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  تاريخ األدب األندلسي

  )عصر سيادة قرطبة(

 تصدير

ھذه فترة من تاريخ األدب األندلسي ال يكاد الدارسون يقفون عندھا حتى يتجاوزوھا عابرين أحببت أن أطيل اللبث في دراستھا 
واحيھا لعلي أضع في أيدي قراء األدب صورة منظمة لفترة ھامة من فترات األدب األندلسي وان أجلو بعض الغموض عن ن
 .حقيقة بالدرس والعناية والتوضيح

وأنا موقن أن الخوض في كبريات المسائل ال يسلم من النقص وال يبرأ من الخطأ، غير أني أرى انه ال بد للدارسين من أن 
يتوفرون على الموضوعات الدقيقة الخاصة، بل أني ألعتقد أن أخطائي قد تكون حافزا يكتبوا في الموضوعات العامة مثلما 

على أني فيما حاولته لم أشأ أن أطلق العنان لألحكام الواھمة . للتصحيح والتوجيه وبذلك تكون الفائدة المرجوة أكبر من الخطأ
 .الة، حسبما تسمح به المصادر المتيسرةبل قيدت نفسي بالنصوص جھد المستطاع، وحكمت على ما بين يدي دون مغا

وقد أصبحت ھذه المصادر تسمح بشيء من الحكم الصائب بعد ان أبرزت من مكامنھا ونشرت على الناس، لما تلقاه المكتبة 
ان وقد ك. األندلسية اليوم من عناية الناشرين والمحققين سواء ببعث ما لم ينشر من قبل أو بإعادة نشر ما نشر منذ زمن بعيد

خير معين على الكتابة في ھذه الفترة، كما أن تقريب المخطوطات للدارسين  -إخراج طبقات الزبيدي والجذوة والمغرب ؟مثال 
وجمعھا في صعيد واحد بھمة معھد المخطوطات التابع للجامعة العربية يسر للدارسين فرصا لم تكن متيسرة من قبل وذلل لھم 

 .معقبات لم يكن تذليلھا سھال عليھ

وسيجد القارئ أني صدرت ھذا الكتاب بمقدمة تاريخية عرضت فيھا لبعض الحقائق التي يجب ان يلم بھا من يقرأ األدب 
ثم حاولت أن أصور كيف نشأ الشعر . األندلسي، دون أن أوغل في النواحي التاريخية فھي متشعبة مستقصاة في المصادر

طريقة العرب : ومجالس الغناء والبيئة الثقافية، وكيف اتجه الشعر في تيارين مجالس المؤدبين: األندلسي في حضن ثالثة أبعاد
وطريقة المحدثين، وكيف تضاءلت الطريقة األولى إلى جانب الثانية، ووقفت عند تبلور الشخصية من الداخل برغم ذلك 

ية ثم صورة ذلك الشعر في مظاھره االتجاه الشديد نحو المشرق، ورسمت ظالال صغيرة لتطور الشعر حتى قيام الفتنة البربر
ثم ميزت بعض طبقات الشعراء حسب الزمن، وترجمت لبعضھم مستقصيا حيث . الكبرى وفي تقليد الشعر المشرقي المحدث

أسعفت المصادر على االستقصاء، واستكثرت أحيانا من حشد األمثلة الشعرية، دون تحليل، لكي أقرب ھذه األمثلة على 
متباعدة في المصادر، ولكي ال أستقل في الحكم على شيء ال يملك القارئ شواھده، وھو صنيع ما كنت  القارئ وھي متناثرة

 .أللجأ إليه لو توفرت لدينا دواوين أولئك الشعراء

وبعد ذلك تعرضت لدراسة الفتنة البربرية وأثرھا في األدب وتوزيع الثقافة ونشأة فن التراجم الذاتية وتقوية حركة النقد 
ت للشعراء الذين تأثروا بھا، ثم عقدت فصال تحدثت فيه عن الكتابة في األندلس، وھو فصل موجز، الن صورة الكتابة وترجم

 .لم تتضح تماما إال في العصر التالي

رسالة ) 2(مجموعة من شعر الغزال لم تنشر من قبل ) 1: (وألحقت بھذه الدراسة ملحقات ثالثة تتصل بھا اتصاال وثيقا وھي
وإني ألحس أحيانا أن البن حزم صورة طاغية   .قطعة من ديوان ابن حزم لم تنشر من قبل) 3(م فيفضل األندلس ابن حز

على جنبات ھذا الكتاب، وھذا أمر طبيعي قي رأيي وأنا أؤرخ ھذا العصر الن ابن حزم قد أرخ ھذا العصر نفسه على نحو 
ه وأنساب أھله، وھو علم أندلسي ال يستطيع الدارس أن يغفله أو موجز متقطع حين كتب في تاريخ أمرائه وعلمائه ومؤلفات

يغفل أحكامه، وھو حجة عند األندلسيين في الخبر، وھو إلى ذلك كله صورة األندلس نفسھا حين أرادت لذاتھا شخصية 
 .مستقلة
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ر لھم ثقتھم في وتفضلھم علي، ولما تحدثت بأمر الكتاب إلى بعض العارفين لقيت منھم تشجيعا كثيرا على المضي فيه وأنا أشك
الدكتور حسين مؤنس والدكتور شوقي ضيف، فقد أبديا عطفا مخلصا على ھذه : وأخص بالذكر منھم أستاذي وصديقي

أما أخي الدكتور محمد يوسف نجم فأني أعجز عن أن أقدر العون الذي يبذله حق قدره، حتى ليتضاءل في جانبه . الدراسة
ھذا ويطيب لي أن أقدم شكري الجزيل . يق أال تحجب صداقته وجه فضله، حفظه هللا ورعاهجھدي األصيل ومن حق الصد

لألستاذ الدكتور صالح الدين المنجد مدير معھد المخطوطات واألستاذ فؤاد السيد أمين المخطوطات بدار الكتب على 
 .مساعدتھما القيمة لي في تسھيل وصولي إلى ما أحتاجه من األصول

يجد ھذا الكتاب قبوال وان يمنحني ذلك الثقة التي تدفعني إلى تتبع أدوار األدب األندلسي بالتاريخ والنقد،  وأني ألرجو أن
 .ليكون ھذا الكتاب حلقة أولى في سلسلة من عدة حلقات، وهللا الموفق

  

 إحسان عباس
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 أسماء الحكام وفترات حكمھم

 اسم الحاكم

 التاريخ الھجري

 الميالديالتاريخ 

 عبد الرحمن الداخل

138 - 172 

756 - 788 

 ھشام بن عبد الرحمن

172 - 180 

788 - 796 

 الحكم بن ھشام

180 - 206 

796 - 822 

 عبد الرحمن الثاني

206 - 238 

822 - 852 

 محمد بن عبد الرحمن

238 - 273 

852 - 886 

 المنذر بن محمد

273 - 275 

886 – 888  
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 عبد هللا بن محمد

275 - 300 

888 - 912  

 عبد الرحمن الناصر

300 - 350 

912 - 961 

 الحكم المستنصر

350 - 360 

961 - 976 

 ھشام المؤيد

366 - 406 

976 – 1009  

 اسم الحاجب

 التاريخ الميالدي

 التاريخ الھجري

 المنصور بن أبي عامر

392 

- 977 - 1002 

 المظفر بن المنصور

392 - 399 

1002 - 1088 

 شنجول عبد الرحمن

399 

- 1008 - 1009 
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 الفتنة البربرية ثم محاوالت إرجاع الحكم األموي

399 - 418 

 المقدمة

يستغرق ھذا الجزء الحديث عن األدب األندلسي، شعره ونثره، إبان سيادة قرطبة، حين كانت األندلس والية تابعة لدمشق 
وفي عھد ). 399 -  138(أمراء فخلفاء من بني أمية ثم حين أصبحت دولة مستقلة عن خالفة المشرق يحكمھا ) 138 - 92(

" الدولة العامرية " الخليفة ھشام المؤيد أصبح صاحب السلطان الفعلي ھو الحاجب، وذلك ما يسمى في التاريخ األندلسي باسم 
محون مدن األندلس ثم تكون الفتنة البربرية ومحاوالت متكررة السترداد السادة األموية؛ وكلھا تبوء باإلخفاق ويقتسم الطا

 .ويحكمونھا باسم ملوك الطوائف وتضيع سيادة قرطبة بذھاب الخالفة األموية

كان الفاتحون األول الذين دخلوا األندلس مع طارق ومغيث وموسى ابن نصير من البربر والعرب، وكان استيطانھم في  -
، وقد اتخذوا زوجات لھم من أھل ) 1(لبوادي والمفاوز البالد قائما على استحسان ما يالئمھم من المناطق ولذلك آثر العرب ا

 " المسالمة" فان قسما كبيرا منھم دخل اإلسالم وھم الذين يدعون " عجم األندلس " البالد الذين يدعوھم العرب باسم 

_________________________________ 

  .131: 1النفح  (1)

يمنية والمضرية من العرب أنفسھم، ثم دخل بلج بن بشر بن عياض القشيري نشأ الصراع أوال بين العرب والبربر وبين الوقد 
األندلسي وفي صحبته عشرة آالف، ألفان من الموالي والباقي من بيوت العرب، ويسمى ھؤالء الطالعة األولى من الشاميين، 

لشاميون عنصرا جديدا إلى عناصر وقد أضاف ھؤالء ا. أما الطالعة الثانية فھي العدد وقد وصلت بصحبة أبي الخطار الكلبي
بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا : الخصومة في األندلس، إذ اتحد ضدھم البلديون من العرب والبربر، وأخذوا يحاربونھم ويقولون

ويبدو انھم يعنون ببلدھم مدينة قرطبة وحدھا، الن أبا الخطار حين قدم األندلس فرق الشاميين في الكور فأنزل أھل ) 1(
ق بالبيرة وأھل األردن برية وأھل فلسطين بشذونة وأھل حمص بأشبيلية وأھل قنسرين بجيان وأھل مصر بباجة وقطيعا دمش

، في " األجناد الستة : " ولعل ھؤالء ھم الذين يسميھم ابن حزم) 2(بتدمير، وكان إنزالھم على أموال أھل الذمة من العجم 
، وھذه ھي األقسام التي " مؤلفة في أصحاب المعاقل واألجناد الستة باألندلس ومنھا كتب : " قوله في رسالة فضل األندلس

وأضيفت إليھا غيرھا من الكور، فاستعمال ابن حزم لكلمة األجناد قد يشير إلى أن ) 3" (كورا " أصبحت تسمى أيضا 
 .الكلمتين مترادفتان في معناھما

في ھذه القرينة من كان أمويا صليبية ومن " األمويين " د تضم كلمة وھؤالء الشاميون كونوا مع األمويين عصبية واحدة، وق
كان من موالي األمويين، ولھؤالء الموالي مركز اجتماعي رفيع ومنھم بيوت مشھورة باألندلس مثل بني أبي عبدة وبني شھيد 

وھم فتيان القصر في العھد " خلفاء ال" وبني حدير وغيرھم، وقد نالوا مقام الحظوة عند أمراء بني أمية، ودونھم في المنزلة 
  .) 4(األموي، وھم أول من تؤخذ منھم البيعة 

________________________________ 

 .17: ابن القوطية (1)

 .19: ابن القوطية (2)

 .109: 1اإلحاطة  (3)

  .182: 1النفح  (4)
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إذ كان الواحد من الشاميين يرزق بعد انقضاء . يةويرجع ھذا التمييز إلى وضعھم في الجند" السادة " الشاميون يسمون وكان 
الغزاة عشرة دنانير ان كان من بيوتات العقد، فان لم يكن منھا رزق خمسة دنانير، وللواء الغازي من الشاميين مائتا دينار، 

أما العرب البلديون  ولم يكن الديوان والكتبة إال من الشاميين وكانوا أحرارا من العشر،. وللواء الغازي من البلديين مائة
 . )1(فيؤدون العشر 

: وباإلضافة إلى ھذه العناصر من بلديين ومولدين ومسالمة وشاميين وأمويين كان ھناك عنصران آخران من أھل الذمة ھما
، وقد اليھود والنصارى الذين لم يسلموا، أما اليھود فقد وثق المسلمون عند الفتح وضمھم في كل بلد مفتوح مع حامية إسالمية

تركوا لھم حرية العقيدة وحرية التنظيم الداخلي للجماعة اليھودية، وأما أھل الذمة من النصارى فقد ذكرنا كيف ان العرب 
الشاميين نزلوا على أموالھم، وكان لھم قضاتھم كما كان لھم مطران مركزه طليلة، وحفظ العرب لھم أديرتھم وأكثر كنائسھم، 

وكان بعض رجالھم مثل أرطباس مقدما في عھد الوالة يستشيرونه في كثير . تعربوا لسانا وزياغير انه لم يطل بھم حتى اس
وعلى . وھو الذي نصح أبا الخطار بتفريق الشاميين على الكور) 2(من األمور وقد واله عبد الرحمن القماسة أي جعله قومسا 

باألندلس اال حين كان الذميون يوالون العناصر المعادية  وجه اإلجمال كان التسامح مع أھل الذمة ھو الطابع العام للسياسة
 .للحكم العربي

 :أما تملك الفاتحين لألرض في األندلس فقد جرى على وجھتين

" التلخيص لوجوه التلخيص " اعتبر العرب ما فتحوه من األرض غنيمة وھذا ما يدل عليه نص فريد البن حزم في رسالة  - أ 
نزل نسمعه سماع استفاضة موجب للعلم الضروري ان األندلس لم تخمس وتقسم كما فعل رسول هللا ھذا مع ما لم : " حيث قال

 ،المستفتحين فيما فتح وال استطيبت أنفس

_________________________________ 

 .110: 1اإلحاطة  (1)

  .38: ابن القوطية (2)

ووقعت فيھا غلبة بعد . ل نفذ الحكم فيھا بأن لكل يد ما أخذتوأقرت لجميع المسلمين كما فعل عمر رضي هللا عنه فيما فتح، ب
غلبة البربر واألفارقة والمصريين فغلبوا على كثير من القرى دون قسمة ثم دخل الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض 

الدقة في القول بعدم  وھذا النص دقيق بعض) . 1" (فأخرجوا أكثر العرب والبربر المعروفين بالبلديين عما كان بأيديھم 
تخمس االرض، ولكنه غير دقيق فيما يتعلق بإخراج البلديين عن أرضھم، ألن أبا الخطار أنزل الشاميين على أموال أھل 

 .الذمة، إال قلة منھم كانت قد سكنت مع البلديين ولم ترتحل من منازل استطابتھا

 .عنھا الجزيةثم اعتبرت بقية األرض التي تؤخذ عنوة أرض صلح تؤدي  -ب 

وإلى ابن حزم نرجع مرة أخرى حين نريد ان نتصور توزيع القبائل العربية في األندلس، حيث نثر المعلومات المتصلة بھذه 
ويتجلى من كالم ابن حزم شدة اختالط القبائل في المدن الكبيرة أمثال قرطبة وأشبيلية، وانما نذكر . المسألة في كتاب الجمھرة

 : )2(ل على سبيل التمثيل ال اإلقصاء ليتصور القارئ صلة ھذا التوزيع بالحياة األندلسية عامة ثبتا ببعض القبائ

 .بنو صخر من غطفان بناحية قرمونة

 .بنو مرة بالبيرة ولھم بأشبيلية بيت واحد وھم بنو عوف بن مرة

 .بنو منذر بن الحارث من ثقيف بباجة

 .بنو سلول جماعة منھم بالموسطة من عمل لبلة
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 .بنو نمير بالبراجلة

  .بنو قشير بجيان ومنھم بالبيرة عدد

_________________________________ 

 .250: رسائل ابن حزم الورقة (1)

  .138: 1أخذت ھذه الجريدة من موطن متفرقة في كتاب الجمھرة البن حزم، ويمكن مقارنتھا بما في نفح الطيب  (2)

 .بنو عقيل بمنتيشة وجيان ووادي آش

 .لنمر بن قاسط بحصن وضاح من عمل ريها

 .عك في الجوف شمالي قرطبة

 .دوس بتدمير

 .بجيلة بجھة أربونة

 .خثعم بشذونة ومنھم بالبيرة قوم

 .بالبيرة: ھمدان

 .بريه: بنو األشعر

 .ببسطة وتاجلة وغليار: طيء

 .بجھة قلعة يحصب: عنس

 .بقرطبة والبيرة: خوالن

 .لعامريون بقرطبةببلنسية وجيان ومنھم ا: المعافر

 .بشذبونة والجزيرة وتدمير وأشبيلية: جذام

 .بشذبونة والجزيرة وأشبيلية ومنھم بنو عباد وبنو نمارة: لخم

 .بالقريتين المذكورتين بھما بأشبيلية: بنو ھوازن. بالفحص المنسوب إليھم بريه: ذو رعين

 .شمال قرطبة: بلي

 .م بنو فوارتش ولھم عدد بسرقسطةبدالية وبجيان منھم، وبالثغر منھ: بنو عذرة

 .بريه عدد عظيم منھم: بنو قين

 .بجيان واعمال البيرة ومنھم بلبلة عدد: بنو خشين
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وھم بالثغر اكثر من العرب كما ان بعض مواطنھم تكاد تكون ) 1(وبين ابن حزم كذلك أھم بيوتات البربر ومنازلھم باألندلس 
لھا دور في التاريخ األندلسي بعد  ة، ومنھم اسماء البيوت المشھورة التي سيكونمستقلة منعزلة عن مساكن القبائل العربي

  ،انقضاء الدولة األموية

_________________________________ 

 .وما بعدھا 463: الجمھرة (1)

 . )1(وغيرھم بني رزين وبني ذي النون وبني مضا وبني عميرة ومنھم بنو الزجالي الذين تميزوا أيام الحكم األموي : مثل

شيئا نسبيا، الن الحكام لم يستطيعوا ان يضبطوا جميع الجھات " سيادة قرطبة " وفي عھد الخالفة األموية ظل ما نسميه  
األندلسية وال انتھت بھم الحروب الخارجية إلى استقرار، ولذلك كانت تلك السيادة تنبسط حينا على رقعة واسعة ويتقلص ظلھا 

عھد الوالة قد مضى في توسيع الحدود وفي الحروب القائمة على العصبيات فان عھد الدولة األموية شغل واذا كان . حينا آخر
وقد جاء كثير من الثائرين من المولدين . كثيرا بتثبيت الحدود وبالقضاء على الفتن التي يثيرھا الطامحون في الداخل

يام األمير عبد هللا كانت األحوال تنذر بتفكك األندلس إلى وفي أ. والمسالمة، كما تجددت العصبية بين العرب والمولدين
وقد بقيت قطعة من كتاب المقتبس البن خاصة بحكم . دويالت صغيرة، إذ نجم الثوار وذر قرن العصبية في كثير من النواحي

ذ بطليموس دار مملكته فثار من المولدين عبد الرحمن بن الجليقي واتخ) . 2(األمير عبد هللا تصور ھذه الناحية من إسھاب 
وكان يدعو لعصبية المولدين على العرب، واقتعد بكر بن يحيى بن بكر مدينة شنت مرية بكورة أشكونية يدعو بمثل دعوة ابن 

وثار كذلك . الجليقي وكان جده زدلف عجميا، وثار محمد من بني قسي المولدين أمراء الثغر وبلغ به الحال ان تملك طليطلة
 ابن حفصون ب ابن الجليقي ونظيره في التمرد؛ وكان أشد الثوار شوكة عمرالسرنباقي صاح

_________________________________ 

للدكتور حسين مؤنس، فھو المؤرخ الحجة في " فجر األندلس " من شاء التوسيع في دراسة الحياة االجتماعية في عصر الوالة فليراجع كتاب  (1)
 .التاريخ األندلسي

  .ثبت المراجعأنظر  (2)

واشتعلت الفتنة بين العرب والمولدين بكورة البيرة . وھو أيضا من المسالمة، ھذا إلى ثوار آخرين من بيوتات البربر والعرب
" نابل " واجتمع العرب إلى زعامة سوار بن حمدون القيسي ثم إلى سعيد بن جودي من بعده، وترأس المولدين رجل يدعى 

ومن ھنا نرى ان نواة . دين ثورة أخرى بأشبيلية وھكذا حتى كان كل شيء ينذر بتصدع أمر األندلسونشبت بين العرب والمول
ولقد استطاع الناصر ان يحقق للدولة شيئا من . االنقسام الذي تم بعد الفتنة البربرية كانت موجودة في تكوين الدولة نفسھا

سلم وينصرف إلى االھتمام بالعلوم، ولكن ما كاد المنصور بن أبي النصر في الداخل والخارج، وان ينعم ابنه الحكم بثمرات ال
عامر يقبض على زمام األمور حتى صرف ھمه من جديد إلى تحقيق السيادة بالغزو المتواصل، ومشى ابنه المظفر في آثاره، 

فكك ناشئة عن الخلل في ھل كانت طبيعة الت. ثم عاد األمر ابان الفتنة إلى الفوضى واشرأبت الميول االنفصالية من جديد
اإلدارة األموية؟ ھل كانت من كثرة األعداء الخارجيين؟ ھل نشأت عن عدم االنصھار بين األجناس المتباينة في الداخل؟ ھل 
للوضع الجغرافي أثر في كل ذلك؟ ھذه وغيرھا أسئلة من حق المؤرخ ان يجد األجوبة عليھا ولكن ھذه المقدمة الصغيرة 

 .تضيق عنھا

نا يجب ان ننصف ھؤالء األمويين في أشخاصھم وفي مدى إخالصھم غير المصطنع ليمثلوا دور الحكام المسؤولين، على أ
فربما كانوا في جملتھم خير مثل للحكام الذين يعملون لخير الرعية دون أثره . العارفين بحدود ما يجب عليھم نحو رعاياھم

من خالل العدالة  -الحكم المطلق، وينظرون إلى األمور ؟في األكثر واستبداد، ويغلبون الجانب الديمقراطي على جانب 
وإذا استثنينا الحكم الربضي الذي . والتقوى أكثر من نظرھم إلى المصالح الذاتية، ويقدمون جانب الشورى على رأي الفرد
ض بالثناء على خصائص العدل تفي ساءت سيرته في نظر األتقياء ألنه أوقع بأھل الربض حين ثاروا عليه، فإنا نجد المصادر
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في أولئك الحكام، فكانوا يتحررون أحوال الرعية ويجلسون للمظالم، ويقدسون حكم القضاء، ويحاربون في أنفسھم ما قد 
وكان ھشام ابنه حسن السيرة متحيزا للعدل ) 1(يجدونه من ھوى جامح ؟كان عبد الرحمن الداخل على سيرة جميلة من العدل 

وكان يبعث إلى الكور قوما عدوال يسألون الناس عن سير العمال ) . 3(به بعمر بن عبد العزيز في سياسته يحاول التش) 2(
وكان األمير محمد عظيم األناة متنزھا عن القبيح، يؤثر الحق وأھله وال يسمع من باغ وال يلتفت إلى قول زائغ، محبوبا ) . 4(

د هللا فكان مقتصدا في ملبسه وشكله وجميع أحواله، مشيعا للصدقات، محبا أما عب. في جميع البلدان مراقبا لمصالح الرعية
للخير وأھله، كثير الصالة دائم الخشوع، شديد الوطأة على أھل الظلم والجور، وقد خصص يوما في األسبوع يقعد فيه على 

البساطة في تناول األمور،  ومن خالل ھذه األوصاف لھؤالء األمراء وغيرھم، نستشف) . 5(باب قصره للنظر الظالمات 
وقلة االنغماس في نعيم الدنيا، أو إھمال أمور الرعية، وقد ظل األمر كذلك على درجات متفاوتة حتى انقضى عھد األمويين 

 .والعامريين بقرطبة

ة نفسھا في ومع تردد السيادة السياسية بين االمتداد والتقلص، كان ھناك شيئان آخذان بالنمو المطرد، وھما مدينة قرطب 
وقد ساعدت طبيعة األندلس وكثرة خيراتھا الزراعية والمعدنية . عمرانھا وأبھتھا، والطابع الحضاري العام للبالد األندلسية

 .عليه االستمداد من المشرق في شؤون العلم واألدب والحضارة المادية ونشاط تجارتھا على ذلك، كما ساعد

_________________________________ 

 .10: الجذوة (1)

 .11: الجذوة (2)

 .160: 1النفح  (3)

 .98: 2ابن عذاري  (4)

  .229 - 228: 2ابن عذاري  (5)

وفي أيام عبد الرحمن الثاني دخل األندلس نفيس الوطاء . فكان التجار ينقلون مواد الحضارة المشرقية إلى األندلس دون انقطاع
تل محمد األمين وانتھب ملكه سيق إلى األندلس كل نفيس غريب وجوھر نفيس وعندما ق. وغرائب األشياء من بغداد وغيرھا

وبقدوم زرياب دخلت األندلس الموسيقى واألغاني المشرقية كما دخلھا كثير من صور الحضارة وتقاليدھا ) . 1(من متاعه 
صر تنافس المشرق في والتقت ھذه الحضارة مع الثراء ورخص األسعار والشغف بالعمران فأصبحت قرطبة في ھذا الع

روعة عمرانھا وفي طمأنينة الحياة في ربوعھا، وبلغت األوج في االتساع والتحضير أيام عبد الرحمن وابنه الحكم حتى قال 
وھي أعظم مدينة باألندلس، وليس بجميع المغرب لھا عندي شبه وال ): " 337(ابن حوقل حين زارھا في خالفة الناصر 

ا يدانيھا في كثرة أھل وسعة رقعة وفسحة أسواق ونظافة محال وعمارة مساجد وكثرة حمامات بالجزيرة والشام ومصر م
كما عرفت بكثرة . واشتھرت بمسجدھا الجامع، وبساتينھا الكثيرة، وكان لھا من األرباض واحد وعشرون) . 2" (وفنادق 

 .ز على سائر المدن األندلسيةعلمائھا ومكتباتھا ورغبة أھلھا في العلوم واقتناء الكتب، وھي بھذا تتمي

وأخذت الموجة الحضارية تمتد إلى نواحي األندلس، ومع أن اكثر المدن األندلسية كان موجودا قبل دخول العرب، فان اكثر 
المدن قد اتسع بقدوم المھاجرين واخذ بحظ من االنتعاش االقتصادي، وبنى المھاجرون بعض المدن كالمرية وغرناطة وكثيرا 

ع، ولذلك فان دور ھذه المدن في الناحية األدبية كان أقل من دور قرطبة ألن موجة التفاعل الحضاري كانت تسير من القال
 .انجذاب بعض الناس إلى قرطبة ألنھا دار الخالفة وئيدة، ولم تتسع بحيث تكون عامة، ھذا إلى

_________________________________ 

 .46: 1المغرب  (1)
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  .111: 1ابن حوقل  (2)

ولما زار ابن حوقل بالد األندلس ذكر ان بھا غير ضيعة فيھا األلوف من الناس لم تمدن، وھم على دين النصرانية، روم، 
 . )1(وربما عصوا في بعض األوقات ولجأ بعضھم إلى حصن، فطال جھادھم ألنھم في غاية العتو والتمرد 

ندلس أنواعا من المزروعات والفواكه المشرقية، ومع الزمن أصبحت ونشط المستوطنون في التعلق بالزراعة، وجلبوا إلى األ
بالد األندلس كأنھا بستان واحد متصل، كثيرة المبنى والثمار؛ وإذا سافر المرء من مدينة إلى أخرى، سار ي مناطق عامرة 

ادا أو ماء وربما في اليوم مأھولة تتخللھا قرى كثيرة نظيفة مبيضة الدور من الخارج، ولم يحتج المسافر أن يحمل معه ز
وھذا جعل المنتوجات المحلية والمستھلكات اليومية رخيصة ) . 2(الواحد على أربع مدائن كبيرة عدا القرى والحصون 

وقد نوه ابن حوقل بالرخص والسعة . ولوال سنوات من القحط والمجاعات لما شاب ھذا الرخاء األندلسي ما يعكره. األسعار
وأطنبت كتب الجغرافيا في تمييز كل بلد أندلسي بما فيه من الحاصالت النباتية ) . 3(ي الخاصة والعامة والتملك الفاشي ف

 .والمعدنية والمصنوعات، وكلھا يدل علة ما يفيض عن حاجة أھلھا

: ھذا سببانول. والى جانب ھذا النمو الحضاري في المجتمع كان ھنالك مظھر آخذ بالتقلص، ذلك ھو الروح العسكرية العربية 
وقد كانت تلك العصبية بين . محاولة الحاكمين أن يتخلصوا من العصبية التي كان يثيرھا الجنس العربي على مر الزمن: األول

 )138 -  92(مضر ويمن في عھد الوالة 

_________________________________ 

 .111: 1: ابن حوقل (1)

 .98 -  97: 1النفح  (2)

  .108: 1ابن حوقل  (3)

من أسباب ضعف الحكم العربي حينئذ، فلما جاء عبد الرحمن الداخل، وقاومته اليمنية وأوقع بھا، استوحش من العرب قاطبة، 
وعلم انھم على وغل وحقد، فانحرف عنھم إلى اتخاذ المماليك، واخذ يشتري الموالي من كل ناحية واستعان بالبربر، 

ثم كان الحكم الربضي، فاستكثر أيضا من ) . 1(العبيد حتى كون جيشا كبيرا  واستجلبھم من بر العدوة واستكثر منھم ومن
غير أن العصبية لم ) . 2(لعجمتھم " الخرس " الخدم والحشم حتى بلغ مماليكه خمسة آالف، ثالثة آالف منھم فرسان يسمون 

صبية لمقاومة ابن حفصون الذي كان يمثل تمت، إذ كانت نواة األجناد ما تزال قبلية، وكانت الحاجة ماسة إلى إيقاظ ھذه الع
وفي عھد الناصر والحكم الصقالبة، وأصبحوا الحرس الخاص للخليفة حتى إذا جاء المنصور . باألندلس" العجمية " االنتفاضة 

فرقا ولكنه من ناحية أخرى أراد أن يضعف العصبية العربية فجزأ القبائل وجعل في الھند الواحدة . نكبھم وقضى على نفوذھم
وأسقط المنصور زعماء العرب لئال ينازعوه السلطة وجند البرابرة ) . 3(من كل قبيلة، فخفت الفتن القائمة على العصبية 

غير ان حكام األندلس في ) . 4(والمماليك واستكثر من العبيد وأسرى الحرب واستدعى البربر ورتب من ھؤالء جميعا جنده 
بية أوجدوا عيوبا جديدة تسببت في القضاء على السيادة العامة في األندلس وفي اشتعال محاولتھم القضاء على العصبية العر

الفتنة بين أجناس متنافرة من البرابرة والمولدين وبقايا العرب واألفريقيين السود والصقالبة، وعلى يد البربر جربت قرطبة في 
 .الفتنة

ھو طبيعة االستقرار الزراعي وحاجة السكان إلى االبتعاد عن أما السبب الثاني الذي أدى إلى ضعف الروح العسكرية ف
 إلى األعمال العمرانية، الحرب لالنصراف

_________________________________ 

 .706: 2النفح  (1)



12 

 

 .39: 1المغرب  (2)

 .139ك 1النفح  (3)

  .188: 1النفح  (4)

الستعداد دائما، ولذلك ابتعد األندلسيين عن الحرب، مما حدا بينما كان الحكام في األندلس بحاجة إلى جيش قوي على قدم ا
 .بالخلفاء إلى اتخاذ جيش من العبيد والمرتزقة

وقبل ان تنمو قرطبة نموا بالغا في أيام عبد الرحمن الناصر ومن بعده كان المظھر الغالب على حياة المدن األندلسية ھو  
البساطة والخشونة والطيبة وعدم التصنع في المعامالت بين الناس، والنبر : ومن مظاھر ھذه الحياة الريفية. الطابع الريفي

باأللقاب من الجھد اليدوي والزراعي، وكان الكسب الحالل من الزراعة يجتذب إليه كثيرا من العلماء واألتقياء، ولذلك كثيرا 
الخلفاء ان يرسلوا في القرى من يستطلع أحوال ما نرى المحدثين والفقھاء في ھذه الفترة يؤثرون حياة القرية، وكان من شأن 

فمثال أرسل ) . 1(الناس ويكشف عن أھل العلم والخير منھم، فإذا احتاجوا إلى رجل في بعض المناصب أرسلوا في طلبه 
ه ھشام ابن عبد الرحمن في طلب مصعب بن عمران أحد الفقھاء األتقياء ليوليه القضاء فوجده الرسول في ضيعته يعين زوجت

وكان محمد بن سلمة الذي أصبح قاضيا في قرطبة متنزھا عن الناس ) . 2(على عمل الوشائع وھي تنسج في منسج لھا 
وكان طالب الحديث إذا سمعوا بھذا النوع من العلماء رحلوا إليه في قريته ليسمعوا منه ويكتبوا عنه ؟كان ) . 3(ملتزما للبادية 

نا قرية اختبانة من عمل قبرة فكان طالب الحديث أمثال ابن بشكوال والفرضي وابن احمد بن ھشام القرطبي المحدث مستوط
مع أصحابه إلى إبراھيم بن محمد بن باز إلى  وحكى أحدھم انه كان يختلف) . 4(المصعب يسافرون إليه ألخذ الحديث عنه 

 ،المنية

_________________________________ 

 .39: قضاة قرطبة (1)

 .43: طبةقضاة قر (2)

 .139: قضاة قرطبة (3)

  .19: الصلة (4)

وكان بعض علماء اللغة كالھواري وخصيب يسكن األرياف، ويرسل ) . 1(فيقرأون عليه وھو يزرع والقفيفة في ذراعه 
 . )2(الخلفاء لھؤالء المبتدين يسألونھم في اللغة أو في شيء من أمور العلم والدين 

ذا المجتمع منذ البدء بالفھم الصحيح للمسؤولية االقتصادية وتقدير الكسب في موازنة الدخل تميزت الحياة االجتماعية في ھ 
ولكن ھذا الوعي الجيد قد حمى البيئة األندلسية من الكدية، لسقوط االتكال في . والخرج، على نحو قد يعده المشارقة بخال

نعم أنشأ الحكم المستنصر دارا سماھا . الدويرات والتكايانظرھم، كما أبعد عنھم اإلغراق في التصوف االتكالي أو استحداث 
أما القادر على الكسب فكان . دار الصدقة، ولكن يبدو ان التعرض للصدقات في األندلس كان قاصرا على كل محتاج معذور

ا ابن الكتاني أستاذ وھذه ھي الروح التي يمثلھ. ولذلك انتعشت روح التعاون ھنالك. يتجه إلى حرفة تكفيه وتعينه على الحياة
أما يرى الحراث . ان من العجب من يبقى في ھذا العالم دون معاونة لنوعه على مصلحة: " ابن حزم حين كان يقول لتالمذته

يحرث له، والطحان يطحن له، والنساج ينسج له، والخياط يخيط له، والجزار يجزر له، والبناء يبني له، وسائر الناس كل 
" مصلحة به إليه ضرورة، أفما يستحي أن يكون عياال على كل العالم، ال يعين ھو أيضا من المصلحة؟ متول شغال له فيه 

إلى ما ھيئت  ولقد صدق ولعمري أن في كالمه من الحكم لما يستثير الھمم الساكنة: " ويعلق ابن حزم على ھذا بقوله) . 3(
 له،
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_________________________________ 

 .33: الصلة (1)

 .34: والصلة 281: الزبيدي (2)

  .83: رسائل ابن حزم (3)

ولذلك األندلسيون يبعدون عن كثير من األمور التي يصبغھا ) . 1" (وأي كالم في نوع ھذا أحسن من كالمه في تعاون الناس 
ون حول أخذ األجر على فقد كان المشارقة يختلف" الحذقة " خذ مثال حال المؤدب وأخذه لألجر المسمى . المشارقة بلون مثالي

التعليم، أما في األندلس فلم يقفوا عند المسألة، ألن المؤدب كان يرى ان التعليم وسيلة من وسائل العيش، يكفيه االعتماد على 
 . )2(بدوات الكرماء أو تقلبات الظروف 

تقل المرأة األندلسية عن المشرقية في وال . وفي ظل ھذا المجتمع كانت المرأة األندلسية واسعة النفوذ بقسط كبير من الحرية 
ذات سلطان واسع في أيام ھشام ابن عبد الرحمن وظلت تسيطر كثيرا في أيام عبد " عجب " مدى النفوذ السياسي، فكانت 

س وقد نقم النا. الرحمن ابنه، وكان لطروب جارية عبد الرحمن ادالل كثيرة عليه ولكنا ال ندري مدى أثرھا في الحياة السياسية
، ال ألن ھذا الخضوع كان مستھجنا في حد ذاته، بل ألن القاضي ) 3(على القاضي محمد بن زياد خضوعه المرأته كفات 

وفي أيام عبد الرحمن الناصر كانت رسيس مقربة إليه حتى انه جعلھا تخرج معه في موكبه . يجب ان يكون فوق ھذا المستوى
وال ننس ما كان لصبح من النفوذ في أيام ) 4(ى ھذه الحال حتى بلغ الزھراء وھي لبس قلنسوة وتتقلد سيفا، وشق قرطبة عل

 .الحكم وفي عھد ابن أبي عامر

_________________________________ 

 .83: رسائل ابن حزم (1)

 .278: الزبيدي (2)

 .91: قضاة قرطبة (3)

  .74 -  73: نقط العروس (4)

كاتبة للخليفة الحكم بن عبد الرحمن وھي نحوية شاعرة بصيرة بالحساب عروضية  فكانت لبنى. وتولت المرأة المناصب أيضا
وشارك بعضھن في رواية الحديث فكانت ) . 2(وكانت كزنة كاتبة الخليفة الناصر لدين هللا حاذقة في الخط ) . 1(خطاطة 

ومنھن عائشة بنت احمد بن محمد  :غالبة بنت محمد المعلمة تروي الحديث، وكذلك كانت فاطمة، وشارك أخريات في الشعر
وصفية . ابن قادم القرطبية وكانت تمدح ملوك زمانھا وتخاطبھم بما يعرض لھا من حاجاتھا، وقد جمعت لنفسھا مكتبة قيمة

بنت عبد هللا الربي ومريم بنت أبي يعقوب الفيصولي، والغسانية الشاعرة التي كانت تمدح الملوك، وعارضت ابن دراج في 
 . )3(ئده حين مدحت خيران العامري إحدى قصا

ولعل ھذه المكانة التي بلغتھا المرأة ھي التي نبھت األندلسيين إلى التساؤل حول عالقة المرأة بالنبوة وأوقعت الجدل بين 
الوليد وكان من اوائل الذين أثاروا القول في ھذه المسألة محمد بن موھب القبر يجد أبي . الفقھاء القرطبيين في ھذه المسألة

: " وقال ابن حزم في اإلشارة إلى الجدل حول ھذه المشكلة) . 4(الباجي ألمه، في األيام العامرية، فشنع الناس عليه في ذلك 
ھذا فصل ال نعلمه حدث التنازع العظيم فيه إال عندنا بقرطبة، وفي زماننا، فان طائفة ذھبت إلى إبطال كون النبوة بالنساء 

) . 5" (لك وذھبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة وذھبت طائفة إلى التوقف في ذلك جملة، وبدعت من قال ذ
وقد أبى ابن حزم نفسه أن يقبل إطالق الحديث القائل بنقص الدين والعقل في المرأة، في كل األحوال، وقصره على نقصان 

 ) " 6(حظھا في الشھادة وعند الحيض 
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 .653: الصلة (1)

 .653: الصلة (2)

 .، وما بعدھا388: ، والجذوة658 - 653" الصلة  (3)

 .85: الجذوة (4)

 .17: 5الفصل  (5)

  .131: 4الفصل  (6)

) " ص(بالضرورة ندري ان في النساء من ھن أفضل من كثير من الرجال وأتم دينا وعقال غير الوجوه التي ذكر النبي  إذ 
)1( . 

إن كثيرا مما تقدم يمنح المجتمع األندلسي لونا قد يكون فارقا إلى حد ما، ويقربنا كثيرا من الشعور بالتسامح إزاء الحياة  
ومظاھر النمو الحضاري ولكنا ما نكاد نقترب من الدائرة المذھبية والعلمية حتى نصطدم بروح بالغة من التشدد والتزمت؛ لقد 

، ) 2(س ثم اندحرت أمام مذھب مالك، فكان أھل األندلس على مذھب االوزاعي قبل دخول بني أمية دخلت المذاھب إلى األندل
وكان زھير بن مالك البلوي فقيھا على مذھب االوزاعي حتى حين اخذ ) 292 -( ويقال ان الذي ادخله ھو صعصعة بن سالم 

أما ابن حزم . حدھما ابن حزم وذكر الثاني ابن خلدونثم غلب مذھب مالك مع الزمن لسببين ذكر أ) . 3(الناس يتحولون عنه 
مذھبان انتشرا في بدء أمرھما بالرياسة والسلطان مذھب أبي حنيفة؟ ومذھب مالك عندنا باألندلس فان يحيى بن يحيى : فيقول

ره وال يشير إال كان مكينا عند السلطان مقبول القول في القضاة وكان ال يلي قاض في أقطار األندلس إال بمشورته واختيا
أن البداوة كانت غالبة على أھل المغرب : ، ويقول ابن خلدون) 4(بأصحابه ومن كان على مذھبه والناس سراع إلى الدنيا 

ومن الصعب ان ) . 5(واألندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي ألھل العراق فكانوا إلى أھل الحجاز أميل لمناسبة البداوة 
 ،ابن عبد الرحمن المعروف بشبطون أدخل مذھب مالك إلى األندلس، فمن قائل انه زياد نحدد من ھو أول من

_________________________________ 

 .132: 4الفصل  (1)

 .181: 1ابن الفرضي  (2)

 .المصدر نفسه (3)

 .332: 1النفح  (4)

  .)المكتبة التجارية بمصر. ط(449: المقدمة (5)

وفي ) 2(ومن قائل ان الغازي بن قيس دخل األندلس بالموطأ في أيام عبد الرحمن ) 1(إلى بلده  ألنه أول من أدخل الموطأ
ذلك الزمان رحل جماعة من أمثال شبطون كقرعوس بن العباس وعيس بن دينار وسعيد بن أبي ھند وغيرھم ممن رحل إلى 

علمه وجاللة قدره ما عظم به صيته باألندلس  الحج في أيام ھشام ابن عبد الرحمن فلما رجعوا وصفوا من فضل مالك وسعة
وانتشر الفقھاء ببالد األندلس على مذھب مالك وكان بالبيرة سبعة سمعوا كلھم من سحنون في ) . 3(فانتشر فيھا رأيه وعلمه 

، " مستخرجة ال" ، وأصبح الفقھاء يدورون حول المدونة وكتاب آخر ألفه العتبي األندلسي ويسمى العتبية أو ) 4(زمان واحد 
وضاقت الدائرة فأصبحوا يكرھون الحديث مع أن الحديث أصل في مذھب أستاذھم إال أنھم شغلوا بالتفريعات والرأي، وكان 

وبمثل بقي مخلد التحول إلى الحديث . أكثرھم ال يتجاوز رأي مالك وابن القاسم أو أشھب، وأخذ بعضھم يتنقصون أھل الحديث
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ثا ورواية وانفرد بإدخال مصنف ابن أبي شيبة وكتاب الفقه للشافعي وغير ذلك فأنكر عليه أصحابه حينئذ فقد مأل األندلس حدي
غير أن السلطان أيده في موقفه، ومن روايته . األندلسيون ما أدخله من كتاب االختالف وغرائب الحديث وأغروا السلطان به

ونشأ بھا حفاظ مقدمون منھم خالد بن ) 5(ر حديث وإسناد ثم تاله ابن وضاح فصارت األندلس دا. انتشر الحديث باألندلس
 . )6(سعد القرطبي الذي كان المستنصر يقول فيه إذا فاخرنا أھل المشرق بيحيى بن معين فاخرناھم بخالد بن سعد 

_________________________________ 

 349: 1النفح  (1)

 34: ابن القوطية (2)

 350: 1النفح  (3)

 139: 1ي ابن الفرض (4)

 109،  108 1ابن الفرضي  (5)

  155 -  154: 1ابن الفرضي  (6)

وتمذھب بعض األندلسيين بمذھب الشافعي وبعضھم بمذھب داود الظاھري، وجاء المذھب الخارجي مع بعض المھاجرين من 
به احمد بن موسى بن حدير  وعرف االعتزال ومن أوائل القائلين) 1(أفريقية وكان النكارية ھم الغالبين على خوارج األندلس 

، وكان ابن مسرة يخلط مذھبه بآراء المعتزلة ويقول بالقدر، كما كان منذر بن سعيد ) 2(ان هللا عاقل : السكة الذي كان يقول
وقد واجه ) . 3(يتھم بالميل إلى ھذا المذھب، وكان حكم ابنه رأس المعتزلة باألندلس وكبيرھم وأستاذھم ومتكلمھم وناسكھم 

اء األندلس ھذا المذھب باستنكار شديد ولما مات خليل بن عبد هللا بن كليب وكان مشھورا بالقدر ال يتيسر به أتى أبو فقھ
 . )4(مروان بن عيسى وجماعة من الفقھاء واخرجوا كتبه وأحرقت بالنار اال ما كان فيھا من كتب المسائل 

المذھب أبو الوليد الباجي الذي ناظر ابن حزم ؟كل ھذه المذاھب  وكذلك كان منھم من اتبع المذھب األشعري ومن زعماء ھذا
غير ان األندلسيين من وجھة عامة كانوا . لم تكن تنافس مذھب مالك حتى قام ابن حزم يناوئ المذاھب جميعا وينشر بالظاھر

وه باإللحاد والزندقه وخاطبوا ونسبوه إلى البدعة ورم -يعادون كل جديد عليھم حتى انھم ثاروا على بقي بن مخلد ؟كما تقدم 
ووسم الفقھاء األندلسيون كل من درس الفلسفة ) . 5(األمير محمدا في شأنه، واضطر بقي إلى أن يتيسر خوفا على دمه 

وتعقبوا أھل القدر من اتباع ابن مسرة واحرقوا كتبھم واستتابوھم . والمنطق وكتاب المجسطي بالزندقة وحرضوا عليه العامة
 المنطق والفلسفة، ان يحطم الحاجز القائم دون دراسة -ابن حزم ؟وھو الفقيه العالم وقد أراد 

_________________________________ 

 .191: 4الفصل  (1)

 .202: 4الفصل  (2)

 .45: طوق الحمامة (3)

 .165: 1ابن الفرضي  (4)

  .163: 2ابن عذاري  (5)

أدركه نوع من التدين جعله يقلل من قيمة كل علم ال يقرب المرء من هللا  فعرض نفسه لھجوم الخصوم، ولكن ابن حزم نفسه
ولقي ابن حزم . على االنصراف لدراسة الشريعة" مراتب العلوم " و " التوقيف على شارع النجاة " تعالى وحث في رسالتيه 
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إذ شھد عليه خمسة عشر فقيھا ) 425سنة (ووقع الطلمنكي الفقيه في محنة أخرى . نفسه اضطھادا كثيرا أدى إلى حرق كتبه
من فقھاء سرقسطة بانه حروري سفاك للدماء يرى وضع السيف على صالحي المسلمين ويعمل بخالف السنة ولم ينقذه إال 

وكان الحسد بين رجال الدين من األسباب التي تضيق ) . 1(القاضي ابن فرتون الذي أسقط الشھادات وقمع تلك الجماعة 
ومع الزمن تعدى الجدل أھل المذاھب اإلسالمية وأصبح يقوم بين علماء المسلمين ورجال الدين من أھل الملل . الحرية العلمية

  .األخرى

فان لم يكن المسجد، فبيت األستاذ . ولم تنشأ عند األندلسيين مدارس خاصة بل ظل المسجد ھو المكان المخصص للدراسة 
ده الطلبة في داره وھم نيف على أربعين تلميذا، وانھم كانوا يدخلون داره في وقد حدثنا ابن بشكوال عن أستاذ كان يقص. نفسه

شھر نونبر ودجنبر وينير في مجلس قد فرش ببسط الصوف مبطنات والحيطان باللبود ووسائد الصوف، وفي وسط المجلس 
ھم قدم لھم الموائد عليھا ثرائد كانون في طول قامة اإلنسان مملوءا فحما يأخذ دفئه كل من في المجلس، فإذا فرغ من تدريس

 . )2(بلحوم الخرفان بالزيت العذب أو ثرائد اللبن بالسمن أو الزبد 

وكان تدريس الفقه والحديث والعربية ھو الشيء الغالب على جماھير المدرسين والمؤدبين، وھم في تدريسھم يعتمدون الكتاب 
 المشرقي في الغالب،

_________________________________ 

 .385: التكملة (1)

  .41: 1الصلة  (2)

وكذلك ھاجرت كتب المشارقة إلى األندلس بكثرة، وكرت رحلة األندلسيين إلى المشرق في طلب العلم وكان الواحد منھم 
وكتاب ابن الفرضي والصلة والتكملة . يشرف بين بني قومه حين يروى عن شيوخ مصر وبغداد وغيرھما من بلدان المشرق

كما ان فيھا صورة لما كان يھاجر من الكتب إلى البالد األندلسية . ھھا معرض لھذه الھجرات األندلسية على مر الزمنوما أشب
تباعا، وتستفيض ھذه الناحية حتى نعز على الحصر، وتجد النشاط إلى جمع الكتب المصححة المحررة عاما بين المسلمين في 

بات الكثيرة وان تميزت عما عداھا في ذلك بل كانت تلك المكتبات في المدن اسبانية، ولم تكن قرطبة وحدھا مركزا للمكت
وقد ترك ابن خير في فھرسته أيضا صورة أخرى للكتب التي . األخرى مثل طليطلة واشبيلية وفي القرى الصغيرة أيضا

مؤلفات األندلسية والمشرقية في ھاجرت إلى األندلس، ويحسن بنا ھنا أن نشير إلى رسالة ابن حزم التي قارن فيھا بين بعض ال
ولذلك وسمت الحياة الثقافية منذ البدء باالعتماد على المشرق والتقليد ) . 1(بعض الفنون، وكلھا مما أطلع ووقع في يديه 

ألنه كان أرقى حضارة وأوسع ثقافة، واليه يلفت األندلسيون في تجارتھم ويرونه منبع العلم والدين وموطن القداسة . ألھله
وقد تنمو روح المنافسة مع الزمن بين المشرق والمغرب ولكنھا لن تستطيع ان تكفل استقالل األندلس في شؤون . الحجو

وقد حاول المستنصر ثم ابن حزم أن يرسما لألندلس حدودا ثقافية، . الحضارة واألدب بل أنھا ساعدت على توسيع دائرة التقليد
ومن الخطأ الكبير أال يخايلنا عند . قديس الثقافة واألدب المشرقي ظل حادا ساطعاوان يقفا بھا على مستوى المشرق، ولكن ت

دراسة األدب األندلسي إال ھذا االستقالل في الشخصية األندلسية ألننا ندرس أدبا يستند إلى حضارة مشتركة في الشرق 
 والغرب،

_________________________________ 

  .الجزء األول والثاني 4بالمكتبات مقالة لألستاذ خوليان رييرا بمجلة معھد المخطوطات المجلد انظر عن اھتمام األندلسيين  (1)

ينمو مع االيام، وكانت " المغربية " أو " باألندلسية " نعم كان الشعور . فلو لم يكن التقليد مقصودا لكان التشابه أيضا محتوما
االختالط بأمم بعيدة يدعو إلى االبتعاد عن المشرق في الزي وروح البيئة تعمق خصائصھا في الخلق وطرق الحياة، وكان 

وإذا كان . ولكن التعبير ؟لكن صورة األدب الذي ندرسه ظلت أوثق شيء صلة بالمشرق. الفروسية والعادات واللھجة واألمثال
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ضا أال نرى في اإلنتاج من الخطأ ان نقف أبصارنا على صورة االستقالل الذاتي في الشخصية األندلسية، فمن الخطأ أي
 .األندلسي إال صورة مشوھة من أدب المشارقة

  .وفي حلقات المؤدبين بدأت تتكون نواة ذلك األدب فلننصرف إلى دراسته في دور التكوين

 فصول في الشعر األندلسي

 شأة الشعر األندلسي وتطورهن

: ة والثقافية قال ابن حزم يذكر أقدم شعراء األندلسفي معرض الحديث عن فضل األندلس في الشعر بين سائر المظاھر األدبي
ونحن إذا ذكرنا أبا األجرب جعونة بن الصمة الكالبي في الشعر لم نباه به اال جيرا والفرزدق لكونه في عصرھما، ولو " 

ن من العرب وجعونة ھذا الذي ذكره كا) . 1" (أنصف الستشھد بشعره فھو جار على مذھب األوائل ال على طريقة المحدثين 
الطارئين على األندلس، مداحا للصميل وزير يوسف بن عبد الرحمن الفھري في عھد الوالة، وكان فارسا شجاعا يسمونه 
عنترة األندلس، ولم يبق من شعره إال أبيات يسيرة ال تدل على ھذا الذي قاله ابن حزم، محاوال في كلمته أن يجعل للشعر 

وتتبقى . ، في موضع المباھاة، وھو من أعرف الناس بقيمة الموروث ومن أكثرھم تعلقا بهاألندلسي موروثا أندلسيا قديما
 كان يرودھا، أمامنا، بعد ذلك، حقيقة ھامة في نشأة الشعر األندلسي، وفي النماذج التي احتذاھا، والمجاالت التي

_________________________________ 

  .ورسالة ابن حزم في فضل األندلس 131: 1والمغرب  177: ھذا، جذوة المقتبس وانظر في ترجمة جعونة 775: 2النفح  (1)

وھي انه يتكون حين كان الشعر المشرقي يشھد تجديد بشار وأبي نواس، ويقف على مفترق الطريق بين مذھبي أبي تمام 
لمشارقة المحدثين مثاال يقلدونه، والبحتري، ولما كان سكان األندلس يلتفتون في كل شيء إلى المشرق، فقد اتخذوا من شعر ا

موروثا لھم ينسجون على منواله، ويستوحون ما فيه،  - ونورا يھتدون به، أي انھم جعلوا المحدث ؟ال شعر العرب األوائل 
 .وھذه الحقيقة كفيلة بتفسير جانب كبير من مظاھر الشعر األندلسي في ھذا الدور

 النقديةأثرھم في نشأة األدب والمقاييس  المؤدبون ؟

وقد كان القائم بأمر ھذا الشعر المحدث وتقريبه إلى دارسي األدب طبقة من المؤدبين، ارتحل أكثرھم إلى المشرق، واعترف 
، فإلى ھؤالء وإلى المھاجرين من طالب " دار القوم " مما فيه من علم وأدب، وعاد يدرس في جامع قرطبة، وقرطبة يومئذ 

يومئذ، يعزى في إدخال ضروب الثقافة المشرقية بالد األندلس، من حديث وفقه ولغة وشعر  الحاجات، والى تشجيع الحاكمين
وكان من أوائل الكتب اللغوية التي ھاجرت بصحبتھم كتب األصمعي والكسائي والفراء والرياشي وأبي حاتم وابن . وسير

السكيت في إصالح المنطق ومؤلفات ابن  األعرابي وكتابا الفرش والمثال في العروض للخليل بن احمد وكتاب يعقوب بن
أما في الشعر فان محمد ) 1(قتيبة وأبي عبيد القاسم بن سالم، كما كان النحوي وابن قاسم أول من ادخال كتاب العين للخليل 

، وھاجر عباس بن ناصح لما سمع بنجوم أبي نواس، ) 2(جلب األشعار المشروحات كلھا ) 269 -( بن عبد هللا الغازي 
 أبي تمام من قبول في البيئة األندلسية، ويجب ان ننوه ھنا بمقدار ما أحرزه شعر) . 3(وى شعره ور

_________________________________ 

 .31: 2، 407، 403، 393، 74: 1وابن الفرضي  331 - 275: راجع في ھذا صفحات مختلفة من طبقات الزبيدي (1)

 .24: 2 وابن الفرضي 289: طبقات الزبيدي (2)

  .285 -  284: طبقات الزبيدي (3)
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فقد توفر على نقله اثنان من المؤدبين ھاجرا إلى المشرق وروياه عن صاحبه واقرءاه باألندلس وھما عثمان ابن المثنى 
فيقال انه اجتمع مع أبي تمام في مركب ببحر القزم فأنشده : ولألول منھما قصة طريفة) 2(، ومؤمن بن سعيد ) 1(النحوي 

 :أبو تمام شعره الذي يقول فيه

شعر حسن لوال انه : فتعثرت في كنھه األوھام وكان ھذا البيت مبتدأ الشعر فقال له ابن المثنى... هللا أكبر جاء اكبر من مشى 
 :ال ابتداء له فوقذت في نفس حبيب وابتدأ الشعر بقوله

  كم حل عقدة صبره اإللمام... دمن ألم بھا فقال سالم 

أنت أشعر الناس، فمعظم في نفس حبيب، ثن لقيه حبيب : في اليوم الثاني بھذا االبتداء إلى تمامه، فقال له ابن المثنىثم أنشده 
وأقرأ أبو عبد ) 3(في انصرافه وحبيب قد عظم قدره وجل خطره فكان يؤثره ويعرف له فضله، وكان اول من ادخل شعره 

وأمر ) 5(وھذا الثاني شرحه كما شرح شعر صريع الغواني ) 4(عباس الطبيخي هللا الغابي ديوان أبي تمام وعنه أخذه أبو ال
، وإزاء ھذه ) 6(الخليفة عبد الرحمن الناصر بانتساخ شعر حبيب وجمع لذلك جماعة من أدباء األندلس يومئذ، لتحقيق ذلك 

ان للشعر من مقام بين عرب وھذا كله ينبئ عما ك. العصبية ألبي تمام وجد أيضا من يتعصب للبحتري ويدين بتفصيله
األندلس، ولم يمض وقت طويل حتى كان الذوق األندلسي قد ألف ھذا النوع من الشعر، وجعله مقياسا للجودة، ولم يألف ما 

 :المتأدبون ھنالك يضعون خطأ فاصال بين طريقتين في الشعر عداه كثيرا، واصبح

_________________________________ 

 .346ك 1وابن الفرضي  288: يطبقات الزبيد (1)

 .132: 1المغرب  (2)

 .11 - 10: التكملة (3)

 .315: طبقات الزبيدي (4)

 .159: 2وابن الفرضي  329: المصدر السابق (5)

  .307 -  306: طبقات الزبيدي (6)

، وكانوا ھم أميل ) 1(طريقة العرب وطريقة المحدثين، فيقولون مثال أن فالنا الشاعر كان اكثر أشعاره على مذاھب العرب 
حين نظم قصيدة في الرثاء، وبناھا على ) 358 -( إلى تفضيل ما جرى على مثال الشعر المحدث، حتى أن الرياحي الشاعر 

ومن يذھب ) 2(مذاھب العرب، وخرج فيھا على مذاھب المحدثين، لم يرضھا العامة ولم يجد من يعجب بھا إال أبا علي القالي 
 .في طريقته

يدي ھؤالء المؤدبين تم، أذن، شيء من تبلور الذوق األندلسي، بقبول ما يقبل ورفض ما يرفض، وفي مجالس تدريسھم فعلى أ
تكونت نواة حركة نقدية ساذجة، فھم الذين كانوا يشرحون الشعر لطلبتھم ويتكلمون في معانيه ويقربونھا ويضربون األمثال 

النحوية، ومما يلفت النظر انھم كانوا يتدارسون شعر شعرائھم كما يتدارسون شعر فيھا، ويتتبعون ما فيھا من المآخذ اللغوية و
فكان عباس بن ناصح، وھو أحد ھؤالء المؤدبين، ومذھبه في شعره مذھب العرب األول ي أشعارھم، كما ورد . المشارقة

اء أدباؤھا لألخذ عنه فمرت عليھم ووفد مرة على قرطبة فج. قرطبة، جلس في جامعھا يقرأ على الطلبة ما كان نظمه من شعر
 :قصيدته

  إذا المرء لم يعدم تقى هللا والكرم... لعمرك ما البلوى بعار وال العدم 

 :حتى انتھى إلى قوله
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  وال حازم إال الذي خط بالقلم... فما لمعجز تجاف عن الدنيا 

تجاف عن الدنيا فليس لعاجز، : نت، قالفكيف تقول أ: قال. وما الذي يصنع مفعل مع فاعل: الغزال وقال فاعترضه يحبى
 . )3" (وهللا لقد طلبھا عمك ليالي فما وجدھا " فاستحسن عباس ذلك منه وقال 

_________________________________ 

 .331: طبقات الزبيدي (1)

 .339: المصدر نفسه (2)

  .324: 1المغرب  (3)

 : )1(ياء النسب في قوله  وأنكر على عباس أيضا في مجلس أحد النحويين أنه خفف

   فيھا وھو نصراني... يشھد باإلخالص نوتيھا 

 :فاحتج عباس على المنكرين، بقول عمران بن حطان

  وان لقيت معديا فعدناني... يوما يمان إذا القيت ذا يمن 

) 2(عر وصف أبي تمام للقلم وكاد الذوق في ھذه البيئة يجمع على ان الشعر إنما يتقدم غرابته وحسن معناه، وان من خير الش
كانوا سطحيين حتى  -على أننا يجب أال نغلو في تقدير ما كان يحسنه ھؤالء المؤدبين، فانھم ؟في األكثر . لما فيه من غرابة

وذلك ان المؤدبين إنما كانوا يعانون إقامة الصناعة في تلقين تالميذھم : " في ميدانھم من لغة ونحو، قال الزبيدي يصفھم
امل وما شاكلھا، وتقريب المعاني لھم في ذلك، ولم يأخذوا أنفسھم بعلم دقائق العربية وغوامضھا، واالعتدال لمسائلھا، ثم العو

، وھذا كالم يصدق عليھم حتى منتصف القرن الرابع، على ) 3" (كانوا ال ينظرون في إمالة وال إدغام وال تصريف وال ابنية 
 .وجه التقريب

جرين من غير األندلسيين على ترسيخ اثر المحدثين في البيئة األندلسية مثل إبراھيم بن سليمان الشامي وقد ساعد بعض المھا
، ومثل أبي ) 4(الذي دخل األندلس في أخريات أيام الحكم بن ھشام، وكان قد أدرك بالمشرق كبار المحدثين كأبي العتاھية 

أبا تمام والبحتري ودعبال وابن الجھم، وقدم األندلس في إمارة محمد  اليسر إبراھيم بن احمد الشيباني الذي لقي من الشعراء
 . )5(عبد الرحمن، وعنه رواية لشعر أبي تمام باألندلس 

_________________________________ 

 .279 -  278: طبقات الزبيدي (1)

 :ووصفه للقلم من قصيدة يمدح بھا ابن الزيات وأوله 307: المصدر السابق (2)

 .337 -  336: طبقات الزبيدي) 3(تصاب من األمر الكلى والمفاصل ... لقلم األعلى الذي بشباته لك ا

 .748: 2النفح  (4)

  .756 - 755: 2المصدر السابق  (5)
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 الغناء ونشأة األدب

يقى والشعر ذو قدرة وكان الغناء من أكبر العوامل التي مكنت للنماذج المشرقية في البيئة األندلسية، فان التفاعل بين الموس
على توجيه الشعر وتحديد قوالبه، وقد كاد اعتماد األندلس يكون كليا على التالحين المشرقية، وكان أمراؤھم يؤمنون بتفوق 
الجواري المشرقيات في ھذه الناحية، ويبذلون في استقدامھن األموال الكثيرة فابتاع عبد الرحمن الداخل جارية تسمى العجفاء 

ي بالمدينة عند أحد موالي بني زھرة، كما اشترى عبد الرحمن جاريتين مدنيتين أيضا ھما فضل وعلم وأضاف وكانت تغن
إبراھيم بن حجاج . واشترى. إليھن جارية ثالثة بشكنسية اسمھا قلم، وكان يؤثرھن لجودة غنائھن لجودة غنائھن ورقة أدبھن

فصاحة وبيان ومعرفة بصوغ األلحان وھاجر في أيام الحكم بن ھشام اللخمي صاحب اشبيلية جاريته قمر وكانت بغدادية ذات 
ويروي ابن حزم عن أحد أساتذته أن رجال من أھل المشرق دخل األندلس ) . 1(اثنان من مغني المشرق ھما علون وزرقون 

ي وانه دعا قاضي فسكن قرطبة على شاطئ الوادي بالعيون وانه كانت لديه جارية مدنية طيبة الصوت، تقرأ القرآن وتغن
ثم دخل زرياب األندلس ھو وأبناؤه وجواريه فعفى على آثار من سبه ) . 2(المدينة حينئذ فأسمعه من قرائتھا وغنائھا 
وكان زرياب تلميذا السحق الموصلي فأبعده حسد أستاذه له عن بغداد، فطلب حظ . بتجديداته وبدعه في الغناء واآلداب العامة

وكاتب الحكم بن ھشام بالقدوم عليه، فسر الحكم بذلك وأرسل لتلقيه مغنيا يھوديا كان عنده اسمه منصور . نفسه في بالد بعيدة
ولكن الحكم توفي قبل ان يصل زرياب، ولم يكن خليفته عبد الرحمن بأقل ميال منه إلى ھذا المغني الجديد فحثه على القدوم، 

 له وظيفة سنوية أخرى ورسما في كل عيد، وأجرى عليه راتبا شھريا مقداره مائتا دينار، وجعل

_________________________________ 

 .753: المصدر السابق (1)

  .41: الجذوة (2)

وكان كلما غناه وأطربه وھبه ماال غير الذي فرضه له، وأقطعه أيضا من الدور والمستغالت والضياع ما يقوم بأربعين ألف 
. را خامسا، واختراع له مضرابا أتخذه من قوادم النسر معتاضا به من مرھف الخشبوزاد زرياب في أوتار عودة وت. دينار

وجعل للغناء مراسيم، فكل مغن ال بد ان يبدأ بالنشيد أول شدوه، بأي نقر كان، ويأتي إثره بالبسيط، ويختم بالمحركات 
ته وجواريه صناعته وأشاعوھا في األندلس، واألھازيج؛ واخذ في تعليم الغناء واختبار صالحية األصوات، وتلقف أبناؤه وبنا

وكان ابنه عبد هللا خير أبنائه صوتا، ويتلوه عبد الرحمن، أما قاسم فكان احذقھم غناء، وعلم جارية له تسمى منفعة احسن 
وممن . أغانيه ثم أھداھا لعبد الرحمن بن الحكم، أما حمدونة ابنته فكانت محسنة لصناعتھا متقدمة فيھا على أختھا علية

وقد تعلم بعض رجال األندلس أصول ھذا الغناء ) . 1(خرجھن أيضا مصابيح جارية الكاتب أبي حفص عمر بن قھليل 
) . 2(المشرقي فكان عباس بن فرناس الشاعر مجيدا له، وكان لعقيل بن نصر الشاعر أغان يجري فيھا مجرى الموصلي 

إذ أصبح لزرياب طرائق مخصوصة في ھذا الفن يتناقلھا الناس، ) 3(وألف اسلم بن احمد بن سعيد كتابا في أغاني زرياب 
 . )4(وكان المطرف بن األمير محمد عالما بالغناء وكان له أخوان آخران عارفين بالغناء جدا 

وتلقاه في ھذه الفترة أيضا شخصية الزامر، وھو رجل ال يستغنى عنه في الحفالت واألعراس، وقد كان من مشھوري 
 وثوبا من الخز، لنكوري الذي كان يزمر لعبد الرحمن الناصر، ومن زيه ان يلبس قلنسوة وشيالزامرين ا

_________________________________ 

 .وما بعدھا، ويجد القارئ ما استحدثه زرياب في اآلداب العامة واألزياء ھنالك مفصال 749: 2انظر ترجمة زرياب في النفح  (1)

 .304: الجذوة (2)

 .162، 137: جذوةال (3)
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  .91: الجمھرة (4)

ومن الطنبوريين ) 2(ومنھم ابن مقيم الزامر وكان طيب المجلس صاحب نوادر ) 1(وموضعه من الناس في وسط الحفل 
، وقد كان ) 3(أيام فتنة البربر مع سليمان المستعين ) قنطيش(زربوط الطنبوري الذي قتل ھو وقنبوط الملھي في وقعة قنتيش 

زامرون ينغمون األلحان السائرة في أحداث مشھورة ألنھا تجد إقباال من الجماھير، وفي تالحين زرياب قد نجد ھؤالء ال
 .األساس الذي انبثق عنه الموشح من بعد، وفي التنغمات الشعبية التي يرددھا الزامرون قد نجد أصول األزجال

فيه قوم، ومن العسير أن نثبت أن رجال الدين ھنالك كانوا وقد وجد الغناء باألندلس قبوال يكاد يكون شامال ولم يتحرج 
يكرھون الغناء، أو يشددون النكير على أھله، بل لعلھم كانوا في ھذه الناحية أقرب الناس شبھا بفقھاء أھل المدينة ونساكھا، 

حدير وجارية للحديري  ومن الحكايات الدالة في ھذا الباب قصة قاضي الجماعة محمد بن أبي عيسى وكان عند رجل من بني
 :تغنيھم ھذه األبيات

 وزھت بحمرة خدك التفاح... طابت بطيب لثاتك األقداح 

 طابت بطيب نسيمك األرواح... وإذا الربيع تنسمت أرواحه 

  فضياء وجھك في الدجى مصباح... وإذا الحنادس ألبست ظلماءھا 

وكان ابن عبد ربه؟وھو ) . 4(واألبيات مكتوبة على باطن كفه فكتب القاضي ھذه األبيات في يده، وخرج للصالة على جنازة، 
مارا ذات يوم ببعض األحياء فسمع مصابيح تغني، فاستماله غناؤھا ووقف تحت الروشن منصتا، ثم  -ذو الديانة والصيانة 

 :مال إلى بعض المساجد وأخذ لوحا لبعض الصبية وكتب عليه

_________________________________ 

 .134: لجذوةا (1)

 .374: الجذوة (2)

 .31: 1/1الذخيرة  (3)

  .70: الجذوة (4)

 ما كنت أحسب ھذا البخل من أحد... يا من يضن الطائر الغرد 

أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد فلما قرأ سيدھا األبيات، خرج إليه مسرعا، وادخله ... لو أن أسماع أھل األرض قاطبة 
لنا اإلمام ابن حزم مجالس الغناء ويذكر الشعر الذي كان يغنى به ويصور شدة تأثره بما يسمع  ويصف) . 1(بيته ورحب به 

وكلفته حفنى العامرية إحدى كرائم المظفر عبد الملك بن أبي عامر صنع أبيات تلحنھا، ففعل، وذكر ان لھا فيھا صنعة ) . 2(
الغناء الملھي وھل ھو مباح " ناء من الناحية الفقھية في رسالته وتناول ابن حزم الغ) 3(في طريقة النشيد والبسيط رائقة جدا 

، أال أن ھذا الميل ليس عاما فقد وجد بين الناس من ينكر ھذا ) 4(، ورد األحاديث التي تقوم بحظرة جميعا " أو محظور 
) 5" (نشاد األغاني الفاتنة من رجل مرخص في السماع، صب بإ: " المذھب، ولما شاء ابن حيان ان يثلب أحد الفقھاء قال فيه

 .فجعل ذلك بعض عيوبه

ومھما يكن من شيء فقد شاع الغناء في البالد األندلسية عامة، ولم يقتصر احتفال الناس به على قرطبة، بل لعل المدن 
اللھو األخرى بذتھا في ھذا الشأن، وأحرزت اشبيلية بعد ھذا العصر الذي نتحدث عنه قصب السبق في كثرة اإلقبال على 

إذا مات عالم باشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيھا، : " وآالت الضرب والغناء، حتى لقد قال فيھا ابن رشد
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كان التجيبي شارح المختار من شعر بشار  406وفي سنة ) 6" (وان مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آالته حملت على اشبيلية 
   :ف حاله في تلك المدينةمريضا بمدينة مالقة فقال يص

_________________________________ 

 .95: الجذوة (1)

 .110، 31: طوق الحمامة (2)

 .114: طوق الحمامة (3)

 .وما بعدھا 93: رسائل ابن حزم (4)

 .100: الذخيرة (5)

  .76: 1النفح  (6)

وقد اعجب بغناء  ،" ر والمعازف من كل ناحية الليل اشتد سھري وخفقت حولي أوتار العيدان والطنابي وكنت إذا جنني" 
 :جارية كانت تغني أبياتا منھا

 أضلت القصد أم ليست على فلك... ما بال أنجم ھذا الليل حائرة 

  كأنھا جثث صرعى بمعترك... عادت سواريه وقفا ال حراك لھا 

 . )1(ت إلى أحد الوزراء فلما سأل عنھا عرف إنھا جارية بغدادية، من جواري المنصور بن أبي عامر، صار

 الحياة الثقافية واألدب

وفي ھذا الجو من اإليمان بالشعر المحدث، ومن القياس على الطرائق الغنائية المشرقية، كان الشعر ال يزال في حاجة إلى 
وقد قام أولو . فقهعن روح التقليد وعن سطحية الغناء وخ -ثالث ھذه األبعاد، اعني إلى العمق الثقافي، لكي ينأى ؟ولو قليال 

األمر بتشجيع الثقافة وتقريب أصحابھا من المقيمين والوافدين، وھيأوا األسباب التي تكفل تقدمھا ونماءھا، فرعوا أمر الفقه 
فوجه األمير عبد الرحمن إلى المشرق عباس بن ناصح الجزيري في . واللغة والطب والتنجيم، وشجعوا المؤلفين على التأليف

وفي ) . 2(القديمة فجاءه بالسند ھند وغيره منھا، وھو أول من ادخلھا األندلس، وعرف أھلھا بھا ونظر ھو فيھا  التماس الكتب
وسط المائة الثالثة، أيام األمير محمد ابنه تحرك أفراد من الناس إلى طلب العلوم ولم يوالوا يظھرون ظھورا غير شائع إلى 

ب العلوم في ھذه الفترة أبو عبيدة البلنسي المعروف بصاحب القبلة وكان فلكيا وممن اشتھر بطل) 3(أواسط المائة الرابعة 
دارسا للجغرافيا وقد ھاجمه ابن عبد ربه واتھمه بانه ينسب الرزق إلى الكواكب، وانه يقول بكروية األرض وتخالف الفصول 

 واھتم بالمنطق والحساب. في نصفيھا الجنوبي والشمالي

_________________________________ 

 .16 -  15: شرح المختار (1)

 .45: 1المغرب  (2)

  .73: طبقات األمم (3)
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إال أن األندلسيين ظلوا ينظرون في ريبة إلى من يشتغل . محمد بن إسماعيل الملقب بالحكيم، صديق القلفاط الشاعر النحوي
والحساب حتى مضت عدة سنوات من حكم الناصر، بعلوم الفلسفة والمنطق والجدل، وال يتقلبون من علوم األوائل إال الطب 

 .واليه يعود الفضل في ظھور نھضة علمية باألندلس. ونصب ابنه الحكم نفسه لتشجيع العلوم دون تفرقة

 النھضة الثقافية أيام الحكم

قاسم بن اصبغ  كان الحكم شابا مثقفا واسع االطالع ذا لذة في شھود مجالس العلماء والسماع منھم والرواية عنھم سمع من
واحمد بن رحيم ومحمد بن عبد السالم الخشبي وزكريا بن خطاب اكثر عنه وأجاز له ثابت بن قاسم وكتب عن خلق كثير 
سوى ھؤالء، وكان نظارا في الكتب كثير التعليق عليھا، وقلما تجد كتابا في خزانته إال وفيه قراءاته وتعليقاته عليه، ويكتب 

و آخره أو في تضاعيفه نسب المؤلف ومولده ووفاته والتعريف به ويذكر انساب الرواة له ويأتي من فيه بخطه إما في أوله أ
ذلك بغرائب ال تكاد توجد إال عنده لكثرة مطالعته وعنايته بھذا الفن وكان موثوقا به مأمونا عليه حتى صار كل ما كتبه حجة 

توفي أبو عمر احمد بن عبد : " ل الحميدي في ترجمة ابن عبد ربهقا) . 1(عند شيوخ أھل األندلس وأئمتھم بنقلونه من خطه 
ومدح األمير محمدا والمنذر وعبد هللا وعبد ] وعين اليوم والعمر بالسنوات واألشھر واأليام[ربه سنة ثمان وعشرين وثالثمائة

، وذكر ابن األبار انه ) 2(" الرحمن الناصر، ھذا آخر ما رأيت بخط الحكم المستنصر، وخطه حجة عند أھل العلم عندنا 
  اجتمع له جزء مفيد مما وجده بخطه وانه وجده يشتمل على فوائد جمة في أنواع شتى، 

 

_________________________________ 

 .48: الحلة السيراء، الورقة (1)

  .94: الجذوة (2)

بقات الزبيدي والمرقبة العليا للنباھي وغيرھما ومن تقييداته أمثلة منقولة في ط) 1(بلده وكان قد قيد كثيرا من انساب أھل 
)2(. 

