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 تـــقــــــديم
 

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد  
 وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد :  

 :بعد أما 

 الدراسة   فرص  توفري  هبدف  م1973  عام  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  أُنشئت  فقد
  يف   الدراسية  الفصول  يف  واالنتظام  ابلتفرغ  والوظيفية  املعيشية  الظروف  له  تسمح  مل  من   لكل

 . التقليدية واجلامعات  املدارس

 عن  التعليم  منهج   اجلامعة  هذه  اعتمدت   اجلميع  متناول  يف  والعلم  الثقافة  جعل  بغية
،  الالزمة  التوجيهات   مع  والتمارين  املقررة  الكتب  للطالب  ترسل  اجلامعة  أن   حبيث،  بُعد

َعنَي   الطلبة  مرشد  مع  والتنسيق  ابلتعاون  والواجبات   التمارين  بتحليل  الطالب  فيقوم
ُ
 من   امل

 الفرعية  املراكز  أحد   إىل  احلضور  منهم  يطلب  الدراسى  الفصل  هناية   ويف،  اجلامعة  ِقَبل
 . النهائية االمتحاانت ليؤدوا للجامعة

  اهتماما    البداية  من  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  اهتمت  العربية  اللغة  ألمهية  نظرا  
 كلية  وأُنشئت،  ابكستان أطراف  سائر  يف  أسسها  وتوطيد   العربية  اللغة  نشر  سبيل   يف  ابلغا  
.  املنشودة  األهداف  تلك   لتحقيق  املضنية  جهودها  لتبذل  اإلسالمية  والدراسات   العربية  اللغة

 واجلامعية  والكلية   والثانوية  اإلبتدائية :  املراحل  لكافة   الدراسية  املناهج  بتصميم   الكلية  وقامت
 يف  العربية  اللغة  معلمي  بتدريب  قامت  أهنا  كما،  احلديثة  الدراسات   إليه  ماتوصلت  ضوء  يف

 . احلديثة  املناهج حسب والكليات  املدارس

رمز   "األدب العريب يف األندلس "  الكتاب   وهذا،  العليا  الدراسات   اآلن  تقدم  وهي 
وتنسيقه   الذي  وآداهبا  العربية  اللغة  يف  البكالوريوس  ملرحلة  (4925املقرر) جبمعه  قام 
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وترتيبه الدكتور مسيع هللا زبريي، قسم اللغة العربية، مع جلنة التأليف وساعدت يف مراجعته 
العربية والدراسات  اللغة  العربية وآداهبا، كليه  اللغة  التدريس بقسم  خنبة من أعضاء هيئة 

 اسالم آابد. اإلسالمية، جامعة العالمة إقبال املفتوحة، 
  اإلسالمية   والدراسات   العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  احلقيقة  يف

 . الدكتور حمي الدين اهلامشي األستاذ الكلية عميد جانب من الكبرية للرعاية نتيجة

 يف  جيعلنا  وأن  املرجوة   األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  أن  تعاىل  هللا  ندعو  اخلتام  ويف
 الوكيل. ونعم حسبنا  وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

 
 الربوفيسور الدكتور ضياء القيوم )حفظه هللا( 

 ،  املفتوحة  إقبال العالّمة رئيس،جامعة

 آابد  إسالم
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 التمهيد 
 وأصحابه   آله  وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب   هلل  احلمد

 : بعد أما .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن، أمجعني

البكاليوروس    ملرحلة  نقدمه  "األدب العريب يف األندلس  "  مادة  يف  كتاب   فهذا 
 األهداف حتديد هو  معينا مسلكا   املادة  تنسيق هذه يف سلكنا  وقد.وآداهبا  العربية اللغة يف

 الضوء  تسليط  مث.  بداية كل وحدةٍ   يف  ابحملتوايت   وكذلك التعارف لكل وحدٍة والتعريف
  هناية   األسئلة واملناقشات يف  وأوردان،  ممل  وإطناب   خمل  إجياز  دون   الوحدة  مفردات   على
كما ذكران املصادر واملراجع  ،وفهمها الوحدة دراسة بعد عليها الطالب  ليجيب وحدة كل

الدكتور    أسهم   قد.يف هناية الكتاب ليتمكن الوصول إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة
  آبرائه  الصورة هذه يف وإخراجها  املادة مراجعة هذه يف -تعاىل هللا  حفظه-مسيع هللا زبريي 

  اجلهود   مثار  قطف  أمكن  ملا   السديدة  وآرائه   املتواصل  ودعمه   املستمر  تشجيعه  ولوال،  القيّمة
، العرفان  و  الشكر  بكل  جيدر  فهو،  املالئمة  الصورة  هبذه  املادة  هذه   إلخراج  املبذولة  املضنيه
 .الدارين يف اجلزاء خري  هللا وجزاه

  يف الكرمي القرآن لغة لبثّ  اجلامعة هذه  جهود يُثمر  أن  تعاىل هللا ندعو األخري ويف
  اللغة ملتذوقي  مفيدا   وجيعله  املرجوة  األهداف الكتاب  هلذا حيقق و ابكستان  أرجاء

 .ويل التوفيق وهللا     . العاملني رب  اي آمني  .   العربية وآداهبا
 الدكتور عبد اجمليد بغدادى 

 العربية وآداهبا   رئيس قسم اللغة  

 . آابد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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 تــوطــئــة 

 وأصحابه   آله  وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب   هلل  احلمد

 : بعد أما .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن، أمجعني

 البكاليوروس يف   ملرحلة  نقدمه"األدب العريب يف األندلس"  مادة  يف  كتاب   فهذا

 . وآداهبا العربية اللغة

 أعظم   وهي  الناس  مجيع  هبا  يتحدث   الناس  بني  التفاهم  وسيلة  اللغة  أن  املعلوم  ومن

 والتقاليد  والثقافة  احلضارة  أسس  تنتمي  استخداما    وأكثر  األرض  ظهر  على  بشرى  إجناز

 . لإلنسان املدنية وال احلضارة قامت ما اللغة ال فلو اللغة إىل واألداين

وكذلك التعارف   األهداف  حتديد   هو  معينا  مسلكا    املادة  تنسيق هذه  يف  سلكنا  وقد

 الوحدة   مفردات   على  الضوء  تسليط  مث .  بداية كل وحدةٍ   يف  ابحملتوايت   لكل وحدٍة والتعريف

 الطالب   ليجيب  وحدة   كل  هناية  واملناقشات يفاألسئلة    وأوردان ،  ممل   وإطناب   خمل  إجياز  دون

كما ذكران املصادر واملراجع يف هناية الكتاب ليتمكن  ،وفهمها  الوحدة  دراسة  بعد  عليها

 . الوصول إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

  الصورة  هذه  يف  وإخراجها  املادة  كتابة ومراجعة هذه  رجال جلنة التأليف يف  أسهم  قد

كما أنين أكرر الشكر إىل عمد كلية اللغة العربية والدراسات االسالمية،  ،  القيّمة  آبرائهم
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  األستاذ الدكتور شاه حمي الدين اهلامشي لتشجيعه ورعايته اخلاصة بقسم اللغة العربية فهو 

 .الدارين يف اجلزاء خري  هللا  وجزاه، العرفان و الشكر بكل جيدر

  يف الكرمي القرآن لغة لبثّ  اجلامعة هذه  جهود يُثمر  أن  تعاىل هللا ندعو األخري ويف

  اللغة ملتذوقي  مفيدا   وجيعله  املرجوة  األهداف الكتاب  هلذا حيقق و ابكستان  أرجاء

    .العاملني رب  اي آمني  .   العربية وآداهبا

 .ويل التوفيق وهللا

 الدكتور مسيع هللا زبريي بن حممد منشا   
 قسم اللغة العربية،  ,أستاذ مساعد  

 العربية والدراسات اإلسالمية،   كلية اللغة

 . آابد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم
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 بين يدي الكتاب
من    يندلس  ال   العصر  يمثل        كبير  تاريخ  خاللهما  ولد  مختلفتين  حقبتين 

العريقة الثقافة  و  وقدالدب  الدب    ،  جميع  فيه  تطور  من  وكبير  واسع  بشكل 

الوزراء، وت  االتجاهات، وتعدد  الدواوين  وكثرت  الدبية،  املراكز  فيه  عددت 

رت   البيئة االجتماعية  عديد من السباب منها:في هذا    ساهموقد  والشعراء،  
ّ
  التي أث

 
 
كر في التاريخ أن بعضا من أهل الحرف على الدب الندلس ي بشكل ملحوظ، وقد ذ

يجري على ألسنتهم الكالم  والصناعات شاركوا في البيان، وكانوا من أهل الحكمة، و 

إلى  العذب باإلضافة  الحية والصامتة  الطبيعة،  ، فقد رزق هللا سبحانه  بمكوناتها 

جمال  من  القلوب  يخطف  بما  الندلس  هناك  وتعالى  ثمة  ولذلك  بين    منافسة، 

كانت الندلس تعمل بكل    حيثفي مجاالت الفنون واآلداب والعلوم،    املشرق واملغرب

ن أجل أن تكون مستقلة بشكل كامل عن املشرق، ومنذ اليوم  ما بها من طاقة، م

في   وتباريه   ، العمران  في  فتسابقت   ، بها  خاصة  حضارة  إنشاء  على  عملت  الول 

النهوض، وتسبقه في الدب، فلم يكن أحد يضيع أي وقت من أجل الالحق بسباق  

بتح الكفيلة  الجبارة  الروح  هي  بها  املوجودة  الروح  فكانت   ، حلم املنافسة  قيق 

 الندلس من استقالل فكري وأدبي.

في  وقد   البالد  نهضة  على  والعلماء  لألدباء  والحكام  الخلفاء  تشجيع  عمل 

، وكان من كافة  التربية، وصقل أذواقهم، وجعلهم ممن يتعمقون أكثر في كل املجاالت
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كل   في  يقرؤون  كانوا  التعليم، فقد  تحثهم على  أنه ال يوجد مدرسة  املالحظ هناك 

والتنجيم،  امل والفلسفة  والدب  والدين  العلوم  في  الكتّ و جاالت  أعالم  أبرز  اب  من 

في الندلس ابن عبد ربه: وكان شاعرا وكاتبا ، كتب في النثر “العقد الفريد” والشعراء  

إلى   منها    25وقسمه  بابين  لكل  وجعل  العقد ا بابا،  في  لتقابلهما  و سم جوهرة  ابن ، 

ومن  ، وكاتبا  شاعرا  كان  الحلواء  شهيد:  في  “رسالة  النثرية  ”و“حانوت    كتابته 

والزوابع” التوابع  و عطار”و“رسالة  كتبه  ،  في  وتناول  وكاتبا،  شاعرا  كان  حزم:  ابن 

ابن زيدون كان  ، و النثرية العديد من موضوعات الفقه والدب، والنساب، والتاريخ

 ، وغيرهم.والتدويريفضل كتابة الكتب الهزلية كما فعل الجاحظ في رسالة التربيع 

وقد وضعنا هذا الكتاب لطلبة البكالوريوس في اللغة العربية لتعريفهم بهذا 

 املوروث العلمي والدبي في العصر الندلس ي، سائلين هللا تعالى التوفيق والسداد.

ن املؤلفا
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 المحتــــويات
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 3 التعارف
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ــ التع   ارف ـ

طبيعة   وعلى  الحضاري،  الندلس  تاريخ  على  الطالب  يتعّرف  الباب  هذا  في 

املنطقة، وعلى أصل التسمية والحضارة التي نشأت منذ    هذهالسكان الذين سكنوا  

الحداث   توالي  ثم  اإليبرية،  الجزيرة  لشبه  اإلسالمي  العربي  الفتح  إلى   
ً
وصوال القديم 

الفكرية   الحركة  إلى  باإلضافة  الطوائف،  ملوك  بعصر  يسمى  وما  الدويالت  ونشوء 

 والعلمية والدبية التي رافقت كّل مرحلة. 
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 األهــــــداف 
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 األندلس وتاريخها القديم
 

  
ً

مما ال شك فيه أنه توجد هناك خصائص وأنماط تنتقل كابًرا عن كابر وجيال

نالحظ أن شعوًبا الحقة كثيًرا ما تنعكس فيها طقوس وتقاليد كانت    ولهذا بعد جيل  

  — تمثلها الشعوب السابقة، وال ينكر أن الرجال البارزين تحدث على أيديهم ثورات  

وسياسية  وثقافية  على    –   ..…اجتماعية  نظرة  أن  أيًضا  الواقع  ولكن  واقع  أمر  فإنه 

وطبيعته وظروفه في فهم التغيرات    — العصر املتقدم تساعد في دراسة العصر املتأخر  

 .التي حصلت فيه 

)الندلس( قبل الفتح اإلسالمي القوط الغربيون وهم قبيلة    أسبانياكان يحكم  

براطورية الرومانية وقت تعرضها  متوحشة كغيرها من القبائل التي اكتسحت ممالك اإلم 

وا إيطاليا 
ّ
 .للسقوط والزوال، أما القوط الشرقيون فقد احتل

والفوض ى   والطرب  اللهو  في  غارقة  القوط  دخلها  عندما  أسبانيا  كانت 

 وامللذات وذلك في عهد الرومان فكان في عهدهم ثالث طبقات: 

 .الطبقة الغنية (1

 طبقة العبيد والحالس (2

 .الطبقة الوسطى من سكان املدن الحراروبينهما  (3

أنواع من الترف والشهوات غرقت في  الطبقة الولى: طبقة الغنياء، كانت قد  

النفس  يثير  ما  ولكل  والقمار،  واللهو  والشراب،  للطعام  إال  تخلق  لم  لكأنها  حتى 

  وكانت طبقة العبيد وأحالس الرض أخلدت إلى زراعتها حتى  .العابثة ويرض ي نزعاتها

 .تها، فإذا انتقلت إلى مالك جديد انتقلت إليه معهااكأنها قطعة منها ال تفارقها حي
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أما الطبقة الوسطى من سكان املدن الحرار فكانت تالقي من سوء الحال 

اإلنفاق   بءوضنك العيش ما كان شًرا مما يالقي العبيد وأشد نكًرا، فعليهم كان يقع ع

الم يجمعون  الذين  وهم  الدولة  الذين  على  امللذات وهم  في  الغنياء  ليصرفها  وال 

 .يؤدون الضرائب ويقومون بما تتطلبه الدولة واملدن من العمال

من البديهي أن مثل هذا الشعب الذي تدهورت أخالقه وتصرفاته إلى هذا 

 .الحد ال يستطيع أن يؤلف من رجاله جيش قوي مكافح

عليها   واستولوا  أسبانيا  القوط  دخل  لهم ولذلك  وخضعت  سهولة  بكل 

 .الحضارة الرومانية املريضة دون أن تمّد للدفاع كًفا

وبقي القوط بأسبانيا أكثر من مئتي سنة إلى أن فتحها العرب فكان للقوط  

متسع من الوقت إلصالح ما فسد من شؤون البالد، وبعث روح جديدة في الشباب  

ا من ذلك لم يحدث بل جعل وكان عليهم أن يستفيدوا من مدنية الرومان ولكن شيئً 

يزعمون نصارى   —القوط   ما    —وكانوا فيما  لغفران  الدينية ذرائع  أعمالهم  من 

يجترحون من ذنوب وآثام وأعدوا لكل إثم نوًعا من التوبة، واقترفوا الذنب ليتوبوا 

 .منه من جديد دون أن يجدوا لذلك في صدورهم حرًجا

ف الرومان الذين سبقوهم عادة وخالصة القول أنهم لم يكونوا أقل من أشرا 

وسوء خلق ولم تدفعهم النصرانية إلى ش يء من الخير واإلصالح فكانت حال أحالس 

لنهم لم يكتفوا بإلزامهم    .الرض املالزمين خدمتها أسوأ مما كانت في عهد الرومان

  خدمة الرض بذاتها أو سيد بعينه بل حتموا عليهم أال يتزوجوا إال برضا السيد وأنهم

وحملت الطبقة    .تهم بين صاحبي الضيعتين يإذا أظهروا من ضيعة مجاورة قسمت ذر 

عبء الضرائب فحصل من جراء    —كما كانت الحال في حكم الرومان    — الوسطى  

وإفالسها الطبقة  هذه  خراب  الغنياء    .ذلك  لبعض  ا 
ً
ملك إال  الراض ي  تكن  ولم 
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بائسون الذين ليس لهم أمل في  الرستقراطيين يقوم على خدمتها وزراعتها العبيد ال

الذين   الدين  بدأ رجال  الخالص من بؤسهم حتى  في  أو حلم  االنتعاش من كبوتهم 

معاملة  عبيدهم  يعاملوا  أن  بدأوا  املسيحية  بالرابطة  ويشيدون  يخطبون  كانوا 

 .قاسية بعد أن حصلوا على الراض ي الواسعة، تماًما كما كان يفعل أثرياء الرومان

فغرقوا في صنوف من "ولم ينس أغنياء القوط الترف والجري وراء الشهوات  

نافسوا   الحس،  أفقدتهم  أدركهم ا النعيم  عليهم حتى  الفجور، فضجوا  في  لوثنيين 

 ."ذلك السبات الذي أطاح بدولة الرومان

 عن  
ً

لين بول نقال امللك    "بعض املؤرخين"وقال أستانلي  م    "غيطشة"أن 
ّ
عل

مت اقتراف اآلثام  أسبانيا كيف تقت 
ّ
رف اآلثام ولكن الحقيقة أن أسبانيا كانت قد تعل

من امللوك الذين    يد وحالوارتكاب الجرائم قبل امللك بزمان طويل وهذا امللك لم يكن  

 .وسببوا الفساد والتدهور الخلقي في البالد  .غرقوا في الترف وامللذات

 .لهاهكذا كانت أسبانياحينما اقترب زمان الفتح اإلسالمي 

والذي يدرس هذه الحالة يخرج بنتيجة ربما كانت واضحة ولكنها هامة، هي  

نفس الحكمة والحقيقة التي نطق بها لسان الشاعر العظيم والفيلسوف اإلسالمي 

 ’’محمد اقبال‘‘ حيث يقول:

ا   ر  أمم كں  دقتيں
ں

ںرر وانسں   ہ آ ھجت وك اتبؤں يم
ي

 

ش
م

 

ش

 ول، اطؤس ورابب آخ ا 

إن مبتداها السيوف    ..…أقول لك ما هي طبيعة المم ومصيرهاتعال،  "يقول:  

 والرماح ومنتهاها اللهو والطرب والرقص والراح". 
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وأخيًرا أقول إنه ال شك أن دراسة هذه الفقرات تساعد على فهم أن ما وجد 

طفرة   يوجد  لم  شاعرنا،  عصر  وفي  بالندلس  الالحقة  الجيال  هذه  في  الترف  من 

 د ملا كان في هذه الجيال السابقةواحدة بل هو امتدا 

 

 الفتح العربي اإلسالمي لألندلس

 ھ(:138-92عهد الوالة )  -1

فاتحين في زمن الوليد بن عبد امللك   دخلها العرب  هكذا كانت حالة أسبانيا ملا

حيث أرسل موس ى بن نصير الوالي الموي في املغرب طارق بن  "  (م711  – ھ  92سنة  )

العرب والباقي من البربر الذين  من  زياد بجيش قدره سبعة آالف مقاتل ثالثمئة منهم  

وقد خطب طارق قبيل دخوله املعركة في    1" اعتنقوا اإلسالم من القبائل اإلفريقية

والبسال الصمود  على  فيها  يحثهم  املشهورة  بعد  جنوده خطبته  الندلس  ففتحوا  ة 

 .التحامهم مع جيوش القوط وقتل لذريق ملكهم

لقد غدت الندلس بعد الفتح والية تابعة للدولة الموية يرسل إليها الخلفاء 

 .ا باسمهمهمن بني أمية والة يحكمون

وما زالت تختلف عليها الوالة من قبل المويين بدمشق ويخطب باسمهم فلما  

وانتزع   نجمهم  الندلس    العباسيون أفل  تستسلم  أن  طبيعًيا  كان  الخالفة  منهم 

سنة   الداخل  الرحمن  عبد  عليها  تغلب  حتى  حكمهم  في  وظلت  ھ  138للعباسيين 

هري الوالي الخير من قبل العباسيين  فم( وانتزعها من يوسف بن عبد الرحمن ال 756) 

 .في عهد املنصور العباس ي 

 

 32الدب الندلس ي، ص  -1



9 
 

فضل   لألندلسيين  منه  يظهر  لم  العهد  الشعر  هذا  في  تفوق  أو  علم  في 

هو انشغالهم بالفتوح وبإخماد الفتن   والسببوالدب كما ظهر في العهود التالية  

فإن من يدرس هذا العهد يجد أنه انتهى نصفه في الفتح والنصف اآلخر في توطيد 

من  املتعصبين  الحروب ضد  الفتن وشن  وإخماد  قواعدها  وإرساء  الدولة  دعائم 

 .النصارى 

 م(: 1031-1/756ھ 422-138ة الموية )عهد الدول

العهد   هذا  حفيد    باستيالءيبدأ  قريش  بصقر  امللقب  الداخل  الرحمن  عبد 

جعل عبد الرحمن    .هشام بن عبد امللك على الندلس وتأسيسه بها دولة بني أمية الثانية 

بالعلوم   البنيان زاهرة  إمارته وأسس دولة ثابتة الركان قوية  الداخل قرطبة عاصمة 

ء عبد الرحمن الثالث  واملعارف واآلداب وظلت الدولة الموية هذه يعلو شأنها حتى جا 

م أكبر حكام أمويي الندلس قوة وقدرة والذي لّقب نفسه  912   - ھ  300)الناصر( سنة  

المويين "  إلى    " أمير  والترف  العيش  ورغد  الحضارة  مظاهر  ونقل  بالندلس  نقل  وما 

 .أسبانيا 

 422وآخر أمويي الندلس هشام الثالث املعتد باهلل الذي انتهى أمره سنة  

 .م 1031 -ھ 

عد هذا العهد من أزهى وأرقى عهود الحكم اإلسالمي بأسبانيا فقد ازدھرت يو 

ن إلى تشجيع العلم يو فيه العلوم واآلداب واللغة العربية لنه انصرف الخلفاء المو 

العلماء والدباء فكانوا   اللغة ويحب  الشعر ويحذق  واآلدب وكان معظمهم يقرض 

 

ه فإن 422ه مع أن الصحيح إلى سنة  428ه إلى  138ذكر عديد من املؤلفين فترة الدولة الموية من   -  1

ه ثم ولي أبو  422ه إلى  418الثالث املعتد باهلل من سنة  الحكم آخر خلفاء المويين بالندلس )هشام  

 وما بعدها 1/27الحزم من ملوك الطوائف، تاريخ الدول اإلسالمية، 
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املج ينافسون ايعقدون  وكانوا  والشعر  الدب  في  للمباريات  الدبية  والندية  لس 

والعلماء   بالعلوم  والعناية  املكتبات  وإنشاء  الكتب  اقتناء  في  املشرق  في  العباسيين 

 .تشجيع الدباء والشعراءوتأسيس املدارس و 

 

 عهد ملوك الطوائف 

الحاجب  ھ تولى شؤون الحكم  366ملا توفى الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة  

ى الخالفة رمًزا    الخليفةفي لن ولي عهد  صح امل جعفر  
ّ
هشام الثاني املؤيد باهلل الذي تول

كان صغيًرا لم يتم الثانية عشرة من عمره ثم الحاجب املنصور الذي كان أشهر وزراء  

الندلس وقواده كما كان واسع الثقافة قوي البأس شديد املراس، مرهوب الجانب لم  

إال هذا القائد البطل، وكان    يحكم البالد بالقوة والحكمة أحٌد بعد عبد الرحمن الناصر 

هو السبب الوحيد لعدم تشتيت شمل الحكم بعد وفاة عبد الرحمن وإال تمزقت البالد  

ا لنه لم يكن هناك أهل للقيادة والسيطرة على الفتن  صح في عهد امل 
ً
في الحاجب تمزق

في   واملشاكل الداخلية ولهذا نجد أنه ما إن استشهد هذا القائد البطل الناصر املنصور 

م حتى تحولت بالد الندلس كلها إلى لعبة في أيدي عديد من العابثين  1002- ھ 392سنة 

السبان    يسميهمواملستهترين من الخلفاء غير الكفاء إلى أن ظهر ملوك الطوائف الذين  

(Reyes De Taifas)1    لنه حكم كل منهم جماعة وطائفة في دويلة ووالية صغيرة ونادى

ا أو خل 
ً
 .يفة بنفسه ملك

وإيجاز   باختصار  فهي  الطوائف  ملوك  ظهور  إلى  أدت  التي  الحداث  ملا  أ أما  نه 

م وأخلدت بالد الندلس كلها إلى  1002  - ھ 392استشهد القائد الحاجب املنصور في سنة  

آنًفا    — الضعف واالنهيار   إليه  في    — كما أسلفت  امللك  ابنه عبد  املنصور  كان خلف 
 

 26تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم السرة الحاكمة، ص  -1
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الحجابة فاستمر فارًضا وصايته على الخليفة هشام على الرغم من أن هشاًما قارب الثالثين  

ولكن وصاية عبد امللك لم تدم أكثر من عامين حيث مات بالذبحة الصدرية وقيل مات  

مسموًما، فخلفه في الحجابة أخوه عبد الرحمن بن أبي عامر ولم يكن حازًما مثل أبيه وملا  

ا فحسب وإنما كان خليًعا مستهتًرا  ظلم الناس وتطاو 
ً
لت يده إلى أموالهم أبغضوه ولم يكن ظامل

ولم    " حي إلى الكأس لكان خيًرا " فقال: لو قلت    " حي على الصالة " قيل أنه سمع مرة مؤذًنا يقول  

يه عهده  
ّ
يكتف بوصايته على الخليفة بل تطلع لن يلي الخالفة فأرغم هشاًما على أن يول

ب وتطلع املخلصون إلى استعادة قوة الخالفة الموية، وبخاصة بعد أن  فثارت ثائرة الشع 

فهاجمت الجماهير قصر الخليفة هشام وأرغموه    .ر ب انحاز الحاجب املنصور وابناه إلى البر 

إلى محمد بن هشام الموي وبايعوه بالخالفة وتلقب باملهدي   على أن يتنازل عن الخالفة 

ال  فاضطهد  ا 
ً
طائش أحمق  كان  من  ولكنه  الغوغاء  وأطلق  دورهم  نهب  للعامة  وأباح  برير 

السجون وأطلق أيديهم في النهب والسلب وبعد أيام أمر بكف أيديهم، ثم نهب ما استطاعت  

يده الوصول إليه من الذخائر النفيسة وامتد شره إلى زعماء بني أمية أنفسهم وإلى زعماء  

وبايعوه بالخالفة باسم املستعين    الصقالبة، فاتجه الجميع إلى سليمان بن الحكم الموي 

العلماء والزعماء   الفتك بكثير من  باهلل، وقامت فتن عديدة وثورات عنيفة كانت نتيجتها 

في   الحرائر، وبيعهن  العامة لنفسهم هتك العراض وخطف  والنساء والطفال واستباح 

م قرطبة، ففتك  وأباح لهم اقتحا   بالشمالالسواق ومد املستعين يده إلى أمراء املسحيين  

ا ذريًعا  
ً
وكالوا لهم الصاع صاعين، ويروي ابن عذارى أن    — املسيحيون والبربر بالحرب فتك

وتنازل لهم املستعين    1املسيحيين قتلوا تحت رأية املستعين نيًفا وثالثين ألًفا من املسلمين 

باملس  محتمين  فوجد سكانها  الزهراء  معهم  واقتحم  والحصون،  القالع  من  كثير  جد  عن 

الجامع فلم يرع للمسجد حرمه وفتك هو وأنصاره من املسيحيين بمن في املسجد من رجال  

 

 1/279، نفخ الطيب، 61و 3/56، البيان املغرب، 4/150تاريخ ابن خلدون،  -  1
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ونساء وأطفال وهنا انفرط الحقد وافتقر نفوذ املستحيين على قرطبة وثالث مدن أخرى لن  

البربر والصقالبة تواثبوا على املدن الكبرى، وأعلنوا إنشاء واليات جديدة مستقلة وقامت  

والد  " ي باهلل  كف عربية وحاول بعض المويين مثل عبد الرحمن بن هشام املست عدة إمارات  

ذكرها  سيجيء  التي  باًعا    " والدة  أقصر  كانوا  ولكنهم  املوقف  يعالجوا  أن  الثالث  وهشام 

وانتهت خالفتهم سنة   توفيق  أي  ينالوا  فلم  تدبيًرا  وأعجز  م  1031  - ھ 422وأضعف همة 

والصقال  والبربر  الحرب  زعماء  ملوك  وتغلب  قلت  كما  وسّموا  املدن  على  واملوالي  بة 

وهكذا تبدد وتشتت شمل الخالفة الموية وقامت على أنقاضها إمارات أو     ..…الطوائف 

دويالت ملوك الطوائف وهي نحو ست عشرة والية كبيرة وغيرها من الواليات الصغيرة التي  

وكا  الكبيرة  الواليات  من  غيرها  في  تندمج  ثم  حيًنا  تظهر  والعرب  كانت  البرير  يتقاسمها  ن 

واملولدون والصقالبة، منهم بنو حمود في مالطة، وبنو عباد في إشبيلية وبنو زيري في غرناطة،  

مادح في مريه، وبنو جهور في قرطبة وبنو ذي النون في  ص وبنو الفطس في بطليوس وبنو  

ناك ملوك  طليلطة، وبنو عامر في بلنسيه وبنو نجيب وبنو هود في سرقسطة كما كان ه 

 1ورقة، وملوك البونت وغيرهم مي ه، وملوك طرطوشة وملوك  ي آخرون أمثال ملوك دان 

 .وبنو عباد في إشبيلية    .والذين يهموننا في هذا البحث هم بنو جهور في قرطبة 

 

 

 

 

 

 

 33-1/26طوائف يراجع: تاريخ الدول اإلسالمية ومعجم السر الحاكمة،  للتفصيل في ملوك ال -1
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 (: م1068  –  1031/ ھ 461 –  422) بنو جهور في قرطبة
ھ 420باهلل انتهى أمره سنة  لس هشام الثالث املعتد  دقلنا إن آخر أمويي الن

م وبذلك أعلن علماء الشغب، وقادته وعيونه سقوط الخالفة الموية وطردوا  1022

من بقي من المويين من إمارة قرطبة وانتخبوا أبا الحزم بن جهور رئيًسا لهم لنه كان  

ولهذا  كابر  كابًرا عن  الوزارة  أورثت  أسرة كريمة  ينحدر من  فهو  الثقة  بهذه  جديًرا 

 .شيخ الجماعة وبقية الشراف من بيوت الوزارة 1سّماه ابن الخطيب

وكان حكم أبي الحزم بن جهور أقرب إلى النظام الجمهوري منه إلى النظام  

 امللكي والدليل على ذلك: 

أنه لم يطمع هو نفسه في الحكم ولم يصل إلى الرياسة عن طريق االستيالء أو   (1

والعلماء   والقضاة  والوزراء  القواد  كبار  اختاره  وإنما  السياسية  ولم "املناورات 

الدين   كلها من قضاة ورجال  اختارته معهم قرطبة  بل  الوزراء وحدهم،  يختره 

  2"وشعب أو عامة

لم يقبل ورفض قبول الحكم   يها عد املشورة واإلجماع علملا قّدموا إليه الرياسة ب (2

 .3فلما ألح عليه زعماء قرطبة نزل رأيهم

ا دكتاتورًيا وإنما    (3
ً
اشترط أن يكون "لم يقبل الرئاسة ليكون حاكًما مطلًقا أو ملك

الحكم مبنًيا على الشورى وإن يكون إلى جانبه في الحكم ابنا عمه محمود ابن  

 

وملوك    92-1/86وزاكبادر،    3/972ونقض عن أعمال العالم،    35ابن زيدون )علي عبد العظيم(، ص   -1

 324 -315الطوائف، 

 6ابن زيدون )شوقي ضيف(، ص  -  2

 ( 3) 35ابن زيدون )علي عبد العظيم(، ص  -  3
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ا للشورى بعً تاذلك سن فوافقه أهل قرطبة على أن يكون عباس وعبد العزيز ح

 .1"فقط

كان يعلن للناس أنه ال يبت في أمر إال بعد مشاورتهما فيه، ويأبى أن يباشر حكًما  (4

أو ينظر في أمر إال إذا كان موجًها إليهما مًعا، ومتى سئل قال: ليس لي عطاء وال  

 .2منع هو للجماعة وأنا أمينهم

الدولة بعد أن أمسك بزمام الحكم  ؤو بتدبير المور وتحسين ش قام   (5 يتعلق    ولم ن 

عظمة وفخفخة حتى لم يتحول عن داره  و   ، كغيره بمظاهر السلطان من أبهة وفخامة 

 .3إلى قصر الخالفة، وأعلن أنه أمين على املوقف 

رتب الحشم والبوايين على قصور اإلمارة دون أن ينتقل إليها ولم يقبل أن يكون  (6

 .4مرته مباشرةإ بيت املال تحت 

ماذا كان موقف شاعرنا ابن زيدون من الحكم الجهوري؟ هناك رأيان: رأي 

البارزين في تأسيس حكم ابن جهور، ورأى آخر يخالف   يقول أنه كان من الزعماء 

انض إنه  إلى هذه ذلك ويقول  تمت  املزعوم وإن محنته  ببيعة هشام  املنادين  إلى  م 

 .الدعوة بأوثق الصالت

وسنتكلم عن الرأي الراجح عند بيان الكالم على سبب سجنه وخالفه بينه  

 .وبين ابن جهور 

 

 عن ابن زيدون )علي عبد العظيم(، ص  116، 2/115الذخيرة،  -3
ً

 35)نقال

 املصدر نفسه  -4

العظيم(، ص   -1 )علي عبد  زيدون  املعجب، ص    36ابن   عن 
ً

السيداء ص    51)نقال الحلقة  ، 69وعن 

 (13وملوك الطوائف، ص 

 املصدر نفسه  -2
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شتى   في  اإلصالحات  من  وعديد  الخيرية  العمال  من  بكثير  ابن جهور  وقام 

فاستتب المن والسالم وساد البالد    .الثورات املتالحقة امليادين التي أفسد فيها المر  

متواضًعا    .الرخاء فكان  ال!  ولم  العام،  الرأي  واستمال  الشعبية  بذلك  فاكتسب 

 .1ن ويؤذن فيه يبابطاليشهد الجنائز ويعود املرض ى حتى يصلي التراوايح في مسجد 

محمد بن    م خلفه أبو الوليد 1042/ ھ 435وملا توفي أبو الحزم بن جهور سنة  

بيه في الحكم واقتفى سنته في معاملة الناس بالحسنى  أ جهور الذي سار على نهج  

 
ً

ولهذا وصغه ابن الخطيب بأنه كان   2ودرء الحدود بالشبهات إذا وجد إلى ذلك سبيال

ويحاول   للجميع  صدره  ليفسح  الحربية  —كأبيه    —متسامًحا  املعارك  تجنب 

بينه وبي وقد توسط في    3ن معظم ملوك الطوائفواستطاع أن يعقد صالت مودة 

عقد صلح بين املعتضد ابن عباد صاحب إشبيلية واملظفر صاحب بطليوس سنة  

 .م بعد حروب ضارية بينهما1051/ھ 433

في  يجدون  املخلوعين حيث  المراء  مأوى  الوليد  ابن  عهد  في  قرطبة  وكانت 

امل به  تحرش  والحنان ومع هذا فقد  العطف  لهم حيث  مأوي  بن ذي قرطبة  أمون 

النون صاحب طليطلة وحاول مساملتها فلم يفلح وقامت بين الفريقين معارك عنيفة  

وكادت قرطبة تسقط في أيدي املهاجمين لوال مهاجمة فرديناند الول ملك قشتالة  

 .4وليون لقليم طليطلة، ونتيجة لهذا نجت قرطبة حتى حين

امللك   وعبد  الرحمن  عبد  ولديه  عنه  جهور  ابن  أناب  شعر    — وملا  لنه 

بالضعف وعهد بالوزارة إلى الوزير الحكم بن السقا، طغى عبد امللك على سلطان أخيه 
 

 4/159، ابن خلدون، 60ملخص من املراكش ي في املعجب، ص  -1

 2/122الذخيرة،  -2

 3/176أعمال العالم،  -3

 عن تاريخ الندلس في عهد املرابطين املوجودين،  2/3ابن زيدون )علي عبد العظيم(،  -  4
ً

 45و 1/24نقال
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سياسته عبد    ه الكبير كما فتك بوزير أبيه أحمد السقا وكان املعتضد ابن عباد يوّج 

الفرصة وتأهب   وانتهز  الستار  املأمون صاحب  امللك من وراء  الحتالل قرطبة ولكن 

بن امللك بن أبي الوليد بن  عبد  طليطلة سبقه إلى فرض حصار عنيف عليها فاستنجد  

جهور بصديقه املعتضد ابن عباد صاحب إشبيلية ثم بابنه املعتمد بن عباد وكان قد 

كه  ولي الحكم بعد موت أبيه فأعانه ودفع املأمون ثم استولى على قرطبة وضمها إلى مل 

أبو الوليد الذي كان شيًخا مفلوًجا مات   1ونفى بني جهور جميعهم إلى جزيرة شلطيش 

 .في منفاه بعد أربعين يوًما 

أما شاعرنا ابن زيدون فقد لعب دوًرا كبيًرا في هذه الحداث حيث كان من 

أكبر املحرضين للمعتضد بن عباد وابنه املعتمد بن عباد في احتالل قرطبة وذلك  

إلى بني عباد في إشبيلية حيث عاش حوالي  بعد أن غ ادر قرطبة وبني جهور والتجأ 

 عشرين عاًما

 

 م(:1091 -1023ھ/484 – 414بنو عباد في إشبيلية )

وفد   2م اليمينية وهم من ولد النعمان بن املنذر خينتمي بنو عباد إلى قبيلة ل

شيري قشر البجدهم عطاف إلى الندلس على رأس كتيبة من الجند في جيش بلح بن  

ومن أشهر حفدته إسماعيل بن محمد وكان قائًدا في حرس الخليفة هشام الثاني  

 
ّ

 ه الحاجب املنصور أشهر وزراء الندلس وقوادهثم صار إماًما ملسجد قرطبة، ثم وال

حينما أصيب بمرض في عينيه وولى الزعامة  خطة القضاء بإشبيلية واعتزل القضاء

السرة  ويعتبر مؤسس  عباد  بن  إسماعيل  بن  الول  محمد  القاسم  أبو  ابنه  بعده 
 

 عن الخير،  39ابن زيدون )علي عبد العظيم(، ص  -1
ً

 2/122نقال

 27في الدب الندلس ي، ص  -2
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وورث أباه في علمه وأدبه ومنصبه وجاهه    1م 1023/ھ 414الحاكمة بإشبيلية سنة  

الرعية وأفسد به قومه وكادوا يعزلونه وأثار ضده  أنانًيا متكبًرا فضاق   ولكنه كان 

  .2عليه قائده في إشبيلية 

وملا استقر الوضع في إشبيلية وأعلن أمراء الطوائف استقالل كل منهم في  

ما ذكرناه عند حديثنا عن انتخاب الحزم جهور من حرية الرأي وروح   مثلماواليته  

الحكم الجمهوري، واليقظة في الشعب حيث اختار شعب إشبيلية قاضيها محمد 

عليه فأعلن أنه ال يستطيع أن يقبل    3نها فعرضوا الحكم ؤو بن عباد اللخمي ليدير ش 

ء منه وحنكة فأجابوه إلى الحكم إال إذا أشرك معه فيه أناًسا يختارهم بنفسه دها

 .رغبته

وهذا هو معنى ما يقال أن العرب عرفوا في الندلس بعهد ملوك الطوائف 

نظاًما شبيًها بالنظام الجمهوري فلم يكن نظامهم في الحكم استبدادًيا بل كان نظاًما  

أبي  على حكم  الكالم  عند  أثبتنا  كما  ملكًيا  اسمًيا  كان  وإن  بعيد  إلى حد  جمهورًيا 

