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 جزيرة ُشْقر األندلسيّة

 نسان()المكان واإل

 في األدب األندلسيّ 

 

 للدكتور صالح جرار 

 االردنيةجامعة ال

 

 ةـمقدم

 

على ضيق مساحتها وبعدها عن   -الباعُث على هذه الدراسة، أنَّ جزيرةَ ُشْقر

شننهدأ أينناح الاكننم اإلسنن مي نه ننة أدبيننة وعلميننة ن نن ة، قنن َّ أن  -قلننا األننندل 

قعة جغرافية مماثلة، وقد ن أ بأرض تلك الجزيرة م  أع ح األدب والفكنر ت هدها ب

الجمُّ الغفير مّم  شِهدَْأ مصادُر التراث األندلسنّي ب نهرتهمف فهني مسنقس رأن ابن  

ق ب  عميرة وأبي طالا عبدخفاجة وأبي ا الجبار واب  منر  الكان  ورينرهم لُم ّرِ

لدراسنة، عن  جزينرة ُشنْقر، تعني  علنى م  صندور األدبناا األندلسنيّي ل ولعنّ  هنذه ا

تفسير ذلك الن اط األدبّي والعلمي الملاوظ الذي شهدته أرضها، وتسهم في الك ف 

ع  بعض الظواهر األدبيّة التي برزأ في أعمال أدبناا الجزينرة فني الموضنوعاأ 

 واألساليال
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 االسم والموقع والمالمح الخاصة جزيرة ُشْقر:

 

 االسم: -أ

ر العربيّننة فنني الصننورة التنني يُْ ننبَُس بهننا اسننم هننذه الجزيننرة، تختلننُف المصنناد

وبع نها تجعلنه  ل(1)فبعض هذه المصادر تجعله "ُشْقر" ب م ال ي  وتسنكي  القنا 

، وبع ها اآلخر تجعله ُشقَر، ب نم ال ني  وفنتح (2)َشْقر، بفتح ال ي  وسكون القا 

 صننناحا الصننن ة ل وورد اسنننم الجزينننرة فننني ّتننناب المنننّ  باإلمامنننة  بننن (3)القنننا 

ل وورد ا سنننم بالقنننا  والكنننا  فنني ُمْعَجنننم البلننندان ليننناقوأ، ومراصننند (4)"شننوقر"

                                                           

وهي بُلْيدة  -بضم الشين المثلثة وسكون القاف والراء –وصف ابن خلكان جزيرة شقر بقوله: "وُشْقر  (  1) 
العبيييام شيييمم اليييدين  مميييد بييين ممميييد بييين  بيييي بكييير  بيييين شيييالبة وبلاسييييةب االييير: ابييين خلكيييان   بيييو

ج  مقّقييه الييدكإور نمسييان ابّييام  دار صييادر  8م(  وفيييات ايايييان و ابيياء  بايياء الزمييان 1881هيي  181)ت
ب وضييبل صييايد الييدين الباييداده اسييم هييقو الجزيييرة بقولييه: "جزيييرة 79  ص1م  ج1398هيي  1138بيييروت  

جزيرة في شرق ايادلم  ويقال جزيرة ُشْقر" االير: صياّي اليدين ُشْكر بضم الشين المعجمة وسكون الكاف  
ج  1م(  مراصد االلالع الي   سيماء ايمكاية والبقياع  1118ه  913الباداده  ابدالمؤمن بن ابدالمق )ت

ب 118  ص1  ج1377 -1371إمقيق وإعليق: الي مممد البجاوه  دار المعرفة لللبااة والاشر  بييروت  
ضبلت االسم بضم الشين وسكون القاف رايات المبّرزين البن سعيد الماربي  والماير  ومن المصادر الإي 

م(  راييات 1888 -ه  187في مل  المار  البن سعيد  يضاً )االر: ابن سعيد الماربي  الي بن موس  )ت
سييالمي  المبييّرزين ويايييات المميييزين  إمقيييق الييدكإور الاعمييان ابييدالمإعال القاضييي  لجايية نمييياء الإييرا  اإ

ج  مققيه واليق الييه 8؛ ابن سعيد الماربي  الُمْار  في ُمل  الَمْاير  181م  ص1391ه  1131القاهرة  
 .E  وااليير كييقل : 111ص 8  ج1311الييدكإور شييويي ضيييف  دار المعييارف  مصيير  اللبعيية الثااييية  

Levi-Provençal: La "Description de LʼEspagne" dʼAhmad al-Razi, Al-
S̲h̲uḳr. azīratDj̲Vol. XVIII, 1953, p.71. ANDALUS˒    

م(  1883هي   181االر: يايوت المموه  شها  الدين  بيو ابدالليه ييايوت بين ابدالليه البايداده )ت (  8) 

؛ الايييروز  بيياده  القيياموم المميييل  171ص 1ج  دار الكإييا  العربييي  بيييروت  ج7معجييم البلييدان 

ة )شقر(؛ ابن ِدْمية الكلبّي  قو الاسبين  بو الخلا  امر بن مادة )شقر(؛ الزبيده  إاج العروم  ماد

م(  الُمْليير  مين  شييعار  هيل المايير   إمقييق: ايسييإاق نبيراهيم ايبييياره 1811هي   111مسين )ت

 ب111  ص1377والدكإور مامد ابدالمميد والدكإور  ممد  ممد بدوه  دار العلم للجميع  بيروت 

م( إرصييع ايخبيار وإاوييع 1888هي  198بين امير بين  ايم العيقره )تاالير: ابين اليدال ي   مميد  (  1) 

 ب19  ص1317اآلثار  إمقيق الدكإور ابدالعزيز ايهوااي  معهد الدراسات اإسالمية  مدريد  

م(  إاريخ المّن باإمامة الي  المسإضيعاين )السيار 1888ه  731ابن صام  الصالة  ابدالمل  )ت (  1) 

ه الإيييازه  دار ايايييدلم لللبااييية والاشييير  بييييروت  اللبعييية ايولييي   الثيييااي(  إمقييييق ابيييدالهاد

 ب131  181م  ص1311ه  1181
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ل ويسّميها عبدُالواحد المراّ ّي في ّتاب المعجنا (5)ا ّط ع لصفّي الدي  البغدادي

 ل(6)"جزيرة الُ ْقر"

ويسننّمي ابنن  خفاجننة فنني بعننض شننعره نهننر شننقر الننذي تُْنتَسننُا  ليننه الجزيننرة 

 :(7)ر، فم  ذلك قوله م  قصيدةبالُمَ قَّ 

ً ـالفـوأَْندُُب َعْهداً بالُمَ قَّر س  د تَقَ َّعــاـ َّ رماٍح للِصبــا قوظِ  ا

 :(8)وقوله م  قصيدة أخرى

 ةٍ ـى برامـَوتَْندُُب َعْهداً قد تَقَ ّ 

 ووّنننننننننراً بأّنننننننننناِ  الُمَ نننننننننقَِّر خالينننننننننا  

من  أدبناا جزينرة  –ونجد هذه التسمية أي اً في شنعر أبني الم نّرق بن  عمينرة 

 :(9) ذ يقول في بيت م   حدى قصائده -شُْقر

 ويَْندُُب عهداً بالُمَ قَّر فاللّـوى

 وأَْينننننَ  اللّنننننوى مننننننه وأَْينننننَ  الُمَ نننننقَُّر    

 

وقد يعود ا خت   فني صنورة اسنم الجزينرة  لنى اجتهناداأ الماقِّقني  والناشنري  

ّانننت هننناا عوامننُ  أخننرى لهننذا للمصننادر التنني ورد هننذا ا سننم فنني صننفااتها، وربمننا 

 ّن اسننمها فنني  ا خننت   م نن  ا خننت   فنني ا سننمي  ال تينننّي واإلسننبانّي للجزيننرة،  ذ 

 لJucar(10)واسمها في اإلسبانيِة  Sucroاللساِن ال تينّي 

بالُمَ قَّر في شعر اب  خفاجة واب  عميرة، ابنّْي جزيرةِ ُشنقْر، فهني من   أما تسميتُها

                                                           

 ب118ص 1؛ صاّي الدين الباداده  مراصد االلالع ح179ص 1يايوت المموه  معجم البلدان  ح (  7)  

الُمْعِجي  م(  1881هي   181ابدالوامد المراكشي  مميي الدين ابدالوامد بن الي الإميميي )ت بعيد  (  1) 

في إلخيص  خبار المار   إمقيق ممميد سيعيد العرييان وممميد العربيي العلميي  دار الكإيا   اليدار 

 ب718  ص1398البيضاء  المار   اللبعة السابعة 

م(  ديييوان ابيين خااجيية  إمقيييق 1118هيي   711ابيين خااجيية   بييو اسييمق نبييراهيم بيين  بييي الاييإ  )ت (  9) 

 ب71  ص1393ارف  اإسكادرية  اللبعة الثااية  الدكإور سيّد يازه  ماشأة المع

 ب888المصدر السابق  ص (  8) 

مممد بن شرياة   بو الملرف  ممد بن اميرة المخزومي مياإه وآثارو  ماشورات المركز الجيامعي  (  3) 

 ب811  ص1311للبم  العلمي  جامعة مممد الخامم  الربال  

 بS̲h̲uḳr azīratDj̲الموسواة اإسالمية  مادة:  (18) 
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ل وفني تسنميِة (11)  لل عر العربي القديم في ذّر األماّ  الم رقيّة ومنها الُمَ قَّر ُّ قبيِ  التم

بالم ننقَّر يمتننز  الاننني   لننى ال ننرق بننالانيِ   لننى أرض ُشننقْر، ويمتننز   جزيننرة شننقر

يااااتهمنننا إالماضننني القرينننا بالماضننني البعيننند، وتلتقننني ُشنننقْر بالُمَ نننقَّر باروفهمنننا وب

 ْي جزيرة شقرلوبإشعاعهما في وجدان أديبَ 

)ب نّم السني ( فإنننا و ذا ّان الخ   على التسمية بني  َشنقْر )بفنتح ال ني ( وُشنقْر 

 رّجح ضب ها ب ّم ال ي  لألسباب التالية:ن

فقننس فنني المصنادر رننر األندلسننية، بينمنا تكننادُ المصننادر   ّن هنذا ا خننت   قنند وقن  ل1

 األندلسية تُْجِمُ  على جعلها ب ّم ال ي ل

 بارّة ال مل آنيبدسباني للجزيرة ال تيني واإل ي ّن ا سم  ل2

نّها وردأ في أدب ابِ  خفاجة وابِ  عميرة وريِرهما م  أدباا جزيرة ُشنقْر نفِسنها   ل3

 بال ّمل

سنكي  القنا ( وُشنقَر )بفنتح بت)ومتى اناصر الخ   على التسمية بي  ُشنْقر 

رة، ألّن اإلخن ل فني  لنى ال نعر النذي وقن  فينه اسنم هنذه الجزينالقا ( فإنّنا نانتكم 

ضبس ا سم في أّي بيت وق  فيه يُِخ ُّ بالوزن ال عرّي للبيت، وقد ورد اسنم جزينرة 

ُشْقر بتسكي  القا  في جمين  األبيناأ ال نعرية التني ورد فيهنا هنذا ا سنم، فقند ورد 

 (12)ه:ريَر مرة في شعر اب  خفاجة، فم  ذلك قوله في بيٍت م   حدى قصائد

 اَحْيُث أَْلقَـْت بنـا األمانـي َعصاهـ ُمْلتَقَـى نَْهَرْيهــاو رٍ ُشْقـبَْيَ  

 (13):وقوله م يراً  لى أصدقاا له

ً ـاْنتََظمُ قَِد  ْقٍر قِـ دة  وا في نَْاِر شُ

ْ  ِعْقنننننندِ    ُم ُوْسنننننن ى فناهيننننننك ِمنننننن  وّلُُّهنننننن

                                                           

يخإلف الجارافيّيون المسيلمون فيي إمدييد مكيان المشيقر  فيجعلُهيا الممييرّه فيي "اليرو  المعليار"  (  11) 

يصراً بالبمرين  وييل هي مدياية هجير  وييال ابين ايْارابيي: ناهيا مدياية اليمية فيي وسيلها يلعية  

قَّرا )االر: المميره  مممد بين وقكرها امرؤ القيم في شعرو نق يقول: ُدَوْيَن الصاا الال ي يلين الُمشَ 

ابييدالماعم  كإييا  الييرو  المعلييار فييي خبيير اييلييار  مقّقييه الييدكإور نمسييان ابّييام  مكإبيية لباييان  

 (ب718  ص1397بيروت  

 ب113  الرو  المعلار ص111ديوان ابن خااجة ص  (  18) 

 ب119ديوان ابن خااجة ص (  11) 
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 (14):وقوله متادّثاً ع   حدى قصائده

ْقٌر داُرهـا وّأنّمـنَ َ   ـاـأَْأ َوشُ

َ  النننننننننَزْورااِ َوَردَتْننننننننن     َك زائِنننننننننرةً ِمننننننننن

 (15):وقوله م  قصيدة

ْقٍر فََخفَّ على السُ   رىـَوَح َّ  لى شُ

وبُ    وُض َخليجننننننناً أَْو يَُجننننننن  َّ ِيبنننننننا يَُخننننننن

 (16):ووق  اسم نهر شقر في شعر أبي الم ر  ب  عميرة، فم  ذلك قوله

ْقـٍر أَْو بُِزْرقَـِة مائِـهِ  ْيـَف بِ ُ َّ  َو

ننننننننْقٍر أْو ِلننننننننُزرْ     ٍق َشنننننننننواِرعُ وفيننننننننه ل ُ

 (17):وقوله

 أَْزَرُق يَْاكـنننننننننـي قَنـنننننننننـاهُ أَْو أَْشقَـنننننننننـر ٍر َودُوَن ُزْرقَتِــهِ ــَودُوَن ُشقْ 

 

، م  (18)وورد ا سم أي اً في شعٍر ألبي القاسم عبدالرحم  ب  خرشوش

 (19):شعراا جزيرة شقر، حيث يقول

 

 ً بـاً يَْستَْعِجـُ  الَخْ َو قاِصدا ِّ  أيا را

ننننننننن    نننننننننْ  بِ ُ  ْقٍر رائِاننننننننناً وُمغاِديننننننننناأ  عُ

  لى رير ذلك م  األم لةل

                                                           

 ب897المصدر ااسه ص (  11) 

 ب118صالمصدر ااسه  (  17) 

 ب178الرو  المعلار ص (  11) 

 ب178المصدر السابق ص (  19) 

 ب(188؛ رايات المبرزين111 8من  ايان جزيرة شقر في زمن المرابلين )المار  في مل  المار   (  18) 

( 177 1  لكاييه ورد فييي معجييم البلييدان ليييايوت الممييوه )181ورد البيييت فييي رايييات المبييرزين ص (  13) 

لله مممد بن اا شة  وكقل   وردو الاإ  بن خايان في ملمي  اياايم )الايإ  بين ماسوباً نل   بي ابدا

خاييييان   بيييو الاصييير الايييإ  بييين ممميييد بييين ابييييد الليييه بييين خاييييان بييين ابدالليييه القيسيييي اإشيييبيلي 

م  ملم  اياام ومسرح الإأادم في ُملَ ِ  هل ايادلم  دراسة وإمقيق: مممد الي 1117ه  783ت

 (ب113م  ص1381ه  1181ومؤسسة الرسالة  بيروت  اللبعة ايول  شوابكة  دار اّمار 
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وتُْعننَرُ  هننذه الجزيننرة بعنندة أسننماا، هنني: شُننْقر، وجزيننرة شُننْقر، ومدينننة 

 ل(21)والجزيرة (20)شُْقر

وهننناا بعننض النند ئ  التنني تننوحي بننأن اسننم "الجزيننرة" هننو واحنند منن  

فيمنا يلني األسماا الرسميّة ّ يرة ا سنتخداح للبقعنة الجغرافينة موضن  البانث، و

 بعض هذه األدلّة:

ا على  ط ق اسم "الجزينرة" علنى المنناطق المااطنة ن الجغرافيي  دأبو  ل1

، ّما هو ال أن م  الجزيرة الفراتية وأرض الجزيرة في (22)بمياه األنهار

 السودانل

ن المصادر األندلسنية اسنتعملت هنذه التسنمية ّ ينراً ل شنارة  لنى جزينرة ُشنْقر،   ل2

ه: "ومدينننة الجزيننرة، يننه صنناحُا فرحننة األنفنن  فنني قولننومنن  ذلننك مننا نننّ  عل

، ومنا ننّ  علينه ابن  حيَّنان فني ّتناب المقتنب  (23)جزينرة ِشنْقر" ومبتناها علنى