وقد كانت خطة الحكم فيما يتأتى له من نھضة علمية، تمتد إلى أمور متشابكة منھا إغراء العلماء بالقدوم إلى األندلس أو 
ودينية وفلسفية، ودفع التأليف من اجل خزائن الكتب األندلسية، ونقل الكتب من الخارج، وتشجيع الثقافات المختلفة من أدبية 

 .الملكات األندلسية إلى جمع التراث األندلسي، قبل ان يتطاول عليه الزمن ويتحيفه النسيان

فمن إغرائه للعلماء واألدباء ان قدم عليه كثير من المشارقة، تميز من بينھم أبو علي القالي اللغوي، وال يستبعد ان يكون الحكم 
ود عليه، فتلقاه مرحبا وبالغ في إكرامه، وھو يومئذ ولي عھد إذ كان قدوم القالي في خالفة ھو الذي كتب إليه ورغبه في الوف

ه، وظل على تعھده له وتشجيعه بعد ان أصبحت الخالفة إليه، وكان ينشطه بواسع العطاء ويشرح صدره 330الناصر سنة 
بكتاب النوادر وقد رواه عنه جماعة من العلماء وباسمه طرز أبو علي كتاب األمالي وھو المسمى ) 3(باإلفراط في اإلكرام 

منھم الزبيدي وحكم بن منذر بن سعيد واحمد بن ابان بن سعيد والقزاز والقاضي ابن مغيث وغيرھم، وكان أبو علي يمليه 
ه على طلبته من بني ملول وغيرھم بالزھراء كل يوم خميس، ثم زاد فيه فجعله ستة عشر جزءا للعامة، ثم زاد فيه فبلغ

وال ريب في ان قدوم القالي إلى األندلس كلن يمثل نھضة في الدراسات اللغوية واألدبية ) . 4(عشرين جزءا للحكم المستنصر 
وعنه تلقى األندلسيين واتخذوه حجة، ولم يكن قبله لديھم إال ابن القوطية وثابت وابنه قاسم واال الزبيدي وھذا األخير على 

 .منه علما جما ادعلمه، تتلمذ على القالي وأف

_________________________________ 

 .48: الحلة، الورقة (1)
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 .14: 2، 367، 266، 151: 1وابن الفرضي  42: 2وابن أبي أصيبعة  65: انظر المرقبة (2)

 .156: الجذوة (3)

  .325: الفھرسة (4)

ن يكفي ان أشير ھنا إلى كثرة ما ھاجر معه من كتب وأثر القالي في األندلس بحاجة إلى دراسة مستقلة، ليس ھذا مكانھا، ولك
إلى األندلس، فيھا من الدواوين عدد جم وبخاصة دواوين الجاھليين واألمويين والمجموعات الشعرية الھامة كالمفضليات 

النجم شعر ذي الرمة، وعمرو بن قميئة والحطيئة وجميل وأبي : وشعر الھذليين والنقائض فمھما أدخله من دواوين الشعر
والنابغة الذبياني وعلقمة بن عبدة والشماخ واالعشى وعروة بن الورد والنابغة الجعدي والمغيرة بن حبناء وكثير عزة وأوس 

، وكل ھذا يشير ) 1(ابن حجر والقطامي واألخطل، وغير ھؤالء كثير، كما انه نقل معه كتبا من األخبار والفنون المختلفة 
ومن العلماء . ي اخذ يتجه بالمثقفين إلى التعمق في الداسات القديمة والتقليل من اإلعجاب بالمحدثينإلى قوة التيار الثقافي الذ

مسالك افريقيا " الذين أغراھم كرم الحكم وتشجيعه محمد ابن يوسف أبو عبد هللا التاريخي الوراق الذي ألف كتابا ضخما في 
ومنھم أيضا أبو الحسين محمد بن العباس مولى ) 2(كتبا جمة " ين أخبار ملوكھا وحروبھم والغالب" وألف في " وممالكھا 

ھشام بن عبد الملك وقد أجرى عليه المستنصر رزقا موسعا، فقرأ عليه الناس كثيرا شيوخا وشبابا ومن تالمذته الزبيدي، وأھم 
وا إلى المشرق ھو أبو سليمان وكذلك أكرم الحكم أندلسيا من الذين ھاجر) . 3(ما رواه عنه األندلسيون ديوان الصنوبري 

 . )4(الھواري وأنزله بالزھراء ووسع عليه وقرأ ناس كثيرون 

وأغدق الحكم العطايا على البعيدين من العلماء واألدباء والفقھاء لكي يؤلفوا من اجل خزائنه أو يضيفوا كتبھم إلى ما فيھا، 
وأبو عمر محمد بن يوسف ابن يعقوب الكندي فيلسوف  فمعن وصلتھم صالته أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان بمصر

 تلقى منه، العرب وأبو الفرج األصبھاني، وھذا األخير

_________________________________ 

 .400 -  395: الفھرسة (1)

 .769: 2والنفح  90: الجذوة (2)

 .408: الفھرسة (3)

  .358: الفھرسة (4)

سل إليه نسخة من كتابه الذي ألفه في األغاني، فأرسل أبو الفرج من كتابه ھذا إلى األندلس فيما يقال، ألف دينار ذھبا عينا لير
نسخة منقحة، قبل أن يظھر الكتاب ألھل العراق أو ينسه أحد منھم، وألف له أيضا أنساب قومه بني أمية موشحة بمناقبھم 

ية وفخرھم علة سائر قريش فحدد له عليه الصلة وأسماء رجالھم، وأنفذ معه قصيدة يمدحه بھا ويذكر مجد قومه بني أم
 . )1(الجزيلة 

أما في جمع الكتب من األمصار فكان شأنه في ذلك عجيبا، إذ اتخذ له وراقين بأقطار البالد ينتخبون له غرائب التواليف، 
أثمانا عالية، فحملت إليه  ووجه رجاال إلى اآلفاق بحثا عن الكتب، وكان من وراقيه ببغداد محمد بن طرخان، وكان يدفع فيھا

من كل جھة حتى غصت بھا بيوته وضاقت عنھا خزائنه وحتى جمع ما لم يجمعه أحد قبله، وكاد يضاھي ما جمعته ملوك بني 
وربما بلغ عدد ) 2(العباس في األزمان الطويلة وكان عدد فھارس مكتبته أربعا وأربعين فھرسة في كل واحد خمسون ورقة 

ولم يكن يفضل علما على آخر، ولذلك امتألت خزائنه بكتب الحكمة والفلسفة والمنطق والطب، . لف مجلدالكتب أربعمائة أ
، وكانوا من قبل ينفرون منھا، وأصاب العمل في ھذه الناحية العلمية شيء من ) 3(وأقبل الناس على قراءة علوم األوائل 

وفيھا كتاب ديسقوريدس في النبات مصورا، ) 337(زنطيين التنظيم منذ أن وصلت األندلس ھدية رومانوس إمبراطور البي
 - مكتوبا باإلغريقية، ولم يكن يومئذ بقرطبة من نصارى األندلس من يقرأ ھذه اللغة، فسأل الناصر ؟وھو الخليفة يومئذ 
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 فبعث براھب يدعىإمبراطور القسطنطينية ان يبعث إليه برجل يتكلم اإلغريقية والالتينية ليعلم له عبيدا يكونون مترجمين 
 )340سنة (نقوال 

_________________________________ 

 .48: الورقة: الحلة السيراء (1)

 .181: 1والرقم يختلف في مصادر أخرى، انظر المغرب  92: وكذلك جمھرة األنساب 59: ھذا ھو ما جاء في الحلة (2)

  .75: طبقات صاعد (3)

حث عن أسماء عقاقير ذلك الكتاب، والوقوف على أشخاصھا، وتصحيح النطق بأسمائھا، تولى مع نفر من األطباء باألندلس الب
" ھروسيس " وكان في ھدية اإلمبراطور كتاب آخر في التاريخ ھو كتاب ) . 1(وعاش نقوال الراھب حتى صدر دولة الحكم 

اإلمبراطور حين أرسله وقد قال  Historia adversus Paganus :واسم الكتاب (Paulus Orosius) أو ھروشيوش
أما كتاب ھروسيس فيبلدك من اللطينيين من يقرأ بالسان اللطيني وان كاشفتھم عنه نقلوه لك من اللطيني " مخاطبا عبد الرحمن 
ويقول ابن خلدون ان ھذا الكتاب ترجم للحكم المستنصر، ترجمه قاضي النصارى وقاسم بن اصبغ " . إلى اللسان العربي 

صارى بقرطبة المعروف في أيام الحكم ھو وليد ابن حبزون الذي كان ترجمانا للحكم عند وفود أردون ابن وقاضي الن). 2(
ومما يلحق بھذا النشاط العلمي كثرة األطباء وعلماء التنجيم الذين تجمعوا حول الناصر والمستنصر، وكان ) . 3(اذفونش 

أما الطبيب حسداي ابن ) 4" (تفضيل األزمان ومصالح األبدان :األسقف القرطبي ابن زيد مختصا بالمستنصر وله ألف كتاب 
إسحاق اليھودي فقد استغل حظوته عند الحكم وتوصل من ذلك إلى استجالب ما شاء من تآليف اليھود بالمشرق ففتح بذلك 

ريخھم ومواقيت يھود األندلس باب علمھم من الفقه والتاريخ وغير ذلك، وكانوا من قبل يعتمدون في فقه دينھم وسني تا
 . )5(أعيادھم على يھود بغداد 

 ،الترجمة وخصص الحكم جانبا من دار الملك يجلس فيه العلماء للتأليف، أو

_________________________________ 

 .47: 2ابن أبي أصيبعة  (1)

أي في خالفة الناصر، ومن ھذا يستبعد  340ة وكانت وفاته سن 312: انظر مقدمة طبقات ابن جلجل، وانظر ترجمة قاسم بن اصبغ في الجذوة (2)
 .اشتراكه في الترجمة إال أن تكون ترجمة كتاب ھروسيس قد تمت قبل مجيء نقوال الراھب

 .، وھناك يذكر مطران طليطلة باسم عبيد هللا بن قاسم184: 1النفح  (3)

 .778: 2النفح  (4)

  .50: 2ابن أبي أصيبعة  (5)

وفي ھذه الدار جمع مرة علماء اللغة وھم محمد بن أبي الحسين وأبو علي القالي وابنا سيد وطلب أو مقارنة النسخ الوافدة، 
للخليل بن احمد، واحضر من الكتاب نسخا كثيرة، كان فيھا النسخة التي كتبھا القاضي " العين " إليھم أن يقابلوا نسخ كتاب 

 . )1(منذر بن سعيد البلوطي رواية عن ابن والد بمصر 

ابرز ما أداه الحكم في تاريخ الثقافة األندلسية ھو حفزه الملكات األندلسية على التأليف وجمع التراث األندلسي، فجمعت  ولعل
، وأمر بجمع ) 2(له كتب كثيرة في أخبار شعراء األندلس، رأى منھا ابن حزم أخبار شعراء البيرة في نحو عشرة أجزاء 

وأمر إسحاق بن سلمة وكان حافظا ألخبار ) 3(نيفا وعشرين جزءا مما جمع للحكم شعر ابن عبد ربه وقد رأى منه الحميدي 
وألف له ابن فرج كتاب الحدائق وضمنه شعر األندلسيين فقط معارضا فيه كتاب ) 4(األندلس ان يجمع كتابا في أخبارھا 
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د بن سعد كتابا في رجال األندلس، اتخذه وألف له أيضا خال) 5(الزھرة لمحمد بن داود، مربيا عليه في عدد األبواب واألبيات 
وكان الحكم ما يزال وليا للعھد، أن ) 361 - ( وطلب إلى محمد بن الحارث الخشني ) 6(ابن الفرضي مصدرا له في تاريخه 

وأوضح في مقدمة ذلك الكتاب " قضاة قرطبة " قرطبة فكتب كتابه المعروف ب  - يؤلف كتابا في قضاة الحاضرة العظمى 
بة الحكم في التذكير بالمنسي من األنباء واإلشارة للسالف من القصص وبخاصة ما كان في األندلس قديما وفي عصر مدى رغ

 األمير الموفق، فتحرك أھل العلوم بما حركھم إليه" الحكم حديثا، قال الخشني حاكيا عن غيره أيضا 

_________________________________ 

 .47: الجذوة (1)

 .773: 2النفح  (2)

 .94: الجذوة (3)

 .89: 1ابن الفرضي  (4)

 .56: 2والمغرب  97: الجذوة (5)

  .156 -  155: 1ابن الفرضي  (6)

ولم يكن ) . 2(وللخشني كتب كثيرة الفھا للحكم ) 1" (فاستحفظوا ما أضاعوا من غرر وقيدوا ما أھملوا من عيون المعارف 
ع التأليف، وله في ھذا الباب أخبار تدل على استغراق شديد واندماج نفسي في الحكم يدع فرصة تفوته، إذا أمكنته، في تشجي

فاعتذر عن مصاحبته في تلك الغزوة ابن الصفار لضعف جسمه، فأرسل ) ه 352(ھذا األمر، من ذلك انه أراد الغزو مرة 
س مثل الصولي في أشعار خلفاء قل له ان ضمن لي ان يؤلف في أشعار خلفائنا بالمشرق واألندل: إليه احمد بن نصير وقال

بني العباس أعفيته من الغزاة، من الغزاة، فلما اختار ابن الصفار التأليف على الغزو خيره بين ان يكتب الكتاب فيؤبيته أو في 
مل الكتاب ولما ك. دار الملك، فاختار ان يكتبه في دار الملك ليكفل االنقطاع والوحدة وينفرد دون الزائرين والمترددين إلى بيته

في مجلد واحد لم يبقه احمد بن نصر إلى حين عودة الحاكم من غزاته بل حمل إليه ليسره، فلقيه بطليطلة عائدا، وتلقى الحاكم 
وليس بمستعبد ان يكون الحكم ھو الذي شجع الشطجيري على جمع شعر الغزال الشاعر األندلسي ) . 3(الكتاب مسرورا 

 . )4(جيري ھذا أدرك خالفة الحكم وتوفي قريبا من الثالثين وأربعمائة عن سن عالية وترتيبه على الحروف، ألن الشط

وكثيرا ما كان الحكم ال يقف عند حد اقتراح الموضوع على المؤلف بل يشاركه أو يرسم له تقسيمه، كما فعل مع الزبيدي 
: " ه في تأليف الكتاب، قال الزبيدي في مقدمتهعندما طلب إليه أن يكتب كتابا في طبقات النحويين، وعرفه المنھج الذي يريد

فيه من العناية بضروب العلوم  لما اختصه هللا به ومنحه الفضيلة - وان أمير المؤمنين الحكم المستنصر با ؟رضي هللا عنه 
 أو اإلحاطة بصنوف الفنون،

_________________________________ 

 .11 -  10: قضاة قرطبة (1)

 .115: 2ي ابن الفوض (2)

 187 - 186: الجذوة (3)

  .235: الجذوة (4)

امرني بتأليف كتاب يشتمل على ذكر من سلف من النحويين واللغويين في صدر اإلسالم، ثم من تالھم من بعد إلى ھلم جرا 
والوجه الذي  إلى زماننا ھذا وان اطبقھم على ازمانھم وبالدھم حسب مذاھبھم في العلم ومراتبھم ؟ فألفت ھذا الكتاب على
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امرني به ؟ وأقمته على الشكل الذي حده، وأمدني رضي هللا عنه في ذلك بعنايته وعلمه، وأوسعني من روايته وحفظه، إذ ھو 
ولم ينس الحكم ان يفرد للنحويين واللغويين ) 1" (الذي ال تعبر أواذيه و تدرك سواحله وال ينزح غمره وال تنصب مادته 

وحرص الحكم على الزبيدي الذي ھاجر إليه من اشبيلية، عندما استأذنه في العودة إلى . ي ذلك الكتاباألندلسيين قسما خاصا ف
إذ يقول في مقدمة " لحن العامة " أھله، يدل على مدى تعلقه بالعلماء، وفي ظل الحكم وربما بوحي منه كتب الزبيدي كتاب 

أملناه إلى المولى اإلمام الفاضل والخليفة العادل الذي ال إمام في وكان الذي دعانا إلى تأليف ھذا الكتاب ما " ھذا الكتاب 
األرض غيره، وال خليفة  على الخلق سواه، الحكم المستنصر أمير المؤمنين وسيد المسلمين محيي العلم وراعيه، الراسخ 

 . )2" (في فنونه، الموفي على دقيقه وجليله، المشرف له ولحامليه، الحافظ لھم والذاب عنھم 

وقد شجع الحكم أيضا التأليف في الفقه والحديث، فعھد إلى يعيش ابن سعيد بن محمد الوراق بتأليف مسند حديث ابن األحمر 
من مائة جزء، جمعا " االستيعاب " وجمع له ابن المكوي بالتعاون مع المعيطي كتابا سمياه ) 3(وكان قد سمعه من صاحبه 

 )4(ووصلھما وقدمھما إلى الشورى في أيام القاضي محمد بن إسحاق السليم  فيه رأي مالك وأقاويله، فسر بذلك

_________________________________ 

 .10 - 9: طبقات الزبيدي (1)

 .3الورقة : لحن العامة (2)

 .364: الجذوة (3)

  .امرفان الحميدي يذھب إلى انھما كتباه للمنصور ابن أبي ع. 124: ، وانظر الجذوة38: الصلة (4)

وأمر من بوب له مستخرجة العتبي، في الحديث، وھي مجموعة كثر فيھا مؤلفھا من الروايات المطروحة والمسائل الغريبة 
ولم ينس أمر التعليم فاتخذ المؤدبين ليعلموا أوالد الضعفاء والمساكين القرآن وانشأ لذلك حول المسجد الجامع وفي ) 1(الشاذة 

وفي ) . 2(كتبا وأجرى عليھم المرتبات، وعھد إليھم االجتھاد والنصح ابتغاء وجه هللا العظيم ارباض قرطبة سبعة وعشرين م
ظل ھذا التسامح الذي أشاعه الحكم استطاع األندلسيين ان يدرسوا الفلسفة والمنطق، وكان كل من درسھما قبل عھد الحكم 

لنوع من الدراسة ملحان الذي كان ذا نظر في حد المنطق مذموما ملحدا خارجا عن الملة في نظر الناس وممن اتجه إلى ھذا ا
وكذلك كان ادريس بن ميتم بصيرا بحد المنطق كثير المطالعة لكتب األوائل حاذقا بعلم ) 3(كثير المطالعة لكتب الفلسفة 

أحكمھا اال انه كان أما محمد بن يحيى الرباحي فانه كان طالع كتب أھل الكالم ونظر في المنطقيات ف) . 4(الحساب والتنجيم 
ال يتقلد مذھبا من مذاھب المتكلمين وال يقود أصال من أصولھم، إنما كان يقول على ما يميل إليه في الوقت ويؤثر في الحضرة 

ومحمد بن عبدون الجبلي الذي درس على ) 6(وممن عرف بالدراسات المنطقية والفلسفية في ھذه الفترة ابن حفصون ) 5(
ولكنا ال نرى أحدا من ھؤالء يؤلف في المنطق أو في الفلسفة، وكل جھدھم فيھا ھو . ي ببغداد، وغيرھماأبي سليمان المنطق

 االطالع والنظر، على عكس الحال في الطب والھندسة والفلك والحساب، وھي التي كان األندلسيين ال يستنكرونھا، 

_________________________________ 

 .8، 76: 2ابن الفرضي  (1)

 .358ك 2ابن عذاري  (2)

 .327: الزبيدي (3)

 .332: الزبيدي (4)

 .336: الزبيدي (5)
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  .46: 2ابن أبي أصيبعة  (6)

الذي كان إمام الرياضيين في وقته ) 398 -( تقدم ومشاركة في التأليف وبخاصة الھندسة على يد أبي القاسم المرجيطي ففيھا 
ھم كتاب المجسطي وعلم العدد، وعلى يده تخرج كثير من التالمذة، ومنھم ابن واعلم من كان قبله بعلم األفالك، وشغف بتف

السمح وابن الصفار والزھراوي والكرماني، ولكل منھم مؤلفات ذكرھا القاضي صاعد وابن أبي اصيبعة، وليس من خطة 
 .كتابنا ھذا ان نقف للحديث عنھا في ھذا المقام

 مذھب ابن مسرة

ا على الناحية المذھبية، ولم يتسع صدر األندلس من قبل لغير مذاھب أھل السنة وخاصة مذھب وربما مد التسامح ظله أيض
مالك، ولشيء يسير من القول بالقدر، ولكن في أوائل القرن الرابع كان ھناك مذھب جديد آخذ بالتكون في شيء من السرية 

ن، وشجع معتنقيه على الظھور، ذلك ھو مذھب ابن والحذر، ولعل ھذا التسامح الذي جاء به الحكم قد شجعه على االستعال
 مسرة ؟فمن ھو منشئ ھذا المذھب وما حدوده وما مدى انتشاره في األندلس؟

ه وتتلمذ على أبيه 299مؤسس ھذا المذھب ھو أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن مسرة بن نجيح الجبلي، قرطبي ولد سنة 
خرج إلى المشرق فارا بنفسه، ألنه  - على التحديد  311األمير عبد هللا ؟أي سنة وفي أواخر أيام . ومحمد بن وضاح الخشبي

اتھم بالزندقة، ودخل القيروان فلبث فيھا مدة، وھناك رآه الخثني في مجلس أستاذه أبي جعفر احمد بن نصر أحد تالمذة 
أيته يقلب بصره في وجوه المتكلمين، فسلم وجلس جانبا، وأنا ال اعرفه، وال أحد من المجلس، فر: " سحنون، قال الخشبي

وما فطن بذلك منه . ويديل النظر فيما بينھم، فعل من قد رسخ في الصنعة، وعرف ما نحن فيه، فلم اشك انه من أھل العلم
حتى اظھر الشيخ التحرك، وأومأ إلى  غيري، وغير فتى من أصحابي يعرف بربيع القطان، وطال المجلس بنا على تلك الحال

فلما خف . ، وتداعى أھل المجلس إلى النھوض، فكرھت أنا أن أقوم حتى اعرف آخرا من الرجل الداخل علينا، فثبتالقيام
يا شاب، جلست منذ اليوم فھل من حاجة تذكرھا؟ فاندفع محمد بن مسرة بكالم : المجلس، تحول إليه احمد بن نصر فقال له

من نورك، ومستمدا بعلمك ؟إلى ما يشبه ھذا من القول، واتى به شبيھا أتيتك مقتبسا : مصنوع إال انه من الكالم جيد فقال
بخطبة موجزة، وال عھد ألحمد بن نصر بمن يخاطبه بھذا الضرب من الخطاب، فجعل الشيخ ينظر إليه ويفھم عنه حتى أتى 

يا شاب ھذه الصفة ھي في  :فكان جواب احمد بن نصر له في ذلك كله أن قال له. ابن مسرة على ما أحب ان يتكلم به ثم سكت
وذھب بعد ذلك إلى ) . 1" (فوضع ابن مسرة يديه في األرض ثم قام وقمنا في إثره . القبور رحم هللا من كانت ھذه صفته

الحجاز فحج غير مرة وزار قبر النبي عليه السالم بالمدينة، وأقام فيھا مدة يتتبع آثار الرسول فدله بعض أھل المدينة على دار 
أم إبراھيم فقصد إليھا، فإذا دويرة لطيفة بين البساتين بشرقي المدينة عرضھا وطولھا واحد، قد شق في وسطھا بحائط، مارية 

وفرش على حائطھا خشب غليظ يرتقي إلى ذلك الفرش على خارج لطيف، وفي أعلى ذلك بيتان وسقيفة كانت مقعد النبي 
ة ثم قاس بشبره تلك الدار، وبنى مثلھا لسكناه، لما عاد إلى الجبل في الصيف، فصلى ابن مسرة في البيتين والسقيف) ص(

 . )2(بقرطبة 

وكان يصحبه في رحلته ھذه إلى الحج اثنان من معتقدي مذھبه وھما محمد بن حزم بن بكر التنوخي من أھل طليطلة ويعرف 
 )3(بابن المديني 

_________________________________ 

 .212 - 211: علماء إفريقية (1)

 .365: التكملة (2)

  .365: التكملة (3)
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ورافقه أيضا محمد بن وھب المعروف ) 2(، ومعھم احمد بن غانم وكان من ابن مسرة وحج معه مرتين ) 1(وأيوب بن فتح 
ة، ثم ويروى انه اشتغل في الشرق بمالقاة أھل الجدل وأصحاب الكالم والمعتزل) . 3(بابن الصيقل وكان اصغر منه سنا 

انصرف إلى األندلس، فاظھر نسكا وررعا، فاختلف إليه الناس وسمعوا منه وانقسموا فيه فريقين، فريق رآه إماما في علمه 
 . )4(وزھده وفريق طعن عليه ووصف مذھبه بالقبح وسوء المعتقد 

يجمع بين بعض مبادئ المتصوفة  على أي شيء يقوم مذھب ابن مسرة؟ يبدو من األخبار القليلة التي تبقت لدينا عنه انه كان
وبين بعض أصول االعتزال، فلم يكن معتزليا خالصا وال باطنيا خالصا، فأما المبادئ االعتزالية التي يقول بھا فھي 

أن ابن مسرة شارك المعتزلة في القول بالقدر، وكان يقول ان : ويقول ابن حزم) . 5(باالستطاعة والوعد والوعيد ورؤية هللا 
وھو  -  وقدرته صفتان محدثتان مخلوقتان وان  تعالى علمين أحدھما أحدثه جملة وھو علم الكتاب ؟وھو علم الكتاب علم هللا

كعلمه انه سيكون كفار ومؤمنون بالقيامة والجزاء ونحو ذلك، والثاني علم الجزئيات، وھو علم الشھادة، وھو كفر  -علم الغيب 
عالم الغيب " علم هللا تعالى من ذلك شيئا حتى يكون، واستشھد على ذلك بقوله تعالى زيد وإيمان عمرو ونحو ذلك فانه ال ي

وأما المبادئ الباطنية فانه بناھا على آراء منسوبة النبذوقليس، وليست له، وإنما ھي بعض آراء فيلون ) . 6" (والشھادة 
 :اإلسكندري وافلوطين، ومن ھذه اآلراء المنسوبة النبذوقليس

_________________________________ 

 .199: التكملة (1)

 .11: التكملة (2)

 .321: التكملة (3)

 .41: 2ابن الفرضي  (4)

 .41: 2ابن الفرضي  (5)

  .198: 4الفصل  (6)

الجمع بين معاني صفات هللا وأنھا كلھا تؤدي إلى شيء واحد وانه ان وصف بالعلم والجود والقدرة فليس ھو ذا معان متميزة 
وتزعم الفرقة الباطنية ان النبذوقليس رموزا قلما .. بھذه األسماء المختلفة، بل ھو الواحد بالحقيقة الذي ال يتكثر بوجه تختص

وقد يستنتج مما جاء في كتب ابن مسرة ان النبوة اكتساب ال اختصاص وانه قد يحرزھا من بلغ الغاية من ) . 1(يوقف عليھا 
وقد ابرز مذھب ابن مسرة نظرية ثانوية موجودة ) . 2(عض أصحابه نسبة ھذا القول له الصالح وطھارة النفس، وان أنكر ب

واعتبرت ھذه المادة . في تاسوعات افلوطين وھي القول بوجود مادة روحانية يشترك فيھا جميع الكائنات عدا الذات اإللھية
افع ابن مسرة عن ھذا المذھب تحت ستار وقد د. أول صورة برزت للعالم العقلي يتألف من الجواھر الخمسة الروحانية

 . )3(إسالمي من آراء المعتزلة والباطنية 

واستطاع ابن مسرة ان يجتذب إليه تالمذة كثيرين وعاش معھم في عزلة، وكان كما تصوره الروايات، ذا قدرة ساحرة مؤثرة 
رة، ويقول ابن األبار أن ابن مسرة لم يكن في النفوس، كما انه ألف بعض الكتب في مذھبه منھا كتاب الحروف، وكتاب التبص

يخرج كتابا إال بعد أن يتعقبه حوال كامال، فلما ألف التبصرة احتال صاحبه حي بن عبد الملك الذي كان يسكن معه في متعبده 
الكتاب؟  تعرف ھذا: بالجبل فاستخرج كتاب التبصرة وانتسخ منه نسخة لنفسه ورد األصل، ثم أرى النسخة البن مسرة وقال له

غير ان بعض كتبه كان معروفا في ) . 4(ال نفعك هللا به، ولم يخرج كتاب التبصرة بعد ذلك إلى أحد : فلما تصفحه قال له
  .األندلس، وقد رأى ابن حزم عددا منھا
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 .13: القفطي (1)

 .199: 4الفصل  (2)

 .330: بالنثيا (3)

  .285 -  284 التكملة (4)

احمد بن : وأثار ابن مسرة حوله بعض الخصومات الجدلية في المشرق وفي األندلس فممن ألف في الرد عليه من المشارقة
محمد بن زياد األعرابي واحمد بن محمد بن سالم التستري، وممن رد عليه من األندلسيين ابن ابيض، وقد جمع في الرد عليه 

وللقاضي ابن زرب كتاب آخر ) 2(وللزبيدي أيضا كتاب في الرد عليه ) . 1(من الحديث والشواھد  كتابا كبيرا حفيال أكثر فيه
ولم يقتصر تأثيره على تالمذته الذين لقوه واستمعوا إليه بل ان ھناك أناسا ) . 3(قرئ عليه واخذ عنه عدة مرات بقرطبة 

وقد ألف بعضھم ) 4(سعيد وكانا من أھل الزھد والخير انحازوا إلى مذھبه دون ان يلقوه، منھم طريف الروطي وأضحى بن 
 . )5(كتابا في أخباره وأخبار أصحابه ينقل منه ابن األبار في تكملته 

 :أما أشھر تالمذته الذين صحبوه أو آمنوا بمذھبه دون صحبة ؟عدا الذين تقدمت االشارة إليھم فھم

 . )6(يم الجوار البن مسرة طويل المالزمة له وكان قد) 343 - ( أيوب بن سليمان إسماعيل الطليطلي  -1

 .وأخوه عون) 321 - ( الياس بن يوسف الطليطلي  -2-3

تفقه بكتب ابن مسرة وضبطھا وكان غاية في الزھد والورع وكان معلنا باالستطاعة، ) 323 -( خليل بن عبد الملك  -4
ن مسرة كقوله ان الصراط ھو الطريق أي اإلسالم والميزان مشھورا بالقول بالقدر وربما كانت تأويالته تفسر لنا تأويالت اب

 . )7(ھو عدل هللا 

_________________________________ 

 .244: الصلة (1)

 .465: الصلة (2)

 .97: 2ابن الفرضي  (3)

 .346: التكملة (4)

 .11: التكملة (5)

 .199: التكملة (6)

  .165: 1ابن الفرضي  (7)

وعن حكم يروي .  بن سعيد، وحكم وسعيد ابنا منذر بن سعيد القاضي وكلھم تفقه بكتب ابن مسرةمحمد بن فضل هللا - 5-6-7
 . )1(ابن حزم ويصفه بالصدق 

 . )2(من أھل بجانة يعرف بابن اخت عبدون وھو أحد النفر الذين استتابھم محمد بن يبقى ) 376 -( احمد بن وليد  -8

 . )3(بي، صلى عليه محمد بن يبقى ويظھر انه استتابه قرط) 376 -) رشيد بن فتح الدجاج   -9
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 . )4(من أھل شذونة ) 377 - ( ابان بن عثمان  -10

 .كان مائال إلى الكالم والنظر وقد غض منه انتحاله لمذھب ابن مسرة) 387 -( عبد العزيز حكم األموي  -11

 . )5(المذھب وال يقف عند حد االعتقاد به  وكان يدعو إلى) 371 - ( محمد بن مفرج المعافري ويعرف بالفتى   -12

 . )6(وكان ال يتستر في اعتقاده، مولعا بالتشريق في صالته ) 380 - ( ابن اإلمام   -13

انه غير معتقد  -واصله من جيان، أشھد على نفسه ؟في النھاية ) 382 - ( محمد بن عبد هللا بن عمر بن خير القيسي  -14
 . )7(لشيء من مذھب ابن مسرة 

وبعض الجيل الثاني من ھؤالء التالمذة ھم الذين تعرضوا من جديد للمحاكمة، وأغلب الظن ان ھذا بعد وفاة الحكم المستنصر، 
 ،ـھ 370أي حوالي سنة 

_________________________________ 

 .378: التكملة (1)

 .66: 1ابن الفرضي  (2)

 .175: 1ابن الفرضي  (3)

 .31: 1ابن الفرضي  (4)

 .84: 2ابن الفرضي  (5)

 .95: 2ابن الفرضي  (6)

  .98: 2ابن الفرضي  (7)

فقد اھتم ھذا القاضي بالكشف عن اتباع ابن مسرة واستتابة من علم انه يعتقد ذلك المذھب، وتاب . عندما كان ابن زرب قاضيا
وجده من كتبھم وھم ينظرون إليه  ثم خرج ابن زرب إلى جانب الجامع الشرقي وقعد ھناك وأحرق ما. على يديه منھم جملة
 . )1(في سائر الحاضرين 

وآخر من نعرفه من أصحاب ابن مسرة ھو إسماعيل بن عبد هللا الرعيني وھو متأخر عن الجيل الثاني منھم، وقد أدركه ابن 
سبعة فنفر عنه سائر  وقد أحدث في المذھب أقواال" . وكان من المجتھدين في العبادة، المنقطعين في الزھد " حزم ولم يلقه 

إن اإلنسان حين : ومما أحدثه قوله أن األجساد ال تبعث أبدا، وإنما تبعث األرواح، وكان يقول. المسرية وكفروه، إال قليل منھم
العالم ال : يموت، تلقى روحه الحساب، ويصير إما إلى الجنة وإما إلى النار، وانه ال بعث إال على ھذا الوجه أبدا، وكان يقول

فنى أبدا، وكان ال ينسب الفعل إلى هللا وينزھه عن ذلك، ويرى ان العرش ھو الذي يدبر العالم وينسب قوله إلى ابن مسرة ي
ولما برئ منه المسرية بقيت تتبعه . ليس فيھا لعمري دليل على ھذا القول: ويستشھد على ذلك بقوال في كتبه، قال ابن حزم

: قال. عرض ھذه األقوال على ابن إلسماعيل فأنكر كل ذلك) أي ابن حزم(ن حزم انه وقال اب. ابنته متكلمة ناسكة مجتھدة
وھناك أمور ال شك . ورأيت أنا من أصحاب إسماعيل من يصفه بفھم منطق الطير وبأنه كان ينذر بأشياء قبل أن تكون فتكون

ان يذھب إلى أن الحرام قد عم األرض وانه فرق وك. فيھا وھي انه كان عند فرقته إماما واجبة طاعته يؤدون إليه زكاة أموالھم
وان الذي يحل للمسلم من كل ذلك قوته . بين ما يكتسبه المرء من صناعة أو تجارة أو ميراث أو بين ما يكتسبه من الرفاق

مباحة كيفما أخذه ؟ھذا أمر صحيح عندنا عنه يقينا، وأخبرنا عنه بعض من عرف باطن أمورھم انه كان يرى الدار دار كفر 
 . )2(دماؤھم وأموالھم إال أصحابه فقط، وصح انه كان يقول بنكاح المتعة 
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_________________________________ 

 .367وفي التأريخ خطأ الن ابن زرب أصبح قاضيا سنة  350ويذكر ان ذلك حدث عام  78: النباھي (1)

  .200 -  199: 4الفصل  (2)

  

 نصور وابنهالحالة الثقافية واألدبية أيام الم

واستمر الجانب األدبي من ھذه النھضة التي انتعشت في عھد الحكم فظل على انتعاشه أيام المنصور بن أبي عامر؛ أما جانبھا 
العلمي فقد أصابه شيء من ركود، وذلك ان المنصور أول توليه أمر الحجابة عمد إلى خزائن الحكم فاستخرج جملة ما فيھا 

ل الفقه، ثم ميز من بينھا الكتب التي تتعلق بعلوم األوائل مستثنيا ما كان منھا في الطب من كتب بمحضر خواص من أھ
والحساب، وأمر بإحراقھا وإفسادھا فأحرق بعضھا وطرح بعضھا في آبار القصر وھيل عليھا التراب والحجارة ولم ينج منھا 

حاولة للغض من شھرة الحكم في نفوسھم، وقيل ان ذلك لم ، وم) 1(إال القليل، فعل ذلك تحببا إلى العامة واستئالفا لقلوبھم 
، وفيما عدا ھذه الحادثة  2يكن اال على أعين الناس، أما في حقيقة األمر فقد ظل المنصور يشجع التوفر على ھذه العلوم 

األدباء ويفرط في استمر تشجيع المنصور للدراسة والتأليف، في العلوم الدينية واللغوية واالدبية، وكان يقرب العلماء و
تكريمھم، وكان له مجلس معروف في األسبوع يجتمع فيه أھل العلوم، كلما كان مقيما بقرطبة، ألن غزواته كانت تبعده عن 

، وضمنت دولته عددا كبيرا من الفقھاء والعلماء ) 4" (الحمام " ، وله كتب زيادة هللا ابن علي كتاب ) 3(قرطبة كثيرا 
وربما كانوا اكثر حرية في تصرفھم ) 5(لمنجمين فلم يكونوا أوفر عددا وال أسنى أرزاقا منھم في أيامه والشعراء واألطباء وا

منھم في عھد الحكم المستنصر ألن المنصور انصرف كثيرا إلى التجنيد والعمل بالسالح حفظا للرسوم والتماسا لجميل الذكر 
)6( . 

_________________________________ 

 .75: األممطبقات  (1)

 .194: 1والمغرب  73: الجذوة (3)

 .205: الجذو (4)

 .84: اعمال االعالم (5)

  .المصدر نفسه (6)

ودخل الحياة األدبية في عھد المنصور شيء من تنظيم لم نسمع به قبل عھده، فقد جعل للشعراء ديوان، قيدت فيه أسماؤھم، 
الديوان موكوال إلى واحد من النقاد، ھو عبد هللا بن مسلمة، فعلى يديه وقدرت أعطياتھم بحسب مراتبھم من الشعر، وكان أمر 

، ومن السھل ان يتخيل المرء كيف كان ھذا التنظيم ) 1(كانت تخرج الصالت وعلى حسب ترتيبه كانت تجري أمور الشعراء 
لرزق المنظم خير من ذلك الذي يجيء مثيرا للتنافس مؤرثا لنار الحسد بين األدباء انفسھم، مشيعا لروح التذمر بينھم، ولكن ا

حسب البواعث والظروف، غير انه من الصعب علينا ان نتخيل المقاييس النقدية التي كانت تحكم لھذا الشاعر بالتقدم وعلى 
ذاك بالتأخر، ويبدو ان المحاكاة أو المعارضة كانت تؤخر صاحبھا أو تحرمه أحيانا من التسجيل في الديوان، وحادثة ابن 

ج قد تكون شاھدا على ذلك، فانه عندما تقدم بأول قصيدة له في مدح المنصور وعارض بھا صاعدا، اتھم بالتقصير درا
ويقوي ھذا الظن أيضا حال الشاعر أبي المطرف عبد الرحمن ابن ) 2(واالنتحال والسرقة ولم يثبت اسمه في ديوان العطاء 
ه لم يكد يبقي شعرا جاھليا وال إسالميا إال عارضه وناقضه، وكانت أبي الفھد كان شغوفا بالمعارضة والمناقضة حتى ان

وتشاء األقدار أن يفد على قرطبة صاعد بن الحسين البغدادي في أيام ) . 3(مرتبته في الشعراء دون مرتبة عبادة في الزمام 
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ول ان صاعدا كان نديما حسنا ذا األ: المنصور فيحاول المنصور أن يخمل به ذكر القالي، وكانت ھذه المحاولة مخفقة لسببين
أن القالي كان قد أحرز في قرطبة مكانة ال : نوادر وحكايات وشعر ومعرفة بالموسيقى ولم يكن من طبقة أبي علي، والثاني

 يستطاع طمسھا أو التقليل منھا،

_________________________________ 

 .103، 239: الجذوة (1)

 .103: الجذوة (2)

  .259 - 258: الجذوة (3)

دفعوه بالجملة عن العلم باللغة وأبعدوه عن " وبخاصة أن صاعدا وقع بين تالمذة أبي علي ومحبيه وعارفي فضله، ولذلك 
، ولم ) 1" (الثقة في علمه وعقله ودينه، ولذلك ما رضيه أحد من أھلھا أيام دخوله إليھا وال رأوه أھال لألخذ عنه واالقتدار به 

س دنياه، ولكنه أخفق من الناحية اللغوية، وفي محاولته أن يحاكي كتاب النوادر للقالي، ومن ھذا الوجه يخفق صاعد في تلم
اتھم بالكذب، ولم يصحح القرطبيون كلمة واحدة مما ضمنه كتاب النصوص، ومن يتتبع النوادر التي تقال عن كذبه يجدھا 

وال تخلوا المسألة من قياس النادرة على النادرة، ) . 2(العلم منسوجة على غرار واحد لتدل على الجھل باللغة وعلى دعوى 
ولكن من المستبعد أن نصدق احتفاء المنصور بأمره بعد ان يتكرر منه الكذب مرارا، أال أن سكون صاعد قد عرف ذلك 

ي إسقاطه من ھذه وجرى فيه مجرى التندر، ليسر صاحبه، ولقد حاول األندلسيون أن يدعوا عليه سرقة الشعر، فما أفلحوا ف
بديع الجواب حاضره طيب المعاشرة فكه " ومقطع القول في وصفه انه كان . الناحية، ولكن تھمة السرقة في الشعر لم تفارقه

، وقد عرف المنصور حسن ندامته فأضافه إلى مجلس ) 3" (المجالسة ممتعا محسنا للسؤال حاذقا في استخراج األموال 
كتاب الھجفجف بن غدقان " اثنين من كتب األسمار وھما أشبه بطريقته وقوة خياله وأولھما  -  الندماء، وكتب ؟عدا النصوص

، وكان " كتاب الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة عمه عفراء " والثاني " بن بثربي مع الخنوت بنت مخرمة ابن انيف 
 . )4(ليلة المنصور شديد الشغف بالكتاب الثاني حتى رتب له من يخرجه أمامه في كل 

بكتاب أبي السري الذي ألف في أيام ھارون  ويبدو ان المنصور كان يجد ارتياحا في قراءة كتب األسمار وانه كان يعجب
 الرشيد،

_________________________________ 

 .3 - 2: 4/1من كالم ابن حيان في الذخيرة  (1)

 .رجمة صاعدأمثلة ذلك منثورة في الذخيرة، والنفح والجذوة في ت (2)

 .16: 4/1الذخيرة  (3)

  .223: الجذوة (4)

وصفه ابن حزم " ربيعة وعقيل " ودخل عليه حسان بن أبي عبدة ذات يوم فلما رأى إعجابه بكتاب السري ألف له كتابا سماه 
 . )1" (وھو من أملح ما ألف في ھذا المعنى " بقوله 

ي تذوق األدب وتقديره وتمييز جيده من رديئه، فقرب إليه الجاللقة ولم يكن عبد الملك كأبيه وال مقاربا له بأي حال ف
إال انه مع زھده في األدب تمسك بمن كان استخلصه أبوه من طبقات أھل المعرفة من خطيب : " والبرابرة، قال ابن حيان

اتبھم، ولم ينقصھم وشاعر ونديم وشطرنجي ومعدل وتاريخي وغيرھم حفظا لصنائع والده وقياما برسومه، فقررھم على مر
سوى الفوز بخصوصيته، وكانت ترفع إليه بطائق أھل الشعر ويصلھم، على تساھلھم في مديحه ألمانتھم من نظره فيھا، 

والحق ان الشعر من حيث اإلنشاد ) 2" (وأحرز لھم مع الفائدة عفو القريحة، وذلك بين لمن تأمله في أشعار مادحيه لفتورھا 
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وكلھم ينال من جوائزه ) 3(فريق رسمه إنشاد الشعر بين يديه وفريق يرفع إليه القصائد وال ينشدھا : كانوا في أيامه فريقين
ففي ترتيب الدخول عليه كان يدخل المروانيون ثم . ولكن يبدو ان منزلة الشعراء في أيامه كانت متأخرة عن طبقات معينة

وقد شجع ) . 4(ألسواق من أھل قرطبة ثم الشعراء واألدباء القضاة والحكام والفقھاء والعدول ثم وجوه أھل االرباض وا
المظفر وصف األزھار إلعجابه بھذا الفن كثيرا حتى كان يقترح على الشعراء أن ينظموا فيه لكي تغني فيه القيان، وقدم إليه 

 . )5(الشعراء كثيرا من المقطعات في وصف مختلف األزاھير 

 سيةاالتجاه نحو الشعور بالقومية األندل

في الفترة الواقعة بين عبد الرحمن الناصر أخر  ويستشف من كل ما تقدم في وصف ھذه النھضة العلمية األدبية أن األندلس
 الدولة العامرية على وجه التقريب،

_________________________________ 

 184: الجذوة (1)

 60: 4/1: الذخيرة (2)

 9: 3ابن عذاري  (3)

 المصدر السابق (4)

  18: 3ابن عذاري  (5)

وجدت ذاتھا، والتفتت لماضيھا واھتمت بحاضرھا، وأدركھا شئ يشبه الشعور القومي، ودفعھا الحكم المستنصر في ھذه 
السبل دفعة قومية، فإذا المكتبة األندلسية تذخر بالمؤلفات عن األندلس بأقالم اھلھا، وھكذا وجدت األندلس بأقالم اھلھا، وھكذا 

س رجالھا وتاريخھا وعلمھا وأدبھا، فتحدثت عنه وخلدته، ولنترك جانبا ما كتب في التاريخ والتنجيم والطب وجدت األندل
وطبقات العلماء والقضاة والنحويين، وما ألف في اللغة، ونتناول من الكتب ما يمس األدب شعره ونثره وسير األدباء والنقد 

 :ةاألدبي، فنجد الكتب التالية من إنتاج تلك الفتر

 .)310 - ( طبقات الشعراء باألندلس لعثمان بن ربيعة  --1

 .)309 - ( طبقات الكتاب باألندلس لالفشتين  -2

 .)أيام الناصر(أخبار شعراء األندلس لمحمد بن ھشام األموي  -3

 .اللفظ المختلس من بالغة الكتاب باألندلس لعبيديس الجياني -4

 .طبقات الكتاب باألندلس لسكن بن سعيد -5

 .الحدائق البن فرج الجياني -6

 .كتاب التشبيھات من أشعار أھل األندلس لعلي بن أبي الحسين -7

 .البن الفرضي) أو كتاب طبقات الشعراء(أخبار شعراء األندلس  -8

 .حانوت عطار البن شھيد -9
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 .أخبار شعراء األندلس لعبادة بن ماء السماء -10

 .)320 - ( سعيد الكناني كتاب في شعراء األندلس لعثمان بن  -11

 .)343 -( كتاب في شعراء األندلس لمحمد بن عبد الرؤوف االزدي  -12

 .)357 -( كتاب في شعراء البيرة لمطرف بن عيسى الغساني  -13

 .)338 -( كتاب الشعراء من الفقھاء باألندلس لقاسم بن نصير  -14

د ربه وديوان الغزال وديوان يحيى بن ھذيل وديوان قاسم بن نصير ھذا عدا الدواوين الشعرية المجموعة حينئذ، كشعر ابن عب
، وديوان النصائح وھو أيضا مجموعة من األشعار ) 1(الدنيا وفي شواھد الحكم والتذكير والوعظ  واكثر شعره في الزھد وذم

" ا تشير إلى تبلور الشعور الزھدية البن أبي زنين، وغير ذلك من الدواوين والمجموعات الشعرية، غير ان ھذه المآثر كلھ
 .كثرھما تشير إلى استقالل ما في طبيعة األدب وموضوعاته" باألندلسية 

 األمثال األندلسية

ومن حقنا ان نضيف ھذه الظاھرة في استقالل الشخصية األندلسية األدبية إلى ظاھرتين أصليتين كانتا آخذتين في تمييز حدود 
وكلما تقدمنا .لزمن، وأعني بھما استقالل األندلس في أمثالھا، وفي طبيعة لھجتھا ولغتھامع ا -تلك الشخصية ؟بطريقة طبيعية 

 .في الزمن، كان وضوح ھاتين الظاھرين أقوى وأشد

وقد وصلنا قليل من امثالھم، وھو يدل على انه نتاج بيئتھم، التصاله بأشخاص وأحداث ومظاھر منھا فمن ذلك انھم كانوا 
" أفصح من الرشاش " و " أفصح من بكر الكناني " و " ما ھذا إال أبو حرشن : " مثل في الفصاحةيقولون حين يضربون ال

سنة عفص وسنة : " ويقولون في تصوير اختالف ما تجيء به الحال. وكل ھؤالء من لغويي األندلس وقدامى المؤدبين) 2(
ت خلة زوجة أحد القضاة وھي قبيحة الشكل بينما كانت وكان) . 4" (شتان بين خلة وسعاد : " ومن سائر أمثالھم) . 3" (بلوط 

أي انه ال يمكن ان يستفاد من ) 5" (ومن ثور حي ال يلبس ھراكيس " وجاء في أمثالھم . خادمتھا واسمھا سعاد فائقة الحسن
" بنات فھو محروم من دخل شريش ولم يأكل بھا المج" وبعض أمثالھم يبين مميزات مدنھم كقولھم . جلد الثور إال بعد أن يذبح

 :ومن أمثالھم أيضا) . 6(

_________________________________ 

 .406: 1ابن الفرضي  (1)

 284، 283، 281: الزبيدي (2)

 77: قضاة قرطبة (3)

 35: قضاة قرطبة (4)

 " مراكيب" فأظنھا مصحفة عن كلمة " ھراكيس " ، اما كلمة 61: التبيان (5)

  87: 1النفح  (6)

وكان إسحاق من رجال ابن حفصون فغلب مع صاحب له، فقال صاحبه له ھذه الكلمة وھما يرفعان " بي يا إسحاق غررت  "
  . )1(على الخشبة فذھبت مثال 
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 االستقالل اللغوي

ت أما ظاھرة االستقالل اللغوي فلست أعني بھا فحسي تميز اللھجة األندلسية الدارجة ونموھا مع الزمن وإنما اعني أيضا ما نب
في البيئة األندلسية عامة من تعبيرات ومصطلحات لو سمعھا أھل المشرق لما عرفوا مدلولھا، وھذا شيء وان لم يكن خاصا 
باألندلس فانه يستحق التمييز والتنويه، وتشمل تلك المصطلحات والتعبيرات، شئون اإلدارة والمال، والمسميات الجديدة، 

للخشبي، حتى " قضاة قرطبة " ويكفي ان يقرأ المرء كتابا مثل . دوات واألمور اليوميةوأسماء النباتات، بل وما يدل على األ
يجد أن ھناك تعبيرات تختص بالبيئة األندلسية في األحوال والھيئات والحركات، وأنھا غامضة على القارئ المشرقي، وقد 

 :لفاظ والتعبيرات وھذه نماذج منھامن تأليفه عددا كبيرا من ھذه األ" ملحق المعاجم العربية " أدرج دوزي في 

 . )2(ھو القاضي أو الحاكم الذي يتولى شئون بلدة صغيرة : المسدد

" ھم الطوافون بالليل للعسس، وإنما سمعوا بذلك الن بالد األندلس لھا دروب بإغالق بعد العتمة، ولكل زقاق فيه : الداربون
 . )3(له سراج معلق، وكلب يسھر، وسالح معد " دراب 

ويبدو أن ) 4" (وفي رأسه أقروف ابيض وغفارة بيضاء .. فجلس للحكم: " قال الخشبي يصف أحد القضاة: االقروف والغفارة
 .مخروطي الشكل االقروف

_________________________________ 

 .211: 2ابن عذاري  (1)

 .103: 1النفح  (2)

 .103: 1النفح  (3)

  .94: قضاة قرطبة (4)

 .وكانوا يلبسون غفائر الصوف حمرا وخضرا واصفر مخصوصة باليھود. فاألرجح أنھا نوع من الكوفياتأما الغفارة 

 . )1(الرقيب العتيد في كالم أھل األندلس : الھزيب

ولذلك يسمى القضاة " القلنسوة " ويعرفھا المشارقة باسم " القالس " ، وھو ) 2(ھو الذي يضع رأسه القالص : الفقيه المقلص
وال يكون الفقيه مقلصا إال إذا حفظ الموطأ أو عشرة آالف " المقلصين " شرق بذوي القالنس، اما في المغرب فيسمونھم في الم

 .حديث وحفظ المدونة

فنظر بعض خواص األمير إلى يحيى بن معمر وھو في جنان له يستقي الماء بخطارة ويسقي بقل : " قال الخشبي: الخطارة
 .المقري بأنھا االسم الذي يطلقه األندلسيون على صنف من الدواليب يستقون به من األودية وقد عرفھا) . 3" (الجنان 

وھم يطلقون الخطة على والية األمر فھناك خطة القضاء وخطة السوق وخطة الشورى وما إلى ذلك، فأما الرد، : خطة الرد
: ، قال الخشبي في أحدھم" النظر في المظالم " ارقة فأنھا تعني رد المظالم على اصحابھا، أي انصافھم، وھي تقابل عند المش

 . )4(واله األمير الشرطة والرد 

في اللسان ان الجشر ھم القوم يخرجون بدوابھم إلى المرعى ويبيتون مكانھم وال يأوون البيوت، فھم يعزبون : المجشر
 عمرو بن عبد هللا على ھاشم بن عبد العزيز حكم" قال الخشبي : بدوابھم، ولعل المجشر في استعمال األندلسيين ھو المرعى

 ،في مجشر
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_________________________________ 

 .889: 2النفح  (1)

 .216: 1النفح  (2)

 .912: 2، وانظر النفح 76: قضاة قرطبة (3)

  .137: قضاة قرطبة (4)

شوش بما لنا فيه من العبيد والدواب والبقر سلم إليه المجشر الذي لنا على وادي " وفي النفح ) 1" (كان في يده بجانب جيان 
 . )3(ان المجشرة عندھم ھي ما يعرف بالدسكرة عند المشارقة : وقال ابن حزم) 2" (وغير ذلك 

وأما في زماننا ھذا وبالدنا : " قال ابن حزم. الضريبة التي يؤديھا المسلمون في بالد األندلس، وبخاصة بعد الفتنة: القطيع
ويفھم من كالم ابن حزم انھا ضريبة على ) 4" (زية رؤوس المسلمين يسمونھا القطيع ويؤدونھا مشاھرة ھذه؟ غانما ھي ج

 .رؤوس وانھا شيء آخر غير الضرائب على األموال من الغنم والبقر والدواب والنحل

توسعھم في االستعمال، ويضاف إلى ھذه المصطلحات ) . 5(واألمثلة كثيرة لمن شاء ان يتتبعھا، وھي حقيقة بالدرس والجمع 
وتشاھد عليه بياض البلد وشيوخ المصر : " ؟قال الخشبي" بياض البلد " ، وتسميتھم أعيان الناس " ركاضا " كتسميتھم البريد 

، وإطالقھم على الفدان ) 7(يعني اقدم متجاوزا الناس " خلف إلى ھنا " وقولھم ) . 6" (عازمين على سفك دمه وقطع أثره 
، وتسميتھم المحصول بتسم ) 8(له تحرث البلوط " أزواج " فوافقه وھو يقف على : قال الخشبي" زوج " اسم من الثيران 

 ،" الرفع"

_________________________________ 

 .102: قضاة قرطبة (1)

 .127: 1النفح  (2)

 .122: 5االحكام  (3)

 .250: الورقة: رسائل ابن حزم (4)

ألندلسية وھي تمثل عھودا متباعدة استخرجھا الدكتور عبد العزيز االھواني من كتاب لحن العامة البن ھشام ونشرھا ھناك قائمة باأللفاظ ا (5)
 .)المجلد الثالث الجزء األول والثاني(بمجلة معھد المخطوطات 

 .107: قضاة قرطبة (6)

 .156: قضاة قرطبة (7)

  .93: قضاة قرطبة (8)

رفع القاضي سبعة إمداد من شعير وثالثة : ثم سألني عن رفعه في ذلك العام فقلت له" ألرض أي ألنه ھو ما يرتفع إليھم من ا
 .، وھكذا) 1" (إمداد من قمح 

أما اللغة المحكية فقد ظلت مزدوجة إلى عھد طويل، وكان الناس في قرطبة يتكلمون اللغة الالتينية في أحد أشكالھا الرومانية 
، ومنھا ثالث لھجات كبرى وھي " األعجمية " ون على اللغة السائدة في األندلس اسم والعرب يطلق. إلى جانب العربية

ولم ) . 2(االرغونية والبلنسية والقشالية، كما كانت اللھجة البشقية لغة األكثرية من أھالي بنبلونة والمنطقة الجبلية من حولھا 
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ياف والبوادي، ويحدثنا ابن حزم في الجمھرة ان قبائل تقض العربية على ھذه اللھجات، بل ظلت ھي الغالبة في بعض األر
، كأن شيوع الالتينية بين القبائل األخرى كان أمرا ) 3(بلي ال تحسن الكالم باللطينية لكن بالعربية فقط نساؤھم ورجالھم 

رجل من الشھود  حكى الخشنى عن. وتعلم لغة السكان األصليين كثير من العرب، حتى كان بعض القضاة يتكلمونھا. طبيعيا
: يدعى ابن عمار كانت له بغلة ھزيلة تلوك لجامھا طول النھار على باب المسجد فتقدمت امرأة إلى القاضي فقالت له بالعجمية

لست أنت شقيقي إنما شقيقي بغلة ابن عمار التي تلوك لجامھا : ؟فقال لھا بالعجمية) تعني نفسھا(يا قاضي أنظر لشقيقتك ھذه 
ونقيض ھذا أن والد نصر الفتى صاح بالعجمية على القاضي وھو منصرف ليقف، فقال ) . 4(د طول النھار على باب المسج

. قولوا له، يعني انه ال يعرف العجمية: فقوله) . 5(القاضي قولوا له بالعجمية أن القاضي قد أدركته الماللة والسآمة 
_________________________________ 

 .93: قضاة قرطبة (1)

 .56: ، والروض3: انظر نكل (2)

 .415: الجمھرة (3)

 .118: قضاة قرطبة (4)

  .96: المصدر نفسه (5)

، وعلى الرغم من تعرب السكان األصليين تدريجا فقد ) 1(الشھادة  وكان بقرطبة شيخ أعجمي اللسان مقدما عند القضاة مقبول
) أي الحجر الصلب(شنجول ويوانش وبطرة شقة : أنفسھم مثل لقب بقيت األلقاب الالتينية واألسماء تلحقھم بعض أبناء العرب

 .وغيرھا

وظھر اثر االختالط بين العرب الفاتحين والسكان األصليين في الشكل الجديد الذي اتخذته لھجة عرب األندلس، وكان أكثرھم 
لزمن، أصبحت لغة التخاطب تمثل ھذه ابتعادا عن العربية الصحيحة أقربھم إلى المناطق التي تغلب فيھا غير العربية، ومع ا

وأخذت الفصحى تنكمش فال تمثل إال الجانب الرسمي في الدولة، وغدت لغة أدبية ال يتذوقھا . التأثيرات المتباينة قوة وضعفا
سكانھا  إال الطبقات المثقفة، إال في جزائر صغيرة وسط ھذا البحر من االتجاه إلى اللغة الدارجة، كما كانت الحال في شلب فان

 . )2(وسكان قراھا وأكثرھم من عرب اليمن ظلوا يحافظون على اللغة العربية الصريحة إلى عھود متأخرة 

ونحن نجد من سمع لغة أھل فحص البلوط وھي على ليلة واحدة من قرطبة : " وقال ابن حزم يصف لھجة أھل فحص البلوط
كثير من البالد، فانه بمجاورة أھل البلدة بأمة أخرى تتبدل لغتھا كاد يقول أنھا لغة أخرى غير لغة أھل قرطبة، وھكذا في 

ونحن العامة ) : " 4(وقد سجل ابن حزم أيضا شيئا من تبديل العامة للغة األصلية، فقال ) . 3" (تبديال ال يخفى على من تأمله 
: أخرى وال فرق، فنجدھم يقولون في العنبقد بدلت األلفاظ في اللغة العربية تبديال، وھو في البعد عن اصل تلك الكلمة كلغة 

  : وإذا تعرب البربري فأرراد ان يقول الشجرة قال. ثلثدا: اسوطوط، وفي ثالثة دنانير: العنيب، وفي السوط

_________________________________ 

 .84: قضاة قرطبة (1)

 .106: الروض (2)

 .31: 1االحكام  (3)

  .32: 1االحكام  (4)

 . " مھمدا، إذا أراد أن يقول محمدا: تعرب الجليقي أبدل من العين والحاء ھاء فيقول وإذاالسجرة 
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ليوقف الناس " لحن العامة " وقد حاول المتمسكون بصحة اللغة ان يقفوا في وجه ھذا التطور اللغوي، فألف الزبيدي كتابه 
وھاجم ابن شھيد األندلسيين فيما يكتبون . كتوبعلى الصواب والخطأ، وربما تحمس لذلك ألنه رأى ھذا اللحن يدخل في الم

وقال ان كتابتھم ليس للفراھيدي فيھا عمل وال لسيبويه إليھا طريق، وحاول الناثرون ان يلتزموا حدود الصحة والفصاحة ما 
قياسا أدبيا، وان أمكنھم في النثر الفني، غير ان شيوع األزجال بعد ھذا الدور الذي نؤرخه، جعل اللھجة المحكية في األندلس م

 .لم يعرف بھا اكثر المتعلقين بأسباب األدب الفصيح

وربما كان مجال اإلفاضة عن مظاھر اللھجة األندلسية وخصائصھا العامة حين نأخذ في الحديث عن األزجال في غير ھذا 
: ألندلسيين يقولون في التينويكفي ان أضرب أمثلة قليلة في ھذا المقام، نقل صاحب تثقيف اللسان عن الزبيدي ان ا. الجزء

، وذكر أبو حيان الجياني في ) 1(قبيد، وقال ان مثل ھذا ال يخطئ فيه الناس في صقلية : نوتي، وفي القبيط: تين وفي النوتي
) . 2(تفسيره البحر المحيط، في موضع شذ عني اآلن، ان أھل بلدھم أي األندلسيين عامة يرقون القاف حتى تلحق بالكاف 

 .كانوا يشرحون الدروس لطلبتھم باللھجة الدارجة -ريف ان نعلم ان بعض مدرسي اللغة والنحو ؟في عصر متأخر ومن الط

 نشأة الموشحات

الموشحات التي منحت األندلس تميزا خاصا على الشعر  وكانت الصورة األدبية لھذا التبلور في الشخصية األندلسية ھي
 المشرقي،

_________________________________ 

 .4: تثقيف اللسان، الورقة (1)

ما في ھذه : وسمعته يقول.. عبارته فصيحة بلغة أھل األندلس يعقد القاف قريبا من الكاف: ووصف فيه ابا حيان بقوله 601: 1انظر النفح  (2)
  .البالد من يعقد حرف القاف

: " إذ قال. ، وال يزال النص أورده ابن بسام عن نشأتھا في حاجة إلى توضيحففي ھذا العصر نبتت اصولھا على نحو غامض
وأول من صنع أوزان ھذه الموشحات بأفقنا واختراع طريقتھا ؟فيما بلغني محمد بن محمود القبري الضرير، وكان يصنعھا 

لعجمي ويسميه المركز ويضع عليه على أشطار غير أن أكثرھا على األعاريض المھلة غير المستعملة، يأخذ اللفظ العامي وا
وقيل ان ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد أول من سبق إلى ھذا النوع من الموشحات . الموشحة دون تضمين فيھا وال أغصان

ثم نشأ يوسف بن ھارون الرمادي فكان أول من أكثر فيھا من التضمين في المراكيز يضمن كل موقف يقف عليه في . عندنا
فأحدث التغيير وذلك انه اعتمد مواضع الوقف في األغصان فيضمنھا، كما ] ابن ماء السماء[ثم نشأ عبادة ھذا المركز خاصة؟ 

ويحتاج ھذا الكالم المغلق حال، ويزيد من صعوبة الموقف أننا ال نملك ) . 1" (اعتمد الرمادي مواضع الوقف في المركز 
حات مما استفاض بعد ھذا العصر فمن األنسب إرجاء الحديث عنھا أمثلة من موشحات القبري والرمادي، ولما كانت الموش

ولكن الدارس ال يملك اال ان يشك في ھذه النشأة المبكرة للموشحات، غير انه ال يستبعد ان يكون الرمادي قد . إلى جزء تال
 .حاولھا أوال كما طور من تأليفھا عبادة بن ماء السماء

_________________________________ 

  .2 - 1:  الذخيرة (1)
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 الشعر األندلسي في مظاھره الكبرى

إذا عدنا إلى تلك القائمة من الكتب التي ألفت في أدب ھذا العصر لفت نظرنا من بينھا كتاب الحدائق البن فرج وكتاب 
عان في أعقاب ھذه الفترة التشبيھات من أشعار أھل األندلس، وكتاب الشعراء من الفقھاء، فإذا أضفنا إليھا كتابين آخرين يق

البديع في فصل الربيع واالرتياح بوصف الراح ألبي عامر بم مسلمة ؟وھو كتاب تضمن ما قيل في الراح والرياحين : وھما
تبين لنا بوضوح أي الموضوعات الشعرية ھي التي كانت تستأثر باھتمام األندلسيين، وھي على  -والبساتين والنواوير 

وليس لدينا صور مكتملة لھذه الموضوعات ولكن يبدو مما وصلنا من . ووصف الطبيعة والغزل والزھد شعر الخمر: التحديد
 .شعر غزلي ان ھذا الموضوع لم يتفرد بشيء واضح وكذلك شعر الخمر

ون بھا أما شعر الزھد في األندلس فقد ولد في أحضان الثورة على الحكم الربضي إذا كان األتقياء ينظمون أشعار الزھد ويتغن
في المدن أو انقيادا لداعي التقوى في النفس  في الليل ويضمنونھا التعريض به ثم أخذ ھذا األدب يقوى ردا على الحياة الالھية

أيام الشيخوخة كما في زھديات الغزال وممحصات ابن عبد ربه وھي قصائد تكفيرية نظمھا لينقض القصائد الالھية التي قالھا 
" النصائح " من األتقياء من تخصص في ھذا النوع من الشعر مثل ابن أبي زمنين صاحب ديوان  ووجد. في أيام الشباب

 .وقاسم ابن نصير، الذي ألف أيضا كتابا في الشعراء من الفقھاء تكملة لھذا االتجاه الذي كان قد أنتجه في شعره

وألھل األندلس : " ميزا وان قال صاحب النفحويقابل ھذا المظھر العابس الباكي ناحية فكھة ضاحكة ولكنھا أضعف ظھورا ت
، وقد يكون في ھذا الكالم عن ) 1" (دعابة وحالوة في محاوراتھم وأجوبة بديھية مسكتة والظرف فيھم واألدب كالغريزة 

مثلما األندلس عامة قسط من الحق غير قابل، إال أننا نتحدث في ھذه الفترة عن قرطبة، ولم تشتھر قرطبة كثيرا بھذه الروح 
وتشير النوادر األندلسية إلى الحدة وشيء من البذاءة اللفظية وكثير منھا يعتمد على أساس عملي ) . 2(اشتھرت اشبيلية مثال 

حركي ال لفظي وھي تبليغ في حدتھا منطقة الھجاء نفسه، وكان يمزجھا بالھجاء كل من القلفاط والغزال ومؤمن بن سعيد وابن 
وكان القلفاظ وھو أحد المعلمين ذا ولوع بالمؤدبين يعبث بھم، . ميال إلى الدعابة في ھذا العصر الشمر، وھم أظھر الشعراء

وكان الغزال ومؤمن بن سعيد ال يدعان فرصة من العبث تفوتھما وكثيرا ما تكون ضحاياھما من القضاة أنفسھم، غير ان 
ن الشمر طرح ذات يوم بين سحيات القاضي يخامر الشعباني ومن أمثلتھا ان اب. النادرة المروية سردا أقوى مما ھي في الشعر

يونس متى والمسيح بن مريم، فخرجت السحاءة إلى يخامر فأمر ان يدعى بھما إلى مسجد القضاء، فھتف : سحاءة مكتوب فيھا
 :يھانزولھما من اشراط الساعة؛ ثم أخذ سحاءة وكتب ف: يونس بن متى والمسيح ن مريم، فصاح ابن الشمر: الھاتف

_________________________________ 

 .وقد عرفت ھذه الصورة الفكھة لألندلس عند المشارقة في عصور متأخرة 876: 2النفح  (1)

  .791: 2النفح  (2)

 دعوت ابن متى والمسيح بن مريما... يخامر ما تنفك تأتي بفضحة 

 وعقلك ما يسوى من البعر درھما... قفاك قفا ضرب ووجھك مظلم 

وال مت معفوا وال مت مسلما ومن نوادر مؤمن بن سعيد مع قاض آخر يلقب ) 1... (ال عشت مودودا وال عشت سالما ف
فاستولى حب النادرة على " عقبة " ان رجال أتى إلى مؤمن وسأله ان يكتب له اسمه في رقعة فسأله عن اسمه فقال " قبعة"

إلى القاضي، فجعل القاضي يقدم غيرھا من الرقاع ويؤخرھا، فلما خف وأعطاھا للرجل، فقدمھا ھذا " قبعة : " مؤمن وكتب
 . )2(ال تقعد إليه ثانية : من يكتب اسمك؟ فوصف له صفة مؤمن فقال له: الناس نادى من عقبة؟ فجاءه الرجل، فقال له

ھج الوزير بن جھور، فأبى، فقال يا لب، ا: ومن الحكايات المروية في مداعباتھم ان الناصر مازج وزيره لبا أبا القاسم وقال له
 :البن جھور فاھجه أنت فتوقى، فبدأ الناصر يھجوه بقوله
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  طويلة في طولھا ميل... لب أبو القاسم ذو لحية 

 :ثم طلب إلى ابن جھور أن يزيد فقال 

 والعقل مأفون ومدخول... وعرضھا ميالن إن كسرت 

  لم يكفه في غسلھا النيل... لو أنه احتاج إلى غسلھا 

 :انه قد سبب لك القول فقل، فقال لب: ثم قال الناصر للب

 لي لحية أزرى بھا الطول... قال امين هللا في خلقه 

 مأكوله القرطيل والفول... وابن عمير قال قول الذي 

حو ما قولوا، فأتم له على ن: نخست بالمنخس شو؟ فلما بلغ إلى قوله شو سكت فقال الناصر... لوال حيائي من إمام الھدى 
 . )3(أضمر، فقال له انت ھجوته يا موالي 

_________________________________ 

 .83: قضاة قرطبة (1)

 .103: المصدر السابق (2)

  .ففيه تخريج خاص لمعنى ھذه النادرة 992: 2، وانظر النفح 340 - 339: 2ابن عذاري  (3)

و ان الشعر كان من أقل مجاالتھا، وان العبث كان ينقلب إلى سباب وتدل ھذه الحكايات على توفر الروح الفكاھية، ولكن يبد
 .إذا وضع في قالب شعري

غير ان الشعر األندلسي في ھذه الفترة كان مستغرقا قس شؤون الدولة استغراقا بعيد المدى فھو يسجل انتصاراتھا في الخارج 
ھا فيما يلي، محاولين االجتزاء ببعض األمثلة دون والداخل، ومن نظر إليه في مجموعه لم يخطئ رؤية مظاھر كبرى نجمل

 :وھذه ھي أھم المظاھر في الشعر: تحليلھا، لئال يخرج بنا الموضوع إلى االستطراد

 الشعر في الطبقات العليا

بين فلقد كان كثير من الحكام األمويين واألمراء باألندلس شعراء ومنھم المتفوق المكثر ومنھم المقل، ولكنك قلما تجد من 
الحلة " ويعد كتاب . األفراد المشھورين من ال يمارس قرض الشعر، ابتداء من عبد الرحمن الداخل حتى آخر العھد األموي

، ومر بنا ان الحكم " الحدائق " في كتاب  -معرضا واسعا لھذا النشاط، وقد فعل مثل ذلك ابن فرج ؟من قبل " السيراء 
تابا في شعر األمويين بالمشرق واألندلس، وزعم ابن فرج بعد ان أورد جملة من المستنصر قد طلب إلى أحدھم أن يؤلف ك

من يجلون عن الشعر في أقدارھم كما يرتفعون عن أن يروى عنھم أو يؤخذ من أفواھھم، " أشعار الخلفاء األموية ان منھم 
، ويبدو أن ) 1" (نا افضل مما سقط إلينا وإنما ينبسطون في سرائرھم فليس يظھر عليھم منه إال الشيء القليل ولعل ما سقط ع

 .ابن فرج كان يمھد بھذا لالعتذار عن أمير المؤمنين الناصر وعن قلة ما يعرفه ھو من أشعاره

وتتراوح أشعار ھؤالء األمراء بين الغزل بجواريھم والشعر الحماسي، ويتميز منھم الشريف الطليق والمستعين، وھذا الثاني 
  شاعرا يمدح الخلفاء والكبراء، لخالفة،ا كان قبل ان يطمح إلى
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  .59: الحلة السيراء، الورقة (1)

وكأني أراه قائما بين يدي ابن : " وذكر ابن أبي الفياض ان له قصائد طويلة في فنون كثيرة مع المعاني واأللفاظ الغريبة؟ قال
ر، والمھدي جالس على مقعد الخالفة، وھو امامه، قد لبس ثوب خز، وعليه طاق خز عمه المھدي القائم على بني أبي عام

، وكثير من ) 1" (ملون وأقروف وشي، وقد رمى بثيابه على عاتقه، وبيده سيف، وھو ينشد شعرا طويال يھنئه فيه بالخالفة 
الداخل في التشوق إلى معاھده والحنين  أشعار ھؤالء األمراء يتضاءل في صدق العاطفة إزاء مقطوعتين نظمھما عبد الرحمن

 :إلى أوطانه واوالھما

 اقر من بعضي السالم لبعضي... أيھا الراكب الميمم أرضي 

 وفؤادي ومالكيه بأرض... ان جسمي كما علمت بأرض 

 وطوى البين عن جفوني غمضي... قدر البين بيننا فافترقنا 

  سوف يقضيفعسى باجتماعنا ... قد قضى هللا بالفراق علينا 

 :والثانية قالھا لما نزل بمنية الرصافة من قرطبة ونظر فيھا إلى نخلة ذكرته وطنه

 تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل... تبدت لنا وسط الرصافة نخلة 

 وطول التنائي عن بني وعن أھلي... فقلت شبيھي في التغرب والنوى 

  منتأى مثليفمثلك في اإلقصاء وال... نشأت بأرض أنت فيھا غريبة 

ولم يكن سائر األمراء والوزراء والحجاب بأقل من األمراء األمويين في ھذه الناحية، كھاشم بن عبد العزيز حاجب األمير 
الجود والشجاعة والفروسية والجمال : محمد، وسعيد بن جودي أمير العرب الذي عرف في زمانه بعشر خصال ال يدفع عنھا

ن والضرب والرماية، وله شعر كثير، وأكثره في جارية سمعھا بقرطبة تغني األمير عبد هللا والشعر والخطابة والشدة والطع
 باسمھا،" جيجان " بن محمد فھام بھا، واشترى جارية سماھا 

_________________________________ 

  .139: الحلة السيراء، الورقة (1)

وزير احمد بن عبد الملك بن شھيد، وجھور بن عبيد هللا بن أبي عبدة ، ومنھم أيضا ال) 1(فلم يسله ذلك عنھا وھام بھا دھرا 
ولسنا نميزھم . وجعفر بن عثمان المصحفي، والمنصور بن أبي عامر، وغيرھم مما يقصر دونھم العد) 2(وكان شاعرا مكثرا 

ھم، وفي تقدير الناس له، ال بشيء في ھذا المقام، فان مراكزھم االجتماعية ومنازلھم السياسية، وان كانت ذات اثر في شعر
تقوم بينھم مقام الرابطة الفنية، إذ ليسوا ھم أھل مدرسة أو مذھب خاص، ولكن ھكذا نظر األندلسيون إلى شعرھم حين 

على أن اإلشارة إليھم في ھذا . بتدريج الشعراء حسب المقامات االجتماعية -صنفوه، واھتموا ؟كما فعل ابن سعيد في المغرب 
توضح مدى التجاوب بين الشعراء والطبقات الحاكمة بما ينتج أثرا في التحمس للشعر والتھيؤ له، وقد تدل على أن السياق قد 

  .الشعر كان من العناصر التي تقدم المرء في الحياة السياسية، وترقى به إلى المناصب الرفيعة
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 لشعر يمثل آالم السجنا

؛ فان عقوبة السجن قد طبقت على جم غفير من ھؤالء " عر السجناء مشا" وصدر جانب كبير من الشعر عما قد نسميه 
الشعراء، في ھذه الفترة، وربما لم يكن ھذا وليد جور شاذ، ولكنه نتيجة للصراع السياسي، واشتراك الشاعر في الحياة 

ى حال، في فترات السياسية وتقلباتھا، وامتزاج السياسة والشعر في شخصية واحدة، واضطراب حبل األھواء من حال إل
متقاربة، واألمثلة على ذلك كثيرة، ولكن استعراض بعضھا يوضح جانبا ھاما من الدوافع النفسية الصادقة في إنشاء ھذا الشعر 

 :األندلسي

حبس ھاشم بن عبد العزيز ألشياء حقدھا المنذر بن محمد عليه، بعد ان كان الحاجب المقدم في زمان أبيه، ثم اخرج بعد زمن 
 .بروضُ 

_________________________________ 

 .45: الحلة، الورقة (1)

   .120: الحلة (2)

 ) :1(وھدمت داره وقتل، ومن شعره وكتب به من محبسه إلى جاريته عاج 

 وباب منيع بالحديد مضبب... وأني عداني أن أزورك مطبق 

 ففي ريب ھذا الدھر ما يتعجب... فان تعجبي يا عاج مما أصابني 

 كأني على جمر الغضا أتقلب... النفس أشياء أبيت بغمھا وفي 

 عليه فالقيت الذي كنت أرھب... تركت رشاد األمر إذ كنت قادرا 

 ففي األرض عنھم مستراد ومذھب... وكم قائل قال انج ويحك سالما 

 ونفسي على األسواء أحلى وأطيب... إن الفرار مذلة : فقلت له

 وما من قضاء هللا للمرء مھرب...  سأرضى بحكم هللا فيما ينوبني

  سينھل في كأسي وشيكا ويشرب... فمن يك مسرورا بحالي فانه 

وحبس يحيى الغزال بعد ان واله األمير عبد الرحمن قبض األعشار، فلم يتصرف في ذلك تصرفا مرضيا، كما سنوضح في 
نه كان يھوى جارية رباھا أبوه معه، ثم استأثر وسجن مروان بن عبد الرحمن الملقب بالطليق، قيل أل) . 2(ترجمة الغزال 

األب بھا فاشتدت غيرته، فقتل أباه، وكان عمره ست عشرة سنة، وطال سجنه إذ مكث في السجن ست عشرة سنة أخرى، 
 :ومن شعره في معتقله) 3(وكان أديبا شاعرا مكثرا 

 سيبلى كما يبلي ويفنى كما يفني... أال إن دھرا ھادما كل ما نبني 

 يفوز الفتى بالربح فيھا مع الغبن... وما الفوز في الدنيا ھو الفوز إنما 

 ويجني الردى مما غدت كفه تجني... يجازى ببؤس عن نعيمھا 

 :ولكن نفس المرء سيئة الظن وله أيضا يصف السجن... وال شك ان الحزن يجري لغاية 

 داجي النواحي مظلم األشباج... في منزل كاليل أسود فاحم 



44 

 

 كالحبر أودع في ذوات العاج... ود والزھراء تشرق حوله يس

_________________________________ 

 .40: الحلة) 1(

 .128: انظر أيضا المطرب) 2(

 .وما بعدھا 111: ، والحلة321: انظر الجذوة) 3(

ام في السجن بجيان أعواما وسجن احمد بن محمد بن فرج الجياني صاحب كتاب الحدائق لكلمة عامية نطق بھا نقلت عنه وأق
سبعة أو أزيد منھا وكانت له أشعار ورسائل في محبسه إلى الحكم إال أنھا لم تكن تصل إليه فلما توفي الحكم أطلق من سجنه، 

ودخل ) . 1(وكان أھل الطلب يدخلون إليه في السجن ويقرأون عليه اللغة وغيرھا، ولم تصلنا أشعاره ورسائله أو شيء منھا 
أيضا الشاعر يوسف بن ھارون الرمادي، وقد لقي ھذا المصير ألنه كان ينتقد السلطان، وعمل وھو محبوس كتابا السجن 

ويكفي أن أقول ھنا، أن السجن قد صبغ  -وسنوفي القول عند الترجمة له  - ) 2(من شعره مستشفعا " كتاب الطير " سماه 
الحياة أغلب على شعره، وجعله يحس بأنه شخص ضائع، وانه قد ال شعره بصبغة الحزن، بعد أن كان التفاؤل في نظرته إلى 

على أن أشد الناس خورا عندما سجن، الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي، الذي أذله ابن . يتاح له أن يحس بطعم الحرية أبدا
شفع كثيرا فلم ينل شفاعة، وقد است) 3(أبي عامر، ورماه بالمطبق لمنافسة بينھما، وأحداثه مشھورة مشروحة في كتب التاريخ 

 :من قوله يخاطب المنصور ابن أبي عامر

 تجود بعفوك إن أبعدا... عفا هللا عنك أال رحمة 

 فأنت أجل وأعلى يدا... لئن جل ذنب ولم أعتمده 

 ومولى عفا ورشيدا ھدى... ألم تر عبدا عدا طوره 

  يقيك ويصرف عنك الردى... أقلني أقالك من لم يزل 

 :ثيرة تتقلب به بين اليأس واألمل ومن قوله في ذلكوله أشعار ك

 وألزمت نفسي صبرھا فاستمرت... صبرت على األيام لما تولت 

 وللنفس بعد العز كيف استذلت... فيا عجبا للقلب كيف اصطباره 

_________________________________ 

 .11: الصلة) 1(

 .69: ، والمطمح346: الجذوة) 2(

 .123: وما بعدھا، والحلة 399: 2ري انظر ابن عذا) 3(

 فان طمعت تاقت وإال تسلت... وما للنفس إال حيث يجعلھا الفتى 

 فلما رأت صبري على الذل ذلت... وكانت على األيام نفسي عزيزة 

  فقد كانت الدنيا لنا ثم ولت... وقلت لھا يا نفس موتي كريمة 

ومن مشھور ما صدر عنه وھو في السجن قصيدة له في اآلداب  وحبس عبد الملك بن إدريس الجزيري الكاتب الشاعر،
 :، مطلعھا) 1) (أو إلى ابنه عبد الرحمن(والسنة، كتب بھا إلى بنيه 

  نأي األحبة واعتياد تذكري... ألوى بعزم تجلدي وتصبري 
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 :فراقه فيقولويذكر فيھا كيف فقد صبره، وذھب سروره وتلذذه بالعيش ويتشوق إلى ابنه األصغر، ويتذكر ساعة 

 ودنا وداعك كيف لم يتفطر... عجبا لقلبي يوم راعتنا النوى 

  لوال السكون إلى أخيك األكبر... ما خلتني أبقى خالفك ساعة 

 :ومنھا في النصائح واألمور التعليمية

 وأجل مكتسب وأسنى مفخر... واعلم بأن العلم أرفع رتبة 

 تقتنى بالدفتران السيادة ... فاسلك سبيل المقتنين له تسد 

 سماه باسم الحبر حمل المحبر... والعالم المدعو حبرا إنما 

  ما لم يفد عمال وحسن تصبر... والعلم ليس بنافع أربابه 

 :ومنھا أيضا

 واحذر بوادر غيه ثم احذر... واخزن لسانك واحترس من نطقه 

 بالحلم منك على السفيه المعور... واصفح عن العوراء ان قيلت وعد 

 تتعقب الباغي ببغيء، تنصر... المسيء إلى أساءته وال وكل 

  جھد المقل إزاء جھد المكثر... واذا سئلت فجد وان قل الجدى 

 في حياة الشعر األندلسي، وانما أعرض ھذه األمثلة ألنھا تدل على الجوانب التي أيقظھا السجن

