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  مقدمة

  ألدب يف العصر األمويا
  ياألندلسغرب يف امل

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعـىل آلـه  ,بسم اهللا الرمحن الرحيم
 :وبعد , هداهم بإحسان إىل يوم الدينبعّ ومن ات,وصحبه أمجعني

وعـىل رأسـها  ,حتت ضـغط العنـارص غـري العربيـةيف املرشق ما إن سقطت اخلالفة األموية 
 هلـم إىل ًان حتـت رايـة العباسـيني حتـى وجـد بعـض األمـويني منفـذ وإن كا,العنرص الفاريس

 وأسس دولـة ذات , الذي استكمل مسرية األمويني يف املرشق)صقر قريش(األندلس بعصاميه 
 وقدر هلذه الدولـة التـي عاشـت حـوايل )بني أمية( وإن تسمت باسم ,صبغة عربية يف األندلس

 وبفعـل ,هناك حضارة إنسانية حتت راية اإلسـالم حيث نقلت ,ثامنية قرون يف أرض غري عربية
سية واحـدة تلـو حتى سقطت املدن األندلـها سند ام بينفيعنارص عربية اختلفت يف هناية املطاف 

ولكـن هـذه الدولـة األمويـة العربيـة اإلسـالمية اسـتطاعت أن تؤسـس  ,األخر بيد اإلسبان
ما تزال آثارها العمرانيـة حتـى يومنـا هـذا و ,حلضارة علمية أدبية عمرانية شهد هلا العامل بأرسه

 فقـد كـان األدب يـشغل , وغريها من املعامل األثرية)وقرص احلمراء − حديقة الزهراء(ماثلة يف 
 .ًااألمويني يف املرشق ملا له من أمهية يف حياة الناس عامة واخللفاء خاصة والوالة ثاني

 ولكـوهنم , يف بيئـة غـري عربيـةأما األدب يف األندلس فقد شغل العرب هنـاك لوجـودهم
هلم شاكسة امل وهات املخالفةُّالتوجيريدون أن يثبتوا عروبتهم وإسالميتهم أمام الشعوب ذات 

ه العـرويب لـألدب انـتامء ُّإضافة إىل النزعة األرسية األموية التي قد ذابت يف التوجـ ;يف الثقافة
ن دولتهم التـي ارتقـت بـاألدب إىل ومنافسة لألدب العبايس يف املرشق بعد أن أسس العباسيو

 .أبعد من الثريا
وهكذا اندمج العرب األندلسيون يف بيئة خرضاء جذابة ذات هواء عليـل ومـاء سلـسبيل 

 :وأشجار مثمرة بعكس بيئة الرمال والصحراء واحلر والقر حتى قال شاعرهم
ـــجار  ُّيـــا أهـــل أنـــدلس هللا دركـــم ـــار وأش ـــل وأهن ـــاء وظ   م
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ــار  يف ديـــاركممـــا جنـــة اخللـــد إال ــت أخت ــذا كن ــريت ه ــو خت   ول
وأصبح للشاعر املنزلة املميـزة  , يف األندلسوصارت جمالس األنس يف الطبيعة سمة الشعر

وبرزت ظاهرة املرأة الـشاعرة يف األنـدلس واملثقـف ,بني أصحاب األجناس األدبية األخر 
املوشـحات الـذي يعتـرب  من الشعر هو شـعر ًا جديدًا واستحدث األندلسيون نوع,األندليس

 :يف األدب األندليس ولشد ما يبهرك ,ًا ومضمونًالثورة األوىل للشعر عىل منهج القدماء شكال
 .شعر الطبيعة −١
 .وشعر رثاء املدن الساقطة −٢
 .واملوشحات األندلسية −٣

 ,د الشعراء العرب أسامءهم مع كل رابية وحديقة وهنر وقرص عىل أرض األندلسَّفقد خل
 :نة مع كل مملكة ومدينة سقطت هناكدوا أشعارهم احلزيَّخلكام 

 فـــال يغـــر بطيـــب العـــيش إنـــسان  لكـــــل يشء إذا مـــــا تـــــم نقـــــصان
ــــاهدهتا دول ــــام ش ــــور ك ــــي األم  مـــــن رسه زمـــــن ســـــاءته أزمـــــان  ٌه

لعلـم ن أهم ما يلفت االنتباه يف الثقافة األندلسية واألدب األندلـيس هـذا الفـيض مـن اوإ
 العباسيني يف بناء حـضارة إسـالمية واعـدة تعتمـد املـرشوع ن خالل منافستهمواالهتامم به م

 فقـد كـان للفلـسفة مـضامر , ومل يكن لألدب وحدة مـضامر الـسبق,اإلسالمي يف نرش الثقافة
فقـد أنـتج العـرب املـسلمون يف األنـدلس فلـسفة  ,ارتقى به األندلسيون إىل أعىل من املـريخ

 وكـذلك أنـتج العـرب املـسلمون ,فة اليونان بوجه جديـدجديدة للحياة أعادت صياغة فلس
 عىل يد ابن حزم األندليس حيث تألقت النظـرة اإلنـسانية للحيـاة ًا إسالميً نثرياًا ثقافيًمرشوعا

 وهكذا فقـد خطـا األدب األندلـيس ,من خالل منظور مثقف فقيه ينظر إىل احلياة نظرة واعدة
 يبحـث عـن املنفعـة واملتعـة دون إخـالل بـالقيم خطوة خامسة رفعت من مكانة القيم يف عامل

 .النابضة باحلياة
  حسني علي اهلنداوي

  درعا -سوريا
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  الباب األول
  احلياة العامة

  يف العصر األندلسي
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  الباب األول
  الفصل األول
  احلياة السياسية

  الدولة األموية يف األندلس

- ١-  
  الفتح العربي لألندلس

  القدميةإسبانيا يف العصور 
  :رؤيا جغرافية - أ

 فريقـي ويفصلها عن الشامل اإلأوروباتشكل شبه جزيرة إيربيا الزاوية اجلنوبية الغربية من 
 ًسكنت شبه اجلزيـرة هـذه قـديام ,وهي تضم دولتني مها إسبانيا والربتغال ,مضيق جبل طارق
طات جتارية مـن أشـهرها ن فيها مستعمرات وحمووقد أنشأ الفينيقي ,والكلتية القبائل اإليبريية

 ويف أواخر القرن الثالـث قبـل املـيالد فـرض الرومـان سـيطرهتم )قرطاجة اجلديدة(قرطاجة 
ثـم هامجتهـا قبائـل الفانـدال يف القـرن اخلـامس املـيالدي  ,عليها بعد انتصارهم عىل هانيبـال
 وأسـامها ,ندال أي بالد الفا)فاند لوسيا( وأطلقوا عليه اسم ,واستقرت يف القسم اجلنويب منها

 لغـزو القـوط فانـد لوسـياويف القرن الـسادس املـيالدي تعرضـت  ,العرب فيام بعد األندلس
ا وسيطروا إفريقي ودفعوا بالفاندال إىل شامل )فرنسا(الغربيني الذين انحدروا من جنوب غالية 

 .عىل البالد
  :إسبانيا قبيل الفتح العربي - ب

 جعلوها حتت سلطة أمرائهم الذين اسـتغلوا جهـود قسم القوط البالد إىل إقطاعات كبرية
لـيهم  ممـا أثـار النقمـة ع, وفرضوا عىل السكان رضائب باهظـة,وا أمالكهمرالفالحني وصاد

 ًخاصة بعد أن طرد ملك البالد وأصبح لذريق أمـري قرطبـة بـدال و,والرغبة يف اخلالص منهم
 الواقعـة عـىل هـروب إىل سـبتةللأخذ لذريق يضطهد أنصار امللك األول ممـا اضـطرهم  ,عنه
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 حيث حيكم يوليان اإلسباين الـذي ;الشاطئ الشاميل لبالد املغرب يف مواجهة الشاطئ اإلسباين
 .كان من أنصار امللك املطرود

  :مقدمات الفتح -ج
 وعندما توىل الوليد بن عبد امللك اخلالفة عني عليهـا ,ا تابعة لوايل مرصإفريقيكانت والية 

 َّ وعني, وجعل مركزه مدينة القريوان استطاع موسى توطيد أمور واليته,ًالياموسى بن نصري و
وأخذ يتوق للوصول إىل الرب اإلسـباين لتأديـب  , عىل طنجة بعد حتريرهاًطارق بن زياد حاكام
 وقد لقي موسى كل تشجيع عـىل ,ون عىل السواحل العربية يف إفريقياْغريُسكانه الذين كانوا ي
 مـن ً الذي وعده بتقديم السفن املطلوبة لنقل اجلنود هادفـاوليان حاكم سبتةغزو إسبانيا من ي

 ً فوافـق مـشرتطا, إسقاط حكم لذريق استشار موسى اخلليفة يف دمشق يف أمر الغـزو إىلذلك
محلة بقيادة طريـف بـن ًفعال نزلت و ,ة صدق يوليان حاكم سبتةإرسال محلة استطالعية ملعرف
 شـجع  وقـد, ومل جتد أية صعوبة وعادت حمملـة بالغنـائم, اإلسباينمالك يف جزيرة مقابل الرب

 .ذلك موسى يف امليض عىل خطته
  :الفتح العربي لألندلس -د

عهد موسى إىل طارق بن زياد حاكم طنجة بمهمة الفتح ورافق يوليان احلملة ونقل جنـود 
 ثـم أنجـده ,اتـلاملضيق الذي عرف فيام بعد باسمه ومعه سبعة آالف مق طارق عىل سفنه عرب
وقد لقي كل ترحيب وتشجيع من السكان الـذين كـانوا مـستائني مـن  ,موسى بخمسة آالف

وعندما علم لذريق ملك اإلسبان بنـزول العـرب ختـىل  ,حكامهم مما شجعه عىل متابعة الفتح
ة ّيف وادي لكـ  والتقى بجيش طارق,عن عملياته ضد خصومه يف الشامل واجته ملحاربة العرب

 ومل يكد يبدأ القتال حتى هربت فئة ,)م٧١١ هـ, ٩٢( وحدثت املعركة سنة , اخلرضاءاجلزيرة
 ومـات لـذريق ,من جيش لذريق وتراجع الباقي فالحقهم العرب ملحقني هبم خسارة كبـرية

 . وقد تابع طارق الفتح واحتل قرطبة وطليطلة,ًمنتحرا
  :وصول موسى بن نصري وابنه إىل األندلس -ـه

 ,نصري إىل األندلس لإلسهام برشف الفتح مع طارق واحتل بعـض املـدنسارع موسى بن 
ويف تلك األثناء قدم عبد العزيز بن موسى بناء عىل أوامر والده  , والتقى بطارق,ومنها إشبيلية
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 وتابع القادة الثالثة الفتح ووصلوا إىل جبال الربانس التـي تفـصل ,وتوغل يف أرايض الربتغال
صبحت إسبانيا بيد العرب عدا بعض املناطق الشاملية التي تأسست فيها وأ ,فرنسا عن إسبانيا

 توجه موسى وطـارق إىل املـرشق بنـاء ) م٧١٤ هـ, ٩٥(ويف أواخر  ,إمارات إسبانية مستقلة
 .وعهد إىل عبد العزيز بوالية األندلس ,عىل أوامر اخلليفة األموي

  :ور احلكم العربي يف األندلسد -و
 :يب يف األندلس إىل أربعة عصور هي العرقسم املؤرخون احلكم

 .) م٧٥٦ – ٧١٦  هـ,١٣٨ – ٩٧(  عرص الوالدة– ١
 .) م٩٢٨ – ٧٥٦ هـ, ٣١٦ – ١٣٨( عرص اإلمارة −٢
 .) م١٠٣١ – ٩٢٨ هـ, ٤٢٢ – ٣١٦(  عرص اخلالفة– ٣
 ). م١٤٩٢ – ١٠٣١ هـ, ٨٩٧ – ٤٢٢(  عرص ملوك الطوائف– ٤
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  :) هـ١٣٨ – ٩٧( عصر الوالدة -١

 انتهت بوصول األمري األموي عبد الرمحن بن معاويـة ًامتدت هذه الفرتة نحو أربعني عاما
 وتوىل حكم األندلس عدد من ,ساد األندلس خالهلا االضطراب وعدم االستقرار ,إىل اإلمارة

 ومن أبرزهم السمح بن مالـك اخلـوالين الـذي استـشهد يف ,الوالة كانوا تابعني لوايل إفريقيا
 وعبـد الـرمحن الغـافقي الـذي وصـل إىل ,ته ضد الفرنجة قرب تولـوز يف فرنـساإحد محال

)  م٧٣٠هــ ١١٤( والتقى بجيش شارل مارتل يف معركة بالط الشهداء قرب بواتييـه ,بوردو
وكان آخر الـوالة يوسـف الفهـري الـذي اسـتمر يف حكـم األنـدلس حتـى  ,واستشهد فيها

 .استخلصها منه عبد الرمحن الداخل
 

   اإلمارة األموية يف األندلسعصر -٢
  ) م٩٢٨ – ٧٥٦  هـ،٣١٦ – ١٣٨(

  :عبد الرمحن الداخل -أ
وأخـذوا يتعقبـون أفـراد ,  هــ١٣٢بعد انتصار العباسيني عىل األمويني يف معركة الـزاب 

وقد استطاع أحدهم وهو عبد الرمحن بن معاوية بن هشام أن يفلت من أيدهيم , البيت األموي
 وكان يرافقـه أحـد أتباعـه ,شامل إفريقيا لبعدها عن مركز اخلالفة العباسيةويرسع بالفرار إىل 

 . واستقر هبام املطاف يف سبتة,)ًابدر(ويدعى 
 ويتـصل بمختلـف الـزعامء والقـادة ,األنـدلسوهناك أخذ عبد الرمحن يـدرس أوضـاع 

حلفائهم الـذين  إىل داخل البالد ليدعو له بني أنصار بني أمية وً ثم أرسل بدرا,فيهالعسكريني 
 .ما لبثوا أن طلبوا إليه املجيء إىل األندلس وتعهدوا بمساعدته

  :تأسيس اإلمارة -ب
 ,ً حـافالً فاسـتقبله أتباعـه اسـتقباال هــ,١٣٨سارع عبد الرمحن إىل دخول األندلس عام 

وقد استوىل بمساعدهتم عىل املنـاطق  ,واجتمع حوله أنصار األمويني من كل جهات األندلس
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اشتبك مع وايل األندلس يوسف الفهري وحلفائه الذين احتجـوا عـىل  ثم ,بية من البالداجلنو
,  املـصارة قـرب هنـر الـوادي الكبـرييف,  وجرت املعركة الفاصلة بينهام,سوصوله إىل األندل

 بعـد أن ًفـدخلها ظـافرا, ن الذي أخذ يتابع زحفـه إىل قرطبـةرمحعبد الوالتي انتهت بانتصار 
كام لقبـه  ,ولقب بالداخل لدخوله األندلس ونجاحه يف الوصول إىل اإلمارة ,قىض عىل أعدائه

 بقدرته عىل تأسيس ً بشجاعته وإعجاباًاخلليفة العبايس أبو جعفر املنصور بصقر قريش اعرتافا
 .دولة لألمويني يف األندلس

  :أعمال عبد الرمحن -ج
وأخـذ  ,ة للخليفـة العبـايسوقطـع اخلطبـ :أعلن عبد الرمحن انفصاله عن الدولة العباسية

 وكان من أبرز أعاملـه العـسكرية يف ,وإمخاد الفتن ومالحقة الثائرين ,يعمل عىل توطيد حكمة
 :هذه املرحلة

القضاء عىل حماولة عسكرية لبسط النفوذ العبايس عىل البالد وقتل قائدها مع عدد كبـري  −
 .من جنوده

 عبـد الـرمحن عـىل واليتـه واسـتنجد القضاء عىل ثورة وايل رسقسطة الذي شعر بخطر −
ن سـكان  ذلـك أل;عـرب الـربانس بـاءت باإلخفـاقبشارملان ملك الفرنجة الذي أرسل محلـة 
فاضطر لالنسحاب مما أعطى العرب فرصة ثمينة  ,رسقسطة أغلقوا أبواب مدينتهم يف وجهها

 .ملهامجتها وضم رسقسطة إىل اإلمارة
وتنظـيم أمـور الدولـة  ,واهتم باحلركة العمرانية ,ته إلمارًاختذ عبد الرمحن قرطبة مركزا −

 .وقد كسب حمبة رعاياه وتقديرهم لتحقيقه العدالة وإنصافه املظلومني ,وإدارهتا
  :اإلمارة بعد عبد الرمحن -د

 :يمكن أن نقسم تاريخ اإلمارة األموية يف األندلس إىل ثالث فرتات وهي
وبـدأت معـامل الثقافـة  , تـم توطيـد اإلمـارةوفيهـا : هـ٢٠٦ – ١٧٢فرتة توطيد اإلمارة  −١

فقـد  , وأبرز أمراء هذه الفرتة هشام األول الذي عرف بثقافته وعلمه وتقـواه,رواألندلسية بالظه
 .وأقاموا العدل بني أفراد رعيته وقاد اجليوش للجهاد ضد الفرنجة ,الفقهاء وقرب إليه العلامء
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امتدت هذه الفـرتة حتـى أواسـط القـرن  : هـ٢٧٣ – ٢٠٦فرتة االستقرار واالزدهار  −٢
 ,مارة عبد الرمحن بن احلكم بن هاشـم امللقـب باألوسـط أو الثـاين, ومتثلت بإالثالث اهلجري

وحتميل مركز إمارته قرطبـة فبنـى فيهـا القـصور واملـساجد  ,والذي عمل عىل إصالح البالد
ة كبرية حتى أصـبح واكتسب شهر , وقد استطاع التخلص من املشكالت الداخلية,واحلدائق

اتصاالت مع بيزنطة التي تريد االسـتعانة باألنـدلس  ,كام متت ,له أتباع بني أمراء شامل إفريقيا
 عقد معاهـدة ها عىل أمريً باهلدايا عارضاًفجاء إىل قرطبة وفد من بيزنطة حممال ,ضد العباسيني
 .صداقة بينهام

وأبـرز أمـراء هـذه  ,لث اهلجـري وقد استمرت حتى آخر القرن الثا:احلروب األهلية −٣
متيزت بانتشار الفوىض واالضـطراب والقتـال بـسبب حركـات  ,الفرتة حممد بن عبد الرمحن

 . جرت أشهرها يف مدينة طليطلةوالتي ,املولدين واملستعربني
  

  العصر الذهيب للدولة األموية يف األندلس -٣
  :أ ـ عصر اخلالفة

   م١٠٣١ – ٩٢٨ هـ، ٤٢٢ – ٣١٦
  :ن الثالث وتوطيد اإلمارةعبد الرمح

والـبالد غارقـة يف  ,هــ٣٠٠مـارة األنـدلس سـنة  بإ)الثالـث(ظفر عبد الرمحن بن حممـد 
وقد تعلقت آمال الناس هبذا الشاب الذي سعى إلعادة االستقرار  ,الفوىض واحلروب األهلية

 .إىل البالد
ىل الـوالة يطلـب الطاعـة وأرسـل إ ,ز الـسلطة يف يـدهَّفرك ,وجد األمري البالد تعج بالثائرين

وقـىض عـىل مجيـع  فـضم إليـه مجيـع املـدن ,دينّوأعد احلمالت للقضاء عىل املتمر ,وأخذ البيعة
 .واستطاع أن جيمع شمل عرب األندلس حتت لوائه , ثورة عمر بن حفصونًخصوصاالعصاة و
  :أعمال عبد الرمحن اخلارجية -ب

فأعـد  ,ه أنظـاره إىل أعدائـه يف اخلـارجَّد سلطته يف الداخل حتـى وجـِّوما كاد األمري يوط
والـذين تكـررت غـاراهتم  , لتأديب النورمانديني القادمني من شامل غريب فرنساً قوياًأسطوال



 ٢١

 ,سـبانية يف الـشاملاجته لتأديب املاملك اإل ثم , ومليلةواستطاع االستيالء عىل سبتة ,الدعىل الب
ومل يبق سـو خطـر  ,إليه اهلدايا طالبني الصلح وبعثوا ,وقد أذعن له أعداؤه بالطاعة وهادنوه

 . لينازعهم السيادة عىل غريب املتوسطً قوياًالفاطميني املقيمني يف بالد املغرب فبنى أسطوال
  :إعالن اخلالفة -ج

يفة النارص لـدين  وأصبح يدعى اخلل,ن بألقاب اخلالفةتلقب عبد الرمح هـ, ٣١٦ويف سنة 
عبـايس  : خلفاءة وبذلك صار يف العامل اإلسالمي ثالث, املؤمننيمري وأمر أن خياطب باسم أ,اهللا

 .وأموي يف األندلس ,وفاطمي يف املغرب ,يف بغداد
  :أعمال اخلليفة الناصر -د

هم يف زيادة فقد أس ,ل مهام السياسة واحلرب دون قيام النارص بأعامل العمران العظيمةُمل حت
 أوروبـافقـد تـسابق ملـوك  , مل تـشهده مـن قبـلًوالتي شهدت يف زمنه ازدهارا ,إعامر قرطبة

ويف مقدمتهم وفود فرنسا واإلمرباطورية البيزنطيـة واملاملـك  ,وحكامها لكسب وده وصداقته
 .التي كانت باألمس تناصبه العداء وتغري عىل أراضيه

  :احلكم الثاني -ـ ه
 املستنـرص(الثـاين م فخلفه ابنـه احلكـ ,ً اخلليفة النارص بعد حكم دام مخسني عاماِّتويف −١
 بل مارسه يف , يف مزاولة احلكمًومل يكن حدثا ,منةوحدودها آ , الذي وجد البالد مستقرة)باهللا

 .حياة أبيه
فـازدهرت العلـوم يف  ,عرف احلكم بصفات كثري أبرزها حبه للعلم والعلـامء :صفاته −٢
 جلـب الكتـب ًكبريا ًكان هو نفسه عاملا و,وزهت األندلس بمجالس العلم واملكتبات ,عهده

 .وأسس مكتبة ضخمة ,من البالد اإلسالمية كافة وبذل فيها األموال الكثرية
ن ّسبان الـذين أغـاروا عـىل األنـدلس وأمـ لتأديب احلكام اإلًقاد احلكم جيشا :أعامله −٣

 احلكـم ِّتـويف وملـا ,وأجرب أعداءه عىل هدم حصوهنم القريبة من حدود املسلمني ,حدود بالده
ورعايـة  ,غري قادر عىل النهوض بأمور البالد , صغري السن)املؤيد باهللا(بنه الوحيد هشام كان ا

بـن أيب عـامر امللقـب باملنـصور والـذي ام نيابة عنه احلاجب حممـد ْ احلكّفتوىل ,شؤون الدولة
 .وخطب له عىل املنابر ورضب اسمه عىل النقود إىل جانب اسم اخلليفة ,استأثر باحلكم
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  :ملنصوراحلاجب ا -و
وقـد وصـل حممـد  ,كان منصب احلاجب يف األندلس بمثابة رئيس الوزراء يف عرصنا هذا

استمر يف حكمه نحو سبعة وعـرشين  ,بن أيب عامر إىل احلجابة بام عرف عنه من ذكاء وطموح
 . استطاع خالهلا نرش األمن وحتقيق الرفاه للبالدًعاما
  :أعماله -٣
 والتـي قـدرت بخمـسني غـزوة أحـرز فيهـا اإلسـبانية غزواته املستمرة عـىل املاملـك −١

واحتل العديد من املدن ووصل إىل أقىص معاقل أعدائه يف الزاويـة اجلنوبيـة  ,انتصارات رائعة
 .إسبانياالغربية من 

 , يف بنائه ملدينة الزاهرة عىل هنر الوادي الكبري قرب قرطبةّاهتاممه بالعمران والذي جتىل −٢
 .كام زاد يف جامع قرطبة ,واختذها عاصمة له

فخلفه ابنه عبد امللك امللقب  ,اإلسبانيةحد غزواته ضد املاملك  املنصور يف إِّتويف −٣
 من صفات أبيه وعرف بعدله ونرصته للمظلـومني وجهـاده ًوكان قد ورث كثريا ,باملظفر

مل يـدم و ,اإلسـبانيةاإلغـارة عـىل املاملـك  ووواصل سياسة أبيه يف الغـزو ,يف سبيل الدين
حكمه أكثر من ست سنوات غرقت األندلس بعدها يف الفوىض واالضطراب والنزاعات 

 .حول العرش
 للـتخلص مـن منافـسيهم اإلسـبانخذ الطامعون يف احلكـم يـستعينون بخـصومهم أ −٤

 .وأخذت املدن تعلن استقالهلا وانفصاهلا عن قرطبة وبذلك بدأت مرحلة ملوك الطوائف
  

  لة األموية يف األندلسالعصر الذهيب للدو -٤
  قرطبة حاضرة اخلالفة

  :ازدهار قرطبة -أ
فقد بلغ عـدد  ,واكتسبت شهرة عاملية كبرية ,ً عظيامًاشهدت قرطبة يف عرص اخلالفة ازدهار
 ًوذاع اســمها يف العــصور الوســطى وأصــبح مقرونــا ,ســكاهنا حــوايل نــصف مليــون نــسمة
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 ًوقد بلغـت حـارضة اخلالفـة تطـورا ,غريهاكام نافست مدن بغداد والقاهرة و ,بالقسطنطينية
 باألرسجـة يف ًن شوارعها كانت تضاء ليالحتى أ , ال مثيل له يف دول الغرب املعارصةًعمرانيا

ً تعيش ليلهـا ظالمـا دامـساأوروباوقت كانت فيه مجيع مدن   ,كـام ازداد عـدد البيـوت فيهـا, ً
ورها التـي كـان أبرزهـا قـرص اشـتهرت بقـصو , من احلاممات واملـساجدًكبرياًوحوت عددا 

 . للخالفةًاإلمارة الذي أصبح فيام بعد قرصا
  :الرخاء والثروة -ب

وارتفـاع مـستو احليـاة لـد  ,نتج عن االستقرار السيايس يف عرص اخلالفة نمـو الثـروة
وانتـرشت جمـالس الطـرب والغنـاء وسـارع  ,ومال الناس إىل حياة الرتف والرخاء ,السكان

 .ء إىل قرطبة إلظهار مواهبهم وإمكاناهتم من خمتلف أنحاء الدولة العربيةالفنانون والعلام
  :التقدم العلمي يف قرطبة -ج

 وأخذت تـشع ,أوروبامن   يقصده الطالب واملثقفونًمهام ً حضارياًأصبحت قرطبة مركزا
ولبيان ذلك يكفي أن نشري إىل أن تقدم أهـل األنـدلس يف  ,تأثرياهتا داخل األندلس وخارجها
 .العلوم املختلفة جتاوز كل تقدير

  واعتنـاء بجمـع الكتـبًاعـوأهلها أشد الناس ول ,ًوكانت قرطبة أكثر بالد األندلس كتبا
 إذا مـات :حتى قيـل ,وغدت عادة مجع الكتب يف عرص اخلالفة ظاهرة عامة عند مجيع السكان

د بيـع آالتـه  قرطبة وأريـ يفقاوإذا مات موسي ,أريد بيع كتبه محلت إىل قرطبة وإشبيليةعامل يف 
 .إشبيليةاملوسيقية محلت إىل 

 :العامةومن أشهر املكتبات 
 .مكتبة اخلليفة احلكم املستنرص −١
 .ومكتبة املنصور −٢

إذ كان مـنهم مـن هيـتم بـالعلم  ,ويعود الفضل يف تقدم قرطبة العلمي إىل تشجيع اخللفاء
جذبت  ,بة بأهنا سوق رائجة للعلموقد وصفت قرط ,بنفسه كاحلكم ومنهم من يشجع العلامء

 .بيني الذين كانوا يفدون ألخذ العلم عن علامئهاومساجدها األور
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  :السفارات السياسية -د
 وعـىل األخـص إمرباطـور أوروبـاإذ أخـذ ملـوك  ,ًا متألقـًا سياسيًاأصبحت قرطبة مركز
يف األنـدلس حمـاولني سبانية يتوددون إىل أمراء بنـي أميـة وخلفائهـا بيزنطة وأمراء املاملك اإل

سبانيا بحكام قرطبة إلعـادهتم إىل إ ما استعان أمراء ًافكثري ,إنشاء عالقات سياسية ودية معهم
وأمـا سـفارات , عروشهم بعد أن أقصوا عنها أو لتجديد معاهـدات صـلح وعقـدها معهـم
 وكانـت هـذه ,بيزنطة فكان هدفها عقد حتالف مع خلفـاء قرطبـة ضـد العباسـيني يف بغـداد

كـام  ,لسفارات حتمل معها هدايا من الكتب الثمينة إىل خليفة قرطبة ملعـرفتهم بولعـة بـالعلما
 . استخدمت يف بناء مدينة الزهراء كهدية فنية قيمةًانقلت بعض هذه السفارات آثار

 
  عصر ملوك الطوائف -٥
   هـ١٤٩٢ – ١٠٣١ هـ، ٨٩٧ – ٤٢٢

  :إلغاء اخلالفة -أ
ني عامر عدد من اخللفـاء الـضعفاء كـانوا ألعوبـة بيـد عرش األندلس بعد سقوط ب تواىل

 َّفعـم , ومل يقو أي خليفة عىل امتالك ناصـية األمـور,اجلند الذين كانت بيدهم السلطة احلقيقة
ودعـوا إىل  ,وأمجعوا عىل خلـع اخلليفـة هـشام الثالـث ,وسئم أهل قرطبة الفتن ,االضطراب
 .إلغاء اخلالفة

  :ظهور ملوك الطوائف -ب
لقرن اخلامس اهلجري مل تعد القو املتصارعة عىل السيادة يف قرطبة تعتمد عىل قواهـا منذ ا

وأسـست  ,وإنام متركزت كل قوة يف منطقة معينة من مناطق األنـدلس ,املوجودة داخل املدينة
دعيت هذه الدول بدول الطوائف وأطلق املؤرخون عىل هذه الفرتة  ,لنفسها فيها دولة مستقلة

 .ندلس اسم عرص ملوك الطوائفمن تاريخ األ
 :ومن أبرز هذه الدول

 .بنو جهور يف قرطبة −١
 .إشبيليةوبنو عباد يف  −٢
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  هور يف قرطبةبنو ج -أوالً 
   م١٠٧٠ – ١٠٣١ هـ، ٤٦٣ – ٤٢٢

  :نسبتهم -أ
 ,ن جدهم دخل األندلس يف فرتة عرص الـوالةإذ إ ,ينتمي بنو جهور إىل عائلة عربية عريقة

 , للمنـصورًاعامرية أصبح أحد أفرادها وهو أبو الوليد حممد بن جهور وزيرويف ظل الدولة ال
ابة وبقي فيها حتى اهنيار الدولة,  فقد توىل الكت)هـ٤٣٥ −هـ ٤٢٢(وأما ابنه أبو احلزم جهور 

وقد شهد كل احلوادث واالنقالبات العاصفة التي شهدهتا عاصمة الدولة وعمـل مـع أتباعـه 
 .غاء اخلالفةعىل إسقاط بني أمية وإل

  :تأسيس الدولة -ب
 , للحكومـةًاأمجع سكان قرطبة بعد القضاء عىل اخلالفة عىل اختيار أيب احلزم جهور رئيـس

وأن  ,ن ال ينتقل إىل أحد القصور امللكية أو أن خياطب بلقـب ملـك أو خليفـة أًافقبل مشرتط
 . ريثام جيمع الناس عىل شخص آخرًايكون تسلمه لألمر مؤقت

وطـرد  ,بعاد مثريي الفتن مـن قرطبـة ممـا أكـسبه حمبـة أهلهـااحلزم جهور عىل إعمل أبو 
واهتم باألمن والسهر عىل راحة الناس الذين أخذوا يامرسون أعامهلـم  ,األطباء املزيفني اجلهلة
امتد سلطان بني جهور , فامتألت األسواق بالبضائع وعم الرخاء املدينة ,التجارية بحرية تامة

 . وسط األندلس تضم جمموعة من املدن أمهها قرطبةعىل منطقة تقع
  :هناية دولة بين جهور -ج

 ) هــ٤٥٦ – ٤٣٥(فخلفه ابنه أبو الوليد حممد بن جهـور  هـ, ٤٣٥ أبو احلزم جهور ِّتويف
إال أنه مرض وعجز عـن اإلرشاف عـىل شـؤون الدولـة فتنـافس  ,وقد سار عىل سياسة والده

 الـذي انتـرص ) هــ٤٩٢ − هـ, ٤٥٦(قد استطاع عبد امللك و ,ولداه عبد امللك وعبد الرمحن
وأقىص كبار موظفيه عـن مناصـبهم  , له عىل املنابرُن يدعىوأمر بأ ,عىل أخيه االنفراد بالسلطة

فسقطت بيد بني  ,ومل يتمكن من مواجهة الطامعني يف دولته ,فانقطعت الصلة بينه وبني رعيته
 .ًا أربعني عام بعد أن دامت حوايلعباد حكام إشبيلية
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  إشبيليةبنو عباد يف  -ثانياً
  ) م١٠٩١ – ١٠٢٣  هـ،٤٨٤ – ٤١٤(
  :نسبتهم -أ

وقـد دخـل  ,ينتسب بنو عباد إىل قبيلة خلم اليامنية التي ينتمي إليها املناذرة أصحاب احلرية
 . يف فرتة عرص الوالةإشبيليةجدهم األندلس مع جند محص الذين قطعوا أرايض يف منطقة 

  :س مملكتهمتأسي -ب
وكـان مؤسـس دولـتهم القـايض حممـد بـن  ,ظهر نجم هذه األرسة عقب سقوط اخلالفة

 ,ً فأمجعت كلمة أهلها عىل تنصيبه زعـيام,إشبيليةإسامعيل بن عباد الذي قىض عىل نفوذ حكام 
كون القايض حممـد ,  ومستشارينًا يكونون له أعوانًفقبل برشط أن خيتاروا له من بينهم رجاال

 من املامليـك ودرهبـم عـىل ًاواشرت عدد , وشجع الناس عىل االنخراط فيهًاعيل جيشبن إسام
 .شبيليةوقىض عىل الدويالت الصغرية املجاورة إل ,القتال
  :فرتة التوسع واملعتضد باهلل -ج

بعد وفاة حممد بن إسامعيل خلفه ابنه أبو عمر بن عبـاد الـذي لقـب نفـسه بفخـر الدولـة 
وبـسطت  ,اتسعت رقعتهـا وازدادت مواردهـا وعهده تعاظمت قوة الدولةويف  ,املعتضد باهللا

وتوسع  , فوصلت حدودها إىل شواطئ األطليسإشبيليةسلطاهنا عىل الدويالت الواقعة غريب 
واهـتم  ,املعتضد باهللا نحو الرشق حتى أصبح عىل أبـواب قرطبـة واحتـل اجلزيـرة اخلـرضاء

 .) اليومإشبيليةقرص (ها القرص املبارك  من القصور اشتهر منًبالعمران فبنى عددا
  :املعتمد بن عباد -د

خلف املعتضد بعد وفاته ولده حممد امللقب باملعتمد عىل اهللا الذي سار عىل سياسـة والـده 
 لـألدب ً حمباًشاعراوكان  , من أمالك طليطلةًوقد متكن من ضم قرطبة وانتزع قسام ,التوسعية

 .هيدعو إىل عقد ندوات أدبية يف قرص
  :ضعف الدولة وسقوطها -ـه

سبان الذين وحدوا قـواهم وأخـذوا يقتطعـون بعـض تعرضت دولة بني عباد لغارات اإل
 منـه ًالبـوقد أرسل ابن عباد إىل يوسف بن تاشـفني زعـيم املـرابطني يف مـراكش طا ,أراضيها
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دولـة  وقىض عىل ,سباين من اخلطر اإلإشبيليةفأتى وخلص  ,سبانالنجدة للوقوف يف وجه اإل
 .وجعل مملكتهم والية تابعة للمرابطني ,بني عباد

  
  املرابطون -٦

   توسعهم–نشأهتم 
   م١١٥٨ – ١٠٤٦  هـ،٥٤٢ – ٤٣٠

  :نشأة املرابطني -أ
حيث تستقر قبائـل  ,نشأت حركة املرابطني يف املنطقة التي نطلق عليها اليوم اسم موريتانيا

 وكان يتـزعمهم حييـى بـن إبـراهيم اللمتـوين )مبسبب اختاذ رجاهلم اللثام يف أزيائه(امللثمني 
 .جلزويل لتعليم قومه أمور دينهم والنهوض هبماالذي استعان بالفقيه عبد اهللا بن ياسني 
وأخـذ يف تعلـيم النـاس  ,واستقر بني قبائل امللثمني ,مل يرتدد عبد اهللا عن القيام هبذه املهمة

 .مع طلبه العلم حولهوحثهم عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجت
  :تسمية احلركة -ب

وقـد أنـشأ  , هلـمًواختـذه امللثمـون زعـيام , لد قبائل الصحراءًالقت دعوة عبد اهللا قبوال
 مـا ,وأطلق عىل أتباعه بعد ذلك اسم املـرابطني) )رباط(( قرب هنر السنغال دعي باسم ًامركز

إذ إن عبـد اهللا بعـد أن كثـر  ,يسه عبد اهللا أن أصبح مركز إشـعاع سـيالبث الرباط الذي أنشأ
 وعقد قيادته ليحيى بن , قام بتسليحهًأتباعه وأنس فيهم االستعداد للجهات شكل منهم جيشا

إبراهيم الذي خرج به من مركزهم الرباط واجته نحو الشامل فأخذت تتجمـع حولـه القبائـل 
 .زاد يف عدد جيشه وقوته معلنة تأييدها له مما

  :توسيع املرابطني -ج
استطاع جيش املرابطني بقيادة حييى من إخضاع عدد من اإلمارات القبليـة  :يف املغـرب   -١

وقد استشهد حييى يف أثناء حروبه يف  ,كام غزا بعض اإلمارات يف املغرب األقىص ,يف الصحراء
 للمـرابطني بعـد وفـاة ً فتسلم قيادة اجليش أبو بكر بن عمر الـذي غـدا زعـيام,جنويب املغرب
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 فاضـطر إىل ,وبقي كذلك حتى وقعت حرب بني بعض القبائـل يف الـصحراء ,د اهللالفقيه عب
وعاد إىل الصحراء  ,ن استحلف عليه ابن عمه يوسف بن تاشفني بعد أمغادرة املغرب األقىص

 .ن القبائل املتحاربةإلصالح شأ
نـازل وملا أثبت جدارته بقيادة اجلـيش ت ,واصل يوسف بن تاشفني زحفه إىل الشامل املغريب

 .فأخذ البيعة من أهلها وأصبح أمريهم ولقب بأمري املسلمني ,له ابن عمه عن إمارة املغرب
ثم فتح مدينة  , جليشهًاجعلها عاصمة ومعسكر وهـ٤٥٤أسس ابن تاشفني مدينة مراكش 

 . وبذلك أصبح سيد املغرب,فاس وواصل الزحف إىل طنجة
 ,د املغـرب حتـت سـلطة املـرابطنيكان يوسف بن تاشفني يسعى لتوحيـ :يف اجلزائر  -٢

ثم نظم  , متكنت من فتح مجيع مدن اجلزائر وعىل رأسها مدينة اجلزائر العاصمةًافأرسل جيوش
 جليوش املـرابطني ًاوجعل مدينة تلمسان عاصمة لوالية اجلزائر ومركز ,إدارة املناطق املفتوحة

 .خترج منها لفتح املناطق الباقية
 

  املرابطون يف األندلس -٧
  :أسباب دخول املرابطني األندلس

دوا األمن يف اجلنوب أصبحوا عىل ّووط ,بعد أن أتم املرابطون احتالل املغرب :مقدمـة  -أ
ال يفصلهم عنها سو املضيق كانت األندلس يف تلـك الفـرتة تعـاين مـن  ,متاس مع األندلس

ن الحـتالل مـدهنم  يتقـدمواإلسبانبينام كان أعداؤهم  ,التمزق والرصاع بني ملوك الطوائف
 :وقد وجد املرابطون أن ما جيري يف األندلس هيمهم من ناحيتني ,والقضاء عىل إماراهتم

 الـذين اإلسبانهنم كانوا خيشون وقوع األندلس حتت سيطرة أعدائهم دفاعية إذ إ :األوىل
 .يسعون إلخراج العرب منها

 ملبـادئهم ًرب األندلس حتقيقـادينية ألن يف دخوهلم لشبه اجلزيرة ودفاعهم عن ع :والثانية
 :يف اجلهاد املرابطون وملوك الطوائف
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فقامت  , ملداهًدق ببالدهم وإدراكاح باخلطر املًكان الفقهاء يف األندلس أكثر الناس شعورا
إال أن هذه الدعوات مل  ,عدة دعوات لتوحيد دول الطوائف ونبذ اخلالف لصد العدو املشرتك

 وقـرروا دعـوة املـرابطني لنجـدهتم ,عقـد اجـتامع يف قرطبـةتفلح فتداعى ملـوك الطوائـف ل
فالقت الدعوة استجابة من يوسف بـن تاشـفني  ,وختليص بالدهم من األخطار التي حتيق هبم

 .زعيم املرابطني
  م١٠٨٦ تشرين األول ٢٣ -هـ ٤٧٩ رجب ١٢معركة الزالقة  -ب

 ,م لالنـضامم إليـهوأخذ ملوك الطوائف خيرجون بجنـده ,دخل جيش املرابطني األندلس
 إشـبيليةوملا اكتمل جتمع اجليـوش قـرب  ,ومن هؤالء املعتمد بن عباد وأمري غرناطة وغريهم

سباين الفونسو تقدم امللك اإل ,قسمها ابن تاشفني إىل قسمني بغية عدم دفعها مجيعها يف املعركة
ومتطوعـون مـن سبانية وانضمت إليه قوات من معظم املاملك اإل ,إىل حيث يعسكر املرابطون

 .الفرنجة
أما ابن تاشفني فقد نظم جنده وسعي ملراقبة العدو واستطالع حركاته وأخذ يعد للمعركة 

 .وأعاد ترتيب جنده ليخدع أعداءه ,ًفبقي ليلتها متيقظا
 فقام ابن تاشـفني ,سبان هجومهم عىل األندلسيني فرتاجعواويف صباح يوم املعركة ركز اإل

 . هبدوء بإرسال جيش عىل دفعات إىل سهل الزالقةالذي كان يراقب العملية
  :سبانهزمية اإل -ج

يوسـف بجيـشه واسـتوىل عـىل فسارع إليها  ,سبان بالنرص فرتكت قواهتم أماكنهاشعر اإل
وانقضت فرقة من  ,وانقلب املرابطون من الدفاع إىل اهلجوم ,سبان وأرضم فيه النارمعسكر اإل

ن وشقت طريقها إىل الفونسو الذي جرح وفر يف جنح سبادان كالصاعقة عىل صفوف اإلالسو
 .الظالم بعد أن حاقت اهلزيمة بجنده

 وسميت معركة الزالقة نسبة إىل املكان الذي نشبت ,هـ٤٧٩جرت هذه املعركة يف رجب 
ى يوسف بن تاشفني عقب فوزه بالزالقة نبأ وفاة ولده الذي خلفـه ّتلق, فيه وهو سهل الزالقة
 .فعجل بالعودة إىل املغربعىل حكومة مراكش 
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  :القضاء على ملوك الطوائف -د
 ًنسو وأرسلوا جيوشابيون استجابة لنداء الفوواعى األورسبان يف الزالقة تدبعد هزيمة اإل

الطوائف بعـد االنتـصار وعـودة ابـن تاشـفني لألنـدلس إىل التخاصـم  عاد ملوك ,ملساعدته
فتى فقهاء اإلسالم البن تاشفني بخلعهم فجاء فأ ,وتقاعسوا عن تلبية داعي اجلهاد ,والتنافس

 وقرطبـة وأدخـل إشـبيليةابن تاشفني ثانية إىل األندلس واحتل بعـض املـدن منهـا غرناطـة و
 .األندلس حتت حكم املرابطني

 
  املوحّدون -٨

   توسعهم–نشأهتم 
   م١٢٤٤ – ١١٢ هـ، ٦٤٠ – ٥١٥

  :حركة املوحدين -أ
وهي تشبه يف مبادئهـا وأهـدافها حركـة  ,ة وسياسيةدين عىل أسس دينيِّقامت حركة املوح

اختـذ لنفـسه لقـب  حممـد بـن تـومرت ُ يـدعى–مصمودة  −قام هبا رجل من قبيلة  ,املرابطني
 بمثالـب ًثم عاد إىل بالده ليبث تعاليمه منـددا , علومه يف قرطبة والقاهرة وبغدادّتلقى ,املهدي

كـان ابـن تـومرت مـن أشـد و ,ن ترف وبـذخ ما يعيشون فيه مًخصوصاذين وِّاحلكام واملتنف
دعا أبناء قبيلته والقبائل األخر من أهايل جبل أطلس يف  , للعبادةً للعلم وانرصافاًالناس حبا

 .دينِّفسمي أتباعه باملوح  لعقائد السلفًمراكش إىل مذهب التوحيد انتصارا
  :تأسيس الدولة وتوسعها -ب

ديقه وقائد جيوشه عبد املؤمن بن عـيل مـن ص هـ, ٥٢٤خلف ابن تومرت بعد وفاته عام 
ويعد عبد املؤمن مؤسس دولة املوحـدين واخلليفـة األول ألعظـم دولـة شـهدهتا  ,قبيلة زناته

 واسـتوىل عـىل ,وقد تغلب خليفتهم عـىل املـرابطني بـالقرب مـن تلمـسان ,مراكش وإفريقيا
 ,صـمة للموحـدينهـ واختـذها عا٥٤٢واحتل مدينة مراكش  وغريها, س وسبتةتلمسان وفا

 .وبذلك أهنى ملك املرابطني ليتفرغ لإلغارة عىل األندلس



 ٣١

 وبـذلك ,وضم إىل دولته اجلزائر وتونس وطرابلس ,دانت لعبد املؤمن مراكش واألندلس
من املحيط األطلـيس إىل  ,توحد ألول مرة يف تاريخ العرب واإلسالم الساحل اإلفريقي قاطبة

ه عىل املنـابر يف أرجـاء هـذه الدولـة الواسـعة خليفـة وخطب ل, حدود مرص ومعها األندلس
 . عن اخلليفة العبايسًعوضا
  :خلفاء عبد املؤمن -ج

 ومن أعظم خلفائـه وأشـهرهم , هـ٥٥٨ عبد املؤمن ِّتويفبعد والية طويلة حافلة باألجماد 
 حيمـل ًوهو الذي استنفره صالح الدين وأرسل إليه وفدا ,حفيده أبو يوسف يعقوب املنصور

له اهلدايا ويستنجده عىل الفرنجة الصليبيني الذين كانوا حياولون غـزو مـرص وسـواحل بـالد 
ها يف مقدمـة اآلثـار القائمـة وتعد األبنية التي أنـشأ ,واهتم املنصور بالناحية العمرانية ,الشام
  الـذي بنـاه عقـب انتقالـه إىل)جرالدا(ومنها الربج املعروف باسم  ,سبانياإ يف مراكش وًحاليا

ألقـىص بنـى اويف املغـرب  ,هــ٥٦٥عاصمة هلم سنة   قد اختذوهاّاملوحدون التي كان إشبيلية
 اإلسـكندرية يف االتـساع وحـسن التقـسيم ًاملنصور مدينة عظيمة سميت رباط الفـتح مقلـدا

 ًرسـتاناكام بنى يف مدينة مراكش بيام ,اطاسمها فيام بعد وأصبح الرب وقد اخترص ,وإتقان البناء
 . من نوعهًفريدا
  :سقوط دولة املوحدين -د

 ثـم ,سـبانرص الذي قاد جيوش املوحدين ضـد اإلخلف املنصور بعد وفاته ابنه حممد النا
خلفه عدد من اخللفاء الضعفاء من ذرية عبد املؤمن استمروا حتى سـقوط مـراكش بيـد بنـي 

 .مرين املتفرعني عن قبيلة زناته
  :دولة املوحدين -ـه

ومن الغرب بـاملحيط األطلـيس  ,د من اجلنوب بالصحراء الكربُ حتكانت دولة املوحدين
وأما مـن الـشامل فكـان حيـدها البحـر  ,ومن الرشق بالصحراء العربية التي تفصلها عن مرص

 يملكـون مجيـع األرايض ّاملوحـدون كان اإلسبانيةوفيام وراء املضيق يف شبه اجلزيرة  ,املتوسط
نـت احلـدود الـشاملية الغربيـة هنـر الـوادي الـذي ملـك وكا ,التي يطبق عليها اسم األندلس
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متتـد إىل و , عدة مناطق مثل واليـة الغـربوملكوا من ضفته اليمنى , ضفته اليرسّاملوحدون
 .)تاجو(مقربه من هنر التاجة 

 
   يف األندلساملوحّدون -٩

  :دخول املوحدين األندلس
  :مقدمة -أ

إذ إن ضـعف املـرابطني دفـع بوفـود  ,ألندلس دولة املرابطني يف املغرب واّاملوحدونورث 
وكان من بني هـذه الوفـود  ,اإلسبانأندلسية للطلب من عبد املؤمن إنقاذ األندلس من أعدائه 

 .إشبيليةالتي بايعت عبد املؤمن وفد علامء 
وملا اسـتقر األمـر هلـم يف املغـرب عـرب  , هـ٥٤١ أول جيش إىل األندلس ّاملوحدونأرسل 

وأمـر ببنـاء مدينـة يف جبـل  ,ر ليشارك بنفسه يف ترتيب األمور يف شبه اجلزيرةعبد املؤمن البح
 . فكان له ذلك,طارق
  :سبانيدور املوحدين يف إيقاف املد اإل -ب

 ,واألندلـسينيوجهز حامية قوية من املوحـدين  ,قام عبد املؤمن باستعدادات دفاعية كبرية
التـي  و, هــ٥٥٧قرطبـة   إىلإشـبيليةة مـن ونقل العاصـم ,ً قوياً دفاعياًوجعل غرناطة مركزا

سـبانية وبدا زعـيم املوحـدين يتجهـز لـرد عـدوان املاملـك اإل , جليوش املوحدينًعدت مقرا
 .الشاملية
عربت محلة عسكرية إىل األندلس لتعزيز دفاعات بعض املنـاطق األندلـسية  هـ, ٥٦٠ويف 

ة ّيـّ الذي كانت له عالقات ودرسيةوقد حدث صدام مع أمري م ,سبانية الشامليةضد املاملك اإل
وتم النرص للموحدين الذين أخذوا ينظمون أحـوال األنـدلس وهيتمـون بـأمور  ,سبانمع اإل
 .أهلها

ورسعان ما تصدت جيوش املوحدين يف األندلس لعدوان ملك الربتغال الذي استوىل عىل 
اجم األرايض لبث أن خرقهـا وهـ وعقدت معاهدة صلح مع ملك ليون الذي ما ,بعض املدن
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فخلفـه ابنـه أبـو  , يف وفاتـهًوأصيب أبو يعقوب يف معركة مع العدو كانـت سـببا ,األندلسية
 .يوسف يعقوب امللقب باملنصور

وقد سـاعدهم عـىل ذلـك انـشغال  ,سبان والربتغاليني عىل األندلسمل تتوقف هجامت اإل
ات صـليبية قادمـة مـن  ووصـول إمـداد,اخلليفة املوحدي املنصور بتوطيد األمور يف املغـرب

املرشق منهزمة بعد أن خرست مواقعها وسقطت إماراهتا بيد املسلمني بقيـادة البطـل صـالح 
واسرتداد املسلمني لبيت املقدس فجاءت هذه اإلمدادات حتمـل روح  ,هـ٥٨٣الدين األيويب 

 .احلقد والكراهية عىل العرب واملسلمني
  :سباننشاط املنصور ضد اإل -ج

 ,ي جديد إىل األندلس بقيادة خليفة املوحـدين املنـصور لـرد املعتـدينوصل جيش موحد
وعقـدت معاهـدة مـع  ,وبعدها توجه إىل مراكش ,وقام بنشاط عسكري واستعاد بعض املدن

وما إن انتهت مدة اهلدنة املتفـق عليهـا  , نصت عىل قيام هدنة مدهتا مخس سنواتملك قشتالة
عـد املوحـدين محلـة توجهـت إىل فأ ,ًعبث فيها فسادا بمهامجة األندلس والة قشتالأتحتى بد

اجتهت للقـاء جـيش , ثم إشبيليةاألندلس بقيادة اخلليفة املوحدي املنصور نفسه ووصلت إىل 
ك الـذي يعـسكر فيـه املـسلمون االفونسو الثامن الذي حتصن يف مرتفع يرشف عىل سهل األر

 .قرب حصن حيمل االسم نفسه
  : هـ٥٩١ شعبان ٩ك اموقعه األر -د

 ,التحمت بقية اجليـوش ثم ,التحم الطرفان يف قتال عنيف وكثر القتل يف جيش القشتاليني
اسـتمرت املعركـة  ,وفر ملك قشتالة إىل طليطلة ,الفرار وفاضطر اجليش القشتايل إىل التقهقر

ويعد  ,وافتتحوا حصن األرك ,غنم املسلمون فيها مغانم كثرية هـ, ٥٩١ شعبان ٩ ً واحداًيوما
 .هذا من أعظم انتصارات املوحدين

  :موقعة العقاب وهزمية املوحدين -ـه
الذي  , املنصور بعد عودته إىل مراكش فخلفه ابنه أبو عبد اهللا امللقب بالنارص لدين اهللاِّتويف

بعد أن انضمت  جتهز بجيش وعرب األندلس بعد أن سمع بعدوان ملك قشتالة املنهزم يف األرك



 ٣٤

التقى جيش النـارص بجـيش الفونـسو عنـد حـصن العقـاب  ,أوروبا إليه جيوش صليبية من
 وبعـد , وانتهت املعركة هبزيمة جيش النارص الـذي مـات بعـد أن عـاد إىل مـراكش,هـ٦٠٩

 ,سـبانمـراء اإلا األهالعقاب أصبحت األندلس لقمة سائغة تقاسمهزيمة املوحدين يف موقعة 
ن أقـاموا دولـتهم يف غرناطـة وامتـدت إىل ومن هؤالء بنو نصري الذي ,وصغار أمراء املسلمني

 .وقد عرفت بدولة بني األمحر ,وأعادت إليها أجمادها الغابرة لفرتة من الزمن ,إشبيلية
 

  سقوط احلكم العربي يف األندلس -١٠
  :األندلس بعد سقوط املوحدين

  :مقدمة -أ
 شـعلة ْ خبـتألندلسينيسبان عىل املوحدين وا العقاب التي انتهت بانتصار اإلبعد موقعة
واملـدن  ,ريب يتـداعىوبدأ احلكم العـ ,فسقطت دولة املوحدين ,سبان الطامعنياجلهاد ضد اإل
واألمـراء الـصغار مـازالوا يتنافـسون ويتـصارعون  ,سبان واحـدة بعـد أخـرتسقط بيد اإل

 .ويستعينون بأعدائهم لنرصهتم
  :سقوط مدن األندلس -ب
وبـذلت املدينـة املحـارصة  , قـشتالةحورصت قرطبة من قبل جيوش ملـك :قرطبـة  -١
سبان يرون رفض عندما اضطرت للتسليم كان غالة اإلو , كبرية للوقوف ضد املعتدينًجهودا

لكن ملـك قـشتالة مـع بعـض مستـشاريه رأوا هـذا  ,التسليم واقتحام املدينة وقتل كل أهلها
وا أهلها العرب وأخرج ,هـ٦٣٣سبان دخلها اإل ,وختريبهااإلجراء سوف يدفع أهلها لليأس 

 .وحولوا مسجدها الذي كان شعلة وضاءة إىل كنيسة ,املسلمني منها
وقـد جاهـدت الطـامعني  ,وكانت تعد مـن كـرب مراكـز العلـم واآلداب :بلنـسية  -٢

فاستنجد أهلها بالفحصيني يف تونس الـذين أرسـلوا  ,حورصت من قبل جيش ملك أراغون
وسـقطت  ,دات مل تـصل إىل الـسكان لـشدة احلـصارإال أن هذه اإلمـدا ,إليها املؤن والسالح

 .ًأيضاوحولت مساجدها إىل كنائس  , هـ٦٣٦املدينة الباسلة 
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ومل يبـق مـن ممالـك العـرب يف  , هــ٦٤٦ إشـبيليةوتبع ذلك سقوط عدد من املدن أمههـا 
 .األندلس سو مملكة غرناطة أو األندلس الصغر كام كان يطلق عليها

 
  دولة غرناطة

   هـ١٤٩٢ – ١٢٣٨ هـ، ٨٩٧ – ٦٣٥
  :تأسيسها -أ

وقـد اسـتمرت , كان مؤسسها أبو عبد اهللا حممد بن يوسف بن نرص املعروف بابن األمحـر
وتواىل عىل حكمها مـا يزيـد عـىل عـرشين  ,رغم ظروف األندلس ما يزيد عىل قرنني ونصف

ت كفاءات وظهر يف غرناطة شخصيات ذا ,متتع كثري من هؤالء احلكام بصفات ممتازة ,ًحاكام
 .عالية وقدرات كبرية أدت واجبها نحو البناء والعلم

وشملت ثالث واليات كبرية هـي  ,ضمنت غرناطة الطرف اجلنويب من اجلزيرة األندلسية
واحتوائهـا  ,سـبان بـسبب موقعهـا يف مواجهـة أعـدائها اإلتوقد ثبت ,غرناطة واملرية ومالقة

وكذلك وقوف بني  ,اد أهلها للجهاد والبذلواستعد ,للعرب املسلمني املهاجرين من ديارهم
 .ملغرب معهمامرين يف 

هــ الـذي خـاض معركـة ٨٨٧ عبد اهللا الذي يعرف بالصغري وكان آخر ملوك غرناطة أبا
 وتـوىل ,أرس يف جنوب رشقي قرطبة لكنه ,اجته نحو قرطبة ثم ,انترص فيهاوضد جيش قشتالة 

 . عبد اهللا الزغليبأحكم غرناطة بعده عمه حممد بن سعد املسمى ب
 ,حدث صدام بني العم الذي يتمسك بالـسلطة وابـن أخيـه :سقوط غرناطـة   -ب

ص هبم ما برح هياجم احلصون وهيرب مـا حـول ّوالعدو القشتايل املرتب ,انتهى بتقسيم غرناطة
 . واضطر إىل ترك األندلس إىل تلمسان باجلزائر,فعقد الزغل معاهدة مع ملك قشتالة ,املدينة

وعـادا للتحـرش  ,وإيـزابيالها فرنانـد ْ وقشتالة بسبب زواج ملكيأراغونمملكتا توحدت 
 .حارصاها, ثم ناطة وإيقاع الفتنة بني املسلمنيبأرايض غر
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هــ تـضمنت ٨٩٧وبعد حصار شديد هلذه املدينة اضطرت إىل عقد معاهدة استسالم عام 
 ,ح بإقامة رشيعتهم عىل ما كانتهذه املعاهدة تامني املسلمني عىل النفس واألهل واملال والسام

 ١٤٩٢ − هــ, ٨٩٧(وغادرها آخر ملوكها أبو عبد اهللا الصغري ومعه والدته وزوجته وأوالده 
 .)م

 :فقالـت لـه أمـه ,ً وحزنـاًبكى أبو عبد اهللا الصغري عندما ألقى آخر نظرة عىل قرصه أسـى
 ثـم , املغـرب ونـزل بمليلـة وانتقـل إىل)ن تدافع عنه كالرجال مل تستطع أًلكاُابك كالنساء م(

 .ارحتل إىل فاس
 .سباناألندلس بيد اإل خر دولة عربية يفوبذلك سقطت آ

 
  عوامل ضعف احلكم العربي -١١

  يف األندلس وسقوطه
  عوامل الضعف

تعرضت األندلس منذ األيـام األوىل للفـتح العـريب ملجموعـة مـن املـشكالت والعوامـل 
ومل تتمتع البالد باالسـتقرار واالزدهـار  , وسقوطهاأسهمت يف إضعاف احلكم وجتزئة الدولة

ان حكم أمراء وخلفاء أقوياء أمثال األمري عبد الـرمحن الـداخل واخلليفـة عبـد الـرمحن ّإال إب
 .النارص

  :ومن هذه العوامل
إن القبائل عند دخوهلا األندلس انفصلت عن بعضها يف الـسكنى  :العصبية القبليـة   -١

 ,وحـصلت حـروب بينهـا , وعاد الرصاع بني القيسية واليامنية,ًأيضايف اجليش  و,واالستقرار
وكانـت ختبـو , انترصت فيها القيسية التي حكمت األندلس حتى دخول صـقر قـريش إليهـا
 للقبائـل ويتبعـون ًجذوة العصبية القبلية يف عهد احلكام األقوياء الذين يعدون أنفسهم أسيادا

 .سياسة التوازن بينها
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وقـد ظهـر ذلـك  :سبانية والفرجنة يف الـشمال    تمر مع املمالك اإل   الصراع املس  -٢
ويف احلملة التي قادها شـارملان  , يف عهد عبد الرمحن الداخل)جليقية(ستورية  مع إمارة أًجليا

وقد اختذ هذا ,  والتي استمرت حتى زمن اخلليفة النارص واملنصور بن أيب عامر,عىل رسقسطة
 ,دوا قواهم إلخـراج العـرب مـن األنـدلسّسبان وح إن اإلإذ ,ً جديداًفيام بعد شكالالرصاع 

 . بالنسبة إليهمًوعدوا قتال املسلمني جهادا
مل يستطيعوا املحافظة عـىل متاسـك  :وصول أمراء وخلفاء إىل احلكم ال أهلية هلم      -٣

االضطراب أمثـال حممـد  ووكانت عهودهم تسودها الفوىض ,األوضاع الداخلية يف األندلس
 .الرمحن األوسط واخللفاء الذين حكموا يف أواخر عرص اخلالفةبن عبد 
 حركات املولدين ًخصوصاو :الثورات الداخلية اليت قامت هبا خمتلف الفئـات        -٤

والتي قامت يف الثغور وهـي املراكـز العـسكرية القريبـة مـن خـط احلـدود مـع  ,واملستعربني
التحـالف مـع دويـالت الـشامل ومعظم هذه احلركـات كانـت نتيجـة نحـو  ,سبانيي الشاملإ

 .وثورة ابن حفصون يف جنويب األندلس ,ةلطسبانية مثل ثورة الرضاب يف طلياإل
فالـصقالبة  :ازدياد نفوذ الصقالبة والرببر يف الدولة يف أواخر عصر اخلالفة          -٥

هم العبيد الذين تم رشاؤهم يف عهد اخلليفة عبد الرمحن النارص وسلمهم الوظـائف العليـا يف 
 ,وأما الرببر فأولئك الذين استقدمهم املنصور بن أيب عامر للتقليل من نفوذ الـصقالبة ,دولةال

ويف سـنوات الفتنـة كـان لكـل فريـق مـنهم دوره  ,وقد أد ذلك إىل إضعاف السيادة العربية
 أخـر تعـود إليهـا الـسيادة ًأحيانـاو , يـسود الـصقالبة يف قرطبـةًأحياناف ,باالنفراد بالسلطة

 .يةالرببر

وسـهل عـىل  ,ق شـمل وحـدة الـبالدممـا مـز :انقسام األندلس إىل عـدة ممالـك       -٦
 .سبان حتقيق أغراضهم بتحريض مملكة عىل أخر وتزويدها باملال والسالحاإل

 :عدم توافر وحدة اهلدف واملصري بني عناصـر اجملتمـع العربـي يف األنـدلس               -٧
 وانـرصافهم إىل ,لـخإ...والـصقالبةفهناك العـرب وهنـاك اليهـود واملولـدون واملـستعربون 

كل ذلك أفقد املجتمـع التامسـك واملقـدرة عـىل جماهبـة املـشكالت ورد  ,الرفاهية ومتع احلياة
 .املعتدين



 ٣٨

ووصل هذا الـرصاع إىل حـد , الذي جتاوز كل احلدود :الصراع بني أمراء الطوائف    -٨
د أخذ كل فريق يستعني عىل  فق,سبانيةاالستعانة بخصوم العرب من أمراء دويالت الشامل اإل

وكان ذلك كله عىل حساب العرب ودولتهم يف  ,جاره باألعداء نظري إعطائهم بعض احلصون
 .األندلس

وهو إخراج  : لتحقيق اهلدف املشرتك   اإلسبانالتفاهم واالحتاد بني دويالت      -٩
 .العرب من األندلس

ثر احلروب الـصليبية إ العائدون من الرشق خاصةو :بية لإلسبان والنجدات األور  -١٠
 .وحقدهم عىل العرب واملسلمني



 ٣٩

 
  الباب األول
  الفصل الثاني

  احلياة االقتصادية
  مظاهر التفوق احلضاري العربي يف األندلس

  ةيآـ العلوم الزراعية والطب
  : العلوم الزراعية– أوالً
دخــل العــرب األنــدلس وهــم حيملــون خــربات املــرشق  :عوامــل تطــور الزراعــة -١

 ً قـائامًوأصـبحت علـام , مما ساعد يف تطوير الزراعة وإدخال أساليب مل تكن معروفة;ةالزراعي
 , له علامؤه وخرباؤه الذين قاموا بتجارب ووضعوا مؤلفات انعكست يف املجال العمـيل,بذاته

 :ومن العوامل التي ساعدت العرب يف ذلك
 .مالءمته للزراعة وجودة مناخ األندلس −أ

 .ع الرتبة مما ساعد عىل تنوع املحصوالتخصوبة األرض وتنو −ب
 .وفرة املياه −ج

 .اشتغال عدد كبري من الناس بالزراعة بعد أن وزعت عليهم األرايض −د
  :فضل العرب يف جمال الزراعة -٢

 :يتضح فضل العرب فيام ييل
 .استصالح األرايض وإدخال نظام املدرجات اجلبلية −أ

 .سواقي وخزن املياه املتساقطة من اجلبال يف سدوداالهتامم بالري وحفر األقنية وال −ب
االهتامم بتخطيط احلدائق والبستنة وإدخـال زراعـات وأغـراس جـاؤوا هبـا مـن  −ج
 .املرشق



 ٤٠

وبفــضل تلــك اجلهــود أصــبحت أرايض  ,ظهــور علــامء ومؤلفــات يف جمــال الزراعــة −د
رف بـالتقويم ُ عً زراعياًوقد وضع العرب تقويام ,األندلس تنتج ثالثة أو أربعة مواسم كل عام

 . استفادت منه معظم األمم, لزراعة النباتات وأصنافها ومواعيدهاًأصبح دليالو ,القرطبي
اشــتهرت األنــدلس بزراعــة احلبــوب واألشــجار املثمــرة كــالتني  :أشــهر املزروعــات -٣

, يخاملوز والنخيـل والبطـ ووالكمثر والربتقال والرمان والتوت والكستناء والعنب والتفاح
وقد دخل الكثري من تـسميات  ,وهناك زراعة الزيتون والتوت والقطن وقصب السكر واألرز

 .بيةوالنبات ووسائل الزراعة العربية إىل اللغات األور
 :اشتهر عدد من علامء الزراعة العرب يف األندلس من أبرزهم :علماء الزراعة -٤
األدوية املفردة املـستخرجة مـن ( ه سامًمن أهل قرطبة ألف كتابا :رشيد الدين الصوري −أ

 ).العقاقري واألعشاب
كتـاب ( وضـع رسـالة يف الزراعـة سـامها إشـبيليةمـن  :حييى بن حممـد بـن العـوام −ب
 . ويعد هذا الكتاب من أهم ما كتب عن الزارعة العربية يف األندلس,)الفالحة
  : الطب– ثانياً

  :مقدمة -أ
بـل  ,فوا عند حـدود مـا أخـذوهّلكنهم مل يتوق ,اعتمد الطب عند العرب عىل كتب اليونان

 وكان أطبـاء ,ووصفوا العديد من األمراض التي مل يعرفها اليونانيون ,أضافوا إليه مالحظاهتم
ويـستفيدوا مـن  ,األندلس يف عرص اخلالفة يذهبون إىل بغداد يف املرشق لينهلـوا مـن علومهـا

 .مكتباهتا
  :فضل عرب األندلس يف الطب والصيدلة -ب

 يف عهد اخلليفة النارص بفضل اعتامد العلامء العرب املنهج العلمي يف ِهِوصل الطب إىل أوج
 :وقد ظهر فضل العرب يف الطب يف عدة جوانب أمهها ,البحث القائم عىل املالحظة والتجربة

 .تشخيص األمراض ووصف أعراضها −١
 .لكىلإجراء عمليات جراحية مثل خياطة األمعاء وتفتيت احلىص يف ا −٢



 ٤١

 .صناعة الكثري من اآلالت واألدوات املستخدمة يف اجلراحة −٣

 .دراسة النباتات الطبيعية الستخالص األدوية منها −٤
  :مشاهري األطباء والصيادلة العرب يف األندلس -ج
 يف ً للحكم الثاين وضـع كتابـاًوكان طبيبا ,ولد يف مدينة الزهراء :أبو القاسم الزهراوي −أ

 .)لترصيف ملن عجز عن التأليفا( الطب اسمه

 لـزعيم املـرابطني ًأصبح طبيبـا ,من أرسة اشتهرت بالطب ,إشبيليةولد يف  :ابن زهر −ب
وصف فيه بعض األمـراض ) التيسري يف املداواة والتدبري(ومن أشهر كتبه  :يوسف بن تاشفني
 .الباطنية واجلراحية

 عـىل دراسـة ّانكـب ,شهر الصيادلةويعد من أ ,من مالقة جنويب األندلس :ابن البيطار −ج
 .)اجلامع يف مفردات األدوية واألغذية(وأشهر كتبه  ,النباتات الطبية ليستخلص منها األدوية



 ٤٢

 
 الباب األول
  الفصل الثالث
  احلياة الفنية

  التفوق احلضاري العربي يف األندلس
  :البناء واهلندسة -أوالً

  :ازدهار البناء يف األندلس -
بلـغ أوجـه يف  ,دوء الداخيل واستقرار السلطة يف األندلس نشاط عمراين كبريرافق فرتات اهل

 :ونشاهد مظاهر هذا النشاط يف ,ووفرة األموال يف خزينتها ,عرص اخلالفة بسبب قوة الدولة
  :أ ـ بناء املدن

 :هم العرب يف بناء العديد من املدن يف األندلس أشهرهاأس
وأصبحت منـذ  ,يقع بالقرب من هنر الوادي الكبري ً فسيحاًحتتل قرطبة سهال :قرطبة -١

وقد بنيت فيهـا الـدور  ,اختذها اخلليفة النارص حارضة له ثم , لإلمارةًأن استقر هبا العرب دارا
 .ة والقصور الفخمة واشتهرت بقصورها وجامعهايلاجلم
 ,لعـروستم اختيار موقعها عىل السفح اجلنويب جلبل ا ,بناها اخلليفة النارص :الزهـراء  -٢

 ومن روائع الزهـراء أن ,ودار للسكة وكذلك عىل حدائق ومسجد ,احتوت عىل قصور ملكية
 حليوانـات مـن ًعليه اثنـا عـرش متثـاال ً منقوشاًالنارص وضع يف البيت املخصص لنومه حوضا

عمل يف بنائها  ,كانت الزهراء متثل قمة الفخامة والرتف ,الذهب األمحر املرصع بالدر النفيس
 .وأنفق عليها املاليني من الدنانري ,نها ألوف العاملوتزيي
اختـذها  ,هـ واستغرق بناؤها تسع سنوات٣٦٨أمر ببنائها املنصور بن عامر  :الزاهـرة  -٣
وزاد بناؤهـا حتـى  ,تنافس الناس عـىل النـزول هبـا , إلدارته وجيشهًله ومركزا ً شخصياًمقرا

 .اتصلت بأرباض قرطبة واشتهر من أبنيتها املسجد



 ٤٣

  :ب ـ بناء املساجد
 :كان من أبرز املساجد التي بناها العرب يف األندلس

وقد امتاز بكثـرة  ,بناه عبد الرمحن الداخل عىل غرار املسجد النبوي :مسجد قرطبـة   -١
كام زينت واجهته القبلية بالفسيفساء التي خيالطهـا قطـع صـدفية  ,أعمدته الرخامية وأقواسه

 .سيت جدران املصىل بزخارف دقيقة وك,ةصغرية كتب عليها آيات قرآني
مجعـت مـع بعـضها بمـسامري مـن  ,مـة بالعـاجّ من قطع خشبية مطعًأما املنرب فكان مؤلفا

 والعناية به عدد كبري ًويقوم عىل إضاءته ليال ,ًوللمسجد واحد وعرشون بابا ,الذهب والفضة
 .من األشخاص
  :القصور ج ـ بناء

  :اشتهر من قصور األندلس
يعكس تطور الفنون املعامرية وفنون الزخرفة خالل احلقب  :اخلالفة بقرطبـة   قصر -١

 . وكان يضم عدة قاعات أطلق عليها أسامء خمتلفة,ه يف عرص اخلالفةَوبلغ أوج ,املتوالية
ويعد  ,بناه األمري حممد بن يوسف امللقب بابن األمحر صاحب غرناطة :قصر احلمراء  -٢

وهو يتألف من باحة واسـعة يقـوم يف وسـطها حـوض  ,ندلسمن أمجل القصور العربية يف األ
يمتـاز بزخارفـه اجلـصية  , من الرخام يتدفق من كل منها فـوارة مـاءًماء حوله اثنا عرش سبعا

وأهـم ) )هللاال غالب إال ((ونقوشه الذهبية وكتاباته الكوفية التي حتوي شعار عرب األندلس 
 .أجنحته قاعة امللوك وقاعة الشعراء

  : الزخرفة يف األندلسفن -د
 ,وقـد اسـتخدموا الفسيفـساء والقيـشاين ,أبدع عرب األندلس يف فني النقش والزخرفـة

وزينوا نقوشهم بـاخلطوط العربيـة  ,ورسموا مشاهد الطبيعة وأشكال احليوانات يف زخارفهم
 . ويظهر ذلك عىل جدران املساجد والقصور,وكتابة اآليات القرآنية

 أي الفن العريب وقلدوا هـذه الفنـون )أرابسك(فن الزخرفة العربية وروبيون عىل أطلق األ
 .يف صناعاهتم وزخرفة مبانيهم



 ٤٤

 
 الباب األول
  الفصل الرابع
  احلياة الفكرية

  األندلس العربي يف احلضاريالتفوق 
 املكتبات واألدب

  :ازدهار الثقافة العربية يف األندلس -أوالً
وكان  ,فكانت اجلامعات الكثرية واملكتبات الضخمة ,ازدهرت الثقافة العربية يف األندلس

ومل يقتـرص ازدهـار الثقافـة عـىل  ,العلامء واألدباء الذين برزوا يف شتى جماالت العلم واألدب
 . يف فرتة حكم ملوك الطوائفخاصة بل استمر يف فرتات الضعف و,فرتات االستقرار

  :املكتبات -أ
 :ني وكانت أمههازاد عدد املكتبات يف األندلس عىل السبع

وكانـت  ,ئة ألف جملـدلغ ما فيها من الكتب حوايل أربعمب :مكتبة احلكم املستنصر   -١
 كـام كانـت تـرد إليهـا ,لخإ...منها العلمية والفلسفية وعلوم احلديث والفقه والشعر, متنوعة

 .الكتب من املرشق واملغرب املؤلفة منها واملرتمجة
اقون يف عدد من األقطار خيتارون له غرائب الكتب ّ ورولشدة اهتامم احلكم بالكتب كان له

مالحظاتـه عـىل  يقرأ الكتـب ويـضع ً وأديباً بل كان عاملا,ومل يكتف بجمع الكتب ,ونفائسها
 .حواشيها

 .ةيسالتي زخرت بالكتب النف :مكتبة املنصور بن عامر -٢
  :اآلداب -ب

 .عر والنثر والنحو وبرز ذلك يف ميادين الش,ازدهرت حرفة األدب يف األندلس



 ٤٥

اشتهر من  ,أثرت طبيعة األندلس اجلميلة يف قرائح الشعراء فتفتحت وأبدعت : ـ الشعر ١
شبييل وابن حزم القرطبي وابن زيدون وأبو البقاء الرندي الـذي شـاعت الشعراء ابن هانئ اإل

س شـعر كام ظهر يف األندل, اإلسبانقصيدته املشهورة التي يندب فيها سقوط بعض املدن بيد 
 .لطيف الوزن رقيق املعنى دعي باملوشحات

ابن عبد ربه الذي ألـف  :ظهر يف األندلس بعض األدباء شاعت مؤلفاهتم منهم : ـ النثر ٢
 تتحدث عن السياسة واحلرب ًويتألف هذا الكتاب من مخسة عرش جزءا )العقد الفريد(كتاب 

طـوق احلاممـة يف (اعر وله كتاب وابن حزم وقد مر ذكره كش .إلخ...وعالقة السلطان بالرعية
 .)الفاأللفة واأل

كان الناس أول األمر يدرسون اللغة عن طريق قراءة النـصوص األدبيـة دون  :ـ النحـو   ٣
 ولكن تطور األمر عندما ظهـر نحـاة كثـرت مؤلفـاهتم يف هـذا ,استعامل كتب خاصة بالنحو

 :امليدان ومن أشهرهم
ونـال فيهـا  ,أهل األدب املشارقة عـىل األنـدلسن وفدوا من مموهو  :أبو علي القايل   -أ

أتقـن علـوم اللغـة والـشعر  ,حظوة عظيمة يف عرصي اخلليفة النارص وابنه احلكـم املستنـرص
وقد أهـد كتابـه  ,ه احلكمعهد إليه اخلليفة النارص تأديب ولد ,والنحو عىل طريقة البرصيني

 .)البارع يف اللغة(قصور واملمدود كتاب ومن مؤلفاته رسالة عن امل , إىل اخلليفة النارصاألمايل

 .)العامل واملتعلم(صاحب املعجم وكتاب  :ابن سيدة -ب

الكافيـة (( ولـه كتـاب , ألفيـة ابـن مالـكصاحب األلفية املعروفة باسـم :ابن مالـك   -ج
 ))يةالشاف
 .الذي لقب بشيخ النحاةأبو حيان الغرناطي  -د
  :التاريخ -ج

 , يف األنـسابًحـث يف أخبـار املـشاهري واألعـالم وكتبـا تبًألف مؤرخون األنـدلس كتبـا
ومـن  ,وقد تأثروا بمؤلفات الطربي وغـريه مـن مـؤرخي املـرشق ,واهتموا بالتواريخ العامة
 :أشهر مؤرخي األندلس



 ٤٦

  :عائلة الرازي ظهر منها -١
  :محد بن حممد بن موسى الرازيأ -أ

 .)أنساب مشاهري أهل األندلس(وله مؤلف أسامه 

 .وله تاريخ األندلس وله تاريخ حجاب اخللفاء يف األندلس : بن أمحدعيسى -ب
 .))تاريخ العلامء والرواة للعلم يف األندلس((اشتهر من مؤلفاته  :ابن الفرضي -ج

  :اجلغرافية -د
كان الدافع لالهتامم باجلغرافية االزدهار التجاري والنشاط البحـري اللـذين سـاعدا عـىل 

 :ر من اجلغرافينيواشته ,ظهور كتب الرحالت
 .ويعد أول كاتب جلغرافية البلدان يف األندلس ,وقد سبق ذكره كمؤرخ :أمحد الرازي −
مي يبحـث يف املـسالك وضـع أول كتـاب يف املغـرب اإلسـال :حممد بن يوسف الوراق −

 .واملاملك
  :املوسيقا والغناء -ـه

ت والزجـل والتـي عر ظهـرت يف األنـدلس مثـل املوشـحاِّ أخر من الـشًرأينا أن صورا
ارتبطت باملوسيقا والغناء فعرفت باملوشحات األندلسية كانت املوسيقا حماربة من قبل رجـال 

وأشـهر مـن احـرتف املوسـيقا والغنـاء يف  ,الدين الذين كانوا يأمرون بكـرس آالت املوسـيقا
مـن  ,وأصبح موسيقي األمـري عبـد الـرمحن األوسـط ,األندلس زرياب الذي قدم من املرشق

وكـان  , مـن سـكان قرطبـةًكبـريا ًوقد القى تشجيعا , عىل العودً خامساًنه أضاف وتراأآثره م
 . لرفاه املجتمع وثراء السكانً والغناء مواكباازدهار املوسيقا
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  الباب األول

  الفصل اخلامس
  اإلسالميةعربية بي باحلضارة الوسباني واألورالتأثر اإل

  :مقدمة -أ
 فقـد كانـت مـساجدها ,هرة يف خمتلف نواحي العلم واملعرفـةت حضارة األندلس الزاّجتل

 تعيش يف انحطـاط أوروبا إليها طلبة العلم من كل مكان كل ذلك جيري وّبلة حيجِوجامعاهتا ق
 .وركود فكري

  : يف العصور الوسطىأوروباحالة  -ب
ي تعيش عىل حساب الرشق الذ ,با تشكو الفقر والفاقةومنذ بداية العصور الوسطى وأور

وكانت الثقافة حمدودة وقارصة عىل رجال الدين  ,يزودها بالسلع الغذائية واملنتجات الصناعية
قل فيها من كـان يعـرف القـراءة  ,أما اجلامهري فكانت غارقة يف اجلهل واألمية ,وأبناء األغنياء

ومل تشجع الكنيسة عـىل انتـشار الثقافـة وأبقـت املخطوطـات القديمـة حمفوظـة يف  ,والكتابة
مكتبات األديرة ال يطلع عليها إال الرهبان باإلضافة إىل أن اإلنسان مكبل بكثـري مـن األوهـام 

 . لنمو تفكريه وتفتح عقلهًوالعادات التي ال تدع له جماال
  :أوروباأثر احلضارة العربية يف األندلس يف  -ج

بيون وطالب األورد الِ فإليها يف,أوروباتعد األندلس أهم طرق انتقال احلضارة العربية إىل 
 عـىل املؤلفـات الـضخمة يف شـتى نـواحي املعرفـة أوروبـاومنها حتصل  ,للتعليم يف جامعاهتا

 ومن أبرز مـن ,بية األخر لإلفادة منها معاهدهتم العلميةولترتجم إىل لالتينية واللغات األور
 أوروبالعربية يف وقد وضح أثر احلضارة ا ,تتلمذ عىل أيدي العلامء العرب البابا سلفسرت الثاين

 :يف النواحي التالية
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 وتـأثروا هبـا وظهـر ,بيون بعمق الفلسفة العربيـةوأعجب األور : ـ يف جمال الفلسفة ١
 .ابن رشد إىل الالتينية وكام ترمجوا مؤلفات ابن طفيل , يف العديد من كتاباهتمًذلك جليا

 ًوالرياضـيات أثـرا ,تركت بحوث العلامء العرب يف الطب والفلك :ـ يف اجملال العلمي  ٢
وبقيت كتب الزهراوي وابن زهر وكتاب القانون يف الطب البن سينا  ,بينيو لد األورًعميقا

واطلعـوا عـىل مؤلفـات العـرب يف الفلـك  , حتـى وقـت متـأخرأوروبـاتدرس يف جامعات 
والنظـام العـرشي يف  ,اسـتخدموا األرقـام العربيـة ووالرياضيات وامليكانيك وعلـم الطبيعـة

بيـة يف مجيـع و من األرقام الالتينية املعقدة مما سـاعد عـىل تطـور املعـارف األورًساب بدالاحل
 .جماالت العلوم

با ترسل أوالدهـا إىل األنـدلس ووأور سبانياإكانت الطبقة الغنية يف  :يف جمال األدب   -٣
ات وفنـون وقد أخذوا عن العرب نظام املكتب ,ويتذوقوا األدب العريب ,ليتعلموا اللغة العربية

 .القصص والشعر واملوشحات والزجل وصاغوا يف أدهبم عىل شاكلتها
 عـن العـرب فـن العـامرة ًأيـضابيـون وأخـذ األور :يف جمال العمـران والزخرفـة      - ٤

القنـاطر والزخـارف مـن رسـوم نباتيـة أو  واألندليس بام فيه من رشاقة األعمـدة واألقـواس
 التـي بناهـا اإلسـبان إشبيليةويف  ب مدريدويتضح ذلك من بعض القصور قر, خطوط عربية

 .با مجيعهاو وقد انتقل فن البناء العريب إىل أور,بعد خروج العرب
  :إسبانيا بعد خروج العرب منها -د

 , شعلة احلـضارة التـي أضـاءت فيهـا نحـو ثامنيـة قـرونْخبت وخرج العرب من إسبانيا
ضتها انحطـت الثقافـة يف شـتى وكانت األساس الذي بنت عليه هنـ ,وأنارت الدرب ألوروبا

 ,وهنـاّ وافتقرت دور العلم إىل مدرسني يعلمـون فيهـا وطـالب يؤم,تناقص السكان وامليادين
وكان عىل العرب الذين مل خيرجوا مـن األنـدلس أن يتحـدوا الفنـاء ويـدافعوا عـن عقيـدهتم 

التفتـيش التـي فكانت حماكم  ,ألن اإلسبان مل يفوا بوعودهم ومل حيفظوا عهودهم ,وحضارهتم
 وفرضت ّوأجرب املسلمون عىل التنرص ,ينال عقاهبا كل من تبدو عليه صلة بالعروبة واإلسالم

مما دفع الكثريين منهم إىل تـرك أمـواهلم وديـارهم نـازحني إىل املغـرب  ,عليهم املغارم الثقيلة
 .العريب
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  الباب األول

  الفصل السادس
  الشخصية األندلسية واحلياة االجتماعية

  :مسات الشخصية األندلسية -أوالً
لعب االختالف العنـرصي و , األندلسيةالشخصيةضت الطبيعة سلطاهنا يف تكوين فر −١

 ًسـبانياإ  أوً أو صـقلبياً أم بربريـاًأكان األندلـيس عربيـاسواء  ,صيةدوره يف تكوين هذه الشخ
 . عىل دينهًحمافظا
عند هذه العنارص التي بقيت خارجـة يتميز بصفات ال جتدها األندليس بكافة عنارصه  −١

