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 عـصــر الّشــاعــــر

(1) ةو نقاد ما بعد البنيويّ ) R.Barth(حاول رو�ن بارث    
إزالة النسبة ب�ين ال�ّنص و  

مبدعه مرتكزين على قضية موت المؤلف الذي تنتھي سيادته على نصه بمجرد ا�نتھ�اء م�ن 

 »فموت المؤلف ھو الثمن الذي تتطلبه و�دة الّنص  «الكتابة ، ليتم انفتاح الّنص 
(2)

.  

 اكتف��ت ھ��ذه ا7ص��وات بتحلي��ل الّنص��وص دون ا6ش��ارة إل��ى مب��دعيھا و س��يرھم ، و

ليتحق�ق لھ�م خل�ود  و م�ا ارت�بط بھ�ا م�ن واق�ع و بيئ�ة ؛ وأزال أصحابھا الع:مات الخارجّية ،

 و يعل��ن انتس��ابه إلي��ه ، ل��يس ف��ي حاج��ة إل��ى أب يمنح��ه ش��ھادة الم��ي:د ، «إْذ ال��ّنص  ال��ّنص ،

 »، و يدفع عنه تھمة التھجين  كون لقيطاً وينفي عنه أن ي
(3)

 .  

و إذا كان��ت قص��يدة الحداث��ة م��ن خ��:ل روادھ��ا عل��ى اخ��ت:ف أجي��الھم ق��د ابتع��دت ع��ن        

الّت��ي وس��مت  -ة ف��إّن القص��يدة الغنائّي�� الذاتي��ة و مقارب��ة الواق��ع خوف��اًمن الع��ودة إل��ى ال��وراء ،

 »جربة فردية تتعلق بالّشاعر المفردأساساً عن ت « قد عبرت -الّشعر العربي القديم 
(4)

الذي  

و أظھ�ر ت�أثره ب�المؤثرات  و عرض نفسه من خ:لھا بكّل خصوصياتھا و أبعادھا ، أبدعھا ،

و ھ��و م��ا يق��ر انتم��اء ال��ّنص الغن��ائي الق��ديم إل��ى  ؛ )اجتماعّي��ة و سياس��ّية و أدبّي��ة (الخارجّي��ة 

يج��ب أن تتح��رك  «الّنقدّي��ة العملي��ة  و يثب��ت أنّ  ص��احبه و ينف��ي عن��ه مس��ألة م��وت المؤل��ف ،

 »و عناصرھا  بيقظة و مرونة بين مختلف مقومات الظاھرة ا7دبّية ،
(5)

ا7دي�ب و  : الث:ثة 

ا7دي�ب نفس�ه وس�يلة أو تقني�ة م�ن التقني�ات ا7لس�نية الّت�ي  «حّتى � يك�ون  الّنص و المتلقي ،

 »تتكفل ببعث ا6بداع ا7دبي إلى الوجود 
(6)

 .  

م��ا يس��مح بتفس��ير العم��ل ا7دب��ي انط:ق��اً م��ن س��يرة حي��اة الكات��ب أو م��ن تحلي��ل  و ھ��و

 وتسليط ا7ض�واء عل�ى الجوان�ب السياس�ّيية وتأثيراتھ�ا، و ما ارتبط بھا ، ، الحياة ا�جتماعّية

 « :يق�ول  ، و ھو ما دفع جمال شحيد إلى تشبيه ھذه العناصر بالتفاح�ة و الش�جرة و المح�يط

                                                 
(1)

. 2ط .ال�دار البيض�اء .دار توبق�ال .عب�د الّس�:م ب�ن عب�د العل�ي :ترجم�ة  .درس الس�يميولوجيا . رو�ن ب�ارث - 
و م��ا   129ص .1994. 1ط .بي��روت .المرك��ز الثق��افي العرب��ي .اللّغ��ة الثاني��ة .و فاض��ل ث��امر . 86ص .1986
  .199 -184ص .1993. 2ط.الكويت .دار سعاد الصباح . ثقافة ا7سئلة . و عبد L الغذامي. بعدھا

(2)
  .25ص.1994. 1ط.مركز ا6نماء الحضاري .منذر عياشي  :ترجمة  .نقد و حقيقة  .رو�ن بارث  - 

(3)
  .147ص .2003. 1ط.الجزائر .منشورات ا6خت:ف . القراءة النسقية و مقو�تھا النقدية .سويف أحمد  - 

(4)
  .67ص.2006. 1ط.لبنان .الدار العربّية للموسوعات .كل الطرق تؤدي إلى الّشعر .عز الدين إسماعيل  - 

(5)
  .133ص. اللّغة الثانية .فاضل ثامر  - 

(6)
دراسة في ا7صول و الم:مح وا6شكاليات ( مناھج الّنقد ا7دبي المعاصرمحاضرات في . بشير تاوريريت  -  

  .39ص . م2006-ـھ1428. 1ط.الجزائر .قسنطينة . دار الفجر للطباعة و النشر ) . النظرية و التطبيقية 
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و  ؛أھ�م و أش�مل إن ل�م تفص�ل ع�ن الش�جرةو لكنھا تص�بح  حد ذاتھا مھمة ،فدراسة التفاحة ب

 »المح��يط ال��ذي عاش��ت في��ه 
(1)

ولع��ل أكث��ر المن��اھج ق��درة عل��ى معرف��ة طبيع��ة الّنص��وص  . 

بيئ��ة ال��ّنص و ظ��روف إنتاج��ه ، و تعتم��د ا7دبّي��ة القديم��ة ھ��ي تل��ك الّت��ي ترتك��ز أساس��اً عل��ى 

رغ��م إس��رافھا ف��ي الش��رح  -ف��ي تحليلھ��ا  «ّنص��وص و الّت��ي خ��دمت ال العوام��ل الخارجي��ة ،

 » و الف�ن فن�اً  خدمة لن نستغني عنھا ما بقي ا7دب أدباً  - االتعليل غالبـً و
(2)

، و ھ�ذا � يمن�ع  

  .  من عرض الّنصوص المختلفة القديمة على محاٍك جديدة

ل�ه حيات�ه أن و قب ار اب�ن عّم� ش�عرق إل�ى الح�ديث ع�ن ينبغ�ي لن�ا قب�ل التط�رّ  و من ھنا       

ظ�اھرة لھ�ا خصائص�ھا و  هِ دّ َع�بِ و بث آثاره في ش�عره ،  ، شيئا عن العصر الذي أنبتهنعرف 

بأوس�ع معانيھ�ا الت�ي أحاط�ت ة جتماعّي��العلم بش�ؤون الحي�اة ا ... « 7نT ميزاتھا و إتجاھاتھا 

ينن�ا و ب��ين و كلم�ا بع�دت الش�قة ب . من�ه 6كتم��ال ت�ذوقنا ل�ه دَ ي م�ا ش�رٌط � ُب�بظھ�ور عم�ل فّن�

 » شعورنا بھذه الحقيق�ةموطن ظھور ھذا العمل في الزمان أو المكان أو الحضارة إزداد 
(3)

 

و الثقافي��ة الت��ي كان��ت س��ائدة ف��ي عص��ر  ة ،و ا�جتماعّي�� ة ،ياس��يّ الح��ديث ع��ن الحي��اة السّ  ؛ و

ه 7ّن� ة ،ة وا7دبّي�� س�يما الفنّي� و خص�ية ،تؤثر ف�ي مج�رى حيات�ه الشّ بكل جوانبھا  اعر ،الشّ 

الف�ن  الق�ول ب�أنT  «، و ھو ما يجع�ل  الفني وليد مؤثرات عصره إنتاجهمن الطبيعي أن يكون 

»ص��لتنا ب��الواقع عل��ى س��بيل المش��اھدةوثي��ق الص��لة بالحي��اة مس��لمة تق��دمھا لن��ا 
(4)

ا م��ك��ل  و ، 

 و ، إبداع�ه إل�ى س�بر غ�ور م�ن أغ�وارمكن�ه أن يرش�دنا ياعر من ظروف عص�ره يحيط بالشّ 

  . فھماً قد يجلّي المقصود منه و يميط اللثام عن زواياه المظلمةره فھم شع

                                                 
(1)

  .28ص. 1980. 17سنة .226-225العدد.مجلة المعرفة السورية . في البنيوّية التكوينّية  .جمال شحيد  -  

(2)
جامعة .مجلة الفضاء المغاربي ).دراسة أدبية و فنّية (مع الشاب الظريف التلمساني .عبد الجليل مرتاض  -  

  .54ص .2004أفريل  .السنة الثالثة. العدد الثاني .تلمسان .أبي بكر بلقايد

 -
 .1981. 4طبعة  .رمص .دار المعارف .عر خاصةا7سس النفسية لXبداع الفني في الشّ .مصطفى سويف (3)

  .45ص 
(4)
  .55ص .المرجع نفسه .مصطفى سويف  - 
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  :ة ياسيّ اة السّ ـالحي

فتحھا المسلمون ف�ي  أنظلت ا7ندلس فترة من الزمان تحت حكم الخ:فة ا7موية منذ 

(1)و بع�د س�قوط دول�ة ا7م�ويين ، عھد الوليد بن عبد المل�ك
عب�د ال�رحمن  ف�ي المش�رق أع�اد  

  الداخل
  . ستمر قرابة ث:ثة قرونلتا7ندلس ب مويةا7خ:فة سيس التأ(2)

حكمھ��ا ف��ي زم��ن عب��د ال��رحمن  بلغ��ت أوج ، وحك��م ا7ن��دلس  عل��ىالس��:لة ا7موي��ة حافظ��ة 

(3)الثالث
أن  اس�تطاعو  ، )ھ�ـ 350 ھ�ـ إل�ى300(  ذي دام حكمه 7كثر من خمسين عاماال .  

 350س�نة  ات�ه وف؛ و بالناص�ر ل�دين L بو سمى نفسه  ، يخلع على نفسه لقب أمير المؤمنين

(4)خلفه ولده الحكم الثاني ھـ 
و لم�ا حض�رت الحك�م الوف�اة  ؛ھ�ـ 366الذي حك�م لغاي�ة س�نة  . 

(5)بن��ه ھش��ام الث��اني �أوص��ى بالخ:ف��ة 
وجع��ل علي��ه  ، يتج��اوز أح��د عش��رة عام��ا ال��ذي ل��م . 

