل تلمسان قدموا للجهاد يف سبيل اهللا
وقتلوا حىت بعض من أتوا مــن   ، ا حرميهم وسبوا نساءهم وباعوهن يف دار البناتوهتكو

ص لنا هذا احلـادث  ـوقد خل) 1( وكثري من زعمائهم ، خـرا سان والشام على أم بربر
  ):3( بقوله ،) 2( أبو طالب عبد اجلبار

  مع ابن عمه املسمى بالرشيد  فجاءه الرببر يف حفل اجلنود  
  وكان ذاك زائدا  يف غـمه  بن  عـمهفظفر املهدي با  
ـ     وباملهدي عظمت  ، أنه بعبد الرمحن شنجول انفتح باب الفتنة يتضح ـ مما تقدم 

واملؤرخون العرب أحسوا كلهم مبسؤولية املهدي عن هـذا العمـل    ، ومل يكن هلا من آخر
وشـاهر   ، مدةوموقد نارها اخلا ، باعث الفتنة باألندلس :(( يقول ابن األبار إنه ، الطائش

 ، مفرق اجلماعة بقرطبـة (( وبالطريقة نفسها يعرب ابن بسام عنه إنه ،)4( )) سيفها املغمد
وقعـت الفتنـة   :(( ويشر ابن األبار إىل عظمة الفتنة بقوله ، )5( ))ومبتعث الفتنة املـبرية
بار حممد بن هشام بن عبد اجل ، وأورث شنارها ، وأول من أرث نارها ، العظمى باألندلس

ويلقي مسـؤولية   وجند ابن عذارى يصف هذه الفتنة بالعظيمة والطويلة ، ،) 6( ))املهدي
ورأيه سـبب   ، كان هذا مـن فعل السفيه ابن عبد اجلبار:(( بقوله ، نتائجها على املهدي

 ولو مسوها بفتنـة ،  ل األندلس بالفتنة الرببريةالعظيمة الطويلة اليت يسميها أه الفساد والفتنة
  .)8(وغريهم االباحثني عرب ذلك بعضويؤكد .) 7( ))ن عبد اجلبار لكان األحق واألوىلاب

  ـــــــــــــــــــ
  .81:3،82. املصدر السابق . ابن عذارى  - 1
عاش بعـد  .هو أبو طالب عبد اجلبار ،كان يعرف مبتنيب األندلس،له شعر يف أوصاف شىت ،وله أرجوزة أوردها يف تاريخ األندلس - 2
ابن بسـام  :انظر. .هـ516هـ  وحيدد الزركلي وفاته سنة 537خلمسمائة بدليل ذكره لعلي بن يوسف بن تاشفني،الذي تويف سنة ا

 ، 371:2. املغـرب  . ابن سعيد  ، 210:2. خريدة القصر وجريدة العصر . العماد األصفهاين  ، 944 - 916: 2/1. الذخرية 
  .  48:4. األعالم . الزركلي 

   941: 1/2.الذخرية . سام ابن ب - 3
  5:2. احللة السرياء . ابن األبار  - 4
  27: 2/1.الذخرية . ابن بسام  - 5
  76.البيان املغرب. ابن عذارى -7  . 30:2. احللة السرياء . ابن األبار  - 6
 ،147.األندلسـية اخلالفة الدولة العامرية و سـقوط  .عنان،حممد عبد اهللا   ، 402:1. موسوعة تاريخ األندلس . مؤنس،حسني  - 8

  . 14. الشعر األندلسي يف عصر الطوائف . برييس،هنري  ، 170:2،171. املسلمون يف األندلس . دوزي 
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وأساء لكل طائفة،يقول ابن اخلطيب مشريا  ، ون املهدي قد فرق اجلماعةـذا يك  

  ) :1( إىل هذا احلدث يف أرجوزته
  يكن من بعده  ائتالف  فلـم    ثـم حمـا اخلالفة اخلالف    
  وأصبح الدين بـه   يف جهد    فغلب األمر املسمى املهدي    
وكأن حممدا املهدي مل يستقرئ التاريخ لريى دور الرببر بقيادة طـارق بـن زيـاد      
بنحو سبعة آالف جندي بربري ليس  ، الذي عرب مضيق جبل طارق إىل األندلس ، الرببري

،تلبية لنداء اجلهاد املقدس،وهذا ما تؤكده األبيات اليت قاهلا  ) 2( فيهم من العرب إالَّ القليل
  :) 4( عند الفتح )3( طارق بن زياد

  عسى أن يكون اهللا منا قد اشترى     ركبنا سفينا يف اـاز مقيـرا  
  إذا ما اشتهينـا الشيئ فيها تيسـرا    نفـوسا وأمـواال وأهال  جبنة  
  لنفس اهلدف كما سنرى مث تواىل عبور الرببر إىل األندلس  

  ـــــــــــــــ
  .  39. رقم احللل . ابن اخلطيب  - 1
  .  17. أخبار جمموعة . مؤلف جمهول  - 2
طارق بن زياد،بربري،من نفزة،زنايت،ويبدو أن أباه زياد قد أسلم أيام عقبة بن نافع،وحسن إسالمه،وخلفه ابنـه يف خدمـة والة    - 3

ويبدو أنه كان صغري السن حني أسند إليه موسى بن .جحا،وقائدا ممتازا،خملصا لإلسالم،متحمسا لنشرهوكان طارق عسكريا نا.املسلمني
هـ وعرب املضيق الذي مسـي  92وكان طارق يومئذ واليا على طنجة،وركب يف أربع سفن من صنعهم، سنة .نصري هذه املهمة الكربى

نة فتحها طارق هي اجلزيرة اخلضراء،مث سار ملالقاة ملـك النصـارى   وكانت أول مدي.بامسه فيما بعد،مضيق جبل طارق،وبكل اللغات
لظريف،بعد أن دعم مبدد يقدر خبمسة آالف جندي بربري،والتقى طارق جبيشه القليل مقارنة جبيش لظريف املقدر بنحو مائـة ألـف   

ون يف هذه املعركة الشـهرية،وقتل  جندي،يف مكان يعرف بوادي لكه،وهو يصب يف البحر غري بعيد عن رأس جبل طارق وانتصر املسلم
هـ بعد أن عز 93وواصل طارق فتوحاته،فسار حنو طليطلة،عاصمة ملك النصارى،مث عرب موسى سنة .فيها لظريف على أغلب األخبار

طلـب   مث تابعا الفتح متوغلني يف بالد النصـارى إىل أن .عليه أن ينسب الفتح لقائد غريه،وحسد طارقا على ذلك،ودار بينهما اختالف
ابن :انظر.  موسى من قبل اخلليفة األموي،ورحل إىل الشام وبصحبته طار الذي مل حيسن اخلليفة األموي معاملته،فانزوى ومات يف مخول

جـذوة  . احلميدي  ، 36ـ27،35ـ17. أخبار جمموعة . مؤلف جمهول   ، 36ـ30،33ـ29.تاريخ افتتاح األندلس . القوطة 
القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس،مقتبس من . اإلدريس  ، 128:2. رسائله . ابن حزم  ، 33ـ31. دلس املقتبس يف تاريخ علماء األن

. احلمريي  ، 34ـ32. املعجب . املراكشي  ، 16ـ4:2،5،9، 43:1. البيان املغرب . ابن عذارى  ، 263. كتاب نزهة املشتاق 
ابن  ، 329ـ323:5،328. وفيات األعيان . لكان ابن خ ، 35،223،382،396،511،530،605ـ34. الروض املعطار 

       . فجر األندلس . مؤنس،حسني   ، 290ـ161،229ـ159:1. نفح الطيب . املقري  ، 296ـ295: 3/1. التاريخ . خلدون 
سـقوط  التاريخ األندلسي من الفتح حـىت  . احلجي،عبد الرمحن علي  ، 24ـ17:1. موسوعة تاريخ األندلس . ولنفس املؤلف  ،68

. يف تاريخ املغرب واألندلس .  العبادي،أمحد خمتار ، 46ـ43:1. املسلمون يف األندلس . دوزي  ، 62،128ـ46،56. غرناطة 
56-75  .  

  . 265:1. نفح الطيب . املقري  - 4



-26-  
ونادى  ، فأصدر أمانا ، ويتخلص من الرببر ، وحاول املهدي أن يعيد اهلدوء للبالد  

، ) 1( ))أن يرجعوا إىل بالدهم فيصريون حراثني كما كـانوا (( همونصح ، الكف عنهم
ـ ويف الشمال أخذوا ينظ ، )2( لكنهم غادروا أرمالط وساروا إىل قلعة رباح هم مون  أنفس

  .كما سنرى بن احلكم بن سليمان ، )3( واإلطاحة بعرشه بقيادة سليمانته استعدادا ملقاوم
  :سليمـان املستعني باللـه  
الرببر طلب املهدي الذي سيفرقهم يف األرض ويضعفهم ويبعدون عـن   لقد رفض  
من بين أمية بعد هزميـة هشـام بـن     ، ويف الشمال كان قد فر من قبضة املهدي ، السلطة

وكان يومئـذ إمامـا    ، ابن أخيه سليمان بن احلكم بن عبد الرمحن الناصر ، سليمان وقتله
وذلك يف عقـب شـوال سـنة     ،) 4( باملستعني باهللا وتسمى ، فبايعوه خليفة هلم ، للرببر
واجته اخلليفة املستعني باهللا جبيشه حنو مدينـة سـامل يف أقصـى شـرق     ، ) 5( هـ399
على أن يكـون   ، وعرضوا على واضح الفىت أن يعمل صلحا بينهم واملهدي ،) 6(األندلس

لك بعدما أجنـده  لكن واضحا رفض ذ ، ويستقر بذلك وضع املسلمني ، سليمان ويلَّ عهده
من محل شـيئا مـن   : ((كتب إىل سائر الثغور أمرا جاء فيه، ) 7( املهدي مبدد من قرطبة

   ، وهذا يعرض جيش املستعني للموت جوعا.) 8())الطعام إىل حملَّة الرببر،فقد حلَّ ماله ودمه
  لـفأرس.)9( يقتـاتون حبشيش األرض ، مخـسة عـشر يوما ، ر احلال كذلكـواستم

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 82:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 1
  . 113. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 82:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 2
،هو ثاين من )هـ 407هـ ـ  354(هو سليمان بن احلكم بن سليمان بن عبد الرمحن الناصر،يكىن أبا أيوب،ويلقب باملستعني  - 3

هـ دارت بينه وبني املهدي يف الفترتني حروب شديدة 403هـ،والثانية سنة  400من األمويني بعد الفتنة  ويل األوىل سنة  توىل اخلالفة
حكم يف الفترتني ست سنني وعشرة أشـهر  .هـ  407انتهت بانتصاره وهو يتزعم الرببر،وقتل على يد احلموديني وهم من جنده سنة 

 .ابن بسام. 199ـ2197:2.ل ابن حزم رسائ. 48.ابن حزم طوق احلمامة :انظر ترمجته .شاعرا وكان من أهل العلم والفهم فصيحا .
 – 91:3. املصـدر نفسـه   . ابن عذارى  ، 49. جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس  .احلميدي  ، 48ـ35: 1/1. الذخرية 

،  114،119. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 90.املعجب . املراكشي  ، 156:1،157. ابن سعيد املغرب  ، 117 ، 95،113
  . 268:7.الكامل يف التاريخ.ابن األثري ، 431ـ428:1.املقري نفح الطيب ،  327ـ324: 4/1.التاريخ .ابن خلدون 

  .  82:3،83. املصدر نفسه .ابن عذارى  - 4
  . 113. أعمال األعالم .طيب ابن اخل،  90. املعجب . املراكشي  ، 83:3،84. املصدر نفسه .ابن عذارى  - 5
  .400:1. نفح الطيب . املقري  - 6
  .  86 - 85: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 7
  . 86:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 8
  .86:3. املصدر السابق . ابن عذارى  - 9
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قـومس   )1( املستعـني باهللا وزعماء الـرببر رسلـهم إىل شاجنه بـن غرسية ابن فرذلند

يطلبـون منـه    ) 4( ))ابن مامة النصـراين (( الذي يرد امسه عند ابن عذارى )3( قشتالة
وعند وصوهلم وجـدوا رسـل املهـدي    ) 5( مساملتهم ومساعدم على خصمهم املهدي

وطلبوا مـنه الصلح على أن يتنازلوا له  ، قدموا له اهلدايا ، شاجنه هذا ىوواضـح الفىت لد
وكأنَّ شاجنه بن غرسية قد حتقق له ماكان يأملـه بعـد   ) 6( ن الثغرعلى ما أحب من مدائ

 ، ويأت له الفرصة للقضاء علـى قـوم   ، ترقبه ما كان جيري من أحداث بني املسلمني
بـل  وقدم هلم املؤونة والعون العسـكري مقا  ، وزعماء الرببر باهللا وذلك مبؤازرة املستعني

   .)7( أحب،بينما رفض عرض املهدي وواضح الفىت عطائه من مدن الثغر عند انتصارهم ماإ
واشتبك اجليشـان   توجه املستعني باهللا وجيشه واملتحالفون حملاربة املهدي وواضح ،  

،ويف ذلك يقول ابـن  (9)وهزم جيش األخريين ، قرب مدينة سامل) 8( عند وادي شرنبة
  ) :11( من قصيدة ميدح ا املستعني باهللا )10( دراج القسطلي

  هد اجلبالَ الراسيات وئيـدها    واستودعوا جنيب شرنبةَ وقْعةً  
  ويشيد الشاعر خيصال بربر صنهاجة وزناتة،فهم العمود الفقري جليش املستعني باهللا،  

  ـــــــــــــــــــــــ
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  ) :1( يقول ، ، بالشجاعة والبأس ضد أعدائه مع األمانة والوفاء خلليفتهم ويتحلون ،

  وزناتة أطنابـها وعمـودها    يف قُبة امللك الذي صنهاجةٌ  
  ا ودرااوسعاا ورا ومحاتـها وأُسـودها    عـاوبنا  
 وسار املستعني باهللا وجيشه وحلفاؤه النصارى بقيادة شاجنه بن غرسية صوب قرطبة،  

يف جبل  ،) 2( هـ400ربيع األول سنة  13وقعت املعركة يف  ، وبعد وصوهلم بثالثة أيام
كما قتل  ، جيش املهدي وقتل الكثري من ، انتهـت زمية املهدي وواضح ،) 3( قـنتيش

 ،)4( ))من كل طـبقة أخذت وقعـة قنتـيش  : ((يقـول ابن بسام ، أخالط مـن الناس
  :) 5( بقوله ، وأشار ابن دراج يف قصيدته السابقة إىل كثرة القتلى

  )6(أمم بغاةٌ اليكت عديـدها  وشعاب قنتيشٍ وقد حشرت هلم  
  نا وأجاد الغواة صعيدهابطْ    تركوا ا ظهر الصعيد وقد غدا  
 ، هذا وأجربت هزمية قنتيش املهدي على استخدام احليلـة،فأظهر هشـاما املؤيـد     

وحاول بذلك أن يستميل الرببر،ألم كانوا  ، وأجلسه حـيث يـراه الناس يف شرفة القصر
 إذ متسـك الرببـر   ، لكن ذلك مل يغنه شيئا ،) 7( يكثرون من الترحم عليه واملطالبة بدمه

يقول ابن  ، وسخروا من ابن ذكوان،رسول املهدي إليهم ، خبليفتهم وإمامهم املستعني باهللا
واليـوم   ، ميوت هشام باألمس وتصلي عليه أنت وغريك ، سبحان اهللا يا قاضي: ((عذارى

عندئذ اضطر املهدي إىل الفرار  ، )8( ))وجعلوا يتضاحكون منه ، يعيش وترجع اخلالفة إليه
ملتحقا بالفىت واضح الذي كان قد سبقه  ، هـ400 أول مجادى األوىل سنة إىل طليطلة يف

  ) .9(إليها إثر هزمية قنتيش
  ــــــــــــــ
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  :املستعـني باهللا يدخـل قـرطبة  
وأنفذ  ، وبايعه أهلها هـ ،400ربيع األول سنة  17 باهللا قرطبة يف دخل املستعني  

وانتقـل مـع جيشـه إىل مدينـة     ) 1(الكتب إىل سائر أحناء األندلس خيربهم فتحه قرطبة
ووعده ثانية بأن يتنازل لـه عـن القـالع     ، وودع حليفه شاجنه بن غرسية ،) 2(الزهراء

  ) .3( روة من ب أمالك األندلسينيوجنده الذي مجع ث ، واحلصون حني تصبح ملكه
رحل إىل طليطلة يف مجادى اآلخرة  ، وملـا استقـرت دعـائم ملك املستعني باهللا  

ولكنه مل ينجح يف مهمته لتمسك أهل الثغـر   ، يدعو أهلها لالستجابة له ، هـ400سنة 
أن أخالهـا  بعـد   ، فتجاوز املستعني طليطلة إىل مدينة سامل ، بطاعة املهدي وواضح الفىت

لكن  ،) 4( فلىب املستعني طلبه ، واضح له،وأومهه بأنه يعترف به خليفة طاملا تركه يف منصبه
رميوند بوريـل  ) 6( مكنه من االتفاق مع حاكم برشلونة ،) 5( جلوء واضح إىل طرطوشة

فدخلـها   ، الثالث وأخيه أرمقند على أن يساعداه حربيا نظري ختليه هلم عن مدينـة سـامل  
وفـرضوا على واضـح شـروطا قاسـية     ،) 7( رى وحولوا مسجدها إىل كـنيسةالنصا
مائة دينـار  )امللك(وجيـرى القومس ، أن يلتزم لكل رجل منهم دينارين يف كـل يوم:منها

وعلى ما حـازوه مـن عسـكر    ، وتوفري هلم الطعام والشراب وغـري ذلك ، يف كل يوم
  .)8( حالل ال حيوز أحد بينهم وبينهم وأن نساء الرببر ودماءهم وأمواهلم،  الرببر

وساروا مجيعا  ، رحـل واضح مـع املتحالفني إىل طليـطلة،وانضـموا إىل املهدي  
بعد أن ختلى عنها أهل قرطبة لعجـزهم   ، والتقوا مع الرببر بقيادة املستعني باهللا ، إىل قرطبة
  ن ـخليفتهم املستعي وآثر الرببر أن يكون هلم شرف كسب املعركة من أجل ، )9(وجبنهم 
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 ،مث تقدموا ، )1(ونصحوه أالَّ يربح موضعه حىت ولو وطئته اخليل ، جعلوه يف املؤخرةالذي 

تبعا خلطـط   ،) 2( فتراجع الرببر هلم ليتمكنوا منهم ، فحمل عليهم النصارى محلة منكرة
قـدر   ، فلما رأى املستعني مقدمة اجليش تتقهقر أمام النصارى) 3( هجوم احلرب الشرقية

على حني كر الرببر على العدو  ، وكشف بذلك املؤخرة ، م هزموا فأطلق جلواده العنانأ
وقتل للرببـر   ، من بينهم امللك أرمقند ، )4( ا من وجوه النصارى عددا كبرياوقتلو ، بشدة

ولكن الرببر ملا رأوا املسـتعني غـادر    ،) 5( ثالمثائة من رجالتهم،ومل يقتل هلم فارس واحد
 ، احنازوا إىل الزهراء واخرجوا نساءهم وأوالدهـم وأمـواهلم  ) 6( وفر إىل شاطبة ، مكانه
وبذلك كسب املتـحالفون املــعركة يف عقبـة   .) 7( راءـزيرة اخلضوا إىل اجلـواجته
شـوال سـنة    14يف ) 9( على مسافة غري بعيدة من قرطبة ، أو دار البـقر )8( البـقر
  :)11(ويف ذلك يقول ابن اخلطيب يف أرجوزته) 10(هـ 400

  فجدلت أبطاهلم يف عقَبه    وبعد ذا أوقع فيهم وقعه  
وأشـار إىل قـوات    ، اضـطر أن يتجنب ذكر املوقــعة وأمـا ابن دراج فإنه   

 ، فقد سقط قائدها أرمقند قتـيال  ، ورغم عددها وعدا ، النصارى يف املعركة مع املهدي
  :)12( يقول

  أشيـاعـها واهللا عنـك  بعيـدها    وكتائب اإلفرنج إذ كادت يف  
  فاضت على األرض الفضاء مدودها    بسوابح يف جلِّ حبرِ سوابــغٍ  
  اللـزحف مث إىل اجلحيم  حشوده    شلْو ألرمنقودها حشدت  به  
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  :املهـدي يصبح خليفة من جـديد  
وكان هشام املؤيد أول  ، ل املهـدي قـرطبة وأخـذت له البيعة للمرة الثانيةدخ  

وخرجت مجيع جيوشه مع  . ر الرببرمث أقسم أالَّ يستقر حىت ينتهي من أم، ) 1( ن بايعـهم
كان مع ابن عبد  (( ورد يف البيان املغرب ،) 2(هـ 400ذي القعدة سنة  6يف  ، رىالنصا

فتوجه م  ، وكانوا يف تسعة آالف ، اجلبار يومئذ حنوا من ثالثني ألف فارس دون النصارى
  .) 4( بينما النسبة بني الرببر وأعدائهم تقدر بواحد مقابل أحد عشر ،) 3(  ))اتباع الرببر

بـالقرب مـن    )5( هـدي والنصارى مـع الـرببر عنـد وادي آروه التـقى امل  
والقـى املهـدي    ، واقتتلوا قتـاال شـديدا   ، هـ400ذي القعدة سنة  6، يف ) 6(رندة

 ) 7( )) وبلَوا من الرببر قتال املستميت الذي ال يطمـع يف احليـاة   (( والنصارى عناء كبريا
وقتل عدد كـبري مـن    ، وهزم املهدي ، قبة البقرويف املعركة ثأر الرببر هلزميتهم يف موقعة ع

م يف الـوادي خلـق  ـوغـرق منه ، ة آالف مـن النصارىـوأكثر من ثالث ، وادهـق
  :) 9( بقوله ، ويشري ابن دراج إىل انتصار الرببر يف هذه املعركة ،) 8(  كثري

  ورِيت بعزِ املسلمني زنودها    ودنوا هلا يف آر حتت صوارم  
 ، يروى عن بعض ضربات الفرسان من الرببر يف هذه املعركـة  ، التفاخر ومن باب  

كان مـن عجائـب    : ((وتذكر الرواية أمساء أصحاا ، حىت أصبحت مثال بني الناس آنئذ
ما مسـع مبثلـها يف    ، إىل اليوم ثالث ضربات ، يوم آره املتحدث عنه يف اآلفاق ، الضراب
واليت وضـعتها   ، ضة اليت محلت إىل مدينة برشلونةلبي ، مضاء سيوف وقوة سواعد ، الدهر

وضربة حباسة بن ماكسن الصنهاجي فارسـا   ، اعتبارا ومعذرة ، اإلفرجنة يف الكنيسة هناك
  وضربة  ، ثقيلة فهتكت الزرد وقدته،وقدت جنب البسه فجدلتهبدرع حصينة  ، آخر منهم
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وحلييت الفرس  ، فـرس علـج منهم ففصلت حديديت اللجام خيطم لول بن متايت الدمري

فصارت هذه الضـربات   ، وخر الفرس لفيه ، ورمت خبطمه وما تكنفه من احلديد ، مجيعا
  .) 1( )) أعجوبة عند الناس

ا والسـيم  ، وأكثروا يف القتل من عامة الناس ، عـاد املنهزمون إىل قرطبة غاضبني  
 ، وكل من أراد أن ينتقم من شخص صاح فيه هذا بربري ، كل من يشبه الرببر على حنو ما

وحـدث أن أخـذ   .) 2( وقتلوا األطفال وشقوا بطون احلوامل ، فيقتلونه دون أن يسألوه
وعرف أبـوها اجلنــدي   ، مجيلـة حسنـة رجـل من الباديـة ، جندي نصراين ابنة
ال تتكلم يف : فرد عليه قائال ، إا ليست بربرية: وقال ، فشكاه إىل واضح ، الذي أخـذها
مضى الرجـل باكيـا إىل    ، وعلى هذا عاهدناهم ، فما إىل ردها من سبيل ، شيء من هذا

  .) 3( فأخذها منه مث قتله ، مقابل ردها إليه ، وبذل له أربعمائة دينار ذهيب ، اجلندي
حمـتجني   ، فرفضوا طلبـه  ، جانبهوطلب املهدي من النصارى معاودة القتال إىل   

ـ 400ذي القعدة سـنة   23مث رحلوا إىل بالدهم يف  ، باخلسائر اليت حلقت م  .)4( هـ
يقـول ابـن    ، ورغم مجيع املساوئ اليت ارتكبها النصارى فقد حزن أهل قرطبة لرحيلـهم 

ما ، حىت كان بعضهم يلقى بعضا فيعزيه ك كان ألهل قرطبة لفراقهم أكرب هم : ((عذارى
  .) 5( )) أسفا على رحيلهم من وصول الرببر إليهم ، يعزى من فقد أهله وماله

 قرطبة، حول واكتفى حبفر خندق ، يبا منهم ، أما املهدي فقد عدل عن قتال الرببر  
  .كما سنرى ، لكن القدر أراد أن يسقط بيد الصقالبة البيد الرببر ،) 6( وإقامة سور خلفه

ـ   ، ويزداد التفكك بني عناصره ، وء بالتدريجلقد كان وضع قرطبة يس    نوكـان م
 ، ، استغلوا الفرصة الساحنة لالنتقام من املهدي مظاهره أن الصقالبة وأغلبهم من املعارضني

فإنه فـاتح   ، ولقد كان قيامه مشؤوما على الدين والدنيا: (( ري ، بقولهاملق هالذي يصور
   رـوكث ، وانتثر السلك ، حىت تفرقت الدولة  ، ، وماحي معاملها يف األندلس أبواب الفتنة

  ــــــــــــــــــــــ
   . 158ورقة .نقال عن مفاخر الرببر ملؤلف جمهول ،  88. رب واجلهاد يف األندلس احلياة من حصورة . العبادي،أمحد خمتار  - 1
  97:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 2
  .97:3 .املصدر نفسه . ابن عذارى  - 3
  . 116. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 99:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 4
  99:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 5
  116. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 99:3. املصدر نفسه . ابن عذارى  - 6
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مث . )1( )) وأخذها شيئا فشيئا حىت حما اسم اإلسالم منـها  ، إليهاوتطاول العدو  ، الرؤساء

 8يف  ، فقاموا يتزعمهم واضح بقتله ، دعم الصقالبةَ التجار الذين أثقل عليهم بطلب األموال
توهم واضـح أن  .  )2( بعد أن أجلسوا هشاما املؤيد مرة ثانية ، هـ 400ذي القعدة سنة

م كنه وجدهل ، صاحب البيعة يف أعناقهم ، املستعني والرببر سوف يعترفون شام بن احلكم
 يرون مصلحتهم يف أن يؤيدوا املستعني ، ، داء يف قرطبةوعرف أن له أع على غري ما توقع،

 ، وأم سوف يسلمون املدينـة  ، وحددوا له يوما ةرسلوا إليه سرا أن يعود إىل قرطبوقد أ
 ، ولكن واضحا تفطن للمؤامرة وقضى على املتـآمرين  ، ووعدهم املستعني بتحقيق رغبتهم

  . )3(ني بعد أن واجه هجوما عنيفاوأخفق املستع
ولكن ملوك النصارى  ، جلأ واضح لدعم موقفه إىل كسب ود النصارى يف الشمال  

دون  ، وجدوا الفرصة ساحنة لالستيالء  على كل ما يرغبون بقليل من التهديـد والوعيـد  
ل هلم واضح وتناز ، وإالَّ سوف يساعدون املستعني والرببر ، حاجة إىل القيام حبمالت حربية

واختذ ملوك النصارى احلادث مـثال  . هـ400واألندلسيون على أكثر من مائيت حصن سنة 
ـ  ، فقد طلب ملك نصراين آخر ، حيتذى  ون فكـان لـه مـا   التنازل على عدد من احلص
وبذلك أضاعوا كل ما كسبته اخلالفة أيام احلكم املستنصر باهللا واملنصور بـن أيب  .)4(أراد

وعلى هذا النحو ازداد املستعني والرببر عزما على دخول  . )5( ر عبد امللكعامر وابنه املظف
 ، ، انعدمت فيها األقوات وتفشى الوباء )6(كثر مـن شهر ونصفأبعد حصارها  ، قرطبة

وذهبـت   ، ومات حنو مخسة آالف ردما وغرقا ، وهدمت السيول جوانب كثرية من قرطبة
يرسل كتائب من الفرسان  إىل القرى واألقـاليم   وكان واضح.) 7( أمتعة الناس وأمواهلم
 ، وهـو ينسب ذلـك  ألن الرببر كانوا مينعون دخول األغذية إىل قرطبة ينهبوا ويعودون،

  ، مواشيهموفنيت  ، خوفا على نفوسهم ، واجاأفرتح أهل األرياف إىل العاصمة ف إىل الرببر،
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 577:1. طيب نفح ال. املقري  -1 
  .100 - 99:3. البيان املغرب . ابن عذارى  -2 
  .  120. دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق احلمامة . الطاهر أمحد  مكي، -3 
  .  104 - 103:3 .البيان املغرب  . ابن عذارى  - 4
  .117. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  - 5
  . 121. ابه طوق احلمامة دراسات عن ابن حزم وكت. مكي،الطاهر أمحد  - 6
  . 105:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 7
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وأكلـوا    ، الـدم من مذابح البقر والغنمأكل الناس  ((بعد أن  ، ومات أكثرهم جوعا ا

ومع هــذه احملــن    ، فأكلـوه وكان قوم يف السجن فمات منهم رجل ، امليتة واجليف
 وال ترى إالَّ جماهرا ، واللواط غري مستور ، الزنا مباحا وأصبح ، ون اخلمر ظاهراكانوا يشرب
  .) 1( )) مبعصية

  ،وعلى رأسهم قائد الشرطة الصقليب ونسب اجلنود إىل واضح ما حلَّ م من نكبات  
ـ  ، فأخذ يغذي هذا السخط ضده ، عدوه الشخصي ،) 2( ابن أيب وداعة  ني أحـس وح
ن ابن أيب وداعـة أدرك أنه يدبر للهرب ولك ، رببرحاول مصاحلة ال ، واقفهواضح بضعف م
مث تعتزم بعد ذلك على مصاحلة  ، لقد أسرفت يف األموال : ((قائال له ، فاقتحم عليه قصره

 ، ومحل عليـه القــوم   ، هـ402ربيع األول سنة  15ه يف مث قتله بسيف. ) 3( )) الرببر
  ) .4( إىل جانب جثة املهدي ، فوألقوا جسده يف الرصي ، ه البلدوطافوا ب ، واحتزوا رأسه

كان فيها حكم ابن أيب وداعة  ، ومـر عام ونصف قبل دخول املستعني باهللا قرطبة  
ودفع بالفقـهاء درجات إىل الوراء،  ، يتميـز بقسوة متناهية ، حـاجب هشـام املـؤيد

على ذكـر  وقتلوا كل من أتى  ، فازداد األندلسيون كراهية للرببر، ) 5( ودعـا إىل اجلهاد
اللـهم  : قال يف اجلـامع  ، قتلـوا يف احلال رجـال من وجوه أهل العلم ، الصلح معـهم
  .) 6( ومثل ذلك كثري ، فقتل يف احلني ، إن اهللا أحب الصلح: وقال آخر ، أصلح علينا

مخسة  ،إذ تقدم هـ402حادث وقع يف ذي احلجة سنة  ، وقد عجل باضطراب النار  
وهو ال يعبأ بـالقرطبيني   ، قرب قرطبة ، رأسهم حباسة بن ماكسنعلى  ، من مجاعة الرببر
طعن حباسـة   ، وبعد اقتتال شديد ، مع سبعني فارسا ، فهجموا عليه ، لشجاعته وبسالته
حلمـه   ادواو ، وقطعوه قطعا ، قتلوه بوحشية ، فلما عرفوه ، وأسر ، وسقط على فرسه

قاتلوا أهل قرطبة قتاال  ، زاوي بن زيريوعمه  ، وه حبوس بن ماكسنا مسع أخومل.فأكلوه
  . )7(فارس مل يفلت منهم ، حىت قيل عن اجلند الذين خرجوا إىل الرببر ، مل يسمع مبثله قط

  ـــــــــــــــــــــــــ
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ودخل املستعني بـاهللا يف اليـوم    ، هـ ازم أهل قرطبة 403شوال سنة  26ويف   

فاعتذر له هشام على أنه  ، ووخبه على نقضه العهد ، وأحضر هشاما املؤيد ، املوايل القصـر
إنه قضي عليـه عند دخـول املسـتعني  : فقيل ، واختلف يف أمـره . مغلوب على أمـره

كمـا  .وإن كان اسم هشام سوف يظهر فيما بعد، ) 1( إنـه فر بني يديه: وقيل ، القصر
  سنرى

لقني له مت،  جاء القرطبيون إليه ، وبعـد أن حلَّ املستعني باهللا جبيشه مدينة الزهراء  
  :) 2( نشد متمثال،  ومسلمني عليه

  من هذا؟ وقد عرفوين:يقولون  إذا ما رأوين طالعا من ثنِية  
  يب ساعة  قتـلوين ولو ظفروا  أهال وسهـال:يقولون يل  
ـ ـنظ، أخذ  ب األمر للمستعني باهللاـوملا استت    ، ومة املضـطربة ـم شؤون احلك
وقصر نفوذ احلكومـة علـى    ، رت إىل مجيع النواحيـوضى كانت قد سـن الفـولك
فكـان منـهم    (( دولةـربر املناصب اهلامة يف الـوتوىل الب ،) 3( ة وما جاورهاـقرطب

فكافأهم بأن قسـم   ، ني باهللا إىل اخلالفةـألم رفعوا املستع ،) 4( )) رـاحلاجب والوزي
 )5(فأعطى صـنهاجة إلـبرية    ، دوة على زعماء قبائلهمـس والعـم األندلـبعض أقالي

  ) .8(ملغراوة ) 7( ن ماكسن وذريته، وأعطى جوف البالدـب) 6( وسـُحبت بيد ـفبقي
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  113:3. ر السابق املصد. ابن عذارى  - 1
  . 12:2. احللة السرياء . ابن األبار  - 2
  .  157. الدوالة العامرية وسقوط اخلالفة األندلسية . عنان،حممد عبداهللا  - 3
  . 114:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 4
ميال،وهي من قواعد األندلس اجلليلة،واألمصار مدينة باألندلس،فهى بني القبلة والشرق من قرطبة،وبني إلبرية وغرناطة ستة أ:إلبرية - 5

  .  29 - 28. الروض املعطار . احلمريي :انظر.النبيلة،خربت يف الفتنة وانفصل أهلها إىل مدينة غرناطة،فهي قاعدة كورها
لفتنة احنازوا حبـوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي ،يكىن أبا مسعود،دخل مع عمه زاوي بن زيري األندلس ،ويف عهد ا - 6

إىل غرناطة،مث آثر زاوي العودة إىل إفريقيا،فأقام ابن أخيه حبوس ملكا عظيما،وكان داهية شجاعا،وحامى رعيته ممن جاوره من سـائر  
األمري عبد ،  459: 1/1. الذخرية  .ابن بسام :انظر. هـ  429هـ أو إىل 428الربابرة املنتشرين حوله،ودامت رياسته إىل وفاته سنة 

، 229.  ابن اخلطيب أعمال األعـالم  ، 112،143،190: 3. البيان املغرب  .ابن عذارى  ، 29 – 19،25.  كتاب التبيان. هللا
  .477،486: 1 . اطة لنفس املؤلفحواإل
  .  27،611. الروض املعطار . احلمريي :انظر. احناء يف الشمال إىل عمل إشبيلية :جوف البالد - 7
مجهرة أنساب .ابن حزم :انظر. مغراو بن يصلَنت،وجدهم األكرب هو زانا بن حيي،وهم أشقاء بين يفرن،وبين واسني وهم أبناء :مغراوة - 8

  . 159:1. القبائل األمازيغية . بوزياين،الدراجي ،  498. العرب 
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 وبين يفرن )4(لبين برزال )3(وأعطى جيان، )2(ملنذر بن حيي التجييب  )1(وأعطى سرقسطة 

  .)10( وغري ذلك من احلصون،  )9(وأزداجة  )8(لبين دمر )7( ومورور) 6( وشذونة ،)5(
  ـــــــــــــــــــ

يف شرق األندلس،وهي املدينة البيضاء،ألن أسوارها من حجر الرخام األبيض،وهي أطيب البلدان بقعة وأكثرها مثرة لكثرة :سرقسطة - 1
هــ  502من أيدي املسلمني،صلحا،بعد أن حاصروها تسـعة أشـهر وذلـك سـنة     أخذ النصارى سرقسطة .الفواكه يف بساتينهم

  . 278 ) .من كتاب نزهة املشتاق.(القارة اإلفريقية و جزيرة األتدلس.اإلدريسي،  317. الروض املعطار .احلمريي:انظر
ابن أيب عامر،وتناهى أمره يف الفتنة كان منذر بن حيي التجييب،صاحب سرقسطة،رجال من عرض اجلند،وترقى إىل القيادة آخر دولة  - 2

وكان كرميا وهـب لقصـاده مـاال    .وقد ساعد املستعني يف الغدر شام موىل نعمته،كما قتل ضيفه حممد بن املستعني.إىل نيل اإلمارة
عمه،يقال له عظيما،فوفدوا عليه وعمرت بذلك حضرته،فحسنت أيامه وهتف املداح بذكره،إىل أن لقي حتفه على يد رجل مارد من بين 

ـ     ، عبد اهللا بن حكيم،وكان مقدما يف قواده ـ 430نة وذلـك يف آخـر ذي احلجـة س : 1/1ة الـذخري .ابـن بسـام  :انظـر . هـ
أعمال .ابن اخلطيب ،  435:2.املغرب .ابن سعيد ،  180ـ175:3.البيان املغرب . ابن عذارى ،  190ـ64،65،180ـ61

  . 201ـ196.األعالم 
وتقع جيان علىسـفح جبـل عـال    .ينها وبني بياسة عشرون ميال،وهي كثرية اخلصب،رخيصة األسعارمدينة باألندلس ب:جيان - 3

الروض .احلمريي :انظر.يذكر البلدان ويسكن جيان،وهلا أقاليم كثرية وقرى عامرة،وتغىن ا الشعراء:ومن أمثال العامة.جدا،وهي حصينة
  . 295. )نزهة املشتاق (من .األتدلس القارة اإلفريقية و جزيرة.اإلدريسي ، 184ـ183.املعطار 

بنوا برزال فخذ من زناتة،وكانوا يسكنون أرض ملسيلة،ودخلت قبيلة بين برزال يف طاعة ابن محدون دون صعوبة،وقد عرب كثري منهم  - 4
أمية فقويت شـوكتهم  إىل األندلس بعد أن طلب جعفر بن محدون من اخلليفة احلكم اإلذن هلم،وقد دخل كثري منهم يف خدمة خلفاء بين 

فكـونوا إمارة مهمة عقب الفتنة كانت أهـم مـدا قرمونة،وتشتت مجعهم واحنسر نفوذهم عقب مقتـل زعمـهم حممد ابن عبـد  
 ، 268 - 267 :2 . البيان املغـرب  .ابن عذارى : انظر.اهللا الـربزايل،يف ـايـة احلـرب اليت خاضـوها ضد املعتضـد بن عباد

  . 44.مفاخر الرببر . مؤلف جمهول،  324: 4/7. التاريخ.ابن خلدون ،  498 . رةاجلمه.ابن حزم
وهم أبناء يفرن بن يصلنت،وجدهم األكربهو شانا بن حيي،وإخوام مغراوة وواسني،وبالدهم قـرب مدينـة تلمسـان    :بنوا يفرن - 5

ابـن  ،  498. اجلمهـرة  .ابـن حـزم    :انظر. رة اليفرينواستوىل بنو عباد على ملكهم بعد غدرهم ألمريهم أيب نور بن أيب ق.باجلزائر
،  45.مفاخر الرببر . مؤلف جمهول،  324: 4/7.التاريخ.ابن خلدون ،  371 - 98:3،113،243،370.البيان املغرب.عذارى

  .159 - 156:1.  القبائل األمازيغية.بوزياين،الدراجي
ومن كور شذونة،شريش .ة جليلة القدر،جامعة خلريات الرب والبحرنباألندلس،وهي كورة متصلة بكورة مورور،وهي كور:شذونة - 6

  . 339. الروض املعطار . احلمريي :انظر .وفيها كانت اهلزمية على لذريق حني افتتحت األندلس على يد طارق بن زياد،كما تقدم
كورة شذونة،وهي من قرطبة القبلة  باألندلس،وهي متصلة بأحواز قرمونة من جزيرة األندلس،وهي يف الغرب واجلوف من:مورور - 7

  .  564. الروض املعطار . احلمريي  :انظر .والغرب 
بنوا دمر من بربر تونس ومن بطون زناتة،وهم خوارج إباضية،وفد جدهم أبو تزيري إىل األندلس أيام النصور بن أيب عامر،ويف أثناء  - 8

هـ ،خلفه ولده نوح بن أيب تزيري و حكم حوايل ثالثني 403و بعد وفاته سنة .ه الفتنة استقر أبو تزيري يف مورور و بسط عليها سلطان
هـ مث خلفه ابنه مناد بن حممد بن نوح الذي 445هـ إىل أن غدر به املعتضد بن عباد سنة 433سنة مث خلفه ولده حممد بن نوح سنة 

. انظر ابن عـذارى .هـ468و تويف مناد هذا سنة ،هـ 458يلقب بعماد الدولة إىل أن سقطت دولتهم الصغرية يف يد بين عباد سنة 
 ،بوزيـاين ،  152.دول الطوائف.عنان،حممد عبد اهللا ،  70،119،238.أعمال األعالم. خلطيبابن ا، 168،295.البيان املغرب 

  .171: 1.القبائل األمازيغية.الدراجي
. ابن اخلطيب. 495.مجهرة أنساب العرب .ابن حزم :انظر. أزداجة بن برنس بن مادغيس بن بر وهي قبيلة بربرية حلت باألندلس - 9

  . 119 ، 66 .أعمال األعالم 
  . 119،121. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  ، 114ـ113:3. البيان املغرب . ابن عذارى  - 10
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يسـميان   ، وكان من مجلة جنده رجالن من ولد احلسن بن علي بـن أيب طالـب    
بين محود بن ميمون بن أمحد بن عبيد اهللا بن عمر بن إدريس بـن  ا) 2(ا وعلي) 1( القاسم

، فقودمها املستعني على  رضي اهللا عنه ، عبد اهللا بن احلسن بن احلسن بن علي بن أيب طالب
وولَّـى القاسـم    ، وهو األصغر منهما، ) 4(وطنجة ) 3(، مث ولَّى أحدمها سبتة  املغاربة

  ) .5( اجلزيرة اخلضراء

دخل  ، تقدمي ابين محود اإلدريسي ، اخلرب عبد اهللا الربزايل من رؤساء الربابرة وملا بلغ  
بلغين أنك وليت بين محود العلـويني علـى    ، يا أمري املؤمنني : ((وقال له ، على املستعني

  تأيت إىل خشاش تردهم  :نعم قال : أليس العلويون طالبني قال:، قال له  نعم: ، قال املغرب
  ــــــــــــــــــ

هو القاسم بن محود العلوي،ويلقب باملأمون،ويكىن بأيب حممد ،عمره سبعون سنة ويل اخلالفة مرتني ؛األوىل بعد قتل أخيـه علي   - 1
هـ بعد 414وفر إىل إشبيلية تاركا ابن أخيه حيي الذي يرى أن اخلالفة أخذت منه خلالفة قرطبة ،مث تقلدها ثانية سنة .ابن محود الناصر 

و بطرد القاسم من قرطبة إىل إشبيلية من قبـل  .ء األحوال و خوف حيي املعتلي باهللا على نفسه من جنده الرببر و السود و القرطبيني سو
أهل قرطبة ،توصد األبواب أمامه من قبل بين عباد يتجه إىل شريش ،و يعتقل من قبل ابن أخيه حيي املعتلي ،و يسجن يف مالقة  مدة ثالثة 

،  23.جذوة املقتبس .احلميدي  :انظر ترمجته .دام حكمه يف املرتني أربع سنوات و ثالثة و عشرين .هـ427ىل أن قتل سنة عشر عاما إ
،  124،133: 3البيان املغرب .ابن عذارى ،  481: 1.الذخرية .ابن بسام،  201: 2رسائله .ابن حزم ،  28.بغية امللتمس .الضيب 

: 1.نفح الطيب.املقري  ، 313: 4/7التاريخ.ابن خلدون ،  124: 1.املغرب .ابن سعيد ،  130،133.أعمال األعالم . ابن اخلطيب
 .)من كتاب نظـم الـدر و العقيـان   (تاريخ دولة األدارسة .، أبو عبد اهللا  التنسي،  286: 7.الكامل يف التاريخ .ابن األثري ،  431

  . 195: 2.املسلمون يف األندلس.دوزي،  55،59
بن محود العلوي،أبو احلسن الناصر لدين اهللا،حاكم سبتة من قبل املستعني باهللا،مث أخذ خيطط ليتوىل حكم األندلس،فاعتمد هو علي  - 2

وزعم علي هذا أن هشاما املؤيد أرسل له بكتاب يوصيه فيه بوالية .على أخيه القاسم حاكم اجلزيرة اخلضراء،وخريان العامري حاكم املرية
هــ،  407حمرم سنة  22واستطاع علي بن محود أن جيمع األنصار،وتوىل اخلالفة،بعد قضائه على املستعني يف .هعهده،وإذا قتل يثأر ل

ودان حكمه سنة واحدة وتسعة أشـهر وتسـعة   .وله من الولد حيي وإدريس هـ ،408ذي القعدة سنة  2وقتله صقالبته يف احلمام يف 
. احلميـدي . 43ـ38،41ـ37: 1/1. الذخرية.ابن بسام . 199:2.رسائله. زمابن ح: انظر.وتوىل اخلالفة بعده أخوه القاسم.أيام

ـ 114:3،116،119.البيان املغـرب  .ابن عذارى . 53ـ50،52.جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس  املراكشـي  . 124ـ
ابن . 129ـ128.مال األعالم أع.ابن اخلطيب . 285ـ284:7.الكامل  . ابن األثري . 7:2.احللة السرياء .ابن األبار . 98املعجب .

ـ 55) .قيـان من كتاب نظـم الـدر والع  (تاريخ دولة األدارسة ،.التنسي . 328: 4/1.التاريخ . خلدون نفـح  .املقـري  . 59ـ
  . 431:1.الطيب

ف ا مدينة على شاطئ البحر املتوسط،يف مشال املغرب األقصى ،وهي تقابل اجلزيرة اخلضراء ،وهي عبارة عن شبه جزيرة يطي:سبتة -3
من ( القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس . اإلدريسي . 78 . صورة األرض .ابن حوقل :انظر. البحر من مجيع جهاا إال من جهة املغرب 

  . 303.الروض املعطار.احلمريي ،  247 . )كتاب نزهة املشتاق
من مضيق جبل طارق وال يفصلهما عن األنـدلس   مدينة باملغرب األقصى ،قدمية على ساحل البحر ،تقع عند الطرف الشرقي:طنجة -4

من كتـاب نزهـة   (القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس.اإلدريسي،  79 . صورة األرض . ابن حوقل :انظر. سوى مثانية عشر كيلو مترا
  . 395. الروض املعطار .احلمريي  ، 249.  )املشتاق

  . 114: 3.  البيان املغرب.  ابن عذارى - 5
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  ) .1)) ( نفذ األمر يف ذلك:قال  ثعابني

وذا بدأ احلموديون يتجهون إىل حكم األندلس و خباصة أم من النسب الشريف   
  .) 2( و ينتمون من حيث اخلؤولة إىل الرببر ،فتعصب معهم الكثري-كما تقدم–

وهذا ما شجع علي بن محود يطمح إىل اخلالفة يف األندلس ، إىل جانـب تعصـب     
–كما سنرى -جند خصوم املستعني باهللا ، منهم خريان العامري ، صاحب املرية الرببر له ،

راسله  و قد دعا له يف األقاليم اليت سيطر عليها ، كان من مؤيدي اخلليفة هشام املؤيد باهللا ،
  علي بن محود بزعمه أن هشاما احملاصر يف قرطبة من قبل املستعني باهللا أرسل له كتابا يوصيه 

ذلك أن هشام ملا رأى ما آلت إليه األمور يف دولتـه   ((و إذا قتل يثأر له  عهده ،فيه بوالية 
قد منح علي بن محود والية عهده و أوصى إليه باخلالفة من بعده و أرسل إليه ذلك بسـبتة  

 ) .3( ))سرا و واله طلب دمه و استكتمه السر حىت حيني األوان لذلك
لذي وىل احلموديني املغرب إال أنه أخذ خيشى و بالرغم من أن املستعني الظافر هو ا  

و الفقيه ابن يربوع كبريها مبهمة  طموح علي بن محود ، فكلف قاضي سبتة حممد بن عيسى
وملا عزم اخلروج من طاعـة  . ) 4( هـ 404فقتلهما علي بن محود سنة  ، مراقبة حتركاته

  .) 5( ة اخلضراءاملستعني الظافر خاطب أخاه القاسم فهرب من قرطبة إىل اجلزير
و بإشاعة دعوة علي بن محود باألندلس أيدها املعارضون للخليفة املستعني الظـافر   

و كتب إليه كذلك خــريان العامري يدعوه . ) 6( و على رأسهم عامر بن فتوح الفائقي
  .إىل األندلس لتويل األمر فيها إلنقاذها من احلالة املتردية اليت وصلت إليها 

لي بن محود قوة العامريني و كذلك شرعية احلكم ألم من مؤيـدي  ذا كسب ع  
  اخلليفة هشام املؤيد باهللا و هو اخلليفة الشرعي يف نظرهم ، فعرب املضيق من سبتة إىل  اجلزيرة 

  ـــــــــــــــــ
  .114: 3 .املصدر السابق  .ابن عذارى  - 1
  .328: 4/7 . التاريخ . ابن خلدون - 2
  . 121.أعمال األعالم.ابن اخلطيب ،  114: 3. البيان املغرب  .ى ابن عذار - 3
  . 121.ابن اخلطيب املصدر نفسه،  115: 3. املصدرنفسه .  ابن عذارى - 4
  .115: 3. املصدر نفسه .  ابن عذارى - 5
  . 24 .لتمس بغية امل. الضيب: انظر . هو عامر بن فتوح الفائقي موىل فائق ، موىل احلكم املستنصر باهللا  - 6
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فسلمه عامر بن فتوح املدينـة ومتلكهـا   ) 2(،وسار إىل مالقة ) 1(هـ 405اخلضراء سنة 

و أتاه  ((فانضم إليه مجاعة من الناس ،) 3())  ما و صل إال لنصرة هشام (( محود علي بن
خوتـه و بنـو عمـه    إالعامري و زاوي بن زيري و حبوس بن ماكسن بن زيري و  خريان

  .) 4( ))فعظم شأنه و قوي أمره و حارب م سليمان نالصنهاجيو
 ، وذا نشبت معركة شديدة انتهت بانتصار علي بن محود وهزمية سليمان الظـافر 

  ،  أن جيد هشاما املؤيد باهللا حيا فلم جيده(( ودخـل علي بن محـود قرطبة ، وطمع 
  ) .5( ))و ذكر أنه قتل و عرض عليه قربه فأخرجه مث دفنه 

  ال يقتل الزلطان  (( :ذلك أحضر سليمان الظافر و ضرب عنقه، قائال بالرببرية  وإثر
، مث قتل أخاه أمام أبيهما احلكم الذي قيل إن علي بن محـود قـال   ) 6( ))إال الزلطـان 

  ما قتلناه وال هو إال حي يـرزق   !ال و اهللا: فقال  ! يا شيخ هكذا قتلتم هشاما(( : لـه
  .) 8( هـ407و كان ذلك يف احملرم سنة  ،) 7( ))تله فعند ذلك عجل علي بق

هكذا زالت دولة بين أمية من األندلس بعد أن عاشت منذ دخول عبـد الـرمحن     
أاها اخلصوم احلموديـون   )9( سنة الداخل حىت مقتل سليمان الظافر مائتني ومثان وستني 

  .لألمويني و جلس على عرش اخلليفة علي بن محود 
  :الناصر لدين اهللا علي بن محود  
مبقتل سليمان الظافر بويع علي بن محود يف اليوم الثاين بعد أن أدرك بثـأر هشـام     

  ) .10(املؤيد و مل يتخلف أحد عن بيعته و تسمى بالناصر لدين اهللا 
  ــــــــــــــــــ

  .116: 3.البيان املغرب . ابن عذارى  -1 
  .517.الروض املعطار .احلمريي : انظر .تقع بني اجلزيرة اخلضراء و املرية مالقة مدينة باألندلس على شاطئ البحر  - 2
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  120: 3. املصدر نفسه . ابن عذارى -4 
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ابن . 117.البيان املغرب. ابن عذارى.41: 1/1. الذخرية . ابن بسام .25.بغية امللتمس. الضيب .20.اجلذوة . حلميدي  - 8

  .121.املصدر نفسه. اخلطيب
  .115: 3.املصدر نفسه. ابن عذارى  -9 

  . 199: 2. رسائله . حزم  ابن،  97 : 1/1 . الذخرية. ابن بسام  -10 
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إذ رفع احلجـاب ، و جلـس    ، استهل علي بن محود حكمه بوضع حد للفوضى  

للمظامل بنفسه ، وأقام احلدود ال حياشي فيها أحدا ، فانتشر العدل و أمنت السبل ، و رخى 
  . )1(وعاش الناس أحسن معاشرة قريبا من سنة  السعر ،
ضرب عنق أحد الربابرة على محل عنب قال أخذته  (( :ومـن األمثلـة على ذلك  

  ) .2( ))، فأمـر به فقتل و طيف برأسه بسائر البلد  كما يأخذ الناس
، فعـادوا   بفضل هذه السياسة السمحاء أمن أهل قرطبة على أنفسهم و أمـالكهم  

 .)3(إىل مباشـرة أعماهلم و هم ينعمـون باألمـن يشجعـهم على ذلك عـدل اخلليفة 
و كان مـن معاونيه يف احلكم مجاعة من أولياء اخلالفة السابقني مثل أيب احلزم بن جهـور 

  ) .4(و أمحد بن برد و غريهم 
و على رأسهم خريان العامري الذي  على أن خيبـة الفتيان العامريني كانت كبرية ،

) 5))(جيده  أن جيد هشام املؤيد حيا ،فلم (( كان يأمل عند دخول قرطبة مع علي الناصر ،
 فغـادر قرطبـة و سـار إىل شـرق األنـدلس حيـث       خشي سطوة علـي الناصـر ،  
و أعاد الدعوة لألمويني يف شخص مرشح جديـد  .) 6( العــــامريون و أنصارهم 

  ) .7( هو عبد الرمحن بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر:منـهم 
و بايعه مع الفــتيان العامريني  فاستدعاه خريان وكان قد فر من قرطبة إىل جيان ،

يب صاحب سرقسطة و معه بو انضـم إليهم املنذر بن حيي التجي .) 8( و لقبـوه باملرتضى
  .) 9( قوة مـن املرتـزقـة

  ـــــــــــــــــ
  .129. م أعمال األعال .ابن اخلطيب  ، 122: 3. البيان املغرب .  ابن عذارى ، 59 .تاريج الدولة األندلسية .التنسي -1 
  . 121: 3 . البيان املغرب. ابن عذارى  - 2
  . 229. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  - 3
  122: 3.البيان املغرب .ابن عذارى  - 4
  . 130. أعمال األعالم . ابن اخلطيب ،  41: 1/1.الذخرية . ابن بسام  - 5
  .122:  3 .البيان املغرب . ابن عذارى  - 6
  ن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر هو عبد الرمحن ب - 7

    : 2.رسائله . ابن حزم،  122: 3.البيان املغرب . ابن عذارى  ، 27.بغية امللتمس . الضيب .  22.جذوة املقتبس . احلميدي  -8 
  . 483: 1.نفح الطيب .املقري ،  132-130.أعمال األعالم .ابن اخلطيب ،  199

  . 122 – 121: 3.  املغربالبيان .  ابن عذارى - 9
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يريـد  ) 1(و ملا أحس املرتضى بقوة من نفسه أعلن الثورة بقواته وسار إىل غرناطة 

  . كما سنرى، االستيالء عليها
و بعدها  استمرت العالقات احلسنة بني أهل قرطبة و علي الناصر مدة مثانية أشهر ،

  .) 2( و أنس منهم الكراهية لدولته ى ،بظهور املرتض أحس من الناس امليل إىل بين مروان ،
و مهما يكن من أمر فقد مال علي الناصر سـريعا إىل الـرببر و آثرهم و أغضـى  

على أهل قرطبة ضروبا من التنكيل و املغارم ،و انتزاع ((  وراح يصب، ) 3(على مساوئهم 
متهم ،  و هدم دورهم و قبض أيدي احلكــام عن إنصـافهم و أغرم عا السالح منهم ،

و إبـادة   و عزم على إخــالء قرطبـة ،   .) 4)) (وتوصل إىل أعيام بقوم من شرارهم 
فاضطر أهل قرطبة إىل لزوم بيـوم يف النـهار ،   ) 5( فال يعود للمروانيني سلطان، سكاا

و إذا دنـا   حىت خلت األسواق من الناس ، وانطمروا يف بطون األرض ، وقلما خيرجون ،
  ) .6(ن بيوم يف جنح الظالم لبعض حاجام املساء خرجوا م

ومن الشخصيات اليت تعرضت . هذا ما جناه أهل قرطبة بعد رفضهم لسياسة العدل   
  .) 7( أبو احلزم بن جهور و أمحد بن برد و غريمها المتحان علي الناصر و اضطهاده ،

إىل اهللا تعـاىل  أظلمت الدنيا على أهل قرطبة جلأوا  و ملا اشتدت وطأة علي الناصر ،  
و كان علي استخلصهم لنفسه و أمنـهم علـى    ، فسلط عليه بعض صقالبة بين مروان ((

  ) .8( ))و هم ثالثة فقتلوه من غري مواطأة أحد فدخل معهم احلمام ليلة ، ، مهجته
  ـــــــــــــــــ

 . 130 .ابن اخلطيب أعمال األعالم  -1 
  . 99: 1/1.الذخرية . ابن بسام -2 
  .  99: 1/1 . الذخرية. ابن بسام  -3 
  . 123: 3. ابن عذارى البيان املغرب  ، 99: 1/1 . الذخرية . ابن بسام -4 
  99: 1/1.املصدر نفسه. ابن بسام  -5 
  . 123: 3 . البيان املغرب . ابن عذارى.  100: 1/1.املصدر نفسه.  ابن بسام - 6

  . 100: 1/1.  املصدر نفسه. ابن بسام  -7 
،  101-100: 1/1.الذخرية ابن بسام ،  59-58 . )من كتاب نظم الدر والعقيان (تاريخ دولة األدارسة.التنسي ،أبو عبد اهللا - 8

بغيـة   . الضـيب ،  483: 1. نفح الطيب  .املقري ،  139.أعمال األعالم .ابن اخلطيب ،  122: 3 .البيان املغرب  . ذارىـابن ع
  . 22 . امللتمس 
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والـدم يسـيل    فوجدنه قتـيال ،  دخلن عليه ، تطال نساؤه لبثه يف احلمام ،وملا اس

  .)2(.و ابتهل الناس شكرا هللا  وطار خرب مقتل علي الناصر يف اآلفاق ، ، )1(منه
  : القاسم بن محـود

) 4(و كان واليا عليها  ،) 3(أخاه القاسم من إشبيلية  استدعى أنصاره من زناتة ،
  .) 5( وايل املغرب-كما سنرى-ليدون ويل عهده حيي بن ع

بويع القاسم بن محود باخلالفة بعد مقتــل أخيه علي النـاصر بستة أيـام يف ذي    
  .) 6( و يلقب باملأمون هـ ، 408القعدة سنة 

و كان أول عمل قام به هو حماكمة الذين اغتالوا أخاه الناصر ، بعدما تأكد من عدم   
ة الذين فتكوا بأخيه جرميتهم و نفوا عن مجيـع النـاس   و أقر الثالث (( و جود أي تواطؤ ،

  .) 7( ))املواطأة و التدليس فقتلهم القاسم لوقته 
كما –استهل القاسم املأمون حكمه بأن عدل عن سياسة الشدة اليت انتهجها أخوه   

و أســقط   و أحسن إىل الناس و نـادى باألمـان ،   إىل سياسة اللني و املساملة ،–تقدم 
و أقر القاضي و احلكام و اخلدمة يف مراكزهم و أسند  كان أخوه قد طالبهم به ،عنـهم ما 

مستبشرين ) 9( وبذلك تنسم الناس روح الرفق واطمأنت م الديار) .8(للسودان أعماهلم 
  . بالعهد اجلديد

اصطدم بتمرد عبد الرمحن املرتضى يف شـرق   و بعد سنة من حكم القاسم املأمون ،  
 .للخالفة  على غرناطة املساندة،)10(ف جبيش من األندلسيني و النصارى األندلس،فقد زح

  ـــــــــــــــــــ
  .129.ابن خطيب أعمال األعالم،  101:  1/1.ابن بسام الذخرية  - 1
  .122: 3ابن عذارى البيان املغرب ،  101: 1/1.املصدر نفسه. ابن بسام  - 2

  .129.أعمال األعالم .ابن اخلطيب ،  101: 1/1 .بسام املصدر نفسه ابن،  122: 3.ابن عذارى املصدر نفسه -3 
  .59. )من كتاب نظم الدر و العقيان(.تاريخ دولة األدارسة .التنسى أبو عبد اهللا -4 
  . 59.) من كتاب نظم الدر والعقيان(تاريخ دولة األدارسة .أبو عبد اهللا التنسي ، - 5
ابـن  ،  130.أعمـال األعـــالم  . بطيـاخلابن ،  130: 3.البيان املغرب. ن عذارىاب،  480: 1/1.الذخرية.ابن بسام  - 6
  .331:  7/4.ابن خلدون ،  200: 2.رسائله.حزم
  . 481: 1/1 . ابن بسام املصدر نفسه،  130: 3. املصدر نفسه . ابن عذارى -7 
  .130: 3ابن عذارى البيان املغرب،  481: 1/1.  املصدر نفسه. ابن بسام  - 8

  .481: 1/1.املصدر نفسه  . ابن بسام -9 
  . 125: 3 . املصدر نفسه .ابن عذارى ،  453: 1/1.املصدر نفسه .ابن بسام  -10 
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  و رغم أن القوتني غري متكافئتني فقد) 1(و على رأسها زاوي بن زيري الصنهاجي  األموية ،

 ، اخلرية األلـف من خـرية اجة دوناجتمع بصنه (( ، انتصر الرببر و هم األقل عددا وعدة
وقد وصـف  ) 3(و قتل املرتضى ) 2( ))كان الطوائف الباغية يف حنو من أربعة ألف فارس و
األندلس مصيبة  فحل ذه الوقعة على مجاعة من ((يقول  ، حيان هزمية األندلسيني باملصيبة ابن

ـ  و مل جيتمع هلم على الرببر مجع بعد ، سوداء أنست ما قبلها ، روا باإلدبـار ،و بـاءوا   و أق
  .) 4( ))بالصغار
سر القاسم املأمون و هنأه الشعراء ـذا   و فرار حلفائه ، مبقتل عبد الرمحن املرتضى ،  

  :)6(يقول فيه، ) 5(االنتصار منهم الرعيين األعمى 
  و أصبح ملك اهللا يف ابن رسوله  لك  اخلري خريانٌ  مضى  لسبيلـه  
  على ابن حبيب  اهللا  بعد خليله  ع الورىو فُرق مجع الكفر و اجتم  

لكن هذا االنتصار الذي أحرز عليه الرببر مل يؤد إىل استقرار احلكم بقرطبة طويال،إذ 
   )8( و ذلك بقيام حيي ، )7(  وديةسرعان ما فسح اال لصراع داخلي بني أبناء األسرة احلم

  ـــــــــــــــــ
 . 130.  أعمال األعالم .ابن اخلطيب  -1 
  . 243 . دوله األدارسة.إمساعيل العريب ، . 131 .املصدر نفسه  .بن اخلطيب ، ا 22 . مذكراته .األمري عبد اهللا  - 2
  . 131 .املصدر نفسه . ابن اخلطيب ،  126: 3. ابن عذارى البيان املغرب  . 455 . الذخرية .ابن بسام  - 3
  .127: 23.يان املغربابن عذارى الب.485: 1/1.ابن بسام الذخرية - 4

يقول احلميـدي  .وهو شاعر ضرير.هو أبو عبد اهللا حممد بن سليمان الرعيين،يعرف بابن احلناط ،ألن أباه كان يبيع احلنطة بقرطبة -5 
بغيـة  .57.جـذوة املقتـبس  . ))كان ابن احلناط متقدما يف األدب والبالغة والشعر ،وشعره كثري جمموع مدح امللـوك ((:والضيب فيه

حاذقا بالطب و الفلسفة ،مـاهرا يف  ...كان من أوسع الناس علما بعلوم اجلاهلية و اإلسالم  ((:و ذكره ابن حيان بقوله .77.لتمسامل
هـ كما حددها صـاحب   430تويف باجلزيرة اخلضراء قريبا من .  438: 1/1.  ابن بسام الذخرية  . ))العربية و اآلداب اإلسالمية 
فإما  ، 438: 1/1و ابن بسام يف الذخـــرية  ،123: 1أما ابن سعيد يف املغرب . الصفحات نفسها  اجلذوة و صاحب البغية يف

-428 (هـ يف كنف األمري حممد بن القاسم بن محود صاحب اجلزيرة اخلضراء يف عهد ملـوك الطوائـف    437قد حددا وفاته سنة 
440(   

  . 124: 1.  يف حلى املغرب املغرب.ابن سعيد ،  452: 1/1.الذخرية. ابن بسام  - 6
  . 131 . أعمال األعالم. ابن اخلطيب  -7 
هـ  و 412سنة ملا بويع باخلالفة و لقب باملعتلي باهللا يف املرة األوىل سنة  42هو حيي بن علي بن محود ،يكىن بأيب زكريا ،عمره  - 8

        قرطبة مدة ثالثة أشهر و اثـنني و عشـرين يومـا يف سـنة      دام حكمه يف هذه املرة سنةو ستة أشهر و نصف و يف املرة الثانية بقي يف
و كان من الولد احلسن .هـ 427و ذا قطعت دعوته عن قرطبة و استقر بقرمونة حاكما إىل أن قتل من قبل بين عباد سنة . هـ416

ابـن   ، 30.لضيب بغيــة امللتمسا، 25-24. جذوة املقتبس . احلميدي ، 202: 2رسائله  .ابن حزم :انظر ترمجته يف .و إدريس 
 - 132،136. ابن اخلطيب أعمال األعـالم ،  145-131،144: 3. البيان املغرب . ابن عذارى،  316: 1/1 . بسام الذخرية

دولة األدارسة .العريب ،إمساعيل،  416:  1. موسوعة تاريخ األندلس .حسني  مؤنس ،،  104-102 . املعجب.  املراكشي ، 137
253-266 .  
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وايل مـالقة ،ابين علي الناصر، و كانا يظهـران الـوالء    )1( ة و أخيه إدريسـوايل سبت
جهـز  و. )3(استخلف أخـاه إدريس على سبتة القة ومث عرب حيـي إىل مـ )2( لعمهما

 ، )4( ر لهو زحف به على قرطبة ، وهو واثق من مؤازرة الربب حيي جيشا قويا من أنصاره ،
مون العاقبة فآثر االنسحاب على احلرب،و غادر قرطبة إىل إشبيلية يف ربيع وخشي القاسم املأ

وضبط الرببر قصر قرطبة إىل أن  ، )5(يف مخسة فرسان من خواصه  ، هـ412اآلخر سنة 
  .حلق به ابن أخيه حيي كما سنرى 

  :حيي بن علي الناصر
هـل األندلس دخل حيي بن علي الناصر قرطبة و تلقى فيها البيــعة من الرببر وأ

  . )6(، و تلقب باملعتلي هللا هـ412يف مستهل مجادى األوىل سنة 
جيانب العصبــية ،و يــؤثر العــدل و جيزل العطاء  كان حيي املعتلي باهللا ،

و كــان من وزرائـه ،   ، )7(اس ، أو مدحه بشعــره فأحبــه النـملن و فد عليه 
   ، ان يعيــش  أيـامه  األخريةالذي كـ )8( وانو ابن ذكـ و العباس أمحد بن برد ،أب

  ـــــــــــــــــ
كان إدريسنب علي بن محود  واليا على مالقة ،مث حل مكان أخيه بسـبتة،وبعد مقتل هــذا األخـري املعتلي باهللا ،عـرب إدريس  - 1

هــ   431 وبقي فيها إىل أن تويف سنة  باهللا ، هـ،وتلقب باملتأيد 427إىل األندلس،وتقلد اخلالفة مباقة قاعدة اململكة احلمودية سنة 
أعمال ابن اخلطيب ،  191،192: 3 . البيان املغرب .ابن عذارى ،  37 . بغية امللتمس . الضيب،  30.جذوة املقتبس. احلميدي:انظر.

.  )كتاب نظم الدر والعقيان من(    دولة األدارسة . أبو عبد اهللا  ، التنسي،  330: 4 - 7. التاريخ .ابن خلدون ،  140. األعالم
  . 263 . دولة األدارسة . إمساعيل ، العريب،  61

  .131: 3.ابن عذارى البيان املغرب - 2
  . 486: 1.املقري نفح الطيب ،  131.أعمال األعالم . ب ابن اخلطي - 3

. التنسي، أبو عبـد اهللا  ، 486: 1.ه املصدر نفس.املقري ، 131: 3.ابن عذارى البيان املغرب،  481: 1/1.ابن بسام الذخرية -4 
  . 59. ) من كـتاب نظم الدر و العقيان(،  تاريخ دولة األدارسة

  . 486: 1. املقري املصدر نفسه،  482: 1/1.ابن بسام الذخرية ،  131: 3.ابن عذارى البيان املغرب  -5 
  .  331: 7/4التاريخ  .بن خلدون ا،  482: 1/1ابن بسام الذخرية ،  131: 3.ابن عذارى البيان املغرب  -6 
  . 132 . أعمال األعالم . ابن اخلطيب،  132: 3.املصدر نفسه .ابن عذارى  - 7
و قـد  .هو أمحد بن عبد اهللا بن ذكوان ،قال اجلماعة على أيام املنصور بن أيب عامر و ابنيه عبد امللك املظفر و عبد الرمحن شنجول  - 8

 . الضيب،  84 .تاريخ قضاة األندلس  .النباهي  :هـ انظر ترمجته  413الواحد و العشرين من رجب سنة ظل جليل القدر إىل و فاته يف 
  .  46: 3 . البيان املغرب . ابن عذارى،  215: 1 . املغرب . ابن سعيد،  186 .بغية امللتمس 
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  )1(ومن كتابه أمحد بن برد 

ستقر بإشبيلية،وبايعه فيها القاضـي  قد ا ، أما القاسم بن محود فقد كان أثناء ذلك
و قد تصاحل مـع عمـه    )2(وتلقب باملستعلي –كما سنرى –حممد ابن إمساعيل بن عباد 

خليفتان تصاحلا و هو أمر مل يسمع بأذل منـه و ال أدل   (( :القاسم فقال يف ذلك ابن حزم
  .)3())  على إدبار األمور حيي بن علي بن محود بقرطبة و القاسم بن محود بإشبيلية

،ذلك أن الرببر أعلنوا خلعـة حيي املعتلي يف أن هذا الوضع الشاذ مل يدم طويالعلى 
يف نفس الليلة دخل و.،فغادر قرطبة إىل مالقة )4(هـ413الثاين عشر من ذي القعدة سنة 

  )5(القاسي املستعلي قرطبة تلبية لدعوة الرببر و جددت له البيعة و تسمى بأمري املؤمنني 
نه و بـني أهـل قرطبـة بتسـلط     سبعة أشهر من خالفة القاسم ساءت العالقات بيو بعد 
حاصروه يف القصر فاضطر إىل مغــادرته و )7()) خبلعه كلمة إمجاع  ((فقاموا )6(الرببر

  .)8(هـ 414و ذلك يف آخر مجادى الثانية سنة 
تتجدد  يومو بعد خروج القاسم حاصر قرطبة ،مدة مخسني يوما،و املعارك فيها كل   

،و حينها غادر القاسم العاصمة إىل إشبيلية ،فسد أهلها أبواب املدينة إىل أن هزمه أهل قرطبة
  .، كما سنرى )10(مؤسس دولتهمالقاضي حممد بن إمساعيل بن عباد يف وجهه و عميدهم

  ـــــــــــــــــ
و البالغة والشعر ،رئيسا مقــــدما يف الدولـة   كان ذا حظ وافر من األدب . أبو حفص الوزير ،جد أمحد بن حممد الكاتب  - 1

 :انظر ترمجتـه  .هـ 418سنة مات .العامرية و بعدها ؛ فهو كاتب الرسائل عند علي بن محود ،و أخيه القاسم و ابن أخيه حيي املعتلي 
ابن ،  103: 1/1 .لذخرية ا.ابن بسام ،  38 .الصلة  .ابن بشكوال ،  172.بغية امللتمس  .الضيب ،  119.جذوة املقتبس  احلميدي
 .123،132،137: 3 . البيان املغرب . عذارى

  132:  3.  البيان املغرب . ابن عذارى -2 
  .133-132: 3.  املصدر نفسه . ابن عذارى -3 
  .133: 3 . املصدر نفسه . ابن عذارى - 4

  . 133. أعمال األعالم . ابن اخلطيب،  133: 3 . املصدر نفسه . ابن عذارى -5 
  .134: 3ابن عذارى املصدر السابق  -6 
  .133. ابن اخلطيب أعمال األعالم - 7

  .485: 1/1.ابن بسام الذخربة . 134: 3ابن عذارى البيان املغرب  -8 
   .134: 3 . البيان املغرب . ابن عذارى - 9

،  133 . أعمـال األعالم . يببن اخلطـ، ا 485: 1/1ابن بسـام الذخـرية ،  135: 3. املصـدر نفسه . ابن عذارى -10 
  . 488: 1 . نفح الطيب . املقري
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و حاصره فيها ابن أخيه حيي  ، )1(اجته القاسم بن محود و استقر يف مدينة شريش 

  مث دخل املدينـة و اعتقل عمه ،و سجـنه يف مالقة  إىل أن مات  فيه خنقا  ، املعتلي باهللا
  .أمجعوا على رد اخلالفة لألمويني و أما أهل قرطبة فقد  )2( هـ431سنة

  :عودة اخلالفة لألمويني  
بعد خروج علي بن محود من قرطبة ردت اخلالفة لبين أمية ،فكان عبد الرمحن بـن  

و هم  و بايعه وزراء و مشايخ األندلس ، لنفسه ، اعد دق ، )3(هشام بن عبد اجلبار الناصر 
  .)5(هـ   416يف رمضان سنةو لقب باملستظهر باهللا  ، )4( راض و مكره بني

استهل اخلليفة املستظهر باهللا حكمه باالعتقال و سجن عدد من الوزراء السـابقني ،    
و مـا زاد  ،  )6(مث أطلق ابن عمران أحد املعتقلني بعد أن غري رأيه فيه ، و أغرمهم األموال

  .)7(األمر سوءا عندما استقبل و فدا من الرببر و أنزهلم يف القصر 
هذا ا الربابرة و طردناهم عن قرطبة وحنن الذين قهرن (( :ون و قالوا ـالقرطبي ارـفث  

و هجموا على القصر و قتلوا  ، )8( ))و متكينهم من نواصينا  الرجل يسعى يف ردهم إلينا ،
  ،  )9(ام ـر باهللا يف أَتون احلمـفاختبأ املستظه من به من الرببر ،و وثبوا إىل جناح احلرمي ،

  ــــــــــــــــــ
 .احلمريي،  301شريش من كور شذونة من األندلس و هي على مقربة من البحر انظر اإلدريسي القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس  - 1

 .  340. الروض املعطاء 
،  100. املعجب .املراكشي .485/: 1/1.ابن بسام الذخرية .135: 3.ابن عذارى البيان املغرب .24.سـبغية امللتم.الضيب  -2 

  . 140. أعمال األعالم  . ابن اخلطيب
بويع باخلالفة يف الثالث .هـ  392ولد سنة.يكىن أبا املطرف –شقيق املهدي –هو عبد الرمحن بن هشام بن عبد اجلبار بن الناصر  - 3

ليه حممد بن عبـد الـرمحن   هـ و تلقب باملستظهر باهللا وكان شابا يف الثانية و العشرين من عمره مث قام ع414عشر من رمضان سنة 
هـ و مل يتجاوز سلطانه قرطبة  414املستكفي باهللا على طائفة من أرذال القوم فقتل املستظهر و ذلك لثالث بقني من ذي القعدة سنة 

جـذوة  .ميدي احل:انظر ترمجته .كان املستظهر باهللا يف غاية األدب و البالغة و الفهم و رقة النفس .يف سبعة و أربعني يوما اليت حكمها 
 ، 138-135: 3.ابن عذارى البيان املغرب ،  202-201: 2.رسائله .ابن حزم ،  21.بغية امللتمس .الضيب ،  26-25.املقتبس 
ابن اخلطيب أعمال ، 17-12: 2.احللة السرية.ابن األبار  ، 106- 105.املراكشي املعجب ،  59-48: 1/1 . الذخرية . ابن بسام
  . 205-200،203-199: 2.تاريخ مسلمي إسبانيا .دوزي ،  489-488: 1.نفح الطيب .املقري،  135-134.األعالم 

  .287: 7. الكامل يف التاريخ . ابن األثري،  134 . أعمال األعالم . ابن اخلطيب،  137: 3.البيان املغرب  . ابن عذارى - 4
  .138: 3 . املصدر نفسه . ابن عذارى - 5
 .53: 1/1. الذخرية  . ابن بسام،  138: 3 . سهاملصدر نف . ابن عذار - 6
  .135.أعمال األعالم . ابن اخلطيب،  53: 1/1.املصدر نفسه . ابن بسام،  138: 3 . املصدر نفسه . ابن عذارى - 7 
  .135.أعمال األعالم. ابن اخلطيب ،  53: 1/1.املصدر نفسه . ابن بسام،  138: 3 . املصدر نفسه . ابن عذارى - 8 

  .135.أعمال األعالم . ابن اخلطيب ، 138: 3.املصدر نفسه . ابن عذارى  ، 54: 1/1.املصدر نفسه . ابن بسام  - 9
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و جرى عليهن ما مل جير  ((حرميه، و سبوا أكثرهن ،و محلوهن إىل منازهلم عالنية انتهكوا و

ىل ابن عمه حممـد  مث عثر على املستظهر و محل إ،  ))على حرم السلطان يف مدة تلك الفتنة
و تلقب باملستكفي باهللا ،فأمر بقتـل   الذي بويع باخلالفة بعده ، ، )1(بن عبيداهللا الناصر ا

  .)2(هـ414املستظهر على الفور يف الثالث من ذي احلجة سنة 
و واصل قتل ابن عمه حممد بـن   افتتح اخلليفة املستكفي باهللا حكمه جبرمية شنعاء ،

وألقىالقبض على بعض وزراء املستظهر منهم علي بن أمحـد   ،)3( ـه415العراقي سنة 
  بن
  )7(،و منهم ابن شهيد )6(،و فر الكثري منهم إىل مالقة)5(و عبد الوهاب ابن عمه )4(حزم

  ــــــــــــــــــ
شهرية والدة ولـد سـنة   هو حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن عبد الرمحن الناصر و يكىن بأيب عبد الرمحن وهو والد األديبة ال -1 

دام حكمه سـتة  .هـ و تلقب باملستكفي باهللا 414هـ بويع باخلالفة يوم قتل ابن عمه املستظهر باهللا يف الثالث ذي القعدة سنة 366
 هـ و يف طريقه مات بالسم أو قتل طمعا يف املال و416عشر شهرا و أياما و فر يوم خلعه يف اخلامس و العشرين من ربيع األول سنة 

: 2ابن حزم رسائله ،  33.الضيب بغيــــة    امللتمس  .27-26.جذوة املقتبس. انظر ترمجته احلميدي .عمره اثنان و مخسون عاما
-107.املراكشي املعجـب   ، 143-140: 3البيان املغرب . عذارىابن ،  437-433: 1/1.ابن بسام الذخرية ،  102-103
  .437: 1املقري نفح الطيب ،  136-135.أعمال األعالم  . ابن اخلطيب،  108

  .139.البيان املغرب. ابن عذارى -2
  .142.البيان املغرب. ابن عذارى  -3 
هـ كان حافظا عاملا بعلوم احلديث و اللغة 384هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب الظاهري ولد بقرطبة سنة  -4 

طبقات .صاعد األندلسي.هـ انظر ترمجته  456تويف ابن حزم سنة.رسائل ابن حزم .مة طوق احلما.من تصانيفه مجهرة أنساب العرب 
 ابـن ،279.مطمـح األنفـس   .لفتح بن خاقـان  ا،415.بغية امللتمس .الضيب . 380. جذوة املقتبس،احلميــدي . 181.م األم
لرايــات لـنفس   ،ا354: 1.املغــــرب  .ابـن سـعيد   ،415.الصـلة  .ابن بشكــــوال  ،167: 1/1.الذخرية.بسام

النجوم .ابن ثغري ،299: 3شذرات الذهب .ابن العماد ،325: 3.وفيات األعيان .بن خلكان ا،93.املعجب .راكشي امل،69.املؤلف
  ه دراسات كثرية يف العصر احلديث و قد كتبت عن.و يف طوق احلمامة أخبار كثرية عنه .291: 1.نفح الطيب.املقري . 75: 5.الزاهرة 

لوهاب بن أمحد بن عبد الرمحن بن سعيد بن حزم ،أبو املغرية الوزير الكاتب من املتقدمني يف األدب و الشعر و البالغة تويف هو عبد ا - 5
رضـي تـاريخ علمـاء    ابـن الف ، 293.الضيب بغية امللتمس ،291.جذوة املقتبس .احلميدي .ته انظر ترمج.هـ 432أبو املغرية سنة 

،و الرايات لنفس 357: 1.املغرب .ابن سعيد ،202.األنفس  مطمح.ابن خاقان،132: 1/1.ة ابن بسان الذخري،284: 1.األندلس
  .616.: 1نفح الطيب .املقري ،380.ابن بشكوال الصلة ،70.ملؤلف ا

  .436: 1/1.الذخرية . ابن بسام - 6
ى بن شهيد بـن الوضـاح األندلسـي    هو أبو عامر أمحد بن عبد امللك بن أمحد بن عبد امللك بن عمر بن حممد بن شهيد بن عيس - 7

هـ يف عهد الدولة العامرية و شهد الفتنة ،و عاش وزيرا كاتبا شاعرا حيث استوزره املستظهر مث املعتد 382ولد ابن شهيد سنة .القرطيب
 حققه كل مـن  هـ ،له ديوان شعري مجعه و 426باهللا و بعدها أصيب مبرض الفاجل و ظل يعاين منه سبعة أشهر حىت وافته منيته سنة 

. بس جذوة املقت.انظر ترمجته احلميدي .شارل بال ، يعقوب زكي و حمي الدين ديب و له رسالة التوابع و الزوابع حتقيق بطرس البستاين 
 .وفايات األعيان .ن خلكان اب ، 191: 1/1رة ـالذخي .امـابن بس ،158.رب ـابن دحي املط ،191.الضيب بغية امللتمس ،133



 .ر ـيتيمة الده.الثعاليب ،78: 1. املغرب.ابن سعيد ،203.ب الكتاب إعتا.ابن األبار ،189.مطمح األنفس .ان ـخاقابن ،116: 1
  .621: 1.نفح الطيب .املقري ،  230: 3.شذرات الذهب .ابن العماد  ، 218: 1.معجم األدباء .احلموي ،386: 1
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مل جيلـس   ((كما وصف املستكفي بأنه،  )1(و يف أيامه امتد الدمار إىل الزهراء و الزاهرة 

  . )2( ))لإلمارة مدة الفتنة أنقص منه 
ففر من  مما تقدم نستخلص أن أهل قرطبة سئموا من حكم املستكفي و نادوا خبلعه ،  
و ذلـك يف   ، )3( ))يف زي غانية بني امرأتني مل مييز بينهما ملرانه على التخنـث   ((قرطبة 

بعـد حكـم دام    )4( هـ،فمات يف إقليش 416األول سنة اخلامس و العشرين من ربيع 
  .)5( ))سبعة عشر شهرا صعابا ناكدات ،سودا مشوهات مشؤومات ((

 قرر حيي احلمودي السري إليها ،  و قرطبة يف فوضى ال ضابط هلا ، و بعد أشهر ،  
 )6( هـ و بقي إىل اية السنة 416استجابة لطلب أهلها،و دخل القصر يف رمضان سنة 

هـ ،و ترك ا وزيره أمحد بن موسى  417مث غادر قرطبة إىل مالقة يف الثاين من حمرم سنة 
و أوعزا إىل أهـل قرطبـة    فهامجها زهري و خريان العامريان ، ، )7(ودوناس بن أيب روح 

و فر أمحد بن موسى و دونـاس   بالتخلص من الرببر ،ففتكوا م و هم زهاء ألف رجل ،
  .)8(هـ 417من ربيع األول سنة  وجنيا يف العشرين

على أيدي  )9(القة إىل أن قتل بقرمونةمبأما حيي احلمودي املعتلي باهللا فقد آثر البقاء   
  . )11(هـ 427يف حمرم من سنة  )10(بين عباد 

  ــــــــــــــــــ
  .136.أعمال األعالم . ابن اخلطيب  - 1
  .141: 3.البيان املغرب . ابن عذارى  - 2
  .136.أعمال األعالم . ابن اخلطيب ،  142 :3.املصدر نفسه . ابن عذارى ،  437: 1/1.الذخرية . بن بسام ا - 3
إلفريــقية و جزيـرة  القارة ا.اإلدريسي ،  51.الروض املعطار .احلمريي :نظر ا.إقليش مدينة متوسطة هلا أقاليم و مزارع عامرة  - 4

  .11: 2.ابن سعيد املغرب ،  287.األندلس 
  .437: 1/1.الذخرية  . ابن بسام - 5
  . 216: 2.املسلمون يف األندلس .دوزي،  136.أعمال األعالم  .ابن اخلطيب1،  143: 3البيان املغرب  . ابن عذارى - 6
  .136.املصدر نفسه  . ابن اخلطيب،  143: 3.املصدر نفسه . ابن عذارى - 7
  .137.املصدر نفسه  . ابن اخلطيب - 8
وكانت .مدينة باألندلس يف الشرق من إشبيلية ،ومعقل عظيم من جهة االرتفاع واملنعة ،وهي من حصون اإلسالم املشهورة قرمونة - 9

،  300.)من كتاب نزهة املشـتاق (القارة اإلفريقية وجزيرة  األندلس.اإلدريسي ،300.الروض املعطار.احلمريي :انظر.يف أيدي الرببر
  .دولة بين برزال يف قرمونة.د حسن،محدي عبد املنعمحمم.330: 4.معجم البلدان.احلموي

  .137.أعمال األعالم  . ابن اخلطيب - 10
  .90.النباهي املرقبة العليا ،  144.البيان املغرب  . ابن عذارى،  137،140.املصدر نفسه. ابن اخلطيب  - 11
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ـة هشـام بـن   واتفقوا على مبايع ، )1( اجتمع أهل قرطبة على رد األمر لبين أمية  
فبـايعوه  -كما تقـدم -أخي املرتضى القتيل )2( حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر

يف اخلامس والعشرين من ربيـع األول   ، يف مشال شرقي األندلس ، )3( وهو حبصن البونت
مث قـدم  ، )5(فخطب له بقرطبة وهو غائب عنها  ، )4(هـ،وتلقب باملعتد باهللا 418سنة

  .)6(هـ 420الثامن ذي احلجة سنة إليها يف 
، )7(مل يطل عهد اخلليفة املعتد باهللا بسبب سوء سرية وزيره احلكم بن سعيد القزاز   
فيتكـرم ـا إىل    خيلف الوزراء املتقدمني بقرطبة و يأخذ أمـوال التجـار ،   (( فقد كان

ان مائال لوزيره واخلليفة ك ، )8(  )) الــرببر وجيزل هلم العطاء فبغضه أهل قرطبة لذلك 
الذي  ، )10(دفع بالناقمني إىل االلتفاف حول أمية بن عبد الرمحن العراقي  )9(قائال بقوله 

 ،ة نصحوه بالتخلي عن فكرة اخلالفةرغم أن أهل قرطب ، )11(سولت له نفسه نيل اخلالفة 
  . )12( ))بايعوين اليوم و اقتلوين غدا((خوفا عليه من القتل ، فقال

  هـ تربص الناقمـون بالوزير القزاز ،و قتلوه و طـافوا422لقعدة سنة و يف ذي ا  
  ــــــــــــــــــ

  .137.املصدر نفسه.ابن اخلطيب  - 1
هـ ،وكان أسن من أخيه املرتضى بأربعة 364ولد سنة .هو هشام بن حممد بن عبد امللك بن عبد الرمحن الناصر،وهو أخو املرتضى  - 2

هـ ،حيث انتقل إىل قرطبة،ومل ينعم بـاحلكم إال   420وبقي يتنقل يف الثغور إىل سنة . وسنة أربع ومخسون سنةيويع باخلالفة . أعوام 
وخبلعه انقطعت الدعوة لبين أمية،وذكرهم جبميع أقطار .هـ  427يسريا وخلع،أخرج من القصر مع أسرته ،وفر إىل الردة فهلك ا سنة 

جـذوة  .احلميـدي :ترمجتـه  انظـر . غر وقرطبة أربع سنني وسبعة أشهر وسبعة عشر يومـا كانت مدة خالفته بالث. األندلس والعدوة
ابن ،109.املعجب.املراكشي،304،305: 1/1.الذخرية .ابن بسام،2:203.رسائله.ابن حزم ،34.بغية امللتمس.يبالض،27.املقتبس
  .138. أعمال األعالم.ابن اخلطيب،  145،148: 3.بيان املغربال .عذارى

القارة .اإلدريسي،115.طاراحلميدي الروض املع:انظر. معقل من املعاقل الرفيعة والشواهق املنيعة،وهي قرية من أعمال بلنسية:تالبون - 3
  395: 2.املغرب.ابن سعيد ،  277.)من كتاب نزهة املشتاق(.اإلفريقية وجزيرة األندلس

  .111.املعجب .املراكشي  ، 34.بغية امللتمس.الضيب ،  145: 3.البيان املغرب. ابن عذارى  - 4
  .138.أعمال األعالم . ابن اخلطيب،  145: 3.املصدر نفسه. ابن عذارى  - 5
  .34.بغية امللتمس.الضيب ،  138.صدر نفسه امل. ابن اخلطيب  - 6
  .290: 7.ابن األثري ،  138.أعمال األعالم. ابن اخلطيب ،  146،147: 3.البيان املغرب . ابن عذارى :انظر أخباره  - 7
  .146: 3.املصدر نفسه. ابن عذارى  - 8
  .147.املصدر نفسه. ابن عذارى  - 9

  .150: 3.البيان املغرب . انظر أخباره ابن عذارى .هو أمية بن عبد الرمحن بن العراقي ،من أحفاد الناصر ،و هو ابن عم هشام  - 10
  .150: 3.املصدر نفسه . ابن عذارى  - 11



  .151: 3.صدر نفسه امل. ابن عذارى  - 12
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  ،مث تقدم أمية و مجوعه حنو القصر ،و هشام مقيــم فيـه ،و بــوا بعض  )1(برأسه
الذي ترأس اجتماعـا   ، )3(،إىل أن اهم عن ذلك الشيخ أبو احلزم بن جهور)2(أجنحته

و اتفقوا على خلع اخلليفـة هشـام ،و إبطـال     حضره زعماء قرطبة من وزراء و شيوخ ،
  .)4(و إجالئهم مجيعا عن قرطبة  فة و نفي األمويني ،الاخلرسـم 

و أقام ا  )5(و نفيه فسار إىل الردة  هكذا انتهى القوم إىل خلع هشام املعتد باهللا ،
  .)6(هـ427حىت وفاته سنة 

 )7(الوزراءقد ترك القصر مكرها،وهو حيمل علىو أما أمية بن عبد الرمحن العراقي ف
و نودي يف األسواق و األرباض بأن ال يبقى أحـد   )8(اختفى فيه  وخرج عن البلد و قيل

كما  ، و توىل أمر قرطبة بعد ذلك أبو احلزم بن جهور ، )9(من بين أمية و ال يكنفهم أحد 
هكذا تعاقبت أحداث الفتنة الشنيعة ،وتأيت يف فترة قصرية على عمـران قرطبـة ،    .سنرى 

ثورة حممد املهدي ، و إلغاء  والعشرين اليت انقضت بنيويكفينا أن نذكر أن السنوات الثالثة 
اخللفاء ؛ ستة منـهم مـن بـين     هـ،قد شهدت حكم تسعة من422اخلالفة سنة  رسم
تل ـ،وثالثة من بين محود،وأن أكثر هؤالء تقلدوا مرتني أو أليام معدودة ،انتهوا إىل القأمية

  .أو النفي كما تقدم
  ـــــــــــــــــــ

 .138،150.املصدر نفسه . رى ابن عذا - 1
  .139.أعمال األعالم .  ابن اخلطيب،  150املصدر نفسه . ابن عذارى  - 2

كان من وزراء الدولة العامرية إىل أن انقرضـت ،بـايع   .هـ  364ولد سنة.هو جهور بن حممد بن جهور بن عبيد اهللا أبو احلزم  -3 
كان موصوفا بالدهاء و .هـ ،استقل أبو احلزم بقرطبة و ساسه أحسن سياسة  422ةهشاما املعتد باهللا مع أهل قرطبة ،و بعد خلعه سن

لفـتح بـن   ا، 34،260.بغية امللـتمس  .الضيب ، 28،188: جذوة املقتبس.احلميدي :انظر ترمجته .هـ 435تويف سنة .السياسة 
،  3:185.البيان املغرب .ابن عذارى  ،602: 1/2.الذخرية .ابن بسام ، 203: 2.رسائله .ابن حزم ،180.مطمح األنفس .خاقان

: 2.احللـة الســــرياء   .ابن األبار ،160،167.املطــرب .ابن دحية ،111.املعجب.املراكشي ،131.الصلة .ابن بشكوال 
شـذرات  .ابن العماد ،332،343: 7/4.التاريخ .بن خلدون ا،147.أعمال األعالم .ابن اخلطيب ،56: 1.ابن سعيد املغرب ،30

  .255 :3.الذهب 
  .139.املصدر نفسه. ابن اخلطيب ،  151.املصدر نفسه .  ابن عذارى  - 4
القـارة  .اإلدريسـي ،507.الروض املعطار.ريي احلم:انظر.مدينة الردة تقع يف ثغر األندلس الشرقي،وهي صغرية وهلا أسوار منيعة  - 5

  .278.)من كتاب نزهة املشتاق(اإلفريقية وجزيرة األندلس
  .110.املعجب.املراكشي ،204: 2.رسائله .ابن حزم  ،139.أعمال األعالم .ابن اخلطيب ،151: 3.البيان املغرب .ابن عذارى - 6
  .139.املصدر نفسه . ابن اخلطيب ،  152: 3.املصدر نفسه . ابن عذارى  - 7
  .150،187: 3. املصدر نفسه. ابن عذارى  - 8



  .159. املصدر نفسه. ابن اخلطيب ،  152. املصدر نفسه. ابن عذارى  - 9
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  بداية عهد الطوائف

الن أبو احلزم جهور على انتهاء رسم اخلالفة لعدم وجود من يستحقها من ـبعد إع
 )2(وجعل األمر شورى بني الوزراء واملشيخة ، أو ما أطلق عليه باجلـماعة  ، )1(بين أمية

  :)3(يقول أبو طالب عبد اجلبار يف أرجوزته 
  أن األمور عندهــم مضطربة       ـل قرطبة  ملا رأى أعالم أه

  استعملـت آراءهـا اجلمـاعة      وعدمـت شاكلة للطاعة
  املكـتىن باحلـزم والتـدبــر      فقدموا الشيخ من آل جهور   

ـ بانتهاء عصر الفتنة ، تاله ما اصطلح املؤرخون العرب عل  ، الطوائفى تسميته عص
وانتشـر ملـك اخلالفـة     ، ة األموية من األرضانقطعت الدول (( :ويف ذلك يقول املقري

باملغرب ، وقام الطوائف بعد انقراض اخلالئف ، وانتزى الرؤساء من الرببر والعرب واملوايل 
  .)4( )) ، وتغلب بعض على بعض واقتسموا خطتها ، باجلهات

يتضح من هذا القول أنه بعد سقوط اخلالفة األموية انقسمت األندلس إىل دويالت 
عمل كل حـزب   كل واحدة أمري وهذه الدويالت انضوت حتت لواء ثالثة أحزاب ،يرأس 

  .على بسط نفوذه على األندلس 
وسنرى توضـيح   -و ميثله أهل األندلس الذين استقروا فيها من قدمي:احلزب األول

وبنـو عبـاد    ، بنو جهور يف قرطبة :وكان من أهم زعمائهم-ذلك يف اجلانب االجتماعي
وبنو صمادح أو بنو جتيب  ة ،ـذاميون يف سرقسطـوبنو هود اجل ، يةـشبيلإاللخميون يف 

  . ةـيف املري
والسيما بنـو زيـري    فيمثله املغاربة احلديثو العهد باألندلس ، :أما احلزب الثاين 