 . األندليسهعن حميط
الشخصية مل تكن لتستدعي أن متحـو كـل الـصفات األخـر التـي متيـز العـريب عـن  −٢

 .سباينالرببري وعن الصقيل وعن اإل
ن ظـواهر  أاالختالف العنرصي عـىل الـرغمالشخصية األندلسية موجودة ضمن هذا  −٣

 :ىل الشعر األندليس من خالل الطبقات التي يتألف منهاهذا االختالف تقل عندما تنظر إ
 أو طبقة احلكام قد جتمعها صفات واحدة عىل رغم اختالف ً مثالاألرستقراطيةفالطبقة  −أ

 .العنارص اجلنسية التي تتألف منها
 .وكذلك الطبقات األخر املتوسطة أو الدنيا التي تشمل سائر الناس −ب
ونجـده  , للهـو والغنـاء واملوسـيقاًعامه حمبـاه وهندامه وط بلباسألندليس رجل مهتما −٤
 أن نراه ًوليس عجيبا , للعلوم والفلسفةًحسن التدبري حمبا ,إىل جانب هذه احلياة الالهية ,ًأيضا
والتـرشيع والـدين   إىل التفقـه يف العلـومًبعـد هـذا منـرصفا ثم ,ً عابثاً والهياًشاعرا للفن ًحمبا

 ابـن غالـب مـن َّوقـد عـد , اإلسالمي وحب التأمل وفهم أرسار احلياةوالفلسفة بتأثري الدافع
 .فضائل األندلسيني اخرتاعهم للموشحات التي استحسنها أهل املرشق وصاروا يقلدوهنا
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  :مسات اجملتمع -ثانياً
 :يوجد بني األندلسيني والشعوب األخر بعض املشاهبات

 وعلـو اهلمـم وفـصاحة األلـسن فأهل األندلس عرب يف األنساب والعـزوة واألنفـة −١
والنزاهة عن اخلضوع  ,والسامحة بام يف أيدهيم ,وطيب النفوس وإباء الضيم وقلة احتامل الذل

 .وإتيان الدنية
 .هنديون يف إفراط عناهيم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم هلا وروايتهم −٢
ودة قـرائحهم  وجـقهم ونبـاهتهم وذكـائهمة أخالَّبغداديون يف نظافتهم وظرفهم ورق −٣

 وتـدبريهم لرتكيـب الـشجر وحتـسينهم ,ة أفكارهم ألجنـاس الفواكـهَّولطاقة أذهاهنم وحد
 . فهم أحكم الناس ألسباب الفالحة,للبساتني بأنواع اخلرض وصنوف الزهر

شـك يف أن   وال, بأمور ال نجـدها عنـد عـريب الباديـةًيزامتمهذه األقوال تصف األندليس 
 يبقـىو ,تالءم مع األرض واملحيطا يف صقل هذه الشخصية وجعلها تللطبيعة األندلسية أثره

مـن األندليس ينظر إىل عبارة الرشق وأسلوب املشارقة وحياهتم الفكرية نظرة مثالية فيها كثري 
 . الرغبة يف عدم االبتعاد عن تقاليدهم وكثري من العز,الشوق



 ٥١

 
  الباب األول
  الفصل السابع

  مسات العصر األندلسي
  ياسة واالجتماع والفكريف الس

  :مسات هذا العصر -أوالً
 مهـا  أخـرًأحيانـاومتوافقـة  ,ًأحيانـابصفات متعددة متناقـضة  يتصف العرص األندليس

 .والتساهل واحلرية من ناحية أخر ,التعصب واالستبداد من ناحية
  :اإلقبال على التعاليم اإلسالمية -أ

شغف وحـب وإدراك أن اإلسـالم هـو الـضامنة بأقبل األندلسيون عىل التعاليم اإلسالمية 
 .وأنه الدين الفاعل يف امتالكهم للقوة والبقاء ,الفاعلة يف حياة الناس

 عىل درجة واحـدة وقـوة يف خمتلـف األدوار  التعصبمل يكن :واالسـتبداد التعصب   -ب
صبهم أهلها  وينا, ولقد كان لوجود املسلمني يف بقعة تتامخها النرصانية,التي مر هبا هذا العرص

وقد ساعد الفقهاء يف دعم هـذا الـشعور  ,العداء أثر كبري يف إذكاء الشعور الديني يف نفوسهم
 .وتقويته ملا هلم من نفوذ ديني

كـان يف  , يف سبيل دعم القوة اإلسالمية ضـد أعـدائهاًولكن هذا التعصب الذي كان خريا
 مـنهم ًحرصـا ,وذلك أن الفقهـاء ,هم عىل احلرية الفكرية عند املسلمني أنفسًالوقت ذاته رشا
ومـن نظـروا  ,كانوا يثريون العامة يف كثري من األوقات عىل املفكرين والفالسفة ,عىل سيادهتم

ن يمنعـوا يف وال حيجمون عن أن يطلبوا من اخللفاء أنفـسهم أ ,يف أمور الدين والرشع والسنة
اخطني سـ ,تأثري دعوة الفقهاءحتت  ,وهلذا كنت تر عامة الشعب ,التضييق عىل رجال الفكر
 . كزنادقة وملحدينًأحياناظر إليهم ُعىل الفالسفة الذين كان ين

املفكـرون وأن يلقـى  ,ِّات يف مثل هذا اجلـوائعوكان من الطبيعي أن تروج الدسائس والش
 يف سـبيل التـودد إىل الفقهـاء والعامـة إىل حـرق كتـبهم ًأحيانـاالعنت والرش فيعمد اخللفـاء 
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 وامتدت النقمة إىل ,صحابه ونفى ابن هانئ عن األندلس فقد نكب ابن رشد وأ,همواضطهاد
 .واالضطهاد كابن زيدون وابن اخلطيب وابن زمرك وغريهم  فناهلم السجن,الوزراء والقضاة

  :احلرية -ج
سلمني يف األنـدلس مـن الـشعوب املبسبب قرب ولئن كانت الصفة الغالبة هي التعصب 

لقد كانت متر فرتات يأيت فيها ملوك عادلون ينترصون حلرية الفكر دون  ,النرصانية وحماككتها
ت الوشـايات َّ وقلـ, كام كان الشأن زمن املوحدين حيث انتعشت الفلـسفة,أن يثريوا الفقهاء

 .ذات الصبغة الدينية
  :االنفالت واللهو -د

واالنفـالت عة كنت تر حياة الد , األفواهُّإىل جانب هذا التعصب الديني الذي كان يكم
أمـور الـسياسة ًبعيدا عـن  ,اة اخلاصة متعة متصلة احللقاتفقد كانت احلي ,والتساهل منترشة

 .والدين واحلكم وال تتصد للمصالح الذاتية
 : من ذلكمواقف األندلسيني -ثانياً

ومنهم من وقف  ,فمنهم من وقف رأيه عىل الفقهاء , من ذلكاختلفت مواقف األندلسيني
وهلذا كنت تر األندلـيس  , ومنهم من عاش حياة اللهو,رك األمور حلرية الشخصرأيه عىل ت

سنتهم بـأفحش وقد انغمس الشعراء والكتاب يف محاة الـدعوة ونطقـت ألـ ,يتهتك دون وازع
هـو َلل وهـوهم وطـرهبمَرخـون العنـان للُيتهم ي فـرأ,ىل امللوك إ هذا االنفالتوامتد ,األقوال

 , اللهو وهذا الطرب ال يمسان الدين الذي لـه حرمتـه يف النفـوسما دام هذا ,الناس وطرهبم
 ً وكان رضر هذا التسامح أبلغ أثـرا,فانترشت اخلالعة وعمت جمالس اللهو وساءت األخالق

 وهـان عليهـا أن تقبـل ,لراحة والدعـةلإذ قد أفسد النفوس فاستسلمت  ,من رضر التعصب
 .عة باكية معولة حتن إىل جمد آفل وعز سليب فبقيت خان,هاتماالصدمات والذل وال تثور لكر

  :ومن أمثلة هذه اجملالس الالهية
ما يرويه لنا ابن خاقان يف املطمح عن جملس مزج فيه اجلد باهلزل قد أقامـه الـوزير أبـو  −١
ن ينقطـع  هذه الليلة املباركة التـي جيـب أبن شهيد يف ليلة سبع وعرشين من رمضان يفاعامر 

 .د والعبادةّهجتالفيها اإلنسان إىل 
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ال  , إىل الـصبابةًامس مستلـًكـان رجـال ,إشبيليةبن العطار أحد أدباء اوهذا أبو القاسم  −٢
 :يتغزل هبذه األبيات الرقيقة ,حيفل بمالم وال ينتقل عن املدام

ـــشاقني ـــع العـــشى ف ـــسيم م ـــه  هـــب الن ـــب هبوب ـــة احلبي ـــن جه ـــان م  إذ ك
ـــه ـــصبا بوداع ـــت ال ـــت ودع ـــد كن ــــصبا  ق ــــو ال ــــهوأخ ــــق ندوب  بة ال تفي
 والـــــصب راحـــــة قلبـــــه تعذيبـــــه  فــــدعا اهلــــو يل دعــــوة مل أعــــصها
ــــه  لـــو مل أجـــب داعـــي اهلـــو وعـــصيته ــــدموع جتيب ــــوين بال ــــدت جف  لغ

 عالقـة الـشعراء وغـري الـشعراء باملـسيحيني ًأيـضاومن مظاهر هـذه احليـاة الالهيـة  −٣
ال يكتفـون   عـن هـذه العالقـاتوعنـدما حيـدثنا الـشعراء ,واملسيحيات من سكان األندلس

مون لنا معلومات ذات قيمـة عـن حيـاة ِّ وإنام يقد,بتصوير اجلانب الالهي من احلياة األندلسية
انوا يتمتعـون هبـا يف قيـامهم عـن احلريـة التـي كـ, هؤالء املستعربني وعن لباسهم وأزيـائهم

 .ًبرياك وعن اختالط املسلمني األندلسيني هبم اختالطا ,رهم الدينيةبشعائ
أن أبا عامر بن شهيد قـد بـات ليلـة بإحـد كنـائس (فقد ذكر ابن خاقان يف املطمح  −٤

وقـرع النـواقيس هيـيج سـمعه  وعرشت برسور واستئناس ,قرطبة وقد فرشت بأضغاث آس
قـد  , بالزنـابري أبـدع توشـيحًوالقس قد برز يف عبدة املسيح متوشحا ,وبرق احلميا يرسح ملعه

 :راحّرحوا النعم كل اطّواط ,هجروا األفراح
ـــــــة ـــــــاء بآني ـــــــدون إىل م ــــالراح  ال يعم ــــا مــــن الغــــدران ب  ًإال اغرتاف

كلـام  , وهـى تـنفح لـه بأطيـب عـرفكأنام يرشف من شفة ملياء ,ف محياوأقام بينهم يرش
 :فقال ,ثم ارجتل بعدما ارحتل ,رشف أعذب رشف

ـــديره ـــممت ب ـــد ش ـــان ق ـــرب ح ــصريه  ول ــرصف ع ــت ب ــصبا مزج ــر ال  مخ
 لكبريه ًمتصاغرين ختشعا تية جعلوا الرسور شعارهميف ف

ـــــوره  والقــــس ممــــا شــــاء طــــول مقامنــــا ـــــا بزب ـــــود حولن ـــــدعو بع  ي
ــــريه  هيــــدي لنــــا بــــالراح كــــل مــــصفر ــــتامح خف ــــره ال  كاخلــــشف خف



 ٥٤

ــــره  يتنــــاول الظرفــــاء فيــــه ورشهبــــم ــــن خنزي ــــل م ــــالفهم واألك  أس
 ورسـالة ابـن عبـدون ,ا مقـصودةهذه األبيات الرصحية التي ال يستبعد أن تكون رصاحته

 مما يؤيـد أن الـصورة ; بني األندلسيني واملسيحيني املستعربنيً شديداًتثبت لنا أن هناك امتزاجا
 . كثرية املبالغة,التي يقدمها أبو عامر بن شهيد يف األبيات السابقة ليست عىل رصاحتها

نـت ترسـم لنـا عالقـات  والتي كا,رها الشعراءِّهذا عدا مشاهد احلب التي كان يصو −٥
 ,رص عـىل الطبقـات العليـاتوهي عالقات ما كانت لتق ,األندلسيني باملسيحيات واملستعربات

ت الوسـطى والـدنيا فالـشاعر سيام الطبقا وال,بل نجدها يف خمتلف طبقات الشعب األندليس
  الـساقيًافيقول خماطبـ ,ًأحيانايشري إىل نوع من العالقات املاجنة بيشء من الرصاحة  الرمادي
 :النرصاين

ــــسه  قبلتــــــه قــــــدام قسيــــــسه ــــات بتقدي ــــت كاس   رشب
ــه  يقـــرع قلبـــي عنـــد ذكـــري لـــه ــرع ناقوس ــوقي ق ــرط ش ــن ف   م

 فهنـاك ,وإذا كان الشعراء قد تعاهروا يف حبهم وذكر عالقـاهتم باألوسـاط املـسيحية −٦
د اهللا بـن احلـداد أحـد كام فعل أبو عبـ , هلذا االختالطً حمبباً عفيفاًآخرون قد أظهروا لنا وجها

شعراء بالطك املرية زمـن املعتـصم بـن صـامدح يف أشـعاره التـي تـصور لنـا حبـه ألولئـك 
 , عذرية بدا مثلها فـيام بعـد عـىل أشـعار الرتوبـادورشعرنا بنفحةو ,النرصانيات كحبه لنويرة

يني وأشعار ابن احلداد هلا فائدة أخر فهي متنحنا صورة واضحة عـن طريقـة إحيـاء املـسيح
 .واملسيحيات لشعائرهم الدينية كام كانت معروفة عندهم



 ٥٥

 
  الباب األول
  الفصل الثامن

  إدارة اجملتمع األندلسي
  :قيادة الدولة -أوالً
 .تركزت السلطة العليا يف األندلس بيد األمري أو اخلليفة −١
ارة احلربيـة واإلد) القـضاء(يساعده يف األمور املالية واألعامل اخلارجية ورفـع املظـامل  −٢

 .أربعة وزراء
 ذي ما كان يطلق عىل كـل مـنهام اسـم ًوكثريا ,يان بالوزيرينّوكان له مستشاران يسم −٣

 .الوزارتني
ككتـاب الرسـائل وكتـاب الـذمام  ,وكان لكل مصلحة يف الدولة كتاب خمتصون هبـا −٤

 .ون أهل الذمةون نفي شؤالذين ينظر
ة والـوزارة رجـل يـسمى باحلاجـب صـارت وكان يتوسط نقل األوامـر بـني اخلليفـ −٥

 كـام فعـل ,وقـد اسـتبد بعـض احلجـاب باخللفـاء ,وظيفته فيام بعد أعظم من وظيفته الوزير
 . ما كان يتسابق ملوك الطوائف إىل أخذ هذا اللقبًوكثريا ,احلاجب املنصور

 وال , القـضاة يقـيم يف قرطبـة اجلامعة أي قايض وكان قايض,وكان يف كل مدينة قاض −٦
 .يشغل مناصب القضاة سو أكابر العلامء والفقهاء

وكان إىل جانب وظيفـة القـضاء وظيفـة العدالـة ويقـوم صـاحبها بتـسجيل العقـود  −٧
 .واالتفاقات

 ويعترب منصبه من أعظم املناصب ,وكان يعهد بحفظ النظام واألمن إىل رئيس الرشطة −٨
 :ويقوم املحتسب ,القضائية واإلدارية

 .األمر باملعروف والنهى عن املنكر ومراقبة األسواقون عىل شؤ −أ
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 .مطاردة املنكرات والتأديب −ب

 .العمل عىل احرتام األحكام الرشعية −ج

 .قمع الغش واالختالس يف املعامالت −د

ووضـعت ,  كان يسمى قائده بأمري املاءألندلس يف عهدها الزاهر أسطول قويوكان ل −٩
 .أنظمة للجيش

 ًب الطبقة احلاكمة طبقة الفقهاء التي كان هلا نفوذ واسع حاولت كثـرياوكان إىل جان −١٠
 مـا ً بـل كثـريا,ويف القضاء عىل الروح العلميـة والثقافيـة ,أن تستغله يف السياسة وتدبري امللك

 .دبرت الثورات لقلب احلكم
 العرب عن اجليش يف زمن عبد الرمحن الداخل عىل وجود طبقـة وقد ساعدت تنحية −١١

بـل إن طبقـة اخلـصيان  ,فقامت بنصيبها الكبري من الفتن ,نود املتطوعة من بربر وصقلبينياجل
 . كام ذكرنا,ون اخلالفة وامللكت يف عهود ضعف الدولة تترصف يف شؤواملوايل أصبح

  :ضعف الدولة -ثانياً
 :لت يفّاهنارت الدولة العربية يف األندلس لعدة أسباب متث

 .العرب الروح احلربية عند ضعف −١
 .ةضعف الروح االجتامعي −٢
 . األخالقتدهور −٣
وظهـر فـيهم , اف الناس إىل اللهـو وامللـذاتوساعد الغنى وخصب البالد عىل انرص −٤

 .شعور األثرة حتى استنجد املسلمون بالفرنجة أعدائهم
ُّطبقة الزراع والتجارإىل  العرب أنفسهم حتول −٥ رقـي ناع الذين قاموا بنـصيبهم يف ُّ والصُّ

 .األندلس وحضارهتا
 :حتول املجتمع إىل طبقات متناقضة −٦
 . الذين دخلوا يف اإلسالم منسبانيني وغريهم املؤلفة من اإلطبقة املوايل −أ
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 .سبانيا إوطبقة اليهود الذين كانوا منترشين يف −ب
 الـاليت أضـعفن روح العروبـة )سـبانياتاإل( أو تـرسهيم بالقوطيـات تزوج العـرب −٧
 .نبأبنائه

  :سيادة القوة -ثالثاً
سـبانيني والغـربيني لـد اإلانترشت يف األندلس روح الفتوة التي سادت يف الوقت نفسه 

 . برشفهّرة إذا خالفها الفارس أخل وأصول مقر,بعةّ وكانت هلا قوانني مت,قاطبة
 يف يإال أهنا مل تستطع أن تـذك , جتذب األنظار إليهاًوقد بقيت الفروسية األندلسية عصورا

وظلـت عـىل األكثـر  ,نفوس أكثر العرب روح احلرب النرصافهم عنهـا إىل اللهـو والرخـاء
 األمحـر يوقد كثر الشغف بالفروسية يف حكـم دولـة بنـ , من مظاهر املباهج والتسامحًمظهرا

 مـا اجتمـع ًوكثـريا , يف غرناطـةيوكانت مبارياهتا وحفالهتا من أمجل املباهج العامة التي جتر
وكـان نـساء  ,سان املـسلمون والنـصار يتبـادلون الزيـارات ويـسوون منـازعتهمفيها الفر
وخيلعـن  ,يشهدن هذه احلفالت وغريهـا مـن املحافـل ,البارعات يف احلسن واألناقة ,غرناطة

 .ينم عام كن يتمتعن به من احلرية من السحر والروعة ًعليها جوا



 ٥٨

 
  الباب األول
  الفصل التاسع

  احلضارة األندلسية
  ياة الفكريةواحل

 : الوجود العريب اإلسالمي يف األندلس بمراحل متباينةَّمر
  :مرحلة الذروة -أوالً

أيام حكم عبد الـرمحن  ,األندلسية إىل ذروة القوة يف عهد اخلالفة األموية وصلت احلضارة
 ,وملا اهنارت اخلالفة األمويـة ,ولكنها مل تصل إىل ذروة نضجها الفكري ,النارص وولده احلكم

 مظاهرهـا ْوخبـت , هـذه احلـضارةْوسادت الفوىض أرجـاء األنـدلس يف عهـد الفتنـة ذوت
فاستطاعت عىل رغم تطاحنها أن تعيد هبـاء  , حتى جاءت دول الطوائف,العمرانية والفكرية

 ,وســطعت شـمس األدب والفكــر ,احلـضارة األندلـسية يف قــصورها ومنـشآهتا وجمتمعاهتـا
ضطربة مـن تارخيهـا طائفـة مـن أعظـم مفكرهيـا وأدبائهـا رفت األندلس يف هذه احلقبة املوع

 :وشعرائها أمثال
 .هـ٤٥٦ سنة َّاملتوىفلفيلسوف ابن حزم ا −١
 .هـ٤٦٩ سنة َّاملتوىفواملؤرخ ابن حيان  −٢
 .هـ٤٦٢ سنة َّاملتوىفوالشاعر ابن زيدون  −٣
 واألدبـاء وغـريهم مـن املفكـرين ,هــ٥٢٠ سـنة َّاملتوىفوالشاعر األديب ابن عبدون  −٤

 :, أمثال بل إن ملوك الطوائف أنفسهم كانوا يف طليعة األدباء والشعراء,والشعراء
 .العامل عمر بن األفطس صاحب بطليوس −٥
 .إشبيليةي واملعتضد واملعتمد صاحب −٦
 .واملعتصم بن صامدح صاحب املرية −٧



 ٥٩

  :مرحلة التضعضع -ثانياً
 مـا لبثـت أن توقفـت عقـب تضعـضع دول ولكن هذه النهضة الفكرية واألدبية الزاهـرة

فقــد كــان هــؤالء  ,م١٠٩١/ هـــ ٤٨٤الطوائــف واســتيالء املــرابطني عــىل األنــدلس ســنة 
 فلـم جتـد دول الفكـر ,ألفـوا احلـرب واخلـشونة ,ًقساة غالظا ,شديدي التعصب ,املرابطون

 :ة أمثالالمعقت يف عهدهم القصري بعض األسامء الولقد تأل ,ً خصباًواألدب يف ظلهم مرتعا
 . القاسم خلف بن عباس القرطبيالطبيب أيب −١
 .هجوالفيلسوف ابن با −٢
 .والفتح بن خاقان −٣
 .وابن بسام صاحب كتاب الذخرية −٤
ولكن ظهورهم وإرضاهبم يف هذه الفرتة مل يكن  ,بن قزمان صاحب األزجال الشهريةا −٥

 .لطوائف للنهضة الفكرية التي ازدهرت يف عهد ملوك اًإال امتدادا
  :مرحلة االنتعاش -ثالثاً

 لقـد نـشأ ,فانتعشت احلضارة األندلـسية ونـشطت حركـة التفكـري ,دينّثم جاءت دولة املوح
وكان مؤسس دولـتهم  ,ًولكنهم كانوا أوسع أفقا , كاملرابطني يف مهاد اخلشونة والتقشفّاملوحدون

  بـالعلومًملـؤمن وبنـوه اهتاممـا وأظهـر خلفـاؤه عبـد ا,املهدي بن تومرت من أئمة التفكري الـديني
دت يف عهد املرابطني وأفرج عن كتب الغـزايل ِّيُوأطلقت حرية التفكري والبحث بعد أن ق ,والفنون

 .وكانت قد كوفحت ومنعت يف أيامهم باملغرب واألندلس ,وغريه من مفكري املرشق
بلغت النهـضة  ,يأوائل القرن السابع اهلجروأي يف أواخر القرن السادس  ,ويف هذه الفرتة

 :ويف طليعتهم ,وظهرت طائفة من أقطاب العلم واألدب ,الفكرية يف األندلس ذروة نضجها
 .٥٧١ سنة َّاملتوىف بن يقظان صاحب رسالة حي شبييلإل اطفيلبو جعفر بن أ −١
 .هـ٥٩٤ سنة َّاملتوىفوالفيلسوف ابن رشد القرطبي  −٢
هر وهو من أش ,ً وكان هيوديا,هـ٦٠٢ سنة َّاملتوىفوالرئيس موسى بن ميمون القرطبي  −٣

 .والفالسفة يف عرصه األطباء



 ٦٠

ثـاره رشوحـه ومـن أهـم آ ,ابن رشد أعظم فالسفة اإلسالم ومفكريه يف ذلك العرص −٤
 . املنطق وما وراء الطبيعةيفلفلسفة أرسطو 

 :عدد من أعالم الشعر واألدب مثل ,إىل جانب هؤالء العلامء ,وظهر يف تلك الفرتة
 . وهو مؤلف كتاب الصلة,هـ٥٧٨ سنة َّاملتوىف القاسم خلف بن بشكوال القرطبي يبأ −٥
وهو شـارح قـصيدة ابـن عبـدون  , يف فاحتة القرن السابعَّاملتوىفوابن بدرون اإلشبييل  −٦

 . األفطسيالشهرية يف رثاء بن
 األندلـسية يف وكانت املعاهد ,سدين باملغرب واألندلّوازدهرت املعاهد العلمية أيام املوح

ومقصد الطالب من  ,ومرسية يومئذ جممع العلوم واملعارف  وقرطبة وغرناطة وبلنسيةإشبيلية
 ,الفنون وليف النادرة يف خمتلف العلومبات التي تضم الكتب النفيسة والتآوفيها املكت ,كل فج
بنية الفخمـة  وأقيمت يف عهدهم طائفة من املساجد واأل, برعاية الفنونًأيضا ّاملوحدونوعني 

 .التي متتاز بجامهلا الفني
  :مرحلة االضمحالل -رابعاً

يف أوائل القـرن الـسابع  ,وضعف أمرهم باملغرب واألندلس ,وملا اضمحل شأن املوحدين
قام املتغلبون يتنافـسون يف اجتنـاء  ,واجتاحت الفتنة معظم البالد والثغور األندلسية ,اهلجري

وشـغلت  , يف يـد النـصارًاعـد األنـدلس تـسقط تباعـاوبـدأت قو ,أسالب الدولة الذاهبة
 ,فانكمـشت فنـون الـسلم ,وانرصفت إىل متابعة اجلهاد ومدافعة املغـريين ,األندلس بمحنها

 ,ومع ذلك فقد ظلت متتاز بكثري من نواحي القوة والنـضج ,واضطربت دولة التفكري واألدب
وبعثت إلينا بطائفـة مـن , اللوعةوقد أثرت املحنة يف نفوس الشعراء فأذكت عواطفهم بشعر 

 . التي ما زالت حتتفظ إىل يومنا بكثري من قوهتا وروعتهاثياملرا
  :مرحلة انكماش رقعة األندلس ورحيل األدباء والعلماء -خامساً

وآثروا  ,وغادر األندلس يف تلك الفرتة كثري من الكتاب والعلامء الذين توقعوا سوء املصري
فني عـريب شـيخ املتـصوي الـدين بـن يـمثل الـشيخ حم , وطمأنينةًار استقراالعمل يف جو أكثر

وانجىل الـرصاع  ,ن الداخليةوانجلت الفت ,ر القضاعيبااألوابن  وابن البيطار املالقي ,الشهري



 ٦١

ا النـرصانية بعـد نحـو ثلـث قـرن مـن سـقوط معظـم القواعـد إسـباني و,سبانيا املسلمةبني إ
وانحـرصت يف الـركن اجلنـويب  ,ًعة األنـدلس تباعـاوانكمشت رق ,األندلسية يف يد النصار

 ,التي برزت من غمر الفـوىض ,يف مملكة غرناطة الصغرية ,الغريب للمملكة اإلسالمية القديمة
رعت معظـم األرس ُوإليها ه , كام تقدم ذكره, نرصد حممد بن األمحر زعيم بنيوتأسست عىل ي

 مـستودع تـراث األنـدلس القـوي ,نيخالل مدة تزيـد عـىل القـرن األندلسية القديمة وغدت
 .والسيايس ومستودع احلضارة األندلسية والتفكري األندليس

  :مرحلة استقرار جديدة -سادساً
 وبـدأت األنـدلس حياهتـا ,ويف ظل مملكة غرناطة أخذت احلركـة الفكريـة يف االسـتقرار

 ,داب والعلـوموكان ملوك غرناطـة مـن محـاة اآل , من الطمأنينة واهلدوءًاجلديدة وأنست جوا
 . األمحر بتقاليده األدبية الزاهرة عىل غرار قصور ملوك الطوائفيوسطع بالط دولة بن

  :تقويم للحياة الفكرية األندلسية
 , األمحر تكاد تنحـرص يف النـواحي األدبيـةيهذه احلركة الفكرية األندلسية يف عرص بن −١

 .بر األدباء والشعراءفقد ازدهرت األدب والشعر وحفلت غرناطة بجمهرة من أكا
 من أقطاب الطـب ًوقلام نجد يف هذه الفرتة أحدا ,ولكن العلوم العقلية أصاهبا الركود −٢

 .والفلسفة أو غريها من العلوم املحضة التي ازدهرت من قبل باألندلس
 .ًكبرياإن العقلية العربية يف األندلس قد أثر فيها االختالط العنرصي تأثريا  −٣
 , القـوط إلـيهميون يف الغرب اإلسالمي صنع العباسيني مع الفرس وقربواصنع األمو −٤

 فنـضجت ,ثر هذا االخـتالط امتـزاج العقليـة اآلريـة بالعقليـة الـسامية فكان من أ,كام ذكرنا
 .العقلية العربية وزهت اآلداب وازدهرت احلضارة

 يف ديـنهم وتعلمـوا ودخلوا ,م كانوا دوهنم ثقافة ألهن;اقتبس اإلسبانيون ثقافة العرب −٥
حتـى أصـبح رجـال الـدين  ,هم وأدهبم وهجروا الالتينية وأعرضوا عـن كتـب املـسيحيةتلغ

ويأسفون عـىل  , املسيحيني عن الالتينية إىل اللغة العربيةاإلسبان يشكون من انرصاف اإلسبان
لعربيـة محاسهم الشديد للغة العرب وعىل ضياع الالتينية بني املسيحيني الـذين يقبلـون عـىل ا
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بـل لكـي يكتبـوا ,  اإلسالم وفقهائـه ال ليفنـدوها ويدرسون كتابات متكلمي,والشعر العريب
 .العربية يف صحة وإتقان

 .شيد األندلسيون املدارس حتى أصبح أكثر الناس متعلمني −٦
 ويــنخفض بحــسب الظــروف الــسياسية  يقــوًازدهــرت اآلداب والفنــون ازدهــارا −٧

 .ت هبا األندلسوالعهود املختلفة التي مر
 . من نشاط الفلسفة والعلوم العقليةًأحيانا ت روح التعصبّحد −٨
م كـانوا يـرون فـيهم املثـل  ألهنـ;كان األندلسيون كانوا يف آداهبم مقلدين للمـشارقة −٩

 .وجيدوهنم منبع علومهم وآداهبم وفنوهنم ,األعىل لشعرهم وأدهبم
ا إكثـار مـن احلكـم وطـرق املعـاين ظلت معاين الشعر األندليس سطحية لـيس فيهـ −١٠
األدباء عـىل الفلـسفة العقليـة والنـرصافهم إىل اللهـو  و وذلك لعدم إقبال الشعراء,الفلسفية

 .واحلياة السهلة
فقـد كـان أكثـر اخللفـاء  , الكتابة فيهم وقلة األمية زاد عدد الشعراء واألدباءانتشار −١١

ات أدبيـة تـذكر أن بعـض الـسوقة ينظمـون بل نجد رواي ,والفقهاء والوزراء ينظمون الشعر
وعىل رغم كثرة عدد الشعراء ووجود طائفة من النـابغني فقـد  ,الشعر باللغة العربية الفصحى

وذلك إلقباهلم عىل اللهو وانرصافهم عن كـل  ,قرصوا عن اللحاق بفحول الشعراء املرشقيني
ن يرد من الرشق من فكـر وأدب ولنظرهتم املثىل لكل ما كا , الذهن من دراسات عقليةُّما يكد
 .إىل أصيل ,عىل الغالب ,ن يعمدوا, والنسج عىل منواله دون أوفلسفة
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  الباب الثاني
  الفصل األول

  وطرق التعليم ثقافة املبدع األندلسي
  :األجواء اإلبداعية -أوالً

فطبعـوا عـىل الـشغف بـه  ,وتوافرت لدهيم دواعيـه ,لشعرهتيأت ألهل األندلس أسباب ا
, ًشـعرا ومل يقل , بطرف من اآلدابَّ أن جتد منهم من أملَّقلأنه حتى  ,وانبسطت ألسنتهم بقوله

 :وذلك ألسباب عدة
حتى مل ختل  ,كان لطبيعة األندلس الزاخرة باملفاتن أثر كبري يف طبعهم عىل هذه الشيمة −١

 .أو كاتب بليغ كام يقول ابن بسام يف مقدمة ذخريته ,اعر حاذقمدينة من مدهنا من ش
 .تشجيع اخللفاء والوالة واملجتمع لإلبداع −٢
  مـن النـساءفنبـغ ,دخول املرأة ساحة اإلبداع ومـشاركتها يف جوانـب احليـاة مجيعهـا −٣

نـت كـوالدة ب ,وكان منهن طبقة من املحسنات البارعات ,ً يضاهني الشعراء عدداَّكنشواعر 
وتلميذهتا مهجة القرطبيـة ومحـدة بنـت زيـاد املـؤدب املعروفـة بخنـساء املغـرب  ,املستكفي

 ّوكـن ,ونزهون القالعية الغرناطية ,محد القرطبيةأوعائشة بنت  ,وحفصة بنت احلاج الركونية
 .د استغنت بالفهم واألدب والفصاحةإال عائشة فق , موصوفات باجلامل والظرفًمجيعا

  :حمور اإلبداعالشعر  -ثانياً
 ,ودرجـوا عـىل اسـتيزار الـشعراء ,فنبع منهم شـعراء ,كان للشعر حظوة لد امللوك −١

 ,فاعتز الـشعراء بـذلك وسـمت مكـاهنم ,فكان الوزير نديم امللك وشاعره ومدبر مملكته بآن
 .وترفوا وهلوا وعبثوا ,فنعموا ,وحفلت هبم دور األمراء ودر عليهم الرزق

أو خشية ملـك  ,أو مكيدة مبغض ,لوشاية حاسد ,دين بزوال النعمةّ مهدكان الشعراء −٢
 .أن يستقبل الوزير باألمر دونه
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 . جهوربنيكام اتفق البن زيدون عند  −أ
 . األمحربنيوالبن اخلطيب عند  −ب
كـام صـنع املعتمـد  ,فيوقع به ,فيظهر ملكه عىل رغبته ,بامللك وقد حتدث الوزير نفسه −ج

 .عر ابن عامربن عباد بوزيرة الشا
 همتا عـىل نبـاهعجز فريق منهم عن التقرب من السلطان أو الوصول إىل الوزارة فظلو −د

 .مغمورين خاملني
وأعنفها مـا كـان يلقـاه بعـضهم مـن لفيـف مـن  ,مل ختل حياة الشعراء من مضايقات −٣

 أو ونجمـكانت تدفعهم غريهتم الدينيـة إىل أن يوقعـوا بـبعض مـن عرفـوا بزيـغ أو  ,الفقهاء
ملا بدا يف شـعره  , من الفقهاء والعامةً خوفاإشبيليةفقد نفاه أمري  ,كام جر البن هانئ ,خالعة

 .واملجاهرة بام يمس العقيدة ,من آثار اخلالعة
مل  ,عىل ما أوتوا من طبع صقلته الطبيعة ونمته املرانة ,عىل أن شعراء األندلس وأدباءها −٤

 . طبعهمهم وترفديكن هلم بد من ثقافة تعين
  :ينابيع ثقافة الشاعر -ثالثاً

 همـةاآلثـار املو ,ومادة هـذه الثقافـة ,ومن املهم أن نتعرف عىل منابع الثقافة يف هذا العرص
 .أيدينا عىل ينابيع ثقافة الشاعرلنضع  ,التي كان الشعراء يتدارسوهنا

 .هبا جتر املكاتبات واملراسالت ,كانت العربية لغة األندلس الرسمية −١
 .جنوح لغة التخاطب إىل العامية −٢
 .ئات اللغة الرببرية أو الرومانيةواستعامل بعض الف −٣
ويتنافـسون هـم أنفـسهم يف  ,وكان اخللفاء ورجال الدولة يقربون من حيـسن العربيـة −٤

 .ويعملون عىل استجالب الكتاب والشعراء إليهم ,دراستها وإجادهتا
بـل كـان يـشمل  , عىل اجلانب السيايسًكام مقصوراومل يكن التنافس بني األمراء واحل −٥

 .ًأيضاالناحية األدبية 



 ٦٧

ب والـشعراء مـا يفـوق مـا لـد وكان كل أمري يعمل عىل أن يكون يف كنفه من الكتا −٦
واحد منهم أن يقتنص مـن لـد بل كانت املنافسة يف هذا الباب تدفع ال , ومكانةً عددامنافسه
 بـابن األرقـم وزيـر إشـبيليةكام فعل املعتمد بن عبـاد ملـك  , من أدباء أو شعراء كبارمنافسه

 .وإن كان مل يوفق يف مسعاه ,املعتصم بن صامدح صاحب املرية وكاتبه اخلاص
 .اإلنشاء أن يصل إىل ديوان ومن هنا كان تعلم العربية والتمكن منها رضورة ملن يريد −٧
 ًأيضاكان عليه  ,ً كتابية بوصفه وزيرا يف كثري من األوقات وظيفةّوملا كان الشاعر يتوىل −٨

وإذا كان اهتامم الشعراء بالكتابة وفن إنـشاء  , للكتابةً عىل أصول اإلنشاء جموداًأن يكون واقفا
 نتيجـة ًأيـضافقد كانت الكتابـة  ,ضيها مهنهم ككتاب يف دواوين اإلنشاءتالرسائل رضورة تق

 . متأصل فيهممليل أديب
إىل كثـرة الكتـاب أد فـاء واألمـراء نحـو األدب واملتـأدبني العطف الذي أبداه اخلل −٩

ولكـن هـذا العطـف مل يكـن  ,إىل ازدهار األدب والسيام يف زمن ملوك الطوائـف ووالشعراء
 .السبب الوحيد يف هذا االزدهار

 أثـر ًأيـضابل إن أسلوب تعلم اللغة العربية والتثقيف بالثقافة األدبية العامة كان هلام  −١٠
 . هنضة األدب وازدهاره يف بالد األندلسكبري يف
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  الباب الثاني
  الفصل الثاني

  طرق التعليم يف األندلس

 :اهتم األندلسيون بطرق التعليم بشكل كبري وعرف عنهم
  :العلوم اليت اهتموا هبا -أوالً
 .هنم كانوا يعنون بتعليم العربيةإ −١
٢− رواية الشعر قبل العلوم األخر. 
 . ليتفهموهًأيضا القرآن الكريم −٣
 .الرتسل وأخذهم بقوانني العربية وحفظها −٤
 .جتويد اخلط والكتاب −٥

ن عن تعلم اللغة والشعر القديم ملـا بيـنهام مـن وشـائج آومن الصعب أن نفصل تعلم القر
 .كام شاء األندلسيون ,وقد يكون من املستحسن لفهم القرآن أن نبدأ بدراسة اللغة ,وثيقة

أن هيـم هـذا الـشعب بدراسـة اإلنـسانيات  ,ات اإلنسانية يف شعب مـاومن دالئل النهض
 .القديمة وآثارها

فالتعليم الذي يتلقاه الشاعر األندليس إذن ال خيتلف يف يشء كبري عن التعليم الذي يتلقـاه 
 ًأحيانـاوهو قبـل كـل يشء عـودة إىل اآلثـار القديمـة وحفظهـا وتفهمهـا و ,الشاعر املرشقي

 ً لتعليم القرآن الكريم وسـائراً األندليس أن يكون تعلمه للشعر واللغة سابقاوقد أراد تقليدها
 وال أظـن أن األندلـيس , كام أراد املرشقي أن يسبق تعلم القـرآن دراسـة الـشعر واألدب,معه

 . فارقة بني هذا وذاك أثناء تلقيهام العلوم واملعارف األوىلًن جيدا حدودا استطاعا أواملرشقي
 , يف كـل مكـان يف أنـدلسًليم اخلاص الذي ال ترشف عليـه الدولـة منتـرشاوقد كان التع

أمـا يف  ,ما يشبه املدارس االبتدائيـة اليـوم ,كام يف املدن الكبرية ,فكنت تر يف القر الصغرية
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 فكنت تر حلقات التعليم عىل خمتلـف ,طةسورسق طلةيل وطإشبيلية كقرطبة وهمةراكز املامل
إال أنـه مل يكـن   قـديرونكان هناك مدارس يرشف عليها أساتذةو ,اجددرجاته منترشة يف املس

هــ ٤٥٧يف األندلس مدرسة جامعية عىل نمط املدرسـة النظاميـة التـي أسـست ببغـداد سـنة 
 .م١٠٦٥
وأصبحت املراكز الثقافية  ,وقد خرست قرطبة مركزها الثقايف بعد زوال اخلالفة عنها, هذا

 .كل بالط مركز من مراكز الثقافةفكان ل ,موزعة بني طوائف امللوك
  :الكتب اليت اهتموا هبا -ثانياً
وعة مـن م من قراءة جمً أو كاتباًشاعرا ,ًابيأد جلعل األندليس  هذه الثقافة كانت ترميُّوجل

 :الكتب هي

 .كتاب سقط الزند للمعري −١
 .زوميات للمعريلال −٢
 :روفة نشري إىلفمن كتب املختارات املع ,زمرة املختارات والدواوين −٣
 :إىلثم   هـ,٣٣٧نة  سَّاملتوىفاملعلقات مع رشح ابن النحاس النحوي  −أ

 .املفضليات −ب
 .صمعياتاأل −ج
 .وكتاب احلامسة أليب متام −د
 .وأشعار اهلذليني −ه
 .الفرزدقوالنقائض بني جرير و −و
 .وكتاب اليتيمة للثعالبي −ز

 :الدواوين الشائعة فهي −٤
نـه  إ: ويقول,زهر كان حيفظ هذا الديوان أن أبا بكر بن ويذكر املقري ,مةديوان ذي الر −أ
 . ثلث مفردات اللغة العربيةحيوي
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 .ن األعشىوديوا −ب
 . متامأيبديوان و −ج
 .املتنبيديوان و −د
 .)ـه٣٣٤ سنة َّاملتوىف(الصنوبري ديوان و −ـه
 .وسقط الزند واللزوميات للمعري −و
 . العتاهيةوديوان أيب −ز

 القـايل مـن  إىل الدواوين التي جلبها أبو عيلًأيضاوإىل جانب هذه الدواوين جيب أن نشري 
 . املعروفني لعرصهني وهي تشمل معظم الشعراء الرشقي,الرشق عندما رحل إىل األندلس

فلم تكن  , من القصائد مع نقد موجزتالتي تضم عادة خمتارا ,وزمرة طبقات الشعراء −٥
 :منها ,عديدة
 .)هـ٢٧٦ َّاملتوىف(اب الطبقات البن قتيبة كت −أ

 .)هـ٣٣٧ َّاملتوىف(وكتاب الطبقات البن النحاس  −ب

 .ويذكر من كتب األدب ,وزمرة كتب األدب −٦
 .كتاب زهر اآلداب للحرصي −أ

 .وكتاب اآلداب البن املعتز −ب
 .ومن كتب اللغة ,وزمرة كتب اللغة والنوادر −٧
 .ةامليرس والقداح البن قتيب −أ

 .والكامل للمربد −ب

 :أما كتب النوادر فمنها كتاب −٨
 .النوادر لعيل بن حزم اللحياين −أ

 .والنوادر أليب زيادة الكاليب −ب
 .والنوادر للحرصي −ج
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 .وزمرة كتب النحو −٩

بعيدة عن أن  ,قليلة عدد النسخ ,الفخمة ها مكتبة احلكمتوإذا كانت مجيع الكتب التي ضم
 منها كان يتداوله األدباء املقربون من الـبالط ًفإننا نزعم أن عددا ,مة الناستكون يف متناول عا

وقد أد التوزع  , بأمجعهعندما سقطت خالفة قرطبة مل يفقد ,وأن هذا الرتاث األديب ,األموي
بقي مـن مكتبـة احلكـم يف مكتبـات  وتبعثر ما ,ً أدبياً الذي عقب هذا السقوط توزعاالسيايس

 .يف املكتبات اخلاصة لبعض متذوقي األدب و,ملوك الطوائف
كـان يقـرأ يف , و األوىل كان احلكم قد اشرت نسخة مـن نـسخهكتاب األغاين الذي −١٠

 ?وأن ابن عبدون كان يف شيخوخته يتلو األغاين عن ظهر قلب ,يس األدبّحلقات بعض مدر
 يف ًكبـريا ًقد أثر تـأثرياو ,ألندلسيني وميلهم للشعر واملوسيقاذوق ا أن كتاب األغاين قد الءمو

ف حييـى ّ وقـد ألـ,األوساط األدبية وحلقات السمر املرهفة التي كانـت منتـرشة يف األنـدلس
 . عىل نمطه يدعى كتاب األغاين األندلسيةًاحلدج أديب مرسية كتابا

 .رسالة ابن حزم −١١
 . يف نفح الطيبكايات الكثرية التي يروهيا املقريواحل −١٢
 .وأماليه وقد أمالمها يف األندلس نفسها  عيل القايلالنوادر أليب −١٣
 .ً مطوالًحاه ابن املناصف رش وقد اهتم به أهل األندلس وتدارسوه ورشح,الكتاب لسيبويه −١٤
 .فصيح ثعلب كان له قارئوه من األندلسيني −١٥
 .كتاب إصالح املنطق البن السكيت −١٦
 .)الغريب املصنف( املسمى )هـ٢٢٣فاته سنة و(كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم اهلروي  −١٧
أحد نحاة بجاية يف  ويسي وقد رشحه ابن السيد البطل,البن قتيبة كتاب أدب الكاتب −١٨

 .القرن احلادي عرش امليالدي
 . أقبل األندلسيون عىل دراسته بكثري من الشغف واالهتامم,الكامل للمربد −١٩
 ًم األندلس زمـن طوائـف امللـوك كتابـاوهو نحوي شهري قد ,فألف صاعد اللغوي −٢٠

 . حذا فيه حذو املربد يف الكامل)كتاب الفصوص(أسامه 
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  :ا هبموالشعراء الذين اهتم -ثالثاً
 :يف طليعة الشعراء الذين اهتم األندلسيون هبم واستساغوا شعرهم وأحبوهم

 .أبو نواس −١
 تعـارض ابـن ًس أشـعاراوقد نظم يف هذا املعنى كثري من شـعراء األنـدل ,ابن الرومي −٢

 .شعاره يف تفضيل النرجس عىل الورد يعجبون بوصفه للطبيعة وحيفظون له أ,الرومي
 .وا إىل طريقته يف النظموقد جلؤ ,ن حمط إعجاب األندلسيني فقد كا,البحرتي −٣
قـد وصـل تـأثريه إىل املغـرب اإلسـالمي  ,وقد مأل الدنيا كام يقول ابن رشـيق ,املتنبي −٤

 .ندلس األخاصةو
حتـى أن  , بـاملتنبيًكبـريا ًويظهر أن املعتمد هو أول ملك من ملوك الطوائف اهتم اهتاممـا

 . الشعراء املحيطني بهإعجابه بشاعرنا العريب الكبري قد أزعج
 .)هـ٤٢٨وفاته (كالرشيف الريض املوسوي  −٥
 .)هـ٤١٩وفاته (وعبد املحسن الصوري  −٦
 .)هـ٤٢٨وفاته (ومهيار الديلمي  −٧

 والـذي مل يكـن سـو مقلـد ,فابن خفاجة الذي يعد شـاعر الطبيعـة األول يف األنـدلس
وعبـد  , املوسويه إىل شعراء مشارقة كالرشيف الريضيعرف بأنه مدين يف أكثر وحي ,عبقري

 مـا أخـذه عـن البحـرتي ِّوال يـصعب علينـا أن نبـني , ومهيـار الـديلمي,املحسن الـصوري
حتـى إنـه كـان يلقـب بـصنوبري  ,لـق بوصـف الطبيعـة تتع من معـان وأخيلـةوالصنوبري
 .األندلس
 :أبو العالء املعري −٨
قـد قلـدها أحـد ) جحالصاهل والشا( العالء املسامة ويدهشنا أن رسالة من رسائل أيب −أ

 .)الساجعة(الغفور حتت عنوان أوالد األندليس ابن عبد 
 ي بآثـار املعـرً كان مولعا)هـ٤٢٦ − ٣٨٢(بن شهيد ايشري املؤرخون إىل أن أبا عامر  −ب
 .)التوابع والزوابع( : برسالته للمعري)رسالة الغفران( إنه عارض :ويقال,  حذوهًحاذيا
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  الباب الثاني
 الفصل الثالث
  طبقات الشعراء

  حياة الشاعر وشروطه االجتماعية
  :طبقات الشعراء يف األندلس -أوالً

 ,تهالشعر قد استطاع التغلغل يف خمتلف طبقاإذا ألقينا نظرة عىل الشعب األندليس رأينا أن 
 القوم الذين أخذوا يدرسونه وينشدونه منذ شـباهبم مـستفيدين فلم يقترص عىل األمراء وعلية

 مـن عامـة الـشعب ينظمـون ًبل كنا نـر أناسـا ,هم التي جاءهتم عن طريق التعليمتمن ثقاف
 .الشعر ويتذوقونه

حمرومـون مـن الثقافـة  راءة والكتابـة وهـمممـن ال يعرفـون القـ طبقة عامة الشعب   -أ
 ولعل هؤالء قد اكتسبوا هذه القدرة عىل النظم بعد أن تقدمت هبم ,ينظمون الشعر ويتذوقونه

 واستمعوا بدافع ميل شخيص عفـوي إىل ,وبعد أن اختلفوا إىل بعض احللقات العلمية ,السن
 فقد كان املدرسون يقبلون يف , الفطريام فيهم ذوقهمنبون والعلامء يف دروسهم فِّما يقوله املتأد

ومـن  ,ه االسـتعداد الفطـري لتـذوق مـا يـسمع عىل أن يكون لديـ,قاهتم أي شخص كانحل
 .تاذ ابن عبدونهؤالء الشعراء األميني ابن لبال األمي أس

  :العميان الشعراء -ب
الـشعراء  وكثـريون يف األنـدلس ,ال يعرفون القراءة والكتابة , العميانزمرة الشعراءوهم 

 )انيـنكت اهلم( ويشري الصفدي يف كتابه ,الذين حيملون لقب األعمى أو الرضير أو املكفوف
 :من امتازوا بالعلم واألدبمف ,إىل عدد كبري منهم

 . ابن سيده الذي عاش يف مرسيةكالنحوي −١
 . الذي عاش يف تطيلةوالشاعر الوشاح األعمى التطييل −٢
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  :الشعراء أرباب املهن -ج
 ,كانوا عىل جانب بسيط من الثقافـة ,أو من أرباب املهن ,ك شعراء من أصل متواضعوهنا

وهو من أرسة متواضعة عن الفائدة التي يمكن أن جينيها املـرء  ,شاعر املعتمدعامر وحيدثنا ابن 
وقـد كـان  ,ل قوهتا اليـوميكادحة التي تسعى جاهدة يف سبيل نيمن خمالطته هذه اجلامعات ال

 فيها عـن موضـوعاته األدبيـة ً أن يصبح شاعر املعتمد خيالط هذه األوساط باحثاابن عامر قبل
وابـن  , ما يمكن أن يستفيده الشاعر من صور جديدة وتشابيه مستمدة من واقع احليـاةًمدركا

أمـا أبـو متـام  , يف مدينـة بطليـوسً وقد كان صباغا,عامر هو الذي اكتشف الشاعر ابن جامع
يـصف ًشـعرا  ونظـم ه الـواقعي, يف قلعة الرباح فقد اشتهر بـشعرغالب بن رباح وهو حجام

 تـشمئز منـه الـنفس ً واقعيـاًوصفاالقروح وافرتاس الطيور اجلارحة ألحشاء القتىل  واجلروح
 .ًأحيانا

 :ومن هؤالء الشعراء
 . يف مدينة بطليوسً كان صباغاابن جامع الذي −١
 اشتهر بشعره الـواقعى ونظـم باح الذيرباح وهو حجام يف قلعة الرأبو متام غالب بن  −٢
 .يصف اجلروحًشعرا 
  :الشعراء الذين اشتغلوا بالطبيعة -د

يمكننا أن نشري إىل هؤالء الذين كانوا  ,ومن بني الشعراء الذين انبثقوا يف طبقات متواضعة
فاحليـاة  ,وال شك أن نشاطهم األديب كان ذا قيمة , وكانت مهنهم الزراعة,يعيشون يف احلقول

 .إهنا ترتك فسحات لألحالم ,ً مرهقاً عمالًيف احلقول ليست دائام
  :واألرستقراطية الطبقات العالية -ـه

 :ذا, فها هو  بالنظم يف هذه الطبقاتًكبريا ً وشغفاً شعرياًوكذلك كنا نلمس ذوقا
 , باألشعار التـي تـصف األزهـار واملـسامة بالنوريـاتًاملظفر بن املنصور كان مشغوفا −١

ومل تكن السياسة واحلـروب  ,ن ينظموا يف وصف احلدائق واحلقوليقرتح عىل الشعراء أوكان 
 :فها نحن أوالء نر ,لتشغل األندلسيني عن االهتامم باألدب
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يعقـد جمـالس أدبيـة ) هــ٤١٤تـوىف سـنة (وكانت خالفته زمن الفتنة  ,املستظهر باهللا −٢
 عـىل رغـم ,بـن حـزما حممـد بن شـهيد وأيباامر يب عفيها أدباء مشهود هلم باملقدرة كأيشرتك 

 : وكذلك,اضطراب األمور من جراء العراك الشديد القائم ضد الربابرة
 .املعتضد فقد قرض الشعر −٣
ويف عهـده  ,فقد كان صورة صادقة للشاعر األندليس −املعتمد  −وكذلك ابن املعتضد −٤

 . قطب احلركة األدبية والشعريةإشبيليةأصبحت 
 .ك بطليوساملظفر مل −٥

  :طبقات متميزة -ثانياً
  :طبقة الشعر األندلسي احلقلي -أ

 عن أولئـك الـذين عرفـوا ً إن الشعر الشخيص هو ما كان منبعثا:وال نكون مغالني إذا قلنا
 :ثروا بالطبيعةوامليزة التي امتاز هبا بعض شعراء األندلس الذين تأ ,الطبيعة وحتسسوا بجامهلا

 بـل وصـفوها مـن ,هنم مل ينظروا إليها كيشء خارج عن كيـاهنم هي أًابن خفاجة مثال −١
شـك أن هـذا الوصـف  وال ,موها وشخـصوهاّخالل عواطفهم وأرشكوها إحساسهم فجس

مجـال الطبيعـة  والعاطفي للطبيعة األندلسية قليل إىل جانب الوصـف املـادي إال أنـه موجـود
وهـم  ,لـذين مارسـوا حيـاة احلقـلوقساوهتا قد انتقلت إىل أشعار هؤالء النفر من الـشعراء ا

هؤالء الذين استطاعوا بعد أن انتقلوا إىل حياة املدن الناعمة أن يعربوا عن أفكار قويـة بـصور 
وهو  ,لون الشعر الرعوي , وهم الذين منحوا الشعر األندليس هذا اللون احلقيل,جديدة ملونة

شعراء األندلـسيون الـذين ون الـوكثـري ,ليـة يف رقـة ظـاهرةبشعر يصف الطبيعة واحليـاة الق
 .فتحت عبقريتهم يف أحضان الطبيعةت

 . نشأ يف الريف وقال فيه أول شعره الذيابن عامر −٢
 .−برجة  −أحس بشاعريته وهو يف قريته وابن رشف  −٣

 ,هـاه احلنـني إليدو فعاً ولكنه مل يستطع االبتعاد عنها هنائيا,ومنهم من غادر قريته إىل املدينة
 . آخر أيامه فيهاوفضل أن يقيض
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  :طبقة شعراء الدول واملمالك -ب
  :بنو عباد -١

وكـذلك بـالط  ,استطاع بنو عباد أن جيمعوا يف دولتهم الزعامة السياسية والزعامة األدبية
املرية أصبح ملتقى الشعراء يف عهد املعتصم بن صامدح أمـا بقيـة ملـوك الطوائـف فقـد كـان 

 ً خالـصاًوأكثر من أن يكـون حبـا ,لتباهي والتفاخرحبهم للشعر واألدب ظاهرة من ظواهر ا
 .ً جمرداً شعرياًوذوقا
  :مملكة بطليوس -٢

 يقـل عـن ًشـاعرا إنه ال يقبل يف بالطـه : املظفر ملك بطليوس يقولال عجب إن نسمع أن
أمـا الـذين جـاؤوه فقـد دفعـوا  ,وكان من جراء ذلك أن ابتعد الشعراء عنه ,املتنبي أو املعري

 .قوا ماء وجههم يف مدحه والتملق لهالثمن وأرا
  :دولة غرناطة -٣

سـيام يف قد عاشوا يف خوف دائم ال ,أمرهميف بادئ  ,فيظهر أن الشعراء ,أما يف غرناطة
 ,وإذا كان هذا األمري قد أكـرم األدبـاء كغـائم املخزومـي ,عهد األمري باديس بن حبوس
ولكن األمـراء الـذين  , يف رأيهًراوقد أبعد كل من كان ح ,فذلك أنه كان يعتربهم كفقهاء

م الشعراء واألدباء الـذين كـانوا يتوافـدون كر فقد أ,خلفوا باديس كانوا عىل عكس ذلك
كعـيل بـن محـود  ,ن األمـراء الربابـرةحتى أ ,ًوكان من بينهم من ينظم شعرا ,عىل غرناطة

علم مـا متـت  ونحن ن,كان يلذ هلم أن يسمعوا الشعر وحيضوا الشعراء عىل نظمه ,النارص
وكيف كانت آخـر نـواة لقـي فيهـا الـشعر , به غرناطة يف أيامها األخرية من شهرة عظيمة

 . ومتعة ورخاءًرواجا
 إن االهتامم بالشعر واألدب كان عىل الشدة نفسها يف بقية املراكز التي قام هبا بـالط :ولنقل

 .لطائفة من طوائف امللوك
  :أمراء سرقسطة -٤

ْ فام نحسب أهنم نأوا , قد امتازوا بحبهم للفلك وللعلوم الرياضيةةوإذا كان أمراء رسقسط َ
 .عن األدباء أو قرصوا يف تشجيع الشعر والعطف عىل الشعراء
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  :أمراء طليطلة -٥
مل يقـرصوا يف فـإهنم  ,مع اهتاممهم بالعلم يمتازون بحبهم لألدبـاء طلةيلطوإذا كان أمراء 

 .تشجيع الشعر والعطف عىل الشعراء
  : قيثارة اجملتمعالشعر -ثالثاً

 , ساعدهتا ظروف املحيط السياسية واالجتامعية والطبيعـةإن مثل هذا الرواج ظاهرة فريدة
 :حتى أصبح هذا الشعر عىل فم كل إنسان فهو

 .تعابهأنشودة تنسيه أيف نظر العامل والفالح األندليس  −١
 .دارةب من مشاغل السياسة واإلووهو يف نظر الوزير واألمري هر −٢
هـذا من رغم الولكن عىل  ,نظر الشاعر الرسمي أو شاعر البالط سبب للرزقوهو يف  −٣

بـل لعلـه كـان جيـرب  ,الطمع املادي الذي أبداه شاعر البالط فإنه ما كان لينسى النواحي الفنية
 .الفن عىل االنطالق لينال إعجاب املمدوح

ومـا كـان  , للفخـرً اإلطـالق رمـزا إن الشعر كان يف نظر األندليس عىل:قولويمكننا أن ن
وهلـذا فاألندلـيس  ,ً وجمـداً بل عىل العكـس فخـارا,ًاألمري ليجد يف ممارسته غضاضة أو نقصا

 .رغب بالشعر للشعر
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  الباب الثاني
 الفصل الرابع

  حياة الشاعر األندلسي
  :سرية الشاعر -أوالً

 :يمكن أن نخترص حياة الشاعر األندليس بالكلامت اآلتية
 .دراسة يف قرية متواضعة −١
 .ثم يف مدينة كبرية −٢
 .بعدئذ حياة هائمة قريبة من الترشد −٣
يـنغمس يف  وأن يقرتب من حمسن أو أمري فيواتيه احلظ وينعم باجلاه واملكانة واملال إىل أ −٣

 وقـد لقـنهم بعـض النحـويني ,وا يف األريـاف أكثر الشعراء قد نشؤونر أن ,محاة الدسائس
 : مبعثرة يف هذا الصدد كثريةواحلكايات ,يقصدون املدينة ثم , علوم العربية والشعرالنظاميني

ومـع هـذا فقـد  ,فابن عامر عندما غادر قريته كان ال يملك إال بغلته التي كان يمتطيهـا −أ
 . للمعتمدًأصبح وزيرا

 يف والشاعر ابن فضل بن رشف عندما قدم عىل بالط املعتصم بن صامدح يف املرية كان −ب
 .ثياب رثة أثارت ضحك رجال البالط حتى تساءلوا من أية صحراء هو قادم

  :رحلة الشاعر األندلسي للمجد -ثانياً
 . إذا كان من طبقة متواضعةسياموال ,هد للبحث عن املجد واملادةن جياشاعر أكان عىل ال

ل ومواصـلة حياة املجد التي كانت تنتظر الشاعر الناجح هي التي كانت حتثه عىل العم −١
 .السعي
 .ض سبيلهرت املصاعب التي تعيوهو رغم سعيه ما كان ليخف −٢
ن ملن ال يـتحىل بالعبقريـة والثبـات أ ومن الصعب ,فالشعراء كثريون والنقاد متهيئون −٣

 . يف هذا املضامر الوعرًيفرع له طريقا
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بـواب  ويطـرق أفالـشاعر حيمـل إنتاجـه الـشعري ,نقـلوكانت حياة الشعراء حياة ت −٤
لو استقر به املقام عند أمري من األمـراء حتى  , وراء املادةً للجائزة وسعياًاألغنياء واألمراء طلبا

 ,ن ممدوحه قد مل معانيـه وشـعرهوقد شعر أ ,ويضطر الشاعر ,ًفقد ال يكون هذا املقام طويال
 .املمدوح إىل بالط ممدوح آخرن يغادر بالط هذا أ

 ,ه مما القاه ويتأمل من ممدوحه الذي مل يـستطع إدراك مزايـاتذمره وشكواهالشاعر يظهر  −٥
 . عند شعراء الرتوبادورًأيضا ًوهذا التنقل سنراه شائعا

وشكو الشعراء من سوء الطالع ومن سوء الناس وقلة فهمهم هلـم ازدادت يف زمـن  −٦
العبقريـات ورجـال  املجتمع الذي مل يعـد يقـدر ً قوياً يتهم اهتاماحتى رأينا ابن بقي ,املرابطني
ن ابن بقـي قـد نظـر هـذه النظـرة الـشديدة ملجتمعـه عنـدما شـعر بـبعض وال شك أ ,الشعر

وكان إخفاقه طعنة آملت شعوره وأثارت سخطه حتى وصف أفراد جمتمعه باجلهلـة  ,اإلخفاق
لئـك بل هي كحيـاة أو , حياة ضاحكةًمن أمر فحياة الشعراء مل تكن دائام ومهام يكن ,والقساة

 .دوا ليعيشوان ينشوبادور الذين كان عليهم أالرت
يعرف كيف خيضع نفسه الرشوط معينة ولطاعة مذعنـة عنـدما يـصل إىل الشاعر كان  −٧

 ,وهكـذا يطـرق بـاب قـرص األمـري ,مدينة حيكم فيها أمري يرغب يف الـدخول حتـت زعامتـه
وهو موظـف خمـصص إلسـكان الـشعراء واسـتقبال ضـيوف (وخيصص له صاحب اإلنزال 

ي  يف القـرص ذاتـه عنـدما ينـال احلظـوة الالئقـة التـًأحياناو , يف ملحقات القرصًمكانا )األمري
 . هذا اإلكراميتستدع
 يعـدد فيـه ًن يوجه له مدحياال يرتك مناسبة متر دون أ ,ألمريحياة الشاعر مرتبطة بحياة ا −٨

 .دح التقليدية معاين املًمناقبه وشجاعته وكرمه عىل طريقة الشعراء املشارقة مرددا
وحياة شاعر البالط يف األندلس ال ختتلـف يف يشء كثـري عـن حيـاة شـاعر الـبالط يف  −٩
 ,رهمثل بني يدي األمري ليسمعه بعـض شـعأن ي ,بد للشاعر بعد أن يدخل القرصوال ,الرشق

ومـن الـشعراء  ,بقاء متكن من الً فإذا ما القى الشاعر استحسانا,ويكون ذلك بمثابة امتحان له
موال بعـد  وتغدق عليهم األ,وا يف املناصب العاليةبلن ينالوا مرتبة عظيمة ويتقن استطاعوا أم
 .خضعوا شيطاهنم للمدح واالستجداءن أأ
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  الباب الثاني
  الفصل اخلامس

  اآلثار األدبية األوىل
  أشهر األدباء والشعراءو

  :أوائل الشعراء األندلسيني -أوالً
تـى أخـذت القبائـل العربيـة تتقـاطر عليهـا مـن أنحـاء ما إن تم للعرب فتح األندلس ح

 وكان بني هؤالء النازحني من عرف بالشعر وارتـاض ,مستوطنة ,السيام ديار الشامو ,املرشق
 حيمـل طـابع ًأندلـسياًشـعرا إال أن من الطبيعي أال نعترب ما أثر عن هـؤالء الطـارئني  ,بنظمه

 ًن يكونـوا جـيالإذ ال يعـدو هـؤالء أ ,ميزةمالمح الشخصية األندلسية املت واألندلس اخلاص
م حقبة مـن الـزمن غـري قـصرية لينـشأ ُّ من ترصالبد و, تظهر يف آثارهم مسحة املرشقًمرشقيا

ثار طبيعية األندلس ومناخهـا عـىل  اجلديد بطابعه وظهرت يف تكوينه آجيل أندليس طبعه اجلو
 .نحو مستقل
يف واقـع  ,نحدر منها من ساللة أندلـسية كـانواوما ا ,جذام العربية النازحةن هذه األعىل أ

 أو ً بليغـاً أو كاتباً مفلقاًشاعراوقلام جتد يف األندلسيني  ,وأول تاريخ األدب يف األندلس ,األمر
 . إال ونسبه يف قبيلة من تلك القبائل العربيةً ضليعاًعاملا

 ويف طليعـة وقد حفظت لنا كتب األدب طائفة ممـا أثـر مـن شـعر هـؤالء النـازحني ,هذا
 :هؤالء
 مـروان يف األنـدلس بنيلك لالذي وطد امل :)صقر قـريش (عبد الرمحن الداخل     -١

 ورسائل تشبه يف أسلوهبا خطب األمـويني ورسـائلهم يف آخـر أيامـك ً يذكر له خطبافاملقري
زمنه ما بعـث  ,يتمتع برقة الشعر األموي وجزالتهًشعرا ويذكر له فوق ذلك  ,دولتهم باملرشق

ىل أخت له بالشام يصف فيه شوقه إليها وحنينه إىل بلده ووطنه الذي فارقه موجـع القلـب به إ
 :قال , من سيوف العباسينيًفارا
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 أقـــر مـــن بعـــيض الـــسالم لـــبعض  أهيــــــا الراكــــــب املــــــيمم أريض
 وفـــــــؤادي ومالكيـــــــه بـــــــأرض  ّإن جـــــسمي كـــــام تـــــراه بـــــأرض
ــــــافرتقنا ــــــا ف ــــــني بينن ـــــدر الب  ين غمـــيضوطـــو البـــني عـــن جفـــو  ق
ــــا ـــــفراق علين ــــىض اهللا بال ـــــد قـ ــــا ســــوف يقــــيض  ق  فعــــسى باجتامعن

 والتي قاهلا يف نخلة فريدة يف حديقـة , هذه األبيات التي نفيض باحلنني والشوقًأيضاومنه 
 :فهاجت شجنه وأثارت كوامن عاطفته ,قرصه بالرصافة الذي بناه عىل نسق رصافة الشام

ـــة ـــافة نخل ـــط الرص ـــا وس ـــدت لن  تنــاءت بــأرض الغــرب عــن بلــد النخــل  تب
ــيل  شـــبيهي يف التغـــرب والنـــو: فقلـــت ــن أه ــي وع ــن بن ــائي ع ــول التن  ّوط

ـــة ـــا غريب ـــت فيه ـــأرض أن ـــشأت ب ـــثيل  ن ـــأ م ـــصاء واملنت ـــك يف اإلق  فمثل
ــذي ــأ ال ــزن يف املنت ــوادي امل ــقتك غ ـــل  س ـــساكني بالوي ـــستمري امل ـــصح وي  ي

من الـذين فـروا مـن ن بن احلكم األمـوي      ابن عمه األمري عبد امللك بن مروا      و -٢
وكـان يقـول  إشـبيليةوقد مىض إىل األندلس فواله عبد الرمحن عـىل  , من املسودةًالشام خوفا

 فتـذكر وطنـه وحـن إشبيلية قاهلا يف نخلة فريدة رآها بحديقة بً أبياتاًأيضاوقد رووا له  ,الشعر
 :قال ,إىل أهله

ــــــليف األرض ن  يــــا نخــــل أنــــت فريــــدة مــــثيل ــــــن األه ــــــة ع  ائي
ـــــبيل  تبكـــــي, وهـــــل تبكـــــي مكممـــــة ـــــىل ج ـــــل ع ـــــامء مل جتب  عج
ـــــت ـــــت إذا لبك ـــــا عقل ـــــو أهن  مـــــاء الفـــــرات ومنبـــــت النخـــــل  ًول
 بغـــيض بنـــي العبـــاس عـــن أهـــيل  لكنهــــــا حرمــــــت وأخرجنــــــي

وهى كام تر تـنم عـن قـوة ورقـة كانـت طـابع  , لعبد الرمحنًأيضاوهذه األبيات تنسب 
 .وارهاألندليس يف مجيع أط
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  :قرطبة مسكن الشعراء األندلسيني -اًثاني
وقد أصبحت قرطبة يف زمن عبد الرمحن ومن عقبـه مـن األمـراء مركـز احلركـة العلميـة 

د إليها الكثريون من املرشق يعرضون إنتاجهم وشـعرهم وحـدث فتواف ,واألدبية يف األندلس
 وكـان املـرشق ,هات هنـضولكن قرطبة كانت ترتسم خطى بغداد يف ,رشقي غريب ,ديباتصال أ

 فال يكاد يعـرف ,وقد رأينا كيف كان األندلسيون يعيشون عىل الثقافة الرشقية ,قبلة األندلس
ف كان األندلسيون يرحتلون إىل املـرشق يف  ورأينا كي,ق حتى يطلب إىل املغربكتاب يف املرش

 .األندلسيعودون فينرشون هذا العلم واألدب يف  ثم ,طلب العلم واألدب والرواية
 عـىل األنـدلس ً وافـداًوهكذا كان األدب حتى أواخر الدور األموي وسقوط اخلالفة أدبـا

 عن خطـب املـرشق ًوكانت خطبهم ورسائلهم ال ختتلف كثريا ,يتذوقه األندلسيون ويقلدونه
شعارهم إال ما ومل يكن هناك جدة يف أ , العبايسورسائله أواخر العرص األموي وصدر العرص

 ,نـشآت التـي اسـتحدثها ملـوكهمبيعة إقليمهم من وصف للرياض والبساتني واملتقتضيه ط
فيام بعد األلقاب التـي وكثرت  , نامذج مرشقية األغراض الشعرية التقليدية حتتذيوبقيت أكثر
 . جياروا الفحول من شعراء املرشقنن هم شعراء األندلس أتشري إىل أ
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  الباب الثاني
  الفصل السادس

  باملشرق األندلسيروابط األدب 

 :ارتبط األدب األندليس باملرشق بروابط وثيقة من أمهها
  :رابطة العقيدة اإلسالمية -١

وقد يبدو ألول وهلة أن استيطان العرب بالد األندلس بعـد افتتاحهـا واسـتقرارهم فيهـا 
ة  وخضوعهم ملقتضيات اإلقليم ومتطلبات احليـاة اجلديـد, عن منابت العروبة واإلسالمًبعيدا

ن هذه األصـالة إذ إ ,ولكن العكس هو الصحيح ,قد أنساهم كل ذلك أصالة الوراثة ,وحدها
ويبـدو هـذا  , إىل مظاهر املحيط اجلديد ومتطلباته العـابرةًحالت بميسمها دون اخلضوع هنائيا

فلقـد أسـلمت  ,الـدين واللغـة :ويتمثـل يف ظـاهريت , يف حياة املجتمـع األندلـيسًاألمر جليا
بل  ,ومل يقف األمر عند هذا احلد ,بصورة أدق لقد خفقت يف أرجائها راية اإلسالماألندلس و

واهتـا مـن جاوزت األندلس يف تعصبها لدين اإلسالم الوافد عليها واستمساكها بتعاليمـه أخ
 .دول املرشق املسلم

عـىل فقد كان أهل األنـدلس  ,واألكثر غرابة من هذا تعلق األندلسيني بمذاهب أهل النقل
 دولة احلكم بن هـشام بـن انتقلت الفتو يف ثم ,عي وأهل الشام منذ أول الفتحهب األوزامذ

فانتـرش علـم مالـك ورأيـه بقرطبـة  ,إىل رأي مالك بن أنس وأهل املدينةن الداخل محعبد الر
 .املغرب وذلك برأي احلكم واختياره وًواألندلس مجيعا

فإننـا ال  ,س عىل يد إمامه ابـن حـزموإذا كنا نلمس انتشار املذهب الظاهري يف األندل
 مـن ًذلك أن املذهبني إنـام يـستقيان معـا ,نستطيع أن نقول بانحسار املذهب املالكي عنها

 ًعىل أن الظاهرية يف األصل مذهب من مذاهب التفسري قبل أن تكـون مـذهبا ,معني النقل
ب فقهـي وسـط وهكذا فإن املجتمع األندليس مل يكتف يف تدينه بمـذه ,من مذاهب الفقه

وإنـام طبـق تعـاليم اإلسـالم  ,كاملذهب الشافعي السائد يف مرص واملنتـرش يف بـالد الـشام
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ثـم مل جيمـع  ,بالنص كام أخذت من القرآن واحلديث وجر العمل عليها من أهل املدينـة
 . آخرًإىل املالكية مذهبا

 ,واملنـاوئني ملذهبـهومن هنا فقد انعدمت املشاحنات بني الفقهاء إال ما كان بني ابن حـزم 
وكان األندلسيون يعربون عن إعجاهبم األديب بأحد نجبائهم أو نوابغهم أو ساداهتم بأن كانوا 

لكاتـب والنحـوي وقد يـسمون ا ,يسمون األمري العظيم منهم الذي يريدون التنويه به بالفقيه
 . ألهنا عندهم أرفع السامتًا;فقيه يواللغو

 ًولكـنهم مل يـستغلوا تعـصبهم إال نـادرا ,ن إىل درجة التقليـدإن األندلسيني بالغوا يف الدي
األمر الذي حدا بالكثري من  , لوصية الدين فيهمًلإليقاع بالعنارص غري املسلمة يف بالدهم نظرا
بل ومحله عىل اعتناقه بال إكراه كام هـو الـشأن  ,الذميني إىل االرتقاء تلقائيا يف أحضان اإلسالم

 .رسائييلمع إبراهيم بن سهل اإل
بـل ظهـرت فـيهم  ,إن أهل األندلس مل ينفردوا عن إخواهنم من عرب املرشق ومستعربيه

 فعرفوا بتأييدهم املندفع ملـذهب مالـك بـن أنـس ً وتقليداًوبصورة أشد نزعة االندفاع جتديدا
ولكـن هـذا االنـدفاع  ,وتقيدهم بمذاهب السامع والنقل وضيقهم بالفلسفة وكتب الفالسفة

 يمنعهم من أن يستأثروا دون أبناء العروبة كلهم بأشهر فيلسوفني عربيني ابن رشـد املحافظ مل
 .وابن طفيل

 :العروبة واللغة العربيةرابطة  -ب
ولقد حرص األمويون منذ بداية عهدهم باألندلس عـىل إحيـاء دولـتهم العربيـة اللـسان 

 دولـتهم القديمـة يف وشجعهم عىل ذلك ما وجدوه من تـشابه جغـرايف بـني ,والفكر والثقافة
الطرف الرشقي من البحر املتوسط وما شاهدوه يف دولتهم الفتية الناشئة يف الطرف الغريب هلذا 

فنجـدهم يطلقـون  ,األمر الذي دفعهم لتسمية أقاليم األندلس بأسامء املناطق الـشامية ,البحر
ق عـىل األقـاليم كام أهنم وزعوا الوافـدين إىل األنـدلس مـن املـرش ,إشبيليةمحص عىل  :لفظة

 . أن غدت لغة الوطنومل تلبث اللغة العربية ,ًملشاهبة ألماكن إقامتهم سابقاا
شـكا مـن أهـل حـني  ,أسقف قرطبة إقبال املسيحيني اإلسبان عىل اللغة وآداهبا ولقد مثل

ويدرسون كتابات متكلمي اإلسالم  ,ون الشعر العريب واألخبار العربيةملته الذين كانوا يقرؤ
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وتأسـف عـىل ضـياع  , وإنام لكي يكتبوا العربيـة يف صـحة وإتقـان,ال لكي يفندوها ,ائهوفقه
وإنفاقهم الـسخي عـىل مكتبـاهتم  ,وعىل محاسهم الشديد للغة العرب ,الالتينية بني املسيحيني

 ونقلت إلينا أشعارهم وحديث ,وقد صورت الكتب القديمة براعة اليهود يف العربية ,العربية
 .ابن سهل اإلرسائييلبعض شعرائهم ك

  :ومن مظاهر التأثر باملشرق
 .ابن زيدون مل يكتب رسالته اهلزلية إال حماكاة للرتبيع والتدويرأن  −١
ذهب أبو خلف سـالم بـن زيـد إىل  فقد , نثر اجلاحظ يف وقت مبكرة األندلسينيعرفم −٢

 ,وفـاة اجلـاحظعـاد إىل األنـدلس عقـب  ثـم ,ًاملرشق وتتلمذ عىل اجلاحظ ملدة عرشين عامـا
ومنهم ابن زيدون  ,وبالفعل تأثر أدباء األندلس باألسلوب اجلاحظي املتميز بفصاحته وبالغته

 مـن ً وأبياتا,الذي احتذ طريقته يف رسالة الرتبيع والتدوير يف تضمني كالمه آيات من القرآن
 .وإضفاء روح التهكم والسخرية عىل أسلوبه , من األمثالًوكثرياالشعر 
ي كان يف عهـد األمـري حممـد بـن م الذبة وعاملها اجلليل فرج بن سالط أديب قرلرحي −٣

وكان  ,كان ذا عناية شديدة بعلم اللغة ورواية الشعر وحفظ األخبار واألنسابو ,نعبد الرمح
دخل العراق بأمجع ما كانت  ,وله حظ جزيل من البالغة ,عىل ذلك يتطبب ويشارك يف احلكمة

 فأدخلـه إىل "البيان والتبيني"وأخذ عنه كتاب  ,مرو بن بحر اجلاحظفلقي ع ,للعلم واألدب
 من مصنفاته ورسائله ًوخف عىل قلب اجلاحظ فاستكثر منه وكتب كثريا ,األندلس رواية عنه

 .فكان أول من أدخلها إىل األندلس
وقد كان اإلسبان أنفسهم كانوا يكتبون صكوكهم ومعامالهتم باللغة العربية التـي ظلـت 

 . عاممئة الثقافة عندهم إىل ما بعد اجلالء العريب عن األندلس بخمسلغة
 :لتعلق بالوطن األما -ج

 رافقـت الوافـدين وظـاهرة احلنـني هـذه ,بهإىل ربوعه واإلعجاب بثقافته وأد واحلنني
فاألندلـيس مـشدود بحنينـه إىل املـرشق رمـز املـايض واملنبـع واألهـل  ,إليها من الـرشق

 ألسامء مدن مرشقية  عن هذا األمر ـ كام رأينا ـ استعارة األندلسينيوقد ترتب ,واألحباب
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كام نزعوا إىل تلقيب أعالمهـم بأسـامء علـامء  ,قوها عىل حوارضهم ومدهنممشهورة ليطل
 :فكانوا يقولون ,املرشق
 .الرصايف ابن رومي األندليس" −١
 .ن ابن معتز األندلسومروان بن عبد الرمح −٢
 .ري األندلسوابن خفاجة صنوب −٣
 .وابن زيدون بحرتي األندلس −٤
 .وابن دراج متنبي األندلس −٥
 .وحممد بن سعيد الزجايل األديب احلافظ أصمعي األندليس حلفظه وذكائه −٦
 .وأبو بكر الزبيدي الشاعر اللغوي ابن دريد األندليس −٧
 .فارايب املغرب : إنهكام يقولون يف الفيلسوف ابن باجه −٨
 ." ...ت زياد الشاعرة بأهنا خنساء املغربومحدة بن −٩

أن يكون أول شـعر أنـشد يف بـالد األنـدلس أبيـات يف تـصوير  ,ولعل من غريب الصدق
خياطب فيهـا نخلـة منفـردة تـشبهه يف  ,ن الداخللعبد الرمحتنسب  ,الغربة واحلنني إىل املرشق

 :غربته
  النخــلتنــاءت بــأرض الغــرب عــن بلــد  تبــــدت لنـــا وســـط الرصــــافة نخلـــة

ــيل  شـــبيهي يف التغـــرب والنـــو: فقلـــت ــن أه ــي وع ــن بن ـــي ع ــول التنائ  وط
ـــة ــــا غريب ـــت فيه ـــأرض أن ـــشأت ب ـــثيل  ن ـــأ م ـــصاء واملن ــــثلك يف اإلق  فم
 :وقد هيجت تلك النخلة حنينه إىل الرشق
ــن األصـــل  يـــا نخـــل أنـــت غــــريبة مــــثيل ـــبة ع ـــغرب نائ   يف ال
ــاء  ولـــو أهنـــا تبــــكي إذن لبــــكت ــلم ـــنبت النخ ـــرات وم   الف

وهذا ابن حزم رغم تطاول األزمان ومتكن االستقرار تبدو عاطفته نحـو املـرشق مـستعرة 
 :قوية مل تنطفئ جذوة احلنني فيها
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ـــرية ـــوم من ـــشمس يف جـــو العل ـــا ال ـــرب  أن ـــي الغ ــــيبي أن مطلع ـــن ع  ولك
ــالع ــرشق ط ــب ال ــن جان ــي م ــو أنن  جلــد عــىل مــا ضــاع مــن ذكــري النهــب  ول

 وال غــرو أن يــستوحش الكلــف الــصب  نحــــو أكنــــاف العــــراق صــــبابةويل 
وهلـذا " :ولنستمع إىل صاحب نفح الطيب وهو حيدثنا عن عالقة كتابه بأهل الشام فيقول

 , أن الداعي لتأليفه أهل الـشام أبقـى اهللا مـآثرهم:الكتاب بالشام تعلق من وجوه عديدة أوهلا
 أن غالـب أهـل :وثالثهـا ,الشام ذوو الشوكة احلديـدة أن الفاحتني لألندلس هم أهل :وثانيها

 أن :ورابعهـا , وحرضة جديدةً مستألفاًاألندلس من عرب الشام الذين اختذوا باألندلس وطنا
غرناطة نزل هبا أهل دمشق وسموها باسمها لشبهها هبـا يف القـرص والنهـر والـدوح والزهـر 

 .اء وهذه مناسبة قوية العر شديدةوالغوطة الفيح
 وهلذا ,من اإلقليم الشامي"السلمي كان لألندلس بالشام شبه كبري حتى عدها أبو عامر و

فابن بـسام يـسخر  , يشبه الصد لصوت دعاته يف الرشقًنجد يف أصوات الدعاة للتحرر أثرا
ويقدم معارصيه من شعراء  ,ومن دعاة التقليد واملفضلني للقدماء ,من قدماء الشعر وحمدثيهم

 يف تأليف كتابه بأيب منصور الثعالبي يف تأليفـه املـشهور أيستلويقرر أنه ا , هبماألندلس ويعنى
 يف أسـلوب ً وظهـر هـذا االئتـساء واضـحا"بيتيمة الدهر يف حماسـن أهـل العـرص"املرتجم 
كام اتبع اجلاحظ يف مسائل كالعناية بنقد الكتاب وتقديمه عـىل مـا سـواه مـن ألـوان  ,التأليف
 ,قيم األشـعار وقوامهـا"وذكر أنه  ,عىل طريقة املحدثني من أهل املرشقوعني بالبديع  ,النقد

 ."وبه يعرف تفاضلها وتباينها
من ذلك أثر رسـالة سـهل  ,واألمثلة األندلسية عىل أثر املشارقة يف ترسل األندلسيني كثرية

تفضيل أهل البديعة يف  :رد املسامة اجلاحظ يف البخالء ـ يف رسالة ابن بهابن هارون ـ التي أورد
فلقد كان املجتمـع  ,وحد احلنني بني فروع الناس يف األندلس وأصوهلم يف املرشقفلقد  ,الشاء

 مع الرشق العريب يف مأكلـه ًوكان إىل ذلك مشرتكا ,األندليس رشقي الروح والعاطفة واللسان
ويف نفح الطيب نقف عىل بعض العـادات املـستجلبة عـىل يـد زريـاب مثـل  ,وملبسه وعاداته

 .تقصري الشعر وتفضيله آنية الزجاج عىل آنية الذهب والفضة
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أشد الكتاب األندلسيني  حد أبناء القرن السادس للهجرةأ وهذا ابن عبد الغفور الكالعي
حـاكى الـسجع الـسلطاين وكتـب رسـالة  : مـن كتبـهً بأيب العالء حتى حـاكى كثـرياًإعجابا

ثـم عارضـه  , أليب العـالء"احجالـصاهل والـش" معارضة لرسـالة "الساجعة والغربيب"
 ,"الفـصيح"وعارضه بتأليف سامه كتـاب  , به سقط الزندًبتأليف سامه ثمرة األلباب مضاهيا