                                                 
(1)
و فت�ك العباس�يون ببن�ي أمي�ة فتك�ا ذريع�ا  حين انتقل الحكم في المشرق من يد ا7مويين إلى ي�د بن�ي العب�اس ، - 

بدا الذي توجه شطر ا7ندلس داخ�: قرطب�ة مس�ت "عبد الرحمن بن ھشام بن عبد الملك بن مروان " نجا من سيفھم 
و ن�ادى  حي�ث بن�ى فيھ�ا القص�ر و المس�جد الج�امع، م جاع: إياھا عاصمة لملكه ، 755/ھـ  138با7مر فيھا سنة 

وق�د إمت�د إل�ى س�نة  و ك�ان عھ�د بن�ي أمي�ة ف�ي ا7ن�دلس عھ�د إزدھ�ار و رق�ي و حض�ارة ، بنفسه أميرا للمؤمنين ،
أدب .ا7دب ف�ي ا7ن�دلس والمغ�رب " .تاريخ�ه الم�وجز ف�ي ا7دب العرب�ي و .حن�ا الف�اخوري  :انظ�ر  .ھـ  1031

   .14ص:  3ج . م 1981. 2طبعة .لبنان .بيروت .دار الجيل  . " ا6نحطاط
(2)

مؤس��س الدول��ة  ا7م��وي ،، ال��داخل  ص��قر ق��ريش ، ھ��و  ع��دد ال��رحمن ب��ن معاوي��ة ، :عب��د ال��رحمن ال��داخل  - 
فترب�ى ف�ي ) م�ات أب�وه و ھ�و ص�غير ( و نش�أ يتيم�ا  ولد في دمشق ، .و أحد عظماء العالم  ا7موية في ا7ندلس ،

أفل�ت عب��د  فت�ك و ا7س��ر ،بالو لم��ا إنق�رض  مل��ك ا7م�ويين ف�ي الش��ام و تعق�ب العباس��يون رج�الھم  بي�ت الخ:ف�ة ،
فبل�غ  فقص�د المغ�رب ، فأوى إلى بعض ا7دغ�ال حت�ى أم�ن ، الرحمن و أقام في قرية على الفرات فنتتبعه الخيل ،

دار  .عر العرب�ي موس�وعة أع�:م الّش� .د موسى الوحشي محمّ  : انظر.ي بقرطبة و دفن في قصرھا توف ...إفريقية
  .168ص.  2008.ا7ردن .عمان .دجلة 

(3)
أول م��ن تس��مى ب��أمير  كنيت��ه أب��و المط��رف ، د ب��ن عب��د L ،ھ��و عب��د ال��رحمن ب��ن محّم�� :عب��د ال��رحمن الثال��ث -

ھ�ـ إل�ى س�نة وفات�ه 300دامت فترة حكمه خمس�ين س�نة أي م�ن  .ن L و تلقب بالناصر لدي المؤمنين في ا�ندلس ،
إب�راھيم ا7بي�اري  :تحقي�ق  . جذوة المقتبس تاريخ علماء ا�ن�دلس .أبو عبد L بن نصر الحميدي : انظر .ھـ 350

   .41ص  .1983. 2طبعة .لبنان .بيروت .دار الكتاب اللبناني .
ت��ولى  كنيت��ه أب��و الع��اص ، الملق��ب بالمستنص��ر ب��ا[ ، ال��رحمن الناص��ر ، ھ��و الحك��م ب��ن عب��د : الحك��م الث��اني -(4)

غ�زى النص�ارى و بع�ض المنش�قين  .ھ�ـ 366و بقي في الحك�م إل�ى غاي�ة س�نة  ھـ ،350الخ:فة بعد وفة أبيه سنة 
أحم�د  و . 46-42ص .جذوة المقتبس تاريخ علماء ا7ندلس  .أبو عبد L بن نصر الحميدي : انظر  .عن الخ:فة 

نف�ح الطي�ب م�ن غص�ن ا7ن�دلس الرطي�ب و ذك�ر وزيرھ�ا لس�ان ال�دين ب�ن الخطي�ب .د المق�ري التلمس�اني بن محّم�
   .394-.382:  1ج . م1968.لبنان .بيروت .دار صادر  .إحسان عباس  :تحقيق .

(5)
لخ:ف�ة بع�د وف�اة أبي�ه ت�ولى ا لقب�ه المؤي�د و كنيت�ه أب�و الولي�د ، ھو ھشام بن الحكم المستنصر ، : ھشام الثاني - 

و  ،لمنصور و استبد بالسلطة لصغر س�نهحجبه ا م و ھو لم يتجاوز الحادية عشرة من عمره ، 976 /.ھـ366سنة 
 .تزوجھ�ا الحك�م المستنص�ر و توفي�ت خ�:ل خ:ف�ة ھش�ام المؤي�د  ، كان�ت تم�تھن الغن�اء ، أمه ھي صبح البثكنشية

و تض��اربت المص��ادر ف��ي س��نة قتل��ه وأرجحھ��ا س��نة  ت ا�ن��دلس ،إمت��از عھ��ده بكث��رة الف��تن و الح��روب الت��ي مزق��
وأحم�د ب�ن . 47-46ص .مقت�بس ت�اريخ علم�اء ا7ن�دلس ج�ذوة ال .أبو عبد L ب�ن نص�ر الحمي�دي  : انظر .ھـ403
ج .الخطي�ب = =نفح الطيب من غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان ال�دين ب�ن .د المقري التلمساني محمّ 

تحقي�ق و مراجع�ة  .البيان المغرب في أخبار ا7ندلس و المغرب  .و ابن عذاري المراكشي  . 397-396ص  : 1
   .253ص : 2ج .1983. 3طبعة  .لبنان.بيروت  .دار الثقافة  .س كو�ن و إليفي بروفنسال .ج :
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(1)وزيره الحاجب محمد بن أبي عامر الملقب بالمنصور 
ھذا ال�وزير عن�د  يكن و لم وصيا ، 

تخل�ص م�ن منافس�يه الواح�د تل�و استحوذ عل�ى ك�ل مراك�ز الق�وى و إذ سرعان ما ،ظن سيده 

ره جعل��ه � يغ�ادر القص��ر وص��يّ  و ،ا^خ�ر بالقت��ل و ا6غتي�ال حت��ى قل�ص نف��وذ ھش��ام الث�اني 

  .بغير سلطان خليفة 

كثي�ر م�ن ة يخالطھ�ا المنصور قدرة إدارية كبيرة و كفاءة عسكرية عاليالحاجب جمع 

م و بم��وت 1001- ـھ��392س��نة  هو بموت�� ؛ى ال��بطش و التنكي��ل و مي��ل إل�� ، الحنك��ة السياس��ية

(2)ابنه المظفر 
(3)ثم بمقتل ابنه شنجول   ، 

  .م1008-ھـ399 

(4)و عادت السلطة إلى البيت المرواني  انتھى حكم العامريين ،
و بدأ الھبوط السريع لحكم  ، 

(5)فتن��ة البرب��ريم��ض إ� وق��ت قص��ير حت��ى ان��دلعت إذ ل��م  ، ف��ي ا7ن��دلس ا6س��:م
عاش��ت ،  

خليف�ة آخ�ر ھش�ام الثال�ث خلع بمما عجل  .و فساد مستحكم  شاملة ،خ:لھا الب:د في فوضى 

  .م1031/ھـ 422سنة  أموي 

ف�ي ا7ن�دلس بع�د أن أص�بحت غي�ر ق�ادرة عل�ى تك�وين ج�يش سقطت الخ:فة ا7موي�ة 

بس�بب  ا�س�تقرارغ�اب ا7م�ن و و  و الف�تن الداخلي�ة ، وراتى الث�و يقض�ي عل� ، ينقذ الدول�ة
                                                 

(1)
م�ن قبيل�ة  مع�افري ا7ص�ل ، د ب�ن أب�ي ع�امر الملق�ب بالمنص�ور ،ھ�و الحاج�ب أب�و ع�امر محّم� : المنصور – 

ا[ س��نة ع��د وف��اة الخليف��ة الحك��م المسنتص��ر ب��و مؤس��س الدول��ة العامري��ة ب حاج��ب ھش��ام المؤي��د ، حمي��ر اليمني��ة ،
المل��ك  تص��رف و تص��رف ف��ي الدول��ة اس��تبد ب��الحكم ف��ي خ:ف��ة ھش��ام المؤي��د و جع��ل الحجاب��ة وراثي��ة ، .ھ��ـ366

ص  .ج�ذوة المق�ابس ت�اريخ علم�اء ا7ن�دلس  .ي�دي أبو عبد L ب�ن نص�ر الحم : انظر.ھـ392توفي سنة  .الحقيقي 
 :تحقي�ق وتعلي�ق  .أعمال ا6ع:م في م�ن بوي�ع قب�ل ا6ح�ت:م م�ن مل�وك ا�س�:م .ولسان الدين بن الخطيب . 131

  .83- 59ص . 1956.بيروت .دار المكشوف  .ليفي بروفنسال 
(2)

ت�ولى بع�د وف�اة أبي�ه المنص�ور ب�ن  مظفر ب�ا[ ،الملقب بال ھو أبو مروان عبد الملك بن أبي عامر ، :المظفر  - 
اب�ن ع�ذاري المراكش�ي  :انظر . م 1008 -ـھ399إلى أن وافاه ا7جل سنة  ، أي عامر حجابة الخليفة ھشام المؤيد

نف�ح الطي�ب  .د المق�ري التلمس�انيو أحم�د ب�ن محّم�. 15ص  : 3ج .البيان المغرب في أخبار ا7ندلس و المغرب .
  .423ص  : 1ج.الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب من غصن ا7ندلس 

(3)
سمى نفسه الحاجب ا7على ث�م لق�ب بالم�أمون والناص�ر  د بن أبي عامر ،ھو عبد الرحمن بن محمّ  : شنجول – 

و ش��نجول ھ��و تص��غير 6س��م ش��انجة باللغ��ة  ، ل��دين L إ� إن اللق��ب ال��ذي اش��تھر ب��ه عن��د الم��ؤرخين ھ��و ش��نجول
حي�ث إس�تأذنته لت�دعوا ابنھ�ا  عبدة زوجة المنصور ،السيدة و شانجة ھو والد  ، و معناه شانجة الصغير ة ،ا6سباني

