
   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...تاريخ الحركة األدبية، عبد الرحمان بن لحسن

 ٢٠١٣ يونيو – ونشرعالعدد ال – سادسةالسنة ال

א    
٧٦ 

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

ُم. 
حّك
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

< <
< <
< <
< <
< <
< <

< <

‹Ö‚Þù]<»<íéeù]<íÒ†£]<è…^i< <
><íÖæ<Ø¾<»<ë†ÛjßÖ]<Ü×Âù]

^⁄qƒç´<íé×éfc<Õç×Ú<^fÂ<e>< <

< <
< <

    

  

  

  مساعد النقد ٔالادبيأستاذ 
   كلية ٔالادب العربي واللغات والعلوم
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ŁÚş×fl~ł“ 
ي ٔالاندلس كانت نشيطة  ال يختلف اثنان أن الحركة ٔالادبية 

ي ٔالاندلس زهاء : ومزدهرة وذلك لألسباب التالية استقرار العرب 
ى ٧١١- ه٩٢قرون (ثمانية   - تشجيع الحكامو  م ).١٤٩٢- ه٨٩٧م إ

هم ا –الذين كانوا بدورهم طالب علم وأدباء وشعراء لعلماء وتحف
جلب العلماء من املشرق والتقرب و  وتقديم الهدايا والعطايا لهم.

م  إنشاء الدواوين املختلفة وإقامة الندوات واملناظرات.. و إل
ى  ي خاضوا جميع  البيئة الساحرة والجمال الفتان.باإلضافة إ وبالتا

ا، ي ٔالاغراض التقليدية  الفنون وبرعوا ف ففي الشعر نظموا 
ا كالغزل والتصوف والرثاء وطوروها فنجد رثاء املدن  ،وتوسعوا ف

الشعر التعليم  املوشحات ؤالازجال، واملمالك وشعر الاستغاثة،
ى شكل النظم (قواعد وأحكام) ي اللغة والفقه  الذي انفردوا به ع

ي الخطابة والرسالة واملناظرة  والتاريخ. ر فقد تخصصوا  ي الن أما 
ا. ال يكفي املقام واملقامة، و  ا كان له ظروف إيجادها وحدو كل م

ا أنجبت ٔالاندلس فطاحل فقد ولذلك  ،لسردها والتوسع ف
ي ش الفنون، و  أحدها  سوف تتناول صفحات املقالوعمالقة 

ي جوهرتنا  ،ا ملكانته وصولتهنظرً  ،وهو ٔالاعلم الشنتمري  وإسهاماته 
  ٔالاندلس.     

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
َر امل ُ ن الذين هاجروا َك ن واملشرقي شتغلون باللغة من ٔالاندلسي

ركوا طائفة نفيسة من املعاجم والشروح اللغوية،  ى ٔالاندلس ف إ
ي  ي صاحب ٔالاما ي القا م أبو ع ر م وكتب الصرف والنحو، واش
ن، ولحن  ي اللغة والنوادر، وأبو بكر الزبيدي وله مختصر الع

ي اللغة، و  ي النحو، العامة، والواضح  ن، ؤالابنية  طبقات النحوي
ي أجزاء عدة،  ي اللغة، وهو معجم مشهور  وابن سيده وله املحكم 
ى معاني اللفظ  ي سبعة عشر مجلًدا، مرتب ع واملخصص وهو 

، وابن خروف وله شرح كتاب الكتابيةكفقه اللغة ؤالالفاظ 
ي، والشري وله شروح ثالثة  سيبويه، وكتاب الجمل للزجا

م ٔالاعلم مل ر، وم ر ووسط وصغ قامات الحريري، شرح كب
 ، ي، وشرح ديوان املتن ي النحو للزجا الشنتمري وله شرح الجمل 
ر، والشعراء الستة، وهناك  وشرح ديوان أبي تمام، وديوان زه

رون... رهم كث ى  غ وبعد هذه العجالة، كان لزاًما علينا أن نتطرق إ
  ا زود به الساحة ٔالادبية والفكرية.ما خلف هذا الشارح الفذ، وم

ë†ÛjßÖ]Ü×Âù]íÊ^ÏmVğ÷æ_ 
Däi„ÚøiHäi^ËÖöÚHä}çéE 

ن،  ر من الدارس من ضروري أن نعرفه ألنه يبدو غريًبا عند الكث
ن بما ينتجه الغرب ٕالاسالمي، أو  ر مبال ى الشرق غ والذين يميلون إ

ى  نلقلة اطالعهم ع ن هؤالء املغربي ؤالاندلس ٔالادبي ، ومن ب
ى شنتمرية الغرب مدينة  ن ٔالاعلم الشنتمري. ويرجع نسبه إ املغموط
ي أول الحصون ال تعد  ي ٔالاندلس من مدن أكشونية، و
ي أتقن حصون بنبلونة بنيانا وأعالها سموكا، مبتناه  لبنبلونة، و
ى معظم  ى مسافة ثالثة أميال، وشنتمرية ع ر أرغون ع ى  ع
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ي البحر ٔالاعظ م سورها يصعد ماء البحر فيه إذا كان فيه املد، و
رتيبمدينة متوسطة القدر حسنة  ر ال ا مسجد جامع ومن  ،

ا دار  ي مدينة أولية و ا املراكب واردة وصادرة، و وجماعة، و
  )١(صناعة ٔالاساطيل.

ي Faroوشنتمرية تسم اليوم فارو ( رتغال، و ي ال ي مدينة  ) و
ى املحيط عاصمة املقاطعة ا ي مرس ع ل تسم اليوم الغرب، و

رتغال، تبعد عن الحدود ٕالاسبانية بـ  ي جنوب ال كيلو  ٥٦ٔالاطلس 
م املعتضد بن عباد، ؤالاعلم  ًرا، يحكمها بنو هارون وأخذها م م
ًرا، ومن  كنيته، ُسم بذلك ألنه كان مشقوق الشفة العليا شًقا كب

وأما اسمه الذي يرد  )٢(له أعلم،كان مشقوق الشفاة العليا يقال 
، ولد  ي املصادر واملراجع فهو "أبو الحجاج بن سليمان بن عيس

ى قرطبة سنة ٤١٠ رة حكم ابن جهور رحل ٔالاعلم إ ي ف هـ ٤٣٣هـ. و
ا مدة حيث أخذ عن أبي القاسم  ليأخذ العلم عن شيوخها، وأقام 

ي، وأبي سهل ال حراني، وأبي بكر إبراهيم بن محمد ابن زكريا ٕالافلي
   )٣(مسلم بن أحمد ٔالاديب.

وإذا كان محمد العبدالوي قد وفق للحديث عن ٔالادباء 
ي مدينة شنتمرية حيث قال: "وقد  ن والنحاة الذين نبغوا  واللغوي
ى  ن والنحاة، فباإلضافة إ ي شنتمرية عدد من ٔالادباء واللغوي نبغ 

أبو الفضل  ابن الحسن بن هارون ؤالاعلم نفسه هناك حفيده
ا  قاضًياجعفر بن محمد بن ٔالاعلم الذي كان  ا... ومن شعرا

ي النحو أبو مروان بن السراج أحد أئمة العربية  املشهورين 
رزين  رزين، وكان معاصًرا لألعلم، كما كان من جملة العلماء امل امل

ى جانب ٔالاعلم نفسه. فإنه ال يبدو  )٤(ي بالد املعتمد بن عباد إ
ن تاريخ والدة ٔالاعلم مطمئنً  ا من حيث سكوت املصادر عن الهوة ب

وتاريخ رحلته لقرطبة حيث يقول: "وال يسعنا بعد هذا إال أن نقول 
ى  إن املصادر تسكت وال تذكر شيًئا من نشأة ٔالاعلم من يوم والدته إ