 .زم جهور في قرطبة الح

م تولى الحكم املعتضد بن عباد وكان سخي 1041/ھ 433بن عباد سنة  ا ثم ملا توفي  

العقلية والدبية   الحياة  في  الشعراء كما سنذكره  العطاء وبخاصة على  اليد غزير 

وكان ابن زيدون كبير وزرائه ومشتشاريه، لقد سئل كيف انفرد بالسالمة منه فقال 

 .4"ني السد يتقي سطوته تركه أو أمسكهسك بأذم’’كنت كمن ي

 

 1/30أحمد السعيد سلمان(،  .ر الحاكمة )تعريب: دتاريخ الدول اإلسالمية ومعجم الس -1

 عن بنو عباد ب 40ابن زيدون )على عبد العظيم(، ص  -  2
ً

 (94واملعجب، ص  40شبيلية، ص إنقال

 19ملوك الطوائف )تعريب: كامل كيالني(، ص  -  3

 99/ 1فوات الوفيات،  -4
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سنة   املعتضد  توفي  عباد  1067/ ھ 461بعدما  بن  املعتمد  ابنه  الحكم  ولي  م 

  — كما قاله الدباء والنقاد    — الشاعر الكبير بل أشعر ملوك الندلس على اإلطالق  

الشغف  ولم يرث عن أبيه الحكم فحسب وإنما ورث أشياء أخرى منها حدة الشهوة وشدة  

إلى النساء ولكنه كان كل ذلك أقل منه ضراوة  وقد جعل بالطه مركز     .بالخمر وامليل 

مكان  كل  من  الشعراء  يجذب  قوية  شعرية  أساتذته    .نهضة  من  فكان  زيدون  ابن  أما 

الجالء في فنون الدب واعتمد عليه بدرجة أنه أقره على مناصبه ووثق به في إدارة شؤون  

عام    ض تطل حياة ابن زيدون بعد والية املعتمد بن عباد إال عاًما وبع الدولة كل الثقة ولم  

الحساد   حاول  حتى  واحترام  وتقدير  واعتماد  ثقة  موضع  املدة  هذه  طول  ظل  ولكنه 

زيدون   بابن  فيها  يغرونه  للمعتمد مقطوعة شعرية  بينهما وقّدموا  الوقيعة  واملفسدون 

وملا سمع هذا ابن    .بها مقطوعتهم ولكن املعتمد أبى واستكبر بل قال مقطوعة عارض  

النبيلة من أميره فانطلق قلمه في   زيدون انفعل بطبيعة الحال  بهذه املعاملة الشريفة 

 مدحه بقصيدة أولها: 

 1يعطى اعتباري ما جهلت فأعلم   وفصيح أعجم   — إن أملى — الدھر  

  
 .وسنذكر القصة بتمامها في ترجمة ابن زيدون 

ى ابنه منصب أبيه في الوزارة حزن املعتمد بوفاة ابن  
ّ
 .زيدون حزًنا عميًقا كما ول

وكان الفونس السادس قد عظمت سطوته فاستولى على كثير من الواليات  

إلى املعتمد في خطابه فغضب  إلى املعتمد وقد أساء رسول الفونس  وأرسل رسوله 

به منكوًسا   وأمر  في حلقه  دماغه  فأنزل  أمامه  كانت  بمحبرة  رأسه  املعتمد وضرب 

 

هذه كلها موجودة في ديوان ابن زيدون مقطوعة من الحساد ومقطوعة للمعتمد وقصيدة ابن زيدون   -1

 321-306عبد العظيم(، ص   ي)تحقيق: عل
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مل تاشفين  بن  يوسف  إلى  المراء  وباقي  هو  وأرسل  باملغرب  بقرطبة  املرابطين  ك 

هذا   في  إنه  قال  املرابطين،  بأس  من  خوفه  أبنائه،  بعض  راجعه  وملا  به  ليستنجد 

ال وهللا    يّ أي بن"ضاء بالنار أجاب بقولته املشهورة  ماملوقف يشبه املستجير من الر 

أبًدا   عني  ال أ يسمع  أعدت  لل  ندلسني  تركتها  وال  كفر،  عليّ و فتق  مسيحييندار    م 

 تاهلل إنني لوثر أن أرعى الجمالابر اإلسالم مثلما قامت على غيري،  اللعنة على من

الجزية إن رعي  له  أوّدي  املسيحيين وأن  تابًعا مللك  أغدو  أن  لسلطان مراكش على 

 . 1"الخنازير رعيمن الجمال خير 

ولقد أنجده يوسف بن تاشفين وصد الفونس عنه، ولكنه تطورت الظروف  

استولى   حتى  ذلك  سنة  بعد  إشبيلية  على  بكر  أبي  بن  سير  املرابط  القائد 

أغمات1091/ھ 484 إلى  به وبأسرته منفيين  املعتمد وبعث  انتهت    2م وخلع  وبذلك 

بإشبيلية )سنة   بني عباد  بإغمات 1091-ھ   484دولة  السجن  في  املعتمد  م( وتوفي 

 .م1095 -3ھ 488سنة 

 

 

 

 

 

 عن الروض املعطار، ص  43ابن زيدون )علي عبد العظيم(، ص  -1
ً

 85نقال

أن أغمات كانت كبرى مدن اإلقليم قبل إنشاء   291قال ابن أدهم في كتابه "املعتمد بن عباد"، ص   -2

ا الدكتور عبد الوهاب عزام في كتابه "القيم عن املعتمد"، ص ھ ويقول عنه454مدينة مراكش سنة  

 .وهي اليوم مزارع بستانين واسعة كثيرة الثمار وعذبة املياه ورافة الظالل 59

املعتمد سنة   -3 )تحقيق: الستاذ محمد محيي  488توفي  في وفيات العيان  ابن خلكان  به  ه كما صرح 

( وهذا غير صحيح فإنها سنة  43ه )ابن زيدون، ص 484 وذكر علي عبد العظيم سنة  4/128الدين(، 

 سقوط دولة بني عباد ونفي املعتمد إلى أغبات وليس سنة الوفاة 
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 التعارف 
يتعرف الطالب فى هذا الباب على بيئة الدب الندلس ى، وأحوال خلفاءهم  

والسياسية. ويتعرف كيف أثرت  وملوكهم، وعلى الطبيعة البيئة االجتماعية  

 فى الدب الندلس ى، ويتبّين على  
ً
 ملحوظا

ً
البيئة االجتماعية والسياسية ثأثيرا

الطوائف، وعهد  ، وعصر  أمية  بنى  فى عهد  الطالب أحوال ملوك وخلفاء 

رف مناخها وجوها و  جبالها وتربتها ونباتها  املرابطين واملواحدين، وهكذا يتع

 وأنهارها. 
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 على المور اآلتية: 
ً
 بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

 بيئة الدب الندلس ي،وأحوال خلفاءهم وملوکهم،  .1

 وإزدهارهم فى العلم  والدب.  .2

 البيئة السياسية  .3

 البيئة االجتماعية .4

 البيئة االجتماعية .5
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 بيئة األدب األندلسي 

  :1السياسيةـ البيئة  1

م اندفع العرب في موجة فتوحاتهم    710هـ /    92فتح الندلس: في نحو سنة     -1

في   تقع  بالد   ، قبلهم  من  والغزاة  الفاتحين  استهوت  طاملا  بالد  تستهويهم 

وتربة    ، جميلة  طبيعة  هللا  حباها  قد  الوربية  القارة  من  الغربي  الجنوب 

فيها يد الفن على ممر العصور أبنية   ونثرتخصبة ، وسماء معتدلة الجواء ،  

 رائعة ، وآيات بينات في الهندسة والزخرفة ، وقد سميت 
ً
شاهقة ، وقصورا

 . بالمس أندلس وهي تسمى اليوم إسبانية

وبين   بينهم  يكن  ولم  الفاتحين،  بالعرب  الشمالية  أفريقية  بالد  ضجت 

صير، واستأذن لها  اسبانية إال قفزة فوق بحر الزقاق ، تحفز لها موس ى ابن ن

الوليد، فسير مواله طارق بن زياد ، على رأس جيش جرار ، أكثره من برابرة 

؛ فاندفع طارق كالعاصفة، وتغلب على لذريق في معركة وادي بكة   املغرب 

 إثر بلد ، وقد لحق به موس ى بن نصير ، الى أن 711سنة  
ً
م، وراح يفتتح بلدا

اء بني أمية على كل جبل وفوق كل واد دوخ امللوك ، وأخضع العباد ، ورفع لو 

، وإذا الندلس إقليم من أقاليم اإلمبراطورية العربية، يحكمها والة من قبل  

م. وقد انتشرت الفتن واالضطرابات في عهد الوالة ، 755بني أمية الى سنة  

وقام النزاع بين عرب الشمال وعرب الجنوب من جهة ، وبين العرب والبرابرة 

 . من ج هة أخرى 

 

دار    - االدب القديم  لحنا الفاخوري  -راجع لهذه الوحدة الكاملة كتاب: الجامع في تاريخ الدب العربي -1

 الجيل بيروت لبنان 
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عهد بني أمية : وفي تلك الثناء انتقل الحكم في الشرق من يد المويين الى يد  -٢

 ، فنجا من سيفهم عبد 
ً
 ذريعا

ً
بني العباس، وفتك العباسيون ببني أمية فتكا

الرحمن بن هشام بن عبد امللك بن مروان، وتوجه شطر الندلس، ودخل 

عاصمة مللكه ، وبني فيها م ، وجعل قرطبة    755قرطبة، واستبد بالمر سنة  

 للمؤمنين ، وكان عهد بني أمية 
ً
القصر واملسجد والجامع ، ونادى بنفسه أميرا

م، واشتهر 1031في الندلس عهد ازدهار ورقي وحضارة، وقد امتد الى سنة  

م( صاحب الفضال الكبيرة 961  –   912فيه الخليفة عبد الرحمن الثالث ) 

  .على العلم والعمران

ملوك ملوك   3- محلهم  حل  الندلس  في  المويين  عرش  انهار  وملا  الطوائف: 

( بأشبيلية  عباد  بنو  وأشهرهم  جهور ۱۰۹۱  –  ۱۰٢٣الطوائف  وبنو  م( 

 م(، وبنو هود 1065  - 1021م(، وبنو عامر بشاطبة )  ۱۰۷۰  -۱۰۳۱بقرطبة )

م( وكان 1057  –  1035م( وبنو حمود بمالقة )  1110  -  1039بسرقسطة )

 .اب وتفكك ، وعهد فتن وحروبعهدهم عهد اضطر 

م قامت دولة املرابطين ، وهم من   1091هـ /    484عهد املرابطين: وفي سنة   ـ  4

برابرة أفريقية الشمالية ، مع عبد هللا بن ياسين ثم يوسف بن تاشفين الذي  

كاد  الذي  السادس  ألفونس  يد  من  الندلس  وأنقذ  املغرب  أطراف  ضم 

 أهل املغرب والندلس تحت ظل دولة واحدة.يستولي عليها ، وقرب ما بين 

بفترة   ، املرابطين  أمر  أضمحالل  بعد  الندلس،  ومرت   : املوحدين  عهد 

للفترة الولى ، ثم حل املوحدون محلهم بعد أن   مضطربةطوائف ثانية، هي صورة  
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م على يد محمد بن تومرت من  1146أستتب لهم المر في مراكش، وكان ذلك سنة  

 .املغرب ، وقد بايعه الناس على أنه املهدي املنتظرجبل السوس في 

م. وقد ثار في وجههم 1269هـ /    668عهد بنى الحمر: وامتد عهد املوحدين الى سنة  

محمد بن يوسف بن هود أحد أمراء العرب، ودحرهم من الندلس الى املغرب، ثم 

في غرناطة، فامتد   ثار في وجه ابن هود أحد أمراء بني الحمر، وأسس دولة بني الحمر

 الى  ١٤٩٢  –  ٨٩٧عهدها الى سنة  
ً
 فشيئا

ً
م وكان عهد اضطرابات وفوض ى أدت شيئا

 . أفول شمس العرب عن إسبانية 

 : البيئة االجتماعية

القارتين  -1 بين   
ً
فريدا  

ً
موقعا اإليبيرية  الجزيرة  شبه  يقع   : وجنات  قصور 

في   والبحار  الجبال  بين  ويمتد  والفريقية،  اآلفاق الوروبية  تكون  ما  أزهى 

 لفاتحين، وكانت املرحلة الولى  
ً
وأخصب ما تكون البقاع ، نزلها العرب أوال

مرحلة غزو واستيالء . ثم كان العهد الموي، واطمأنت البالد الى جيش يحمي  

برها وبحرها ، فراح المراء والخلفاء ينشئون في قرطبة مدنية تشبه مدنية 

 . دمشق ، وتنافس كبرياء بغداد

الحادي عشر وأصبحت  القرن  احتلت مركز قرطبة منذ  اشبيلية فقد  أما 

 . أبرز موطن لإلشعاع الفكري والعمل السياس ي

وأما غرناطة فقد ازدهرت في عهد ملوك الطوائف، واتخذها محمد الغالب 

مقر حكومته، شبهها العرب بدمشق فنزلها الكثيرون من  (  ۱۲۷۳  –  ۱۲۳۲)
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أهل الشام واليهود ، وشبهوا مرجها » الفيكا« بغوطة دمشق اللتفاف دوحه  

 . وكثرة أعشابه 

الزخرفة   -2 الفخمة، والى جنب  القصور والبنية  متنزهات ساحرة: والى جنب 

 من البرك والرياض ال 
ً
 كبيرا

ً
نيقة، والودية  البالغة ، نجد في الندلس عددا

قرب  العروس  ووادي  الطلح  وادي  فهنالك  ساحرة؛  متنزهات  الى  املتحولة 

الغدير،  امتداد  املرتجفة مع  ينشر أغصانه  املؤمل  اشبيلية، وهنالك حور 

مصباح،  وألف  ضوء  بألف  املتألقة  والفوارات  والنواعير  السدود  وهنالك 

م أقدامها  على  املياه  تتزاحم  التي  القناطر  الرخاء وهنالك  أنشودة  نشدة 

والهناء؛ وهنالك ألف لون من ألوان الحياة املترفة الناعمة. وهكذا فالندلس  

 للعيش الرخي مع ما اعتور البالد من فتن واضطرابات 
ً
 واسعا

ً
أصبحت ميدانا

 ما رأى الناس فيها جنة نعيمهم دون جنة النعيم حتى قال  
ً
سياسية . وكثيرا

 : ابن خفاجة

 ماء وظل وأنهار وأشجار            دركم  يا أهل أندلس هللا

 وهذه كنت، لو خيرت، أختار  ما جنة الخلد إال في دياركم       

انتشار    -3 والرقي  الحضارة  ميزة  كانت  "لئن  بيريس:  هنري  قال   : وتأنق  تطرف 

الشياء الثمينة وكثرة استعمال الواني والدوات النادرة فإن الندلس بلغت  

 في القرن الحاد
ً
ي عشر قمة االزدهار، فقد شاع الترف في ذلك العهد شيوعا

التطرف  شاع  كما  الحياة  مرافق  جميع  في  الترف  شاع  أجل    . له"  حد  ال 

النفي ، وكانت قرطبة واملرية   النسيج  . وحذق الندلسيون صناعة  والتأثق 

الكريمة   الحجارة  معالجة  كذلك  وحذقوا   . الحياكة  مراكز  أهم  من 
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 وعلى التحور  فاستعملوها لزي
ً
نتهم وتزيين أثاثهم ، فتألقت في اآلذان أقراطا

، وفي املعاصم أساور، وفي النامل خواتم ، وقد بالغوا في ذلك 
ً
قالئد وعقودا

 . لوفرة الجواهر عندهم

موسيقى وغناء:  وإن حياة كهذه ال تقوم إال في جو حافل باملوسيقى ووسائل    -4

 وموسيقى، وكل ش يء فتنة وغناء.   الطرب . وكل ش يء في الندلس جمال

مع    املوسيقى  ذلك    العربانتقلت  مثل  من  خير  زرياب  وكان  الندلس.  الى 

ثم  الندلسية،  للموسيقى   
ً
كبيرا  

ً
معهدا غدت  مدرسة  أنشأ  وقد  االنتقال. 

تبعتها مدارس أخرى في اشبيلية وطليطلة و بلنسية وغرناطة . " ويتلو زرياب  

بن عباس  القاسم  أبو  )  مرتبة  في (  ۸۸۸فرناس  الكبر  الفضل  يعزى  وإليه 

  .1إدخال املوسيقى الشرقية الى إسبانية وتعميمها" 

هنري   يستبعد  وال   ،  
ً
واسعا  

ً
انتشارا الندلس  في  املوسيقى  انتشرت  وهكذا 

يكون   أن  "الهرمونية"   الندلسيون بيريس  سر  معرفة  الى  توصلوا  قد 

املوسيقية . وكان لأللحان سلطان شديد على قلوبهم حتى قال ابن عبد ربه  

في املوسيقى: هي الصناعة التي هي مراد السمع، ومرتع النفس، وربيع القلب،  

ومجال الهوى، ومسالة الكئيب، وأنس الوحيد، وزاد الراكب...... وقد يتوصل 

 ن الى خير الدنيا واآلخرة ، فمنباللحان الحسا

 

الجزء     -1 العرب،  تاريخ   : أول من    -  710  –  709، ص    3فيليب حتي  ان عباس بن فرناس هو  يقال  و 

منزله على هيئة السماء يخيل   في  آلة  ، وانه صنع  الزجاج من الحجارة  الندلس صناعة  في  استنبط 

)طالع    . علمية  بطريقة  الطيران  أول رجل حاول  وكان  والبروق  والغيوم  النجوم  يرى  أنه  فيها  للناظر 

 ) ٢٥٤، ص  ٢املقري ، الجزء 
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ذلك أنها تبعث على مكارم الخالق من اصطناع املعروف، وصلة الرحم، والذب  

عن العراض، والتجاوز عن الذنوب.  وقد يبكي الرجل بها على خطيئته، ويرقق  

 .القلب من قسوته ، ويتذكر نعيم امللكوت ويمثله في ضميره 

تماد كفر  -٥ إذا  الترف والرخاء تصبح شديدة وإيمان: والحياة  في مثل هذا  ت 

املثل   الى  التطلع  وعن   ، الروح  موارد  عن  وتبتعد  والحس  باملادة  االلتصاق 

في  الندلس والسيما  في  الدينية ضعفت  الروح  أن  فيه  العليا. ومما ال شك 

القرن الحادي عشر، وأصبحت نفسية الندلس ي نفسية من ال يؤمن عمليا 

السيما بعد أن أطلق ملوك الطوائف حرية الدراسات  بغير الوجود الحس ي، و 

بعض  الندلس  شهدت  ولين  الفلسفي  التحرر  شاع  أن  وبعد  العلمية، 

 من قبل الحكام وبإيعاز من رجال الدين وأهل التزمت فإنها  
ً
التشديد أحيانا

 للنادي في املحرمات واإليغال في املوبقات. 
ً
 واسعا

ً
كانت في أكثر الحيان مجاال

اعت عند الفالسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة، شاعت عند وكما ش

وما أكثرهم ! فكرة التوفيق بين الدين واإلباحية واملجون .    – طالب املالهي  

إال أن الشك الذي سيطر على النفس الندلسية لم يكن من العمق بحيث 

الزمات  يخلق  بحيث  العنف  من  يكن  ولم  والعقيدة،  اإليمان  صرح  يهدم 

في ا  انغمست  وان   ، وانها   ، قرارتها  في  مؤمنة  الندلسية  فالنفس   . لجارفة 

 مبرحة.  قال هنري بيريس:  "إننا إذا أنعمنا النظر 
ً
أطايب الحياة ، تعاني آالما

  . أنها تنطوي على قلق وكآبة أمام حقيقة الحياة  في النفس الندلسية نجد 

ة حبه وفي شتى عالقاته والندلس ي عاجز عن أن ينعم بملء السعادة في حيا

بأبناء مجتمعه " . فالحياة حافلة بالحزان، وشقاء اإلنسان في رغباته وكثرة  
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مها   فهو يصبر  اليأس.  الى  الندلس ي  تقود  اآلالم والشدائد ال  أن  إال  آماله، 

وتوضح  القلق  نجلو  إيمان  نظرة   
ً
أخيرا املوت  الى  ينظر  وهو  اشتد شقاؤه، 

 املعالم.

وأدب : وهذه الحياة الصاخبة في فنونها ، املضطربة في تقلبات   ثقافة وعلم    - 6 

 
ً
فكريا  

ً
تنفسا كانت  نفسها  الحياة  وإيمانها؛ هذه  في شكها  الغريبة  سياستها 

وعززها  الندلس  في  الثقافة  راجت  فقد  الثر.  بعيد  الشأن  جليل   
ً
وأدبيا

عدوا على  الحكام، وعملوا على إنشاء املعاهد العلمية في املدن والقرى، وسا

 .نقل ما صنف في الشرق العباس ي ونشره في الغرب

مع  كان  لنه  منه،  الشعر  والسيما   ،
ً
واسعا فشوا  الندلس  في  الدب  وفشا 

والحضاري.  الحياتي  التنفس  وسائل  أشد  من  الفسيفسائي  والحفر  املوسيقي 

الدب والجدير بالذكر أن املرحلة لولى لألدب العربي في الندلس هي مرحلة انتقال  

املشرقي الى املغرب في غير تبديل وال تعديل ، فالغراض هي هي، والساليب هي هي  

وذلك أن الدباء الولين هم ممن ولدوا ونشأوا في املشرق ثم انتقلوا إلى الندلس مع  

الفاتحين أو بعد ذلك بقليل، ولم يتم لهم أن يمتزجوا بشعب البالد الصيل. ثم إن  

للب الولين  الشرق الحكام  الى  التطلع  كانوا شديدي   ، منهم  المويون  الد، وال سيما 

ملنافسة بني العباس في بغداد، وكانوا في تطلعهم هذا يشجعون على تقليد املشارقة  

في أدبهم. أضف الى ذلك أن الثقافة الدبية في الندلس كانت في معظمها استيحاء  

.  لدب املشرق ، وأن رسل الثقافة املشرقية كانوا م ن أشد عوامل التأثير املشرقي 

وكان خلفاء قرطبة يعملون على استقدام أرباب العلم والدب من بغداد والحجاز 

الذي كان في بالط   العذري الحجازي  اللغوي، وأبي محمد  القالي وصاعد  كأبي علي 
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الدب  نشر  على  كبير  فضل  واملغنيات  وللقيان  حجاج.  بن  ابراهيم  اشبيلية  أمير 

 منهن ، ونقلوهن إليهم من املشرقي ، و 
ً
 كبيرا

ً
قد ابتاع أمراء الندلس وحكامها عددا

املشهورات   أسماء  للمقري   » الطيب  نفح   « وفي  الحواضر.  واملدينة وغيرهما  بغداد 

منهن كالعجفاء، وفضل، وعلم، وقلم، وقمر وإن ننس ال ننس زرياب وابنتيه علية  

ين حملوا الى الندلس أروع اللحان وحمدونة، وجاريتيه غزالن وهنيدة ، وغالمه الذ

 وأجمل الشعر.  

الحادي  القرن  منذ   
ً
فشيئا  

ً
شيئا يتضاءل  أخذ  الشرقي  التأثير  هذا  ولكن 

. وذلك لنبوغ عدد كبير من أبناء الندلس في الدب 
ً
 تاما

ً
عشر، وإن لم يتالش تالشيا

بالطات   على  الندلسية  البالطات  ولتفوق   ، واملوسيقى  في  والشعر  الشرقية  املدن 

 . بعض نواحي التألق والترف
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 أسئلة حول هذا الباب 

 اذكر بالتفصيل عن البيئة الدب الندلس ي؟  .1
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 التعارف

في هـــذا البـــاب من الكتـــاب تم االطالع على الثقـــافـــة العربيـــة في النـــدلس،  

البالد الجـــــديـــــدة إدخـــــال مختلف أنواع   لهـــــذه  وكيف اســـــــــــــتطـــــاع العرب مع فتحهم 

الثقـــافـــة من لغـــةا وفن معمـــاري، وزّي تقليـــدي، ومنـــاأج مـــدرســـــــــــــيـــة، ومجـــامع أدبيـــة 

بـاإلضــــــــــــــافـة إلى تنـاول اإلســـــــــــــهـامـات الثقـافيـة ـكإنشــــــــــــــاء الكتـاتيـب في وعلميـة وغيرهـا،   

املســـــــــــاجد، واملكتبات العامة، وتنشـــــــــــيط حركة التأليف والترجمة، ونبوغ عدد كبير  

 من العلماء والدباء والشعراء.
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 الثقافة العربية في األندلس 

 املدارس واجملامع: (أ
عرفنا أن العرب كانوا مغرمين بإنشاء املساجد واملدارس، وأول العمل الذي 

ينقل  كما  ومدرسة  مسجد  إنشاء  كان  البالد  من  بلد  فتح  بعد  به  يقومون  كانوا 

 .1"العرب إذا فتحوا بلًدا أنشأوا فيه مسجًدا ومدرسة"الدكتور أحمد ضيف أن  

املدارس العامة بقرطبة  "وكانت نتيجة اهتمام املسلمين بالدراسة أنه كانت  

عامة، وكان الحكم قد أنشأ بها سبًعا وعشرين مدرسة اتخذ    مدرسةوحدها ثمانون 

مون أوالد الناس من الضعفاء واملساكين القرآن الكريم وأجرى عليهم 
ّ
لها املؤدبين يعل

 .2" املرتبات

وبالتالي كما يقول دوزي: كان كل فرد في أسبانيا يعرف القراءة والكتابة وذلك 

 (Rebera)ويقول ربيرا    3" في بلد آخر ما عدا أسبانيا اإلسالمية  وقته ما لم يشاهد في  

يمكن وصف التعليم على عهد الحكم املستنصر بوصفين أحدهما "في محاضرة له:  

 . 4"اإللزام، واآلخر املجانية

بين الحالة في الندلس والحالة في أوروبا   (Reinhardt Dozey)ن رينهارت دوزي  ويقار 

 :فيقول 

 

  11بالغة العرب في الندلس، ص  -1

 عن ابن زيدون لعل 89غابر الندلس وحاضرها، ص  -2
ً

 عبد العظيم ينقال

 عن ابن زيدون لعلي   39الدب الندلس ي )لألستاذين أحمد بالفريح وعبد الجليل خليفة(، ص:   -3
ً

نقال

 20عبد العظيم، ص 

 املصدر نفسه  -4
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في  "  فرد  كل  أوروبا    الندلسكان  كانت  حين  على  والكتابة  القراءة  يعرف 

ا منهم رجال الدين، وعلى العموم كان  ن املسيحية تتخبط في دياجير الجهالة إذا استثني 

 . 1" أفراد الطبقة الراقية بأوربا في جهل تام وظالم دامس 

وكان تعليم البنات سائًدا في الندلس كما سنذكر نشاط املرأة العلمي عند 

ي املجتمع وكان هناك ارتباط وثيق بين الندلس واملشرق فكانت الندلس  ذكر دورها ف

وتارة يرسل   تستورد منه نماذجها الثقافية تارة يذهب أهلها إليه يتعلمون على يديه

م(  1632/هـ 1041تالي وفي كتاب نفح الطيب للمقري )قإليها علماء أمثال أبي عالي ال

التعريف ببعض من رحل من الندلسيين إلى  باب مستقل )هو الباب الخامس( في  

بالد املشرق وباب مستقل آخر )هو السادس( في ذكر لبعض الوافدين على الندلس  

ان طويالن بمن رحلوا إلى املشرق في طلب العلم ومن هرسمن أهل املشرق ففيهما ف 

وفدوا على الندلس ابتغاء املجلس العلمي والدبي وكان للطب خاصة أربع مدارس 

كبيرة آهلة باملدرسين والتالميذ من جميع امللل والجناس في كل من قرطبة وإشبيلية  

 . 2وطليطلة ومرسية 

أما املجامع العلمية والدبية فكانت تعقد بقصور الخلفاء وأحياًنا باملساجد  

  يجتمع العامة وكان لحاجب املنصور أشهر وزراء الندلس وقواده مجلس أسبوعي  

للم العلم  بأهل  والمراء  فيه  الخلفاء  شأن  هذا  في  شأنه  العلوم  مختلف  في  ذاكرة 

والدباء  والشعراء  بالعلماء  فيها  يجتمعون  خاصة  أوقاًتا  يحددون  كانوا  الذين 

 .3ويغدقون عليهم الموال 

 

 عليمختصر تاريخ العرب لسيد أمير   -1

 11بالغة العرب في الندلس، ص  -2

 عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 113رحلة الندلس، ص  -3
ً

 22،  نقال
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باإلكاد  أشبه  وأدبية  علمية  مجامع  والشعراء  واملؤرخين  للعلماء  ميات  ي وكان 

والعلوم،   املعارف  لنشر  الحديث وذلك  العصر  في  الحكم مجمًعا  العلمية  أنشا  وقد 

ده غيره من أمراء الندلس فكونوا مجامع علمية لهم، وأنشأ 
ّ
علمًيا في قصر مروان وقل

ط  في  مجمًعا  سعيد  بن  هناك  ل أحمد  يعقدون  ا 
ً
عامل أربعون  وكان  ذكرنا  كما  يطلة 

 . 1اجتماعاتهم العلمية 

 ات: املكتب (ب

الحضارة   العقلية من جهة ومؤسسات علمية، ودعائم  الحياة  نتاج  املكتبات 

اإلنسان العقلي والثقافي وخبراتها ليكون في    ث را ت يحفظ فيها    أخرى والثقافة من جهة  

 بعد جيل وينتفعوا به في جميع ميادين الحياة ولألندلسيين مثل  
ً

متناول الناس جيال

فإذا وجدنا شغف    .املشارقة شأن كبير في االهتمام باقتناء الكتب وتأسيس املكتبات 

زانه سيف الدولة في  املشرق بإقامتهم بيت الحكمة في بغداد ودار العلم في القاهرة وخ 

حلب، وجدنا أيًضا اهتمام الندلسيين بالكتب واملكتبات الذي بلغ إلى أقص ى حد ممكن  

. 

يروي املؤرخون أن الندلس كانت تضم ستين مكتبة عامة أنشأها الخلفاء 

 .2المويون وغيره، بل قيل: إن غرناطة وحدها كانت تحوي سبعين مكتبة عامة 

املستنص  الحكم  أنشأ  فكانت  وقد  بمثلها  يسمع  لم  بقرطبة مكتبة جامعة  ر 

كتاب " تضم   ألف  كان    " أربعمائة  وحين  الطباعة  فيه  تعرف  لم  وقت  في  وذلك 

 .3الخطاطون يالقون عنًتا في كتابة الكتب بالخط الواضح الجميل

 

 89-88غابر الندلس وحاضرها، ص  -1

 32-31/ 3، والدب العربي وتاريخه لألستاذ محمود مصطفى،  302/ 1فتح الطيب،   -2

 140الجارم(، ص   يالعرب في الندلس )تعريب: عل -3
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املكتبة وحدها   فهارس هذه  منها خمسون   44وكانت  كراسة  في كل  كراسة 

 . 1غير أسماء الكتب وحدها دون تعريف كامل بها  الكراساتورقة، ولم يكن بهذه 

اآلبار    ابن  أول "ويحدثنا  في  أكثرها  على  ق 
ّ
وعل مكتبة  كتب  قرأ  الحكم  أن 

ميالده  وسنة  وقبيلته  وأسرته  ولقبه  وكيفيته  املؤلف  اسم  بكتابة  وآخره  الكتاب 

’’وصار كل ما كتبة الحكم حجة   الغرائب والنوادر  وسنة وفاته وما يروى عنه من 

 . 2اضرون بهعند شيوخ الندلسيين وأمتهم ينقلون من خطه ويح

 مبتكًرا في ميدان املكتبات لم يقم به أحد قبل  فكانت 
ً

وبالطبع كان هذا عمال

 .مكتبه ضخمة قيمة راح قسم كبير منها ضحية تدمير البربر

باملشرق  تظهر  كانت  التي  بالكتب  يتربصون  دائًما  الندلسيون  وكان 

يبذلو  وكانوا  ممكنة  فرصة  أقرب  في  عليها  الحصول  إلى    ويبادرون 
ً

أمواال لذلك  ن 

أن  في حياة مؤلفيها كما سبق  التي حصلوا عليها  الكتب  طائلة وعرفنا فيما سبق 

بذل لألصفهاني ألف   "دودة كتب " ستانلي لين بول بـ  3الحكم املستنصر الذي وصفه 

 .قبل أن يظهر باملشرق  " الغاني " دينار ليظفر بكتابه  

 .والشرف حتى عند الجهالوكان اقتناء الكتب شارة من شارات الرياسة 

 

 146/ 4، تاريخ ابن خلدون، 1، وبالغة العرب في الندلس، ص 1/256نفح الطيب )طبعة لندن(،  -1

 املصدر نفسه  -2

 139الجارم(، ص  يالعرب في أسبانيا )تعريب: عل -3
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قصة مفادها أن الخصومي كان يتوقع شراء كتاب    الطيبيروي املقري في نفح  

له من سوق الكتب لقرطبة وملا رأى بعد مدة كتاًبا كان يريده أخذ يتزايد على الثمن 

مع رجل آخر حتى بلغ الثمن فوق الحصول فقال الخصومي لرجل، أعز هللا سيدنا  

نا فوق حده، الفقيه إن كان لك غرض بهذا الكتاب تركته لك فقد بلغت به الزيادة بين 

لت بها بين ف فقال لي: إني لست بفقيه وال أدري ما فيه، ولكني قسمت خزانة كتب واحت 

التجليد   حسن  رأيته  فلما  الكتاب  هذا  يسع  موضع  فيها  وبقي  البالد،  أعيان 

استحسنته، ولم أبال بما أزيد فيه والحمد هلل على ما أنعم بذلك الرزق فهو كثير،  

ال يكون الرزق كثيًرا إال عند   ، ني على أن قلت له: نعم رجني وحمل ح قال الخصومي فأ 

 .مثلك 

يعطي الجوز ملن ال أسنان له وأنا الذي أعلم ما في الكتاب وأطلب االنتفاع به يكون  

 وتحول قلة ما بيدي 
ً

 .الرزق عندي قليال

 العلم والفلسفة:   (ج

وا في بداية المر أ يظهر من دراسة الحياة العقلية لألندلس أن النلسيين بد

اللغة   من  الشريف  النبوي  والحديث  الكريم  بالقرآن  املتصلة  الدينية  العلوم 

والفقه ولهذا كتب تراجمهم بأسماء الفقهاء واملفسرين    والنحووالتفسير والحديث  

 .واملحدثين واللغويين والنحاة والقراء
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الفلسفة    ولم يهتموا في العصر الول بالفلسفة والعلوم العقلية بل خالف 

رجال منهم متعصبون ومتزمتون ولهذا قام بعض الخلفاء مثل الحاجب املنصور  

بإحراق مجموعة من الكتب الفلسفية تملًقا وإرضاء لهم في ظروف خاصة وقلنا  

وإرضاءً  في    "تملًقا  املعروف  فمن  طواعية  العملية  بهذه  يقوموا  لم  لنهم  لهم" 

 عليها   التاريخ الندلس ي أن الحاجب املنصور كان 
ً

ولكننا ال    .1محًبا للفلسفة مقبال

ندخل في عصر ملوك الطوائف حتى نجد الكثيرين الذين درسوا الفلسفة وتزودوا  

بالرياضة، الطبيعة، والفلك، والطب، ويزداد عددهم في عصر شاعرنا ابن زيدون  

ابن   أبو محمد على  الشاعر  الناقد  الفيلسوف  الفقيه  إلى  أن نشير  زم  ح وكفانا 

وكتب ابن    .ھـ أي قبل وفاة ابن زيدون بسبع سنوات 456الندلس ي الذي توفي سنة  

لم يسبق له مثيل هو كتاب    ، حزم أول كتاب فلسفي في مقارنة الديان، ونقدها 

جن  آنجل  املستشرق  ذكر  والنحل"  والهواء  امللل  في  يا  س ن ي ل و ب   يس ال ج ’’الفصل 

(Angel Gonzales Polencia)   ية نقله إلى العربية د. حسين  في كتاب له بالسبان

املغربيين   الفالسفة  من  عدًدا  فيه  ذكر  الندلس ي"  الفكر  "تاريخ  باسم  مؤلف 

ي، كما أشار إليهم  ن الذين تأثروا بآراء ابن حزم ومن أشهر من تأثروا توماس الكوي 

بحثه القيم عن هذا الكتاب وقال: إننا ال نجد بين أيدينا وثيقة  في وس  ي اسين بالت 

البن حزم يمكننا من تتبع سير تيار    " الفصل " ى وال أجدر بالثقة من كتاب  هي أغن 

 

 1/136العرب في أسبانيا: نفح الطيب،  -1
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اآلراء   بتاريخ  يتصل  فيما  الوسطى  العصور  أبًدا خالل  يتوقف  لم  الذي  الثقافة 

 .1واملذاهب‘‘ 

يشبه   وهو  الحمامة"  "طوق  اسمه  الحب،  فلسفة  في  كتاًبا  أيًضا  حزم  ابن  وكتب 

 .  (Autobiography)بالترجمة الذاتية 

صاعد بالدراسات    2وذكر  املشتغلين  العلماء  عشرات  أسماء  الندلس ي 

سنة   صاعد  فتوفي  شاعرنا  عصر  نفس  وعصره  عصره،  في  بالندلس  الفلسفية 

سنة  462 زيدون  وابن  مكانة  463هـ  ذات  الفلسفة  كون  على  دليل  خير  ولعل  هـ 

كاتبً  يصفه  حيث  عباد  بن  املعتضد  مدح  في  زيدون  ابن  شاعرنا  قول  ا مرموقة 

ا يقول في قصيدته الغالية: 
ً
 فيلسوف

 .3وأهله مليك، فقيه، كاتب متفلسف  -منه  -همام يزين الدهر

 

 حسن مرقص(  .تاريخ الفكر الندلس ي )تعريب: د -1

 69-64طبقات المم، ص  -2

 هـ446وقال هذه القصيدة في سنة  486عبد العظيم(، ص  ي ديوان ابن زيدون )تحقيق: عل -  3
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 انتشار اللغة العربية وآدابها في األندلس 

بدأ  فيها  العربية  الدولة  قواعد  وأرسوا  الندلس  العرب  فتح  أن  بعد 

العربية   اللغة  فانتشرت  حكامهم  بلغة  يتأثرون  الصليون  بالد  الندلسيون  في 

ا نجد في القرن الرابع الهجري املسيحيين يتركون اللغة الالتينية  نالندلس بدرجة أن

 .1في طقوسهم الدينية ويستخدمون اللغة العربية مكانها 

وبذلك أصبحت العربية لغة سائدة في الندلس لدى الجميع وازدهرت اللغة  

وأخرجت البالد الندلسية مؤلفين كباًرا اعتز بهم املشرق واملغرب، أما بالنسبة لعصر  

القرن   في  الندلسيين  والدباء  الشعراء  "الذخيرة"  كتابه  في  بسام  ابن  فيذكر  شاعرنا 

ذ في هذا العصر  ف ن الكتاب النقاد والشاعر ال وم   ( عصر ابن زيدون ) الخامس الهجري  

املتوفى سنة   )التوابع والزوابع( وهي    426ابن شهيد  ف رسالته الخالدة 
ّ
أل الذي  للهجرة 

رحلة خيالية للشاعر في عالم الجن بوادي عبقر ثم بالجنة والنار تخيل فيها أنه اتصل به  

ا  الشعراء  على  به  وطاف  اآلخر  العالم  إلى  وساريه  ينشدهم  شيطانه  فأخذ  لقدمين 