 .ھ�ـ 399ول�ي الحجاب�ة للخليف�ة ھش�ام المؤي�د بع�د وف�اة أخي�ه المظف�ر س�نة  ، بھذا ا�سم التصغيري لتتذكر به أباھ�ا
ب ف�ي أخب�ار البي�ان المغ�ر .ن ع�ذاري المراكش�ي و اب�:  انظ�ر .وتوفي في الس�نة نفس�ھا الت�ي ت�ولى فيھ�ا الحجاب�ة 

نف��ح الطي��ب م��ن غص��ن ا�ن��دلس  .د المق��ري التلمس��اني و أحم��د ب��ن محّم��. 39 -38ص:  3ج.ا7ن��دلس و المغ��رب 
  .425 -424 ص : 1ج .الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب 

(4)
ال��دار العربي��ة .  عاته و أش��ھر أع:م��هموض��و ، تط��وره ا7دب العرب��ي ف��ي ا7ن��دلس ،.  د س��:مةعل��ى محّم�� - 

  .22ص . م 1989 .1طبعة  .لبنان .بيروت. للموسوعات 
(5)

 العاش�ر الم�ي:دي ، :مظاھر الديكور السياسي ل_ندلس في نھاية القرن الرابع الھجري  ھي أحد : فتنة البربر - 
أطل�ق  المش�اكل و الفوض�ى وا7زم�ات ،مخلف�ة ترك�ة ثقيل�ة م�ن  و التي بدأت بواكرھا إثر سقوط الدولة العامرية ،

و ھ�ي تعب�ر ع�ن ، ا7ندلسيون عليھا اسم الفتنة البربرية نظرا للدور الذي لعبته العناصر البربرية ف�ي إذك�اء نارھ�ا
و بخاص�ة أھ�ل  البربر من جھ�ة و ا7ندلس�يون م�ن جھ�ة أخ�رى ، ذلك الخ:ف الذي وقع بين فئتين من المسلمين ،

  .وا6س:م ضرغم ما يجمع بينھما من روابط كا7ر ة ،قرطبة حول منصب الخ:ف
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الخ�امس الھج�ري الح�ادي عش�ر الم�ي:دي ح�ام: أطل القرن و حين  ؛الصراع على الخ:فة 

وانقس�مت  ، القديم�ة إل�ى الظھ�ورمعه بوادر الفرقة و الت:شي عادت الصراعات و ا7طم�اع 

 الدولة إلى ع�دد كبي�ر م�ن الممال�ك الص�غيرة
(1)

مس�احة المدين�ة منھ�ا  ةتج�اوز الواح�دتق�د �   

(2)وانحس��رت عظم��ة قرطب��ة  الواح��دة و م��ا حواليھ��ا ،
و ص��ارت تابع��ة فيم��ا بع��د لس��لطان ،  

(3)ن يلية التي ملكھا بنو عباد اللخميواشب
.  

 إسماعيلو كان مؤسس دولتھم محمد بن  ، نجم ھذه ا7سرة عقب سقوط الخ:فة ت_7

 ب��ن عب��اد
(4)

كلم��ة أھلھ��ا عل��ى تنص��يبه و أجمع��ت  ، ض��ى عل��ى نف��وذ حك��ام إش��بيليةال��ذي ق ، 

 يكونون له أعوان�ا ومستش�ارين و وزراءفقبل بشرط أن يختاروا له من بينھم رجا�  زعيما ،

(1)ن جماع��ة م��ن أقارب��ه و أنص��اره فع��يّ  ،قب��ل الن��اس بش��رطه و  ،
كون��وا م��ا يش��به مجل��س  . 

   .م فيھا و تسيير الحك ، شورى 6دارة شؤون المدينة

ودرس�ھم  وش�جع الن�اس عل�ى ا6نخ�راط في�ه ، ، و كون جيش�ا و سرعان ما استقر له ا7مر ،

ل�م يش�فع لھ�م تواج�دھم ف�ي ب:ط�ه ، و � الحظ�وة منافس�يه ال�ذين و تخل�ص م�ن  على القتال ،
                                                 

 دحي�ث بع�؛  و أص�حابھا بمل�وك الطوائ�ف ھذه الممالك الصغيرة تعرف في التاريخ ا7ندلسي بدول الطوائف ، -(1)
إنتھاء الحكم المرواني صار كل من يجد في نفسه القدرة عل�ى القف�ز إل�ى الس�لطة م�ن ا7م�راء و الرؤس�اء يس�تولي 

و م�ن  ، و يتخذ من أھ�م م�دنھا عاص�مة ل�ه و يستقل بھا ثم يسميھا دولة و ينصب نفسه ملكا عليھا ، ته ،على إمار
و الدول�ة  ،ناطة و الدولة الھودي�ة ف�ي سرقس�طة و الزيرية في غر الدولة العبادية في اشبيلية ، : أھم ھذه الدوي:ت

ل��ة بن�ي ا7فط��س ف��ي بطلي�وس وبن��ي جھ��ور ف��ي و دو و دول�ة بن��ي ذي الن��ون ف�ي طليطل��ة ، العامري�ة ف��ي بلنس��ية ،
.( مص��ر  .ا6س��كندرية  .دار المعرف��ة الجامعي��ة .ف��ي ا7دب ا7ندلس��ي  .د زكري��ا عن��اني محّم�� :انظ��ر  ...قرطب��ة

 .دار المعرف����ة الجامعي����ة  .ف����ي ت����اريخ المغ����رب و ا7ن����دلس  .و أحم����د مخت����ار العب����ادي  . 21-20ص . )ت.د
  .226- 204ص  .م 2005/ھـ1425  .2طبعة  .مصر. ا6سكندرية 

و ساءت عاقبتھا تولى شيخ الجماع�ة أب�و الح�زم  فلما تردت أحوالھا ، كانت قرطبة مركز الخ:فة ا�س:مية ، -(2)
ثم ت�ولى ا7م�ر ، ھـ و استمر في ذلك إثنتي عشرة سنة 422بنظام شوري و سنة  بن جھور إدارة حكومة قرطبة ،

منج�د : انظ�ر  .فخض�عت لدول�ة بن�ي عب�اد  س�اءت ا7ح�وال و اض�طرب ا7م�ر ،و م�ن بع�ده  بعده ابنه أبو الوليد ،
مؤسس��ة  .عر ا7ندلس��ي ف��ي عھ��دي مل��وك الطوائ��ف و الم��رابطين ا6تج��اه ا6س��:مي ف��ي الّش�� .بھج��ت مص��طفى 

د مجي��د محّم��و. 22ص . م  1986/ھ��ـ1407. 1طبع��ة .لبن��ان  .بي��روت .الرس��الة للطباع��ة و النش��ر و التوزي��ع 
  .14ص. م1972/ـھ1392. 1طبعة .رفالنجف ا7ش .مطبعة النعمان .عر في ظل بني عبادشّ ال .السعيد

(3)
من العرب الداخليين إلى ا7ندلس من قبيلة لخم العربي�ة الت�ي نزح�ت م�ن الش�ام إل�ى ا7ن�دلس ف�ي منص�ف  ھم - 

وق�د حك�م بن�و  لسياس�ي ،أكبر دول الطوائف من حيث سعتھا و تفوقھ�ا ا بدأت في اشبيلية ، القرن الثاني الھجري ،
أعم�ال  .ابن الخطيب لس�ان ال�دين  :انظر .عباد ھذه المملكة و حاولوا إلحاق مناطق أو ممالك أخرى إلى مملكتھم 

الت�اريخ ا�ندلس�ي  .الحج�يعل�ي و عب�د ال�رحمن  .152ص .ا6ع:م في من بويع قبل ا6حت:ل من ملوك ا6س�:م 
  .388-387ص . 1976.بيروت  .دمشق  .من الفتح ا6س:مي حتى سقوط غرناطة 

(4)
و إنف��رد ب��الحكم  ت��ولى القض��اء ف��ي حي��اة أبي��ه اس��ماعيل ، يكن��ى أب��ا القاس��م ، .د ب��ن اس��ماعيل ب��ن عب��اد محّم�� - 

ت�وفي ف�ي س�نة  الفعل�ي للدول�ة العبادي�ة ، س�سو ك�ان ھوالمؤ. فصار قاضي إشبيلية و رئيسھا  والتدبير بعد وفاته ،
الص�لة ف�ي  .أبي القاسم خلف بن عبد الملك اب�ن بش�كوال  :انظر . د الملقب بالمعتضد با[ فخلفه ابنه عبا، ھـ 433

 .و النش�ر و ال�دار النموذجي�ة  المكتب�ة العص�رية للطباع�ة.ص�:ح ال�دين الھ�واري  :تحقيق  .تاريخ علماء ا7ندلس 
  .523ص  :المجلد ا7ول  .م  2003 -ھـ1423 . 1 طبعة .بيروت .صيدا

(1)
وأب�و  و أب�و ا7ص�بع عيس�ى ب�ن حج�اج الحض�رمي ، د بن الحس�ن الزبي�دي ،الزير أبو بكر محمّ  :منھم  نذكر - 

  .لھاني د بن بريم ا7و محمّ  د عبد L بن علي الھوزني ،محمّ 
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(2)التي خصھم بھا 
و ق�د اتب�ع  ، و ثبت مرك�زه ، و قوى نفوذه حتى انصاعت الب:د لحكمه ، 

(3)دع�اؤه ظھ�ور ھش�ام المؤي�دو منھ�ا ا ف�ي س�بيل ت�دعيم مرك�زه ،قاسم وسائل مختلفة أبو ال
 . 

  .المشكوك في موته و استخدام ذلك في كسب ود جيرانه 

ى ا7م�ر بع�ده ابن�ه أب�و عم�رو ب�ن وت�ولّ  ھ�ـ433توفي القاضي أبو القاس�م ب�ن عب�اد س�نة       

 ثم المعتضد با[ ، عباد الذي لقب نفسه بفخر الدولة
  .حاجب لھشام، وقد زعم أيضا أنه (4)

 و س�فك ال�دماء ، بالش�دة و الق�وة ،يتمي�ز  و ص�راع ، كان المعتضد ب�ا[ رج�ل ح�رب

(5)حيث قضى معظم أيامه في ح�رب جيران�ه 
تعاظم�ت ق�وة و لّم�ا  لتوس�يع ح�دود مملكت�ه ، . 