الصنهاجيون الذين عربوا إليها يف أيام املنصور بن أيب عامر، وبنو محود األدارسـة الـذين   
  .نة ، وسنرى حكمهم يف عهد الطوائف حكموا يف عهد الفت

  ـــــــــــــــــ
  .147.أعمال األعالم. ابن اخلطيب  - 1
  .336: 7/4التاريخ .ابن خلدون،130.املصدر نفسه. ابن اخلطيب  - 2
  .210: 2.خريدة القصر .العماد اإلصفهاين  ،942: 1/2. الذخرية. ابن بسام  - 3
  .336: 7/4.التاريخ. ابن خلدون ،139.أعمال األعالم.اخلطيب  ابن،  413: 1.نفح الطيب.املقري  - 4
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وقـد  . فيمثله كبار الصقالبة الذين استقروا بشرق األندلس  :و أما احلزب الثالث 

كمـا  –شارك هؤالء الصقالبـة يف املؤامرات اليت شهدا قرطبــة وسائـر البــالد  
هذا احلزب دويالت صغرية متحالفـة    وبعد سقوط اخلالفة األموية  ، تشكلت من –تقدم

وكان يطلق عليها الدولة العامرية الصقلبية ، ألن أصحاا كانوا من مماليك املنصور بن أيب 
  .عامر وأبنائه 

  :الل قادا ـم هذه الدول ودورها من خـريف بأهـوميكن التع
  :دولـة بـين جـهور

هور ويف منتصف ذي احلجـة  سند أهل قرطبة أمرهم إىل شيخ اجلماعة أبو احلزم جأ
فأعطوا منه قوس السياسة باريها ،و ولوا من اجلماعة أمينها،فاخترع هلم  (( هـ ،422سنة 

و أجاز السياسة ،فانسل به  نوعا من التدبري محلهم عليه ،فاقترن صالحهم به ، ألول وقته ،
  .)1()) الستر على أهل قرطبة مدته 

و كانـت   ،برباعة ونباهة أثىن عليها املؤرخون قاد أبو احلزم حكومة قرطبة اجلديدة 
متوسطة  هذه احلكومة اليت قامت على أنقاذ اخلالفة األموية تبسط سلطاا على عدة مدن ،

  .)3(و أرجونة  )2(مثل جيان و بياسة  األندلس ،
فهو ينحدر من أسرة عريقـة توارثـت    و كان أبو احلزم جهور جديرا ذه الثقة ،

ذا مساه ابن اخلطيب شيخ و ،)4( إىل أن وقعت الفتنة العظمى ، ة و القيادةاحلجابة والوزار
و إمنا كون جملسـا   ، فهو مل يستبد بالسلطة استبداد غريه من ملوك الطوائف )5(اجلماعة 
   و كان ال يبت يف أمر إال بعد الس ،من شيوخ أهل قرطبة و انتخب أمينا هلذا  مـللحك

  ـــــــــــــــــ
ـ  ،186: 3.البيـان املغـرب    .ابـن عـذارى    ، 602 : 1/2.الذخرية .ابن بسام  ،30: 2.احللة السرياء  .بن األبار ا - 1 ن اب

  .343: 7/4.التاريخ .ابن خلدون ،  148 . أعمال األعالم.اخلطيب
انظـر  .ري املنحدر إىل قرطبـة  بياسة مدينة باألندلس بينها و بني جيان عشرين ميال ،و هي على كدية تراب مطلة على النهر الكب - 2

  .296. )من كتاب نزهة املشتاق (.القارة اإلفريقية و جزيرة األندلس .اإلدريسي ،  121.احلمريي الروض املعطار 
انظر احلمريي الـروض  .إليها ينسب حممد بن يوسف بن األمحر األرجوين من متأخري سالطني األندلس  أرجونة قلعة باألندلس ، -3 

  .57: 1.املغرب  .ابن سعيد ،  26.املعطار
  .30: 2. احللة السرياء . ابن األبار -4 
  .130. أعمال األعالم . ابن اخلطيب - 5
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ليس يل عطـاء و ال منـع ،هـو للجماعـة و أنـا      ((  :هؤالء الشيوخ ،بقولهمشـاورة 
  .)1())أمينهم

على و )2( ةو استمرت حكومة اجلماعة هذه ،تنشر األمن والطمأنينة لسنوات عديد  
رأسها أبو احلزم جهور الذي مل يتحول عن داره إىل قصر اخلالفة ،إىل أن جييء مـن يتفـق   

  .)3(الناس على إمارته 
هـ و كانت مدة حكمه أربـع عشـرة سـنة    435ور سنة ـتويف أبو احلزم جه  

فجرى  (( ، )5(فلما مات خلفه يف الرياسة ابنه أبو الوليد حممد بن جهور  )4( راـأشهو
  .)6( )) السياسة وحسن التدبري على سنن أبيه يف

قد أقر أبو الوليد بن جهور احلكام و ذوي املناصب على ما كـانوا عليـه أيـام    ل
  ء ا،و من وزر )8(ان القرطيب املؤرخ األندلسي الكبري ابن حيـ و كان من معاونيه .)7(أبيه

  ـــــــــــــــــ
  .603: 1/2.الذخرية  . ابن بسام ، 186: 3. البيان املغرب . ابن عذارى - 1
  .186: 3. البيان املغرب .ابن عذارى ،   31: 2. احللة السرياء .ابن األبار  - 2
  .111.ملعجب .املراكشي ،  30: 2.املصدر نفسه  .ابن األبار  - 3
  .112. املصدر نفسه . املراكشي،  604: 1/2.الذخرية  .ابن بسام  - 4
هـ ،درس يف قرطبة و تقلد الرياسة بعد أبيه 391ولد يف ذي القعدة سنة .هور بن حممد بن جهور الوزير هو أبو الوليد حممد بن ج-5

تويف معتقال .هـ 462إىل أن سقطت قرطبة يف يد املعتمـد بن عبـاد سنة  إىل أن مرض بالفاجل و لزم الفراش ،و أناب ابنه عبد امللك ،
 . ابـن سـعيد  ،  46.جذوة املقتبس .احلميدي،  604: 1/2. الذخرية .ابن بسام  :ظر ان.يف جزيرة شلطيش بعد أربعني يوما من نفيه

  . 57: 1.  املغرب
  .112 . املعجب.املراكشي  - 6
  .605: 1/2.الذخرية . ابن بسام  - 7
قرطبـة  هو حيان بن خلف بن حسني بن حيان بن حممد بن حيان بن وهب بن حيان موىل األمري عبد الرمحن الداخل مـن أهـل    - 8

وصاحب تارخيها،يكىن أبا مروان و يرجح حممود علي مكي أن يكون ابن حيان من أسرة إسبانية قدمية أيدت عبـد الـرمحن الـداخل    
هـ ،ودرس ا على يد شيوخ أجالء إىل أن برع يف كتابة التاريخ و 377ولد ابن حيان يف قرطبة سنة ، .ه املقتبسؤفاصطنعها هو وأبنا
فصيحا يف كالمه بليغا فيما يكتب يف يده و كان ال  ((كان أبو مروان بن حيان. كبري يف أخبار األندلس و ملوكها هو صاحب التاريخ ال

تويف سنة .كما يستنتج من مقتبسه .تقلد منصبا يف حكم أبو الوليد بن جهور. يعتمد كذبا فيما حيكيه يف تارخيه  من القصص و األخبار
 .ابـن بسـام  ،  153.الصـلة   .ابن بشكوال ،275.امللتمس  .الضيب بغية،  200.املقتبس. احلميدي جذوة:انظر ترمجته .هـ469
  .208.تاريخ الفكر األندلسي  .بالنثيا آخنل ،  21-9.حتقيق حممود علي مكي .املقتبس .ابن حيان  ، 573: 1/2.الذخرية
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داقة متينة مـع أيب  الذي كانت له ص ، )1( الدولة اجلهورية الكاتب و الشاعر ابن زيدون

  .الوليد بن جهور قبل حكمه و بعده 
 ،)2())درء احلدود ما وجد إىل ذلـك سـبيال   ((لقد اقتفى أبو الوليد آثار أبيه يف   
و الرفق بالرعيـة و بسـط    ، )3(ود اإلمام اتمع عليه يف الوقت ــدم و جـحمتجا لع

  .كما سنرى،  ئفو حاول بذل مساعيه لإلصالح بني ملوك الطوا ، )4(األمن 
أن شعر أبو الوليد بـن  النحو من االستقامة والصالح إلى و ظلت قرطبة على هذا  

ب بذي السيادتني املنصور قعبد امللك فعينه وليا لعهده وتلجهور بالضعف فقدم ابنه األصغر 
  ن ـبنصيحة بعض حلفائه من رؤساء األندلس بإيثار عبد الرمحن ولك لومل يبا ، )5( باهللا

  ــــــــــــــــــ
ولـد بقرطبـة سـنة    .هو أبو الوليد أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن غالب بن زيدون ،ينتهي بنسبه إىل بين خمزوم ،من بطون قريش  - 1

هـ ،فكفله جده ألمه الذي بسط عليه ظل رعايته ،و فتح أماه طريق 405هـ و نشأ و ترعرع فيها و فقد أباه يف سن الصبا ،سنة 394
،مث د الوزارة لدى أيب احلزم بن جهورهـ تقل422بعد سقوط اخلالفة األموية سنة .املعرفة ،و ظل حيوطه حىت بلغ أشده و استوى  العامل و

مشت الدسائس بابن زيدون فألقى به أبو احلزم جهور يف السجن و فر منه متجها إىل إشبيلية ،مث لزم بعد عودته إىل قرطبة أبا الوليد بن 
هـ إىل إشبيلية فاستوزره املعتضد بن عبـاد ملـدة   441هـ ،فكان وزيره و سفريه ،مث غادر قرطبة سنة 435بيه سنة جهور بعد وفاة أ

هـ، حني تويف املعتضد بن عباد و خلفه ابنه املعتمد بن عباد حظي عنده الشاعر املرموق املكان ،و عاد إىل 461عشرين سنة أي إىل سنة 
من آثاره ديوان شعري مطبوع و الرسالة اجلدية و الرسالة اهلزليـة  .هـ 463تويف ابن زيدون سنة .قرطبة بعد سقوطها يف يد بين عباد 

بغيـة  .الضـيب  ،  ))شاعر مقدم ،و بليغ جمود ،كثري الشعر،قبيح اهلجـاء   ((هيقول في.130.جذوة املقتبس .احلميدي : انظر ترمجته .
إعتاب .ابن األبار ،  164.املطرب .ابن دحية ،  139: 1.و فيات األعيان.بن خلكان ا،  63: 1.املغرب .ابن سعيد ،  186.امللتمس
ابـن  ، 48: 2.خليدة القصـر .العماد اإلصفهاين،  162.املعجب .املراكشي ،  70.قالئد العقيان .الفتح بن خاقان ،  207.الكتاب
عبد العظيم ،  62: 8.س األعالم يف النفح ظر فهرو ان،  80: 5.النجوم الزاهرة .غري بردي ابن ث،  312: 3.شذرات الذهب.العماد
  .161.يف األدب األندلسي.الركايب جودت،  261.خمتارات من شعر األندلس.اكر الفحام ،ش،  69.ابن زيدون ، علي 

  .605: 1/2.الذخرية  .ابن بسام  - 2
  .234: 3.ابن عذارى البيان املغرب ،  605: 1/2.املصدر نفسه  .ابن بسام  - 3
  .604: 1/2.املصدر نفسه  .ام ابن بس - 4
  .233،259: 3 . البيان املغرب. ابن عذارى  - 5
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  : )3(يقول ،  )2(و يف هذا الصدد جند اجلزيري  )1(حب الصغري سيطر عليه 

  حب البنني و ال كحب األصغر    و إذا الفىت فقد الشباب مسا له  
اشتد التنافس بينه و بني أخيـه   و ، )4(أساء عبد امللك السرية و قرب إليه األشرار

  .)6(، فعمد أبو الوليد بن جهور إىل توزيع السلطة بينهما  )5(عبد الرمحن 
من الداخل إذ جند عبد امللك قد  )7(ومن هنا يبدأ الفساد يدب إىل الدولة اجلهورية 

هيم و فتك بوزير أبيه إبرا ، )8(طغى على سلطان أخيه عبد الرمحن،و استبد بالسلطة دونه 
كل ذلك حيدث و أبو الوليد  .فأثار ذلك سخط شيوخ قرطبة و زعمائها ، )9(بن السقاء  ا

  . )10(جهور ملتزم داره لشلل أقعده 
  ــــــــــــــــــ

  .256: 3.املصدر نفسه . ابن عذارى - 1
ية أمحد عبد القـادر،لغموض زمـان   ولد اجلزيري كم يرجح صالح.هو أبو مروان عبد امللك بن إدريس اجلزيري اخلوالين األزدي - 2

عامل أديب ((أما خبصوص تعليمه فيكتفي الذين ترمجوا للجزيري بأنه.والدته ومكاا ،يف أواخر النصف األول من القرن الرابع اهلجري 
أن اجلزيري كانت لـه  ، ))من وزراء الدولة العامرية ،وكاتب من كتاا((وأنه))شاعر،كثري الشعر،غزير املادة،معدود يف أكابر البلغاء 

سـجن مـرات   .وأما عن أشعاره،فإن صالحية،أمحد عبد القادر بذل جدا كبريا يف مجع شعره وحتقيقه ))رسائل وأشعار كثرية مدونة((
ـ 394عديدة يف عهد املنصور بن أيب عامر وابنه عبد امللك املظفر وبه تويف بعـد أن سـخط عليـه هـذا اخلـري سـنة        انظـر  .هـ

،  177.مطمح األنفس.الفتح بن خاقان ،356.الصلة.ابن بشكوا،  374.الضيب بغية امللتمس،  281.وة املقتبسجذ.احلميدي:ترمجته
. الذخرية .ابن بسام ،  193.إعتاب اكتاب.ابن األبار ،  85.ف من أزاهر الطرف لنفس املؤلفاملقتط ، 321: 1.املغرب.ابن سعيد 

 صـالحية ، .1.،هامش161. الشعر األندلسي يف ظل الدولة العامرية.فورار،احممد ، 26: 3.ان املغربالبي . ابن عذارى،  46: 4/1.
  .  شعر أيب مروان اجلزيري األندلسي. أمحد عبد القادر

  .256: 3.البيان املغرب . ابن عذارى،  607: 1/2.الذخرية  . ابن بسام - 3
  .232: 3.البيان املغرب. ابن عذارى  - 4
  .607 :1/2.الذخرية. ابن بسام  - 5
  .607: 1/2.املصدر نفسه. ابن بسام ،  255: 3.املصدر نفسه . ابن عذارى - 6
  .251: 3. املصدر نفسه. ابن عذارى  - 7
  .607: 1/2.الذخرية.  ابن بسام - 8
كان وزيرا .،هو أبو احلسن إبراهيم بن حممد بن حيي املعروف بابن السقاء ،إذ كان يعاجل السقط ،و أخذها وراثة ،االبن عن األب  - 9

الـذخرية   . انظر ابن بســام .هـ 455أليب الوليد بن جهور إىل أن قتلـه ابنــه عبـد امللـك بتدبري من املعتضـد بن عباد سنة 
  .251: 3.البيان املغرب . ابن عذارى،  238-244: 608،4/1: 1/2.

  .611: 1/2.املصدر نفسه  .ابن بسام  - 10
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انت مطامح جريان الدولة اجلهورية ،من ملـوك الطوائـف   و أما من اخلارج فقد ك

صاحب إشبيلية من ناحية ـ وسـنتعرف   ) )1دد سالمتها ،فقد كان املعتضـد بن عباد
  صاحب طليطـلة من ناحية أخــرى ،  )2(على هذه الدولةـ و املأمون بن ذي النون 

 ،)3(هـ462يها سنة و لكن املأمون سبق إىل ضرب احلصار عل يتأهبان الحتالل قرطبة ،
فأعانه و دفع املأمون بن  ، )4(فاضطر عبد امللك بن جهور إىل االستنجاد باملعتمد بن عباد 

جهـور مجيعـا إىل   . ،و نفى بين)5(مث استوىل على قرطبة و ضمها إىل ملكه  ذي النون ،
  .)7(و مات الشيخ أبو الوليد بعد أربعني يوما يف منفاه  . )6(جزيرة شلطيش
  زالت دولة بين جهور بعد أن لبثت أربعني عاما وآلت لبين عباد كما سنرى و هكذا

  ــــــــــــــــــ
هـ ،وتقلد احلكم بعد 407ولد سنة .هو أبو عمر عباد بن حممد بن إمساعيل بن عباد اللخمي،وتسمى أوال بفخر الدولة مث باملعتضد  - 1

وقد خلف من صنوف السريريات خاصة .هـ 461شرين عاما إىل أن وفاته سنة هـ ،ودام حكمه فيه مدة مثانية وع 433وفاة أبيه سنة
وكان له من الولد حنو .حنوا من سبعني جارية ،عدا حالئله مبن فيهن حرته احلظية لديه،الفذة من حالئله،بنت جماهد العامري صاحب دانية

: 2.رسـائله .ابن حزم  ، 23: 2/1.الذخرية . ابن بسام،  296.جذوة املقتبس.احلميدي :رمجتهانظر ت.من أربعني بني الذكور واإلناث
أعمـال  .ابن اخلطيـب   ، 151.املعجب  .املراكشي ،  204: 3.البيان املغرب.ابن عذارى،  39: 2.ابن األبار احللة السرياء،  46

  .242: 4. نفح الطيب. املقري  ، 155.األعالم
هت ،يف حكم طليطلة  اليت اتسعت 435لف أباه إمساعيل بن ذي النون سنة خ.هو حيي بن إمساعيل بن ذي النون ،تلقب باملأمون - 2

هـ ،بعد حكم يارب الثالث 467تويف املأمون سنة . حدودها ،وأضحت من أعظم دول الطوائف رقعة وموردا ،وساد ا األمن والرخاء
. احللة السرياء .بن األبار ا،  257،277: 3.املغربان البي. ابن عذارى ،  609: 1/2.الذخرية .ابن بسام : تهانظر ترمج.والثالثني سنة

  .177.أعمال األعالم . ابن اخلطيب،  129: 2
  610: 1/2. الذخرية. ابن بسام  -3 
هــ  431ولد مبدينة باجة سـنة  .هو حممد بن عباد بن إمساعيل بن عباد،ويكىن أبا القاسم ويلقب باملعتمد على اهللا ،والظافر باهللا - 4

وسار على جه إىل أن أسر من .هـ  461مث خلف أباه بعد وفلته سنة.رعرع بني السيف والقلم إىل أن أصبح واليا لشلب،وشب املري وت
وللمعتمد .هـ ، وبعد أربع سنوات مات يف السجن بأغمات قرب مراكش يف جنوب املغرب األقصى484قبل يوسف بن تاشفني سنة 

حققـه أمحـد حامـد بـدوي وحامـد عبـد احلميـد        .األمري فامللك إىل السـري   ديوان شعري تتوزع مقطوعاته الشعرية بني حياة
قالئد .الفتح بن خاقان.41: 2/1.الذخرية.ابن بسام : انظر ترمجته ، 1971تونسز.قه رضا احلبيب السويسيكما حق.1951.القاهرة.

: 4/7.التاريخ.ابن خلدون ،  25: 5.ات العيانوفي.ابن خلكان،  158.املعجب.املراكشي .52: 2.رياءاحللة الس. ابن البار ، 4.العقيان
  .89: 3. املسلمون يف األندلس.دوزي ،  157.أعمال األعالم.ابن اخلطيب،  386: 3.شذرات الذهب . ابن العماد. 344

  .56: 1.املغرب . ابن سعيد،  260: 3 . البيان املغرب . ابن عذارى - 5
و حييط جبزيرة شلطيش البحر من كل ناحيـة ،إال  .منا هي بنيان متصل بعضه ببعض شلطيش و هي جزيرة ال سور هلا و ال حظرية إ - 6

القـارة   .انظر اإلدريسي  . و هي مرفأ للسفن و ركاب البحر،و هي كثرية السفن ،و ا ذار صناعة إلنشائها.مقدار نصف رمية حجر 
  .57: 1.املغرب .ابن سعيد ،  343 . املعطار. الروض  .احلمريي ،  265. )من كتاب نزهة املشتاق (اإلفريقية و جزيرة األندلس 

  .57: 1. املصدر نفسه .ابن سعيد ،  259: 3.البيان املغرب .ابن عذارى ،  611: 1/2.الذخرية  .ابن بسام  - 7
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  :دولـة بين عـباد
وكان صدر بيتهم ومؤسـس   ، بنو عباد من العرب الداخلني إىل األندلس من خلم

القاضي أبو القاسم حممد بن ذي الوزارتني أيب الوليد إمساعيل بن قريش بن عباد بن  ، جمدهم
وعطاف من محص من صقع الشـام هـو    . عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف بن نعيم

ونزل بقرية يومني من عمل  ، )1(إىل األندلس مع جند بلج بن بشر القُشريي الداخل منهم
  ).2(إشبيلية

 . وموضعهم مـن محـص الشـام    ، وتكاد مجيع املصادر أن تتفق على نسبهم هذا  
آخر ملـوك   ، )3(وتصف رواية أخرى نسبهم إىل النعمان بن املنذر بن ماء السماء اللخمي

  ).4(احلرية
  ):6(يقول ، )5(فنجد ابن اللبانة ، يفخرون ويمدحون ذا النسب كانوا  
  دازاد فخـره بنو عبـ    من بين املنذرين وهو انتساب  
  األوالد ة ـواملعايل قليل    فتية مل تلـد سواها املعـايل  
،  لكن دوزي ينفي عنهم هذا النسب األخـري دون االستنـاد على أدلة تربر زعمه  

  ).7(ني مادامتا تؤكدان أم من خلممث ال  يوجد تناقض بني الروايت
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 .ابن بشكوال ،  153.ابن اخلطيـب أعمال األعالم ،  34: 2.احللة السـرياء.ابن األبار  ، 194: 3.البيان املغرب. ابن عذارى - 1
  .523. لصلةا

  .195: 3.املصدر نفسه.ابن عذارى ،  35: 2. املصدر نفسه.ابن األبار  – 2
  . 35: 2. املصدر نفسه. ابن األبار – 3
  .17. الشعر يف ظل بين عباد. حممد جميد السعيد : 4
هو أبو بكر حممد بن عيسى بن حممد اللخمي الداين ، املشهور بابن اللبانة ،عريب األصل ،داين املنشأ والوالدة ،و دانية مدينة علـى  - 5

اتصل .نت عائلته فقرية معدمة و كانت أمه تبيع اللنب لتعيله،عرف بقول الشعر يف صغره و قد كا.ساحل البحر الرومي يف شرق األندلس 
تـويف الشاعر يف مدينة .ببين األفطس يف صغره ،قصد إشبيلية و استقر ا ،و قد توثقت عالقته باملعتمد بن عباد يف ظل حكمه و بعـده

  . املغرب .ابن سعيد ،  282.قالئد العقيان.الفتح بن خاقان ،  666: 3/2.الذخرية.ابن بسام : هـ انظر ترمجة ه507ميورقة سنة 
ابـن   ، 258: 4املقري نفح الطيب ،  297: 4.الوايف بالوفيات. الصفدي،  177: 2خريدة القصر .األصفهاين العماد ،  409: 2

  .ه شعرالداين اللبانة 
   .35: 2.املصدر نفسه.بن األبار،  ا 33. ديوان . ابن اللبانة  – 6
  .10: 3.املسلمون يف األندلس. دوزي – 7
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و تصدوا خلدمة امللوك يف احلياة السياســية يف قرطبة  ، استقر بنو عباد يف إشبيلية 
و كان إمساعيـل والـد    زمن اخلليفة احلكم املستنصر باهللا و ابنه هشام املؤيد ، و إشبيلية ،

  فـدام  لى خطـة القضــاء بإشبيلية ،القاضي حممد بن عباد قدمه املنصور بن أيب عامر ع

إىل أن بلغ به الكرب  ، )1(مث واصل عمله هذا أثناء الفتنة له ذلك إىل سقوط الدولة العامرية ،
وىل ابنه أبا القاسم حممد بن عباد على رياسة البلد و تدبري  ، هـ414 مبلغا وكلّ بصره سنة

  . )2(هـ 414الرأي إىل أن آتاه أجله سنة 
فبدأ  أبو القاسم حممد بن عباد أباه يف القضاء ، وكان خيشى احلموديني ،لقد خلف 

ة من الزعماء إلدارة املدينـة  ـفاجتمع رأي أهل إشبيلية على ثالث د لالنفصال عنهم ،ـيع
و الوزير أبو حممد بن عبـد اهللا   القاضي حممد بن عباد والفقيه أبو عبد اهللا الزبيدي ، :وهم 

ل على توطيد ـفعم راء ،ـواهم نفوذا و أكثرهم ثـحممد بن عباد أقوكان  ) .3(بن مرمي ا
ملا عاد القاسم بن محود إىل إشبيلية بعد أن خلعه أهـل قرطبـة ، وحـاول    و. )4(سلطانه 

و صرفوه عنها مقابل مبلغ من املال وتكون لـه   ،) 5(دخوهلا منعه زعماء املدينة من ذلك 
اد احلاكم الشرعي و الفعــلي إلشـبيلية ،   وأصبح القاضي حممـد بن عـب ، )6(اخلطبة

  . )7(هـ414بعـد أن رضي الناس به سنة 
نظم القاضي حممد بن عباد حكم املدينة ،معتمدا على تأييد زعمـاء البيــوتات   

  ه ـالعربية و على الشعب و التفافه حوله ،مث انصرف إىل ضم الدويالت احمليطة به، فكانت ل
  ـــــــــــــــــ

  .2:35.احللة السرياء.ابن األبار ،  152.أعمال األعالم. ابن اخلطيب ،  194: 3.البيان املغرب . ى ن عذاراب-1
  152.املصدر نفسه.ابن اخلطيب،  194: 3.املصدر نفسه. ابن عذارى-2
  .37: 2.احللة السرياء. ابن األبار-3
  .45صفحة.انظر هذا البحث-4
  45صفحة .انظر هذا البحث -5
  .196: 3.بيان املغربال. ابن عذارى -6
  .196: 3.البيان املغرب. ابن عذارى -7
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   )4(إىل ملكه) 3(و ضم مدينة باجة ) 2(أصحاب بطليوس  )1(س ـحروب مع بين األفط

إعالنه لظهور هشام املؤيد رغـم   و من أشهر أعمال القاضي حممد بن عباد يف تلك الفترة ،
  ).5( هـ 426يفة بإشبيلية بأنه حي مل ميت سنة وإقامته خل-كما تقدم–موتته الثانية 

إعالنه لظهور هشام املؤيد  ومن أشهر أعمال القاضي حممد بن عباد يف تلك الفترة ،  
، )6(هـ 426و إقامته خليفة بإشبيلية بأنه حي مل ميت سنة -كما تقدم–رغم موتته الثانية 
را للخالفة بعـد  ـشبيلية مقو جيعل من إ ة ،ـدعوى احلموديني يف اخلالف  و ذلك ليدحض

  .أن فقدته يف قرطبة 
فقد أظهر شخصا يشبه هشاما ،كان مؤذنا يف مسجد يف قرية من قـرى إشـبيلية     

يـا أهـل   (( و أنه حي أتى به من إشبيلية و نودي يف الناس  ،) 7(يسمى اخللف احلصري 
 اخلالفة من قرطبة قد صرف اهللا ! فهذا موالكم ! إشبيلية اشكروا اهللا على ما أنعم به عليكم

  ).8( ))إىل بلدكم
  ــــــــــــــــــــــــــ

. مدحتهم الشعراء ذه النسبة.بنو األفطس من أصل بربري وينتسبون إىل قبيلة مكناسة وإن كانوا ينتحلون النسب العريب يف جتيب  – 1
مدن هامة أخرى كيابرة ومـاردة وشـنترين وأشـبونة    وقد أقاموا مملكة قوية كبرية حاضرا مدينة بطليوس مشلت عدا العاصمة عدة 

وكان جدهم أيو حممد عبد اهللا بن حممد بـن مسـلمة   . وشهدت بطليوس يف عهدهم مل تشهده من قبل وحىت بعد زوال ملكهم.وغريها
ستبد بغرب األنـدلس  فلما اندلعت نار الفتنة انتزى كل على ما بيده ،ا.املعروف بابن األفطس قد تزل بفحص البلوط من أعمال قرطبة 

اتصل به عبد اهللا بن حممد بن مسلمة،وعمل يف خدمتـه  .الفىت سابور العامري أحد صبيان  فائق اخلادم  فىت اخلليفة احلكم املستنصر باهللا 
ا حىت هـ وترك ولدين مل يبلغا احللم ،أوصى ابن األفطس أن يستمر يف احلكم وصيا عليهم 413واكتسب ثقته ،فلما تويف سابور  سنة 

هـ فخلفه ولده حممد بن عبد  437يبلغا أشدمها،لكن ابن األفطس استوىل على اململكة واستأثر باألمر وتلقب باملنصور ،إىل أن تويف سنة 
هـ ،فخلفه ولده حيي بن حممد امللقب باملنصور ،ومل يقد طويال فقد تويف سـنة   461اهللا بن األفطس وتلقب باملظفر،إىل أن تويف سنة 

 ،  96.احللة السرياء.ابن األبار: ظران.هـ  488ليخلفه أخـوه عمر امللقب باملتوكل  إىل أن قتل على أيـدي املرابطني سنة  هـ 464
  .186ـ176. أعمال األعالم. ابن اخلطيب  ، 276: 3. البيان املغرب. بن عذارىا

سمى النهر الغؤور ،ألنه يكون يف موضع حيمل السفن مث بطليوس مدينة يف غرب األندلس تقع على ضفة ر يانة ،وهو ر كبري وي – 2
 ،93.الـروض املعطـار  .انظر احلمريي . وكانت قدميا من أعمال ماردة.تغور حتت األرض حىت ال توجد منه قطرة فسمي الغؤور لذلك

  .268).نزهة املشتاق كتاب(القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس،من  .اإلدريسي ،  119،120.جغرافية الألندلس وأوربا. البكري
  . 75الروض .احلمريي :،انظر ) م4452 الفرسخ يعادل (باجة األندلس،و هي من أقدم مدائنها و بينها و بني قرطبة مئة فرسخ -3
  .196: 3.البيان املغرب. ابن عذارى -4
  .154.أعمال األعالم . ابن خلطيب ،  197: 3.البيان املغرب . ابن عذارى -5
  .154. أعمال األعالم.ابن اخلطيب ،  197: 3.ملصدر نفسها. ابن عذارى – 6
  .300،343: 3.املصدر نفسه.ابن عذارى  – 7
  .154.أعمال األعالم. ابن اخلطيب  – 8
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ندد بقصة هـذا اخلليفـة   -رغم أمويته–و قد اتفقت املصادر على موته فابن حزم   
  ).1)) (ها أخلوقة مل يقع يف الدهر مثل((و يصفها بأا  املزعوم ،

هـ بعـد قتلـه    427وعلى إثر ذلك استعاد القاضي ابن عباد مدينة قرمونة سنة   
  . )2(للخليفة حيي املعتلي

  :عتضـد بن عباد امل  
هـ ،وويل ابنـه أبو عمر عبـاد   433تويف القاضي أبو القاسم حممد بن عباد سنة   

هو معاصره ومتتبع ألحداث ،ويصفه ابن حيان و)3(ابن حممد بن عباد وتلقب باملعتضد باهللا
أسـد امللـوك وشـهاب     ، زعيم مجاعة أمراء األندلس يف وقتـه ((  بأنه حياته وحروبه ،

  . )4( ))وذو األنباء البديعة ، ،وداحض العار ومدرك األوتارالفتنة
ولكن ابن بسام  يتضح من هذا القول أن ابن حيان يبدو أنه أميل إىل تزكية املعتضد ،  

من رجل مل يثبت له قائم  قطب رحى الفتنـة ومنتهى غاية احملنـة ،: ((هحيكم عليه بقـول
فكفى أقرانـه  … وال حصيد وال سليم عليه قريب وال بعيد جبار أبرم األمور وهو متناقض

وكثـر   واتسع بلـده ،  ، حىت طالت يده ، وضبط شأنه بني قائم وقاعد وهم غري واحد ،
  . )5( ))عدده وعديده

) 6(مه بأمور كشفت عن صرامته وعنف وسائله منها قتل حبيبافتتح املعتضد حك  
مث نكب حليفي والده عبد اهللا الزبيدي وأبا حممد عبد اهللا  ،) 7(هـ  440وزير أبيه سنة 

  ل تآمره شوباشر قتل ابنه إمساعيل بنفسه بعد ف) 9(عبد اهللا  مث سفك دم أخيه ، )8(بن مرميا
  ــــــــــــــــــــــــ

  .22: 5.يف وفيات األعيان. وقد نقل هذا النص ابن خلكان ،  97: 2.رسائله. م ابن حز - 1
  .199: 3.البيان املغرب. ابن عذارى  - 2
  .155. أعمال األعالم.ابن اخلطيب ،  204: 3. املصدر نفسه.ابن عذارى ، 23: 2/1.الذخرية.بسام  ابن -3
  .40: 2.احللة السرياء.ابن األبار ،  204: 3.صدر نفسهامل. ابن عذارى ، 24: 2/1.املصدر نفسه .ابن بسام  – 4
  .24: 2/1.املصدر نفسه.ابن بسام  – 5
وهو صاحب كتاب .قتله املعتضد بن عباد ،ابن تسع وعشرين سنة. هو أبو الوليد إمساعيل بن حممد بن عامر بن حبيب امللقب حببيب – 6

 ، 162.اجلـذوة .احلميدي،  250: 1.املغرب.ابن سعيد : ترمجتهانظر .1940.الرباط.البديع يف فصل الربيع،من حتقيق هنري برييس
  .447: 3. نفح الطيب. املقري ، 124: 2/1املصدر نفسه .ابن بسام  ، 228.البغية.الضيب

  .250: 1.املغرب.ابن سعيد – 7
  .202: 3.البيان املغرب.ابن عذارى  – 8
  .90: 2.رسائله.ابن حزم  – 9
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  حيلة لبعض أمراء الرببر وهم  أبو نور بن أيب قرة صاحب رنــدة ، كما دبر ، )1(علـيه
،بأن دعاهم )2(وحممد بن نوح الدمري صاحب مورور وعبدون بن خزرون صاحب اركش

  ).3(هـ  445إىل إشبيلية وقتلهم يف احلمام سنة 
) 4(فبدأ مبدينة لبلةلقد وضع املعتضد بن عباد خططه للسيطرة على غرب األندلس ؛  
، مث استـوىل على ثغـر ولبة وجزيرة شلطيش سنة )5(هـ  455ه سنـة إىل ملك ضمها
  ).9(هـ  446،واجلزيرة اخلضراء سنة ) 8(هـ  455سنة ) 7(،وشلب )6(هـ 443

استطاع املعتضد أن يوسع حدود دولته حتت راية اخلليفة هشام املؤيد اليت اصطنعها   
 طلسـي ألاحمليطة ا ، فبلغت حـدودها ا أبوه ـ كما تقدم ـ ويبتلع كل الدول الصغرية   

  ، أما يف الشرق فقد اقترب من قرطبة  راءـوبلغ املضيق عندما ضم اجلزيرة اخلض ربا ،ـغ
فقطع الدعوة هلشام  وعندما زالت اخلالفة احلمودية مل يعد حباجة إىل واجهة شرعية ،  

وته ملصلحة املسـلمني  املؤيد يف سائر أحناء مملكته وأعلن أنه قد مات من سنوات وأخفى م
وصارت هـذه امليتـة   : ((ويعلق ابن حيان على ذلك بقوله . )10(هـ  451وذلك سنة 

تل وكم مات قوكم  وعساها تكون إن شاء اهللا الصادقة ، ، ةـحلامل هذا االسم امليتة الثالث
  :قال بعضهم فيه ض عنه التراب ،فمث انت

   )11()) الكفن فانتفض الترب ومزق    ذاك الذي مات مرارا ودفن  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 .املراكشـي  ، 156. أعمال األعـالم . ابن اخلطيب ، 244: 3.البيان املغرب.ابن عذارى ،  92: 2. املصدر السابق. ابن حزم - 1
  .153.املعجب

  .1،271-234: 3.املصدر نفسه. ابن عذارى: انظر – 2
  .156. أعمال األعالم . ابن اخلطيب: 3
القارة اإلفريقية .اإلدريسي : انظر .وهلا سور منيع بينها والبحر احمليط ستة أميال  .لة مدينة يف غرب األندلس،حسنة متوسطة القدلب – 4

  .342.الروض املعطار.احلمريي ،  256) .تاب نزهة املشتاقمن ك(وجزيرة األندلس 
  .204،209: 3.البيان املغرب. ابن عذارى  – 5
  .204،241،299: 3.ر نفسهاملصد.ابن عذارى  – 6
شلب مدينة حسنة يف بسيط من األرض وعليها سور حصني وهلا غالت وجنات ،وأهلها وسكان قراها عرب من الـيمن ،وهـم    – 7

: انظـر  . وشلب اآلن قرية صغرية يف الربتغـال . يتكلمون بالكالم العريب الصريح ويقولون بالشعر وهم فصحاء نبالء خاصتهم وعامتهم
  .380: 1.املغرب.ابن سعيد،  342.املعطار. الروض .احلمريي ،  266) .من كتاب نزهة املشتاق(ندلساإلفريقية وجزيرة األ.اإلدريسي

  .192،204،296،298ك 3.البيان املغرب.  ابن عذارى – 8
  .242،243: 3.املصدر نفسه.ابن عذارى  – 9

  . 249: 3. املصدر نفسه . ن عذارى اب  - 11               .249: 3.املصدر نفسه. ابن عذارى – 10
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تتضح لنا ـ مما تقدم ـ صورة جلية للمعتضد بن عباد ، تتصف بالقسوة واحليلـة       

ونال بطشه حىت ابنه  ، )1(، حىت أنه احتفظ برؤوس خصومه يف خزانة لديه  وكثرة الغدر
وله ليايل  شاعرا يطرب للشعر، وأخيه ـ كما تقدم ـ لكنه كان مع ذلك مجيل الصورة ،  
  ):2(وقد وصف نفسه بقوله ،مخرية وأمسيات شعرية بني اجلواري والقيان والرقص والغناء 

  فللرأي أسحار وللطيب  آصـال    :قسمت زماين بني الكـد والراحـة  
  وأضحي بساحات الرئاسة  أختال    فأمسي على اللذات واللهو عاكــفا  
  ،إين يف املعايل حملتــالمن اد     أغفل بغييت –على اإلدمان  –ولست   
هـ ،وهو يف حزن وأمل ملوت طفلته يف اليوم  461ويقضي املعتضد بن عباد حنبه سنة   

  .عبادبن وخيلفه ابنه املعتمد  . )3(فهي األثرية لديه ،وأبدى هلا حزنا شديدا،الثاين من وفاا
  :املعتمـد بـن عبـاد  
وتلقب  وهو يف الثالثني من عمره ، ، خلف حممد بن عباد والده املعتضد يوم وفاته  

  .وهو اللقب الذي اشتهر به ،) 4(بالظافر باهللا ، واملعتمد على اهللا 
،وأول عمل عسكري ) 5(هـ  455كان املعتمد يف حياة والده واليا على شلب سنة   

هـ ،بعد القضاء على بـين   462قام به بعد وفاة أبيه هو ضم قرطبة إىل مملكة إشبيلية سنة 
  ،) 7(واستطاع أن حيقق انتصارا باستيالئه على مرسية بقيادة  وزيره ابن عمـار ).6(جهور 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 50: 2.احللة السرياء. ابن األبار  ، 27: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 1
  .46: 2.املصدر نفسه.ابن األبار  - 2
  .52: 2.املصدر نفسه. ابن األبار  - 3
  .52: 2.املصدر نفسه. ار ابن األب – 4
  .244: 3. البيان املغرب. ابن عذارى – 5
  . 60.انظر هذا البحث – 6
ولد يف قرية شنتبوس قرب شلب،وهو من .هو ذو الوزارتني أبو بكر بن عمار بن احلسني بن عمار املهري األندلسي الشاعر املشهور  – 7

،وتعلق يف أول أمره باملعتمد بن عباد يف شلب، مث صحبه إىل إشبيلية، وترقى  أسرة فقرية،فكان ينتجع بشعره،ويطوف على ملوك الطوائف
إىل الوزارة ،وأصبح من أملع شخصيات عصره السياسية،ولكن بعد فتح مرسية،سولت البن عمار نفسه لالستقالل ا ،وينفرد باحلكم فيها 

الفتح بـن   ، 113.البغية. الضيب : انظر .هـ 477دن بيده سنة ومل يطل به املقام فيها حىت أسر وسجن وقتل من قبل املعتمد بن عبا.
رايات  ، 389: 1.املغرب.ابن سعيد  ، 131: 2.احللة السرياء. بن األبارا ، 368: 2/1.الذخرية.ابن بسام ، 94.خاقان قالئد العقيان

ابـن   ، 425: 4.وفيـات األعيـان  . ابن خلكان ، 169.املطرب. ابن دحية ، 169.املعجب.املراكشي ، 25.ملربزين لنفس املؤلفا
وللدكتور صالح خالص مؤلف ،  625: 1. نفح الطيب.املقري ، 71: 2.اخلريدة.اإلصفهاينالعماد ،  160.أعمال األعالم.اخلطيب

  .1957.بغداد.مجع فيه شعره
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لقاء عشرة آالف مثقال من الـذهب   ، )1(وباتفاق مع أمري برشلونة الكونت رامون برجنري

  ).3(هـ  471مث جنح ابن عمار يف االستيالء عليها سنة  ، )2(عماله األوىل وفشلت أ
كان ابن عمار قد سولت له نفسه باالستقالل مبرسية،لكن سرعان ما وقع يف قبضة   

  ).4(هـ 477املعتمد بن عباد مقابل هدية كبرية ،وزج به يف السجن وقتله بيده ،وذلك سنة 
 ، )6(هــ   478على مدينة طليطلة سنة ) 5(وبعد أن استوىل ألفونسو السـادس  

ومن قبله والـده املعتضـد   ، رأى أن يضاعف اجلزية اليت كان يدفعها إليه املعتمد بن عباد 
  .فأرسل اليهودي ابن شاليب هلذا األمر الذي كان بداية اية بين عباد كما سيأيت فيما بعد

  :دولة بين زيـري يف غـرناطـة  
ني كان جلـوسه على كـرسي اخلــالفة يف قــرطبة    الشك أن سليمان املستع  
وعندئذ كافـأهم اخلليفــة    ، كما تقدم مت مبعاونة ونصرة الرببر له ، هـ ، 403سنـة 

  ).7(املستعني بأن اقتطع قبيلة صنهاجة وزعماءها بين زيري والية إلبرية 
لة واستيالء إن صنهاجة حني تفكك الدو: ويورد لنا األمري عبد اهللا يف مذكراته قوله  

وقد كانت واليتـهم   ، ولكن أهل إلبرية ، اعتزموا الرحيل عن األندلس ، كـل أمري ببلدة
جلأوا  ومل يكـن من يـدافع عنـهم ، ، واخلصـب والنمـاء ، تتمتـع بسعـة الرقعـة

وقبل زاوي وقومـه  .دعوه وقومه إىل اإلقامة بأرضهم والدفاع عنهم ، إىل زاوي ابن زيري
  . )8( وأمجعوا على الدفاع عنها ، نزلوا بتلك األرضو ، دعوم

  ـــــــــــــــــــــــــــ
 1076هو رامون برجنري الثاين،ابن الكونت رامون برجنري الكبري،وقد حكم برشلونة باإلشتراك مع أخيه برجنري بعد وفاة أبيهما سنة  – 1
أدب .ابن سالمة،الربعي ، 492.دول الطوائف.مد بن عبد اهللاعنان،حم: انظر.م ،فانفرد أخوه برجنري باإلمارة 1082وقد قتل غيلة سنة .م 

  .124هامش. 31.احملنة اإلسالمية يف األندلس
  .64.املرجع نفسه.عنان،حممد عبد اهللا – 2
  .180.املعجب.املراكشي – 3
  . 451: 1. نفح الطيب.املقري ، 181. املصدر نفسه. املراكشي  ، 160. عمال األعالمأ.ابن اخلطيب  – 4
الذي قسم مملكته بني أبنائه الثالثة قبل وفاته بسـنة،فكان  ) م  1065=هـ  458ـ (ألفونسو أو األذفونش بن فرناندو األول  – 5

نصيب ألفونسو السادس هذا مملكة ليون،وبعد صراع مع أخويه شاجنة وغرسية استوىل على مملكة قشتالة وجليقية وأصبح ملكا باسـم  
 ،عنان،  232،304: 3.البيان املغرب. عذارىابن : انظر) . م 1085=هـ  478سنة (وهو الذي احتل طليطلة  ألفونسو السادس

  .84.ترمجة مكي،الطاهر أمحد.ملحمة السيد،  330.التاريخ األندلسي.الرمحن احلجي،عبد  ، 387ـ375.دول الطوائف.مد عبد اهللاحم
  .304: 3.املصدر نفسه.ابن عذارى – 6
  .35.البحث انظر هذا – 7
  .22ـ  18.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا – 8
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مث سرعان ما عدلوا عنها إىل موقع قريـب منـها    وبعد نزول زاوي وقومه بإلبرية ،  
 وهكذا قامت مدينة غرناطة،وبدأت تنمو وحتتل مكانة، ، وبنوا مدينتهم اجلديدة ، حلصانته

  ).1(وباملقابل زالت إلبرية بسرعة
زيري يف غرناطة ،ولكنهم مل يكونوا مبعزل عن حوادث قرطبة ؛فبعد مقتل  استقر بنو  

،أعلن خريان العامري،مـع بعـض )2(سليمان املستعني ،واستيالء احلموديني على قرطبة 
الدعوة لبين أمية يف شخـص عبد الـرمحن بن حممد امللقـب  ) 3(من والة شرقي األندلس

وديني يف قرطبة،وقبلهم ساروا حنو غرناطة فلقـيهم  وتوجهوا ملقاتلـة احلم،  )4(باملرتضى 
وانتـهت زميـة أهـل     ، ونشبت بينهم معركة شديدة استمرت أياما ، زاوي بن زيري

  ).5(هـ  409وذلك سنة  األندلس،ومقتل خليفتهم املرتضى ،
قـرر العـودة إىل إفريقية  ، بعد النصر الذي حققه زاوي بن زيري على األندلسيني  

بالرغم مـن معارضـة ابنـه جـالل      –ألسباب ال ندخل يف ذكرها  –ـ ه 410سنة 
  ).7(هـ  411وبعده عني لواليتها حبوس بن ماكسن بن أخيه سنة ، )6(وقومه

سـار حبوس بن ماكسـن سرية حسنـة ،وضبط النظام واألمن،وقسم األعمـال    
  ).9(مالقة  وحتالف مع جريانه بين محود أصحاب).8(بني أقاربه وبين عمه،ونظم اجلند 

وـذا وطد حبـوس مـلك قـومه بغرناطـة ،إىل أن استأثـرت به املــوت    
  يصفـه،فكـان حمــل إشـادة من قبـل املـؤرخني واألدباء )10(هـ  428ســنة 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 22.املصدر السابق.األمري عبد اهللا - 1
  .39.انظر هذا البحث - 2
الكامل .ابن األثري، 130.ر  ابن اخلطيب أعمال األعالمانظ .مرتضى ،منذر بن حيي التجييب صاحـب سرقسـطة من الذين دعوا لل – 3

  .285: 7.يف التاريخ
  .42.انظر هذا البحث – 4
نفـح  .املقري ،  346: 4/7.التاريخ.ابن خلدون ، 400: 1/1.الذخرية.ابن بسام ، 23ـ   22.كتاب التبيان. األمري عبد اهللا – 5

  .30: 2.بالطي
  .140،477: 1. اإلحاطة. ابن اخلطيب،  457: 1/1.الذخرية. ابن بسام ،  25 -24.املصدر نفسه. ري عبد اهللاألم – 6
  .477: 1.املصدر نفسه.ابن اخلطيب،  26 – 25.املصدر نفسه. عبد اهللاألمري – 7
  .25.املصدر نفسه. األمري عبد اهللا – 8
  .191: 3.البيان املغرب.ابن عذارى  – 9

وهو حيـدد  346: 4/7.التاريخ.ابن خلدون  ، 27.كـتاب التبيان.مـري عبـد اهللاأل ، 264: 3.بالبيان املغر. ابن عذارى – 10
  .477: 1. اإلحاطة يف أخبار غرناطة. ابن اخلطيب، هـ  429سنة وفاته 
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   ريـ،كث ل الضحك،نـزر الكالم،قلي كان وقورا حليما،فظََّا مهيبا : ((بقـوله  ، ابن حيان

  ).1))(شديد الغضب ،شجاعا حسن الفروسية ،له يف كل ذلك أخبار مأثورة ، الفكر
 صرف أحكامه أمجع إىل قضاة البالد،: (( بقوله ويصفه األمري عبد اهللا يف مذكراته ،  

وأمنت منـه   ، فأحبه الناس ومجدت يده على احلرام من األموال ، ؛ وتعفف عن كل شئ
  . )2))( لفساد وارتفع اجلوروقلّ ا ، السبل

يف حكم غرناطة أباه حبوس،وقدر له أن يكون أقوى ملوك الرببر ) 3(خلَف باديس   
وأعظمهم شأنا يف تلك الفترة اليت كثرت فيهـا الصراعات،بسـبب    ، يف جنوب األندلس

ولكن يدير بن حباسـة   ، )4(التوسع أو الرياسة،ومل ينازعه يف امللك أخوه بلقني بن حبوس
كما حاول من قبل مع عمـه   ، بن ماكسن رغب يف أن ينتزع السلطة من باديس لنفسـها

  ).5(حبوس وفشل يف ذلك 
ثابـت بـن حممـد     ، الكاتب أبو الفتوح وكان من حمرضي يدير يف هذا السبيل،  
وكان يلقي بنبوءاته يف روع  ، العامل املشرقي الذي حلق بقرطبة أيام الفتنـة ، )6(اجلرجاين

  ).7(وحيكمها ثالثني سنة  ، أنه سوف يظفر مبلك غرناطة ، يدير
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .461 – 460: 1/1.الذخرية. ابن بسام  – 1
  .26 – 25.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا  – 2
،وتلقب بالظافر باهللا هت  428هو باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي،ويل إمرة غرناطة بعد وفاة أبيه سنة  – 3

ونقـل ابن حيـان بعـض أخبـاره يف الشـدة     ، وصفه املؤرخون بالشدة والصرامة اليت تصل إىل حد البطش واجلور.الناصر لدين اهللا
: 1/2.الـذخرية .ابن بسـام ، 30.تبيانكتاب ال. األمري عبد اهللا : انظر ترمجته. هـ  465دام حكمه طويال إىل أن تويف سنة .والقسوة

ابـن  ،  230.وأعمال األعالم لنفس املؤلف ، 140،435: 1.اإلحاطة.ابن اخلطيب.،.262: 3.البيان املغرب. ابن عذارى ، 656
  .129.دول الطوائف.عنان ،حممد عبد اهللا  ، 26: 3.املسلمون يف األندلس. دوزي،  345: 4/7.التاريخ. خلدون

  .26: 3.يف األندلساملسلمون . دوزي ، 28.التبيانكتاب .األمري عبد اهللا  – 4
  .28.املصدر نفسه. األمري عبد اهللا – 5
كـان يف العربيـة،متمكنا يف   .هـ  406هـ ،وقدم األندلس سنة  350ولد سنة .هو ثابت بن حممد اجلرجاين،يكىن أبا الفتوح – 6

: انظر ترمجتـه . يدير بن حباسة هـ ،لتهمة حلقته مع ابن عمه 431قتله باديس بن حبوس سنة .األدب،مذكورا يف التقدم يف علم املنطق
تـاريخ  .دوزي ،  668: 1/2.الـذخرية.ابن بسـام ،  123.الصلة.ابن بشكـوال ،  253.البغية.الضيب ، 184.اجلذوة.احلميدي

  .37 – 33: 3.املسلمني يف األندلس
  .457: 1.املصدر نفسه .ابن اخلطيب  – 7
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اعـد يــدعى أبــو إبـراهيم    وله مس ، )1(ومن كتاب حبوس جند أبا العباس  

 ، وعلت مرتلته بعـد وفـاة أيب العبـاس    ، ،كان يتوىل مجع املال )2(إمساعيل بن نغريلة 
 ، بعد أن أحبط مؤامرة قتله من قبل يـدير ومجاعتـه   ، وازدادت حظـوته يف عهد باديس

ون واستتب له األمر د ، ونزل باديس عند نصيحة اليهودي ، وحذره من اتساع نطاق الفتنة
  ).3(منازع

حربه مع زهري العامري صاحب املرية ـ كمـا    أول حادث خطري واجهه باديس ،  
أدركه الطمع يف غرناطة ملا : ((د اهللا،قولهبسنرى فيما بعد ـ ويورد عن هذا األخري األمري ع 

ولكن باديس انتصر على زهري العامري،وقتله مع  ، )4))(بلغه من موت حبوس بن ماكسن
  ).5(ومت له التوسع على اجلزء الغريب من املرية املتاخم لغرناطة  ، سانهبعض قواده وفر

ترك الكثري من شؤون تصريف إدارتـه إىل كتابـه    ، وبعد أن توطد احلكم لباديس  
ومعـاونيـه،وخباصـة بن النغـريلة،وقـد جاء يف بعـض ما وصفـه مـؤرخ العصر 

 ، ل علما وحلما وفهما،ودهـاء ومكـرا  كان هذا اللعني،من أكمل الرجا(( أنه ، ابن حيان
ناهيك مـن رجـل كتـب     ؛ ومداراة لعدوه،واستسالال حلقودهم حبلمه ، ومعرفة بزمانه

وصار يكتـب   ، ونظر فيه وقرأ كتبه ، وشغف باللسان العريب ، واعتىن بالعلمني ، بالقلمني
ة على رسول اهللا والصال فيما احتاج إليه من فصول التحميد هللا ، ، عنه وعن صاحبه بالعريب

  ).6( ))والتزكية لدين اإلسالم وذكر فضائله ، صلى اهللا عليه وسلم
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .30.كتاب التبيان. األمري عبد اهللا -1
ه اليهودي،كاتب ووزير حبوس بن ماكسن،وعلت مرتلته يف عهد باديس،إىل أن فضل على وزرائ.هو أبو إبراهيم إمساعيل بن نغريلة – 2

البيـان  .ابن عـذارى  : انظر .فخلفه ابنه يوسف.كما كان من أهـل األدب والشـعر إىل أن هلك.واكتسب املـال.يف شؤون إدارته
  .439 – 438.اإلحاطة. ابن اخلطيب،  32 – 30.كتاب التبيان. عبد اهللاألمري ، 264: 3.املغرب

هنـري  ،  766: 1/2.الـذخرية .ابن بسام  ،  439: 1.صدر نفسهامل. ابن اخلطيب،  34 – 30.املصدر نفسه.ري عبد اهللاألم – 3
  .21: 3.املسلمون يف األندلس. دوزي.،.240.الشعر األندلسي يف عصر الطوائف.برييس

  .34.املصدر نفسه.األمري عبد اهللا  – 4
 .األمري عبد اهللا،  526.ةاإلحاط.بن اخلطيبا،  172 – 169: 3.البيان املغرب.ارى ابن عذ ،  166: 1/2.الذخرية. ابن بسام – 5

  .34،35.املصدر نفسه
  .438: 1.اإلحاطة. ابن اخلطيب– 6
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   ، لدى باديس، حمـله) 1(حل ابنه يوسف بن إمساعيل  وبعد وفاة ابن النغريلة هذا ،

وبرأ نفسه لدى باديس ،  )2(هـ  457و لقي ابنه بلقني حتفه على يد هذا اليهودي سنة 
  ).3( نالت احملنة عددا من املقربني من بلقني بعد أن ، وقبل حججه

حىت أضحى أول رجل يف الدولة  وبذلك انفـرد يوسـف بن نغريلـة بالسيطرة ،  
زهد بـاديس   ، ومل يسمح لغريه بأي ظهور،ومما زاد من تفرده ، )4( بوصفه رئيسا للوزراء

 ، )5(ولده بلقـني وموت  ، باحلكم الطويل الذي بلغ إىل حدود سبعة وثالثني عاما هجريا
بنفي ولده الثـاين ماكسـن إىل   حىت وصل سلطان اليهودي حد استصدار أمر من باديس 

إذ طرأ على الدولة واحد مـن عبيـد    ؛ لكن هذا التفرد مل يستمر البن النغريلة ، )6(جيان
 وجلـأ  ، ده ولده إمساعيلاملعتضد بن عباد يسمى الناية كان متهما يف املؤامرة اليت دبرها ض

  ).7(وعهد إليه ببعض املهام اخلطرية  ، وخدمه وحظي عندهإىل باديس 
وبني يوسف بن نغريلة،فكان الناية حيرض على  ، ذا وقع التنافس بني الطارئ الناية  

  بأن النـاية أفلح  ،ا سنحت الفرص،وشعر ابن النغـريلة،ويفضي إىل باديس بذلك كلم قتله
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

وكان فيه دهـاء  .حبوس مث باديس:مكن له أبوه إمساعيل يف دولة بين زيري .هو يوسف بن إمساعيل بن النغريلة،و يكىن أبا احلسن  - 1
وكانت اجلباية اليت يقدمها املتصرفون اليهود تسكت بـاديس  .وقد خلت األجواء البن النغريلة بعد وفاة أىب العباس كاتب حبوس.وذكاء
ورأوا اسـتأثر هـؤالء القـوم خبـريات     .والعامة من الغرناطيني استاؤوا من تسلط ابن النغريلة واجلباة من مجاعته غري أن اخلاصة.وتسره

البالد،فأنكروا عليهم ذلك ،وحرضوا باديس وقومه مرارا،فكان بلقني بن باديس ينظر إىل ذلك بعني السخط ،ويرغب يف إزالته وقتله،لكن 
 م غريه من املشكوك فيهمابن النغريلة تفطن لذلك ودعاهمث أن . هـ  456سنة .لس شراب ودس له السم يف كأسه،ومات من أثره،وا

ابن النغريلة خاف على نفسه ،فراسل ابن صمادح صاحب املرية  لالستيـــالء على غرناطة، وتسليمه مقاليد األمور فيــها،غـري 
املصلحني،فهجمت على داره فأخرجته وقتلته،وفتكت بقومه وجعلتهم بني أن مؤامراته انكشفت،لدى العامة ،بتحريض من قبل العلماء و

كتـاب  .األمـــري عبـد اللــه   ، 264: 3.البيان املغـرب.بن عـذارىا :انظــر تـرمجته. هـ 459ريح سنة قتيـل وج
: 1/2.الـذخرية .بسام بن ا،  439 :1.اإلحاطة.ابن اخلطيب ، 92.بااملـرقبة العل.النبـاهي،  51،.42 – 36،.34 – 30.التبيان
املسـلمون يف  .دوزي،  115– 114:2.املغـرب .ابـن سـعيد   ، 155.ابن حزم األندلسي. د الكـرميخليفة،عب،  769 – 766

  .128.ديوان. أبو إسحاق اإللبريي،  244.الشعر األندلسي يف عصر الطوائف.هنري برييس،  76 - 75: 3.األندلس
  .110: 2.املغرب.ابن سعيد ،  440: 1.اإلحاطة . ابن اخلطيب،  40.كتاب التبيان.عبد اهللا  ألمريا،  92.املرقبة العليا.النباهي – 2
  .231.أعمال األعالم.ابن اخلطيب ، 265: 3البيان املغربز.ابن عذارى– 3
  .244.السعر األندلسي يف عصر الطوائف.هنري برييس – 4
  .42.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا  – 5
  .49،55.املصدر نفسه.ااألمري عبد اهللا – 6
  . 46.األمري عبد اهللا املصدر نفسه – 7
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  ).1.(يف تغيري باديس عليه

بعـدئـذ قـرر ابن النغريلة اإلجهاز على السلطان الزيري كله واستبداله بسلطان   
واختـذ الترتيبـات   ) 3(على أن يقيم دولة لليهود يف املرية ، أصحاب املرية) 2(بين صمادح
تحقـيق انتصـارهم،بـأن عـني زعمـاء صنهاجة الذين خيشـى بأسـهم يف   املالئمة ل

 )5(،وأوعز البن صمادح بالتقدم واستطاع احـتالل وادي آشـي    )4(األماكن البعيدة 
ومضى ابن النغريلة يف مفاوضاته وهو حمجم متـهيب مـن    . الواقعة مشال شرقي غـرناطة

  ).6( كب على لذاتهكل ذلك وباديس غارق يف هلوه من.  تنفيذ املشروع
وكان من الطبيعي أن يثري نفـوذ وتفـرد اليهـودي سـخط خصـومه وأهـل         

  ، اليت ) 7(وذلك يف قصيـدة أيب إسحاق اإللبـريي  غرناطة،فيجدون يف الشعر متنفسهم ،
  ـــــــــــــــــ

  .440: 1.اإلحاطة. ابن اخلطيب،  53.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا- 1
ادح لتجيب العربية،وكان ظهورهم يف عهد األمري حممد،ويف عهد الطوائف جند معن بن صمادح قد استقل باملرية سنة ينتمي بنو صم – 2

هـ على حساب عبد العزيز بن عبد الرمحن العامري صاحب بلنسية الذي هو اآلخر توىل حكمها بعد مقتل زهري العامري ـ كما  433
لفه يف حكم املرية ابنه حممد بن معن بن صمادح،املعتصم باهللا الواثق بفضل اهللا ،وهـو مل  وخ.تقدم ـ ودام حكم معن هذا عشر سنوات  

وكان . املعتصم باهللا حسن السرية يف رعيته وجنده وقرابته،فانتظمت أيامه واتصلت دولته واستقامت أموره كان.يستكمل مثان عشرة سنة
وهذه .هـ  484مات مبرض أصيب به سنة .،بقصره يعقد االس للمذاكرة املعتصم  حصيف العقل ،طاهرا،معنيا بالدين وإقامة الشرع

: 3.البيـان املغـرب  .عـذارى  ابـن  ، 78: 2.احللة السرياء.ابن األبار :انظر تفاصيل ذلك . السنة زامنت سقوط املرية يف يد املرابطني
أعمـال  .ابن اخلطيب،  195: 2.املغرب.عيدابن س،  53.قالئد العقيان.بن خاقانا ، 729: 1/2.الذخرية.ابن بسام ،  166،173

العمـاد   ، 39: 5.وفيــات األعيـان  .ابن خلكان ،  430: 4/7.التاريخ.ابن خلدون،  196.املعجب.املراكشي ، 189.األعالم
،وصفــحات  366،395،411: 3.نفـح الطيــب .املقـري،  34.املطرب.ابن دحيـة،  83: 2.اخلـريـدة .اإلصفـهاين

  .74.تاريخ مدينة املرية.سامل،السيد عبد العزيز،  متفـرقة من الكتاب
  .244.الشعر األندلسي يف عصر الطوائف.هنري برييس،  266: 3.البيان املغرب.ابن عذارى 1 – 3
  .52.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا – 4
،  604.الروض املعطار. مريياحل: نظرا.مدينة بإلبرية قريبة من غرناطة،وهي ملتقىالطرق،وتطوف حوهلا املياه واألار:وادي آشي – 5

  .28: 2.املغرب.ابن سعيد،  295.رة اإلفريقية وجزيرة األندلسالقا.اإلدريسي
  .440.أعمال األعالم. ابن اخلطيب ، 52 – 46،47،50.كتاب التبيان.هللا األمري عبد ا – 6
كان من أهل العلم والعمل،وكان ((هد،ورد يف التكملة،أنههو أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود بن سعد التجييب اإللبريي الغرناطي،الزا – 7

وقد نال اإللبـريي أذى وعسف بسبب صراحته يف التحـريض  )).فقيها فضـال زاهدا عـارفا((وقال الضيب فيه،إنه كان)).شاعرا جمودا
انظر .هـ  461ة إىل أن تويف سنة وبذلك أجلي اإللبريي عن غرناط.على اليهودي الذي استوزره السلطان باديس وانقياد أهل غرناطة له

: 4.نفـح الطيـب  .املقـري ،  132: 2.املغرب.ابن سعـيد ،  225.ةالبغـي.الضيب،  136: 1. التكمـلة .ابن األبـار:ترمجته 
الزيات،عبد .،.108.تاريخ الفكر األندلسي.بالنثا،آخنل ، 86.11.الشعر األتدلسي.غومس،أميليو غرسية،  -7.ديوان.اإللبريي.،.322

  .172.رثاء املدن يف الشعر األندلسي.هللا حممدا
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  ):1(حيرض فيها على سحق اليهود والتخلص من طغيام،ومنها
  بدورِ النـدى وأُسد العرين    أَال قُل لصنهاجة أمجعني  
  تقر ـا أعين الشامتيـن      لقد زلَّ سيدكم زلـةً  
  ولو شاء كان من املسلمني      ختـير كاتبه كافـرا  
  وتاهوا وكانوا من األرذَلين      فعز اليهود به وانتموا  
يف الليلـة املتفـق    تقدم حنو غرناطة ، ، بعد أن سيطر ابن صمادح على وادي آشي  

أفـشى أحــد العبيـد    ، هـ لفتح األبواب له من ابـن النغريـلة 459عليها من سنة 
ابـن   !ظفر قد غـدره اليهـودي  يا معشر من مسع بامل: (( وصاح العاملني باملؤامرة بالسر ،
رغم تنكره  وقتلوه يف القصر، ، فهبت العامة على ابن النغريلة.)2))(صمادح داخل يف البلدة
وأحالوا السيف على يهود  وأخذوه وصلبوه على باب غرناطة ، ، وادبأن صبغ وجهه بالس

ربعة آالف ود ما ينيف على أوقتـل من اليه وحصلوا على عظائم من أمـواهلم ، ، البلدة
ملحمـة من مالحـم بين إسرائيل باءوا (( ها ابن بسام بأا يف تلك املذحبة اليت يصف ، )3(

  ).5(ار مشروعه اوعاد ابن صمادح أدراجه بعد أن  . )4)) (، وطال عهدهم مبثلها  بدهلا
واسـتوزر   ، وباشر عمله بنفسـه  ، أفاق باديس بعد هذا احلادث من مخوله واونه  

 ،.وسـيطر علـى بياسـة    ، واسترجع وادي آشي وجيان ، بعد مقتل ابن النغريلة ، الناية
  ).6(وازدادت مكانة الناية توطدا إىل أن غدر به خصومه وقتلوه 

ـ  465و تويف بعدها سنة  ، هكذا استطال حكم باديس سنوات أخرى    ،)7(هـ
  .ه حفيده كما سيأيتـوخيلف

  إنه كان : ((فيقول لنا معاصره ابن حيان ،وتشيد بعض الروايات مبا كان عليه باديس  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .322: 4. نفح الطيب . املقري.96.ديوان.  اإللبريي – 1
  .54.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا – 2
ـ  ..ابن عـذارى ، 769: 1/2.الـذخـرية.ابن بسـام ،  55. املصـدر نفسـه .األمري عبـد اللـه – 3 : 3.ربالبيــان املغ

  .108.تاريخ الفكر األندلسي.آخنل بالنثيا،  76: 3.دوزي املسلمون يف األندلس.،.346: 4/7.التـاريخ.ابن خلدون ،266
  .769: 1/2.نفسه.املصدر . الذخرية. ابن بسام – 4
  .54.كتاب التبيان. األمري عبد اهللا – 5
  .137.ل الطوائفدو.عنان،حممد عبد اهللا،  63.كتاب التبيان. ألمري عبد اهللا– 6
  .346: 4/7.التاريخ.ابن خلدون ،  450: 1.اإلحاطة.ابن اخلطيب - 7
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وأوسـعهم   ، وأكثرهم رجاال ، وأشدهم سلطانا ، أرفع أمالك الربابرة يف هذا الوقت شأنا

  ).1))(أملى النصر العزيز على األعداء إمالء واختيارا  ، أعماال
وكان باديس : ((حـني يقول ، صورة أكثر إشراقاأما حفيده عبد اهللا فإنه يقدمه يف   

ال يسـتطيع   ، ابن حبـوس ـ جدنا ـ رمحه اهللا ،كـبري النفس، عايل اهلمة،حاد املـزاج   
ثقــة منـه    ، وال ينكسر ألحـد من بين عمه ، أحد أن ميخـرق عليه يف أمر من األمور

  ).2))(يزيد يف أيامهبسعادته ؛ وإن االخنضاع والتمريض يف القول ال يعنيه ذلك وال 
اتفق رجال الدولة وشيوخ صنهاجة، على تولية حفيده  ، بعد وفاة باديس املظفر باهللا  

  ).4(مكانه،وكان صبيا حدثا،وأخوه كان حكما ملالقة منذ أيام جده) 3(عبد اهللا بن بلقني
رجا على أبيه ـ كمـا تقـدم ـ     اأما عمـه ماكسـن بن باديس،فقـد كان خ  

إليه ،وتوىل تدبري امللك ورعاية امللك الصيب،أحد شـيوخ صـنهاجة،يدعى   لذلك مل يلتفت 
، عال فيها بسبب جناحه يف صد هجومه العباديني علـى   )5(مدة تقترب من العقد ، مساجة
لكن هذه الشدة يف احلكم رمبا أدت إىل ضيق شيـوخ صنــهاجة بــه،    . )6( غرناطة

 ، أما مساجة فإنه رحل إىل املريـة  . )7(م ومهدت بذلك األمر لعبد اهللا كي يستقل باحلك
  . )8(ة عمره يحيث أقام بق

  وعزل احلكام  ن يعمل على تنظيـم اإلدارة،أحاول عبد اهللا بعد إزالة وزيره مساجة،   
  ـــــــــــــــــــــ

  .230.ابن اخلطيب أعمال األعالم - 1
  .27.كتاب التبيان. األمري عبد اهللا – 2
قلده شيوخ القبيلة اإلمارة وهو صغري،ولقبوه املظفر باهللا .قني بن باديس بن حبوس بن ماكسن ،ويرتفع نسبه إىل منادهو عبد اهللا بن بل3

قاد األمري عبد .وانفرد بتدمري ملكه وزيره مساجة يف صغر سنه،ولكن فيما بعد استقل باحلكم ،ورحل عنه وزيره إىل املرية.الناصر لدين اهللا
أخذ األمري عبدهللا إىل أغمات ،وفيها عكف علـى  .هـ  483عه يوسف بن تاشفني ،وآلت غرناطة للمرابطني سنة اهللا البالد إىل أن خل

وقد اطلع عليها ابن اخلطيب وأشار إىل أمهيتها .كتابة مذكراته  اليت تضمنت معلومات تارخيية هامة عن عصر ملوك الطوائف بصفة عامة 
مذكرات األمري عبد اهللا بن زيري أخر ملوك غرناطـة،أو كتـاب   :تاب مستقل حتت عنوانهذه املذكرات نشرها ليفي بروفنسال يف ك.

مفـاخر  .مؤلف جمهـول ،  233.وأعمال األعالم لنفس املؤلف،  148: 1.اإلحاطة.ابن اخلطيب:رمجتهانظر ت.1955.القاهرة.التبيان
  .160.قصة العرب يف إسبانيا.بول ، لني ، 51.الرببر

  .233.ألعالمأعمال ا.ابن اخلطيب – 4
  .234.املصدر نفسه.ابن اخلطيب ،  84.كتاب التبيان.مري عبد اهللا األ– 5
  .234.املصدر نفسه.ابن اخلطيب – 6
  .235 – 234.املصدر نفسه. ابن اخلطيب،  84.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا – 7
  .235.أعمال األعالم.ابن اخلطيب – 8
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وخشية مـن ميلـه إىل    ، بعد تدخل والدما يف األمروتصاحل مع أخيه متيم  ، )1( الظلمة

 477الذين تصاحل معهم بعد إجراء تعديالت يف احلدود وذلك سـنة   ، )2(العباديني ضده 
  ).4(كما سوى الرتاع مع بين صمادح حول احلصون  . )3(هـ 

ومل متـض أسابيـع قـالئل حىت سقطـت طليـطلـة يف يد ألفونسو السـادس  
إىل دعوة املرابطني  فنهـض ملوك الطـوائف،ومنـهم عبد اللـه ، )5(هـ  478سنة 

  ).6(هـ  483إلجنادهم ـ كما سنرى ـ وخلعه من قبلهم سنة 
  :دولة بين عامر الصقلبية 

ومل يكد ميضي على بيعـة   ، بعد تفكك الوحدة السياسية إثر سقوط الدولة العامرية
ـ م ، )7(هـ  399حممد بن هشام بن عبد اجلبار سنة  مجاعـة   ىا يزيد عن شهر حىت نف

 ، استـولوا على أطراف بالد األنـدلس : ((حسب قول ابن عذارى ، الصقالبة العامريني
  ).8)) (وملكـوها من ذلك الوقت

  رئيـس حـزب الصقالبة  ،)9(كان هؤالء الصقالبة قد تزعمهم خريان العامـري 
  يترأس كل دولة واحد األندلس؛يف قرطبة،ومن هذا احلزب تكونت دولة العامريني يف شرق 

  ـــــــــــــــــــــــ
  .84.املصدر السابق.األمري عبد اهللا – 1
  ..95 – 93.املصدر نفسه. األمري عبد اهللا – 2
  .82..املصدر نفسه.األمري عبد اهللا – 3
  .71.املصدر نفسه.األمري عبد اهللا – 4
 – 120.اإلسالم يف املغرب واألندلس . بروفنسال ، ليفي  ، 395.املعطار الروض.احلمريي،  304: 3.بيان املغربال.ابن عذارى – 5

150 .  
  .236.أعمال األعالم.ابن اخلطيب - 6
  22.انظر هذا البحث – 7
  .77: 3.البيان املغرب.ابن عذارى  – 8
الصقالبة يف شخص هشـام املؤيـد    هو خريان الصقليب العامري ،وكان من جلة فتيان بين عامر،وملا ختربت اخلالفة املتمثلة يف نظر – 9

وكان خريان .هـ ،وانضم إليه مجيع فتيان حممد بن أيب عامر،فحوهلم وخصيام 403استقل مبدينة املرية سنة .باهللا،وبعد ذهاب املنصور
ـ  419سنة وبعد مهلكه صارت املرية إىل صاحبه زهري العامري .ومدحه الشاعر ابن دراج القسطلي.يدعى باخلليفة وبالفىت الكبري  .هـ

. د خمتارالعبادي،أمح،  210.أعمال األعالم.ابن اخلطيب،  166: 3.املغرب.ابن عذارى ،  32: 1/1.الذخرية.بسام انظر ترمجته ابن 
. جماهد العـامري  . تشركوا ، كليليا سارنللي  ،  58.تاريخ مدينة املرية اإلسالمية.سامل،السيد عبد العزيز،  17.الصقالبة يف األندلس

109 .  
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: واجلزر املتامخـة ) 2(يسيطر على مدينة دانية ) 1( ؛ فمجاهد العامري من الفتيان الصقالبة

ـ  ، يسيطر على طـرطوشة) 6(بـ،ولبي)5(ويابسة  )4(ومنورقة ) 3(ميورقة فر ـومظ
وأما خريان ـ وهو املخـصص للدراسة ـ فإنه    ،) 8(يسيطران على بلنسية ) 7(ومبارك 

  ).10( مث سيطر على املـرية) 9( نزل بأريولة
  ــــــــــــــــــــــ

 وعندما اندلعت نار الفتنة خرج.مرهو أبو اجليش جماهد العامري،كان من موايل العامريني،وقد نشأ وترىب يف بالط املنصور بن أيب عا – 1
ـ  ـ  400ـة سـنة  من قرطبة جماهد العامري مع الفتيان العاريني إىل شـرق األندلس،وسيطر على مدينة داني مث علـى اجلــزر    هـ

ومن أهم أعماله فهي فتح جزيرة سردانية،ولكنه مل ميكث فيهـا  .هـ  405الشـرقية؛ميـورقة ومنرقة أو منورقة ويابسة يف أواخر سنة
الرببـر   يف حرب ضـد  ب اخلليفة املرتضى مع األندلسينياكثر من عشرة شهور وانسحب بعدها منها وعاد إىل بالده ،مث انضم إىل جان

هـ بعد حكم دام زهاء ثالثني عاما ،ساد  436مات سنة .هـ  409والقاسم بن محود،وانتهت املعركة بقتل املرتض من قبل الرببر سنة 
البيـان  .ابن عـذارى،  116: 2.احللة السرياء.بن األبار ا ، 11 :4/1.الذخرية.ابن بسام : انظر ترمجته.فيها النظام واألمن والرخاء

ـ  ،100: 9 .الكامــل  . ابن أألثـري  ، 217.أعمال األعالم.ابن اخلطيب  ، 472.ةالبغي.الضيب ،  155: 3.املغرب د العبادي،أمح
  . 175 – 123. جماهد العامري . تشركوا ، كليليا سرنللي  ، 187.دول الطوائف.،حممد عبد اهللا عنان ، 21.الصقالبة يف إسبانيا.خمتار

لى البحر ،عامرة حسنة هلا ،والسفن واردة عليها صادرة عنها،ومنها كان خيرج األسطول إىل الغزو،وا مدينة دانية بشرق األندلس ع – 2
  .166: 1.املصدر نفسه.املقري،  282.  املصدر نفسه.اإلدريسي، 231.املصدر نفسه.احلمريي: انظر.ءينشأ أكثره ألا دار إنشا

سردانية،ومن الغرب جزيرة يابسة  ها من الشرق جزيرة منرقة أو منورقة، وكذلك جزيرةمدينةَ ميورقة  جزيرة يف البحر املتوسط،يقابل – 3
، 180.يرة األندلس منتخبـة مـن الـروض   صفة جز ، 567.الروض املعطار.احلمريي :انظر.وميورقة أم هاتني اجلزيرتني ومها بنتاها

  .128،169: 1.نفح الطيب.املقري ،  308) .من كتاب نزهة املشتاق.(دلسالقارة اإلفريقية وجزيرة األن.اإلدريسي
املصدر .احلمريي: انظر. مدينة منرقة أو منورقة جزيرة تقابل برشلونة ،وهي إحدى بنيت أو جزيريت ميورقة ،ومها منرقة هذه ويابسة – 4

  .169: 1.املصدر نفسه.املقري،  308.املصدر نفسه.اإلدريسي،  185.ة جزيرة األندلس لنفس امللفوصف،  594.نفسه
، وهي جزيرة حسنة،وا مدينة حسنة.مدينة يابسة وهي جزيرة تلي جزيرة ميورقة ،ويقال هلذه اجلزيرة وملنورقة،بنتا جزيرة ميورقة  – 5

املؤلـف  .اإلدريسـي ،  198.ة جزيرة األندلس لنفس املؤلفوصف ، 616.املصدر نفسه.احلمريي: انظر. وأقرب بر إليها مدينة دانية 
  .166،429.املصدر نفسه.ملقريا ، 308.نفسه

لبيب من فتيان ابن أيب عامر ،سيطر على طرطوشة ،عقب اندالع الفتنة وسقوط الدولة العامرية،وساس أموره مع رعيته ومن جياوره – 6
أعمـال  .ابــن اخلطيـب  ،  250،302: 3.البيان املغـرب.ـذارىابن ع: انظر ترمجته .هـ  433من األمراء، إىل أن تويف سنة 

  .271.دول الطوائف.حممد .عنان ،  21.الصقالبة يف األندلس.د خمتارالعبادي ،أمح ، 354: 4/7.التاريخ.ابن خلدون ،  226.عالماأل
مظفر ومبارك كانا من موايل ابن أيب عامر،وارتفع شأما حىت تسلطا على إمارة بلنسية،ولعل ابن دراج كان قد أمل لديهما ما كان  – 7

 مات مظفر أوال مث حلق به مبارك سنة.وقد مدحهما بقصيدتني . كافور اإلخشيدي حني قصده بعد مفارقته لسيف الدولةاملتنيب قد أمله يف
،  العبادي،  60.ابن دراج مقدمة ديوانه،  302،163 – 158: 3.املصدر نفسه.ابن عـذارى: انظر ترمجتهما. هـ  409أو  408

  . 117 – 116. جماهد العامري . ركوا ، كليليا سارنللي تش ، 19.الصقالبة يف األندلس . أمحد خمتار 
: انظـر .سـط وهي مدينة من أكرب مدن الساحل الشرقي ازدهارا يف العصور اإلسالمية،إىل الشمال من دانية على شاطئ البحر املتو – 8

  .1:166.املصدر نفسه.املقري،  280.املصدر نفسه.اإلدريسي،  97.املصدر نفسه.احلمريي
ملصـدر  ا.احلمريي: انظر. وهي قدمية أزلية،وهي من أعمال مرسية.ة أو أوريولة مدينة باألندلس،تقع على ضفة النهر األبيضأريول – 9

  . 116. جماهد العامري .  تشركوا ، كليليا سارنللي ، 166: 1.املصدر نفسه.املقري،  282.املصدر نفسه. اإلدريسي ، 67.نفسه

  .211.أعمال األعالم . ابن اخلطيب،  166: 3.البيان املغرب . ابن عذارى - 10
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  :خـريان العامـري  
 403بعد االنتصار الذي حققه املستعني على املهدي وأنصاره من أهل قرطبة سـنة    

ويكىن بـالفىت   هـ فر الفتيان العامريون إىل شرق األندلس ـ كما تقدم ـ وكان خريان ،  
وهي يومئذ مثل  واستقر يف أريـولة، ، ن قرطبةواحدا ممن فروا وأجناه هروبه م ، )1(الكبري

أي قطاع الطرق،فاشتد ـم   ، وأقبل عليه الطامعون والصعالكة والدابرة.يف احلصانة واملنعة
كما متكن من التغلب ).2(هـ مث جيان  404ساعده،ومتكن من االستيالء على مرسية سنة 

  ).3(سبقه إليها بعد قيام الفتنةبعد قتل أفلح الصقليب الذي  على املرية معقل األندلس ،
وطبق سياسة قوامها العدل واإلنصاف معتمدا  ، اختـذ خريان العامري املرية مقرا له  

  ).5( الذي كان معروفا برجاحة العقل والدهاء) 4(يف ذلك على وزيره أمحد بن عباس
وأصبحت مـن أهـم مـدن     ازدهرت املرية يف عهد خريان هذا ازدهارا عظيما ،  
واليت مازالت أطالهلا ترى حـىت   ويرجح برييس أن اآلبار اليت عرفت ا املرية ، ، ساألندل

  ).6(يومنا هذا ترجع إىل أيامه 
وفيهـا   منهم ابن دراج الذي أقام ببالطه فترة ، وقد قصد األدباء والشعراء خريان ،  

  ):7(مدحه بقصيدة مطلعها
  ز وسلطانُوبشراك قد آواك ع  لك اخلري قد أوىف بعهدك خريان  
  مرسية  ، نائبه يف فاستدعى زهريا الصقليب هـ ، 419 رض  سنةأصـيب خريان مب  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .211.املصدر السابق.ابن اخلطيب - 1
  .348: 4/7.التاريخ.ابن خلدون  - 2
  .211.أعمال األعالم.ابن اخلطيب  - 3
كان أشد الناس محاقة : ((يصفه األمري عبد اهللا،بقوله .اتب،كان وزيرا لزهري العامريهو أبو جعفر ،أمحد بن عباس بن أيب زكريا الك – 4

،بـارع اخلـط فصـيحا غزيـر      كاتبا حسن الكتابـة ((،كما كان ابن عباس هذا ))واستخفافا مثريا للشر،وكان العالب على أمر زهر
ر بقتلـه  ـبثالثني ألف دينار من الذهب إال أن باديس أم وقد وقع ابن عباس أسريا يف يد باديس بن حبوس ،وحاول فداء نفسه)).األدب
 ،464،667 – 656: 1/1.ريةـالذخ.ابن بسـام ،  35،44.كتاب التبيـان. ري عبد اهللاـاألم: انظـر ترمجتـه .هـ  427سنة 

 .دوزي،  259 :1.واإلحاطة لنفس املؤلف،  212،215.املصدر نفسه.ابن اخلطيب،  172 – 166: 3.البيان املغرب.ارى ابن عذ
  .71 - 69.تاريخ مدينة املرية اإلسالمية.سامل، السيد عبد العزيز،  28: 3.املسلمون يف األندلس 

  .212.املصدر نفسه.ابن اخلطيب  - 5
  .129.الشعر األندلسي يف عصر الطوائف.برييس،هنري - 6
  .73.ديوان.ابن دراج  - 7
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  قام زهري يف احلال تويف خريان يف نفس السنة ،وملا .وأدركه ،فأوصاه بأن خيلفه ،)1(وجيان 

  ).2(وتسلم زمام السلطان ،ورضي به الناس ورجال الدولة ، مكانه
  :زهـري العـامـري  
وهـو مـن أهـم الفتيـان      أخاه خريان بعـد وفاتـه ،  ) 3(خلف زهري العامري  

 حسـن  وقد اقتفى أثر صاحبه خريان يف).4))(وكان شهما داهية((العامريني،وأشدهم بأسا 
  ).5(السرية وحفظ النظام، وكان يشارك الفقهاء ويعمل بقوهلم 

ذه السرية احلسنة وحفظ للنظام،اتسع ملك زهري العامري اتساعا كبريا ،فامتـدت    
وإىل بياسة  املرية يف عهده إىل قرطبة ونواحيها غربا،وإىل شاطبة ومرسية يف الشمال الشرقي،

  ).6(حىت أعمال طليطلة يف الشمال الغريب
أما سياسة زهري اخلارجية فإنه غري فيها ،وذلك بتأثره برأي وزيره أمحد بن عبـاس    

فأشار عليه هذا الوزير  ، فكان ال حيدث أمرا إال بإشارته وبعد مشاورته ، فألقى إليه أزمته((
  ).7))(بغزو باديس بن حبوس بغرناطة

ا طلبه إليه باديس ،من جتديد ومل يلتفت إىل م نظم زهري محلته املشؤومة إىل غرناطة ،  
،مث سار إىل غرناطة يف قواته )8(أواصـر الصداقة اليت كانت معقودة بينه وبني أبيه حبوس 

  رب ك التقى بقـوات باديـس يف القوهـنا ، )9(الكبرية،وقـد أخذه الغـرور والعجب 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .517: 1.اإلحاطة.ابن اخلطيب - 1
  .215.وأعمال األعالم لنفس املؤلف ، 518: 1.املصدر نفسه.حلطيب ابن ا - 2
هـ ،بعد أن كان  419ويل بعد خريان العامري صاحب املرية ،وأقام بأمره سنة .زهري العامري الصقليب ،فىت املنصور بن أيب عامر – 3

 429ة أعوام ونصف عام إىل أن قتل سنة دامت واليته عشـر.أمريا له يف مـرسية وجـيان،وذلك بطلب من خريان حني أحس باملوت
البيان .ذارىابن ع،  656: 2/1.الذخرية.ابن بـسام،  35 – 34.كـتاب التبـيان. د اهللا األمـري عبـ: انظـر تـرمجتـه . هـ

،  216.ونفــس املصــدر لـنفس املـؤلــف     ، 520 – 517: 1.املصدر نفسه. خلطيبابن ا،  172 – 166: 3.املغرب
تشركوا ،  ،72 – 68.مدينة املرية اإلسالمية تاريخ.سامل،السيد عبد العزيز،  19 – 18.الصقالبة يف األندلس.تارد خمالعبـادي، أمح
  . 113. جماهد العامري . كليليا سارنللي 

  .518: 1.املصدر نفسه.ابن اخلطيب -4
  .518: 1.املصدر نفسه. ابن اخلطيب – 5
  .518: 1.املصدر نفسه.ابن اخلطيب  ، 169 – 168: 3.املصدر نفسه.عذارى ابن – 6
  .293: 3.املصدر نفسه.ابن عذارى – 7
  .216.أعمال األعالم.ابن اخلطيب – 8
  .34.كتاب التبيان.األمري عبد اهللا،  518: 1.اإلحاطة.ابن اخلطيب  – 9
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، )2(ونشبت بينهما معركة ،انتهت زمية زهري ومصرعه ومتزيق قـواته  ، )1(من غرناطة

  ).3(وزيره ابن عباس بعد أسره من قبل باديس بأسابيع قالئلوقتل 
) 4(بعد هذه النكبة اجتمع أهل املرية واسندوا أمرهم إىل عبد العزيز بن أيب عـامر   

 ،)5(باعتباره صاحب احلـق الشرعي يف تـراث الفتيـان العـامريني   ، صاحـب بلنسية
واستمد مبا ورثه من تـالد  (( ،  )6(لهاوبايعه أه فبادر عبد العزيز على إثر ذلك إىل املرية ،

  ).7))(الفتيان العامريني موايل جده
  :بنـو صمادح أمـراء املـرية  
 يببن صمادح التجـي ) 8(رحل عبد العزيز عن املرية بعد أن ترك وزيره وصهره معن  

قال ابن حيـان   ، لكن هذا ألخري استوىل على املرية بعد أن خلع طاعة صهره ، واليا عليها
فلم يكد يواري عبد العزيز وجهـه حـىت خانـه     ؛ فكان شر مستخلَف بدار ملك: ((هفي

  ).9))(وخلفها مرياثا لبنيه بعده  ، ونصب له احلرب ، األمانة،وطرده عن اإلمارة
ومهد امللك  استمر حكم معن للمرية وأعماهلا زهاء عشرة أعوام،وطد فيها رياسته ،  

  ).10(خلفه ابنه حممد بن صمادح امللقب باملعتصم باهللاهـ ف 443لعقبه ،إىل أن تويف سنة 
يف عالقة مودة وصداقة مـع بـاديس صـاحب     سار املعتصم باهللا على ج أبيه ،  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .169: 3.البيان املغرب.ابن عذارى  – 1
  .217.أعمال األعالم.ابن اخلطيب ،171: 3.املصدر نفسه.ابن عذارى  – 2
  .171: 3.املصدر نفسه.عذارى  ابن – 3
كان مقيما بسرقسطة  مث خرج إىل بلنسية فاستقبله .هو عبد العزيز بن عبد الرمحن بن املنصور حممد بن أيب عامر ،وكان لقبه املنصور – 4

هـ ، ووىل عليها  429هـ ،مث لىب طلب أهل املرية يف حكمها بعد هزمية وقتل زهري العامري سنة  417املوايل ،وقلدوه رياستـهم سنة 
هـ تويف  452طالت إمارة عبد العزيز هذا إىل سنة .صهره ووزيره معن بن صمادح واليا له،لكن هـذا األخري انفرد ا لنفسه وألبنائه 

 ،195،  أعمـال األعــالم  .ابن اخلطيب، 164: 3.املصدر نفسـه.ابن عذارى : انظر ترمجته .فيها بعد حكم دام زهاء أربعني عاما
تـاريخ  .سامل، السيد عبد العزيز ،  161.عنان،حممد عبد اهللا، 348 : 4/7.التاريخ. ابن خلدون  ،730: 1/2.الذخرية. ن بسامابـ

  .73.املرية اإلسالمية 
  .195،216.أعمال األعالم.ابن اخلطيب  – 5
  .348: 4/7.التاريخ.ابن خلدون،  217.املصدر نفسه.ابن اخلطيب،  293: 3.البيان املغرب.ابن عذارى – 6
  .730: 1/2.الذخرية.ابن بسام  – 7
  .2هامش .68.انظر هذا البحث – 8
  .174: 3.البيان املغرب.ابن عذارى،  731: 1/2.الذخرية.ابن بسام ،  190.أعمال األعالم.ابن اخلطيب – 9

  .2هامش .68.انظر هذا البحث – 10
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  ، )1(ة ،وأخفق يف ذلك ،كما تقـدمغرناطة،إىل أن جره ابن النغريلة لالستيالء على غرناط

، )2(مث جتددت العالقة بني املعتصم باهللا وعبد اهللا بن بلقني، الذي خلف جـده يف احلكـم  
واستمرت هذه العالقة إىل أن تويف املعتصم باهللا زمن عبور املرابطني إىل األندلس بعد حكم 

  ).3( دام أكثر من أربعني عاما
وباملقابـل كانـت قـوة     ائف سببا يف ضعفهم ،لقد كان الصراع بني ملوك الطو  

حىت ظفر  ، بزعامة الفونسو السادس الذي أخذ يضرب بعضهم ببعض النصارى ووحدم ،
بالسيطرة على طليطـلة ـ كما سنرى ـ فكانت السبب الرئيسـي إىل مل مشـل ملـوك      

  .، كما سنرى  ستنصار بيوسف بن تاشفنيالالطوائف ل
  :ــأيـة دول الطــوائـف   
جل اقتطاع جزء من أرض الغري ، ألقـد كان الصـراع بني ملوك الطـوائف من   

حىت ولو أدى األمر إىل عقد معاهدة مع النصارى ، أو دفع اجلزية  أو االستيالء على مملكته ،
، فاضطربت األوضاع السياسية ، وشاع العداء والتنافر والتنافس بينهم ،وآل أمرهم )4(هلم 

انة ، مع استمرار دفع اجلزية للنصارى صاغرين ،وكأم ال يهتمون إال بالبقاء إىل املذلة وامله
أو بالتـهليل إذا   يف احلكم ، الذي دفع م إىل االرمتاء يف أحضان النصارى بالتعاون معهم ،

أخذ  ما سقط إقليم يف أيديهم ، وتروي األخبار ملا سقطت طليطلة يف يد الفونس السادس ،
، ويقدمون إليه األموال ، حىت إن صـاحب   ون إىل خطب وده مهنئنيملوك الطوائف يسع

ذهب إليـه بنفسه ومعه هدية سنية ليقره عامال ) 6(حسام الدولة ابن رزيـن )5(مشنترية 
  ) .7(، فجازاه على هديته بقرد وهبه إليه  له على بلده

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .69.انظر هذا البحث  – 1
  .71.بحثانظر هذا ال – 2
  .168: 3.البيان املغرب.ابن عذارى – 3
  . 70ـ  69.كتاب التبيان . األمري عبد اهللا   – 4
مدينة يف األندلس  على معظم البحر األعظم ، وهي مدينة متوسطة القدر ، بينها وبني شلب مثانيـة و عشـرون   : انظر : شنتمرية – 5

  . 347. الروض املعطار . ميالاحلمريي 
هــ ،   396الدولة امسه حيي بن عبد امللك بن هذيل بن خلف بن رزين الرببري، تقلد حكم شنتمرية بعد وفاة أبيـه  حسام هو  – 6

  .310: 3. البيان املغرب . ابن عذارى : انظر ترمجته . وخلعه املرابطوت بعد سنة واحدة من حكمه 
  .26.عصر الطوائف واملرابطني  األندلسي ،تاريخ األدب . عباس ، إحسان  ، 310: 3. املصدر نفسه .ابن عذارى  – 7
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مل يزل التخاذل يتزايـد ، والتــدابر   : (( ساة قائالأوقد عرب ابن بسام عن هذه امل  

  ة ـيتساند ، حىت حلت الفاقرة ، وقضيت القضية ، وتعجلت البلية ، حبصول مدينة طليطل
  ) .1)) (أيدي النصارى يف 

  ) :3(، قائال  )2(العسال ق الشاعر ابنوقد عرب عن ذلك بصد  
  فما  املقام  ا  إال  من   الغلط    يا أهل  أندلس حثوا مطيكم  
  ثوب اجلزيرة منسوال من الوسط    الثوب ينسل من أطرفه وأرى  
أن طليطلة من أهم أحداث التاريخ اإلسالمي يف العصـور  (( ويرى ليفي بروفنسال   
ية اليت بذلت يف حركة االسترداد يف القـرن  ، وذلك ألنه كان تتوجيا للجهود املضن الوسطى

احلادي عشر ، فقد كان له نفس الصدى الذي عند سقوط هذه املدينة ، يوم كانت عاصمة 
  ) .4)) (، يف أيدي املسلمني قبل ذلك  القوط الغربيني القدمية

كرب القواعـد  أومن هنا جند الناس والشعراء يبكون طليطلة ، اليت كانت واحدة من 
دلس ـمية ، وسقطت يف وقت مبكر يف يد الفونس السادس ، ورأى أن زمام األنالـاإلس

عندئذ أدرك ملـوك الطوائـف حقيقـة    ) . 5(قد حصل يف كفه ، فاختذ لقب اإلمرباطور 
موقفهم ، وخطورة تنابذهم وتنافرهم ، وشعروا خبطر الفناء يهدد مصائرهم مجيعا ، اجتهت 

الـدعوة ،  ) 6(رابطني ، ولىب أمريهم يوسف بن تاشفنيأنظارهم إىل االستنصار بإخوام امل
  .وعرب إىل األندلس جبيوشه جماهدا يف سبيل اهللا 

د قهـر  ـقة ، ـــوط طليطلـبعد عام من سق) 7(ةـركة الزالقـوكانت مع
  مهيضا لة ـوله القليـالسادس يف فل وش اإلسالمي النصارى ، وانسحب الفونسـفيها اجلي

  ــــــــــــــــــــــــ
  .249: 2/1.الذخرية . ابن بسام  - 1
  . 352: 4.نفح الطيب. املقر : هو أبو حممد عبد اهللا بن فرج اليحصيب املعروف بابن العسال    انظر  - 2
  .250: 2/1. ابن بسام ز الذخرية  – 3
  .120.اإلسالم يف املغرب واألندلس . ليفي بروفنسال  – 4
  . 398وائف دول الط. عنان ، حممد عبداهللا – 5
هـ وطال عمره فبلغ املائة  وتويف سنة  400ولد سنة . هو أبو يعقوب يوسف بن تاشفني من قبيلة ملتونة  سيدة احللف الصنهاجي  – 6

أشباخ، ،  28 – 21: 4. البيان املغرب . ابن عذارى ،  130 – 112: 7.وفيات األعيان . ابن خلكان : انظر ترمجته . هـ  500
  . 313. دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا  ، 82، 78، 70: 1.  عهد املرابطني األندلس يفتاريخ . يوسف 

