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إسهام العلماء واألدباء يف تىيل وظائف الدولة يف األندلس
م.د ريا صابر معن

(284-244هـ 9381-9301 /م)

أ.د طلب صبار حمل

المقدمة

اف الدكلة اإلسالمية عمى مر العصكر لـ تغفل يكمآ دكرىا المحكرؼ في مجاؿ االىتماـ بالعمـ

كالعمماء ,بل ربما كاف ىك الدكر الغالب عمييا كما كيشيد عمى ذلؾ ما ترؾ المسممكف عبر عصكرىـ مف

االنتاج الحضارؼ الثرؼ في ميداف العمكـ كاآلداب التي أغنت الحضارة االنسانية بالفكر كالمعرفة كاالبداع .

ك شيدت االندلس في القرف الخامس اليجرؼ  /الحادؼ عشر ميالدؼ تقريب ًا أزىى عصكر
الحضارة كالتقدـ العممي ,عمى الرغـ مما اتسـ بو ىذا العصر مف تفرؽ في الكممة كتفكؾ سياسي ,فقد
حفل ىذا العصر بجميرة كبيرة مف العمماء كالكتاب كالشعراء ,فقد كصل األندلسيكف الى درجة كبيرة مف

العمكـ كاألدب ,فكاف لو فييا انتاج عممي نفيس ال يزاؿ بعضو في أيدينا رغـ ما أصاب الكتب األندلسية

مف ضياع ,كىنا تجدر اإلشارة الى ذلؾ االزدىار في ميداف الثقافة كاألدب في حقبة ممكؾ الطكائف رغـ

تردؼ االكضاع السياسية كما أصاب المسمميف مف التفرقة كضياع كحدتيـ كتقيقر ممكيـ .

عمى النقيض مف االضطراب السياسي الذؼ كاف يمر بو ذلؾ العصر  ,اال أنو كاف عصر ازدىار

ثقافي كفكرؼ  ,أذ تنافس الممكؾ كاألمراء عمى جذب العمماء كاألدباء خاصة أذ كانكا في أكؿ أمرىـ بحاجة

الى تثبيت مركزىـ بنشر عبارات الثناء كآيات التعظيـ التي كانت تذاع بكاسطة كل مف يفد عمييـ مف
الشعراء كالفقياء ,لذلؾ نجد أف فئو مف العمماء كاألدباء قد ناصرت السمطة حيث دخل البعض منيـ في
خدمة ممكؾ الطكائف كتمكنكا مف الكصكؿ الى المناصب السياسية .

كلذلؾ اخترت عنكاف البحث " دكر العمماء كاألدباء في تكلي كظائف الدكلة في عصر ممكؾ

الطكائف " أردت أف أبيف مف خالؿ ىذه الدراسة الدكر الريادؼ لعمماء األندلس في عصر غابت فيو

الكحدة السياسية  ,اذ تمكف البعض منيـ مف االنشغاؿ بالحياة السياسية ,اذ لـ يكف بالسيف كالقتاؿ فبالقمـ
دكر رئيساً في تكجيو السياسة كتحريؾ الجماىير  ,خاصة اف كاف منيـ مف الذيف رافق تقمبات
لعبكا اً
األكضاع السياسية في األندلس منذ سقكط الخالفة األمكية كحتى قياـ عصر ممكؾ الطكائف .

دور العمماء واألدباء في تولي وظائف الدولة في عصر مموك الطوائف -:

أ ف المعطيات السياسية في عصر الطكائف تشير بكضكح الى تفكؾ دكلة العرب المسمميف في األندلس

حيف تكزعت االندلس الى مجمكعة مف الدكيالت المتنافسة فيما بينيا ,كلكف ذلؾ االضطراب السياسي كتفكؾ
مؤسسة الدكلة الكاحدة يكازية غ ازرة في ميداف الحياة الفكرية كاألدبية إذ كانت قصكر األمراء كالممكؾ تضج
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بالعمماء كرجاؿ األدب ,كاشار المقرؼ التممساني الى ذلؾ بقكلة  " :كلما ثار بعد انتشار ىذا النظاـ ممكؾ
الطكائف كتفرقكا في البالد ,كاف تفرقيـ اجتماع عمى النعـ لفضالء العباد ,إذ نفقكا سكؽ العمكـ ,كتباركا في

المثكبة عمى المنثكر كالمنظكـ ,فما كاف أعظـ مباىاتيـ إال قكؿ العالـ الفالني عند الممؾ الفالني ,كالشاعر

الفالني مختص بالممؾ الفالني ,كليس منيـ إال مف بذؿ كسعو في المكارـ ,كنبيت األمداح مف مآثره ما ليس

طكؿ الدىر بنائـ"

()1

عمى النقيض مف االضطراب السياسي الذؼ كاف يمر باألندلس في عصر ممكؾ الطكائف ,إال أنو
كاف عصر ازدىار ثقافي ,إذ تنافس الممكؾ عمى جذب العمماء كاألدباء ,السيما أنيـ كانكا في أكؿ أمرىـ في
حاجة إلى تقكية كتثبيت مركزىـ بنشر عبارات الثناء كآيات التعظيـ التي كانت تذاع بكاسطة كل مف يفد
عمييـ مف الشعراء كالفقياء.

لذلؾ نجد فئة مف العمماء ناصرت السمطة ,إذ دخل البعض مف الفقياء في خدمة ممكؾ الطكائف

كأعانكىـ في مطالبيـ كشارككىـ في دنياىـ كمتاعبيـ( ,)2ألف الممؾ يحتاج في بداية حكمو إلى عصبية

تدعمو كما يقكؿ ابف خمدكف(" :)3الحامية كالمدافعة كالمطالبة ,ككل أمر يجتمع إليو"

()4

كىنا ال نقصد عصبية القبائل الخمدكنية ,كانما عصبية سياسية محكرىا العمماء ,الذيف يضفكف عمييا

طابع الشرعية في الحكـ ,إذ تعمل عمى مبايعة الممؾ ,باعتبارىا األساس الركحي لممجتمع ,كمف ثـ تعمل

السمطة عمى احتكاء العمماء ,فالبعض يستجيبكف ليـ ألسباب مختمفة كالطمع في الجاه أك المنصب.
كلعل الشاعر أبي بكر بف عمار

()5

يعد مثاالً عمى تطمع الكزير الحتالؿ مركز األمير ,فقد ركؼ انو

كاف فقي اًر قبل اتصالو ببني عباد باشبيمية ,إذ كاف "خامل( )6البيت ليس لو كال ألسالفو في الرياسة في قديـ
الدىر كال حديثو حع ,كال ذكر منيـ بيا أحد" ( , )7كمف ثـ تجكؿ في بالد األندلس ,كاتخذ مف الشعر كسيمة
لمكصكؿ إلى أبكاب األمراء ,كتنقل بينيـ إلى أف استقر مقامو في بالط بني عباد ,كقد امتدح ابف عمار

المعتضد باهلل

()8

بقصيدتو المشيكرة كمنيا:

أدر الزجاجة فالنسيـ قد انبرػ

كالنجـ قد صرؼ العناف عف السرػ

()9

كعال نجمو في عيد المعتمد بف عباد( , )11إذ أعجب بو كقمده كالية مدينة شمب( ,)11فدخميا ابف عمار
في مككب ضخـ مع عدد كبير مف العبيد كالحرس ,كقد اكرد المراكشي

()12

عنو في بعض سفراتو لتمؾ

المدينة ,كاف ابف عمار ال يممؾ إال دابة ال يجد حتى عمفيا ,فكتب بشعر إلى رجل مف كبار كجكه أىل

السكؽ ,فكاف قدره عند ذلؾ الرجل أف يرسل إليو شعي اًر "إف مأل لو المخالة شعي اًر ,ككجو ليا إليو ,فرآىا ابف

عمار مف أجل الصالت كأسنى الجكائز"( , )13كأشار أيض ًا عندما دخل أبك بكر شمب أكؿ شيء سأؿ عنو

صاحب العير قائالً" :ما صنع فالف ,أىك حي؟ قالكا :نعـ ,فأرسل إليو بمخالتو بعينيا بعد أف مألىا دراىـ,
كقاؿ لرسكلو ,قل لو :لك مألىا ب اًر لمألناىا بت اًر"

()14
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كنيار كما ذكر "كبمغ مف المنزلة أف غمب
كبعدىا استكزره المعتضد في اشبيمية ,ككاف بصحبتو ليالً
اً

عميو ثـ صحبو بإشبيمية ككاف يحضره مجالس انسو كيستدعيو إليو كيؤثره عمى خاصتو ,كيستريح إليو

بسره"(.)15

ككاف يسمى بذؼ الك ازرتيف( ,)16إذ كاف كزي اًر كسفي اًر في ٍ
آف كاحد ,فكاف مف ضمف السفراء الذيف بعث

بيـ مف قبل ممكؾ الطكائف إلى مراكش لدعكة أمير المسمميف يكسف بف تاشفيف
()18

()17

لمعبكر إلى األندلس كما

مر ذكره سابقاً

ككاف الكزير ابف عمار مف أعظـ رجاؿ األندلس في عصر ممكؾ الطكائف ,فكاف يقكد الحمالت

العسكرية الناجحة كسياسياً بارعاً كسفي اًر ال نظير لو ,كقد ذاع صيتو في سائر بالد األندلس حتى في ممالؾ
اسبانيا النصرانية ,حتى كاف الفكنسك السادس

()19

ممؾ قشتالة إذ ذكر عنده ابف عمار قاؿ" :ىك رجل

الجزيرة"( ,)21فقد رده عندما قصد اشبيمية كقرطبة بجيكش ضخمة طامعاً فييا ,فتكلى الكزير أمره بألطف

حيمة كأيسر تدبير ,في الكقت الذؼ كاف جيش المعتمد أضعف مف أف يقف بكجو الجيش القشتالي ,كلكف
كاف ابف عمار كبحكـ اتصالو الكثيق بالبالط االسباني عمى دراية بنزكات الفكنسك السادس كنقاط ضعفو,

كمنيا كلعو الشديد لمعبة الشطرنج ,فامر ابف عمار عدداً مف الصناع بإعداد رقعة مف الشطرنج مف أثمف

أنكاع الخشب المعركؼ آنذاؾ" ,أقاـ س فرة شطرنج في غاية اإلتقاف كاإلبداع ,لـ يكف عند ممؾ مثميا جعل

صكرىا مف اآلبنكس

()21

كالعكد الرطب كالصندؿ( ,)22كحالىا بالذىب"( ,)23فجاءت تحفة فنية لـ يرػ مثميا

مف قبل ,كبعد أف أكمل الكزير استعداداتو خرج مكفداً مف المعتمد لمقابمة الممؾ القشتالي الذؼ كاف يتجو

ب جيشو الى اشبيمية ,الى أف لقيو في الطريق ,كقد احتفل الفكنسك بقدكمو كبالغ في إكرامو ,كأمر كبار رجاؿ
دكلتو بالتردد عمى خيمة ابف عمار كالنظر في احتياجاتو ,فأظير الكزير أبي بكر تمؾ السفرة ,فرآىا بعض
حاشية الممؾ فنقل خبرىا إليو ,كفي المقاء التالي البف عمار مع الممؾ القشتالي سألو الممؾ" :كيف انت في

الشطرنج؟ ككاف ابف عمار ممف يجيدكف تمؾ المعبة ,فأجابو أف أصحابو يقكلكف انو يجيد ىذه المعبة ,فقاؿ لو

الممؾ اإلسباني :بمغني أف عندؾ سفرة في غاية االتقاف ,قاؿ ابف عمار :نعـ ,فقاؿ :كيف السبيل الى

رؤيتيا؟ فقاؿ ابف عمار لترجما نو :قل لو :أنا آتيؾ بيا عمى أف ألعب معؾ عمييا فاف غمبتني فيي لؾ كأف
غمبتؾ فمي حكمي ,فقاؿ لو األذفكنش :احضرىا لننظر الييا ,فأمر بإحضارىا ,فمما كضعت أماـ الفكنسك
دىش مف اتقانيا كقاؿ :ما ظننت أف إتقاف الشطرنج يبمغ إلى ىذا الحد! ثـ قاؿ البف عمار :كيف قمت؟

فأعاد عميو الكالـ األكؿ ,فقاؿ :لو األذفكنش :ال ألعب معؾ عمى حكـ مجيكؿ ,ال أدرؼ ما ىك كلعمو شيء

ال يمكنني"( , )24كلكف الكزير أصر عمي أف ال يمعب إال عمى ىذا الشرط ,كأمر بالرقعة فطكيت ,كالفكنسك
ينظر إلييا ثـ خرج ,كبعدىا سارع حاشية الممؾ الذيف كاف أؼ بكر قد اتفق معيـ مقابل مبالغ كبيرة مف

األمكاؿ عمى أف يؤازره عمى أمره ,فتكممكا مع ممكيـ كىكنكا عميو األمر ,كقالكا لو" :إف غمبتو كانت عندؾ
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سفرة ليس عند ممؾ مثميا ,كاف غمبؾ فما عساه أف يحتكـ؟ كقبحكا عنده إظيار الممؾ العجز عف شيء

يطمب منو"(.)25

كبعد أف اقتنع الممؾ القشتالي أرسل بطمب ابف عمار كمعو الرقعة ,كأخبره انو قد كافق عمى شركطو,

كلكف الكزير أراد أف يحضر شيكد "فأجعل بيني كبينؾ شيكداً"(" ,)26كجاء الشيكد اإلسباف مف حاشية الممؾ
الذؼ اتفق مع ابف عمار كبدأ المعب ,ككاف الكزير حينيا ال يقكـ لو أحد باألندلس في لعب الشطرنج ,فغمب

الفكنسك غمبة ظاىرة لجميع الحاضريف ,لـ يجد الممؾ اإلسباني فييا أؼ مطعف ,فمما اعترؼ بذلؾ قاؿ لو ابف
عمار :ى ل صح أف لي حكمي؟ قاؿ :نعـ ,فما ىك؟ قاؿ :أف ترجع مف ىنا إلى بالدؾ ,فأسكد كجو الممؾ
كقاـ كقعد ,كقاؿ لخكاصو :قد كنت أخاؼ ىذا حتى ىكنتمكه عمي ,كىـ بالنكث كالتمادؼ لكجيو ,كقالكا لو