وينشدونه الشعر، ثم أخذ يستعرض أشعارهم وينقدها بارًعا يدل على بصيرته النافذة  

ومعلوماته الواسعة، وفيه تأثر واضح باملقامة اإلبليسية لبديع الزمان الهمداني، أما تأثر  

 .أبو العالء في رسالة الغفران بابن شهيد ففيه كالم طويل 

 

 415راجع نيلكسون: التاريخ الدبي للعرب، ص  -1
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ابن وهناك كّتاب   ابن زيدون، من أشهرهم  ومؤلفون آخرون من عصر 

 .بسام وابن حيان وابن عبد البر وابن القصيرة وابن خاقان وغيرهم

ابن  ومنهم  واللغة  املعاجم  ميدان  في  مؤلفين  أيًضا  العصر  هذا  وأنجب 

سنة   )املتوفى  العربية(    458سيدة  عرفته  موضوعي  معجم  أكبر  وصاحب  للهجرة 

ب
ّ
رت )املخصص(  على  سّماه  كلها    —ه  وأوصافه  الش يء  يذكر  املوضوعات  حسب 

اللغوي  ابن محمد  وأجزاءه ويستوعب اللفاظ واملفردات الدالة على ذلك، ومنهم 

 .وله معجم آخر سّماه "املحكم" وهو كذلك من الكتب القيمة النادرة

الكتب  من  املشرق  في  يظهر  كان  ما  بكل  يترصبون  الندلسيون  وكان 

وكانوا ينقلونه إلى بالدهم في أقرب فرصة ممكنة ومن    —شعرية    الوربية نثرية أو

والتدوير"   التربيع  و"رسالة  والتبيين"  "البيان  أصحابه  حياة  في  نقلوها  التي  الكتب 

وديوان أبي تمام واملتنبي وسقط الزند واللوزميات ورسائل بديع الزمان    ،1()للجاحظ

 .2ومقاماته ومقامات الحريري 

ي فمن املعروف أن الحكم بعث إلى صاحبه أبي الفرج  أما كتاب الغان 

 .الصفهاني بألف دينار من الذهب ليرسل إليه )الغاني( قبل أن يخرجه ببغداد 

  

 

 16/104معجم الدباء،  -1

 12ابن زيدون )للدكتور شوقي ضيف(، ص  -2
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ــ أسئل  ــ ة ح ـ ــ ول ه ـ ــ ذا ال ــ  باب ـ

 ؟ العصر الندلس ي ذكر عوامل ازدهار الثقافة في   -1

 تحدث عن الثقافة في عصر الخالفة؟    -2

 تحدث عن الثقافة في عصر الطوائف؟    -3

 تحدث عن الثقافة في عصر املرابطين؟    -4

 تحدث عن الثقافة في عصر املوحدين؟    -5

 في عصر بني الحمر ؟   الدب   تحدث عن    -6

من     -7 الدب  الخالف حول  ذكر  مع  املرابطين،  في عصر  الدب  عن  تحدث 

 ذلك؟ حيث قوته وضعفه؟ والرد على  
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 التعارف
 

، بلغ قمة جماله وعذوبته في الندلس وهو 
ً
 رائجا

ً
تناول هذا الباب فّنا ثقافيا

الشعر العربي هناك، وقد تحدثنا عن تأثير عدة عوامل كالطبيعة الخالبة وتشجيع  

من العوامل على نظم الشعر في مختلف أغراضه،    ذلك المراء وتحّسن الذائقة وغير  

حات الذي يرتبط اسمه بالندلس، وفن  بل وبخلق فنون شعرية جديدة كفن املوش

الشعر  هذا  وميزات  خصائص  عن  الباب  هذا  في  تحدثنا  وقد  وغيرها،  الهازيج 

 وأغراضه.
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 األهــــداف
 

 على المور اآلتية:        
ً
 بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

 

 الشعروازدهارها فى الندلس.فنون  .1

 الندلس ي.اتجاهات الشعر   .2

 أهم خصائص و مميزات الشعر الندلس ي  .3

 فن املوشحات الشعري  .4
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 الشعر والشعراء في األندلس 

شغف  الحياة   وفنونهبالشعر    الندلسيين  إن  مظاهر  وأوفر  أظهر  من 

ولعل الجو املفعم بالطبيعة الندلسية وأسباب الترف من أهم   ،الدبية بالندلس 

كما كان في تنافس ملوك الطوائف   ."الحوافز التي حفزتهم إلى أن يقولوا شعًرا كثيًرا

فيما بينهم أيًضا حافز مهم الزدهار الشعر وازدهر الشعر بالذات أكثر من النثر لن 

ات خاصة بهم في ميدان العلوم ملوك الطوائف ولو كانوا يمتازون بمميزات وسم 

يقول  كما  بالشعر  الشغف  صفة  في  مشتركين  كانوا  ولكنهم  والفنون  واآلداب، 

 يا:سن ي لو ب   يس ال ج املستشرق آنجل جن 

صاحب  النون  ذي  وابن  الغزير  بالعلم  بطليوس  صاحب  املتوكل  فامتاز 

بالعلوم   ابن هود صاحب سرقسطة  البالغ، واعقتور  بالبذخ  ابن    فاقو   – طليطلة 

ا 
ً
طاهر صاحب مرسية أقرانه بالنثر الجميل املسجوع، أما الشعر فكان أمًرا مشترك

بينهم جميًعا يلقي منهم كل رعاية، ولكن عناية بني عباد أصحاب أشبيلية الجميلة  

 .1به كانت أعظم وأشمل 

هؤالء   والجوائز    امللوكفأغدق  املكافآت  ببذل  الشعراء  على  الطائلة  الموال 

 .القيمة لهم، وأسرفوا في تكريمهم، فازدهر الشعر إلى حد ال يتصور 

فمن يتصور أن الشعر قد انتشر عندهم ال في الخواص بل عند عامة الناس أيًضا حتى  

يطلب   موضوع  أي  وفي   
ً

مرتجال الشعر  على قرض  يقدرون  كانوا  منهم  منهم  الفالحين 

، فيروي ياقوت في معجم البلدان أنه سمع  وهناك نصوص تثبت هذا الكالم طالب،  

ممن ال يحصون عًدا أن أهل شلب يقل بينهم من ال يقول شعًرا حتى الفالح منهم إذا مر  

 

 معجم البلدان )مادة: شلب(  -1
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به أحٌد وسأله عن الشعر قرض من ساعته ما اقترحهم عليه أي في اي موضوع اقترحه  

 . 1عليه 

علي   الستاذ  يسير  ونقل  باختالف  الكالم  نفس  القزويني  عن  العظيم  عبد 

 بدون ذكر املرجع، قال القزويني: 

 . 2" أن أي فالح يحرث في شلب يرتجل ما شئت من الشعار من املوضوعات " 

ولم تكن شلب تتقدم غيرها من املدن الندلسية، فهناك مدن أخرى كانت  

املعتمد، وبلدة شاعرنا حيث  تفوقها، وخاصة أشبيلية بلدة املعتضد بن عباد وابنه  

   .…التجأ اليها أخيًرا وقض ى فيها زهاء عشرين عاًما، فانها كانت  مركز الشعر والشعراء

ضد ثم ابنه املعتمد من بني عباد بالشعر كانت أعظم  تعرفنا أن عناية املع

وأشمل فقد كان املعتضد نمي اليد، غزير العطاء وخاصة على الشعراء وكان يصدع  

الشعر ويتذوقه، وقد خصص يوًما من السبوع ملجالسة الشعراء واالستماع إليهم  

 .3ئيًساوجعل لهم ر  "دار الشعراء"ومطارحتهم القريض وأنشأ لهم داًرا سّماها 

وكان يقدر شاعرنا كل التقدير حتى جعله كبير وزرائه ومستشاريه وملا سئل  

ذات مرة كيف نجوت منه؟ أجاب: كنت كمن يمسك بأذني السد يتقي سطوته تركه  

 .4أو أمسكه

حتى أعده الكتاب النقاد أشعر   أما ابنه املعتمد بن عباد فكان شاعًرا كبيًرا 

  .وجعل بالطه مركز الشعر والشعراء وفاق في ذلك أباهملوك الندلس على اإلطالق،  

 

 46ابن زيدون )لعلي عبد العظيم(،   -1

 67و 66املعجب، ص  -2

 املصدر نفسه  -3

 1/99فوات الوفيات،  -4
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 .1وكان ال يستوزر وزيًرا إال أن يكون شاعًرا 

وكان املعتمد يجيد الغناء والضرب على الطنبور وكان ابنه الرشيد بارًعا في 

املوسيقى آالت  من  وغيره  العود  على  في    .2التوقيع  عليه  واعتمد  مناصبه  في  فأقره 

 .شؤون الدولة كل االعتماد، وكان ابن زيدون من أساتذته الجالء في فنون الدب

من   كل  بالط  في  كاملة  وثقة  قوية  ذا سلطة  كان  أن شاعرنا  ذلك  ومعنى 

املعتضد واملعتمد حيث كان كبير وزراء الول، وكبير أساتذة الثاني، ومن هنا من  

نق  أن  زيدون   — رر الضروري  ابن  شخصية  طبيعة  نفهم  املعتضد    — حتى  أن 

وابنه املعتمد كانا إلى جانب اهتمامهما بالشعر يسرفان في الترف واللذة والشغف  

وباللهو والغناء وبذلك أصبحت بلدتهما قاعدة الترف واللهو والرقص والغناء مع  

معروفة  العصر  هذا  في  قرطبة  كانت  وإذا  والشعراء  الشعر  مركز  بجمع    كونها 

على   تدل  التي  والطرب  اللهو  بآالت  تشتهر  أشبيلية  نرى  خزائنها  وإقامة  الكتب 

الشغف بالرقص والغناء وذكر الستاذ علي عبد العظيم أنه توفي املعتضد نتيجة  

لذات أثًرا في هذه النهاية  امل و ھـ( ولعل إلفراطه في الشراب  461ذبحة صدرية )سنة  

أباه   وورث  املعتمد  ابنه  ذكر  والنساء  كما  بالخمر  الشغف  الشهوة وشدة  حدة 

أقل منه ضرارة  الطنبور وكان    3ولكنه  الغناء والضرب على  يجيد  املعتمد  )وكان 

 .ابنه الرشيد بارًعا في التوقيع على العود وغيره من آالت املوسيقى 

ونقصد بهذا كله أن شاعرنا بطبيعة الحال نظًرا إلى منصبه وشدة قربه منهما  

ال بد أنه كان يحضر مجالسهما الحافلة بالشعر واملوسيقى والرقص والغناء ولهذا 

 

 76املعجب، ص  -2

 206تاريخ العرب لحطي )تعريب: مبروك نافع(، ص  -3

 206املصدر نفسه، ص  -3
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في أشعاره في حياة شاعرنا كما نالحظ  أثر كبير  بن ع  .كله  املعتمد    د ابفإذا وجدنا 

 يقول:

 نورهــا   أولقــد شـــــــــــــربــت الراح يســـــــــــــطــ 
 

 الليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قد مد الظالم رداءو  
 

 ة وبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء جملكا تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهـــــــــــــــــــــــــــى بهــــــ   حتى تبدى البــــــــــــــــــدر في جوزائـــــــــه
 

مـــواكـــــــب  بـــيـــن  الرض  فـــي   وحـــكـــيـــتـــــــه 
 

 كواعب جمعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت سنا وسناء و  
 

 القول ويقول:وجدنا شاعرنا كذلك يردد 

لــــــــــيــــــــــال؟  وأيــــــــــن  أيــــــــــامــــــــــنــــــــــا؟   أيــــــــــن 
 

زهــــــــر  أفــــــــواف  لســــــــــــــــــــن   كــــــــريــــــــاض 
 

ـــــــــــما دّب  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــــــــان كأنـ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــيهف  وزمـ
 

كر؟ ر بـــــه ف  اهفـــــ   وســـــــــــــن أو   ط ســـــــــــــ 
 

ــــــداول زرق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــدو إلى جــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  حين نغــ
 

ـــــــــلن في حدائق خضر  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  يتغلغـــــ
 

عفر  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والَجو  في مطارف   الّسرنتعاطى الشمول مذهبة 
1 

 
ولو أنه زاخر بهذا اللون وليس هناك أدنى شك أن مجالس الشعر والغناء  

من   كل  في  والدة الهذه  مع  وعالقته  اآلثار  أعمق  الشاعر  مخيلة  في  تركت  بالطين 

 .معروفة كما نتحدث عنها في محلها

 

 233عبد العظيم(، ص  ي ديوان ابن زيدون )تحقيق: عل -1
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 اتجاهات الشعر األندلسي 

هناك ثالثة اتجاهات للشعر الندلسـي، وإذا نظـرنا إلى الشــعر في بداية المر  

أو مظـــهر من مظــاهر  املشــــرقــيــة املحافظـــة، وإن  اتجاه املدرسة  أنه سار في  وجدنا 

عـلى  يســــير  كــان  كــما  التقــليدية،  باملوضــوعات  االلتـزام  هو  املحافظ  االتجاه  هـذا 

البادية، وتأليف  منــهــ  القصيدة وفي تجميع صورها من عالم  بنـــاء  فـــي  القــدمــيـن  ج 

أسلوبها فـي العــم الغـلب على السلوب الذي يعتمد على اللفاظ الجـزلة والعــبارات  

 الفخــمة، كـما يميـل إلى البحر الطويلة ذات القوافـي الرنانة. 

صـيدة يمدح فيها عبد الرحمن الداخل  ومن أمثلة ذلك قول أبو املخش ي من ق

 ويصف الرحلة إليه فيقول:

َضــــاء بالـَعـــنا
َ
ــَناها ن

ْ
ركـ

َ
ت
َ
ـــــْدنا           ف  ب 

ً
ـــــَمانا ا س 

َ
ــْيــنـ

َ
 اْمَتط

 إلى أْهل الّندى 
ً
َهــا          َمهَمها قفرا ـاَوزْت ب 

َ
جـ

َ
رْيـَنى قْد ت

 
 وذ

لها      
 
ير َمنافا ك

َ
دا خ اص 

َ
ــَرى      ق

ّ
وق  الث

َ
ير  من ف

َ
 خ

ٌ
 وَمناف

باإلسكوريال  )مخطوط  الخــطـــــيب  البــن  )اإلحاطــــة(  فـي  البـيـــات  هــذه  وردت 

ورقة1673رقم   الندلســي ص352،  الدب  هيكــــل،  أحمد  عن   
ً
نقــال ويتـــصــل 82(   .

ند الشام الذين وفدوا على نســب الشاعر بالعبــاد نصــارى الحــيرة، وكــان أبــوه مع ج

الندلس في فترة الوالة، وكان أبا املخشــي ذا بــذاء زائد يتســرع به من ال يوافقـــه مــن  

فـي  يجدون  الشعراء  كان  لذا  العـــــراض؛  ويتــــناول  الحـــرم  يمــس  أجــاء  وذا  النـاس، 

إح فـي  ذكر  وقد  به،  يعيرونه   
ً
مغمزا البعيد  النصــراني  من  أصله   

ً
بيتا مدائحه  دى 

 به، وهــو هـذا البيت: 
ً
 الـشعر اعتبره هشام بن عبد الرحمن الداخل تعريضا

َرار  ــــو 
ْ
عـ ْيــــَهــا إ  ــة ف 

َ
ْقــل ــب م   

ّ
ـــَقــل َل من إْن َسيل عرفا           ي 

ْ
ث وا م 

ْيس 
َ
 ول
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فاســتدعاه إلى مديـــنة مـاردة   فهــشــام كـــــان أحـــــول فاغـــتــاظ مــن أبـــي املخـــشــي،

 فـي عطائه، فلــما دخــل عليه قال 
ً
وكــان هشام واليها فـي حياة أبيه فخــرج إليه طامعا

ابنها، فقذفتها فأفحشــت فيها، قد أخلصت  التي هـوت  املـرأة  أبا املخشـي إن  "يا  له: 

ســلطـــني لقــتّص لها" ثم أمر دعاءها هلل فـي أن ينتقــم لهــا منك، فاســتجاب رجـــاءها، و 

 به فقطــع بعض لســانه وســـملت عيناه، فعظــم مصابه وكــثرت شــكواه فـي أشعاره.

وملا بلغ عبد الرحمن الداخــل صــنيع ابنه عــنفه، ثـم قدم الشـاعر على عبد  

ه  الرحمن وأنشـده قصيدته التي صدرها بتصوير محنة العمى، فرق له الميـر وأجاز 

بألفـي دينار وضـاعف ديـته، وملا صــار المر إلى هـشام بعد أبيه استشعر الندم مما 

 أصاب الشاعر على يديه، فتــرضـــاه وضــاعف ديتــه كـذلك.  

فـي   الذي سـار  االتجاه  االتجـاه،  بهذا  الجديد ونعني  أو  االتجاه املحدث  أما 

ال  وأبو  الوليد  بن  ومســلم  نواس  أبي  مثل  املجددين،  املشرق  من  وأمثالهم  عتاهية 

والذي تزعمه أبو نواس حــين ثار عـلى االتجــاه املحــافظ ونـّدد بطــريقتـه وراح يطرق  

على   ثار  كـــما  الطــــــــللية  املقـــدمة  عـــلى  ثــار  محدث  وأســلوب  وبنهج  جديدة  أغراض 

تــكن شـــائعة من قبل وتوسع في  املوضــــــــوعات التقـليدية وأهـتم بأغــراض شــعرية لم  

 الغزل والخمر ووصفها. 

للحــياة   
ً
أثــرا كــان  الشــرق  فـي  االتجاه  هـذا  نشــأة  أصـــل  أن  املعــروف  فمن 

يفتحـــون   النـاس  وأخـــــذ  الول  العـباســي  العـــصـــر  فــي  الناس  عاشـــها  التي  الجـــديدة 

تــحــدثات الحضـــارة، لقــد كـــان لهذه الحركــة التــي تزعمها  عــيونـهـم عــلــى دهشــــة مســـ 

 على بعض الشـــعراء، ومن هؤالء الـشعراء عباس ابن ناصح 
ً
أبو نواس ومعاصروه أثرا

الذي ســافر إلى املشـــرق والتـقى بأبي نواس فـي العــراق وســمع شــعره وعاد إلى الندلس  

ت أن  لبث  وما  بينهــم  بعض فأشاعه  في  يفوقه  بل  به   
ً
مشابها  

ً
شعرا وأنتجوا  ــمثلوه 
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 التي بدأت يحـــيونها العرب في بالد الندلس  
ً
الحايين ونتيجــة الحــياة الجــديدة أيضــا

ــــــــمـــــريــــات،  الخـ مثل:  جــديدة  اتجــاهات  أخــذت  التي  املحدثة  الشعار  تلك  ظهرت 

الغ أمثلة هذا االتجاه قول املطرف بن عبد  واملجــــونــيـــات، وظــهر  الشــــــاذ، ومن  ــــــزل 

 الرحمن الوسط:

الع َصَباح  
ّ
 وال إط

ً
ْم أَضيع أصيال

َ
الح        ول وه الـم 

ج  ْرب  والو  ْمري بالش  َنيت  ع 
ْ
 أف

ـَراح             ولم أْســَمـع َماذا  ــوةا وم 
ْ
ش

َ
 فـي ن

ً
ْهدا ــي س  يال 

ّ
حـّي الل

 
ــول َداع  الَفـالحأ

 َيق 

على  ثورة  فيه  اتجـاه  بأنه  املحـدث  االتجاه  خصــائص  نجـمل  أن  ويمكـن 

الغراض القديمة؛ ولذلك فموضــوعـاته جديدة، ومن حيث السـلوب فنالحـظ أنه 

إلى ذلك أنه أسلوب   واضـح وســـهل واللفاظ تعبر عن املعاني دون تكلف، ويضـاف 

ويتج  التفصيل  إلى  والســخرية  يميل  الدعــابة  روح  فيه  وتشـع  القص،  إلى   
ً
أحيانا ه 

والتحــرر الزائـد، أما املوســيقى فهــذا االتجــاه يتجــه نحــو البحــور القصــــيرة والقوافي  

 الرقيقة. 

املحدث  لالتجــاه  فعـــل  كـــرد  املـشـــرق  فــي  الجــديد  املحافــظ  االتـجــاه  وظهــر 

و نواس والذي خرج بالشعر العربي عن كــثير من تقــاليده فجـاء هذا الذي تزعـمه أب

االتجـاه املحافظ الـــجديد ليعــيد إلى الشــعر الــعربي طـــبيعــته العـربيــة دون الوقــوف 

 من جــانب
ً
 من جــانب ومجــددا

ً
 عــلى أو الجــمــود، ومــن هــنـا كــــان هـــذا االتجــــــاه محافظا

روحــــها  فـي  ثــــم  ومــوســيقــاها  ولغــتـها  القصــيدة  منهــج  فـي  محافظ  فهو  آخـر، 

 وأخالقياتها، وهو مجــدد فـي معاني الشعر وصـوره وأسـلوبه وجمالياته. 

الطــريقة   على  يســير  أنــه  الجــديد  املحافــظ  االتجــاه  هــذا  خصـــائص  ومــن 

على الطالل أو االفتتاح بالغـزل، ثم االنتقال إلى الغـرض   القـديمة فـي البدء بالبكـاء

من   وكـذلك  بالفخــر.  يـتبع  وقد  الشاعر  رحلة  فـي وصف  يسبق  قد  الذي  الساس ي 
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ناحــية اللغــة يفضــلون أصحاب هذا االتجـــاه الســلــوب القــديــم ذا اللفــاظ القويــة 

 الجــزلة، وفخاــمة العــبارة. 

ث املوســيقــى يـؤثــرون الوزان الطــــويـلة ذات النغــم الوقــور، والقوافـي ومن حـي

يبتعـد أصحب هذا  الشــعر وأخــالقيته  الرزيـن. ومن حيث روح  الرنــين  القــويــة ذات 

الفخــر   واجــتناب  العصــيان  فـــي  واملجــاهـرة  املجــــون  فـــي  اإلفـــــراط  عـــن  االتجــــــاه 

 بارتكــاب الرذائل.

ومن حيث معانــي الشعر وصــوره فقـد كـانوا يســيرون مسـيرة املجـــددين فـي 

البحث عــن املبتــكر الرائـع، ومن تلـك صــور تشــخيصــية ورائــعة لــوادا ظــليل تــقـــدمهــا  

 الشــاعرة حــمدة بنـــت زيـــاد املؤدب إذ تقول: 

ا 
َ
ــان

َ
يم  وق ْيث  الَعم 

َ
 الغ

 
َضاَعف ْفَحــة  الّرْمَضـــاء  َوادا          َسَقاه  م 

َ
 ل

ــْيــم  ى الَفط 
َ
َعات  َعل رض 

 ْ
وَّ امل ن  ْينـا          ح 

َ
َحــّنا َعــــل

َ
َنا دْوحـه  ف

ْ
ل
َ
 َحـل

ـــَداَمــــ
  
ـــْن امل  مـ 

 
ــذ
َ
ل
َ
            أ

ً
ال
َ
ــمأا ز ال

َ
ـلى ظ

َ
ـْفَنا عـ

َ
يــــم  وأْرش ــد 

 ــة  للنَّ

ــــيـــم  س 
َّ
لن  ل 

ن 
َ
ذ
ْ
َها وَيــأ ــب  ـْحج 

َ
يـ
َ
ى واَجَهْتَنا          ف

َّ
ْمَس أن د  الشَّ  َيص 

البيات  املغــرب  أهـل  إليها  ونسـب  )حـــمدونة(  تسـمى  املؤدب  بنت  وحــمدة 

فى سنة  الشهيرة املنسوبة للمنازي الشاعر املشهور وهو أحمد بن يوسف املنازي املتو

 سبع وثالثين وأربعمائة: 

ْيم ْيث  الَعم 
َ
 الّرْمَضــــاء َوادا          َسَقاه ًمَضاَعف الغ

َ
ْفَحـــة

َ
ا ل

َ
ـــان

َ
 َوق

ْيـــم  ى الَفط 
َ
َعات  َعل رض 

 ْ
ّو امل ن  ْينا            ح 

َ
ــّنا َعـــل

َ
حـ

َ
َنا َدْوَحـــه  ف

ْ
َزل
َ
 ن

 
َ
ال ــَمأ ز 

َ
ى ظـ

َ
ــــْفَنا َعـــل

َ
ْرش

َ
م َوأ

ْ
يــ ــــق  ب  السَّ

ْ
لَقــل وَح ل   الــر 

د                َيــر 
ً
 ال
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ـــْيم  س 
َّ
لــن  ل 

ن 
َ
ذ
ْ
ها َوَيـــأ ــب  َيْحــــج 

َ
ى َواَجَهْتنا              ف

َّ
ْمَس أن د  الشَّ  َيص 

ْقد  ع 
ْ
َب ال َمس  َجان 

ْ
َتل
َ
اَرى             ف

َ
 الَعذ

َ
َية وع  َحَصاه َحال  ْيم َير   الّنظ 

 فنون الشعر 

ببعض  حدا  ما  جدا،  طويلة  لفترة  ورفاه  استقرار  في  الندلسيون  عاش 

املؤرخين لوصف تلك الفترة الطويلة باسم العصر الذهبي، وساهم هذا االستقرار 

في تحسن مستوى املعيشة، وبالتالي انعكس ذلك على الحالة املزاجية لألندلسيين.  

ما بأفضل  الدباء  أدمغة  ملتقى    فجادت  كانت  الندلس  أن  إلى  باإلضافة  عندها، 

للعديد من الثقافات املختلفة والعراق املتباينة. وقد عاش كل هؤالء تحت مظلة  

حضارة واحدة. وكان لهذا االنسجام أثرا في توسيع مدارك مواطني تلك الحضارة، 

لثقافات  ونبوغ عقليات أدبائهم، وال ننس ى أن موقع الندلس جعلها حلقة وصل بين ا 

بين   الندلس ي  الشعر  املسلمة، كما دمج  الغربية غير  املسلمة والثقافات  الشرقية 

 قوة ألفاظ اللغة العربية وجزالتها وبالغتها، وبين سحر الطبيعة وجمالها.

الشعر  أغراض  عن  كثيرا  تختلف  ال  الندلس ي  الشعر  أغراض  كانت  وإذا 

حر الطبيعة في الندلس وظهر  العربي عموما، فإن الشعر الندلس ي استفاد من س

 ذلك في رقته وعذوبته. 

 املديح:

 إلى المراء والخلفاء والحكام، وكان يتناول جانبين من  
ً
كان شعر املدح موجها

حياتهم، أولهما الصفات التي يخلعها الشاعر على ممدوحه من شجاعة ووفاء وكرم،  

 سلمين ثم وصف ملعاركهم وثانيهما انتصارات املمدوح التي هي نصر وعٌز لإلسالم وامل

 



62 
 

 الحربية. 

      
ً
وفقا والرقة،  والفخامة  والسهولة،  الجزالة  بين  املدح  أسلوب  ويتراوح 

لطبيعة املعاني املعّبر عنها، ولكنه بوجه عام يميل إلى التأنق في العبارة والصياغة، 

نهج   ينهج  كان  فبعضها  وآخر،  شاعر  بين  املدح  قصائد  بناء  طريقة  تختلف  وقد 

مين، فيبدأ بمقدمة طللية ونسيب ووصف للرحلة ثم يتخلص إلى املدح، بينما  القد

نجد منهم من يعمد إلى موضوعه مباشرة دون مقدمات، ويقدم صنف ثالث بين يدي  

 من الغزل أو وصف الطبيعة أو الشكوى والعتاب، وعقب ذلك ينتقل  
ً
ممدوحه شيئا

ابن حمديس وابن هانئ وابن  إلى املدح، ومن أشهر شعراء الندلس في هذا الغرض  

يعالج هذا  لم   
ً
املحترفين شاعرا الشعراء  القسطلي، وال نجد من  زيدون وابن دراج 

 الغرض.     

ومن ذلك موشحة مدح المير بالغني باهلل والتي نظمها لسان الدين بن   

 الخطيب وجاء فيها: 

 َهَمى          
 
ْيث

َ
ا الغ

َ
ذ  إ 

 
ْيث

َ
س  َل   َجاَدَك الغ

 
ْنَدل

َ
ال  َيا َزَماَن الَوْصل  ب 

ًما           
 
ل  ح 

َّ
ال َك إ 

 
ْن َوْصل

 
س    ْم  َيك َتل 

ْ
خ
 
 امل

َ
َسة

ْ
ل ْو خ 

َ
َرى أ

َ
ي الك  ف 

 ما قالته قمر البغدادية:  
ً
 ومنه أيضا

َجى           
َ
رت ريما ي 

َ
ْن ك ار ب  م 

َ
غ
َ
ـْيم   َما في امل ود  اْبَراه 

 الج 
 
 َحلـ يف

ّ
 إال

ْعَمةا        َل ن  ز 
ْ
َدْيه  َمن

َ
ت  ل

ْ
ل
َ
ي َحـل

ّ
ن  ْيـم    إ  م 

َ
َل َما َعَداه  ذ َنـاز 

َ
لَّ امل

 
 ك

 الراثء: 
ال  معناه  في  الندلس  في  الرثاء  الرائجة  شعر  الغراض  من  يكن  لم  تقليدي 

وظل يحذو حذو نماذج الشعر املشرقي حين يستهّل برد الفواجع ووصف املصيبة  



63 
 

م وتختتم بالعظات والعبر، 
َ
ك التي حلت بموت الفقيد، وعادة تستهل القصيدة بالح 

أما رثاء املدن واملمالك، فهو الغرض الندلس ي الذي نبعت سماته وأفكاره من طبيعة  

 ضطراب السياس ي في الندلس ، وكان مجال إبداعا في الشعر الندلس ي. اال 

إلى    تاشفين  بن  يوسف  نفاه  عندما  لنفسه  عباد  بن  املعتمد  رثاء  ومنه 

:
ً
 مدينة أغمات التي مات فيها فقيرا مأسورا

مات  
ْ
ي أغ  ف 

ْيد  َجاَءَك الع 
َ
وَرا       ف الّيام  َمْسر  نَت ب 

 
ى ك ْيَما َمض َ وَراف  س 

ْ
 َمأ

يَرا  م 
ْ
ط َن ق 

ْ
ك ي الطْين  َما َيْمل  َن ف 

ْ
أ
َ
        َيط

ً
َية ار  َعار 

َ
ـمـ
ْ
َك فـي الط َرى َبَنات 

َ
 ت

 الغزل:

عراء في الندلس شعر الغـزل في قصائدهم خصوصا من   
 
تناول كثير من الشـ

ال في  كـتب  ما  أبرز  ومن  ســجنهم،  تــم  الذيـن  أو  ام، 
َّ
الحك من  قـريـبون  ـم  ابن ه  غزل 

مى(: 
ّ
لو الل  خــفاجــة فـي قصـــــيدته املشـــهــورة: )ح 

ٌد        
َ
مى, أْمل

ّ
و الل

ْ
ل ه الَجْمر    وأغيٌد ح  ْجَنت  ي َعلى و  ك 

ْ
ذ  ي 

         
ٌ
ة
َ
ْيبـ ْيه , وال ر  اج 

َ
ن
 
ت  أ ْزر    ب  يه, َوال و  ي ف  ق ب 

ّ
َعـل

َ
 ت

ٌل        ْرس  َنا َوم  ون 
ٌر َود 

ْ
ت ْد  َواللْيل  س 

َ
ْمر  ق م  ح  ْنج 

َ
ه  أ

ْ
ّرزت

َ
 ط

ي      ْجَنت  ي و  ف 
َ
ْيني ف ج 

ْ
ش ي َوي  ْمر   أْبك 

َ
ْيه خ

َ
ْجَنت ْي و   َماٌء َوف 

وهذه هي حفصة الركونية تعبر للوزير الوسيم أبي جعفر عن ولعها به ونهمها 

 والنانية: إلى حب يدفع بها إلى الغيرة، ثم ينتقل بها من مرحلة الغيرة إلى مرحلة الثرة  

ان   
َ
ك
َ
ْن َزَمانَك , وامل ْنَك , َوم  ي     وم 

ّ
ن  ي وم  ْن َعْين  يَك , م 

َ
 َعل

 
اف

َ
 أخ

ي ـَفان 
َ
ـَياَمة  َما ك ـى َيْوم  الق 

َ
ي           إل ون  ـي  ي ع  َك ف 

 
ت
ْ
أ ـبَّ

َ
ي خ

ّ
ْو أن 

َ
 َول
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وضـــاحــيتــ      رطـــبة 
 
ق يجــوب  وهــو  زيدون  إبن  شعر  من  دة 

ّ
وال تلفت  ـهــا  ولم 

ســـتكــفي، وقـد كتب فيها الكثير،  
 
ــب والدة بنـت امل ح   ب 

ً
 ومتيـما

ً
 ومولـــعــا

ً
الزهـــراء عاشـــقا

 ومن شعره:

ا       
َ
َتاق

ْ
ش ك  بالّزْهَراء  م 

 
رت

َ
ك
َ
ا              إني ذ

َ
ْد َراق

َ
ٌق َوَمْرأى الْرض  ق

ْ
ل
َ
ق  ط

ْ
ف
 
 َوال

ه   ل  الٌل في أَصائ  ـيم  إْعت  س 
ّ
لن ا                     َول 

َ
ـَفاق

ْ
اْعـَتّل إش

َ
ْي ف  ل 

ـأّنه  َرقَّ
َ
 ك

ْن َزْهرا               يَل الَعْيَن م  َما َيْسَتم  و ب 
ه 
ْ
ل
َ
ا          ن

َ
يه َحتى َماَل أْعَناق  َجاَل الّنَدى ف 

َرا      
ْ
 ر ق

َجاَل الّدْمع 
َ
ي ف ا ب 

َ
ْت مل 

َ
ـي  َبك

َ
ت أْرق

ْ
 َعاَين

ْ
ه إذ ن  أّن أْعي 

َ
ا ك

َ
 ق

 الهجاء:  

ة        
ّ
لقلـ الســياس ي  الهجاء  سيما  وال  الندلس  فـي  رائدة  سوق  له  م  ق 

َ
ت لْم 

ضـرّية واليمنّية، ولكن  الحزاب الســياســية وقد ظـهـر فـي عهـد المـراء أجـاء بين الـم 

 لم يحفظ لنا منه شيئا. 