منهم ابن أيب اخلصال الذي عارضـه يف  ,وهناك معجبون آخرون غري ابن عبد الغفور الكالعي
 ,وم مـا ال يلـزم وبناها عىل لز"املقامات"والرسقسطي الذي تأثر خطاه يف  ,"ملقى السبيل"

 .وحذا حذوه ابن خفاجة من حيث الشكل حني استعمل اللزوم يف شعره
ـ األنـدلس إال أن أهـل  ...":ابن بسام جاء فيهـا ,حب الذخريةوقد استوقفتني قولة لصا
حتـى لـو  ,رجوع احلديث إىل قتادة ,يرجعون يف أخبارهم املعتادة ,أبوا إال متابعة أهل املرشق

وتلوا ذلك  ,ًجلثوا عىل هذا صنام ,أو طن بأقىص الشام والعراق ذباب ,رابنعق بتلك اآلفاق غ
 ."ً حمكامًكتابا

مثل هذا الترصيح من أحد أدباء األندلس املـربزين حـدا بـبعض مـؤرخي األدب العـريب 
 ال ًتقليـدا ,املحدثني إىل إقرار اعرتاف أهل األندلس بتقليدهم للنتاج األديب والثقـايف املـرشقي

 . أثر لطابع أندليس خاص أو سمة أندلسية مميزةيبدو فيه
 :مظاهر تعلق األندلسيني باملرشق ومن

 .تسمية األندلسيني لنوابغهم وأعالمهم بأسامء املشارقة −أ
 .ملرشق ومدهناتسمية حوارضهم ومدهنم بأسامء حوارض ا −ب
وبية صائص األسـل ويف اخلـ,التطابق بني شاعر أندليس وآخر رشقي يف طريقـة الـنظم −ج

 .وطبيعة املعاين
معارضة شاعر أندليس لشاعر مرشقي يف النسج عىل منوالـه يف موضـوع واحـد ووزن  −د

 .واحد وقافية واحدة
 :إن الشعر األندليس من جنس الشعر املرشقي يلتقي معه يف

 .صفاته العامة −١
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 .وموضوعاته −٢
 .وفنونه التقليدية −٣
 :لكتابة وتقاليد التأليف مثلالكالم ينطبق عىل فنون النثر وأساليب او
 .كثرة النقل −١
 .وسعة املعارف −٢
 .وشمولية الثقافة −٣
 .وجتميع املادة −٤
 :واختيار عيوهنا وتبويبها يف كتب األدب العامة مثل −٥
 ."عيون األخبار" البن عبد ربه الذي صاغه صاحبه عىل شكل "العقد الفريد" −أ

املحاسـن "نمري القرطبي الذي صيغ عىل شكل  البن عبد الرب ال"هبجة املجالس"و −ب
 . للجاحظ"واألضداد

 ." لألصبهاين"الزهرة" للجياين عىل كتاب "احلدائق"وصيغ كتاب  −ج
ويلتقي األديب األندليس باألديب املرشقي يف قدرته عـىل تـذوق مكـامن األدب وحتـسس 

مـع ) اللحن(التسامح يف  بذوقه املرهف وحبه للجامل إىل ًوقد يتفق معه مدفوعا ,مواطن مجاله
حتـى وإن جتنـوا عـىل  ,األدباء عامة والشعراء خاصة ما دامت اجلاملية الفنية قد حتققت لدهيم

 .فاألديب هنا ينسى عقله ومنطقه جتاه اإلبداع اجلميل ,اللغة وأخلوا بقواعدها
ث وتتمثل القيمة املوضوعية لألدب والفكر األندليس يف قـدرهتام عـىل تـدوين ذلـك الـرتا

العريب اإلسالمي الغني باملـادة األدبيـة والتارخييـة واحلـضارية والبالغيـة والنقديـة واللغويـة 
وال يفرق األديب األندليس بـني مـا هـو مـرشقي ومغـريب سـو  ,واحلافل باملعرفة ,والفقهية

أما االمتداد واالسـتمرار واالبتكـار والطرافـة فخـصائص  ,إدراكه فضل التأسيس والتأصيل
ألن ما هو  ;قي فيها األديب العريب اللسان والبيان سواء كان يف املرشق أو يف األندلسعامة يلت

 .تراث ماض ملك لألديب األندليس بوصفه أصله وأساسه
 :أما نزعة املباهاة واملفاخرة بالشخصية األندلسية فمن باب
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 .تأكيد حضورها الثقايف −أ
 .وإشعاعها الفكري −ب
 .وعطائها احلضاري −ج

 :بأن الباعث عىل تأليفه هو  سيشعر"الذخرية"تاب ملتصفح لكولعل ا
 .التعريف برموز الثقافة األندلسية وإنتاجاهتا −١
 .ر أبنائها وحماسنهم الكثريةوأخبا −٢

همت بعض العنارص احلضارية يف تنامي شـعور االعتـزاز بالشخـصية األندلـسية ولقد أس
 :ازدهار احلركة األدبية يف األندلس مثلوأسهمت عوامل يف  ,راد الوعي احلضاري هباِّواط
 .اخلصومة التي نشبت بني املشارقة وأهل األندلس −١
 .واالحتفاء بأدباء املرشق يف األندلس −٢
 .وإمعان املشارقة يف التهوين من شأن النتاج األندليس األديب −٣

ا ابن شهيد برز ناقدان ما بني أواخر القرن الرابع ومنتصف القرن اخلامس للهجرة ومهوقد 
اولة إلثبات فضل أدبـاء ىل خلق مدرسة أدبية أندلسية يف حموابن حزم اللذين اجتهت عنايتهام إ

 .ّاألندلس والتصدي لالجتاهات األدبية املرشقية وبز أدباء املرشق
وهناك عامل املنافسة يف األدب والثقافة وبروز أسامء أعالم أفذاذ يف ديار األندلس مثل ابن 

 ,وابن بسام وابـن باجـة ,يان وابن زيدون وابن عبدون وابن عبد الغفور الكالعيحزم وأيب ح
ضـياع تـراث األمـة العربيـة  :كام أن هناك الـشعور بـاخلوف مـن الـضياع ,والفتح بن خاقان

فال عجب إذا كثر التسجيل والتقييد والتدوين وقل النقـد والتمحـيص والتأويـل  ,اإلسالمية
ا وطـأة احلـروب الـصليبية ونـشطت حركـات فيهـ ي امتـدت يف تلك الفرتات التـًخصوصا
 وما تالمها مـن حقـب زمنيـة أرضت , يف القرن السادس والسابع للهجرةخاصةو ,االسرتداد

وحتى يف املرشق اإلسالمي الذي عرف ارتفاع املوجـة  ,بالوجود العريب اإلسالمي يف األندلس
الـذي  , هنـاك عامـل التعلـق بالطبيعيـةثـم ,املغولية التي أرضت باحلضارة العربية اإلسالمية

 .أسهم يف هنضة األدب األندليس وازدهاره
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وأن  ,ا نستطيع يف كثري من األحيان أن نـرد معـاين األندلـسيني إىل مـصادرها يف الـرشقإنن
 : فإذا قال ابن زيدون,ً ال يمكن حدوثه عرضاً عجيباًنستشعر بينها وبني معاين املشارقة جتاوبا

ـــقســــر ينافحـــه ني ـــوفر عب ــه الــصبح أحــداقا  ل ــه من   وســنان نب
 :فإن البحرتي قد سبقه إىل القول

  ّأوائــل ورد كــن بــاألمس نومــا  وقد نبه النوروز يف غـسق الـدجى
 . املرشقيةواألفكار القيمب االعتقاد الراسخ −د
 .شبث باألخالق العربيةالت −ـه
 .ضارة العربية اإلسالميةاحلالتشبث ب −و
 .اريخ املشرتكالتالتشبث ب −ز

مل   لـذلك;والكل متعلق بالرتاث ,لقد ذابت خمتلف الفوارق العرقية يف احلضارة األندلسية
 ,بل آمنوا بالتناظر والتشابه يف املعـاين واألسـاليب والـصور ,هيتم األندلسيون بالرسقة األدبية

 .وآمنوا بامتدادهم وانتامئهم إىل نفس احلضارة
االعتقاد العميق بانتامئهم إىل الوطن العريب مع  :لسيةهم األندبقوميتاعتزاز األندلسيني  −ح

 .ال جسور وال فوارق ,اإلسالمي الفسيح
 مـن هجـامت العـدو فـاجلميع يف املـرشق واملغـرب خيـاف :املصري املستقبيل املـشرتك −ط

من ثمة كان اإلحلاح عـىل حتقيـق العـدل والثـورة عـىل  , وهجامت النورماندالصليبي الرشسة
وتعالت األصوات تستفز األمة ملناهضة الغزاة الطامعني يف أرض اإلسـالم  ,ة من احلكامالطغا

وكان األدب األندلـيس  ,وكثرت الدعوات للتشبث بأخالق السلف ومناقبهم ,واللغة العربية
وما اإلبقاء من جانب األندلسيني عىل تقاليد الـشعر  ,أحد جوانب احلضارة العربية اإلسالمية

وإنام هـي بمـد  ,ارثة إال صورة من صور هذا االنتامء وليست العربة بفنون القولوالنثر املتو
 .اإلجادة وعدم اإلجادة فيها
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  الباب الثاني
  الفصل السابع

  أثر األديب األندلسي
  يف أدباء الغرب

 واألدب ;ال خيلو عرص من العصور مـن التـأثر أو التـأثري يف جمـاالت احليـاة معظمهـا −١
 .ن واملعارف تندرج عليه هذه القضيةكغريه من الفنو

إن صنوف التأثري األدبية هي بذور فنية تـستنبت يف آداب غـري آداهبـا متـى هتيـأت هلـا  −٢
وهذا ما حصل يف اللقاح الفكري بني األدبـني العـريب واإلسـباين الـذي  ,الظروف واألسباب

فوجد فيهـا  ,حدود أملانيةومدن اللورين الكائنة يف الرشق عند  ,وصل إىل مدن فرنسة اجلنوبية
 .بيةو لتكون ركائز النهضة األورلرتاتربة خصبة جر نسغها إىل أملانية وإنك

ًمتـأثرا  »كتاب احلب الـرشيف«وقد كتب نائب األسقف يف هيتا واسمه خوان رويث  −٣
 ,ويف طريقـة التعبـري والـرسد ,يف املضمون» طوق احلاممة يف األلفة واألالف«بكتاب ابن حزم 

 . تنويع الشخصياتويف
نرش املسترشق اإلسباين ميجيل أسني بـاالثيوس يف مدريـد نظريـة يف  ١٩١٩ويف سنة  −٤
 - (1265 إن األديـب اإليطـايل دانتـي:تقـول» أصـول إسـالمية يف الكوميـديا اإلهليـة«كتابه 

 .وحادثة اإلرساء واملعراج ,استوحى يف ملهاته األدب العريب م,)1331
قـد أمـر بنقـل  ,م) 1284 −1253(امللقـب بالعـامل ألفونسو العارشوكان ملك قشتالة  −٥

 .فرتجم معراج الرسول ,كتب العرب إىل القشتالية
بنواحيهـا  بية الـساخرةوكذلك غزت املقامات العربية قصص الشطار أو القصة األور −٦

أكـرب األثـر يف قـصة » حـي بـن يقظـان«وكان لقـصة ابـن طفيـل  ,الفنية وعنارصها الواقعية
 .م1658) − 1601( للكاتب اإلسباين بلتسار غراثيان» ّالنقادة«
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وهم شعراء العـصور » الرتوبادور«وكان للموشحات واألزجال األثر األكرب يف شعر  −٧
 ,بية ظهروا يف هناية القرن احلادي عـرش املـيالدي يف جنـويب فرنـسة ووسـطهاوالوسطى األور

وقد يكون بـني شـعراء الرتوبـادور ملـك أو  ,بوعاشوا يف بالط امللوك واألمراء يتغنون باحل
 .أمري
ًلقد استقى الرتوبادور مـن الـشعر األندلـيس نبعـا مـن احلقـائق النفـسية عملـوا هبـا  −٨

وإنام رس عـىل مهـل واسـتقر  ,ّفقد صور ابن حزم حبه الذي مل يكن وليد الساعة ,وطوروها
وصـف شـعوره يف حبـه وطـول ) م١١٢٧ت(وباملقابل فإن دوق أكيتانية غيوم التاسع  ,عامده

 شاء أن يتغنى به كام يستأهل ومن ,ليس عىل األرض يشء يوازي هذا الطرب« :انتظاره بقوله
 .»بد أن تنقيض سنة كاملة قبل أن حيقق ما يريدفال

ًكذلك وجد الرتوبادور يف الشعر العـريب رقيـا ونـضجا مـن حيـث التنـوع يف الـوزن  −٩ ً
ومن ذلك أن متوسط املقطوعات التـي  ,لوا السري عىل منوالهفحاو ,والصقل والتعبري اللغوي

وأن جممـوع , تتألف منها قصيدة الرتوبادور سبع وهو العدد الغالب عـىل املوشـح أو الزجـل
 .وهو االسم ذاته يف املوشحات واألزجال ,ًالغصن والقفل يسمى عند الرتوبادور بيتا

يـدل  ,واألوزان والقـوايف يف األسـلوب ,إن هذا التشابه من حيث البساطة يف املعنى −١٠
وقد انتقل هـذا التـأثري إىل  ,عىل تأثري الرتوبادور بالنامذج العروضية والعاطفية يف الشعر العريب

 .يب وإترافه برائع الصور واألساليبوفكان للعرب اليد الطوىل يف إغناء الشعر األور ,وباأور



 ٩٤
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  الباب الثالث
  مسات الشعر األندلسي

  :دخول العرب إىل األندلس -أوالً
ـــجار  يـــا أهـــل أنـــدلس هللا دركـــم ـــار وأش ـــل وأهن ـــاء وظ ٌم ٌ ٌ  
ــار  ّمـــا جنـــة اخللـــد إال يف ديـــاركم ــت أخت ــذا كن ــو ختــريت ه   ُول

ّمـا إن انتهـى موسـى بـن نـصري مـن فــتح بـالد املغـرب العـريب حتـى كلـف أحـد قــادة 
ٍ واالنطالق إىل بـالد جديـدة ,ه بالعبور إىل مضيق اجلبل املسمى باسم)طارق بن زياد(اجليوش

 .تتميز بالسحر واجلامل واخلري الوفري
كانوا قد سـيطروا عـىل الـبالد سـيطرة ) لذريق(ذلك أن ملوك القوط وعىل رأسهم امللك 

فـام جعـل هـؤالء اليهـود  ,ني يف تلـك الـبالد عـىل التنـرصظلم وحاولوا إجبار اليهود املقيم
لـه اخلـدمات ويقـودون اجليـوش اجلديـدة إىل مـدن يتعاونون مع الفـاتح اجلديـد ويقـدمون 

راد االنتقام البنتـه التـي حد ملوك مدن املغرب الساحلية قد أأ) يوليان(األندلس إضافة إىل أن 
والـذي انتـزع هـذا امللـك عفتهـا بحيـث جعـل ) لذريق(كانت تعمل وصيفة يف بالط امللك 

رب أنفـسهم كـانوا حيملـون رسـالة ّ ناهيك عن أن العـيقدم السفن للعرب الفاحتني) ولياني(
حتى أصـبح األنـدلس ) هـ٥٩٢(ومل يمض عام  ,القرآن إىل البالد اجلديدة التي يريدون فتحها

ّرة عربية كرست بناء الدولةإما نه أعاد اخلالفة األموية إىل األرض األندلـسية بعـد غياهبـا  إذ إ;ً
 .من األندلس

وهنـضوا  ,سموا مدهنا باسم مـدن املـرشقبالد ووهكذا استقر العرب املسلمون يف تلك ال
فرنج والوصـول لفاء العباسيني من حيث مقاومة اإل وحاولوا مطاولة اخل,بعمراهنا هنضة قوية

 .)بالط الشهداء(يف معركة ) باريس(إىل مشارف مدينة 
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 .ومن حيث بناء املدن والقصور التي ما تزال شاخمة إىل يومها هذا كقرص احلمراء
 حيث تشكلت هنضة كبـرية يف األدب والـدين ;ء الثقايف املعريف واألديبتقارومن حيث اال

 .والفلسفة والغناء واملوسيقا
  :العوامل املؤثرة يف تكوين األدب األندلسي -ثانياً

  :أثَّر يف تكوين األدب األندلسي عامالن
اتكاء العرب يف األندلس عىل األصول املوروثة لدهيم بحيث اقتـد أدبـاء األنـدلس  −١

 .بأدباء املرشق بكل كبرية وصغرية
ًتأثري الطبيعة األندلسية والعقلية يف هؤالء الفاحتني بحيث جعلت عروقهم جتري دمـاء  −٢
 .جديدة

  :مسات الشعر العربي يف األندلس -ثالثاً
م شـعرهم ستـفقـد ا ,املشارقة يف أدهبم العريبباعتبار أن عرب األندلس قد حاولوا جماراة 

 : وعىل رأس هذه السامت,امت األدب العريب يف العرص العبايسبسامت قريبة من س
 نزعـات نوما نجده م الغنائية العربية البعيدة عن الشعر التمثيلي وامللحمـي        -١

 ليـست إال ,قصصية أو حوارية أو تعليمية يف هذا األدب عىل يد ابن محـديس وابـن عبـد ربـه
 .حماوالت عارضة غري مبنية عىل أسس فنية

ف واحلكمـة والغـزل واللهـو املـديح والرثـاء واهلجـاء والوصـة يف أغراض    الكتاب -٢
 .واملجون والزهد والتصوف عىل غرار األدب العبايس

 كام يف شعر ,يف املعاين واألساليب حتى أوائل القرن اخلامس اهلجريتقليد املـشارقة     -٣
 .ّابن عبد ربه وابن شهيد وابن دراج القسطيل

 حيـث ,التجديد منذ أوائل القرن اخلامس اهلجريبواألخذ  ،متثل البيئة اجلديـدة    -٤
ابـن  وأخذ الشعر يصور احلياة اجلديدة كام عند ابن زيدون واملعتمـد بـن عبـاد وابـن محـديس

 .خفاجة ولسان الدين بن اخلطيب
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الرياض واألزهار وجمالس املجـون وقـصور اخللفـاء تطرف األندلسيني يف وصف      -٥
 .لعزوف عن الدنياويف شعر الزهد والتصوف وا

 .والشكو واملوشحات ,كرثاء املاملك واملدن الزائلةظهور فنون جديدة  -٦

بعيدة عن اإلغـراب يف الفكـر أو معـالج الفلـسفة  ،جاءت املعاني عندهم بـسيطة     -٧
 .والكالم
بـاللطف واالتكـاء عـىل الثقافـة العربيـة والـشعر اجلـاهيل اتسمت الصورة الفنيـة      -٨

 .واإلسالمي
ة بوصـف مـع اسـتبدال املقدمـة الطليـاذ هنـج القـصيدة العربيـة أسـلوباً لـه            اخت -٩

 .الطبيعة
  .بقي للبيت عندهم وحدة مستقلة مبعناه -١٠
 .البيان ووالزخرف وفنون البديعأكثر الشعراء من الصنعة  -١١
وبقيت أضعف من لغة املـشارقة وأكثـر دقـة  ،اتسمت اللغة بالرشاقة والـسهولة     -١٢

 .ورقة منها
وأكثـر الـشعراء مـن الـنظم عـىل  ،أثرت املوسيقا والغنـاء يف الـشعر األندلـسي       -١٣

 – املخمـس –املـزدوج (والـصاحلة للغنـاء والـرقص ونظمـوا  البحور القـصرية واملجـزوءة
 .)األزجال −املوشحات
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  الباب الرابع
  أغراض الشعر األندلسي

رشق واسـتحدثوا بعـضها كتب األندلسيون يف موضوعات شتى نقلوا بعضها معهم مـن املـ
نظـم األندلـسيون الـشعر يف وقـد  ,ًاآلخر مستجداًفكان بعضها تقليدا وكان  ,اآلخر يف األندلس

وقـد طـوروا  ,األغراض التقليدية كالغزل واملجون والزهد والتصوف واملـدح واهلجـاء والرثـاء
عرص الـسياسية فنظمـوا وتأثروا بأحداث ال» رثاء املدن واملاملك الزائلة«موضوع الرثاء فأوجدوا 

 .واستحدثوا فن املوشحات واألزجال ,وتوسعوا يف وصف البيئة األندلسية ,»شعر االستغاثة«
  :الغزل -١

وبحكـم  ,ًأو يـأتون بـه مـستقال ,يستهل به الشعراء قـصائدهم ,من أبرز الفنون التقليدية
 ذكـر الـصلبان والرهبـان وكثـر ,شاع التغزل بالنـرصانيات ,ًولكثرة السبايا ثانيا ,ًاجلوار أوال
وكـام أن الـشعراء  ,ًكذلك شاع التشبيب بالشعر األشقر بـدال مـن الـشعر الفـاحم ,والنساك

 ,ًإهنم إذا تغزلوا صاغوا من الورد خدودا« :َّقال املقري ,جعلوا املرأة صورة من حماسن الطبيعة
 ,ًالـسكر قـدوداومن قصب  ,ًومن السفرجل هنودا ,ًومن اآلس أصداغا ,ًومن النرجس عيونا

  .»ًومن ابنة العنب رضابا ,ومن قلوب اللوز ورسر التفاح مباسم
وطبيعـة  ,انترش شعر الغزل واللهو واملجون يف احلياة األندلسية بسبب وجود أموال كثريةو

 ولكـنهم ظلـوا ,وقـد كتـب الـشعراء األندلـسيون يف ذلـك ,رائعة وجمالس مخر وغناء وقيان
ًكام صنع ابن شهيد مقلـدا لعمـر بـن  ,حينون إىل األسلوب البدوي ,مقلدين للشعراء املشارقة

 :أيب ربيعة
ــــا دوهنــــن ودوهنــــا ُقـــــصور وحجـــــاب ووال ومعـــــرش  ّوأخــــر اعتلقن ٍ ٌ ّ ُ ٌ 
ـــــا ـــــيم, وحقه ـــــاء النع ـــــا م ّيزينه ُ  ُمـــن العـــيش فينـــان األراكـــة أخـــرض  ّ
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 :وقد اعتمد شعراء األندلس يف وصفهم للمرأة عىل األوصاف اجلسدية
 .ام األحلاظسه −١
 .نرجس العيون −٢
 . وصف اخلد واجلبني والقامة–٣
 .وأغرقوا يف وصف أحالمهم وذكرياهتم −٤
 .واشتكوا من لوعة الشوق وعذاب الفراق −٥
 .وذموا العواذل −٦
 .واقتبسوا صورهم الشعرية من الطبيعة −٧
 .بحيث احتدت الطبيعة مع املرأة يف الوصف −٨

 :وبته بأهنا راحته وعذابهًيقول ابن زيدون واصفا حمب
ـــــــا يب ـــــــك م ـــــــى أبث   يـــــــا راحتـــــــي وعـــــــذايب  مت
ــــــــــــــــــــــــم أين ــــــا يب  ّاهللا يعل ــــــك مل   أصــــــبحت في
ـــــــامي ـــــــب من ـــــــال يطي ـــــــــــــــــــسوغ رشايب  ف   وال ي

 كام يف شعر , وينأ عن الوقار واحلشمةًأحياناوقد خيرج الغزل األندليس عن حدود احلياء 
 : جملس مخر وعزف عودًيقول داعيا هند جارية الشاطبي إىل ,ابن محديس

ـــة ـــارة فتي ـــك يف زي ـــل ل ـــد ه ـــا هن ـــسل  ي ـــذوا املحـــارم غـــري رشب السل  نب
ـــــل األول  ســمعوا البالبــل قــد شــدوا فتــذكروا ـــــودك يف الثقي ـــــامت ع  نغ
 :ويقول ابن خفاجة يف وصف جملس مخر
 فنـــــور, وأمـــــا موجهـــــا فكثيـــــب  وجــــاء هبــــا محــــراء أمــــا زجاجهــــا
ــــرجس ــــاك كن ــــن هن ــــا جف  ُتــــــسم كــــــاألقحوان مــــــشنبومب  وغازلن

اختذ بعضهم املجون مادة  ,منذ عرص ملوك الطوائف حتى هناية حكم العرب يف األندلسو
مع أنه ظهر يف القرن اخلـامس اهلجـري يف  ,وأفرطوا فيه إىل حد االستهتار بالفرائض ,شعرهم
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لبـريي  اإلقإسـحكـأيب  ,ظل دول الطوائف عدد غري قليل من الشعراء الذين نظموا يف الزهد
املئـة (والـذي كـان أهـل زمانـه  ,وعيل بن إسامعيل القريش امللقـب بالطليطـل ,)هـ٤٦٠ت(

 .يشبهونه بأيب العتاهية) السادسة
  :الزهد -٢

ٍكرد فعل عىل ظهور شعر املجون والرتف انـدفع بعـض الـشعراء األندلـسيني إىل توجيـه  ِّ
وبـدافع تقليـدي  ,يف األنـدلسالناس إىل الزهد بدافع ديني ينطلق مـن وجـود تيـار الفقهـاء 

وقع ألهل األنـدلس مـن مـصائب يف بلـداهنم جعلـتهم  لتصوف وزهد املشارقة إضافة إىل ما
وتـرك زخـارف هـذه الـدنيا  ,يميلون إىل الطعن بغدر األيام وذم الدنيا واالبتعاد عن املعايص

 .وكبح مجاح النفس
 :ًيقول ابن عبد ربه ذاما الدنيا

ـــال إال ـــا اآلم ـــدار م ـــي ال ـــائعه  عليهـــــا وال اللـــــذات إال مـــــصائب  ٌ فج
 عـــىل ذاهـــب منهـــا فإنـــك ذاهـــب  ٍفـــال تكتمـــل عينـــاك منهـــا بعـــربة

 :ًويقول ابن محديس ناصحا نفسه يف الكف من املعايص
ـــــــشائبة ـــــــك ال ـــــــت للمت  وفقــــــــد شــــــــبيبتك الذاهبــــــــة  وعظ
ــــــــة  ًوســــبعني عامــــا تــــر شمــــسها ــــــــة غارب ــــــــك طالع  بعيني
ـــــاعة ـــــربت س ـــــل ع ـــــك ه  ٍفــــــسك عــــــن زلــــــة راغبــــــةون  فوحي

 :ًي الدين بن عريب متحدثا عن احلب اإلهلييويقول حم
ـــــت ـــــان الح ـــــر األعي ـــــاظرين  رسائ ـــــوان للن ـــــىل األك   ع
ــــن ذاك ــــريان م ــــق الغ ـــــني  والعاش ـــــدي األن ـــــران يب   ّيف ح

 :التصوف -٣
فإن التـصوف شـظف وخـشونة وانعـزال عـن  ,دعوة إىل االنرصاف عن ترف احلياةوهو 

 ,ويتخذ الشعر الصويف الرمز أداة للتعبري عـن مـضمونه وحقائقـه ,ة إىل العبادةاخللق يف اخللو
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» بالـشيخ األكـرب«و» بمحيي الدين«وقد لقب ) هـ٦٣٨ت(ومن متصوفة األندلس ابن عريب 
 .»بقطب الدين«وكان يلقب ) هـ٦٦٩ت(وابن سبعني 

 :املدح -٤
 وفـدوا عـىل ملـوكهم وأمـرائهم فقـد ,ًنظرا ملطاولة الشعراء األندلسيني للشعراء املشارقة

باعتبار أن الصفات التي يمتـدح هبـا امللـوك انتقلـت معهـم مـن  و,يمدحون طالبني الكسب
 . فقد حافظ شعراء املدح عىل األسلوب القديم وعني هؤالء,املرشق

ابـن  −وربام بدؤوا بالغزل أو وصف الطبيعة أو وصف اخلمرة ومن أشهر شـعراء املـديح 
 ,الذي كان يقلد املتنبـي , ابن هانئ األندليس− لسان الدين بن اخلطيب −  ابن شهيد−زيدون 

 :ًويغايل يف مدحه للخلفاء كام يف قوله خماطبا املعز لدين اهللا الفاطمي
ـــدار ـــاءت األق ـــا ش ـــئت ال م ـــا ش ــــار  م ــــد القه ــــت الواح ــــاحكم فأن  ف
ـــه ـــاة بحب ـــى النج ـــذي ترج ـــذا ال ُوبـــــــــه حيـــــــــط اإلرص واألوزار  ه ّ 

ـــــــصار  ٌ النبــــــي حممــــــدفكــــــأنام أنــــــت ـــــــصارك األن  ُوكـــــــأنام أن
وربام بدؤوا  ,فاعتنوا باالستهالل وحسن التخلص ,حافظ الشعراء عىل األسلوب القديمو

 كـام يف ,أو بلوم الزوجة زوجهـا لـسفره للقـاء املمـدوح ,قصائدهم بوصف اخلمر أو الطبيعة
الغريب مـا عـدا ابـن هـانئ وهم مل يغرقوا يف استعامل  ,)هـ٤٢١ت(َّشعر ابن دراج القسطيل 

 .الذي حاول تقليد املتنبي) هـ٣٦٢ت(
  :رثاءال -٥

 ,ويعظمـون املـصيبة ,فكانوا يتفجعـون عـىل امليـت ,رثاء املشارقةك كان رثاء األندلسيني
 .)م٣٢٨ت( ما كانوا يبدؤون باحلكمة صنيع ابن عبد ربه ًوكثريا

أمهات امللوك وزوجـاهتم وبنـاهتم و وقد رثى الشعراء األندلسيون امللوك واألمراء والقادة
ن األمم البائـدة وأصدقائهم مرتسمني خطا املشارقة يف طريقة الرثاء مع اإلكثار من احلديث ع

 . باحلكم والتفجع عىل املوتىواستهالل املراثي
 :ًيقول ابن زيدون راثيا ابن املعتضد −
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ــــــواء  ًعمــــــرت حينــــــا ومــــــاء ــــــكلني س ــــــزن ش   امل
ـــــــت فوجـــــــدنا ـــــــم ول   سك ثنــــــــــاءأوج املــــــــــ  ث
ـــــسانا ـــــو وإح ـــــت تق ـــــــــــاء  مجع ـــــــــــضال ووف   ًوف
فقد كانت بلداهنم تتساقط يف أيدي األعداء واحدة  ,ومتيز األندلسيون برثاء املاملك الزائلة

 .وقد بكى أبو البقاء الرندي األندليس بأرسها ,واحدة
 :إشبيليةيقول ابن اللبانة يف سقوط 

ــــوهنم ــــر ك ــــداة النه ــــسيت إال غ ــــــسآت  ِن ــــــاديف املن ــــــأموات بأحل  ك
ـــصحبها ـــوح ي ــــا احلــــادي  ّســـاءت ســـفائنهم والن ــــل حيــــدو هب ــــا إب  ّكأهن

 :ويقول أبو البقاء الرندي
ــــالن  ٌدهــــى اجلزيــــرة أمــــر ال عــــزاء لــــه ــــد ثه ــــه أحــــد واهن ــــو ل  ه
ـــأل بلنـــسية مـــا شـــأن مرســـية ـــــان  فاس ـــــن جي ـــــاطبة أم أي ـــــن ش ّوأي ٌ 
 :ثم يدعو إىل القتال الستعادة األندلس

ـــني ـــا راكب ـــامرةي ـــل ض ـــاق اخلي  ّكأهنـــــا يف جمـــــال الـــــسبق عقبـــــان   عت
ـــان  ٍأعنــــدكم نبــــأ مــــن أهــــل أنــــدلس ـــوم ركب ـــديث الق ـــد رس بح  فق

 :باء القضاعي بصاحب تونس حلامية تونسثم يستنجد الشاعر ابن اإل
ـــــسا ـــــل اهللا أندل ـــــك خي  إن الـــــسبيل إىل منجاهتـــــا درســـــا  أدرك بخيل
ـــه ـــالفتح ترقب ـــدا ب ـــا موع ــ  ًوارضب هل ــسىلع ــى وع ــد أت ــادي ق ــوم األع  ّل ي

 :وقد متيز هذا اللون من الرثاء بالسامت التالية
 .صدق العاطفة −أ

 .االبتعاد عن التكلف −ب
 .مرارة الوجدان −ج
 .الواقعية يف الوصف −د
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  :الشعر التعليمي -٦
وهو ال يلتقي مـع الـشعر الفنـي الـذي  ,ويراد به األراجيز واملنظومات التارخيية والعلمية

 ,ويستقل يف الرجـز كـل شـطر بقافيـة ,غلب عليه عنرصا اخليال والعاطفة إال يف صفة النظمي
 :التارخييةمن األراجيز ف

وهـي ) األوسط(شاعر عبد الرمحن الثاين ) هـ٢٥٠ت(أرجوزة حييى بن حكم الغزال  −١
 .يف فتح األندلس

ية والهتـا وتـسم, يف فـتح األنـدلس) هــ٢٨٣ت(ن علقمـة وأرجوزة متام بن عامر بـ −٢
 .واخللفاء فيها ووصف حروهبا

 .وأرجوزة ابن عبد ربه يف مغازي عبد الرمحن الثالث −٣
وكـان مواطنـوه يلقبونـه ) القـرن اخلـامس اهلجـري(ّوأرجوزة أيب طالب عبد اجلبـار  −٤
 . وقد قرص شعره عىل الوصف واحلرب والتاريخ,باملتنبي
وهـو » قـم احللـل يف نظـم الـدولر«) هــ٧٧٦ت(وأرجوزة لسان الدين بن اخلطيب  −٥

 .وييل كل قصيدة رشحها ,األندلس وتاريخ شعري للدولة اإلسالمية يف املرشق
  :وصف الطبيعة -٧

فرسموا لوحات شعرية متنوعـة أودعوهـا  ,أهلبت طبيعة األندلس اجلميلة قرائح الشعراء
 .أخيلتهم وعواطفهم

فلـم يـصفها يف طوهلـا وال يف  ,)ةشاميل قرطبـ( الرمحن الداخل نخلة بالرصافة رأ عبد −
ووصـف ابـن  ,ًوإنام عقد بينه وبينها شبها يف النو والبعد عـن األهـل ,التفافها وال يف ثمرها

فخلـع عـىل صـياغته مـن نفـسه  ,عبد ربه الطبيعة بمعناها العام املتمثل يف الرياض وأزهارها
 .ومهارته ما جعلها مصورة البيئة األندلسية أدق تصوير وأحاله

 ,أصوات القدماء يف الطبيعة كام ردد أصوات املحـدثني) هـ٥٢٧ت(وقد ردد ابن محديس 
ثم حاكى أبـا نـواس يف  ,وأقحم عبارات امرئ القيس ,ووصف اخليل واإلبل والغيث والربق
ًوكثريا ما وصف ترحاله وتغربه عـن  ,ودعا إىل الرشاب ,الدعوة إىل نبذ الوقوف عىل األطالل

 .ملا غزاها النورمان) هـ٤٧١(ها وهو حدث صقلية التي أبعد عن
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فابن سفر املريني يتعلق باألنـدلس  ,ى الشعراء األندلسيون بجامل الطبيعة األندلسيةّتغن −
بـصنوبري «و» ّباجلنـان«وابـن خفاجـة الـذي لقـب  ,فرياها روضة الدنيا وما سواها صحراء

 :يشبهها باجلنة فهو يقول» األندلس
ــــم ــــس هللا درك ـــل أندل ـــا أه ـــجار  ي ـــار وأش ـــل وأهن ـــاء وظ   م
ـــم ــد إال يف ديارك ــة اخلل ـــا جن   ولـو ختـريت هـذي كنـت أختـار  م

ًووصف شعراء األندلس أقاليم األندلس وربوعها وصفا دقيقا مـن (فحمدة بنـت زيـاد  ,ً
تصف وادي آش القريب من غرناطة فرتسم أكثر من صـورة ) شواعر القرن اخلامس اهلجري

 .متحركة
طور احلضاري أدخل األندلسيون إىل قصورهم املنيعة املـاء لـيمأل الـربك يف وبدافع من الت

ولينترش من أفواه التامثيل كام يف وصف ابن محديس بركة يف قـرص املتوكـل بـن أعـىل  ,باحتها
 .إفريقياالناس ب

 ,أما وصف جمالس األنس فقد بدأ ظاهرة اجتامعية يف أخريات الدولة األموية يف األنـدلس
وفيه وصف للساقي  ,ملجالس باالنتشار والشيوع ويغلب عىل هذا الشعر االرجتالثم أخذت ا

 .واخلمر
   والطبيعةاملرأةثنائية  -٨

 .انه عىل ثنائية والدة والطبيعةوقد ألح ابن زيدون يف ديو ,صورة من حماسن الطبيعة
 :رثاء املمالك الزائلة -٩

وجـرأة يف  ,ا اتصف به مـن حـدة ومحاسـة نظريها يف األدب العريب ملَّوهو جتربة إنسانية قل
لكن هذا  ,لقد رثى املشارقة املدن التي استبيح محاها ,ودعوة السرتجاع ما ذهب ,ملجتمعنقد ا

ًاللون مل يظهر يف األدب املرشقي كام ظهر يف األدب األندلـيس فنـا قـائام بذاتـه يـسري يف ثالثـة  ً
 :اجتاهات
ويمثـل لــه بـشعر أيب  , فخربـت أو ضـاعتاألول هو رثاء املدن التي كانـت عـامرة −١
 .وما أصاهبا من دمار وخراب  األلبريي يصف إلبريةقإسح
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 وفيـه يعـدد ,أما الثاين فرثاء الدويالت التي زالت يف أثناء احلكم العـريب يف األنـدلس −٢
) هـ٥٠٧ت( كام يف رثاء ابن اللبانة ,الشعراء ما حل بأرباب نعمتهم من أرس أو قتل أو ترشيد

دولـة بنـي األفطـس يف قـصيدته الرائيـة ) هــ٥٢٧ت(ورثـاء ابـن عبـدون  ,لة بنـي عبـاددو
 .»ّالبسامة«

وأما االجتاه الثالث فهو الشعر الذي نظمه أصحابه يف رثاء املدن الضائعة ممـا سـقط يف  −٣
 :التي تتوزعها ثالث فكر هي) هـ٦٨٤ت(يد العدو كام يف قصيدة أيب البقاء الرندي 

 .وال الدولاالعتبار بز −أ
 .وتصوير سقوط املدن −ب
 .ثم دعوة املسلمني إىل اجلهاد −ج
  :شعر االستغاثة -١٠

ويقوم عىل استنهاض عزائم ملـوك املغـرب واملـسلمني لنجـدة إخـواهنم يف األنـدلس أو 
) هــ٦٥٨ت(َّري يف نفح الطيب قصيدة ابن األبـار وقد أورد املق ,التصدي لالجتياح اإلسباين

 :هـ ومطلعها٦٣٦ا بسلطان تونس أيب زكريا احلفيص سنة التي استغاث فيه
ــسـا ــل اهللا أندل ــك خي ـــا  أدرك بخيل ـــا درس ـــسبيل إىل منجاهت   إن ال

 .فاستوعبت معظم االجتاهات واملعاين التي أتى هبا شعراء االستغاثة
  :الفخر واحلماسة -١١

التي ال و , اجلديدةًبقي شعر الفخر واحلامسة قليال يف األدب األندليس بسبب ظروف احلياة
ن رخاء العـيش قـد دفـع الـشعراء إىل اجتاهـات إذ إ , والبطولةيتناسب معها وجود الفروسية

وقد  ,وال نعثر عىل الفخر واحلامسة إال ما كانت يف قصائد مدح امللوك ووصف املعادل ,أخر
 .أو قد يفتخر بصربه عىل نوائب األيام ,يفتخر الشاعر بشعره

 :ًتخرا بشعرهيقول ابن محديس مف
ــريض وال أر ــي الق ــرؤ أبن ــاين  إين ام ــا ب ــا أن ــدم م ــاول ه ــا حي   ًزمن

 :ًويقول ابن زيدون مفتخرا بصربه
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ــــدنيا ــــن ال ــــدب م ــــإن جي   ٌجنـــــــاب طاملـــــــا أمـــــــرع  ف
ـــــدمع  فــــــام إن غــــــاض يل صــــــرب ـــــاض يل م ـــــا إن ف   وم

  :اهلجاء -١٢
وجهه ولكن اهلجاء ب ,امةجائي بصورة عمل ينقطع الشعراء األندلسيون عن كتابة الشعر اهل

ًالسيايس مل يكن رائجا يف األندلس نظرا لقلة األحزاب السياسية ًومل يسجل املؤرخون هجـاء  ,ً
ًمرصيا أو يمنيا أن الشعر اهلجـائي كام  ,واجهة العرب األندلسيني للفرنجة والسبب يف ذلك م,ً

 صـنع ابـن حزمـون يف  كـام,ًقد حتول إىل مواجهة األعداء وبقي متجها إىل التكـسب والتنـدر
 :هجاء نفسه عندما نظر إىل صورة وجهه يف املرآة

ــــه ــــي فخلت ــــرآة وجه ــــت يف امل ــو  ّتأمل ــارت إىل الله ــد أش ــوز ق ــه عج  كوج
ـــي ـــل خليقت ـــو تأم ـــئت أن هتج  فـــإن هبـــا مـــا قـــد أردت مـــن اهلجـــو  إذا ش

  :احلكمة -١٣
وجـود ثقافـات أخـر بسبب عـدم  ,مل تكن احلكمة يف الشعر األندليس تعتمد عىل التأمل
 إذ ; وخاصة يف القرون األربعة األوىل,كاهلندية والفارسية والرسيانية عند الشعراء األندلسيني

ًاء اهتاممـا وأكثـر الـشعر  وسطحية ومقلدة للحكمة املرشقيةكانت احلكمة يف شعرهم ساذجة
ور حـول وبقيـت حكمتـه تـد ,ّ ابن هانئ الذي قلـد املتنبـي وقـرص عنـهباحلكمة يف األندلس

يقـول ابـن  ,الشكو من الدهر والتحذير من الدنيا واالتسام باالبتـذال والبعـد عـن النـضج
 :هانئ

ــــــسنا ــــــال أنف ــــــا ويف آم ـــــرص  ّإن ـــــا ق ـــــول ويف أعامرن   ُط
ـــــصارعنا ـــــا م ـــــر بأعينن   ّلــــو كانــــت األلبــــاب تعتــــرب  لن

  :الوصف -١٤
 هـذا الوصـف يف ّوإنـام ظهـر ,مل خيصص الشعراء األندلسيون الوصف بقـصائد مـستقلة

ومظـاهر  ,وأكثر ما وصـف األندلـسيون الطبيعـة املحيطـة هبـم ,األغراض الشعرية األخر
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 يقول ابـن هـانئ يف وصـفه ألسـطول ,العمران وقصور اخللفاء واجليوش واألسلحة والسفن
 :املعز لدين اهللا

ــي جــرت ــواري املنــشآت الت ــاد اجل ـــــد  أق ـــــدة وعدي ـــــا ع ـــــد ظاهرهت ُلق ٌّ 
ــي ــام تزج ــاب ك ــاٌقب ــىل امله ــاب ع ـــود   القب ـــه أس ـــمت علي ـــن ض ـــن م ُولك َّّ 

ـــــربه ـــــر ص ـــــامم مكفه ـــــا غ ُلــــــه بارقــــــات مجــــــة ورعــــــود  ٌعليه ٌ ٌ 
  :الطبيعة -١٥

ووقفوا مشدوهني أمـام سـحرها الـذين بـدا كأنـه  ,انبهر العرب بجامل الطبيعة األندلسية
 )ابن خفاجة( :فوصفوها قائلني ,جلنةقطعة من ا

ـــــم ـــــدلس هللا درك ـــــل أن ـــــا أه ّي ـــــاء وظـــــل وأهنـــــار وأشـــــجار  ٍ ُم ٌ ٌّ ٌ 
ُولـــو ختـــريت هـــذا كنـــت أختـــار  ّمــــا جنــــة اخللــــد إال يف ديــــاركم َّ 
ـــدخلوا ســـقرا ـــدها أن ت ـــشوا بع ُفلـــيس تـــدخل بعـــد اجلنـــة النـــار  ًال ختت ّ 

وحديقة  ,ّوصف األندلسيون الطبيعة املصطنعة من قبل امللوك والزعامء كقرص املنصوركام 
 .عت عىل أدبارهاالقرص واألسود التي أق

 :قال ابن محديس
ــــريا  ٍورضاغــــم ســــكنت عــــرين رئاســــة ــــه زئ ــــاء في ــــر امل  تركــــت خري
ــــا ــــو لوهن ــــشمس جيل ــــا وال ــــورا  وختاهل ــــواحس ن ــــسنها الل ــــارا وأل  ًن
ــــداول ــــيوف ج ــــلت س ــــأنام س ٍفك ــــديرا  َّ ــــدن غ ــــار فع ــــال ن ــــت ب  ذاب

عنـد ابـن ومن ذلك وصف الغروب البن سهل األندليس الذي يذكرنا بوصف الغـروب 
 :الرومي

 ّال شـــــك كـــــون مـــــودع الفـــــراق  انظـــــر إىل لـــــون األصـــــيل كأنـــــه
ــــصفرة ــــه م ــــر فوق ــــشمس تنظ ًقـــد مخـــشت خـــدا مـــن اإلشـــفاق  وال َّ 
ــــا ــــيج فألف ــــا اخلل ــــت بخمرهت ــــشاق  ّال ق ــــدامع الع ــــصبا وم  خجــــل ال
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ـــاق  ًســــــقطت أوان غروهبــــــا حممــــــرة ـــل س ـــن أنام ـــرت م ـــاخلمر خ ٍك ّ 
 :ً يف مزج الطبيعة بالغزل قائالومن ذلك ما صنعه ابن زيدون

ــــا ــــغ حتيتن ــــصبا بل ــــسيم ال ــــا ن ــا  ّي ــان حييين ــا ك ــرب حي ــىل الق ــو ع ــن ل  ًم
  :الشكوى واالستعطاف -١٦

 ,وهو الشعر الذي زفر به أصحاب املحن من امللوك والوزراء ممن أنزهلم الدهر عىل حكمه
لعه يوسـف بـن تاشـفني ّوجعلهم يف املكانة احلضيضة كام حصل مع املعتمد بن عباد الذي خ

 :ًواقتاده إىل سجن أعامق فقال شاكيا
 فـــساءك العيـــد يف أغـــامت مأســـورا  فـــيام مـــىض كنـــت باألعيـــاد مـــرسورا
ــــة ــــامر جائع ــــك يف األط ــــر بنات ـــريا  ت ـــن قطم ـــاس ال يملك ـــزلن للن  يغ
 ًكأهنـــــا مل تطـــــأ مـــــسكا وكـــــافورا  يطــــأن يف الطــــني واألقــــدام حافيــــة

  :شعر احلنني والشوق −١٧
فهـذا  ,ًوقد استغرق هذا النوع كثريا من طاقات األندلسيني وخاصة يف الرحلة األوىل هلـم

 :ًعبد الرمحن الداخل حين إىل املرشق قائال
ـــيض  ّيــــا أهيــــا الراكــــب املــــيمم أريض ـــسالم لبع ـــيض ال ـــن بع ـــر م  أق
ٍإن جـــــسمي كـــــام تـــــراه بـــــأرض ُ  وفـــــــؤادي ومالكيـــــــه بـــــــأرض  ّ
 وطـــو البـــني عـــن جفـــوين غمـــيض  ّقــــــدر البــــــني بيننــــــا فافرتقنــــــا

ًأن األندلسيني حنوا إىل أطفاهلم كام صنع ابن محديس حانا إىل أطفاله يف املغربكام  ّ: 
ـــه ـــوض كمثل ـــغريك ال هن ـــرح ص ــــا صــــفر  ٍوف ــــراطن أشــــكاال مالقطه ُي ً 
ًيظــــن أبــــاه واقعــــا مــــاذا أبــــى ـــب يف قلبـــه مجـــر  ّ ـــا عليـــه ش ٌوقوع َّ ً 

ً يف قول لسان الدين بن اخلطيب متـذكرا زمـان األحبـة يف وكام ,من ذلك احلنني عىل الديار
 :األندلس بعد أن نفي إىل املغرب
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ــى ــث مه ــث إذا الغي ــادك الغي   يــا زمــان الوصـــل باألندلـــس  ج
  يف الكـــر أو خلـــسة املخـــتلس  ّمل يكــــن وصـــــلك إال حلمـــــا

 :ًما كتبه ابن زمرك حانا إىل غرناطة ومن ذلك
ـــــايس ـــــم أق ـــــسبي لك   ّمــن وحــشة الــصحب والبنــني  اهللا ح
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  الباب اخلامس

  خصائص الشعر األندلسي

مـن  و,ًمتيز الشعر األندليس بخصائص متعددة مع أنه بقـي تابعـا ألدب العـرب املـشارقة
 :خصائص الشعر األندليس

  :تقليد املشارقة -١
مل و ,فكان منذ الفتح حتى أوائل القرن اخلامس اهلجري يمثل شعر التقليـد ألدب املـرشق

وقد أولع األندلـسيون بكـل  ,وإنام لشعور االنتامء إىل األصل ,ًيكن التقليد عجزا عن االبتكار
 −يعنـي األنـدلس −إن أهل هذا األفـق « :)هـ٥٤٢ت( ويف هذا يقول ابن بسام ,ما هو رشقي

حتـى لـو  ,يرجعون إىل أخبارهم املعتادة رجوع احلديث إىل قتـادة ,أبوا إال متابعة أهل املرشق
وتلـوا  ,ًجلثوا عـىل هـذا صـنام ,أو طن بأقىص الشام أو العراق ذباب ,ق بتلك اآلفاق غرابنع

ًذلك كتابا حمكام ً«. 
 ,وبسبب هذه املحاكاة للمشارقة يف أساليبهم ومعانيهم قيل للرصايف ابن رومـي األنـدلس

والبـن زيـدون بحـرتي املغـرب  ,والبـن هـانئ متنبـي األنـدلس ,والبن دراج متنبي املغرب
ويمثـل هـذا  ,وابـن دراج القـسطيل , وابن شـهيدوابن هانئ ,كشعر ابن عبد ربه ,واألندلس

 .واألعمى التطييل ,وابن احلداد ,واملعتمد بن عباد ,وابن عامر ,التطور شعر ابن زيدون
  :تصوير البيئة األندلسية -٢

وامـل وبـرزت الع ,فقـد صـور الـشعراء بيئـتهم ,أما يف القرن السادس اهلجري وما بعده
وأيب البقاء  ,وابن سهل ,وابن خفاجة ,وابن عبدون ,األندلسية الذاتية كام يف شعر ابن محديس

ويوسف الثالث ملك  ,وابن زمرك ,ولسان الدين بن اخلطيب ,وابن خامتة األنصاري ,الرندي
 .كريم القييس البسطيعبد الو ,وابن فركون ,غرناطة
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  :ظاهرة االنتقاء من الرتاث -٣
فكـانوا يـضمنون  ,رة االنتقاء مـن الـرتاث مـن خـصائص األدب األندلـيسوكانت ظاه

 .مثاهلم وما صادف هو يف نفوسهمقصائدهم أقوال السابقني وأشعارهم وأ
 :حب اجلديد -٤

فلم يتقيد أغلبهم بأساليب األعـراب ومعـانيهم  ,ً مستحبا يف نفوس األندلسينيصارالذي 
 ,شارقة واألقـدمني لبعـد صـقعهم عـن الباديـةومل تكن لغتهم حمكمـة كلغـة املـ ,وأوصافهم

ًولوجود جيل مل يكن عربيا رصفا وقـد نفـروا مـن األلفـاظ الوحـشية إىل األلفـاظ املأنوسـة  ,ً
 ومثلها أكثر املعاين واألساليب ,وأوزان العروض الستة عرش ,وكانت القافية الواحدة ,الرقيقة

 .املتوارثة قوام الشعر التقليدي يف األندلس
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  سادساب الالب

  شعر البحرية اإلسالمية
  : البحريةثقافة العرب األندلسيني -أوالً
 ولقـد ,أضحى األسطول العريب السيد املتحكم يف البحر األبيض املتوسط دون منـازع −١

فلام دانت األندلس للعـرب وخـضعت للمـسلمني اقتـضت طبيعتهـا  ,تم ذلك يف عهد مبكر
 وإنام بـات مـن الـرضورة أن يكـون هلـا , اجليوش وحدهااجلغرافية أال يقترص أمر محايتها عىل

 ًأسطول بحري منيع حيمي شواطئها البالغة الطول املتوزعة بني البحر األبيض املتوسـط رشقـا
 ً غربـا– بحـر الظلـامت كـام كـان يـسمى آنـذاك أو–وبني املحيط األطلنطـي ,وجنوب رشق
 .وجنوب غرب

ألمري الشجاع املثقف الفنـان احلـصيف قـام  وهو ا,فلام كان عهد عبد الرمحن األوسط −٢
 وجند رجال البحر من أبناء ,بنى املراكب الكبرية بأعداد وفرية و,إشبيليةبإنشاء دار الصناعة ب

 .السواحل األندلسية وأمدهم بآالت احلرب البحرية والنفط ووسع عليهم وأجزل رواتبهم
 أمـا مؤسـسها ,األندلـسيةإن عبد الرمحن األوسـط يمكـن أن يعتـرب منـشئ البحريـة  −٣

 فقـد بلـغ عـدد سـفن ,ومدعمها فهو عبد الرمحن النارص وابنـه احلكـم املستنـرص مـن بعـده
 قطعـة بحريـة وزاد يف عهـد ابنـه املستنـرص إىل مئـةاألسطول يف عهد عبد الرمحن النارص ثالث

قائد املظفـر  لواؤها عىل الً وكانت قيادته يف عهد كل من امللكني الكبريين معقودا, قطعةمئةست
 .أمري البحر عبد الرمحن بن رماحس

 بل كل دولة ,بد من فرتات انحسار ولو قصرية متر هبا كل قوة من القوعىل أنه ال −٤
 وإن مل تـستمر – فلقد مرت باألسطول األندليس فرتة مخول يف عهد بنـي عبـاد ,من الدول

ىل العـريب الـذي يـسكن  كان البحر فيها للروم دون العرب بحيث كان يتعذر عـ– ًطويال
 وآيـة ذلـك أن املعتمـد بـن عبـاد أراد أن يـستدعي الـشاعر ,صقلية أن يبحر إىل األندلس

 وبعـث ,الصقيل مصعب بن حممد بن أيب الفرات القريش من صقلية إىل بالطه يف األندلس
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 فلم جيرؤ عـىل اإلبحـار خـشية أن يتعـرض ألذ , دينار يتجهز هبا الطريقمئةإليه بخمس
 :ً وكتب للمعتمد قائال, الرومأسطول

ــى ــاب أس ــف ش ــرأيس كي ــبن ل ــشب  ال تعج ــي كيــف مل ي  واعجــب ألســود عين
ـــه ـــــرب للعـــــرب  البحـــر للـــروم ال جيـــري الـــسفني ب  إال عـــــىل غـــــرر وال

  :وصف الشعراء السفن واألساطيل -ثانياً
الفـة  وبـني اخل,ني الـشيعة اإلسـامعيليةيلقد كانت العـداوة تقليديـة متـصلة بـني الفـاطم

ويف واحـد مـن هـذه املعـارك اقـتحم  , معـروفهو ما األندلسية ذات األصل األموي حسب
 ودمـر املدينـة وأحـرق ,األسطول الفاطمي املرية حيث يربض أسطول عبـد الـرمحن النـارص

وكانت يف الوقـت نفـسه   أكرب قطعة يف األسطول النارصي واستوىل عىل,األسطول األندليس
توسط عىل اإلطالق كان عبد الرمحن النارص قد أمر ببنائهـا لقـد كانـت أكرب سفينة يف البحر امل

ني كـان ي ولكن يبدو أن أسـطول الفـاطم, بكل أسف بني األسطولني الكبريينًاملعارك سجاال
 .دائم التجدد كثري التدريب واهلجوم

 وقد سلف القـول أنـه انتـرص عـىل أسـطول الـروم يف موقعـة بحريـة هائلـة هـي موقعـة
وكان البحارة  هـ, ٣١٥فوقاس سنة  وظل يطارد األسطول البيزنطي التابع لنقفور) )املجاز((

ان هذا األسطول نفسه قـد وك ,املسلمون يرمون بأنفسهم يف املاء لكي حيرقوا سفن البيزنطيني
بقيادة  هـ, ٣٢٣ وعىل وجه التحديد سنة ,ً وفتحها قبل ذلك ببضعة وعرشين عاماهاجم جنوة

 .قإسح بن أمري البحر يعقوب
 يمخـر العبـاب ويبـث الرعـب ً حمارباًإن الشاعر ابن هانئ يصف هذا األسطول غازيا −١

 ًف أن يبالغ فيه حني ال يكـون املوقـف شـبيها ويزفر باجلحيم مع مدح للمعز أنويرمي بالرشر
 :هبذا الذي يصفه فيقول

ـــه ـــيم عباب ـــر العظ ـــرب والبح ـــك ال ـــــد  ل ـــــاض وبي ـــــامر خت ـــــسيان أغ  ف
ـــــد  ي املنـــشآت التـــي رستأمـــا واجلـــوار ـــــدة وعدي ـــــا ع ـــــد ظاهرهت  لق

ــا ــىل امله ــاب ع ــي القب ــام تزج ــاب ك ـــود  قب ـــه أس ـــمت علي ـــن ض ـــن م  ّولك
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ـــــــب ـــــــرون كتائ ـــــــا ال ي ـــــود  وهللا مم ـــــا وجن ـــــدو هب ـــــسومة حت  م
ـــا ـــروم إال اطالعه ـــك ال ـــا راع مل ــــــود  وم ــــــا وبن ــــــدو هب ــــــرش حت  فتن
ـــــربه ـــــر ص ـــــامم مكفه ـــــا غ  لــــــه بارقــــــات مجــــــة ورعــــــود  عليه

ــــواخ ــــهم ــــاب كأن ــــامي العب ــــود  ر يف ط ــــك ج ــــأس أو لكف ــــك ب  لعزم
ــــشيد  أنافـــــت هبـــــا أعالمهـــــا وســـــامهلا ــــراء م ــــري الع ــــىل غ ــــاء ع  بن
ــــامرج ــــت ب ــــا ترام ــــرت غيظ  كـــام شـــب مـــن نـــار اجلحـــيم وقـــود  ًإذا زف
ـــــواعق ـــــات ص ـــــهن احلامي ــــــد  فأنفاس ــــــرات حدي ــــــواههن الزاف  وأف

 وقد جعل منه وسـيلة انتقـال ,اسبةويصف ابن دراج األسطول البحري يف أكثر من من −٢
 عن الناقة ويصف صـعوبة الرحلـة ومـا ً فيجعل من الفلك بديال,إىل ممدوحه خريان العامري

 ,وهتـوي كأهنـا غربـان اعتورها من مشقة وخطورة عىل صفحة املاء تعلو عىل جلة كأهنـا ثبـري
 ,عـىل طبيعـة القـصيدة وإن غلبت روح املـديح , من الصور البحرية والتشبيهات املائيةًمكثرا

 :وذلك يف قوله
ــــرشاك قــــد آواك عــــز وســــلطان  لـــك اخلـــري قـــد أوىف بعهـــدك خـــريان  وب
 هو الفـوز ال يبغـي عـىل الـشمس برهـان  هــو الــنجح ال يــدعى إىل الــصبح شــاهد
ـــا ـــوي كأهن ـــك هت ـــحنا الفل ـــك ش  وقد ذعرت عـن مغـرب الـشمس غربـان  إلي
ـــــصبا ـــــت ال ـــــج إذا هب ـــــىل جل ــــا في  ع ــــى بن ــــالنترام ــــري وثه ــــا ثب  ه
ــــواثال ــــا م ــــى يف ذراه ــــل ترع ــــان  موائ ــــة أوث ــــدت يف اجلاهلي ــــام عب  ك
ــدان  ويف طـــي أســـامل الغريـــب غرائـــب ــيب وول ــب ش ــغاف القل ــكن ش  س
 تزيـــد ظالمـــا ليلهـــا وهـــي نـــريان  يـــرددن يف األحـــشاء حـــر مـــصائب
ـــــون وآذان  يقلــن ومــوج البحــر واهلــم والــدجى ـــــا عي ـــــا فيه ـــــوج بن  مت

ـــل إىل ـــاأال ه ـــل لن ـــاد وه ـــدنيا مع ـــان   ال ـــاء أكف ـــو امل ـــرب أو س ـــو ق  س
ــــا ــــم األرض لن ــــا معل ــــا رأين  من األرض مـأو أو مـن اإلنـس عرفـان  وهبن
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ــــر ــــد مقف ــــران املعاه ــــائن عم  هبـــن وقفـــر األرض مـــنهن عمـــران  ظع
 إىل نــــازح اآلفــــاق ســــفن وأظعــــان  هـــوت أمهـــم مـــاذا هـــوت برحـــاهلم
ـــــريها ـــــالك س ـــــب إال أن أف ـــــ  كواك  ام ورحـــــل أو رشاع وســـــكانزم

 ولقـد كـان ,ًأيـضاإن للشاعر الكبري مشاركة يف وصف السفن احلربية واملعارك الربية  −٣
 لقد أنـشأ ابـن دراج قـصيدة طويلـة الميـة , يف تناول هذا الطراز من موضوعات الشعرًجميدا

 :القافية عىل طراز قصيدة املتنبي يف سيف الدولة
ـــد الظـــاعنني شـــكول ـــايل بع ــل  لي ــقني طوي ــل العاش ــل ولي   طوي

غري أن قـصيدة ابـن دراج كانـت يف مـديح املنـصور بـن أيب عـامر يمدحـه ويـصف  −٤
حربا عىل زيـري بـن عطيـة  إىل حيث يشن ً عابراالذي محله من األندلس إىل إفريقيااألسطول 

 : دولة بني زيري مطلعهامنشئ
  أجـــد مقـــام أم أجـــد رحيـــل  لــك اهللا بالنــرص العزيــز كفيــل
ــل ــه فمعج ــا يوم ــتح أم ــو الف ـــل  ه ـــنعه فجزي ـــا ص ـــك وأم   إلي

إذ ال  ; بينا بوصف املعـارك الربيـةًأثريا تًويميض ابن دراج يف وصف سفن األسطول متأثرا
تزال اخليول واجلياد واهلوادج واألراقم يف خاطره يستعملها يف صوره وتشبيهاته وصنعته التـي 

 فلقـد كـان وصـف األسـاطيل يف امليـاه , ذلـك وال عليـه يف,تبدو واضحة من خالل األبيات
 إن ابـن دارج يمـيض يف هـذا اجلـزء مـن , للـشعر والـشعراءً جديـداًاألندلسية ال يزال ميدانا
 :قصيدته عىل هذا النحو

ـــــول  ًحتمـــل منـــه البحـــر بحـــرا مـــن القنـــا ـــــه وهي ـــــا أمواج ـــــروع هب  ي
ــــول  إذا ســــابقت شــــأو الريــــاح ختيلــــت ــــاهنن خي ــــد فرس ــــوال م  ًخي

ــح ــتس ــإن وف ــاح ف ــا الري ـــــول  ائب تزجيه ـــــام في ـــــاد النع ـــــت بأجي  أناف
ــــاء ســــامم مــــا هلــــن مفــــاحص ـــــديل  ظب ـــــن ه ـــــا هل ـــــام م  وزرق مح
ــــام ــــأن س ــــاهنن ك ــــواكن يف أوط ـــزول  س ـــث الراســـيات ت ـــوج حي  هبـــا امل



 ١١٧

ــــاخليط محــــول  كــــام رفــــع اآلل اهلــــوادج بالــــضحى ــــتقلت ب ــــداة اس  غ
ـــا ـــا هل ـــسم م ـــاقع ال ـــري ن ـــم تق  دون الغـــــواة مقيـــــلبـــــام محلـــــت  أراق
ـــــا ـــــري محاهت ـــــت يف زور زي ــــل  إذا نفث ــــا وألي ــــن نكزه ــــا م ــــل هل  فوي

  :وصف الشعراء املعارك البحرية -ثالثاً
 قـام بـدور كبـري يف تـاريخ البحريـة اإلسـالمية بن صامدح أسطول بحري كبريلقد كان ال

 ,ضـارية قد خاضت معركة بحرية احدة من سفن هذا األسطول الصامدحي وإن و,األندلسية
 .ورفع ذكرها , من االنتصارات األمر الذي أعىل شأهناًوحققت فيها عددا

 .ابن احلداد هذا الوصف الذي مجع فيه بني رهبة احلرب ومتعة الشعر فوصفها الشاعر −١
 إن سمت نحوهم هلا أجياد هام رصف الرد هبام األعادي

ــــون ــــرشعها كعي ــــراءت ب   دأهبـــا مثـــل خائفيهـــا ســـهاد  وت
  هـــدب بـــاك لدمعـــه إســـعاد   مــن املجــاذيف حــاكذات هــدب

ــاد  محـــم فوقهـــا مـــن البـــيض نـــار ــه رم ــلت علي ــن أرس ــل م   ك
ويعرب األمري أبو حممد عبد املؤمن بن عـيل سـلطان املوحـدين مـن الـشاطئ اإلفريقـي إىل 

 .الشاطئ األندليس فيسارع الشعراء إىل حتيته ومدحه وذكر فضائله وأجماده
 ,اتب أبو احلسن عبد امللك بن عياش القرطبي ليديل بدلوه يف احللبةويتقدم الشاعر الك −٢

وخيلد استبسال أسطول املوحدين جتاه أسطول الروم وإيقـاع اهلزيمـة هبـم وبـث روح الفـزع 
 :بينهم

ــدث عــن الــروم يف أقطــار أنــدلس ـــالعرب  ح ـــد مـــأل العـــربين ب  والبحـــر ق
ــك ــرتك اهليجــاء يف حال ــن ي ــن كــل م  الغـــرباء بالعـــشبمجـــر إذا اخـــرضت  م
ـــــشتاة وهـــــاجرة ـــــني م ـــــب ب ـــاء واللهـــب  مقل ـــني امل ـــسيف ب ـــب ال  تقل
ــابحة ــن س ــرف بط ــر ط ــم ظه ــي هب ـــخب  يرم ـــر يف ص ـــغل والبح ـــالرب يف ش  ف
ــــة ــــار عادي ــــنهم ن ــــاء م ــــرب امل  يـــصىل هبـــا عابـــد األوثـــان والـــصلب  وتع
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 كـــالطور كـــان ملوســـى أيمـــن الرتـــب  وطـــود طـــارق قـــد حـــل اإلمـــام بـــه
ــرف ا ــو يع ــرمل ــن ك ــشاه م ــا غ ــسحب  لطــود م ــف لل ــه الك ــور في ــسط الغ  مل يب

ــــه ــــل ذروت ــــا ح ــــيقن بأس ــــو ت  لعــاد كــالعهن مــن خــوف ومــن رهــب  ًول
ــــة ــــتح ثاني ــــذا الف ــــاود ه ــــه يع ــب  من ــالف احلق ــدثوا يف س ــا ح ــناف م  أص
ــد ــن بع ــرب م ــه احل ــا دعت ــك إذا م  طــار الــسفني أمــام اجلحفــل اللجــب  مل
ـــرضة األقطـــار نازحـــة ـــا بـــني خم ـــضطرب  م ـــريح م ـــامر ال  وأخـــرض يف غ

ومل خيتلف الوزير الشاعر الوشاح الكاتب املؤلف املؤرخ لسان الدين بن اخلطيب عـن  −٣
واحلق أن لسان الدين عاش مرحلـة االحتـضار  ,وصف معارك األسطول األندليس عىل زمانه

 اليائـسة  وعىل الرغم مـن املحـاوالت,السيايس واالنحسار احلضاري اإلسالمي عن األندلس
ا يف هذا الـصدد  مما فعلوً فإن شيئا,التي بذهلا املسلمون لإلبقاء عىل حكمهم ووطنهم األندليس

ن قد سـبق الـسيف العـذل حـسبام يـرددون يف  وكأ, فكأن اخلرق اتسع عىل الراقعًمل جيد فتيال
ي بيـت تـئهللا إبراهيم بن نرص قصيدة بلغت م عبد اينشد األمري أبا ولكن لسان الدين ,األمثال

 وقـد , من أبياهتا يف وصف األسطول األندليس وخوضه املعارك البحريةًمديح خيصص بعضا
 .مما جعله يأمر بكتابتها عىل قرص احلمراء ,ً كريامًوقعت من نفس األمري موقعا

ــــسفل ــــل ت ــــو واألباطي ــــق يعل ــــــسأل  احل ــــــه ال ي ــــــن أحكام  واهللا ع
ــــصو  واألمــــر فــــيام كــــان أو هــــو كــــائن ــــة الق ــــلكالعل ــــف يعل  فكي

 :ويف سفن األسطول يقول لسان الدين −٤
ـــــا تبتغـــــي وتؤمـــــل  واســــتقبلتك الــــسابحات مــــواخرا  هتـــــوي إىل م
ـــن ـــوس وإن تك ـــا العب ـــدي جوانبه ــــل  تب ــــا تتهل ــــك وجوهه ــــرص من  بالن
ــــل  هــن اجلــواري املنــشآت قــد اغتـــدت ــــشباب وترف ــــرد ال ــــال يف ب  ختت
 لفـــراخ تظلـــلوهـــو الـــرشاع بـــه ا  مــــن كــــل طــــائرة كــــأن جناحهــــا
ـــه ـــت ب ـــن محل ـــا وم ـــاء حيمله  مــــن يعلــــم األنثــــى ومــــاذا حتمــــل  جوف



 ١١٩

 جيلــــو الظــــالم وهــــن ليــــل أليــــل  ًأطلعـــن صـــبحا مـــن جبينـــك مـــسفرا
ـــبالد بطـــارق ـــك عـــىل ال ــــستقبل  وطلعـــن من ــــذي ي ــــرص ال ــــتح والن  للف

  وصف الشعراء سفن األسطول األندلسي -رابعاً
يمدح األمري احلـسن بـن عـيل مـن أمـراء بنـي فابن محديس الصقيل الشاعر الوصاف  −١

 ويـصف الـشواين التـي تـشبه املـدن ضـخامة ,ً ضخامً عليه لبنائه أسطوالًزيري وخياطبه مثنيا
 وال تبقي , ترمي العدو بالنفط فتحرقه وعتاده,وبروجها الشاهقة التي حيسبها املرء قمم اجلبال

 :عىل يشء
  وبنيــــت عــــىل مــــاء مــــدنا  أنــــــشأت شــــــواين طــــــائرة
ــــــسبها ــــــال حت ــــــربوج قت   يف شــــــم شــــــواهقها قننــــــا  ب
ـــــــا  ترمـــــي بـــــربوج إن ظهـــــرت ـــــــة بطن ـــــــدو حمرق   لع
ــــــيض حتــــــسبه ــــــنفط أب ــــسكنا  وب ــــذكي ال ــــه ت ــــاء وب   م

 الثامنـة يمـدح ئـةويقول القايض أبو عبد اهللا حممد بن حييى بـن غالـب مـن شـعراء امل −٢
 : بالشواينً خاصاًالسلطان أبا فارس عبد العزيز ويصف األسطول ويبدي اهتامما

ــــا ــــأمني البحــــور جنوده ــــت لت ـــا بحورهـــا  بعث ـــت كـــالرب منه ـــا أمن  هب
ـــواهن ـــضاضا ش ـــا انق ـــواين حتكيه  ًوإن رصرصت يومـــا حكاهـــا رصيرهـــا  ًش
 نواعـــــب أرواح العـــــدا إذ تغريهـــــا  وإن قيـــل غـــر بـــان فمـــن أجـــل أهنـــا
ـــا  وإن قيــــل عقبــــان فغــــري حقيقــــة ـــي وكوره ـــق فه ـــىل التحقي  وإال ع

ـــف ـــيختط ـــالنجم يرجت ـــنقض ك  بغــــاث العــــدا عقباهنــــا وصــــقورها   إذ ت
ـــــام ـــــا شـــــبها ك  نواظرهــــا زرق العيـــــون وحورهـــــا  ًجتاذهبـــــا أجناحه
 وتلـــك اجلـــواري املنـــشآت ســـطورها  هلـــا صـــفحات املـــاء مثـــل صـــحائف

ويستعمل هلا , وبجيد أمحد بن حممد بن األبار أحد شعراء املعتضد بن عباد وصف الشواين
 :خر وهو الغرباناسمها اآل
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ـــاء ســـابحة ـــات امل ـــذا مـــن بن ـــا حب  تطفـــو ملـــا شـــب أهـــل النـــار تطفئـــه  ي
ـــا بأجنحـــة الــــ ــــرزؤه  ًتطريهـــا الـــريح غربان ــــيض لألشــــواك ت  محــــائم الب
ــــــؤه  مــن كـــل أدهـــم ال يلفـــى بـــه جـــرب ــــــار هين ــــــه بالق ــــــام لراكب  ف
ــــه ــــا وللفتخــــاء رسعت ــــدعى غراب  وهـــو ابـــن مـــاء وللـــشاهني جؤجـــؤه  ًي

ف أبو عمر بن حربون الشاعر سفينة من نوع الغراب ولكنه يـصفها مـن خـالل ويص −٣
 عـىل ً عمـل واليـا,ً فاضـالً وكـان رجـال,مدحه السيد األعىل أبا حممد عبد اهللا بن أيب حفـص

 : هـ٥٥٧ واستشهد يف موقعة مرج الرقاد سنة , لعبد املؤمنإشبيلية
ــة ــوج طافي ــوق امل ــن رأ الفلــك ف ــا م ـــ  ي ـــأت قباب ـــام كف ـــدك ـــطها العم  ا وس
ــــه ــــىل غوارب ــــنهن يف أع ــــساب م ــــد  ين ــــا أس ــــكنت أجوافه ــــاور س ُأس ُ 
ـــد  بحـــر كـــأن أبـــا حفـــص بـــصهوته ـــه لب ـــاري ب ـــب اجل ـــامن واملرك  لق
ـــة ـــوق غارب ـــراب ف ـــن غ ـــوا م ـــد  تعجب ـــشم أو أح ـــضبات ال ـــالن ذو اهل  ثه
ـــد  وعــــاين البحــــر منــــه فــــوق جلتــــه ـــضة زب ـــن ف ـــه م ـــضام ل ـــرا خ ًبح ً 

ـــذوي اإل ـــل ل ـــاآلن ق ـــد  حلـــاد شـــأنكمف ـــر ملتح ـــذا األم ـــم دون ه ـــام لك  ف
 هــ, ٥١٢وهي ختوض معركة بحرية ضارية سـنة ) )احلربية((لقد شاهد ابن محديس  −٤

 :يقول ابن محديس يف أبياته هذه. ًتقذف احلمم وترمي اللهيب وكأهنا بركان ينفث جحيام
ـــة((رأوا  ـــنفط))حربي ـــي ب ـــتعار  ترم ـــه اس ـــوس ل ـــاد النف   إلمخ

ـــأن امل ـــهك ـــوب من ـــل يف األنب ــــدار  ه ــــه ابت ــــوه ل   ّإىل يش الوج
ـــا ـــان فيه ـــافس الربك ـــأن من ـــار  ك ـــا اعتب ـــيم هب ـــوال اجلح   أله
ـــواظ ـــه ش ـــربي من ـــاس ين   ألرواح العلـــــوج بـــــه بـــــوار  نح

 وصف الشعراء البحارة واألساطيل -خامساً
 ومل يكتفـوا بوصـفها وهـي ختـوض ,مل يقترص الشعراء عىل وصف األساطيل وسامهتا −١
 ويف أيام السالم كـان قـواد , وإنام ولعوا بوصفها أيام السلم ولعهم بذلك أيام احلرب,املعارك
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 ويقـوم ,األساطيل ينظمون مهرجانات كبرية تستعرض سفنهم خالهلا حركـات الكـر والفـر
 وكانــت الــسفن يف أيــام ,املالحــون بحركــات خفيفــة رسيعــة يف أعــايل املراكــب وأســافلها

 . كام كان البحارة يلبسون أمجل الثياب وأهبى احللل,أكمل زينةاملهرجانات تبدو يف 
 نسبة إىل –ومن الشعراء الذين أجادوا وصف املهرجان أبو بكر حممد بن عيسى الداين  −٢

 فقد رأ ابن اللبانة أسطول مبرش , باملعتمد بن عبادً وكان خمتصا,ه ابن اللبانة وشهرت–الدانية 
 وتـأنق يف وصـف ً بارعـاًوصـفا الرتفيـه والتـدريب فوصـفه يف يوم مهرجان الذي جيمع بـني

 : تغدو وتروح عىل صفحة ماء البحر وهي,حركات السفن
ـــــه ـــــوم املهرجـــــان فإن ـــــرش بي  يـــوم عليـــه مـــن احتفائـــك رونـــق  ب
ـــشها ـــه وري ـــاء في ـــات امل ـــارت بن  ريـــش الغـــراب وغـــري ذلـــك شـــوذق  ط
ـــــة جـــــرارة ـــــيج كتيب ـــــدف  وعـــــىل اخلل ـــــيج كالمهـــــا يت ـــــل اخلل  قمث
 جتـــري كـــام جتـــري اجليـــاد الـــسبق  وبنـــو احلـــروب عـــىل اجلـــواري التـــي
ــــا ــــا وبطوهن ــــامة ظهوره ــــأل الك ـــدق  م ـــسحاب املغ ـــأيت ال ـــام ي ـــت ك  فأت
ـــا ـــل عياهن ـــت قب ـــا خل ـــا م ـــا هل ــــضواري زورق  ًعجب  أن حيمــــل األســــد ال
ـــــا ـــــك كأهن ـــــا إلي ـــــزت جماديف  ّأهــــداب عــــني للرقيــــب حتــــدق  ًه
ـــــة ـــــب دول ـــــالم كات ـــــا أق  يف عــــرض قرطــــاس ختــــط ومتــــشق  وكأهن

 



 ١٢٢



 ١٢٣

 
  سابعالباب ال

  الشعر يرثي األندلس
  األندلس من الثريا إىل الثرى -أوالً

  :صعود وهبوط يف القوة العسكرية -أ
ثامنيـة فقـد مـضت  ,بكل مقوماهتا وعطاءاهتا وإنجازاهتـا هذه هي احلضارة األندلسية −١

ايات التمدن وبنود التـسامح وأعـالم قرون جميدة عاشها العرب املسلمون يف األندلس حتت ر
 ,بيـني وانـساحت حـضارهتم إىل سـاحاهتمو وانسحب متدهنم عـىل جـرياهنم األور,احلضارة

 .وتغلغلت صنوف معارفهم إىل قلوهبم وعقوهلم وألباهبم
ولقد بدأ جمتمـع املجـد والعلـم والـشعر والـسحر والعمـران واجلـامل املوهـوب واملـصنوع 

 ومراحـل , أن يرافق الشعر هذه املراحل كلهـاً طبيعياً فكان أمرا,وينهدمواملحسن واملبتكر يذوي 
 . ومراحل اهلدم واالنحسار واهلزيمة والتحلل والفناء,احلسن واجلامل والثقافة والبناء

 خاصة و,إن جمد املسلمني يف األندلس بلغ الذروة عىل أواخر عهد بني أمية األندلسيني −٢
زالت دولة األمـويني وانقـسمت اجلزيـرة املنيعـة إىل ما إن  و,رصيف عرص النارص وولده املستن

 , وطوائف متنافرة فيام يسمى بعرص ملوك الطوائف حتـى بـدأ املـد ينحـرس,دويالت صغرية
 . وألالء النور خيفت وخيبو,والقوة تشيخ

 شــاميل غــريب اجلزيــرة لقــد أمهــل العــرب الفــاحتون الظــافرون االســتيالء عــىل منطقــة −٣
 . فظلت منطقة نرصانية منعزلة,وهي ناحية خرياهتا ال تغري عىل االستيالء أو الفتح) )ةجلبيقي((

 حركـة للمقاومـة ضـد العـرب ئاألمر الذي شجع بعض الطاحمني من أبنائها أن ينـش −أ
 .نيضد املسلمني من عرب وأندلسي ثم ,الوافدين
ول أن يـسيطر عـىل وبمرور الزمان بدت الـدائرة تتـسع إىل أن اسـتطاع ألفونـسو األ −ب

 فلام كان القرن الرابـع اهلجـري كانـت الفكـرة ,املنطقة وحييطها بسلسلة من القالع واحلصون
 .الزعيم األول خلطة املقاومة قد نضجت التي خامرت بالي
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 وهـي ,ونشأت إمارة عىل حدود الدولة األندلـسية اإلسـالمية عرفـت باسـم قـشتالة −ج
 .نفسها الكلمة اإلسبانية أي القالع

كانت هذه اإلمارة دائمـة التـسلل إىل األرايض األندلـسية اإلسـالمية األمـر الـذي جعـل 
 عبد الرمحن النـارص الـذي خاصة و,األمراء األندلسيني خيوضون غامر حروب طاحنة ضدهم

 . وما أوقع هبم من هزائم,ردهم إىل صواهبم بكثرة ما أوفد إليهم من غزوات
تصف حتى ينجح النورمان يف االسـتيالء عـىل بربـشرت ولكن ال يكاد القرن اخلامس ين −د

ل أن يميض ربع قرن من الزمـان تـسقط وقب هـ, ٤٥٦ وكان ذلك سنة ,األعىلمن أعامل الثغر 
 . هـ٤٧٩طليطلة يف أيدهيم سنة 

 إفريقيـا بـاملرابطني يف – وبصفة خاصة املعتمد بـن عبـاد –ويستنجد ملوك الطوائف  −٤
ون البحر إىل األندلس ويلتحمون هـم وحلـيفهم املعتمـد بـن عبـاد الذين يلبون النداء ويعرب

امللك الفارس الشاعر بجيوش النصار بقيادة ألفونسو الـسادس يف معركـة سـهول الزالقـة 
 ً حاسـامًوحيقق املسلمون املتحالفون نرصا هـ, ٤٧٩بعد عام واحد من سقوط طليطلة أي سنة 

لزالقة وبطلها احلقيقي املعتمـد بـن عبـاد الـذي  وخيلد التاريخ معركة ا,عىل جيوش ألفونسو
 .صمد فيها صمود أبطال األساطري رغم ما ناله من بعض اجلراح

 لتقديم العون إىل حلفـائهم يف األنـدلس ال إفريقياولكن األصدقاء القادمني من شامل  −٥
ملعتمـد يلبثون أن يطمعوا يف هذه البالد لسحرها ومجاهلا فيقوضون ملك بني عباد ويـأرسون ا

 أو بني األفطس – ويقضون عىل إمارة بني املظفر ,أي بعد الزالقة بخمس سنني هـ, ٤٨٤سنة 
 .بعد عام من القضاء عىل بني عباد أي ٤٨٥ سنة –

  :)الشعر( كآبة األدب -ب
 ً ألن كـال; الطوائف لرثاء إمارتني من أرقى إماراتًينام الشعر حزفها ًن الثمن غالياكا −١

ينشأ شعر رثاء اإلمارات بعد شعر رثاء املدن أو معـه يف  و,ًشاعرا ً فارساً أديبامن ملكيهام كان
 .وقت واحد

ويتواىل سقوط املـدن األندلـسية يف أيـدي الفرنجـة يف نطـاق مـا أطلـق عليـه حركـة  −٢
 .االسرتداد
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 ويتجـه النـشاط املعـادي ٥٤٣طرطوسـة سـنة  ثـم  هــ,٥١٢فتسقط رسقسطة سـنة  −٣
 ويـابرة سـنة ٥٥٦اجـة سـنة  وم٥٤٢وشـنرتين سـنة   فتـسقط إشـبونةللمسلمني إىل الغرب

 .ـه٥١٦
 بل قافلة من النكبات حتل باألندلس املسلمة ال يوقفها إال هناية , سلسلة من اهلزائمإهنا −٤

 وكانـت مـن القـوة , واألنـدلسإفريقيـادولة املرابطني وقيام دولة املوحدين عىل أنقاضهم يف 
 .سالميةبحيث أوقفت سقوط املدن اإل

  :عودة اجملد لألندلس -ج
 ,وحارب العرب املـسلمون أعـداءهم , من الزمانًعاد املجد إىل األندلس ملدة تقارب قرنا

ك سـنة اوأحرزوا انتصارات حاسمة عىل الفرنجة يف عديد من املعارك التي أمههـا معركـة األر
سـبان لنصار اإل من ا وقدر عدد القتىل,بقيادة اخلليفة يعقوب بن منصور املوحدي هـ, ٥٩٣

 عليـه ىل وقـد بلـغ مـا اسـتو,ًثالثـني ألفـا واألرس بام يناهز ,ًسني ألفا ومخمئةفيها بام يقارب 
سـبان التي كانت حتمل املؤن والعتـاد لإل ومن البغال ,ًاملسلمون من اخليول وحدها ثامنني ألفا

 . ألف بغلمئة
لـشهرية مـن حيـث ضـخامة حجـم ك املجيدة شبيهة بمعركة الزالقـة ااكانت معركة األر

 . ومن حيث رشاسة اهلزيمة التي حلقت بنصار األندلس,االنتصار الذي أحرزه املسلمون
  :عودة للهبوط -د
 حتى ينتكس جيش املسلمني حينام أخـذ ًال يكاد ينقيض عىل هذه املوقعة بضعة عرش عاماو

 العقـاب هنـا بمعناهـا وليست كلمـة , هـ٦٠٩ سنة ,الشهرية −العقاب  −عىل غرة يف معركة 
حيـث  −جيان –وإنام هي اسم للمكان الذي جرت عىل أرضه املعركة عىل مقربة من  ,اللغوي

 وقد اعتربت هذه املعركة ذروة ما أطلق عليه حركة ,حتطم معظم جيش املوحدين يف األندلس
 .االسرتداد النرصانية

 يف األنـدلس تتهـاو همـةفبعد العقاب بسنوات قالئـل أخـذت املـدن اإلسـالمية امل −١
 .ً وغرباًالواحدة بعد األخر رشقا
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 وقرطبـة ذات ,٦٢٣ وبياسـة سـنة ,٦٢٧ففي رشق األندلس سـقطت ميورقـة سـنة  −٢
 ومرسـية سـنة ,٦٤٤ وشـاطبة سـنة ,٦٤١ ودانية سنة ,٦٣٦ وبلنسية سنة ,٦٣٣األجماد سنة 