لواقع��ة و بس��طت س��لطانھا عل��ى ال��دوي:ت ا مواردھ��ا ،الدول��ة و اتس��عت رقعتھ��ا و إزدادت 

الش�رق  توسع المعتضد ب�ا[ نح�و ، وصلت حدودھا إلى شواطئ ا7طلسيو  ، غربي إشبيلية

(1)الخض�راء و احت�ل الجزي�رة  ، حتى أص�بح عل�ى أب�واب قرطب�ة
و عن�دما إنف�رد ب�ا7مور  ؛ 

واس�تمر ف�ي  ، فأعلن موته عل�ى الم�X أحب أن ينھي بنفسه أسطورة ھشام المؤيد ، ، جميعھا

                                                 
(2)

دار الغ�رب ا6س�:مي  .النشر ا7دبي ا7ندلسي في القرن الخامس مضامينه و أشكاله  .د على بن محمّ :انظر  - 
  .55ص:  1ج . 1990. 1 طبعة .بيروت  .ن لبنا .

(3)
فلم يع�رف أح�د م�ا  ،ھـ 403ھشام المؤيد قد اختفى عندما عاد سليمان المستعين للمرة الثانية إلى السلطة عام  - 

ف�ي ح�ين . از 7داء فريض�ة الح�ج و م�ات ھنال�كالمؤرخون على أنه سار إلى الحج و أجمع .الذي آل إليه مصيره 
و س�ائر  ت�ه ،د6خضاع سائر ملوك الطوائ�ف 6را أسطورة ظھور ھشام المؤيد عنده ، قاد اختلأن القاضي ابن عب
 فأشاع في الناس أنه ف�ي القص�ر عن�ده باش�بيلية ، لقته ،حيث عثر على رجل يشبه ھشاما في خِ  إماراتھم لسلطانه ،

فة قصة إدعاء ظھور ھش�ام المؤي�د ثم أخذ يراسل ملوك الطوائف يطلب البيعة له و لمعر ، و أنه يتولى الحجابة له
 .154-152ص  .أعمال ا6ع:م في من بويع قبل ا�حت:م م�ن مل�وك ا6س�:م .لسان الدين ابن الخطيب  : انظر .

  .96ص  .المعجب في تلخيص أخبار المغرب .و عبد الواحد المراكشي 
(4)

ص�احب . عم�رو الملق�ب بالمعتم�د ب�ا[ أب�و اب�ن عب�اد اللخم�ي، .د ب�ن إس�ماعيلعب�اد ب�ن محّم� :المتعض�د ب�ا[ - 
و ولي ا7مر بع�د وفات�ه  كان في أيام أبيه يقود جيشه لقتال بني ا7فطس وغيرھم، إشبيلية في عھد ملوك الطوائف،

 و بط�ش وس�فك لل�دماء، و ق�وة، ينعت بأسد الملوك لم�ا ك�ان يتمي�ز ب�ه م�ن ش�دة، كان شجاعا حازما، .ھـ433سنة 
نفق�ت بض�اعة ا7دب . و طمعه فيما بين أيديھم من بلدان و مقاطع�ات ون مكره و سطوته،و � يأمن يحذره الملوك،
ت��وفي بإش��بيلية بالذبح��ة  وق��د جم��ع ل��ه دي��وان ف��ي نح��و س��نتين ورق��ة، و يقول��ه، عر،وك��ان يط��رب للّش�� ف��ي عص��ره،
المجل�د  .لث�انيالقس�م ا .ال�ذخيرة ف�ي محاس�ن أھ�ل الجزي�رة .أبو الحسن على بن بس�ام :انظر .ھـ461الصدرية سنة 

و لس�انا .  204 -155 ص:  3ج .لبي�ان ف�ي أخب�ار ا7ن�دلس والمغ�ربا.وابن ع�ذاري المراكش�ي .24ص  : ا7ول
  .155ص  .أعمال ا6ع:م في من بويع قبل ا�حت:ل من ملوك ا6س:م  .الدين ابن الخطيب 

(5)
، ب الجزي��رة الخض��راء ب��ن حم��ود ص��اح و القاس��م ح��ارب المعتض��د ب��اديس ب��ن حب��وس ص��احب غرناط��ة ، - 

النش�ر ا7ب�ي ا7ندلس�ي ف�ي الق�رن الخ�امس  .د س�:مة عل�ي محّم�:  انظ�ر ...والمظفر بن ا7فطس صاحب بطليوس
  .57ص : 1ج.الھجري مضامينه و أشكاله 

(1)
و قبلي  تقع شرقي شذونة ، ، او أطيبھا أرض من أشھر مدن ا7ندلس و أشرفھا ، :الجزيرة الخضراء  -  

ياقوت الحموي  :انظر  .لھا مرسى من أجود المراسي  تبتعد عليھا بخمسة و خمسون فرسخا ،قرطبة التي 
  .136ص:  2ج  .1979 .لبنان  .بيروت  .دار إحياء التراث العربي . معجم البلدان . الرومي 
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د بن عب�اد الملق�ب بالمعتم�د و تسلم الحكم ابنه محمّ  ، م1042/ھـ461فاته سنة سياسته حتى و
(2)

.  

عل��ى  ا�س��تي:ء مح��او� ،اتب��ع المعتم��د ف��ي سياس��ته المنھ��اج ال��ذي س��ار علي��ه أس��:فه 

(3)و ض��مھا إل��ى إش��بيلية  ، م��ارات ا6س��:مية با7ن��دلسا6
فف��ي الس��نة الثاني��ة لتولي��ه الحك��م ؛  

و ان ك�ان ق�د .  بة التي لم ينجح أب�وه المعتض�د ف�ي ض�مھا إل�ى اش�بيليةل أنظاره إلى قرطحوّ 

 ،(4)ذل�ك أن ال�وزير أب�ا الولي�د ب�ن جھ�ور  ،السبيل إلى أخذھا بإضعاف الحكم فيھ�ا  �بنهمھد 

ع��ن الحك��م  م لتقدم��ه ف��ي الس��ن ،1065/ھ��ـ456تن��ازل س��نة  ال��ذي ك��ان ال��رئيس ف��ي قرطب��ة ،

عل�ى وزي�ر ق�دير يعتم�دان ف�ي ت�دبير أم�ور ال�ب:د كان�ا  و ،لولديه عبد الرحمن و عب�د المل�ك 

إ� بع��د  س��تي:ء عل��ى قرطب��ة � يك��ون س��ھ: ،و عل��م المعتض��د أن ا� . ءي��دعى اب��ن الس��قا

ودس إلى ال�وزير  ، ءفدس إلى عبد الملك يغريه بقتل ابن السقا .التخلص من الزير المذكور 

نتھت الشكوك بينھما إلى أن قت�ل عب�د المل�ك و ا .يزين لھا الثورة على عبد الملك  ءابن السقا

(1)عبد الرحمن الذي كان يشاركه في الحكم فسجنه أيضا على أخيه  أنقلبثم  .وزيره 
.  

و رأى الم�أمون  و كان المعتضد بن عباد قد مات ، تضعضعت ا7مور في قرطبة ،و

(2)بن ذي النون 
 ليھا بجيوش�ه ،و حمل ع أمير طليطلة الفرصة سانحة للھجوم على قرطبة ، 

                                                 
(2)

آخر ملوك بني   ،لقبه المعتمد على L كنيته أبو القاسم ، د بن عباد بن إسماعيل ،ھو محمّ  : د بن عبادمحمّ  -  
مات في سجنه بأغمات المغربية  .كان شاعرا مطبوعا ،  ھـ461تولى الملك بعد وفاة أبيه المعتضد سنة  عباد ،
 .حسين مؤنس  :تحقيق  .الحلة السيراء  .أبو عبد L بن أبي بكر القضاعي ابن ا^بار : انظر. ھـ488سنة 

نفح الطيب  .د المقري التلمسانيو أحمد بن محمّ  .53ص : 2ج .1985.  2 طبعة.القاھرة  .مطبعة دار المعارف 
و العماد الكاتب .  234ص  : 3ج .من غصن ا�ندلس الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب 

نقحه .  أذرتاش آذرنوش : تحقيق .قسم شعراء المغرب و ا�ندلس . ريدة القصر و جريدة العصر خ .ا7صفھاني 
الدار التونسية للنشر  .المطوي و الجي:ني بن الحاج يحي د العروسيد المرزوقي و محمّ مّ مح: عليه  دو زا

أعمال ا7عمال في من بويع قبل .و لسان الدين ابن الخطيب  .25ص : 2ج .1971.تونس  .الشركة الوطنية .
  .157ص  . ا6حت:م من ملوك ا6س:م

(3)
و  .158ص. من ملوك ا6س:م مقبل ا�حت: ع:م في من بويعاعمال ا6 .لسان الدين ابن الخطيب  : انظر -  

  .33ص .عر في ظل بني عبادالشّ  .د مجيد السعيد محمّ 
(4)

 كان من اھل ا7دب ، د بن عبد الملك بن جھور من أھل قرطبة ،ھو عبد L بني محمّ  :أبا الوليد بن جھور  – 
أبى القاسم خلف بن عبد  :انظر  .د على بن أحمدبن حزم مّ ذكره و روى عنه أبو مح. و النباھة  و البيت الجليل ،
  .220ص:  5لد جم.الصلة في تاريخ علماء ا7ندلس . الملك بن بشكوال 

(1)
  .33ص . الّشعر في ظل بني عباد . محّمد مجيد الّسعيد  – 

(2)
تولى الحكم بعد  لة ،ملك طليط لقبه المأمون ، ھو يحي بن اسماعيل بن ذي النون ، :المأمون بن ذي النون  - 

 ھـ462كانت له حروب مع المعتمد بن عباد سنة  ، و كان أعظم ملوك الطوائف . ھـ435وفاة أبيه اسماعيل سنة 
فقضى بذلك على دولة آل عامر فانتسب له .  ھـ458و إستطاع أن يحتل بلنسية في سنة  في حصار قرطبة ، .