كالدفــاع عن  املشـــارق  عند  املعـروف  باملعنى  هناك أجـاء سياسـي  يكن  ولم 

 رف  وذم الشــــعوبية لن الشعوبية لم يكن لها شأن فـي الندلس. الع  

وعلى كل حال فإن الشعراء اللذين مارسوا هذا الغرض لم يبلغوا فيه شأن 

بينه وبين نزهون  أبو بكر املخزومي العمى،  الفن  رف بهذا  املشارقة، وأشــهر من ع 

 القالعي الغرناطية معابثات فاحشة قال فيها املخزومي:

      وتحت الثياب العار لو كان باديا 
ً
 على وجه نزهون من الحسن مسحة

 قواصد نزهونا توارك غيرها              ومن قصد البحَر استلقى السواقيا
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 فأجابته نزهون 

ر ْيم     
َ
ـا مْن َبْعد  َعْهـــدا ك

ًّ
َت َحـقــ

ْ
ل
 
اَن َما ق

َ
 إْن ك

ــــْوم
َ
ـــلَّ ل

 
ـْعَزى إلَى ك ـَرى َدَمـــْيما ي 

ْ
ك ــار ذ 

َ
صـ

َ
 ف

ي  وم 
ز 
ْ
خ
َ ْ
 امل

َ
وَرة ــــْيءا فـي ص 

َ
ــــَح ش

َ
ــبـ
ْ
ــــْرَت أق  َوص 

 الخمريات: 

ـم حظي الخـمر بنصيٌب كبير من الشعر الندلســي، وكـ      ان أكـثر ما تـناوله ه 

العاشـقون الهـائمون، ومن أشــعارهم في الخمر قول علي بن أبي الحسن في وصف 

 الراح: 

ٌب       واك 
َ
ْيها ك طي ّ ف 

َ
خ
ْ
ْن ال  م 

وج  ْجر ميَن َمَناز ل     َير 
 ْ
وب  امل

 
ل
 
َها مْن ق

َ
 ل

أّنَما      
َ
يـَن ك ق  وَل الَعاش  ح  َرّدْت ن 

َ
ل      ت ب 

َ
ـَرام  َبال

َ
ْيـح  الغ َبار 

َ
ْن ت َها م   ب 

وهذا أبو زكريا يحيى بن محمد املعتصم بن معـن, رفيع الدولة يصف مجلس 

 لهو وخمر:

        
ٌ
َرَعة

ْ
ت ْمر  م 

َ
وس الخ ؤ 

 
, ك يْ        أَبا الَعالء  َعاط 

َ
وٌر في ت ر  لّنَداَمى س   َها ول 

َربا             
َ
َها ط

َ
ْوق

َ
ثن ف

َ
ون  ت

ص 
 
غ
ْ
ل ْيَها        ول  َعال 

َ
م  َسْجٌع في أ َحَمائ 

ْ
ل  َول 

َيةا   ْهر  مْن َصْهَباءا َصاف 
َرْب َعلى النَّ

ْ
اش

َ
ْيها     ف د ّ َساق 

َ
َرت مْن خ ص 

ّنها ع 
َ
 كأ

 الوصف:  

الفــالحين حــيث كــان إّن أكـثر ما تم وصـفه في الندلس هـي املزارع أو أراضــي      

لهـم اهتمام كــبير فـي الطــبيعة لـَم لها من تأثيـــر نفســي وعمق تأصـيلي في الحياة ومن 

 تلك الوصاف نذكر ما قــاله الميـر عبدامللك بن بشــر بن عبدامللك بن مروان:

       
ٌ
ة
َ
ـل
ْ
خ

َ
ة ن

َ
 الّرَصـاف

َ
َنا َوَسـط

َ
َبّدت ل

َ
ْرضا ال  ت

َ
َناءْت بأ

َ
ـل  ت

ْ
د  الّنخ

َ
ْرب  َعن َبل

َ
 غ
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رب  والّنـَوى      
َ
ي الّتغ ْيهي ف  ـب 

َ
ت ش

ْ
ل ق 

َ
ْي وعْن أْهلـ ي  ف وَل الّتَنـائي عْن َبن 

 
 وط

           
ٌ
ر يبـة

َ
ْيـَهـا غ  بأْرضا أْنَت ف 

أت 
َ
ش

َ
ي   ن ل 

ْ
ث ْنَتـأى م 

 
َصـاء  وامل

ْ
ق َك في اإل 

 
ل
ْ
ث م 

َ
 ف

الَوْبل  ين ب  ـح  َوَيْسَتمر ي الّسَماك  ذي    َيس 
ّ
َها ال ن َصْوب  ْزَن م 

 
ي امل َواد 

َ
 َسَقْتَك غ

ها         ْهد َعْفو 
ك  الج 

َ
ْسَتهل ةا ي 

َ
َمْهلك َبّدد   ب  ْمَل الَعْزم  َوهو م 

َ
رَك ش

ْ
 َوَيت

أّنَها      
َ
ْيَها ك  الْرَواح  ف 

َ
ف َرى َعاص 

َ
َقيّد  ت عا أْو م  ال 

َ
ي ظ ْمش  

َ
ْين  ت

َ
ْن ال  م 

 العفة:

من الخصــال التي تمــيز بهــا أهــل الندلس )العـّفــة(، واملحــافظــة على خصال  

ذا  في  محمودة  صفة  العفة  وتعتبر  الشــــعراء  الحياء،  أحـــد  قــال  الرائع  العصـر  ك 

ان  
َ
ـْيط

ّ
الش َوَما  َعـْنَها      َعَفْفت   َصال   و 

ْ
ال  

َ
َعة ائ 

َ
املجــهــوليـن يصــــف الخالق والعفة: وط

اَوع  
َ
ط
 
امل ْيـها ب   ف 

ْت      
َ
َبان

َ
 ف
ً
ـَرة ْيل  َسـاف 

ّ
ي الل ـَناع   َبَدْت ف   الق 

َ
َرة يل  َسـاف 

ّ
ـي الل  َدَياج 

ْيـها      َوَم   وف 
ّ
ـةا إال

َ
ْحـظ

َ
ـْن ل ي  ا م  ها َدَواع 

َ
وب  ل

 
ـل َتـن  الق   إلى ف 

ي   ـْوق 
َ
َهى َجَمحات ش ت  الن 

ْ
ك
ّ
َمل

َ
ي  ف َباع  ي الَعَفاف  َعلى ط   لْجر ي ف 

 الحماسة:  
 املسلمين على    

 
من شـعر  الحماسة  ما قاله الفاتح طـارق بن زيـاد وهو َيحث

ـويلة في الذود عن دمـــار  اإلسالم والترغــيب في الحـرب 
ّ
حماس الجهـاد عبر مســيرته الطـ

ضـال من أجل إعالء كلمة هللا ورفع راية اإلسالم في الندلس:  ّ
 والن 

َجـاز   
َ
 بامل

ً
ينا ـْبنا َسـف  ـيرا      َرك  ق  َرى    م 

َ
تـ
ْ
ْد اش

َ
ّنا ق وَن هللا م 

 
ى أْن َيك  َعس َ

َجـنة         ب 
ً
 َوأْهـال

ً
 َوأْمـَواال

ً
وَسـا ف  را   ن 

ّ
َيسـ

َ
ْيَها ت يء ف 

ّ
َتَهْينا الش 

ْ
ا َما اش

َ
 إذ

وَسـَنا      ف  ت ن 
َ
 َسال

َ
ْيف

َ
ي ك َبال 

ْسَنا ن 
َ
اَن أْجـَدَرا َول

َ
ذي ك

ّ
َنا ال

ْ
ْدَرك

َ
ْحن  أ

َ
ا ن

َ
 إذ

ردنيش يصف الحماسة والشجاعة في املعركة:       وقال المير بن م 
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ي          َبال 
 
 أ
َ
ْيَبة  ال ت 

َ
ى الك

َ
ر  َعل

 
ك
َ
َواَها   أ ْيَها أْم س  ان ف 

َ
ي ك ْحَتف 

َ
 أ

 الزهد: 

في   سببا  يكونان  اللذين  وحطامها  الدنيا  متاع  عن  اإلنسان  انصـراف  هو 

هللا   عـبادة  إلى  وااللتفات  اإلنسان  لجـوء  خطيئة  دواعـي  اختلفت  وقد  وطاعته، 

املعاص ي   اقتراف  فـي  أســـرف  أن  بعـد  زاهــدا  أصـــبح  فمنهـــم من  الزهــد،  إلى  الشـــعراء 

 واقتناص امللذات بكـل أنواعــها، قال الشاعر أبو الوليد الباجي: 

 بـ ـ 
ً
 َضـــنينا

َم ال أكــون  ل 
َ
         ف

ً
 يقينا

ً
ما

ْ
ل م  ع 

َ
ْنت  اْعل

 
 ها إذا ك

 
ْ
ـاعة

َ
حا َوط

َ
َساعةا       واْجَعلَها في َصــال

َ
 بأّن َجميَع َحَياتي ك

 الحكمة: 

بدت حكمة الشعراء الندلسيين ساذجة لم تنشر في تلك الربوع، بل تأخر       

إلى آواخر القرن الخامس في عصر املرابطين واملوحدين فقد كان   ظهور الفالسفة 

 ابن باجة وابن رشد وابن طفيل.  هذا العصر عصر فلسفة وتأليف. فيه ظهر

التفكير   حرية  ضّيقوا  فقد  الندلس  ملوك  على  سلطانا  للفقهاء  كان  فقد 

أهواء  جاري 
 
ت العامة  فكانت  كتبه،  وإحراق  بنفيه  وأفتوا  تفلسف  م  كل  وكفروا 

أكثر   هانئ  ابن  كان  وإن  الندلس  في شعراء  الحكمة  يظهر شعر  لم  لذلك  الفقهاء 

 تقليد املتنبي. الشعراء الندلسيين اه
ً
 بالحكمة في شعره فهو بذلك محاوال

ً
 تماما

وحكمته تدور حول شكوى الدهر والتحذير من الدنيا، فكانت كحمة غيره  

 إلبراهيم 
ً
من الشعراء مبتذلة بعيدة عن النضج. ومن قوله في قصيدة يرثي فيها ولدا

 بن جعفر بن علي أحد ممدوحيه: 

 فاسترد         
ً
 فحسد       وهب الدهر نفيسا

ً
 ربما جاد بخيال

            تعرف البأساء منه والنكد 
ً
 خاب من يرجو زمانا دائما
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 الموشحات األندلسية 

وزن   املوشح  على  منظوم  كالم  املوشــح  فقــال:  املوشح  امللـك  ســناء  ابن  :عــّرف 

ـحــات تـخـــتلــف عــن القصـائد بخروجها 
ّ
ــنا نـعـلم بـأّن املوش مـخصــوص، ومـن ه 

املتــناوبــة  القــوافـي  من  ــملةا 
ج  على  تعتمد  بل  الواحدة  القافية  مبدأ  عن 

وامل معين.  نسق  وفق  ناحــية  واملتناظــرة  من  الشــعر  عن  تخـتلف  وشحات 

أخــــرى، حـــيث أنهـــــا تـنطــــــوي فــي بعـــض أجــزائها وبخـاصـــة خاتمــتها على العبــــارة  

بفن   
ً
وثــيقا  

ً
اتصــــاال املوشــــحات  تـتـــــصـل  كــــما  ـــصــــحى  الف  دون  العاميـــــة 

 ندلس. املوســيقى وطريقة الغناء فـي ال 

 بداية املوشح األندلس ي: 

ــنـــى  
َ
غـ
 
ت زالـــت  وال  الهجـري  الرابع  القـرن  منذ  الندلس  فــي  املوشحات  بدأت 

 كــأغـــانا للمجــمــوعــــة فـي كـل من ليـبـيـــا والجـــزائـــر واملغــرب وموريتـانيا حتى اآلن.

 تسمية املوشح:

"سـيٌر   املعـاجــم  فـي  يّعرف  والذي  الوشاح  من  استعيرت  املوشح  تسمية 

رّصـــع بالجـواهر واللـؤلـؤ تـتـزين به املرأة“ ولهذا سمي هذا النمـط  منسوج من الجلد  م 

 باملـوشح ملا انطــوى عليه مـن ترصيع وتزيين وتناظر صنعه. 

 تلحين املوشح:

الـموازيــي  على  املوشــحات  العربية تلحــن  املوسيقى  فـي  الـمســتعــملة  ن 

ويستحسن أن تلحن على املوازيين الكبيرة كاملربع واملحجر واملخمس والفاخــت أو من 

الول   القســـم  أقســام ويســـمــى  ثــالثـة  إلى  تلحـينه  الـموشـح عند  يقسـم  آخر  أي وزن 
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وتلحـ   
ً
وزنــا الثــالـث  القســم  عـليــه  ويقـاس  فيســمى بالــدور  الثــــاني  القســـم  أمـا   ،  

ً
ــيــنا

 ما يخــتلف الوزن والتلحـــين فـي هذا القسم عن الدور الول والثالث. 
ً
 الخــانة وغــالبا

 أنواع املوشح:  

الوزن   من حيث  الخر،  عـن  بعضـها  تخـتلـف  املوشح  من  أنواع  عدة  ناك  ه 

 ــ أي املوشح ــ  والشـكل والرسـم والبيئـة وكـذلك من 
ً
حــيـث التـوشـــح بهــا كـلحنـا أو لفظا

 كصــوتا.

شـمس الكـار “برزت  كموشح  كبير  إيقـاع  على  ويكـون  م 
 
بالتـرنـ يبدأ  الذي  وهـو   :

 الكـمال“ لبي خليل القـــباني. 

 على إيقـاعــات متوســطـة مع توريــة فـي الشـــعالكــار الناطق
ً
ـر  : وهو الذي يكون ملحنا

 باســم املقــامات كــموشح: 

َجاز ـي الح  ـليَمى ف 
ـّنـت س 

َ
 غ

ـــــَراق  ــــَل العـ 
ْ
ــْت أهـ

َ
ـــَربـ

ْ
 َوأطــ

 من ثالثـة إيقاعات إلى خمسـة غير محددة كموشح النقـش
ً
لحنا : وهو الذي يكـون م 

ـّبه الّنـْدَمان َصـاح" 
َ
 "نـ

العربـي  منالزنجــير 
ً
لحـنا م  يكـون  الذي  مـثـــل    : وهـو  حــددة  م  غــيــر  إيقاعـــات  خــمســة 

 موسـيقــى نقـش الظــرافات. 

 نموذج ملوشح الكار البن معتز

ى
َ
تك

ْ
ها الّساقي إليَك املش ْسمع   ** أي 

َ
ـْم ت

َ
اك وإْن ل

َ
ْد َدَعون

َ
 ق

ــــّرتـ ه  
َ
ــْمت فــي غ ــه   **  ونديـــٌم ه  ـ  رب  الــّراَح من َراَحـتـ

 
ــشـ  وبــ 

 
 
ه ك رت 

ْ
ْن َسكـ  م 

َ
 لما اْستيَقظ
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ـــــا 
َ
ــــــك

ّ
 إليــه  وات

َب الّز قَّ
َ
 َجـــــذ

ي أْرَبـعـــا فــــي أْرَبــــع   َوَســـقان 

ــر 
َ
ـَيْت بالّنــظ ْيـنـي َعش 

َ
عـ  َما ل 

ـَمر
َ
ـَرت َبْعَدك  َضــْوء القــ

َ
 أْنك

َبري 
َ
ت فاْسـَمع خ

ْ
ـئ  وإذا َما ش 

كا**  ول الب 
 
ْن ط َيت َعْيناي م  ي َعش  ي َمع  ي َعلى َبْعض    َوَبكا َبْعض  

ِجـير التركي
ْ
 مــن خمســة إيقاعــات محــددة.الّزن

ً
لــحــنا  : وهـو الذي يكــون م 

ــــرَبان لدور من إيقــاع  : وهو الذي يتــألف من إيقــاعــين غــير محــددين ، فيــكون ا الضُّ

 والخــانة من إيقـاع آخر كموشح ”ريم الغاب ناداني“ لنديـم الدرويش. 

واحد  الـمألوف إيقاع  من  وهو  سلسلة  ويسمى  وغطـاء  وخانة  دورين  من  ويتألف   :

 ومثاله”امأللي القداح“ 

ــْد 
َ
أول  موشح من إيقاع صـغير كالوحدة وأولــه يـبدأ كـمذهب يــردده املغـــنـون ، و  :  الق

عليه  نطلق  أن  يجوز  وال  الصغيرة  بالـموشحات  سـمي  اللــون  هذا  ـَن  ّح 
 
ل ما 

 أغنية بل نقول قد وجمعه قدود. 

 أشهر املوشحيين األندلسيين:  

بن   محمد  وهو  الصــغر  قـــزمــان  ابن  الندلســـيــيــن  الـموشــحين  أشـــهر  من 

وف بابن قــزمــان الصــغر, تمييزا له عن  عيس ى بن عبد امللك بن عيســى, أبو بــكر, املعـــر 

أبي بكر محـمد بن عبدامللك )ت   الزجالين 508عمه  إمام  أهـل قرطبة كان  هـ(. من 

 بالندلس, تناقل الناس أزجاله فـي أيامه. 

أنداده   عن  را  قّص  م  نفـــسه  رأى  حين  العـامــة  بكالم  املوشحات  ينظم  كـان 

بكـ  الشـــعر  نظـم  فـي  عاصريه  وابن  وم  خــــفاجــــة  كـابن  الشـــعراء  من  الفصــحاء  ــالم 
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حــمديس وغيرهما. فـي شــعره جرأة وش يء من النقـد االجـــتماعي, وله ديــوان فيه مديــح 

 وغزل وخمريات. 

 قال فـي املوازنة بين الفارس والديب:

ـْد  
َ
ا بـ يـ

ً
ْمحـ ـك الَفار س ر  ْمس   ي 

ــا 
َ
ـةَوأنـ

َ
َصـــبـ

َ
ـا ق

َ
ْيهـ  ف 

ــك  ْمـس 
 
 أ

ـــه   ـ  ــي َحــْربـ ــــٌل ف 
َ
ــا َبطـ

َ
نـ
َ
ــال

َ
ك  ف 

ـة 
َ
ــَتبـ

َ
ك
ْ
ْمــَح ال م  ر 

َ
ـــال

ْ
ـا القـ

َ
ّنمــ  إ 

 وله فـي الهرم بعد الشباب: 

ي ــّد 
َ
ْسـَن ق ـَباب  َوح 

ّ
الشـ ي ب   َوَعْهــد 

َتاب   فـي الك 
َ
ة
َ
ْقل  اْبن م 

َ
ـف

ْ
ى أل

َ
 َحـك

ــْرت   ص 
َ
 يف

ّ
ــأنـ

َ
ـا ك

ً
يـ ْنَحــن    الَيــْوَم م 

ي  ـــَباب 
َ
ى ش

َ
ـَراب  َعـل ــي الــت  ش  ف   

ّ
ت
َ
ف
 
 أ

وهناك ابن الصابوني اإلشبيلي: وهو محمد بن أبي العباس أحمد بن محمد 

هـ( فلزمــه 546الصابوني اإلشبيلي. كان يلقب بالحمار, لّقبه به أبو علي الشلوبين )ت  

لنـ  اللقـــب,  املسلك  هـــذا  االنحراف عن  شـديد  العصاب,  مريــض  الصـــــدر  ضــــــيق  ــه 

 االجتماعي السـوي , سيئ التصرف. كــان شــاعرا جــيد املعــاني, متين السبك, جزل 

كثيرة   عداوات  أكســبه  بنفســـه  اإلعجــاب  فـي  تطــرفــه  لكــن   , موشــحات  لــه 

نْل ما  وألقى ستارا على شهرته. اتصـل برجـال  
َ
الدولتـين الـموحدية والحفصـية فلم يـ

ْدَره وعاجلته  
َ
َقدره ق ه فــعـزم على الرحـلـة إلى مصــر, فلما وصلها لم يجد من ي 

 
ل م 

َ
ؤ كان ي 
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الندلس   )ختمت  البار  ابن  عــنه  قال  اإلســكــندرية.  إلى  الطــريق  فـي  فمــات  املنية 

 شعراءها بابن الصابوني(.

 من موشحاته: 

َس 
َ
ي َحَجرا * ق ذ  ْجر  ًما بالَهَوى ل 

َ
ـْن ف وق  م 

َ
ش
 
ْيل  امل

ّ
ل  َما ل 

د  ـــر 
ْ
ط ْيَس ي 

َ
ــح  ل

ْ
بـ ـــَمد  الص 

َ
 خ

ــد 
َ
ــن  غ

 
ــا أظ

َ
ْيمـ ْيــلـ ي ف 

َ
ل ــا ل 

َ
 مـ

ــــد 
َ
بــ
َ
ـــَك ال

ّ
ْيــل  أنـ

َ
ـا ل

َ
 َصــْح يـ

ْسر  * 
ّ
َم الن ـَواد 

َ
َقّضْت ق

َ
ـوَم الّسـَماء   أْو ت ج  ن 

َ
ْسـر ي ف

َ
 ت
َ
 ال

ابن الجــيان أبو عـبد هللا: هو محـمد بن محـمد بن أحمد النصــاري, أبو عبد 

هللا بن الجــــيان, من أهــل )مرسية(. من الكـتاب الشــعراء. كــان قصــيرا جــدا يظن من  

عليها  هـ حين استولى  640يراه من خـلف أنه ابن ثـمانية أعوام. خــرج من بلنســية سنة  

الســبان واســتقر فـي )بجـــــاية( بالـمغرب الوسـط )الجــزائر( وكــانت بينه وبـين كـــتاب  

 عصـــره مكـاتبـات ظــهرت فيها براعته. توفـي فـي )بجاية(. 

 له موشـحة فـي مدح الرســول صلى هللا عليه وسلم يقول فيها:

 
ْ
ـــــــك

َ
ــَحـــــــّمــًدا ت ــــــــمــــا هللا  َزاَد م 

ْ
 ـــــريــ

ــــْيــما  ْنه  َعظ  د 
َ
ـْن ل  م 

ً
ْضــــال

َ
ـــاه ف

َ
 َوَحبـ

ـر ْيما
َ
ْين ك ْرَسل  ــي الـم   ف 

َتّصــــــه 
ْ
 َواخ

ـْيـــَن َرَحــــــْيــمـــا  ــنـ  ـْؤمـ 
ـــةا بـ الـم 

َ
ف
ْ
ا َرأ

َ
 ذ

ْيما ْســـل 
َ
وا ت م   

ّ
ـه  َوَســــل

ْ
يـ
َ
ـــــوا َعــل

ّ
 َصـــلـ



73 
 

 ك عدد كــثير من الـموشــحين الندلسـيـيـن نذكـر بعضا منهـم ال للحصر:هـنا

بكــــر مــن  .  1 أبــو   , الدانــي  اللخــمي  اللبانة. هو محمد بن عيس ى بن محــمــد  ابن 

أهـــل )دانــيـــــة( بالندلس وإليها نسبته. واللبانـة هي أمــه التـي كــانت فيما يبدو 

نـثــــره وشــعـــره ولــه قــصــــــائد   تبيع اللبن. أديب جيــد فـي  كـثـر وم  ناثر, شاعر, م 

 وموشـحات يتصرف فيها فـي الـمعاني بقليل من التكلف. 

ابن حزمون املرس ي. هو علي بن عبد الرحمن بن حـزمون, شاعر يغـلب عليه  .  2

لرك( منتصرا نظـم املوشحات. كان كثير امليل إلى الهجاء. ملا عاد من وقـعة )ا 

 ومطلعها:

َفْس *   نَّ
ْ
 ال

َ
ـَرة

ّ
س  َحّيْتَك ًمَعط

 
ْنَدل

َ
أ  الَفْتح  ب 

َفَحـات 
َ
 ن

ْم *  ه  م 
َ
ت
ْ
ــأ
َ
ـــاَر َومـ

َّ
فـ
 
ْر الك

َ
ــذ

َ
ــْرس  ف فـ ـي ع 

َ
 إّن اإلسالم ل

ابن سناء امللك. هو هبة هللا بن جـعفر بــن سناء امللــك أبو عـــبد هللا محــمد   .  3

)ديـــوان بن   و  رســـائل(  )ديــوان  مصـــنفاتــه  من  املصـــري  الســـــعدي  هـــبة هللا 

الحيوان(  )روح  كتاب  ولـــه  الطـــراز(  )دار  ســـماه  ديــوان موشحات  ثم  شعر( 

عن   القاهرة  في  توفي  ذلك  وغير  للجاحظ  الحيوان  كــتاب  من   73اختصره 

 عاما. 

 ديح: والبن سناء موشح فـي الغزل بعد امل

ـــــة  ــجَّ ْيَن ح  ــــر 
ْ
ش ْعـد ع 

َ
ـْم ت

َ
ـة ل

َ
ــيـ ـان 

َ
 َوغ

ـــــــــَواب 
َ
ــــَدْيــــه  ثـ

َ
 ل
ً
ــــْوال

َ
ــا قـ

َ
هـ
َ
ــــول  ل

 
 أقـ

ــَنا 
َ
َصــــال َيَهـا و  اْجَعل 

َ
اةا ف

َ
ْيــك  َزك

َ
 َعل

َصــــــاب   ـَي ن  ْيَن َوه  ـر 
ْ
ش ع 

ْ
ـي ال ك  ف 

َّ
 لنـ

ـب 
َ
ــــل
َ
ـا ط

َ
 َومـ

ً
ـــــة
َ
ــــــْبـــلـ

 
ــوٌل َوق ـــب 

 
 ق
ّ
ـي إال  ـ 

ـــــــى َور َضــــــــاب 
َ
 ر ضـ

ّ
ــــــْي إال ْرب 

َ
 َوَمــــــا أ
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 ارف ـــالتع

 من أعالم الشعر والدب 
ً
 ضخما

ً
ال شّك أن البيئة الندلسية أفرزت عددا

  
ً
عّدون بحّق أعالما بشكل عام، ففي هذا الباب تناولنا مجموعة من الشعراء الذين ي 

  
ً
خلدها التاريخ على صفحات الدب العربي في الندلس، ونالحظ في هذا الباب حديثا

مميزاته، ومدى تأثير هذا الشاعر في الدب عن حياة كل شاعر وعن أغراض شعره و 

 .
ً
 الندلس ي عامة
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 ر ــالم الشعـــرز أعـأب

 هـ( 533- 450ابن خفاجة األندلسي )

أبو  الندلسـي  الهواري  خفاجة  بن  هللا  عبد  بن  الفتح  أبي  بن  إبراهيم 

ر ف عنه  إسحـاق. من أعالم  
الشعراء الندلسيين في القرنيـن الخامس والسادس. ع 

بالتأنق في مظهره ومطعمه، ولم يشـتغل بعمل ولم يتزوج قـط. وكان نزيه النفس سمي  

بـ”الجّنان“ اشـهر قصـيدة له ”وصف الجبل“ وهي تشف عن رؤيته للموت والحياة، 

ويتمنى املوت والفناء.    ويصـور من خـاللها كيف أن الجبل يحس السأم لطول بقائه 

 اشتهرت أبياته التي تصـف الندلس وطبيعتها الجميلة: 

َجار   
ْ

ٌل وأزَهـاٌر وأش م                 ماٌء وظ 
 
ْهـل أندلـس هلل َدّرك

َ
 يا أ

 في دَياركم             ولو تخيرت  هذا كنت أختار   
ّ
ال  الخلد  إ 

ٌ
 ما جّنة

 اللمى(، والتي يقول فيها:ومن قصائد ابن خفاجة الندلس ي )حلو 

ه الَجْمـر    ْجَنت  ي َعلـى و  ك 
ْ
ذ ـٌد           ي 

َ
ـمى, أْملـ

ّ
و الل

ْ
ل  وأغيـٌد ح 

ْزر    يـه , َوال و  ـي ف  ق ب 
َ
ــ          ل

ْ
َعـل

َ
 ت
ٌ
ة
َ
ْيـبـ ـْيـه, وال ر  اج 

َ
ن
 
ـت  أ  ب 

ه   
ْ
ـّرزت

َ
ْد ط

َ
ٌل             ق ْرس  ـَنا َوم  ون 

ٌر َود 
ْ
ت ْمـر  َواللْيـل  س  ـم  ح  ْنج 

َ
  أ

ـْمر   
َ
ْيه خ

َ
ْجـَنت ْي و  ي       َماٌء , َوف  ْجـَنت  ي و  ف 

َ
ْيني , ف ج 

ْ
ش ي َوي   أْبك 

ر  
ْ
ه  , َعـش ْن َوْجه  ها م 

َ
 أْن             َن ل

ٌ
ـوَرة ـه  س  ْسـَن ب  ح 

ْ
 ال

 
ـَرأ

ْ
 َوأق

ـها ا  ج  , َيْمز 
ٌ
ولة م 

ْ
َجى           َمش ْحـت الد 

َ
ْيني َوت ر  َوبت يْسـق 

ْ
َقـط

ْ
 ل

ر  
ْ
غ
َ
ـَها , ت ـي َوْجه   , ف 

ّنه 
َ
أ
َ
          ك

ٌ
ـة
َ
ْيل
َ
ه  , ل َسمْت , َعْن َوْجـه 

َ
 واْبت

بان عهد الطوائف ثم عهد املرابطين ولم يكن ليرغب إ عاش ابن خفاجة 

ولم يكن للمديح حيز كبير    ،في حياة التنقل والترحل لذلك قل اتصاله بأمراء عصره

فالشاعر على ما يبدو ينظم الشعر هواية وال يبغي من ورائه التكسب بعد    ه،في شعر 

ما  أ  اليسر  من  حباه هللا  من  أ ن  عن    ،التزييفغناه  البعد  وإيثار  الترفع  هذا  ومثل 
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نجده عند   قلما  الذين عاصروه  أ الشهرة وأضواءها   الشعراء  تقدموهأ حد من    ، و 

يكاد شعر ابن خفاجة ينم عن حياته ويكشف عن دقائقها بتفصيل    وعلى ذلك ال

ن تعليل ذلك  أ غلب الظن  أ وهكذا يغاير ما عهدناه لدى كثير من شعراء الندلس و 

يتزوج قط  ،يكمن في شخصية ابن خفاجة نفسه حساس  كان شديد اإل و   ،فهو لم 

ن رحيق امللذات  م  جل ولعل هذا ما دفعه في بداية حياته إلى املجون والعّب دنو ال ب

من مراحل حياته   ةنه في مرحلإ حتى  ،على حين جنح في شيخوخته إلى الزهد والتوبة

 
ً
قاطعا  

ً
أجرا وأجره  الشعر  قرض  عن  ال أ   إال   ،عزف  يشهدها ن  كان  التي  حداث 

 ، خذت تعصف بعزلته وبسلبيته تجاه الحياة العامةأ عصره  وكانت من القوة بحيث  

ن ينجو بنفسه  أ دى بهذا الشاعر  أ سبان ملناطق شرق الندلس ما  كان الجتياح اإل و 

 بهذا الحدث في حياة الندلس  
ً
الرحال في عدوة املغرب وكان جديرا ن يهز أ ليحط 

براهيم بن يوسف بن تاشفين إ فبفضل املرابطين والسيما قائدهم    ،كيان الشاعر

بن خفاجة إلى نظم  فرجع ا   ،ن يرجع إلى مدينته بعد تحريرهاأ استطاع هذا الشاعر  

  نزلة هذه القصيدة بم  وتعّد   ،براهيمإ ن طلع بقصيدة يمدح فيها  أ الشعر ولم يلبث  

انتهاء مرحلة    على  على حد سواء فهي مؤشر  هوفي شعر   تهنقطة تحول في شخصي

وانتقاله من الفردية إلى الجماعية    ،مديدة من سلبية الشاعر تجاه مجتمعه وعصره

 من املدائح والسيما مدفعاود  نظم الشعر وقال عدد
ً
إلبراهيم بن يوسف بن    يحها

 تاشفين أمير املرابطين وفيها يشيد بكرمه وشجاعته: 

 سجعت وقد غنى الحمام فرجـها 

 وماكنـت لوال أن تغنى لشجعـا 

 
ً
 باملشقر سالفــــا

ً
 و أندب عهدا

 وظـل غـام للصـبا قد تقشعـا 

 و لم أدر ما أبكي أرسم شبـــيبة

 من سليمـى ومربعا؟عفا أم 
ً
 مصيفا

 وكنت جليد القلب والشمل جامع
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 فما انفض حتى خارفا رفض أدمعا 

 كأني لم أذهب مع اللـــهو ليــلة

 ولم أتعاطـــى البابلي املشعشعا

 ولم أتخايل بين ظل لســـرحــة 

 وسجـــع لغريد وماء بأجـــــــــــــــــــــــرها 

 وأبلق خوار العنــــان مطهـم

 الشوى والشأو أقودأتلعــا طويل 

 كأن على عطفيه من خلع السرى 

 قميـص ظـالم بالصـباح مرقعـــــــــــــا 

 وملا انتحى ذكر المير أستخفه

 فخفض من لحــن الصهـيل ورفعا

 
ً
 إلى امللك الغـــر مرددا

ً
 حنينا

 القصير مرحبا  وشجوى على املسرى 

بيات التي نظمها  ال لقد غلب الشوق والحنين على نفس الشاعر في هذه  

لقد هاج الحمام في   ،سبانمن اإل   ئهعدا أ براهيم بن يوسف على  إ عقاب انتصار  أ في  

  ،يام الصبا والشبابأ يامه الخوالي  أ نفسه الشجو فراح يستعيد ذكرياته بلوعة باكيا  

بد وعلى غرار من توديع الشباب الذي يولي عن املرء إلى ال   القلبعلى  مر ّأ ذ ليس  إ 

الشاعر   يندب  الحزن  التي  أ هذا  البهيجة  تتأ يامه  مخيلتهأ   داعىخذت  ومن    ،مام 

الندلس ي   الشعر  في  وسادة أ املألوف  على  مسترخية  السعيدة  الذكريات  تغدوا  ن 

بياتها الستين  أ   ّن نحوا من نصفإنها في املديح فأ وهذه القصيدة بالرغم    ،الطبيعة

ومن هذا الغرض   ، يدور في فلك الوصف من حيث وصف الطبيعة ووصف الجواد

صيل في شعر العرب وقد عرف به  أ الشعري الذي يصور منزع الحنين والشوق عريق  

ومن هنا آثر   ،كثير من الشعراء لكثرة ترحالهم عن الديار وبخاصة الشعراء البداة

بريشه مأ ابن خفاجة   الحمام وبكاء  ن يرسم لوحته  عهودة ومداده قديم ومناجاة 
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نسان ويمكن لنا  مور تعبر عن نوازع عاطفية متأصلة في نفس اإلس، وأالرسم الدار 

 ن تتبين ذلك من خالل ما اغترب به من الشعراء القدماء حينما يقول:أ 

بي ذؤيب الهذلي وذكر املصطاف أ )أين لجنب أن يالئم مضجعا (ً مأخوذ عن 

    واملتربع مأخوذ
ً
  أ عن الصمة القشيري فابن خفاجة هنا يبدو متأثرا

ً
 تقليديا

ً
و شاعرا

 
ً
 متبديا

ً
  إ فهو  ،أو شاعرا

ً
نما كان في مدائحه يسلك ما سلكه الشعراء القدامى حرصا

 منه على البقاء في فلك القديم.

خر وهو أكثر أهمية في شعر ابن خفاجة وهو وصف الطبيعة  آ وهناك جانب  

 كثير من شعراء الندلس فقد عرف به دون 

 املعاطف تزدهــي يارب مائسة 

 من كل غصن خافق بوشـاح

 نفضت ذوائبهــا الرياح عشــية

 فتملكتــها هـزة الــــــــــــــــــــــــــــــمرتـاح

 حط الربيع قناعـــها عن مفـرق 

 شمط كما تزبد الكأس بالـراح 

 لفاء حاك لهــا الغمــــام مالءة

 قميص صباحلبست بها 
ً
 حسنا

 نضـــج الـــندى نوارهـا فكانما

 مسحت معاطفها يمين سمـاح 

 ولوى الخليج هناك صفحة معرض 

 ر أقــــــــــــــــــاحلثمت سوالفها ثغو 

والشاعر هنا   شجرةي في وصف  أ   ؛بيات هو الوصففموضوع هذه ال       

 غير   ،بياتو )الدوحة( خالل ال أ لم يذكر لفظ )الشجرة(  
ً
لنه آثر أن يصفها وصفا

فهي    ،نوثةمباشر أنه يتحدث عنها كمن يتحدث عن امرأة تتسم بكثير من سمات ال 
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ال  بأنضر  ازدانت  وقد  بجمالها   
ً
تيها جانبيها  على  وتتمايل  بحسنها    ، زهارمزدهية 

حال بأحسن  كامرأة   
ً
أيضا تبدو  أعطافها  وتهز  عليها  الرياح  تهب  وهذه    ،وعندما 

  ، نثى عند العرب من الجاهلية وحافظ عليها الذوق الندلس يبة في ال الصفة مستح

ال أ ولعل   هذه  في  االنتباه  يلفت  ما  بحيث  برز  واملرأة  الشجرة  بين  املزج  هو  بيات 

يهام  خرى  وقد جنح الشاعر في سبيل بلوغ هذا اإل تتحدان فال تميز الواحدة عن ال 

إلى   املر إ الجميل  صفات  من  العديد  الشجرة  املالمح  كساب  أبرز  عليها   
ً
خالعا أة 

نها ذات شعر مسترسل  أ ويجعلها مزهوة بحسنها مفعمة بالعافية كما    ،االنسانية

بقميص وتلتف  بعباءة  تتلفع  الغدائر  هذا    ،طويل  في   
ً
جادا الشاعر  حاول  وقد 

 يجاد الصفات املشتركة لتوافر حالتين على عناصر الجمال.إ التشخيص على 

قص املشهورة  قصائده  الجبلفي  له  يدته  ومن  عن  ،  وصف  تشف  وهي 

رؤيته للموت والحياة، ويصـور من خـاللها كيف أن الجبل يحس السأم لطول بقائه  

 تصـف الندلس وطبيعتها الجميلة:   التيويتمنى املوت والفناء. اشتهرت أبياته 

ْهـل أندلـس  
َ
ٌل وأزَهـاٌر يا أ م                 ماٌء وظ 

 
َجار  هلل َدّرك

ْ
 وأش

 في دَياركم 
ّ
ال  الخلد  إ 

ٌ
 ولو تخيرت  هذا كنت أختار               ما جّنة

 ومن قصائد ابن خفاجة الندلس ي )حلو اللمى(، والتي يقول فيها:

ه الَجْمـر  وأغيـٌد   ْجَنت  ي َعلـى و  ك 
ْ
ذ ـٌد           ي 

َ
ـمى, أْملـ

ّ
و الل

ْ
ل  ح 

  
ٌ
ة
َ
ْيـبـ ـْيـه, وال ر  اج 

َ
ن
 
ـت  أ ْزر  ب  يـه , َوال و  ـي ف  ق ب 

َ
ــ          ل

ْ
َعـل

َ
 ت

ْمـر    ـم  ح  ْنج 
َ
ه  أ

ْ
ـّرزت

َ
ْد ط

َ
ٌل             ق ْرس  ـَنا َوم  ون 

ٌر َود 
ْ
ت  َواللْيـل  س 

ـْمر   
َ
ْيه خ

َ
ْجـَنت ْي و  ي       َماٌء , َوف  ْجـَنت  ي و  ف 

َ
ْيني , ف ج 

ْ
ش ي َوي   أْبك 

 أ 
ٌ
ـوَرة ـه  س  ْسـَن ب  ح 

ْ
 ال

 
ـَرأ

ْ
ر  َوأق

ْ
ه  , َعـش ْن َوْجه  ها م 

َ
 ْن             َن ل

ر  
ْ
َقـط

ْ
ـها ال ج  , َيْمز 

ٌ
ولة م 

ْ
َجى           َمش ْحـت الد 

َ
ْيني َوت  َوبت يْسـق 

ـي  , ف 
ّنه 
َ
أ
َ
          ك

ٌ
ـة
َ
ْيل
َ
ه  , ل َسمْت , َعْن َوْجـه 

َ
ر   واْبت

ْ
غ
َ
ـَها , ت  َوْجه 
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 طغيان الخيال على النص حين  أ ونالحظ  
ً
آثر الشاعر معالجة وصف  يضا

 بالصور الكثيرة التي تزدحم بها هذه ال   ةالشجرة بطريق غير مباشر 
ً
  ، بياتمستعينا

الخصائص   أبرز  من  يكون  بعنصر  أ وقد  النص  غناء   
ً
هذا  إ إذ    الحركةيضا ن 

من   الطبيعة  عناصر  إلى  سرت  التي  الحياة  سمات  النص  على  أضفى  التشخيص 

هن  ،املرأة أن  نلحظ  ان  يمكن  نعت رأس كما  الوصف حين  بين جزيئات   
ً
تنافرا اك 

لنها تعبر عن املشيب    ؛بيات الشجرة بالشمط فهذه الصورة مغايرة لسائر صور ال 

على   يدل  وهذا  الجميلة  الفتاة  تلك  مالمح  إلى  أساء  يعني  أ وبذلك  خفاجة  ابن  ن 

ء  بالوصف الجزئي وبالصورة املستقلة في البيت من دون مراعاة االنسجام بين أجزا 

 املوضوع الذي يقول فيه .

 دائه الفني :أ برز السمات املميزة البن خفاجة في أ أما 

الوصفإ  -1 في  املباشرة  عن  وابتعاده  التصوير  قلما أ غير    ،يثار  الصور  ن 

كالثغور  لدية  فالفاعي  واإلبداع  بالطرفة  لدية  كالنجوم    ،اتسمت  والنوار 

كالفضة واملاء  كالذهب  والشمس  كاللؤلؤ  عن    ،والندى  اليبتعد  بذلك  فهو 

 في االعتماد على عنصر التصوير  إ مألوف الشعر الندلس ي و 
ً
ن كان أكثر سعيا

 إلى الفنية العالية .  نه لم يرَق أ إال 

  ن يتعداه إلى التوغل إلى أ يغلب على وصف ابن خفاجة التلوين الحس ي دون    -2

النفس والشعور  بها إ إال  ،  حنايا  التي يصف  ذا استثنينا من ذلك قصيدته 

شعاره ال تكاد تتجاوز ما تراه العين وتلمسه اليد وتسمعه  أ ن سائر  إالجبال ف

 ذن.ال 

ولعل البهجة واملرح من أبرز مالمح الوصف املميزة في شعر ابن خفاجة إذ    -3

يعز  وقد  عابسة  قاتمة  عنده  الطبيعة  نجد  حياة قلما  استواء  إلى  ذلك  ى 

.
ً
 الشاعر فالطبيعة لديه ضاحكة أبدا
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 لذلك نما في نفس هذا الشاعر حسه في الطبيعة فأحبها ووجد الراحة 
ً
وتبعا

مظاهرها جميع  ويصف  بها  يتغنى  عليها  فأقبل  أحضانها  الطبيعة    ،في  فوصف 

وجبالها وأنهارها  وأزهارها  برياضيها  كالف  ،الصامتة  الحية  الطبيعة  رس ووصف 

 والذئب وبعض الطيور. 

 ابن محديس الصقّلي
شاعٌر  الزدي،  ي 

ّ
الصقل بن حمديس  محمد  بن  الجبار  عبد  محمد  أبو  هو 

لد سنة   هـ في مدينة سرقوسة  447أندلس ي من أصولا عربية، ينتمي إلى قبيلة الزد، و 

 كثير من الغزوات واملعارك أثناء حكم املسلمين فيها.  فيبجزيرة صقلية، وشارك 

مرار تجّرع  من  حياته  في  الصقلي  حمديس  ابن  املتكرر،    عانى  الغربة 

اللهفة   للرحيل عنها، فقد   والحنينوقاس ى مشاعر  التي اضطر  إلى موطنه صقلية 

كانت تسري في شرايينه مسرى الدم، وتنبض بها روحه نبض القلب، فكانت غربته  

وقت،  كل  في  والعَبرات  الذكريات  فيه  تحاوطه  الذي  كاملنفى  واملغرب  الندلس  في 

التي أشعاره؛  في  ال   ويتجلى ذلك  آالم وأحزان وحنين  يقاسيه من  كان  كشفت عما 

 ينطفئ إلى صقلية، وحسرة على وقوعها في أيدي النورمان.

 نشأة ابن محديس الصقلي 
تعاليم    فاستقى  محافظة،  تدينة  م  عائلة  َنف 

َ
ك في  حمديس  ابن  نشأ 

وثيق   وكان  وجّده،  أبيه  من  والتقوى  واإليمان  الدينية    االتصالالدين  بالثقافة 
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اللغة، والنحو، والدب، وال  ا على علوم  للعلم والعلماء، مكبًّ ا  حبًّ م  دبية، فقد كان 

 والتاريخ، وغيرها، مما أثقل موهبته الشعرية التي نمت بين جوانحه منذ صباه.