 . م١٢٤٨ − هـ٦٤٦ سنة إشبيلية و,٦٤٣ وجيان سنة ٦٤٠
 ,ارثة ترسع يف هنش مدن األندلس الغربية إرساعها يف التهـام مـدن الـرشقوكانت الك −٣

 وقـادس ,٦٥٥ ولبلة سـنة ٦٤٠ وشلب سنة ,٦٢٨ وماردة سنة ,٦٢٧سقطت بطليوس سنة 
 . م١٢٦٤ − هـ٧٠٢ ورشيش سنة ,٦٥٩سنة 
  :أسقطوا أنفسهم بأيديهممسلمو األندلس  -ـه

 اإلهانـة والـذل والفنـاء حلـق بمـسلمي  بل مـن, بل من الكوارث,إهنا سلسلة من اهلزائم
ألن  ;سهم بأيدهيم وليس بأيدي أعدائهم لقد أسقطوا أنف,إسبانيا بأرسع ما يتوقع عقل العاقل

 وإنـامء , بتصميمه عىل بث التفرقة, ويسلمه أدوات االنتصار,الذي يعطي عدوه وسائل الغلبة
 ,تداء عىل بني قومه يف عقر دارهم وتوسيع شقة اخلصام وحماربة أخيه وابن عمه واالع,التباعد

 , ويفـتح قلبـه للحـب, عن أن يبـسط يـده لالحتـادً عوضاً وأرضاًوالتوسع عىل حساهبم فتحا
 لقـد كـان عـدد مـن , حلرب العدوً واحداً وينطلق اجلميع صفا, ويؤلف قلبه,ويشد أزر أخيه

رؤون عـىل  وكان الناس يـستنكرون فعلهـم وال جيـ,حكام األندلس موسومني هبذه الصفات
خيفوهنـا حتـى ال يقـع  ثم , وكانوا يسطرون خواطرهم ضد حاكميهم,املجاهرة بآرائهم فيهم

 .عليها احلاكم الظامل الذي يسري بقومه يف طريق اهلزيمة والفناء
 ,وخيفيهاًشعرا زازي يكتب بعض خواطره الف ًإن الكاتب األديب الشاعر أبا عبد اهللا حممدا

 : جيبه بعد وفاتهولقد وجدت هذه األبيات يف
  واملغرمبقىواجلور يأخذ ما  الروم ترضب يف البالد وتغنم

ــــم  واملـــــال يـــــورد كلـــــه قـــــشتالة ــــة تظل ــــسقط والرعي ــــد ت  واجلن
 َّإال معــــــني يف الفــــــساد مــــــسلم  وذوو التعــــني لــــيس فــــيهم مــــسلم
ـــا ـــبالد وأهله ـــك ال ـــىل تل ـــفي ع ــــــرحم  أس ــــــاجلميع وي ــــــف ب  اهللا يلط
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  :صمود غرناطة -و
إن انتصف القرن السابع اهلجـري حتـى كانـت كـل واليـات رشق ووسـط وغـرب وما 

األندلس يف يد إسبانيا النرصانية ومل تصمد إال والية غرناطة يف اجلنـوب وظلـت تكـافح مـن 
أجل البقاء غري ناسية رسالة احلضارة والتمدن زهاء قرنني ونصف قرن من الزمـان يف بطولـة 

 وكانت هذه اإلمارة بحجمها الصغري قـد كثفـت عـىل ,ًمثيالواستبسال قل أن جيد التاريخ له 
 .مساحتها الكثري من أجماد األندلس

 ورحل آخر ملك مسلم عن قرص احلمراء يف قـصة ,غرناطة آخر معقل لإلسالم يف إسبانيا
 هــ, ٨٩٧ يف اليوم الثاين من ربيـع األول سـنة ً وندماً وحرسة وأملاً وحزناًفريدة يف التاريخ مها

 . م١٤٩٢ سنة )كانون الثاين(افق الثاين من يناير املو
 

  رثاء املدن األندلسية الذاهبة - ثانياً

 :واحلزن واألسى فكان األندلسية بكثري من التفجع ثى األدباء والشعراء املاملكر
  :رثاء طليطلة -١
  :صدمة سقوط طليطلة -أ

 يف وقت مبكر يف سنة  وكان سقوطها,وهي واحدة من أكرب القواعد اإلسالمية يف األندلس
ولكن أسباب سقوط الدول ال ختضع للزمان بقـدر مـا ختـضع لـصالح احلـاكم أو  هـ, ٤٧٨

 .فساده وسالمة السكان أو فسادهم
لقد كان سقوط طليطلة صدمة كرب أصابت املسلمني يف األندلس بالذهول الذي ما لبث 

 .الشعراءعنها  أن ترجم إىل احلقيقة املريرة التي عرب
  :سباب سقوطهاأ -ب

 :إن من أسباب سقوط طليطلة
 .فساد احلكم −١
 .وانتشار الظلم واجلور واملصادرات −٢
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 .وذيوع الفاحشة بني الناس −٣
 .وتعفن املجتمع باالنحالل −٤
 .واإلقبال عىل الشهوات −٥
 .واقرتاف املعايص −٦
 .وخور احلكام وتفرقهم وجبنهم −٧
 . وإما غفلة وغباء,ً وغروراًا إما كرب,واالستهانة بأخطار العدو −٨
  :التعبري عن سقوطها -ج
 ًتنبئـا بالشؤم مً مثقالًالشاعر عبد اهللا بن فرج اليحصبي املشهور بابن الغسال تعبرياعرب  −١

 يكمن يف هذه األبيات املخفية أو باألحر التي كانت خمفية  ومنطقه,بغروب شمس األندلس
 :ملن سمعها من معارصيه

ـــ ـــدلس ش ـــل أن ـــا أه ـــالكمي ــــط  دوا رح ــــن الغل ــــا إال م ــــام هب ــــام املق  ف
ــــه وأر ــــن أطراف ــــر م ــــسلك ينث  ًســـلك اجلزيـــرة منثـــورا مـــن الوســـط  ال
ًثــوب اجلزيـــرة منـــسوال مـــن الوســـط  الثــــوب ينــــسل مــــن أطرافــــه وأر 
ـــه ـــأمن عواقب ـــرش ال ي ـــاور ال ـــن ج ـــاة مـــع احليـــات يف ســـفط  م  كيـــف احلي

 متطـوع لبـث روح اهلزيمـة ,نه داعيـة إىل اخلـراب بل إ,ًوهذا شاعر آخر أكثر تشاؤما −٢
 :يستعمل اصطالحات العبي الشطرنج يف قوله
ـــا أهـــل أنـــدلس ردوا املعـــار فـــام  يف العــــــرف عاريــــــة إال مــــــردات  ي
ــــهامت  أمل تـــــروا بيـــــدق الكفـــــار فرزنـــــه ــــات ش ــــر األبي ــــاهنا آخ  ًوش

قائلها تزيد عـىل سـبعني ويورد املقري يف رثاء طليطلة قصيدة من عيون الشعر مل يذكر  −٣
 :به شاعريته ه, ومدها بكل ما رفدت ضمنها الشاعر كل أحاسيسه باحلرسةًبيتا

  ًرسورا بعــــدما بئــــست ثغــــور  لثكلـــك كيـــف تبتـــسم الثغـــور
ـــور  أمــــا وأيب مــــصاب هــــد منــــه ـــصل الثب ـــدين فات ـــري ال   ثب
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  أمــــري الكــــافرين لــــه ظهــــور  لقــد قــصمت ظهــور حــني قــالوا
ــرس ــدهر م ــر يف ال ــيشت   مــــىض عنــــا لطيتــــه الــــرسور  ًورا بع

ـــهم ـــيس ش ـــا أيب النف ـــيس بن ـــدور  أل ـــدوائر إذ ت ـــىل ال ـــدير ع   ي
ــا ــاب كــن غلب ــد خــضعت رق   وزال عتوهــــا ومــــىض النفــــور  لق
ـــوم ذل ـــز الق ـــىل عزي ـــان ع   وســامح يف احلــريم فتــى غيــور  وه
ــــــري  طليطلـــة أبـــاح الكفـــر منهـــا ــــــأ كب ــــــا إن ذا نب   محاه

ـــوان ـــا إي ـــيس مثاهل ـــرسفل   وال منهـــا اخلورنـــق والـــسدير  ك
ــــــد ــــــسنة بعي ــــــصنة حم ـــــسري  حم ـــــا ع ـــــا ومطلبه   تناوهل
ـــدين صـــعبا ـــال لل ـــك معق ــــدير  ًأمل ت ــــاء الق ــــا ش ــــذا هللا م   ف
ـــا ـــا مجيع ـــا منه ـــرج أهله   فــصاروا حيــث شــاء هبــم مــصري  وأخ
ـــري  وكانـــــت دار إيـــــامن وعلـــــم ـــست تن ـــي طم ـــا الت   معامله
ــــصطفاة ــــر م ــــادت دار كف ــطر  فع ــد اض ــورق ــا األم   مت بأهليه
ـــب ـــائس أي قل ـــساجدها كن ــــري  م ــــر وال يط ــــذا يق ــــىل ه   ع

 وانتـشار الظلـم , فـساد احلكـمحسبام ذكر الـشاعر يف قـصيدته أن :أسباب سقوطها  -د
 وتعفن املجتمـع بـاالنحالل واإلقبـال عـىل , وذيوع الفاحشة بني الناس,واجلور واملصادرات

  إمـا,واالستهانة بأخطار العـدو  وتفرقهم وجبنهم وخور احلكام,الشهوات واقرتاف املعايص
 : وإما غفلة وغباء دفع املدينة للسقوط,ً وغروراًكربا

ــــات أوىل ــــا وبالقين ــــان بن ــور  وك ــضمت عــىل الكــل القب ــو ان   ل
ـــد ســـخنت بحـــالتهن عـــني   وكيـــف يـــصح مغلـــوب قريـــر  لق
ـــا ــــضور  لـــئن غبنـــا عـــن اإلخـــوان إن ــــجان ح ــــأحزان وأش   ب

ــــام ــــان لألي ــــذير ك ــــيهمن ـــذور   ف ـــت الن ـــد وف ـــم فق   بملكه
ـــتهم ـــة أدرك ـــا العقوب ـــإن قلن   وجـــــاءهم مـــــن اهللا النكـــــري  ف
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ــــثلهم وأشــــد مــــنهم ــــا م ــن جيــور  فإن ــسلم م   نجــور وكيــف ي
ــــام ــــا انتق   وفينـــا الفـــسق أمجـــع والفجـــور  أنأمــــل أن حيــــل بن
ـــسري  وأكـــل للحـــرام وال اضـــطرار ـــر الع ـــسهل األم ـــه في   إلي
ـــا ـــبي وامتح ـــد س ـــربا بع   يـــالم علـــيهام القلـــب الـــصبور  نًأص
ــــزور  فــــأم الــــصرب مــــذكار ولــــود ــــالت ن ــــصقر مق   وأم ال
ـــور  نخـــــور إذا دهينـــــا بالرزايـــــا ـــر خي ـــب بق ـــيس بمعج   ول
ــجعنا ــو ش ــزأر ل ــيس ن ـــري  ونجــبن ل ـــا زئ ـــو نجـــبن لكـــان لن   ول
ــى ــار حت ــا األخب ــاءت بن ــد س ـــري  لق ـــا اخلب ـــربين هب ـــات املخ   أم
ـــل رش ـــا ك ـــب فيه ـــا الكت   بـــــرشنا بأنحـــــسنا البـــــشريو  أتتن
ـــراق شـــمل ـــوا لف ـــل جتمع ـــــور  وقي ـــــة متلكهـــــا الكف   طليطل

ويقع الشاعر يف حرية شديدة وهو يذكر طليطلـة اجلميلـة األسـرية املحتلـة وحـني يـذكر 
 وتتمثـل لـه كـل , ويرثي احلال املقيم ويبكـي ملـصري النـازح,األهل واحلقل والبستان والديار

 :نهاملعاين السحر واجلامل يف وط
ــالوا ــاس ق ــأن الن ــا ب ــى حزن   إىل أيـــــن التحـــــول واملـــــسري  كف
ــــا ونفــــر عنهــــا ــــرتك دورن ــــا وراء البحــــر دور  أن   ولــــيس لن
  نباكرهــــا فيعجبنــــا البكــــور  وال ثـــم الـــضياع تـــروق حـــسنا
  فـــال قـــر هنـــاك, وال حـــرور  وظــــل وارف وخريــــر مــــاء
ـــا طـــري ـــن فواكهه ـــري  ويؤكـــل م ـــن جـــداوهلا نم ـــرشب م   وي

ــــاهللا الغــــرور   اليقـــني فـــال يقـــنيلقـــد ذهـــب   وغــــر القــــوم ب
  غــــرور باملعيــــشة مــــا غــــرور  فــــال ديــــن وال دنيــــا ولكــــن
ــــاذا ــــا هللا م ــــالرق ي ــــشري  رضــــوا ب ــــه م ــــار ب ــــا أش   رآه وم
ــه ــا علي ــر  مــىض اإلســالم فابــك دم ــدمع الغزي ــي اجلــو ال ــام ينف   ف
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س ويبحـث عـن قائـد من جانبه بالضياع فيستنهض اهلمم ويستنفر املتقـاعالشاعر وحيس 
 :زعيم شجاع غيور باسل خيوض معركة التحرير

ــــستجري  أال رجـــــل لـــــه رأي أصـــــيل ــــاذر ن ــــا نح ــــه مم   ب
ـــــري  عظـــيم أن يكـــون النـــاس طـــرا ـــــل أو أس ـــــدلس قتي   بأن
  عــىل أن يقــرع البــيض الــذكور  أذكـــر بـــالقراع الليـــث حرصـــا
ـــدرا ـــاه ص ـــذي يلق ـــع لل ــام تلقــى الــصدور  يوس   فقــد ضــاقت ب

  وودع جـــــــرية إذ ال جمـــــــري  احليـــاة فـــال حيـــاةتنغـــصت
ــــستكن ــــم م ــــه ه ــــل في ـــــستطري  فلي ـــــه رش م ـــــوم في   وي

 :رثاء مدينة بلنسية -٢
  :رحلة السقوط -أ

 ومنها عدد من الشعراء املرموقني من أمثال ابن خفاجة وابن ,وهي من أمجل املدن وأرقاها
 .م كثريين والرصايف الرفاء البلنيس وغريه,أخته ابن الزقاق البلنيس

 .ولقد سقطت بلنسية يف أيدي نصار األندلس مرتني
 حتـى ًأي سبعة عرش عامـا هـ, ٤٩٥وظلت حمتلة حتى سنة  هـ, ٤٧٨املرة األوىل سنة  −١

 . وكانت يومئذ بقيادة األمري حممد مزديل,حررهتا جيوش يوسف ابن تاشفني
لطـاغي يف النـصف األول مـن وأما السقطة الثانية واألخرية فكانت يف فـرتة االهنيـار ا −٢

بعد أن ظل األعداء  هـ, ٦٤٠ وقيل سنة ٦٣٥ وعىل وجه التحديد سنة ,القرن السابع اهلجري
 . من السننيًحيارصوهنا ويضيقون اخلناق عليها عددا

  :رثاء الشعراء هلا -ب
  :تفجع الشعراء -١

 ويبـدو أن أهـل , مـات مـرتنيً مرموقـاًلقد رثى الشعراء بلنسية مرتني كام لو كانت إنسانا
 وكـانوا جـاهلني بـشؤون احلـرب مقبلـني عـىل ,بلنسية كانوا عىل يشء من اإلمهال والغفلـة

 .امللذات واألكل والرشاب
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  :-بطرنه - سقوط مدينة -٢
كانـت قـد سـقطت قبـل ذلـك  −بلنـسية −وهي غري بعيدة عن −بطرنه  −ذلك أن مدينة 
 .بحوايل ثالثني سنة

  :نسيةالسقوط األول ملدينة بل -٣
 ولكنهم ما برحوا يقيمون االحتفاالت ,ني أن يعيشوا حياة استعداد وحذريكان عىل البلنس

متجمعني خارج مدينتهم يف ثياهبم األنيقة املرتفة ومعهـم أمـريهم عبـد العزيـز بـن أيب عـامر 
 : فكمن هلم الفرنجة وأعملوا فيهم القتل واألرس األمر الذي جعل,يأكلون ويرشبون

 إىل احتالل بطرنة وسقوطها قبـل زمـن ًراء يصف هذه احلادثة األسيفة مشرياأحد الشع −أ
 :ًقصري قائال

ـــا  لبسوا احلديـد إىل الـوغى ولبـستم ـــيكم ألوان ـــر عل ـــل احلري   حل
ـــا  مــا كــان أقــبحهم وأحــسنكم هبــا ـــا كان ـــه م ـــو مل يكـــن ببطرن   ل

 وأحرقوا , أهلهاوقتلوا هـ, ٤٧٨وحني تم للفرنجة إخضاعها واالستيالء عليها سنة  −ب
 :ً بكاها شاعرها وابنها ابن خفاجة قائال, وشوهوا نرضهتا,دورها وعاثوا فيها الفساد

ـــار  عاثــت بــساحتك الظبــا يـــا دار ـــبىل والن ـــنك ال ـــا حماس   وحم
ـــاظر ـــك ن ـــردد يف جناب ـــإذا ت ـــك واســـتعبار  ف ـــار في   طـــال اعتب
ــا ــوب بأهله ــت اخلط   ومتخـــضت بخراهبـــا األقـــدار  أرض تقاذف

ــ ــدثان يف عرصــاهتاكتب ــد احل   ال أنــت أنــت وال الــديار ديــار  ت ي
إن ابن خفاجة مل يطق أن ير جنته بلنسية خترب وتنقلب إىل جحيم وخراب فكانت هـذه 

 .النفثة الساحرة التي تعطي عربة وتذرف عربة
  :السقوط الثاني لبلنسية -٤

 يعملـون ,ضـارية وحـشية وكانت هجامهتم ,كانت اهلجمة الثانية للفرنجة عىل بلنسيةثم 
 دون تفريق بني شـيخ كبـري أو ولـد صـغري أو طفـل رضـيع أو امـرأة ,احلرق والقتل والسبي

 .عزالء



 ١٣٣

  :هزمية شنيعة -٥
 وأمـر األنـدلس ,التي سـبقت اإلشـارة إليهـا هـ, ٦٠٩واحلق أنه منذ معركة العقاب سنة 

س عىل مد عيـشهم فيهـا بمثـل  فإن املسلمني مل هيزموا يف األندل, عىل درب الفناءًبات سائرا
 مئـة وهمبعـض ألـف عنـد مئة بعدد تراوح بني  فقد قدر املؤرخون قتىل املسلمني,هذه اهلزيمة
فزلزلـت أفكـار النـاس وبلبلـت   فكانت نذير شـؤم وزوال, عند البعض اآلخرًومخسني ألفا

 :أحواهلم وأدخلت اليأس إىل قلوهبم كام عرب عنها
 :دباغ يف أبياته املفزعة بن إبراهيم القإسح أبو −أ

  كأنك قـد وقفـت لـد احلـساب  وقائلـــــة أراك تطيـــــل فكـــــرا
ـــاب ـــر يف عق ـــا أفك ـــت هل ـــاب  فقل ـــة العق ـــببا ملعرك ـــدا س   ًغ
ــــام ــــدلس مق ــــام يف أرض أن ــبال مــن كــل بــاب  ف   وقــد دخــل ال

 وكانوا عىل حـال ,إفريقياكان عىل املسلمني األندلسيني أن يستنجدوا باملسلمني من ملوك 
 فكان أن استرصخ زيان ابن مردنيش أمري بلنسية بأيب زكريا عبد الواحـد بـن ,من القوة واملنعة
 .إفريقياحفص صاحب 

 َّاملتـوىف عبد اهللا ابن األبار القضاعي البلنـيس املبدع والعامل املثقف املؤرخ أبووالشاعر  −ب
 :هورةأنشد بني يديه القصيدة السينية املشالذي أرسل إليه و هـ, ٦٥٨سنة 

 وذوت , واهنـدمت مـدارس القـرآن فـصارت خرائـب,فقد انقلبت املساجد إىل كنـائس
 :حضارة املدينة وخبا نورها

ـــا  أدرك بخيلــك خيــل اهللا أندلــسا ـــا درس ـــسبيل إىل منجاهت   إن ال
ــا ــز النــرص م   فلم يزل منك عـز النـرص ملتمـسا وهــب هلــا مــن عزي
  ذاقـت البلـو صـباح مـسافطاملا  وحـــاش ممـــا تعانيـــه حـــشاشتها
  للحادثــات وأمــسى جــدها تعــسا  يا للجزيـرة أضـحى أهلهـا جـزرا
ــا  يف كــــل شــــارقة إملــــام بائقــــة ــدا عرس ــد الع ــا عن ــود مأمته   يع
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ـــة ـــاف نائب ـــة إجح ـــل غارب   ًتثني األمان حذارا والـرسور أسـى  وك
ـــسا  تقاسم الـروم ال نالـت مقاسـمهم ـــة األن ـــا املحجوب   إال عقائله

ـــــ ـــــةويف س ـــــا وقرطب   ما ينسف النفس أو ما ينزف النفسا  نة منه
ـــسام ـــا اإلرشاك مبت ـــدائن حله ــسا  م ــامن مبتئ ــذالن وارحتــل اإلي   ج
يستوحش الطرف منها ضـعف مـا   وصــريهتا العــوادي العابئــات هبــا
ـــداء غـــدا أثناءهـــا جرســـا  يــا للمــساجد عــادت للعــدا بيعــا   وللن
  ًمدارســا للمثــاين أصــبحت درســا  اهلفــي عليهــا إىل اســرتجاع فائتهــ
 :هندم من حماسن املدينة حرسة عىل ما اًيميض الشاعر يف استرصاخه األمري مبديا
 وأيـــن عـــرص جلينـــاه هبـــا سلـــسا  فـــأين عـــيش جنينـــاه هبـــا خـــرضا
ــــا ــــيح هل ــــاغ أت ــــنها ط ــــا حماس ــسا  حم ــا وال نع ــضمها حين ــن ه ــام ع ــا ن  م
ـــش  ورج أرجاءهـــــا ملـــــا أحـــــاط هبـــــا ـــادر ال ـــسافغ ـــا خن ـــن أعالمه  م م
ـــدت يـــداه إىل ـــو فامت ـــه اجل ـــال ل ــــسا  خ ــــاله خمتل ــــأ رج ــــا مل تط  إدراك م
ــــردا ــــث منف ــــزعم بالتثلي ــــر ال ـــسا  وأكث ـــا نب ـــد م ـــة التوحي ـــو رأ راي  ول

  :إشبيليةرثاء  -٣
  :ي املدينة على السقوطهجمة صليبية جديدة وتأبِّ -أ

 إشـبيلية ,عـزم وإيـامن وتـصميمومن املدن التي كافحت غزو النصار ببسالة ورضاوة و
و قوات هائلـة جنـدها مـن لقد مجع فرناند ف;د بن عباد وعرين ابنه املعتمدالعتيدة قلعة املعتض

 ووسـم املعركـة بميـسم صـليبي رصيـح حـني مجـع األمـراء ,سبانيا النـرصانيةكل أطراف إ
بـه يف هنـر  عـسكر ً بحريـاًجلـب أسـطوال ثـم ,والقساوسة وبثهم بني جيشه الربيواملطارنة 

 أن يـشرتك ً وكان من املخجل حقـا,الوادي الكبري ليشدد النكري عىل املدينة املتأبية عىل سقوط
 إشـبيلية مـن أهـل ً باملـدد والعـدد انتقامـامسلم هو ابن األمحر يف مساعدة النصار) )أمري((

 سـاعدوا ومل يكن ابن األمحر الوحيد من بني أمراء املسلمني الـذين ,لرفضهم اخلضوع لطاعته
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 وإنام وجد بني احلكام املسلمني عدد من اخلونة كـانوا عـىل ,ملوك احلروب الصليبية األندلسية
النظـر عـن  مـن خـصومهم الـسياسيني بغـض ً كانوا يفعلون ذلك انتقامـا,شاكلة ابن األمحر

 . يف العروبة والدينًخوهتم مجيعاإ
 وامتنعت علـيهم , النرصانيةيةاإلسبانلقد استعصت املدينة عىل مجوع اجليوش واألساطيل 

 ومن صفحات الرشف اخلالدة هلذه املدينة أن الـذين دافعـوا عنهـا هـم ,رغم خيانة ابن األمحر
 ً شـهرا وظلت تقاوم يف رضاوة مدة ثامنية عرش,أهلها من أبناء الشعب دون قيادة ملك أو أمري

 .رغم احلصار الرهيب
  :استسالم املدينة -ب

 ٦٤٥ من االستسالم يف مجاد األوىل سنة ً مل جتد املدينة بدا,م والسالح الزاد والطعافلام نفد
 لتـسوية أمـورهم وإخـالء ًمقابل حقن دماء أهليهـا وحفـظ أمـواهلم وأن يمهلـوا شـهرا هـ,

 .دورهم
 إبـراهيم بـن سـهل اإلرسائـييل قـصيدة إشبيليةخالل تلك املقاومة الباسلة كتب شاعر  −

 : ويسترصخ نخوهتمإفريقيا رائية يستنهض مهم املسلمني يف
ـــضمر ـــرص م ـــم بن ـــاد بك ـــاد اجله  يبــــدو لكــــم بــــني القنــــا والــــضمر  ن
ـــوا ـــز واركب ـــدار ع ـــديار ل ـــوا ال ـــرض  خل ـــيم األخ ـــاج إىل النع ـــرب العج  ع
ـــرس ـــل يف ال ـــدر املناه ـــسوغوا ك ـــدر  وت ـــري مك ـــوض غ ـــامء احل ـــرووا ب  ت
ـــوا ـــذين توارث ـــرب ال ـــرش الع ـــا مع ــــة كــــابرا عــــن أكــــرب  ي  ًشــــيم احلمي
ــــم ــــرت أرواحك ــــد اش ــــه ق ــــشرتي  إن اإلل ــــاء امل ــــئكم وف ــــوا وهين  بيع
ــــيكم ــــن نب ــــتم أحــــق بنــــرص دي ــــرص  أن ــــديم األع ــــد يف ق ــــم مته  ولك
ـــــدعموا ـــــه فلت ـــــتم ركن ـــــتم بني ـــــدن أســـــمر  أن ـــــاء بكـــــل ل  ذاك البن

  :أحقاد كامنة -ج
ود  عىل الغزاة فرتة طويلـة جعلـت فرنانـدو الثالـث الـذي حـشد احلـشإشبيليةإن امتناع 

 : وكان أول عمل أقدم عليه, لدخوهلاً فخامًلالستيالء عليها يرتب موكبا
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 .هو حتويل مسجدها اجلامع إىل كنيسة −١
 .وإزالة كل معامل اإلسالم فيها −٢
  :سقوط مدن أخرى -د

 بـسقوط مـدن أخـر كبـرية وزوال حـصون إسـالمية ًوكان سقوط املدينة التليدة نـذيرا
إن و ,)وشـنتمريه– وأركـش −وروضة  −وشلوقة  −قادس و −وشذونة  − رشيش( ,حصينة

 والقتل والسبي واالنتقـام جعـل الـشعراء ,هذا االكتساح الرهيب واهلدم واحلرق والتخريب
إن أبـا  − حتـى إفريقيـا وطلب النجـدة مـن مـسلمي ,االسرتحاميبعثون بالعديد من قصائد 

رئت عىل منرب جـامع القـرويني يف احلكم بن املرحل كتب قصيدة ميمية بعث هبا إىل املغرب فق
فلـام سـمعها النـاس اهنمـرت دمـوعهم وعـال نـشيجهم   هـ,٦٦٢فاس يف يوم مجعة من سنة 

 : يقول يف بعض أبياهتا,وانفجر بكاؤهم
  فــــإنكم إن تــــسلموه يــــسلم  استنــرص الــدين بكــم فاســتقدموا
ــــارشة ــــدلس ن ــــم أن ـــرحم  الذت بك ـــم ال ـــدين ونع ـــرحم ال   ب

ــــهفاســــرتمحتكم فارمحو ــرحم  هــــا إن ــن ال ي ــرمحن م ــرحم ال   ال ي
ــن أرضــكم ــة م ــي إال قطع ــا ه ـــنهم  م ـــتم م ـــنكم وأن ـــا م   وأهله

  :ويرثي الشعر األمارات الغاربة -٤
إذا كان الشعر قد رثى املدن وبكاها وهي تسقط يف ربوع األندلس العريضة الواحـدة بعـد 

ن أكثر هذه اإلمـارات مل تـسقط  فإن هذه املدن كانت تنتمي إىل ممالك وإمارات غري أ,األخر
 ً حينـاإفريقيـات حتت وطأة جيوش مسلمة وافدة مـن وإنام سقط ,حتت وطأة جيوش الفرنجة

 . آخرًومنطلقة من بقاع األندلس نفسها حينا
  :رثاء دولة بين عباد -والًأ

 ورسـخت أركاهنـا واشـتد ,هــ٤٢٦ سنة إشبيلية دولة بني عباد كام هو معروف يف قامت
 واسـتوىل عـىل غـرب ,امتد سلطاهنا يف عهد عباد بن حممد بن عباد املعروف باملعتضدبنياهنا و
بـل ملـك  ,خلفه ابنه امللك الشاعر الفـارس ثم ,ً جباراً وحمارباً حمنكاً وكان سياسيا,األندلس
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 وقـد امتـد ,شعراء األندلس وشاعر ملوكها حممد املكني بأيب القاسم امللقب باملعتمد عـىل اهللا
 . وهو بطل موقعة الزالقة املشهورة, من األندلسًكبريا ً شمل قرطبة وجزءاملكه حتى

وكان حوله من الشعراء نوابغ شعراء األندلس مثل ابن زيدون وابـن محـديس وابـن عبـد 
حتـى إنـه مل جيتمـع . وغـريهم ,قتله ثم ,ً ووزيراًالصمد وابن اللبانة وابن عامر الذي اختذه أخا

تهت دولة بني عباد عـىل  من الشعراء ما اجتمع بباب املعتمد وانبباب ملك من ملوك األندلس
مـات , ثـم ٤٨٤ إىل أغامت يف املغرب سنة ً ومحل أسريا,ام ذكرنا قبل قليلبتاشفني حسيد ابن 

 .رية بالرثاءَهـ وبموته انقضت دولة جديرة بالبكاء عليها ح٤٨٨يف سجنه 
  :تعبري الشعراء عن سقوط املدينة -ب
وهو مل يصنع هذا الرثاء عىل طريقة من يئسوا مـن  ,ملعتمد أول من رثى نفسهلقد كان ا −١

وإنام كان يرثي ملكـه ويبكـي , حياهتم ملرض عضال أو أمل ضائع مثلام صنع ابن شهيد وغريه
 :دولته حني أمر أن يكتب عىل قربه وقد أحس باقرتاب منيته يف األرس هذه األبيات

ـــالء ابـــن عبـــاد  قــرب الغريــب ســقاك الــرائح الغــادي ـــا ظفـــرت بأش  ًحق
ــوا ــي إذا اقتتل ــضارب الرام ــاعن ال ــصادي  بالط ــالري لل ــدبوا ب ــصب إن أج  باخل
ـــدر ـــه ق ـــاين ب ـــق واف ـــو احل ـــم ه  مـــــن الـــــسامء ووافـــــاين مليعـــــادي  نع
ــــواد  ومل أكــــن قبــــل ذاك الــــنعش أعلمــــه ــــوق أط ــــاد ف ــــال هت  أن اجلب
 بتعــــدادعــــىل دفينــــك ال حتــــىص   فـــــال تـــــزل صـــــلوات اهللا دائمـــــة

 ألفـت يف ًبـل إن كتبـا ,ورثاء مملكة بنـي عبـاد , يف رثاء املعتمدًلقد نشط الشعر أسيفا −٢
 بني املعنى الرصني احلـزين ًفمن القصائد اجليدة يف رثاء املعتمد قول ابن اللبانة جامعا ,رثائهم

 :والصنعة اللفظية البديعية
ــــات ــــن األشــــياء ميق ــــاهن غا  لكــــل يشء م ــــن مناي ــــى م ــــاتوللمن  ي
ـــنغمس ـــاء م ـــدهر يف صـــبغة احلرب ــــا اســــتحاالت  وال ــــه فيه ــــوان حاالت  أل
 وربـــــام قمـــــرت بالبيـــــدق الـــــشاة  ونحـــن مـــن لعـــب الـــشطرنج يف يـــده
 فاألرض قـد أقفـرت والنـاس قـد مـاتوا  فــانفض يــديك مــن الــدنيا وســاكنها
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ــــامت  وقـــل لعاملهـــا األريض قـــد كتمـــت ــــوي أغ ــــامل العل ــــرة الع  رسي
ــــا, ــــوت مظلته ــــذلتهاط ــــل م  مــــن مل تــــزل فوقــــه للعــــز رايــــات  ال ب

ومن مراثي ابن اللبانة أيب بكر الداين هذا يف دولة بني عباد واملعتمد قصيدة دالية جيـدة  −٣
 :يستهلها هبذه األبيات

ـــادي ـــح غ ـــدمع رائ ـــسامء ب ـــي ال ــــاد  تبك ــــاء عب ــــل مــــن أبن  عــــىل البهالي
ـــي هـــدت قواعـــدها ـــال الت ــــنهم  عـــىل اجلب ــــت األرض م ــــادوكان   ذات أوت
ــــات ذوت ــــا اليانع ــــات عليه ـــاد  والرابي ـــض أوه ـــدت يف خف ـــا فغ  أنواره
ــــىل ــــات ع ــــا النائب ــــسة دخلته  أســــــاور هلــــــم فيهــــــا وآســــــاد  عري
ــــا ــــال تعمره ــــت اآلم ــــة كان ــــاد  وكعب ــــا وال ب ــــاكف فيه ــــاليوم ال ع  ف

أوا  حزن الناس حني رًوفيها يقول وقد لون معانيه بصبغة داكنة من احلزن واألسى مصورا
 :بني عباد مأسورين يف الطريق إىل املنفى

ــــوهنم ــــر ك ــــداة النه ــــسيت إال غ ــــــاد  ن ــــــأموات بأحل ــــــشآت ك  يف املن
ــربوا ــربين واعت ــؤوا الع ــد مل ــاس ق  مـــن لؤلـــؤ طافيـــات فـــوق أزبـــاد  والن
ــــــأوالد  تفرقـــوا جـــرية مـــن بعـــد مـــا نـــشؤوا ــــــل وأوالدا ب ــــــال بأه ًأه ً 
ــارخة ــل ص ــضجت ك ــوداع ف ــان ال ـــن م  ح ـــارخ م ـــاديوص ـــن ف ـــداة وم  ف
ــــا احلــــادي  ســـارت ســـفائنهم والنـــوح يتبعهـــا ــــل حيــــدو هب ــــا إب  كأهن
ـــاد  كم سـال يف املـاء مـن دمـع وكـم محلـت ـــن قطعـــات أكب ـــك القطـــائع م  تل
ــصادي  مــن يل بكــم يــا بنــي مــاء الــسامء إذا ــقيا حــشا ال ــى س ــسامء أب ــاء ال  ًم

م ابن عبد الصمد شـاعر املعتمـد أجادوا رثاءه ومن الشعراء األوفياء لبني عباد الذين −٤
 وكان مجع من الناس سعوا لزيـارة القـرب وقـف ,الذي سعى إىل قربه يف أول عيد مر عىل وفاته

 :ً وأنشد قصيدة دالية من عيون الشعر استهلها قائال,ابن عبد الصمد عىل القرب
ــــواد  ملـــــك امللـــــوك أســـــامع فأنـــــادي ــــسامع ع ــــدتك يف ال ــــد ع  أم ق
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ــصو ــك الق ــت من ــا خل ــنمل ــم تك  فيهــــا كــــام قــــد كنــــت يف األعيــــاد  ر فل
ــــشاد  أقبلـــت يف هـــذا الثـــر لـــك خاضـــعا ــــربك موضــــع اإلن  وختــــذت ق

  القـرب فبكـى النـاس مـن حولـهوهنا خر الشاعر عىل األرض يبكي ويعفر وجهه يف تراب
 خضلت مالبسهم وارتفع نشيجهم وعويلهمحتى ا

اد قصيدته الطويلة اجليدة احلزينة التي تزيد مىض ابن عبد الصمد بعد أن استعاد أنفاسه يف إنش
 : بيت وكل بيت عني من عيون الشعر يتمول يف بعضها مشريا إىل سعة ملكةمئةكثريا عىل 

ــاحك ــق ض ــو طل ــك وه ــدي بملك ــــــصاد  عه ــــــصفحات للق ــــــل ال  متهل
ـــو ـــات ف ـــك الراي ـــق حول ـــام ختف  ق كتائـــــب الرؤســـــاء واألجنـــــاد  أي
ـــــالدبمام  واألمــــر أمــــرك والزمــــان مبــــرش ـــــت وب ـــــد أذعن ـــــك ق  ل
ـــــاد  واخليـــل متـــرح والفـــوارس تنحنـــي ـــــا املي ـــــصوارم والقن ـــــني ال  ب

 :ومنها قوله يف شجاعة املعتمد وسامحته وثقافته
ـــــواد  مـــن يفـــتح األمـــصار بعـــد حممـــد ـــــات للق ـــــد الراي ـــــن يعق  م
 صــــدق احلــــديث وصــــحة اإليــــراد  مـــن يفهـــم املعنـــى اخلفـــي ومـــن لـــه
ــــ ــــزوار وال ــــذل اآلالف لل ــــن يب ـــــــرواد  ـم ـــــــصاد وال ـــــــداح والق  م
األمر الذي يـوحي , فلام مات دفن معها يف قرب واحد, وكانت زوجة املعتمد قد ماتت قبله

 :إىل الشاعر أن يوجه إليها يف قربها هذا القول األسيف احلزين
ـــــر ـــــا علمـــــت بزائ ـــــوك أم ــــــص ووداد  أم املل ــــــاء خمل ــــــك ذي وف  ل
ــذي ــام ال ــد ك ــد فق ــال واملج ــى الع  ه الــــدنيا ثيــــاب حــــدادلبــــست لــــ  أبك
ـــــراد  هلفــــي عــــىل تلــــك الــــسجايا إهنــــا ـــــية اإلي ـــــا موش ـــــر الرب  زه

  :رثاء الدولة كان دون رثاء شخص املعتمد -ج
نا أن رثاء الدولة كان دون رثـاء شـخص من أمر رثاء بني عباد ولعلنا الحظهذا ما كان  −
و نفـسه عـصب الدولـة وكـان هـ ,ًشاعراوليس ذلك بغريب فلقد كان املعتمد ملكا  ,املعتمد
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 ,وكان صـاحب شـامئل وأجمـاد ,وكان سخيا كريام مع الشعراء وغري الشعراء, وعنوان جمدها
وربام كانـت هنـاك حقيقـة  ,فال غرو أن يكون حجر الزاوية يف رثاء الشعر لدولته ولبني قومه

  عىل بني عبـاد فقـد رأ النـاس أبنـاءخاصةأخر ضاعفت من حزن الناس بعامة والشعراء 
ن بعض بناته بل إ , وقد حتولوا إىل حرفيني يكتسبون قوت يومهم بعرق جبينهم,امللك العظيم

ن ال يملكـن ثمـن مـا  ألهنـ;هن الناس يلبسن األسامل البالية ويمشني حافيات األقـدامقد رآ
 .حتتذي أقدامهن

  :رثاء دولة بين املظفر -ثانياً
  :حممد بن املنصور بن األفطس -أ
 بطليـوس ومـاردة ويـابرة وسـنرين املنـصور بـن األفطـس التجيبـي يف حممد بن نشأأ −١

عـىل ًأي أنـه كـان ملكـا  –عليها  ًكان ملكا و, دولة متميزة بالعلم واألدبشبونة وما حوهلاإو
 ً عاملـاً أديبـاً وكـان فارسـا,وكان يلقب باملظفر −سبانيا إالربتغال احلالية وجزء غري صغري من 

 وإذا كان املعتمد كبـري امللـوك , وكانا عىل خالف بعض الوقت, وهو معارص للمعتمدًمؤرخا
ون احلـرب وامللـك  فعىل الرغم من اهتاممـه بـشؤ,ألدباءالشعراء فقد كان املظفر كبري امللوك ا

وجعلـه يف مخـسني  )التـذكري املظفـري( عىل نمط عيون األخبار البن قتيبة واسـامه ًألف كتابا
 .ريمن الكًا للقرآ كام كتب تفسريًجزءا
 ومل يكن ذا شـأن , امللك من بعده ابنه املنصور حييىَّتوىل هـ, ٤٦٠وملا مات املظفر سنة  −٢

 ,ه عمر الـذي تلقـب باملتوكـل توىل امللك بعد أخو٤٧٣نصور سنة  املِّتويف فلام ,كبري مثل أبيه
 ومـن ,به وقد مارس الفروسية والشعر منذ فجـر شـبا,ً حمنكاً سياسياً فارساًشاعرا ًوكان أديبا

بـسوء  − بعد أبيـه ً وكان ملكا−يف جملس أخيه املنصور شعره العذب ما قاله حني بلغه أنه ذكر
 :لقد كتب إىل أخيه آنذاك

ـــــاهلم ـــــم اهللا ب ـــــاهلم ال نع ـــــام ب  ينيطـــون يب ذمـــا وقـــد علمـــوا فـــضيل  ف
ـــــيل  ًيــــسيئون يب القــــول جهــــال وضــــلة ـــــسوءهم فع  وأين ألرجـــــو أن ي

ــو ــا أذاع ــا م ــان حق ــئن ك ــشتًل ــال م  إىل غايـــة العليـــاء مـــن بعـــدها رجـــيل  ا ف
ــــة ــــه طالق ــــيايف بوج ــــق أض  ومل أمــــنح العــــافني يف زمــــن املحــــل  ومل أل
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وكانـا فارسـني  −وكل هـذا وابنيـه الفـضل والعبـاسإن الذي يدعو إىل األسى أن املت −٣
 هـ أي بعد عزل املعتمـد بخمـس٤٨٩قد قتلوا حتت سنابك خيل ابن تاشفني سنة  −عظيمني

 .وفيهم ويف دولتهم ,وقد حزن الناس عليهم لفضلهم ,سنوات وبعد وفاته بسنة واحدة
  :تعبري الشعراء عن سقوط الدولة -ب 
أنشأ الوزير أبو حممد ابن عبدون قصيدته الرائية التي تعترب مـن أشـهر قـصائد الـشعر  −١

 : يف رثاء الدول ومطلعهاخاصة و,األندليس
ـــاألثر ـــني ب ـــد الع ـــع بع ـــدهر يفج  فـــام البكـــاء عـــىل األشـــباح والـــصور  ال

 يف بناء قصيدته من حيـث ً جديداًإن الشاعر الوزير املثقف احلكيم ابن عبدون يسلك هنجا
استيحاء جتارب احلياة واستقراء أحداث التاريخ واالستفادة من دروسـه وأخـذ احلكمـة مـن 

وأنـات التوجـع خـر لتفجع يتبع الواحـدة منهـا األولكن ابن عبدون ال ينسى صيغ ا ,غريه
 :والدنيا بالغرور والناس بالرشور,  الدهر باخلتل والليايل باخلديعةًيوردها متتالية متوالية متهام

 والبــيض والــسمر مثــل البــيض والــسمر  فالـــدهر حـــرب وإن أبـــد مـــساملة
ـــاألثر ـــني ب ـــد الع ـــع بع ـــدهر يفج  فـــام البكـــاء عـــىل األشـــباح والـــصور  ال

ــــوك م ــــاك ال آل ــــاك أهن ــــةأهن ــر  وعظ ــث والظف ــاب اللي ــني ن ــة ب ــن نوم  ع
 والبــيض والــسمر مثــل البــيض والــسمر  فالـــدهر حـــرب وإن أبـــد مـــساملة
ــــذه ــــرأس تأخ ــــني ال ــــوادة ب  يـــد الـــرضاب وبـــني الـــصارم الـــذكر  وال ه
ـــسهر  فـــال تغرنـــك مـــن دنيـــاك نومتهـــا ـــو ال ـــا س ـــناعة عينيه ـــام ص  ف
ـــــا ـــــال اهللا عثرتن ـــــايل أق ـــــا للي  خانتهــــا يــــد الغــــريمــــن الليــــايل و  م
ـــة ـــل جارح ـــا يف ك ـــني هل ـــل ح ـــا جـــراح وإن زاغـــت عـــن النظـــر  يف ك  من
ـــه ـــر ب ـــي تغ ـــن ك ـــيشء لك ـــرس بال ـــر  ت ـــن الزه ـــاين م ـــار إىل اجل ـــاأليم ث  ك
ـــت بالنـــرص خـــدمتها ـــة ولي ــرب  كـــم دول ــن خ ــراك م ــل ذك ــا وس ــق منه  مل تب

ـــ  ــوت ب ــه)دارا(ه ــرب قاتل ــت غ ـــ  وفل ـــان غ ـــروك ـــالك ذا أث  ًضبا عـــىل األم
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ــــر  واسرتجعت من بنـي ساسـان مـا وهبـت ــــن أث ــــان م ــــي يون ــــدع لبن  ومل ت
ـــاد عـــىل ـــا طـــسام وع ـــت أخته ـــرر  ًوأحلق ـــاقص امل ـــا ن ـــرهم منه ـــاد وج  ع

 العـرب مـن التـاريخ الـذي يـستعرض ًويميض ابن عبدون يف مرثيته النفسية احلكيمة آخذا
ويـرضب املثـل بالـشهداء  , يف ذر املجدًأحداثه اجلسام التي أودت بدول كان نجمها ملتمعا

 :دين واألئمة املطهرينلقتىل من الصحابة واخللفاء الراشوا
ومقتـل الراشـدين عمـر  ,يذكر استشهاد جعفر ومحزة عمي الرسول عليه الصالة والسالم

 . الزبري واستشهاد اإلمام احلسنيومرصع ,وعثامن وعيل
خ ومادهتـا احلكمـة وهـدفها  مصدرها أحـداث التـاريًإن الشاعر يسوق مخسة وثالثني بيتا

وهو إذ يصل إىل هـذه املرحلـة مـن  ,العربة لكي ينتهي من ذلك كله إىل غدر الدنيا ببني املظفر
مرثيته يعتمد إىل طرح القضية األبدية التي تتمثل يف أن احليـاة الـدنيا مراحـل واإلنـسان فيهـا 

 يـسارع إىل إبـداء  ألنه;ى اجلليل أمام هذا املعنًثم ال يكاد يصمد الشاعر قليال ,ومنها عىل سفر
وقمـة الفـصاحة , اللوعة واالرمتاء يف خضم احلرسة عىل بني املظفـر دهـاة احلكـم والـسياسة

 .وسادة الفرسان ورؤوس احلرب والفتح والطعان ,والسامحة
ــا برحــت ــام م ــر واألي ــي املظف   ًمـراحال والـور منهـا عـىل ســفر  بن
ــا وال محلــت ــومكم يوم ًســحقا لي   ه ليلـــة يف غـــابر العمـــربمثلـــ  ً
  مـــن لألســـنة هيـــدهيا إىل الثغـــر  مــن لــألرسة أو مــن لألعنــة أو
ــة أو ــن للرباع ــة أو م ــن للرياع ــرضر  م ــع وال ــسامحة أو للنف ــن لل   م
ــــة أو ردع آزفــــة ــدر  أو دفــــع كارث ــا عــىل الق ــة تعي   أو قمــع حادث

 ويف ,يـب الفـارس الـشاعرويبكي ابن عبدون الدولة املظفرية ممثلة يف امللك باملتوكـل األد
ويشيد ,  عن ملكهم أمام جحافل املرابطنيًولديه الفضل والعباس وكانوا قد استشهدوا دفاعا

باملعاين اجلليلة التي كانت كامنة فيهم والقيم العليـا التـي كـانوا يستمـسكون هبـا مـن مهابـة 
نوا مـوازين فقـد كـا ,ويفتقـد الـشاعر مواقـف االسـتقرار يف احلكـم ,وجالل وإبـاء ,ووفاء

 .فذهب االستقرار وغاب األمان ,مانلالستقرار وصاممات لأل
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 :يقول الشاعر يف هذا القسم من مرثيته
ــلام ــو س ــأس ل ــح الب ــسامح ووي ــح ال ـــدنيا عـــىل عمـــر  وي ـــدين وال  وحـــرسة ال
ــة ــاس هامي ــضل والعب ــر الف ــقت ث  تعــــز إلــــيهم ســــامحا ال إىل املطــــر  س
ـــأوا ـــذ ن ـــدهر من ـــذوات ال ـــة ك ـــ  ثالث ـــع ومل حيـــرعن ـــدهر مل يرب  ي مـــىض ال
ـــه ـــذي غـــضت مهابت ـــن اجلـــالل ال ــــر  أي ــــم الزه ــــون األنج ــــا وعي  قلوبن
ـــده ـــوا قواع ـــذي أرس ـــاء ال ـــن اإلب ـــر  أي ـــن ظف ـــز وم ـــن ع ـــائم م ـــىل دع  ع
ـــذي أصـــفوا رشائعـــه ـــاء ال ـــدر  أيـــن الوف ـــىل ك ـــا ع ـــد منه ـــرد أح ـــم ي  فل
 ومل تقـــرعنهـــا اســـتطارت بمـــن فيهـــا   كــــانوا روايس أرض اهللا منــــذ مــــضوا

أبو الطيـب صـالح بـن رشيـف أشـهر قـصائد الرثـاء يف وكتب أبو البقاء الرنـدي       -٢
 :مطلعها −ية نون − قيلت يف رثاء األندلس الضائعة قصيدةوهي  :األندلس

ــسان  لكـــل يشء إذا مـــا تـــم نقـــصان ــيش إن ــب الع ــر بطي ــال يغ   ف
حني نزل ابن األمحـر   هـ,٦٥٥كتبت القصيدة إبان حمنة سقوط املدن والثغور باجلملة سنة 

 ابـن الرنـدي سـنة ِّتـويفعدد كبري من القواعـد األندلـسية هـذا ولقـد  لنصار األندلس عن
 . وخروج املسلمني منها بحوايل قرنني من الزمان,ً أي قبل سقوط األندلس هنائيا,هـ٦٨٤

ن عبـدون  من قصيدة ابـً ومزجياًوقصيدة ابن الرندي عىل جودهتا ال خترج عن كوهنا تقليدا
وقصيدة ابن األبار السينية يف البكاء عىل بلنـسية سـنة  هـ, ٤٨٩الرائية يف رثاء بني املظفر سنة 

 , وال شك أنه قرأ القصيدتني, فقطًهـ أي قبل أن ينظم ابن الرندي قصيدته بعرشين عاما٦٣٥
 :ها وهو منًفقد جعل قسام ,هذا ومتتاز قصيدة ابن الرندي بأهنا خمططة ممنهجة ,بل حفظهام

  :األول -أ
 : قبل ذلكورضب املثل بالدول التي سقطت وامللوك الذين قتلوا ,يف شكو الدهر وغدره

 فـــال يغـــر بطيـــب العـــيش إنـــسان  لكـــــل يشء إذا مـــــا تـــــم نقـــــصان
ــــاهدهتا دول ــــام ش ــــور ك ــــي األم  مـــــن رسه زمـــــن ســـــاءته أزمـــــان  ه
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ـــد ـــىل أح ـــي ع ـــدار ال تبق ـــذه ال  وال يــــدوم عــــىل حــــال هلــــا شــــان  وه
ـــــان  ًيمـــزق الـــدهر حـــتام كـــل ســـابغة ـــــرشفيات وخرص ـــــت م  إذا نب
 وأيـــــن مـــــنهم أكاليـــــل وتيجـــــان  أيـــن امللـــوك ذوو التيجـــان مـــن يمـــن
 وأيـــن مـــا ساســـه يف الفـــرس ساســـان  وأيـــــن مـــــا شـــــاده شـــــداد يف إرم
 وأيـــــن عـــــاد وشـــــداد وقحطـــــان  و أيــن مــا حــازه قــارون مــن ذهــب
ـــه ـــرد ل ـــر ال م ـــل أم ـــىل الك ـــى ع ــى  أت ــانواحت ــا ك ــوم م ــأن الق ــضوا فك  ق

 وأم كــــــرس فــــــام آواه إيـــــــوان  وقاتلــــه))دارا((دار الزمــــان عــــىل
ـــه ســـبب ـــسهل ل ـــصعب مل ي ــــليامن  كـــأنام ال ــــدنيا س ــــك ال ــــا وال مل  ًيوم
ــــــزان  فجـــــائع الـــــدهر أنـــــواع منوعـــــة ــــــرسات وأح ــــــان م  وللزم
ــــالن  دهــــى اجلزيــــرة أمــــر ال عــــزاء لــــه ــــد ثه ــــه أحــــد واهن ــــو ل  ه

  :يالثان -ب
 ,وكانت تتلو الواحدة منها األخر, حترس عىل املدن اجلميلة العظيمة العزيزة التي سقطت

يبكيهـا مجيعهـا  ,يذكر كل مدينـة بأجـل صـفاهتا وأشـهر معاملهـا ,وكأهنا يف سباق إىل اهلاوية
 :ويرثيها رثاء

ـــأل بلنـــسية مـــا شـــأن مرســـية ـــــان  فاس ـــــن جي ـــــاطبة أم أي ـــــن ش  وأي
ــــوم ــــة دار العل ــــن قرطب ــــموأي  مـــن عـــامل قـــد ســـام فيهـــا لـــه شـــان   فك

ـــزه ـــه مـــن ن ـــن محـــص ومـــا حتوي ــــآلن  وأي ــــاض وم ــــذب في ــــا الع  وهنره
ــــان  قواعــــد كــــن أركــــان الــــبالد فــــام ــــق أرك ــــاء إذا مل تب ــــسى البق  ع

  :الثالث -ج
مرحلة العاطفة الدينية وإظهارها وجتسيمها حتى تبدو املصيبة صارخة تغرب الوجوه وتعكر 

 ,فقد صارت املساجد كنائس واستبدلت النواقيس والـصلبان بالقبلـة, انالنفوس وتصم اآلذ
 :وبكت املحاريب وشكت املنابر
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 كـــام بكـــى لفـــراق اإللـــف هـــيامن  تبكـــي احلنيفيـــة البيـــضاء مـــن أســـف
ـــران  عــــىل ديــــار مــــن اإلســــالم خاليــــة ـــالكفر عم ـــا ب ـــرت وهل ـــد أقف  ق
ــــــ  حيــث املــساجد قــد صــارت كنــائس مــا ــــــواقيس وص ــــــيهن إال ن  لبانف
ــدة ــي جام ــي وه ــب تبك ــى املحاري ـــدان  حت ـــي عي ـــي وه ـــابر ترث ـــى املن  حت
ـــة ـــدهر موعظ ـــه يف ال ـــافال ول ـــا غ  إن كنــــت يف ســــنة فالــــدهر يقظــــان  ًي
ًوماشـــــيا مرحـــــا يلهيـــــه موطنـــــه  أبعــــد محــــص تغــــر املــــرء أوطــــان  ً
ـــدمها ـــا تق ـــست م ـــصيبة أن ـــك امل  ومـــا هلـــا مـــع طويـــل الـــدهر نـــسيان  تل

  :رابعال -د
بـل إنـه  ,يـسخر مـن تقاعـسهم إفريقيـا, استنفار املسلمني الذين يقيمون يف شامل مرحلة

يذهب إىل مد أبعد وهو تقـريعهم وتـوبيخهم باسـم األخـوة اإلسـالمية والرابطـة الدينيـة 
 :فيقول

ـــامرة ـــل ض ـــاق اخلي ـــني عت ـــا راكب  كأهنـــــا يف جمـــــال الـــــسبق عقبـــــان  ي
ــــة ــــد مرهف ـــــالم ا  وحــــاملني ســــيوف اهلن ـــــا يف ظ ـــــريانكأهن ـــــع ن  لنق
 هلـــــم بأوطـــــاهنم عـــــز وســـــلطان  وراتعــــــني وراء البحــــــر يف دعــــــة
ـــان  أعنــــدكم نبــــأ مــــن أهــــل أنــــدلس ـــوم ركب ـــديث الق ـــد رس بح  فق
ــم ــضعفون وه ــا املست ــستغيث بن ــم ي  قـــــتىل وأرس فـــــام هيتـــــز إنـــــسان  ك
ـــــوان  مــــا ذا التقــــاطع يف اإلســــالم بيــــنكم ـــــاد اهللا إخ ـــــا عب ـــــتم ي  وأن

  :اخلامس -ـه
ويصف حال القوم وما قد انحدروا إليـه  , إنسانية املسلم بعد أن أثار نخوته الدينيةخياطب

 :وضياع بعد منعة, وعبودية بعد سيادة ,من ذل بعد عز
ـــــم ـــــا مه ـــــات هل ـــــوس أبي  أمـــا عـــىل اخلـــري أنـــصار وأعـــوان  أال نف
ـــزهم ـــد ع ـــوم بع ـــة ق ـــن لذل ـــا م ـــــان  ي ـــــر وطغي  أحـــــال حـــــاهلم كف
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ـــا يف منـــ ـــانوا ملوك ـــاألمس ك ـــدان  ازهلمًب ـــر عب ـــالد الكف ـــوم هـــم يف ب  والي
ـــم ـــل هل ـــار ال دلي ـــراهم حي ـــو ت  علــــيهم مــــن ثيــــاب الــــذل ألــــوان  فل
ـــيعهم ـــد ب ـــاهم عن ـــت بك ـــو رأي  هلالـــك األمـــر واســـتهوتك أحـــزان  ول
ــــل بيــــنهام ــــا رب أم وطفــــل حي ـــــــدان  ي ـــــــرق أرواح وأب ـــــــام تف  ك
ـــــاقوت ومرجـــــان  وطفلــة مثــل حــسن الــشمس إذ طلعــت  كـــــأنام هـــــي ي
ــــريان  يقودهـــا العلـــج للمكـــروه مكرهـــة ــــب ح ــــة والقل ــــني باكي  والع
ــن كمــد ــذوب القلــب م ــل هــذا ي  إن كــــان يف القلــــب إســــالم وإيــــامن  ملث

  :خامتة سيئة
األنـدلس التـي  ,وبعد ذلك كله فقد ضاعت األندلس جنة العرب ومشعل ثقافة املسلمني

 التي وصفها ابن خفاجة البلنيس يف هـذه  إهنا األندلس اجلنة,أهلمت فتنة مجاهلا معظم الشعراء
 :الكلامت

ـــــــــــدلس ـــــــــــة ِ يف األن ِإن للجن َ ّ َ ِجمــــــتىل حــــــسن وريــــــا نفــــــس  ّ ّ ٍ 
ـــــيب ـــــن ش ـــــبحتها م ـــــسنا ص ـــــس  ِف ـــــن لع ـــــا م ـــــى ظلمته ِودج ُ 
ُفــــإذا مــــا هبــــت الــــريح صــــبا ـــــدلس  ِّ ِصـــــحت واشـــــوقي إىل األن ُ 
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   الثامنالباب
   األندلسيشعر الطبيعة
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  :مقدمة

 صد للبيئة اجتامعية كانت أو طبيعية فان الشعر األندليس يف هذا النطاق ًلشعر دائاما كان
وا  أن شـعراء الطبيعـة األندلـسيني بـدؤوبـرغم ,يعترب صوره أمينه دقيقة أنيقة لبيئة األنـدلس
ّن جيودوا يف فنهم وحيـسنوا فإن ذلك مل يمنعهم من أ ,تالمذة ألساتذهتم املشارقة يف أول أمرهم ّ

ومـن  ,يشء جديـد يف موضـوعات شـعر الطبيعـةأعامهلم بحيث يمكن أن نقرر أهنم أتوا بيف 
الطريف يف األمر أن األندلـسيني لـتعلقهم بـشعر الطبيعـة إىل حـد الـشطط واهلـوس جعلـوا 

 وتتوقع أن تسمع أنات حمزون وغصص ,مون املراثي بشعر الطبيعة فبينام تقرأ مرثية لفقيدِّيطع
 . يف وصف الرياض والورد واألزاهريًبياتا إذ بك تسمع أ,مكلوم
  :وصف الطبيعة :أوالً

 ملـا ;وأتوا بالروائع اخلالـدة ,تفوق األندلسيون يف ميدان وصف الطبيعة عىل شعراء املرشق
ًفقد كانت األندلس من أغنى بقاع الدنيا منظرا وأوفرهـا  ,وهبهم اهللا من طبيعة ساحرة خالبة

ِولذا شغف األندلسيون ,ًمجاال  ,ويـستمتعون بمفاتنهـا ,فأقبلوا يرسحون النظر يف مخائلها , هباُ
ووصـفوا الـسحاب  ,واألزهـار والطيـور ,واألشـجار والـثامر ,فوصفوا الرياض والبـساتني

 :ابن خفاجة بقوله وقد وصفها ,واألهنار والبحار ,والربق والطيف ,والرعد
ـــــدلس هللا دركــــــم ـــــا أهــــــل أن ــــار  ي ــــار وأنـه ــــل وأشـج ــــاء وظ  م
ـــاركم ـــي دي ـــد إال ف ـــنة اخلـل ـــا ج  ولـــو ختــريت هـــذا كنـــت أخـتـــار  م
ــقرا ــدخلوا س ــذا أن ت ــد ه ــشوا بع  فلـيـــس تدخـــل بعـــد اجلنـــة النــار  ال خت

  :عوامل ازدهار شعر الطبيعة يف الشعر األندلسي :ثانياً
ل مجيـع جوانـب  شم وهذا االزدهار,ًكبريا ًازدهار احلضارة العربية يف األندلس ازدهارا* 

 .احلياة األندلسية
َّوتعلقوا هبا وفـصلوا يف وصـفها  ,مجال الطبيعة األندلسية التي افتتن هبا شعراء األندلس* 

 .والتغني بمفاتنها
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ُازدهار جمالس األنس والبهجة واللهو حيـث كانـت هـذه املجـالس تعقـد يف أحـضان *  ُ
 .الطبيعة

  :أهم شعراء الطبيعة األندلسية :ثالثاً
وابـن  ,والرصـايف الرفـاء ,وابن الزقـاق ,ابن شهيد ,ابن رشيق ,وابن زيدون , خفاجةابن
ولكننـا نجـد أكثـر شـعراء  ,ومل يكن هؤالء الشعراء وحـدهم الـذين فتنـوا بالطبيعـة ,زمرك

ويف ذلك  ,ووصل هبم األمر إىل إضفاء احلياة عليها ,األندلس يتجهون إىل الطبيعة ويتغنون هبا
فـتن شـعراء األنـدلس " :ًي عيسى مبينا أثر الطبيعـة يف شـعراء األنـدلسيقول الدكتور فوز

وعـربوا عـن  ,وأكثروا من التغنـي بمناظرهـا اجلميلـة ,فتوافروا عىل وصفها ,بطبيعة بالدهم
ًوتفننوا يف هذا املجال تفننا واسـعا حتـى صـار وصـفهم  ,كلفهم هبا يف لوحات شعرية بديعة ً
 ."قصب السبق فيها عىل املشارقةوأحرزوا  ,طرقوهاللطبيعة من أهم املوضوعات التي 

  :مظاهر وصف الطبيعة يف األندلس :رابعاً
 بحواسه وتفاعل معـه بمـشاعره  من مظاهر الطبيعة أحسهًامل يرتك الشاعر األندليس مظهر

 :صوره وأبدع التصوير ووصفه فأحسن الوصف فوصفواإال 
 .الطبيعة احلية )١
 .)احلدائق − القصور(الطبيعة الصامتة  )٢
 .وصف الطبيعة كمقدمة لغرض آخر )٣
  :وصف الطبيعة احلية -أ
  :يوسف بن هارون يصف محامة -١

ِأذات الطـــــوق يف التغريـــــد أشـــــهى َّ َِ ــــــصيح  َّ ــــــوتر الف ــــــن ال ِإىل أذين م َ ُ ُ 
ــــع ــــصـن رفي ـــــى غ ــــت عل ٍإذا هتف ٍ َ ـــــريح  ْ ـــــصن م ـــــىل غ ـــــوح أو ع ِتن ٍٍ َ ْ ْ 
ًتــــضـم عليــــه منـــــقارا ونـــــحرا ِر الفجيـــع عـــىل الـــرضيحكـــام خـــ  ُّ َّ َ ُ َّ 

  :بن احلسني وقال حممد -٢

َّقمريــــة دعــــت اهلــــو فكأنمـــــا َ َ ِ ٌ َُّ ُنطقـــت ولـــيس هلـــا لـــسان نـــاطق  ْ ٌ ْ َ 



 ١٥١

ــــــأنام ــــــت األراك ك ــــــت فحبب َّغن َ ِ ْ ــــارق  َّ ــــة وخم ــــصون حباب ــــوق الغ ُف ٌ ِ ُ 
  :وصف الطبيعة الصامتة -ب
  وصف املباني والقصور اجلميلة -١

املاء من   وما يلحق هبا من بساتني ومن متاثيل عىل هيئة األسود تقذفمثل الزهراء والزاهرة
أفواهها إىل غري ذلك من مظاهر حضارية كانت تسحر األبصار بروعتها وحسن إتقاهنا وتنوع 

 .طرائفها
 :ومن ذلك قول حممد بن شخيص يصف مباين الزهراء

ـــ  ْهـــذي مبـــاين أمـــري املــــؤمنني غــــدت ـــدنيا ع ـــا آخـــر ال ـــزري هب ُّي ِىل األولُ ُ َ 
َكذا الدراري وجـدنا الـشمس أعظمهــا َ َّ ْ ــو عــن زحــل  َّ ــدرا وإن قــرصت يف العل ِق ُ ْْ ُ ْ ً 
ـــر ـــن أث ــراء ع ــصنع الزه ــال م ــد ج ٍلق ِ َّ ــل  ُ ـــن مث ــل وع ـــن مث ــدر ع ــد الق ِموح ٍْ َِّ 
ــــا ـــود واصفه ــــاسنها جمه ـــت حم ــل  فات ــاز كاخلط ــسكت واإلجي ــالقول كال  ف

ـــدول  عهـــابـــل فـــضلها يف مبـــاين األرض أمج ــــا عـــىل ال ـــة بانيه ـــضل دول  كف
 أهلـــة الـــسعـد لـــوال وصـــمة األفــــل  َكـــادت قـــيس احلنايــــا أن تـــضـارعهـا
ــــمال ـــصـاهنـا ك ــــدا نقـ ــــت فغ ــــاء بالكــــمل  تألق  وربمــــا تنــــقص األشي
ـــل  كــم عاشــقني مـــن األطيـــار مـــا فـتـئـــا ــــن روض إىل غل ـــرودان م ـــا ي  فيه

 : القصورًوقال يوسف بن هارون واصفا
ــت ــد فرش ــور ق ــل احل ــالس مث ــا جم ْفيه ُ ُ ـــر  ُ ـــا مط ـــل هب ـــاض ومل حيل ـــا الري ُفيه َِّ ْ ُ 
ــــر إفريزهــــا رشقــــا َإىل ســــطوح ت َ َ ُّمثـــل املرائـــي يـــر يف مائهـــا الـــصور  ِ ُ َ 
ــت ــا حلظ ــول م ــن ط ــرت م ــأنام خف ْك ْ َُ ْ  َّفقــد تعــد إلـــى أهبائهـــا الـخـفـــر  َّ
ٌوقبـــة مــــا هلـــا فــــي حـــسنهـا ثمــــن ُو أنـــه بيـــع فيهـــا العـــز والـعـمــــرلـــ  ٌ ّ َ َّ 
ــــصال ـــــورد مت ــــت بال ــــأنام فرش ّك ِْ ُ ُيف الفــــرش فاختــــذت منــــه هلـــــا أزر  َّ ُْ ْ ُّ 
ِكـــأنام ذعـــرت مـــن خـــوف ســـقطتها ْ ُ ــــذعر  َّ ــــا ال ــــدا يف لوهن ــــا فب  ُّيف بحره



 ١٥٢

ٌبحــــر تفجــــر مــــن ليثـــني ملـتــــطم ُ َ ٌِ ِ َ ــر  ّ ــني ينفج ــن ليث ــر م ــن رأ البح ــا م ُي َ َ ََ ِ َ 
ابـن   وهـذا ، من خضرة ومحـرة وصـفرة وشـذا وعـبري          ا الرياض مبا فيه   فوص -٢

حيـث كـان يمـرح ويلهـو مـع ,  واملـروج اخلـرض,استولت عىل لبه احلدائق الفـيح خفاجة
وشاركه الغصن هذا اإلحساس والذي توج هذا اجلـامل ظهـور اهلـالل , ه يف جو هبيجأصدقائ

 :هذه اللوحة بقولهني ذاك وصف  ح,بعد الغروب كأنه طوق من ذهب يزين برد الغاممة
ــا ــن طــرب بن ــصن م ــز عطــف الغ  وافـــرت عـــن ثغـــر اهلـــالل املغـــرب  واهت
ـــه ــــرن ب ـــسن مقـت ــــه والـحـ ـــذهب  فـكـأن ـــة م ـــرد الغامم ـــىل ب ـــوق ع  ط

 :ًل مازن بن عمرو واصفا األزهارقا −أ 
ُوروضــــة تــــدمار يروقــــك حــــسنها َ ُ ــصفر  ٍُ ــل ال ــويش واحلل ــاط ال ــا ري ُعليه ْ ُّ َُ ْ ُ 

ـــر ـــات ـــا كأهن ـــور فيه ـــرات الن َّ زه ِْ َّ ــــْر  َِ ـــرد اخلف ـــا اخل ـــا هب ـــون أجالته ُعي َُّ ْ َ ٌ 
 :ّقال املصحفي يف وصف سوسنة −ب

ـــا ـــت ألثمه ـــد ب ـــنة ق ـــا رب سوس ُي ُ ُّ ــق  ّ ــن ري ــسك م ــم امل ــري طع ــا غ ــا هل  ُوم
ّمـــصفرة الوســـط مبـــيض جوانبهـــا ِ ُكأهنـــــا عـــــاشق يف حجــــر معــــشق  ْ ِ ْ ِ ٌ 

 :ًرا يف األندلسًقال ابن خفاجة واصفا هن −ج
ــــــــحاء ـــــــال يف بط ـــــــر س ِ هللا هن ِأشــــهى ورودا مــــن ملــــى احلــــسنـاء  ٌ ً 
ِ متعطــــف مثــــل الــــسوار كأنـــــه َ ٌ ـــــاء  ُ ـــــر سم ـــــه جم ـــــر يكنف ِوالزه ُّ َ َُ َ ُ ُ 
ـــى ظـــن قوســــا مفرغــــا ـــد رق حت ًق ـــضـراء  ُ ــــردة خ ــــي ب ـــضة ف ـــن ف ِم ٍ ٍُ 
ـــه الغـــصون كأهنــــا ُوغـــدت حتـــف ب ــــاء  ُ ـــــة زرق ـــــف بمقل ـــــدب حت ِه ٍ ُ 
ًولطاملـــــا عاطيـــــت فيــــه مدامــــة ِصـــفراء ختـــضب أيــــدي الندمــــاء  ُ َ ُ َ 
ــر ــد ج ــصون وق ــث بالغ ــريح تعب ِوال ُ ِذهـــب األصـــيل عـــىل جلـــني املـــاء  ُ ِ ُ ِ ُ 

 :ًوهذا ابن هاين األندليس يصف املطر قائال -د
ــــط ـــث أم نق ـــذا الغي ـــع ه ـــؤ دم ُألؤل ِ ُ ُمـــا كـــان أحـــسنه لـــو كـــان يلتقــــط  ٌ ُ ُ َ 



 ١٥٣

ـــع إ ـــد الربي ــــاُأه ـــة أنف ـــا روض ـــسفـط  ًلين ـــافوره ال ـــن ك ـــنفس ع ـــام ت ُك ِ َ 
ـــــة ــــو عالق ــــواحي اجل ــــم يف ن ٌغامئ ــــط  ٌ ــــل سب ـــا واب ـــدر منه ـــل حت ُحف ٌ ٌ 
ٌبــني الــسحاب وبـــني الــريح ملحمـــة ِ ــــرتط  ِ ــــو خت ــــي يف اجل ــــامع وظب ُمع ٌ 
ـــل ـــىل عج ـــريض ع ـــاخط ي ـــه س ٍكأن ُفـــام يـــدوم رضـــا منـــه وال ســـخط  ٌ ً ُ 

 :يل يصف تعانق قضبان الرياض عند هبوب الرياح قول ابن هذًأيضاوكذلك  -ـه
ـــت ـــصبا فتعانق ــــح ال ـــا ري ـــت لن  فـــذكرت جيـــدك يف العنـــاق وجيـــدي  هب
ـــــها النــــد ـــــف يف أعـالـي  ٍمـالــــت بـأعـنــــاق ولـطــــف ِ قـــدود  وإذا تأل
ــــــخدود  وإذا التقــــت بــــالريح مل تبــــرص هبـــــا ــــــي ب  ًإال خـــــدودا تـلـتـق

ــــود   لــــنافكــــأن عــــذرة بيتهــــا حتـكــــي ــــة املعم  صــــفة اخلــــضوع وحال
ــــي أعـنـاقـهــــا ـــــود  تيـجـاهنــــا ظــــل وف ـــــد وعـق ــــام قـالئ ـــــه نظ  مـن
 مـــن مـــاء ورد لـيـــس للتــــصـعـيـد  فـتـرشنــــي منــــه الـــصبـا فـكــــأنه

  :وصف الطبيعة كمقدمة لغرض آخر -٣
املعتضد بن عباد إال أهنا لعل أشهر قصيدة يف هذا املجال هي رائية أيب بكر بن عامر يف مدح 

 بـل ألهنـا رضب متجـدد مـن رضوب املـديح ,ا جمرد قصيدة مدح ألهن;مل تنل شهرهتا الكبرية
ّوهذا الطريف هو وصف الطبيعة بصورته البهيجة الذي حل حمل  ,الذي استهل بيشء طريف

 .األطالل والدمن بصورهتا الكئيبة
  :يقول ابن عمار

أدر الزجاجـــة فالنـــسيم قـــد انـــرب  ــان عــن الــرس ُّوالــنجم قــد رصف العن َ َ ِ 
ـــافوره ـــا ك ـــد لن ـــد أه ـــصبح ق ـــنربا  وال ـــا الع ـــل من ـــرد اللـي ـــا اسـت  لـم

 :هكذا افتتح قصيدته بوصف الطبيعة حتى وصل إىل مدح ابن عباد حيث قال 
ِعبـــــاد املخـــــضـر نائــــــل كـفــــــه ّ ُ ُّ ـــرداء األخـــرضا  ٌ ـــبس ال ـــد ل  واجلـــو ق

ــن ق ــاد م ــىل األكب ــد ع ــدأن ــر الن ِوألـــذ يف األجفـــان مـــن ســـنة الكـــر  ط َِ 



 ١٥٤

ــــرا  أثمــرت رحمــك مــن رؤوس ملــوكهم ـــشق مثم ـــصن يع ـــت الغ ـــا رأي  مل
 , من ميادين الشعر يبدو للمـرء أال ربـاط بيـنهامًولقد اقتحمت الطبيعة يف األندلس ميدانا
والشكو  ,فالطبيعة بسمة ومتعة وأمل وإرشاق ,ونعني به ميدان القول يف الشكو والتحرس

 , ولكن الشاعر األندليس املوهوب استطاع أن جيمع بني الـضدين,حرسة ويأس وكآبة وحزن
 :كام نر عند ابن زيدون يف رائيته الرقيقة ,وأن يؤلف بني النقيضني

ـــذري ـــع ع ـــذلت يف خل ـــذري إن ع ـــــــدر  ع  غـــــــصن أثمـــــــرت ذراه بب
 :والذي يعنينا من هذه القصيدة قول الشاعر

ــعري   تعلـــم أن ليــــليـــت شـــعري والـــنفس ــت ش ــى لي ــىل الفت ــس بمجــد ع  ـ
ــــا مــــن رجــــوع  أم ملـــــايض زماننــــا مــــن مـكـــــر  هــــل خلــــايل زمانن
ــــسـن أفـــــواف زهــــر  أيـــــن أيامـنــــــا وأيـــــن ليــــــال  كـــــرياض لب

  :مزج الطبيعة بفنون الشعر املختلفة -٤
وعـرب دون أمر مألوف وخري من فعل ذلك من الشعراء بن زيـ :مزج الغزل بالطبيعة   -أ

 : إليها وهو خمتبئ يف الزهراءبعثهاعن مشاعره لوالدة بقافية 
ــا  إنــــي ذكـرتــــك بالـزهــــراء مـــشتـاقا ــد راق  واألفــق طلــق ومــرأ األرض ق
ـــــه ـــــتالل يف أصائل ــــسـيم اع  كــــأنه رق لــــي فـاعـتــــل إشـفـاقــــا  وللـنـ
ــا  والـــروض عـــن مائـــه الفـــيض مبتـــسم ــات أطواق ـــن اللب ـــت ع ـــا شـقـق  كم
ـــر ـــن زه ــني م ــستميـل الع ــام ي ــو ب ـــا  نله ـــال أعناق ــى م ــه حت ــد في ــال الن  ج

ـــا  أرقــــي يـنـــــتعـا كـــــأن أعينــــه إذ ـــدمع رقراق ـــال ال ـــا يب فج ـــت مل  بك
ــــه ــــي منـابت ــــي ضاح ــــألق ف ــا  ورد ت ــني إرشاق ــضحى يف الع ــه ال ــازداد من  ف
 اقاوسنـــان نبـــه منـــه الــصبـح أحــد  ســــر يـنـافـحــــه نـيـلــــوفر عــــبق
ــشـوقـنـا ــر ت ـــا ذك ـــج لن ـــل يـهي  إليــك مل يعــد عنهــا الــصدر إذ ضــاقا  ك
ــا  ًال سـكــــن اهللا قـلـبــــا عــــن ذكـــركم ــشـوق خفاق ـــاح ال ـــر بجن ـــم يـط  فل
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ــى  لو شـاء محـيل نـسيم الـصبح حـني رس ـــا الق ـــاه م ـــى أضن ـــم بـفـت  وافـاك
 : قول ابن شهيدًأيضاومن ذلك 

ــك األ ــا انف ــييل م ّخل ــنهمَّ ــذ بي ــى من ّحبيبـــي حتـــى حـــل بالقلـــب فاختطـــا  س َ 
ًأريـــد دنـــوا مـــن خلـــييل وقـــد نــــأ ُ ــطا  ُ ــد ش ــزار وق ــن م ــا م ــو اقرتاب  ًوأه
 فألقــت عــىل غــري الــتالع بـــه مرطــا  ســعى يف قيــاد الــريح يــسمح للــصبا
ـــره ـــساقط قط ــــح ت ــــه ري ــــت ل ــدها ســمطا  وعن  كــام نثــرت حــسناء مــن جي

  :مزج املدح بالطبيعة -ب
فقـد كـان أول مـن (, فظاهرة مزج املدح بالطبيعة ظاهرة مرشقية قبـل أن تكـون أندلـسية

بدا ذلك واضحا كل الوضوح يف شـعر  ثم ,حاول ذلك ولكن يف حذر شديد مسلم بن الوليد
فإذا كانت هذه املحاوالت عند املشارقة جتري يف حذر شديد عند بعـضهم  ,أيب متام والبحرتي

 عند األندلسيني رصحية واضحة عالية الصوت شـديدة فإهنا , اآلخرعند بعضهم ّوقصد وترو
 :قول ومن أمثلة هذا اللون من الوصف) اجللبة عذبة اجلرس

  أبي املطرّف بن أبي احلباب -١
 :ىل املنصور يف املنية العامريةوقد كان قد دخل ع

ـــــا األول ـــــاليوم يف أيامن ـــــوم ك  ُّبالعامريــــــة ذات املــــــاء والظلــــــل  ِال ي
ــــدلهواؤ ــــدهر معت ــــع ال ـــدل  هــــا يف مجي ـــصل غـــري معت ـــا وإن حـــل ف  ًطيب
   : قول أبي بكر بن عمار يف مدح املعتضد بن عباد حيث قالأيضاًومنه  -٢

أدر الزجاجـــة فالنـــسيم قـــد انـــرب  ــان عــن الــرس ُّوالــنجم قــد رصف العن َ َ ِ 
ـــافوره ـــا ك ـــد لن ـــد أه ـــصبح ق ـــنربا  وال ـــا الع ـــل من ـــرد اللـي ـــا اسـت  لـم

  :كذا افتتح قصيدته بوصف الطبيعة حتى وصل إىل مدح ابن عباد حيث قاله
ِعبـــــاد املخـــــضـر نائــــــل كـفــــــه ّ ُ ُّ ـــرداء األخـــرضا  ٌ ـــبس ال ـــد ل واجلـــو ق
ــد ــر الن ــن قط ــاد م ــىل األكب ــد ع ِوألـــذ يف األجفـــان مـــن ســـنة الكـــر  أن َِ 
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ــــرا  أثمــرت رحمــك مــن رؤوس ملــوكهم ـــشق مثم ـــصن يع ـــت الغ ـــا رأي مل
  :ج الرثاء بالطبيعةمز -ج

وا  وذلك ألهنم مزجـ, جريئة حتتاج لعبقرية وإبداع كي تؤد بأكمل وجهوتعترب هذه قفزة
عىل رأس مـن  و, وآالمهم الدفينة,لبسوا الطبيعة حلل مهومهمحيث أ, الرثاء بوصف الطبيعة

يف الـوزير أبـا عبـد اهللا بـن ربيعـه حيـث يقـول حني رثى  "ابن خفاجة" قاموا هبذه التجربة
  :مطلعها

 ِوبكـــل خــــد فيـــك جـــدول مـــاء  يف كـــــل نـــــاد منـــــك روض ثنـــــاء
ــدي ــصن الن ــزة الغ ــخص ه ــل ش ِغـــــب البكـــــاء ورنـــــه املكـــــاء  ولك ِ َِّ َُّ ِ َ َّ 
ــــي ــــوار إن بمقلت ـــــع األن ـــــا مطل ِأســـــفا عليـــــك كمنـــــشأ األنـــــواء  ّي ً 
ــــا ــــفريا بينن ــــى أن ال س ــــى أس ًوكف ْ  ًيمــــــيش وأن ال موعـــــــدا للقــــــاء  ً

ـــــررت ـــــإذا م ــــشبيبةف ـــــد ل ـــــصديق خــــــالء  بمعـه ـــــم دار لل ِأو رس ِ ٍ 
 ِكـــــالغيم رق فجـــــال دون ســـــامء  ٌجالـــت بطرفــــي للـــصبابـة عبــــرة
ٍورفعـــت كفـــي بـــني طـــرف خاشــــع ٍ َ  تنــــــد مـآقيــــــه وبيــــــن دعـــــاء  ُ
ــــة ــــرباء خــــدي ذل ــــسطت يف الغ ــــرضاء   وب ــــن اخل ــــى م ــــتنزل الرمح  ِأس
حــــل النـــــائي بــــأيب مـحمـــــد امل  ال هـــزين أمـــل وقـــد حـــل الـــرد 

  :خصائص شعر الطبيعة -خامساً
أفرد شعراء الطبيعة يف األندلس قصائد مستقلة ومقطوعات شعرية خاصة يف هذا الغرض  −أ

 غـري االلتـزام ,بحيث تستطيع هذه القصائد استيعاب طاقة الشاعر التصويرية وخياله التـصوري
 .ة من زوايا الطبيعة إال وطرقها فلم يرتك الشاعر زاوي,الذي تسري عليه القصيدة العربية

يعترب شعر الطبيعة يف األندلس صورة دقيقة لبيئـة األنـدلس ومـرآة صـادقة لطبيعتهـا  -ب
َّفقد وصفوا طبيعة األندلس الطبيعية والصناعية ممثلة يف احلقـول والريـاض  ,وسحرها ومجاهلا َ ُ

 .واألهنار واجلبال ويف القصور والربك واألحواض
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لطبيعة يف األندلس لوحات بارعة الرسم أنيقة األلوان حمكمة الظالل تشد ُتعد قصائد ا -ج
 .انتباه القارئ وتثري اهتاممه

 بـل إن ,ًأصبح شعر الطبيعة نظرا لالهتامم به حيل حمل أبيات النسيب يف قصائد املـديح -د
 .قصيدة الرثاء ال ختلو من جانب من وصف الطبيعة

ًاألندلس مالذا وملجأ هلم يبثوهنا مهومهم وأحزاهنم أصبحت الطبيعة بالنسبة لشعراء  -ـه
 إال أن جانب الفرح والطرب غلـب عـىل وصـف الطبيعـة فتفـرح كـام ,وأفراحهم وأتراحهم

 .يفرحون وحتزن كام حيزنون
 والطبيعة تر يف املرأة ظلهـا ومجاهلـا فقـد ,املرأة يف األندلس صورة من حماسن الطبيعة -و

 ,وصفوا املرأة باجلنة



 ١٥٨



 ١٥٩

 
 
 
 
 
 
 
 

  تاسعلباب الا
  املرأة يف الشعر األندلسي
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  :متهيـد -أوالً

 :الباحث يف املجتمع األندليس يكتشف
 .يف الغالبالدين والتقو والورع  انتشار −١

 .وهذا كثرياجلهر باملتع احلسية  −٢

 .يف املناطق املتامخة لألندلسينياجلمود والتزمت  −٣

 .ستهرتة يف العنارص املالشذوذ واالنحالل −٤

 .تعدد العنارص واألجناس والطبقات التي كان يتكون منها −٥

 .الفتن واحلروب التي ال هتدأ إال لفرتات حمدودة −٦
 .والتقلبات السياسية املذهلة −٧
من طرب وهلـو وجمـالس  ,مستحدثات احلضارة األندلسية الباذخة يف األوساط املرتفة −٨
 .إلخ...وجواري ,ورقص ,مخر

وتقاسـم  ...والـدعوة إىل التمتـع باحليـاة ,انت غزارة شعر الغزل واخلمريـاتك ,ومن هنا
حيـث مغريـات الـدنيا مـن  ,الوالء للقيم الدينية وتعاليم اإلسالم واالستسالم للذائـذ احليـاة

 ,جواري وغلامن وجمالس طرب ومخر إضافة إىل مجال الطبيعة الذي يدفع إىل اإلقبال عىل احلياة
 .شعار األندلسيني عىل مستو تباين الرؤية الفنية وتعدد املواقفوقد انعكس ذلك يف أ

  :املرأة بني املعنى واجلسد -ثانياً
  :املرأة احملبوبة -أ

 ,فـاملرأة اجلاريـة ,ختتلف مكانة املرأة عند الشعراء بحسب وضـع املـرأة ونفـسية الـشعراء
تـأيت ممتزجـة بـني   املحبوبـةواملـرأة ,ال ير فيها الشاعر سو املفاتن اجلسدية ,وساقية اخلمر

وهي صور تركز عـىل مواضـع  ,اجلامل اجلسدي واللواعج النفسية التي ختلقها يف قلب الشاعر
 :اجلامل اجلزئي يف املرأة

 .وشكلها ,لون العيون −١
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 .محرة اخلدود −٢
 .لون البرشة −٣
 .دقة اخلرص −٤

 .ضخامة األرداف −٥
 :رالنيلوفمن ذلك قول أحد القضاة يصف زهرة 
ــــــــــ ـــــــــوفر ال ـــــــــأنام النيل  مستحـــــــسن الفــــــــض الـــــــبهج  ك
ـــــــــت ــــــــــود ملئ ـــــــــة خ ًسمـــــــــرا وغنجــــــــا ودعــــــــج  مقل ً
ـــــــــسيج  ًأو خامتـــــــــا مــــــــــن فـــــــــضة  وفـــــــــصه مــــــــــن ال
 :أو مثل وصف املرأة كوسيلة للهو واملتعة
 بيــــــــضاء غـــــــــراء بــــــــضـه  فـــــــــالورد وجنـــــــــة خـــــــــود
ــــــضه  كمــــــــــا البنفـــــــــسج خـــــــــد ــــــشـم ع ــــــه اهل ــــــى ب  أبق

 :يف غزله يف والدة ًلشعراء سمواوكان ابن زيدون أكثر ا
ــا  إين ذكرتـــــك بـــــالزهراء مـــــشتاقا ــد راق ــه األرض ق ــق ووج ــق طل  واألف

ويكفـي أن نستـشهد هبـذه األبيـات  ,وكان أكثر الشعراء مثالية يف حبه ابن حزم القرطبـي
 :لتتضح املكانة املحرتمة التي حتتلها املرأة املحبوبة يف قلبه

ــــة ــــب شــــت بمدي ــــأن القل أدخلــت فيــه ثــم أطبــق يف صــدريو  وددت ب
ـــــره ــــني غي ــــه ال حتل إىل ملتقــــى يــــوم القيامـــــة واحلــــرش  فأصــــبحت في
ــرب  تعيـــشني فيـــه مـــا حييـــت فـــإن أمـــت ــم الق ــب يف ظل ــغاف القل ــكنت ش س

  :مظاهر النظرة اجلسدية للمرأة
  :اختاذ املرأة كهدية -١

 :قال ابن خفاجة ,ا املادية هدايا كبقية اهلدايًأحياناخاصة اجلواري اللوايت كن يقدمن 
ــــنا ــــك حماس ــــر إلي ــــا بك ــــت أب ــــار  زف ــــذرة األبك ــــل ع ــــك حتم  جاءت
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  :النظر إليها جسدياً -٢
كقـول أيب  ,من قمة الرأس إىل أمخـص القـدم ,ًوالنظر إليه عضوا ,بوصف مجاهلا اجلسدي

 :القاسم املنييش
ـــــو ـــــق اهل ـــــاء وف ـــــزاء لف  حتـــــــريت فيهـــــــا ويف أمرهـــــــا  وعج

 مكـــــان رقيـــــق ســـــو خـــــرصها  سمـهاغالميـــــــة لـــــــيس يف جـــــــ
 وثغرهـا ,أردافها كالنقـا ,قوامها كالغصن ,غانية تسلب األلباب ,واملرأة عند ابن محديس

 ,كالظبية يف التفاتتها ومجال عنقها رضـاهبا كالطـل ,وهي كاملهاة حني ترنو يف نقاهبا ,كاألقاح
 :كام يف قصيدة له ,ًكالروضة تعبق نرشا

ـــاب ورةبـــــأيب مـــــن أقبلــــــت يف صــــــ ـــن مت ــــها م ــــب عن ـــيس للتائ  ل
ــــاب كــــل حــــسن كامــــل يف خلقهـــــا ــــن بع ــــن العي ـــا تنجــــو م  ليته
ــــا ــــردف النق ــــصن وال ــــالقوام الغ ــــاب ف ـــل الرض ـــر والط ــــاح الثغ  واألق
ـــــت ـــــة يف العقـــــد إمــــــا التفت ــــاب طيب ــــي النق ـــو ف ــــن ترن ـــاة حي  ومه

 : محديس منذ أن خرج من وطنه صقليةوتصبح املرأة مرتبطة بتجربة الغربة التي عاناها ابن
ــــشيت  رشـــــأ أحـــــن إىل هـــــواه كأنـــــه ــــه ون ــــدت بأرض ــــن ول وط

 :هابلقائويمني نفسه دوما  , للجنة املوعودة التي ظل حين إليهاًكام تصري املرأة رمزا
ــان ــور اجلن ــن ح ــرسب م ــنحت يف ال ظبيـــة تبـــسم عـــن ســـمطي مجـــان  س

ذات أسنان بيـضاء منتظمـة والمعـة  , اجلنة لفتاة تشبه إحد حورياتًوصفاوقد قدم لنا 
 مـن ةفهي يف الرابعة عرش , فال يستطيع التوبة,تغوي الناسك املتعبد ,وعيون ساحرة النظرات

 :العمر وهو يف الواحدة واخلمسني
ـــــدت ـــــامن وج ـــــبع وث ـــــت س ــــامن  بن ــــبعا يف ث ــــك س ــــري رضب  ًعم

  :تشخيص الطبيعة باملرأة -٣
هـي  ,فاجلارية التي تقـرتن بلحظـة اللهـو اآلنيـة ,لطبيعةمن خالل جتسيد صورة املرأة يف ا

هلا عيـوب كـالنرجس وراحـة كالـسوسن وهـي  ,أفضل من احلسناء وتتوب عنها يف املجلس
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 ,إهنا حسناء مثقلة بأنواع احليل والدمالج واألسـورة قـدها كالغـصن ,بيضاء املحاسن ,قوراء
 :هنودها كالرمان

 هبــــا الليــــل البهــــيم هنــــارالبــــست  وقـــــوراء بيــــضاء املحاســــن طلقــــة
ـــا ـــدود معاطف ـــصان الق ـــززت ألغ ـــــامرا  ه ـــــود ث ــــــرمان النه ـــــا ول هب

 :فال يدعوها يـا ,وتتحول القصيدة إىل متنيات وحرسات تتمنى رجوع إىل الزمن إىل الوراء
 ?"عمي يا" : وال تدعوه"ابنتي?"