_________________________________ 

انظر . وقد وجدت ھذه القصيدة إقباال كثيرا من األندلسيين وميزھا بعضھم بأنھا من مروياته. 437: 1ة الدھر ، ويتيم261: انظر الجذوة) 1(
 .410: وفھرسة ابن خير 231: التكملة

فإلى جانب الحزن العميق، والتشوق إلى االنطالق، والبكاء على الحياة، نجد تعميق المشاعر بالحياة، وقيمتھا مع شيء من 
وفلسفة مستمدة من القلق والحيرة، وأثارة من الحكمة التعليمية كالذي نراه في قصيدة الجزيري، وقد نجد ان  نغمة زھدية،

الصبر أقوى من الثورة في ھذا الشعر، وان االستشفاع المتذلل أشيع من العزيمة العزيزة، وان الجزع من الموت أقوى من 
ة، قلقة باكية، تجعلھا نحس بقيمة المظھر الثالث على وجه أوضح القدرة على استقباله، وكل ھذا يشير إلى صورة حزين

 :وأظھر

 االرتياح إلى الطبيعة

االرتياح إلى الطبيعة، من الموضوعات الكبرى التي سيطرت على الشعر في ھذه الفترة، ومن الخطأ ان ننظر فحسب في ھذا 
الفترة األموية، يكاد يجعله اقرب أنواع الشعر إلى  الموضوع إلى شعر المشھورين فيه كابن خفاجة من بعد، فان شيوعه في

البن فرج، وكتاب البديع في فصل الربيع لحبيب، واالرتياح بوصف الراح " الحدائق " نفوس األندلسيين، ومعرضه كتاب 
بھا كتاب الفرائد وإنما تأدى إلينا بعض ما فيھا، في مقتطفات، ويلحق  -البن مسلمة، وكلھا كتب لم تصلنا ؟ما عدا كتاب البديع 

في التشبيھات لعلي بن الحسين القرطبي فانه أيضا حافل بصور الطبيعة في الشعر األندلسي، وربما كان وصف الخمر والغناء 
أقل نزلة في ھذا الشعر من وصف الطبيعة وبخاصة وصف الربيع عامة، والغيم والمطر والبرد والخمائل، والنواعير، 

واذا ميزنا ھذا النوع من الشعر . ما اكثروا من وصفه أزھار الرد والبھار والياسمين والنيلوفرواألزھار جملة وتفصيال؛ وم
قد صرف األندلسيين عن حب الموضوع نفسه، أما " بالصورة " بالكثرة فليس معنى ھذا أننا نميزه بالجودة، فان الغرام فيه 

بالتشبيھات الجامدة المستمدة من  حديثھا عن الزھو الحيالصورة فيه فأنھا شبيھة بأختھا المشرقية في نواحي جمودھا، و
 ) :1(الوشي واألحجار الكريمة وما أشبه من ذلك قول ابن النظام 
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 تعبق مسكا طلوعھا عجب... وقد بدت للبھار ألوية 

 تشرق نورا، عيونھا ذھب... رءوسھا فضة مورقة 

  من سائر النور عسكر لجب... فھو أمير الرياض حف به 

 ) :2(ل ابن القوطية أو كقو

 متلونات غضة أنواره... وكأنما الروض األنيق وقد بدت 

 لم ينأ درھمه وال ديناره... بيضا وصفرا فاقعات، صائغ 

  لما غدت شمس الظھيرة ناره... سبك الخميلة عسجدا ووذيلة 

 ) :3(وربما أدى الشغف بالصورة لديھم إلى استخراج صور غريبة، كقول المصحفي في وصف سوسنة 

 وما لھا غير طعم المسك من ريق... يا رب سوسنة قد بت ألثمھا 

  كأنھا عاشق في حجر معشوق... مصفرة الوسط مبيض جوانبھا 

 ) :4(وقد تضرب بعض األشعار بسھم في الحيوية كقول ابن حصن في النيلوفر 

 غمضت أنجم السما عينيه... كلما أقبل الظالم عليه 

  عاد روح الحياة منه إليه. ..فإذا عاد للصباح ضياء 

وتزداد ھذه الحيوية كلما اتصلت بفكرة زوال الورد سريعا، التصال ذلك بفكرة زوال الربيع وانتھاب اللذائذ، من ذلك قول 
 ) :5(الوزير أبي عثمان ابن إدريس 

_________________________________ 

 .267: الجذوة) 1(

 .369: الجذوة) 2(

 .124: الحلة) 3(

 .371: الجذوة) 4(

 .251: الجذوة) 5(

 ولم يرو مشتاق الجوانح شائقه... أقام كرجع الطرف يشف غلة 

 فسر مالقيه وسيء مفارقه... فما كان إال الطيف زار مسلما 

  وان صرمت إلف التصابي عالئقه... على الورد من إلف التصابي تحية 

 ) :1(لغة في حب الزھور كقول احدھم وقد يستعيضون عن طلب االستطراف في الصور بتصوير المبا

 طف بعرش الياسمين مليا... صاحبي إن كنت ترغب حجا 

  ليس يخطيه القبول لديا... واستلم أركانه فھو حج 
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 ) :2(أو كقول آخر في وصف الياسمين ومبلغ حبه له 

 لما وفيته ما يستحق... ولو سقيته من ماء وجھي 

أكثر األندلسيون من وصف الطبيعة في مقدمات قصائدھم مستعيضين به عن الغزل،  كيف... وال يخطئ الناظر في ھذا الفن 
وقد ذكرت من قبل كيف ان شعراء األندلس أكثروا من القول . وكيف أن إعالءھم من شأن الورد بين األزھار يلفت النظر حقا

رجس والبنفسج والخيري والورد والسوسن، في األزھار في أيام عبد الملك المظفر باقتراح منه، فوصفوا اآلس والريحان والن
 :فقال صاعد في الخيري

 ووصلنا صغيرنا بالكبير... قد نعمنا في دولة المنثور 

 فتك الشجعان بالديجور: قال... وسألناه لم تضوعت ليال 

 فعجبنا من لطف صنع القدير... وقرنا احمراره باصفرار 

 لمنثورنفحتنا روائح ا... ما علمنا الياقوت للشم حتى 

  بفتوح أو قام بسرور... حاجب الملك ال عداك بشير 

 :وقال ابن دراج في الورد

 أو ما رأيت الورد في شجراته... ضحك الزمان لنا فھاك وھاته 

 وبخجلة المعشوق من وجناته... وقد جاء بالنارنج من أغصانه 

_________________________________ 

 .84: الجذوة) 1(

 .119: الجذوة) 2(

 يوما يسر بله دماء عداته الشعر والتاريخ) 1... (وكساه موالنا غالئل سندس 

ومن المظاھر الكبرى في شعر في ھذه الفترة صلته بالتاريخ إلحساس الناس حاكمين ومحكومين انھم يصنعون تاريخا يستحق 
خلي وخارجي، فأما الصراع الخارجي، التخليد، وما ذلك اال من طبيعة أوضاع األندلس نفسھا الممثلة في صراع مستمر، دا

فھو الغزوات والمرابطة والجھاد في الثغور، وأما الصراع الداخلي فھو ما يسمى بالفتن وثورات الطامحين والمنشقين عن 
طاعة قرطبة، ويكفي أن يراجع القارئ كتابا في التاريخ األندلسي حتى يجد فيه التاريخ مرتبا على حسب سنوات الغزو، وقد 

ى المنصور بن أبي عامر في ھذا على كل مجاھد قبله حين غزا نيفا وخمسين غزوة، وذھب ابنه عبد الملك في سبع أرب
 .غزوات وھكذا

إلى نظم األراجيز التاريخية، ومن ذلك أن يحيى بن حكم  -ومن أوليات صور ھذا التخليد اتجاه الشعراء ؟منذ عھد مبكر 
نة مطولة ذكر فيھا السبب في غزوھا وتفصيل الوقائع بين المسلمين وأھلھا وعداد الغزال نظم في فتح األندلس أرجوزة حس

ولتمام بن عامر الثقفي أرجوزة في ذكر افتتاح األندلس وتسميته والتھا والخلفاء فيھا ووصف ) 2(األمراء عليھا وأسماءھم 
ونظم ابن عبد ربه أرجوزة في ) . 3(م حروبھا من وقت دخول طارق بن زياد إلى آخر أيام األمير عبد الرحمن بن الحك

وفي أيام المنصور بن أبي . وھي مدرجة في كتاب العقد) 4( 322 -  301غزوات اإلمام عبد الرحمن الناصر من سنة 
 عامر، اصبح نظم التاريخ وظيفة لھا قيم خاص،

_________________________________ 

 .21 - 18: 3ابن عذاري ) 1(
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 .777: 2، 133: 1النفح ) 2(

 .41: الحلة السيراء) 3(

 .336: 2ابن عذاري ) 4(

، وھو كتاب ھلك في النھب " الباھر " وقد قلد ھذه الوظيفة حينئذ ابن المشاط الرعيني القرطبي فجمع في نظم التاريخ كتاب 
 ) .1(في نكبة العامريين 

) . 2(نه كان يستمع إلى الشعراء ينشدونه غازيا وراجعا وكان الشاعر رفيق األمير أو الخليفة في الجھاد، وبلغ األمر بالمنذر أ
وإذا تصورنا كثرة الغزوات في مدى ھذه الفترة الح لنا مبلغ الشعر الذي مزج بين المدح ووصف المعارك واإلشادة 

 .باالنتصارات وتبرير االنكسارات، والتمثيل على ھذا الفن ھو نوع من االستئناس ببعض النماذج األندلسية

 ) :3(ذلك غزوة وادي سليط وھي من أمھات الوقائع في أيام األمير محمد وفيھا يقول عباس بن فرناس فمن 

 لھوم الفال عبل القبائل ملتف... ومؤتلف األصوات مختلف الزحف 

 بروقا تراءى في الغمام وتستخفي... إذا أومضت فيه الصوارم خلتھا 

  عجزن عن القذفقراقير قي يم ... كأن ذرى األعالم في ميالنھا 

 ) :4(وفيھا يقول العتبي 

 واستنطق السمر العوالي تنطق... سائل عن الثغر الصوارم تصدق 

 مثال بكل مغرب ومشرق... تركت وقائع في الثغور وقد غدت 

 تركتھم مثل األشاء المحرق... وأداخ أھل المشركين بوقعة 

 تركتھم مثل الرماد األزرق... جاءت عليھم حربه بصواعق 

_________________________________ 

 .وترتيب وحينئذ فال قيمة لھذا االستنتاج المثبت ھنا" تنظيم " ھنا بمعنى " نظم " ، وقد تكون كلمة 296: الصلة) 1(

 .180: 2ابن عذاري ) 2(

 .166: 2ابن عذاري ) 3(

 .169: 2ابن عذاري ) 4(

، وكانت من أشد غزواته وأصعبھا مقاما، وتعرف بغزوة جربيرة في صائفة 390ويقول صاعد مھنئا المنصور وقد غزا سنة 
)1: ( 

 وعھدت عندك منه ما لم يعھد... جددت شكري للھوى المتجدد 

 غضا وعاد الملك عذب المورد... اليوم عاش الدين وابتدأ الھدى 

 فرأيت صنع هللا يؤخذ باليد... ووقفت في ثاني حنين وقفة 

 جربير فھو من الرعيل األسعد ...من وفاته بدر وأدرك عمره 

 في القوم أول طالع مستشھد... فوددت لو حتم القضاء بأنني 



49 

 

 وبنوه أنصار النبي محمد... ما أستكين لروعة، ومحمد 

 والموت بين مصوب ومصعد... عھدي به، وهللا ينظر صبره 

 في القوم إال صخرة في فدفد... غطى عليه المشركون فلم يكن 

  حفته بين معفر ومردد... كة التي حتى تحصن بالمالئ

ويلحق بھذا اللون من الشعر وصف القالع الحصينة والحرب البحرية ضد المجوس، ووصف االحتفاالت الباھرة عند استقبال 
 .الوفود والرسل، وكثير مما يتصل بحياة البالط

منھا وقعة الربض التي أوقع الحكم بناس من أما األحداث الداخلية فالمشھورة منھا كثير، والشعر الذي أثارته غزير كذلك، ف
 :وللحكم نفسه في ھذه الواقعة شعر كثير يبرر به ما قام به من قتل وتشريد، كقوله) 202(و ) 189(أھل قرطبة ثاروا عليه 

 سقيتھم سما من الموت ناقعا... ولما تساقينا سجال حروبنا 

 ومصارعافوافوا منايا قدرت ... وھل زدت ان وفيتھم صاع قرضھم 

  مھادا ولم أترك عليھا منازعا... فھاك بالدي إنني قد تركتھا 

واكبر ثائر كاد يعجز األمويين ھو عمر بن حفصون زعيم العجم، وقد دامت فتنته ھو وابناؤه اثنين وخمسين سنة، وكان 
 ،ببشتر يتحصن بمدينة

_________________________________ 

 .73 -  72: أعمال األعالم) 1(

طاعه اكثر بالد الموسطة بين رية والخضراء والبيرة، وخرجت جيوش قرطبة إلخضاعه مرات عديدة، ولم يتمكن وأ
األمويون من القضاء عليه، إال في زمن عبد الرحمن الناصر، وقد غزاه األمير عبد هللا في إحدى المرات وانتصر عليه فقال 

 :في ذلك ابن عبد ربه

 والسيف طالبه فليس بناج...  رام ابن حفصون النجاة فلم يسر

 فاآلن أنتجھا بشر نتاج... ما زال يلقح كل حرب حائل 

 غب السرى وخوافت اإلدراج... ركبوا الفرار بعصبة قد جربوا 

  موالي كل ليل داج: قالوا... وإذا سألتھم موالي من ھم 

ربه والعتبي والعكي وابن الشمر وعباس بن وھذا باب متسع، تخصص فيه الشعراء الملتصقون بالخلفاء واألمراء، كإبن عبد 
فرناس وكثير من الملتقين حول المنصور بن أبي عامر، وكانت فتنة المستعين التي انقضت بھا الخالفة األموية من أشد ھذه 

  .األحداث الداخلية أثرا في األدب، وسنفرد لھا فصال خاصا

 وقفة الشعر مع العصبية

نقائض المشرقية وھو يمثل الصراع األدبي بين العرب والمولدين، إلى جانب الصراع وھذا اللون من الشعر صورة من ال
السياسي، وفيه في الجانب العربي الفخر بالقبيلة، وكان شعراء العرب ھم قادتھم مثل سوار بن حمدون القيسي الثائر بناحية 

رھا فتغلب على المولدين، وافتخر بنصره وامتداد البراجلة، وقد انتضمت إليه بيوتات العرب من كورة البيرة وجيان ورية وغي
 :سلطانه وبقومه قيس في قصيدة طويلة أولھا

  إذ شاب مفرق لمتي وقذالي... حرم الغواني يا ھنيد مودتي 
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ثم وجه سوار ھمته إلى محاربة ابن حفصون واتباعه وانتصر عليھم في وقعة المدينة، وكان صاحب سعيد بن جودي أحد 
 :تمدحوا بذلك االنتصار فقالالشعراء الذين 

  يطير لغشاكم بشؤبوب وابل... يقول بنو الحمراء لو أن جنحنا 

 :وفيھا يصف انھزام المولدين بقوله

 تولوا سراعا خوف وقع المناصل... ولما رأونا زاحفين إليھم 

 كوقع الصياصي تحت وھج القساطل... فصرنا إليھم والرماح تنوشھم 

يقاد أسيرا موثقا في السالسل ولسعيد قصائد أخرى في وصف تلك المعارك وفي مدح ... فد فلم يبق منھم غير عان مص
وكان للمولدين شاعرھم المحامي عنھم ويعرف بالعبلي، واسمه عبد الرحمن بن احمد، وينسب إلى قرية عبلة، ويناظره . سوار

وكان كل منھما يحرض قومه ويناضل عن الشاعر االسدي واسمه محمد بن سعيد ابن مخلوق االسدي، أسد بني خزيمة، 
مذھبه ويصف ما يجري لقومه على اضدادھم من الوقائع المخزية، ولھما في ذلك أشعار كثيرة، فمن شعر العبلي يذكر أحد 

 :االنتصارات

  وزعزع ركن عزھم األذل... قد انقصفت قناتھم وذلوا 

 :فأجابه األسدي

 واحزألوا لطيتھم بليل... قد احتمل األحبة واستقلوا 

 إذ احتملوا يسح ويستھل... فظل الدمع من جزع عليھم 

  بھجوي معشرا كفروا وضلوا... سأصرف ھمتي عنھم وأسلو 

 :وقصيدة العبلي ناقضھا شاعر عربي آخر بقصيدة مطلعھا

  أباد ذوي العداوة فاستقلوا و... لسوار على األعداء سيف 

ثارة وقصائد في رثاء السادات الذين قتلوا في تلك الحروب، وقد رثى تمخضت ھذه العصبيات عن قصائد في التحريض واإل
 :األسدي سعيد ابن جودي أمير العرب بقصيدة منھا

 حتى تقرب نفسي من تمنيھا... ال ساغت الراح لي من كف ساقيھا 

 لثأر من كان قبل اليوم يرضيھا... وأن أرى الخيل تردي في أعنتھا 

 صم الصخور فلم يسمع مناديھا. ..يا قاسم بن عياض دعوة فلقت 

 وآل عك إذا أحللت واديھا... أبلغ ربيعة والحيين من مضر 

  راع يحيط فضاھا بعد راعيھا... وآل سعد فقد أضحت وليس لھا 

 :ورثى سعيدا الشاعر مقدم بن معافي بقصيدة مطلعھا

على القوة والجزالة، وھو يتميز بذلك عن وھذا الشعر مؤسس ) 1(وقد حوى حلف الندى رمس ... من ذا الذي يطعم أو يكسو 
  .كثير من ضروب الشعر األندلسي ألن البداوة فيه أظھر
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 ثورة على الثقافات الجديدة

في ھذا المظھر كان الشعر يمثل روح المحافظة، ويقوم بدور الخصم العنيد للعناصر العلمية أو ما كان حينئذ يعد ضربا من 
قليدس والمجسمي وعلم النجوم والفلسفة، ويمثل ابن عبد ربه ھذا االتجاه خير تمثيل، فقد أعلن الثقافة العلمية، كالجغرافيا وا

سخطه على الذين يقولون بكروية األرض، وباختالف الفصول حسب المنطق المناخية المختلفة، فمن ذلك قوله يسخر بمسلم 
 :بن احمد بن أبي عبيدة واصحابه

 ا وتحتا وصارت نقطة مثالفوق... واألرض كرية حف السماء بھا 

  قد صار بينھما ھذا وذا دوال... صيف الجنوب شتاء للشمال بھا 

 :وقال ابن عبد ربه أيضا في مھاجمة المشتغلين بالفلك والحساب 

 واألركند والكمه... أين الزيج والقانون 

 والجدول ھل ثمه... وأين السند ھند البطل 

 رمهتعالى منشر ال... سوى اإلفك على هللا 

 يرى الغيب بما ضمه... إذا كان أخو النجم 

 طالب العاجز الھمه... إلى أن يطلب الرزق 

 كنوزا عدة جمه... وھذي األرض قد وارت 

 خلق يحتوي علمه... فال وهللا ما  

_________________________________ 

 .66 - 54: انظر المقتبس) 1(

. ور بن الضيف، وكان القحط قد ألح والغيث قد احتبس، واغتنم الناس لذلكودخل ابن عبد ربه ذات يوم على الوزير جھ
ھذا من أمور هللا : وتحدث المنجمون بتأخير الغيث مدة طويلة، ومن ھؤالء ابن عذراء وأصحابه، فقال ابن عبد ربه للوزير

فأفاق ابن عبد ربه وقرب المصباح ودعا المغيبة، ورجا هللا ان يخلف حساب المنجمين، فما كان اال قليل حتى نزل الماء ليال، 
 :بالدواة والقلم وكتب للوزير

 ليس الذي يحسبه الحاسب... ما قدر هللا ھو الغالب 

 وما رجاء عبده خائب... قد صدق هللا رجاء الورى 

 رحمته إذ قنط الراغب... وأنزل الغيث على راغب 

 زرى عليك الكوكب الثاقب... قل البن عذراء السخيف الحجى 

 كيف بحكم حكمه غائب... ما يعلم الشاھد من حكمنا 

 كيف ترى قولكم الكاذب... فقل لعباس وأشياعه 

 وغركم في لونه الكاتب... خانكم كيوان في فرسه 

 وكلكم في أصله كاذب... فكلكم يكذب في علمه 
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 قد ضعف المطلوب والطالب... ما انتم شيء وال علمكم 

   ال يغلبه غالبوهللا... تغالبون هللا في حكمه 

ولم ينفرد ابن عبد ربه بھذا الموقف من الثقافة الجديدة بل شاركه فيه غيره من الشعراء، وكان اكثر ھجومھم موجھا إلى علم 
 :النجوم فمن ذلك قول عيسى بن قزمان

 يجري على الخلق من أبنائھم خبر... لو كان عند النجوم السابحات بما 

 بل كان ينجيھم اإلنذار والحذر.. .لم يحتلل بذراھم ريب حادثة 

  في ساعة ما بھا نحس وال كدر... ما كان ينجل منھم عالم ولدا 

 :ويقول سعيد بن العاص المرادي

 علم غيب تغيب عنه األنام... مستحيل أن تدرك األوھام 

 لم يجز، فاعلمن، عليه السالم... كل من قال إن للنجم حكما 

 لم يلھموا الرشاد فھامواو... سطروا األولون فيه أساطير 

 كند والزيج روم ما ال يرام... إذ أرادوا بالسند ھند وباألر 

 ء حين ضلت في كنھھا األوھام... خبطوا في أمورھا خبط عشوا 

  لوا وال المشتري وال البھرام... ليس يقضي كيوان أمرا كما قا 

 ) ...1(إنما األمر للذي خلق الخلق وتمضي بعزمه األحكام 

_________________________________ 

 .البن عبد البر، مخطوطة دار الكتب المصرية" بھجة المجالس " ھذه األمثلة مستخرجة من كتاب ) 1(

  

 الشعر األندلسي والتقليد لشعر المحدثين المشارقة

 رأي األستاذ اميلو غرسية غومس

م يكن لھم عند شعراء األندلس أثر بعيد فيما خال وكذلك المحدثون ل: " ال أرى األستاذ غرسية غومس مصيبا حين يقول
فقد أشرت من قبل إلى ان الذوق األندلسي قد تربى على تقدير شعر المشارقة ) . 1" (بدورات نلمحھا بين الحين والحين 

حاكوھا، طريقة العرب وطريقة المحدثين، ومالوا إلى الثانية و: المحدثين، حتى ميز نقاد األندلس بين طريقتين في الشعر
ومثلت كيف شغلوا انفسھم بتدارس ديوان أبي تمام ومسلم بن الوليد والبحتري، وكيف كان ديوان أبي تمام على وجه 

فمن الخير ھنا أن أتلمس جوانب ھذا التأثير الذي تلقاه الشعر األندلسي من شعر المشارقة . الخصوص محط اھتمامھم األكبر
األول أثر في الموضوع والثاني أثر في الشكل والطريقة الشعرية، أما األول : تجاھينوأقول أن األثر يمتد في ا. المحدثين

 .فتبيانه ليس باألمر الميسور، وأما الثاني فانه على صعوبة تمييزه أظھر من األول

_________________________________ 

 .42: ، بالنثيا5: الشعر األندلسي) 1(
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 صلته بالزھد المشرقي

أبو نواس وأبو العتاھية وأبو تمام وابن الرومي وابن المعتز، ثم وفد ديوان : م المحدثين في نظر األندلسيين ھملقد كان أھ
ونجد في األشعار األندلسية من ھذه الفترة نزعة زھد واضحة . المتنبي على األندلس، فلم يلبث ان احدث بعض األثر الملموس

أبي بكر الزبيدي وغيرھم، ونحس فيھا حقا بشخصية أبي العتاھية وأفكاره عند ابن أبي زمنين والغزال وابن عبد ربه و
ونظراته في الحياة والموت، ولكن ھذا الموضوع مشترك بين أناس ينظرون إلى الحياة الدنيا من خالل نظرھم إلى الموت 

ي العتاھية أو اقتبسوا تماما فنه ومن العسير ان يحكم المرء بان األندلسيين استعاروا ھذا الموضوع من أب. والحياة الخالدة
الشعري، ألن الزھد نزعة لھا أصولھا االجتماعية وليست تجيء كلھا اقتباسا، ولكن أثر أبي العتاھية في تقوية النزعة واالتجاه 

 ) :1(معنا الزبيدي يقول سالشعري ال يمكن إنكاره، وإذا 

 وعاتب نفسه قبل العتاب... لقد فاز الموفق للصواب 

 يجازى بالجزيل من الثواب... ل الفؤاد بحب مولى ومن شغ

 من الدنيا يصير إلى ذھاب... فذاك ينال عوا كعز 

 ينادى بالرحيل إلى الحساب... تفكر في الممات فعن قريب 

 لدار الخلد واعمل بالكتاب... وقدم ما ترجي النفع منه 

  قريب سوف تؤذن بالخراب... وال تغتر بالدنيا فعما 

 :ذا الشعر وجدنا الموضوع والشكل قد اتفقا على النظر معا إلى أبي العتاھية في مثل قولهإذا سمعنا ھ

  فكلكم يصير إلى تباب... لدوا للموت وابنوا للخراب 

 ) :2(وإذا راجعنا قول ابن أبي زمنين 

_________________________________ 

 .410: 1يتيمة الدھر ) 1(

 .المصدر السابق نفسه) 2(

 

 طامح موجه فال تأمننھا... المرء إن دنياك بحر أيھا 

  وھو أخذ الكفاف والقوت منھا... وسبيل النجاة فيھا مبين 

على أشعار أبي العتاھية أدركنا فرقا بينھما، وان اتفق الموضوع، وھذا الفرق إنما ينتج عن صورة الدنيا عند كليھما، فأبو 
 ) :1(مرعى أو سرابا وقلما يتصورھا بحرا في مثل قوله  العتاھية يتصور الدنيا دارا أو ظال متقلصا أو

 ...كل أھل الدنيا تعوم على الغفلة منھا في غمر بحر عميق 

  بين ناج منھم وبين غريق... يتبارون في السباح فھم من 

ضھا لنا فالصورة التي يرسمھا ابن أبي زمنين للدنيا اقرب إلى ان تكون صورة أندلسية أصيلة من تلك الصور التي عر
  .الزبيدي في زھديته السابقة
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 وصف الخمر

ومثل ذلك أيضا الحال في وصف الخمر، إال ان ھذا الموضوع أدق من سابقه وأبين حدودا، وبخاصة وانه عند أبي نواس 
الوصف للخمر وما يتصل بھا، وقصة المغامرة مع الندمان في زيارة : زعيم ھذا الفن ينقسم من حيث شكله في صورتين

ان، وفي األول من ھذين القسمين يستأثر أبو نواس بمعان وتوليدات إذا اقتبسھا غيره أعلنت عن نفسھا، كقول الشريف الح
 ) :2(الطليق 

 ا

_________________________________ 

 .171: ديوان أبي العتاھية) 1(

 .402: 1اليتيمة ) 2(

  تركت في الخد منه شفقا... فإذا ما غربت في فمه 

التي خفيت وھي ظاھرة، ثم ھذه الصورة التي تجعل منھا شمسا تغرب في الفم " روحانيتھا " رانية ھذه الخمر، وسرية فان نو
 .ال تزال تستمد من شعر أبي نواس الشيء الكثير -بعد ان تطلع من المشرق ؟الذي ھو يد الساقي 

ال ينازع فيه صاحبه متقدم عليه، فاذا قرأنا قصيدة  وأبين من ھذا حكمنا على قصة المغامرة في الحانات، فھذا اتجاه نواسي
 ) :1(يحيى الغزال 

 تأبطت زقي واحتسبت عنائي... ولما رأيت الشرب أكدت سماؤھم 

 فھب خفيف الروح نحو ندائي... فلما أتيت الحان ناديت ربه 

 على وجل مني ومن نظرائي... قليل ھجوع العين اال تعلة 

 طرحت إليه ريطتي وردائي.. .فقلت أذقنيھا فلما أذاقني 

 بذلت له فيھا طالق نسائي... وقلت أعرني بذلة أستتر بھا 

 له غير أني ضامن بوفائي... فوهللا ما برت يميني وال فت 

  فكل يفديني وحق فدائي... وأبت إلى صحبي ولم أك آيبا 

  .لغزال وتنفرده ببعض الجزئياتوجدنا محاكاة متعمدة ألبي نواس، وان لم تقلل ھذه المحاكاة من إجادة يحيى ا

  

  

 

 أثر أبي نواس

وافتتان األندلسيين بأبي نواس قد يقوي القول بعمق أثره في الشعر األندلسي، فقد رأينا كيف ان رواياتھم تنسب إلى عباس بن 
كاته شيئا ال يقل ناصح الرحلة للمشرق من اجل أن يلقاه حين سمع بنجومه، وھذا ھو الغزال يحاكيه، ويرى األندلسيون في محا

رأيت في النوم كأني في مقبرة : مستواه عن شعر أبي نواس، ومن الحكايات الدالة على افتتانھم به، قول ابن شبالق االشبيلي
 ذات أزاھير ونواوير، وفيھا قبر حواليه الريحان
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_________________________________ 

 .155 :والريحان والريعان 212: والجذوة 138: المطرب) 1(

أو ما تعرف قبر : فكانوا يقولون لي: وهللا ما زجرتكم الموعظة وال وقرتم المقبرة، قال: الكثير، وقوم يشربون فكنت أقول لھم
قال فكنت أولي، فيقولون وهللا ال تبرح أو . فقالوا لي قبر أبي علي الحكمي الحسن ابن ھانئ: قال. ال: من ھو؟ فكنت أقول لھم

 :ولفكنت أق: ترثيه قال

 وعاد بالعفو عليك السالم... جادك يا قبر نشاص الغمام 

  واستترت عنا عيون الكالم) 1... (ففيك أضحى الظرف مستودعا 

ان الكأس تكون ثقيلة فإذا صبت : فاستعاروا بعض معانيه في الغزل بالمذكر وفي وصف الخمر، فمن المعاني التي اقتبسوھا
 ) :2( فيھا الخمر خفت، قال إدريس بن اليمان

 حتى إذا ملئت بصرف الراح... ثقلت زجاجات أتتنا فرغا 

  إن الجسوم تخف باألرواح... خفت فكادت ان تطير بما حوت 

 ) :3(ومنھا قول آخر في وصف كأس 

 وشكل ماثل في شكل ماء... ھواء صيغ من ضد الھواء 

 عليك إناؤه ما في اإلناء... إذا عاينته مآلن أخفى 

  كنوز الشمس في ثوب الھواء... دى وان مزجت به كأس تب

 .غير أن ما وصلنا من خمريات ھذه الفترة ليس كثيرا، بحيث يكشف عن مدى أثر أبي نواس بدقة

 أبو تمام

في  أما أبو تمام فانه أعمق المحدثين أثرا في الشعر األندلسي من حيث المبنى الشعري والشكل، ومن تأمل الشعر األندلسي ؟
 أو االستطراف ھو الدافع القوي فيه،" حب الغرابة " تأمل وجد مبدأ حق ال  - ھذا العصر 

_________________________________ 

 .255: الجذوة) 1(

 .160: الجذوة) 2(

 .243: الجذوة) 3(

 

نى ثم يجيء المبنى بعد ذلك شديد االعتماد على المطابقة ورسم المتقابالت المتضادة، وبلوغ درجه اإلحالة في تصيد المع
ومتفرعاته وظالله، واالغراب باالستعارة وان لم يكن ھذا شائعا كثيرا، واستعارة النبت والماء في صور بعيدة عن حياة 

 ) :1(ومنھا في الشعر األندلسي قول محمد بن احمد بن قادم . الطبيعة، وھذه األخيرة من أشيع الصور عند أبي تمام

 مع فيه سفح الغيومواسفح الد... قف بربع البلى وربع الھموم 

 ومحاھا الغمام محو الرقيم... غيرت آية صروف الليالي 
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 نبت المعالي بمنبت القيصوم... ساء ما اعتاض بالسحائب من 

  على قدر جوھر المعلوم... فاألسى حين يعدم الشيء محمول 

وصورة . عرضھا أبو تمام من ھذا القبيلاستعارة تمامية، والبيت األخير أحجية ذھنية كاألشياء التي ي" نبت المعالي " فقوله 
ومن اغرب األمور ان . ، قد أصبحت في ھذا الشعر األندلسي تدور دورانا غير قابل" تعمم صلع ھامات الربى :واحدة ھي 

يكون شعر أبي تمام محركا في وصف الطبيعة األندلسية، وأنموذجا لألندلسيين في ھذا المقام، وبخاصة قصيدته التي يصف 
 :الربيع ومطلعھافيھا 

  وغدا الثرى في حلية يتكسر... رقت حواشي الدھر فھي تمرمر 

 ) :2(من ذلك قول أبي بكر ابن نصر الكاتب 

 لك عن أسرته السرية يسفر... انظر نسيم الزھر رق فوجھه 

 للعين وھو من النضارة منظر... خضل بريعان الربيع وقد غدا 

 معصفر ومزعفرملبوسھن ... وكأنما تلك الرياض عرائس 

  فلھن من وشي اللباس تبختر... أو كالقيان لبسن موشي الحلى 

  :كقوله القصيدة فالمشاركة ليست في المعارضة وحسب وإنما ھي أيضا في جزئيات

_________________________________ 

 .377: يتيمة الدھر) 1(

 .369: الجذوة) 2(

  ھو ناظر فيه فإنما" وقد غدا للعين وھو من النضارة منظر "

 :إلى قول أبي تمام

  جلي الربيع فإنما ھي منظر... دنيا معاش للورى حتى إذا 

وشتان بين ما ذھب إليه أبو تمام من فھم لطبيعة الحياة وترجح اإلنسان بين العمل والمتعة، وبين وصف الشاعر للربيع بأنه 
 :يذكر بقول أبي تمام وكذلك تشبيھه الرياض بعرائس ذوات ملبوس معصفر أو مزعفر،. منظر

  عصب تيمن في الوغى وتمضر... مصفرة محمرة فكأنھا 

 .وكالم الشاعر األندلسي أرق، وصورة أبي تمام أغرب

 ) :1(والبن قلبيل البجاني أبيات يعارض بھا قصيدة أبي تمام وھي 

 وافتر عن نور أنيق يزھر... ضحك الربيع بروضه وسميه 

 وكأنھا في الترب وشي أخضر... فكأنه زھر النجوم إذا بدت 

  عرف العبير يفوح فيه العنبر ... وكأن عرف نسميھا عند الصبا 
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 بن الروميا

وفي وصف الطبيعة يلتقي أثر الرومي بأثر أبي تمام، وتبرز في الشعر األندلسي تلك الفكرة التي ألح عليھا ابن الرومي كثيرا، 
من ذلك قول . ظر بين األزھار وحجة بعضھا في الفخر على البعض اآلخرواستغل قضاياه المنطقية في إبرازھا، أعني التنا

 ) :2(شاعر أندلسي 

 واألقحوان الغض بين البھار... تعاير السوسان والجلنار 

 عن حسن توريد بدا واستثار... مبتسما ذاك وذا موضحا 

  وانتحل الفضل معا والفخار... واستحكم الورد ببرھانه 

 قصيدة طويلة يرد" الحدائق " أخي صاحب  ولسعيد بن محمد بن فرج

_________________________________ 

 .366: الجذوة) 1(

 .363: الجذوة) 2(

 ) :1(فيھا على ابن في تفضيله النرجس جاء فيھا 

 إال الذي رد العيان الشاھد... عني إليك فما القياس الفاسد 

 عاندخجل وناحله الفضيلة ... أزعمت أن الورد من تفضيله 

 فحياؤه فيه جمال زائد... إن كان يستحيي لفضل جماله 

 من أن يحول عليه لون واحد... والنرجس المصفر أعظم ريبة 

  صفة كما وصف الحزين الفاقد... لبس البياض بصفرة في وجھه 

أنواعھا المختلفة  وقد برزت روح المفاضلة والمناظرة بين األزھار عندما شجع المظفر الشعراء على اإلكثار من القول في
 ) :2(ليطرح أشعارھم فيھا للغناء، فمن قول صاعد البغدادي يفاضل بين البھار والنرجس 

 ولطالما خلف البھار النرجس... جمل الفضيلة للبھار بسبقه 

 لكنه عن نشره يتنفس... أربى عليه طيبه ونسيمه 

  بابيه لكن فعل ھذا أنفس... كالحاجب الميمون شبه في العال 

ن طريف األمور ان المنصور كان قد سمى بناته بأسماء الزھور، فنظم الشعراء في وصف األزھار قصائد تبين فضيلة كل وم
 ) .3(نوع منھا، وھم في ھذا يحكون خصائص بنات المنصور نفسه 

 ) :4(وأثر ابن الرومي أيضا في طريقته التحليلية إلى حد كما نرى في قول احمد بن محمد بن فرج 

 سوى إدالله ثقة بحبي... من يصد بغير ذنب  بنفسي

 ويحكي جسمه في اللين قلبي... عجبت لقلبه قاس كجسمي 

 لقاس، واغتدى رطب لرطب... فھال بالتشاكل كان قاس 



58 

 

 قلب صب: فقولي بالقساوة... وان لم ينعطف باللين فظ 

_________________________________ 

 .212: الجذوة) 1(

 .19: 3 ابن عذاري) 2(

 .1034: 3، والنفح 33 - 32:  4/1الذخيرة ) 3(

 .368: 1يتيمة الدھر ) 4(

  

 ابن المعتز

أما ابن المعتز فان صوره المستمدة من الجواھر واألحجار الكريمة قد تغلغلت أكثر شيء في شعر الطبيعة األندلسية، ونكتفي 
 ) :1(سعيد بن محمد بن العاص المرواني  وھو قول: بھذا المثل الذي لحظه الثعالبي -منھا ؟وھي كثيرة 

 طرفاه حتى عاد مثل الزورق... والبدر في جو السماء قد انطوى 

  غرق الكثير وبعضه لم يغرق... فتراه من تحت المحاق كأنه 

 :وانه مأخوذ من قول ابن المعتز

  قد أثقلته حمولة من عنبر... انظر إليه كزورق من فضة 

 .ا زيادة لطيفة، وھي أدق وأجمل موقعا من صورة ابن المعتزوصورة الشاعر األندلسي فيھ

وأضعف الشعراء تأثيرا في البيئة األندلسية ھو المتنبي، لشموخه في الطريقة الشعرية وفي حكمته الفلسفية، ولذلك قلما نجد 
 ) :2(محاوالت واضحة للحاق بھا مثل بعض معارضات ابن دراج القسطلي له في قصيدته الرائية 

  نوء الكواكب مخويا أو ممطرا... ك أسمعنا نداك ودوننا لبي

 :وفيھا نسج على منوال قصيدة أبي الطيب في مدح ابن العميد

  وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى... باد ھواك صبرت أم لم تصبرا 

يون فحاكوھا أو تغنوا بھا فإذا تذكرنا أن ھؤالء ليسوا كل المحدثين وان أشعارا كثيرة أخرى دخلت األندلس وتأثر بھا األندلس
ملحنة أدركنا أن تأثير الشعر المحدث في الشعر األندلسي لم يكن مظھرا عابرا أو قليال، ولكن ھذا التأثير لم يكن خيرا كله، 

 أنفسھم مثال إلى شعر الطبيعة فان ربقة التقليد خانقة تحول القابليات عن طريق االبتكار، ولو أن األندلسيين نظروا من خالل
 .الستغنوا عن مناظرات ابن الرومي وتشبيھات ابن المعتز الجامدة، والستوحوا بيئتھم في وصف الخمر، وھكذا

  

 

_________________________________ 

 .398: 1يتيمة الدھر ) 1(

 .1/56: 1الذخيرة ) 2(
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 مجمل خصائص الشعر في ھذه الفترة

ئة األندلسية، عنھا تكون وتبلور وبھا تعلق، وعليھا دار، فإذا عز تبين غير ان األدب األندلسي، قبل كل شيء، وليد البي
الشخصية األندلسية فيه، فما ذلك إال ألن المتكأ الحضاري له كان مشابھا للمتكأ الحضاري لألدب المشرقي، وھذه حقيقة كبرى 

مكننا ان نجمل خصائص الشعر ومميزاته وي. تقرب بين األدبين، تقريبا يكاد يطمس كثيرا من الفروق، أو يحجبھا عن أعيننا
 :في األمور اآلتية

ظل الشعر في شكله العام طوال الفترة األموية جافيا غير مصقول، يفقد كثيرا من الحالوة التي يحسھا القارئ في موسيقى  -  1
 .الشعر المشرقي الجيد

ق جذورھا في البيئة األندلسية ولذلك ظلت السطحية لم يتصل بثقافة عميقة ألن النھضة العلمية فيه لم تعش طويال ولم تعم - 2
 .تغلب على معانيه وموضوعاته التي يعالجھا

 .وقد نجح بعض الشيء ولكنه في كثير من األحيان خرج بھا إلى اإلحالة - حاول ان يعمق الصورة ؟مقتفيا خطى أبي تمام  -  3

 .ل بالمحاكاة عن اإلنتاج األصيل المبتكرفشغ - في أحوال كثيرة  -اتكأ على نماذج من األدب المشرقي  -  4

 طبقات الشعراء في ھذا العصر

ان من يقرأ كتاب تاريخ علماء األندلس للفرضي أو الصلة البن بشكوال يستطيع ان يرى كل عالم أندلسي منسوبا لبلده، وان 
ولكن األمر . حق أن يرحل إليه ويؤخذ عنهيلمس كيف كانت البالد األندلسية مليئة بالمحدثين والقراء والفقھاء، وكثير منھم يست

صحيح أننا نجد بين الشعراء الجياني والقبري والجزيري والريي والموروري ولكن : في الشعر غير واضح على ھذا النحو
ھؤالء كانت تجذبھم قرطبة إليھا لالستيطان فيھا اكثر من جذبھا للعلماء، الن قرطبة منتجع رزق للشعر وموطن لظھور 

ويبدو انه كان من الممكن ان نتصور انتشار الشعر على مدى واسع في المدن األندلسية حين نتذكر ان أحد المؤلفين . مواھبه
غير ان ! وما نظن البيرة وحدھا كانت تتميز بذلك -كما يقول ابن حزم  - كتب أخبار شعراء البيرة وحدھا في عشرة أجزاء 

السيادة ولم يكن في ذلك العصر من مراكز السيادة ما ينافس قرطبة، إال في الشعر في تلك العصور مقترن بالعطاء ومراكز 
 .صغيرة أو جزائر من النشاط الشعري في بعض المدن األندلسية" بحيرات " وفي تلك الفترات كانت ھناك . فترات قليلة

االستقالل عن الدولة، وأصبحت تلك  ففي أيام األمير عبد هللا كان إبراھيم بن حجاج شخصية واسعة النفوذ باشبيلية حتى حاول
المدينة تنافس قرطبة في اجتذاب الشعراء إليھا، فقصدوه من كل وجه، وكان منھم ابن عبد ربه والقلفاط، ولكنا ال نعرف شيئا 

وفي تلك األيام أيضا ذلك النشاط الواضح للشعر في الصراع بين المولدين والعرب بمنطقة . عن شعراء من اشبيلية نفسھا
إمارة مستقلة أيام ) الشمالية في المغرب(أقام عبيد هللا بن أمية بن الشالية ) سمنتان في المغرب(وفي جبل شمنتان . لبيرةا

األمير عبد هللا أيضا، وكان عبيديس بن محمد الشاعر مكثرا من مدحه واصفا لمبانيه ومغازيه ومن ذلك قصيدته التي ھنأه فيھا 
 ) :1(ببعض الفتوح وأولھا 

  عن األمير أبي مروان في السفر... ء البشير بما عم السرور به جا

له أفضال على الشعراء واألدباء فلھم فيه مديح سائر وكان من أحمدھم النتجاعه وأنطقھم : قال ابن حيان في ذكر ابن الشالية
من جملة كتاب القصر وكان عبيديس في أول أمره ) . 2(بشكره عبيديس ابن محمود الشاعر، وشعره فيه كثير مستحسن 

بقرطبة وفي اول عھده كان مداحا لألمير عبد هللا نفسه ثم ھاجر إلى جوار ابن الشالية وفارقه حين أحسن بتغيره عليه ولجأ 
 ) .4(وله انتجاع إلى سعيد بن جودي أمير العرب ومدائح فيه ) 3(إلى ابن حفصون 

مع السماح (زمن فيمكن أن نقسم شعراء ھذا العصر في أربع طبقات أما من حيث ال. ذلك ھو األمر من حيث الرقعة المكانية
 ):بشيء من التداخل والمشاركة

 الدولة األموية، قدامى الشعراء من الذين عاشوا في عصر الوالة وأوائل: الطبقة األولى
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_________________________________ 

، والمقتبس في صفحات متفرقة، والحلة، 1135: ، والبغية رقم278: ذوةوالج 69: 2وانظر ترجمة عيديس في المغرب  10: المقتبس) 1(
 .115: الورقة

 .9: المقتبس) 2(

 .69: 2، والمغرب 45: انظر المقتبس) 3(

 .125: المقتبس) 4(

، شاعر فارس من العرب الطارئين ) 1(جعونة بن الصمة أبو األجرب الكالبي : ونميز من بينھم ثالثة من المشھورين ھم
 :األندلس كان يرحل ويحل بأكناف قرطبة وشعره بدوي الطابع ومن نماذجه قوله على

 عال، ورأسي ذو غدائر أفرع... ولقد أراني من ھواي بمنزل 

  والماء طيبه لنا والمرتع... والعيش أغيد ساقط أفنانه 

على نفسه أال يراه إال أعطاه ما  وأقسم ممدوحه. وكان أوال يھجو الصميل، فلما ظفر به الصميل عفا عنه، فأصبح مداحا له
 .وتوفي قبل حلول الدولة األموية. حضره فكان أبو األجرب يعتمد إغباب لقائه وكان ال يزوره لذلك اال في العيدين

عاصم بن زيد، وھو أيضا طارئ غريب من العباد، وھم نصارى الحيرة، ولذلك كان الشعراء ) 2(وثانيھم أبو المخشي 
وقد أدرك الدولة األموية ومدح سليمان بن عبد الرحمن الداخل فظن ھشام بن عبد الرحمن . ة في ھجائھم لهيعيرونه بالنصراني

انه يعرض به في بعض شعره فعاقبه عقابا شديدا، قيل انه قطع لسانه، واألصح انه سمل عينيه، ودليل ذلك انه يذكر العمى في 
اعفة وأجازه بألفي دينار وعنف ابنه على فعلته، وعطف عليه ھشام نفسه وقد دفع له األمير عبد الرحمن دية عينيه مض. شعره

 :اما شعره في العمى فھو قوله. ودفع له دية أخرى مضاعفة

 أن قضى هللا قضاء فمضى... خضعت أم بناتي للعدا 

 مشيه في األرض لمس بالعصا... ورأت أعمى ضريرا إنما 

 مني المدى بلغت -وھي حرى  -... فاستكانت ثم قالت قولة 

  ما من األدواء داء كالعمى: ... ففؤادي قرح من قولھا

 :وشعره من النسق البدوي ومن نماذجه الواضحة قوله

 كال موجيھما عندي كبير... وھم ضافني في جوف يم 

_________________________________ 

 .ورسالة ابن حزم 131: 1والمغرب  177: ترجمة في الجذوة) 1(

 .35: وابن القوطية 377: والجذوة 123: 2المغرب  ترجمة في) 2(

 

  وأجنحة الرياح بنا تطير... فبتنا والقلوب معلقات 

 :وقد مات أبو المخشي أيام الحكم به ھشام وآخر شعره قوله

 تعول امرءا مثلي وكان يعولھا... أم بنيات الضعيف حويلھا 
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   يقيلھابكت تستقيل الدھر ماال... إذا ذكرت ما حال بيني وبينھا 

وكان ذا حكمة ودھاء مشھورا بالفضل والخير ولذلك أسند إليه أھل طليطلة أمرھم، ) 1(وثالث ھؤالء ھو غربيب الطليطلي 
وكانوا ذوي أشر وطغيان واستخفاف بالعمال، فلم يكن األمير الحكم يطمح فيھم وغربيب بينھم، حتى إذا مات أرسل إليھم 

 :من شعر غربيب ھذه األبياتفأوقع بھم، وكان الناس يتداولون 

 يھاب من المنية ما أھاب... يھددني بمخلوق ضعيف 

 وليس إليه مھلك من يصاب... وليس إليه محيا ذي حياة 

  سيبلغ حيث يبلغه الكتاب... له أجل ولي أجل وكل 

 .وواضح من ھذه األبيات لم وصف غربيب بالفضل والخير يومئذ

وأكثرھم من شعراء المؤدبين مثل عباس بن ناصح والقلفاط وعبيديس ) 300 -  200( شعراء عھد األمارة: الطبقة الثانية
) 274 - ( ومنھم من يقع الشعر لديه موقعا ثانويا كابن الشمر المنجم وعباس بن فرناس التاكرني . الكاتب ومؤمن بن سعيد

من الحجارة وفك الموسيقى والعروض  وكان متفلسفا منجما صاحب نيرنجات واختراعات كمحاولته الطيران واتخاذه الزجاج
وقد أثبتنا له والمؤمن . أيضا فان الشعر أبرز أدواته، وھو أعلى من ھؤالء مرتبة" عرافا " ومع ان يحيى الغزال كان ) . 2(

بن عبد وفي ھذه الفترة أيضا تميز ا. بن سعيد والقلفاط ترجمات في ھذا الكتاب متخذين من ھؤالء الثالثة ممثلين لعھد األمارة
 .ربه وأدرك عصر الخالفة

 :عبد هللا فذكر ابن عبد ربه ثم قال وقد عد ابن حيان في المقتبس الشعراء الذين كانوا في عصر األمير

_________________________________ 

 .46: ، وابن القوطية307: ترجمة في الجذوة) 1(

 .300: والجذوة 333: 1انظر المغرب ) 2(

لبة الشعراء أيام األمير عبد ربه بعد احمد بن عبد ربه، عبيد هللا بعد احمد بن عبد ربه، عبيد هللا بن يحيى وكان المصلي في ح
بن إدريس الخالدي أحد بيوتات الشرف الموالين في ھذه الدولة المروانية، وكان من سراة الناس وأدبائھم وعلمائھم، مال به 

ابن عبد ربه فلم يبعد عن تجويده وكان يعارضه كثيرا في حسان قصائده  طبيعه إلى صوغ القريض فأبدع فيه جدا، وجارى
وعد ابن حيان أيضا القلفاط وابن . وأدرك عبيد هللا ھذا عھد الناصر والحكم وله شعر كثير لم يصلنا) . 1(وال يقصر عن مداه 

اق المنادي وزيد بن ربيع الحجري قلزم ومقدم بن معافي القبري وقاسم بن عبد الواحد العجلي وسعيد ابن عبد ربه وإسح
 .واكثر ھؤالء أدرك عصر الخالفة أيضا. وعفير بن مسعود راوية شعر عباس بن ناصح وغيرھم

في ھذا العصر كان . وھم الذين عال نجمھم أيام الناصر والمستنصر)  366 -  300(شعراء عصر الخالفة : الطبقة الثالثة
ويمكن ان . حدائق، وقد ذكر في كتابه ھذا مختارات لمعاصريه ولمن كان قبلھميعيش احمد بن فرج الجياني صاحب كتاب ال

نستعيد جزءا من ھذا الكتاب المفقود مما استخلصه منه الحميدي في الجذوة وابن سعيد في المغرب وابن األبار في الحلة 
ومن الشعراء الذين ذكرھم من . هفي اكثر من تسع عشرة مرة في كتاب" الحدائق " وقد صرح الحميدي بنقله عن . السيراء

عاش في زمن الناصر والمستنصر أخوان ألحمد بن فرج نفسه، وعبيد هللا بن يحيى بن إدريس المتقدم الذكر، وعبيد هللا بن 
إسماعيل بن بدر وإسماعيل بن بدر وإدريس بن الھيثم ومحمد بن قاسم بن وھب ومحمد بن قادم ومحمد ابن مسرور وألمه ماله 

ومن يراجع ما أورده الثعالبي في اليتيمة من مختارات غزلية للشعراء . ومقدم بن معافي القبري) النفس الرديئة أي ذو(
  بكتاب الحدائق، األندلسيين يدرك صلة ھذه المختارات وصلة الشعراء الذين ذكرھم الثعالبي

 

_________________________________ 

 44: المقتبس) 1(
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ويلحق بھؤالء المتقدم ذكرھم شعراء . لثعالبي استغل ھذا المصدر أو استغله له من أنشده ھذا الشعرمما قد يدل على أن ا
 .كثيرون منھم الرمادي وأستاذه أبو بكر بن ھذيل

شعراء الدولة العامرية وھم كثيرون ومن أشھرھم عبد الرحمن بن أبي الفھد وعبد الملك بن إدريس الجزيري : الطبقة الرابعة
وممن . والمصحفي والشبانسي وابن شخيص ومحمد بن مسعود الغساني ومحمد بن الحسين الطبني وعشرات غيرھموالطليق 

ابن دراج وابن شھيد وعبادة بم ماء السماء وابن الحناط : أدرك الدولة العامرية وجاز عھد الفتنة من أكابر الشعراء األندلسيين
 .وأبو المغيرة بن حزم وابن عمه الفقيه أبو محمد

 .وقد ترجمت لبعض ھؤالء الشعراء فيما يلي، إذ الترجمة لھم جميعا أمر غير عملي، وإنما أقدم نماذج فحسب

 تراجم الشعراء

 يحيى بن حكم الجياني الملقب بالغزال -  1

 مؤمن بن سعيد -  2

 القلفاظ -  3

 ابن عبد ربه -  4

 الرمادي -  5

 الملقب بالغزال يحيى بن حكم الجياني

 ـھ25 - 156

 .1467: ، وبغية الملتمس رقم57: 2، والمغرب 449: 1، والنفح 351: ، والجذوة141 - 125لمطرب ا

والحكم ابنه ) 180 - 172(كان عمره حين توفي عبد الرحمن الداخل ستة عشر عاما، ثم شھد عھد ھشام بن عبد الرحمن 
بد الرحمن، ويبدو انه ذكر في أرجوزته وصدرا من خالفة محمد بن ع) 238 -  206(وعبد الرحمن الحكم ) 206 - 180(

 ) :1(التاريخية فقال 

وخامسا ھذا الذي نحن معه ومعنى ذلك انه عاصر كثيرا من أحداث األندلس، وربما تمرس ... أدركت بالمصر ملوكا أربعه 
قبل مجيء عبد ستا وأربعين سنة، ولكن األخبار عنه ) 202(ببعض الحوادث، وكان عمره يوم الھيج الثاني ألھل الربض 

عبد الرحمن زرياب  الرحمن بن الحكم إلى الحكم مجھولة على نحو غريب يبعث على الدھشة، وفي مطلع إمارة عبد الرحمن
 ،إلى األندلس

_________________________________ 

 .449: 1النفح ) 1(

 ندريه، فغضب منه عبد الرحمن عندما شكاه وتقول الروايات ان الغزال لم يرتح إلى ھذا القادم فھجاه ھجاء مقذعا، لسبب ال
إليه زرياب فأمر بنفيه عن األندلس فكلمه فيه أكابر دولته فعفا عنه، وتضيف إحدى الروايات انه لم يطب نفسا بالمقام في بلده 

و قد شارف فھاجر إلى المشرق، بعيد وفاة أبي نواس، وانه أقام مدة يتجول في البالد المشرقية ثم حن إلى وطنه فعاد وھ
 .ولكن ليس ھناك من األسباب المقنعة ما يجعلنا نعتقد صحة ھذه الرواية أو أن الغزال رأى المشرق أبدا. الستين

). 1(وواله األمير عبد الرحمن قبض األعشار ببالط مروان واختزالھا في األھراء استجابة لرغبة عبر عنھا في إحدى قصائده
ع الغزال كل ما لديه من مخزون، ثم نزل المطر ورخص الطعام، فلما علم األمير بما فعله وفي ذلك العام ارتفعت األسعار فبا

إنما تعد األعشار لنفقات الجند والحاجة إليھا في الجھد فماذا صنع الخبيث؟ خذوه بأداء ما باع من أثمانھا : " الغزال أنكره وقال
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فأمر " إنما اشتري لكم من الطعام عدد ما بعت من اإلمداد : " قال، وأبى الغزال ان يدفع ثمن ما باعه و" واشتروا به طعاما 
 :األمير بحمله مقيدا وسجنه بقرطبة، ومن السجن رفع الغزال إلى األمير قصيدته التي مطلعھا

 :ال خير من الصبوة لألشيب وقد مدح فيھا األمير بالعدالة والھيبة فقال... بعض تصابيك على زينب 

 الوارث المجد أبا عن أب... ھدى من مبلغ عني إمام ال

 قصدت في القول فلم أطنب... إني إذا أطنب مداحه 

 أذكرتنا من عمر الطيب... ال فك عني هللا إن لم تكن 

 إليك قد حن إلى المغرب... وأصبح المشرق من شوقه 

_________________________________ 

 .136 - 130ل عند ملك النورمانديين وفيه أيضا تفصيل لفارة الغزا 128: راجع المطرب) 1(

 إليك بالسھل وبالمرحب... منبره يھتف من شوقه 

 وكان من قبلك لم يطرب... أطربه الوقت الذي قد دنا 

 طار لوافى خطفة الكوكب... ھفا الوجد فلو منبر 

 ليست لحامي الغابة المغضب... إلى جميل الوجه ذي ھيبة 

  لتماح الخائف المذنبإال ا... ال يمكن الناظر من رؤية 

 :ثم تعرض لذكر الطعام وبيعه والمال الذي قبضه فقال

 لم أجمع المال ولم أكسب... إن ترد المال فإني امرؤ 

 تلتمس الربح وال ترغب... إذا أخذت الحق مني فال 

  أن كان رأس المال لم يذھب... قد أحسن هللا إلينا معا 

 .لتذلل لالستشفاع، وإنما يعتمد على شاعريته في المدح وعلى روحه الفكاھيةوواضح من ھذا كيف ان الغزال ال يستعمل ا

غير أن تأريخ ھذه القصة بأنھا حدثت في أيام عبد الرحمن مما يستدعي شيئا من التوقف، فإنا ال نعلم قحطا حدث في أيامه، 
لة بھا، أو لعل ھناك قحطا حدث في أيام ه في أيام الحكم والد عبد الرحمن، فلعل للحكاية ص199لكن ھناك مجاعة حدثت سنة 

 .عبد الرحمن نفسه ولم تحدثنا عنه كتب التاريخ، التي وصلت إلينا

ومن أخباره في أيام عبد الرحمن صلته بقاضيين أخوين من بلده جيان، وھما يخامر الشعباني وأخوه معاذ، أما األول فقد ولي 
عر فانبرى له الغزال يھجوه ويصفه بالبله والجھل، ومن شعره يشير ه، فعامل الناس بخلق صعب ومذھب و220القضاء سنة 

 ) :1(إليه 

وكان طيبا ولى أحباس  232وسبحان من ولى القضاء يخامرا ثم ولي معاذ القضاء سنة ... فسبحان من أعطاك بطشا وقوة 
 ) :2(قرطبة رجال ظن فيه خيرا فخاب ظنه فقال الغزال 

_________________________________ 

 .83: قضاة قرطبة) 1(
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 ).ه1293. ط( 393: 1والعقد  732: والتكملة 86: قضاة قرطبة) 2(

 من ذوي الفضل - وولى امرءا ؟فيما يرى ... يقول لي القاضي معاذ مشاورا 

 فقلت وماذا يصنع الدب بالنحل... فديتك ماذا تحسب المرء صانعا 

  ان من فضلويترك للذبان ما ك... يدق خالياھا ويأكل شھدھا 

وفي ھذه السن أو في . كان الغزال حينئذ قد تجاوز الخامسة والسبعين وتھكمه بالقاضي وصاحب االحباس ممزوج بالحكمة
 ) :1(قريب منھا كان ما يزال يروح ويجيء إلى عبد الرحمن في قصره، وذات يوم دخل على األمير فحياه ھذا بقوله 

 :ان يجيز فقال فطلب إليه... جاء الغزال بحسنه وجماله 

 جاء الغزال بحسنه وجماله... قال األمير مداعبا بمقاله 

 متعدد السبعين من أحواله... أين الجمال من امرئ أربى على 

 ألقاه ريب الدھر في أغالله... أين الجمال له، الجمال من امرئ 

  وأحال رونق وجھه عن حاله... وأعاره من بعد جدته بلى 

 .بق منھا إال ھذه األبيات التي تدل على نسق جميلوھي قصيدة طويلة، لم ت

 )أو إلى القسطنطينية(سفارة الغزال إلى بالد النورمان 

، ) 2(ومن أبرز الحوادث في حياة الغزال سفارته عن األمير األندلسي وقد قال ابن سعيد انه ذھب إلى ملك القسطنطينية 
صر الغزال، في تاريخ له ألفه، وذكرھا ابن حيان في كتاب المقتبس، وأول من دون خبر ھذه الرحلة ھو تمام بن علقمة، معا

أحداث الرحلة تتصل  وعن أحدھما، فيما يبدو، نقل ابن دحية شيئا من خبر تلك الرحلة مفصال في كتاب المطرب ولكنه جعل
 .شھراواستغرقت ھذه الرحلة بين سفر وإقامة مدة عشرين  )النورمان(بسفارة الغزال إلى بالد المجوس 

_________________________________ 

 .139: 2ابن عذاري ) 1(

 .57: 2المغرب ) 2(

ه ھاجم النورمانديون في نحو ثمانين مركبا شبه جزيرة البيرة سالكين الطريق البحرية من اشبونة إلى قادس ثم 230ففي سنة 
روا على ذلك سبعة أيام فلما سمع األمير عبد الرحمن إلى شذونة ثم توغلوا حتى اشبيلية قسرا وقتلوا كثيرا من أھلھا واستم

بذلك بعث بالجيوش لمھاجمتھم، وتزايدت قوة المجوس بمقدوم عدد جديد من السفن، وتغلغلوا إلى قرى أخرى في عمالة 
جيوش  وفي أواخر صفر استطاعت. اشبيلية، وبعد ان فتكوا بالناس فتكا ذريعا عاد قسم كبير منھم إلى شذونة ثم إلى قادس

عبد الرحمن ان تصيب في من بقي منھم مقتال عند قرية طلياطة، وقتل قائد أسطولھم وصلب بعض من أخذ منھم على جذوع 
النخل باشبيلية، كل ذلك حدث في خالل اثنين وأربعين يوما، ويبدو انھم أحبوا الصلح بعد ھذه المعارك فوفد رسول منھم على 

وانتدب الغزال ليذھب إلى بالدھم، وبعث معه بھدية ثمينة، وھيء له مركب حاذى به عبد الرحمن، فوافق ھذا على الصلح 
وفي عودته، مر بشنت يعقوب، ثم صدر علة قشالة؛ ومنھا إلى طليطلة . مركب الرسول، وذھبوا جميعا إلى بالد المجوس

 .ومنھا إلى قرطبة

ه كان يناھز الخامسة والسبعين، 156ذا حسبنا انه ولد سنة ه وعمر الغزال يومئذ إ 230إذن فان ھذه الرحلة قد تمت بعيد سنة 
اال ان تمام بن علقمة الذي سج تاريخ ھذه الرحلة يقول انه كان قد شارف الخمسين، وعلى ھذا فھناك خطأ ما في ھذا الموقف، 

ب علينا أن نفترض أن إما في حقيقة سن الغزال أو في التاريخ الذي ذھب فيه إلى بالد المجوس؛ وللخروج من ھذا االضطرا
ھناك سفارتين السفارة األولى كانت إلى القسطنطينية وعمر الغزال خمسون سنة والثانية كانت إلى بالد المجوس وعمره قد 

 .تجاوز السبعين
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والرحلة كما وصفھا صاحب المطرب تتلخص في ان الغزال ذھب مع جماعة لم تذكر منھم المصادر اال واحدا ھو يحيى بن 
ھيأت له رحلته تجارب جديدة في الحياة، واستخرجت كثيرا من الشعر، ففي البحر قابلته العواصف، فوصفھا الغزال حبيب، و

 :ووصف تعلقھم بين الحياة والموت، وقدم لذلك بمطلع غزلي ثم قال

 بين موج كالجبال... قال لي يحيى وصرنا 

 من دبور وشمال... وتولتنا رياح 

 ى تلك الجبالعر... شقت القلعين وانبتت 

 ت إلينا عن حيال... وتمطى ملك المو 

 حاال بعد حال... فرأينا الموت رأي العين 

  يا صديقي رأس مال... لم يكن للقوم فينا 

لم يكن : " وفي ھذه القطعة التحليلية الرقيقة تجد الغزال ال يزال في أشد حاالت الكرب تشف نفسه عن الفكاھة العذبة في قوله
، وعرفته ھذه الرحالت على بالد غريبة وناس غرباء وعادات يراھا ألول مرة، والحكايات " صديقي رأس مال  للقوم فينا يا

التي تروى في ھذه الرحلة ليست كلھا من نسج الخيال وبخاصة رفض الغزال أن يسجد لملك المجوس، ثم إعجاب ملك 
ن العنصر النسائي غالب على قصص تلك الرحلة، وافتتان المجوس برأيه وحكمته، ومجادلته للعلماء والحكماء ھنالك، أال أ

يدل على دھائه في التقرب إلى القلوب، وإجادته السفارة  -تصنعا ال حقيقة  -) 1(الغزال بزوجة الملك واسمھا تود أو نود 
وأبيك لقد : " قمة نفسهالسياسية، وقد سئل الغزال ھل كانت الملكة من الجمال بالقدر الذي أطنبت فيه فقال لمحدثه تمام بن عل

وقد خشي أصحاب الغزال عليه من كثرة تردده " . كان فيھا حالوة ولكني اجتلبت بھذا القول محبتھا ونلت منھا فوق ما أردت 
 :لھا في ذلك قالت إلى الملكة أن يثير ھذا الغيرة في نفس زوجھا فلما قيل

_________________________________ 

 .زوج توفلس وابنھا ھو األمير الطفل ميشيل Theodoraروفنسال أنھا ھييعتقد األستاذ ب) 1(

 " .ليس في ديننا نحن ھذا وال عندنا غيرة وال نساؤنا مع رجالنا اال باختيارھن تقيم المرأة معه ما أحببت وتفارقه إذا كرھت " 

عشرون، فإذا أبدت دھشتھا قال لھا : يقول لھاونوادره مع الملكة مبنية على خفة ظله وميله إلى الدعابة، كأن تسأله عن سنه ف
وما تنكرين من ھذا؟ ألم تري مھرا ينتج وھو أشھب، وربما تدخل في ھذه الحكايات شيء من الخيال المشرقي عن الختان 

ينه ويروى ابن سعيد أنھا قد جاءته ذات مرة بخمر، وطلبت إليه ان يشربھا، فأنى ألن ذلك ال يجوز في د. والخضاب وما أشبه
 ) :1(ثم أدركته ندامة فقال من قصيدة يعبر عن ذلك 

 فديتك لست من أھل الشمول... فقلت حماقة مني ونوكا 

  لو اني كنت من أھل العقول... فأية غرة سبحان ربي 

 شخصيته وخلقه

ة، وقد احتفظ بقوة كان يحيى بن الحكم في صباه جميال ومن اجل جماله لقب بالغزال، ويبدو انه كان فارع الطول، قوي البني
بنيته ھذه وھو في سن عالية، وقد وصفه معاصره تمام بن علقمة ألنه كان في اكتھاله وسيما، وانه حين سفر إلى بالد المجوس 
كان ما يزال مجتمع األشد ضرب الجسم حسن الصورة، وانه كان قد وخطه الشيب، وفي شيخوخته ما يزال األمير عبد 

، فينكر ھذا ويؤكد أن الزمن قد غيره، وأحاله عن الحال األولى، وال ريب في أن اختياره للسفارة الرحمن يداعبه بذكر جماله
خلقه وخلقه، فأما الخلق فھو موصوف بحدة الخاطر وبديھة : في بالد أجنبية كان يشير إلى الجانبين البارزين من شخصيته
إلى ثقافة جيدة، وبخاصة معرفته بعلم النجوم، كمعاصرة ابن الرأي وحسن الجواب والنجدة واإلقدام والحنكة السياسية، ھذا 

 الشمر منجم األمير عبد الرحمن،
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_________________________________ 

 .58: 2المغرب ) 1(

 " .عرافا " وقد شھد الحميدي بأنه كان جليال في نفسه وعلمه، وسماه المقري 

المادية، وتدل حادثة بيعه للطعام أيام المجاعة حين ولي قبض األعشار  ويشھد معاصروه انه كان قليل المال مھمال في األمور
ويقولون انه كان . على انتھاز الفرص ليجد المال، وعلى تصرفه بما ليس له، وعلى تبديده المال الذي قبضه في وقت سريع

سن وشارف الستين، واتجه إلى مقبال على اللھو ثم أقلع عن شرب الخمر بعد عودته من المشرق وكانت يومئذ قد علت به ال
 ) :1(وقد أورد له ابن عبد ربه قصيدة تدل على انه كان بعيدا من اللھو وانه لم ينقد للذاته أبدا، مطلعھا . الزھد عمال وقوال

فأمطو للذات في السھل والوعر وفيما يتحدث عن قناعته بشربة ماء وبخبز وبقل دون لحم ... لعمري ما ملكت مقودي الصبا 
ما اشتاق إلى الخمر والمزاھر، بل انه سمع من الناس ان الخمر مرة، ولم يذق لھا  -نه لو عمر تسعين حجة ؟وقد عمر وا

 :طعما

 إلى مثلھا ما اشتقت فيھا إلى خمر... وبا لو عمرت تسعين حجة 

 تحنن قلبي نحو عود وال زمر... وال طربت نفسي إلى مزھر وال 

  وما حاجة اإلنسان في الشرب للمر.. .وقد حدثوني أن فيھا مرارة 

فان كانت ھذه القصيدة للغزال حقا، فأنھا قد تغير النظرة إلى سيرته، وإال فأنھا مما قاله بعد ان نسك، على أننا نراه في رحلته 
كان مياال  يتعذر للملكة بان الخمر حرام في دينه، وال يعتذر بكبر السن أو بما يقارب ذلك، وال بد من ان نذكر دائما انه

 .للمداعبة والفكاھة في كل أدوار حياته

 شعره

على جميع شعراء ھذه الفترة، وربما كان ابن شھيد أعمق منه ثقافة وأبصر بالنقد، وكالمه  - شاعر األندلس المقدم ؟في نظري 
 وأجزل جزالة، أشد أسرا

_________________________________ 

 ).اللجنة. ط( 352: 5العقد ) 1(

الغزال أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلف، وأعمق تجربة وأنفذ نظرا، وأغور حكمة، ومن قلة احتفاله بصقل المبنى  ولكن
الشعري تجد على شعره آثار الجفاء وقلة التحلية اللفظية، وطلب المعنى في قالب مستو وان لم يكن شديد الرصانة، وھو ميال 

تركيز، ولذلك اعتقد أن إتقانه للقصص الشعري كان من سماته الشعرية البارزة كما إلى الجانب التحليلي أكثر من ميله إلى ال
في قطعته التي وصف فيھا ركوب البحر مع يحيى بن حبيب، وكما في تصويره لھذه المشكلة القديمة الحديثة، تخيير الفتاة بين 

 ) :1(شيخ غني أو شاب فقير، إذ يقول 

 ال أو حدث فقيركثير الم... وخيرھا أبوھا بين شيخ 

 أرى من خطوة للمستجير... فقالت خطتا خسف وما إن 

 أحب إلي من وجه الكبير... ولكن إن عزمت فكل شيء 

  وھذا ال يصير إلى صغير... ألن المرء الفقر يثري 

فية القائمة قيام شعره على النظرة الساخرة، ووضوح نظراته الفلس: ومما يميزه بين شعراء األندلس ميزتان كبيرتان األولى
فأما السخرية فأنھا القاعدة الصلبة المتصلة بروحه الفكاھية، . على تجربيته، وھما خاصيتان عزيزتان في الشعر األندلسي

 :وھي ال تفارقه في أحرج المواقف أو في أشدھا جدية، حتى في الغزل، في مثل قوله
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 دافعتني بمحال... وھي أدرى فلماذا 

  شيئا من نوال بعد... أترى أنا اقتضينا 

 :وقد ترفع ھذه السخرية إلى مستوى المرارة في النظر إلى حقائق الحياة كقوله

 غري بذا من ليس ينتقد... كاذبة : أحبك، قلت: قالت

 الشيخ ليس أحد... ھذا كالم لست أقبله 

  إن الريح نعقدھا فتنعقد... سيان قولك ذا وقولك 

  الماء يتقد: يأو أن تقول... النار باردة : أو أن تقولي

_________________________________ 

 .252: الجذوة) 1(

وحين تبلغ سخريته ھذا المستوى تلتقى بفلسفته الشكية الجانحة إلى التشاؤم وسوء الظن، وھذا ھو حصاد تجربة طويلة جعلته 
 ) :1(يقول 

 من اآلفات ظاھرة صحيح... إذا أخبرت عن رجل بريء 

 فان قالوا نعم، فالقول ريح... فسلھم عنه ھل ھو آدمي 

 وعند هللا أجمعنا جريح... ولكن بعضنا أھل استتار 

 بأن ذنوبنا ليست تفوح... ومن إنعام خالقنا علينا 

 فرادى بالفال ما نستريح... فلو فاحت ألصبحنا ھروبا 

  لنتن ذنوبه البلد الفسيح... وضاق بكل منتحل صالحا 

 :العالقة االجتماعية شيئا شبيھا بعالقة القط والفأر والثعلب والدجاج في قولةوھذه الفلسفة ھي التي جعلته يرى 

 كل من يرتجي إليه نصيبا... ال ومن أعمل المطايا إليه 

  ثعلبا يطلب الدجاج وذيبا... ما أرى ھا ھنا من الناس إال 

شكية الكافرة بالخير إذا ھو استحضر ذكر المرأة، ويغرق في ھذه النظرة ال... أو شبيھا بالقط ألقى بعينيه إلى فأرة يريد الوثوبا 
 ) :2(فالمرأة سرج للتداول، أو خان يتعاقب عليه النازلون أو ثمرة يأكلھا أول مار بھا 

 فالسرج ريثما ال تنزل... إن النساء لكالسروج حقيقة 

 ذاك المكان وفاعل ما تفعل... فإذا نزلت فان غيرك نازل 

 عنه، وينزل بعده من ينزل... ا أو منزل المجتاز أصبح غادي

  تدنو ألول من يمر فيأكل... أو كالثمار مباحة أغصانھا 

العيوب وال يتفاوتون في الفضائل، وكل واحد يرى عيب  وخالصة فلسفة الغزال أن الناس جميعا متساوون ألنھم يتساوون في
 :أخيه ولو كان صغيرا ويعمى عن عيب نفسه
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_________________________________ 

 .252: الجذوة) 1(

 .136: المطرب) 2(

  وعليه من أمثال ذاك جبال... يستثقل اللمم الخفيف بغيره 

ويبدو أن الشيخوخة فعلت فعلھا في نفس الغزال ومزجت نظرته إلى الحياة بمرارة شديدة وبعد أن كانت سخريته تريحه، ثقلت 
من جراء ذلك ان امتزج شعره بالموعظة، واتجه اتجاھا زھديا فأخذ ينعى على أھل اليسار احتفالھم عليه وطأة السنين، وكان 

ببناء قبورھم كأنھم غافلون عما خرب من مدائن وقصور ويذكر الموت، وانه لم يفرق بين من يلبس الصوف ومن يلبس 
 :الحرير

يرثي نفسه ويستشعر الغربة بين أجيال ال تعرفه، بل ربما  فما فضل الكبير على الحقير وأخذ... إذا أكل الثرى ھذا وھذا 
 ) :1(حسدته على طول عمره 

 من الحياة قصير غير ممتد... أصبحت وهللا محسودا على أمد 

 كأنني بينھم من خشية وحدي... حتى بقيت بحمد هللا في خلف 

 إال حسبت فراقي آخر العھد... وما أفارق يوما من أفارقه 

 وانظر إلي إذا أدرجت في اللحد... أدرجت في كفن أنظر إلي إذا 

 ممن يشيع نعشي من ذوي ودي... واقعد قليال وعاين من يقيم معي 

  يرمي التراب ويحثوه على خدي... ھيھات كلھم في شأنه لعب 

عية معقولة وحتى في ھذا الفن ال نحس أن الغزال كان يصطنع ھذه الحكمة، ليقال انه مجرب، وإنما ھي تفيض عن نفسه طبي
 ) :2(وفي بعض أشعار الزھد ھذه تصح له ابتكارات المستغرق في ذات موضوعه كقوله  - ؟وان كانت مريرة 

_________________________________ 

 ).اللجنة. ط( 190، 58: 3العقد ) 1(

 .141: المطرب) 2(

 لقد بلي اسمي المتداد زماني... ولو كانت األسماء يدخلھا البلى 

 وسبع أتت من بعدھا سنتان... ال أبلى لسبعين حجة  وما لي

  شبيه ضباب أو شبيه دخان... إذا عن لي شخص تخيل دونه 

تلك ھي النھاية التي انتھى إليھا الغزال في الشعر، أما بدايته فكانت بصرا نافذا بالنقد في شبابه أيام كان يدرس في مسجد 
ين ال يعجبونه، ومحاكاة ألبي نواس في خمرياته ومجونياته، وھجاء مقذعا، قرطبة، وعبثا الذعا بمن حوله من األشخاص الذ

وغزال ال يتميز بالرقة، وربما كان اضعف فنونه، ثم حكمة قائمة على السخرية تنتھي إلى فلسفة شكلية مريرة متشائمة، ورثاء 
  .لشيخوخته وضعفه
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 مؤمن بن سعيد بن إبراھيم بن قيس أبو مروان

 -  ـھ267

، 72: ابن القوطية 873 -  2النفح 121، 105 - 103: الخشني 138: المقتبس 330: الجذوة 134 - 132: 1 المغرب
 372 - 371: 1اليتيمة 85

جده إبراھيم بن قيس من موالي األمير عبد الرحمن الداخل اتخذ قرطبة موطنا له، وفيھا ولد مؤمن ونشأ وعال نجمه في الشعر 
والقائد ھاشم بن عبد العزيز، ولكنه كان ) 1(واختص بمدحه مسلمة ابن األمير المذكور  )273 -  238(أيام األمير محمد 

كثير التندر والتھكم حاد الجواب الذع التعليقات، يتتبع زالت الناس ويكثر من الھجاء وينبز خصومه باأللقاب التي تدور على 
ي رحلة إلى المشرق لكي يغيب عن ارض لم تعد األلسنة بسرعة، وھذا جر عليه عداوات كثيرة ولعله خرج عن قرطبة ف

 وجوده، تطيق

_________________________________ 

 .134: 1المغرب) 1(

وفي رحلته ھذه لقي أبا تمام وروى عنه شعره، وعاد إلى األندلس بعد ذلك يقرئ شعر أبي تمام ويدرس األحداث بجامع 
كان مؤمن عارفا بما يجري من أمور في مجلس القضاء فكان كثير ، وعلى مقربة منه مجلس القاضي، ولذلك ) 1(قرطبة 

، وكان لھذا ) 2(العبث بالقضاء وقد مرت بنا مداعبته للقاضي قبعة عمرو بن عبد هللا وتعريضه به وإضحاك الناس بذلك 
فلما بلغت ) 3(أباه  القاضي ابن يدعى أبا عمرو كثرت فيه القالة ونسب إلى اختيان بعض المال المستودع فھجاه مؤمن ومدح

 ) .4(قد أكثر الناس في عمرو وفي ولده وعزل األب عن القضاء : األبيات سمع األمير محمد قال

 :سأله مرة أحدھم بعد ان قرأ بيت أبي تمام. وكان مؤمن ال يدع موقع نادرة أبدا حتى مع الطالب الذين يقرأون عليه

  رور ثالثا من سرورفيھا وطلقت الس... أرض خلعت اللھو خلعي خاتمي 

وكانت تعليقاته تشيع بين الناس فيرددونھا فتكون سببا ) . 5(ھي امرأة حبيب وقد رأيتھا ببغداد : ھذه أصلحك هللا ؟ فقال مؤمن
حسبما نراك تفعله مع ) الزجالي(مالك ال تسامر الوزير حامدا : قبل له مرة. لتنكر الناس له وحقدھم عليه وتربصھم به