كيف يجمل بؾ الغدر كأنت ممؾ ممكؾ النصارػ في كقتؾ! فمـ يزالكا بو حتى سكف ,كقاؿ :ال أرجع حتى
آخذ اتاكة عاميف خالؼ ىذه السنة ,فقاؿ ابف عمار :ىذا كمو لؾ ,كجاءه بما أراد ,فرجع ككف هللا بأسو"

()27

كبذلؾ النصر الذؼ حققو الكزير رجع إلى اشبيمية كقد امتألت نفس المعتمد سرك ًار بخالصو مف ىذا

المأزؽ ,كسممت اشبيمية كأىميا مف العدك النصراني(.)28

كعمى الرغـ مف الدكر الريادؼ الذؼ تميز بو ابف عمار ,إال أف ىذا النصر قد أمأل في نفس الكزير
غرك اًر ,إذ أراد أف ينتقل مف مجرد تابع إلى مستقل ,السيما كانو كسب ثركة طائمة جعمتو يسعى كيفكر في
االستقالؿ بحكـ مدينة مرسية ,كعندما كصل خبره إلى المعتمد بف عباد أمر بالقبض عميو كقتمو ,كتـ ذلؾ

عاـ (477ىػ 1184 /ـ)(.)29

كبذلؾ كاف الشاعر أبي بكر بف عمار كزي اًر كقائداً كسياسياً بارعاً ,ساىـ في تعاظـ ممؾ بني عباد

سكاء بالمشكرة أك التنفيذ ,فذاع صيتو في بالد األندلس ,كفي الممالؾ اإلسبانية ,كقد كصفو المؤرخ عناف

()31

انو "كاف في نفس الكقت سياسياً غام اًر قميل الكالء كالكفاء ,مكيافيميا ,يسعى إلى تحقيق غايتو بأؼ كسيمة,
دكف اعتبار لخمق أك مبدأ"(.)31
كألىمية منصب الك ازرة مف الناحية اإلدارية ,فالكزير ىك الذؼ يشد أزر الخميفة أك الحاكـ ,كيمجأ إليو في
األمكر الميمة ,كقاؿ هللا تعالى :ﭐﱡﭐﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﱠ(, )32
فقد شغل ىذا المنصب الكثير مف العمماء ,فضالً عف ابف عمار منيـ الفقيو أبي بكر دمحم بف القصيرة (,)33

الذؼ كاف بار اًز في مممكة بني العباد بإشبيمية ,كلقد لفت نظر الكزير أبك الكليد بف زيدكف( ,)34الذؼ اقترح
عمى المعتضد أف يضمو إلى بالطو في نياية حكمو ,كمع ذلؾ لـ يبرز ابف القصيرة سياسي ًا إال في عيد
المعتضد ,إذ حصل عمى أسمى لقب كزارؼ عندما سمي بذؼ الك ازرتيف ,بعد أف شغل منصل الك ازرة ,إذ

أرسمو سفي ًار إلى حمفاءه مف ممكؾ الطكائف ,كالى امير المرابطيف "كصيره سفي اًر بينو كبيف يكسف بف

تاشفيف"( ,)35ككانت جيكده دائماً مكممة بالنجاح.
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كيعد الكزير ابف القصيرة مف الشخصيات اليامة في دكلة بني عباد ,التي شاركت في معركة

الزالقة( ,)36إذ كاف شاىداً كراكياً ليا ,كتكسب ركايتو أىمية بالغة ألنيا تعكس شعكر المغاربة كاألندلسييف
بالنصر التاـ( , )37كذلؾ لككنو كضعيا في اليكـ التالي لممعركة في صباح السبت الثالث عشر مف رجب
عاـ (479ىػ  1186 /ـ) ,كجاء فييا" :كقد أعز هللا الديف ,كأظير المسمميف ,كفتح ليـ بفضمو عمى يدؼ
مسعانا الفتح المبيف ,بما يسر هللا في أمسو كسناه ,كقدره سبحانو كقضاه ,مف ىزيمة أذفكنش بف فرذلند,

أصاله هللا  -إف كاف طاح  -الجحيـ ,كال أعدمو  -إف كاف أميل  -العيش الذميـ ,كما قنعو الخزؼ العظيـ,
كاتياف القتل عمى أكابر رجالو كحماتو  ,...كاتخذ الناس ىاماتيـ صكامع يؤذنكف عمييا ,كيشكركف هللا تعالى

عمى ما صنع فييا"( ,)38كمنيا أيضاً" :كلـ يصب بحمد هللا مف المسمميف ,كأعانيـ هللا عمى ىكؿ المقاـ,

كشدة االقتحاـ كثير ,كال مات مف أعالميـ تحت تمؾ الجكلة إال عدد يسير ,فإف كاف اذفكنش  -لعنو هللا -

لـ يمت تحت السيكؼ بدداً ,فسيمكت ال محالة أسفاً ككمداً ,كنحمد هللا عمى ما يسره مف ىذا الفتح

الجميل"

()39

كركؼ انو كاف إلى جانب المعتمد في المعركة كجرح جرحاً خفيفاً "كلـ يصبني إال جرح أشكػ"(.)41
كبذلؾ تكتسب ركاياتو أىمية كبرػ مف الناحية التاريخية لككنو عالماً ككزي اًر المعاً في عيد ممكؾ

الطكائف ,إذ تميز بمركنة سياسية كدبمكماسية مكنتو مف أف يترؾ بصمة في التاريخ األندلسي ,إذ ال يقتصر
دكره الريادؼ في عصر ممكؾ الطكائف فقط ,بل حتى في عيد المرابطيف ,إذ لفت نظر أمير المسمميف

يكسف بف تاشفيف كعمل كاتباً في دكلتو بعد انتياء حكـ ممكؾ الطكائف" ,كتب عف أبي يعقكب يكسف بف

تاشفيف الممتكني"(.)41

كبير مف العمماء األدباء كظائف الدكلة ,كالكزير أبك الكليد بف زيدكف ,الذؼ رافق
اً
كقد شغل عدداً

تقبات األكضاع السياسية في األندلس ,فشيد سقكط الدكلة األمكية كقياـ دكيالت الطكائف( ,)42فكاف مف

الصفكة المرمكقة مف شباب قرطبة ,فمف الطبيعي أف يشارؾ في سير األحداث التي تمر بيا ,كاف لـ يشارؾ
في ذلؾ بالسيف كالقتاؿ ,كانما كاف لو دكرآ رئيسآ في تكجيو السياسة كتحريؾ الجماىير ,لككنو شاع اًر ذائع

الصيت ,كمف أبرز أعالـ قرطبة ,كما كصف مف قبل المؤرخيف "ذك األدب البارع ,كالشعر الرائع ,أحد شعراء

األندلس المجيديف كفحكليا المبرزيف"( ,)43كقيل عنو أيضاً "زعيـ الفئة القرطبية كنشأة الدكلة الجيكرية الذؼ
بير في نظامو ,كظير كالبدر ليمة تمامو"(.)44

كحظي ابف زيدكف بمنصب الك ازرة في دكلة بف جيكر ,فحسده أعداؤه كفسدكا ما بينو كبينيـ ,كطمب

الصفح مف الدكلة الجيكرية ,كفشمت رسائمو في استعطاؼ األمير ,ففر مف سجنو إلى إشبيمية كافدًا عمى

المعتمد بف عباد ,فكاف يبمغو عف بني جيكر ,كما يسكءه في نفسو كبعده عف قرطبة ,فكاف يخاطبيـ بأبيات

شعرية منيا(:)45
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بني جيكر أحرفتمكا بجفائكـ
تعدكنني كالعنبر الكرد ,إنما

فؤادؼ فما باؿ المدائح تعبق

تفكح لكـ أنفاسو حيف يحرؽ

()46

كاستطاع أبك الكليد بما حباه هللا مف ذكاء كنبكغ مف أف يأخذ مكانو بارزة في مممكة بني عباد ,إذ

شغل منصب الك ازرة مف قبل المعتمد بف عباد ,كأطمق عميو لقب ذك الرياستيف( ,)47كما عيد إليو بالسفارة

بينو كبيف ممكؾ الطكائف ,ككاف مف ضمف العمماء السفراء إلى مراكش( ,)48كبذلؾ استطاع الكزير ابف زيدكف
مف أف يظير بيذا المنصب الجميل ,كأف يجمع في يديو أىـ مناصب الدكلة كأخطرىا ,كأصبحت معظـ
مقاليد االمكر في يده.

أما األديب أبك بكر بف الممح( ,)49فقد ارتقى إلى منصب الك ازرة بعد أف كاف مقرب ًا إلى حكاـ بني عباد

لمقدرتو األدبية ,كلو مدائح في بني عباد كمنيا قصيدة في مدح المعتمد قائالً:
سكف اشتياقؾ ماعدا عما بدا

لـ يطف كجدؾ أنما ىي شعمة

أركيت أـ حمت الخطكب الكردا

كالسيف جرده المقاـ أغمدا

كجاء شعره ليس العتبارات سياسية ,كقد أكد ذلؾ ابف بساـ

()51

()51

إف ابف الممح اعتمد عمى تصكير ديني

في قصائده  ,كقد عمق عمى بعض أبياتو الشعرية عندما قارنيا بأبيات أبرز شعراء

العرب بخاصة

كاألندلسييف بعامة ,إذ قاؿ" :كلـ اسمع بمثل ىذا البيت لمف سبق ,فإف كاف اتباعاً فما أحسف ما أرؽ ,كاف

يكف اختراعاً فما أكلى كأخمق"(.)52

كما حظي الكزير الكاتب عبد المجيد بف عبدكف

()53

بمكانة مرمكقة في بالط بني األفطس ,إذ كاف

مف الشخصيات الفذة التي ازدىرت بيا بالد األندلس ,ككاف معاصر لألديب عمي بف بساـ ,الذؼ عرؼ عنو
كاف "يافعة زمانو ,لـ يسمـ مف ىجائو أمير كال كزير ,كال مف أىل بيتو صغير كال كبير"( ,)54فقد كصف ابف

عبدكف بقكلو" :كأبك دمحم ىذا في كقتنا سر الدىر المكتكـ ,كشرؼ فير الحديث كالقديـ ,لساف صدقيا في

اآلخريف ,كقمر أفقيا مأل الصدكر كالعيكف ,كديكاف عمميا المذاؿ كالمصكف ,كمسترؽ كمميا المنثكر

كالمكزكف ,أعجكبة الميالي ,كذركة المعالي ,ذك لساف يفرؼ ظبة السيف ,كصدر يسع رحمة الشتاء

كالصيف"( ,)55كسمي بذؼ الك ازرتيف إذ تكلى الك ازرة كالكتابة في دكلة المتككل بف األفطس( ,)56فكاف "عظيـ
()58
()57
ممكيـ ,كنظيـ ممكيـ"  ,إذ عمل كزي اًر ككاتباً في مممكة بطميكس  ,كلمنزلتو العظيمة ,قد كاف مخاطباً

()59
ال:
لممكؾ الطكائف كلكزرائيـ  ,كمنو مثالً عندما خاطب كزير المعتمد بف عباد أبي بكر بف الممح قائ ً

ممطكر فضمؾ حياني فأحياني

ماذا جمكت عمى لحظي كسمعي في

نثر كصمت نظماً كما

زىك اًر بناغيتي ركح كريحاف

معراج برؾ مف حسف كاحساف

ِ
بمرجاف
كصمت أيدؼ المكاشيط ياقكتاً

()61
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كبذلؾ فقد تجمى الدكر الريادؼ لمكزير ابف عبدكف كغيره مف العمماء كاألدباء في إدارة الدكلة مف خالؿ
الكتاب منزلة رفيعة ال تقل حظاً في الرفعة كالسمك عف مكانة القضاة كالفقياء في نظر
كتاباتيـ ,إذ احتل ُ
العامة كالخاصة ,الرتباط خطة الكتابة بالرئاسة كالسمطاف ,فقد كانت حاجة الممكؾ إلى كاتب بعينو في
تصريف أمكر الدكلة اكثر مف حاجتو إلى شاعر يتغنى بمحاسنو ,ليذا كاف الكاتب في الغالب رجل دكلة

كمف فرساف السياسة( ,)61كقد اشار المقرؼ( ,)62عمى أىمية منزلة الكاتب في البالط االندلسي كمكانتو ,إذ

قاؿ" :كأما الكتابة فيي عمى ضربيف :أعالىما :كاتب الرسائل ,كلو حع في القمكب كالعيكف عند أىل

السمة ,ال يكادكف
األندلس ,كأشرؼ أسمائو الكاتب ,...كأىل األندلس كثيرك االنتقاد عمى صاحب ىذه ّ
يغفمكف عف عثراتو لحظة ,فإف كاف ناقص ًا عف درجات الكماؿ لـ ينفعو جاىو كال مكانو مف سمطانو,...
كالكاتب اآلخر كاتب الزماـ ,...إذ ىذا الشغل نبيو يحتاج إلى صاحبو عظماء الناس ككجكىيـ"(.)63

كيتضح مف خالؿ ذلؾ أف الكزير المكمف بديكاف الرسائل يعرؼ بالكاتب ,إذ يككف دكره محصك اًر في

اإلدارة كتنفيذ أكامر األحكاـ ,فضالً عف أف خضكعو ككالءه لمسمطة مف األمكر المكصى بيا ,أؼ أف قكتو
تككف مستمدة أساساً مف مساندتو لمحاكـ ,أما كاتب الزماـ تككف رتبتو أدنى مف رتبة الكاتب كلكف يككف
أيضاً مف العمماء ,كليذا فقد تمكف ىؤالء العمماء مف الكصكؿ إلى المناصب العميا في الدكلة.