. السادس و بطحاء من إقليم بطليوس  من غرب األندلس ، فيها كانت الوقيعة الشهرية للمسلمني على الطاغية الفونس: الـزالقة  – 7
  . 287. الروض املعطار . احلمريي : انظر 
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وقد تركت هذه املعركة آثارا أدبية ، فعن ذلك جند املعتمد بن عباد يصـف   ) .1( مغلوبا

  ) :2(االنتصار العظيم ، وميدح ابن تاشفني ، فيقول 
  انصرت اهلدى وأبيت الفرار    العدا دتويوم العروبة ذُ

  رأينا  اجلزيرة للكُفـر دارا    ولوالك يا يوسف املُتقى
سف بن تاشفني بأمري املسلمني ، وعاد إىل املغرب بعد ذا الفوز العظيم ، تلقب يو

،  أوصى ملوك الطوائف باالحتاد ضد عدوهم املشتركو ، بت  للمعتمد بن عباد سلطتهأن ث
  )3(وقبل اجلميع وصيته

وطلب املعتمد النجدة  وما كادت تنقضي ثالث سنوات حىت أعاد النصارى الكرة ،
بحر بنفسه إىل املغرب ، وشرح لألمري ما يلقاه املسلمون ثانية من ابن تاشفني ، بعد أن عرب ال

وكان ابن تاشفني . ث النصارى يف شرق األندلس ، فأجابه إىل ملتمسه ـع وعيـمن شني
  ) .4(قد تلقى كثريا من الكتب من فقهاء األندلس وأعياا يرجونه اإلجناد والعون

اجلزيرة اخلضراء ومنـها   هـ ، إىل 381وأوىف ابن تاشفني وعرب املضيق جبنده سنة 
استنفر األندلسيني للجهاد ، فاستجابوا لطلبه ولبوا نداءه، فكون جيشا وقادهم إىل حصـن  

، إذ فشل املسلمون يف ) 6(وحاصر النصارى فيه مدة أربعة أشهر بال جدوى ) 5(ط ـليي
صية ـ  ، وأثناء احلصار اشتغل األندلسيون يف مشاكلهم الشخ )7(اقتحامه وأدركهم الشتاء 

، وعاد إىل املغـرب ،  ) 8(كما سنرى ـ فاضطر ابن تاشفني إىل رفع احلصار عن احلصن  
  د ـوذلك بعدما شاه).9(وأخذ يستعد لتصفية أمراء الطوائف بعد أن تغريت نفسه عليهم 

  ـــــــــــــــــــــــــ
. احلمـريي   ، 504: 2/1.الـذخرية  . ابن بسام . 104. كتاب التبيان . األمري عبد اهللا :راجع تفاصيل أحداث معركة الزالقة  – 1

  . 354: 4.نفح الطيب . املقري  ، 194.املعجب . املراكشي  ، 98،  83. الروض املعطار 
  . 159.ديوان . املعتمد بن عباد  - 2
  .106.كتاب التبيان .األمري عبد اهللا  – 3
  . 353.دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا  – 4
أمحد تاريخ األنـدلس   ،ييط الواقع يف منطقة مرسية على مقربة من لورقة فوق جرف عال متداخل يف أراضي املسلمني بدر حصن ل – 5

  . 229.السيادة املغربية التجزؤ ،
  .  246. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  – 6
  . 99.روض القرطاس  – 7
  .  112. كتاب التبيان . األمري عبد اهللا  – 8
  . 47. احللل املوشية .  يبابن اخلط– 9
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  اخلـالف والوقيعة بني هؤالء امللوك ، فكان املعتمد بن عباد واملعتصم بن صمادح يوقع كل

خوة كانوا مثـل  إل، وحىت ا) 1(منهما باآلخر لدى أمري املسلمني ، ويتهمه مبختلف التهم 
هما من حقد يما جتيش به نفس الضرائر املتنازعة ، فأبناء بلكني بن زيري عبد اهللا ومتيم أظهرا

وكراهية لبعضهما قلما أظهرا ذلك للعدو ، وكأن األمري ليس له من عمل سوى مشـاكل  
  ).2(خوة إلا

وأما السبب اآلخر فقد أساء ملوك الطوائف الظن يف يوسف بن تاشفني ، وبـادر  
ذا ابـن  السادس من جديد على أساس البيعة واحلماية ، فه وبعضهم بربط الصلة مع الفونس

وكذلك ) .3(من كورة تدمري رشيق صاحب مرسية قدم معونة للنصارى أثناء حصار لييط 
خرج كل من املعتمد وابن صمادح عن طاعة ابن تاشفني وجاهراه بالعصيان وطلبا العـون  

  ).4(السادس وقدما اهلدايا  وواملساعدة من الفونس
ـ   وأما عبد اهللا بن بلكني صاحب غرناطة فإنه يشري صراحة  وإىل اتصـاله بالفونس

هلذا الوقت حيتاج اإلنسان ما ادخر ليصون به بلده : (( السادس ، وقد دفع له اجلزية ، بقوله
حبيث يسلم البلد ، وحبيـث تشـكر    ،عرضه ، وأنا جدير بأن أعطي ذلك من بيت مايل و

  .الرعية مبدافعة عدوها دون تكليفها شيئا ، وال تقع الشنعة 
أجدد معه عقدا أال يعترض يل بلدا ، وال يغدرين بعدها ، خوفا ورأيت مع ذلك أن 

قْأن ي5)) (ب علي ، فأجاب إىل العقد تل. (  
وبادر بتحصني قلعته وملئها باملؤن والعتاد ، فكان هو وملوك الطوائف هدفا لشـعر  

  ) :7(، يقول  )6( السميسر
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 325.الطوائف  دول. عنان ، حممد عبداهللا – 1
  .107. كتاب التبيان .األمري عبد اهللا   – 2
  .246،  257. أعمال األعالم  .ن اخلطيب اب ، 112. املصدر نفسه .األمري عبد اهللا  – 3
  . 128: 7،  44: 5. وفيات األعيان . ابن خلكان  – 4
  . 125. كتاب التبيان  .األمري عبد اهللا  – 5
. ابـن بسـام    :انظر ترمجتـه .هد ملوك الطوائف ،واشتهر باهلجاء من أعالم الشعراء يف ع ي السميسر ،هو خلف بن فرج اإللبري – 6

  . 291،  412227: 3. تفخ الطيب  .املقريي  ، 93املطرب  .ابن دحية  ، 100: 2 .املغرب .ابن سعيد ،  882: 1/2 .الذخرية
  . 885: 1/2. الذخرية . ابن بسام  – 7
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  ما   الذي  أحدثتم    ل  هلمناد امللوك وق
  أسر  العدا  وقعدمت    أسلمتم  اإلسالم يف
  قمتم  بالنصارى إذ     وجب القيام عليكم

مث رأى الشعب املضطهد أن وطنه يف خطر ، وجب إسقاط ملوكهم الذين خـانوا  
قال  ، كما خانوا الشعب جبورهم وعسفهم ، اإلسالم بتقاعسهم ، وخانوا الوطن بتناحرهم

  ) :1(السميسر 
  وال صنتم عمن يصونكم عرضا    وليتم فما أحسنتم مذ وليتم

ومن هنا جاءت فتوى فقهاء األندلس بوجوب خلع ملوك الطوائف تعـبريا دينيـا   
ورمسيا عن هذه النقمة ، وابن تاشفني يستشريهم يف األمور املهمة ، وكان علـى رأسـهم   

. ه ، وقد أفىت خبلع ملوك الطوائفالذي على عالقة وطيدة ب) 2(عي يقاضي غرناطة ابن القل
  ) .3(أكابر فقهاء املشرق ، ومنهم اإلمام الغزايل ، وأبو بكر الطرطوشي نزيل مصر يومئذ 

وأما السبب اآلخر ـ كما يعتقد ـ فقد أدرك يوسف بـن تاشـفني أن سـقوط      
 األندلس بيد الفونسو السادس ، معناه سقوط خط الدفاع الشمايل للمغرب ، مما يؤدي إىل

  .جراءات قبل حدوث الكارثة إلديد السواحل املغربية من قبل األعداء ، فال بد من اختاذ ا
من الفقهـاء   ،وبفتاوىوهكذا كان ضم األندلس للمرابطني استجابة لنداء الشعب 
  .إلنقاذ األندلس من السقوط احملتم بيد النصارى ، ودفاعا عن املغرب 

كثـرة احلـروب   :ندلس بسمة بارزة وهي أللقد اتسم القرن اخلامس اهلجري يف ا
واملنازعات بني اخللفاء األمويني واحلموديني والفتيان العامريني بسبب اخلالفة ، وكذلك بني 

نفسهم فيما بعد ، فكل واحد منهم يسعى للقضاء على جاره قصد التوسع أملوك الطوائف 
  .كثرة الثائرين ومن هنا اضطربت األوضاع السياسية ب. والشهرة واجلاه العريض 

سياسة القسوة والبطش والضرب بقوة على يد األعداء ، فالفتنة بـدأت  ـ سادت 
  ن قبل احلموديني ـ ـبقتل عبد الرمحن شنجول الذي أشعل نارها ،وقتل سليمان املستعني م

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .108: 4.نفح الطيب . املقري  – 1
  .119.لتبيان كتاب ا.األمري عبد اهللا ا – 2
  . 327 .دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا  – 3
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كما تقدم ـ مث جند املعتضد بن عباد ، يف عهد الطوائف ، يسجل له التاريخ أخبارا كـثرية   

  . )1(يف خزانة قصره جيماجم أعدائه  ظيف هذا اال ، فيذكر أنه كان حيتف
ئف لبعضهم البعض ، مما جعـل العـدو   شدة أحقاد خلفاء عهد الفتنة وملوك الطوا  

فأما ملـوك األندلس ، فلم يكن منهم أحد : (( يسخف م وحيتقرهم ، يقـول املراكشي
إال ويؤدي إليه ـ الفونسو السادس ـ اإلتاوة ، وهم كانوا أحقر يف عينه وأقـل مـن أن     

  ).2))(حيتفل هلم 
نة ، وسقـوط  املدن وكان من جراء ذلك بـدء التنازل عن احلصون يف عهد الفت  

  .يف عهد الطوائف ، ومن أبرزها سقوط طليطلة كما تقدم 
ور احلالة السياسية وترديها ، ض فقهاء األنـدلس  ـم األحداث وتدهـوإزاء تفاق  

إىل االستنجاد بيوسف بن تاشفني ـ كما تقدم ـ وأجندهم يف معركة الزالقة ، وبعـدها    
  .دخلت األندلس يف حكم املرابطني 

  :ة ـياة االجتماعياحل  
شارة ألبرز السمات املميزة للظروف السياسية ، خالل القـرن اخلـامس   إلبعـد ا  

ـ اهلجري ، اليت سادت اتمع األندلسي ، ويف ضوء تلك الظروف حتددت شخصية ات ع م
  . رسم صورته وحتديد مالحمه كثرية يف  )3( سهمت دراساتأاألندلسي ، وقد 

ي ، خالل القرن اجلامس اهلجري ، من عناصر بشرية متنوعـة  تألف اتمع األندلس  
صوهلا وعقائدها وثقافاا ، واليت عاشت متآخية ومتجانسة ، وكونت لنـا الشخصـية   أيف 

  .األندلسية املتميزة 
، وأطلـق  دخل العرب األندلس على شكل موجات بعد الفتح اإلسالمي:  العرب  

) البلدينيب(والع ، طالعة موسى بن نصري ، ويسمون طوالع ، وأول الطعليها املؤرخون اسم ال
  ).5) (الشاميون ( هل الشام ويطلق عليهم أ، مث تعاقبت أفواج العرب بعدئذ من ) 4(

  ــــــــــــــــــــــ
  . 62.انظر هذا البحث  – 1
  . 193. املعجب . املراكشي  – 2
  .فجر األندلس .مؤنس ، حسني  – 3
  . 43.افتتاح األندلس  تاريخ. ابن القوطية  – 4
  . 14. أخبار جمموعة . مؤلف جمهول  – 5
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قاليمهـا املختلفـة ،   ألقد دخل العرب األندلس على شكل موجات ، وانتشروا يف   

وهكذا أخذت األندلس  ).1(وكانوا ميثلون أكثر القبائل العربية ؛ العدنانية منها والقحطانية 
واعلم أنه ملا استقر قـدم أهـل اإلسـالم    : (( قريمتوج مبن دخلها من العرب ، يقول امل

باألندلس وتتام فتحها صرف أهل الشام وغريهم من العرب مهمهم إىل احللول ا ، فرتل ا 
  ).2))(مرهم ما كانأعقام إىل أن كان من أورثوها أمن جراثيم العرب وسادام مجاعات 

، )3(ظوا على نسـبهم القبلـي   ندلس إال أم حافألورغم هذه الكثرة للعرب يف ا  
يدعمهم يف ذلك اسقرارهم يف املناطق اخلصبة اليت تفيض باخلريات ، وـذا اسـتطاعوا أن   

، إىل أن جاء املنصور بن )4(يكونوا نواة األرستقراطية العربية الىت ظلت غالبة على األندلس 
قـري إىل ذلـك   دماجهم يف العناصر األخرى ، ويشري املإأيب عامر وقطع التحامهم قصد 

وكان عرب األندلس يتميزون بالقبائل والعمائر والبطون واألفخاذ ، إىل أن قطع : (( بقوله
ذلك تشتيتهم وقطع ب، وقصد الذي ملك سلطنة األندلس ذلك املنصور بن أيب عامر الداهية 

، وقدم القواد على األجناد ، فيكون يف اجلند الواحد فرق من كـل  التحامهم يف تعصبهم 
  . )5))(بيل ، فاحنسمت مادة الفنت باألندلس إال ما جاء على غري هذه اجلهة ق

، ) 6)) (ميتلكون اقطاعات كبرية (( يتضح ـ مما تقدم ـ أن عرب األندلس كانوا     
، ) 7)) (ضمن شروط حرة أو مقيـدة  (( تركوا أمر زراعتها إىل املولدين هذه االقطاعات 

) 8))(نوا يفضلون سكىن املدينة وكا(( ب من املدن ، بل بينما يقيمون هم يف ضيعام بالقر
يف حيـام  ) 9)) (ملوك (( لذلك كان عرب األندلس يتمتعون حبياة الترف والنعيم ، أي 

  ، وخباصة يف أيامهم األوىل ، لكن استقرارهم يف حياة الترف والرخاء مل يبق كما كانوا عليه 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

مجهرة أنساب العرب يف كـثري مـن   . ابن حزم .  290: 1. نفح الطيب . املقري .  20. ندلس ألتاريخ افتتاح ا. لقوطية ابن ا – 1
  . فصوهلا 

  . 290: 1. املصدر نفسه . املقري  – 2
  .  36. يف الدب األندلسي . الركايب ، جودت  – 3
  .  121. تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس . سامل ، عبد العزيز  – 4
  . 293. نفح الطيب . املقري  – 5
  . 122. تاريخ املسلمني وآ ثارهم يف األندلس . سامل ، عبد العزيز  – 6
  . 37. يف األدب األندلسي . الركايب ، جودت  – 7
  . 37. املرجع نفسه . الركايب ، جودت  – 8
  . 43. أخبار جمموعة . مؤلف جمهول  – 9
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  عامر ـ كما سلف ـ التحامهم ذلك با عتماه على العنصر الرببري يبأبل قطع املنصور بن 

ـ كما سنوضح ـ وظهر نفوذهم يف إشبيلية ـ يف عهد الطوائف ـ بقيادة بـين عبـاد      
  .والذين ثل عرشهم املرابطون كما تقدم 

يانتهم وأما د) . 1(، ومن قبائلهم زناتة وصنهاجة  وهم سكان املغرب:الـرببـر   
، حيدثنا ) 2(ة يا يدينون بالوثنية كعبادة الكائنات والظواهر الطبيعوأم كانفقد ثبت البحث 

فريكا رأسها مغطـى  أتسمى آهلة حتميهم كان هلم يف القرن األول قبل  املسيح ((التاريخ أنه 
رغـم سـبقها   ) 4(، مث تال بعد ذلك وجود اليهودية ومل يعتنقها الرببـر  )3)) (جبلد فيل
، لكن تدينهم هذا كان انتشاره ضعيفا بدليل  )5(م ـها القلة منهـة اليت اعتنقـللمسيحي

أن العرب املسلمني مل جيدوا صعوبة يف اجتذاب الرببر إىل اإلسالم ، حىت صاروا من أشـد  
  .الناس تعصبا له ودفاعا عنه 

 ،وبعد أن أسلم الرببر قاموا بنشر الدين اإلسالمي إىل جانب العرب ليعم املغرب كله  
وا بفتح األندلس بقيادة طارق بن زياد الرببري ، بل رمبا الفتح األول كـان متوقفـا   مث بادر

، إال أن املصادر العربية تكـاد  )6(على الرببر وحدهم كما تشري بعض الدراسات احلديثة 
  ).7(جتمع على قلة العرب إىل جانب الرببر الذين يرجع إليهم فضل السبق يف فتح األندلس 

ندلس تزيد على أعداد األفإن أعداد من اشترك من الرببر يف فتح  ومهما يكن من أمر  
ر املقري االعرب أضعافا ؛ منها من اشترك يف الفتح ، ومنها من هاجر عقبه مباشرة ، وقد أش

وتسامع الناس من بر أهل العدوة بالفتح على طارق ، وسعة املغامن فيها ، فـأقبلوا  : (( بقوله
  وا ـلبحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر ، فلحقوه من كل وجه ، وخرقوا اـحن

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 502 – 495.مجهرة أنساب العرب . ابن حزم  – 1
  .  20. األدب املفريب من ظواهره وقضاياه . اجلراري ، عباس  – 2
الدار . تعريب حممد مزايل .صاحبه جوليان ، شارل أندريه فريقيا الشمالية لإتاريخ نقال عن  20. املرجع نفسه . اجلراري ، عباس  – 3

  . 78. التونسية للنشر 
  .  37.املرجع نفسه . اجلراري ن عباس  – 4
  . 57.عرب عاربة ) الرببر ( األمازيغ . سعدي ، عثان ،  36. املرجع نفسه . اجلراري ، عباس  – 5
  . 122. ألندلس تاريخ املسلمني وأثارهم يف ا. سامل ، عبد العزيز  – 6
  .  231: 1. نفح الطيب . املقري  ، 320: 4. وفيات األعيان . خلكان  ابن ، 17. أخبار جمموعة . مؤلف جمهول  – 7
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  ) .1))(بطارق وارتفع أهل األندلس 

د العـرب ،  اعدأن هجرة الرببر إىل األندلس  ـ كما تقدم ـ تزيد أضعاف   إحقا   
خرى تنحصـر يف أن  أضيف صاحب فجر األندلس عوامل ، ويوذلك راجع حلكم اجلوار 

الرببر مل يتعصبوا للجنس ، وحتمسوا لإلسالم ألم بطبعهم جنس متـدين شـديد التعلـق    
  ) .2(جتهدوا يف نشره االعصبية لإلسالم ، و وابعقيدته ، فأظهر

ستفاد ـ مما تقدم ـ أن الرببر أسلموا عن اقتناع ، وجاهدوا يف سبيل نشر الـدين    ي  
ـ باجلديد إلىب جانب العرب يف املغرب ، وسبقوهم يف فتح األندلس ، وشكلوا عنصرا  يا رش

يت دولته ، وقهر األعداء من النصارى، بمهما فيه ، وعليهم اعتمد املنصور بن أيب عامر يف تث
إال أم صمدوا وقلـدوا سـليمان   ، )3(إىل قيام الفتنة فلحقهم األذى من قبل األندلسيني 

  .، مث استقروا يف مدينة غرناطة إىل أن خلفهم عليها املرابطون كما تقدم)4(خلالفة املستعني ا
قبل التعريف باملولدين علي أن أشري ـ بإجياز ـ إىل سكان األندلس    :املـولدون   

فاملؤرخون املسلمون القدامى يطلقون علـى  ن يعاصرون جيل الرببر والعرب الفاحتني ، يالذ
  :، وقد قسموهم أيضا إىل) 5)) (العجم أو عجم األندلس ((  سكان إسبانيا مجيعا اسم

  . دينهم ، فيسموم أهل الذمة كما سنرى بالعجم الذين احتفظوا  – 1  
العجم الذين اعتنقوا اإلسالم ، فأطلقوا عليهم اسم املساملة ، وأطلقـوا اسـم    – 2  

  ، فمن هم املولدون ؟)6(املولدين على نسلهم 
بر والعرب قد دخلوا األندلس يف شكل جنود ، وبقـوا يف هـذه   كان الفاحتون الرب  

، وأقبلوا على مصـاهرة  تاركني نساءهم يف بالدهم ) 7(البالد اجلديدة خالل السنني األوىل
اإلسبان ، أهل البالد ومضوا على هذا النحو يتزوجون من اإلسبانيات ما شاءوا ، وعاشروا 

  ، انتشر اإلسالم يف األندلس وااورة واملصاهرة الد وجاوروهم ، وعن طريق العشرة بأهل ال
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 259: 1. املصدر السابق . املقري  – 1
  . 389. فجر األندلس . مؤنس ، حسني  – 2
  . 26 – 22.انظر هذا البحث  – 3
   26 .انظر هذا البحث  – 4
  . 36. تاريخ افتتاح األندلس . ابن القوطية  – 5
  . 35. يف األدب األندلسي . ركايب ، جودت ال – 6
  . 34. املرجع نفسه . الركايب ، جودت  – 7
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ن مـن  وقد ارتبط الكـثري : (( انتشارا جتاوز كل تقدير يف احلسبان ، يقول حسني مؤنس

بعالقات املصاهرة مع أهل البالد ، وعاشوا معهم متجاورين متساوين ، وعن  العرب والرببر
  ) .1)) (اور انتشر اإلسالم بني أهل اجلزيرة طريق هذا التج

هكذا عن طريق ااورة والعشرة واملصاهرة امتزجت دماء الفـاحتني مـن الرببـر      
والعرب بدماء أهل البالد ، ونشأ من ذلك جيل جديد من آباء مسلمني عرفوا باملولدين ـ  

ري أول من تـزوج  ولعل عبد العزيز بن موسى بن نص. كما تقدم ـ ونشأوا على اإلسالم  
، وحذا حذوه كثري )2()) أم عاصم : (( ويقال هلا )) لذريق ((ة ؛ إذ تزوج بأرملة يبإسبان

من املسلمني الفاحتني أمثال عيسى بن مزاحم الذي تزوج من سارة القوطية بنت املنذر بـن  
كان املولدون يؤلفـون القسـم   : (( ، وغريمها كثري ، يقول جودت الركايب ) 3(يطشة غ
سرعة ومن الصعب بعد عدة أجيال بلقد اعتنقوا اإلسالم . ألكرب من شعب الدولة األموية ا

  ) .4)) (مضت ، متييزهم عن املسلمني الذين جاءوا اجلزيرة 
يستشف ـ مما تقدم ـ أن املولدين كانوا يؤلفون زمن الدولة األموية الكثرة الغالبة     

أهل البيوتات ، وكان فيهم من احـتفظ  من السكان ، ومنهم تكونت مجاهري األندلس ، و
، إىل جانب جريان الدم اإلسـباين يف   )5(بامسه اإلسباين ألنه ابن إسبانية أو جدته إسبانية 

هللا ، وعبد الرمحن شنجول وغريمهـا ،  اعروق الرببري والعريب ، أمثال اخلليفة هشام املؤيد ب
ني العرب واملولدين  علـى  الشك أن الصالت أصبحت وثيقة ب: (( يقول جودت الركايب 

كثر العرب من الجيري يف عروقه دم إسـباين ، وهـذا   أثر االختالط والزواج ومل يبق بني إ
: (( ، ويوضح ذلك حسني مؤنس ، فيقـول ) 6)) (كثر زمن الدولة األموية  االختالط قد

بل رمبا جاز فاألجيال الثانية من هؤالء العرب مجيعا الميكن أن يكونوا عربا من ناحية الدم ، 
  حساس إل، إمنا كانوا عربا بااعتبارهم مولدين ، وحىت البيت األموي نفسه كان بيتا مولدا 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 28 – 27. فجر األندلس . مؤنس ، حسني  – 1
  .27.أخبار جمموعة . مؤلف جمهول  – 2
  . 30،  32. تاريخ افتتاح األندلس . ابن القوطبة  3
  .  35. يف األدب الندلسي . ركايب ، جودت ال – 4
  . 24. اإلسالم يف إسبانيا . عبد البديع ، لطفي : انظر  – 5
  . 36. يف األدب األندلسي . الركايب ، جودت  – 6
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  ) . 1)) (واالجتاه واللغة إىل حد كبري 

، وقـد  يةمكوناته البشرهم إذا فاملولدون يشكلون أبرز عناصر اتمع األندلسي ، وأ  
حىت اية القرن الثالث اهلجري ، مث تالشت هـذه التسـمية   طلق عليهم ي اسم املولدين ظل

بسبب اختـالط الناس وحتول أهل اململكة اإلسـالمية يف األنـدلس إىل أندلسـيني دون  
  ) .2(متييز 

وهم اإلسبان الذين بقوا على مسيحيتهم ومل يدخلوا يف اإلسالم ،  :أهـل الـذمة   
، وكـان   )3(ء يرون أن الرببروالعرب دخالء عليهم ، وأم أحق مبلـك بالدهـم   الؤوه

عددهم أكثر بكثري من عدد املساملة واملولدين أول األمر ، مث مل يزل عدد هؤالء األخرييـن  
ـ ـوقد ع) . 4(دلس ـيزداد حىت أصبحوا معظم سكان األن منـذ   )5(ذمة ـومل أهل ال

الفتح اإلسالمي معاملة طيبة ، فتمتعوا حبرية كبرية يف إقامة شـعائر دينـهم يف كنائسـهم    
يدير أمورهم يف تلـك   )7(وكان هلم يف كل مدينة رئيس يعرف بالقومس  ، )6(وإديرم 

ـ اإلديرة والكنائس  دى اليت يرق للشعراء ارتيادها ، فقد أورد ابن خاقان وصفا شعريا إلح
وبات ليلة بإحدى كنائس قرطبة وقـد  : ((بات فيها أبو عامر ابن شهيد ، قال الكنائس اليت

وقرع النواقيس يبهج مسعه وبرق احلميا يسرِج ملعه ، والقُس برز يف ...س آفرشت بأضغاث 
   ) .8)) (بالدنانري أبدع توشيحعبدة املسيح ، متوشحا 

   مع أهل الذمة ، وتركـوهم يتضـح من هذا الوصف أن املسلمني كانوا متساحمني  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . 376. فجر األندلس . مؤنس ، حسني  – 1
  . 425. املرجع نفسه . مؤنس ، حسني  – 2
  . 2: 3. ظهر اإلسالم . أمني ، أمحد  – 3
  . 429.فجر األندلس . مؤنس ، حسني  – 4
مث ملا متكن سلطام أطلقوا عليهم أهل الذمة ـ كما تفدم ـ أو عجم األندلس على أهل األندلس مجيعا اسم العجم  أطلق املسلمون – 5

، ومسوا بالنصارى ، وهم النصارى الذين يعيشون بني مسلمي األندلس وأصبحوا يف ذمتهم ، فعلى املسلمني محايتهم وتوفري األمان هلم 
العالقات بني ، و 415 – 409.وائف حملمد عبد اهللا عنان ودول الط، 424فجر األندلس حلسني مؤنس : انظر تفاصيل ذلك .املعاهدين

، والشعر األندلسي يف عصر  51،69.األندلس اإلسالمية وإسبانية النصرانبة يف عصر بين أمية وملك الطوائف لرجب حممد عبد احلليم 
  . 247. الطوائف هلنري برييس 

  . 447.املرجع نفسه . حسني  ،مؤنس  – 6
تاريخ افتتاح . اين القوطية : انظر .أول قمامسة األندلس وله عبد الرمحن بن معاوية آخر ملوك القوط طشة كان أرطباس بن غي – 7

  . 58،  29.األندلس
  . 61.ديوانه ورسائله . ابن شهيد األندلسي ،  195 – 194. مطمح األنفس . الفتح بن خاقان  – 8
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يت يبهجها قرع النواقيس ، حىت نظـم  ون شعائر دينهم يف حرية تامة يف كنائسهم الـميارس

  : )1(ابن حزم فيها ذكر لقرعها ، منها
  طَّلعقبيـلَ قَرع النصـارى للنواقيسِ    أَتيتين وهـاللُ  اجلـو م  
هكذا كان أهل الذمة يعيشون جنبا إىل جنب مع املسلمني يف أحياء خاصة ـم يف    

، بقيادة القسومس ، كما كان هلم ) 2(املدن ، وإن كان ذلك مل مينعهم من خمالطة السكان 
) . 4(، يعرف بقاضي العجم )3(قاض نصراين يفصل يف منازعام مبقتضى القانون القوطي 

  ).5(وأما ما حيدث بني مسلم وذمي من منازعات فالفيصل فيها للشريعة اإلسالمية 
ـ  رذا التسامح الذي أبداه املسلمون جتاه أهل الذمة من نصا   لم ى األنـدلس ، أس

، وأقبل على تعلم اللغة العربية اليت مكنتهم من دراسة الشعر العريب ونثره ، )6(الكثري منهم 
بل وهلم دور كبري يف ترمجة الكتب اإلسبانية حبكم إجادم للغتني ، فكانوا على هذا النحو 

  ) . 7(حلقة االتصال بني الثقافة العربية واألوربية 
امح وطمأنينة ، جعل الكثري منهم يسـلم عـن   لعل ما حظي به أهل الذمة من تس  

طواعية ، فقل عددهم وأصبحوا موزعني على مدن األندلس يف ظل الدولة اإلسالمية ، بـل  
إن الناني منهم متتع بعطف اخللفاء ، وثقتهم ، وتقديرهم ، وشغل الكثري منهم مناصـب  

 238( مد بن عبد الرمحن ففي عهد األمري حم، ) 8(ويف اجليش صر قهامة يف اإلدارة ويف ال
مدة طويلة أثناء مرض الوزير عبد اهللا  كاتبا)) القومس ((  ، استخدم) هـ  272هـ ـ  

  لو كان : ((د ، يقول ـاألمري حممأن س ـ، علم القومت هذا الوزير ا، وملا م )9(بن أمية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 193. طوق احلمامة . ابن جزم  – 1
  . 28. اإلسالم يف إسبانيا . البديع ، لطفي غبد  – 2
  .  447. فجر الندلس . مؤنس ، حسني  – 3
  . 13. ابن القوطية تاريخ افتتاح األندلس  – 4
  . 21. تاريخ قضاة األندلس  . النباهي  – 5
ندلس اإلسـالمية وإسـبانية   ألالعالقات بني . عبد العظيم ، رجب حممد ،  143.التاريخ األندلسي . احلجي ، عبد الرمحن علي  – 6

  . 74. النصرانية يف عصر بين أمية وملوك الطوائف 
  . 132.تاريخ املسلمني وآثارهم يف األندلس . سامل ، عبد العزيز  - 7
عبـد العظـيم ،   ،  409. دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا  ، 247. الشعر األندلسي يف عصر الطوائف . برييس ، هنري  – 8

  . 73،  71. العالقات بني األندلس اإلسالمية وإسبانية النصرانية  .مد رجب حم
  . 72. نفس املرجع . عبد العظيم ، رجب حممد  – 9
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، فما كان منه إال أن أسلم ، وبلغ املكانة التىكان ) 1)) (قومس من أهل ملتنا الستحجبناه

ز التقوى ، وأطلقوا عليـه  يتطلع إليها ، وأخلــص للدين اجلديد ، حىت عـده الناس رم
  ) .2))(محامة املسجـد ((لقب 

وأبوه إسحاق هذا كان نصـرانيا   يفة الناصر حيي بن إسحاق الوزارة ،وقد قلد اخلل  
  ) .3(طبيبا جمربا 

عليهم املسلمون حىت يف  سالم فقد اعتمدإلمل يكونوا خاضعني ل أما املسيحيون الذين  
هو الشأن مع عبد الرمحن شنجول وشـنجة بـن   يوش ضد نصارى الشمال كما قيادة اجل
  )5(وطرطوشة ضد املستعني باهللا  ة، ويف عهد الفتنة استعان بنصارى برشلون)4(غرسية 
رى املعاهـدين  اوبعد الفتنة وايار اخلالفة األموية ، وقيام دول الطوائف ، لقي النص  

النظر (( ابن زيدون الشاعر  نفس املعاملة الكرمية من قبلهم ؛ فهذا أبو الوليد بن جهور ندب
  ) .6)) (على أهل الذمة يف بعض األمور املعترضة 

معظم دول ومل تقتصر هذه العناية بشؤون النصارى املعاهدين على قرطبة ، بل كان   
) 7(ففي بين عباد منهم  ابـن املـارغري   ، الطوائف األخرى هلم يف بالطهم مكانة وظهور

  . )8(بن عباد وكان من املقربني إليه  يام املعتمدأاإلشبيلي الذي ظهر 
أما يف شرق األندلس فإن النصارى املعاهدين متتعوا بالرعاية والتسامح ، فقد كـان  

  صاحب مملكة اهد العامري جمذا ـن من أشد الناس تساحما مع املعاهدين ، فهوالفتيان العامري
  وكان شعوبيا يكره العرب،  )9(النصارى أبوعامر بن غرسية  اشتهر يف بالطه من ،ة ـداني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 120: 1. املسلمون يف إسبانيا . دوزي ، زينهرت  – 1
  . 160. تاريخ فضاة قرطبة . اخلشين  – 2
  . 187. طبقات األمم . صاعد األندلسي  – 3
  . 19. انظر هذا البحث  – 4
  . 20.انظر هذا البحث  – 5
  .  213 – 212. عتاب الكتاب أ . ابن األبار - 6
املرهـز ، وكالمهـا    ،264: 2ويف املغرب يف حلى املغـرب  . 521: 3. ورد املرعزي يف نفح الطيب : ويقول هنري برييس  - 7

  . 9هامش  306. الشعر األندلسي يف عصر الطوائف .تصحيف، وصحة االسم املارغري ، ألن أصله إسباين 
  . 521: 3. نفح الطيب . ، املقري  269: 1 حلى املغرب املغرب يف. ابن سعيد : انظر  – 8
انظـر  . بناء البشكنس ، سيب صغريا وعاش يف كنف جماهد العامري ، وكان من كبار أدباء عصره اهو أبو أمحد بن غرسية ، من  – 9

  . 406: 2. املغرب . ، ابن سعيد   704: 3/2. الذخرية . ابن بسام : ترمجته 
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، لكن بعـض   فيها العرب ، وافتخر بقومه العجمن ، فقد كتب رسالة ذم سباإلويتعصب ل

  ، وكان املقتدر بن هود ، من أعظم)1( كتا ب عصره ردوا عليه وأجلموه حىت أسكتوه 
ملوك سرقسطة من أشد أنصار هذا التسامح ، وكان من بني وزرائه املقربني وزير نصـراين  

  ،) 2(عرا ديبا شاأهو أبو عامر بن غند شلب ، وكان 
ول أرى يف جيوشهم بصفة مستمرة ، وكانوا هود على املرتزقة النصا عتمد بنواكما 

  . )4(لفته زمانا ا، واعتمدوا على حم)3(طوريبنمن استخدم السيد الق
وهكذا باقي ملوك الطوائف ، كانوا يتبعون سياسة االعتدال والتسامح حنو رعاياهم   

ية واحلماية ، وهذا التسامح الذي حظي به النصارى من هذه الرعا الرغم وعلى. النصارى 
إال أم مل يشعروا قط بعاطفة (( املعاهدون يف ظل احلكم اإلسالمي ، ويف عهد الطوائف ، 

من الوالء حنو تلك احلكومات املسلمة، بل لبثوا دائما علـى ضـغنهم وخصـومتهم هلـا     
عدهم على ذلك حتريض نصـارى  ، وسا )5))(وتربصهم ا ينتهزون أية فرصة لإليقاع ا 

يض املتعمد إال عرضا ، بينما تصـمت  روالروايات النصرانية التشري إىل هذا التح(( الشمال 
  ).6)) (إليه أدىن إشارة  عنه الروايات العربية وال تشري

لقد لعب النصارى املعاهدون دورا بارزا يف معونة نصارى الشمال وبتحريض منهم   
مية ، متهيدا للقضاء عليها وسقوطها يف أيدي ملوك النصارى ، وجتلى يف غزو املمالك اإلسال

   ،ر الذي أدى إىل سقوطهاـثناء حماصرة طليطلـة من قبل ألفونسو السادس ، األمأذلك يف 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 755 – 705: 3/2.الذخرية : اتظر رسالة ابن غرسية والرد عليها يف  – 1
  . 412. دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا .  405: 3،  534: 1.نفح الطيب  .املقري – 2
، ،وامسه رودرجيو دياث دي بيبار ، فارس قشتايل االكمبيدورتشري إليه املصادر التارخيية باسم القنبيطور أو الكنبيطور أو الكبيطور  – 3

ترىب يف البيت امللكي ، وكان من جنود شاجنة أخي الفونسو . روذريق هـ ، ورد امسه أيضا لذريق أو  435ولد يف مدينة برغش حواىل 
هـ ، واجته إىل مملكة سرقسطة ، ورحب به املقتدر بن هود ، والتحق خبدمته ، وأطلق عليه اسم  474السادس ، وهذا األخري نفاه سنة 

لت حتت سيادته حىت وفاته عام ظهـ ، و 487ية عام مبعىن موالي ، ومتكن السيد القنبيطور من السيطرة على مملكة بلنس)) السيد (( 
 – 175. اإلسالم يف املغرب واألندلس . بروفنسال ، ليفي  ، 1هامش  125: 1. احللة السرياء . ابن األبار : انظر ترمجته . هـ  491
، احلجي ،  135 – 128،  88 – 83.، ملحمة السيد ترمجة الطاهر أمحد مكي  232.دول الطوائف . ، عنان حممد عبد اهللا  183

 ، 1هامش  61.يف إسبانية املسيحية العالقات اإلسالمية املسيحية . مرسي صاحل ، نادية  ، 369.التاريخ األندلسي . عبد الرمحن علي 
  . 173.فصة العرب يف إسبانبة . لني بول 

  . 412. دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا  – 4
  . 413. نفس املرجع . عنان ، حممد عبد اهللا  – 5
  . 81. العالقات اإلسالمية وإسسبانية النصرانية . عبد العظيم ، زجب حممد  – 6
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قد بزغ ثانية عقب احنـالل  إن جنم املعاهدين : (( كما تقدم ، وهذا ما يعرب عنه بيدال بقوله

لة لقضية ام دول الطوائف الضعيفة ، واستطاعوا أن يؤدوا خدمات جلييالدولة األندلسية وق
  . )1)) (النصرانية واالسترداد النصراين 

أمري املسلمني وفقـا لفتـاوى    ررقوبعد توحيد بالد األندلس حتت إمرة املرابطني ،   
ـ   ، تغريب النصارى املعاهدين ، )2(الفقهاء  الذمـة ،   نألم نقضوا العهد وخرجـوا ع

  .)3(قيا وأبعدت منهم بناء على ذلك ألوف عديدة ، فرقت يف أحناء إفري
مع العناصر البشـرية ،  وحدهم ندلس األمن نصارى مل يكن أهل الذمة :اليـهود   

هؤالء كان عددهم كبريا فيه قبل الفتح  ؛) 4(اليهود رندلس ، بل هناك عنصألاليت قطنت ا
، وقد عانوا كثريا من  )5(مئة ألف  نوقد قدر بعض املؤرخني عددهم مبا يزيد عاإلسالمي 

 ،وأرغموهم على التنصـر م ، ولقد حرموهم من إقامة شعائرهم الدينية ، اضطهاد القوط هل
  .)6(ربع أمالك من ظلوا على اليهودية ، وتتبعوهم بالطرد وصادروا 

فريقيا إ’بناء ملتهم يف مشال أويبدو أن هذا االضطهاد حفز يهود إسبانيا من االتصال ب  
ا يف ظل احلكم اإلسالمي ، وقد دفعهـم  بعد أن علموا باحلرية الدينبة اليت كانوا يتمتعون 

، واليسـتبعد   )7(سقاط الدولة القوطية واالستعانة بالفاحتني املسـلمني  إذلك إىل حماولة 
ياهم على املسري إىل إسبانيا ـ على الرغم من قلـة األدلـة    إاتصال اليهود م وحتريضهم 

ملة عند دخوهلم األنـدلس ،  التارخيية على ذلك ـ ألن القادة املسلمني عاملوهم أحسن معا 
  .)8( الفاحتنيطائفة من ويعهدون إليهم حبراسة املدن املفتوحة مع 

  بتسامح كبري من جانب الفاحتني املسلمني ملؤازرم هلم عند الفتح   د متتع اليهودـلق  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 424.األصل اإلسباين . اذ بيدال  نقال عن األست. 413.دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا  – 1
  . 57،  55. رسالة يف احلسبة . ابن عبدون  – 2
  . 71 – 70. احللل املوشية .ابن اخلطيب   – 3
  . 132. تاريخ املسلمني وآثارهم يف األنداس .سامل ، عبد العزيز  - 4
  . 58. مدينة العرب يف األندلس .ماكيب جوزيف – 5
  . 522. دلس فجر األن. مؤنس ، حسني  6
  . 50. يف تاريخ املغرب واألندلس . العبادي ، أمحد خمتار  – 7
  . 25،  22. أخبار جمموعة . مؤلف جمهول  - 8
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وكانت مدينة إلبرية اليت حل حملها مدينة غرناطة ـ كما سـنرى ـ تزخـر     .  )1(وبعده 
  )2)) (بغرناطة اليهود (( جالية يهودية حىت مسيت بأكرب

ن قول ابن اخلطيب واحلمريي أن اليهود كانوا يؤلفون الكثرة الغالبة من نستخلص م  
األموية ، وخباصة سكان بعض املدن األندلسية ـ كإلبرية ـ وازداد عددهم يف عهد اخلالفة   

  .)3(قرطبة ؛ إذ كانوا ميتهنون فيها جتارة العبيد ، وبيع أدوات الزينة 
ن شعائرهم ما أحبوا ، وقد تقلد بعضهم وكان لليهود بيعهم ورجال دينهم ، ميارسو  

من أمثال حسداي بن شـربوط الـذي    اخلالفة ،يف بعض مناصب الدولة والسيما يف عهد 
زير اليهودي ومتتع الذلك ـ، وك) 4(كان وزيرا وسفريا وطبيبا للخليفة عبد الرمحن الناصر

لكـة  ، والشـك أن مم )6(لدى ملوك بين هود قي سرقسـطة  ) 5(أبو الفضل بن حسداي
م ــة املفضلة لديهـغرناطة كانت موقوفة على سكىن اليهود ـ كما تقدم ـ فهي املدين  

) 7(إمساعيل وابنه يوسـف  : ، وظل اثنان من الوزراء اليهود ومهايف القرن اخلامس اهلجري
  . )8(أن قضى السكان على يوسف ومجع غفري من اليهوديوجهان سياسة بين زيري إىل 

فانكبوا على التجارة  ؛يف احلياة اليومية مع كل طبقات اتمع  كان اليهود مندجمني  
مية يف ظل الدولة اإلسالمية ويف عهـد ملـوك   اومارسوا خمتلف املهن وتقلدوا مناصب س

صوم ـ شـأم شـأن النصـارى ـ يف عهـدي املـرابطني         خفت((الطوائف إىل أن 
  ).9)) (ية سيحواملوحدين، وحتولوا آخر األمر للعمل يف املمالك امل

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . 17: 1.اإلحاطة يف أخبار غرناطة . ابن اخلطيب  – 1
  . 45. الروض املعطار . احلمريي  – 2
  . 41.يف األدب األندلسي . الرطايب ، جودت  – 3
  . 240 – 239الشعر األندلسي يف عصر الطوائف ز. برييس ، هنري  – 4
ابن . 205.طبقات األمم . صاعد األندلسي : انظر ترمجنه .  من بيت شرف اليهود باألندلسحسداي  هو حسداي بن يوسف بن – 5

. ، الفتح بن خاقـان   196. املطرب . ، ابن دحية  457: 3/1. الذخربة . ، ابن بسام  241: 2. املغرب يف حلى املعرب  .سعيد 
  .1مش ها 535. نفح الطيب . ، املقري  210 - 209. قالئد العقيان

  . 122.تاريخ الفكر األندلسي . بالنثيا ، آخنل  – 6
  . 1هامش  67،  2هامش  66. انظر هذا البحث ترمجتيهما  – 7
  . 69. انظر هذا البحث  – 8
  . 50. التصوير الفين للحياة االجتماعية يف الشعر األندلسي . النوش ، حسن أمحد  – 9
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، هناك طبقـة اجتماعيـة   شرية اليت ذكرناها إىل جانب العناصر الب :الصقـالبـة   
خذت تلعب دورا سياسيا واجتماعيا هاما ، والسيما يف قرطبة أال وهي طبقة الرقيق أمتميزة 
 ن إىل األندلس عن طريق التجارة والسيب ، فمن تكون ؟ ومن أي أصـل احنـدر  ياملنحدر

  اعية ؟مالطبقة االجتومىت شكلوا هذه أفرادها ؟
ـ على ال) 1)) (الصقالبة((فيون املسلمون اسم اواجلغرأطلق املؤرخون    عوب الـيت  ش

على أن اسم صقالبة ،كان يطلق  ).2(بني األستانة وبالد ار كانت تقطن األراضي املمتدة 
يف األصل على مجيع األسرى الذين كانت تأسرهم اجليوش اجلرمانية يف محالا ضد األمـم  

، مث توسع املسلمون يف استعمال هذا ،  )3( يف األندلس الصقلبية ، مث يبيعوم إىل املسلمني
ا طريقهم إىل األنـدلس  موأ. )4(فأطلقوه على أرقائهم الذين جلبوهم من أية أمة مسيحية 
  . )5(فقد كان خيترق أملانيا وإىل املوانئ البحرية بإيطاليا وفرنسا 

ر الرحالة ابن حوقـل  أما تاريخ استعمال الصقالبة ، فإنه يعود إىل وقت مبكر ، يذك  
ن الصـقالبة يف األنـدلس مل   أ، يـذكر  ) 6(الذي زار األندلس زمن اخلليفة احلكم الثاين 

وبـالد اإلفـرنج   ساحل البحر األسود فقط ، بل هم أيضا من جهة جليقيـة   منينحدروا 
، ويوضح جودت الركايب ذلك،  )7(كاملغرب اليت جلبت الكثري منهم  وغريمها من اجلهات

سرى جلبهم رجال من القراصنة املغاربة واألندلسيني يف أثنـاء  أأكثرهم  كان فقد(( :بقوله
  .)8)) (توسط غارام على الشواطئ األوربية للبحر األبيض امل

  بتضح ـ مما تقدم ـ أن الصقالبة كانوا جيلبون من بقاع أوربية عديدة ، وقد عمد   
  ــــــــــــــــــــــــــــ

وأطلق علـيهم ابـن   .  34: 4/1. خرية الذ) . اا جيب (( ابن بسام اسم وأطلق عليهم .  110. رة األرض صو. ابن حوقل  – 1
، )) املماليك (( وأما املقري فإته يطلق عليهم .162: 3.البيان املغرب . لعجمتهم )) باخلرس (( كما ترد تسمبتهم )) . العلوج(( عذارى

  . 398: 1. نفح الطيب . أو الصقالبة 
  . 2. جماهد العامري . تشركوا ، كليليا سارنللي . 8.الصقالبة يف األندلس . العبادي ، أمحد خمتار  – 2
  . 37: 2. املسلمون يف األندلس . دوزي ، رينهورت  – 3
  . 31. الصقالبة يف األندلس . العبادي ، أمحد خمتار  – 4
  . 270: 1.احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري دم آمتز ،  – 5
  . 344: 6. األعالم . الزركلي  – 6
  . 110. صورة األرض . ابن حوقل  – 7
  . 39. يف األدب األندلسي . جودت  .الركايب  – 8
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كجنود حىت  )1(هم الستخدامهم ، وخباصة يف عهد اخلالفة األموية  مسلمو األندلس شراء

  .) 2( مإىل املراتب الرفيعة والشرطة واخلد وصل البعض منهم
وقد كون اخللفاء ، يف القرن الرابع اهلجري ، من الصقالبة حرسا خاصا يعتمـدون    

هم كانوا يهيئون خلدمة احلرمي ، وقد اشتهروا باخلدمـة  ن، واخلضيان معليهم كل االعتماد 
، وعملية اخلصاء ـ اافية لإلنسانية ـ كان يتوالها جتار خمتصون من    )3(املخلصة األمينة 

وجه األرض من الصـقالبة   أن اخلدم الصقالبة ومجيع من على(( ، يذكر ابن حوقل  اليهود
س ألم عند قرم منها خيصون ويفعل ذلك ـم جتـار   ـن جلب األندلـفمان ـاخلصي

  . )5(، وكانوا كثريا ما ميوتون بسبب اجلراحة ، ومثنهم أغلى من العاديني  )4)) (اليهود 
    ا جتار اليهود ـ كما أشار ابن حوقل ـ فلهم صيادون   وعملية اخلصاء هذه يقوم

، وكانوا علـى  ) 6(اصة منها خب)) فردان (( يف جنوب فرنسا ويف مدينة ومعامل خلصائهم 
األغلب صغار السن عند جميئهم األندلس ، ولكن سرعان ما يتعلمون العربيـة ، وفنـون   

  ). 7(الفروسية ، ويتأدبون بآداب اتمع األندلسي 
قد اقتىن منهم املسلمون ـ يف القرن الرابع ـ عددا هائال ، حىت ذكر أنه كـان    و   

يوجد يف بعض األحيان أكثر من مخسة عشر ألفا يف قرطبة منهم يف مدينة الزهراء وحـدهم  
صور بن أيب عامر أدرك خطورم على سلطانه ، فعمل ن، لكن امل )8(الف آأكثر من ثالثة 

، ووىل صقالبة غريهم ممن يرضاهم هو عرفوا باسـم   القصر على استئصاهلم وإخراجهم من
  ) .9(الفتيان أو املماليك العامرية 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 9. الصقالبة يف األندلس . العبادي ، أمحد خمتار  -1
  . 387،  386 ، 366 :1 .طيب نفح ال. املقري  -2
  . 233. ئف برييس ن هنري ز الشعر األندلسي يف عهد الطوا – 3
  . 110. صورة األرض . ابن حوقل  – 4
  . 4. جماهد العامري . تشركوا ، كليليا سارنللي  – 5
  .111. احلضارة العربية يف إسنانية . بروفنسال ، ليفي  – 6
  . 35. اإلسالم يف إسبانية . عبد البديع ، لطفي  – 7
. ثالثة آالف وسبعمائة ومخسـني   : الزهراء مبدينةددمهكان بالتحديدويذكر ابن اخلطيب أن ع.  567: 1. نفح الطيب . املقري  – 8

  . 40. أعمال األعالم 
. نفح الطيب . املقري : ر انظ. كان عدد الصقالبة خدام القصر  الذين نكبهم املنصور مثامنائة أو يزيدون وعلى رأسهم فائق وجؤذر  – 9
1  :396  ،397 .  
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من العبودية ، ويشغل مكانـا الئقابـه يف احليـاة    ولقد استطاع فريق أن يتحرر    

يف العلـم  ، ونبغت طائفـة منـهم   )1(راضي وأصبح غنياأاالجتماعية ، ومنهم من امتلك 
بكتـاب   ن ، وقد خصهم حبيب الصقليبوواألدب ؛ فكان منهم الشعراء والكتاب واملؤلف

، ) 2))(ضائل الصقالبة نكر فأمن  كتاب االستظهار واملغالبة على((ذكر فيه مآثرهم ، مساه 
  .وهو مع األسف مفقود 

أساسيا  بوجه عام ، فشاركوا يف املؤامرات يف قرطبة وسائر وقد لعب الصقالبة دورا   
نفراد بالسلطة يف شرق األنـدلس،  وسرعان ما متكنوا من اال، )3(األندلس ، يف عهد الفتنة 

، )4(ائر البحر األبيض املتوسـط  وجزوبلنسية القرن اخلامس اهلجري ، يف املرية ودانية يف 
  .كاد نسمع عليهم شيئا نولكن صوم خفت يف عهد املرابطني واملوحدين حىت ال

تلك حملة عابرة تصور عناصر اتمع األندلسي ، وطبيعته والديانات اليت يعتنقهـا ،    
كوين البشـري  تشاركت يف ال: (( الشيء الذي أدى إىل عدم وحدا ، يقول شوقي ضيف

يبرييا أجناس كثرية منها اآلسيوي واإلفريقي واألوريب ، ولـذلك أصـبحت يف دمائهـا    إل
  )5)) (القارات الثالث ، مما حال دون قيام وحدة سياسية فيها 

  
ولعل عدم قيام وحدة سياسية ، خالل القرن اخلامس اهلجري ، طعمها سرية أمـراء    

د لصاحلهم ، وفرض الضرائب الباهضـة  الطوائف السيئة جتاه الرعية باالستئثار خبريات البال
ـ الرعية ، على  ـ  لتأمني أنفسهم وممالكهم من هجمات األعداء اجلريان  ومـن   كما تقدم 

 ،باهلم على حياة الترف والبـذخ قإ، مث بدفع األتاوة واهلدايا للتقرب منهم نصارى الشمال 
  )8(املعاصيرتكاب ، وا )7(، واقتناء اجلواري )6(وقد جتلى ذلك واضحا يف شرب اخلمور

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 39.يف الدب األندلسي . الركايب ، جودت  – 1
  . 238: 1. التكملة لكتاب الصلة . بار ألابن ا – 2
  . 22،  220. انظر هذا البحث  – 3
  . 75 – 71انظر هذا البحث  – 4
   15.ـ األندلس  عصر الدول واإلمارات . ضيف ، شوقي  – 5
  . 55: 2. احللة السرياء . ، ابن األبار  62. هذا البحث :نظر أ – 6
  . 286،  170: 4. تفح الطيب . املقري ، 43: 2. احللة السرياء . ، ابن األبار  112: 3/1. الذخرية . ابن بسام : انظـر  – 7
  .43: 2. احللة السرياء )) . منائة بكر افتض مثا(( أورد ابن األبار عن كثرة حب املعتضد ان عباد للنساء وخماطتهن إىل أن  – 8
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  ).3(، واٌٌإلسراف والتبذير يف إقامة االحتفاالت  )2(، وبناء القصور) 1(ومساع الغناء 

يصف ما  نابن حيا أورد ابن بسام قولويف تنافس أمراء الطوائف يف بناء القصور ،   
شـادة  إامللوك اجلبابرة يف  وسلك مبارك ومظفر سبيل: ((استحدثه مظفر ومبارك يف بلنسية 

البناء والقصور ، والتناهي يف عليات األمور ، إىل أبعد الغايات ومنتهى النهايات ، مبا أبقيـا  
ما من واشتمل هذا الرأي أيضا على مجيع أصحاما ومن تعلق . شأما حديثا ملن بعدمها 

ضـلة ،  ا منه يف تراهـات م ، فهاموفاحتذوا فعلهما يف تفخيم البناء  ،وزرائهما وكتاما 
فنفـق سـوق املتـاع ،    . ..وتسكعوا يف أشغال متصلة ، الهني عما كان يومئذ فيه األمة 

م وبعثروبعقو مها أوجه الركاب حنوهم ، حىت عن ذخائر األمالك لقصرهم ، وضرب جتار
ل ، فما شئت من طرف رائع ، ومركب ثقي ، ق ملء فؤاد األمنيةوة وفيك البغلبلغوا من ذ

، تـروق النـاظرين ،   قابلة توملبس رفيع جليل ، وخادم نبيل ، وآالت متشاكلة وأمور م
  ) .4)) (وتغيظ احلاسدين 

خاصا بذوي القصور واألمراء ، بل كان يشمل طبقات أخـرى   ومل يكن هذا الثراء  
  ).5(، واملقربون من احلكام ، وطبقة الفقهاء  من الناس ، من أبرزهم التجار

بناء اتمع األندلسي ، أكثر الطبقات أبقة الفالحني اليت متثل األغلبية من وكانت ط  
االجتماعية تأثرا ذا االضطراب االجتماعي ، إىل جانب أا أول ضحايا القحط وااعـة،  

للمزارع وكانت أكثر من يصاب باالضطـرابات واحلروب الداخلية أو اخلارجية من حرق 
  غرابة إذا مسعنا ابن عذارى يتحدث عن حالة الفالحني احملزنة  ، فال) 6(وخراب للبساتني 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 96 – 94: 4،  615 – 614: 3. نفح الطيب . ، املقري  385: 2/1،  863: 1/2.الذخرية . ابن بسام : انظر   – 1
: 2. احللة السرياء. ، ابن األبار  534: 1. فح الطيب ن. ، املقري 9: 2،  381: 1.املغرب يف حلى املغرب . ابن سعيد : أنظر  – 2

  . 200 – 194.يف تاريخ وحضارة اإلسالم قي األندلس . ، سامل ،السيد عبد العزيز  69
 فحشد أمراء البالد ، ومجلة والوزراء والقواد ، فـأقبلوا ((ذكر ابن بسام أن املامون بن ذي النون أقام حفال مبناسة ختان ابنه حيي ،  – 3

اٌعذار الذُّنين، : واهم اإلعذار املشهور الذي يقال له : (( ، ويذكره املقري ، بقوله  128: 4/1. الذخرية )) إليه كالقَطا القارب أَرساال 
  .440ى :1. نفح الطيب )) .وبه يضرب املثل عند أهل املغرب

  . 17: 3/1. الذخرية . ابن بسام  – 4
  . 42.ألندلسي ، عصر الطوائف واملرابطني ب األدتاريخ ا. عباس ، إحسان  – 5
  . 32.إشبيلية يف القرن اخلامس اهلجري . خالص ، صالح  – 6
  
  



-95-  
  كانا حيثان: ((ما مها مظفر ومبارك ، فيقول عنهما إوالسيما فالحو بلنسية حني كان حيك

ا بسوق الرعية املضطهدة بسلطاالعمال ، شـرار ما فال يعبآن مبا آذاها من كلفهما ، يقلدا
ويستزيدان عليها يف الوظائف الثقال ، مع األيام والليايل ، حىت لغدا كثري منـهم يلبسـون   

، وإذا حـدثنا  ) 1))(كلون البقل واحلشيش وفر أكثرهم عـن قـراهم   أاجللود واحلصر وي
صاحب كتاب الذيل والتكملة عن حدوث جماعة عام مثانية وأربعني وأربعمائة يف إشبيلية ، 

ا كانت مريعة لدرجة خطرية اضطر الناس فيها إىل دفن كل ثالثة أو أربعة أشخاص وبين أ
  ).2(يف قرب واحد ، وخلت املساجد من الناس 

ـ      أون إىل هذا السبيل جلمع ثروامجلأن ملوك الطوائف كانوا ي يتضح ـ مما تقدم 
كـان اخلطـر   ف هم ،على حساب العامة من فالحني وغريالطائلة وزيادة غناهم الفاحش ، 

فكما لعبوا دورا رئيسا يف خلق ملوك الطوائف قاموا بنفس الدور   ؛منهم أيضا داخلي ـال
  .يف إزالتهم 

  :احلركـة العلـمية واألدبيـة  
ازدهرت احلركة العلمية واألدبية يف األندلس ، يف القرن اخلامس اهلجري ، بلغت ا   

، برغم ما اتسم به هذا القرن من تفكـك  ) 3(أقصى درجات ازدهارها يف تاريخ األندلس 
  . واحنالل سياسي شامل 

لقد آتت احلركة العلمية واألدبية اليت شهدها األندلس ،يف القرن الرابع اهلجـري ،    
أكلها يف هذا القرن ، رغم ما حلق العلماء واألدباء ـ زمن الفتنة ـ من قتل وتشريد ، وما   

  .ما سيأيت تعرضت له املكتبات من حرق وسلب ، ك
ـ     ةففي زمن الفتنة هزت قواعد احلركة العلمية واألدبية اليت ازدهرت يف عهد اخلليف

  ن العلماء ـصور بن أيب عامر ؛ إذ قضت على كثري منر باهللا ، واحلاجب املـاحلكم املستنص
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 162: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 1
الـذيل  .نقال عن عبد امللك املراكشي . 32.أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري . ، فايز عبد البين فالح القيسي  – 2

  . 33: 5/1.والتكملة 
  . 13. تاريخ الفكر األندلسي . بالنثيا ، آخنل  – 3
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  اموا، ومنهم من راموا جانبا بالصحف واألقـالم، وص) 1(واألدباء ، منهم ابن الفـرضي 

  ضـرام عن كل قـول يف تلك الظـروفإوأي شيء أفصح وأبلـغ من (( عن الكالم 
، فهـذا ابن حيان مل يواصل يف كتابة تارخيه إىل أن مضى صدر من الفتنة ، ) 2)) (القاسية 

فعطلت التاريخ إىل أن خال صدر منها ، نفّس اخلنـاق ، وبلـل   : (( ويعرب عن ذلك بقوله 
  .  )3)) (ا استقبلته من أحداثها مت تقييد الرماق ، فاستأنف

له احلياة ، فقد فر من قرطبة كابن حزم ، الذي اجته إىل املرية سـنة   بتوأما من كت  
هذا االهتزاز مل  نلك. ه وحتصيله الذي بدأه يف قرطبة ـ، وفيها واصل درس )4(هـ  404

، ورمبا  )5(نتاج إلقبلوا على اثقتهم بأنفسهم ، وأ سيلبث طويال ، بل سرعان ما استعاد النا
من الضار النافع أن تكون الفتنة سببا يف بيع ما تبقى من مكتبة احلكم املستنصر بـاهللا مـن   

وفقدت بذلك قرطبة ميزا بوصفها حاضرة ثقافية ، كما مل تعد قاعـدة  (( ،  )6(الكتب 
هـا  ئاهتمام أغنيا و ،، إال أا مل تفقد ، فيما يبد) 7)) (للملك طوال عصر ملوك الطوائف 

إذا مات عامل يف إشبيلية فأريد بيـع كتبـه   : ((ويف ذلك يقول ابن رشد  ،مبكتبام اخلاصة 
محلت إىل قرطبة حىت تباع فيها ، وإن مات مطرب يف قرطبة فأريد بيع آالتـه محلـت إىل   

  . )8)) (إشبيلية 
قاليم األنـدلس ،  وبسقوط اخلالفة يشهد القرن اخلامس اهلجري تعدد املمالك يف أ  

  وملعت احلركـة العلمية واألدبـية فيها على حساب قرطبة اليت فقـدت علماءها وأدباءها
  قرا إىل نفوسهم ، وأحبأوشعراءها الذين أسرعوا إىل املمالك املستجدة خيتارون من بينها 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
، كان فقيها متفننا يف علوم احلـديث   ) هـ  404هـ ـ   351(روف بابن الفرضي هو أبو الوليد عبد اهللا يوسف بن نصر املع – 1

. الصـلة  . ، ابن بشـكوال   254. جذوة املقتيس . احلميدي : انظر ترمجته . تاريخ علماء األندلس : والرجال واألدب ، من مؤلفاته 
وفيات . ، ابن خلكان  103: 1. املغرب . بن سعيد ، ا 335. بغية امللتمس . ، الضيب  614: 1/2. الذخرية . ابن بسام  ، 251

  . 168: 3. شذرات الذهب . ، ابن العماد  306 – 305: 1. األعيان 
  . 89: 1.النثر األديب األندلسي يف القرن اخلامس .بن حممد ، علي  – 2
  . 576: 1/2. الذخرية . ابن بسام  – 3
  . 84. ه طوق احلمامة دراسات عن ابن حزم وكتاب. مكي ، الطاهر أمحد  – 4
  . 137. عباس ، إحسان تاريخ األدب األندلسي ، عصر سيادة قرطبة  – 5
  . طبقات األمم . صاعد األندلسي .  13.تاريخ الفكر األندلسي . بالنثيا ، آخنل  – 6
  . 90.النثر األديب األندلسي يف القرن اخلامس اهلجري . بن حممد ، علي  – 7
  . 155: 1. يب نفح الط.  املقري  – 8



-97 -  
ملوكها إليهم ،وهؤالء امللوك كانوا يتنافسون يف اجتذاب العلماء ورعايـة العلـم واألدب   

روح التسامح النسيب الذي أباحوه ، وخاصة فيمـا يتعلـق    ىل جانب، إ) 1(تنافسا حاميا 
  .بعلوم األوائل كما سنرى 

لعلمـاء واألدبـاء   يف القرن اخلامس ، من كبـار ا  ،وكان معظم ملوك الطوائف   
هله ورفعوا مراتبهم وشجعوهم ، وأغدقوا الصالت مبثابة جمامع للعلـوم  أ؛ فقربوا واملؤلفني

  ).2(واآلداب والفنون حيج إليها كل طالب للعلم وراغب يف األدب 
فقد كان املعتصم بن صمادح صاحب املرية جيلس يوما يف كل أسـبوع للفقهـاء     

  . )3( كتب احلديث والتفسري واخلواص ، يتناظرون بني يديه يف
ف عنـده ـا   ريف العلم واألدب باع ولذوي املعا(( وكان للقاضي حممد بن عباد   

وك البالغة ، بسطا هلم ، لبلغاء يف صنعة الشعر وحاشارك الشعراء وي، وكان سوق وارتفاع 
صرا مـن  ت، مق أما املعتمد بن عباد فكان ملكا جليال ، وعاملا ذكيا ) .4( ))وإقامة هلممهم 

وكان يراسل العالمة اللغوي األعلـم   ،) 5( األدب ، وما يتعلق به وينضم إليهالعلوم على 
  ) .7(، ويناقشه مناقشة لغوية  )6(الشنتمري 

كرب املعنيني بالعلوم واملشـاركني فيهـا ،   أوكان املقتدر بن هود ملك سرقسطة من   
واهتم بالفلسفة والرياضيات حىت بلـغ   ، )8(وكان ابنه املؤمتن رجال عاملا قد طالع الكتب 

  ، وغدت سرقسطة يف عهدمها ) 9))(االستكمال ((  شأوا كبريا فيهما ، وألف رسالة مساها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 13. تاريخ الفكر الندلسي . بالنثيا ، آخنل  - 1
  . 44.جماهد العامري . ، كليليا سارنللي، تشركوا  423. دول الطوائف . عنان ، حممد عبد اهللا  – 2
  .82: 2.احللة السرياء.ابن األبار  – 3
  .13: 2/1.الذخرية . ابن بسا  – 4
  .158.املعجب . املراكشي  – 5
ورحل إىل قرطبة مث إىل إشبيلية  هـ ، 410وا ولد سنة  ،من أهل شنتمرية الغرب  ،هو أبو احلجاج يوسف بن سليمان بن عيسى  – 6
انظـر  . شعار الستة اجلاهليني ألشرح ا: هـ ، ومن مؤلفاته  476وتويف سنة وكف بصره يف آخر عمره ،ام ا مدة ، درس فيها ، وأق

،  82 – 81: 7. وفيـات األعيـان   . ابن خلكان  ، 356: 2 .بغية الوعاة  .السيوطي  ، 681: 2الصلة  .ابن بشكوال : ترمجته 
  . 75: 4. نفح الطيب  .املقري

  . 75: 4.نفح الطيب . املقري  – 7
  . 78.كتاب التبيان . األمري عبد اهللا  – 8
  . 441: 1. نفح الطيب . املقري  – 9
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  .مركزا للعلوم والرياضيات كما سيأيت 

وكان جماهد العامري صاحب دانية من أكرب العلماء يف عصره ، والسيما يف علـم    
شرق واملغرب ، وألفوا له تواليف مفيدة يف سـائر  قصده العلماء والفقهاء من امل(( العربية 

  ) .1)) (العلوم ، فأجزل صالم على ذلك بآالف الدنانري 
ونبغ فيها عدد كبري مـن  لمية املختلفة ، يف هذا القرن ، لقد ازدهرت الدراسات الع  

ابـن  : ن ،منهم وتبوأ علماء األندلس مكانة رفيعة ، ونبغ كثري العلوم الدينيةالعلماء ، ففي 
، الذي كان من كبار املقرئني يف عصره ، وابن حزم الذي كان فقيها مؤرخـا  )2(الصرييف 
ومنهم ، ) 3(دب والعقائد وأصول املذاهب والنحل وغريها ألرا يف العلم واـمتبحفيلسوفا 

 ومنهم أبو الوليد )5(، وكان إمام عصره وواحد دهره يف الفقه  )4(أبو عمر بن عبد الرب ،
  ) 7(د الوهاب ـد عبـن للمالكية بعـمل يك: ((  زمـ، قال عنه ابن ح) 6(ي ـالباج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 156: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 1
ب علم هت ، ورحل إىل املشرق فبل األربعمائة ،وطل 371هو أبو عمر بن عثمان بن سعيد الداين ، من اهل دانية ن ولد ا سنة  – 2

، مث عاد إىل األندلس وتصدر القراءات ، وألف فيها تواليف معروفة ، ونظمهـا يف أرجـوزة    مبصر والقريوان القراءات وقرأ ومسع الكثري
بغيـة  . ، الضـيب   405. الصلة . ، ابن بشكوال  305. جذوة املقتبس . احلميدي : انظر ترمجته .هـ  444مشهورة ، وتويف سنة 

  . 135: 2 .نفح الطيب . املقري  ، 412 – 411.امللتمس 
  . 99 – 97. ، صاعد األندلسي طبفات األمم  311 – 308. املصدر نفسه . احلميدي  – 3
ومن كبار حفاظ احلديث ، ومؤرخ أديب حباثة ، ولـد بقرطبـة ،   هو يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب القرطيب ، مالكي  – 4

هــ ، ومـن    463األندلس وويل قضاء عدد من املدن منها لشبونة وشنترين ، وتويف يف شاطبة سنة  ، مث عاد إىلورحل إىل املشرق 
مطمح . ابن خاقان  :انظر ترمجته . ))االنتقاء من فضائل الثالثة الفقهاء (( ، ))الكايف يف الفقه (( ، )) البيان عن تالوة القرآن (( مؤلفاته

. الصـلة  . ابن بشـكوال   ، 491 – 489. بغية امللتمس ، الضيب ، 379 – 367. س جذوة املقتب. احلميدي   - 294. األنفس 
: 4. نفح الطيب . ،املقري  67 – 66: 7. وفيات األعيان . ابن خلكان ، 408 – 407: 2. املغرب .ابن سعيد  ، 779 – 677

  . 316: 9.األعالم . ، الزركلي  29
  . 677. الصلة . ابن بشكوال  – 5
،ورحل إىل هـ  403لد بباجة سنة ور أئمة املسلمني ا، من كب املالكي األندلسيلوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجييب اهو أبو ا – 6

: انظر ترمجتـه  . هـ  474املشرق وأقام مبكة ،رحل إىل بغداد ، مث عاد إىل األندلس وتوىل القضاء يف بعض أحنائها ، وتويف باملرية سنة 
ابن ،  188.قالئد العقيان . ابن خاقان  ، 302. بغية امللتمس . الضيب ، 95املرقبة العليا . النباهي ،  94: 2/1.الذخرية . ابن بسام 

. القاضي عيـاض  ،  77 – 75: 2. نفح الطيب . املقري  ، 408: 2، وفيات األعيان . ابن خلكان  ، 404: 1. املغرب . سعيد 
   . 801: 4. ترتيب املدارك 

: انظر ترمجته . رحل من بغداد  واستقر مبصر ومحل لواء املالكية فيها بن علي بن نصر املالكي البغدادي،بد الوهاب هو أبو حممد ع – 7
وفيات . ابن خلكان  ، 691ك 4. ترتيب املدارك . القاضي عياض ، 40.املرقبة العليا . النباهي ، 515: 4/2. الذخرية . ابن بسام 

  ، 219: 3. األعيان 
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  ) .3(ها الذي كان مفيت األندلس وحمدث) 2(، ومنهم ابن الطالع  )1)) (الوليد  مثـل أيب
، يف القرن اخلامس اهلجري ، مبكانة رفيعة ،وبرز عدد مـن   العلوم اللغويةوحظيت   

ـ : منهم وندلس ألكبار علماء اللغة والنحو يف ا ابن الت5(، وابـن سـيده    )4(اين ـي(  ،
،  )7(،ومنهم ابن سراج النحـوي  )6(إمام النحاة يف زمنه  واألعلم الشنتمري الذي كان

الـذي  ) 9(، ومنهم ابن السيد البطليوسي ) 8(إمام اللغة باألندلس وحميي علم اللسان ا 
حنوي املرية الذي ) 11(،ومنهم ابن الطراوة ) 10(بالعربية واللغة ومعاين األشعار كان عاملا 

  ) .12(مل يكن يف علم العربية مثله 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . 803: 4.ترتيب املدارك . القاضي عياض  – 1
ابـن  : انظـر  . هـ  497، وتويف سنة  ، من الشيوخ األكابر يف وقتههـ  404هو أبو عبد اهللا حممد بن فرج القرطيب ولد سنة  – 2

  . 565 – 564. الصلة . بشكوال 
  . 564.املصدر نفسه . ابن بشكوال  – 3
صـنف  من أعالم اللغة املشهورين باألندلس ، سكن مرسية ، وعرف بالديانة والورع والعفة ،. هو أبو غالب متام بن عمر املرسي  – 4

 252. بغية امللتمس . الضيب : انظر ترمجته  ،  183. جذوة املقتبس . احلميدي  .هـ  336تويف باملرية سنة  ))تلقيح العني ((كتاب 
. وفيات األعيان . ابن خلكان .، 478: 1. الوعاة غية ب. السيوطي  ، 166: 1 .املغرب . ابن سعيد  ، 120 .الصلة . ابن بشطوال ،
 . 35: 17.معجم األدباء . ياقوت احلموي  ، 300: 1
 ، ولد مبرسـية سـنة  ))املخصص ((هو أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة ، العالمة اللغوي األعمى املشهور ، وصاحب كتاب  – 5

. طبقات األمم . صاعد األندلسي : انظر ترمحته . هـ  458هـ ، مث انتقل إىل دانية ، وولزم جملس جماهد العامري ، تويف سنة  398
. الصلة . وال ك، ابن بش 418. بغية امللتمس . ، الضيب  311.جذوة املقتبس . احلميدي ،  143: 2.بغية الوعاة . ، السيوطي  99

   . 431: 1.وفيات األعيان . ابن خلكان ،  259: 2. املغرب . ابن سعيد  ، 291. طمح األنفس م. خاقان  ابن ، 417
  . 356: 2.املصدر نفسه . السيوطي  – 6
هـ ، وكانت الرخلة يف وقتـه إليـه ،    400ولد بقرطبة سنة  هو أبو مروان عبد امللك بن سراج ، وزير من بيت علم ووقار ، – 7

، السيوطي املصـدر   808: 1/2. الذخرية . ابن بسان : انظر ترمجته . هـ  489داب عليه  ، تويف سنة ومدارأصحاب اللغات واآل
ابن  ،  380.بغية امللتمس . الضيب  ، 374: 2. اخلريدة . اإلصبهايب  العماد، 190. قالئد العقيان . ، ابن خاقان  110: 2. نفسه 

  . 115: 1.املغرب . ابن سعيد ، 363.الصلة . بشكوال 
  . 115: 1. املغرب . ، ابن سعيد  808: 1/2. املصدر نفسه . ابن بسام  – 8
هـ سكن بلنسية ومل يغادر األندلس ، وقد رحـل إليـه    444يد ، أصله من بطليوس ولد فيها سنة سهو أبو عبد اهللا حممد بن ال – 9

االنتصار ممـن عـدل عـن    (( ، و)) رح أدب الكاتب اإلقتضاب يف ش(( هـ ، ومن مؤلفاته  521كثريون لألخذ عنه ، وتويف سنة 
  . 55: 2. بغية الوعاة . ، السيوطي  292. الصلة . ابن بشكوال : انظر ترمجته )) . اإلستبصار 

  . 55: 2. املصدر نفسه . السيوطي  – 10
، وأخذ عن عدد  معلما يف بالد األندلسهو أبو احلسن سليمان بن حممد السبائي املالقي ابن الطَّراوة، حنوي وأديب ، تنقل كثريا  – 11

: 1. بغية الوعاة . السيوطي : انظر ترمجته . هـ  528، وتويف سنة )) املقدمات على سيبويه (( من أئمة العربية باألندلس ، وله كتاب 
  .اخلريدة . العماد اإلصفهاين ،  704. التكملة . ، ابن األبار  208: 2. املغرب . ابن سعيد  602

  .  208: 2. املغرب .ابن سعيد  – 12
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، واحتفل به ألنه كان يعترب من أنبـل العلـوم    علم التاريخوازدهر يف هذا القرن   
، واهتم عدد كبري من العلماء يف شىت فروع علم التاريخ ، وكأم أرادوا بذلك  )1(عندهم 

وقـد  ) .2(المي ـاإلس من فضيلة ، يتميز ا بني بالد العامل شئاإظهار ما هلذا الصقع الن
هداه للمعتضد بن عباد ، أوكتابا ) 3( ةر بن مسلمـدلس العام أبو عامـألف يف تاريخ األن

شهر مـؤرخي  أ، ويعد ابن حيان من ) 4( )) حرتياح يف صفة حقيقة الراالحديقة ا(( وهو 
  . ) 5(وعميدهم األندلس 
 عبد اهللا بن بلقني الـذي  وبرز األمري،) 6(صاعد األندلسي  تاريخ العلوم يفز ـومتي  
، وممن اشتهر يف تاريخ املـدن ابـن    )7(راته ، تاريخ دولة بين زيري يف غرناطة ـيف مذك
مر بلنسية أوهو يف ) 9)) (البيان الواضح يف العلم الفادح ((، الذي وضع كتاب ) 8(علقمة 

  ، )10(اهلجري  اخلامس نوحصارها مث احتالهلا من قبل القنبيطور يف النصف الثاين من القر
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 64. الشعر يف ظل بين عباد . السعيد ، حممد جميد  – 1
  . 66.اإسالم يف إسبانيا . عبد البديع ، لطفي  – 2
ألـف  ، هو حممد بن عبد اهللا بن حممد بن مسلمة ، أبو عامر الوزير ، أديب عامل شاعر من بيبت أدب ورياسة ، سكن إشـبيلية   – 3

. جذوة املقتـبس  . احلميدي : انظر ترمجته . ، له منظوم يف  ))حديقة اإلرتياح يف وصف حقيقة الراح (( للمعتضد بن عباد كاتبا مساه 
. املغرب . ابن سعيد  ، 202. مطمح األنفس . ابن خاقاب ،  105 :2/1. الذخرية . ابن بسام  ، 90. بغية امللتمس . الضيب  ، 65

  .212 .تاريخ الفكر األندلسي. بالنثيا ، آخنل ،97 - 96: 1
  . 106: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 4
  . 101. تاريخ اجلغرافيا واجلغرافيني يف األندلس . مؤنس ، حسني  – 5
ـ   420هوأبو القاسم صاعد بن امحد بن حممد بن صاعد ، ولد باملرية سنة  – 6 وىل هـ ، وكان فقيها مشهورا وعاملا كبريا ، وقـد ت

، وهـو يف تـاريخ العلـوم    )) طبقات األمم (( هـ ، ومن مؤلفاته املطبوعة   462القضاء يف طليطلة لبين ذي النون إىل أن تويف سنة 
. بغية امللتمس . ، الضيب  236. الصلة . ابن بشكوال : انظر ترمجته .  يف العصور القدمية والقرون الوسطى عند األمم املختلفةوتطورها 

  .وحتقسق آخر حلسني مؤنس ، العيد  حتقيق بوعلوان ، حياة. طبقات األمم . عد األندلسي صا،  323
  . 3هامش  70. انظر هذا اللبحث  – 7
. هـ  509و أبو عبد اهللا حممد بن خلف الصديف ، من أهل بلنسية ، وممن عاصر حصارها من قبل السيد ، تويف ببلنسية سنة ـه – 8

  . 45: 3. الوايف بالوفيات .  الصفدي.  306: 3. البيان املغرب . ، ابن عذارى  411: 1.التكملة . ابن األبار : انظر ترمجته 
،  486،  240، 23: 1. املصدر نفسه . ابن األبار : واحتفظ عدد من املصادر بنقةل منه ، انظر .ضاع هذا الكتاب ومل يصلنا  – 9

  . 354: 4. نفح الطيب . املقري 
  . 412: 1. املصدر نفسه  .ابن األبار  – 10
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جذوة املقتبس يف ذكر والة ((صاحب كتاب )1(واشتهر يف تاريخ السري والتراجم احلُميدي 

  )).األندلس 
، الذي وضع كتابا عن عـن  )2(عدد من العلماء منهم ابن فياض  افيااجلغرونبغ يف   

ـ   الذي) 4(، ومنهم ابن الدالي ) 3(الطرق واألار يف األندلس   األف كتابـا يف اجلغرافي
الذي ) 6(، ومنهم أبو عبيد البكري ) 5)) (نظام املرجان يف املمالك واألمصار ((  نبعنوا

  ) .7)) (معجم ما استعجم (( ألف معجما يف تاريخ التأليف اجلغرايف عند العرب وهو 
دبية ـ  ذا كان هذا هو شأن ملوك الطوائف يف األندلس ، يف ااالت العلمية ، واألإ  

، واملشاركة  بعلوم األوائل ىكما تقدم وسنرى ـ فإن بعضهم انعكف على األخذ مبا يسم 
املقتدر بن هود وابنـه  : ملوك سرقسطة فيها بتآليف قيمة ، ولعل خري من ميثل هذا االجتاه ،

، وأما املؤمتن فقد ألف كتاب أما املقتدر فقد تعاطى الفلسفة والرياضيات والفلك  املؤمتن ؛
شـهرة لـدى   ، وقد نـال هـذا التـأليف    ) 8(كما تقدم ، ))االستكمال يف الفلك ( (

  ــــــــــــــــــــــــــ
هـ ، فحج  448هو أبو حممد عبد اهللا بن ايب نصر بن فتوح احلميدي ، من اهل جزيرة ميورقة باألندلس ، رحل إىل املشرق سنة  – 1

: انظـر ترمجتـه   . هـ  488كان فقيها حمدثا متبحرا يف اآلداب والعربية ، تويف سنة ومسع مبكة ودمشق وغريمها ، واستوطن بغداد ، و
 :4. وفيات األعيان . ، ابن خلكان  52 :2. الوايف بالوفيات .  الصفدي ، 560الصلة . ابن بشكوال  ، 123. بغية امللتمس  . الضيب
282 .  

. ابن بشكوال : انظر  .هـ  459تأليف يف اخلرب والتاريخ ، تويف سنة  ستجه ، سكن املرية ، ولهأد بن سعيد ، أصله من محهو أ – 2
  . 182: 3. نفح الطيب ] . ، املقر 456،  431. املعجب . ، املراكشي  60. الصلة 

  .وقد ضاع هذا الكتاب ومل يصلنا .  431. املصدر نفسه . املراكشي  – 3
هـ ،  393ف بابن الدالي ، من أهل دالية من أعمال املرية ، ولد بسبتة سنة هو أبو العباس أمحد بن عمر بن أنس العذري املعرو – 4

. ابـن العمـاد احلنبلـي    ،  195.بغية امللتمس . الضيب : انظر ترمجته . هـ  478وهو حمدث وحافظ وجغرايف مشهور ، تويف سنة 
  . 357: 3. شذرؤات الذهب 

غرائـب   األندلس من كتاب ترصيع األخبـاروتنويع اآلثـار والبسـتان يف   نصوص عن . ابن الدالي ، أبو العباس امحد بن عمر  – 5
  . 1965. مدريد  .حتقيق األخواين ، عبد العزيز . البلدانواملسالك إىل مجيع املمالك 

ة مث سار هو أبو عبيد عبد اهللا بن عبد العزيز البكري ، عامل لغوي ومؤرخ جغرايف وشاعر سياسي ، ولد يف شلطيش مث انتقل إىل داني – 6
 487ىل أن سقطت دول الطوائف يف يد املرابطني فغادر املرية إىل قرطبة ، وتويف سـنة  ’إىل املرية فاصطفاه أمريها املعتصم بن صمادح  

ابن الصلة ، .، ابن بشكوال  232: 2/1. الذخرية . ابن بسام : انظر أترمجته )) . فصل املقال (( و)) املسالك واملمالك((هـ ،من كتبه 
: 1. فوات الوفيات . لكتيب ، ا 505.  عيون األنباء . ابن أيب أصيبعة  ، 49: 2. بغية الوعاة . السيوطي ، 347: 1. املغرب . شعيد 
  . 148 – 107.اجلغرفية واجلغرافيني يف األندلس . ، مؤنس ، حسني  212

  .املعجم مطبوع ومنشور  – 7
  . 97. انظر هذا البحث  – 8
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  .س نه جدير بأن يدرأله شرحا ، ورأى وضع ) 1(فهذا موسى بن ميمون العلماء ، 
شتغال بعلوم األوائل عند اخلاصة وإمنا تعداه إىل الفئات األخرى مـن  الومل يتوقف ا  

وابن  )2(طبقات اتمع ، ونبغ فيها عدد من العلماء ، منهم سعيد بن فتحون السرقسطي 
كان ذا كتب جليلـة يف أنـواع الفلسـفة    : (( ي ، قال عنه صاعد األندلس) 3(البغونش 

هذا إىل من ذكرنـا يف جمـاالت أخـرى     ،) 5( ، وابن خلدون) 4)) (ضروب احلكمة و
املتخصصـني يف   ة، فهو اليساعد مجهـر )) احلدائق (( له كتاب الذي  يكالسيد البطليوس

وابـن حـزم   ، ) 6(الفلسفية يف األندلس  ةبل يعد صورة صادقة للمعرف ، لسفة وحسبلفا
  ) .7)) (ريب حلدود املنطق قالت(( بعلم املنطق وألف فيه كتابا مساه  عينالذي 

عددت مظاهر نشاط احلركة العلمية يف األندلس ، يف القرن اخلامس اهلجري ، تلقد   
  .يشمل كل علم من علوم العصر وهواج العلمي وتنوعه ، نتومن هذه املظاهر وفرة اإل

)) مجهرة أنساب العـرب ((القرن ـ إضافة ملا تقدم ـ   ر مؤلفات هذا ـومن أشه  
   ،ن سيدهـالب)) املخصص(( البن شهيد األندلسي ، و)) زوابع ـوالتوابع وال((البن حزم ، 

  ــــــــــــــــــــــــ
وتويف سـنة  مانشره املسلمون من فلسفة أرسطو هـ ، درس يف قرطبة  529د سنة ـالقرطيب ولميمون  عبيد اهللا  هو موسى بن – 1

: أنظر أخباره .كتب بالعربية ، وترجم الكتاب إىل العربية ولغات أوربية من بينها اإلسبانية )) داللة احلائرين (( هـ ، وأشهر كتبه  600
  . 502. تاريخ الفكر األندلسي . بالنثيا ، آخنل 

اهلندسة واملنطق واملوسيقى ، متصـرفا يف علـم   ، كان متحققا بعلم  مكرم املعروف باحلمار السرقسطي بنهو سعيد بن فتحون  – 2
سجن يف عهد املنصور بن )) شجرة احلكمة 0(، وله رسالة يف املدخل إىل علم الفلسفة مساها .الفلسفة ، وكان إماما يف علم النحو واللغة 

،  90. طبقات األمم . ألندلسي صاعد ا: انظر ترمجته . هـ  436أيب عامر ، وبعد انطالقه من السجن خرج إىل صقابة وا تويف سنة
: 3. نفح الطيـب  . املقري  ، 586: 1. بغية الوعاة . السيوطي  ، 311. بغية امللتمس . ، الضيب  223. جذوة املقتبس . احلميدي 

175 .  
ا ، مث عاد إىل هـ ، ورحل إىل قرطبة وطلب العلم  369هو أبو عثمان سعيد بن حممد بن البغونش ، من أهل طليطلة ، ولد سنة  – 3

طليطلة واتصل بأمريها إمساعيل بن ذي النون ، وحظي عنده مبكانة رفيعة ،وكان أحد مدبري دولته ،  وقد ترك آخر حياته قراءة العلوم 
 495.عيون األنباء . ، ابن أيب أصيبعة  105. طبقات األمم . صاعد األندلسي : انظر ترمجته . هـ  444ومال إىل الزهد ، تويف سنة 

– 496 .  
  . 105. املصدر نفسه . صاعد األندلسي  – 4
هو أبو مسلم عمر بن أمحد احلضرمي املعروف بابن خلدون ، من أشراف أهل إشبيلية ، كان متصرفا وعلم الفلسـفة والتجـوم    – 5

، 48. عيون األنباء . بعة أيب أصي ابن،  93. املصدر نفسه . صاعد األندلسي : انظر ترمجته . هـ  449واهلندسة والطب ، تويف سنة 
  . 376: 3. نفح الطيب . املقري 

  . 334. تاريخ الفكر األندلسي . بالنثيا ، آخنل  – 6
  . 98. طبقات األمم . صاعد األندلسي  – 7



-103-  
  ) .1(للحمريي )) البديع يف وصف الربيع (( و

الكتب حـىت  ، فقد شغف األندلسيون يف اقتناء  انتشار املكتباتومن هذه املظاهر   
، فبعد ايار اخلالفـة األمويـة ،   ) 2(أصبح اقتناء الكتاب والسعي للحصول عليه مفخرة 

كتبها على ممالك األندلس واندفع كثري من املثقفني والعلماء واجتياح قرطبة ، وزعت خزائن 
، فكـان مـن   وامللوك والوزراء والكتاب إىل اقتناء الكتب ، فانتشرت املكتبات اخلاصـة  

كان مجاعا لـدفاتر  : (( ، قال فيه ابن األبار  )3(ب املكتبات يف قرطبة ، ابن املوصلأصحا
بصريا خبيارها عارفا خبطوطها حيتكم إليـه يف ذلـك ،   العلم من لدن صباه منتقيا لكرائمها 

مؤثرا هلا على كل لذة ، حىت اجتمع منها عنده ما مل جيتمع مثله ألحد باألندلس بعد احلكم 
بربـع  ة يف بعضها ـومت الورقـبيع هذا كله يف تركته وأغلي فيها حىت لق ...ة ـاخلليف

، الذي مجع من الـدواوين  وممن اشتهر جبمع الكتب ، أبو جعفر بن عباس ) .4)) (مثقال 
ن مجـة  ئ، وجماهد العامري الذي مجع من دفاتر العلوم خزا) 5(العلمية ما مل يكن عند ملك 

) 7(صاحب بطليوس مجاعة للكتب ذا خـزائن عظيمـة    ، وكان املظفر بن األفطس) 6(
يف مخسني جملدا ، تناول فيها األدب والتاريخ ))  ياملظفر(( واعتمد عليها يف تأليف كتابه 

ومجع من ذلـك  ، مهة عالية يف اقتناء الكتب ومجعها) 9(، وكان أليب حممد األروشي )8(
  . الفكرية وخلق وعي علمي شامل، وقد سامهت هذه املكتبات يف احلركة )10(شيئا عظيما

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .هـذه الكتب مطبوعة ومنشورة  – 1
  . 462: 1. نفح اللطيب . املقري  – 2
  هـ  433حممد بن حيي الغافقي املعروف بابن املوصل ، تويف سنة  – 3
  . 387. التكملة . ابن األبار  – 4
  . 259: 1. املصدر نفسه . ابن اخلطيب  – 5
  . 214. جماهد العامري . كليليا سارنللي ، تشركوا   156: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 6
  .  352: 6. وفيات األعيان . ابن خلكان . 380: 3. نفح الطيب . املقري  – 7
  . 640: 2/2الذخرية . ابن بسام  – 8
، وقد تعرضت مكتبته لنكبـة ،  هـ ، وسكن بلنسية  409ولد سنة  فقيه حمدث ، أبو عبد اهللا بن حيان بن فرحون األورشي هو – 9

واليعرف سبب ذلك ، وذكر املؤرخون أن املأمون بن ذي النون صاحب طليطلة ، أخذ كتب األورشي من داره وسيقت إىل قصـره يف  
. الصلة . ، ابن بشكوال  334. امللتمس بغية . الضيب : انظر ترمجته .  487مائة وثالثة وأربعني عدال من أعدال احلمالني ، وتويف سنة 

288 .  
  .   288. املصدر السابق . ابن بشكوال  – 10
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هذا وقد نشطت احلركة األدبية ،يف القرن اخلامس اهلجري ،  ولقيت تشجيعا مـن    

فتخار الملوك الطوائف ، فقد اصطنعوا األدباء والشعراء وتنافسوا يف اجتذام إىل بالطام ل
، وأخذ الشعراء يقطعون األنـدلس   )1(حهم هلم ، وليضفوا على شخصيام الشهرة مبدائ

، وصـدق  )2(طوال وعرضا ، ينتجعون قصور امللوك للظفر بصالم والفوز بأعطيـام  
فنفَّقوا سوق الكالم ، وتباروا يف املثُوبة على املنثـور  : ((الشقندي حني قال ذلك يف رسالته 

العامل الفالين عند امللك الفـالين ، والشـاعر   : م مباهام إال قول واملنظوم ، فما كان أعظ
  ) .3)) (الفالين خمتص بامللك الفالين 

عرفت فيه األندلس  خلامس اهلجري ، ازدهارا عظيما حىتيف القرن ا ازدهر الشعر ،  
، وظهر عدد كبري من الشعراء الـذين صـاغوا   ) 4(أكرب إشراق شعري يف تارخيها األديب 

سيسهم ومشاعرهم يف قصائد رائعة ترددها األجيال جيال بعد جيل وأصبحت املـدائح  أحا
، الميدح أحدا بقصيدة إال مبائـة  )5(جتارة راحبة ، حىت أن أحدهم وهو إدريس بن اليماين 

د بن عباد أن ميدحه بقصيدة يعارض ا قصيدته السينية الـيت  ض، وقد سأله املعت) 6(دينار 
ي كرمية ، فمـن أراد أن  إشاريت مفهومة ، وبنات صدر: (( فقال له مدح ا آل محود ، 

  ) .7)) ( ، فقد عرف مهرهاكْرها ينكَح ب
، فـازدهر يف املمالـك   ) 8(لقد كان الشعر أمر مشتركا بني ملوك الطوائف مجيعا   

  األندلسية بصفة عامة ، ولكن امتازت ثالثة من بني بالطات ملوك الطوائف بصفـة خاصة
  ــــــــــــــــــــــــــ

 – 71. تاريخ األدب األندلسي ، عصر الطوائف واملرايطني . ، عباس ، إحسان  45.الشعر األندلسي . إميليو غرسية ، غومس  – 1
  . 101: 1. النثر األديب األندلسي يف القرن اخلامس اهلجري . ،بن حممد ، علي  163. يف األدب األندلسي . ، الركايب ، جودت 77

  . 46. غومس ، إميليو غرسية  – 2
  190: 3.نفح الطيب . املقري  – 3
  . 14. سلسلة حماضرات يف أدب األندلس وتارخيها . بروفنسال ، ليفي  – 4
هو أبو علي إدريس بن اليماين العبدري ، من أهل جزيرة يابسة ، مدح ملوك الطوائف ، ومل يكن بعد ابن دراج القسطلي من جيري  – 5

. ابـن سـعيد   ،  170. جذوة املقتبس . احلميدي ،  336:  3/1. الذخرية . ابن بسام . انظر ترمجته . راه غري ابن اليماين عتدهم جم
  . 75: 4. نفح الطيب . ، املقري  400:  1. املغرب 

  . 336: 3/1. املصدر نفسه . ابن بسام  – 6
  . 75: 4. ب نفح الطي. ، املقري  336: 3/1. املصدر نفسه . ابن بسام  – 7
  . 45. غومس ، إميليو غرسية  – 8
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بية والشعرية ، وهي بالط بين عباد بإشبيليبة ، وبالط بين األفطس ألدمبشاركتها يف النهضة ا

هـم  (( عباد أعظم ملـوك الطوائـف   فقد كان بنو . ين صمادح باملرية ببطليوس وبالط ب
، وصارت إشبيلية يف عهد املعتمد ) 1)) (وبنوهم ووزراؤهم صدروا يف بالغيت النظم والنثر 

مـن   فلم جيتمع بباب أحد((بن عباد رائدة احلركة العلمية واألدبية اليت سادت ذلك العصر ا
، وغدت الدولـة  )2)) (من أعيان الشعر وأفاضل األدباء ما كان جيتمع ببابه  هملوك عصر

العباسية ببغداد ، سعة مكـارم ،  بالدولة  أشبه سيئ(( ديب ألالعبادية يف ازدهارها العلمي وا
مل تزل م كأعياد ، وكأن هلم من (( يامهم بأا إ، ووصف الشقندي ) 3)) (ومجع فضائل 

  ) .4)) (احلنو على األدب ما مل يقم به بنو محدان يف حلب 
، وابـن  )5(ابن زيدون ، وابن عمار ، وابن وهبـون  : وكان من شعراء بين عباد   

  .)7(وابن القصرية  ، ، ومن كتام ابن عبد الرب )6(سياللبانة ، وابن محد
ملجأ ألهل اآلداب ، خلّدت فيهم وهلم قصائد (( وكان بنو األفطس ملوك بطليوس   

، وكان رائدهم املظفـر أديـب   ) 8)) (شادت مآثرهم ، وأبقت على الدهر محيد ذكرهم 
لى بصره بالشعر أنـه كـان   ملوك عصره ، شغوفا بالشعر واآلداب ، ناقدا هلا ، ومما يدل ع

  من مل يكن شعره  : ((ينكر على قائله يف زمانه ، ويقبل رأي من ارتسم يف ديوانه ، ويقول 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 191: 3. نفح الطيب . املقري  – 1
  . 24: 5. وفيات األعيان . ابن خلكان  – 2
  . 255: 4. نفح الطيب . املقري  – 3
  . 191: 3. املصدر نفسه  .املقري  – 4
هو أبو حممد عبد اجلليل بن وهبون املرسي ، شاعر مشهور ، كان حسن الشعر ، لطيف املأخذ ، حسن التوصل إىل دقسق املعاين ،  – 5