ن وأربعمائة". رًزا من خالل ذلك عجز مدينة  )٥(سنة ثالث وثالث م
ي قوله: "ومهما شنتمرية عن إشبا ع طموح ٔالاعلم الشنتمري العلم 

ي عهد ابن جهور  ى قرطبة  يكن من أمر فإن ٔالاعلم قد رحل إ
مه املتعطش للعلم، وهو ما عجزت شنتمرية الغرب أن  إلشباع 

   )٦(تمد به".
ي ترجمته لألعلم الشنتمري  وإذا كان ابن شكوال قد ذكر 

إبراهيم بن محمد بن شيوخه حيث قال: "أخذ عن أبي القاسم 
ي، وأبي سهل الحراني، وأبي بكر مسلم بن أحمد  زكريا ٕالافلي

ى  )٧(ٔالاديب". فإن محمد العبدالوي قد قال: "وال بد من التعرف ع
م من شيوخهم الذين  ى مرويا هؤالء الشيوخ والتعرف ع
ى  ى هذا النهج، فإننا سنضع أيدينا ع سبقوهم، ألننا إذا سرنا ع

ا".املالمح ال رى لثقافة ٔالاعلم ومكونا فأبو القاسم إبراهيم بن  )٨(ك
ي قرية بالشام كان  ى ٕالافليل و ي نسبة إ محمد بن زكريا ٕالافلي
ا، وهو من أهل قرطبة، كان من أئمة النحو واللغة ولـه  أصله م

" شرًحا  معرفـة تامة بالكالم عن معاني الشعر، وشرح "ديوان املتن
وروى عن أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي جيًدا وهو مشهور، 

ي، وكان متصدًرا باألندلس إلقراء  ي القا ي" ألبي ع كتاب "ٔالاما
ي الوزارة للمكتفي باهلل باألندلس، وكان حافًظا لألشعار،  ٔالادب، وو

من أشعار أهل بالده قطعة  عندهذاكًرا لألخبار وأيام الناس، وكان 
للكالم، صادق اللهجة، حسن  صالحة، وكان أشد الناس انتقاًدا

ر، ع بكتب جمة كـ "الغريب املصنف"،  ي الضم الغيب، صا
رهما. ولد سنة  ي سنة ٢٥٢و"ٔالالفاظ" وغ ي قرطبة.٤٤١هـ وتو   )٩(هـ 

وأبو سهل الحراني هو يونس بن أحمد بن عيسون الجذامي، 
ًرا بلسان العرب، حافًظا للغة، قيًما  من أهل قرطبة، كان بص

ار الجاهلية، عارًفا بالعروض، وأوزان الشعر وعلله، جيد باألشع
الخط، حسن النقل، ضابًطا ملا يكتبه مخلًصا ملا ينقله، يقرأ الناس 
عليه، ويقتبسون منه، ويحسن القيام بما يحمله من أصول علم 

ي سنة  ن ٤٤٢اللسان فهًما ورواية. تو هـ وكان سنه تسًعا وسبع
ذ الثالث هو مسلم بن أحمد بن أفلج ؤالاستا) ١٠(سنة رحمه هللا".

النحوي ٔالاديب من أهل قرطبة، ُيك أبا بكر وروى عن أبي عمر ابن 
أبي الحباب النحوي، وأبي محمد بن أسد وأبي القاسم عبد الرحمن 
ابن أبي زيد املصري. كان رجاًل جيد الدين، حسن العقل، متصاوًنا 

ن العريكة،  ي علم العربية الخلق مع نبله وبراعته و  واسعل تقدمه 
واللغة، راوية شعر وكتب ٔالادب، كان لتالميذه كاألب الشقيق ؤالاخ 
ي ذلك سنًيا ورًعا، وافر  رهم متلطًفا  ي تبص ًدا  الشقيق، مج
ا طريق السنة، ولد سنة  الحظ من علم الاعتقادات سالًكا ف

ي سنة ٣٧٦    )١١(هـ.٤٣٣هـ وتو
ي تكوين ثقافة أبي الحجاج  ساهمواهؤالء الشيوخ هم الذين 

ي قرطبة، يقول محمد العبدالوي: "هذا ولكي  ٔالاعلم الشنتمري 
نزداد معرفة دقيقة بثقافة ٔالاعلم علينا أن نتتبع مروياته عن هؤالء 

م:    الشيوخ الذين روى ع
  كتاب الغريب املصنف ألبي عبيد القاسم بن سالم.  -١
  كتاب ٔالامثال ألبي عبيد أيًضا.  -٢
  كتاب ٔالالفاظ البن السكيت.  -٣
  كتاب إصالح املنطق البن السكيت.  -٤
  كتاب أدب الكاتب البن قتيبة.  -٥
  كتاب اختيار فصيح الكالم لثعلب.  -٦
  كتاب أبنية كتاب سيبويه ألبي بكر الزبيدي.  -٧
  كتاب لحن العامة ومختصر لحن العامة ألبي بكر الزبيدي.  -٨
  كتاب سيبويه.  -٩

رد.الكام - ١٠   ل للم
ي.  - ١١ ي القا   كتاب النوادر وذيل النوادر ألبي ع
ي. - ١٢   شعر طفيل الغنوي و شعر عمرو بن أحمد الباه
شعر السليك بن السلكة وقصيدة عمرو بن كلثوم وقصيدة  - ١٣

لقيط بن معمر ٔالابادي وشعر ٔالاسود بن يعفر، وشعر حاتم 
  . الطائي وشعر زيد الخيل ؤالاشعار الستة الجاهلية

  شعر الحطيئة. - ١٤
شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي وشعر أبي الطيب  - ١٥

.    )١٢(املتن
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ي ال أخد ٔالاعلم الشنتمري  هذه املؤلفات املعروضة سابًقا 
ي  ي قرطبة موطن رحلته لطلب العلم، و علومها عن شيوخه 
ي تكوين الثقافة ٔالادبية القديمة،  ن  ن أساس ى قسم تنقسم إ

ره، وقال محمد العبدالوي بعد  ٔالادبللغة وقسم قسم ا شعره ون
ن لنا من عرض مرويات  حديثه املسهب عن هذه املرويات: "يتب
ٔالاعلم السابقة أن جل هذه املرويات، كان عن طريق أبي سهل 

ي، وبعضها كـان عـن طريق مسلم بن أحمد...  الحراني وابن ٕالافلي
ي فنون م ي اللغة والغريب ويمكن إجمال هذه املرويات  ختلفة 

ولذلك فإن مصادر  )١٣(وشرحه ؤالادب ؤالاخبار والشعر ؤالامثال."
ترجمته تصفه بالنحوي والعالم بالعربية املعت بشرح ٔالاشعار 
ى شرحها بنفسه، كما هو  ي، أو قائًما ع إعانة لشيخه ابن ٕالافلي
ى الشعراء الستة وشرحه لحماسة أبي تمام  ي شرحه ع الشأن 

ي هذا املضمار: "وكان عاملًا ا لطائي وشعره أيًضا، يقول ابن شكوال 
ا،  ر العناية  باللغات والعربية ومعاني ٔالاشعار، حافًظا لجميعها، كث

ا". ا وإتقا ي فهرست ابن  )١٤(حسن الضبط لها، مشهوًرا بمعرف و
ر من مواضعه حديث عن مؤلفات ٔالاعلم الشنتمري وال  ي كث ر  خ

ي الشعر يمكن ت ي اللغة والنحو وأخرى  ى مصنفات  صنيفها إ
  وشرحه:

ي اللغة والنحو:   (أ) مصنفات 
ي شرح أبيات كتاب سيبويه.  -١   كتاب عيون الزهد 
ي النحو.  -٢ رع   كتاب املخ
 كتاب املسلة الرشيدية.  -٣
  جزء فيه الفرق املسهب واملسهب.  -٤
  املسألة الزنبورية. -٥
  )١٥(.ٔالانواءجزء فيه مختصر  -٦
ي. -٧ ي النحو ألبي القاسم الزجا   )١٦(شرح الجمل 
ي كتاب مفرد.  -٨   شرح أبيات الجمل 
ي علم مجازات  -٩ ي معدن جوهر ٔالادب  ن الذهب  تحصيل ع