 ،(24)بقولننه: "ثننم اْفتُتِاننْت مدينننة الجزيننرة المنسننوبة  لننى ُشننْقر منن  ّننورة بلنسننية"

دح واّتفى ابُ  سعيد المغربي بتسميتها بالجزيرة في موض  في ّتابه "الق

 ل(25)المعلّي"
                                                           

م(  إيياريخ ابيين خلييدون 1181هيي  888ابيين خلييدون  ابييدالرممن بيين مممييد المضييرمي الماربييي )ت (  88) 

المسّم  بكإا  العبر وديوان المبإد  والخبر في  يام العر  والعجم والبربر ومين ااصيرهم مين قوه 

؛ واالر  يضياً: 111ص 1ه   ج1881لبااة الخديوية  بوالق  مصر  ج  دار ال9السللان ايكبر  

الدكإور للاي ابدالبديع  يلعية مين كإيا  فرمية اياايم البين يالي  مين ُكيَوِر ايايدلم وميداها بعيد 

 ب887  ص1377  القاهرة  8ج 1ايربعما ة  مجلة معهد المخلولات العربية  مجلد 

م( الملّية الِسييَراء 1818هي  178ن ابدالله بين  بيي بكير القضيااّي )تابن ايبّار   بو ابدالله مممد ب (  81) 

ج  مققه والق مواشيه الدكإور مسين مؤام  الشيركة العربيية لللبااية والاشير  القياهرة  اللبعية 8

 )الماشية(ب 819ص 8  ج1311ايول   

معجم ميا اسيإعجم مين  م( 1831ه  189االر:  بو ابيد البكره  ابدالله بن ابدالعزيز ايادلسي )ت (  88) 

 ب181ص 1ج  إمقيق: مصلا  السقا  االم الكإ   بيروت  ج8 سماء البالد والمواضع 

 ب887يلعة من كإا  فرمة اياام ص (  81) 

م(  المقإبم في  خبار بلد ايايدلم  1891ه  113ابن ميّان القرلبي   بو مروان ميّان بن خلف )ت (  81) 

صب   المعهد اإسبااي العربي للثقافية  مدرييد  وكليية اآلدا    اشرو:  ب شالميإا  فب كوريالي  مب

 ب818ص 7ج 1393الربال  

م( اخإصار القدح المعلّ  في 1888ه  187االر: ابن سعيد الماربي   بو المسن الّي بن موس  )ت (  87) 

الإييرا   الإيياريخ المملّيي  )اخإصييرو  بييو ابداللييه بيين خليييل(  إمقيييق: نبييراهيم ايبييياره  ندارة نمييياء 

 )السلر ايول(ب 77  ص1373القاهرة  
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ورد اسمها على هذه الصورة  "الجزيرة" فني شنعر عندد من  شنعرائها م ن  ابن   ل3

 ل(28)وأبي عامر مامد ب  األصيلي (27)واب  مر  الكا  (26)خفاجة

 Alziraأو  Alciraن ا سننم الرسننمي الاننالي لتلننك المن قننة فنني اإلسننبانية هننو   ل4

 وهو مأخوذ م  ّلمة "الجزيرة" بالعربيةل

فهي اسنٌم للنهنر النذي تُْنَسنُا  لينه الجزينرة، ومن  ذلنك    Jucarأما ّلمة 

 Alciraنجد في اإلسبانية ترجمة حرفية لعبارة "جزينرة شنقر" ولنذلك   يقنال 

de Jucar  على سبي  الم ال، فكلمةAlcira  تعني شنيااً رينر النذي تعنينه ّلمنة

Jucarل 

ة تميينزاً لهنا عن  ويبدو لني أّن األندلسنيي  زادوا ّلمنة شُنْقر علنى الجزينر

على  –الجزيرة الخ راا أو ع  جزيرة األندل ، وأصبح اسمها بمروِر الزم  

 جزيرة شُْقرل –صعيد التعام  ال عبّي فقس 

 الموقع: -ب

تنسا الجزيرة  لى نهر شقر الذي ينب  م  المن قنة الجبلينة الواقعنة شنمال شنرق 

نوبي مدينة بلنسنية، وتقن  ويصا في البار األبيض المتوسس ج Cuencaمدينة ّونكة 

                                                           

 ب117  188  838  188  11االر ديوان ابن خااجة: الصامات  (  81) 

هو  بيو ابدالليه ممميد بين ندرييم المعيروف بميرج كُْميل مين مشياهير شيعراء جزييرة شيقر  شيبهه ابيُن سيعيد  (  89)  

مب 1819هي  111بيعة  وكاايت وفاإيه سياة الماربي بالو واء الدمشقي  وله شعر في الازل والمدح ووصف الل

؛ لسيان اليدين بين الخليي   191 8؛ المار  في ملي  الماير  181)االر إرجمإه في: رايات المبرزين ص

ج  إمقييق ممميد 1م(  اإمالية فيي  خبيار يراالية 1197هي  991 بو ابدالله مممد بين ابدالليه السيلمااي )ت

؛ الرايايي   بيو المسين 111ص 8  ج1399-1391بعية ايولي   ابدالله ااان  مكإبة الخيااجي  القياهرة  الل

م(  براييامش شيييور الراياييي  مققييه: نبييراهيم شييبوح  1813هيي  111الييي بيين مممييد بيين الييي اإشييبيلي )ت

 (ب888م  ص1318ه  1181ملبواات مديرية نمياء الإرا  القديم  دمشق  

 االر يوله:

 ً  جزيرةِ ِمْن شِريِش ويا بُْعَد ال   َبَْت اَْاسي هوًى نالّ ِشريشا

 (ب181)براامش شيور الراياي ص

 يقول في شكواو من رؤساء جزيرة شقر: (  88) 

 كأاّ ي َملَْلُت بس ردااي ة  مللُت الجزيرةَ ُسْمق اً له ا

م(  خرييدة القصير وجرييدة 1888ه  739)االر: العماد ايصاهااي   بو ابدالله ممّمد بن ممّمد )ت

 8  ج1311مقيق امر الدسيويي واليي ابيدالعليم  دار اهضية مصير  ج  إ8العصر  القسم الرابع 

 (ب811ص
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 ل(29)جزيرة شقر بي  فرعي  لهذا النهر ينفص ن ثم يلتقيان قبي  مصبّه

وعلنى ذلنك فهني ليسنت جزينرة بارينة و نمنا جزينرة نهرينة، ولنذلك وصننفها 

"وُسّميت جزيرة ألنها في وسس نهر  :عبدالواحد المراّ ي في ّتاب المعجا بقوله

، (30)علننى القن ننرة"  ّ     طريننق عليهنناعظننيم قنند حننفَّ بهننا منن  جمينن  جهاتهننا فنن

"ليسنت بجزينرة فني  :ووصفها اب  سعيد المغربي في ّتاب راياأ المبنّرزي  بقولنه

 :، ّما وصفها اب  ِدحينة فني ّتناب الم نرب قنائ ً (31)البار و نما نهرها أحدق بها"

 ل(32)"وهي جزيرة قد أحدق النهر بها ّما أحدق بادقٍة شفر"

هننا طريننق بننرّي، وبخاّصننة عننند في ننان النهننر، يقننول ولهننذا السننبا لننم يكنن  ل

 ننه قند "أحناط بهنا النوادي،  :صاحا الروض المع ار في حدي نه عن  جزينرة ُشنْقر

، وجاا فني (33)والمدخُ   ليها في ال تاا على المراّا، وفي الصيف على مخاضة"

"وهي جزيرة قد أحناط بهنا النوادي من   :ّتاب ترصيغ األخبار في وصف الجزيرة

قد ُصنَِ  فيه  ،جهاتها ولم يبق له    موض  ل يف يُْدَخُ  منه  لى هذه الجزيرة جمي 

ل وفني رسنالة (34)حفير، وعليها ممنا يلني ذلنك سنور، وبناب يُْصنعَدُ  لينه علنى در "

سناق بن  صنواب بنالمغرب يقندّح ابن  خفاجنة بها اب  خفاجة  لى صنديقه أبني   بعث

للل ومما أخ َّ بعهد الم العة أن الجزيرة " :-سبا انق اعه ع  مراسلة صديقه قائ ً 

 ل(35)بايث   يُسافَر عنها و  يَُوردُ عليها" -حرسها الله –

 وتتب  جزيرة شنقر لمديرينة بلنسنية فني شنرق األنندل  وتبعند عنهنا سنبعة وث ثني 

، وتقنن  فنني منتصننف رقعننة طبيعيننة تعننر  بننـ"ريبيرا" (36)ّيلننومتراً  لننى الجنننوب
                                                           

 S̲h̲uḳr azīratDj̲الموسواة اإسالمية  مادة:   (  83) 

 ب718المعج  ص (  18) 

 ب181رايات المبرزين ص (  11) 

 ب79 1  واالر  يضاً وفيات ايايان البن خلكان 11الملر  ص (  18) 

 ب113المميره ص الرو  المعلار  مممد ابدالماعم (  11) 

 ب13إرصيع ايخبار ص (  11) 

 ب11ديوان ابن خااجة ص (  17) 

( وصييياة الماييير  و ر  السيييودان ومصييير وايايييدلم للشيييريف 113فيييي اليييرو  المعليييار )ص (  11) 

(  اهييا إبعييد ثمااييية اشيير ميييالً جاييو  بلاسييية )الشييريف اإدريسييي   بييو ابداللييه 138اإدريسييي )ص

م(  صياة الماير  و ر  السيوادان ومصير وايايدلم 1117 هي 718مممد ابين ممميد الصيقلي )ت

 (ب1318مأخوقة من كإا  ازهة المشإاق في اخإراق اآلفاق  ملبعة بريل  ليدن  
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Ribera سف  م  وادي شقر وتمتد م  شاطبة ت م  الجزا األ(Jativa)  جنوباً  لى

شننما ً، ومنن  الباننر األبننيض المتوسننس شننرقاً وحتننى نهننر  (Catarroja)ق روجننة 

ً  (Carcer)ّارثير   ل(37)رربا

، ومنن  (38)وتقنن  جزيننرة شننقر علننى قارعننة ال ريننق  لننى ُمْرسننية فنني الجنننوب

ذلنك فإنهنا تقن  بني  بلنسنية  ، وعلنى(39)جزيرة شقر  لى شاطبة جنوباً اثنا ع ر مي ً 

 ل(40)في ال مال وشاطبة في الجنوب

 ل(41)ويجع  اإلدريسي جزيرة شقر تابعة إلقليم أرريرة

، جع  منها طريقاً للب ائ  التي تمّر (42)ووقوع الجزيرة على نهر شقر

ُم ذلننك منن  حننديث ال ننريف  َهنن عبننر النهننر  لننى الباننر األبننيض المتوسننس، ويُفْ

 :الواقنن  علننى نهننر شننقر قبينن  الجزيننرة،  ذ يقننولاإلدريسنني عنن  حصنن  قلصننة 

"وقلصة حص  مني  تتّص  به أجبٌُ  ّ يرة بها شنجر الصننوبر الك ينر ويُق ن  

وذلك أنها  لى بلنسية في البار،قى في الماا ويُام   لى دانية و بها الخ ا ويُلْ 

تسننير فنني النهننر منن  قلصننة  لننى جزيننرة شننقر، ومنن  جزيننرة شننقر  لننى حصنن  

 لى دانية، فتُن أ  َم المراّا وتُاْ  اّرغ هناا على البار، فتُمأل منهقلبيرة، وتف

منها السف  الكبار والمراُّا الصغار، ويام   لى بلنسية منه ما ّان عري اً 

 ل*(43)فيُصر  في األبنية والديار"
                                                           

 S̲h̲uḳr azīratDj̲الموسواة اإسالمية  مادة   (  19) 

 ب138صاة المار  والسودان  الشريف اإدريسي ص (  18) 

 ب13ر ص  إرصيع ايخبا138المصدر السابق ص (  13) 

 ب718المعج  للمراكشي ص (  18) 

 ب197صاة المار  والسودان للشريف اإدريسي ص (  11) 

 لمزيد من المعلومات ان اهر شقر والمدن الوايعة اليه االر: (  18) 

  1م(  اليم الجميان ح1811هي  188ابن القلان   بو المسن الي بن مممد بن ابيدالمل  الااسيي )ت

؛ صيياة 111-118اإاسييااية  جامعيية مممييد الخييامم  الربييال  ص ماشييورات كلييية اآلدا  والعلييوم

؛ يلعية مين 178 7وما بعدها؛ المقإبم البن مييان  138المار  والسودان  الشريف اإدريسي ص

 ب881فرمة اياام ص

 ب137صاة المار  والسودان  الشريف اإدريسي ص (  11) 

 للمزيد من المعلومات ان جارافية جزيرة شقر االر: ) * ( 

ج  ماشييورات دار مكإبيية 1ايمييير شييكي   رسييالن  الملييل السادسييية فييي ايخبييار واآلثييار ايادلسييية 

 ؛881-883ص 1المياة  بيروت  ج
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 طبيعة الجزيرة ومالمحها الخاصة: -جـ

ً  ّن وقوع جزيرة شقر بي  ذراَعْي النهر الذي ضرب حولهن خافقناً من   ا ن اقنا

، و ّن انبساط رقعتها أمناح جبن  ريبينرا جعلهنا تتمتن  ب بيعنة متمينزة وخصنا الماا

وافنر، وتصننفها المصننادر والمراجن  المختلفننة بأنّهننا منن  أّ نر بقنناع األننندل  خصننباً 

 ل(44)وجما ً وخ رة

"وجزيرة ُشْقر المنذّورة حسننة  :وقد أشار ال ريف اإلدريسي  لى ذلك بقوله

، ووقعنت اإلشنارة  لنى (45)ع ّ يرة األشجار وال مار واألنهار وبها نناٌن وجلّنة"البقا

"وحسنبُك من   :ذلك في ديواِن اب  خفاجة  ذ نجد ما نّصنه فني وصنف تلنك الجزينرة

، وي نيف ابن  ِدْحينة (46)ماا سائح وطير صادح وب اح عري نة وأرض أري نة"

سجاح الغماح و  تسم     "ف  ترى    ان :ذا الوصف قوله لى ه في ّتاب الم رب

ل وجعلها ابُ  سعيد المغربني فني ّتناب "الُمغنرب فني حلنى (47)ترنّم البلب  والاماح"

األندل  وقال في صنفتها: "عنرون األنندل  المقلّندة من  نهرهنا  الَمغرب"، عرونَ 

بسنلك، المتلفّعننة منن  جنانهننا بسننندن، روض بّسنناح، ونهننر ّالاسنناح، وبلبنن  وحمنناح، 

 ساق ب  خفاجة: ى حسو المداح ّما قال حسنتها أبو ومنظر ياثُّ عل

 دَْوحِ ُحْسنننننننننننننننٍ  بهنننننننننننننننا ُمِ ننننننننننننننن ِّ و ُسْقيـا لهـا م  ب ـاحِ أُْنـ 

" فمـا ترى َرْيـَر َوْجـِه نَْهـرٍ  أََطنننننننننن َّ فيننننننننننه ِعننننننننننذاُر ِظننننننننننّ ِ
(48) 

 –منن  قننادة المننراب ي   –ميننر المراب نني اللننه ماّمنند بنن  عائ نة األوّنان أبننو عبد      

أوقنناأ فرارننه    فيهننال ويفّسننر الفننتح بنن   جزيننرة و  ي يننا لننه ق نناامغرمنناً بتلننك ال

"فإنّهنا صناياة الهنواا، قليلنة األدواا،  :خاقان في ّتابه "م مح األنفن " ذلنك بقولنه
                                                                                                                                              

A. Huici Miranda, "DJAZIRAT SHUKR" art. In Encyclopaedia of Islam. 

 بS̲h̲uḳr azīratDj̲الموسواة اإسالمية  مادة:  (  11) 

  وورد هيقا الوصيف قاإيه فيي اليرو  138سودان  الشريف اإدريسيي صصاة المار  و ر  ال (  17) 

 ب113المعلار ص

 ب111  الملر  البن دمية ص838ديوان ابن خااجة ص (  11) 

 ب111الملر  البن دمية ص (  19) 

 ب111 8المار  في مل  المار   (  18) 
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خ لة الع ا واألزاهر، فقد أحاط بها نهرها ّما تانيس بالمعاصنم األسناور، واألينك 