فبلغت كلمته حامدا فحقدھا . ذاك جنازة غريب ال يصحبھا من صحبھا إال هللا: حابه مع قديم اتصالك به فقالالوزراء من اص
أعظم هللا : وبعد أيام ذھب مؤمن يشيعه وھو ذاھب من قصر السلطان إلى داره فلما اراد مؤمن االنصراف قال له حامد. عليه

 ،أجرك أبا مروان وكتب خطاك

_________________________________ 

 104: قضاة قرطبة) 1(

 105: قضاة قرطبة) 2(

 72: وابن القوطية 121: قضاة قرطبة) 3(

 121: قضاة قرطبة) 4(

 .132: 1المغرب) 5(

 

، ھذا كله مع سابق صحبه ومسامرة، حتى ان مؤمنا كان من مداحي حامد ولما ولي ) 1) (وھو دعاء يقال لمن يشيع الموتى(
 ) :2(مطلعھا  الكتابة مدحه بقصيدة
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لم تنتظم نظم القالئد واذا كان حامد قد اكتفى بمعاتبته على ھذا النحو فان غيره لم تكن تھدأ ثائرته ... أي األمور برأي حامد 
ه توجه ھاشم في 262ففي سنة . وكانت نقطة التحول في حياة مؤمن حين فسد ما بينه وبين القائد ھاشم بن عزيز. اال باالنتقام
حية ابن مروان الجلقي الثائر ببطليموس، وتقدم مبعدا عن معظم عسكره في فئة قليلة فأخذت عليه المضايق وقتل غزو في نا

فشمت به مؤمن وتوجه بعواطفه صوب عمر بن عم ھاشم وعدوه وقال يخاطبه ) 3(جماعة من اصحابه ووقع ھو في األسر 
 :في قصيدة صنعھا سرا

 زجاجات وخمس رواطم ثالث... تصبح أبا حفص على أسر ھاشم 

  فقد قطع الرحمن دولة ھاشم... وبح بالذي قد كنت تخفيه خفية 

 .وصنع على وزن ھذه القصيدة قصيدة أخرى يمدح بھا ھاشما لكي يظھر البرئ من الشماتة به

السھل  ومن. خلص ھاشم من األسر، وبلغته شماتة مؤمن وتغيرت عليه نفسه فأخذ يكيد له عند األمير محمد 264وفي سنة 
ويبدو أن ھاشما نجح في سعايته، وكان من ذلك ان ألقي مؤمن في . إيقاع شخص مثل مؤمن منطلق اللسان ال يحتفظ في اقواله

السجن، فأخذ يرسل القصائد والرسائل المطوالت من حبسه إلى ھاشم لعله يعطف عليه، وتشفع لديه بجده محمد بن جھور فما 
 ) .4(فه اخذ يھجوه بالمقذعات أفاده ذلك شيئا، فلما يئس من عط

_________________________________ 

 331: 1المغرب ) 1(

 85: ابن القوطية) 2(

 154: ابن عذاري) 3(

 133: 1المغرب ) 4(

ثم أن أھل السجن ذات يوم كسروا السجن وفروا منه، وربما كان سبب ذلك مجاعة . 267ولبث مؤمن في سجنه حتى عام 
، وأبى مؤمن أن يفر حين سمع أن ھاشما قدم لمعاينة ) 1(ل فيھا المفسدون وكثرت السرقات والتعديات حدثت حينئذ وتطاو

السجن ظنا منه ان ذلك قد يرقق قلبه عليه، ولما دخل ھاشم قام إليه مؤمن واستعطفه فلم يلتفت إليه بل أوصى السجان أن 
 ) .2( 267وتوفي ليلة الثالثاء ألربع خلون من رجب سنة  يوصد عليه، فأدركه كمد ويأس لم يمھاله اكثر من ستة أيام،

 شعره

ألنه تميز في الھجاء حتى كان يھاجي ثمانية " دعبل األندلس " انه فحل شعراء قرطبة، ولقبه الحجازي : قال فيه ابن حيان
والعتبي المختص بمدح  )3) (الجياني(عشر شاعرا ويتفوق عليھم، وممن كان يھاجيه ديك تيس الجن احمد بن محمد الكتاني 

 :وعباس بن فرناس، وكان مؤمن يتندر عليه في محاولته الطيران ويقول) 4(األمير القاسم بن محمد 

إذا ما كسا جثمانه ريش قشعم وصنع عباس في بيته ھيئة السماء وخيل للناظر فيھا النجوم ... يطم على العنقاء في طيرانھا 
 :وكان أيضا يتعقبه في شعره فلما أنشد قول عباس في مدح األمير محمد. والغيوم والبروق فھجاه مؤمن عابثا

قبحا لما ارتكبته، جعلت وجه الخليفه محرثا يثمر : وفي وجھه بذر المحبة يثمر قال له مؤمن... رأيت أمير المؤمنين محمدا 
  ) .5(فيه البذر، فخجل عباس وسبه 

  

 

_________________________________ 

 151: طبةقضاة قر) 1(
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 133: 1المغرب ) 2(

 158: 2المغرب ) 3(

 134: 1المغرب ) 4(

 873: 2النفح ) 5(

وقد قال الحميدي انه كثير الشعر ولكن لم يصلنا اال مقطعات قليلة منه وأقل ما تبقى من شعره ھو الھجاء، فنه الذي كان فيه 
ن فرج ذكره في الحدائق وأورد له أمثلة من شعره ظاھرا على معاصريه من الشعراء، ووردت له مقطعات في الغزل الن اب

ومن أصدق شعره تصويرا لحاله قطعة يصور فيھا ) . 1(وذكر له ابن حيان في المقتبس قطعة من الغزل بالمذكر . الغزلي
 ) :2(نظرة الناس إليه واستثقالھم له وتحاميھم لقائه وفيھا يقول 

 بلدلست من بابه أھل ال... إنما أزرى بقدري أنني 

 لذوي األلباب أو ذي حسد... ليس منھم غير ذي مقلية 

 يتحامون لقاء األسد... يتحامون لقائي مثلما 

 وعلى أنفسھم من أحد... طلعتي أثقل في أعينھم 

  أحد يأخذ منھم بيدي... لو رأوني قعر بحر لم يكن 

 .ن، وصورتان من صور الھجاء في ھذا العصروھو والقلفاظ مثالن من أمثلة الشعراء المؤدبي. وكان األمر شبيھا بما قال

_________________________________ 

 138: المقتبس) 1(

 372: 1اليتيمة ) 2(

 

 محمد بن يحيى القلفاظ 

 -  ـھ302

أنباء  111: 1والمغرب  2:832والنفح  134: وبغية الملتمس 91: والجذوة 395: 1واليتيمة  301: طبقات النحويين
 42،48: المقتبس 193: الحلة 193: 2ابن عذاري  114: ية الوعاةبغ 231: 3الرواة

 - 275(قرطبي كنيته أبو عبد اله، سكتت جميع المصادر عن تعيين ميالده، ولكنا نعلم انه كان حيا في أيام األمير عبد هللا 
وكان سلطان األمويين . عدوأيام عبد الرحمن الناصر ورجح الحميدي انه عاش إلى أيام الحكم المستنصر، وھذا مستب) 300

أيام عبد هللا قد تقلص فھناك ابن حفصون كبير الثوار باألندلس، وابن حجاج الذي استقل باشبيلية وسعيد ابن جودي بغرناطة 
وغيرھم كثيرون، وكل واحد منھم يتصرف في شئون منطقته، وكل شيء ينذر بانتكاس، وفي ھذه الغمرة من الفوضى نسمع 

 ) :1(مير عبد هللا نفسه بقوله من قصيدة القلفاط يھجو األ

_________________________________ 

 111: 1المغرب ) 1(

  ألرجل فيھا موضع الراس... ما يرتجي العاقل في مدة 

 :ولما نجم إبراھيم بن حجاج باشبيلية قصده القلفاط، كما قصده غيره من الشعراء، ومدحه بقصيدة أولھا
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  ... أرقت رحلتي فأھمت جفونا

وفي تلك القصيدة أنحى بالھجاء على أھل بلده قرطبة، وأفحش في ذكر كبرائھا وعظماء دولتھا، فتوجس منه إبراھيم ريبة ولم 
يرق في عينه، وأبغضه لذلك وصرفه دون نوال، فعاد إلى قرطبة محنقا وأخذ يھجو إبراھيم بن حجاج، وقال فيه قصيدة 

 :مطلعھا

  ...ال تنكري للبين طول بكائي 

 :ومنھا البيت

  أبغي نوال البومة البكماء... أبغي نوال األكرمين معا وال 

وبلغت القصيدة مسامع إبراھيم فغضب وحلف ان عاد القلفاط إلى الھجاء انه سيرسل إليه من يأخذ رأسه بقرطبة على فراشه، 
يم ھذه الفعلة لشدة ما كان يلحقھم من ودس إليه من يعلمه ذلك، فخاف القلفاط على نفسه وسكت، وحمد الناس بقرطبة إلبراھ

 .، ومعنى ذلك انه ھدده إذا لم يكف عن الھجاء جملة) 1(ھجاء القلفاط 

ھكذا ھجاؤه أن يجني عليه وكذلك كان ميله إلى العبث سببا في مآزق كادت تودي بحياته، ذلك انه كان يحب التھكم بالمودبين 
ة ودخل على مؤدب اسمه صالح بن معافى وأظھر له انه يريد أن يلقى العلم ويحتال بصنوف الحيل ليعبث بھم ؟ تنكر ذات مر

على يديه وانتسب له إلى البادية، فاجتھد صالح في تأديبه وتبصيره ثم دل على حقيقته فلما جاءه ذات يوم أمر تالميذه بربطه 
 ) .2(إلى أحد أعمدة المسجد وضربه وتداول تالمذته ضربه كذلك حتى كادوا يأتون عليه 

_________________________________ 

وهللا الذي ال اله غيره لئن لم تكف عما أخذت فيه آلمرن من يأخذ رأسك : " قال إبراھيم بن حجاج 111: 1والمغرب  193: 2ابن عذاري ) 1(
 " .فوق فراشك 

 299: طبقات الزبيدي) 2(

سمه حرقوص وعد القلفاط ان يصحبه إلى كرم له بالجبل، وتعرض مرة أخرى للموت بسبب الھجاء فقد كان في قرطبة رجل ا
وطالت المدة وحرقوص ال يفي بوعده، فلج القلفاط في ھجائه، فلما سمع بذلك والد حرقوص الطفه وأخذه إلى الكرم وجنى له 

ا ؟وقد عرف من فواكھه شيئا حمله إلى منزله، ولكن القلفاظ لم يسكت عن الھجاء عندئذ ضاق حرقوص به ذرعا، واخذ سكين
وتسور عليه الدار، فلحظه القلفاظ وأدرك الشر، فعمد إلى مصاله واستقبل القبلة ودخل في الصالة، فأمسك عنه  - انه في داره 

 ) .1(يا فاسق وهللا لوال انك عذت بمعاذ للقيت هللا بدمك فانك زنديق حالل الدم : حرقوص وقال

، حتى أن أصدقاءه منھم لم يسلموا من ) 2(ن شديد التعرض كثير المھاجاة لھم ولم تكن حاله مع الشعراء خيرا من ھذا ألنه كا
لسانه، وكان بينه وبين ابن عبد ربه سبب من صداقة ثم تغيرت الحال وتھاجيا ھجاء مقذعا، كان من جملته قول القلفاط يھجوه 

)3: ( 

أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل الملقب بالحكيم فودعيني سرا من أبي عمرا ومن أصدقائه ... يا عرس أحمد إني نزمع سفرا 
وكان الغاية في علم العربية والحساب، بات عنده القلفاط مرة حتى تبلج الصبح وكادت الشمس تطلع عليھما فانتبه القلفاظ فقال 

 :للحكيم

 لقد أسأت بنا ديك الدجاجات... يا ديك مالك لم تصرخ لتنبھنا 

  على الحصير بھيمي البھيمات. ..يا آكال للقذى يا سالحا عبثا 

 :فأجابه الحكيم

 قبل الصباح وبعد الصبح تارات... لقد صرخت مرارا جمة عددا 

 قليل ذكر لجبار السماوات) 4... (لكن علمتك نواما وذا كسل 
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_________________________________ 

 304 -  303: طبقات الزبيدي) 1(

 303: المصدر السابق) 2(

 42: والمقتبس 832: 2 النفح) 3(

 300: طبقات الزبيدي) 4(

 ) .1(وممن تولع بھم وآذاھم بھجائه أبو زيد األديب 

 .ومن كل ھذا يتجلى لنا أن اإلسراع إلى الھجاء والذم كان طبعا متأصال في القلفاط ال ينفك عنه

 .وكان القلفاط من حيث مظھره وسخ الثياب رذل الھيئة

في علمه وثقابة ذھنه في نظره  -شعر، قدرة فائقة في اللغة، ولم يكن أحد يقارن الحكيم ؟صديقه وكان يجمع إلى قدرته في ال
، ويبدو انه ) 2(غيره، ولذلك عد القلفاط في النحويين، وأورد له الزبيدي قصيدة جمع فيھا بعض المسائل واألحاجي النحوية 

ال يسجي " الزبيدي على اطالعه اللغوي بحديث رواه أحدھم  لم يؤلف في النحو وإنما اكتفى باإلقراء والتدريس، وقد دلل
بل : بمعنى يقشر، فلما عرضت الكلمة على القلفاط قال.. " ال يسحي المسلم" فاعترضه آخر وقال " المسلم في عرض أخيه 

حيى في النفر الذين ، وكان محمد ابن ي) 3" (شحا الحمار فاه بالنھيق : " أي يفتح فاه بسبه من قولھم" ال يشحي " صوابھا 
 ) .4(جمعھم عبد الرحمن الناصر النتساخ شعر أبي تمام وترتيبه 

 شعره

) 5(كان شاعرا مجودا مطبوعا، وكان يقصد فيطيل ويحسن، وعده ابن حيان من شعراء المعلمين : قال الزبيدي في القلفاط
مسلوال في وجوه الناس بقرطبة ال نعرف منه إال ولكن لم يصلنا من شعره قصيدة واحدة بطولھا، حتى ھجاؤه الذي كان سيفا 

 على أن غلبة الھجاء عليه لم تحرمه من المشاركة في موضوعات شعرية أخرى، وبخاصة الغزل،. أبياتا

_________________________________ 

 332: التكملة) 1(

 304: طبقات الزبيدي) 2(

 302: طبقات الزبيدي) 3(

 306: طبقات الزبيدي) 4(

 48: المقتبس) 5(

 :وغزله رقيق سھل االنسياب، من ذلك قوله

 ...يا غزاال عن لي فابتز قلبي ثم ولى 

يا منى نفسي أولى وقد أشد أحد األندلسيين قصيدته ھذه ألحد البغداديين فأعجب بھا وفضلھا على ما ... أنت مني بفؤادي 
وأورد له الثعالبي في اليتيمة قطعتين في ) . 1" (أنشدتني به آنفا ھذا الشعر بختمه، ال ما : " سمعه من شعر ابن عبد ربه وقال

 ) :2(الغزل لعلھما من قصيدة واحدة، واألولى منھما 

 طوى قلبي على األحزان طيا... طوى عني مودته غزال 

 تجدد حبه فازددت غيا... إذا ما قلت يساله فؤادي 
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 :ثانيةوذاك الوجه أھل أن يحيا وال... أحييه وأفديه بنفسي 

 لقد جددت لوعاتي عليا... أيا طيفا سما وھفا إلينا 

 سيذكر وصله ما دام حيا... ألم مواصال كأخي غرام 

  محاسنه إذن أنساه ميا... غزال لو رأى غيالن يوما 

 :ونقل عنه الحميدي له شعرا في الرياض" االرتياح بوصف الراح " وذكره أبو عامر بن مسلمة في كتاب 

 لبت حياه روضة غناء... با فإذا ھمى مزن تغنيه الص

 والروض من تلك السماء سماء... فاألرض من ذاك الحيا موشية 

 ذاك الغناء بھا وذاك الماء... ما ان وشت كفا صناع ما وشى 

  ترنو، وتارات لھا إغضاء... زھر لھا مقل جواحظ تارة 

على انه بعد ذلك . ي ھذه المقطوعة التي يصف فيھا الروضوشعره في الغزل رقيق حقا، وفيه من الحيوية والحرارة ما يفقد ف
أنموذج فذ للشاعر األندلسي الھجاء، المثقف بثقافة لغوية نحوية، البعيد بعض الشيء عن حياة البالط، المالبس لحياة الناس في 

 .قرطبة

_________________________________ 

 302: طبقات الزبيدي) 1(

 395: 1اليتيمة) 2(

 احمد بن محمد بن عبد ربه مرأبو ع

 ـھ328جمادي األولى  18 - ـھ 246رمضان  - 10

: والمطرب 47: والرايات 45رقم : وابن خلكان 67: 2ومعجم األدباء  327: وبغية الملتمس رقم 94: والجذوة 51: المطمح
 49: 1وابن الفرضي  141

وصفحات  41: ابن عذاري وتاريخ الناصر والمقتبس، والنفح، والشريشي و)412، 360: (1وأشعار في العقد واليتيمة 
 .أخرى، وابن عبد ربه وعقدة للدكتور جبرائيل جبور

مولى من موالي األمويين، وقد نشأ احمد حفيده بقرطبة، وكان في نشأته فقيرا خامال، فطلب العلم على  - كان سالم ؟أحد أجداده 
وأول ھؤالء كان ذا فضل كبير على . خلد وابن وضاح والخشبيشيوخ عصره في جامع المدينة، ومن أھم شيوخه بقي بن م

من كتب المشارقة كمصنف ابن  الثقافة األندلسية الفقھية ألنه باالضافة إلى سعة علمه وكثرة تواليفه، أدخل إلى األندلس كثيرا
د العزيز للدورقي ونسخة من أبي شيبة وفقه الشافعي والتاريخ لخليفة ابن جياط، والطبقات له أيضا وكتاب سيرة عمر بن عب

وأما ابن وضاح فانه كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه، متكلما على علله، وأما . كتاب العين سمعھا على ابن والد بمصر
الخشبي فانه لقي لغويي المشرق في رحلته فأخذ عنھم كثيرا من كتب اللغة، رواية األصمعي، ودخل بغداد وكتب بھا كتب أبي 

فالثقافة التي تلقاھا ابن . بن سالم، وأدخل األندلس كثيرا من حديث األئمة وكثيرا من اللغة والشعر الجاھلي رواية عبيد القاسم
، ألن فيه نقوال " العقد " ومعرض ھذه الثقافة كتاب . عبد ربه عن ھؤالء األعالم تشمل الفقه والحديث واللغة والسير واألخبار

فانه قد اقتبسه في كتاب العقد، بشيء " األمثال " بن قتيبة وكتب ابن سالم وبخاصة كتاب من كتب المشارقة وفي رأسھا كتب ا
ولھذه الثقافة أثرھا في شھره، كما . من االختصار، ھذا عدا اطالعه الواسع على دواوين شعراء المشرق ومؤلفات اللغويين

 .سأبين من بعد
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ة كبيرة بين علماء األندلس وادبائھا وفي بالط امرائھا، واغتنى بعد فقر وقد اكتسب ابن عبد ربه بعلمه أوال وبشعره ثانيا مكان
 .، إال انه جنح إلى الشعر فغلب عليه) 1(وساد بعد خمول حيث اتفقت له أيام كان للعلم فيھا نفاق 

باحته، اما الخمر فال وكان متصاونا متدينا آخذا بحظه من المتع المباحة، وقد مر بنا كيف كان مغرما بالغناء يدافع عنه ويرى ا
على انه قد يستشف من ندمه عندما كبر انه كان مقبال على اللذات، ولكني . أظنه كان يشربھا وان اكثر من ذكرھا في شعره

اعتقد ان توبته كانت توبة الفقيه المتحرج ال توبة الالھي العابث، واعني بالفقيه المتحرج من يدركه الخوف من صغائر 
نظرة  ه ومن ينظر إلى الغزل أو القول في الخمر أو إلى استماع الغناء والنظر إلى الجواري الجميالتالذنوب في شيخوخت

  مخالفة لما كان يستبيحه من ذلك في شبابه،

_________________________________ 

 94: الجذوة) 1(

التزمت منه إلى االنطالق، فقد أورثته ثقافته وربما بدا لي ان ابن عبد ربه كان اقرب إلى . ولعله ان يتوھم ذنوبا لم يقترفھا
ويكفي ان نذكر صلته بمسلم بن  - الفقھية نظرة محافظة متشددة تنفر من كل جديد وتعادي العلوم الدنيوية ؟إذا صحت التسمية 

ذ عن رأي احمد بن أبي عبيدة الليثي الذي كان عالما بالحساب والنجوم وكيف عابه الھتمامه بھذه العلوم ووصفه بأنه شا
 ) :1(الجماعة وتھكم بمعارفه الفلكية والجغرافية، واعلمه بأنه ال يصدق ما تضمنته علومه، في قوله 

 ال بل عطارد أو مريخ أو زحال... زعمت بھرام أو بيدخت يرزقنا 

 بھم يحيط وفيھم يقسم األجال... وقلت إن جميع الخلق في فلك 

 حتا وصارت نقطة مثالفوقا وت... واألرض كورية حف السماء بھا 

 قد صار بينھما ھذا وذا دوال... صيف الجنوب شتاء للشمال بھا 

 فوعر السھل حتى خلته جبال... كما استمر ابن موسى في غوايته 

  أني كفرت بما قاال وما فعال... أبلغ معاوية المصغي لقولھا 

ينه وبين العلوم الجديدة انه ربما كره ابن أخيه سعيدا ومن صور العداء ب. وابن موسى ھو االفشتين ومعاوية ھو ابن الشبانسي
 ) .2(من أجلھا، ال ألن ھذا كان ثقيل الظل، كما يقول صاحب المغرب 

وعلى الرغم مما بلغه من مكانه، لما شھر عنه من تقوى وديانة، فقد كان، فيما يبدو، ضيق العطن حاد الطبع سريعا إلى 
ى من الزمان، سيء الظن بالمجتمع، مسرعا إلى رؤية السيئات دون الحسنات في زمانه الھجاء، متبرما بالناس، كثير الشكو

 وأھله، وإذا عادى صديقا اندفع في ھجائه، وقصته مع القلفاط الشاعر الذي كان من اقرب أصدقائه إليه

_________________________________ 

 126: 2وابن الفرضي  74: طبقات صاعد) 1(

 710: ، والتكملة404: 1، واليتمة 44: 2، وابن أبي أصيبعة 121: ، وطبقات صاعد120: 1 انظر المغرب) 2(

قد تصور حدته وسالطة لسانه إذا ھجا، على ان عالقته بغير القلفاظ من شعراء عصره كانت طيبة، فكان بينه وبين محمد بن 
 ) :1(يقول عبيد هللا بن أبي عبدة الليثي مقارضات شعرية، كتب إليه ابن أبي عبدة 

 فقد فضت خواتمھا نزاعا... أعدھا في تصابيھا جذاعا 

  إذا سكبت لھا طارت شعاعا... قلوب يستخف بھا التصابي 

 :فأجابه ابن عبد ربه بأبيات قال فيھا
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  مشيت إليه من كرم ذراعا... متى يمشي الصديق إلي فترا 

ليه طبقا فيه أنابيب من قصب السكر، فكتب ابن عبد ربه ومن ھذه االخوانيات ما حكاه الحميدي أيضا عن صديق له أرسل إ
 ) :2(إليه، مرفقا قصيدته بھدية 

  عذب المذاقة مخضر الجالبيب... بعثت يا سيدي حلو األنابيب 

وال نعرف شيئا أدق . وھو يخاطب في بعض أشعاره صديقا له يكنى بأبي صالح وينعى إليه الكرم وانعدام الكرام في عصره
و عن حياته الخاصة إال أنه فقد اثنين من أبنائه وكان أحدھما طفال واآلخر كبيرا يكنى بأبي يكر ويسمى يحيى عن عالقته أ

 ) :3(ورثاھما بقصائد كثيرة منھا 

 والصبر ينفذ والبكا ال ينفد... بليت عظامك واألسى يتجدد 

 ولقائه دون القيامة موعد... يا غائبا ال يرتجى إليابه 

 لو كان ضم أباك ذاك الملحد... دا ضمنته ما كان أحسن ملح

  ھيھات أين من الحزين تجلد... باليأس أسلو عنك ال بتجلدي 

 :ومنھا

 وحرقتھا لواعج الكمد... واكبدا قد تقطعت كبدي 

 أعذر من والد على ولد... ما مات حي لميت أسفا 

_________________________________ 

 62: الجذوة) 1(

 376: الجذوة) 2(

 253 -  250: العقد) 3(

 ) :1(ومن قصائده في رثاء ابنه الطفل 

 فراق حبيب دون أو بته الحشر... على مثلھا من فجعة خانني الصبر 

 فتحت الثرى شطر وفوق الثرى شطر... ولي كبد مشطورة في يد األسى 

 ما لي فؤاد وال صبر: فقلت لھم... يقولون لي صبر فؤادك بعده 

 من الريش حتى ضمه الموت والقبر... صل ما اكتسى فريخ من الحمر الحوا

 يجددھا فكر يجدده ذكر... إذا قلت أسلو عنه ھاجت بالبل 

  كأن جميع األرض عندي له قبر... وانظر حولي ال أرى غير قبره 

كاثر الناس تجمع في جنازته جمع عظيم وت) قبل قدوم القالي بعامين(ه 328وفي أواخر عمره أصيب بالفالج، ولما توفي سنة 
وفي ھذا دليل بين ) 2(لمن ھذه الجنازة؟ فقيل له لشاعر البلد، : تكاثرا راع يحيى بن ھذيل، وكان يومئذ صغير السن، فسأل

على ما كان يتمتع به ھذا الشاعر من مكانة في قرطبة، وقد أثر ذلك في نفسية اليافع يحيى بن ھذيل، فاتجه إلى دراسة األدب، 
 .ن عبد ربهليحرز مثل مكانة اب
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 )3(صلته بأمراء عصره 

سبعة وعشرين عاما، ويبدو أن صلته به لم تكن وثيقة، ألنه يروي صفاته عن ) 273(كان عمره حين توفي األمير محمد 
 ) :4(يه قصيدة طويلة بقي منھا البيتانأستاذه بقي بن مخلد، فلما تولى المنذر إمارة األندلس أصبح من شعرائه المقربين، وله ف

_________________________________ 

 258: 3العقد ) 1(

 358: الجذوة) 2(

 .في ھذه الفقرة عرض لبعض مدائح ابن عبد ربه، جاءت متفرقة في المصادر، وليس فيھا إال ھذا، فيستطيع القارئ أن يغفلھا إذا شاء) 3(

 )45: ترجمة رقم(ابن خلكان ) 4(

 سشرفت بالد األندل... بالمنذر بن محمد 

  والوحش فيھا قد أنس... فالطير فيھا ساكن 

 ) :1(وكأنه في ھذا القول كان ما يزال يتعلق بأھداب المشھورين من شعراء المنذر كالعكي الذي يقول 

  وبطيب دولته تطيب األنفس... بالمنذر المأمون طاب زماننا 

 ) :2(عبد ربه يسير في ركابه ويقول في خالفته فطل ابن ) 300 - 275(ولم يطل العھد بالمنذر حتى توفي وخلفه عبد هللا 

 فال رفث في عصره وفسوق... خالفة عبد هللا حج على الورى 

 كما ذر في جنح الظالم شروق... تجلت دياجي الحيف عن نور عدله 

  فھذا له نصل وذلك فوق... وثقف سھم الدين بالعدل والتقى 

أبي عبدة، وال ريب في انه أيضا تتبع في شعره انتصارات عبد هللا وقواده ومدح من قواد ھذا األمير، عبد هللا بن محمد بن 
فلما نجم ابن حجاج باشبيلية شد إليه الرحال ومدحه بقصائد .على المنتزلين الثائرين في نواحي األندلس وبخاصة ابن حفصون

ابن حفصون إال مدة يسيرة ثم عاد إلى كثيرة، وال يعد تحرمه بابن حجاج خيانة لمواليه األمويين ألن ابن حجاج لم يباطن 
 ) :3(مھادنة األمير األموي، ومن مدائحه في إبراھيم ابن حجاج 

 ومن يفيض الدموع له مداد... كتاب الشوق يطويه الفؤاد 

 على كبدي ويميلھا السھاد... تخط يد البكاء به سطورا 

 بمن ال يستطار له فؤاد... وكيف وبي فؤاد مستطير 

 وإبراھيم حاتمھا الجواد... الجود خلوا  أمن يمن يكون

 ومدحته رباط أو جھاد... وباركه بمن يأتيه حج 

_________________________________ 

 180: 2ابن عذاري ) 1(

 183: 2ابن عذاري ) 2(

 192: 2ابن عذاري ) 3(
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  ولي في األرض راحلة وزاد... ومالي في التخلف عنه عذر 

د بكفاحه ضد الثائر ابن حفصون، ومن اشھر الرجال الذين مدحھم في أيام عبد اله وصدر ومضى في عھد عبد هللا يشي
 ) :1(الخالفة الناصر القائد أبو العباس احمد بن محمد بن أبي عبدة، ومن مدائحه فيه 

 والموت يقسم في أرواحھا النقما... نفسي فداؤك واألبطال واقفة 

 حكمت فيھا مثلما احتكماحتى ت... شاركت صرف المنايا في نفوسھم 

  حتى تقبل منك الكف والقدما... لو تستطيع العال جاءتك خاضعة 

 ) :2(ومنھا قوله 

 سيفا فقلده أبا العباس... هللا جرد للندى الباس 

 قبض الرجاء اليك روح الياس... ملك إذا استقبلت غرة وجھه 

 ومحبة تجري مع األنفاس... وجه عليه من الحياء سكينة 

  ألقى عليه محبة للناس... أحب هللا يوما عبده وإذا 

وقد اتصل أيضا من رجال األمير عبد هللا بالوزير الكاتب عبد هللا ابن محمد الزجالي، وكان ھذا محببا إلى الناس، إال أن 
 ) :3(األمير عزله مدة ثم أعاده إلى خطته، ففرح الناس لرجوعه، وعبر ابن عبد ربه عن فرحة في قوله 

 ...ا يزدھي به المنبر والمسجد الجامع الذي عمر يا ملك

 يسر للناس مثلما يجھر... خليفة هللا في بريته 

 أقمت لناس كوكبا يزھر... يا قمر األرض إن تغيب فلقد 

 لما أقيل األديب واستوزر... ما فرح الناس مثل فرحتھم 

  عين اإلمام التي بھا يبصر... وابتھج الملك حين دبره 

 :ي تلك الحادثةوقال أيضا ف

_________________________________ 

 129: 1العقد ) 1(

 312: 1العقد ) 2(

 60: أعتاب الكتاب) 3(

 وردت إلينا شمسھا وھاللھا... تجددت الدنيا وأبدت جمالھا 

 من هللا ال يرجو العدو زوالھا... عشية يوم السبت جاءت ببيعة 

 منه عثرة فأقالھا وأدرك... بھا جبر هللا الكسير من العال 

 ومدت علينا بالنعيم ظاللھا... فأشرقت اآلفاق نورا وبھجة 

 لمواله عبد هللا كان أزالھا... بتجديد عبد هللا أعظم دولة 
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  فآلت إلى العبد القويم مآلھا... ولما تولت نضرة العيش ردھا 

آخر عمره، وھي اكثر فترات حياته غنى بالشعر وعاش في أيام الناصر ثمانية وعشرين عاما لم يتوقف فيھا عن اإلنتاج حتى 
 ) :1(واھتماما به، فقد افتتح عھد الناصر بقوله له يوم البيعة 

 من جود كفك يجري الماء في العود... يا من عليه رداء البأس والجود 

 والناس حولك في عيد بال عيد... لما تطلعت في يوم الخميس لنا 

  بحسن يوسف في محراب داود ...وبادرت نحوك األبصار واكتحلت 

 ) :2(وقال في تلك المناسبة أيضا 

 والملك غض جديد... بدا الھالل جديدا 

 ما كان فيك مزيد... يا نعمة هللا زيدي 

 بأس وجود: تاجان... إمام عدل عليه 

 لنا الھالل السعيد... يوم الخميس تبدى 

  يكون للناس عيد... فكل يوم خميس 

وھي غزوة المنتلون وقد أكثر ابن عبد ربه من ذكرھا، ومن أولى ) 300(الية وبخاصة الغزوة األولى وتابع انتصاراته المتت
 ) :3(قصائده فيھا، وقد فصل لناصر لھا 

 والعز أوالك والتمكين أخراكا... فصلت والنصر والتأييد جنداكا 

_________________________________ 

 40: تاريخ الناصر) 1(

 236: 2وابن عذاري  41 -  40: صرتاريخ النا) 2(

 35 -  34: تاريخ الناصر) 3(

 واألرض تبدي تباشيرا لمبداكا... ورحمة هللا في اآلفاق قد نشرت 

 كأن زخرفھا في الحسن حاكاكا... قد اكتست حلال من وشي زھرتھا 

 ھذا بيمناك بل ھذا بيسراكا... طلعت بين الندى والبأس مبتھجا 

 لوالھما لم يطب عيش ولوالكا... جمعا  ضدان في قبضتي كفيك قد

 بالفتح يقصم من في األرض ناواكا... يمضي أمامك نصر هللا منصلتا 

  والطوع برجوك والعصيان يخشاكا... والناس يدعون واآلمال راغبة 

 ) :1(ال وانتھت فتوح الناصر في ھذه الغزوة إلى ان ملك سبعين حصنا من أمھات الحصون وقد ذكر ابن عبد ربه ذلك فق

 في كل حصن غزاة للعناجيج... في غزوة مائتا حصن ظفرت بھا 

  والمبتني سد ياجوج وماجوج... ما كان منك سليمان ليدركه 
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 ) :2(وفي ذلك يقول ) 300(وقضى الناصر أيضا على ثورة مدينة استجة 

 فأوله سعد وآخره نجح... أال إنه فتح يقر له الفتح 

 تقدمھا نصر وتابعھا فتح... ة سرى القائد الميمون خير سري

 فلقوا عذابا كان موعده الصبح... ألم تره أردى باستجة العدا 

 يتم له عند اإلمام وال صلح... فال عھد للمراق من بعد ھذه 

  وقد مسھم قرح وما مسنا قرح... فولوا عباديدا بكل ثنية 

، ولعل لمرضه أثرا في ) 3(م توقف عند ھذه السنة وال ندري ل 322ونظم في غزوات الناصر أرجوزة انتھى بھا إلى سنة 
 ذلك، إال انه لم يتوقف عن الشعر،ألن له قصيدة قالھا قبل وفاته بأحد عشر يوما، بين

_________________________________ 

 38: تاريخ الناصر) 1(

 15: الروض المعطار) 2(

وھذا أمر . وزة في خلفاء اإلسالم وانه جعل فيھا معاوية الخليفة الرابع ولم يذكر علياما يدل على أن البن عبد ربه أرج 293: جاء في التكملة) 3(
 .مستبعد، ولم يقل أحد بوجود أرجوزة البن عبد ربه في غير غزوات الناصر

 ) :1(فيھا مبلغ سنه 

 طويت زماني برھة وطواني... كالني لما بي عاذلي كفاني 

 ن لأليام معتورانوصرفا... بليت وأبلتني الليالي وكرھا 

  وعشر أتت من بعدھا سنتان... وما لي ال أبلى لسبعين حجة 

 :، وھي أول غزاة له) 2(وله في الناصر مدائح كثيرة، منھا قوله في ذكر غزاة المنتلون 

 أبكيت منھا بأرض الشرك أعالجا... غادرت في عقوتي جيان ملحمة 

 فيھا الجور قد ماجا من بعد ما كان... في نصف شھر تركت األرض ساكنة 

 من الخالئف خراجا ووالجا... وجدت في الخبر المأثور منصلتا 

 جورا وتوضح للمعروف منھاجا... تمال بك األرض عدال مثلما ملئت 

 يا ليث حومتھا إن ھائج ھاجا... يا بدر ظلمتھا يا شمس صحبتھا 

  حتى عقدت لھا في رأسك التاجا... إن الخالفة لن ترضى وال رضيت 

 ) :3(وإلى ھذه الغزوة نفسھا أشار في أرجوزته بقوله 

 بعسكر يسعر من حماته... ثم انتحى جيان في غزاته 

 كأنما حطت من السحاب... فاستنزل الوحش من الھضاب 

 وأقبلت حصونھا تداعى... فأذعنت مراقھا سراعا 
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_________________________________ 

 96: الجذوة) 1(

 39: تاريخ الناصرو 499: 4العقد ) 2(

 503: 4العقد ) 3(

 مشحوذة على دروع الحزم... لما رماھا بسيوف العزم 

 وكادت األرض بھم تميد... كادت لھا أنفسھم تجود 

  وأخرجت من رھبة أثقالھا... لوال االله زلزلت زلزالھا 

 ) :1( ھنأه الشعراء، ومما قاله ابن عبد ربه قصيدته) 302(ولما رزق الناصر بتبنه الحكم 

 تلقت به شمس وأنجبه بدر... ھالل نماه المجد واختاره الفخر 

 فضاءت به اآلمال وابتھج الشعر... على وجھه سيما المكارم والعال 

 أكفھم بر العليا ونائلھم غمر... ساللة أمالك ربيب خالئف 

 تحف به العليا ويكنفه الفجر وشعره... بدا لصالة الظھر نجم مكارم 

أما القطبان فھما البديھة والكد الذھني، ففي كثير من اخباره ما يدل على انه كان ينظم : قطبين ويشغل مرحلتين يقع شعره بين
على البديھة، ويتناول أقرب سحاية إليه ويكتب عليھا دون تنقيح، كذلك فعل حين سمع غناء الجارية مصابيح، وكذلك فعل 

 ) :2(بدة يتنجزه حاجة، فكتب إليه أيضا حين دخل على القائد أبي العباس ابن أبي ع

 عذرا إذا أعطيت نفسك قدرھا... ما ضر عندك حاجتي ما ضرھا 

 أو لست أكرم أھلھا وأبرھا... أنظر إلى عرض البالد وطولھا 

  ثقتي بجودك سھلت لي وعرھا... حاشا لجودك ان يوعر حاجتي 

لى انه كان يتعب في حوكه، ويتعمد فيه اإلعمال ليحصل ولكن ليس كل شعره يحمل طابع الخفة االرتجالية، ففيه ما يدل ع
 على الطرافة والغرابة، ولكني اعتقد انه مرن على النظم حتى اصبح ال يعيبه القول،

_________________________________ 

 49: تاريخ الناصر) 1(

 .312: 1العقد ) 2(

عاطفية عميقة أو شديدة، ولذلك تراه غسيل الشعر، ال من اعني اصبح النظم يطاوعه على نحو ال يحتاج فيه إلى استشارة 
حيث انه ال يعنى بالمبنى الشعري وما يحتاجه أحيانا من بديع، ولكن من حيث ان التيار العاطفي في شعره مفقود أو مختنق، 

ولكن الجفاء اغلب  حتى في أشد الحاالت التي يمكن ان تثور فيھا عاطفة، كموت أبنائه، وقد يجيء شعره رقيقا في الظاھر،
عليه، ومن عجب ان األندلسيين سموه مليح األندلس، ونسبوا إلى المتنبي اإلعجاب به، فھذا أمر مستغرب، وبخاصة وان 

 .النوع الذي انشدوه له نموذجا للمالحة ليس فيه مالحة وال عليه طالوة

دث ھذه القسمة في شعره، فأكثر في المرحلة وأما المرحلتان فھما مرحلة الشباب ومرحلة الشيخوخة، وقد شاء ھو ان يح
األولى من الشعر الغزلي، ثم عاد ينقض على نفسه ما قاله بأشعار يقولھا في الزھد والتذكير بالموت وذم الحياة الدنيا، وھذا 

 ) :1(، فقد يقول في الشباب مثال ذاكرا بعض صبوته " المحصات " النوع الثاني سماه 
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 ھيھات يأبى عليك هللا والقدر... تكر ھال ابتكرت لبين أنت مب

  حتى رثى لي فيك الريح والمطر... ما زلت أبكي حذار البين ملتھفا 

 :، فيمحص ھذه القطعة بقوله)وذكر الريح والمطر ألن السماء أمطرت وھبت الريح فحالت بين محبوبة وبين الرحيل(

 وال يقضى له من عيشة وطر... يا عاجزا ليس يعفو حين يقتدر 

  عن الحقيقة واعلم أنھا سقر... عاين بقلبك إن العين غافلة 

. فإذا عرفنا انه عارض كل قطعة قالھا في صباه بقطعة من الممحصات، وجدنا كيف انه ضاعف كمية شعره، في المرحلتين
ربه لم ينتشل نفسه في  فھما مرحلتان تمثالن نزعتين طبيعيتين، ولكني ال أرى فرقا بينھما من وجھة النظر الفنية، ألن ابن عبد

 المرحلة الثانية من ذنوب وآثام أقضت مضجعه في المرحلة األولى، أعني ان تجربته في الحالتين كانت تجربة كالمية،

_________________________________ 

 33، 51: والمطمح 95 - 94: الجذوة) 1(

د وذم الحياة فال نجد إحساسا حقيقيا بمعنى الخوف، وال وكانت صورتھا ھذا الفيض الكثير من النظم، ونقرأ شعره في الزھ
 ) :1(تشف إال قطع قليلة عن الصدق العاطفي في ھذه الناحية كقوله 

 إذا اخضر منھا جانب جف جانب... أال إنما الدنيا غضارة أيكة 

 عليھا وال اللذات إال مصائب... ھي الدار ما اآلمال إال فجائع 

 وقرت عيون دمعھا اليوم ساكب... ة وكم سخنت باألمس عين قرير

  على ذاھب منھا، فانك ذاھب... فال تكتحل عيناك فيھا بعبرة 

وبين ھاتين المرحلتين تقع مرحلة البكاء على الشباب ووصف المشيب، وربما كان شعره في ھذه الناحية أصدق وأحفل 
 ) :2(بالشعور كما في قوله 

 ت وقد مضت أياميبالعيش قل... قالوا شبابك قد مضت أيامه 

 لو أنھا وصلت بطول دوام...  أية نعمة كان الصبا 

 وصحا العواذل بعد طول مالم... حسر المشيب قناعه عن رأسه 

  وكأن ذاك اللھو طيف منام... فكأن ذاك العيش ظل غمامة 

ة، أو مما قد يستوحيه من خلقية أساسھا ومن ثم ال نجد البن عبد ربه فلسفة في الحياة، عدا نظرته إلى األشياء من الزاوية الديني
الدين نفسه ؟ لقد حالت روحه المحافظة بينه وبين كثير من العمق، ومبلغ ما لديه من ھذا مستمد من طبيعته المتشائمة 
ن المشمولة بسوء الظن، الناظرة إلى الدنيا من طرف الموت واآلخرة، فالحياة مزارع والناس إنما يقاس فضلھم بما يخلفونه م

 ) :3(ذكر 

 فازرع بھا ما شئت تحصد... إن الحياة مزارع 

  آثارھم، والعين تفقد... والناس ال يبقى سوى 

 ) :4(وھذه الحياة ال يغنى فيھا إال اللئيم 

_________________________________ 
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 175: 3والعقد  96: الجذوة) 1(

 47: 3العقد ) 2(

 270: 1العقد ) 3(

 35: 3العقد ) 4(

  وذو الظرف ال تلقاه غير عديم... ل فدم قد تبجح في الغنى أرى ك

 ) :1(والحياة تنتقل من سيء إلى أسوأ، وال يتبقى فيھا إال حثالة تضم أھل اللؤم والبخل أما الكرماء فقد ذھب عصرھم الذھبي 

 على غفلة بانت بكل كريم... أبا صالح جاءت على الناس غفلة 

 أقاموا، فيفدى ظاعن بمقيم... ى فليت األلى بانوا يفادون باألل

 لھا وتمد األرض مد أديم... ويا ليتھا الكبرى فتطوى سماؤھا 

 وما العيش إال موت كل ذميم... فما الموت إال عيش كل مبخل 

  كريم رأى الدنيا بكف لئيم... وأعذر ما أدمى الجفون من البكا 

 ) :2(حتى هللا يرزق األنوك ويحرم العاقل 

  وهللا لألنوك المعتوه رزاق... رضاھم وأسخطني رزق من هللا أ

 ) :3(وقيمتك فيھا إنما ھي بما تملك، فمالك وحده أخوك  - إذن فالحياة ليس فيھا اخوان، 

مالي أخ غير ما تطوى عليه يدي وھذا غير مستغرب من ابن عبد ربه، وان مال به قليال ... قالوا نأيت عن اإلخوان قلت لھم 
ينية، لما في نفسيته من استعداد لرؤية السيئات، فھو سريع الغضب، حاد الطبع، ميال ابى الذم، وحسبك ان عن مثله العليا الد

، ) 4(تجده حين مطله أحد الناس قد تخصص في ھجائه لتلك الحادثة وحدھا، وقال فيھا قطعا كثيرة من الشعر أثبتھا في العقد 
 ) :5(من كل خير وان من فيھا كالب فتلك النفسية ھي التي كان يرى بھا الحياة خالية 

 ودنيا قد توزعھا الكالب... وأيام خلت من كل خير 

 لقالوا عندنا انقطع التراب... كالب لو سألتھم ترابا 

_________________________________ 

 349: 2العقد ) 1(

 350: 2العقد ) 2(

 31: 3العقد ) 3(

 .وما بعدھا 292: 1انظر ) 4(

 342: 2 العقد) 5(

 ) :1(وصواب الناس الغالبة انھم صم كالب، وتتدخل عصا موسى في الصورة فال تفلح في ان تفجر منھم شيئا 

 تفجر من صم الحجارة ماء... حجارة بخل ما تجود وربما 

  لما انبجست من ضربه البخالء... ولو أن موسى جاء يضرب بالعصا 



84 

 

 ) :2(والصورة نفسھا مرة أخرى 

 حتى مددت إليھا الكف مقتبسا... ھا وميض سنا يراعه غرني من

  من لؤمه بعصا موسى لما انبجسا... فصادفت حجرا لو كنت تضربه 

فالھجاء ھو الموضوع الذي كان ابن عبد ربه مھيأ له بطبعه، وغايته الفنية فيه أن تولد معنى جديدا، أما الموضوع الذي راض 
ادة فيه، فذلك ھو وصف المعارك والحروب، وقد أورد له أمثلة كثيرة منه في طبعه عليه واسرف فيه ولم يقصر عن بلوغ اإلج

وقد وصفنا الحروب بتشبيه عجيب لم يتقدم إليه ومعنى بديع ال ) : 3(قال . العقد، وما تزال غايته فيه أيضا التجديد في المعاني
 :نظير له وذلك قولنا

 قنابليعب عبابا من قنا و... وجيش كظھر اليم تنفحه الصبا 

  وترحل أخراه وليس براحل... فتنزل أواله وليس بنازل 

وعلى أن ھذا معنى فيه شيء من االبتكار والتوجيه فان وصفه للحروب حين يجيء في نغمة قوية منحدرة خير من تطلبه 
 .المعنى واالحتفال به

 ) :4( - ته الفقھية تجعله يقول ؟مثال وأبرز ما في شعر ابن عبد ربه انه مجلى لثقافته واطالعه في نواحي متعددة، فثقاف

  وال استثنيت فيه بالخيار... وما بعث الھوى بيعا بشرط 

 واطالعه الواسع في األمثال ھو الذي يدفعه لتحويل كل بيت أحيانا

_________________________________ 

 292: 1العقد ) 1(

 131: 1العقد ) 2(

 43: 3العقد ) 3(

 138 - 137: 3العقد ) 4(

 ) :1(إلى مثل، أو ليضمن شعره امثاال، كقوله 

  وأشرق الصبح لذي عين... قد صرح األعداء بالبين 

 :ومنھا وجعل في كل بيت مثال

 شقيق روح بين جسمين... وعاد من أھواء بعد القلى 

 كساقط بين فراشين... وأصبح الداخل في بيننا 

  ال يصلح الغمد لسيفين... قد ألبس البغضة ھذا وذا 

 ) :2(لنحو يملي عليه ان يقول وا

  مثل اطراد الفعل لإلسم... أضحى لك التدبير مطردا 
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وھذه أمور ظاھرة على السطح، غير ان من تدبر تأثير ثقافته وجد روحھا متغلغال في شعره، متدخال في كيانه، وشعره مبني 
بيتا من المحفوظ ويجعله أساس بضعة أبيات  على أمثال سابقة، ويتضح ھذا في محاولته أن ينظم أمثلة العروض، فھو يختار

 ) :3(من نظمه، فعلى ھذا البيت 

  "تقصم الھندي والغارا ... رب نار بت أرمقھا " 

 :يبني مقطوعته

 إن لي في الحب أنصارا... زادني لومك إصرارا 

 لو دنا للقلب ما طارا... طار قلبي من ھوى رشأ 

 فاراإن بحر الحب قد ... خذ بكفي ال أمت غرقا 

  ودموعي تطفئ النارا... أنضجت نار الھوى كبدي 

  ) ...البيت. . . . . . . . . . . . . . . (رب نار 

فھو . ومن ھذا يتضح مدى انشغاله بالمعارضة حتى انه حين شبع من معارضة اآلخرين اخذ يعارض نفسه بالمحصات
 :يعارض قصيدة مسلم بن وليد

_________________________________ 

 46: 1العقد ) 1(

 46: 1العقد ) 2(

 447: 5انظر العقد ) 3(

  وال تطلبا من عند قاتلتي ذحلي... أديرا علي الراح ال تشربا قبلي 

 :بقصيدة مطلعھا 

  وقد قام من عينيك لي شاھدا عدل... أتقتلني ظلما وتجحدني قتلي 

ال تطلب ذحلي قال ابن عبد : يادة فيھا، فاذا قال مسلموطريقته في المعارضة التزام المعاني األصلية ومحاولة عكسھا أو الز
 :ربه

  بعينيه سحر فاطلبوا عنده ذحلي... أطالب ذحلي ليس بي غير شادن 

وإذا تحدث مسلم انه كتم الحب عن عاذله فاستراح من العذل قال ابن عبد ربه انه يحب . فعكس المعنى عند صريع الغواني
إليه من العذل، وانه حقا كتم الحب كما كتمه مسلم ولكن األسى ھو الذي أخذ يعلنه بماء  العذل لكي يذكر اسمھا وال شيء أحب

 :البكاء

 فال شيء أشھى في فؤادي من العذل... وأحببت فيھا العذل حبا لذكرھا 

  بماء البكا، ھذا يخط وذا يملي... كتمت الھوى جھدي فجرده األسى 

نظر إلى سھولة ھذا الشعر مع بديع معناه ورقة طبعه لم يفضله شعر صريع فمن : " ويزھى بھذا الذي فعله ويقول مفتخرا
 :وتعجبه صورة يعثر عليھا فيفتخر بانه جاء بالغريب الذي لم يسبق إليه في مثل قوله) . 1" (الغواني عنده إال بفضل التقدم 

 حكمت لواحظھا على المقدور... حوراء داعبھا الھوى في أحور 
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 وتلفتت بسوالف اليعفور... انة نظرت الي بمقلتي أدم

  حتى أتاك بلؤلوء منثور... فكأنما غاص األسى بجفونھا 

والصورة التي يعنيھا ھي في البيت الثالث حين رأى في األسى صورة صائد اللؤلؤء منثورا ھو دموعھا، والصورة بالنسبة 
ت مما يعجب األندلسيين حتى تداولھا من بعد ابن عبد ألذواقنا اليوم قد تكون نابية وبخاصة اقتران الغوص بالعين، ولكنھا كان

 ابن عبد ربه في الشعر، والحق ان ھذه األبيات تدل جيدا على مذھب. ربه غير واحد منھم

_________________________________ 

 .وما بعدھا 398: 4العقد ) 1(

ن مختار شعره، ولكن يرى في ھذه األبيات ونظائر لھا وان كانت كل األبيات التي أوردھا لنفسه في العقد ھي فيما كان يراه م
 .وھذا ھو مقياسه الفني لما يستحسنه من شعره" رقة التشبيب وحسن التشبيه البديع الغريب الذي لم يسبق إليه " 

ضمن وھناك معارضة ال تلتزم روي القصيدة التي يعارضھا وإنما ھو ينظر فيھا إلى معاني قصيدة سابقة ثم ينشئ قصيدة تت
وأبرز مثل على ذلك قصيدة له يصف فيھا القلم، فانه قد نسخ . ھذه المعاني مع شيء من التقليب والتغيير والعكس واإلسھاب

 :فيھا بعض معاني أبي تمام في وصف القلم، ذلك الوصف الذي أدھش األندلسيين، ومن المعاني التي استعارھا قوله

 البصراتصم عنھا وتسمع ... ينطق في عجمه بلفظته 

 سحبان فيما أطال واختصرا... إذا امتطى الخنصرين أذكر من 

 أعظم به في ملمة خطرا... شخت ضئيل لفعله خطر 

  وخطبھا في القلوب قد كبرا... تمج فكاه ريقة صغرت 

 .وھذا شيء أخفى من المعارضة التي تتم مع االحتفاظ بالوزن والروي

به خلد بعض شعره في العقد، ووقف في بعض المواطن معجبا وھو يضع وھناك نقطة جديرة بالنظر وھي ان ابن عبد ر
لم يكن يعترف لألندلسيين بكثير من الحظ في اإلجادة، وكانت الموضوعات  -أشعاره إزاء أشعار المشارقة، ولكنه ؟ فيما يبدو 

ل بأنه يستحق أن يوضع في صف المتنوعة التي طرقھا كفيلة ان تجعله يستشھد عليھا بشعر أھل بلده ؟ لم يعترف إال للغزا
واال عرضا لشاعر أو آلخر، مثل مؤمن بن سعيد، ثم انه لم يختر للغزال أجود قطعة،  - بعد اعترافه الكبير بنفسه  -المشارقة 

 أتراه كان يحس إحساسا خفيا بأنه ال يتنازل عن مرتبة التقدم في الشعر للغزال أو لغيره؟ اكبر الظن أن تقديره لنفسه قد حجب
من تقدمه من الشعراء، وربما لم يحاول ان يبرز مكانة الغزال في أخباره، لئال يقلل من شأن الصورة األندلسية  عنه حقيقة

 .التي رسمھا لنفسه

وأما ابن عبد ربه القرطبي، وان بعدت : " وقد كان ابن عبد ربه محط إعجاب الناس في عصره وبعده، ويقول فيه ابن شرف
تنا أشعاره، ووقفنا على أشعار صبوته األنيقة ومكفرات توبته الصدوقة ومدائحه المروانية، ومطاعنه في عنا دياره فقد صاقب

واطلعنا في شعره على علم واسع ومادة فھم مضيء ناصع ومن . العباسية، وھو في كل ذلك فارس ممارس وطاعن مداعس
الكلمات حقيقة جديدة واحدة نضيفھا إلى ما تقدم وھي ان  وتفيدنا ھذه) 1" . (تلك الجواھر نظم عقده وتركه لمن تجمل بعده 

ھناك مطاعن البن عبد ربه في الدولة العباسية، ولكن ھذا الشعر لم يصلنا، وما وصلنا من شعر ابن عبد ربه، على انه نسبيا 
وعشرين جزءا مما جمع  كثير، ليس شيئا بالنسبة لمجموع شعره كله، فقد كان شعره كثيرا بشھادة الحميدي وقد رأى منه نيفا

 ) .2(للحكم المستنصر 

وخالصة القول فيه ان المتقدمين من النقاد والمتذوقين كانوا يعجبون به، وبخاصة قدرته على النظم، ومحاولته االھتداء إلى 
 ) :3(المعاني الجديدة، وكانوا يطربون إذا سمعوه يقول 

 بالخطين ھاجا لوعة وبال... يا ذا الذي خط العذار بخده 
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  حتى لبست بعارضيك حمائال... ما كنت أعلم أن لحظك صارم 

 ) :4(يطربون لموضوع وللصورة التي ولدھا فيه، وكانوا يتناقلون قوله 

 يا وحشة الروح بل يا غربة الجسد... الجسم في بلد والروح في بلد 

 من رحمة فھما سھماك في كبدي... ان تبك عيناك لي يا من كلفت به 

_________________________________ 

 164: 4/1الذخيرة ) 1(

 94: الجذوة) 2(

 52: المطمح) 3(

 95: الجذوة) 4(

كانت تعجبھم األناقة في التفسير والتبرير، والطرافة في التالعب بالصور والمعاني، اعني كانوا مأخوذين بالحيلة الفنية اكثر 
تنا إلى الشعر في جانب من موضوعاته وفي الطريقة الفنية ال يجعل من ابن عبد ولكن تغير نظر. من إعجابھم بالكيان الفني

 .ربه شاعرا مقدما

 يوسف بن ھارون الرمادي الكندي أبو عمر 

 -  ـھ403

ومسالك  392: 1والمغرب  440: 2والنفح  4: والمطرب 637: والصلة 1451: وبغية الملتمس رقم 346: الجذوة
 435: 1واليتيمة  719: وابن خلكان رقم 69: والمطمح 175: 11األبصار 

فعرب ھذا اللقب إلى الرمادي،  - في تلقيه بالرمادي رأيان أحدھما انه كان يلقب باألسبانية بأبي جنيش ؟كما يقول ابن بشكوال 
وقطع ابن  -والثاني ان ھناك قرية تسمى رمادة عدھا ابن سعيد من قرى شلب، وعدھا الحميدي من بالد المغرب ؟دون تحديد 

 .سعيد بنسبته إليھا ورجح الحميدي ان يكون أحد آبائه منھا

عاش اكثر أيامه في قرطبة، ويبدو انه قصدھا للدراسة ثم اصبح مدرسا فيھا، قال ابن سعيد في ترجمة األمير أرقم بن عبد 
، وأخذ ) 2(عب بن الفرضي كذلك روى عنه مص) . 1(انه قرأ في قرطبة على الرمادي الشاعر : ذي النون الرحمن من بني

عنه ابن عبد البر قطعة من شعره وضمنھا بعض كتبه، أما ھو فقد اكتسب صناعة األدب عن شيخه أبي بكر ابن ھذيل الكفيف 
عالم أدباء األندلس في عصره، ويمثل ابن ھذيل الحلقة التي تصل بين ابن عبد ربه والرمادي ألنه تأثر باألول وأثر في الثاني، 

 ) :3(في أيام عبد الرحمن الناصر تلقاه الرمادي ومدحه بقصيدة مطلعھا ) 330(ولما ورد القالي . ھب الشعريفي المذ

  الشجو شجوي والعويل عويلي... من حاكم بيني وبين عذولي 

 .ثم انضم إلى جماعة المستفيدين منه، فقرأ عليه كتاب النوادر

لى سائر الشعراء، وربما غادر قرطبة بعض الوقت في ھذه الفترة من وارتفع شأن الرمادي في أيام الحكم واصبح مقدما ع
 ) :4(حياته وقصد عبد الرحمن بن محمد التجيبي صاحب سرقسطة ومدحه بقصيدة أولھا 

  علي بكائي في الديار الطواسم... قفوا تشھدوا بثي وإنكار الئمي 

في رياض بني مروان امرأة جميلة غلقھا قلبه، وحادثته  ووراء ھذه الرحلة قصة حب، فقد رأى الرمادي ذات يوم، وھو يتنزه
فلما قصد الرمادي ممدوحه التجيبي بسرقسطة ذكر له حاله . وحادثھا واخبرته انھا امة، وان ثمنھا على صاحبھا ثالثمائة

. ريق مقبال وراجعافأعطاه الممدوح ثالثمائة دينار ذھبا سوى ما زوده به من نفقة الط - وشبب في القصيدة بخلوة ؟وھو اسمھا 
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وعاد الشاعر إلى قرطبة يبحث عن ھواه في كل مكان حتى كاد ييأس، وذات يوم دعاه بعض إخوانه لزيارته، فلبى الدعوة، 
 ولما دخل عليه أجلسه في صدر مجلسه، ثم قام لبعض شأنه،

_________________________________ 

 14: 2المغرب ) 1(

 348، 347: الجذوة) 2(

 726: 2والنفح  16: وبعضھا في المعجب 435: 1والقصيدة مثبت أكثرھا في اليتيمة  347: ذوةالج) 3(

 348: الجذوة) 4(

) يعني صديقه(فلم يشعر الرمادي إال بالستارة المقابلة له قد رفعت، وإذا ھي خلوة أمامه، فقال لھا أأنت مملوكة أبي فالن؟ 
أن هللا تعالى محا محبتھا من قلبي، وقمت من فوري واعتذرت إلى صاحب المنزل فك: قال الرمادي. ال وهللا ولكني أخته: قالت

 ) .1(بعارض طرقني وانصرفت 

ولما أمر الحكم األندلسي بإراقة الخمر في سائر جھات األندلس، أبدى الرمادي أسفه لذلك وتوجع لشاربيھا، وذكر الحكم بقصة 
 ) :2(أبي حنيفة الذي شفع في جار له سكير، وقال 

 وترمضني بليتھم لعمري... بخطب الشاربين يضيق صدري 

  بفقد حبائب ومنوا بھجر... وھل ھم غير عشاق أصيبوا 

 :ثم تقلبت األحوال بالرمادي، فانھم في أيام الحكم أيضا مع جماعة من الشعراء بشعر في ذم السلطان، ومنه ھذا البيت

  فال ذا يتم وال ذا يتم... يولي يعزل من بومه 

وعاشت عنه أشعار في دولة الخليفة وأھلھا، سدد إليھم صائبات نبلھا، وسقاھم كؤوس مھلھا، ) : " 3(احب المطمح قال ص
واخذ " . أوغرت عليه الصدور، وفغرت عليه المنايا ولكن لم يساعدھا المقدور، فسجنه الخليفة دھرا، وأسلكه من وعرا 

التحرر والخالص حينا مستشفعا به إلى الخليفة، وعمل وھو مسجون كتابا  الرمادي في سجنه ينظم األشعار الكثيرة متشوقا إلى
في أجزاء، وكله من شعره، وصف فيه كل طائر معروف، وذكر خواصه، وذيل كل قطعة بمدح ولي " كتاب الطير " سماه 

 منه شيئا من الشعر، ، وقد رأى الحميدي ھذا الكتاب بخط الرمادي ونسخ) 4(العھد ھشام بن الحكم، ليشفع فيه لدى أبيه 

_________________________________ 

 23 -  22: ، وطوق الحمامة347: الجذوة) 1(

 14: والمعجب 14: الجذوة) 2(

 72: المطمح) 3(

 349: الجذوة) 4(

 .ويبدو أن الحكم لم يصغ إليه وال عطفته أشعاره عليه، وانه ربما أطلق بعد وفاته

ألندلس، وواليھا يومئذ فرحون ابن عبد هللا بن عبد الواحد، فأمر بإنزاله فقصر به متولي وغادر قرطبة إلى شنترين بغرب ا
 ) :1(ذلك، فكتب إليه الرمادي 

قائدا اجنت مغازيه العدى سبيا ... حين ال يھدي إذا ما استسقي العارض طال ... أيھا العارض والمھدي لمستسقيه وبال 
لم ... الوعد سھال [ ] فأنا لوال ... ما له فرش على األرض سوى وجه مصلى ... سھال ان ضيفا قاصدا قلت له أھال و... وقتال
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فوردت األبيات على فرحون وھو خارج إلى الغزو، فخجل من ذلك وأمر له بما طلب، ... تجد عيني لنوم بمبيت السوء كحال 
 .وقرن بذلك جارية وكتب إليه معتذرا مما حدث

ة ابن القرشية وھو عبد العزيز بن منذر أخي الحكم المستنصر، وله فيه قصيدة ذكرھا حبيب وكان من ممدوحيه في ھذه الفتر
 ) :2(ألنه وصف فيھا األزھار، ومنھا " البديع في فصل الربيع " العامري في كتابه 

 حياة عيون متن قبل التغيم... تأمل بإثر الغيم من زھرة الثرى 

 معشوق إلى عين مغرمبطلعة ... كأن الربيع الطلق أقبل معربا 

 فأفشى الذي فيه ولم يتكلم... تعجب من غوص الحيا في حشا الثرى 

_________________________________ 

 129: الحلة) 1(

 60: الحلة) 2(

 تنم عليه بالضمير المكتم... كأن الذي يسقي الثرى صرف قھوة 

 مكبشر بدا في الوجه بعد التجھ... أرى حسنا في صفحة قد تغيرت 

 تطالعنا منھا بوجه مقسم... أال يا سماء األرض أعطيت بھجة 

 لي الفضل في فخري عليك فسلمي... وان قالت األرض المنعم روضھا 

 ونوارھا فيھا ثواقب أنجم... فخضرة ما فيھا تفوقك خضرة 

 مفاخرة جاءت بأسنى وأكرم... وان جئتھا بالشمس والبدر والحيا 

  جميع المعالي تنتمي حيث ينتمي... لذي بعبد العزيز ابن الخالئف وا

واصبح الرمادي في أيام المنصور بن أبي عامر من الشعراء الذين يترددون إليه، ولم تصلنا أمداحه فيه، ولكن مما يدلنا على 
دري فوق ق: " كيف ترى حالك معي؟ فقال الرمادي: قرب منزلته منه ما حدثنا به المقري فقد روى أن المنصور قال له يوما

أخطأت، ال : فأطرق المنصور كالغضبان، وانسل الرمادي خارجا وقد استشعر الندامة، وأخذ يونب نفسه ويقول" ودون قدرك 
ال حول وال " ؟ " إني بلغت السماء وتمنطقت بالجوزاء " وهللا ما يفلح مع الملوك من يعاملھم بالحق، ما كان ضرني لو قلت 

ھذا الصنف صنف زور وھذيان، ال : " فرصة بعض حساده فاخذ يغري به المنصور ويقولوانتھز ھذه ال" . قوة إال با 
فاستاء المنصور من ھذا ، "يشركون نعمة، وال يرعون إال وال ذمة، كالب من غلب وأصحاب من أخصب، وأعداء من أجدب 

ألنه رأى " تعجبا من كالم الرمادي الحسود الباغي وألقى عليه درسا خلقيا قاسيا، وافھمه انه ما أطرق غضبا وإنما أطرق 
أعد علي كالمك فارتاع، فطمأنه المنصور وقال : ثم أمر بالرمادي فرد إلى المجلس وقال له" كالما يجل عن األقدار الجليلة 

 ) .1(األمر على خالف ما قدرت، الثواب أولى بكالمك من العقاب، ثم أجازه بمال وخلع وموضع يتعيش منه : له

إلى أن ھذه العالقة الطيبة ساءت بعد نكبة المصحفي، الن الرمادي، فيما يزعمه، كان مشايعا ) 2(المعجب ويذھب صاحب 
للمصحفي وأعراه ھذا بھجاء المنصور، فلما حدثت نكبة المصحفي، واستصفيت أمواله التفت المنصور إلى الرمادي وأوسعه 

غزال عند عبد الرحمن، فأقره في بلده، ولكنه بدله بالتغريب عقوبة عقوبة ونكاال، وأمر بتغريبه ثم شفع له عنده، كما شفع لل
أنكى واشد حين أمر الناس أال يكلموه، وطاف بذلك مناد في جميع جھات قرطبة، فأقام أبو عمر ھذا كالميت إلى أن أدركته 

 .منيته في أواخر أيام المنصور بن أبي عامر

أي بعد سنة من وفاة الحكم تقريبا، فعالقة  367المصحفي تمت في سنة وھذا كالم يستحق التوقف والنظر ذلك ألن نكبة 
الرمادي بالمصحفي ال تؤھله ليكون مقربا من ابن أبي عامر كما تقول الروايات األخرى، وال تجعل ابن سعيد يقول في 



90 

 

مادي، فال يزال ھناك ثم لو فرضنا ان المنصور غضب فعال على الر) . 3(انه كان مداح المنصور ابن أبي عامر : وصف له
أي  393األول انه من غير المعقول ان يظل الحرمان ساريا على الرمادي حتى حوالي سنة : خطان واضحان في ھذه الرواية

 نفي أو ھاجر من قرطبة، أن تظل الصلة بينه وبين الناس مقطوعة طوال ھذه المدة، وكان من الخير له لو

_________________________________ 

 868: 2باختصار عن النفح ) 1(

 16: المعجب) 2(

  392: 1المغرب ) 3(

والثاني ان الرمادي لم يمت في أواخر أيام المنصور بل من المؤكد ان العمر امتد . فشفاعة الناس فيه كانت ضررا وبيال عليه
العمر، حتى افرده صاحبه وتمادى بأبي عمر طلق : " به، فشھد عھد المظفر وحضر الفتنة، قال صاحب المطمح في أسجاعه

ونديمه، وھريق شبابه واستشن أديمه، ففارق تلك األيام وبھجتھا، وأدرك الفتنة فخاض لجتھا، وأقام فرقا من ھيجانھا، شرقا 
ه 400ومعنى ھذا الكالم انه كبرت سنه، وأدرك عام ) . 1" (بأشجانھا، لحقته فيھا فاقة نھكته، وبعدت عنه اإلفاقة حتى أھلكته 

، وكان حينئذ فقيرا 403سنة ) حزيران4(قر في أواخر أيامه، وھذا يصدقه قول ابن بشكوال انه توفي يوم عيد العنصرة وافت
 ) .2(معدما، ودفن بمقبرة كلع 

 شعره

شعره كثير، متعدد الفنون، كسب له شھرة عامة في عصره بين الخاصة والعامة، ونفق به عند الكل حتى كان كثير من شيوخ 
، ألن الرمادي كندي النسبة ) 3(وقته يقولون فتح الشعر بكندة وختم بكندة، يعنون امرأ القيس والمتنبي والرمادي  األدب في

وليس لدينا خبر يفيد ان شعره كان مجموعا في ديوان، ولكن نقل بعضھم عن الرمادي عددا من . أيضا، ومعاصر للمتنبي
ومنھا سبع قصائد انشدھا أبو بكر بن الفرضي رواية عن الرمادي، ھذا  - تقدم  قصائده مباشرة، منھا ما نقله ابن عبد البر ؟كما

 .الذي رآه الحميدي" الطير " عدا ما ضمنه من شعره كتاب 

_________________________________ 

 70: المطمح) 1(

وعلي وكالھما شاعر إال أن الثاني اشھر من األول وذكرت المصادر ابنين من أبناء الرمادي ھما احمد  4: ، وانظر المطرب أيضا638: الصلة) 2(
 ).19 - 18: انظر التكملة(

 346: الجذوة) 3(

، كأنه يعني انه يعتمد على ما يشبه البديھة، ولكن الناظر في كثير مما بقي من ) 1(ويقول الحميدي أيضا انه سريع القول 
 .شعره يحس بالجھد والتروي، والغوص والتعمق

لموروث الشعري كما يمثله الغزال من ناحية وابن عبد ربه، من ناحية أخرى، من خالل أستاذه ابن ھذيل، وقد انتھى إليه ا
فنزع فيه وأغرق وتجاوز حدود ھؤالء الثالثة الكبار خطوة جديدة في المغاالة واإلغراق، وقد أقام ابن ھذيل شعره على 

في قلة االحتفال بالصقال، فمما يلتزم ابن ھذيل فيه المطابقات  الصنعة المنحوتة وطل الصورة الغربية مجانيا طريقة الغزال
 ) :2(وحب التصوير قوله 

  ر يريني الھوان في عصيانه... فأنا الطائع المشوق لمن صا 

 ...مر بي خاطرا يكاد من العجب به أن يراع في ريعانه 

  ورد خديه في جنى سوسانه... في مالء كأنه وھو فيھا 
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فمقابلة الطاعة بالعصيان واشتكاء الفتور في المشي دون الفتور في ... ل المشي وال يشتكيه من أجفانه يتشكى الفتور من كس
صورة الذي يكاد ان يراع من عجبه وصورة المحبوب في مالءة كالورد الذي قد التف من : األجفان، ثم ھذه الصور الغريبة

ة بطلب األغراب، ثم ھنالك اإلغراق الذي يشارف حدود حوله السوسن، كل ذلك يدل على ھذه الصنعة الشعرية المشوب
 ) :3(اإلحالة، كقوله 

 وتھفو نجوم الليل من فرط إعوالي... يكاد يضيق الجو من عظم زفرتي 

  أطاع، ولكن فعله ھو إنكالي... أبى غير تعذيبي ولو أمر الردى 

 ) :4(ومن شغفه بالرسم المستغرب المستطرف نجده يقول 

_________________________________ 

 346: الجذوة) 1(

 366: 1اليتيمة ) 2(

 367: المصدر نفسه) 3(

 367: المصدر نفسه) 4(

  خلتھا دارعا يدير مجنا... والثريا دنت من البدر حتى 

 وھي من أغرب الصور التي يرسمھا شخص أعمى، ولذلك فان كثيرا من تصويره مبني على نوع من الوھم الغريب،
كتصويره أحبته يرحلون وقد بلھم الرذاذ والندى فلما تحركت جمالھم تساقطت القطرات على االرض، وبكى ھو فاختلطت 

 ) :1(دموعه بتلك القطرات، فما عاد تمييزھا ميسورا 

 غيم حكى غبش الظالم المقبل... لم يرحلوا إال وفوق رحالھم 

 مرسلفكأنما مطرت بدر ... وعلت مطارفھم مجاجات الندى 

 من فوقھم في األرض تحت األرجل... لما تحركت الحمول تناثرت 

  لكنھا اختلطت بشكل مشكل... فبكيت لو عرفوا دموعي بينھا 

فلما تأدت ھذه الطريقة الشعرية إلى الرمادي تقدم بھا خطوة، فاعتمد كثيرا على االحالة في المبالغة ومحاولة االيھام، واتكأ 
وانفق فيه جھدا عظيما، وتردد بين األطراف الجدلية للموضوع يلحمھا ويسديھا، فمن إحاالته  على طلب المعنى المبتكر،

 :المجتلبة قوله

  ينحل من جسمي يصير دموعا... ال تنكروا غرر الدموع فكل ما 

 :وقوله في العاذل

 وإال غريقا في الدموع السواجم... أيأمن أن يغدو حريق تنفسي 

  بكائي فليفزع للوم الحمائم... ه فھذا حمام األيك يبكي ھديل

 ) :2(وله قطعة كاملة نحا فيھا ھذا المنحى فقال 

 كن بالظالم بطيء اللحاق... غدا يرحلون فيا يوم رسلك 

 وأفرغ عليھم نجيع المآقي... ويا دمع عيني سد الطريق 
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_________________________________ 

 358: الجذوة) 1(

 165: الجذوة) 2(

 وقابلتھم بنسيم احتراق... ئتھم من أمام ويا نفسي ج

 وقيدھم عن نوى وانطالق... ويا ھم نفسي كن ظالما 

 بالصبح فاقذف به في وثاق... ويا ليل من بعد ذا إن ظفرت 

  إال على جھة اإلستراق... سيدرون كيف يبينون عني 

أن يكون بحرا من دم يسد على الراحلين  فھو يريد من اليوم ان يتمھل فال يلحق بالظالم سريعا، ويطلب إلى دمع عينه
الطريق، والى نفسه ان يكون ھبوة نار، والى ھمه أن يصبح ظالما يقيدھم عن السفر، والى الليل ان الصبح فال يريم، عندئذ 

ا والشأن في ھذه اإلحالة كلھ. تتضافر عليھم كل ھذه المعوقات، فال يستطيعون السفر العمد، وإنما قد يفارقون استراقا
االستطراف، إال ان عنصر اإلغراق يضيف إلى ھذه األبيات من ناحية الطرافة لينقصھا من الناحية المعقولة الداخلة في حدود 

 .اإلمكان

واستبقى الرمادي من مذھب الغزال األثر النواسي في الخمر، وشيئا من السخرية، إال انه نقل السخرية من حقائق الحياة 
الموضوعات الدينية واالجتماعية، وال ريب في ان فزعه من إراقة الخمور في أيام الحكم يدل على ومتناقضاتھا إلى العبث ب

ان شعره كان ينبع من نزعته الالھية اول األمر، وأشعاره في الخمر تذكرنا بروح التحدي عند أبي نواس وبإصراره 
 ) :1(ومجاھرته في شربھا، من ذلك قوله 

 كفرت بكأسي إن أطعت مالمھا...  أفي الخمر المت خلتي مستھامھا

 قد أوحى نوح غرسھا وضمامھا... لمحمولة في الفلك في جنة المنى 

 بھا فرأى كتمانھا واغتنامھا... فخادعه إبليس عنھا لعلمه 

 ولوال مضي عنه لم يك رامھا... ففاز بثلثيھا ونوح بثلثھا 

  قليل لعيني أن أطيل انسجامھا... له حظ أنثى وھو حظ مذكر 

 إبليس ونوح وفوز إبليس بثلثيھا وھو حظ الذكر، فقوله كفرت بكأسي، ونسبته الخمر إلى القدم، والخصومة عليھا بين

_________________________________ 

 22 -  21: 2الشريشي ) 1(

ي األصيل عنده، ذلك وفوز نوح بثلثھا، يرينا مبلغ فنائه في الخمر، كما تشير أبياته في روحھا األسطورية إلى الميل القصص
الميل كان يبعد به عن اإلغراب ويسلمه إلى السرد والتحليل، كما في قصيدته الرائية التي قالھا في حادثة إراقة الخمر، وفيھا 

 :يقول مخاطبا اآلمرين بإراقتھا

 بزعمكم فان يك عن تحري... تحريتم بذاك العدل فيھا 

 سير شھروفر عن القضاء م... فإن أبا حنيفة وھو عدل 

 إذا جاء القياس أتى بدر... فقيه ال يدانيه فقيه 

 يقطعه بال تغميض شفر... وكان من الصالة طويل ليل 
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  يواصل مغربا فيھا بفجر... وكان له من الشراب جار 

 ...وكان إذا انتشى غنى بصوت المضاع بسجنه من آل عمرو 

 "ليوم كريھة وسداد ثغر ... أضاعوني وأي فتى أضاعوا " 

 ولم يكن الفقيه بذاك يدري... غيب صوت ذاك الجار سجن ف

 !ليت شعري: ولم يسمعه غنى... فقال وقد مضى ليل وثان 

 لخير قطع ذلك أم لشر... أجاري المؤنسي ليال غناء 

، أتاه به المحارس وھو يسري وھكذا إلى نھاية القصة، وھو نفس قصصي جيد يذكرنا بالغزال... فقالوا إنه في سجن عيسى 
 .وميله إلى البسط والتحليل

اما سخريته التي نقلھا إلى الھزء بالموضوعات العامة فتدل على انه كان فقيرا إلى النظرة الشاملة، وانه لم تكن لديه التجربة 
ر العميقة التي كانت للغزال، وإنما تشير إلى استھتار وانخالع مجوني عابث، جاءه من تھالكه على الخمر، ولذلك استعمل صو

 :القداسة، ساخرا، حتى تحدث عن الخمر، فقال

 كازدحام الحجيج في عرفات... تسرع الناس نحوھا بازدحام 

 :وقال

  و اعتمدنا مواضع الصلوات... فإذا ما انقضى دنان على هللا؟ 

ا فيه، ومن وانفق كثيرا من طاقته الشعرية في التغزل بالغلمان، حتى ان السجن لم يشغله عن ھذا الموضوع، بل ظل سادر
 .اإلنصاف له أن نسجل له مزجة بين التھتك والتعفف في مقام واحد، ذھابا مع ما يسميه ھو المروة أو الفتوة

ومع ذلك فان السجن كان من أقوى الدوافع التي كادت أن تحطم عليه طريقته الشعرية، التي قامت على المجانة واللھو في 
الصور والمعاني، وانطلقت أشعاره في السجن من خلجات الحزن العميق  الموضوع وعلى اإلغراق واإلحالة في تعقب

ودوافعه، ورده وضعه إلى شيء من التأمل في نفسه وفي نھايته، ومأل أبياته بالبكاء حينا وبالتشوق إلى االنطالق حينا آخر، 
 ) :1(وحلت العاطفة الجياشة في شعره محل التصنيع الذھني، ومن أمثلة ذلك قوله 

 فقلت لھا من بظن محقق... تظن الدھر سيجمع بيننا  وقالت

 زجرت اجتماع الشمل بعد التفرق... ولكنني فيما زجرت بمقلتي 

  سينفد قبل اليوم دمعك فارفقي... أباكية يوما ولم يأن وقته 

 ) :2(ومن قصائده التي انبعثت من المحبس أيضا 

 م وتھتفوعن جزعي تبكي الحما... على كبري تھمي السحاب وتذرف 

  وتلك على فقدي نوائح ھتف... كأن السحاب الواكفات غواسلي 

ولو أنا قارنا ھذه االنطالقات العاطفية بأبياته التي أوردتھا من قبل في وصف األزھار والربيع لتبين لنا الفرق واضحا، فھنالك 
 ي حشا الثرى فأظھر أسراره،ف اھتدى إلى معنيين جميلين بعد الكد واالجتھاد، حين زعم اوال ان الماء قد غاص