 473:  2/1. الذخرية . ابن بسام : انظر ترمحته )) . اإلكليل املشتمل على شعر عبد اجلليل (( وقد مجع ابن بسام شعره يف كتاب مساه 
  . 657: 1. نفح الطيب . ، املقري  159. املعجب . ، املراكشي  95:  2. اخلريدة . ، اإلصفهاين 

هت ، هاجرل إىل األندلس ، ووفد على املتمد بن عبـاد ،   447محديس الصقلي ، ولد بسرقوسة سنة  نهو عبد اجلبار بن حممد ب – 6
 527فغادر الشاعر األندلس إىل املغرب ، وبقي متنقال بني ملوكها إىل أن تويف سنة هـ ،  484وأصبح من شعرائه إىل أن أن أسر سنة 

. ، ابن دحيـه   194: 2. اخلريدة . اإلصفهاين  العماد ، 320: 3/1. الذخرية . ابن بيام : انظر ترمجتهع . هـ ، وله ديوان شعري 
  . 212: 3. وفيات األعيان . ، ابن خلكان  54.املطرب

وزارتني الفقيه الكاتب ابو بكر حممد بن سليمان بن القصرية ، كان من أهل التفنن يف العلوم كاتبا بارع اهلط ، وكان سفري هو ذو ال – 7
انظر . هـ  508املعتمد بن عباد إىل ملوك الطوائف ، وواله يوسف بن تاشفني ديوان الكتابة ، بعد خلع ملوك الطوائف ، وتويف سنة 

نفـح  . ، املقري  350: 2. املغرب . سعيد  ، ابن 222. أعتاب الكتاب . ألبار ، ابن ا 239:  2/1. خرية الذ. ابن بسام : ترمجته 
   365 – 361:  4. الطيب 

  . 128. املعجب . املراكشي  – 8
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من أهـل  وكان ابنه املتوكل ، )1)) (مثل املتنيب واملعري ، فليسكت وال يرضى بدون ذلك 

ت فشديف بطليوس كاملعتمد يف إشبيلية ،  ، وكان)2(يف النظم والنثرالرأي واحلزم واملهارة 
، وكان مـن  ) 4(دار أدب وشعر وحنو وعلم  مدته، وأصبحت اململكة يف )3(إليه  الالرح

  . )8(وابن القَبطُرنة ) 7(بن قزمان ، ومن كتام ا)6(وابن عبدون ) 5(ابن البني : شعرائهم
ستقطاب أهل الشـعر واألدب ،  على اممن عمل  ، املعتصم بن صمادح باملريةوكان   
دولته مشرعا ((وكانت ،  )9))(ألهل الشعر عنده سوق نافقة ، فقصده مجع منهم (( فكان 

ـ .... للكرم، ومطلعا للهمم   )10)) (الم ـونفقت فيها أقدار األعالم ، وتدفقت حبار الك
الفنـاء جـزل العطـاء ،     كان رحب: (( وأقر له ابن بسام ذا الفضل حني وصفه بقوله 

  ه اآلمال ، واتسع يف مدحه املقال ، وأُعملت ـاء ، طافت بـدماء والدمهـما عن الـحلي
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 641:  2/2. الذخرية . ابن بسام  – 1
  . 185. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  2
  . 364: 1. املغرب . ابن سعيد  – 3
  . 185. عمال األعالم أ. ابن اخلطيب  – 4
، أحد الشعراء ايدين ، كان حبضرة بطليوس مستظرف األلفاظ واملعاين ، وكان إىل طريقة حممد بن هو أبو عبد اهللا حممد بن البني – 5

،  60. ، ورايات املربزين لـنفس املؤلـف     370: 1. ، ابن سعيد املغرب  799: 2/2. الذخرية . ابن بسام : انظر ترمجته  .هانئ 
  . 453: 3. نفح الطيب . املقري 

هو أبو حممد ، عبد ايد بن عبدون الفهري ، أديب وشاعر ومترسل مشهور ، من أهل مدينة يابرة باألندلس ، اسـتوزره بنـو    – 6
. ابن بسام : رمجته انظر ت. هـ  527بعد خلع ملوك الطوائف ، ، وتويف سنة األفطس إىل انتهاء دولتهم ، مث انتقل إىل خدمة املرابطني 

: 1. املغرب . ، ابن سعيد  103:  2اخلريدة . اإلصفهاين  العماد ، 164. القالئد . ، ابن خلكان  727 – 668: 2/2. الذخرية 
ملن مساه عبد ايد بن عبد اهللا بن عبـد ربـه   .  388.الصلة . ابن بشكوال  ، 539. بغية امللتمس . الضيب ،  32. والرايات  374
. فوات الوفيات . ، الكتيب  407: 1. التكملة . ، ابن األبار  180. املطرب . ابن دحية  هـ ، 527ري ، وذكر أنه تويف سنة الفه
2 :388 .  
عم ابن قزمان الزجال ، من أهل اليالغة والبيان ، كان كاتبا للمتوكل بـن  (هو أبو بكر حممد بن عبد امللك بن عيسى بن قزمان ،  – 7

. ابن خاقان ، 570. الصلة . ، ابن بشكوال  774: 2/2. املصدر نفسه . ابن بسام : انظر ترمجته . هـ  508يف سنة وتو. األفطس 
  . 465: 3. املصدر نفسه ، اإلصفهاين  العماد ، 99: 1. املغرب . ابن سعيد  ، 213. القالئد 

الم ، ومحلة السيوف واألقالم ، كان كاتبا مترسال ، كتـب  هو أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي ، احد فرسان العلوم الك – 8
،  753: 2/2. املصدر نفسه . ابن بسام : انظر ترمجته . هـ  520للمتوكل بن األفطس مث ليوسف بن تاشفني من بعده ، تويف سنة 

. اإلصفهانسـي   العمـاد  ، 367: 1. املصدر نفسه . ، ابن سعيد  186. املطرب . ابن دحيه ،  184. املصدر نفسه . ابن خاقان 
  . 528: 1. اإلحاطة  . ابن اخلطيب  ،  422: 3. املصدر نفسه

  . 368: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 9
  . 53القالئد . ابن خاقان  – 10
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  ، وأيب)1(حضـرته الـرحال ، ولزمه مجلة من الشعـراء كأيب عبد اهللا بن احلـداد يف 

  ) .5)) (، وغريهم ) 4(، وابن الشهيد ) 3(القزاز عبادة  ابن، و) 2( بن شرفالفضل 
وقد تعددت مظاهر نشاط احلركة العلمية واألدبية يف األندلس ، يف القرن اخلـامس    

 يف انتشار االس العلمية ، وهـي  اهلجري ، أما مظاهر نشاط احلركة العلمية ، فهي تتمثل
  : نوعان 

للتدريس ، وقد غصت ا املساجد ، وكانت تـدرس   ـ جمالس تعقد حلقاا يف املساجد
ومن أشـهر   . )6(م نشاطاا ظفيها أكثر علوم العصر ، واستأثرت علوم اللغة والشريعة مع

  الذي أقرأ آخر دهره جبامع  )7(اع دهد بن الصنـاهل: العلماء الذين تصدروا هذه االس 
  ــــــــــــــــــــــــ

مد بن أمحد املعروف بابن احلداد ، ولد يف وادي آش ، واستوطن املرية ، والزم بالط املعتصم بن صمادح ، وهو هو أبو عبد اهللا حم – 1
: انظر نرمجته . هـ  480، تويف سنة )) املستنبط (( شاعر ذكر له ابن األبار ديوانا مرتبا على حروف اهلجاء ، وكتابا يف العروض مساه 

. التكملة . ، ابن األبار  283: 3. فوات الوفيات . ، الكتيب  336. مطمح األنفس . ، ابن خاقان  691: 1/2. الذخرية . ابن بسام 
أخبـار وتـراجم   . السلفي ،  86: 2. الوايف بالوفيات . الصفدي  ، 106. والرايات ، 143: 2. املغرب . ابن سعيد  ، 398: 1

، ابن  48: 4. نفح الطيب . ، املقري  177:  2. اخلريدة . اإلصفهاين ، العماد  333: 2. اإلحاطة . ، ابن اخلطيب  17. أندلسية 
  . 98 – 8.مقدمة الديوان . احلداد األندلسي 

القريواين  ، كان شاعر وقته غري مدافع، اتصل باملعتصم بن صمادح أمـري   اجلذامي^اهو أبو الفضل جعفر بن أيب عبد اهللا بن شرف – 2
. الـذخرية  . ابن بسام : انظر ترمجته . هـ  534ة رفيعة حسده عليها بعض أدباء عصره ، وتويف سنة املرية ومدحه ، ونال لديه مكان

. املقـري  ،  171: 2. اخلريدة . اإلصفهاين  العماد ، 230: 2. املغرب . ، ابن سعيد 290. القالئد . ، ابن خاقان  867: 3/2
  . 10: 7. األعالم . كلي زرل، ا 32 – 19.ديوان . ابن شرف . 395: 3. ح الطيب ـنف
وأكثر ما اشتهر ،يف املرية ، يف القرن اخلامس اهلجري القزاز ، من مشاهري األدباء الشعراء بهو أبو عبد اهللا حممد بن عبادة املعروف  – 3

 ،14. ئـد  القال. ، ابن خاقـان   801: 1/2. املصدر نفسه . ابن بسام : انظر ترمجته .هـ  500، وتويف يف حدود يف املوشحات 
أخبار وتراجم . في السل، 189: 3. الوايف بالوفيات .  صفديال،  134. املصدر نفسه .ابن سعيد ، 182: 2. اخلريدة . اإلصفهاين 

  . 103، 13: 4،  610،  493،  411: ونفح الطيب  ، 252: 2أزهار الرياض . املقري   76. أندلسية 
د ، من ائمة أدباء املرية ، وفرسان الشعر والنثر فيها ، اشتهر مبدح املعتصم بن صمادح هو الوزير الكاتب أبو حفص عمر بن الشهي – 4

جـذوة  . احلميدي ،  690، 670: 1/2. املصدر نفسه . ابن بسام : انظر نرمجته . هـ  440بقصائد رائعة ، ولقيه احلميدي سنة 
  .  413: 3. ه املصدر نفس. املقري  407. بغية امللتمس . ، الضيب  302. املقتبس 

  .  733 – 732: 1/2. الذخرية . ابن بسام  – 5
   217.احلياة العلمية يف مدينة بلنسية اإلسالمية . حسني ، كرمي عجيل  – 6
هو أبو بكر حممد بن إبراهيم الصناع ، امللقب دهد ، كان من كبار املقريني يف عصره ومن املشاركني يف األدب واللغة واحلفـظ   – 7

  . 411: 1النكملة . ابن األبار : اتظر ترمجته . هـ  508ر واألخبار ، تويف يف بلنسية سنة لألشعا
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  الذي جلس يف مرسية حيدث) 2(وأبو علي الصديف ) . 1(بلنسية ، وأخذ عنه مجاعة كبرية 

  ) .3(الناس جبامعها ، ورحل الناس إليه من خمتلف البلدان 
ناظرات يف املسائل العلمية والفكريـة وخاصـة يف الفقـه    ـ وجمالس تعقد للمناقشات وامل

واملـذاهب ، ومنها تلك االس اليت شهدا بلنسية يف عهد مظفر العامري ، وكانت تدور 
، ومنها أيضا تلك اـالس الـيت شـهدا    ) 4(فيها املناظرات حول مذهب اإلمام مالك 

  ) .5(صة مع أيب الوليد الباجي مناظرات ابن حزم مع فقهاء املالكية باألندلس ،وخا
األدبية فإن أكثرها يعقـد يف بالطــات امللـوك    س ـالمظاهـر انتشار اوأما   

، وكانت )7(نتزهات ، وقد يعقدها نبهاء األدباء والشعراء وسط الرياض وامل )6(والوزراء 
نثره ونقـد  األدب، وحبث الشعراء ملدارسة مسائل و ذه االس ميادين جيتمع فيها األدباءه

  ) .8(شعره 
لقد كانت هذه االس تضم الصفوة الراقية من أساطني العلماء واألدباء والشـعراء    

 ،، فكانوا قدوة مجهور األدباء) 9(لعرض مثرات أفكارهم ، وإلقاء ما جتود به قرائحهم فيها 
وكانـت  ولذلك برع أهل األندلس يف فنون األدب والشعر براعة شهد هلم ا جلة الناس ، 

  ) .10)) (جمالسهم لذيذة وحماضرهم فكهة 
  ومما نقلتـه الكتب من هذه االس ، جملس املعتضد بن عباد الذي  كان يعقده يوم  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 411: 1.  السابق املصدر. ابن األبار  – 1
ن أهل سرقسطة ، سكن مرسية ، رحل إىل املشرق مث عـاد  هو أبو علي حسني بن حممد فرية بن حيون ابن سكَّرة الصديف ، وهو م – 2

 514واستوطن مرسية ، كان فاضال دينا عاملا باحلديث وطرقه عارفا بعلله وأمساء رجاله ، وكان حسن اخلط جيد الضبط ، مات سنة 
  . 90: 2.نفح الطيب . ، املقري  144. الصلة . ابن بشكوال : انظر ترمجته .هـ 

  . 90: 2. صدر نفسه امل. املقري  – 3
  . 29. سري النبالء ، جزء خاص بترمجة اإلمام ابن حزم األندلسي . الذهيب  – 4
  . 96: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 5
 – 260: 4،  265،  243: 3. نفح الطيـب  . ، املقري  36. املطرب . ، ابن دحية  49،  44.القالئد . انظر ابن خاقان  – 6

261 .  
  . 669 – 667،  659 – 657،  638: 1. املصدر نفسه . ، املقري  150. املصدر نفسه . بن خاقان ا: أنظر  – 7
  . 199 .تاريخ األدب األندلسي  .حممد عيسى ، عبد العزيز  – 8
  .  319. نظرات يف تاريخ األدب األندلسي . الكيالين ، كامل  – 9

  . 22. بالغة العرب يف األندلس . ضيف ، أمحد  – 10
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جملس بقصره كان يعقده كـل يـوم    ح، وللمعتصم بن صماد) 1(اإلثنني من كل أسبوع 

مجعة للفقهاء واخلواص ، فيتناظرون بني يديه يف كتب التفسري واحلديث ، ولزم حضـرته  ((
  ) .2)) (فحول من الشعراء 

قف عقد مثل هذه االس األدبية يف األندلس على الرجال ، بل هنـاك مـن   ومل يت  
 فتحت أبـواب قصـرها  (( بنت املستكفي باهللا ، اليت )3(لنساء من عقدا ، فهذه والدة ا

 ، يقبل عليه الشعراء والكتاب )4)) (أدبيا ) صالونا(لألدباء والشعراء ورجال الفكر فصار 
ثر ، يعشو أهلُ نفكان جملسها بقرطبة منتدى ألحرار املصر ، وفناؤها ملعبا جلياد النظم وال ((

  ) .5)) (إىل ضوء غُرا ، ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب على حالوة عشرا األدب 
ويف نفح الطيب يورد املقري نصني البن بشكوال وابن سعيد يتحدثان فيهما عـن    

كانت أديبة ، شاعرة ،جزلة القول ، حسـنة الشـعر ، ،   : (( والدة ، يقول ابن بشكوال 
  ).6)) (فوق الربعاء تباء ، وساجل األدتوكانت تناضل الشعراء ، و

وكان هلا جملس يغشاه أدباء قرطبة وظرفاؤها فيمر فيه : (( وأما ابن سعيد ، فيقول   
  ) .7)) (من النادر وإنشاد الشعر كثري ملا اقتضاه عصرها 

األدبية مسة العصر لكثرا ، ومل يسبق هلا مثيل ـ إضافة  و العلمية كانت هذه االس  
ة ملوك الطوائف ، واملولعني ا كوالدة ، فمارسوا هذا النشاط ، وسعى كل ملا تقدم ـ لبقي 

  .األدباء والشعراء و العلماء ملك إىل استقطاب أكرب عدد من
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . 244 – 243: 4. نفح الطيب . املقري  – 1
  .82: 2. احللة السرياء . ابن األبار  – 2
ي باهللا حممد بن عبد الرمحن بن عبيد اهللا بن الناصر ،شتعرة أديبة هلا جملس أديب يغشاه الشعراء ومنهم الشاعر هي والدة بنت تامستكف – 3

. ، ابن دحية  696. الصلة . ابن بشكوال .  بغية امللتمس . الضيب  ، 829: 1/1. الذخرية . ابن بسام : أنظر ترمجتها . ابن زيدون 
، والكتيب جيعل وفاة والدة بعـد اخلمسـمائة ،    532: 4. فوات الوفيات . ، الكتيب  205: 4.  نفح الطيب. ، املقري  7. املطرب 

  . 113 – 81.الشعر النسوي يف األندلس . ويرجح رأي ابن بشكوال والضيب ، ويؤ ذلك املقري ايضا ، بوفالقة ، سعد 
  . 83. املرجع نفسه . بوفالقة ، سعد  – 4
  . 429: 1/1. الذخرية . ابن بسام  – 5
  . 207: 4. تفح الطيب . املقري  6
  . 208: 4. املصدر نفسه . املقري  – 7
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ومن هذه املظاهر أيضا انتشار الشعر على ألسنة كثري من أهل األندلس على خمتلف   

جتماعية ، حىت مشل الصناع الفالحني والتجار والنساء واجلـواري ،  الطبقام ومستويام ا
قلَّ أن ترى من أهلـها  : (( عن أهل شلب  يه ياقوت احلموييرو لك ماذومما يـدل على 

من اليقول شعرا ، وال يـعاين أدبا ، ولو مررت بالفالح خلف فدانه ، وسألته عن الشـعر  
  ) .1)) (معىن طلبتَ منه  اقترحت عليه ، وأيما قرض من ساعتـه 

ألدب والشعر ؛ فقد شـاع  ومن مظاهر نشاط احلركة األدبية نبوغ أسر كاملة يف ا   
، وأسـرة بـين   ) 2(ر والنثر بني عدد من أفراد األسرة الواحدة كأسرة بين عبـاد  ـالشع

  ) .4( ))بيت العلوم الفائقة واآلداب الرائقة (( اليت كانت ) 3(صمادح 
عيونا من عيون ) 7(، وكان بنو القَبطُرنة  )6(بني أدب وشعر  )5(وكان بنو الطبين  

  ) .8(لسي األدب األند
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .358 - 357: 3. معجم البلدان .  ياقوت احلموي – 1
بنو عباد ممن اشتهر بقول الشعر حممد بن إمساعيل ، وعباد بن حممد املعتضد ، وابنه حممد بن عباد املعتمد ، وولده الراضي ، وشرف  – 2

ابن  ،41 ،  23،  13: 2/1. الذخرية . ، ابن بسام  35 – 4. القالئد . خاقان ابن :   انظر .الدولة ، وابنته بثينة ، وزوجته إعتماد 
  . 284،  211: 4. نفح الطيب . ، املقري  76 – 34: 2. احللة السرياء . األبار 

. املصدر نفسه . ابن خاقان : اتظر . املعتصم باهللا ، وأبناؤه أبو مروان عز الدولة ، ورفيع الدولة ، وأم الكرام : بنو صمادح منهم  – 3
. املغرب . ، ابن سعيد  96 – 78: 2. اخللة السرياء . ، ابن األبار  737 – 729: 1/2. املصدر نفسه . ابن بسام ،  57 – 53

  . 34 .املطرب . ، ابن دحية  203 – 195: 2
  . 34.املطرب . ابن دحية  – 4
سيلة مرحلتان ، ومن ملسيلة إىل مقَّرة ومن مقرة إىل طبنة مرحلة، وهي مما افتـتح  ينها وبني ملب بوهي أعظم بالد الزا :نسبة لطبنة – 5

موسى بن نصري حني دخل بالد إفريقيا ، ومل يكن ومل يكن من القريوان إىل سجلماسة مدينة أكرب منها ، وهي مدينة حسنة كثرية امليـاه  
،  387. الـروض املعطـار   . احلمريي : انظر .ري وكذالك سائر الفواكه والبساتني والزروع والقطن واحلنطة والشعري ، والتمر ا كث

  . 164) .من كتاب نزهة املشتاق ( القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس ، . اإلدريسي 
حممد بن حيي بن أيب مضر الطبين ، وصف يلألدب والشعـر ، وكان ممـن  : بنو الطبين أصلهم من طبتة ، قاعدة الزاب ، ومنهم  – 6
هـ ، وهو من أهـل األدب   396وأبو مروان عبد امللك ين زيادة اهللا الطبين ، ولد سنة . الس أبا احلزم بن حهور ، وابنة أبا الوليد جي

انظر  .وأبو احلسن علي بن عبد العزيز أيب زيادة اهللا الطبين ، وصف بأنه أشعر بين طبنة . هـ  457واحلديث وإمام اللغة ، وتويف سنة 
  . 93 – 92: 2. املغرب . ، ابن سعيد  548 – 535: 1/1. الذخرية . ابن بسام : ثة نراجم الثال

ثالثة إخوة يعرفون ببين القبطرنة ، وهم أبو بكر عبد العزيز بن سعيد البطليوسي ـ السايق الذكر ـ وأبـو حممـد     : بنو القبطرنة  – 7
وأبو احلسن حممد . هـ  520 القرن اخلامس اهلجري ، تويف قبل سنة طلحة بن سعيد البطليوسي ، الذي كان أحد األدباء األذكياء ، يف

املصـدر  . ، ابن يسام  148. القالئد . ابن خاقان : انر نراجم الثالثة . ابن سعيد البطليوسي ، الذي كان كاتبا للمتوكل بن األقطس 
  . 528: 1. إلحاطة ا. ابن اخلطيب ،  367: 1. املصدر نفسه . ، ابن سعيد  773 – 735: 2/2. نفسه 

  . 528: 1. املصدر نفسه . ابن احلطيب  – 8
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، وإليهم يرجع اكتشافه ،  يف فن املوشحاتومن هذه املظاهر أيضا متيز األندلسيون   

وكانت صنعة التوشيح اليت ج أهل األنـدلس طريقتـها ،   : ((بقوله ، كما أشار ابن بسام
للموشحات يرجع إىل أواخر القـرن الثالـث    ، هذا االكتشاف )1)) (ووضعوا حقيقتها 

، ونبغ األندلسـيون  ) 2(اهلجري ، وشهدت إقبال الشعراء عليها يف القرن الرابع اهلجري 
شاعر املعتصم بن صمادح ، الذي يعـد أول   ،) 3(بن عبادة القزاز افيها ، يف هذا القرن ، 

الذين كانوا زمن ملـوك   من برع يف هذا الفن ، وزعموا أنه مل يسبقه وشاح من معاصريه
  ) .4(الطوائف 
 ،)6(وابن رافع رأسـه  ، ) 5(ابن اللبانة : شاحني يف هذا القرنون اشتهر من الومم  

  ) .9(، وابن األبيض ) 8(، واجلزار السرقسطي ) 7(والكميت البطليوسي 
  إن األدب ، يف القرن اخلامس اهلجري ، كان انعكاسا للبيئة األندلسية بكل أبعادها 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 469: 1/1.الذخرية . ابن بسام  – 1
  . 594 – 593. املقدمة . ، ابن خلدون  802 – 801: 1/2،  470 – 468: 1/1. املصدر نفسه . ابن بسام  – 2
. توشيع التوشيح . الصفدي ،  97،  93،  88،  81،  70. وشحات دار الطراز يف عمل امل. ابن سناء امللك : انظر موشحاته  – 3

  . 198 – 186. املوشح األندلسي . سترين ، صمويل م ،  113
  . 594. املقدمة . ابن خلدون  – 4
سترين ، ،  72 – 59. حيش التوشيح . ، وابن اخلطيب  76،  75،  73،  68. دار الطراز . ابن سناء امللك : انظر موشحاته  – 5

  . 186 – 175.املوشح األندلسي . صمويل م 
ابو عبد اهللا بن حممد بن رافع رأسه ، ويقال ابن أرفع راسه ، من أهل طليطلة ، اتصل بأمريها املأمون بـن ذي النـون ومدحـه ،     – 6

. املقدمة . ، ابن خلدون  18: 2. املغرب . ابن سعيد : انظر ترمجته وموشحاته . وكانت له موشحات مشهورة يغىن ا يف بالد املغرب 
  . 204. توشيع التوشيح . ، الصفدي  85 – 83. جيش التوشيح . املصدر نفسه ، ب ، ابن اخلطي 594

هو أبو بكر حممد بن احلسن املشهور بالكميت البطليوسي ، شاعر أديب كان من شعراء عماد الولة أيب جعفر املستعني بن هـود   – 7
: 1. املصدر نفسه .، ابن سعيد  452. بغية امللتمس .  الضيب،  334. جذوة املقتبس .احلميدي : انظر ترمجته وموشحاته . بسرقسطة 

  . 201. املشح األندلسي . ،سترين ، صمويل م  204. توشيع التوشيح . الصفدي ،  86. املصدر نفسه . ، ابن اخلطيب  370
مدح ا ملوك بين له أشعار هو أبو بكر حيي اجلزار السرقسطي ، كان يف دكان يبيع اللحم فتعلقت نفسه بقول الشعر فربع فيه ، و – 8

ـ . هود ووزرائهم ، مث ترك األدب والشعر واعتكف على القصابة ، وأمر املقتدر بن هود وزيره أن يوخبه على ذلـك   ر ترمجتـه  ـانظ
، 147. املصدر نفسه . ، ابن اخلطيب  445 – 444: 2.املصدر نفسه . ، ابن سعيد  905: 3/2. الذخرية . ابن بسام : وموشحاته 

  . 201. املوشح الندلسي . سترين ، صمويل م ،  609: 3. نفح الطيب . ، املقري   212. املصدر نفسه . صفديال
ان ، وتأدب بإشبيلية وقرطبـة ،  1هو أبو بكر حممد بن أمحد األنصاري املعروف بابن األبيض ، من فحول األندلس ، أصله من هم – 9

  . ، ابن دحيه 108. زاد املسافر . صفوان بن إدرسي : انظر ترمجته وموشحاته  .هـ  525وكان وشاحا مشهورا ،وتويف بعد سنة 
. املقدمة . ، ابن خلدون  58 – 48. املصدر نفسه . ، ابن اخلطيب  128 – 127: 2. املصدر نفسه . ، ابن سعيد  81. املطرب 

593 .  
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 يون يف فنون الطبيعة والغـزل الطبيعية والسياسية واالجتماعية والثقافية ، فقد أجاد األندلس

أخرى كان لقيام دول الطوائف والتنافس فيما بينها أثر كبري يف  واملوشحات إىل جانب فنون
ازدهارها ، ومنها املديح واالعتذار والفخر واهلجاء السياسي ، وشعر السجن وما تبع ذلك 

مـا  ، كـذلك  ا من رثاء املدن ودول الطوائف والتفجع عليها بعدما اارت وذهب ملوكه
 تتمثـل يف  أحداث شهدها األندلس ، يف القرن اخلامس اهلجـري ،  من  بانعكس يف األد

اتقسام األمة واختالف كلمتها ، وسقوط املدن األندلسية الواحدة تلـو األخـرى يف يـد    
ة ومـدا املتسـاقطة ،   ألمـ يبكي ا  اـ شعرا ونثر  )1(النكبات  النصارى ، فظهر أدب

  .ة اهلمم لاللتئام والوحدة ، وينبه على مواطن اخلطر احملدقة باألمة ويدعو إىل استثار
 هالذي يبكي في ، )2( يف األندلس حملنةأدب ا يطلق عليهما د أدب النكبات أوـويع  

من موضـوعات  عد ي ، اجلهاد يف يد النصارى واحلث علىراء سقوط بعض املمالك ـالشع
  .الشعر السياسي كما سيـأيت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
أدب احملنة . ابن سالمة ، الربعي ،  188 – 178.تاريخ األدب األندلسي ، عصر الطوائف والكرابطني . عباس ، إحسان : انظر – 1

  . يف األندلس 
  . 16 – 1. أدب احملنة اإلسالمية يف األندلس . بن سالمة ، الربعي : انظر تفاصيل ذلك  2
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  الشــعر السيـــاسي

  متهيــــــد
ومـا  ، ر السياسي ؟ وما مضامينه ؟ وما عالقته ببيئته السياسية ـوم الشعـما مفه  

  دوره فيها ؟
فن التدبري أو الرياسـة ، أو طريقـة احلكـم    : سة هو أاارب تعريف للسيأقٌلعل   

  ) .1(وأشكاله يف قطر من األقطار 
باألحوال السياسية ، وينفعل ا ، ألنـه صـورة    رثوما من شك يف أن األدب يتأ   

، واألديب صاحب موهبة فنية يدركها طبع مرهف ، واسـتعداد  ) 2(اتمع ومرآة البيئة 
وعزله عن التأثر مبا يعيشه جمتمعه ، ذلـك  فطري ، وذكاء متقد ، ومن العبث حماولة جتريده 

تمع يف رضاه أو سـخطه ، ويف  ألن األديب يف أصدق صفاته ميثل اإلحساس الصادق للمج
  .)3(استكانته ، أو ثورته من خالل األحداث السياسية املختلفة

دد الدارسون نوع العالقة بني األدب والسياسة يف تعريفات ، يقـول أمحـد   ـوحي  
األدب السياسي ، أو أدب السياسة ، فن القول ـ شعرا أو كتابة وخطابة وحوارا  : احلويف 

حلكم تأييدا أو تفنيدا ، أو يتناول عالقة األمة بغريها يف سـلم أو  ـ الذي يتعاطى شؤون ا
  ) .3(حرب 

وقد قدرت احلكومات اإلسالمية يف شىت العصور مدى سطوة الشعر على النفـوس    
، فحركها اخلوف على امتيازاـا  رض فيه من أثر يف إثارة الشعوب اة ما للجانب املعصوخا

والقرن اخلامس يف األندلس شاهد علـى أمثلـة   . غتيال يف أغلب األحيان إىل املالحقة واال
أخطائهم السياسية املتراكمة فعدوه كثرية مؤسية ، ألن ملوك ذلك العصر نظروا له من واقع 

  .هجاء وجماوزة للحد ، وذلك يف حماولة إلجياد مربر الضطهاد الشعراء 
  اخللفاء واحلكام اء إىل إىل ـوقد ميتد اهلج: (( ه شوقي ضيف ـذا ما يشري إليـوه  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ) .ساس ( ، نقال عن دائرة املعارف الربيطانية مادة  1. إىل منتصف القرن الثاين . تاريخ الشعر السياسي . الشايب ، أمحد  – 1
  . 48. املعجم املفصل يف األدب . التوجني ، حممد  – 2
  . 11 – 10. ديب املعجم األ. جبور . عبد النور : انظر  – 3
  . 8. أدب السياسة يف العصر األموي . احلويف ، أمحد  - 3
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والوزراء ، وهو حينئذ يريد أن يعدل م إىل السبيل القومي من األخالق الفردية واالجتماعية 
 ومن سياسة األمة سياسة رشيدة ، ففي الظاهر هجاء ، ويف احلقيقة إصالح وذيب وتقومب

  اتمع سـواء اتصل بالفرد أو اتصل باحلماعـة وهو لذلك يف حاجـةلكل إعوجاج يف
  ) .1)) (إىل أن يدرس كوثيقة اجتماعية وسياسية 

دور الشعر السياسي يف فهم أحوال اتمع الواقع حتـت نـري   ) كارلونالينو (وحيدد   
خطري سواء إن الشعر من هذا الصنف ، ذو شأن : (( وله قاألحداث السياسية اخلطرية ، يف 

لقيمته األدبية أم ملا يستفيده منه من أراد البحث العميق املُنصف ، الخيفى عليكم أن القدماء 
الذين صنفوا الكتب يف التاريخ والسري قلما ذهبوا إىل إيضاح األحوال االجتماعية واألغراض 

والوقـائع   العاملة يف احلوادث ، وإمنا اقتصروا أو كادوا على ذكر ما يظهر مـن التقلبـات  
اخلفية مثل آراء طبقات الناس ، وأهوائهم فادة عن أسباا الباطنية إلواحلروب ، ومن دون ا

  ) 2)) (وميوهلم ومصاحلهم 
فنحن بواسطة التاريخ المنلك إدراك عوامل التماسك أو االختالل يف بناء الـدول ،    

، ألن األدب ياتـه  ولكننا باألدب وحده نستطيع القبض على انفعاالت اتمع وحركـة ح 
يف ) النسـون ومابيـه   ( يضيف للتاريخ أبعادا عميقة لفهم أحوال اتمع ، وهذا ما قصده 

ولكن التاريخ يستطيع أن يفصل عنا حساسيتنا الفتية أو على األقـل خيضـعها   : (( قوهلما 
م التبعا يأي اننا نأخذ أنفسنا بأن حنس تارخييا فنقيم سلم الق عن املاضيحلكم الصور نكوا 

أمـا األدب   ((ويضـيفان  ،)3)) ( مليولنا اخلاصة ، بل وفقا لقوة ودقة ما أمكن التعبري عنه
فيكمل هيئة الصورة االجتماعية ، إذ يعرب عن كل ما مل ميكن حتقيقه من حسرة وقلق وآمال 

عل ، إىل عن اهليئة االجتماعية ، بل ميتد إىل ما مل يوجد بالف اتعبريللرجال ، وهو ذا اليزال 
  ) .4)) (اخلفايا اليت التفصح عنها الوقائع وال وثائق التاريخ 

حـداث السياسـية املضـطربة ،    ألديب لإلفالفرق واضح بني التناولني التارخيي وا   
  خ ـه النثري ، ولكن الشعر خيالف التاريـاوهلا مبنهجه الذهين املقارن وبأسلوبـفالتاريخ يتن

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 20. فصول يف الشعر والنقد . ضيف ، شوقي  – 1
  . 228.تاريخ اآلداب العربية من اجلاهلية حىت عصر بين أمبة . كارلونالينو  – 2
  . 405. النقد املنهجي عتد العرب . مندور ، حممد  – 4
  . 413. املرجع نفسه . مندور، حممد  – 4
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نة ، وال باالنتظار ، بل يضع املشكلة حتت العـني  املنهج واألسلوب ، فهو اليهتم باملقاريف 

مباشرة ، وفوق فوهة بركان ثائر بالعواطف املشبوبة فيهز اتمع هزا عنيفا ، وخيرجه مـن  
وليست وظيفة األدب أن يعلم احلقائق املعروفة وإمنـا  : (( يقول أمحد أمني . وحريته مخوله 

عواطف الناس وجيعلهم يشعرون ا أكثر ممـا   أن ينتفع باحلقائق املعروفة ويهيج اوظيفته 
  ) .1( ))كانوا يشعرون 

وينبغي أن نالحظ أن تناول الشعر للسياسة خيتلف عن تناول النثر هلـا ، فالشـعر      
كفن من الفنون اإلبداعية يتناول األحوال السياسية بطريقته الفنية التصويرية اليت التعتمـد  

، وإمنا يلجا إىل اخليال الذي يرسم تعىن بالفصيالت الدقيقة اجلدل وال تلتزم بالرباهني ، وال 
، وما إىل ذلك من موضوعات السياسة ، وقد يلجـأ   لإلجالل أو االحتقارمة ئالصور املال

ىل الرباهني اخلطابية املؤثرة ، وأما الثر السياسي فإنه يعتمد على الـرباهني املنطقيـة   إأحيانا 
  .)2( ذلك مذهبا علميا ذاهبا إىلالصرحية واجلدل الدقيق 

ومهما يكن من شيء فإن الشعر السياسي يتناول موضوعاته يف توخ للسهولة واليسر   
شـعر صـادق   مستهدفا فهم اجلماهري له ، وتأثرهم به ، وذيوعه بينهم ، فهو يعد يف مجلته 

، كما سيتضح الفنون األخرى بصفة عامة  سلوب من شعرالعاطفة قريب املعين ،وسهل األ
  .ما بعد في

مصـطبغا بالصـبغة   كان والشعر السياسي قدمي قدم األدب العريب ، ففي اجلاهلية   
ـ ، القبلية س واللغـة والثقافـة   نوقد كانت القبيلة أشبه بالدولة الصغرية تربطها روابط اجل

واآلمال واآلالم واملشـاعر ، وكـان     واألهدافاحلاملشتركة ووحدة اإلقليم ، ووحدة املص
ائل عالقات احللف والوالء واجلوار وحنو ذلك من العالقات السياسية ، وبذلك هناك بني القب

ميكن أن نعد الشعر الذي يعرب عن مصاحل القبيلة والدفاع عنها ومواجهة خصـومها شـعرا   
  .سياسيا 
، إىل جاتـب  فلما جاء اإلسالم كون جمتمعا متماسكا تربطه روابط األخوة والدين   

  تمع اليقوم على نظام القبيلة ، وإمنا هو جمتمع متماسك يقوم على جمو الروابط السابقة ، فه
  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 48. النقد األديب . أمني ، أمحد  – 1
  .5. الشعر السياسي . الشايب ، أمحد : انظر  – 2
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األلوان   اإلخاء البشري ، فهو جمتمع سياسي يشكل دولة قوية جتمع املسلمني مجيعا من شىت

  .واألجناس 
  ولقد اتسعت هذه الدولة شرقا وغربا ، ومارست كل شؤون السياسة ، من حكم 

ودفاع وقضاء وتعليم واقتصاد وغريها من ممارسات الدول املتحضرة ، داخليا وخارجبـا ،  
  .واإلسالم دين وسياسة  

تائجهـا  ويف العصر األموي ظهرت األحزاب السياسية املتصارعة ، اليت كان مـن ن   
  . ذلك الكم من الشعر السياسي الذي ميثل كل االجتاهات ، ومبادئها وصراعها

هكذا واصل الشعر السياسي طريقه على مر العصور مواكبا ما جد مـن شـؤون     
  .يف املشرق واألندلس وتقلبات الدول ، داخليا وخارجبا ، احلكم 
املتعـدد   االجتمـاعي عن اجلانب السياسي املضطرب ، ويف األندلس تقدم احلديث   

الـذي  العناصر املتصارعة، واحلركة العلمية واألدبية املزدهرة ، يف القرن اخلامس اهلجري ، 
انعكست فيه املواقف السياسيية املخبطة لآلمال واليت دفعت الشعراء إىل التعـبري عنـها يف   

الشعرية  استعطاف ذليل أو رثاء حزين ، فمازالت تلك االجتاهاتوغضب ثائر وحنني بالغ 
حىت يومنا هذا تدفع إىل النفوس شىت العواطف احملتدمة ، وحترك يف قرارة الوجدان منا أحزان 
املاضي ، وتدفع يف ذواتنا تقلبات املصائر وقسوة املعاناة اليت عاشوها ، ألن جتربة الشاعر يف 

ذا ما يشري ساخطة مكلومة ، وهثورته أو نكبته ويف رثائه أو استعطافه قد فجرها من نفسية 
وتلزم االشارة إىل مسألة هلا أمهيتها البالغة ، وهي احلالة النفسية : (( إليه علي أدهم يف قوله 

  ) .1)) (اليت تلم بالشاعر حينما ينظم القصيدة 
على العموم ـ كمـا تقـدم ـ     أما احلياة االجتماعية ، يف هذا القرن، فلقد طبعت   

وذلك بفعل احلروب املستعرة ، يف عهد الفتنة وبـني  بطابع القلق املضين والضنك املتصل ، 
  . ملوك تلك املمالك ، وأيضا ملا كابدته اجلماهري من غارات ملوك النصارى الشرسة 

كـان أدب انعكاسـا   : ((ويصور دور األدب يف ذلك العهد امحد مكي بقولـه    
  تيحه هلم الفرص ، حلياة أهله بكل ما فيها من من تناقضات ، األبيقوريون يعبون ما تصـادقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 48. بني الفلسفة واألدب . أدهم ، علي  – 1
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ال ، وحياة صاخبة يشربون ويطربون وعلى الدنيا الصـفاء ، ويعـربون عـن    ـعاجثراء 

أحاسيسهم يف شعر فاجر وأدب داعر غزال باملذكر ، أو جتـاهرا باملعاصـي أو دعـوة إىل    
يف دروب احلياة يضيفون مبا حوهلم ، عميت عليهم املسالك وضـاقت    لل ، واجلادونالتح

املدى البعيد جمتمعا ينحدر حنو اهلاوية ال يكاد يتبني النهاية ، اغشته احلياة يرون م احليلة ، 
، وأحيانـا  فهو اليبصر ما حوله ، ويعربون عن ذلك يف أدب ممرور تارة، وثائر تارة أخرى 

ى شباة أقالمهم فلسفة حتاول أن تزن احلياة وتستخرج منها مكامن العظة وتقنن يف تنفجر عل
  ) 1)) (تطورها عل يف عملهم ما يوقظ غافال ويهدي صاحلا 

ويشمل كذلك رثاء الساسة وبكاء املدن واملمالك وما إىل ذلك من كل ما يـنجم    
  . عن احلياة السياسية اضطاا وتقلباا 

أبرز مظاهرها الشعر السياسي األندلسي ، يف القرن اخلـامس   كل هذه املوضوعات  
  .صيل والتحليل يف هذا البحث املتواضع فسيتناول بالدراسة والتاهلجري ، وهذا ماٍ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 75. دب ألدراسة يف مصادر اللغة وا. مكي ، الطاهر أمحد  – 1
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  األول الفصــل 
  :اهلجــتاء السيـــاسي   
، وجود اهلجاء السياسي يف القرن اخلامس اهلجري  ، موضاعات اهلجاء البارزةلعل   

د واملقطوعات اليت ئلى القصاعواالجتماعي ، ولكننا سنركز على اهلجاء السياسي ، اعتمادا 
  .ره نثدبية اليت اهتمت بالشعر وألعثرنا عليها يف املصادر التارخيية وا

اهلجاء السياسي هو كل ما يتصل : (( ويعرف فوزي عيسى الشعر السياسي بقوله   
ة للوطن أو اإلقليم او القبيلة أو بيبشؤون احلكم وأمور السياسة وفيه يصدر الشاعر عن عص

  ) .1)) (احلزن أو الدين 
، الشعرية اليت تتصل ذا الفن  تد واملقطوعائذا التعريف للهجاء واستقراء للقصا  

، يف القرن اخلامس اهلجـري ، وقـد   ت رواجا يف األندلس هايتضح لنا أنه هو أكثر االجتا
تباينت صوره إذ توزعت بني هجاء اخللفاء  واحلجاب والوزراء والقضاة والعناصر البشـرية  

  .للمجتمع األندلسي  املكونة
الشعراء  واملالحظ أن أغلب النصوص الشعرية التنسب إىل قائل بعينه ، وذلك خلشية  

  . طش احلكام بصفة عامة ب من
ورغم تشدد احلكام جتاه شعراء اهلجاء السياسي ، إىل أنه مل يؤد إىل تكميم افواههم   

أو إسكات ألسنتهم عن ااهرة عن مساوئهم ومثالبهم ، فعربوا عن ضيقهم م ، وكسفوا 
  . الرعية عن أوجه الفساد يف سياستهم ، وتشبثهم بكرسي احلكم على حساب مصاحل

جند بعض شعرائه قد هامجوا سياسة حكام الفتنة وملوك الطوائف ويف القرن اخلامس   
وانتقدوا تصرفام ، فكان اهلجاء السياسي ـ كما سبق ـ من املوضوعات اليت برزت يف    

  . هذا القرن ، وكان ذلك نتيجة لعدم سالمة الوضع وترديه، كما تقدم يف احلياة السياسية 
ا من شأنه أن يثري بعض الشعراء ، وينطقهم مبـا يعـرب عـن سـخط     ووضع كهذ  

  .اخللفاء وملوك الطوائف كما سيأيتفومن ذلك قول بعضهم ) 2(الساخطني وتربم املتربمني 
  ـــــــــــــــــــــــ

  . 37. اهلجاء يف األدب األندلسي . عيسى ، فوزي سعد  - 1
  . 280. لسي ندب األألدا. هيكل ، أمحد  – 2
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  : هجاء اخللفاء وملوك الطوائف   
فمن ذلك مـا  شاع هذا اللون من اهلجاء يف األندلس ، يف القرن اخلامس اهلجري ،   

الذي أظهرمن اخلالعة والفسق ما حدا بالشعراء ) 1(وجهه الشعراء من نقد للخليفة املهدي 
  ):2(إىل هجائه 

  نيـيبيت الليـل  بني خمتث    أمري الناس سخنة كل عني  
  رتنيـويسكر كل يوم سك    خـد ذا   ا ويلثمذجيشم   
  ضعيف العقل شينا غري زين    الفتهم سفيهاخ  لقد ولوا  
ويشري ابن عذارى إىل أن املهدي كان أكثر خلفاء بين أمية عرضة هلجـاء الشـعراء     

  ) .3)) (وقيل فيه كثري من هذا يطول الكتاب به : (( وانتقادا لتصرفاته ، فيقول
  ) :4(يل فيه أيضا ومما ق  
  والناس من حاضر ومن باد    أشأم خلـق على العبـاد  
  لنحسـه شعـرة  البـالد    أبو الوليد الذي اقشعرت  
  مـزار عـاد  لقوم عـاد    كان على قومه  مجيعـا  
  وجهت الشعراء إىل  كان من أكرب العوامل اليت السياسيةرى أن اختالل األوضاع وي

غضب الشعراء ملا أصاب األندلس من تفكك واحنالل ـ كما   هجاء ملوك الطوائف ، فقد
ـ  ، )5())تصرفام ويكشف زيفهم وخداعهم يفضح (( صاد ، رفكان هلم الشعر بامل تقدم 

دل على شيوع اهلجاء السياسي ، يف عهد الطوائف ، أن أحدا من احلكام مل يسـلم  ـومما ي
 ين شجعوا الشعراء واألدباء ، فقد قيلجاء الشعراء ، حىت بين عباد ملوك إشبيلبة الذـمن ه

  راء ـوإىل جانب الدوافع السياسية ، هناك جانب من هجاء الشعيف نقدهم الشعر الكثري ، 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . 21. انظر هذا البحث يف شعر يف هجائه  1
  . 80: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 2
  . 80: 3. املصدر نفسه . ابن عذارى ا – 3
  . 80: 3. املصدر نفسه . ابن عذارى  – 4
  . 47. اهلجاء يف األدب األندلسي . عيسى ، فوزي سعد  – 5
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  الذي ارحتل إىل اشبيلية) 1(للحكام قيل لدوافع ذاتية ،  كقول أجعفر بن إبراهيم اللورقي 

   ) :2(للظفر بعطاء بين عباد ولكنه مل يظفر منهم بطائل فهجاهم بقوله 
  إذا عدم املعروف يف آل عباد    تعز عن الدنيا ومعروف أهلها  
  بغريِ قرى مث  ارحتلت بال زاد    حللت م  ضيفا ثالثة أشهر  
ملا كان مقيما رسل غالمه ـ  أيعرض م عندما  )3( ومن هذا القبيل جند احلصري  

  ) :4(فلم جيبه هم محص بيلية ، وامسها يف بالدشصاحب إطنجة ـ يبغي عطاء املعتمد  يف
  ولُم الدهر الفَجـوعـا    نبه الركب اهلُجـوعـا  
  لغالمي  ال  رجـوعـا    حمص  اجلنـة قـالت  
  مات يف اجلنـة جـوعا    رحـم اللـه غـالمي  
باملعتضد بن عباد ، ويندد مبا قيل عن بطشه بكثري مـن   ابن شرف القريواين ويعرض  
  له غريه   رضـلئال يتعرض ملا تعد إليه ــاف أن يفخد ـلق ه حىتـه وندمائـوزرائ

  ):5(من مصري مؤمل ، فيقول يف أسلوب الذع 
  غريي صيد  طائـرة  دتأأن تصي    حىت ضمها القفـص  ها احلَبأوسعت  
  حني تمكن الفُـرص هيهات ما كلّ    حسبتين فرصةً أخرى ظفـرت ا  
ـّاد  مترعــةً     ع لكن بعـدها غصـصبتروي وتش    لك املوائد  للقُص
  لكنـما عجيب  من معشر  خلَصـوا    ولست أعجب من قوم ا انتشبوا  
  سلوى إذا كان يف عقـبامها مغـص    ومل يطب قـطُّ يل من يلـذُّ وال  
  ومل يقف الشعراء يف هجائهم لبين عباد عند هذا اجلانب من هجائهم بل اكثروا من  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ، 226: 4. نفح الطيب . املقري  ، 158. قالئد العقيان. بن خاقان ا: اهيم بن احلاج اللورقي أنظر بن إبر جعفر هو أبو احلسن – 1

   . 177. املطرب . ابن دحية 
  . 226: 4. املصدر نفسه . املقري  – 2
حلصري القريواين الشاعر ، خرج من القريوان بعد خرابه يف منتصف املئة هو أبو احلسن علي بن عبد الغين الفهري املقرىء الضرير ا– 3

ابـن  . الصلة . ، ابن بشكوال  296. جذوة املقتبس . احلميدي : انظر ترمجته  .اخلامسة للهجرة ،وأقرأ الناس بسبتة ، وله ديوان شعر 
  . 334 – 331: 3. وفيات األعيان . خلكان 

  . 333: 3. وفيات األعيان . خلكان  - 4
  . 182: 4/1. املصدر نفسه . ابن بسام . 69 – 68.ديوان . ابن شرف القريواين  - 5
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نقد سياستهم ووصفهم باجلور الطغيان ، ويبدو أن املعتضد بن عباد كانت أكثـر تعرضـا   

  ) :1(هلجاء الشعراء ، فهذ ابن زيدون يعرب عن مشاتته عندما نعاه الناعي ويصفه بالطاغية 
  بطاغية قد حم منـه محام    وكـلـمـعي أن الن  رناـس دـلق  
  ومر عليه الربق وهو جهام    جتانف صوب الغيث عن ذلك الصدى  
لكـن مثل هذا اهلجاء بعيد عما يعرف عن الشاعر ، فابن زيدون اليهجو إنسـانا    

 متول ميتا ، ألن عالقته مع املعتضد بن عباد استمرت على طيبها ، وهو يعلم أن ابنه املعتمد
احلكم بعده ، وأن مرتلته ومركزه عند املعتمد قد يفوق ما كان يتمتع به من مرتلة ومكانـة  

ن وأعدائه ، يف رأي حممـد  قد يكون هذان البيتان من وضع حساد ابن زيدو. لدي والده 
  ) .2(جميد السعيد 

يف هجاء بين عباد وذلك يف افتـهم علـى    )3(القريواين ومما ينسب البن رشيق   
  ): 4(قوله فكان منهم املعتضد واملعتمد ، بين العباس خلفاء ألقاب 

  أمسـاء معتضـد  فيها ومعتمـد    ـسدين يف أرض أندلهمما يز  
  كاهلر حيكي انتفاخا صورة األسد    القاب مملكة يف غري موضعها  
وتعد قصيدة اهلجاء املنسوبة إىل ابن عمار أطول ما وصلنا يف هجـاء بـين عبـاد      

إقـذاعا وإسفافا والذي جيعل حممد جميد السعيد يشك يف نسبتها إليـه أمــور   وأكثرها 
 كثرية، منـها ما تقدم احلديث عن ابن زيـدون ، مع حساده وأعدائه ، وال يستبعد صدور

  ).5(هذه القصيدة عنهم ونسبتها البن عمار ألجل اإليقاع بني امللك ووزيره 
  نسب شعر كثري إىل ابن عمار ، فيه: ((  مث إن ابن بسام حني ثبت القصيـدة ، قال  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 286.ديوان . ابن زيدون  – 1
  . 199. الشعر يف ظل بين عباد . السعيد ، حممد جميد  – 2

هنـاك   لمذتتو، هـ  406وانتقل إىل القريوان سنة  ـه 390ولد باحملمدية أو ملسيلة يف سنة ، أبو علي بن احلسن بن رشيق هو – 3
البن رشيق ديوان شعري حققـه  . هـ  463واألدب والبالغة ، مث رحل إىل املهدية مث إىل صقلية وا تويف سنة  ألكابر العلماء يف الفقه

: 2. اخلريـدة  . ،ابن العماد اإلصـفهاين   597: 4/2. الذخرية . ابن بسام : انظر ترمجته . بريوت ، والعمدة  . ي ـعبد الرمحن ياغ
  . 413: 1. تفح الطيب . املقري  ، 110: 8. معجم البلدان ، قوت احلمي ، يا 230

 ذكر األبيـات دون نسـبتها   وهذا األخري.144. اعمال األعالم . ، ابن اخلطيب  255: 4، 213: 1.  املصدر نفسه. املقري  – 4
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  ) :2(وفيها يقول ،  )1(له وذويه وعياله آقدح يف املعتمد و

  جِماال وحازوا جماال أناخوا     حالال أال حي بالغرب حيا   
  الق بيومني  جوعر أن تراها  خياال  ومنْ فعـسى    رىـأم  
  للتدنار فيها اشتعاال  ومل ترى    ادـالرم  أل عن ساكنيهالتس  
  وأحبت  العياال  محيت احلمى    يا زيـدها   لـأيافارسِ اخلي  
  الـرجاال وقما عهدك وى     ساءـالن ـحبأراك توري ب  
  االـعق رميكـية ما تساوي    هانـنات  اجلـختيرا من ب  
  النجارين عما  وخاال  لئيـم    ذراعـفجاءت بكل قصري ال  
  تفر الوجوه كأن  اسيارى كُساىل    هاـبصرماهم فجاءوا ح  

  أقاموا  عليها قـرونا طـواال    مـدود ولكنهـالق ارـقص
  أنت إذا لُحت كنت اهلـالال    باـالص ـنا يفأتذْكـر أيام

الرطيب القضيب منك الال    أُعانقمن فَيك ماء ز ـفوأرش  
  فتقسم جهدك أن ال حـالال    نك  بدون  احلـراموأقتع  م

  وأهتك سترك حاال فـحاال    سأكشف عرضك شيئا فشيئا
فالباحث يؤكد عدم صحة نسبتها ، اعتمادا على رواية ابن بسام ، البـن عمـار     
يستبعد صدورها عنهم ،ويرجح أن تكـون  الون كثريون ـكان له حساد ومنافس الـذي

 وعدو ابن عمار اللدود بتحريض من ابن عبد العـزيز أمري بلنسية نظمت((  ذه األبياتـه
أن األفكار واملعاين الـيت تقـوم   (( ، ويبين تشككه أيضا على ) 3)) (الذي هجاه قبل هذا 

  عليها القصيدة من فحش بذيء وإقذاع مقزز ، وتشهري شنيع ، التسمح بنسبتها إليه ، مهما
  ضافة إىل عدم انسحامها مع أفكاره ومعانيه ،  لكنـهتصاعد احلقد والكراهية بينهما ، باإل

  حىت يف هجائه البن عبد العزيز وهو من أشد أعدائه مل يقذع ، ومل يصل إىل ما وصـل إليه
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 414: 2/1. الذخرية  . ابن بسام  – 1
  . 89 – 88.ابن عمار ديوان  – 2
  . 199. يف ظل بين عباد الشعر . السعيد ، حممد جميد  - 3
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  ) .1)) (حنطاط ايف هجائه لصديقه احلميم املعتمد من إسفاف و

ذلك أنه ملا استقل ابن عمار مبرسـية ومل   وهناك ما يؤكد نسبة هذه القصيدة إليه ،  
صـاحب  فانزعج ابن عبد العـزيز  ،) 2(واكتفى باملراوغة  ،يبال بعتاب املعتمد ولومه له 

سلوك ابن عمار وتوقع منه شرا ،فحاول أن يزيد من تعميق اهلوة بـني امللـك   من بلنسية 
علـى  حتصل ابن عبد العزيز  ، وقدووزيره ، باعتبار أن ذلك يعد أجنع طريقة للتخلص منه 

  ) :3(ده منها د قاهلا ابن عمار يف دييبعض أبيات من القص
  عماررجلِ احلقيقة من بين     باخلديعة من يديكيف التفلُّت   
، واكتفى وغضب على وزيره ألن ابن عبد العزيز كان صديقا له فأوصلها للمعتمد   

  ): 4(بأن ذيل هذا البيت ساخرا من أصل ابن عمار الوضيع ومستهزئا من أمه ، بقوله 
  ارـع التيــها املتدافيكأَت    رةـبعب )5(وسـم شنبـكي عليهـتب  
   6(بامشس (طوارق األقـدار    ذاك القصـر كيف ختلصت فيه إليك  
ودس ((، وأرسـلها البـن عمـار    وملا بلغت األبيات إىل ابن عبد العزيز سر ـا    

لرواية ألشعاره ، البس ابن عمار حىت اطمأن إليه وأحله حمل ا  رسية نبيال من الشرقـمإلى
  .، يف قوله يرد على هجاء املعتمد له ويهجو زوجته إعتماد ) 7))(هجاء ابن عباد يف

  ويقول صاحب اخلريدة إن هذه  القصيدة يف  هجاء املعتمد وذكر فيها أم بنيه كانت  
  ) .8(من أقوى األسباب اليت جعلت املعتمـد بن عباد يقتل ابن عـمار 

ويؤكد إحسان عباس نسبة هذه القصيدة البن عمار الذي عاش يف هذا اتمع الذي   
  جلو املتقلب املتموج ، برزت شخصية  الرجلويف هذا ا: (( خيضع للمصاحل واألهواء ، يقول

  ــــــــــــــــــــــــــ
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قلق املغامر الذي يتجول من بلد إىل بلد عارضا مهارته على من يقدرها حـق قـدرها ،   ال

يستوي يف هذ خمتلف ذوي املهارات املطلوبة من جندي وكاتب وشاعر ومعماري وصاحب 
أي حرفة أخري ، ومل يكن اختالف الدين حاجزا يف هذه األمور ، فكان السيد القنبيطـور  

وملـا  . من أجل أمري مسلم ، وتارة من أجل أمـري نصـراين   خيدم املصلحة ، فتارة حيارب 
شد الزنـار  يف يد النصاري حلق الفقيه أبو القاسم بن اخلياط وسط رأسه وسقطت طليطلة 

، وأمنوذج هذه الشخصية من اجلانب اإلسالمي ، يف  )1( وأخذ يعمل كاتبا عند األذفونش
أ فقريا حمرما ، ولكنه كـان مشـربا   عمار ، فقد نش نمقابل القنبيطور ، شخصية الشاعر اب

نتهازيا ، ميكيافيليا ، مستعدا ألن يركب إىل غايته كـل واسـطة ، مؤمنـا    إبالطموح ، 
  ) .2)) (بالصداقة مبقدار ما تبلغه أهدافه 

كان ابن : ((  يقول باحثويؤكد دارس آخر البن عمار نسبة هذه القصيدة إليه ، ف
، فقد خان املعتمد صـديقه وويل  أخلص أصدقائه  عمار وصوليا ـ إذا صح التعبري ـ مع  

نعمته ، واستغل ضعف ابن طاهر ، رغم ما بينهما من عالقات وثيقة ليوقع بـه ، كمـا مل   
م بن صـمادح  ـط ، أمري بلنسية عبد العزيز بن أيب عامر ، واملعتصـيسلم من لسانه السلي

  . )3)) (ه غضب عليه واستنكر أعمالالت ـه بالشاعر أوثق الصـالذي تربط
دو نسبة هذه القصيدة تب: (( بقوله ،  للشاعرسعد عيسى هذه النسبة ويؤكد فوزي   

  ) . 4)) (إليه أمرا طبيعيا ، وحىت وإن كانت هذه القصيدة حمل شك ـ وهو ما ال منيل إليه 
 يؤكدالستبعادها عنه كما يستشف ـ مما تقدم ـ أن القصيدة البن عمار والجمال     

  .د حممد جميد السع
إن جماهدا : ومن الطريف أن احلكام أنفسهم يشاركون يف اهلجاء ، فثمة رواية تقول   

  ):1(العامري كتب إىل املنصور بن أيب عامر األصغر رقعة مل يضمنها غري بيت احلطيئة 
  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي     دع املكارم ال ترحل لبغيتها  

  ــــــــــــــــــــــــــ
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  ) :1(ه برقعة جاء فيها فأحرجت املنصوروأقامته وأقعدته ، ورد علي

  شيم العبيد شتيمة األحـرار    مشتت مواليها عبيد نـزار  
وهو بيت يلمح لعبودية جماهد ، فهو موىل لبين عامر ، وهجاؤه بأحد منـهم إمنـا     

  .تطاول العبيد على سادام 
يتجاوز فيه الشاعر رغباته ومصـاحله الذاتيـة إىل    اولعل أمجل ألوان اجلهالء هو م  
، فيصور مشاعر الغضب والسخط اليت ختتلج يف نفوسهم إزاء حاكم يس الناس عامة أحاس

خائن أو ملك ظامل مستبد ، وكلما مال الشاعر إىل التعمية والتعميم كان هجـاؤه أوقـع   
وأقرب إىل اخللود ، فمن ذلك هذه األبيات ألحد الشعراء ينحي فيها بالالئمة على أولئـك  

يف تدبري أمورهم ، وتصاغروا أمام أعدائهم ، ، وافتقدوا احلزم  احلكام الذين عميت أبصارهم
  ): 2(ا يقول هوقد نظمها صاحبها بعد خراب قرطبة ، وفي

  داـالبوار غ  معا عقىب  ستعلمون    مـوركـأم  أضعتم احلزم يف تدبري  
  بـددا  مـإن دمت  بدم  بكيتـم    مـبعني الفكر  حالك و رأيتم ـفل  
  لكن سأعمت بصائركم  العمى  لب    كمفألبست   ثيابا  للبـلى جداـد  
  ما كل من ذل أعطى بالصغار يدا    هتكت مستور سـوءـا  ياأمـة  
  يف شأنكم أنزلت  مل تعدكم عددا    آيات مفصاـة  يف سورة احلشـر  
  تقضي عليكم بأن ال تفلحوا أبـدا    الكهف  عشرين خامتـة  نعم ويف  
  مجيعكم حمنـة ال تنقـضي أبـدا    مشلت فاستشعروا سوء عقباكم فقد  
هذا االجتاه متثيال صادقا ، وهـو  يسر أحد الشعراء الذين ميثلونـعر السماويعد الش  

  ة عصره ، ـكان باقع: (( ه ابن بسام ـندلس عامة ، قال عنألجاء يف اـبرز شعراء اهلأمن 
وخاصة إذا هجا  وأعجوبة دهره ، له طبع حسن، وتصرف مستحن يف مقطوعات األبيات ،

، ووصفه ) 3)) (وله مذهب أستفرغ فيه جمهود شعره ، من القدح يف أهل عصره ..وقدح 
  ). 4)) (كان كثري اهلجاء ، وله كتاب مساه  شفاء األمراض يف أخذ األعراض ((املقري بأنه 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 332: 1.  السابقاملصدر . ابن سعيد  – 1
  . 110: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 2
  . 883 – 882: 1/2. الذخرية . ابن بسام  – 3
  . 108: 4. نفح الطيب . املقري  – 4
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وما يالحظ يف هجاء السميسر ، أنه ليس ذاتيا يستهدف حتقيق منفعـة خاصـة ،     

 ،)1())ياح لبعض ما يراه من أوضاع املرتع يدل على قلق وعدم ارتتعميمي ((ولكنه هجاء 
  ) :2(فيقول  مجيعا الطوائففهو يوجه هجاءه مللوك 

  ماذا الـذي أحدثتـم    مهلـ  تاد امللـوك وقل  
  أسـر العدا  وقعـدمت    أسلمتـم اإلسـالم  يف  
  إذ بالنصـارى قمتـم    وجب  القيام  عليكـم  
  فعـصا النيب  شققتـم    ال تنكـروا شق  العصا  

النصارى ،  واثيقهم ، فأسلموا اإلسالم يف يدخانوا دينهم وامانتهم وم هؤالء امللوك
وهم يدفعون هلم اجلزية عن صغار ، ولو أدى م األمر إىل شـق عصـا الطاعـة للـدين     

، ويتخذ السميسر من ذلك ذريعة للقيام علـيهم ذون مظنـة عصـيان هللا    اإلسالمي ونبيه 
غقاب أو مأمتة ، بل أن ورسوله وأويل األمر ، ألم ليسوا من أويل األمر الذين يف عصيام 

القيام عليهم حكمة الوجوب ، شقا لعصا طاعتهم ، وقد شقوا من قبل عصـا طاعـة اهللا   
   .ورسوله 

، ويشـري إىل  واهلـوان  ويف أبيات أخرى جند السميسر يتهم أولئك امللوك باخليانة 
، د ، ويرتهلم مرتلة قوم عـا كل الناس ضعف مكانتهم ، واهتزاز صورهم وترديها يف أعني 

  ) : 3(فيقول 
  زما كنتم   بال  عيون    خنتم فهنتم  وكم أهنتم
وأنتم  دون كل  دونْ    فأنتم حتت  كـل حتت  
يارياح  عـاد وكلُّ ريح إىل سكون    سكتـم  

واليزال السميسر يف مواجهة جديدة هلؤالء امللوك تربئ ذمته وذمة األمة من مغبة ما   
  ) :4(ينتظرهم وينتظر أمة ضيعوها ، فيقول 

  وأملناكـم فخذلتمونا    رجوناكم  فما  انصفتمونا  
  ــــــــــــــــــــــ

  . 141.  تاريخ األدب األندلسي ، عصر الطوائف واملرابطني . عباس ، إحسان  – 1
  . 885: 1/2.الذخرية . ابن بسام  – 2
  . 108: 4. نفح الطيب . املقري  – 3
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  وأنتم باإلشارة تفهمونا    سنصرب والزمان له انقالب  
قطع السميسر على ملوك الطوائف كل سبل الشفقة من قبل ضعفاء الرعية ، يولكي   

  ) :1(فتأخذهم م شفقة ، نرله يفيقهم ، فيقول 
  ليس  هلم عندنا  خـالق    يامشفقا من  خمول قوم  
  ذوقوا الذي أذاقوادعهم ي    ذُلوا وقد وقد  طاملا أذلُّوا  
ففي اليتني هجاء سام يكشف للضعفاء من الرعية حقيقة ملوك الطوائف أمام جمموع   

خالق هلم عند عامة  الناس ، ومنهم الشاعر ، ممن فقهوا فلسفة الثواب والعقاب ، حيث ال
األمة ، وهذه الصيغة التنكريية لكلمة خالق ، تشري إىل استالب كل حظ ونصـيب مـن   

إذالال وخسـة  مبوقف ملوك الطوائـف   ، ويعمقه إحساسهة والعفاف ـالشهاماألخالق و
  . وخيانة

يصدر يف (( وما يستخلص من هجاء السميسر أنه غيور على وطنه األندلسي ، فهو   
هجائه عن دافع وطين أصيل ، ويتعدى هجاؤه النظرة الذاتية أو اإلقليمية ، إىل وجهات أعم 

  ) .2( ))وأمشل 
ابن بلقني صاحب غرناطة ملا رآه مشـغوفا  األمري عبد اهللا  يف هجاء وقال السميسر  

  ):3(عند نزول كارثة ه اليت يتحصن فيها تلعقشييد تب
  كأنه دودة احلـرير    يبين على نفسه سفاها  
، فر إىل املعتصم بن وملا أكثر من هذا اهلجاء املؤمل توعده األمري عبد اهللا بسفك دمه   

  . )4(أجاره إىل أن استوىل املرابطون عليها احب املرية ، وصمادح ص
ذعة أنظار بعض الباحثني فرأى أحـدهم  اللقد لفت السميسر ميقطوعانه اهلجائية ال  

يعد أكثر شعراء ملوك الطوائف جرأة وجسارة ، وأنه عرب حبق عن ضمري األمة ، وكـان  أ
  ).5)) (صوته الغاصب هو صوت ضمري الشعب 

  ــــتـــــــــــــــــــــــ
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وله من زمنه موقف رافض : (( لشاعر الرافض ، بقوله ويوضح الطاعر مكي موقف ا  

حني رأى اختالل القيم ، وزهوة الباطل ، وغلبة الصغار ، وعجزه عن التغري ، فأدار ظهـره  
لكل مما حوله ، وجاء شعره رافضا بكل ما تعنيه الكلمة يف عصرنا احلديث ، سخر مما يعظم 

وجاء هجوه هلم مفحشا ، ونقده قاسيا الناس ، وهجا من ميدحون ن واحتقر من يكربون ، 
كان داعية ثورة حني استطاب الناس املتع واللذة ،  ...، فأمهله املؤرخون خوفا ممن هجاهم 

  ) .1)) (وآثروا األمن والسالمة الراحة  الدعة وخلدوا إىل
وإىل جانب هجاء السميسر مللوك الطوائف ، هناك شعراء آخرون شاركوه ثورتـه    

فانطلقوا يتوعدون ويلوحون بتخاذهلم وخيانتهم للمسـلمني  لوك املتخاذلني ، على هؤالء امل
والسيما بعد سقوط طليطلة بسبب مصانعةأولئك لبملوك للنصارى واتفاقهم فيمـا نينـهم   

عاصمة طليطلة ، وعلى التخاذل وإيثار العقود ، وتواطئهم على خطة مشينة عجلت بسقوط 
  ) :2(حد الشعراء بقوله القوط قبل الفتح ، وإىل ذلك يشري أ

  طليطلة متلَّكـها  الكَفـور    وقيـل جتمعوا لفراق مشل  
  يشيب لكَرا الطفل الصغري    فقـل يف خطة فيها صغار  
  على نبـإ كما عمي البصري    لقد صم السميع فلم يعول  
وحني سقط ملوك الطوائف تشفى فيهم الشعراء ، وتعالت أصوام معـربة عـن     

ماتة إزاء أولئك امللوك الذين طاملا استمرأوا الفساد ، وروحوا عـن أنفسـهم   أحاسيس الش
ـ  رب ـبالقصف واللهو والغناء عن اجلهاد ، ومل يبالوا فيما ينتظرهم من مفجعة وأليمة ، ويع

عن هذه احلياة الالهية ، مصورا ملوك الطوائف تصويرا مزريـا ،  ) 3(أبو احلسني بـن اجلد
  ): 4(فيقول 

  ربـخ ـهب  اناـقاه أو يتلقَّـنل    ربـمعن  فيه غريب   يف كل يوم  
  وال تذر ال تبقي  روائر السوء د    سـبأندل  أصابتهم   ارى امللوك  
  هوى باجنمهم خسفًا وما شعروا    قدرناموا وأسرى هلم حتت الدجى  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  . 74. لتاريخ والفلسفة دراسات أندلسية يف األدب وا. مكي ، الطاهر أمحد  – 1
  . 485: 4. نفح الطيب . املقري  – 2
  . 340: 1. املغرب . ، ابن سعيد  556: 2/2. الذخرية . ابن بسام :  هو أبو احلسني يوسف بن حممد بن اجلد انظر ترمجته  – 3
  . 242. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  – 4
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  لهيـاه الناي والوترحيدو بـه م    وكيف يشعر من  يف كفه قـدح  
  فما متـر بـه اآليات والسـور    نغمتـه  صمت مسامعه  من غري  
  لـه خـوار ولكن حشوه خور    مبجلسـه تلقاه كالفحل معبودا   
  أنَّ الـذي زخرفت دنياهم غرر    من حوله كلُّ مغتر وما علمـوا  
نه يتصـل بصـميم   ألميكن أن نعترب هذا النوع من اهلجاء واالنتقاد أرقى وأعمق ،   

السلوك السياسي للخلفاء ، يف عهد الفتنة ،وما يتعرضون له من عزل وموت ،كما هو شأن 
هشام املؤيد ، وعزل وقتل للخلفاء اآلخرين ، وكذلك ملوك الطوائف ، الذين أثبنوا اخلليفة 

ضعفهم وخضوعم للنصارى بدفع اجلزية أو التنازل على احلصون أو التآمر ضـد بعضـهم   
ض ، فكانت هذه املواقف املزرية حمل هجاء الشعراء هلم وتعريتهم وأصبحوا حمل سخرية البع

من األمة اإلسالمية يف األندلس ، يف القرن اخلامس اهلجري ، إىل أن هوى سلطام يف يـد  
  .املرابطني ، وناهلم التشفي كما تقدم 

  :الـوزراءهجـاء   
بلغ هذه الدرجة من الـذل  لدولة ، على منصب يف اأوهو  ، إذا كان منصب اخلالفة  

واملهانة ، فليس غريبا أن تصبح بقية املناصب العليا يف الدولة مناصب جوفاء ، فالوزارة مثال 
وحضور الوزير أو غيابه اليغري من األمر شيئا قال حسان بن مالك  ، أصبحت منصبا شكليا

  ) :2(خياطب اخلليفة املستظهر ) 1(ابن أيب عبدة الوزير 
  فسيان مين مشهد ومغيـب     غبت مل أحضر وإن جئت مل أُسل إذا  
  لتيمٍ ولكـن الشبيه نسيـب    فأصبحت تيمـيا  وما كنت  قبلهـا  
زخرف من التسطري وضع علـى  (( امسا بدون مسمى فهي  وهذ املناصب أصبحت  

حيلوا منـها  غري حاصل ، ومرايت وضعت على غري طائل ، تنافسها طالبوها يومئذ باألمل مل 
  ) .3)) (بطائل وال قبضوا منها مرتبا والنالوا ا مرتفقا 

  وذا أصبح منصب الوزارة كمنصب اخلالفة وملوك الطوائف حمل هجاء الشعـراء  
  ــــــــــــــــــــــــــ

ديوان . انظر ابن شهيد . ـ ه 316هو حسان بن مالك بن أيب عبدة ، وزير من العلماء باللغة واألدب يف األندلس ، تويف سنة  – 1
  . 44. حتقيق يعقوب زكي 

  . 436: 7. نفح الطيب . املقري  – 2
  . 137: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  -3
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  ) :2(يف حكم بن سعيد احلائك وزير هشام املعتد األموي ) 1(فقد قال أبو الربيع 

  وزيـر من أنت ياوزير ؟    هبك كما تدعي وزيـرا   
  فكيف من  وزر األمـري    ه ما لألمـري معىنواللـ  
عث ذاتية ، إذ كـان منصـب   ااهلجاء ، كان خيفي وراءه بو هذا غـري أن أغلب  

  للمكانة  الوزارة مطمحا للكثريين ، فكان هجاء الوزراء يف معظمه نامجا عن حقد وضغينة
هجـاء الـوزراء ،   يف ) 4(، كابن شهيد له بعض القصائد) 3)) (اليت يتبوأها هذا أو ذاك 

دوافع ذاتية ، الداعي لذكرها ، مادمنا حنن بصدد هجاء صدر فيه أصـحابه   صدر فيها عن
  عن دوافع سياسية ،كما هو الشأن يف هجاء الوزراء اليهود ، يف عهد ملوك الطوائف ، بعد 

اطة ومتكنهم من منصب الوزارة ، وهو منصب ميكن صاحبه يف ذلك الوقت نتسلطهم يف غر
العون  مل يلتمسوا(( سيطرة املطلقة يف الدولة ، وسبب ذلك يكمن يف أن ملوك غرناطة من ال

لدعم حكومتهم عند بربر قبيلتهم ، وال من العرب أو األندلسيني لعدم الثقة فـيهم ، وملـا   
  ) .5(يضمروه هلم هؤالء من البغض 

ة إقتصادية ومل ميض غري يسري من الوقت حىت أصبح اليهود يف غرناطة ، يشكلون قو  
  . وسياسية ، فأثار ذلك غضب بعض العناصر املسلمة من بربر وغريهم 

وقد أخذ غري شاعر يستثري العامة للثورة على اليهود ،وزعميهم يوسف بن النغريلة ،   
  ) :6(، القائل يف سخط وغضب  نهم السميسر وأبو احلسني بن اجلدوم

  السـروجوتاهـت  بالبغال وب    حتكمت اليهود على الفروج  
  وصار  احلكـم فينا  للعلـوج    وقامت دولة األنـذال  فينا  
  زمانك إن عزمت على اخلروج    فقل لآلعور الدجال هـذا  
  فالشاعر يشكو ومبرارة من حتكم اليهود األنذال وما يتمتعون به من مظاهر البذخ  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .عثر على ترمجة له نمل  – 1
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املطهمة ، وحنو ذلك مما حرم منه املسلمون ، ويأسى هلذه الدولـة الـيت   كاخليول والترف 

حيكمها هؤالء العوج ، ويرى أن ذلك من أكرب عالمات الساعة ولـذلك يـدعو املسـيح    
  .ألن هذا زمانه إىل اخلروج الدجال 
بـن   من يوسـف  وقد عرب أبو إسحاق اإللبريي ، عما كان خيتلج يف نفوس هؤالء  
  ) :1(بقصيدة كان هلا صداها قي خمتلف أوساط الغرناطيني ، فيقول  ، واليهود النغرلة

  العريـن  دـبدورِ الندى وأُس    ـنيأمجع  لصنهاجة  أَال قل  
  ر ُّ ا أعـني  الشامتيـنـتق    سيدكـم   زلـة  لقد زلّ  
  نيـولو شاء كان  من  املسلم    كاتبـه  كافــرا ختيـر    
  نيـوتاهوا  وكانوا من  األرذل    ـواوانتخ   فعـز اليهود به  
  رونـفحان اهلـالك  وما يشع    املدى  ونالوا مناهم وجازوا  
  ن املشـركنيـرد مـألرذلِ ق    تـقان  فكم مسلم فاضـل  
  يقـوم املعيـن انـن  مـولك    مـسعيه  وما كان ذلك من  
  املتقيـن  رةـادة  اخليـمن الق    م باُأليلـالَّ اقتـدى فيهـفه  
  افليـنـالس ـلأسف مـورده    نوـث  يستاهلـأنزهلم حيو  
  س اليقيـنـك نفـتصيب بظن    اذقـح  امرؤ  أباديس أنت  
  القرون  ويف األرض تضرب منها    أعيام  فكيف اختفت عنك  
  وهم بغضـوك إىل  العـاملـني    وكيـف حتب فـراخ الزنا  
  ونإذا كنت تبين وهـم  يهدمـ    املرتقى  وكيـف يتـم لك  
  قـرينس الـيوهو بِ  هـنتروقا    فاسق  وكيف استنمت  إىل  
  حيذِّر عـن صحبـة الفاسقيـن    يف وحيه وقد   أنزل اللـه   
  وذَرهم  إىل لعنـة الـالعنيـن    خـادما فـال تتخذ منهم   
  فقـد ضجـت األرض من فسقهـم  
  وكادت  تميــد بنـا  أمجعـــني          
  خاسئيـن  دهم ا كـالباـجت    ارهاـطتأمـل بعينيـك أق  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 100 – 96.ديوان . أبو إسحاق اإللبريي  – 1
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  فكنـت أراهـم ـا عابثيـن    ةـوإين احتللـت  بغرناط  
  فمنهـم بكـل مكـان لعيـن    د قسمـوها وأعمالَهاـوق  
  ضـونمـون وهم يقبضوهم خي    م يقبضـون جبايااـوه  
  وأنتـم ألوضعـهـا البسـون    وهم يلبسون رفيع  الكسا  
  ن ؟ـؤون اميـوكيف يكون خ    وهم أمناؤكم على سركم  
  فيقصى ، ويدنـون إذ يأكلـون    ويأكل غريهـم درمهـا  
  وأنتـم  ألطـرافـها  آكلـون    وهم يذحبون باسواقهـا  
  ـونوأجـرى إليـها  نمير العي      ورخـم قردهـم داره  
  نوـقائم   هـباب  على  نـوحن    عنده  فصارت حوائجنا  
  فـإنـا إىل ربنـا  راجعــون    دينا  ويضحك منا ومـن  
  كمالك  كنت مـن الصـادقني    اله إنـهـولو قلتض يف م  
  وضح بـه فهـو كبـش مسيـن    ادر إىل ذحبـه قربـةـفب  
  مثنيفقـد كنـزوا كـل علْـق     والترفع الضغط عن رهطه  
  فـأنت أحـق مبـا جيمعــون    وفرق عداهم وخذ  ماهلم  
  بـل الغدرِ يف تـركهـم يعبثون    والحتسنب قتلهم  غـدرة  
  فكيـف تـالم على  الناكثيـن    وقد نكثوا عهدنا عندهم  
  وحنـن خمـول وهـم ظاهرون    وكيف تكون هلم ذمـة  
  فحـزب اإللـه هـم الغـالبون    وراقب إهلك يف حـزبه  
مل جيرأ الشاعر على هجاء باديس بن حبوس وتوجيه النقد إليه مباشرة ، آثر توجيـه    

قصيدته هذه إىل عامة الغرناطيني يستثريهم ويستفزهم ، ويصف هلم ما آل إليه حال الـبالد  
أن يفهموا الشعر العـريب ؟  هؤالء الرببر  هل يستطيع((ذا امللك الرببري ، والعباد يف ظل ه

ـ ال أم اليستطيعون التقاط معاين كل الكلمات تفصيال ، لكنهم على األرمبا كان حمتم ل ق
، فقد جلأ الشاعر إىل اختيـار  ) 1( ))يريد أن يعرب عنها الشاعر  يفهمون الفكرة العامة اليت

  تار ـالعبارات السهلة واملعاين العامة اليت يفهمها أي مسلم حفظ القرآن أو درسه ، كما اخ
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 246. الشعر األندلسي يف عصر الطوائف . بريس ، هنري  – 1
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  أبياتا قصرية ذات إيقاع سهل ، وحىت املعاين اليت عرب عنها بسيطة وواضحة الغموض فيها ،

أذهان الغرناطيني فيدركوا يف يسـر   أن تقع يف واختار هلا األلفاظ الصلبة القاسية اليت ميكن
  .يقةدقالصور واملعاين الذلك فإن القصيدة الختلو من بعض  وسهولة ، ومع

 ىهلم ، ير فالشاعر يوجه النصيحة إلىالصنهاجيني وهي نصيحة مشفق عليهم حمب  
يف اختيار وزير يهـودي ،   امللك باديس هللا ودينا يدين به ، فينبههم إىل خطأ ىبالنصيحة قر

عتزون بعدما كانوا أذلة ، وحققوا كل يم ومن غري املسلمني ، مما جعل اليهود يتطاولون عليه
سلم ذل أمام قرد من هـؤالء القـردة   أمانيهم يف الظفر باجلاه واملال والسلطان ، فكم من م

  . اليهود 
  لقد كان األجدر بباديس أن يقتدي باألولني يف إعزاز املسلمني ، وإنزال هؤالء   

  لة صاغرين تطوف بنا أفواجهم يف ذلـةاليهـود منازهلم اليت يستحقوا واليت كانوا فيها أذ
  .وصغار ، ولكنه جعلهم يستخفون بأعالمنا ويستصغرون شأننا ويستهزئون بديننا 

الـذين  ء اليهـود  الإىل هؤيلومه ويعاتبه وينبهه ه الشاعر إىل األمري باديس ـمث توج  
  .م ، ومكن هلم من شؤون املسلمني قر

كن إىل هؤالء اليهـود  ق الذكي اللبق إذ رمللك ، وهو احلاذويعجب من أمر هذا ا  
واستنام إىل زعيمهم الفاسق وركن إليه ووثـق بـه مـع أن اهللا    حبهم ، وهم فراخ الزنا أو

م أولياء من دون املـؤمنني ، مث يطالـب   هسبحانه وتعاىل حذر من صحبة الفاسقني واختاذ
ه رب من إيثات من شرهم ، مث يعجوكادت متياألرض من رجسهم  ـتبنبذهم ، فقد ضج

  . هلم ، وتقريبه هلم ، وهم املبعدون يف األرض واملنبذون من اخللق 
واستأثروا خبرياا وجباياا وحكمها ، ويلبسون أفخر الثياب وا غرناطة ـلقد اقتسم  

ع أم خائنون ـه ، وهم األمناء على أسراركم مـوضعأون يرتدون أحقره وـبينما املسلم
  .ال يؤمنون على سر 

لون عما ينهبون ، وال حياسبون على ما يلبسون بينما يقصى من أن العجيب ال يسوم  
شـهى املطـاعم ، بينمـا املسـلمون     أغريهم من جيمع درمها ، وهم يذحبون ويستأثرون ب

يش عيشة مترفة يف قصر فاخر حملى بالرخام عالحيصلون على أدناه ، وهذا وزيرهم اليهودي ي
  سولون على بابه ويلتمسون يف ذلة حوائجهم عنده ، وهـومـزين بالنقوش ، واملسلمون يت
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  .من ديننا فإىل اهللا املشتكى منه ، وأما ثروته فإن عادلتها بثروتك ياملك لكانت مثلهايسخر 
ذبح هذا الوزير فإنه كـبش مسـني يصـلح    بب من امللك باديس املبادرة ـمث يطل  

من اليهود ، وأن ميزق مشلـهم ويصـادر    للتضحية ، كما يطلب إليه أن يأخذ بالشدة قومه
كثا وال غدرا نحيث أنه ليس ، ويربر للملك هذا اإلنتقام . أمواهلم ، فإن املسلمني أحق ا 

م نكثوا من عهد ونقضوا من ميثاق ، إن الغدر ـعهد هلم ، والميثاق ، فك فإنه ال مبيثاق ،
  .يف تركهم يعيثون ويعبثون 

ا كيان ، ويكون لنا شأن وهـم الظـاهرون وحنـن    كيف تكون لنا مهة وينهض لن  
  اخلاملون املتقاعسون ؟

مث حيمل امللك باديس مسؤولية تركهم على هذا احلال وعدم أخـذهم بالشـدة ،     
  .ويذكره بأن اهللا رقيب عليه حياسبه على ما إئتمنه عليه من تويل شؤون املسلمني 

  اعر عند األوربيني  ، وذلكوقد كانت هذه القصيـدة السياسية سببا يف شهرة الش  
واحلـق أن  : ((  سمسلمي غرناطة ضد اليهود ، يقول غـوم  لعبته يف إثارةلدورها اخلطري 

النادر أن أبياتـا مـن    ما حظيت به من شهرة ، وال نعرف إال يف القليـلالقصيدة تستحق 
ـ  ـمباش سياسيا دورا الشعر لعبـت ت ربـرا يف التاريخ السياسي ألمة من األمـم ، فكه

العزائم ، ودفعت ا يف سرعة خاطفة إىل إشعال احلرائق ، وشحذت السـيوف للقتـل ،   
الشعر األندلسي مل يعرف أبدا : ((، ويضيف قائال  )1)) (كالدور الذي لعبته هذه القصيدة 

، ويف الوقت نفسه مل ير قصيدة مثلها ، يلفهـا  فها يف هذه القصيدة رالبساطة عارية كما ع
ر من املشاعر لقد اجتاحت أنغامها ، حية متوهجة ، أعماق املدينة ، مـع  مثل هذا اإلعصا

  ) .2( ))زفري النريان وحشرجة املوتى 
عرب أبو إسحاق اإللبريي يف هذه القصيدة املناهضة لليهود عما كان جيـيش   هكذاو  

بري فوس أوساط احملتمع الغرناطي ، فوقع اهلجوم على اليهود باملدينة وقتل منهم عدد كنيف 
  ) .3(ويف مقدمتهم يوسف بن النغرلة كما تقدم 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . 97. مع شعراء ألندلس واملتنيب . يو عرسية لميإغومس ،  – 1
  . 98. املرجع نفسه . و غرسية يميلإغومس ،  – 2
  . 67، 66.انظر هذا البحث  – 3
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  تمع الغرناطي إىل معرفته كيف يوايل ويـرد كامل الكيالين قدرة تأثري الشاعر يف ا  

اطراد األدلة واتساقها وتدفق املعاين وغزارا مع دقة عجيبة يف التعـبري عـن   (( يف قصيدته 
وذا استطاع . واجله بكالم فخم يتطاير محاسة ويتأجج نارا ، وشعر صارخ ـأغراضه وخ

وكذلك مل يترك وسـيلة  .. أن يوهم سامعيها أن قتل أولئك اليهود فرض المناص من أدائه 
من الوسائل إليت تستفز أخفى العواطف الدينية الكامنة إال استخدمها وال نغمة من نغمـات  

  ) .1)) (التعصب للعقيدة إال ضرب على وتريا 
ومل يتكلف اإللبريي ، ومل يغرب يف : (( ه ، يقول ـا فوزي سعد عيسى فإنـوأم  

  األسلوب السهل املباشر الذي  يقترب من أسلوبالنثر صوره ومعانيه وألفاظه ، بل اختار هذا
  إىل حد بعيد ، ألنه أدرك حباسته الفنية الدقيقة أن حظ أولئك الرببر من الثقافة العربية ضئيل،

  ) .2)) (وأن نصيبهم من تذوق الشعر والوقوف على أسراره حمدود 
جانب ذلك األثـر  لقد كان هلذه القصيدة صدى كبريا عند كثري من الشعراء ، إىل   

السياسي الذي رأيناه ، فقد اخذ كثري من الشعراء يعتمدون هذا األسلوب ، وحيملون على 
، وكذلك منصب ن والنفوذ طاود محلة شرسة ، وينددون مبن مكن هلم من هذا السلـاليه

الوزير ، يف أي مملكة كان ، فهو حمل هجاء ونقد سواء أكان يف تطرفـه يف نفـوذه أو يف   
  .من دوره كوزير  إمهاله

  : )الـوالة( هـجـاء العمـأل  
انتقاد تصرفام وفضح اساليبهم ، اخللفاء وملوك الطوائف و ءمل يكتف الشعراء جا  
ألن ذا اهلجاء الفـاحش واملقـذع   ه لأحيانا ، ومل نورد مثح م إىل حد الفحش يوالتجر

مناصب رمسية مـن  ن شغل ، ومل يسلم أحد مم) 3(كشعر السميسر إثباته  نالذوق ينأى ع
ب أو آلخر ـ كما تقدم ـ    ـنتقاد لسبإلألسنتهم كالوزراء، ، فقد نال بعضهم شيئا من ا

نالوا نصيبهم من اهلجـاء   الكور، وهم وعمال ،رى من رجال السياسة ـكذلك طائفة أخ
  وا ، ـم أيا كان لـة احلاكـينفذون سياس وألم ،خرآألم ميثلون السلطة بشكـل أو ب

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 244. خمتارات يف التاريخ واألدب . الكيالين ، كامل  – 1
  . 88. اهلجاء يف األدب األتدلسي . عيسى ، فوزي سعد  – 2
  . 84. أخبار وتراحم أندلسية . السلفي  – 3
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نهم احنرف م اأسس من العدالة والرتاهة ، ولكن كثريعلى وكان عليهـم أن يديروا أعماهلم 

يتورعـوا   عاملة الرعية ، وملمعن مهمته املوكلة إليه ، فانتهجوا أساليب القسوة والغلظة يف 
روعة ، ـاملش غري ش بالطرقـثراء الفاحإلاعن ارتكاب اجلرائم واملوبقات ، وانصرفوا إىل 

حبالص وكشف عن فسادهم ومن ذلك قول م ، ـأساليبهلفضح ؤالء ـفتصدى الشعراء هل
  ) :2(يف هجاء أحد الوالة ) 1(يدـالرن

  فالثور يعلف أشهرا كي يذحبا    التفرحن بوالية سوغتها  
ـ  )3(أبو عامر حممد  وهذا األصيلى   ذي  ينله غري مقطوعة شعرية يف هجاء عمال ب

  ) :4(، يقول  النون ورؤساء حصونه
  البخـت  من ءليس لـه شي    قل البن ذي النون الرئيس الذي  
  قـوما غدوا عليـه باللفـت      قـواده  لجيعـ  اـا مالكـي  
  السحب من  ءفما يشبعهم شي      جـاءوا إىل الشرق جياعا  فما  
  تدهن بالشحـم وبالـزيـت    مـن كـل  حـراث له  حلية  
  قـد  أدخل العامل  يف ختـت      إن صـر يف حصـن رأى  أنه  
  ))وهذه األار مـن حتـيت((     هحيسـد  فـرعون  على   قول  
  قـد ملئت بالسفـه البحـت    ـذه  األشـباح تبا  هلـاما ه  
  يف بـاب إقليـش إىل البـنت      ت  الحـر وال حـرةاهيهـ  
يف هجاء رؤساء جزيرة شقر وهجاء رئـيس حصـن    ىوعات األخرـا املقطـأم  

له عالقة الذي فيه كثرب من اإلقذاع، قد يكون منطلقه ذاتيا و مثل هذا اهلجاءو ،) 5(ة بنسبل
  .ة املادية باحلاج

  ـــــــــــــــــــــــــــ
: 4. نفح الطيب . املقري : انظر أخباره . دي كان شاعرا برندة ، ملا حل املرابطون باألندلس مدح أحد رؤسائهم نحبالص الر – 1

  .  336: 1. املغرب . ، ابن سعيد  133
  . 133: 4. املصدر نفسه . املقري  – 2
: انظر ترمجته . صيلي ، كان جوابة اآلفاق ، ومن كبار فحول الشعراء والكتاب يف القرن اخلامس اهلجري هو أبو عامر حممد بن األ – 3

  . 444: 2. املغرب . ، ابن سعيد  308: 2. اخلريدة . ، العماد اإلصفهاين  875: 3/2. الذخرية . ابن بسام 
  . 309: 2. املصدر نفسه .العماد اإلصفهاين  – 4
  . 310 – 309: 2. املصدر نفسه . ين العماد اإصفها – 5
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لقد كان اهلجاء السياسي الذي وصل فيه الشعراء إىل درجة اإلنتقاد العنيف واهلجاء   

املقذع للحلفاء واحلكام ، يف القرن اخلامس اهلجري ، كات سببا يف مواجهة هؤالء الشعراء 
   .ومالحقتهم وترصدهم لإليقاع م األذى من قتل ونفي وسجن 

خرى للقول والتعبري عن وضعهم اجلديـد  أوقد أتاح السجن لبعض هوالء جماالت   
  . نتيجة ملواقفهم السابقة ، وبذلك يعترب شعر السجن مرتبطا باهلجاء السياسي أعمق اإلرتباط
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  الفصـــــل الثــاين
  نـر السجــــشعــ

  
لة بشعر اهلجاء السياسي ، فهو نتيجـة لـه يف معظـم    يعد شعر السجن شديد الص  

األحيان ، إذ كثريا ما يؤدي املوقف األول بصاحبه إىل السجن عقابا له ، وقد يكون السجن 
  .ألسباب أخري الداعي للخوض فيها 

ومع أننا سنقتصر يف هذا اال على شعر السجن الرتبط بالسياسة وأحداثها ، فـإن    
وظروفها ختتلف من سجني آلخر ، وسنتعرف على ذلـك أثنـاء    دواعي السجن السياسي

دراستنا للنصوص الشعرية اليت عربت عن عن هذا االجتاه يف الشعر األ،دلسـي ، يف القـرن   
  .اخلامس اهلجري 

أما الذين توافرت لنا نصوص من شعرهم يف السجن ، فهم يف الغالب مـن الـذين     
ا ما استوجب سجنهم يف نظرهم ، أو حىت قتلهم اختذوا مواقف مل ترض احلكام ، أو اقترفو

أبو عامر أمحـد ابن عبد : ، وهم أحيانا من كبار رجال السياسة انفسهم ، ومن أشهرهم 
  ، ) 3(، عبد امللك وابن غصن احلجاري )  2(، وابن حزم ) 1(امللك بن شهيد 

  ـــــــــــــــــــــــ
لكن الفتنة سلبته هذا العز وهذا الرفه ، فلحقته سعايات ووشايات ، واوقعه سوء حظه مع كان ابن شهيد ينعم بظالل والعامريني ،  – 5

احلموديني ، فسعي به إىل املعتلي حيي بن محود أثناء خالفته بقرطبة زمن الفتنة فنكبه وسجنه  ، ويف السجن وصف السجني وأشـار إىل  
ابن . ، بال، شارل  203. إعتاب الكتاب . ابن األبار : انظر تفاصيل ذلك  .احلساد والواشني ، وحتدث عما يعانيه إىل أن أطلق سراحه 

  . 46. قضية السجن واحلرية يف الشعر األندلسي .، عبد العزيز ، أمحد  43.شهيد األندلسي ،حياته وآثاره 
تد باهللا ، وقد سجنه حيي بن علـي بـن   كان ابو حممد علي بن حزم يف عصر الفتنة وزيرا لعبد الرمحن املستظهر باهللا ، مث هلشام املع - 3

  . 169: 1/1الذخرية . ، ابن بسام  14. ديوان . ابن حزم : انظر تفاصيل ذلك . محدون الامه بامليل إىل املويني قبل ذلك 
فكتـب إليـه    هو أبو عبد امللك بن غصن ، نكبه املأمون بن ذي النون ، واعتقله مع مجاعة من النبالء بوبذة من أعمال طليطلة ، – 1

دلت على مكانه من العلم واألدب واحلفظ ، وأودعها ألف بيت من شـعره يف  )) يف صفة السجن واملسجون واحلزن واحملزون ((رسالة
، وتويف .وبلغ املأمون أنه يقع فيه كثريا ، فنكبه شر نكبة وحبسه  االستعطاف ، وسبب نقمة املامون عليه صحبته لرئيس بلده ابن عبيدة ،

وقد خلط الرواة بينه وبني عبد امللك بن حصنالذي نكبه املأمون بن ذي النون ، فيما يرى شوقي ضيف ، ورد عليـه  . هـ  454سنة 
العماد  30: 2. املغرب. ، ابن سعيد  332: 3/1. الذخرية. ابن بسام : أنظر نرمجته . إحسان عباس مرجحا أنه عبد امللك بن غصن

  . 264،  263: 3. نفح الطيب . ، واملقري  220 – 218. ، ابن األبار إعتاب الكتاب  166: 2اخلريدة . اإلصفهاين 
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  .، واملعتمد بن عباد ، وغري هؤالء ) 2(، وابن عمار )1(وابن زيدون 