كقد ذكر بعض الباحثيف أف لقب ذؼ الك ازرتيف أطمق عمى مف أتقف فف األدب  ,كاحسف استخداـ

السيف مف الكزراء ,أما مف أتقف النثر كحده فقد عرؼ بالكزير الكاتب ,ككاف معظـ كتاب األندلس في القرف

الخامس اليجرؼ مف العمماء األدباء كالفقياء أيضاً ,فمك انفردكا بالشعر دكف الكتابة لما استطاعكا أف يبمغكا
تمؾ المراتب ,كالكزير الكاتب ابف زيدكف كابف عمار كابف عبدكف كابف القصيرة ,كغيرىـ مف العمماء(.)64
كىناؾ مف يذكر أف ذؼ الك ازرتيف ريما يككف منصباف ,إذ كاف المكظف يكمف بمنصبيف مختمفيف

خالؿ فترات مختمفة ,كفي ظل حكاـ مختمفيف ,كابف زيدكف مثالً ,الذؼ عمل كزي اًر في ظل بني جيكر
بقرطبة ,كمف ثـ في بالط المعتمد بف عباد بإشبيمية(.)65

كالرأؼ الراجح لربما أطمق لقب ذك الك ازرتيف أك ذك الرياستيف عمى العمماء األدباء كالفقياء الذيف

يتكلكف المناصب العميا في إدارة الدكلة إذ رجعنا إلى تاريخ ابف اآلبار

()66

يذكر أف أكؿ مف سمي بذؼ

الك ازرتيف ىك أحمد بف عبد الممؾ بف شييد( , )67في عيد الخالفة األمكية باألندلس ,إذ كاف مف "أىل األدب

البارع"( ,)68فكاف أكؿ مف حظي بيذا المقب مف كزراء األندلس( ,)69أما ابف بساـ( ,)71فعندما ذكر الكزير ابف
القصيرة قاؿ" :ذؼ الك ازرتيف الفقيو الكاتب أبي بكر دمحم بف سميماف"( ,)71كركؼ الضبي في بغية( ,)72عف

القاضي أبي القاسـ دمحم بف إسماعيل أيضاً تسمى بذؼ الك ازرتيف

()73

أيض ًا.

كبذلؾ فقد حظي العمماء باحتراـ كبير لدػ حكاـ ممكؾ الطكائف ,إذ شغمكا أىـ المناصب السياسية في

الدكلة ,كلعبكا دك اًر ريادياً في قيادة األمة ,كالنيكض بما يتطمب تحقيق عكامل الكحدة كاالستقالؿ في الفترة
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التي شيدت اضطراب سياسي ,فتجمى دكرىـ سكاء كانكا كزراء أك سفراء أك قضاة أك غير ذلؾ ,فتسمكا
بأفضل كأسمى األلقاب ,فكاف عيدىـ حقبة المعة في تاريخ عصر ممكؾ الطكائف ألف الميمة الممقاة عمى

عاتقيـ عظيمة سكاء كانت تجاه العامة أك الخاصة.

اتخذ العمماء مكاقف سياسية تطبعيا المركنة كالكاقعية ,إذ كاف ليـ صمة اساسية بيف الحاكـ

كالمحككميف ,سكاء كانكا كزراء أك قضاة أك غير ذلؾ ,كعمى الرغـ مف أف العامة لـ تكف ليـ دكر في
تعيينيـ بكظائف الدكلة إال أف انتماء ىؤالء العمماء لفئات اجتماعية فقيرة أك غنية ,ربما عادت بالفائدة عمى
طبقات المجتمع كافة ,إذ شارككا العمماء الطبقة الحاكمة التي يعتمد عمييا ممكؾ الطكائف ,كخير مثاؿ عمى

ذلؾ ,إذ لـ يترددكا في التعبير عف شكاكؼ األندلسييف ,كالقضاء عمى الفكضى التي تزعزع األمف كالنظاـ
داخل الممالؾ اإلسبانية اإلسالمية( ,)74فركؼ عف رجل ييكدؼ تسبب في إثارة الفكضى في السكؽ في

اشبيمية عاـ (463ق1169 /ـ) فزعـ انو سب الشريعة اإلسالمية كثار عميو المسممكف ,كقبض عميو
صاحب المدينة عبد هللا بف سالـ( , )75كاعتقمو ,كلكف لـ ييدأ الكضع إذ انفجرت ثكرة شعبية داخل المجتمع

االندلسي ,مما دفع ذك الك ازرتيف بف سالـ إلى أف يستنجد بالمعتمد بف عباد ,ككاف حينيا بقرطبة فأرسل إليو
جيش بقيادة ابنو سراج الدكلة( , )76مع كفد مف العمماء كالكزراء لمعالجة األمر "فعجل انفاذ كلده الحاجب
سراج الدكلة إلى إشبيمية في جيش كثيف مف نخبة غممانو ككجكه رجالو ,...كاالحتياط عمى العامة ,كانفذ

معو ذا الك ازرتيف أبا الكليد بف زيدكف"(.)77

كىناؾ مف العمماء الذيف تكلى الحكـ في الدكلة ,كيمكف ذكر أبرزىـ الفقيو كاألديب أبك الحزـ جيكر

بف دمحم( , )78الذؼ تكلى الك ازرة في عيد بني حمكد في فترة الفتنة البربرية ,ككاف يتمتع بمكانة بارزة في
قرطبة ,فأجمع أىميا عمى استي ازره  ,كتميزت سنكات حكمو بنكع خاص إذ لـ ينفرد بالرياسة كتدبير األمكر
لكنو جمع حكلو صفكة مف العمماء كالفقياء كالقادة كيتحدث معيـ باسـ الجماعة ,كيرجع إلييـ في األمكر

كيصدر الق اررات باسميـ ,كبذلؾ تسمى شيخ الجماعة( ,)79كالدليل عمى ذلؾ قكؿ ابف اآلبار

()81

في أبي

الحزـ "متى سئل قاؿ ليس لي عطاء كال منعو ىك لمجماعة كأنا أمينيـ كاذا رابو أمر عظيـ أك عزـ عمى

تدبير أحضرىـ كشاكرىـ ,كاذا خكطب بكتاب ال ينظر فيو إال أف يككف باسـ الكزراء فأعطى السمطاف حقو
مف النظر"(.)81

كتكج العالـ األديب سياستو بإجراء بارع ثمثل بعد مفارقتو خطة الك ازرة ,اذ لـ ينتقل مف داره إلى

قصكر الخمفاء فقد اكتفى بالحجاب كالحرس ,كما كانت عميو أياـ الخالفة األمكية ,كجعل ممسكاً بنفسو

لمكضع إلى أف يجيء مستحق ينفق عميو فيسمـ إليو ,أما أمكاؿ مممكتو فقد كضعيا بأيدؼ رجاؿ رتبيـ لذلؾ
كأشرؼ عمييـ( ,)82كلـ يتخذ أؼ عنكاف يبرز رياستو أك يحيط نفسو بأؼ مظير مف مظاىر األبية كالفخامة,
ككاف شديد التكاضع كالقناعة كتميز بمعاممة الجمع بالرفق كالحسنى "ككاف مع براعتو كرفعة قدره ,أشد الناس
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تكاضعاً كعفة كأشبييـ ظاى اًر بباطف ,كأكالً بآخر ,لـ يختمف بو حاؿ مف الفتاء إلى الكيكلة ,كاستمر بتدبير
قرطبة فأنجح سعيو بصالحيا كلـ شعثيا"(.)83

كسمؾ الفقيو أبي الحزـ مسمؾ األصالة كالحزـ ,ككاف أكؿ ىمة أف يقضي عمى الفتف كالنزاعات

بقرطبة كأف يكطد دعائـ النظاـ اآلمف ,فاستماؿ البريد إلى جانبو لتيدئة ثكرات أطماعيـ ,كجعل أىل األسكاؽ
جنداً لو ,كفرؽ السالح فييـ ,كفي البيكت حتى إذا دىـ أمر في الميل أك النيار استطاع أىل المدينة الدفاع

عف أنفسيـ ,كعمل عمى إصالح القضاء كحفع العدالة بيف الناس ,كما قضى عمى كل مظاىر البذخ
كاإلسراؼ ,كخفف مف أعباء الضرائب لمحفاظ عمى أمكاؿ العامة ,مما شجع المعامالت التجارية ,ككاف مف

نتائج ىذه اإلجراءات أف حل الرخاء مكاف الكساد االقتصادؼ كازدىرت األسكاؽ كتحسنت األسعار( ,)84كقد

ذكر ابف بساـ( ,)85عف ابف حياف القرطبي

()86

الذؼ عاصر حكـ جيكر كشيد ىذا التحكؿ قائالً" :فظير تزيد

الناس بقرطبة مف أكؿ تدبيره ليا حتى مألكا المساجد كاألفنية ,كسمت أثماف الدكر بيا ,كاالبتناء لخرابيا
الفاشي ,فاتصل البنياف بيا ,كغمت الدكر ,كحرككا األسكاؽ ,فعجب ذك التحصيل لمذؼ أكػ إليو في صالح

أحكاؿ الناس مف القكة كلما تعتدؿ حاؿ ,أك ييمؾ عدك ,أك تقك جباية ,كأمر هللا تعالى بيف الكاؼ كالنكف"(.)87
كركؼ عف ابف حياف انو قد رثي الكزير الفقيو جيكر بف دمحم بعد كفاتو قائالً:
ألـ تر أف الشمس قد ضميا القبر

إساءة دىر أحسف الفعل بعدىا
كاف يؾ كلى جيكر فدمحم

كأف قد كفانا فقدىا القمر البدر

كذنب زماف جاء يتبعو العذر

خميفتو العدؿ الرضا كابنو البر

()88

أما سياستو الخارجية فقد سار بيا أيضاً لمصمحة المسمميف في تحقيق األمف كالسالـ كتمثمت بمكقفو

مف دعكة القاضي أبي القاسـ بف عباد حاكـ إشبيمية بظيكر ىشاـ المؤيد

()89

عاـ (426ىػ 1135 /ـ) ,كذلؾ

ليدحض دعكة بني حمكد في الخالفة ,كليكسب النكعية السياسية لحكـ البالد مف ناحية أخرػ ,فبعد أف أخذ

القاضي بف عباد البيعة ليشاـ مف كبار شيكخ كأعياف إشبيمية ,بعث بالكتب إلى ممكؾ الطكائف  ,كقد رحب

البعض بذلؾ  ,ككاف منيـ كالكزير أبك الحزـ بف جيكر رئيس قرطبة ,اذ تـ عقد البيعة في قرطبة لممؤيد,
كيبدك أف جيكر لـ يؤمف بحقيقة ىذه الدعكة كلكف استجاب ليا كأقرىا لنفس البكاعث التي دفعت ابف عباد

عمى انتحاليا ,ىك العمل عمى دفع خطر الحمكديف ,كلكف بعد أف أثبت صحة ىذه الدعكة تراجع الكزير عف

طاعتو كرفضو كأعمف تبرؤه مف دعكتو(.)91

كاستمرت حككمة الجماعة ىذه برئاسة أبي الحزـ بف جيكر بتدبير األمكر بمممكة قرطبة كالمدة التابعة
ليا حكالي اثنى عشر عاماً كقد سادت السكينة كاألمف ,إذ كاف ال يتراجع عف خطة في التزاـ المسالمة
كالتكاضع مما دفع الشعب القرطبي يؤيده بطاعتو كمحبتو الذؼ كاف "مكصكفاً بالفضل ,متقدماً في الدعاء

كالعقل"( ,)91فكانت قرطبة في أيامو مالذ الزعماء الالجئيف كالرؤساء المخمكعيف ,كمنيـ مثالً عبد هللا بف
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سابكر( ,)92أمير اشبكنة في غرب األندلس ,حينما انتزعيا عبد هللا بف األفطس
جيكر كأقاـ في كنف دكلتو(.)94

()93

حاكـ بطميكس لجأ إلى

كبعد كفاة الحاكـ أبي الحزـ جيكر بف دمحم ,خمفو في الرياسة ابنو األديب الشاعر أبك الكليد دمحم(, )95

ككانت قرطبة رافمة في حمل السمـ كالرخاء ,فحاكؿ في البداية أف يقتفي سياسة ابيو ,كأقر األمراء كالكزراء في

مناصبيـ( ,)96ككاف مف معاكنيو في ديكاف السمطاف المؤرخ الكبير أبك مركاف بف حياف ,الذؼ بمغ مكانة كبيرة
بيف ممكؾ الطكائف ,كبث هللا تعالى ىيبة في نفكسيـ ,عمى الرغـ مف انو لـ يكف مثل كتاب عصره كشعرائو
ممف لـ يجدكا مق اًر في سبيل لقمة العيش مف التشبث بخدمة السمطاف ,كلكف ابف حياف اختار العيش في ظل

دكلة بني جيكر لككنيـ أقل أمراء الطكائف سكءاً(.)97
كيذكر ابف بساـ

()98

عند الحديث عف ابف حياف قائالً" :كلما تحدث بتاريخو في ممكؾ الطكائف بأفقنا

استشرفت طائفة منيـ إلى مطالعة غرره ,كعدكىا مف فرص العمر كغرره ,كاىتزكا لقطف زىره ,كاستيدكه
إياه ,كأجزلكا عمى ذلؾ قراه"

()99

كفي الحقيقة أف المؤرخ ابف حياف لـ يكف يعرؼ المجاممة في كتاباتو ,كلـ يسمـ مف لسانو إال أمير

بالده أبك الحزـ كابنو أبك الكليد ,فمـ يعرض لذكرىما إال بخير ,فقد أثنى عمييما ,كالمقارنة بيف ابني جيكر
كغيرىما مف ممكؾ الطكائف تدؿ عل أنيما كانا جديريف بتمؾ العبارات التي أضفاىا عمييما الكزير الكاتب

ابف حياف(.)111

إف السياسة الحكيمة لبني جيكر قد جعمت مممكة قرطبة مكضع ثقة ممكؾ الطكائف في بالد األندلس,

إذ كانت الييبة كالعقل صفتيف تميز بيا الكزير أبك الكليد كىذا ما جعمو مكضع الكسيط لفض النزاعات
كالخصكمات بيف األمراء المتنازعيف ,فحيف كاف الصراع أف يحتدـ بيف حاكـ إشبيمية المعتضد بف عباد كممؾ
بطميكس المظفر بف األفطس