_________________________________ 

 72: المطمح) 1(
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 73: المطمح) 2(

كأنه ليس ماء على التحقيق، بل خمرة تخرج المكنون في النفوس ثم توھم أن السماء افتخرت على األرض، فنصر األرض 
والبدر والغيث فكلھا قد تجمعت في شخص واحد ھو  ان خضرة السماء والنوار يقوم مقام النجوم، أما الشمس: عليھا وقال

شخص الممدوح، ولكن حكايته عن عواطفه الحزينة في أيام السجن أقل احتفاال باالستطراف في المعنى واكثر اتصاال بالحال 
 .النفسية، على وجھھا الطبيعي

عاني وتوليدھا، فان له شعرا تلمح عليه ومن الخطأ ان نظن ان الرمادي كان دائما شديد الغوص كثير الكد في استخراج الم
 ) :1(رونق الطبع كقوله 

 كنت في كربة ففرج عني... صد عني وليس يعلم أني 

 فتجنى على كثير التجني... وتجنى علي من غير ذنب 

  حكم هللا لي على حسن ظني... حسن ظني قضى علي بھذا 

 ) :2(تكلف حين يقول وبينا نقرأ له ھذا اللون السھل، المنساب نراه يمعن في ال

 شجى بك حتى تقتل الھائم الشجي... عزمت على قتلي بغير تحرج 

 تبدى فرارا من حشى متوھج... ولم يبد سري فيك رأيي وإنما 

 رأت مقلتي من خدك المتدبج... نحولي ودمعي دبجا وجنتي بما 

  بقرو فغطت وردة بالبنفسج... بھارا ودرا ھبت الريح فوقه 

 .ولكنه إلى الثاني اميل، وبه عرفه قومه، وقدموه، وشھدوا له بالتفوق - عاوره تياران ؟كابن عبد ربه فھو على ھذا يت

ولو وصلنا من شعره الكثير الستطعنا أن نستكشف فيه على وجه أوضح مدى دينه ألستاذيه ابن عبد ربه ؟وابن ھذيل، 
_________________________________ 

 349: الجذوة) 1(

 436: 1مة اليتي) 2(

 ) :1(بسام إلى أن قوله  وقد ذھب ابن

  غداة النوى عن لؤلؤ كان كامنا... ولم أر أحلى من تبسم أعين 

 :مأخوذ من قول ابن عبد ربه

  حتى أتاك بلؤلؤ منثور... وكأنما غاص األسى بجفونھا 

 .موقعا لطيفا فاحتال الرمادي حتى أتى باللؤلؤ وعوض من الغائص التبسم، ووقعت له استعارة التبسم

وھو يحكي عن نفسه . ويبدو انه نشأ، معجبا بطريقة أستاذه ابن ھذيل، وانه في أوائل عھده بالشعر، كان يعارضه أو يناقضه
انه بكر ذات يوم إلى باب أبي المطرف بقرطبة، فلقى يحيى بن ھذيل قد بكر قبله، فسأله ابن ھذيل عما جد له من شعر فقال 

 :نى ولكن ما عندك انت؟ فأخرج ابن ھذيل قصيدة منھاليس عندي كبير مع: له

 بردين من حلك ونوء باكي... ومرنة والدجن ينسج فوقھا 

 جعلت أريكتھا قضيب أراك... مالت على طي الجناح وإنما 
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 كغناء مسمعه وأنة شاكي... وترنمت لحنين قد خلتھما 

  من أبكاك: نفس الحياة وقلت... ففقدت من نفسي لفرط صبابتي 

قال الرمادي، فحركني كالمه، ثم . انصرف إلى المكتب وتأدب حتى تحسن مثل ھذا: فأعجب بھا الرمادي، فقال له ابن ھذيل
 :بكر إليه وانشده

 بحياة من أبكاك ما أبكاك... أحمامة فوق األراكة بيني 

  أأنت كذاك؟. وفراق من أھوى... أما أنا فبكيت من حرق الھوى 

 ) .2(فقال ابن ھذيل اذھب فقد أخرجتك من المكتب . أعارضتني، فقال ال، إنما ناقضتك: ل لهفلما سمعھا ابن ھذيل قا

_________________________________ 

 276: 1/1الذخيرة ) 1(

 6: كما أن بيتي الرمادي في المطرب 367: 1وبعض أبيات ابن ھذيل في اليتيمة  82: نثار األزھار) 2(

 ) :1(ھما فبعضھم ينسبھما البن ھذيل وبعضھم للرمادي ويختلط البيتان التاليان ل

 أھلھا صيروا السقام ضجيعي... ال تلمني على الوقوف بدار 

  ثم سدوا علي باب الرجوع... جعلوا أي إلى ھواھم طريقا 

 .وھما يربطان بين الطريقتين، وتصح نسبتھما لكل من الرجلين

_________________________________ 

 1008: 2 النفح) 1(

  

 الفتنة وأثرھا في الشعر

 نظرة تاريخية

أراد محمد بن ھشام بن عبد الجبار األموي الملقب بالمھدي ان يتخلص من الدولة العامرية، وكان العامريين قد تسلموا زمام 
ن أبي عامر، السلطة الفعلية طوال أيام الخليفة المستضعف ھشام المؤيد، ونجح المھدي نجاحا مؤقتا، وقتل عبد الرحمن ب

الذي تزعم البرابرة، وقصد ان ينتزع الخالفة من  - وتسلم السلطة ولكن لم يمھله فيھا أموي آخر ھو سليمان ؟المستعين 
، )ه400ربيع األول سنة  11(المھدي، واجتمع البرابرة مع سليمان لمحاربة قرطبة ونزلوا في سفح الجبل بھا وبشرقيھا 

البادية فعسكروا بجموع كثيرة، وتدانى الزحفان في الثالث عشر من الشھر المذكور، واندفع واحتشد إليھا الناس من الكور و
أھل قرطبة نحو البربر فاستدرجھم البربر ثم عطفوا عليھم وأخذوا في تقتيلھم، فانھزموا ليدخلوا المدينة من مسالك كانوا 

قد تحالفوا مع النصارى فأبادوا كثيرا من أھل  ضيقوھا ضد عدوھم، فأصبحت حاجزا دون ھربھم بسھولة، وكان البرابرة
ھذه الوقعة قنتيش، وھرب المھدي بعد الوقعة إلى طليطلة، مستعينا باإلفرنجة وعساكر الثغور، وجمع منھم  قرطبة، وتسمى

، جموعا وعاد في شھر شوال من العام نفسه، فانھزم سليمان ودخل المھدي قرطبة من جديد، ولكن جيشه لم يتحمل بقاءه
ونصبوا ھشاما المؤيد، ثم عاد سليمان فملك قرطبة، وكتب إلى المدن األخرى يذكر فتحه المدينة وكيف قھر الناس وقتل من 

" وقد أقام سليمان حوالي سبع سنوات وصفھا ابن حيان بانھا . عصاه، فازداد نفور أھل المدن األخرى منه بدال من ان يتألفھم
ئومات، كريھات المبدأ والفاتحة، قبيحة المنتھى والخاتمة لم يعد فيھا حيف، وال فورق كانت كلھا شدادا نكدات صعابا مش

خوف، وال تم سرور، وال فقد محذور، مع تغير السيرة وخرق الھيبة واشتعال الفتنة واعتالء المعصية وطعن األمن وحلول 
ا الفرنجة، ودبرھا فاجر شقي ووزر لھا خب دني، دولة كفاھا ذما أن أنشأھا شانجة فقشعھا ارمنقد وثبتتھا ومزقتھ: المخافة
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فتمخضت عن الفاقرة الكبرى وآلت بمن أتى بعدھا إلى ما كان أعضل وأدھى مما طوى بساط الدنيا، وعفى رسمھا وأھلك 
 ) .1" (أھلھا 

على الجھات فأعطى وتوفي المؤيد في بعض تلك االيام، واستقر األمر لسليمان المستعين، فانتقل إلى الزھراء وعين الوالة 
البيرة لبني زيري بن مناد وأعطى سرقسطة لمنذر بن يحيى وولى علي بن حمود على سبتة، وقسم المدن األخرى بين زعماء 

 .البربر اآلخرين

وأخذ الفتيان العامريون يجددون المحاوالت الستعادة دولتھم، وعملوا على تقويض ملك سليمان المستعين، فكاتبوا علي بن 
احب سبتة وذكروا له ان المؤيد ھشاما قد ترك له عھدا بالخالفة، فانتشق ابن حمود على صاحبه المستعين، واجتاز حمود ص

فھزم  407إلى األندلس وانضم إليه خيران العامري وحبوس الصنھاجي، والتقت جيوشھم بالمستعين أوائل سنة  404سنة 
 فقھر البربر وأمضى األحكام، وأقام العدل ؟" ي بن حمودسليمان وقبض عليه وقتل، وصارت الدولة بقرطبة إلى عل

_________________________________ 

 25: 1/1الذخيرة ) 1(

ثم قتله " وكان مرفوع الحجاب يقيم الحدود ويقرب المتظلمين، ثم ساء في الناس رأيه فألزمھم المغارم وانتزع منھم السالح 
 .وخلفه أخوه 408خدمه الصقالبة سنة 

وھو عبد )تلك األثناء كان الموالي العامريون ال يزالون يطمعون في استعادة الدولة األموية، فنصبوا المرتضى خليفة في 
ونزلوا به بغرناطة فھزمھم زاوي بن زيري صاحبھا، وخذل المرتضى أنصاره وقتل ھو ) الرحمن بن محمد من نسل الناصر

، ولم ينجح الظافر با " تقطعوا في األرض واستھينوا فلم تقم لھم قائمة وبعد ھذه الوقعة ركدت ريح المروانية و) " 409(
وال المستكفي الذي جاء بعده في رد الخالفة األموية، وأخرج المستكفي من قرطبة متنقبا في زي النساء،  414الذي بويع سنة 

 .وانتظم األمر في قرطبة لبني حمود طوال تلك الفترة) 416(

 : تيان العامريين فنجمل أمرھم فيما يليأما من تبقى من الف

كان خيران العامري زعيم الصقالبة في بالط ھشام المؤيد، فاستولى على مرسية والمرية، وكان داھية شجاعا حسن  - 1
 .419وخلفه على المرية أخوه زھير العامري سنة . التدبير، وتسمى لحيانا بالخليفة وبالفتى الكبير

ري على دانية والجزائر الشرقية، وكان مياال للعلم مكرما للعلماء، فقصده كثيرون منھم ابن عبد البر استولى مجاھد العام - 2
 .وابن سيده وكان فارسا ال ضريب له في الحذق بمعاني الفروسية، وتردد بين النسك والمذاكرة وبين البطالة واللھو

ين للساقية، وتآلفا على اختالف في طبعھما إذ كان مبارك استقل مبارك ومظفر العامريان ببلنسية، بعد ان كانا وكيل -  3
 .صارما ومظفر دمثا متواضعا

ذلك باختصار ھو الوضع الذي كان بعد انقضاء الدولة األموية وزوال العامريين، ولذلك تعد الفتنة، وفترة االنتقال التي تلتھا، 
طبة قد اضمحلت وارتخت األسباب التي كانت تمسك ومعنى ذلك ان سيادة قر. التاريخ واألدب األندلسي نقطة تحول في

جوانب البالد األندلسية إلى مركز واحد، وانتھى تمركز الحياة األدبية في العاصمة، وكانت الفترة التي تلت الفتنة تمھيدا لقيام 
 .أمراء الطوائف واتساع النھضة األدبية في مدن األندلس األخرى

 أھلھاآثار الفتنة في عمران قرطبة وحياة 

ومن اآلثار المباشرة للفتنة التخريب والدمار الذي أصيبت به قرطبة وقد وصف ابن حيان كيف أن أحدھم كان يتولى اإلشراف 
بيده بادت قصور بني أمية الرفيعة ودرست آثارھم البديعة، وحطت أعالمھم المنيعة، قدمه : " على ھدم قصور األمويين فقال
الت ما تھدم من القصور المعطلة فاغتدى عليھا اعظم آفة يبيع أشياء جليلة القدر رفيعة القيمة ابن السقاء مدبر قرطبة لجمع آ

في طريق األمانة؟ فعاث فيھا عياث النار في يبيس العرفج، وباع آالتھا من رفيع المرمر ومثمن العمد ونضار الخشب 
من آثارھا الھلع الذي أصيبت به النفوس من  ، وكذلك كان) 1" (وخالص النحاس وصافي الحديد والرصاص بيع األدباء 

تغلب البرابرة، وترصدھم الحرم والدور بالھتك والسلب، ولقد بلغ من إشفاق الناس يومئذ انھم استفتوا شيوخ المالكية في 
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ما آذوا تعجيل صالة العتمة قبل وقتھا خوفا من القتل، إذ كان متلصصة البرابرة يقفون لھم في الظالم، في طرق المسجد فرب
وقضت الفتنة على كثير من العلماء واألدباء بالموت والتشريد، ويكفي ان يراجع القارئ كتاب الصلة حتى ) . 2(أذى شديدا 

يجد فيه كثيرا ممن ترجم لھم ابن بشكوال أما قتلوا في الفتنة أو آثروا الھجرة إلى إحدى المدن األندلسية، ومنھم من أبعد 
 .وغيرھا النجعة فبلغ مصر

_________________________________ 

 .وما بعدھا 111: الذخيرة) 1(

 67: 3األحكام ) 2(

واضطربت موازين " . تاريخ العلماء والرواة للعلم باألندلس " ومن أعالم الذين قتلوا أبو الوليد الفرضي صاحب كتاب 
قد أرخ ابن حيان ھذه الناحية بتفصيل مثلما أرخ األمور فاخملت الفتنة كثيرا من المشھورين ورفعت كثيرا من المغمورين، و

وھو يخبرنا انه أصيب . الفتنة كلھا، وان كانت قد منعته في أثنائھا من االستمرار فعطل كتابه التاريخ إلى ان مضى صدر منھا
؟ وربما ) 1" (أعريت سقافھم في غداة واحدة منھم، وتعطل صبيانھم " في رقعة قنتيش نيف على ستين من المؤدبين خاصة 

على أنھا كانت حدثا جلال في نفوس الناس . كانت بشاعة الفتنة ترجع إلى التفصيل الشديد الذي سجله مؤرخ األندلس الحدائھا
 .يومئذ ؟لقضائھا على عمران قرطبة أوال ثم لقضائھا على ما ألفه الناس من أمر الخالفة األموية

 أثر الفتنة في النھضة العلمية واألدبية

زت الفتنة قواعد النھضة العلمية األدبية التي ازدھرت على عھد المستنصر والمنصور، ولكن ھذا لم يلبث طويال، بل وقد ھ
ومن الضار النافع ان تكون الفتنة سببا في بيع الكتب التي كانت بقرطبة . استعاد الناس ثقتھم في أنفسھم واقبلوا على اإلنتاج

وكان بيعھا سببا في تسھيل انتشار العلوم، وفيھا عثر طالب العلم على كتب لم يكونوا  وبخاصة ما كان منھا في مكتبة الحكم،
وعرضت مكتبات . يستطيعون الحصول عليھا، وكان ذلك عامال في انتعاش الحركة العلمية، والفلسفية على وجه الخصوص

لم ما لم يجمعه أحد من أھل عصره باألندلس أخرى للبيع، منھا مكتبة اإلمام ابن فطيس، وكان قد جمع من الكتب في أنواع الع
  . وقيل أن كتبه بقيت تباع مدة عام كامل في مسجده وان ثمنھا بلغ أربعين ألف دينار قاسمية

_________________________________ 

 31: 1/1الذخيرة ) 1(

كان الشعراء قبيل الفتنة وفي أثنائھا و) 1(براتب مقرر  وليس ھذا كثيرا على رجل كان قد وظف ستة وراقين ينسخون له دائما
واغتنمته شعراء العامرية والدولة : " على حال سيئة، وال ابلغ من وصف ابن حيان لحالھم حين جاء سليمان المستعين إذ يقول

اة األموية وقد نسجت على أفواھھم ومحاربھم العناكب أيام الحرب والفتنة، واشتدت فاقتھم، وجمعت طباعھم، وكانوا كالبو
" الفذة الجياع، انقضت لفرط الضرورة على الجرادة، فلم يبل صداھم، وال سد خلتھم الشتغاله بشأنه، واشتداد حاجة سلطانه 

واصبح الشعراء موالي كل من تولى سلطة، يمجدون اليوم ھذا، ثم يمجدون غدا قاھره، رغدوا جوابين على أبواب ) . 2(
ولم تعد ھناك . ر ومبارك، وأصبحت مدائحھم جزافا من القول في سبيل القوتأولئك األمراء أمثال منذر وخيران ومظف

 .انتصارات المنصور أو المظفر ليتغنوا بھا، فانصرفوا إلى ذكر المكايد الصغيرة والخالفات الداخلية

 البكاء على قرطبة

عاھد صبوتھم فيھا، وانطفأت فيھا والتفت الشعراء إلى معالم قرطبة، فرأوا كيف حالت عن حالھا، وخربت دورھا، وانقضت م
 ) :3(شمس بني أمية والنجوم العامرية، فندبوھا بمراثيھم وممن رثاھا الوزير أبو عامر ابن شھيد، فقال 

 فمن الذي عن حالھا نستخبر... ما في الطلول من األحبة مخبر 

  ينبيك عنھم أنجدوا أم أغوروا... ال تسألن سوى الفراق فأنه 

 :فيقولويصف حال أھلھا 
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 يبكي بعين دمعھا متفجر... فلمثل قرطبة يقل بكاء من 

_________________________________ 

 .وما بعدھا 298: الصلة) 1(

 122: أعمال األعالم) 2(

 105: أعمال األعالم) 3(

 فتبربروا وتغربوا وتمصروا... دار أقال هللا عثرة أھلھا 

 متحير متفطر لفراقھا... في كل ناحية فريق منھم 

 من أھلھا والعيش فيھا أخضر... عھدي بھا والشمل فيھا جامع 

 بروائح يفتر منھا العنبر... ورياح زھرتھا تفوح عليھم 

 وبدورھا بقصورھا تتخدر... يا طيبھم بقصورھا وخدورھا 

 من كل أمر والخالفة أوفر... والقصر قصر بني أمية وافر 

 بالكواكب تعمر والعامرية... والزاھدية بالمراكب تزھر 

 يتلو ويسمع ما يشاء وينظر... والجامع األعلى يغص بكل من 

 ال يستقل بسالكھا المحشر... مسالك األسواق تشھد أنھا 

 ريح النوى فتدمرت وتدمروا... يا جنة عصفت بھا وبأھلھا 

  إذ نزل بك في حياتك نفخر... آسى عليك من الممات وحق لي 

وقد طمست أعالمھا وخفيت معاھدھا وغيرھا البلى : " ين وقف على منازل أھله ورآھاورثاھا ابن حزم نثرا وشعرا ح
 ) :1(، فمن شعره فيھا " فصارت صحارى مجدبة بعد العمران وفيافي موحشة بعد األنس 

 خالء من األھلين موحشة قفرا... سالم على دار رحلنا وغودرت 

 ھلھا قبلنا دھراوال عمرت من أ... تراھا كأن لم تغن باألمس بلقعا 

 ولو أننا نستطيع كنت لنا قبرا... فيا دار لم يقفرك منا اختيارنا 

 تدمرنا طوعا لما حل أو قھرا... ولكن أقدارا من هللا أنفذت 

 سقتك الغوادي ما أجل وما أسرى... فيا خير دار قد تركت حميدة 

 فنحمد منك العود ان عدت والكرا... ويا دھرنا فيھا متى أنت عائد 

 على الناس سقفا بنا الغبرا... سأندب ذاك العھد ما قامت الخضرا 

_________________________________ 

 107: أعمال األعالم) 1(
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 ) :1(ورثاھا آخر بقصيدة منھا 

 فقد دھتھا نظرة العين... بك على قرطبة الزين 

 ثم تقاضى جملة الدين... أنظرھا الدھر بأسالفه 

 وعيشھا المستعذب اللين... حسنھا كانت على الغاية من 

 بھا سرورا بين إثنين... فانعكس األمر فما إن ترى 

  ان كنت أزمعت على البين... فاغد وودعھا وسر سالما 

، ورثاھا آخر وجعل خرابھا مسببا عن تھاون أھلھا وتقصيرھم في ) 2(والبن عصفور الحضرمي في رثائھا قصائد كثيرة 
 ) :3(تدبير أمرھم فقال 

 ستعلمون معا عقبى البوار غدا... أضعتم الحزم في تدبير أمركم 

 فألبستكم ثيابا للبلى جددا... لكن العمى أعمت بصائركم 

  ما كل من ذل أعطى بالصغار يدا... يا أمة ھتكت مستور سوءتھا 

 نمو النقد األدبي بعيد الفتنة

: ي ھذه الفتنة مسئوال عن نمو ظاھرتين أدبيتين، األولىوربما لم يكن من البعيد عن الصواب ان نجعل زوال مجد قرطبة ف
الميل إلى التراجم الذاتية، فان ھذه التراجم إنما انبثقت من الشعور بجمال الماضي، وتغير الحاضر، وتقلب األحوال في 

لعزيز بن عبد الرحمن البن حزم ورسالة كتبھا ابن شھيد إلى المؤتمن عبد ا" طوق الحمامة " قرطبة، ويمثل ھذه الناحية كتاب 
والظاھرة الثانية ھي . وكالھما من اجمل األدب األندلسي األصيل) 4(بن أبي عامر، عن ذكرياته في ظل الدولة العامرية 

 واألدبية معا، استقواء النزعة النقدية بعيد الفتنة، لتخلخل المقاييس واضطرابھا في الحياة االجتماعية

_________________________________ 

 110: 3وابن عذاري  117: تعليق منتقى من فرحة األنفس البن غالب الورقة) 1(

 35: 1الصلة ) 2(

 110: 3ابن عذاري ) 3(

 .وانظر الفصل الخاص بترجمة ابن شھيد في ھذا الكتاب 163: 1/1الذخيرة ) 4(

ھما اللذان ابرزا حركة النقد، اعني ابن شھيد  ومن الطريف أن االثنين اللذين أبديا شيئا من الوعي الذاتي في تراجمھا الذاتية
البن عبد ربه، ثم اصبح الناقد " العقد " وابن حزم، وقد مر النقد قبلھما بحلقات المؤدبين، وردت بعض النظرات النقدية في 

جديد بعد الفتنة إلى األول في الدولة أيام المنصور ھو الحكم الذي ينزل الشعراء منازلھم ويصنفھم في مراتبھم، وعاد النقد من 
حلقات المؤدبين أيضا، فحاول ابن شھيد بخاصة انتزاعه من تلك البيئة وكانت جھوده وجھود صديقه ابن حزم في ھذه جوابا 

ما موقف األندلس عامة من الحياة األدبية وھل فيھا من يمكن : أما العامة فھي. مشكلة عامة، ومشكلة خاصة: على مشكلتين
لمشرق؟ وكان جواب ھذا السؤال ان كتب ابن حزم رسالة في فضل األندلس، وميز في جملة ما ميزه من يوضع إزاء شعراء ا

أسباب فضلھا الشعر والشعراء فيھا، وحكم على الشعراء أحكاما متباينة، وقدم من اعتقد انه يستحق التقديم، وكتب ابن شھيد 
ة، لشعراء معاصرين، وال تخلو نظراته في ھذا الكتاب من بصر ، وترجم فيه، مستغال مقدرته النقدي" حانوت عطار " كتابه 

وأما المشكلة الخاصة فھي مشكلة ابن شھيد نفسه، ما منزلته بين أدباء بلده وأدباء . نافذ بالشعر، حسب مقاييسه النقدية
شكلة ھي التي دفعته المشرق؟ وھل من الضروري ألديب مثله التوسع في القراءة أو ھناك ما يغني عن ذلك؟ وكانت ھذه الم

منبثقا عن ھذه المشكلة " كشف الدك وإيضاح الشك " ورسائل أخرى، وربما كان كتابه " التوابع والزوابع " إلى كتابة رسالة 
 .أيضا
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 ابن شھيد والنقد

أو ذاك،  محدود ال يتعدى مجال ما استحسنه ابن شھيد من شعر ھذا الشاعر" التوابع والزوابع " على ان العنصر النقدي في 
المتشابھة عند الشعراء ويضع في رسالته  ثم نماذج يعتقد تقديمھا من شعره ھو نفسه ومن نثره، ويقارن بين بعض المعاني

إذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه غيرك فأحسن تركيبه وأرق حاشيته فأضرب عنه جملة وان لم يكن بد : " قاعدة لألخذ فيقول
 -وقد كانت مشكلة األخذ ھذه ؟فيما يبدو ) . 1" (ا ذلك المحسن تنشط طبيعتك وتقوى منتك ففي غير العروض التي تقدم إليھ

من اكبر المسائل التي شغلت ابن شھيد، ألنھا أساس من األسس التي تعتمد عليھا طريقته الشعرية، فليس عجيبا اذن ان يمدح 
سع الصدر حتى انه لم يكد يبقى شعرا جاھليا وال إسالميا وھو غزير المادة وا: " أبا المطرف عبد الرحمن بن أبي الفھد بقوله

إال عارضه وناقضه، وفي كل ذلك تراه مثل الجواد إذا استولى على األمد، ال يني وال يقصر، وكان مرتبته في الشعراء أيام 
انب إعجابه بالمعارضة وكان أيضا شديد اإلعجاب بالبديھة إلى ج) . 2" (بني أبي عامر دون مرتبة عبادة في الزمام، فاعجب 

وما ذلك اال لقدرته ھو أيضا . وقفات خاصة عند الشعراء الذين ينظمون الشعر على البديھة" حانوت عطار " ولذلك وقف في 
وإنما يتبين تقصير المقصر وفضل السابق المبرز إذا اصطكت الركب : " على ھذا الفرع من الشعر ومن ثم نسمعه يقول

 ) .3" (المقال ولم توجد فسحة لفكرة وال امكنت نظرة لروية  وازدحمت الحلق واستعجل

ھل من الميسور ان يعلم الناس البيان؟ وإذا كان ذلك مستطاعا، فلم يتفاوت الناس فيما : والمشكلة الكبرى عند ابن شھيد ھي
، ويعلي من قدر الموھبة وموقف ابن شھيد من ھذه المشكلة غير واضح، فھو حينا يرى البيان موھبة من هللا. يتلقونه منه

. ويجعلھا تعويضا عن االطالع، وينشيء رسالة التوابع ليدل على قيمة ھذه الموھبة ويتھكم بالمؤدبين ويدل على افتقارھم إليھا
 أمرا صعبا، وحينا آخر يزعم ان البيان قد يعلم وان كان ذلك

_________________________________ 

 244: 1/1الذخيرة ) 1(

 259 - 258: جذوةال) 2(

 209: 1/1الذخيرة ) 3(

ويشترط أن يكون تالمذته من أھل النجابة والمثابرة، وحد ھؤالء عنده قابلية الطبع، وطبع اإلنسان متركب من نفس وجسم 
وكل امرئ . فغلبه األولى على الثاني تجعل المرء مطبوعا روحانيا، وغلبة الجسم على النفس تضيق الفرصة في تعلم البيان

فإذا اختلت الطبيعة ظھر  -الطبيعة واآللة، وقد تكون اآللة متيسرة ؟كما ھي عند المؤدبين : محتاج في تعلم البيان إلى شيئين
 .االختالل في اصل البيان

وھا ھنا مقياس للروحانية التي يفترضھا ابن شھيد، وھو ان كل ما يصدر عنھا يكون موشحا بالحسن وان يكن مبنيا على 
 :كقول امرئ القيس" أن يتركب الحسن من غير حسن " ذه ھي الغرابة بعينھا أي غرابة بل ھ

  بيثرب أدنى دارھا نظر عالي... تنورتھا من اذرعات واھلھا 

يعتمد على القرابة بين الحروف، والمناسبة بين  -وكأن ابن شھيد ينظر ھنا إلى حسن التأليف والتعبير، وھذا ؟في رأيه 
ديب ھذه الصالت فانه يستطيع ان يأتي بشعر حسن المنظر والمخبر، وعليه أال يتھيب استعمال الغريب الكلمات، فإذا راعى األ

من األلفاظ، وإنما يتجافى عن الغريب النافر، فإذا احسن وضع الغريب في مواضعه الالئقة به تم به الكالم، وكل ھذا محتاج 
له يصبح سھال، إذ المدار على الفھم بعد االستعداد النفسي ھند المتعلم، وال يحسبن أحد ان تعليم البيان ھذا ك. إلى تذوق ودربة

وذلك بفھمه التبيين والتبين وان يكون واعيا بمدى االستعداد عند " تفجير صفاة غيره " ھذا ان يكون المعلم نفسه قادرا على 
 .كل تلميذ من تالمذته، عارفا بخصائص كل واحد فيھم

ذج الواحد من الشعر أو من النثر ال يصلح ان يتخذ لكل العصور فأھل كل فترة يھشون إلى نوع من ويعتقد ابن شھيد أن األنمو
ومن المالحظ أن الصنعة تزايدت على مر العصور حتى إذا كان عصر ابن شھيد، اصبح الناس يتعشقون التجنيس . األنواع

خذ من طريقة العرب وطريقة المحدثين معا دون كل ما عداه، أما ھو فيرى ضرورة االعتدال والتوسط واأل كثيرا ويمجون
 :ويجعل المنشئين أصنافا ثالثة ومن خرج عن نطاقھم ال يعد أديبا. انحياز إلى إحداھما
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 " .بھاء البھجة " الذين يستطيعون توليد المعاني وابتكارھا ثم يعجزھم الشكل فيسيئون التعبير ويقصرون دون إدراك : األول

البيانية الذين يبنون الكالم على االندفاع واالنصباب وھم يالئمون بين الفكرة الصعبة ومائية الشكل  أصحاب الحدة: الثاني
 .ويجترئون على ضرب ھذه بتلك، ويخلقون من امتزاجھما شيئا عجبا

 .صنف ماھر في التلفيق والتلزيق، ذو صنعة مقبولة وقريحة متحيلة تغطي على نقص الفكرة وتسد الخلل: الثالث

ريب في ان ابن شھيد وضع ھذه القواعد والمقاييس من نظره إلى قدرته وطريقته، وھو يخرج كثيرا عن حدود الناقد  وال
ولكني " النزيه إلى السخرية والذم وبخاصة انه منقوص الحظ في عصره، فيغمز ھذا وذاك، ويعيب أھل بلده جملة بقوله 

 ) .1" (ن عدمت ببلدي فرسان الكالم، ودھيت بغباوة أھل الزما

 ابن حزم والنقد

وقد كانت أسباب النقد النزيه متوفرة عند ابن حزم اكثر من توفرھا عند ابن شھيد، لتحريه وجه العدالة ودقته في الحكم وسعة 
االول، مذھبه في الشعر جملة، فھو وان كان يميز : اطالعه وغزارة معارفه، اال ان ثمة أمرين حدا من وجوده في ھذه الناحية

 يستوعب كل شيء، الجيد من الرديء، اال انه ال يضع له حدودا، فالشعر لديه يستطيع أن فيه

_________________________________ 

 229: 1/1الذخيرة ) 1(

ان اشتغاله بالفقه : والثاني. حتى شرح مذھبه الفقھي، وتعاليمه الخلقية، ومثل ھذا االتجاه ال يمكنه من تبين الحدود الجمالية له
والحديث والجدل واالنساب والتاريخ، ابعده عن دائرة األدب، وخضع في نظرته للشعر إلى عوامل التوجيه االخالقي، والى 

 .فلسفته الدينية، التي كانت تقوم العلوم بحسب تقريبھا لصاحبھا من هللا، فذلك ھو مقياسه في النظرة إلى األشياء واألعمال

ابن حزم غير جاد في بناء منھج نقدي واضح، كالذي فعله ابن شھيد، بل كان يتلقى  وكان من اثر العامل األول أن اصبح
إيمانه بان اإلكثار من عدد التشبيھات في البيت الواحد أمر يستحق : بعض النظرات النقدية بالقبول، دون محاكمتھا، مثال ذلك
 :أن يعنى به المتفنن، فھو يقول على ھذا البيت من شعره

وقع لي في ھذه األبيات تشبيه شيئين بشيئين، وھذا " قد أضرمت في فكرتي من حندس ... نيران الجوى فكأنھا والليل 
 )1" (مستغرب في الشعر، ولي ما ھو اكمل منه، وھو تشبيه ثالثة أشياء في بيت واحد وتشبيه أربعة أشياء في بيت واحد؟ الخ

فقال في . ي، وحكم عليه بغايته ونوع االستثارة الصادرة عنهوكان من اثر العامل الثاني ان اخضع الشعر للمقياس الخلق
وان كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر فال يكن إال من األشعار التي فيھا الحكم والخير، : " رسالته مراتب العلوم

دوس ونحو فانھا نعم كأشعار حسان بن ثابت وكعب ابن مالك، وعبد هللا بن رواحة، رضي هللا عنھم، وكشعر صالح بن عبد الق
 :العون على تنبيه النفس، وينبغي ان يتجنب من الشعر أربعة اضرب

 وتحض على الفتوة، االغزال والرقيق فأنھا تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة: أحدھما

_________________________________ 

 16: الطوق) 1(

الشطارة والعشق وتنھي عن الحقائق حتى ربما أدى ذلك إلى  وتصرف النفس إلى الخالعة واللذات وتسھل االنھماك في
وان سماع . الھالك والفساد في الدين وتبذير المال في الوجوه الذميمة وأخالق العرض واذھاب المروءة وتضييع الواجبات

لمذكر وصفة الخمر شعر رقيق لينقض بنية الرائض لنفسه حتى يحتاج إلى إصالحھا ومعاناتھا برھة، ال سيما ما كان يعني با
 .والخالعة، فان ھذا النوع يسھل الفسوق ويھون المعاصي ويردي جملة
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األشعار المقولة في التصعلك وذكر الحروب مشعر عنترة وعروة بن الورد وسعد بن ناشب وما ھنالك، فان : والضرب الثاني
ر حق وربما أدته إلى ھالك نفسه في غير حق ھذه أشعار تثير النفوس وتھيج الطبيعة وتسھل على المرء موارد التلف في غي

 .والى خسارة اآلخرة مع اثارة الفتن وتھوين الجنايات واألحوال الشنيعة والشره إلى الظلم وسفك الدماء

أشعار التغرب وصفات المفاوز والبيد المھامه فأنھا تسھل التحول والتغرب وتنشب المرء فيما ربما صعب : والضرب الثالث
 .منه بال معنى عليه التخلص

الھجاء فان ھذا الضرب أفسد الضروب لطالبه فانه يھون على المرء الكون في حالة أھل السفه من كناسي : والضرب الرابع
الحشوش والمعاناة لصنعة الزمير المتكسبين بالسفاھة والنذالة والخساسة وتمزيق األعراض وذكر العورات وانتھاك حرم 

 .ول الدمار في الدنيا واآلخرةاآلبار واألمھات وفي ھذا حل

المدح والرثاء، فأما : ثم صنفان من الشعر ال بنھي عنھما نھيا تاما وال يحض عليھا بل ھما عندنا من المباح المكروه وھما
إباحتھما فألن فيھما ذكر فضائل الموت والممدوح وھذا يقتضي للراوي ذلك الشعر الرغبة في مثل ذلك الحال، وأما كراھتنا 

 ) .1" (النوعين الكذب وال خير في الكذب  ا فان اكثر ما في ھذينلھم

ومع إعجابنا بھذا الكالم الصريح والتقسيم الواضح، نرانا في دھشة لھذا الوضع الذي أحل فيه الشعر، وھذا التقييد الذي الزمه 
تحدث فيھما عن البالغة والشعر " طق التقريب لحد المن" فنونه، ومما يكمل موقف ابن حزم في النقد فقرتان وردتا في كتاب 

 :فقال في تحديد البالغة

قد تكلم ارسطوطاليس في ھذا الباب، وتكلم الناس فيه كثيرا، وقد احكم فيه قدامة بن جعفر الكاتب كتابا حسنا وبلغنا حين " 
تمكنين من علم البالغة واألقوياء ان صديقنا احمد بن عبد الملك بن شھيد ألف في ذلك كتابا، وھو من الم) الكتاب(تأليفنا ھذا 

فيه جدا، وقد كتب إلينا يخبرنا بذلك، إال اننا لم نر الكتاب بعد، فغنينا بالكتب التي ذكرنا عن اإليغال في الكالم في ھذا الشأن، 
ھل كل لغة من ولكنا نتكلم فيه بإيجاز جامع فنقول، وبا تعالى نتأيد، البالغة قد تختلف في اللغات على قدر ما يستحسن أ

مواقع ألفاظھا على المعاني التي تتفق في كل لغة، وقد تكون معدودة في البالغة ألفاظ مستغربة، فإذا كثر استعمالھم لھا لم تعد 
البالغة ما فھمه العامي كفھم الخاصي وكان بلفظ يتنبه له العامي ألنه ال عھد له بمثل نظمه : في البالغة وال استحسنت، ونقول

أحدھما مائل إلى األلفاظ المعھودة عند العامة كبالغة عمرو بن بحر الجاحظ وقسم . وھذا الذي ذكرنا ينقسم قسمين ومعناه؟
مائل إلى األلفاظ غير المعھودة عند العامة كبالغة الحسن البصري وسھل بن ھارون ثم يحدث بينھما قسم ثالث آخذ من كال 

وأما نظم القرآن فان منزله تعالى منع من القدرة على  -ن المقفع كان أو غيره الوجھين كبالغة صاحب ترجمة كليلة ودمنة ؟اب
 .والرسائل مثله وحال بين البلغاء وبين المجيء بما يشبھه، وقد كان احدث ابن دراج عندنا نوعا من البالغة ما بين الخطب

_________________________________ 

 67 -  65: رسائل ابن حزم) 1(

خرون فأنا نقول انھم مبعدون عن البالغة ومقربون من الصلف والتزيد، حاشا الحاتمي وبديع الزمان، فھما مائالن وأما المتأ
 " .إلى طريقة سھل بن ھارون 

 :ويقول في الشعر

ني فالصناعة ھي التأليف الجامع لالستعارة باألشياء والتحليق على المعا. صناعة وطبع وبراعة: الشعر ينقسم ثالثة أقسام" 
والطبع ھو ما لم يقع فيه . والكتابة عنھا، ورب ھذا الباب من المتقدمين زھير بن أبي سلمى ومن المحدثين حبيب ابن أوس

تكلف وكان لفظه عاميا ال فضل فيه عن معناه حتى لو اردت التعبير عن ذلك المعنى بمنثور لم تأت بأسھل وال أوجز من ذلك 
، والبراعة ھي التصرف في دقيق المعاني )بن ھانئ(ن جرير ومن المحدثين الحسن ورب ھذا الباب من المتقدمي. اللفظ

وبعيدھا، واإلكثار فيما ال عھد للناس بالقول فيه، وإصابة التشبيه وتحسين المعنى اللطيف، ورب ھذا الباب من المتقدمين امرؤ 
شعر ومختاره وافانين التصرف في محاسنه، القيس ومن المتأخرين علي بن عباس الرومي؟ ومن أراد التمھر في أقسام ال

 ) .1" (فلينظر في كتاب قدامة بن جعفر في نقد الشعر، وفي كتب أبي علي الحاتمي 
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وھذه االحكام على ما فيھا من بساطة وإيجاز ال تخلو من نظرات نقدية دقيقة، فان التفرقة بين بالغة الجاحظ والحسن 
سلوب ثالث من اجتماعھما مما ال يدركه إال الناقد البصير، ومن المدھش أيضا الجمع واالھتداء إلى السر في ذلك، واشتقاق أ

 .بين امرئ القيس وابن الرومي، وإغفال المتنبي من األقسام الثالثة

 :والبن حزم رأي أيضا في اتفاق الشعراء في المعنى الواحد اتفاقا لفظيا، قال

 ،مرتين من عمرنا فقط دناه ذلكوالذي شاھدناه اتفاق شاعرين في نصف بيت، شاھ" 

_________________________________ 

 208 -  204: التقريب) 1(

واخبرني من ال أثق به أن خاطره وافق خاطر شاعر آخر في بيت كامل واحد ولست اعلم ذلك صحيحا؟ والشعر نوع من 
وذكروا أن خواطر " المواردة " لفضل الذي سموه أنواع الكالم ولكل كالم تأليف ما، والذي ذكره المتكلمون في األشعار من ا

الشعراء اتفقت في عدة أبيات فأحاديث مفتعلة ال تصح أصال وال تتصل، وما ھي إال سرقات وغارات من بعض الشعراء على 
 )1" (بعض 

ا عاما، وال علينا من مرة حين كان مقياسا ذاتيا، ومرة حين اتخذ مقياس: ولكن من ھذا يتجلى لنا كيف أخطأ النقد طريقه مرتين
ھذا الخطأ، فنحن إنما ننظر إلى قواعد نقدية، تمخضت عنھا األندلس بعيد الفتنة وزوال سيادة قرطبة، وھي حركة أوسع من 

وغني عن القول ان ابن شھيد كان أقوى أثرا من ابن حزم في توجيه . تلك النظرات النقدية العابرة التي كانت تمر بنا فيما سبق
ومع ذلك فان . دبية، ألن الثاني جاء بمقاييس غير عملية، تعدم اكثر فنون الشعر، وال تبقي إال على الشعر التعليميالحياة األ

مرة بتسجيله لنواحي التمييز األدبي فيھا، ومرة بإعطائھا مذھبا : ابن حزم كان قوة جديدة في تحقيق الشخصية األندلسية مرتين
 .من تمم االتجاه الذي بدأه الحكم المستنصر يجعلھا تماما عن المشرق، فھو أقوى

ھذا وقد تركت الفتنة آثارھا في شعر ثالثة من مشاھير شعراء األندلس، وھم ابن دراج القسطلي وابن شھيد وابن حزم فلنتقدم 
 .إلى دراسة كل واحد منھم في الفصول التالية

_________________________________ 

 108: 1األحكام ) 1(

 

 احمد بن محمد بن دراج القسطلي عمرأبو  

 421 -  347المحرم 

 1030يونيه  21 -  958مارس 

: 11ومسالك االبصار  145: والمطرب 272: 4والنجوم الزاھرة  44: والصلة 102: والجذوة 78 -  43: 1/1الذخيرة 
والروض  906 ،856، 800، 782: 2والنفح  438: 1واليتيمة  60: 2والمغرب  217: 3وشذوات الذھب  201

وابن  383، 132، 43: 1والشريشي  223، 212، 197، 123: واعمال االعالم 73: والرايات 160، 115: المعطار
 55: خلكان رقم

كان قد تجاوز الخمسين عندما نشبت الفتنة، ولكن تلك الحادثة أثرت في نفسيته وشعره، وتحولت به تحوال لم تستطع ان تحدثه 
 .تي عاشھا قبلھاتلك السنوات الطوال ال

، المنسوب لقسطلة دراج من أعمال ) 1(وأول ما نرى احمد بن محمد ھذا المنتسب إلى بني دراج وھم فرع من صنھاجة 
، كاتبا من كتاب اإلنشاء في أيام المنصور بن أبي عامر، ولعل الحظوة التي نالھا صاعد عند المنصور بشعره قد ) 2(جيان 

 ) :3(يئا شبيھا بھا، فنظم قصيدة عارض فيھا صاعدا، ومنھا أثرت في نفسه فأراد لنفسه ش
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 عن الدنف المضنى بحر ھواھا... أضاء لھا فجر النھى فنھاھا 

  وقد كان يھديھا الي دجاھا... وضللھا صبح جال ليله الدجى 

بة اإلجادة، وربما اتھموه بأنه وأراد ان يكون له بھا اسم مقيد في ديوان الشعراء، فتألب عليه النقاد فيما يبدو، ودفعوه عن مرت
ال يستطيع إال المعارضة، وادعوا عند المنصور انه منتحل سارق ال يستحق ان يكون له عطاء منظم، وفي نفس المنصور من 

وسن ابن دراج يومئذ ال ( 382شوال سنة 3ذلك شيء ألنه لم يغب عنه ان القصيدة جيدة، ومع ذلك عقد له مجلس امتحان في 
واقترح عليه النظم في موضوع معين، فنظم ما اعجب المنصور، فأعطاه مائة دينار وأجرى عليه الرزق، ) سنة 35تقل عن 

وكتب اسمه في ديوان العطاء، واتعظ ابن دراج بھذه الحادثة، فأخذ يدأب على تجويد الشعر ويسھر في حوكه، وفي ذلك 
وكذب دعوى الذين اتھموه بالسرقة، ودافع عن نفسه المجلس نفسه عبر للمنصور عن المعنى الذي استحضر من اجله، 

 ) :4(بقصيدة مشھورة عند األندلسيين مطلعھا 

 وعطف نعماك للحظ الذي انقلبا... حسبي رضاك من الدھر الذي عتبا 

_________________________________ 

 466: جمھرة األنساب) 1(

 -) 56: انظر نكل(وھي في البرتغال  Cacellaتسمى اليوم ) 2(

 103: الجذوة) 3(

 103: الجذوة) 4(

 :ومنھا يذكر كيف ان الناس قد اعتادوا اتھام أجود المجيدين من الشعراء

 فاستدعت القول ممن ظن أو حسبا... ولست أول من أعيت بدائعه 

 وفي يديه لواء الشعر إن ركبا... ان امرأ القيس في بعض لمتھم 

 واألعشى إذا شربا: را وقد قيلدھ... والشعر قد أسر األعشى وقيده 

  إلى خيال من الضحضاح قد نضبا... وكيف أظما وبحري زاخر فطنا 

دافعا عن نفسه تھمة األخذ ألن خياله " أشعر الناس امرؤ القيس إذا ركب، واألعشى إذا شرب " مشيرا بذلك إلى القول الشائع 
م يمضى طلقا في الثقة بنفسه مستمدا ذلك من تعصب واسع، وخيال من يتھم باألخذ عنھم ضحضاح قد قارب النضوب، ث

 :المنصور له وانحيازه لجانبه

 سار بمدحك يجلو الشك والريبا... عبد لنعماك في فكيه نجم ھدى 

 أو شئت خاطب بالمنثور أو خطبا... إن شئت أملى بديع الشعر أو كتبا 

 لعشباوالماء والزھر واألنوار وا... كروضة الحزن أھدى الوشي منظرھا 

  والشد والكر والتقريب والخببا... أو سابق الخيل أعطى الحضر متئدا 

وظل في ظل المنصور على ھذه الحال من التقديم، فأطنب في مدحه، بطوال القصائد، معترفا بالجميل شاكرا لذلك الرضى 
 ) :1(فمن مدائحه فيه 

 نعمن توالى لنصر الملك والدي... ما كفر نعماك من شاني فيثنيني 

 أوليتني دون بذل النفس يكفيني... وال ثنائي وشكري بالوفاء بما 
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 في شكر أيسر ما أضحيت توليني... حق على النفس أن تبلى ولو فنيت 

  إليك في ظلمات الخطب يھديني... ھا إنھا نعمة ما زال كوكبھا 

 :وربما استوقفنا منھا قوله واكثر القصيدة في ذكر حاله وشكره ورضى المنصور عنه ال في مدح المنصور مباشرة

_________________________________ 

 438: 1اليتيمة ) 1(

 والبيض والسمر أن تحظى بھا دوني... وحاش للخيل أن تزھى علي بھا 

 قدما وأثبت في أھوالھا الجون... وربما كنت أمضي في مكارھھا 

  نيعلى مراصد ذاك الماء ترمي... لكن سھام من األقدار ما برحت 

فما ھي سھام األقدار التي كانت تحول بينه وبين المشاركة في الحرب، أكان لديه جز جسماني عن ذلك، اكبر الظن ان ھذا ھو 
الذي يعنيه، وإال فانه كان أحيانا يصاحب المنصور إلى الغزو، دون ان يكون في المحاربين، ونراه في غزوة شنت ياقب 

ى ھشام المؤيد ليخبره بالفتح، ويذكر الوقعة ويصف الكنيسة وصفا دقيقا، ويقول مع المنصور، ثم يكتب رسالة إل) 392(
 .لم تصل مع ما وصلنا من شعره - ان له في ھذه الوقعة قصيدة مشھورة ولكنھا ؟فيما يبدو ) 1(صاحب الروض المعطار 

 ) :2(ومن مدائحه في المنصور أيضا 

 ولينادي من غيابات الخم... أصخ نحوي لدعوة مستقيل 

  ونھزة كل خطب مستطيل... رھينة كل ھم مستكن 

 :ومن الغريب ان يجدد فيھا القول بأنه مھمل ملقى في غيابات الخمول، ويعود إلى النغمة القديمة من طلب الرضى

  يحل بساحتي عما قليل... لعل رضاك يا منصور يوما 

ق الرضى، وربما كانت من أوائل قصائده في المنصور، وان كان يبدو من النغمة العامة في ھذه القصيدة أنھا جاءت قبل تحق
وتحدثنا بعض الروايات أن المنصور ھو الذي طلب إليه ان يعارض قصيدة أبي نواس . قبل إدراج اسمه في ديوان العطاء

 ، ويھمنا منھا في ھذا المقام انه ما يزال يلح على صاحبه ان يمنحه كل ثقته،) 3(الرائية في مدح الخصيب 

_________________________________ 

 116: الروض المعطار) 1(

 440: 1اليتيمة ) 2(

 )55: الترجمة رقم: (ابن خلكان) 3(

 ) :1(وان ال يأخذه بجريرة ظروفه القاسية 

 وكلني لليث الغاب وھو ھصور... أثرني لخطب الدھر، والدھر معضل 

 ضمير ويعمل في الفعل الصحيح... فقد تخفض األسماء وھي سواكن 

  ويبعد وقع السھم وھو قصير... وتنبو الردينيات والطول وافر 
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وفي ھذه التلميحات ما يشير إلى ان سكونه قد يجر عليه االنخفاض، فھو يريد استثارة ودفعا، وثقة تجعله يقابل الدھر ويقتل 
بعد وقعه وأثره حيث تعجز الردينيات الليث، وھو أيضا يشبه نفسه بالسھم القصير، الذي إذا استغله صاحبه واحسن استغالله أ

أھي تدل على عجز جسماني؟أم ھي تدل على مجرد حالة نفسية؟ أم ھي حكمة : الطويلة، ومرة أخرى تستوقفنا ھذه التلميحات
 ليس لھا مدلول وراءھا اكثر منھا؟

 ) :2(يعلن عن ارتياحه إليه وينتظم في ھذا السلك قصيدة ال ندري في من قالھا، ولكن ما يزال يتحدث فيھا عن الرضى، و

 في طيبھا طوبى وحسن مآب... وشملتني بشمائل أذكرتني 

 من جوز أيام علي غضاب... ورضاك رد لي الرضى في أوجه 

  وسناك أبرق لي وزندي كابي... وھداك أشرق لي وليلي مظلم 

الرضى " فانھا تضيف إلى الحاحه على فكرة  وان لم يكن من المستبعد ان تصور نفسيته بعد الفتنة، فان كانت مما انتجه قبلھا
الحاحا جديدا، وتعزز ما يمكن ان نستشفه من نفسيته، وھي نفسية رجل لم تنضج ذاته، فھو دائما إلى شبه الخوف من تغير " 

 .رؤسائهصاحبه عليه، شديد الظن كثير التحسب، يعتمد كثيرا على معاني القسمات ومالمح الوجه في تقدير العالقة بينه وبين 

وإذا عدينا عن ھذا القلق النفسي الذي نجھل دواعيه وجدناه ما يزال مقربا إلى سيف الدولة المظفر بن المنصور، يمدحه، 
_________________________________ 

 800: 2والنفح  66: 1/1والذخيرة  448: 1اليتيمة ) 1(

 449: 1اليتيمة ) 2(

 ) :1(قصيدة مطلعھا  فمن قصائده فيه

 ) :2(بقصيدة منھا  393وطاب لك الدھر واشرب وطب وھنأه بانتصاره في غزاة سنة ... عيت فأصغ لداعي الطرب د

 فبا فاستفتح فقد جاءك الفتح... تبدى أريج السعد واستقبل النجح 

 وقبل طلوع الشمس ينبلج الصبح... وقد قدم النصر العزيز لواءه 

 لليل قطع طبق األرض أو جنحمن ا... فقد في سبيل هللا جيشا كأنه 

  وألوية في عقدھا اليمن والنجح... كتائب في إقدامھا الحق والتقى 

 ) :3(وشارك أيام المظفر في وصف األزھار، باقتراح من الحاجب نفسه وكان مما قاله في السوسن 

  فالسوسن المجتلى ثناياه... إن كان وجه الربيع مبتسما 

 ) :4(القصيدة ورثى صبح أم ھشام المؤيد بھذه 

  وقصر التداني وشيك الفناء... بقاء الخالئق رھن الفناء 

قيم دولة ابن أبي عامر وحامل " ومدح من رجال الدولة العامرية، الوزير المشھور أبا األصبغ عيسى ابن سعيد بن القطاع 
 ) :5(بقصيدة مطلعھا " لوائھا والمستقل بأعبائھا ومالك زمام إعادتھا وإبدائھا 

  وھذي األماني فيك جامعة الشمل... مثلھا تنبو أياديك عن مثلي أفي 

تناھى عيسى في االكتساب بالحضرة وجميع أقطار األندلس " ولعله مدحه بھا في أيام المظفر ال في أيام المنصور، أي حين 
ألصبغ فقرة وحاجته إلى إلى أبي ا وھو يشكو" . ضياعا ودورا فات الناس احصاؤھا، واشتمل على الملك ھو وولده وصنائعه 

 مركب،
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_________________________________ 

 442: 1اليتيمة ) 1(

 9: 3ابن عذاري ) 2(

 20: 3ابن عذاري ) 3(

 443: 1اليتيمة ) 4(

 .من الجزء المذكور 102: وانظر الخبر عن مقتل ابن القطاع 60: 1/1الذخيرة ) 5(

 :لون بدائعه على شرابھم وال شراب له، ويستغيئه بقولهمع أن الركبان إنما يحقبون غرائب شعره، وينتق

  وھل أنت لي مغن وھل أنت لي معلي... أبا األصبغ المعني ھل أنت مصرخي 

وقد قتل ھذا الوزير في أيام عبد الملك المظفر، ألنه فيما يقول، اخذ يميل إلى األموية على العامرية، ومن المواقف المؤسفة ان 
 ) :1(نئا المظفر بالتخلص من وزيره عيسى بن سعيد، في قصيدة له مطلعھا يجد ابن دراج نفسه مھ

  ملك أذل لملكك األمالكا... شكرا لمن أعطاك ما أعطاكا 

حتى إذا ھبت ريح الفتنة على قرطبة وعصفت بدورھا وقصورھا وشردت أدباءھا وعلماءھا، وقضت بالموت على فريق 
كما يقول ابن حيان، فقيرا معدما " نسجت على أفواھھم ومحاريبھم العناكب " ين منھم، بقي ابن دراج مع فريق الشعراء الذ

منكوبا، معيال كبيرا المسؤولية تجاه األھل واألوالد، حائرا مبلسا في امره، ولقد ظن ان انتصار المستعين يحقق له عودة الحياة 
طبة حتى خف إليه ابن دراج، يھنئه بالملك بل يھنيء الطيبة التي كان يحياھا في ظل العامريين، فما كاد المستعين يدخل قر

 ) :2(الملك به، ويشمت بالمھدي ويسميه قعيد الخزي 

 وللدين والدنيا أمان وإيمان... ھنيئا لھذا الملك روح وريحان 

  وإن أمير المؤمنين سليمان... فأن قعيد الخزي قد ثل عرشه 

 ) :3(ودخل عليه أول مجلس له بالقصر فأنشده 

 لك حن موحشھا وآب بعيدھا... لك األيام انك عيدھا  شھدت

 وأطاع عاصيھا والن شديدھا... وأضاء مظلمھا وأفرخ روعھا 

_________________________________ 

 25: 3ابن عذاري ) 1(

 35: 1/1والذخيرة  123: أعمال األعالم) 2(

 51: 1/1الذخيرة ) 3(

في وصف رجال حربه، وباء من سليمان باالخفاق، فان سليمان كان مشغوال وأطنب في وصف المعارك التي انتصر فيھا، و
عن الشعر والشعراء، لم يجبر لھم عثرة، وال عطف عليھم بنظرة، فعزم ابن دراج على الرحيل في طلب الرزق، وكتب في 

 ) :1(ذلك سليمان يستأذنه 

أو أتعامى عن سراج المعذرة، وارغب عن ادب هللا في حاشا  ان استشف الحسي قبل جمومه، واستكره الدر قبل حفوله، " 
 :نظرة إلى ميسرة، ولكن

 "حمر الحواصل ال ماء وال شجر ... ماذا تقول ألفراخ بذي مرخ " 
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 وأجمل الصبر بي لو أنھم صبروا... ما أوضح العقد لي لو أنھم عذروا 

  فما اعتذاري عمن عذره الصغر... لكنھم صغروا عن أزمة كبرت 

بت لھم األمور، وميزت بين المعسور والميسور، فما وجدت احسن بدءا وال احمد عودا مما أذن هللا فيه لعباده الذين وقد قل
اعمرھم أرضه وسخر لھم بره وبحره، أن يمشوا في مناكبھا ويأكلوا من رزقه، وحيث نتقلب ففي كرمك وأين نأمن ففي 

 " .حرمك 

إلى المستعين ليذكره بنفسه، رجاء ان يجد لديه ما يعوضه الرحلة والمشي في وليس ببعيد ان يكون قد كتب ھذه الرسالة 
مناكب األرض، ولكن النتيجة تدل على ان المستعين لم يلتفت إليه، وھنا تبدأ سلسلة من التجوال وقرع األبواب، والوقوف على 

أجمعين ما بين الجزيرة الخضراء فسرقسطة من فاستقرى ملوكھا " األمراء الذين اقتسموا األندلس بعد الفتنة، قال ابن حيان 
" الثغر األعلى يھز كال بمدحه ويستعينھم على نكبته وليس منھم من يصغي له وال يحفظ ما أضيع من حقه وأرخص من علقه

)2. ( 

 .فأول من قصد منھم خيران العامري صاحب المرية، ومدحه -  1

_________________________________ 

 46: 1/1الذخيرة ) 1(

 44: 1/1الذخيرة ) 2(

 

 ) :1(بقصيدة عارض فيھا قصيدته النونية التي قالھا في المستعين  407صدر سنة 

  وبشراك قد آواك عز وسلطان... لك الخير قد أوفى بعھدك خيران 

 :وكان قد ركب البحر مع أھله وبنيه فوصف في ھذه القصيدة سيره واألھوال التي القاھا في البحر

 قد ذعرت من مغرب الشمس غربان... الفلك تھوي كأنھا  إليك شحنا

 ترامى بنا فيھا ثبير وثھالن... على لجج خضر إذا ھبت الصبا 

 سكن شغاف القلب، شيب وولدان... وفي طي أسمال الغريب غرائب 

 بدمع عيون تمتريھن أشجان... إذا غيض ماء البحر منھا مددنه 

 وج بنا فيھا عيون وآذانتم... يقلن وموج البحر والھم والدجى 

 سوى البحر قبر أو سوى الماء اكفان... أال ھل إلى الدنيا معاد وھل لنا 

  من األرض مأوى أو من اإلنس عرفان... وھبنا رأينا معلم األرض ھل لنا 

الملوك  ويأسى في القصيدة على أن بالد الغرب قد ضيعته، ويزعم ان بغداد ترحب بمقدمه، ويقدر قيمة نفسه وھو يستعطف
 :ألوالده

 وانكرني فيھا خليط وخالن... فان غربت أرض المغارب موطني 

 وأجزلت البشرى علي خراسان... فكم رحبت أرض العراق بمقدمي 
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وان زمانا خان عھدي لخوان ويتذكر أصدقائه وأھله الذين طواھم الموت، ثم يمني أوالده بالخير ... فان بالدا أخرجتني لعطل 
، ويطنب في مدح ھذا البحر، وقد شھرت ھذه " ببحر ندى يمناه در ومرجان " المرية ألنھم ينزلون  حين ينزلون قصر

 ) :2(القصيدة حتى عارضتھا إحدى شواعر األندلس عندما مدحت خيران العامري نفسه 

_________________________________ 

 74: 1/1والذخيرة  212: أعمال األعالم) 1(

 389: الجذوة) 2(

  وكيف تطيق الصبر ويحك إن بانوا... جزع أن قالوا ستظعن أظعان أت

ولم يكافئ خيران ھذا النفس الطويل بما يستحق فبخسه حظه في الجائزة، وسمع بذلك طبيب فاضل اسمه أبو جعفر بن جواد 
 ) .1(اعذر أخاك فانه في دار غربة : فقصد ابن دراج بخمسة عشر مثقاال ودفعھا إليه وقال له

 ) :2(م مدح المرتضى الذي حاول فتيان العامريين ان يعيدوا بيعته سلطان الدولة األموية، بقصيدة ث -  2

 وعزمك أمر هللا من ذا يصده... جھادك حكم هللا من ذا يرده 

  وطالعك السعد الذي أنت سعده... وطائرك اليمن الذي أنت يمنه 

 .دوما بقي من ھذه القصيدة ليس فيه استعطاف لألھل واألوال

 ) :3(وقصد مظفرا ومباركا العامريين صاحبي بلنسية، وجمع مدحھما في قصيدة كاجتماع سلطانھما  -  3

 لباغي قراك أم لباغي جوارك... أنورك أم أوقدت في الليل نارك 

 بعود الكباء واأللوة نارك... ورياك أم عرف المجامر أشتعلت 

 جود دياركحداه دعائي ان ي... ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق 

  اعرت الصباح نوره أم أعارك... وطرة صبح أم جبينك سافرا 

 :وبعد مقدمة غزلية طويلة انتقل إلى مدح مظفر ومبارك فقال

 وليل نجوم من سيوف مبارك... وأرضي سيول من خيول مظفر 

 ھلمي إلى غيثين جادا سرارك... فحيث وجدت األمن يھتف بالمنى 

 يجيران من صف الحوادث جارك.. .ھلمي إلى سيفين والحد واحد 

 إلى األمد الجالي عليك اختياك... ھلمي إلى طرفي رھان تقدما 

 تنادي نجوم التعس غوري مغارك... ھلمي إلى قطبي نجوم كتائب 

_________________________________ 

 370: الجذوة) 1(

 64: 1/1الذخيرة ) 2(

 223: أعمال األعالم) 3(
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، كما بشرھا حين وفد على خيران، بان األمل ال بعد متحقق ببلنسية، ولكن ارتحاله عنھما إلى غيرھما ويحاول أن يقنع نفسه
 .يدل على ان الحفاروة التي لقيھا لم تكن لترضيه بالبقاء

عن ويبدو انه عاد في بعض تلك األيام إلى قرطبة، مجددا العھد بھا، لعله يجد عند ابن حمود صاحبھا الجديد ما يغنيه  - 4
 ) :1(الضرب في االرض وربما زاره قبل زيارته لمبارك ومظفر، ومدحه بقصيدة مطلعھا 

  شجيت لشجو الغريب الذليل... لعلك يا شمس عند األصيل 

 :وذكر ابن حمود بما لقيته قرطبة من عناء وشدة

 نھاب الحمى موحشات الطلول... ومن دوننا آنسات الديار 

 على البسات ثياب الذھول... مغاني السرور لبسن الحداد 

 مھارى عليھا رحال الرحيل... خطيبات خطب النوى والمھور 

 وعذراء نصت بنص الذميل... فمن حرة جليت بالجالء 

  تسيل على كل خد أسيل... وال حلي إال جمان الدموع 

 .ثم أطنب في مدح ابن حمود، وخاصة بنسبه العلوي

حيى صاحب سرقسطة الملقب بذي الرياستين وبشر نفسه في رحابه بانتھاء عھد واخيرا استقر به المطاف عند منذر بن ي - 5
 ) :2(الفقر والتعاسة، ولدينا من قصائده في منذر اربع قصائد، األولى 

  صبح بروح السفر الح فأسفرا... بشراك من طول الترحل والسرى 

 :منذروفيھا تعرض لذكر أبنائه وللصعوبات الجمة التي لقيھا قبل أن يصل إلى 

 فبما شرقت إليك بالماء الصرى... فلئن صفا ماء الحياء لديك لي 

 فلقد لبست إليك عيشا أغبرا... ولئن خلعت علي بردا اخضرا 

 فلكم صليت إليك حرا مسعرا... ولئن مددت علي ظال باردا 

_________________________________ 

 124: 3وابن عذاري  70: 1/1الذخيرة ) 1(

 198: االعالماعمال ) 2(

 :وھو في ھذا يعارض المتنبي في قصيدة مدح بھا ابن العميد ابا الفضل، ويتتبع سياق القصيدة في مثل قوله

 .ألفيت كل الصيد في جوف الفرا ؟؟؟؟... ولتعلم األمالك أني بعدھم 

 ولقيت يعرب في القبول وحميرا... كال وقد آنست من ھود ھدى 

 بالخيل واآلساد مبذول القرى... والحارث الجفني ممنوع الحمى 

 أيام يقري موسرا أو معسرا... وحططت رحلي بين ناري حاتم 

  تكسو غالئلھا الجياد الضمرا... ولقيت زيد الخيل تحت عجاجة 
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 ) :1(والثانية قالھا فيه حين ورد عليه صاعد اللغوي، ومنھا 

  بھيمته العليا ونسبنه الدنيا... عال فحوى ميراث عاد وتبع 

 :مدح فيھا صاعدا وقارن بين نفسه وبين منذر في قولهو

 كما الذ أطفال الجالء بعطفيا... وقد الذ أبطال الجالد بعطفه 

  كما قصرت عنھم رياش جناحيا... وقد قصرت عنھم رماح عداته 

 :وبكى ضياعه وتأسف لمصيره، وانه مدفون في الحياة

 رب أيمن شقياإذا وضعوا في الت... فيا لك من ذكرى سناء ورفعة 

 .فأخزين اياما دفنت بھا حيا ؟... وفاحت ليالي الدھر مني ميتا 

 بجريك ما انزفت من ماء خديا... فيا عبرتي سحي لعلي مبلل 

 ويا غلتي إن أبطأ الغيث بالسقيا... ويا خلتي ان سوف الغوث بالمنى 

  تقلب وجھي في السماء وكفيا... فقوما إلى رب السماء فأسعدا 

في أسى انه أنزف ماء وجھه، وان خلته لم تسد وغلته لم ترو، وانه ال يزال يدعو هللا ان ينزل عليه الرحمة، ومعنى  فھو يحس
 .ھذا انه في ظل منذر ال يزال يحس بالفقر، دع عنك إحساسه بالغربة

_________________________________ 

 54: 1/1الذخيرة ) 1(

 ) :1(شعاره في منذر وھي والثالثة عدھا الحميدي من مذھبات أ

  واجرر ذيولك في مجر ذوائبي... قل للربيع اسحب مالء سحائبي 

 :وفيھا يتشوق إلى قرطبة ويقول مخاطبا الربيع أيضا

 عني بمثل جوانحي وترائبي... واجنح لقرطبة فعانق تربھا 

  زھرا يخبر عنك أنك كاتبي... وانشر على تلك األباطح والربى 

لى ان شيئا من االستقرار قد اخذ يصرفه عن بكاء نفسه واالستجداء ألوالده، واخذ يستعيد ذكرياته في وھذا التشوق يدل ع
 .الوطن، ويلتفت عن حاضره إلى ماضيه وكان كثير االنھماك في تصوير ذلك الحاضر

 ) :2(أما الرابعة فقد بقي منھا قوله 

 نذروسلوا لساني عن مكارم م... يا عاكفين على المدام تنبھوا 

  كرما لجاء بھا ولم يتعذر... ملك لو استنبھت حبة قلبه 

واظنه ابا عامر بن ارزق أحد من استكتبھم ) أو ابن ارزق(ومن ممدحي ابن دراج في ھذه الفترة شخص يدعى ابن ازرق 
وظل يتكسب  ، ومدحه ألحد الكتاب، معناه ان شيخوخته حالت بينه وبين العمل في الكتابة عند منذر،) 3(منذر بن يحيى 

 .بشعره من منذر ورجاله
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 ) :4(ومن قصيدته البن ارزق يذكر حاله وحال اطفاله أيضا 

 وأربعة وكلھم ظماء... اخو ظمأ يمص حشاه سبع 

 برؤيا ھذه برح الخفاء... كأنھم يوسف عددا ولكن 

  يموت الحزم فيھا والدھاء... خطوب خاطبتھم من دواه 

مد بن ميمون القرشي وھو من أھل العلم باألدب والعربية ومظفر الكاتب السرقسطي وفي سرقسطة روى عنه أناس منھم مح
)5 . ( 

_________________________________ 

 105: الجذوة) 1(

 106: والمطرب 105: الجذوة) 2(

 154: 1/1انظر الذخيرة ) 3(

 67: 1/1الذخيرة ) 4(

 713، 396: التكملة) 5(

أن ابن دراج وجد ترحيبا عند منذر وانه لم يزل عنده، وعند ابنه من بعد مادحا لھما ) 1(ن الذخيرة عن ابن حياونقل صاحب 
مثنيا عليھما رافعا من ذكرھما غير باغ بدال بجوارھما، ولكن ھذا كالم يستوقف النظر حقا، فالحميدي يقول ان ابن دراج مات 

ثالثين وأربعمائة على يد أحد أقربائه المسمى عبد هللا بن حكم  ، أما منذر نفسه فقد قتل سنة) 2(قريبا من العشرين وأربعمائة 
فاذا صح قول الحميدي فال يعقل ان يكون ابن دراج قد أدرك زمان ابن منذر ثم ان ابن حيان نفسه الذي يقول ان يحيى تسلم 

والنھي في البلد، حتى عجل أمور سرقسطة بعد مقتل أبيه ھو نفسه الذي يروي ان القاتل عبد هللا بن حكم بقي صاحب األمر 
وأين منه ابن دراج؟ مھما يكن من ) 4(، فأين دور يحيى في والية سرقسطة ) 3(وجاء فتملكھا ) 431(سليمان بن ھود 

 .شيء، فان رواية ابن حيان تدلنا على أن ابن دراج ظل في سرقسطة حتى آخر أيامه وفيھا توفي

حية للفتنة، كما وقعت قرطبة نفسھا ضحية لھا، وكيف تدھورت نفسيته إلى من كل ما تقدم يتجلى لنا كيف وقع ابن دراج ض
حد ان اصبح شعره مترددا بين االستبشار والخيبة، بين شكوى الحال والتكفف الضارع، بين تصوير حال األطفال وحال 

ى تصوير فراقه لزوجه الممدوحين، وقد سخرت األيام سخرية غير رفيقة بابن دراج، فقد بدأ مذھبه الشعري باالتكاء عل
حديثا  -او األبناء 0وأطفاله، وتعلقھم به، ورقته عليھم في حال الفراق المتخيل، ثم انتھى إلى التحدث عن ھؤالء األطفال 

كان غير راض بالنعمة دون . مستمدا من الواقع ال من الخيال، وأضرعته النكبة من أجلھم في الواقع ال في الخيال أيضا
 جاءه، بالرزق من أي كف رضى، فأصبح يرضى

_________________________________ 

 44: 1/1الذخيرة ) 1(

 106: الجذوة) 2(

 158 - 152: 1/1انظر تفصيل الخبر عن منذر ومقتله في الذخيرة ) 3(

 .حيث أثار إشكاال حول حقيقة يحيى بن منذر نفسه 200: انظر اعمال االعالم) 4(
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ي الذي تلمح بذوره في المرحلة األولى ولكنه لم يكن ليحقق سريعا لوال اجتماع النكبة والشيخوخة وتلك حال من االنھيار النفس
 .معا

ويبدو من السياق العام لشعره انه كان جادا في اكثر شئونه، محبا ألطفاله، قيما بالمسؤلية العائلية، مترفعا عن كثير من صغائر 
اء لغزا وسأله ان يفسره فلم يتعب فكره في ذلك بل كتب إلى السائل على ظھر األمور وتوافه المشاغل، أرسل إليه أحد األدب

 ) :1(رقعته بديھة 

  فليس إلى تعرفھا سبيل... إذا شذت عن العرب المعاني 

 :واستنشد المطرف المرواني بعض شعر له يقول فيه

  سفاھا، وأداني لما ليس يذكر... إلى ان دھاني إذ أمنت غروره 

ألنه وجد في ھذا التعبير إيحاءات غير مستساغة، فاغتاظ " وأداني لما ليس يذكر : " ال انه انتقد عليه قولهفأعجب بالشعر، إ
: يا أبا عمر من اين جرت العادة بان تمزح معي في ھذا الشأن؟ فتراجع أبو عمر وسكن غضبته بان قال: األموي منه وقال له

وشعره وكتابته يدالن على انه كان ذا حظ طيب ) . 2(حمل على مكارمھم حلم بني مروان يحملنا على ان نخرق العادة في ال
 .من الثقافة وسعة االطالع

 آراء النقاد في شعره

وقال " لو قلت انه لم يكن باألندلس أشعر من ابن دراج لم ابعد : " نال كثيرا من تقدير األندلسيين وغيرھم، فقال فيه ابن حزم
" وعده ابن حيان ) " 3(ول الشعراء إال احمد ابن دراج لما تأخر عن شأو حبيب والمتنبي لو لم يكن لنا من فح" مرة أخرى 

 ،العامريين سباق حلبة الشعراء

_________________________________ 

 105: الجذوة) 1(

 857 -  856: 2النفح ) 2(

 106 - 105: الجذوة) 3(

بلغني ان أبا عمر " ا قال ابن بسام نفسه، وقال فيه الثعالبي وبتقريب من ھذ) 1" (وخاتمة محسني أھل األندلس اجمعين 
وقد افتخر األندلسيون بذكر الثعالبي له، ) 2" (القسطلي كان عندھم بصقع األندلس كالمتنبي بصقع الشام؟ وكان يجيد ما ينظم 

الكالم في مواضعه ال شاعر ماھر عالم بما يقول؟حاذق بوضع " ووصف ابن شرف بأنه . وسموا ابن دراج متنبي المغرب
) 3" (سيما إذا ذكر ما أصابه في الفتنة وشكا ما دھاه في أيام المحنة، وبالجملة فھو أشعر أھل مغربه، في ابعد الزمان وأقربه 

والفرق بين أبي عمر وغيره ان أبا عمر مطبوع النظام، شديد أسر الكالم، ثم زاد بما في أشعاره من الدليل : " وقال ابن شھيد
العلم بالخبر واللغة والنسب وما تراه من حوكه للكالم، وملكه ألحرار األلفاظ، وسعة صدره وجيشة بحره، وصحة قدرته  على

على البديع وطول طلقه في الوصف وبغيته للمعنى وترديده وتالعبه وتكريره وراحته بما يتعب الناس وسعة نفسه فيما يضيق 
 ) .4" (األنفاس 

وأنا اقسم بما حازته ھذه ) : " 5(ار له قصيدته الرائية في معارضته أبي نواس ثم شفع ذلك بقوله وافتخر به الشقندي واخت
األبيات من غرائب اآليات لو سمع ھذا المدح سيد بني حمدان لسال به عن مدح شاعره الذي ساد كل شاعر، ورأى ان ھذه 

 " .الطريقة أولى بمدح الملوك من كل ما تفنن فيه كل ناظم وناثر 

 شعره

 ،إليه انتھت الطريقة التي اختارھا األندلسيون وارتضوھا بعد الغزال

_________________________________ 
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 43: 1/1الذخيرة ) 1(

 44: 11والذخيرة  38/4: 1اليتيمة ) 2(

 165: 4/1الذخيرة ) 3(

 45: 1/1الذخيرة ) 4(

 783 -  782: 2النفح ) 5(

وتعقدھا والتوائھا ألنه جمع بين أبي تمام والمتنبي، وحاول أن يبذ كل من تقدمه، في وعنده بلغت آخر الشوط في تطورھا، 
المعاني والصياغة، مازجا كل ذلك بجلبة ابن ھانيء، مطيال اطالة ابن الرومي، معتمدا في اكثر شعره على الكد والمصابرة 

 :في النص على أكثر مميزاته حين وصفه والنحت، ولقد أصاب ابن شھيد من بين النقاد الذين تقدمت اإلشارة إليھم

 .بشدة األسر في الشعر والصبر على حوك الكالم -أ 

 .باالقتدار على البديع إذا قورن بمن تقدمه من األندلسيين -ب 

 .بطول النفس في قصائده وبخاصة في الوصف -ج 

 .بتعقب المعاني والتالعب بھا وترديدھا -د 

ونسي ابن شھيد انه . تنبھر أنفاس القارئ وھو يحاول فھم شعره وإدراك حدوده ومعانيهحتى  - بالغموض ؟نتيجة لذلك  -  ـھ
يتميز بقريحة تعتمد المقايسة، ألنه يكون على خير أحواله في الشعر إذا ھو عارض غيره، إال أن في أبحره ثقال كثيرا وفي 

رض صاعدا والمتنبي وأبا نواس، ولكن شعره كثير من قوافيه شذوذ عن طبيعة الموضوع، وعن الموسيقى العامة، ولقد عا
يظھر انه كان يقيس على امثلة من أشعار غيره، ثم يطنب في استغالل ھذه المقايسة ويبالغ ليظھر تفرده، فبسمع المتنبي مثال 

 :يقول

  فيطلع بقصيدة على ھذا التشكيك... أريقك أم ماء الغمامة أم خمر 

 :فيقول.. ويكثر من ذلك

 لباغي قراك أم لباغي جوارك... بالليل نارك  أنورك أم أوقدت

 بعود الكباء واأللوة نازك... ورياك أم عرف المجامر اشتعلت 

 حداه دعائي أن يجود ديارك... ومبسمك الوضاح أم ضوء بارق 

 اعرت الصباح نوره أم أعارك... وطرة صبح ام جبينك سافرا 

 لما استجارككتائبه والصبح ... وأنت أجرت الليل إذ ھزم الضحى 

 وقد سكن الليل البھيم خمارك... فللصبح فيما بين قرطيك مطلع 

 ويا لظالم ال يغيظ نھارك... فيا لنھار ال يغيظ ظالمه 

  يمينك إذ ضمنتھا أم يسارك... ونجم الثريا أم آلل تقسمت 

 :لهولعله ان ال يكون ناظرا في ھذا إلى المتنبي، فانه يحب شعر ابن ھانيء األندلسي في قو

  وكؤوس خمر أم مراشف فيك... فتكات لحظك أم سيوف أبيك 

 ) :1(حتى لتجده ناظرا إلى ھذه القصيدة نفسھا حين يقول 
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  وادي الكرى فلعلي فيه ألقاك... ان كان واديك ممنوعا فموعدنا 

 :فھذا من قول ابن ھانيء

  وادي الكرى تلقاك أم واديك... عيناك أم مغناك موعدنا وفي 

ن يكون متأثرا ال بالمتنبي وال بابن ھانيء، فھذه الطريقة من التمويه التشكيكي موجودة عند كثير من الشعراء، بل لعله ا 
والمھم أن ابن دراج إذا جرى فيھا ابعد الغاية، وأسھب، وقد أطلت االقتباسة من القصيدة المتقدمة لداللتھا على ھذا اإلسھاب، 

ج وھو تعلقه بالصورة الواحدة مسافة طويلة في شعره، وإلحاحه على جوانبھا بشدة ولداللتھا على شيء آخر من شعر ابن درا
فترى الصورة في األبيات السابقة ھي النار أو النور وما يكتنف ذلك من ليل، وتستمر ھذه الصورة في كل األبيات المتقدمة 

االطالة، ال على تحقيق وحدة ما، أو على دون ملل، وھذا ان دل في ھذا المقام على شيء فإنما يدل على االسترسال وحب 
فانه ال يتردد  -شغف بالصورة نفسھا، ولكن كلما وجد ابن دراج سبيال لكي يمد في عمر المعنى ؟وفي عمر الصورة تبعا لذلك 

 عن أن يسلكه، وھذا شيء ينتظم شعره ونثره، ويخرج أحيانا إلى حد اإلمالل، 

_________________________________ 

 440: 1اليتيمة ) 1(

مستخرجا كل المالبسات التي تليق بالموضوع من  فمن ذلك انه قد يشبه أبناءه بيوسف واخوته واألحد عشر كوكبا فيسترسل
 ) :1(قصة يوسف واخوته، فيقول 