  )١٧(العرب.
ى كتاب سيبويه. - ١٠   كتاب النكت ع
  جزء فيه معرفة حروف املعجم. - ١١

ي الشعر وشرحه   :(ب) مصنفات 
  شعار الستة الجاهلية. كتاب ٔالا  -١
  كتاب شرح  أشعار الحماسة. -٢
٣- . ي شعر أبي الطيب املتن   قصائد الصبا 
  )١٨(شرح شعر أبي تمام الطائي. -٤
ر أيًضا فهرستا. -٥   وذكر له ابن خ

ى خدمة علوم  وغزارة علمه وسعة معرفته وقيامه الذؤوب ع
ى  ي ٔالاخذ عنه والرحلة إ ا رغبت  حلقات درسه، فذاع العربية وآدا

ر صيته  م،  واش واتصل بآل عباد ملوك إشبيلية، فأصبح مختًصا 
م، يقول صاحب نكت الهميان  يؤلف بأمرهم ويؤدب تحت رعاي
ذا الشأن، فكانت  ر العناية  "كان واسع الحفظ جيد الضبط، كث

رة". ي الغساني، وطائفة كب ي وقته... أخذ عنه أبو ع  )١٩(الرحلة إليه 
  )٢٠(ي شذرات  الذهب: "ورحل إليه الناس من كل وجه".و

ى  ى ثقافته ومؤلفاته والرحلة إليه، تدفعنا إ وهذه ٕالاشارة إ
ي رواية مؤلفاته  الحديث عن تالمذته الذين كان لهم الفضل 
ن بن  ي الحس وحفظ آثاره. وأشهر هؤالء كما يبدو مما تقدم أبو ع

ن، وكبار العلماءمحمد الغساني الجياني، وكان من جهاب  ذة املحدث
املسندين، وكان له معرفة بالغريب والشعر ؤالانساب، وكان يجلس 

ي سنة ا، تو وحاول  )٢١(هـ،٤٩٨ي جامع قرطبة، ويسمح منه أعيا
ي بحثه القيم لتحقيق شرح الحماسة لألعلم  محمد العبدالوي 
ي غرر املعاني" أن يستق أخبار  الشنتمري املسم كتاب "تج
تالميذه، فاتضح له عسر هذا الخطب وصعوبته، ولذلك اكتفى 

م: ي مقدم ى أشهرهم و   باإلشارة إ
ي املشهور بابن ٔالاخضر  -١ ي بن عبد الرحمن التنو أبو الحسن ع

ي سنة  ي تو   هـ. ٥١٤ٔالاشبي
أبو بكر محمد بن إبراهيم بن غالب بن عبد الغافر بن سعيد  -٢

  هـ. ٥٣٢ي سنة العامري القر من أهل شلب تو
ي  -٣ أبو بكر محمد بن عبد الغ بن قندلة من أهل إشبيلية تو

  هـ. ٥٣٣سنة 
أبو الوليد إسماعيل بن عيس بن عبد الرحمن بن الحجاج  -٤

ي سنة  ي تو ى هؤالء ٥٣٤اللخم ٕالاشبي هـ، ثم قال: "وباإلضافة إ
م  الذين ذكرناهم هناك تالميذ آخرون لألعلم مشهورون م

ي الحديث ورجاله، والذي له النح وي والشاعر واملتخصص 
م: النحوي أبو  ر ومعاني الشعر، م معرفة باألدب واللغة والخ
ن سليمان بن محمد بن عبد هللا املالقي املشهور بابن  الحس

ي  هـ، والشاعر املشهور أبو بكر بن عمار وزير ٥٢٨الطراوة تو
وهبون الذي انقطع  املعتمد، والشاعر أبو محمد عبد الجليل بن

لدروس ٔالاعلم، وكان ينافح عن أستاذه بشعره عندما حاول 
ي  م أبو ع بعض معارضيه التعريض به عند املعتمد، وم

هـ)، و هو من أهل ٤٩٨ -  ٤٢٧الحسن بن محمد الغساني (
الحديث، و أبو جعفر أحمد بن محمد بن عبد العزيز اللخم من 

ي  ي  ي الغساني والزمه وبرز هـ صحب أ٥٣٣أهل إشبيلية تو با ع
ي الحديث ورجاله، ومحمد بن محمد بن عبد هللا بن محمد بن 
مسلمة من أهل قرطبة ويك أبا عامر، وقد روى عن ٔالاعلم  

ي سنة  ًرا، تو   )٢٢(هـ.٥١١كث
ى عرضه لهؤالء التالميذ الذين أخذوا عن ٔالاعلم ورووا  وعلق ع

ا محفوظً  ى عصرنا الحاضر يدل مؤلفاته حيث ظل جزء هام م ا إ
ا به قائاًل: "هذه  ى أحقية افتخار ٔالاندلس ومباها داللة قوية ع
ن لنا مدى ٔالاثر الذي تركه هذا  ي تالميذ ٔالاعلم، تب النظرة املوجزة 

ي مجال الرواية والتدريس".   )٢٣(الرجل 
ي مقدمات كتب ٔالاعلم  حرص  الشنتمري ويالحظ الناظر 

ى خدمة العلم وعنايته  –إشبيليةصاحب -املعتضد باهلل  ع
ي مقدمة  ي اللغة ؤالادب، يقول  بتنشيط حركة التأليف والشرح 
ن الذهب": "هذا كتاب أمر بتأليفه وتلخيصه  كتاب "تحصيل ع
ذيبه وتخليصه املعتضد باهلل املنصور بفضل هللا أبو عمرو عباد  و
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م ما بعلم لسان بن محمد بن عباد عناية منه باألدب ومياًل إليه، و
العرب وحرًصا عليه، أمر باستخراج شواهد كتاب سيبويه أبي بشر 
ي  عمرو بن عثمان بن قنبـر رحمـة هلل عليه وتخليصها منه وجمعها 
ا،  ا، وتقريب مرام كتاب يخصها ويفصلها عنه مع تلخيص معان
ا من وجوه  ا، وجالء ما غمض وخفي م وتسهيل مطالعها، ومراق

ا، ويسهل عليه الاستشهادا ى الطالب تناول جمل ا، ليقرب ع ت ف
ي،  ى أمره الع يت إ ا، فان ا، ويجت من كتب ثمر فائد حصر عام
ى ما حد أيده  ، وأمليته ع اج مذهبه الرفيع الس وسلكت فيه م

ى يده...".   )٢٤(هللا وأع
ي البناء  وبمناقبهونفس التنويه وٕالاشادة باملعتضد باهلل 

اري الشامل لدولته خاصًة وأن إشبيلية كانت مؤهلة لتكون الحض
ى ٔالاشعار الستة  ي صدر مقدماته ع قرطبة ٔالاندلس آنئذ، نقرؤه 
ي مقدمة شرحه: "إن  وشرح الحماسة وشرح شعر أبي تمام، يقول 
ى أهل عصرنا وأبناء دهرنا بامللك الكريم  ى أنعم ع هللا تبارك وتعا

ي الرفيعة املنيفة املعتضد باهلل أبي عمرو ذي املآثر الشريفة واملسا
ى ذلك "وملا كان العلم من  عباد بن محمد بن عباد". ثم أضاف إ

أقوى أسباب الحصول وأوكد وسائل القربة لعلمه بسرائره املطوية، 
ا من  ى وجوهه الخفية، أهديت إليه قطرة من فضلها أ وظهوره ع