نفح الطيب من غصن ا7ندلس .د المقري التلمساني ن محمّ أحمد ب :انظر .  ھـ467توفي سنة  .شرف ا�ندلس 
أعمال ا6ع:م في  .و لسان الدين ابن الخطيب .440ص:  1ج.الرطيب و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب 

  .178- 177ص.من بويع قبل ا6حت:م من ملوك ا6س:م 
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فلجأ إلى المعتمد ب�ن عب�اد و لم يستطع ابن جھور صّد ھذا العدوان و قد انفلب عليه رجاله ، 

 اس�تطاع فسير إلى قرطبة جيشا ، ،و كان المعتمد يتمنى مثل ھذه الفرصة  يطلب مساعدته ،

ب�ل ؛ ا تظرً و لكن جيش إشبيلية لم يعد إلى بلده بعد النصر كما كان من.  أن يرد العدوان عنھا

إش��بيلية ال��ذين ج��اءوا لم��ا رأى جن��ود  و ف��وجئ عب��د المل��ك ب��ن جھ��ور ، ظ��ل ليحت��ل قرطب��ة ،

و ق�بض المھ�اجمون عل�ى عب�د المل�ك ب�ن جھ�ور و قتحموھ�ا المساعدته قد أحاطوا بقرطبة و 

إل��ى  ھمو نف��و، ح��ال  ف��ي أس��وإجميع��ا  ، و أخرج��وھم و س��ائر أھ��ل بيت��هأخي��ه عب��د ال��رحمن 

(3)جزيرة شلطيش 
 .  

(4)م 1070/ھ�ـ462و ذل�ك س�نة  و صارت قرطبة بيد المعتمد ب�ن عب�اد ،
عليھ�ا  لَ َك�و ق�د وَ ،  

(5)و كان يدبر أمورھا معه وزيرا اسمه ابن مرتين بنه عباد الملقب بسراج الدولة ،ا
.  

فق�د اتف�ق م�ع رج�ل  على أن المأمون بن ذي النون لم يسكت طوي: عن ھزيمته في قرطب�ة ،

(6)ابن عكاشة اسمه حكم  ثائرٍ 
 ، ءعلى أخذ قرطب�ة و ك�ان اب�ن عكاش�ة م�ن رج�ال اب�ن الس�قا 

و  س�تماله ،او كان المأمون بن ذي النون ق�د  ءسجنه عبد الملك بن جھور بعد مقتل ابن السقا

و  ھذا يعمل ف�ي الس�رa و قد ظل ابن عكاشة  .و�ه بعض الحصون ليستعين به على ابن عباد 

م�ن الجن�د و س�ار م ف�ي كتيب�ة 1075/ـھ467ليلة من سنة  يتجسس في قرطبة حتى ھجم ذات

حول�ه م�ن ش�يئا مم�ا ق�د دب�ر المعتم�د عباد بن  و لم يعرف مع بعض رجاله أو� إلى القصر ،

 ع�دد قلي�ل م�ن رجال�ه ، عم�لما أحاط الرجال بقصره خرج إليھم بسبب لھوه ؛  و المؤامرات 

  .ك مرميا على قارعة الطريق و لكنه لم يلبث أن قتل و تر و تصدى لھم يحاربھم ،

ا توجه إل�ى قص�ر اب�ن م�رتين و ستولى ابن عكاشة على القصر و قتل عبادً او بعد أن 

  ا�ّ أنّ .م  1075/ھ��ـ 467و ب��ذلك ص��ارت قرطب��ة ف��ي ح��وزة بن��ي ذي الن��ون س��نة  قتل��ه ،

ابن�ه  و تولى ا7مر بع�ده ، المأمون بن ذي النون توفي في السنة التي احتل فيھا قرطبة نفسھا

                                                 
(3)

ع في وادي ولبة ، قرب مدينة ولبة جزيرة صغيرة تق"   ISLA . SALTES"بالسبانية  :جزيرة شلطيش  – 
، جنوب غربي اسبانيا ، و ھو اليوم جزء من محمية طبيعية كانت تقع بھا مدينة شلطيش التي كانت تحميھا قلعة 

  .122ص :  2ج . معجم البلدان . ياقوت الحموي : انظر . م 70×40تبلع أبعادھا 

(4)
  .158ص .يع قبل ا�حت:م من ملوك ا6س:م أعمال ا6ع:م في من بو. لسان الدين ابن الخطيب  -  

(5)
  .33ص . الّشعر في ظل بني عباد . محّمد مجيد الّسعيد : انظر – 

(6)
فضمن له جرير بن عكاشة أن  عندما استولى المعتمد على قرطبة اغتاظ المأمون بن ذي النون عليھا ، -  

ا اتضح أن بن عكاشة كان أحد قواد المأمون ملك من ھن و كان له ما أراد ، يعيدھا إلى مملكة طليطلة فساعده ،
  .طليطلة 
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فطمع في ملكه أم�راء ا7ن�دلس و � س�يما المعتم�د ب�ن عب�اد  و كان ضعيفا ، الملقب بالقادر ،

  .الذي ظلت قرطبة ھدفه ا7ول 

لم يجد ابن عكاشة مساعدة من أھل قرطبة الذين ت�ذمروا م�ن اس�تبداده و ظلم�ه ، مم�ا 

بن�ه و مص�مما عل�ى إرج�اع طالب�ا ث�أر ا دفعھم الى ا�ستغاثة بالمعتمد الذي أقبل اليھم برجال�ه

لم�ا ت�م ل�ه ا7م�ر  و ، ثانية حاولوا و لكن رجال المعتمد ، ففر ابن عكاشة قرطبة إلى حكمه ،

ظل��ت قرطب��ة تابع��ة لحك��م المعتم��د حت��ى و  ى عليھ��ا ابن��ه الملق��ب بالم��أمون ،ولّ�� ھ��ـ469س��نة 

 طلة في أيديالذي فزع اليه أمراء الطوائف إثر سقوط طلي استولى عليھا يوسف ابن تاشفين 

س:م النصارى ، و اضطر المعتمد الى ا�س�تنجاد ب�ه و بجي�وش اخوان�ه الم�رابطين أعداء ا6

(1)الشمال زحفةلتفادي 
(2)شبيلية في يد المرابطين لكن ا7مر لم ينته إلى ھذا بل سقطت إ،  

 . 

» بھ�ا  اعتقل�هو  ى مدين�ة أغم�ات ،ـال المعتم�د إل�ـبإرس�« و أمر ا7مي�ر يوس�ف 
(1)

 و ظ�لّ  ، 

و آل ا7م�ر  نتھت دولة بن�ي عب�اد ،او بوفاته  ، ھـ488أسيرا بأغمات إلى أن وافاه أجله سنة 

  .دين الذين حكموا ا7ندلس إلى أن سقطت في أيدي الموحّ  إلى المرابطين

ا ا سياس�يً يمكننا أن نقول إن عص�ر مل�وك الطوائ�ف ق�د ش�ھد زخًم� من خ:ل ما تقدم ،

و حماي�ة ح�دودھم بالتوس�ع  7جل تقوية سلطانھم ، ائم بين الملوك ،مثله الصراع الد ا ،عظيمً 

ا ف�ي الش�ھرة و الس�يطرة � ف�ي س�بيل غاي�ة س�امية و� ھ�دف حّب� ابعًض�على حساب بعض�ھم 

  . نبيل

فكي�ف كان�ت  ة ف�ي ھ�ذه الفت�رة م�ن ت�اريخ إش�بيلية ،ياس�يّ و إذا كان ھذا شأن الحياة السّ 

  .جتماعية ؟أوضاعھا ا�

  

  : ةـجتماعيّ ا�الحياة 

                                                 
(1)

 و لم يقبلھا منه، ، فردھا عليه نشبعد سقوط طليطلة فزع المعتمد فزعا شديدا و ارسل الجزية إلى ا7ذفو -  
ة و راح يشرط شروطا قاسية في غاية ا6ھان .فأرسل إليه يتھدده و يتوعده أنه يسير إلى مدينة قرطبة و يمتلكھا 

و اوفد إليه من أجل ذلك الغرض  .منھا أن يتنازل له المعتمد عن بعض الحصون الجبلية المنيعة  و المذلة ،
إلى  أن ھاجمت جيوش  و بلغت ذروتھا من التوتر ، فساءت الع:قات بينه و بين ا7ذفونش ، رسو� وقحا فقتله ،

:   8ج.الكامل في التاريخ . ن أبي الكرم ابن ا7ثير عز الدين أبو الحسن على ب :انظر  .النصارى مملكة اشبيلية 
إحسان  :حققه  .وفياة ا�عيان و انباء أيناء الزمان.و أبو العباس شمس الدين أحمد أبي بكر ابن خلكان .138ص 

  .28ص :  5ج ) .ت .د (  ) .د ط (  .لبنان .بيروت.دار الثقافة .عباس 
(2)

طبعة  .ا7ردن .عمان .دار دجلة  .ا7ندلسي في عصر ملوك الطوائف عر السياسي الشّ .د شھاب العاني محمّ  - 
  .18ص .م 2008/ھـ1429.  1

(1)
  .32ص :  5ج.فيات ا7عيان و أنباء الزمان و .أبو العباس شمس الدين أحمد أبي بكر ابن خلكان  -
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ف�إن  على الرغم من ا�ض�طراب السياس�ي ال�ذي أص�يب ب�ه عص�ر مل�وك الطوائ�ف ،

و ا6ثني�ات الت�ي تش�كل  ك�ان خليط�ا م�ن ا7جن�اس ، ار ،المجتمع ا7ندلسي على عھد ابن عّم�

ينص�ھر  اليائسة ف�ي جع�ل المجتم�ع ا7ندلس�ي ،رغم كل المحاو�ت  فسيفساء غير متجانسة ،

(2)في بوتقة واحدة 
و ما ت:ه من وف�ود  فكان منھم العرب الوافدون مع موسى بن نصير ،  ، 

(3)ث��م الع��رب م��نھم الع��دنانيون و القحط��انيون  .الف��تح القادم��ة م��ن المش��رق العرب��ي 
ال��ذين  ، 

و ھ��م ا6س��بان  و ھن��اك ا7س��المة ، ،و الم��ال  ا�قتص��ادو حظ��وة   كان��ت لھ��م س��لطة الحك��م ،