ل ويُنْزَرعُ فني (49)انبنه بريانه"، والروض قد عّ نر جوصفياهقد ن رأ ذوائبها على 

 ل(50)البرتقال واألرّز ونباتاُأ الزينة ُشْقر في هذه األيّاح جزيرة 

   حسبما ذّرته المصادُر العربيّة:وم  معالم الجزيرة في أيّاح المسلمي

القن رة التي أن نات علنى نهنر شنقر ليعبنر منهنا الننان  لنى الجزينرة، وّنان 

 ل(51)لى تلك القن رة أو الجسر على در م  باب ويصعدون عالنان يدخلون 

، والمننرُ  والكنيسننةُ (52)هوبنناب الزخننار  الننذي ذّننره ابنن  خفاجننة فنني شننعر

 ل(53)ي أي اً م  المواض  التي ذّرها اب  خفاجة في شعرههوال سُّ و

ويذّر الامينري فني "النروض المع نار" أنّنه ّنان فني جزينرة ُشنْقر "جنامٌ  

 ل(55)ذّر الجام  في ّتا التراجم وورد (54)ومساجدُ وفنادُق وأسواق"

وم  معالم جزينرة ُشنْقر التني جنرى الافناُظ عليهنا زمنناً مننزل شناعرها ابن  

ره، وفي ذلك يقول اب  األبّار فني ّتناب التكملنة فني معنرض حدي نه عن  بخفاجة وق

ره معروفاً بظناهر الجزينرة ومنزلنه بنداخلها  لنى أن ملكهنا ب"ولم يزل ق :اب  خفاجة

وّنذلك ّنان لهنا سنور ذّنره  ،(56)هنـ"639وأخلوا أهلها في آخنر سننة الروح صلااً 

                                                           

الشيييياإرياي    وااليييير  يضيييياً: ابيييين بّسييييام   بييييو المسيييين الييييّي بيييين بسييييام118ملميييي  ايااييييم ص (  13) 

مجلدات في ثمااية  يسام(  إمقيق: الدكإور  1م(  القخيرة في مماسن  هل الجزيرة )118ه  718)ت

  المقّره   مميد بين ممميد 883ص 8ق  1م  م1393ه  1133نمسان ابّام  دار الثقافة  بيروت  

نمسيان ج  مققه الدكإور 8م( اا  اللي  من يصن ايادلم الرلي  1118ه   1811الإلمسااي )ت

 ب71ص 1م ح 1318ه  1188ابّام  دار صادر  بيروت  

 S̲h̲uḳr azīratDj̲الموسواة اإسالمية  مادة:  (  78) 

 ب718  المعج  ص13إرصيع ايخبار ص (  71) 

 ب818ديوان ابن خااجة ص (  78) 

 ب178  الرو  المعلار ص117ديوان ابن خااجة ص (  71) 

 ب113الرو  المعلار ص (  71) 

ن ابيدالمل  المراكشيي   بيو ابدالليه ممميد بين ممميد بين ابيدالمل  اياصياره ايوسيي )ت االر: اب (  77) 

م(  القيل والإكملة لكإابي الموصول والصلة )السيار السيادم(  إمقييق اليدكإور نمسيان 1181  981

 ب118 8؛ اا  اللي  181ص 1391ابام  دار الثقافة  بيروت  اللبعة ايول   

هييي  178القضييااي   بيييو ابداللييه مممييد بيين ابداللييه بييين  بييي بكيير البلاسييي )ت االيير: ابيين ايبّييار  (  71) 

ج  اشييرو: اييزت العلييار المسييياي  مكإبيية الخييااجي  مصيير   8م(  الإكمليية لكإييا  الصييلة 1818 

 ب111ص 1  ح 1371
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، وّنان هنذا السنور يقن  عنند مندخلها (57)أبو عامر مامد ب  األصيلي في رسنالة لنه

 :-عنند حدي نه عن  الجزينرة –وهو الذي أشار  لينه صناحا ترصني  األخبنار بقولنه 

د ُصننَِ  فينه حفينر، موضن  ل ينف يُنْدَخُ  مننه  لنى هنذه الجزينرة قن  ّ   ا"ولم يبنق لهن

 ل(58)وعليها مما يلي ذلك الموض  سور وباٌب يُْصعَدُ  ليه على در "

 Jaime"أن أها خايمي األول التي وفي الموسوعة اإلس مية أن قواأ الري 

الذي فتح جزيرة شقر في أواسس القرن ال النث ع نر  "Aragon"ملك أرارون  "1

ِض قنننواأ الننرّي العربيننة والقوطيننة المنني ديا السنناب  الهجننري، أقيمننت علننى أنقننا

 ل(59)قبلها"

                                                           

 ب811 8خريدة القصر  (  79) 

 ب13إرصيع ايخبار ص  (  78) 

 h̲uḳrS̲ azīratDj̲الموسواة اإسالمية  مادة:  (  73) 
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 األحداث التاريخية على أرض الجزيرة إبان العهد اإلسالمي

ارتبس تاريخ جزيرة شقر بتاريخ شرق األنندل  )بلنسنية ومنا جاورهنا(، ولنم 

تسّج  المصادر التاريخية أية أحداث هامة متصلة بهنذه المن قنة حتنى عهند الخليفنة 

 ل(60)عبدالرحم  الناصر

ّمننا يقننول صنناحا البيننان  –الننب دُ  تفعننندما ولنني الناصننُر أمننر األننندل  ّاننن

، وّانننت شننرق األننندل  (61)فاقنناً"ن"جمننرة تاتنندح وننناراً ت نن رح شننقاقاً و –المغننرب 

واحدة م  تلك الجهاأ المخالفة، وقد تنولّى بننو أبني الجوشن  ّبنر ال نورة فني جزينرة 

هننـ نهننض عبنندالرحم  الناصننر 316شننقر، وّننانوا فنني ناننو سننتي  رجنن ً، وفنني سنننة 

إلخماد تلك ال ورة وتغلّا على بلنسية وشقر وريرهما واسنتنزل ال نائري  فني جزينرة 

 ل(62)شقر م  بني أبي الجوش  ونقلهم  لى قصر قرطبة وضرب رقابهم

ويبدو أن أه  جزيرة شقر لم ينسوا ذلك للخ فة األموية، فلما أن قامت الفتنة فني 

حتنى اسنتق  مجاهند العنامري ببلنسنية ونواحيهنا، ولمنا اجتناز  مؤيندعهد الخليفنة ه ناح ال

، وفني هنذه األثنناا (63)الخليفة ه ناح علنى جزينرة شنقر لنم ينأذن لنه العنامريّون بندخولها

ولبينا ومجاهند، تتاب  على مدينة بلنسية عدد م  موالي العامريي  م ن  مبنارا ومظفنر 

لناصنر عبندالرحم  بن  المنصنور بن   لى أن باي  العامريّون المنصور عبندالعزيز بن  ا

أبنني عننامر الننذي اسننتولى عليهننا وعلننى شنناطبة ومرسننية وجزيننرة شننقر وريرهننا سنننة 

 ل(64)هـ452هـل وظ  المنصور عليها حتى وفاته ببلنسية سنة 432

                                                           

للإعّرف ال  بع  ايمدا  الإاريخية الإي ويعت في شرق ايادلم يبل اصر الخالفية ايمويية االير:  (  18) 

ج  إمقييق ومراجعيية: جب مب  1ابين ايقاره المراكشيي  البيييان الماير  فيي  خبيار اياييدلم والماير  

 ب38  98  79  77-71ص 8كوالن  نب لياي بروفاسال  دار الثقافة  بيروت  ح 

 ب179 8المصدر السابق  (  11) 

 ب139 8؛ البيان المار  818-819 7المقإبم البن ميّان  (  18) 

 ب719ص 1ق 1القخيرة البن بسام م (  11) 

 ب188-181  813  117-111 1البيان المار   (  11) 

ال م(   امي1197هي   991االر  يضاً: لسان الدين بن الخلي    بو ابدالله مممد بين ابدالليه السيلمااي )ت

اياالم فييمن بوييع يبيل االميإالم مين مليو  اإسيالم ) و إياريخ نسيباايا اإسيالمية( إمقييق وإعلييق: نب ليايي 

 881-811  ص1371بروفاسال  دار المكشوف  بيروت  اللبعة الثااية  



 - 111 - 

الملك ب  عبدالعزيز، فانهمك في شنرابه ومجوننه  لنى أن وبوي  بعده ابنه عبد

، وجعنن  (65)هننـ457ن ملننك طلي لننة سنننة خلعننه صننهره المننأمون يايننى بنن  ذي النننو

مكانه أبا عبدالله مامد ب  عبدالعزيز المعرو  بروبش، لك  ما  ن رنادر المنأمون 

بلنسية متوجهاً  لى مملكته طلي لة حتى ثار ببلنسية أبو بكر مامد ب  عبدالعزيز ب  

،  لى أن تنوفي أوائن  (66)المنصور ب  أبي عامر واستولى عليها وعلى جزيرة شقر

 ل(67)هـ478نة س

وخلفه عليها ابنه أبو عمرو ع مان ب  أبي بكر مامد بن  عبندالعزيز، فلنم ينزل 

ملكاً عليها  لى أن سنلّم القنادر بن  ذي الننون طلي لنة أللفُونسنو السنادن، فجناا القنادُر 

وحكمهننا هنني وجزيننرة  (68)هننـ478 لننى بلنسننية فنندخلها قسننراً بمسنناعدة ألفونسننو سنننة 

، (70)نننان خسننفاً، ف نناروا عليننه وبننايعوا القاضنني ابنن  جاننا ل فسنناح القننادر ال(69)شننقر

فهرب القادر م  قصره ف نارده أهن  بلنسنية وقب نوا علينه وسناقوه  لنى ابن  جانا  

 ل(71)هـ، واستولى على قصره وذخائره النفيسة485فأمر بقتله سنة 

مديننة بلنسنية أشند  (72)ولم يمض وقنت طوين  حتنى حاصنر السنيد القمبي نور

 ل(73)هـ وقاح بقت  اب  جّاا  وحرق ج ته488دخلها سنة الاصار  لى أن 

وّانت جزيرة شقر، قب  أن يستولي السيد القمبي ور على بلنسية، تتعنّرض هني 

 ل(74)لغاراأ متواصلة م  السيدوجاراتها م  النواحي الواقعة جنوبي بلنسية 

                                                           

 ب181 1البيان المار   (  17) 

يبي ابدالرممن مممد بن  ممد )في الإرجمة  731القيل والإكملة  السار الخامم  القسم الثااي  ص (  11) 

 ابن نسمق بن لاهر(ب

 ب181 1البيان المار   (  19) 

 ب188   امال اياالم ص181 1المصدر السابق  (  18) 

 )في إرجمة  بي اامر مممد بن ايصيلي(ب 811 8الخريدة  (  13) 

ن سعيد المعافره  بو  ممد جعار بن جّماف بن ابدالله بن جعار بن ابدالرممن بن جّماف بن يمن ب (  98) 

 (ب187 1ه (  )البيان المار  188البلاسي )المقإول ساة 

 ب881  188   امال اياالم ص187 1البيان المار   (  91) 

االر كإيا : ملممية السييد  درسيها وييدم لهيا وإرجمهيا اليدكإور اللياهر  مميد مكيي  دار المعيارف   (  98) 

 وما بعدها(ب 189)ص 1398مصر  

 ب887-888؛  امال اياالم 171-113  11-11 1  181 1ر  البيان الما (  91) 

 ب111ملممة السيد ص (  91) 
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 وبعد سقوط بلنسية أصبات جزيرة شقر م  الننواحي الخاضنعة للسنيد القمبي نور،

هـن نهنض مامند بن  عائ نة 490فقد جاا في تاريخ األندل   ب  الكردبون أنه فني سننة 

 لننى ناحيننة جزيننرة شننقر وذّننر أنننه يؤّمهننا  –قائنند جننيش يوسننف بنن  تاشننفي   –المراب نني 

قصدها ويقدمها، فالتقى بجملة م  جند القمبي ور فأوق  بهم وقتلهم أشر قتلنة، ولنم يفلنت يو

ً     اليسير م  تلك الاملة، ً  فلما وص  الفّ   ليه ماأ هّما  ل(75)ورّما

القمبي نور تمّكن  المراب نون  وعلى  ثر هذه الهزيمة التي ألاقها ابُ  عائ ة بجنيش

بلنسنية  لنى أن  وم وا بعدها يسعون  سترجاع مديننة هـ،490م  استعادة الجزيرة سنة 

 ل(76)هـ495نجح في ذلك القائد المراب ي أبو مامد مزدلي سنة 

ب ينة، يُعَنيُِّ  المراب نون و تهنا، زيرة شقر بعد تاريرها و ينة مراوردأ ج

، وّان هنذان الوالينان (77)ساق ب  صواب، وأبو عبدالله ب  عائ ة وّان منهم أبو 

ساق بن  خفاجنة، وذلنك منا ت نير  لينه الرسنائ  التني  صديقي  ل اعر الجزيرة أبي 

 ل(78)ّان يوّجهها اب  خفاجة  ليهما

متنزها يق ي فيه الو ة أوقاأ  -في عصر المراب ي  – وّانت جزيرة شقر

 ل(79)فرارهم ّما هو م هور ع  أبي عبدالله مامد ب  عائ ة

هنـن 512  شننرق األننندل  سنننة وعننندما سننق ت مدينننة سرقسنن ة ونننواح أخننرى منن

ول ملك أرارون، أصبات جزيرة شقر وما حولهنا قاعندة ين لنق منهنا لفونسو األعلى يد أ

وسنننة  هنـن520، وقنند هنناجم ابنن  رذميننر الجزيننرة سنننة (80)النننواحي المنندافعون عنن  تلننك

                                                           

االيير: إيياريخ اياييدلم البيين الكردبييوم ووصيياه البيين الشييبال  اصييان جديييدان  إمقيييق: الييدكإور  ممييد  (  97) 

 ب118؛ ملممة السيد ص183-188  ص1391مخإار العبّاده  معهد الدراسات اإسالمية  مدريد  

 ب118-183؛ إاريخ ايادلم البن الكردبوم ص18-11 1  181 1لبيان المار  ا (  91) 

 ب11االر ديوان ابن خااجة ص (  99) 

المصدر السابق  وليم يريباً  ن اجد ابين خااجية يقيّدر هيقين اليزايمين ويخليص اليوّد لهميا  ف ليهميا  (  98) 

ااجيية فييي اشييقه بييل هييو يرجييع الاضييل فييي اسييإرجاع بلييدو وممايإهييا وهييي المييولن الييقه هييام ابيين خ

 المولن القه كان مبع  الشاارية الاقة اادوب

 ب71 1؛ اا  اللي  118؛ ملم  اياام ص883ص 8ق 1القخيرة م (  93) 

الااسي  الي بين  بيي زرع  اياييم الملير  بيرو  القرليام  دار الماصيور لللبااية والورايية   (  88) 

 ب111  ص1391الربال  
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سنننباب الرئيسنننية فننني هزيمنننة ، ولعننن  مننن  األ(81)هننـن وأوقننن  هنننزيمتي  بنننالمراب ي 523

 ل(82)المراب ي  أنهم ّانوا من غلي  بمقاومة الدعوة الموحدية بالمغرب

 وفي أواخر عصر المراب ي  ن بت ثوراأ عندّة فني مندن األنندل  ّنان من  بينهنا

هـن 539ثورة القاضي أبي مروان عبدالملك ب  عبدالعزيز في بلنسنية وّاننت ثورتنه سننة 

وانتهت بسي رته على المن قة الممتدّة م  بلنسية  لى شناطبة، بمنا فني ذلنك جزينرة شنقر، 

 ل(83)هـ540 لى أن ثار عليه جنده سنة 

عينان واتفق أمر أهِ  بلنسية ومرسية وجمي  شرق األندل  علنى تقنديم رجن  من  أ

، فأقنناح ب ننرق الجننند اسننمه عبنندالرحم  بنن  عينناض، ّننان النصننارى يخننافون منننه ّ يننراً 

األندل  يافظها ويداف  عنهنا  لنى أن مناأ نتيجنة جنراح أصنابته فني فتننة ن نبت بمرسنية 

 ل(84)هـ541سنة 

 ً  بنن   وقنناح بعننده بننأمر شننرق األننندل  مامنند بنن  سننعد بنن  مننردنيش، وّننان خادمننا

 سنعد صنهراً  وّنان والنده (85)تصنّر  بني  يدينه فني حوائجنهالسن ح وي عياض يامن  لنه

 ل(86) ب  عياض

ب  منردنيش اراضي التابعة لسل ة مامد ب  سعد وبذلك تصبح جزيرة شقر م  األ

،  لننى أن ظهننرأ دولننة الموحنندي  بننالمغرب وامتنندّ سننل انها  لننى (87)هنـن542منننذ سنننة 

