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 املستخلص :

يهدف البحث من خالل استقراء النصوص اليت اختارها ابن بسام الشنرتيين يف 

اىل الوازع الديين لدى ابن اىل التوصل  "الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة" كتابه

ميكن التوصل اليه من خالل عدد من املؤشرات لديه ، وبوصفه نسقا ثقافيا  بّسام

، ومن خالل طبيعة ابن بّسام يف نقده النصوص ونبذه والتحوالت من نص آلخر 

اهلجاء ، السلوك الظامل والسلوك املشني والسلوك اجلبان ، اضافة اىل موقفه من 

 فقد ، الرسائل هذه اىل اضافةيف التحميدات وذكره الرسائل والفصول اليت جاءت 

 زيارة اىل التشوق وهو ، الديين والوجد الشوق من نوعا أخرى رسائل تضمنت

ونصوص أخرى تتجلى فيها االعرتاف بقدرة اهلل عز وجل  املقدسة الدينية األماكن

 الدعوة اىل الزهد ، والرضا بالقضاء والقدر .و

 يف ووقفاته وتعليقاته بّسام ابن اوردها اليت ومما جتدر االشارة اليه ان النصوص

 سلوك توجيه الديين النسق ويتضمن عنده الديين النسق مبعامل توحي كثرية مواطن

 البحث هذا يف األدبية الدراسة وتقتصر ، بّسام ابن عند القيم وأنساق ، األفراد
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 مفهوم اىل القارئ يوصل الذي هو التوجيه هذا كون األفراد سلوك توجيه على

 . بّسام ابن عند الديين النسق

النسق الثقايف ، الدين ، توجيه السلوك ، الذخرية يف حماسن  : رئيسيةالكلمات ال

 اهل اجلزيرة ، ابن بَسام الشنرتيين .

 

Abstract 
This paper reads the texts used by Ibn Bassam Al-Shantarini 
in his book The Stored Stuff in the Goodness of Arabia 
People in order to uncover the religious foundation of his 
criticism as when he detests behaviors in readings the texts he 
selected for study. Some of his letters shows more than once 
his longing to visit holy places and his deep religious belief. 
The ultimate aspect of the use of religion as cultural pattern 
manifests itself in the shaping of the individual's behavior and 
this is the core of Ibn Bassam's literary research. 
 
Keywords: cultural Pattern, Behavior shaping, The Stored 
Stuff in the goodness of Arabia People, Ibn bassam Al-
Shantarini 

 

 متهيد :

 : واصطالحا لغة النسق تعريف

 الكالم ونسقت ، نظمتُه ،( َقَتَل) باب من ، َنْسقًا الدُّرَّ نسقُت( : َنَسَق) من النََّسْق

 نِسق ودرٌّ ، واحد نظام على جاء ما والنسق ، بعض على بعضه عطفت: أي ، نسقًا

 (1)الكالم على الكالم يعطف أن والنسق ، منظوم:  أي ،
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 األسنان ونسُق ،( َنَسْق) واإلسُم ، وتناسَق وانتسَق ، السواء على نظمُه:  ونسقُه

 كالمُه، تناسَق وقد ، متناسٌق كالٌم:  اجملاز ومن (5) تركيبها وحسن النبتة يف انتظامها

 اجلوزاء لكوكب ويقال ، نسقًا القوُم وقاَم ، نِسْق وثغٌر ، ونظام نسٍق على وجاء

 والنحويون. تنسقت أي بعض إىل بعضها األشياء هذه انتسقت ،وقد(3)(النسق)

 بعده شيئا عليه عطفت إذا الشيء ألن النسق حروف العطف حروف يسمون

 احلج بني ناسقوا: قال أنه - عنه اهلل رضي - عمر عن وروي. واحدا جمرى جرى

 تابع أي األمرين بني ناسق: يقال. وواتروا تابعوا ناسقوا معنى: مشر قال والعمرة،

 .(4)بينهما 

 : االصطالحي املعنى

 ، حركيا ومتكاملة ، ارتباطا متماسكة تكون األجزاء من جمموعة هو النسق

 عن مبعزل وتتحول تستمر عالقات والنسق (2) ايقاعيا ومتناغمة ، وظيفيا ومتكافئة

 كما ، النص يف األدبي التفكري منطق بلورة على ويعمل ، بها ترتبط ليت األشياء

 يف( système) النسق كلمة وتدل (6) الرؤية تعتمدها اليت األبعاد حيدد

 واألدبية اللسانية العالمات من جمموعة على واملعاصرة احلديثة األجنبية املعاجم

 وفق بينها، فيما تتفاعل اليت والبنيات العناصر من جمموعة على أو والثقافية،

 مكوناته بواسطة أيضا النسق ويتحدد واملعايري، والقواعد املبادىء من جمموعة

 العناصر تقيمها اليت التفاعالت خمتلف خالل من يتضمنها؛ اليت وبنياته وعناصره

 ، الداخلي النسق إىل ينتمي الذي العنصر بني تفصل اليت احلدود وعرب بينها؛ فيما

 النسق يف تتحكم اليت التفاعل آليات تبيان مع اخلارجي؛ حميطه إىل ينتمي الذي أو

 (7) والثقايف اجملتمعي السياقي مبحيطه الوثيق ارتباطه يف
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 توطئة:

، بدأ التطبيق  5222منذ أن صدر كتاب النقد الثقايف للدكتور عبد اهلل الغذامي عام 

هلذا االجتاه اجلديد من النقد من أجل قراءة خمتلفة للنص ، ختتلف عّما هو والتنظري 

مألوف سابقا ، فبدأ النقد الثقايف يّتجه حنو التأويل ، والقاء الضوء على ما وراء 

النص؛ الكتشاف ما خيفيه من أنساق مضمرة ، فهو ال يهتم بشكليات ومجاليات 

يت ختتفي وراءه ، ويف الوقت ذاته تفرض النص ، اّنما يسعى اىل اكتشاف احلقائق ال

هذه احلقائق هيمنتها على النص ، وتتحّكم به ، وميكن التوّصل اليها من خالل 

اشارات وحتوالت ترتبط ارتباطا وثيقا مبا حييط بالنص ، فيكون النص يف مفهوم 

 النقد الثقايف مرتبطا بعالقات انتاجه التارخيية واالجتماعية والثقافية .

ب تطبيق معايري دراسة النسق الديين عند ابن بّسام الشنرتيين يف كتابه ويتطل

"الذخرية يف حماسن اهل اجلزيرة" احاطة مبجريات األحداث اليت عاشها الشنرتيين 

يف القرن اخلامس اهلجري ، اضافة اىل األحوال السياسية واالجتماعية والعلمية 

ت ، ما جعلها تنعكس على حمتوى والفكرية يف عصره الذي شهد كثريا من التقلبا

رن كتابه ، فالذخرية عرف مبحتواه االدبي الغزير وامساء أعالم األندلس يف الق

 .اخلامس اهلجري والرتمجة هلم 

 : - توجيه سلوك األفراد –النسق الديين 

من خالل طبيعة النصوص اليت اقتبسها ابن بسام من كالم الشعراء والكّتاب 

الذين اورد أخبارهم ونتاجهم األدبي يف كتابه، ميكن ان تتضح معامل النزعة الدينية 

كل على تسخري  -عّز وجل-يف نفس ابن بسام، وكيف أنه كان مؤمنا بقدرة اهلل 

 . ما يف الكون مبشيئته وارادته
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( 8)ه(442ل مما كتبه ابو الفضل حممد بن عبد الواحد البغدادي)تيذكر من فص

يصف حال أحد البالد اليت مّر بها ، وكيف أن اصحابها جحدوا النعمة ، فأراهم 

اهلل عجائب قدرته ، يقول: "ضعف حبل الديانة فيهم واإلميان، فجنحوا إىل جحود 

بدهلم اهلل من النور يف النعم والكفران، وتوسعوا يف مطاوعة الظلم والعدوان، فأ

 (9)أحواهلم ظالما، وباحلالل يف مكاسبهم حراما"

ثم يقول : "وخص أسعارهم بالغالء، ومجعهم بالفناء، ولفيهم بالتشتت واجلالء، 

وللخراب ما يعمرون، وللقتل ما يلدون، وللنهب ما جيمعون، ولغريهم ما يكسبون 

( ، "َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَِّك ِإَذا َأَخَذ 48ُئوَن" )الزمر: ، "َوَحاَق ِبِهْم َما َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِز

 (12)("125اْلُقَرى َوِهَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه َأِليٌم َشِديٌد " )هود: 