(4)للمسلمين ة مدارا إّما و ، إما عن اقتناع الذين أسلموا ،
 حت�ى يح�افظوا عل�ى مص�الحھم ، ، 

(5)ب��اء م��ن ا6س��بان ^و ھ��م م��ن ول��دوا  ث��م ھن��اك المول��دون ،
و ك��انوا جميع��ا يش��تغلون  ، 

و ق��د اس��تقطبت المھ��ن المرتبط��ة بالط��ب و الص��يدلة ، و .و التج��ارة و الص��ناعة  بالزراع��ة ،

الص���قالبة عنص���را م���ن العناص���ر المكون���ة و ش���كل . المع���ام:ت المالي���ة الع���رب و غي���رھم 

إيط���اليين و جرم���انيين وفرنس���يين، و : ( للمجتم���ع ا7ندلس���ي ، و ھ���م أجن���اس غي���ر إس���بانية 

كان�ت لھ��م مراك�ز ھام��ة ف�ي السياس��ة و الج�يش ، و ظھ��ر دورھ�م ب��ارًزا ف�ي ت��دبير ) غي�رھم 

كلوا أكثري�ة المس�لمين المؤامرات و ا�نق:بات ؛ و لعّل ا7مازيغ الوافدين من شمال افريقيا ش

  . ، و قد دخلوا الب:د ا7ندلسية مع الفاتحين العرب و استقروا بھا

تش�كيلة المجتم�ع ا6ش�بيلي و ق�د أعط�ت ھذه ھ�ي أھ�م التركيب�ات العرقي�ة الت�ي مي�زت 

خت:ف أصولھا و أديانھا للمجتمع قنعات خاصة قلما نجدھا في مجتمع آخر مما يح�تم عل�ى با

خاص�ة   -نس�جام ال�ذي يقتض�يه الوض�ع ھ�ـودا لض�بط ا7م�ـور و تحقي�ق ا�بذل جة أن تـالسلط

  .-أنه يشكل خليطا عجيبا من ا7جناس و العصبيات

جتماعي���ة س���اھمت ف���ي إث���راء الحركي���ة ا� و مھم���ا يك���ن م���ن أم���ر ف���إن ھ���ذه العناص���ر ق���د

بما حملت�ه م�ن تن�وع معرف�ي و دين�ي نس�ج  في عصر ملوك الطوائف ،وا6قتصادية ل_ندلس 

  .ذه الفسيفساء و حافظ على خصوصية ألوانھا ھ

                                                 
(2)

ص . 2001. 1طبعة .ليبيا .بنغازي .دار الكتب الوطنية .دراسات في ا7دب ا7ندلسي : عيدد مجيد السّ محمّ  -  
45 .  
(3)

  .372-371 ص.  1985.  2طبعة .الدار السعودية للنشر و التوزيع  .  فجر ا7ندلس.  حسين مؤنس - 
(4)

 :انظر.و المسيحي الذي ظل على مسيحيته ، سلم الذي اعتنق العقيدة الواحدةمفا6سبان أنفسھم كان منھم ال -  
  .47ص .الشعر في ظل بني عباد - .45ص .7دب ا7ندلسي دراسات في ا-. عيد د مجيد السّ محمّ 
(5)

  .47ص.الشعر في ظل بني عباد .عيد د مجيد السّ محمّ  -  
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جتماعي�ة ق�د ف�إن ظ�اھرة الطبقي�ة ا� المجتم�ع ا6ش�بيلي ك�ان مجتمع�ا ملكي�ا ، أنو بما 

  :إلى ث:ث طبقات رئيسية  –المجتمع ا6شبيلي  –حيث قسم  إتضحت فيه ،

  

  :الطبقة ا�رستقراطية  -1

فئ�ة قليل�ة  «و تض�م  اة الرفي�ع ،كانت تمثل القمة في المستوى المعيشي و أسلوب الحي

و بھذا تنحص�ر ف�ي المل�وك  و تمتلك ثرواتھا ، تسيطر على إقتصاديات الب:د ، من الشعب ،

»  و التجار الكبار و أصحاب المزارع الواسعة و الوزراء ،،  و ا7مراء ،
(1)

.  

 » افرا6ج�رام الّس�الب�ذخ المس�رف و «و  ، تميزت ھذه الطبقة بإظھار ا7بھة و قد
(2)

فم�ن  . 

ال كاھ��ل ق��إث «عم��د أص��حابھا إل��ى  أج��ل تش��ييد القص��ور الملكي��ة و العم��ارات الض��خمة ،

 ،اللّھ�وو ئب حتى يتمكنوا من ا6نفاق على وجوه ترفھم من البن�اء و المت�اع ،رعاياھم بالضرا

»  مم��ا يض��طر إلي��ه ف��ي الع��ادة عظم��اء المل��وك  و عل��ى الغ��زو ،
(3)

كم��ا أجب��روا الم:ك��ين  ، 

 فرض���وا ض���رائب باھض���ة خدم���ةً  و ر عل���ى ت���رك أراض���يھم بمختل���ف الوس���ائل ،الص���غا

(1)رقعة نفوذھم ل او توسيعً غراضھم 7
.  

و ب�ه  ، و ما نس�تنتجه م�ن ھ�ذه الطبق�ة أنھ�ا كان�ت ا7كث�ر ث�راء ف�ي المجتم�ع ا6ش�بيلي

(2)و ا6داري و ا6قتص���ادي ف���ي إش���بيلية س���تطاعت بس���ط نفوذھ���ا السياس���ي ا
و ي���ورد لن���ا  ، 

(3)ذلك ما فعله المعتمد بن عب�اد لزوجت�ه الرميكي�ة ة لقمة الثراء و الفساد ،حيّ  ي صورةً المقر
 

المعتم��د فأحب��ت أن تفع��ل م��ثلھم ف��أمر  الت��ي رأت الن��اس يمش��ون ف��ي الط��ين ف��ي ي��وم مطي��ر ،

 خدامه فسحقت أش�ياء م�ن الطي�ب و العنب�ر و المس�ك و الك�افور و ذرت ف�ي س�احة القص�ر ،

                                                 
(1)

  .50ص  .الشعر في ظل بني عباد .عيد د مجيد السّ محمّ  :انظر  - 
(2)

نھضة مكتبة ال.حسين مؤنس  :ةترجم. عر ا7ندلسي بحث في تطوره و خصائصهالشّ  : إميليو غرسيا غومس -  
  .44ص . 1956..2طبعة.القاھرة .المصرية 

(3)
  . 391ص :  4ج .تاريخ ا7دب العربي  .عمر فروخ  - 

(1)
  .44-43ص .م 1981.لبنان .بيروت .دار الثقافة .إشبيلية في القرن الخامس الھجري .ص:ح خالص - 

(2)
  .46ص .المرجع نفسه .ص:ح خالص  - 

(3)
و لقبت بالرميكية نسبة لمو�ھا رميك  و تعرف بالسيدة الكبرى ، م الربيع ،ھي إعتماد و تكنى بأ: الرميكية  -  

أبو عبد  :انظر .نفيت معه إلى أغمات  و ماتت قبله و منه إتباعھا المعتمد في أيام أبيه المعتضد ، بن الحجاج ،
د و أحمد بن محمّ  . 63-62ص  : 2ج.الحلة السيراء .ي ابن ا^بار د بن عبد L بن أبي بكر القضاعL محمّ 

 : 4ج.بن الخطيب نفح الطيب من غصن ا7ندلس الرطيب و ذكر عن وزيرھا لسان الدين  .المقري التلمساني 
  .211ص 
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خاض�ت في�ه م�ع و ا ف�ي الس�احة ،و ص�ير الجمي�ع طيب� اء ال�ورد ،حتى عمته و ص�ب فيھ�ا م�

(4)أباد فيه المعتمد من ا7موال ما � يعلمه إ� L  الجواري و
.   

  :و قد ارتبطت مصالح ھذه الطبقة بــ 

  

  :الطبقة الوسطى -2

(5)و تض��م ھ��ذه الطبق��ة 
و بع��ض رج��ال العل��م  م��وظفي الحكوم��ة و التج��ار الص��غار ، 

و أص����حاب ھ����ذه الطبق����ة � يتمتع����ون بت����رف . الص����ناعية ب المش����اريع وا7دب و أص����حا

(6)ا7رس��تقراطية و ب��ذخھا 
� يقاس��ون ص��عوبات الع��يش الت��ي يقاس��يھا  - م��ع ذل��ك –و لك��نھم  

(7)العامة 
.  

ھ�ذه أنه كان ا7من الداخلي و العدالة و الس�لم الخ�ارجي أھ�م مطال�ب أص�حاب  ھذا إ�ّ 

ف�إن حقق�ت الطبق�ة  7عم�الھم و تأمين�ا لمص�الحھم ، انجاح�7ن ف�ي ذل�ك  الطبقة من الس�لطة ،

م بالض�رائب اھلھوأم�ا إذا عج�زت ع�ن تحقيقھ�ا أو أثقل�ت ك� الحاكمة ھذه المطالب س�اندوھا ،

(1)للتخلص منھا  أعدائھافإنھم � يترددون في مساعدة 
.  

لمة ليس��وا خط��را عل��ى الح��اكمين فھ��م متجھ��ون غالب��ا إل��ى الھ��دوء و المس��ا ف��إنھمرغ��م ذل��ك 

(2)وإطاعة أولى ا7مر
  : و ھي ميزة تشاركھم فيھا   . 