()111

عاـ (443ىػ 1152 /ـ) ,إذ ىاجـ بف عباد مدينة لبمة( ,)112الكاقعة غربي

إشبيمية ,فاستغاث صاحبيا ابف يحيى( ,)113بالمظفر بف األفطس لنجدتو ,فتحرؾ لو كأرسل جيشو لمياجمة
اشبيمية ,كلما عمـ الكزير أبك الكليد بأمرىـ أرسل رسمو لينذرىـ مف رحى فتنة تعصف بالد األندلس ,كيدعكىـ
إلى السمـ كفض النزاع ,كبتمؾ السياسة استطاع أف ينقذ األندلس مف فتنة عاصفة(.)114

كلكف ساءت أحكاؿ مممكة قرطبة كانتيى حكـ بني جيكر بكالية عبد الممؾ بف جيكر

()115

(– 435

457ىػ 1164 – 1144 /ـ) ,الذؼ أساء السيرة كاستبد بالسمطة ,كأفسح المجاؿ لدخكؿ العدك بعد أف أىمل

شؤكف مممكتو ,كسمي بذؼ السيادتيف المنصكر باهلل ,كالظاىر بفضل هللا ,كخطب لو عمى المنابر كذلؾ
خالفاً لما جرػ عميو أبكه كجده مف قبل االعتصاـ بالحمـ كالتكاضع كالزىد في مظاىر السمطاف(.)116

كمف سكء سياسة عبد الممؾ بف جيكر إذ دبر كميناً لمقتل كزير أبيو الفقيو ابف السقاء( ,)117الذؼ عده

ابف بساـ

()118

"مدبر الدكلة الجيكرية بقرطبة"( ,)119فبعد أف فكض إليو أمر مممكتو عاـ (441ىػ 1149 /ـ)
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ضبطيا كأصمح أحكاليا كعمل عمى تكطيد األمف كالنظاـ ,كاستمر الكزير ابف السقاء في تدبير أمكر الدكلة
لمدة طكيمة ,ككاف المعتضد بف عباد حاكـ اشبيمية مراقباً لسياسة ابف السقاء مف بعد" ,ككاف عباد قد خامر

صدره ابف السقاء منذ تغمبت دكلة بني جيكر ما ال يسعو كتمة حسداً لبني جيكر"( ,)111كقد أدرؾ أف
استمرار عمل ىذا الكزير القكؼ في رياسة حككمة قرطبة يحكؿ دكف تحقيق مشاريعو في االستيالء عمييا,
فسعى لدػ بف جيكر في حق كزيره ابف السقاء كحذره مف أطماعو كاستثناءه بالسمطة كحرض عمى قتمو,

فاستمع عبد الممؾ الذؼ كاف سيء الرأؼ كالتقدير لتحريض ابف عباد ,كقتل كزيره في كميف دبره لو عاـ

(455ىػ 1163 /ـ)(.)111

كبمقتل العالـ الفقيو ابف السقاء انكشفت أطماع بف عباد في تحقيق خطتو باالستيالء عمى اشبيمية بعد

خركج قكات حاكـ طميطمة المأمكف بف ذؼ النكف لغزك قرطبة استنجد بف جيكر بخميفة المعتمد كأرسل لو

جيش تمكف مف دحر قكات المأمكف بعد قتاؿ يسير ,ككاف في أثناء ذلؾ قد كقع اتصاؿ بيف قائدؼ جيش
كاشبيمية خمف بف نجاح( ,)112كدمحم بف مرتيف( ,)113كبيف بعض الناقميف مف زعماء قرطبة ,لمتخمص مف

حكـ بني جيكر كاالنضكاء تحت ظل بني عباد ,كالظاىر أيضاً كاف لدػ القائديف أكامر سرية بتدبير الخطة
لالستيالء عمى مممكة قرطبة ,كبالفعل تمكنت القكات اإلشبيمية مف دخكؿ المدينة عاـ (462ىػ /

1171ـ)(.)114

أما مصير عبد الممؾ بف جيكر كأىمو قد اعتقمكا كأرسمكا في الحاؿ إلى إشبيمية ,ثـ اعتقل كالده الشيخ

المريض المعتمد أبك الكليد بف جيكر كمف معو ,كنفي الجميع إلى جزيرة شمطنيف ,كعمى إثر ذلؾ تكفي

الشيخ بف جيكر بعد أربعيف يكماً مف نكبتو كسقكط مممكتو(.)115

كىكذا انتيت دكلة بني جيكر بقرطبة بعد أف لبثت أربعيف عاماً ساء بيا األمف كالنظاـ ,ككانت أقكػ

مممكة في عصر الطكائف ,السيما في عيد كزيرىا المحنؾ العالـ الفقيو أبي الحزـ جيكر ,إذ تمتع بمكانة

خاصة لدػ حكاـ الطكائف ,كاستمرت بتمؾ الييبة حتى في عصر ابنو أبك الكليد ,إذ أصبحت مممكتو
ال عف ذلؾ كاف بني جيكر مف العمماء
الكسيط بيف الدكؿ لحل المنازعات كممجأ لمحكاـ المتخاصميف ,فض ً
كاألدباء ,إذ عاش في كنفيـ عدد كبير مف األدباء كالشعراء كالقاضي ابف ذككاف مثالً ,كابف زيدكف الذؼ

شغل منصب ا لك ازرة في أثناء حكميـ ,ككانت معظـ أحداث حياتو متصمة بيـ ,إذ كاف لو دكر سياسي كأدبي
في سنكات حكميـ ,كما برز في عيدىـ ابف حزـ األندلسي كابف حياف القرطبي(.)116

أما بنك عباد فكانكا أصحاب سيادة كعمـ برزكا في عصر الفتنة بعد سقكط الخالفة األمكية ,بقيادة
القاضي دمحم بف عباد

()117

الذؼ يعد المؤسس الحقيقي لمممكة إشبيمية في القرف الخامس اليجرؼ ,تميزت

سنكات حكـ ىؤالء العمماء بالسياسة التكسعية التي رسميا القاضي إسماعيل منذ عاـ (421ىػ 1131 /ـ),

عندما تنازع مع بني االفطس حكاـ بطميكس لالستيالء عمى مدينة باجة ,فأرسل قكاتو بقيادة كلده إسماعيل
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كبمعاكنة عبد هللا البرزالي صاحب قرمكنة ,كتمكنكا مف ضـ المدينة إلى مممكتو كأسر كلد ابف األفطس

"كبمغت ىذه الغزك مف ابف األفطس الغاية"(.)118

كمف دىائو السياسي ادعاؤه بخالفة ىشاـ المؤيد كدعكتو ألمراء الطكائف لمبايعتو لمتخمص مف حكـ

بني حمكد ,كفي خدعة عسكرية تمكف مف القضاء عمييـ ,كما حاكؿ القاضي العبث بأطراؼ قرطبة عاـ

(431ىػ  1141 /ـ) نتيجة عدكؿ أبي الحزـ جيكر مف االعتراؼ بالخميفة المزعكـ ,فتصدػ لو في أثناء
عكدتو حاكـ غرناطة باديس بف حبكس

()119

فكقعت بييـ حرب عظيمة كقتل عدد كبير مف جيش بني عباد

حتى قائده إسماعيل بف القاضي كلي عيده ككاف ليذه الحادثة أثر شيء في نفسو(.)121
أما المعتضد بف عباد فقد كصفو ابف بساـ

()121

بقكلو" :قطب رحى الفتنة ,كمنتيى غاية المحنة ,مف

رجل لـ يثبت لو قائـ كال حصيد ,كال سمـ عميو قريب كبعيد ,...افتتح أمره بقتل كزير أبيو حبيب( ,)122طعنة

شرد بيا مف خمفو ,...حربو سـ ال يبطئ ,كسيـ ال
في ثغر األياـ ,مّمؾ بيا كفو ,كجبا اًر مف جبابرة األناـّ ,
يخطئ ,كسممو شر غير مأمكف"(.)123
كقد ذكر بعض المؤرخيف انو اقتدػ بسياستو الخميفة العباسي المعتضد باهلل( ,)124الذؼ عرؼ في

المشرؽ "ممكاً مييب ًا شجاع ًا ,جبا اًر شديد الكطأة مف رجاؿ العالـ ,يقدـ عمى األسد كحده"( ,)125كلربما أعجب
ابف عباد بسياستو ,كلذلؾ قيل عنو "كقد كاف تقيل سيرة أحمد بف أبي أحمد بف المتككل ,أحد أشد خمفاء

العباسييف ,الذؼ ضـ نشر المممكة بالمشرؽ ,كسطا بالمنتزيف عمييا ,كبفقده انيدمت الدكلة ,فحمل عباد
سمتو المعتضدية ,كطالع بفضل نظره أخباره السياسية ,التي أضحت عند أىل النظر أمثمة ىادية إلى

االحتكاء عمى أمد الري اسة ,في صالبة العصا كشناعة السطا ,فجاء منيا بميكالت تذعر مف سمع بيا,

فضالً عمف عاينيا "(.)126

فضالً عف انو كرث سياسية مبنية عمى مبدأ التكسع فقد استطاع مف خالليا مف أف يككف مممكة

كاسعة المساحة ,قكية الدعائـ متينة البنياف ,مستقرة في الداخل مييبة الجانب في الخارج ,كمما يدؿ عمى
تزايد نفكذه في األندلس ذكر في عاـ (445ىػ 1153 /ـ) دبر مؤامرة ألمراء اإلمارات الكاقعة غرب األندلس,
فقد استدعاىـ إلى زياراتو في إشبيمية لحضكر مأدبة فخمة عمى شرفيـ ,فكانكا قد أتكه مع مائتي فارس,

فاستقبميـ كأحسف إلييـ ثـ أدخميـ بعد اعتقاليـ بحماـ ساخف كغمق الباب عمييـ الى أف ماتكا خنقاً(.)127

كلكف قضاؤه عمى ىؤالء األمراء عمى الرغـ مف انو سيل ميمة المعتضد ,إال أنو لـ يسمح لو

باالستيالء عمى ما كاف ب أيدييـ إال بعد معارؾ طاحنة خاضيا مع حمفائيـ دامت مدة طكيمة ,استنزفت مف
خالليا مكارد الدكلة سياسياً كاقتصادي ًا كحتى بشرياً ,كبالتالي بدأ ينمك عدد جديد أكثر خط ًار بكثير مف سابقو

عمى كياف ىذه الدكيالت الصغيرة بل عمى كياف اإلسالـ كمو في اسبانيا ,كاذ لـ يكف خطر ىذا العدك كبي اًر

جداً في زمف بف عباد ,كلكف بكادر أى ميتو خطره كانت كاضحة بينو بعد أف تزايد قكتو ككفاءتو باستمرار,
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كتعني بيذه المممكة اإلسبانية في الشماؿ السيما بعد أف تكحدت كل مف مممكتي قشتالة كليكف التي شكمت

أقكػ مممكة في تمؾ الفترة(.)128

كالدليل عمى ذلؾ ركؼ في عاـ (455ىػ 1163 /ـ) ,غ از الممؾ اإلسباني أراضي مممكتي اشبيمية

كبطميكس ,مما اضطر المعتضد إلى قبكؿ دفع الجزية ,كذىب بنفسو إلى معسكر فرناندك كقدـ تعيداتو

كرضح لممطالبة(.)129

كبعد كفاتو تكلى مف بعده أبيو األديب الشاعر المعتمد بف عباد الذؼ عده ابف اآلبار

()131

"مف الممكؾ

مخالفا ألبيو في القير
الفضالء ,كالشجعاف العقالء ,كاألجكاد األسخياء المأمكنيف ,عفيف السيف كالذيل,
ً

ممف نفى أبكه ,كسكف كما نفر ,كأحسف السيرة ,...إال أنو كاف مكلع ًا
كالسفؾ كاألخذ بأدنى سحابة ,رد جماعة َ
بالخمر ,منغمساً في المذات ,عاكفاً عمى البطالة ,مخمداً إلى الراحة ,فكاف سبب عطبو كأصل ىالكو"(.)131

كقد خاض المعتمد مثل أبيو سمسمة طكيمة مف الحركب كاألحداث ,ككاف عيده عيد الحسـ في تاريخ

ممكؾ الطكائف ,كلكنو لـ يشتير في ميداف الحرب كالسياسة بقدر ما عرؼ في ميداف األدب كالشعر

كالفركسية كالجكد ,كمما كانت كجكه الضعف الشخصية التي كاف ينطكؼ عمييا كأيضاً أخطاءه السياسية
الفادحة التي ترتبت عمييا محنة األندلس كمحنتو الخاصة ,فإف شخصية بف عباد مشرقة كضاءة في تاريخ

األندلس إذ تتكجيا عبقريتو األدبية كالشعرية ,كتزينيا صفاتو اإلنسانية(.)132

ابتدأ دمحم بف عباد حكمو بسياسة أبيو في التكسع عمى حساب الممالؾ المحيطة بو ,كالتكجس مف

البربر لغرض القضاء عمى سمطاتيـ ,فكاف أكؿ عمل قاـ بو القضاء عمى دكلة بني جيكر كضـ قرطبة إلى
مممكة إشبيمية ,كما فعل عمى احتالؿ مدينة مرسية كمعظـ أراضي غرناطة البربرية ,كما سيطر عمى معظـ

أراضي مممكة طميطمة الجنكبية ,كفي ذلؾ خاص سمسمة طكيمة مف الحركب ,كأف أطماعو دفعت بو إلى
التسابق مع ممكؾ الطكائف لمتحالف الممؾ القشتالي الفكنسك السادس ,كتقديـ التنازالت عمى حساب

المسمميف(.)133

كلعل المعتمد كاف يفكر في غزكات كفتكح أخرػ ينتزع فييا ما استطاع مف أراضي جيرانة ,لكال أف

أيقضو سقكط طميطمة

()134

مف غمار أحالمو كأطماعو ,حينما أدرؾ ذك الك ازرتيف فداحة الخطأ الذؼ ارتكبو

في سياستو كشعر أف ىذه النكبة ,ليست إال نذي اًر قكياً لو ,كلسائر ممكؾ الطكائف ,كحينما فكر باالستنجاد

بإخكانو المسمميف بالمغرب ,فأرسل السفراء إلى أمير المسمميف يكسف بف تاشفيف ينبو بما آلت إليو أحكاؿ

األندلس مف الخطكرة ,كما حل بيا مف فقداف قكاعدىا حصكنيا ,كيمتمس إليو اإلنجاد كالعكف ,كقد تطكرت
ىذه الفكرة فيما بعد إلى خطة عممية التف حكليا سائر ممكؾ الطكائف كشعب األندلس كمو(.)135
كقد ىكف العالـ األديب أبك بكر الداني

()136

دفع اإلتاكات السنكية مف قبل المعتمد إلى الممؾ اإلسباني

قائالً:
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في نصرة الديف ال أعدمت نصرتو
تنيميـ نعماً في طييا نقـ

فمـ يتمالؾ ابف بساـ

()137

تمقى النصارػ بما تمقى فتنخدع
سينظر بيا مف كاف ينفتح

نفسو عند نقمو ىذه األبيات فقاؿ" :ىذا مدح غركر ,كشاىد زكر ,ممق

معتف سائل ,كخديعة طالب نائل ,كىييات!! بل حمت الفاقرة بعد بجماعتيـ حيف أيقف النصارػ اليمـ,

كقكيت أطماعيـ بافتتاح المدف ,كاضطرمت في كل جية نارىـ ,كركيت دماء المسمميف أسنتيـ كشفارىـ,...