 وأربعة وكلھم ظماء... أخو ظمأ يمص حشاه سبع 

 برؤيا ھذه برح الخفاء... كأنجم يوسف عددا ولكن 

 يموت الحزم فيھا والدھاء... من دواه خطوب خاطبتھم 

 من القتل التغرب والجالء... وكلھم كيوسف إذ فداه 

 بطون الفلك والقفر القواء... وان سجن حواه فكم حواھم 

  فكم عمرت بھم بئر خالء... وان أقوت مغاني العز منھم 

التي في قصة يوسف، ليمنحھا لھم، فذكر  فانظر إليه كيف استخرج من قصة يوسف كل ما ينطبق على بنيه أو وجه المعاني
انھم أحد عشر كأنجم يوسف، وكل واحد فيھم ھو يوسف الذي نجته الغربة من القتل، وإذا كان يوسف قد سجن فكل واحد فيھم 
قد مر في سجن السفينة أو وجد في القفر سجنا، وكل واحد منھم لجأ إلى بئر خالء بعد مغاني العز الواسعة، وھذا تشقيق 

لمعنى وإسھاب فيه، واألصل فيه التوليد المصاحب للمعنى النثري، وابن دراج بدأ كاتبا وانتھى كاتبا شاعرا، غير انه يبني ل
 .شعره على النھج الفكري في النثر، ويحاول ان يوشحه بالبديع والقوة اللفظية

من الصور أسرف فيه كثيرا، وإذا تذكرنا انه وتسيطر على ابن دراج الصور الحربية في نثره وشعره، وإذا اخذ في ھذا النوع 
 :صرح بعجزه أحيانا عن المشاركة في الحرب عرفنا في شغفه بالصور الحربية نوعا من التعويض، فمن ذلك في شعره

_________________________________ 

)1 (1/1 :67 

 وقذفت نبلي في الصبا وحرابي... أوجفت خيلي في الھوى وركابي 

 عضبا ترقرق فيه ماء شبابي... بل الغواية صارما وسللت في س

 خفاقة بھزائج األطراب... ورفعت للشوق المبرح راية 
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 مسرودة بصبابة وتصابي... ولبست للوام ألمة خالع 

 نكص المالم بھا على األعقاب... وبرزت للشكوى بشكة معلم 

 بغروب دمع صائب التساكب... فاسأل كمي الوجد كيف أثرته 

 في جحفل البرحاء واألوصاب... نود العذل كيف لقيتھا واسأل ج

 ذھل العتاب بھا عن األعتاب... ولقد كررت على المالم بزفرة 

 شغفا بحب التاركي لما بي... حتى تركت العاذلين لما بھم 

 صرف النوى فنأى به ودنا بي... من كل ممنوع اللقاء اغتاله 

 الك مقفل األبوابوعر المس... حتى افتتحت عن األحبة معقال 

  فيه غنيمة كاعب وكعاب... ووقفت موقف عاشق حلت له 

وكل ذلك تلحظ أدوات القتال وفنون الحرب، حتى يصل الشاعر إلى الغنيمة، وھكذا تحول بمنظر الحب إلى منظر الموقعة 
كثر في ھذا الموقف من وجمع إلى ھذا كله في طريقته الشعرية فنون البديع فأ. الحربية، وازجى فيه من الصور ما شاء

، وھو في غير ھذا الموطن شديد الغرام بالمطابقات، وأحيانا باإلشارات " ؟برزت للشكوى بشكة " لبست للوام ألمة " الجناس 
 :على مثال أبي تمام في كثرة إشاراته التاريخية، كقوله

الكثيرة في قصيدته الرائية التي مدح بھا قصير وكاإلشارات  - وفائي ؟إذ عز الوفاء ... وما شكر النخعي شكري وال وفى 
 :صاحب سرقسطة منذر بن يحيى، ومنھا

 يسبي الملوك وال يدب لھا الضرا... وأصبت في سبأ مورث ملكھا 

 بالخيل واآلساد، مبذول القرى... والحارث الجفني ممنوع الحمى 

 أيام يقري موسرا أو معسرا... وحططت رحلي بين ناري حاتم 

لحلقة بين الكلف بالمعنى والكلف بالفنون البديعية، فإذا معاني ابن دراج الغاز عسرة الحل تتطلب من القارئ ثم تضيق ھذه ا
فإذا أراد استخراج صورة جديدة يصور فيھا غرام ممدوحه بجمال الحبوسين وقتالھا . تحيال في الفھم وشرودا في التصور

 :واعالمھا قال

المه في مورد الموت ورده والتالعب اللفظي في ھذه الصورة، يزيد إلى عسر وأع... وأجناده في موقف الروع روضة 
 :ومن معمياته قوله. التالعب المعنوي

 على الصباح إذا ما خيف ساطعه... والطرف مرآة عيني أستدل بھا 

  ويستنير لي اإلصباح المعه... جونا أزيد به ليل الرقيب دجى 

 :التي أوصلته إلى الممدوح فيقول ويبعد في استعاراته حين يتحدث عن اإلبل

 ببقائھا في كل أفق منحرا... بدن فدت منا دماء نحورھا 

 قلق المضاجع تحت جو أكدرا... نحرت بنا صدر الدبور فأنبطت 

 ]أشالؤھن كمثل أنصاف البرى... خوض تفحن بنا البرى حتى انثنت [
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  صراسكن الليالي والنھار المب... وصبت إلى نحر الصبا فاستخلصت 

قد استنفذت منا دماء نحورھا حين ظلت منحرا في كل وجه،  -والمعنى أن ھذه الجمال ؟وشبھھا بالھدي الذي ينحر في عرفات 
أي ما عاشت إال لتموت، فواجھت الدبور فأثارت مضاجع قلقة في جو اغبر، ثم مالت إلى نحر الصبا فلما قتلت الصبا 

. انما جاءه ھذا التكلف من طلب المعنى، ومن اإللحاح على صورة النحر والفداءاستخلصت ھدوء الليالي والنھار المبصر، و
 :ويقول في قصيدة أخرى

 لو ذاب من حر الجالد حديدھا... في وقعة قامت بعذر سيوفھم 

  سمراء لم يورق بكفك عودھا... ويضيق فيھا العذر عن خطية 

من حر المعركة لكان في ذلك عذر لھم، أما الرمح الذي كنت  والمعنى أن السيوف لو ذاب حديدھا في أيدي أولئك األبطال
الممدوح فال عذر ألنه لم يورق من ندى كفك، وھذا غاية في الصنعة واإلحالة، وتقليب المعاني التي تتردد عند  تحمله ايھا

 :وقد يقف المرء حائرا إزاء قوله. الشعراء اآلخرين ومزج أحدھا باآلخر إلخراج معنى جديد

  حمائم ينتحين على ھديل... راتب األخطار مني وتلك م

وربما عنى ان مراتب األخطار ثاكالت كالحمائم اللواتي فقدن الھديل منذ القدم فھن ينحن عليه، وكذلك المراتب العليا، انھا 
ن دراج وإنما وليس المقصود من ذلك أن نشرح معقدات اب. تتطلع إليه وال تجده، ومن حق ممدوحه ان يرفعه إلى تلك المراتب

ھذه أمثلة تشير إلى مقدار العناء في توضيح ما يقصده الشاعر في شعر ھو اقرب أنواع الشعر إلى اللون المتافيزيقي المغرب 
 " .وراحته بما يتعب الناس وسعة نفسه فيما يضيق األنفاس : " الملتوي، عن تعمد، وصدق ابن شھيد في قوله

إال أن كل القصائد موضوعھا المدح إال قصيدة رثاء صبح أم المؤيد، ) 1( - ال ؟نسبيا وما وصلنا من شعر ابن دراج ليس قلي
واال قطعتان غزليتان ال اشك في انھما مقدمتان لقصيدتين طويلتين في المدح، وإحداھما صريحة في ذلك ألنھا تقف عند بيت 

ن الشعر، ولكنه منذ البدء يشير إلى إتقانه ما التخلص إلى مدح المنصور، ولذلك ال نستطيع ان نحكم عليه في فنون أخرى م
يتصل بحياة أطفاله وأبنائه، وقد أضفى على منظر الوداع في معارضته ألبي نواس لفتات شعرية مؤثرة وھو يتحدث عن ابنه 

 .وقد نمي الي أن ديوانه قد وجد كامال ولكني لم اطلع عليه :الصغير

_________________________________ 

 467ع شعره على حروف المعجم محمد بن إبراھيم القيسي من أھل وشقة وسكن سرقسطة وزاد فيه كثيرا على ما بأيدي الناس في سنة جم) 1(
وأجاز ابن حزم رواية ) 403: التكملة(، ولعل سكناه لسرقسطة أعانته على جمع ما زاده من شعر 635ورآه ابن األبار بخطه في بلنسية سنة 

ورأى ابن خلكان ديوانه ونقل منه وقال انه في ) 415 - 414فھرسة ابن خبر (رواه الحميدي وشريح بن محمد المقرئ  شعره، وعن ابن حزم
 .جزأين

 وفي المھد مبغوم النداء صغير... تناشدني عھد المودة والھوى 

 بموقع أھواء النفوس خبير... عيي بمرجوع الخطاب ولفظة 

 محفوفة ونحور له أذرع... تبوأ ممنوع القلوب ومھدت 

 وكل محياة المحاسن ظير... فكل مفداة الترائب مرضع 

  رواح بتدآب السرى... عصيت شفيع النفس فيه وقادني 

ھو المحرك العاطفي في شعره إلى جانب ھذا تعلقه بالتنجيم وزجر  -وبكور ثم اصبح موضوع األطفال بعد النكبة ؟كما قدمت 
صور عرضية ال تختلف كثيرا عن سائر ھذا اللون من الصور في الشعر األندلسي، الطالع، كما ان صوره في الطبيعة وھي 

 :فمن أمثلة ذلك مما كان يعجب الذوق األندلسي قوله

 أيدي الربيع بناءھا فوق القضب... لمعاقل من سوسن قد شيدت 
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  حول األمير لھم سيوف من ذھب... شرفاتھا من فضة وحماتھا 

غير انه ليس فيما تبقى من شعره ما ينقل الينا شيئا من نظرته إلى الحياة في . تصويره فمزج الطبيعة ومنظر الحرب في
أحوال ھدوئه ورضاه، فھو دائما ثائر منفعل أو مضطرب باك حتى في استبشاره، والجلبة في شعره قد تقلل من قيمة األثر 

 .لو المتنبي الثقافي فيه، فھو وان حاول العمق أقرب إلى ابن ھانيء منه إلى أبي تمام

 أبو عامر أحمد بن عبد الملك ابن شھيد

 201: 12الخريدة  382: اليتيمة 16:المطمح 78: 1المغرب  437: بغية الملتمس رقم 124: الجذوة 161: 1/1الذخيرة 
وانظر صفحات متفرقة في  218: 2معجم االدباء  206: 11المسالك  74: اعتاب الكتاب 230: 3الشذوات  147: المطرب

 .نفح والشربشيال

بيت بني شھيد من بيوتات الشعر في األندلس، وھم اشجعيون من ولد الوضاح بن رزاح الذي كان مع الضحاك بن قيس يوم 
وكان عبد الملك أبو مروان والد أبي عامر الذي نترجم له من شيوخ الوزراء في الدولة العامرية، مقربا عند . مرج راھط

عمله المنصور واليا على الجھات الشرقية، جھات بلنسية وتدمير، فبقي ھنالك تسعة أعوام، ثم المنصور بن أبي عامر، وقد است
لھا،  ان كبير حق المولى ال يذھب بصغير حق العبد، ولي حرمة ادل بھا، وذمة انبسط: " سئم العمل فكتب إلى المنصور يقول

وقد أعفاه المنصور من الخدمة حسب ) . 1" (االدالة وقد طالت علي الغربة، وسئمت الخدمة، ومللت من النعمة فاالدالة 
رغبته، فعاد إلى قرطبة وقد أثرى، إذ كان معه حين عودته أربعمائة ألف دينار ناضة ومائة ألف من ذھب آنية، ومائتان من 

ة، الن رقيق الصقلب، ولم يحاسبه المنصور على ھذا الثراء، بل انه صرف له فوق ذلك الفي مدي من قمح وشعير مناصف
 .السعر كان عاليا، وكانت نفقته الشھرية من القمح سبعين مديا ومن الشعير علف ثمانين دابة

وكان من الناحية الثقافية كثير االھتمام بالتاريخ والخبر واللغة . وفي قرطبة اصبح أبو مروان من ندامى المنصور ومستشاريه
ورتبه على السنين ؟بدأ به من عام " التاريخ الكبير في األخبار " تاب وقد ألف ك. واألشعار، مع سعة روايته للحديث واآلثار

وأصيب بالنقرس في شيخوخته، فأھداه ابن أبي عامر محفة من خيزران ) . 2(الجماعة سنة أربعين وانتھى إلى أخبار زمانه 
ويرتجل الشعر، ومما ليحمل فيھا، وكان في مرضه يحضر مجالس االنس ويسخفه الطرب فيرقص إذا اخذ منه الشراب، 

 ) :3(ارتجله في بعض تلك المواقف 

 قام في رقصته مستھلكا... ھاك شيخ قاده عذر لكا 

 فانثنى يرقصھا مستمسكا... لم يطق يرقصھا مستثبتا 

 نقرس أنحى عليه فاتكا... عاقه من ھزھا معتدال 

 قمت إجالال على رأسي لكا... أنا لو كنت كما تعرفني 

  ورأى رعشة فبكى... ي ضحكا قھقھة اإلبريق من

وفي شيخوخته كان ما يزال قوي الشھوات، منطلق النفس وراء لذاته، إال انه نسك في أخريات أيامه، وتوجه إلى اآلخرة، 
 الدنيا، وعزف عن

_________________________________ 

 167: 1/1الذخيرة ) 1(

 338: الصلة) 2(

 17: 4/1الذخيرة ) 3(

 ) .1(من ذبحة أصابته، وقبيل وفاته كان المنصور قد نقله من منية المغيرة إلى منية النعمان ليكون قريبا منه ثم أدركته منيته 
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وفي الحي المسمى منية المغيرة وفي الدار المعروفة بدار ابن النعمان، بين تضاعيف ھذا النعيم، ولد احمد بن عبد الملك، 
العامريين وثراؤھم وقصورھم، وكان طفال شديد الحساسية، فانطبعت في  وشھد عز أبيه في ظل العامريين، بل فتنة مجد

ذاكرته منذ الصغر ذكريات لم تنطمس من بعد، نلمس فيھا الثورة الخبيئة على أبيه، والتشوف إلى الثراء، وحب الظھور، 
 .واستشعار السيادة في ذلك الدور المبكر من حياته

عمره على المنصور ابن أبي عامر، فرأى بين يديه تفاحة كبيرة، فأخذ يتأملھا  فقد ظل يذكر كيف دخل وھو في الخامسة من
تأمل الشره، فأمره المنصور ان يأخذھا ويأكلھا، فلما اطبق على بعضھا فمه لم يستطع ان يقطع منھا شيئا، بل إن يده ضاقت 

يذكره بانه حرم شيئا كثيرا من عطف أبيه  عنھا، فتناولھا المنصور منه، وأخذ يقطع له بفمه ويطعمه، وكأن ھذا العطف كان
ثم سلمه المنصور إلى من حمله إلى بيت المنصور، حيث . الذي كان مشغوال بمجالسه وبأمور الدولة اكثر من النظر إلى أبنائه

ر ألف السيدة زوجه، ولم ينس الطفل احمد ما استقبل به من حفاوة من النساء، وكيف غمرنه بالھدايا، وقدمت له زوج لمنصو
دينار عن نفسھا وثالثة آالف عن زوجھا، وظن الطفل انه حر التصرف فيما اھدي إليه ألنه يملكه، ولكنه ما كاد يعود إلى 

وتلك حادثة أثرت في نفسية احمد تأثيرا . البيت حتى استولى ابوه على كل شيء، فوزع منه ما وزع، واستبقى منه ما شاء
والخيل إذ ذاك نخب من " جو ان يشبع رغبته من تلك االلوف، ال بشراء اللعب فحسب، عميقا يشبه الحقد، ذلك انه كان ير

 .يريد تفريقه من ذلك المال على الخدم والجواري وأطفال الحي بل ليفرق ما) 2" (قصب، والدرق قشور من خشب 

_________________________________ 

 339: الصلة) 1(

 165: 1/1الذخيرة ) 2(

المنصور ان ھذا الطفل غضب مما فعله ابوه، ولعله بكى لديه، فمنحه خمسمائة دينار واقسم على ان يبيح له  وقد نقل إلى
 .التصرف التام بھا، فبددھا على لعبة كثيرا منھا على لذاته

نسك، نسي  ، ذلك أن أباه حين) 1(وحادثة ثانية كانت أعمق أثرا من األولى، وھو يقول إنھا كانت أفدح نازلة نزلت بصبوته 
حق الطفولة في اللھو، فطرح ذيل نسكه وتقشفه على أبنائه، وعمد إلى ابنه احمد وكان يومئذ في الثامنة، فحلق لمته، وانتزع 
ما عليه من ثياب الخز والوشي، وألبسه بدال منھا ثيابا بسيطة، فتلقى الطفل ھذه بألم شديد، ومر به الوزير ابن مسلمة ذات 

فما كان من الوزير إال  -مظھر من مظاھر الحساسية الشديدة والنشأة المدللة  - ، فأجابه بالنشيج والعجيج، مرة، فسأله عن حاله
فاستقدم الغالم إليه وألبسه ثياب الحرير، وحمله على فرس  -وكان المنصور غائبا  -أن حكى األمر إلى المظفر ابن المنصور 

على الشرطة، فأرضى في نفسه الصغيرة تشوفھا إلى المراكز  -ا صوريا بسرجه ولجامه، وأعطاه الف دينار، وعقد له ؟عقد
 .العالية الكبيرة، وتطلعھا إلى جديد من الثياب والوافر من األموال

من اجل ذلك نكبة قرطبة حادثا جلال بالنسبة له ألنھا ھوت بالمجد العامري، وقضت على األيام السعيدة في ظل العامريين، 
ر ال تقويه على الكفاح والمغامرة من جديد، لنعومتھا أوال، ولفرقه الشديد من تقلبات األيام في المھاجرة، وكانت نشأة أبي عام

فبقي في قرطبة ينظر إلى معاھدھا في أسى، ويبكي قصورھا ومتنزھاتھا، ويعلل عجزه عن مفارقتھا بحبه للوطن، بحبه 
 ) .2" (طاب له الموت على ھواھا " نية بالرجال لقرطبة وان كانت عجوزا متغيرة الريح ساقطة األسنان، زا

_________________________________ 

 164: 1/1انظر الذخيرة ) 1(

 175: 1/1الذخيرة ) 2(

 لھا في الحشا صورة الغانيه... عجوز لعمر الصبا فانيه 

 فيا حبذا ھي من زانيه... زنت بالرجال على سنھا 

 ن غنجھا دانيهوتبعد ع... تقاصر عن طولھا قونكة 

  غراما فيا طول أحزانيه... ترديت من حزن عيشي بھا 
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وكان أبو عامر عند النكبة في ريعان الشباب، وفورة الھوى، تجاوز العشرين بقليل وقد تعود حياة اللھو التي تھيئھا المدينة 
الفتنة غيرت المقاييس وزعزعت القيم،  الكبيرة، ولكنه أيضا شعر، بحكم سنه وما يحيط به من مثالية في النظر إلى االمور، أن

وان الفتنة نسخ لألشياء من العلوم واألھواء ترى الفھم فيھا بائر السلعة، خاسر الصفقة " فرفعت وخفضت دون معيار صحيح، 
الطفولة حقا ان الفتنة لم تتركه منطويا على نفسه ولكنھا أيضا قتلت فيه طموح ) . 1" (يلمح بأعين الشنآن، ويستقل بكل مكان 

إلى مدح ھذا أو ذاك ممن تعاقبوا على حكم المدينة،  -والصبا إلى السيادة، فأخذت الحاجة وحدھا تدفعه ؟كما دفعت ابن دراج 
وكما ان الفتنة . مع شعور عميق بان العامريين وحدھم، ھم الذين كانوا يستطيعون ان يفردوه ويميزوا مكانته بين ذوي الفھوم

مة في تلك الفترة المتقلبة، فانھا أضافت شيئا إلى المرارة التي كان يحسھا نحو األشياء والناس وأذكت قوت في نفسه حب السال
من نار النقمة عنده على بعض معاصريه، حتى لتحس من بعض رسائله انه كان يرى من حوله يكيدون له، حبا في الكيد أو 

يعاشرھم من فتيان العامريين، قد صاروا سادة في شتى جھات  ومما زاد في نقمته انه رأى بعض من كان. حسدا لعبقري مثله
األندلس، فأخذ يحس، محققا أو ظانا، أن أصدقاءه تنكروا له، ومن ھؤالء مجاھد العامري أبو الجيش، الذي كان رفيق صباه، 

 قطع عن مراسلةحاص عن الوفاء، فان" وجاءت المنى من تھامة ونجد " فلما حدثت النكبة وھبت على مجاھد ريح السعد 
 صديقه القديم،

_________________________________ 

 179: 1/1الذخيرة ) 1(

) 1" (بين الحالتين، ال قرب وال شحط وال رضى وال سخط "  - فدفعت الحاجة بابن شھي ان يقصده ثم انصرف ؟كما يقول 
 .وھو موقف أشبه بخيبة األمل منه بفوز الرجاء

، فانه أحرق قسما من جھوده الفنية " ما سقطنا على سوقة يھش إلينا، وال دفعنا إلى ملك يصبو بنا ف: " ومع ان أبا عامر يقول
 :بخورا على أعتاب المستولين على قرطبة، فمدح المستعين لما تم له األمر بقصيدة مطلعھا

  وقد ھون التوديع بعض الذي لقي... بكى أسفا للبين يوم التفرق 

، وصل أبو عامر بھم أسبابه، )407( مقدمتھا الغزلية، ولما اصبح أمر قرطبة في يد بني حمود وھي قصيدة لم يبق منھا اال
دبت إليه عقارب، برئت منھا أباعد وأقارب، واجھه بھا صرف قطوب وانبرت إليه منه خطوب؟ وأقام مرتھنا ولقي " غير أنه 

وألحق بھا قصيدة يمكن ان ) 3(صفة السجن والمسجون  وفقد ماله في تلك األيام فكتب إلى ابن حمود رسالة في) 2" (وھنا 
 :يستنتج منھا انه كان يعاني الضيق الشديد من الفقر واالنحباس في السجن، إذ يقول

 وجبار حفاظ على عتيد... فراق وسجن واشتياق وذلة 

 مقيم بدار الظالمين وحيد... فمن مبلغ الفتيان أني بعدھم 

 قيام على جمر الحمام قعود. ..مقيم بدار ساكنوھا من األذى 

  بسيط كترجيع الصبا ونشيد... ويسمع للجنان في جنباتھا 

 :ثم يستعطف المعتلي بن حمود صاحب مالقة واشبيلية بقوله

 لھا بارق نحو الندى ورعود... وراضت صعابي سطوة علوية 

 أقربك دان أم نواك بعيد: ... تقول التي من بيتھا مركبي

_________________________________ 

 وما بعدھا 192: 1/1الذخيرة ) 1(

 20: المطمح) 2(

 74: اعتاب الكتاب) 3(
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  إلى المجد آباء له وجدود... امري الي من سمت به : فقلت لھا

 :وفيھا يقول مصرخا بذكر المعتلي

 لكرته إن الكريم يعود... إلى المعتلي عاليت ھمي طالبا 

  ه األحسان كيف يسودوعلم... ھمام أراه جوده سبل العال 

 :ومنھا

 وأنحت رزايا ما لھن عديد... حنانيك إن الماء قد بلغ الزبى 

  فھل لي يوما في رضاك ورود... ظمئت إلى صافي الھواء وطلقه 

غير أن عالقته بالمعتلي تحسنت حين استجاب ھذا الوالي لرجائه وأطلقه، فأخذ يمدحه ويبعث إليه بالمدائح من قرطبة، من 
 ) :1(المعتلي لما اوقع بالفرقة الزنجية في اشبيلية كتب أبو عامر إليه يمدحه ويقول ذلك أن 

  "فاشرب ھنيئا عليك التاج مرتفقا ... " غناك سعدك في ظل الصبا وسقى 

 :ومنھا

 حتى استحال جللت شفقا... أجريت للزنج فوق النھر نھر دم 

  ي به غرقاحتى غدا الفلك بالناج... وساعد الفلك األعلى بقتلھم 

 ) :2(ولما انتصر المعتلي على ابن الشرب، أنشده الشعراء قصائدھم فلم تعجب أبا عامر وأنشده يومئذ 

 وبالدھر مما خاف بطشك أولق... فريق العدا من حد عزمك يفرق 

 وسھمك سعد والقضاء مفوق... عجبت لمن يعتد دونك جنة 

  الصريح تصفق من الذل بالعجز... وما شرب ابن الشرب قبلك خمرة 

وقد يكون أبو عامر أنشد ھذه القصيدة في قرطبة أو في مالقة، الن المعتلي ھذا لما رأى ضعف القاسم بن حمود بقرطبة زحف 
 ،413حتى سنة  عليھا من مالقة، ودخلھا دون قتال وھرب منھا القاسم، وظل يحيى المعتلي فيھا

_________________________________ 

 268: 1/1 الذخيرة) 1(

 273: 1/1الذخيرة ) 2(

حين عاد القاسم بجيش من البربر فأخرجه عنھا، وھرب المعتلي إلى مالقة، ويبدو أن ابن شھيد كان مياال للمعتلي، ولذلك فانه 
 فكر في اللحاق به إلى مالقة، وال ندري ھل نفذ ھذا العزم أو رجع عنه، ولكن له قصيدة قالھا وقد أزمع الخروج عن قرطبة

سيرد له حقوقه، يقول ) أي العلوي يحيى(الحقا بيحيى وھو يذكر فيھا أنه محسود ببلده، وأن أمية ھضموا حقه، وان ھاشما 
)1: ( 

 تساور منھا جانبي أراقم... أرى أعينا ترنو إلي كأنما 

 وأسعى فال ألقى امرءا لي يسالم... أدور فال أعتام غير محارب 

 وأشقى امرئ في قرية الجھل عالم...  ويجلب لي فھمي ضروبا من األذى
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 ولكن شجى تنسد منه الحالقم... سالم عليكم ال تحية شاكر 

 ففي األرض بناءون لي ودعائم... عليكم بداري فاھدموھا دعائما 

 ففي األرض إخوان علي أكارم... لئن أخرجتني عنكم شر عصبة 

  فھاتا على ظھر المحجة ھاشم... وان ھشمت حقي أمية عندھا 

وأراد أھل قرطبة بعد خروج يحيى أن يبايعوا واحدا من بني أمية فقدموا عليھم عبد الرحمن بن ھشام بن عبد الجبار الذي 
ووزر له ابن حزم أبو محمد فلم يمكث في الخالفة اكثر من شھر ونصف، وخلفه الذي ثار عليه ) 414(تلقب بالمستظھر 

عاد يحيى الحموي، فلما انقضت أيامه بايع أھل قرطبة أمويا جديدا ھو ھشام بن ولقب بالمستكفي، فحكم ستة اشھر وأياما، ثم 
، وبقي يتنقل في الثغور ثالثة أعوام دون استقرار، ثم سار إلى قرطبة )418(محمد، من نسل الناصر  ، فتلقب المعتد با

وال . ، وبخلعه انقطعت الدعوة لبني أمية بتاتا، فلم يقم بھا إال يسيرا حتى خلعه الجند430فدخلھا في الثامن من ذي الحجة سنة 
 ،ابن حزم ندري شيئا من أمر ابن شھيد في ھذه الفترة المتقلبة غير انه وزر أوال للمستظھر مع صديقه

_________________________________ 

 275: 1/1الذخيرة ) 1(

الس على أصحابه أنفسھم، وشمت بانخذالھم ألنھم ال ، وقد زھا مرة حين تفوق في تلك المج) 1(ثم اصبح جليا لھشام المعتد 
 ) :3(ورثا المعتد حين خلع بقوله ) 2(يعرفون بعبقريته وال ينصفونه 

 ورويت عندك من دم األعداء... أحللتني بمحلة الجوزاء 

  تحتي كأنھم بنات الماء... وحملتني كالصقر فوق معاشر 

ين من العامريين ھما المؤتمن عبد العزيز الذي كان أبو عامر يراسله كثيرا وظلت صلة ابن شھيد طوال ھذه المدة وثيقة باثن
، وأبو عامر ابن المظفر الذي ظل في قرطبة، في عيشة راضية حتى خاف المعتد على نفسه، فھرب منھا ولجأ ) 4(ويمدحه 

كه، وجعل يتطلب ودائعه عند الناس إلى مواليه العامريين بالثغور فخذلوه، ولما يئس من عودته إلى قرطبة استولى على أمال
فوقع من ذلك بالء عظيم على بعض أھل قرطبة، واضطر بعضھم إلى الجالء عنھا بسبب بحث المعتد عن ودائع العامريين 

ومن أوائل التقارب بين ابن شھيد وابن المظفر ھذا أن الثاني طلب مرة ان يستعمل حمام ابن شھيد الن حمام بيته تحت ) . 5(
، ثم تقاربا وتصادفا وامتد بينھما حبل الصداقة، حتى لنرى ابن شھيد يسھر عند ابن المظفر ) 6(في يد البنائين  التصليح

ويشرب، وقد سھر ذات ليلة، وفي مجلسھم طفيلة صغيرة تسقيھم تسمى أسماء فعجبوا من مكابدتھا السھر على صغر سنھا 
 ) :7(وطلب ابن المظفر إلى ابن شھيد وصفھا فقال 

_________________________________ 

 1/123، 85: 1المغرب ) 1(

 210: 1/1الذخيرة ) 2(

 85: 1المغرب ) 3(

 180 -  173، 171 -  163: 1/1انظر الذخيرة ) 4(

 261 -  260: 1/1الذخيرة ) 5(

 257: 1/1الذخيرة ) 6(

 806: 2والنفح  260: 1/1الذخيرة ) 7(
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 س راتبمالزم للكؤو... أفدي أسيماء من نديم 

 وھي لعمري من العجائب... قد عجبوا في السھاد منھا 

  ال ترقد الكواكب: فقلت... قالوا تجافى الرقاد عنھا 

 :ومن مدائحه في ابن المظفر

 وتألف األفصاح واألعياد... جمعت بطاعة حبك األضداد 

  والصبح رق والظالم مداد... كتب القضاء بأن جدك صاعد 

وھو في قرطبة، في مناقضات ومماحكات بينه وبين معاصريه من األدباء والشعراء، فتصدى له  ومرت اكثر أيام ابن شھيد
مناقضات في عدة " من الشعراء خصمه وصديقه ابن الحناط األعمى الذي كان مغرى بالكيد له، وجرت بينه وبين ابن شھيد 

ومن رسائله التي أنحى فيھا على طريقة ابن شھيد  ،) 1" (رسائل وقصائد أشرقت أبا عامر بالماء وأخذت عليه بفروج الھواء 
اإلسھاب كلفة، واإليجاز حكمة، وخواطر األلباب سھام، يصاب بھا اغراض الكالم، وأخونا أبو عامر : " في النظم والنثر

، فھو يسھب نثرا ويطيل نظما، شامخا بأنفه ثانيا من عطفه، متخيال انه قد أحرز السباق في اآلداب، وأوتي فصل الخطاب
 .يستقصر أساتيذ األدباء، ويستجھل شيوخ العلماء

  ) "2(لم يستطع صولة البزل القناعيس ... وابن اللبون إذا ما لز في قرن " 

 ) :3(ومع ذلك فانا نجد ابن الحناط ھذا يمدح أبا عامر في قصيدة، منھا 

 وقد أرقت له لو ينفع األرق... أما الفراق فلي في يومه فرق 

 أم الدموع مع األظعان تستبق... ي التي انھملت أظعانھم عين

  في توضح لي من نھج الھوى طرق... عاق العقيق عن السلوان واتضحت 

 ) :4(بل أن الحناط لما نعي إليه أبو عامر بكى ورثاه بديھة بقوله 

_________________________________ 

 383: 1/1الذخيرة ) 1(

 385: 1/1الذخيرة ) 2(

 54: 3الجذوة ) 3(

 816: 2والنفح  54: الجذوة) 4(

 أيقنت أني لست بالصابر... لما نعى الناعي أبا عامر 

  وسيد األول واآلخر... أودى فتى الظرف وترب الندى 

وھو في رسائله يھاجم اثنين ممن كانا يكيدان له، أحدھما يسمى ابن فتح واآلخر أبا عبد هللا الفرضي أحد المشتغلين بالكيمياء، 
 ) :1(، وصنع على لسانه شعرا في ھجاء القائم باألمر يومئذ )415(إن الثاني كاد له أيام المستظھر  ويقول

وسبة لحقتنا ما لھا عذر ويزعم ان ابن فتح أفسد عليه نية ابن عباس وزير زھير الفتى الصقلبي ... يا كسرة دھمتنا ليس تنجبر 
ابن شھيد وابن عباس كان يتم دون حاجة إلى تدخل اآلخرين ودسائسھم، المرية، وربما كان شيء من ذلك، ولكن التنافر بين 

فقد كان كل منھما معجبا بنفسه وبقدرته األدبية، ثم ان ابن شھيد ھجا ابن عباس فأقذع حينما ورد مرة على قرطبة، وذلك ان 
بو بكر المرواني وابن الحناط ابن برد وأ: ابن عباس ھذا، في قدمته تلك، جمع لمة من األدباء من أصحاب ابن شھيد وھم
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فوافاني رسوله مع دابة له بسرج محلى ) " 2(والطبني وسألغم عن ابن شھيد وأمرھم ان يوجھوا في استدعائه، قال ابن شھيد 
ثقيل، فسرت إليه ودخلت المجلس وأبو جعفر غائب، فتحرك المجلس لدخولي وقاموا جميعا لي حتى طلع أبو جعفر علينا 

ير أحد سحبه قبله وھو يترنم، فسلمت عليه سالم من يعرف حق الرجال فرد ردا لطيفا، فعلمت أن في أنفه نعرة  ساحبا لذيل لم
ال تخرج إال بسعوط الكالم؟ فرأيت أصحابي يصيخون إلى ترنمه فسألتھم عن ذلك، فقال لي الحناطي، وكان كثير االنحاء 

 " .يسألنا إجازته فعلمت اني المراد  وزير حضره قسيم من شعره، وھوعلي، جالبا في المحافل ما يسوء األولياء الي، ان ال

_________________________________ 

 189: 1/1الذخيرة ) 1(

 989: 2والنفح  262: 1/1الذخيرة ) 2(

س له، ثم ومن الجدير بالمالحظة ھنا نظرة ابن شھيد إلى نفسه اوال، وكيف لم يغب عن باله ان يذكر قيام األصحاب في المجل
ثم انه أخذ قلما وأجاز القسيم بديھة وانصرف، . نظرته إلى ابن عباس وكبريائه ورأيه في طبيعة العالقة بينه وبين الحناطي

وبعد قليل لحق به أصحابه وأنبأوه ان ابن عباس لم يعجب بما جاءت به بديھته ولم يرتضه، وسألوه ھجاءه، فھجاه مقذعا، فال 
إلى وزير كان " ومع ذلك فبينه وبين ابن عباس مراسالت يقول في بعضھا . الرجلين شيء من االنسجامغرابة إذا لم يكن بين 

ويعده ابن عباس بصرف ضيعة له كانت بجھة تدمير من أمالك أبيه لما ) 1" (لي وزرا، رقرق شرابي وأخصب به جنابي 
ومن عجبه انه دخل قرطبة : " اس حين قدم قرطبةويقول ابن حيان في وصف ما صنعه ابن عب) 2(كان واليا بتلك الناحية 

فحجب كبيرھم الشيخ أبا عمر بن أبي عبدة من غير عذر؟ وتنقص أديبھم أبا عامر بن شھيد،  -وھم بقية الناس  - ؟ومنھا منتھاه 
 ) .3(" ما رأيت بقرطبة اال سائال أو جاھال : ولم يك يحسن مستمليا له، ثم أجمل وصف جماعتھم وقد سئل عنھم فقال

وكان أشد ما يغيظ ابن شھيد إلصاق العيب بإنشائه وشعره ولذلك صب سوط عذاب على أبي بكر المعروف باشكمياط ألنه 
زعم ان ابن شھيد ينتحل ما لغيره، وتعقب ابن االفليلي أحد معلمي اللغة في قرطبة بشدة وتھكم به كلما سنحت الفرصة، 

وقوم " وھاجم من أجله طبقة المعلمين جملة بعنف وشدة، فمما قاله فيھم " والزوابع  رسالة التوابع" وبسببه جرد قلمه لكتابة 
 من المعلمين بقرطبتنا ممن أتى على أجزاء من النحو، وحفظ كلمات من اللغة، يحنون على اكباد غليظة، وقلوب كقلوب

 البعران،

_________________________________ 

 182: 1/1الذخيرة ) 1(

 166: 1/1ر نفسه المصد) 2(

 186: الذخيرة) 3(

وكان ابن االفليلي ھذا حجة في علم اللسان والضبط لغريب اللغة في ألفاظ ) . 1" (ويرجعون إلى فطن حمئة، وأذھان صدئة 
على  األشعار الجاھلية واإلسالمية وقد نال جاھا عند بني حمود، ثم استكتبه المستكفي بعد ابن برد فوقع بعيدا من البالغة ألنه

طريقة المعلمين المتكلفين، وفي أيام ھشام المعتد لحقته تھمة في دينه فسجن في المطبق مع من سجن من األطباء كابن عاصم 
 .والبسباسي، ثم أطلق

غير ان ابن شھيد أنشأ في قرطبة أيضا عالقات اخوانية طيبة، فكان أبو المغيرة بن حزم من أقرب أصدقائه إليه حتى كانا كما 
ال ينفصالن في رواح وال مقيل، وال يفترقان كمالك وعقيل، فكانا بقرطبة رافعي ألوية الصبوة، وعامري أندية : " لفتحقال ا

وكان من أصدقائه أيضا الفقيه أبو محمد بن حزم نفسه، ألنھما نشأا معا في الدولة العامرية وسناھما متقاربتان، ) . 2" (السلوة 
حزم بأبيات يذكر فيھا اخوته وصداقته، ويطلب إليه ان يؤبنه، ويشيع ذكره ويدعو له هللا  ولما مرض ابن شھيد كتب إلى ابن

 ) :3(أن يغفر ذنبه 

 يدا في ملماتي وعند مضايقي... فمن مبلغ عني ابن حزم وكان لي 

 "وحسبك زادا من حبيب مفارق ... " عليك سالم هللا إني مفارق 



125 

 

 أيامي وفضل خالئقيوتذكار ... فال تنس تأبيني إذا فقدتني 

  فال تمنعونيھا عاللة زاھق... فلي في أذكاري بعد موتي راحة 

 :فأجابه ابن حزم بقوله

 يفديك من دھم الخطوب الطوارق... أبا عامر ناديت خال مصافيا 

 بودك موصول العرى والعالئق... وآلمت قلبا مخلصا لك ممحضا 

_________________________________ 

 205: 1/1 الذخيرة) 1(

 22: المطمح) 2(

 125: الجذوة) 3(

وقد كتب ابن حزم البن شھيد أيضا رسالة مستقصاة . ثم يھدئ من جزعه ويتمنى له بعد الشدة رخاء، ويتفجع لفقده، ان حدث
) . 1(مثله بين له فيھا أن القرآن خارج عن نوع بالغة المخلوقين وانه على رتبة قد منع هللا تعالى جميع الخلق عن ان يأتوا ب

وھنالك شخص ثالث من أصدقائه يدعى أبا بكر بن حزم واسمه يحيى وال يمت بالقرابة لالثنين األولين، وقد وجه إليه ابن 
، وكانت بينه وبين القاضي ابن ذكوان عالقة طيبة، ) 2" (شجرة الفكاھة " التي سماھا أيضا " التوابع والزوابع " شھيد رسالة 

، ولما توفي ھذا القاضي رثاه ابن شھيد ) 3(جيء بباكورة باقالء فارتجل ابن شھيد ابياتا في وصفھا وفي أحد مجالسه عنده 
 ) :4(فقال 

 لعظم الذي أنحى من الرزء كاذبا... ظننا الذي نادى محقا بموته 

 ھبطنا خداريا من الحزن كاربا... وخلنا الصباح الطلق ليال وأننا 

 فقدناك يا خير البرية ناعبا...  ثكلنا الدنا لما استقل وانما

  ولكنما االسالم أدبر ذابا... وما ذھبت اذحل في القبر نفسه 

أحد أئمة الكتاب في وقته، وقد شق على ابن شھيد موته ألنه نعي له وابن ) 5(ومن أصدقائه الخلص أبو جعفر بن اللمائي 
 ):6(بن شھيد بسطوة الموت، فرثاه بقصيدة حزينة مطلعھاشھيد طريح الفراش، فكان في فقده، على انه صديق عزيز، انذار ال

  أسرى فصاك به في الغور غاري... أمن جنابھم النفح الجنوبي 

 :أزھار فكرة اللمائي فأخبره أن اللمائي مات وقد تخيل فيھا كيف مر به الليل، فسأله أذاك النفح الزاكي من

_________________________________ 

 107: 1الفصل ) 1(

 351: انظر في ترجمة يحيى ھذا كتاب الجذوة) 2(

 806: 2النفح ) 3(

 865: 2النفح ) 4(

 25: والمطمح 132: ½انظر ترجمته في الذخيرة ) 5(

 960: 2والنفح  283: 1/1الذخيرة ) 6(
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 يحدو الردى ورداء العيش مطوي... والسقم منشور على جسدي : فقلت

 را فقال الدجى مر اللمائينش... أھدى اللمائي من أزھار فكرته 

 فانھل من مقلتي نوء سماكي... قارب ذا : مات فقال الليل: فقيل

 كأنني في نقوب الدار جني... وبت فردا أنادي مقلتي شغفا 

 وموتنا واحد ر شك مرئي... ال عشت إن مت لي يا واحدي أبدا 

  أودى به الوجد والثكل الطبيعي... ان الكريم إذا ما مات صاحبه 

وھو من االئمة في اللغة واالدب في أيام الدولة العامرية ) 420 -( ثى ابن شھيد أيضا حسان بن مالك بن أبي عبدة الوزير ور
، وممن لھم عالقة وكيدة بالقاضي ابن ذكوان، واحسب ان ابن شھيد لم يرثه لصداقة بينھما، فقد توفي الرجل عن سن ) 1(

 :ه، فقالعالية، ولكنه رثاه اعترافا بفضله وأدب

 أصاب المنايا حادثي وقديمي... أفي كل عام مصرع لعظيم 

 وقد فقدت عيناي ضوء نجوم... وكيف اھتدائي في الخطوب إذا دجت 

 كغرة مسود القميص بھيم... مضى السلف الوضاح اال بقية 

  فقبلي ما كان اھتضام تميم... فان ركبت مني الليالي ھضيمة 

 :لعلم واالدبوفيھا يذكر فضله وفوائده في ا

 عقائم أفكار بغير عقيم... كأنك لم تلقح بريح من الحجا 

  نؤم لفضل الحكم دار حكيم... ولم نعتمد مغناك غدوا ولم نزل 

ومن اوثق العالقات ما كان بينه وبين عبد العزيز بن أبي عامر، فإليه وجه ابن شھيد كثيرا من رسائله ومدحه بقصائد جمة، 
 ريين، وتحرم بفضله، ولم يستنكف من ان يشكو إليه حاجته أحيانا وضيق ذات يده، وذكره دالته على العام

_________________________________ 

 26: والمطمح 183: انظر ترجمته في الجذوة) 1(

 ) :1(في قوله  وربما كان يشير إلى أيامھما معا

  وعزيز عيش مسعف بغزيره... سقيا لطيب زماننا وسروره 

 ) :2(دائحه فيه واطولھا قصيدته التي مطلعھا ومن أجمل م

  تجد الدموع تجد في ھمالنھا... ھاتيك دارھم فقف بمعانھا 

ويطول بنا القول لو أردنا أن نحصر طبيعة العالقات بين ابن شھيد والمقربين إليه، فھو يخاطب في مرض موته صديقا له 
تب أبي حفص بن برد مولى الشھيديين، ولما مات محمد بن ربيب يدعى ابا عمرو، وال شك أيضا في انه كان على صلة بالكا

وابن برد رثى ابن شھيد أيضا كما رثاه ) 3( -كان ابن شھيد ھو الذي اقترح على ابن برد رثاءه، ولم يرثه بنفسه ؟فيما يبدو 
 .يوكان من اصدقائه الذين قبله أيضا أبو الوليد الزجال) 4(أبو االصبغ القرشي وكثيرون غيرھما 
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 ) :5( علته ووفاته

، والزمه حتى قضى نحبه، ومعنى ھذا أنه ظل مريضا سبعة اشھر 425بدأ مرض ابن شھيد في مستھل ذي القعدة سنة 
كاملة، قاسى فيھا العذاب الشديد، ويقول ابن بسام ان الفالج غلب عليه، ولكنه لم يقض على حركته تماما فكان يمشي إلى 

دا على إنسان مرة، وفي العشرين يوما األخيرة صار حجرا ال يبرح وال يتقلب، وال يحتمل ان حاجته على عصا مرة، واعتما
ان علته ھي ضيق النفس والنفخ، ويبدو انھما اجتمعتا عليه  - يحرك لعظيم األوجاع، اما الحميدي فيقول ؟نقال عن ابن حزم 
 ،معا، وأن إصابته بالعلة الثانية ترجع إلى ما قبل أصابته بالفالج

_________________________________ 

 230، 194: 1والشريشي  176: 1/1الذخيرة ) 1(

 173: 1/1الذخيرة ) 2(

 51: الذخيرة) 3(

 288: 1/1الذخيرة ) 4(

 289 -  281: 1/1راجع الذخيرة ) 5(

تل نفسه، ثم آثر الرضى وان ھذا المرض أي الفالج ھو الذي استمر سبعة اشھر، ولما بلغت منه األوجاع مبلغا شديدا ھم بق
 :بقضاء هللا، وفي ذلك يقول

 إذا انا في الضراء أزمعت قتلھا... أنوح على نفسي وأندب نبلھا 

  علي وأحكاما تيقنت عدلھا... رضيت قضاء هللا في كل حالة 

ض وان صدر وعلى ما أصاب جسمه من وھن، بقي ذھنه متفتحا، وقريحته متوقدة، وان الشعر الذي صدر عنه في فترة المر
وكتب قصيدة إلى ابن  -عن نفس يائسة متألمة، ليدل على حيوية شعرية غير مادية، ففي علته رثى ابن اللمائي ؟كما تقدم 

 :حزم، تقدمت اإلشارة إليھا كذلك، وفيھا كتب إلى صديق له اسمه عمرو يقول

 وخص عمرا بأزكى نور تسليم... اقر السالم على األصحاب اجمعھم 

 شخصا علي وأوالدھم بتكريم... أعز الناس كلھم  وقل له يا

  منه الليالي بعلق غير مذموم... هللا جارك من ذي منعة ظفرت 

 :وكتب إلى جماعة من إخوانه يقول

 عن الحياة وفي قلبي لكم ذكر... ھذا كتابي وكف الموت تزعجني 

  إني الي هللا ال حق وال عمر... إن أقضكم حقكم من قلة عمري 

ير بالذكر انه يقرأ في ھذه األبيات الوداعية السالم على المنصور أفضل من سعى لثأر بني اإلسالم وعلى ابنه ومن الجد
 .المظفر، فال تزال صورة المجد العامري تخايل عينيه وھو على فراش المرض

 :وفي علته قال أيضا

 فلم أره اال كلمحة ناظر... تأملت ما أفنيت من طول مدتي 

 فلم ألفه اال كصفقة خاسر... من طول لذتي  وحصلت ما أدركت
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  إذا غادروني بين أھل المقابر... وما انا اال رھن ما قدمت يدي 

وتحدث في األبيات عن أصدقائه الذين سيذكرونه بعد موته، فقد كان يرتاح للذكر بعد الموت، ثم وصف سطوة الموت نفسه، 
موقفه منھم موقف المودع الذي يعرف ان نھايته اقتربت، على انه ال أشعار تلمح ھذا األسى على فراق أصدقائه، و وفي كل

 :يشير في الظاھر إلى خوفه من الموت، ولكنه يتجلد في الغالب، وآلخر ما قاله مودعا ألصدقائه

 وكل خرق إلى العلياء سباق... أستودع هللا إخواني وعشرتھم 

  اقيھدي، وصائبھم يودي بإحر... وفتية كنجوم القذف نيرھم 

 :ثم يقول مشيرا إلى صديق حميم

 قلبي ومشرقه ما بين أطواقي... وكوكبا لي منھم كان مغرية 

 إال وفي الصدر مني حر مشتاق... هللا يعلم أني ما أفارقه 

  وأي حر على صرف الردى باقي... كنا ألفين خان الدھر ألفتنا 

 :وقد أوصى قبل وفاته بھذه الوصايا

 ).فتغيب إذ دعي وصلى عليه جھور أبو الحزم صاحب قرطبة حينئذ(لصالح أبو عمر الحصار ان يصلي عليه الرجل ا -أ 

 ).فلم ينفذ ھذا أيضا(ان يسن التراب عليه دون لبن أو خشب  -ب 

 .ان يدفن بجنب صديقه أبي الوليد الزجالي -ج 

ھذا قبر احمد بن عبد الملك . م عنه معرضونبسم هللا الرحمن الرحيم قل ھو نبأ عظيم أنت: ان تكتب ھذه الكلمات على قبره - د 
بن شھيد المذنب، مات وھو يشھد ان ال اله اال هللا وحده ال شريك له، وان محمدا عبده ورسوله وان الجنة حق وان النار حق 

تب تحت النثر ويك] ثم تاريخ الوفاة بالشھر والسنة[وان البعث حق وأن الساعة آتية ال ريب فيھا وان هللا يبعث من في القبور 
 :ھذا النظم

 أنحن طول المدى ھجود... يا صاحبي قم فقد أطلنا 

 ما دام من فوقنا الصعيد... لن نقوم منھا : فقال لي

 في ظلھا، والزمان عيد... تذكر كم مرة لھونا 

 سحابة ثرة تجود... وكم سرور ھمى علينا 

 وشؤمه حاضر عتيد... كل كأن لم يكن تقضى 

 وضمه صادق شھيد...  حصله كاتب حفيظ

 رحمة من بطشه شديد... يا ويلنا إن تنكبتنا 

  قصر في أمرك العبيد... يا رب عفوا فأنت مولى 

وكان أبو عامر شديد الخوف من الموت، ومن شدة السوق، فأخذ يدعو هللا عز وجل ويشھد شھادة التوحيد، ويرغب إلى هللا ان 
ه ودفن يوم السبت ثاني يوم وفاته في 426آخر يوم من جمادى األولى سنة يرفق به، حتى أسلم الروح ضحى يوم الجمعة 

 .مقبرة أم سلمة، وال عقب له، وتكاثر الناس في جنازته، وكثر البكاء والعويل عند قبره، وأنشدت جملة من المراثي
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 :صفته وأخالقه وثقافته

يكفي من الداللة على اختياره انه : ام المعتد؟ قالكيف كان ھش: كان ابن شھيد أصم، ومن فكاھات ابن الحناط أنه حين سئل
، ولما كان ابن عباس يترنم بقسيم من الشعر ) 1(استكتبني واتخذ ابن شھيد جليسا، وكان ابن الحناط أعمى، وابن شھيد أصم 

لدليل على ذلك وكان أيضا أطلس وا. لم يسمع ابن شھيد ما كان يقول واضطر ان يسأل أحد الجماعة ليسمعه ما كان يترنم به
أھكذا أنت يا أطيلس، تركب لكل نھجه، وتعج إليه " قوله في رسالة التوابع والزوابع على لسان صاحب عبد الحميد الكاتب 

وھذا كل ما نعرفه من صفاته الجسمانية، وربما كان لصممه أثر بعيد ) . 2" (الذئب أطلس وان التيس ما علمت : عجه؟ فقلت
 .س، ومحاولته الترفع عن نظراته ومعاصريه، وإساءة الظن فيھمفي تكييف عالقاته بالنا

_________________________________ 

 123: 1المغرب ) 1(

 230: 1/1الذخيرة ) 2(

 :وقد اشتھر بين معاصريه بخالل أربع

قط شرفه ووھم نفسه فلم يحفل في آثارھا بضياع دين وال مروءة، فحط في ھواه حتى أس" ميله إلى اللھو والبطالة : األولى
كان ألزم للكأس من " ، وقال الحجاري في وصفه ) 1" (راضيا في ذلك بما يلذه، فلم يقصر عن مصيبة وال ارتكاب قبيحة 

 ) .2" (األطيار باألغصان، وأولع بھا من خيال الواصل بالھجران 

مالق، وكانت عند أھل قرطبة قصص مشھورة إسرافه في الكرم حتى كان ال يليق شيئا، وأشرف أواخر أيامه على اإل: الثانية
عن جوده وسخائه تلحق باألساطير، من ذلك تلك القصة التي رواھا صاحب المطرب عن رجل من طليطلة قصد أبا عامر 

 ) .3(فألفى لديه صنوف اإلكرام، بل وھبه أبو عامر دارا في قرطبة ومركبا وخادما ونعما كثيرة وفرشا وثيرة 

س المصحوبة بالعجب، وقد تنازل عن عزة النفس في حاالت اعساره، ولكنه كان يقھر نفسه بحيث ال تستشعر عزة النف: الثالثة
 :الندم على فائت، وكثيرا ما يمتدح بعزته النفسية في شعره تمدحه بالكرم فيقول

  يسنخ غذت منه العال بلبانھا... والنفس نفس من شھيد سنخھا 

 :ألشجعينسبه الشھيدي ا: ومصدر عجبه شيئان

واقتداره على النثر والشعر، اقتدارا يرى كل معاصريه وكثيرا ... من شھيد في سرھا ثم من أشجع في السر من لباب اللباب 
انك آلت بالعجائب وجاذب بذوائب الغرائب، ولكنك شديد اإلعجاب :من غير معاصريه دونه، وقد قال له أصحابه ذات مرة 

 ) .4" (بما يأتي منك 

_________________________________ 

 162: 1/1الذخيرة ) 1(

 85: 1المغرب ) 2(

 148 -  147: المطرب) 3(

 807: 2والنفح  27: 4/1الذخيرة ) 4(

الفكاھة، والميل إلى الھزل، واكثر ما بقي له من ھذا يشير إلى حدة في الطبع، وحرارة في األجوبة، وھجوم على : الرابعة
مقذعة، وھو شيء تبرزه رسائله ال أشعاره فان الفكاھة في شعره قليلة أو معدومة، وخصوماته التعريض الكاوي، واأللفاظ ال

محببا إلى نفوس أصدقائه،  -األدبية كثيرة، وھي معرض لھذه الحدة الممزوجة بالتندر، إال انه كان ؟على إعجابه وحدته 
بين أو متنزھين في البساتين أو متحدثين في يأنسون بمجلسه ويغترفون من كرمه، ويقضون الوقت في داره طاعمين شار

على انه بعد ذلك دائم التبرم من الزمان ألنه لم ينصفه وقدم غيره، محقر ألكثر الملكات األدبية في بلده، زار . جامع قرطبة
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صل أيضا بفرقه على النشاط الثقافي فيه، ولعل انصرافه إلى اللذة وتبطله مقترن أوال بيأسه من أحوال قرطبة بعد الفتنة، مت
ان امتد به طلق ) : " 1(الشديد من الموت، وقد كان يؤمن بأنه عبقري، وانه ال يعمر طويال، وقد قال فيه جني أبي الطيب 

ولعل نقمته " . العمر فال بد ان ينفث بدرر، وما أراد اال سيحتضر، بين قريحة كالجمر، وھمة تضع أخمصه على مفرق البدر 
اله بجد األمور ازدادا حينما انه ال يعيش له أبناء، وال ندري كم رزق منھم، ولكنه رثى بنيه له ماتت على الحياة وقلة احتف
 ) :2(صغيرة، بقصيدة منھا 

  ال تذوب إثر فقيد ولھا... أيھا المعتد في أھل النھى 

 :وفيھا يقول

 لم يضر الخيس صرعات المھا... وإذا األسد حمت أغيالھا 

  أن يراع البدر من فقد السھا... عال وغريب يا ابن أقمار ال

وجل اعتماده في شعره على شحذ قريحته، ألن ثقافته لم تكن عميقة وال واسعة األطراف، وقد قرأ وحفظ كثيرا من شعر 
 المشارقة ونثرھم،

_________________________________ 

 228: 1/1الذخيرة ) 1(

 224: 1/1الذخيرة ) 2(

ريع الغواني وأبا تمام والمتنبي وعبد الحميد وابن المقفع والجاحظ وسھل بن ھارون وقابوس بن فعرف بشارا وأبا نواس وص
وشمكير وبديع الزمان، وقرأ كثيرا من آثارھم، ولم يزد إلى ذلك ثقافة في فنون أخرى علمية سوى ثقافته األدبية الخالصة، 

انه جلس في صغره إلى االساتيذ، غير انه لم يسم : ابع والزوابعوقد قال في التو) 1(ولما توفي لم توجد لديه كتب إال القليل 
يفيده، وتھكم بسعة االطالع في الرسالة المذكورة حين " يسير المطالعة من الكتب " أحدا منھم ولكنه افتخر إلى جانب ذلك بأن 

 ) .2(دي في زنبيل ھو عن: فطارحني كتاب الخليل قال له: على من قرأ ولما قال له: سأله تابع ابن األفليلي

 :شعره

ليس في األندلسيين الذين درسنا شعرھم حق عصر ابن شھيد، من كان اكثر منه توقدا في القريحة، وأنفذ بصرا في نقد الشعر، 
 -وقد يدانيه ابن حزم وابن حيان المؤرخ في الحدة الذھنية، ثم تفترق السبيل بھؤالء فيذھب كل في طريقه، وھو ؟في الشعر 

لمدرسة القالي التي جنحت إلى القوة والجزالة البدوية، بينما ھو في النثر تلميذ نابه للجاحظ وبديع الزمان، وقد  خير ثمرة
استطاع ان يفصل بين شعره ونثره، فلم يكن كابن دراج الذي بنى القصيدة على طريقته الكتابية، ولم يجمع ابن شھيد بين 

بعض الموضوعات التي استحسنھا له معاصروه في النثر، كوصف النحلة وصفة الطريقتين إال في القليل النادر، وذلك في 
وقد أثرت فيه نظرته النقدية ألنھا . ، وھو اقل شعره قيمة) 3(البرغوث، فانه عاد يعالج مثل ھذه الموضوعات في شعره 

 الشعر ؟ جعلته على وعي بما يريد ان يصنعه في

_________________________________  

 78: 1والمغرب  162: 1/1الذخيرة ) 1(

 234: 1/1الذخيرة ) 2(

 185: 1/1انظر أمثلة من ذلك الذخيرة ) 3(

وطاب " كان يعرف التطور الذي أصاب الشعر بعد صريع الغواني وبشار وأبي نواس وكيف أسرف أبو تمام في التجنيس 
، وھذا قد ) 1" (تمجه اآلذان، والتوسط في األمر أعدل ذلك منه امتثله الناس، فكل شعر ال يكون اليوم تجنيسا أو ما يشبھه 

بل ان قارئ شعره . يدل على الطريقة التي انتھجھا في نظرته إلى البديع، وانه سلك في شعره مسلكا متوسطا، في ھذا االتجاه
السيل في اندفاعه،  ومنھم الكارع في بحر الغزارة القادح بشعاع البراعة، الذي بمر مر: " ليحس انه يصف مذھبه حين يقول
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، وابن شھيد قد بنى شعره في أكثره على ھذا ) 2" (والشؤبوب في انصبابه، وال يشكو الفشل وال يكل على طول العمل 
وھو يقر انه يعتمد استعمال . االندفاع الجامح، والحدة العارمة، حتى ليجد من يقرأ شعره انه في حدة غاضبة ال تكاد تھدأ

بل ان ابن شھيد الناقد ھو الذي اختار ) 3(ال يجعله نابيا في شعره ألنه يحس وضعه في مواضعه وحشي الكالم غير انه 
فباإلضافة إلى ما تحتويه " التوابع والزوابع " للناس روائع شعره ووضعھا في أيديھم ليشھدوا له أو عليه، وذلك في رسالة 

ھيد في قرطبة، وما تثيره من تخيالت في عالم الجن، تعرض ھذه الرسالة من فكاھة وتندر بابن االفليلي وبعض خصوم ابن ش
محاسن شعر ابن شھيد التي يراھا خير ما يقدم من الشعر، ازاء شعر المشرق، وتكشف ھذه الرسالة أيضا عن سر ابن شھيد 

أبي ربيعة في فھو يعارض عمر بن . نفسه في مذھبه حين تقف به عند شاعر، محاوال التفوق على مشاھيرھم، ما عدا المتنبي
 :رائيته، وطرفة في قصيدة له المية، وقيس بن الخطيم في قصيدته الحماسية التي يقول فيھا

 لھا نفذ لوال الشعاع أضاءھا... طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر 

_________________________________ 

 203: 1/1الذخيرة ) 1(

 204: 1/1الذخيرة ) 2(

 200: 1/1الذخيرة ) 3(

، ثم  -يعارض المحدثين كالبحتري وأبي نواس، ويتھيب ان ينشد المتنبي ثم يسمعه عددا من قصائده ؟دع ذكر الناثرين ثم 
تطلعنا كيف كان المعنى ھؤالء المتقدمين يذھب ويجيء في نفسه، ويدھشه أحيانا ال ثم ال يلبث أن ينشق خاطره عن معنى 

 :القيسقول امرئ  - مولد منه، فقد ملك إعجابه ؟مثال 

  سمو حباب الماء حاال على حال... سموت إليھا بعد ما نام أھلھا 

 :وافتتن به، ورأى عمر بن أبي ربيعة قد حاوله فقصر عنه حين قال

وظل يتأمل ھذا المعنى حتى بدا له من وجوھه ما ان ... ونفضت عني النوم أقبلت مشية الحباب وركني خيفة القوم أزور 
 :يقول

 فنام ونامت عيون العسس... ه ولما تمأل من سكر

 دنو رفيق درى ما التمس... دنوت إليه على بعده 

  وأسمو إليه سمو النفس... أدب إليه دبيب الكرى 

 :وظل معنى أبي الطيب

  وأترك الغيث في غمدي... أأخلع المجد عن كتفي وألطلبه 

 :ظل يحيك في نفسك حتى استطاع أن يقول -وأنتجع 

 وفي الكف من عسالة الخط أسمر... سفاسق ومن تحت حضني ابيض ذو 

  وذا غصن في الكف يجنى فيثمر... فذا جدول في الغمد تسقى به المنى 

 :واقلقه بيت أبي الطيب

  وللشمس فوق اليعمالت لعاب... وأظما فال أبدي إلى الماء حاجة 

 :حتى قال، وأعجب بقوله
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  اد لعابھاجرى جشعنا فوق الجي... إذا الشمس رامت فيه أكل لحومنا 

وقد . ويستشف من رسالته ھذه ان المتنبي ھو الرمز الكبير الذي كان يأسره ويملك إعجابه ويدفعه إلى المحاكاة وتوليد المعاني
كل ذلك ولم يضعف ألنه بنى شعره كما تقدم على االندفاع والعنف والغضب، ولم تقصر به المحاكاة، وابرز  أدى ابن شھيد

ا متوقد القريحة، لماحا مجددا للصور ؟كان عيبه الكبير ھو ميزته الكبرى أعني شعوره بأنه متفوق توليد المعاني منه شاعر
على كل شاعر، وانه يستطيع ان يساوي المتنبي ان لم يتفوق عليه، وكثرت عليه الروافد من ھنا وھناك، فمضى يروض 

لناس على قطعة شعرية ألبيه فبعد ان روى القطعة قريحته على االضطالع بھذا العبء الكبير، بل انه ال يطيق ان يثني ا
ھكذا الشعر وھكذا الطبع : فان استھل الطاعن صارخا، وقال) : " 1(قال " قھقه اإلبريق مني ضحكا؟ " السابقة التي منھا 

 :وھكذا الماء رقة وعذوبة والھواء لطافة وسھولة؟ قلنا له

 " وانضح القلب بماء العنب... أذن الديك فثب أو ثوب 

 .ومضى يروي قصيدة له، يرى أنھا ال تقصر عن مقطوعة أبيه

ومن رياضة القريحة وكدھا، أطاعة القول واسمح، وليس ھناك من كان يجمع بين الميزتين كابن شھيد اعني بين التعب الذي 
فيه أصحابه ذلك فكانوا  يتكلفه في اإلحاطة بالمعاني وانتقاء األلفاظ، وبين سرعة البديھة والقدرة على االرتجال، وقد عرف

يعتقدون له المجالس ويمتحنونه في القول على البديھة ؟ذلك ما فعله الوزير ابن عباس حين قدم قرطبة، ومثل ذلك أيضا قام به 
جماعة من أصحابه، حين طلبوا إليه ان يصف مجلسا سمجا ردئ الھيئة فيه باب غريب معرض، ولبد احمر مبسوط على 

 ) :2(الھم على إحدى حواشيه، فقال بديھة قطعته التي مطلعھا األرض وقد خلعوا نع

  كلھم شاعر نبيل... وفتية كالنجوم حسنا 

 :ومنھا في صفة المجلس

_________________________________ 

 177: 1/1الذخيرة ) 1(

 27: 4/1الذخيرة ) 2(

 وطاردت وصفه العقول... في مجلس شابه التصابي 

 د عرضت وسطه نصولق... كأنما بابه أسير 

 بحر دم تحته يسيل... ينظر من لبده لدينا 

  مراكب ما لھا دليل... كأن أخفافنا عليه 

واجتاز يوما بحانوت بعض معارفه من الطرائفيين وبين يديه رامشنة جميلة في زنبيل مآلن حرشفا فجعل الطرائفي يده في 
 ) :1(ام وصفه فلم يأت بشيء، فقال ابن شھيد وھو على ظھر دابتهصف ھذا أبا عامر فان صاعدا ر: لجام دابة ابن شھيد وقال

 قنافذا تباع في زنبيل... ھل أبصرت عيناك يا خليلي 

 ذي إبر تنفذ جلد الفيل... من حرشف معتمد جليل 

  نقل السخيف المائق الجھول... كأنما أنياب بنت الغول 

وامتحان أصدقائه له ال يدل على . ء في مجلس ابن ذكوانوارتجل مرة أخرى وصف طبق من الباقال. إلى آخر األرجوزة
فيما ينتجه من شعره، حتى كان بعضھم يقول إذا  - إعجابھم بقدرته فحسب، بل ربما أشار إلى شيء من ريبتھم ؟أول األمر 

 ) :2(انه ليس له، وقوله التالي يشير إلى ھذا االتھام : سمع شعره أو نثره
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 علي واني منھم فارغ الصدر. ..وبلغت أقواما تجيش صدورھم 

 وغاصوا على سري فأعياھم أمري... أصاخوا إلى قولي فأسمعت معجزا 

  أيمن هللا ما ندري: وقال فريق... ليس ذا الشعر شعره : فقال فريق

 وقد غطى على. وال ريب في ان اتھامھم له باالنتحال مبني على الحسد، وان كان اتھاما ال يعدم حظا ضئيال من الصواب
محاكاته وأخذه بعض المعاني من غيره، انه يحاول دائما ان يكون مبتكرا مجددا، يضيف إلى ما يأخذه، أو يبتكر معنى أو 

 الغلو أن أميزه بكثرة الصور المبتكرة، وربما لم يكن من. صورة جديدة

_________________________________ 

 28: 4/1الذخيرة ) 1(

 46: 1شي والشري 233: 1/1الذخيرة ) 2(

 :ال بين شعراء األندلس فحسب بل بين شعراء المشارقة أيضا، ومن ذلك

 دخلوا للكمون في جوف غاب... فكأن النجوم في الليل جيش 

  قبضت كفه برجل غراب... وكأن الصباح طير 

ومن . جسيم معاففي البيتين صورتان ھما الغاية في الطرافة، وصورة الصباح منھما تدل على دقة عجيبة في الرسم والت
 :صوره أيضا

 خضراء الح البدر من غدرانھا... ورعيت من وجه السماء خميلة 

  وكأنما الجوزاء راعي ضانھا... وكأن نثر النجم ضأن وسطھا 

فتصور القمر غديرا من تخيالت ابن شھيد الخاصة، أما رؤية النجوم في شكل ضأن أو صوار فھي متوفرة في الشعر القديم، 
 .مة، وقد أضاف إليھا ابن شھيد الجوزاء راعيا وجمع بين البيتين لتمام منظر واحدكشعر ذي الر

 :ومن غرائب ذلك قوله في الغزل

  مشية العصفور نحو الثعلب... فمشت نحوي وقد ملكتھا 

انت مدوية وتتساند الموسيقى الھادرة مع الصور المنظورة في شعره ولكنه إلى الثانية اكثر ميال، فإذا تحدث عن األصوات ك
يرتاح إلى المرئيات اكثر، وال يستطيع ان  -أو مزجرة، أي قوية شديدة، ولعل لذلك صلة بثقل سمعه، ولذلك أيضا ؟فيما اعتقده 

يبعث في شعره موسيقى خفيفة إال نادرا، وان كان يتحدث عن التذاذه بالغناء وصوت المزاھر والكيثار وغيرھا، ومن الطريف 
 :ومن ذلك قوله) راجع قصيدته في رثاء ابن اللمائي(ميله في الشعر إلى الحوار  -في ھذا ؟ وھو األصم 

 تشف من عمك تبريح الصدى... ھب لي يا حبيبي قبلة : قلت

 .ال، ثم أعطاني اليدا ؟؟: قائال... فانثنى يھتز من منكبه 

 فتراني الدھر أجرى بالكدا... قال لي يلعب، خذ لي طائرا 

  ذكرني غدا: قال لي يمطل... ده وإذا استنجزت يوما وع

 :ولكن حديثه كثيرا ما يكون مناجاة بينه وبين نفسه أو حكاية على لسان أشياء ال تعقل كھذا الحوار بينه وبين الغمام

 تترع األفق بدمع صيب... وغمام باركتنا عينه 
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 حشوة العين بمرأى عجب... فسألناه وقد أعجبنا 

 ه النجعة كفا دربكف... مزن علمت : أنت ماذا؟ قال

 رحمة منه بأقصى المغرب... سامني بالشرق ان أسقيكم 

  ھل يخفى ضياء الكوكب؟: قال... أبن ذاك لنا : فسألناه

وأكثر شغفه بالصور السابحة المعتلية عن مستوى األرض المقترنة بالجو أو بالنجوم أو بالطيور أو بظھور الخيل، وھو 
كله إلى شعوره باالستعالء بالنسبة لمن حوله، والى خوفه من الموت، حتى انه حين يتصور نفسه على ارتفاع، ومرد ھذا 

 :تصور قدوم الموت تمنى قائال

  بأعلى مھب الريح في رأس شاھق... تمنيت أني ساكن في غيابه 

أحس أن زمانه يعيش في رأس شاھق، والرياح تجأر من حوله، كان جوادا والناس حمر، فإذا  -وقد كان في حياته ؟ال شعوريا 
 :لم ينصفه أسي لذلك الجواد الذي كبا فنھقت الحمير تضحك منه

  حمر األنام فما تريم نھاقھا... وكبوت طرفا في العال فاستضحكت 

 :إال ان ھمته في السماء رغم تقصير حظه

  من ذيول العال وجد كابي... ھمة في السماء تسحب ذيال 

 :وھو يأسى كثيرا على المعتد، ويقول

  تحتي كأنھم بنات الماء... تني كالصقر فوق معاشر وحمل

 :بل إن بحر بيانه إذا طما، بلغ جدول منه في مده قرن الشمس

 وأغرق قرن الشمس بعض جداولي... ولما طمى بحر البيان بفكرتي 

يران ھو الذي وتشيع ھذه الصور السابحة المعتلية في شعره، فتنقله عن األرض، وتبعده عن القبر، وعن الناس، وھذا الط
كاللقوة في المرقب، " ، وھذه ھي صورة األديب الحق لديه ؟ " وسار كالطائر يجتاب الجو فالجو " طاف به على ديار الجن 

سام نظرة قد ضم جناحيه ووقف على مخلبه ال تتاح له جارحة إال اقتصھا وال تنازله طائرة إال اختطفھا، جرأته كشفرته، 
 :تعجبه صور النجوم في حيرتھا أو تعلقھا وصورة الليل ومن ثم" . وبديھة كفكرته 

 إذا رام مشيا في تبختره أبطا... تراه كملك الزنج في فرط كبره 

  وقد علق الجوزاء في أذنه قرطا... مطال على اآلفاق والبدر تاجه 

 :ذلك ببعض الجناس، كقولهفإذا ترك ھذه الصور، بقيت الموسيقى العامة في شعره تصور التحدر واالندفاع، مستعينا على 

 ظلما وكان الدھر من أعوانھا... قضت النوى بذياد رجح عينيھم 

  وقضوا ببين من مغرد بأنھا... زجروا اغترابا من نعيب غرابھم 

ويصبح شغفه بالجناس أحيانا ضربا من التكلف خارجا عن حد االعتدال، كما ان شغفه بالموسيقى الصاخبة يتملكه احيانا فنسى 
 :ا عداه كما في قولهكل م

 كتبوا بنفس المسك في كافوره... وتكفيري برداء وصل مقرطق 
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 بعبيره، مترنح بفتوره... متلفع بحريره متضمخ 

 فشربتھا وسمعت من طنبوره... وسنان ناولني مدامة طرفه 

 يستف بالصحراء حب بريره... يدعو بلكنة بربري لم يزل 

  م في عيرهبردائه متكل... متقدم بمضائه متلفع 

ومع ذلك فان وراء ھذا الثوب من الصنعة، روحا بدوية، تجعل ابن شھيد اقرب األندلسيين شبھا بشعراء المشرق، الذين 
 :ينسجون في عالمھم الحضاري على نماذج الجاھلية وصدر اإلسالم، وتحس مثل ذلك في قوله

 فتنشقا النفحات من ظيانھا... يا صاحبي إذا ونى حاديكما 

 شفع الشباب فكنت إلف حسانھا... مرتبع الحسان فربما وخذا ل

 من صبوتي وطويت من أزمانھا... عاودت ذكر العيش فيه وما انقضى 

  وشبيبه أخلقت من ريعانھا... فبكيت من زمن قطعت مراحال 

 انه يفتقد وابن شھيد غير مقصر في موضوعات لمدح والرثاء متفوق في األوصاف والخمريات والمجونيات واالھاجي، إال
العمق الذي تجده عند الغزال كما انه من الغموض العسر الذي شاب أشعار ابن دراج، وتفوق في الحدة واالندفاع في الشعر 

االنتحال والتطويل، وكان ھذان االثنان بالمعنى الذي : وقد عابه معاصروه بشيئين. على كل من سبقه من شعراء األندلس
 .وقهيفھمه ابن شھيد من مصادر تف

 أبو محمد علي بن احمد بن سعيد ابن حزم 

 ـھ456 - 384

النفح  30: المجب 140:  1/1الذخيرة  354: 1المغرب  86: طبقات األمم 395: الصلة 1204: البغية رقم 290: الجذوة
 156: تاريخ الحكماء للقفطي 299: 3شذوات الذھب  75: 5النجوم الزاھرة  241: 3تذكرة الحفاظ  364: 1

اكثر الثالثة تأثرا بالفتنة، وأعمقھم إحساسا بالتغير الذي أحدثته، ألنھا فاجأته وھو شاب في ظل النعيم وحياة القصور، كان 
وأخرجته من نعمته وثرائه ووطنه، وغيرت مجرى حياته، حتى ان الناظر إلى حال ابن حزن في نشأته األولى وحاله بعد 

انكسار، غير انه لم يتخاذل لالنقالب، فاستنقذ نفسه من إسار الماضي، وتجلد خراب قرطبة، ليدھش لما أصاب خط حياته من 
حزم الشاب المترف شخصية جديدة، قوية جبارة، تمزج القوة بالمرارة، وإذا ھو  بقوة وھو ينظر إلى المجد الزائل، وإذا ابن

ان حياة ابن حزم . الشباب يعيش لنفسهيولد من جديد، ليفني ملكاته المدھشة في خدمة مجتمعه، بعد ان كان ھشا في عھد 
 .صورة لإلرادة التي ال تعرف التردد والضعف، وصورة لليقظة النفسية التي أثارتھا الفتنة

فذھب دوزي وجولد تسيھر إلى القول بان جده أو والد جده لم يكن عربيا ولم يولد مسلما، : اختلف الباحثون المحدثون في نسبه
فقد عھده الناس خامل األبوة، مولد األرومة، من " ل ھذا الرأي يعتمد على إشارة البن حيان قال فيھا وإنما اعتنق اإلسالم، ومث

، أما تلميذه الحميدي فيقول أن اصله من الفرس وجده األقصى في اإلسالم ) 1" (عجم لبلة، جده األدنى حديث عھد باإلسالم 
ر المصادر ھذا الرأي، وسخر معاصره ابن حيان من ھذه الدعوى، وقد رددت اكث) 2(اسمه يزيد مولى ليزيد بن أبي سفيان 

ولم يكن إال كال وال حتى تخطى علي ھذا رابية " وذھب إلى أن والده احمد بن سعيد مؤسس مجد يغنيه عن النسب والسابقة 
وقد ذكر ابن ) . 3" ( لبلة، فارتقى قلعة اصخر من ارض فارس، فا أعلم كيف ترقاھا، إذ لم يكن يؤتى من خطل وال جھالة

 ) :4(حزم نفسه نسبته إلى الفرس، وافتخر بھا في إحدى قصائده كما افتخر بوالئه لبني أمية، فقال 

 قريش العلى أعياصھا والعنابس... سما بي ساسان ودارا وبعدھم 

  وال قعدت بي عن ذرى المجد فارس... فما أخرت حرب مراتب سؤددي 
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بة إلى العرب، ولكن الفرق بينھما ان الثاني يمنح ابن حزم عددا كثيرا من األدباء المسلمين ويعل وكال النسبين ال يدعيان النس
 راسخة في اإلسالم، ألسرته جذورا

_________________________________ 

 142: 1/1الذخيرة ) 1(

 290: الجذوة) 2(

 143 -  142: 1/1الذخيرة ) 3(

 .انظر الملحق من ديوان ابن حزم) 4(

وقد مال لھذا الرأي عدد من الباحثين ألنه .  - ا األول فيقصر عالقته باإلسالم على جده األدنى، أو والد جده ؟على األكثر أم
يصل ابن حزم بالمسيحية أو باألسبانية عموما، رغبة منھم في ان يدرسوه على ضوء الوراثة القريبة، ولكني أميل إلى ترجيح 

حزم في نسبه الفارسي إنما صدر عن رجل ميال للذم والثلب، ھو ابن حيان المؤرخ، وال يبعد  النسبة الفارسية، ألن اتھام ابن
أن يكون انعدام السابقة واألولية قبل صعود نجم احمد بن سعيد والد أبي محمد، ھو الذي أوحى بھذا االعتقاد، ثم ان ابن حزم 

لتلفيق غاية كبيرة لرجل يرى ان الناس يتفاضلون بأعمالھم ال أتقى  من ان يلفق لنفسه نسبا غير نسبه، وليست وراء ھذا ا
وقد نسب نفسه إلى الوالء، وكان ھو وأبوه كالھما مياال لبني أمية في عھد العامريين، ولم يكن ھذا الميل ليكسب لھم . بأنسابھم

ش ابن حيان نفسه من ھذه المواالة، رضى العامريين، وال بد ان يكون في صدق الوالء القديم ما يدفعھما إلى مثل ذلك، وقد دھ
 .كما دھش من ان يكون ابن حزم مدعيا في نفسه، إذ ال يعرف عليه خطل أو جھالة

وايا كان األمر فان والد علي ولد بقرية من عمل لبلة تسمى منت لشم ويقول آثن بالسيوس انھا تقابل ما يسمى اليوم كاسا 
إلى قرطبة، ليتثقف، فنال من الثقافة ما أدھش معاصريه، وكان زميال البن ، ثم ھاجر منھا ) Casa Montija (1مونتيخا 

أبي عامر وبينھما بعض المنافسة، إال ان ھذه المنافسة لم تمنع الحاجب من االستفادة من مواھب احمد بن سعيد، فاتخذه أول 
ا تناھت حاله في الجاللة وأملته الخاصة واستخلفه أوقات مغيبه على المملكة، وصير في يده خاتمه، فلم" ، 381وزير له سنة 