ومن ذلك ايضا ما قاله ابن بسام يف ما آل اليه قصر املأمون: " فتبارك من أحاط 

السماء، ومن جعل اليوم ذلك باألشياء، ومل خيف عليه شيء يف األرض وال يف 

للدين والدنيا شانه، مربطًا لألفراس، وملعبًا -كان-القصر العجيب بنيانه، اهلادم 

 (11)لألعالج األرجاس"

فعندما سقطت بطليوس بيد النصارى كان املأمون منشغال بتشييد بنيان قصره، ومل 

ب على يد يلتفت اىل ما آلت اليه بطليوس )بالد املظفر بن االفطس( من خرا

الطاغية أذفونش، فبقوله هذا يؤمن بسوء عاقبة املأمون ملا ابداه من جهل جتاه 

حروب بطليوس، وان كل نعيم مصريه الزوال، وان احلال قد ينقلب اىل ضده بأمر 

من اهلل عز وجل الذي ال ختفى عليه خافية ، واملأمون مل يعمل مبا يرض اهلل، فكان 

الد املسلمني عندما فتك بهم اذفونش النصراني، فريى حري به أن ميّد يد العون لب

ابن بسام ان رضا اهلل أساس لكل عمل، يذكر فصوال ألبي حفص بن برد األصغر 
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منها قوله: "إن أفضل ما تناجي املسلمون به، ووجهوا بصائرهم إليه، وصححوا 

، وأبعد نياتهم فيه، ومل يلوهم الو عنه، وال لفتهم الفت دونه، ما قرب من رضى اهلل

من سخطه، وعمل فيه بأمره، واحستب فيه خالفة رسوله يف أمته، من اإلصالح بني 

املتحاربني وحتذيرهم يف سفك الدماء، وتأريث نار الشحناء، وتوكيد غرر احلقود، 

وإيقاظ عيون احلروب، من فساد الدين، ووهن اليقني، وذهاب الرجال، ونفاذ 

 (15)النقم " األموال، واجتياح النعم، واستنزال

اراد ابن بسام ان يؤكد على وجوب االعتماد على اهلل وحده والتوّجه إليه وحده 

 واخلوف منه وعدم اخلوف من أيِّ خملوق مهما كان وضعه.

ويؤمن ابن بّسام بوحدانية اهلل وتفرده بأحقية العبادة ، وكل ما يف الكون يشهد 

 السموات واألرض آيات على ذلك ، يذكر ألحد احلكماء قوله: "أشهد أن يف

 .(13)ودالالت، وشواهد قائمات، كل تؤدي عنه احلجة، وتشهد له بالربوبية"

 وجلس أبو العتاهية حبانوت وراٍق فأخذ كتابًا وكتب على ظهره:

 جاحــُد جيحدُه كيَف ... أْم صى اإللـــُهْعُي يا عجبًا كيَفَأ

 (14)ــُدـواِح ُهــأنَّعلى  لُُّدوفــــــي كــل شــــيء له آية ... تـَ

لودتها لي جبميع شعري،  -فلما انصرف اجتاز باملوضع أبو نواس فقال: ملن هذه 

 قيل له: ألبي العتاهية: فكتب حتتها:

 هيـــــــِناخللـ ... ـق من ضعيٍف َم من خلَق سبحاَن

 ــيــِنِك... إلـــــى قــــــراٍر َم ـــــراٍريف َق ـــُهاَغَصَف

 وِنــــُيئـــــــًا ... يف احلجب دون الُعْيَشيئًا َفَش وُلُجَي

 (12)ــــوِنُكُس ـْنِم ــــــٌةوَقُلْخ... َم ــــاٌتَكَرَح ْتَدحتى َب
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يف هذه األبيات يتفّكر يف قدرة اخلالق وابداعه فيما خلق ، بدأ خلقه من مكان 

االستقرار مستقر اىل قرار آخر يف بطن أمه ، ينمو شيئا فشيئا حتى حتّول من 

والسكون اىل احلركة والنشاط ،أصبح كائنا حّيا قادرا على العيش ، وهذا التفكر 

يؤّكد وجود اإلميان يف ذات الشاعر، وذات ابن بّسام ايضا، يؤمن بأن اهلل هو القادر 

 على حتويل األشياء من الضعف والسكون اىل احلركة والقوة .

فيها من ابادة مجاعية ، وتطهري عرقي يف وقد نبذ ابن بسام احلروب واخلالفات ملا 

اغلب االحيان ، ويف ذلك العصر أدت احلروب اىل القتل والتشريد واألذية 

للمسلمني، أراد ابن بسام حقن الدماء وصيانة احلرم، يذكر فصال من قول ابن برد 

األصغر أيضا: "إن احلرب مثكلة للنفوس، متلفة لألموال، للندامة يف العواقب، 

باديها لألشرار، وتنجي كالكل عاقبتها على األخيار، وقلما يقدح شعلها، تلذ م

ويغلي مرجلها، إال فراش الشر وذبان الطمع، ممن ال حيفل بعار، وال يستحيي من 

، ومن خالل ذلك يتبني ان ابن بسام (16)فرار، فإن هلك مل يفقد، وإن جنا مل حيمد"

نبذ السلوك املشني، احلرب واالقتتال وعدم احتاد املسلمني حتت راية واحدة ، يبقى 

الشتات والتفريق بينهم ، وتبقى البالد يف حال يرثى هلا حتى تضع احلرب أوزارها 

. 

قال ومن السلوك املشني الذي يرفضه االسالم )احلسد( ، وهو متين زوال النعمة، 

تعاىل: "َودَّ َكِثرٌي مِّْن َأْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّوَنُكم مِّن َبْعِد ِإمَياِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا مِّْن 

، وقد نبذه ابن بسام ، يذكر عن علي بن محود الذي وصفه (17)ِعنِد َأنُفِسِهم "

على شيء ، الذي كان شديد االصابة بعينه، ال يكاد يفتح عينيه (18)بـ)تلقاعة(

 .(19)يستحسنه إال أسرعت اآلفة إليه 
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وقد كان الدين سببا يف أن ينال العلماء والفقهاء احلظوة عند األمراء وامللوك ، كما 

نالوا اجلاه والثروة اليت تعددت مصادرها فهي إما من اهلبات اليت يغدقها عليهم 

األمراء، وعلى الرغم من والة األمر ، أو من الثروات العقارية اليت اكتسبوها من 

دورهم يف الكبري يف ذلك العصر اال انهم مل يتخذوا موقفا حمايدا امام قضايا 

عصرهم الكربى ، وعلى رأسها انقسام االندلس اىل دول طائفية ، وفساد عدد من 

، يقول ابن حيان (52)ملوك الطوائف ومؤيديهم ، والضرائب الثقيلة غري الشرعية

ن حكم مظفر ومبارك العامريان: "فأقبلت الدنيا يومئذ يصف حال اخلراج ابا

عليهما وعلى نظرائهما بكثرة اخلراج، وتبوؤوا البحبوحة حبيث ال يغادرون عدوا، 

 (51)وال تطرقهم نائبة تضمهم هلا نفقة حادثة"

وعندما يذكر ابن بّسام كثرة اخلراج ، وكيَف أصبح مظفر ومبارك يف حببوحة من 

أن يبني موقف بعض الفقهاء من كمية اخلراج الذي اثقل العيش، يريد بذلك 

 كاهل العامة، وينتقد سكوتهم عن ذلك خشية على منزلتهم لدى احلّكام .