ًفلـــم أدعهـــا بنتـــا ومل تـــدعني عـــام  فيـــا ليتنـــي كنـــت ابـــن عـــرش وأربـــع
  :املرأة الزوجة أو األم -ب

 .صة يف الرثاء واملودةاوهي املرأة املثالية خ
  :املرأة رمز األشواق -ج

حتولت صورة املرأة إىل رمز لألشواق العارمـة حنـني جـارف نحـو نـساء رمزيـات ال يعـرفن 
هذه األسامء الثالثـة  ,لكن يعرفن كرموز من خالل الوجدان كهند وسلمى وليىل ,الشاعر يف الواقع

 ما يأيت ذكـرهن ً وغالبا,وهي أسامء هلا قداسة جتذرت يف وجدان العريب املسلم ,ًهي األكثر حضورا
 "نجـد" و"هتامـة" و"سـلع" و"كرامـة" , باحلجازًخصوصا بأماكن يف اجلزيرة العربية ًمرتبطا

 ,اسـةوجـداهنم مـن قدل ملـا متثلـه ً عارمـاً التي حين إليها هؤالء الشعراء حنينـااألماكنوغريها من 
 , ما تسمى سلمى أو لـيىلً مثالية يف مجاهلا غالباةإىل امرأ ,ومعظم الشعراء توجهوا بأشواقهم العارمة

 :وترتكه يعاين الوحدة واألشواق امللتهبة ,ًتذهب بعقل الشاعر وترحل عنه بعيدا
ــا ــت ركائبه ــن بات ــا أي ــان عنه ــل الب  ومل رفعــــت فــــوق املطــــي قباهبــــا  س

ـــــها  شوقةًومل تركــــت منـــــا قلوبــــا مـــــ ــــرام التهاب ــــوع الغ ــــا ط  بقلبه
وكم يشكو الشاعر من لواعج اهلو الذي خلفته يف قلبه تلـك الظبيـة النـافرة التـي تـشبه 

ويتمنـى عـودة / اجلنـة / عىل تلـك الفتـاةيتحرسثم  ,والتي أنسته أهله ووطنه ,هالل الدجى
 :اللقاء بينهام يف آمل وحرقة

ــــها ـــذ فراق ـــت من ـــا زل ـــة م ـــا جن ـــا  في ـــاليابن ـــصايل ص ـــد ات ـــى بع  ر األس
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  شاعرات األندلس

  -أ -
  املرأة األندلسية والثقافة األدبية

  :بطء قافلة الشعر النسائي -أ
فـال نكـاد نقـع يف القـرنني  :قافلة الشاعرات قليلة العدد بطيئـة الـسري والـرستسري  −١

 محـد القرطبيـة,وعائـشة بنـت أ ,قمـر َّعدد قليل من الـشاعرات, هـنإال عىل الثالث والرابع 
 .ن احلجاريةووحفصة بنت محد

ء قـد واجلارية العجفا , التميميةحسانة: وإذا كانت الشاعرتان :التزام جانب املحافظة −٢
 .املعاين وصياغتهاقول التزمتا جانب املحافظة يف 

 ,ن احلجاريـةووحفصة بنت محد ,طبيةوعائشة بنت أمحد القر ,قمر عند شاعرات مثل −٣
 .بني اجلد واملحافظة وبني االنطالق والتحررالشعر تراوح 
ازدانت البيئة األندلسية بعدد غري قليل من النساء الشاعرات الالئي أسـهمن يف إثـراء  −٤

 . عىل موكب الشعر يف األندلسًن وجودهن فرضافرضف ,األدب األندليس
  :تفاعل املرأة بشكل أكثر -ب
 .شاركت املرأة الشاعرة يف كل فنون الشعر وأكثر أبوابه −١
 وكانت تلـح يف إغرائـه , كام يتغزل الرجل فيها,ً تتغزل يف الرجل متاما الشواعرفكانت −٢

 .وتذهب إليه زائرة تطرق بابه وتنادمه ,وتصف حماسنها
رع عـن وال تتـو ,وهتجـو ,ولكـن يف ظـل أنوثتهـا ,وتفتخر ,متدحالشواعر كام كانت  −٣

 ومل تستح من تريد بعـض األلفـاظ ,فلم تتحرج من ذكر العورات ,الرخيصةاستعامل أساليب 
 .غري النظيفة التي يتحرج املحتشمون من الرجال عن ذكرها

 جـادة حينـا وهازلـة , تساجل الرجل قصيدة بقصيدة وقافيـة بقافيـةوكانت الشواعر −٤
 .ًأحيانا
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 .لوفرةعدد الشاعرات يف األندلس كان من ا −٥
 من مالمـح الـشعر ً بارزاً بحيث شكل ملمحا الشعري عند الشواعر واضحوالنضوج −٦

 .األندليس
وكان فنهن من ناحية القول والصوغ واجلرس واإلرشاق واجلرأة والرصـانة واجلزالـة  −٧

 .بمكانة كبريةواإلطراف 

انـت أقـرب إىل كلام كانـت قريبـة العهـد بزمـان الفـتح كاألندلسية املرأة الشاعرة إن  −٨
 وبالتايل إىل حشمتها واالرتباط بأسباب التحرز يف القول والرتدد يف اجلرأة واالبتعـاد ,عروبتها

 .عن اإلسفاف وجتنب اإلفحاش
 كانت أقرب إىل التحرر الذي هـو وكلام بعد العهد بالشاعرة عند عهد الفتح انغمست −٩

 .ًحتلل أكثر منه حتررا يف حقيقته
للمرأة يف موضوعات الشعر وأساليبه من خالل جرأة القول واهلجوم وأصبحنا نقرأ  −١٠

 .عىل معاين الفحش
 وإنـام , أندلسية املولـد أو املنـشأةوأول شاعرة ظهرت عىل األرض األندلسية مل تكن −١١

 .كانت واحدة من اجلواري الوافدات من املرشق املدربات عىل اإلنشاء األديب والعزف والغناء
ن من أمراء بني أمية كانوا يستوردون اجلواري األديبات املـدربات ندلسيواحلكام األ −١٢

 ))فـضل(( عىل عود أو قيثارة مـن أمثـال ً معزوفاً مجيالًعىل حفظ الشعر وإنشائه وإنشاده حلنا
 ً وقد ازداد عددهن شـيئا,وغريهن وكلهن قيان مجيالت أديبات عازفات) )قلم(( و))علم((و

 .ر ملحقة بقرص األمري عرفت بدار املدنيات حتى أنشئت هلن داًفشيئا
األدب مـن شـعر ونثـر قـد  فـإذا ,هلجري عىل بالد األنـدلسويطلع القرن اخلامس ا −١٣

 فقـد , من فيض القرائح ساعد عـىل ذلـك تعـدد امللـوك والعواصـمًجر عىل األلسنة إنشادا
كـرب عـدد مـن كانت هذه الفرتة فرتة ملوك الطوائف وحرص كل ملك عىل أن جيمع حولـه أ

مــن الــشاعرات و ,فكانــت الــوفرة اهلائلــة مــن نوابــغ الــشعر األندلــيس ,األدبــاء والــشعراء
 فكان ,متثلت يف وفرة عددهن واختالف بالدهن ونفاسة إنشائهن وجتديد فنوهنناألندلسيات 
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ام املجيدات الشاعرة الغسانية وزينب املرية وغاية املنى وأم الكـر يف مدينة املرية من الشاعرات
 ويف , وإنام أسهمت يف إنشاء املوشحات,بنت املعتصم بن صامدح التي مل تكتف بإنشاد القصيد

غرناطة تزدان ندواهتا وضواحيها بنزهون القالعية ومحدونة بنـت زيـاد التـي لقبـت بخنـساء 
األندلس وأختها زينب وكانتا ترتددان بني مدينة غرناطة ومقرمها الساحر يف وادي آش الـذي 

 .دينني الشهريتني غرناطة واملريةتوسط املسافة بني امليكاد ي
مريم بنت يعقوب األنصاري وعىل األمرية اجلميلة بثينة بنت ك  شاعراتإشبيليةويف  −١٤

 .بن عباداكبري ملوك الطوائف وكبري امللوك الشعراء يف األندلس املعتمد 
 وادي يفت تفـوق جمـريط ىل مدينة طليطلـة التـي كانـأو إ )مدريد احلالية( جمريط يف −١٥
 .أم العالء بنت يوسف احلجارية تزين رحابه الشاعرة احلجارة
رفيقتها و بنت املستكفيوالدة  − فيها كبرية شاعرات األندلس األمرية يف قرطبة نجد −١٦

مهجة بنت التيان القرطبية كل هذه الكوكبة الناعمة من الشاعرات عاشت يف قـرن  −إىل حني 
  يفًامس اهلجري بعد قرنني مضيا كان وجود املرأة الـشاعرة خالهلـام نـادراواحد هو القرن اخل

 .األندلس
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  الباب العاشر

  رموز الشعر األندلسي
  -ب -

  شاعرات األندلس
  :اجلارية العجفاء :أوالً

 وال نعرفهـا ,إن أول شاعرة بأرض األندلس كانـت مـن اجلـواري الوافـدات مـن املـرشق
 لقـد .ا عرفت وذاع صـيتها وأصـبحت تعـرف باجلاريـة العجفـاءباسمها وإنام بصفتها التي هب

 اسـمه مـسلم بـن ً فقـرياً ربام ألن سيدها كان رجـال,كانت بالفعل عجفاء هزيلة ضعيفة نحيلة
وكان يسكن معها يف بيت صغري حقري ال يكاد يـضم مـن األثـاث سـو  ,حييى موىل بني زهرة

وكرسيني قد تفككا من قدمهام ,تا بالليفحشي ,نمرقتني قد ذهب عنهام اللحمة وبقي السد. 
أي  اء ما قد تعودت عىل قوله القيـانلقد كانت اجلارية العجفاء تتقن من قول الشعر والغن

ومثل هذا الشعر يكون عادة مـن  ,الشعر الوجداين الغنائي الذي خياطب العاطفة وهيز املشاعر
وهذا بطبيعتـه  ,احلرمان بأنغام حزينةالغزل املهتاج الذي ترفده الشكو بمعاين آرسة ويوشيه 

لـرضورة  عن شعر احلرائر الذي إن التزم املوضوع فليس عليـه باً واضحاًاحلال خيتلف اختالفا
ن يلتزم املعاين ويلح عىل خلق جو احلزن الوجداين والكآبـة النفـسية يف نطـاق معـاين احلـب أ

 ً اجلارية العجفـاء الدميمـة شـكالكانت ,املقرون باحلرمان والغزل املوغل يف الشكو احلزينة
 : تنشد وتغنيًالساحرة فنا

ــــتم ــــك تك ــــأيام ب ــــاء ف ــــرح اخلف  ولـــسوف يظهـــر مـــا تـــرس فـــيعلم  ب
ــــه ــــز قلب ــــن عزي ــــضمن م ــــا ت ــــا قلــــب إنــــك باحلــــسان ملغــــرم  مم  ي
ـــا حـــسام بأرضـــنا ـــك ي ـــت أن ـــا لي ـــــرايس طائعـــــا وختـــــيم  ي ـــــي امل  ًتلق
 فمــــــاذا تـــــنقمًونكـــــون إخوانـــــا  فتـــــذوق لـــــذة عيـــــشنـا ونعيمـــــه
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 : آخرثم انتقلت العجفاء عىل عودها إىل آخر وشعر
ــــسقام ــــالج ال ــــييل أع ــــول ل ــــا ط ـــــا  ي ـــــة احلرم ـــــل األحب ـــــل ك  أدخ
 فـــــاليوم أمـــــسى فـــــراقكم عزمـــــا  مـــا كنـــت أخـــشى فـــراقكم أبـــدا

ومن الطريف أن عبد الرمحن الداخل عندما سمع بأدهبا وفنها بعث إىل صاحبها فاشـرتاها 
 . هـ١٧٢ عام ِّتويف)) الداخل((ن املعروف أن عبد الرمحن بن معاوية وم ,ومحلت إليه
  :حسانة التميمية :ثانياً

 عـن كوهنـا مـن احلرائـر وليـست مـن ًفضال ,مولودة يف األندلس يف إلبرية وليست وافدة
 الشعر عندها موروثة عن أبيها أيب احلـسني الـشاعر أحـد مـن ملكة عن أن ًهذا فضال ,القيان

 .م الربيضمدحوا احلك
عاشت يف أواخر القرن الثاين وأوائل القرن الثالث فقد مدحت احلكم بن هـشام مـسرتفدة 

 يطـرب ًشـاعراوكان احلكم رغـم قـسوته  ,ً حسناًإياه بعد موت أبيها فوقع شعرها منه موقعا
أوقـع  −هــ ٢٠٦ وكـان ذلـك سـنة –فلام مات  ,ًفوصلها وأجر عليها راتبا ,للشعر احلسن
) )األوسـط((ة عليها بعض احليف فشكته إىل وارث ملكه عبد الرمحن بـن احلكـم عامل البري

 وعـزل الـوايل الـذي , مجعت بني املديح واالستنجاد فرق هلـا وأجازهـاًوألقت بني يديه أبياتا
 .وظلت بعد ذلك تبعث إليه باملدائح ,أوقع الغبن عليها

ن نـستنتج أهنـا مـن اليـسري أ, ف من احلكم وعبد الـرمحنًفإذا كانت حسانة قد مدحت كال
 .عاشت يف العقد األخري من القرن الثاين ومطلع القرن الثالث

 ولكنهـا متـسمة بعمـق ,فأما قصيدهتا يف مدح احلكـم فعموديـة الـشعر مـرشقية الـسامت
الشكو التي متس شغاف القلب خاصة تلك التي تصدر عن امرأة كسرية اجلناح حديثة فقـد 

 :غلفت شكواها بغاللة رقيقة من نسيج املديح يف قوهلا وهي بعد ذلك قد ,العائل
ــــة ــــايص موجع ــــا الع ــــك أب ـــديم  إين إلي ـــا احلـــسني ســـقته الواكـــف ال  أب
ـــة ـــامه عاكف ـــع يف نع ـــت أرت ـــد كن ــــا حكــــم  ق ــــامك ي ــــاليوم آو إىل نع  ف
 وملكتــــه مقاليــــد النهــــى األمــــم  أنــت اإلمــام الــذي انقــاد األنــام لـــه
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 آوي إليــــــه وال يعــــــرو يل العــــــدم  كنفـــاال يشء أخـــشى إذا مـــا كنـــت يل
 حتـــى تـــذل إليـــك العـــرب والعجـــم  ال زلــــت بــــالعزة القعــــساء مرتــــديا

فقد جعلت  ,إن حسانة حمسنة وال شك يف عرض شكايتها ويف غزو مقام العدالة من احلكم
 .والعائل , بعد أن فقدت الراعيًو هلا وعائالمنه مأ

شـك  امللك حني طرقت هـذه املعـاين التـي كـان الوحركت يف نفسه نخوة املروانية وعزة 
 :حيفظ نصوصها حفظها إياها يف قوهلا املامثل لقول سابقيها

 وملكتــــه مقاليــــد النهــــى األمــــم  أنــت اإلمــام الــذي انقــاد األنــام لـــه
 :ً وكنفاًثم استطردت يف ذكاء حني اختذت منه أبا
 يل العــــــدمآوي إليــــــه وال يعــــــرو   ال يشء أخـــشى إذا مـــا كنـــت يل كنفـــا

 :ثم متيض يف دعاء ال يدعي به إال للملوك بقوهلا
 حتـــى تـــذل إليـــك العـــرب والعجـــم  ال زلــــت بــــالعزة القعــــساء مرتــــديا

القصيدة أموية يف صوغها وهنجها وأسلوهبا وهي أنثوية من حيث طريقة التغري التـي تنبـه 
ل الوايل الذي ربام انتهـز  ويقع عىل حسانة من حيف قب,القلب وتنفيذ إليه لألخذ بيد الضعيف

 فحجب عنها راتبها وضيق عليها حصاد جائزهتا وبذكاء وفطنة بـاهرتني ,فرصة موت احلكم
 تربطهـا ًبلدهتا وتستنجد بمروءته وختلق أسبابا تتحرك حسانة نحو األمري اجلديد تشكو عامل

 :ليها لوقوع الظلم عً فهل يكون موته سببا,به فقد كانت حتت رعاية أبيه ومحايته
ــائبي ــارت رك ــد س ــد واملج ـــواجر  إىل ذي الن ـــار اهل ـــصىل بن ـــحط ت ـــىل ش  ع
 ويمنعنــــي مــــن ذي الظالمــــة جــــابر  ليجـــرب صـــدعي إنـــه خـــري جـــابر
ـــــه ـــــضة كف ـــــامي بقب ـــــإين وأيت ــارس  ف ــب ك ــش أضــحى يف خمال ــذي ري  ك
ـــــروءة ـــــال م ـــــثيل أن يق ــارصي  جـــــدير مل ــان ن ــذي ك ــوت أيب العــايص ال  ل

ــ ــان حي ــو ك ــا ل ــقاه احلي ــدس ــا اعت  عـــيل زمـــان بـــاطش بطـــش قـــادر  ًا مل
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  :قمر: ثالثاً
 واحدة من الشاعرات العازفات املغنيات الالئي كن ال يزلن جيلبن مـن املـرشق )ًقمرا( إن

جارية جلبت من بغـداد إلبـراهيم بـن احلجـاج ) )قمر((وكانت  ,من املدينة والبرصة وبغداد
 يف الوقـت إشـبيليةد الرمحن األوسط واسـتقل ب بن حممد بن عبعبد اهللالذي خرج عىل األمري 

 ضواحي قرطبة ً بحصونة حمتالً عىل الدولة األموية حمتمياًنفسه الذي كان ابن حفصون خارجا
 يـستقبل ًوكان ابن حجاج يتـرصف كـام لـو كـان ملكـا ,والبرية ومناطق أخر من األندلس
 . هـ٢٨٨ا عام  إبراهيم هذِّتويفوقد  ,الشعراء يمدحونه فيجزل هلم العطاء

األدب  و يف القرن الثالث وهـي قينـة مجيلـة الظـرفإشبيليةرة عاشت يف  إذن شاعًإن قمرا
 ًوكان الـشعر جيـري عـىل سـجيتها مطواعـا ,واحلفظ مع الرواية مع فهم بارع وفصاحة وبيان

 : فيه نعومة وإيقاع إهنا متدح موالها إبراهيم بن حجاج فتقولًرائقا
ـــري ـــن ك ـــارب م ـــا يف املغ ـــىم  إال حليـــــــف اجلـــــــود إبـــــــراهيم  م يرجت

ــــقيم  إين حللــــت عليــــه منــــزل نعمــــة ــــداه س ــــا ع ــــازل م ــــل املن  ك
 فقد كان حيتفل بالشعراء الذين ,إهنا حتية بارعة من قينة ذكية مدربة عىل حسن القول ورقة

 .يقصدونه من اخلارج فمن كان حتت سقفه ممن يقول الشعر أوىل باالحتفال وأجدر بالتكريم
قت قمر إىل بغداد مدينة السحر واجلامل وعاصمة الدنيا آنذاك وحتـرست لوعـة عـىل وتشو

 :فراق العراق ومتزقت نفسها من احلنني إليهام فقالتا
ـــــــا ـــــــدادها وعراقه ـــــــىل بغ ـــــداقها  آه ع ـــــسحر يف أح ـــــا وال  وظبائه
ـــــا  وجماهلـــــا عنـــــد الفـــــرات بأوجـــــه ـــــىل أطواقه ـــــا ع ـــــدو أهلته  تب
ــــــأنام ــــــيم ك ــــــرتات يف النع  خلــق اهلــو العــذري مــن أخالقهــا  متبخ
 يف الـــدهر تـــرشق مـــن ســـنا إرشاقهـــا  نفــــيس الفــــداء هلــــا فــــأي حماســــن

  :عائشة بنت أمحد القرطبية :رابعاً
 وكانـت , كانت حسنة اخلط تكتب املـصاحفقديرة عفة جريئة أديبة خطاطة دينةشاعرة 

 وماتت عذراء مل تتزوج بعـد ًامللوك يف غري ما خنوع أو مذلة وكانت ترجتل الشعر ارجتاال متدح
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 وكانـت ,مئـةت سنة أربعِّتوفيا  ألهن;أن عاشت حياهتا كلها يف الطرف اآلخر من القرن الرابع
 ً وأدبـاًمل يكن يف زماهنا من حرائر األندلس من يعـدهلا فهـام عُّرغم أنوثتها ذات إباء ومهة وترف

 .هباوفصاحة والذي يتابع صفاهتا ال يملك إال اإلعجاب ًشعرا و

 : يف رغبته فكتبت إليهًاّ ملحلم تر أنه كفء هلا ويبدو أنه كانخطبها بعض الشعراء ف
ـــــيض ـــــي ال أرت ـــــوة لكنن ـــــا لب ــد  أن ــن أح ــري م ــول ده ــا ط ــيس مناخ  ًنف
ـــب ـــك مل أج ـــار ذل ـــي أخت ـــو أنن ــد  ول ــن أس ــمعي ع ــت س ــم غلق ــا وك  ًكلب

املستوردة لقـد كانـت عائـشة إن هبا إباء املرأة العربية وكربياءها قبل أن تفسدها احلضارة 
وبني يديه ابن  ذات مقدرة فذة يف ارجتال الشعر فقد دخلت عىل املظفر ابن املنصور بن أيب عامر

 :ً فقالت ارجتاال,له فخطر هلا أن حتييه وجتعلها مناسبة ملدحه
ــــــــد ــــــــا تري ــــــــه م ـــــــد  أراك اهللا في ـــــــه تزي ـــــــت معالي  وال برح
 الــــــــسعيدتؤملــــــــه وطالعــــــــه   فقـــــد دلـــــت خمايلـــــه عـــــىل مـــــا
 إىل العليـــــــا رضاغمـــــــه أســـــــود  وكيــــف خييــــب شــــبل قــــد نمتــــه
ـــــامء ـــــدرا يف س ـــــراه ب ـــــسوف ت ـــــود  ًف ـــــه اجلن ـــــا كواكب ـــــن العلي  م
 زكـــــا األبنـــــاء مـــــنكم واجلـــــدود  فـــــــأنتم آل عـــــــامر خـــــــري آل
ــــــشيخ ــــــد رأي ك ــــــدكم ل  وشــــيخكم لــــد حــــرب وليــــد  ٍولي
تاج مـن سـريهتا واسـتقامتها إىل وهذا يسري االستن ,ومل يؤثر أي من شعر الغزل عن عائشة

وأما من الناحية الفنيـة  , هبا إىل العزف من خمالطة الرجال واالمتناع عن الزواج حدااحلد الذي
فال نكاد نخطئ سامت القوة ومالمح عن شـاعريتها يف نطـاق املحافظـة الكاملـة عـىل الـنمط 

 .ا تزيني أو حتويرالبكر الذي ال يصدر إال عفو اخلاطر ودفن البدهية دون م الشعري
 احلجارية حفصة بنت محدون :خامساً

عاشت حفصة بنت محدون احلجارية يف وادي احلجارة وهو واد نبغ منه عدد مـن الـشعراء 
وبـذلك تكـون  , الرابعة أي مـن أهـل القـرن الرابـعئةواألدباء فهي شاعرة مكثرة من أهل امل

نـة بيـنهام فحفـصة حجاريـة وعائـشة معارصة لعائشة القرطبية عىل رغم الفروق األخر البي
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 أما عائشة فقابضة ,قرطبية وحفصة منطلقة عن نطاق العقال نافضة عن كاهلها تقاليد احلرائر
ويبـدو أن حفـصة  ,لظنة وظالل الـشبهةاغبة معىل تقاليدها مستمسكة بكل ما يدفع عن املرأة 

 :ية من سلوكهم وأهنا كانت ذات مال وعبيد فهي تقول شاك,كانت من بيت غنى وثراء

ـــــدي عـــــىل ـــــا رب إين مـــــن عبي  مجـــر الغـــضا مـــا فـــيهم مـــن نجيـــب  ي
ــــــب ــــــه متع ــــــول إبل ــــــا جه ـــــب  إم ـــــده ال جيي  أو فطـــــن مـــــن كي

 ويبدو أن عاطفة ما كانت هبا جتاهه حتايلت ,إهنا رائدة شعر الغزل متدح العظامء كابن مجيل
 :التمن خالل مديح إياه وألقت عليه بغاللة خفيفة من نسيج الغزل فق

ــال ــدهر جمم ــر ال ــل أن ي ــن مجي ــه  رأ اب ــد عمهــم ســيب نعمت ــور ق  فكــل ال
ـــا ـــد امتزاجه ـــاخلمر بع ـــق ك ـــه خل ــه  ل ــني خلقت ــن ح ــاله م ــام أح ــسن ف  وح
ـــــرشه ـــــدعو بب ـــــل ي ـــــه كمث ــــه  بوج ــــإفراط هيبت ــــشيها ب ــــا ويع  عيون

 ومن طريف ما أنشأت يف مقام الغزل إظهار شخصيتها كامرأة وإبداء الـدالل والتيـه عـىل
 :من يدل عليها أو يتيه مستمسكة كل االستمساك بكربياء املرأة ذات اجلامل تقول حفصة

 وإذا مــــــــا تركتــــــــه زاد تيهــــــــا  يل حبيــــــب ال ينثنـــــــي بعتـــــــاب
ـــبيه ـــن ش ـــت يل م ـــل رأي ـــال يل ه ـــبيها  ق ـــر يل ش ـــل ت ـــضا وه ـــت أي  ًقل

ا واختيـار إن حفصة احلجارية شاعرة رقيقة بارعة حمسنة يف نسج شـعرها وانتقـاء ألفاظهـ
لسية بابا مل تكن قد للمرأة األند معانيها وحتسس قوافيها إال أن األهم من ذلك كله أهنا طرقت

 .نه باب الغزل طرقته بخفة وتردد وحتفظإ , بعدجرت عىل طرقه
  الشاعرة الشلبية :سادساً

 :التي كتبت إىل السلطان يعقوب املنصور تتظلم من والة بلده
ـــــت ب ـــــري إذا وقف ـــــاد األم ـــــهِن ّيــــــا راعيــــــا إن الرعيــــــة فانيــــــة  باب ً 

ًأرســــلتها مهــــال وال مرعــــى هلــــا  َهنـــب الـــسباع الـــضاريات العاديــــة  َ
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  حفصة الركونية :سابعاً
كانت منافسة لوالدة بنت املستكفي وهلا  ,وهي من ذوات احلسب واجلامل واألدب والشعر

 :من ذلك قوهلاومن الشعر الفاحش ما خيجل  ,من الشعر اللطيف والرقيق ما يذهل
ّأزورك أم تــــــزور فــــــإن قلبــــــي ُ  ًإىل مـــــا تـــــشتهي أبـــــدا يميـــــل  َ
ـــــل ـــــام مجي ـــــاجلواب ف ـــــل ب ٌمعج  إبـــــاؤك عـــــن بثينـــــة يـــــا مجيـــــل  ّ

  مريم األنصارية :ثامناً
ومـن شـعرها تـشكو  , حمتشمة تعتز بـدينها وفـضلها وتعلـم النـاس األدبإشبيليةوهي 

 :الشيخوخة
ــة ــبعني حج ــت س ــن بن ــى م ــا يرجت ـــ  ًوم ـــلوس ـــوت املهله ـــسج العنكب  بع كن
ــصا ــسعى إىل الع ــل ت ــب الطف ــدب دبي ـــل  ُّت ـــري املكب ـــيش األس ـــا م ـــيش هب ِومت َّ 

  :الغسانية البجانية :تاسعاً
يف القـرن اخلـامس اهلجـري  ,عاشت الشاعرة الغسانية يف منطقة بجابـة مـن أقـاليم املريـة
أبياهتا التي بني أيدينا قيلت و ,وشعرها يتسم باألصالة والعمق وهلا عىل القول مترس وسلطان

غري أهنا جتري هبا يف مسارب احلكمة متأرجحة بني اجلزع والتـصرب  ,يف الغزل وشكو الفراق
 :فتقول

ــانوا  أجتــــزع أن قــــالوا ســــرتحل إظعــــان ــك إذ ب ــصرب وحي ــق ال ــف تطي  وكي
ـــلهم ـــل وص ـــيش يف ظ ـــدتم والع  أنيـــق وروض الوصـــل أخـــرض فينـــان  عه

ـــراق ـــعري والف ـــت ش ـــا لي ـــونفي  هل يكونون مـن بعـد الفـراق كـام كـانوا   يك
وفيـه استـسالم وجـزع عـىل قلـة عـدد  ,وفيه تصرب ولوعـة ,شعر مجيل فيه كربياء وحب

 .وهو إىل ذلك فيه قوة وفحولة ومتكن ,األبيات
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  :زينب املرية :عاشراً
 ,غري عرس باحلياة صايف األسلوب يف ً كل النضوج نابضاًناضجاًشعرا زينب املرية  لنا تقدم

وهذه األبيات الثالثة تنبئ عن الطاقة الشعرية الكامنـة يف جـوانح  ,صادق احلس يف غري خفاء
 .زينب

ــد  يـــا أهيـــا الراكـــب الغـــادي لطيتـــه ــذي أج ــض ال ــن بع ــك ع ــرج أنبئ  ع
ــضمنهم ــد ت ــن وج ــاس م ــالج الن ــا ع ــدوا  م ــذي وج ــوق ال ــم ف ــدي هب  إال ووج
ـــــــر األ  حـــــسبي رضـــــاه وأين يف مـــــرسته ـــــــدووده آخ ـــــــام أجته  ي

  :غاية املنى :حادي عشر
جارية قدمها قيان إىل املعتصم بن صـامدح صـاحب املريـة وأحـد ملـوك الطوائـف لكـي 

 أجيزي :قال هلا األمري. غاية املنى : ما اسمك? فقالت:فسأهلا ,خيتربها قبل أن يشرتهيا
 اسألوا غاية املنى

 :فقالت يف رسعة بدهية ورقة خاطر
 من كسا جسمي الضنا

 موهلا أراينو
 سيقول اهلو أنا

 فـأمر أن ,وملس املعتصم بن صامدح يف هذه القينة الذكاء وقول الـشعر وحـسن املحـارضة
 ?مـا اسـمك : فلام وصلته سأهلا,ًحتمل إىل األستاذ ابن الفراء اخلطيب ليختربها وكان مكفوفا

 أجيزي : فقال,غاية املنى :فقالت
ــــــى ــــــة املن ــــــو غاي ــــــل ه  نامـــــن كــــــسا جـــــسمي الــــــض  س

 :فقالت جتيزه
ــــــــــــــــــــــــــــــــيام ـــــــــا  وأراين مت ـــــــــو أن ـــــــــيقول اهل  س

 .ذكرها باملرية لصلتها بابن صامدح وقد ارتبط



 ١٧٨

  أم الكرم :ثاني عشر
  :بنت املعتصم بن صمادح

  أن يعهـدوا ببنـاهتم ونـسائهمأم الكرم أمرية من بيت امللك وكان من عادة ملوك األندلس
فاعتنى املعتصم بتأديب ابنتـه ملـا  , الشعر وحفظةملعلامت يتعهدهنن بالتعليم والتهذيب وقراءة
 ولكـن شـعرها ,املوشحات وأسهمت يف إنشاء ,رآه فيها من ذكاء حتى نظمت الشعر اجلميل

 ومل , الغزل وكانت تشهر بحبها وتـرصخ طالبـة خلـوة بحبيبهـاضوعهالقليل الذي وصل مو
وذ مـن أنـاة وكـتامن واحتـشام يكن هذا احلبيب الذي أخرج األمرية أم الكرم عام ينبغي أن تلـ

 .سو فتى من فتيان قرص أبيها عرف بالسامر
 :تقول أم الكرم

ــــاعجبوا ــــاس أال ف ــــرش الن ــــا مع ــــــب  ي ــــــة احل ــــــه لوع ــــــا جنت  مم
ـــــدجى ـــــدر ال ـــــزل بب ـــــواله مل ين ـــــرتب  ل ـــــوي لل ـــــه العل ـــــن أفق  م
ــــه ــــو أن ــــواه ل ــــن أه ــــسبي بم ـــــــــي  ح  فـــــــــارقني تابعـــــــــه قلب

فقد أثـر   وهي فنانة صناعة بغري شك,غزل حسنة التعبريإن أم الكرم شاعرة رقيقة بارعة ال
 وال يستطيع ذلك إال الشاعر ذو القدرة والفنان ذو الصرب والصنعة ,أهنا كانت تصنع التوشيح

ملا ختضع له املوشحة من نسق بعينة يتكرر بني أقفـال وأغـصان وأدوار وتـشطري األمـر الـذي 
 .ديبة بارزةجيعل من الصامدحية الشاعرة فنانة بارعة وأ

  :محدونة بنت زياد :ثالث عشر
 وغرناطـة ومـا حوهلـا مـسافة تقـارب ,نشأت محدونة يف واد مجيل غري بعيد عـن غرناطـة

 وما يستتبع ذلـك مـن , تغطيها واألشجار وتتخللها السواقي واجلداول واألهنارًاألربعني ميال
  به إىل رحـاب األسـامع دفـعًذا أخاًرقيقا يبعث الشعر  مما;طيور وظالل وأفياء ونسائم وأنداء
 بـوادي األشـات يف ًأيـضاوهي مدينة مجيلة ساحرة تعـرف  ,لقد عاشت محدونة يف وادي آش

 وقـد نـشأ ابنتيـه , فقد كان أبوها زياد الوادي أيش يعرف بزيـاد املـؤدب,بيت فيه علم وآداب
فكانتا  ,دب والعلم ربام عىل سبيل التمليح محدة وأختها زينب عىل األًأيضامحدونة التي تسمى 
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شاعرتني من شهريات شاعرات األندلس إال أن حظ زينب يف التـاريخ مل يكـن كحـظ أختهـا 
 ففي الوقت الذي حفلت فيه كتب األدب بنامذج من شـعر محدونـة وإشـادة باسـمها ,محدونة

 .حتى لقبت بخنساء املغرب وشاعرة األندلس
 محدونـة : باسم أختهـا فيقـالًمرتبطاكان نصيب زينب من الشهرة ال يزيد عن ذكر اسمها 

 زينـب بنـت الـوادي أيش : ويف بعض األحيان كان يقـال,الشاعرتان بنت زياد وأختها زينب
 .وأختها محدة

 :تقول الشاعرة محدونة يف وصف الوادي
ــــث العمــــيم  وقانـــــــا لفحـــــــة الرمـــــــضاء واد ــــضاعف الغي  ســــقاه م
ــــي  حللنـــــا دوحـــــه فحنـــــا علينـــــا ــــىل الفط ــــعات ع ــــو املرض  محن
ــــذار ــــة الع ــــصاه حالي ــــروع ح ــــيم  ي ــــد النظ ــــب العق ــــتلمس جان  ف

لقد رسمت محدونة أكثر من صورة متحركة هبيجة األلوان والظالل اجلميـل الـذي يـشبه 
 ,فريوع العذار احلاليات خشية أن تكون عقودهن قـد انفـرط نظمهـا ,حصاه حبات اللؤلؤ

 .فيسارعن يف ذعر إىل تلمس مكان العقود من لباهتن
 :من أوصافها هلذا الواديو

ــــــوادي ــــــدمع أرساري ب ــــــاح ال  لــــــه للحــــــسن آثــــــار بــــــوادي  أب
ــــل روض ــــوف بك ــــر يط ــــن هن ـــــل وادي  فم ـــــرف بك ـــــن روض ي  وم
ــــس ــــاة أن ــــاء مه ــــني الظب ــــن ب ـــؤادي  وم ـــت ف ـــد ملك ـــي وق ـــبت لب  س
ــــــادي  هلــــــا حلــــــظ ترقــــــده ألمــــــر ــــــي رق ــــــر يمنعن  وذاك األم
 فـــــق الـــــسوادرأيـــــت البـــــدر يف أ  إذا ســـــــدلت ذوائبهـــــــا عليهـــــــا
ــــه شــــقيق ــــصبح مــــات ل ـــــرسبل باحلـــــداد  كــــأن ال  فمـــــن حـــــزن ت

 ولكنها جعلت لقلبهـا الـذي كـان ,ومل يقف األمر بحمدونة عند وصف الطبيعة وحسب
 :ختل من عاطفة  غزلية ملً من شعرها فقالت أبياتاًشك إلحساس ما نصيبا خيفق ال
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 ن ثـــارومـــا هلـــم عنـــدي وعنـــدك مـــ  وملـــــا أبـــــى الواشـــــون إال فراقنـــــا
 وقــــل محــــايت عنــــد ذاك وأنــــصاري  وشـــنوا عـــىل أســـامعنا كـــل غـــارة
ــــي ــــك وأدمع ــــن مقلتي ــــزوهتم م ــار  غ ــسيل والن ــسيف وال ــيس بال ــن نف  وم

بل كانت عفـة  ,ومل يعرف عن محدونة أي لون من ألوان االنحراف أو امليل عن اجلادة ,هذا
ملتأدبات املتـصوفات املتغـزالت  فهي من ا,رغم غزهلا متصوفة رغم إسهامها يف قول التشبيب

 .املتعففات
  :نزهون بنت القالعي الغرناطية :رابع عشر

 ًوتـساجلهم نظـامًشـعرا رائدة األدب املكشوف فهي تراسل الرجال  تعد نزهون الغرناطية
يقال فيها خيدش حياء احلرائـر وينـال مـن مـشاعر العفـة ًشعرا  تسمع ً فاحشاًوهتاجيهم قوال

أكثر جرأة وأفحش معنى غـري متحرجـة مـن اسـتعامل ألفـاظ العـورات  وترد بشعر ,عندهن
 .ً إهنا ابنة للمدينة وصد لقيمها متاما:ةملباجل و,ً ساقطاًاستعامال

 , يف القـرن اخلـامس اهلجـري" األندلسيةاملدينة" من نزهون فهي شاعرة ومهام كان األمر
 شعر الرجال وشعر النـساء وصورة دقيقة جلوانب عديدة من شعر ذلك القرن يستوي يف ذلك

شاعرة ماجنة كثرية النوادر خفيفة الروح واالنطباع الزائد واحلـالوة وحفـظ الـشعر واملعرفـة 
يف احليـاة واحلـق أن نزهـون قـد غمـست نفـسها  ,برضب األمثال مع مجال فائق وحسن رائق

 . حتى لقبت بشاعرة غرناطةً كامالًااألدبية يف غرناطة غمس
 وهـي يف ,وجانب جريء عنيف غري عفيف, جانب مرشق نظيف :نولشعر نزهون جانبا

 مثـل ,كل ذلك صاحبة مطارحات ومشاغبات مع أعيان قرطبة وشـعراء األنـدلس املـشاهري
 والتحـام ً حلمة املودة حيناً لقد التحمت معهم مجيعا,الوزير ابن قزمان الشاعر الزجال املشهور

 ولكـن , يف ميدانـهًال أهنا امرأة لرصعتهم كال ولو, ورجحت كفتها عليهم, آخرًالتهاجي حينا
 ;رهماظ السوقة وكلامت الساقطني يف شـعاملفحشني منهم كانوا يضايقوهنا بام يذكرون من ألف

 آخـر ًبشعر ومناقضتهم حيناًشعرا  ً إىل مواجهتهم حيناً أو اضطراراًااألمر الذي دفع هبا اختيار
 . بعهرًعهرا
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حياة نزهون الشعري ما جر من مساجالت بينهـا وبـني  يف فمن جوانب اإلرشاق واللني
 :فكتب إليها هذين البيتني الطريفني ,الوزير أيب بكر بن سعيد الذي أولع بأدهبا

 مــــــــن عاشــــــــق وصــــــــديق  يـــــا مـــــن لـــــه ألـــــف خـــــل
ــــــــــــاس ــــــــــــت للن ــــــــــــــق  أراك خلي ــــــــــــــزال يف الطري  ًمن

 له أنه احلبيب املقدم  وتؤكد, وكان بينهام روابط عشق,ولكنها تطمئنه عىل مكانته من قلبها
 :حيتل مكان الصدارة من ودها وجتيبهالذي 

ــــه ــــال منعت ــــر حم ــــا بك ــــت أب ــه صــدري  ًحلل  ســواك وهــل غــري احلبيــب ل
ـــر  وإن كــــان يل مــــن حبيــــب فــــإنام ـــب أيب بك ـــق ح ـــل احل ـــدم أه  يق

 ينـرصف إىل " أيب بكـر" ولفـظ ,ويف الشطر األخري من البيت الثاين تورية معنوية طريفـة
 . لقد صدق من وصفها بالظرف, كام ينرصف إىل أيب بكر بن سعيد,الرسولصديق 

 :إهنا تصف ليلة من ليايل مباذهلا عن انحراف حجب إعجابنا عنه
ـــــــسنها ـــــــايل مـــــــا أحي  ومـــا أحيـــسن منهـــا ليلـــة األحـــد  هللا در اللي
ــت ــد غفل ــا وق ــا فيه ــت حارضن ــو كن ـــد  ل ـــر إىل أح ـــم تنظ ـــب فل ـــني الرقي  ع

ـــة يف ســـاعدي أســـد   سـاعدي قمـرأبرصت شمس الضحى يف ـــم خازم ـــل ري  ب
  :مريم بنت أبي يعقوب األنصاري :خامس عشر

يف نـدب نـساء أديبـات  أديبة شاعرة كانت تعلم النساء األدب عىل طريقة أهـل األنـدلس
 , وكانت مريم حمتشمة متدينة عىل خالف ما نتوقع من شاعرة عاشت يف مدينة اخلالعة,بناهتم

 ,ة شلب يف غرب األندلس كانت متدح عبيد اهللا بن حممد املهدي األمويفهي األصل من مدين
وكان يف مساجالته معها يبـدي هلـا الكثـري  ,وكان جييزها من ماله ويساجلها شعراء وتساجله

 . ويشبهها بمريم العذراء يف ورعها وباخلنساء يف شعرها,من االحرتام واإلجالل
 فبعث إليها ,هدي الذي مر ذكرهقصيدة متدح املويبدو أهنا كانت أرسلت يف إحد املرات 

 : آخر من أبيات الشعر قال منهاً من الدنانري وعدداً عددابرده
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ــل ــن قب ــت م ــذي أولي ــشكر ال ــا يل ب ــل  م ــسن يف احلل ــق الل ــزت نط ــي ح  أو أنن
ــان ويــا ــذا الزم ــذة الظــرف يف ه ــا ف ــل  ي ــرص يف اإلخــالص والعم ــدة الع  وحي
ـــــذراء يف ورع ـــــريم الع ـــل  أشـــــبهت م ـــعار واملث ـــساء يف األش ـــت خن  وفق

 وأمـا مـريم فإهنـا ,وشعر املهدي يدل عىل تلطف وأرحيية إزاء شاعرة أديبة حسنة الـسرية
تنشئ قصيدة من البحر نفسه والقافية نفسها لكي متدح األمري الذي بعث إليها من ماله وخلـع 

 :عليها من أدبه قائلة
ـــل ـــول ويف عم ـــك يف ق ـــن ذا جياري ــــدرت  م ــــد ب ــــسلوق ــــضل ومل ت   إىل ف
ــي ــت يف عنق ــذي نظم ــشكر ال ــا يل ب  مـــن الـــآليل ومـــا أوليـــت مـــن قـــبيل  م
ــــقيت ــــي س ــــر الت ــــك الغ ـــزل  هللا أخالق ـــة الغ ـــت رق ـــرات فرق ـــاء الف  م

واصطدمت  , وسبعني سنة فيام تروي هي عن نفسهاً وبلغت سبعاًلقد عمرت مريم طويال
والـشكو  ,فـشكت زماهنـا ,د العافيـةوافتقـا ,هبموم الكرب وأرق الشيخوخة وذيول الشيب

 : قالت?فامذا قالت مريم ,الصادقة لون من ألوان غناء النفس
ــة ــبعني حج ــت س ــن بن ــي م ــا ترجت ـــل  وم ـــوت املهله ـــسج العنكب ـــبع كن  وس
ــصا ــسعى إىل الع ــل ت ــب الطف ــدب دبي ـــل  ت ـــري املكب ـــيش األس ـــا م ـــيش هب  ومت

  :بثينة بنت املعتمد بن عباد :سادس عشر
ة التي شهدت مباهج ملك أبيها املعتمد بن عبـاد كبـري ملـوك الطوائـف وكبـري إهنا األمري

املعتمد يشكل صفحات   إن,بأغامت واألسري ,الشعراء امللوك وبطل األبطال يف معركة الزالقة
 ابنته بثينة روحه الشاعرة فهو شـاعر َأورث ولقد ,من املجد والرتف والبطولة واإلباء والشعر

 . واجلامل عن أمها الرميكيةًأيضاوورثت الشعر  ,ءامللوك وملك الشعرا
ومل يبق منه إال هذه القصيدة الرقيقة إنه ملا دلت  , باملغربً كان مشهوراًكثرياًشعرا إن لبثينة 

النكبة باملعتمد وأرس ومحل وزوجته إىل أغامت يف املغـرب وتعـرض قـرصه للنهـب والـسلب 
 وهو ال يعلم ,إشبيليةوصباياه فاشرتاها أحد جتار كانت بثينة يف مجلة من سبي من نساء القرص 

 فلام أراد االبن الدخول هبا امتنعت , أهنا واحدة من اجلواري وأهداها البنهً ظاناًمن أمرها شيئا
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حل لك إال بعقـد الـزواج إن ريض أيب بـذلك أ ال :وقالت , وأظهرت له نسبها,امتناع احلرائر
 وكان هم أبوهيـا لفقـدها ,نها إىل أبيها وانتظار جوابهوأشارت عليه وعىل أبيه بتوجيه كتاب م

 لقد وافق الـشاب ووالـده ً شديداًأسوأ وقعا عليهام من زوال امللك فقد كانا متعلقني هبا تعلقا
 يف بابه بني اخلطابات التي كتبت يف التـاريخ لقـد ضـمنت ً فريداً فكتبت خطابا,عىل رأي بثينة

 وجعلـت منـه قـصيدة موشـاة ,لفطنة وإطـار مـن الـسدادخطاهبا قصتها كاملة يف نطاق من ا
 وهي األسرية املغلوبة عـىل ,بحكمة الشيوخ وكانت يف عمر أزهار الربيع مرنقة بالفخر الرائق

 :ان امللك السليبّبرة لعناية أبوهيا بتنشئتها عليه إأمرها مفعمة بالصدق الذي كان ثم
ــــالتي ـــن  اســــمع كالمــــي واســــتمع ملق ـــدت م ـــسلوك ب ـــي ال ـــادفه   األجي
ــــــي ــــــبيت وأنن ــــــروا أين س  بنــــت مللــــك مــــن بنــــي عبــــاد  ال تنك
 وكــــذا الزمــــان يــــؤول لإلفــــساد  ملــــك عظــــيم قــــد تــــوىل عــــرصه
 وأذاقنــــا طعــــم األســــى مــــن زاد  ملـــــــا أراد اهللا فرقـــــــة شـــــــملنا
 فـــــدنا الفـــــراق ومل يكـــــن بمـــــراد  قـــــام النفـــــاق عـــــىل أيب يف ملكـــــه
ــــرؤ ــــة فحــــازين ام ـــــــأت  فخرجــــت هارب ـــــــسدادمل ي ـــــــه ب  يف إعجال
ــــضمني ــــد ف ــــع العبي ــــاعني بي  مـــــن صـــــانني إال مـــــن األنكـــــاد  إذ ب
ــــــاهر ــــــل ط ــــــزواج نج ـــاد  وأرادين ل ـــي األنج ـــن بن ـــق م  حـــسن اخلالئ
ــا ــك يف الرض ــسوم رأي ــك ي ــىض إلي  وألنــــت تنظــــر يف طريــــق رشــــادي  وم
ــــه ــــي ب ــــي تعرفن ــــا أبت ــــساك ي ـــــوداد  فع ـــــى ل ـــــن يرجت ـــــان مم  إن ك

 تـــــدعو لنـــــا بـــــاليمن واإلســـــعاد  ضلهاوعــــسى رميكيــــة امللــــوك بفــــ
 وكانـت ,إن األمرية الصغرية الغريرة كانت من الفطنة بحيث أقنعت الفتى وأباه باالنتظار

 وكانت من الكربياء بحيـث ,من االعرتاف باجلميل بحيث حسنت ألبيها املوافقة عىل الزواج
 ,كـم القـدر يف مـصريها وكانت من الواقعية بحيث ارتـضت ح,مل تنس أهنا أمرية وابنة ملك

 من الشاعرية والصفاء بحيث دبجت برياعهـا الرقيـق قـصة واقعيـة مـن أكثـر ًوكانت أخريا
 .القصص يف التاريخ أسى
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 ق أبوهـا عـىل زواجهـا ووافـ,إفريقيـا يف شـامل ً بعيدااملقد هتلل وجه أبوهيا مرة يف سجنه
 وكتب هلا موافقة اسـتهلها بـام ,ملاجدواعتربها هدية القدر الثمينة إىل هذا الفتى الرشيد وأبيه ا

 :يستهل به األب العاقل نصائحه البنته األمرية األثرية املقبلة عىل الزواج
ـــــــرة ـــــــه ب ـــــــوين ب ـــــــي ك ـــــعافه  بنيت ـــــدهر بإس ـــــىض ال ـــــد ق  فق

  أم العالء بنت يوسف :سابع عشر
يقدم القرن اخلامس لنا شاعرة جميدة هي أم العالء بنت يوسـف احلجاريـة ممـن تفخـر بـه 

 فلنـستمع إىل رضب ,وهي يف رقة شعرها وبراعة غزهلا امتداد طبيعي حلفـصة ,هاتبلدها وقبيل
 :من أقواهلا يف الغزل

ــــنكم حــــسن ــــصدر م ــــا ي ــــل م ــــــــزمن  ك ــــــــاكم حتــــــــىل ال  وبعلي
 ّوبـــــــــــذكراكم تلـــــــــــذ األذن  تعطـــــف العـــــني عـــــىل منظـــــركم
ـــــش دونكـــــم يف عمـــــره ـــــن يع ـــــبن  م ـــــاين يغ ـــــل األم ـــــو يف ني  فه

 :ء شكو رائعة فتقولأم العال وتشكو
ــــم  افهــم مطــارح أحــوايل ومــا حكمــت ــــذرين وال تل ــــشواهد واع ــــه ال  ب
ـــــــه ـــــــي إىل عـــــــذر أبين  رش املعــــاذير مــــا حيتــــاج للكلــــم  وال تكلن
 أصـــبحت يف ثقـــة مـــن ذلـــك الكـــرم  وكــــل مــــا جئتــــه مــــن ذلــــة فــــبام

دمها مغلفـة ولكنها حتى يف دعابتها حترص عىل أن تقـ ,ومل ختل أم العالء من ظرف ودعابة
 ً طريفـاًوإنه ليشء طريف أن جتتمع الدعابة واحلكمة فتكونـا مزاجـا ,بنسيج ناعم من احلكمة

 , أشيب يقع يف حب أم العالء حياول أن يلفت نظرها إليه بطرق شتىًإن رجال ,من فكر وقول
 كتفـه وكأهنا تربت عـىل ,بيتني ناعمني مشتملني باحلكمة متلفعني بالدعابةبولكنها تبعث إليه 

 :بسمة قائلةيف نعومة و
ــــــصحي  الـــــشيب ال خيـــــدع فيــــــه الـــــصبا ــــــمع إىل ن ـــــــة فاس  بحيل
ـــور ـــن يف ال ـــل م ـــن أجه ـــال تك  يبيـــــت يف اجلهـــــل كـــــام يـــــضحي  ف
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 فبـدا , يف كـف الريـاحًلقـد جعلتـه هيفـو نـديا ,وهذه صورة جذابة خالبة لقصب وادهيا
تقول أم العالء  , اآلخرالواحد يتلوكالبنود ترفرف عىل خفقات النسيم وقد ارتكزت قوائمها 

 , وحـسب يف املعاين الناعمة العذبـةليس رادت أن تلفت انتباهنا إىل أهنا صاحبة قدراتكأنام أ
تطوعها يف يرس للمعنى الذي تنشد وجتعـل  , صاحبة قدرة يف التالعب باأللفاظًأيضاوإنام هي 
 وتقدم هـذا التـشبيه البـارع مـن خـالل , هبيجة يف يدها تزين هبا الصورة التي تزيدًمنها ألوانا

 :وصف الطبيعة يف وادهيا املتواضع
ـــو ـــستاين إذا هيف ـــد هللا ب ـــصب املن ـــه الق  ب
 قــد أســندت بنــدا فبنــدافكــأنام كــف الريــاح

  حفصة بنت احلاج :ثامن عشر
كانت مجيلـة ذات  ,وهي شاعرة غرناطة يف القرن السادس , بحفصة الركونيةًأيضاتعرف و

وحفصة يف غرناطة عىل زماهنا مثل والدة يف , كانت من أرشاف بلدهتا غرناطةو ,حسب ومال
وهي يف غزهلا أكثر جرأة يف اهلجـوم عـىل معـاين  ,بل إن حفصة أشعر ,ًأيضاقرطبة عىل زماهنا 

وإذا كانت والدة قد ارتبطت بالوزير الشاعر الكاتب أيب جعفر أمحـد  ,العشق واإلثارة والغرية
 . عبد املؤمنبن سعيد وزير بني

 فإن ابن سـعيد قـد صـادف هـو اآلخـر , يف حبه والدةًوإذا كان ابن زيدون قد لقي منافسا
بـن ا مثلـه هـو أبـو عـامر ًلقد كان املنافس البـن زيـدون وزيـرا , أقو يف حبه حفصةًمنافسا

أما منافس ابن سعيد فهو امللك نفسه أبو سعيد عثامن بن عبد املؤمن بن عـيل الـذي  ,عبدوس
 فـإن ذلـك كـان يف ,وإذا كان الدهر قد قلب ظهر جمنه البن زيـدون ,ن يلقب بأمري املؤمننيكا

وأما أبو جعفـر فقـد كـان حظـه مـن  , من بلدهًحرمانه من والدة وانقالهبا عليه واغرتابه منفيا
 طول عمره إال يف فرتات الـدالل ً فقد ظل معشوقا,حفصة أوفر من حظ ابن زيدون من والدة

ولكنـه لـسوء احلـظ وقـع يف حبـه  ,ً وليس طالبـاًبل لعله كان أكثر وقته مطلوبا ,وهي قصرية
 هلـذه ً ولكـن مل يكـن أهـال, هلا من حيث اجلامل والعقـل والـشعرًحلفصة يف منافسة كان أهال

 مفتعلة ًاملنافسة من حيث السلطة والقوة فام زال به امللك العاشق املنافس حتى تلمس له أسبابا
 .وقتله
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رعت حفصة يف أكناف غرناطة اجلميلة وكانت حفصة عىل أدب وفضل وحـسب لقد ترع
فاختريت مؤدبة لنساء بني عبد املؤمن الذين متلكوا غرناطة عىل عهد مروان بن سعيد والد أيب 

 .جعفر
 , عن طريق االرجتـالًجيداًشعرا ن تقول ىل أدهبا وعلمها ومجاهلا تستطيع أوكانت حفصة إ

بن عيل يف القرص حيث كانت تعمـل مؤدبـة لنـسائه عـىل مـا ذكرنـا فقد صادفت عبد املؤمن 
 :فارجتلت بني يديه

ـــــن ـــــا م ـــــاس ي ـــــيد الن ـــــا س ـــــــــده  ي ـــــــــاس رف  ْيؤمـــــــــل الن
ـــــــــرس ـــــــــيل بط ـــــــــنن ع ـــــــــده  ام ـــــــــدهر ع ـــــــــون لل  ْيك
ــــــــــــــده  ختــــــــــط يمنــــــــــاك فيـــــــــــه ــــــــــــــد هللا وح  ْاحلم

ب ن يكتـفقـد كانـت العالمـة الـسلطانية أ ,نوهي يف ذلك تشري إىل شعار دولـة املوحـدي
 .))احلمد هللا وحده(( املنشور عىلالسلطان بخط غليظ يف أ

شك أهنا بدهية حارضة وخاطرة جميبة تلك التي تسعف الشاعرة الذكية هبـذه األبيـات  وال
 التي ردد حمتواها مرج الكحل الشاعر بعد ذلك بقرن من الزمـان يف مدحـه الـسلطان النـارص

 :حفيد عبد املؤمن بن عيل يف قوله
ـــام يف الوصـــف حـــده   الفـــتح مـــن كـــل وجهـــةوملـــا تـــواىل ـــغ األوه  ومل تبل

ـــــده  تركنـــــا أمـــــري املـــــؤمنني لـــــشكره ـــــرس اإلهلـــــي عن ـــــام أودع ال  ب
ـــــــه باحلمـــــــد هللا وحـــــــده  فــــال نعمــــة إال تــــؤدي حقوقهــــا  عالمت

 ن فعىل الـرغم مـن أ, أننا نالحظ الفرق الكبري يف الكبري يف رونق الصياغة بني الشاعرةعىل
 .رق وألطف من أبيات ابن مرج الكحلأبياهتا فإهنا تبدو أفصة ارجتلت ح

لقـد كانـت لـشهرهتا يـستوقفها بعـض  ,وكان يف حفصة لطف وخفة روح وصفاء بدهية
 وذلك عىل سـبيل التـذكرة ,الناس ويطلبون منها تسطري يشء من شعرها عىل أوراق حيملوهنا

 سيدة من أعيان غرناطة أن تكتـب أرسلت إليها  حيدث يف أيامنا هذه مع بعض املشهورينًمتاما
 : بخطها إليها هبذين البيتنيًهلا شيئا
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ـــي  يــا ربــة احلــسن بــل يــا ربــة الكــرم ـــه قلم ـــام خط ـــك ع ـــيض جفون  غ
ــــم  تــــصفحيه بلحــــظ الــــود منعمــــة ــــرديء اخلــــط والكل ــــيل ب  ال حتف

 يف أيب جعفـر بـن سـعيد العنـيس ًحفصة وأكثر جرأة هو ما قالتـه غـزال عىل أن أرق شعر
إطـار   ومل ختـرج معانيهـا يف ذلـك كلـه عـن,زير الشاعر أو ما أنشأته يف مقام املساجلة معهالو

الغزل الذي يتأرجح بني االعتدال تارة والشطط تارات أخر. 
 وقـت "حـور مؤمـل"وتكثر اللقاءات بني حفصة وأيب جعفـر ويلتقيـان مـرة يف بـستان 

 :لوزير الشاعر هبذه األبيات فيوحي اللقاء إىل ا,انرصاف كل منهام إىل حيث يقيم
ـــــل  ًرعــــى اهللا لــــيال مل يــــرح بمــــذمم ـــــور مؤم ـــــا بح ـــــشية واران  ع
ــة ــد أرجي ــو نج ــن نح ــت م ــد خفق ــــل  وق ــــا القرنف ــــت بري  إذا نفحــــت هب
ـــى ـــدوح وانثن  قــضيب مــن الرحيــان مــن فــوق جــدول  وغـــرد قمـــري عـــىل ال
ــا ــــل  ًيــر الــروض مــرسورا بــام قــد بــدا لن ــــشاف مقب ــــم وارت ــــاق وض  عن

جيبـه عـىل عـادهتام يف ت ف,يرسل أبو جعفر هبذه األبيات الرقيقة املتفائلة املرحة إىل حفصةو
ولكن نظرهتا إىل الرياض الكاسية واملياه اجلارية واألطيار الـصادحة والنجـوم , ًالرتاسل شعرا

 ًه حائال وتعترب, نظرة الوزير العاشق املرح أهنا بنظرة املرأة تغار من كل يشءًاملنورة ختتلف متاما
النابع , ومن ثم فإهنا ترد عليه بأبيات حتمل هذه املعاين املتشائمة, ً أو حاسداً أو واشياًأو راصدا

 :تشاؤمها من الغرية وخوف احلسد
ـــسد  لعمــــرك مــــا رس الريــــاض بوصــــلنا ـــل واحل ـــا الغ ـــد لن ـــه أب  ولكن
ــــا ــــد  ًوال صــــفق النهــــر ارتياحــــا بقربن ــــا وج ــــري إال مل ــــرد القم  وال غ

ـــد   حتــسن الظــن الــذي أنــت أهلــهفــال ـــواطن بالرش ـــل امل ـــو يف ك ـــام ه  ف
ــه ــد نجوم ــق أب ــذا األف ــت ه ــام خل  ألمــر ســو كــيام يكــون لنــا رصــد  ف

وتلح عىل هـذا املعنـى يف عالقتهـا بـالوزير , إهنا غرية املرأة العاشقة تعرب يف جرأة وتشـاؤم
 :العشاق اعر عىل هذا اجلانب من مشً فتقول ما هو أكثر إحلاحا,الوسيم

 ومنــــك ومــــن زمانــــك واملكــــان  أغــــار عليــــك مــــن عينــــي رقيبــــي
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ــــــوين ــــــعتك يف عي ــــــو أين وض  إىل يـــــوم القيامـــــة مـــــا كفـــــاين  ول
 ولكن يف حفـصة جـرأة , من طبيعة املرأة املحبةًغزل املرأة أكثر اندفاعامن هذا لون جديد 

من مرحلة الغرية إىل مرحلـة األثـرة ينتقل هبا  ثم ,عىل الغزل وهنم إىل احلب يدفع هبا إىل الغرية
 مـن ,وغري املرئي ومن املادة واملعنـى من املرئي ,إهنا تغار من كل يشء عىل صاحبها ,واألنانية

 .الزمان واملكان
ويف حب أيب جعفر تفقد حفصة دالل املرأة وكربياءها فاملرأة مهـام لـج هبـا العـشق ومهـام 

وأن راعاة جلنسها أن ختفـي بعـض مـا جتـد, باب اململ هبا ولو من نه جي فإ,صنعت هبا الصبابة
 ولكـن ,وأن تتظـاهر بكوهنـا معـشوقة ال عاشـقة, تكون مطلوبة ال طالبة ومرغوبة ال راغبـة
 وربام مل يكـن مـىض ,ويستبد هبا الشوق إىل صاحبها, حفصة ترضب بكل ذلك عرض احلائط

 :عىل فراقهام طويل وقت فتبعث إليه هبذه األبيات
ـــــــل  ور فــــــإن قلبــــــيأزورك أم تــــــز ـــــــدا يمي ـــــــشتهي أب  ًإىل أن ت

 إذا واىف إيل بـــــــــــك القبـــــــــــول  وقــــد أمنــــت أن تظمــــى وتــــضحى
ـــــل  فثغــــــري مــــــورد عــــــذب زالل ـــــل ظلي ـــــي ظ ـــــرع ذؤابت  وف
ـــــل ـــــام مجي ـــــاجلواب ف ـــــل ب  أناتــــك عــــن بثينــــة يــــا مجيــــل  فعج

وكانت هـي  ,ً وسلوكاًلقد كان أبو جعفر عىل حبه الشديد حلفصة يف هناية من االتزان قوال
 ِّ هـذا بغـض, إن غزهلا بالرجل قد فاق غزل الرجـال بالنـساءً وسلوكاًيف منتهى الرعونة قوال

النظر عن أشكال اإلثارة التي تضمنتها رسائلها الشعرية إىل صاحبها وأي شاعرة أنثـى تفـوق 
 ?حفصة يف قوهلا هذا يف الغزل

 خـــربأقـــول عـــىل علـــم وأنطـــق عـــن   ثنــــائي عــــىل تلــــك الثنايــــا ألننــــي
ــــصفها ــــذب اهللا−وأن ــــي− ال أك ــــر   إنن ــــن اخلم ــــا م ــــا ريق ــــفت هب  ًرش

 ونحن نستعرض صلة حفصة وأيب جعفر ولكـن ,إننا نكاد نتمثل قصة والدة وابن زيدون
 ذلك الشعر اجلديد  وذاع شعرها فيه, لقد عال صوت حفصة بحب أيب جعفر,بصورة عكسية
 .ء يف نوعه الرقيقيف معدنه اجلري
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 وكان هناك ملك آخر جيلس عـىل , جيلس عىل عرش قلب حفصةًو جعفر ملكاأب لقد كان
مل يكن يملك مؤهالت متهر فلم يفلح يف أحالمه و,عرش احلكم ويطمع يف عرش ذلك القلب

خـاهلام  وهناك بيتان حلفـصة مـا إ,ًمه قتال فاستغل سلطانه وأزاح منافسه من أما,قلب الشاعرة
 :العاشق املعشوق, ر الرقيقصدرا عنها رثاء للوزير الشاعإال 

 ًوقـــد غبـــت عنـــه مظلـــام بعـــد نـــوره  ًولـــو مل تكـــن نجـــام ملـــا كـــان نـــاظري
ــج ــن ش ــن م ــك املحاس ــىل تل ــالم ع  تنـــــاءت بــــــنعامه وطيــــــب رسوره  س

  :أمساء العامرية :تاسع عشر
اسمها أسامء العامرية شاعرة مل يصل إلينا من شـعرها األبيـات قليلـة بعثـت هبـا إىل عبـد 

 , وطلبت رفع ما وقع عىل أمواهلا مـن اعتقـال, بن عيل ملك املوحدين انتسبت فيها إليهاملؤمن
 :تقول يف أبياهتا

ـــــا ـــــتح املبين ـــــرص والف ـــــا الن ــــــــا  عرفن ــــــــري املؤمنين ــــــــسيدنا أم  ل
 رأيــــت حــــديثكم فينــــا شــــجونا  إذا كـــــان احلـــــديث عـــــن املعـــــايل

 :وفيها تقول
ـــــــوه ـــــــه فعلمتم ـــــــتم علم  اوصـــــنتم عهـــــده فغـــــدا مـــــصون  روي

  أم اهلناء بنت القاضي أبي حممد بن عبد احلق بن عطية :عشرون
وأم اهلنـاء , أنه كان مـن العلـامء األجـالء وذلك ,مامكان والدها يلقب بالشيخ اإل شاعرة
,  من أهل العلم والفهم والعقل وهلا تـأليف, رسيعة التمثل, كانت حارضة النادرة,تشبه أباها

 :تني املشهورين يف وصف قرطبةوالقايض ابن عطية هو صاحب البي
ــــة ــــصار قرطب ــــت األم ــــأربع فاق ــــا  ب ــــوادي وجامعه ــــرة ال ــــن قنط  وه
 والعلــــم أكــــرب يشء وهــــو رابعهــــا  هاتـــــان ثنتـــــان والزهـــــراء ثالثـــــة

 للمريـة أنـشد يف ًوكان الشيخ ابن عطية شديد التعلق بوطنه قرطبة حتى إنه ملا عني قاضـيا
 :وداع موطنه
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ـــــــة ـــــــل قرطب ـــــــتودع اهللا أه ــــا  أس ــــاء والكرم ــــث وجــــدت احلي  حي
ــــا  واجلــــــامع األعظــــــم العتيــــــق وال ــــا حرم ــــدهر مأمن ــــد ال  ًزال م
 ً للمرية فيدخل داره وعيناه تذرفان الـدموع وجـداًيبلغ الشيخ ابن عطية خرب تعيينه قاضيا

 ملفارقة وطنه وتلمح أم اهلناء الدمع يرتقرق يف عني أبيها الشيخ العامل الوقور فتنشد عىل سـبيل
 :التأيس

 تبكــــــني يف فــــــرح ويف أحــــــزان  يـــا عـــني صـــار الـــدمع عنـــدك عـــادة
 رقيقـة بعيـدة عـن هجـر القـول م اهلناء هو مجلة أبيات غزليةوهذا البيت الذي متثلت به أ

 وإنام حتمل يف حواشيها حياء العذار وبراءة الغرائر مع توشية خفيفة من زينة لفظية ,وفحشه
 :بديعية فتقول

ـــــاين   احلبيـــب بأنـــهجـــاء الكتـــاب مـــن ـــــتعربت أجف ـــــيزورين فاس  س
 مـــن عظـــم فـــرط مـــرسيت أبكـــاين  َّغلــــب الــــرسور عــــيل حتــــى أنــــه
 تبكــــــني يف فــــــرح ويف أحــــــزان  يـــا عـــني صـــار الـــدمع عنـــدك عـــادة
ـــــه ـــــوم لقائ ـــــرش ي ــــران  فاســـــتقبيل بالب ــــة اهلج ــــدموع لليل ــــي ال  ودع

شاعرة جادة جريئة عىل احلكـام  ألندلس وهياالشاعرة الشلبية نسبة إىل مدينة شلب غريب 
لقد استبد ظلم احلكام وصاحب , وامللوك تكشف خطاياهم وتكافح ظلم عامهلم عىل األقاليم

 فكـان هـذا ,كـافح الفـساد وكان البد أن يرتفـع صـوت يـشكو الظلـم وي,اخلراج يف بلدهتا
وجهة ة حني مل تستطع أصوات أخر أن ترتفع فقالت مئيء لشاعرة رصينة جرالصوت اجلري

 :شعرها إىل السلطان يعقوب املنصور أحد ملوك املوحدين
ــــه ــــون اآلبي ــــي العي ــــد آن أن تبك  ولقــــــد أر أن احلجــــــارة باكيــــــه  ق
 إن قــــدر الــــرمحن رفــــع كراهيــــة  يـــا قاصـــد املـــرص الـــذي يرجـــى بـــه
ـــــه ـــــاد األمـــــري إذا وقفـــــت بباب  ًيــــــا راعيــــــا إن الرعيــــــة فانيــــــة  :ن
ــــه  ًأرســــلتها مهــــال وال مرعــــى هلــــا ــــسباع العادي ــــب ال ــــا هن  وتركته



 ١٩١

ــلب " ــة"ش ــت جن ــلب وكان ــال ش ــــه   ك ــــارا حامي ــــاغون ن ــــا الط  ًفأعاده
ـــم ـــة رهب ـــافوا عقوب ـــا خ ـــافوا وم  واهللا ال ختفـــــــى عليـــــــه خافيـــــــه  خ

 ونحس أهنا صاحبة شخـصية جـادة غـري ,السالسة والسالمة واجلزالة ونلمس يف شعرها
 يمثل ثورة  ألنه;ح قضايا طرقها حموط باملكاره فمثل هذا الشعر الذي يرش,ماجنة وال متخاذلة

 عن شخصية عزيزة الـنفس عاليـة اهلمـة متـسمة بالـشجاعة ًاأن يكون صادرعىل طغيان البد 
 .واالستقامة

 وقد ألقيت القصيدة عـىل مـصاله يف يـوم ,عىل أن األمر الذي يدعو إىل الرضا أن املنصور
ع القضية ووقف عىل حقيقتها ورفـع الظلـم مجعة حيث اجلموع حمتشدة أخذها فتصفحها وتاب

 .عن املدينة وأمر للشاعرة بصلة
ولقد هيأ جو التسامح الديني الذي بسط لواءه عىل األندلس لـشاعرات غـري مـسلامت أن 

 من الشاعرات العربيات  بشعر غريهنً شبيهاًرقيقاًشعرا يأخذن نصيبهن من الثقافة وأن يقلن 
 .تواملسلام
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  شرحلادي عالباب ا
  أبرز أعالم األدب األندلسي



 ١٩٤



 ١٩٥

 
  -أ -

  استعراض موجز للشعراء
  :جولة أندلسية -
فإنـه قـد بـرز فيـه جمموعـة مـن  ,ً امتدادا ألدب املشارقةُإذا كان األدب األندليس يعد −١

ًالشعراء واألدباء تركوا أثرا بارزا يف احلياة الثقافية األندلسية والعربية وبقيت أسامؤهم أعالمـا ً ً 
 وإذا ,تمد بن عبـاد ولـسان الـدين اخلطيـب واملعة كابن هانئ وابن شهيد وابن خفاج,متميزة

وإن مل خيل العرص ممـن  بصناعة األدب النشغاهلم بالفتوح,  هيتمواكان الناس يف عرص الوالة مل
 ,فقد حفظت املصادر اسم أيب األجرب جعونة ابـن الـصمة ,نظموا الشعر يف بعض املناسبات

 .م٧٤٢/هـ١٢٥ًطار حسام بن رضار الذي وفد عىل األندلس واليا سنة وأيب اخل
وكان العدد األكرب من األمـراء األمـويني يف األنـدلس  ,ويف عرص اإلمارة نشط الشعر −٢

وتبـدو يف شـعره رقـة الـشعر األمـوي ) هــ١٧٢ −١١٣(رمحن الـداخل عبد الـشعراء منهم 
 . الفخر واحلنني لكنه تعمق يف,وقد طرق موضوعات عدة ,وجزالته
 :يصنف يف ثـالث مراحـلًشعرا وقد ترك  ,كام اشتهر من العامة حييى بن حكم الغزال −٣
 ,وتغلب عليها موضوعات الغزل وما يتصل بذلك من دعابة وجمـون ,مرحلة الشباب :األوىل

وابنهـا » تيـودورا«وقد سافر إىل بالد النورمان أيام عبد الـرمحن األوسـط فأعجـب بملكـتهم 
وتغلـب عليهـا موضـوعات النقـد  ,والثانية هـي مرحلـة التعقـل واألنـاة ,ها يف شعرهفوصف

 .ّثم تأيت املرحلة الثالثة وهي مرحلة الزهد التي يذكر فيها باملوت والفناء ,االجتامعي
وملـا  ,ويف عرص اخلالفة ظهر ابن عبد ربـه الـذي طـرق األغـراض الـشعرية املعروفـة −٤

فجـاء بأشـعار  ,وهي قصائد نقض فيها ما قالـه يف الـصبا» تاملمحصا«تناهت به السن نظم 
 .تغص باملواعظ والزهد
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فهو احلاجب  ,وقد استخدمه احلكم املستنرص يف الكتابة ,أما جعفر بن عثامن املصحفي −٥
َّوأما ابن فرج اجليـاين فقـد  ,وله أشعار يشكو فيها الزمان ,الشاعر الذي فتن بالطبيعة فوصفها

 .وله أشعار غزلية متثل الغزل العذري العفيف ,والتأليفاشتهر بالكتابة 
فقـد  ,)أيب نـواس(ًويقال له األندليس متييزا له من ابن هـانئ احلكمـي  ,وأما ابن هانئ −٦
ًفلقي جـوهرا  ,غادرها إىل املغرب لتألب الناس عليه بسبب أفكاره الفلسفية ثم ,إشبيليةنشأ ب

 جـوهر بنيمعه إىل مرص بعد أن وغادر  ,ثم اتصل باملعز ,قائد املعز لدين اهللا الفاطمي ومدحه
 فقال املعز ملـا ,لكنه قتل يف الطريق ,ثم استأذن بالعودة إىل املغرب الصطحاب أرسته ,القاهرة

 .»هذا الرجل كنا نرجو أن نفاخر به شعراء املرشق فلم يقدر لنا« :علم بنبأ قتله
عــارص بعــضهم املرحلــة الــسابقة ويف مرحلـة احلجابــة عرفــت طائفــة مــن الــشعراء  −٧

ًوكان شاعرا مكثرا) هـ٤٠٠ت(وملع آخرون منهم املرواين الطليق  ,كاملصحفي قال عنه ابـن  ,ً
 .»إنه يف بني أمية كابن املعتز يف بني العباس «:حزم

متنبـي (اشـتهر عنـد األندلـسيني بلقـب ) هــ٤٠٣ت(رون الرمادي اومنهم يوسف بن ه
 .وفنون شعره هي املدح والوصف والغزل ,لغوصه عىل املعاين) املغرب

وهو يعد من أوفر ) َّنسبة إىل قسطلة دراج من أعامل مدينة جيان(ومنهم ابن دراج القسطيل 
 .وخلد الكثري من غزواته ,وقد تقلب يف ظالل نعمة املنصور بن أيب عامر ,ًاألندلسيني نتاجا

وقد مزج بعـضهم  ,راحل السابقةًويف عرص الفتنة كان الشعراء أقل عددا من شعراء امل −٨
لفـاء شـعراء كاخلليفـة وكـان بعـض اخل ,م عملـوا يف الـدواوين ألهنـ;الشعر بكثري من النثر

 .املستعني
  :وابن حزم ،من شعراء هذه املرحلة ابن شهيد

ًعرص الفتنة الذي كان فاصال بني توحـد األنـدلس حتـت ) هـ٤٠٦ت(شهد ابن شهيد  -أ
ًوقـد تـرك آثـارا نثريـة  ,وبـني ظهـور دول الطوائـف) بني أميـةّحجاب دولة (ظل العامريني 

 .وشعرية
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 وهنـل مـن معـني الثقافـة ,هــ٣٨٤فقد ولد بقرطبـة سـنة ) هـ٤٥٦ت(أما ابن حزم  −ب
ًوكان يف عرصه صوتا يغاير ما كـان  ,وصاحب مذهب حر يف النقد ,ًوكان عاملا بالشعر ,ًمبكرا

فقـد متـذهب أول حياتـه ) سائد هو مذهب مالـككان املذهب ال(عليه مجهرة فقهاء األندلس 
فأمر املعتمد بـن عبـاد  ,وألف فيه ,فاحتج له ,ثم مال إىل املذهب الظاهري ,بمذهب الشافعي

 .بحرق كتبه بتحريض الفقهاء
 ,واجتهد ملوك الطوائف يف رد قرطبـة الغربيـة إىل املـرشق فتـشبهوا بخلفـاء املـرشق −٩

 :من شعراء هذه املرحلةو ,باء والشعراءب العلامء واألدوتباروا يف اجتذا
ً اإللبريي وكان فقيها زاهدا له قصيدة حرض فيها صنهاجة قإسحأبو  −أ قبيلة باديس بن (ً

 .فكانت السبب يف قتله ,عىل الوزير املتنفذ يف غرناطة ابن النغريلة اليهودي) حبوس
أدرك أواخـر عهـد  ,شعرًومنهم ابن زيدون وكان متقدما يف علوم العربية ويف رواية ال −ب

أحـب والدة ابنـة  ,وبني عبـاد يف إشـبيلية ,وخدم دولتي بني جهور يف قرطبة ,الدولة املروانية
 ,ومن فنونـه الـشعرية الوصـف واملـدح واالسـتعطاف والـشكو ,ى بحبهاَّوتغن ,املستكفي

سـاءت العالقـة  ثـم ,الذي صحب املعتمد بن عباد منـذ صـباه) هـ٤٧٧ت(ومنهم ابن عامر 
يف الوصــف والغــزل واملــدح والــشكو  لــه شــعر ,فلقــي حتفــه عــىل يــد املعتمــد ,بيــنهام

 .واالستعطاف
نفاه يوسف بن تاشـفني  ,إشبيليةصاحب ) هـ٤٨٠ت(ومنهم ابن احلداد الوادي آيش  −ج

 .من فنونه الشعرية الغزل والوصف والشكو ,إىل أغامت يف املغرب بعد تغلبه عىل األندلس
مـن ملـوك اختص بمـدح عـدد ) نسبة إىل أمه التي كانت تبيع اللبن(بانة ومنهم ابن الل −د