حتى حمت الفاقرة ,كقضيت القضية ,كتعجمت البمية ,بحصكؿ مدينة طميطمة في أيدؼ النصارػ  ,...كىي
مف الجزيرة كنقطة الدائرة ,ككاسطة القالدة ,تدركيا مف جميع نكاحييا ,كيستكؼ في األضرار بيا قاصياً

كدانييا"(.)138

كقد نتج عف سقكط مممكة طميطمة معركة الزالقة التي تعد نقطة حاسمة في تاريخ األندلس ,أذ اخرت

سقكط دكلة اإلسالـ في االندلس لمدة أربعة قركف كذلؾ بسبب المكقع الجغرافي لتمؾ المممكة اذ كانت
محاطة بالممالؾ االسالمية كل مف قرطبة كسرقسطة كبطميكس كغيرىا مف الممالؾ االخرػ ,فمكال استرجاعيا

لتمكف الجيش القشتالي مف استرداد تمؾ الممالؾ ,فضالً عف تحطيـ اسطكرة الممؾ القشتالي الفكنسك السادس

بذلؾ العصر الذؼ ىزـ بجيشة في تمؾ المعركة .

كميد دخكؿ المرابطيف إلى بالد األندلس تسييل عممية تغيير الحكـ السيما بعد دعكة عمماء األندلس

ككفقائيا لمتخمص مف ممكؾ الطكائف ,فكاف المعتمد بف عباد مف ضمف الئحة الممكؾ الذيف تـ خمعيـ مف
الحكـ ,فبعد أف خمع مف حكـ إشبيمية نفي إلى أغمات

()139

كفاتو عاـ (488ىػ 1195 /ـ)(.)141

عاـ (484ىػ 1191 /ـ) ,كلـ يخرج منيا حتى

كيتضح مف خالؿ ذلؾ أف دمحم المعتمد كاف مف العمماء األدباء كالشعراء المجيديف ,كالممكؾ الشجعاف,
كما ذكرت الركايات التاريخية الذيف خاضعكا غمار الحياة السياسية كاألدبية معاً ,كفق سياسة يديرىا مع كبار

رجاؿ الدكلة مف العمماء الكزراء كالقضاة الذيف شيد عيدىـ لكحة تاريخية رسمت في تاريخ األندلس ,ليس

مف الناحية األدبية كالفكرية فقط ,بل في المجاؿ السياسي أيضاً ,إذ أدكا دكرىـ الريادؼ لقيادة األمة بأفضل
األساليب المحنكة تحت ظركؼ شديدة القساكة محاطيف بأقكػ أعداد اإلسالـ في القرف الخامس اليجرؼ ,كىـ
الممالؾ اإلسبانية النصرانية ,كلكف عزيمتيـ كايمانيـ المطمق باهلل تعالى ,تمكنكا مف تكحيد كممة المسمميف
كاالتحاد مع ممكؾ الطكائف كاالستعانة بدكلة المرابطيف لدحر أعداء اإلسالـ ,كالقضاء عمى االسطكرة القائمة

"الفكنسك الممؾ المفضل"(.)141

كفي مممكة طميطمة برز المأمكف يحيى بف ذؼ النكف

االعتماد عمى كزرائو السيما أبي بكر بف الحديدؼ

()143

()142

الذؼ اتبع كصية أبيو إسماعيل في

مدبر مممكتو ,كفي عيده اتسعت حدكد مممكتو
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كلزامت شرقاً حتى بمنسية( ,)144كقد ركؼ عنو بطميطمة "لـ يكف فييـ أعظـ قد اًر كالِ أشير ذك اًر منو اجتمع في
مجمسو ,كلـ يجتمع عند ممؾ مف ممكؾ األندلس ما اجتمع عنده مف الكزراء كالكتاب الجمة"(.)145

أما ابف الحديدؼ كاف يحظى بتأييد أىل المدينة لرجحاف عقمو كمكانتو "ككاف مقدماً عند أىل طميطمة

كمف أىل العمـ كالدىاء ,حسف المظير في صالح بمده ,ككانت العامة تعضده"(.)146

فسار ىؤالء العمماء أحسف السير في الحياة السياسية ,إذ كاف المأمكف بف ذؼ النكف مف أعظـ ممكؾ

الطكائف كأطكليـ عيداً حكـ ثالثة كثالثيف عاماً (467 – 435ىػ 1175 – 1413 /ـ) ,كتميز عيده
بالحركب كالمنازعات مع جيرانو كالسيما مع خصمو حاكـ سرقسطة

()147

المستعيف بف ىكد( ,)148كاستعاف

بكل الطرؽ بالنصارػ لتخريب أراضي الطرؼ اآلخر مقابل أمكاؿ طائمة كمكاقع ميمة ,كدامت ىذه الفتنة
بيف ىذيف األميريف لمدة ثالث سنكات انتيت بكفاة سميماف بف ىكد (438ىػ 1147 /ـ) ,فضالً عف محاكلتو

لمسيطرة عمى قرطبة كالقضاء عمى بني جيكر ,فضالً عف الحركب الدامية مع بني عباد في إشبيمية كبني
األفطس في بطميكس ,كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ شيد عيد ازدىار كرخاء في مجاالت الحياة األخرػ ,كذكر

أف المأمكف جمع ثركات طائمة كابتنى بعاصمتو قصك اًر باذخة اشتيرت في ذلؾ العصر بركعتيا
كفخامتيا(.)149

كلكف بكفاة بف ذؼ النكف انيار الصرح العظيـ لمممكة طميطمة عندما تكلى حفيدة القادر

()151

عاـ

(467ىػ 1175 /ـ) ,الذؼ أبعد ابف الحديدؼ عف الحكـ كدبر لمقتمو ,بعد أف أكصى جده المأمكف قبل كفاتو
بأنو متى اضطمع بالحكـ أف يعتمد عمى عكف كزيره كنصحو ,كأف يأخذ رأيو في كل أمر ,كاتخذ العيكد
الكثيقة مف كزيره الفقيو ابف الحديدؼ أف يخمص لحفيده ,كأف يشد أزره بكل ما كسع ,كركؼ أيضاً أف المأمكف

قبل كفاتو قسـ أعماؿ دكلتو بيف الكزيريف ابف الفرج( )151الذؼ خصة بتدبير األجناد كأمكر الرعية كابداء الرأؼ

كالمشكرة ألبي بكر بف الحديدؼ ,لكف القادر كاف "مضعفاً كثير الحيمة ,خبيث الفكرة"( ,)152كما كصفو ابف

سعيد(" ,)153سيء الرأؼ اف حزـ لـ يعزـ ,كأف سدػ لـ يمحـ"( ,)154كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ خالف القادر
كصية المأمكف باالعتماد عمى كزير بني ذؼ النكف ,فدبر لقتمو عاـ (468ىػ 1176 /ـ) ,كعمت الفكضى
كالخراب داخل مممكتو ,كطمع في بالده ممكؾ الطكائفً (.)155

كفي مممكة بطميكس كاف حاكميا بنك األفطس مف العمماء كفرساف الساسة الشجعاف كسادة ىذه

المممكة ,إذ سطع نكرىـ في عيد الطكائف ,إذ كانكا "مف أىل المعرفة التامة كالعقل كالسياسة كالدىاء"(,)156
كشيدت سنكات حكميـ صفحة مضيئة في تاريخ عيد ممكؾ الطكائف ,فمـ يقتصر نشاطيـ عمى ازدىار
الحركة الفكرية فقط ,بل شممت أيضاً الحياة السياسية ,كيؤكد ذلؾ المراكشي

()157

بقكلو" :ككانت أياـ بني

األفطس بمغرب األندلس أعياداً كمكاسـ ,ككانكا ممجاً ألىل اآلداب خمدت فييـ ,كليـ قصائد شادت مآثرىـ,
كأيقنت عمى غابر الدىر حميد ذكرىـ"(.)158
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كلكف كعمى الرغـ مف ذلؾ االزدىار إال أف سنكات حكميـ لـ تخمك مف الضعف كاالنقساـ ,إذ تمر كل
دكلة كما ىك معركؼ بعدة مراحل مف القكة كالضعف ,فقد دخمت في صراعات طكيمة مع جيرانيـ بني عباد

في إشبيمية ,ككما تعرضكا العتداءات مف قبل ممكؾ قشتالة ,الذيف انتزعكا منيـ مدف عديدة أعظميا قممرية

مثالً ,فكانت سياستيـ في بادغ األمر يرفضكف دفع الجزية لمنصارػ ,كلكف بعد تمؾ الضغكطات الحربية

كالنزاعات التي تعرضت إلييا المممكة اضطر بيـ الحاؿ إلى دفع الجزية الى ممكؾ اإلسباف بعد عاـ (449ىػ

1157 /ـ) ,عندما بعث الممؾ فرناندك كبحممة قكية إلى أراضي بطميكس ,ككاف حينيا األديب الحاكـ
المظفر بف األفطس قد رفض أداء الجزية لمنصارػ ,فتكجت إليو القكات اإلسبانية بحيش عظيـ يظـ عشرة
آالؼ مقاتل نحك مدينة تشتريف أىـ القكاعد العسكرية لممممكة ,فعمـ ابف األفطس بأمرىـ كخرج بقكاتو قبل
كصكؿ القشتالييف ,فاجتمع الطرفاف عمى نير تاجة

()159

 ,كانتيت المفاكضة بينيما عمى عقد اليدنة كأف

يدفع ابف األفطس الجزية السنكية لممؾ قشتالة ,كعمى إثر ذلؾ استكلكا عمى مدينة قممرية عاـ (456ىػ /

1164ـ) اعظـ المدف البرتغالية الشمالية(.)161

أما في عيد المتككل بف األفطس تمتعت مممكة بطميكس بحقبة مف السالـ كاألمف كالرخاء ,كسطح

بالطيا في ظل الحكيـ العالـ ,كعمى الرغـ مما حل بيا مف نزاعات كحركب في عيد المظفر بف األفطس,

إال أنيا كانت في الكاقع نتفكؽ مف حيث انتظاـ األحكاؿ كسيادة األمف كالرخاء عمى كثير مف دكؿ الطكائف

األخرػ(.)161

كيمكف أف نالحع أف الدكر األساسي لمعمماء كاف في الكقت نفسو مبنياً عمى معتقداتيـ الفكرية

كالدينية في إطار أكضاع اجتماعية كاقتصادية كسياسية خاصة بيا ,ييدؼ الى تغير كاقع المجتمع كظركفو,

كبذلؾ فقد اختمفت مكاقف بعضيـ عف بعض مع العمـ أنيـ اشترككا في المبادغ العامة المنبثقة عف اإلسالـ,
فعندما عمـ المتككل بف االفطس بكزيره أبك الكليد بف الحضرمي

()162

 ,انو قد أساء السيرة كتجبر كطغى,

كتعسف في معاممة الناس( ,)163أمر بعزلة ك أبعده عف خدمتو بالرغـ مف محاكالت استرجاعو .)164( .
كبسياستو الحكيمة استبدؿ العالـ األديب المتككل بف األفطس كزيره ابف الحضرمي بكزراء بنك

القبطرية الثالثة أبك بكر عبد العزيز( ,)165كأبك دمحم طمحة( ,)166كأبك الحسف دمحم
كقد كانكا مف كزراء ككتاب بني األفطس ,كقد ذكرىـ ابف بساـ

()168

أخذكا العمـ أكالً عف آخر ,كرككه كاب اًر عف كابر ,...ثالثة كيقعة

()167

أبناء سعيد البطميكسي,

بأنيـ "مف أسرة أصالة ,كبيت جاللة,

()169

الجكزاء ,كاف أربكا عف النمس في السنا

كالسناء ,أمترك أخالؼ الفخر فأمطرتيـ شبعاً كرياً ,كىزكا بجذكع النظـ كالنثر ,فأسقطت عمييـ رطباً

جنباً"( ,)171كما كصفيـ ابف خاقاف

()171

"ىـ لممجد كاألنافي كما منيـ إال مكفكر القكادـ كالخكافي ,إف ظيركا

زىركا ,كاف تجمعكا تضكعكا ,كاف نطقكا صدقكا ,ماؤىـ صفك ,ككل كاحد منيـ لصاحبو كفك ,أثارت بيـ نجكـ

المعالي كشمكسيا ,كدانت ليـ أركاحيا كنفكسيا ,كليـ النظـ الصافي الزجاجة ,المضمحل العجاجة"( ,)172أما
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لساف الديف ابف الخطيب

()173

فقد كصفيـ" :كانكا عيكناً مف

عيكف األدب باألندلس ,كمف اشتيركا بالظرؼ كالسرك كالجاللة"(.)174

كلـ تذكر المصادر التاريخية تعريف عف دكرىـ السياسي بشكل كاضح بل سجمت أشعارىـ التي

تميزت بمعالجة مختمف المكضكعات ,كلـ تقتصر عمى المدح كالثناء فقط ,بل أنيـ عالجكا طبيعة الحياة