أما السلوك الظامل والسلوك اجلبان ، فقد انتقدهما ابن بسام ايضا ، ووقف 

جتاهههما موقفا ضدا ، يذكر نصا البن حيان ، يتحدث فيه عن امللوك وجورهم ، 

كيف أحس الناس باخلالص والنجاة بعد مهلك زاوي بن زيري ، يقول: "مهلكه و

من طاعونة أصابته، فاحلمد هلل املنفرد بإهالكه، الكفيل بقصاصه؛  -زعموا  -كان 

فلقد كان يف الظلم واجلور، واالستحالل للمحارم والقسوة، آية من آيات اهلل؛ أهان 

 (55)اهلل مثواه، وال قدس صداه"

خر، عندما خاطب أهالي قرطبة، وصَف امللوك بـ)العصابة(، وان أشد ويذكر آل

هذه العصابة ابن عباد: "الذي سل سيف الفتنة والبغي، من قرابه، وأثار بعري 
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الظلم من مربكه، وانتزى ببطنته أشرًا، ومشى يف األرض مرحًا، وظن أن خيرق 

 (53)األرض ويبلغ اجلبال طواًل"

وزراء خياطب امللك، يقول من رقعة: "أنف الكرب أجدع ومن ذلك ما ذكره ألحد ال

 .(54)راغم، ووجه الظلم أسفع قامت"

أن هذه الرسالة حتمل تهنئة للملك حلصوله على كرسي احلكم ، لكنها توجه 

حتذيرا اليه ، مل يفصح عنه الكاتب خشية ورهبة من جربوت احلاكم ، وهو القصد 

 ه احلاكم اجلديد .ذاته الذي انغرس يف نفس ابن بسام جتا

اضافة اىل ذلك ؛ فقد انتقد ابن بسام السلوك اجلبان ، من ذلك ما ذكره عن ابن 

هود وابنه الذي جعل له منصبا يف احلكم ، وأمساه )معز الدولة( ، ومل يكن أهال 

هلذا املنصب ، فنعته ابن بسام باجلاهل اجلبان ، ملا يف كالمه من سذاجة يف التفكري ، 

 (52)رأي، وأنه ابله ، ال يعي ما يقوله ابن هود ، وال يعي ما جييبه بهوشحة يف ال

ولقد عّد ابن بسام استعانة ملوك الطوائف مبلوك النصارى موقفا جبانا، ودواعي 

هذه االستعانة هي نتيجة احلروب الداخلية واالقتتال والصراع على احلكم ، 

اليهم نقدا الذعا كون هؤالء  وألجل زيادة األعداد اخلاضعة هلم ، يوجه ابن بسام

احلّكام غري قادرين على التوحد ضد أعداء اإلسالم على الرغم من أن هنالك دينا 

واحدا جيمعهم ، وأرضا واحدة يعيشون عليها سوية ، حيكمون أهلها ، ومسؤولون 

عن ريعتهم فيها، يذكر رسائل كتبت اىل أصحاب السلطة باسلوب نقيض 

ازت بانتقاد السياسة اخلاطئة ، من ذلك ما كتبه البزلياني للمالطفة والرتغيب، امت

اىل ابن املنذر: "واتصل بي ما وقع بينك وبني املؤمتن وأبي املنذر  (56)(هـ442)ت 

واملوفق وعضد الدولة أبي احلسن، وأنكم اضطررمت إىل إخراج كل فريق منكم 
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وتأولته حبقيقة النصارى إىل بالد املسلمني، فنظرت يف األمر بعني التحصيل، 

التأويل؛ فعظم قلقي، وكثر على املسلمني شفقي، يف أن يطأ أعداؤهم بالدهم، 

ويومتوا أوالدهم، ويتسع اخلرق على الراقع، وينقطع طمع التالقي على 

 (57)"الطامع

ثم يقول: " فإذا تأيدنا باملشركني، واعتضدنا بالكافرين، وأحبناهم حرمتنا، 

نفسنا بأيدينا، وأدتنا إىل الندم مساعينا، كانت الدائرة ومنحناهم قوتنا، وقتلنا أ

أمض، واحلرية أرمض، والفتنة أشد، واحملنة أهد، واألعمال أحبط، واألحوال أسقط، 

واألوزار أثقل، واملضمار أمشل. واهلل يعيذنا من البوائق، ويسلك بنا أمجل 

 (58)"الطرائق

قول فيها : "فقد بلغين أن مذهبكم ومما كتبه البزلياني أيضا اىل صاحيب شاطبة ، ي

االستجاشة بالنصارى إىل بالد املسلمني، يطؤون ديارهم، ويعفون آثارهم، 

 (59)..." وجيتاحون أمواهلم، ويسفكون دماءهم، ويستعبدون أبناءهم

تتجلى يف هذه الرسالة النقمة الشديدة على ممارسة هؤالء احلّكام املنصرفني عن 

لك ينذر بانهيار الوجود االسالمي ، يقول : "فهي حال مصاحل األمة ، اذا ان ذ

مؤذنة بالذهاب، وجريرة تؤذن باخلراب؛ ومل نأمن أن يظهر هلم من اخللل يف بالدنا، 

والقلة يف أعدادنا، ما جيرئهم علينا، وجيرهم إلينا، مبا ال نقدر على مكاثرتهم فيه، 

 (32)"وال نقوى على مصابرتهم به

لقول بأن ملوك الطوائف كانوا أسوأ قدوة ، كانوا ضعافًا يف وهذه املواقف تدعم ا

وطنيتهم ودينهم، غلبت عليهم األهواء الشخصية وحب الدنيا وزينتها إىل أبعد 

احلدود، ونسوا يف غمارها ما عليهم من أمانة ومسؤولية أمام الناس ، بل نسوا 
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هم مللوك حتى اعتبارات الكرامة الشخصية، واستساغوا ألنفسهم تسليم أمر

النصارى ، والتنازل عن أراضي املسلمني ال من أجل صاحل الشعب األندلسي ، 

ولكن القتطاع بلدة أو حصن من مملكة شقيقة ، أو التنكيل بأحد األمراء اجملاورين 

، مثال ذلك  (31)، وقد آل مصريهم اىل درك أسفل يستحق أن يوصف بأنه األسوأ

لة ، وختاذهلم مجيعًا عن انقاذها حني موقف ملوك الطوائف إزاء نكبة طليط

إال واحدًا منهم هو أمري  -حاصرها ملك قشتالة وصمم على أخذها ، وهم مجيعًا 

ينظرون إىل دمار املدينة ، ويسعون اىل ارضاء ملك  - (35)(هـ489بطليوس )ت 

قشتالة ، اضافة اىل السعي اىل سالمة أنفسهم وحفاظهم على السلطة ، فقد كان 

ملك قشتالة يعاملهم معاملة األتباع ، ويسلب منهم األموال باسم اجلزية، ويعامل 

بن بسام يف رسلهم وسفراءهم معاملة اخلدم ، ويكفي أن نتلو يف ذلك ما سطره ا

الذخرية، من وصف مثول سفراء ملوك الطوائف لدى ملك قشتالة، وقت نزوله 

أمام طليطلة، وهي على وشك التسليم إليه، وما كان يتسم به موقفهم من املذلة 

، ويذكر ابن بسام قول أحد الشعراء يف ملوك (33)واخلنوع، وفقد كل كرامة قومية

 الطوائف :

 ــــِطَلـن الَغال ِمـــا ِإَهِب اُمَقـا امَلَمٍس ... َفُلُدْنَأ ِضْرعن َأ ْماياُكَطوا َمثُُّح

 (34)ِطَسالَو َنواًل ِمُسْنَم ِةيَرِزاجَل َبْوى ... َثَرَأَو ِهاِفَرْطَأ ْنِم ُلِسْنَي وُبالثََّف

 

 وللسميسر فيهم ايضا ازاء هذا التخاذل :

 ُمـــُتْثَدْح... ماذا الذي َأ ْمــُهَل ْلُقَو وَكُلامُل ناِد

 ُمــُتْدَعَقا َوَدالِع ِرْسي ... َأــف اَمَلـاإلْس ـُمُتْمَلْسَأ
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 ُمُتْمى ُقاَرَصالنَِّب ْذ... ِإ ُمــــُكْيَلَع اُمـَيالِق َبَجَو

 (32)ُمـُتْقَقَش يِِّبا النََّصَعا ... َفَصالَع قَّوا َشُرُكْنال َت

ابياتا عدة لشعراء االندلس يف ومما يالحظ يف كتاب الذخرية ان ابن بسام يورد 

، رغم ان السيف يبقى مجادا مسّخرا ، ولكن عمد اىل رواية (36)وصف السيف

ابيات يف صفته ترغيبا حلمله بأيٍد شجاعة والدفاع عن بالدهم من فتك النصارى 

 بهم ، يذكر من رقعة لعبد الرب النمري كتبها اىل املنصور بن ابي عامر :

 ُهدُِّعــــــا ُتـــــمَِّإَو يِهِفْنا َتمَِّإ... َف ِهِلاْبَف ِفْيالسَّ َنِم كٍّي َشِف َتْنا ُكَذِإ

 (37)ُهُدْمِغَو اَدَجالنَّ ُهْقاِرَفُي ْما َلَذ... ِإ ِهِرْيَغا َكّلِإ يُّـــــِدْناهِل ُماِرا الصََّمَو

 غمده.فالسيف ال يشفي من الثار وال ينفي من العار من تلقاء نفسه ، اال ان فارق 

ومل يرض ابن بسام عن بعض الشعراء عندما اجتهوا حنو الغلو يف القول، خصوصا 

: (38)فيما ميس األنبياء واملرسلني، ويتجرأ على أهل الدين ، يقول يف قصيدة للمنفتل

 قصيدة من الغلو يف القول، ما نربأ منه إىل ذي القوة واحلول، وهو قوله:

 ارَِّس ِهِب يُنِدي َأوِمي َقِف ُتْنُك ْن... وِإ ُمُكْيَدًا َلرْهَج ِتْبالسَّ ِنْيَدِب يُنِدَأ

 (39)اـَرْقالَفَو َةـاَفَخامَل ـَتـْنِمَأَوًا يـــَرِقًا ... َفـَبقِّرَتُمًا َفاِئى َخوَسُم اَنَك ْدَقَو

قال ابن بسام: "فقبح اهلل هذا مكسبًا، وأبعد من مذهبه مذهبًا، تعلق به سببا؛ فما 

شؤون هذا املدل بذنبه، اجملرتئ على ربه، أعجب: التفضيل هذا أدري من أي 

حشره اهلل  -اليهودي املأفون، على األنبياء واملرسلني، أم خلعه إليه الدنيا والدين 

، كما ذكر للمنفتل قبل ذلك  (42)"حتت لوائه، وال أدخله اجلنة إال بفضل اعتنائه

نوع من الكالم مما ال يثبته يف كتابه ابياتا اخرى من الغلو يف القول وذكر أن هذا ال

وال يرويه ، ولكنه قد عمد اىل ذكر هذه القصيدة لتأنيب قائلها ملا أثارته يف نفسه 
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وهذا من  -عليه السالم-من غضب ملا قاله املنفتل يف يهودي، فضله على موسى 

 اجلرأة يف القول والتطاول على األنبياء .

الرواية واالثبات ، ما كتبه الشعراء يف اهلجاء، ولعّل ومما ابتعد عنه ابن بسام يف 

سبب عدم روايته ألبيات اهلجاء ألنه ميس كرامة الغري وخيدش أحاسيسهم ، خاصة 

ذلك اهلجاء الصادر من املشركني ضد اإلسالم واملسلمني ملا فيه من مس بأعراض 

عر يف نفوس املسلمني و ضرر بالعقيدة اإلسالمية ، ومن املعلوم ان هنالك للش

العرب منزلة سامية ومكانة مرموقة؛ ألّنه ديوان مآثرهم وسجّل مفاخرهم، فكان 

يلعب دورًا خطريًا يف إيقاد نار احلروب بينهم ، ويف إمخادها يف الوقت ذاته، اضافة 

ذّم  اهلجاء، فتحّرج ابن بّسام من ذكر أبيات فيه، عن ابن   اىل ذلك فإن الرسول

: )اللهم من هجاني فالعنه مكان كل هجاٍء  " قال رسول اهلل عائشة التيمي قال: 

 (41)" هجانيه لعنًة

وعندما ذكر ابياتا يف اهلجاء البن صارة الشنرتيين ، علل سبب ذكره هلا ، والسبب 

ان ابن صارة مل يصّرح باسم املهجو ، وأكد مرة اخرى ابن بسام أنه نّزه كتابه عن 

غري موضع من كتابي هذا إني نزهته عن اهلجاء،  ذكر اهلجاء يقول: "وقد قلت يف

 . (45)" ومل أجعله ميدانًا للسفهاء

فابن بسام يف الذخرية ذكر موقفه من اهلجاء مسبقا وحتدث عن أقسامه وفّصل 

القول يف ذلك ، يقول: "وملا صنت كتابي هذا عن شني اهلجاء، وأكربته أن يكون 

مليح التعريض يف إجياز القريض، مما ال  ميدانًا للسفهاء، أجريت هاهنا طرفًا من

 (43)"أدب على قائليه، وال وصمة أعظم على من قيل فيه
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ثم ذكر ان اهلجاء ينقسم اىل قسمني: قسم يسمونه هجو األشراف، وهو ما مل يبلغ 

أن يكون سبابا مقذعًا وال هجوًا مستبشعًا، وان بداية ظهوره كانت لدى القدماء 

خ وتعيري، وتقديم وتأخري، ومثاله قول عبد امللك بن مروان بني القبائل، وهو توبي

يومًا: احفظوا أحسابكم يا بين أمية، فما أود أن يكون لي ما طلعت عليه الشمس 

 وأن األعشى قال يّف:

 (44)اَصاِئَمَخ َنْتِبى َيَثْرَغ ْمُكاِتاَرَج... َو ْمُكالًء بطوِنى ِمَتْشيف امَل وَنيُتِبَت

بن عالثة هذا البيت بكى وقال: أحنن نفعل هذا جباراتنا !! ودعا وملا مسع علقمة 

عليه؛ فما ظنك بشيء يبكي علقمة بن عالثة، وقد كان عندهم لو ضرب بالسيف 

 .(42)!!ما قال حس

أما القسم الثاني هو "السباب" وذكر أن من كتب يف هذا القسم جرير وطبقته، 

ام يف هذا النوع من اهلجاء: وكان يقول: إذا هجوت فأضحكوا، ويقول ابن بّس

"وهذا النوع منه مل يهدم قط بيتًا، وال عريت به قبيلة، وهو الذي صنا هذا اجملموع 

عنه، وأعفيناه أن يكون فيه شيء منه، فإن أبا منصور الثعاليب كتب منه يف يتيمته ما 

ر ، وعلى الرغم من ان ابن بّسام ابتعد عن ذك (46)"شانه ومسه، وبقي عليه إمثه

اهلجاء املقذع والسباب ملا يف نفسه من متسك بأخالق الدين وتعاليمه ؛ لكن لديه 

النزعة الدفاعية ألهل األندلس بدت واضحة هنا أيضا ، فقد خّص شعراء 

االندلس بالنوع األول، ذكر منه ما كتبه هؤالء بقوله: )ومن مليح التعريض ألهل 

جرير –بل يرى ان ما كتبه أهل املشرق أفقنا( ، وصفه باملليح واملستحسن ، وباملقا

يف باب املستقبح والسباب ، وهذا احلكم ليس باملنصف ، ففي األندلس  -وطبقته

جند أن كمية اهلجاء مل تكن مثل كميته يف املشرق ولكن الشعر األندلسي لو وصل 
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الينا كامال لوصل الينا من اهلجاء كثري، اذ ان الشعراء كانوا مستائني من فعل 

ّكام ومواقفهم ، ال سيما الشعراء الذين وقفوا بوجه الظلم واالستبداد ، فقد احل

هجا أولئك الشعراء احلّكام الذين وقفوا مع النصارى ، وحتاموا بهم ضد نظرائهم 

من احلّكام ، دون ان مينعهم وازع ديين أو وطين، وقد يلقى الشاعر حتفه بسبب 

لتصريح بشعر اهلجاء ، فلم ينتشر ويذاع هجاءه ، وبالتالي كان اخلوف مينعهم من ا

 بني الناس بكثرة .

ومن صور املالمح الدينية األخرى ، استخدام الكّتاب التحميدات يف فصول 

الرسائل ، ذكر منها ابن بسام الكثري مما كتبه أدباء عصره، وهي من املالمح الفنية 

واحلمد هلل عز وجل اليت طرأت على هذا العصر ، ويزاد بالتحميدات اظهار الثناء 

على آالئه ونعمه ، ومتجيد الذات االهلية وتنزيهها ، ومل ينته اىل األدب من هذه 

، منها ما ذكره البن برد االصغر حتت (47)الرسائل اال ما ذكره ابن بسام يف الذخرية 

عنوان "فصول له يف التحميدات" ، ذكر قوله من فصل: "احلمد هلل الذي عال 

 .(48)"، وحبكمته قدر وأمر، وبعدله قدم وأخروقهر، وبطن وظهر

وفصل آخر: "احلمد هلل الذي علم القرآن، خلق اإلنسان علمه البيان، احملجوب 

عن األبصار، والفائت إحاطة األفكار، تعاىل يف احلجب العال، واطلع على 

 .(49)"النجوى، وعلم السر وأخفى، خلق اخللق للفناء، ثم يعيدها للبقاء

بسام بإيراد فصول أخرى إلبن برد يف التحميدات ، ومن خالل  ويستمر ابن

اختيارات ابن بّسام هلذه النصوص جند أنه قّدر نعمة اخلالق على خلقه ، ويف 

معانيها اعرتاف بقدرته املطلقة على تصريف شؤون الكون املختلفة ، ومن مسات 

عثرات ، وابدال هذه القدرة اجالء الكروب وتفريج اهلموم واملصائب ، واقالة ال
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، يقول ابن برد: "احلمد هلل جالي الكرب  (22)النعم بعد النقم ، والراحة بعد اجلهد