هـ فوقعت 560رناطة سنة ، و ذ ذاا اص دح اب  مردنيش بالموّحدي  قرب ر(88)األندل 

أنفسنهم  ، وعنند ذلنك خنا  أهنُ  ُشنقْر علنى(90)، وتانالف من  النصنارى(89)عليه الهزيمنة

                                                           

 ب111-183ن صالم الجمان البن القلا (  81) 

 ب191ايايم الملر  ص (  88) 

)ويسميه ابن خلدون القاضي مروان بن ابدالليه  117 1؛ العبر البن خلدون 871 امال اياالم ص (  81) 

 ه (ب719ابن مروان بن خصا  و اه ثار ببلاسية ساة 

 ب187المعج  ص (  81) 

 ب187المصدر السابق ص (  87) 

 ب181 8لة ؛ اإما818-873 امال اياالم ص (  81) 

 ب181 8اإمالة  (  89) 

 ب111 1العبر البن خلدون  (  88) 

 ب119 8؛ اإمالة 818-811 امال اياالم ص (  83) 

؛ اليقيل والإكملية  السيار ايول  القسيم الثييااي  811وميا بعيدها؛  اميال ايايالم ص 188 8اإمالية  (  38) 

 )في إرجمة:  ممد بن مممد بن هقيل(ب 781ص
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فخلعنوا طاعنة ابن  منردنيش وبننايعوا أبنا بكنر أحمند بن  مامنند بن  جعفنر بن  سننفيان 

المخزومي العابد م  أه  جزيرة شقر فقناح بنأمر تلنك النب د ودعنا للموحندي  وذلنك 

 ل(91)هـ566في سنة 

هـ 565يذّر صاحا ّتاب "المّ  باإلمامة على المست عفي " أنه في سنة و

ابن  مننردنيش وقنناموا علننى النصنارى الننذي  ّننانوا فيهننا، وأنهننم ثنار أهننُ  شننقر علننى 

المؤم  الموّحندي، اتّصلوا بالسيّد أبي حف  ب  الخليفة أبي يعقوب يوسنف بن  عبند

ً فوّجه   جزيرة شنقر وضنب ها، فنازلنه  هو أبو أيوب ب  ه ل، فوص   لى ليهم واليا

 ل(92)ابُ  مردنيش في جزيرة شقر

وعندما قاح أبو بكر ب  سفيان المخزومنّي ب ورتنه فني جزينرة شنقر ضند ابن  

 هنـ، حاصنره ابن  منردنيش حصناراً شنديداً وحاربنه أمنداً 566مردنيش أواخنر سننة 

  (93)، وفي ذلك نورد هذا الن  م  ّتاب الالة الِسيَراا  ب  األبّار:طوي ً 

منن  ّبننار أصنناابه فنني  قائننداً  (94)بنن  سننعد ليننه الننرئي  أبننو الاجننا  يوسننف "فأنفننذ 

جملة م  خيله ورسم له حصاره والت ييق عليه، فبندأ بمنازلتنه منتصنف شنوال من  سننة 

تصننف ذي الاجننة، وابن  سننفيان يقاومننه نسنت وسننتي  وخمسننمائة، وأقناح علننى ذلننك  لنى م

ّّ  حي  وتادق به، واب  سعد وأخوه أبنو الاجنا   ويقوح بتدبير بلده، واألمداد تت حق في

فاقتام البلد ذو النوزارتي  أبنو أينوب  قد اّتنفاه في الجموع الك يفة، حتّى خيف ع  الوه ،

ً  (95)بن  هن ل ً  مقوينا لهنم ا سنتق ل ب نب ه، فتخلنى ابن  سنفيان لننه  عنزائم أهلنه، وضنامنا

 ً ً  عنننه، راضننيا بنن  هنن ل منن  المصننابرة فنني تلننك فنني البنناط ، وتننولّى ا فنني الظنناهر متبرمننا

تداولتننه األلسنن   ، وخبننراً م ننهوراً  المااصننرة، والمااولننة لتلننك المصنناولة، مننا أبقنناه أثننراً 

م زمننة البلنند فتنننفّ   ، واعتننّ  ابنن  سننعد خنن ل ذلننك فلاننق بمرسننية، وألننزح أخنناهدهننوراً 

                                                           

؛  امييال اياييالم 181-187؛ الييقيل والإكمليية  السييار ايول  القسييم ايول ص818 8راء المليية الِسيييَ  (  31) 

؛ واالر: البيقق   بو بكر بين اليي الصياهاجي   خبيار المهيده بين 91 1  الإكملة لكإا  الصلة 818

 ب88  ص1391إومرت وبداية دولة المومدين  دار الماصور لللبااة والوراية  الربال  

 ب191-198  ص181-187مامة صالمّن باإ (  38) 

 ب818 8الملة السيراء  (  31) 

 شقيق مممد بن سعد بن مردايشب (  31) 

 هو القه  ااقو الموّمدون نل  جزيرة شقر بااء ال  لل   هلها  ويد سبق قكروب (  37) 
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 الخناق ثم انتع ت بوفاته األرماق"ل

التاريخينننة  فته المصنننادرووصننن وم نننهوراً  وقننند ّنننان هنننذا الاصنننار طنننوي ً 

فأنفنذوا  ل وقد ضاق أه  جزيرة شقر بالاصنار(96)بالمااصرة "ال ويلة الم هورة"

 ل(97)رسائ  استصراخ  لى خليفة الموحدي  آنذاا يوسف ب  عبدالمؤم 

أنه بعد رجنوع مامند ابن   التاريخية التي وصفت هذا الاصار ويفهم م  الرواياأ

لاصار ع  الجزيرة أقل  الموّحدون بندورهم عنهنا، سعد ب  مردنيش  لى مرسية ورفعه ا

ثننم  ّن ابنن  مننردنيش عنناد  لننى حصننارها منن  جدينند ليُخننِر  منهننا ابننَ  هنن ل القننائم بهننا، 

واستدعى ابُ  مردنيش أخاه أبا الاجا  ليعينه على منازلتها، فوصله وقصر به، ثنم  ّن أبنا 

منا زاد فني علنة مامند بن  سنعد الاجا  تخلّى ع  أخيه اب  سعد، وبادر  لى الموّحندي ، م

 ل(98)هـ567ب  مردنيش، فكرَّ  لى مرسية وماأ بها سنة 

وبعد موأ اب  مردنيش دانت جزيرةُ شقر وب د شرق األنندل  ّلّهنا للخليفنة 

أبي يعقوب يوسف ب  عبدالمؤم  ب  علّي الموحدي، وقد أّنرح الموّحندون أبنا بكنر 

عند  ن "أثرةدنيش وأصبح  ب  سفياب  سفيان المخزومّي بسبا ثورته على اب  مر

أبي يعقوب ب  عبدالمؤم  فم  بعده م  عقبه والو ة م  قبلهم، اخنتّ  ابن  سنفيان 

 -جزيرة شنقر مانّ  رعاينة الموّحندي  وعننايتهم وأصبات (99)هذا وبنوه بمعظمها"

الغناراأ علنى اإلسنبان فني  ورندأ قاعندة تن لنق منهنا -م لما ّانت أيّناح المنراب ي 

 ل(100)ندل شمال األ

منن  أنصننار الخليفننة  -بعنند وفنناة مامنند بنن  سننعد –أمننا بنننو مننردنيش فقنند أصننباوا 

 هنـن569وّحنندي سنننةالموّحنندي وأصننهاره، وتننزّو  الخليفننةُ يوسننف بنن  عبنندالمؤم  الم

                                                           

 ب181  القيل والإكملة  السار ايول  القسم ايول ص91 1الإكملة لكإا  الصلة  (  31) 

يبيييات الإييي كإبهييا  بييو الملييّرف مممييد بيين  بييي بكيير  ممييد بيين مممييد بيين جعايير بيين سييايان االيير ا (  39) 

 (ب813 8المخزومي لهقو الااية )الملة السيراء 

؛ الإكملية 181؛ اليقيل والإكملية  السيار ايول ص191  181المّن باإمامة البن صام  الصالة ص (  38) 

  وفيي كإيا  المعجي  للمراكشيي 818ايالم ؛  اميال اي811؛ ايايم الملير  91 1لكإا  الصلة 

 ه ب718(   ن وفاة مممد بن سعد بن مردايش كاات في ساة 187)ص

 ب181؛ القيل والإكملة   السار ايول  القسم ايول ص91 1الإكملة لكإا  الصلة  (  33) 

هي  719)في المدي  ان يزوة  بي يعقو  الموّميده سياة  131المّن باإمامة البن صام  الصالة ( 188) 

 ب(Ubeda)نل  وبقة 
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 ً ً  م  صفيّة بنت مامد ب  سعد ب  مردنيش وصن  لها مهرجانا  ل(101)عظيما

 ً ة وجهاتهننا  لننى أبنني الَاّجننا  ليفننة الموّحنندي و يننة بلنسننيخلننذلك أسننند ال وتبعننا

، وخلنف (102)هنـ582يوسف ب  سنعد بن  منردنيش، وظنّ  عليهنا  لنى أن مناأ سننة 

جملة م  األبناا منهم: أبو الام أ مداف ، وأبو الظفر رالا، وأبنو الانارث سنب ، 

وأبننو ماّمنند طلاننة، وّننانوا جمننيعهم و ة  وأبننو سننل ان عزيننز، وأبننو سنناّ  عننامر،

رِق األننندل  حتننى نهايننة الاكننم الموّحنندي، وّننان رئنني  للموّحنندي  علننى نننواحي شنن

 ل(103)ر م  بي  هؤ ا األبناا أبو السل ان عزيزقجزيرة ش

* * * 

هنـ، قامنت ثنوراأ عندّة فني 620وبعد وفاة الخليفة الموّحدي المستنصنر سننة

جهاأ مختلفة م  األندل  ضدّ الموّحدي ، وعندها ثار بنو مردنيش على الموّحدي  

  الامن أ منداف  بن  يوسنف بنولّى ّبنر ذلنك أبنو جمين  زيّنان بن  أبني ببلنسية، وتن

الرحم  بن  يعقنوب الموّحندي، فاضن ر الموّحندي سعد، الذي ثار على أبي زيد عبد

هنـ ودعنا فيهنا 626ودخ  أبو جمي  بلنسية سننة  Aragonرارون أ لى اللجوا  لى 

عزينز بن  يوسنف بن  ، واختلف أبو جمي  م  بنني عّمنه (104)للخليفة العباسّي ببغداد

وأصنبات ُشنْقر فني طاعنة  (105)سعد ب  مردنيش في جزيرة ُشْقر فأطاعوا ابَ  هود

 اب  هودل

ببلنسننية ونننازلوا مدينننة أني ننة  وفنني أثننناا ذلننك أخننذ األرارونيّننون يتاّرشننون

فكاننت علنيهم  (106)هـ فخر   ليهم زيّان ومعه "أهن  شناطبة وجزينرة شنقر"634سنة

 ل(107)والتي ُعِرفت بوقعة أني ة فيها المسلمون ّ يراً  الواقعة العظيمة التي خسر

                                                           

 ب891؛  امال اياالم ص818ايايم الملر  ص ( 181) 

 ب898-891 امال اياالم ص( 188) 

 898المصدر السابق ص( 181) 

 ب118-119 1  العبر البن خلدون 898 امال اياالم ص( 181) 

ا )االير: مممد بن يوسف بن هود الجقامي  ثار ال  الموّميدين فيي آخير  ييامهم فيي مرسيية وييرهي( 187) 

 (ب881-899 امال اياالم ص

 ب119 1العبر البن خلدون ( 181) 

 ب119 1؛ العبر البن خلدون 898 امال اياالم ص( 189) 
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يزحنف نانو بلنسنية فاسنتولى  ملنك أرارنون II Jaime وأخذ خنايمي ال ناني 

، وعنند ذلنك خنر  زيّنان  لنى جزينرة (108)هـ بعد سننة من  الاصنار636عليها سنة 

مير أبي زّريا الافصي في تون  وبعنث  لينه ببيعتهنا من  أبني ُشْقر وأقاح بدعوة األ

عبدالله مامد ب  األبّنار الق ناعي البلنسني النذي وصن   لنى تنون  وأن ند قصنيدته 

 الم هورة:

 (109) نَّ السبيَ   لى َمْنجاتِهـا دََرســا أْدِرْا بَِخْيِلـَك خيـِ  الله أَْندَلُسـا

  ّ أّن أبا زّّريا لم يكد يرس  نجداته حتى ّانت بلنسية قد سق ت وت ها بعد 

 التابعة لها في شرق األندل لذلك سقوط النواحي 

ً 639أما جزيرة ُشْقر فقد سق ت في يد خايمي ال اني في آخر سننة   هنـ ُصنْلاا

 ل(110)وأُْخِرَ  أهلُها منها

هننننـا 643وفنننني حاشننننية الالّننننة الِسننننيَراا أن جزيننننرة ُشننننْقر سننننق ت سنننننة 

هنـا 640أنّها سق ت سنة  (112)م  أن الماقّق يذّر في حاشيٍة أُخرى ،(111)ح1245

 لح1242

ح قامت ثورة ّبينرة فني تلنك الجزينرة ُطنِردَ المسنلمون علنى 1609وفي سنة 

 ل(113) ثِْرها

                                                           

؛ اليييقيل 188-39؛ اليييرو  المعليييار ص119 1؛ العبييير البييين خليييدون 891 اميييال ايايييالم ص ( 188) 

 ب191والإكملة   السار ايول  القسم الثااي  ص 

 ب891مال اياالم ص    ا119 1العبر ( 183) 

؛ الموسييواة اإسييالمية )جزيييرة 198 1)فييي الإرجميية البيين خااجيية(؛ اايي  اللييي   111 1الإكمليية ( 118) 

 شقر(ب

 ب181 8الملة السيراء ( 111) 

 ب819 8( الملة السيراء 118) 

 ب819  ص 8( المصدر السابق )الماشية( 111) 
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 جزيرةُ ُشْقر في األدب األندلسي  

 

نصنيباً  –م لمنا نالنت من  سن طينها  –نندل  نالت جزينرة شنقر من  أدبناا األ

ماح وافراً م  ا هتماح قلّما نالته مدينة أُخرى م  مدن األندل ، ولم يصدر هذا ا هت

ع  األدباا الذي ُولدوا ون أَوا في تلنك الجزينرة فقنس و نمنا ننراه يصندر عن  أعن ح 

عّرجوا عليها وعرفوها أو أقاموا بها مدة م  الندهر، رينر أّن ا هتمناح األّبنر جناا 

هدأ أرضها و دتهم ون أتهم في أح ان طبيعتهنا الفاتننة م  أدباا الجزيرة التي ش

أحمنند بنن  عميننرة ومامنند بنن   اجننة وأبنني الم ننّر بننراهيم بنن  خف سنناق  م نن  أبنني 

األصننيلي  درينن  بنن  مننر  الكانن  وأبنني طالننا عبنندالجبار وأبنني عننامر مامنند بنن  

 وريرهمل

دبناا البنارعي  س مي عندداً من  األنجبت جزيرة شقر خ ل تاريخها اإلوقد أَ 

 الذي  تعلّقوا بهنا وخلّندوها فني أدبهنم، ولنذلك وصنفها ابن  سنعيد المغربني فني ّتابنه

 ل(114)اختصار القدح المعلى بأّن "م  عادَتِها  ط ع األنجم الزهر"

دب ع قنة حميمنة رة ُشْقر وبي  أبنائها م  أهن  األوقد ّانت الع قة بي  جزي

آثناراً عميقنة فني شخصنيّاتهم  –بف   طبيعتها األّخاذة وحسنها الفنائق  –فقد ترّت 

 رقَّ ذه سنماتها من  شنأنها أن تنوفي أدبهم موضوعاته وأساليبه، ف  شك أّن أرضاً هن

األذهان، وتجعن  سناّنها ي نغف بهنا ويتعلّنق فيها الم اعر وتُْصقََ  األذواق وتُْ َاذَ 

بكّ  ذّرة م  ترابها وي تدّ  حساسه با نتماا  ليها، وأّن أرضناً هنذه صنفتها   بندّ أن 

 تجتذب العّ اق وتنجا ال عراال

ا ُجبِنَ  علينه شنعرا ها من  تعّ نق لى طبيعة هذه الجزيرة يرج  الف   فيمو 

لل بيعة و ّ ار م  وصف عناصنرها المختلفنة، ومن  شنأن هنذه ال بيعنة أن تانّرا 

عواطننف ال ننعراا وترهننف  حساسننهم وترقّننق م نناعرهم وتمننأل أخيلننتهم بالصننور 