فصرفه عن الوزارة، وأقصاه عن الخدمة، دون ان . والعامة اتھمه المنصور بأنه قد زھا عليه برأيه وآنس منه عجبا بشأنه
 . يغير عليه نعمة

_________________________________ 

 75: انظر نكل) 1(

فتردد في . ولكنه زھا برأيه وظن أن سلطاني مضطر إلى تدبيره. األمين غيباوهللا ان ابن حزم للنصيح جيبا، : يقولوكان 
فلما زكن المنصور ذلك منه أعاده إلى حسن . ثم أخرجه لينظر في كور الغرب باسم اإلقامة فرئم العزلة وتبرأ من الدالة. نكبته

 ) .1" (رأيه فيه وصرفه إلى خطته 

اني ألعجب ممن يلحن : " ومما يدل على مذھبه الكتابي قوله في بعض المناسبات وكان يجمع إلى سعة العلم قوة في البالغة،
 ).2"(في مخاطبة، أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة، ألنه ينبغي إذا شك في شيء ان يتركه ويطلب غيره، فالكالم أوسع من ھذا 

ألنه فقده وھو في أول شبابه، يوم كان  .وقد تأثر علي بشخصية والده، وظلت له في نفسه صورة جميلة لم تطمسھا األيام
 ) :3(وظل يذكر قوله له . ولذلك ظل وفيا لما سمعه من إرشاداته ونصائحه. محتاجا إلى رأيه وتوجيھه

على حالة إال رضيت بدونھا وفي مجلس والده تعرف على كثير من الرجال كأبي عمر ... إذا شئت أن تحيا غنيا فال تكن 
ومن الوصايا التي أثرت في نفسه وظل يكيف حياته بمقتضاھا . ى عنھم، وأفاد مما كان يسمعه منھمورو) 4(احمد بن حبرون 

احرص على ان ال تعمل شيئا : " قولة البي عبد هللا محمد بن إسحاق الزاھد، كان يقولھا ألبيه الوزير على سبيل الوعظ وھي
لتقوى لطاعة هللا، وكذلك في نومك وتفرجك وسائر أعمالك، فانك فإذا أكلت فانو بذلك ا. إال بنية فانك تؤخر في جميع أعمالك

 ) .5" (ترى ذلك في ميزان حسناتك 
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_________________________________ 

 69: أعتاب الكتاب) 1(

 30: ، وانظر ترجمته أيضا في الصلة118: الجذوة) 2(

 31: الصلة) 3(

 59: الجذوة) 4(

 41: الجذوة) 5(

وقد كان والده أيضا أحد ) . 1(يسمع إلى الشعراء الذين يمدحون الوزير ويحفظ ما يستجيده من أشعارھم وفي مجلس أبيه كان 
مصادره الشفوية في التاريخ ألنه كان يقص بعض األحداث التي شھدھا في وزارته للمنصور بن أبي عامر كما ان والده كتب 

مطلعا على كثير من دقائق االمور التي تجري في بالط  - قه ولذلك كان ابن حزم ؟عن طري. كتابا ضخما في التاريخ أيضا
وميزته بالمعرفة الدقيقة . وھذه الثقافة ھي التي حببت إليه االستكثار من الرواية التاريخية) 2(المنصور أو في معاركه 

 .لألخبار

واتي علمنه القرآن وروينه كثيرا فھن الل. ولكن قبل ھذا كله قضى علي فترة طفولته وصباه حتى بلغ حد الشباب بين الجواري
وقد جعلته ھذه النشأة رقيقا في شبابه، حييا من ) . 3(من األشعار ودربنه في الخط فلم يجالس الرجال اال وھو في حد الشباب 

وكان ھمه الوقوف . مجالس الرجال، كما طبعته على سوء الظن بالمرأة ألنه شاھد من أسرار النساء ما ال يكاد يعلمه غيره
وأورطته أيضا نشأته ھذه في عالقات عاطفية مبكرة، فأحب في صباه جارية . على ما يجري بينھن، والترقيب لما يفعلنه

وھذا ما عرض ألبيه نفسه . ومنذ ذلك الحين لم يكن يستحسن من النساء اال الشقر، وظل على ذلك طوال حياته. شقراء الشعر
ثم . ، وتزوجھا وھو دون العشرين وكان ھو أبا عذرتھا" نعم " ب جارية اسمھا واح) . 4(وعلى ھذا جرى إلى ان وافاه أجله 

وقد ) . 5(حتى انه ظل سبعة اشھر كاملة ال يغير ثيابه بعد وفاتھا . اختطفھا الموت منه، فحزن عليھا ابلغ الحزن وأعجبه
 .العاطفية في الطوق حدثنا علي بشيء عن عالقاته

_________________________________ 

 242: الجذوة) 1(

 118: ، والجذوة81، 77: نقط العروس) 2(

 50: الطوق) 3(

 28: الطوق) 4(

 91: الطوق) 5(

وكان صريحا في تذكر ھذه الفترة من حياته في قصور قرطبة، وفي التحدث عن شؤون قلبه، وعن حبه لجارية أخرى ألفھا 
 ) .1(في أيام صباه 

ه وسنه يومئذ 396ان نراه في مجلس المظفر عبد الملك بن المنصور سنة  -النطاق  واول تجاربه في المجتمع ؟خارج ھذا
ولد ليلة الفطر قبل طلوع الشمس وبعد سالم اإلمام من صالة الصبح آخر ليلة األربعاء، آخر يوم من (حوالي أربعة عشر عاما 

س كان صاعد ينشد المظفر في يوم عيد وفي ذلك المجل) 2) (384شھر رمضان المعظم وھو اليوم السابع من نونبر سنة 
 :الفطر قصيدته التي مطلعھا

  محملة أماني كالھضاب... إليك حدوت ناجية الركاب 

ثم تقوى صلته بوالده بعد ذلك ) . 3(فأخذ علي يستحسنھا ويصغي إليھا مما حدا بصاعد ان يكتبھا له بخطه وينفذھا إليه 
 .ويصبح من شھود مجلسه
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عيشون في الجانب الشرقي من قرطبة في دورھم المحدثة بربض الزاھرة، على مقربة من المنصور اوال وبقي احمد وابناؤه ي
فانتقلوا من الجانب الشرقي إلى الغربي حيث دورھم ببالط مغيث، وھي . والمظفر ثانيا، إلى ان قام المھدي يحاول اخذ الخالفة

النتقال على ان الوزير ابن حزم كان يميل إلى إعادة السيادة ويدل ھذا ا. ه399مساكنھم القديمة، في جمادى اآلخر سنة 
وفي تلك األثناء أشيع أن ھشاما المؤيد . األموية، وانه نفض يده من الوالء العامري ومن الرضى بخالفة ھشام المؤيد معا

 ) . 4" (المزورة " توفي، فحضر على والده الوزير جنازته 

_________________________________ 

 115: الطوق) 1(

 395: الصلة) 2(

 224: الجذوة) 3(

 59: 1الفصل ) 4(

وامتحنا باالعتقال والترقيب " فاتھمھم بأنھم المحركون للمھدي ) 400ذي الحجة سنة  7(المؤيد لم يلبث ان عاد غير ان 
ناء الفتنة توفي أبوه السبت وفي أث) . 1" (وأرزمت الفتنة وألقت باعھا وعمت الناس وخصتنا . واالغرام الفادح واالستتار

واصبح علي يواجه األزمة مع أھله دون أن تكون شخصية الوزير المحبوب إلى . ه402لليلتين بقيتا من ذي القعدة سنة 
وخرج ابن حزم عن قرطبة اول . جانبھم، فأجلوا عن منازلھم وتغلب عليھم جند البربر ونھبوا منازلھم الغربية، واستوطنوھا

ولكنه لم ييأس من العودة إلى الوطن وانتھز كل . وتكاد ھذه الحادثة ان ترسم خطا فاصال في حياته) . 2(ه 404عام سنة 
فلذلك شايع من قام منھم للمطالبة . وكان يحسب أن إعادة الخالفة األموية كفيلة بإرجاعه، وإرجاع دوره وقصوره. فرصة لذلك
مرية، وحاكمھا يومئذ خيران العامري فنقل الوشاة إلى خيران أن ابن حزم ذلك انه بعد رحيله عن قرطبة لجأ إلى ال. بالخالفة

فاعتقلھما أشھرا ثم غربھما عن المرية، فصارا إلى حصن القصر . وصديقه محمد بن إسحاق يسعيان في القيام بدعوة األموية
دين بلنسية عندما سمعنا بظھور ثم ركبا البحر قاص. ونزال على عبد هللا بن ھذيل التجيبي، فأقاما عنده شھورا مكرمين

، وسارا معه في محاصرته لغرناطة وفيھا زاوي بن زيري ) 3(المرتضى عبد الرحمن بن محمد األموي فساكناه ببلنسية 
وواليھا يومئذ القاسم  408ومع ذلك نجده يعود إلى قرطبة سنة . غير أن آماله عادت فتحطمت الخفاق المرتضى. الصنھاجي
تحسس معاھده ودياره وبكاھا بحرقة وتفقد أصدقاءه فوجدھم قد تفرقوا ومات بعضھم كصديقه الحميم ابن وھناك . بن حمود
وقبل ان نتحدث . وانصرف في قرطبة إلى تلقي العلم، ألنه أحس بنفسه ضائعا لم ينل دنيا، وتكاد اآلخرة تفلت من يده. الطبني

 نشاطه السياسي، عن نشاطه العلمي نتم الحديث عن

_________________________________ 

 111: الطوق) 1(

 112: الطوق) 2(

 118: الطوق) 3(

. عندما فر القاسم بن حمود وبويع المستظھر األموي، يعود إلى التشبث باآلمال األموية) 414سنة (فنجده بعد ست سنوات 
ع ابن شھيد وابني حزم بالمباحثة في واشتغل م: قال المقري في المستظھر. فضمه المستظھر إلى حاشيته واصبح له وزيرا

وكانت آخر تجاربه السياسية ان ) . 1(اآلداب ونظم الشعر والتمسك بتلك األھداب والناس في ذلك الوقت اجھل ما يكون 
وعرف ان العلم ھو ميدانه . وبعدھا أدركه اليأس من النجاح في السياسة) . 2(سجنه المستكفي ھو وابن عمه أبو المغيرة 

وھذا ھو الدور الثاني من حياته، حين عزف عن التعلق باألسباب . ي، فانصرف إلى نشر مذھبه الجديد، والى التأليفالحقيق
فحينا نراه يسكن . التي تصله بالثروة والمجد الدنيوي، وعاش يكف أساة إلى الماضي ولذائذه، متنقال في البالد األندلسية

ه أبا عامر محمد بن عامر في سفرته إلى المشرق، ومعھما صديقھما أبو بكر شاطبة، ومرة أخرى نجده في مالقة يودع صديق
وكان في تطوافه يلقى العلماء ويجادلھم، كما يجادل الملحدين والذين ال يقرون بالنبوة، ويجادل زعماء ) 3(محمد بن إسحاق 

ت العنيفة ھي التي كونت له خصوما وھذه المجادال) . 4(األديان األخرى مثل ابن النغرالة اليھودي وزير صاحب غرناطة 
وأعتقد انه فعل ذلك بعد المناظرة . حتى جمع المعتضد بن عباد كتبه وأحرقھا. كثيرين، كانوا يكيدون له عند ملوك الطوائف

 .التي قامت بين ابن حزم والباجي
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فلما وردھا ابن . الفقه واالصول ذھب ابن حزم إلى ميروقة، وكان فيھا الفقيه محمد بن سعيد الميورقي يدرس 452فبعد سنة 
  .إلى ميرورقة من بعض األندلس حزم كتب محمد ھذا إلى أبي الوليد الباجي يخبره بقدوم ابن حزم، فسافر الباجي

_________________________________ 

 231: 1النفح ) 1(

 .بشيء من التفصيل 199: ، والتقريب55: 1المغرب ) 2(

 18، 41: انظر الطوق) 3(

 .وغيرھا من الصفحات 135، 110، 99، 67 -  65، 25، 17: 1الفصل ) 4(

قال القاضي ) . 1(وكان الميورقي سبب العداوة بين الباجي وابي محمد . وھناك تضافرا على ابن حزم وناظراه وأخرجاه منھا
وكان لكالمه طالوة قد . رةووجد عند وروده باألندلس البن حزم الداوودي صيتا عاليا وظاھريات منك: " عياض في الباجي

أخذت قلوب الناس، وله تصرف في فنون تقصر عنھا ألسنة فقھاء األندلس في ذلك الوقت، لقلة استعمالھم النظر وعدم تحققھم 
فلما ورد أبو الوليد األندلس، . فعال شأنه وسلموا الكالم له على اغتنامھم فحادوا عن مكالمته. فلم يكن يقوم أحد بمناظرته. به
عنده من اإلتقان والتحقيق والمعرفة لطرق الجدل والمناظرة ما حصله في رحلته، أمله الناس فجرت له معه مجالس كانت و

ومما جرى ) . 3(وقد شھد ابن حزم للباجي بالتفوق في المذھب المالكي ) 2" (سبب فضيحة ابن حزم وخروجه من ميورقة 
أعظم منك ھمة في طلب العلم ألنك طلبته وأنت معان عليه تسھر بمشكاة من أنا : بينھما في بعض المناظرات، ان قال الباجي
ھذا الكالم عليك ال لك النك إنما طلبت العلم وأنت في تلك الحال : فقال ابن حزم. الذھب، وطلبته وأنا أسھر بقنديل بائت السوق

إال علو القدر العلمي في الدنيا واآلخرة، فأفحمه  وأنا طلبته في حين ما تعلمه وماذكرته، فلم أرج به. رجاء تبديلھا بمثل حالي
)4. ( 

فطفق " وأخذوا يؤلبون عليه امراءھا، ويستصرخون ضده علماء األمصار اإلسالمية . وكثر أعداء ابن حزم في مدن األندلس
  ،الملوك يقصونه عن قربھم ويسيرونه عن بالدھم

_________________________________ 

 391: التكملة) 1(

 309: 1، وانظر النفح )نسخة دار الكتب المصرية( 158: الورقة 2ترتيب المدارك ج ) 2(

 360: 1النفح ) 3(

 364: 1النفح ) 4(

وواظب . وھنالك كان يختلف إليه الطلبة، فيحدثھم ويفقھھم) . 1" (بتربة بلده من بادية لبلة إلى ان انتھوا به إلى منقطع أثره 
من التصنيف ولكن الناس أحجموا عن كتبه، إذ حاربھا الفقھاء، وأحرق بعضھا بأشبيلية ومزق ھو على التأليف واإلكثار 

غير انه مضى في سبيله، ال يثنيه شيء، حتى وافته منيته عشية يوم األحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين . عالنية
 ) .2( وعمره إحدى وسبعون سنة وعشرة اشھر وتسعة وعشرون يوما. وأربعمائة

 :ثقافته وأساتذته ومؤلفاته

حصل ابن حزم في صباه شيئا من الثقافة األولية على يد الجواري، ثم أخذ يطلب العلم في قرطبة قبل األربعمائة بقليل، وظل 
نب يتلقى الحديث على أستاذه الھمداني في مسجد القبري بالجا 401مثابرا على طلب العلم أثناء الفتنة حتى انه كان في سنة 

، وبعد خروجه من قرطبة أفاد من تجواله في البالد ومن لقاء بعض العلماء، ولكنه لما عاد إليھا أدرك ) 3(الغربي من قرطبة 
. أن محصوله من العلم ما يزال قاصرا، فأكب على الطلب، حتى وحصل في مدة قصيرة ما ال يحصله غيره في العمر الطويل

وكان يأسه . ووضعه موقف المنافح عنه موضع من ال بد له من ثقافة واسعة. ب الظاھروتمذھب أوال للشافعي، ثم اختار مذھ
 :من الحياة السياسية سببا في تعميق حياته العلمية، ومن اشھر أساتذته
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أبو الخيار مسعود بن سليمان بن مفلت وھو فقيه عالم زاھد، اثر في ابن حزم لميله إلى القول بالظاھر، وقد سمع منه  - 1
 ) .4(األخبار والفوائد اللغوية  بعض

_________________________________ 

 142 -  141: 1/1الذخيرة ) 1(

 396: الصلة) 2(

 135: الطوق) 3(

 105: ، والطوق226، 328: انظر الجذوة) 4(

وكان من زمالئه في . أبو القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد المصري، كان مجلسه بالرصافة وھو أستاذه في الجدل والكالم - 2
وكان ھذا . وفي مجلسه صادق أيضا أبا علي بن الحسين بن علي الفاسي. الطلب عليه أبو عبد هللا ابن الطبني صديقه الحميم

وقد انتفع به ابن حزم وبتأثيره عرف قبح . عامال ممن تقدم في الصالح والنسك الصحيح في الزھد في الدنيا واالجتھاد باآلخرة
 .) 1(المعصية 

 ) .2(أبو سعيد الفتى الجعفري وھو يذكر انه قرأ عليه معلقة طرفة  -  3

وقد روى ابن حزم الحديث عن علماء كثيرين منھم محمد بن سعيد بن نبات ومحمد بن سعيد بن جرج الفقيه وعبد  - 4
جماعة بقرطبة وعن أبي الرحمن بن سلمة الكتاني واحمد بن قاسم البياتي ويونس بن مغيث المعروف بابن الصفار قاضي ال

 ) .3(الوليد الفرضي والد المصعب ومحمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن الكتاني وعن كثيرين غيرھم 

روى التاريخ للطبري وعنه حدث ابن حزم بھذا . احمد بن محمد بن احمد بن سعيد المعروف بابن الجسور األموي - 5
 ) .4(ئة وھو أول شيخ سمع منه قبل األربعما. الكتاب

) . 5(أبو عبدة حسان بن مالك وصفه ابن حزم بأنه كان أذكر من لقيھم للغة مع شدة عنايته بھا وثقته وتحريه في نقلھا  -  6
 ) .6(وھو من العلماء الذين اخملتھم الفتنة . وقد عمل حسان كتابا على مثال كتاب ربيعة وعقيل للمنصور بن أبي عامر

_________________________________ 

 181: والجذوة 126، 117، 72: الطوق) 1(

 70: الطوق) 2(

 383: انظر صفحات متفرقة من الجذوة والطوق، والتكملة) 3(

 100 -  99الجذوة ) 4(

 12: 4االحكام ) 5(

 184: الجذوة) 6(

 ) .1(وھو مؤدبه في النحو . احمد بن محمد بن عبد الوارث أبو عمر المعروف بابن اخي الزاھد -  7

أبو محمد عبد هللا بن ربيع بن بنوش التميمي القاضي وھذا أحد تالمذة أبي علي القالي وعنه ابن حزم بعض مؤلفات  - 8
 ) .2(كما روى عنه كتاب حديث أبي خليفة الفضل بن الحباب الجمحي " النوادر " وكتاب " فعلت وافعلت " القالي مثل 

م لتشعب ھذه الثقافة وشمولھا لجميع أنواع المعرفة في عصره ؟ما عدا ومن العسير ان يصور الدارس مدى ثقافة ابن حز
فھو متعمق للفقه والحديث عارف بآراء أھل المذاھب األخرى، مطلع على : وھذا ھو الجانب المدھش حقا -الحساب والھندسة 

ا واسعا في اللغة والنحو واألدب كتب أھل األديان يناقش مادة التوراة واإلنجيل مناقشة تفصيلية، ويجمع إلى ذلك كله اطالع
والتاريخ، وقد قرأ كثيرا من مؤلفات أھل بلده في ھذه العلوم، كما انه درس الفلسفة والمنطق والفلك، وقد عابه خصومه 
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المتزمتون بالمنطق واقليدس والمجسطى، ولما شاء ان يضع منھجا كافيا للدارس في بعض العلوم اقترح الواضح في النحو 
الموجز البن السراج، واقترح في اللغة كتاب الغريب المصنف ألبي عبيد ومختصر العين للزبيدي، وعد من التوغل للزبيدي و

في اللغة ان يدرس المرء كتاب خلق اإلنسان وكتاب الفرق لثابت والمذكر والمؤنث البن االنباري والممدود والمقصور 
وري، ونصح بدراسة كتاب المجسطى لمعرفة الكسوفات وعروض البالد والمھموز ألبي علي القالي والنبات ألبي حنيفة الدني

وأطوالھا وحث على النظر في المنطق ليقف الدارس على الحقائق من األباطيل، وعلى النظر في الطبيعيات وعوارض الجو 
 وتركيب العناصر وفي الحيوان والنبات والمعادن، 

_________________________________ 

 790: التكملة) 1(

 انظر صفحات متفرقة من فھرسة ابن خير) 2(

والحديثة وعلى النظر في الكالم والحديث والفقه أو علم الشريعة جملة، وعلى قراءة كتب التشريح وقراءة التواريخ القديمة 
ره لثقافة أھل وما وصف ابن حزم ھذا كله إال وھو مطلع عليه وعلى اكثر منه بكثير، وتدل رسالته في فضل األندلس على تقدي

بلده، وعلى سعة باعه في معرفة اكثر ما يتصل بأخبار رجالھا وتاريخھا، ومؤلفاتھا وأدبھا وشعرھا، فقد كان يحفظ كثيرا من 
شعر ابن عبد ربه وابن دراج وصاعد وابن ھذيل والمصحفي والطليق والغزال وكثير غيرھم، وكتاب الجذوة معرض لمعرفة 

ضا، فأكثر ما فيه إنما يرويه الحميدي عن أستاذه، ھذا إلى قدرة فائقة في التجريح والتعديل، ابن حزم بشئون األندلس أي
  .ومعرفة األنساب، وكل ذلك يدل على ذاكرة عجيبة وحيوية عقلية فذة

 كان ابن حزم اجمع أھل األندلس قاطبة لعلوم اإلسالم وأوسعھم معرفة مع توسعه: " وقد صدق القاضي صاعد في قوله عنه
وكان جماعا للكتب، جمع منھا في علم الحديث والمصنفات ) . 1" (في علم اللسان والبالغة والشعر والسير واألخبار 

وبنسبة ھذا االطالع . كما كان كثير التقييد ال يدع شيئا يفوته من سماع أو قراءة أو مشاھدة) . 2(والمسندات شيئا كثيرا 
ألفه في الفقه والحديث واألصول والنحل والملل والتأريخ والنسب وكتب األدب  الواسع كثرت مؤلفاته، حتى بلغ مجموع ما
ومع ان كثيرا ) . 3(تشتمل على قريب من ثمانين الف ورقة ] بين كتاب ورسالة[والرد على المعارضين نحو أربعمائة مجلد 
 .من مؤلفاته قد ضاع، فقد بقي قدر صالح منھا

حكام ومراتب اإلجماع وحجة الوداع وقسم من كتاب االبطال، ومنھا في العقائد المحلى واأل: منھا في الفقه واألصول
 : والمذاھب

_________________________________ 

وألبي محمد بن حزم بعد ھذا نصيب وافر في علم النحو واللغة وقسم صالح " ، أما ما ورد في كتاب صاعد فھو 364: 1نقله المقري في النفح ) 1(
 ).87: طبقات األمم" (عر وصناعة الخطابة من قرض الش

 290: الجذوة) 2(

 87: طبقات األمم) 3(

كتاب التقريب، وفي األنساب : وفي المنطق. وھو صورة مختصرة من الفصل) مخطوط(وكتاب األصول ولفروع الفصل 
صلتنا له رسائل كثيرة من كما و. طوق الحمامة وقطعة من ديوانه: كتاب الجمھرة وجوامع السيرة، وفي األدب: واألخبار

أھمھا رسالته في مراتب العلوم ورسالة في مداواة النفوس ورسالة في فصل األندلس ورسالة التلخيص لوجوه التخليص 
 .وغيرھا

 :شخصيته وأخالقه

ھدا وكان في شخصه متواضعا عامال بعلمه زا. كان ابن حزم ذكيا سريع الحفظ واسع االطالع متفانيا في طلب العلم ونشره
لحدة فيه وشدة عارضته في الرد على الخصوم، " سياسة العلم " في الدنيا متدينا كريم النفس، وقد اتھمه ابن حيان بأنه يجھل 

وعدم االعتماد على التلميح والتعريض واألناة في التوجيه، وربما كان بعض ما يشوب ھجماته من مرارة راجعا إلى فيض 
أن من مات في ساعة الوداع في ساعة الوداع كان معذورا : سه، حتى أننا لنسمعه يقولعاطفي أصيل احتبسه التدين في نف
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ولما ماتت جارية كان يحبھا مكث اشھرا والحزن عليه غالب، وصرح بظمأ دائم . ، ولما نعي إليه من يحب فر إلى المقابر)1(
ه األولى بين الجواري قد غرست في نفسه سوء الظن ھذا إلى أن تربيت. إلى األلفة والمحبة فقال انه لم يرو من ماء الوصل قط

وكان أصدقاؤه يتھمونه بأنه مذل باألسرار ال يكاد يحفظ . بالعالقات بين الرجال والنساء وع غيرة شديدة وجدت في طبعه
حته صالبة الوفاء وعزة النفس، وھذه الثانية ھي التي من: سرا، غير ان ذلك لم ينقض فيه خلتين الزمتاه طوال حياته وھما

 . عجيبة في مواقفه من اآلراء ومن حكام عصره

_________________________________ 

 88: الطوق) 1(

غير ان . وعلى حب المسالمة وعدم التعرض ألذى أحد من جل أدنى معرفة ناشئةوقد طبع كذلك على التأني والتربص 
) . 1(بته إال بعد التمادي في األنس فما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا عالقاته لم تكن لتقوم إال بعد التجربة الطويلة وال تصح مح
 .وكانت الشقرة في الجمال اكثر تأثيرا من غيرھا في نفسه

وقد تعاورت عليه علل غيرت من قواه الجسمانية، أصيب مرة بعلة أفقدته ما كان يحفظ وما عاوده حفظه إال بعد أعوام، وكان 
وأصيب مرة . صابه من خفقان القلب وھو يعزو إلى ذلك جمود دمعه في اشد المواقف العاطفيةيكثر أكل الكندر مقاومة لما أ

بالرمد، ومرة بمرض ولد عليه ربوا في الطحال وھو يقول ان ذلك استلب منه الشعور بالفرح والبھجة وأورثه الضجر 
 .ه ومجادالته لمخالفيهوھذا يفصح عن سبب المرارة وحدة الخطاب في مناظرات) . 2(والضيق وقلة الصبر 

يعلم هللا أني بريء الساحة سليم األديم صحيح البشرة " وعلى شدة ضعفه أما الجمال فانه لم يتورط في المحرمات حتى قال، 
 ) .3" (واني اقسم با اجل األقسام ما حللت مئزري على فرج حرام قط . نقي الحجزة

 ) .4(بالعقيق وقرأ ألبي عمرو وتفقه للشافعي وحفظ قصيدة ابن زريق وكان يرى ان استكمال الظرف إنما يتم لمن تختم 

 .وزعم أبو الخطاب ابن دحية ان ابن حزم برص من أكل اللبان وأصابته زمانة

وعلى الجملة فان رسم صورة كاملة لشخصية ابن حزم مما تضيق عنه ھذه الترجمة، فقد كان نسيج وحده فيمن أنجبتھم 
 .األندلس

_________________________________ 

 24: الطوق) 1(

 155: الرسائل) 2(

 126: الطوق) 3(

 104: الغيث) 4(

 :شعره

ولم يصلنا منه إال قطعة . كان يقول الشعر بسرعة على البديھة ولذلك كثر شعره، وجمعه تلميذه الحميدي على حروف المعجم
ي على المقامات وفي الغيث المنسجم للصفدي وما صغيرة وإال اشعاره في الطوق وبعض متفرقات منه في شرح الشريش

وقد رأى له ابن االبار شعرا في رثاء أبي محمد جابر المعروف بالعطار وكان . اشبه، وفي الكتب التي اوردت له ترجمة
م رثاء وبعض شعره قاله قبل بلوغ الحلم، وأكثر ما نظمه دون العشرين إنما كان تغزال ث) . 1(محدثا على مذھب أھل الظاھر 

وكان إخوانه يسومونه القول في ما يعرض لھم على طرائقھم ومذاھبھم فيقول . التي فقدھا فحزن على فقدھا" نعم " لجاريته 
ما يناسب حالھم ومقصودھم، وكان أحيانا يصنع الشعر بتكليف فقد كلفته إحدى كرائم المظفر ان يصنع لھا اغنية لتلحنھا ففعل 

، ) 3(ن لقول الشعر فأحيانا يقول شعرا وھو نائم ويختار أحيانا أخرى ان ينظم بع صالة الصبح ولم يكن له وقت معي) . 2(
وكان بينه وبين ابن عمه أبي المغيرة مراسالت بالشعر وبينه وبين ابن شھيد مقارضات شعرية أيضا، وله مدح في ھشام 

 ) .4(المعتد 
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 :منھا وقد حال بين ابن حزم وبين التجويد الشعري أمور كثيرة

 .كثاره من القول على البديھة -  1

 .دم إيمانه بقيمة الشعر في باب العلوم المقربة من هللا تعالى -  2

 .دم تدقيقه في اختيار األلفاظ ذات الموقع الجميل في النفس -  3

_________________________________ 

 247: التكملة) 1(

 114: الطوق) 2(

 146، 108: الطوق) 3(

 77: قالطو) 4(

 .اعتقاده أن الشعر ميدان يصلح لكل موضوع -  4

 .استبحاره في الفقه والجدل والحديث وغلبة طرائقه في ھذه العلوم على الشعر -  5

ولذلك قل التعبير الجميل في شعره، وإن كان شعرا زاخرا بالمعاني، وكثرت المؤثرات الثقافية واإلشارات إلى العلوم والعقائد 
 :اء الجدلي وأثر الفقه الظاھري واستعمال األلفاظ المتصلة بكل ذلك، فمن أمثلة ذلك قولهوالتعليالت والبن

  مثلما في األصول أكذب ماني... كذب المدعي ھوى اثنين حتما 

 :وقوله

  مداد فان الفرع األصل تابع... فآثرت أن يبقى وداد وينمحي 

 :وقوله

  بظن كقطع وقطع كظن... فھم أبدا في اختالع الشكوك 

 :ويلجأ إلى التقسيم والتفريع على نحو يذكر بابن الرومي في قوله

 والدھر فيك اليوم صنفان... معھود أخالقك قسمان 

 وكان للنعمان يومان... فانك النعمان فيما مضى 

 ويوم بأساء وعدوان... يوم نعيم فيه سعد الورى 

 منك ذو بؤس وھجران... فيوم نعماك لغيري ويومي 

  ألن تجازيه بإحسان... ستأھال أليس حبي لك م

 :ويغمض أحيانا كأنما يضع أمامنا قضية فلسفية في مثل قوله

 دنا وتناءى وھو في حجب الصدر... أليس يحيط الروح فينا بكل ما 

  محيط بما فيه وان شئت فاستقر... كذا الدھر جسم وھو في الدھر روحه 
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 :أبرز ذلك قولهوال يفتأ يرسل التلميحات ويشقق المعاني منھا، ومن 

 فذاك صعيد طيب ليس يجحد... فكل تراب واقع فيه رجله 

 لعينيه من جبريل إثر ممجد... كذلك فعل السامري وقد بدا 

  فقام له منه خوار ممدد... فصير جوف العجل من ذلك الثرى 

ه واثبات حدوث العالم وتمتليء بعض قصائده بالحكمة وبعضھا يتجه إلى تمجيد الزھد، وبعضھا في تسبيح هللا وتمجيد
 :كالقصيدة التي مطلعھا

  لك الحمد ما باح بالشكر فم... لك الحمد يا رب والشكر ثم 

وشھرت بين األندلسيين قصيدته التي قالھا في الرد على قصيدة شاعر نقفور، وبعض قصائده تعليم خالص في الحث على 
 .ض بھا قصيدة ابن زريق البغدادي إلعجابه بھاطلب الحديث وفي نظم بعض اآلراء الفلسفية، وله قصيدة يعار

وأحفل شعره بالعناصر الشعرية الصحيحة ھي القصائد الذاتية التي ينافح بھا عن موقفه ويدافع عن غاياته ويذكر تكالب الناس 
المعاني من على إيذائه والحط من قدره، ألنھا قائمة على القوة والجزالة والحدة وليست معرضا للتفنن في الرأي وإبراز 

 :حجبھا، من ذلك قصيدته التي يقول فيھا

 أو كلھم بي مشغول ومرتھن... أما لھم شغل عني فيشغلھم 

 فليس يغفل عني منھم لسن... كأن ذكري تسبيح به أمروا 

  حتى إذا ما رأوني... ان غبت عن لحظھم ھاجوا بغيظھم 

البائية التي خاطب بھا قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن طالعا سكنوا وأقوى ما وردنا في ھذا الباب من شعره قصيدته 
 ) :1(احمد بن بشر وفيھا 

 ولكن عيبي أن مطلعي الغرب... أنا الشمس في جو العلوم منيرة 

 لجد على ما ضاع من ذكري النھب... ولو أنني من جانب الشرق طالع 

 صبوال غرو أن يستوحش الكلف ال... ولي نحو اكناف العراق صبابة 

 فحينئذ يبدو التأسف والكرب... فإن ينزل الرحمن رحلي بينھم 

_________________________________ 

 292: الجذوة) 1(

 وأطلب ما عنه تجيء به الكتب... فكم قائل أغفلته وھو حاضر 

  وان كساد العلم آفته القرب... ھنالك يدرى ان للعبد قصة 

لى إنكار أھل األندلس لفضله، وتوقعه الرحلة إلى العراق، وھي أماني جاشت في وفي ھذه األبيات تبدو حسرة أبي محمد ع
 .نفسه في لحظة ثم صرفته األيام عن كل ذلك

كان يھرب إليه أحيانا من قسوة الظاھر وحدة صالبته، وينقل إليه " الجانب الباطني " وفي شعر أبي محمد جانب دقيق نسميه 
" اإلدراك المتوھم " شياء على غير ظاھرھا، حتى كان بعض أصدقائه يسمي قصيدة له معاني التنزيه والتوحيد ويتأول األ

 :وھي التي يقول فيھا
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 فكيف تحد اختالف المعاني... ترى كل ضد به قائما 

 ويا عرضا ثابتا غير فان... فيا أيھا الجسم ال ذا الجھات 

  فما ھو مذ لحت بالمستبان... نقضت علينا وجوه الكالم 

 :يقول -وھو المتمسك بأشد ألوان التنزيه  وتجده ؟

 أبن لي فقد أزرى بتمييزي العي... أمن عالم األمالك أنت أم انسي 

 أذا أعمل التفكير فالجرم علوي... أرى ھيئة إنسية غير أنه 

 إلينا مثال في النفوس اتصالي... وال شك عندي انك الروح ساقه 

  ى أنك العقل الرفيع الحقيقيسو... ولوال وقوع العين في الكون لم نقل 

 :فھو في كل ھذا المنزع يذھب إلى التجريد المحض كقوله أيضا

  نفس الكفور فتأبى حين تودعه... كأنما ھو توحيد تضيق به 

" ومن تأمل ھذا اللون من الشعر في موضوع الحب خاصة وجد ان ابن حزم الظاھري المتشدد قد بلغ فيه مشارف التصوف 
نما كانت نفسه تأنس بھذه الروحانية الغيبية كلما وجدت قلقا من التشدد في األخذ بالظاھر، وھو في ھذا الجانب ، وكأ" الباطني 

 .النظام، إال ان ھذا اللون ليس أكثر شعره الواھم متأثر بطريقة

ين ال يكاد يحصر، ولقد يشق علينا ان نعرف التيارات الشعرية التي أثرت في ابن حزم الن حفظه لشعر المشارقة واألندلسي
وھو معجب بشعراء مختلفي الطرق واالتجاھات الشعرية، وھو أيضا حصيف في النقد عارف بجيد الشعر مميز له، ولكن 

 .المرء رھن بظروفه وقد كان ابن حزم في ظروف تبعد به الشعر وال تھيئ له تجويده أو االنقطاع المتفرغ له

 النثر األندلسي في ھذا العصر

فله حظ في " أما كاتب الرسائل . كتاب الرسائل وكتاب الزمام: لكاتب في األندلس تطلق على طبقتين من الناسكانت لفظة ا
القلوب والعيون عند أھل األندلس وأشرف أسمائه الكاتب وبھذه السمة يخصه من يعظمه في رسالة، وأھل األندلس كثيرو 

راته لحظة، فان كان ناقصا عن درجات الكمال لم ينفعه جاھه وال االنتقاد على صاحب ھذه السمة، ال يكادون يغفلون عن عث
وأما كاتب الزمام فھو المسئول عن شئون " . مكانه من سلطانه من تسلط األلسن في المحافل والطعن عليه وعلى صاحبه 

 .لك في عھد بني أميةوھذا الكالم عن الكتابة ينطبق على عھد متأخر ولكن الحال ربما لم يختلف كثيرا عن ذ) . 1(الخراج 

" الكتابة العليا " وھناك أيضا من يسمى الكاتب الخاص، ولدى كل أمير مثل ھذا الكاتب كما ان ھيئة الكتابة عامة يطلق عليھا 
)2. ( 

وجودة الخط أمر مشترك بين كتاب اإلنشاء وكتاب الزمام، وكان المنصور بن أبي عامر يتشدد في النص على جودة الخط 
صدر عھدا يوبخ فيه العمال الستكتابھم الجھلة الذين لم يبلغوا ان يحكموا الخط ويميزوا أنواع الرق والمداد، حتى لقد أ

_________________________________ 

 103 -  102: 1النفح ) 1(

 192: الحلة) 2(

ن أو بشر فانه معزول أو عمل في رق ردي أو بمداد دني أو خط خفي فيه لح وھدد المنصور بان من كتب كتاب اعتراض
، وھذا التشدد يوحي بالخوف من الخطأ والبشر في المسائل ) 1(ومطالبه باطلة وسيغرم المال الذي ذكره في ذلك القنداق 

 .الخراجية
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وھكذا فان من يلحقھم اسم كاتب في ھذا العصر كثيرون جدا، ولكن الكتابة اإلنشائية الفنية المستقلة غير واضحة إال في أواخر 
وكم نسمع ان ھذا . ذا العصر الن الكتابة الديوانية قد غلبت عليھا، وكان ھذا النوع من الكتابة ھو ميدان فرسان البالغة حينئذھ

والرازي كان كاتبا ) 2(أو ذاك كاتب بليغ مثل يوسف بن سليمان الكاتب فانه كاتبا بليغا عالما بحدود الكتابة بصيرا بأعمالھا 
، ولكنا ال نملك شواھد ذلك كله، فقد ضاعت الكتب التي ) 4( محمد بن عبد الرؤوف كان بليغا مترسال وأبو عبد هللا) 3(بليغا 

طبقات الكتاب باألندلس لالفشتين كتاب آخر لسكن بن سعيد وكتاب ثالث لعبيديس الجياني : الفت في كتاب تلك الفترة مثل
ولذلك خفيت علينا صورة الكتابة االخوانية . ھا الفت في دور مبكروكل" اللفظ المختلس من بالغة الكتاب باألندلس " بعنوان 

، غير ان ) 5(والرسائل المستقلة فيما خال خبرا عن رسالة البن الجرز ألفھا في مناقصة رسالة اليتيمة لعبد هللا بن المقفع 
 .تقدير لھا وربما دل أيضا على وفرتھاوجود مثل ھذه الكتب التي تعرض للكتاب والكتابة األندلسية يدل على اھتمام بالكتابة و

وتدل الكتابة الرسمية في ھذه المرحلة على تفصيل اإليجاز والقصد في التعبير وإيثار المعنى، وأصحاب التوقيعات المقتضبة 
 بالبالغة في ھذا الشأن، ھم المشھود لھم

_________________________________ 

 87: 1/1الذخيرة ) 1(

 320: ديطبقات الزبي) 2(

 327: المصدر نفسه) 3(

 334: المصدر نفسه) 4(

 326: طبقات الزبيدي) 5(

: ومن أقدم نماذج ھذا النوع ما أماله عبد الرحمن األول إلى سليمان بن االعرابي. وفضل الكتابة كلما انتحلت طبيعة التوقيعات
دا إلى الطاعة واالعتصام بحبل الجماعة أو اللقين أما بعد فدعني من معاريض المعاذير والتعسف عن جادة الطريق، لتمدن ي" 

وھذه صورة إنشائية ذات حظ كبير من ) . 1" (بنانھا على رضف المعصية نكاال بما قدمت يداك، وما هللا بظالم للعبيد 
زيد  وھذا نموذج آخر كتبه أمية بن. الفصاحة والقوة، وھي ال تفترق عن بعض أنواع اإلنشاء في العصر األموي بالمشرق

اما بعد فان يكن التقصير لك مقدما فعند االكتفاء يكون لك : " كاتب عبد الرحمن إلى بعض عماله يستقصره فيما فرط من عمله
 ) .2" (مؤخرا، وقد علمت بما قدمت، فاعتمد على أيھما احببت 

، غير ان ذلك لم يكن سمة عامة وقد اقتضت مثل ھذه المناسبات ھذا اإليجاز واإليماء والقصد في القول والحدة في الخطاب
اإلنشاء، وفي العھد الذي أصدره الناصر عندما رغب في ان يلقب بالخالفة جانب من التطويل وشيء من االزدواج دون ان 

وھذا ما نجده أيضا في كتاب أنشأه الحكم لما كان وليا للعھد بأمر من أبيه إلى المشاور أبي ) . 3(تدخله صنعة مقصودة 
بسم هللا الرحمن الرحيم ؟حفظك هللا : " ن تخلف عن حضور اإلعذار الذي صنعه الناصر ألوالده، وقد جاء فيهإبراھيم حي

األولياء الذين يستعد بھم وجدك متقدما في  - لما امتحن امير المؤمنين، موالي وسيدي ؟ابقاه هللا  -وتوالك وسددك ورعاك 
اه هللا، خصوصا للمشاركة في السرور الذي كان عنده، ال اعدمه هللا توالي على انه قد أنذرك، أبق. الوالية متأخرا عن الصلة

 ضاقت عليك فيه المعذرة، المسرة، ثم أنذرت من قبل إبالغا في التكرمة، فكان منك على ذلك كله من التخلف ما

_________________________________ 

 76: 2ابن عذاري ) 1(

 المصدر نفسه) 2(

 297: 2 ابن عذاري) 3(

" واستبلغ أمير المؤمنين في إنكاره ومعاتبتك عليه فأعيت عليه عنك الحجة، فعرفني أكرمك هللا ما العذر الذي أوجب توقفك؟ 
قرأت أبقى هللا األمير سيدي ھذا الكتاب وفھمته ولم يكن توقفي لنفسي، إنما كان ألمير المؤمنين : " فرد أبو إبراھيم بقوله

كانه، لعلمي بمذھبه وسكوني إلى تقواه واقتفائه ألثر أسالفه رضوان هللا عليھم فانھم يستبقون من ھذه الطبقة سيدنا، أبقى هللا سل
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بقية ال يمتھنونھا بما يشينھا وال بما يغض منھا ويطرق إلى تنقيصھا، يستعدون بھا لدينھم ويتزينون بھا عند رعاياھم ومن يفد 
 ) .1" (ذھبه توقفت ان شاء هللا تعالى عليھم من فصادھم فلھذا تختلف ولعلمي بم

وكلتا الرسالتين في غاية البساطة والبعد عن التعمل، وقد ظل أمر الكتابة بسيطا ال تحلية فيه حتى أواخر أيام المستنصر وكان 
فيما السجع يجيء في الرسائل عفوا دون تعمد، حتى مقدمات الكتب كمقدمة قضاة قرطبة للخشني ظلت عارية من السجع إال 

كتبھا إلى أھل قرمونة ) في خالفة األمير عبد هللا(ومن الشاذ في انتحال بعض السجع حينئذ رسالة ليزيد بن طلحة . ندر
ان احق ما رجع إليه الغالون وألحق به التالون وآثره المؤمنون وتعاطاه بينھم المسلمون : " يحضھم فيھا على الطاعة، ومنھا

ثم تستمر ) 2" (به الشمل ملتئما واألمر منتظما والسيف مغمودا ورواق األمن ممدودا  مما ساء وسر ونفع وضر ما اصبح
 .الرسالة بعد ذلك دون سجع

أما المرحلة الثانية فتشغل عھد الدولة العامرية وفترة الفتنة وفيھا ظھر . تلك ھي المرحلة األولى من الكتابة في ھذا العصر
  :أكابر الكتاب الناثرين ومنھم

 برد األكبر ابن -  1

 عبد الملك بن إدريس الجزيري -  2

 ابن دراج القسطلي -  3

 ابن شھيد -  4

 ابنا حزم -  6 -  5

 الحناط -  7

 ابن حيان المؤرخ -  8

 .ابن زيدون -  9

_________________________________ 

 177: 1النفح ) 1(

 294: طبقات الزبيدي) 2(

ة منھا تغير المؤثرات التي اخذ يتلقاھا ھؤالء الكتاب، إذ تغيرت النماذج وتمتاز ھذه المرحلة عن سابقتھا بمميزات كثير
المشرقية التي يحتذونھا وأصبحت طريقة سھل بن ھارون والجاحظ أوال ثم طريقة بديع الزمان ثانيا ھما النموذج األعلى 

لبعض الرسائل بينھم شھرة خاصة كرسالة  ومنھا احتفال األندلسيين باآلثار الكتابية وإقبالھم عليھا فكان. للمنشئين باألندلس
وتمتاز ھذه ) . 2(ورسائل البن دراج كان الناس يتناقلونھا ويعجبون بھا ) 1(ألفھا بعضھم فاشتھرت عند أھل الثغر لبالغتھا 

راء المقدمين المرحلة أيضا بالثورة على التقصير في الكتابة، ويمثل ھذه الثورة قول والد الفقيه ابن حزم ؟وھو من الكتاب الوز
اني ألعجب ممن يلحن في مخاطبة أو يجيء بلفظة قلقة في مكاتبة ألنه : "  -في الدولة العامرية وكانت له في البالغة يد قوية 

، وتبلغ ھذه الثورة ذروتھا عند ابن شھيد ضد ) 3" (ينبغي له إذا شك في شيء ان يتركه ويطلب غيره فالكالم أوسع من ھذا 
عن تعليم البيان، بل ھو يعيب األندلسيين عامة لتقصيرھم في شئون البالغة وكالمه صادر عن العجب المعلمين وعجزھم 

 .يطمح إليه من رفعة لشأن الكتابة ولكن فيه داللة على ما كان

_________________________________ 

 191: الحلة) 1(

 104: الجذوة) 2(
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 118: الجذوة) 3(

ه المرحلة تمييز أصولھا وطرائقھا وأساليبھا وھذا راجع إلى قوة حركة النقد التي وصفناھا من وأكبر ما يميز الكتابة في ھذ
قبل، فلم يكن اخذ طرق المشارقة تقليدا فحسي، بل كان مبنيا على فھم لتنوع األساليب النثرية وإدراك مميزاتھا، وقد كان ابن 

: ة، كما ان البن شھيد في ھذا الباب بصيرة الناقد الحصيف إذ يقولحزم ذا نظر ثاقب في نقد األساليب وتمييز المذاھب النثري
أال ترى أن الزمان لما دار كيف أحال بعض الرسم األول في ھذا الفن إلى طريقة عبد الحميد وابن المقفع وسھل ابن ھارون " 

العباس ومحمد بن الزيات وابني وغيرھم من أھل البيان؟ ثم دار الزمان دورانا فكانت إحالة أخرى إلى طريقة إبراھيم بن 
وھب؟ ثم دار الزمان فاعترى أھله بالطائف صلف، وبرقة الكالم كلف فكانت إحالة أخرى إلى طريقة البديع وشمس المعالي 

ويفاضل ابن شھيد بين سھل والجاحظ فيذھب إلى ان سھال عالم والجاحظ كاتب وانھما إذا ذكر ميدان ) . 1" (وأصحابھما 
وال نزال نسمع من يفضل اإليجاز على اإلطالة مثل ابن الحناط الذي ) . 2(فا الطريقة وكالھما محسن في بابه الكتابة مختل

 ) .3" (اإلسھاب كلفة واإليجاز حكمة وخواطر األلباب سھام يصاب بھا اغراض الكالم : " يقول

يتخذ له موضوعات من الحياة تشبه الموضوعات وفي ھذه المرحلة يستقل النثر الفني في بعض أحواله عن الكتابة الديوانية، و
التي يدور حولھا الشعر وبخاصة الوصف، وأصبح يعتمد الخيال كما في رسائل ابن شھيد وبعض رسائل ابن األصغر كرسالة 

والبن يفرد البن دراج والبن شھيد  ويبرز كذلك التنوع في األساليب بحيث يمكن لقارئ النماذج النثرية أن. بين السيف والقلم
 .زيدون خصائص اسلوبية واضحة

_________________________________ 

 203: 1/1الذخيرة ) 1(

 208 -  207: 1/1الذخيرة ) 2(

 385: 1/1الذخيرة ) 3(

وفي طليعة ھذه الطبقة من الناثرين يقف ابن الجزيري وابن برد األكبر وابن دراج وھم المتأثرون بإنشاء ابن المقفع وسھل بن 
والجاحظ، وھم متقاربون في طبيعة األسلوب بعض التقارب، إال ان ابن دراج اختط لنفسه طريقة حددھا ابن حزم  ھارون
، وھذا أدق حكم على أسلوب ابن ) 1" (وقد كان احدث ابن دراج عندنا نوعا من البالغة ما بين الخطب والرسائل : " بقوله

لنثر بين بالغة منذر بن سعيد البلوطي في خطبه وبين أعلى صور دراج فكأن ھذا الكاتب قد مزج الموروث األندلسي ا
الرسائل األندلسية ومسح كل ذلك ببعض التأثير المشرقي في الصنعة، فكان في أسلوبه خارجا عن المألوف العام من األساليب 

 كوكب سعد في سماء مجد، يا سيدي ومن أبقاه هللا: " في األندلس وكان يتردد بين السجع واالزدواج، ومن امثلة نثره قوله
وطائر يمن في أفناء أمن، مرجوا لدفع األسواء مؤمال في الألواء، وكنت قد نشأت في معقل من األمن والوفر، محدقا بسور 

 ) .2.. " (من األمن والستر، حتى أرسل الي سلطان الفقر رسوال من نوب الدھر يريد استنزالي إليه وخضوعي بين يديه

دراج والجزيري ھو ما ينتجه التباعد بين الروية والسرعة، فقد كان ابن دراج مرويا ال ينشيء إال بعد الجھد والفرق بين ابن 
ان ابن أبي عامر لما فتح شنت ياقب أو غيرھا استدعى : " والكد، وكان الجزيري على عكس ذلك، وشاھد ھذا قول الحميدي

ال يتم لي ذلك في : ابن الجزيري فقال سمعا وطاعة، وأما ابن دراج فقال كاتبيه ھذين وأمر بإنشاء كتب الفتح إلى الحضرة فأما
  ) . 3" (أقل من يومين أو ثالثة، وكان معروفا بالتنقيح والتجويد والتؤدة 

_________________________________ 

 205: التقريب) 1(

 46 -  45: 1/1الذخيرة ) 2(

 104: الجذوة) 3(

ابن دراج وبين قول الجزيري في كتاب كتبه عن المنصور يعاقب  ولة بين ما مر من أسلوبويستطيع القارئ ان يقارن بسھ
وكثيرا ما فرط من قولكم أنكم تجھلون قتال المعاقل والحصون : " فيه جنده لنكوصھم عن المحاربة في بعض غزواته

نطرتم ما عرفتم ونافرتم ما ألفتم حتى باألمنية وقاتلكم بالشريطة أ Sanchoوتشتاقون مالقاة الفحول، فحين جاءكم شانجه 
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فررتم فرار اليعافير من آساد الغيل وأجفلتم إجفال الرئال من المقتنصين، ولوال رجال منكم رحضوا عنكم العار وحرروا 
 وھذا األسلوب في رأيي أليق بالمقام، ولكن التنوق في) . 1" (رقابكم من الذل لبرئت من جماعتكم وشملت بالموجدة كافتكم 

الكتابة غلب حتى على الرسائل الديوانية، وابتليت الكتابة األندلسية بشدة الزخرف بعد ھذا العصر حتى أصبح التعبد للمحسنات 
ويقف ابن برد وسطا بين ھذين الكاتبين في اسلوبه فليس لديه استرسال الجزيري وال حوك ابن دراج وإنما لديه . أمرا بارزا

 ) .2(رسائله فكله من نماذج الرسائل الديوانية تعمل وازدواج، وما وصلنا من 

وجاءت بعد ھؤالء طبقه ابن شھيد ومن أدرك زمان الفتنة وحضر جانبا من العصر التالي، وتميزت طرائق ھؤالء الكتاب، 
ابن حيان  وكان. من محفوظه - فكان ابن زيدون مكثرا من االقتباسات والتلميحات واإلشارات، يبني الرسالة ؟كالرسالة الھزلية 

خير من يمثل النثر األندلسي العتماده على نفسه في حوك العبارة وبنائھا على الحدة والعنف وكثرة التعاطفات وترتيبھا على 
وظل ابن حزم الفقيه يعتمد البساطة في التعبير ويبعد عن الزينة اللفظية والسجع وال . نحو خاص واالغراب في االشتقاقات

أما ابن شھيد فلم يلتزم أسلوبا واحدا فھو حينا يحاكي . ل يرسله إرساال دون التفات إلى حالوة الجرسيتھم بتطرية األسلوب ب
 عبد الحميد وحينا آخر يذكرنا بالجاحظ، 

_________________________________ 

 72: اعمال االعالم) 1(

 .وما بعدھا 84: 1/1الذخيرة ) 2(

أنشأ رسالته في صفة البرد والنار والحطب ورسالته في الحلواء ليحاكي أنما غير انه شديد اإلعجاب بطريقة البديع وك
وھو مفتون بقدرة البديع على الوصف، كما ھي الحال في وصف الدينار، فھو يسرف في محاكاة ھذا اللون كثيرا . المقامات

لمسلمين، مغرى باراقة دماء المؤذنين، أدھى من عمرو، وأفتك من قائل حذيفة بن بدر، كثير الوقائع في ا: " كقوله في الثعلب
إذا رأى فرصة انھزھا، وإذا طلبته الكماة أعجزھا، وھو مع ذلك بقراط في إدامة، وجالينوس في اعتدال طعامه، غذاؤه حمام 

  ..ومن ھذه البابة وصف البرغوث ووصف الفالوذج وغير ذلك) 1" (أو دجاج، وعشاؤه تدرج أو دراج 

وأبو المغيرة من ) . 2(يضا في نثر أبي المغيرة بن حزم فله رسالة يعارض فيھا إحدى رسائل البديع وقد أثر بديع الزمان أ
وال ريب في ان الرسائل المتبادلة بينه . اسمح كتاب األندلس طبعا في النثر،ھذا على انه يقيد نفسه بالسجع في اكثر رسائله

 ) .3(ظ عال من البالغة وبين ابن عمه الفقيه في أمر شجر بينھما إنما ھي على ح

وأكثر ھؤالء الكتاب يوشحون رسائلھم بالشعر ويحلون فيھا األبيات، ويقتبسون األمثال، كما أن أكثرھم يلحق بالعصر التالي، 
 .عصر ملوك الطوائف

 أھم اآلثار النثرية في ھذا العصر

العقد البن عبد ربه ورسالة التوابع : ة فأھمھا ثالثةفإذا الكتب األدبي. اكثر الكتب التي تتصل بھذا العصر إنما ھي في التراجم
 كما انه يقوم على الجمع، والزوابع البن شھيد وطوق الحمامة البن حزم، فأما األول فالصورة األندلسية فيه باھتة

_________________________________ 

 235: 1/1الذخيرة ) 1(

 117: 1/1الذخيرة ) 2(

 1/1:136انظر الذخيرة ) 3(

 :ويتبقى الكتابان اآلخران وھما يستحقان منا وقفة في ھذا المقام

 رسالة التوابع والزوابع -  1

، ولم تصلنا كاملة وإنما وصلتنا منھا مقتطفات أوردھا ابن بسام في الذخيرة، وقد خاطب بھا " شجرة الفكاھة " اسمھا أيضا 
كيف أوتي الحكم صبيا وھو بجذع الكالم فاساقط عليه : " يقهكاتبھا صديقه أبا بكر بن حزم حينما تساءل معجبا ببالغة صد
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وسمى ھذه . وحاول ابن شھيد ان يعلل ذلك في مطلع الرسالة بأنه، وان كان قليل االطالع، ذو موھبة طبيعية" . رطبا جنيا 
سانه ويخدمه في كل حال الموھبة، كما كان قدماء العرب يسمون شياطين الشعر، جنيا تابعا له كان يلھمه ويثير القول على ل

 :بينھما ان ينشد" كلمة السر " وكانت . ويعينه إذا ارتج عليه

 إذا ذكرته الذاكرات أتاھا... والي زھير الحب يا عز إنه 

 يخيل لي أني أقبل فاھا... إذا جرت األفواه يوما بذكرھا 

  أجارع من داري ھوى لھواھا... فأغشى ديار الذاكرين وإن نأت 

صاحبه زھير بن نمير، وھو مثله أشجعي، ومعنى ھذا أن كل قبيلة في اإلنس لھا ما يقابلھا عند الجن، وھؤالء  فيحضر عندئذ
ليسوا جميعا قباح الصور، بل ھم ربما كانوا مخلوقين على حسب الصور التي يمثلونھا من  -الجن ؟حسب وصف ابن شھيد 

ولما تنقل ھو . ل واإلوزة الن اإلنس في طبائعھم ھذه األشكال نفسھابني اإلنس، ولذلك كان فيھم من ھو على شكل لحمار والبغ
اما ارض الجن فانه يقول أنھا ليست . في ارض الجن مصاحبا لزھير لقي التابعين لألموات كما لقي التابعين لبعض األحياء

 وأزھارا عطرة وأكثر كأرضنا، وجوھا ليس كجونا، ومع ذلك فانه ال يميزھا بشيء خاص، بل نرى فيھا أشجارا متفرعة
مناطقھا كذلك من حيث المناظر وليس فيھا ما يفردھا عن ديار األنس، بل ان المشابھة بين كل شاعر وتابعه تجعل المشابھة 

 .متوفرة بين بيئتيھما، فھناك مثال ذات االكيراح في دار اإلنس وھناك واحدة مثلھا في ديار الجن

زيارة تلك الديار أجاب بان الخطباء أولى بالتقديم ولكنه إلى الشعراء أشوق، وھذا حكم  ولما سأله زھير بمن يريد ان يبدأ عند
ھذه تعني الناثرين ألنه حين " الخطباء " عجيب يدل على أن الخطباء في رأي ابن شھيد الناقد مقدمون على الشعراء وكلمة 

 .والجاحظ وبديع الزمان يتقدم للقاء من يسميھم الخطباء يلقى تابعي عبد الحميد وابن المقفع

فظھر على فرس شقراء كأنھا  - أما امرؤ القيس ؟أو صاحبه . وقد لقي من الشعراء صاحب امرئ القيس وطرفة بن الخطيم
سام يفوح : وركضنا حتى انتھينا إلى غيضة شجرھا شجران: " تلتھب، وأما صاحب طرفة فانه كان عند منظر طبيعي متميز

فبدا الينا راكب جميل الوجه قد توشح .. ارا، فرأينا عينا معينة تسيل ويدور ماؤھا فلكيا وال يحولبھارا وشجر يعبق ھنديا وغ
 .ويرسم ابن شھيد لكل شاعر صورة حسبما تخيله أو تأثر به من شعره" . السيف واشتمل عليه كساء خز وبيده خطي 

قاء المحدثين ولم يأبه بالوقوف على واحد من شعراء صدر وقد اكتفى بمقابلة ثالثة من شعراء الجاھلية وانتقل من بعدھم إلى ل
وبدأ من المحدثين بأبي . اإلسالم والدولة األموية وأغلب الظن انه ال يقابل إال من تربطھم به رابطة من محاكاة أو معارضة

الشعر وھو ال  تمام فصوره صورة عجيبة حين جعل صاحبه يسكن تحت الماء، وانه إنما يفعل ذلك حياء من التحسن باسم
وقد زعم ابن شھيد أن أبا تمام اشتنشده فلم ينشده إجالال، ثم أنشده فأكثر، وأوصاه أبو تمام وصية . يحسنه، وھذا حكم عجيب

نفسك إلى القول فال تكد قريحتك فإذا أكملت فجمام ثالثة ال  فإذا دعتك: " جيدة، كما كان يوصي تلميذه البحتري ذات يوم، فقال
وأيضا من العجيب أن تصدر مثل الوصية عن أبي تمام، وشعره يقوم على كد القريحة والتحيل عليھا " . د ذلك أقل ونقح بع
وفي مقابلته للبحتري نرى ھذا الشاعر وقد امتأل حسدا البن شھيد، وھي إشارة إلى ان الشاعر األندلسي تفوق . بشتى الوسائل

د عليھا أبا نواس فھي مشتقة من شعره، وتمثل بيئة مسيحية فيھا النواقيس أما الصورة التي وج. المشرقي" أبي الطبع " على 
ونزلنا وجاءوا بنا إلى بيت قد اصطفت دنانه " والرھابين والكنائس واألديرة والحانات وأبو نواس سكران منذ أيام عشرة 

خمر وبيده طرجھارة وحواليه وعكفت غزالنه وفي فرجته شيخ طويل الوجه والسبلة قد افترش أضغاث زھر واتكأ على زق 
وقد نوع ابن شھيد اإلنشاء أمام أبي نواس فأنشده خمرية ومرثية في ابنته ومرثية في ابن " . صبية كأظب تعطو إلى عرارة 

" . ھذا وهللا شيء لم نلھمه نحن " ذكوان وقصيدة من قصائد السجن وقطعة مجونية، وأقر له عند سماع المجونية بقوله 
وھو صاحب قنص؟ فارس على فرس بيضاء كأنه قضيب على كثيب وبيده قناة " من الشعراء إلى أبي الطيب  وأخيرا انتھى

" ، واتھمه أبو الطيب بأنه يستعير من غيره " قد اسندھا إلى عنقه، وعلى رأسه عمامة حمراء قد أرخى لھا عذبة صفراء 
فتنبأ له أبو الطيب بأنه ستتفجر عبقريته ولكنه سيموت  ، وأكبر أبا الطيب ان ينشده واخذ ھو يعرض عليه شعره" يتأول 
ويجدر بنا ان نتأمل موقفه أمام كل واحد من ھؤالء الشعراء وكيف أقروا له ومنھم الجاھلي والمحدث، وكيف أنشدھم . مبكرا

 .ھو شعرا من معارضاته وشعرا مستقال غير مبني على المعارضة

ما فيه من حركة  1د، كل في بيئته الخاصة وعلى ھيئته التي تصورھا ؟وفي ھذوإذا كان قد مر بالشعراء واحدا اثر واح
بدأه صاحب الجاحظ بأن كالمه  وقد" . مرج دھمان " فانه لقي من يسميھم الخطباء مجتمعين في مرج واحد سماه  -تخليلية 

ولكنه عدم ببلده فرسان الكالم، وھنا  النثري نظم ألنه مغرى بالسجع فاعتذر عن ذلك بانه ال يجھل فضل المماثلة والمقابلة،
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تصدى للنثر األندلسي والناثرين فعابھم جملة وذكر ان كالمھم ليس لسيبويه فيه عمل وال للفراھيدي إليه طريق وال للبيان عليه 
؟أي على وقد رد على صاحب الجاحظ بكالم فيه مماثلة . سمة إنما ھي لكنة أعجمية يؤدون بھا المعاني تأدية المجوس والنبط

فتنبه لذلك صاحب عبد الحميد ورماه بالتقصير لو أطال، فرد عليه بكالم ماثل به طريقة عبد الحميد أيضا  -طريقة الجاحظ 
 .وقرأ لھم رسالته في الحلواء على طريقة البديع فاستحسنا سجعه فيھا

إلى معاصريه الذين يعيبونه فعد منھم وبعد ان جاز االمتحان بنجاح امام صاحب عبد الحميد وصاحب الجاحظ انتقل يوميء 
جني أشمط ربعة وارم : " ثالثة أشدھم عليه أبو القاسم ابن االفليلي، فاستدعى جنيه إلى الحضرة ورسم له صورة كاريكاتيرية

مه ابن وھنا يعرض علينا ما كان بينه وبين االفليلي من خصومه إذ يتھ" . األنف يتظالع في مشيته كاسرا بطرفه وزاويا ألنفه 
فيتصدى له ابن . االفليلي بقلة االطالع ويريد مناظرته في كتاب سيبويه وشرح ابن درستويه فيسخر ابن شھيد من ھذه الكتب

االفليلي زاعما انه أبو البيان أي الصفة التي يدعيھا الشھيدي لنفسه، فيفھمه ابن شھيد ان البيان شيء ال يعلمه المؤدبون وانما 
 .انه لن يكون ذا شأن في البيان إال حتى يقول نثرا مثل وصف ابن شھيد للبرغوث والثعلبيعلمه هللا الناس و

ثم يعرض له صاحب بديع الزمان فيقترح عليه ممتحنا ان يصف جارية فيصفھا، ويطلب إليه ابن شھيد ان يسمعه البديع 
ور ابن شھيد ويولد للماء وصفا جديدا فيغتاظ فيث) أي يعجز عنه ابن شھيد(ذاك من العقم : وصفه للماء فيقول البديع متحديا

ويستمر ھو في تحدي ابن . أثره صاحب البديع، ويضرب األرض برجله فتنفرج عن ھوة واسعة يتدھدى فيھا حتى يغيب
عقبه ويحاول بعض الجن ان يصلح بينھما فيلج ابن شھيد ويزعم ان ابن االفليلي يت. االفليلي بالشعر بعد النثر فتظھر عليه الكآبة

وأخيرا يقول له صاحب الجاحظ وصاحب عبد الحميد انھما في حيرة من . كثيرا ويجعله موضعا للتندر في مجالس الطلب
وانفض الجمع : " أمره، أيعدانه شاعرا أم خطيبا ثم يجيزانه بأنه شاعر خطيب، ويزدھي أبو عامر حتى يقول في ھذا الموقف

 " . واالبصار الي ناظرة واألعناق نحوي مائلة

ذلك ھو القسم األول الذي وصلنا من ھذه الرسالة، وغاية أبي عامر فيه ان يعرض محاسن شعره ونثره مقيسة إلى روائع 
بعض الجاھليين والمحدثين وكبار الناثرين حتى بديع الزمان، وان يبرز ھنالك تميزه على أھل بلده، ويكيد ابن االفليلي الذي 

وقد غفل ابن شھيد أثناء ذلك عن كثير من مقتضيات الحال، فال نراه اال على ظھر . ه الرسالةكان التھكم به غاية من غايات ھذ
ولعل ديار الجن خالية (فرسه يقابل ھذا أو ذاك فال ھو يستريح وال يشعر بشيء من الظمأ، وال يدعى إلى طعام أو شرب 

ية الخالفة، بل انه ليصدم أذواقنا بشدة إعجابه بنفسه وتتمثل له دنيا الجن على نحو ناقص ال تعمل فيه القوة الخيال) منھما
 .وازدھائه كلما أنشد قريضا أو قرأ نثرا، وليس في ھذا القسم أي شيء من شجرة الفكاھة

أما القسم الثاني الذي احتفظ به ابن بسام فانه يدور أيضا حول مشكلة اخذ المعنى الواحد وتداوله بين الشعراء، مثلما كانت 
ويورد ابن شھيد أوال معنى تداوله كل من األفوه والنابغة وأبي نواس . ولى تدور حول المقارنة بين المعارضاتالمشكلة األ

 .وصريع وحبيب والمتنبي وذلك ھو معنى ان الطير ترافق الممدوح لعلمھا بانتصاره فتشبع من لحوم القتلى

ينه، وھنا تتفق قريحة ابن شھيد فيتخذ لنفسه تابعا وتدور محاورة حول المفاضلة بين ھؤالء الشعراء في ذلك المعنى ع
 :يسميه فاتك بن الصقعب ثم يستعرض معنى آخر أورده امرؤ القيس في قوله -آخر؟عدا زھير 

  سمو حباب الماء حاال على حال... سموت إليھا بعد ما نام أھلھا 

إذا اعتمدت معنى قد سبقك إليه : " ية تقولوكيف حاول عمر بن أبي ربيعة فأخفق، وھنا يستمع ابن شھيد إلى نصيحة غال
غيرك فأحسن تركيبه وأرق حاشيته فاضرب عنه جملة وان لم يكن بد ففي غير العروض التي تقدم إليھا ذلك المحسن لتنشط 

ثم يقدم لنا نماذج من شعره جاذب بھا المتنبي وھو معجب بكل ما صنع، ويسمعه شخص آخر من " . طبيعتك وتقوى منتك 
ويتحداه بأمثلة أخرى من شعر أبي الطيب فيرد عليه ابن شھيد بقصائد له " على من أخذت ھذا الزمير؟ : " فيسأله محقراالجن 

أما ھذا الجني فاسمه . معارضا فإذا عرف الجني انه من أسرة أكثرھا شعراء حلف ان ال يعرض له ابدا، وقل واضمحل
ند ھذه المرحلة يبلغ إعجاب الشھيدي بنفسه ذروته، فمن قبل كان تلميذا وع. فرعون بن الجون وھو تابع رجل كبير في قرطبة

للمتنبي يتھيب اإلنشاد بين يديه، أما وقد غاب المتنبي فلم يعجبه ان يتعصب أحد من أھل بلده للمتنبي ويفضله عليه بل يرى 
إجادة المعارضة وإجادة األخذ فقد حاز  وإذا كان الشعر ھو. في نفسه شاعرا ال يقع دون أبي الطيب في احسن معانيه وأسيرھا

ابن شھيد في المرتين قصب السبق، وظن أن ذلك يغنيه عن اإلطالة بل ظن ان طريقه تلك ھي األصالة عينھا، وبذلك ينتھي 
 .القسم الثاني
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، والثاني منظران أولھما مفاضلة بين شعرين لحمار وبغل من عشاق الجن -وھو ما تبقى من الرسالة  وفي القسم الثالث؟
منظر إوزة تسمى العاقلة، والمنظران قائمان على التندر بشخصين معروفين عند أبي عامر مجھولين عندنا وھما من أھل 
بلده، أما في المنظر األول فھناك بغلة ترضى بحكم أبي عامر في المفاضلة بين شعر البغل والحمار ثم تقترب لتعرفه بنفسھا 

شب الغلمان وشاخ الفتيان وتنكرت الخالن ومن : " ى، وتسأله ماذا فعل األحبة بعدي فيقول لھاأنھا بغلة أبي عيس: وتقول له
: الكالم من تھكم بطبقة من اللذات عرفھا أبو عامر بقرطبة وال يخفى ما في ھذا" إخوانك من بلغ اإلمارة وانتھى إلى الوزارة 

له باإلوزة ألنھا صغيرة الرأس مشھورة بالحمق محرومة من  وأما اإلوزة فأنھا أيضا تابعة شيخ من شيوخ قرطبة وقد رمز
عقل الطبيعة وقد وصفھا بالكبر وادعى انھا اتھمته بأنه ال يحسن شيئا من النحو والغريب، ومرة أخرى نعود إلى مثل موقف 

 .ابن االفليلي إذ يطلب إليھا ابن شھيد ان تحاوره فيما يحسنه من البيان ال فيما ليس يحسنه

ذه الرسالة كشف أبو عامر عن كثير من آرائه في النقد وصور الصراع بين الموھبة وسعة االطالع، وقدم خير ما وفي ھ
يختاره من نظمه ونثره مبنيا في أكثره على المعارضة واألخذ ومزج كل ذلك بشيء من التخيل وقسط قليل من الفكاھة وكمية 

 .كبيرة من العجب والعنف

 طوق الحمامة

الكتاب فنون من العناصر ميزته بين غيره من الكتب األندلسية، منھا انه كتاب في الحب يكتبه فقيه من فقھاء  اجتمعت لھذا
األندلس كان شديد العارضة في المدافعة عن الدين، وقد صرف حياته في المجادالت الفقھية العنيفة، فتخصيصه شيئا من وقته 

كان يحس وھو يكتبه ان بعض المتعصبين سينكرون عليه تأليفه ويقولون  وقد. للحديث في ھذا الموضوع مما يستوقف النظر
يا أيھا الذين آمنوا " وما أحل ألحد أن يظن في غير ما قصدته، قال هللا عز وجل : انه خالف طريقته وتجافى عن وجھته فقال

ومنھا الطريقة التي . نسكا أعجمياوصرح انه ال يحب المراءاة وال ان ينسك " . اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم 
أتبعھا ابن حزم في ھذا الكتاب، فقد ألف شيخه ابن داود األصفھاني كتاب الزھرة وجمع فيه أشعار الحب وخلط ذلك بشيء من 
أشعاره الخاصة، أما حزم فقد تقدم أستاذه خطوات كثيرة، حقا نه استغل ھذا الكتاب ليعرض فيه أشعاره الغزلية في مواقف 

صديقه ابن شھيد في التوابع والزوابع ولكن ذلك لم يكن ھو غايته األولى من الكتاب بل كانت غايته الكبرى  وعة، كما فعلمتن
، مخفيا أسماء بعض " الحب " ھي رسم صورة واقعية من حياته ھو ومن حياة الناس ببلده حول موضوع واحد ھو 

حية من الكتاب ھي أقوى ما فيه، ألنھا تضمنت اعترافاته الذاتية، األشخاص حينا مصرعا بھا في أحيان كثيرة، وھذه النا
وتجاربه وتجارب من حوله في شئون عاطفية، فكان ذلك من اجمل ما سجلته كتب التراجم العربية في ھذا الباب، فالكتاب من 

ى نوع دقيق من تصور شجاعة صاحبھا في الحديث عن نفسه وعن مجتمعه، كما تدل عل" ترجمة ذاتية " بعض نواحيه 
ثم ان ھذا الكتاب يحتوي نظرة في الحب تشبه ان تكون مفلسفة . االستيطان النفسي، ومن دراسة عارضة لنفسيات اآلخرين

افالطونية، وھي نوع من الحب العذري لم يكن كثير الشيوع في الشعر األندلسي من قبل، فشرح الحب على ھذه الطريقة 
بعض الباحثين من المستشرقين يعقد الصلة بين ھذه النظرة األندلسية، وما طرأ من تغير حدث ھام في األدب األندلسي جعل 

 .على شعر الحب في أوربة في القرن الثاني عشر، والى كتاب طوق الحمامة يشير المشيرون حين يتحدثون عن ھذا األثر

بدو بعد خروجه من قرطبة بوقت غير طويل، وال نستطيع ان نعين بالضبط متى كتب ابن حزم كتاب الطوق، ولكنه ألفه فيما ي
إذ ال تزال حسرته على دياره ومعاھده التي خربھا البربر حية قوية، كما انه يتحدث فيه عن مشاھداته في مدن األندلس 

، 419 المختلفة، مما يدل على انه ربما بدأ بكتابته بعيد استقراره النھائي واعتزاله الحياة السياسية، وھذا لم يتم قبل سنة
ويفصح انه حين كتبه كان يسكن شاطبة وان كتابا ألحد أصدقائه وصلة من المرية، ثم جاءه صديقه زائرا وكلفه أن يصنف له 
 رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأغراضه، فتكلف التأليف إرضاء لصديقه، وأخذ على نفسه أال يقص قصص األعراب

 " .كثرت األخبار عنھم، وما مذھبي أن أنضي مطية سواي وال أتحلى بحلي مستعار  فسبيلھم غير سبيلنا وقد" والمتقدمين 

 :وقسم ابن حزم رسالته ھذه على ثالثين بابا

عشرة منھا في أصول الحب، كعالماته والحب في النوم والحب بالوصف والحب من نظرة واحدة والتعريض بالقول واإلشارة 
إلى أقواھا صلة  -كالحب في النوم  - في ھذا الترتيب نلمح التدرج من أخف أصول الحب بالعين والمراسلة بالكتاب والسفير ؟و

 .في الواقع، ثم كيف يتدرج من التعريض إلى اإلشارة إلى المراسلة إلى السفارة

إثنا عشر في اعراض الحب وصفاته محمودھا ومذمومھا ؟وھو يقرن كل صفة بما يناقضھا فإذا تحدث عن كتمان السر شفعه 
 .بالحديث عن الكشف واإلذاعة وإذا تحدث عن الطاعة ألحقھا بالكالم في المخالفة وشفع الوفاء بالحديث عن الغدر وھكذا
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ومرة  - ثم الھجر والبين والسلو  -ستة أبواب في اآلفات الداخلة على الحب وھي العاذل والرقيب والواشي ؟ھؤالء كلھم ذوات 
 .وير ھذه اآلفاتأخرى نجد ھذا التدرج المتصاعد في تص

خاتمة في بابين تحدث فيھما عن قبح المعصية وعن فضل التعفف لكي يقرن الحب بروح التدين ويكون كالمه فيه داخال في 
 .باب األمر بالمعروف والنھي عن المنكر

داقة فالرسالة من حيث البناء، ولكن ابن حزم يوسع فيھا من مدلول الحب، وفي معرض االستشھاد يقص قصصا عن الص
مثال، وقد يحكي في بعض األحايين من األدب المكشوف، وھي قليلة في الكتاب، ثم ھو يبالغ في استطراف شعره، وربطه 

فيصنع مقارنة غير مالئمة مع الحكايات  باألحداث التي يقصھا، وفي كثير من األحيان ال يكون شعره إال كالما منظوما
ومع ذلك كله فان العيوب ال . ل حتى يخرج إلى تقرير أمور بديھية مستغنى عنھاويتبسط أحيانا في الشرح والتفصي. المروية

تغض كثيرا من قيمة الكتاب، وقد كتبه مؤلفه في أسلوب حي دون أن يلجأ إلى التزويق اللفظي أو التصنيع، ولو قارناه بالتوابع 
جلبة لفظية، ھذا إلى ما فيه من خصائص الكاتب والزوابع لفضلناه لسھولة طبيعته، وجريان أسلوبه المسترسل، ولم نجد فيه 

 .المتأمل في الحياة والناس وھو شيء ال يحسنه امرؤ معجب بذاته مثل ابن شھيد

- 1 - 

 بھجة المجالس البن عبد البر أشعار للغزال مستخرجة من كتاب

 وان أنا اظھرت العزاء قصير... وإن رجائي في اإلياب اليكم  -  1

  وشھور -أرى  فدونك أحوال؟... لوداع فبالغي وان كنت تبغين ا -  2

- 2 - 

 مشيته أولھا والحرك... يعرف عقل المرء في أربع  -  1

  بعد عليھن يدور الفلك... ونور عينيه وألفاظه  -  2

- 3 - 

 فبقبلھا داء عليك دفين... إن الفتاة وإن بدا لك حبھا  -  1

 وقرونھو للكبير خديعة ... واذا ادعين ھوى الكبير فانما 

  فعليه من درك القرون زبون... وإذا رأيت الشيخ يھوى كاعبا 

- 4 - 

  ]كذا[يعلمه كل أبله وذھين ... أنا شيخ وقلت في الشيخ شيئا  -  1

 ...كل شيخ تراه يكثر من كسب الجواري فخذه لي بالقرون  -  2

- 5 - 

  س بسمت وقطوب... ومراء أخذ النا  -  1

 ...الدبيب وخشوع يشبه السقم وضعف في  -  2

 أثقال الذنوب: قال... ھل تألم شيئا : قلت -  3

 أنت في قالب ذيب... ال تعن بشيء : قلت -  4
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 بة في حين الوثوب... إنما تبني على الوث  -  5

  منك ھذا بلبيب... ليس من يخفى عليه  -  6

- 6 - 

  ...تسألني عن حالتي أم عمر  -  1

  ...وھي ترى ما حل بي من العبر  -  2

  ...ا الذي يسأل عنه من خبر وم -  3

  ...وقد كفاه الكشف عن ذاك النظر  -  4

  ...وما تكون حالتي مع الكبر  -  5

  ...اربد مني الوجه وابيض الشعر  -  6

  ...وصار رأسي شھره من الشھر  -  7

  ...ويبست نضرة وجھي واقشعر  -  8

  ...ونقص السمع بنقصان البصر  -  9

  ...وصرت ال أنھض إال بعد شر  - 10

  ...لو ضامني من ضامني لم أنتصر  - 11

  ...فانظر الي واعتبر ثم اعتبر  - 12

  ...فإن للحليم في معتبر  - 13

- 7 - 

 بھا من ليس ذا شجن... لقد فسدت فما تلقى  -  1

 بط الملفوف في الكفن... وصار الحي منا يغ  -  2

 البن حزم رسالة في فضل األندلس وذكر رجالھا

 767: 2أوردھا المقري في النفح " . بيان األندلس وذكر علمائه " وسميت احيانا  226: خير في فھرستهھكذا سماھا ابن " 
وذكر ان الحسن بن محمد التميمي القيرواني كتب إلى أبي المغيرة بن حزم رسالة يذكر فيھا تقصير أھل األندلس في تخليد 