السود، وفاتح املبهم املسدود، الذي أقال العشرات، وأدال من احلسرات، وانتاش 

 (21)"منت البأساء وأعقب بالنعماء، وأراح من جهد البالء

، فهو جامع  -عز وجل-درة اهلل كما تكشف هذه الرسائل جانبا من جوانب ق

الشمل بعد تفرقه ، وموحد الصف بعد تشتته ، ومانح القوة والوحدة ، بعد 

الضعف والفرقة ، يقول ابن برد: "احلمد هلل واصل احلبل بعد انقطاعه، ومالئم 

الشمل بعد انصداعه، املصبح بنا من ليالي اخلطوب، واملاحي عنا غياهب 

 .(25)"ثر من األلفة، واجلامع ملا انتشر من الكلمةالكروب، والناظم ملا انت

وذكر البن برد رسائل أخرى يف شكر اهلل على نعمه ، مّساها )فصول يف شكر 

النَِّعم( ، منها قوله يف فصل: "إن للنعم عيونًا إذا كحلن بالشكر أرين املنعم عليه 

اليت تفضي بها إىل دار السبيل اليت يأتي املزيد منها، وتنحدر املواد عليها، واملناهج 

 (23)"إقامتها، وتبليغها مأمنها وملقى عصاها

ويف فصل: "أما بعد، فإن زهر النعمة إذا تفتح بوابل الشكر رأت فيه قرتها العني، 

، وقوله: "إذا أقفل باب النعمة فالشكر  (24)"وأخذت منه حاجتها النفس

والتأدب معه -ز وجلع-وأخرى مجيعها تدل على تقدير نعمة اهلل (22)"مفتاحها

 بشكره على منِِّه وفضله.

 ومما ذكره ابن بسام أيضا ألبي الوليد الباجي يف معنى احلمد الشكر :

 ِمِلالَكَو اِرَصْباأَلَو ِعْمالسَّ ِعِدْبُم... َو ـــــِمَعالنَِّو ي اآلالِءِذ لِهِل ُدــْماحَل

 (26)ــِمـَقىل ِنِإ ــــــْتآَل ٍمَعِن ْمَكَف ْرُفْك... َي ْنَمَو يُدِزامَل يِهِتأَْي اهلَل حمِدَي ْنَم
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لإلنسان من شيء ينفعه ، ال يقتصر  -عز وجل-فاملقصود بالنعم كل ما أعطاه اهلل 

ذلك على املأكل واملال ، وامنا يشمل ذلك السمع والبصر والنطق وصحة 

النعم  األبدان.. اخل ، ويف البيتني تشجيع وحتذير ، فالتشجيع هو تشجيع على شكر

ألن الشاكر له زيادة، والتحذير هو حتذير من زوال النعمة ، أوحتوهلا اىل نقمة ، 

 .-عز وجل-لعدم شكرها واالعرتاف بفضل واهبها وهو الباري 

 وللباجي أيضا:

 ـايَهِصْحُن َسْيَل اُهَمْعِن ُهنََّأٍف ... ِبِرـــَتْعُم ــَدْمَح هلِل ُدْماحَل

 اـَهيــوِلُم اِمَنى اأَلوَلَم إنَّ... َف ـٍمــِعِن ــْنِم اِدَبالِعا ِبَم نََّأَو

 (27)اـَـيهواِلُي ٍةَمْعا ِنَم ٍرْيَخ ْنِه ... ِمِمُعْنَأ ِضْعَبي ِلِرْكُش نَِّإَو

 وله أيضا يف قيام الليل:

 اَرـــيِّالنَّ يَِّبَرالَع اَبَتو الِكُلْتــــى ... َيَجالدُّ ي جنِحِف ُتاِنالَق َحَلْفَأ ْدَق

 اـَرـــِفْغَتْسُم ًاَرِبْعَتْسُم اًلِهَتْب... ُما ـــــــــــًداِجَسَو ــًاـــَعاِكَرَو اًـَماِئَقَف

 (28)ىَرثَّالـ َبْرُت ِهِعُمْدَأ ْنِم بلُّا ... َيَكُبَو ــــٌقيـــــــــــِهَشَو ٌنْيِنَح ــُهلـَ

أسرار الُطمأنينة والرِّضا يف فالقيام من أعظِم الّطاعات عند اهلل تعاىل، وهو سٌر من 

 قلب اإلنساِن املؤمن.

اضافة اىل هذه الرسائل ، فقد تضمنت رسائل أخرى نوعا من الشوق والوجد 

الديين ، وهو التشوق اىل زيارة األماكن الدينية املقدسة ، وقد أشار املقري اىل هذا 

الرجال ، النوع من الرسائل بقوله: "أقول هذا مقام طاملا طمحت اليه همم 

وتسابقت جياد افكارهم يف مضماره بالروّية واالرجتال ، وسارت ارواحهم مع 



 02:7102    مجلة جامعة االنبار للغات واالداب  
 

999 
 

الرفاق ، وان قامت األشباح ، وطارت قلوبهم باألشواق ، ومَل ال وهو سوق تعظم 

 .(29)"فيه األرباح

الظروف لزيارة وهذا النوع من الرسائل يصّور نفسية الكّتاب الذين مل تسعفهم 

، ولعّل هذا الشعور انعكس عند ابن بسام ، فاختار منها فصوال (62)ةاألماكن املقّدس

ل احلب والوجد وذكرها ملا أثارته يف نفسه من اشتياق ، وتكشف هذه الرسائ

، يذكر البن اجلد من رقعة أنشأها على لسان من صدر  العظيم حبب الرسول

، يقول فيها: "صلوات اهلل على خامت الرسل،  من بيت اهلل احلرام وزيارة قرب نبيه 

وناهج السبل، وناسخ مجيع امللل، وجملي الظلم والظلم، وحميي القلوب بنور اهلدى 

واحلكم، ومقلد النذارة والسفارة إىل كواف األمم، وعليه من لطائف التسليم، ما 

 (61)"يربى على عدد النجوم

عظمهم فضائل، وأعمهم فواضل، وأمتهم ومنها: "كتبت يا أكرام األنبياء وسائل، وأ

فرائض ونوافل، وقليب حببك معمور ومأهول، وعلى اإلميان بك مفطور وجمبول، 

ويتمثل ما عاينته من عظيم آثارك مهول مشغول ، ومن لي مبقوٍل ال يتخلله خلل، 

، وكأّنه ينّفس عن نفسه  (65)"وال يدركه يف الصالة عليك والدعاء لك ملل

، وحيّول رغبته املكبوتة اىل رسالة ، ويأسف الرحتاله  زيارة قرب النيباحملرومة من 

ويأمل العودة مرة أخرى ، يقول: "وملا صدرت يا رسول اهلل عن  وبعده عن قربه 

زيارتك الكرمية، وقد مألت هيبتك وحمبتك أرجاء فكري، وفضاء صدري، وغشيين 

األسف لبعد مزارك، واحلنني من نور برهانك ما بهر ليب، وعمر قليب، حلقين من 

إىل شرف جوارك، ما أودع جواحني التهابًا، وأوسع جوارحي اضطرابًا، وأشعر 

أملي عودًا إىل حملك املعظم وإيابًا، وكيف ال أحن إىل قربك، وأتهالك يف حبك، 
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وأعفر خدي يف مقدس تربك، وبك اقتديت فاهتديت، ولوالك ما صمت وال 

ل كيف ال يتحرك حنوك نزاعي، ويتأكد انقطاعي، صليت، وال سعيت وال طفت، ب

، وخيتتم رسالته مبناجاة للرسول  (63)"وبك استشفاعي، واليك مفزعي يوم الداعي

  عز –تكشف عن عاطفة دينية صادقة ، ويطلب الشفاعة منه عندما يقف أمام اهلل

،  يقول: "فال تنس لي يا رسول اهلل عياذي بك ولياذي، وإسراعي إىل  -وجل

زيارتك وإغذاذي، واذكرني يف اليوم العظيم املشهور، عند حوضك املورود، وظلك 

 (64)"املمدود، ومقامك احملمود

الرسائل يكشف عّما يف ذات ابن بسام ، والتدين الكامن يف ان هذا اللون من 

نفسه ويف نفوس األندلسيني ، وتطلعهم الصادق اىل تأدية فرض من جوانب 

 ، وتشوقهم اىل زيارة قرب النيب الكريم .-عز وجل–العبادة هلل 

اضافة اىل ذلك فإن الظروف الصعبة اليت مّرت بها األندلس من حمن وفنت جعلت 

وصفاته وسيلة النتشال أنفسهم من   يتخذون من ذكر مناقب الرسول الكّتاب

لكي ينجيهم اهلل  احلال املزري الذي وصلوا اليه ، وطلب الشفاعة من الرسول 

 (62)من املصائب اليت حّلت بهم ، ويرد عنهم كيد الصليبيني -عز وجل–

يأسف فيها  ومما يعزز هذا الرأي ما ذكره ابن بسام ألبي حفص من مجلة قصيدة

على حال الدين ، وما آلت اليه بالد املسلمني ، وحيذرهم العذاب واملصري الذي 

 أصاب قوم مثود، يقول:

 ـوُدـ... بأعيننا واملسلمون شهـــ أيا أسفًا للدين إذ ظل نهبـــــــًة

 وُدـأيف حرم الرمحن يلحد جهـرًة ... وجيعل أشراك اإلله يهـــ

 ـعيــُدــ... وقادره عن رد ذاك قـ ـــْمبيوتكـــويثلب بيت اهلل بني 
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 وُد... وخيفى عليكم منزع وقص ـٍةويوضع للدجال بيت مبكـــــ

 (66)... عقاب كما ذاق العذاب مثوُد ـــْمكـــــأعيذك أن تدهنوا فيمّس

ومن املوضوعات األخرى اليت هلا دور يف استشعار النسق الديين لدى ابن بّسام ما 

يات يف الزهد ، واالبتعاد عن زينة الدنيا وهلوها ، فقد شاع الزهد يف ذكره من أب

األندلس عند خمتلف الطبقات االجتماعية ، وهو صادر عن روح االسالم يف 

نفوسهم ، فاالسالم حيثهم على سلك طريق الرشاد ، والتمسك بتعاليم الدين ، 

 واالبتعاد عن كل نواهيه .

ياة اللهو واجملون اليت شهدتها بيئة األندلس يف ولقد كان هذا الزهد ردة فعل حل

ذلك الوقت ، اضافة اىل االضطرابات السياسية واحلروب الداخلية واخلارجية اليت 

، وعندما ذكر ابن بسام أبياتا يف الزهد  (67)تهدد الوجود االسالمي يف األندلس

الرجوع اىل اهلل  والوعظ ، كانت حماولة منه لتذكري الناس مبا آلت اليه حاهلم ، وان

وترك الدنيا وهلوها والتمسك بالدين وتعاليمه ، هو السبيل الوحيد الذي 

 . ينتشلهم من ظلمات احلروب والفنت اىل نور األمان والعيش الرغيد

عندما خاطب أبا هريرة: وذكر ابن بسام وصف الدنيا ودنوها على لسان النيب  

قال لي رسول اهلل عليه السالم:  "وذكرت بهذا الفصل حديث أبي هريرة ، قال،

قلت: بلى يا رسول اهلل، فأخذ  -يا أبا هريرة أال أريك الدنيا مجعاء مبا فيها؟ )

بيدي، وأتى واديًا من أودية املدينة، فإذا مزبلة فيها رؤوس وعذرات يف خرق 

وعظام، ثم قال: يا أبا هريرة، هذه الرؤوس كانت حترص كحرصكم، وتأمل 

اليوم عظام بال جلد، ثم هي صائرة رمادًا، وهذه العذرات ألوان آمالكم، ثم هي 

أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوها، ثم قذفوها من بطونهم، فأضحت والناس 
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يتحامونها، وهذه اخلرق البالية كانت رياشهم ولباسهم، أصبحت والرياح تصفقها، 

الد. فمن كان باكيًا وهذه العظام عظام دوابهم اليت كانوا ينتجعون على أطراف الب

 (68)"، قال: "فما برحنا حتى اشتد بكاؤنا(على الدنيا فليبك

 ومن ذلك ما اورده يف خرب األديب أبي حممد غامن أنشد له أحد الفقهاء يقول:

 الغروِر ّرّنَك كيَد... وال يغـــ ٍةــيف طاعـ بقايا العمِر ْفصرِّ

 (69)وِرـُرالُغ اُعَتا َمَيْنا الدَُّمنَِّإى ... َفَقالتُّ خرى بزاِدإىل اأُل ْلَحواْر

من أهل سرقسطة حيث فيها على التزام  (72)ويذكر ابن بّسام رسالة ألحد الزّهاد

طريق اهلداية ، ويرسم صورة للزهاد املتعبدين ، ويبني فضلهم عند اهلل ، يقول: 

بهم "أنار وجوههم بنور إخالص سرائرهم، وكللهم باملهابة يف العيون، وطهر قلو

من اختالج سوء الظنون، فنفوسهم مسرتحية رائحة، وحماسنهم ألهل العقول الئحة، 

وثناؤهم عطر االنتسام، فهم بني األنام كاألعالم، بهم يستمطر الغمام إذا حجب، 

ويف مجلتهم حيشر السعيد إذا جنب، فمن جاراهم نكب، ومن حاربهم غلب، ومن 

 (71)"أقلع إليهم خبالف رحيهم عطب

يصف حال الظاملني والعاصني ، وما سيحل بهم من سوء املصري، يقول : "يا ثم 

بؤس مقام الظاملني، وندامة العاصني، إذا رأوا العذاب، وتقطعت بهم األسباب، 

 (75)"ويقولون هل إىل مرد من سبيل، والت حني سبيل

كما تضمنت بعض رسائل التعزية والشكوى ووصف احملن واملصائب دعوة اىل 

يف احلياة ، من ذلك ما اورده ابن بّسام ألبي حممد بن عبد الرب ، افتتح احدى  الزهد

رسائله باالشارة اىل تقّل الدنيا من حال اىل حال ، يقول: "فالدنيا حتلو لتمر، 

وتصفو لتكدر، وتنظم لتنثر، وجتمع فتفرق، تسقي لتشرق، فهي كالشمس تضيء 
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د عن زخرفها وزبرجها، والرتك ملا فتعشي، وكالطعام يغذي فيؤذي، فاألوىل الزه

حيلو من رضابها، وخيدع من سرابها، واإلعراض عن وصاهلا، ونضرتها ومجاهلا، 

فليست تبقي على السيد وال املسود، وال على القريب والبعيد، وال على امللوك 

 (73)"والعبيد، وال على العامل واجلاهل، وال ]على[ النبيه واخلامل

يب يف الزهد ، وحث على االبتعاد عن الدنيا وملذاتها ففي هذه الرسالة ترغ

 ومباهجها .

 

 من مراثيه قصيدته أوهلا: (74)(ه416ويذكر ألبي احلسن علي بن حممد التهامي)ت

 (72)حكم املنية يف الربيـــــــة جــــــاِر ... مـــــــا هذه الدنيـــــــــا بدار قراِر

 يقول فيها:

 اِرــــــُه لطالبـــة األوتــ... أهددت ٍقإني وترت بصارم ذي رون

 (76)يا كوكبا ما كان أقصر عمره ... وكذاك عمر كواكب األسحـاِر

قوله ألخيه جعفر الذي  (77)(ه 325ومثل هذا ما ذكره لعلي بن بسام البغدادي)ت

 كان من أهل اجلمال الفائق، يقول:

 فالت حني مكاِساِس ... فدع املكاس ـحان املنية يا أبا العبـــــــ

 ــاِسد سودوه بـحالك األنفـــــــما بال وجهك بعد كثرة نوره ... ق

 الِسهيهات جاء الشعـــر باإلفــ ا ...أين الدنانري اليت عودتهـــــــ

 الِس.. فاستبدلت حلــــسًا من األحـــة .كانت جتد ثيابه ديباجــــــــ

 (78)ـــاِسبليتــــــه من اآلســــنت ـٍع إذا ... كاــوكذا البناء فغري مرتفــ
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فابن بّسام اورد هذه األبيات مؤمنا بأن احلّكام واصحاب اجلاه واألموال وكل شي 

مصريه الزوال والفناء ، أّيًا كان مركزه ومكانته ، وهلذا السبب افتتحت كثري من 

قصائد املراثي مبطالع يف الزهد والوعظ واملوت الذي يعترب املصري املشرتك 

 احلتمي لكل من على وجه األرض.و

وقد أورد ابن بسام أبيات أخرى يف الزهد والوعظ وترك الدنيا ومتاعها ، ال يتسع 

 (79)اجملال لذكرها مجيعها

ويؤمن ابن بّسام بالقضاء والقدر، وهو اإلميان بعلم اهلل األزلي، و مبشيئة اهلل 

 به ، يذكر البن عمار قوله: النافذة وقدرته الشاملة سبحانه،  وأن ال مرد ملا يأِت

 ـُر ... ماذا يعيد عليك البث واحلذُرسكن فؤادك ال تذهب بك الفك

 (82)ـدُر مرد ملـا يأتي بـــه القوإن يكن قدر قد عاق عن وطُر ... فال

 وله أيضا :