 البديعة واللوحاأ ال عريّة الجميلةل

                                                           

 ب71اخإصار القدح المعل  ص ( 111) 
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ميلة بجزيرة شُقْر فني ولذلك نجد جام  ديوان اب  خفاجة بييّ  ما ترّته ال بيعة الج

وجرينة مناا، شعره بقوله: " ّ ار هذا الرج  في شنعره من  وصنف زهنرة ونعنت شنجرة 

ِ نَر عليهنا وِجبِلّنة، فُ ألنّنه ّنان جاناناً  لنى هنذه الموصنوفاأ ل بيعنة  ورنّة طائر ما هو  ّ  

و ّما ألنَّ الجزينرة ّاننت داره، ومن نأه وقنراره، وحسنبك من  مناا سنائح، وطينر صنادح، 

 اح عري ة، وأرض أري ة، فلم يعدح هنالك، م  ذلك، ما يبعث م  السناعاأ أنسنه، وب

وياّرا  لى القول نفسه، حتى رلا عليه حّا ذلك األمنر، فصنار قولنه فينه عن  ّلنف،   

 ل(115)رناه ع  تبذّل وانتجاع"ف، م  اقتناع، قاح مقاح اتساع، فأتكلّ 

بنني  وصنف ل بيعتهننا  وقند تنراوح األدب، الننذي تصندّى لننذّر هنذه الجزينرة،

الجميلة والعناصر المختلفة لتلك ال بيعة، أو ذّنر لمعالمهنا وحنني   ليهنا، أو تاّسنر 

علننى أسننباب اللهننو التنني ّانننت تجننري فنني مرابعهننا، أو ننندب لهننا، أو ذّننر لننبعض 

 الاوادث التاريخية التي مّرأ بها، أو رثاا للجزيرة بعد سقوطها أو رير ذلكل

، في نتم  فني العنادة علنى وصنف النهنر النذي يانيس أما وصنف طبيعنة الجزينرة

بهننا، وب احهننا ونسننائمها وطيورهننا وأشننجارها ووردهننا ونّوارهننا ومكانننة ذلننك ّلّننه فنني 

يننراد الت ننبيهاأ صننورة ّبيننرة علننى التصننوير البنندي  و نفنن  ال نناعر، منن  ا تكنناا ب

أّ نر من  تغنّنى وهنو  –المختلفة والمبالغة أحياناً في تلك الت بيهاأ، فها هو ابن  خفاجنة 

 :(116)ي بّه الجزيرة بالجنّة حيث يقول –م  شعراا الجزيرة بمااس  بلده 

ةُ الُخْلــدِ  فسقيـا ألرٍض ألّْفتنــا فإنّهــا  و ْن أُا قَـْد فارْقتُهـا َجنَـّ

ة الُخْلند فني األنندل  فإنّنه وعندما يتادَّث اب  خفاجة في مق وعنة لنه عن  جنّن

 (117)جزيرة شقر، حيث يقول: يعني

 ينننننننـا أهنننننننـَ  أندلنننننننـٍ  للنننننننه دّرّـنننننننـم

 

 مننننننننناٌا وِظننننننننن   وأْنهننننننننناٌر وأشنننننننننجارُ 

 

 وهنننننننذه ّننننننننُت لنننننننو ُخيِّنننننننْرُأ أَْختَنننننننارُ  فننننننـي ديارّـننننننـم مننننننا جنّننننننةُ الُخْلننننننِد   َّ 

                                                           

 ب838 ( ديوان ابن خااجة ص117) 

 ب118( ديوان ابن خااجة ص 111) 

 ب111المصدر السابق ص ( 119) 
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   تتّقننننننوا بعنننننندها أن تنننننندخلوا َسقَننننننـراً 

 

 فلننننننني  تُنننننننْدَخُ  بعننننننند الجنّنننننننِة الننننننننارُ 

 

  (118):وحيث يقول       

 وريّننننننننننا نَفَننننننننننِ   مجتلننننننننننـى ُحْسنننننننننن ٍ  لُــِ  ـِة بـاألْندَ ـ ّن لـلجـنّ 

 ودُجنننننننننننى لَْيلَتِهنننننننننننا مننننننننننن  لَعَنننننننننننِ   فسنـا ُصْبَاتِـهــا م  َشنَـاٍ 

ً إف  َشنننننننْوقي  لنننننننى األْنننننننندَلُِ  أِصنننننننْاُت و ذا مـا هبِّت الريـُح َصبــا

وها هو ذا أبو الم ر  أحمند بن  عمينرة المخزومني يصنف جزينرة شنقر من        

 ل(119)لله النَْهَر تَْاتَها"رسالة له فيقول: "ويا لجنٍّة أجرى ا

وّننان ابنن  خفاجننة منن  أّ ننر شننعراا بلننده وصننفاً ل بيعننة الجزيننرة وتغنّينناً بمااسنننها 

و فصاحاً ع  ع قه لها وتعلّقه بمعالمها، فهنا هنو يقنول من  قصنيدة، بعند أن يِصنَف 

 (120):فرسه الذي حمله  ليها

ْقٍر فََخفَّ على السُـرى  َوَح َّ  لى شُ

   ً وُض َخليجنننننننا َّ ِيبنننننننا يَُخننننننن وُب   أَْو يَُجننننننن

َّريمـةً ـبهـا أْرضـاً عل يَؤحُّ   يَّ 

 َوُمْرتَبَعنننننننننننننناً فيهننننننننننننننا  لننننننننننننننّي َحبيبننننننننننننننا 

 ونْهراً ّما ابيضَّ الُمْقبَُّ  َسْلَسـ ً 

يباخوجْزعنننننناً ّمننننننا ا  ذاُر َخِ نننننن رَّ الِعنننننن  َ نننننن

 ً  َوُربَّ نسيٍم مرَّ يَْخ ُُر عاِطـرا

ّ  دبيبننننننننننا   رقيننننننننننَق الاواشنننننننننني   يَُانننننننننن

 الماِا بلّــةً َوَجدُْأ به م  ذلك 

 ومنننننننن  نَننننننننْوِر هاتيننننننننك األبنننننننناطحِ طيبننننننننا 

 

                                                           

 ب  ويد يال هقو ايبيات في الإشّوق نل  ايادلم وهو في المار 111( المصدر السابق ص118) 

 ب131 1؛ اا  اللي  38الرو  المعلار ص( 113) 

 ب111-118( ديوان ابن خااجة ص188) 
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 أَْن هتْفُت حمامـةً  ان  ّ  ـفما ّ

 وسننننننناعدُأ شنننننننْوقي فننننننناهتزْزُأ ق نننننننيبا 

 وقد قلّد النّـواُر ِجيـداً لرْبـَوةٍ 

راً للف ننننننننننناا رحيبنننننننننننا   هنننننننننننناا ونَْاننننننننننن

 وأْفَصَاِت الورقاُا في ّّ ِ تلعـةٍ 

 ن ننننننننننننيداً وقنننننننننننند رقَّ النسننننننننننننيُم نسننننننننننننيبا 

ً ــّو تغنّيِ ـِد السلوّان على عهْ   ا

 يهنننننننننننننيّ   طرابننننننننننننني فعنننننننننننننادَ نايبنننننننننننننا 

ْربَةٌ   دعا بغُروِب الدْم ِ والداُر رُ

 داعينننننننننننننننننناً وُمِجيبننننننننننننننننننا فلننننننننننننننننننم أَر  ّ   

حنني  يصننف بلننده  ،وي حننا القننارذ لهننذه األبينناأ أّن ابنن  خفاجننة   يكتفنني      

عاشننق لننه، فيبننالغ فنني تصننوير  بتصننوير معننالم ذلننك البلنند، و نمننا يصننفه وصننف

انية بينه وبني  دل ّما يصّور لنا تفاعله م  طبيعة بلده و قامة ص أ وجهمااسن

ال بيعة، فهو يِهتُف في أباطاها ّالورقاا ويهتنز ّالغصن  ويأسنى عناصر تلك 

 لفقدانها فتفيض عيونه بالدم ل

ويبدو أن حّا جزيرة شُْقر قد وقن  فني قلنوب ّنّ  من  عرفوهنا أو وطانوا 

، (121)ئهننا، فهنا هنو ال ناعر ابن  عابند الفاسننيأرضنها من  ال نعراا من  رينر أبنا

يتمنّاها أن تكنون بندي ً لوطننه وأهلنه، لمنا تنوفّره لقاطنيهنا من  األمن  والهندوا، 

حيث يقول م  قصيدة موّجهة  لى صديقه أبي العبان أحمد بن  مامند بن  خلنف 

 :(122)هـ وهما بمراّش623ب  يون  ب  طلاة ال ُْقرّي سنة ا

 

                                                           

هي   كاإي  وشياار  ييدم ايايدلم سيياة 138ااسيي المإيوفي سياة  بيو ابدالليه ممميد بين اليي بين العابيد ال( 181) 

ه   وارإسم بالكإابة اايد ممميد بين يوسيف بين ايممير ملي  يراالية )االير: اليقيل والإكملية البين 118

 (ب881 8؛ اإمالة البن الخلي  111ابدالمل  المراكشي  السار الثامن  القسم ايول ص

 ب198راكشي  السار ايول  القسم ايول ص( القيل والإكملة البن ابدالمل  الم188) 
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ْقٍر صْوبَ   خاطِرهِ  سقى جزيرةَ شُ

تِ ِ   ْوَب الايننننا الَهنننن  فلسننننُت أرضننننى لهننننا َصنننن

 ً  أرٌض بودَّي أْن أحظـى بها ِعَوضـا

 مننننن  أهنننننٍ  ومننننن  وطننننن  عننننن  الاِظيّنننننْي ِ  

 ذا استجار أخـو ُحـْزٍن بساحتهــا 

َزنِ   َ  الَاننن ٍ  ِمننن  أضنناى مننندى النندَّْهِر فننني أَْمنن

 ـهـماّ  ّـّ  رئيٍ  ليـ  هّمت

   ّ ابتينننننننننناع العُلننننننننننى بننننننننننأنف  النننننننننن م ِ  

ُ  ريَر العَْ ِا و  احتُهُ ر  تَُصّرِ

 أو اليراعننننننننننننننِة أو أشننننننننننننننباِهها اللُّنننننننننننننندُنِ  

 

 ولا  ّانت أبياُأ ابِ  عابد الفاسي هذه تذها مذها المجاملة، وتبدو فيها

العاطفة باهتة، فإننا نجد في شنعر أبني عبداللنه مامند بن  عائ نة المراب ني فني 

حننّا صننادق وعاطفننة الاننني   لننى جزيننرة شننقر وذّننر مااسنننها مننا يعبّننر عنن  

 (123):جيّاشة، فها هو يقول م  قصيدة له م لعها

بـا والقوافيــا ـواً فأجهننننن  أ  خلّيانـي والّصِ دُهنننننـا َشْجننننن يـنننننـاـأردِّ ِّ  ش با

 بعد أبياأ:

  تَِعلّـةً ّ   اَن ُحْلـُو العيِش ـوقد ب

 تاننننننننننندّثني عنهننننننننننننا األمنننننننننننانّي خاليننننننننننننا 

 ك ق رةٌ ـفيا بَْردَ ذاا الماِا ه  من

َك صنننننننناِديافهننننننننا أنننننننننا    أستْسننننننننقي رماَمنننننننن

ْقٍر وَعْهِدها  وهيهاَأ حالَْت دون شُ

اُل لياِلينننننننننننننننا   ليننننننننننننننناٍل وأيّننننننننننننننناٌح تَُخننننننننننننننن

                                                           

؛ معجييم البلييدان ليييايوت الممييوه 113( االيير هييقو ايبيييات فييي ملميي  ايااييم للاييإ  بيين خايييان ص181) 

بين    وياس  ابن سعيد الماربي البيإين يبيل البييت ايخيير نلي   بيي القاسيم ابيدالرممن171-177 1

 (ب181خرشوش )رايات المبرزين ص
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بـاـعائِ  هُ فقُْ  في ّبيٍر عادَ   دُ الّصِ

بََح ُمْهتاجنننننننناً وقنننننننند ّنننننننناَن َسنننننننناِليا   فأْصنننننننن

 داـفيا راّباً مستعمَ  الَخْ ِو قاص

نننننننننننْقٍر رائِاننننننننننناً وُمْعاِدينننننننننننا  نننننننننننْ  ب ُ  أ  عُ

ً حيُث سال ال َوقِفْ   نَْهُر ينساُب أرقما

 وَهنننننننناَّ نسننننننننيُم األْيننننننننِك ينفننننننننُث راقِيننننننننا 

 ـْ  ألُثَْيـ ٍأ هنـاا وأْجـُرعٍ وقُ 

ننننننننننِقيِت أُثَنننننننننننْي ٍأ وُحيِّيِنننننننننننَت واِدينننننننننننـا   سُ

ا هوهناا شعر رير قلي  يصف ما ّان يدور في أنااا جزيرة شقر وميادين      

الريننناض  مننن  مجنننال  اللهنننو التننني ّنننان يجتمننن  فيهنننا األصننندقاا واألحبّنننة فننني

والمتنّزهنناأ وعلننى ضننفا  األنهننار وفنني القننوارب النهريّننة، فمنن  ذلننك قصننيدةٌ 

دري  ب  مر  الكان  يصنف فيهنا ع نيّة ق ناها من  أصناابه علنى  لمامد ب  

نهر شقر عندما ّانت تاّف به أشجار البرتقال التي ّانت تنزدان ب مارهنا ضفّة 

حادينث التني دارأ بيننهم اليانعة، ويصف فيهنا أي ناً الم ارحناأ ال نعرية واأل

 ل(124)بينما ال يور م  حولهم تهتف بأراريدها

 أْلفَننننْوا منننن  األدَِب الصننننريحِ شُننننيوخا يّـٍة ّانت قنيَصـة فِتْيَــةٍ ـوع 

 منننن  ا ْنِاننننناِا  لننننى الوقننننوعِ فُُخوخننننا فكأنّها العنقـاُا قـد نََصبُـوا لهـا

ننننننرورِ  َشَمـلَتُْهـُم آدابُُهـْم فتجـاذَبــوا رَّ السُ ً  ِسنننننن ثاً وُمصننننننيخا دِّ  ُمَانننننن

ننننننننوخا والُوْرُق تقرأُ سُورةَ الَ َرِب التـي  يُْنسننننننننيَك منهننننننننا ناسننننننننٌخ َمْنسُ

ْت منننننن  ّننننننان فيننننننه ُمنيخننننننا والنْهُر قد طفات بـه ناَرْنُجــهُ   فتيّمَمنننننن

 قننننننند قاَرنَنننننننْت بسنننننننعوِدها المّريخنننننننا فتخالُهـم َخلَـَ  السمـاِا ّوّبـا

 عَْلنننننننننُت أبيننننننننناتي لهنننننننننا تاريخنننننننننافَجَ  َخْرُق العوائِِد في السُروِر نهارهم

وم  هذا القبي  أي اً قصيدة  ب  خفاجة قالها في زمن  صنباه يصنف فيهنا       

أيناح مرحننه وطربنه، وع ننايا لهننوه ولعبنه، ببنناب الزخننار ، من  أبننواب جزيننرة 

 (125):شقر، يقول فيها
                                                           

 ب78 7؛ اا  اللي  888صيدة في: معجم شيور الراياي ( االر هقو الق181) 

 ب811-818( ديوان ابن خااجة ص 187) 
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 أ  ُربَّ يوٍح لي بباِب الزخـار 

ِ  ُحْلنننننِو المراشنننننف   رقينننننِق حواشننننني الُاْسننننن

 به والدهُر وسناُن ذاِهـ لهوُأ 

با ريّننننناُن لَننننندُْن الَمعَننننناِطفِ   ننننن ُ  الّصِ  ورُْصننننن

 ُ  عاطي تَاايا الكاِن واآلِن فتيةً أ

 تخايَننننننُ  سننننننودَ العُننننننذِْر بننننننيَض السننننننواِلفِ  

 وذْيُ  ِرداِا الغَْيِم يخِفُق والَصبـا

واِد ِ    تخيننننناُّ ومنننننوُ  النهنننننِر ضنننننخُم النننننرَّ

 ي يُر بنـا فيـِه ِشـراعٌ ّأَنّـه

 َربَتْهُ النننننننننريُح أَح ننننننننناُا خنننننننننائِفِ  ذا ضننننننننن 

 وقد ب َّ أع اَ  ال ّرى دَْمُ  ُمْزنةٍ 

 ِر طنننننناِر ِ تايّننننننر فنننننني جْفننننننٍ  منننننن  النَّننننننوْ  

 َ  ٍن تَليـدةٍ زماٌن تولّـى بي  ّـأ

 ثنننننننننننِة طننننننننننناِر ِ داتُنننننننننننداُر وَعنننننننننننْيٍش للا 

 وشمٍ  ِلألْ ِا الزجاجـِة َطْلقَـةٍ 

 (126)وظننننننننننّ ٍ لريعنننننننننناِن ال ننننننننننبيبِة واِر ِ  

ة مق وعننة شننعرية جميلننة يصننف بهننا َوْجنندَهُ عننندما مننّر بأيكننة علننى و بنن  خفاجنن      