ا من بحره،  ا أ ا غمره ودرة رونقها وحس وقصدي بفائد
ا كوكب الغرب الذي أنار سناه الشرق، وبدر  ي تم ثمر واعتمادي 
التم الذي عم نوره الخلق الحاجب الظافر أبو القاسم املعتضد 
ى شعر أبي تمام بن أوس  باهلل... والذي خصصته به أعزه هللا تعا

      )٢٥(الطائي".
ى املعتضد باهلل عنايته باألعلم الشنتم ري، وعهد إليه وكما أو

ي طلب العلم، خص املعتمد  ا  ى الخطة ال يرتض بالتأليف ع
ي املسائل اللغوية  م  هذا الشيخ بنفس العناية فكان محل استشار
ي  العويصة، ففي نفح الطيب: "وقال الحجازي صاحب "املسهب 

  أخبار املغرب": 
ا هل لجنحك أخ   ر كم بت من أسر السهاد بليلة       ناديت ف

  إذا قام هذا الصبح يظهر ملة      حكمت بأن ذبح الظالم الكافر 
  

ى ًرا ما استشكل هذه التسمية،  وع ذكر "املسهب" فقد كنت كث
ر واحد إن املسهب إنما هو بفتح الهاء، كقولهم سيل  كما قال غ
ي: "املغرب" تقت أن يكون بكسر  ن، والفقرة الثانية و مفعم الع

ي الهاء، ولم يزل ذل ى سؤال  ى أن وقفت ع ي خاطري إ ردد  ك ي
ى الفقيه ٔالاستاذ أبي  ذلك رفعه املعتمد بن عباد سلطان ٔالاندلس إ
الحجاج يوسف بن سليمان بن عيس النحوي الشنتمري املشهور 

رة البن بسام أن ٔالاعلم الشنتمري كان أستاذ  )٢٦(باألعلم". ي الذخ و
ذا امللك ٔالاديب لهذا ولد املعتمد، وذلك من حسنات إجالل ه

ي إشبيلية، يقول ابن  ٔالاديب العالم الذي تمكن قدره وعال صيته 
: "شمس  ي ذكر ٔالاديب محمد عبد الجليل ابن وهبون املرس بسام 
الزمان وبدره وسر ٕالاحسان وجهره ومستودع البيان ومستقره... 

ي هذا القسم الغربي من ا بيت شرف وإنما ذكرته  ه أهل إشبيلية أل
ا منتحاًل للطلب، وقد  املشهورة، ومسقط عبثه املشكور، طرأ عل
شدا طرًفا من ٔالادب، وكان ٔالاستاذ أبو الحجاج ٔالاعلم يومئذ زعيم 
البلد وأستاذ ولد املعتمد، فعول عليه من رحلته، وانقطع إليه 
ى،  ى الع رامى به إ ي أثناء ذلك همة ت بتفصيله وجملته، وكانت له 

ن ٔالاستاذين أبي الحجاج وأبي ترامي السيل  ى الربى، وكان ب من أع
ن من  ي هجمة وزعيم ن  ن فحل مروان بن سراج ما يكون ب

    )٢٧(أمة".
ي هذا النص الف بالدالالت سواء فيما  واملعتمد املذكور 
ي قصر إشبيلية، أو فيما يتعلق بالعناية  لة ٔالاعلم  يتعلق بم

ا املعت ى الرغم من الظرف العظيمة ال كان يول مد ألهل ٔالادب ع
ى هللا أبو القاسم محمد آخر ملوك  ي العصيب، هو املعتمد ع التاري

ي  ي سنة إشبيليةبن عباد  ي بعد وفاة والده  هـ، كان صاحب ٤٦١و
قرطبة وإشبيلية وما والاهما من جزيرة ٔالاندلس، وكان ٔالادفونش 

ي ذلك الوقت، وكان ملوك الطوائف من  ملك ٕالافرنج قد قوي أمره 
ن هناك يصالحونه ويؤدون إليه ضريبة، وملا أخذ طليطلة  املسلم

ر ملوك  ٤٧٨سنة  هـ لم يعد يقبل ضريبة املعتمد، وكان أك
ما،  ي أخذ بالده، فكانت الحرب بي رهم بالدا طمًعا  الطوائف وأك
ر بعد  ن ملك املغرب الذي تغ واستنجد املعتمد بيوسف بن تاشف

ى ا ي سنة ذلك ع ى أن تو ي أغمات وأهله إ ملعتمد وقبضه وسجنه 
  هـ. ٤٨٨

وكان املعتمد مكرًما لألدب وأهله. ح قيل إنه لم يجتمع بباب 
أحد من ملوك عصره من أعيان الشعراء وأفاضل ٔالادباء ما كان 
يجتمع ببابه. وكان شاعًرا له ديوان شعري مطبوع، قال ابن بسام: 

ا انشق الكمام عن الزهر، لو صدر مثله وللمعتمد بن عباد شعر كم
عمن جعل الشعر صناعة واتخذه بضاعة لكان رائًقا معجًبا ونادًرا 

ا تلك املنطقة و  )٢٨(مستغرًبا. نظًرا للظروف السياسية ال مرت 
ال عايشها الشنتمري ورضع من حلوها ومرها، وكانت طرًفا هاًما 

ا، كان لزاًما علينا أن ا  ي حياته وتكوي نعرضها ح نطلع عل
  ونعرف بحق هذا الرجل، وال نغمط له مكانته وصموده وتحديه لها.

Õç×Ú^fÂeíÖæØ¾»ë†ÛjßÖ]Ü×Âù]V^⁄éÞ^m
Díé‰^éŠÖ]íÖ^£]Eíé×éfc 

رة  ي ٔالاندلس تكونت ممالك صغ بعد سقوط الخالفة ٔالاموية 
م الذين استب )٢٩(يعرف عهدها بعهد ملوك الطوائف، د كل رئيس م

ر ما تغلب عليه من الجهات، فكانت  م الحروب  تنشأبتدب بي
. يقول يوسف أشباح: "وهكذا تكونت بعد  الدامية ال ال تنته
ن ٔالاحزاب، من هاته الدويالت ٕالاسالمية العديدة  معركة دامية ب
ى جميع الدويالت ٔالاخرى أو تحالفت  أربع دول رئيسية غلبت ع

ي جزء من ٔالاندلس غلب معها. ففي جنو  ي غرناطة و ب إسبانيا 
الحزب ٕالافريقي (املغربي) ٔالادارسة أو بنو حمود أصحاب مالقة، 
ر غرناطة وقرمونة، وكانوا فضاًل عن ذلك يحكمون عدة  وحالفهم أم
ي شمال املغرب مثل مليلية وطنجة وسبتة. وكان بنو عباد  مدن 
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فريقي بال انقطاع ح أمراء إشبيلية يخوضون الحرب مع الحزب ٕالا 
ى جميع ٔالامراء  تم لهم الظفر، وكانوا قد غلبـوا بالحرب والخديعة ع
ى  ر قرطبة وبطليوس إ ي جنوب غربي إسبانيا، واضطر أم والوالة 
ي سبيل محاولة  ن، ولم يقف  م حلفاء أو مغلوب الانضواء تحت لوا

ى إسبانيا املسلمة كلها، سوى  ي النون ب ذب عباد الاستيالء ع
م لم  أمراء طليطلة ٔالاقوياء الذين حكموا أواسط إسبانيا، بيد أ
م كانوا يدفعون  ى حساب استقاللهم، ذلك أ يحققوا ذلك إال ع
الجزية مللك تشتالة التماسا لعونه ضد خصومهم، وأما الفريق 
ن وحدة،  ي شرق إسبانيا فكان أضعف من الباق الرابع الذي حكم 

، ذلك أنه كان طبًقا للظروف يعقد التحالف مع وأقلهم استقالالً 
ي  ٔالادارسة أو مع ب عباد أو مع ب ذي النون، وكان بنو عامر 
ي أكثـر اضطـراًرا لهـذا التقلب  بلنسية ومرسية نظًرا ملوقعهما الجغرا