السياسية كالتغيرات االجتماعية في األندلس(.)175

كبذلؾ فإف حسف اختيار القادة األكفاء في إدارة الدكلة ىي إحدػ مقكمات نجاح سياسة الدكلة خاصة
إف استتاب الكضع السياسي داخل المممكة لو دكر كبير في الحياة االجتماعية كحتى االقتصادية ألف
االطمئناف السائد يدفع الفرد إلى تحسيف الكضع االقتصادؼ ,حينما يجبر إلى أف يستثمر األرض بكامل قكاه
كثركتو سكاء كاف ذلؾ في المجاؿ الزراعي أك الصناعي أك التجارؼ ,كالجدير بالذكر إف األندلس في تمؾ

الفترة تعاني مف عدـ االستقرار السياسي ,كبعكس ذبؾ عمى استئناؼ النماء االقتصادؼ في بعض الحاالت

ال عف الضرائب الثقيمة التي أتعبت كاىل األمة(.)176
بسبب الحركب كالجزية التي يؤدكنيا لمنصارػ ,فض ً

كمف خالؿ تمؾ السياسة استطاع المتككل مف أف يمتنع عف أداء الجزية لمنصارػ في الفترة التي كاف

كل ممكؾ الطكائف يدفعكنيا لمفكنسك السادس ,فقد ذكر إف الممؾ القشتالي أرسل البف االفطس رسالة شديدة
الميجة بعد أف استكلى عمى مممكة طميطمة عاـ (473ىػ1181 /ـ) يطمب منو أف يسممو بعض القالع

كالحصكف كأف يدفع الجزية ,كيتكعد شر العكاقب إذا رفض ,كلـ يكف ثمة شؾ في خطكرة ذلؾ المكقف بعد

أف تكغمت القكات اإلسبانية في األراضي األندلسية ,كمع ذلؾ لـ يستجيب لو المتككل ,كرد عمى الممؾ

القشتالي برسالة حازمة تتكسطيا سطكر الشجاعة كالنبل جاء فييا" :كصل إلينا مف عظيـ الركـ كتاب مدع

في المقادير كأحكاـ العزيز القدير يرعد كيبرؽ كيجمع تارة ثـ يفرؽ ,كيمدد بجنكده الكافرة كأحكالو المتظاىرة,

كلك عمـ أف هلل جنكداً أعز بيـ اإلسالـ ,كأظير بيـ ديف نبينا دمحم عميو السالـ ,أعزة عمى الكافريف ,يجاىدكف
في سبيل هللا ,كال يخافكف لكمة الئـ"( ,)177كختميا بقكلو" :كفي هللا العكض مما بو ىددت ,كخرج يفتر بما
مددت ,كيقطع بؾ فيما أعددت"(.)178

كعمى اثر ذلؾ ساند المتككل دعكة القاضي العالمة الفقيو أبك الكليد الباجي ليطكؼ بحكاضر

األندلس ,كيتصل بالممكؾ كيدعكىـ إلى لـ الشعث كتكحيد كممة هللا كالدفاع عف األراضي اإلسالمية كمقاكمة
العدك اإلسباني النصراني ,كما كاف العالـ الحكيـ بف األفطس مف الشخصيات السياسية التي ليا دكر ريادؼ

في دعكة المرابطيف لمعبكر إلى األندلس ,فضالً عف مشاركتو في معركة الزالقة ,التي كانت نقطة تحكؿ في

تاريخ األندلس(.)179
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الخاتمة

 -1شكل العمماء كاألدباء شريحة اجتماعية ذات افاؽ سياسية كأدبية كعممية بارزة كأشغمكا المكاقع
الميمة في الحياة السياسية كالعممية ,فكانت أحياناً تتحد كأحياناً تتشعب في عصكر غاب فييا نشكة
الحقائق كالغش كالخداع كساد فييا الحق ,نرػ أف القكػ الحقيقية التي سادت ىذه الحقبة ىي قكة العمـ,
فكل التقمبات السياسية التي حدثت في ممالؾ ىذه الحقبة كاف كراءىا العمماء ,ككانت دكافعيـ مرتكزة عمى

حق ,فأينما يككف العمـ ترتفع راية الحق ,كأينما يحكـ الجيل تنجر األمة إلى الياكية .

 -2شغل عدد كبير مف العمماء كاألدباء عدة مناصب في االدارة كالحكـ منيا الك ازرة كالقضاء كالشرطة

كالصالة كغيرىا ,كما اف ابعاد البعض منيـ قد تسبب في أرتباؾ السياسة كما فعل القادر بف ذؼ النكف

حاكـ طميطمة مثالً عندما ابعد كزير أبيو ابف الحديدؼ بتحريض مف المنافسيف لكي ال يككف عائقاً أماـ
أطماعيـ عممكا عمى إبعاده ,لكف ىذه الخطكة لـ تجمب لمدكلة إال الفتف الداخمية.

 -3اتخذ العمماء مكاقفآ سياسية تطبعيا المركنة كالكاقعية ,إذ كاف ليـ صمة اساسية بيف الحاكـ

كالمحككميف ,سكاء كانكا كزراء أك قضاة أك غير ذلؾ ,كعمى الرغـ مف أف العامة لـ يكف ليـ دكر في
تعيينيـ بكظائف الدكلة إال أف انتماء ىؤالء العمماء لفئات اجتماعية فقيرة أك غنية ,ربما عادت بالفائدة

عمى طبقات المجتمع كافة ,إذ شارككا العمماء الطبقة الحاكمة التي يعتمد عمييا ممكؾ الطكائف ,كخير

مثاؿ عمى ذلؾ ,انيـ كانكا يعبركف عف شكاكؼ األندلسييف ,كيسعكف الى القضاء عمى الفكضى التي
تزعزع األمف كالنظاـ داخل الممالؾ اإلسبانية  ,كالدليل عمى ذلؾ ما فعمو الفقيو عبدهللا بف سالـ بالرجل

الييكدؼ في سكؽ أشبيمية عاـ عاـ (463ق1169 /ـ).

 -4ى ناؾ مف العمماء الذيف تكلكا الحكـ في الدكلة ,كيمكف ذكر أبرزىـ الفقيو كاألديب أبك الحزـ

جيكرفي قرطبة  ,كبني عباد في اشبيمية الذيف كانكا اصحاب سيادة كعمـ  ,برزك بقيادة القاضي الفقيو دمحم
بف عباد ,ك كذلؾ الحاؿ في مممكة بطميكس حيث كاف حكاميا بنك األفطس مف العمماء كفرساف السياسة
الشجعاف كسادة ىذه المممكة  ,اذ سطع نكرىـ في ىذا العصر ,كشيدت سنكات حكميـ صفحة مضيئة في

تاريخ ممكؾ الطكائف .

 -5يضاؼ الى ذلؾ اف ىذه النخبة مف الرجاؿ االفذاذ كاف ليـ الدكر الريادؼ في اسعاؼ الحكاـ

بالمشكرة كالرأؼ السديد في أدارة دفة السياسة كأزدىار الممؾ .
 -6كيمكف اف نالحع أف الممالؾ ال يمكف أف تقكـ عمى مجرد أىكاء ممككيا فقط ,بل قاد بعضيـ دكر

في ريادة األمة مف خالؿ سياستيـ تجاه بعض الحكاـ الضعفاء ,كما كاف لمفقياء كالقضاة دكر رئيسي في

تأخير سقكط األندلس (الفردكس المفقكد) إلى أربعة قركف ,كال يمكف أف ننسى أف لكال الديف اإلسالمي ديف
الحق لما ارتفعت كممة هللا أكبر في بقاع أكربا.
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كمف اشير ممكؾ الطكائف كأبقاىـ ذكرآ  ,اشتير بعممو كأدبو كشعره ,كبالطو الزاىر الذؼ كاف جامعة أدبية
أكثر منو قصرآ ممككيآ (ابف اآلبار ,الحمة السيراء 96/2 ,؛ عناف  ,دكؿ الطكائف .)88 /2,
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()57

عناف ,دكؿ الطكائف.89/2 ,

( )58بطميكس :مدينة عظيمة تقع غربي األندلس كغربي قرطبة ,بنيت في عيد األمير األمكؼ عبد هللا بف عبد

الرحمف األكؿ ,كاتخذىا بنك األفطس حاضرة لدكلتيـ حتى سيطر عمييا المرابطكف ( .ياقكت الحمكؼ ,أبك
عبد هللا شياب الديف ياقكت بف عبد هللا الركمي (ت626ىػ 1229 /ـ) ,معجـ البمداف ,ط ,2دار صادر,

بيركت1995 ,ـ,ج /1ص  471؛ الحميرؼ ,الركض.)93 ,
()59

ينظر :ابف بساـ ,الذخيرة 671/4 ,؛ ابف خاقاف ,أبك نصر الفتح بف دمحم بف عبيد هللا القيسي اإلشبيمي

(ت529ىػ 1134 /ـ) ,قالئد العقياف كمحاسف األعياف ,تحقيق :حسيف يكسف خربكش ,ط ,1مكتبة المنار,
1419ىػ 1989 /ـ ,ص.224 – 222
()61
()61

ابف خاقاف ,قالئد العقياف .423,

القيسي ,,فايز عبد النبي فالح ,أدب الرسائل في األندلس في القرف الخامس اليجرؼ ,دار البشير,

عماف – األردف1419 ,ىػ 1989 /ـ,ص.42
()62
()63
()64
()65

نفح الطيب.217/1 ,

المقرؼ ,نفح الطيب.217/1 ,
القيسي ,أدب الرسائل.42 ,

عبكد ,احمد  ,التاريخ السياسي كاالجتماعي إلشبيمية في عيد دكؿ الطكائف ,مطابع الشيكخ ,تطكاف,

1983ـ  ,ص.93
()66

الحمة السيراء.239 ,

( )67ىك أبك عمر أحمد بف عبد الممؾ بف عمر بف دمحم بف شييد ,عالماً بالمغة كاألدب ,مف أسرة قرطبية
مرمكقة كاف أفرادىا يتكلكف بعض المناصب السياسية في الدكلة األمكية ,فكاف جده شييد بف عيسى أكؿ

الداخميف إلى األندلس في عيد عبد الرحمف بف معاكية ,كتقمدكا أبناءه مناصب اإلمارة كالحجابة كالك ازرة

كال كتابة إلى سقكط الخالفة األمكية ,فكاف مف أسرة عريقة في السياسة ,فقد شغل ابف شييد منصب الك ازرة
في عيد عبد الرحمف الناصر ,كتكفي عاـ (426ىػ 1135 /ـ)( .ابف اآلبار ,الحمة 238 – 237 ,؛ ابف

سعيد ,المغرب.)85/1 ,
()68
()69

ابف اآلبار ,الحمة.238 ,
عناف ,دكؿ الطكائف.461/1 ,

()71

الذخيرة.239/3 ,

()72

.359

()71

ابف بساـ ,الذخيرة.239/3 ,
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()73

الضبي ,أبك جعفر أحمد بف يحيى بف أحمد بف عميرة (ت 599ىػ 1212 /ـ) ,بغية الممتمس في تاريخ

رجاؿ أىل األندلس ,دار الكاتب العربي ,القاىرة1967 ,ـ ,ص.359

()74
()75

عبكد ,التاريخ السياسي كاالجتماعي.118 ,

ىك أبك دمحم عبد هللا بف سالـ ,مف أىل إشبيمية ,تكلى الشرطة كالك ازرة في عيد المعتضد كالمعتمد بف

عباد ,ككاف لو معرفة بقكؿ الشعر فصحبو األديب لكزير ابف عمار( .ابف اآلبار ,الحمة 161 – 161 ,؛
عناف ,دكؿ.)84/2 ,

()76

ىك عباد بف دمحم بف عباد ,لقب سراج الدكلة ,تكلى إمارة قرطبة نيابة عف أبيو بعد أف سيطر عمييا,

كأسقط دكلة بف جيكر عاـ (462ىػ 1171 /ـ) ,كلكنو لـ يمبث في الحكـ طكيالً إذ قتل عاـ (467ىػ /

1175ـ) عندما تآمر أحد رجالو مع المأمكف بف ذؼ النكف حاكـ طميطمة لالستيالء عمى قرطبة ,فدخمكا
قصره كقتمكه مدافعاً عف نفسو( .عناف ,دكؿ.)113/2 ,
()77

ابف بساـ ,الذخيرة.418/1 ,

( )78أبك الحزـ جمكر بف دمحم بف عبيد هللا ,الكزير ,كاف مكصكفاً بالفضل ,متقدماً في الدىاء ,كعرؼ شاع اًر
كأديباً( .الحميدؼ ,دمحم بف فتكح بف عبد هللا بف فتكح بف حميد األزدؼ (ت 488ىػ 1195 /ـ) ,جذكة المقتبس
في ذكر كالة األندلس ,الدار المصرية ,القاىرة1966 ,ـ  ,ص.)188

()79

ابف اآلبار ,الحمة 31/2 ,؛ عناف ,دكؿ الطكائف.21/2 ,

()81

الحمة السيراء.31/2 ,

()82

المراكشي ,المعجب.52 ,

()81

ابف اآلبار ,الحمة السيراء.31/2 ,

()83

ابف بساـ ,الذخيرة 612/2 ,؛ ابف اآلبار ,الحمة.31/2 ,

()85

الذخيرة.614/2 ,

()84

()86

ابف بساـ ,الذخيرة 614/2 ,؛ المراكشي ,المعجب 52 ,؛ عناف ,دكؿ الطكائف.23/2 ,
ىك حياف بف خمف بف حسف بف حياف القرطبي ,كيكنى أبا مركاف ,كلد عاـ (377ىػ 987 /ـ) في

قرطبة ,كلقب بشيخ المؤرخيف االندلسيف ,مف حيث ككنو مف أكثر العمماء نبكعاً كتفكقاً كتخصصاً ,نشأ
متعدد الثقافات ,راكي ًا ,مفس ًار ,أديباً ,مؤرخ ًا ,ألف في التاريخ كتاب المقتنبس في تاريخ األندلس ,كالمتيف في

تاريخ األندلس  ,كتكفي عاـ (469ىػ 1177 /ـ)( .الذىبي ,سير)469/13 ,

()87ابف بساـ ,الذخيرة614/2 ,

()88ابف بساـ ,الذخيرة.392/1 ,
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(89

) ىشاـ بف المؤيد  :ىك ىشاـ بف الحكـ المستنصر بف عبد الرحمف بف دمحم ,كلي الخالفة بعد أبيو

المستنصر كىك ابف أحد عشر عاماً ,ككاف متغمباً عميو ال أمر كال نيي ,كلقب بالمؤيد ,كخمع مرة بعد مرة.