ضفا  نهر شقر ّان يلتقي فيها م  مابوبتنه، ويقندّح الفنتُح بن  خاقنان فني ّتناب "ق ئند 

"وّانت ب فّة الجزيرة أيكنة يانعنة، وّنان هنو ومن  يهنواه  :العقيان" هذه القصيدة بقوله

مّر بها ومابوبه قد طواه النردى، ولنواه عن  يقعدان لديها، ويوسّدان خدودهما ابرديها، ف

 ذلك المنتدى، فتذّّر العهد وجماله، وأنكر صبره لفقده واحتماله، فقال:

رتْنـي العَْهدَ باألُنِ  أْيَكـةٌ  ّْ  أ  ذ

 فأذّرتُهننننننننننا نننننننننننوح الامنننننننننناِح الم ننننننننننّوقِ  

 

 وأّببُت أبكي بي  َوْجٍد أناَخ بـي

ٍد لل نننننننننننبيبِة ُمْخِلنننننننننننقِ    حنننننننننننديٍث وَعْهننننننننننن
                                                           

 ب113-111( االر مثاالً آخر في ديوان ابن خااجة ص181) 
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 أنفاَن الريـاحِ تعلّـ ً  وأنَ ـقُ 

ننننننننننقِ    فأعنننننننننندح فيهننننننننننا ِطيننننننننننَا ذاا التن ُّ

 ولّما َعلَْت َوْجـهَ النهـاِر ّآبَـةٌ 

ِفقِ   نننننننننْمِ  نظنننننننننرةُ ُمْ ننننننننن  وداَرْأ بنننننننننه لل َّ

 ع فُت على األجداِث أَجهُش تارةً 

قِ   ْ  تََ ننننننننوُّ  وألنننننننن ُُم َطننننننننْوراً تُْربَهننننننننا ِمنننننننن

 وقلُت ِلُمْغٍف   يهّا م  الكـرى

ْ  وَ   قِ وقنننننند بِننننننتُّ ِمنننننن ْيننننننِ  المننننننَؤرَّ ٍد بِلَ  ْجنننننن

 لقد صدعت أيدي الاوادِث َشْملَنا

قِ   ْ  تننننننن ٍق بَْعننننننندَ هنننننننذا التَفَنننننننرُّ  فهننننننن  ِمننننننن

 مَّ التقـااةٌ ـِ  ثَ ـُك للخلَّيْ ـو ْن تَ 

ْينننننَف نَْلتَقننننني  َّ ْعري أينننننَ  أو   فينننننا لينننننَت ِشننننن

 فأعِزْز علينـا  ْن تَبَـاَعدَ بيننـا

 (127)فلننننم يَنننندِْر مننننا ألقننننى ولننننم أدِْر مننننا لَقنننني 

 

وقد ّان وقوع الجزيرة على ضفا  نهر شقر مدعاة  لى خرو  أه  تلك 

ا للنزهنة وق ناا السناعاأ الممتعنة و  منا لصنيد الجزيرة  لى النهر بنالقوارب  ّمن

بار في تافة القادح قصيدة أن ندها لنه أبنو الم نر  بن  السمك، وقد أورد اب  األ

صنٌف للقنارب عميرة في وصف نزهة بنهنر جزينرة شنقر، وفني هنذه القصنيدة و

الذي خر  به المتنزهون، وِلل باِا التي ّاننت معهنم، وللسنمك النذي اصن ادوه 

 (128)في تلك الرحلة النهريّة، فيقول:

 ُخذْ في حدي َِك  نَّ َوْصفََك يُْ ِربُ 

                                                           

( الاييإ  بيين خايييان   بييو اصيير الاييإ  بيين مممييد بيين ابيداللييه بيين خايييان بيين ابداللييه القيسييي اإشييبيلي 189) 

اسن ايايان  مصورة ان لبعية بياريم  ييّدم ليه ووضيع م(  يال د العقيان في مم1117ه  783)ت

 ب891  ص1311فهارسه مممد العاااي  المكإبة العإيقة  إوام  

م(  1818هيي  178ابيين ايبييار القضييااي   بييو ابداللييه مممييد بيين ابداللييه بيين  بييي بكيير البلاسييي )ت( 188) 

  1319  السياة 11المجليد المقإض  من إماة القادم  اشرها الاريد بسإااي  مجلة المشرق  بيروت  

 ب791-797ص
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تَْعذَبُ   ُرهُ ُمْسنننننننن نننننننن ّْ  عنننننننن  يننننننننوِح أُْنننننننننٍ  ذ

 واطلْا أحادي ـاً م  األيّـاح  نْ 

عُاُ    َسننننننننَمَاْت بننننننننذا وأظننننننننّ  ذلننننننننك يَْصنننننننن

 يوٌح أرانا الُاْسَ  في النهِر الذي

 أو َمْ ننننننننَربُ  قنننننننند طنننننننناب منننننننننه مننننننننوردٌ  

 يم ي ويزجـي َمْوَجـهُ فكأنّـه

 لمننننننننا انتهينننننننننا منننننننننا يننننننننواري مقَ ننننننننناُ  

 وقد امت ْينا زورقـاً فيـه فَقُـ ْ 

نننننننننى فننننننننني سنننننننننناه ريهننننننننناُ   ْبٌح تم ّ  ُصننننننننن

 اـفتراه طـْوراً طائـرا ولربّمـ

 ضننننننننننننّمت جناحنننننننننننناه  ليننننننننننننه فيجننننننننننننناُ  

 ـاـتجـاذََب َرْزلَهَ ولنا شباٌا قد 

ننننننننننناُ    خننننننننننندّاِن ي فنننننننننننو ذا وهنننننننننننذا يَْرسُ

   الدّْرعِ لك َّ الردىـنُِسَجْت ّنس

 لنننننننننم يَْعننننننننندُ  بَِسنننننننننها  ذا منننننننننا ي لننننننننناُ  

 اً أرادأ أن يُـرىـتُْبدي لنا َسَمك

 ُحسننننننننننننننٌ  بهننننننننننننننا فألْجِلننننننننننننننِه تتقلّنننننننننننننناُ  

 ـذياا الـرةِ المـا م  جمـفكأَنَّه

اُ    حصننننننننننبا ه منننننننننن  صننننننننننفوة   يُْاَجنننننننننن

ْقٍر فيكيا نَْهَر  ـُت الُمنـى شُ ّْ  أدر

ٍر  لننننننننننّي مابَّنننننننننناُ    فألْنننننننننننَت منننننننننن  نَْهنننننننننن

 

لَّهـا  يَهنيك  ذْ ُحْزَأ الماـاسَ  ُّ

ننننناُ  أشنننننعُر فننننني حننننن اسأنّننننني    (129)وأَْخ ُ

                                                           

( ومن ايمثلة ال  وصف الازهات في جزيرة شقر ييول  بيي جعاير  مميد بين للمية مين شيعراء إلي  183) 

 الجزيرة:

 يلّد جيَد ايفق لوق العقيق  يا هل إرى  لرف من يوماا
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ولم ين  شعراا جزيرة شقر بلدهم ومااسنها  ذا منا وقعنت أنظنارهم علنى أّي مكنان 

ر  أحمد ب  عبدالله ب  عميرة يصف يماثلها أو ي ارّها في مااسنها، فها نا  نجد أبا الم 

ّّ  ـهنننن617نزهننننة فنننني نهننننر  شننننبيلية صنننندر سنننننة   رهبنننناقتراحٍ منننن  ابنننن  األبّننننار، فيننننذ

 (130):شقر، فيقولبنهر جزيرة   شبيلية في مدّه وجزره نهرُ 

 يا ِحْمُ   نِّك في البـ ِد فريـدةٌ 

ٍ  َجننننننننن َّ عننننننننن  تاسننننننننني ِ    ببننننننننندي ِ ُحْسننننننننن

 ُر مـدُّهُ خَ أحبِْا بنهـِرِا حيَ  يَزْ 

ٌا ّسننننننننننننكونِ    فيننننننننننننروق منننننننننننننه تاننننننننننننرُّ

 ويعودُهُ الَجْزُر الذي يبقـى علـى

ننننننننننننني ِ   راً دوننننننننننننننه لل ّ ْيِه َحْجننننننننننننن  َشننننننننننننن َّ

 م ـ  الجزيرةِ  ْن تقلّ  ثوبُهــا

 َخِجلَننننننننننننْت ِلَ ننننننننننننْيٍ  تاتننننننننننننه منننننننننننندفونِ  

 فكأنّمـا هـو عاشـٌق ذو َزْفـرةٍ 

 تعتنننننننننادُهُ فننننننننني الاننننننننني  بعننننننننندَ الاننننننننني  

 لخ   لللللللل 

ً شنقر ينرة وقد بلنغ تعلّنق شنعراا جز  ببلندهم حندّاً جعلهنم   ي يقنون صنبرا

 ً ً  عنها  ذا ما ّتا لهم فراقها طوعا ، فصندرأ عننهم قصنائد فني الانني  أو ّرها

حسننان، وتنننم عنن  بننالارارة وصنندق العاطفننة ورهافننة اإلتنننبض   لننى جزيننرتهم

شننغف بننأرض جزيننرة شننقر   يعادلننه شننغف  لننى أي مننوط  آخننر، وأّ ننر شننعر 

ادر ع  شناعرها األول ابن  خفاجنة النذي لنم يكند يخنر  الاني   لى الجزيرة ص

ليهنا، وقبن  أن  فريقي حتى أح  برربنة جامانة فني العنودة ى ال مال اإلمنها  ل

ليها جادأ قرياته بعدد م  القصائد البديعة في الاني   لى  يتمك  م  الوصول 

بلننده، حيننث ذّننر مااسنننها ومعالمهننا البديعننة وذّرياتننه الماضننية فيهننا، وحنينننه 

                                                                                                                                              

 ملربة كّل يضيٍ  وريق   و الق الُوْرَق بعيدااه ا

 (171 1)اا  اللي  
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  األهن  عنب   التغنرمنالجار   لى العودة  لى أح انها الدافانة ثانينة وشنكواه 

هننا والننديار، فمنن  ذلننك قصننيدة يتانندث فيهننا عنن  جزيننرة شننقر و حاطننة الننوادي ب

 (131):اهويت وق  لى معالمها ويندب ماضي زمانه في

ْقـٍر َوُمْلتقـى نَْهـَرْيهــا  بَْيَ  شُ

قَنننننننْت بننننننننا األمننننننناني عصننننننناها   َحْينننننننُث أَْل

 وتغنّـى الُمكّـاُا فـي شاِطاَْيهـا

 يسنننننننننننتِخّف النهنننننننننننى فالّنننننننننننت حباهنننننننننننا 

 عي ـةٌ أْقبَلَـْت شهـي  جناهــا

َراهننننننننننننننننننا  َّ  وارٌ  ظلُّهننننننننننننننننننا لذيننننننننننننننننننذٌ 

 قليــ ً  بـالعقــوِل  ّ  لَِعبَـْت 

نننننننننننننراهابننننننننننننني  تأِويبِهنننننننننننننا وبَننننننننننننن    ْيَ  سُ

 صـوِن رُُصونـاغفاْن َنَْينا مـ  ال

 َمَرحنننننننننننناً فنننننننننننني ب اِحهننننننننننننا وُرباهننننننننننننا 

 ثم ولّـت ّأنّهـا لـم تَكـدْ تَْلبَثُ 

يَّةً أو ُضننننننننننننننننننننننننننننننااها     ّ عِ نننننننننننننننننننننننننننننن

 فاندُِب المرَ  فالكنيسـةَ فالَ ـسَّ 

دُ آهننننننننننننننننا   وقُننننننننننننننننْ  آِه يننننننننننننننننا معاِهنننننننننننننننن

ً آِه مـ  َعْبـ ـا َـّ  رةٍ تَـَرْقَرُق بَ 

 آِه مننننننننننننن  ِرْحلنننننننننننننٍة ت نننننننننننننول نُواهنننننننننننننا 

 

 آه مـ  فُْرقـٍة لغيـِر تَــ قٍ 

داها آِه مننننننننننننننن  دار     يجينننننننننننننننُا َصننننننننننننننن

 لسُت أدْري َوَمدَْمُ  الُمْزِن َرْطاٌ 

  َ بابةً أ  أو َسننننننننننننننننننقَاها بَكاهننننننننننننننننننا َصنننننننننننننننننن

 فتعالَـْي يـا عيُ  نَْبـِك عليهـا

 مننننننننن  حيننننننننناةٍ  ْن ّنننننننننان يُْغنننننننننني بُكاهنننننننننا 
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 تنـاِسيـهِ  قد فـاَأ  ّ   وشبـابٍ 

ْبنننننننننننننَق  ّ   ونَْفنننننننننننننٍ     َشنننننننننننننجاها لنننننننننننننم يَ

 خّ ِ عيني تبكـي علْيها وقلبـي

 يتمنّنننننننننننننننى سنننننننننننننننوادُهُ لَنننننننننننننننْو فَنننننننننننننننداها 

 

بينناأ بعند سننقوط مدينننة بلنسننية لنني أن ابنن  خفاجننة قند قننال هننذه األ ويظهنر

 هـل488وجزيرة شُْقر في يد الكمبي ور سنة 

فنني أثننناا سننفره يقننول ابنن  وفنني الاننني   لننى الجزيننرة والت ننوق ألرضننها 

 (132):خفاجة

 أََجْبُت وقد نـادى الغراُح فأْسَمعـا

عنننننننننننا  يّةَ رنّننننننننننناني الامننننننننننناُح فرجَّ  عِ ننننننننننن

 فقلُت ولي دَْمـٌ  ترقرَق فانهمـى

عا:   يسننننننيُ  وصننننننبٌر قنننننند وهننننننى فَتََ ْعَ نننننن

 أ  هْ   لى أرِض الجزيرةِ أْوبـةٌ 

  َ دَأ َ  أنفاسنننننننننناً وأَْهنننننننننن كُ َجعا فأْسنننننننننن  َمْ نننننننننن

 د نََ َح النـدىوأردو بواديها وق

 عامعننننننناطَف هاتينننننننك الّربننننننننى ثنننننننّم أق نننننننن 

 أرـازُل فيهـا للغزالـِة سنـةً 

 تانننننسّ الصنننننبا عنهنننننا مننننن  الغنننننيِم بُْرقُعنننننا 

 وقد فضَّ عقدَ القَْ ِر في ّّ  تَْلعَةٍ 

ّوَعا  ننننننننننننى بينهننننننننننننا فتََ نننننننننننن  نسننننننننننننيٌم تم ّ

 وباأ سقيسُ ال ّ ِ ي رُب سرحة

 تنننننننننننرّ  بواديهنننننننننننا ويننننننننننننفح أجرعنننننننننننا 

 لـّي حبيبــةٍ  اٍر دو ْن تَْنـأَ ِمْ  

 وحسننننننننبَُك مصنننننننن افاً وناهيننننننننَك َمْربَعننننننننا 
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تْني بي  جفٍ  جفـا الكرى َّ  فقد تََر

َجعا   وجنننننننننننٍا تقلّننننننننننى   ي ئِننننننننننُم َمْ نننننننننن

 أُقلُّا طرفي في السمـاِا لعلّنـي

 أشنننننننننيُم سنننننننننننا بَنننننننننْرٍق هننننننننننناا ت لّعننننننننننا 

 لخ للل ل 

 ً  (133):م  قصيدة وم  هذا القبي  في الت وق  لى الوط  قوله أي ا

 غٍ لََ جا َصدٍْر م  الصبِر فار فيا

 وينننننـا لقنننننذى َطنننننْرٍ  مننننن  الننننندَْم ِ مننننن نِ  

 ونفٍ   لى جّو الكنيسـِة َصبَّـةٍ 

 وقْلننننننننٍا  لننننننننى أُْفننننننننِق الجزيننننننننرةِ َحنَّننننننننانِ  

ْضُت م  واهاً بآٍه وِمْ  هوىً   تَعَوَّ

ّوانِ   دٍْق بُِخننننننن ْ   خنننننننواِن ِصننننننن  بهنننننننوٍن وِمننننننن

 وما ّّ  بي اٍا تروُق ب ْاَمـةٍ 

 تَْرتَِعينننننننننه بسنننننننننعدانِ  و  ّنننننننننّ  مرعنننننننننىً  

 فيا ليَت شعري ه  لدهرَي ع فةٌ 

 فتجمننننننننن  أوطننننننننناري علنننننننننيَّ وأْوطننننننننناني 

 مياديُ  أوطـاري َوَمْعَهـدُ لذّتـي

 ومن نننننننننأُ تَْهينننننننننامي َومْلعَنننننننننُا ِرْز نننننننننني 

 