ن، سادة سرقسطة وتطيلة ووشقة".    )٣٠(مع ب هود والتجبي
ي ألهم دول والنص يعطينا صورة واضحة عن التو  زيع التاري

ا الباحث، وقد  ر ع ي ٔالاندلس أو إسبانيا املسلمة كما ع الطوائف 
ي وقتنا الحاضر أن  العلمدأب املؤرخون القدامى ورواد البحث 

ي إشبيلية وغرب ٔالاندلس الذين  يولوا عناية بارزة لدولة ب عباد 
ي املغرب واملش ر الذكر  م املعتمد بن عباد الشه رق، أما ٔالاستاذ م

ي تصديره لكتاب ٔالاستاذ عبد السالم أحمد  عبد هللا كنون فقال 
الطود: "بنو عباد بإشبيلية": "وكانت مملكة ب عباد أقوى هذه 
ضة العلمية  ي ال املمالك، وكان بنو عباد أبعد ملوك الطوائف أثًرا 
ي ٔالاندلس، راث الفكري والحضارة العربية   ؤالادبية، وحفظ ال
ي  فالتاريخ لهم تاريخ للحياة السياسية والاجتماعية ؤالادبية 
ى الفردوس  ا ملوك الطوائف ع ٔالاندلس خالل املدة ال سيطر ف

  )٣١(املفقود".
ي نشأة هذه الدولة  وهذه النصوص تسمح لنا بالبحث 

ا،  ومراحلها التاريخية العامة، وعن الحالة العلمية ؤالادبية ف
ي ذلك بما ألف من كتب مللوكها... ومساهمة ٔالاعلم  الشنتمري 

ى خطة القضاء  فإسماعيل بن عباد الذي قدمه ابن أبي عامر ع
ى خطة القضاء ح خلفه ابنه أبو  بإشبيلية لم تزله بل أقام ع
م فرمقته  القاسم الذي أحسن السياسة مع الرعية واملالطفة 

ي، وقد  وهذا القا هو مؤسس دولة ب عباد )٣٢(القلوب، الفع
ي بن حمود الحس  ي بن ع ي كتابه: "كان ي أورد ابن خلكان 
ى  رة فتوجه إ ي صاحب قرطبة، وكان مذموم الس املنعوت باملعت
ا  ا اجتمع رؤساء إشبيلية وأعيا إشبيلية محاضًرا لها، فلما نزل عل
وأتوا القا محمد املذكور، وقالوا له: أما ترى ما حل بنا من هذا 

ظالم، وما أفسد من أموال الناس؟ فقم بنا نخرج إليه، ونملكك ال
ي فركبوا إليه وهو سكران  ونجعل ى ي ٔالامر إليك، ففعل، ووثبوا ع
رها  )٣٣(فقتل". وبعد ذلك "تم له ٔالامر، ثم ملك بعد ذلك قرطبة وغ

ي قرطبة  )٣٤(من البالد" بينما كانت البقية الباقية من ب أمية 
  )٣٥(ا ويخرج الحكم من يدها".تمزق بعضها بعض

ي ما كان يليه بعده من أمور  ثم قال صاحب املعجب: "ثم و
إشبيلية وأعمالها ابنه أبو عمرو عباد محمد بن إسماعيل بن عباد 
ر وبسط العدل،  ي إيثار ٕالاصالح وحسن التدب ن أبيه  ى س فجرى ع

رة ثم بدا له أن يستبد باألمور وحده"، ازت وقد امت )٣٦(مدة يس
رة هذا الرجل بالشدة والقسوة فقد تسم أواًل بفجر الدولة، ثم  س
باملعتضد، ثم تجرد إلدارة مملكته، قال صاحب املعجب: "وجملة 
أمر هذا الرجل أنه كان أوحد عصره شهامة وصرامة وشجاعة قلب 
ونه بأبي جعفر املنصور من ملوك ب  وحدة نفس، كانوا يش

ي  مخافته ومهابته القريب والبعيد السيما العباس، كان قد استوى 
ًرا". ر ولده املرشح لوالية عهده ص    )٣٧(منذ قتل ابنه وأك

ر أحد من دهاة رجاله غوره، وال أدرك قعره وال أمن  ما إن س
ائه. ى ان والنص  )٣٨(من مكره، لم يزل ذلك دأبه منذ ابتدائه إ
ي  رة املعتضد مع أعدائه فقد "اتخذ خشًبا  ساحة قصره يلخص س

ا رقاع  ى آذا جللها برؤوس امللوك والرؤساء عوًضا عن ٔالاشجار وع
ا، إرهابا ألعدائه". ي  )٣٩(بأسماء أصحا وكان الدافع لذلك رغبة 

ى ما جاوره من البلدان  ي الاستيالء ع ى حكمه وطمًعا  املحافظة ع
ي عهده يأتمر به،  فقد "اكتشف أن ابنه إسماعيل وهو خليفته وو

ر املؤامرة عليه، من فح ي تدب ي قصره، فرفع إليه أنه ماض  بسه 
هـ، وقتـل الوزير الذي ٤٤٩مكان اعتقاله، فأحضره وقتله بيده سنـة 

ى ذلك و آخرين". كما  –"وملا ُقتل ابنه إسماعيل )٤٠(تواطأ معه ع
ى ابنه أبي القاسم محمد  –تقدم وكان قد لقيه املؤيد، عهد بعده إ

ى هللا، بن عباد بن محم د بن إسماعيل بن عباد ولقبه باملعتمد ع
ي حياة أبيه وبعد وفاته". رة أبي القاسم هذا  ي  )٤١(فحسنت س تو

ي شهر رجب  ي سبب وفاته فقيل إن ٤٦٤املعتضد باهلل  هـ واختلف 
ا إليه، وقيل إنه مات حتف أنفه  ملك ي ثياب أرسل  الروم سمه 

  )٤٢(وهللا أعلم.
ى هللا" الذي تابع وملا مات املعتض ي بعده ابنه "املعتمد ع د و

ى أن اتفقت له  ى حساب املمالك ٔالاخرى إ ي التوسع ع سياسة أبيه 
ي شهر رجب  رى بخلعه وإخراجه عن ملكه   )٤٣(هـ.٤٧٤املحنة الك

قال صاحب املعجب: "ثم قام باألمر من بعده ابنه أبو القاسم 
ى  وزاد محمد بن عباد بن محمد إسماعيل بن عباد ى املعتمد ع إ

ارون الواثق باهلل  هللا الطاهر بحول هللا، وكان املعتمد هذا يشبه 
من ملوك ب العباس، ذكاء نفس وغزارة أدب، وكان شعره كأنه 

ت  )٤٤(الحلل املنشرة". ى هللا بصفات أخرى م وامتاز املعتمد ع
رته يقول عنه ابن ٔالانبار: "وكان املعتمد من امللوك ا لفضالء س

ن عفيف السيف  والشجعان العقالء ؤالاجواد ٔالاسخياء املأمون
ي القهر، والسفك، ؤالاخذ بأدنى سعاية، رد  والذيل، مخالًفا ألبيه 
رة وملك  جماعة ممن نفى أبوه وسكن وما نفر، وأحسن الس
ى  ي اللذات، عاكًفا ع فأسجع، إال أنه كان مولًعا بالخمر منغمًسا 

ى الراحة، فكان ذلك سبب عطبه وأصل البطالة، مخلًدا  إ
  )٤٥(هالكه".
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ن  رة املعتمد بن عباد وتب هذه النصوص مجتمعة توضح س
ى ميوله  ر ملك إشبيلية كما توقفنا ع ي تدب وجها من سياسته 
ٔالادبي، إذ كان شاعًرا نظم الشعر وتصوره لنا، رجل لذة عاكفا 

ا م ا مولًعا بالخمر والجواري، ميااًل إل ما كان سبب زوال ملكه. عل
ى أمر إشبيلية بعد أبيه، وله سبع وثالثون  يقول صاحب املعجب: "و
ي شهر  رى بخلعه وإخراجه عن ملكه  سنة، واتفقت له املحنة الك

ي سنة  ى أن خلع وأسر ٤٧٤رجب الكائن  هـ. فكانت مدة واليته إ
ي  ره جمعها  ى غ ي أضعافها مآثر أعيا ع مائه عشرين سنة كانت له 

ي تخليد الثناء وإبقاء  ا. كانت له رحمه هللا همة  ر م سنة أو أك
  ) ٤٦(الحمد".