وابـن  ,وابـن خفاجـة ,من شعراء عرص املرابطني األعمى التطـييلو ,الطوائف ومنهم املعتمد
إال أن شهرته يف املوشحات أكثـر منهـا يف  ,نبغ األعمى التطييل يف الشعر واملوشحات ,الزقاق
 .القصائد

 ,وقـد لقـب باجلنـان ,فهو شاعر الوصف األول يف األندلس) هـ٥٣٢ت(أما ابن خفاجة 
 .وقد مدح شخصيات معارصة له ,وبصنوبري األندلس
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 ,فقد نزع منزع خاله ابن خفاجة يف الغزل ووصـف الطبيعـة) هـ٥٢٩ت(وأما ابن الزقاق 
 .وله مدح ورثاء وهجاء

رصـايف فال ,وقـرض الـشعر ,ويف عرص املوحدين سـيطر عـىل النـاس حـب األدب −١٠
 ,ثـم حتـول إىل مالقـة ,ًوهبا قىض شطرا من حياته ,ولد يف رصافة بلنسية) هـ٥٧٢ت(البلنيس 

وابن مرج الكحل  ,وله شعر يف احلنني ,وصف واملدحوترسم خطوات أستاذه ابن خفاجة يف ال
ًكان شاعرا مطبوعا يغلب عىل شعره الوصف والغزل) هـ٦٣٤ت( حميـي الـدين  ,وابن عريب ,ً

 ,وابـن سـهل اإلشـبييل ,لـشعرية ديوانـه وترمجـان األشـواقمن آثاره ا ,ً ووشاحاًكان شاعرا
اشتهر بقوة احلافظة والقدرة عـىل نظـم  ,وقد أسلم وحسن إسالمه ,ًإبراهيم كان والده هيوديا

وابـن األبـار  ,واشتهر بموشحاته ,الوصف والزهدوقد ضم ديوانه قصائد يف الغزل و ,الشعر
ومـنهم حـازم  ,وشـعر االسـتغاثة ,الغـزل والرثـاء الوصـف وعرفت أشعاره يف موضوعات

ًالقرطاجني الذي كان شاعرا ونحويا وناقدا ً  .وفنون شعره املدح والغزل والوصف ,ً
 ,اشتهر برثاء األنـدلس ,واسمه صالح بن يزيد ,أبو البقاء الرندي :ومن شعراء بني األمحر
ًوكـان كاتبـا  ,د اهللا حممد بن حممـدأبو عب) هـ٧٥٨ت(ابن جزي و ,وله شعر يف املدح والغزل

ًبارعا وشاعرا مشهورا يغلب عىل شعره املدح ً وهو الذي دون رحلـة ابـن بطوطـة وصـاغها  ,ً
 .بقلمه بأمر من أيب عنان املريني سلطان املغرب

ًوابن خامتة األنصاري اشتهر مؤلفـا مـصنفا وأبـرز أغراضـه الـشعرية التأمـل  ,ًوشـاعرا ,ً
ومجعها ابـن  ,وقد أكثر من التورية يف شعره ,انيات ووصف الطبيعةوالنسيب والغزل واإلخو

 .»رائق التحلية يف فائق التورية«زرقاله تلميذه يف مصنف سامه 
 ,ولسان الدين لقب عرف به ,أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا ,ومنهم لسان الدين بن اخلطيب

ولـد يف لوشـة عـىل مقربـة مـن وقـد  ,وذي الوزارتني ,وذي امليتتني ,كام عرف بذي العمرين
ًترك أكثر من ستني مؤلفا يف األدب والتاريخ والتصوف والطب والرحالت وديـوان غرناطة, 

وقد شارك يف فنون أدبية خمتلفة  ,وابن زمرك ,»ِّيب واجلهام واملايض والكهامَّالص«شعر عنوانه 
ء يف غرناطـة مـزدان قـر احلمـرا ألن م;ويعرف بشاعر احلمراء ,كالكتابة والشعر واملوشحات

 .بشعره
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ًملكـا شـجاعا ثـم ,ًاشتهر أمريا) هـ٨٢٠ت(ويوسف الثالث  ًوشـاعرا أصـيال تبـدو يف  ,ً ً
ًوقـد أدرك شـطرا مـن  ,وابن فركـون القيـيس ,أشعاره احلامسة العارمة والروح الدينية الوثابة

مجع ما قيل فيه و ,ومن ممدوحيه يوسف الثالث ,ًوقدرا من القرن التاسع ,القرن الثامن اهلجري
ترك ديوان شعر فيه املدح والغزل  ,»مظهر النور البارص يف أمداح امللك النارص«يف كتاب سامه 

 .والوصف واإلخوانيات والعتاب
وكانـت ثقافتـه رشعيـة  ,كريم القييس البسطي من شعراء القرن التاسـع اهلجـريعبد الو
 .التارخيية واالجتامعية) أيام األندلس اخلرية(ويصور شعره جوانب العرص  ,وأدبية
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  - ب -

  استعراض مفصل للشعراء
  :ابن هانئ -آ -
ً خممـورا مقتـوال يف ِّتـويفو) هـ٣٢٦( عام إشبيلية يف ولد , األدب األندليسٌم من أعالمعل ً

ًكـان ميـاال إىل اللهـو واملجـون  ,ومل يتجاوز السادسة والثالثـني) هـ٣٦٢(املغرب العريب عام 
ولكن أهلهـا سـخطوا  , فأكرمهإشبيليةالتقى بحاكم  ,بمذهب الفالسفةوالزندقة والتمذهب 

 فأشار عليه أمريها بالنزوح لينسى خربه فهاجر إىل املغرب واتصل بجوهر الصقيل قائـد ,عليه
ًفوجـد مقتـوال  , وطلب منه جوهر أن يلتحق بمرص,ّاملنصور الفاطمي وقربه املعز بن املنصور

 .يف اليوم التايل
 ,م خطا املتنبي وأكثر مـن وصـف اجليـوش واملعـاركَّترس ,اء الطبقة األوىلويعد من شعر

 ,ألفاظه فيها قعقعة) ًبرحى تطحن القرون(واعتمد عىل تغليب اللفظ عىل املعنى مشبهه املعري
 بـل ,ومل يصور البيئة األندلـسية ,ّتكلف الصنعة البديعية والتوشية يف شعره واستعمل اجلناس

 : من ذلك قوله, اجلزيرةجلأ إىل تقليد شعراء
ـــــد  أمـــا واجلـــواري املنـــشآت التـــي رست ـــــدة وعدي ـــــا ع ـــــد ظهرهت ٌلق ّ 
ــا ــىل امله ــاب ع ــى القب ــام تزج ــاب ك ـــود  ٌقب ـــه أس ـــمت علي ـــن ض ـــن م ّولك ّ 
 :ومن ذلك قوله يف املعز لدين اهللا الفاطمي
ـــدار ـــاءت األق ـــا ش ـــئت ال م ـــا ش ــــار  ُم ــــد القه ــــت الواح ــــاحكم فأن  ف

ـــــــصار  ٌمــــــدّفكــــــأنام أنــــــت النبــــــي حم ـــــــصارك األن  ّوكـــــــأنام أن
 :ومن رثائه قوله

ُطـــــــول ويف أعامرنـــــــا قـــــــرص  إنــــــــا ويف آمــــــــال أنفــــــــسنا ٌ 
ُلـــــو كانـــــت األلبـــــاب تعتـــــرب  لنـــــــر بأعيننـــــــا مـــــــصارعنا ُ 
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  :)هـ٣٨٢( ابن شهيد الوالدة -ب -
ًوقد كان كاتبـا وشـاعرا ,ولد أمحد بن أيب مروان بن شهيد يف أرسة رشيفة يف مدينة قرطبة ً, 

 ,ّ قربه إليه حـاكم قرطبـة املـؤمتن,وحيب جمالس األنس ,هيو النكتة والدعابة ,طريف املعرش
له باع طويـل يف النثـر فقـد كتـب رسـائل عـدة يف احللـواء  ,كتب يف املدح والوصف والغزل
كتبتهـا عـىل غـرار رسـالة ) التوابـع والزوابـع( وأهم رسـائله ,ورسالة يف وصف الربد والنار

 وقد امتاز شعره ونثره برباعة األسلوب وسعة االطالع وامليـل إىل القـصص ,عريالغفران للم
 .)هـ٤٢٦( عام ِّتويفواتسم نثره بالسجع  ,شاكل يف شعره اجلاحظ وابن املقفعو ,والفكاهة

  :املعتمد بن عباد -ج -
 إشـبيليةوتـوىل ملـك ) هــ٤٣١(والـده املعتـضد بـاهللا ولـد عـام  ,أشهر ملوك الطوائف

 .ه إىل مرسيةكل وبلغ م,ر وأكرم األدباء والعلامءاستوزر ابن عامد الشاع)ـه٤٦١(عام
اشـفني األنـدلس أن هدده ألفونس السادس فدخل ابـن تاستنجد بيوسف بن تاشفني بعد 

 .قرب مراكش) أغامت(وسجن املعتمد يف سجن  ,وطرد القشتاليني وضم األندلس إىل ملكه
 .)هـ٤٨٨( املعتمد يف السجن عام ِّتويف

 ,وكتـب يف الغـزل ,فوصف الطبيعة واخلمر واملالهي ,اختذ الشعر أداة للتعبري عن مشاعره
ًجينا يف أغـامت كـام عـاش وتزوجها وعاش أيامه األخرية س) يةاعتامد الرميك(ّوأحب املعتمد 

 .)خرشنة(ًأبو فراس سجينا يف 
 :اره زافرات متقطعة من ذلك قولهكانت أشع

ــــري ــــربني أس ــــأرض املغ ــــب ب ـــــر  ٌغري ـــــرب ورسي ـــــه من ـــــيبكي علي  س
ـــه ـــستأنس ب ـــك م ـــن واملل ـــىض زم  وأصـــبح منـــه اليـــوم وهـــو نفـــور  ٌم

  :ابن خفاجة -د -
 عـىل وعاش يف أيـام ملـوك الطوائـف. هـ٤٥٤البلنسية عام ) ُشقر(براهيم يف جزيرة ولد إ

ًونثـرا يف املـدح والرثـاء والـشكو والوصـف وأولـع بجـامل الطبيعـة ًشـعرا اللهو وكتـب 
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من ذلك  ,ّ وقد شخص هذه الطبيعة فأحاهلا إىل نفوس ذات إحساس تنطق وتشكو,لسيةاألند
 : يف وصف اجلبلقوله

ــــارب  وأرعـــــن طـــــامح الذوابـــــة بـــــاذخ ــــسامء بغ ــــان ال ــــاول أعن  يط
ــــه ــــالة كأن ــــور عــــىل ظهــــر الف ّوق  طـــوال الليـــايل مفكـــر يف العواقـــب  ٌ
 ليــــــــل الــــــــرس العجائــــــــب  ٌأســـخط إليـــه وهـــو أخـــرس صـــامت

ّقلد ابن خفاجة يف نثره ابن العميد وبديع الزمان اهلمذاين والتزم الـسجع واملحـسنات وقد 
 .اللفظية

  :لسان الدين اخلطيب -هـ -
ّوأكب عىل العلـم وصـاحب ) هـ٧١٣(ولد حممد بن عبد اهللا بن سعيد السلامين يف غرناطة 

يب احلجـاج يوسـف ًوعمل وزيرا ألدرس اللغة واألدب والفلسفة والطب, ف ,العلامء واألدباء
 .البنه ثم ,ملك غرناطة

ويف ) حاطة يف تاريخ غرناطـةاإل(اته وقتل يف سجن فاس ومن مؤلف ,ّاهتمه حساده بالزندقة
اللمحـة ( ,وكتاب األعالم فيمن بويـع قبـل االحـتالم مـن ملـوك اإلسـالم) احللل املرموقة(

وقـد كتـب يف التـصوف  ,)تاباملن بخعة ورحيانة الكتاب(وكتاب ) البدرية يف الدولة النرصية
واملوسيقا والطب وشغف بأسلوب املجاز والبديع ومال الزخرف يف كالمه له ديوان إن شـعر 

 :حيتوي موشحات منها
ــــى ــــث مه ــــث إذا الغي ــــادك الغي ــــدلس  ج ــــل يف األن ــــان الوص ــــا زم  ي
ـــــــام ـــــــن وصـــــــلك إال حل ـــــتلس  ًمل يك ـــــسة املخ ـــــر أو خل  يف الك

  )هـ٤٦٣ -هـ٣٩٤( ابن زيدون -و -
  :معامل شخصيتهحياته و -١

فتثقـف ثقافـة جعلـت ملكتـه  ,ولد ابن زيدون يف قرطبة لوالد هـو أمحـد وجـوه الفقهـاء
ويني انحاز إىل ابن جهور يف الفتنة التي دارت ضـد األمـ ,وهو يف العرشين, الشعرية تستحكم

 .ًقي سفريا بينه وبني ملوك األمويني حتى وفاتهثم ب ,ًوأصبح وزيرا يف قرطبة



 ٢٠٣

وجـرت  ,ردد يف مقتبل شبابه عىل منتد والدة بنت املستكفي فأعجب هبا وأعجبـت بـهت
 فكاد له ابـن عبـدوس عنـد ابـن جهـور فـاهتم ,بينه وبني ابن عبدوس منافسات حول والدة

وبقـي  ,مـن الـسجن ّفـر ثـم ,باخليانة وتدبري املؤامرات ونزع السلطة عنه وسجن ابن زيدون
يـه فرتكـه ل ولكنه خيش انقالبه ع,وخلفه ابنه الوليد فاستوزره , جهور ابنِّتويفًمتواريا إىل أن 

 يف فتنـة ثـورة ِّتويفو ,نه املعتمدثم اب ,فاستوزره املعتضد بن عباد ,وطاف يف اجلزيرة األندلسية
 .إشبيلية إلمخاد هذه الثورة ودفن يف بعد أن مرض أثناء سفارته , اليهود عىلإشبيلية
  :األغراض الشعرية -٢
 :ب ابن زيدون معظم شعره يف املديح والرثاء والغزل والشكوكت
  :الغزل -أ

ًوالدة بنت املستكفي ذلك أنه أحبها وتعلق هبا تعلقـا شـديدايف كتب معظم شعره الغزيل  ً, 
 :ًوأمىض أيامه مسرتضيا إياها وهي التي كانت تقول

ـــــــايل ـــــــلح للمع ـــــــا واهللا أص ـــــا  ُأن ـــــه تيه ـــــشيتي وأتي ـــــيش م  وأم
زن واليـأس تـارة ًالبهجة والرسور حينا آخر واحل وًغزله هبا بألوان اإلرشاق حيناّوقد تلون 

فكـان يظهـر احلـزن يف  ,ًبليغاًاملرة عنها والتي أورثته حزنا  ر يف نفسه القطيعةّ وأكثر ما أث,ثالثة
 :قصائده التي يرسلها هلا

ـــدانينا ـــديال مـــن ت ـــائي ب ـــا  ًأضـــحى التن ـــا جتافين ـــب لقيان ـــن طي ـــاب ع  ون
ــسقينا  ا ســاري الــربق غــاد القــرص واســق بــهيــ ــود ي ــو وال ــان رصف اهل ــن ك  ِّم

ــــا ــــغ حتيتن ــــصبا بل ــــسيم ال ــــا ن ّوي ــا  َّ ــان حييين ــا ك ــد حي ــىل البع ــو ع ــن ل ًم ّ 
مل يعهـد مـن الـشاعر و ,فمعظم ما قاله الشاعر يف هذه الدائرة ,فهي املنبع لغزل ابن زيدون

 . يف غريهاًأنه كتب غزال
  :الوصف -ب
 إذ نجد الـشاعر يـصور لنـا ;هذا الغرض عند ابن زيدون من خالل حديثه عن والدةأيت في

وحزهنـا عـىل فراقـه لـوالدة  ,ًأحيانـاوصداقة الطبيعة له وابتهاجها حلبـه  ,صداقته مع الطبيعة
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 , فهي متلك عنارص الرقـة واجلـامل واالفتتـان,والطبيعة األندلسية مواتية لذلك,  أخرًأحيانا
ّ متغنيا بأيام احلب التي قضاها مع والدة يف حدائق الزهراء الساحرةيقول ابن زيدون ً: 

ــا  إين ذكرتـــــك بـــــالزهراء مـــــشتاقا ــد راق ــه األرض ق ــق ووج ــق طل  واألف
ــــــتالل يف أصــــــائله ــــــسيم اع َّكأنــــــه رق يل فاعتــــــل إشــــــفاقا  ٌوللن ّ ّ 
 جــال النــد فيــه حتــى مــال أعناقــا  نلهــو بــام يــستحيل العــني مــن زهــر

ــــــألق ــــــهٌورد ت ــــــاحي منابت ــا   يف ض ــني إرشاق ــضحى يف الع ــه ال ــازداد من  ّف
  :املديح -ج

ًوقد كتب ابن زيدون املديح كغريه من شعراء األندلس اسـتعطافا وإبـرازا لعظمـة ملـ وك ً
 :ًهور عندما كان سجينا لديهومن ذلك مدحيه البن ج ,األندلس

ــصا  ٌإن طــال يف الــسجن إيــداعي فــال عجــب ــد ال ــن ح ــودع اجلف ــد ي ــذكرُّق  ّرم ال
ـــدر ـــا ق ـــزم الرض ـــا احل ـــت أب ٌوإن يثب ِّ َُ ْ َْ َِ َ َ ِّ َْ ِعن كـشف رضي فـال عتـب عـىل القـدر  ِ َ َْ َ ٌ َ ْ ََ ِّ ُ ِْ َ 
 ومل أبــــت مــــن جتنيــــه عــــىل حــــذر  ّمـــــن مل أزل تأنيـــــه عـــــىل ثقــــــة
ِوزيــــر ســــلم كفــــاه يمــــن طــــائره ِ ِِ ُ ُ َْ ُ َُ ٍ ـــرر  ْ ـــصد امل ـــروب ورأي حم ـــؤم احل ِش َ َِ ُ َ ٌْ ُ ْ ُ ْ ُ 

  :الشكوى -د
َّون متذمرا مما حل به بالسجن وإعرض كتب فيه ابن زيدهو  قـصائه عـن الـوزارة وحتـول ً

 :عروفةه املنيتمن ذلك سي ,ًكان الشعر متنفسا له وقد ,قلوب امللوك عنه
ـــــــاس ـــــــي ب ـــــــىل ظن ـــــــا ع  جيــــــــرح الــــــــدهر وياســــــــو  م

  :نظرة عامة يف شعر ابن زيدون -٣
ساعده عـىل ) بحرتي املغرب(بـ ولقب  ,ٍظهر ابن زيدون كشاعر من أهم شعراء األندلس

ً إذ اعتنى والده برتبيته اعتنـاء كبـريا;ذلك نشأته يف بيت علم فكانـت شخـصية ابـن زيـدون  ,ً
 :استمد شاعرنا أفكاره من موردين أساسيني. السياسية والفكرية واألدبية متألقة

 .اطالعه عىل الثقافة املعارصة له :األول



 ٢٠٥

 .ث عرصهالتجارب املستمدة من أحدا :الثاين
 :ًوقد تلونت أفكار الشاعر بألوان شخصيته فجاء شعره متصفا بالصفات التالية

 .عذوبة األسلوب −أ
 .حالوة التعبري −ب
 .حالوة املوسيقا −ج
 .رشاقة الصورة −د
 .) املقابلة–الرتصيع (التنسيق يف فنون البديع  −ـه
 .ترتيب األلفاظ وتنسيق اجلمل يف بوح واحدة −و
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  اني عشرالباب الث

  مناذج من الشعر األندلسي
  :عبد الرمحن الداخل -١

ـــة ـــافة نخل ـــط الرص ـــا وس ـــدت لن ٌتب ّ ْ  تنــاءت بــأرض الغــرب عــن بلــد النخــل  ّ
ــيل  ّشـــبيهي يف التغـــرب والنـــو: فقلـــت ــن أه ــي وع ــن بن ــائي ع ــول التن  ّوط

ـــة ـــا غريب ـــت فيه ـــأرض أن ـــشأت ب ـــثيل  ٌن ـــأ م ـــصاء واملنت ـــك يف اإلق  فمثل
ــ ــوادي امل ــقتك غ ــذيس ــأ ال ـــل  زن يف املنت ـــسامكني بالوب ـــستمري ال ـــسح وي ُّي ُ 

ٌيــــا نخــــل أنــــت فريــــدة مــــثيل ــــــل  ُ ــــــن األه ــــــة ع  يف األرض نائي
ـــــة ـــــي مكمم ـــــل تبك ـــــي وه ٌتبك ـــــبيل  ّ ـــــىل ج ـــــل ع ـــــامء مل جتب ْعج َ 
ـــــت ـــــت إذا لبك ـــــا عقل ـــــو أهن  مـــــاء الفـــــرات ومنبـــــت النخـــــل  ًول
 بغـــيض بنـــي العبـــاس عـــن أهـــيل  لكنهــــــا حرمــــــت وأخرجنــــــي

  أبو البقاء الرندي :)رثاء األندلس( -٢
ُلكـــــل يشء إذا مـــــا تـــــم نقـــــصان ُفـــال يغـــر بطيـــب العـــيش إنـــسان  ٍ ُّ ُ 
ــــاهدهتا دول ــــام ش ــــام ك ــــي األي ٌه ُ ُمـــــن رسه زمـــــن ســـــاءته أزمـــــان  ُ ُ ٌ َُ َ َّ َ َ 
ـــد ـــىل أح ـــي ع ـــدار ال تبق ـــذه ال  ٍوال يــــدوم عــــىل حــــال هلــــا شــــان  ُوه
ٍيمـــزق الـــدهر حـــتام كـــل ســـابغة ً ـــــ  ُ ـــــانإذا نب ـــــرشفيات وخرص ُت م ُ ٌ ّ ْ 
ـــو ـــاء ول ـــيف للفن ـــل س ـــيض ك ْوينت ُكـــان ابـــن ذي يـــزن والغمـــد غمـــدان  ّ َ َ َ 
ٍأيـــن امللـــوك ذوو التيجـــان مـــن يمـــن ُوأيـــــن مـــــنهم أكاليـــــل وتيجـــــان  َ ٌ 
ٍوأيـــــن مـــــا شـــــاده شـــــداد يف إرم ُ  ُوأيـــن مـــا ساســـه يف الفـــرس ساســـان  َّ
ٌوأيـــــن عـــــاد وشـــــداد   وأيـــن مـــا حـــازه قـــارون مـــن ذهـــب  ُوقحطـــــانٌ



 ٢٠٨

ـــه ـــرد ل ـــر ال م ـــل أم ـــىل الك ـــى ع َأت ــانوا  ُ ــا ك ــوم م ــأن الق ــضوا فك ــى ق َحت َ 
ِوصــار مــا كــان مــن ملــك ومــن ملــك َ ــال الطيــف وســنان  ُ ُكــام حكــى عــن خي ْ ِ ّ 

ـــــىل ـــــان ع ُدار الزم ّ ـــــه)دارا(َ ِوقاتل ُوأم كــــــرس فــــــام آواه إيـــــــوان  ِ َّ 
ـــه ســـبب ـــسهل ل ـــصعب مل ي ُكـــأنام ال َُّ ــــك ا  ْ ــــا وال مل َيوم َ ــــليامنً ــــدنيا س ُل ُ ُ 
َّفجـــــائع الـــــدهر أنـــــواع منوعـــــة ٌ ــــــزان  ُُ ــــــرسات وأح ــــــان م ُوللزم ٌ ّ 
ُومــــا ملــــا حــــل باإلســــالم ســــلوان  ُوللحــــــوادث ســــــلوان يــــــسهلها ُ ّ 
َدهــــى اجلزيــــرة أمــــر ال عــــزاء لــــه ــــالن  ٌ ــــد ثه ــــه أحــــد واهن ــــو ل ُه ٌ ُ 
ْأصـــاهبا العـــني يف اإلســـالم فامتحنـــت ـــدان  ُ ـــار وبل ـــه أقط ـــت من ـــى خل ُحت ُ ٌ َ 

ًمرســية(ُمــا شــأن)ًبلنــسية(فاســأل  َأم أيــــن )ٌشــــاطبة(َوأيــــن  )ُ ــــان(ْ ُجي َّ َ( 
(ُقرطبــــة(وأيــــن   ُمـــن عـــاملٍ قـــد ســـام فيهـــا لـــه شـــان  ُ دار العلــــوم فكــــمٌ

ــــآلن  ٍومــا حتويــه مــن نــزه)ُمحــص(وأيــن  ــــاض وم ــــذب في ــــا الع ُوهنره ٌ ُ َ ُ 
َقواعــــد كــــن أركــــان الــــبالد فــــام َّ ــــق  ٌ ــــاء إذا مل تب ــــسى البق َع ــــانُ  ُ أرك
ٍتبكـــي احلنيفيـــة البيـــضاء مـــن أســـف ُ ُكـــام بكـــى لفـــراق اإللـــف هـــيامن  َ ِ 
ـــران  عــــىل ديــــار مــــن اإلســــالم خاليــــة ـــالكفر عم ـــا ب ـــرت وهل ـــد أقف ُق ُ 
ــــــلبان  َحيــث املــساجد قــد صــارت كنــائس مــا ــــــواقيس وص ــــــيهن إال ن ُف ُ ٌ َّ 
ــدة ــي جام ــي وه ــب تبك ــى املحاري ٌحت ـــدان  ُ ـــي عي ـــي وه ـــابر ترث ـــى املن ُحت ُ 
ـــة ـــدهر موعظ ـــه يف ال ـــافال ول ـــا غ ٌي ِ ُإن كنــــت يف ســــنة فالــــدهر يقظــــان  ً ُ ٍ َِ 
ُوماشـــــيا مرحـــــا يلهيـــــه موطنـــــه ً ُأبعــــد محــــص تغــــر املــــرء أوطــــان  ً َ ُّ َ ٍ 
ـــدمها ـــا تق ـــست م ـــصيبة أن ـــك امل ْتل ـــسيان  ُ ـــدهر ن ـــا هلـــا مـــع طـــول ال ُوم ِ َ 
ـــامرة ـــل ض ـــاق اخلي ـــني عت ـــا راكب ًي ُكأهنـــــا يف جمـــــال الـــــسبق عقبـــــان  ِ ِ 

ــــةو ــــد مرهف ُحــــاملني ســــيوف اهلن ِ َ ـــــريان  ُ ـــــع ن ـــــالم النق ـــــا يف ظ  ُكأهن



 ٢٠٩

ُهلـــــم بأوطـــــاهنم عـــــز وســـــلطان  ٍوراتعــــــني وراء البحــــــر يف دعــــــة ٌّ 
ـــان  ٍأعنــــدكم نبــــأ مــــن أهــــل أنــــدلس ـــوم ركب ـــديث الق ـــد رس بح ُفق ُ ِ ِ 
ــم ــضعفون وه ــا املست ــستغيث بن ــم ي  قـــــتىل وأرس فـــــام هيتـــــز إنـــــسان  ك

ـــــوان  ُالم بيــــنكمُمــــا ذا التقــــاطع يف اإلســــ ـــــاد اهللا إخ ـــــا عب ـــــتم ي ُوأن َ ْ 
ـــــم ـــــا مه ـــــات هل ـــــوس أبي ٌأال نف ٌ ُأمـــا عـــىل اخلـــري أنـــصار وأعـــوان  ٌ ٌ ِ 
ـــزهم ـــد ع ـــوم بع ـــة ق ـــن لذل ـــا م ُي ِّ َ ٍ ُأحـــــال حـــــاهلم جـــــور وطغيـــــان  ِ ُ ُ ْ 
ـــا يف منـــازهلم ـــانوا ملوك ـــاألمس ك ـــدان  ًب ـــر عب ـــالد الكف ـــوم هـــم يف ب ُوالي ُ َ 
ـــ ـــل هل ـــار ال دلي ـــراهم حي ـــو ت ُعلــــيهم مــــن ثيــــاب الــــذل ألــــوان  ْمفل ِ ِ ُ 
ـــيعهم ـــد ب ـــاهم عن ـــت بك ـــو رأي ُول َ ُهلالـــك األمـــر واســـتهوتك أحـــزان  َُ َ َُ 
ــــل بيــــنهام ــــا رب أم وطفــــل حي َي ٍ ّ ـــــــدان  َّ ـــــــرق أرواح وأب ـــــــام تف ُك ٌ َ 
ِوطفلــة مثــل حــسن الــشمس إذ طلعــت ـــــاقوت ومرجـــــان  ِ ُكـــــأنام هـــــي ي ٌ 
ًيقودهـــا العلـــج للمكـــروه مكرهـــة ُ ــــني  ُ ــــريانُوالع ــــب ح ــــة والقل ُ باكي ُ ُ 
ــن كمــد ــذوب القلــب م ــل هــذا ي ٍملث ُإن كــــان يف القلــــب إســــالم وإيــــامن  ُ ٌ ِ 

  :وقال ابن خفاجة -٣
  )رعن طماح الذؤابة باذخوأ(

ــــارب  وأرعـــــن طـــــامح الذؤابـــــة بـــــاذخ ــــسامء بغ ــــان ال ــــاول أعن  يط
ــة ــل وجه ــن ك ــريح ع ــب ال ــسد مه  ًويــــزحم لــــيال شــــهبه باملناكــــب  ي

ــــور عــــىل ظهــــر ــــهوق ــــالة كأن  طـــوال الليـــايل مفكـــر يف العواقـــب   الف
ـــم ـــود عامئ ـــيم س ـــه الغ ـــوث علي ــب  يل ــر ذوائ ــربق مح ــيض ال ــن وم ــا م  هل
ــامت ــرس ص ــو أخ ــه وه ــخت إلي  فحـــدثني ليـــل الـــرس بالعجائـــب  أص
ـــل ـــأ قات ـــت ملج ـــم كن ـــال إىل ك ـــــــب  وق ـــــــل تائ ـــــــوطن أواه تبت  وم



 ٢١٠

ـــؤوب ـــدلج وم ـــن م ـــر يب م ـــم م  بوقـــال بظـــيل مـــن مطـــي وراكـــ  وك
 وزاحـــم مـــن خـــرض البحـــار غـــواريب  والطــم مــن نكــب الريــاح معــاطفي
ـــرد ـــد ال ـــوهتم ي ـــان إال أن ط ـــام ك ــب  ف ــو والنوائ ــح الن ــم ري ــارت هب  وط
ــام خفــق أيكــي غــري رجفــة أضــلع  وال نــوح ورقــي غــري رصخــة نــادب  ف
ـــام ـــي وإن ـــسلوان دمع ـــيض ال ـــا غ  نزفـــت دمـــوعي يف فـــراق الـــصواحب  وم

ـــــب  يظعـــن صـــاحبفمتـــى متـــى أبقـــى و ـــــري آي ـــــه راحـــــال غ  ًأودع من
ــاهرا ــب س ــى الكواك ــى أرع ــى مت  فمـــن طـــالع أخـــر الليـــايل وغـــارب  وحت
ـــارع ـــوة ض ـــوالي دع ـــا م ـــاك ي  يمـــــد إىل نعـــــامك راحـــــة راغـــــب  فرمح
ـــربة ـــل ع ـــه ك ـــن وعظ ـــمعني م ــــارب  فأس ــــسان التج ــــه ل ــــا عن  يرتمجه
ـــجا ـــام ش ـــى ورس ب ـــام أبك ـــسىل ب َّف َّ  خــري صــاحبوكــان عــىل عهــد الــرس  
 ســــالم فإنــــا مــــن مقــــيم وذاهــــب  وقلــــت وقــــد نكبــــت عنــــه لطيــــة

  :قال احلصري القريواني -٤
ــــا ــــل ي ــــصبلي ــــىال ـــــدهمت  موعــــــــده الـــــــساعـةأقيـــــــام  غ

ـــــــــف  فـأرقــــــــهالـــــــسمـار رقــــــــد ـــــــــنأس ــــــــردده للبي  ي
ــــــــاه ــــــــمفبك ــــــــهورقالنج  ويرصـــــــــدهيرعـــــــــاهممـــــــــا  ل
 يـــــــشـرده الواشيــــــــنخـــــــوف  هيــــــــفذيبغــــــــزال كلـــــــف
ـــــصبت ـــــاي ن ـــــهعين ــــــال  تــــــــصيـده فعـــــــــزالنــــــــومىف  رشك
ـــــى ـــــا وكف ــــــىًعجب ــــــصأن  أغيــــــــده سبانــــــــىللـــــــسـرب  قن
ــــــــم ــــــــة صن ـــــــصـبللفتن ــــــــــــواه  منت ـــــــــــــدهوالأه  أتـعـب
ـــــاح ـــــر ص ـــــىواخلم ــــــهجن  معربـــــــده اللحـــــــظســــــكران  فم
ــــــــأن  سيفــــــامقلتــــــهمـــــن ينـــــضو ــــــــاوك ــــــــده ًنعاس  يغـم



 ٢١١

ــــــــق ـــــــشـاقدمفريي ـــــــالع  يتقـلــــــــده ملــــــــنوالويــــــــل  ـهب
ـــــال ـــــب ال ك ــــــنذن ــــــتمل  يــــــده تقتــــــلولــــــمعينــــــاه  قتل
ــــا ــــن ي ــــدت م ــــاهجح ــــيعين ـــــــــى  دم ـــــــــهوعل ــــــــورده خدي  ت

ـــــداك ـــــد خ ــــــاق ــــــياعرتف  جتحـــــــده جفونـــــــكفعـــــــالم  بدم
ـــــــذك إين ــــــــنألعي ــــــــيم  تتـعـمـــــــــــدهالوأظـنـــــــــــك  قتل

ـــــاهللا ـــــب ب ـــــشتاقه ــــــرامل  دهيـــــــسـعـ خيالــــــــكفلعــــــــل  ك
ـــــا ـــــورضك م ـــــتل  وتبـعــــــــده يدنيــــــــكصــــــــب  ضـــــنىداوي

ــــــق مل ـــــــههــــــواك يب ـــــــال ـــــــــك  رمق ـــــــــهفليب ــــــــوده علـي  ع
ـــــدا ـــــىض وغ ـــــدأويق ــــــدبع  يتـــــــزوده نظـــــــرمـــــــنهــــــل  غ

ــــا ــــل ي ــــشوقأه ــــاال ـــــرقلن ــــــــضبالدمــــــــع  ش  مــــــــورده يفي
ـــــــو ـــــــشتـاق هي ــــــــمامل  تبعـــــــــــدهالدهـــــــــــرورصوف  ُلقاءك

ـــــا ـــــىل م ــــــهالوصـــــلأح ـــــــــوال  وأعذب ــــــــامل ـــــــــده األي  تنـك
ــــــــن ــــــــرانبالبي ــــــــاوباهلج ــــــــؤادي  في ــــــــفلف ــــــــده كي  جتل
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   عشرلثالثالباب ا

  األندلسيةاملوشحات 
  : وتوشيحيةمصطلحات شعرية :أوالً

  :مقدمة -أ
 همبعـضوعـزاه  ,ورلرتابـدًفاعتربه الـبعض رديفـا ل ,اختلف الدارسون يف فن املوشحات

لنشيد الذي استقبل به أهل املدينة املنورة الرسـول الكـريم اآلخر إىل أصول عربية تنطلق من ا
 .آخر البن املعتز العبايسالة والسالم يف ثنية الوداع ونسبه بعض عليه الص

  :معنى املوشح -ب
  :لغة -١

ً ويكون مرصعا بـاجلواهر ويـشد مـن بـني ,الثوب أو القالدة التي تتشح به الفتاة :الوشاح
 .العاتق واخلرص

  :اصطالحاً -٢
وقد مجع ابن سناء امللـك يف كتابـه  ,كالم منظوم عىل أوزان خمصوصة خمالفة لبحور اخلليل

 .ًحوايل مئة وثامنني وزنا) دار الطراز(
  :نشوء املوشحات -ج

ًنظرا لوجود الطبيعة اجلميلة وانتشار اللهو والغناء فقد نشأ عىل ألسنة العامـة لـون جديـد 
ًا ال مكتوبـا وقد بقي هذا الفن مـسموع ,من الزجلقريب من الشعر الغريب املنوع القوايف وال ً

 وقد اختلف األقدمون يف نسبة هذا اللون مـن الـشعر ,روه يف الكتبّحتى جاء الدارسون فأط
ومل يذكر هلذين الرجلني شأن حتى جـاء  ,ومقدم بن معاىف ,إىل حممد بن حممود القربي الرضير

 .ًئام بداية له أسسه وتقاليدهًعبادة بن ماء السامء فجعل املوشحة فنا قا
  :أقسام الشعر -د

 −ورجـز  −قـصيد ( ومن املعروف أن الشعر العريب يقسم من حيـث القافيـة إىل أجنـاس
 .وكلها فنون قديمة, )ومسمط
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  :فالقصيدة -١
 وتكـون هـذه ,أبيات متوالية وخمتومـة بمجموعـات متامثلـة مـن األحـرف تـدعى قافيـة

 .)ًاروي( واحد خمصوص يسمى املجموعات كلها مبنية عىل حرف
  :أما الرجز -٢

 ,سـت مـرات) مستفعلن(فهو بحر من بحور الشعر تنظم عليه األراجيز تتكرر فيه تفعيلة 
 ًا جتـيء األشـطر شـفع, مبنيـة كلهـا عـىل حـرف روي واحـد)مفردة(واألرجوزة أشطر وتر 

ة عـىل روي يف كـل بيـت مـن أبياهتـا قافيـ )زالصدر والعج(ويكون لكل شطرين ) مزدوجة(
 .واحد
  :أما املسمط -٣

فالتسميط هو تنوع القوايف واألوزان يف املقطوعة  ,ًافيقوم عىل اختالف القوايف واألوزان مع
 ,قافيتـه عىل غـري مايأيت بأربعة أقس ثم ,وهو أن يبتدئ الشاعر ببيت مصوغ ,الشعرية الواحدة

 :لقيس ا من جنس ما ابتدأ به مثل قول امرئًا واحدًثم يعيد قسام
ــايل  تومهـــت مـــن هنـــد معـــامل أطـــالل ــزمن اخل ــدهر يف ال ــول ال ــاهن ط  عف
ـــصائف ـــت وم ـــد خل ـــن هن ـــع م ـــوازف  مراب ـــد وع ـــا ص ـــصيح بمغناه  ي
ـــف ـــاح العواص ـــوج الري ـــا ه  وكـــــل مـــــسف ثـــــم آخـــــر رداف  وغريه

ـــال ـــسامكني هط ـــوء ال ـــن ن   بأســـحم م
 

 :أما املوشح -٤
شطر والقـوايف عـىل نـسق تب فيها األلب تتألف من مقاطع ترتقطعة شعرية طويلة يف األغ

 وجـب عليـه أن يلتـزم , ما يف املقطع األول مـن موشـحتهًفإذا اختار الوشاح نسقا ,خمصوص
 .ذلك النسق بعينه يف سائر مقاطع تلك املوشحة

  :نشأة املوشحات -ثانياً 
املوشحات تطور جديد يف تاريخ الشعر العـريب منـذ اجلاهليـة وحتـى انطالقـة الثـورة  −أ

 ونجـد بيـنهام – حركة شعر التفعيلـة –ات من القرن العرشين أي يالشعرية الثانية يف اخلمسين
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 أو سـبقت حركـة , لكن هذه اإلرهاصات التـي سـبقت املوشـحات,إرهاصات ثورية فردية
 . يمكن تأطريها يف جمال املقدمات,الشعر احلر مل تتجاوز اإلطار الفردي لظواهر جنينية

 . لتفاعلً نتاجا,سبانياإت يف القرن التاسع امليالدي يف لقد نشأت املوشحا −ب
 وقد نشأت املوشحات عن ,سبانية املحليةالثقافة العربية مع البيئة األندلسية والثقافة اإل −د

 . عنهً رغم أهنا مل تنقطع متاما,هذا التفاعل فجاءت خمتلفة عن الشعر العريب القديم
 −العربيـة الفـصحى( :ة لغات وهلجات منهـا من تفاعل عدًأيضاوولدت املوشحات  −ج

سـبانية املتفرعــة عـن الالتينيـة والعاميــة  اإل)ولغــة الرومـانثي −والعاميـة العربيـة األندلـسية
وبام أن اللغة العربية كانـت  ,حيث تتفاعل أربعة مستويات لغوية لتنتج املوشحات ,الرومانثية

 مما جعـل التـأثريات اللغويـة , بطابعهاًاع فقد كان املوشح مطبو,سبانياإهي اللغة الرسمية يف 
 ثم حني ترسخت العامية العربية األندلسية اجلديـدة نـشأت عـن املوشـحات ,األخر ثانوية

تجت عن ظهـور  وقد تولدت جمموعة من اإلشكاليات ن,وتفرعت منها قصائد الزجل العامية
 .املوشحات

 :يقال −د
يف القربي من شعراء األمـري عبـد اهللا بـن مقدم بن معا هو: إن خمرتع املوشحات األول −١

 .حممد املرواين
مام أمحد بـن عبـد ربـه صـاحب العقـد  أول من نظم املوشحات باملغرب اإلنهإ :قيلو −٢
 .الفريد
 ولكن املؤكـد أهنـا ,ًموشحة لسبعني وشاحا٤٤٧عدد املوشحات املحفوظة يصل إىل  −٣

 .أكثر من ذلك
 األعمى التطـييل – أبو عبادة القزاز –ن ماء السامء أبو بكر ب( :ومن شعراء املوشحات −٤

ابـن  – اإلشـبييل ابـن سـهل – ابن زمرك – لسان الدين بن اخلطيب – ابن اللبانة – ابن بقي –
 .)لخإ... والفيلسوف ابن باجة–زهر 

  :اإلشكاليات واملوشحات -ثالثاً
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  :املوشح تعريف -أ
 .الوزن وم عىل وزن خمصوص منكالم منظ

  ؟املوشحتألف ي ممَّ -ب
 ويف األقـل مخـسة أقفـال ومخـسة أبيـات ويقـال لـه , من ستة أقفال ويقال له التامويتألف

 .األقرع
 .فالتام ما ابتدئ فيه باألقفال −١
 .واألقرع ما ابتدئ فيه باألبيات −٢
 مـع ًواألبيات هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم يف كل بيت منها أن يكـون متفقـا −٣

 بل حيسن أن تكـون قـوايف كـل بيـت , املوشح يف وزهنا وعدد أجزائها ال يف قوافيهابقية أبيات
 .منها خمالفة لقوايف البيت اآلخر

 . ومخس مرات يف األقرع,والقفل يرتدد يف املوشح ست مرات يف التام −٤
 وقد يوجد يف النادر ما قفلـه , إىل ثامنية أجزاءًأقل ما يرتكب القفل من جزأين فصاعدا −٥

 .سعة أجزاء وعرشة أجزاءت
 وأقـل مـا يكـون البيـت ثالثـة ,بد أن يرتدد يف التام ويف األقرع مخس مراتوالبيت ال −٦
 وهذا ال يكون إال , وقد يكون من ثالثة أجزاء ونصف, وقد يكون يف النادر من جزأين,أجزاء

 .فيام أجزاؤه مركبة وأكثر ما يكون مخسة أجزاء
 .ًاإال مفردواجلزء من القفل ال يكون  −٧
مـن القفـل وال يرتكـب إال مـن ًا  وقد يكون مركبـ,ًاواجلزء من البيت قد يكون مفرد −٨

 . وقد يرتكب يف األقل من أربع فقر,فقرتني أو من ثالث فقر
  :أقسام املوشحات -ج

  :وتنقسم املوشحات إىل قسمني
  ما جاء على أوزان أشعار العرب :األول -١

 :وينقسم إىل قسمني
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فيهـا تلـك التي جاءت يتخلل أقفاله وأبياته كلمة خترج به تلك الفقـرة          ما ال    -أ
وما كان مـن املوشـحات عـىل هـذا النـسيج فهـو املـرذول وهـو الكلمة عن الوزن الشعري, 

 اللهـم إال إن كانـت ,وال يفعله إال الضعفاء مـن الـشعراء ,باملخمسات أشبه منه باملوشحات
ويف شـجعان الوشـاحني  , قوايف األقفال من املخمـساتقوايف قفله خمتلفة فإنه خيرج باختالف

ويف الوشـاحني مـن أهـل  ,فيجعله خرجة ويبني موشحه عليـه ,ًامن يأخذ بيت شعر مشهور
 .له بألفاظه يف بيت من أبيات موشحه من أبيات املحدثني فيجعًالشطارة من يأخذ بيتا

 أو ضــمة أو مــا ختللــت أقفالــه وأبياتــه كلمــة أو حركــة ملتزمــة كــسرة كانــت  -ب
ومثال احلركة هو أن جتعل عىل قافيـة  ,ًا حمضًا وقريضًارصفًشعرا خترجه عن أن يكو ن  ،فتحة

  .عينها وبقافيتهايتكلف شاعرها أن يعد تلك احلركة يف وزن و
  ما ال وزن له فيها :ثانياً -٢

 ما ال مدخل ليشء منه يف يشء من أوزان العرب
 مبني عىل تأليف األرغن والغناء هبا عىل غـري األرغـن وأكثره ,وهذا القسم منها هو الكثري

املوشـحات مـن حيـث       ال تنـضبط عـىل أوزان العـرب وتنقـسموموشحاته  ,وعىل سواه جماز
  :الوزن إىل مخسة أقسام

 .األول ما كان عىل الوزن الشعري التقليدي −١
 .والثاين ما أخرجته عن الوزن اخللييل حركة أو كلمة −٢
 .رتك فيه أكثر من وزن واحدوالثالث ما اش −٣
 .والرابع ما له وزن غري األوزان اخلليلية ويدركه السمع عند قراءته −٤
 ,واخلامس ما ليس له وزن واحد يدركه الـسمع عنـد قراءتـه وال يـوزن إال بـالتلحني −٥

 .وذلك بمد حرف وقرص آخر وإدغام حرف يف حرف وغري ذلك من فنون التلحني
  :ن جهة أخرى إىل قسمنيواملوشحات تنقسم م -ـه
 .قسم ألبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق −١
 مفكك النظم وهذا ال يعلم صاحله من فاسده , مهلهل النسج,وقسم مضطرب الوزن −٢

 . فيجرب التلحني كرسه,إال بميزان التلحني
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  : إىل قسمني)رابعة(واملوشحات تنقسم من جهة  -و
 .قر إىل ما يعينه عليه وهو أكثرهاقسم يستقل التلحني به وال يفت −١
وقسم ال حيتمله التلحني وال يميش به إال بأن يتوكأ عىل لفظة ال معنى هلا تكون دعامـة  −٢

 بني اجلـزأين مـن هـذا )ال ال( :فإن التلحني ال يستقيم إال بأن يقول , للمغنيًاللتلحني وعكاز
 .القفل

تم املوشح بالغزل وخيرج مـن املـدح إليـه حية أن خي ومما سنه القول يف أكثر املوشحات املد
 وهذا هو األكثر واملوشحات يعمل فيها ما يعمل يف أنواع الشعر من الغزل واملدح ,وبالعكس

 .)املكفر(والرثاء واهلجو واملجون والزهد 
 الغاية مـن أهـل  وسبق إىل,ممن سبق إىل التوشيح((وهذه قائمة بأسامء شعراء املوشحات 

 :))املغرب
  :األندلساملوشحات يف اء شعر -ز
 .عبادة بن ماء السامء −١
 .أبو بكر بن عبادة القزاز −٢
 .عبادة بن حممد بن عبادة األقرع −٣
 .أبو العباس التطييل −٤
 .أبو بكر بن بقي −٥
 .أبو بكر األبيض الشاعر −٦
 .)صاحب العقد(ابن عبد ربه  −٧
 .أبو بكر بن اللبانة −٨
 .فع رأسهأبو عبد اهللا حممد بن را −٩

 .عيل بن عبد الغني احلرصي −١٠
 .حممد بن احلسن البطليويس الكميت −١١
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 .أبو عبد اهللا حممد بن رشف −١٢
 .أبو القاسم منييش −١٣
 .أبو بكر حييى بن الصرييف −١٤
 .يونس بن أيب عيسى املريس الشاعر اخلباز −١٥
 .أبو بكر الرسقسطي اجلزار −١٦
 .ابن الفرس −١٧
 .ن لبونأبو عيسى ب −١٨
 .أبو بكر بن رحيم −١٩
 .أبو عامر بن ينق −٢٠
 .أبو بكر حممد بن زهر احلفيد −٢١
 .محد بن مالك الرسقسطيأ −٢٢
 .ابن محديس −٢٣
 .أبو بكر بن ملوك قرطبة −٢٤
 .ابن جاخ الصباغ −٢٥
 . عيل بن احلسن بن معبد القريش املعروف بتلل الغد−٢٦
 .ابن هاين األصغر −٢٧
 .تني أبو عامرذو الوزار −٢٨
 .ابن أيب الرحال −٢٩
 .ابن الزقاق −٣٠
 .أبو احلكم مالك بن عبد الرمحن املرحل −٣١
 .إبراهيم بن سهل اإلرسائييل −٣٢
  :وقد قسم الدارسون املوشح إىل -ح
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 امهـو املجموعـة األوىل مـن األقـس :مطلع املوشح ويسمى مذهبـه :املطلع واملـذهب   -١
 وإال فهـو ًاوجد سمي املوشـح تامـكون لكل موشح مطلع فإن وال يشرتط أن ي ,وأقلها اثنان

 .قرعأ
ترتدد قوايف املطلع بالعدد والنظام نفسه يف املوشح بطريقة معينة وتسمى حينئذ  :القفل -٢

 . وأغلب املوشحات هلا مخسة أقفال, وليس هلا عدد حمدود,باألقفال
 يف املوشـح إال أن ًا أساسـيًاهي آخر قفل يف املوشح ومع أن املطلع ليس ركن :اخلرجة -٣

وجيـوز للوشـاح أن جيعـل  طهألمهية ودوهنا ال يستويف املوشح رشواألقفال واخلرجة يف غاية ا
 يورده الوشـاح يف صـورة ًوملا كانت اخلرجة يف أغلب األحوال قوال ,خرجته باللفظ العجمي

أو غنـى  ..لـتقلـت وقا(( فإن الدور الذي يـسبق اخلرجـة يتـضمن اللفـظ ,احلديث املبارش
 موجـود يف الـشعر العـريب القـديم الـسابق  ألنـه; وهو تقليد مل ينفرد به الوشـاحون,))وشدا

 .للموشحات
 ختتلف عن قوايف املطلع والقفلـة واخلرجـة اميعقب املطلع يف املوشح التام أقس :الـدور  -٤

 ولكـن ,ًا نـادرثالثة وقد تكون أربعة ومخسة وال تتجـاوز ذلـك إالقسام واحلد األدنى هلذه األ
يأيت قفل وخيتتم املوشح  – دور – وبعد كل ,ليس يف رشوط الوشحة ما متنع وصوهلا ألي عدد

 .باخلرجة
  يف القصيدة هو,خيتلف البيت يف املوشح عنه يف القصيدة واألرجوزة واملسمطة :البيت -٥

د من القـوايف  ويف املسمطة هو عد, ويف األرجوزة قسيم واحد ويف املزدوجة قسيامن,مرصاعان
أما يف املوشح فالبيت هو الدور مـع  ,الفرعية مع واحدة من القوايف التي تسمى عمود القصيدة

 .القفل الذي يليه
هو القسم الواحد من املطلع أو القفلة أو اخلرجة وأقل عدد األغصان املطلـع  :الغـصن  -٦

 .اثنان من القافية نفسها
وتكـون قـوايف  , مـن فقـرتني فـأكثرً مركبـا وقد يكون,ًيكون السمط مفردا :السمط -٧

 .والبيت يشتمل عىل أسامط وأغصان ,األسامط متامثلة
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وزعـم  عن غريه من ألوان الـنظم العـريبوللموشح طريقة خاصة يف التقفية هي التي متيزه 
واملعروف أن  ,أن املوشح مرحلة انتقالية يف طريقة النظم العريب من حيث التقفية :بعض النقاد

وقـد كـان هـذا  , هو أقدم ألوان النظم العريب بعد أن كانت القوايف يف أول األمر صوتيةالرجز
انتقـل إىل غـريه مـن بحـور الـشعر  ثـم , يف أول األمـر ببحـر الرجـزًاللون من النظم خاصـا

وأقدم ما نجده مـن األراجيـز األندلـسية أرجـوزة لعبـد الـرمحن  ,كاملتقارب واهلزج والرسيع
 .الداخل

 قـسام وهـي إرسـال األ,لتقفية يف مرحلة جديدة هي التـي نراهـا يف القـصيدةثم دخلت ا
 ,الزوجية من القافيـة نفـسهاقسام  وجعل األ)ما عدا األول أي صدر مطلع القصيدة(الفردية 

 خطـوة ,وقـد تلـت هـذه اخلطـوة ,وشملت هذه الطريقة كل بحور الشعر حتى بحر الرجـز
وقد استعملها الشعراء  ,ل قسمني منها قافية خاصةأخر بظهور األرجوزة املزدوجة التي لك

ان بـن عبـد احلميـد الالحقـي يف نظـم َّوالعلامء لتيسري حفظ العلوم واملعارف كام فعل ابن إبـ
 .كتاب كليلة ودمنة

وكانت اخلطوة التي  , حييى الغزال–ومن قدامى األندلسيني الذين نظموا عىل هذه الطريقة 
 فأصـبحت القـصيدة بـصورهتا , التي هلا القافية نفسها عند اثننيامتلت هذه أن زاد عدد األقس

أمـا  ,والرباعيـات تطـور لفـن املزدوجـة مثـل املثلثـات, ثالثية أو رباعية أو مخاسـية :اجلديدة
 ثـم ,لؤ ثم تنظم كل سلك منها عىل حدته بـاللؤ–فهو أن جتمع عدة سلوك يف ياقوتة  :املسمط

 إىل ,ًنظم كل سلك عىل حدته وتصنع به كام صـنعت أوالثم ت, جتمع السلوك كلها يف زبرجدة
 .أن يتم السمط

والـرشط يف  ًوهو األكثـر انتـشارا :واملخمس −واملربع −املثلث − :ومن أنواع الـسمط    -
حلريـة يف  وللـشاعر بعـد ذلـك ا,الشعر املسمط أن تتكرس قافية واحدة تسمى عمود القصيدة

ويـرجح أن  ,هو املـثمن  وأقىص ما وصل إليه,الفرعية له من القوايف اختيار العدد الذي يروق
 منـذ العـرص ًوقـد كـان معروفـا , تطوير عبايس للتسهيم وقدامة يـسميه التوشـيح,التسميط
 .اجلاهيل
 :مثل قول امرئ القيس −أ
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 أفاد −١
 فساد −٢
 وقاد −٣
 فزاد −٤

 وساد فجاد −٥

 .وعاد فأفضل −٦
 :أو قوله −ب
 فتور القيام −١
 مقطوع الكال −٢
  عن ذي غروب أرشَّتفرت −٣
 :أو قول اخلنساء −ج
 محال ألوية −١
 هباط أودية −٢
 شهاد أندية −٣
 .للجيش جرار −٤

ويعمد الوشاحون إىل حيل كثرية ليخرجوا هبا موشحاهتم عن مشاهبة عـن مـشاهبة أوزان 
 ,ألوفالشعر التقليدية إذا حدث مثل هذا الشبه بأن يقحموا كلمة خيرج هبا الوزن عـام هـو مـ

 :ومـن صـور التنويـع يف الـوزن , إىل التنويـع يف األوزان املوشـحة الواحـدةًأيـضاويعمدون 
 كأن يكـون يف ,اختالف عدد تفعيالت البحر الواحد بني غصن وآخر ويف فقر السمط الواحد

وإذا جلـأ الوشـاحون إىل  ,غصن أو فقرة تفعيلة واحدة ويف الغصن أو الفقرة التاليـة تفعيلتـان
خملـع البـسيط والرمـل واملجتـث  : مثـلوا للبحور املهملـة واملجـزوءةن التقليدية جلؤاألوزا

 .واملقتضب
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  :لبعض املوشح إىل أنساق على النحو التايل اوقسم -ط
يكون عادة يف املوشحات التي عىل األبحـر املألوفـة مـن الرمـل يف  :النسق املؤتلف  :أوالً
 )أو قفلـة( ويكون كل بيت من أسامط وقفل ,تليه أبيات ثم ,ويكون للموشح مطلع ,األغلب

 :وهناك ثالث درجات من املوشح املؤلف
 فـاملطلع يف ,)أهيـا الـساقي(مثل موشحة أيب بكر بن زهـر احلفيـد  :املوشحة املفـردة   -١

أمـا البيـت فيرتكـب مـن  ,املوشحة املفردة يرتكب من سمطني لكل سمط منهام قافية مستقلة
قافيـة كـل مـنهام عـىل روي الـسمط  : ثم سمطني, روي واحدثالثة أسامط عىل :مخسة أسامط

 .املقابل له يف املطلع
سامط يف مطلعها أربعة أي مـضاعفة ويبنـى صـدرا املطلـع تكون األ :املوشحة املثناة  -٢

ة أسامط ست(ًاوكذلك يكون البيت يف املوشحة املثناة مضاعف ,عىل روي وعجزاه عىل روي آخر
 ثـم أربعـة أسـامط يف القفلـة تقابـل بقوافيهـا قـوايف ,عجازهابروي لصدورها وروي آخر أل

 .)هل در ظبي احلمى( مثل موشحة ابن سهل ,املطلع
 من ستة أسامط جمزوءة ويكون البيت فيها ًيكون املطلع فيها مركبا :وشحة املتعددة امل -٣

 من سـكره ال ما للموله ( مثل موشحة ابن زهر,بالتايل ثالثة أضعاف البيت يف املوشحة املفردة
 .)يفيق

 بـل كـان كـل ,هي موشحات مل يتبع الوشاحون فيها قاعدة مـا :النسق املختلف  :اًثاني
ومن ترتيب القوايف ما كان يروق له أو يتفق له من أجل ذلـك  ,وشاح خيتار من ترتيب األشطر

 إذا كـان الوشـاح قـد تـرصف يف ًخـصوصاو , أن نجد موشحتني عىل نسق خمتلف واحـدَّقل
 فأتى ببحور الشعر جمزوءة عىل أقدار متفاوتة أو إذا خـرج مـن موشـحته عـن أوزان ,اناألوز

مـا لـذ يل رشاب (( : موشحة أيب بكر بـن األبـيض–ومن أمثلة النسق املختلف  ,العرب مجلة
 .))راح

واخلرجـة  القافية(شطر املوشحة الكلمة األخرية يف كل شطر من أ : فهي)األعاريض(وأما 
 همبعضغري أن  ,لعادة باللغة الفصحى وتكون يف ا,شطر األخرية يف املوشحةالقفل أو األ :هي
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لغـة ( وربام جعلوا هذه األلفاظ أو األشطر باللغـة األعجميـة ,يستعمل اخلرجة باللغة العامية
 .)مزيج من الالتينية العامية ومن بقايا املحلية : وهي هلجة رومانثية,نصار األندلس

  :)ةعامي(خرجة البن بقي  -١

 يقـــــــول النـــــــاس فينـــــــا)واش(  قــــــــــد بلينــــــــــا وابتلينــــــــــا
 نجعـــــــــل الـــــــــشك يقينـــــــــا  قـــــم بنـــــا يـــــا نـــــور عينـــــي

  :)أعجمية(خرجة ألبي بكر بن رحيم  -٢

ــــــــب ــــــــدش دبي ــــــــرين أو ك ـــــسيد  مل ـــــاد رد م  حـــــسب ســـــم بغ
  موضوعات املوشحات ومعانيها -ثالثاً

ثاء والفخر واملجـون ًاستوعب فن املوشحات قسام من أغراض الشعر العريب كالغزل والر
 وتأيت قيمة هذه املوشحات مـن كوهنـا ثـورة عـىل الـشعر العـريب ,والزهد والوصف واخلمرة

 :تبحث عن التجديد يف النقاط التالية
 .التحرر من رتابة األوزان إىل تنويعها −١
 .استعامل اللغة العذبة والعبارات الغنائية −٢

 .البديعيةاالحتفاء بالزخارف واهلندسة البيانية و −٣
 .التجديد يف الشكل واملضمون −٤

وتكاد موضوعات املوشحات ومعانيها تكون املوضـوعات واملعـاين نفـسها التـي طرقهـا 
 . يف جدهتا عن املايضًاألقدمون إضافة إىل مواضيع جديدة مل تنقطع متاما

جزاء قسم أقفاله وزن أبياته حتى كأن أجزاء األبيات من أ :واملوشحات تنقسم إىل قسمني
جيرس عىل عمله إال الراسـخون يف  وهذا القسم ال ,أقفاله خمالفة ألوزان أبياته :وقسم ,األقفال

واملعنـى  , فتظهر فـضيحته فيـه وقـت غنائـهًفأما من كان طفيليا ,العلم من أهل هذه الصناعة
 حيتاج إىل أن يغري شد األوتار عند خروجه من القفل إىل البيت وعنـد خروجـه مـن البيـت إىل

 .القفل
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   عشرلباب الرابعا

  مناذج من املوشحات
  :قال أبو العالء ابن زُهر -١

ــــشـتكى ـــــك امل ــــساقي, إلي ــــا ال ــــــسـمع  ُأهي ــــــاك وإن مل ت ـــــــد دعون  ق
ــــــــه ــــــــت يف غرت ــــــــديم مه ّون ُْ ُ ِ  وبــــرشب الـــــراح مــــن راحــــــته  ٍ
ــــــه ــــــكى  كلـــــام اســـــتيقظ مـــــن سـكرت ــــــه وات ـــــزق إلي  ّجـــــذب ال
َا لعينـــــي عـــــشيت بـــــالنظرمـــــ  ًوســــــــقاين أربعــــــــا يف أربــــــــع ِ َ 
َأنكـــــرت بعـــــدك ضـــــوء القمـــــر َ  فــــإذا مــــا شــــئت فاســــمع خــــربي  َ
ـــا ـــول البك ـــن ط ـــاي م ـــشيت عين ُع ََ ـــي  ِ ـــيض مع ـــىل بع ـــيض ع ــــكى بع  وب
ٍغــصن بــان مــال مــن حيــث التــو  بـــات مـــن هيـــواه مـــن فـــرط اجلـــو 
ــــــى  ِخفــــق األحــــشاء موهــــون القــــو ـــــني بـك ـــــر يف الب ـــــام فك  ّكل

ـــــ ــــــي مل ــــــه يبك ٌلـــــــيس يل صـــــــرب وال يل جلـــــــد  ا مل يـقــــــعوحي ٌ 
ُأنكــــــروا دعــــــواي ممــــــا أجــــــد  يـــــا لقـــــومي عـــــذلوا واجتهـــــدوا َ 
ـــــشتكى ـــــه أن ي ـــــل حـــــايل حق ُمث ّ ـــــــأس وذل الطمـــــــع  ُ ِكمـــــــد الي ّ ُ 
َكبــــــد حــــــر ودمــــــع يكــــــف ٌّ َ َيــــــذرف الــــــدمع وال ينــــــذرف  ٌ ُ 
ُأهيـــــا املعـــــرض عـــــام أصـــــف ـــــا  ُّ ــــي وزك ــــي بقلب ــــام حب ــــد ن  ق

ّأين مــــــدعيال ختــــــل يف احلــــــب  ُ  
 

  :األندلسي  بن سهلإبراهيم قال -٢
ـــى ــد مح ـــمى أن ق ــي احل ـــل در ظب ــــس  ه ـــن مكن ـــه م ــــب حل ـــب ص ِقل ّ ٍّ َ 
ـــــالقبس  فهـــــو يف حـــــر وخفـــــق مـــــثلام ـــــصبا ب ـــــح ال ـــــت ري  ُلعب



 ٢٢٦

َغــــررا تــــسلك يب نـــــهج الغــــرر  ًيــــا بــــدورا أرشقــــت يــــوم النــــو ُ ًُ 
ـــب ســــو ـــا لنفـــيس يف اهلـــو ذن ـــن  م ـــنكم احلـــسنى وم ـــرُم ـــي النظ  عين
ــــوم اجلــــو ــــذات مكل ــــي الل  والتــــــداين يف حبيبــــــي بــــــالفكر  َأجتن
ـــــسام ـــــدي ب ـــــكوه وج ـــــام أش  كــــــالربى بالعــــــارض املنجــــــبس  كل
ُوهـــــي مـــــن هبجتهـــــا يف عـــــرس  ُإذ يقـــــيم القطـــــر فيهـــــا مأمتـــــا ُ 
ُغالـــــــب يل غالـــــــب بـــــــالتوءدة ٌ ــــق  ٌ ــــاف رقي ــــن ج ــــه م ــــأيب أفدي  ٍب
ــــضدنه ــــر ن ــــل ثغ ــــا مث ــــا علمن ّم ٍ ـــــيقُأقحوا  َ ــــه رح ــــرصت من ــــا ع ُن ً 
ـــــدة ـــــه العرب ـــــاه من ـــــذت عين  وفـــــؤادي ســـــكره مـــــا إن يفيـــــق  أخ
ــــى ــــسـول اللم ــــة مع ــــاحم اللم َّســـــاحر الغـــــنج شـــــهي اللعـــــس  ف َ 

 "عــــبس"وهــــو مــــن إعراضــــه يف   ً مبتــــسام"الــــضحى"وجهــــه يتلــــو
ــــذنب  ُأهيــــا الــــسائل عــــن جرمــــي لديــــه ــــو امل ــــذنب وه ــــزاء ال  ُيل ج
ــ ــن وجنتي ــضحى م ــمس ال ــذت ش ًمـــــرشقا للـــــشمس فيـــــه مغـــــرب  هأخ َ 
ـــــه ـــــدمع بأشـــــواقي إلي ـــــذهب  ذهـــــب ال ـــــي م ـــــد بلحظ ـــــه خ ُول َ ُ ٌ 
ـــــام ـــــي كل ـــــورد بلحظ ـــــت ال ُينب ُ َالحظتــــــه مقلتــــــي يف اخللــــــس  ِ ُ 
ّليــــــت شــــــعري أي يشء حرمــــــا ـــــرتس  ّ ـــــىل املغ ـــــورد ع ـــــك ال  َذل
ــــــــا  ُكلــــــام أشــــــكو إليــــــه حرقــــــي ــــــــاه دنف ــــــــادرتني مقلت  ِغ
ـــــي ـــــن رمق ـــــه م ـــــت أحلاظ ــــر الن  ترك ــــصفاأث ــــىل صــــم ال ــــل ع ّم ُ 
ــــــي ــــــيام بق ــــــكره ف ــــــا أش ــــا  َوأن ــــا أتلف ــــىل م ـــــاه ع ــــست أحل  ُل
ـــــام ـــــادل إن ظل ـــــدي ع ـــــو عن ـــــــاخلرس  فه ـــــــه ك ـــــــذويل نطق  ُوع
ــــدما ــــم بع ــــر حك ــــيس يل يف األم ــــنفس  ل ــــيس حمــــل ال ــــن نف  ّحــــل م
ــــــــشائي رضام ــــــــار بأح ــــشاء  ِأرضم الن ــــا ت ــــني م ــــل ح ــــى ك  ّتتلظ



 ٢٢٧

ـــــالم ـــــرد وس ـــــه ب ـــــي يف خدي ٌه ــــــي رض وحر  ّ ّوه ــــــق يف احلــــــشاُ  ي
ــــرام ــــم الغ ــــىل حك ــــه ع ــــي من ـــــــا  أتق ـــــــواه رش ـــــــدا وردا وأه ًأس ً 
ُقلــــــت ملــــــا أن تبــــــد معلــــــام  وهـــــــو يف أحلاظـــــــه يف حـــــــرس  ّ
ــــــنام ــــــي مغ ــــس  أهيــــــا اآلخــــــذ قلب ــــان اخلم ــــل مك ــــل الوص ُاجع ُ 

ًولقد عارض هذا املوشح شعراء كثريون قديام وحديثا أشهرهم ً: 
  :اخلطيب الوزير لسان الدين ابن قال -٣

ِيـــــا زمـــــان الوصـــــل باألنـــــدلس  َجــــادك الغيــــث إذا الغيــــث هـــــمى َ 
ـــــــام ـــــــن وصـــــــلك إال حل ـــــسة املخـــــتلس  ُمل يك  ِيف الكــــــر أو خل
ــــم  إذ يقــــود الــــدهر أشــــتات املنــــى ــــا يرس ــــىل م ــــو ع ــــل اخلط  ينق
ــــــى ــــــراد وثن ــــــني ف ــــــرا ب ُزم ًُ ـــــود املوســـــم  َ ـــــدعو الوف ـــــثلام ي ُم َ 
ـــــروض  واحليــــا قــــد جلــــل الــــروض ســــنا ـــــور ال ـــــسمفثغ ـــــه تب   عن
ــــسام ــــاء ال ــــن م ــــنعامن ع  كيــــف يــــروي مالــــك عــــن أنــــس  ورو ال
ـــــام ـــــا معل ـــــسن ثوب ـــــساه احل ّفك ُ ـــــبس  ً ـــــأهبى مل ــــــه ب ـــــي من  يزده
ــــرر  ٍيف ليــــــال كتمــــــت رس اهلــــــو ــــموس الغ ــــوال ش ــــدجى ل  ُبال
ـــو ـــا وه ـــأس فيه ـــم الك ـــال نج ـــــر  م ـــــعد األث ـــــسري س ـــــستقيم ال  َم
ـــو ـــب س ـــن عي ـــه م ـــا في ـــر م ــــــح   ٌوط ــــــر كلم ــــــه م ــــــرصّأن  الب
ــــس شــــيئا أو كــــام ــــذ األن ًحــــني ل ــــرس  ّ ــــوم احل ــــصبح هج ــــم ال  هج
ـــــام ـــــا أو رب ـــــشهب بن ـــــارت ال ـــــرجس  غ ـــــون الن ـــــا عي ـــــرت فين  أث
ــــــصا ــــــد خل ــــــرئ ق  ُفيكـــون الـــروض قـــد مكـــن فيــــه  أي يشء الم
 أمنــــت مــــن مكــــره مــــا تتقيــــه  تنهـــــب األزهـــــار منـــــه الفرصـــــا
ـــــصا ـــــاجى واحل ـــــاء تن ـــــإذا امل  وخــــــال كــــــل خليــــــل بأخيــــــه  ف



 ٢٢٨

 يكتــــيس مــــن غيظــــه مــــا يكتــــيس  ًبـــــرص الـــــورد غيـــــورا برمـــــات
ـــــرس  ًوتــــــــر اآلس لبيبــــــــا فهــــــــام ـــــأذين ف ـــــسمع ب ـــــرسق ال  ي
ـــضا ـــن وادي الغ ـــي م ـــل احل ـــا أهي ــــــه  ي ــــــتم ب ــــــزل أن ــــــي من  وبقلب
 ِال أبــــــايل رشقــــــه مــــــن غربــــــه  ضاق عن وجـدي بكــم رحــب الفـضا
ـــــه  فأعيــــدوا عهــــد أنــــس قــــد مــــىض ـــــن كرب ـــــانيكم م ـــــذوا ع َتنق ُ 

 ًيتالشــــــــى نفــــــــسا يف نفــــــــس  قـــــــوا اهللا وأحيـــــــوا مغرمـــــــاوات
ـــــــبس  ْحـــــبس الـــــنفس علـــــيكم كرمـــــا ـــــــاء احل ـــــــون عف ْأفرتض َ 
ـــــد  ُوبقلبــــــــي مــــــــنكم مقــــــــرتب ـــــو بعي ـــــى وه ـــــث املن  بأحادي
ــــــه املغــــــرب ــــــع من  ُشــــقوة املغــــر بــــه وهــــو ســــعيد  ُقمــــــر أطل
ـــــد  قــــد تــــساو حمــــسن أو مــــذنب ـــــد ووعي ـــــني وع ـــــواه ب  يف ه

َجــــال يف الــــنفس جمــــال الــــنفس  للمــــىســــاحر املقلــــة معــــسول ا ْ 
ــــى ــــمى إذ رم ــــسهم فأص ــــدد ال ــــــــة املفــــــــرتس  س  ففــــــــؤادي نبل
ـــذوب  ُإن يكـــــن جـــــار وخـــــاب األمـــــل ـــشوق ي ـــصب بال ـــؤادي ال ْوف ّ 
ـــــــب أول ـــــــنفس حبي ـــــــو لل ُفه ــــوب  ٌ ــــوب ذن ــــيس يف احلــــب ملحب  ْل
ـــــــــل ـــــــــل ممتث ـــــــــره معتم ُأم ُ  يف ضــــلوع قــــد براهــــا وقلــــوب  ُ
ـــــاحتكام ـــــا ف ـــــظ هب ـــــم اللح  مل يراقـــــب يف ضـــــعاف األنفـــــس  ّحك
ـــــام ـــــن ظل ـــــوم مم ـــــصف املظل ـــــيس  من ـــــا وامل ـــــرب منه ـــــازي ال  وجم
ــــبا ــــت ص ــــام هب ــــي كل ــــا لقلب  عــــاده عيــــد مــــن الــــشوق جديــــد  م
 ّقولــــــــه إن عــــــــذايب لــــــــشديد  ُكـــــان يف اللـــــوح لـــــه مكتتبـــــا
ــــد  جلــــــب اهلــــــم لــــــه والوصــــــبا ــــد جهي ــــجان يف جه ــــو لألش  فه
ــــا ــــد أرضم ــــلعي ق ــــج يف أض ـــــار  ٌالع ـــــي ن ـــــبسفه ـــــشيم الي   يف ه
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ـــــا ـــــي إال ذم ـــــن مهجت ـــــدع م ـــــس  مل ي ـــــد الغل ـــــصبح بع ـــــاء ال  كبق
ـــضـا ـــا نفـــس يف حكـــم الق ـــاب  ســـلمي ي ـــى ومت ـــت برجع ـــري الوق  ُواعم
ـــد مـــىض ـــان ق ـــن ذكـــر زم ـــني عتبـــى قـــد تقـــضت وعتـــاب  ْدعـــك م ْب ُّ 
ــــــاب  وارصيف القـــــول إىل املـــــوىل الرضـــــا ــــــق يف أم الكت ِملهــــــم التوفي َ ُ 

ـــــــى و ـــــــريم املنته ـــــــىالك  أســـــد الـــــرسج وبـــــدر املجلـــــس  املنتم
ــــــه مــــــثلام ــــــرص علي ــــــزل الن  ينـــــزل الـــــوحي بـــــروح القـــــدس  ين
ـــــصطفى ـــــمي امل ـــــصطفى اهللا س  الغنــــي بــــاهللا عــــن كــــل أحــــد  ّم
ـــــد وىف ـــــد العه ـــــا عق ـــــن إذا م ـــــد  َم ـــــب عق ـــــبح اخلط ـــــا ق َوإذا م ُ 
ـــى ـــن ســـعد وكف ـــيس ب ـــي ق ـــن بن  ُحيـــث بيـــت النـــرص مرفـــوع العمـــد  م

ـــ ـــرص حمم ـــت الن ـــث بي ـــىحي ــــرس  ي احلم ــــي املغ ــــضل زك ــــى الف  وجن
ـــــنام ـــــل حي ـــــل ظلي ـــــو ظ ـــــــرتس  ٌّواهل ـــــــب إىل املغ ـــــــد ه  الن
ـــــدهر أقـــــال  هاكهــــا يــــا ســــبط أنــــصار العــــال ـــــر ال ـــــذي إن عث  وال
 تبهـــــر العـــــني جــــــالء وصـــــقال  غـــــادة ألبـــــسها احلـــــسن مـــــال
ــــىل ــــى وح ــــا ومعن ــــت لفظ ــــال  ًعارض ــــه احلــــب فق ــــن أنطق ــــول م ّق َ 

 ّقلــــب صــــب حلــــه عــــن مكــــنس   قــد محــىهــل در ظبــي احلمــى أن(
 )لعبـــــت ريـــــح الـــــصبا بـــــالقبس  فهـــــو يف حـــــر وخفـــــق مـــــثلام

  :بن زمركقال ا -٤
١− 

ـــــــسـالم ــــــــة ال ـــــــغ لغرنـاط ـــــسليم  ْأبل ـــــدي ال ـــــا عه ْوصـــــف هل َ ْ 
ْمـــــا بـــــت يف ليلــــــة الـــــسـليم  فلــــــو رعــــــى طرفهــــــا ذمـــــــام ّ 
ــــرتاح ــــىل اق ــــا ع ــــث فيه ــــم ب ــــــاب  ّك ـــــرة الرض ـــــن مخ ـــــل م ّأع ُ 



 ٢٣٠

 قـــــد زاهنـــــا الثغـــــر باحلبــــــاب  هـــــــا كــــــــؤوس راحأديـــــــر في
ـــــــامح ـــــــاملهر يف اجل ـــــــال ك  َنــــــشوان يف روضــــــة الــــــشباب  أخت
ــــــــيم  أضـــــــاحك الزهـــــــر يف الكـــــــامم ـــــــه الوس ـــــــا روض  ًمباهي
ــــــوام ــــــصن يف الق ــــــضح الغ ّإن هـــــب مـــــن جوهـــــا النـــــسـيم  وأف ّ 
ـــــــــد  ْبينـــــا أنـــــا والـــــشباب ضـــــاف ــــــــا مدي ـــــــــله فوقن  وظل
ـــــاف ـــــه ص ـــــس في ـــــورد األن  ْرده رائــــــــق جديــــــــــدُوبــــــــ  ْوم
ــــــاف ــــــري خ ــــــود غ َصــــــبح بــــــه نبــــــه الوليـــــــد  َإذ الح يف الف ّ ٌُ 
ـــــــهيم  أيقــــــظ مــــــن كــــــان ذا مـــــــنام ـــــــه الب ــــــا انجــــــىل ليل  مل
ــــــــيم  وأرســـــــل الـــــــدمع كالغمــــــــام ـــــــــه أه ـــــــــل واد ب  ٍيف ك
ــــــا جــــــرية عهــــــدهم كــــــريم ُي ـــــــــيل  ً ـــــــــله مج ــــــــم ك  وفعله
ــــــل  ّال تعـــــــذلوا الـــــــصب إذ هيـــــــيم ـــــــد صـــــــبا مجي ــــــه ق  فقبل
ـــــيم ـــــم نع ـــــن ربعك ـــــرب م  ُوبعــــــــدكم خطبــــــــه جليــــــــل  الق
ــــام ـــــه وس ــــاض ب ــــن ري ــــم م ـــــسيم  ك ـــــرائض امل ـــــا ال ـــــى هب  يزه
ـــــــــيم  غــــــــــــديرها أزرق اجلــــــــــــامم ــــــــــله مج ـــــــــا ك  ونبته
ـــــــــاس ــــــــي بف ــــــــدكم أنن ــــــــنني  أعن ـــــــشوق واحل ـــــــد ال  أكاب
ــــــايس ــــــها ون ــــــيل ب ـــــر أه ــــــسنني  أذك ـــــــول كال ــــــوم يف الط  ُوالي
ـــــنيمـــــن وحـــــشة  اهللا حـــــــسبي فكـــــــم أقـــــــايس ـــــصب والبن  ال
ــــــــامم ـــــــاجع احل ـــــــا س ًمطارح  ًشــــــوقا إىل اإللــــــف واحلمــــــيم  ُ
ـــــسجام ـــــج يف ان ـــــد ل ـــــدمع ق ْوال ُوقـــــد وهـــــى عقـــــده النظـــــيم  ّ ِ 
ـــــف ــــــة العري ـــــاكني جن ـــــا س ــــــــود  ْي ــــــــة اخلل ــــــــكنتم جن َأس ُ 
ـــــريف ــــر ش ــــن منظ ــــم م ــــم ث ـــــسعود  َك ـــــاليمن وال ـــــد حـــــف ب  ُق



 ٢٣١

ــــــــف ــــــــه مني ــــــــود ب ـــــــالبنود  ورب ط ـــــــرض ك ـــــــه اخل  أدواح
ــــــستديم  ُ قـــــد ســـــل احلـــــسـاموالنهـــــر ــــــشـرب م ـــــــة ال  لـراح

ـــــــسام ًمقــــــــبال راحـــــــــة النــــــــديم  والزهـــــــر قـــــــد راق بابتـ ّ 
٢− 

ــــب  لـــو ترجـــع األيـــام بعـــد الـــذهاب ــــر حبي ــــام ذك ــــدح األي  ْمل تق
ــــشباب ــــل ال ــــام بلي ــــن ن ــــل م ــــصبـح املــــشيب  ْوك  يوقظــــه الدهـــــر ب
ـــــضة ـــــب العجـــــز أال هن ـــــا راك ــــجال  ٌي ــــك امل ـــدهر علي ـــد ضـــيق ال  ْق
ــــــصبى روضــــــة ـــــام فيهـــــا حتـــــت يفء الظـــــالل  ال حتــــــسبن أن ال  تن
 واملـــــرء مـــــا بيـــــنهام كاخليـــــال  فـــــالعيش نـــــوم والـــــرد يقظـــــة
ـــسحاب ـــر ال ـــر كم ـــد م ـــر ق ْوالعم ـــــب  ّ ــــــا قري ـــــاهللا عم ـــــى ب  ْوامللتق
ــــسـراب ــــع ال ــــدوع بلم ــــت خم  حتــــــسـبه مــــــاء وال تــــــسرتيـب  وأن
ـــــــ  واهللا مــــا الكــــون بــــام قــــد حـــــو ُإال ظـــــــالال ت  وهم الغــــــــافالً
ـــــــــال  وعـــــادة الظـــــل إذا مـــــا اســـــتو ــــــــتقال زائ ــــــــرصه من  ًتب
ــــــاطال  إنـــــــا إىل اهللا عبيـــــــد اهلــــــــو ــــــق وال الب ـــــــعرف احل  مل ن
ْوإنــــــام الفــــــوز لعبــــــد منيــــــب  فكـــل مـــن يرجـــو ســـو اهللا خــــاب ٍ 
 ويرقـــــب اهللا الـــــشـهيد الرقيـــــب  ُّيـــستقبل الرجعــــى بـــصدق املتــــاب
ــــصبا وانقــــىض ــــا حــــرسة مــــر ال ّي ـــــر  ً ـــــشيب يقـــــص األث ـــــل ال ْوأقب ّ 
ـــــا ــــد قوض ــــل ق ــــا والرح ّواخجلت ُ ُ ــــي يف اخلــــري غــــري اخلــــرب  َّ ــــا بق  وم
ــــىض ــــيام م ــــت ف ــــو كن ــــي ل  أدخــــر الــــزاد لـطـــــول الــــسـفر  وليتن
ــاب ــصايب إي ــب الت ــن رك ــان م ــد ح  ورائـــــد الرشـــــد أطـــــال املغيـــــب  ق
ـــاب ـــري احلج ـــب بغ ـــه القل ـــا أكم ــــستجيبب  ي ــــال ت ــــك ف ــــم ذا أنادي  ك
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  :)باجةكان معاصراً البن (أبو بكر األبيض الوشاح ال ق -٥
١− 

ــــــــا ـــــــاد القـلوب ـــــــا أب ـــــــــذ يل رشب راح  مم ٍمـــــــــا ل ُ ّ  
ـــــــاح  يمــــــشـي لنـــــــا مــــــسرتيبا ــــــاض األق ــــــىل ري   ع
ــــــــا ـــــــه رد نوب ـــــــا حلظ ُي ِلــــــوال هــــــضيم الوشــــــاح  ّ ُ  
ـــــــــــشنيبا ـــــــــــاه ال ـــــــــصـباح  وال مل   ِإذا أســـــــــا يف ال
  ْأو يف األصــــــــــــــــــــــيل  ْبــــــــــــــرد غليــــــــــــــل
ـــــــــــول  ّصــــــــــــب عليـــــــــــــل   :أضـــــــــــحى يق
ـــــــــــــــــــــــــستحيل   مـــــــــــــا للـــــــــــــشمول  ال ي
ـــــــدي ـــــــن عه ــــــــيه ع ــــــــــــدي  ف ـــــــــــت خ   ُلطم
ـــــــــــــــــــــــــــزال   وللـــــــــــــــــــــــــــشامل  وال ي
ـــــــــــــامل  يف كــــــــــــل حــــــــــــال ـــــــــــــت ف ْهب ّ  
ـــــــــــدال  ْيرجـــــــــــو الوصــــــــــال ـــــــــــصن اعت   غ
ـــــــــــصـد ـــــــــــو يف ال ـــــــــــــردي  ّوه   ّضــــــــــــمه ب

  :أبو بكر بن زهرقال  -٦
 ّلـهُما للمو

ُمن سـكره ال يفيق? ِ 
 يـا لـه سـكران

 !من غري مخر
 ا للكئيب املشوقم

 يندب األوطـان?



 ٢٣٣

 هـل تستعاد
 أيامنا باخلليج

 وليـاليـنا?
 ُأو يستفاد

 ْمن النسيم األريج
 ُمسك دارينـا
 وإذ يـكاد

 حسن املكان البهيج
 إن حييينـا
ّهنـر أظله ٌ 

 ٌدوح علـيه أنيق
ٌمورق فـينان ُ 
 واملاء جيـري
 وعائم وغريق

 من جـنى الريـحان
 ْأو هل أديب
 ْالغروسحييي لنا ب

 ,ما كـان أحـىل
 َمع احلبيب

 وصافـيـات الكؤوس
 فاسقني وآمـال
ْعيش يطيب ٌ 
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 ومنزه كالعروس
 ُعـندما جتىل
ّعيش لعله ٌ 

 يعود منه فـريق
 كالذي قـد كان
 أضغاث فـكر

 حتـدو بـه وتسوق
 هـذه األحلـان

 ّيا صاحبيا
 ُإىل متى تعذالين?