، نالحظ تشاا يف املواقف حينـا ،  وبالنظر إىل شعرهم اذي عربوا به عن نكبام   
ومتايزا حينا آلخر ، ومع أم حاولوا االعتماد على الكلمة إلثارة الشفقة ونيل رضا وعطف 
احلكام ، فقد أجيب بعضهم ، ومل جيب البعض اآلخر ، على أن هذا الشعر مل يكتف مبجرد 

العناصر الرئيسية يف  تسجيل النكبات ، بل تعدى ذلك إىل تناول عدة قضايا ميكن عدها من
  .شعر السجن 

وهكذا اختذ هؤالء الشعراء السجناء الشعر وسيلة لالستعطاف االعتـذار ووصـف     
اهلموم النفسية اليت ، وتصوير السجن وما ينتاب السجني من مشاعر ويعرض له من هواجس 

  .يف هذه التجربة القلسية واملرة اليت يفقد فيها السجني حريته 
  :وصف السجن  
قد وصف  شعراء القرن اخلامس اهلجري يف شعرهم السجون اليت سـجنوا فيهـا   ل  

فهذا عبد امللك بن غصن احلجاري يصور السجن بالقرب الذي دفن به حيا،   بصور خمتلفة ، 
  ):3(ويلتمس رمحة املأمون بن هود حىت يفارقه ، فينشر مرة أخرى ، يقول 

  يف احلياة فأُنشرأُفارق قربا     فديتك هل يل منك رمحى لعلين  
  ويكرر ابن حزم صورو احلجاري ، فهو حي يسكن قربا ، فكيف تكون حالته ؟  

  إنه ينظر بعني أسري قل رجاؤه وعز مطمعه ، فقد طال حمبسه يف هاويات السجن، وتفرق
  ــــــــــــــــــــــــــ

وقع فريسة املؤامرات اليت حيكت حوله ، وأوقعت عليه اامات يعد ابن زيدون من الشعراء املقدمني لدى ايب احلزم بن جهور ، فإنه  – 1
وأن غشيانه جمالس والدة غشيان مريب ، قد خيفي خلفه مؤامرات سياسية مع أقارا األمـويني  ((مبحاولة القيام على دولة بين جهور ، 

ابـن  : انظر هذه اخلبار . يلية عند املعتضد بن عباد ، وماكان من ابن جهور أن لفق له مة وسجنه ، وفر بعدئذ منه إىل إشب)) املغلوعني 
قضـية  . ، عبد العزيز ، أمحد  175.يف األدب األندلسي . ، الركايب ، جودت  40. حتقيق على عبد العظيم . ديوانه وريائله . زيدون 

  40. السجن واحلرية يف الشعر األندلسي
ة ، فاستخلصها من بين طاهر ، مث استأثر ا لنفه وأنزل اسم امللك املعتمد مـن  كان ابن عمار وزيرا للمعتمد باهللا وسريه إىل مرسي – 2

،  268: 2/1. الـذخرية  . ابن بسـام  : انظر تفاصيل ذلك . منابرها ، ولكن سرعان ما وقع يف يد املعتمد وقتله بيده بعد سجنه ملدة 
شعره حتقيق صالح . ، ابن عمار  129،  125. املعجب . ، املراكشي  161 -159. أعمال األعالم . ، ابن اخلطيب  422،  403

  . 14. ، وحتقيق مصطفى الغديري 152.خالص 
  . 424: 3. نفح الطيب .املفري  – 3
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  ) :1(مشله ، يقول 

  يرنـو بعني أسري عز مطمعـه    أم كيف حالة حي ساكن جـدثا  
  ان جيمعهوانشت من مشله ما ك    قد طال يف هاويات السجن حمبسه  
مث جند عبد امللك احلجاري ، قد ضاق سنه وضاقت حليته حىت صار كعش احليـة    

الصغرية ، وهو يتجنب ذكر خله يف سجنه إكراما له وخيجل حىت من طيف اخليال الذي يلم 
  ) :2((به مسلما ، فيقول 

  )3(بليت كما حدثتعن حفش أيم    على أنين من صيق سجين وحلييت   
  لِّي  كرامة أُجانبوأخجلُ من طيف  اخليال  املسلِّم    فيه ذكرى خ  

  وجند عبد امللك احلجاري يصف حالته يف سجن أرضي ، ليس له يف وطء األرض 
  حظ ، وليس له نصيب يف نشق اهلواء ، وإن سجنه يف ضيقه كأنه ظلف شاة واليسمع فيه 

  ) :4(دبيب لذي دبيب ، فيقول 
  ال وال يف نشق اهلواء نصيب    مالنا يف وطء البسيطة حظ  

  ليس فيه لذي  دبيب  دبيب    يف حملِّ كأنه ظلـف شاة
وهذا السجن الضيق يف األرض الشبيه بالقرب املتصف بالسكون والوحشة ، قد يكون 
أيضا يف السجن العايل املنقطع عن العامل ، الذي يزيد وحشة السجني وحشة فوق وحشـة  

والنسور ، وهو مكان موحش اليعرف فيه اإلنسان أخـاه   اليت هو فيها ، فكأنه مالذ اجلن
اإلنسان ، وهو قصر شيد بني النجوم وأوكار النسور ، يقول ابن عمار  يف وصف سـجنه  

)5: (  
ردتـرقاة إىل النسـر    عال كأن اجلن  إذا مـه مجعلت  
  حىت استربت بصفحة البـدر    وحش نتاكرت  الوجوه به

  ــــــــــــــــــــــ
  . 70.ديوان . ابن حزم  – 1
  . 220.إعتاب الكتاب . ابن اآلبار  - 2
  ) .حفش(لسان العرب مادة . البيت الصغري . احلفش  – 3
  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 4
  . 71.شعره حتقيق مصطفى الغديري . ابن عمار  – - 5
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ضد بني   خافقيترٍ متهن    قصوكْرمن فلك ومن ) 1(نِسري  
  عطفيه من كبـر ومن كبـر    متحري سال الـوقار على
  فجيـادها من حتتـه جتـري    ملكت عنان الريح راحته

أما ابن شهيد فإنه يصف السجن وصفا تفصيليا مؤثرا ، ققد ابتلي خبمس مصائب، 
هي فراق أحبته وسجنه والشوق إىل خالنه والذل يف سجنه ، وسجان جبار عتيد ، ويلتمس 

بلغ إخوانه أنه مقيم بدار الطغاة طريد ، وهذه الدار ، ينال ساكنيها من الذى ما جيعلهم من ي
  يقومون ويقعدون على مجر املوت ،  ويسمع للجن يف أرجائها صوت

كرجع الصدى ونشيد ، وإذا اهتز باب السجن تفطرت قلوب السجناء ، وتقطعت أكبادهم 
  ) :2(خشية املوت ملا يناهلم من العذاب 

  وجبـار حفَّاظ علي  عتيـد    اق وسجن واشتيـاق وذلـةفر
  مقيم بدار الظاملـني  طريـد    فمن مبلِّـغ الفتيان أَني بعدهـم
  بسيط كترجيع الصدى ونشيد    ويسمـع للجِنـان يف  جنباـا
مام  قُعود    وما اهتز باب السجن إال تفطرترِ  احلقلوب على مج  

يطارح احلمام ، ويتباكيان جاهدين ونار الشوق تتقـد بيــن    وقد أخذ ابن شهيد
الضلوع حىت بكت جدران السجن من طول  حزما وبكائهما ، وأجهش  بالبكاء بـاب  

  ) :3(السجن احلديدي ، يقول 
  وللشوق من دون الضلوع وقُود    ومـا زال يبكيين وأُبكـيه جاهـدا
  باب جانبـاه حديـدوأجهش     إىل أن بكى اجلدرانُ من دون شجوها

ومثل ذلك جنده املعتمد بىن عباد يف سجنه بأغمات ، حيث يقول عنـد حـديث   
  ): 2(لسرب قطا مررن بسجنه 

  وال ذاق فيها البعد من أهلـها أهـلّ    هنيئا هلا أن مل يفرق مجيعـها
  ـــــــــــــــــــــ

  . 6هامش  71. انظر شعر ابن عمار حتقيق حممد لغديري . كوكبان معروفان على التشبيه بالنسور الطائرة : النسران – 1
  . 100.الديوان . ابن شهيد  - - 2
  .  101. ابن شهيد ز املصدر نفسه  – 3
  . 187. ديوان . املعتمد بن عباد  – 4
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  إذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل    وأن مل تبت مثلي تطري  قلوا

ديدية جند بعض الشعراء ، قد صوروا قيـودهم  ومع السجن واجلدران واألبواب احل
وكبوهلم بصفة خاصة ، فهذا عبد امللك احلجاري يصف الكبل الثقيل يف ساقه حني يـرن  

  ) :1(كأنه خطيب للمصائب ، يقول 
  رنَّ يف الساقي للخطوب خطيب    وكأن الكبل الثقيل إذا ما  
لدى شكواه وإن هذا الكبل وابن حزم يشكو إىل قيده ما يلقاه من أمل فيئن له القيد   

  ) :2(ليعوقه عن الراحة والنوم ، فكيف يهجع وهو مكبل ، يقول 
  فبـاألنيـن لـدى شكـواه يرجعـه    يشكو إىل القيد ما يلقاه من أمل
  قل كيف يهجع من يف الكَبل مهجعـه    يا هاجـعا والرزايا ال تؤرقـه

  أنه يعوقه عن قضاء وطره من أهلـه ويصـور املعتمد بن عباد مكثه يف قيده مبينا 
  ):1(ومداواة علة جوارحه ، فإنه رهني القيد احلديدي املبهم والسبيل إىل جناته ، يقول 

  وكُرض يداوي علةُ يف اجلوارح    قضى وطرا من أهله كلُّ نازح  
  سبيـلَ جنايت آخـذ باملبـارح    سواي فإين رهن أدهم  مبهم  
  يف أسره فراح يتضذكر ماضيه وكيف انه تبدل من عز ظـل  وقد آمل القيد املعتمد  

  البنود ، بذل احلديد وثقل القيود ، وكان حديده رحما نافذا وسيفا رقيقا مصقول احلديد ،
  ) :3(فتحول كالمها إىل قيد حديدي يعض بساقيه عض األسود ، فيقول 

  بذُلّ احلديد وثقْل القُيـود    تبدلت من عز  ظل  البنود  
  وعضبا رقيقا صقيلَ احلديد    وكان حديدي سنانا ذليقا  
  يعض برجلي عض األسود    فقد صار ذاك وذا أََدهما  
ويصور املعتمد أيضا قيوده احلديدية اليت التفت حوله والتـوت عليـه يف شـكلها      

  ذلـك وخلقتها بالنعابني اليت تتلوى ، ويف قوا وبطشها ، وهذه القيود مل حين فكها ، و
  ملا رأى من أفرج عنهم من السجناء من أهل أغمات الذين رافقوه يف سجنه مدة ، يقول

  ـــــــــــــــــــــ
  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 1
  . 70. ديوان . ابن حزم  – 2
  . 170.ديوان . املعتمد بن عباد  – 3
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  ) :1(خماطبا 
  لي قيود  مل حين  فَكُّها  بعـدع    ختلصتم من سجن أغْمات والتوت  
  تلوى وأما األيد والبطش فاألسد    من الدهم أما خلْقُها  فأساويـد  
وإن قيود املعتمد احلديدية لتنشده بصوا املفزع نشيدا ثقيال ، فتبكي عينه لـذلك    

  ) :2(النشيد احلزين ، فيقول 
  أنتـما أبصرمتانري  يف األسـرإذا     فلو عدمتا الخترمتا العود يف الثرى  
  ثقيال فتبكي العني باجلس والنقْـر    يعيـد على سمـعي نشيــده  
والشاعـر السجني يستخـدم هنا مصطلحات الغناء كالنشيد والثقيـل واجلـس     

والنقر ، ونراه يصف الكبل بأنه يتعطف ويتلوى على ساقيه تعطف الثعبان الذي يسـاورها  
ب األسد ، وحيذر قيده ، فلو كان صانعوه يشعرون أنه سـيفعل ذلـك   عضا بأنياب كأنيا

باملعتمد النقطعت أكفهم ومعاصمهم مهابة له ، وهو الذي كان الرجال بعطائه يف جنـة  
  ): 3(ومن سيفه يف جهنم ، يقول 

  يساورها عضا  بأنياب  ضيغم    تعطّف يف ساقي تعطف  أَرقـم  
  تضرم منها كل ُّ كف ومعصم    إليك فلو كانت قيودك  أُشعرت  
  ومـن سيفه يف جنة وجهنـم    مهابة من كان الرجـال  بسبيه  
ويكر املعتمد صورة القيد كالثعبان الذي يتمدد حبذاه متعطفا متلونا اليرمحه وهـو    

  ): 4(السري ، وكان رحمه من قبل يف الوغى كالثعبان الذي ينهش رؤوس أعدائه ، فيقول 
  فغدا عليك القيد كالثعبان    ك يف الوغىقد كان كالثعبان رحم  
ـُّدد     متعطِّفـا الرمحـة للعاين    متمـددا  حبـذَاك كل   مت
  وعندما يدخل على املعتمد ابنه الصغري ويرى الطفل أباه يف السالسل ، تتحـرك  

  ــــــــــــــــــ
  .  185.املصدر السابق . املعتمد بن عباد  – 1
  .  163. املصدر نفسه  .املعتمد بن عباد  – 2
  .  182. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 3
  .  183. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 4
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  ): 1(مشاعر األب حنو أبنائه الذين يرون معاناته ،فيقول 

  أبيت أن تشفق أو ترحـما    قيدي أما تعلمين  مسلـما ؟  
ـَ    دمي شراب لك ، واللحم قد     ه ال تهشم األضلـعاأكلت
  فينثـين القلب وقد هشـما    يبصـرين  فيك  أبـو هاشم  
ـُّه     مل خيشى أن يأتيك مسترحما    ارحم  طُفبال  طائشـا لُب
  جرعتهن السـم والعلقمـا    وارحم أخـيات لـه مثلـه  
  خفنا عليـه للبكاء العـمى    منهن من يفهـم شيئا فقـد  
  يفتـح إالَّ لرضـاع  فَمـا    ـم شيئا فمـاوالغري  ال يفه  

فاملعتمد خياطب القيد يف رقة يطلب منه ، ملاذا اليشفق عليه أو يرمحه ؟ أما يعلم أنه 
مسلم ؟ فقد شرب دمه وأكل حلمه ، ويناشده بأال يهشم عظامه ، وإن ابنه أبا هاشم حني 

ه ، فهو طفل صـغري طـائش   أبصره يف قيده ارتد قلبه كسريا مهشما فيناشد القيد أن يرمح
اللب ، مل خيش أن يأتيه مسترمحا ، ولريحم أخياته فهن قد مثله جترعن السـم والعلقمـا ،   
ومنهن يفهم شيئا فهي تبكي بكاء مرا حىت إن املعتمد الشاعر السجني ليخاف عليها العمى 

  .، والباقي اليفهم شيئا لصغر سنه فهو اليفتح فمه إال للرضاع 
اء السجن بأنه مكان موحش ضيق يؤذي النفس وجيعل للحياة لونـا  لقد صورالشعر

قامتا يناقض لون احلرية ، أما مكانه فتحت األرض أو يف األماكن العالية رغبـة يف قطـع   
السجني عن العامل ، وهم مقيدون بأنواع من القيود امللتوية كالثعابني ، وأبواب السـجون  

املوت ، مث وجود كائنات حية تزيـد يف رهبـة    احلديدية إذا اهتزت انفطرت النفس خمافة
السجن وقسوته وكأا تصـري الزمة من لوازمه ،وحيدثنا املعتمد عن غربان السجن وأقاربه 

  .، وميكن لنا أن نتخيل ما ميكن أن يكون هناك أيضا من هذه املخلوقات املخيفة 
عليه فأسـره  ويدعو لغربان أغمات اليت نعبت فسمع بعدها خرب قدوم بعض نسائه 

  ) :2(ذلك ، ولكنه يدعو على عقارا اليت ما زالت ختيفه وترهبه ، فيقول 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .  181. املصدر السابق . املعتمد بن عباد  – 1
  . 189. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 2
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  جـرمن الليايل وأفنانا من الش    غربان أغمات التعد من ّ طيبة
  مخبرات به عن أطْيب  اخلـرب    كما نعبتن بالفأل   يعجبـين
  شج وعقْرا وال نوعا من الضرر    ويا عقارا ال تعـدمي أبـدا
  خمافةً أسلمت عيين إىل السهـر    كما مْألتن قليب مذ  حللت ا

عنـه ،  وقد وصف لنا الشعراء السجناء طول مدة سجنهم ، فهذ ابن زيدون يعـرب  
  ) :1(مصورا نفسه بالسيف يف قرابه ، فقال 

  الصارم الذَّكرِ    إن طال يف الِسجن إيداعي فال عجب حد اجلفن قد يودع  
  ) :2(وعرب كذلك عن نفاد صربه لطول سجنه ، فقال   
  منه بعد املضاء والتصميم    وبقاء احلسام يف اجلفن يثين  
  ن عذاب أليمام ناهيك م    أفصرب مئني مخسا من األيـ  
وصور سوء حاله يف السجن الذي تطاول أمده بالروضة اليت طاوهلا القحط ، فصوح   

  ) :3(زهرها ، فقال 
  اء طاولَها القحطُ    وطال سوء احلال نفسي فأذكرتنالغ ى الروضةنم  
  أسريا وإن مل يبدُ  شد وال قمـط    مئني من األيام خمس قطعتـها  
بن غصن سوء حالته الذي بلغ مدى اليوصف حىت إن الـردى   ويصور عبد امللك  

ليتلظى أليسر من حالته ، كما تبكي اخلطوب يف سجنه األرضي ـ كما تقدم ـ ، ويرسم   
صورة طريفة لرنني كبله الثقيل يف ساقه ، ويشبهه يف رنينه باخلطيب ، ولكن أي خطيب ؟ 

كم طاشت فلم تصبه قبل ذلك إنه خطيب للمصائب ، وإن يد اخلطوب قد رمته بقوس ، و
  ) :4(، يقول 
  يتلظى الردى  وتبكي اخلطـوب    حنن يف حالـة ليسر منها  
  رنّ يف الساق للخطوب خطيـب    وكأن الكبل الثقيل إذا ما  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 147. ديوان  . ابن زيدون  – 1
  . 123. املصدر نفسه . ابن زيدون  – 2
  .  84.نفسه املصدر . ابن زيدون  – 3
  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 4
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  طاملا  كان سهمـها  ال يصيـب    إن رمتنا يد اخلطوب بقوس

ويصـور عبد امللك بن غصن حاله كذلك باجلنني يف بطن الثرى ، والثرى حامل به   
  ):1( ، وإن شفاعة ابن هود اليت يرجوها لتيسر مولده ، أي إخراجه من سجنه ، يقول

  فيسر على رقىب الشفاعة مولدي    وها أنا يف بطن الثرى وهو حاملٌ  
ويصور ابن زيدون حاله يف سجنه ، واليت اصبحت ظاهرة للعيان ، الختفي على أحد   

من الناس ، فمن يسأل عن حاله ، فشاهدها حمض العيان الذي يغين عن اخلرب ، فقد اعتلى 
مل خيلع برد الشباب ، فسنه دون الثالثني ، قريب عهد برق املشب عارضه ، وملا يزل شابا 

بالصبا ، وهو يف معية الشباب ، فغصن شبابه مل يزل غضا فينانا مل يهتصر بعـد ، وقـد   
أصابته لوعة قدحت نار األسى يف صدره ، وشيبت رأسه إذ طار الشرر إليها فاشتعلت شيبا 

من غصصها أقداحا كبارا ، وقد دمهته ، وللرزايا ، فقد شافه منهلها غمرا فغمرته وجرعته 
  ) :2(أحلوادث دون ارتقاب ونالته فحطمته ، وهو يف غفالت الدهر آمن قرير، فيقول 

  حمض العيان الذي يغين  عن اخلـرب  من يسأل الناس عن حايل فشاهدها  
ـْرةٌ وأرى     برق املشيب اعتلى يف عارضِ الشعر  مل تطوي برد شبايب  كَب
  وللشبيبـة غصـن غـري مهتصـر  الثالثني  إذ عهد  الصبا  كَثَب قبلَ  
  نار األسى ومشييب طائـر  الشـرر  ها إا لوعةٌ يف الصـدر قادحـةٌ  
  غَمرا ، فما أشرب املكروه بالغمـر  لقد شافَهت منهلَهـا !يا لَلرزايا   
  ـم  نالتـين على غَـررغَـرارةً ثُ  حوادثُ استعرضتين ما نذرت ا  
  ):4(بأنه يرىب على كل بؤس ، فيقول ) 3(ويصف ابن عمار بؤسه يف شقورة   
  أرىب على كل بوسى    بؤسى شقـورة  عندي  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 363: 3. نفح الطيب . املقري  – 1

  .  147.ديوان . ابن زيدون  – 2
  . 349الروض املعطار . احلميدي : انظر . لس مدينة شقورة من أعمال جيان باألند – 3
  . 122. شعره . ابن عمار  – 4
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  فَظَلْت أطلُب موسى    فيها) 1(فقدت هارون   
أما املعتمد بن عباد فقد أفاض يف تصوير حاله يف سجنه ، وما أصابه من فقر وهـم    

فة الشعر وملحفو أهل وكمد وقيود مقارنا ذلك مباضيه ، فيصف حاله حيث اتصل به زعان
الكدية يف طنجة أثناء رحلته إىل أغمات ، فسألوه العطاء ، فريى أم إربوا فيما ذهبوا إليه 

  إذ سألوه عسريا وهو األسري الفقري الذي الميلك شيئا، وإنه أحق منهم بالسؤال، 

  يف  ولوال حياؤه وعزته اليت ورثها عن أسرته واليت متأل عليه أقطار نفسه ، حلاكاهم
الطلب فسأل الناس مثلهم ، وهو الذي كان جيزل العطاء إن سئل الندى ، ويركب فـور  
مساع نداء الصريخ للحرب ، ويبدو يف هذه األبيات حتسر املعتمد على ماضيه الذي فجـره  

  ) :2(يف نفسه سؤال الشعراء ، يقول 
  ذهبوا من اإلغراب أبعـد مذهب      شعراء طنجة كلهم  واملغـربِ  
  بسؤاهلم ألحـق منهم  فاعجـبِ    وا  العسري من األسري  وإنـهسأل  
  طَي احلَشا حلاكهـم يف املطلـب    لـوال احليـاُء وعـزةٌ لَخميـةٌ  
  اركَب يركَب: نادى الصريخ ببابه    قد كان إذا سئل الندى جيزل وإن  
الزجناري سـأله أن  ويصور املعتمد بن عباد ذله وفقره يف رده على رجل يعرف بابن   

يزوده من شعره فيقرر أن لو يستطيع لزوده بالذب بدال من الشعر ، ولكن النوائـب الـيت   
أصابته منعته من ذلك ، فقد اصبحت يده صفرا خالية مما جتود به ، وذلك مـن أعجـب   
العجب الذي قدر عليه وهو يف شهر رجب ، فقد آل أمره إىل ذل وفقر أزال عنـه عزتـه   

ك شان الليايل فنعماها قريبة من بلواها ، إذ سرعان ما تتقلب البلوى إىل نعمى وغناه ، وذل
ميثل ذلك بنفسه ، فقد شجاعا يسلب أرواح اجلبابرة يف املعارك ، وحييي قتلى الفقر بتلبية ،

مطالبهم ، وكان ذا ملك حترسه جنود شجعان من العجم والعرب ، وحني شاء اهللا نـزع  
  ) :3(اعه عن ملكه ومل يغين عنه شيئا ، يقول ملكه منه ، مل ينفعه دف

  فعلت ، لكن عداين طارق النوبِ    لو أستطيع على التزيود بالذهب  
  ـــــــــــــــــــــ

  . 28: سورة طه )) واجعل يل وزيرا من أهلي هارون أخي  0: (يعين ارون أخا يؤازره، متضمنا اآلية الكرمية  – 1
  . 154. ديوان . املعتمد بن عباد  – 2
  . 191 – 190. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 3
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  تزويدك الشعر ال يغين عن السغـب  يا سائلَ الشعر جيتاب  الفالةَ  به  
  بـعوال ش  يمن الريح الر واألدب  زاد  ا ذو اللُّبـرثغـدا له مؤ  
  احلادث املقدور يف رجبما أعجب   أصبحت صفرا يدي مما جتود به  
  نعمى الليايل منت البلوى على كثب    ذُلٌّ وفقـر  أزاال عـزةً  وغىن  
  بطْشي ، وحييا قتيلُ الفقْـر يف طليب  قد كان  يستلب  اجلَبار  مهجته  
  ه  يف ظل  واهبـهسرحي من العرب  واملُلْك  مم  أو شجمن الع غُلْب  
  مل يجد شيئا قراع السمـر والقُضب    أتاه ينـزعـهفحني شاء الذي   
  السيف أصـدق إنباء  من الكتـب  فهاكها قطعةً يطوى  هلا  حسدا  
ومعظم شعر املعتمد بن عباد يف أسره يسري على هذا النحو من احلنني إىل املاضـي    

، وقد كان شـعره يف  واملقارنة بينه وبني حاضره املؤمل ، حيث يعاين الضيم والفقر والذل 
غاية الرقة والصدق العاطفي ، مما يعطف القلوب حنوه ، نظر لصدق التجربة واملعاناة فضل 

  ).1(عن شاعريته الرقيقة اليت زادا احملنة رقة وصدقا 
عظم مهه وكمده ، فريى أنه إذا سلم الناس من ) 2(ويصور عز الدولة بن صمادح   

إنه مل يبق منهما لغريه ما حياذره ، فال يقصدان أحدا يف  اهلم والكمد ، فغنه قد مجعها حىت
  ) :3(اخللق غريه ، يقول 

  ومن كمد ممن ه لَم الناسا    إن يسوالكمـد اهلَم تفإنين قـد مجع  
  فليس يقصد دوين يف الورى أحدا    مل أُبقي منه لغريي مـا يحـاذره  
دون وشامتون ، يفرحون لسجنه ومـا  والشك أن الشاعر السجني ، يكون له حاس  

يلحقه من أذى ، وقد صور الشعراء هؤالء احلساد والشـامتني ، وجتلـدوا أمـامهم درءا    
  لشماتتهم ، ومن هؤالء الشعراء ابن زيدون ، كان قد أكثر من احلديث عن الوشني بـه

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 187،  155.وانه انظر على سبيل املثال إضافة ملا تقدم ، دي – 1
هو أبو مروان عبيد اهللا عز الدلة بن املعتصم بن صمادح ، كان أبوه قد أرسله يف آخر دولته رسوال إىل يوسف بن تاشفني ليهنئـه   – 2

مطمح  .ابن خاقان : أنظر ترمجته . باالستالء على غرناطة ، فاعتقله ،ومكث هناك إىل أن خلصه أبوه وبقي باملرية إىل ان انقرض أمده 
نفح الطيب . ، املقري  202 – 201:  2. املغرب . ، ابن سعيد  92 – 88: 2احللة السرياء . ، ابن األبار  404،  403. األنفس 

  .1. هامش  68. ،هذا البحث  45ـ  39: 5. وفيات األعيان . ، ابن خاكان  42 – 40: 7. 
  . 202: 2. املغرب . ابن سعيد  – 3
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ما بالـك أيهـا   : وخياطب هذا األخريداحضا أكاذيب الوشاة ، فيقول له عند ابن جهور ، 

أألمري تصغي ألكاذيب الوشاة الواضحة البطالن فتقصر يف شد أزري ، وتلتمس األعذار يف 
  ) :1(التخلي عين ، يقول 

  تعذِّر يف نصري وتعذشر يف خذيل    إن زعم الواشون ما ليس مزعما  
ايب حفص بن برد يصف أخالق رجال البالط واحلاشية  ويرسل ابن زيدون لصديقه  

وغدرهم ونكثهم بالعهد حيث ابتعدوا عنه وكأنه السلمري الذي يعدي من يقترب منـه  
باحلمى ، ويصورهم بالذئاب اليت هامت بلحمه فأخذت تنهشه بأضراسها ومتزقه بأسناا ، 

راسه فيتسلل ليجـد فرصـة   وإم ليسألون عن حاله ، ولكنه سؤال الذئب الذي حياول افت
  ) :2(اللتهامه وافتراسه يف الظالم ، يقول 

  لوا عن  العهد  وخاسوا    ما تـرى يف معشر حـا  
  يتـقي منـه املسـاس    ورأوين  سـامــريـا  
  فانتهـاش وانتهــاس    أَذْؤب حامـت  بلحمي  
  يل وللذئـبِ   اعتساس    كلُّهـم يسأل عن حـا  
  ن موقف أعدئه وحقدهم عليه وكراهيتهم له ، عاتبا على ابن ويصـور ابن زيدو  

جهور أنه أصم مسعه عن عتابه ، وأصغى إىل وشايات أعدائه الذين ميزقون مسعتـه كلمـا   
  وجدوا إىل ذلك سبيال ، ألنه بلغ الغاية وهم مقصرون فامتألت  قلوم حقـدا عليـه ،

قد أواله هؤالء احلاسـدون جانـب   فصارت كاحلية الرقطاء ، وهي من أخبث احليات ، و
   البغض ، وال عجب فإن حيام قائمة على احلقد واحلسد  ، فقد نعتوه  باخليانة وليس هلا

أهال ، وليس من شأن أمثالـه أن يرموا ذا اخللق الذميم ، ويعلل فراره بأنه كان مضطرا 
ن سدنا موسى فـر مـن   إىل ذلك ، فإن جعلوا فراره مثبتا الشك يف أمره ، فقد ومهوا ، أل

  ) :3(مصر خوفا من فتك األقباط ، يقول 
  هلم يف أدميي كلما استمكنوا عـطُّ    عدا مسعه عين وأصغى إىل عدا  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .  159. ديوان . ابن زيدون  – 1
  .  81. املصدر نفسه . ابن زيدون  – 2
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  مكامن اضغان  أَساوِدهـا  رقْـطُ    بلغت املدى إذ قصروا فقلوم  
  وما دهرهم إال  النفاسةُ  والغمـطُ    يولونين عرض الكراهة والقلى  
  ومل يمن  أمثايل  بأمثـاهلـا قـطُّ    وقد ومسوين باليت لست أهلَها  
   هم به القبطفقد فرض موسى حني    الفرار إرابة: فررت فإن قالوا   
وقد يصور السجني خصومه إىل سجانه ويدعوه إىل ترك أقوال الوشاة احلاسـدين    

الذين يزيدون يف سوء مصريه ، فابن عمار يستعطف املعتمد بن عباد يف قصيدته احلائيـة ،  
  ) :1(ويقول معرضا بالوشاة 

  حفكلُّ إناء بالـذي فيه   يرشـ    والتلتفت رأي الوشاة وقوهلُـم  
  )2(برأي بين عبد العزيز  موشح     سيأتيك يف أمري حديث وقد أتى  
  إذا تبت ال أنفك آسو  وأجـرح    وما ذاك إال ما علمـت فإنـين  
  أشاروا جتاهي بالشمات وصرحوا    ختيلتهـم ال در للـه  درهـم  
  وقد يعفو فالن  ويصفـح: فقلت    سيجـزيه فالن بذنبـه: وقالوا  
  ولكن حلمـا للمؤيـد يرجـح    أال إن بطشا  للمؤيـد يرمتـي  
  سـوى أن ذنيب ثابت متصحـح    وماذا عسى الواشون أن يتزيدوا  
  صفاة يزِلُّ الذنب عنها  فَيسفَـح    نعم يل ذنب غـري  أن حللمـه  
،  ))آخر ما أرسل إليه من اسـتعطاف :((فالشاعر هنا خاضع يف استعطافه ، ويقال   

وهو يوضح مواقف خصومه الذين يزيدون النار اشتعاال ، وهو حياول بكل ما استطاع ، أن 
  .يقنعهم بأن مساعيهم ستبوء باخلسران مقابل رجائه وأمله حبلم املعتمد وصفحه عنه 

وأحيانا جند هؤالء السجناء يف وصفهم للوشاة من احلساد واخلصوم يأخـذ شـكل     
الذي القوه سوف يالقونه هم أيضا ، وأن لأليام يدا طـوىل   حتذير وتلويح هلم بأن املصري

  ) :1(تنال اجلميع ، فهذا ابن غصن احلجاري يسوق حتذيره للشامتني يف شكل حكمة 
  ــــــــــــــــــــــ
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  قَهعلى ظمأ وأسقاين  زعا    أزاح الدهر حلـو املاء عين  
  فـذاق املعتدي مما أذقـه    وربتما استحال السعد نحسا  
  ومت اؤه فارقُـب حماقـه    إذا صار اهلـالل إىل كَمال  
  على أثر البشاشة  والطالقه    وإنَّ عبوس هذا الدهر  يأيت  
إذ يعترف احلجاري مبصريه وبقلب الزمان الذي الذي اصابه ، ويؤكد خلصـومه أن    

  .سا وأن حال البشاشة البد له من اية عابسة دائما السعد ينقلب حن
ذا نرى الشعراء يف السجن وصفوا الشامتني م خارج السجن ، وحذروهم ممـا    

  .سيلحقهم ، فلم يفرحوا ألم سيالقون نفس املصري 
  : االستعطاف واالعتذار   
ص مـن  طرق الشعراء السجناء هذا املوضـوع ألنه كان ميثل لديهم أمـل اخلـال    

السجن ، واالنطالق إىل علم احلرية من جديد ، فكانت جـل اشـعارهم تـدور حـول     
  .االستعطاف والعتاب واالعتذار والتماس شفاعة الشافعني ممن ميتون بصلة إىل احلكام 

وكانت اشعار االستعطاف أحيانا تغلفها مسحة من التذلل واخلضوع للحاكم مـع    
ا يف سبيل غايته ، أو قد خيتلط هذا االستعطاف باملـدح  االعتراف بالذنب ،لتكون أبلغ تأثري

ليأخذ مأخذه يف سبيل احلاكم فيعفو ويصفح ، وقد يتجه الشاعر باستعطاف عـن طريـق   
  .شفيع يشفع له ، ويتوسل له للوصول إىل ما يتمىن 

ومن الشعـراء الذين دارت أشعارهـم يف السجن حول االستعطاف والعتاب ، يف   
هلجر ، عبد امللك بن غصن احلجاري الذي يستعطف املأمون بن ذي النـون  القرن اخلامس ا

، )) السجن والسجان واحلزن واحملزون (( مع مجاعة من النبهاء ، وذلك يف رسالته يف صفة 
حياول فيها أن يرفق قلبه ، فقد أزاح الدهر حلو املاء وهو ظمآن وسقاه امللح األجاج الذي 

، وإن رجاءه يف الظفر برضى املأمون ، فهو إن ظفر برضـاه   اليروي عطشا وال يبدل اواما
حالله مذاق املاء ، وساغ طعم احلياة ، ولعله يرمز باملاء إىل احلياة ، ومل ال ؟ أليس اهللا قـد  

  ):1(جعل من املاء كل شيئ حي ؟ يقول 
  ـــــــــــــــــــــ
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  على ظمأ وأسقاين  زعاقـه    هر حلوض ماء عنيأزاح الد  
  رضا املأمون يحلي يل مذاقَه    وباملَرجو  أن أظْفَر به  مـن  
مث يصـف حاله وعالقته مبن قبض عليهم معه ، حماوال التنصل منهم ومن عالقته م   

وليس له ناقة والمجل يف  ، فما مجعه م إال شقاوة ، وما هم منهم إال يف العري واليف النفري ،
  ): 1(أمرهم ، يقول احلجاري 

  اَملّض فزم يف ساقي سباقه    ونـاس لفَّين ـم شقـاٌء  
  وال بقطيع ذاك الذَّود ناقه    ومل يك يل بذاك العري عيره  
  ) :2(وجند احلجاري يف مقطوعة أخرى يقول مستعطفا ومعاتبا ومقرا بذنبه   
  ولكن دوام السخط والعتبِ  ينكر    مبنكـرٍوليس عقاب املذنِبـني   
  ومثلي يف إِحلاحه الدهـر  يعـذر    ومن عجبٍ قولُ العـداة  مثقُّلٌ  
فهو يقـر بذنبه وباخلطأ الذي ارتكبه يف قح املأمزن بن ذي النون ملا بلغه أنه يقع فيه   

  . هذه املاساة ، لكنه يلح يف طلب العفو حتت تأثري النفسي الشديد الواقع عليه يف
أما أمحد ابن شهيد فكان مواليا لألمويني لكنه مل حيظ مع احلموديني بعالقة حسنة يف   

قرطبة ـ كما تقدم ـ فسجن ، ووجه إىل املعتلي من سجنه قصيدة طويلة ،يصـور فيهـا     
  ) :3(حاهلومأساته يف السجن وميدحه يف سياق استعطافه واعتذاره غليه ، فيقول 

  جيود ويشكو حزنه فيجيـد    اهلوان بعيـد قريب مبحتلِّ  
  عدو ألبناء الكرام  حسـود    نعى ضره عند اإلمام فيا له  
  ) :4(ويف آخرها يقول   
  هلا بارق حنوض الندى  ورعود    وراضت صعايب سطْـوةٌ علوِيـةٌ  
  أَقْربك دان أم نـوك بعيـد ؟    تقول اليت من بيتها خف مـركيب  
   مضتء به: هلافقلتـدود    امري من سـد آباٌء لـه وجإىل ا  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 218. املصدر نفسه . ابن األبار  – 1
  . 424: 3نفح الطيب ز . املقري  – 2
  .   99. ديوان . ابن شهيد  – 3
  . 102 – 101. املصدر نفسه . ابن شهيد  – 4
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ليفة مبن يدعوه احلاجب املرجتى السامي أرومتـه ،  أما ابن حزم فإنه يستشفع عند اخل  

متمنيا على اهللا ، وقد حط الدهر مرتلته ، أن يلطف به ، فال شيء يعجزه ، وأن حينو علـى  
مشله فيجمعه ذا احلاجب الذي أرسى قواعد اد يف بواكري شبابه ، حبيث التضعضعه نوب 

ت القتال حيث تشتجر الرماح ويـتحكم  الدنيا ومصائبها ، مادحا أياه بالشجاعة يف ساحا
السيف يف الرقاب ، كما ميدحه باالتفاع إىل أمسى غايات اد ، حيث نال غاية ما كـان  
يتمناه فخضعت الرقاب لعزه ، وصار موضعه يف مساء اد ، فهو يرتاح لبـذل املعـروف   

ملـن ضـاقت   وإجابة سؤال ذوي احلاجات فغص ناديه بالوفود اآلمال ، وهو نعم الشفيع 
مذاهبه وأمسى من يشفع لدى اخلليفة ، مث يغريه بفعل اخلري ، فكل زارع خري عند مضطهد ، 
سوف حيصد ما كان يزرعه ، داعيا له أن يعيش عزيزا حمتكما على األيام مادام حيا ، يقول 

)1: (  
  غَوائله أقولُ  والدهر  قد غالت    وحط مين مكانا كان يرفعـه  
  تحنو على شملنا يوما فتجمعه    ال شيء يعجزهعسي لطائف من   
  حبيث ال نوب الدنيا  تضعضعه    مببتين اد مذ حـلَّت  متائمـه  
  ضعهريو  بأس ذاالسيف  فطموي    حبيث يشتجِـر  اخلَطي يف صفد  
  إىل هالل الذي  بالسعد مطلعه    باحلاجب املرجتَى  السامي أرومته   
  فنال غايةَ ما قد كان  يـزمعه    اد سامـيةمسـا إىل غايـة يف   
  لعزه و مساُء اـد  موضـعه    فأصبحت قُلل السامني خـاضعةً  
  فغص بالوفْد و اآلمال   مصنعه    وارتاح للعرف و احلاجات يسأهلا  
ـُه    نِعم الشفيع ملن ضاقت  مذاهـبه     لدى اخلليفة أمسى من يشفِّع
  ـه    ضطَـهدو كل زارعِ خري عند مد ما كان يزرعفسوف حيص  
  ما هز ذيل الصبا غُصنا يزعزعه    فعـش عزيزا على األيام محتكما  
  وابن زيدون فإنه قد ضرب بسهم وافر يف االستعطاف واالعتذار واالستشفاع ،   

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 72 – 71. ديوان . ابن حزم  – 1
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  ) :1(صف فيها مرارة االعتقال ، يقولففي قصيدته اليت ي

  زينة   اآلثــار  والسريِ-حياته    إن فنيت-يا جة  الدهر حيا وهو  
  وهجرة يف اهلوى أَوىل من اهلجر    يل يف اعتمادك بالتأميل سابقــةٌ  
  ؟رفظَّجهة  الوِ  طليب عنيب م وحاص    ففيم غَضت مهومي من عال هممي؟  

  إىل العذوبة من عتباك  واخلَصر؟    نسيل أَ ب تالع فماُء  هل من سبيل
  البشر  هأوجعنها  يلإن أسفرت     الوفاَء به -نذرت شكرك ال أنسى

  رد الصبا بعد إيفاٍء على الكـرب    ال تله عين فلم أسـألْك  معتِسفا
  هب ومل يعـركالمهاالعلْق مل يو    و استوفر احلظ من نصح وصاغية
  ال عذرمنها سوى أين  من البشر    هبين جهِلت فكـان العلق  سيئةً
  و اء  احلسن  يف اخلَفر، اَءها    إن السـيادة باإلغضـاء  البسةٌ
  دون القَبول   مبقْبول  من العذُر    لك الشفـاعةُ ال تثـىن أعنتـها
  ملألوف  والوطرجذالنَ بالوطن ا    فاشفع أكن مثل  ممطور ببلـدته
  ظال حراما على اإلرماض واخلدر    و ألبس من النعمة اخلضراء أيكتها

  نعمت باخلُلد  يف اجلنات  و النهر    إن هي  انصرمت، نعيم جنة دنيا 
استهل ابن زيدون قصيدته يف مدح ابن جهور بالغزل املرتبط مبوضـوع القصـيدة   

يلة اليت أعقبها أمل الفراق ، مث يصـور حاله ارتباطا عضويا ، حيث يتعرض للذكريات اجلم
يف السجن ، ويرد على الشامتني به ، مث ينتقل إىل مدح ابن جهور ، ويصور حرمانـه مـن   
األمري وشقاءه يف ظله ، على حني سعد به مجيع الناس وتلك كربى العرب ، حيـث كـان   

لتراب ، مث يفتخـر ابـن   حيسب نفسه يف أوج العال يف ظل األمري ، فإذا به يصبح ملتصقا با
زيدون بأدبه ، يف مزج املدح باالستعطاف ، فاألمري جة الدهر يف حياته ، وإذا مات فهـو  
زينة اآلثار والسري ، ويناشده أن حيقق آماله فيه ، فقد هاجر قلبه إليه وتعلق به ، وهجلـرة  

  ابن زيدون فما للهموم تغض من مهم . القلوب أحق وأوىل بالرعاية من هجرة األجسام 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  1. ديوان . ابن زيدون  – 1
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العالية ؟ وما آلماله العرضة تنحرف به عن الظفر ؟ ويتساءل ابن زيون ويلح يف السؤال عن 

. سبيل ، أي سبيل إىل تذوق رضا ابن جهور العذب السائغ ، بعد أن تكدر الصفو بالعتاب 
كر األمري والثناء عليه إن جاءه البشري بصفحه عنه وإقباله عليه ، نذرا مث ينذر هللا أن يقوم بش

واجب الوفاء ، وحياول أن يعطفه عليه منبها أياه إىل عدم التشاغل عنه ن فإنـه اليطلـب   
مستحيال مثل رد الشباب بعد االشراف على الكرب ، ويغريه بأن يبادر بالصـفح واملغفـرة   

، فالنصح اخلاص والود املتني كالمها كالشـيء الـثمني    ليستكثر من نصحه له وميله إليه
اليوهب وال يعار ، ويعتذر إليه مفترضا أنه أخطأ ، فإن عذره يف جهالته أنه مـن البشـر ،   
ويغريه بالعفو عنه ، فإن السيادة تزدان باإلغضاء والصفح والغفران ، كما يـزدان احلسـن   

يقف يف سبيلها أي عذر من األعذار ، فليشفع له باحلياء ، واألمري له الشفاعة املطلقة اليت ال
، فإن شفاعته ستجلب له األمان ، فيكون مثل من يأتيه اخلصب والنمـاء يف وطنـه دون   
اغتراب ، فيسعد بإقامته يف وطنه وقضاء حوائجه فيه ، ويدعو ابن زيدون لألمري يف ختـام  

عات الربد ، متمنيا له النعـيم يف  قصيدته بأن يتمتع بظالل النعيم ، آمنا من لفحات احلر ولذ
  .الدنيا حىت إذا رحل عنها باخللد يف اجلنات والنهر 

ونالحظ على استعطاف ابن زيدون واعتذاره ، أنه ال خيضع وال يذل بل يضع نفسه   
على قدم املساواة مع ابن جهور ، بل إنه يف بعض األحيان بل يف كثري منه ، يفتخر بنفسـه  

ه اليت يفتقدها حاسدوه ، وهذا مال نراه يف استعطاف ابن عمار حينما ورأيه وأدبه ومؤهالت
  ): 1(عرضه صاحب شقورة للبيع ، يف مدة اعتقاله ، كتب إىل صاحب املرية ، يقول 

تفديــك نفســي مـن          نفـسي حتــن إلىفــداء
  شراء

  مسترخــصا  يل بالغــالء    فاسبق  بنـفسك  وعدهــم 
  رك من فنـــاء أو بقــاء      ـامث امــض يفّ على اختيـ

  غــدا يوم  اللقــاء: قالوا       و اللــه مـــا أدري إذا
  إن كان  خـويف أو حيــائي      ما أقتــل  احلالــني لـي
  ـــــــــــــــــــــــ

  .  92. حتقيق مصطفى الغديري . شعره . ابن عمار  – 1
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بيات وويستحثه على شرائه ليخدمه ما فابن عمار يستعطف صاحب املرية يف هذه األ  
بـل  ، بقي من حياته ، مقسما أنه لن جيور نقده من يشتريه بغايل الثمن ويضـمه خلدمتـه   

  .سيكون راحبا يف سفقته ضاربا املثل يف الرب
ويستعطف ابن عمار يف سجنه بإشبيلية املعتمد بن عباد يف قصيدة كتبها إىل الرشيد   

  ) :1(فيقول ،دى أبيه بن املعتمد يطلب شفاعته ل
  قاصدا  بالسالم  قصر الرشيد    قل لربق الغمام  ظاهر  بريدي  
  وتناثر  يف صحنه  كالفريـد    فتقلب يف  جـوه  كفـؤادي  
  ضجيت يف سالسلي  وقيودي    وانتحب صالصل الرعد حتكي  
  إين رسول بعض العبيد: قلت    فإذ ما اجتالك  أو قال  مـاذا  
  فاجتىن طاعةَ احملب  البعيـد    ـك الليايلبعض من أبعدته عن  

ففي مطلعـها خياطب برق الغنام أن يظاهر بريده يف إبالغ السالم إىل قصر الرشيد 
، فيتقلب  جوه كفؤاد ابن عمار ، وأن يتناثر يف صحنه كالفريد ، وأن ينتحب يف صالصل 

ر الرشيد فسال عنـه ،  الرعد حماكيا ضجة ابن عمار وسالسله وقيوده ، حىت إذا ما لفت نظ
قال إنه رسول عبده أو بعض عبيده ، الذي أبعدته عنه الليايل فطاعته طاعة احملب البعيد ، مث 
ميدح الرشيد ووالده املعتمد مشيدا مبرتلته لدى والده ، وخيتم قصيدته مسائال نفسه ، بقوله 

)2: (  
  مع سنا  وجهك األغر السعيـد    فعالم السرى بصبح  رضـاه
  مل ألُـذ  منك  عنده  بالرشيـد    وإىل أين يف الشفيـع  إذا ما
  غائب الشخص  ذي اعناء  عتيد    بفىت نازح املكـان  مطـلٍّ
  وأنـا استغيثـه   مـن  بعيـد    مشفق يستجيب يل من قريب
  ـه أجنلت شديت وذاب حديدي    لو أطلَّت علي رمحة عينيــ

  ح رضاه مع وجود ضوجه الرشيد األغر فعـالم يسرى ويتخبط ليصل إىل صب  
  ـــــــــــــــــــ

  .  55. شعره ز حتقيق مصطفى الغديري . ابن عمار  – 1
  .  56. ابن عمار املصدر نفسه  – 2
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السعيد ، وليس له من شفيع إذا مل يلذ عند املعتمد بالرشيد ، ذلك الفـىت البعيـد املكـان    

عنايته الشديدة وإشفاقه على ابن عمار ، حيث يستجيب له القريب بعطفه ، الغائب احلاضر ب
من قريب ويسثغيثه من بعيد ن ولو أطلت على ابن عمار رمحة عينيه ، النكشفت مصـيبته  

  . وذابت قيوده وختلص مما هو فيه من شدة 
وجند ابن عمار قد نظم قصيدة يف سجنه يإشبيلية ، جعل من نفسـه فيهـا عبـدا      

تعجبا من شرائه له مرة أخرى وافتدائه باملال متشككا يف ذلك األمـر  للمعتمد بن عباد ، م
  ) :1(مستريبا منه حني يقول يف مطلع هذه القصيدة 

  د  قـد: يقول قوميإن املُؤ    هقْـددييت على نأحالَ يف ف  
  !ترى ملعىن يريب من عنده؟    ياقوم ماذا الشراء  ثانيـةً  
  مساحه  للغـالء يف عبـده    أوحشين ، السماح عادته  
وميضي ابن عمار على هذا النحو من استعطاف املعتمد واالعتذار إليه ، متلمسا منه   

أن يقيله مبا بينهما من رضى له باب مفتوح إىل رمحة اهللا ، وأن يغضي عن جرمه ، ويعفـي  
ألم ممتلئـون  على أثاره بنفحة رمحة متحوه ، وأال يلتفت إىل رأي الوشة فيه وقوهلم عنه ، 

  ) . 2(حقدا عليه ينضح على ألسنتهم ، كما تقدم 
وقد ذهب كل هذا االعتذار واخلضوع والتذلل واال ستعطاف أدراج الرياح ، حيث   

كاد املعتمد بن عباد يرق له لوال أن زوجه دكرته مبا كان من هجاء ابن عمارهلاــ كمـا   
  .بعد على فعلته  تقدم ـ وأوغرت صدره عليه ، فقتله بيده وندم فيما

وشاء القدر أن جيري على املعتمد ما جرى على شاعره من أسـر و ذل ، و لكـن     
املعتمد مل يستعطف أحدا ، و مل يعتذر ألحد ، فقد كان معتزا بنفسه ، و مل ينس يوما أنـه  
كان ملكا ، و لكن ذلك مل مينعه من االعتذار لشاعره ابن محديس حـني مضـى لزيارتـه    

بعض خدمه ، فلما علم املعتمد عز عليه ذلك و عنف خدمه ، و كتب إليه  بأغمات فصرفه
  ):3(بالغداة قصيدة يعتذر إليه مطلعها 

  ـــــــــــــــــــــت
  . 59. حتقيق مصطفى الغديري . ديوان . ابن عمار  – 1
  . 150. انظر هذا البحث  – 2
  .173.ديوان.املعتمد بن عباد – 3
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    ما ذاك عن أمري حجبت ، فال و اهللا

  !فاصغ فدتك النفس مسعا إىل عذري
هكذا جند موضوع االستعطاف و االعتذار كان من أهم ما قالـه الشـعراء     

السجناء ، ألنه كان ميثل هلم يف كثري من األحيان أمل اخلالص و استعادة احلرية من جديد، 
بنفسه و من دون ذلك ، و وجدنا يف استعطافهم هذا تفاوتا بني متذلل للسجان و بني معتز 

و يف كل ذلك ميزجون بني املدح و االستعطاف أو بني االعتذار واالستعطاف و منهم مـن  
  .يتوسل يف استعطافه بشفيع له مرتلته عند السجان جيعله يعفو عن املذنب و يسامح املسيء

  :احلديث عن الذكريات 
لضوء يف أيامه املاضـية  يرى السجني أمله و بارقة اهذا السجن املظلم  غيـابات يف  

اجلميلة ، أيام احلرية و الذكريات احللوة ،فنراه يسكن إىل تلك الذكريات يقبس منها جذوة 
تنري له حاضره ، و قوة تعينه على حتمل ما وصل إليه يف مأساته فالشاعر السجني يف جلـوءه  

ل ذلـك  إىل ذكرياته يقارن بني ماض مجيل مجيل سعيد و حاضر قاتل تعس و يف خضم ك
يفتقد وطنه و أهله و أحبته ، و لذلك نراه يبثهم أشواقه و حنينه املتأجج ، ألم أيضا جزءا 
ال يتجزأ من ذلك املاضي الذي يتحسر عليه و يتمىن عودته، ففي هذه الدراسـة نفضــل   

  .احلديث يف هـذا املوضوع املقارنـة بني املاضي و احلاضر ، و احلنني إىل األهل و األحبة
ا املقارنة بني املاضي و احلاضر فإن شعراء السجون يتحدثون عن حاضرهم التعس أم  

املؤمل و مصريهم غري احملمود ، جندهم يلتفتون إىل املاضي فتتداعى صوره أمـامهم زاهيـة   
  .مشرقة ، صور اللعب و اللهو و صور الراحة و السرور

زيز الذي سلبه الزمـان  فاملعتمد بن عباد يف سجنه يتحسر بأمل جديد على ماضيه الع
إياه ، و أودعه حياة ذليلة يف سجنه بأغمات ، فنجد أشعاره مجيعا قـد غلفهـا األسـى و    

و قد احتلت الذكريات حيـزا  . اإلنكسار ، لكن ذلك مل يزده إال عزة و أنفة أمام سجانه 
  بان البأس به من أشعارة يف السجن ألن حياته السابقة احلافلة املليئة قد توارت خلف قض
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سجنه ، فلم يبق معه منها غري ذكرى مجيلة تعاوده بني حـني و حـني ، تـثري يف نفسـه     
الشجـن و األحزان ، ففي جواب له على قصيدة من ابنه الرشيـد يصـف فيها حاضره 

  ):1(و يقارنه مباضيه السعيد قائال 
  و حبيب النفوس و األرواح   كنت حلف الندى و رب السماح   
  و لقبض األرواح يوم الكفاح  ين للبذل يوم العطــــاءإذ ميي  
  مستباح احلمى مهيض اجلناح  و أنا اليوم رهن أسر و فقـــر  
  شغلتين األشجان عن أفراحي  عاد بِشري  الذي عهدت  عبوسا  

فماضيه يزخر حبياة مفعمة بالكرم و البذل و الشجاعة و الفروسية يوم الكفاح ، أمل 
ذل األسر ، إذ عبس الزمان بوجهه بعد أن كان طلقا بشوشا فقد  حاضره فيتصف بالفقر و

  .كان املعتمد يف ماضيه امللك اآلمر الناهي و أصبح اآلن عبدا ذليال يف أسره
  ):2(و جنده يتذكر يف سجنه أيامه اهلانئة يف قصوره الفخمة اليت يبكيها يف حمنته

  و آسـادبكى على أثر غزالن      بكى املبارك يف إثـر ابن عبـاد
  مبثل نوء الثـريا الرائـح الغايل    بكت ثرياه ال غُمت كواكبـها
  و النهر ، و التاج ، كل ذله باد    بكى الوحيد ، بكى الزاهر و قبته

فأبياته تلك اليت تقطر دموعا و لوعة يتضح فيها احلزن و الذل و اإلنكسار الذي حلق 
لى فارسها املقدام و رثـت لـه يف   كل شيء يتعلق باملعتمد و يرتبط به ، فبكت قصوره ع

  .حمنته
و قصـوراملعتمد باهللا و أة امللك ليست وحدها ما يتعلق به ، فأهله و أبنائه أكثر 

  .لصوقا به ، كما سيأيت 
وأما احلديث عن احلنني إىل األهل واألحبة والديار والوطن  فهو جزء مـن معـامل   

أو حبيبة حاضـرة يف أشـعار السـجناء ،    املاضي اجلميل ، وقد كانت املرأة أما أو زوجة 
  واحلديث إليها يف أشعارهم كان يبعث يف نفوسهم الراحة واألمل فهذا ابن زيدون حياول 

  ــــــــــــــ
  .157.ديوان .املعتمد بن عباد – 1
  .  161.املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 2
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أم موسى عليه السالم إذ رمت بطفلها يف  أن خيفف عن أمه مصـاا به ، ممثال حالتها حبالة

اليم ن ويوكل أمـرها بابنها إىل اهللا أحكـم احلاكمني ، وأنه البد هلذه احملنة من ايـة ،  
  ) :1(فيخاطبها من سجنه 

  أمل تـرك األيام جنـما  هـوى  قبلي ؟    أمقتولةَ األجفان مالك وماهلا ؟  
  ـرةأول ح لِّي بكاء لسـتحا على مضض الثَّكْلطوت ب    اقاألسى كَش  
  إىل اليم  يف التابوت ، فاعتبـري  واسلي    ويف أم موسى عربة إذ رمت به  
  به ـ عند جورالدهر ـ من حكَم  عدل    وهللا فينا علم غيب ، وحسبـنا  
والشوق شديد جدا يف نفس السجني هلله وأصحابه ألنه انتزع انتزاعا ، وألقي به يف   
  ) :2(لوحدة املوحشة ، وجند هذا يف قول ابن حزم يتشوق ألهله وزوجته حياة ا

  اقْر السالم على من مل أودعه     يا راحال عند حي عنده رمقي  
  فهـده مبـكان  ال أُضيعـه    وسله باهللا عن عهدي أيحفظه  
  أم كيف بعد بعادي عنه أربعه    وكيف عين وعن أُنسي  يصريه  
  إليهم مذ سعـوا  للبني أقمعه    ما جد البعاد م وأطول شوقاه  
  فعندهم ـ وأبيك ـ أمجعـه    لئن تباعد جثماين فلم  أرهـم  
يبلغهم شوقه الشديد فهو قد ترك قلبه وروحه وسبب حياته عند أهله ، وهو يسأل   

عنهم وعن عهودهم معه ، وكأنه على الرغم من بعاد جسده عنهم اليـزال قلبـه امللـيء    
  .ألشواق لديهم با

وجند ابن حزم يتذكر أطفاله الذين تركهم خلفه ، فتثري الذكرى يف نفسه الشـجون    
  ) :3(على البعاد عنهم وطول السهر بعدهم ، يقول 

  توحي إىل القلب أسرارا تقطّشعه    ذكرى لفراخه يف كل ناحية  
  نضـوا نبا بلذيذ النوم مضجعـه    كم قد حتمل من أعباء  نأْيهِم  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 159. ديوان . ابن زيدون  – 1
  . 386. تاريخ األدب األندلسي ، عصر سيادة قرطبة . ، عباس ، إحسان  71. ديوان . ابن حزم  – 2
  . 69. ديوان . ابن حزم  – 3
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على إن انقطاع الشاعر عن أبنائه يشعره بعظم املصيبة الواقعة عليهم والنتائج الترتبة   

  .هذا البعد، فهو يعي أمهية دور األب ومكانته بني أبنائه وعلى راس اسرته 
ومثلما لقي ابن حزم يف سجنه هم فراق األبناء ، فإن مصيبة املعتمد قد فاقد سـابقه    

ألنه مل يفجع بفراق أبنائه وحسب بل فجع يف سجنه بنبأ مقتل ابنيه الراضي واملأمون فرثامها 
  ):1(، فقال بأشعار تدمي الفؤاد

  سأبكي وأبكي  ما تطاول من  عمري  يقولون صربا ، السبيل إىل الصرب  
  بصنويه يعذَر يف البكاء  مدى الدهـر  مدى الدهر فليبكي الغمام مصابه  
  يزيـد فهل بعد الكواكب من صـرب  الفتح مث شقيقه: هوى الكوكبان  
يت أملت به بعد خلعه عن عرشه ففقـدان ابنيه وهو يف السجن ، قد زاد يف املصيبة ال  

  . ، وأفقدته كل صرب 
وأما الوطن والديار فهي حاضر يف وجدان الشعراء يف سجنهم ، والـوطن صـورة     

زاهية مفعمة باحلرية واألمل ، على نفيض الواقع الذي يعيشونه ، فيشتد الشوق واحلنني إىل 
  . جدران السجن الضيق الوطن والديار ، وهو يف حقيقته شوق وحنني إىل احلرية خارج

  ) :2(وجند عبد امللك بن غصن التفارقه دياره يف سجنه ، يقول   
  ويكشف من قُرب احلبيب املتيم    وخلٍّ يسليين على بعد داره  
  وفكري مشغول بـه  وتوهمي    وداري موقوف عليه وخلّيت  
غيب عن ذهنه ، على فالعالقة القوية اليت تربطه باهله وأصدقائه تسليه يف حمنته ، والت  

الرغم من املسافة الفاصلة بينه وبينهم ، وهذا االحساس الذي يغمر الشاعر يف تطلعه وتلهفه 
  .إليهم خارج السجن ، يعكس تلهفهم إىل عامل احلرية 

وهذا عبيد اهللا بن املعتصم حين إىل املرية وماضيه فيها حيث الرفعة واملعايل وركوب   
  قابل ذلك مبا آل إليه أمره من مخول وكبول وأسر وذل،اخليل واحلرية والعزة، وي

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 162. ديوان . املعتمد بن عباد  – 1
  . 219. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 2

  
  



-162-  
  وحقه أن يكرم ، ويف ختام مقطوعته حين إىل املرية الكرمية عليه ، معلنا هلفه للوصول

  ):1(إليها ، فيقول 
  وبعد ركوب املذاكي كبول؟    أبعد السنا واملعايل حمول  
  أنا اليوم عبـد أسري  ذليـل    ومن بعد ما كنت حرا عزيزا  
  فحلَّ ا يب خطْب  جليـل    حللت رسـوال  بغرناطـة  
  وقد كان يكرم قبلي الرسول    وثُقِّفت إذ جئتها  مرسـال  
  وصول إليها سبيـلفمـا لل    فقـدت املرية أَكـرِم ا  
وهكذا ففي احلديث عن الذكريات عند الشعراء السجناء يدور حول املقارنة بـني    

املاضي واحلاضر ملا بينهما من تناقض ، وهم يتشوقون إىل املاضي احلر ليزيل عنـهم هـذه   
القيود وهذا العذاب ، كما جند احلنني إىل األهل واألحباب والوطن جزء اليتجزأ من صور 

  .املشرقة باحلرية ، ولذلك فالشوق إليهم كبري على بعد الديار  املاضي
  :واالستسالم  ل واليأسـاألم  
لقدكشف لنا الشعر الذي كتب يف أعماق السجون عن مواقف الشعراء السـجناء    

موقف األمل الذي ظل السجناء متشـبثني بـه ،   : املتباينة واملتمثلة يف مواقف متباينة منها 
ارهم واستعطافهم وعتام لنيل رضا وعفو رضي وعفو السجان عنـهم ـ   وعربوا به باعتذ

كما سبق ـ لكن هناك من أدركوا غايتهم ، فكانوا خيففون من مصام ، ويعزون أنفسـم   
باألمل الذي يتشبثون به بكل ما ميلكون من قوة، وهذا عبد امللك بن غصن الـذي ظـل   

العفو عن طريق بعث قصـص األنبيـاء   يستعطف املأمون بن ذي النون يف أشعاره ويرجو 
  ):2(السابقني يف حلية ذكية لطيفة ، يقول 

  طاملا كان سهمها ال يصيـب    إن رمتنا يد اخلطوب  بقوس   
  ثَّر الزمان  فمرجويب    أو يكن عإلنعاشنـا القريـب  ا  
  حني نادى بأنـه  مغلـوب    قد أجاب اإللـه دعوةَ نوح  

  ــــــــــــــــــ
  .  404. مطمح األنفس . ابن خاقان  – 1
  220ابن األبار  – 2
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  ب وقد شارف الردى أيوب      وشفى ذو اجلالل علّـة  أيـو
  وارتـد  مبصرا يعقوب،أس     وانقضى سجن يوسف وقد استيـ

فهذا التوظيف املناسب لقصص األنبياء السابقني أبرز لنا قسمات األمل والبشر تعلو 
  .وقد ختلص من الشاعر فيما بعد من سجنه وأصح حرا طليقا وجهه ، 

وعلى نقيض األمل الذي يتشبث به بعض السجناء ، فإن آخـرين غريهـم ملـوا    
االستعطاف وخضوا لليأس واالستسالم كإبن زيدون مع ابن جهور ، الذي انقلب من مدح 

  ) :1(إىل هجاء سجانة ابن جهور ، يقول
  ولكـن  املدائح  تعبق، جناين     أحرقتم جبفائكم!بين جهورٍ

  !تطيب لكم أنفاسه حني يحرق    إنما، تعدونين كالعنربِ الورد 
وأما املعتمد بن عباد فإنه مل يستعطف ابن تاشفني ـ كما تقدم ـ وإمنا استسـالمه    

عز البنود إىل ((كان غاية اليأس اليت وصلت إليها نفسه ، والذي دار الزمان عليه وبدله من 
  ) :3(، يقول ) 2(، فها هو خياطب الوزير الطبيب ابن زهر )) ثقل القيود 

  ؟أسري أن يطول  بـه البقـاُء    وكيف يهوى، دعا يل بالبقاء 
من  حياة وحا الشقاء    أليس املوت أر ؟يطول على الشقي  
  !فإنَّ هواي من حتفي اللقـاء    فمن يك من هواه لقاُء حبٍ

وصل إليها املعتمد بن عباد جعلته يرى احلياة يف السجن ال قيمة هلا فشدة اليأس اليت 
  . ، ولذلك يفضل املوت عليها ليتخلص من بؤسه وشقائه 

وجنده يف هذه األبيات يقنط وينقلب من موقف األمل والصرب الذي كان عليـه إىل  
  ) :4(موقف اليأس واالستسالم لقضاء اهللا وقدره ، فيقول 

  من نبلهن و الرامٍ سوى القدرِ    يام ياكبديماذا رمتك به األ
  ـــــــــــــــــــــ

  .  255.ديوان . ابن زيدون  – 1
هو أبومروان عبد امللك بن زهر ، نشأ بشرق األندلس ، ورحل إىل قرطبة وتعلم فيها ، ودرس الطب وأخذ وأخذه عن أبيه ، وكان  – 2

. ، صاعد األندلسـي   334. التكملة . انظر ترمجته ابت األبار . هـ  525رطبة سنة ، تويف بق.إىل مهارته يف الطب مقدما يف األدب 
  . 106. طبقات األمم 

  . 176.  ديوان . املعتمد بن عباد  – 3
  . 190 – 189. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 4
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  استغفـر  اهللا كم ِهللا من نظرِ    أَسر وعسر وال يسر أؤملـه
يتبني لنا أن الشعراء السجناء ، وقفوا يف سجنهم موقفني موقف األمل وموقف وذا   

اليأس ، وكان األمل يشيع يف قلوب بعضهم ، فيدعون اهللا ويتأملون فرجه ، وبعضم تشفع 
بالنيب الكرمي ، وأما الذين وقفوا موقف اليأس ، فكانوا من الذين عـانوا السـجن طـويال    

  .مستسلمني لقضاء اهللا وقدره
يتضـح ـ مما تقدم ـ من أمثلة ، أن شعر السجن نظمـه شـعراء يف غياهـب        

السجون ، يف شكل قصائد ومقطوعات شعرية ، تعرب عن مأسام سواء يف وصفهم للسجن 
والسجان أم يف استعطافهم واعتذارهم وعتام ، أم يف ما أثاره وضعهم وحمنتهم من حـنني  

طن وإىل عامل احلرية ، وتتجلـى يف كـل ذلـك    إىل املاضي وإىل األهـل واألحباب والو
عواطفهم الصادقة ، كما يتجلى صدقها أيضا يف وصف ما أصام من يأس يف اخلـالص أو 
يف تعبري بعضهـم عن حلظة الفرح عقب العفو عنه أو الفرار من السجن ، يف القرن اخلامس 

ة ويف عهد ملوك الطوائف اهلجري ، الذي يتسم بالصراع الداخلي على اخلالفة يف عهد الفتن
بغية التوسع على حساب غريهم ، ولو أدى ذلك باالستنجاد بالنصـارى الذين سـهلت  
عليهم مهمة استرداد هذه املمالك ، كما سيأيت احلديث يف رثائها ، وكانت معركة الزالقة 

 .بداية النهاية لعهد ملوك الطوائف 
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  الفصـــــل الثــاين
  نـر السجــــشعــ

  
يعد شعر السجن شديد الصلة بشعر اهلجاء السياسي ، فهو نتيجة لـه يف معظـم     

األحيان ، إذ كثريا ما يؤدي املوقف األول بصاحبه إىل السجن عقابا له ، وقـد يكـون   
  .الداعي للخوض فيها  ىالسجن ألسباب أخر

رتبط بالسياسة وأحـداثها ،  ال على شعر السجن املر يف هذا اـومع أننا سنقتص  
فإن دواعي السجن السياسي وظروفها ختتلف من سجني آلخر ، وسنتعرف على ذلـك  

دلسي ، نوص الشعرية اليت عربت عن عن هذا االجتاه يف الشعر األـا للنصـأثناء دراستن
  .يف القرن اخلامس اهلجري 

يف السجن ، فهم يف الغالب من الـذين  نا نصوص من شعرهم لالذين توافرت أما   
و حـىت  أ،  هميف نظـر هم اختذوا مواقف مل ترض احلكام ، أو اقترفوا ما استوجب سجن

 أبو عامر أمحــد  :، وهم أحيانا من كبار رجال السياسة انفسهم ، ومن أشهرهم قتلهم 
  ، ) 3(وابن غصن احلجاري  عبد امللك ،  )2(، وابن حزم  )1( شهيدعبد امللك بن بن ا

  ـــــــــــــــــــــــ
كان ابن شهيد ينعم بظالل والعامريني ، لكن الفتنة سلبته هذا العز وهذا الرفه ، فلحقته سعايات ووشايات ، واوقعه سوء حظه  – 1

السجني وأشار  مع احلموديني ، فسعي به إىل املعتلي حيي بن محود أثناء خالفته بقرطبة زمن الفتنة فنكبه وسجنه  ، ويف السجن وصف
، بال، شارل  203. إعتاب الكتاب . ابن األبار : انظر تفاصيل ذلك . إىل احلساد والواشني ، وحتدث عما يعانيه إىل أن أطلق سراحه 

  . 46. قضية السجن واحلرية يف الشعر األندلسي .، عبد العزيز ، أمحد  43.ابن شهيد األندلسي ،حياته وآثاره . 
لي بن حزم يف عصر الفتنة وزيرا لعبد الرمحن املستظهر باهللا ، مث هلشام املعتد باهللا ، وقد سجنه حيي بن علي بن كان ابو حممد ع - 2

  . 169: 1/1الذخرية . ، ابن بسام  14. ديوان . ابن حزم : انظر تفاصيل ذلك . محدون الامه بامليل إىل املويني قبل ذلك 
ملأمون بن ذي النون ، واعتقله مع مجاعة من النبالء بوبذة من أعمال طليطلة ، فكتب إليـه  هو أبو عبد امللك بن غصن ، نكبه ا – 3

دلت على مكانه من العلم واألدب واحلفظ ، وأودعها ألف بيت من شعره يف )) يف صفة السجن واملسجون واحلزن واحملزون ((رسالة
، .دة ، وبلغ املأمون أنه يقع فيه كثريا ، فنكبه شر نكبة وحبسـه  االستعطاف ، وسبب نقمة املامون عليه صحبته لرئيس بلده ابن عبي

وقد خلط الرواة بينه وبني عبد امللك بن حصنالذي نكبه املأمون بن ذي النون ، فيما يرى شوقي ضيف ، ورد . هـ  454وتويف سنة 
 30: 2. املغرب. ، ابن سعيد  332: 3/1. الذخرية. ابن بسام : أنظر نرمجته . عليه إحسان عباس مرجحا أنه عبد امللك بن غصن

  . 264،  263: 3. نفح الطيب . ، واملقري  220 – 218. ، ابن األبار إعتاب الكتاب  166: 2اخلريدة . العماد اإلصفهاين 
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  .واملعتمد بن عباد ، وغري هؤالء ، ) 2(، وابن عمار )1(وابن زيدون 

ام ، نالحظ تشاا يف املواقف حينا ، ذي عربوا به عن نكبلوبالنظر إىل شعرهم ا  
ومتايزا حينا آلخر ، ومع أم حاولوا االعتماد على الكلمة إلثارة الشـفقة ونيـل رضـا    
وعطف احلكام ، فقد أجيب بعضهم ، ومل جيب البعض اآلخر ، على أن هذا الشـعر مل  

ها مـن  يكتف مبجرد تسجيل النكبات ، بل تعدى ذلك إىل تناول عدة قضايا ميكن عـد 
  .العناصر الرئيسية يف شعر السجن 

عتذار ووصف الاووهكذا اختذ هؤالء الشعراء السجناء الشعر وسيلة لالستعطاف   
له من هواجس  اهلموم النفسية اليت تصور السجن وما ينتاب السجني من مشاعر ويعرض

  .سية واملرة اليت يفقد فيها السجني حريته يف هذه التجربة القا
  :وصف السجن  
شعراء القرن اخلامس اهلجري يف شعرهم السجون اليت سجنوا فيهـا   وصف لقد   

 ،حيافن به د السجن بالقرب الذي احلجاري يصور فهذا عبد امللك بن غصن  ، بصور خمتلفة 
  ):3(ويلتمس رمحة املأمون بن هود حىت يفارقه ، فينشر مرة أخرى ، يقول 

  ا يف احلياة فأُنشرأُفارق قرب    فديتك هل يل منك رمحى لعلين  
  احلجاري ، فهو حي يسكن قربا ، فكيف تكون حالته ؟ ةصور ويكرر ابن حزم  

  إنه ينظر بعني أسري قل رجاؤه وعز مطمعه ، فقد طال حمبسه يف هاويات السجن، وتفرق
  ــــــــــــــــــــــــــ

ه وقع فريسة املؤامرات اليت حيكت حوله ، وأوقعـت عليـه   يعد ابن زيدون من الشعراء املقدمني لدى ايب احلزم بن جهور ، فإن – 1
غشيانه جمالس والدة غشيان مريب ، قد خيفي خلفه مؤامرات سياسية مع أقارا وأن ((اامات مبحاولة القيام على دولة بين جهور ، 

انظر هذه . شبيلية عند املعتضد بن عباد ، وماكان من ابن جهور أن لفق له مة وسجنه ، وفر بعدئذ منه إىل إ)) لوعني خاألمويني امل
عبد العزيز ،  ، 175.يف األدب األندلسي . الركايب ، جودت  ، 40. حتقيق على عبد العظيم . ائله سديوانه ور. ابن زيدون : اخلبار 
  40. قضية السجن واحلرية يف الشعر األندلسي. أمحد 

وأنزل اسم امللك املعتمد  هسلنف سية ، فاستخلصها من بين طاهر ، مث استأثر اكان ابن عمار وزيرا للمعتمد باهللا وسريه إىل مر – 2
، 268: 2/1. الذخرية . ابن بسام : انظر تفاصيل ذلك . من منابرها ، ولكن سرعان ما وقع يف يد املعتمد وقتله بيده بعد سجنه ملدة 

شعره حتقيـق  . ، ابن عمار  129،  125. املعجب . ، املراكشي  161 -159. أعمال األعالم . ، ابن اخلطيب  422،  403
  . 14. ، وحتقيق مصطفى الغديري 152.صالح خالص 

  . 424: 3. نفح الطيب .املفري  – 3
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  ) :1(مشله ، يقول 

  يرنـو بعني أسري عز مطمعـه    أم كيف حالة حي ساكن جـدثا  
  كان جيمعه وانشت من مشله ما    قد طال يف هاويات السجن حمبسه  
مث جند عبد امللك احلجاري ، قد ضاق سنه وضاقت حليته حىت صار كعش احلية   

الصغرية ، وهو يتجنب ذكر خله يف سجنه إكراما له وخيجل حىت من طيف اخليال الذي 
  ) :2((يلم به مسلما ، فيقول 

  )3(أيمعن حفش  بليت كما حدثت  ضيق سجين وحلييتعلى أنين من   
  مـوأخجلُ من طيف  اخليال  املسلِّ  يه ذكرى خلِّي  كرامةب فأُجان  

  ليس له يف وطء األرض  حالته يف سجن أرضي ،يصف عبد امللك احلجاري  وجند
  حظ ، وليس له نصيب يف نشق اهلواء ، وإن سجنه يف ضيقه كأنه ظلف شاة واليسمع فيه 

  ) :4(دبيب لذي دبيب ، فيقول 
  ال وال يف نشق اهلواء نصيب    مالنا يف وطء البسيطة حظ  

  ليس فيه لذي  دبيب  دبيب    يف حملِّ كأنه ظلـف شاة
وهذا السجن الضيق يف األرض الشبيه بالقرب املتصف بالسكون والوحشـة ، قـد   
يكون أيضا يف السجن العايل املنقطع عن العامل ، الذي يزيد وحشة السجني وحشة فـوق  

جلن والنسور ، وهو مكان مـوحش اليعـرف فيـه    وحشة اليت هو فيها ، فكأنه مالذ اال
 م وأوكار النسور ، يقول ابن عماراه اإلنسان ، وهو قصر شيد بني النجوـان أخـاإلنس

  ) :5(يف وصف سجنه 
ردتـرقاة إىل النسـر    عال كأن اجلن  إذا مـه مجعلت  
  حىت استربت بصفحة البـدر    وحش نتاكرت  الوجوه به

  ــــــــــــــــــــــ
  . 70.ديوان . ابن حزم  – 1
  . 220.إعتاب الكتاب . ابن اآلبار  - 2
  ) .حفش(لسان العرب مادة . البيت الصغري . احلفش  – 3
  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 4
  . 71.شعره حتقيق مصطفى الغديري . ابن عمار  – - 5
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رٍ متهد بني ـقص  ن    خافقيترومن وكْمن فلك ) 1(نِسري  

  عطفيه من كبـر ومن كبـر    متحري سال الـوقار على
  فجيـادها من حتتـه جتـري    ملكت عنان الريح راحته

 ،خبمس مصائب يد ابتلقيصف السجن وصفا تفصيليا مؤثرا ، قشهيد فإنه  أما ابن
هي فراق أحبته وسجنه والشوق إىل خالنه والذل يف سجنه ، وسجان جبـار عتيـد ،   

من يبلغ إخوانه أنه مقيم بدار الطغاة طريد ، وهذه الدار ، ينال سـاكنيها مـن   ويلتمس 
  صوتويسمع للجن يف أرجائها  الذى ما جيعلهم يقومون ويقعدون على مجر املوت ، 

كرجع الصدى ونشيد ، وإذا اهتز باب السجن تفطرت قلـوب السـجناء ، وتقطعـت    
  :) 2(أكبادهم خشية املوت ملا يناهلم من العذاب 

  وجبـار حفَّاظ علي  عتيـد    فراق وسجن واشتيـاق وذلـة
  مقيم بدار الظاملـني  طريـد    فمن مبلِّـغ الفتيان أَني بعدهـم
  بسيط كترجيع الصدى ونشيد    ويسمـع للجِنـان يف  جنباـا
مام  قُعود    وما اهتز باب السجن إال تفطرترِ  احلقلوب على مج  

شهيد يطارح احلمام ، ويتباكيان جاهدين ونار الشوق تتقد بيــن  وقد أخذ ابن 
الضلوع حىت بكت جدران السجن من طول  حزما وبكائهما ، وأجهش  بالبكاء باب 

  ) :3(السجن احلديدي ، يقول 
  وللشوق من دون الضلوع وقُود    ومـا زال يبكيين وأُبكـيه جاهـدا
  جهش باب جانبـاه حديـدوأ    إىل أن بكى اجلدرانُ من دون شجوها

ـ   ه ومثل ذلك جنده املعتمد بىن عباد يف سجنه بأغمات ، حيث يقول عنـد حديث
  ): 4(لسرب قطا مررن بسجنه 

  وال ذاق فيها البعد من أهلـها أهـلّ    هنيئا هلا أن مل يفرق مجيعـها
  ـــــــــــــــــــــ

  . 6هامش  71. انظر شعر ابن عمار حتقيق حممد لغديري . رة كوكبان معروفان على التشبيه بالنسور الطائ: النسران – 1
  . 100.الديوان . ابن شهيد  - - 2
  .  101. ابن شهيد ز املصدر نفسه  – 3
  . 187. ديوان . املعتمد بن عباد  – 4
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  إذا اهتز باب السجن أو صلصل القفل    وأن مل تبت مثلي تطري  قلوا

قيودهم احلديدية جند بعض الشعراء ، قد صوروا ومع السجن واجلدران واألبواب 
وكبوهلم بصفة خاصة ، فهذا عبد امللك احلجاري يصف الكبل الثقيل يف ساقه حني يـرن  

  ) :1(كأنه خطيب للمصائب ، يقول 
  رنَّ يف الساقي للخطوب خطيب    وكأن الكبل الثقيل إذا ما  
د لدى شـكواه وإن هـذا   و إىل قيده ما يلقاه من أمل فيئن له القيكوابن حزم يش  

  ) :2(الكبل ليعوقه عن الراحة والنوم ، فكيف يهجع وهو مكبل ، يقول 
  فبـاألنيـن لـدى شكـواه يرجعـه    يشكو إىل القيد ما يلقاه من أمل

  هـقل كيف يهجع من يف الكَبل مهجع    هقـتؤر والرزايا ال عاـهاج يا
  ا أنه يعوقه عن قضاء وطره من أهلـه ويصـور املعتمد بن عباد مكثه يف قيده مبين

  ):3(ومداواة علة جوارحه ، فإنه رهني القيد احلديدي املبهم والسبيل إىل جناته ، يقول 
  وارحـيداوي علةُ يف اجل وكُر    نازح قضى وطرا من أهله كلُّ  
  سواي فإين رهن بهم  أدهمسبيـلَ    م ـارح جنايت آخـذباملب  
  ل ـنه تبدل من عز ظأر ماضيه وكيف ذكيف أسره فراح يت تمداملع وقد آمل القيد  

  البنود ، بذل احلديد وثقل القيود ، وكان حديده رحما نافذا وسيفا رقيقا مصقول احلديد ،
  ) :4(فتحول كالمها إىل قيد حديدي يعض بساقيه عض األسود ، فيقول 

   زمن ع لتقْل القُيـ    البنود  ظل تبدودبذُلّ احلديد وث  
  وعضبا رقيقا صقيلَ احلديد    وكان حديدي سنانا ذليقا  
  يعض برجلي عض األسود    ماهدفقد صار ذاك وذا أََ  
ويصور املعتمد أيضا قيوده احلديدية اليت التفت حوله والتوت عليـه يف شـكلها     

  وذلـك  عابني اليت تتلوى ، ويف قوا وبطشها ، وهذه القيود مل حين فكها ،ثوخلقتها بال
  ـــــــــــــــــــــ

  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 1
  . 70. ديوان . ابن حزم  – 2
  . 170.ديوان . املعتمد بن عباد  – 3
  . 170. ديوان . املعتمد بن عباد  – 4
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  ملا رأى من أفرج عنهم من السجناء من أهل أغمات الذين رافقوه يف سجنه مدة ، يقول

  :) 1(خماطبا 
  ـدبع  هاكُّفَ  مل حين  علي قيود    ختلصتم من سجن أغْمات والتوت  
  تلوى وأما األيد والبطش فاألسد    ـدفأساوي من الدهم أما خلْقُها   
وإن قيود املعتمد احلديدية لتنشده بصوا املفزع نشيدا ثقيال ، فتبكي عينه لذلك   

  ) :2(النشيد احلزين ، فيقول 
  إذا أنتـما أبصرمتاين  يف األسـر    و عدمتا الخترمتا العود يف الثرىفل  
  ثقيال فتبكي العني باجلس والنقْـر    يعيـد على سمـعي نشيــده  
والشاعـر السجني يستخـدم هنا مصطلحات الغناء كالنشيد والثقيل واجلـس    

الثعبان الذي يساورها والنقر ، ونراه يصف الكبل بأنه يتعطف ويتلوى على ساقيه تعطف 
عضا بأنياب كأنياب األسد ، وحيذر قيده ، فلو كان صانعوه يشعرون أنه سيفعل ذلـك  
باملعتمد النقطعت أكفهم ومعاصمهم مهابة له ، وهو الذي كان الرجال بعطائه يف جنة 

  ): 3(ومن سيفه يف جهنم ، يقول 
  ضيغم  ا  بأنيابيساورها عض    اقي تعطف  أَرقـمتعطّف يف س  
  تضرم منها كل ُّ كف ومعصم    إليك فلو كانت قيودك  أُشعرت  
  ومـن سيفه يف جنة وجهنـم    مهابة من كان الرجـال  بسبيه  
املعتمد صورة القيد كالثعبان الذي يتمدد حبذاه متعطفا متلونا اليرمحه وهو  رويكر  

  ): 4(دائه ، فيقول سري ، وكان رحمه من قبل يف الوغى كالثعبان الذي ينهش رؤوس أعألا
  فغدا عليك القيد كالثعبان    قد كان كالثعبان رحمك يف الوغى  
ـُّدد     متعطِّفـا الرمحـة للعاين    متمـددا  حبـذَاك كل   مت
  حـرك ويرى الطفل أباه يف السالسل ، تتنه الصغريبوعندما يدخل على املعتمد ا  

  ــــــــــــــــــ
  .  185.در السابق املص. املعتمد بن عباد  – 1
  .  163. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 2
  .  182. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 3
  .  183. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 4
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  ): 1(فيقول مشاعر األب حنو أبنائه الذين يرون معاناته ،

  ماـأبيت أن تشفق أو ترح    قيدي أما تعلمين  مسلـما ؟  
  عاـاألضل ـَه ال تهشمأكلت    دمي شراب لك ، واللحم قد  
  ماـوقد هش فينثـين القلب      فيك  أبـو هاشميبصـرين  
ـُّه     مل خيشى أن يأتيك مسترحما    ارحم  طُفبال  طائشـا لُب
  جرعتهن السـم والعلقمـا    ه مثلـهـيات لـوارحم أخ  
  عليـه للبكاء العـمى خفنا    منهن من يفهـم شيئا فقـد  
  يفتـح إالَّ لرضـاع  فَمـا    والغري  ال يفهـم شيئا فمـا  

فاملعتمد خياطب القيد يف رقة يطلب منه ، ملاذا اليشفق عليه أو يرمحه ؟ أما يعلـم  
أنه مسلم ؟ فقد شرب دمه وأكل حلمه ، ويناشده بأال يهشم عظامه ، وإن ابنه أبا هاشم 

قلبه كسريا مهشما فيناشد القيد أن يرمحه ، فهو طفل صـغري   حني أبصره يف قيده ارتد
طائش اللب ، مل خيش أن يأتيه مسترمحا ، ولريحم أخياته فهن قد مثله جتـرعن السـم   
والعلقما ، ومنهن يفهم شيئا فهي تبكي بكاء مرا حىت إن املعتمد الشاعر السجني ليخاف 

  .اليفتح فمه إال للرضاع  عليها العمى ، والباقي اليفهم شيئا لصغر سنه فهو
لقد صورالشعراء السجن بأنه مكان موحش ضيق يؤذي النفس وجيعل للحياة لونا 
قامتا يناقض لون احلرية ، أما مكانه فتحت األرض أو يف األماكن العالية رغبـة يف قطـع   
السجني عن العامل ، وهم مقيدون بأنواع من القيود امللتوية كالثعابني ، وأبواب السجون 

مث وجود كائنات حية تزيد يف رهبـة   احلديدية إذا اهتزت انفطرت النفس خمافة املوت ،
ري الزمة من لوازمه ،وحيدثنا املعتمد عن غربـان السـجن   ـالسجن وقسوته وكأا تص

  .، وميكن لنا أن نتخيل ما ميكن أن يكون هناك أيضا من هذه املخلوقات املخيفة وأقاربه 
 نعبت فسمع بعدها خرب قدوم بعض نسائه عليه فأسره ويدعو لغربان أغمات اليت

  ) :2(ذلك ، ولكنه يدعو على عقارا اليت ما زالت ختيفه وترهبه ، فيقول 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .  181. املصدر السابق . املعتمد بن عباد  – 1
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دغربان أغمات التع بة منمن الليايل وأفنانا من الشجـر    طي  

نبتعجبـين  بالفأل  كما نعرات به عن أطْيب  اخلـرب    يخبم  
  شج وعقْرا وال نوعا من الضرر    ويا عقارا ال تعـدمي أبـدا

  سهـرعيين إىل ال خمافةً أسلمت     مذ  حللت اكما مْألتن قليب
ابن زيدون يعرب عنه ،  اطول مدة سجنهم ، فهذوقد وصف لنا الشعراء السجناء 

  ) :1(مصورا نفسه بالسيف يف قرابه ، فقال 
  الصارم الذَّكرِوقد ي    إن طال يف الِسجن إيداعي فال عجب حد اجلفن دع  
  ) :2(وعرب كذلك عن نفاد صربه لطول سجنه ، فقال   
  منه بعد املضاء والتصميم    وبقاء احلسام يف اجلفن يثين  
  ام ناهيك من عذاب أليم    أفصرب مئني مخسا من األيـ  
وصور سوء حاله يف السجن الذي تطاول أمده بالروضة اليت طاوهلـا القحـط ،     

  ) :3(فصوح زهرها ، فقال 
  اء طاولَها القحطُ من    وطال سوء احلال نفسي فأذكرتنالغ الروضة  
  ُ شد وال قمـط أسريا وإن مل يبد    ن من األيام خمس قطعتـهامئو  
ه الذي بلغ مدى اليوصف حىت إن الـردى  تويصور عبد امللك بن غصن سوء حال  

ليتلظى أليسر من حالته ، كما تبكي اخلطوب يف سجنه األرضي ـ كمـا تقـدم ـ ،     
ويرسم صورة طريفة لرنني كبله الثقيل يف ساقه ، ويشبهه يف رنينه باخلطيب ، ولكن أي 

، وإن يد اخلطوب قد رمته بقوس ، وكم طاشت فلـم   خطيب ؟ إنه خطيب للمصائب
  ) :4(تصبه قبل ذلك ، يقول 

  وبـاخلطوتبكي   يتلظى الردى    حنن يف حالـة ليسر منها  
  رنّ يف الساق للخطوب خطيـب    وكأن الكبل الثقيل إذا ما  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 147.  ديوان . ابن زيدون  – 1
  . 123. ه املصدر نفس. ابن زيدون  – 2
  .  86.املصدر نفسه . ابن زيدون  – 3
  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 4
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  طاملا  كان سهمـها  ال يصيـب    إن رمتنا يد اخلطوب بقوس

ويصـور عبد امللك بن غصن حاله كذلك باجلنني يف بطن الثرى ، والثرى حامل   
  ):1(لده ، أي إخراجه من سجنه ، يقول به ، وإن شفاعة ابن هود اليت يرجوها لتيسر مو

  فيسر على رقىب الشفاعة مولدي    وها أنا يف بطن الثرى وهو حاملٌ  
علـى   ى، الختفصبحت ظاهرة للعيان حاله يف سجنه ، واليت أ زيدونويصور ابن   

أحد من الناس ، فمن يسأل عن حاله ، فشاهدها حمض العيان الذي يغين عن اخلرب ، فقد 
ق املشب عارضه ، وملا يزل شابا مل خيلع برد الشباب ، فسـنه دون الـثالثني ،   اعتلى بر

قريب عهد بالصبا ، وهو يف معية الشباب ، فغصن شبابه مل يزل غضا فينانا مل يهتصـر  
بعد ، وقد أصابته لوعة قدحت نار األسى يف صدره ، وشيبت رأسه إذ طار الشرر إليها 

افه منهلها غمرا فغمرته وجرعته من غصصها أقـداحا  فاشتعلت شيبا ، وللرزايا ، فقد ش
كبارا ، وقد دمهته أحلوادث دون ارتقاب ونالته فحطمته ، وهو يف غفالت الدهر آمـن  

  ) :2(قرير، فيقول 
  ربحمض العيان الذي يغين  عن اخلـ  من يسأل الناس عن حايل فشاهدها  
ـْرةٌ وأرى     ب اعتلى يف عارضِ الشعربرق املشي  مل تطوي برد شبايب  كَب
  با  كَثَبالص  إذ عهد  ـروللشبيبـة غصـ  قبلَ الثالثنيهتصن غـري م  
  نار األسى ومشييب طائـر  الشـرر  ها إا لوعةٌ يف الصـدر قادحـةٌ  
  غَمرا ، فما أشرب املكروه بالغمـر  لقد شافَهت منهلَهـا !يا لَلرزايا   
  احوادثُ استعرضت رتذـين على غَـرر  ين ما نغَـرارةً ثُـم  نالت  
  ):4(بؤس ، فيقول رىب على كل يبأنه ) 3(ويصف ابن عمار بؤسه يف شقورة   
  بق ىسؤأرىب على كل بوسى    عندي  ورةـش  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 363: 3. نفح الطيب . املقري  – 1

  .  147.ديوان . ابن زيدون  – 2
  . 349الروض املعطار . احلميدي : انظر . ينة شقورة من أعمال جيان باألندلس مد – 3
  . 122. شعره . ابن عمار  – 4
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  فَظَلْت أطلُب موسى    فيها) 1(فقدت هارون   
فاض يف تصوير حاله يف سجنه ، وما أصابه من فقر وهم أقد فاملعتمد بن عباد  أما  

يصف حاله حيث اتصل به زعانفة الشعر وملحفـو  فوكمد وقيود مقارنا ذلك مباضيه ، 
ربوا فيمـا  غأهل الكدية يف طنجة أثناء رحلته إىل أغمات ، فسألوه العطاء ، فريى أم إ

، وإنـه أحـق منـهم     ذهبوا إليه إذ سألوه عسريا وهو األسري الفقري الذي الميلك شيئا
 عليه أقطار نفسه ، حلاكاهم ولوال حياؤه وعزته اليت ورثها عن أسرته واليت متأل ،بالسؤال

يف الطلب فسأل الناس مثلهم ، وهو الذي كان جيزل العطاء إن سئل الندى ، ويركـب  
فور مساع نداء الصريخ للحرب ، ويبدو يف هذه األبيات حتسر املعتمد على ماضيه الذي 

  ) :2(فجره يف نفسه سؤال الشعراء ، يقول 

  د مذهبـن اإلغراب أبعذهبوا م      ربِـواملغ  شعراء طنجة كلهم  
  فاعجـبِ  ق منهمـبسؤاهلم ألح    هـوإن  العسري من األسري  سألوا  
  م يف املطلـبـطَي احلَشا حلاكه    اُء وعـزةٌ لَخميـةٌـوال احليـل  
  اركَب يركَب: نادى الصريخ ببابه    قد كان إذا سئل الندى جيزل وإن  
يف رده على رجل يعرف بابن الزجناري سأله أن  ويصور املعتمد بن عباد ذله وفقره  

اليت ب بدال من الشعر ، ولكن النوائب هيزوده من شعره فيقرر أن لو يستطيع لزوده بالذ
صبحت يده صفرا خالية مما جتود به ، وذلك من أعجـب  أصابته منعته من ذلك ، فقد أ

ر أزال عنه عزتـه  قالعجب الذي قدر عليه وهو يف شهر رجب ، فقد آل أمره إىل ذل وف
ن الليايل فنعماها قريبة من بلواها ، إذ سرعان ما تتقلـب البلـوى إىل   وغناه ، وذلك شأ

شجاعا يسلب أرواح اجلبابرة يف املعارك ، وحييـي   كان ميثل ذلك بنفسه ، فقد ،نعمى 
العـرب ،  العجـم و قتلى الفقر بتلبية مطالبهم ، وكان ذا ملك حترسه جنود شجعان من 

  ) :3(عنه شيئا ، يقول  يغن اهللا نزع ملكه منه ، مل ينفعه دفاعه عن ملكه ومل وحني شاء
  فعلت ، لكن عداين طارق النوبِ    د بالذهبيولو أستطيع على التز  

  ـــــــــــــــــــــ
  . 28: ه سورة ط ﴾واجعل يل وزيرا من أهلي هارون أخي  ﴿: يعين ارون أخا يؤازره، متضمنا اآلية الكرمية  – 1
  . 154. ديوان . املعتمد بن عباد  – 2
  . 191 – 190. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 3
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  بـتزويدك الشعر ال يغين عن السغ  لَ الشعر جيتاب  الفالةَ  بهيا سائ  
  زاد بـعوال ش  يواألدبـغ  من الريح الر  ا ذو اللُّبـرثدا له مؤ  
  دور يف رجبما أعجب احلادث املق  فرا يدي مما جتود بهأصبحت ص  
  ذُلٌّ وفقـر  ةًـأزاال عز  عمى الليايل من    ىنوغلوى نكثب على   الب  
  بطْشي ، وحييا قتيلُ الفقْـر يف طليب  قد كان  يستلب  اجلَبار  مهجته  
  ه  يف ظل  واهبـهسرحي واملُلْك  م  أو شجمن الع من العربغُلْب  م  
  مل يجد شيئا قراع السمـر والقُضب    فحني شاء الذي أتاه ينـزعـه  
  نباء  من الكتـبالسيف أصـدق أ  يطوى  هلا  حسدافهاكها قطعةً   
ومعظم شعر املعتمد بن عباد يف أسره يسري على هذا النحو من احلنني إىل املاضـي    

حيث يعاين الضيم والفقر والذل ، وقد كان شعره يف  واملقارنة بينه وبني حاضره املؤمل ،
لصدق التجربة واملعانـاة   ا، مما يعطف القلوب حنوه ، نظرغاية الرقة والصدق العاطفي 

  ).1(فضل عن شاعريته الرقيقة اليت زادا احملنة رقة وصدقا 
ذا سلم النـاس  عظم مهه وكمده ، فريى أنه إ )2( ويصور عز الدولة بن صمادح  