ي تحقيق ما كان يراود املعتضد من قبل من  ى  وهذه املآثر تتج
ا وكسب  ى املمالك املجاورة والاستيالء عل ي القضاء ع رغبة 
ي أثنا ن  دأ ٔالاندلس من الحروب والف ا، من أجل ذلك لم  ء طاع

ي مدة  رة  ل مآثر شه عهد دول الطوائف، وهو ما جعل املعتمد يخ
ي جميع مدة واليته، ؤالايام  رة من واليته "ولم يزل املعتمد هذا  قص
ي  ى أن انتظم له  ى ما يريده يؤازره ويعاضده إ تساعده، والدهر ع
ن،  ملكه من بالد ٔالاندلس ما لم ينتظم مللك قبله. أع من املتغلب

م، وامتدت ودخل ا أعيت امللوك وأعجز ي طاعته مدن من مدائ ت 
ا  ر، بي ي ال ُتعرف بتدم ى أن بلغت مدينة مرسية و مملكته إ

ن ي خالل ذلك مدن  وب إشبيلية نحو من اثن عشرة مرحلة و
ى قرطبة وإخراجه ابن عكاشة  متسعة وقرى ضخمة وكان تغلبه ع

ن من ص ا يوم الثالثاء لسبع بق ى ٤٧١فر سنةم هـ ثم رجع إ
ا ولده عباًدا....".   )٤٧(إشبيلية، واستخلف عل

ي نهج هذه السياسة التوسيعية  وقد استمرت دولة ب عباد 
ى بزوغ املواجهة  )٤٨(العسكرية الحاسمة مع الفونسو السادس. إ

م  ي نفح الطيب ملخًصا عهد ملوك الطوائف: "... وم يقول املقري 
م املعتمد بنو جهور كانوا  ى عل ي صورة الوزراء، ح استو بقرطبة 

ا ولده، ثم كانت له وعليه  بن عباد، وأخذ قرطبة، وجعل عل
ا،  ى قواعد امللك، وأنزلهم  حروب وخطوب، وفرق أبناءه ع
ى من كان هنالك من  واستفحل أمره بغرب ٔالاندلس، وعلت يده ع

فطس ملوك الطوائف مثل ابن حبوس بغرناطة، وابن ٔالا 
ى أن ظهر  بطليوس،... وكلهم يدارون الطاغية، ويتقونه بالجزي إ
ن واستفحل ملكه، فتعلقت آمال ٔالاندلس بإعانته  يوسف بن تاشف
ودي الذي  ي طلب الجزية، فقتل املعتمد ال وضايقهم الطاغية 
ا، ثم أجاز البحر  ي طلب الجزية للطاغية بسبب كلمة آسفه  جاء 

ى يوسف بن ن فأجاز معه البحر والتقوا مع الطاغية  صريًحا إ تاشف
ى  ى النصارى، ونصر هللا تعا ي الزالقة، فكانت الهزيمة املشهورة ع
ر الكرام، وكان قد  ا املعتمد ص ر ف ٕالاسالم نظًرا ال كفاء له... وص
ن الجزيرة الخضراء ليتمكن من الجواز م  أعطى يوسف بن تاشف

ن رفع املكوس شاء، ثم طلب الفقهاء باألند لس من يوسف بن تاشف
ى ملوك الطوائف، فأجابوه  م، فتقدم بذلك إ والظالمات ع
ى حالهم وهو خالل ذلك  باالمتثال ح إذا رجع من بالدهم رجعوا إ

م وخلع جميعـهم، ونازلت عساكره  يردد عساكره للجهاد، ثم أجاز إل
ى قرطبة وإشبيلية وبطليوس  ى ع وغرناطة جميع بالدهم، واستو

ًرا  ي قبضته أس ر ملوك ٔالاندلس  رها، وصار املعتمد بن عباد كب وغ
ن  ى أغمات قرب مراكش سنة أربع وثمان بعد حروب، ونقله إ

ن". ى أن مات سنة ثمان وثمان   وأربعمائة، واعتقله هناك إ
ي القرن الخامس  هذا النص إذن يلخص أحوال ٔالاندلس 

ي عهد ملوك الطوائف قبل أن تصبح ٔالاندلس مركز صراع  الهجري 
وا  ن الذين أ ن، قوة النصـارى املسيحييـن وقوة املرابط ن قوت ب

ى املغرب". ر ٔالاندلس إ   )٤٩(عهد ملوك الطوائف، ونقلوا تقرير مص
ي إشبيلية،  لقد تناولنا فيما سلف الحالة السياسية العامة 

ا حكم دولة ب عباد، وباملقابل سنخصص  ؤالادوار ال مر ف
ي  ي للحديث عن ٔالاحوال العلمية: الفكرية ؤالادبية  املبحث التا
ي هذا املضمار  ى عهدهم، فقد خلدت لهم الكتب مآثر  إشبيلية ع
م  ي جمعهم من كل صوب، ومن بي م ألهل ٔالادب وتنافسهم  لرعاي

  ٔالاعلم الشنتمري. 

⁄nÖ^m^íé×éfc»íéeù]æíè†ÓËÖ]íÒ†£]V 
ي عهد ملوك الطوائف ألسباب لقد نشطت ا لحركة الفكرية 

الفكر ٔالاندلس يجعل هذا العصر امتداًدا  تاريخمتعددة، فصاحب 
ملا سبقه من العصور من الوجهة العلمية إذ يقول: "هذا الازدهار 
رة أهمها عصري ٕالامارة والخالفة كانا  نتيجة لعوامل أخرى كث

ما أن  رة إعداد طويلة... وثان علماء قرطبة غادروها أثناء بمثابة ف
ي كل  ي ٔالاندلس، وكذلك تفرقت  ي ش نوا الفتنة وانتشروا 
ي مكتبات قرطبة،  نة  ناحية مجموعات الكتب ال كانت مخ
ي  ي ش نوا ما تلك الحرية ال أباحها ملوك الطوائف  وثال

ا وكانت إشبيلية من املراكز ال وفد ع )٥٠(الحياة الاجتماعية...". ل
م يقول ابن بسام: "وملا  العلماء ؤالادباء والشعراء لعناية ملوكها 
ا الخواطر، وصارت مجمًعا  كانت دار ٔالاعزة ؤالاكابر، ثابت ف
لصوب العقول وذوب العلوم، وميدان فرسان املنثور واملنظوم، 
السيما من أول املائة الخامسة من الهجرة فرح كل حزب بما لديه، 

ي يديه بعد الدولة العامرية، فأصبحت أقطار   وغلب كل رئيس ما 
  )٥١(الجريدة يومئذ كب ٔالاعيان".