  

  :الطبقة الدنيا  -3

تفريق�ا لھ�ا ع�ن "  العام�ة"  اسما7كثرية الساحقة من سكان المدن أطلق عليھا  و مثلت

 " الخاصة "
(3)

و ھ�ي تض�م الح�رفيين و العم�ال وص�غار  و تسمى كذلك بالطبقة الكادحة ، ، 

                                                 
(4)

وزيرھا لسان الدين بن نفح الطيب من غصن ا7ندلس الرطيب و ذكر  .د المقري التلمسانيأحمد بن محمّ  -  
  .273-272 ص:  4ج.الخطيب 

(5)
  .51ص .إشبيلية في القرن الخامس الھجري .ص:ح خالص  -  

(6)
   .53ص.عر في ظل بني عباد الشّ  .عيد د مجيد السّ محمّ  -  

(7)
  .20ص.ھذا البحث  :انظر .يعني بھا الطبقة العامة  -  

(1)
إشبيلية في القرن الخامس .ص:ح خالص و .  53ص  .عر في ظل بني عبادالشّ .عيد د مجيد السّ محمّ : انظر -  

  .53 ص.الھجري 
(2)

  .53ص .إشبيلية في القرن الخامس الھجري  .ص:ح خالص  - 
(3)

  .تغنى ا7شراف و ا7غنياء و من يحيط با7مير من خواص و وزراء - 
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ال�ذين ج�اءوا إل�ى و كل أولئ�ك و غيرھم ؛  د و المرتزقة و الف:حينالتجار و ا7جراء و العبي

(4)المدينة لتوفير اليسير من الرزق 
 .  

حت�ى غ�دا  «الجوع و العوز و الحرم�ان ھو  ز أصحاب ھذه الطبقة عن غيرھم يميو أھم ما 

» و يأكلون البقل و الحشيش  ، كثير منھم يلبسون الجلود و الحصر
(5)

( م فف�ي إش�بيلية ع�ا؛  

اض�طر الن�اس فيھ�ا إل�ى «  الم�وت لدرج�ة حدثت مجاع�ة مريع�ة بلغ�ت ح�دّ ) م1056/ھـ446

»  دفن كل ث:ثة أو أربعة في قبر واحد 
(6)

 .  

 جتماعي�ة الت�ي ك�ان المجتم�ع ا6ش�بيلي يحياھ�ا ف�ي عھ�د الطوائ�ف ،تلك ھي الحال�ة ا�

 جتم�اعي المت�دھور ،ج ا�النس�يتسمت بال: عدل بين الفئات و الطبقات المش�كلة ل�ذلك اوالتي 

فإنھ��ا ف��ي الجان��ب ا^خ��ر  فھ��ي إن س��اعدت القلي��ل م��ن الن��اس أن يص��بحوا أثري��اء مت��رفين ،

و خوف�ا م�ن خروجن�ا ع�ن الموض�وع فإنن�ا حاولن�ا  .المش�كلة ل�ذلك المجتم�ع أضرت ا7غلبية 

جتماعي�ة و عل�ى ص�يغة الحي�اة ا� اعر ،قدر ا6مكان إلق�اء بع�ض ا7ض�واء عل�ى عص�ر الّش�

 لن�ا ف�ي أن نق��ارن ب�ين حي�اة الش��اعر ،عون�ا ليك�ون ف�ي ذل��ك ؛ تص�ف بھ�ا ھ��ذا العص�ر الت�ي ا

(1)و بين الحقائق التاريخية التي وافانا بھا المؤرخون  عري ،وعمله الشّ 
في القرن الخامس  ، 

  . اعر و آثارهلتتضح لنا شخصية الشّ  الھجري ،

ّ الحي�اة الثقافي�عل�ى تل�ك الش�اكلة ف�إن جتماعية و إذا كانت الحياة ا� ّ ة و ا7دبي�ـ ة كان�ت ـ

  .و ذلك ما سنوضحه في ا^تي  ، أحسن حا� منھا

  

  : ةـّ ة و ا�دبيـّ الحياة الثقافي

 -كبي�رين ا و تط�ورً  ازدھ�ارً اة في عھد الدولة العبادي�ة ة و ا7دبيّ الثقافيّ عرفت الحركة   

حي�ث - توس�يع رقعتھ�ابرغم ما اتسم به عصرھا من حروب و قتال من أجل تقوية المملكة و 

و  ،فيھ��ا العل��ومنض��جت  فظھ��رت نھض�ة فكري��ة ش��املة ، نم�ت بع��ض جوان��ب ھ��ذه الحرك��ة ،

 اتس�عتو  ،س�فية لو الفو نش�طت الدراس�ات التاريخي�ة  و أثمرت الفن�ون ، زدھرت ا^داب ،ا

ك��ان نتاجھ��ا ظھ��ور جمھ��رة وفي��رة م��ن العلم��اء و ق��ادة و  ،الحرك��ة الفكري��ة بمختل��ف ألوانھ��ا 

  . و رددت ا7لسن ذكرھم في المحافل و المجامع  خلدھم التاريخ ، ، الفكر
                                                 

(4)
  ..53ص.إشبيلية في القرن الخامس الھجري  .ص:ح خالص  - 

(5)
  .162ص  : 3ج.ب في أخبار ا7ندلس و المغرب البيان المغر.ابن عذاري المراكشي  -  

(6)
  .54ص . شبيلية في القرن الخامس الھجري إ.ص:ح خالص  -  

(1)
  .و غيرھمعبد الواحد المراكشي ،د المقري التلمساني أحمد بن محمّ  علي بن بسام ، أبو الحسن : أمثال – 
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س��تطعنا ل��ذلك ام��ا  ، و العلم��ي أردن��ا أن نع��دد ھ��ؤ�ء العلم��اء و إنت��اجھم ا7دب��ي ، إن و نح��ن

 و إنم��ا س��نذكر بعض��ھم عل��ى س��بيل المث��ال ، و إنت��اجھم الض��خم ،؛ بس��بب كث��رتھم ؛ س��بي: 

فك�ان أب�و عم�رو عم�ر يوس�ف ب�ن عب�د  ،ه ص�احبه مراعينا في ذلك التخصص الذي إنفرد ب�

(2)القرطبي  البرّ 
(3)و أبو حفص بن الحسن الھ�وزني ،  

د محّم� و عب�د L ب�ن إس�ماعيل ب�ن ، 

(1)اللخمي ا6شبيلي 
الت�ي  -وص�ا الفق�ه خص –علم�اء إش�بيلية ف�ي العل�وم الديني�ة  أش�ھرمن  ، 

 ل���رغم م���ن التفس���خ ا7خ:ق���ي ،عل���ى ا كان���ت لھ���ا ف���ي الق���رن الخ���امس المكان���ة المرموق���ة ،

لقي العالم المشتغل بھذه العلوم  والتي أقبلوا عليھا إقبا� كبيرا ، في ملذات الدنيا ، وا�نغماس

و نظ��را لت��أثير  الكبي��ر و التق��دير الجلي��ل م��ن قب��ل الخاص��ة و العام��ة عل��ى الس��واء ، ا�حت��رام

(2)الفتنة  
ھم من مجالس�ھم و ب�ذل الھب�ات لھ�م سعى ا7مراء في تقريب في المجتمع ا7ندلسي ، 

  .رضائھم و منع تقليب قلوب العامة 66سكات ألسنتھم و 

والب:غ�ة  ھتمام ملحوظا بعلم النحو و الص�رف ،و بدا ا� غوية ،كما نشطت العلوم اللّ 

و لغويون من أمثال س�عيد ب�ن عب�د L   و برع في ھذا الميدان علماء و العروض و غيرھا ،

(3)دي القريشي النحوي بن دحيم ا7ز
 الحجاج يوسف بن عيس�ى ب�ن س�ليمان النح�وي و أبو ، 

                                                 
(2)

ثقة و و قيل عنه أنه أحفظ أھل ا7ندلس مع ال كان متص: بالمعتضد بن عباد ، :القرطبي  يوسف عبد البرّ  -  
التمھيد لما في المطأ من المعاني و  - :و له ما يقرب من عشرة تصانيف منھا  الدين و النزاھة و التبحر في الفقه ،

كتاب  -.مطأ في المعاني و الرأي و ا^ثاركتاب ا6ستدراك لمذھب علماء ا7مصار فيما تضمنه ال –ا7سانيد 
الصلة في  –أبو القاسم خلف بن الملك بن بشكوال  :انظر . ھـ463توفي ،  با6ستيعاب في أسماء الصحابة النجا

د و أحمد بن محمّ  . 679-677ص: 2ج.و آدبائھم  و فقھائھم ، تاريخ أئمة ا7ندلس و علمائھم و محدثيھم ،
 29ص : 4ج.و ذكر وزيرھا لسان الدين بن الخطيب  نفح الطيب من غصن ا7ندلس الرطيب. المقري التلمساني

شعر في ظل بني عباد الّ  .عيدد مجيد السّ محمّ . 189ص .ق:ئد العقبان في محاسن ا7عيان  .خاقان  و الفتح ابن .

  .61ص.
(3)

و قد إتصل بالمعتضد  ھو أول من أخذ عنه أھل المغرب صحيح الترميذي ، : أبو حفص الحسن الھوزني -  
 عندما إحتل النصارى مدينة بربشتر ، و مقتله على يديه حين خاطبه بأبيات يستحثه فيھا على الجھاد ، بن عباد

و استقر  ، فلما إطمأن أبو الحفص الھوزني و ھو ينوي الغدر به ، و أعلى مقامه ، فاستقدمة الملك إلى إشبيلية ،
أبو الحسن بن : انظر  ، ھـ460و قتله بيده ليتخلص من مواعظه سنة  إستدعاه ابن عباد ذات ليلة ، به المقام ،

لقاسم بن خلف بن الملك ابن و أبو ا . 82-81ص  : 1المجلد  . 2القسم .ي محاسن أھل الجزيرة الذخيرة ف بسام ،
د محمّ  و .402ص :  2ج.وأدبائھم  و فقھائھم ، الصلة في تاريخ أئمة ا7ندلس و علمائھم و محدثيھم ،. بشكوال
  .61ص.عر في ظل بني عباد الشّ .عيد مجيد السّ 

(1)
من جلة الفقھاء و له عناية فائقة في العلوم التي أخذھا ع�ن م�ائتين و  :د اللخمي محمّ عبد L بن إسماعيل بن  - 

عر ف�ي الّش� .عيدد مجي�د الّس�محّم�: أنظ�ر . ھ�ـ478ت�وفي س�نة  .و امرأتين با7ندلس   رج:) 265( خمسة و ستين 
أئم�ة ا7ن�دلس و علم�ائھم الصلة ف�ي ت�اريخ . و أبو القاسم بن خلف بن الملك ابن بشكوال .  62ص .ظل بني عباد 
  .284 ص: 1. ج.و أدبائھم  و فقھائھم ، و محدثيھم ،

(2)
  .و ما بعدھا 10ص .ھذا البحث  :انظر  - 

(3)
ا7خبار عالم با7دب و ھو سعيد بن عبد L بن دحيم ا7زدي القريشي النحوي ، :بن دحيم ا7زدي القريشي  -  
عيد د مجيد السّ محمّ  :انظر .ھـ429توفي سنة  عار ،غة و شرح ا7شّ لّ ذو حفظ وافر في ال إمام في كتاب سبويه ، ،
  .64-63ص .عر في ظل بني عباد الشّ  .
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(4)المع���روف ب���ا7علم الش���نتمري  ،
يه ف���ي س���بوكم���ا ك���ان الخلي���ل وفك���انوا ف���ي عص���رھم ،  

أنبل العلوم و أشرفھا كان أبو مروان بن حي�ان عّدوه من و في علم التاريخ الذي  .عصرھما 
(5)

.  