نه قد مجعها حىت إنه مل يبق منهما لغريه ما حياذره ، فـال يقصـدان   اهلم والكمد ، فإمن 
  ) :3(أحدا يف اخللق غريه ، يقول 

  ومن كمد ممن ه لَم الناسا    إن يسوالكمـد اهلَم تفإنين قـد مجع  
  فليس يقصد دوين يف الورى أحدا    منه لغريي مـا يحـاذره مل أُبق  
أن الشاعر السجني ، يكون له حاسدون وشامتون ، يفرحون لسجنه وما والشك   

يلحقه من أذى ، وقد صور الشعراء هؤالء احلساد والشامتني ، وجتلـدوا أمـامهم درءا   
  لشماتتهم ، ومن هؤالء الشعراء ابن زيدون ، كان قد أكثر من احلديث عن الوشني بـه

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 187،  155.بيل املثال إضافة ملا تقدم ، ديوانه انظر على س – 1
هو أبو مروان عبيد اهللا عز الدلة بن املعتصم بن صمادح ، كان أبوه قد أرسله يف آخر دولته رسوال إىل يوسف بن تاشفني ليهنئه  – 2

مطمح . ابن خاقان : أنظر ترمجته . ده باالستالء على غرناطة ، فاعتقله ،ومكث هناك إىل أن خلصه أبوه وبقي باملرية إىل ان انقرض أم
نفـح  . ، املقري  202 – 201:  2. املغرب . ، ابن سعيد  92 – 88: 2احللة السرياء . ، ابن األبار  404،  403. األنفس 
  .1. هامش  68. البحث  هذا، 45ـ  39: 5. وفيات األعيان . ، ابن خاكان  42 – 40: 7. الطيب 

  . 202: 2. املغرب . ابن سعيد  – 3
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ما بالك أيها : وشاة ، فيقول له داحضا أكاذيب ال ، وخياطب هذا األخريعند ابن جهور 

الواضحة البطالن فتقصر يف شد أزري ، وتلتمس األعـذار   ري تصغي ألكاذيب الوشاةألما
  ) :1(يف التخلي عين ، يقول 

  ؟ ر يف خذيلشر تعذِّر يف نصري وتعذ  أأن زعم الواشون ما ليس مزعما  
يب حفص بن برد يصف أخـالق رجـال الـبالط    ويرسل ابن زيدون لصديقه أ  

مري الذي يعدي مـن  العهد حيث ابتعدوا عنه وكأنه الساونكثهم ب واحلاشية وغدرهم
ضراسـها  أهامت بلحمه فأخذت تنهشه ب صورهم بالذئاب اليتييقترب منه باحلمى ، و

ه ، ولكنه سؤال الذئب الذي حيـاول افتراسـه   سناا ، وإم ليسألون عن حالأومتزقه ب
  :) 2(فيتسلل ليجد فرصة اللتهامه وافتراسه يف الظالم ، يقول 

  وخاسوا  دلوا عن  العه    ما تـرى يف معشر حـا  
  منـه املسـاس يتـقى    ورأوين  سـامــريـا  
  فانتهـاش وانتهــاس    بلحمي أَذْؤب حامـت   
  اعتساس وللذئـبِ   يل    لُّهـم يسأل عن حـاك  
  ئه وحقدهم عليه وكراهيتهم له ، عاتبا على ابن اور ابن زيدون موقف أعدـويص  

جهور أنه أصم مسعه عن عتابه ، وأصغى إىل وشايات أعدائه الذين ميزقون مسعته كلمـا  
  ه ،ـدا عليـقلوم حق  نه بلغ الغاية وهم مقصرون فامتألتألوجدوا إىل ذلك سبيال ، 

واله هؤالء احلاسدون جانـب  أخبث احليات ، وقد أية الرقطاء ، وهي من فصارت كاحل
   باخليانة وليس هلا  ، فقد نعتوه  البغض ، وال عجب فإن حيام قائمة على احلقد واحلسد

أهال ، وليس من شأن أمثالـه أن يرموا ذا اخللق الذميم ، ويعلل فراره بأنه كان مضطرا 
نا موسى فر مـن  دمره ، فقد ومهوا ، ألن سأ مثبتا الشك يف إىل ذلك ، فإن جعلوا فراره

  ) :3(مصر خوفا من فتك األقباط ، يقول 
  هلم يف أدميي كلما استمكنوا عـطُّ    عدا مسعه عين وأصغى إىل عدا  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .  159. ديوان . ابن زيدون  – 1
  .  81. املصدر نفسه . ابن زيدون  – 2
  .  84. املصدر نفسه . ابن زيدون  – 3
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  ا  رقْـطُـأَساوِده  ضغانمكامن أ    دى إذ قصروا فقلومبلغت امل  
  طُـالنفاسةُ  والغم  دهرهم إال  وما    يولونين عرض الكراهة والقلى  
  اهلـا قـطُّـأمثايل  بأمث  يمن  ومل    وقد ومسوين باليت لست أهلَها  
  ه القبطـب  موسى حني هم فقد فر    الفرار إرابة: الوا ق فررت فإن  
وقد يصور السجني خصومه إىل سجانه ويدعوه إىل ترك أقوال الوشاة احلاسـدين    

الذين يزيدون يف سوء مصريه ، فابن عمار يستعطف املعتمد بن عباد يف قصيدته احلائية ، 
  ) :1(ويقول معرضا بالوشاة 

  حـيرش   ذي فيهـفكلُّ إناء بال    قوهلُـمرأي الوشاة ووالتلتفت   
  )2( موشح  برأي بين عبد العزيز    يك يف أمري حديث وقد أتىسيأت  
  وأجـرح  فك آسوإذا تبت ال أن    وما ذاك إال ما علمـت فإنـين  
  ههـمختيلتللـه  در رحوا    ـم ال دأشاروا جتاهي بالشمات وصر  
  ويصفـح  وقد يعفو فالن: فقلت    الن بذنبـهسيجـزيه ف: وقالوا  
  ولكن حلمـا للمؤيـد يرجـح    أال إن بطشا  للمؤيـد يرمتـي  
  سـوى أن ذنيب ثابت متصحـح    وماذا عسى الواشون أن يتزيدوا  
  صفاة يزِلُّ الذنب عنها  فَيسفَـح    نعم يل ذنب غـري  أن حللمـه  
، )) آخر ما أرسل إليه من استعطاف:((، ويقال فالشاعر هنا خاضع يف استعطافه   

ين يزيدون النار اشتعاال ، وهو حياول بكل ما استطاع ، ذوهو يوضح مواقف خصومه ال
  .أن يقنعهم بأن مساعيهم ستبوء باخلسران مقابل رجائه وأمله حبلم املعتمد وصفحه عنه 

صوم يأخذ شـكل  وأحيانا جند هؤالء السجناء يف وصفهم للوشاة من احلساد واخل  
حتذير وتلويح هلم بأن املصري الذي القوه سوف يالقونه هم أيضا ، وأن لأليام يدا طـوىل  

  ) :3(ق حتذيره للشامتني يف شكل حكمة تنال اجلميع ، فهذا ابن غصن احلجاري يسو
  ــــــــــــــــــــــ
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  على ظمأ وأسقاين  زعاقَه    أزاح الدهر حلـو املاء عين  
  بساورحن فـذاق املعتدي مما أذقـه    تما استحال السعد  
  ومت اؤه فارقُـب حماقـه    إذا صار اهلـالل إىل كَمال  
  على أثر البشاشة  والطالقه    وإنَّ عبوس هذا الدهر  يأيت  
اصابه ، ويؤكـد خلصـومه أن    الذي ري مبصريه وبقلب الزمانإذ يعترف احلجا  

  .دائما السعد ينقلب حنسا وأن حال البشاشة البد له من اية عابسة 
، وحذروهم مما السجن ذا نرى الشعراء يف السجن وصفوا الشامتني م خارج   

  .يفرحوا ألم سيالقون نفس املصري  مسيلحقهم ، فل
  : تذار عالوااالستعطاف   
مل اخلـالص مـن   أوع ألنه كان ميثل لديهم ـء هذا املوضطرق الشعراء السجنا  

شـعارهم تـدور حـول    أ، فكانت جل  احلرية من جديد املالسجن ، واالنطالق إىل ع
  .عتذار والتماس شفاعة الشافعني ممن ميتون بصلة إىل احلكام الاالستعطاف والعتاب وا

وع للحـاكم  مسحة من التذلل واخلضحيانا تغلفها أار االستعطاف ـشعأوكانت   
و قد خيتلط هذا االسـتعطاف  ألتكون أبلغ تأثريا يف سبيل غايته ،  مع االعتراف بالذنب ،

خذه يف سبيل احلاكم فيعفو ويصفح ، وقد يتجه الشاعر باستعطاف عـن  أباملدح ليأخذ م
  .طريق شفيع يشفع له ، ويتوسل له للوصول إىل ما يتمىن 

السجن حول االستعطاف والعتاب ، م يف ـراء الذين دارت أشعارهـومن الشع  
الذي يستعطف املأمون بـن ذي   جر ، عبد امللك بن غصن احلجارييف القرن اخلامس اهل

السجن والسـجان واحلـزن   (( ، وذلك يف رسالته يف صفة مع مجاعة من النبهاء النون 
اه امللح ظمآن وسق، حياول فيها أن يرفق قلبه ، فقد أزاح الدهر حلو املاء وهو )) واحملزون 

واما ، وإن رجاءه يف الظفر برضى املأمون ، فهو جاج الذي اليروي عطشا وال يبدل أاأل
إن ظفر برضاه حالله مذاق املاء ، وساغ طعم احلياة ، ولعله يرمز باملاء إىل احلياة ، ومل ال 

  :)1(كل شيئ حي ؟ يقول  ء؟ أليس اهللا قد جعل من املا
  ـــــــــــــــــــــ
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  على ظمأ وأسقاين  زعاقـه    أزاح الدهر حلو ماء عني  
  رضا املأمون يحلي يل مذاقَه    وباملَرجو  أن أظْفَر به  مـن  
ف حاله وعالقته مبن قبض عليهم معه ، حماوال التنصل منهم ومن عالقته ـمث يص  

منهم إال يف العري واليف النفري ، وليس لـه ناقـة    واوة ، وما هم ، فما مجعه م إال شق
  ): 1(والمجل يف أمرهم ، يقول احلجاري 

  هـسباق  اَملّ فزم يف ساقي    اٌءـم شقـاس لفَّين ـون  
  وال بقطيع ذاك الذَّود ناقه    ومل يك يل بذاك العري  عير  
  :) 2(عاتبا ومقرا بذنبه وجند احلجاري يف مقطوعة أخرى يقول مستعطفا وم  
  ينكر ولكن دوام السخط والعتبِ     وليس عقاب املذنِبـني مبنكـرٍ  
  ومثلي يف إِحلاحه الدهـر  يعـذر    لٌومن عجبٍ قولُ العـداة  مثقِّ  
ن بن ذي النون ملا بلغه أنه يقع واملأم حقفهو يقـر بذنبه وباخلطأ الذي ارتكبه يف   

  .لب العفو حتت تأثري النفسي الشديد الواقع عليه يف هذه املاساة فيه ، لكنه يلح يف ط
أما أمحد ابن شهيد فكان مواليا لألمويني لكنه مل حيظ مع احلموديني بعالقة حسنة   

يصـور  يف قرطبة ـ كما تقدم ـ فسجن ، ووجه إىل املعتلي من سجنه قصيدة طويلة ،  
  ) :3(ليه ، فيقول ععطافه واعتذاره ميدحه يف سياق استو ومأساته يف السجن فيها حاله
  زنه فيجيـدجيود ويشكو ح    دـقريب مبحتلِّ اهلوان بعي  
  عدو ألبناء الكرام  حسـود    نعى ضره عند اإلمام فيا له  
  ) :4(ويف آخرها يقول   
  هلا بارق حنوض الندى  ورعود    وراضت صعايب سطْـوةٌ علوِيـةٌ  
  أَقْربك دان أم نـوك بعيـد ؟    مـركيبتقول اليت من بيتها خف   
  إىل اـد آباٌء لـه وجـدود    هـب تمن سم  مريأ: فقلت هلا  

  ــــــــــــــــــــــ
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أما ابن حزم فإنه يستشفع عند اخلليفة مبن يدعوه احلاجب املرجتى السامي أرومته ،   

متمنيا على اهللا ، وقد حط الدهر مرتلته ، أن يلطف به ، فال شيء يعجزه ، وأن حينو على 
 مشله فيجمعه ذا احلاجب الذي أرسى قواعد اد يف بواكري شبابه ، حبيث التضعضـعه 
نوب الدنيا ومصائبها ، مادحا أياه بالشجاعة يف ساحات القتال حيث تشـتجر الرمـاح   

تفاع إىل أمسى غايات اد ، حيـث نـال   رالويتحكم السيف يف الرقاب ، كما ميدحه با
غاية ما كان يتمناه فخضعت الرقاب لعزه ، وصار موضعه يف مساء اد ، فهو يرتاح لبذل 

احلاجات فغص ناديه بالوفود اآلمال ، وهو نعم الشفيع ملـن   املعروف وإجابة سؤال ذوي
ضاقت مذاهبه وأمسى من يشفع لدى اخلليفة ، مث يغريه بفعل اخلري ، فكل زارع خري عند 
مضطهد ، سوف حيصد ما كان يزرعه ، داعيا له أن يعيش عزيزا حمتكما على األيام مادام 

  ) :1(حيا ، يقول 
  حط مين مكانا كان يرفعـهو    وائلهغَ قد غالت  والدهر  أقولُ  
  نا يوما فتجمعهلمتحنو على ش    عجزهمن ال شيء ي سي لطائفع  
  ينبتمب د مذ حت  متائمـهـلَّا    حبيث ال نتضعضعه ب الدنيا و  
  طـر  اخلَشتجِحبيث يي فديف ص    و  بأس ذاالسيف  فطمويضعهري  
  طلعهد مبالسع  إىل هالل الذي     هى  السامي أرومتباحلاجب املرجتَ  
  زمعهـي  ما قد كان فنال غايةَ    مسـا إىل غايـة يف اد سامـية  
  لل السامني خـاضعةًقُ فأصبحت    ـد عزه و مساُءلا  وضـعهم  
  وارتاح للعسأهلارف و احلاجات ي    مالآلد و ابالوفْ فغص   صنعهم  
  هـُعشفِّلدى اخلليفة أمسى من ي    ملن ضاقت  مذاهـبه م الشفيععنِ  
  هـد ما كان يزرعفسوف حيص    ـهدضطَخري عند م و كل زارعِ  
  فعـش عزيزا على األيام مماحتك    ما هز با غُذيل الصعهزعزصنا ي  
  ستشفاع ، الوابن زيدون فإنه قد ضرب بسهم وافر يف االستعطاف واالعتذار وا  

  ـــــــــــــــــــــــــ
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  ) :1(مرارة االعتقال ، يقوليصف فيها ففي قصيدته اليت 

  رِيوالس  اآلثــار   زينةُ-حياته    إن فنيت-ووه االدهر حي  يا جةَ  
  يل يف اعتمادك ل سابقــةٌيأمبالت    جرة يف اهلوى أَوهمن  ىلواهلرج  
  ؟رفظَّجهة  الوِ  طليب عنيب م وحاص    ممي؟هت مهومي من عال ضففيم غَ  

  ر؟صواخلَ  تباكذوبة من عالع إىل    نسيل أَ ب تالع هل من سبيل  فماُء
نذرت به الوفاَء -أنسى كرك الش    إن أسفرت لعنها  يهأوج  شرالب  
ال تله فلم أسـألْ عينفاعتِسك  م    رد با بعد إيفاٍءالص ربـعلى الك  

و استوفر احلظ من نةصح وصاغي    لْكالمهاالعق مل يرـعوهب ومل ي  
  من البشر  ذرمنها سوى أينع ال    فكـان العلق  سيئةً لتهبين جهِ

  فريف اخلَ  احلسن  و اء، هااَء    إن السـيادة باإلغضـاء  البسةٌ
  رذُبول  من العمبقْ   بولدون القَ    ـهاتن أعثـىنال ت لك الشفـاعةُ

  جذالنَ بالوطنِ املألُوف و الوطَر    لك الشفاعةُ ال تـثىن أَعنتهــا
  اآلفات والغيـرظال حراما على     هاأيكت النعمة اخلضراء لبس منأو 

نعيم إن هي  انصرمت ، دنيا جنة    يف اجلنات  لدباخلُ نعمت  و النره  
مبوضوع القصـيدة  ستهل ابن زيدون قصيدته يف مدح ابن جهور بالغزل املرتبط ا

ارتباطا عضويا ، حيث يتعرض للذكريات اجلميلة اليت أعقبها أمل الفـراق ، مث يصــور   
حاله يف السجن ، ويرد على الشامتني به ، مث ينتقل إىل مدح ابن جهور ، ويصور حرمانه 

وتلك كربى العرب ، حيث كان ني سعد به مجيع الناس من األمري وشقاءه يف ظله ، على ح
حيسب نفسه يف أوج العال يف ظل األمري ، فإذا به يصبح ملتصقا بالتراب ، مث يفتخر ابـن  

باالستعطاف ، فاألمري جة الدهر يف حياته ، وإذا مات فهو يف مزج املدح زيدون بأدبه ، 
ـ ، فقه زينة اآلثار والسري ، ويناشده أن حيقق آماله في رة د هاجر قلبه إليه وتعلق به ، وهج

  فما للهموم تغض من مهم ابن زيدون . القلوب أحق وأوىل بالرعاية من هجرة األجسام 
  ـــــــــــــــــــــــــ
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 السؤال ون ويلح يفدضة تنحرف به عن الظفر ؟ ويتساءل ابن زييالعالية ؟ وما آلماله العر

عن سبيل ، أي سبيل إىل تذوق رضا ابن جهور العذب السائغ ، بعد أن تكـدر الصـفو   
مث ينذر هللا أن يقوم بشكر األمري والثناء عليه إن جاءه البشري بصفحه عنه وإقباله . بالعتاب 

فإنه  ،منبها أياه إىل عدم التشاغل عنه عليه ، نذرا واجب الوفاء ، وحياول أن يعطفه عليه 
شراف على الكرب ، ويغريه بأن يبادر بالصـفح  لب مستحيال مثل رد الشباب بعد اإليطال

واملغفرة ليستكثر من نصحه له وميله إليه ، فالنصح اخلاص والود املتني كالمها كالشـيء  
الثمني اليوهب وال يعار ، ويعتذر إليه مفترضا أنه أخطأ ، فإن عذره يف جهالته أنه مـن  

عفو عنه ، فإن السيادة تزدان باإلغضاء والصفح والغفران ، كما يـزدان  البشر ، ويغريه بال
احلسن باحلياء ، واألمري له الشفاعة املطلقة اليت اليقف يف سبيلها أي عذر من األعـذار ،  
فليشفع له ، فإن شفاعته ستجلب له األمان ، فيكون مثل من يأتيه اخلصـب والنمـاء يف   

ه يف وطنه وقضاء حوائجه فيه ، ويدعو ابـن زيـدون   وطنه دون اغتراب ، فيسعد بإقامت
لألمري يف ختام قصيدته بأن يتمتع بظالل النعيم ، آمنا من لفحات احلر ولذعات الـربد ،  

  .باخللد يف اجلنات والنهر  عنها متمنيا له النعيم يف الدنيا حىت إذا رحل
بل يضـع   ونالحظ على استعطاف ابن زيدون واعتذاره ، أنه ال خيضع وال يذل  

يان بل يف كثري منه ، يفتخر ألحنفسه على قدم املساواة مع ابن جهور ، بل إنه يف بعض ا
، وهذا مال نراه يف استعطاف ه اليت يفتقدها حاسدوه ــه ومؤهالتـبنفسه ورأيه وأدب

ابن عمار حينما عرضه صاحب شقورة للبيع ، يف مدة اعتقاله ، كتب إىل صاحب املرية ، 
  ): 1(يقول 

تفديــك نفسـي مـن         فـسي حتــن إلىفــداءن
  شراء

  مسترخــصا  يل بالغــالء    فاسبق  بنـفسك  وعدهــم 
  رك من فنـــاء أو بقــاء    مث أمــض يفّ على اختيــا
  غــدا يوم  اللقــاء: قالوا       و اللــه مـــا أدري إذا
  إن كان  خـويف أو حيــائي      ما أقتــل  احلالــني لـي

  ـــــــــــــــــــــــ
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يستحثه على شرائه ليخدمه  وعطف صاحب املرية يف هذه األبيات فابن عمار يست  

ـ ما بقي من حياته ، مقسما أنه لن جيور نقده من يشتريه  ، ـه بغايل الثمن ويضمه خلدمت
  .ملثل يف الربفقته ضاربا ابل سيكون راحبا يف ص

ويستعطف ابن عمار يف سجنه بإشبيلية املعتمد بن عباد يف قصـيدة كتبـها إىل     
  ) :1(فيقول ،الرشيد بن املعتمد يطلب شفاعته لدى أبيه 

  قصر الرشيد  بالسالم  قاصدا    بريدي  ظاهر قل لربق الغمام   
  كالفريـد يف صحنه  وتناثر     كفـؤادي جـوه   فتقلب يف  
  ضجيت يف سالسلي  وقيودي    الصل الرعد حتكيوانتحب ص  
  إين رسول بعض العبيد: قلت    فإذ ما اجتالك  أو قال  مـاذا  
  فاجتىن طاعةَ احملب  البعيـد    بعض من أبعدته عنـك الليايل  
أن يظاهر بريده يف إبالغ السـالم إىل قصـر   برق الغنام  خياطب هاـفي مطلعف

عمار ، وأن يتناثر يف صحنه كالفريد ، وأن ينتحب يف الرشيد ، فيتقلب  جوه كفؤاد ابن 
، حىت إذا ما لفت نظر الرشـيد   صالصل الرعد حماكيا ضجة ابن عمار وسالسله وقيوده

ل عنه ، قال إنه رسول عبده أو بعض عبيده ، الذي أبعدته عنه الليايل فطاعته طاعـة  فسأ
رتلته لدى والده ، وخيتم قصـيدته  ووالده املعتمد مشيدا مب احملب البعيد ، مث ميدح الرشيد

  ) :2(مسائال نفسه ، بقوله 
  وجهك األغر السعيـد  مع سنا    اهـرض فعالم السرى بصبح 

  بالرشيـد منك  عنده   مل ألُـذ    إذا ما ع ـوإىل أين يف الشفي
  عتيد  ناءتغائب الشخص ذي اع    مطـلٍّ  انـبفىت نازح املك

  بعيـد  مـن  أنـا استغيثـه و    مشفق يستجيب يل من قريب
  جنلت شديت وذاب حديديـه ا    أطلَّت علي رمحة عينيــ لو

  جه الرشيد األغر ء وفعـالم يسرى ويتخبط ليصل إىل صبح رضاه مع وجود ضو  
  ـــــــــــــــــــ
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السعيد ، وليس له من شفيع إذا مل يلذ عند املعتمد بالرشيد ، ذلك الفىت البعيـد املكـان   

يب القريب بعطفه ، الغائب احلاضر بعنايته الشديدة وإشفاقه على ابن عمار ، حيث يستج
ولو أطلت على ابن عمار رمحة عينيـه ، النكشـفت    له من قريب ويسثغيثه من بعيد ،

  . ه وختلص مما هو فيه من شدة مصيبته وذابت قيود
وجند ابن عمار قد نظم قصيدة يف سجنه يإشبيلية ، جعل من نفسه فيهـا عبـدا     

للمعتمد بن عباد ، متعجبا من شرائه له مرة أخرى وافتدائه باملال متشككا يف ذلك األمر 
  ) :1(مستريبا منه حني يقول يف مطلع هذه القصيدة 

  د : يقول قوميقْ    دقـ إن املُؤدييت على نـأحالَ يف فهد  
  !؟من عنده ترى ملعىن يريب    ثانيـةً  ياقوم ماذا الشراء  
  مساحه  للغـالء يف عبـده    أوحشين ، السماح عادته  
عتذار إليه ، متلمسـا  الاستعطاف املعتمد واوميضي ابن عمار على هذا النحو من   

، وأن يغضي عن جرمـه ،  مفتوح إىل رمحة اهللا  منه أن يقيله مبا بينهما من رضى له باب
ة فيه وقوهلم عنه ، ألم اويعفي على أثاره بنفحة رمحة متحوه ، وأال يلتفت إىل رأي الوش

   ) .2(كما تقدم ممتلئون حقدا عليه ينضح على ألسنتهم ، 
أدراج الريـاح ،  سـتعطاف  ا االعتذار واخلضوع والتذلل واالوقد ذهب كل هذ  

ـ  كرته مبا كان من هجاء ابن عمارهلاذعتمد بن عباد يرق له لوال أن زوجه حيث كاد امل
  .كما تقدم ـ وأوغرت صدره عليه ، فقتله بيده وندم فيما بعد على فعلته 

وشاء القدر أن جيري على املعتمد ما جرى على شاعره من أسر و ذل ، و لكـن    
معتزا بنفسه ، و مل ينس يوما أنه  املعتمد مل يستعطف أحدا ، و مل يعتذر ألحد ، فقد كان

كان ملكا ، و لكن ذلك مل مينعه من االعتذار لشاعره ابن محديس حني مضـى لزيارتـه   
فصرفه بعض خدمه ، فلما علم املعتمد عز عليه ذلك و عنف خدمه ، و كتـب  بأغمات 

  :)3(مطلعها ، إليه فيها إليه بالغداة قصيدة يعتذر 
  ـــــــــــــــــــــت
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    فال و اهللا ما ذاك عن أمري ، حجبت

  !فاصغ فدتك النفس مسعا إىل عذري
ذا جند موضوع االستعطاف و االعتذار كان من أهم مـا قالـه الشـعراء    ـهك

م يف كثري من األحيان أمل اخلالص و استعادة احلريـة  ـكان ميثل هله ـاء ، ألنـالسجن
للسجان و بني معتز بنفسه ، و وجدنا يف استعطافهم هذا تفاوتا بني متذلل  دـن جديـم

، و يف كل ذلك ميزجون بني املدح و االسـتعطاف أو بـني االعتـذار    دون ذلك و من 
له مرتلته عند السجان جيعله يعفو  و منهم من يتوسل يف استعطافه بشفيعطاف ـواالستع

  .عن املذنب و يسامح املسيء
  :احلديث عن الذكريات 

يرى السجني أمله و بارقة الضوء يف أيامه املاضية هذا السجن املظلم  اباتـغي يف  
فنراه يسكن إىل تلك الذكريات يقـبس منـها    اجلميلة ، أيام احلرية و الذكريات احللوة ،

ني ـو قوة تعينه على حتمل ما وصل إليه يف مأساته فالشاعر السج جذوة تنري له حاضره ،
ه إىل ذكرياته يقارن بني ماض مجيل سعيد و حاضر قاتل تعس و يف خضم كـل  ئيف جلو

ذلك يفتقد وطنه و أهله و أحبته ، و لذلك نراه يبثهم أشواقه و حنينه املتـأجج ، ألـم   
عليه و يتمىن عودته، ففي هذه الدراسة  أيضا جزء ال يتجزأ من ذلك املاضي الذي يتحسر

ة بني املاضي و احلاضر ، و احلنني إىل األهل ـذا املوضوع املقارنـل احلديث يف هـنفض
  .و األحبة
أما املقارنة بني املاضي و احلاضر فإن شعراء السجون يتحدثون عـن حاضـرهم     

فتتداعى صوره أمـامهم   التعس املؤمل و مصريهم غري احملمود ، جندهم يلتفتون إىل املاضي
  .زاهية مشرقة ، صور اللعب و اللهو و صور الراحة و السرور

فاملعتمد بن عباد يف سجنه يتحسر بأمل جديد على ماضيه العزيز الذي سلبه الزمان 
إياه ، و أودعه حياة ذليلة يف سجنه بأغمات ، فنجد أشعاره مجيعا قـد غلفهـا األسـى    

و قد احتلت الذكريات حيزا . ال عزة و أنفة أمام سجانه نكسار ، لكن ذلك مل يزده إالاو
  ان ـالبأس به من أشعارة يف السجن ألن حياته السابقة احلافلة املليئة قد توارت خلف قضب
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سجنه ، فلم يبق معه منها غري ذكرى مجيلة تعاوده بني حني و حـني ، تـثري يف نفسـه    

ـ  ن و األحزان ، ففي جواب له على قصيدةـالشج ـ ـمن ابنه الرشي ف فيهـا  ـد يص
  :)1(حاضره و يقارنه مباضيه السعيد قائال 

  و حبيب النفوس و األرواح   كنت حلف الندى و رب السماح   
  و لقبض األرواح يوم الكفاح  إذ مييين للبذل يوم العطــــاء  
  مستباح احلمى مهيض اجلناح  و أنا اليوم رهن أسر و فقـــر  
  شغلتين األشجان عن أفراحي  بوساعاد بِشري  الذي عهدت  ع  

فماضيه يزخر حبياة مفعمة بالكرم و البذل و الشجاعة و الفروسية يوم الكفـاح ،  
حاضره فيتصف بالفقر و ذل األسر ، إذ عبس الزمان بوجهه بعد أن كان طلقا بشوشا  اأم

  .فقد كان املعتمد يف ماضيه امللك اآلمر الناهي و أصبح اآلن عبدا ذليال يف أسره
  :)2(و جنده يتذكر يف سجنه أيامه اهلانئة يف قصوره الفخمة اليت يبكيها يف حمنته

  ادـو آس  بكى على أثر غزالن    ـادر ابن عبـبكى املبارك يف إث
  ح الغايلـريا الرائـمبثل نوء الث    هاـبكت ثرياه ال غُمت كواكب
  دو التاج ، كل ذله با و النهر ،    و قبته بكى الوحيد ، بكى الزاهر

فأبياته تلك اليت تقطر دموعا و لوعة يتضح فيها احلزن و الذل و اإلنكسار الـذي  
حلق كل شيء يتعلق باملعتمد و يرتبط به ، فبكت قصوره على فارسها املقدام و رثت لـه  

  .يف حمنته
فأهلـه و أبنائـه    ، و أة امللك ليست وحدها ما يتعلق به املعتمد باهللاورـو قص

  .ا سيأيت أكثر لصوقا به ، كم
فهو جزء من معـامل    والوطنوالديار  األهل واألحبة وأما احلديث عن احلنني إىل

املاضي اجلميل ، وقد كانت املرأة أما أو زوجة أو حبيبة حاضرة يف أشـعار السـجناء ،   
  واحلديث إليها يف أشعارهم كان يبعث يف نفوسهم الراحة واألمل فهذا ابن زيدون حياول 

  ــــــــــــــ
  .157.ديوان .املعتمد بن عباد – 1
  .  161.املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 2



-160-  
اا به ، ممثال حالتها حبالة أم موسى عليه السالم إذ رمت بطفلها ـمصعن أمه أن خيفف 

، وأنه البد هلذه احملنة من اية م احلاكمني ،ـرها بابنها إىل اهللا أحكـويوكل أم ،يف اليم 
  ) :1(ا من سجنه فيخاطبه
  أمل تـرك األيام جنـما  هـوى  قبلي ؟    أمقتولةَ األجفان مالك وماهلا ؟  
  أقلِّي بـرةأول ح حا على مضض الثَّكْل    كاء لسـتطوت باألسى كَش  
  إىل اليم  يف التابوت ، فاعتبـري  واسلي    إذ رمت به ويف أم موسى عربةٌ  
  لم غيب ، وحـناوهللا فينا عبكَم  عدل    سورالدهر ـ من حبه ـ عند ج  
له وأصحابه ألنه انتزع انتزاعا ، وألقـي  ألهوالشوق شديد جدا يف نفس السجني   

  ) :2( وزوجته ه يف حياة الوحدة املوحشة ، وجند هذا يف قول ابن حزم يتشوق ألهلهـب
  اقْر السالم على من مل أودعه     يا راحال عند حي عنده رمقي  
  ده مبـكان  ال أُضيعـهعهـف    ي أيحفظهوسله باهللا عن عهد  
  أم كيف بعد بعادي عنه أربعه    رهبصيعين وعن أُنسي  وكيف   
  عهظفمذ سعـوا  للبني أ إليهم    شوقاه ما جد البعاد م طولَاو  
  فعندهم ـ وأبيك ـ أمجعـه    لئن تباعد جثماين فلم  أرهـم  
 وروحه وسبب حياته عند أهلـه ، وهـو   ديد فهو قد ترك قلبهيبلغهم شوقه الش  

يسأل عنهم وعن عهودهم معه ، وكأنه على الرغم من بعاد جسده عنهم اليـزال قلبـه   
  .املليء باألشواق لديهم 

وجند ابن حزم يتذكر أطفاله الذين تركهم خلفه ، فتثري الذكرى يف نفسه الشجون   
  ) :3(، يقول على البعاد عنهم وطول السهر بعدهم 

  عهتوحي إىل القلب أسرارا تقطِّ    ذكرى لفراخه يف كل ناحية  
  أْيهِكم قد حتمنِ    مل من أعباء  نضـوا نهبا بلذيذ النوم مضجع  

  ــــــــــــــــــــــــ
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ترتبـة  النتائج املإن انقطاع الشاعر عن أبنائه يشعره بعظم املصيبة الواقعة عليهم و  

  .سرته أس أ، فهو يعي أمهية دور األب ومكانته بني أبنائه وعلى ر على هذا البعد
املعتمد قد فاقد سابقه ومثلما لقي ابن حزم يف سجنه هم فراق األبناء ، فإن مصيبة   

ألنه مل يفجع بفراق أبنائه وحسب بل فجع يف سجنه بنبأ مقتل ابنيه الراضـي واملـأمون   
  ):1( ، فقال بأشعار تدمي الفؤاد فرثامها

  عمري سأبكي وأبكي  ما تطاول من    الصربيقولون صربا ، السبيل إىل  
  كاء  مدى الدهـرر يف الببصنويه يعذَ  مدى الدهر فليبكي الغمام مصابه  
  يزيـد فهل بعد الكواكب من صـرب  الفتح مث شقيقه: هوى الكوكبان  
ففقـدان ابنيه وهو يف السجن ، قد زاد يف املصيبة اليت أملت به بعد خلعـه عـن     

  . عرشه ، وأفقدته كل صرب 
، والوطن صـورة  حاضر يف وجدان الشعراء يف سجنهم  يفه والديار وأما الوطن  

يض الواقع الذي يعيشونه ، فيشتد الشوق واحلـنني  قباحلرية واألمل ، على نزاهية مفعمة 
، وهو يف حقيقته شوق وحنني إىل احلرية خـارج جـدران السـجن    والديار إىل الوطن 

   .الضيق
  :) 2(التفارقه دياره يف سجنه ، يقول وجند عبد امللك بن غصن   
  ب املتيمويكشف من قُرب احلبي    وخلٍّ يسليين على بعد داره  
  وفكري مشغول بـه  وتوهمي    وداري موقوف عليه وخلّيت  
هله وأصدقائه تسليه يف حمنته ، والتغيب عن ذهنـه ،  أفالعالقة القوية اليت تربطه ب  

حساس الذي يغمر الشاعر يف تطلعه إلعلى الرغم من املسافة الفاصلة بينه وبينهم ، وهذا ا
  .هفهم إىل عامل احلرية وتلهفه إليهم خارج السجن ، يعكس تل

وهذا عبيد اهللا بن املعتصم حين إىل املرية وماضيه فيها حيـث الرفعـة واملعـايل      
  وركوب اخليل واحلرية والعزة، ويقابل ذلك مبا آل إليه أمره من مخول وكبول وأسر وذل،

  ــــــــــــــــــــــــ
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  وحقه أن يكرم ، ويف ختام مقطوعته حين إىل املرية الكرمية عليه ، معلنا هلفه للوصول

  ):1(إليها ، فيقول 
  مولأبنا واملعايل حوبعد ركوب املذاكي كبول؟    عد الس  
  أنا اليوم عبـد أسري  ذليـل    ومن بعد ما كنت حرا عزيزا  
  فحلَّ ا يب خطْب  جليـل    اطـةحللت رسـوال  بغرن  
  وقد كان يكرم قبلي الرسول    وثُقِّفت إذ جئتها  مرسـال  
  لـا للوصول إليها سبيـفم    رِم اـدت املرية أَكـفق  
يدور حول املقارنة بني وهكذا ففي احلديث عن الذكريات عند الشعراء السجناء   

يتشوقون إىل املاضي احلر ليزيل عنهم هـذه  املاضي واحلاضر ملا بينهما من تناقض ، وهم 
القيود وهذا العذاب ، كما جند احلنني إىل األهل واألحباب والوطن جزء اليتجزأ من صور 

عد الدياراملاضي املشرقة باحلرية ، ولذلك فالشوق إليهم كبري على ب .  
  :واالستسالم  ل واليأسـاألم  
ن عن مواقف الشعراء السجناء لقدكشف لنا الشعر الذي كتب يف أعماق السجو  

موقف األمل الذي ظل السجناء متشبثني بـه ،  : املتباينة واملتمثلة يف مواقف متباينة منها 
وعربوا به باعتذارهم واستعطافهم وعتام لنيل رضا وعفو رضي وعفو السجان عنهم ـ  

ن ، فكانوا خيففون من مصـام ، ويعـزو   مغايته واكما سبق ـ لكن هناك من أدرك  
، وهذا عبد امللك بـن غصـن    الذي يتشبثون به بكل ما ميلكون من قوةم باألمل هأنفس

الذي ظل يستعطف املأمون بن ذي النون يف أشعاره ويرجو العفو عن طريق بعث قصص 
  ):2(األنبياء السابقني يف حلية ذكية لطيفة ، يقول 

  طاملا    اخلطوب  بقوس  إن رمتنا يد كان سهمها ال يصيـب  
  ثَّأو يكن عيب    ر الزمان  فمرجوإلنعاشنـا القريـب  ا  
  حني نادى بأنـه  مغلـوب    وحن قد أجاب اإللـه دعوةَ  

  ــــــــــــــــــ
  .  404. مطمح األنفس . ابن خاقان  – 1
  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 2
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أيـو  ةـلّوشفى ذو اجلالل ع      وقد شارف الردى  بأيوب  

  بصرا يعقوبم  وارتـد،أس     وانقضى سجن يوسف وقد استيـ
ف املناسب لقصص األنبياء أبرز لنا قسمات األمل والبشر تعلـو  ـذا التوظيـفه

  .وجهه ، وقد ختلص من الشاعر فيما بعد من سجنه وأصح حرا طليقا 
وعلى نقيض األمل الذي يتشبث به بعض السجناء ، فإن آخرين غريهـم ملـوا   

مع ابن جهور ، الذي انقلب مـن  بن زيدون اوا لليأس واالستسالم كعضالستعطاف وخا
  ) :1(مدح إىل هجاء سجانة ابن جهور ، يقول

  تعبق  املدائح  نـولك،  ناينج    كمأحرقتم جبفائ!بين جهورٍ
ندوتعنربِين كالع ما ، ردالوهتطيب لكم أنفاس    إن حرقحني ي!  

إنه مل يستعطف ابن تاشفني ـ كما تقدم ـ وإمنا استسالمه   وأما املعتمد بن عباد ف
عز البنـود  ((الذي دار الزمان عليه وبدله من وكان غاية اليأس اليت وصلت إليها نفسه ، 

  ) :3(، يقول ) 2(بن زهر االوزير الطبيب  فها هو خياطب،  ))إىل ثقل القيود 
  ؟اُءـقبه الـب  أسري أن يطول    هوىوكيف ي ، دعا يل بالبقاء
أليس املوت أرمن وح  حياة    ا الشقاء يطول على الشقي؟  

  !في اللقـاءهواي من حت فإنَّ    حبٍ فمن يك من هواه لقاُء
قيمة  فشدة اليأس اليت وصل إليها املعتمد بن عباد جعلته يرى احلياة يف السجن ال

  . هلا ، ولذلك يفضل املوت عليها ليتخلص من بؤسه وشقائه 
الذي كان عليـه   يقنط وينقلب من موقف األمل والصرب تده يف هذه األبياـوجن

  ) :4(إىل موقف اليأس واالستسالم لقضاء اهللا وقدره ، فيقول 
به األيام ياكبدي ماذا رمتك    سوى القدرِ بلهن و الرامٍمن ن  

  ـــــــــــــــــــــ
  .  255.ديوان . ابن زيدون  – 1
لك بن زهر ، نشأ بشرق األندلس ، ورحل إىل قرطبة وتعلم فيها ، ودرس الطب وأخذ وأخذه عن أبيـه ،  هو أبومروان عبد امل – 2

، صـاعد   334. التكملة . انظر ترمجته ابت األبار . هـ  525، تويف بقرطبة سنة .وكان إىل مهارته يف الطب مقدما يف األدب 
  . 106. طبقات األمم . األندلسي 

  . 176.  ديوان . املعتمد بن عباد  – 3
  . 190 – 189. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 4
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  من نظرِ اهللا كم ِهللا  ستغفـرا    لـهمسر أؤ يسر والر وعسأَ
وذا يتبني لنا أن الشعراء السجناء ، وقفوا يف سجنهم موقفني موقـف األمـل     

اهللا ويتـأملون فرجـه ،   قلوب بعضهم ، فيدعون وكان األمل يشيع يف وموقف اليأس ، 
وبعضم تشفع بالنيب الكرمي ، وأما الذين وقفوا موقف اليأس ، فكانوا من الـذين عـانوا   

  .السجن طويال مستسلمني لقضاء اهللا وقدره
يتضـح ـ مما تقدم ـ من أمثلة ، أن شعر السجن نظمه شـعراء يف غياهـب       

م سـواء يف وصـفهم   السجون ، يف شكل قصائد ومقطوعات شعرية ، تعرب عن مأسا
، أم يف ما أثاره وضعهم وحمنتـهم  واعتذارهم وعتام للسجن والسجان أم يف استعطافهم 

، وتتجلى يف كل ل واألحباب والوطن وإىل عامل احلرية ـحنني إىل املاضي وإىل األهمن 
من يأس ما أصام  وصفدقها أيضا يف ـة ، كما يتجلى صـواطفهم الصادقـذلك ع
العفو عنـه أو الفـرار مـن    م عن حلظة الفرح عقب ـو يف تعبري بعضهالص أـيف اخل
الذي يتسم بالصراع الداخلي على اخلالفة يف عهـد   ، ، يف القرن اخلامس اهلجريالسجن

ولـو أدى ذلـك    ، الفتنة ويف عهد ملوك الطوائف بغية التوسع على حسـاب غريهـم  
، كما سـيأيت  املمالك  هذهاسترداد ارى الذين سهلت عليهم مهمة ـباالستنجاد بالنص

 .احلديث يف رثائها ، وكانت معركة الزالقة بداية النهاية لعهد ملوك الطوائف 
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  ثـل الثالـالفص

  شعــر احلـرب
ألندلس غزوات عديدة ومستمرة التكاد تنقطع يف عهـد اخلالفـة   لقد شهدت ا  

األموية ، ويف ظل الدولة العامرية ، سواء تلك اليت جتهز يف قرطبة ، وتنطلق للجهـاد يف  
ختوضـها   تلك الـيت  وأطراف البالد وثغورها ، اعتمادا على االستنفار والتعبئة العامة ، أ

  .الك النصرانية ماجليوش املرابطة يف الثغور باسم اجلهاد يف قيامها بالرد على غارات امل
ونظرا التصال هذه الغزوات حبياة املسلمني اتصاال مباشرا ، باعتبارها صراعا مـع    

قوات أجنبية دد وجودهم ومقدسام ، وتستنفرهم على الدوام ، ولكون اجليوش احملاربة 
ذات أكباد املسلمني فإن قلوم ومشاعرهم كانت تتعلق بتلك الغزوات وتواكبـها  متثل فل

باهتمام كبري ، فال غرو أن تنطق الشعراء وتثريهم ، ألم ميثلون اجلانب الرمسي من خالل 
لكوم ميثلون املسـلمني  وضعيتهم يف القصر ، ودورهم يف اإلشادة مبآثر الدولة من جهة 

فضال عن كوم شهود عيان حضر معظمهم كثريا مـن   ، ة أخرىمن جه املعرب ولساا
رهم وشـاركوا يف صـنع تـاريخ    تلك املعارك أو وشارك فيها ، فعربوا عن ذلك يف شع

  . بالدهم
احلث علـى  : ومن أهم املظاهر اليت جتلت فيها مواكبة الشعر للحروب اخلارجية   

واإلشادة باجليش اإلسالمي ،  ااجلهاد ، وبث احلماس يف النفوس ، ووصف املعارك وأدوا
كل ذلك حيرصـون   ، والشعراء يفوالثناء على احلكام وما حققوه من فتوح وانتصارات 

  .يف أشعارهم ربني والرفع من معنويام اعلى إثارة محاس احمل
وبالوقوف على حال املسلمني يف عهد الفتنة فإننا جندهم يستعينون ؤالء النصارى   

من أجل البقاء على كرسي اخلالفة ، والنصارى عملـوا علـى   ) 1(بعضهم البعض ضد 
تأجيج نار الفتنة بني املتنازعني مبد يد املساعدة ملن يطلبها منهم مقابـل التنـازل علـى    

  ) .2(احلصون 
  ـــــــــــــــــــ

  . 33، 29. انظر هذا البحث  -1
 .  33. انظر هذا البحث  –2
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ى مع بعض األطراف املتنازعة يف الفتنـة العظمـى   و الشك أن مشاركة النصار  

  .عن حقائق أذهلتهم ـ و قد احتكوا باألندلسيني احتكاكا مباشرا  ـكشف هلم النقاب 
م إثر غزواته املوفقة نصور بن أيب عامر يف قلوع الذي قذفـه املـوف واهللـخلفا  

سي هـو جـيش   م جعلتهم يعتقدون أن اجليش األندلهـرن على أراضيـة ربع قـطيل
 ، فلما شاركوا يف معارك هذه الفتنة تبني هلم أم وامهون وأن األندلسـيني ،  )1(اليقهر 

  .) 2(اعة والدين جقل والشعضحوا عدميي الأ ، وقد أعوزم القيادة
مني ضد لن فترة الفتنة العظمى مل تكن هناك غزوات للمسأيتضح ـ مما تقدم ـ     

كانـت  فنفسهم ، أداخلية والفنت احمللية بني املسلمني بسبب كثرة األحداث ال ،النصارى 
هلم الفرصة ملعرفة حال املسلمني عن قرب ، وملا تفتت الوحدة األندلسـية ، ومتخضـت   

ارى أن زمن املنصور بقوته الضارية صر هؤالء النـ، شع )3(الفتنة عن دويالت متناحرة 
فة يضـع سلمني إال دويـالت  ى وانقضى ، ومل يعد من يواجههم يف حرم مع املقد ولَّ

حساب جريانه حىت ولو أدى ذلك ىل شؤون مملكته على إانصرف كل مليك  ، متصارعةو
ن ما يهمنـا  كلالستعانة بالنصارى أو دفع اجلزية هلم مقابل مهادنتهم ـ كما تقدم ـ ول  

 حدث خارجي هام كان له أثره الكبري يف احلياة السياسية واألدبيـة ، هو ذه الفترة ـيف ه
  .الزالقة  معركةال وهو أ

  : الزالقة معركـة  
قبل اخلوض يف وصف معركة الزالقة جيدر بنا احلديث عن أسباا ، فبعد سـقوط    

، سفية جتاه ملوك الطوائف باألندلسطليطلة يف يد الفونسو السادس ، ازدادت سياسته التع
فهم حربيا على املـدى  والغاية منها استرتاف مواردهم املالية على املدى القريب ، وإضعا

فضعف قوة ملوك الطوائف احلربية يفرض عليهم االستجابة ملطالـب الفونسـو   . البعيد 
  آثـارباهضة ، فتكون هلا دون شك السادس ، ويضطرون إىل إرهاق رعاياهم بضرائب 

  ــــــــــــــــــــ
الشعر األندلسي . ، فورار أحممد  لفتح إىل سقوط اخلالفةشعر احلرب يف األندلس من ا. بن سالمة ، الربعي : انظر تفاصيل ذلك  – 1

  . 207 – 168.يف ظل الدولة العامرية 
  . 89. البيان املغرب . ابن عذارى  – 2
  . 67. انظر هذا البحث  – 3
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سلبية يف قلة األرزاق ونضوب املوارد، مما حيول دون االستعداد للحرب واستنفار اجليوش 

  .من نفقات وجتهيزات 
ويبدو أن ملوك الطوائف ، أو بعضهم على األقل ، مل يفكروا يف إجياد خمرج ممـا    

، بل بالعكس عمدوا إىل لسان بعض شعرائهم املعربين عـن  حيدث هلم من قبل النصارى 
  ) :2(، يقول ) 1(تربير موقفهم الشائن الدال على خنوعهم ، فهذا حسان بن املصيصي 

  املُنفسـات لتكرمـا  امرتهني ك    ريةًـومل تطو دون املسلمني ذخ  
ـَارا لتطلـق مسلمـا    ـاـحييلوا يف فك األسارى وإمن     تعاقد  كُفّ
  فتكْنِز دينارا  وتركُـز لَهـذَمـا    و القنا وما كنت ممن شح باملال  
  وإن خالفوا أَرسلْت أبيض مخذَما    داـعسج  فترسلَه للصفْرِ أصفَر  
ومن الصعب أن خنفي على املعتمد قيامه ، أحيانا ، بدفع اإلتاوات يف سبيل إطالق   

سراح بعض األسرى ، لكن أغلب األموال اليت كان يدفعها للنصارى كانت مبثابة جزيـة  
  .يؤديها الضعيف للقوي 

نة فريى أن سياسة املعتمد يف دفع اجلزية هي سياسة حكيمـة غايتـها   اأما ابن اللب  
ولئن عربت الرعية عن استنكارها لسياسة ملكهم هذه ، فهي الشك .دين ونصرته محاية ال

  ) :3(خمطئة ، وامللك أدرى مبصاحلهم ببعد نظره وحصافة رأيه ، قال 
  تلقى النصارى مبا تلقى فتنخدع    يف نصرة الدين ال أُعدمت نصرته  
  ـها  نِقَـمـما يف طَينيلُهم نِعا    ت ـرـع سيستضفمن كان ينت  
  إذا تواىل عليها  الري والشبـع    وقَلَّما تسلم األجسام  من عرضٍ  
  ع شكلةالخيبطُ الناسوا عند مع    شفأنت أدرى مبا تايت وما تـد  
  ومل خيـف هذا التربير مبا فيه من متلق عن صاحب الذخرية ، فعلق على هذه   

  ـــــــــــــــــــــــــ
، أصبح من كبار الشعراء يف بالط املعتمد بن عباد ، وملا اسـتوىل  من شلب  املصيصيالوزير الكاتب أبو الوليد حسان بن  هو – 1

، ابـن سـعيد    433: 1*/2. الذخرية . ابن بسام : ترمجته انظر . املعتمد على قرطبة ، توىل أبو الوليد كتابة سر الفتح بن املعتمد 
  . 307: 4. نفح الطيب . ، املقري  588: 3،  191: 2. اخلريدة . اإلصفهاين  ، العماد 385: 1. املغرب 

  . 248: 2/1. املصدر نفسه . ابن بسام  – 2
  . 63. ديوان . ابن اللبانة الداين  – 3
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وهذا مدح غرور ، وشاهد زور ، وملَق معتف سـائل ، وخديعـة    : ((األبيات ، بقوله 

  .) 1( )) !طالب نائل ، وهيهات 
بكثرة ور بالغ يف نفوس الرعايا إذ سرعان ما صدموا بالواقع دومل يكن هلذا الشعر   

أن أطمـاع الفونسـو   ) 2(وعندئذ تيقن ملوك الطوائف مبعية بعض الفقهاء . الضرائب 
السادس يف أمواهلم وأراضيهم ال حد هلا وإذا مل يفكروا يف وضعهم احلرج إلجياد حل لـه  

  .يكون كمصري طليطلة فإن مصري ممالكهم س
ومن هنا جاءت فكرة االستنجاد بيوسف بن تاشفني  على اختالف يف الرأي بني   

، وجند الشعراء قد صمتوا عـن وصـف هـذا    ) 3(ملوك الطوائف بني رافض وراغب 
م ـ رغم حتمس األندلسيني  تقدكما م يلتزمون مبواقف ملوكهم الرمسية ـ  ألاالستنجاد 

وبدليل وصول بعض الوفود إىل يوسف بن تاشفني قبـل سـقوط    ملثل هذا االستنجاد ،
  .) 4(طليطلة طالبة النجدة 

وكان من املمكن أن جند بعض املقطوعات الشعرية ، بعد أن اتضح موقف ملوك   
  ) .5(الطوائف ، ووصلت بعثام الرمسية املشتركة إىل ابن تاشفني تستنهض مهمه 

ة لبعض الكتاب وإن كانت نثرا فهي علـى  د إال بعض الرسائل الرمسيـإننا الجن  
درجة كبرية من التصوير الرائع للحالة اليت أصبح عليها املسلمون يف األندلس ، يف الربـع  

  .األخري من القرن اخلامس اهلجري 
ني ـأن املسلم ىالذي رأ )6(ر ـابن طاهه الرسائل عن ذـدرت هـد صـوق  

نكد فاضح ، وتلـف  (( ني ـ، ب) 7)) (باجلزيرة على طرف ، ويف سبيل متام وتلف (( 
  .)8)) (فادح 

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 249: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 1
  . 306. دول الطوائف . عنان ، حممد عبداهللا  – 2
  . 85. الروض املعطار . احلمريي  – 3
  . 20. احللل املوشية . ابن اخلطيب  – 4
  . 317.الطوائف  دول. عنان حممد عبداهللا  – 5
  . 24: 3/1. الذخرية .ابن بسان : انذر . اخذت هذه األمثلة من ترسل ابن طاهر بعد عزله من احلكم  – 6
  . 86: 2/1. املصدر نفسه . ابن بسام  – 8                           . 254: 2/1.  املصدر نفسه. ابن بسام  – 7
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إىل يوسف بن تاشفني  )1( بن األفطس رت رسالة على لسان املتوكلدـكما ص  

ـ ، دى ـملا نور اهل: (( لها ، بقوله استه )2(ـن كتبها أبو عبد اهللا بن أمي ، دك اهللا ـأي
ووقفت على اجلهاد ، الح معاملكم ـووضحت يف الص، يل اخلري سبيلك ـو سب، دليلك 

، قـادر  عزائمك و صح العلم بأنك بدعوة اإلسالم أعز ناصر وعلى غزو الشرك أقـدر  
  ).3)) (وتستغاث ملا أحاط باجلزيرة من البالء، أعضل من الداء  امل يوجب أن تستدع

باحلق  أيسطو هكذا(( وملزيد التحريض و إثارة احلساسية الدينية يضيف ابن أمين   
و ال يكتنف هـذه امللـة   ،  و يظهر على اإلميان الكفر، ويغلب التوحيد الشرك ، اإلفك 

  ) .4)) (النصر ؟ 
و ليس ذلـك  ، حيل حمله  وهكذا نرى أن الشعر فسح اال ـ ولو إىل حني للنثر   

، أو جل وعظم بشخص يكون مركز الثقل ، فالشاعر اعتاد أن يربط ما هان وتفه ، بدعا 
وال صـلة  ، واملنجد املرابطي بعيد وغري معروف . حساسه فيدير حوله شعره إيستقطب 

  ؟ أن جيذب إليه انتباه الشاعر املداح تربطه بالشاعر األندلسي فكيف نأمل 
ابـن تاشـفني ليحثـه    و خري دليل على ذلك أن املعتمد قرر العبور بنفسـه إىل  

ووجد الشعر املعرب ، عند ذلك انطلقت ألسن الشعراء من عقاهلا  )5(نجدة األندلس على
فقال ، ) 6(و لقد أشار املعتمد نفسه إىل عبوره و إن كان ذلك متأخرا ، عن هذا احلدث 

)7:(  
  فَارالق زتني جوا حسراهم نالبِحـارا      ت ضتا إليهم وخنينح  
  إذا حاد من حاد عنها و جارا      بعهد لَزومٍ لسبلِ  الوفـــا  
  ـــفوسإىل ي زوعلوع عليـه لطـارا     وقليب نفلوال الض  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 20. وشية احللل امل. ابن اخلطيب  – 1
  . 366: 1. املغرب . ، ابن سعيد  652: 2/2. ابن بسام املصدر السابق : انظر ترمجته  - 2
  . 654: 2/2املصدر نفسه. ابن بسام  - 3
  . 655 – 654: 2/2. املصدر نفسه . ابن بسام  – 4
  . 70: 1 تاريخ األندلس يف عهد املرابطني و املوحدين. أشباخ يوسف  – 5
وقد فـات األوان أن  ، و كأنه يطالبهم ، غماة منفيا خياطب املرابطني ويذكرهم بوفائه هلم األبيات وهو يف طريقه إىل قال هذه – 6

  . يعاملوه مبا هو جدير به 
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-170-  
وجند ابن وهبون قد مدح املعتمد بن عباد ذا اجلواز الذي أرخ له ابن اخلطيـب    

تتناىف مع ما  ، أي أن هذا العبور مت قبل معركة الزالقة ، واألبيات ال) 1(هـ  478بسنة 
ذهب إليه ابن اخلطيب من حتديد زمين ، فحسب الشاعر ، جيب أن يكون املرء يف مثـل  

  ) :2(حزم املعتمد وحكمته ليتجرأ ويقوم ذه املغامرة اهولة العواقب ، فقال 
   صرفيه الن دجتد زمعو الظَّفَــر    كرونِها الفت من ددمةُ خكروف  
  دراملاء من ز اببلت حعساك خ    رافُك األشـرفيه ط داخلوضتعو  
  قـةٌ:أوقُلتفررصان ميف املَوجِ خ    ـُر   تحارب اجليش أو مصقُولةٌ بت
ينصـح  نـراه  ومع هذا اإلطراء للمعتمد ، الخيفي الشاعر قلقه من هذا اجلواز ، ف  

املمدوح باحليطة واحلذر ألن حياته مل تعد ملكا له ، فهو أمل هذه اجلموع الغفرية الـيت  
  ) :3(جاءت تودعه ، وهو أمل بالنسبة إليها يف دينها ودنياها ، قال 

  ــا شفهي البسالـة إال أتنفـي احلذار     ر ،احلَـذر ؤثَرومما ي  
  وليس يحمد يف أمثــالك الغرر    ال حتمل الدين والدنيا على خطرٍ  
  البشـر فقـد تعلَّق من أَذيالـك    هإن كان ثوبك مختصا بِالَبِِسـ  
  عليك واستولت األشواق والذُكَر    هالَّ رحمت نفُوساً حام حائمهاَ  
 إن املعتمد غري قادم على حرب ، فما الذي يربر خوف الشاعر على سيده من هذا  

املنجد الغريب الذي سرياه املعتمد ألول مـرة ، وهـي    از ؟ إنه الشك يف نوايا هذااجلو
الريبة يف هذا املغيث اهول الذي علق عليه املمدوح ، قبل أن خيتربه ، آمـال واسـعة ،   

  ) : 4(وهذا من شأنه جيعل النفوس غري مطمئنة ، قال ابن وهبون 
  مساعيك أن يعن لك القـدرلنا     ال نحِسن الظَن إشفاقاوقد ضمنت  
أمال  ، فكان ذلك ندلسينيألد ، وال ظن اـن املعتمـن تاشفني ظـومل خييب اب  

  ، لمرابطــني لفيها راء مبا ـزيرة اخلضـعن اجل بالتخلي املعتمد بن عبـاد على تشجيع
  ــــــــــــــــــــــــ

  .  246. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  – 1
  .  246. املصدر نفسه  .ابن اخلطيب  – 2
  . 504: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 3
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ن انضمت وبعد أ، ) 1(هـ  479وعند ذلك اجتاز يوسف بن تاشفني إىل األندلس سنة 

 إليه القوات األندلسية مبشاركة أغلب دويالا ، قصد غربيب األندلس ، وكان ملكه ابـن 
يـديهم  ره النصارى ، وسقطت بأاألفطس أول من راسل ابن تاشفني يستنجد به ملا حاص

السادس بتحرك اجليوش اإلسـالمية حـىت    الية ، وما أن مسع الفونسوبعض حصونه الشم
، وارتد إىل طليطلة حلشد اجليش ، مث زحف جبيشه اجلـرار حنـو   قطع حصاره لسرقسطة 

  .) 2(رف بالزالقة بطليوس ونزل على بعد منها مبكان يع
القول يف هذه املعركة ، وتتبعوا مجيع تفاصيلها بدقة ،  ) 3( وقد فصل املؤرخون  

وقام بعض الكتاب يف تلك الفترة بكتابة رسائل على لسان ملوكهم يف وصف الظفر املبني 
  ) .4(الذي حققته اجليوش اإلسالمية على القوات النصرانية 

  يوم اجلمعة ـ أي يوم الزالقـة ـ أشـعارا سـارت      م قالوا يف وأما الشعراء فإ
ملا رجع ابن عباد (( ، وأورد املقري أنه  ) 5( على حد قول ابن بسام باملغارب واملشارق

إىل إشبيلية جلس إىل الناس ، وهىنء بالفتح ، وقرأت القراء ، وقام على رأسـه الشـعراء   
  ) 6)) (فأنشدوه
، ولكن شعرهم مل يصل  االنتصار كانوا كثرويبدو أن الشعراء الذين أشادوا ذا ا  

عات مل يصل منها إال املطلـع أو بيـت فريـد ،    ك بعض املقطوإلينا منه إال القليل ، فهنا
واتفقت كلها على تسمية معركة الزالقة بيوم العروبة تعظيما له وتنويها بشأنه ، قال ابن 

  ) :7(أحد أدباء إشبيلية جهور 
  أنَّ اليوم للعربيوم العروبة     مصممةًمل تعلم العجم إذ جاءت   

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 71.انظر هذا البحث  – 1
  . 311.دول الطوائف . عنان ، حممد عبداهللا  – 2
  . 42 – 42. احللل املوشية . ابن اخلطيب  – 3
وهناك رسالة أرسلها ابن تاشفني إىل متيم بن  ، 240: 2/1. الذخرية . ابن بسام  .انظر رسالة ابن القصرية يف انتصار الزالقن  – 4

  . 424. املرجع نفسه . عنان ، حممد عبد اهللا . املعزباملهدية خيربه فيها ذا الفتح 
  . 244: 2/1. املصدر نفسه . ابن بسام  – 5
  . 370: 4. نفح الطيب . املقري  – 6
  . 101: 2. احللة السرياء . ابن األبار  – 7
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  ) :1(للبانة وقال ابن ا

ى    يوم العروبة  كان ذلك املوقـفأن شهدت فأين من ي؟ستوصف  
  ) :2(وقال ابن وهبون 

  لقد نطق الزمــانُ به فقـاال    وما يوم العروبـة يوم ســـر  
  ) :3(قال أبو طالب عبد اجلبار يف أرجوزته . ويوم العروبة لغة هو يوم اجلمعة 

رــها من وقـــع هللا دمثله    بنصـر الدين يوم اجلمعه قامت  
تكشف عن تغين شـعراء   بقدر ما و هذه األ بيات التربز أحداث املعركة كثريا 

، فكيف بدت لنا هذه املعركة احلامسة من ما بقي لنـا مـن    تلك الفترة بانتصار الزالقة 
  أشعارهم ؟ 

لية وى مسؤإن أول ما يبدو من خالل هذه النصوص الشعرية ، هو حتميلها النصار
ما وقع بالزالقة ، فهم السبب الرئيسي يف اندالعها ، وهي بذلك حتمل طبيعة هذه املعركة 
بالنسبة للمسلمني ، فهي معركة دفاعية أجرب عليها املسلمون بعد أن روعوا يف ديـارهم  

بعد االنتصار يف الزالقة ، وهو مييط اللثـام عـن    وأهينوا يف مقدسام ، قال ابن محديس
  ):4(الة اليت كانت عليها األندلس قبلها احل

  وأُعز دين حممد مبحمد    اآلن أَفْرخ روع كلَِ مهِيد
لقـد انتهج النصارى سياسة توسعية الحد هلا ، فلم تكتف باسترتاف األموال ، 

املسلمني يف الشمال ، مث اكتسـحت أراضـيهم يف    ثغورحلصول على ال تعدا إىل ـب
ؤالء أم بأطماعهم تلك وتعديهم هذا ، قد عملوا على إثارة الشر ـي ه، ونساجلنوب 

  ) :5(من مكمنه وإيقاظ النوائب من سباا ، قال ابن وهبون 
أكُفُّهم مل يهشموا الثغر إذ عاثت    رالثُّغ لون ولكن تلكملو يعق  

  ـــــــــــــــــــ
  .  67 ، شعره. ابن اللبانة الداين  - 1
  . 510: 2/1. الذخرية . سام ابن ب – 2
  .، وهذا البيت مل يأت منفردا  944: 1/2. لذخرية ا. ابن بسام  – 3
  . 172.ديوان . ابن محديس  – 4
  . 255: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 5
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  كأمنا نبهوا إذ نامت الغيـر    وليس  ما غيروا  إآلَّ ألنفسهـم

ناسي من يواجههم من األعـداء ، فسـاقهم   والغرور محل هؤالء النصارى على ت  
  ) :1(طيشهم إىل مافيه حتفهم وهالكهم ، فقال 

  وتشهد البيض واخلطية السمر    اـنكر العجم أن العرب سادتهتأ  
  رعادت بوادر فيهم تلكم البِد    كُفْرهم ملا تعارض دون  الشكْر   
لى أعماقه ع يفالنصارى ، يبدو متحصرا  على عاتقوالشاعر يف إلقائه هذة التبعة   

  .يف تعايش سلمي بني املسلمني والنصارى عدو ضياع فرصة ذهبية ، لو أدرك ال
والنصارى هم السبب يف هذه املعركة وكانوا هم الضحية فيها ، فقد أحلق ـم    

  .صفهم الشعراء قبل اهلزمية وبعدها املسلمون هزمية نكراء ، وو
عراء قبل املعركة ما كان عليه جنود العدو مـن ضـخامة يف   لقد لفت انتباه الش  

  ) :2(فهم علوج شياطني ، قال ابن محديس : اجلسم مع خفة يف احلركة 
  غداةَ أتى بصأضـلَّ لبـانت    لُــعرميِوجا أبرموا كيد  الب  
  ــمكأ و لكن شيـاطني    رميتهم  رِحـمبقة النومــج  
أكملـها  بود عليه النصارى يف حروم من تغطية أجسامهم ولفت انتباههم ما تع  

  ) :3(باحلديد ، وهو ما مل يكن يفعله املسلمون ، قال ابن محديس 
م حـديدرح لوج قُمصسيمِ    عالن  ـكهس عرب عنـهمي  

  ) :4(وهم يفعلون ذلك حذرا واحتياطا ، قال ابن محديس   
  ماًء عليهم يما    أفاضوا من املذلظى احلرب جاح ىء عنهم منطْفلي  
قلوم غيظا وظهـر  احلديد اتقاء للطعنات ، حشوا حشوا أجسامهم داخل وكما   
  ) :5( أعينهم املتقدة حقدا ، قال ابن محديس ذلك يف

  ــــــــــــــــــــ
  . 255: 2/1. املصدر السابق . ابن بسام  – 1
  . 437. ديوان . ابن محديس  – 2
  . 438. املصدر نفسه . ديس ابن مح – 3
  . 427. املصدر نفسه . ابن محديس  – 4
  . 427. املصدر نفسه . ابن محديس  – 5
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علوج حخ    ناشوا يف الكفر بالغيظ أعيُألوا منها قُلوبا سو قد مماائ  

ىل اليوم ، وهي رفع كأس اخلمـرة  وهبون إىل عادة نصرانية الزالت إو أشار ابن 
وقـد فعـل هـذا اجلنـود     ق على أمر خطري أو اإلقدام على حدث جسيم ، عند االتفا

بينهم قبل بدء املعركة وقت السحر ، وهم يشربوا على خنـب   ارى، فدارت اخلمرةالنص
  ) :1(ما يؤملونه من انتصار حىت يزدادوا عزما وثباتا عند مواجهة العدو ، فقال 

حرا ودارتضوا يف أمرهم سف  املُداممبا عقدوا من ا      محلَل  
ومع هذا االستعداد الكامل اعتمد النصارى طريقة املكر واخلداع ، فقـد اقتـرح   
الفونسو السادس جتنب احلرب يوم اجلمعة والسبت واألحد ، احتراما لقدسية هذه األيام 

يلة ه احل، وأن يكون اللقاء يوم اإلثنني ، وتفطن املعتمد هلذ) 2(يف األديان السماوية الثالثة 
  ) :3(حىت حيتاطوا ويستعدوا ، وأشار ابن محديس إىل ذلك وأعلم املرابطني بذلك 

ـًا    نوى خدعةً يف احلرب واحلرب خدعةٌ   فأدبر مهزوما وقد كان هازم
  .الفونسو اهلزمية النكراء الستعداد نفع ، وال احليلة انطلت وحلقت بولكن ال ا

صارى ، فقد أطبـق  نى يف صفوف الويؤكد الشعر ما أكده التاريخ من كثرة القتل
رجوع القوات األندلسية إىل من األمام ب: لفهم عليهم اجليش اإلسالمي من أمامهم ومن خ

دان بعدما ظهر عليها من التقهقر يف بداية املعركة ومن اخللف بـرتول اجلـيش   يأرض امل
فوقع جنوده بـني   املرابطي من أعلى الربوة اليت كان فيها واقتحامه حمللة اجليش النصراين ،

فكثر . قوات أندلسية رجع هلا أمل االنتصار ، وقوات مرابطية يف أوج محاسها واندفاعها 
القتل يف صفوف العدو مقبلني ومدبرين ، وتغريت األرض غري األرض فارتفع مـا كـان   

  ) :4(منخفضا منها وانبسط ما كان مرتفعا ، فقال ابن وهبون 
  كــامــة منه ريغفَر و كلُّ      اليــفر هالكُ به كثيب يلَفهِ  
  كأن وِ    ر األرض أرضاو صاروا فوق ظهـامكَها منهــم  إِهاد  

  ــــــــــــــــــــــ
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  عديد و ال حيوِ    شـارفه  حســابال يمـامه  زِي مجاعــت  
وحيمل ابن محديس مسؤولية ما وقع هلؤالء اجلنود من تقتيل ، قائدهم الذي غرهم   

فكانوا يف سقوطهم صـرعى   .فساقهم السوائم إىل مرعى اهلالك وأوردهم حياض املوت 
  ) :1(عاد ، وقد حلت م نقمة السماء ، قال يدان كقوم على أرض امل

  هم  يقودحلهمألنفِس    ومــلُهــم ظَنِي،لومِــل للــظَّفوي  
  رعىنبت الوشم فمـاد وايج      وتلك عواقب خيماملـرعى  الو  
  مـــوممن ج مباء املوت ساقٍ      واضـياضا يف املَيهم حوردوأَ  
  قيمصر الريــح  العربص أتيت      ك  بقــوم عادا أن أتـاو ملَّ  
لقي به يف النار ، قـال نفـس   اية األمـر كاحلطب الـذي مجع وأوهـم يف   
  ):2(الشاعر 
  حبريقِ ضرب بالصــوارم موقد    كأمنا احتطب العلوج وساقهم  
ـ     ة ، وكان من نتيجة هذه املقتلة اجلماعية أن تناثرت الرؤوس علـى أرض املعرك

  ):3(ككرة الصوجلان ، قال فتراءت البن محديس 
  هم غدتهي هامو ما    كأن كُراتـالصالغ  واجلُها بيضا حتُزص  
  ) :4(ويف لوا وقد استرتف دمها ، كالبيض ، قال   
  باضت ن رقَائد يف الفَـدفْد    و احلرب من بيض الذُّكور كأمنا  
  ) :5(ال ويف رائحتها كالبصل الربي ، فق  
  ترى ناثرا فيها هلن و ناظـما      وحتسبها يف كل بيداَء عنصال  
أما اجلثث وقد حزت منها الرؤوس فهي يف نظر الشاعر أجسام لنشاوى أناملـهم    

  ) :6(مرقد خمدر ، قال 
  ـــــــــــــــــــــ
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  عدوي رســانهه على فُـب اجلواد    مصرعى كأ نشاوى مــدرق  
  من كل ذي سومن ن من مخرٍكري    حد ذي فَلـتدعربِك عليــه م  
لفونسو السادس وقد فر من ميدان املعركة على فرس يـدوس  ويسخر الشاعر من ا  

  : )1( قال ابن وهبون، حبوافره جثث من صرع من جنوده فيسأله متشفيا وجييبه مستهزئا 
  ؟نـــاملو بال رأس محوهل ي    ! ون ؟ كـالَّقُك األشأنام رجالُ

، ة ـل صومعــمني مجعوا رؤوس القتلى على شكأن املسل ويكشف الشعر من
  ):2(قال ابن محديس .ن عليها وكّربو صعد من أذَّ

  وأيقَفْيف ال د بنتو كانت هلا باملُ    وامعار منها صرهفـات هماواد  
  عالهذين كلُّــأْن للت كمتكاد له كَ    ـربمتُ  فس مــائماالغ  

  هي الصوامع اليت كثريا ما اعتدوا  فها. ند العدو قم من جينتأراد أن  وكأن القدر
  :)3(ابن محديس قال ، عليها هدما وتدنيسا تبىن برؤوسهم 

تمباوامع مــن رؤسهم بىن الص    كانت على هدم الصوامع تتديغ  
قائد النصارى يف معركـة   ادسسادر أن ملـة من فرسان الفونسو الو ذكرت املص  

قد استطاع أن ينجو فارا وهو جريح بعد ، وأكد  الشعر بأنه ) 4(الزالقة محلته وفرت به 
  ) :5(خوفا وفزعا ، قال ابن محديس أن أسدل الظالم ستاره 

  غَرميا مهلكا نفـس  الغــرميِ      ى الفُنــش فيـهومعترك تلقَّ  
ـَـي  ظَلـيم      تستر بالظِّــالم وفر خـوفا     بِروع شق سامعت
يسهل عليه الفـرار  نزع كل ما كان عليه من دروع حىت ابن وهبون بأنه  أشارو  

ة بالنسبة إىل قائـد  ويف ذلك املوقف ما فيه من هوان وذل ، وخاصويتمكن من النجاة ، 
  كما يرى الشاعر ـ ـ الذي  استهزائه ذا القائد املهزوموميعن الشاعر يفاجليش وفارسه،

  ـــــــــــــــــــ
  . 247 :2/1. ز الذخرية  ابن بسام – 1
   . 427. ديوان . ابن محديس  – 2
   . 173. املصدر نفسه . ابن محديس  – 3
  . 43. احللل املوشية . ابن اخلطيب  – 4
  . 437. ديوان . ابن محديس  5
  



-177-  
عيـون   سدته له من يد بيضاء بإخفائه عناليوم دينه ، وسيعبد الظلمة ملا أمنذ ذلك  سيغري

  ) :1(فقال أعدائه ، 
  نضارا أدو اجتــاب ليال عه      يـل عــاللي لو أن طولَ ودام  
  امــاء ملَّلْبعدهـا الظَّ سيعبد      أتيـح له جبانبــها اكتامــت  
مث ميعن الشاعر يف تشفيه من ملك قشتالة ، فيشبهه بأحقر الطيور وينعته بـأرذل    

  ) :2(النعوت دينيا وأخالقيا 
  غـضي وال ينفَككاخلُـفَّاش ي    ه الظــالمباشـــرإذا مل ي  
  راللعـني فال كَــح ولكن مثلَما ينجـو   اللِّئــام    فإن ينج  
يل هو الذي مكن الفونسو السادس لبن وهبون ، أن ظالم الويرى ابن محديس كا  

  ) :3(من النجاة حيا ، فكان فرسه يعدو به كالربق على هام جنوده وجثثهم 
دصعت كتائبطى قَذَال    حىت  إذا  ىبه الضبه أَع تمه معــرد  

يف ليلة لبست رلتـست  شهخص    ا فلم تلحظْعندــرقَالفَ ه عني  
  اليد ه فهي لديه بيضــاُءرتفَخ    لمـةنا يف ظُمائ ب كذِّي  مسىأَ

  أجرد ممحتحذر يف ح و الرعد    درمجـ علَم حاكي الربقى يو لَّ
  درقم  م نشاوىرعى كأنـهص    رسـانهفُ  على  به  اجلواد يعدو

والشاعر خبياله يتبع الفونسو السادس ، وقد وصل إىل أبواب طليطلة حزين القلب 
مكسور اجلناح ، فخرجت النساء إليه يسألنه عن أزواجهن وآبـائهن وإخـون ، ويف   

م يف أتـون احلـرب    هم ورمى جيمعملم ، أسؤاهلن تأكيد له حتمله مسؤولية ما وقع هل
اذا سيخربهن الفونسو السادس ، فاحلال أفصح من اللسان ، وهو ـوا ؟ ولكن مبـفهلك

ذه املسؤولية اجلسيمة مبفرده ، فقد محلته نفسه بعجبها وغرورهـا إىل تلـك   ـيتحمل ه
مل متنعه من أن يكون جتربة الفونسو الطويلة يف احلياة واحلكم الكارثة ، وهذا يدل على أن 

  ، وما أحرى هذا الغالم الشيخ أن يترك القيادة ملن مجع مع تقدم السن م طيشا ونزقاكالغال
  ـــــــــــــــــــــ
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  ) :1(لعقل ، قال ابن وهبون اتزان النفس وحكمة ا

  ؟املشيخة  يا غـالم تجتنب    فيا أنفونش يا مغـرور هالَّ  
  يا عصام  ما وراءك تخبِر ف    ك النساء  وال رجالٌستسألُ  
أسبابا ، أشـار الشـعراء إىل حسـن     ك فيه أن هلذا النصر املظفر اخلالدومما الش  

  .حدة الصفوف االستعداد ، وذكروا حكمة القيادة ، ونوهوا بو
أما من حيث االستعداد فقد عمل يوسف بن تاشفني على استنفار أكرب عدد مـن    

 هذا االستنفار ، يقول ابن بسام ، فاستجاب الناس إىلاجلنود واملتطوعة حىت يضمن النصر 
، ) 2())بطال ووفد عليه عوضا من آالف الدنانري األموال ، ضعفُهم من الفرسان األ: (( 

  ) :3(ابن وهبون  ويف ذلك قال
  ربمخت  وك وـمسب  كخالص التبر    لُـدينار هلم بط وهب عن كلِّ  
  خور تزكو على السبك الجبن وال    من أُسود  وغى فليقبلوها أُلوفا   
  وا  من أمري  املسلمني ومنلريقُبو    ـؤحـريمد الديـن ليال ما له  س  
ائع بطولتـها ،  نت مبا أظهرته من رباطة جأش ورأما من حيث القيادة ، فقد بره  

ا جديرة بالنصر، واملصادر التارخيية اعتربت أن بطل معركة الزالقـة  ومهارة ختطيطها ، إ
املعتمد بن عباد ألسباب متعـددة ،   إال أن الشعراء جعلوا بطلهاهو يوسف بن تاشفني ، 

، فجعل املعتمد نفسه يقر بأن ، وقد خبس حقه وكأن القدر أراد أن ينتصف البن تاشفني 
  ) :4(بطل املعركة هو يوسف بن تاشفني ، قال 

  الع العروبة ذُدت اهلُدى وأبيت    داويوم رارا نصرتالف  
  االقَرار ىب بني الضلوع لتأب    ثبت هناك وإن  القلـو  
  املت فيا يوس دارا  رأينا اجلزيرة  للكفـر    ىقَولوالك  
  ز ا بطل الزالقة هو قدرته على امتا فإن أهم مسة األشخاص ع النظر عنـوبقط  

  ـــــــــــــــــــــ
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  ): 2(يقول ) 1(لصمد حبر بن عبد ا نفسه يف األوقات احلرجة ، جند أىبامتالك زمام 

  التوحيــد و نبا اليقني و أذعن    اهلدى بـلو زلت زال الدين و انته  
  شديــد  اسياتالر  دهدرع ي    لكن وقفت و ملُء درعك للعــدا

و الوجه المتغـير ال و الـــرأي    متلَّبو  د العزم ال  مودـــرد  
ب رحى املعركة فكل األنظار متجهة إليه يسـتمدون  د البطل قطـدو القائـويب

صوب ، العزم والثبات يف مـوقفهم ،   به األخطار من كلحفت من رباطة جأشه ، وقد 
  ) :3(قال ابن القزاز 

كناهليجاء ض وموقف وقفت    بِ انفساححالر وفيه لباعك  
قائـالت ـةنـد ال براح    وألِسنـةُ األسإذا ظهـر املؤي  

ارى العنيف يف لقد ثبت فعال املعتمد على رأس القوات األندلسية إثر هجوم النص
صدع الصفوف من حوله وتراجعهم بل استمات يف فت يف عضده ت يبداية املعركة ، ومل

ورائهم يعملون السـيف   الدفاع ، وقد وىل كثري من جند األندلس األدبار والنصارى من
  ) :4(فيهم ، قال ابن وهبون 

  لعوايلحبيث تلحظُك ا وقفت    وارِدها  هإىل م و هنيــام  
  شقيقُك وهو صارمك احلُسام    ومل  يثبت من األشيـاع إال  
  ماضٍ  ميـان  يف يدي ـرار وال كَهـام    ميانفال نايب الغ  
  تعود  أن يخاض  به احلمـام    فؤاد و مل يحملْك طرفُك بل  

  ال يـرام ار رحـاه خطْبأد    ملَّـا ثبت به ثبات القُطـبِ
 ، ملا رآه الفونس السادس ، بتسامةوجوه عابسة فإن املعتمد تعلوه االوإذا كانت ال

  ) :5(ألنه متأكد من النصر ، قال ابن محديس 
  ــــــــــــــــــــــــ
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  تثاءب عن نواجذه شتيمِ    رآك وأنت مبتسم كضارٍ  
نسـان  ن غريه ، فهو يبقى دائما البطل اإلالبطل متيز ذه اخلصال ع ومع أن القائد  

بعواطفه ومشاعره ، فاملعتمد وهو خيوض غمار املعركة واليدري ما خيبئه له القـدر مـن   
نفسه يف تلك  ية ، والشك أن فكرة الفرار راودتعليال بإشبيلمصري ، تذكر ابنا له صغريا 

حظة فاندلع صراع عميق يف أعماقه بني عاطفة األبوة والواجب املقدس ، لكن املعتمد لال
شأنه شأن البطل اجللد والقائد املسؤول يتغلب فيه دائما صوت الضمري والواجب علـى  

  ) :1(نداءات العاطفة واملشاعر ، فقال 
  ربي لذاك األوارفلله ص    ارفــين الشمتشم هشأبا ها  
  ذكرت شخيين فلم    ما بينهـا ك صعبه للفـرار يدح  
القائد مبواقفه اجلريئة إىل كل ما من شأنه أن يتعرض لـه   ويتعرض كما هو متوقع  

  ) :2(اجلندي الباسل على أرض املعركة فيشج وجهه ، قال ابن محديس 
  رة يف حمل يزل كم شج منها با    وجهك شجاعة وامساللك احلُسن  
ومرة أخرى جترح يده ، وهذه اليد كما تسيل جودا وكرما على األقرباء ، فهـي    

  ) :3(تفيض بأسا ونقمة على األعداء ، فقال ابن القزاز 
  أَعاديه تواقعها  اجلـــراح  :كفُّه جرحــت فقلنا:و قالوا   
  ها املناصلُ و الرمــاحفترهب  رأيتـــم ما أثر اجلراحة ما و  
  ففيها من  جماريه  انسيــاح  و لكن فاض سيل البأس منهــا  
وكما وصف الشعراء القائد اجلريح وصفوا البطل الشهيد فرثوه ، ونوهوا بعظـيم    

دوره يف املعركة مربزين فداحة فقده ، خباصة إذا كان القتيل ممن مجـع يف مهامـه بـني    
م ، ويف جمده بني الطريد والتليد ، وهذا ابن وهبون يرثي واحدا مـن وزراء  السيف والقل

  ):4(املعتمد ، وقد سقط شهيدا يف معركة الزالقة ، وهو أبو حممد بن خلدون ، يقول 
  بِكْر عام يف العال فَتكةٌ أيف كلِّ    اسجح ال أبالك يا دهرملكْت ف  

  ـــــــــــــــــــــ
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  وإنَّ ابن خلدون ملفقودهـا  صخر    إـا  لَتماضـر: رثتـه فقلنا   
  ولوال املساعي الزهر النقطع الذِّكْر    ئاسة وارثٌرعنه الِّمضى مل يرثْ   
  فلم يك منه ال غديـر  وال زهـر    وما كان إالّ الغيثَ  أقلع  جملةً  
  وقـد  ملَّكتين من أعنتهـا فهـر    فيا ليتين بيـن العـوايل وبينـه  
  هلا األعين اخلُزرضرايب وإن كانت     طبِق منه بالعشا  حدق  القَنـاُأل  
هل األندلس يف شـخص  ألقد اعترف  أبا يعقوب يوسفة جند ـويف هذه املعرك  

ائق بطوالم ، وخص ملك إشبيلية بوافر إعجابه وتقديره ، فابن عباد بقوة تضحيام ، و
  ) :1(فقال ابن القزاز 

  نــاحج  اهل هاضقابا ال يع    أبو يعقوب فيهــــا هـمنرأى   
  ـداحك القدمبشه ربتإذا ض    ىعــــلَّاملُ حدلك الق: له  فقال  
وباملثـل كان املعتمد ، فقد اعترف هو اآلخر بدور أمري املسلمني ـ كما وصفه    

الشاعر ـ يف املعركة ، فلوال ما أبداه من حنكة يف التخطيـط وثبات يف الوقت احلرج ،  
  ): 2(قال ما كان ليتم النصر للمسلمني يف النهاية ، ف

  اراـفيه اشته كأساد بلقد ز    ك يف هولـــهدر هلَّلفَ  
  زٍِتيد اجتاًءر إذا ما الرا    ـامارجز زِدنَ اشتناجند التح ع  
يناه من تقدير متبادل بني بطلي الزالقة أن ما رإأما من حيث االحتاد واالنسجام ، ف  

دا عليه من عزم ملواجهة العدو ، وقد جتسم هذا  فيما عقلنيلدليل قاطع على خالص الرج
صبحت تربط ابن عباد بابن تاشفني ، فاألول للثـاين يف حبـه   أ، يف العالقة اليت التقدير 

وإخالصه كبنيامني ألخيه يوسف الصديق ، وجتسم بني جنود جيشهما ، ولـيس ذلـك   
معهم أصول عربيـة  بغريب فكلهم إخوة ، كما جيمعهم املصري املشترك يف هذه املعركة جت

  :)3(، قال ابن وهبون  خلم و من محري
  تثُور بِه احلَفيظة و الذِّمـام    فثار إىل الطِّعان حليف صدقٍ  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 245: 2/1. املصدر السابق . ابن بسام  – 1
  . 244:  2/1 .املصدر نفسه . ابن بسام  - 3    . 244: 2/1. املصدر نفسه . ابن بسام  – 2
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ـَخمنمي يف حم     فيها التحـام وتلك وشائج    يٍر ونمتك ل
  إِذ أنت منـه فوسي فوسا  نِظَام    فَيى لكَُمهال و نامكَي  
العرب بسيوفهم : وإذا حتقق النصر بثبات القائدين ، فقد حتقق باستمالة اجليشني   

  ) :1(، قال ابن محديس  نزاال
موأكلَ الكُماة ةادوش،  عتيا    هاـجاجِمالِ أَعزلنو لدعت ارِبأع  

  قَواضب تقضي بينهم ولَهاذما    إذَا اختصموا يف اهللا كانت قُضام  
  ) :2(وامللثمون طعنا ، وأكمل القول   
  ع فار حبربِهموآذنتار القاخلضارمايف    م ما شقوا إِليك ا قُرب  
  العالقما ومل يستطيبوا منه بالقلوب    نَ ثُديهاابنو احلربِ غَذَّم لب  
  أراقمـا  ضراغم تغري بالقلوب    إذا طعنوا بالسمهرِية خلتهم  
ة واحدة وهي سحق العدو ، وقال الشاعر منوها بطريقة العرب ـوكانت النتيج  

  ) :3(يف احلرب
  عظام الروم فيها هشائما تركت    أدارت رحاها دورة عربيةً  
صار الذي حققـه املسـلمون يف الزالقـة ،    نتويذكر املؤرخون سببا آخر هلذا اال  
استخدام عنصرين جديدين على أرض املعركة مل يكونا معهودين يف احلرب إىل يف ويتمثل 

أما الطبول فقـد  : ذلك الوقت باألندلس ، وخاصة عند النصارى ، ومها الطبل واجلمل 
فاهتزت األرض وجتاوبت اجلبال واآلفاق وتراجـع  (( أنه وقع ضرا ان ـخلك ذكر ابن

إىل ذلـك يف  ابن اخلطيـب  ، وقدامتألت قلوم خوفا وفزعا ، وقد أشار ) 4))(الروم 
وهي أول غزوة غزاها املرابطون باألندلس وكان الناس يرحلـون  ((  الزالقة وصفه ملعركة

ويرتلون برتوله تقدميا له ورعبا ملكانه من السـر   مري املسلمني يوسف بن تاشفنيأبرحيل 
  وعظيم امللك ووفور العدد وجودة الرأي وكمال العقل ، فسمعنا طبوله تضرب وقيل أمري 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 427. ديوان . ابن محديس  – 1
  . 426. املصدر نفسه . ابن محديس  – 2
  . 427. املصدر نفسه . ابن محديس  – 3
  . 118: 7 .ت األعيان اوفي. ن خلكان اب – 4
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  .مل يشريوا إىل ذلك من قريب أو بعيد ، ولكن الشعراء ) 1)) (املؤمنني يتقدم إىل العدو 

فقد عرب منها إىل األندلس مع ابن تاشفني عدد البأس بـه ، ومل   الـا اجلمـوأم  
من رؤية اجلمـال  يكن األندلسيـون رأوا مجـال قط والخيلهم ، فصارت اخليل جتمح 

، وقد أشار ابن محديس إىل استعمال املرابطني للجمال يف جيشـهم ،  ) 2(ومن رغائها 
  ) :3(فقال 

  وينضون يف البيداء بزال صالدما    حيثُّون للهيجاء جردا سالهبا  
عقاـا ،  أوأشار ابن عبد الصمد إىل دور اجلمال يف ترويع اخليل ونكوصها على   

  ) :4(فقال 
  والروم زرع والرؤوس حصاد    اخليلُ قد نكصت على أعقااو  
  : معركة الزالقةو  األندلسيون  
بعـض عـادات   كشفت لنا األشعار اليت قيلت يف هذه املعركة الكـربى عـن     

األندلسيني ، ميكن أن نستخلص من خالهلا جوانب من عقلية األندلسـيني ونفسـيتهم   
نجمون لبعض ملوكهم عند اإلقدام على قوم به املوأخالقهم ، ومن هذه العادات ما كان ي

، وهذا ما فعله املعتمد قبل أن يسـري  ) 5(عمل خطري أو حدث جليل من قراءة طوالعهم 
طني إىل معركة الزالقة ، فأخربه منجمه اخلاص أبو بكر بن حيي بعلى رأس جيشه مع املرا

  ) :6(ال اخلوالين حبسن طالعه يف تلك الفترة ، فتفاءل املعتمد ، وق
  جيبالع  بجبالع يأتيك    البد من فرج قريب 

غزو عليك ميف    ك بـار ِّتـح القريببالفَ ه طي  
  على دين الصليب سخطٌ    ك  إنــهيفُه سـلل

  ــــــــــــــــــــ
  . 39. احللل املوشية . ابن اخلطيب  - 1
  . 116: 7. وفيات األعيان . ابن خلكان  – 2
   426. ديوان . ابن محديس  – 3
  . 809: 3/2. الذخرية . ابن بسام  – 4
  . 40.احللل املوشية  . ابن اخلطيب  – 5
  ،  40 .يف احللل املوشية  4 – 2بيات من أل، ابن اخلطيب أورد أ 127. ديوان . املعتمد بن عباد  – 6
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  )1.(له أخ يوم القَليب، ن     البد من يوم يكـو

مزاج خاص لنفسية األندلسيني ، فهي التتجـاوز   ذه العادات ما يكشفـومن ه
واقف اجلد ، فهـذا  ـذها باحلزم يف مـي فيها ، وال تأخـنطاق تفكريها اللحظة اليت ه

فنراه  ، شهواته و مقدم عليه من لقاء مصريي للعدوالينسيه ما ه) 2(أبو احلسن بن اليسع 
مخريا معتقدا أن اخلمـر  ابا تهديه شريس، رنه وهو ببطليوس ويرسل إىل أيب بكر بن القبط

وخوض املعركة يف حـد ذاتـه خيفـر    ، ها قبل املعركة مسوغ شرا ما دام أنه سيخوض
  ):3( فيقول ، الذنوب واآلثام

  با بكرٍأ عطشت دميـةٌ  وكفك    وذبت اشتياقــا واملزار قريب  
  ضــاع  قريبفليس حبق أن ي    ف ولو بعض الذي أنا واجدخفِّفَ  
  وبتالغزو سوف ن شاوى وبعدن    رى بهن ا حظ لنا من تلك ر ووفِّ  

  ) :4(فبعث إليه ابن القبطورنة ما يبتغي وأجابه ، بقوله 
  ومثلُك بعد الغزو ليـس يتوب    مـعالـك أبا حسنٍ  مثلي مبثل

  سنى ما هلا بعد احلساب ثَؤوب      فخذْها على حمض الصفاء كأا
ترديد الشعر أثناء املعركة ، و مل يكن أبو هاشم هو الـذي   من و املعتمد ال يهدأ  

تذكره املعتمد و نظم فيه الشعر فحسب ، بل إن هناك غالما آخر ، حسن الوجه ، مجيل 
الصورة ، رآه املعتمد وهو يقارع األبطال و يسفك الدماء ، و كأنه األسـد يف وسـط   

  ):5(امليدان ، فتغزل فيه و قال عنه 
  عند كرفَطَ أبصرت مشتناالقَ رِج    فبدـلفَ  يف أنها  لطرك  
  أو ـك فوقه  قَليس وجهـرام    يلى بِجنيلك؟وره احلَر ن  
  ) :6(قوله يصفه وقد دخل املعركة مغفرا ، قال  يفوتبدو شدة تعلقه به   

  ــــــــــــــــــ
  ،املشركني ويوم القليب هو يوم معركة بدر الذي انتصر فيه املسلمون على  - 1
  . 87: 2. املغرب . ، ابن سعيد  172: 2. احللة السرياء . ابن األبار : ترمجته انظر – 2
  . 174: 2. املصدر نفسه . ابن األبار  – 3
  . 174: 2. املصدر نفسه . ابن األبار  – 4
  . 60. ديوان . املعتمد بن عباد  – 5
   282: 4...)). أورد وملا اقتحمت ((ح الطيب يف نف ، املقري 61. ديوان . املعتمد بن عباد  – 6
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  و ملا اقتحمت عاارِالوغى د    و قنعت وجهك باملفرِغ  
  ربنعليها سحاب من الع    حىاك مشس الضحيبنا محِس  

بإجناد املرابطني هلم عصر الطوائف  يفاألوىل  الكربى املعركةوهكذا كانت الزالقة 
راء إىل التغين بنصرها ، وبالتعبري عما جيـدون  ـثريا من الشعدفعت كوالنصارى ،  دـض

خني إىل رصـد  روكـذا املـؤ   ، يف نفوسهم جتاه هذا النصر و متجيد العروبة و اإلسالم
ولكن هذا الظفر املبني مل حيسن استغالله السترجاع طليطلة من أيدي النصارى  ،تفاصيلها

وىل ، وما كان من يوسف بن تاشـفني  ن قبل ملوك الطوائف الذين عادوا لسريم األـم
م وأزاهلم عن ممالكهم ـ كما تقدم ـ وكان لسان الشعراء حـاهلم    ـاز إليهـأن جإال 

  .يف الرثاء السياسي كما سيأيت 
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  الفصـــل الرابـع

  اسيـاء السيـرثـال
فع النفسية وراء احيث توجد الدو، و هو أكثر فنون الشعر قوال و صدقا و أصالة 

و املؤثرات ، وكذلك وفرة التجارب و األحداث املتالحقة على أرض األندلس  ،نشاده إ
رغـم  ، ألندلس وهذا الفن خاص با ، الداخلية و اخلارجية اليت أثرت يف عواطف الشعراء

   .روعة وجودة الشعر األندلس  لكنها مل تأت يفو،  )1(أن له جذورا يف املشرق 
يرثي وفرع أخر ،  رثاء املدنفرع يتجه حنو ،  فرعني و الرثاء السياسي يتفرع إىل  
عاطفة القوية و العبارات احلزينـة  وكال الفرعني يتسم بالصدق الفين وال،  الزائلةاملمالك 

ومن مث فقد كان هذا الفن على درجة كـبرية مـن   ، لباكية و الصور الشجية األلفاظ او
وقد أدركت طائفة من املراثي السياسية شهرة ((  : سغومغرسية الشهرة والذيوع يقول 

بن لت هذه املراثي يف مناسبات زوال الدول مثل رائية ايواسعة يف األدب األندلسي وقد ق
أو مبناسبة ضيـــاع بلـد   ، ـحاب بطليوس أصـ عبدون يف زوال ملك بين األفطس

  . )2()) كبري من بالد املسلمني 
اجتاه يرثـي مدينـة خرـا    ، فيمكن تقسيمه إىل ثالثة اجتاهات  رثاء املدن أما  

، ها ـفتهدمت قصورها و احمت رسومها بسبب الفنت اليت توالت علي، املسلمون بأيديهم 
واجتاه ثالث ، صارى و خربوها مث استردت منهم خر يرثي مدينة استوىل عليها النآو اجتاه 