محمد على ھذه الرسالة فرد عليھا بعد وفاة القيرواني، ويفھم من أخبار علمائھم ومآثرھم فضالئھم وسير ملوكھم، واطلع أبو 
انه كتبھا بطلب من محمد بن عبد هللا الفھري يمن الدولة رئيس قلعة البونت من أعمال  388: كالم ابن االبار في التكملة

مة الرسالة على انه قام وتدل مقد) 42: الجذوة(بلنسية، وذكر الحميدي انه خاطب بھا أبا بكر بن إسحاق صديقه الحميم 
 " .باألمرين معا فاستجاب لطلب يمن الدولة وخاطب أبا بكر 

الحمد  رب العالمين، وصلى هللا على سيدنا محمد عبده ورسوله وعلى أصحابه األكرمين، وأزواجه امھات المؤمنين، 
 .وذريته الفاضلين الطيبين
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م أخ مشوق طالت بينه وبينك األميال والفراسخ، وكثرت األيام والليالي، ثم سالم عليك، سال) 1(أما بعد يا أخي يا أبا بكر  -  1
لقيك في حال سفر ونقلة، ووادك في خالل جولة ورحلة، فلم يقض من محاورتك أربا، وال بلغ في مجاورتك مطلبا، واني لما 

جا فتأمله، فإذا فيه خطاب لبعض احتللت بك، وجالت يدي في مكنون كتبك، ومضمون دواوينك، لمحت عيني في تضاعيفھا در
في الدار، أھل افريقية، ثم ممن ضمته حضرة قيروانھم، إلى رجل أندلسي لم يعينه باسمه، وال ذكره ) 2(الكتاب من مصاقبينا 

 علماء بلدنا باألندلس، ، يذكر له فيھا ان) 3(بنسبه 

_________________________________ 

وطوق الحمامة في  42: انظر الجذوة(صديق ابن حزم، والمتنقل معه في األندلس، والمعتقل معه على يد خيران، ھو أبو بكر محمد بن إسحاق ) 1(
 ).صفحات متفرقة

 مصافينا: النفح) 2(

ليه برسالة ھذا عجيب فقد صرح ابن بسام أن أبا علي بن الربيب القروي كتب إلى أبي المغيرة بن حزم رسالة بھذا المعنى وان أبا المغيرة رد ع) 3(
 .766: 2، وھذا ھو عين ما قاله صاحب النفح 116 -  111: 1/1الذخيرة . أطال فيھا القول وختمھا بذكر جملة من تواليف أھل األندلس

وان كانوا على الذروة العليا من التمكن بأفانين العلوم، وفي الغاية القصوى من التحكم على وجوه المعارف، فان ھمھم قد 
مآثر بلدھم، ومكارم ملوكھم، ومحاسن فقھائھم، ومناقب قضاتھم، ومفاخر كتابھم، وفضائل علمائھم، ثم  قصرت عند تخليد

تعدى ذلك إلى ان أخلى أرباب العلوم منا من ان يكون لھم تأليف يحيي ذكرھم، ويبقي علمھم، بل قطع على ان كل واحد منھم 
ته عند نفسه، بأن شيئا من ھذه التآليف لو كان موجودا لكان قد مات فدفن علمه معه، وحقق ظنه في ذلك، واستدل على صح

 .إليھم، وتكررھم علينا) 1(إليھم منقوال، وعندھم ظاھرا، لقرب المزار وكثرة السفار، وترددنا 

 ثم لما ضمنا المجلس الحافل بأصناف اآلداب، والمشھد اآلھل بأنواع العلوم، والقصر المعمور بأنواع الفضائل، والمنزل -  2
المحفوف بكل لطيفة وسيعة من دقيق المعاني، قرارة المجد ومحل السؤدد، ومحط رحال الخائفين، وملقى عصا التيار، عند 
الرئيس األجل الشريف قديمة وحسبه، الرفيع حديثه ومكتسبه، الذي أجله عن كل خطة يشركه فيھا من ال توازي قومته نومته، 

عن كل مرتبة يلحقه فيھا من ال يسمو إلى المكارم سموه، وال يدنو من المعالي دنوه، ، وأربي به ) 2(وال ينال حضره ھويناه 
وال يعلو في حميد الخالل علوه، بل أكتفي من مدحه باسمه المشھور، وأجتزئ من اإلطالة في تقريظه بمنتماه المذكور، 

، )3(محمد بن عبد هللا بن قاسم صاحب البونت فحسبي بذينك العلمين دليال على سعيه المشكور وفضله المشھور، أبي عبد هللا 
 أطال هللا بقاءه،

_________________________________ 

 وترددھم: النفح) 1(

 سرعة الجري: الحضر) 2(

الملقب بيمن  وخلفه ابنه محمد 421قرية من أعمال بلنسية، استقل فيھا بنو قاسم بعد الفتنة وأولھم عبد هللا بن قاسم الذي توفي سنة : البونت) 3(
 ).208: أعمال األعالم( 434الدولة، وبقي فيھا واليا حتى سنة 

وأدام اعتالءه، وال عطل الحامدين من تحليھم بحاله، وال أخلى األيام من تزينھا بعاله، فرأيته اعزه هللا تعالى حريصا على ان 
، فتناولت الجواب المذكور، بعد ان بلغني ان ذلك يجاوب ھذا المخاطب وراغبا في ان يبين له قد رآه فنسي، أو بعد عنه فخفي

المخاطب قد مات، رحمنا هللا تعالى وإياه، فلم يكن لقصده بالجواب معنى، وقد صارت المقابر له مغنى، فلسنا بمسمعين من 
 في القبور، فصرفت عنان الخطاب إليك، إذ من قبلك صرت إلى الكتاب المجاوب عنه، ومن لدنك وصلت إلي الرسالة
المعارضة، وفي وصول كتابي على ھذه الھيئة حيثما وصل كناية لمن غاب من اخبار تآليف أھل بلدنا، مثلما غاب عن ھذا 

كمھد إلى البركان نار " الباحث االول، و األمر من قبل ومن بعد، وان كنت في إخباري إياك بما أرسمه في كتابي ھذا 
لالحب، فانك وان كنت المقصود والمواجه فإنما المراد من أھل تلك الناحية، من ، وباني رضوى في مھيع القصد ا" الحباحب 

 .نأى عنھم علم ما استجلبه السائل الماضي، وما توفيقي إال با سبحانه

التاريخي كتبا جمة منھا كتاب ضخم ذكر فيه مسالك األندلس ) 1(فأما مآثر بلدنا فقد ألف في ذلك احمد بن محمد الرازي  - 3
وأنا . ، وخواص كل بلد منھا، وما فيه مما ليس في غيره، وھو كتاب مريح مليح) 2(راسيھا وأمھات مدنھا وأجنادھا الستة وم
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اقول لو لم يكن ألندلسنا إال ما رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بشر به، ووصف أسرفنا المجاھدين فيه، بصفات الملوك على 
ريق أبي حمزة أنس بن مالك ان خالته ام حرام بنت ملحان، زوج أبي الوليد عبادة بن األسرة، في الحديث الذي رويناه من ط

 الصامت، رضي هللا تعالى عنه وعنھم اجمعين، 

_________________________________ 

 327: وطبقات الزبيدي 97 -  96الجذوة ) 1(

 109: 1واإلحاطة  112: 1انظر النفح . قھا أبو الخطار على الكورلعله يعني األجناد التي نزلت األندلس في طالعة بلج القشيري وفر) 2(

لعله صلوات : فان قال قائل. النبي صلى هللا عليه وسلم انه اخبرھا بذلك لكفى شرفا بذلك، يسر عاجله ويغبط آجلهحدثته عن 
انه، صلى هللا عليه وسلم، عنى  هللا تعالى عليه إنما عنى بذلك الحديث أھل صقلية واقريطش، وما الدليل على ما ادعيته من

األندلس حتما، ومثل ھذا من التأويل ال يتساھل فيه ذو ورع دون برھان واضح وبيان الئح، ال يحتمل التوجيه، وال يقبل 
 فالجواب، وبا التوفيق، انه صلى هللا عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم وفصل الخطاب، وأمر بالبيان لما أوحي إليه،. التجريح

وقد اخبر في ذلك الحديث المتصل سنده بالعدول عن العدول بطائفتين من أمته يركبون ثبج البحر غزاة واحدة بعد واحدة، 
فسألته ام حرام ان يدعو ربه تعالى ان يجعلھا منھم، فأخبرھا صلى هللا عليه وسلم، وخبره الحق، بأنھا من األولين، وھذا من 

وھو إخباره بالشيء قبل كونه، وصح البرھان على رسالته بذلك، وكانت من الغزاة إلى  أعالم نبوته صلى هللا عليه وسلم،
قبرس، وخرت عن بغلتھا ھناك، فتوفيت رحمھا هللا تعالى، وھي أول غزاة ركب فيھا المسلمون البحر، فثبت يقينا ان الغزاة 

م حرام منھم، كما اخبر صلوات هللا تعالى وسالمه إلى قبرس ھم األولون الذين بشر بھم النبي صلى هللا عليه وسلم، وكانت أ
عليه، وال سبيل ان يظن به، وقد أوتي ما أوتي من البالغة والبيان، انه يذكر طائفتين قد سمى إحداھما أولى، إال والتالية لھا 

لى إال لثانية، وال ثانية، فھذا من باب اإلضافة وتركيب العدد، وھذا مقتضى طبيعة صناعة المنطق، إذ ال تكون األولى أو
الثانية ثانية إال ألولى، فال سبيل إلى ذكر ثالث إال بعد ثان ضرورة، وھو صلى هللا عليه وسلم إنما ذكر طائفتين، وبشر بفئتين، 
وسمى تحداھما األولين، فاقتضى ذلك بالقضاء الصدق آخرين، واآلخر من األول ھو الثاني الذي اخبر صلى هللا عليه وسلم 

ثم . القرون بعد قرنه، وأولى القرون بكل فضل بشھادة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بأنه خير من كل قرن بعدهانه خير 
البحر بعد ذلك أيام سليمان بن عبد الملك إلى القسطنطينية، وكان األمير بھا في تلك السفن ھبيرة الفزاري، واما صقلية  ركب

يام قاد إليھا السفن غازيا أسد بن الفرات الغازي، صاحب أبي يوسف رحمه هللا ، أ212فانھا فتحت صدر أيام االغالبة سنة 
، المعروف ) 2(، افتتحھا أبو حفص عمر بن شعيب ) 1(تعالى، وبھا مات، وأما اقريطش فانھا فتحت بعد الثالث والمائتين 

ة من بالد األندلس، وكان من فل ، من عمل فحص البلوط، المجاور لقرطب) 4(، ومن أھل قرية بطروج ) 3(بابن الغليظ 
الربضين، وتداولھا بنوه بعده إلى ان كان آخرھم عبد العزيز بن شعيب الذي غنمھا أيام ارمانوس بن قسطنطين ملك الروم 

 .، وكان اكثر المفتتحين لھا أھل األندلس350سنة 

أى في إقليم واحد، فلنا من الفھم والذكاء ما واما في قسم األقاليم فان قرطبة مسقط رءوسنا، ومعق تمائمنا مع سر من ر - 4
وذلك عند المحسنين لالحكام التي تدل . اقتضاه اقليمنا، وان كانت األنوار ال تأتينا إال مغربة عن مطالعھا على الجزء المعمور

النيرين بھا تسعين  عليھا الكواكب ناقص من قوى دالئلھا، فلھا من ذلك، على كل حال، حظ يفوق حظ اكثر البالد، بارتفاع أحد
درجة، وذلك من أدلة التمكن في العلوم، والنفاذ فيھا عند من ذكرنا، وقد صدق ذلك الخبر، وأبانته التجربة، فكان أھلھا من 
التمكن في علوم القراءات والروايات، وحفظ كثير من الفقه، والبصر بالنحو والشعر واللغة والخبر والطب والحساب والنجوم، 

 .الفناء، واسع العطن، متنائي األقطار، فسيح المجالبمكان رحب 

 والذي نعاه علينا الكاتب المذكور، لو كان كما ذكر،  -  5

_________________________________ 

 .بعد الثالثين والمائتين، ومن ھنا اصح الن ھذا ھو تاريخ فتنة الربض: الجذوة) 1(

 .ما قاله ابن حزموقد نقل الحميدي  282: ترجمته في الجذوة) 2(

 .المعروف بالغليظ: الجذوة) 3(

بطروش، وھو حصن شامخ الحصانة من أعمال قرطبة ويحيط البلوط بجباله وسھوله، وأھلھا يحفظونه، ويستعينون به على لغذاء في : ويقال) 4(
 .أيام الشدة



157 

 

لقيروان بلد المخاطب لنا، ما أذكر اني شركاء ألكثر أمھات الحواضر، وجالئل البالد، ومتسعات األعمال، فھذه الكنا فيه 
، فانه الف للمستنصر ) 1(وحاشا تآليف محمد بن يوسف الوراق " المعرب عن أخبار المغرب " رأيت في أخبارھا تأليفا غير 

، كتبا جمة) 2(رحمه هللا تعالى، في مسالك أفريقية وممالكھا ديوانا ضخما، وفي أخبار ملوكھم وحروبھم والقائمين عليھم 
ومحمد ھذا . غيرھا تآليف حسانا) 4(وسجلماسة ونكور والبصرة ) 3(وكذلك ألف أيضا في أخبار تيھرت ووھران وتونس 

 .ومدفنه بقرطبة، وھجرته إليھا، وان كانت نشأته بالقيروان) 5(أندلسي األصل والفرع، آباؤه من وادي الحجارة 

إذ مرادنا أن نأتي منه بالمطلوب، فيما يستأنف، إن شاء هللا تعالى، وذلك وال بد من إقامة الدليل على ما أشرت إليه ھنا،  - 6
ان جميع المؤرخين من أئمتنا السالفين والباقين، دون محاشاة أحد، بل قد تيقنا إجماعھم على ذلك، متفقون على أن ينسبوا 

مات، فان ذكروا الكوفيين من الصحابة، الرجل إلى مكان ھجرته التي استقر بھا، ولم يرحل عنھا رحيل ترك لسكناھا إلى أن 
رضي هللا تعالى عنھم، صدروا بعلي وابن مسعود وحذيفة رضي هللا تعالى عنھم، وإنما سكن علي الكوفة خمسة أعوام 

عاما وأشھرا بمكة والمدينة شرفھما هللا تعالى، وكذلك أيضا اكثر أعمار من ذكرنا، وان ذكروا  58، وقد بقي ) 6(واشھرا 
 :بكرة، وھؤالء ين بدأوا بعمران بن حصين، وأنس بن مالك، وھشام بن عامر، وأبيالبصري

_________________________________ 

 90: الجذوة) 1(

 .والغالبين عليھم: الجذوة) 2(

 .وتنس: الجذوة) 3(

 .انكور مدينة في مراكش على ساحل البحر األبيض والبصرة المعنية ھنا موضع ببالد المغرب أيض) 4(

 ).193: الروض(تعرف أيضا بمدينة الفرج بينھما وبين طليطلة خمسة وستون ميال ) 5(

 ).775: 2النفح (علق ابن حجر على ھذا بقوله، صوابه أربعة أعوام ) 6(

وان ذكروا الشاميين . مواليدھم وعامة زمن أكثرھم وأكثر مقامھم بالحجاز وتھامة والطائف، وجمھرة أعمارھم خلت ھناك
وكذلك . بعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وأبي عبيدة بن الجراح ومعاذ ومعاوية، واألمر في ھؤالء كاألمر فيمن قبلھم نوھوا

، ) 1(عبد هللا ابن عباس، وعبد هللا بن الزبير : عمرو بن العاص وخارجة بن حذافة العدوي، وفي المكيين: في المصريين
ھاجر إلينا من سائر البالد، فنحن أحق به، وھو منا بحكم جميع أولي األمر منا، والحكم في ھالء كالحكم فيمن قصصنا، فيمن 

الذين إجماعھم فرض اتباعه، وخالفه محرم اقترافه، ومن ھاجر منا إلى غيرنا فال حظ لنا فيه، والمكان الذي اختاره أسعد به، 
ا، والعدل أولى ما حرص عليه، والنصف أفضل ما فكما ال ندع إسماعيل بن القاسم، فكذلك ال ننازع في محمد بن ھانيء سوان

 .دعي إليه، بعد التفصيل الذي ليس ھذا موضعه، وعلى ما ذكرنا من اإلنصاف تراضى الكل

وھذه بغداد حاضرة الدنيا، ومعدن كل فضيلة، والمحلة التي سبق أھلھا إلى حمل ألوية المعارف، والتدقيق في تصريف  -  7
وما : باھة والذكاء وحدة األفكار ونفاذ الخواطر، وھذه البرة وھي عين المعمور في كل ما ذكرناالعلوم، ورقة األخالق والن

وأما سائر التواريخ التي ألفھا أھلھا، فلم يخصوا بھا بلدتھم ) . 2(أعلم في أخبار بغداد تأليفا غير كتاب أحمد بن أبي طاھر 
 دون سائر البالد، وال اعلم في أخبار البصرة، 

_________________________________ 

: ھذا ھو النظام الذي جرى عليه ابن سعد في الطبقات، ولكن األمر في ذلك يختلف عما يذھب إليه ابن حزم، فليس ھناك من مترجم مثال يقول) 1(
 .ان عليا كوفي أو أن عمرا مصري

وتاريخ بغداد والفھرست، وقد بقيت قطعة من كتاب تاريخ  152: 1ترجمته في معجم األدباء ): 280 - ( أبو الفضل احمد بن أبي طاھر طيفور ) 2(
القاھرة (جزءان " المنظوم والمنشور " ه وبقي من كتاب 1368وأعيد طبعھا بمصر  1908: بغداد نشرھا المستشرق ھنسي كلر بالزنكوغراف

 ).587أدب 

أبي سفيان، في خطط البصرة وقطائعھا،  وكتاب لرجل من ولد الربيع بن زياد المنسوب إلى) 1(كتاب عمر بن شبة غير 
وكتابين لرجلين من أھلھا يسمى أحدھما عبد القاھر، كريزي النسب، وصفاھا وذكرا اسواقھا ومحالھا وشوارعھا، وال أعلم في 
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وأما الجبال وخراسان وطبرستان وجرجان وكرمان وسجستان والسند والري ) 2(أخبار الكوفه غير كتاب عمر ابن شبة 
ية وأذربيجان وتلك الممالك الكثيرة الضخمة فال أعلم في شيء منھا تأليفا قصد به أخبار ملوك تلك النواحي وعلمائھا وأرمين

ولقد تتاقت النفوس إلى ان يتصل بھا تأليف في اخبار فقھاء بغداد، وما علمناه علم على انھم العلية ) 3(وشعرائھا وأطبائھا 
في شيء من ذلك تأليف لكان الحكم في األغلب ان يبلغنا كما بلغ سائر تآليفھم، وكما بلغنا  ولو كان. الرؤساء واألكابر العظماء

، وكتاب الموصلي وغيره في أخبار مصر، وكما بلغنا سائر تآليفھم ) 4(كتاب حمزة بن الحسن االصبھاني في أخبار اصبھان 
 . في أنحاء العلوم

_________________________________ 

أخبار : والكتاب الذي يشير إليه ابن حزم ھو. 361: ، وبغية الوعاة460: 7، والتھذيب 481: 6رجمة عمر بن شبة في معجم األدباء انظر ت) 1(
 .أھل البصرة

 ).128: اإلعالن(ابن مجالد، وعمر بن شبة، وأبا الحسين محمد بن جعفر التميمي الكوفي النحوي : ذكر السخاوي فيمن ألف في الكومة) 2(

 135 -  121وما بعدھا، وانظر اإلعالن بالتوبيخ للسخاوي  90: 1استفاض التاريخ للبلدان بعد ابن حزم، انظر اإلحاطة ) 3(

وقد وصلنا من كتبه تواريخ سني ملوك األرض واألنبياء، والدرة  300: 1ترجم له أبو نعيم في تاريخ اصبھان : حمزة بن الحسن االصبھاني) 4(
نشر (، وشرح ديوان أبي نواس )963: وداماد إبراھيم 526: والفاتيكان 642: ميونخ(لتي جاءت على وزن افعل التفضيل الفاخرة، وھي األمثال ا

 .ولم يوجد كتابه في أخبار اصبھان). معه الجزء األول بعناية فاغتر

، ) 1(هللا تعالى رحمه  وقد بلغنا تأليف القاضي أبي العباس محمد بن عبدون القيرواني في الشروط واعتراضه على الشافعي
، وكتب ابن عبدوس ) 2(احمد بن طالب التميمي على أبي حنيفة وتشنيعه على الشافعي ) عبد هللا بن(وكذلك بلغنا رد القاضي 

 .وغير ذلك من خوامل تآلفھم دون مشھورھا) 3(ومحمد بن سحنون 

وقرأت في اإلنجيل ان عيسى عليه " في عالم أھله  أزھد الناس" وأما جھتنا فالحكم في ذلك ما جرى به المثل السائر  - 8
وقد تيقنا ذلك بما لقي النبي صلى هللا عليه وسلم من قريش، وھم أوفر الناس " . ال يفقد النبي حرمته إال في بلده : " السالم قال

المياه، حتى خص هللا احالما، وأصحھم عقوال، وأشدھم تثبيتا، مع ما خصوا به من سكناھم افضل البقاع، وتغذيتھم باكرم 
وال سيما أندلسنا، فانھا خصت من . االوس والخزرج بالفضيلة التي أبانھم بھا عن جميع الناس، وهللا يؤتي فضله من يشاء

حسد أھلھا للعالم الظاھر فيھم، الماھر منھم، واستقاللھم كثير ما يأتي به، واستھجانھم حسناته، وتتبعھم سقطاته وعثراته، 
غث بارد : سارق مغير، ومنتحل مدع، وإن توسط قالوا: إن أجاد قالوا. ة حياته، بأضعاف ما في سائر البالدواكثر ذلك مد

وبعد ذلك . متى كان ھذا؟ ومتى تعلم؟ وفي أي زمان قرأ، وألمه الھبل: وضعيف ساقط، وان باكر الحيازة لقصب السبق قالوا
يه على نظرائه، أو سلوكا في غير السبيل التي عھدوھا، فھنالك حمي ان ولجت به األقدار أحد طريقين أما شفوعا دائما يعل

الوطيس على البائس، وصار غرضا لألقوال، وھدفا للمطالب، ونصبا للتسبب إليه، ونھبا لأللسنة، وعرضة للتطرق إلى 
 .اعتقده قلبه عرضه، وربما نحل ما لم يقل، وطوق ما لم يتقلد، وألحق به ما لم يفه به وال

_________________________________ 

 .وكان موثقا كاتبا للشروط والوثائق: قال 242: ، وكان ابن عبدون قاضيا، وكذلك306: انظر الخشني) 1(

 .وله كتب يرد فيھا على الشافعي ال بأس بھا: قال 504، 375: انظر المالكي) 2(

 .ابن عبدوس وابن سحنون حيث ترجمة كل من 345، 360: ، والمالكي178، 182: انظر الخشني) 3(

فان تعرض لتأليف . وبالحري، وھو السابق المبرز ان لم يتعلق من السلطان بحظ، أن ال يسلم من المتالف، وينجو من المخالف
غمز ولمز، وتعرض وھمز، واشتط عليه وعظم يسير خطبه، واستشنع ھين سقطه، وذھبت محاسنه، وسترت فضائله، وھتف 

لذلك ھمته، وتكل نفسه وتبرد حمته، وھذا عندنا يصيب من ابتدأ يحول شعرا، أو يعمل رياسة، فانه ال  ونودي بما اغفل، فتنكر
 .يفلت من ھذه الحبائل، وال يتخلص من ھذه النصب، إال الناھض الفائت، والمطفف المستولي على األمد

: الحسن، لنا خطر السبق في بعضھا، فمنھا وعلى ذلك، فقد جمع ما ظنه الظان غير مجموع، وألفت عندنا تآليف في غاية - 9
، وھي أرفع كتب جمعت في معناھا على مذھب مالك وابن القاسم، واجمعھا للمعاني ) 1(لعيسى بن دينار " الھداية " كتاب 

الكية ومن كتب الم. الفقھية على المذھب فمنھا كتاب الصالة، وكتاب البيوع وكتاب الجدار في االقضية وكتاب النكاح والطالق
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، وھو رجل قرشي من بني فھر، لقي أصحاب مالك، وأصحاب ) 2(كتاب القطني مالك ابن علي : التي ألفت باألندلس
في تفسير ) 3(ومنھا كتاب أبي إسحاق إبراھيم بن مزين . أصحابه، وھو حسن فيه غرائب ومستحسنات من الرسائل المولدات

ل مقطوعاته من تآليف ابن مزين أيضا، وكتابه في رجال الموطأ وما لمالك الموطأ، والكتب المستقصية لمعاني الموطأ وتوصي
 .عن كل واحد منھم من اآلثار في موطأه

_________________________________ 

 .كان يعجبه ترك الرأي واألخذ بالحديث، ولم يورد الحميدي أسماء كتبه) ه212(، توفي 279: الجذوة) 1(

 .بعد ان كف بصره) 268توفي (، وھو من نسل عبد الملك بن قطن الفھري والي األندلس 324: ويب عن الجذوةالقصي والتص: في النفح) 2(

 148: الجذوة) 3(

فھو الكتاب الذي أقطع قطعا ال استثني فيه أنه لم يؤلف في ) 1(كتاب أبي عبد الرحمن بقي بن مخلد : وفي تفسير القرآن - 10
ومنھا في الحديث مصنفه الكبير الذي رتبه على أسماء . حمد بن جرير الطبري وال غيرهاإلسالم تفسير مثله، وال تفسير م

ثم رتب حديث كل صاحب على أسماء الفقه وأبواب . الصحابة رضي هللا عنھم، فروى فيه عن ألف وثالثمائة صاحب ونيف
نه واحتفاله في الحديث وجودة شيوخه، االحكام، فھو مصنف ومسند، وما أعلم ھذه الرتبة ألحد قبله، مع ثقته وضبطه وإتقا

) 2(ومنھا مصنفه في فضل . رجال ليس فيھم عشرة ضعفاء، وسائرھم أعالم مشاھير 84فانه روى عن مائتي رجل و
الصحابة والتابعين ومن دونھم، الذي أربى فيه على مصنف أبي بكر بن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق بن ھمام ومصنف 

وانتظم علما عظيما، لم يقع في شيء من ھذه، فصارت تآليف ھذا اإلمام الفاضل قواعد لإلسالم ال  سعيد بن منصور وغيرھا،
كتاب ابن : ومنھا في أحكام القرآن. وكان متخيرا ال يقلد أحدا، وكان ذا خاصة من احمد بن حمبل رضي هللا عنه. نظير لھا

وكان ) 4(ختياره، وكتاب القاضي أبي الحكم منذر ابن سعيد ، وكان شافعي المذھب بصيرا بالكالم على ا) 3(آمنة الحجازي 
كتاب اإلبانة عن حقائق " منھا : داودي المذھب، قويا على االنتصار له، وكالھما في احكام القرآن غاية، ولمنذر مصنفات

 " . أصول الديانة 

_________________________________ 

 118: 1ا، وانظر ترجمته في الصلة وھو ينقل النص الموجود ھن 167: الجذوة) 1(

 .فتاوى: الجذوة) 2(

 380: ابن أمية، والتصحيح عن الجذوة: في النفح) 3(

: 2، وابن الفرضي 319: ، وطبقات الزبيدي326: كان قاضي الجماعة في حياة الحكم المستنصر، وھو خطيب األندلس وفقيھھا، انظر الجذوة) 4(
 .تنباط االحكام من كتاب هللاالنباه على اس: ومن مصنفاته. 142

، ) 2(، ومصنف محمد بن عبد الملك بن ايمن ) 1(ابن اصبغ بن يوسف بن ناصح مصنف أبي محمد قاسم : ومنھا في الحديث
وھما مصنفان رفيعان احتويا من صحيح وغريبه على ما ليس في كثير من المصنفات، ولقاسم بن اصبغ ھذه تآليف حسان 

" على أبواب كتاب ابن الجارود " المجتبى " وكالمه، ومنھا كتاب ) 3(آن على أبواب كتاب إسماعيل جدا، منھا أحكام القر
ومنھا كتاب في فضائل قريش وكنانة، وكتابه في . وانتقى حديثا وأعلى سندا واكثر فائدة) 4] (انتقاء[وھو خير منه " المنتقى 

لصاحبنا أبي عمر يوسف " كتاب التمھيد " يس في الموطأ، ومنھا الناسخ والمنسوخ، وكتاب غرائب حديث مالك بن أنس مما ل
، وھو اآلن بعد في الحياة، لم يبلغ سن الشيخوخة، وھو كتاب ال أعلم في الكالم على فقه الحديث مثله أصال، ) 5(بن عبد البر 

ر بن عبد البر المذكور كتب ال وھو اختصار التمھيد المذكور ولصاحبنا أبي عم" االستذكار " ومنھا كتاب . فكيف احسن منه
اقتصر فيه على ما بالمفتي ) 6(مثل لھا منھا كتابه المسمى بالكافي في الفقه على مذھب مالك وأصحابه خمسة عشر كتابا 

ومنھا كتابه في الصحابة ليس ألحد من المتقدمين مثله، . الحاجة إليه وبوبه وقربه فصار مغنيا عن التصنيفات الطوال في معناه
" ومنھا كتاب . في قراءة نافع وأبي عمرو بن العالء والحجة لكل منھما" االكتفاء " ى كثرة ما صنفوا في ذلك، ومنھا كتاب عل

جامع بيان العلم " مما يجري في المذاكرات من غرر األبيات ونوادر الحكايات، ومنھا كتاب " بھجة المجالس وانس المجالس 
 وفضله، 
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 340، وتوفي ابن أصبغ سنة 311: الجذوة) 1(

 ه330، وتوفي ابن ايمن سنة 63: الجذوة) 2(

 .ھو إسماعيل بن إسحاق القاضي) 3(

 .زيادة من الجذوة) 4(

 ه463، توفي ابن عبد البر سنة 640: ، والصلة344: الجذوة) 5(

 .ستة عشر جزءا: الجذوة) 6(

" في ) 2(منھا كتاب شيخنا القاضي أبي الوليد عبد هللا بن محمد بن يوسف بن الفرضي و) . 1" (في روايته وما ينبغي 
ولم يبلغ عبد الغني الحافظ البصري، إال كتابين، وبلغ أبو الوليد رحمه هللا تعالى،  -، " المختلف والمؤتلف في أسماء الرجال 

ما وضع في الرجال أحد مثله، إال ما بلغنا من ) . 3(ن سعيد ومنھا تاريخ احمد ب. ال أعلم مثله في فنه البتة -نحو الثالثين 
ومنھا كتب محمد بن . وأحمد بن سعيد ھو المتقدم في التأليف القائم في ذلك. تاريخ محمد بن موسى العقيلي البغدادي، ولم أره

وكتب كثيرة جمع فيھا . يمنھا أسفار سبعة جمع فيھا فقه الحسن البصر. وھي كثيرة) 4(يحيى بن مفرج القاضي ) احمد بن(
ومنھا . فما شآه أبو عبيد إال بتقدم العصر فقط) 5(لقاسم بن ثابت السرقسطي " شرح الحديث " ومما يتعلق بذلك . فقه الزھري

وھي " المستخرجة من االسمعة " ومنھا . والمالكيون ال تمانع بينھم في فضلھا واستحسانھم إياھا" الواضحة " في الفقه 
 .لحثيثا ولھا عند أھل أفريقية القدر العالي والطيران) 6" (العتبية "  المعروفة ب

_________________________________ 

وكتاب الشواھد في إثبات خبر الواحد وكتاب البيان عن تالوة القرآن وكتاب التجويد والمدخل إلى . اغفل ذكر الدرر في اختصار المغازي ولسير) 1(
) ه1346إدارة الطباعة المنيرية (أما كتاب جامع بيان العلم فقد طبع في جزئين . العقل والعقالء وكتاب أخبار أئمة األنصار العلم بالتجويد، وكتاب

 .وطبع مجردا من اإلسناد باسم مختصر جامع بيان العلم في جزء واحد

وقد وصلنا من كتبه كتاب في تاريخ العلماء والرواة للعلم  237: ، انظر الجذوة403ابن الفرضي أبو الوليد ھو الحافظ الرواية قتل في الفتنة ) 2(
 .باألندلس

. واحمد بن سعيد ھو الصدفي ألف في تاريخ الرجال كتابا كبيرا جمع فيه جميع ما أمكنه من أقوال الناس في العدالة والتجريح 117: الجذوة) 3(
 350توفي سنة 

 38: الجذوة) 4(

 .وقد نقل تعليق ابن حزم ھنالك 322: سرقسطي، والتصويب من الجذوةعامر بن حلف ال: في النفح) 5(

وھا ھنا يذكر ابن حزم ما تفتخر به األندلس بقطع النظر عن رأيه ) 37، 264الجذوة (الواضحة لعبد الملك بن حبيب والعتبية لتلميذه العتبي ) 6(
 .الكتابين من غرائب الحديث ما ال يقبله مثل ابن حزم ھو فيه، ألنه ال يرى عبد الملك أو تلميذه من ثقات أھل الحديث، وفي

، والقرشي أبو مروان ) 2(االشبيلي المعروف بابن المكوي ) 1(والكتاب الذي جمعه أبو عمر احمد بن عبد الملك بن ھشام 
د بن احمد بن الذي جمع فيه القاضي أبو بكر محم" الباھر " ، في جمع اقاويل مالك، كلھا على نحو الكتاب ) 3(المعيطي 

الذي ألفه القاضي محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة، وما " المنتخب " ومنھا كتاب . أقاويل الشافعي كلھا) 4(الحداد المصري 
) 5(وتآلف قاسم بن محمد . رأيت لمالكي قط كتابا أنبل منه في جمع روايات المذھب وشرح مستغلقھا، وتفريع وجوھھا

 .ھا حسن في معناه، وكان شافعي المذھب نظارا، جاريا في ميدان البغداديينالمعروف بصاحب الوثائق، وكل

المقصور والممدود " الذي ألفه اسماعيل بن القاسم يحتوي على لغة، وكتابه في ) 6" (البارع " ومنھا في اللغة الكتاب  -  11
، بزيادات ) 7(عزيز المعروف بابن القوطية لمحمد بن عمر بن عبد ال" األفعال " لم يؤلف مثله في بابه، وكتاب " والمھموز 

، مولى العبديين، فلم يوضع في فنه مثله، وكتاب جمعه أبو غالب تمام بن غالب المعروف بابن التياني في ) 8(ابن طريف 
 .الحياة بعد لم يؤلف مثله اختصارا وإكثارا وثقة نقل، وھو أظن في، )9(اللغة 



161 

 

_________________________________ 

 .ھاشم: الجذوة) 1(

 .الكوي: في النفح) 2(

 .البصري: في النفح) 3(

محمد بن عبيد هللا القرشي، وقد قال ابن بشكوال انھما جمعا الكتاب : ، واسم المعيطي28: ، الصلة123: ترجمة ابن المكوي في الجذوة) 4(
 .401توفي ابن المكوي سنة  - " االستيعاب " الكتاب المجموع واسم . للمستنصر، أما الحميدي فذكر انھما جمعاه بامر المنصور بن أبي عامر

 " .اإليضاح في الرد على المقلدين " وله كتاب  278توفي قاسم سنة  310: الجذوة) 5(

 .1933بالزنكوغراف، لندن  Fultonبقيت من ھذا الكتاب قطعة أخرجھا ) 6(

 .وقد وصلنا من كتبه كتاب األفعال وكتاب افتتاح األندلس ،71: محمد بن عامر العزي والتصويب عن الجذوة: في النفح) 7(

 381: انظر ترجمة ابن طريف في الجذوة) 8(

 122: 1وانظر أيضا الصلة . وقد نقل الحكاية عن مجاھد العامري وابن التياني 172: الجذوة) 9(

حمد بن عبد هللا المعروف بابن الفرضي حدثني ان أبا الوليد عبد هللا بن م: وھا ھنا قصة ال ينبغي ان تخلوا رسالتنا عنھا، وھي
ان أبا الجيش مجاھدا صاحب الجزائر ودانية وجه إلى أبي غالب أيام غلبته على مرسية، وابو غالب ساكن بھا، ألف دينار 

من ذلك،  فرد الدنانير وابي" مما ألفه تمام بن غالب ألبي الجيش مجاھد " أندلسية، على ان يزيد في ترجمة الكتاب المذكور 
وهللا لو بذل لي الدنيا على ذلك ما فعلت، وال استجزت الكذب، ألني لم اجمعه له خاصة، بل : ولم يفتح في ھذا بابا البتة وقال

ومنھا كتاب احمد بن أبان ابن . فأعجب لھمة ھذا الرئيس وعلوھا، واعجب لنفس ھذا العالم ونزاھتھا) . 1] (عامة[لكل طالب 
نحو مائة سفر على األجناس، في غاية االيعاب، بدأ بالفلك، وختم بالذرة، وكتاب " العالم " لمعروف بكتاب في اللغة ا) 2(سيد 

ألبي العباس المبرد، ولعمري لئن كان كتاب أبي " الكامل " ألبي علي إسماعيل بن القاسم وھو مبار لكتاب ) 3" (النوادر " 
وھو ) 4(لصاعد بن الحسن الربعي " الفصوص " وكتاب . ر لغة وشعراالعباس اكثر نحوا وخبرا، فان كتاب أبي علي ألكث

لكتاب الكسائي حسن في معناه، وكتاب ابن سيده في ) 5(ومن االنحاء تفسير الجرفي . جار في مضمار الكتابين المذكورين
 ) .6(وشرح له لكتاب األخفش " العالم والمتعلم " ذلك المنبوز ب 

_________________________________ 

 .زيادة من الجذوة) 1(

وترجم له صاحب الجذوة مرة  382وكان صاحب الشرطة بقرطبة، أخذ عن القالي كتاب النوادر، وتوفي سنة  14: ، والصلة110: الجذوة) 2(
 .ونقل ما قاله ابن حزم ھنا 381" : ابن سيد " أخرى تحت 

 " .كتاب االمالي " ھو المشھور باسم ) 3(

 852: ، والبغية رقم223: ي الجذوةترجمة صاعد ف) 4(

 1576: وضبطه بالجيم وضمھا، وھو في البغية رقم 384: الحوفي والتصحيح عن الجذوة: في النفح) 5(

، وقد ذكر الحميدي كتاب العالم 458، وھو صاحب المخصص والمحكم وغيرھما، توفي سنة )396: 2(في الصلة  892ترجمة ابن سيده، رقم ) 6(
كتاب األخفش عند الكالم على ابن سيد المتقدم الذكر، ويبدو ان المصادر اضطربت في نسبة ھذين الكتابين لتشابه االسمين ولكن  والمتعلم وشرح

 .من الغريب ان يذكر ابن حزم مؤلفات ابن سيد في مكانين

ألبي " الحدائق " وكتاب ، كتاب حسن، ) 1(كتاب عبادة بن ماء السماء في أخبار شعراء األندلس  :ومما ألف في الشعر -12
، عارض به كتاب الزھرة، ألبي محمد داود، رحمه هللا تعالى، إال أن أبا بكر إنما ادخل مائة باب، في ) 2(عمر احمد بن فرج 

كل باب مائة بيت، وابو عمر اورد مائتي باب في كل باب مائة بيت، ليس منھا باب تكرر اسمه ألبي بكر، ولم يورد فيه لغير 
التشبيھات من أشعار أھل " ومنھا كتاب . شيئا، وأحسن االختبار ما شاء واجاد، فبلغ الغاية، وأتى الكتاب فردا في معناهأندلسي 
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شرح أبي القاسم : ومما يتعلق بذلك. وھو حي بعد) 3(جمعه أبو الحسن علي بن محمد بن أبي الحسين الكاتب " األندلسيين 
 .بي، وھو حسن جداإبراھيم ابن محمد االفليلي لشعر المتن

تواريخ احمد بن محمد بن موسى الرازي في أخبار ملوك األندلس وخدمتھم وغزواتھم ونكباتھم وذلك  :ومن األخبار -13
كثير جدا وكتاب له في صفة قرطبة وخططھا ومنازل األعيان بھا، على نحو ما بدأ به ابن طاھر في أخبار بغداد، ويذكر 

القائم برية ووقائعه وسيره " أخبار عمرو بن حفصون : " وتواريخ متفرقة رأيت منھا. صحابة أبي جعفر المنصور بھا
  ) . 4(وتاريخ آخر في أخبار عبد الرحمن بن مروان الجليقي القائم بالجوف . وحروبه

_________________________________ 

ة، والبن حيان في المقتبس نقول عن كتاب لعبادة، وكذلك ينقل ابن والذخير 426: والصلة 274: ترجم له في الجذوة: عبادة بن ماء السماء) 1(
 ).125، 115: 1انظر المغرب (سعيد في المغرب عن كتابه في طبقات الشعراء 

، ولم يصلنا كتاب الحدائق ولكن الحميدي 79: وقالئد العقيان 368: 1واليتيمة  56: 2والمغرب  12: 1والصلة  97: الجذوة: احمد بن فرج) 2(
 .وابن األبار في الحلية وابن سعيد في المغرب نقلوا عنه كثيرا

 .كان في الدولة العامرية وعاش إلى أيام الفتنة: قال الحميدي 290: الجذوة: علي بن محمد بن أبي الحسين الكاتب) 3(

 15: انظر المقتبس) 4(

ك كتبا مصنفة في غاية الحسن، وكتاب مجزأ في وقد رأيت من ذل) . 1(الطويل بالثغر  وفي أخبار بني قيس والتجيبيين وبني
وكتاب ) . 2(أجزاء كثيرة في اخبر رية وحصونھا وحروبھا وفقھائھا وشعرائھا تأليف إسحاق بن سلمة بن إسحاق القيني 

د بن وكتاب ألحم) . 3(محمد بن الحارث الخشني في أخبار القضاة بقرطبة وسائر بالد األندلس، وكتاب في أخبار الفقھاء بھا 
محمد بن موسى في انساب مشاھير أھل األندلس، في خمسة أسفار ضخمة من أحسن كتاب في األنساب وأوسعھا، وكتاب 

وكان من الثقة والجاللة بحيث . وكتابه في فضائل بني أمية. قاسم بن أصبغ في األنساب في غاية الحسن وااليعاب واإليجاز
ومنھا كتب كثيرة جمعت فيھا . في أصحاب المعاقل واألجناد الستة باألندلساشتھر أمره وانتشر ذكره، ومنھا كتب مؤلفة 

" في نحو عشرة أجزاء ومنھا كتاب " أخبار شعراء البيرة " أخبار شعراء األندلس للمستنصر رحمه هللا تعالى، رأيت منھا 
ندلس، تأليف أبي مروان بن حيان نحو في أخبار أھل األ" كتاب التاريخ الكبير " في أنساب أھل األندلس، ومنھا " الطوالع 

 عشرة أسفار، من اجل كتاب ألف في ھذا المعنى،

_________________________________ 

، اما التجيبيون فھم من 464: من أخبار ھؤالء الثائرين طرف في المقتبس وابن عذاري، وانظر في التعريف بھم وبأنسابھم كتاب الجمھرة) 1(
 .وبنو الطويل وھم بنو شبراط فانھم من المولدين العرب، وأما بنو قسي

 ).رية(ومعجم البلدان  159: الليثي، وترجمته في الجذوة: في النفح) 2(

، وقد وصلنا كتابه في أخبار قضاة األندلس الذي ألفه بطلب من الحكم المستنصر ونشره ريبيرا 49: ه، وترجمته في الجذوة361توفي الخشني ) 3(
يدل على ان للخشني " بھا " وھو مطبوع مع الكتاب األول، وقول ابن حزم " علماء أفريقية " وكذلك وصلنا كتابه  1372ونشر بمصر  1914

 .كتابا في علماء األندلس وفقھائھا وھو غير الكتاب السابق

ابن أبي عامر  في سير) 2(لحسين بن عاصم " المآثر العامرية " ، وكتاب ) 1(وھو في الحياة بعد، لم يتجاوز االكتھال 
) . 4(وكتاب سكن بن سعيد في ذلك ) . 3(وأخباره، وكتاب األفشتين محمد بن عاصم النحوي في طبقات الكتاب باألندلس 

 ) .5(وكتاب أخبار أطباء األندلس لسليمان بن جلجل . وكتاب احمد بن فرج في المنتزين والقائمين باألندلس وأخبارھم

وكتب محمد بن الحسن المذحجي أستاذنا ) . 6(يى بن إسحاق وھي كتب حسان رفيعة فكتب الوزير يح: وأما الطب -14
ألبي القاسم خلف بن عباس " التصريف " وكتب ) . 7(رحمه هللا تعالى، وھو المعروف بابن الكتاني، وھي كتب رفيعة حسان 

 .حسن للقولالزھراوي، وقد أدركناه وشاھدناه ولئن قلنا انه لم يؤلف في الطب اجمع منه وال ا
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_________________________________ 

، وانظر ملحق بروكلمان 114 - 84: ½والذخيرة  150: 1مؤرخ األندلس المشھور حيان بن خلف أبو مروان انظر ترجمته في الصلة ) 1(
ابن حيان نقول كثير في الكتب األندلسية ومن تواريخ  1937بأسماء كتبه، وقد نشرت قطعة من المقتبس بعناية األب ملثور انونية بباريس  1:578

 .وبخاصة في الذخيرة

 181: الجذوة: حسين بن عاصم) 2(

 243: والبغية رقم 74: االفشتين ترجمته في الجذوة) 3(

 834: والبغية رقم 219: سكن بن سعيد ترجمته في الجذوة) 4(

، مع )1955مطبعة المعھد الفرنسي بالقاھرة (اية األستاذ فؤاد السيد وقد نشر نشرة محققة جيدة بعن 377ألف ابن جلجل ھذا الكتاب سنة ) 5(
 .مقدمة ضافية في التعريف بالكتاب ومؤلفه

 1460والبغية رقم  351: والجذوة 68: 3وابن أبي أصيبعة  100: ترجمته في ابن جلجل: يحيى بن إسحاق) 6(

وابن أبي أصيبعة، ويكتب ابن الحسن حيث ورد في مؤلفات ابن حزم من يكتب ابن الحسين في طبقات صاعد : (محمد بن الحسن المذحجي) 7(
 81: والبغية رقم 45: والجذوة 73: 3ترجمته في ابن أبي أصيبعة ). مطبوع ومخطوط

 .في الخواص والسموم والعقاقير من اجل الكتب وانفعھا) 2(وكتب ابن الھيثم ) . 1(والعمل، في الطبائع، لنصدقن 

فاني رأيت فيھا رسائل مجموعة وعيونا مؤلفة لسعيد بن فتحون السرقسطي المعروف بالحمار، دالة علة : وأما الفلسفة - 15
، وأما رسائل استاذنا أبي عبد هللا محمد بن الحسن المذحجي في ذلك فمشھورة متداولة وتامة ) 3(تمكنه من ھذه الصناعة 

 .الحسن فائقة الجودة عظيمة المنفعة

فلم يقسم لنا في ھذا العلم نفاذ، وال تحققنا به، فلسنا نثق بأنفسنا في تميز المحسن من المقصر في  ھندسةوأما العدد وال -  16
انه لم يؤلف في : المؤلفين فيه من أھل بلدنا، إال اني سمعت من اثق بعقله ودينه من أھل العلم ممن اتفق على رسوخه فيه يقول

وكذلك كتاب ألحمد بن نصر فما تقدم إلى مثله في . ، وھما من أھل بلدنا) 5(وزيج ابن السمح ) 4(االزياج مثل زيج مسلمة 
 .معناه

 ،وإنما ذكرنا التآليف المستحقة للذكر - 17

_________________________________ 

ومن كتابه التصريف  715: والبغية رقم 195: والجذوة 85: 3ترجمته في ابن أبي أصيبعة : الزھراوي) عياش: في النفح(خلف بن عباس ) 1(
 )425: 1راجع ملحق بروكلمان (نسخ مخطوطة في برلين وباريس وولي الدين وغيرھا 

 74: اسمه عبد الرحمن بن اسحاق وترجمته في ابن أبي اصيبعة) 2(

لمدخل إلى علوم وله تأليف في الموسيقى ورسالة في ا 78: وطبقات األمم 813: والبغية رقم 216الجذوة : سعيد بن فتحون السرقسطي) 3(
 .نالته منحة أيام المنصور بن أبي عامر فھاجر إلى صقلية وبھا توفي. ورسالة في تعديل العلوم" شجرة الحكمة " الفلسفة سماھا 

: 3بعة ابن أبي اصي(وله تعديل زيج البتاني ولعله الذي يشير إليه ابن حزم  398ھو أبو القاسم مسلمة بن احمد من أھل قرطبة توفي : مسلمة) 4(
 ).431: 1وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في بروكلمان الملحق  316: وابن القفطي 78: وطبقات األمم 62

أبو القاسم اصبغ بن محمد بن السمح المندس الغرناطي كان في زمن الحكم ومن كتبه زيجه الذي ألفه على أحد مذاھب الھند توفي : ابن السمح) 5(
 ).861: 1والملحق  472: 1وانظر مؤلفاته التي وصلتنا في تاريخ بروكلمان  79: وطبقات األمم 62: 3ابن أبي اصيبعة ( 426سنة 

، وھي إما شيء يخترعه لم يسبق إليه أو شيء ) 1(األقسام السبعة التي ال يؤلف عاقل عالم إال في أحدھا والتي تدخل تحت 
من معانيه أو شيء متفرق يجمعه أو شيء مختلط ناقص يتمه مستغلق يشرحه أو شيء طويل يختصره دون ان يخل بشيء 

وأما التآليف المقصرة عن مراتب غيرھا فلم نلتفت إلى ذكرھا، وھي عندنا من . يرتبه، أو شيء أخطأ فيه صاحبه يصلحه
 .تأليف أھل بلدنا اكثر من ان يحاط بعلمھا
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اختلفت فيھا النحل، فقل لذلك تصرفھم في ھذا الباب، وأما علم الكالم فان بالدنا وان كانت لم تتجاذب فيھا الخصوم، وال  -  18
خليل : فھي على كل حال غير عرية عنه، وقد كان فيھم قوم يذھبون إلى االعتزال، نظار على اصوله، ولھم فيه تآليف منھم

لى وأخوه الوزير صاحب المظالم، وكان داعية إ) 4(والحاجب موسى بن حدير ) 3(ويحيى بن السمينة ) 2(بن إسحاق 
 .االعتزال ال يستتر بذلك

ولنا على مذھبنا الذي تخيرناه من مذاھب أصحاب الحديث كتاب في ھذا المعنى، وھو وان كان صغير الجرم، قليل عدد  - 19
الورق، يزيد على المائتين زيادة يسيرة، فعظيم الفائدة، النا أسقطنا فيه المشاغب كلھا، وأضربنا عن التطويل جملة، واقتصرنا 

البراھين المنتخبة من المقدمات الصحاح الراجعة إلى شھادة الحس وبديھة العقل بالصحة، ولنا فيما تحققنا به تآليف جمة،  على
منھا ما قد تم، ومنھا ما شارف التمام، ومنھا ما قد مضى منه صدر، ويعين هللا تعالى على بقيه، لم نقصد به قصد مباھاة، 

 جل وجھه، ھا، والمراد بھا ربنافنذكرھا، وال أردنا السمعة فنسمي

_________________________________ 

 10: قابل بين ما جاء ھنا وما ذكره ابن حزم في كتاب التقريب: التواليف السبعة) 1(

وھو ممن صحب ابن مسرة وكان يقول ) 309: 1والتكملة  165: 1ابن الفرضي (لعل صوابه خليل بن عبد الملك : خليل بن إسحاق) 2(
 .باالستطاعة وتتلمذ له ابن السمينة

 185: 2وابن الفرضي  74: ، ترجمته في طبقات األمم315يحيى بن السمينة توفي سنة ) 3(

وأخوه احمد بن محمد ابن حدير ولي أيضا الوزارة والقيادة لعبد  1320: والبغية رقم 316ترجمته في الجذوة : موسى بن محمد بن حدير) 4(
 .الرحمن الناصر

 .ولي العون فيھا، والملي بالمجازاة عليھا، وما كان  تعالى فسيبدو، وحسبنا هللا ونعم الوكيلوھو 

وبلدنا ھذا على بعد من ينبوع العلم، ونأيه من محلة العلماء فقد ذكرنا من تآليف أھله ما إن طلب مثلھا بفارس واألھواز  -  20
لك، على قرب المسافة في ھذه البالد من العراق التي ھي دار ھجرة وديار مضر وديار ربيعة واليمن والشام، أعوز وجود ذ

 .الفھم وذويه ومراد المعارف وأربابھا

في الشعر، لم نباه به إال جريرا والفرزدق لكونه في ) 1(ونحن إذا ذكرنا أبا األجرب جعونة بن الصمة الكالبي  - 21
وإذا سمينا بقي بم مخلد لم . وائل ال على طريقة المحدثينعصرھما، ولو أنصف الستشھد بشعره، فھو جار على مذھب اال

نسابق به إال محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم ابن الحجاج النيسابوري وسليمان بن األشعث السجستاني وأحمد بن شعيب 
حبته المزني بن النسائي، وإذا ذكرنا قاسم بن محمد لم نباه به إال القفال ومحمد بن عقيل الفريابي، وھو شريكھما في ص

والتتلمذ له، وإذا نعتنا عبد هللا بن قاسم بن ھالل ومنذر بن سعيد لم نجار بھما اال أبا الحسن بن المفلس والخالل ) 2(إبراھيم 
وعمه ) 3(وإذا أشرنا إلى محمد بن عمر بن لبابة . والديباجي ورويم بن احمد وقد شاركھم عبد هللا في أبي سليمان وصحبته

لم نناطح بھم اال محمد بن عبد هللا ابن عبد الحكم ومحمد بن سحنون ومحمد بن ) 4(سى وفضل بن سلمة محمد بن عي
أصحاب محمد  وأبي عبد هللا محمد بن عاصم لن يقصرا عن أكابر) 5(وإذا صرحنا بذكر محمد بن يحيى الرباحي . عبدوس

 .بن يزيد المبرد

_________________________________ 

 131: 1والمغرب  626والبغية رقم  177في الجذوة : جعونةترجمة ) 1(

 أبي إبراھيم المزني: الجذوة) 2(

 222والبغية رقم  71: الجذوة) 3(

 1283والبغية رقم  308: انظر الجذوة 319أو  317فضل بن سلمة الجھني موالھم توفي سنة ) 4(

 312والبغية رقم  91: محمد بن يحيى الرباحي ترجمته في الجذوة) 5(
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ولو لم يكن لنا من فحول الشعراء إال احمد بن دراج القسطلي لما تأخر عن شأو بشار وحبيب والمتنبي، فكيف ولنا معه جعفر 
بن عثمان الحاجب واحمد بن عبد الملك بن مروان واغلب بن شعيب ومحمد بن شخيص واحمد بن فرج وعبد الملك بن سعيد 

 .حصان ممسوح الغرةالمرادي، وكل ھؤالء فحل يھاب جانبه، و

ولنا من البلغاء احمد بن عبد الملك بن شھيد صديقنا وصاحبنا وھو حي بعد، لم يبلغ سن االكتھال، وله من التصرف في وجوه 
ومحمد بن عبد هللا بن مسرة في طريقه التي . البالغة وشعابھا مقدارا يكاد ينطق فيه بلسان مركب من لساني عمرو وسھل

 . نرضى مذھبه، في جماعة يكثر تعدادھمسلك فيھا وان كنا ال

وقد انتھى ما اقتضاه خطاب الكاتب، رحمه هللا تعالى، من البيان، ولم يتزيد فيما رغب فيه إال ما دعت الضرورة إلى ذكره 
عبده لتعلقه بجوابه، والحمد  الموفق لعلمه، والھادي إلى الشريعة المزلفة منه والموصلة، وصلى هللا على سيدنا محمد 

 .ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم

 انتھت الرسالة

 قطعة من شعر ابن حزم

 بسم هللا الرحمن الرحيم وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم

 ) :1(قال الفقيه اإلمام األوحد أبو محمد بن احمد بن سعيد بن حزم األندلسي رضي هللا عنه 

- 1 - 

 لك الحمد ما باح بالشكر فم... ثم لك الحمد يا رب والشكر 

 فقد خصني منك فضل وعم... لك الحمد في كل ما حالة 

 ومن بعد ذلك لحم ودم... من الماء أنشأتني نطفة 

 وأجعلتھا في طباق الرحم... وأسكنت في جسدي روحه 

 وبلغتني درجات الفھم... وأخرجتني بعد في عالمي 

 ونطق وشموسمع وذوق ... فمنك لي البصر المقتفي 

 خلقت بأنواعه من أمم... وحس صحيح وتميز ما 

 ببادي الكالم وخط القلم... ومكنتني من فنون العلوم 

 وأطلعتني طلع كيف ولم... وعلمتني الحكم في ھل وما 

_________________________________ 

 .نبيتا، وقد بلغت ھنا ثماني 73ان ھذه القصيدة  417: قال بن خير في فھرسته) 1(

  .فيھا حمد  تعالى على ما علمه من أصول منطقية 12 -  9، واألبيات 182: انظر أقسام السؤال في كتاب التقريب) 2(

 من الباطل المتقى في الكلم... وحد الحقائق ميزت لي  - 10

 وينفي المحال ويبدي الحكم... ببرھان صدق يليح اليقين  - 11

 وصف ما لم يسمويحتد بال... ويوفي بيان اسمه  - 12
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 وقفت على حده المنتظم... ومن ھيئة الفلك المستدير  - 13

 ومن كوكب قاطع كالعلم... وما فيه من فلك دائر  - 14

 وسائرھا جھة الشرق أم... فأكبرھا قاصدا مغربا  - 15

 يصرفھا أمره حيث حم... إدارة رب لھا منشيء  - 16

 ب مستتمعلى سنن رات... يخالف ما بين أدوارھا  - 17

 مدبرة لحكيم حكم... ليعلم أھل النھى أنھا  - 18

 لھا الحكم بل إالاله األمم... وأن ليس تختار شيئا وال  - 19

 فيثبت مبدؤھا للفھم... يدير بأزمانھا دھرھا  - 20

 ھو الواحد الحق باري النسيم... وتشھد أن الذي صاغھا  - 21

 إذ شاء فرق وضمكما شاء ... ھو األول المبتدي خاقھا  - 22

 وما فيھما صاغ بدءا ولم... فأبدى الزمان وأبدى المكان  - 23

 ومشرق أنوارھا والظلم... ھواء وماء وأرض ونار  - 24

 وبحر عميق وطود أشم... نھار مضيء وليل أحم  - 25

 سكان بر وسكان يم... وركب الميھا كيف شاء  - 26

 يعليه ثموآخر ال ساق ... ونبت يقوم على ساقه  - 27

 ھنالك مم وال فيه كم... بال فيم قطعا وال لم وال  - 28

 مثاال وال مخربا ما نظم... وال كان شيء سواء له  - 29

 فمن شاء أذكى ومن شا أصم... فصاغ العقول كما شاءھا  - 30

 كما شاء أنشأھا ربكم... وركبھا في النفوس التي  - 31

 وال كان مدح وذم سفاه... وما كان من قبل عقل وال  - 32

 وال كان ظلم وال من ظلم... وال كان عدل وال حكمة  - 33

 وجود األمور ولم يستقم... ولو كان ذلك لم يعتدل  - 34

 تعد وتحصره إذ تعم... ألن الكثير له عدة  - 35

 فوجدانه صح بعد العدم... وما حصرته حدود الكالم  - 36

 ؤه وانتظمفقد صح مبد... نھاياته جامعات له  - 37

 ھو األول الحق أفنى إرم... ولكن مبدعھا واحد  - 38

 بوھم إليه وما لم يقم... وليس بمعجزة ما يقوم  - 39
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 تحقق ذلك من قد علم... وال شيء يشبھه جملة  - 40

 وأفشى الصناعات والكل زم... فأبدى اللغات وأعطى العلوم  - 41

 حي ولم تغذ أموال عاش ... ولوال التعاليم لم ندرھا  - 42

 به علم الناس ما قد علم... فصح بذلك إرسال من  - 43

 فجلى من الجھل ما قد أھم... فيا لك برھان حق بدا  - 44

 لخلق الجميع ومنشي النعم... بصدق النبوة والمبتدي  - 45

 على ما قضاه وما قد حتم... فأرسل مرسله بالھدى  - 46

 نبياء الھدى قد ختمبه أ... محمد المصطفى بالكتاب  - 47

 بحضرة راضين أو من رغم... فشق له القمر المستنير  - 48

 فأروى به الجيش والجيش جم... وأبدى الينابيع من كفه  - 49

 أولي حضر وبداة الخيم... وأعجز في نظم قرآنه  - 50

 خالف التكاذيب ممن زعم... ودان الملوك آلياته  - 51

 وال رغبة عنده تغتنم... على غير خوف له يتقى  - 52

 وخلوا له ملكھم فانھدم... فحلوا له عقد تيجانھم  - 53

 وال بذل مال له يقتسم... بطب النفوس بال سل سيف  - 54

 وأھل عمان وضاحي قدم... كباذان في اليمن المتقي  - 55

 إلى ابن ظليم فأقصى إرم... إلى ذي الكالع وذي زودة  - 56

 وأحكامه باتصال سلم.. .وصح لنا نقل أعالمه  - 57

 بأطباق عرب ونقل العجم... فما فيه معترض يتقى  - 58

 أتى ال كنقل كثير السقم... وقد ظھر الحق فيما به  - 59

 ونقل المجوس ألخبار جم... كنقل النصارى ونقل اليھود  - 60

 تباح ولكنھا تكتتم... أحاديث لم تك في أصلھا  - 61

 به كل منتحل متھم...  ولم تأت إال بنقل أتى - 62

 به كل منتحل متھم... ولم تأت إال بنقل أتى  - 63

 تكاذيبھا باديات تنم... مناقضة بعضھا بعضھا  - 63

 وشتان نور الضحى والعتم... فشتان بين الھدى والعمى  - 64

 على يد مرسله قل نعم... فما جاء من عند رب الجميع  - 65
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 إن الم فيه أخ وابن عمو... وال تعده واطرح غيره  - 66

 وتسلم إذا مت من كل غم... تفز بالحقيقة مستعجال  - 67

 لقوم براھينھا لم تقم... وال تلتفت لدعاء وانت  - 68

 لدنيا لھا أمد منصرم... وال تشتغل بالذي نفعه  - 69

 حقيقتھا غير طيف ألم... فما ھذه الدار إن حصلت  - 70

 وتفنى القوى وسيفنى األلم...  سيفنى العزيز ويفنى الذليل - 71

 بما ال يدوم لمن لم يدم... يبيد الجميع فال تغترر  - 72

 وباني البرابي وباني الھرم... فأين الذين بنوا تدمرا  - 73

 وعقد قناطرھا والصنم... وأين األلى أحكموا قادسا  - 74

 كما قد مضى سد سيل العرم... أولئك أھل القوى قد مضوا  - 75

 وشرخ شباب ويأتي الھرم... فمن حال طفل إلى صبوة  - 76

 يطيف بنا حكمھا الملتزم... وتأتي المنية ال بد أن  - 77

 وما قد مضى فكماضي الحلم... ومن بعد ذلك دار الجزاء  - 78

 ونار لمن قد عصى تضطرم... فدار النعيم ألھل الفالح  - 79

  يغني الندمفتندم إذ ليس ... فبادر قبيل حلول الردى  - 80

ھذه القصيدة في إثبات حدوث العالم وصحة نبوة سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم وفيھا وعظ حسن، ارتجلھا الفقيه في مجلس 
 .الخالفة دون إعمال روية، رحمه هللا

- 2 - 

كاتب مرتد  ذكر في صلة الصلة وھو التاريخ المعروف بتاريخ الفرغاني ان النقفور ملك النصارى أرسل بقصيدة نظمھا
وأرسلھا إلى أمير المؤمنين المطيع رضي هللا عنه وذلك إذ أخذت النصارى بعض ثغور اإلسالم فلما وصلت إلى مجلس 
الخالفة وقرئت بين يدي أمير المؤمنين المعتد با تعالى باألندلس، ولم يقصد بھا المعتد وإنما وردت من بالد المشرق، اھتز 

ي هللا عنه سماعھا غضبا  عز وجل ولرسوله ولدينه وارتجل قصيدة على البديھة ولم يثبت فيھا الفقيه اإلمام أبو محمد رض
 ) :1(لشدة غضبه وھمه رضي هللا عنه، فقال، رحمه هللا 

 ودين رسول من آل ھاشم... من المحتمي  رب العوالم  -  1

 أفضل قادموبالرشد واإلسالم ) 3... (بالتقى ) 2(محمد الھادي إلى الناس  -  2

_________________________________ 

وھي كثيرة التصحيف والتحريف في ھذين  247: 11والبداية والنھاية البن كثير  184: 2وردت ھذه القصيدة في طبقات الشافعية للسبكي ) 1(
يكن ابن حزم ھو الوحيد الذي رد على قصيدة  بيتا، ولم 139وقال ابن خير إنھا . المصدرين ولذلك لم اشر إلى فروق القراءات إال عند الضرورة

ل شاعر نقفور بل ھناك قصيدتان أيضا في الرد عليھا إحداھما ألبي بكر القفال الشاشي والثانية للفقيه أبي االصبغ عيسى بن موسى ابن زروا
 ).س السبكي، ب البداية والنھاية( 409: الغرناطي انظر فھرست ابن خير
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 .هللا: س) 2(

 ائمق: س ب) 3(

 كل العوالم) 1(إلى أن يوافي البعث ... عليه من هللا السالم مرددا  -  3

 عن النقفور المنتزي في األعاجم... إلى قائل باإلفك جھال وضلة  -  4

 بكفيه اال كالرسوم الطواسم... دعوت إماما ليس من أمر آله  -  5

 اھمدھت قبله األمالك دھم الدو... دھته الدواھي في خالفته كما  -  6

 تصيب الكريم الحر وابن األكارم... وال عجب من نكبة أو ملمة  -  7

 لجرعتم منه سموم األراقم... ولو أنه في حال ماضي جدوده  -  8

 تجدد منھم دراسات المعالم... عسى عطفة  في أھل دينه  -  9

 حقائق دين أحكم حاكم) 2... (فخرتم بما لو كان فھم يريكم  - 10

 وأخرس منكم كل قيل مخاصم... م خجلة عند ذكره إذن لعرتك - 11

 من الدھر أفعال الضعاف العزائم... سلبناكم دھرا فلذتم بكرة  - 12

 كفعل المھين الناقص المتعاظم... فطرتم سرورا عند ذاك ونخوة  - 13

 عرتنا وصرف الدھر جم المالحم... وما ذاك إال في تضاعيف غفلة  - 14

 ودالت ألھل الجھل دولة ظالم... ور تخاذال ولما تنازعنا األم - 15

 لعبدانھم من تركھم والديالم... وقد شغلت فينا الخالئف فتنة  - 16

 لمن رفعوه من حضيض التھائم... بكفر أياديھم وجحد حقوقھم  - 17

 جميع بالد الشام ضربة الزم... وقوة ) 3(ألم ننتزع منكم بأيد  - 18

 وأندلسا قسرا بضرب الجماجم... ھا ومصر وأرض القيروان بأسر - 19

 صقلية في بحرھا المتالطم... ألم تنتصف منكم على ضعف حالھا  - 20

_________________________________ 

 .الحشر: ب) 1(

 .البيت مختلف الرواية في ب) 2(

 .باعظم قوة: ب) 3(

 وسامتكم سوء العذاب المالزم) 1... (أحلت بقسطنطينة كل نكبة  - 22

 لنا وبأيدينا على رغم راغم... مشاھد تقديساتھم وبيوتھا  - 23

 بأيدي رجال المسلمين األعاظم... أما بيت لحم والقمامة بعدھا  - 24
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 وكرسيكم في القدس في أورشالم... وكرسيكم في أرض إسكندرية  - 25

 كما ضمت الساقين سود األداھم... ضممناھم قسرا برغم أنوفكم  - 26

 ودھرا بأيدينا بذل المالغم... ان برھة وكرسي ك - 27

 وكرسي قسطنطينة في المقاوم... فليس سوى كرسي رومة فيكم  - 28

 الينا بعزم قاھر متعاظم... وال بد من عود الجميع بأسره  - 29

 على باب قسطنطينة بالصوارم... أليس يزيد حل وسط دياركم  - 30

 ام كالليوث الضراغمبجيش لھ... ومسلمة قد داسھا بعد ذاكم  - 31

 بنى فيكم في عصرنا المتقادم... وأخدمكم بالذل مسجد نا الذي  - 32

 صارم) 3(أال ھذه حقا صريمة ... ملككم ) 2(إلى جنب قصر الملك في دار  - 33

 مغلوب وجزية غارم) 4(إتاوة ... وأدى لھرون الرشيد مليككم  - 34

 بھا الرحمن أرحم راحم حبانا... مسرى شھورا بقوة ) 5(سلبناكم  - 35

 إلى لجة البحر البعيد المخارم... إلى ارض يعقوب وأرياف دومة  - 36

 أبى هللا ذاكم يا بقاة الھزائم... فھل سرتم في أرضنا قط جمعة  - 37

 بضائع نوكى تلك أضغاث حالم) 6... (فما لكن إال األماني وحدھا  - 38

_________________________________ 

 .بيت سقط من بال) 1(

 .ارض: س) 2(

 .صرامة: ب) 3(

 .رفادة: ب) 4(

 .مصر: ب) 5(

 .أحالم نائم: ب) 6(

 ويكشف مغبر الوجوه السواھم... رويدا يعد نحو الخالفة نورھا  - 39

 إذا صدمتكم خيل جيش مصادم... وحينئذ تدرون كيف فراركم  - 40

 داد الغنائمليالي أنتم في ع... على سلف العادات منا ومنكم  - 41

 وسبيكم فينا كقطر الغمائم... عدھا ) 1(سبيتم سبايا ليس يكثر  - 42

 وأنى بتعداد لريش الحمائم... فلو رام خلق عدھا رام معجزا  - 43

 أراذل انجاس قصار المعاصم... بابناء حمدان وكافور صلتم  - 44
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 وما قدر مصاص دماء المحاجم) 2... (دعي وحجام أتوكم فتھتم  - 45

 جماعة أتياس لحز الحالقم... ليالي قدناكم كما اقتاد جازر  - 46

 سبايا كما سيقت ظباء الصرائم... وسقنا على رسل بنات ملوككم  - 47

 من ملوك مكرمين قماقم... ولكن سلوا عنا ھرقال ومن خاللكم  - 48

 وقيصركم عن سبينا كل آيم) 3... (يخبركم عنا المتوج منكم  - 49

 وعن ما أقمنا فيكن من مآتم... ا فتحنا من منيع بالدكم وعن م - 50

 إماما وال من محكمات الدعائم... ودع كل نذل ينتمي ال تعده  - 51

 إلى جبال تلكم أماني ھائم... فھيھات سامرا وتكريت منكم  - 52

 تطاير ھامات وحز الغالصم... منى يتمناھا الضعيف ودونھا  - 53

 متيسرة للحرب من آل ھاشم... حديدة  ومن دون بغداد سيوف - 54

 كل عالم) 4(ومنزلة يحتلھا ... محلة أھل الزھد والخير والتقى  - 55

_________________________________ 

 .يحصر العد دونھا: ب) 1(

 .بعد ھذا البيت في ب بيت مضطرب) 2(

 .البيت مختلف الرواية في ب) 3(

 .يختارھا: ب) 4(

 من المسلمين الصيد كل مخاصم) 2... (عنكم فدونھا ) 1(دمثاء دعوا الرملة ال - 56

 سحائب طير تنتحى بالقوادم... ودون دمشق كل جيش كأنه  - 57

 كما ضرب السكي بيض الدراھم... وضرب يلقي الروم كل مذلة  - 58

 كقطر الغيوث الھامالت السواجم... ومن دون أكناف الحجاز جحافل  - 59

 ومن حي قحطان كرام العمائم... ان كل سميدع بھا من بني عدن - 60

 لقيتم ضراما في يبيس الھشائم... عصبة ) 3(ولو قد لقيتم من قضاعة  - 61

 لھم معكم من مأزق متالحم... إذا صبحوكم ذكروكم بما خال  - 62

 ليبغوا يسارا منكم في المغانم... زمان يقودون الصوافن نحوكم  - 63

 تنسيكم تذكارا أخذ العواصم... عصائب  سيأتيكم منھم قريبا - 64

 الحوائم) 5(بھا يشتفي حر النفوس ... لھم ودماؤكم ) 4(وأموالكم فيء  - 65

 كما فعلوا دھرا بعدل المقاسم... وأرضكم حقا سيقتسمونھا  - 66
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 وشيراز والري القالع القوائم... ولو طرقتكم من خراسان عصبة  - 67

 وعض األباھم) 6(عھدنا بكم خل ... ير ما لما كان منكم عند ذلك غ - 68

 مسيرة عام بالخيول الصالدم... فقد طالما زاروكم في دياركم  - 69

 بكابل حلوا في ديار البراھم... وأما سجستان وكرمان واأللى  - 70

 بغير احاديث كذكر البھاذم) 7... (فمغزاھم في الھند ال يعرفونكم  - 71

_________________________________ 

 .الغراء: س) 1(

 .كل مالزم: الغر كل مخاصم، س: ب) 2(

 .كبة: ب) 3(

 .حل لنا: س) 4(

 .الصدور: ب) 5(

 .ذل: ب) 6(

 .لذكر التھازم والبيت ساقط من ب: س) 7(

 وفي أصبھان كل أروع عازم... وفي فارس والسوس جمع عرموم  - 72

 مثل البھائمفرائس لآلساد ... فلو قد أتاكم جمعھم لغدوتم  - 73

 سمت وبأدنى واسط والكظائم... والكوفة التي ) 1(وبالبصرة الزھراء  - 74

 فما أحد ينوي لقاھم بغانم) 3... (عديدھم ) 2(جموع تسامي الرمل جم  - 75

 حباھا بمجد للثريا مزاحم... ومن دون بيت هللا مكة التي  - 76

 من فص خاتم محلة سفل الخف... محل جميع األرض منھا تيقنا  - 77

 فما ھو عنھا كر طرف برائم... دفاع من الرحمن عنھا يحفھا  - 78

 بحصباء طير من ذرى الجو حائم... عنھا وقبلھم ) 4(بھا دفع األحبوش  - 77

 حمى سرة البطحاء ذات المحارم... وجمع كموج البحر عرموم  - 80

 ل فاحمجموع كمسود من اللي... ومن دون قبر المصطفى وسط طيبة  - 81

 كفاحا ودفعا عن مصل وصائم... تقودھم جيش المالئكة العلى  - 82

 بمن في أعالي نجدنا والحضارم) 5... (فلو قد لقيناكم اعدتم رمائما  - 83

 إذا ما لقوكم كنتم كالمطاعم... وباليمن الممنوع فتيان غارم  - 84) 6(

  البراجممغاور أنجاد طوال ... وفي جلھتي أرض اليمامة عصبة  - 85
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_________________________________ 

 .الغراء: ب) 1(

 .عدا وكثرة: ب) 2(

 .بسالم: ب) 3(

 .وقع االحبوش ھلكى: ب) 4(

 .الشطر الثاني في ب مختلف تماما) 5(

 .غارة: س) 6(

 تعود لميمون النقيبة حازم... ستفنيكم والقرمطيين دولة  - 86

  يتقي في هللا لومة الئموال... خليفة حق ينصر الدين حكمه  - 87

 بفخر عميم أو لزھر العباشم... إلى ولد العباس تنمى جدوده  - 88

 فأھال بماض منھم وبقادم... ملوك جرى بالنصر طائر سعدھم  - 89

 منازل بغداد محل األكارم... محلتھم في مسجد القدس أو لدى  - 90

 صالح الخضارمومن أسد أھل ال... وان كان من عليا عدي وتيمھا  - 91

 بھم من خيار سالفين أقادم... فأھال وسھال ثم نعمى ومرحبا  - 92

 وھم فتحوا البلدان فتح المراغم... ھم نصروا اإلسالم نصرا مؤزرا  - 93

 بتجريع أھل الكفر طعم العالقم... رويدا فوعد هللا بالصدق وارد  - 94

 ر القشاعمونجعلھم قوت النسو... سنفتح قسطنطينة وذواتھا  - 95

 ونلزمكم ذل الجزى والمغارم... ونملك أقصى أرضكم وبالدكم  - 96

 بجيش ألرض الترك والخزر حاطم... ونفتح أرض الصين والھند عنوة  - 97

 وليست كأمثال العقول السقائم... مواعيد للرحمن فينا صحيحة  - 98

 الصوادمجميع البالد بالجيوش ... إلى أن نرى اإلسالم قد عم حكمه  - 99

 بعيد عن المعقول بادي المآثم... أيقرن يا مخذول دين مثلث  - 100

 فيا لك سخفا ليس يخفى لكاتم) 2... (عبادة ) 1(يدين لمخلوق بدين  - 101

 كالم األلى فيما أتوا بالعظائم... أناجيلكم مصنوعة متكاذب  - 102) 3(

 الت السوائمله يا عقول الھام... وعود صليب ال تزالون سجدا  - 103

_________________________________ 

 .بدين لمخلوق يدين عباده: س) 1(
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 .لعالم: ب) 2(

 .قد تشابھت: ب) 3(

 بأيدي يھود أرذلين أالئم... تدينون تضالال بصلب إالھكم  - 104

 فما دين ذي دين لنا بمقاوم... إلى ملة اإلسالم توحيد ربنا  - 105

 محمد اآلتي بدفع المظالم... اء بالھدى وصدق رساالت الذي ج - 106

 ببرھان صدق ظاھر في المواسم... وأذعنت األمالك طوعا لدينه  - 107

 وأھل عمان حيث رھط الجھاضم... كباذان في صنعاء مالك دولة ) 1( - 108

 ومن بلد البحرين قوم اللھازم... وسائر أمالك اليمانيين أسلموا  - 109

 وال رغبة تحظى بھا كف عادم... دون مخافة  أجابوا لدين هللا - 110

 لحق مبين بالبراھين قائم) 2... (فحلوا عرى التيجان طوعا ورغبة  - 111

 وصير من عاداه تحت المناسم... المليك إالھه ) 3(وحاباه بالنصر  - 112

 وال دفعوا عنه شتيمة شاتم... فقير وحيد لم تعنه عشيرة  - 113

 وال دفع مرھوب وال لمسالم... د لناصر وال عنده مال عتي - 114

 بلى، كان معصوما ألقدر عاصم... وال وعد األنصار دنيا تخصھم  - 115

 وال مكنت من جسمه يد الطم) 4... (فلم تمتھنه قط قوة آسر  - 116

 على وجه عيسى منكم كل آثم) 5... (كما يفتري زورا وإلفكا وضلة  - 117

 فيا لضالل في الحماقة جاثم... ربكم على انكم قد قلتموا ھو  - 118

 سيلقى دعاة الكفر حالة نادم... أبى هللا أن يدعى له ابن وصاحب  - 119

_________________________________ 

 .كما دان: ب) 1(

 .ناجم: ح) 2(

 .المكين: ب) 3(

 .ظالم: ب) 4(

 .الطم: ب) 5(

 ال قول زاعممن الناس مخلوق، و... نبي مكرم ) 1(ولكنه عبد  - 120

 في ظلمكم كل ظالم) 2(لقد فتموا ... أيلطم وجه الرب تبا لجھلكم  - 121

 وكم علم أبداه للشرك حاطم... وكم آية أبدى النبي محمد  - 122
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 فللكل من إعظامه حال خادم... تساوى جميع الناس في نصر حقه  - 123

 ح المساھمبھم قد فاز قد) 3(وكرد ... فعرب وأحبوش وترك وبربر  - 124

 وروم رموكم دونه بالقواصم... وقبط وأنباط وخزر وديلم  - 125

 فأبوا بحظ في السعادة جاثم... أبوا كفر أسالف لھم فتحنفوا  - 126

 ودانوا ألحكام اإلله اللوازم... به دخلوا في ملة الحق كلھم  - 127
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