و قد لقي المشتغلون بھما معارض�ة  شبيليون بالفلسفة و التنجيم ،ھتم ا6ابا6ضافة إلى ذلك و 

  الدين ، ا7مر الذي أدى ببعض ا7مراء و الملوكشديدة من قبل الفقھاء و رجال 

(1)صوفين آنئذ بالزنادقة وحرق كتب ھؤ�ء الم إلى 
 .  

 أكب�ر مس�ارح ا7فك�ار و أفخ�م «فكان�ت مجالس�ه م�ن  -عرو � س�يما الّش� –أما ا7دب 

»  و اللھ��و و الج��د و الھ��زل  و أجم��ع أن��واع ا7دب ، مظ��اھر الجم��ال ،
(2)

و أكث��ر أن��واع  ، 

ك�ان «  و م�ن ھن�ا  ،ف�ي فت�رة مل�وك الطوائ�ف بخاص�ة  ا7ن�دلسو رواجا في  نتشارااالثقافة 

عراء جت�ذاب الّش�اعراء إذ تنافس مل�وك الطوائ�ف ف�ي عر و الشّ ھذا الزمان عصرا عظيما للشّ 

» و لكن عناية بني عباد أصحاب إشبيلية ب�ه أعظ�م و أش�مل ) ...(إلى نواحيھم 
(3)

فك�ان أب�و  

 اربكر بن عمّ 
(4)

(5)و أبو الوليد أحمد بن عبد L بن زيدون   
عب�د الجلي�ل ب�ن و أبو محم�د ،  

(6)وھبون 
  .و غيرھم من شعراء ھذا العصر  

                                                 
(4)

كنيت�ه أب�و الحج�اج المع�روف ب�ا7علم ع�الم  ھ�و يوس�ف ب�ن عيس�ى ب�ن س�ليمان النح�وي ، :ا7علم الش�نتمري  - 
ف بصره في آخر عم�ره و م�ات ف�ي إش�بيلية و ك ولد في شنتمرية الغرب ، و رحل إلى قرطبة ، .غة و ا7دب لّ بال

أب�و  :انظ�ر  يه،بوتحصيل عين الذھب في شرح شواھد س� -عراء الستة ،شرح الشّ  -: له مؤلفات منھا .ھـ476سنة 
و أدب�ائھم  وفقھ�ائھم ، ،ئمة ا7ن�دلس و علم�ائھم و مح�دثيھمالقاسم بن خلف بن الملك ابن بشكوال الصلة في تاريخ أ

:  8ج . 1980.  5طبع�ة  .لبن�ان .بي�روت .دار العل�م للم:ي�ين .ا6ع�:م .الدين الزركل�ي  و خير .681ص:  2ج .
  .233ص 
(5)

كان اتصاله بالدولة العبادية بعد فتح قرطبة على يد المعتمد ، فع�اش ف�ي كنف�ه ال�ى أن : أبو مروان بن حّيان  – 
القاس�م ب�ن خل�ف : انظ�ر .ا7ن�دلس و المت�ينالمقتبس في ت�اريخ : ھـ ألف كتابين ضخمين ھما  469وافاه أجله سنة 

ص :  1ج .  و أدب�ائھم وفقھ�ائھم ، ،ئم�ة ا7ن�دلس و علم�ائھم و مح�دثيھمبن الملك اب�ن بش�كوال الص�لة ف�ي ت�اريخ أ
  .65ص .عر في ظل بني عباد الشّ  .عيد د مجيد السّ محمّ  153

(1)
  .زنديق ، و ھو المشكوك في صحة اعتقاده  :  ج: الزنادقة  - 

(2)
ص ). ت.د( .  2طبعة . تونس . دار المعارف للطباعة و النشر . أحمد ضيف ب:غة العرب في ا7ندلس  -  

35.  
(3)

  .45ص . عر ا7ندلسي بحث في تطوره و خصائصه الشّ . إميليو غرسيا غومس -  

(4)
  . 29ص.ھذا البحث :انظر  -  

(5)
بن غالب بن زيدون المخزومي ا7ندلسي القرطبي ھو أبو الوليد أحمد بن عبد L  :أبو الوليد ابن زيدون  – 

إلى أن توفي  ھـ441إنتقل عن قرطبة إلى إشبيلية سنة . كان من أبناء وجوه الفقھاء بقرطبة  اعر المشھور ،الشّ 
بن علي  أبو الحسن. 209ص.ق:ئد العقبان في محاسن ا7عيان  .الفتح ابن خاقان :  انظر.  ھـ463فيھا سنة 

جذوة  .أبو عبد L بن نصر الحميدي  .336ص  : 1المجلد . 1القسم  .في محاسن أھل الجزيرة  الذخيرة. بسام 
  .121ص  .تاريخ علماء ا7ندلس  .المقتبس 

(6)
 من أھل مرسية ،. عراء الفحول أحد الشّ  د عبد الجليل بن وھبون ،ھو أبو محمّ  :عبد الجليل بن وھبون  -  

و أنزله المعتمد منزلة  ار و أخلص له ،صاحب ابن عمّ  مصقو� متحررا ، و ھو شاعر ب:ط استقر بإشبيلية ،
عراء ا7دباء الفحول يرى بي بأنه أحد الشّ ضعظيمة و قصره على ھواه فلم يرحل إلى ملك سواه و وصفه ال
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وك بن�ي عب�اد لھ�ذه النھض�ة الثقافي�ة إل�ى التش�جيع ال�ذي أو�ه مل� ازدھارو يعود سبب 

(7)عراء حيث أغدقوا ا7موال على ا7دباء و الشّ  الناحية ،
و خصصوا لھ�م الج�وائز والھب�ات  

مجمع�ا لص�وب العق�ول و ذوي  «  حت�ى ص�ارت إش�بيلية فكثر حماس�ھم و ق�وي نش�اطھم ، ،

»  و ميدانا لفرسان المنثور و المنظوم  العلوم ،
(8)

.  

ّ ھذا فيما يخص الحركة الثقافي ونعن�ي  أما فيما يخص ب�اقي الفن�ون ، بصورة عامة ،ة ـ

  .ا خ:ل عھد الدولة العبادية يفقد عرفت رق ، با7خص الموسيقى و الغناء

م�ا تتس�م ب�ه ، و  و ما ترفل به م�ن س�حر و ص�فاء ففي حضن طبيعة اشبيلية الجميلة الغناء ،

(1)من خضرة دائمة و ظ:ل وارف�ة 
التق�ى  أي�ن،  ا7ن�سو كث�رت مج�الس  ، الغن�اءازدھ�ر  ، 

(2)و تت��داول أش��عار و ك��ؤوس الخم��رة  الش��عراء ب��الجواري و الغلم��ان ،
أص��بح المجتم��ع و . 

مم�ا س�اعده عل�ى تط�وير مختل�ف ھ�ذه  يت�وفر عل�ى جمي�ع وس�ائل الحي�اة الترفيھي�ة ، ا7شبيلي

  . ازدھارھاالفنون و 

ة ي��اة ا�جتماعّي��و نخل��ص م��ن خ��:ل تتبعن��ا للحرك��ة الثقافّي��ة ف��ي اش��بيلية و قبلھ��ا الح

  :  إلىة والسياسيّ 

إّن الحياة ا7ندلسية أعمق و أعقد من أن نكون ألممنا بھا في ھذه الص�فحات الس�ابقة ، ولكنن�ا 

مات الب�ارزة لنس�تطيع الخطوط الرئيسية و الع: إلىلم نرد ا6لمام الدقيق ، بل أردنا ا6شارة 

ّ ل��ك المفارق��ة ب��ين حي��اة مض��طربة اجتماعي��الوق��وف عل��ى ت ّ ا و سياسي��ـ  ي الوق��ت نفس��هف�� و اـ

ّ مزدھرة أدبي ّ ا و ثقافيـ الوج�ود ، وإل�ى  إل�ىاعر ابن عّمار طريقه ا و التي في كنفھا عرف الشّ ـ

  .ا6بداع 

                                                                                                                                                         

بين  و ذكروا له شعرا كثيرا في ذلك و لكنه كان يمزج كان ميا� إلى اللھو و الغلمان ، المطروق و المنحول ،
س في تاريخ رجال أھل بغية الملتم .بي ضانظر ال.  ھـ480توفي على يد ا6فرنج سنة . الجد و الھزل في شعره 

و عبد الواحد  .278ص.ان في محاسن ا7عيان يق:ئد العق.و الفتح ابن خاقان .  374ص  : 1ج.ا7ندلس 
   .102ص  .المعجب في تلخيص أخبار المغرب  .المراكشي 

(7)
حيث إھتموا به  و رواجا في ا�ندلس على عھد ملوك الطوائف ، ا7دب أكثر أنواع الثقافة إنتشارا ،كان  -  

عراء ما يفوق ما لدى منافسه فكان امير يعمل على أن يكون في كتفه من الكتاب و الشّ  إھتماما بالغا و متزايدا ،
  .64 ص. 1966.  2طبعة . مصر  .رفدار المعا .جودت الركابي في ا7دب ا7ندلسي: انظر. عددا و مكانة

(8)
  .11ص : 1مجلد ال. 2القسم  .الذخيرة في محاسن أھل الجزيرة . بن بسام علي  أبو الحسن -  

(1)
  .70ص .عر في ظل بني عباد الشّ .عيد د مجيد السّ محمّ  -  

(2)
  .71ص .المرجع نفسه  .عيد د مجيد السّ محمّ  -  