  .سقطت يف يد النصارى إىل األبد  مملكةيرثي 
ذات البهاء و العظمـة و القصـور    ة ،ـبه مدينة قرطـو ميثل اه األولـفاالجت  

و فتنـوا   ، مثل هذه تغىن الشـعراء جبماهلـا   مدينة  املترتهات و احلدائق و املساجد ،و
مياء ، فتتحول إىل خراب و أنقـاض  يوم مشئوم من أيام الفتنة الع ، جييء عليهامبترتهاا

اهرة البديعة إىل كوميت رمـاد ،  ، و تتحول الزهراء اجلميلة و الز تدمري و حرائقوب و
  ر ـو هنا يتأث .ذل و املهانة ـو تشهد العاصمة اجلليلة ألوانا من ال ميوت الناس جوعا ،و

  ـــــــــــــــــــــ
  . 201. دراسات أندلسية .الطاهر أمحد  ،مكي  - 1
  . 107 – 106. الشعر األندلسي . غرسية  ويليمإغومس  ،  – 2
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الشعراء مبا أمل بعاصمة  اخلالفة  فيعربون عن شعورهم بأبيات من الرثاء ، تصور عظــم  

  .اخلطب ملا حل باملدينة و أهلهااملصيبة و فداحة 
لى أبنائها من الشعراء ، الذين عاشـوا علـى   و يكون هلول الكارثة وقع شديد ع

ن أارها ، فقاموا يبكوا بكاء ظالهلا ، و أكلوا من مثارها ، و شربوا م اأرضها ، و تفيأو
  .و منهم ابن حزم و ابن شهيد  شديدا ،
  : )1( بقوله، يهمنا الشعر الذي بدأه أما ابن حزم فقال يف مدينته نثرا و شعرا ،   
  على دار  سالمرخالًء    ودرتلنا و غُح من األهلراـفْقَ وحشةًني م  
  نا دهراقبلَ  هارت من أهلمو ال ع    بلقعا  غن باألمسمل ت تراها كأنْ  
فهو يشري إىل املصيبة اليت حلت مبدينته ، و اليت أضحت بسببها خرابـا بلقعـا ،     

إىل أن ابـن حـزم    نشري و جيب أن ، خالية من األهل و الولد ، و كأا مل تعمر من قبل
  : )2(املرية ملا أملت ا تلك احملنة ، و لذا يناديها قائال  ، واستقر يف قد ترك قرطبة كان 

  فيا دار مل يرك قف ماننا اختيار    بــرالنا قَ و لو أننا نستطيع كنت  
  ا من اهللاو لكن أقدار  ذَتفأُن    تأو قهـرا وعا ملا حــلَّرنا طَدم  
  و ما أسرا أجلَّ الغوادي ما  سقتك    محيدة ترِكَتقد  يا خري دارٍ و  
و يأخذ الشاعر يف نداء مدينته متمنيا أن تكون له قربا ، ألنه تركها حبكم القدر ،   

، الذي ال مفر منه ، ويطلب من الدهر أن حيمل حتيته و يبلغها إىل أهل قرطبة يف كل مكان
  :) 3( قالو كان مرا ، ياهم إىل الصرب حىت و لداعيا إ

  و يا دهر بلغ  ساكنيها تتــي حي  كنوا املَو لو سرويهران أو جاوزوا الن  
  طوِفصربا لس كمهالدهر فيهم و ح  و إن كان طعم الصرب مستثقـراال م  
مث خياطب قرطبة مرة أخرى واصفا حاهلا بالقفر ، و كأا مل يسكنها أحـد مـن     

  :) 4(قال ،سرا يبالصرب طاعة هللا ، لعل الصرب جيعل من بعد العسر قبل، مطالبا أهلها 
  ـــــــــــ

  . 108 – 107.أعمال األعالم.ابن اخلطيب  - 1
  . 108. صدر نفسه امل. ابن اخلطيب  – 2
  . 108 .املصدر نفسه . ابن اخلطيب  – 3
  .  108. املصدر نفسه . ابن اخلطيب  – 4
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  ربوعك جونُ املزن يهمي ا القَطْرا    يبة ال يــرمو أيتها الدار احلب  
  أَوانس  يدغ مل يسكنك هرا   كأنكوا األجنم الزبِهيد رجال أُشو ص  
  لعل مجيلَ الصرب يعقبـنا يســرا    سنصرب بعد اليسر للعسر طاعةً  
،  هذه األمنيـة ود قرطبة إىل عهدها الذهيب طالبا من الدهر حتقيق ـيتمىن أن تعو  

  : )1( فقال
  و إين و لو عادت و عادهدنا لعه  أهلها سكن نالقبــرا فكيف مبن م  
  و يا دهرنا فيها مىت أنت عائـد  فنحمد  منك أن ع دواالعدت و الكَر  
،  مث يتذكر ما كان يفعله أناء الليل و أطراف النهار يف ربوع قرطبة من هلو و لعب  

 :)2( وللب و ثكل النفس و حرق الكبد، يقاآلن من سقم اجلسم و عزاء الق و ما حل به
  فيا رب يوم يف دارها و ليلــة  وصلنا هناك الشمس راباللهو و البد  
  ارلى و واكبدي احلَكْو وانفسي الثَّ  ىىن و واقليب املعزضاملُسمي جِ فوا  
، و من العهد أال حيـول ، و مـن   ريا خيتم أبياته طالبا من الدهر أال يبعد ـو أخ  

ـ دائمـا   ـ فهـو    الدمع أال جيمد ، و من السقم أال يشفى ، طاملا أن قرطبة ذه احلال
  .مائهاسيندها و يبكيها ألنه ترىب على أرضها و شرب من 

ن صـارت  أو أما ابن شهيد فقد بكى قرطبة هو اآلخر يف قصيدة ، و ذلك بعد   
د مأساا عن قرب ، ألنه مل يفارقها كابن حزم ، فهو أطالال ، بكاها عن كثب ، و شه

ينادي الطلول و لكنها ال جتيبه ، فيسأل الفراق و يتأمل جلور الزمان على هذا البلد ، ألنه 
  : )3(جعلهم يتفرقون يف كل ناحية ، عالوة على قتل الكثريين و هالكهم ، يقول 

  ؟ر ستخبِنعن حاهلا   فمن الذي    رـِخبة مبلول من األحما يف الطُّ  
  اورـوغْجدوا أم أَنعنهم أَ يكبٍني    فإنــه  راقِسوى الف نال تسألَ  
  رـثَاألكْ و باد  ةـيف كل ناحي    واقـتفرليهم فَع زمانُـال  جار  

  ــــــــــــ
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ـَّرت و تغيو عليهم فت  همحل ديارِعلى م طوبجرت اخلُ     ـرواغي
  رنــوا تكاد له القلوب تورن  رصاموغ يف  عيص فدع الزمانَ  
قليـل   مث يتجه إىل قرطبة مشريا إىل أن اإلنسان مهما ذرفت عيناه من الدموع فهو  

روا و تغربوا بة اخلطب ، داعيا اهللا أن يقيل عثرا ، مث يبكي أهلها الذين ترباحإذا قيس بفد
  : )1( و ذهب كل فريق إىل ناحية ، فقال و متصروا ،

  ــرتفجهـا ميبكي بعني دمع    ن م بكاُء  قلُّي قرطبة فلمثلِ  
  اُهللا أقالَ ، دار و متصــروا ا فترببروا و تغربو    هـاعثرة أهل  
  يف كل ناحية فريق  منهـم    تفطِّمهــار لفراق   مــرتحي  
الطيبة ها و رياحرار العيش ـضمث يتذكر ما كانت عليه املدينة من مل الشمل و اخ  

اهلا البارع و كمال رواقها و قصورها و خدورها و بدورها ، و الزاهرية و العامرية ـمجو
  : )2(، حىت يقول يف رثائها  امع األعلى و أسواقهاو اجل

  !روادمو ت  فتدمرت  النوى ريح  هــاا و بأهل عصفت يا جنةً  
  من املمات  آسي عليكإذا مل نزل   ق يلو ح يف بك  فخرحياتك ن  
  بأهلـــه وبه  يا مرتال نزلت  ال طريــرواروا و تنكَّنوى فتغي!  
  لنيلُ  جاد ا وجاد الكَوثــروا  جاد الفرات  بساحتيك  ودجلةٌ  

ـ غادرون إىل خراب بلقـع ، ف فالشاعر يشري إىل جنة قرطبة اليت حوهلا ال دمرت ت
حييي هلا بأن يرتل الغيث بساحتها ، و يدعو وتدمر أهلها، مث يأسى عليها و على أهلها ، و

بوعهـا  ا ، مث حيزن و يأسى على رهيرياضها ، و أن جيود الفرات و دجلة و النيل بساحت
  : )3(، فقال  ظبائها و سرواا و محاا و يتحسر على علمائها و أدبائهاو

  عهِ في على دارٍأسدت رو ظَ    هابوعباؤتها بفنائها تبختــر  
  أيام كَ كانتكل  فسالمـة    بـدرتسمو إليها بالسالم و ت  

  ـــــــــــ
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  و ثقاا و حماا يتكــرر    حزين على سرواا و رواـا  
  و بهائها و سنائها  تتحسـر    الئها و صفائهـانفسي على آ  
  أدبائها   ظرفائها  تتفطَّــر    كبدي على علمائها حلمائهـا  
نا نظرة على القصيدتني نالحظ أن قصيدة ابن شهيد أكثر من قصيدة ـو إذا ألقي  

دث ابن حزم صدقا و أحر منها عاطفة ألن األول بكى مدينته و هو بعيد عنها و رد ما ح
هلا إىل القدر ، و أما الثاين و هو ابن شهيد فقد رثى مدينته و بكاها عن كثب ألنه شهد 

دث هلا إىل جور الزمان ، و يف عرض املوازنة بني الشاعرين ـه و رد ما حـمأساا بنفس
و بعامة كان ابن شهيد ، و هو شاعر أصـال ،  :(( الطاهر أمحد مكي و القصيدتني يقول 

يف شعر ابن حزم، و هو بعـض  أسلس لفظا ، و أوضح عفوية ، و كان  أرق موسيقا ، و
و كثرت يف قصيدة ابن حزم احملسنات اللفظية مـن  ...من البطء و الرتابة  شيئا ، مواهبه

عفوا ، و لكن احلق أن كليهما كان يصدر عـن  ء جناس و طباق ، و هو أمر قل أن جيي
  . )1)) (عاطفة صادقة و قلب كليم 

ا صاحب البيان املغرب مقطعتني يف رثاء قرطبة لشـاعرين جمهـولني ،   مث يورد لن  
قطعة األوىل يبكي فيها صاحبها قرطبة ملا أصاا من نظرة العني ، و أن الدهر قد أقرضها امل

مث استرد قرضه منها ، و يقارن بني حسنها باألمس و تعاستها اليوم ، و أخريا يطلب من 
  : )2(املني ، قال أن يرحلوا و يودعوها سساكنيها 
  ــنالعي رةُـظنتها هد فقد    ابك على قرطبة الزيـــن  
  أنظرها الدهر الفـــهبأس    ةـمجل قاضى مث ت   الدـني  
  سنهاكانت على الغاية من ح    اللَّ  بذَـستعها  املُو عيشني  
  ا     فما أن تـرى فانعكس األمر اثْ رورا  بني ـســنني  
  فاغد  عهاوود  ر ساملـاو س    أزمعت إن كنت  ني على الب  

  فيلقي فيها قائلها اللوم على سكان قرطبة و انصرافهم عن ة الثانية ـا املقطعـو أم
  ـــــــــــــــــــــــــ
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، ببعض سور القرآن الكرمي فيذكرها هم ، و ينذرهم بسوء عاقبتهم ، و يتأثرر أمورـتدبي

  )1: (و هذا يدل على أن قائلها فقيه من الفقهاء ، قال
  وار غداالب  ىبـقع  علمون معا ست  ركــماحلزم يف تدبري أم أضعتم   
  ـــدداب  مـمتأن د  دميتم بِبكَ  كــمكر حالَبعني الف  فلو رأيتم  
  داــدج  لىـثيابا للبِ  كمفألبست  كمبصائر مى أعمتالع  لَبس نلك  
  داغار يلَّ أعطى بالصمن ذُ  ما كلُّّ  هــاتءسو  مستور هتكت يا أمةً  
  يف سورة  لت نزِأُ  يف شأنكم  مفصلـة احلشر آيـات دامل تعدكم أح  
  نعم عليكم  تقضي  شرين خامتةٌو يف الكهف يف الع  بأال تحوا  أبـدافل  
  ــداال تنقضي  أب  حمنةٌ  كممجيع  لتعقباكم فقد مشَ فاستشعروا سوَء  
، و تنمان عـن  تقل فيهما حرارة العاطفة  ، ا يف رثاء قرطبـةقيلتتان ، ـو املقطع  

  .بيتني األخريين جاءتا كلمة واحدال لدرجة أن قافية بشاعرين ،و ليس  انهما فقيهيقائلأن 
 وقـد وقف على قصور األمويني ((قد أن أبا احلزم جهور ،  ر ابن خاقانو قد ذك  

   :نيسها بالوحوش أفنيتها أو عوضت من ، تقوضت أبنيتها 
  ا؟ـنيلَع اززالع كانكَّس نيأَ    : واـانفَيوما لدار قوم ت تلْقًًًَُ  
  )2)) (انيأَ  ملَعأَ تسوا ،و لَارس مّثُ    يــالًلوا قَامقَا أَنه :تابجأَفَ  
مدينة الزهراء اليت طمست معاملها من جراء ما أصاا من خـراب   السميسر ىورث  

على أيدي مدبري الفتنة ، فقال من شعر غلب عليه البكاء على اد الضائع ، و التفجـع  
  : )3(على ما آلت إليه املدينة 

  فْقَوبِ تالزهاِءر مستبِعاــر    معبِتأَ ا رندأَ بشــتــاات  
  ا؟اتم نم عجِري لْه و:  تالَقَ    يعجِارفَ الَأَ ،ارها زي: تلْقُفَ  
  هيهاتـا غين الدمـعهيهات ي    الم أزل أبكي و أبكي ـفَ  
  من قد مضــى كأمنا آثار    نوادب  يندواتــــابن أم  

  ــــــــــــــــــــ
  . 110 - 110: 3. البيان املغرب . ارى ابن عذ – 1
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 :املزدان ا ومهـا ظيمة ، و املدن قرطبة الع حاضرةو هكذا بكى شعراء األندلس 

خيوطـه باليـأس   ل الزهراء والزاهرة ، و لكن إذا تأملنا بكاءهم جنده بكاء سلبيا ، تتمث
ذرف الدموع على األطالل ، و احلنني إىل الربوع ، و الشكوى من الـدهر ، دون أن  و

يستنهضوا اهلمم للقضاء على العدو ، أو اإلشارة إىل مدبري الفتنة ، أو إلقاء اللوم علـى  
، ك ألما أبناء املدينة أوال ذليشريا إىل أحد ، و كنا نتمىن من ابن حزم و ابن شهيد أن 

  .شهدا املأساة ثانيا و
مث استردت منهم النصارى الذي يرثي املدن اليت استوىل عليها  االجتاه الثاينو أما   
واحلصينة املمتنعـة ،  بربشتر ، تلك املدينة اليت كانت من أمهات مدن الثغر مدينة فيمثله 

منعوا ، و ـ كما تقدم ـ  هـ ملدة أربعني يوما  456 لكن النورمانيني حاصروها سنة و
عنها القوت و املاء ، و مل حياول يوسف املظفر إنقاذها و ال املقتدر أخوه ، و لذا طلـب  
املسلمون من العدو األمان ألنفسهم ، على أن خيرجوا من املدينـة دون مـال ، فوافـق    

العهود ، فقتلوا عامة رجاهلـا ،  و نكثوا ، النورمانيون و لكنهم ما لبثوا أن خانوا املواثيق 
  .)1( فيها من ذرار املسلمني و نسائهم ما ال حيصى سبواو

جناد املدينة ، إملوك الطوائف ، و مل حيركهم حنو مل يهز  املهني بيد أن هذا العمل  
أما الشعراء فقد ألبهم سقوط املدينة ، و كان أشدهم تأثرا ذه النكبـة   .لكنهم ختاذلوا و

لـذي أرسـل و هـو يف مرسـية     أبو حفص عمر بن احلسني اهلوزين ااألديب الشاعر 
حيضه فيها على اجلهاد ، و ينبهه لألمر الداهم ، ختلل  بن عباد بإشبيلية رسالةااملعتضد إلى

هذه الرسالة أبيات من الشعر ، تصور املعتضد شجاعا يف ميدان الرتال ، مث يضفي عليه من 
  : )2( فيقول ، ها ليستميله لنجدة املدينةالفضائل أرفع

  أعالَّك باد فضائالً قد علوت    ر عنها كلُّتقاص دع ماجِأرو  
  :) 3(مث أخذ ميدح املعتضد و يستنهضه و حيثه إىل أن استضرحه بقوله   
  دــمثل شاه ر عن حالةخبِو ما م  ــدحمع مرش ده رأم دفقد ج  

  ــــــــــــــ
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  و هل من  دواٍء بعد   نهش األساوِد  لكلٍّ يبني الرأي عند  وفاتــه  
  على أمرهم من ليس عنـه اجـد  أضاعوا وجوه احلزم يوما فعزهم  
جزاء اهلوزين القتل على يد املعتضـد ، فقـام   لة مل تثمر ، بل كان غري أن الرسا  

خـالل رسـالة   الكاتب أبو عمر ابن عبد النمري ينبه ملوك الطوائف عن هذا اخلطر من 
أخرى ، و مل متض أشهر قالئل حىت هب األندلسيون بقيادة املقتدر بن هود و ساروا إىل 

هــ ،   457ربشـتر سـنة   الثغر يدفعهم احلماس الديين حىت وصل اجليش اإلسالمي ب
  .)1( استردوا املدينة وحاصروا النورمانيني و

و كان لسقوط بربشتر قبل استردادها أثر عميق يف نفوس الشعراء ، ومنهم ابـن    
 وضالهلمالنورمانني  عنت منالعسال ، الفقيه الزاهد ، الذي صور ما القاه سكان املدينة 

  : )2(دان ـلله الومما تشيب 
  ها اإلصماءشأن  لكنط خمل ت    مسهكون بأولقد رمانا املشرِ  
  و ال بطحاء  ال جبلٌ مل يبق     رميهاح قصورهتكوا خبيلهم   
  اجاسوا خالل ديارهم فله يف كل يوم غارةٌ    م عــواءش  
  بنــاءنا يف حرم جفحمات    عبهماتت قلوب املسلمني برب  
يف جنب املسلمني عـن  يكمن  وهو موطن الداء حددإن الشاعر يف بيته األخري قد   

لهب ليالعار ، ومث يصور أثر اهلزمية القاسية ، و الفرار املريب ، و الذل و .نصرة إخوام ،
ما فقدوه ، و ال ينسى الشاعر يف  املسلمني فيهبوا السترجاع ما ضيعوه ، و استرداد محاس

فعلوه يف األطفال ، مث يصور ماأبياته أن يصور الغدر و اخليانة اليت كان عليها املسيحيون 
  :) 3(يقول  بأبسط قواعد اإلنسانية ، أخلوا إم بذلك قد. ء اـيوخ و النسـو الش

  و ال شيخ و ال عذراُء طفلٌ   م به رحموه مل يغنِ كم موضعٍ  
  غــاءة و بجض فله إليها     ـهقوا من أمضيع فرم رولكَ  

  و فُرشه البيداءفوق التراب     و لرب مولود أبوه مجــدل
  ـــــــــــــــــــ
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  و مصونة يف خدحجوبةرها م    زوها ما هلا قد أبرخفاءاست  
  ـذاءخة استزفعليه بعد الع    صار يف أيديهم قومٍ و عزيزِ  
و يف ختام أبياته يلقي اللوم على املسلمني ، ألم بتخاذهلم و تواطئهم قد تركـوا    

  : )1(الفرصة للنصارى حىت يفعلوا ما فعلوا 
  فــاءخ ما هلن ركبوا الكبائر    نوب  املسلمني و أم لوال ذُ  
  ما كان ير للنصارنصأبدا عليهم  فالذُّ    ى فارساءنوب الــد  
  فشرارهم ال يختفون  بشهمر    و صالح منتحلي الصالح راءي  
ني فهبوا يدافعون عن املدينة حىت و كان هلذه األبيات وقعها املؤثر يف نفوس املسلم  

سلمون ردوها من أيدي النورمان بعد مضي تسعة أشهر من احتالهلا ، و استطاع املـاست
و ذلـك  أن يقتلوا من النصارى الكثري و يأسروا الكثري ، و يسبوا نساءهم و ذراريهم ، 

  . )2( فضل تعاوم و محاسهم الديينب
اليت احتلها النصارى و خرجـت   املمالكاملدن ويرثي الذي  االجتاه الثالثو أما   

ئها ، فهي طليطلة ، اثعن دائرة اإلسالم إىل األبد ، و كان للشعر السياسي دور بارز يف ر
عاصمة القوط القدمية ، و قد كانت مدينة الثورات خالل العهود اإلسالمية املختلفة فيها 

نتيجـة خدعتـه   ملهامجتها جيشه السادس و قد أعد ألفونسو و ذلك لبعدها عن قرطبة ، 
 ل أوفإمنا نطلب بالدنا اليت غلبتمونا عليهـا قـدميا يف  :((املاكرة عندما قال ألهل طليطلة 

م برداءتكم فـارحلوا إىل  أمركم ، فقد سكنتموها ما قضى لكم ، و قد نصرنا اآلن عليك
اليوم ، و لن نرجع عنكم  فال خري لكم يف سكناكم معنا بعد اتركوا لنا بالدنا ،عدوتكم و

بعد استسالم  ـ كما تقدم ـ  و فعال سقطت طليطلة   . )3)) (أو حيكم اهللا بيننا و بينكم
ي عون خـارجي مـن أمـراء    ن ذي النون ، و ذلك بعد أن فقد أـحيي ب مهني للقادر
طس الذي انتدب القاضي أبا الوليد الباجي بأن يطـوف  املتوكل بن األف عداالطوائف ما

  جريا ، و حيثهم على الوحدة و نبذ اخلـالفات ، صائحا و حمذرا و مست  األندلس ،ببالد 
  ــــــــــــــــــــــــ
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  ).1(مل جيد آذانا صاغية ، فلم يستجيبوا لنصحه بل كانوا يستربدون نزعته و لكنـه 

  و هكذا سقطت إحدى حواضر األندلس الكربى ، و خرجت من قبضة اإلسالم،   
  ) .2( يف ظالله ثالمثئة و سبعني عاما بعد أن عاشت

طليطلة أثر كبري يف نفوس ملوك الطوائـف و يف نفـوس   مملكة و كان لسقوط 
الشعراء ، فأما ملوك الطوائف أخذوا يفكرون يف مل الشمل و توحيد الصفوف أمام خطر 

ر هذه النكبة ، و كان ابن العسال خري شـاع خذوا يف تصوير النصارى ، و أما الشعراء فأ
أحس ول النكبة ألنه قاسى مرارا شخصيا حني أخرج من املدينة مع من أخرج ، فأنذر 
املسلمني يف أبياته و حثهم على ترك املدينة ألنه يف نظره خري مـن السـيب ، و خدمـة    

  : )3( النصارى ، فقال
  ــطلَا إال من الغ قامفما املُ    ـموا مطيكُثُّح أندلسٍ يا أهلَ  
  الثوب يل من أطرافه  و أرىنس  ثوب نسوال من الوسطاجلزيرة م  
  طفَمع احليات يف س كيف احلياةُ  و حنن بني  عدو ال  يفارقنــا  
هلا يف حوزة النصارى أثر كبري بعد دخوداث اليت حلت بطليطلة ــو كان لألح  

ني نفوس الشعراء و خاصة بعد أن حولوا مسجدها إىل كنيسة ، و ضيقوا على املسـلم يف 
املنكوبة شاعر من شعراء  ةيف أداء شعائرهم حىت جيربوهم على التنصر ، و هنا بكى طليطل

استهلها بالسـؤال  يف قصيدة طويلة ، األندلس مصورا ما حل باملسلمني من ذل و هوان 
هل هناك من يبتسم و قد ضاعت طليطلة ؟ و هذا البدء يدل على عمـق التجربـة   :التايل

دن األندلس ـر ، فكيف تعيش مـ، اليت هزت وجدان الشاعاة صدقها ، و شدة املعانو
  : )4(يف سرور بعد هذه الكارثة ؟ يقول

  غوريت ثَبرورا بعدما سس    غورالثُّ كيف تبتسم كلكْلثُ  
  ــــــــــــــــــــــ
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فهذه الكارثة قد هدت كيان املسلمني و قصمت ظهورهم رعبا و خوفا ، و ذلك   

لزمام األمور ، و توايل احملن ، و انعـدام   السادس بعد سقوط املدينة ، و امتالك ألفونسو
   ) :1(، قال  السرور
  وربل الثَّـصالدين فات بريثَ    منه دهيب مصاب أما و أ  
  ورـهالكافرين له ظُ أمري    هور حني قالواظُ متصلقد قُ  
  ترى يف الدهر مشسرورا بعي    طَمضى عنا ليترورـه الس  
 أليس يف األنـدلس أيب الـنفس،  : مث يتساءل الشاعر يف غمرة األحداث و املأساة   

  ):2( و حيررها من الكفر ؟ ،شهم ، ينقذ طليطلة 
  دوروائر إذ تالد ديري    مهفس شالن يبأليس ا أ  
و كانت صيحته هباء باستثناء املتوكل بن األفطس الذي أشار على القاضـي أيب    

ـ   الوليد الباجي أن يطوف يف األندلس منذرا و حمذرا ، و لكـن ملـوك    ـ كما تقدم 
الة ، و رضوا بالـذل و اهلـوان ،   ا لوعيد ملك قشتالطوائف يف ذلك الوقت قد خضعو

  :) 3(تساحموا يف احلرمات فقال و
  لقد خضعت رقاب لْغُ كناب    و زال عتوورفُها و مضى الن  
  وريغَ  ىتيف احلرمي فَ و سامح    لٌّالقوم ذُ و هان على عزيزِ  
؟ يفـوق   و كيف كانت معقـال صـعبا   مث يعرض الشاعر ما جرى يف طليطلة ،  

بضخامته و منعته إيوان كسرى و اخلورنق و السدير ، لقد أخرج أهلها و شـردوا عـن   
ديارهم و حولت مساجد املدينة إىل كنائس يسمع فيها دق النواقيس بدال مـن صـوت   

  ) :4( !اآلذان ، فأي قلب يقر على هذا و ال جيزع؟
  رـــيكب ذا نبأٌ ماها ،إنَّح    اـمنه  رفْالكُ أباح طليطلةَ  
  يردو الس   قنروو ال منها اخلَ    رىـسك ها إيوانُفليس مثالَ  
   ـنةٌ  بعيــدسحةٌ منصحسيـــر    مها عطْلبلُها و متناو  

  ــــــــــــــــــــــ
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  أمل تك معقال للدين صرـــديالقَ  ه كما شاَءلَلَّفذَ    اـبع  
  صريم م  فصاروا حيث شاَء    اـميعها منها جهلُأَ جرِخو أُ  
  رــينِت  تسمها اليت طَعاملُم    ــمو عل إميان دار تو كان  
  فعادت رفْكُ دار  مقد اضطَ    اةًـفطَصربت  يهابأهل  وراألم  
  مساجدها كنائس على هذا     قلبٍ ، أي يقر ر؟ـطيو ال ي  
و ممـا  : (( يقول صاحب النفح عن اليوم الذي حتول فيه جامع طليطلة إىل كنيسة  

صـار إىل اجلـامع ،    -اهللا تعاىل رمحه-املغامى ،  جرى يف ذلك اليوم أن الشيخ األستاذ
و أمر مريدا له بالقراءة ، و وافاه الفرنج ، لعنهم اهللا تعاىل ، و تكاثروا لتغيري  ، صلى فيهو

منهم على إزعاج الشيخ و ال معارضته ، و عصمه اهللا تعاىل منهم،  دالقبلة ، فما جسر أح
و بكى على اجلامع بكاء شـديدا ،   ، رأسهإىل أن أكمل القراءة و سجد سجدة ، و رفع 

  . )1)) (خرج و مل يعرض أحد له مبكروهو
مث يتأسف الشاعر لتلك النهاية احملزنة ، إنه حزن ال يداوى ، يكرر مـا تكـررت   
الدهور ، لقد ذوت طليطلة مبحاسنها ، و شردت فيها حرائرها ، و من مث ال جيد الشاعر 

  ):2(ال ، قغري أن يشارك إخوانه أحزام 
  ورـهالد   ر ما تكررتكري    اـــزنح  فيا أسفاه يا أسفاه

  و ير كل حسن ليسنش  هبـيكون  إىل يومٍ    طوىي  ورـشالن  
  صورالقُ  هانساكم   وناتصم    ف كانترالطَّ  قاصرات لتيدأُ  
  ورــتفُ ظه رب يف لواحلِس    ارــانتظ  يف  تورو أدركها فُ  
  بورل القُلو انضمت على الكُ    أوىل  بالقينـات  و بنا و كان   
  لقد سخعيــن حبالتهن  ت ن    صبِو كيف يريرغلوب  قَح م  
  عبنا لئن غن اإلخاـــوان إن    بأحجانزان و أش  ضـورح  
  بة إىل فعل الدهر ، أو يرد األحداث اليت حلت باملدينة ـر يرجع النكـو الشاع  

  ـــــــــــــــــــ
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عقابا من اهللا على معاصي ارتكبها أهل طليطلة ، (( تقلب الدهر ، و يستبعد أن تكون إىل 

، هممن أو إنكارا منه لواقع يف حيام ال ترتضيه الشريعة ، و حجته يف الرد أن غريهم أسو
و يف قولتـه  ، سقا و فجورا ، فإذا ارتضينا هذا سببا فعلينا أن نتوقع نفس املصري و أشد ف

الدفاع عن قوم سقطوا يف حمنة االحتالل ، فهم يف حاجة :  رىفيما أهذه يستهدف أمرين 
إىل شيء آخر غري التقريع و الذم ، و تذكري الغافلني يف بقية مدن األندلس مبا ميكـن أن  

م و عصـيام سـرا   ملها مظـا ا واصلوا سريم العابثـة و واصـلو  إليه حاهلم إذينتهي 
  :)2(، قال  )1))(عالنيةو

  م ـــذور كان لأليام فيهن    وفَ  لكهم فقدمبذورــت الن  
  رــكيالن   و جاءهم من اهللا    مــأدركته فإن قلنا العقوبةُ  
  مثلُ افإنـــممنه هم و أشد    نسلم من جيور؟جور و كيف ي  
  أنأمن أن يــام انتق بنا   لَّح    جورو الفُ  أمجع  سقو فينا الف  
  رــسياألمر الع  هلسفي إليه     رارو ال اضط  للحرام و أكلٌ  
  و لكن جكذلك يفعل     ر دارــقرأة يف ع ورـقالكلب الع  
  يزول الساـإذا م  عن قوم تر    أُ  صيانعلى العرختي  تورالس  
و نصر الديانة ، فقد حامت النسور فوق جثث  ، مث حيث قومه على األخذ بالثأر  

القتلى من املسلمني ، و ذلك حىت يبعث يف نفوسهم روح الشجاعة و احلميـة و سـل   
ن احلياة يف ذلة، السيوف ، و يدعوهم إىل التعاون و عدم التهاون ألن املوت يف عزة خري م

  :) 3( عدينن و يلوم القايرمث يضيق بالصاب
  خذوا ثأر الدانة ي فقد حامت على القَ    روهاو انصسورتلى الن  
   و اللُّنوا و سوا كل عبض    اب  مضاربا منه حــورالن  
  و موتوا كلكم فاملوت  ىلأو    بكم من أن تاوجورجاروا أو ت  
  أصبرـو امتح يبٍا بعد سان    يالم عليهما القلب   ورـبالص  

  ــــــــــــــــــــ
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مث يصور قعود الناس و جبنهم عن القتال ، فهم كاألبقار الـيت ختـور ، و قـد      

جيري ملواطنيهم يف طليطلة ، و الشاعر كان يتمىن أن  أضعفت عزائهم أخبار اهلزائم ، و ما
يتشجعوا و يكون هلم زئري األسود ، لقد ساءت أحوال املسلمني و أضـحت أخبـارهم   

  :)1( ، قال مصدر كدر و أمل ، و تأيت الكتب مسطرة بالشر ، و النحس خري مبشر هلم
  نخور إذا دهو ليس بِ    اـــزايينا بالرمعجب بقر رخوي  
  و نجبأر ، لون ليس نز  شناجع    زئري   جنب لكان لناو مل ن  
  بريرين ا اخلَخبِأمات املُ    ار حىتـلقد ساءت لنا األخب  
  فيها كلَّ أتتنا الكتب شر    و بشْحِسرنا بأنرـشينا الب  
لقد أضحت أخبار الناس يف طليطلة يشيب لكرا الطفـل الصـغري ، و يصـم      

  :) 2(، قال  عمى البصريالسميع، و ي
  و قيل تجمعوا لفراق شطليطلةٌ    لم فــورملكها الكَت  
  غريالص ا الطفلُرلكَ يشيب    غارطة فيها  صل يف خفقُ  
  لقد صم السميع فلم يععلى نبإٍ    لو كما عمي ريـصالب  
م وعـود  عن بعض مسلمي طليطلة الذين أغـر مث يتحدث الشاعر يف أمل شديد   

أرض الكفر مع الرضا باهلوان لتنمية ثروام ، بل إن منهم من ارتد  علىألفونسو ببقائهم 
و بلغ احلزن غايته حني آثر اجلميع البقاء ، و حجتـهم ، إىل   نية ،عن دينه و اعتنق النصرا

و كيف نترك بيوتنا و أموالنا و ليس لنا وراء البحر دور و ال أمـوال؟ ،  ، ؟  أين نذهب
ليست لنا هناك ضياع ننعم بوارف أشجارها و طيب مثارها ، و ال طبيعة فياضة جبماهلـا  

  :) 3(، قال  من ظل و ماء و اعتدال هواء
  تاعـبنا األعادي باصطنجاذ    ب املُفينجذخريـقل و الفَو  
  رــعية و البهيوِه الشطُبثَت    زيـيانة حتت خيف الد فباقٍ  
  له السعيـرمصائب دينه ف    هانت علــيه رِقو آخر ما  

  ــــــــــــــــــــــ
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  كفى حزنواـقال ا بأن الناس    إىل أين رـسيل و املَالتحو  
  أنترك دورنا و نفو ليس لنا وراَء    ــهاعن ر ورالبحر د  
  و ال ثَم الضياع تروق احسن    نباكرها فيعنا جب ـوركُالب  
  وارِ لٌّو ظف فال قَ    مـاء و خريرـرور رهناك و ال ح  
  داوهلا نمريمن ج بشرو ي    يـرِمن فواكهها طَ و يأكلُ  
طليطلة دفع اجلزية أللفونسو يف كل شهر ، و تسـليم   و يصور الشاعر قبول أهل  

و ذلك مقابل محاية النصارى هلم ، لقد تبدلت األوضـاع  عشر احملصول يف كل صيف ، 
  ) :1(، قال و العشري للمسلمني  يلاملواأصبح النصارى و

  ورشائفة عص كلَّ ذُخو يؤ    ر هش يف كلِّ مرغم ىيؤد  
  شريو الع  يلاملوا بنا و هم    ىلونا و أَزتوحمى لحفهم أَ  
مث يقرر بأن اليقني قد ذهب ، و ليس هناك دين و ال دنيا ، فاملسلمون قد رضـوا    

يتأمل بكوا ، و لكن ما جدوى البكاء ؟ وبالرق و الذل و اهلوان ، مث يطلب من إخوانه أن ي
رى ، مث يدعو الشاعر ة ، حيان هاموا على وجوههم يف فالـر حلال إخوانه الذيـالشاع
  :) 2(، قال  ستعداد للقتال ، عسى أن جيرب العظم الكسريالنبذ السلم ، و اإىل 

  لقد ذهب  ـفال يقي  اليقنيو غَ    نر القوم  رورــباهللا الغ  
  فال دين غُ    نــنيا و لكو ال درور رورــما غ  شيةباملع  
  رضوا بالراذاــم   ياهللا ق    و  رآهبه ما أشار  رــشيم  
  مضى اإلسالم فابك دا عليهم    وىي اجلَفما ينف  الدمع  زيرالغ  
  و نح الةـب رفاقا يف فَو اند    ححطُّيارى ال ت  رـسيوال ت  
  وال تجنبو حارِ م لْح إىل س    عسى أن يجسريالكَ رب العظم  
ـ ر بني فريق املسلمني الذين عموـارن الشاعـمث يق   ق ـا عن مراشدهم ، و فري

  النصـارى املتميز بنفاذ البصرية ،  و يتعجـب من املسلمني ، إذ كيف يلقـون فردا من
  ــــــــــــــــــــــ
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خييفها القناص ، و كان األوىل  رون عنه مجيعا ، فهم أشبه باحلمري اليتـو يفارى ـالنص

  ) :1(، قال  أن يثبتوا و أن يصربوا ، و لكن ماذا ينفع العدد الكثري إذا ذهب اليقني ؟
  أنعمى عن مراشو ما إنْ    نا مجيعاد  م إالمنه  ـصيبر  
  و نلقى واحدا و يفر جكما عن قانِ    عمص فرت مريح  
  ثَا و لو أنبتنا كان خكَ و لكن ما لنا     راـًيو رم  ريخ  
  إذا مل يكن صبر فليس بِ    ـلٌميجع ناف رــكثي عدد  
رأي ومشورة ، يستعان به وقت الشـدائد   اوأخريا يتمىن الشاعر أن يظهر قائد ذ  

ستعظم الشاعر أن يكون األمر قد بلـغ  يويكر إذا أقبلت السيوف ، ويتقدم عند اللقاء ، و
  . أن يكون إما قتيل أو جريح ، وقد تنغصت احلياة وال من جمري بسكان األندلس 

  : ) 2(، قال ويف اخلامتة يتضرع الشاعر إىل اهللا لنصرة املسلمني فهو نعم النصري    
  ستجـرين  اذرـحن   به مما    لـصيأَ له رأي  أال رجلٌ  
  إذا يكُر   بنا إذا  وأين     اولتهنت  السيوف  كُرور؟ ولَّت  
  بالقنا اخلطَّار حىت   نويطع    اخلطري  ما هذا  يقولَ الرمح  
  رـأو أسي  لٌـقتي سـبأندل    أن يكون الناس طُرا  عظيم  
  الذُّكور أن يقرع البيضعلى     ع الليثَ حرصااأذكر بالقر  
  يبادر  خلطْب منه     ـاعٍرقَها قبل اتسخ تنخسف  دورالب  
  وسـه صللذي يلقا  عيتلقى صدور  فقد ضاقت مبا    ارد  
  ريـجِريةً إذ ال مج  وودع     ـاةٌفال حي  احلياة  تنغصت  
  ريـر مستطـش هـفي ويوم    نـستكم مـه  فيه  فليلٌ  
  ريـصالن  مِـععليهم ، إنه نِ    اهللا نصرا   تيحأن ي  ونرجو  

  ـــــــــــــــــــــــ
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والقصيدة بعد هذا التحليل تتسم باجلودة واألصالة وعمق التجربـة وصـدقها ،     

أصيل يف أفكاره واجتاهه ، ألن قصيدته أول : (( وله ـبق،  ويصف الطاهر مكي الشاعر
ورت القصـيدة سـقوط   وص ) .1( ))ما قيل يف باا ، وليس عالة فيها على أحد سبقه
  .طليطلة وحمنة أهلها الذين ختاذلوا عن استردادها 

وهكذا خربت مدن األندلس وسقطت الواحدة تلو األخرى يف أيد النصارى فراح   
مواطنيهم املكلومة ، وخيلدون مراحـل السـقوط ،    مشاعر، ويصورون  االشعراء يبكو

أحيانا أخرى ، إال أن معظم الشعراء ربون عن ذلك بالدم أحيانا وبالدمع واالستنجاد عوي
مالوا إىل االجتاه األول ، فوقفوا موقفا سلبيا متثلت خيوطه باليأس والبكاء وذرف الدموع 

ألم ميثلـون   معلى األطالل دون أن يستنهضوا اهلمم لدحر النصارى والقضاء على آماهل
فحثوا موقفا إجيابيا  بيد أن هناك قلة من الشعراء وقفوا مواقف ملوكهم ـ كما تقدم ـ   

  .الشعب األندلسي على مقاومة العدوان واالستبسال يف الذود عن الوطن 
ك الزائلة اليت ضاعت بسبب لفيتجه حنو املما الثاين من الرثاء السياسياما الفرع   

 ،ألندلس خالل القرن اخلـامس اهلجـري  التفكك واالنقسامات والصراعات بني ملوك ا
بـين األفطـس    مملكـة بين عباد بإشبيلية ، ومملكة ، وبغرناطة زيري بين  مملكةقطت سف

وكان لذهاا أثر كبري يف نفوس الشعراء الذين وقفـوا   وغريها من املمالك ،ببطليوس ، 
مـن اهتمـام    ايبكوا ، غري أن مملكة بين عباد ومملكة بين األفطس قد نالتا نصيبا كـبري 

حليل لنرى إىل أي مدى كان إسهام الشعراء ا بالدراسة والتمخنصهالشعراء ، ولذا فسوف 
  .يف هذا الفرع من الرثاء السياسي 

أما مملكـة بين عباد فقد سقطت بعد الضربة احلامسة اليت وجهها إليها املرابطـون    
ـ هـ   484سنة  ن إشبيلية واقتحموهـا متـوغلني   حيث هاجم املرابطو ـ كما تقدم 

تمد بن عباد مدافعا عن نفسه وأهله وملكـه ،  بلغوا القصر امللكي ، فواجههم املعإلىأن 
، وسقط أسريا ، وقد وصف لنا الفتح بن خاقان اللحظـات األخـرية    هخارت قواحىت 

وملا انتشر الداخلون يف البلد وأوهنوا القوى واجللـد خـرج  : (( ملقاومة املعتمد ، بقوله 
  )املعتمد(

  ـــــــــــــــــــــــــ
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، يعد مبضائه ، ويتوقد عند انتضائهواملوت يتسعر يف أحلاظه ، ويتصور من ألفاظه وحسامه 

فلقيهم يف رحبة القصر ، وقد ضاق به فضاؤها وتضعضعت من رحبتهم أعضاؤها فحمل 
ىت أوردهـم  فيهم محلة صريم فرقا ، ومألم فرقا ، ومازال يوايل عليهم الكر املعاد ، ح

النهر وما م من جواد ، وأودعهم حشاه كأم له فؤاد ، مث انصرف وقد أيقن بانتـهاء  
حاله ، وذهاب ملكه وارحتاله ، وعاد إىل قصره ، واستمسك يوما وليلته ، مانعا لعوزتـه  

  ) .1)) (دافعا للذل عن عزته 
ض فيها لدفاعه وقد صور لنا املعتمد نفسه هذه اللحظات يف أبيات من الشعر يعر  

البطويل عن أهله و عرضه و شرفه مصورا شهامة العريب األصيل ، و أن السم القاتل عنده 
ستسالم و اخلضوع ، و أن املرابطني إذا سلبوا ملكه فإم ال يسـتطيعون  الألذ طعما من ا

نه بذل قصارى جهده يف الدفاع عن ملكه ، و اليهمه االستشـهاد  أبوا شرفه ، و لأن يس
بيل ذلك ، ألن البطل الشجاع يف كل معركة يتوقع ايته ، و هذه األخـالق الـيت   يف س

  :).2(، قال  ترىب عليها إمنا ورثها عن آبائه و أجداده
  وع ـمـملا متاسكت  الد    و تنهـب  القلب  ــديالصع  

و تناكرت هـا ـمممي  ل    يسالفَ  بطْاخلَ  هاتامعــيظ  
  وعــضهلم  خ  منك  ليبدفَ    ـةـسياسضوع اخلُ :قالوا
  عـــيقم  النعلى فمي الس    وعـضاخلُ  من طعمِ و ألذُّ
سلب إن يالقوم  ــالعاد    لكيم  و تسلوعــمين اجلُم  

بني  فالقلب هـــلوعض    سلم مل ت وعــالضل  القلب  
مل أسلَتع    اــبالطِّ  ب شرف أي ،سلب الشرف ع؟ـفيالر  
قد رأالَّ    مـــزاهلنِ يوم  مت  تحــــنين الصروعد  
و بشى شيٌء، على احلَ صِ    القميـ سوى  ليس رزت وعفُد  

  لَ إذا يسيلُ ا  النجيـــع    و بذلت نفسي  كي تسيـ
  ـــــــــــــــــــــ
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  وعـــضي و اخلُلِّواي ذُ    ن ـــيك  ر ملأخلي تجأَ

قطُّ ما سرت  يِو كان من أمل لِ    اــتإىل الق وعـجالر  
شيو األصلُ    مـــمنه  ىل أنااُأل م تروعـــه الفُتبع  

ـ   و هكذا سقطت دولة بين عباد و خبا جنمها اء ، و لكنها سقطت يف عـزة و إب
الراضي :كرامة ، سقطت يف مناظر من الفروسية الشاخمة اليت راح ضحيتها ولدا املعتمد و

راد األسرة إىل األسر تكبلهم القيود ، و هنا امر املعتمد ـق باقي أفـون و سيـو املأم
آن وأنه قد نفد صـربه  وعقولني ، و حال زوجه و أسرته يف البكاء مصورا حال ولديه امل

  : )1( ، قالو العويل أوان البكاء 
إىل الصرب  ربا ال سبيلَيقولون ص  أبكيس  و أبكي ما تمريطاول من ع  

  شن لَهفًا  وسطَه صفْحةُ البــدريخم  زهرها يف مأمت كل ليلــةترى 
  و ياصرب ما للقلب يف الصرب من عـذر  ينحن على نجمين أَثْكَلْن ذا و ذا

  بـربعد الكواكب من ص  فهل ، يزيد  هشقيقُ  مث تحالف :الكوكبان  ىهو
اليت أصبحت حمطمة يف قيود األسر ، ه ــر على نفسـر امللك الشاعـمث يتحس  

و أن ولديه لو عادا إىل احلياة مرة أخرى و رأيا أبامها على تلك احلالة لفضال املوت ثانية، 
  :)2(دموع بناته و زوجه على الفقيدين ، قال  مث يصف
  ر ــاين يف األسـمأبصرتأنتما إذا   رىود يف الثَّرمتا العتخدمتا َأللو عف  
  يعيد على مسعي احلديد ـيشنفَقيال ثَ  هدباجل تبكي العنيِس  ـرقْو الن  
  معي األخوات و  عليكما  اهلالكاتكلى املُكما الثَّأمضرمة الصرــد  
  رجصغي إىل الزقوى فترها التو تزج  هــر مثلُطْليس للقَ كي بدمعٍتبف  
و بعد األسر سيق املعتمد و أهله إىل املنفى ، سيقوا يف سفينة أقلعـت مـن ـر      

الوادي الكبري بإشبيلية ، مث أخذت طريقها إىل العدوة ، و ذلك يف منظر حزين ، و مجوع 
  داين املعروف بابن اللبانةالشعب حمتشدة لوداع املعتمد بالبكاء و النواح ، فقام أبو بكر ال

  ـــــــــــــــــــــــ
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داليتـه  فقـال  يف ألفاظ أليمة و عبارات حزينة و صور تقطر أسى  مملكة بين عباديبكي 

  : )1(املشهورة اليت مطلعها 
  ادــعب على البهاليل من أبناء     يرائح غاد مبزنبكي السماء ت  
  على اجلبال اليت هدهات قواعد    أوتاد و كانت األرض منهم ذات  
نة و هي تضمهم يف جوفها كالقبور ، و تتحرك إىل العدوة ، مث يصور منظر السفي  

فسفرن عـن   عة الفاج و قد صدمتهنو الناس يودعوا بالعويل ، و يصف نساء املعتمد 
طمن خدودهن ، ياهلا من حلظات قاسية و طويلة كأا الدهر ، و خاصة لوجوههن ، و 

، لقد وفـق  وداع اليت متىن فيها كل احملتشدين أن يفدوا املعتمد و لو بأرواحهم ـساعة ال
ابن اللبانة يف رسم هذه اللوحة احلزينة ملنظر الوداع ، و أضفى عليها مشـاعره احلزينـة   

  ) :2(يسه املتأملة ، يقول أحاسو
  نالنهر كونِ داةَـإال غ سيتيف املُ    ــمهنشآت كأمادـبأحلَ وات  
  و الناس ألوا القد مْعبؤلؤٍمن لُ    و اعتربوا ين ر  تياطاف  بادفوق أز  
  طَّح فلم  القناع  تستدرةٌــختر م    و مزأَ قتوجه تمأَ  زيقرادـب  
  حان الوداع  ت كلُّفضج وصارخٍ    ةـصارخ فَمن مدادـومن ف اة  
  هم سارت سفائن و النحو  يا الحيد  بلٌكأمنا إِ    اـبهصح حاديـو  
  كم سممع وال يف املاء من دلتكم ح    ع من تلك القطائبادعات أكْطْق  
،  ابن اللبانة الكارثة اليت أملت ببين عباد أثر كبري يف شاعرهم الويفو كان لفداحة   

نظـم  ((برائع شعره ، كما ألف كتابني يف املوضوع نفسـه ، األول   مملكتهمحيث رثا 
، حتدث فيهما عن )) االعتماد يف أخبار بين عباد ((، و الثاين  )) السلوك يف مواعظ امللوك

مل يبق من مادما هم ، و لكن لألسف ضاع الكتابان وو أخبارهم و مراثيتاريخ بين عباد 
أرخت لألندلس كنفح الطيب ، حيث يصف لنـا الـداين يف   إال ما ذكرته الكتب اليت 

  ر يف ـاألمفعظم :(( بنفسه ، فيقول  إشبيلية حسبما شهده ه األول منظر سقوطـكتاب
  ـــــــــــــــ
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صـيب  خل البلد من جهة واديه ، و أُعلى الراقع ، و داخلرق واقع ، و اتسع الاخلطـب 

، على املوت بنفسهو تراميه  ، بعاديه باديه ، بعد أن ظهر من دفاع املعتمد و بأسهحاضره 
د ألحد ببق فيه على سد ، و مل يلنت الغارة يف الب، و ال انتهى خلق إليه ، فش ما زيد عليه

شفت املخدرات يسترون عورام بأناملهم ، و كُ ، ج الناس من منازهلم، و خرو ال لبد 
1)) (و رأيت الناس سكارى و ما هم بسكارى ،  ذارىالع(  

، و من ذلك ما قاله بعد أن انتهت الكارثة  خالدةأما مراثيه يف املعتمد فقد ظلت   
بالنـاس كيفمـا    دهر الذي يفعل، و قد أرجع ذلك إىل تقلب الو حلت احملنة ببين عباد 

النظر إىل ما حدث للمعتمـد ،  ، و حيركهم كما حترك أشجار الشطرنج ، و يلفت يشاء
ه من الدنيا ، و يأخذ العظة ا و لذا فعلى العاقل أن ينفض يديأن كان أمريا أصبح أسريفبعد 

  ) :2(ل اق، و العربة منها 
  يـاتغا نـاهـناييف مىن ـو للم  ـاتلكل شيء من األشياء ميق  
  و الدهر يف صفة احلرباء مـوان حاالتـأل  نغمساالتـحه فيها است  
  اةـــدق الشيرت  بالبمما قُو رب  هرنج يف يدطْب الشعو حنن من لَ  
  قد ماتوا رت و الناسقد أقفَ فاألرض  نهاو ساك انيمن الد كديي ضانفُ  
ى هذه الصورة اية للعامل ، فـاألرض  من اية املعتمد عل  ل الشاعرـد جعـلق  

  ) :3(قد أقفرت و الناس قد ماتوا ، مث يعرب عن جزعه و أسفه لزوال ملكهم يقول 
  أهلة ما هلا يف األفق هـاالت    هلفي على آل عباد  فإــم  
  كانت لنا بكر فيها و روحات    راح احليا و غدا منهم مبرتلـة  
  ن باألذهان أنبـاتقد أوقد    أرض كأن على أقطارها سرجا  
د البحرية من طنجة إىل مكناس رأى مجعا مـن النـاس   ـة املعتمـو أثناء رحل  

ستسقاء ، فقال املعتمد معربا عن أحزانه بأن دموعه اهلطالة كانت تكفي اليصلون صالة ا
  اء ـعن املياه اليت ينتظـروا ، غري أن مياه دموعه كانت خمتلطة بالدم  تغنيهـمالناس و
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 216: 4.نفح الطيب.املقري  – 1
  . 24. ديوان . ابن اللنانة -2
  . 26 – 25. املصدر نفسه . ابن اللبانة  – 3
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  : )1( فال تنفعهم

  خرجوا ليستسهلم  قوا فقلت    دمعي ينوب واءلكم عن األن  
  قالوا حقيق ميف دـعك مقنع    لكنها  مة بِزوجممـــاءد  
، بل رثاهـا شـعراء    بين عباد مملكةو مل يكن ابن اللبانة هو الوحيد الذي رثى   

آخرون كابن عبد الصمد و ابن محديس و غريمها ، و ركزوا يف أشعارهم علـى نعـي   
املعتمد شخصيا ، و من ذلك ما قاله ابن عبد الصمد ملا زار أغمات بعد وفات املعتمـد  

 يوم عيد و خر أمامه و غمره بقبالته و بلله بدموعـه و أنشـد   بقليل فوقف على قربه يف
  : )2( داليته الرائعة اليت أبكت احلاضرين ، ومنها

  ملك أَ    نــاديع  فأُامللوك أسامم قد عدتك عن  السمـاع عواد  
  لَملا خمنك القُ تـنفيها كما قد كُ    كن صور فلم تاألعيـاد يف ت  
  لَّقبرى لك ذا الثَّيف ه ت و     عاخاضذتخت  قربك عموض  شـاداإلن  
  قد كنت أحسب أن تبدـؤاديبفُـت مضرِحزن  أُ نريانَ    عيد أدم  
  تـــهفإذا بدمعي كلما أجري    زادت رارة  األكبــادـح علي  
ها املرابطـون  ـس ، اليت استوىل عليـدولة بين األفط فإن وسـن بطليـو أما ع  
ية فقد صاحبها هي األخرى حمنة كبرية أدت إىل سـقوطها  ـالئهم على إشبيلـيبعد است

ته ألمري املرابطني نل يف مهادـس قد باءت بالفشـاوالت املتوكل بن األفطـحىت أن حم
هـ بعد  488وس سنة ـأو استعانته بألفونسو السادس ، و بالفعل مت االستيالء على بطلي

  .و سبعني عاماأن ظل بنو األفطس حيكموا مخسة 
و كانت حملنة بين األفطس أثرها الكبري يف إذكاء قرحية الشعراء فقـاموا يرثوـا     

بصادق شعرهم، و كان أبرز الشعراء الذين رثوا بين األفطس وزيرهم و شـاعرهم عبـد   
من ايد بن عبدون ، حيث رثاهم بقصيدة طويلة نالت شهرة و ذيوعا ، بدأها بأخذ العرب 

  به ر أال يغت  يخ ، و أن الدهر ال يبقى على حالة واحدة ، و لذا فعل اإلنسانأحداث التار
  ـــــــــــ

  . 156 .ديوان . املعتمد بن عباد  – 1
  . 34. قالئد العقيان . ابن خاقان  – 2
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  : )1( ، قال ومساملته ألن من طبعه الغدر و اخلديعة و كثرة احلروب

  الدهر رِباألثـ  ع بعد العنيِفجِي  فمكَا الباء على األشبرِاح و الصــو  
  َأَأَ اكال آلوك موعظــةً اك  عــرفُبني ناب الليث و الظُّ ن نومة  
  فالدهر حرب و إن أبدى مالَسةًم  و البيض البيضِ مثلَ ودو الس و السرم  
  و ال هوادأسِة بني الر  تـذُأخه  يد و رابِالض ــركَالذَّ  مِارِبني الص  
كان هلـا مـاض   لدهر مستشهدا بالدول اليت زالت ول ليدلل على غدر اـمث انتق  

  :) 2(، فقال  عظيم
  ربخ نم اككرذ لْس ا ونهم قِبم تلَ    ـاــهتدمخ صرِالنبِ تيلو ةولَم دكَ  
  هوبِ تدلَّا و فَارغَ ترقَ بـــهلَات    انَكَ و عضبمالَاَأل ى لَا عرثْا  أُذَ ك  
  و استرجعت من بين سانَاس ما وهبو لَ    تم تدع لبين يانَون ـــرثَن أَم  
  ررــامل ضاقن منها مهرو ج ادع    ــىلَع ادا و عمسا طَهختأَ تبعتو أَ  
ثا تارخيية كثرية نزلـت بالـدول   ا حدن ذكر الشاعر يف مقدمة قصيدته أأو بعد   

وك و كان يهدف من و رائها إىل استخالص العظة و العربة ، بدأ الشاعر حديثه يف ـامللو
رثاء بين األفطس مقررا بأن ما حدث هلم شيء عادي بالنسبة للدنيا ، و لكن الشـاعر يف  

إنه يبكـي فيـه   سرده ملناقبهم مزج شعره باحلزن واللوعة و خاصة عندما يبكي املتوكل 
الدهاء يف احلكم ، و الفصاحة يف القول ، و السماحة يف التعامل ، و الشجاعة يف القتال ، 

  : )3(، قال إن ما امتاز به من صفات جيعل اخلطب فيه شديدا و الرزء فادحا 
  و اَأل رِفَمظَي الُنِبيما برحت ام    مرالاح ، و الورى منهلَا عرفَى س  
  حقًسا ليكومم الو وما ي حلَمبِ  تثْمللَ هيف غَ ةٌلَيبِار العــــرم  
  لَأل ن مسرة  ن لَألأو معنأو ـة  ن لَألمسنة يهدا إىل  الثَّيهــرغ  
  لل  نمرباعأو  ة  من لليرأو  ةاع  من للسماحة فعِأو للن رـرِو الض  
  حادثَة تعيا علَى القُـدر ردعأو     عِ  آزِفَةدفْة أو أو دفْعِ كَارِثَ  

  ــــــــــــــــــــ
  . 721:  2/ 2 . الذخرية . ابن بسام – 1
  . 721: 2/2. املصدر نفسه . ابن بسام  – 2
  . 723: 2/2.املصدر نفسه . ابن بسام  – 3
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طني بالعباس على أيدي املـرا الفضل و:مث يتعرض الشاعر الغتيال املتوكل وولديه  

  ) :1(متحسرا على أيامهم املاضية وأفضاهلم العظيمة ، قائال 
  َويح الساحِم وواجلُ يحلَ ودو سلام    ما حةُسر ينِالد والدرنيما على ع  
  قَسثَ تى الفَرلِض و العاسِب هامةٌي    عزلَى إِتيهم سمـرطَىل املَا ال إِاح  
  ـرطم يلَو ن نِسرٍم ارما طَ لُّوكُ    واقُر يثُح انُرى النسا رقَم ةٌثَالَثَ  
  رموالقَ مسِوا بالشولَّو عزز ضالًفَ    ـمهثلَى العصران  مأَما ر ةٌثَالَثَ  
  :) 2(مث أخذ الشاعر يف بكاء طيبام وجالهلم وإبائهم و وفائهم قائال   
  ومر ن كُمطْيء فيه أَل شـُبيه       حىت التمتباَأل عـالِص و ـركَالب  
  ملِالَن للج الذي عمت مهابتلُقُ     هوبنا وعـمِجنُون اَألي الزــره  
  ـرفَن ظَو  م زن عم مائعلى دع       هداعووا قَسري أَالذ اُءين اإلبأَ  
  رــدمنها على كَ دحد أَرِلم يفَ     هعائرش  اوفَصأَ يالذ اُءفَالو ينأَ  
  رقَيها  ومل تمبن ف تارطَتا اسنهع    اوأَن نذُم اِهللا رضِي أَاسوانوا ركَ  
والشاعريف هذه القصيدة ميجد بين األفطس مستلهما الصرب يف فقدهم ألنه املـالذ    
و إن أخذ عليـه  ،  وجعتعبارات التفجع و ال و قد أحسن الشاعر يف استعمال ،الوحيد 

و قد نالت هذه القصيدة .بعض األلفاظ اليت كان يتالعب ا عن طريق الصور و األخيلة
شروح قصيدة ابن عبدون وخباصة ودرس دوزي  ، )3( شهرة كبرية فشرحها ابن بدرون

غ فيه كـل  ، فرأى أن ما قيل من تقريظ بصدد هذه القصيدة مبال)) شرح ابن بدرون ((
إننا جند يف هذه املرثية ـ إىل جانب بعض أبياتـه   : (( مع حقيقتها ، قال املبالغة واليتفق 

جند براعة عظيمة ، وإن التبحر يف العلم ليتجلى فيهـا   - رة املوفقةـاين املبتكـذات املع
على حنو يفيض فيضا ، ذلك أن ابن عبدون مل يقنع بأن جيعل قصيدته جمرد صرخة حمزون 

  وإمنا مضى يعرض كبار، يف أبيات ذات جرس مجيل  ، ة ـرب عن لوعته الصادقة العميقيع
  ــــــــــــــــــــــ

  . 723: 2/2. املصدر السابق . ابن بسام  - 1
  . 724 – 723: 2/2. املصدر نفسه . ابن بسام  – 2
، و شرح هذه املرثية ، ويسمي ) هـ  560ـ(درون ، هو أبو القاسم عبد امللك بن عبد اهللا احلضرمي الشبلي املعروف بابن ب – 3

  . 1727رقم .التكملة . بار ألابن ا: رمجته انظرت)) . مامة الزهر وفريدة الدهر بك((شرحه 
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ويقدم لنـا  ، دثان يد احل وعظام الدول اليت عصفت ا، الرجال الذين أخىن عليهم الدهر 

ملك الفرس إىل أيام بين األفطس أصـحاب  من عهد دارا ـ   ثبتا منظوما مبصائب الدهر
وهو جيهد القارئ ويبعـث  ، يف أسلوب صحيح خيالطه تأنق بني احلني واحلني  - بطليوس

. ألخيلة العسرية التصور ا من إىل نفسه امللل مبا يلجأ إليه من اللعب باأللفاظ و ما يستعمله
حيال عرض موقف لعلم واسـع   وإمنا، إننا ال جند أنفسنا أمام قصيدة تثري كوامن املشاعر 

  ) .1)) (مثقل بالزخارف و الزينة
: ويرى عمـر الدقاق أن أمل ابن عبدون ملا حل ببين األفطس غري صادق ، بقوله   

زن الفاتر املصطنع ، وبني العواطف الصادقة املـؤثرة  ـع بني هذا احلـون شاسـوالب ((
ظمه فيه ابن اللبانة وابـن  نيف سائر ما اليت تتجلى يف قصائد املعتمد بن عباد األخرية ، أو 

  ) .2)) (عبد الصمد 
 ؛الرثاء السياسي ، يف القرن اخلـامس اهلجـري    ن منافرعبرز يف األندلس لقد   

يتعلق برثاء املدن اليت ختربت أيام الفتنة ، وآخر  منه ما : ىل ثالثة اجتاهاتإاألول انقسم ف
ان متوقفا على مملكة طليطلـة الضـائعة ،   على مدينة بربشتر املستردة ، وثالث ك احنصر

بين ومملكة والفرع الثاين فإننا اكتفينا فيه بدراسة الشعر الذي يصور زوال مملكة بين عباد ، 
  .  ساألفط

أبرز فنون الشعر السياسي يف األندلس ، قـوال وجتربـة    ويعد الرثاء السياسي من
راء املشرق يف هذا الفن من حيث وصدقا وعاطفة وأصالة ، بل إن شعراء األندلس بزوا شع

ار ، فكتب له اخللود ، وال غرو فقد كان من أوسع الفنون السياسية ـداع واالبتكـاإلب
  .وكيفا  كمايف األندلس 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 120 – 119. تاريخ الفكر األندلسي . بالنثيا ، آخنل  – 1
  . 287.  سيمالمح الشعر األندل .الدقاق ، عمر  – 2
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  سـل اخلــامالفصـــ

  البنــــاء الفنـــي
  
  
  
  

، يف القـرن  السياسي وء ما قدمنا من دراسات وحتليالت ملضامني الشعر ـيف ض  
على بنـاء  دراسة البناء الفين هلذا الشعر ، فنركز  نصل إىل، يف األندلس اخلامس اهلجري 

، ، وموضـوعها الرئيسـي   وحسن ختلصها  ،دة ، من حيث مطلعها ومقدمتها ـالقصي
  .، وناحية الوزن والقافية واخلامتة

على بعض مشارب هذا الشعر من حيث أثر القرآن واحلديث والفقـه ،  مث نركز 
، وخنتم هذا البحث باللغـة  البيئة األندلسية لشعري ، وأثر بعض الثقافات مث واملوروث ا

  .واألسلوب مع توضيح أساليب البديع والبيان 
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  بنـاء القصيــدة

موضـوعات الشـعر   من خالل ما تقدم من نصوص شعرية بالدراسة والتحليل يف   
  :ميكن تقسيمها من حيث حجمها إىل قسمني ، السياسي 

ذات  اتوقسم عبارة عن مقطوع، قسم عبارة عن قصائد مطولة أو معتدلة الطول 
وإما هي كـذلك  . تصلنا كاملة هذه املقطوعات إما عبارة عن قصائد مل ،  أبيات معدودة

ولكـل نـوع   ، كما أنشأها أصحاا اكتفاء باألبيات القليلة ألم رأوا فيها وفاء باحلاجة 
  .خصائصه الفنية إىل جانب اخلصائص املشتركة 

وخبصوص القصائد املطولة أو معتدلة الطول فهي متثل قدرا مهما من الشعر الـذي    
 لشعرهم السياسـي ذون من هذه القصائد إطارا ـخدنا الشعراء يتـوقد وج، ه ـسندرس

  . القرن اخلامسيف 
  

  :املطلــع 
ألم ، لقد ركز النقاد القدماء و احملدثون على مطلع القصيدة و أولوه عناية كبرية   

معىن هذا أن املطلع جيب أن يكـون   .) 1()) أن الشعر قفل أوله مفتاحه ((كانوا يعدون 
وكذلك النقاد املعاصرون فإم مل يغفلوا ، ذانا بفتح باا املغلق أول ما ينظم يف القصيدة إي

فهذا شفيق جربي يـرى أن املطلـع مفتـاح    ، املطلع وهم يتحدثون عن جتارم الشعرية 
وكذلك األمر للشـاعر رضـا   .  )2(القصيدة إذا وقع قي يد الشاعر هجم على موضوعه

فإذا واتاه املطلع استطاع أن يطمئن ، ) 3()) أن املهم عنده هو املطلع ((صايف الذي يرى 
  .) 4(إىل ايتها 

أن النقاد القدماء و املعاصرين يعـدون أن املطلـع مفتـاح    –ما تقدم  -نستخلص  
  ، السياسي رـالشع كبعض القصائد ،  يف، و تلك اليت تتميز بوحدة املوضوع ، القصيدة 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 218: 1. العمدة . ابن رشيق  - 1
  . 64. أنا والشعر . ، نقال عن شفيق جربي  268. بناء القصيدة العربية . بكار، حسني  – 2
  . 229.األسس الفنية لإلبداع الفين يف الشعر  . سويف ، مصطفى  – 3
  . 229. املرجع نفسه . سويف ، مصطفى  – 4
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 تبدأ مبطالع متميـزة ، ة اليت وصلتنا ومنها اليت يهجم فيها الشعراء على موضوعام مباشر

 يف شعرهـم السياسي ،ن اخلامس اهلجري رـالق ب املواضيـع اليت يعرب عنها شعراءتناس
ـ ، إىل جانب حرصهم على جتويد مطالعهم  ع أذن رباعتبارها أول ما يصادف القارئ ويق

سمع فإنه أول ما يقرع ال، ينبغي للشاعر أن جيود ابتداء شعره (( :يقول ابن رشيق، السامع 
ابن عمار  عندذا االهتمام ـه ىويتجل ) .1)) (أول وهلة ن ـده مـدل ماعنـوبه يست
خـر قصـيدة ،   آبـاد ، ويقـال   بن عللمعتمد  هجنس دة استعطافية أرسلها منـيف قصي
  ) :2(هاـومطلع

          أندى وأمسـح –أن عافيت  -سجاياك   
  أجلى وأوضـح –إن عاقبت  –وعذرك           
  ):3(عباد يف قصيدة يرثي فيها ولديه ، ومطلعها  وقول املعتمد بن  
  سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري    الصرب ىلل إـصربا السبييقولون   
،  موع واالستسالـومجت إشبيلية ، وطلب منه وزراؤه اخلضـن هـه حيـوقول  

  ) :4(يف قصيدة مطلعها 
  وتنبه القلب الصديع    ملا متاسكت الدموع  
ـ ـعتمد بن عباد بعد االنتصدح املـمديس يف ـول ابن محـوق   ه ـار الذي حقق

  ) :5(مع يوسف بن تاشفني يف معركة الزالقة ، يف قصيدة مطلعها 
  أنف الكفر بالذل راغما    ساملا ليهىنء بين اإلسالم أن اُبت وغادرت  
  :) 6(وقول عبد ايد بن عبدون يف رثاء بين األفطس ، يف قصيدة مطلعها   
  فما البكاء على األشباح والصور    العني باألثر الدهر يفجع بعد  

  ـــــــــــــــــ
  . 218: 1 .العمدة . ابن رشيق  – 1
  . 37. حتقيق الغديري . شعره . ابن عمار  – 2
  . 162املعتمد بن عباد ديوان  - 3
  . املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 4
  . 425.ديوان . ابن محديس  – 5
  . 721: 2/2. رية الذخ. ابن بسام  – 6
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  ) :1(وقول ابن اللبانة يف رثاء دولة بين عباد ، يف قصيدة مطلعها   
  على البهاليل من بين عباد    تبكي السماء مبزن رائح غادي  

نالحظ أن هذه املطالع ـ وكثري غريها ـ تتميز بكوا إما تعبريا عـن الرضـى     
، قـع اخلروج منه ، وإما استسالما ألمر الووقدره يف السجن ، وإما تطلعا إىل ا بقضاء اهللا

شعراء القـرن   ىاحلاالت تبدو السمة الدينية واضحة لدويف كل وإما نتصارا يف املعركة ، 
  .وضوعات تتطلب ذلك اخلامس ، يف شعرهم السياسي ، ألن طبيعة امل

  :املقدمـــة 
 –طالع كما تقدم يف امل –وم الشعراء على موضوعام مباشرة ـب هجـإىل جان

والرثاء السياسـي ـ كمـا     السياسي السجن اهلجاء السياسي وشعر قصائد شعريف بعض 
أو  ، سـجن حبادثة أو  خليفة أو ملك أو وزير ، ادباستبد إذ األمر يف ذلك يتعلقتقدم ـ  
ال ينبغي االبتداء بـالغزل ألن  أو االنتصار يف معركة ، نة أو مملكة يوسقوط مد يشهزمية ج
ف قرحية الشاعر وقصوره على الغاية ، أو على جهله بوضـع  ـضع((  دل علىـذلك ي
  .) 2()) الم يف موضعه ، و ألن األمساع تكون متطلعة إىل ما يقال يف تلك احلوادث ـالك

هذا املفهوم يدل على متلل ابن األثري من أثر القصيدة القدميـة ، و تـرك احلريـة    
 رف الذي الخيتص حبادثة من احلـوادث ، أنه يرى يف قصيدة املديـح الص إال اعر ،ـللش

  .ال  فهو خمري بني أن يفتتح بالغزل أو
د اليت ترد دون مقدمات جند يف القصائد اليت تكثر فيها ـذه القصائـإىل جانب ه

 األغراض ، تعدد املقدمات اعتمادا على البناء التقليدي الذي عرفه الشعر العريب يف املشرق
مقدمة : رة عن بنية مركبة من ثالثة عناصرحيث كانت عبا دلس قبل هذا العهد ،ـو األن

  .و موضوع رئيسي وخامتة ، أو عنصرين فقط مقدمة وموضوع رئيسي 
ألغراض ، تنوع املقدمات يف موضـوعات الشـعر   فمن القصائد اليت تتعدد فيها ا  

  :السياسي إىل 
  ــــــــــــــــــــــــ

  . 39. ديوان . ابن اللبانة  – 1
  . 236: 2. املثل السائر . ن األثري اب – 2
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ابن زيدون وهـي مرتبطـة مبوضـوع     ةمقدمات غزلية ومن أبرز مناذجها ، مقدم  

  ) :1( ة عشر بيتاع، وهي من أربالقصيدة ارتباطا وثيقا وذلك يف رائيته يف مدح ابن جهور
  عدكالَ با جرِ ما القَمني يف سا    لَحظ كْرذ كنيِ  باألثَرإال ذَكَرتلع  
  فلِ من أَساَء اللَّيذَم طَلتترِ    وال اسصمع الق ترس لى لَيلَةإال ع  
وع ـ كما تقدم يف املطالع ـ أو الـيت تتميـز     ـرة باملوضـائد تبدأ مباشـقص  

بغياب املقدمة ، كمـا تقدم يف الرثاء السياسي باإلضافـة إىل شعر اهلجـاء السياسـي ،   
القصائـد أو املقطـوعات اليت وردت دون مقدمات إذ هي يف نظر أصحاا  مها منريوغ

  .مل تكن يف حاجة إىل مقدمات على غرار ما قدمنا أعاله 
 قصائـد تفتتح بوصف الطبيعـة كمقدمة ابن عمار يف قصـيدته يف االستشـفاع    

  ) :2(بالرشيد بن املعتمد إىل أبيه ، وهي من أربعة أبيات ، يقول 
  بيقُل لرِيدر بامِ ظَاهمرقِ الغ    يدشالر المِ قَصرا بالسدقَاص  
  وتناثَر يف صحنِه كَالفَرِيـد    فَتقَلَـب يف جوِه  كَفُؤادي  
وقصائد تفتتح مبقدمات يف الفخر كمقدمة ابن زيدون يف مدح ابن جهور والـيت    

تندب مآثره يف اآلفاق وهي عشرة افتخر فيها بنفسه وأدبه ونظمه ألن الطبيعة مل تقم مأمتا ل
  ):3(أبيات 

  ويطْلُب ثَأرِي البرق منصلت النصل؟  أَلَم يأن أَن يبكي الغمام على مثْلي  
  تلي؟نمن  لتندب يف اآلفَاقِ ما ضاع   وهالَّ أَقَامت أَنجم اللَّيـلِ مأتمـا  
  ا عالقة مبوضوع القصيدة كمقدمة ابن حزموقصائد تفتتح مبقدمات ذاتية وهل  

  ):4(عشر بيتا  سجن واليت يصف فيها حاله وهي اثنالقصيدته يف ال
  قد طَالَمـا شرِقَت بالوجد أضلُعه    د القَلبِ يف خديه أَدمعهمسه  
  فزعهرجع اَألنِنيِ سكيب الدمعِ م    داين اهلُمومِ بعيد الدارِ نازِحها  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 147. ديوان . ابن زيدون  – 1
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 ، من خالل ما تقدم من منـاذج  الذين اعتمدوا على البناء القدميعتقد أن الشعراء أ  

يف موضوعات الشعر السياسي ، واليت تبدو فيها املقدمة مرطبة باملوضوع ، وخباصة املقدمة 
، وجند ، فإن الشعراء كانوا ملتزمني بفعل إحساسهم العميق البعيد عن التقليد لذاته  الغزلية

وغريمها صدفة أو دون غاية ، الشعراء السجناء مل ترد عنهم املقدمات الغزلية أو يف الوصف 
لة عن املوضوع الرئيسي ، والميكن أن تعين تعدد األغراض صذا فهي ليست منفـوعلى ه

حدة ، وإمنا هي بداية لعمل فين متكامل ، وهو القصيدة املعربة عن جتربـة  ايف القصيدة الو
، باعتبارهـا  شعورية عاشها الشاعر غري قابلة للتجزئة أو احلذف ، إمنا متثل وحدة عضوية 

 : (( يف املوضوع نفسه املشكل لديه ، يقول عباس اجلراري حساسإلنتاجا طبيعيا لوحدة ا
دة العضوية على السواء باعتبار القصيدة كال وجـدانيا  وحأعين ا الوحدة املوضوعية وال

حسـاس وجتانسـه   إلوقطاعا نفسيا وحالة شعورية ، وهي نتيجة طبيعية تلقائية لوحـدة ا 
والغرض  دتنبع من اكتمال التجربة وتكاملها يف القصيدة ، حيث املضمون واحوصدقه ، 

واحد ، وحيث البناء يتمم بعضه بعضا أي بناء العناصر واألجزاء املكونة للقصيدة ، وحيث 
مث يضيف مركزا على ضرورة الوحدة يف الشـعر ،  ،  )1)) (تترك هذه تأثريها يف املتلقني 

بـداع  إليف الشعر ويف كل عمل أديب أو فين ألن عمليـة ا سية هذه الوحدة أسا: (( بقوله 
  ) . 2)) (متكاملة هلا بداية واية 

يف القصيدة اليت تتعدد فيها األغراض ، فإن املقدمـة   ل اجلراريـودا على قااعتم  
املوضوع الرئيسي عند الشعراء السجناء عن دة منفصلة ـة وغريها مل ترد يف القصيـالغزلي

  .سياسي ولكنها جزء غري منفصل عن بنية متماسكة هي القصيدة يف شعرهم ال
 وهي مرتبطة أيضا باملوضوعبن شهيد يف السجن اومن أمثلة ذلك مقدمة لقصيدة   

  ) :3(وهي من عشرة أبيات ، يستهلها بقوله ارتباطا وثيقا، 
  عيدب انلِّ اهلَومبحت قَرِيب    جيدفَي هزنشكُو حوي ودجي  
  إمامِ فَيالَهال ندع هرى ضعن    ودسامِ حراِء  الكألبن ودع  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 10. فنية التعبري عند ابن زيدون . راري ، عباس اجل – 1
  . 10. املرجع نفسه . راري ، عباس جلا – 2
  . 99. ديوان . د يابن شه - 3
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  .ص لاملدح ، كما سيأيت ذلك يف حسن التخ مث إىلمث ينتقل إىل الغزل   
يف وصـف  يف مقطوعة من مثانية أبيـات   ،ومقدمة لعبد امللك بن غصن احلجاري   

  :)1(واملقدمة بيتان ،يقول ا وثيقا ،طع ارتباوهي مرتبطة باملوضو ،السجن وطلب الشفاعة 
  ليين على بسلٍّ يعد دارهوخ    مويكْششوق املتيف من كَرب الْم  
  وفكـري  مشغـول به وتوهمي    وِدادي موقوف عليه وخلَّيت  
لتـزام  اومـع ماكان هلذه املقدمات الغزلية وغري الغزلية عند الشعراء السجناء من   

بالبناء القـدمي فإا يف احلقيقة نابعة من طبيعة املوضوع ومتصلة به ، ورمبا كان ذكر املرأة 
  .وعة بفعل إحساسهم العميق البعيد عن التقليد لذاته أو الطبيعة داخل القصيدة أو املقط

بـني املقدمـة    يف شـعرهم السياسـي  ا ولقد استطاع الشعراء السجناء أن يربطو  
  .واملوضوع الرئيسي ببنية جزئية يف البناء العام للقصيدة واليت مساها النقاد بالتخلص 

  :التخــلص 
ني املقدمة و املوضوع الرئيسي ، و لقـد  تعد هذه البنية اجلزئية مبثابة اجلسر الرابط ب  

أبدى شعراء هذه الفترة عناية خاصة و إجادة حمكمة هلذه البنية من القصيدة ، و سأقتصـر  
ة على ذكر بعض النماذج يف شعرهم السياسي على سبيل املثـال  ـئيـة اجلزيف هذه البني

حتليـل موضـوعات   ألن اإلشارات إىل هذا اجلزء من البناء ، تقدمت غري مرة يف معرض 
  .الشعر السياسي 

مـدح  ، يف ) 2( ةرائيقصيدته الص جند ابن زيدون يف ـة حسن التخلـومن أمثل  
، كاء و روعـة  تطاع أن ينقلنا من مقدمة غزلية بذكيف اسوهو يف السجن ور ـابن جه

وجيـب أن  ((  : فجاء ختلصا لطيفا حمققا الشرط الذي اشترطه حازم القرطاجين حني قال
د يف اية املقدمة إىل وصف حاله،  يف البيت الوار، وذلك ) 3)) (ص لطيفا ـلتخليكون ا
  ) :4(فيقول 

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 219. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 1
  . 147. ديوان . ابن زيدون  – 2
  . 306. منهاج البلغاء . حازم القرطاجين  – 3
  . 148. ديوان . دون يابن ز – 4
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  حمض العيان الذي ينيب عن اخلرب    من يسأل الناس عن حايل فشاهدها   
وقدرته ، ومثل هذا التخلص الميكن أن يصدر إال عن حذق الشاعر و قوة تصرفه   

الذي يعرفه احلموي بتعريف جيمـع  )) لتخلص احسن ((ا ما مساه النقاد ذوه، وطول باعه 
رد الشاعر املتمكن من معىن يستطص هو أن حسن التخل: ((قول يف، ني ـالتعريفني السابق

اختالسا رشيقا دقيق املعىن  هـخيتلس لـسه صـبتخل دوحهـ آخر يتعلق مبمىنـإىل مع
ـ حبيث ال يشعر السامع باالنتقال من املعىن األول إال وقد وقع يف الثاين لشـدة املماز  ة ج

 يشـترط أن يـتعني   وال، وااللتئام واالنسجام بينهما حىت كأما أفرغا يف قالب واحـد  
فإن الشاعر قد يتخلص من نسـيب  ، ل جيري ذلك يف أي معىن كان ـب ،ص منه ـاملتخل

ولكن األحسن أن .... أو معىن من املعاين يؤدي إىل مدح أو هجوم ....أو وصف روض 
  ) .1()). ـدحمن الغزل إىل امل يتخلص الشاعر

اليت أحسن الـتخلص   ية ،درة عند ابن شهيد  يف قصيدته الدالـذه القـد هـوجن  
ة املركبة من وصف حاله يف السجن إىل اصطناع حـديث مـع   ـها من تلك املقدمـفي

علي بن محـود ، حيـث ،   مدح املعتلي حيي بن امرأته على طريقة القدماء من الشعراء إىل 
  ):2(ول ـيق

  ك بعيد أَقُربك دان أَم نوا    تقُولُ الَّيت من بيتـها خف مركَبِي 
  دود له وج إىل اد آباٌء    به أمري إىل من مست: فقلت هلا   

  ):3(مث يتخلص إىل املوضوع قائال 
  عودالكرمي ي إنَّ  هـترلكَ    ـاي طالبمه تـإىل املعتلي عالي  
 من مقدمة يف وصف الطبيعـة ة ـذلك ابن عمار يف قصيدته الداليـويتخلـص ك  

  ) :4(، فيقول باد استعطاف املعتمد بن عإل 
  قلت إين رسول بعض  العبيد    فإذا ما اجتالك أو قال ماذا
  ــــــــــــــــــــ

  . 149. خزانة األدب . احلموي  – 1
   . 64 .حتقيق الغديري  .ديوان . ابن شهيد  – 2
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  فاجتىن طاعةَ املُحب البعيـد    ك الليايلبعض من أبعدته عن

دم ـ أن شعراء القرن اخلامس اهلجري يف شعرهم السياسي  ـنستخلص ـ مما تق   
دد فيها املوضوعات ، بدءا باملقدمة يف الغزل ـدة اليت تتعـدمي للقصيـوا بالبناء القـالتزم

نام إىل ايتها ـ  ئما ـ بعد اختيارهم مطلع القصيدة واط أو يف وصف الطبيعة ، أو غريمه
  . ىومتكنوا حبذق ومهارة من التخلص إىل بنية جزئية أخرى كما سنر

  :سي ـوع الرئيـاملوض  
ترتبط بعالقات داخلية مـع سـائر    وع الرئيسي عبارة عن تلك البنية اليتـاملوض

، ة واالنتهاء مكونة مجيعا يف النهاية القصيد األخرى سواء منها املقدمة و التخلصالبنيات 
ولقد خصصت الفصول األربعة من هذا البحث لتحليل ودراسة وتعريـف هـذا اجلـزء    

، وهذه الفصول تضم شعر اهلجاء السياسـي ، وشـعر   القصيدة واملقطوعة  الرئيسي من
ر احلرب وخباصة يف معركة الزالقة ، وأخريا الرثاء السياسـي ،  ـالسجن السياسي ، وشع

  .عر السجنشمبقدمات لبعض قصائدهم وخاصة  هذا دم الشعراء يف شعرهم السياسيوقد ق
خصصة للحديث عن الشعر السياسي يف هذا البحث تعرفنـا  ملعتقد أن الفصول اأو

  .مميزاته دون البحث فيه مرة أخرى ور خصائصه ك، وذم للقصيدة اذا اجلزء من البناء الع
  :اخلامتــة   
ـ صـل الشـاعر إىل خا  الرئيسي ، ي بعد املقدمة وحسن التخلص إىل املوضوع   ة مت

اد هلا كعنايتهم مبطلعها ، وذلك من حيث االهتمام بالسامـع قالقصيدة اليت كانت عناية الن
وأما االنتهاء ، فهو القاعدة وآخر ما يبقـى  : (( ب ، ويف ذلك يقول ابن رشيق ـواملخاط

ن منه ، ـأحسالمتكن الزيادة عليه ، وال يأيت بعده : يف األمساع ، وسبيله أن يكون حمكما 
  ) .1)) (قفال عليه ر ـر مفتاحا له ، وجب أن يكون آخر الشعـوإذا كان أول الشع

  ولقد كان شعراء القرن اخلامس ، وخباصة من طرق موضوعات الشعر السياسي،   
مـالك  : (( يعرفون قيمة اخلواتيم وأمهيتها مصداقا لقول رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

  راز ـكما حلى لصاحب دار الط)) م ـإمنا األعمال باخلواتي(( و )) م ـل اخلواتيـالعم
  ـــــــــــــــــــــ

  . 239: 1. العمدة . ابن رشيق  – 1
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  .) 1(أن يستشهد 

أن يكون االختتام يف كل غرض مبا يناسـبه  : (( وأما حازم القرطاجين فقد اشترط   
  . ) 2()) تعازي سارا يف املديح والتهاين ، وحزينا يف الرثاء وال

دة ، وحماولة بيانـه بـبعض   واستنادا إىل قول حازم يف اجلزء األخري من بناء القصي  
هلذا القرن ، يتضح أن اخلامتة عند ابن شهيد استطاع ا أن حيمل حيي بـن محـود   مثلة ألا

املعتلي على فك سجنه مبا ضمنه يف قصيدته من مدح واستعطاف ، ومبا وفره خلامتتها مـن  
لبسه أز لالستعـطاف وتذكري مبا له من حرمة عند املعتلي ، وهي حرمة الشعر الذي تركي
د درها كما شاكلت جيد الفتاة عقودها ، ـل اـارف وجواهر شاكـدا ومطرـمنه ب
  ) :3(ول ـفيق

   ىبـقد بلغ ال إن املاء حنانيكز    حرزايا ـوأن هلُ ما تعديـد َن  
  إىل صايف ئظَم رودـرض فهل يل يوما يف     هـوطلق اءامل تاك و  
  شهيد  يف الغداة ووه مضيعا هلا     حاشا ملثلك أن يـرى يل حرمةًو  

  ـرودبومما حاكـه  ارفـمط    ن عليكممن  رمحاكم  مفال يعر
رٍ جواهرعشاكلَ ش دهـا ارد    الفتاة ع جِيد ودـقكما شاكلت  

له فيـه   واستعطافه ببيت واحد يدعودح ابن جهور وخيتم ابن زيدن قصيدته يف م
  ) :4(جاعال نفسه فداء له ، فيقول 

  تعبت يف تأْمينه واستراح    وقاك ما ختشى من الدهر من
من أيدي النصارى بإلقـاء   بربشتر اده قبل استردـال قصيدتـم ابن العسـوخيتت

رصـة للنصارى يفعلـون ا الفبتخاذهلم وتواطئهم قد تركوني الذين ـوم على املسلمـالل
  ) :5(، فيقول ما فعلوا 

  ــــــــــــــــــــــ
  . 183: 3. الطراز . العلوي  – 1
  . 306. منهاج البلغاء . حازم القرطاجين  – 2
  . 65 - 64. حتقيق حمي الدين ديب . ديوانه ورسائله . ابن شهيد  – 3
  . 145. ديوان . ابن زيدون  – 4
  . 41. ة جزيرة األندلس ، منتخبة من الروض املعطار صف.  ياحلمري – 5
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  خفاُء ما هلن ركبوا الكبائر     لوال ذنوب  املسلمني وأـم  
  الـداء أبدا عليهم  فالذنوب     ما كان ينصر للنصارى فارس  
  وصالح منتحلي الصالح رياء    فشرارهم ال خيتفون  بشرهم  
، وهبوا يدافعون على املدينة مية وقعها على نفوس املسلمني األبيات اخلتا هفكان هلذ  

  .من أيدي النورمانديني  هاحىت استردو
م أبو إسحاق اإللبريي قصيدته ، يف هجاء اليهود وتوجيه اللوم لبـاديس ،  ـوخيت  
ئتمنه عليه من تويل شـؤون املسـلمني ،   اه حياسبه على ما ين اهللا رقيب علأه بايإرا ـمذك

  :) 1(فيقول 
  فحزب اإلله هم الغالبون    ب إهلك يف حزبـهقاور  
ومن يتوىل اَهللا ورسولَه والذين آمنوا ﴿: والشاعر يف هذم األبيات ينظر لقوله تعاىل   

  ) .2( ﴾فإن حزب اهللا هم الغالبون 
ولكل جزء منها دوره ، فإن للقصيدة بناء يشتمل على بنيات جزئية ، وجممل القول   

 القرن اخلـامس اهلجـري   وعمل شعراء ، كما نص على ذلك النقاد ، وخصائصه ومميزاته 
ومت توضيح ذلك بنمـاذج  ، بدافع إحساسهم البعيد عن التقليد السياسي بذلك يف شعرهم 

لتحليل ومنها ما وضحنا ا لوصف وابا موضوعات الشعر السياسيشعرية منها ما ورد يف 
جزئية من بناء القصيدة العام أو املقطوعة  أي بنية –إن اقتضت احلاجة إىل هذه النماذج  –

  . الشعر السياسيمن  مهما باعتبارها تشكل جزءا
  ــــــــــــــــــ

  .100.ديوان . أبو إسحاق اإللبريي  – 1
 . 56. سورة املائدة االية  – 2



-222-  
  ةالــوزن و القافيــــ

  :الـوزن 
إىل البناء العام الذي بـرزت فيـه القصـيدة    ، خالل ما سبق ، تعرضنا  إذا كنا  

اتسم بتالحم أجزائه واتصال نسجها مكونـة بـذلك    –كما بدا  –اء ناألندلسية وهو ب
عـن الـوزن   فإن احلديث ، وحدة موضوعية و عضوية و أحيانا تكون وحدة موضوعية 

كما ـ   )1(اليت بدونه ال بستقيم هلا بناء  هو ركن أساسي من أركان هذه القصيدة الذي
كانوا مع و استقصاء األوزان فيه ،  السياسي من خالل عملية دراسة شعرهم ـ  اتضح يل

، و قصرها يف األخرى لتوافر املقاطع الطويلة فيها  القصرية إىلمنها ة أميل ـر الطويلوالبح
فالطويـل  ، يتقيدوا ببحر معني يف فن ما من فنوم الشعرية املطروحة  مع اإلشارة أم مل

، أكثر البحور استعماال يف شـعر هـؤالء    هي من،  واملتقارب والكامل والوافروالبسيط 
  :ح ذلكيوميكن ذكر بعض مناذج يف موضوعات متعددة لتوض. جندها يف الشعر السياسي 

  :لطويل مناذج من املوضوعات اليت وردت يف ا – 1  
  ):1(قصيدة البن شهيد يف السجن ، ومطلعها   
  جيود ويشكو حزنه فيجيد    لِّ اهلوان بعيدتقريب مبح  
  ) :2(وقصيدة للمعتمد بن عباد يف األسر ، ومطلعها   
            !يقولون صربا ، السبيل إىل الصرب   
  سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري          
  ) :3(عباد بعد معركة الزالقة  وقول ابن محديس يف مدح املعتمد بن  
  وغادرت أنف الكفر بالذل راغما    ليهىنء بين اإلسالم أن أُبت ساملا  
  ) 4(يف رثاء الشاعر ابن خلدون يف معركة الزالقة وقول ابن وهبون   
  فاسجح ال أبالك يا دهر ال فَتكةٌ بكر    ملكتأيف كلِّ عام يف الع  

  ـــــــــــــــــــــ
  . 63 .حتقيق حمي الدين ديب  .ديوان . يد ابن شه – 1
  . 162. ديوان . املعتمد بن عباد  – 2
  . 425. ديوان . ابن محديس  – 3
  . 245: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 4
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  :مناذج من موضوعات وردت يف البسيط  – 2
  ) :1(قول ابن حزم يف سجنه ك

  شرِقت بالوجد أضلُعه قد طاملا    مسهد القلب يف خديه أَدمعه
  ) :2(وقول ابن زيدون يف السجن وميدح ابن جهور 

كر العني باألثر    حلظي يف سنا القمر ما جال بعدكذ إال ذكرتك  
  ) :3(وقول ابن عبدون يف رثاء بين األفطس 

  فما البكاء على األشباح والصور    الدهر يفجع بعد العني باألثر
  ) :4(ئف وقول ابن اجلد يف ملوك الطوا
  نلقاه أو يتلقَّاه به خرب    يف كل يوم غريب فيه معترب

  :مناذج وردت يف الكامل  – 3  
  ) :5(قول ابن شهيد يف رثاء قرطبة ك  
  خبِرما يف الطلول من األحبة م    بِرفمن الذي عن حاهلا نستخ  
  ) :6(وقول ابن عمار يف اهلجاء   
  ال وحازوا مجاالأناخوا جِما    الِ بالغرب حيا حال  أال حي  
  ) :7(وقول ابن عبد الصمد يف رثاء املعتمد بن عباد   
  أم قد عدتك عن السماع عوادي    ملك امللوك أَسامع فأنادي  
  :مناذج وردت يف الوافر  – 4  
  ) :8(قصيدة لشاعر جمهول يف رثاء قرطبة   

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .  70. ديوان . ابن حزم  – 1
  . 147. ديوان .  ابن زيدون – 2
  . 721: 2/2. الذخرية . ابن بسام  – 3
  . 242. أعمال األعالم . ابن اخلطيب  – 4
  .  76. حتقيق حمي الدين ديب .ديوان . ابن شهيد  – 5
  . 88. ديوان .  رابن عما – 6
  . 815: 3/2. ابن بسام . الذخرية  – 7
  . 483: 4. نفح الطيب . املقري  – 8
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  سرورا بعدما سبيتُ ثُغور    يف تبتسم الثغورلثكلك ك  

  ) :1(بن زهر  ءعالليب اأيرد على الوزير وقول املعتمد بن عباد 
  طول به البقاء ؟يأسري أن     دعا يل بالبقاء وكيف يهوى

  ) :2(وقول ابن القزاز يف معركة الزالقة 
داك له جناح    ثناؤك ليس تسبقه الرياحيطري ومن ن  

  ) :3(لك احلجاري يف السجن وقول عبد امل
  هوأسقاين زعاق إعلى ظم    أزاح الدهر حلو املاء عين

، ومقطوعات كثرية اليتسع اال لـذكرها  ) 4(البن اجلد يف اهلجاء مث مقطوعة 
فضال عن القصائد ، وبعض القصائد األخرى ـ ليست كثرية ـ يف حبور أخرى غري اليت   

  .ثبتنا هلا األمثلة أ ذكرت ألا قليلة باملقارنة مع اليت
نظرنا إىل األوزان اليت اختذها شعراء القرن اخلامس اهلجـري ، يف شـعرهم    وإذا

السياسي إطارا موسيقيا لفنوم وموضوعات شعرهم انطالقا من األمثلة اليت تعرضنا هلا ، 
كـن  واعتمادا على عملية إحصائية تتعلق ا ، نالحظ أم أكثروا من األوزان التامة ، ومي

  :ي لترتيب البحور من حيث الكم إىل ماي
  .فر ، املتقارب ، اخلفيف ، املنسرح ، والرجز الواالطويل ، البسيط ، الكامل ، 

  .جمزوء الكامل ، وخملع البسيط: أما البحور ازوءة فهي 
بعض الشعراء يف شعرهم السياسي تنوعت نستنتج من عملية إحصائية متواضعة أن 

وتعددت مع غلبة واضحة لبعضها على البعض اآلخر وهم املعتمد بـن   األوزان عندهم ،
  .وهبون  نعباد ، وابن عمار ، وابن زيدون ، واب

وأما ابن شهيد وابن حزم وغريمها من الشعراء الذين وردوا يف ثنايا البحث فقلـة  
  . تجهم كامال لتنوعاأوزام جاءت نتيجة لقلة نتاجهم الذي وصلنا عنهم ، ولو وصلنا نت

  ــــــــــــــــــــ
  . 176. ديوان . املعتمد بن عباد  – 1
  . 815: 3/2. الذخرية . ابن بسام  – 2
  ز 218. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 3
  . 526: 2/2. الذخرية . ابن بسام  – 4
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دم يتضح أنه التوجد قاعدة أو أساسا يدل على ارتباط وزن خاص بفن ـا تقـمم

بعاطفة معينة ، خبالف ما شاع من آراء عن عالقة ارتباط حبر عني ، والحىت أو موضوع م
، وهذه اآلراء عبارة عن جمرد استنتاجات ال ميكن أن ترقـى  ) 1(أو فن معني مبوضوع ما 