 هجرته إىل األندلس: 
وقعت صقلية في أيدي النورمان؛ فاضطر ابن حمديس الصقلي ملغادرتها 

لت  471إلى الندلس سنة  
ّ
مرحلة فاصلة في حياته، كونها موطن    الندلس ھ، وقد مث

وإلى   الشرق،  نسائم  إلى  اقة  توَّ فيها  نفسه  كانت  والتي  عاناه،  الذي  الول  االغتراب 

مَّ إال النباء ال
َ
نّبئ باستمرار موطنه صقلية، ولكن ليس ث

 
ليمة التي تأتيه عنها، التي ت

غربته، رغم أنه القى الكثير من الحفاوة والترحاب بالندلس، إال أن ذلك لم يرو ظمأه 

تصّنًعا  م  نهاره  ساعات  يقض ي  فكان  نكسرة،  م  روحه  ت 
ّ
فظل الصلي،  موطنه  إلى 

وانت الهواجس،  حاوطته  الليل؛  َجنَّ  ما  إذا  حتى  الغربة،  في  الحنين،  التعايش  ابه 

ًرا قصائده املمزوجة باللم والحسرة والشوق إلى موطنه، والباكية  
ّ
وجرى قلمه مسط

 على غربته. 

يقول في الشوق إلى موطنه، والتحذير من الغربة، التي مذاقها عنده كالّسم 

 القاتل:

  أرٌض 
َّ

 الّنظم         إن عدمتْم هواَءها وَّلل
 
 فأهواؤكم في الرض منثورة

ْفضــي إلى الذّل والّنــَوى  م  ي 
 
ْرمي الشمَل منكم بما ترمي     وعــّزك

َ
 من البين  ت

ـــْم 
 
 كالجار  والخلم       فــإّن بالَد النـاس  ليسْت بالَدك

لم  َها والخ   وال جار 

ن  عن أّم        أَعْن أرضكْم يغنيكم  أرض  غيركــم 
ْ
غ
 
 وكــم خالةا َجّداَء لم ت

َتـــه  …
ْ
ّد َوَصل ّدي بـو  ــــي الذي و 

ّ
ـل  الولّي إلى الوسمي  أخ 

َ
يط  لديَّ كمــا ن 

َقّيْد مـن القطـر العــزيز بموطــنا ..  
َ
ـْت عند َرْبعا من ربوعَك أو رسم   ت  َوم 

 .. 
ً
ْربة

 
ّجــرَب غ

 
ا أن ت

ً
 الّسّم   فلـن يستجيَز   وإّياَك َيومــ

َ
 العقل  تجربة
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 ابملعتمد بن عباد:اتصاله 
إلى   فيها  الموية  الدولة  سقوط  بعد  الندلس  تقّسمت  دويلة    22وقد 

يحكمها ملوك الطوائف، منها: غرناطة، وإشبيلية، وسرقسطة، وطليطلة، والبليار،  

ها ابن حمديس 
ّ
واملرية، وغيرها، وكانت إشبيلية هي محطة الغربة الولى التي استقل

رف عنه حفاوته بالشعراء والدباء، الصقلي ، وكان يحكمها املعتم د بن عباد، الذي ع 

فكان   والعلم،  للشعر  والعلماء،   قصرهوحبه  والدباء،  بالشعراء،  ا 
ًّ
مكتظ دائًما 

فاحتفى بقدوم ابن حمديس إلى إشبيلية، وأغدق عليه الموال والعطايا، وكان من  

رَّ ابن حمديس بتلك   وكان ال يتوانى عن مدح ،  الحفاوةالشعراء املقّربين إليه، وقد س 

ابن عباد والثناء عليه في أشعاره، واإلشادة بجهاده في سبيل هللا، فكان ذلك يشعره 

 ببعض االستقرار الذي افتقده بعد فراق صقلية. 

لم يلبث أن يشعر ابن حمديس الصقلي ببعض االستقرار في إشبيلية؛  

ون عباد  بن  املعتمد  وأسروا  املرابطون،  عليها  استولى  فظل  حتى  املغرب،  إلى  فوه 

ابن حمديس   إلى ذويه في إشبيلية من منفاه، وكان  املعتمد يرسل أشعاره ورسائله 

الرض بابن حمديس من جديد، واضطر إلى مغادرة   ضاقتواحًدا منهم، وبعد فترة 

إشبيلية، وارتحل إلى بالد املغرب العربي، فتراكمت غربة فوق أختها، وتفاقم الحزن 

شتت واالن
َّ
 كسار. والت

اتصل باملعتمد في منفاه هناك، ليدعمه في أزمته ومعاناته، كما كان املعتمد  

ا لجميله، ووفاًءا ملا كان بينهما   يفعل معه، وانطلق يمدحه بأشعاره، إكراًما له، وردًّ

 من صداقة، وفيه يقول مادًحا: 

 قيودَك عانياوأنَت مقيٌم في         املوت  إن كنت  ساليـا أباَد حيـاتـي 

 بأدمــعا 
ً
ـْزَن قطــرا

 
بار  امل

 
ّقيت  منها الغواديا         وإْن لْم أ  عليَك فال س 

ا 
ً
َبس  الجْفاَن إال بواكيا       تعريت  من قلبي الذي كان ضاحك

ْ
 فما أل
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ا
ً
َســّرة  طائعــ

َ
رحــي ْيـوَم امل

َ
 وال َحَزني ْيوَم املساَءة  عاصيا        وما ف

 سـائٌل عنك سـامـٌع وهل أنا 
ّ

ْبكي بالّنجيع املعاليا         إال
َ
 ت
َ
 أحــاديث

َك صيغْت من حديدا ولم تكْن    لهل  الخطايا منك إال أياديا      قيود 

 
ٌ
 فتقطع  باإلبراق  فينا اللياليا         تعينك من غير اقتراحك نعمة

ا وكنَت لكشفهــا
ً
حــّز الهوادي أ          كشفَت لها ساقــ

َ
 و تجّز النواصيات

 فنونه الشعرية:
والرثاء،  املدح،  بين  ما  الشعرية،  الصقلي  حمديس  ابن  فنون  تباَينت 

والغزل، والحكمة، وبالطبع أشعار الحنين إلى موطنه صقلية، والوصف، وقد قال 

ابن بسام في حقه: “هو شاعر ماهر؛ يقرطس أغراض املعاني البديعة، ويعبر عنها  

الكلم  باللفاظ   التشبيه املصيب، ويغوص في بحر  الرفيعة، ويتصرف في  النفيسة 

 على در ّ املعنى الغريب”.

 ومن أشعاره البديعة في وصف نهر قوله: 

ــر د  
َّ
ط ــل  َمْتَنــه  َوم  جــزاء  َيصق 

َ
لَعين  ما في َضميره        ال َنْت ل 

َ
ْعل

َ
 َصبـا أ

ما َجرى 
َّ
ل
 
طراف  الَحص ى ك

َ
أ رير ه         َجريٌح ب 

َ
خ  ب 

وجاَعه 
َ
كا أ

َ
يها ش

َ
 َعل

ــه   حَت َحَباب 
َ
 ريـَع ت

ً
َبابــا نَّ ح 

َ
ـــأ
َ
دير ه         ك

َ
فَسه  في غ

َ
قي ن

ْ
ل قَبــَل ي 

َ
أ
َ
 ف

ه  َدْوَر َسكــَرةا  ر بنا على حافــات 
َ
 مدير ه        ش

 
ْحظ

َ
ًرا منه ل

ْ
ك َتل  س 

ْ
 وأق

نـ 
َ
ة  َبين َجــرَّ

َ
 امل

 
ــط

َ
جـى خ نَّ الد 

َ
دور ه          ا كأ

ب   ب 
ه 
 
ْت حافات

َ
ل
ّ
ل
 
د ك

َ
 َوق

ه   نَّ
َ
أ
َ
ى ك بح  َحتَّ

جم  الص 
َ
د الَح ن

َ
      َوق

مير ه   َمطـر ق 
َ
أ ٌن ب  ؤذ   َجيشا م 

 وفاته: 
م( في جزيرة ميورقة، وقد   1133هـ )  527توفي ابن حمديس الصقلي سنة  

ذهب بصره في أواخر عمره، ودفن بجوار قبر الشاعر   وقدبلغ عمره ثمانين عاًما،  

 ابن اللبانة. 



89 
 

ندي   أبو البقاء الر 

هو صالح بن يزيد بن صالح بن موس ى بن أبي القاسم بن علي بن شريف  

الحديث   فـاظ  ح  من  الخضراء،  الجزيرة  قرب  نـدة(  )ر  أهل  من  الندلس ي.  الرندي 

والوصف  والغزل  املديح  في  مجيدا  ومنثوره  الكالم  منظوم  في  بارعا  كان  والفقهاء. 

ـهرته إلى قصيدةا نظمها بعد  
 
 عدد من املدن الندلسية.   اعضيوالزهد، ولكن ترجـع ش

 مؤلفات تعود إىل أبو البقاء الرندي 
الفرائض   وأيضا  والتأليف  قليلة  القضاء  في  مشاركته  كانت  قد  حيث 

اللفاظ والرقة والدقة في املعاني وقد   بجزالةالخاصة به وقد تميز الشعر الخاص به  

فس البشرية وما كانت له أيضا الكثير من القصائد البديعة وقد علم على وصف الن

يصدر منها من خير أو شر كما ساهم في وصف الجبال والنهار والبحار وقد كانت  

 : له الكثير من القصائد واملتنوعة والتي من بينها ما يلي

 القصائد التي كان يمدح بها املسلمين ويذم بها الكفار. -1

ــا ما صـــــــــــدر منه من وصـــــــــــف عن صـــــــــــحبه املزيفين التي تظهر عند   -2 الحاجة وأيضـــــــــ

 فقط.

 وصفة للبحار والنهار.  -3

 قصيدة في وصف الريحان. -1

 راثء أبو البقاء الرندي لألندلس
التاريخ   في  الثر  من  الكثير  الرندي  البقاء  أبو  لقصائد   كانت  قد  حيث 

الندلس ي حيث أن قصيدة رثاء الندلس هي أشهر القصائد التي تتحدث عن سقوط  

مل على كتابة تلك القصيدة حتى تظل الندلس  الندلس على أيدي اإلسبان فقد ع

 خالدة في أذهان الناس حتى اليوم ومن أقوال  أبو البقاء الرندي في القصيدة ما يلي. 
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قصــان   ّ ش يءا إذا ما تمَّ ن  ر  بطيب  العيـش  إنسان        لكل 
ّ
غـ  فال ي 

ـها دوٌل  
َ
َي المور  كما شاهدت  أزمـان        ه 

ه  زمـٌن ساءتـه   َمن سرَّ

َحدا 
َ
بقي َعلى أ

 
ه  الدار  ال ت ها شان         َوَهذ 

َ
وم  َعلى حالا ل  َوال َيد 

ةا 
َ
غ لَّ ساب 

 
 ك
ً
 الَدهر  َحتما

َمّز ق 
ّيات َوخرصان         ي  َبت َمشَرف 

َ
ذا ن  إ 

لَّ َسيفا 
 
وَوَينَتض ي ك

َ
مد غمدان       للَفناء َول  كاَن ابَن ذي َيَزن َوالغ 

ن َيَمنا  وي التيجان  م 
َ
لوك  ذ

 
يَن امل

َ
يٌل َوتيَجان        أ كال 

َ
م أ نه  يَن م 

َ
 َوأ

َرما   في إ 
ّداد 

َ
يَن ما شاَده  ش

َ
رس  ساسان         َوأ  َوأيَن ما ساَسه في الف 

َهبا 
َ
يَن ما حاَزه  قارون  من ذ

َ
يَن        َوأ

َ
حطان  َوأ

َ
  عاٌد َوشّداٌد َوق

ه  
َ
مٌر ال َمَرّد ل

َ
ّل  أ

 
تى َعلى الك

َ
وا        أ أّن الَقوم ما كان 

َ
ك
َ
ضوا ف

َ
 َحّتى ق

ن َملكا  لكا َوم  ن م  يف  َوسنان     َوصاَر ما كاَن م 
َ
يال  الط

َ
ما َحكى َعن خ

َ
 ك

ه   ل   َعلى دارا َوقات 
 إ              داَر الَزمان 

ما آواه 
َ
سرى ف مَّ ك 

َ
 يوان  َوأ

ه  سبٌب 
َ
ل ل م َيسه 

َ
ما الَصعب  ل نَّ

َ
أ
َ
يمان       ك

َ
ل نيا س  َك الد 

َ
 َوال َمل

ً
 َيوما

َيةا  أن  مرس 
َ
 ما ش

ً
ية نس 

َ
سأل َبل يَن جّيان         فا 

َ
م أ

َ
بة أ يَن شاط 

َ
 َوأ

م
َ
ك
َ
وم  ف

 
ل بة دار  الع 

 
رط

 
ين ق

َ
ه  شان         َوأ

َ
يها ل د َسما ف 

َ
ما ق ن عال   م 

يَن حمص َوما  
َ
َزها َوأ

ن ن  ه  م  حوي 
َ
ّياٌض َوَمآلن        ت

َ
ها الَعذب  ف هر 

َ
 َون

ما
َ
الد  ف ركاَن الب 

َ
نَّ أ

 
َواعد ك

َ
ركان         ق

َ
بَق أ

َ
م ت

َ
ذا ل  إ 

 َعس ى الَبقاء 

َسفا 
َ
ن أ  الَبيَضاء  م 

 
ة يَّ ي الَحنيف  بك 

َ
لف  َهيَمان     ت راق  اإل  ف  ما َبكى ل 

َ
 ك

َيةا  يارا مَن اإل سالم  خال  مران         َعلى د  فر  ع 
 
ها بالك

َ
قَفَرت َول

َ
د أ

َ
 ق
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 أهم أعمال أبو البقاء الرندي 
 ومن بين أهم العمال التي قد قدمها  أبو البقاء الرندي ما يلي. 

كتاب الوافي في نظم الوافي وهو كتاب يحتوي على ثالثة أجزاء وأربعة أقسام   -1

من الــداخــل، وقــد تم تقســـــــــــــيم الكتــاب إلى القســـــــــــــم الول والــذي تحــدث من 

خالله عن الشــــــــــعر وأدب الشــــــــــعر، والقســــــــــم الثاني تحدث به عن محاســــــــــن 

الشـــــــــــــعر والقســـــــــــــم الثـالـث تطرق خاللـه إلى عيوب الشـــــــــــــعر والقســـــــــــــم الرابع 

 ر تحدث خالله عن القافية والعروض.والخي

 وكتاب روض الندلس ونزهة النفس.  -2

 وفاة أبو البقاء الرندي
أجريا وقد أوصـــــــــــــ ى قبل وفاته   684كانت وفاة  أبو البقاء الرندي خالل عام 

 أن يتم وضع أبيات الشعر التالية على قبره.

  
ً
ّ الذي بيننا اجعال إذا مت  قبري عرضة م  َعس ى مسلٌم يدنو  خليليَّ بالود 

للترح 

. سلم 
ي محتاٌج لدعوة  م 

ّ
 فيدعو برحمةا فإن 

 شاعرات أندلسيات:
من أشـهر شاعرات الندلس حسانة التميمية وقمر البغدادية وكانتا في زمن 

هـ(، وعائشة بنت أحمد القرطبية والغسـانية البجـانية في  316ـ 138اإلمارة الموية )

 ( الموية  الخـالفة  الحجارية وأم  422ـ 316زمن  العـالء  املستكفي وأم  بنت  هـ(، والدة 

هـ( و نزهـون بنت 483ـ 422الكـرم بنت املعتصـم بن صـمادح في زمن ملوك الطوائف )

القالعـي الغرناطية في زمن املرابطين، و حفصة بنت الحاج الركونية وحمدة بنت زياد 

 املؤدب في زمن املوحدين 
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لوة الحديث ذات طبع ندي  نزهون بنت القالعي   الغرناطية: شـاعرة مرحة ح 

 على أبي بكر  
ً
معطاء ونفس شـفافة عرفت بسرعة البديهة روي أنها كانت تقرأ يوما

 الشاعر املخزومي 
ً
املخزومي العمى فدخل عليهما أبو بكر الكتندي فقال مخاطبا

ولكن يفكر!  رهـة  ب  املخزومي  تجالسه؟ وصمت  تبصر من  لو كنت  يجْر  العمى  ه لم 

، وبسرعة فائقة أجابت عنه نزهون فقالت: 
ً
 جوابا

ه ل  الخ 
َ
َرَس مْن خ

ْ
َدوَت أخ

َ
غ
َ
 ل

ـه   ّرت  ْن أز  ع م 
 
ـل
ْ
 البدر  يط

ه   ل  الئ 
َ
ْصـن َيْمرح  في غ

 
 والغ

 جيء بها إلى املعتصم بن صمادح 
ٌ
 لطيفة

ٌ
 أندلسية

ٌ
َنى: هي شـاعرة

 
غـاية امل

بي فقال: ما إسمك؟ قالت: غاية املنى قال:  مستواها االد  ليعرفراغبا في امتحانها  

 أجيزي؟

 فقال: اسألوا غاية املنى؟؟

ْسمي الّضَنا ....... َسا ج 
َ
 من ك

 فقالت: على الفور:

ا
َ
ن
َ
َهوَى أ

ْ
ول  ال  .. َسيق 

ً
َتـّيما ـي م   أَران 

وهي   الشباب  ودعت  طويال  تعش  لم  شاعرة  الّري:  عبدهللا  بنت  صفية 

يعثر على أخبارها إال القليل القليل، ذات مرة عابتها امرأة تتألق بهجة وحيوية لم  

 على رداءة خطها فقالت:

ر ي  ص 
ْ
ها اق

َ
َت ل

ْ
ل ق 

َ
ـي ف

ّ
ط 
َ
 خ

ً
َبة  وَعائ 
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ر ي 
 
ْسط

َ
م  أ

ْ
ظ

َ
ْي ن  ف 

رَّ ر يك  الد 
 
 أ
َ
َسوف

َ
 ف

َها
ّ
ط 
َ
خ وَد ب 

ج 
َ
ْي ت

َ
ـي ك ف ّ

َ
 ناَدْيت  ك

ْحَبر ي  ي َوورقي َوم  م 
َ
ـال

ْ
ـّرْبت  أق

َ
 َوق

 
َّ
ط

َ
خ

َ
هاف ْمت 

َ
ظ

َ
 ن
ٌ
ث

َ
ال
َ
أْبَيـاتا ث  ـْت ب 

ـر ي 
 
َها اْنظ

َ
ت ل

ْ
ل
 
ي َوق

ّ
ـط 
َ
َها خ و ب 

َيْبد   ل 

فال  وبنت شاعرة ظريفة  شـاعر  ملك  بنت  عباد:  بن  املعتمد  بنت  بثينة 

بأبيها   إذ حلت  للحياة،  يتفتح   
ً
رعما ب  كانت  أن  منذ  الشـعر  ب  ح  شربت 

 
أ إن  عجب 

بيت فأصبحت من جمل ة العبيد تباع في السواق واشتراها رجل  النكبة املعروفة وس 

من اشبيليا ثم وهبها لبنه ولكنه ملا أراد البناء بها امتنعت وأعلنت عن نفسها وقالت 

له   أبي وكتبت  تحكي له قصتها في اس ى وحسرة    قصيدةال يكون ذلك إال بموافقة 

 فتقول:

وك َبَد 
 
ل ي الس  ه 

َ
ي .. ف ت 

َ
َقال

َ
ْع مل  ي واْسَتم  الم 

َ
 ْت من الجياد  اسمع ك

ـي عـباد   لكا من َبن 
َ
ٌت مل 

ْ
ن ني .. ب 

يت  وأنَّ ب 
ي س 

ّ
روا أن  ْنـك 

 
 ال ت

 

 خامتة
العربي   الندلسالدب  في  امتداد   كان  في  لألدب  كان ا  فقد  املشرق؛ 

الندلسيون متعلقين باملشرق، ومتأثرين بكل جديد فيه عن طريق الكتب التي تصل  

إلى  يفدون  الذين  الندلسيين  أو  الشرق  من  يرحلون  الذين  العلماء  أو  منه,  إليهم 

بين مشرق  القربى قوية  الود ووشائج  العمل, فكانت حبال  أو لطلب  للحج  الشرق 

  العالم اإلسالمي ومغربه.
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وكان الندلســـــيون ينظرون إلى الشـــــرق وما يأتي منه نظرة إعجاب وتقدير؛ فكانوا في 

ــارقـــة, ويبـــدو ذلـــك واضـــــــــــــحـــا في ألقـــاب الشـــــــــــــعراء وفي   غـــالـــب أمرهم مقلـــدين للمشـــــــــــــ

 معارضاتهم لشعراء املشرق. 

ولكن هذا التقليد لم يمنعهم من اإلبداع واالبتكار, والتميز بميزات تخصهم  

التي طبعت الدب   البيئة الندلسية الجديدة الجميلة  نتيجة لعوامل كثيرة, أهمها 

 الندلس ي بطابع خاص.  

في ألفاظه ومعانيه وأخيلته بسمات تبدو واضحة في   ويمتاز الشعر األندلس ي

 مجمله, ومنها:  

املـعـــــــانـي  وضـــــــــــــو  . 1 عـلـى  الـغـوص  أو  الـفـلســـــــــــــفـي  الـتـعـقـيـــــــد  عـن  والـبـعـــــــد  املـعـنـى,  ح 

 وتشقيقها. 

ســـــهولة اللفاظ وســـــالســـــتها, والبعد عن التعقيد والغموض, وذلك ناتج عن  . 2

بســـــــــاطة الندلســـــــــيين وبعدهم عن التعقيد في كل شـــــــــ يء. ويســـــــــتثنى من ذلك 

 شـــــــــــــعر ابن هــانيء وابن دارج, فهمــا يقربــان من شـــــــــــــعر املشـــــــــــــــارقــة من حيــث

 الجزالة والقوة. 

قلة الدخيل واللفاظ العجمية؛ فقد الحظ الدارسون أن الندلسيين أكثر   . 3

 تمسكا بالعربية الفصحى من غيرهم. 

التجديد في بعض أغراض الشــــــعر والتفوق فيها, ويبدو ذلك واضــــــحا في رثاء  .4

 املمالك الزائلة, وفي وصف الطبيعة. 

ير, واالندماج في الطبيعة, ووصـــــــــــف مناظرها  الخيال املجنح, وبراعة التصـــــــــــو  . 5

الخالبـة, وذلـك أثر من آثـار جمـال الطبيعـة النـدلســـــــــــــيـة, وتعلق النـدلســـــــــــــيين  
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بطبيعـــة بالدهم, وانعكـــاس ذلـــك على شـــــــــــــعرهم ســـــــــــــواء من نـــاحيـــة اللفـــاظ 

 املنتقاة أو الخيال أو التصوير والتشخيص.
بــــــاختراع املوشـــــــــــــحــــــات، وســـــــــــــوف . 6 نتحــــــدث عن   التجــــــديــــــد في الوزان, وذلــــــك 

 املوشحات حديثا مفصال.

البعد عن املحســـنات اللفظية املتكلفة واملبالغة, وبروز التشـــبيهات الجميلة   . 7

 واالستعارات الدقيقة وحسن التعليل.

االبتكار   من  يمنعهم  لم  هذا  ولكن  املشارقة,  قلدوا  قد  الندلسيين  أن  والخالصة 

 سبق والتفوق في مجاالت عديدة ورد ذكرها فيما 
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ــ ة حــأسئل ــ ول ه ـ  ابـذا البـ

 اذكر أبرز أعالم الشعر في الندلس مع نبذة عن حياة كل واحد. -1

رحيله  - شـــــــبابه-نشـــــــأته-والدته-تحدث عن ابن حمديس من حيث: اســـــــمه -2

 وفاته.-عن صقلية

 .اذكر خصائص شعر ابن حمديس  -3

 .وفاته -شعره -مولده-تحدث عن ابن خفاجة من حيث: اسمه  -4

، البن خفاجة قصـــائد افتتحها بوصـــف الطبيعة، وأخرى باملدح مباشـــرة -5

 تحدث عنها.

 تحدث عن حياة أبي البقاء الرندي وشعره. -6

 ما هي املرثية التي اشتهر بها الشاعر أبي تمام، تحدث عنها مع الشواهد. -7

 االستدالل من شعرهن. اذكر أبرز شاعرات الندلس مع -8
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 دكتور سميع هللا زبيري بن محمد منشا                          

راَجعة                              
 
 شكيل أحمد  دكتور  : امل
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 التعـــارف 

 من أعالم الشعر والدب 
ً
 ضخما

ً
ال شّك أن البيئة الندلسية أفرزت عددا

  
ً
عّدون بحّق أعالما بشكل عام، ففي هذا الباب تناولنا مجموعة من الشعراء الذين ي 

  
ً
خلدها التاريخ على صفحات الدب العربي في الندلس، ونالحظ في هذا الباب حديثا

ه ومميزاته، ومدى تأثير هذا الشاعر وعن أغراض شعر   شاعر ابن زيدون عن حياة  

 .
ً
 في الدب الندلس ي عامة
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 األهــــداف

 على المور اآلتية: 
ً
 بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

 

 شخصيات الدبية لهل الندلس وحياتهم.  .1

 .)أغراض،أسلوب ومميزات أشعار هم( أبرز أعالم الشعر  .2

 .  شاعر ابن زيدون    عن حياة   نبذة  .3

 . أغراض شعره ومميزاته .4

5.  .
ً
 ومدى تأثير هذا الشاعر في الدب الندلس ي عامة

 معرفة أسباب الجفوة بين ابن زيدون ووالدة.  .6
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 ابن زيدون 
،  بن أحمد بن أحمد بن غالب بن زيد املخزومي   هللا أحمد بن عبد  هو  

هو الفقيه   والد الشاعر،  قد اشتهر شاعرنا بابن زيدون، وزيدون أحد من أسالفه 

ولقب   املخزومي،  زيدون  ابن  غالب  بن  أحمد  بن  أكرم وهذا  الفقيه  بعبد هللا  من 

 .1ألقاب التكريم بالندلس حتى كانوا يطلقون هذا اللقب على المير العظيم 

وقد عاش الفقيه عبد هللا بن زيدون والد الشاعر في عصر الفتن الثائرة  

ة، ثم بين هؤالء واملسيحيين مما عرض بوالبربر والصقال  والثورات العارمة بين العرب

كثيرين من ذوي املناصب والرتب إلى القتل أو الذى والعدوان ومصادرة الموال قد 

استطاع ملنزلته العلمية ومكانته االجتماعية وصلته بجميع الزعماء املعروفين على 

 .الفتن والثوراتاختالف نزعاتهم وبخاصة بني ذكوان استطاع أن ينجو من 

تفقده ضيعة له في البيرة )بعيًدا عن قرطبة( وملكانته    أثناءوتوفى والد الشاعر  

 . 2ھـ 405العظيمة وثرائه الواسع نقلتت جثته إلى قرطبة فدفن بها سنة  

لم نجد شيًئا عن أحوالها غير أن ابن زيدون أشار إليها في    أم الشاعرأما  

 مسلم بن أفلح حين كان مسجوًنا حيث قال في هذه الرسالة: رسالته إلى أستاذه أبو بكر  

ا إلي وتغفو أجفانها حزًنا علي، وهللا يرى  
ً
وغبت عن أم أنا واحدها تمتد أنفاسها شوق

 .3بكاءها ويسمع لي على من ظلمني نداءها 

وهذا يدل على تعلق الشاعر بأمه واستمرار هذا التعلق من الطفولة إلى 
 

 3/169وأعمال العالم، ، 1/131نفح الطيب،  -1

 444والتكملة البن اآلبار، ص  431-430نفح الطيب،  -2

 431-430نفح الطيب، ص  -3
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الشباب كما يدل على تعلق الم كذلك بابنها، ويتضح منه أيًضا أنه كان ابنها الوحيد 

 .الذي يكون دائًما موضع االهتمام الشديد والعناية البالغة

 كما  بداية سنه على يد أبيه إذ كان في  تعلم  فقد أساتذتهأما 
ً

ا فاضال
ً
عامل

ذكرنا في ترجمته وقد كان أبو العباس أحمد بن محمد بن ذكوان قاض ي القضاة في  

 قرطبة يشاوره ويراجعه في فتاواه وأحكامه.

وأستاذه الثاني كما يتضح بأحوال السرة هو جده الذي رعاه بعد وفاة 

ا كما ذكرنا في ترجمته
ً
 .والده وكان عامل

بكر   أبو  الثالث  أديًبا  وأستاذه  نحوًيا  وكان  قرطبة  أحمد من  بن  مسلم 

 .متقدًما في علم العربية واللغة والشعر وكتب الدب

الحريكة واسع  لين  ا، 
ً
العقل، متصادق الدين، حسن   جيد 

ً
)وكان رجال

ق مع نبله وبراعته وتقدمه في علم العربية واللغة ورواية الشعر وكتب اآلداب، ل الخ 

الشفيق والخ الشقيق مجتهًدا في تبصيرهم، متطلًفا في ذلك، كان لتالميذه كالب  

الحظ من علم االعتقادات  السنة يقصر  سيًفا ورًعا وافر  أهل  فيها طريق  ا 
ً
سالك

في    1ھـ( 433اللسان عن وصف أعماله الصالحة توفي سنة   منهج   حياته ولم ينهج 

أخر  اجتماعية  لظروف  والتصاله  املختلفة  الشخصية  مليوله  مخالفة أستاذه  ى 

 .تماًما عن ظروف وبيئة الستاذ 

وال شك أن الشاعر كّون شخصيته الدبية ووّسع أفق معلوماته الدقيقة بقراءته 

 .وبيئته العلمية ومجتمعه الدبي —في بيته وخارجه —الكتب في املكتبات 

 

 

 751ديوان ابن زيدون ورسائله )تحقيق: عبد العظيم(، ص  -1
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 نشأة الشاعر ابن زيدون 
كل    ونال  والدب  بالعلم  عرفت  الشأن  نبيلة  أسرة  في  من  ولد  العناية 

الوالدين وكيان السرة كما عرفنا فنشأ واسع العلم غزير الدب كريم املحتد، وتأثر  

التي ذكرناها فخرج سعة علمه   العوامل واملظاهر  البيئة واملجتمع من  في  الفرد  به 

 .1وغزارة أدبه وكرم محتده بأنواع الطرب واللهو والشغف بامللذات وشرب الخمر

اثًقا بها ولكثرة ثقته بنفسه كان ال يفطن لخصومه  وكان معتًزا بنفسه و 

عند ابن جهور وإن شئت قل ال يعبأ بهم حتى وقع في شرك نكبته فخرج من السجن  

ا الفرصة لتعجيل النكاية بهم قبل أن يعاجلوه نً ي حناقًما على النظراء واملنافسين مت

ب منه  واستفاد  نفسه،  في  الثر  بليغ  ا 
ً
ورث ابن جهور  نكبة   وكانت 

ّ
فعل حياته  مه  قية 

من ذلك السفاح املعتضد بن عباد بل جعل سيًفا    احسن املداراة وتملق الرئيس فنج

ماضًيا يقطع به أعناق خصومه وكان ابن زيدون مع نزهه واستهتاره في شبابه، وعذره 

بأحبابه عالي الهمة ال يقنع من دولة ملك إال بانتزاع منصب وزارته والخذ بناحيته  

 .2اورته مناومته ومش

وكان ابن زيدون يحتل مكان الصدارة في مجتمعه فما كان يدخل حياة 

الفترة   عهد  وفي  عمله  في  الصدارة  له  أصبحت  حتى  الحكومي  والعمل  الوظائف 

الجهورية كان يمثل الرجل الول فيها حيث كان كفؤا لن يكون سفيًرا يمثل الدولة  

ربما يكون لعظمته وهمته مجال االختالف للمؤرخين حوله فبعضهم أّرخ    .بإجماعها

 له فقال: 

 

 879، 778، 121، 245، 521، 501ولو أنه ذاخر ما يدل على ذلك، راجع، ص  -1

 .املؤرخين كما نذكرها في محلهاوغير هذه وذلك مع شهادة  -2



104 
 

وقال ابن حبان   "إنه كان سامحه هللا ممن ال يرجى خيره وال يؤمن شره"

بسكان   الشاعر  عن صالت  يحدثنا  شعره  وجمع  له  وترجم  الشاعر  عاصر  الذي 

 .1"أنه كان متعصًبا لهم"قرطبة 

إنه كان حسن التدبير  " ولكن ابن نباته شارح رسالة الشاعر الهزلية يقول  

 .2" قائم الفضل، محبًبا إلى الناس

أ  ن كل إنسان له وهكذا اختلف املؤرخون في أوصافه وسماته وال شك 

ا بمعروف وله أعداء يوقع بهم كما يوقعون به فكان شاعرنا 
ً
أصدقاء يقابلهم معروف

 كذلك يعادي من يعاديه ويصادق من يصادقه، كما قال هو نفسه عن نفسه: 

لـــــــــــــي الن  ملـــــــــــــن  ألـــــــــــــيـــــــــــــن  ق   فـــــــــــــإنـــــــــــــي  رام  مــــــــن    حــــــــرضي  ر ســــــــــــــــــــ وأتــــــــرك 
 سماته البارزة: 

أنه يوجد االختالف لدى   ابن زيدون حيث ال شك  في وصفهم  املؤرخين 

وصفوه بأوصاف وسمات شبه متناقضة ولكن مع ذلك توجد هناك سمات هي بارزة  

 .في شخصية ابن زيدون ال خالف فيها

 الظرف والبراعة:  -2

 . 3"بن زيدون ا يد ولالحلو الظريف البارع اللطيف أبو ال ..…"قال ابن بسام عنه: 

 4اإلسراف في الترف وامللذات -3
 5وفاء لألصدقاء  -4

 

 527مجلة مجمع اللغة العربية العدد الحادي عشر، ص  -1

 356الذخيرة، الجزء الول من القسم الول، ص  -2

 292: 1ابن بسام الذخيرة القسم الول،   -3

 .والصحات التي ذكرناها آنًفا 245، 2/501راجع في ذلك ديوان ابن زيدون،   -4

 .ففيها أشعار تدل على ذلك 153، 152، 582زيدون، ص راجع ديوان ابن   -5



105 
 

 حبه لوالدة وسجنه
شاعرنا كان أحد من كانوا يحترقون بلظى عشق والدة وغرامها ويسبحون  

 ثم وقع بينهما الشقاق لسباب وقبل أن  
ً

في ملكها وتقول املراجع إنهما ناوال الحب أوال

 ". والدة"يجري القلم في بيان الحداث التي جرت بينهما نحب أن نعرف من هي 

 : والدةمن هي  (أ

مية    — هي بنت الخليفة املستكفي باهلل  
ً
فهي حفيدة   — من ملوك بني ا

الندلس  في  أمية  بني  خلفاء  أشهر  الناصر  الرحمن  على   .عبد  املؤرخون  أجمع  وقد 

أبيها   طالًبا  ب وصف  الغنياء  على  يتردد  وأخذ  ثروته  بدد  وقد  واالستهتار  الخالعة 

هـ غدر بابن عمه العراقي  414خالفة سنة  صدقاتهم أيام محنة المويين فلما بويع بال 

بطنه وفرجه وليس له    وكان همه ال يعدو" خشية منافسته وأطلق لشهواته العنان  

سواهما  فيما  فيقول    1"فكر  عنه  القطان  ابن  مدة  " ويحدثنا  لإلمارة  يجلس  لم  أنه 

ا بالتخلف والبطالة أسير الشهوة عاهر الخلوة 
ً
  2" الفتنة أنقص منه إذ لم يزل معروف

 .أم والدة  هي ية هي بنت سكرى و إسبان مسيحية    وتزوج أمة 

الشخصية   والتصرفات  الفعلي  التكوين  في  كبيًرا  أثًرا  للوراثة  أن  وال شك 

 .والوراثة ال يقتصر حدها إلى الب بل يمتد إلى الجدود الوائل من الب والم 

 كما هو معروف عن بني أمية  
ً

فوالدة جدودها من أعلى الناس مجًدا وعقال

متزًنا   فجاءبشكل عام   كبيًرا  والعبث وعدم   .عقلها  التبذل  أبيها  اكتسبت من  ولعلها 

مه كبار  أاالكتراث بالتقاليد لذلك خالطت الرجال وعملت في بيتها منتدى أدبًيا كان ي 

 

 158/ 32أعمال العمالم،  -1

 135/ 3البيان العرب،  -2
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ا على ذلك بسطة في العقل والوجه وكانت هي  الشعراء والكتاب ورجال الدولة ساعده

أيًضا شاعرة وكانت تفتح املجال أمامها ملطامع الرجال فكان كل واحد يود أن تكون 

املقري    .حظوته  ا  " يقول 
ً
ساقط  

ً
جاهال أبوها  الدب    وخرجتوكان  نهاية  على  هي 

ق على ندواتها  ويبدو أن أباها قد ترك لها بعض الثروة التي أعانتها على اإلنفا  1"والظرف 

كانت دؤوبة الطبع كريمة النفس شريفة الصل جميلة الشكل وكانت ال تترك " الحافلة  

 . 2"أحًدا يتصرف في مجلسها إال بالدرهم الفرد 

 وكانت تبرر تبذلها واختالطها بقولها:

لـــبـــهـــج النـــــــام  نـــظـــر  وإن  ــيـــــــــــــــــــــــــــــ إنـــي   تـ
 

ــيـــــــدهـــن حـــرام  مـــكـــــــة صـــــــــــــ  كـــظـــبـــــــاء 
 

الخنـــــا اإلســـــــــــــالم  افواحش كالمال لينيحسبن من   ويصــــــــــــــــــدهن عن 
 

ا كبيًرا في الجمال
ً
نالت قسط ابن بسام    ،وقد  كانت واحدة أقرانها في حسن "يقول 

 وقال ابن زيدون وقد صّورها تصويًرا دقيًقا:  "منظر ومخبر

أنشـــــــــــــــــــــا هللا  ـكـــــــان  مــــــــلــــــــك   هربــــــــيــــــــب 
 

  
ً
ــك  ا وقدر إنشــــــــــــاء الَورى طينا مســــــــــ

 
ا وتوجـــــه  ــً ا محضـــــــــــــــ

ً
ــ ــاغـــــه ورقـــ  أوصـــــــــــــــ

 
 التبر إبداًعا وتحســــــــينا  عمن ناصــــــــ  

 
 تــهحن وجنــــــــــــــــــــــــــ كــأنمــا أنبتــت في صـــــــــــــ 

 
وتـزيـيـنـــــــا   ا 

ً
تـعـويـــــــذ الـكـواكـــــــب   3زهـر 

 
ــيـــ   كانت له الشمس ظئًرا في أكّنته أحـــــــايـ إال  ــهـــــــا  لـ ى 

ّ
ــجـــلـــ تـ مـــــــا   انـــــــ بـــــــل 

 

جمال الظرف وسرعة البديهة فكانت تصوغ    الصورةوكانت تجمع مع جمال  

أديية شاعرة جزلة القول مطبوعة الشعر  " الشعر وتنقد الشعراء، يقول الضبي عنها  

 

 565/ 2نفح الطيب،  -1

 عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص 10نزهة البصار والسماع، ص  -2
ً

 107، نقال

 145-144الديوان، ص  -3
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البرعاء  ويقول ابن بسام وأما ذكاء خاطرها    1تخالط الشعراء وتساجل الدباء وتفوق 

 2" وحرارة نوادرها فآية من آيات فاطرها 

نكبة   بعد  ابتذل حجابها  والكتاب  وقد  الشعراء  تجالس  ثم صارت  أبيها 

الكبراء منهم وكانت ذات خلق جميل وأدب غني   وتعاشرهم وتحاضرهم ويتعشقها 

 .3ونوادر عجيبة ونظم جيد 

وقد ترجم لها ابن بشكوال فقال والدة بنت املستكفي باهلل محمد بن عبد 

جزلة القول    الرحمن بن عبيد هللا ابن الناصر عبد الرحمن بن محمد أديبة شاعرة

 .4حسنة الشعر وكانت تخالط الشعراء وتساجل الدباء وتفوق البرعاء 

 ويقول صاحب املطرب:

مورد " وحالوة  ومخبر  منظر  حسن  أوانها  واحدة  زمانها  في  والدة  كانت 

النظم  بجياد  ملعًبا  وفناؤها  املصر  لحرار  منتدى  بقرطبة  مجلسها  وكان  ومصدر 

ضوء غرتها ويتهالك أفراد الشعراء والكّتاب على حالوة والنثر يعشو أهل الدب إلى  

عشرتها إلى سهولة حجابها وحالوة منتابها تخلط ذلك بعلو وسمو أحساب على أنها  

سمح هللا لي ولها وتغمد زللي وزللها أطرحت التحصيل وأوجدت للقول فيها السبيل  

 ثوبها: بقلة بمباالتها ومجاهرتها بلذاتها كتبت فيما زعموا على عاتقي

 

 

 

 عن ابن 531بغية امللتمس، ص  -1
ً

 109زيدون لعلي عبد العظيم، ص ، نقال

 1/378الذخيرة،  -2

 7سرح العيون، ص  -3

 2/657الصلة،  -4
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  وأمشـــــــــــ ي مشـــــــــــيتي وأتيه فيها  أنا وهللا أصلح للمعالي

ــتهيهاــــــــــــــــــ وأمنح قبل  أمكن عاشقي من صحن خدي    1تي من يشــ

وشاعرنا كما هو معروف كان يملك عاطقة مشبوبة هذه والعواطف لم  

تكن تظاهًرا منه لها بل إنها كانت فطرية وعلى الطبع بدون تكلف كيف ال تكون عنده 

 
ً

وماال وخلًقا  ديًنا  أكملها  ومن  الندلس  في  العائالت  أشرف  من  وهو  قوية  عاطفة 

ا
ً
 في الوجه وكياسة وظرف

ً
الحلو  "وصفه املطرب بن فتح بأنه    وجاًها أضف إليها جماال

 3" إنه فتى اآلداب وعمدة الظرف"ونعته ابن بسام فقال    2" الظريف البارع اللطيف

كل هذه   ، إذا علمنا أنه أصبح وزيًرا وسفيًرا قبل أن يبلغ الثالثين وكان شاعًرا وكاتًبا

الجمال  تعشق  قوية  عاطفة  صاحب  وجعلته  زيدون  البن  اجتمعت  العوامل 

 .ها الجمالويعشق

ا وحسًبا ونسًبا 
ً
نها إ لذلك تفتحت أبواب قلبه على زهرة فيحاء ال تقل عنه أدًبا وظرف

 على موالدة بنت الخليفة املستكفي، وقد ضرب بحبه
ً

ا املثل وسارت به الركبان مثاال

 .اإلخالص والوله من جانب ابن زيدون واإلعراض والدله من جانب والدة

في حياة الشاعر وأدبه فما كاد أن يتعرف عليها حتى  وقد كان لوالدة أثر كبير  

والدة فيها وال يقول شعًرا إال ذكرها فيه    ضمنيغني في حبها فال يكاد تمر به ذكرى إال  

حتى طغت على جميع أغراض الشعر الخرى عنده وقد كان إلعراضها عنه إلى من هو  

فته بعاطفتين الولى  ابن عبدوس أثر في إلهاب عاطفة الشاعر فامتزجت عاط   — دونه  

 

 9املطرب في أشعار أهل املغرب، ص  -1

 288-2/287الذخيرة،  -2

 291-1/290الذخيرة،  -3
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ا وعلًما  
ً
عاطفة تركه واإلعراض عنه مع حبه لها والثانية أنها استبدلته بمن هو دونه ظرف

 .ونسًبا وحسًبا 

 بين والدة وابن زيدون: 

هناك تماثل في التكوين العقلي والوجداني والعائلي بين ابن زيدون ووالدة 

ثقافة واسعة   الموية، ذات  العائلة    .وعاطفة فياضة وظرف وحسن أدبفهي من 

ة فياضة وظرف وحسن أدب فلم يكن  فوهو من بني مخزوم وذو ثقافة واسعة وعاط

 
ً

ثمارها وفعال يقطفا  الحب حتى  ليزرعا شجرة  يلتقيا  أن  إال  التشابه والتماثل  بهذا 

 .انجذبت والدة نحو ابن زيدون وانجذب ابن زيدون نحو والدة

ونعومة أظفاره مع نفسه وكان الغرام   ولقد كان ابن زيدون منذ فطرته

والقيام  لخدمتهما  الكافية  املؤهالت  فيه  وجدا  لنهما  كظله  واكباه  قد  والعشق 

 بحقهما ولقد روي عنه أنه يقول في صباه: 

ا ولي ثلـــــث  ــً ثلـــــث الهوى غصــــــــــــبـــ   أخـــــذت 

 

 وللمحبين فيما بينهم ثلث  

ــهـــــــم  أنـــــ الـــــــعشـــــــــــــــــــاق  ــلـــــــف  حـــــ لـــــــو    تـــــــاهلل 

 

 ماحنثوا  البينموتى من الوجد يوم  

ـلوا  ــ  صــــــــــ مــــــا و  ـبعــــــد  ـمن  ـأـجروا  إذا      ـقوم 
ثوا و ماتوا فإن عاد من يهو   ع 

 نه ب 

   ترى املحبين صرعى في عراصه 
ثوا   ب 

َ
 1كفتية الكهف ال يدرون ما ل

 

 176، والديوان )تحقيق: علي عبد العظيم(، ص 384مجلة البيان، السنة الثانية، الجزء الثاني، ص  -1
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 وترسل والدة البن زيدون: 

لــــــلســــــــــــــــــر   ترقب إذا جّن الظالم زيارتي أكــــــتــــــم  الــــــيـــــــل  رأيـــــــت    فـــــــإنــــــي 

ل وبي منــك مــا لو كــان  
َ
  وبـــالبــــدر لم يطلع وبـــالنجم لم يســـــــــــــر    ح بــالشـــــــــــمس لم ت

 ويلتقي الحبيبان وإذا بابن زيدون يخرج بياًنا ملا جرى بينهما فقال: 

ـــــــــــــــــــــــــــْبر    زارني بعد هــــــــــــــــجعة والثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريا  ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــة تقدر الظالم بشــ ــــ ــــ   راحــ

 وهصرت القضيب ألطف هصر  فرشفت الّرضاب أعذب رشف

ــــــــنا يلف جســــــــــــــــــم بجسم مونع ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــر بثغر   ــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــصافي وقرع ثغــ ــــ ــــ   للتــ

ــا ليلة تجلى دجاها ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ   تيه عن ضــــــوء فجرنمن ســــــنا وج   يا لهــــــــــــــــــــ

  1أن يطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول القصير منها بعمري    دي و ل عمرها وبصقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّصر الو 

زيدون بهذا الحب ولقائه حتى أصبح من املستحيل ستره  وقد تغنى ابن  

ولم يكن ابن زيدون وحده في امليدان بل كان له منافسون نزل معهم معركة حامية 

استطاع أن يقنع بعضهم بالتخلي عن املنافسة إال ابن عبدوس وعبد هللا بن القالس  

 فأرسل ابن زيدون البن القالس قصيدة ينذره فيها حيث يقول فيها:

ــــــــعـ أص ـــــذ فيما ترى أودع   ح ملقالتي واسمــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   وخـ

 وأقصر بعدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو زد

 

 
 

 وطر في إثــــــــــــــــر ها أوقــــــــــــــــع 
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 ثم يقول:

 

الـــــــبـــــــقـــــــي  فـــــــإن  نـــــــظـــــــًرا   أعـــــــد 
 

يصـــــــــــــــــــــدع   يـــــــــزل  لـــــــــم   مـــــــــمـــــــــا 
 

 لــك الــدار ــــــــــــــــــــــــــ وال تــك منــك ت
 

ـــــــــــع   ــ ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمــ ــ ــ ــــرأى وال املســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  1باملــ
 

ابن زيدون وابن   أمام  املجال  القالس عن والدة فأصبح  ابن  تراجع  وقد 

فخال امليدان   —عبدوس وقد حدث نفار بين والدة وابن زيدون لسباب سنوضحها  

إال ذكر والدة البن عبدوس فازدادت لوعة ابن زيدون وأصبح ال تمر عليه مناسبة  

فاحتلت والدة من شعره النصيب الوفر حتى   .وحنينه لها وكأنه أحس بقيمة قربها

 كادت أن تغطي على ديوانه وقد شدا بحبها وحسنها أنغاًما سمعها الناس إلى اليوم. 

الذهن   إلى  تبادر  فاقترن اسمه باسمها حتى أصبح ال يذكر أحدهما إال 

دة قد ملكت قلب الشاعر الذي يشدو بالنعام  اسم اآلخر ويكفي أن نقول أن وال 

وعقله الذي يكمل النثر فقد شغلت أحد أكبر عملين أدبيين في نثر ابن زيدون حيث 

كتب الرسالة الهزلية على لسانها ولجلها وكتب الرسالة الجدية يتشفع بها ابن جهور  

 .أو بعيدوربما كانت والدة لها النصيب الوفر في دواعي سجن الشاعر من قريب 
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 ةأسباب الجفوة بين ابن زيدون ووالد

والدة إلى   و ناقشها هي كيف تحول الحب بين ابن زيدون  نواملسألة التي  

كره وبغض، هنا اختلفت القوال وتعددت السباب فالستاذ حسن جاد يقول في  

كتابه ابن زيدون أن والدة لم تكن بالعاشقة الوالهة البن زيدون وال لغيره وإنما هي 

بائعة هوي وتصابى كل صابي وقد استهواها ابن زيدون لجماله وظرفه فبادلته حًبا  

وإال    اولم تكن تبادله إخالصً   (1/377)احب الذخيرة  بحب والتقت معه كما روى ص

 . كدموع ابن زيدون  –لقرأنا لها دموًعا وهي شاعرة 

تلك  في  الغيرة  فيه  ويشغل  قلبها  يمس  أحياًنا  له  حبها  كان  فقد  هذا  ومع 

الفترات التي كانت تخلص له فيها فهي تغار عليه من جاريتها السوداء حين أحست 

 ت عليه بقولها: مقن ف ميله إليها وعطفه عليها

  لم تهــــــــــــــــو جاريتي ولم تتـــخير  لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا 
  وجنحت للغصن الذي لم يثمر    وتركت غصًنا مثمًرا بجمالــــــــــــه
 1لكن ولعت لشقــــــــــــــــوتي باملشتري    ولقد علمت بأنني بـدر السمــــــــــا 

 

والحظ أن الستاذ حسن جاد مضطرب في قوله غير واضح فمرة    55ابن زيدون )لحسن جاد(، ص    - 1

الغيرة عليه لنه   إنها كانت تبادله غيره ولم تكن تعشقه كما كان يعشقها ثم نسب لها  عشق  ييقول 

نا على أنها    55ًرا تعاقبه وهذا كالم ال نخرج بنتيجة لنه في ص  جاريتها وترسل له شع
ّ
يقول "كل هذا يدل

 
ّ
ل سبب تركها له كانت من أولئك الغانيات الالتي ينشدن كل يوم حبيًبا ويطلبن كل ساعة قلًبا" ثم يعل

بأشعار قالتها الستاذ جاد على تحررها وتبذلها  ولكن    .بأنها غارت عليه من جارية سوداء ويستشهد 

عواطف أو اللهو الالدكتور جودة الركابي يقول: "ولم تكن والدة فريدة في الحرية والجرأة في التعبير عن  

بل كأن يشاركها في هذه الظاهرة كثيرات من حرائر ذلك العصر وقد ذكر الرواة لحفصة بنت الحاج  

 من أشراف غرناطة شعًرا ال يقل جاهرة عن شعر والدة قالت: 

 ك الثنايا لنني         أقول على علم وأنطق عن خبر ثنائي على تل

 وأنصفها ال أكذب هللا أنني          رشفت بها ريًقا أرق من الخمر 
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الدكتور جودة الركابي فال يجد سبًبا لهذا الخالف غير ما ينقله صاحب الذخيرة  أما 

من أن ابن زيدون أشار إلى جاريتها أن تعيد له صوًتا غنته فظنت أنه يغازلها فكتبت  

 إليه۔

 ولو كنت تنصف في الهوى ما بيننا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔الخ البيات  

ويقول د. الركابي أيًضا ونحن ال نظن أن هذا السبب وحده أّدى إلى الجفاء  

 والقطيعة.

مام ابن زيدون لحركة الجهاورة قد ترك في نفسها أثًرا سيًئا  ضوقد يكون ان

 . لوساوس وهي بنت خليفة أموي فجاءت الغيرة تذكي في نفسها شتى ا 

أما انضمامه للحركة الجهورية فال يمكن أن يكون سبًبا لنها بدأت معه  

أولى خيوط الحب وهي تعرف أنه من البارزين في الحركة الجهورية وقد قبلته على  

 .ذلك

وقد بحث سبب الخالف بشكل أوسع الستاذ علي عبد العظيم ويعزيه  

في هذا خصام حيث أنه ملا رأى إلى عدة أسباب أوالها أن الشاعر نفسه هو السبب  

تكاثر املحبين عليها خاف عليها فأخذ يدفعهم عنها بأن شهر بها وبذكر لقائه بها وقد 

ملز   ا كان شديًد  في  تمنحك لنها منحت   هوساخًرا  تطمعك لن  القالس  فيقول البن 

 نفسها لغيرك ولن تسمح لك إال ببعض الفتات: 

ــــوع ــ ف   تغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــويك تي ـــ وال تطع ال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــغيهــــم أطــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   هي لبــ

ـــــارك الدهليز  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــن سواك في املضجع   فإن قصـ
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الوقاح  الفتاة  بمظهر  الهزلية فصّورها  رسالته  في  املعنى  هذا  في  ألح  ثم 

بالقوة الظاهرة والشهوة "الرجال التي تصرح بحاجتها إلى من يعتمدها  املتهالكة على  

 ."الوافرة والنفي املعروف إليها واللذة املوقوفة عليها

بهذه  عنها  القالس  ابن  انصراف  النهج  هذا  في  يسير  أن  أطمعه  والذي 

 الوسيلة فأنذر ابن عبدوس أنها غادرة خائنة على الرغم مما فيها من رقة ولين:

 سراب ترأى وبرق ومض   وغّرك من عهد والدة 

 ن فيها تقول على من فرض  بها والظنو الوفاء تظن 

 ويمنح زبدته من مخض  قابض يأَبى على  املاء هي 

 رسالة امتهان وازدراء حيث يقول:   عبدوسوقد أمعن في ازدرائها وحمل ابن  

 بطب الجنون  إذا ما عوض  وأنذر خليلك من ماهر

 وأعلمه أني استجدت العوض  أني انتخبت البديل وأشرعه 

 لعار أماط ووصم رحض    وأن يد الَبْين  مشكورة 

 ضفانه وأبحت النفنل   نى ـ وحسبي أني أطبت الج

 1غدوت مقارَن ذاك الربض  ويهنيك أنك يا سيدي 

ويكون ابن زيدون بهذا قد هدم آخر خيط من الوصل بينهما وهو يظن أنه  

بهذا قد أحسن صنًعا في الحفاظ على والدة من غيره لجله وهذا يدل على عدم فهم  

ظن ابن زيدون أن إظهار قدرته الشعرية  "طبيعة املرأة وإلى هذا يشير نيكل بقوله  

 . 2"هذا خطأ لفهم نفسية املرأةوتخويفه بها منافسيه سيردها إليه مرة ثانية و 

 

 الربض أحشاء الناقة أو فضالت المعاء أو مأوى املاشية  -1

 عن كتاب ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص  -2
ً
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فلم   السلوب  بهذا  نحوه  عاطفتها  يستثير  أن  ومرات  مرات  حاول  وقد 

ينجح بل هي تزداد إصراًرا على جفائه وأخيًرا أعلن الشاعر في قوة غضبه أن الحب 

وأن والدة فتاة متهالكة على   .لباس يرتديه الرجل حيًنا حتى يليه ثم يستجد به غيره

الرجال تبذل نفسها ملن يريد وأنه لهذا السبب انصرف عنها إلى غيرها ممن هن محل  

 .للثقة والتقدير

ــا  ا نفيســــــــــــــ لقــــً  وصرفنا إليه عنك النفوسا   وقــــد علقنــــا ســـــــــــــواك  ع 

الـحـــــــب خـلـع  فـي  الـجـــــــديـــــــد  ــنـــــــا  الــــلــــبــــيســـــــــــــــــــا    ولـبســـــــــــ خــــلــــعــــنـــــــا  أن  نـــــــأل    1ولــــم 

ــنـــــــــك مـــــــ ــيـــــــــس  أنـــــــــت  لـــــــ وال  ــهـــــــــوى    2من قوم موســــــــــ ى  ت أن  ا اهبطي مصــــــــــرً    الـــــــ

والدة فيعلن أنه حصل منها كل ما يشتهي فهي قد    علىثم يزداد غضبه  

تستدعيه   إليه  بقد " كتبت  أقبلت  عبيره  الليل  ونشر  كافوره  النهار  طوى  فلما 

نجني   وبتنا  الخجل  ورد  على  املقل  نرجس  أطبقت  وقد  كالكثيب،  وردن  كالقضيب 

 رمان الصدور وكانت عتبة قد غنتنا: أقحوان الثغور نقطف 

ّبي  أحبتنا إني بلغت مؤملي   وساعدني دهري وأوصلني ح 

 فأعطيته نفس ي وزدت  له قلبي   ني البشير بقربه ـ وجاء يهني

عارض  وبدا  التبسم  برق  منها  فخبا  والدة  أمر  غير  في  اإلعادة  فسألتها 

 .التجهم فكانت هذه أولى بوادر الشقاق واالفتراق

بها ش يء من الجفاء بل أن يده   امتزجودتها السابقة لم تكن صافية بل  مف

 قد امتدت إليها وضربتها ذات يوم حيث يقول: 

 

 .لم نأل: لم نقصر .كثرة اللبساللبيسا: أي البالي من الثيات من   -1

 195الديوان، ص  -2
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 وأصابتك  بما لم أرد  إن تكن نالتك بالضرب يدي 

 لك باملال وبعض الولد  فلقد كنت لعمري فادًيا

كلها صفاء  وهكذا نخلص إلى القول بأن حياة ابن زيدون مع والدة لم تك  

فلما استعمل أسلوب التشهير والطعن في أخالقها وشرفها كأنه تأكد لها سوء نية  

لذلك   فقط  ب 
ّ
خل برق  وكأنه  بعد ذلك  توسالته  في  ترى  فكانت  تجاهها  زيدون  ابن 

 .ابتعدت عنه فكانت مصرة على مقاطعته

ووضع ابن زيدون في غياهب السجن ولكنه لم يفتر عن ذكرها كلما اشتد  

الكرب عليه وأخيًرا يّسر له أبو الوليد بن جهور الفرار ليلة عيد الضحى فاختفى في 

النونية عليها تسمع فتفر   تهمدينة الزهراء إحدى ضواحي قرطبة وبعث لوالدة قصيد

 ومطلعها: –معه إلى إشبيلية 

 من تدانينا
ً

تجافينا   أضحى التنائي بديال لقيانا  طيب  عن    وناب 
 .اليمان على وفائه لها ليبرهن عن حسن نيتهويقسم لها 

 
ً

أمـــــــانــــيــــنـــــــا    وهللا مــا طلبــت أهواؤنــا بــدال عــــنــــكــــم  انصــــــــــــــــرفـــــــت  وال    عــــنــــكــــم 
 ثم أخذ يبالغ بجمالها وحسبها فيقول:

ا
ً
سك   وقـــّدر إنشــــــــــــــــاء الورى طينــــا   ربيب ملك كأن هللا أنشأه م 

يذكرها ه من التشهير بها والتصريح وأنه لن  ئثم يلمح لها تراجعه عن خط

 إال تلميًحا: 

 
ً
وتـــكـــرمـــــــة  

ً
إجـــالال نســـــــــــــــمـــيـــــــك  ــنـــــــا   فقدر ك املعتلي عن ذاك يغنينا   لســـــــــــــ

ا وتبيينـــــا   إذا انفردت وماشوركت  في صفةا  ــً ــاحـــ   فحســـــــــــــبنـــــا الوصـــــــــــــف إيضـــــــــــــــ
رها بعذوبة الوصل وأيامه لتحن إليه فيقول:

ّ
 ثم يذك

فنا
 
  ومورد اللهو صــــــــــــــافا من تصــــــــــــــافينــا   إذ جانب العيش طلق من تأل
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ً
شـــــــــــــ   وإذا هصرنا غصون الوصل دانية مـــــــا  منـــــــه  فجنينـــــــا    نـــــــا يقطوفهـــــــا 

ــا   ليســـــــــــــق عهـــدكم عهـــد  الســـــــــــــرور فمـــا ــنـــــ ــيـــــ ــاحـــــ ريـــــ إال  ــا  ــنـــــ لرواحـــــ ــتـــــــم  ــنـــــ   1كـــــ
منها    تبذلوقد   يرض ى  أصبح  حتى  إليها  وتوبته  استعطافه  في  زيدون  ابن 

 بالوعد بعدما كان يجني أقحوان الثغور ويقطف رمان الصدور وهو يقول: 

يــــكــــفــــيــــنـــــــا   أولي وفاًء وإن لم تبذلي صلة يــــقــــنــــعــــنـــــــا والـــــــذكــــر    فـــــــالــــطــــيــــف 
بـــــــه  لــو شــــــــــــــفــعـــــــت  مــقـــــــامــح  الــجــواب  تــــولــــيــــنـــــــا    وفــي  زلـــــــت   مـــــــا  الــــتــــي  اليـــــــادي    2بــــيــــض 

وأخيًرا يتولى أبو الوليد بن جهور الخالفة بعد أبيه ويعفو عن ابن زيدون  

الطوائف لدى ملوك  الخليفة  وزيًرا مفوًضا عن  السابق وأصبح  إليه مجده    .فعاد 

وكان أبو الوليد يعلم جرح صديقه فأراد أن يسليه ويقول نيكل إنه أراد بهذا معالجة  

الجراح لم تندمل بل بقي ينشد ويتلوع    ولكن هذه  3جراح صديقه العاطفية الدامية

العاطفية النصوص  أروع  العربي  الدب  لزمت خدرها     .فزود  كبرت  فلما  أما والدة 

واكتفت بعالقة صداقة مع ابن عبدوس وكان يواسيها ببعض ثروته حيًنا بعد حين  

وتوفيت يوم مقتل الفتح بن محمد بن عباد يوم الربعاء ليلتين    4إن تبددت ثروتها

 .5هـ484لتا من صفر سنة خ

 ابن زيدون عند أبي الحزم بن جهور 

البن زيدون مكانة مرموقة في بالطه لنه من الذين ساهموا في    كانلقد  

وطرد المويين لذلك فقد تقلد ابن زيدون أرفع املناصب فقد   الجهوريةقيام الدولة  
 

 .143الديوان، ص  -1

 عن ابن زيدون  .148الديوان، ص  -2
ً

 نقال

 عن ابن زيدون لعبد العظيم، ص  -3
ً

 129نقال

 130-125ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص  -4

 657/ 2الصلة،  -5
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الذي ترمقه العيون إعجاًبا عمل وزيًرا وسفيًرا لبي الحزم وأصبح ابن زيدون الرجل  

 .لحسد أو محبة 

وكانت هناك والدة ومجالسها الدبية التي كانت تديرها وقد تعلق بها ابن  

زيدون حتى اشتهر بين الناس ولم يرض أبو الحزم بهذه العالقة لسباب كثيرة أهمها  

يثير جًوا من مما  نحوها  النظار  فتتجه  تتسع حلقة والدة وجلساتها  أن   أنه خاف 

حبة لبني أمية. والدة كانت زهرة متفتحة تجلب النظار إليها خصوًصا وقد طردوا امل

 بني أمية ولم يبقوا أحًدا منهم في قرطبة ويؤيد هذا الرأي نيكلسون فيقول:

قد وقع الشاعر في مأزق ولعله نشأ من حبه لألميرة الحاذقة الجميلة  "

ومما يؤيد هذا الرأي أنه لم   2ويؤيده أيًضا فيليب حتي  1"التي ألهمته أعذب اللحان

ولم يزل  "وإلى هذا أشار ابن خاقان بقوله:    .يجرؤ أحد أن يتغزل بها بعد ابن زيدون 

 .3" يروم دنو والدة فيتعذر ويباح دمه دونها ويهدر لسوء أثره في ملك قرطبة وواليها

 ن السجن حيث يقول: ولربما أشار ابن زيدون إلى هذا السبب بعد خروجه م 

هـــواك  ولئن تجنبــــــت الرشاد بغدرة ــر  ــيـ غـ ــّي  ــغـ الـ ــي  فـ ــي  بـ ــو  ــهـ يـ ــم    4لـ
فإذا كان هذا من أسباب محنة ابن زيدون فنحن نجد أبا الحزم بن جهور  

ي مكانه أبو محمد عبد هللا  
ّ
يعزل القاض ي أبا بكر بن ذكوان صديق ابن زيدون ويول

 .بن أحمد املعروف بابن املكوى 

 

 عن  425تاريخ الدب العربي ملحمود مصطفى، ص   - 1
ً

 136كتاب ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص  ، نقال

 664/ 3تاريخ العرب مطول لحطي،  -2

 املصدر نفسه  -3

 346الديوان، ص  -4
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وما كاد   .كان من صنائع المير وقد ألصقت به تهمة اختالس عقاروقد  

الشاهد يشهد ويسمع القاض ي حتى يحكم مباشرة على ابن زيدون بالسجن سجًنا  

مطلًقا وحول هذه املسرحية شكوك كثيرة كلها تؤيد حق ابن زيدون حتى أنه لم يعط 

 .الخ ……فرصة الدفاع عن نفسه 

هور لنه كان قليل العلم نكد  موأخيًرا عزل ابن املكوى تحت ضغط الج

 .أن حّقق املقصود وهو سجن ابن زيدون الخلق عزله بعد 

 يف غياهب السجن: 
ومدته    ه لقد أشكلت بعض املواقف في تاريخ ابن زيدون منها تاريخ سجن

ا كبيًرا وأخيًرا يقرر الدكتور على عبد العظيم أنه سجن  
ً
واختلف املحققون اختالف

ن اليوم  مرة واحدة في عهد أبي الحزم فقط وكانت مدة سجنه في الفترة الواقعة بي 

سنة   محرم  في  سنة  432السابع  شعبان  في  الثامن  واليوم  تتجاوز  433ه  وهي  ه 

 .1ة يوم ئالخمسم

السرقة   مع  سفاراته  في  جهور  أبي  يمثل  كان  الذي  الوزير  هذا  وضعوا 

يليق   أنه ملا طلب أن تتحسن حاله ويعامل بما  أيًضا كيف  لنا  واللصوص ويوضح 

وبلغ طلبه إلى أبي الحزم أخذ يتوعد ويسّب ويشتم مما يدل على أنه لم يكن    2بمقامه

سجن في  أث  هاملقصود  في  تعرض  وقد  االنتقام  اآلالم نإال  من  لصنوف  سجنه  اء 

السجين   آالم  الزوار  يخفف  ما  كثيًرا  إذ  آالمه  فزادت  الزوار  منع  حيث  الجسمية 

 .واملريض

 

 142-141عبد العظيم، ص  يابن زيدون لعل -1

 283-2/282الديوان،  -2
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مه التي هو وحيدها ’’وغبت عن وأكثر ما كان يؤمله ما يتصوره من حال أ 

بكاءها   يرى  علّي وهللا  حزًنا  أجفانها  وتغض  إلّي  ا 
ً
أنفاسها شوق تمتد  واحدها  أنا  أّم 

 . 1ويسمع لي على من ظلمي نداءها 

يهرب   أن  الشاعر  اضطر  أنوأخيًرا  يشفع    ولو  أن  عجز  قد  العهد  ولي 

زيد ابن  دافع  لذلك  الهرب  يساعده على  أن  استطاع  ولكنه  ون عن هربه  لصديقه 

 فقال:

القبط   هربت فإن قالوا الفرار  إرابة به  هّم  حين  موس ى  فّر    فقد 
 

   ن تعود كبدئهاأ وإني لراج 
 
الســــــــــــبـط والـخـلـق  الـزهـراء   2لـي الشــــــــــــيـمــــــة 

 
وقد كان لولي العهد ابن الوليد بن جهور يد طولى في قراره ووصل الشاعر  

اد بكل ترجاب ووقار وأحله املكان بإلى إشبيلية دولة بني عباد فتلقاه املعتضد بن ع

 .الذي يليق بأمثاله 

أن  امللوك  تتمنى  أو رحل  أينما حل   ومحترًما 
ً

ابن زيدون مبجال وقد كان 

الخمر  إليه  يهدي  فكان  الشاعر  وبين  بينه  الكلفة  املعتضد  رفع  ولقد  تستضيفه 

 .والفاكهة والزهار ويقبل هداياه وال يكاد يصبر عن لقائه

فيها   التي عاش  بعيًدا عن قرطبة  إشبيلية  في  له  أنه ال مقام  وأخيًرا رأى 

  :
ً

إن الذي اخترته إلى نفس ي هو غاية ما يس يء العدو به ويساء املولى منه  "بآماله قائال

فالجالء أخو القتل والغربة أحد السبأين وقد أجرت الرض التي هي ظئري والدار  

 .3..…التي كانت مهدي 

 

 751الديوان، ص   –الرسالة البكرية -1

 292الديوان، ص  -2

 751الديوان، ص  -3
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 للحصول على العفو وهرب 
ً

ولعل ولي العهد كاتبه فشّجعه للعودة أمال

إشبيلية ونزل في حي الزهراء من أحياء قرطبة وأخذ يكاتب أصدقاءه   من ابن زيدون  

 خصوًصا ولي العهد ثم أرسل إلى والدة يقول:

ا
ً
 رض قد راقاال  مرأ والفق طلق و    إني ذكرتــــك بــــالزهراء مشـــــــــــــتــــاقــــ

إشـــــــــــــــفـــــــاقـــــــا    اعتالل في أصـــــــــــــــــائلـــــه وللنســـــــــــــيم   فـــــــاعـــتـــــــّل  لـــي  رّق    ـكــــــأنـــمـــــــا 

ه جهوًدا عظيمة في ؤ وأخيًرا حصل العفو عن ابن زيدون وقد بذل أصدقا

سبيل حصول العفو خصوًصا وقد كبح الشاعر من لسانه ومن دفاعه القاس ي وقد  

 .أظهر تضرعات واستغاثات كثيرة

 في بالط أبي الوليد بن جهور ابن زيدون 

توفي أبو الحزم بن جهور وتولى بعده الوليد بن جهور دخل الشاعر في  وملا  

عهد جديد من حياته حيث عاد للشاعر منصبه ومكانته وانتشله من نكبته وصبره من  

ويعيد الشاعر توسالته إلى والدة    1صنائعه وملا ولي المر بعد والده نّوه به وأسنى خطبته 

إلى غير رجع  أنها    ة ولكنها قد انصرفت عنه  ت " ويقرر نيكل  سالت  و صرفت سمعها عن 

الناشطة    الحياةوخداعاته ولم يمض وقت طويل حتى تقهقرت من    ر الشاع  الدبية 

ولكنها إن كانت قد نسيته فهو لم ينسها وبقي يتغنى بها    2" لتعيش في حريم ابن عبدوس 

شودة الحياة حتى انعكس حبها من عقله الباطن على جميع تصرفاته فهو يرثي أبا  كأن 

 حيث يقول: 
ً

 الحزم بن جهور بشعر يكاد أن يكون غزال

 هي السحر لألهواء، بل دونها الّسحر   أهابت إليه بالقلوب محبة

 

 1/291الذخيرة،  -1

 عن ابن زيدون لعلي عبد العظيم، ص  -2
ً

 151-150نقال
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 1ودّبت دبيًبا ليس يحسنه الخمر   ـســـــرت حيث ال تـســـــري من النفس املنى 

ا في أي موضوع يطرقه: 
ً
 فأصبحت حياته هياًما وشوق

املرير   اليأس  املقدمات  هذه  في  وتلمح  ووسواس  قلق  الشاعر  وينتاب 

 .والصراع العاطفي العميق

ســـــــــــــــلـــوة  رمـــــــت  كـــلـــمـــــــا  لـــي  مـــــــا  ــائـــــل   خـــلـــيـــلـــي!    تعرض شـــــــــــــوق دون ذلـــــك حـــ
ــآمـــــــيـــــــا الـــــــنســـــــــــــــــــيـــــــم شـــــــــــــــــ راح  إذا   مــا تــدير الشـــــــــــــمــائــل    أراح 

ً
  ـكـأن شـــــــــــــموال

  
ً

  2وألح الهوى في حيث تخشـــــ ى الغوائل   تمادي الحب في املعشر العدا ضالال
 ثم يرمي حبيبته بالغدر والخيانة فيقول: 

ــع    تًى عز الهوى ـــــــــــــــــــــ ماذا يريبك من ف خـــــــاضـــــــــــــــــ ة 
ّ

لـــــــ بـــــــذ  لـــــــعـــــــزتـــــــه    فـــــــعـــــــنـــــــا 

  ير أن صـــــدق الوصـــــال لقاطعـــــــــــــــــــ أوغ  ير أن محض الوفاء لغادرـ هل غ

وأرسله سفيًرا   الوزارة  ده 
ّ
وقل الرتب  أرفع  إلى  الوليد  أبو  اه صديقه 

ّ
رق وقد 

الثاني امللقب   أثناء السفارات التي اتصل بها اتصل بحاكم مالقة إدريس  لقرطبة وفي 

إلى   تجذبه  فيه صفات  رقيًقا    الشاعربالعالي وكانت  كان  إليه حيث  الشاعر  وتجذب 

الشعبية   للطبقات  مجالسه  يفسح  فأطال  لطيًفا  ترحيب  كل  منه  الشاعر  لقي  وقد 

املكوث ونس ي املهمة التي أرسله من أجلها أبو الوليد فأرسل إليه أبو الوليد عتاًبا ولكنه  

لم يرجع وأخيًرا أرسل له يعزله من السفارة وقد كان ابن زيدون وأبوه يميالن إلى البربر  

 .شيعية في الندلس   وحاكم مالقة وهو إدريس الثاني شيعي كان يحلم بإقامة دولة 

 

 530-523الديوان،  -1

 391الديوان، ص  -2
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 عاطفًيا لنه كان شاعًرا يقول الشعر ويتذوقه  
ً

لقد مال الشاعر مع إدريس ميال

ولكن الشاعر مع كل هذا لم ينس قرطبة وال ذكرياته فيها فرجع إليها ولكن المير أساء  

 لقاءه باإلعراض والجفاء فتضرع وتوسل إليه فقال: 

   ى وأر   نى ما لم يكن منك حسرة ـ سرور الغ 
 
  نى مـــــا لم ينـــــل بـــــك صـــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــــ امل

ل مـــــــؤهـــــــّ الـــــــزمـــــــان  أهـــــــل  فـــــــي  يـــــــك  راب  الــعــــــذب وهــو ســـــــــــــراب    وإن 
ّ

  فــــــأنــــــت الشـــــــــــــ

ومع كل هذا بقي المير يعامله بغلظة وجفاء فلم يستطع ابن زيدون أن 

ليعيش   قرطبة  يهجر  أن  فقرر  هذا  كل  عدة   فييتحمل  إلى  الشاعر  فسافر  غيره 

يال  الذي  الجو  من  يرضيه  ما  فيها  يجد  لعله  بلنسية ئ إمارات  إمارة  على  فتردد  مه 

زلته وما كاد يستقر فيها حتى وإمارة بطليموس وأخيًرا عاد إلى قرطبة فغفر له المير  

ا  
ً
حبه لبني ذكوان ولكن الثورة لم تنجح بقامت ثورة بني ذكوان وكان الشاعر معروف

ابن جهور  القائمين عليها ولكن  فيها لصداقته مع  ابن زيدون  التهم نحو  وتوجهت 

م زمام الحكم إلى رجل حازم بعيد 
ّ
بعد أن خذله أصدقاؤه جميًعا انصرف عنهم وسل

هات وهو إبراهيم بن محي املشهور بابن السقا فاستمر يباشره مدة خمسة عن الشب 

 . 1عشر يوًما

في هذا البلد تماًما فاستعرض اإلمارات كلها   اإلقامةمن    الشاعروهنا يئس  

فلم يجد أنسب من اإلقامة في ظل بني عباد فاتجه إلى صديقه القديم أبي عامر بني  

له لدى املعتض  أن يتوسط  بابن زيدون   .2دمسلمة وسأله  وقد كان املعتضد يرغب 

ن السفارات وإدارة الدول ولخبرته بقرطبة  ؤو لذكائه وشاعريته الفذة وإلى خبرته في ش 

 .التي كان املعتضد يتطلع اللتهامها 

 

 عن ابن زيدون )لعلي عبد العظيم(، ص 2/222البيان املغرب،  -1
ً

 157، نقال

 768-762الديوان، ص  -2
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أحاطه   وقد  عامر  أبي  صديقه  بيت  في  ونزل  إشبيلية  إلى  الشاعر  ورحل 

نه ويدبر  ؤو ثم استأذن الشاعر للعودة إلى قرطبة ليرتب ش   والتكريماملعتضد بالحفاوة  

التي هي   الدخول في طاعته  أرسل له رسالة شكر وعن عزمه  أموره وملا وصل قرطبة 

 وتوالت عليه هدايا المير فأرسل إليه:   .طاعة هللا 

انتزاحي   بي ــــــــــــــــــــــــــ وواصـــــــــــــلني جميلـــك في مغي نـــــداك مع    وطـــــالعني 
  إليــــك رهين شـــــــــــــوق وارتيــــاح   ولم أنفك إذ عدت العوادي 

كون الشاعر قد انتقل من حياة الدسائس  يوبالتحاقه بالدولة العبادية في إشبيلية  

 .واالستقرار في إشبيليةوالثورات في قرطبة إلى حياة الهدوء 

 ة ابن زيدون يف بالط بين عباد إبشبيلي
غادر الشاعر قربطة إلی قبیلتہ لیعیش تحت ظالل بني عباد وذلك بعد  

سنة   ذلك  على  باهلل  املعتضد  أو  444موافقة  وكانت  441ه  الشعر   شھرتہه  في 

التى كتبھا في سفارتہ لبی    املسلمينومواھبہ الدبیة ومعرفتہ بأحوال   فی الندلس 

أمير إشبیلیة املعتضد ابن زیدون إشبیلیة    1الولید سبًبا فی حظوتہ عند  وملا وصل 

تلقاہ املعتضد بالحفاوۃ واإلكرام لنہ كان بحاجة إلیہ "وجعلہ من خواصہ يجالسه  

 .2في خلواتہ ويركن إلی إشاراتہ في صورۃ وزیرہ"

 الفترۃ قصیدتہ التي جاوزت الثمانين ومطلعھا: ویرجح أنہ صاغ في ھذہ 

َباب َمـــــــَراد ّ في تلك الق  ب 
َراد    للح  ــ  مـــ وَق 

 
شــــــــــــــــــ

َ
امل  

َ
ف ــ  ــلـــ ــكـــ الـــ ســـــــــــــــــــاعـــــــد    3لـــــو 

 وضع لھا مقدمة غزلیة تقلیدیة حوالي خمسة وعشرین بیًتا. 
 

 187-1/184دائرۃ املعارف اإلسالمیة،  -1

 1/304وافیات العیان،  -2

 447الدیوان،  ص -3
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عن عدم رؤیتہ لھا ثم تخلص إلی املدیح فأضفی    واعتذرذكر فیھا حبیبتہ  

، ثم وصف المير بالشجاعة والعزم املكين  الیامعلی بني عباد حلة تشبیہ ال تغنیھا  

الشاعر ضیًفا معزًزا مكرًما عند  لقیہ من حفاوۃ وترحاب، وھكذا حل  ثم ذكر ما 

ائہ في إحدی  املعتضد بن عباد وتبادل الھدایا حتى أباح لہ املعتضد النزھة مع نس

 حدائقہ الخاصة وبھا حمام خاص نعم باملاء الحار.