(ابف حزـ ,أبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد األندلسي القرطبي (ت 456ىػ1164 /ـ) ,جميرة أنساب العرب
تحقيق :لجنة مف العمماء ,دار الكتاب العممية ,بيركت ,لبناف1413 ,ىػ1983 /ـ  ,ص.)111

()91
()91
()92

ابف سعيد ,المغرب 194/1 ,؛ عناف ,دكؿ الطكائف.24/2 ,
الحميدؼ ,جذكة المقتبس  ,ص.188

كاف أبيو سابكر حاكـ بطميكس كتشتريف ,ككاف رجالً غافالً عف المعرفة كيدير دكلتو عبد هللا بف

األفطس ,فبعد كفاتو ترؾ الحكـ البنو عبد هللا كأخيو كلـ يبمغا الحمـ ,فضبط األمر البف األفطس ,كسيطر
عمى الحكـ( .ابف الخطيب , ,لساف الديف دمحم بف عبد هللا التممساني (ت776ىػ 1374 /ـ) ,أعماؿ األعالـ
في مف بكيع قبل االحتالـ مف ممكؾ اإلسالـ ,تحقيق :ليفي بركفنساؿ ,ط ,2دار المكشكؼ ,بيركت – لبناف,

د.ت ,ج  ,2ص.)183
()93

عبد هللا بف دمحم بف مسممة التجيبي بف األفطس ,كيعد أكؿ مف حكـ مدينة بطميكس بعد كفاة سابكر

العامرؼ ,كاستبد بسياستي ا كتدبيرىا كتمقب المنصكر كدافع عف المدينة كاستطاع أف يكطد حكمو فييا( .ابف
اآلبار ,الحمة السيراء.)96/2 ,

()94

عناف ,دكؿ الطكائف.24/2 ,

()95

أبك الكليد دمحم بف جيكر بف عبيد هللا بف أبي عبدة ,مف أىل األدب كالشعر ,كمف بيت جاللة كك ازرة.

()96

عناف ,دكؿ الطكائف.25/2 ,

(الضبي ,بغية الممتمس.)65 ,
()97

ابف حياف ,المقتبس في أنباء أىل األندلس ,تحقيق :محمكد عمي مكي ,لجنة إحياء التراث ,القاىرة,

()98

الذخيرة.573/2 ,

1415ىػ 1994 /ـ ,ص  ( 34مقدمة المحقق )
()99

ابف بساـ ,الذخيرة.573/2 ,

()111

()111

ابف حياف ,المقتبس ( 35 ,مقدمة المحقق ).

المظفر دمحم بف عبد هللا بف دمحم ,خمف أبيو بالحكـ ,كاستكلى عمى ما كاف بيده فاستقامت أمكره ,كاف

شاع اًر كاديباً كعالماً لبيباً ,كلو التأليف الكبير المسمى بػ(المظفرؼ) ,كاستعاف بأحد العمماء بكتابتو إلى عثماف
بف سعيد بف خبره ,كيحتكؼ عمى خمسيف مجمدًا ,تكفي عاـ (461ىػ 1168 /ـ)( .ابف عذارؼ ,أبك عبد هللا
دمحم بف دمحم المراكشي  ,البياف المغرب في اخبار األندلس كالمغرب ,تحقيق :ليفي بركفنساؿ ,دار الثقافة,

بيركت ,د.ت ,ج ,3ص 237 – 236؛ لساف الديف ابف الخطيب ,أعماؿ األعالـ.)183 ,
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()112

لبمة :مدينة كبيرة باألندلس ,تقع غرب قرطبة كبالقرب مف إشبيمية ,كىي برية كبحرية غزيرة الفضائل

كالثمر يكثر بيا الزرع كاألشجار ,كينسب إلييا الكثير مف عمماء األندلس منيـ أبي العباس أحمد بف حيكف

الميمي( .ياقكت الحمكؼ ,معجـ البمداف.)11/5 ,
()113

ىك أبك نصر فتح بف خمف اليحصبي ,لقب بناصر الدكلة ,مف أسرة حاكمة ,كلي حكـ مدينة لبمة بعد

عمو عز الدكلة دمحم بف يحيى عاـ (443ىػ 1152 /ـ) ,كانتزع خمعو المعتضد بف عباد كضميا إلى
سمطانو ,كحينيا رحل إلى قرطبة لمعيش في كنف الكزير أبي الكليد بف جيكر( .عناف ,دكؿ الطكائف,
.)42/2
()114

ابف اآلبار ,الحمة 181/2 ,؛ ابف عذارؼ ,البياف 241 /3 ,؛ عناف ,دكؿ الطكائف.29/2 ,

()115

أبك مركاف عبد الممؾ بف جيكر ,الكزير كاألديب كالشاعر كالكتب ,تكلى أمر الجند في عيد كالده في

()116

عناف ,دكؿ الطكائف .26/2 ,

أمكرىـ كافة( .الحميدؼ ,جذكة 282 ,؛ ابف بساـ ,الذخيرة.)618/2 ,

()117

ىك أبك الحسف إبراىيـ بف دمحم يعرؼ بابف السقاء ,مف أسرة فقيرة الحاؿ ,كرث عممو مف كالده دمحم الذؼ

قدـ القضاة كتمرف مع الفقياء ,ككاف أبك الحسف متكاضعاً تكلى النظر في المسجد الجامع ,كمف حسف خطة
قد أعجب بو الكزير أبك الكليد فضمو إلى دكلتو ككاله منصب الك ازرة ,كقد أحسف السيرة بمنصبو كاستمر

بعممو حتى عيد عبد الممؾ ,كلكف شاءت األقدار أف يدبر لو كميناً كيقتمو عاـ (455ىػ 1163 /ـ)( .ابف

بساـ ,الذخيرة.)239 – 238/7 ,
()118
()119

الذخيرة.238/7 ,

ابف بساـ ,الذخيرة.238/7 ,

()111

ابف مماتي ,أبك المكارـ أسعد بف ميذب بف مينا بف زكريا (ت 616ىػ 1219 /ـ) ,المطائف الذخيرة,

()111

ابف مماتي ,لطائف 79 ,؛ ابف عذارؼ ,البياف 251/3 ,؛ ابف الخطيب ,أعماؿ األعماؿ.149/2 ,

دار الفكر ,بيركت ,1993 ,ص.79
()112

خمف بف نجاح ,كاف المعتمد بف عباد شارؾ في االستيالء عمى قرطبة كضميا إلى إشبيمية( .ابف

عذارؼ ,البياف.)261/3 ,
()113

ىك أبك بكر دمحم بف مرتيف ,مف أصل نصراني ,قائد المعتمد بف عباد في إشبيمية ,كتكلى الك ازرة لمظافر

بف المعتمد أثناء كاليتو عمى قرطبة( .المقرؼ ,نفح 474/3 ,؛ عناف ,دكؿ.)411/2 ,
()114

ابف الخطيب ,أعماؿ األعالـ 149/2 ,؛ ابف عذارؼ ,البياف.261/3 ,

()116

ابف بساـ  ,الذخيرة .337 /1 ,

()115

ابف عذارؼ ,البياف 261/3 ,؛ عناف ,دكؿ.29/2 ,
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( )117ىك أبك القاسـ دمحم بف إسماعيل بف قريش بف عباد ,أكؿ حاكـ اشبيمية ,القاضي الفقيو األديب ,كاف مف
أىل العمـ كاألدب ,كيشارؾ الشعراء كالبمغاء في صنعة الشعر ,كحكؿ البالغة كالرسائل ,تكفي عاـ (433ىػ /

1141ـ)( .الحميدؼ ,جذكة المقتبس 81/1 ,؛ ابف الخطيب ,أعماؿ األعالـ.)153/2 ,
()118

ابف عذارؼ ,البياف المغرب.212/3 ,

()119
أبك مناد باديس بف حبكس بف ماكسف ,كلقبو الحاجب المظفر باهلل كالناصر لديف هللا ,كاف رئيساً
شجاعاً كطاغي ًا في ٍ
آف كاحد ,ككاف أقكػ حكاـ غرناطة كأكقرىـ حظاً لمنيكض بأعباء الحكـ ,كقد حارب كل

مف المعتصـ حاكـ المرية ,كالمعتضد حاكـ اشبيمية ,كبقي في حكـ غرناطة حتى كفاتو عاـ (465ىػ /

1173ـ)( .الذىبي ,سير.)84/14 ,
()121

ابف عذارؼ ,البياف المغرب.212 – 211/3 ,

()122

ال بإشبيمية في عيد
ال ,ككاف كزي اًر جمي ً
ىك أبك عبد هللا حبيب بف عامر ,ذك الك ازرتيف ,كاف أديباً فاض ً

()123

ابف بساـ ,الذخيرة.24/3 ,

()121

الذخيرة.24/3 ,

بني عباد( .الحميدؼ ,جذكة.)199 ,

()124

ىك أبك العباس أحمد بف المكفق باهلل ,كلي العيد أؼ أحمد بف طمحة بف المتككل بف المعتصـ

العباسي ,كلد في عيد جده عاـ (242ىػ 856 /ـ) ,استخمف بعد عمو المعتضد عاـ (279ىػ 892 /ـ),
كتميز بكماؿ العقل كاعتداؿ الخمق ,كبسياستو العظيمة في الحركب ىابو الناس كرىبكه ,ثـ عقد لو المعتمد
مكاف المكقف كجعل أكالده تحت يده ,كدامت خالفة لمدة تسع سنكات( .الذىبي ,سير اعالـ النبالء/13 ,

.)469 – 468 ,465 -464
()125

الذىبي ,سيرأعالـ النبالء .464/13 ,

()127

ابف عذارؼ ,البياف.295/3 ,

()126

()128

ابف بساـ ,الذخيرة 26/3 ,؛ ابف عذارؼ ,البياف.215/3 ,
خالص ,صالح ,إشبيمية في القرف الخامس اليجرؼ (دراسة أدبية تاريخية لنشكء دكلة بني عباد في

اشبيمية كتطكر الحياة األدبية فييا) ,دار الثقافة ,بيركت1965 ,ـ ,ص .131 – 129

()129

عناف ,دكؿ الطكائف 48/2 ,؛ تكفيق , ,عمر إبراىيـ ,صكرة المجتمع األندلسي في القرف الخامس

لميجرة (سياسياً كاجتماعياً كثقافياً) ,دار غيداء ,عماف – األردف1431 ,ىػ 2111 /ـ ,ص  49؛ خالص,
اشبيمية في القرف الخامس اليجرؼ.131,
()131
()131

الحمة السيراء.54/2 ,

ابف اآلبار ,الحمة السيراء.54/2 ,
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()132
()133

عناف ,دكؿ الطكائف.61/2 ,
ابف بمكيف ,عبد هللا بف بمكيف بف باديس بف حيكس (ت 483ىػ1191 /ـ)  ,التبياف عف الحادثة

الكائنة بدكلة بني زيرؼ في غرناطة ,تحقيق :عمي عمر ,مكتبة الثقافة الدينية ,بكرسعيد ,القاىرة1427 ,ىػ /
2116ـ ,ص  91؛ عناف ,دكؿ الطكائف 71/2 ,؛ تكفيق  ,صكرة المجتمع .52 ,
()134

طميطمة :تقع شرقي بطميكس عمى نير تاجة في الشماؿ الشرقي ,بالقرب مف حدكد قشتالة ,كجنكب

غربي قرطبة( .ياقكت الحمكؼ ,معجـ البمداف.)41/4 ,

()135

عناف ,دكؿ الطكائف.74/2 ,

( )136ابك بكر الداني  :ىك أبك بكر دمحم بف عيسى دمحم الداني  ,كعرؼ بابف المبانة نسبة إلى أمو التي كانت
تبيع المبف ,ككاف شاع اًر قاد اًر ال يتكمف ,مرصكص المباني ,منمق األلفاظ كالمعاني ,كمف الشعراء المقربييف

لممعتمد بف عباد  ,كأخبر بكفائو مع المعتمد كتفجعو لدكلتو حيف خمع عف ممكو ,فقد كتب فيو الشعر( .ابف

سعيد ,المغرب في حمى المغرب.)419/2 ,

()137
()138

الذخيرة.249/3 ,

ابف بساـ ,الذخيرة.249/3 ,

()139

اغمات :ىي ناحية مف بالد البربر مف أبرز المغرب قرب مراكش( .ياقكت الحمكؼ ,معجـ البمداف,

()141

ابف خمكاف ,أبك العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي (ت 681ىػ /

.)225/1

1282ـ) ,كفيات األ عياف كأنباء أبناء الزماف ,تحقيق :إحساف عباس ,دار صادر ,بيركت1991 ,ـ ,ج ,5
ص.37 ,32

()141

عناف ,دكؿ الطكائف.75/2 ,

( )142ىك يحيى بف إسماعيل بف عبد الرحمف بف إسماعيل بف عامر بف ذؼ النكف ,أقدـ ممكؾ األندلس رياسة
كأشرفيـ بيت ًا كاحقيـ بالتقدـ ,ككاف أبكه إسماعيل ىك الذؼ تغمب عمى طميطمة مف قبل كاستبد بممكيا أكؿ

الفتنة( .المراكشي ,المعجب .)61 ,

( )143ىك يحيى بف سعد بف احمد بف يحيى بف الحديدؼ ,أحد عمماء طميطمة ,كاف نبيالً ,متفنناً ,فصيحاً,
مقدماً في الشكرػ ,ككانت لو مكانة عند المأمكف ,كبعد كفاة المأمكف أبده القادر عف دست الحكـ كقتمو عاـ

(468ىػ 1175 /ـ)( .ابف بشككاؿ ,الصمة.)633 ,
()144

عناف ,دكؿ الطكائف.98/2 ,

()146

ابف بساـ ,الذخيرة.945/2 ,

( )145ابف سعيد ,المغرب.12/2 ,
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()147

سرقسطة :مدينة عظيمة تقع في الشماؿ الشرقي لألندلس ,كتعني كممة سرقسطة المدينة البيضاء لكثرة