 يقوُح لـي يٌ ّأْن لم يَِصْلني فيه َظبْ 

 لمنننننننننناه وُصنننننننننندراه بِننننننننننراحٍ َوَرْياننننننننننانِ  

ْنُت  نّمــا  فسقيـاً لواديهـم و ن ُّ

آنِ    أبِينننننننننننننُت لنننننننننننننذاّره بغلّنننننننننننننِة َظْمننننننننننننن

 فكـم يـوِح لهٍو قد أدَْرنـا بأُْفِقـهِ 

 نجننننننننوَح ّننننننننؤوٍن بَننننننننْيَ  أقمنننننننناِر نُنننننننندْمانِ  

 وللقُْ ِا واألْطياِر َمْلهًى بِِجْزِعـهِ 
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 علنننى َرْجننن ِ أْلانننانِ  فمنننا شننناَت ِمننن  رْقنننٍ   

 

و ب  خفاجة ّ ير م  القصائد فني هنذا الغنرض من  الانني   لنى النوط  ومعالمنه 

  عولنذلك قنال عننه صناحا م منح األنفن   نّنه حينمنا "اشنت ،(134)وذّرياته المختلفنة فينه

 ً ً رأسه شيبا ، اقتصنر علنى الانني  وال نوق، وقنن  بنأدنى ، وزّرأ عليه الكهولة جيبنا

  ل(135)للل" يةاتايّة، وما يست عره بوصف تلك العهاد م  أري

بهنا أبنو الم نر  وم  الذي  أّ روا م  الاني   لى جزينرة شنقر شناعرها وأدي

عن  وطننه، فمن  ذلنك قولنه  م  اب  خفاجة وأّ ر تنقّ ً  اً ب  عميرة، وّان أّ ر أسفارا

ّّر فيها مياه بلده ونسائمه وسّكانه وشوقه  لى ذلك ّله  (136):م  قصيدة يتذ

 وللَ ْرِق في قلبـي لبانـةُ عاِشقٍ 

ْعري مننننن  يبلّغُهنننننا الَ نننننْرقا  ْينننننَت ِشننننن  فينننننا لَ

 ّنُت أشتكـي أ   ّن ماًا فيه مـا

 لهيننننَا الا ننننى لننننو ّنننننُت يومنننناً بننننه أُْسننننقى 

 وطيَا نسيٍم   يـرى م  أضلّـه

 سننننوى اليننننأِن منننننه أو يننننرى ذلننننك األُْفقننننا 

انَـهُ أَنَّ َعْهدَهُــمْ   فََمْ  ُمْبِلـٌغ سُكَّ

ِه أَْبقننننننى  ننننننْم أضنننننناعُوه علننننننى ِحْفِظنننننن  و ْن هُ

ْيَف ّانـوا فإنُّهـمْ  َّ  س ٌح عليِهـْم 

ْم ِرقّنننننننننناو ْن لَننننننننننْم يرِ    قُّننننننننننوا   أزاُل لَُهنننننننننن

        

ونلاا في ّن  منا قين  فني الت نوق والانني   لنى جزينرة شنقر أننه   يغفن  التغنني 

ب بيعتهننا السنناحرة ومننا تاتويننه منن  أنهننار وأشننجار وب بنن  ونسننائم عنناطرة وريننر ذلننك، 

                                                           

؛ ملمي  77 1؛ الايإ  838ص 8ق 1؛ اليقخيرة م891( االر  مثلة  خرى ال  قل  في: يال د العقيان111) 
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 ب191-198( القيل والإكملة   السار ايول  القسم ايول ص111) 

 ) * ( يقصد شرق ايادلم )بلاسية وشقر وشالبة ببب(ب
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 ً هنؤ ا ال نعراا وبني  جزينرة شنقر، بني  النزم  المنصنرح فني حيناة  ونلاا هناا تمازجا

ذا منا  ذا ما وصف ال عراا جزيرة شنقر تاندثوا عن  ذّريناتهم الماضنية فني جنباتهنا، وإف

ننندبوا أيننامهم الماضننية وتأسننفوا علننى شننبابهم ذّننروا جزيننرة شننقر التنني ّانننت سنناحاتها 

 ً ً  ومتنزهاتها وش آنها ميدانا الماضني لنذّرياأ ال نباب، وهنذا التمناز  بني  أحادينث  رحبا

  واضح وجلّي في ّ ير م  قصائد اب  خفاجنة، ففني سننة وذّرياأ الصبا والتعلق بالوط

 ،  اختيننننننناراً  هنننننـن يخننننننر  ابننننننن  خفاجننننننة عنننننن  جزينننننننرة شننننننقر اضنننننن راراً 510

 –فقنس جننوب جزينرة شنقر  مني ً  12التي تق  علنى بعند  –وياّس رحاله في شاطبة 

سناق  ويأتي عيد الف ر وهو فني شناطبة، وين ند ابن  خفاجنة قصنيدة يهننب بهنا أبنا 

يوسننف تاشننفي  فنني شنناطبة، يبنندأها بننندب ماضننيه والتاّسننر علننى بلننده بننراهيم بنن   

 (137)فيقول:

 سجعُت وقد رنّى الاماُح فرّجعـا

 ومنننننننا ّننننننننت لنننننننو  أن تَغَنّنننننننى ألسنننننننجعا 

 ر سالفـاـوأنـدُب عهـداً بالُمَ قّ 

نننننننننعا   وظننننننننن َّ رمننننننننناٍح للصنننننننننبا قننننننننند تق ّ

 ـةٍ ـولم أدِر ما أبكـي أرْسَم شبيب

ننننننليمى ومَ    ْربَعنننننناعفننننننا أح َمصننننننيفاً منننننن  سُ

 توديـ  األحبّـة فرقـةً وأوجـ  

 شننننننننباٌب علننننننننى ررننننننننم األحبّننننننننة ودّعننننننننا 

 وما ّان أشهى ذلك اللي  َمْرقَـدا

 وأننننننننندى مايّننننننننا ذلننننننننك الصننننننننبح م لعننننننننا 

 ً  ةً ـوليلـ وأْقَصَر ذاا العهدَ يومـا

 ومكرعنننننننننا وأْطيَنننننننننَا ذاا العنننننننننيَش ظنننننننننّ   

 دـاهـزمان تقّ ى رير ذّرى مع

 تسننننننننننوح حصنننننننننناةَ القلننننننننننا أن تتصنننننننننندّعا 

 اـاراً وربّمـه   اختيـاّوْلُت عنت

 وجعننننننننُت علننننننننى طلننننننننول التلنننننننندّد أخنننننننندعا 
                                                           

 ب897؛ يال د العقيان ص71ديوان ابن خااجة ص ( 119) 
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 الامى رقِ بوم  لي ببرد الريح م  أ

 ى منننننننن  أجننننننننارع لعلعننننننننامننننننننوريّننننننننا الخزا 

ّّـراً   وقد فـاأ ذاا العهـدُ    تذ

عننننننننا   لننننننننواني علننننننننى ظهننننننننر الم ننننننننّي توجُّ

 وّنت جليدَ القلِا وال مُ  جامـ ٌ 

 فمنننننا انفنننننّض حتنننننى خنننننار فنننننارفّض أدمعنننننا 

 وبلّت نجـادي عبـرةٌ مستهلّـةٌ 

 أّفِكننننننننننننُف منهننننننننننننا بالبنننننننننننننان تصنننننننننننننّعا 

 و نّي وعينـي بالظـ ح ّايلـةٌ 

 آلبنننننننننننى لجنبننننننننننني أن يُ ئِنننننننننننَم َمْ نننننننننننَجعا 

 ً  أن أرى الصبَح أبي ا وأّبر شانا

 بعنننننننننيٍ  تنننننننننرى َرْبنننننننننَ  ال نننننننننبيبِة بَْلقَعنننننننننا 

 نَّي لم أذها مـ  اللْهـِو ليلـةً ّأ

 عاالُمَ ْعَ نننننننننننن ولننننننننننننم أتعنننننننننننناَط البننننننننننننابليَّ  

 ولم أتخايَـْ  بي  ظـّ ٍ لَسْرحـةٍ 

 وسننننننننننننج  لغّرينننننننننننند ومنننننننننننناٍا بأجرعننننننننننننا 

 ولم أْرِح آمـالـي بأزرَق صائاٍ 

 وأبننننننننننننيَض بّسنننننننننننناٍح وأْسننننننننننننَمَر أْصننننننننننننلعا 

               * * * * * * * 
 

ذ صندرأ  ندلسي نصوص أدبية ّ يرة ذاأ د  أ تاريخينة، دب األوفي األ

منّرأ بهنا جزينرة شنقر، بع نها متصن   ع  أصاابها نتيجة أحداث تاريخية بارزة

بالاوادث التي مرأ بها الجزيرة زم  ال وائنف، وبع نها منرتبس بانوادث منرأ 

 رهنا شنعر ون نر ينندب جزينرة بها تلك الجزينرة فني أواخنر عصنر المنراب ي ، وأّ

 هـل639رارونيي  أواخر سنة ثر سقوطها في يد األ شقر 

مامند بن  األصنيلي، من  أدبناا  طار نجد رسنالة ّتبهنا أبنو عنامروفي هذا اإل
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ندل  في القرن الخام  الهجري،  لى ذي الوزارتي  أبي مامند بن  أبني الفنر ، األ

فُهُ فيها ما لقيه ، وقند بندأها بأبيناأ (138)ليهنا م  ر ساا جزيرة شقر عند توّجهه  يُعَّرِ

 منها:

 ً  لهنننننننا َحلَْلنننننننُت الجزينننننننرةَ ُسنننننننْاقا

 ُمنِْعننننننننُت النننننننندخوَل  لننننننننى أْهِلهننننننننا

ً وبننننننننننتُّ ث ثنننننننننن ً  ا  بهننننننننننا طاِويننننننننننا

ه **فقُننـن   بننن  ذي الننننون ا بالننـن  مننـن

 

 

 *ّننننننننننننأنّي حللننننننننننننُت بسننننننننننننردانية

 فننننننننننندُْرُأ ّمنننننننننننا دارِأ السنننننننننننانية

 قِنننننننننننراي هُمنننننننننننومي وأحزانِيَنننننننننننه

ونَ يولّنننننـي   بننننننـي الزانينننننـة الاصننننـن

 

ً أوم  قوله في هذه الرسالة   :ي ا

 أن وافيُت الجزيرة، وآمالي بها ّ يرة، ونزلت منها علنى مقنادر شنأوي، لى "للل 

وقدّمت ّتابنك  لنى النوزيري  الجليلني  أبني جنابر وابن  طرينف، أّنرح اللنه بهمنا 

 أعواد الكنيف وّان م  بّرهما أني نزلت خلف السور أخزى نزول:

 أبَننننننتْ  ذا رمننننننُت دخننننننو ً  حتننننننى 

 راسننننننننننننْلتُهُ مسننننننننننننتنِز ً داعيننننننننننننا

دٍ  ٍد ماجننننـن ه مننننـن  قـائننننـن ِرْح بننننـن  أّننننـن

 

 

 الاّجنننا  لننني بالنننندخولنَْفنننُ  أبننني 

 َ نننننننَ  رأَن الرسنننننننولفكننننننناد أن يَقْ 

ول يِ العُجنننـن ُح للاننننْرِث َوَرْعنننـن  يَْصلُنننـن

 

 ً  م  شعر: ويقول فيها أي ا

 ق   ب  ذي النون الرئي  الذي 

 تِ ْخنننننننننننلننننننننننني  لنننننننننننه شنننننننننننيا مننننننننننن  البَ  

 ً  يجعـ  قُــّواده يـا مالـكـا

  ً  ْوا بالسنننننننننننننْلِا واللفنننننننننننننتعننننننننننننندَ  قومنننننننننننننا

 ً  فمـا جااوا  لى ال رِق جياعـا

                                                           

 ب818-811 8خريدة القصر للعماد ايصاهااي ( 118) 

 لسامل الشريي لألادلمب) * ( جزيرة في البمر المإوسل يبالة ا

هي  198)**( هو القادر بن قه الاون القه اسإول  ال  بلاسية وشالبة وشقر بمساادة  لاواسو السيادم سياة 

 )االر الصامات السابقة ان إاريخ جزيرة شقر(
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نننننننننننننْاتِ    يُْ نننننننننننننبِعُُهْم شنننننننننننننيٌا مننننننننننننن  السُّ

 للللل

   جبـر الله بنــي جابــر

  ً   لنننننننننننننننى مقنننننننننننننننت وزادَُهنننننننننننننننْم مقتنننننننننننننننا

 هــا طرفُ ـواب  طريف   رن

  لنننننننننننننننى بنننننننننننننننْرأِ  فننننننننننننننني جسنننننننننننننننمه  ّ   

 ن تأتِـِه فـي حاجـٍة يعتـِذرْ  

 ُعننننننننننننننْذَر يهننننننننننننننوٍد رننننننننننننننْدَوةَ السننننننننننننننبتِ  

وتأتي قيمة هذه الرسالة م  ندرة المعلوماأ التي تتادث ع  جزينرة شنقر فني       

ن  و –ضنواا بعنض األ يقادر ب  ذي النون عليها، فهي على ذلك تلقنأياح استي ا ال

 على فص  م  تاريخ تلك الجزيرةل -ّانت باهتة

بزعامنة أبني بكنر أحمند بن  مامند بن  جعفنر بن   –وعندما ثارأ جزيرة شنقر 

هنـ علنى مامند بن  سنعد بن  منردنيش، وتعّرضنت 566في سننة  –سفيان المخزومي 

يوسنف،    قِبَ  مامد ب  مردنيش وأخينه أبني الاجنا على  ثر ذلك للاصار ال ديد م

 ،ّتا أبو الم ر  مامد ب  أبي بكر أحمد ب  مامد ب  جعفر بن  سنفيان المخزومني

قصننيدة اسننتنجاد وّجههننا  لننى الخليفننة الموّحنندي أبنني يعقننوب يوسننف بنن  عبنندالمؤم  

 (139):يستصرخه  ستنفاذ الجزيرة م  بني مردنيش يقول فيها

 ـاـمي  ِدماَانـالمسلدارْا أميـَر ـتـ

 فإنّننننننننننننَك ل سنننننننننننن ِح والنننننننننننندي  ناِصننننننننننننرُ  

 

 تيبــةٍ ـووّجـْه الـى استنقـاِذنـا بك

 يَهننننننناُب النننننننّردى منهنننننننا العننننننندوُّ الُمااِصنننننننرُ  

 تنفُّ  م  ضيـِق الِخنـاِق بقُ ـِرنـا

 فتُنننننننننننْدَرَا آمننننننننننناٌل وتُْرعنننننننننننى أواِصنننننننننننرُ  

 اذا ما انكفى بالخـْزيِ وارتـدَّ خائِبـا

 ِلهننننننننننننا ُمتَقاِصننننننننننننرُ فم َمُاننننننننننننهُ عنننننننننننن  نَيْ  
                                                           

 ب813 8( الملة السيراء 113) 
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 فليـَت ابَ  سعـٍد  ْذ تـألّف مـانَعَتْ 

ْض عنننننننن  قننننننننواه العناِصننننننننرُ    فلننننننننم تننننننننتَمخَّ

 ستُْذِهُا أنـواُر الخ فــِة ُظْلَمــه

 وتلفُظنننننننننننهُ بَْعننننننننننندَ الخينننننننننننوِل الَمقاِصنننننننننننرُ  

 ويهـدُح مـا قد أّس  الكفـُر عنـدَه

 ّننننننننريُم الّسنننننننننا تُ ْننننننننني عليننننننننه الخناصننننننننرُ  

 ْمـُرهُ سـاِجدَ أَ هذا الـذي يَْبنـي المَ ف

 وأْمنننننننُر ابنننننننِ  َسنننننننْعٍد أْن تَُ نننننننادَ الَمعاِصنننننننرُ  

 ـّزهي تَهُ ـاُأ الم انـْلك آيـوذا المَ 

 ِأ الم نننننننننننناني البناِصننننننننننننرُ اوذاَا بأصننننننننننننو 

 داً ــؤمنيَ  مخلّ ـَر المـَت أميـبقي

ْننننننِه َوْصنننننِفَك قاِصنننننرُ   ُّ  وّنننننّ  النننننورى عننننن  

يي ، خلّنف سنقوطها فني رارنونهـ بيند األ639سق ت جزيرة شقر سنة وعندما       

 ً ً  قلننوب أدبائهننا حزنننا ً  عظيمنناً وألمننا صننوص شننعرية ون ريننة رفيعننة خلّنندوه فنني ن بالغننا