عند   رفعہ  فقد  عباد  بني  دولة  في  مناصب  عدۃ  زیدون  ابن  شغل  وقد 

املعتضد مھارۃ الشاعر اللسانیة فجعلہ سفيرہ لدی بعض امللوك "لفضل ما أوتیہ  

سن  من اللسن والعارضة" حیث یروی عن ابن زیدون أنہ كان فصیًحا متكلًما مع ح

منظر ووجاھة وقد رفعہ إلی منزلة أمير الشعراء في بالطہ۔ ولھذا وضعہ ابن تغری 

 . 1والذھبي بأنہ حامل لواء الشعر في عصرہ 

وقد عزل املعتضد كاتبہ عبد هللا بن یوسف بن عبد البر وعّين مكانہ ابن 

بات  امللكي الیوم حیث أنہ یرد علی الكتا  الدیوانبمثابة رئیس    املنصبزیدون وھذا  

 .2الرسمیة ویتحدث باسم رئاسة الحكومة فكأنہ نائب أو ممثل لرئیس الدولة 

زیدون   ابن  حیاۃ  تكن  من    بإشبیلیةلم  خالیة  وال  الھدوء  كل  هادئة 

قصائد   توحي  كما  نتیجة    الدیواناملتاعب  املنافسات  من  كثير  یغشاها  كان  وإنما 

للمكان البارز الذي حلہ ابن زیدون۔ ناھیك عن بطش املعتضد الذی كثيًرا ما یفتن  

ا للدماء  
ً
بين حاشیتہ كي یتلذذ بما یدور بینھم من منافسات۔ وقد كان املعتضد سفاك

د ذبح ابنہ  خصوًصا إذا غضب علی أحد من حاشیتہ أو علم أنہ یتآمر علیہ فاملعتض

 

 عن ابن زیدون لعلي عبدالعظیم، ص  -1
ً

 14املختار من شعر شعراء الندلس، نقال

 147ابن زيدون لعلي عبدالعظیم، ص  -2
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 .1بیدہ ملا حاول أن یتآمر علی أبیہ 

من   تخلصہ  وحسن  ذكائہ  مع  التجارب  متہ 
ّ
عل قد  زیدون  ابن  ولكن 

الولید قد علمتہ مخاطبة امللوك  أبي  أبي الحزم وابنہ  املضایقات ولعل قصتہ مع 

مع املعتضد قبل أبي الحزم بن    العیشوالتذلل إلیھم وأنا أقول لو یسر البن زیدون  

لكان جزاؤه أضعاف ما القاہ عند ابن جھور وربما كانت ھي نھایتہ۔ ولكن ابن  جھور  

أو سفيًرا ربما  وزیًرا زیدون نشأ حیاۃ مترفة الھیة ما كاد یفتح عینیہ حتى وجد نفسہ 

ا بینہ وبين أبي الحزم كما كانت تسول لہ نفسہ وكما مر معنا في 
ً
لم یكن یجد فرق

 استعراض حیاتہ في قرطبة۔

ه وتولی مكانه ابنہ املعتمد ویروي لنا ابن اآلبار أن 462توفي املعتضد سنة    وأخيًرا 

 ابن زیدون قد فرح بموت املعتضد إذ قال:

َوكـــــــٌل  مـــــ  یَّ  عـــــ 
الـــــنـــــَّ أن  ی  نـــــ  ســــــــــــــــــرَّ ام     لـــــقـــــــد  مـــــــَ حـــــــَ ہ  نـــــــّ مـــــــ  مَّ 

حـــــــ  ةا  یـــــــَ   بـــــــطـــــــاغـــــــ 

دی  ْیث عن ذلك الصَّ
َ
 َصْوب  الغ

َ
ف

َ
َجان

َ
 2َومرَّ علیہ املزن وهو َجَھام  ت

ویروی أن بان زیدون سئل مرۃ كیف نجوت من بطش املعتضد فقال كنت  

كمن یمسك بأذني السد یتقي سطوتہ۔ أی أنہ لم یكن یحول بینہ وبين سطوتہ حائل۔  

لہ   كان  لنہ  عباد۔  بن  املعتمد  الجدید۔  امللك  مع  طیبة  علی صالت  زیدون  ابن  وكان 

م واملربي حیث أن ابن زیدون قدم إلی إشبیل 
ّ
یة وكان عمر املعتمد عشرۃ سنين وملا  كاملعل

أصبح املعتمد ولي العھد تعلم شؤون اإلدارۃ والسیاسة من ابن زیدون وكان املعتمد  

ابن زیدون یجلس في مكان   املكان السمى في نفسہ حیث كان  عن    منخفضیجلہ فی 

 املعتمد ولي العھد ولكن حب املعتمد لستاذہ حملہ علی أن یكتب الیہ معتذًرا: 
 

 173املصدر نفسه، ص  -1

ة ال -2
َ
 47اء البن اآلبار، ص سيدالحل
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اأیـ  ــً ســـــــــــــــــ ل 
َمجـْ عــــــــــــــــــــــــــنـى   

 
ط حـَ نـْ

 
امل س    ھـــــــا  مــــــجــــــلــــــ  أعــــــلــــــی  الــــــقــــــلـــــــب  فــــــي    ولـــــــہ 

ي  ــ  َتضـــــــــــــ ـــ ــْ قـــ ــَ یـــ حـــــــبَّ  لـــــــك  ادي  ــفـــــوَّ الْرؤس    بـــ فــــــــوق  ل   مــــــــَ حــــــــْ
 

تــــــــ َری 
 

تــــــــ   1أن 
 فأجابه الشاعر بقصيدة طويلة يقول فيها: 

الحنـــــدس    أســــــــــــقيت الطل فوق الــــــــــــــــــــــــــنرجس  تحـــــت  نســـــــــــــيم الروض    أم 
 النفسمالك بالبر رّق     أم قريض جـــــاءني من ملـــــك

منزلة   علو  امللك    الشاعرومع  الوشاۃ    الجدید لدی  یعدم  لم  ولكنہ 

الفتك بشاعرہ ووزیرہ  املعتمد رقعة حّرضوه فيھا علی  إلی  والحاسدین فقد دّسوا 

 وكانت الرقعة تحمل أبیاًتا منھا: 

العــــــظــــــم  الــــــعــــــلــــــي  املــــــلـــــــك  أیــــــھـــــــا  أم     یـــــــا  نـــــــــــْ یـــــــــــَ اغا 
بـــــــــــَ  ّ كـــــــــــل  َدي  یـــــــــــْ َور  ْع 

َ
  اقـــــــــــطـــــــــــ

ّ منـافقا  ك داَء كـل  ْیفـ 
ــَ ْم بســـــــــــ ــ  ْم    َواْحســـــــــــ ْبدي الجمیَل، وضد ذلك َیكت   ی 

ةا 
ْبھــــــَ

 
ــ َع شـــــــــــ ــ  لنــــــاس موضـــــــــــ ل  یتركْن  حـــزم    ال  یـــَ الـــعـــظـــــــائـــم  فـــي  فـــمـــثـــلـــــــك  ز م، 

  َواحـــْ
م   قد قال شــــــــــــاعر كندۃا فیما مضــــــــــــ ى 

َ
لــــــــ عــــــــْ یــــــــ  الــــــــلــــــــیــــــــالــــــــي  مــــــــّر  عــــــــلــــــــی  ا    بــــــــیــــــــتــــــــً

ن الذی   م 
 الرفیع 

 
رف راَق علی   )ال یسلم الشَّ  2جوانبہ الّدم(حتى ی 

ْصغ  إلیھم ورّد علیھم بقصیدۃ منھا:  لمولكن املعتمد  
 ی 

موا َجْمج  أو  وا  ّج 
َھر  َناكم  م  َبْت 

َ
كَرم     كذ

َ
أ  

ُٔ
روءة

 
وامل ن  

َ
أْمت ین     الد ّ

 إلی أن یقول:

 
ً
ة

َ
ش

ْ
وا لَي َبط ب 

 
اْرق

َ
 ف

ّ
وا وإال م    كف 

َّ
َحل ھا فی  ل 

ْ
مث  ب 

ْیہ  ف  لَقی السَّ  3ی 
 

 

 411الدیوان، ص  -1

 وما بعدھا  304الدیوان،  -2

 312-311، والدیوان، 92-11الندلس ي،  مختارات من الشعر  -3
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نفسه  فلما   اهتّزت  وأميره  النبيل من صديقه  املوقف  بهذا  زيدون  ابن  علم 

 وصاغ قصيدة رائعة منها:

م  نفس ي فداؤك أيها امللك الذي 
ّ
 كل امللوك له العالء يسل

يـزيـع حـزامـــــــة  شـــــــــــــهـم وال  عـفـو   ولئن بطشت فبطش من ال يظلم    لـــــــك 

 :ةقرطب فتح 
الجدید   المير  ھّنأ  ثم  بقصیدۃ  ورثاہ  زیدون  ابن  قام  املعتضد  توفي  بعدما 

املعتمد وكان ابن زیدون یتطلع إلی احتالل قرطبة حیث أن أبا الولید بن جھور قد مرض  

وكبر في السن فتولی الحكم ولداه، عبد امللك وعبد الرحمن وكان عبد امللك الصغر،  

  بالحكم كاد أن یطغي علی أخیہ فیستأثر دونہ    حتى   أخیہولكنہ كان أقوی شكیمة من  

وكان الوزیر ابن السقا هو الذي یسوس المور بحنكتہ ودرايتہ وكانت البالد كلھا موحدۃ  

 قویة بحسن سیاستہ. 

وبين ابن السقا حتى فتك    امللكوقد استطاع املعتضد أن یدس بين عبد  

عبد امللك بابن السقا وبذلك ینھدم البناء املتين الذی كانت تقوم علیہ الدولة الجھوریة  

ویصور لنا صاحب البیان ھذہ الدسیسة بقولہ "قد خامرہ املعتضد من أمر ابن السقا  

كان  فقد    --- مدبر دولة بني جھور ما ال یسعہ بوح وال كتم وما ال یدعہ سفه وال حلم  

یخیف النداد فدس    بحیثابن السقا ھذا من االستقالل بمكانہ والضبط لسلطانہ  

عباد )املعتضد( الی عبدامللك )ابن جھور( من جرہ علی الفتك بہ وبعث إلی ابن السقاء  

امللك  في روعہ حّب  ألقی  إمارۃ    1من  السقا أصبحت قرطبة  بابن  امللك  وملا فتك عبد 

عتضد سًرا باملأمون ابن ذي النون وفاوضہ علی أن یخلي  مطموًعا في سقوطھا واتصل امل 

بين املعتضد وبين "قرمونة" علی أن یترك لہ املعتضد قرطبة ويعینہ علی فتحھا فأجابہ  
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ابن ذي النون إلی ذلك وتوثق منہ بالیمان وأخلی لہ قرمونة فرجعت البن عباد فشحنھا  

اھا بالرجال وغدر بابن ذي النون ول 
ّ
م یف لہ بش ىَّ واغتاظ ابن ذي النون  بالطعمة وغذ

ووجہ إلی قرطبة عسكًرا عظیًما فجرت لھل قرطبة معہ حروب عظیمة وضاقت قرطبة  

ا وقامت قرطبة علی عبد امللك  
ً
بأھلھا فاستغاثوا باملعتمد بن عباد وقتئذ فأتاھم مغیث

 . بن جھور بعد مراسالت بين املعتمد وأھالي قرطبة وأصبحت قرطبة تابعة للمعتمد 

وال شك أن البن زیدون یًدا طولی في تدبير فكرۃ االستیالء علی قرطبة حیث  

كان لوازع االنتقام من بني حزم الذین حرموہ من العیش    وربماكان یحن إلیھا ولھلھا.  

فیھا. وفكرۃ االنتقام ھذہ ال یستھان بھا كسبب إذا علمنا أنھا صادرۃ من وزیر تموس  

ا  بالسیاسة وذاق ويالتھا فانتق 
ً
م منہ وانتقم لنفسہ فأصبح االنتقام عندہ شیًئا مألوف

 في حیاتہ امللیئة بالدسائس واملؤمرات. 
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 زيدون  ابن ايةهن

ھـ فوصل  462علی قرطبة لتسع بقين من شعبان سنة    املعتمد استولی  

فیھا وأحسن السيرۃ فی أھلھا وولی علیھا سراج الدولة   املعروفإلیھا وأتی أھلھا وبث  

  461عباد بن محمد بن عباد ولي عھدہ فوصلھا یوم الثالثاء السادس في شوال سنة  

 فخًما  
ً

لہ سرور أبیہ وانصرف املعتمد إلی إشبیلیة وخلف    تضاعفقد خلھا دخوال

 . 1ابنہ والًیا وترك معہ القائد ابن مارتين مع جماعة من الفرسان" 

علي عبد العظیم علی ھذہ العبارۃ فیقول "وھذہ العبارۃ  الستاذویعقب 

 ولكننا نعلم أنہ ظل إلی ما بعد وفاۃ ابن   فيتوھم أن املعتمد لم یمكث  
ً

قرطبة طویال

 . 2زیدون"

فأرسل إلیھا ابنہ عباد فی جیش كثیف في نخبة    إشبیلیةوحدثت فتنة في 

فزین لہ ابن عمار الشاعر الكاتب وابن مارتين قائد الجیش    3علمائہ ووجوہ رجاله 

وحنكتہ   ولخبرتہ  الناس  قلوب  في  الحب  من  لہ  ملا  زیدون إلخمادھا  ابن  یرسل  أن 

السبعين من   بلغ  ابن زیدون قد  العھد وكان  ابنہ ولي  العمر السیاسیة فأرسلہ مع 

ا من حّمى أصابتہ ولكنھا لم تشفع لہ ولم یكتف الوشاۃ بھذا بل زینوا  
ً
وكان متوعك

البن عباد۔ املعتمد۔ أن یلحق ولدہ بہ فلحق بہ ابنہ أبو بكر بن زیدون وھناك توفي 

الشاعر وجّھزہ ابنہ ودفن في إشبیلیة وقد حزن الناس علیہ حزًنا عظیًما۔ ویقول 

 

 عن ابن زیدون لعلي عبد العظیم، ص    184- 183، و 175/ 3أعمال العالم،   -1
ً

 183نقال

العظیم، ص   -2 لعلي عبد  زیدون  أرخ البن    183ابن  من  في  والترتیب ظاھرۃ  الدقة  والحقیقة فن عدم 

 زیدون.

 1/354الذ خيرۃ،  -3
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ھـ بمدینة إشبیلیة رحمہ هللا تعالی  463في صدر رجب سنة ابن خلكان "وكانت وفاتہ  

 .1م" 1070ه/394ودفن بھا وكانت والدتہ سنة 

ی ابنہ أبا بكر في منصب أبیہ وعھد إلیہ بالوزارۃ وخّصہ بوالیة  
ّ
ولكن املعتمد عّجل فول

 .2إشبیلیة إلی جانب إشرافہ علی دار صك النقود 

ف أن أبا بكر بن زیدون قد ثأر لبیہ  ویروي ابن اآلبار في الحلة السيراء كی 

من ابن عمار حیث أوغر صدر املعتمد علیہ فحبسہ وملا اشتد غضبہ علیہ أخذ فأًسا  

یجھزوا  أن  الحراس  ثم طلب من  ابن عمار  بہ  السجن وضرب  الی  ذا حدین وذھب 

ولكن ابن بسام يقول "وأخيًرا سعی أبو بكر بن زیدون لینتقم من ابن مارتين   3علیہ 

 انتقم منھما فھلكا"
ً

 . 4وابن عمار وفعال

 ونختم حیاۃ ابن زیدون بما قال صاحب الذخيرۃ في ختام ترجمتہ: 

 وبیاًنا لساًنا    تولیفقد  
ً

 لن یخلف الدھر مثلہ جماال
ً

من أبی الولید كھال

 من مراتب البالغة نظًما ونثًرا بمرتبة لم یخلف لھا بعدہ عاطًيا 
ً

ا وحلوال
ً
وبراعة وظرف

 . 5بقرانہ بين الكالمين وبراعتہ في الفنين" 

 

 .1/308وفیات العیان،  -1

 1/355الذخيرۃ،  -2

 159الحلة السيراء، ص  -3

 1/355 ص:الذخيرۃ، -4

 355-354الذخيرۃ ، ص  -5
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 أسئلة حول هذا الباب        

 واحد؟ نبذة عن حياة كلاذكر أبرز أعالم الشعر في الندلس مع   -1

رحيله عن  -شبابه-شأتهن -والدته-من حيث: اسمه زيدون تحدث عن ابن  -2

 ؟ وفاته-صقلية

 ؟ زيدون اذكر خصائص شعر ابن  -3

 ؟ ، تحدث عنها البن زيدون قصائد افتتحها بوصف الحب والعشق -4

 اذكر موضوعات التى تناول ابن زيدون فى شعره؟ -5

م ابن زيدون فى شعره عن بالط بنى  -6
ّ
 عباد بإشبيلية تحدث عنها؟ تكل
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 التعـــارف 

 من أعالم الشعر والدب 
ً
 ضخما

ً
ال شّك أن البيئة الندلسية أفرزت عددا

 خلدها عن    تحدثنا بشكل عام، ففي هذا الباب  
ً
عّدون بحّق أعالما الشعراء الذين ي 

العربي في الندلس، ون  عن التاريخ على صفحات الدب 
ً
الباب حديثا   الحظ في هذا 

وعن أغراض شعره ومميزاته، ومدى تأثير هذا الشاعر في الدب   شاعر ابن زيدون 

 .
ً
 الندلس ي عامة
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 األهــــداف

 على المور اآلتية: 
ً
 بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

 

 شخصيات الدبية لهل الندلس وحياتهم.  -1

 .)أغراض،أسلوب ومميزات أشعار هم( أعالم الشعر أبرز   -2

 .  شاعر ابن زيدون    عن حياة   نبذة  -3

 أغراض شعره ومميزاته.  -4

 . الحنين والشكوى فى شعر ابن زيدون  -5

 .شعر الدعابة عند ابن زيدون  -6

 شعر الطبيعة والحب   -7

 فن اإلخوانيات عند ابن زيدون  -8
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 شعر ابن زيدون                
وفنونہ لم یضرب فیہ ابن زیدون بسھم    الشعرقل غرض من أغراض  

الغزل   املتفق علیہ عند أھل الدب ونقاد الشعر أن أجود شعرہ ما قالہ في  ولكن 

املغاربة   استعذبھا  ومقطوعات  قصائد  الباب  ھذا  في  لہ  سارت  فقد  والفراق: 

بعد انصرافھا من   واملشارقة فحفظوھا وتغنوا بھا فمنھا قطعة یقولھا في وداع والدۃ

 زیارتہ: 

َعك َب محٌب ودَّ َع الصَّ ك   ودَّ وَدعـــــــَ تــَ ــْ اســــــــــــ مـــــــا  ہ   ر ّ ــ  ســــــــــــ ْن  مــ  ائــٌع 
َ
 ذ
 

نَّ علی أن لم َیكْن  ّ
َعك  َیْقَرع  الس  یَّ

َ
ی إْن ش

َ
ط

 
 زاد في تلك الخ

ا نـَ ــَ اًء وســـــــــــ نـَ ــَ ْدر  ســـــــــــ
ا البـَ

َ
 یـا أخـ

 
ك   عــــــــــَ

َ
لــــــــــ

ْ
أطــــــــــ ا  زمــــــــــانــــــــــً هللا  ظ   حــــــــــفــــــــــ 

 
ْی   ْل َبعـــــَدك لیل 

 
َیطـــــ كْم إن 

َ
ل
َ
 ف

 
ك  ل  َمعـــــَ

یـــــْ
َّ
َر الل ــَ صـــــــــــ كو ق 

ْ
ت  أشـــــــــــــ بـــــ 

1 
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 أغراض شعر ابن زيدون 
في جمیع أغراضہ املوجودة في عصرہ    الشعرال شك أن ابن زیدون قال  

واإلخوانیات   الطبیعة،  وشعر  الغزل،  والحنين    واملدیح من  واالستعطاف  والرثاء 

 والشكوی والدعابة وسوف نلقي نظرۃ علی الهّم منھا: 

 الغزل: (أ

ثبت في الفصل الرابع  
َّ
یكاد الغزل یستغرق ثلث دیوان الشاعر، كما سا

أن    قلماعند تحلیل شعرہ، وھذہ نسبة عالیة عند الشعراء   توجد عند شاعر إال 

أبی ربیعة بن  للغزل مثل عمر  وجمیل معمر والعباس بن الحنف۔   یكون منقطًعا 

والغزل عند ابن زیدون یعبر عن عاطفة عمیقة وألم مكبوت وال ندري أنہ كان یتغزل 

بغير والدۃ فہو لم یعشق غيرھا حتى أن زوجتہ التي أنجب منھا ولدہ أبا بكر ال نعرف 

زل عنھا الخبار الوافیة وغزل ابن زیدون في جملتہ غزل حس ي شہواني وقد ورد لہ غ

عذري وھو قلیل وال یعبأ لہ لنہ قالہ بعد أن ھجرتہ والدۃ وأخذ یبث القول فیھا  

ا علیھا من القال والقیل، أنظر لقولہ: 
ً
 خوف

ْر 
َ
ظ النَّ  

 
منــــــك حظ ى  ن 

َ
أت

َ
ــ فــــ ْن  ئ 

َ
ر   ل ــــــــــــــــــــــــــــــــبــــــَ

َ
ــ الــــــخــــ اع  مـــــــَ ــ  ســــــــــــــــ ب  ْن 

يــــــَ فــــــ 
كــــــتــــــَ

َ َ
  ل

یب   ق  لرَّ  ل 
ٌ
ة
َ
ْفل

َ
ْن َعَرَضْت غ     وإ 

ٌ
تســــــــــــــــلــــیــــمـــــــة َى  بــــ 

ــْ َحســــــــــــــ
َ
ْر فــــ ــَ َتصــــــــــــــ

ْ
خــــ

 
  تــــ

 
 
اۃ

َ
شـــــــــــــ ى الو  ــــــــــــــــــــــــــنَّ

َ
َتظ

َ
ْن ت

َ
ر  أ حاذ 

 
ْر    أ

َ
لَحذ ْسَتَدام  الَھَوی با   وقد ی 

ہ   نـــــــَّ
َ
أ ا  نـــــــً ــ  قـــ ــْ یـــ

َ
ــ تـــ ســـــــــــــــــْ م  ر   ــ  بـــ

َبر    وأصـــــــــــــــــْ ــَنى َمْن صــــــــــــَ ـــــــــــــــــــــــ
 
ی بنیل امل

َ
  1ســــــــــــَیْحظ

وھناك نوع من الغزل عند ابن زیدون اسمہ غزل املكایدۃ وھو نوع من  

أن  منافسیہ لحب والدۃ وغرضہ  أو  بہ مشاركیہ  ینفر  لكي  الشاعر  ابتدعہ  الغزل 

 

 148الديوان، ص  -1
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إلیھا وقد نال منھا ما یشتھي لكي تقف نفوسھم عن  سبقھمیعلم منافسیہ بأنہ قد 

 .. 1طعام أرادوہ ولم تبق لھم إال الفضالت 

، 2الوصاف التي تشرح مقدمات العملیة الجنسیة بعینھا   نمإلی غيرھا  

حبھا في  ینافسہ  كان  حيث  الشعر  ھذا  من  نماذج  معنا  مر  ابن    —والدۃ—وقد 

 القالس وابن عبدوس، أما الول فقد أرسل إلیہ: 

یَ 
ْ

ــ ــبـــــــغـــــ الـــــ فـــــــإن  ًرا 
َ

ــ ظـــــ
َ

ــ نـــــ  مما لم یزل یصدع   أعـــــــد 

ْم أطَوع  والتطع  الـتى تغویك یھ 
ْ
َبغ  فْھی ل 

الـــــــداروال   تـلـــــــك  مـنـــــــك  ك 
َ

املســــــــــــــــــــــــمـــــــــــع   تـــــــ وال    بـــــــــــاملـــــــــــرأی 
ــيــــز ــلــ الـــــــدھــ   3حیث ســـــــــواك في املضـــــــــجع    فـــــــإن قصـــــــــــــــــــارك 

 وقد ارتدع ابن القالس وانسحب وأرسل البن عبدوس یقول: 

الــــــــنــــــــفــــــــض    حســــــــبي أني أطبت الجـــــــــــــــــــــنى  وأبــــــــحــــــــت    لفــــــــنــــــــانــــــــہ 
یــــــا ســـــــــــــیــــــدي  أنــــــك   4غدوَت مقارَن ذاك الربض   ویھنیــــــك 

وبين والدۃ كان یقول أو یرسل لھا أشعاًرا بأنہ  وملا حصلت املجافاۃ بینہ  

 ال یكترث بھا وأنہ قد سالھا وعشق من ھو أفضل منھا وأجمل، یقول: 

لًقا نفیًسا قنا سواك ع   وصرفنا إلیہ عنك النفوسا  وقد عل 

 ّ ا    ولبثنا الجدید من خلع الحب  یسـَ ب 
َّ
ْعَنا الل

َ
ل
َ
ْن خ

َ
ل  أ

ْ
أ
َ
  5ولم ن

 

 214عبدالعظیم، ص ابن زيدون لعلي  -1

 781-777أنظر: الدیوان، ص  -2

 581-580الدیوان، ص  -3

الجنى: الثمر، النفض ما تساقط من الورق الثمر الفسادہ، الربض مأوی املاشیة أو أفسادہ الناقة   -4

 أو متحربہ المعاء 
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 وكان یود أن یبين ملحبوبتہ أنہ قد سالھا النكشاف زیفھا لہ فیقول: 

بعــــــاشـــــــــــــقیــــــہ   ا  ہ     یــــــا مســـــــــــــتخفــــــً حیـــــْ اصـــــــــــــ  نـــــَ ل  ــا  شـــــــــــــــ مســـــــــــــتغ    و 
ا ینـــــــَ ف  الوشـــــــــــــــــــاۃ  أطـــــــاع  ہ     ومن  یـــْ ف  لوَّ ــ  ْعنــــا الســـــــــــ

َ
ط
َ
ــّتى ا   حــــــــــــــــــــــــ

أرانــــــــــــی  إذ  هلل  ــمــــــــــــد  كنــــــت     الــــــــــــحــــــــــ مــــــا  ہ  تكــــــذیــــــَب  یــــــْ ع 
دَّ
َ
  تــــــ

ی
ّ
ل 

ــَ ســـــــــــ
َّ
الت م  

ْهز  یَّ قبــــــل  أن  ہ     من  یــــــْ َیل  مــــــا   
الشـــــــــــــوق  َب  لــــــ 

ْ
  1َوَیغ

الغيرۃ في نفس حبیبتہ   یثير  املكایدة أن  ابن زیدون ینوي من غزل  وكان 

 وإبعاد . وإنما ھو یحفظ لھا في قلبہ كّل حب وتقدیر.

 یقول في قصیدتہ النونیة الذائعة الصیت:

نـــــــأیكم   تحســـــــــــــبوا  یغيرنـــــــا ال   إن طاملاغّير النأی املحبینا   عنـــــــا 

 
ً

بـــــــدال أھــــــواؤنـــــــا  مـــــــاطــــــلــــــبـــــــت    منكم وال انصـرفت عنكم أمانینا   وهللا 
  من كان صــرف الهوى والوّد يســقينا   يا ساري الـبرق غاد القصر واسق به 
غ تحيتنــــا 

ّ
ا كــان يحيينــا    ويـــــا نســـــــــــــيم الصـــــــــــــبـــــا بل   من لو على البعــد حيــًّ

 ویقول أیًضا:

 بدر الدجی لم یكن حاشاك یصبینا    ولوصـــــــــــــبــــا نحونــــا من علو مطلعــــہ

بقيـــــت  ــا    عليـــــك منـــــا ســـــــــــــالم هللا مـــــا  ــا فتخفينـــ ــابـــــة منـــــك نخفيهـــ   2صـــــــــــــبـــ
 احلننی والشكوی:  (ب

"ابن زیدون‘‘ علی فراق وطنہ وآالفہ، فعاودتہ بعد الفراق ذكراھما،   3أرغم 

وحن إلی مرابع صباہ، ومراتع أنسہ، ومجالي بھجتہ، فأطلق عقيرتہ، ینفس عما یكربہ  

 من البين، ویمني نفسہ بالتالقي. 

 

 190الدیوان، ص -1

 181-141من قصیدۃ الشاعر النونیة، الدیوان، ص  -2

 49ابن زیدون وشعرہ للدكتور محمد السعدی فرھود، ص  -3
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أو علی أحدھما،  للحنين والشكوی، مقصورۃ علیھما،  ولہ قصائد خالصة 

 مثل أرجوزتہ: 

َبا" )الدیوان، ص  ص 
َ
ئَت أن ت ْب ما ش   (154"یا َدْمع  ص 

 ومثل موشحتہ: 

 (128"سقی هللا أطالل الحبة بالحمى" )الدیوان، ص 

ولہ قصائد أخری، یبث الحنين أو الشکوی في تضاعیفھا، مثل قصیدتہ "القافیة"  

 التى مطلعھا: 

ا
ً
قـــــــد    إني ذکرتك  بالزھراء مشتاق الرض  ومـــــــرأ  ــلـــــــق  طـــــ فـــــــق 

َّ
  راقـــــــا واال

ف  
َ
ل
ْ
ویذکر صاحب "قالئد العقیان" في سبب إنشادھا: "وکان )ابن زیدون( َیک

اللیل البھیم، وکانت من   بوالدۃ بنت املستكفي ھذہ ویھیم، ویستض ىَّ بنور تخیلھا في 

وتعید   واللباب،  القلوب  تختلس  بحیث  والطرف،  املسمع  وتتمیم  والظرف  اآلدب 

رَّ  الشیب إلی أخالق الشباب، فلما حل بذ 
َ
لك الغرب، وانحل عقد صبرہ بید الکرب، ک

ی برؤیة ما فیھا، فوافاھا، والربیع قد خلع علیھا  
ّ
إلی "الزھراء"، لیتواری في نواحیھا، ویتسل

َرع جداولھا وأنطق بالبلھا، فارتاح ارتیاح "جمیل" بوادي   بردہ، ونثر سوسنہ ووردہ، واتَّ

ری،  فتشوق إلی لقاء "والدۃ" وحن وخلص    القری، وراح بين روض یانع وریح طیبة الس 

بھا   تلک النوائب واملحن، فکتب إلیھا یصف فرط قلقہ، وضیق أمدہ إلیھا وطلقہ، ویعات 

 علی إقفال تعہدہ، ویصف حسن محضرہ بھا ومشھدہ". 

 :ةالدعاب (ج
والفن، ودعابة  االجتماعي،  الترف  بداعي  الدعابة،  إلی  الندلسیون  مال 

، وھي عبارۃ عن ألغاز وأحاجی،  املطيرات’’ابن زیدون‘‘ تقتصر علی نوع واحد، سمى  
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ترویض الذھن، واختیار البدیھة، ومطيرات "ابن    1یتطارحھا الصدقاء ویقصد بھا

ا عدا واحدۃ" دارت بینہ وبين صدیقہ  زیدون" متبادلة بینہ وبين "املعتمد باهلل" "م

ولعل  الطیور،  بأسماء  "املعتمد" حافلة  مع  ومطيراتہ  مکي".  بن  طالب محمد  "أبی 

 السر في ذلک کلف ’’املعتمد باهلل ’’بالطیور، وولعہ بأسمائھا، وصفاتھا، وأحوالھا.

 :واحلب ةشعر الطبيع (د
بکل   الندلسیة  الطبیعة  الشاعر  وعی  شعرہ   مفاتنھالقد  في  فظھرت 

وافتتن بھا کل افتنان وزاد في ولعه بھا أنھا ارتبطت بذکریات حبیبتہ فھو الذی یقول: 

"إلی روضا مدیح وظلا سجيح قد قامت رایات أشجارہ وفاضت سالسل أنھارہ" وھو 

 الذی یقول:

وب  الغمائ  ــَ ( ـصـ َقی َجَنبات  )القـصـــر  ــَ رق الحمائم    م ـسـ ان  و  صــــَ
ْ
ی الغ

َ
ى عل ــــــــــــــــنَّ

َ
  وغ

الـکــــــــارم  دار  الـــــــــغـــــــــراء    2بالٌد بھا عق الشباب  تمائمى   بـــــــــقـــــــــرطـــــــــبـــــــــة 

 وأنجبـني قوم ھناك کرام

ممتلًئا   شاعًرا  کان  أنہ  زیدون  ابن  عند  الطبیعة  في  والتغني  االفتنان  دواعي  ومن 

 فتفیض بقوتھا. بالعاطفة والتفنن تظھر براعتھا في مواطن الجمال 

 فن اإلخوانیات:  (ه

وھو عند شاعرنا فن أصیل یکاد یسامي غزلہ في الرقة والروعة والجالل،  

وعاطفة الشاعر فیہ عمیقة جیاشة توشك أن تستحیل إلی نسيب وھذا الفن یھدف  

 إلی أغراض منھا:

 

 وما بعدھا 403انظر: ابن زیدون لعلي عبد العظیم، ص  -1

 129الدیوان، ص  -2
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من  -أ  علیھا  یرد  أو  أبیاًتا  الشاعر  یکتب  بأن  الشعریة  املراسالت  وھي  املطارحات 

وذلك   القویة  العاطفة   عن 
ً

والعذوبة فضال الرقة  فیھا  وتتجلی  ووزنھا،  قافیتھا 

مثل ما أجاب بہ صدیقہ أبا عباد بن مسلمة من أبیات یرد بھا علی عتابہ لتخلفہ  

 عن زیارتہ: 

نعیم عیش لـــــــدیـــــــک  أنســـــــــــــ ى  بـــــــالـــــــعـــــــذار؟   وھـــــــل  طـــــــرز  الـــــــخـــــــد    کـــــــوشــــــــــــــ ـــــــي 
ــھـــــــا  ــیـ فـ ــو  ــھـ ــلـ الـ یـــجـــول  حـــــــدق     وســـــــــــــــــــاعـــــــاتا  فــــــي  الــــــطـــــــل  ــھـــــــار؟ مــــــجـــــــال  ــبــــ   الــــ

قــرار  وان یك  قّر عنك الیوم جسمي مــن  ــبــي  لــقــلـــــــــــــــــــــــــــ فــمـــــــا    1۔فـــــــدیـــــــت۔ 
املھتدى ومن ذلك   ب۔ أو  املھدى  الھدیة وسجایا  في ھذا  اإلھداء واالستھداء وھو 

اَری" أهدی بها إلى جدہ الوزیر أبي بکر  
َ
 الَعذ

 
قولہ مع ھدیة عنب اسمہ "أطراف

 محمد:

  عــــذاری دونــــہ ریق العــــذاری   أتاك محیًیا عـني اعتباًرا 
  وينفح املســـك منه مســـتعارا    تخال الشـــــهد منه مســـــتمًدا 
  2غدا ثوب الهواء له شـــــــعارا    يروق العين منه جســـــــم ماء

 أغراض أخری: (و

أشرت  التي  وغيرھا  واالستعطاف  واملدیح  الرثاء  من  أخری  أغراض  وھناك 

 موجودۃ في دیوانہ.إلیھا، أترکھا لخوف الطول وبالطبع ھي کلھا 

 

 

 

 83الدیوان )تحقيق: علي عبد العظيم(، ص -1

 220الدیوان، ص  -2



144 
 

 أسئلة حول هذا الباب

 أهم أغراض الشعرية عند ابن زيدون؟اذكر  -1

 ما هى اتجاهات الشعر عند ابن زيدون؟ -2

 البن زيدون قصائد افتتحها بالحنين والشكوى، تحدث عنها؟  -3

 اذكر بعض القضايا االجتماعية التى تناول ابن زيدون فى شعره؟  -4

اإلخوانيات، اشرح هذا الفن   تكلم ابن زيدون فى شعره عن فن  -5

 بأسلوبك؟ 

التى اشتهر بها الشاعر ابن زيدون، تحدث   الطبيعة والحب هىما  -6

    ؟عنها مع الشواهد الشعرية
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 (1) األدب والنقـد
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 التعـــارف 

ال  فنون  في   دبتعددت   
ً
معروفا كان  ما  الندلسيون  فتناول  الندلس،  في  العربي 

املشرق من خطب ورسائل ومناظرات ومقامات، وزادوا عليها بعض ما أملته ظروف  

التي تضمنت ذكر  العلماء،  برامج  كتب  فيهم تصنيف  وبيئاتهم، وقد شاع  حياتهم 

وإجازاتهم.   ومروياتهم  الدباء  شيوخهم  عن  تحدثنا  الباب  هذا  الذين  وفى  والنقاد 

 خلدها التاريخ على صفحات الدب العربي في الندلس، ون
ً
عّدون بحّق أعالما الحظ  ي 

  عن أدباء الندلسيين منها ابن عبد ربه، وابن شهيد، و 
ً
الفتح بن  في هذا الباب حديثا

   ، وأبو بكر الطرطوش ي.خاقان
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 األهــــداف

 على المور اآلتية: بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون  
ً
 الطالب/الطالبة قادرا

 

 شخصيات الدبية لهل الندلس وحياتهم.  -1

 ( أسلوب كتبهم وإسهاماتهم النقدية .) الدب والنقد  أبرز أعالم   -2

 .  ابن عبد ربه    عن حياة   نبذة  -3

 . آثاره العلمية -4

 .أسلوب وموضوعات كتابه )العقد الفريد( -5

 .  ابن شهيد    عن حياة   نبذة  -6

 . العلميةآثاره  -7

 .أسلوب وموضوعات رسائله )رسالة التوابع والزوابع( -8

 .  الفتح بن خاقان    عن حياة   نبذة  -9

 . آثاره العلمية -10

 . أسلوب وموضوعات كتابه )طوق الحمامة( -11

 نبذة عن حياة ابو بكر الطرطوش ي.  -12
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 األدب والنقـد

الثقافة والعلم، واتصل   إلى  الناس  الفتوحات وأنصرف  بعد أن هدأت حركة 

، واتصل بواسطته ومن وراثه بالعقل اليوناني وعقل  الشرقي العقل الندلس ي بالعقل  

الفرس والهنود، راح يبسط النظر في المور ، ويجمع العلم والدب في كتب تكون ذخيرة  

 في النحور، وقال 
ً
 فريدا

ً
ئد عقيان في العناق ، تنتشر في البالد وتكون  للنفوس، وعقدا

 مدارس متنقلة يرتشف من معينها كل طالب علم وطالب أدب . 