حص يا ,كقيل ألنيا تشتير بالممح ,كىي إحدػ قكاعد األندلس الكبيرة ,,كتقع عمى ضفة النير الكبير.
(ياقكت الحمكؼ ,معجـ البمداف 314/3 ,؛ الحميرؼ ,الركض.)1317 ,
()148

المستعيف :أبك أيكب سميماف بف دمحم ,ككاف مف أىل بيتو أمراء سرقسطة كالثغر الشرقي ,كصار إليو

ممؾ سرقسطة بعد مقتل منذر بف يحيى النجيبي( .ابف بساـ ,الذخيرة 22/1 ,؛ ابف اآلبار ,الحمة السيراء,
.)5/2
()149

لساف الديف ابف الخطيب ,أعماؿ األعالـ 178/2 ,؛ ابف عذارؼ ,البياف 284 ,277/3 ,؛ عناف,

دكؿ الطكائف.114/2 ,
()151

ىك يحيى القادر بف ذؼ النكف ,اخر حكاـ طميطمة ,كانت لو مف الصفات مما يؤىمو لكي يستمـ الحكـ

مف جده المأمكف ,إذ كاف أديباً ,فصيحاً ,ركيف المجمس ,نرؼ المتمرس ,حمك الحكارؼ ,ليف التصرؼ بيف

اإليراد كاإلصدار( .ابف بشككاؿ ,الصمة)152/7 ,
()151

مف كبار رجاؿ دكلة لني ذؼ النكف في طميطمة ,كزر لممأمكف كحفيده القادر ,كخصو المأمكف بتدبير

األجناد كالنظر في أمكر القكاد كالشؤكف السمطانية كاألعماؿ الديكانية ,كاستمر في منصبو حتى خمع القادر

بف ذؼ النكف مف حكـ بمنسية بعد القاضي بف جحاؼ عاـ (485ىػ 1192 /ـ)( .عناف ,دكؿ الطكائف,
.)241 ,117/2
()152

لساف الديف ابف الخطيب ,أعماؿ األعماؿ.179/2 ,

()154

ابف سعيد ,المغرب.13/2 ,

()153

المغرب.13/2 ,

()155

ينظر صفحات البحث.

()157

المعجب.62 ,

()159

نير تاجة :مف األنيار المشيكرة باألندلس ,منبعو مف جباؿ بناحية تطمبو مف عيف في مكضع يعرؼ

()156

()158

لساف الديف ابف الخطيب ,أعماؿ األعالـ.183/2 ,
المراكشي ,المعجب.62 ,

بالبيضة( .البكرؼ ,أبك عبد هللا بف عبد العزيز بف دمحم األندلسي (ت 487ىػ 1194 /ـ) ,المسالؾ كالممالؾ,
دار الغرب اإلسالمي1992 ,ـ  ,ج ,1ص.)239
()161
()161

لساف الديف ابف الخطيب ,أعماؿ األعالـ 184/2 ,؛ عناف ,دكؿ الطكائف.86/2 ,
عناف ,دكؿ.89/2 ,
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()162

ىك ذك الك ازرتيف أبك الكليد بف الحضرمي ,ككاف يحسف النظـ كالشعر ,كزر لممتككل بف األفطس,

كلكف عزلو بسبب سكء سيرتو( .ابف سعيد ,المغرب.)365/1 ,

()163
()164
()165

ابف بساـ ,الذخيرة 524/3 ,؛ ابف سعيد ,المغرب.365/1 ,
ابف خاقاف ,قالئد العقياف.134 – 133 ,

ىك أبك بكر عبد العزيز بف سعيد بف عبد العزيز البطميكسي ,كاف مف جمى األدباء كرؤسائيـ كاتباً

مترسالً ,كتب لممتككل بف األفطس ,كمف ثـ ليكسف بف تاشفيف ,ككاف مف رؤساء العصر في النظـ كالشعر,

تكفي عاـ (521ىػ 1126 /ـ)( .ابف بساـ ,الذخيرة.)753/4 ,
()166

ىك أبك دمحم طمحة بف سعيد بف عبد العزيز ,كاف مف أحد األدباء األذكياء ,أخذ عممو مف كبار عمماء

بمده ,ككاف صديقاً لمفقيو أبي بكر بف العربي ,كتب أيضاً لممتككل بف األفطس ,كتكفي في حياة أخيو أبي
بكر( .ابف اآلبار ,التكممة لكتاب الصمة ,تحقيق :عبد السالـ اليراس ,دار الفكر ,بيركت1415 ,ىػ /

1995ـ ,ج  ,1ص.)271
()167

ىك أبك الحسف دمحم بف سعيد بف عبد العزيز البطميكسي ,كانت لو مكانة متشابية ألخييما ,إذ كتب

أيضاً لممؾ بطميكس المتككل بف األفطس ,كلكف المصادر التاريخية ال تذكر شيئاً كاضحاً عنو( .ابف بساـ,

الذخيرة.)753/4 ,
()168
()169

الذخيرة.754 – 753/4 ,
الي قعة :يقصد بيا ىنا ثالث نجكـ نيرة ,قريب بعضيا عف بعض ,كىي رأس الجكزاء كينزليا القمر.

(ابف منظكر ,لساف.)4678/6 ,

()171ابف بساـ ,الذخيرة.754 – 753/4 ,
()171

قالئد العقياف.429 ,

()173

اإلحاطة.299/1 ,

()175

المقرؼ ,نفح الطيب.638 – 637/1 ,

()172

()174

()176

ابف خاقاف ,قالئد العقياف.429 ,

لساف الديف ابف الخطيب ,اإلحاطة  ,ج ,1ص.229
جاسـ ,ليث سعد ,عبد البر األندلسي كجيكده في التاريخ ,ط ,2دار الكفاء ,المنصكرة – االسكندرية,

1418ىػ 1988 /ـ ,ص.91
()177

عناف ,دكؿ الطكائف.91/2 ,

()179

ابف اآلبار ,الحمة السيراء 98/2 ,؛ عناف ,دكؿ الطكائف.91/2 ,

()178

عناف ,دكؿ الطكائف.91/2 ,
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قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكريمابن اآلبار ,دمحم بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي البمنسي (ت 822هـ 1581 /م)

 -1التكممة لكتاب الصمة ,تحقيق :عبد السالـ اليراس ,دار الفكر ,بيركت1415 ,ىػ 1995 /ـ.
 -2الحمة السيراء ,تحقيق :حسيف مؤنس ,ط ,2دار المعارؼ ,القاىرة1985 ,ـ.
ابن بسام ,أبو الحسن عمي بن بسام الشنتريني (ت 245هـ 1141 /م)

 -3الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة ,تحقيق :إحساف عباس ,دار الثقافة ,بيركت1417 ,ىػ 1997 /ـ.
ابن بشكوال ,أبو القاسم خمف بن عبد الممك (ت 212هـ 1125 /م)

 -4الصمة في تاريخ أئمة األندلس ,تحقيق :عزت العطار الحسيني ,ط ,2مكتبة الخانجي1374 ,ىػ /
1955ـ.

البكري ,أبو عبد هللا بن عبد العزيز بن دمحم األندلسي (ت 421هـ 1134 /م)

-5المسالؾ كالممالؾ ,دار الغرب اإلسالمي1992 ,ـ.

ابن بمكين ,عبد هللا بن بمكين بن باديس بن حيوس (ت 424هـ1131 /م)

 -6التبياف عف الحادثة الكائنة بدكلة بني زيرؼ في غرناطة ,تحقيق :عمي عمر ,مكتبة الثقافة الدينية,
بكرسعيد ,القاىرة1427 ,ىػ 2116 /ـ.
ابن مماتي ,أبو المكارم أسعد بن مهذب بن مينا بن زكريا (ت 818هـ 1513 /م)
 -7المطائف الذخيرة ,دار الفكر ,بيركت.1993 ,
الحميدي ,دمحم بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدي (ت 422هـ 1132 /م)

 -8جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس ,الدار المصرية ,القاىرة1966 ,ـ.

الحميري ,أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن عبد المنعم (ت 311هـ1432 /م)

 -9الركض المعطار في خبر األقطار ,تحقيق :إحساف عباس ,ط ,2مؤسسة ناصر لمثقافة ,بيركت,
1981ـ.
ابن حيان ,أبو مروان حيان بن خمف بن حسين القرطبي (ت 483هـ 1111 /م)

 -11المقتبس في أنباء أىل األندلس ,تحقيق :محمكد عمي مكي ,لجنة إحياء التراث ,القاىرة1415 ,ىػ /
1994ـ.
ابن خاقان ,أبو نصر الفتح بن دمحم بن عبيد هللا القيسي اإلشبيمي (ت253هـ 1144 /م)
 -11قالئد العقياف كمحاسف األعياف ,تحقيق :حسيف يكسف خربكش ,ط ,1مكتبة المنار1419 ,ىػ /
1989ـ.
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 -12مطمح األنفس كمسرح التأنس في ممح أىل األندلس ,تحقيق :دمحم عمي شكابكة ,مؤسسة الرسالة,
1413ىػ 1983 /ـ.
ابن الخطيب ,لسان الدين دمحم بن عبد هللا التممساني (ت118هـ 1414 /م)

 -13اإلحاطة في أخبار غرناطة ,دار الكتب العممية ,بيركت1424 ,ىػ.

 -14أعماؿ األعالـ في مف بكيع قبل االحتالـ مف ممكؾ اإلسالـ ,تحقيق :ليفي بركفنساؿ ,ط ,2دار
المكشكؼ ,بيركت – لبناف ,د.ت.

ابن خمدون ,عبد الرحمن بن دمحم بن دمحم ولي الدين الحضرمي األشبيمي (ت212هـ1412 /م)

 -15مقدمة ابف خمدكف ,دار القمـ ,بيركت.1984 ,

ابن خمكان ,أبو العباس شمس الدين أحمد بن دمحم بن إبراهيم بن أبي بكر البرمكي (ت 821هـ /
1525م)

 -16كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ,تحقيق :إحساف عباس ,دار صادر ,بيركت,
الذهبي ,شمس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أحمد بن قايماز (ت 142هـ 1442 /م)

 -17سير أعالـ النبالء ,دار الحديث ,القاىرة1427 ,ىػ 2116 /ـ.

 -18العبر في خبر مف غبر ,تحقيق :صالح الديف المنجد ,مطبعة حككمة الككيت ,الككيت.1984 ,
ابن زيدون ,أبو الوليد أحمد بن عبد هللا المخزومي (ت 484هـ 1111 /م)

 -19ديكاف ابف زيدكف ,تحقيق :يكسف فرحات ,ط ,2دار الكتاب العربي ,بيركت1415 ,ىػ 1994/ـ.
ابن سعيد ,أبو الحسن عمي بن موسى المغربي األندلسي (ت 822هـ 1528 /م)

 -21المغرب في حمى المغرب ,تحقيق :شكقي ضيف ,ط ,3دار المعارؼ ,القاىرة1955 ,ـ.
الضبي ,أبو جعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت 233هـ 1515 /م)

 -21بغية الممتمس في تاريخ رجاؿ أىل األندلس ,دار الكاتب العربي ,القاىرة1967 ,ـ.

ابن عبد الممك المراكشي ,أبو عبد هللا دمحم بن دمحم األنصاري األوسي (ت114هـ 1414 /م)

 -22الذيل كالتك ممة لكتاب األصكؿ كالصمة ,تحقيق :دمحم بف شريفة ,مطبكعات أكاديمية المممكة المغربية,
المغرب1984 ,ـ.
المراكشي ,عبد الواحد بن عمي التميمي (ت841هـ 1543 /م)

 -23المعجب في تمخيص أخبار المغرب مف لدف فتح األندلس إلى آخر عصر المكحديف ,تحقيق :صالح
الديف اليكارؼ ,المكتبة العصرية ,صيدا – بيركت1426 ,ىػ 2116 /ـ.
ابن منظور ,أبو الفضل جمال الدين دمحم بن مكرم بن عمي اإلفريقي (ت111هـ 1411 /م)

 -24لساف العرب ,دار صادر ,بيركت ,د.ت.
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المقري ,شهاب الدين أحمد بن دمحم التممساني (ت 1141هـ1841 /م)

 -25نفح الطيب مف غصف األند لس الرطيب ,كذكر كزيرىا لساف الديف بف الخطيب ,تحقيق :إحساف
عباس ,دار صادر ,بيركت1997 ,ـ.

ياقوت الحموي ,أبو عبد هللا شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الرومي (ت858هـ 1553 /م)

 -26معجـ البمداف ,ط ,2دار صادر ,بيركت1995 ,ـ
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المراجع:
بالنثيا ,آنجل جنثالث

 -1تاريخ الفكر األندلسي ,ترجمة :حسيف مؤنس ,تقديـ :سميماف العطار ,المركز القكمي لمترجمة ,القاىرة,
2111ـ.

خالص ,صالح

-2

إشبيمية في القرف الخامس اليجرؼ (دراسة أدبية تاريخية لنشكء دكلة بني عباد في اشبيمية كتطكر الحياة

األدبية فييا) ,دار الثقافة ,بيركت1965 ,ـ.

جاسم ,ليث سعد

-3

عبد البر األندلسي كجيكده في التاريخ ,ط ,2دار الكفاء ,المنصكرة – االسكندرية1418 ,ىػ /

1988ـ.

عنان ,دمحم عبد هللا
 -4دكؿ الطكائف منذ قياميا حتى الفتح المرابطي ,ط ,3مكتبة الخانجي ,القاىرة1418 ,ىػ 1988 /ـ.
عبود ,أحمد

-5

التاريخ السياسي كاالجتماعي إلشبيمية في عيد دكؿ الطكائف ,مطابع الشيكخ ,تطكاف1983 ,ـ.

 -6جكانب مف الكاقع األندلسي في القرف الخامس اليجرؼ ,ط ,2منشكرات الجمعية المغربية لمدراسات
األندلسية ,تطكاف – المغرب1999 ,ـ.

مؤنس  ,حسين
 -7شيكخ العصر في األندلس ,ط ,3دار الرشاد ,القاىرة1417 ,ىػ 1997 /ـ.

283