ى  ي إشبيلية ع م تولوا القضاء  إن ب عباد كانوا بيت علم، وإ
ما أنصفوا به من العلم  التاريخعهد ب أمية وقد سجلت لهم كتب 

ي الحكـم بيـن ٔالادباء الناس، وكيف رعوا ٔالادب و والحكمة والدهاء 
ي الرئاسة وخوضهم غمار  ي أيام طمعهم  ونظموا الشعر وطربوا له 
ي هذا ٔالامر، يقول ابن  م أعيان إشبيلية لتو السياسة حينما انتخ
رة عن استقطاب مدينة إشبيلية ألهل العلم:  ي الدخ بسام 
ى بي حسب وجمهور  "فاشتمل هذا القطر الغربي ألول تلك املدة ع

رتا رواده، فأتاه أدب مملكتات م ن لخم وتجيب مصرتا بالده وأك
ن سابق ومسبوق،  العلم من كل فج عميق وتبادره العلماء من ب
ي أهله  ى العلم أطلب، و ر كان إ ن أم وكلما نشأ من هذين البيت
ي  أرغب، والسلطان سوق يجلب إليه ما نيفق لديه، ح اجتمع 
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ى ضيق أكنافه، وتحيف الع دو فقصمه هللا الجانب الغربي ع
ى ٔالاقاليم العراقية وأنس بلغاء الدولة الديلمية،  ألطرافه، ما با
ي  م  ر قاهر... وطريق ر ماهر، وال شاعًرا غ فقلما رأيت فيه ناثًرا غ
ي السالسة واملتانة  ري  ي طريقة البح ى ال  الشعر الطريقة املث

  )٥٢(والعذوبة والرصانة".

لد ملوك إشبيلية ذكرهم نالحظ من خالل النص كيف خ
ن  ي  ملوكخاصًة إذا علمنا أن التنافس كان قوًيا ب الطوائف 

املجاالت العسكرية والعمرانية والعلمية، ألن السياسة الداخلية 
ى الهجومات املتبادلة،  ي الدول الطائفية كانت قائمة ع والخارجية 

ن هؤالء امللوك س ن: "ولم يكن التنافس ب ياسًيا يقول أحد الباحث
ي ابتناء  فقط، بل كان أيًضا عمرانًيا وأدبًيا وفنًيا، فتنافسوا 
ي تشجيع  ي مجالس ٔالادب والطرب، و الحصون والقالع، وتنافسوا 

ن". ر هؤالء امللوك يلمس  )٥٢(الشعراء والكتاب واملغني واملتتبع لس
هذا الاهتمام واضًحا، ففي البيان املغرب قال الحميدي: "كان أبو 

عباد صاحب إشبيلية من أهل ٔالادب البارع والشعر الرائع،  عمرو 
ن ورقة من شعر نفسه فمن  ي نحو ست ًرا و وقد رأيت له سفًرا صغ

  قوله (املنسرح):
ي السماء تبيض   كأنما ياسميننا الغض        كواكب 
ي جوانبه        كخد عذراء مسه عض   )٥٣(والطرق الحمر 

  
ي ٔالاخذ بزمام ٔالامور تحاشاه بعض ولقساوة املعتضد باهلل ٕالاشب ي  ي

ى  روان ع ي شرق الق أهل ٔالادب، روى أنه: "ملا وفد أبو عبد هللا 
ٔالاندلس تطلعت إليه همم ملوكها لبعد صيته، فكان ممن استدعاه 
املعتضد بن عباد، وكان ابن شرف قد امتألت مسامعه من أخباره 

  الشنيعة فجاوبه بقوله:
ري صيد ط ا الحب ح ضمن القفصأأنت صيدت غ   ائرة  أوسع

ن تمكن الفرص ات ما كل ح ا   ه   حسبت فرصة أخرى ظفرت 
رعة     تروي و شبع لكن بعدها الفصص   )٥٤(لك املوائد للقصاد م

  
ي موت  ي مرثياته، فابن ٓالابار يقول: "و وهو نفس شعري نجده ح 

ورا بذلك سر  - ولم يظهره - املعتضد يقول أبو الوليد بن زيدون 
ى الدماء وال حافًظا لحرمة  ر مأمون ع راحة منه ألنه كان غ واس

  ٔالاولياء:
ي موكل                بطاغية قد حم منه حمام   لقد سرني أن الن
  )٥٥(تجانب صوب الغيث عند ذلك الصدا  ومر عليه املزن وهو جهام

  
ى هذا  ر أن هذا لم يخب أجيج الحركة الفكرية ونشاطها ع غ

هد املتعدد ٔالاوجه الدائب الحركة، يقول الباحث: "ومن الع
م أدباء وشعراء كاملظفر وابنه  ٕالانصاف لهؤالء امللوك أن ننكر أ
املتوكل ملكي بطليوس، واملعتمد بن عباد ملك إشبيلية، وكان 
ى بالطه العلماء والشعراء والفالسفة يحاضرهم،  رهم يدعو إ أك

ي عهدهم ظهرت الفلس ى رأسها ابن باجة".ويجالسهم و  )٥٦(فة وع

ى قساوته وشدته كان ألهل ٔالادب  امللوكواملعتضد من هؤالء  ع
ي ذلك الوقائع  رة، وله  الذين وفدوا عليه، وقربوا إليه العناية الكب
ي ذلك همة  املشهورة: "وكان ألهل ٔالادب عنده سوق نافقة وله 

ٔالاشعار عالية، ألف له ٔالاعلم أديب عصره ولغوي زمانه شرح 
ره دواوين و تصانيف لم تخرج  الستة وشرح الحماسة وألف له غ

ى الناس". ر شؤون دولته، ولقي  )٥٧(إ ي تسي وشابه املعتمد أباه 
ي عهد أبيه، فتسابقوا إليه  ي عهده ما كانوا يلقونه  ٔالادب ؤالادباء 

افتوا عليه.   )٥٨(و

: "واجتمع له م ي ذلك يقول عبد الواحد املراك ن الشعراء و
وأهل ٔالادب ما لم يجتمع مللك قبله من ملوك ٔالاندلس، وكان 

ى علم ٔالادب وما يتعلق به، وينظم إليه،  )٥٩(مقتصًرا من العلوم ع
ى صفات  وكان املعتمد ملًكا شاعًرا جمع صفات الشجاعة والجود إ

  ٔالادب، والعلم بأسراره.
ي إشبيل ية خالل نستطيع بعد هذا أن نتصور ٔالاحوال العامة 

رة القرن الخامس الهجري. وقد لقي فيه أهل العلم العناية  ف
ي املجتمع، يقول ابن عبود:  رى للدور الذي كانوا يقومون به  الك

ي إشبيلية  بالغ  كان"والجدير بالذكر أن وزن العلماء والفقهاء 
ي ذلك شأن ٔالاقطار ٔالاندلسية ٔالاخرى، وذلك ألن  ا  ٔالاهمية شأ

ى هذا كان اتصالهم بال ر من الحكام، عالوة ع ناس كان مباشًرا أك
ي غالب ٔالاحيان من أصول متواضعة لذا كانت جذورهم  الفقهاء 
ر  روا عن مطالب وطموحات الجماه ًرا ما ع الشعبية عميقة، فكث
ي الفقهاء كانت  ر  م، بالرغم من أن ثقة الجماه ورفعوا شعارا

ي مختلف أز  ، ومع تتأرجح بحسب املناطق، و منة التاريخ ٔالاندلس
ذلك فوجودهم كان يفسر دائًما كقوة معارضة أو مؤيدة 

ن...".   )٦٠(للحاكم
ي إشبيلية  ن النص الدور الذي لعبه العلماء والفقهاء  يب
م لهم واتصالهم  م من الناس ومخالط لحاجة الحكام لهم لقر

ي م، هذا إذا علمنا أن تطبيق املذهب املالكي  عموم  املباشر 
ي  ى إشبيلية لتو ٔالاندلس قد ضمن للفقهاء والقضاة الانتقال إ
مناصب ٕالافتاء. يقول ابن عبود: "ومن املحتمل أن يكون قد استقر 
ى عهد ب عباد فقهاء آخرون وفدوا عليه من مناطق  ي إشبيلية ع
ا، فقد كفلت إشبيلية فرًصا للعمل لم تكن  أندلسية أخرى للعمل 

ي غ رها من املدن، فجلبت الشخصيات املرموقة واملشهورة متوفرة 
ومن ٔالادباء الذين  )٦١(ي امليادين الثقافية والقضائية والسياسية.