 راـذه أم دبيـــره ... قبيـــــاًل فينفــــوهل ميلك املرء من أمـ

 (81)ًا بصريا... وإن كان بالدهر طبعمي الفتى هو القدر احلتم ي

 وللتهامي أيضا :

 ـراِن... دارا بـدار وجريانًا جبيــ ــّدلينـحتــــــّول الدهر أحوالي وبـ

 االِنه ... أرنو إليه وحالي فيه حـــــورّب أمــر رمتين احلادثـات بــ

 ين ... وإن نظرت بعني اجلد أبكانيـزل أضحكإذا نظرت بعني اهلــ

 ــاِنوجيحــ رت ... كف اللئيم بسيحٍنـالكريم فال يسقى وقد ظفيظما 

 ـزاِنـــا وزن الدنيـــا مبيـ... فإمنـ ِهالقدر احملتـــــوم وارض بـ تأمل

 (85)اِن... إال ويهبط منها كـل رجحـــ ل منتقٍصفظـــــّل يــزداد فيهـــا ك
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بّسام كانت مالحمه واضحة مما تقّدم ، نستطيع القول ان النسق الديين لدى ابن 

جزئيا من خالل النصوص اليت اختارها من كتابات شتى ، ومن خالل نقده 

للسلوك الظامل، واملشني ، واجلبان ، اضافة اىل رغبته بتحفيز اهل االندلس للنظر 

اىل حاهلم املزرية بعد أن شهدوا الفنت واحملن ، ودعوتهم للعودة اىل اهلل وااللتزام 

 سعيا للنهوض حبال األمة وما حيدث فيها من فنت واضطرابات بتعاليم دينه

 عصٍر يف واألخالقية الدينية بالقيم متّسكوا الذين القالئل من كان بّسام ابن إن

 كانت األندلسيني فحياة ، وتعاليمه الدين عن واالبتعاد ، القيم معاني يف تفّشت

 عّما منشغلني منهم جعلت ، وازدهارها والطبيعة واللهو األنس مبجالس حافلة

 واالضطرابات الصراعات عن االبتعاد الوسائل بشتى حاولوا وأنهم حوهلم، يدور

 ، لإلصالح منطلقا الدين من جعل بّسام ابن ان اال ، العصر ذلك يف احلاصلة

 الدين دور يبّين أن االندلس لشعراء أدبي نتاج من ذكره ما خالل من وسعى

 كامنا الطابع هذا السكينة ، فكان اىل االضطراب من األمة حال انتشال يف وقيمه

 اىل اضافة ، الغاية هذه ازاء موقفه يعزز واملواقف لألبيات اختياره وحسن ، ذاته يف

 بطبيعة متحّكما ، الكالم يف اسلوبه على مهيمنا كان لديه ثقايف كنسق الدين أن

 .واألخبار للنصوص عرضه

داعيا ضمن قالبه األدبي الذي اكتنف ذخريته يف هذا نفسه لقد جعل ابن بّسام من 

، فأراد أن يرسم دعواه أدبيا ، وأن يستخلص منها  –النسق الديين –النسق حتديدا 

لنفسه ولغريه ِعَبرًا ترنو يف االفق ، لتحيل األشياء من تهاديها اىل ثبوتها ، ومن 

 قبحها اىل حسنها.
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 اهلوامش :

 . 1/862 ، اللغة وجممل ، 2/81 ، العني معجم:  وينظر ، 5/623 ، العرب لسان

 . 593/  6 ، األعظم واحمليط احملكم:  ينظر

 566/ 5 ، البالغة أساس

 . 7 ،( املتعددة االنساق نظرية) جديدة ونقدية أدبية نظرية حنو

 411 ، البنيوية عصر

 511 ، املعاصرة األدبية املصطلحات معجم:  ينظر

 8 ،( املتعددة األنساق نظرية) جديدة ونقدية أدبية نظرية حنو:   ينظر

هو حممد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن احلارث بن أسد بن الليث بن 

سليمان بن األسود بن سفيان ، أبو الفضل التميمي البغدادي ، )جذوة املقتبس، 

74. ) 

 . 411/ 2الذخرية ، 

 .صدر نفسه امل

 . 149/  7املصدر نفسه ، 

 . 497/ 1فسه ، املصدر ن

 املصدر نفسه .

 155ديوان ابي العتاهية ، 

 .-الباب السابع )يف الزهديات( - 5/175ديوان ابي نواس ، 

 . 497 /1الذخرية ، 
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 . 99-98/ 1املصدر نفسه ، 

 . 355/ 8ينظر: لسان العرب ،   اللَّْقُع: العْيُب، ورُجٌل ِتِلقَّاعٌة ، أي: كثرُي الكالم ،

 99-1/98 ينظر: الذخرية ،

 ينظر: التفاوت الطبقي يف اجملتمع األندلسي ، د.سامية جباري

 . 2/16الذخرية ، 

 288/ 5، صدر نفسه امل

 621/ 5املصدر نفسه ، 

 . 2/88املصدر نفسه ، 

 . 567/ 7،  صدر نفسهينظر: امل

هو َأُبو عبد اهلل ُمَحمَّد بن َعامر البزلياني اْلَكاِتب )املغرب يف حلى املغرب ، 

 . 242وبغية امللتمس ،  428( وينظر: جذوة املقتبس ، 1/444

 .658-5/657الذخرية ، 

 . 5/658املصدر نفسه ، 

 . 639/ 5املصدر نفسه ، 

 . 639/ 5،  صدر نفسهامل

 . 5/419ينظر : دولة االسالم يف األندلس ، 

اهلل بن حممد هو امُلَتَوكِّل ابن اأَلْفَطس عمر)املتوكل( بن حممد )امُلَظفَّر( ابن عبد 

بن مسلمة أبو حفص التجييب: آخر ملوك بين األفطس أصحاب "بطليوس" يف 

 (3/122ينظر : فوات الوفيات ، ( و )2/62األندلس )األعالم للزركلي ، 
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ذكر ابن بسام حوادث سقوط طليطلة أيضا ،  قد، و 521-3/549ينظر : الذخرية ، 

 ( .164/ 7)الذخرية، 

 3/522، صدر نفسهامل

 882/ 5املصدر نفسه ، 

/ 7،  6/632، 281/ 6، 112/ 2، 128/ 3، 258-253/ 1، 147 -1/146،  صدر نفسهينظر : امل

39 ،7 /592 . 

 هذه األبيات من قصيدة للمتنيب ميدح بها كافورًا ومطلعها:

 . 426أود من األيام ما ال توده ... وأشكو إليها بيننا وهي جنده ، ديوانه: 

ز بن خرية َأُبو َأْحمد اْلُقْرُطِبّي اْلَمْعُروف باملنفتل )الوايف بالوفيات، هو عبد اْلَعِزي

 ، ومل أعثر على تاريخ وفاته. 5/99، واملغرب ، 216( وينظر: بغية امللتمس: 18/591

 . 762/ 5الذخرية ، 

 املصدر نفسه.

 . 34مجهرة اشعار العرب ، 

 . 846/ 4الذخرية ، 

 . 1/244املصدر نفسه ، 

 . 129لألعشى يف ديوانه )الصبح املنري( ،  البيت

 . 1/242الذخرية ، 

 .1/246، صدر نفسه امل

 . 193ينظر: أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري ، 

 .495/ 1الذخرية ، 
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 .493-495/ 1املصدر نفسه ، 

 . 193ينظر: أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري ، 

 493 /1الذخرية ، 

 . 493-1/491، ورسائل اخرى ايضا ،  1/493املصدر نفسه، 

 . 494/ 1املصدر نفسه ، 

 .املصدر نفسه 

 1/492املصدر نفسه ، 

 124/ 3املصدر نفسه ،  

 املصدر نفسه .

 .املصدر نفسه 

 . 52/ 4ازهار الرياض يف اخبار عياض ، 

 . 194ينظر: أدب الرسائل يف األندلس يف القرن اخلامس اهلجري ، 

 . 586/ 3الذخرية ، 

 . 587-586/ 3املصدر نفسه ، 

 . 587/ 3املصدر نفسه ، 

 املصدر نفسه .

-االدب االندلسي تاريخ يعلل الدكتور احسان عباس هذه الظاهرة يف كتابه )

 .136( ، -عصر الطوائف واملرابطني

 . 93/ 3الذخرية ، 

 . 122( ، األدب األندلسي )عصر الطوائف واملرابطنيتاريخ ينظر: 
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 . 1829/ 4ختريج أحاديث إحياء علوم الدين ، 

 . 828/ 5الذخرية : 

مل أعثر على ترمجة هذا الزاهد يف كتاب الذخرية ، ومل أجد صورة أخرى هلذا النص 

 يف كتب االدب االندلسي االخرى .