 م( 940-860هـ / ٣٢٨-٢٤٦أ ـ ابن عبد ربه )
 اترخيه 

ربه   بن عبد  أبو عمر أحمد  في هو  العلم منذ حداثته.    ولد  قرطبة وطلب 

  إال أن أشّد     وأكب على الطب واملوسيقى، واستطاع أن يحصل على بعض املعلومات، 

 
ً
 وكتابة وشعرا

ً
في    ني أمية وقد عاصر أربعة من خلفاء ب   . انصرافه كان إلى الدب تاريخا

حو  الندلس ومدحهم ، ونال لديهم حظوة ، وله في عبد الرحمن الناصر قصيدة تبلغ ن 

يد أعماله في قالب قصص ي تاريخي . وملا  ج الرجل وم   ت نها غزوا أربع مئة وأربعين بيتا ضّم 

أدركت ابن عبد ربه الشيخوخة ندم على لهو شبابه، ومال الى الزهد وراح يعارض ما  

وتوفي ابن عبد ربه سنة    صات«  ح اها »املم نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهدية سّم 

   هـ    ٣٢٨م /    940
ً
 . مفلوجا

 أدبه:  – 1
البن عبد ربه آثار في الشعر وفي النثر. أما شعره فقد ضاع أكثره . وأما نثره 

قامت عليه شهرته . طبع بمطبعة بوالق سنة    الذي فله فيه كتاب » العقد الفريد«  
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وسنة    ١٢٩٣ والترجمة  ه1302هـ  التأليف  لجنة  بعناية  مصر  في   
ً
أيضا طبع  ثم   ،

 .م 1943والنشر وذلك سنة 

هو كتاب أدب جرى فيه صاحبه "  العقد"ما هو كتاب العقد الفريد : كتاب    -أ 

أساليب   كتابه    التصنيف على  في  قتيبة  ابن  أسلوب  سيما  وال  الشرق  في 

أخبار   وضمنه  فنية،  أدبية  تاريخية  مجموعة  فجعله   ، الخبار«  »عيون 

في وحشر  وأنسابهم،  وأيامهم  العرب  وأخبار  وغيرهم،  والخلفاء  ه  امللوك 

جملة من أقوال الخطباء والشعراء والكتاب، وشذرات من أقوال الحكماء 

في  ذلك، وجعله  إلى  وما  واللحان  والعروض  االجتماع  في موضوع  والعلماء 

جواهر  من  جوهرة  اسم  منها  جزء  كل  على  أطلق   
ً
جزءا وعشرين  خمسة 

  العقد. والكتاب شرقي في موضوعه ومادته وأسلوبه، وابن عبد ربه ال يزيد 

راها خير يشعرية من نظمه    ومقاطعأبيات  بعض  على بضاعته الشرقية إال  

ما يقدم من أدب الندلس، وخير ما يجدر الحفاظ عليه . وال عجب بعد ذلك  

هذه بضاعتنا ردت  "أن قال الصاحب بن عباد عندما وقع الكتاب بين يديه :  

 " إلينا

وتاريخ  ، مصادر الدب العربيمصدر هام من " العقد الفريد"قيمة الكتاب :    -ب 

جليل   التاريخية،  الناحية  من  النقص  بعض  أعتوره  وإن  وهو،  العرب. 

الفائدة الدبية ملا احتواه من آراء نقدية ومن مذاهب فنية لها قيمتها الحقة 

 . في عالم التلحين والغناء

من   - 1 أما  لنا   الناحيةالنقد:  يسوق  أن  ربه  عبد  ابن  النقدية فقد عرف 

ة من القوال التي توضح لنا بعض مبادىء الجمال الفني في الدب طائف

ز بين  ميّ فيها موقف الحكم الذي ي    وأن بقف  الية،جم، وبعض املقاييس ال 
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الحاالت   توضح   
ً
أقواال لنا  يسوق  كيف  عرف  ثم  والقبيح؛  الحسن 

 كيف 
ً
ينصب نفسه    النفسية التي ال بد منها لقول الشعر ؛ وعرف أيضا

عاب من الشعر وليس بعيب،  بين النقاد، فيوضح  حكما كما يوضح    ما ي 

 مواطن تقبيح الحسن وتحسين القبيح .  

صاحب    التمييز    العقدينطلق  إلى  الرأي،  إبداء  إلى  القوال،  رواية  من 

والتعليل في سعة معرفة، وسالمة ذوق، ودقة إدراك ، وتوار كثير وراء  

 . والبيان من رجال الشرق  من يراهم أئمة الدب

في   الدب : وأما من ناحية وتاريخه فقد استطاع ابن عبد ربه أن يجمع  - ۲

في   الشعر  من  وأن    مختلفكتابه طائفة جليلة  أغراضه وموضوعاته، 

من  أخرى  طائفة  جنب  إلى  والدباء  الشعراء  أخبار  من  طائفة  يجمع 

منذ   العرب  تاريخ  صلب  في  تدخل  التي  .    ة الجاهليالخبار  عهده  الى 

 أن يؤرخ لألوزان الشعرية وطريقة استخراجها بواسطة 
ً
واستطاع أيضا

أمثال العرب وخطبهم ، وفكاهاتهم ،    يجمع لنا طائفة من  الدوائر، وأن

التعليل   في  تكلف  وال   ، اإلسناد  في  إغراق  غير  من  ذلك  كل  ؛  وملحهم 

واملناقشة ، وال اعتماد للسجع والزخرفة . وهكذا كان أسلوب ابن عبد  

املكتبة   في   
ً
نفيسا  

ً
كنزا كتابه  وكان  وسالسة.  وطبعية  أدب  أسلوب  ربه 

 . العربية

 م(1034 – ٩٩٢/   هـ ٤٢٦  ۳۸۲ابن شهيد ) -ب
 اترخيه:  – 1

هو أبو عامر أحمد بن أبي مروان بن شهيد . ولد بقرطبة وتقلب منذ حداثته  

النعمة بين قوم لهم مكانة عالية عند الخلفاء والمراء، وأكب على  في أحضان 
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العلم فحصل منه ما استطاع تحصيله، ولبث في قرطبة عندما اضطرمت فيها  

لى سلطة ، وتقلبت فيها  يران الفتنة وغزاها البرير ، وعندما ثارت فيها سلطة عن

 
ً
 هذا ثم مطرئا

ً
جيوش بعد جيوش ، وراح يستقـل خليفة ويودع خليفة ، مادحا

 من وراء ذلك إلى استعادة ما كان له من العز في  
ً
.    الدولةذاك ، راميا العامرية 

الح تضافر  وقد  حال،  على  تدوم  ال  اليام  كرامته سولكنها  من  النيل  على  اد 

ئس ، وراحوا يسودون صحيفته لدى أولي المر. وملا كان  فراحوا يدسون له الدسا

يم واملهانة ش يء كثير ، ثم أفرج عنه وراح ضعهد الحموديين سجن ولحقه من ال

يتقلب بين حال وحال ، إلى أن اعتل وفلج بسبب انهاكه في حياة الترف  واملجون.  

 . م  1034هـ /  ٤٢٦وقد توفي سنة 

 أدبه:  - 2
كتاب   فيه  فله  النثر  أّما  وشعر،  نثر  الد" البن شهيد  الشك  ككشف  ، "وآثار 

، وكتاب حانوت عطار ، كما له فيه رسائل كثيرة في   "رسالة التوابع والزوابع "و

مختلف املوضوعات مما وجهه إلى المراء والوزراء ، وإلى الدباء والكتاب، ومما 

م أو  النقد  أو  االجتماعية  القضايا  حول  ذلك دار  إلى  الشعر    .ا  فيه  ف وأما  له 

قصائد طويلة لم يبلغنا منها إال ما رواه ابن بسام في الذخيرة ، والفتح بن خاقان 

مطمح   وابن  النفس،  في  الدهر،  يتيمة  في  والثعالبي  الطيب،  نفح  في  واملقري 

العيان وفيات  في  والرثاء،   ،خلكان  املدح،  حول  شهيد  ابن  شعر  دار  وقد 

، والشكوى، والفخر، والوصف، وما إلى ذلك مما هو معهود في والهجاء، والغزل 

 الشعر العربي

 

 . 
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 :  ابن شهيد يف رسائله  - 3
هي رسالة وضعها شهيد للرد على خصومه وحساده   : رسالة التوابع والزوابع  -أ 

   وإلظهار  تقديه،نوم
ّ
يل خ ريض. وقد تقو مقامه في دولة الكتابة والبراعته وعل

إلى أرض  يا  نأنه صاحب ج  ، إلى عالم الرواح  به  نمير فطار  اسمه زهير بن 

القيس ، وصاحب طرفة ،  اتصل بصاحب امرىء  التوابع والزوابع ، حيث 

وصاحب أبي تمام وغيرهم من الشعراء ، ثم صاحب عبد الحميد الكاتب ،  

 ، ويعرض جاوصاحب ال
ً
النثر، فيساجلهم جميعا حظ، وغيرهما من أرباب 

أخذ اإلجازة منهم، ويدافع عن نفسه ، وتخرج من ذلك  عليهم بضاعته ، وي

 من أكابر الشعراء والخطباء . ثم يحضر م
ً
 وخطيبا

ً
من    اجلًس امليدان شاعرا

قات الشعرية ، ثم ينتقل مع تابعه لجن حول السر مجالس الدب يدور بين ا 

الى حيوان الجن وإذا به أمام إوزة تدعي العلم وتحاول أن تناظره في النحو 

ريب، فيرميها بقوارص الكالم ، ويرمي من ورائها كل من سار على منهجها، الغ

ابن شهيد رسالته رسالة    جعلوأضاع العمر في السخافة والحمق، وهكذا  

من   
ً
معرضا جعلها  وهكذا   ، ومناظرة  ونقد   ، وفن  وصناعة   ، وعلم  أدب 

 معارض بيانه وشعره ، كما جعلها مقدمة حسنة لرسالة أبي العالء املعري 

 . في رسالة الغفران

رسائله -ب ابن حبان:  سائر  قال  وأنواع ":  الفكاهة  فنون  في  كثيرة  رسائل  وله 

، برز فيها شأوه، وأبقاها في الناس خالدة وطوالالتعريض والهزال: قصار  

 بعده.



154 
 

رقة حواش ي كالمه،   الجواب وحدته، مع  البديهة، وحضور  في سرعة  وكان 

أوصافه، ونزاهة شمائله وخالئقه، آية من آيات هللا  وسهولة ألفاظه، وبراعة  

 خالقه". 

لرسائل ابن شهيد قيمة كبرى سواء أكان ذلك من  :  قيمة رسائل ابن شهيد  -ج

الرجل،  نفس  على  تطلعنا  فهي   . الدبية  الناحية  من  أم  العلمية  الناحية 

وسعة مداركه، وعمق تفكيره، وهي صفحات تنير حياته وتوضح لنا معاملها، 

 و 
ً
 .غوامضها تفسر لنا كثيرا

وإذا نظرت اليها من الناحية الدبية والنقدية وجدت أنها مرحلة جليلة من  - 1

مراحل النظر والتحليل . فابن شهيد محدود الثقافة، قليل املطالعة ، ولكنه  

واإلنكفاء على الذات وعلى المور ، فهو من طبعه فيلسوف  التفكير  بعيد مدى  

ى طوايا النفس البشرية ليرى  نفساني ينطلق في عالم الوجود الدبي، و يتغلغل ال 

الصلة بين النفس والجسم ، وبينها وبين الدب، وإذا به يعلن أن البيان ال يقوم  

 بقوى الطبيعة التي هي  
ً
بغنى اللفاظ ومعرفة النحو فحسب، بل يقوم أيضا

فإصابة البيان ال يقوم بها حفظ كثير  " مزيج من تركيب أعضاء وصلة بالنفس:  

وزنه من هذين، ومقدار طبع  مع  ائل النحو، بل بالطبع  الغريب واستيفاء مس 

نفسه  تركيب  مقدار  على  يكون  إنما  نفسه    مع جسمه".   اإلنسان  كانت  فمن 

 روحانيا يطلع صور املعاني في أجمل هيئاتها،  
ً
مسئولية على جسمه كان مطبوعا

 على نفسه من أصل تركيبه كان ما يطلع من الصور  
ً
ومن كان جسمه مسئوليا

  
ً
التمام والكمال. ولتركيب العضاء  ناقصا كما يقتض ي    - عن الدرجة الولى في 

  تأثير في صالح اآللة الروحانية وفسادها، ففساد اآلالت الظاهرة   – علم الفراسة 

الروحانية، والخادمة آلالت الفهم: منها   القابلة على فساد اآللة   في الجسم يعين 
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والتواء  القمحدوة،  ونتوء  وتسفيطه،  الرأس  العين،    فرطحة  وخزر  الشدق، 

 وغلظ النف. وانزواء الرنية . 

والبن شهيد آراء أخرى مختلفة في الدب والنقد ينثرها هنا وهناك، ومن    -2

الشعر   أن  اآلراء  الكريم،   تلك  واملعنى  باللفظ  ولكنه  وحده  باللفظ  ليس 

بحور البيان، وينطق بالفصل، ويطلب الشياء    هو يقتحم  والشاعر الشاعر

كل   في   
ً
متصرفا موته،  بعد  يبقى  ما  الحكمة  من  وينظم  والسائرة،  النادرة 

الكالم ووجوه   منغرض وكل فن تصرف   التلون، ويعرف أساليب  يحسن 

تغره   وال  الشاعر،  كالم  ظاهر  يخدعه  ال  أن  إذن  الناقد  فعلى  املعاني؛ 

املنمقة، بل ينظر في نقده الى الظاهر والباطن،    الديباجة اللماعة، واللفاظ

 من غير ما اضطراب  
ً
، ويقيم لكل ناحية قسطاسا

ً
فيجعل لكل ش يء ميزانا

 -وال غرور 

تبدو في تركيب اللفاظ،    وقرابات 
ً
أنسابا ابن شهيد أن للحروف  آراء  ومن 

. وليس من   الكالم  االئتالف، وحسنت صور  تم  القريب قريبه  فإذا جاور 

غير  العي أو  غريبة  ألفاظ  الى  الشاعر  أو  الكاتب  يعمد  أن  نظره  في  ب 

مأنوسة، وإنما يستعملها في غير محلها، أو في أن تكون متنافرة الحروف أو  

غير مؤتلفة فيما بينها، أو غير دالة داللة واضحة على املعنى الذي جعلت  

 .في خدمته

نه ال بد للكاتب من  قائمة في مراعاة مقتض ى الحال، وأ   البالغةأن  وهو يرى   

ورمتف التأثير  شاء  إذا  كالمه  اليهم  يوجه  من  نفسيات  السيطرة    ىهم  الى 

 اء وأقواله بعيدة عن العقول والقلوب .  بالدبية وإال كان كالمه ه
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العصور    باختالف  الكتابة يختلف  أن أسلوب  يرى  وقد    والشعوب وهو 

لكل عصر بيان ولكل دهر كالم، ولكل طائفة من المم    "قال في ذلك :  

املتعاقبة نوع من الخطابة وضرب من البالغة ال يوافقها غيره، وال تهش 

 
ً
 . "فكذلك للكالم نقل وتغاير في العادة  لسواه. وكما أن للدنيا دوال

  - وهو يرى في النثر العربي ثالث مدارس مدرسة عبد الحميد وابن املقفع   

ا  الزمان ومدرسة  بديع  ومدرسة  الزيات،  بن  ومحمد  عباس  بن  براهيم 

 الهمذاني ، وهو يرى أن لتطور النثر صلة وثيقة بتطور املدنية . 

ثم إنه يقسم أهل صناعة الكالم إلى ثالث طبقات : فمنهم القريبو املرامي   -  3

فيكونون    ، العماق  في  الغوص  يحسنون  وال  التأليف  يجيدون  الذين 

الزما من  تالشوا لزمن  اآلفاق  واتسعت  الحوال  تبدلت  إذا  حتى  ن 

الغ بحر  في  الكارعون  ومنهم   ،  
ً
اضمحالال واضمحلوا  ارة،  ز كالدخان 

 فال يالس  دفاعنا املندفعون  
ً
ل، أولئك الذين تزدحم لديهم املعالي ازدحاما

 وال تخطىء لهم سهام ، وال يكون لهم على الدهر أفول أو 
ً
  يشكون فشال

ومنهم   ؛  الصمت، ذبول  يألفون  الذين  الكالم،  عن  املتجافون   
ً
أخيرا

أرباب  صفوف  في  ومشوا  الناس  أبلغ  جاروا  بالقول،  منوا  إذا  والذين 

الصناعة. ومن خرج عن هذه الطبقات الثالث لم يستحق اسم البيان،  

 وال يدخل في أهل صناعة الكالم . 

  الغرور الىوقد عرض ابن شهيد  في نقده ، لنحاة قرطبة الذين قادهم     -4

اصطناع البيان والتعرض لهله فكواهم بالذع كالمه ، وشبههم بالقرود  

. وعرض   اليمانية التي 
ً
ترقص على اإليقاع وال تدرك من أسرار الفن شيئا

  
ً
 سهال

ً
كذلك للجاحظ فرأى أن كتابه في البيان بعيد عن أن يكون طريقا
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أغ الحاحظ  أن  ورأى   ، البالغة  لنهبإلى  لنفسه  الناس  واحد  ن  وهو   ،

فال يخلو في  "البالغة في عصره، لم يلتمس شرف املنزلة يشرف الصنعة  

ساقط  يكون  أو  أدواتها،  وجمع  الكتابة  عن   
ً
مقصرا يكون  أن  إما  هذا 

 .   "الهمة، أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها

 أن يبهكذا يمض ي ابن شهيد في نقده وأد  و   -5
ً
 جديدة، خ ه محاوال

ً
ط طرقا

 من مقدماته، وتحليالته ال    نتائجهحلل ويعلل، ولكن  وأن ي
ً
أوسع نطاقا

تخلو من أخطاء، ونقداته ال تخلو من غلو. وكتابته صافية السلوب،  

خيالية املنهج، يكثر فيها املجاز واالستعارة ، وهي رشيقة العبارة محكمة  

التركيب، ال تخلو من التسجيع والصناعة وابن شهيد ميال الى السلوب  

الى  ا  مبال  الجارح،  بالهزء  الحافل  الجريء  النقد  الى  ميال  لقصص ي، 

التوكؤ ال يخلو من شخصية   إنشائه، إال أن ذلك  الغير في  التوكؤ على 

ووصفه   الوصف،  كثير  وابن شهيد   . الخطوط  واضحة   ، املعالم  بارزة 

 .فيه املوصوف ويبرزه حيا ، زاهي اللوان ، رائع الصورةيتتبع  دقيق 

 

 ابن شهيد يف شعره :  -  4
وهكذا كان ابن شهيد من أكابر كتاب الندلس ومن خيرة النقاد في العصور 

 القديمة، وكان 
ً
 في طريق التقدم والتجديد.  شهابا

ً
 ملاعا

أبو عامر من أولئك الذين صفت طبائعهم ، ورق شعورهم، وأوتوا من قوة  

شعراء   جعلهم  ما  القرحة،  وانطالق  القلب  غنى  ومن   ، واتساعه  الخيال 

، ويجري قلمهم بكل عذب ورقيق من القول، 
ً
بالطبع، يأتيهم الكالم متدفقا

ي شعره ولكنه من أولئك الذين غابت عنهم قوة اإلبداع فكان شديد التقليد ف
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لساليب القدمين ، شديد االعتماد على معانيهم وألفاظهم، شديد التلقت 

كل  على  وكان  املشهورة.  للقصائد  املعارضة  كثير  العباس،  بني  نحو شعراء 

مأله حياة وحركة، وكان تتنبض في كل بيت  و التي    حال شاعر العاطفة الحبة  

الساحرة على إيقاع ألفاظه وتراكيبه،  شاعر اللوان والنغام، يرسم بريشته  

تجمع   لغة  وفي   ، عذوبة  بعدها  ما  عذوبة  في  البيات  تلو  البيات  ويرسل 

بالزخرفة   محشوة  صياغة  وفي  السهولة  الى  والجزالة  اللين،  الى  الصالبة 

 . والتنميق

 م(1140-ه535الفتح بن خاقان ) - أ 
 : اترخيه  - 1

بن   محمد  بن  الفتح  نصر  أبو  اإلمام  عبد  هو  بن  خاقان  بن  عبيد هللا 

القيس ي االشبيلي، وقد كان من علماء دهره كما كان كثير السفار، سریع التنقل،  

 
ّ
الزمن ، ثم توفي  حيًنا من    الوزارة في دولة غرناطة    منصبى  خليع العذار في دنياه. تول

 م. 1140هـ /  535قتال في فندق بمدينة مراكش سنة 

   : أدبه  - 2
مطمح النفس  "و  "  قالئد العقيان في محاسن العيان"  هما  كتابانللفتح بن خاقان  

 م .   1140هـ /  535ومسرح املتأنس مراكش، سنة 

مطمح النفس  "و  "قالئد العقيان في محاسن العيان"  للفتح بن خاقان كتابان هما

 :   وقد جعل كتابه الول أربعة أقسام "،أهل الندلس ملحومسرح املتأنس في 

 في محاسن الرؤساء وأبنائهم.  (1)

 في غرر حلية الوزراء وفقر الكتاب والبلغاء.   (2)

  في ملع أعيان القضاء وملح أعالم العلماء. (3)
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 في بدائع نبهاء الدباء وروائع فحول الشعراء . وجعل كتابه الثاني ثالثة أقسام :  (4)

( في الدباء . وفيه خمس  3( في العلماء والقضاة والفقهاء، )۲( في الكتاب ، )۱) 

وخمسون ترجمة غير مثبتة في قالئد العقيان . ومما يروى عنه أنه ملا عزم على 

بن   يوسف  بن  إبراهيم  لألمير  قدمه  الذي  العقيان«  »فالئد  كتاب  تصنيف 

الى كل من عرفه من ملوك الندلس وو  زرائها وأعيانها من أهل تاشفين، كتب 

الدب والشعر والبالغة، وسأله إنفاذ ش يء من شعره ونثره، ليذكره في كتابه، 

وملا كان الجميع يعرفون سره أخذوا ينفذون إليه ما سأل مع ضرر الدنانير. فكل 

 . لبهث أجاه و بره  من أرضته صلته أحسن في الكتاب وصفه، وكل من تغافل عن  

 . تابته مسجع كثير التنميق والزخرفةوأسلوب ابن خاقان في ك

 م(1063  - 994هـ/  456 -384ابن حزم )  - ب

 تاريخه-1

هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد من أصل فارس ي ، وقيل بل من أصل 

 يجمع الى سعة في العلم قوة في البالغة، وقد  
ً
إسباني. ولد في قرطبة من أب كان وزيرا

علم وعرفان، وفي مجلس والده اتصل بعدد  تأثر علي بشخصية والده فنشأ نشأة  

كبير من رجال الثقافة واملكانة االجتماعية وأفاد مما كان يسمعه منهم، كما اتصل  

 أشعارهم.  بالشعراء الذين كانوا يحومون حول الدور والقصور وحفظ الكثير من

أحب في شبابه جارية اسمها نعم فتزوجها وهو دون العشرين، ثم اختطفها 

ال يغير ثيابه بعد وفاتها لشدة ما   كاملة   سبعة أشعرشتد حزنه عليها وظل  املوت فا

 . الحزن والسفمن انتابه 

شب الخالف نشايع ابن حزم المويين كما شايعهم أبوه من قبله، وعندما  

ة  يأ إلى املرية ثم الى بلنس لجبين المويين والعامريين واضطرمت نار الثورة في قرطبة  
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م أي عندما 1023هـ /    414م وفي سنة  1017هـ /    408ولم يعد الى قرطبة إال سنة  

له   وأصبح  حاشيته  الى  حزم  ابن  عاد  الموي  املستظهر   بويع 
ً
زهوة وزيرا في  وظل   ،

ملستكفي، فترك السياسة وجعل همه كله في العلم والتأليف، العيش الى أن سجنه ا 

ادلة  جوراح يتنقل في البالد الندلسية ويجالس أهل العلم والدب، ويجادل الفقهاء م

له حيث أصبح  بجرت عليه عداوة الكثيرين، فلجأ في آخر أمره الى قرية من بادية ل 

 لطالب العلم يقصدونه من كل صوب
ً
التأليف والتصنيف  حيث أكب على    ،مرجعا

 .م  1063هـ /   456 -الى أن توفي 

تدي   ، ومن أشدهم 
ً
 واطالعا

ً
ابن حزم من أوسع أهل زمانه علما  وعزة كان 

ً
نا

ثقافته    ،نفس شملت  القاض ي    جميع وقد  عنه  قال  حتى  عصره  في  املعرفة  أنواع 

الندلس قاطبة لعلوم االسالم وأوسعهم معرفة   أهلكان ابن حزم أجمع  "صاعد :  

 . بار"مع توسعه في علم اللسان والبالغة والشعر والسير والخ

 أدبه: -2

البن حزم مؤلفات كثيرة في الفقه والعقائد واملذاهب من مثل »املحلى « و»  

مراتب اإلجماع « ، وكتاب الصول والفروع « ، و» الفصل في امللل والهواء والنحل  

«، وله في النساب والخبار »كتاب الجمهرة«، وفي الدب »طوق الحامة «، كما له  

رسائل متعددة، وشعر لم يصلنا منه إال النزر القليل. وأكثر ما قامت عليه شهرة ابن 

ليدن سنة   في  الذي طبع  الحمامة«  وكان لطبعه صدى   م1914حزم کتاب »طوق 

الت الدبية بالنقد والتحليل، وتناوله العلماء بالدراسة  جواسع في أوربة، فتناولته امل

 وذلك في تفصيل ممتع ومبتكر  "فن الحب" لنه أول كتاب يؤلف في 

 

 . 
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 كتاب »طوق احلمامة « :   -3
 أن يكتشف  -أ 

ً
موضوعه قال الدكتور زكي مبارك: »كان من املستظرف حقا

كاتب عربي يتناول حديث الحب والعشق والهيام   العصرالباحثون أنه كان في ذلك  

اآليات في فهم أسرار الهواء والشهوات والقلوب،  آية  في تفصيل شائق جذاب هو  

 
ً
 من أئمة الدين، ومثاال

ً
 يحتذى في أدب النفس، وذلك کله يقع من رجل كان إماما

 إلنكار املنكرين وسوء ظن املتزمتين قال: »وما  
ً
وكرم الطبع ، ومتانة الخلق « . ودفعا

يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا "أحل لحد أن يظن في غير ما قصدته، قال هللا عز وجل:  

 من الظن اّن 
ً
 .   "بعض الظن إثم كثيرا

 عشرة منها في أصول الحب، وأثني   
ً
وقد جعل ابن حزم كتابه ثالثين بابا

اآلفات  في  أبواب  وستة  ومذمومها،  ومحمودها  وصفاته  الحب  أعراض  في  عشر 

مثل الهجر، والبين ، وخاتمة في بابين عالج فيها قبح املعصية    الحب    الداخلة على

 . التعفف وفضل

   : قيمته  –ب 
مو -1 الحمامة«  »طوق  يمتاز  لكتاب  يمتاز    بالطرافةضوع  وأسلوب   ،

والتعقيد   الغموض  عن  االبتعاد  كل  ويبتعد  والسهولة  والطبعية  بالسالسة 

 والتصنيع .  

أن   استطاع  الناذج من شعره، قد  إيراد  في  بالغ  أن صاحبه، وإن  ذلك 

ونزوات  نفسه،  نزعات  يحلل  أن  استطاع  كما  كتابته،  ومواد  تفكيره  بناء  يحكم 

الحب،  في موضوع  الناس  لواقع حياته وواقع حياة  لنا صورة  يقدم  مجتمعه، وأن 

لطويلة وان حب النظرة ا   املالزمةومن آرائه في هذا الباب أن الحب ال يقوم إال مع  

الواحدة مجرد شهوة ، وأن مداومة الوصل ال تطفىء نار الحب، وهو يقول في ذلك:  
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فما  ذلك  في  طال  ولقد  ظمأ...  إال  زادني  وال  الوصل  ماء  من  قط  رويت  ما  إني   «

عدما   إذا  محبين  تعدل  حالة  الدنيا  في  وما   ... فترة  رهقتني  وال  بسامة  أحسست 

، وفقدا  املللة، وسلما من الين، ورغبا عن الهجر، وبعدا عن  الرقباء، وأمنا الوشا

 قارا 
ً
 دارا ، وعيشا

ً
العذال ، وتوافقا في الخالق ، وتكافيا في املحبة ، وأتاح هللا لها رزقا

 ، وكان اجتماعها على ما يرض ي الرب من الحال
ً
 هاديا

ً
 .، وزمانا

 

 ( م1126  –  1059هـ /   520-  451بو بكر الطرطوشي )أ  -جـ 
 اترخيه: - 1

أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوش ي، ويقال له ابن أبي رندقة، ولد في  

م ، وتفقه في بالده فقرأ الفقه والدب    1059هـ /    451طرطوشة بشرقي الندلس سنة  

أ  الى املشرق سنة  ئمتها في سرقسطة واشبيلة على  هـ فحج وزار العراق    476، ثم رحل 

فيها   فتولى  االسكندرية  الى  انتقل  ثم  الشام  في  مدة  وأقام  ولبنان،  وفلسطين  ومصر 

 م .  ١١٢٦هـ/   ٥٢٠التدريس واستمر فيها الى أن توفي سنة 

 لم يتشبت    الطرطوش يكان  
ً
 من فقهاء املالكية، وكان زاهدا

ً
 وفقيها

ً
أديبا

 بش يء.   من الدنيا

 به: أد - 2
، مقاطع شعرية في الغزل والزهد، وأشهر ما "الطيب  "نفح  روى له املقري في

امللوك«   البطا  ألفهله »سراج  بن  املأمون  للوزير  الفسطاط  في  ئفي  كتاب  حي، وهو 

 . السياسة واإلدارة حافل باملواعظ والحكام واللطائف
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 ( م 1147هـ /   542ابن بسام ) - د 
تريني أديب من الكتاب والوزراء نسبته إلى  نبسام الشعلي بن  أبو الحسن  

، وهو في  "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة"شنترين في غربي الندلس اشتهر بكتابه   

على   تشتمل  مجلدات  ممن    مسهبة ترجمة    154ثمانية  والسياسة  الدب  لعيان 

. طبع الكتاب في مصر سنة  
ً
تأليف  بعناية لجنة ال  1940عاصرهم أو سبقوه قليال

 .والترجمة والنشر
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 أسئلة حول هذا الباب 

 اذكر أبرز أعالم الدب والنقد فى الندلس مع نبذة عن حياتهم.  .1

 أنواع النشر العربي فى الدب الندلس تحدث عن   .2

 تكلم عن ابن عبد ربه وإسهاماته الدبية والنقدية فى الدب الندلس  .3

 الدب العربي.تحدث عن كتاب العقد الفريد ومكانته فى  .4

 ماذا تعرف عن رسائل العربية الندلسية، اشرح بأسلوبك؟  .5

 تحدث عن قيمة رسائل ابن شهيد؟  .6

 تكلم عن  الفتح بن خاقان ودوره فى الدب الندلس؟  .7

 تحدث عن كتاب طوق الحمامة وقيمته الدبية ؟  .8

 تحدث عن الديب أبوبكر الطرطوش ي ودوره فى تطوير الدب الندلس؟  .9



165 
 

 

   التاسعة دةـــوح ـال
 
 
 
 
 
 
 

 (2)األدب والنقـد

 م( 1183 –1101هـ / 578 –494ابن بشكوال) - 
 

 
 
 

 د. غسان عبد املجيد : الــتألــيف 

 د. سميع هللا زبيري   : املُراَجعة                                          

 أ.شكيل  أمحد                 



166 
 

 المحتــــويات 
 الصفحة العنوان  

 167 التعارف
 168 الهداف 

 168 الدب والنقد
 169 ابن  بشكوال 

 169 حياته 
 169 أدبه

 170 تاريخه 
 172 أسلوبه 

 173 املناقشة 
 



167 
 

 التعـــارف                                     

ال  فنون  في   دبتعددت   
ً
معروفا كان  ما  الندلسيون  فتناول  الندلس،  في  العربي 

املشرق من خطب ورسائل ومناظرات ومقامات، وزادوا عليها بعض ما أملته ظروف  

التي تضمنت ذكر  العلماء،  برامج  كتب  فيهم تصنيف  وبيئاتهم، وقد شاع  حياتهم 

وإجازاتهم.   ومروياتهم  عن  شيوخهم  تحدثنا  الباب  هذا  ا وفى  بشكوال،  الديب  بن 

العلمية والدبية والنقدية، وهكذا تحدثنا عن   وتكلمنا عن حياته ونشأته ومكانته 

 والنقدية.   أسلوبه العلمية والدبية
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 األهــــداف

 على المور اآلتية: 
ً
 بعد قراءة هذه الوحدة، يجب أن يكون الطالب/الطالبة قادرا

 

 شخصيات الدبية لهل الندلس وحياتهم.  -1

 ( أسلوب كتبهم وإسهاماتهم النقدية .) الدب والنقد  أبرز أعالم   -2

 .  بشكوال ابن     عن حياة   نبذة  -3

 نشأته  -4

 . آثاره العلمية -5

 مؤلفاته  -6

 سلوبه أ  -7

 موضوعاته     -8
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 ابن بشكوال 
 م(  1183 – 1101هـ /  578 – 494)  

خلف بن عبد امللك بن مسعود بن يشكوال الخزرجي القرطبي   القاسمهو أبو  

. عدوا له  ولد في اشبيلية وتوفي في قرطبة. قاض ومؤرخ أندلس ي كان آخر محدثيها 

 ال يعرف منها إال »الصلة في تاريخ أئمة الندلس«، وكتاب "الغوامض 
ً
خمسين مؤلفا

 .  واملبهات أسماء رجال الحديث"

 بالصالح وسالمة الباطن وصحة التواضع . قال 
ً
كان ابن بشكوال موصوفا

   كان«: »الصلةابن اآلبار في »تكملة  
ً
رحمه هللا متسع الرواية، شديد العناية بها ، عارفا

  
ً
حافظا  .... فيها  حجة   بوجوهها، 

ً
الندلس    حافال لخبار   

ً
مقيدا تاريخيا   ... إخباريا 

 . « القديمة والحديثة

 : أدبه  - 2
ابن   املعجم   بشكواليقول  حروف  على  »ورتبته   : الصلة  كتاب  مقدمة  في 

الى ترتيب الرجال في كل باب    وقصدتككتابه ابن الفرض ي ، وعلى رسمه وطريقته،  

 من ذلك إلى قائله،  
ً
على تقادم وفياتهم ، كالذي صنع هو رحمه هللا ؛ ونسبت كثيرا

في   لتكرارها  مخافة  اليهم  السانيد  ذكر  هنا  وقدمت  جهدي،  ذلك  واختصرت 

 مواضعها ... . .  

 الندلس ، لبي الوليد عبد هللا  علماءهكذا أراد ابن بشكوال أن يتمم » تاريخ  

    الزدي بن محمد بن يوسف  
ً
أيضا في مقدمته  الفرض ي، وقد أوضح  بابن  املعروف 

هللا   وصل  أصحابنا  فإن  بعد  »أما   : قال  الصلة  تأليف  على  حمله  الذي  السبب 

توفيقهم ، ونهج الى كل صالحة من العمال طريقهم ، سألوني أن أصل لهم كتاب  
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...  القاض ي الناقد أبي الوليد عبد هللا بن محمد ال  ... في رجال علماء الندلس  زدي 

 الى وقتنا . وكنت قد  
ً
وان ابتدىء من حيث انتهى كتابه ، وأين وصل تأليفه ، متصال

 من أخبارهم وآثارهم ، وسيرهم وبلدانهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم 
ً
قيدت كثيرا

الفق وكبار   ، الرواة  أعالم  من  عنهم  روى  ومن   ، العلماء  من  أخذوا  وعمن   ،  ، هاء 

 .  فسارعت الى ما سألوا ، وشرعت في ابتدائه على ما أحبوا 

وترتيب الصلة ترتب املعجم أي الترتيب الهجائي ، فهو بالهمزة وتليها السماء  

التي أولها باء ، فالتي أولها تاء الى نهاية الياء . ولكنه يبدأ حرف الهمزة باسم احمد  

 به ... ويورد بعد ذكر علماء الند
ً
لس في كل حرف ذكر العلماء الغرباء من ذلك  تيمنا

 خارج الندلس ثم جاءوا اليها
ً
 . من ولدوا أو عاشوا زمنا

 م( 1260 -  1199/ 658 – 595ابن البار ) -و

 اترخيه: - 1
البلنس ي املعروف   القضاعي  الرحمن  أبي بكر بن عبد  محمد بن هللا بن 

م ونشأ فيها نشأته الولى . وعندما ذاع  1199هـ/  595بابن البار ولد في بلنسية سنة 

صيته في العلم استدعاه السيد أبو عبد هللا املوحدي والي بلنسية وأقامه على كتابة  

عه في  دانية  قضاء  على  عين  ثم   ، بن  ديوانه  مدافع  بن  زيان  جميل  أبي  الرئيس  د 

حتى انه بعث    التقدير مردنيش ، وقد بلغ ابن البار عند هذا الرئيس درجة عالية من  

يحيى   زكريا  أبي  المير  لبيعة  بلنسية  من  مدافع  ابن  أوفدها  جماعة  رأس  على  به 

 سلطان افريقية ، واستصراخه إلنقاذ املدينة من خطر اإلسبان. 

سية في بيد سبان هاجر ابن البار الى تونس وقد لقي  وعندما سقطت بلن

فيها   ، وقد وضع  يكتب ويؤلف ويدرس  بجاية  الى  انتقل  ثم   ، عند سلطانها حظوة 

وملا  كتابه اعتاب الكتاب ، ورفعه الى السلطان أبي زكريا فأعاده الى الكتابة في ديوانه
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م رفع ابن  1249هـ /    647خلف السلطان املستنصر باهلل أباه أبا زكر بعد موته سنة  

اآلبار الى حضور كانوا بحضرونه من أهل الندلس ، ولكن حدث ما أغضب عليه  

نعمته قال املقري في »أزهار الرياض « : »كان في ابن اآلبار    وليالسلطان الذي كان  

أنفة وبأو وضيق خلق ، وكان يزري على املستنصر في مباحثه ، ويستقصر مداركه ، 

 ، له صدره  الندلس ووالتها   فخشن  السلطان من تفضيل  به  كان يسخط  ومع ما 

عليه«. ويظهر أن ابن اآلثار لم يكن في أفريقية حسن املخالطة ، لطيف املعاشرة ،  

 ، لذلك نفر منه الزمالء والرؤساء مع حاجتهم إليه . ويظهر أن البار كان 
ً
متواضعا

 في خصومته ، حادا في معاملته ، يقرص ويؤلم ع
ً
ندما ينال خصمه بالهجاء أو  عنيفا

اإلهانة ، ثم يختفي كما يفعل الفار ، ومن هذا جاءه لقب » الفار، الذي أطلقه عليه  

 خصومه . .  

أو  له  كانت  التي  واملؤلفات  الكتب  وبإحراق  بالقتل  البار  ابن  حياة  وانتهت 

السادس من كانون   685عنده ، وذلك في العشرين من شهر محرم سنة   هـ أي في 

 . م ١٢٦٠اني سنة الث

 أدبه 
عدة مؤلفات "التكملة لكتاب الصلة" و"املعجم في أصحاب   البارالبن  

القاض ي اإلمام أبي علي الصدفي" و"الحلة السيراء" وفيه تراجم الشعراء من أعيان 

  
ً
بصيرا اآلبار  ابن  . وكان  السابعة  املئة  الى  للهجرة  الولى  املئة  واملغرب من  الندلس 

، العربية  في   
ً
إماما  ، بالتاريخ   

ً
عاملا  ، الذي   بالرجال  والمر   .  

ً
وإخباريا فصيحا  

ً
فقيها

يتجلى لنا من دراسة مؤلفات ابن اآلبار ان أكثرها جمع أو اقتباس مما كتب قبله ،  

فهو في "تكملة الصلة"  يواصل عمل ابن بشكوال صاحب »الصلة « وال يدعي فيه  

 ابداعيا ابتكاريا، وإنما يقرر أنه جمع وتصنيف؛ وهو في كتابه » املع 
ً
جم « يعلن  تأليفا
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 جمع فيه تراجم شيوخ 
ً
أنه درج فيه على خطة القاض ي عياض الذي وضع معجما

الصدفي، وأنه أتم ناحية أخرى من دراسة الصدفي بذكر تراجم من تتلمذوا عليه،  

وهو في »الحلة السيراء « يعالج التاريخ والدب على طريقة الجمع واالختيار، فيذكر  

 في ما ترجمة الشاعر أو على حملة النا
ً
 من شعره أو من نثره، معتمدا

ً
ثر و يورد شيئا

 يعمل على مراجع تاريخية وأدبية مختلفة.  

وأسلوب ابن اآلبار يختلف باختالف املوضوع والهدف ، فهو في مقدمات 

البديعي، وهو في سائر كتاباته سهل    والتزويق كتبه وفي رسائله يعتمد أسلوب السجع  

 . السلوب، مرسل االنشاء، يحمل الى القارىء حقائقه في وضوح وبساطة
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