ى إشبيلية ٔالاستاذ أبو الحجاج ٔالاعلم الشنتمري الذي رأينا  رحلوا إ
من قبل أنه ألف للمعتضد شرح ٔالاشعار الستة وشرح الحماسة، 

وله ألف شرح ديوان أبي تمام حبيب بن وكان أستاذ ولده املعتمد، 
  أوس الطائي.
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₣íÿÛŽi^} 
لألسباب ال ال يسمح املقام للخوض  –لم يحافظ ٔالاسالف 

ا وعدها راث العظيم  لألجيال -ف ى هذا ال القادمة وللخلف ع
ضة ٔالاوروبية عن طريق نقل  ي ال والنادر الذي أدى دوًرا بارًزا 

راث كما يشهد بذلك الب ى إسبانيا ال احثون، والذي ال يزال ُيدر ع
ما نظًرا لجلب السياح  ي اقتصاد ر ويساهم  رتغال املال الوف وال
ن من كل أصقاع العالم، وال زال  ن وح الفضولي والعلماء والباحث
ي  راث قائًما راسًخا ال تضاهيه أية ثقافة أو حضارة، سواء  هذا ال

راث ٕالا ي ال ي املحسوس أو امللموس و ي الفكر ككل، و نساني و
ي غرناطة ببعيد.    الهندسة والتصميم والعبقرية، وما قصر الحمراء 
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ري،  )١( ر ٔالاقطارالحم ي خ   .٣٤٧، ص: الروض املعطار 
  . ٨٢، ص: ٧، جوفيات ٔالاعيانابن خلكان،  )٢(
  . ٦٢٠، ص: ٢، جالصلةابن شكوال،  )٣(
يمحمد  العبدالوي،  )٤(   .٢٣، ص: ١، جغرر املعاني مقدمة تحقيق تج
  . ٢٣املرجع نفسه، ص:  )٥(
 . ٢٤نفسه ص:  )٦(
  . ٢٤نفسه ص:  )٧(
  .    ٦٨١ص:  ٢، ج،الصلةابن شكوال،  )٨(
  .٥١، ص: ١، جوفيات ٔالاعيانابن خلكان،  )٩(
  .٦٨٦، ص: ٢، جالصلةابن شكوال،   )١٠(
  .٦٢٦املرجع نفسه، ص:   )١١(
ي الدينمحمد العبدالوي،  )١٢(  ٣٥، ص: ١، غرر املعاني، جمقدمة تحقيق ج

- ٤٥.  
  .٤٧املرجع نفسه، ص:   )١٣(
  .٦٤٣،٦٤٤، ص:٢، جالصلةابن شكوال،   )١٤(
ر،   )١٥(  .٣١٥، ص: الفهرستابن خ
  .٣١٤، ص: نكت الهميانابن ايبك الصفدي،   )١٦(
  .٣١٢، ص: ٢، ج دائرة املعارف ٕالاسالمية  )١٧(
ي ٔالادب املغاربةمحمد بن شريفة،   )١٨(   .٣٩، ص: أبو تمام وأبو الطيب 
  .٣١٣، ص: ياننكت الهمابن ابيك الصفدي،   )١٩(
ي،   )٢٠(   .٤٠٣، ص: شذرات الذهبابن العماد الحنب
  .١٨٠، ص:٢، ج وفيات ٔالاعيانابن خلكان،   )٢١(

ي غرر املعانيمحمد العبدالوي،   )٢٢(   . ٤٨،٤٩، ص: ١، جمقدمة تحقيق تج
  . ٤٩املرجع نفسه، ص:   )٢٣(
ن الذهبٔالاعلم الشنتمري،   )٢٤(   .٥ - ٣، ص: تحصيل ع
  .١٠٩، ص: ٢، ج مامشرح ديوان أبي تٔالاعلم الشنتمري،   )٢٥(
  .٧٧، ٧٦، ص: ٤، ج الطيب نفحاملقري،   )٢٦(
رةابن بسام،   )٢٧(   .٤٧٥، ٤٧٤، ص: ١، م ٢، قالذخ
ي ابن خلكان،   )٢٨( ى سبيل املثال  ، ص: ٥، جوفيات ٔالاعيانُينظر: ترجمته ع

٣٩ - ٢١.  
  .٦٩٥، ص: ٢، جدائرة املعارف ٕالاسالمية  )٢٩(
ن وامليوسف أشباح،   )٣٠( ي عهد املرابط   .٢٧، ص: وحدينتاريخ ٔالاندلس 
ي إشبيليةعبد السالم أحمد الطود،   )٣١(   .٢٩، ص: بنو عباد 
  .٢٤، ص: ٥، جوفيات ٔالاعيانابن خلكان،   )٣٢(
  املصدر نفسه.  )٣٣(
ي إشبيليةعبد السالم أحمد الطود،   )٣٤(   . ٥٤، ص: بنو عباد 
  .٢٤، ص: ٥، جوفيات ٔالاعيانابن خلكان،   )٣٥(
)٣٦(  ، ي تلخيص أخبار املعبد الواحد املراك وما  ١٥١، ص: غرباملعجب 

  بعدها. 
  . ١٤٣املصدر نفسه، ص:   )٣٧(
راءابن ٔالابار،   )٣٨(   . ٤١، ص: ٢، جالحلة الس
ي،   )٣٩( ر الدين الزرك   .  ٢٥٨، ص: ٣، جٔالاعالمخ
  املصدر نفسه.     )٤٠(
)٤١(   ، ي تلخيص أخبار املغربعبد الواحد املراك    ١٥٦، ص: املعجب 
  . ١٥٧املصدر نفسه، ص:   )٤٢(
  . ١٥٨املصدر نفسه، ص:   )٤٣(
  .١٩٠، ١٨٩صدر نفسه، ص: امل  )٤٤(
راء  )٤٥(   وما بعدها.  ١٥٥،  ص: ٢، جالحلة الس
)٤٦(   ،   .١٥٨، ص: املعجبعبد الواحد املراك
 . ١٩٠، ١٨٩املصدر نفسه، ص:   )٤٧(
نفح الطيب من غصن ٔالاندلس أحمد بن محمد املقري التلمساني،  )٤٨(

  .٤٣٩،  ٤٣٨، ص: الرطيب
ي عهد ب عبادابن عبود،  )٤٩(   .١١٣، ص: إشبيلية 
  .١٩، ص: تاريخ الفكر ٔالاندلسأشباح، يوسف  )٥٠(
)٥١(  ، ري ي محاسن أهل الجزيرةابن بسام الشن رة  ، ص: ١، ج٢،  قالذخ

١٢.  
)٥٢(  ، ري رةابن بسام الشن ، ص: ١، ج٢،  قي محاسن أهل الجزيرة الذخ

١٣.  
  .٣٨، ص: شرح ديوان أبي تمامٔالاعلم الشتتمري،  )٥٣(
)٥٤(  ، ي أخبار ٔالا ابن عذاري املراك ، ص: ٣، جندلس واملغربالبيان املغرب 

٢٨٥.  
)٥٥(  ،   .١٤٨، ١٤٧، ص: ٢، جفوات الوفياتمحمد بن شاكر الكت
راء )٥٦(   .٤٣، ص: ٢، جالحلة الس
  .٢٥، ص: ي ٔالادب ٔالاندلسجودت الركابي،  )٥٧(
  .٢٨٤، ص: ٣، جالبيان املغرب )٥٨(
رة )٥٩(   .٥٥، ص: ١، ج٢، قالذخ
  .    ١٩٠، ١٨٩، ص: املعجب )٦٠(
ي عهد ب عبادابن عبود،  )٦١(   .٢٠٤ص:  ،إشبيلية 
  
  
  