ًأقرصا شيا ّ 
ًقد مت حيا ُّ 

 ُواملبتىل بالغواين
ّميت حيا ٌّ, 
ّجـنى عليا َ 

 ,عذب اللمـى واملـعاين
 عـاطر ريـّا
 ,ّلـههـالله ك

 غـزال أنس يفوق
 َسائر الغزالن
 ,يا ليت شعري

 ْ يل إليه طريقهل



 ٢٣٥

 ُأو إىل السلوان?
 بعضهم

 ْما يل شـمول
 بـال شـجـون

 مزاجـهـا يف الكـاس
ْدمـع هتون َ 
ْهللا ما بـذر َ 

 مـن الدمـوع
  إذا اسـتعـبـرٌّصب

 ,مـن الولـوع
 ُأود بـه جؤذر
 يـوم الطـلوع
 ,فهو قتيـل

 ال بـل طـعيـن
 بـني الرجـا واليـاس

 لـه مـنون
ِجرحت للحني َ 
 كـفي بـكفي
 ْوحـيل ما بيني
 وبـني إلـفي

ْال شـك بالبني َ 
 كون حتـفييـ
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 ,حان الرحـيل
 ْولـي ديـون

ّإن ردهـا العباس َ 
 فـهو األمـني

 أما تـر البـدرا
 عودُّبـدر الس

 ُقد اكتسى خضـرا
 ُمـن الربود

 إذا انثنى نضـرا
 ْمـن القـدود

 :أضحـى يـقـول
 ,ُمت يـا حـزيـن
 قد اكتسى باآلس

 اليـاسـمـيـن
َوقـد رشد ,ُقلت َ 

 النـوم عـني
 ّوأيـأس العود
 السـقم مـني

 جـسمي نـحـيل
 ال يـستبيـن

 ُيـطـلبه اجلالس
 ُحيث األنـني



 ٢٣٧

 يـجاوز احلـد
 قـلبي اشتياقا
ّوكلف السـهد ُ 
 مـن ال أطـاقا

 ّدوقـد مـ ,قلت
ًليـيل رواقا ُ: 
 ليـيل طـويل
 بـال مـعني;

ْيـا قـلب بعض الناس َ 
 أمـا تـلـني?
 عبادة القـزاز

 ُشـمس ضحى ,ّمٌبدر ت
ّمسك شم ,غصن نقا َ ُ 
 مـا أوضـحـا ,ما أتم

 !ّمـا أنم ,مـا أورقـا
 

 مـن ملحـا ,ْال جـرم
ْقـد حرم ,قـد عشـقا ِ ُ 
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   اخلامس عشرالباب

  الفنون الشعبية
  الكان كان -عروض البلد -األزجال

  :مقدمة -أ
فيعمد الوشاح فيه إىل رضب من  ,وهو املوشح الذي يعتمده أكثر من وزن وأكثر من قافية

 .التنويع واالفتنان العرويض
حممد بن  :باألندلس مها نشأ هذا الفن يف القرن الثالث اهلجري عىل يد رجلني من قرية قربة

 ,وإن كـان بعـض الدارسـني ,كام قال ابن بسام وابن خلدون ,ومقدم بن معاىف ,محود الرضير
يـرون أن املوشـح تقليـد لـشعر  ,ومنهم املسترشقان اإلسبانيان خوليان ريبريا وغارثيا غومث

فاملوشح يتألف من مطلـع  ,وقد أبقوا منه اخلرجة األعجمية ,رومانيس كان اإلسبان يتغنون به
أمـا الـدور فيتـألف مـن جممـوع القفـل  ,فاملطلع هـو القفـل األول ,جمموعة أدوار وخرجةو

أما اخلرجـة فهـي القفـل  ,وكذلك الغصن ,ويأيت القفل عىل سمط أو اثنني أو أكثر ,والغصن
 .األخري من املوشحة

وظهرت أسامء المعة لوشاحني كـان أغلـبهم شـعراء  ,نظم املوشح يف األغراض املختلفة
وابن اللبانـة  ,)هـ٤٨٤ت(وعبادة القزاز  ,)هـ٤٢٢ت(ال أيب بكر عبادة بن ماء السامء من أمث

ابـن زهـري احلفيـد و ,)هــ٥٤٠ت(وابن بقـي  ,)هـ٥٢٠ت(ُّواألعمى التطييل  ,)هـ٥٠٧ت(
وأيب  ,)هــ٦٦٨ت(وأيب احلسن الشـشرتي  ,)هـ٦٥٩ت(وابن سهل اإلشبييل  ,)هـ٥٩٥ت(

وابــن زمــرك  ,)هـــ٧٧٦ت(دين بــن اخلطيــب ولــسان الــ ,)هـــ٧٤٥ت(حيــان الغرنــاطي 
 .وابن عاصم الغرناطي ,)هـ٧٩٧ت(

  :الزجل -ب
نسجت العامة عىل منواله بلغة غري معربة قريبة إىل  ,وملا شاع فن التوشيح يف أهل األندلس

وقد مرت األزجـال بـأدوار , اللغة التي يتكلم هبا الناس يف خماطباهتم اليومية ما سموه بالزجل



 ٢٤٠

واتـسعت األزجـال ألغـراض  ,ثم دور القصيدة الزجليـة ,ا دور األغنية الشعبيةمتالحقة أوهل
 . كاملديح والغزل والتصوف والوصفكثرية

إهنم قـد  فـ, النظم فيه عـىل منـاحيهمامهموالتز ,الزجللفن ث الشعراء ااستحدوإذا كان 
ن أبـدع يف وأول مـ ,ةللبالغة جمال بحسب لغـتهم املـستعجمواتسع فيه  ,جاؤوا فيه بالغرائب
ابن قزمـان هـذا و ,الني عىل اإلطالقّوهو إمام الزج ,أبو بكر بن قزمان ,هذه الطريقة الزجلية
ًوكان وحده أدبا وظرفا ولوذعية ,أول من تكلم بالزجل ًوكان أديبا بارعا حلو الكـالم ملـيح  ,ً ً

 .ًالنثر مربزا يف نظم الزجل
اب البديع وتنفسح لكثري مما يضيق عـىل ية بديعة تتحكم فيها ألقوهذه الطريقة الزجل :قال

 ,فهـو آيتهـا املعجـزة ,ًوبلغ فيها أبو بكر رمحه اهللا مبلغا حجره اهللا عمن سواه ,الشاعر سلوكه
وقد شاعت أزجال ابن قزمان وأولع هبا الناس واشتهر مـع  ,وفارسها املعلم ,وحجتها البالغة

وأبـو  ,شـبييلأبو عمرو بـن الزاهـر اإلو ,ابن قزمان من معارصيه هبذه الطريقة عيسى البليدي
وابـن قزمـان يف الزجـالني بمنزلـة املتنبـي يف  ,]مـدين[وأبو بكـر بـن ] الداين[احلسن املقري 

ة ألن هذه الطريقة توافق يف طباعهم من اللني ومشايع ;وللمرصيني تاريخ يف الزجل ,الشعراء
 .همالطبيعية في] الفتور[ صفة الكالم بيشء من التهكم تبعث علة

وألهلـه فيـه إحـسان  ,ً فن الزجل مـشهوراومل يزل , إهنا ذوق حالوة:ي يقال فيهاوهي الت
 .قية لعهدنا والزجل اليوم أحد أنواع الشعر العامي البا;كثري وهم يرجتلونه وحيارصون به

  :عروض البلد -ج
فـنظم  ,وكان أول من استحدثه فيهم رجل من أهل األندلس نزل بفاس يعرف بابن عمري

 :مطلعها ,عرابا عن مذاهب اإلطعة عىل طريقة املوشح ومل خيرج فيهق
ـــوح احلـــامم ـــر ن ـــشاطي النه  عــىل الغــصن يف البــستان قريــب الــصباح  أبكـــاين ب

 ونظموا عىل طريقته وتركوا اإلعراب الـذي لـيس مـن ,فاستحسنه أهل فارس وأولعوا به
 :ًأصنافافيه كثري منهم وفرعوه واستفحل  ,شأهنم وكثر سامعه بينهم

 .املزدوج −١
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 .والكاري −٢
 .وامللعبة −٣
 .والعزل −٤

ونقـل قطعـة كبـرية مـن هـذه  ,واختلفت أسامؤها باختالف ازدواجها ومالحظاهتم فيهـا
 إىل أن أمثال هـذه حتى ذهب بعض املتأخرين ,امللعبة تشبه الشعر التارخيي املعروف بالقصيص

 .نت عاميةًنوعا من الشعر القصيص وإن كااملالعب تعترب 
 :كان وكان -د

وإنام أفردومهـا نـوعني لتغـريات فيهـا ال  , من الزجلرعانومها كام قال أصحاب الفنون ف
 ,لــه وزن واحــد وقافيــة واحــدةبعــضه  ,ًام شــيئافــال نعــرف مــن تــارخيه ,تكــون يف الزجــل

 ,كً كثريا يف الوعظ ونحوه من املعاين التي تدخل فيها احلرفـة واحلـدة ونحـو ذلـهويستعملون
 :كقول بعضهم

ـــواه  ما ذقت عمري جرعة أمر من طعم اهلـو ـــذي هي ـــىل ال ـــي ع ـــصرب قلب  اهللا ي
  :القوما -ـه

 كانوا ينشدونه عند الـسحور يف رمـضان كـام يفعـل :قيل ,وهو فن من اخرتاع البغداديني
) قومـا نـسحر قومـا (:وسمي بذلك من قول املغنيـني ,املسحرون بالقصص واألدعية لعهدنا

ًثم فرعوا فروعا دعوها الزهري واخلمـري وغريمهـا  ,عىل وزن هذه الكلامت الثالثوجعلوه 
ومن هذا النوع مـا نظمـه الـصفي احلـيل يـسحر بعـض  ,عىل حسب املعاين التي ينظمون فيها

 :اخللفاء
 دائـــــــــم وجـــــــــدك ســـــــــعيد  ال زال ســــــــــــعدك جديــــــــــــد

  :حلماقا -و
كل بيتني  ,ًوهم ينظمونه قطعا ,دولكن أكثرهم عىل أنه منفر ,يدخلونه يف الزجل وهو نوع
  :ومن أشهر الزجالني , يف قافيةمن القطعة



 ٢٤٢

 .وله ديوان أزجال كبري ,)هـ٥٥٤(ابن قزمان  −١
 .وكان إمام الزجل قبل ابن قزمان ,ابن راشد −٢
 .ًوشاحا ًشاعرا كان الذي) احلاج ابن أمحد (ّومدغليس −٣
 .ول من استخدم الزجل يف التصوفوهو أ ,والششرتي وقد برع يف القصيدة واملوشح −٤
 .كام استخدم حميي الدين بن عريب التوشيح فيه −٥



 ٢٤٣

 
 
 
 
 
 
 
 

   عشراب السادسالب
  دراسة نص أدبي
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الً مِـنْ تَدانِيْنـ   اأضْحَى التَّنَائِي بَدِيـْ

  ابن زيدون
  ووالدة بنت املستكفي

  :توطئة -أ
ونشأ يف بيئة ,هـ٣٩٤د يف قرطبة سنة ول ,هو أبو الوليد أمحد بن زيدون املخزومي األندليس

فكفله جده وساعده عىل حتصيل علوم  ,وهو يف احلادية عرشة من عمره , أبوهِّتويف ,علم وأدب
 ,كام تعمق باللغة واألدب وتـاريخ العـرب , فدرس الفقه والتفسري واحلديث واملنطق,عرصه

 .فنبغ يف الشعر والنثر
عرص وسيدة الظرف واألناقة والدة بنـت املـستكفي أقام ابن زيدون عالقة وثيقة بشاعرة ال

وإىل جملـسها  ,وكانت قد جعلت منزهلا منتد لرجال الـسياسة واألدب ,أحد ملوك بني أمية
 ,ألدبومـألت أخبارمهـا وأشـعارمها كتـب ا ,فقـوي بيـنهام احلـب ,كان يرتدد ابـن زيـدون

 .وتعددت مراسالهتام الشعرية
ابـن  فربز بني احلساد الـوزير ,ملزامحةمن الغرية واحلسد واومل يكن بد يف هذا احلب السعيد 

ًوكان يقرص عن ابن زيدون أدبا وظرفا وأناقة ,عبدوس امللقب بالفار ويفوقه دهـاء ومقـدرة  ,ً
طبـع غـري مـرة يف القـاهرة  ,البن زيـدون ديـوان شـعر حافـل بالقـصائد املتنوعـة  الدسعىل

وهو غزل يمتـاز بـصدق  ,توحاة من حبه لوالدة الغزلية املس, وأهم ما يضمه قصائدهوبريوت
 التي نـسج )املشهورة النونية(ومن بني تلك القصائد  ,العاطفة وعفوية التعبري ومجال التصوير

 :الالحقون عىل منواهلا
  :قال ابن زيدون

ـــا ـــن تدانين ـــال م ــائي بدي ــحى التن ْأض ِْ ِ ِ َِ َ َّْ َ ًَ ْ ْونـــاب عــــن طيــــب لقيانــــا جتافي  َ َ ِْ َِ َ َ َْ ُ ِ ْ َ َ  َنــــاَ
ـــا ـــن صبحن ـــح البي ــان صب ــد ح َّأال وق َ َ ُِ ْ ــــا  َ ــــن ناعين ــــا للحي ــــام بن ــــن فق ِحي ِ ٌِ 
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ــــم ـــسينـا بانتزاحه ــــغ املبل ــــن مبل ِم ِ ْ ُ ُ ـــا  َ ـــى ويبلين ـــر ال يبل ـــع الده ــا م ُحزن َ ً ُ 
ــــا  ُإن الزمــان الـــذي مـــا زال يــضحكنـا ــــاد يبكيـن ــــد ع ــــم ق ـــسا بقرهب ُأن ً 

ِغيظ العـد مـن تـساق َّبــــأن نغــــص فقــــال الدهــــر آمينــــا  ينا اهلـو فـدعواَِ ُ َ 
ــسنـا ـــودا بأنف ـــان معق ـــا ك ــل م ًفانح ـــا  َّ ـــوال بأيدين ـــان موص ـــا ك ــت م ًوانب َّ 
ــــا  َمل نعتقــــد بعدكــــم إال الوفــــاء لكــــم ــــره ديـن ــــد غـي ــــم نتقل ـــا ول َرأي ً 
ــسـد ـــن ذي ح ـــروا عي ــا أن تق ــا حقن َم ـــسـروا ك  ُ ــــا, وال أن ت ــــابن ـــحا فين  ًاش
ـــه ــسلينـا عوارض ـــأس ت ــر الي ــا ن ُكن  ُوقـــد يئــسنـا فمـــا لليـــأس يغرينـــا  ُ
ـــا ـــت جوانحن ـــا ابتل ـــا فم ـــم وبن ُبنت ــــا  ِ ــــت مآقيـن ــــم وال جف ـــوقا إليك  ًش
ــــا ــــم ضامئـرن ــــن تناجيك ــــاد حي ُنك ِّيقــيض علينــا األســـى لـــوال تأسينـــا  ُ َ 
َحالــــت لفقدكــــم أيامـنــــا فـغــــد َ ًســودا وكانـــت بكـــم بيــضا ليالينـــا  ْتَ ً ُ 

ـــا ـــن تألفن ـــق م ــيش طل ــب الع ُّإذ جان ٌْ ــصافينـا  َ ـــن ت ـــاف م ــو ص ــورد الله ٍوم ُ 
ُوإذ هـــرصنا غـــصون الوصــــل دانيــــة ْ َ ــــا  َ ــــا شين ــــه م ــــا من ــــا فجنين ِقطوفه ُ 
ـــا ــسـرور فم ـــد ال ــدكم عه ــسق عه ـــــا  ِلي ـــــا إال رياحيـن ـــــم ألرواحـن  كنـت

ـــسب ــــاال حت ــــا يغيـرن ــــم عن ِّـوا نأيك ُ ْ ـــــا  َ ـــــأي املحبين ـــــر الن ـــــا غي  َّأن طامل
ـــا   واهللا مـــــا طلبـــــت أهواؤنـــــا بــــدال ـــم أمانين ــرصفـت عنك ــنكم وال ان  م
َيــا ســاري الــربق غــاد القــرص فاســق بــه ِ ِ ــسقينـا  َ ــود ي ــان رصف اهلــو وال َمــن ك َ ِ 
ـــا ـــي تذكرن ـــل عن ـــاك ه ـــأل هن ِّ أمـــــسـى يعنيـنـــــاًإلفــــا, تـذكـــــره   َّواس ُ 
ــــا ــــغ حتيتن ـــصبـا بل ـــسيـم ال ــــا ن ِّوي ـــا   َ ـــان حييين ــا ك ــد حي ــو عــىل البع ــن ل ُم ً ّ 
ًفهــل أر الدهـــر يقــصينـا مــساعفـة َ ُ ــــا  َ ـــا تقاضيـن ــــن غب ــــم يك ــــه ول ًمن ّ ِ 



 ٢٤٧

ــــشـأه ـــــك كــــأن اهللا أنـ ـــــب مل ـــا   ربي ـــور طين ــشـاء ال ـــدر إن ــسكا وق َّم ً 
ًأو صاغـــــه ورقــــا حمــــضا و ً َتوجـــــهِ َّ ًمـــن ناصـــع التبــــر إبـــداعا وحتـــسينـا  َ ِ 

َإذا تــــــــأود آدتــــــــه رفـاهـيــــــــة َّ َ ِتـــوم العقــــود وأدمتــــه البــــر لينــــا   َ ُ ْ َُ َُ ُ ُ 
ـــه ـــرا فـــي أكلت ــه الــشمس ظئ ِكانــت ل ِ َِّ َ ً ْ ــــا  ُ ــــا إال أحاييـن ــــى هل ــــا جتل ــــل م َّب َ َ 
ُزهــــر الكواكــــب تعو  كــأنام أثبتـــت فـــي صحـــن وجنتـــه ْ  ًيــــذا وتزييـنــــاُ
ـــا ــــاءه رشف ــــن أكف ـــا رض أن مل نك َم َّ َوفــــي املــــودة كــــاف مــــن تكافينــــا  َ َ ٍ 
َيــا روضــة طاملـــا أجنـــت لواحظنـــا ِ َ َْ ْ َ ـــرسينـا  ً ـــصبـا غـــضا ون ْوردا أجـــاله ال َ ً ًّ َ 
ـــــا ـــــا بزهرتـه ـــــاة متليـن ـــــا حـي ْوي َّ َ َ ـــــا  ً ــــذات أفانيـن ــــا ول ـــــى رضوب ِمن ٍ َّ ً ُ ُ ً ُ 

ـــا نعـــيام ــــا مــــن غـــضارتـهًوي َ خطرن َ ْ َ ــــنا  َ ــــه حي ـــحبنا ذيل ـــى س ِيف ويش نعم َ ْ ََ ْ َ َُ ْ 
َلـــسنـا نـــسميـك إجــــالال وتكـرمــــة ِّ َِ ْ َُ ــــا  ً ــــى عــــن ذاك يغنين ــــدرك املعتل  ُوق
ـــة ٍإذا انفــردت ومــا شــوركت فـــي صف ِ ِْ ِ َفحـــسبنا الوصــــف إيـــضاحا وتبيينــــا  ُ ً 
ْيـــا جنـــة اخللـــد أبدلنـــا بسلــسلهـا َ ُ ِوالكـــوثر العــــذب زقومـــا وغـــسلينـا  َ ً ُّ َ 
ِكأننـــا لـــم نبـــت والوصـــل ثالثنـــا َّوالــسعد قــد غــض مــن أجفــان واشينـــا  َ َ 
ُرسان يف خاطــــر الظلمــــاء يكتمنــــا َُ ْ َّ ِ ِ َّ ــشينـا  ِ ــصبـح يف ــسـان ال ـــاد ل ــى يك  ُحت
ــا احلــزن حــني هنــت ْال غــرو يف أن ذكرن َ َْ َ ِ ِ ــصب  َ ـــا ال ــى وتركن ــه النه ْعن َ ـــاَُّ  ِـر ناسين
ـــورا ـــو س ـــوم الن ــى ي ــا األس ًإذا قرأن َ ُ ــــا  ََّ ـــصبـر تلقيـن ــــا ال ــــة وأخذن ِمكتوب ْ َ 
ِأمـــا هـــواك فلـــم نعـــدل بمنهـلـــه ــــا  َّ ــــا فيظمين ــــان يروين ـــا وإن ك ُرشب ً ْ ِ 
ـــه ـــت كوكب ـــال أن ـــق مج ــف أف ُمل نج ــــا  َْ ــــم هنجــــره قالين ــــه ول  ســـالني عن

ــــاه ــــارا جتنبن ــــبًوال اختي ــــن كث ٍ ع َ  لكـــن عدتنـــا علـــى كـــره عواديـــنا  َ



 ٢٤٨

ــشعـة ـــت مشع ـــك إذا حث ـــى علي ًنأس ََّ َْ ــــا   ُُ ــــا مغنيـن ـــشمـول وغنـان ــــا ال ِّفين ََّ َُّ ُ 
ـــا ـــن شامئلن ــد م ــراح تب ــؤس ال ُال أك ِ ُ ُ ْ ــــا  َ ــــار تلهين ــــاح وال األوت ـــيام ارتي ُس ُ ٍ َ ِ 
ـــة ــا, حمافظ ــا دمن ــد, م ــي عــىل العه ًدوم ِ َِ ُ ْ ُ َحلر مــــن دان إنـــصافا كمــــا دينــــافـــا  ُ ِ ً ْ َ ُّ ُ 
ــسنـا ـــك حيب ـــال من ــضنا خلي ــام استع ْف َ ِ ً ْ َ َ ــــا  ْ ــــك يثنين ـــا عن ــــا حبيب ْوال استفدن ًُ 
ـــه ـــو مطلع ـــن عل ــا م ــو صــبا نحون ِول َ ْْ َ ِ ُ َ ْ َ ــصبينـا  ََ ــدجى مل يكــن حاشـــاك ي ــدر ال ِب ْ َُ ُِ ُّ 
ــــة ــــي صل ــــم تبذل ــــاء وإن ل ًأويل وف َ ِ ِ ُ ْ َْ ً ِ ِ يقنعنــــا والذكــــر يكفيـنــــاُفالطيــــف   َ ِْ َ ُ ُْ ِّ ُ ْ 
ـــه ـــت ب ـــو شفع ــاع ل ــواب مت ِويف اجل ٌ ـــا   ِ ـــت تولين ــا زل ــي م ــادي الت ِبــيض األي ُِ ْ َ ْ ِ 
ْعليــك منـــي ســـالم اهللاِ مـــا بقيـــت َ ُِ ِ ــــا  َِ ــــا فتخفيـن ــــك نخفيه ــــة من ُصباب َْ ِ ُِ ٌ َ َ 
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  دراسة أدبية مبسطة

  شرح قصيدة نونية ابن زيدون
  لعامةالفكرة ا -أ

 .حمافظة الشاعر عىل حبه لوالدة
 عـىل فـراق والدة بـن ًسـى وأملـايـذوب أ ,الشاعر يف هذه األبيات )١٠ -١(األبيات   -ب

متعة التـي أتيحـت لـه  إليها وإىل األوقات الصافية املًوحيرتق شوقا ,املستكفي حبيبته وعشقته
 عـن احلـب ً باحليـاة مرتمجـاًضاويف ظالل هذه العاطفة املتأججة امللتهبة يقول شعره نابـ ,معها
وصف حلال احلارض ووصف املايض ويتخلل هـذا القـسم  :خمترص الفكرة , عن الشوقًكاشفا

 :أبيات الوفاء واحلب والتجلد عىل الواقع األليم
ـــدانينا ـــديال مـــن ت ـــائي ب ـــا  ًأضـــحى التن ـــا جتافين ـــب لقيان ـــن طي ـــاب ع  ون

ارت إليه حاله فقد تغريت مـن قـرب يستهل الشاعر قصيدته بالتوجع والتحرس عىل ما ص
 , وصـار اللقـاء جفـاء,ًلقد حتول القرب بعدا ,بينه وبني حمبوبته إىل بعد ونأي يتزايد مع األيام

 جزلة يف التعبري عن مد وطول البعد ًنجد الشاعر أنه استخدم ألفاظا ,وهو أمر يشقيه ويعذبه
 .يها النفس ليعرب عن أملهوقوة الشوق حيث استخدم ألفاظ ذات حروف ممدودة يمتد ف

 إن التباعـد املـؤمل بينـه وبـني حمبوبـه :فهـو يقـول ,ونجد ذلك يف مجيع ألفاظ البيت األول
 .أضحى هو السائد بعد القرب الذي كان وحل مكان اللقاء والوصل اجلفاء واهلجر

 )انا وجتافينالقي(وبني ) التداين(تدانينا  و)التنائي(الطباق بني  :ومن الصور البيانية يف البيت
ــــانتزاحهم ــــسينا ب ــــغ امللب ــــن مبل ـــا  م ـــبىل ويبلين ـــدهر ال ي ـــع ال ـــا م  ًحزن

 ويطلـب مـن ,يف هذا البيت يستفهم الشاعر بغرض التوجع والتحرس واألمل الذي حل بـه
ويقصد الواشني الـذين فرقـوا ( أحد أن يبلغ الذي ألبسه هذا احلزن الدائم املتجدد وابتعد عنه

سـيطرة احلـزن عـىل نفـسه باللبـاس أو   تشبيه الـشاعر والصورة البيانية هي)بينه وبني حمبوبته



 ٢٥٠

 الغرض من االستفهام يف البيـت د,بثوب يلبسه ويكسو جسمه ال يقدم وال يبىل بل دائم التجد
 .ظهار احلزن والتوجعإ

ـــضحكنا ـــا زال ي ـــذي م ـــان ال ــــا  إن الزم ــــاد يبكين ــــد ع ــــرهبم ق ــــسا بق  ًأن
 مـن :لشاعر أن يوصلها إىل حمبوبته حني قال يف البيـت الـسابقهذه هي الرسالة التي أراد ا

أو أن الزمـان , يبلغهم أن ضحكه قد حتـول إىل بكـاء دائـم?مبلغ امللبسينا ماذا يبلغهم يا تر 
 لنا بذكراه اجلميلة مع املحبوبة قد عاد وتبدل احلال فهو ًيزال يضحكنا مؤنسا السابق والذي ما

 لـشأهنا ً هلا وتعظيامًيتطرق إىل ذكر اسم حمبوبته وذلك إجالال عر ال ونالحظ الشا,اليوم يبكينا
صه والتجـسيم باالسـتعارة نسان يضحك وتشخيـبإوالصورة البيانية تشبيه الزمان , ووفاء هلا
 .مقابلة) يضحكنا ويبكينا( كام يوجد بني ,املكنية

 آمينـــا: بـــأن نغـــص فقـــال الـــدهر  غيظ العـد مـن تـساقينا اهلـو فـدعوا
ـــا  وقـــد نكـــون ومـــا خيـــشى تفرقنـــا ـــى تالقين ـــا يرج ـــن وم ـــاليوم نح  ف

ن الـدهر قـد اسـتجاب لـدعوة إ: ويواصل بث رسالته إىل حمبوبتـه وإىل مـستمعيه فيقـول
فلـم يعـودا يرجـوان  ,أعدائه وحقق هلم ما أرادوا من إيقاع بني حبيبني وأصاهبم اخلـزن واألمل

تشبيه اهلو بمرشوب يتبادله احلبيبان  :لصور البيانيةاو ,التالقي بعد أن كانا ال خيشيان الفراق
 آمـني كـذلك :وتشخيص الدهر وتشبيه بإنسان يتكلم ويقـول) االستعارة املكنية(عن طريق 
 . طباق إجياب)تفرقنا وتالقينا(ويوجد بني , )االستعارة املكنية(عن طريق 

ــــا  بنــــتم وبنــــا فــــام ابتلــــت جوانحنــــا ــــت مآقين ــــيكم وال جف ــــوقا إل  ًش
يبدأ الشاعر بعد وصفه حلال احلارض املؤمل ومقارنته باملايض السعيد يتحدث عام يكنـه مـن 

 :وفاء لوالدة ويبثها اآلمه ولوعته فيقول
 مـن قلـب ذا البعد فقد جفـت ضـلوعنا ومـا حتـويابتعدتم عنا وابتعدنا عنكم ونتيجة ه

مجع مؤق وهو جمر العـني  :مآقينا(بنا بنار البعد يف الوقت الذي ظلت فيه  قل واحرتق,وغريه
  مشتاق حمروم فال أقـل مـن أن خيفـف ألنه;عيوننا مبتلة بالدمع من تواصل البكاء) من الدمع

 يف قوله فـام بني ابتلت وجفت يوجد مقابلة, : الصور البيانيةمهه بالبكاء ويسيل نفسه بالدموع,
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نـا كنايـة عـن حـزن  ويف قولـه وال جفـت مآقيجوانحنا هنا كناية عن شـوق الـشاعر,ابتلت 
 .الشاعر

ــــامئرنا ــــاجيكم ض ــــني تن ــــاد ح ـــينا  نك ـــوال تأس ـــى ل ـــا األس ـــيض علين  يق
يكاد الشوق إليكم يودي بحياتنا  :ويستمر الشاعر يف وصف الصورة احلزينة القامتة فيقول

حينام تعود به الذكر عىل األيام اخلوايل فيتصور اجلـامل  لوال التصرب واألمل والتسيل يف اللقاء
لفتنة واحلب والبهجة واألمل والـسعادة وهيتـف ضـمريه باسـمها ويناجيهـا عـىل البعـد يف وا

ويـوازن بـني , ا قرينة روحه وجزء نفسه حينام يعيش أبعاد التجربة العذبة املؤملة ألهن;املسافات
ما كان عليه وما صار إليه تقرب روحه أن تفـارق جـسده بـسبب احلـزن املفـرط الـذي يمـأل 

جيـسد  :الصور البيانيـةمل ويعزي روحه عن املحنة بالصرب, ونه يمني نفسه باألجوانحه لوال أ
 يناجي ولألسى قـدرة عـىل القـضاء والقتـل ًاص الضامئر واألسى وجيعل للضامئر لسانّويشخ

 .)االستعارة املكنية(وذلك عن طريق 

ــــدت ــــا فغ ــــدكم أيامن ــــت لفق ـــا  حال ـــضا ليالين ـــم بي ـــت بك ـــودا وكان ًس ً 
 األيام املرشقة الباسـمة املـضيئة جللهـا الـسواد وعمهـا ,اة وأظلمت الدنيالقد تبدلت احلي
الـصور البيانيـة ,  وقد كانت الليايل املظلمة الطويلة مضيئة قـصرية بقرهبـا,الظالم ببعد والدة

 .) لياليناً وكانت بكم بيضاًأيامنا فغدت سوادا(البيت مقابلة من خالل الكلامت يف يوجد 

ـــاإذ جانـــب العـــيش طلـــق  ومـــورد اللهـــو صـــاف مـــن تـــصافينا  مـــن تألفن
ـــــينا  وإذ هــــرصنا فنــــون الوصــــل دانيــــة ـــــه ماش ـــــا من ـــــا فجنين  قطافه

ويف هذين البيتني يصف الشاعر ويتـذكر أيامـه مـع حمبوبتـه حيـث كانـت احليـاة صـافية 
ن عيـشنا املـايض إ:  وحيث كانا جينيان ثامر احلب ما يشاءان ومتى يشاءان فهو يقـول,متفتحة

من شدة األلفة بيننا وقوة الرتابط حيث اللهو والسمر والـتخيل فـيام بيـنهم ) مرشق(ن طلق كا
 وهلـذا فهـو صـاف مثـل املـورد ,وبني أنفسهم ال يعكره حزن وال هم وال شقاق وال خـالف

 .العذب اجلميل من شدة تصافينا وخلو املودة مما يكدرها
وفنون التواصل من كالم (رق الوصلأنواع وط(فنون الوصل ) هرصنا(وإذ قطفنا أو أملنا

 ,عذب وتغزل وغريها حيث أهنا وباملودة كانت قريبة وأخذوا منه مـا شـاء منهـا ومتـى شـاء
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 وشـبه الوصـل بـشجرة  العذب وعدم التكدر بصفاء املورد,شبه اللهو باملورد :الصور البيانية
 :جد اقتباس من القرآن يف قولـهكام يو, هبا من الثامر القريبة الدانية عن طريق االستعارة املكنية

 .دانية قطافها
 تأكيد الشاعر حمافظته عىل عهد حمبوبته والوفاء هلا −: )١٣ -١١(األبيات من  -ج

ــــا  ليــــسق عهــــدكم عهــــد الــــرسور ــــا إال رياحين ــــتم ألرواحن ــــام كن  ف
ـــــا  ال حتـــــسبوا نـــــأيكم عنـــــا يغرينـــــا ـــــأي املحبين ـــــري الن ـــــا غ  إذ طامل

ــــــا  ًدال مــنكمواهللا مــا طلبــت أهواؤنــا بــ ــــــنكم أمانين ــــــرصفت ع  وال ان
  ألنـه;ويطوف بالشاعر طائف الذكر احللوة فيدعو لعهد الوفاء بينهام باحليـاة والتجـدد

عاش فيه وصفت روحه به وتلقى من حمبوبته مشاعل األمل وحياة النفس وهو دعاء يكـشف 
املحبـني وجيعلهـم ينـسون  وإذا كان الفراق يغـري  إىل العهد املايض ومجال الذكر,عن احلنني

زالـت  فامً بل يزيده البعد وفاء وإخالصا, فلن يستطيع أن ينسى الشاعر هواه,ات قلوهبميبحب
 , فقد كانت الرياحني لروحـه ومـا زالـت كـذلك, عليهاًأمانيه متعلقة بوالدة وهواه مقصورا

فعـل األمـر ليـسق اسـتخدام  : الـصور البيانيـة هذا املعنى ويثبته بالقسم باهللا,والشاعر يؤكد
 يوجـد بـني أرواحنـا .حمبوبتـه والدة بالريـاحني وشـبه قصد به الدعاء والغرض منه احلنني,و

 . استخدام القسم للتأكيدجناس ناقص ورياحينا
 :مناجاة وإرشاك الشاعر الطبيعة أحاسيسه ومشاعره :١٥ -١٤: األبيات -د

ــو و  يــا ســاري الــربق غــاد القــرص واســق بــه ــان رصف اهل ــن ك ــسقينام ــود ي  ال
ــــا ــــغ حتيتن ــــصبا بل ــــسيم ال ــــا ن ــا  وي ــان حييين ــا ك ــد حي ــىل البع ــو ع ــن ل  ًم

يناجي الشاعر الطبيعة ويرشك بعضها يف هواه ويستعني هبا لتشاركه يف محل عبئه وختفيـف 
 فيدعو املطر يف ترفق ورجاء أن يباكر ويبكر يف إرواء قرص حمبوبته بامء ,مه والوقوف بجانبهآال

 وال يكتفـي , من اخلـداع والزيـفً نقياً ما سقته اهلو خالصاًا كثريا ألهن; الصايفاملطر العذب
 عىل الرغم من بعده فأنه لـو  ألنه; بل يقصد نسيم الصبا ليبلغ حتيته إىل من هيواه,الشاعر باملطر

أو لينقل حتياتـه إىل حمبوبتـه التـي لـو  ,ألقى يل ورد يل التحية لبعث يف روحي احلياة مرة أخر
 .ردت التحية فإهنا ستمنحه احلياة مهام كانت بعيدة عنه
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ويف طلبـه ) ونـسيم الـصبا() ساري الربق(فقد أبدع الشاعر يف مناجاته  :الصور البيانية 
فهو يف ) نسيم الصبا( ويف طلب تبليغ التحية إىل من حيب من ,السقيا من املطر للقرص ومن فيه

 ومن الـصور الكنايـة عـن والدة اه وأحاسيسه,أنس إليها ويبثها نجوذلك يشخص الطبيعة وي
 ,)بلـغ حتيتنـا( واالسـتعارة املكنيـة يف بلـغ ,) رصف اهلـو والـود يـسقينامن كـان(يف قوله 

حيث توحي بأن لقاءه بمن حيـب )  كان حيييناًمن لو عىل القرب حيا(واالستعارة الترصحيية يف 
, أسـلوب النـداء الغـرض منـه  بـاملوتحياة وبعده عنه موت وهبذا شبه اللقاء باحلياة والبعد

 : والغرض من النداء يف البيت هو الرجاء والتمنيإظهار الشوق واحلنني,
تأكيد الشاعر احرتامه ملحبوبته وعودته للمناجاة مع مقارنـة  )١٩ -١٦(األبيات مـن     -ـه

 . ذليل وتأكيد للوفاء ينهي إىل االستعطاف واالستسالم هلدوء,احلارض املقيم باملايض اآلفل
ــــة ــــالال وتكرم ــــسميك إج ــــسنا ن ــــا  ًل ــــن ذاك يغنين ــــتيل ع ــــدرك املع  وق

 هلا وترشيفا لقدرها ًيؤكد الشاعر يف هذا البيت احرتامه ملحبوبته فهو ال يذكر اسمها تكريام
 .العايل

 :ًما إعراب إجالال
 .مفعول ألجله منصوب بالفتحة الظاهرة عىل آخره

ـــ  يــــا جنــــة اخللــــد أبــــدلنا بــــسدرهتا ـــسليناوالك ـــا وغ ـــذب زقوم  ًوثر الع
ـــام دينـــا  دومــي عــىل العهــد مــا دمنــا حمافظــة ـــصافا ك ـــن دان إن ـــاحلر م  ًف
 صــــبابة منــــك نخفيهــــا وختفينــــا  عليـــك منـــا ســـالم اهللا مـــا بقيـــت

 ثم ,يتابع الشاعر أساه ويربز لوعته عىل حرمانه اجلنة التي تفيأ ظالهلا ونعم هبا مع من حيب
ولن يرد الشاعر نفسه  ,سلينا وغً زقوما وطعامه الطيب ومائه العذب.ًراإذا به يستبدل بجنته نا

, ولـذلك يـدعوها ؤها عىل الود وحفاظها عىل العهد يعيد إليه روحه املعذبة إال بقاالقلقة ولن
حـرار الوفـاء بالعهـد  ويف به وحافظ عليـه وشـيمة األ ألنه; بعهدها معهتويفن يف استعطاف أ

ولكنه ال ينسى أن هذا قد أصبح من املايض الـذي حد عليه فضل, منهم حتى ال يكون ألوهي 
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وودعهـا ويف نفـسه ذلـة  , يبقى ما بقيت لديه بقية من حب ونحوهاًلن يعود فريسل هلا سالما
 . اجلو الذي خلقه ارجتاف وحرسةوانكسار ويف

ورة زمن حيث شبه ص ,لخإ...لتمثيلية يف البيت يا جنة أبدلنااالستعارة ا :الصور البيانية 
الوصل وما فيه من ألوان املتعة وتنوع مظاهر الـسعادة بـالعيش يف جنـة اخللـد والتمتـع بكـل 

احليـاة يف النـار  كام أنه شبه حياة الفراق وما فيها مـن عـذاب وجـروح وآالم ب,مظاهر الرسور
 ,ا متثيلية ثم استعار التعبري يف اجلانبني فاالستعارة هن,حراق والزقوم والغسلنيليس فيها إال اإل

 .إلخ... وغسلني,جنة اخللد, وزقوم: كام يوجد اقتباس من القرآن يف
نخفيهـا ( واملقابلـة بـنيي هو االستعطاف والرجاء واالستاملة,الغرض من فعل األمر دوم

 . يا جنة اخللد إظهار التحرس: والغرض من النداء يف قوله,)فتخفينا
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   عشرلسابعالباب ا
   الفين واألدبيالنثر

  األندلسيف 
  :مقدمة -أ

كبـار النثـر يف  وعىل منوال النثر املرشقي ويسري عىل هنجهالكتاب األندلسيون نثرهم نسج 
األندلس هم كبار شعرائها أمثال ابن زيدون وابن شهيد وابن حزم وأيب حفص ابن بـرد وابـن 

رشق  وهذا عىل عكـس أسـاتذة النثـر يف املـ,دراج القسطيل ولسان الدين بن اخلطيب وغريهم
 ونذكر منهم عىل سبيل املثال أبا الفضل بـن العميـد ,حيث كان شعرهم أقل جودة من نثرهم

 ولذلك فقد نشأ يف املرشق ما ,والصاحب ابن عباد وأبا بكر اخلوارزمي وبديع الزمان اهلمذاين
َّيسمى بشعر الكتاب أي شعر هذه الطبقة املمتـازة مـن الكتـاب الـذين ال يرقـى شـعرهم إىل 

 نثرهممستو. 
 األندلسيون يؤطرون للعلوم تسعت أبواب التأليف والتصنيف يف العهد األندليس وأخذوا

 .واألدبية ةيالطبيعية والفلسفاملعرفية و
  :ما خلفه الكتاب من آثار -ب

 :ًضخمة من املؤلفات ًترك كتاب األندلس آثارا
 .يف معاين األلفاظ) املخصص(كتب ابن سيده كتاب ف −١
 .اوي يف الطب والصيدلةوكتب الزهر −٢
 .يف فلسفة احلب) طوق احلاممة(وصنف ابن حزم  −٣
 .)اإلحاطة يف تاريخ غرناطة(وكتب لسان الدين بن اخلطيب  −٤
 .)نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق(وكتب اإلدرييس يف اجلغرافيا  −٥
 .)الذخرية يف حماسن اجلزيرة(وابن بسام األندليس  −٦
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 .)دالعقد الفري(يف األدب وكتب ابن عبد ربه  −٧
 .وكتب ابن عصفور يف فن الرصف −٨

  ويـسري عـىل هنجـهيّويمكن القول بأن النثر األندليس كان ينسج عىل منوال النثـر املـرشق
 :كبار النثر يف األندلس هم كبار شعرائها أمثالو

 ابن زيدون −١
 وابن شهيد −٢
 وابن حزم −٣
 وأيب حفص ابن برد −٤
 سطيلوابن دراج الق −٥
 .ولسان الدين بن اخلطيب وغريهم −٦

 ونـذكر ,وهذا عىل عكس أساتذة النثر يف املرشق حيث كان شعرهم أقل جودة من نثـرهم
منهم عىل سبيل املثال أبا الفضل بن العميد والصاحب ابن عباد وأبا بكـر اخلـوارزمي وبـديع 

 أي شـعر هـذه الطبقـة  ولذلك فقد نشأ يف املرشق ما يـسمى بـشعر الكتـاب,الزمان اهلمذاين
 .َّاملمتازة من الكتاب الذين ال يرقى شعرهم إىل مستو نثرهم

  :مسات الكتابة وأسباب رقيها -ج
 ,ونامـت األحـداث ,وهدأت الفـتن ,وطدت أركان الدولة استقر العرب يف األندلس وامل

ن وإن كـا , دائـرة العلـمتتسعوا ,وانترشت أضواء العلم واملعرفة ,سطعت شمس احلضارة
 ,وغـرية علـيهام , فـيهامًاوتفاني , هلامًاذلك يف حدود الدين واللسان; ألهنم كانوا أشد الناس حب

أما ما عدا ذلك مـن العهـود  ,وهو طابع غلب عىل فرتات الضعف يف عهد الفاحتني واملرابطني
ومعـاين الكـالم  ,وفنـون البالغـة وألـوان األدب ,األخر فقد أبدوا فيها من رضوب القـول

وأن ملكـتهم  ,مقصورة عليه ,وأغراهم هبذا أن جهودهم كانت مرصوفة له .عجب املرقصامل
 ,الرتبـة املخـصبةو ,العربية األصيلة قد امتزجت بملكات أخر هي وليدة تلك البيئة الطيبـة

 .واجلبال الشامء ,والبساتني الغناء
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أو تـرسي إليـه  ,وكان من حظ األدب أن مل تزامحه الفلسفة فيغلب عليه التعقيـد والتعمـق
وإىل  ,كام كان احلال عنـد املـشارقة ,وتطارده العامية ,لوثة السكان األصليني فتخالطه العجمة

وزهوهم هبا ضمن لألدب القوة  ,جانب هذا كله فإن اعتزاز الفاحتني بلغتهم وحرصهم عليها
 .علية والدمهاءالو ,وجعل األنظار تتجه إليه من السادة والسوقة ,والذيوع واالنتشار ,واخللود

وكثـرة  ,ثانوية كان هلا أثر واضح يف ازدهار األدب ونمـوه −أخر −عىل أن هناك عوامل 
لالنتفـاع  ,فـإن اخللفـاء الـذين كـانوا يـستقدمون العلـامء واألدبـاء ,وجودة أنواعه ,حمصوله

 ,لـيهمواالقتباس مما أفـاء اهللا بـه ع ,واالستفادة من جهودهم ,واالستعانة بآرائهم ,بأفكارهم
ونحن نعلـم أن عبـد الـرمحن الثـاين خـف بنفـسه  , والغناءللموسيقاكانوا يبذلون مثل ذلك 

 ,هم يف احلفـاوة بـهأسـ وكان يوم قدومه عليه من أعيـاد الـشعب الـذي "زرياب"الستقبال 
واخللفاء أنفسهم كانوا عـىل جانـب عظـيم مـن الثقافـة  ,والسعادة بطلعته ,واالبتهاج حللوله
ويتزعموا املعـارك التـي تكـون  , هلم أن يتقدموا الصفوف ويتصدروا املجالساألدبية خولت

 .بني إنسان وآخر من جهابذة اللسان والبيان
ألولئـك الـذين عرفـوا  ,وليات العظمـىواملسؤ ,وكانت املناصب الكرب واملراكز العليا

اهم يف جمـال ورفعوا لواء األدب وكان هلم فضل سبق عىل سو ,واشتهروا بالبالغة ,بالفصاحة
 أسندت إليه وظيفة اإلفتاء والقـضاء دون ًا تقلد الوزارة وال فقيهًافلم نر وزير ,العلم واملعرفة

 ًاأن يكون له يف هذا امليدان تربيز وفوق; ذلـك ألن العلـم عنـدهم مـن غـري أن يكـون ممزوجـ
 .وال جدو منه ,وال ثمرة فيه ,باألدب جاف جامد ال قيمة له

فـإن الـذي يتقـىص أحـوال  , السيايس تنعكس مرآته عىل التـاريخ األديبوإذا كان التاريخ
كـان يعرتهيـا مـن  ,إن هذه احلياة احلافلة بجالئل العرب والعظـات :األندلس يستطيع أن يقول

 :ما حيتم علينا أن نقول ,والصحة واملرض ,واهلبوط واالرتفاع واخلمول والنشاط ,اجلزر واملد
ولذلك فإن املتحدثني عن التاريخ األديب للكتابـة  ,وهرم وموت ,إهنا مر هبا شباب وشيخوخة

 .األندلسية ال يستطيعون أن يفروا من تلك احلقيقة املرة
وعـد مفـاخرهم  ,ورواية أخبـارهم ,حرص عىل حفظ كالم العرب وكان ألهل األندلس

بهـا بـشغف وجيمعون كت ,كام كانت هلم عناية بالعلوم اإلسالمية وغريه حيصلوهنا برغبة أكيدة
 .فنشأ عن ذلك يف رسائلهم ثالث ظواهر ,زائد
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ما ضمنوه كالمهم من مثل أو حكمة أو شعر مـشهور أو مـا اقتبـسوه مـن آي القـرآن  -١
وقـد  , حيلون بـه صـدور كالمهـم وفـصوله صىل اهللا عليه وسلموحديث رسول اهللا ,الكريم

يكون له فيها غري التأليف بني شـارد بالغوا يف هذا املقام حتى رأينا البن زيدون رسائل تكاد ال 
 كل الرباعة الستطاعته أن يؤلف من شتات مـا ًاولكنه كان يف ذلك بارع ,هذه األمثال واحلكم

 .ضاٍمجع صورة تدل عىل ما يف نفسه من معان وأغر
 ,أو يـوم مـشهود ,أو مفخرة مأثورة ,ما كثر يف رسائلهم من اإلشارة إىل حادثة تارخيية -٢

واحتـاج الـدارس  ,مهم بسبب ذلك عىل من كان قليل البضاعة يف هذا البابحتى غمض كال
 ًاوقد استلزم هذا يف بعض الرسائل أن يكون رشحهـا كتابـ ,له إىل التعقيب والتفصيل ملا أمجل

وتـر ذلـك يف  , حيتوي عىل كثري من أيام العرب ومفاخرهم والتعريف بأعالم رجاهلمًجليال
 ."رشح رسالة ابن زيدون اهلزلية"اتة املرصي يف  البن نب"رسح العيون"كتاب 
وقد توسعوا يف ذلك حتى  ,ما شاع يف كتاباهتم من التورية بأسامء العلوم ومصطلحاهتا -٣

واملصطلح الشائع بل تغلغلوا إىل ما يستعيص عـىل غـري املـربزين  ,مل يكتفوا باإلشارة الظاهرة
 .فيه

رغبة عن منطقها تأبى ذلـك طبيعـتهم احلـرة وكان ألهل األندلس زهد يف علوم الفلسفة و
وحرصـهم عـىل أوامـره  ,كام يأباه عليهم دينهم الذي اشـتد متـسكهم بـه ,املطلقة من كل قيد

حتى لقد كانت هتمة الزندقة رسيعة إىل  ,ولقد كان هلم يف ذلك شدة مل تعرف لغريهم ,ونواهيه
 كـان أرسع أن يقتلـوه أو ينفـوه فام ,أو ظهر برأي خيالف مجاعتهم ,كل من انحرف عن اجلادة

 .وحيرقوا كتبه يف ميادين املدن ,من بالدهم
والتـواء  ,ولقد كان هلذا احلال أثر بارز يف كتابتهم فقد برئـت مـن تعقيـد أسـاليب املنطـق

 ,وكثرة ما احتاجت إليه يف املـرشق مـن ألفـاظ دخيلـة ,وغموض إشاراهتا ,عبارات الفلسفة
 . الرتمجة عن اليونان وغريهمجرهتا عليهم ,وعبارات نابية

 :لذلك كانت صفحة الكتابة عند األندلسيني نقية تتمثل فيها
 .الفطرة ساذجة أو مهذبة التهذيب الذي تسمح به ثقافة عربية خالصة −١
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 ,واتـساع األسـاليب أمـامهم ,من أثر الفطرة الـسليمة ,وكثر الرتادف ,شاع اإلطناب −٢
 .وسعة معرفتهم بالتاريخ أثر يف هذا الطول ,دهم عىل اخليالكام كان العتام ,وغناهم باأللفاظ

 يف عدم احتفاهلم كاملـشارقة بـأنواع البـدء ًا جليًاوتر أثر هذه العروبة والفطرة ظاهر −٣
كام ظهـر يف الـصياغة اللفظيـة  ,وبتعويلهم يف اخلطاب عىل الكاف والتاء ,واخلتام يف الرسائل

 .واستعامل أنواع البديع
فأكثروا مـن الـسجع  ,وال يتناىف مع الفطرة ,وا من أنواع البديع ما يلتئم مع الطبعتناول −٤

 .وكثر يف كالمهم ,الذي ترتاح إليه األسامع
سجع األندلسيني خفيف مقبول قصري الفقرات قد انقاد هلـم وكثرت الكتابة املسجعة  −٥

فـام  ,اريخ وتراجم الرجـالوكتبوا به الت ,وصوروا ما خفي من األغراض ,فأدوا به أدق املعاين
مطمـح " و"قالئـد العقيـان"وهـذان كتابـا  ,اضطرهتم السجعة إىل نقص يف احلكم أو زيادة

وخفة يف  , للفتح بن خاقان يمثالن ما نريد تسجيله بسجع األندلس من دقة يف األداء"األنفس
 .ومجال يف اإليقاع ,الروح
باألنـدلس نزحـوا إليهـا ولغـتهم تامـة العـرب ألن  ,اللغة يف بالد األندلس نبتت فتية −٦

وعز  ,ومللوكهم الغلبة ,ًا شائعًاوعنرص ,ثم كانوا هبذه البالد مجهرة غالبة ,بريئة امللكة ,السليقة
 لنوع ثقافتهم وعـزوفهم بطـبعهم وكذلك كانوهم يف اجلزيرة يف أمن من الطارئني  ,السلطان

 .رمنكوسالمة لساهنم أثر غري  , طبعهموصفاء ,عن الفلسفة وعلومها كان له يف نقاء سليقتهم
ومـا  ,وما أخذوه عـنهم مـن الروايـات ,وتضم شيوخ مؤلفيها :كتب برامج العلمـاء    -د

 .وما حصلوا عليه من اإلجازات ,قرؤوه عليهم من الكتب
 ,والفهـرس ,واملـشيخة ,فيقـال لـه املعجـم ,ِّواختلفت تسمية الربنامج بحـسب املـؤلفني

 .والسند والتقييد ,والثبت
 ,)هـ٨٦٢ت(وبرنامج املجاري  ,)هـ٥٧٥ت(شبييل  اإلبريجومن هذه الكتب فهرس ابن 

 .)هـ٩٣٨ت(بت البلوي الوادي آيش وث
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  الباب الثامن عشر
  النثر الفين األندلسي

  :مسرية وحركة -أوالً
امذج عرفت يف الـصدر األول مـن الفـتح نـو ر يف خمتلف أطوار العرص األندليستطور النث

 ,كاخلطابـة التـي تطلبتهـا مناسـبات سياسـية ودينيـة ,قليلة من النثر اقتضتها ظـروف الفـتح
وهو نثـر تغلـب  ,التوقيعات ووكتابة العهود والرسائل ,والكتابة التي اقتضتها ظروف احلكم

مـا  ,عليه املسحة املرشقية من حيث امليل إىل اجلزالة وقوة العبارة وعدم اللجوء إىل املحـسنات
 .دا خطبة طارق بن زياد التي يدور الشك حول نسبتها إليهع

وكـان  ,ظهر نوع من النثـر املتـأثر بنثـر اجلـاحظفي عهدي بين أمية والطوائف      ف -١
فقد  ,وإسناد الوزارة إىل أصحاب احلذق واملهارة ,للحكام دور يف تشجيع األدباء عىل التأليف

وقد انتدب املعتضد العبـادي  ,حكم املستنرصوقدمه لل» احلدائق«ّألف ابن فرج اجلياين كتاب 
وزارة  :األديب الشاعر ابن زيدون لرئاسـة الـوزارة وإمـارة اجلـيش فـسمي بـذي الـوزارتني

 .ووزارة القلم ,السيف
ظهرت طائفة من الكتاب عنيت بالكتابة اإلنشائية ويف عهدي املرابطني واملوحدين      -٢

 عهـد املوحـدين املكتبـات التـي تـضم الكتـب كام انترشت يف ,والتأليف يف خمتلف األغراض
املطرب مـن أشـعار أهـل «ّوعكفت طائفة من الكتاب عىل تأليف كتب جديدة منها  ,النفيسة
لألمـري أيب » اختـصار األغـاين«أو اختصار القديمـة منهـا  ,)هـ٦٣٣ت(البن دحية » املغرب

ندلس من تقدم ثقـايف أو تدوين رسائل تشيد بام وصلت إليه األ ,)هـ٦٠٤ت(الربيع املوحدي 
 .)هـ٦٢٩ت(للشقندي » رسالة يف فضل األندلس«وازدهار علمي منها 

اتسعت النامذج النثرية فصدر عن الكتاب النثر الديواين الذي ويف عهد بين األمحـر       -٣
 بـني لعالمـة الـسلطانية والنثـر اإلخـواينوا ,والكتابات عـىل شـواهد القبـور ,يضم الرسائل
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في الـذي يتنـاول وصـف والنثـر الوصـ ,أو بـني الكتـاب أنفـسهم ,الكتاب وذوي الـسلطة
ووصـف املـدن والـرحالت مثـل رحلـة البلـوي خالـد بـن عيـسى  ,عـالمالشخصيات واأل

ورحلة القلصادي عـيل بـن حممـد  ,»تاج املفرق يف حتلية علامء املرشق«وعنواهنا ) هـ٧٦٨ت(
 .)هـ٨٩١ت(

وخرجـت عـن الكديـة  ,وم احليـاةوكثر التـأليف يف املقامـات التـي عنيـت بتـسجيل مهـ
التـي اسـتكد فيهـا األزدي خـروف العيـد » مقامة العيـد«واالستجداء إال يف القليل ومنها 

 .لرييض زوجته
   النثر األندلسي وميزاتخصائص -ثانياً

 ,الشعر يف األندلس امتداد للشعر العريب يف املرشق; فقد كان األندلسيون متعلقني باملرشق
أو العلامء الذين يرحلون مـن , يد فيه عن طريق الكتب التي تصل إليهم منهومتأثرين بكل جد

فكانـت حبـال الـود , الرشق أو األندلسيني الذين يفدون إىل الرشق للحج أو لطلـب العمـل
 .ووشائج القربى قوية بني مرشق العامل اإلسالمي ومغربه

تقدير; فكـانوا يف غالـب وكان األندلسيون ينظرون إىل الرشق وما يأيت منه نظرة إعجاب و
 يف ألقـاب الـشعراء ويف معارضـاهتم لـشعراء ًويبدو ذلك واضحا, أمرهم مقلدين للمشارقة

 .املرشق
والتميز بميزات ختصهم نتيجة لعوامل , ولكن هذا التقليد مل يمنعهم من اإلبداع واالبتكار

 .ندليس بطابع خاصأمهها البيئة األندلسية اجلديدة اجلميلة التي طبعت األدب األ, كثرية
 :ومنها, ويمتاز الشعر األندليس يف ألفاظه ومعانيه وأخيلته بسامت تبدو واضحة يف جممله

 . أساليب اإلنشاء بتنوع املوضوعاتتنوع −١
 .االقتباس من القرآن الكريم واحلديث الرشيف −٢
 . من استعامل اجلمل الدعائية واملعرتضةاإلكثار −٣
 .ر البيانية يف إبراز الصوغةالبال −٤
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 .استعامل املحسنات البديعية −٥
 . بأسلوب التعبريءاالرتقا −٦

 :ويف العصور األخرية تنوعت أساليب األداء الفني فاختذت مستويني
َأوهلام مستو الكاتب نفسه كام يف نثر ابن اخلطيب املرسل −١ ْ  .واملسجع ,ُ
 .وقد سار يف اجتاهني ,والثاين االختالف عىل مستو الكتاب −٢
) هــ٨٠٧ت(سامعيل بن األمحـر فراط يف الزخرفة اللفظية ورائده إيغلب عىل األول اإل −أ

 .»مستودع العالمة«و» ُنثري فرائد اجلامن«و» نثري اجلامن«يف كتبه 
 ويبـدو يف رسـالة القـايض أيب احلـسن ,ويغلب عىل الثاين امليل إىل األسلوب املرسـل −ب
لعبد اهللا بن حممـد » اخليل«ويف كتاب  , الدين بن اخلطيب التي يعدد فيها معايب لسانالنباهي
ّبن جزي َُ. 
 .والبعد عن التعقيد الفلسفي أو الغوص عىل املعاين وتشقيقها, وضوح املعنى −٧
وذلك نـاتج عـن بـساطة , والبعد عن التعقيد والغموض, سهولة األلفاظ وسالستها −٨

,  وابـن دراجى من ذلك شعر ابـن هـانئويستثن ,األندلسيني وبعدهم عن التعقيد يف كل يشء
 .فهام يقربان من شعر املشارقة من حيث اجلزالة والقوة

 .مع التمسك بالعربية الفصحىاألعجمية; الدخيلة وقلة األلفاظ  −٩
 يف رثاء املاملـك ًويبدو ذلك واضحا, التجديد يف بعض أغراض الشعر والتفوق فيها −١٠
 .ويف وصف الطبيعة, الزائلة
, ووصـف مناظرهـا اخلالبـة, واالندماج يف الطبيعة, وبراعة التصوير, يال املجنحاخل −١١

وانعكاس ذلك , وتعلق األندلسيني بطبيعة بالدهم, وذلك أثر من آثار مجال الطبيعة األندلسية
 .عىل شعرهم سواء من ناحية األلفاظ املنتقاة أو اخليال أو التصوير والتشخيص

وسوف نتحـدث عـن املوشـحات  ,ك باخرتاع املوشحاتوذل, التجديد يف األوزان −١٢
 .ً مفصالًحديثا
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ــة −١٣ ــة واملبالغ ــة املتكلف ــة , البعــد عــن املحــسنات اللفظي ــشبيهات اجلميل ــروز الت وب
 .واالستعارات الدقيقة وحسن التعليل

ولكن هذا مل يمنعهم من االبتكار والتفـوق , ن األندلسيني قد قلدوا املشارقةإ: واخلالصة
 .ت عديدة ورد ذكرها فيام سبقااليف جم



 ٢٦٥

 
 
 
 
 
 
 
 

  شر عتاسعالباب ال
   األندلسيةاخلطابة



 ٢٦٦



 ٢٦٧

 
  :مقدمة -أوالً

  :رؤيا -أ
ًفتناول األندلسيون ما كان معروفـا يف املـرشق مـن  ,تعددت فنون النثر العريب يف األندلس

 ,وزادوا عليها بعض ما أملته ظروف حيـاهتم وبيئـاهتم ,خطب ورسائل ومناظرات ومقامات
التـي تـضمنت ذكـر شـيوخهم ومرويـاهتم  ,وقد شاع فـيهم تـصنيف كتـب بـرامج العلـامء

عندما دخـل العـرب ف , الشعر والنثر واإلجادة فيهاموكان للكتاب مزية اجلمع بني ,وإجازاهتم
 .األندلس فاحتني كانوا بطبيعتهم ميالني إىل اخلطابة

فكـان  ,صبيات العربيـةثم إن عرص الوالة كان عرص اضطراب وحروب ورصاع بـني العـ
فكانت الوسيلة الفعالـة يف إشـعال  ,ًذلك داعيا إىل ازدهار اخلطابة يف األندلس يف ذلك العرص

احلروب وتأييد العصبية القبلية عنـدما تكـون احلـروب والنزاعـات بـني العـرب العـدنانيني 
تكـون احلـروب وكانت الوسيلة فعالة يف احلث عىل اجلهاد وقتال الكفار عندما  ,والقحطانيني

 .ضد نصار األندلس
فقد استدعت الغزوات التي قـام هبـا العـرب املـسلمون  ,كانت اخلطابة وليدة الفتحولقد 

 .وإذكاء روح احلامسة للجهاد يف سبيل اهللا ,قيام اخلطباء باستنهاض اهلمم
 كـان ,واستعان بعض أصحاهبا باألعداء ,واستحالت إىل دويالت كثرية ,وملا متزقت البالد

 .اخلطباء يقفون يف املحافل العامة للدعوة إىل مل الشمل وترك التناحر
ومنهـا  ,ظهرت اخلطب املنمقة ,حتى آخر أيام املسلمني يف األندلس ,ومنذ عرص املرابطني

التي يقـول ) هـ٥٤٤( كام يف خطبة للقايض عياض ,التي تتضمن التورية بأسامء القرآن الكريم
ومـد يف آل عمـران  ,وبني يف سورة البقرة أحكامـه ,ح باحلمد كالمهاحلمد هللا الذي افتت« :فيها

 .» ...والنساء مائدة األنعام ليتم إنعامه
ِوكانت اخلطابة يف تلك الفرتة تتميز بالسهولة والوضوح واإلجياز والبعد عن التكلف; ألن 

 .الًاخلطباء من الوالة واألمراء والقادة كانوا عربا مطبوعني عىل اخلطابة واالرجت
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وتفـوق  ,ولكن عندما استقرت األمور ومال الناس إىل الدعة ضعفت اخلطابـة األندلـسية
وإن كانت اخلطابة الدينية قد ازدهرت بفضل بعض العلـامء الـذين  ,الشعر والنثر الفني عليها

 .كانوا جييدون اخلطابة كالقايض منذر بن سعيد البلوطي
روب يف عهــد ملــوك الطوائــف وعنــدما عــادت األنــدلس إىل عــرص االضــطراب واحلــ

فلم تزدهر اخلطابة من جديد  ,واملرابطني واملوحدين كانت امللكة والسليقة العربية قد ضعفت
وامـتألت بالـسجع املتكلـف  ,بل دخلها كثري من الصنعة اللفظية ,مع وجود دواعي االزدهار

 .ومل يعد هلا تأثري يذكر ,فضعفت
  :مناذج للخطابـة -ب
  :زياد فاتح األندلس بة طارق بنخط -١
وليس لكـم واهللا إال الـصدق  ,والعدو أمامكم ,البحر من ورائكم ,أين املفر ,أهيا الناس"

وقـد اسـتقبلكم  ,واعلموا أنكم يف هذه اجلزيـرة أضـيع مـن األيتـام يف مأدبـة اللئـام ,والصرب
 مـا وال أقـوات لكـم إال ,لكـم إال سـيوفكم وأقواته موفـورة وأنـتم ال وزر ,عدوكم بجيشه

 ,ًومل تنجزوا لكم أمـرا ,موإن امتدت لكم األيام عىل افتقارك ,تستخلصونه من أيدي أعدائكم
فـادفعوا عـن أنفـسكم  ,وتعوضت القلوب من رعبهـا مـنكم اجلـرأة علـيكم , رحيكمذهبت
وإن  ,فقد ألقت به إليكم مدينته احلصينة , هذا الطاغية هذه العاقبة من أمركم بمناجزةخذالن
 .رصة فيه ملمكن إن سمحتم ألنفسكم باملوتانتهاز الف

وال محلتكم عىل خطة أرخص فيها متـاع النفـوس إال  ,ًأحذركم أمرا أنا عنه بنجوةوإين مل 
فال  ,ً استمتعتم باألرفه األلذ طويالًواعلموا أنكم إن صربتم عىل األشق قليال ,وأنا أبدأ بنفيس

 . حظيفام حظكم فيه بأوىف من ,ترغبوا بأنفسكم عن نفيس
وقد بلغكم ما أنشأت هذه اجلزيرة من احلور احلسان من بنات اليونـان الـرافالت يف الـدر 

وقـد  ,واملقـصورات يف قـصور امللـوك ذوي التيجـان ,واحللل املنـسوجة بالعقيـان ,جانواملر
هـذه اجلزيـرة ورضيكم مللـوك  ,ًري املؤمنني من األبطال عزباناانتخبكم الوليد بن عبد امللك أم

 ,وإظهار دينه هبذه اجلزيـرة ,ليكون حظه منكم ثواب اهللا عىل إعالء كلمته ...ً وأختاناًراأصها
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واهللا تعاىل ويل إنجادكم عـىل  , لكم من دونه ومن دون املؤمنني سواكمًوليكون مغنمها خالصا
 . يف الدارينًما يكون لكم ذكرا

جلمعني حامل بنفيس عىل طاغية وأين عند ملتقى ا ,واعلموا أين أول جميب إىل ما دعوتكم إليه
ومل  ,ن هلكـت بعـده فقـد كفيـتكم أمـرهفـإ ,فامحلوا معـي ,القوم لذريق فقاتله إن شاء اهللا تعاىل

وإن هلكت قبل وصـويل إليـه فـاخلفوين يف عزيمتـي  ,يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه
ْفإهنم بعده خيذلون ,تلهَّواكتفوا اهلم من فتح هذه اجلزيرة بق ,وامحلوا بأنفسكم عليه ,هذه ُ". 

  .٢٢٥ ص١نفح الطيب للمقري ج
  :شرح املفردات الصعبة

 .محل حتملونه :وزر −
 .ذهبت قوتكم :ذهبت رحيكم −
 .شتباكرسعة املقاتلة واال ,املناجزة −
 .أي إنني معكم يف هدأ األمر اخلطري ,منجاة :نجوه −
 .الذهب :العقيان −
 .مل يتزوجمجع أعزب وعازب أي الذي  :عزبان −
 .القريب وزوج بنت الرجل أو أخته ,مجع صهر :أصهار −
واألختـان مـن  ,فاألمحاء من قبل الـزوج ,وهو أبو امرأتك أو أخوها ,مجع ختن :أختان −

 .واألصهار جتمعهام ,قبل الزوجة
  :أشهر خطباء األندلس -ج
 .طارق بن زياد فاتح األندلس −١
 .األموي يف األندلسواألمري عبد الرمحن الداخل املؤسس  −٢
 .ومنذر بن سعيد البلوطي −٣
 .والقايض عياض −٤
 .ولسان الدين بن اخلطيب −٥
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  اخلطابة الدينية يف األندلس -ثانياً
ون شؤًفشملت أغراضا شتى من  ,وتنوعت موضوعاهتا ,تعددت أنواع اخلطابة األندلسية

 :احلياة ما بني
  :خطابة دينية -١
  :ماهيتها -أ

إذ شـهد  ,ني من أرحب املجاالت التي جتلت فيها قـوة اخلطابـة وهنـضتهاكان املجال الدي
ًنموا واضحا −سواء أكانت شفوية أم مكتوبة  −ميدان اخلطابة الدينية حتـى  ,فكثـر أعالمهـا ,ً

وكـان  ,فكان كل واحـد خيطـب مجعـة يف الـشهر ,ُأصبح عدد من اخلطباء يتناوبون فيام بينهم
 ويف إطـار ته وعلمه التحيل بـالتقو والفـضل والـصالحيشرتط يف اخلطيب إىل جانب فصاح

حركة اهلداية والوعظ التي تزعمها األتقياء من أهل الورع والزهـد دعـا اخلطبـاء إىل جماهـدة 
وتتبـني  ,لرتتـدع عـن أهوائهـا ,حتى ال تتهالك عىل متاع الدنيا الزائـل ,النفس وكبح مجاحها

 . عن الباطلوترتد ,عاقبة هواها عساها أن ترعو عن الرش
  :أشهر خطبائها -ب

 :منهم ,وينتمي إىل عرص املرابطني واملوحدين أشهر خطباء الوعظ الديني يف األندلس
أبو احلسن بن رشيح الذي شهد له تلميـذه ابـن عبـد الغفـور باإلحـسان والفـصاحة  −١

 أي ابـن  هولكن , أن هذا الفن من البالغة قد عفا بالكلية ودرس"والبيان يف فن اخلطابة ورأ
 "وملك وحده أرضه وسامءه  ,قد أعاد إليه جدته وهباءه −رشيح 
 .واخلطيب القايض عياض الذي شاعت خطبه عىل ألسنة الناس −٢
 .واخلطيب الواعظ أبو بكر الطرطويش −٣
 ,وعمـدة العلـامء ,واخلطيب الكاتب أبو املطرف بن عمرية الـذي كـان قـدوة البلغـاء −٤

 .وغريهم كثر
 ,ترددت يف اخلطب الدينية كثري من معاين الزهد وأفكاره :الدينيةخلطب  مضامني ا  -ج

 :وكانت يف الغالب تدور حول
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 .ازدراء الدنيا −١
 .والندب إىل االعتبار باملوت −٢
وغريها من املضامني الزهدية التي ذاعت عـىل ألـسنة  ,والتذكري بيوم البعث واحلساب −٣

 .الزهاد يف األندلس
وقلـام  ,لزهدية الواحدة كانت يف العادة تشتمل عىل غري مضمون زهديواحلق أن اخلطبة ا

ولعل من أبرز املـضامني الزهديـة التـي دارت  ,استقلت خطبة زهدية بمضمون زهدي واحد
وكـشف حقيقتهـا الزائفـة  ,وتعـداد مثالبهـا ,التنفري من الدنيا :حوهلا خطب الزهاد والوعاظ

 .اهبا اخلادعورس ,حتى ال ينخدع املسلم بربقها اخللب
  :أبرز خطبها -د
  :خطبة ابن اجلنان -١

ل األباطيـل يـوال ختدعنكم هذه الدنيا الدنيـة بتهاو ..." :يقول ابن اجلنان يف خطبة طويلة
وخياالهتا املمثلة مـا خـال مـن مقاالهتـا يف  ,وال تنسينكم خدعها املموهة ,وأضغاث األحالم

دار  ,وإملـام اآلالم ,وحـدوث احلـوادث ,صائبومصاب املـ ,فهي دار انتياب النوائب ,األنام
واتـصاهلا  ,ونظمها تفرق وانتشار ,وأمنها خوف وحذار ,وسلمها حرب تدار ,صفوها أكدار

ينـادي كـل يـوم بنادهيـا  ,ووجودها فناء وانعدام وبناؤها تضعضع واهنـدام ,انقطاع وانرصام
 ." ...ساكنها وال دوامبقاء ل وال ,ُفال قرار هبذه الغرارة وال مقام ,منادي اجلامم

  :حتليل اخلطبة
وحوادثهـا املتقلبـة وأن هنايتهـا  ,مدار هذه اخلطبة وفكرهتا اجلوهرية هـو زوال الـدنيا −١

 .املوت والفناء
 .سهلة املأخذ ,قريبة الفهم ,هي يف مجلتها معان واضحة −٢
 .صيغت يف لغة عذبة لينة −٣
 .اتسمت بالبساطة واليرس −٤
 .وشاكل بينها وبني معانيها مشاكلة قوية طبيعية , اختيار ألفاظهاتأنق صاحبها يف −٥
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 .سلك اخلطيب يف التعبري عن معانيه األسلوب اخلطايب −٦
ويعـرض املعنـى  ,ًفهو يرسم صـورا متنوعـة للـدنيا ,وحتريك مشاعره ,إثارة عواطفه −٧

 .الواحد بأثواب خمتلفة
 . بالرضورة اإلطالة واإلطناب بالتكرار والرتادف الذي يتولد عنهاالستعانة −٨
قصد  ,وقد التزمه اخلطيب يف كل أجزائها ,السجع هو اإليقاع الغالب عىل هذه اخلطبة −٩

إذ عمـد إىل تقـسيم الفقـرة الواحـدة إىل  ,وتوليد القيم الصوتية املعـربة ,جتويد كالمه وحتسينه
 ,وهو سجع صادر عن طبـع ,فتبدوا وكأهنا القافية يف قصيدة متنوعة القوايف ,فواصل متساوية

 صوتية خاصة موسيقا لألسجاع "ألن  ,استدعته طبيعة املوضوع ,ال أثر فيه لصنعه أو تكلف
 ."ًوأشد وقعا  ,ًثرياواألداء هبا يكون أبلغ تأ ,تتناسب مع العواطف الدينية

إذ بنـى فقـرات خطبتـه عـىل  ,اإلفادة من أنواع البديع األخر من مقابلـة وجنـاس −١٠
 ليربز معاين التغـري والتحـول ."وسلمها حرب تدار , دار صفوها أكدار" :الت املتتابعةاملقاب

 .وال ينخدع بمتاعها الزائل عاقل ,فال تطمئن هلا نفس ,يف الدنيا
 "ينـادي بنادهيـا احلـامم"فاالسـتعارة  ,الصور اخليالية التـي جتلـو املعـاين وتربزهـا −١١

 . يف نفوس املتلقنيًجسمت املعنى وجعلته قادرا عىل التأثري
ربط اخلطيب بني صورة الدنيا الفانية وبني املوت بصفته النهاية الطبيعية هلذه الرحلة  −١٢

وليدفعـه إىل  ,ليثري يف وجدان املتلقي وإحساسه اخلوف والرهبة مـن املـوت ,الطويلة يف الدنيا
 .العظة والعربة

عل مبعثـه مـا كـان عليـه النـاس يف ول ,وكشف غرورها ,املبالغة يف التزهيد يف الدنيا −١٣
يف الوقـت الـذي  ,وانـرصاف إىل التمتـع بـشهواهتا ,عهد اخلطيب من هتافت عىل حب الدنيا

فيتحقـق بـذلك  ,تتهاو فيه قواعد اإلسالم يف األندلس حتـت رضبـات النـصار اإلسـبان
ًأثريا عظيام ما أكسبها ذلك ت ,االرتباط القو بني موضوع اخلطبة وبني الظرف الذي قيلت فيه ً

 .وجعلها تعرب عن حياة األندلسيني أصدق تعبري ,يف النفوس
ُإذ يـستحب للخطيـب أن يـشري يف " ,كانت صد لبيئة اخلطيب وظـروف جمتمعـه −١٤

وأدل عىل وفـور بـضاعته  ,نطق بحذاقته وبراعتهفإن ذلك أ ,خطبته إىل ما شاكل احلني واحلال
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اكبـت حركـة اجلهـاد يف األنـدلس ضـد النـصار والواقع أن نزعة الزهد قـد و ,"وصناعته
 ,والتهافـت عـىل متاعهـا ,فحذر الكتاب الزهاد أهل األندلس من اإلقبال عىل الدنيا ,اإلسبان

 .وثمرته ديار اخللد ,وحرضوهم عىل جهاد ديني تكون عاقبته اجلنة
  :خطبة ابن أبي اخلصال -٢

ًحاثـا عـىل الزهـد يف  ,ة إىل الـدنياًيقول ابن أيب اخلصال يف خطبة لـه حمـذرا مـن االسـتنام
َال عتب لكم عليها! كال ..." :حطامها ًولـدغتكم مـرارا مـن  ,ًقد أمتكم جهارا بأحجارهـا! َْ
 َتتهافتون هتافت الفـراش −عىل ذلك  −وأنتم  ,ًوعمتكم صغارا بذحوهلا وأوتارها ,أحجارها

ُ تغله بفتكأم أي منيع مل ,أي مصون منكم مل تنله هبتك ,عىل حطامها ونارها ْ ُ أم أي مصاف هلا  ,َ
ُمل تذله بنبذ وترك ْ ِ  ,ًرفـضا −كام رفـضتكم  −وأمجعوا هلا  ,ًهبا نفضا −رمحكم اهللا  −فانفضوا ! ?ُ

عثـاركم  −رمحكـم اهللا  −فاسـتقيلوا  ًواستبدلوا من نصب غرورها بالزهد فيها دعـة وخفـضا
 ,وأخلصوا هللا طاعتكم ,ركموخلدوا يف صحف القبول آثا ,ركمواستقبلوا عدوكم وخذوا ثأ
 ."وحققوا إنابتكم ورضاعتكم

  :حتليل اخلطبة
 .واآلخرة دار مقر ,مفهوم أن الدنيا فانية وأهنا دار ممراخلطيب رسخ  −١
 . من شأن الدنيا وزينتهااخلطيبن َّهو −٢
 . من الغفلة واالغرتار بمفاتنها الزائلةونبه −٣
فكـان مآهلـا إىل الفنـاء  ,تـي حكمـت بغرورهـا إىل استلهام العظة مـن األقـوام الدعا −٤

 .والزوال
  : القاضي عياضخطب -٣
  :اخلطبة األوىل -أ

 ,اسـلكوا جـواد احلقـائق , أهيـا النـاس" :يقول القايض عياض يف إحـد خطبـه الوعظيـة
 ...مجة العوائـق ,فإهنا كثرية البوائق ,وال تغرنكم الدنيا بكواذب املخارق ,ُواتركوا بنيان الطرائق

 ,وطوحت من القيارص والبطارق ,وطوت من الفراعني والعاملق , أهلكت قبلكم من اخلالئقكم
 ."وأسقطت من اجلو كل خرق اجلناح خافق  ,وطرحت العصم من أعىل الشواهق
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  :حتليل اخلطبة
 .ُهذه إحد خطب الوعظ الديني الذي عرف هبا القايض عياض −١
 للتأثري يف نفوس السامعني وإقنـاعهم عـن استخدم يف بنائها خصائص التعبري اخلطايب −٢
 .طريق
 .االستدالل املنطقي −أ

 .ورضب األمثلة باألقوام السالفة −ب
 .وتوظيف األسلوب التصويري −ج
 .وسائل تعبريية أخر مؤثرةتوظيف  −د
 :جلأ اخلطيب إىل األساليب اإلنشائية مثل −٣
 .اهنم ملوعظتهوهتيئة أذه ,لتنبيه الغافلني , أهيا الناس"النداء  −أ

 . لإلرشاد والتوصية" اسلكوا "واألمر  −ب
 ." ال تغرنكم "والنهى  −ج
 .للتحذير والنصح −د
 . اخلربية للمبالغة والتهويل" كم "و −ـه
وتأكيـدها يف  , فجاءت لتقريـر احلقـائق" فإهنا كثرية البوائق "األساليب اخلربية مثل  −و

 .األفهام
 :فقولــه , نــسيجه اللغــوي فغــدت وكأهنــا جــزء منــهكــام وظــف األمثــال العربيــة يف −٤

وحيـل العـصم سـهل " مـأخوذ مـن املثـل العـريب "وطرحت العصم مـن أعـىل الـشواهق"
 ."األباطح
وركنـوا  ,للذين غرهتم احلياة الدنيا ,استخدم أسلوب املقابلة يف أداء معانيه وتصويرها −٥
بعيد الـصيت يف مجيـع  ,ة ومنظر فائقوكم ذي بسط" وما صاروا إليه ,بني ما كانوا عليه ,إليها

ًوحيـدا فريـدا مـن  ,فأصبح ذا برص خاشع ونفس زاهـق ,ًمغرتا بمساعدة دنياه واثق ,املواقف ً
 ."وخط يف املهارق ,ًرهينا بام اكتسبت يداه ,كل مؤنس ومفارق
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فـيام  , املـؤثراملوسـيقاالتزام السجع قصري الفقرات قصد توليد لون من ألوان اإليقـاع  −٦
إذ سادت اخلطبة عىل وتـرية واحـدة مـن التـزام حلـرف  ,به إىل حد بعيد القافية يف القصيدةيش

 .القاف املقيد الذي يفصل بينه وبني ألف التأسيس حرف مشكل بالكرس
إذ يثري تردده يف هناية  ,ًوبرغم ما حققه اختيار القاف حرفا للسجعة من قيمة صوتية موحية

فإن  ,اخلوف من املآل الذي يصري إليه اإلنسان يف هذه الدنياًالفصل إحساسا بالفزع والرعب و
 .ًابيًعة التي جعلت من السجع ثقيال رتًالتزامه يف اخلطبة كلها جاء أثرا من آثار التكلف والصن

والتي تبـدت يف احلـث  ,الروح التي هيمنت عىل هذه اخلطبة هي الروح الدينية اإلسالمية −٧
 بـام ًرهينـا"تباس من القـرآن الكـريم يف قولـه واالق , باألمم السالفةواالتعاظ ,عىل ازدراء الدنيا

ٌ﴿ كل امرئ بام كسب رهني﴾: مأخوذ من قوله تعاىل"اكتسبت يداه ِ َ َ َْ َ َُ ِ ٍِ وغلبـة  ,]٢١:سورة الطور[ُّ
 له ما يسوغه من واقع األندلسيني الذين أصبحوا غـافلني يف "االجتاه الديني عىل اخلطبة العياضية 

  ."ياة من أحكام الرشيعة مما أوجب هلجة اخلطاب الغاضب والعاتب ملذات احل
  :الثانيةاخلطبة  -ب

 ..." :ّوللقايض عياض خطبة وعظية تدور جلها حول معنى التوصل عىل اهللا يقـول فيهـا
وأرحيـوا  ,وتوكلـوا عـىل اهللا حـق توكلـه ترزقـوا ,يف الطلـب توفقـوا −رمحكم اهللا  −فأمجلوا 

وال ينفـع  , ملا منعوال معطي ,فإنه ال مانع ملا أعطى , طلب الدنيا والكدأنفسكم من النصب يف
ومـن أفـضل درجـات  ,أال وإن التوكل عىل اهللا والثقة به أحد أبواب اإليامن ,ذا اجلد منه اجلد

وموجـب الرضـا والتـسليم للرقيـب  ,وهـو حقيقـة العبوديـة والتوحيـد ,العدل واإلحـسان
 ."الشهيد

  :حتليل اخلطبة
 .من اخلطيب يف هذه اخلطبة بأن طريق السعادة إنام يمر التوكل عىل اهللا وحدهيؤ −١
وإىل طرح الـدنيا  ,وهو يعرب يف ذلك عن عاطفة دينية صادقة أفضت إىل طمأنينة نفسية −٢

ًمن قلبه طرحا تاما ً. 
فقـد عمـد إىل  ,وحلاجة اخلطيب إىل اإلقناع والتأثري وتأكيد معانيه يف نفـس املخاطـب −٣
 وتوكلوا عىل اهللا حـق توكلـه " :فقوله ,ني خطبته بعض أقوال الرسول الكريم بمعانيهاتضم
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لـرزقكم كـام  , لو توكلتم عـىل اهللا حـق توكلـه" : مأخوذ من قول احلديث الرشيف"ترزقوا
 فإنـه ال مـانع ملـا " : ومثـل ذلـك قـول اخلطيـب"...ًوتعود بطانا ,ًتغدو مخاصا ,يرزق الطري

 :اقتباس مـن قـول الرسـول الكـريم ,"وال ينفع ذا اجلد منك اجلد , منعوال معطي ملا ,أعطى
 ."وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ,اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت"

  :اخلطبة الثالثة -ج
ًإن اهللا تعاىل قد وهبك من عنايته حظا اقتىض رشفك  ,أهيا اإلنسان" :يقول القايض عياض

واسـتودع عاملـك املخـتص  ,ومن الغيب إىل الـشهود ,عدم إىل الوجودوأبرزك من ال ,ًموفورا
ونضد جواهره النفسية يف سـلك االزدواج فكـل عـضو  ,بدائع احلكمة ما حيار فيه عقل جمتليه

 ."إىل ما يليه
  :اخلطبة الرابعة -د

 :وانتظروا قولـه ,وادخروا ما خيلصكم يوم املحاسبة واملناجزة ..." :يقول القايض عياض
ْ ذلك يـوم تـذهل فيـه ًوحرشناهم فلم نغادر منهم أحدا , نسري اجلبال وتر األرض بارزةيوم َ

ًوتنسف اجلبال نسفا ,ُوتبدل األرض ,ُوترجف القلوب رجفا ,األلباب ْ َ وال يقبل اهللا فيـه مـن  ,ُ
ًالظاملني عدال وال رصفا ًونحرش املجرمني يومئذ زرقا ,ً ًوعرضوا عىل ربك صفا ,ُ ئتمونا جلقد  ,ُ
ًبل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ,كام خلقناكم أول مرة ْ...". 
  :حتليل اخلطبة

لعل املستمع  ,لقد سلكت هذه اخلطبة سبيل الرتهيب والتخويف لبلوغ اهلدف املنشود −١
 .ويشفق من عذاب ربه وبطشه ,يرتدع عن غيه