، وّان أدبهنم ليه، وبكوها بكاا مريراً  سى والاسرة على فراقها وما آلت تنبض باأل

هنا، وقند ّتنا أبنو الم نر  بن  ئدب الذي قين  فني بكناا المندن ورثافيها م  أبلغ األ

الق ناعي  بّنارقه ابن  األلنى صندي رسالة  –شهد سقوط تلك الجزيرة الذي  –عميرة 

 (140):البلنسي، ينعى له فيها بلنسية وجزيرة شقر، ويقول في فص  منها

حتنى أحاطنت بجزينرة شنقرها،  ،"للل ثم زحفت ّتيبة الكفنر بُزرقِهنا وُشنْقرها

اللنه  فآه لمسقس النرأن هنوى نجُمنهُ، ولفنادح الخْ نا سنرى ّلمنه، وينا لجننٍة أجنرى

نعتهننا، و نّمننا ّانننت داره التنني فيهننا دّب،  *سنناق النهننر تاتهننا، وروضننة أجنناد أبننو 

يّتننه ّمنا شنناا وأحنّا، ولننم تعندح بعننده نوعلنى أوصنا  مااسنننها أّنّا، وفيهننا أتتنه م

 للل"ل ودمعهم عليها أراقوه مابّي  ق يبهم  ليها ساقوه،

فيهنا لمنا أصناب  وي م  اب  عميرة رسالته هذه قصيدة في رثاا شنقر، يتنألّم

                                                           

 ب131 1  اا  اللي  38( الرو  المعلار ص118) 

 ) * ( ابن خااجةب 
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 ً لم بالاني  والت وق لمعالمها وذّرياته فيها ورحن أ الصنيد هذا األ الجزيرة مازجا

 (141):التي ّان يقوح بها في واديها فيقول

ّْ ِروا  أقِلّوا م مي أو فقولــوا وأ

 َملننننننننننوُمكم عمننننننننننا بننننننننننه لنننننننننني  يُْقِصننننننننننر 

 وهـ  رير صّاٍ ما تنـي عبراتُـه

  ذا َصننننننننننننننننننعَدَْأ أنفاُسننننننننننننننننننه تتانننننننننننننننننندّر 

 اّ  ومـا يجـدى عليـه حنينــهي

 معروفُهنننننننننننننا متنّكنننننننننننننر لنننننننننننننى أربُننننننننننننن ٍ   

 وىــر فاللّ ـبالم قّ  داً ـويندب عه

 وأيننننننننن  اللّنننننننننوى مننننننننننه وأيننننننننن  الم نننننننننقّر 

 هــدي وأهلُ ـد بعـتغيّر ذاا العه

 َوَمننننننننننننْ  ذا علننننننننننننى األيّنننننننننننناح   يتغيّننننننننننننر 

 ةً ــبقي دار  ّ  ـُم الـَر رسـوأَْقفَ 

 لسنننننننننائِِلها عنننننننننن  م ننننننننن  حنننننننننناِلَي تخبننننننننننر 

 رةٍ ـر زفـرةٌ  ثـزف َق  ّ  ـتبفلم 

 تنقنننننننننننندُّ أو تتفّ ننننننننننننرضننننننننننننلوعي لهننننننننننننا  

 يــزاُل يهّزنـ  ي اقٌ ـاشتي و ّ  

 فنننننننننن  رايننننننننننةٌ تنننننننننندنو و  هننننننننننو يفتننننننننننر 

 ةـأقوُل لساري البرِق في ُجْنحِ ليل

 ّ ننننننننا بهنننننننا قننننننند بننننننناَأ يَْبكننننننني ويَْسنننننننَهرُ  

ِّّ ـفك ازاً ـتعّرض مجت  راـان مذ

  َّ  رُ بعهنننننننِد اللّنننننننوى وال نننننننيُا بال نننننننيِا يُنننننننْذ

 قٍ ـَك خافـ  قلبِ ـأتأوي لقلٍا م 

 ودمنننننننن ٍ سننننننننفوحٍ م نننننننن  ق ننننننننِرَا يقُ ننننننننرُ  

 ً  اـَك نارهـّوْمِ   وتامُ  أنفاسا

                                                           

 ب137-131 1ي  ( اا  الل111) 
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  ذا رفعنننننننننننننت تبننننننننننننندو لمننننننننننننن  يتننننننننننننننّور 

 أىـاي  َمْ  نـيقّر بعيني أْن أع

 تْهُ منننننننننك عيننننننننناَي تبصننننننننرلمننننننننا أْبَصننننننننرَ  

 مْ ـوأن يتراااا الخليُس الذي  هُ 

نننننننبقلبننننننني و ن رنننننننابوا عننننننن  العَنننننننْيِ  حُ    رُ  َّ

 اـِ  ماصّ ـا ّأهـا أنّ ـى َحَزنـّف

 ْنِفننننننننننرنَبكننننننننننّ  طريننننننننننٍق قنننننننننند نَفَْرنننننننننننا و 

 قٍ ــائِ ـوٍق وشـا م  م ـّن ّليّن و

 بنننننننننناِر ارتنننننننننراب فننننننننني ح ننننننننناه تسنننننننننعّر 

 ةـّي ضلّ ـري واألمانـت ِشعْ ـأ  لي

 وقَننننننننْولي أ  يننننننننا ليننننننننَت ِشننننننننْعري تايّننننننننر 

 اــرةِ م لمـدٌ للجزيـُر عقـه  النه

 هننننننني جنننننننوهرعِهنننننننْدنا وهننننننن  حصنننننننباُوه و 

بـوه هـه تجـٌ  عليـا ذيْ ـ  للصَّ  رُّ

 عنننننننننننننه َمْوُجننننننننننننهُ المتكّسننننننننننننر فيننننننننننننزَورُّ  

  وةٌ ـا طـ  عليهـي هـوتلك المغان

 و بمننننننننننا رّق تسننننننننننارأبمننننننننننا راق منهننننننننننا  

 اـة والّصبـ عُا أفراِن الّصبابـم

 تنننننننننننننننروُح  ليهنننننننننننننننا تنننننننننننننننارةً وتبّكنننننننننننننننر 

 دٌ ـانت معاهـِر ّـيَّ ذاا النهـَوقِْبل

 لخميلنننننننِة أخ نننننننربهنننننننا العنننننننيُش م لنننننننوُل ا 

 

 هـحِ أزراُر جيبـبايُث بياُض الصب

 ت يننننننننننننننننُا وأَْرداُن النسننننننننننننننننيِم تعّ ننننننننننننننننر 

 اـح ثوبهـَوْرِد ينفـاا الـاٍل بمـلي

 وطينننننننننُا هنننننننننواٍا فينننننننننه ِمْسنننننننننٌك وَعْنبَنننننننننرُ  

 اـًى لنـاا ُخ ـوبالَجبَِ  األدنى هن
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 اللهننننننننننننِو   تكبننننننننننننو و  تتع ّننننننننننننرلننننننننننننى   

  ٌ ـاٌر ونَرجِ ـ ه بَهـاٌب بأعـجن

 مفتننننننننننننرُّ ال نايننننننننننننا وأْصننننننننننننفَرُ فننننننننننننأبيُض  

 ةٍ ـٍت ّمقلـي قلِا قَلْ ـوموِردُنا ف

 علينننننننا منننننن  قننننننذى العَننننننْيِ  تسننننننتر حننننننذاراً  

 وّم قد َهبَْ نـا القـاَع نذعر وح ه

 وينننننننننا ُحْسننننننننننَهُ مسنننننننننتقب ً حننننننننني  ينننننننننذعر 

 نقـود  ليـه طائعـا ّـّ  جـارح

رُ    لننننننننه ِمْنَخننننننننٌر َرْحننننننننٌا وَخْصننننننننٌر ُمَ ننننننننمَّ

 بَ َـَت بـه ذا مـا َرَمْينـاهُ بِـِه عَ 

 مؤلّلنننننننننننةُ األطنننننننننننراِ  عننننننننننننهّ  تك نننننننننننر 

 ت ّم ألروى النيق حـّزان سهلهـا

 وقنننننننننند فُِقنننننننننندَأ فيهننننننننننا مهنننننننننناةٌ وجننننننننننؤذر 

 حٌ ـّذلك الى أن صاح بالقوِح صائ

 وأْننننننننننننننذََر بنننننننننننننالبَْيِ  الُمَ نننننننننننننتِِّت ُمْننننننننننننننِذرُ  

 مْ ـا وأصابَهُ ـدي َسبـْم أيـوفّرقَهُ 

 مقنننننننننندَّرُ  ةٍ منننننننننننُهْم ق ننننننننننااٌ علننننننننننى َرننننننننننرّ  

 

لنى  ُ  األبّنار عن  تلنك الرسنالة برسنالٍة أخنرى مماثلنة، ووّجههنا وقد أجاب اب

 صديقه اب  عميرة وم  فصول هذه الرسالة:

لننى جزيننرة شننقرها، فننأََمرَّ عننذبها النميننر،  "للل ثننم لننم يلبننث داا عقرهننا أن دّب 

 ل(142)للل" وذوى رصنها الن ير، وخرست حمائم أدواِحها، ورّدأ نسائم أرواحها

عميننرة فنني رثنناا جزيننرة شننقر شننعر ّ يننر يك ننف فنني بنني الم ننر  بنن  وأل

لنى  معظمه ع  حزن وحني  وت وق وحسرة، فم  ذلك قوله من  قصنيدة ّتنا بهنا 

                                                           

 ب138 1؛ اا  اللي  188( الرو  المعلار ص 118) 
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 (143):د ب  الجنّان المرسيمصديقه أبي عبدالله ب  ما

ََّّر َعْهدَ ال رِق وال ْرُق شاِسـ   تَذَ

 وذاَب أسننننننننننًى للبننننننننننْرِق والبننننننننننرُق  ِمنننننننننن  

ـَر الِجْزعِ أنّـواتب   ّْ  ةَ ُموَجـ ٍ ِذ

 قلنننننننٌا علنننننننى الِجنننننننْزعِ جننننننناِزعُ  لنننننننه أبنننننننداً  

 ع  األْهِ  بعدمانأٌْي ّفى َحَزناً 

 نأْيننننننننننا عننننننننن  األْوطننننننننناِن فهنننننننننَي بَ قِننننننننن ُ  

 نوى رربٍة حتى بمنِزِل ُرْربةٍ 

 لقننننننند َصننننننننََ  البنننننننيُ  النننننننذي ُهنننننننَو صنننننننانِ ُ  

 تقادََح عهدُها لى أرٍض   أِح ُّ 

 وِمننننننْ  دونِهنننننننا أْينننننندي الخ نننننننوِب الَموانِننننننن ُ  

 َف بُ ْقٍر أو بُزْرقَِة مائِهِ وّي

 *وفينننننننننننِه لُ نننننننننننْقٍر أو لنننننننننننُزْرٍق َم ننننننننننناِرع 

وله أي ا قصيدة أخرى يصف فيها حال جزيرة شقر بعد سقوطهال يقنول فني 

 :(144)أبياأ منها

 ٍ  ـدلـْرِق أنـ  شَ ـي مـوعاد قلب

 عينننننننننننندُ أسنننننننننننننًى فتَّنننننننننننننهُ ومنننننننننننننا فَتَنننننننننننننر 

 

 فـأْيَ  منّــا منــازٌل َعَصفَـتْ 

 ِعننننننننندا َصْرَصنننننننننررينننننننننٌح عليهنننننننننا مننننننننن  ال 

 ْقـٍر ودوَن ُزْرقَـتِـــهِ ـودوَن شُ 

 ْاكننننننننننننننننني قنننننننننننننننننناه أو أَْشنننننننننننننننننقَررُق يَ أز 

  ٌ ـم َوشَ ـا وهـروُح حرٌب لنـوال

                                                           

 ب178ص ؛ الرو  المعلار191( القيل والإكملة   السار ايول  القسم ايول  ص111) 

 ) * ( الشقر والزرق في الشلر الثااي من البيت ايخير نشارة نل  ايرايوايينب 

اقيالً اين رسيا ل  بيي  818ه و دبيه ص    بيو المليرف بين امييرة مياإي178( الرو  المعليار ص 111) 

 بالملرف المخلولة
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 سنننننننننننننننننالمه النننننننننننننننننواِردون فاْسنننننننننننننننننتَْبَار 

  ْ ـة مَ ـدهِر فياـو للـا لَنْرجـ نّ 

 أننننننننننننننناَب مّمننننننننننننننا جننننننننننننننناه واْسننننننننننننننتَْغفَر 

ةَ التــُا الكـونرقُ   داً ــي أبَ ـرَّ

وحِ    لننننننننم نَننننننننَزْل نُْخبَننننننننر بهننننننننا علننننننننى الننننننننرُّ

 

شننخاص علننى ذّننر مااسنننهم ومننآثرهم، فكننذلك ي ننتم  األ رثننااوم لمننا يقننوح 

لنى السنقوط، ولنذلك نجند جمين  لنى ذّنر مااسن  المديننة التني تنؤول  رثاا المدن ع

النصوص ال عرية والن رية التي قيلت في رثاا جزيرة شقر حافلة بوصف مااسن  

عتهننا الجميلننة ومننا اشننتملت عليننه منن  وبخاصننة وصننف طبيتلننك الجزيننرة ومعالمهننا 

 ً للهنو وا ن ن ق، وحندائق زاخنرة  أنهار أل اة ونسائم ع رة ومنازل ّاننت مربعنا

 ً للصنيد والقنن ، وحمناح وطينور   تكنف  بالورود والرياحي ، وب اح ّاننت ميندانا

عنن  الغننناا وال ننرب، و  يخلننو ننن   منن  هننذه النصننوص منن  مقارنننة بنني  حننال 

ها وحالهنا بعند السنقوط، أو مقارننة بني  حنال أهلهنا قبن  رحنيلهم الجزيرة قب  سقوط

عنها وبعد الرحي ، م لما   تخلو هذه النصوص م  وصنف منا يان  بنه أصناابها 

 م  ألم وأسى لما أصاب الجزيرة وم  وجد وشوق أليّامها الخواليل
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 خاتمـــة = = 

فيي ، ومسنتراح عجاب الجغرادلسية، ّانت موض   نتلك هي جزيرة شقر األ

دبناا من  ربعي ، ومتعلّنق قلنوب ال نعراا واألالمتنزهي ، ومانّس المصن افي  والمتن

سنبان القصائد، ّاننت ميندان صنراع بني  اإلأبنائها المخلصي ، وموضوع ّ ير م  

سنماا، وّنان ل نواطاها ي نهرها مجال رحا للنزهة وصنيد األوالمسلمي ، وّان ف

يجننذب  ليننه ع نناق الاينناة حيننث يخننتلس الاننا جمننال بننارع، ولبسنناتينها سننار فننائق 

 ً للل وّاننت  لنرح أ الصنيد بال عر والنسائم وتغريد ال يور، وّاننت بواديهنا مكاننا

طبيعتها م  أجم  ما ُوِهَا ألرض األندل ، مما جع  أبنااها يتعلقون بها ويهيمون 

برقنة فني أدبهنم النذي رّق بمااسنها، ويرونهنا جننة الخلند، فخلندوها فني ذّريناتهم و

 وطبيعتهال الجزيرةأه  تلك 

فقس، لكنها لم تنزل وفي جزيرة شقر اليوح م  آثار المسلمي  بقايا حص  قديم 

وريرهنا، ويبلنغ عندد  سنبانيا وينزرع فيهنا البرتقنال والنخن  واألرزّ م  أجم  بقناع  

ً  اً واحد 1985حصائية سكانها حسا    لوأربعي  ألفا

يناح  ني  بنالجزيرة هنو فني هنذه األالماي من  فرعني نهنر شنقر اً رير أن واحد

نهننر جننا ، وتسننقى مزروعاتهننا بقننناة يعننود تاريخهننا  لننى القننرن السنناب  الهجننريا 

 ال الث ع ر المي ديل