 . 825/ 5الذخرية ، 

 املصدر نفسه .

 . 2/552،  نفسه املصدر

( ، وينظر: 55/74ابو احلسن التهامي )الوايف بالوفيات ،  هو علي بن حممد بن فهد ،

 . 2/85وشذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،  4/357األعالم للزركلي ، 

 . 8/244الذخرية ، 

 املصدر نفسه .

هو علي بن حممد بن نصر بن منصور بن بسام، أبو احلسن البغدادي، أحد 

 ( .95/ 3الوفيات ، الشعراء، ابن أخت ابن محدون النديم )فوات 

 . 143/ 1الذخرية ، 

،  445/ 3،  369/ 3،  353/ 3،  123/ 3،  889/ 5،  867/ 5،  821/ 5، صدر نفسه ينظر: امل

2 /48  ،2 /78  ،2 /81  ،2 /84  ،2 /128  ،2 /149  ،2 /124  ،2 /516  ،2 /422  ،6 /248  ،

7 /555  ،7 /572  ،7 /322 . 

 . 48/ 3املصدر نفسه ، 

 . 416/ 3املصدر نفسه ، 

  247/ 8املصدر نفسه ، 
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 املصادر واملراجع :

 

-هـ1454ت) عباس إحسان ، واملرابطني الطوائف عصر األندلسي األدب تاريخ

 . لبنان – بريوت الثقافة، دار ، 1965 ، 1ط  ،( م5223

 القيسي فالح النيب عبد فايز ، اهلجري اخلامس القرن يف األندلس يف الرسائل أدب

 . عّمان– والتوزيع للنشر البشري دار ، م1989-ه1429 ، 1ط ،

 ، التلمساني املقري حممد بن امحد ، الدين شهاب ، عياض اخبار يف الرياض ازهار

 صندوق ، م1939 – ه1328 ، ط.د ، تاويت بن حممد - أعراب أمحد سعيد:  حتقيق

 – املتحدة اإلمارات ودولة ، املغربية اململكة بني املشرتك اإلسالمي الرتاث إحياء

 . الرباط

 ت) الزخمشري امحد بن عمر بن حممود اهلل جار ، القاسم ابو ، البالغة أساس

 حممد منشورات ، 1998م – ه1419 ، 1ط ، السود عيون باسل حممد:  حتقيق ،(ه238

 . لبنان – بريوت ، العلمية الكتب دار ، بيضون علي

 ،( ه1396ت) الِزِرْكِلّي فارس بن علي بن حممد بن حممود بن الدين خري ، األعالم

 . بريوت – للماليني العلم دار ، م5225 ، 12ط

  ، عمرية بن أمحد بن حييى بن أمحد ، األندلس أهل رجال تاريخ يف امللتمس بغية

 ، م1989 - 1412 ، 5ط ، اإلبياري إبراهيم:  حتقيق ،( هـ299ت) الضيب جعفر أبو

 . القاهرة – العربي الكاتب دار

 بن الرحيم عبد الفضل أبو الدين زين ، الدين علوم إحياء أحاديث ختريج

 بن الوّهاب عبد الدين تاج نصر وأبو( هـ826ت) العراقي الرمحن عبد بن احلسني
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 الرزاق عبد بن حممد بن حممد بن وحممد ،( ه771ت) السبكي الكايف عبد بن علي

 احَلّداد ُمَحّمد ِبن َمحُمود اللَّه عبد أبو:  استخراج ،( ـه1522 ت) الزبيدي املرتضى

 . الرياض ، للنشر العاصمة دار ، م1987 – ه1428 ، 1ط ،

 محيد بن فتوح بن اهلل عبد بن فتوح بن حممد ، األندلس والة ذكر يف املقتبس جذوة

 إبراهيم:  حتقيق ،( هـ488ت) نصر أبي بن اهلل عبد أبو احَلِميدي امليورقي األزدي

 . القاهرة ، املصري الكتاب دار ، م1973 ، 5ط األبياري،

 حققه ،( هـ172ت) القرشي اخلطاب أبي بن حممد زيد أبو ، العرب اشعار مجهرة

 النهضة ، م1967- هـ1387 ، ط.د ، البجادي حممد علي: شرحه يف وزاد وضبطه

 . مصر ، والتوزيع والنشر للطباعة

 حممد ،( هـ1426ت) املصري املؤرخ عنان اهلل عبد حممد ، األندلس يف اإلسالم دولة

 . اخلاجني مكتبة ، م1997 -ه1417 ، 4ط ، عنان اهلل عبد

 ابو ، عنزة موىل كيسان بن سويد بن القاسم بن امساعيل ، العتاهية ابي ديوان

 بريوت دار ، م1986-ه1426 ، ط.د ، البستاني كرم:  حتقيق ،( ه512ت) اسحاق

 . بريوت ، والنشر للطباعة

 األصفهانى، محزة:  برواية ،( ه199ت)احلكمي هانئ بن احلسن ، نواس ابي ديوان

 ، م1975 – ه1395 ، ط.د ، شولر وغريغور فاغنر إيفالد:  حتقيق ، الصوىل بكر وأبى

 . شتاينر فرانز - اإلسالمية النشرات

 ،( هـ245ت) الشنرتيين بسام بن علي احلسن أبو ، اجلزيرة اهل حماسن يف الذخرية

 . بريوت ، الثقافة دار ، م1997 ، 5ط ، عباس احسان:  حتقيق
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 العماد ابن حممد بن أمحد بن احلي عبد ، ذهب من أخبار يف الذهب شذرات

:  احاديثه خّرج ، األرناؤوط حممود:  حتقيق ،( ه1289ت) الفالح أبو احلنبلي العكري

 . بريوت ، دمشق ، كثري ابن دار ، م1986-ه1426 ، 1ط ، األرناؤوط القادر عبد

 واألعشيني األعشى، جندل بن قيس بن ميمون بصري أبي شعر يف املنري الصبح

 ، قتيبة ابن مكتبة ، م1995 ، 5ط ، جاير رودولف املستشرق جبمعه قام اآلخرين،

 . الكويت

 سعاد دار ، 1993 ، 1ط ، عصفور جابر:  ترمجة ، كريزويل إديث ، البنيوية عصر

 . الكويت ، الصباح

 بن هارون بن شاكر بن الرمحن عبد بن أمحد بن شاكر بن حممد ، الوفيات فوات

 يف 1ج ، 1ط عباس، إحسان:  حتقيق ،( هـ764 ت) الدين بصالح امللقب شاكر

 . بريوت ، صادر دار ، م1974 يف 4 ،3 ،5وج ، م1973

 منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد ، العرب لسان

 .بريوت ، صادر دار ، ه1414 ، 3ط ،( هـ711ت) اإلفريقى الرويفعى األنصاري

 ،( ه392ت) الرازي القزويين زكريا بن فارس بن أمحد احلسني أبو ، اللغة جممل

 الرسالة، مؤسسة ، م1986-ه1426 ، 5ط ، سلطان احملسن عبد زهري:  وحتقيق دراسة

 . بريوت

 امُلرسّي ِسيَده بابن املعروف ، إمساعيل بن علي احلسن أبو ، األعظم واحمليط احملكم

 العلمية الكتب دار ، م5222-ه1451 ، 1ط ، هنداوي احلميد عبد:  حتقيق ،( ه428ت)

 . بريوت ،
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 أبو اليحمدي، األزدي الفراهيدي متيم بن عمرو بن أمحد بن اخلليل ، العني معجم

 دار ، ت.د ، ط.د ، السامرائي وابراهيم ، املخزومي مهدي ،( ه172ت) الرمحن عبد

 . اهلالل ومكتبة

 الكتاب دار ، م1982 ، 1ط ، علوش سعيد ، املعاصرة األدبية املصطلحات معجم

 . البيضاء الدار-سوشربيس ، بريوت-اللبناني

 األندلسي املغربي سعيد بن موسى بن على احلسن أبو ، املغرب حلى يف املغرب

 . القاهرة ، املعارف دار ، م1922 ، 3ط ، ضيف شوقي:  حتقيق ،( هـ682ت)

 اجملالت والدوريات :

 صحيفة ، محداوي مجيل ،( املتعددة االنساق نظرية) جديدة ونقدية أدبية نظرية حنو

 . م25/5217/ 53:  اخلميس: املصادف ، 3854: العدد ، املثقف

 يونيو 14 ، ويب موجزات ، جباري سامية. د. األندلسي اجملتمع يف الطبقي التفاوت

5214 . 