ومن األمثلة املذكورة مقدما ، نالحظ أن حبرا معينا قد اختذ إطارا . إىل القواعد واألسس 
  .والعواطف ، وهو مايشري إليه كثري من الدارسني  موسيقيا ملختلف املوضوعات

ة العاطفة ـري ودرجـوزن الشعـربط بني الـل فريقا منهم يـذ ما جعـوه
،  عنـه  عجابا أم نفورا ، وهذ ما يعرب النـويهي إسواء أكانت فرحا أم حزنا ،  ال بنوعها

ح هلا ، فهي ـلف اليت تصـأن البحور الشعرية وإن مل ختتلف يف نوع العواط: (( بقوله 
  ) .2)) (ختتلف يف درجة العاطفة 

قـاطع  وإذا رأينا شعراءنا يف شعرهم السياسي أكثروا من األوزان الطويلة ذات امل
ـ   حالة فرحهم وحزم ، وآماهلم ويأسهم ، فإم ركبوا البحور الطويلة الكثرية يف  ىتوح

راب املصـاحب الزديـاد   يف ساعة انفعاهلم النفسي ، وهي حالة غالبا ما اتسمت باالضط
واحلديث عن اضطراب احلالة النفسية لشـعراء القـرن اخلـامس    ) . 3(النبضات القلبية 

الناحية النفسية واالجتماعية ، فهم كانوا يتعرضون إىل نكبات وأسر مما اهلجري يرجع إىل 
غالب نظمهـم ،   يلزم أن يكونوا منفعلني ، ومع ذلك فإم يتخذون البحور الطويلة يف

وهذا مرده ـ يف نظـري ـ    . يس فقط يف القصائد الطويلة وإمنا يف املقطوعات كذلك ل
رمبا إىل جهلهم لعلم العروض ومن مثة اعتمدوا يف أوزام على املشهور منها ، وبعـدهم  
عن ركوب البحور القصرية واملالئمة النفعاهلم النفسي الذي ينبغي أن يكون قويا تـزداد  

  .القلب  معه سرعة التنفس ونبضات
راء األندلسيني ، يف القرن اخلامس اهلجـري ،  ـح ـ مما تقدم ـ أن الشع  ـيتض

يف شعرهم السياسي ساروا على منوال املشارقة يف النظم على نفس البحور ، فال جتديـد  
  قدمني ، إذ ظلت كما هي ، غري أنه من خـاللألوال ابتكار، فلم يضيفوا شيئا إىل حبور ا

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 205. منهاج البلغاء . ، حازم القرطاجين  211. بناء القصيدة العربية . بكار ، حسني : انظر  – 1
  . 61:  1. الشعر اجلاهلي . حممد . النويهي  – 2
  . 193. موسيقي الشعر . يس ، إبراهيم أن – 3
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ـ وعملية إحصاء ألوزان الشعر غري أن شعراءنا يف شعرهم السياسي استعمل ب ـ  ا يف الغال

كما تقدم ـ األحبر التامة ويف مقدمتها الطويل ، كذلك اسـتعملوا الكامـل  يف مجيـع     
أكثر حبور الشعر جلجلة وحركـات ،  (( ادة منها وغري اجلادة ألنه ـوعام اجلـموض

وفيه لون خاص من املوسيقى جيعله ـ إن أريد به اجلد ـ فخما جليال مع عنصر ترمنـي    
  )1(. ))ظاهر 

راء مع هذه األوزان بإدخال عليها من التعديالت ما يكسـر  ـد تعامل الشعـقو  
هلم أن ينقلوا صورا موسيقية أقرب ما إىل أحاسيسهم مبا يتيح  ،من وحدة وقعها يف األذن 

ويدل على ذلك مـا يسـميه العروضـيون    .يف صورته املقننة  منها إىل النظام العروضي
، ولكنهم مع ذلك اهتموا ) 3(أذهبت برونق الشعر وإن كثرت .  )2( بالزحافات والعلل

آخـر  الذي لفت انتباههم وهو تصـيري مقطـع   ) ع بكالتصر(ببعض نواحي اجلمال فيه 
، أو ما كانت عروض فيه تابعـة  ) 4(املصراع يف البيت األول من القصيدة مثل قافيتها 

  ) .5(لضربه تنقص بنقصه و تزيد بزيادته 
  ،) 6(يل قدرة الشاعر وسعة فصاحته و اقتداره يف بالغته و لقد اعترب التصريع دل  

وو جـوده يف أول  ) . 7(كانوا يرونه ضروريا و الزما يف شعر املطبـوعني ايـدين   و
 و ببـدو ) . 8(القصيدة و قافيتـها   القصيدة عالمة مميزة يفهم منها قبل متام البيت روي

مايل يف أوزام و موسيقى شـعرهم  ذا اجلانب اجل الفرن اخلامس اهلجرياهتمام شعراء 
ول ابن شـهيد  ـة ذلك قـواضحا فيما نظمـوا من قصائد ومقطوعات تقريبا ومن أمثل

  ) :9(يف مطلع قصيدته 
  ـــــــــــــــــــــــ

  . 85 – 84: 1. املرشد إىل فهم أشعار العرب . الطيب ، عبداهللا  – 1
  80. ب التفسري النفسي لألد. إمساعيل ، عز الدين  – 2
  375.األسس اجلمالية يف النقد األديب . يقول عز الدين إلمساعيل بأت اخلليل كان يستحسن الزحاف بشرط أن يكون قليال  – 3
  . 51.نقد الشعر . قدامة بن جعفر  – 4
  .  173: 1. العمدة . ابن رشيق  – 5
  . 33: 3.الطراز . العلوي  – 6
   51. نقد الشعر . قدامة بن جعفر  – 7
  . 222. سر الفصاحة . اخلفاجي  – 8
  . 99ديوان . ابن شهيد  – 9
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  يدعب انلِ اهلَوقَرِيب بِمحت    د و يشكو حزنه فيجيدجيو  
  ) :1(سحاق اإللبريي يف نونيته إو قول أبو   
  ينرِالع دبدورِ الندى و أُس    ـعنيأال قل لصنهاجة أمج  
  ) :2(ه قول ابن حزم يف احلنني إىل أهلو   
   عهيه أدمالقْلب يف خد دهسم    د أضلُعهقد طاملا شرِقت بالوج  

ويضيق اال لذكر القصائد و املقطوعات املصرعة لدى شعراء القرن اخلامس يف شعرهم 
السياسي ، لكن ما ميكن اإلشارة إليه يف هذه املصرعات أن أصحاا فيهم من صرع دون 

  .عتمدها ومل جيد البديل عنها لتحقيقه اض ، و فيهم من أن يقع يف جوازات األعاري
  : القافيــة   
ختصاص بالشعر و ال يسمى شعرا حىت يكون له وزن الالقافية شريكة الوزن يف ا  

الوزن و موسيقاها وركن أساسي آخر من أركان القصيدة يف بنائها  افهي إذ) .3(قافية و
، ) 5(فهي إذا عنصر أساسي و مهم يف بناء القصيدة و توجيههـا   ) .4(مشتمل عليها 

وهي الزمة إيقاعية متمثلة يف تكرار صوت معني و عنصر تطريب يف القصيدة ، و صـلة  
  ) .6(ربط بني أبياا 

ألم تناولوا ((و إذا فإن النقاد جعلوا القافية مكملة للوزن الذي يقوم عليه الشعر   
تدليال على األمهية اليت وجدوها يف القافية نظرا لكوـا حمطـة    التقفية كظاهرة مستقلة

  ) .7)) (، حمطة ترتكز عليها القصيدة يف تساوقها املنتظم املوقعومعنوية يف آن موسيقية ، 
أن القافية ركن أساسي من أركان القصيدة يف البنيـة   ـ  مما تقدم ـ  نستخلص  

  بيات أة ـالزمة إيقاعية منظمة تتكرر يف اي املوسيقية للشعر العريب بصفة خاصة باعتبارها
  ـــــــــــــــــــــــ

  .96.ديوان .  أبو إسحاق اإللبريي – 1
  . 69.ديوان . ابن حزم  – 2
  . 151: 1. العمدة . ابن رشيق  – 3
  . 231 – 230. بناء القصيدة العربية . بكار ، حسني  – 4
  . 29ص .  1968مارس . السنة الرابعة .  7ع . جملة أقالم . توجيه الشعر  القاقية ودورها يف. اهلادي  ، احلمداين– 5
  . 36. فنية التعبري يف شعر ابن زيدون . عباس . اجلراري  – 6
  . 163. شكل القصيدة يف النقد العريب .جودت ، فخر الدين   – 7
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اصة ال تقل عـن  القصيدة ، جند شعراء القرن اخلامس يف شعرهم السياسي أولوها عناية خ

، ناسبة لوضعها يف املكان املناسبها الختيار الوزن ، وحبثوا عن الكلمات امللواليت أو تلك
  .لكوا حمطة موسيقية و معنوية يف آن كما تقدم 

ويف شعرنا األندلسي ، يف القرن اخلامس اهلجري ، جند عدة مظاهر دالة على عناية   
دم ـكما تق –)) التصريع((ال ـل املثـعلى سبي الشعراء بالقافية يف شعرهم نذكر منها

و هو ليس سوى جزءا من املوسيقى الداخليـة الـيت وردت    –يف احلديث عنه يف الوزن 
ـ ـبكثرة يف شعر شعرائنا يف مطالع قصائدهم و مقطوعام إدراكا منهم ملا هل ع ـذا املطل

  .من أمهية متوخني بالقافية مضاعفة النرب املوسيقي 
ل بعض القوايف لشعراء القرن اخلامس اهلجري يف شعرهم السياسـي ،  وحني نتأم  

جند أن رويها غالبا ما يوظف للتعبري عن حالة نفسية معينة ، قد تكون فرحا أو حزنـا ،  
ـ  ة ، ريفاملعتمد بن عباد يبدو حزينا غاية احلزن يف قصيدته اليت يصور فيها اللحظات األخ

  :) 1(وهو يدافع عن ملكه وشرفه 
  ه القلب الصديعوتنب    متاسكت الدموع ملا  
روف احللق له قرع خـاص  جند الشاعر يف هذه القصيدة اختذ رويها حرفا من ح  

لشاعر لنفعايل الذي ينبغي الثر كبري على خلق اجلو اأ(( على األذن وله يف هذا املوضوع 
خـالل   ساوي يتضح ذلك منأوالقصيدة جبميع عناصرها توحي جبو م) . 2)) (أن يهيئه 

ـ الخلق اجلو ا ر ـنفعايل احلزين ، إىل اختياره هلذا الروي الذي يتميز مبخرجه احللقي املعب
  .عن حالة نفسية تتمثل يف املرارة واجلزع واهللع 

الذي منثل له ـذه   )الراء (يف التعبري عن احلزن واألمل حرف ) العني (وقريب من   
  :) 3(املرثية لشاعر يف فقد طليطلة ، ومطلعها 

  سرورا بعدما سبيت ثغور    لثكْلك كيف تبتسم الثغور  
  وط ـثر سقإوالبن العسال قصيدة نظمها على روي اهلمزة توحي باختناق الشاعر   

  ـــــــــــــــــــــ
  . 150. ديوان . املعتمد بن عباد  – 1
  . 42. فنية التعبري عند ابن زيدون . اجلراري ، عباس  – 2
  . 483: 4. الطيب نفح . املقري  – 3
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  ) :1(مدينة بربشتر يف يد األعداء 

  ط لكن شأنه الصماءمل تخ    ولقد رمانا املشركون بأسهم  
  ) :2(وللمعتمد بن عباد أبيات شعرية نظمها يف سجنه ، يقول    
  دمعي ينوب لكم عن األنواء    :خرجوا ليستسقوا فقلت هلم   
كرة الربط بني القافية وموضوع القصيدة ، تتضح لنا ـ من األمثلة املذكورة ـ ف    

مثلما برزت فكرة عالقة الوزن باملوضوع والعاطفة ، وهي فكرة أرى من الصعب اخلوض 
دون أن يصل إىل احلسم يف الربط فاض البحث فيها أفيها ألن النقد العريب القدمي واحلديث 

ها ـ لكثرا ـ   ـعرض نفسها ويف غريها ال نستطيعكما جند يف األمثلة ) . 3(أو عدمه 
ـ مجلة مظاهر جند ، أخرى من هذا البحث  موضوعاتيف هذا اال ، وعرض يف  دل ـت

على عناية شعرائنا بالقافية وذلك يف التزامهم حبرف أو حرفني أو أكثر كمـا يف قـول   
  ) :4(الشاعر عبد امللك بن احلجاري يف سجنه 

  غريقوأشجى وإنسانُ عيين     حريقأأروى وبني ضلوعي   
وهذه املقطوعة تشتمل على تسعة أبيات التزم فيها الشاعر قبل الروي حبرف واحد   

  .وهو الياء 
  ) :5(، قول املعتمد بن عباد يف قصيدة يرثي فيها نفسه  وعلى هذا املنوال  
  حقٌّا ظفرت بأشالء ابن عباد    قرب الغريب سقاك الرائح الغادي  
ة على حرف دون غريه ، فكانت حـروف  هذا ومل تكن عنايتهم بالقافية مقتصر  

  اللغوية ومتكنهم منها مما يزيد  قدرم ما يدل علىـاء كلها واردة يف أشعارهم ، مـاهلج
  ــــــــــــــــــــ

  . 40. صفة جزيرة األندلس منتخبة من الروض املعطار . احلمريي  – 1
  . 156. ديوان . املعتمد بن عباد  – 2
موسيقى . ، إبراهيم أنيس  275. منهاج البلغاء . ، حازم القرطاجين  209: 2. العمدة . ابن رشيق : وع انظر يف هذا املوض – 3

النقـد األديب  . غنيمي هالل ،  63: 1. الشعر اجلاهلي . حممد النويهي ،  97. مقدمة اإللياذة . ، سليمان البستاين  193. الشعر 
نا املعاصرين الذين يذهبون إىل الربط بني القافية واملوضوع كالقـدماء متامـا ،   ومن نقاد: ((، ويقول حسني بكار 477. احلديث 

حممد النويهي ، أما املرحوم غنيمي هالل فالحظ أن ليس مثة قاعدة تربط القافية مبوضوع القصيدة كمـا أن لـيس   ،سليمان البستاين 
  . 263. بناء القصيدة  )) .  قاعدة تربط حبرها مبوضوعها 

  . 332:  3/1. الذخرية . م ابن بسا – 4
  .  193. ديوان . املعتمد بن عباد  – 5
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  .عنصرتنغيم وتطريب معربين يف أكثر املواقف عن حاالم النفسية شعرهم 
وقد تنوع استعماهلم هلذه القافية بني مطلقة ومقيدة ، ومن أمثلة القافية املطلقة ـ    

ه يشتكي ـقول املعتمد بن عباد يف سجنـ   إىل جانب ما تقدم من أمثلة يف هذا املضمار
  ) :1(من ضيق القيد 

  لقد آن أن يفىن ويفىن به اخلد     ؟أما النسكاب الدمع يف اخلد راحة  
  ) :2(وقول احلصري يعرض بصاحب إشبيلية   
  جوعاولُم الـدهر الفَ    كْب اهلُجـوعارنبـه الَّ  

  ) :3(قول ابن زيدون يف السجن و
  إال ذكرتك ذكر العني باألثرِ    ظي يف سنا القمرِما جال بعدك حل  
فقد صرع الشاعران عند استعماهلما القافية املقيدة ـ كما يتضح مـن األمثلـة      

  .افية الداخلية مما يزيد يف مضاعفة النرب املوسيقيقالسابقة الذكر ـ وأيضا جندمها اعتمدا ال
فحـني  ، تحركا و إما ساكنا نستنج مما تقدم أن الروي يف القافية إما أن يكون م  

ويـرد  ، ) 4(أما حينما يكون ساكنا فهي مقيـدة  ، يكون متحركا تسمى القافية مطلقة 
إبراهيم أنيس سبب كثرة وانتشار القافية املقيدة إىل ازدهار الغناء يف العصر العباسي إذا ما 

ليـه فـإن   إذهب وإذا جارينا إبراهيم أنيس فيما ، ) 5(قارناها بشعر اجلاهلني فهي قليلة 
د يكون استجابة يف غالبيته لرغبات املغنني اليت ال تأيت إال يف ظروف ارجتالية ـالشعر املقي
ولـيس  ، لذلك قيد ليسهل للشاعر بناء قافية دون التزامه إلعـراب رويهـا   ، و طارئة 
  ) .6)) (كما هو يف املطلق إقواء عرابه عيبا إاختالف 
  ) :7(ابن عمار يف سجنه بإشبيلية  ومن أمثلة القافية املقيدة قول  

  ــــــــــــــــــــــ
  .  147. ابن زيدون ز ديوان  – 1
  . 333: 3. وفيات األعيان . ابن خلكان  – 2
  . 185. ديوان . املعتمد بن عباد   –3
  . 154: 1. العمدة . رشيق  ابن – 4
  . 289 – 288، موسيقى الشعر . أنيس ، إبراهيم  – 5
  . 35: 1. املرشد . ، الطيب ، عبد اهللا  154: 1. العمدة . ق ابن رشي – 6
  . 59. حتقيق الغديري . ابن عمار شعره  – 7
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   دإن املؤيد ق: يقول قوم    دييت على نقدهأحال يف ف  
  ) :1(األصغر أيب هاشم يف معركة الزالقة  هابن عباد يف ابنوقول   
  !يب لذاك األوار ربصفلله     متين الشفارهش !أبا هاشم   
، يف القرن اخلامس اهلجري ، سيقية الالفتة يف الشعر السياسي ون الظواهر املـوم  

ما يعرف بالتدوير ، وهو أن يشترك شطرا بيت يف كلمة واحدة فيكون بعضها مكمـال  
ومن أمثلة ذلك قول عبد امللك آلخر بداية لبناء الشطر الثاين ، لبناء الشطر األول وبعضها ا

  ) :2(احلجاري 
  ردى أيوبـب وقد شارف ال    وـة أيــذو اجلالل عل ـىوشف  
  يعقـوب  بصراـأس وارتد  م    تيـوانقضى سجن يوسف وقد اس  
  :) 3(وقول املعتمد بن عباد قبيل أسره   
  عـع على فمي السم النقي    وألذُّ من طعم اخلضـو  
  الرفيع ع ، أيسلب الشرفالطبا          فأُستلب  شرمل   
وما يالحظ على قصائد  ومقطوعـات شـعر السـجن خباصـة يف االعتـذار        

متزق نفـس  واالستعطاف والشكوى وطلب الشفاعة ظاهرة التدوير ، وهو ما يدل على 
، وقد بلغ كل ذلك مداه عند كل  الشاعر وحريته وانقسامه بني الندم والرغبة يف اخلالص

  .اد وعبدامللك احلجاري من ابن زيدون وابن عمار واملعتمد بن عب
، من هذا البحث من نصوص شعرية عات الشعر السياسيوموضمما تقدم ذكره يف   

 القرن اخلامساتضح لنا أن شعراء ، طلقة واملقيدة واألمثلة املذكورة سابقا ملعرفة القافية امل
 لكـن ، نظموا قصائدهم ومقطوعام وأبيام الشعرية على روي مجيع احلروف اهلجائية 

الم واملـيم واليـاء   لميكن القول بأن بعضها كان أكثر تداوال من غريها كالدال والراء وا
  . رهاـوالباء والنون واحلاء وغي

  ـــــــــــــــــــــ
  .  106ديوان . املعتمد بن عباد  - 1
  . 220. إعتاب الكتاب . بار ألابن ا – 2
  . 150. ديوان . املعتمد بن عباد  – 3
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من علة غري تلك اليت أوردهـا   –حسب النصوص املتوفرة –هلذا التداول  وليس  

التعزى كثرة الشيوع أو قلتها إىل ثقل يف األصوات أو خفـة  :(( قال براهيم أنيس حنيإ
ـ ، اللغة  اتىل نسبة ورودها يف أواخر كلمإبقدر ما تعزى  يف أواخـر   ىءفالدال مثال جت
بل رمبا قل ، عامة ليس بالكثري يوعها يف اللغة ولكن ش، رة ـة العربية بكثـكلمات اللغ

كل من العـني   ىءالدال رويا يزيد كثريا عن جم ىءومع ذلك فمج) الفاء(و ) العني(عن 
  . )1( ))جهدا عضليا يربز ندرة ورودها رويا) الزاي(والفاء وليست تتطلب 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 46: 1. املرشد . ، عبد اهللا  ، الطيب 276. موسيقى الشعر . أنيس إبراهم  – 1
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  أثـر القـرآن واحلـديث والفقـه

ن الكرمي مما يدل علـى  آأكثر شعراء القرن اخلامس اهلجري من االقتباس من القر  
عمق ثقافتهم الدينية ، وقدرم على توظيف حمفوظهم القرآين ، ومتثل تأثرهم الذي لـه  

مع تصرف فاء مبعناها ـنا ، واكتـارهم بتضمني اآليات القرآنية حيـحظ كبري يف أشع
خر ، وهو مظهر قوي من مظاهر التأثر بالروح القرآين ، ومن ذلك قـول  آيف اللفظ حينا 

  ) : 1(اإللبريي يف هجاء اليهود 
  وردهم أسفل السافلني    وأنزهلم حيث يستاهلون  
  ) .2( ﴾مث رددناه أسفل سافلني  ﴿: وهو ينظر يف ذلك إىل قوله تعاىل   
  ) :3(احلزم  طفا أباوجند ابن زيدون يف سجنه مستع  
  لظاها فأصبحت كالصرمي    نار بغي سرى إىل جنة األمن  
  وسـالما كنـار إبراهيم    بـردا تكيب أنت إن تشأْ أب  
، ويف ) 4( ﴾فأصبحت كالصـرمي   ﴿: مشيـرا يف البيت األول إىل قوله تعاىل   

  ) .5( ﴾اهيم نار كوين بردا وسالما على إبر قلنا يا ﴿وله تعاىل البيـت الثاين إىل ق
   ) :6(قال الشاعر ، وهذه القطعة يف رثاء املدن   
  يف شأنِكُم أُنزِلت مل تعدكُم أَحدا  يف سورة احلشرِ آيات مفصلَـةٌ  
  تقضي عليكُم بأالَّ تفلحوا أبـدا  نعم ويف الكَهف العشرِين خاتمةٌ  
كالذين نسـوا اهللا فأنسـاهم   والتكونوا  ﴿: ر إىل قوله تعاىل ـذا ينظـويف ه  
  الذين كانت أعينهم يف غطاء ﴿: ، ويف البيت الثاين ينظر إىل قوله تعاىل ) 7( ﴾أنفسهم 

  ــــــــــــــــــــ
  . 97. ديوان . أبو إسحاق اإللبريي  – 1
  . 5سورة التني اآلية  – 2
  . 125.ديوان .يدون  زابن  – 3
  . 20،  19سورة القلم اآلية  – 4
  . 69،  68ية اآلسورة األنبياء  – 5
  . 110: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 6
  . 19سورة احلشر اآلية  – 7
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  ) .1( ﴾وكانوا اليستطيعون مسعا عن ذكري 

  ) :2(وجند اإللبريي يف هجاء اليهود ، يقول   
  فإنا إىل ربنا راجعون    ويضحك منا ومن ديننا  
  ).3( ﴾يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك  ﴿ :فهو ينظر إىل قوله تعاىل   
  ) : 4(وجند السميسر يف هجاء ملوك الطوائف    
  وكل ريح إىل سكون    سكتم يا رياح عاد  
  )5( ﴾وأما عادفأهلكوا بريح صرصر عاتية ﴿ :وهو يف ذلك ينظر إىل قوله تعاىل    
  ) : 6(وجند ابن اجلد  يف هجاء ملوك الطوائف    
   تمفما متر به اآليات  والسور    غمتهمسامعه من غري نص  
يسمع آيات اهللا تتلى عليه مث يصر مستكربا كـأن مل   ﴿ :وهو ينظر إىل قوله تعاىل  

  ) .7( ﴾يسمعها فبشره بعذاب أليم 
  ) :8(ومن ذلك قول اإللبريي يف هجاء اليهود   
  وكادت تميد بنا أمجعني    فقد ضجت األرض من فسقهم  
وألقى يف األرض رواسي أن تميد بكم وأارا وسبال ﴿: وهو ينظر إىل قوله تعاىل   

  ) .9( ﴾لعلكم تهتدون 
  ) : 10(وقول ابن عماريف سجنه وكأنه مالذ اجلن والنسور   
  جعلته مرقاة إىل النسر    عال كأن اجلن إذا مردت  

  ــــــــــــــــــــ
  . 101سورة الكهف اآلية  – 1
  . 99. ديوان . بو إسحاق اإللبريي ا – 2
  . 28سورة الفجر اآلية  – 3
  . 108: 4. نفح الطيب . املقري  – 4
  . 6سورة احلاقة اآلية  – 5
  . 242. عالم ألأعمال ا. ابن اخلطيب  – 6
  .8سورة اجلاثية اآلية  – 7
  . 98. ديوان . أبو إسحاق اإللبريي  – 8
  . 15سورة النحل اآلية  – 9

  . 71. ديوان حتقيق مصطفي الغديري . عمار  ابن – 10
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  ) .1( ﴾وحفظا من كل شيطان مارد  ﴿: فالشاعر ينظر إىل قوله تعاىل   
  القرن اخلامس يف التعبري عن املعاين بصور األنبياء عليهم السالم  اءكما استعان شعر  

لشريف ، ولعله و املشهور عنهم الذي رواه وصوره القرآن الكرمي واحلديث اـعلى النح
حيث ) يوسف عليه السالم(يف مقدمة األنبياء الذين يرد ذكرهم على ألسنة أكثر الشعراء 

ـ ـكان مضرب املثل ، حسن الصورة والصرب على أذى إخوته ، ومن أمثل ول ـة ذلك ق
  ) :2(زيدون يف قصيدة أليب احلزم ويعرض بالوشاة ، يقول  ابن

  أسباطَ يعقوبٍ وكنت الذِّيبا    ،كان الوشاة ، وقد منيت بإفكهم   
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبِق وتركنا يوسف عند  ﴿: وهو ينظر يف ذلك إىل قوله   

  ) .3( ﴾متاعنا فأكله الذئب وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا صادقني 
ابن غصن احلجاري يوظف يف شعره قصص األنبياء الذين مروا مبصائب مجة  وجند  

  ) :4(لفرج والنعمة ، يقول انتهت إىل ا
  طاملا كان  سهمها  اليصيـب    إن رمتنا  يد اخلطوب  بقـوس  
  حني  نادى  بأنـه  مغلـوب    قد أجاب اإلله  دعـوة نـوح  
  ب ، وقد شارف الردى أيوب    وشفى ذو اجلـالل علـة  أيـو  
  ـأس وارتد مبصرا  يعقـوب    وانقضى سجن يوسف وقد استيـ  
ـ ) يوسف (و ، ) أيوب (و ) نوح(ر ـلشاعر اـد ذكـفق   ـ ـ؛ فف ت ـي البي

قال نوح رب إم عصوين واتبعوا من مل يـزده   ﴿: اىل ـه تعـولـر إىل قـاألول ينظ
وأيوب إذ نـادى   ﴿: ويف البيت الثاين ينظر إىل قوله تعاىل ) 5( ﴾ماله وولده إال خسارا 

ه ـر إىل قولـت الثالث ينظـيف البي، و) 6( ﴾ربه أين مسين الضر وأنت أرحم الرامحني 
  فلما أن جاء البشري وألقاه على وجهه فارتد بصريا قال أمل أقل لكم إين أعلم  ﴿: تعاىل 

  ــــــــــــــــــــــــــ
  . 7سورة الصافات اآلية  – 1
  . 133. ديوان . ابن زيدون  - 2
  . 17سورة يوسف اآلية  – 3
  . 220. إعتاب الكتاب . ابن األبار  – 4
  . 21سورة نوح اآلية  – 5
  . 83سورة األنبياء اآلية  – 6
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  ) .1( ﴾مـن اهللا ما التعلمون 

وجنـد ابن زيدون وقد وجه إىل أيب احلزم جهور يستعطفه ليخرجه من السجن ، 
  ) :2(بقوله 

  ابوت ، فاعتربي واسليإىل اليم ، يف الت    هويف أُم موسى عربةٌ أن رمت ب  
وأوحينا إىل أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت ﴿: وهو ينظر يف ذلك إىل قوله تعاىل   

  ) .3( ﴾عليه فالقيه يف اليم والختايف وال حتزين إنا رادوه إليك وجاعلوه من املرسلني 
شـعرهم ،  ورغم إفادة الشعراء ، يف القرن اخلامس اهلجري ، من معاين القرآن يف   

إال أننا نراهم اليعمدون إىل االقتباس املباشر من القرآن الكرمي إال قليال ، أمثال ابن دراج، 
وابن حزم ، وابن زيدون ، وابن اجلد ، والسميسر ، واإللبريي ، واملعتمد ، وابن عبدون، 

 ، ئد اليت وصلتنا  لشـعراء جمهـولني  اوغريهم ، وابن اللبانة ، وابن وهبون ، وكذا القص
  . وتأثرهم بالقرآن الذي يعد الرافد األول 

وجند تأثرهم باحلديث الشريف ، فهو مبثابة الرافد الثاين حنو االجتاه اإلسـالمي ،    
  ) :4(وسنكتفي بذكر بعض مظاهر هذا التأثر ، كقول أيب حفص اهلوزين 

  بأعيننا و املسلـمون  شهــود      أيا آسفا للدين إذ ظل بـة   
  وجيعل أشـراك اإللــه  يهود      رمحن يلحد  جهرةأيف حرم ال  
  وقـادره  عن رد ذاك قعيــد      ويثلب بيت اهللا بني بيوتكـم  
  عقاب كما ذاق  العـذاب مثود      أعيذكم أن تدهنوا فيمسكـم  
  كما امنازت األرواح وهي جنود      يقود امرءا طبع إىل علم شكله  
، الـرمحن ، شهود ، املسلمون ، الدين : ويف هذه األبيات نلمس ألفاظا دينية مثل   
  كما امنـازت(( وهـو يف استخدامه مصراع البيت األخري ، بيت اهللا ، إشراك ، يلحد 

  ــــــــــــــــــــــ
  . 96سورة يوسف اآلية  – 1
  . 160 .ديوان . ابن زيدون  – 2
  . 7سورة القصص اآلية  – 3
  . 93 – 92: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 4
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، قلوب املؤمنني أجناد جمندة (( ريف ـيشري إىل معىن احلديث الش)) األرواح وهي جنود 

  ) .1)) (وما تناكر منها اختلف ، ما تعارف منها ائتلف 
وقف الشعراء عند استخدام السور القرآنية ، واألحاديث النبوية ، ـذا ومل يتـه

ل المية واملصطلحات الفقهية ، كقوجندهم يستخدمون ألفاظ العبادات والشعائر اإلس لب
  ) :2(يب حفص اهلوزين أ

  وما منجد عن حاله مثل شاهد    فقد جد أمر هد شرع حممد
فالشاعر ـ كما تقدم ـ يف استخدامه أللفاظ دينية ، يضيف يف هذا البيت  شرع   

  حممد رسول اهللا 
  ) :3(وقول ابن العسال يف رثاء مدينة بربشتر ، يذكر املشركني 

  مولقد رمانا املشركون بأسه    مل تا اخلط لكن شأماءص   

  ) :4(وقال املعتمد بن عباد يف طلب املغفرة   
  استغفر اهللا كم هللا من نظر    أسر وعسر وال يسر أُؤمله  
د بن عباد يف معركة الزالقة يذكر الغزو املبارك ، والفتح القريـب ،  ـقال املعتم  

  ) :5(ودين الصليب 
  يف طيه بالفتــح القـريب    زو عليــك مبـاركغ  
  سخطٌ على دين  الصـليب    هللا سيفُــك  إنــه  
  ) : 6(وقول الشاعر يف رثاء طليطلة يذكر دار اإلميان   
  معاملُها اليت طمست تنِيــر    وكانت دار إميان وعلـم  

فادوا منـها  كذلك عمد الشعراء إىل استخدام األحكام واملصطلحات الفقهية فـأ
  ):7( طليطلةيف بعض املعاين اليت وردت يف أبيام ، ومن أمثلة ذلك قول شاعر يف رثاء 

  ــــــــــــــــــــــــ
   . 295: 2. صحيح مسلم  – 1
  .  88: 2/1 .الذخرية .  ابن بسام - 2
  . 40 ) .منتخبة من الروض املعطار (جزيرة األندلس احلمريي صفة  - 3
  . 190. ديوان . ن عباد املعتمد ب – 4
  . 95. املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 5
  . 485: 4. نفح الطيب . املقري  – 7                         . 483: 4 . النفح.  املقري  – 6
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  و يؤخذُ كلَّ صائفَة عشور    يؤدى مغرم يف كلِّ شهر

  ) : 1(رب يصلون صالة االستسقاء وقول املعتمد بن عباد ملا رأى أهل املغ  
  دمعي ينوب لكم عن األنوار    خرجوا ليستسقوا فقلت هلم  
مما تقدم نلمح أن تأثر شعراء  ، القرن اخلامس ، تأثرا كـبريا بـالقرآن الكـرمي      

بتضمني اآليات القرآنية حينا ، واكتفاء مبعناها حينا آخر ، وكذلك تـأثرهم باحلـديث   
ه اإلسالمي بوجه عام ، من حيث استخدام بعض املصطلحات واألحكام الشريف ، والفق

الفقهية ، وهذا األثر يرجع إىل أهل األندلس ـ كما تفدم يف اإلطار العلمـي واألديب ـ    
وقراءة القرآن بالسبع ورواية احلديث عندهم رفيعة ، وللفقـه  : (( وعلى حد قول املقري 

  )2)) (رونق ووجاهة 
تنا ـ كما تقدم من أمثلة ـ التكاد ختلو قصيدة أو مقطوعة   وأشعارهم اليت وصل

من أثر املعاين الدينيـة ، ويف خمتلف موضوعات الشعـر السياسي اليت طرقوها وأثبتناها 
  .يف البحث 

  ـــــــــــــــــــــــــ
  . 156. ديوان . املعتمد بن عباد  – 1
  . 221: 1. نفح الطيب . املقري – 2
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  استلهام املوروث الشعـري

يعترب استلهام املوروث الشعري ، قدميه وحمدثـه ، ظـاهرة واضـحة يف شـعر     
، يف القرن اخلامس اهلجري ، غري أن ذلك اليعين االحتذاء والتقليـد   السياسي األندلسيني

لـذي  مبعنامها املعروف دائما ، بل يدل أحيانا على الرغبة يف االستفادة من هذا املوروث ا
ميثل عنصرا أساسيا يف تكوينهم ، ويكون أحيانا أخرى تأثرا الشعوريا مبحفوظهم الغزير ، 
وما ترسب يف نفوسهم من رواسب املوروث الشعري ، الذي يشكل جزءا من تكوينـهم  

  ) .1)) (أن األدب األندلسي ليس مستقال بذاته (( باعتبار 
اجتاههم حنـو  شارقة وسبقهم ، ووق املـمع اعترافهم بتف ىفري أن ذلك ال يتناـغ

ـ ، ينهلون املشـرق  لعلـوم ، وكـانوا أحيانـا    ون وامن منابعه األصيلة يف خمتلف الفن
  ) .2(إثبات الذات وتأثرا أو إعجابا مبهارم الفنية ، أو سعيا إىل التفوق  ،يعارضوم 

  ):3(يف رثاء قرطبة قول ابن شهيد  ومن أمثلة ذلك
  ـورننورا تكاد له القلوب ت    رصاميف ع دع الزمان يصوغُفَ  
، استهلها الشاعر بوصـف الربيـع   ، وهو من قصيدة أليب متام يف مدح املعتصم   

  ): 4(ومطلعها 
  وغدا الثرى يف حلية يتكسـر      رقت حواشي الدهر فهي مترمر  
  :منها   
  نورا تكاد له القلوب تنــور    أضحت تصوغ بطوا لظهورها  

  :) 5(يستعطف املعتلي بن محود ل ابن شهيد وقو
  ؟ بعيــد نواكأقربك دان أم     يبف مركَخن بيتها تقول اليت م  

  ـــــــــــــــــــ
  . 385.أدب السياسة واحلرب . الغزيوي ، علي  – 1
ف ، وصـرحوا بـذلك   ال التأليمل تقتصر رغبة األندلسيني يف تأكيد الذات على الشعر والنثر الفين فحسب ، بل تعدم إىل جم – 2

  ، كرسالة ابن حزم يف فضل األندلس ، وما ذكره ابن بسام يف الذخرية عن فضائل األندلسيني أحيانا
  109. ديوان . ابن شهيد  – 3
  . 191. 2.ديوان . أبو متام  – 4
  . 102.ديوان . ابن شهيد  – 5
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اج دح اخلصيب بن عبد احلميد صـاحب خـر  م يفنـواس  ل أيبوقـوهو من 

  ) :1(مصـر 
  عزيز علينا أن نـــراك تسري    تقول اليت من بيتها خف موكيب  
  ):2(يف هذا املضمار ضمن عجز بيته ببيت أيب متام ، فيقول ، و املعتمد بن عباد   
  السيف أصدق أنباء من الكتب    فهاكها قطعة يطوى هلا حسدا  
  : )3(ال أبو متام يف مدح اخلليفة العباسي املعتصم باهللا ـق  
  يف حده احلد بني اجلد واللعب      السيف أصدق أنباء من الكتب  
   ) :4(يف هجاء بين جهور ابن زيدون وقول   
  ولكن  املدائح تعبـق، جناين      أحرقتم جبفائكم !بين جهورٍ   
  دوتعنربِ الورما، د نين كالعإن    تطيب حرقلكم أنفاسه حني ي!  
  ) :5( ام يف مدحه واعتذارهوهو ينظر إىل قول أيب مت  
  ودـلسان حس  أتاح هلا طُوِيت     ة ـر فضيلـ نشذا أراد اهللاإو  
  ما كان يعرف طيبُ عرف العود    لوال اشتعال النار فيما جاورت  

  ) :6( يف دفاعه عن ملكه  وقول املعتمد بن عباد
   الدموع ملاََّ متاسكت    الصديع القلب هبنوت  

  :شبيه بقول قيس بن اخلَطيم ((ام هو ويقول ابن بس
  ) 7)) (بتقدمي نفسٍ ال أريد بقاَءها    وإِني يف احلرب الضروس موكلٌ   
إذا فولـوع شعـراء األندلس باقتفـاء آثار شعراء املشـرق  ، يعـد حقيقـة    

  التعين أم كانوا يقصدون إىل التقليد(( يف تأريخ الشعر األندلسـي ، ولكن هذه احلقيقة 
  ــــــــــــــــــــــــــ

  . 137: 1. وفيات األعيان . ابن خلكان  – 1
  191. ديوان . املعتمد بن عباد  - 2
   . 35. 1.ديوان : أبو متام  - 3
  . 255. ديوان . ابن زيدون  – 4
  . 397: 1 . ديوان. أبومتام  - 5
  . 150ديوان . املعتمد بن عباد  - 6
  . 53: 2/1. الذخرية .ابن بسام  – 7
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م ذلك نقادو ومؤرخو األدب يف املشرق ، بقدر ما تعين أم كانوا يقصـدون  ـكما فه
، كما يري اجلراري ، ويركز على ابـن  ) 1)) (دي وإظهار القدرة والرباعة ـإىل التح

التقائه مع الشاعر العباسي يف جمال العناية لرمبا : (( زيدون الذي يلقب بالبحتري ، بقوله 
، ة باملوسيقى والصياغة ، وإن مل يبالغ شاعرنا يف استعمال احملسنات ومل يتكلفهـا  الفائق

قوة العاطفة وصدقها وبغىن التجربة احلياتيـة  بفيه أنه يفوق البحتري  كولكن الذي الش
  ) .2)) (ة ـعام

موضوعات الشعر السياسي ، نلمح نوعـا  يف الل ما تقدم من أمثلة ، وـن خـم
وق ، وهـذا  ـء للمشارقة ، قدماء وحمدثني ، إما إثباتا للذات وإما للتفمن التاثر واالحتذا

فلقد كان لشعراء األندلس ولع بدراسة الشـعر  : (( ما يشري إليه غرسية غومس ، بقوله 
اجلاهلي ، ولكنهم يرون فيه سيئا أثريا قدميا ، فلم يكن له يف نفوسهم أثر فعال ، وكذلك 

األندلس أثر بعيد فيما خال بدوات تلميحات بني احلـني   احملدثون مل يكن هلم عند شعراء
  ) 3)) (يف الناحية اجلمالية  اواحلني ، ونالحظهم

  ـــــــــــــــــــ
  . 74. فنية التعبري عند ابن زيدون . اجلراري ، عباس  - 1
  . 75 – 74. املرجع نفسه . اجلراري ، عباس  – 2
 . 25 – 24. سي الشعر األندل. غومس ، أميليو غرسية  - 3
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  أثــر بعض الثقـافات 

يف شعرهم السياسي انعكست على أشعار األندلسيني ، يف القرن اخلامس اهلجري ،   
، ومنها ما بشكل عام ، ومنها مايتعلق بالنسبمنها ما يتعلق بالتاريخ : آثار بعض الثقافات 

؛ حيث تكثر فيها يتعلق باألمثال ، ومنها ما يتعلق باألماكن ، ومنها مايتعلق باألدب واللغة 
ومصـطلحات  اإلشارات والتلميح إىل شخصيات وحوادث تارخيية وأمساء وقضايا أدبيـة  

  : مثلة ذلكأومن .  الكتابة والغناء
التاريخ ، يقول مثال يف أصـدقائه الـذين   يف الواسعة  جند ابن زيدون وتظهر ثقافته

  ) :1(انقلبوا ضده يف سجنه 
  وخاسوا عن العهد    ما ترى يف معشر  حالوا  
  يتقى منه املسـاس    مـريـا ورأوين  سـا  
ن منع أوفيها يشري إىل السامري وهو عظيم من بين إسرائيل ، عبد العجل فعوقب ب  

الناس حم واملمسوس فتحامى الناس وحتاموه وكان املاس ُّ من خمالطة النساء ، فكان إذا مس
  ) .2(يصبح يف الناس المساس 

  ) :3(تعطاف وقوله أيضا يف االس  
  ملا كان بدعا من سجاياك أن متلي   و لو أين واقعت عمـدا خطيـئة   
  ـلسإين من الر:، إذ قال  مسيلمةً  طع فلم أستتر حرب الفجار ، ومل أُ  
  ـ فهو يشري إىل حرب الفجار اليت فج رم ، ـر العرب فيها بأن قاتلوا يف األشهر احل

بعثة ، ويشري إىل مسيلمة زعيم بين حنيفة ، الذي يف شبابه ، قبل ال) ص(وقد شهدها النيب 
ادعى النبوة يف حياة النيب وزعم أنه شريك له يف الوالية على األمة ، و اسـتفحل أمـره   

  ) .4(وقضي عليه يف بداية خالفة أيب بكر 
  ـــــــــــــــــت

  . 82. ديوان . ابن زيدون  – 1
  . 6هامش .  82. املصدر نفسه . ابن زيدون  – 2
   162 – 161. املصدر نفسه . ابن زيدون  – 3
  . 2هامش .  269. حتقيق علي عبد العظيم . ديوانه ورسائله . ابن زيدون  – 4
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  ) :1(ويف رثاء ابن عبدون لبين األفطس   
  ثلهىــفليس مسرانُ كا إِيو    قنرنها اخلَو2(وال م (يـردو الس)3(  
  ) :4(، فيقول ) بين يونان(، ) بين ساسان (ويذكر يف مرثيته أيضا   
  ومل تدع لبين يونان من أثــر    واسترجعت من بين ساسان ما وهبت  

يف معركة الزالقة ، وهم منـهزمون شـر    )الروم(ابن عبد الصمد الشاعر  ويذكر 
  ) :5(هزمية ، فيقول 

  والروم زرع و الرؤوس حصاد    و اخليل قد نكصت على أعقاا
ثقافة ما يتعلق بالنسب ، فالشاعر األندلسي ، يف شـعره السياسـي ،   ومن آثار ال

 ، )ين عبـاد بب(ر ـذا ابن اللبانة يفخـهالرزين ، ف هيفتخر بنسب ااملمدوح ويشيد حبكم
  ):6(فيقول  وهو يشري لنسبهم إىل املنذر بن ماء السماء ،

  زاد فـخره بـنو  عـباد     من بين  املنذرين  و هو انتساب  
ابـن عمـار    فهذا  قف الشعراء عند حد االفتخار ، بل تعدوه إىل اهلجاء ،ومل يتو

  ):7(، فيقول  ويذكر نسبها) إعتماد الرمكية( يهجو
  رمكية ما تساوي عقاال    ان هلجختريا من بنات ا  

معركة الزالقة جاعال إياها أختا يذكر املعتمد بن عباد  األماكن فإننا جندبوما يتعلق 
  ) : 8(ول ، فيق لغزوة بدر

  لـه أخ يوم القليــب، ن     ال بد من يـوم يكــو
  ــــــــــــــــــــــ

  . 483: 4. املقري ، نفح الطيب  – 1
. قصر شه النعمان يف القرن الرابع ، يف موقع قرب الكوفة ، كان جامع بني العظمة ، واء الزخرف ، ومجال املوقـع  : اخلورنق  – 2

  . 225. عطار الروض امل. احلمريي : انظر
قي بهر الذي هناك ، وقيل هو قصر عظيم من إنشاء ملوك خلم يف القدمي وما نبالعراق وهو سواد النخل ، وقيل السدير ال: السدير  – 3

  . 300. املصدر نفسه . احلمريي : انظر . من قصورهم فهي بيع للنصارى 
  . 483: 4. نفح الطيب . املقر  - 4
  . 809: 3/2. الذخرية . ابن بسام  – 5
  . 33. ديوان . ابن اللبانة  – 6
  . 88. حتقيق الغديري . ديوان . ابن عمار  – 7
  . 127.ديوان . املعتمد بن عباد  – 8
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) دجلة(و ) الفرات(ر بطبيعة البالد املشرقية ، فيذكر ـد متتأثـن شهيـذا ابـوه

   ) :1(، فيقول ) النيل( و
  والنيل جاد ا  وجاد الكوثر    ات بساحتيك ودجلةجاد الفر

وأما عن األمثال املشهورة فقد استعانوا ا وضمنوا ا شعرهم ، فمن أمثلة ذلـك  
  ) :2(قول ابن عمار خماطبا املعتمد 

  فكل ُّ إناء بالذي فيه يرشح    والتلتفت رأي الوشاة وقوهلم  
  )3()) ناء بالذي فيه يرشح كل إ(( املصراع الثاين من األمثال املأثورة   
  ) :4(ويقول املعتمد يف فاجعته يف سجنه   
  من نبلهن وال رامٍ سوى القدرِ    ماذا رمتك به األيام ياكبدي  
  ) .5)) (رب رمية من غري رامِ ((املثل إىل يشري   

  ) :6(شعاره باألمثال العربية ، يقول ابن زيدون أوهناك من ضمن 
  والعصا بدء قرعها للحليم    شكور ها أنا أيأيا ذا الوز  
  )7)).(إن العصا قُرعت لذي احللم : (( ىل املثل إيشري   
  )8(وقول عبد امللك بن غصن احلجاري   
  والبقطيع ذاك الذَّود ناقة    ومل يك يل بذاك العري عير  

  ) .9()) والمجل هذا يف  الناقة يل: ((يشري إىل املثل 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  . 110 .ديوان . بن شهيد ا – 1
  . 39. حتقيق الغديري ديوان . ابن عمار  – 2
  . 162: 2. امليداين ممجمع األمثال  - 3
  .189 .ديوان . املعتمد  – 4
 . 1581رقم . جممع األمثال . داين يامل :نظرايصيب أحيانا  ئيضرب مثال للمخط – 5
  124ص، ديوان . ابن زيدون  – 6
، قد كربت سين :فقال لبنيه ، وعندما تقدمت به السن أنكر من عقله شيئاً ، من حكماء العرب ، بن الظرب  ذو احللم هو عامر – 7

  . 146. جممع األمثال . امليداين . فإذا رأيتموين خرجت عن كالمي فاقرعوا يل المجن بالعصا 
 . 218. إعتاب الكتاب  - 8
  . 131. أمثال العرب . املفضل الضيب  – 9
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  )  :1(وقول ابن شهيد 

  وأنحت رزايا ما هلن عديد    إن املاء قد بلغ الزىب
  )2)) (بلغ السيل الزىب(( وهو يشري إىل املثل   
يف تشكيل صـورهم   ، السياسي، يف الشعرهكذا انعكست آثار الثقافات املختلفة   

بالقضـايا األدبيـة   باهتمامهم بالتاريخ والنسب واألمثال واألماكن باإلضافة إىل اهتمامهم 
أمثلة ذلك قول ابن محديس يف وصف معركـة   نواللغوية ، ويتجلى أثرها يف شعرهم وم

  ) :3(الزالقة وتناثر جيوش النصارى 
  ترى ناثرا فيها هلُن وناظما    وحتسبها يف كل بيداءعنصال  
زيدون يستخدم بعض صوره من مصطلحات الكتابة كاخلط والشكل  ابن دـوجن  

  ) :4(بن جهور ، فيقول يف مدح ا
  لبالشكْ حوآراءه كاخلط يوض    أشكل اخلطْب املُلم فإنها إذ  
وجند املعتمد بن عباد يستخدم مصطلحات الغناء كالنشيد والثقيل واجلس والنقر ،   

  ) :5(يقول يف خماطبة قيده ، ف
  س والنقربكي العني باجلثقيال فت    يعيد على مسعي نشيده  
  ـــــــــــــــــــــــ

  . 64.حتقيق حمي الدين ديب . ديوان . ابن شهيد  - 1
. ، فإذا بلغها السيلُ كان جارفا مجحفاً ، وأصلُها الرابية ال يعلُوها املاء وهي حفْرة تحفَر لألسد إذا أرادوا صيده. هي مجع زبية - 2

  . 436م رق. جممع األمثال . امليداين  .يضرب ملا جاوز احلد
  . 427. ديوان . ابن محديس  – 3
  . 160. ديوان . ابن زيدون  – 4
  . 163. ديوان . املعتمد بن عباد  – 5
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 أثــر البيئـة األندلسيـة

بعض شـعراء القـرن اخلـامس    ل السياسيشعرال لى أثر البيئة األندلسية يفـيتج  
وذلك يف ميلهم أحيانا إىل اإلكثار من ترديد أمساء األماكن واألقاليم األندليسة  اهلجري ،

سلمني ، واألجنبية حىت ولو كانت ضمن اإلمارات املسيحية غري الداخلة يف نطاق أرض امل
مما جيعل القارئ يف حاجة إىل االستعانة باملعاجم للتعريف باألماكن واألقاليم واألشخاص 

  :)1)( قرطبة(يذكر أعالم أهل  الواردة يف شعرهم ، ومن ذلك قول أيب طالب عبد اجلبار
  أن األمور عندهم مضطربة     ملا رأى أعالم أهل قرطبة  
  ) :2(وحيث أهلها على املغادرة ، فيقول ) س األندل(يذكر ابن العسال يف مرثيته و  
  من الغلط الفما املُقام ا إ    يا أهل أندلس حثوا مطيكم  
يشـري  ، و) س ـاألندل( اء بين عباد ـرواين يف هجـق القيـر ابن رشيـويذك  
ـ (و) املعتضد ( كان من افتهـم على ألقاب بين العباس فكان منهم إىل ما ، ) د ـاملعتم
   ) :3( فيقول

  أمسـاء معتضد فيها ومعتمد    ندلسأمما يزهــدين يف أرض   
يف هجاء اليهود بقصيدة كان هلا صداها ) غرناطة (ري ـويذكر أبو إسحاق اإللبي  

  ) :4(يف نفوس الغرناطيني 
  فكنت أراهم ـا عـابثني    بغرناطــة  وإين احتللــت  
ض سجنائها أفرج عنـهم  ملا رأى بع) أغمات  (شعره  يف ويذكر املعتمد بن عباد  

  ) : 5(يقول ، وهو سجني مقيد 
  علي قيود مل  حين فكها بعد    ختلصتم من سجن أغمات والتوت  
  ه ـحبمص املشرقية يف شعره حني أرسل غالم) إشبيلية( احلصريرـويسمي الشاع  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 942: 1/2. الذخرية . ابن بسام  – 1
  . 483: 4.  نفح الطيب.  ياملقر – 2
  . 231: 3. املصدر نفسه . املقري  – 3
  . 96. ديوان . ابو إسحاق اإللبريي  – 4
  . 185. ديوان . املعتمد بن عباد  – 5
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  ) :1(املعتمد ومل ينله مرغوبه ، قال يبغي عطاء 
  لغــالمي ال رجوعــا    محـص اجلنــة قالـــت  

  ) :2(يصف بؤس حاله ، فيقول اليت سجن ا و) شقورة (ويذكر ابن عمار 
  أربـى عـلى كل بوسـي    بؤسـي شـقورة عنـدي

  ) : 3(بغرناطة ، فيقول  مسجونوهو  إليها حيناليت  )املرية(بن صمادح اويذكر 
  فما للوصـول إليها سـبيل     فقـدت املـرية أكـرم ا   
، لنـون  يف هجاء بين ذي ا) البنت(و  )إقليش( األصيلي أبو عامر حممدر ـويذك  
  ) :4(فيقول 

  يف باب إقليش إىل البنت    ات الحر والحرةـهيه  
  ) :5(، فيقول خماطبا إياها علها تعود ) الزهراء(ويذكر السميسر مدينة 

  أَشتاتــا أندب  معتبــرا     مستعــربا  وقفت بالزهـراء  
  وهل يرجع من ماتا ؟: قالت     ال فارجـعيأ يا زاهرا :  فقلت  
دراج القسطلي ، شاعر املنصور بن أيب عامر ومن شعراء الفتنة العظمى ، وأما ابن   

يف هذا املضمار إىل درجة حفزت حمقق ديوانه على كتابة حبث بعنوان ) 6(فإنه فاق غريه 
وقد متيز شعره بذكر األمـاكن  ، ) 7)) (إسبانية اإلسالمية من خالل ديوان ابن دراج (( 

وسبطاه ضد األعداء ، والشخصيات اليت وفدت علـيهم   اليت غزاها املنصور بن أيب عامر
  د ـومن شعره يف عه) . 8(ها وطاعتها أو اليت أسرت يف غزوام ضدهم ـتعلن خضوع

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 333. وفيات األعيان . ابن خلكان  – 1
  . 122. شعره . ابن عمار  – 2
  . 404. مطمح األنفس . ابن خاقان  – 3
  . 309: 2. اخلريدة . د اإلصفهاين العما – 4
  . 527. 1 .نفح الطيب .  املقري – 5
 . يمن شعراء املشرق مثال املتنيب الذي كثريا ما يعتمد عليه بعض اجلغرافيني فيما أورده من أمساء األماكن ومنهم ياقوت احلمو – 6

.  1977.  3،ع  6م . جملة املورد . ر املتنيب ـاملياه يف شعاجلبال واألمكنة و. حممد علي إلياس العدواين : انظر  . م البلدان ـمعج
  . 22 – 13ص 

  .مدريد . جملة أكادميية األداب والفنون اجلميلة . ، نقال عن الطاهر أمحد مكي  392. أدب السياسة واحلرب . لغزيوي ، علي  – 7
  . 233. الشعر األندلسي يف ظل الدولة العامرية . فورار احممد  8
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  ) :1(اليت ازم فيها املهدي  وقتل فيها الكثري من جيشه ) قنتيش(لفتنة ، ذكره معركة ا

  أمم بغاة ال يكت عديدهـا    وشعاب قنتيش وقد حشرت هلم  
حالفني تيف شعره ، وقربه ازم املهدي مع امل) وادي شرنبة ( ر ابن دراج ـويذك  

  ) :2(يفة املستعني باهللا ، فيقول من النصارى ، أمام جيش الرببر يقيادة اخلل
  هد اجلبالَ الراسيات وئيدها    واستودعوا جنيب شرنبةَ وقعةً  
بالقرب من رندة ، وعنـده اـزم املهـدي    ) وادي آروه (ذكر ابن دراج ـوي  

ده ، وأكثر من ثالثة آالف اوالنصارى أيضا أمام جيش املستعني ، وقتل عدد كبري من قو
  ) :4(، يقول  )3(من النصارى 

  ورِيت بِعز املسلمني زنودها    ودنوا هلا قي آر حتت صوارم  
ة ضـد جـيش   كقائد النصارى قتيال يف معر)  أرمنقد( ويذكر ابن دراج سقوط   

  ) :5(املستعني ، فيقول 
  ها حشدتألرمنقود لْوبه ش    للزشودها حف مث إىل اجلحيم ح  
امس يف شعرهم السياسي ، إىل جانب ما متيز هـذا وقد ذكر شعراء القـرن اخل  

به ابن دراج يف هذا املضمار ، بعض الشخصيات املسيحية واألندلسية وبعـض األسـر   
احلاكمة ، وأمساء لبعض الشخصيات املغربية اليت هلا اليد الطـوىل يف صـنع األحـداث    

ملا تنازل ) جنة شا(عبد الرمحن شنجول حفيد يذكر ابن أيب يزيد املصري  فهذا باألندلس ،
  ) :6(له اخلليفة هشام املؤيد عن اخلالقة ، فشبت نار الفتنة العظمى ، فيقول 

  حفيد شنجة ويل عهد     وعاندا احلق إذ أقاما   
  يف شعره ، وهو فار خائف متستر بظالم ) الفونسو السادس(  ويذكر ابن محديس  

  ــــــــــــــــــــــــ
  . 52. ديوان . ابن دراج  – 1
  . 54. املصدر نفسه . ابن دراج  – 2
  . 31. انظر هذا البحث  – 3
  . 55. ديوان . ابن دراج  -4
  . 55. ابن دراج املصدر نفسه  – 5
  . 272: 1. احللة السرياء . ابن األبار  – 6
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  ) :1(الليل ، واستطاع أن ينجو من املعركة ، يقول 

  ا نفس الغـرمي غَرميا مهلك    ومـعترك تلقى الفُـنش فيه 
  ظَليـم بِروع شق سامعيت    فـر خـوفاتستر بالظالم و

يف قصيدة يستثري فيهـا   )باديس( و ) صنهاجة(قبيلة  أبو إسحاق اإللبرييويذكر 
  :) 2(اليهود ، فيقول  عنمحاس الصنهاجيني وعلى رأسهم باديس للتخلي 

   بدور الندى و أسد العرين    أال قل لصنهاجة أمجعني   
  تصيب بظنك نفس اليقني     أباديس أنت امرؤ حاذق   
، فقد انقلب من مدحهم إىل هجائهم ملا يئس ) بين جهور (ر ابن زيدون ـويذك  

  ):3(من اخلالص من السجن ، يقول 
  جناين ، و لكن املدائح تعبق    بين جهور أحـرقتم جبفائكم   

 وا بـه ، ويـدعو  أوشيف شعره ، وهم الذين ) بين عبد العزيز(ويذكر ابن عمار 
  ) :4(املعتمد بن عباد إىل ترك أقواهلم ، فيقول 

  برأي بين عبـد العزيزموشح  سيأتيك يف أمري حديث وقد أتى   
سقطت دولته يف يد املرابطني ،  ملا) عمر بن األفطس(ويذكر ابن عبدون يف مرثيته 

  ) :5(فيقول 
  مرالدنيا على عما حسرة الدين و   ويح السماح و ويح اجلود لو سلما  
  ) :6(يف معركة الزالقة ، فيقول ) يوسف بن تاشفني( وميدح املعتمد  بن عباد   
  نصرت اهلدى وأبيت الفرارا    ويوم العروبة ذُدت العدا  
  رأينا اجلزيرة  للكفـر دارا    ولوالك يا يوسف املتقى  

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 437. ديوان . ابن محديس  – 1
  . 96. ديوان . و إسحاق اإللبريي اب – 2
  . 255. ديوان . ابن زيدون  – 3
  . 38. حتقيق الغديري . شعره . ابن عمار  – 4
  . 723: 2/2. ابن بسام الذخرية  – 5
  . 159. ديوان . املعتمد بن عباد  – 6
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ىل أبيـه املعتمـد ،   إفيها  ـهدة يستشفعـيف قصي) الرشيد(ابن عمار  ويذكـر

  :)1(فيقول 
  قاصدا بالسالم قصر الرشيد     قل لربق الغمام ظاهر بريدي   
و حممد هذا شـهيدا  وقد سقط أب) دونـابن خل(ون الشاعر ـر ابن وهبـويذك  

  ) :2(قوله  معركة الزالقة ، يرثيه ، يفيف 
  و إن ابن خلدون ملفقودها صخر    إا لتماضر : رثته فقلنا   
يف الشـعر  لس ، يف القرن اخلامس اهلجري ، يتضح مما تقدم أن بعض شعراء األند  

السياسي أكثروا من استخدام أمساء األقاليم واألماكن وأمسـاء الشخصـيات األجنييـة    
ام طريقة تسجيلية قائمـة  ـية واملغربية يف شعرهم ، حىت لكأننا ـ أحيانا أم ـواألندلس
أمام عدسـة القطـة    الصور السريعة املتالحقة ، اليت جتعل الدارس يتصور أنه طعلى التقا

تنتقل عرب املشاهد تنقلها نقال أمينا مع مراعاة استخدام احملسنات البديعية ، كما أضـفوا  
ادا على الصور البيانية املختلفة ، وما تقوم عليها ـة اعتمـاة وحركـها أحيانا حيـعلي

  .من تشخيص وحوار ، فجاءت حية نابضة كما سيتضح ذلك يف اللغة واألسلوب 
  ـــــــــــــــــــــ

  . 55. حتقيق الغديري . ديوان . ابن عمار  – 1
  . 245: 2/1. الذخرية . ابن بسام  – 2
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  اللغـة واألسلـوب

دبيـة ، ورد  ألالصورة ا لأمهية اللغة ، وعرفوا قيمة األلفاظ يف تشكيأدرك القدامى 
فإذا قدمت ، فاظ أجساد واملعاين أرواح ، وإمنا نراها بعيون القلوب األل ((يف الصناعتني أن 

ل رأس كما لو حـو ، أو أخرت منها مقدما أفسدت الصورة وغريت املعىن ، منها مؤخرا 
  ) .1(لتحولت اخللقة وتغريت احللية ، ىل موضع رجل إإىل موضع يد أو يد 

خمتارة وقد جعل العسكري مدار البالغة على حتسني اللفظ ألنه إذا كانت األلفاظ 
  . ) 2( حسن الكالم

ليثبت أن صناعة النظم إمنا هي يف األلفاظ د ابن خلدون فصال يف مقدمته ـكما عق
  .)3(ا وهي أصل هلتبع  أن املعاين، و ال يف املعاين

، العمـل األديب   اللغـة يف  ي بأمهيةوكان نقادنا احملدثون على القدر نفسه من الوع  
هي الظاهرة األوىل يف كل عمل فين (( فاللغة ، فاألدب فن يتوسل الغاية اجلمالية مبادة اللغة 

. اليت من خالهلـا نطـل   هي أول شيء يصادفنا وهي النافذة ،يستخدم الكلمة أداة للتعبري 
هي املفتاح الذهيب الصغري الذي يفتح كل األبواب واجلنـاح النـاعم    ،سم نومن خالهلا نت

ه ألول مرة يوم عرفيحاول أن  العامل أو رف اإلنسانـوقد ع، الذي ينقلنا إىل شىت اآلفاق 
د عن لوجوواستكشاف دائم ل، الكلمة  م لعاملوالشعر هو استكشاف دائ،  أن عرف اللغة

ـ ـالوسيلة الوحيدة لغىن اللغ ر هوـة ومن مث كان الشعـريق الكلمـط اة ـة وغىن احلي
  ) .4(على السواء 

م ظفهـو ال يـن  ،  فاأللفاظ إذا هي أداة الشاعر اليت يتوسل ا يف التعبري و التصوير
بل ينسجها من الكلمات اليت تؤثر يف املتلقي مبـا تتضـمنه مـن املشـاعر     ، معاين جمردة 

فالكلمات يف الشعر ليست جمرد ، بل قد تؤثر فيه بإيقاعها الصويت ، ألحاسيس و املعاين وا
  ورا ـعة من املثريات احلسية تثري يف ذهن املتلقي صإشارات أو عالمات و إمنا هي جممو
  ــــــــــــــــــــــ

  . 167. الصناعتني . أبو هالل العسكري  – 1
  . 201. در نفس املص. أبو هالل العسكري  – 2
  . 576. مقدمة . ابن خلدون  – 3
  . 173. ، قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية الشعر العريب املعاصر . عزالدين  ،إمساعيل  – 4
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  .)1(وإحساسات وحترك انفعاالته ومشاعره 

حىت إن ابن رشيق قد عقد بابـا  ، اختلف النقاد قدميا وحديثا حول لغة الشعر  دوق
ال ينبغي للشـاعر أن  ، للشعراء ألفاظا معروفة وأمثلة مألوفة (( لعمدة ليؤكد أن يف كتابه ا

كما أن الكتاب اصطلحوا على ألفاظ بأعياـا مسوهـا   ، يعدوها وال أن يستعمل غريها 
نقادنا القـدامى وهـو أن   وهذا هو ما تصوره ،  )2( ))وزوا إىل سواها االكتابية ال يتج

  .)3(للغة العادية للكالم للشعر لغة خاصة أرفع من ا
ختتلـف  وأما يف العصر احلديث فإننا جند يوسف خليف يقرر أن للشعر لغة خاصة 

ليس (( معلال ذلك بأن الشعر ، عن لغة احلياة اليت ال تصلح مادة للشعر أو أداة للتعبري الفين 
ولكنه عـرض  ، هلا  –جمرد تسجيل  –وال هو تسجيل ، لألفكار  –أي عرض  –عرضا 

، حلواجز بني لغة الفن ولغة احلياةوتسجيل له وسائله و أدواته ولوال ذلك الارت ا، يل مج
، أخـرى   ةأو بعبار، حىت يظل الفن مبقوماته ، وهي حواجز من اخلري للفن أن تظل قائمة 

، ولكن حواجز طبيعية أصـلية  ، فهي ليست حواجز صناعية مفتعلة ، حىت يظل الفن فنا 
فالعمل الفين ، والفن ال يعرف أنصاف احللول ، ول الذي عرفته احلياة نشأت مع الفنان األ

  . )4( ))و إما أال تكتمل فال يكون ، إما أن تكتمل له مقوماته فيكون فنا 
ها حبيث يثري فيها نشاطها لن للشعر لغته اخلاصة ، والشاعر يشكأيتضح ـ مما تقدم  

واقعة النفسي و الفكري ي ـ رمزيا ـ   ق حىت يكمل له التشكيل اجلمايل الذي يوازالاخل
ا عن موقف يكشف تفاعل عناصره،  فالقصيدة بنية لغوية مركبة، والروحي واالجتماعي 

  .) 5(الشاعر الذي يتوسل بأداة اجلماعة ليشكل موقفا من اجلماعة نفسها 
  ــــــــــــــــــــــ

  . 334. غي الصورة الفنية يف التراث النقدي والبال. عصفور ، جابر  – 1
  . 28: 1العمدة ز . ابن رشيق  – 2
  . 116. ديب عند العرب أسس النقد األ. محد أمحد أبدوي ،  – 3
  . 26. نداء القمم . خليف ، يوسف  – 4
  . 99. مدخل إىل علم اجلمال األديب . تليمة ، عبد املنعم   – 5
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ليست (( يف القصيدة الطاهر مكي علـى أن قيمة األلفاظ  ويرجـح ما ذهب إليه

، أو احلركة اليت يسبغها عليها الشاعر وإمنا يف الطاقة أو العاطفة ، ها أو جالهلا ـيف بساط
، و الشاعر األصيل تنضح ألفاظه بالقيم وتشع منها املوسيقى واملعىن والبساطة و الزخرفـة 

  ) .1( ))الضوء والقوة الدرامية والتكثيف الغنائي والكناية واللون و،  والصورة والفكرة
ألا ال تستمد مـن معجـم اللغـة    ، وختتلف اللغة الشعرية من جتربة إىل أخرى 

تغري بتغيري املبدع وتنوع يوإمنا تستمد من معجم احلاالت النفسية الذي يتنوع و ، املعروف 
  .التجربة وتغري الزمان و املكان

ن حيكموا السيطرة عراء القرن اخلامس اهلجري يف شعرهم السياسي أش عوقد استطا
على اللغة ، هذه األداة اجلميلة ، فأجادوا استخدامها حبيث جاءت معـربة عـن جتـارم    

فها ـ وإن كانوا قد حافظوا على لغة القـدماء ، فقـد طوعوهـا     الالشعرية ـ على اخت 
يبهم ذلك حبال ، فهـذا اليـوت   حساسهم وجعلوها يف خدمة جتارم الشعرية ، واليعإل

والء الشاعر جيب أن يكون للغة اليت يرثها من املاضي ، واليت جيب أن حيافظ إن : (( يقول
  ) .2)) (عليها وينميها 

: غة هي أوضح وأقوى ظاهرة تعرب عن حضارة األمم ، وليس مبالغة أن يقـال  لوال
مـن األزمـان   إذا أردت التعرف على اإلطار احلضاري لشعب من الشعوب يف زمـن  (( 

  ) .3)) ( رق اللغة ـ إذا صح هذا ااز ـ يعيش نبض العصفادرس لغته ، ففي عرو
وإذا رجعنا إىل لغة الشعر السياسي ، يف القرن اخلامس اهلجري ، جند الشاعر ميزج 

من هـام  يف كثري من األحيان بني حبه للطبيعة وبني عناصرها مزجا مجيال ال نعرفه إال عند 
جلمال وزه الطبيعة الناضـرة ، فنـراه   وابن زيدون ممن يسحره اباجلمال واستعذب رقته 

يشرك عناصرها معه يف مشاعره وأحاسيسه ، فيصور سوء حاله يف السجن الذي تطـاول  
  ) :4(أمده بالروضة اليت طاوهلا القحط ، يقول 

  ـــــــــــــــــ
  . 80.  ، روائعه ومدخل لقراءته الشعر العريب املعاصر. د مكي ، الطاهر أمح – 1
  .  243. الصورة الفنية يف شعر أيب متام . ي ، عبد القادر الرباع – 2
  . 175. وظواهره الفنية واملعنوية قضاياه . الشعر العريب املعاصر . إمساعيل عزالدين  – 3
  . 86. ديوان . ابن زيدون  – 4



-254-  
طُ    وطاول سوء احلال نفسي فأذكرتاء طاوهلا القحمن الروضة الغن  

خرى يف مدح ابن جهور ، متذكرا ماضـيه بقرطبـة ، يشـرك    وجنده يف قصيدة أ
  ) :1(لفاظها األيكة اخلضراء ، الظل ، اجلنة ، النهر ،يقول أعناصر الطبيعة باستخدامه 

  ظال حراما على اِإلرماضِ واخلَدرِ    والبس من النعمة اخلضراء أَيكتها
عيم جنة دنيا ، إنْ هي انصرمتباخلُلْد يف اجل    ن تمنعهات والنرـن  

ويستمـر الشاعر على هذا املنوال يف املزج بني عناصر الطبيعة وموضوعه متطلعـا  
إىل السهل من األلفاظ ، غري أن هناك بعض الشعراء ومنهم ابن زيدون ظلوا حيذون حـذو  

ولعل هذا التمثل  ا وأسلوبا وصياغة ،ظشعراء املشرق ، قدماء ومعاصرين للشعر القدمي ، لف
أكثر وضوحا يف شعر احلرب ورثاء املدن ، وأغلب الظن أن بعض الشعراء هنا كانوا  يبدو

متاثرين بشعراء املشرق ليس يف ألفاظهم وحسب ، وإمنا تأثروا كذلك مبعانيهم وصـورهم  
ورغم تأثرهم .) 3(وكذلك يف منهج القصيدة ،) 2(ـ كما تقدم ـ يف املوروث الشعري  

اعدة العامة للشعر األندلسي وخباصة السياسي تبقى هي ميلـها  أن الق الباألساليب القدمية إ
إىل السهولة والرقة يشذ عنها قليال ما ذكرته قبل وال سيما شعر احلرب والرثاء السياسـي  

  .صر احيث يستخدم ألفاظ وأسلوب الشعر املشرقي القدمي واملع
لى تأثري احلياة و أما الشعر احلريب فإن املتلقي كثريا ما يلتقي بشواهد فيه تدل ع

احلرب ، االزام ، (فنرى الشعراء يرددون ألفاظا مثل ، احلربية املضطربة يف لغته و ألفاظه 
  ) :4(ابن محديس يف معركة الزالقة واألمثلة على ذلك كثرية منها قول ، ) احلسام 

  فأدبر مهزوما وقد كان هازما    نوى خدعةً  يف احلرب واحلرب خدعة
  :) 5(نفس املعركة  وقل ابن وهبون يف

  شقيقُك وهو صارمك احلُسام    ومل يثبت من األشيـاع إالَّ
  ــــــــــــــــــــــ

  . 151. ديوان . زيدون ابن  – 1
  .239 .انظر هذا البحث  – 2
  .212. انظر هذا البحث  – 3
  . 427. ديوان . ابن محديس  – 4
  . 120. املطرب . ابن دحية  – 5
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  :) 1(ديس وقول ابن مح

م حديدرلوج قُمص حك النسيم    عرِ عنهم سهعبي  
  ):2(وقول ابن القزاز يف املوضوع نفسه 

  وفيه لباعك الرحب انفساح    نكوقفت وموقف اهليجاء ض
  ) :3(ن جهور تسمية معركة الزالقة بيوم العروبة بوقول ا

  وم للعربيوم العروبة أن الي    مل تعلم العجم إذ جاءت مصممة
، االزام ، احلسام ، الصارم ، القُمـص ، احلديـد ،   احلرب (وكما وردت ألفاظ 

 ، عكفوا على معجم األلفاظ الطبيعية يستمدون منه ، ويسترفدون )اهليجاء ، يوم العروبة 
ـ ولذلك من الطبيعي أن جند موضوعام ، يف الشعر السياسـي ، حافلـة   كما تقدم   ـ

  .من الطبيعة باأللفاظ املستمدة 
هذا ومتيزت لغة الشعر أيضا بامليل إىل البساطة والشعبية واالقتراب من لغة العامـة  
املستخدمة يف لغتهم اليومية ، كلغة اهلجاء السياسي اليت اقتربت من لغة النثرية ، كقـول  

  :) 4(ظهر الفسق واخلالعة أبعضهم يف نقد اخلليفة املهدي الذي 
نة كل عنيأمري الناس سخ    خنثيـن  الليل  يبيتبني م  

  سكرتني ليلة  ويسكر كل     جيشم ذا ويلثـم  خـد ذا
  ضعيف العقل شينا غري زين    لقد ولوا خالفتهم سفيهـا

وأما ميل لغة اهلجاء السياسي إىل الشعبية ، فلكي يضمن هلـا الشـعراء الـذيوع    
، فاستخدموا ألفاظ السباب املتداولة لديهم ، وأكثروا ، فمـن  لسنة العامة أواالنتشار على 

  ) :5(ليهود اذلك قول أيب احلسني بن اجلد يف هجاء 
  وصار احلكم فينا للعلوج    وقامت دولة األنذال فينا

  ـــــــــــــــــــــــ
  . 438. ديوان . ابن محديس  – 1
  . 135: 2. املغرب . ابن سعيد  – 2
  . 101: 2. احللة السرياء  .ابن األبار  – 3
  . 80: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 4
  . 562: 2/2. الذخرية . ابن بسام  – 5
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  ) :1(وقول اإللبريي يصف اليهودي الوزير بالقرد ، يقول   
  ر العيونميوأجرى إليها ن    ورخم قردهم داره  
  ) :2(وقول بعضهم يف هجاء املهدي   
  لنحسه شعرة البالد    لذي اقشعرتأبو الوليد ا  

فابن اجلد يصف دولة اليهود باألنذال ويصف اإللبريي وزيرهم بالقرد ، وأما شاعر 
  . يصف املهدي بالنحس خر آ

وقد الحظنا شعراء القرن اخلامس ، تأثروا بالقرآن الكرمي ، واحلديث الشـريف ،  
ات الغناء ، فكثرت ة ، ومصطلحبة ، ومصطلحات الكتاـحات الفقهيـض املصطلـوبع

يف شعرهم السياسي مثل هذه املصطلحات ، كما كان للبيئة األندلسية دورها يف ظهـور  
اخـتالط  مساء أجنبية وأندلسية ومغربية تداوهلا الناس ، وتسربت يف الشعر نتيجة أألفاظ و

الشعراء بالعناصر البشرية املختلفة ، وكثرة الفنت واحلروب مع النصارى ، وقـد وضـحنا   
  . لك يف أثر البيئة األندلسية ذ

ذا وقد احتفى شعراء الفترة يف أساليبهم بالصور البيانية و أنواع البديع على حنو ـه
، وما كان يستخدمه الشـعراء  ، ما فعل أضرام من املشرق كالبحتري و أيب متام وغريمها 

  .كان أكثره مجيال ومقبوال 
ليست صيغا تاليـة يـؤتى ـا للتـزين      واحلقيقة أن الصور البيانية وأنواع البديع

واللغة الشـعرية  ، والتحسني وإمنا هي جوهرية يف لغة الشعر ال تتحق املادة الشعرية إال ا 
ومن مث تؤثر يف اجتاه ، والشاعر يستخدمها استخداما إحيائيا ، كما تقدم ، من خلق الشاعر 

  .القارئ وتقنعه 
فإننـا  ، عرهم السياسي  بأنواع البديع وخبصوص احتفاء شعراء القرن اخلامس يف ش

قول احلجاري ، فمن ذلك سنكتفي بذكر بعض األمثلة لبعضهم لنؤكد صحة هذا االحتفاء 
  ) :3(فيقول ، حاله يف السجن  قا بني حر وعبد ، وعزيز وذليل يصوربفهو مطا

  ـــــــــــــــــــ
  . 99. ديوان . أبو إسحاق اإللبريي  – 1
  . 80: 3. البيان املغرب . ابن عذارى  – 2
  . 404. مطمح األنفس . ابن خاقان  – 3
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  كُبول د ركوب املذاكي عوب    ؟ خمول  أَبعد السنا واملعايل

  لـأنا اليـوم  عبد أسري ذلي    ومن بعد ما كنت حرا عزيزا
  ) :1(يطابق بني الفناء والبقاء وهو املرية  بوقول ابن عمار يستعطف صاح

  رك من فناء أو بقاء    يفّ على اختيــا مضأمث 
  ) :2(وقول ابن عبدون يف رثاء طليطلة 
  ض والسود مثل البيض والسمريوالب    فالدهر حرب وإن أبدى  مساملة

  ) :3(وقـول املعتمد معتمدا على الطباق أسلوبا للمقارنة بني ماضيه وحاضره 
  بلوى على كثبنعمى الليايل من ال    ذُلٌّ وفقر أزاال عزةً وغىن

  ) :4(وله ـوق
  رـاستغفر اهللا كم هللا من نظ    أسر وعسر وال يسر أؤمله

اسـتخدم  ، كمـا  فهو يطابق بني العسر واليسر ، والذل والعزة ، والفقر والغـىن  
  .بني أسر وعسر ويسر  اجلناس الناقص 

  ) : 5(يف رثاء طليطلة  كقول الشاعرو
  دما سبيت ثغوربع سرورا    لثُكلك كيف تبتسم الثغور

فقد استخدم اجلناس التام بني كلمة الثغور مبعىن مدن احلدود وبني الثغـور مبعـىن   
  .فواه ألا

  ) :6(ما اجلناس الناقص دتخسوقول ابن زيدون م
  فانتهاش وانتهاس    أذُؤب حامت بلحمي
  ) :7(صحاب إشبيلية أب ضوقول احلصري يعر

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  . 92. حتقيق مصطفى الغديري . ديوان .  عمارابن  – 1
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  . 190املصدر نفسه . املعتمد بن عباد  – 4
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كب اهلجوعا هنبالدهر الفَجوعا مولُ    الر  
راء القرن اخلامس يف أساليبهم بالصور البيانية اعتمـادا علـى   ـا احتفاء شعـوأم

إدراكا منهم ألمهية التشبيه ، يف اإلبانة عن املعىن وإظهاره وتوضيحه وتأكيـده ،  ، التشبيه 
يعتربونه احلد الفاصل يف التوضيح ،  سريا على منواهلم ، فقد كانوا، واقتفاء بأثر األقدمني 

إن التشبيه يزيد املعىن وضـوحا ،  : (( وإحالة اهول إىل املعلوم ، ويف ذلك يقول الرماين 
حـد  أ، من العرب والعجم ، ومل يستغن ويكسبه تأكيدا ، وهلذا أطبق عليه مجيع املتكلمني 

  ) .1)) (منهم عنه 
مدوا التشبيه مبختلف عناصره ، ومبختلف ن شعراء القرن اخلامس اعتأوحنن نالحظ 

وأكثروا من التشبيهات ورسم الصور املتالحقة ملوضوعام وكان ، البسيطة واملركبة نواعه أ
وشعر احلرب من ااالت اليت يظهـر   السياسي عر السجن والرثاءششعر اهلجاء السياسي و

يف قصـائدهم  يد الفـين  سلوب يف التصوير ، وحرصهم على التجواألفيها ميلهم إىل هذا 
  ) :2(ماينسب البن رشيق يف قوله ومن أمثلة ذلك . ومقطوعام الشعرية 

  سدكاهلر حيكي انتفاخا صورة األ    لقاب مملكة يف غري موضعهاأ
فالشاعر شبه ملوك الطوائف يف إقباهلم على ألقاب بين العباس وهم دوا ، كـاهلر  

  .الذي حياكي يف انتفاخه صورة األسد 
ئـه  ابالثعبان يف الوغى وهـو ينـهش رؤوس أعد  شبه رحمه يل ابن عباد الذي ووق

  ) :3(ما دتخسم
  ثعبانلالقيد كا فغدا عليك    الثعبان رحمك يف الوغىقد كان ك

راين باحلطب الذي مجع وألقي به ـو يشبه اجليش النصـول ابن محديس وهـوق
  ) :4(يف النار 

  الصوارم موقدضرب بحبريق     وج وساقهملكأمنا احتطب الع
  ـــــــــــــــــــ

  . 75.  نالنكت يف إعجاز القرآ. الرماين  - 1
  . 213ك 1. نفح الطيب . املقري  – 2
  . 183. ديوان . املعتمد بن عباد  – 3
  . 172. ديوان . ابن محديس  – 4
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  ) :1(وقول ابن وهبون وهو يشبه الفونسو السادس بأحقر الطيور 

  إذا مل يباشره الظالم    ش يغضيوالينفك كاخلفا
ة يشبه منظـر السـفينة و املعتمـد وأهلـه يف جوفهـا      نوقول الشاعر ابن اللبا

  :)2(ورـبالقب
  كأموات بأحلادت آشنيف امل    نسيت إال غداةَ النهر كوم

ا بالعويل كاإلبل ، وة وقوله أيضا وهو يشبه السفينة متجهة إىل العدوالناس يودعو
  :) 3(دي حيدو ا احلا

  اديـل حيدو ا احلـكأمنا إب    همبسارت سفائنهم والنوح يصح
والرؤوس باحلصـاد يف معركـة   روم بالزرع ، ـال د الصمد يف تشبيهبوقول ابن ع

  ) :4(زالقة ـال
  والروم زرع والرؤوس حصاد    واخليل قد نكصت على أعقاا

ـ أيف اسـتخدام التشـبيه مبختلـف    ، ة البارزة ـوجند السم ه وعناصـره ،  نواع
 )الكندي(، وذلك باعتباره من أساليب البيان ، ورمبا جتسيدا لنظرية التصويراحلسي املرئي 

  ) .5(اليت تنتهي إىل أن حاسة البصر أشرف احلواس 
من خالل ما تقدم ميكن أن منيز مستويني يف لغة الشعر السياسي يف القرن اخلامس 

  . اهلجري 
وقد ج فيها شعراء األنـدلس  ، لفاظ ذات اجلرس األول تلك اللغة الرصينة و األ

وقد كان أكثر استعماهلم هلذا األسلوب يأيت يف الرثـاء  ، على ج شعراء املشرق الفحول 
 هذا األخري الذي جند لغته قوية حمكمة النسج يتأنق الشـاعر يف ،  وشعر احلرب، السياسي

  ) :6(قدمية كقول ابن عبد الصمد اختيارها معتمدا يف ذلك على مادة غزيرة من األلفاظ ال
  ــــــــــــــــــ
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  ونافق التوحيد  ونبا اليقني    لو زلت زال الدين وانتهب اهلدى  
  درع يهد الراسيات شديد    لكن وقفت وملُء  درعك للعدا  

، فمثال هذه تأخذ بعضها برقاب بعض يف شعر احلرب سلسلة  اوكثريا ما جند ألفاظ
  ):1(بن القزاز يقول األبيات ال

  حب انفساحوفيه لباعك الر    اهليجاء ضنك وقفت وموقف
  إذا ظهـر املؤيـد ال بـراح    وألسنـة األسنـة قاتـالت

ت جند أا معتمدة على مادة غزيرة من األلفاظ القدمية ، كما جند تالحق األلفاظ ذا
  )  .األسنة السنة ، (  و) وقفت ، موقف (اجلرس الصاخب كما يف 

إذا يف هـذا املستوى جند الشعر يعكـس التيار القـدمي يف كيفية تعامله مع اللغة 
وتتحكم فيه ، يف ذروا الرفيعة من الفصاحة والقوة وهو تعامل تفرضه نواحي ذاتية أحيانا 

  .موضوعا الشعر السياسي يف معظم األحيان
 –أكثر مـن غـريه    –قق فيه ستخدام الذي تتحالوأما املستوى الثاين فهو ذلك ا

معظم مسات شخصية الشعر األندلسي ، يف القرن اخلامس اهلجري ، إضـافة إىل مالمـح   
عصره ونعين به ذلك األسلوب الذي اليسرف يف اصطناع الصياغة القدمية واعتماد الشعر 

ذوبة كما يتميز بع، إمنا هو أسلوب حيافظ على توازنه وسالمة عباراته ، القدمي بناء وسبكا 
  .وتبدو عليها آثار التأنق والروية ، األلفاظ ورقتها وسالستها 

خلامس اهلجـري ،  اجتاه بأكرب قدر من الشعر األندلسي ، يف القرن الويستأثر هذا ا
ئتالفا مع نفس الشاعر وجتاوبا مع طبعه وسجيته لذلك فإن لغته تبدو اجتاهات الفهو أكثر ا

ذلـك يف شـعر    ىويتجل، الطبيعة األندلسية الناعمة  وروح، مزجيا من لغة الشعر املشرقي 
تتالحق سالسة ويسرا ، واأللفاظ جتري علـى لسـان    اتالسجن ، فإننا حنس فيه العبار
  .الشاعر السجني دون تكلف 

  ـــــــــــــــــــــ
  . 135: 2. املغرب . ابن سعيد  - 1
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  متـــةخـــا
   ، خالل القرن اخلامس اهلجري ، الشعرالسياسي األندلسيث ـتناول هذا البح  

وكيف كان الصراع يف األندلس بدءا ، يف املدخل توضيحات حول اجلو السياسي دم ـفق
،  تشكلت دول الطوائف نتهائهااوب، الفتنة العظمى  وقيام ،رية ـوط الدولة العامـبسق

 ،عناصرها البشريةزواهلا حبكم تعدد  ا من صراع وتنافس و تناحر أدى إىلاد بينهـوما س
، ن ـكبريي اوازدهار اتطوردت ـشه ةـاألدبية وـركة العلميـاحلفإن  ذلكم ـورغ
  . هذا الشعر  أفرز مما

السياسي  اهلجاءلشعر  ، ما أمكن، وصفا وحتليال تعريفا و فصله األولدم يف ـوق  
اء ز فيه شـعر روب، وتطور يف القرن اخلامس اهلجري ، ة العامرية ولدالذي نشأ يف عهد ال

  .جتماعي على حد سواء الالوضع السياسي و ا واقدن
ووصـفوا  قد وصفوه السجناء شعراء الكان ، شعر السجن  فصله الثاينوتال يف  
منهم من اسـتكان إىل اليـأس   ووحنوا وأملوا يف حريتهم ،  واعتذرواستعطفوا احالتهم و
مزجوا فيه بني فنون الشعر األخرى وأجادوا ، وخباصـة ، ومتيز شعرهم بأن  تسالمواالس

  .الفخر واملدح املرتبطة مبوضوع شعر السجن إىل حد كبري و يف الغزل
معركة الزالقة ، ز على ـوكان التركي، بشعر احلرب  الفصل الثالثه يف ـأردفو  

إثر اهلزمية ار فيها ووصف حال العدو نتصالستعداد هلا و خوضها و االو ا،  االتعريف و
  .واإلشادة مبا استخدم يف احلروب األندلسية وألول مرة من طبول وجِمال 

الرثاء السياسي مركزا على رثاء قرطبة وبكائها ب فصله الرابعم البحث يف ـوخت  
يف أيدي النصارى ، ورثـاء زوال   اليت سقطت  بعد خراا ، ورثاء مدن وممالك األندلس

  .عر حزين وصادق شمالك بعد توحيدها يف امل
بالدراسة والتوضيح ألهم جوانب الشعر السياسي  فصله اخلامسواهتم البحث يف   

ص لخت سنوحن حيث البناء الفين ، حيث ركز على بناء القصيدة مطلعا ، ومقدمة ، ـم
  . ق، وعالقة ذلك باملوضوع املطرو الوزن والقافيةو، ، وخامتة رئيسيا موضوعا و 

  و أشار البحث إىل بعض مشارب الشعر السياسي وأصوله ، ولكن أثر البيئة يبقى  
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ـة واألسلوب وأشار البحث إىل اللغ. الشيء الذي يعطيه طابع التفرد والتميز  ، ارزاـب
  .يف هذا اال  نياتضح متيز األندلسيو

ـ لـهــذا وقد كشف البحث عن بعض احلقائق ، وخ   ة ـص إىل نتائج خاص
  :أمهها ما يلي

صراعا وتنافسا كبريين من قبـل اخللفـاء   رن اخلامس اهلجري ـد القـشه – 1
املتعددة األجناس البشرية مكن العناصر مما ، إدارة شؤون البالد يف ضعف حول السلطة و

عهدهم نشـطت احلركـة    يفوالذين ، ، فكان ملوك الطوائف  ستقالل باألقاليمالإىل ا
وأدبية ، سـعيا  ، ولغوية  ، ةـدينية ، وعلمي؛ ف ااالت ـخمتل ة يفـدبيألواة ـالعلمي

ة ، وإثبات تفردهم ومتيـزهم رغـم   ق، وعامة ، للتفوق عن املشار خاصة ينيمن األندلس
  .اعتمادهم على املوروث الثقايف ، وتأثرهم بالقرآن واحلديث و الفقه 

، لسـفية و األدبيـة   أفرزت هذه احلركة كثرة الدراسات الدينية و اللغوية والفو
اإلشــارة  تات سبقـت مؤلفـ، أنتجوالشعراء األدباء من العلماء والفقهاء وصفوة 

ـ  ومرد ذلك أن أغلب  ، قل فيها عيوب القافيةترية ـ  ـداعات شعـإبو إىل بعضـها 
ونقـاد ، وهؤالء أكثر الناس تعصبا ، وأقلهم تساحما سـواء  ويون ـراء فقهاء ولغـالشع

  يف الشعـر أو النثـر 
القـرن اخلـامس    نه خباصـة ، يف السياسي ماألندلسي ور ـاط الشعـارتب – 2

ضـطرب القلـق   هذا االرتباط الواقع امل يبالعصر ارتباطا وثيقا وكان مما يذك ، جرياهل
ك ـدن واملمالـنت الداخلية واسترداد املبالكثري من الفر ـاملشحون الذي صحب العص

ذ والتوسـع  ومن قبل النصارى ، يف عهد ملوك الطوائف ، وطابع العجز والضعف ، والنف
عن ذلك الشعراء ، يف نقدهم للوضع كله ، ووصف بعضهم وعرب  ، عهدهمالذي متيز به 

ت فيهـا  نشـب  وهذه البالدحمنهم يف غيابات السجن ، وفيهم من رثى حال املسلمني ، 
 ،احلروب األهلية وخربت قرطبة ، وكذلك سقوط مدن وممالك يف أيـدي النصـارى   

  .ولكن هذا االنتصار استمر إىل حني ذا الضعف توج باالنتصار يف معركة الزالقة ، ـوه
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إبراز بعض الشعراء الذين مل يلتفت إليهم الدارسون يف حبوثهم ودراسام ،  – 3

األدباء و، مما جعل بعض املؤرخني  اا فيهوشعر السياسي ، ومتيزوهم طرقوا موضوعات ال
  .يكشفون عن بعض جوانب هذا التميز  اءمدالق

ل فن الوصف يف موضوعات الشعر السياسي ، اليت طرقهـا شـعراء   ـتغلغ – 4
القرن بتصويرهم لألشياء ، وتشخيصها وحماورما ، ونفخ الروح فيها ، فهـم ميزجـون   

  . لصادقةالوصف ومعه العاطفة ا أحاسيسهم ، فيبدونفعاالم ووصفهم لألشياء با
الغزل باالستعطاف واالعتذار ارتباطا عضويا ، فتحققـت بـذلك    طارتبا – 5

شعراء السجناء السياسيني الغزير ، الة ، ويتجلى ذلك يف نتاج شعر ـدة املوضوعيـالوح
  .له من مميزات خاصة ه إليه لدراسته ، موضوعا وفنا ، ملا يمما يدعو إىل التنب

وأما الرثاء السياسي ، فإنه يتميز باالستعانة بالتراث واعتماد التاريخ للعظـة   – 6
والعربة ، مما آلت إليه مدن وممالك األندلس ، ويكثر فيها التضرع إىل اهللا والتوسل برسوله 

السقوط  الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم ، والتركيز على ماضي املدينة وحاضرها ، قبل
  .وبعـده 
ر السياسي على مستويني ، قوي وبسيط سواء من حيث املعىن ـتوزع الشع – 7
وأما القوي فيعكسه شعر احلـرب   .ما البسيط فهو يتجلى يف اهلجاء السياسي أأو املبىن ، 
لكل موضوع من موضوعات  مضااوكنا أشرنا إىل مجلة املميزات يف  ، اسييوالرثاء الس
  . رـهذا الشع

ك أن هذا البحث املتواضع ـ مهما كانت النتائج اليت حققها ـ سيسهم   ـشوال
ـ يف إثارة االهتمام ، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثني ، وخصوصا إذا ضم إل ه اجلانـب  ي

  . يدف وجديطر ـ حسب رأيي ـ، فهو  النثري
ضعا ، وأدعو اهللا تعاىل أن تنال هذه الدراسة الرضا والقبول ألنين بذلت جهدا متوا

رية ومتواصلة بد ركنا من أركان الدراسات األندلسية اليت حتتاج إىل جهود كمتمنيا أن تس
  .زير ، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ـث الغاهذا التر عن نقاباللكشف 
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  الناحية السياسية
  1                ة السياسيةاحليا

  2              عبد الرمحن الثالث
  4               احلكم املستنصر 
  6                هشام املؤيد باهللا 

  7        حممد بن أيب عامر يسيطر على مراكز القوى 
  9          عبد امللك بن املنصور بن أيب عامر  
  10          عبد الرمحن بن املنصور بن أيب عامر 

  16                الفتنة العظمى 
  20            خالفة املهدي و الفتنة العظمى

  26              سليمان املستعني باهللا
  29              املستعني باهللا يدخل قرطبة

  31            املهدي يصبح خليفة من جديد
  39            محود الناصر لدين اهللاعلي بن 

  42                ودالقاسم بن مح
  44              حيي بن علي الناصر

  46              عودة اخلالفة لألمويني
  51              بداية عهد الطوائف

  52                دولة بين جهور
  57                دولة بين عباد

  62                املعتمد بن عباد
  63              دولة بين زيري يف غرناطة

  71              دولة بين عامر الصقلبية
  73                خريان العامري
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  74                زهري العامري

  75              بنو صمادح أمراء املرية
                76اية دول الطوائف
  81              الناحية االجتماعيـة

  81                  العرب
  83                  الرببر

  84                  املولدون
  86                أهل الذمة

  90                  اليهود
  91                  الصقالبة

  95              اإلطار الفكري واألديب
  الشعــــر السياسي

  113                متهيــد
  الفصـــل األول

  118              اهلجــاء السيـاسي
  119            هجاء اخللفاء وملوك الطوائف

  129                هجاء الوزراء
  135              )الوالة(هجاء العمال 

  الفصـــل الثاين
  138              السجــن رشعــ

  139                وصف السجن
  151              عتذارالستعطاف واالا

  158              احلديث عن الذكريات
  162              ستسالمالاألمل واليأس وا

  الفصـــل الثالث
  165              شعــر احلــرب

  166                معركة الزالقة
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  الفصـــل الرابع

  186              الــرثاء السيــاسي
  186                رثاء قرطبـة

  192        ي النصارىرثاء املدن واملمالك اليت سقطت يف أيد
  192                رثاء بربشتـر
  194                رثاء طليطلـة

  202              املمالك الزائلةرثاء 
  الفصـــل اخلامس

  211              الناحيــة الفنيــة
  212                بناء القصيدة 
  212                املطلـــع

  214                املقدمـــة
  217                التخلـــص

  219                املوضوع الرئيسي
  219                اخلامتــــة

  222              الوزن والقافيــة
  222                الـــوزن
  227                القافيـــة

  233            أثر القرآن واحلديث والفقه 
  239            استلهام املوروث الشعري 

  242              أثر بعض الثقافات 
  242              أثر البيئة األندلسية 

  251                اللغة واألسلوب
  261              .ــــةخـامتــ

  264            .فهـرس املصادر واملـراجـع
  275            .فهـرس املـوضـوعـات

  