 ,عـد والوعيـد الذكر احلكيم التي تناسب مقام الوشاع يف هذه اخلطبة االستشهاد بآي −٢
حتى يكون خلطبته من التأثري وشدة الوقـع مـا هلـذه اآليـات يف نفـوس  ,والتذكري والتخويف

 .املستمعني من القداسة والقوة
ً فأكسبها رونقـا "وقد بسط القرآن الكريم ظالله عىل كثري من خطب القايض عياض  −٣
ًومظهرا بالغيا راقيا ,ًمجاليا ً ًشدودا بظمـأ الهـب إىل توظيـف م −كام يبدو −فقد كان عياض  ,ً

 ." واستخدام حقائقها وبالغتها يف التعبري عن آرائه ,اآليات القرآنية
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فإنه يلجأ إىل ربط املستمع  ,وصوره املفزعة ,وحني يعرض اخلطيب ملشاهد يوم القيامة −٤
 حلريتـه وهداية ,ويف آياته إيقاظ لغفلته ,فمنه يستلهم املسلم مصادر العظة والعربة ,بكتاب اهللا

ركبت يف بحـر  , القرآن وال تزدجر بعظاهتا وال تفرقتتىل عليك آي ,لك يا حريان  فام" :يقول
أما علمت أنه البد من موقف القمر فيه  ,أخشى عليك أن تغرق ,التسويف ومل تبال التخويف

 ."والبرص فيه يربق  ,خيسف
ليـربز  ,يعـني ومنزلـة العـصاةثم يعمد اخلطيب إىل املوازنة يوم القيامة بـني منزلـة املط −٥

فنهـار  : فهناك يمتاز الفريقان" :وحيث املؤمن عىل الفوز بسعادة الدارين ,التباين بني املنزلتني
 ."أولئك بالشقاوة أظلم وليل هؤالء بالسعادة أرشق 

فإن اخلطيب يسوق طائفـة مـن  ,والنجاة من النار وعذاهبا ,ولنيل سعادة الدار اآلخرة −٦
ويطلـع النـاس عـىل  ,فيحـذر مـن الغفلـة يف الـدنيا ,نصائح اإلرشادية الوعظيـةالوصايا وال
 :ويدعو إىل التعلق بصالح األعامل ,ويذكر باملوت وعذاب القرب ,حقيقتها

ُواذكـروا مـا يـراد بكـم قبـل حلـول  ,وانظروا ألنفـسكم ,انتبهوا من غفلتكم ,عباد اهللا"
وأنـتم عنهـا عـام قريـب  ,فإهنـا كـأحالم نـائم ,وال تغـرتوا بالـدنيا ,آجالكم وانقطاع آمالكم

والـرصاط  ,وعذاب القرب وظلمتـه ,فاذكروا أمل املوت وسكرته ,وإىل ربكم راجعون ,راحلون
فمن يطع اهللا ورسوله فله جنات  ,والنار وعذاهبا ,والقصاص وحرسته واجلنة ونعيمها ,ودقته
 ."ضها السموات واألرض أعدت للمتقنيعر

ب واملصائب التي حلت ببالد األندلس وأفضت إىل سـقوط كثـري الربط بني الذنو −٧
من مدهنا بأيدي النصار تلح عىل أذهان بعض اخلطباء الوعـاظ فريددوهنـا يف كثـري مـن 

ويرشـدوهنم إىل وجـوب تطهـري  ,وحيثون املسلمني عىل اإلقـالع عـن املعـايص ,خطبهم
ويـصور  ,رض فيها عىل اجلهاديقول ابن أيب اخلصال يف خطبة حي ,وتنقية الضامئر ,النفوس

 :ويظهر العالقة بني الذنوب واملصائب التي حلت باملسلمني ,ويذكر باملوت ,تفاهة الدنيا
وإجفالنا عـن  ,وتداعي أمم الكفر ,وركود ريح النرص , أال تستوحشون لتباريح العرص"

ْمقاومتهم إجفال العفر ْأال نقلع عن الذنوب التـي فتـت أعـضادنا ,ُ َّ َوقـض ,َ ْت باهتـضامنا َ
 ."واضطهادنا
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  :ابن عبد الغفور خطبة -٤
وحاولوا حماكاهتـا قـصد إظهـار  ,ومن اخلطب الوعظية الرشقية التي أغرم هبا األندلسيون

غفـور يف خطبـة إذ عارضها ابن عبد ال , أليب العالء املعري" الفصيح "مقدرهتم الفنية خطبة 
 ,وحث احلائرين عىل التعلق بالعمل الصالح , خاطب فيها الدنيا الزائلة"اإلصالح"له سامها 

ْ يا أم دفر" :واملبادرة إىل فعل اخلريات يقول يا  , وال قطنيبيوما قلت حس ,بطنين ثديك أم ,َ
 يعيـي ًوال معروفـك هيفـا ,ًوال يكـن سـحابك صـيفا ,حار احفل بحفلك ألخيك وطفلـك

ْليس اجلامل يف شعر وحف ...الطالبني َ َ يفنى كل يشء وال  ...ريات وزحف إىل اخلٍلكن يف بدار َ
 ."يبقى سو الواحد احلي

  :حتليل اخلطبة
 :من مالمح هذه اخلطبة الوعظية

اتسام بعض ألفاظها وتراكيبها بالغرابة إذ حتتاج إىل املعـاجم اللغويـة ملعـرف معانيهـا  −١
 .ومدلوالهتا

 ,اعتـه اللغويـةليثبـت بر ,كام برز فيها التزام اخلطيب بالسجع ذي الفواصل القـصرية −٢
 .ومقدرته األدبية عىل معارضة املعري يف خطبته

 ,فيقبـل عـىل طاعتـه وعبادتـه , لتوطيد صلته بخالقهًسلوك الزاهد جيده يسعى جاهدا −٣
 .ويروض نفسه وجياهدها

  :ابن شريح خطبة -٥
ومن معاين الزهد التي تناولتها خطب الزهاد الـدعوة إىل التأمـل والنظـر يف خملوقـات اهللا 

وليصل مـن  ,وللتدليل عىل عظمة خالقها ,ليقر اإلنسان بوحدانيته ,الدالة عىل وجوده وقدرته
يقول ابن رشيح يف خطبة له حيث فيها عىل  ,ومن واقعها إىل مآهلا ,مظاهر األشياء إىل جوهرها

وتفكــروا فكــم يف األرض  ..." :النظــر الفعــيل يف آيــات اهللا واالتعــاظ بعجائــب موجوداتــه
 ,واستدلوا فكل ذلـك يـدل باملـشاهدة واالخـرتاع والفطـرة , الكربياء من قدرةذيلوالسامء 

 ت,وبحـار زاخـرا ,نجـوم زاهـرات ,واعتربوا يا أويل األبـصار ,دكارفاذكروا ما أمكنكم اال
 ,وأرض وسـامء ,وجبـال راسـيات ,ُوفلـك جاريـات ,ورياح ذاريـات ,وسحاب مسخرات
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واألعامر  ,وفقيد يفقد ,ومولود يولد ,خيلفه شتاءوصيف  ,وصباح يردفه مساء ,وظالم وضياء
كل يدل عىل عـدم  ,والنبت يعود بعد نرضته إىل حال اهلشيم ,يف خالل ذلك تنرصم كالرصيح

 ."واجلديد إىل حال الرفات  ,وعودة اجلميع إىل الشتات ,الثبات ورسعة االنبتات
  :حتليل اخلطبة

 :ي إىل القول بأن اخلطيب هتدالوعظيهذا النص  إن النظرة املتأنية إىل
ًقد سلك مسلكا قريبا من هنج القرآن يف اإلقناع −١ ً. 
ُوسوق األدلة والرباهني املنطقية التي تفيض إىل أن ما يشاهد من عجائـب الكـون إنـام  −٢

 .ويف هذا عربة وعظة ملن يعترب ,يدل عىل عدم الثبوت والدوام
 بعض اخلطب الوعظية التي راجـت يف كام أن هذه اخلطبة تستدعي إىل األذهان مسلك −٣

 ,واملـأمور احلـارثي ,عرص ما قبل اإلسالم عىل لسان بعض اخلطباء من أمثال قس بن سـاعدة
ً إن فيام نـر ملعتـربا " :يقول املأمور احلارثي يف خطبة له ,ويبدو أن اخلطيب قد ترسم خطامها

 ,جـوم تـرسي فتعـزبون ,وشمس تطلع وتغرب ,وسامء مرفوعة ,رض موضوعةأ ,ملن اعترب
 ,إن يف ذلك ألوضح الدالئل عىل املدبر املقدر ...ومتحصه أدبار الشهور ,وقمر تطلعه النحور

 ."البارئ املصور 
إن هذه التأمالت الكونية التي تدعو إىل التدبر والتأمل يف بديع خلـق الـسامء واألرض  −٤

اهد املوت ومـا فيهـا مـن عـربة والتي حتض عىل التذكري بمش ,وداللة ذلك عىل اخلالق القادرة
إنام تشف عن عاطفة صادقة وعميقة امتألت هبا نفس اخلطيـب ففاضـت عـىل لـسانه  ,وعظة

ًحكام وعربا وعظة ً. 
 :جلأ اخلطيب إلقناع سامعيه إىل وسائل فنية خمتلفة −٥
 .من إيثار الفقرات القصرية املوجزة −أ

 . القائم عىل السجع واجلناساملوسيقاواإليقاع  −ب
 .وتوشيح اخلطبة بآية قرآنية لالستشهاد عىل صحة فكرته −ج
 .ًوالتصوير التشبيهي الذي يزيد املعنى وضوحا وجالء −د



 ٢٨٠

 .والطباق املتتابع لتأكيد معناه وترسيخه يف األذهان −ه
 .وتراكيب واضحة ,ًواختار اخلطيب ملعانيه ألفاظا سهلة −٦
كام تبني وهي أفكاره مستقاة  ,وعظمتهوجاءت أفكاره مرتبة تنسجم مع جالل املوقف  −٧

 .من ثقافته اإلسالمية املختزنة
 .التأمل يف خملوقات اهللا يف الكون −٨
ًليكـون ذلـك دافعـا لـه عـىل  ,ودقة صنعته خلق اهللا تعاىل عىل التأمل يف حث اإلنسان −٩

 .طاعة اهللا وعبادته
  :خطبة املطرف بن عمرية -٦

 ,ويدفعهم إىل اإلقالع عن الـذنوب واملعـايص ,لتوبةالعصاة عىل ا  املطرف بن عمريةحيث
أفال تعدله  ,إنام يمحوه ماء الدمع ,مداد الذنوب ,يا هذا" :وحيفزهم إىل التامس املغفرة من اهللا

اعرتضتك شـبهة  ,كيةًأقتلت نفسا ز: وأنت تقول ,وخطر العقل يقتل غالم اهلو ,ًعينا باكية
فاجهد نفسك عـىل أن  ,ًخرجت خائفا من مرص املعصيةوإن  ,فهذا دليل الرشد قد تبني ,الغي

 ."ترد ماء مدين
  :حتليل اخلطبة

 :هيدف الواعظ من وراء دعوته إىل
 .اإلقالع عن الذنوب −١
 واإلقبال عىل اهللا −٢
 .التأثري يف نفوس املخاطبني −٣
 .وإقناعهم بموقفه −٤
غـالم  ,اد الـذنوبمـد" :مثـل قولـه ,استعان باألسلوب التصويري يف جتسيم فكرته −٥
اهلو". 
وذلـك عـن طريـق  ,إلثـراء نـسيجه اللغـوي ,توظيف اإلشارات الدينيـة والتارخييـة −٦

وهو يـدرج مـا اقتـبس ضـمن موعظتـه بحيـث ختفـى  ,االقتباس اخلفي من القصص القرآين
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ًأقتلـت نفـسا  :فقولـه ,وال يفطن إليها إال احلافظ للقـرآن الكـريم ,للوهلة األوىل عىل السامع
وخروجـه مـن مـرص إثـر قتلـه  −عليـه الـسالم  −ية إشارة دينية وتارخيية إىل قصة موسى كز

 إشارة إىل قبول اهللا توبـة "يل الرشد قد تبنيفهذا دل ,اعرتضتك شبهة الغي" :وقوله ,القبطي
ًوإن خرجـت خائفـا مـن " :وقولـه ,وعفوه عنه فالقتل كان خطأ دون عمد أو قـصد ,موسى

عليـه  − إشـارة إىل قـصة خـروج موسـى "ك عىل أن ترد ماء مدين فاجهد نفسمرص املعصية
 .ًمن مرص قاصدا ماء مدين كام وردت يف القرآن الكريم −السالم 
  :خطبة ابن الزيات اخلطيب املتصوف -٧

وخطب أمحد بن احلسن بن عيل الزيات خطبة ألغيت األلف من حروفها عىل كثرة ترددهـا 
 :يف الكالم وهي

ونزهته عن جهـل كـل  ,وشكرته عز من عظيم معبود ,يم حممودمحد ريب جل من كر"
قدير لو تصور  ,كبري لو تقدم يف فهم حلد ,وقدمته عن قول كل مفسد غرور ,ملحد كفور
ولو فهمـت لـه كيفيـة  ,ولو حدته فكرة لتقدر ,لو عرته فكرة تصور لتصور ,يف رسم حلد
ولـو  ,ظرف لقطع بتجـسمهولو حرص يف  ,ولو علمت له كيفية حلصل عدمه ,لبطل قدمه

 ,ولو فرض له شح لرهقه كيف عظيم من غري تركيب قطـر ,قهره وصف لصدع بتقسيمه
 ,معبـود مـن غـري وهـم يدركـه ,موجود من غري يشء يمسكه ,عليم من غري ترتيب فكر

 ,قوي من غـري سـبب جيمعـه ,حكيم من غري عرض يلحقه ,كريم من غري عوض يلحقه
ولو ثبت له حس لنـوزع  ,تهيجد له جنس لعورض يف قيوملو و ,عيل من غري سبب يرفعه

 .يف ديمومته
 ,وعـز بـاهر عزتـه ,جل قاهر قدرته ,وتنزه عن اسمه وفصله ,ومنها تقدس وعز فعله

 ,ونرص وخـذل ,وقطع ووصل ,وصور وخلق ,فتق ورتق ,وكثرت منته ,وعظمت صفته
 ,زكت بصرية دينه لبـهو ,وصفت حقيقة يقينه قلبه ,ورهب ذنبه ,محدته محد من عرف ربه
وحـرس معقـل عقلـه وحـد وطـرد  ,وهدم رصح عتوه وهـد ,ربط مسلك سلوكه وشد

 ,بثبوت ربوبيتـه وقدمـه ,نقر له عز وجل ,م حتقيق فنحا نحوهْلِم عِلَع ,غرور غرته ورذله
صـىل ربـه  −ونـشهد بتبليـغ حممـد  ,ونعتقد صدور كل جوهر وعرض عن جوده وكرمه
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وتبليغ رشعه فنـسخت  ,ونعلق بنهوضه يف تبيني فرضه ,لقهرسوله وخري خ −وسلم عليه
 ,وكريم هديـه ,قوم كل مقوم بقويم سنته ,وجدد عزيمته فقمع عدوه خري قمع ,كل رشع

وحـذر  ,برش مطيعه فظفر برمحتـه ,وبني لقومه كيف يركنون ففازوا بقصده وسديد سعيه
 .عاصيه فشقي بنقمته

يتكم لو كنـتم تعلمـون وبـرصتكم لـو كنـتم وهد ,فقد نصحتكم لو كنتم تعقلون ,وبعد
وبـرزت لكـم حقيقـة  ,ظهرت لكم حقيقـة نـرشكم ,وذكرتكم لو كنتم تتذكرون ,تتبرصون
واملـوت علـيكم سـيف  ,وتغفلون عن يوم بعـثكم ,فكم تركضون يف طلق غفلتكم ,حرشكم
ويشتغل هبمه وكربـه عـن  ,فكيف بكم يوم يؤخذ كل بذنبه ,وحكم عزم غري معلول ,مسلول

وترسـل يف  ,فريح عبد نظر وهو يف مهل لنفـسه ,وتعني له بقعة ,وتنرش له رقعة ,صديقه وتربه
 .ليقر يف بحبوحة قدسه ,وكرس صنم شهوته ,رضا عمل جنة حللول رمسه

 ,وتفكر فيمن هلك من صـحبتك وقومـك ,من سنتك ونومك −وحيك −فتنبه  :...ومنها
 هلولـهوتفرقت  ,خربت بصيحته ربوعهمف ,وشب عليهم منه حرق مظلم ,هتف هبم من تعلم

فخرج كل منهم عن قرصه ما رمى  ,وصم سميعهم , رفيعهموخسئ , عزيزهموذل ,مجوعهم
فنـستوهب  ,غري موسد يف قربه فهم بني سعيد يف روضة مقرب وبني مشقي يف حفـرة معـذب

 ."وخصوصية تقي من كل نفس جريئة ,عصمة من كل خطيئة −عز وجل −منه 
  :اخلطبةحتليل 

 سـنة ِّتـويفصاحب هذه اخلطبة ابن الزيات اخلطيب املتصوف مـن أهـل بلـش مالقـة  −١
 ,قد انحط إىل مستو شـنيع −يف املرشق −ويف وقته كان األسلوب اخلطايب والكتايب  ,هـ٧٢٨

الـضعف  ووأصبحت سامت التكلف البادية الواضحة تعلن عن اهلزال ,ونزل إىل درك وضيع
مع ذلك خلو كالمه من حروف املعجـم أو  −ن هنالك من حياول وقد كا ,والركاكة والتفكك

 أن هذه املحاولة نفـسها تنبـئ عـن ًاوتنوهيا بمقدرته البيانية متناسي , عن التفصحًااملهمل إعالن
 .ختلفه عن الركب

 .ويف هذه اخلطبة دليالن عىل نزول درجتها البالغية −٢
 .حدمها هذا التكلف الذي أخذ اخلطيب نفسه بهأ −أ
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ومـا  ,والثاين ذلك التعقيد يف االستدالل والغموض يف اإليضاح والتعميـة يف الـرشح −ب
أو يثـري  ,ًاأو يرهف سـمع ,ًاأظن خطيب منرب يزعم لنفسه بمثل هذا األسلوب أنه يستدر دمع

 .ًاوجدان
  :املضامني الزهدية عند اخلطباء الزهاد -
 .احلديث عن يوم القيامة وعالماته وأهواله −١
 .التذكري بام ينتظر اإلنسان من حساب وحرشو −٢
 .ونعيم مقيم −٣
 .فعىل اإلنسان العاقل التزود ملثل ذلك اليوم بالعمل الصالح −٤

  :طابة السياسيةاخل -ثالثاً
  :مقدمة -أ

 ,وقد احتل هذا الفن من اللحظة األوىل التي دخل فيها العـرب األنـدلس مكانـة مرموقـة
 :املشارقة يتمثل يف  عندوالغرض عند األندلسيني كام هو

 .إيقاظ نار احلامسة −١
 .وبث روح اجلهاد −٢
 .ونرش الدين −٣
 .وإخضاع األقاليم −٤

 واتسم هذا النوع مـن اخلطابـة      حيث متثل األمراء واخللفاء فصاحة اللغة وعمق البيان 
  :بالسمات التالية
 .أ سهولة العبارة

 .البعد عن السجع −ب
 . اجلريان مع الطبع−ج
 .قدرة عىل التأثريال −د
 .اإلجياز والبالغة −هـ
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 .وضوح املعاين −و
  :مناذج من اخلطابة السياسية -ب
  : منذر بن سعيدخطبة -١

جاءت الوفود إىل عبد الرمحن النارص لتهنئـه باخلالفـة فقـدم ابنـه احلكـم أبـا عـيل القـايل 
صـىل اهللا عليـه  يـهفقام أبو عيل فحمد اهللا وأثنى عليه وصىل عىل نب ,"األمايل"صاحب كتاب 

 قام من تلقاء ًافلام رأ منذر بن سعيد ذلك وكان حارض ,وانقطع وهبر ,ثم أرتج عليه ,وسلم
 :وهذا هو نص هذه اخلطبة ...نفسه ووصل افتتاح أيب عيل بكالم هبر العقول

والـصالة والـسالم عـىل  ,والشكر لنعامئـه ,والتعداد آلالئه ,أما بعد محد اهللا والثناء عليه"
ولـيس بعـد احلـق إال  ,ًولكـل مقـام مقـاال ,ًافإن لكل حادثة مقام ,مد صفيه وخاتم أنبيائهحم

 يـا معـرش املـأل َّصـغوا إيلفأ ,بـني يـدي ملـك عظـيم ,وإين قد قمت يف مقام كـريم ,الضالل
 .وافقهوا عني بأفئدتكم ,بأسامعكم

 , يف سـامئهتعـاىل −وإن اجلليـل  ,كذبت :وللمبطل ,صدقت :إن من احلق أن يقال للمحق
عىل نبينا وعليه وعـىل مجيـع األنبيـاء الـصالة  −أمر كليمه موسى  ,−وتقدس بصفاته وأسامئه

صـىل اهللا عليـه  وفيـه ويف رسـول اهللا ,عنـدهم −جل وعز −أن يذكر قومه بأيام اهللا  −والسالم
 التـي بخالفـة أمـري املـؤمنني ,وتالفيه لكم ,وإين أذكركم بأيام اهللا عندكم ,وسلم أسوة حسنة

 ,ومستـضعفني فقـواكم , فكثـركمًكنتم قليال ,ورفعت قوتكم ,وأمنت رسبكم ,ملت شعثكم
أيام رضبت الفتنة رسادقها عـىل  ,وأسند إليه إمامتكم ,واله اهللا رعايتكم ,ومستذلني فنرصكم

ونكد  ,من ضيق احلال ,حتى رصتم يف مثل حدقة البعري ,وأحاطت بكم مشعل النفاق ,اآلفاق
وانتقلتم بيمن سياسته إىل متهيد كنـف العافيـة  ,تبدلتم بخالفته من الشدة بالرخاءفاس ,العيش

أمل تكن الدماء مسفوكة فحقنها? والسبل خموفـة  ,أنشدكم اهللا معارش املأل ,بعد استيطان البالء
 فعمرها? وثغـور املـسلمني ًافأمنها? واألموال منتهبة فأحرزها وحصنها? أمل تكن البالد خراب

وتالفيـه مجـع كلمـتكم بعـد  ,فحامها ونرصها? فـاذكروا آالء اهللا علـيكم بخالفتـهمهتضمة 
 , عىل عـدوكمًاورصتم يد ,وشفى صدوركم ,حتى أذهب اهللا عنكم غيظكم ,افرتاقها بإمامته

 .بعد أن كان بأسكم بينكم
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ور فأنشدكم اهللا أمل تكن خالفته قفل الفتنة بعد انطالقها من عقاهلا? أمل يتالف صالح األمـ
ومل يكل ذلك إىل القواد واألجناد? حتى بارشه بـالقوة واملهجـة  ,بنفسه بعد اضطراب أحواهلا

وتـرك الركـون إىل  ,ورفض الدعـة وهـي حمبوبـة ,واعتزل النسوان وهجر األوطان ,واألوالد
 ,ة عاليةّوريح هاب ,وبصرية نافذة ثاقبة ,وعزيمة رصحية ,بطوية صحيحة ,الراحة وهي مطلوبة

 ,وسيف منصور حتت عدل مـشهور ,وجد ظاهر ,وسلطان قاهر ,ن اهللا واقعة واجبةونرصة م
 ,حتى النـت األحـوال بعـد شـدهتا , ملا ناله يف جانب اهللا من التعبًمستقال , للنصبًمتحمال

 ,وال ظهر ألهلها قرن إال جده ,فلم يبق هلا غارب إال جبه ,وانكرست شوكة الفتنة بعد حدهتا
حتـى تـواترت  ,ًا أمري املؤمنني لشعثكم عـىل أعدائـه أعوانـِّوبلم ,ًاإخوانفأصبحتم بنعمة اهللا 
وصارت وفود الروم  ,وفتح اهللا عليكم بخالفته أبواب اخلريات والربكات ,لديكم الفتوحات

 ,يأتون من كل فـج عميـق ,وآمال األقصني واألدنني متجهة إليه وإليكم ,وافدة عليه وعليكم
ولـن  ,ً كـان مفعـوالًاليقـيض اهللا أمـر ,ًه وبينكم مجلة وتفـصياللألخذ بحبل بين ,وبلد سحيق

 ,تدل عىل أمور باطنة خافيـة ,وتلك أسباب ظاهرة بادية ,وهلذا األمر ما بعده ,خيلف اهللا وعده
ُوعد اهللاَُّ الذين آمنوا منكم وعملوا  ﴿ :وجفنها غري نائم ,دليلها قائم َِّ ِ َِ َ َ َ َْ َُ ْ ُ ِاحلات ليـستخلَّالصَ ِ ِْ َ ْ َ َ ُفنهم َ َّ َ

ْيف األرض كام استخلف الذين من قبلهم ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ََ َّ ََ ْ َ َ َ ِ َ  .]٥٥:النورسورة [﴾ِ
فامحدوا اهللا أهيا  ,ولكل أجل كتاب ,ولكل نبأ مستقر ,وليس يف تصديق ما وعد اهللا ارتياب

أيـده اهللا  −فقد أصبحتم بني خالفة أمـري املـؤمنني  ,واسألوا املزيد من نعامئه ,الناس عىل آالئه
 ,ًاوأعزهم قرار ,ًوأنعمهم باال ,ًأحسن الناس حاال −وأهلمه التوفيق إىل سبيل الرشاد ,بالسداد

 −بحمـد اهللا −وأنـتم  ,ال هتامجون وال تذادون ,ًاوأمجلهم صنع ,ًاوأكشفهم مجع ,ًاوأمنعهم دار
 والتـزام الطاعـة ,فاستعينوا عىل صالح أحوالكم باملناصحة إلمامكم ,عىل أعدائكم ظاهرون

وسـعى يف تفريـق  , من الطاعةًافإن من نزع يد ,صىل اهللا عليه وسلم وابن عم نبيكم ,خللفتكم
وقـد علمـتم أن  ,وذلك هو اخلرسان املبني ,ومرق من الدين فقد خرس الدنيا واآلخرة ,اجلامعة

وصـالح اخلاصـة  ,حفـظ األمـوال وحقـن الـدماء ,والتمسك بعروهتـا ,يف التعليق بعصمتها
ووضـحت  ,وهبـا وصـلت األرحـام ,وتوىف العهود ,ن بقيام الطاعة تقام احلدودوأ ,والدمهاء
وهبا طاب لكـم  ,ووطأ األكناف ورفع االختالف ,وأمن السبل ,وهبا سدد اهللا اخللل ,األحكام
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 −تبـارك وتعـاىل −فإنـه  ,فاعتصموا بام أمركم اهللا باالعتصام بـه ,واطمأنت بكم الدار ,القرار
ُأطيعوا اهللاََّ﴿ :يقول ِ ُ وأطيعوا َ َِ ُسول وأويل األمر منكمّالرَ ْ ِ ِ ْ َُ ِ ْ َُ  .]٥٩:سورة النساء[﴾َ

 ,وصـنوف امللحـدين ,وقد علمتم ما أحاط بكم يف جزيرتكم هذه مـن رضوب املـرشكني
 ,وهتـك حـريمكم ,اآلخـذين يف خماذلـة ديـنكم ,وتفريـق ملـئكم ,الساعني يف شق عصاكم

أقـول قـويل  ,−يه وعىل مجيع النبيني واملرسـلنيصلوات اهللا وسالمه عل −وتوهني دعوة نبيكم 
 ."فهو خري الغافرين , اهللا الغفور الرحيمًامستغفر ,هذا وأختم باحلمد هللا رب العاملني

  : اخلطبةحتليل -
كان من حق منذر بن سعيد أن يتهيب هذا املوقـف الـذي فـوجئ بـه مفاجـأة مل تكـن  −١
 ,ويذهب باإلدراك ,ثل هذا املوقف يأخذ بالوعيوم , غري منتظرًوالذي محل عليه محال ,مرتقبة

 ًكبريا ًاوأن أديب ,ويبدد اخلواطر واألوهام; فإذا أضيف إىل ذلك احتشاد اجلموع من كل حدب
اسـتطاع أن يقـف  −مـع ذلـك −ولكنه  ,وقرصت به فصاحته ,وخانه بيانه ,قبله كبا به جواده

 ,ويتدفق البيان مـن غـري تـرو ,عثمةويسرتسل يف حديثه من غري ل ,عىل قدميه من غري تلجلج
أو  ,أو أمـري دولـة ,وجعلنا بجعله يف مصاف األساتذة الكبار والكالم بني يدي رئيس حكومة

 ,ويتقدمه التفكـري والـرأي ,وحيفه احلساب والتقدير ,خليفة شعب من شأنه أن حييط به احلذر
أو بعض مـن  ,وع من القحةأو ن ,أو معنى من اخللط ,حتى ال جييء يف ثناياه يشء من الفضول

اللهـم إال إذا  ,أو يتصد القتحام جماالته ,وقليل من الناس من يعرض نفسه له ,سوء األدب
وألفوا أن يصولوا  ,ومرنوا عىل اخلطابة ,وتعودوا عىل املنطق ,كانوا قد متكنوا من ناصية القول

 .وأن يردوا حلبات الفصاحة ,يف ميادين البالغة
 :هبذه اخلطبة يعطينا صورة واضحة عنومنذر بن سعيد  −٢
 .بيانه السهل −أ

 .وبالغته احللوة −ب
 .وعقله الواعي ,وأدبه اجلم −ج
 .ولسانه الطبع −د
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 .وطبعه السليم −ـه
 .وأسلوبه الواضح −و
 .ورصاحته القوية −ز
 .وإيامنه الصحيح −ح
فـة أمـري إن خال" :وهـو إذ يقـول ,فهو يتحدث عن اخلليفة من غري مبالغـة وال ملـق −٣

وتالفيه مجع كملتكم  ,فاذكروا آالء اهللا عليكم بخالفته ,وأمنت رسبكم ,املؤمنني ملت شعثكم
 عـىل عـدوكم بعـد أن ًاورصتم يد ,وشفى صدوركم ,حتى أذهب اهللا عنكم غيظكم ,بإمامته

 ,وتظهر رصاحة منذر بـن سـعيد ,ويذكر قضية مسلمة ,إنام يقرر حقيقة ,"كان بأسكم بينكم
فاستعينوا عىل صالح أحوالكم باملناصحة إلمامكم  :من قوله ,ومراقبته لربه , لدينهوإخالصه

وال يؤخذ عىل منذر بن سعيد يف هـذه اخلطبـة إال تكـرار بعـض املعـاين يف اخلطبـة تكـرار إذا 
 إنه كان يريد أن يمأل ذلـك الفـراغ الواسـع الـذي :التمسنا له العذر فيه مل نستطع إال أن نقول

 .ه يف هذا املوقف الرهيبكان يشعر ب
 : منًاواخلطبة بعد ذلك كله ليست نمط −٤
 .البيان الرفيع −أ

 .وال البالغة العالية −ب
 .وال األدب النقي −ج
 .وال األسلوب القوي −د
 : عىلًا عنوان اخلطبةكانت −٥
 .ملكة االرجتال −أ

 .وحكمة الترصف −ب
 .وحسن التخلص −ج
 .وجرأة القلب −د
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 .ة بالظروفوعدم املباال −ـه
 .اهللع من األحداث عدمو −و
 . الفزع من املباغتةعدمو −ز
  : لسان الدين بن اخلطيب يف احلض على اجلهادةخطب -٢
 ...أهيا الناس رمحكم اهللا"

ورام  ,سـاحتهم −قـصمه اهللا تعـاىل −قـد دهـم العـدو  −باألندلس −إخوانكم املسلمون 
ومـد الـصليب ذراعيـه  ,لطواغيـت إلـيهموزحف أحزاب ا ,استباحتهم −خذله اهللا −الكفر 
وهـو ديـنكم  ,وأنتم املؤمنون أهـل الـرب والتقـو ,أقو −بعزة اهللا تعاىل −وأيديكم  ,عليهم

اجلهاد اجلهاد قد  ,وسبيل الرشد قد وضح فلتبرصوه ,وجواركم القريب فال ختفروه ,فانرصوه
عليـه  −اهللا اهللا يف أمـة حممـد  ,الماهللا اهللا يف اإلسـ ,اجلار اجلار قد قرر الرشع حقه وبـني ,تعني

 ,اهللا اهللا يف وطن اجلهـاد يف سـبيل اهللا ,اهللا اهللا يف املساجد املعمورة بذكر اهللا ,−الصالة والسالم
 .وهقد تأكد عهد اهللا وحاشاكم أن تنكث ,قد استغاث بكم الدين فأغيثوه

 ,جددوا عوائد اخلـري ,دائدأعانكم اهللا تعاىل عند الش ,أعينوا إخوانكم بام أمكن من اإلعانة
واسوا بأموالكم وأنفـسكم  −التوحيد −صلوا رحم الكلمة  ,يصل اهللا تعاىل لكم مجيل العوائد

صـىل  وسنة رسول اهللا ,وألسنة اآليات تناديكم ,كتاب اهللا بني أيديكم ,تلك الطوائف املسلمة
َ يا أ﴿:سبحانه وتعاىل يقول فيه واهللا ,اهللا عليه وسلم قائمة فيكم َهيا الذين آَ ِ َّ َ َمنوا هل أدلكم عىل ُّ َ ُ َْ َُ ُّ َْ ُ

ٍجتارة تنجيكم من عذاب أليم﴾ ِ ِ ٍ َِ ٍ َ َ ْ ْ َُ ِ ْ ُ  .]١٠:سورة الصف[ َ
)) من اغربت قدماه يف سبيل اهللا حرمهام اهللا عىل النار(( :صىل اهللا عليه وسلم ومما صح عنه

 ,))سـبيل اهللا فقـد غـزا يف ًامـن جهـز غازيـ)) ((ال جيتمع غبار يف سبيل اهللا ودخان جهـنم((
احفظوا وجوهكم مع  ,بادروا عليل اإلسالم قبل أن يموت ,أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت
مـاذا يكـون  ,جاهدوا يف اهللا باأللسن واألقـوال حـق جهـاده ,اهللا تعاىل يوم يسألكم عن عباده

هم للعـدو  يف أمتـي وتركتمـومل فـرطتم: إن قـال جوابكم لنبيكم وطريق هذا العذر غري ممهد
اللهم اعطف علينا قلوب  , من وجه ذاك السيدءتاهللا لو أن العقوبة مل ختف لكفى احليا املعتدي
اللهـم  ,اللهـم دافـع عـن احلـريم والـضعيف واألوالد ,اللهم بث لنا احلمية يف الـبالد ,العباد
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وثبـت  ,ًااللهم أفـرغ علينـا صـرب ,بأحبائك وأوليائك يا خري النارصين ,انرصنا عىل أعدائك
وصىل اهللا عىل سـيدنا حممـد وعـىل آلـه وصـحبه وسـلم  ,أقدامنا وانرصنا عىل القوم الكافرين

 .ًا كثريًتسليام
  :اخلطبةحتليل 

لـه يف  ,وكبري من كبار رجاالت األدب ,صاحب هذه اخلطبة فارس من فرسان البالغة −١
 .ق به سواهأو يلح ,هيهات أن يدانيه فيه غريه ,كل ميدان من ميادين القول جمال

وطـن تنهـده  ,والـساعة رهيبـة ,واملوقـف حـرج ,وإىل جانب هذا فاملوضوع شـائك −٢
 ,ويف ذلك الذي حييط به ويطوقه قضاء عىل نفوذ اإلسالم ,وتصطلح عليه اخلطوب ,األحداث

ولـيس بعـد  ,ورشفهم ودينهم ,ومساومة هلم يف أعراضهم ,واستذالل ألهله ,وانتكاس لرايته
 .وال قتل لردح الكرامة ,وال صغار بني ,ذلك مهانة ذليلة

وتشيع يف النفس القلق  ,وتقطع نباط القلب ,ولئن كان هنالك أحاسيس تستدر الدمع −٣
فإهنا ال تبلغ ما تبلغه تلك األحاسيس التي يشعر هبـا املـسلم  ,والذعر واالضطراب ,واخلوف

 ,واألهـواء الغاشـمة ,لظاملةتطيح هبا الطوائح ا ,ورشف باذخ ,حينام يدرك أن دولة جمد شامخ
وتنـادي  ,من غري ذنب سو أهنا ترفع علم العدالة واحلرية واملساواة يف احلقـوق واملعـامالت

وتـدعو إىل سـعادة  ,والـسالم واألمـن ,والرب واخلـري ,والتقدم والرقي ,باإلصالح والنهوض
 .الدنيا واآلخرة

 :وقد استطاع اخلطيب −٤
 .أن يفي بالغرض −أ

 .غ الغاية من القولوأن يبل −ب
لـوال أن احلـال كـان  ,وتقـديرهم للموقـف ,وأن يلهب شـعور املـسلمني بالفجيعـة −ج

وملن  ,ال الدمعة الغالبة ,والقوة الضاربة ,واجلهاد ال احلرسة والعربة ,يستدعي السيف ال القول
سـالم وبادروا عليل اإل ,أدركوا رمق الدين قبل أن يفوت :كان يقول لسان الدين بن اخلطيب

ِحتـسبهم مجيعـ﴿ : وهم كام يقول القـرآن الكـريم"قبل أن يموت َ ْ َُ ُ ْ َّ وقلـوهبم شـتىًاَ َ ْ ُ ُ ُ ُ سـورة [ ﴾َ
 .]١٤:احلرش
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  :االجتماعيةطابة اخل -اًرابع
  :مقدمة -أ

عـن املـشاكل االجتامعيـة املعايـشة لتلـك الفـرتة يف األمـر وهي نوع من اخلطابة يتحدث 
 .وهجر األباطيل ,البدعالنهي عن املنكر وترك و ,باملعروف

  :مناذج من اخلطابة االجتماعية -ب
  :خطبة حممد بن تومرت -١

قد مجع أنصاره قبل موته لـيعظهم وينـصحهم  −رأس املوحدين −وكان حممد بن تومرت 
 ,النهي عـن املنكـرو ,واألمر باملعروف ,ويوصيهم أن يصلوا بعده ما انقطع من الدعوة إىل اهللا

وصىل عـىل حممـد  ,فحمد اهللا وأثنى عليه بام هو أهله −ًاوكان متكئ −قام فلام حرضوا بني يديه 
 ,−رضـوان اهللا علـيهم −ثم أنـشأ يـرتىض عـن اخللفـاء الراشـدين  ,صىل اهللا عليه وسلم نبيه

وأن أحدهم كـان ال تأخـذه يف  ,والعزيمة يف أمرهم ,ويذكر ما كانوا عليه من الثبات يف دينهم
 .اهللا لومة الئم

 , عن أمة نبيهـاًاوجزاها خري ,وشكر هلا سعيها ,هذه العصابة نرض اهللا وجوههافانقرضت 
فلم ينتفع العلامء بعلمهـم  ,ًا مداهنًوالعامل متجاهال ,وخبطت الناس فتنة تركت احلليم حريان

سـبحانه  −ثـم إن اهللا  ,وأمالوا وجـوه النـاس إلـيهم ,واجتلبوا به الدنيا ,بل قصدوا به امللوك
وخصكم من بني أهل هذا العرص بحقيقة  ,من عليكم أيتها الطائفة بتأييده −احلمدوتعاىل وله 

 ,ًاال تعرفـون معروفـ , ال تبـرصونًاوعمي , ال هتتدونًوقيض لكم من ألفاكم ضالال ,توحيده
وزين لكم الشيطان أضاليل  ,واستهوتكم األباطيل ,قد فشت فيكم البدع ,ًاوال تنكرون منكر

 .وأربأ بلفظي عن ذكرها ,ن النطق بهوترهات أنزه لساين ع
وأعـزكم بعـد  ,ومجعكـم بعـد الفرقـة ,وبرصكم بعد العمـى ,فهداكم اهللا بعد الضاللة

ذلـك بـام كـسبته  ,وسيورثكم أرضهم وديارهم ,ورفع عنكم سلطان هؤالء املارقني ,الذلة
خـالص  −سبحانه وتعـاىل −فجددوا هللا  ,وما ربك بظالم للعبيد ,وأضمرته قلوهبم ,أيدهيم
ويتقبـل أعاملكـم وينـرش  ,ما يزكـي بـه سـعيكم −ً وفعالًقوال −وأروه من الشكر  ,نياتكم
 واحـدة عـىل ًاوشـتات اآلراء وكونـوا يـد ,واخـتالف الكلمـة ,واحـذروا الفرقـة ,أمركم
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وأظهـر  ,وكثر أتباعكم ,فإنكم إن فعلتم ذلك هابكم الناس وأرسعوا إىل طاعتكم ,عدوكم
 .ماهللا احلق عىل أيديك

 ,واحتقـرتكم العامـة فتخطفـتكم اخلاصـة ,وعمكـم الـصغار ,وإال تفعلوا شملكم الذل
واعلموا مع هذا أنه ال يـصلح  ,واللني بالعنف ,وعليكم يف مجيع أموركم بمزج الرأفة بالغلطة

 ًاوجعلناه أمري , منكمًوقد اخرتنا لكم رجال ,أمر آخر هذه األمة إال عىل الذي صلح عليه أوهلا
واختربنا رسيرته  ,من ليله وهناره ومدخله وخمرجه ,هذا بعد أن بلوناه يف مجيع أحواله ,عليكم

 ,وإين ألرجو أال خيلـف الظـن فيـه , يف أمرهًامتبرص , يف دينهًفرأيناه يف ذلك كله ثبتا ,وعالنيته
 ,رهأو ارتاب يف أم ,فإن بدل أو نكص عىل عقبه , لربهًا مطيعًافاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامع

 .واألمر هللا يقلده من شاء من عباده ,خري وبركة −أعزهم اهللا −ففي املوحدين 
  :اخلطبةحتليل 

صاحب هذا النص هـو حممـد بـن تـومرت زعـيم طائفـة املوحـدين الـذين حكمـوا  −١
بعد أن اسـتنجد هبـم أهـايل الـبالد ليخلـصوهم مـن مجاعـة  ,األندلس فرتة طويلة من الزمن

وكـان حممـد  ,وشق صفوفهم ,والعمل عىل تفريق كلمتهم , يف إيذائهماملرابطني الذين بالغوا
 بـأن حيمـل رايـة الـدعوة ًا ثقافة عالية جتعله جديرًاوكان مثقف ,بن تومرت هذا يلقب باملهدي

وقد اسـتطاع أن  , إنه ارحتل إىل املرشق لطلب العلم:واملؤرخون له يقولون ,التي كان يتزعمها
 .أمثال الغزايل والشايش والطرطويش وابن عبد اجلبار ,خ جلةوشيو ,يأخذ عن أساتذة كبار

مـن  ,وسـيادة النـاس ,وقيـادة اجلامهـري ,وقد عمل عىل أن يصل إىل احلكم والسلطان −٢
فتصد للتـدريس  ,القائم عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر ,طريق اإلصالح االجتامعي

 ,كانت تثـق بـه ,والتفت حوله مجاهري غفرية ,فنرش مذهب األشاعرة ببالد املغرب −أول أمره
وشـيخها يف  ,ومثاهلـا يف االسـتقامة ,وجتعلـه قـدوهتا يف الطاعـة ,وتأخـذ عنـه ,وتطمئن إليـه

وتسري عـىل هنـج أتباعـه مـن  ,ومل تزل البالد تأخذ هبديه ,ومنارها إذا اشتبهت املعامل ,الطريقة
حتـى  ,والرشيعة اإلسالمية يف معامالهتا ,والقرآن يف سياستها ,وحتكم الدين يف سلوكها ,بعده

فـإن اإلسـبان قـضوا  ,وإن كانوا مل يطل هبم العهد ,قطةستغلب عليهم بنو هود أصحاب رس
 .ومل يسلم من غائلتهم إال بنو األمحر ,عليهم وعىل سواهم من ملوك الطوائف
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 :واخلطبة بعد هذا −٣
 .أسلوب من أساليب الوعظ الصادق −أ

 .والنصح البالغ −ب
 .واإلرشاد الصحيح −ج
 .ينبع فيضها من القلب −د
 .وتصدر ألفاظها عن إيامن −ـه
 .ووجدان غري مكذوب ,وتعرب كلامهتا عن شعور قوي −و
 ,ناضج التفكري ,صايف العقل ,نقي الذهن ,وتصور قائلها يف صورة إنسان كبري القلب −ز

 .وال طيش مرذول ,وال هو مسف ,ليس له غرض حقري ,بعيد النظر ,سليم الطوية
واألهداف السامية من النبيـني  ,وس أصحاب الدعوات النبيلةبرؤال جتول معانيها إال  −٤

 .والصديقني والشهداء والصاحلني
 بعـد ًاوهي تربز لنا ابن تومرت يف ثياب األطهار األبرار الذين تتفقدهم اإلنسانية حينـ −٥

 .حني فال نجدهم إال كام جتد اليشء النادر
بمقـدار مـا هـي يف صـدق  ,وجودة الرتاكيب , روعتها مل تكن يف تنسيق األلفاظولعل −٦

واإليـامن  ,والرغبـة والنـزوع ,وامليـل واهلـو ,والـشعور واإلحـساس ,العاطفة والوجـدان
 .والكالم الذي خيرج من القلب ال يستقر إال يف القلب ,واليقني
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  ونشرع الالباب
  فن الرتسل األندلسي
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  :مقدمة -أوالً

  :تطور فن الرتسل األندلسي -
 ,كام ساعد عىل قيامهـا ,ارتفع شأن الرسائل التي ساعد عىل ظهورها بكثرة وانتشارها −١

وعـالج  ,فاستقل فـن الرسـائل عـن الكتابـة الديوانيـة ,وتعزيزها اهتامم الوزراء واألمراء هبا
ا الفـن يف عهـده األول وكـان هـذ ,واعتمد اخليـال يف ابتكـار الـصور ,موضوعات من احلياة

وابـن  ,كام هي احلـال يف رسـائل ابـن زيـدون ,مطبوعا ال يلتزم السجع إال ما تقتضيه البالغة
 .وبعض رسائل ابن حزم ,شهيد
وتقلـب اجلمـل عـىل املعنـى  ,والتـزيني ,إىل تكلـف الـسجعهذه الرسائل   شأنثم صار −٢
 ,رية كـام يف رسـائل ابـن بـرد األصـغروالـشواهد الـشع , من األدعية واألمثالواإلكثار ,الواحد

وغدا النثر يف فن الرسائل  ,وكثر التكلف ,وقويت موجة التنميق يف املرحلة األوىل فغلبت الصنعة
 ."سان الدين بن اخلطيبل"ئل  مسجوعة كام يف رساًومعاين جافة وصورا ,عبارات مرصوفة

 :والرسائل من حيث غايتها يف احلضارة األندلسية قسامن −٣
قسم فكري يعالج القضايا االجتامعية والعقلية والنفسية من دون االهتامم الزائد بوجوه  −أ
 . الفلسفية"ابن باجة"بيان كرسائل ال

 يف السيف "ابن برد األصغر"بية كرسالة وقسم بياين هيدف إىل إظهار الرباعة األسلو −ب
 . يف الزهريات"ابن حسداي"والقلم ورسائل 

سائل األندلسيون بوصف الرحالت إىل املدن والبالطات كـام هـو وقد اهتم كتاب الر −٤
وفيها يطرق أبـواب » طي املراحل« الذي ترك رسالة "أيب عبد اهللا حممد بن مسلم"احلال عند 

املدن ويصور كيف محلته األسفار املرهقة إىل ارتيـاد املنـاطق الطـوال خـالل سـنوات عديـدة 
فكانت تلـك الـرحالت املدونـة يف  ,ومسالك وعرةوصعوبات كثرية  , مجةًخاض فيها أهواال

 . يف مراحل عمره"ابن مسلم " به الورق من أصعب ما مر
كانت الرسالة يف القرن األول مـن الفـتح ذات أغـراض حمـددة أملتهـا ظـروف ولقد  −٥
ثم حظيت كتابة الرسائل بكتاب معظمهـم مـن  ,وكان ال يلتزم فيها سجع وال توشية ,العرص
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استطاعوا بام أوتوا من موهبة شعرية وذوق أديب أن يرتقوا بأساليب التعبـري وأن فرسان الشعر 
 .فظهرت الرسائل املتنوعة ومنها الديوانية واإلخوانية ,يعاجلوا شتى املوضوعات

كام ورد يف رسـالة جوابيـة كتبهـا  ,ًعوضا عن الرسالة» كتاب«وقد شاع استعامل لفظ  −٦
 .إخوانه يعرب فيها عن مد إعجابه بأدبهإىل أحد ) هـ٤٥٨ت(ابن عبد الرب 

حذوا حذوهم يف فن الرتسـل فكتبـوا  ,طا املشارقة يف اخلطابةُكام ترسم األندلسيون خ −٧
كانـت الرسـالة يف القـرن األول مـن  ,ل السياسية واالجتامعية واألدبيـةًرسائلهم تبعا لألحوا

ثـم  , فيهـا سـجع وال توشـيةوكان ال يلتـزم ,الفتح ذات أغراض حمددة أملتها ظروف العرص
حظيت كتابة الرسائل بكتاب معظمهم من فرسان الشعر استطاعوا بام أوتوا من موهبة شعرية 

فظهـرت الرسـائل  ,وذوق أديب أن يرتقوا بأسـاليب التعبـري وأن يعـاجلوا شـتى املوضـوعات
 .املتنوعة ومنها الديوانية واإلخوانية

املعـروف ) (هــ٤٢٨ت(ص أمحـد بـن بـرد فمن الرسـائل الديوانيـة رسـالة أيب حفـ −٨
وقـد وجههـا  ,من كتاب ديوان اإلنشاء يف دولة العـامريني) ًباألصغر متييزا له من جده األكرب

 .واستخدم فيها األسلوب الذي خييف بالكلمة املشبعة بالوعيد ,لقوم طلبوا األمان من مواله
ورسـالة لـسان الـدين بـن  ,يةومن الرسائل اإلخوانية رسالتا ابن زيدون اهلزلية واجلد −٩

 .اخلطيب إىل صديقه ابن خلدون يف الشوق إليه
كام ورد يف رسالة جوابية كتبهـا  ,ًعوضا عن الرسالة» كتاب«وقد شاع استعامل لفظ  −١٠

 .يعرب فيها عن مد إعجابه بأدبهإىل أحد إخوانه ) هـ٤٥٨ت(ابن عبد الرب
  :أنواع الرسائل -ثانياً

 :ن الرسائلم  األندلسينيرز لدب
  :الرسائل الديوانية -١

زل أو تعيـني حـاكم أو وختتص بمكاتبات امللوك واألمراء وما يتعلق بشؤون اخلالفة من ع
 تصدر عن دار احلكم وتوجه إىل وهي رسائل ,وتسمى السلطانية أو اإلنشائية ,إصدار مرسوم

قتطفـات ممـا كتبـه أبـو  ومن األمثلة عليها هـذه امل,ملني عليهالعادولة من وزراء وويل المسؤ
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الـذي حـاول أن ينفـرد ( إىل هذيل بـن رزيـن ) هـ٤١٤ عام ِّتويف(ًحفص بن برد وكان وزيرا 
 :ً حماوال إعادته إىل نطاق الطاعة وفيها يقول)بحكم بعض اجلهات

 ًفـإن اهللا تعـاىل خلـق اخللـق غنيـا ,وأجزل من توفيقه قـسطك ,آتاك اهللا رشدك :أما بعد(
ٍهل غري مهملَوأنسأهم بم ,عنهم ْ ًبل ليحـيص آثـارهم وليبلـوا أخبـارهم وجعلهـم أصـنافا  ,َُ

فمنهم املختص بالطاعة ومنهم املبتىل باملعصية وبني الفريقني أقوام  ,ًوأطوارا خمتلفني ,متباينني
ًخلطوا عمال صاحلا بآخر سيئا عسى اهللا أن يتوب عليهم ً ولو شاء اهللا لكان الناس أمة واحدة  ,ً

وبادر بالتوبـة قبـل  ,وعرف ذنبه ,والسعيد من خاف ربه ,ولذلك خلقهم ,خمتلفنيوال يزالون 
 .)واستعطى الرمحة قبل منعها ,فوهتا

ًويقول يف هنايتها مرغبا مهددا واسـتقامة موروثـة وبـني إنابـة  ,وأنت بني طاعـة سـالفة( :ً
لعيـوب الكثـرية ويغطى عىل ا ,فبإحد احلالتني حتط الذنوب الكبرية ,وتوبة مستقبلة ,منتظرة

ٌّواللبب رخي :فاآلن عصمك اهللا ٌّواملركـب وطـي ,َِ ِ وبابـك إىل رضـا أمـري املـؤمنني مفتـوح  ,َ
إيـاك  ,وسبيلك إىل حسن رأيه سهل وال يـذهب بـك اللجـاج إىل عـار الـدنيا ونـار اآلخـرة

 .)ومصارع الناكئني وحذار موارط الغادرين
تطور مع مرور الوقت كمثيلتها يف الرشق فقـد وجتدر اإلشارة إىل أن الرسائل الديوانية مل ت

ًاستمرت عىل حاهلا موغلة يف اجلناس والسجع كأسلوب ظل متبعا يف الكتابة ومـن الرسـائل  ,َّ
إىل الـسلطان املنـصور بـن الـسلطان  "لسان الـدين بـن اخلطيـب" الديوانية املشهورة رسالة

 وما يعرتهيا من أخطـار يف الفـرتة النارص حممد بن قالوون والتي رشح فيها حال بالد األندلس
ًالتي كانت أعمدة الدولة اإلسالمية تنهار فيها عمودا إثر آخر وتسقط حصنا بعد حصن وقـد 

 .ورد فيها كثري من اإلرساف يف السجع وإيغال يف الصنعة وتقليد ألسلوب املشارقة
  :الرسائل األدبية -٢

وقـد ظهـر يف  ,ء باملقاالت احلديثةولعها أشبه يش ,وهي رسائل غري موجهة إىل أحد بعينه
األندلس فن من فنون الكتابة وهو ما يمكن تسميته بالكتابة العلمية ذات الصبغة األدبية حيث 
ًحرص صفوة علامء وكتاب األندلس عىل تسجيل مفاخر وطـنهم نثـرا كـام سـجله الـشعراء 

 :وأشهر كاتبني يف هذا املضامر ,ًشعرا
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 ٤٠٠ حيـث تـرك األول مـا يقـرب مـن "هــ٤٥٦َّىف عـام املتو" ابن حزم األندليس " −
 مجهـرة ,أصـول األحكـاميف  اإلحكـام ,ِّالفصل يف امللل واألهـواء والنحـل : أشهرها,مؤلف

 .وغريها , طوق احلاممة, واملحىل يف الفقه, الناسخ واملنسوخ,األنساب
نـاظرات وقد برع فيهـا األندلـسيون واحتـوت عـىل امل ,"وإسامعيل بن حممد الشقندي −

ون يف رسـالته ابن زيدكورسائل االستعطاف واهلجاء الساخر  ,واملناقشات والقصص اخليالية
حي ابن (وأهم ما كتب يف الفلسفة  ,البن شهيد) التوابع والزوابع (رسالةو ,)اجلدية واهلزلية(

 .البن طفيل) يقظان
  :الرسائل اإلخوانية -٢

 ختتلـف عـن الرسـائل الديوانيـة يف وهـي ال ,"رسـائل خاصـة"ويمكن اعتبارها بمثابة 
 :طبيعتها وأسلوهبا ومن األمثلة عليها رسالتي ابن زيدون اهلزلية واجلدية وقد كتب

 .عىل لسان حمبوبته والدة إىل غريمه يف حبها الوزير أمحد بن عبدوس :األوىل
كتبها أثناء وجوده يف السجن يستعطف فيها أبا احلـزم جهـور صـاحب قرطبـة  :والثانية

وكال الرسالتني كتبت بأسلوب مسجوع وعبارات  ,يسأله العفو ويرجو منه أن يطلق رساحهو
منمقة وكانت غنية باألعالم واألمثال والوقائع التارخيية واألشعار املقتبسة وقد رشح الكاتـب 

رسح العيون يف رشح رسالة بن (ن زيدون اهلزلية يف كتابه مجال الدين بن نباتة املرصي رسالة اب
  .)ونزيد

  :شروط كتابة الرسالة األندلسية -اًثاني
فقـد أكثـر  ,التعبري عـن العواطـف وامليـول وسـائر األحـوال"إذا كان املراد باملراسالت 

اونوا عـىل ذلـك حتـى صـار نبغ مجاعة مـن أصـحاب القـرائح تعـاألندلسيون من ذلك وقد 
طريقـة املدرسـية يف الوهـي  , نسجوا عىل منوالـهًنموذجا طريقة اختذها أهل العصور لإلنشاء
 .يف هذا العرص ريقة املدرسية للرتسل العريبالطوقد نضجت هذه  ,اصطالح

 : أمههايف اإلنشاء العريب رشوطسية وللطريقة املدر
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وهو ثمرة من ثامر التأنق ملا  , من رشوط الرتسلًبحيث أصبح التسجيع رشطا :السجع −١
ة يظهـر فيهـا التـأنق أكثـر مـن غـري املـسجعة فالرسـالة املـسجع ,يقتضيه من العناية يف إتقانه

 .والسجع إذا أتقنت صياغته أكسب املعنى قوة
وهو من قبيل الرتصيع  ,وقد أكثر املرتسلون األندلسيون من اجلناس :اجلناس والبديع −٢

سـيام ال ,بارة معنى لكنه يكسبها رونقـاواجلناس والبديع ال يزيد الع ,لألواين أو الويش للثياب
 .مع السجع

 لكنه مقفى فال يعوزه ,اإلكثار من اخليال الشعري حتى أصبح سجعهم كالشعر املنثور −٣
 .واملناسبات األخر ,وينرش يف األعياد واألفراح ,يتغنى بهًشعرا غري الوزن ليصري 

أو العبارات التارخيية أو العلمية التي  ,كثرة تضمني مراسالهتم األمثال والنكت األدبية −٤
 .وعمق مرادها ,أو لتعقيد حبكها ,ح لغرابة لفظهاحتتاج إىل رش

وهو ترصيع مجيل يزيد املعنـى  ,أكثروا فيه من االستشهاد باألشعار يف أثناء مراسالهتم −٥
 .ويكسبه قوة عىل إبداء ما يف خاطر الكاتب ,ًووضوحا ,طالوة
 :ًفالرسالة تبدأ غالبا :صار للرسائل نمط خاص −٦
 .لقبه أو نعتهبمخاطبة املرسل إليه ب −أ

 .بعد اإلشارة إىل كتابه −ب
 . بالدعاء بصيغة الغائبًوقد يأيت اللقب مشفوعا −ج
 .وقد جيعلون اخلطاب بصيغة الغائب −د
 .وقد جيعلون اخلطاب بصيغة املخاطب يف بعض األحوال −ـه
فصارت الرسائل تقـسم  ,كام تفرع الشعر , بسنة النشوءًتفرع الرتسل إىل أبواب عمال −٧
 . والسلطانيات ونحو ذلكاألخوياتوإىل  , رسائل للتهنئة والتعزية واملديح والرثاءإىل

 :امتازت مقدماهتم بتقديم −٨
 .حلمد هللا رب العاملنيا :احلمدلة −أ

 .صىل اهللا عليه وسلم والصالة عىل النبي −ب
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والسالم  :مأو السال, حسبنا اهللا ونعم الوكيل :أو باحلسبلةوختتم بآية حيسن اخلتام هبا,  −ج
  .ونحو ذلك من اخلواتيم احلسنة .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  :مناذج من الرسائل األندلسية -ثالثاً
  :من رسالة يف وصف رياض غب املطر البن خفاجة األندلسي -١
ًمل ألف منـه انفـصاال ,ًاتصاالواتصل املطر  ,ًامل أجد منه إغباب ,ًاوملا أكب الغامم إكباب( أذن  ,َ
كـام طـو  ,فقـشعت الـريح الـسحاب ,وينرش صحيفته ,عاىل للصحو أن يطلع صفحتهاهللا ت

وطلعـت الـدنيا تبـتهج  ,والشمس متيط نقاهبا ,وطفقت السامء ختلع جلباهبا ,السجل الكتاب
ونطـوي  ,ًافذهبت يف ملة اإلخـوان نـستبق إىل الراحـة ركـض ,وقد حتلت ,كأهنا عروس جتلت

 ,قد اسـتدارت منـه يف كـل قـرارة مـاء سـحابة غـامء ,ير نمريفال أندفع إىل غد ,ًاللتفرج أرض
ونتضاحك تـضاحك  ,فرتددنا بتلك األباطح نتهاد هتادي أغصاهنا ,وانساب يف تلعته حباب

فإذا مر بغدير نسجه  ,وللنسيم أثناء ذلك املنظر الوسيم ترسل مشى عىل بساط ويش ,أقحواهنا
فـال تـر إال  ,ًوأخلـصه صـقال ,ًه نـصالوإن عثر بجدول شـطب منـ ,ًاوأحكمه صنع ,ًادرع
 ,فألقـت بـام لبـسته مـن درع مـصقول ,كأنام اهنزمت هنالـك كتائـب ,ًامملوءة سالح ,ًابطاح

 .وسيف مسلول
  :حتليل الرسالة

واحلديث  ,صاحب النص هو ابن خفاجة الشاعر الذي اشتهر يف شعره بوصف الطبيعة −أ
 ,وتعلن عام حتتويه مـن حـس صـارخ ,ام تضمرهوتفصح ع , جيعلها تنطق بام تكنهًوصفا ,عنها

 .وسحر خالب ,وفتنة رائعة ,ومجال شائع
عـن ذلـك  ,وبالغتـه النـادرة ,وبيانه الفصيح ,وهو يف نثره ال يقل يف تصويره وتعربه −ب

 ,ويف هـذا التمثيـل الـذي يـسوقه ,الشعر الذي عودنا أن يملك به زمام قلوبنا وقيـادة أفئـدتنا
جيـيء برسـم ال يمكـن أن يرسـمه هـذا  ,واألسلوب الذي يستعني به ,هوالتشبيه الذي يعرض

وهواتـف  ,ليعرب لك عن خلجـات نفـسه ,وريشته وألوانه ,الذي قد أمسك بيده دهانه وزيته
فـأراد أن يفـزع  ,وأناخت بساحته اهلمـوم ,وأتعبه التفكري ,وما من إنسان أضناه العمل ,حسه

إال وهـو واجـد يف  ,وتتعـانق أشـجاره ,ى أطيـارهوبـستان تتغنـ ,وماء نمري ,إىل روض نضري
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ويطيـب  ,وريح خياله ويمتع خاطره ,ويروي ظمأه ,ما يشبع هنمه −هذه −حديقة ابن خفاجة 
 .له وجدانه

 كان بعده املطر الذي جعل الصحو يطلـع صـفحته ًاوليس بعد هذا الغامم الذي أكب إكباب
وللنـسيم أثنـاء ذلـك  ,لت وقد حتلـتفصارت الدنيا تبتهج كأهنا عروس جت ,وينرش صحيفته

كأنام اهنزمت هنالـك كتائـب  ,ًا مملوءة سالحًافال تر إال بطاح ,ترسل مشى عىل بساط ويش
 .فألقت بام لبسته من درع مصقول وسيف مسلول

  : نزل بعد قحطمطراً -كذلك -وكتب الوزير أبو عمرو الباجي يصف  -٢
 ًا يبـسطها إذا شـاء ترفيهـًومنحا ,جامعة للفضلوعطايا  ,إن هللا تعاىل قضايا واقعة بالعدل

 ًا وضـريًاوعىل آخرين فـساد ,ًا وخريًاوجيعلها صالح ,ًا وإهلامًاويقبضها إذا أراد تنبيه ,ًاوإنعام
ُ﴿وهو الذي ينزل الغيـث مـن بعـد مـا قنطـوا وينـرش رمحتـه وهـو الـويل احلميـد﴾ َ ْ َ ِّ َِ ِ ِ َِْ ُّ ُِ َ َ ُ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َْ ْ ََّ ْ َ َ َ ْ ُُ َ َُ َ سـورة [ ُ

 ].٢٨:لشورا
 ,طري له الساكنُواست ,الذي ريع به اآلمن ,توقف السقيا ,وإنه بعد ما كان من امتساك احليا

 ,ومنعـت الـسامء درهـا ,وأذكت ذكاء حرها ,ًاوذهلت األلباب جزع ,ًاورجعت األكباد فزع
 ,وكادت برود األرض تطوي , بعد نرضةًاولبست شحوب ,واكتست األرض غربة بعد خرضة

فبعـث الريـاح  ,وأزال حمنتـه ,وأتاح منته ,وبسط نعمته ,نرش اهللا رمحته ,م اهللا تزوومدود نع
 ,اسـتهل جفنهـا فـدمع ,ورواء غدق من سـامء طبـق ,وأرسل الغامم سوافح بامء دفق ,لواقح

 ًاواسـتكملت مـن نباهتـا أثاثـ ,ًافاستوفت األرض ري ,ها فنقعُوصاب وبل ,وسح دمعها فهمع
والقلـوب ناعمـة  ,ومنة الرب موفورة ,وحلة الروض منشورة ,شهورةفزينة األرض م ,ًاورئي

 ونحـن ,وسور احلمد متلـوة ,وآثار اجلزع ممحوة ,والوجوه ضاحكة بعد عبوسها ,بعد بوسها
ونستعيذ بـه مـن  ,ونستهديه يف قضاء احلقوق إىل سواء الطريق ,نستزيد الواهب نعمة التوفيق

 .وهو حسبنا ونعم الوكيل ,ود حمنةومن املنحة أن تع ,املنة أن تصري فتنة
  :حتليل الرسالة

ومكانـة  ,الذين كانـت هلـم شـهرة ذائعـة ,هذا نص آخر ألحد كتاب األندلس البلغاء −أ
 .وحظي عندهم ,ووزر هلم ,رفيعة; ألنه خدم يف كثري من ملوك الطوائف
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وإرادته  ,واعرتاف بقدرته وإعجاب بسلطانه املرصف ,يف نفس هذا الكاتب إيامن باهللا −ب
 .وسياسته احلكيمة ,وعلمه املحيط ,املدبرة ونفوذه البالغ

 .وأبدع التصوير ,أجاد الوصف −ج
 وبـدت أسـلوبهوشـاعت يف عنانـه ولـوت  ,املحسنات البديعية أخذت مـن جهـدها −د

 .بيانهواضحة يف 
بعث   للمؤمتن واملستعني من ملوك الطوائفًاالذي كان وزير" البن حسداي "رسالة   -٣
 : إىل بعض أصدقائه يدعوه إىل أن حيرض جملس أنسههبا

وعيانك يف أحنـاء الـضلوع  ,يف طي اجلوانح ثابت وإن نزحت الدار −أعزك اهللا −حملك "
والعـني نازعـة إىل أن  ,فالنفس فائزة منك بتمثيل اخلـواطر بـأوفر احلـظ ,ٍباد وإن شحط املزار

مـن تفـضلك  ,ًاوال موهبـة أسـوغ ورد ,ًافال عائدة أسبغ بـرد ,تتمتع من لقائك بظفر اللحظ
ولـك فـضل  ,ويتـصل بمحارضتـك انتظامـه ,باللحوق إىل مأنس يـتم بمـشاهدتك التئامـه

عىل رشف سؤددك حـاكم وعـىل  −أعزك اهللا −وأنا  ,باإلمتاع من ذلك بأعظم اآلمال ,اإلمجال
وقد  ,يوتتيقنه من تطلعي وتتوق ,وحسبي ما تتحققه من نزاعي وتشوقي ,مرشع سنائك حائم

وأنت وصـل اهللا سـعدك  ,واعرتض االقرتاح بارتقاب الصلة ,متكن االرتياح باستحكام الثقة
وتقتـيض  ,ًاوتـوري باملكارمـة زنـد ,ًاتنـشئ للمؤانـسة عهـد ,وبارع كرمك ,بسامحة شيمك
 اجـتالء غـرر األمـاين ًامـسوغ , بالـسعود املقبلـةًا ال زلت مهنئـًا ومحدً حافالًاباملشاركة شكر

 .لة بمنهاملتهل
  :حتليل الرسالة

وجمـال اإلجـادة فيهـا  −أو كتابة الرسـائل −الكتابة اإلخوانية لون من الكتابة اإلنشائية  −أ
 .فسيحغري 

وال ممـا يثـري  ,ليـست ذات أمهيـة ,املعاين التي تدور حوهلا واألغراض التي تتـضمنها −ب
 ,أو دعوة إىل زيـارة ,حة بأوبةأو فر , إىل لقاءًااللهم إال أن تكون شوق ,األحاسيس والعواطف

 .ويوقظ الوعي واالنتباه ,أو ما شاكل ذلك مما من شأنه أن حيرك الوجدان , عىل هفوةًاأو عتاب
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التي يصور فيها الكاتب لصديقه أنـه يف طـي اجلـوانح  −اإلخوانية −ويف هذه الرسالة  −ج
به هي التي تشفع لـه أن يـدعوه وأن الصلة املتمكنة له يف قل ,وبعد املزار ,مع نزوح الدار ,ثابت

 مـن تفـضلك ًاوال موهبـة أسـوغ ورد ,راج للصلة ,طامع يف العطف ,دعوة أخ واثق من الود
ولك فـضل اإلمجـال باإلمتـاع مـن ذلـك بـأعظم  ,باللحوق إىل مأنس يتم بمشاهدتك التئامه

 .اآلمال
ه نحـن اآلن يف ويف هذه اجلمل التي نقلناها عنوان عىل بعض التكلف الذي ال نستـسيغ −د

وهكذا لكل وقت ذوق  ,ً كريامًاونموذج ,ً طيباًمثاال −يف حينه −ولكنه ربام كان  ,أدبنا احلديث
 .ومعايري حسنه وقبحه ,أهله
 −إىل أيب الفــضل بــن حــسداي  املطــرف بــن الــدباغ أبــي الــوزير الكاتــب رســالة -٤

 : ثم أسلمًاهيودي −اهذ −وكان ابن حسداي  ,يداعبه ويعاتبه −صاحب الرسالة املتقدمة
فمن  ,وال تنقبض عن مراجعة من خياطبك ,كنت عهدتك ال متتنع عن مداعبة من يداعبك

 ,مـا الـذي عـراك −جعلـت فـداك −عرفنـي  ,التغـايلوما سبب هذا  ,أين حدث هذا التعايل
وجعلـت تأخـذ نفـسك بأهبتـه?  ,ولعلك رأيت احلرضة خلت من قاض فطمعت يف القضاء

وهبـك حتليـت  ,وتتطلع رشيعة اإلسالم ,شك تتفقه يف األحكام نت اآلن الوترتشح لرتبته وأ
وارجـع إىل  ,ما تصنع يف قصة السبت? دع هذا التخلـق ,وهتيأت لذلك الدست ,هبذا السمت

فـال  ,وحتامق مع احلمقـى وأنـت عاقـل ,وجتاهل ما قبلك جاهل ,وعد يف إطراقك ,أخالفك
 ,فام أشـبه إدبارهـا باإلقبـال ,جد منك يف سائر األحوالوال تتبع الدنيا ب ,متنع لذة االسرتسال
 .وكثرهتا باإلقالل

  :حتليل الرسالة
 ,وتصفو النفـوس ,حني ترتفع الكلفة ,ذا نوع من مداعبة األقران وفكاهات اإلخوانه −أ

 ,أو يشتد عليـه يف املعاملـة ,أو يغمزه يف جانبه ,وال جيد أحد غضاضة يف أن يقسو عىل صاحبه
  .ويتجاوز حدود الصواب , يف العتابأو يتطاول

وال اإلفـراط كـل  ,وال املبالغة يف البـديع ,هو عدم اإلرساف يف احلسن هذا األسلوب −ب
 .اإلفراط يف العناية باللفظ
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 .ساعد عىل هذا االنطالق عىل السجية املوضوع نفسه −ج
والعناية  ,باللفظغطى عىل االهتامم  ,واللوم العنيف ,انفعال القلب هبذا العتب الساخر −د

 .بالتنسيق
 استغنى ًفأكسبت املوضوع أناقة ومجاال ,قامت تلك السخرية مقام املحسنات البديعية −ـه

 .ويتكلفها الكاتبون ,هبام عن العوامل التي حياوهلا الناس
إىل املأمون ذي  −من كتاب ملوك الطوائف -وكتب عبد الرمحن حممد بن طاهر        -٥

 :هلتالنون يشكره عىل مراس
وتـرك الزمـان  ,وابيض الرجـاء بعـد سـواده ,عاد الشباب خري معاده −أيدك اهللا −اآلن "

 ,كتاب كريم كام طرز البدر النهـر −فاين أعزك اهللا وا ,فلله الشكر املردد بإحسانه ,فضل عنانه
وأثبـت يل فـوق  ,طوقتني به طوق احلاممة وألبستني به ظـل الغاممـة −أو كام بلل الغيث الزهر

ولئمـت  ,ًفوضـعته عـىل رأيس إجـالال ,وأريتني اخلطوب عني نائبـة ومعتزلـة ,م منزلةالنجو
 −أعـزه اهللا −وناولنيه الوزير الكاتب أبو احلسن عبـدك ونـصيحك  ,ًسطوره احتفاء واحتفاال

 ,ويعلم اهللا أين مـا أعـدين إال شـيعة ,وأشار إىل ما لديك كام يشار إىل النهار ,وبرش بدنو الدار
 ,واملسكون إىل بـرد أمنـه وطرفـه ,فإنك املوثوق بوفائه ورشفه , ورشيعةًاك إال دينوال أر ود

ولـن أزال  ,وال تعقـد األحـرار األصـفاق إال عليـه , إال لديهًالذي ال جتد األيام الفضل متمام
 .الناظم يف سلكك واختيارك إن شاء اهللا تعاىل ,العامل بحقك ومقدارك
  :حتليل الرسالة

 .الرسائللون جديد من كتابة هذه الرسالة  −أ
يف  ,التي دارت عليهام رحى احلـديث ,وحسن الكناية , قائم عىل روعة التشبيههأسلوب −ب

 .وأريتني اخلطوب عن نائية ,وظل الغاممة ,مثل طوق احلاممة
أو املؤدي إليها  ,هذا األسلوب املصنوع ال خيلو صاحبه من هنات يكون الباعث عليها −ج

 :خاللالتي تبدو من هو تلك الصناعة 
 .سجعالتزام  −
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فإنـك حتـس  , ورشيعـةًوما أر ودك إال دينا ,عةما أعدين إال شي: كقوله ,طلب جناس −
 .منها تكلف املعنى الذي جر إليه تكلف اللفظ

  :"التوابع والزوابع"وقال ابن شهيد يف صدر رسالته املسماة  -٦
وجلــست إىل  ,اتبعــت الــدواوينف ,وأصــبو إىل تــأليف الكــالم ,كنــت أحــن إىل اآلداب

ويسري  ,وقليل االلتامح من النظر يؤيدين ,ودر يل رشيان العلم ,فنبض يف عرق الفهم ,األساتيذ
 ,ًاومل أكن كالثلج تقتبس منـه نـار ,إذ صادف شن العلم مني طبقة ,املطالعة من الكتب يفيدين
فانثالـت يل  ,ًارجل طريه أرشاكوأعلقت أ ,ًا فطعنت ثغرة العلم دراكًاوال كاحلامر حيمل أسفار

ثـم حلقنـي  ,وكان يل أوائل صبويت هـو اشـتد لـه كلفـي , الرغائبَّواهنالت عيل ,العجائب
فجزعـت  ,فاتفق أن مات مـن كنـت أهـواه مـدة ذلـك املـالل ,بعض ملل يف أثناء ذلك امليل

 :وأخذت يف رثائه فقلت
ـــــدور ـــــي اخل ـــــامم بظب ـــــوىل احل  وفـــــاز الـــــرد بـــــالغزال الغريـــــر  ت

 :من امللل الذي كان فقلتإىل أن انتهيت إىل االعتذار 
ـــــىل ـــــن ق ـــــك ال ع ـــــت مللت ــــضمري  وكن ــــو يف ال ــــساد ث  وال عــــن ف

وقـد  ,عىل فرس أدهم كأنام بقـل وجهـه ,فإذا أنا بفارس بباب املجلس ,فأرتج عىل القول
وهـذا شـأن  , ال وأبيك للكـالم أحيـان:فقلت , يا فتى اإلنسًاوصاح يب أعجز ,اتكأ عىل رحمه

 :فقال قل بعده ,اإلنسان
ـــــيم ـــــى للنع ـــــالل الفت ـــــل م  إذا دام فيــــــه وحــــــال الــــــرسور  كمث

مـن أشـجع اجلـن  :بأيب أنت وأمي من أنت? قال زهـري بـن نمـري :وقلت ,فأثبت إجازته
 إليـك ًاصـادفت قلبـ ,أهال بك أهيا الوجـه الوضـاح :قلت ,تصورت لك رغبة يف اصطفائك

ومـن كـان  ,وحتادثنا وتذاكرت معـه أخبـار اخلطبـاء والـشعراء ,ًاوهو نحوك حمبو ,ًامقلوب
حتـى أسـتأذن  :هل حيلة يف لقاء من اتفق منهم? قـال :وقلت له ,يألفهم من التوابع والزوابع

وسار بنـا  ,فرسنا عليه ,فقال جل عىل متن األدهم ,ثم انرصف وقد أذن له ,وطار عني ,شيخنا
 ال ًاوشارفت جو , ال كأرضناًاحتى ملحت أرض , فالدوويقطع الدو ,كالطري حيتاب اجلو فاجلو



 ٣٠٦

فبمن تريـد أن تبـدأ?  ,حللت أرض اجلن أبا عامر :فقال ,عطر الزهر ,متفرع الشجر ,كجونا
صـاحب  :فمن تريد منهم? قلت :قال ,لكني إىل الشعراء أشوق , اخلطباء أوىل بالتقديم:قلت

 يـا :فـصاح ,وترتنم أطياره ,تتكرس أشجارهوإذا واد ذي دوح  , العنان إيللفأما ,امرئ القيس
وسـمعت مـن  ,إال ما عرضـت لنـا ,بسقط اللو وبحومل ويوم دارة جلجل ,عيينة بن نوفل

حياك  :فقال ,فظهر لنا فارس عىل فرس شقراء كأهنا تلتهب ,اإلنس وعرفتنا كيف إجازتك له
 السيد :أنشد قلت :قال ,نةهو هذا وأيب مجرة يا عيي :أهذا هو? قال ,اهللا يا زهري وحيا صاحبك

وجعـل  ...وقبض عنان الشقراء ورضهبا بالسوط ,واهتز عطفه ,فتطامح طرفه ,أوىل باإلنشاد
 :ينشد

ــرصا ــان أق ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش ــام ل   ............................  س
 :ثم اشتدت قو نفيس وأنشدت ,أنشد فهممت باحليصة :قال ,حتى أكملها

 .....................  دؤرشــــجته مغــــان مــــن ســــليمى وأ
 :حتى انتهيت إىل قويل

ــــصبا فتحــــدر  ومـــن قنـــة ال يـــدرك الطـــرف رأســـها ــــح ال ــــزل هبــــا ري  ن
ـــد جـــاش بحـــره ـــل ق ـــا واللي  وقــــد جعلــــت أمواجــــه تتكــــرس  تكنفته
ــقائق ــيض ذو ش ــصن أب ــت ح ــن حت  ويف الكــف مــن عــسالة احلــظ أســمر  وم
ــا ــت يافع ــدن كن ــن ل ــاحباي م ــا ص  ن جــد الفتــى حــني يعثــرمقــيالن مــ  مه

قـد غلـب  ,هو بدير حنـة :قال ,صاحب أيب نواس :من تريد بعده? قلت :ثم قال يل زهري
 :ملن هذا القرص يا زهري? قـال :فقلت ,فركضنا ساعة وجزنا يف ممرنا بقرص قد أمه ,عليه اخلمر

ن أجـل إنـه مـ :فهل لـك يف أن تـراه? قلـت ,لطوق بن مالك بن أيب الطبع صاحب البحرتي
 ,بيـده قنـاة ,فخرج إلينا فتى عىل فرس أشعل ,يا أبا الطبع :فصاح ,أساتيذي وقد كنت أنسيته

يـا أبـا  :قلـت , من ذلك لوال تنقـصهًال صاحبك أشمخ مارنا :قال ,إنك موفق :فقال له زهري
 :أنشدنا من شعرك فأنشد ,الطبع إن الرجال ال تكال بالقفزان

ــاب ــوف الرك ــن وق ــىل الركــب م ــا ع   .........................  م



 ٣٠٧

 : فأنشدتهًاهات إن كنت شيئ :ثم قال ,حتى أكملها
ـــــــاب ـــــــب والري ـــــــذه دار زين   .............................  ه

 :حتى انتهيت فيها إىل قويل
ـــاب  فكـــــأن النجـــــوم بالليـــــل جـــــيش ـــوف غ ـــون يف ج ـــت للكم  دخل
ـــــانص طـــــري ـــــصباح ق ـــــأن ال ـــــه برجـــــل غـــــراب  وك ـــــضت كف  قب

فصاح  , إىل ما وراءه دون أن يسلمًاوكر راجع , وجه أيب الطبع قطعة من الليلفكأنام غشى
 ,حنـة ورسنا حتى انتهينا إىل أصل دير ...أجزته ال بورك فيك من زائر :أأجزته? قال :به زهري

فصحت من منـزل  :فقلت ,ففتق سمعي قرع النواقيس ,رضب زهري األدهم فسار بنا يف قنتهف
 وكنـائس وحانـات إىل ديـر عظـيم تعبـق ًاورسنـا نجتـاب أديـار ...ورب الكعبة :أيب نواس
فقلت أو رسنـا  ,سالم عىل أهل دير حنة :وصاح ,فوقف زهري ببابه ,وتصوك نوافحه ,روائحه

قـد قبـضت عـىل  ,مـشدودة الزنـانري ,وأرقلت نحونـا الرهـابني ,نعم :بذات األكرياح? قال
 .عليهم هدي املسيح ,بيحمكثرين التس ,مبيضة احلواجب واللحى ,العكاكيز
 , حـسن الـدنان:مـا بغيتـك? قـال ,وصاحب أيب عامر , بك يا زهري من زائرًأهال :فقالوا

ونزلنـا  , وعىل ذلـك:فقال ,وما نراكام منتفعني به ,منذ أيام عرشة ,إنه لفي رشك اخلمرة :قالوا
 ,جـه والـسبلةويف دير حنة شيخ طويل الو ,وعكفت غزالنه ,قد اصطفت دنانه ,وقاد إىل بيت

وحواليه صبية كالظبـاء تعطـو  ,وبيده طهر جارة ,واتكأ عىل زق مخر ,قد افرتش أضغاث زهر
 , ال يعقل لغلبة اخلمر عليهًافجاوب جواب ,حياك اهللا يا أبا اإلحسان :فصاح به زهري ,إىل عرارة

د مـن  أنـش:فـصحت ,فإنه ربام تنبه لـبعض ذلـك ,قرع أذنيه بإحد مخرياتكا: فقال يل زهري
 :كالمك أيب طويلة

ــــديره ــــد أدرت ب ــــان ق ــــرب ح ـــصفو مخـــوره  ول ـــصبا مزجـــت ب  مخـــر ال
ــــاق تكــــاءهم ــــوا الزق ــــة جعل  ًمتــــــصاغرين ختــــــشعا لكبــــــريه  يف فتي
ـــــــه ـــــــه وبكف ـــــــيل بطرف ــــريه  وإىل ع ــــب كب ــــن رأيس لقل ــــال م  فأم
ــــد صــــالهتم ــــاقوس عن ــــرنم الن  ففتحــــت عينــــي لرجــــع هــــديره  وت
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 فـرشب منـه ًافاسـتدعى مـاء قراحـ ,أنـا ذاك :عي? قلـتأأشج :فصاح من حبائل نشوته
وأخـذت يف إجاللـه ملكانـه مـن  ,فأدركتني مهابته ,فأفاق واعتذر إيل من حاله ,وغسل وجهه
لتأنيـيس عـىل أنـه مـا بعـدك  ,إن ذلك أشـد :فقلت ,أنشد حتى أنشدك :فقال ,العلم والشعر

 :ملحسن إحسان فأنشد
ـــرياح ـــن ذات األك ـــة م ـــر حن ـــا دي ــ  ي ــن ي ــصاحم ــست بال ــإين ل ــك ف  صح عن
ـــدهان عليهـــا ســـحق أمـــساح  يعتـــــاده كـــــل حمفـــــو مفارقـــــه  مـــن ال
ــــالراح  ال يــــــدلفون إىل مــــــاء بــــــساقية ــــا مــــن الغــــدران ب  ًإال اغرتاف

 :فأنشدت ,البد لك :? قالًا وهل تركت لإلنشاد موضع:فقلت ,ثم قال يل أنشد
 أم ســــــنا املحبــــــوب أور زنــــــدا  أصـــــباح شـــــيم أم بـــــرق بـــــدا
 ًمـــــسبال للكـــــم مـــــرخ للـــــردا  هـــــب مـــــن رقدتـــــه منكـــــرسا
 صــــــائد يف كــــــل يــــــوم أســــــدا  يمـــسح النعـــسة مـــن عينـــي رشـــا
ــــة ــــي قبل ــــا حبيب  تـــشفني مـــن غـــم تـــربيح الـــصدا  قلــــت هــــب يل ي
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  ونشرعوال احلاديالباب 

  فن املقامات
  :مقدمة -أ

  :املقامة
 ,ثم حذا حـذوه احلريـري ,هلمذاينهي نوع من النثر الفني نشأ يف املرشق عىل يد بديع الزمان ا

ًتأثرا جليا فتأثر األندلسيون بمقاماهتم  ,ًإذ كان من الطبيعي أن تثري إنجازاهتام إعجابا بني األدبـاء ,ً
ًوختلق تيارا من املحاكاة يف ميدان الكتابة عموما ويف فن كتابة املقامات خـصوصا ً ومـن منطلـق  ,ً

مقامـات ) هـ٥٣٨ بقرطبة سنة ِّتويف( الرسقسطي  عارض أبو طاهر حممد التميميهذا اإلعجاب
ولزم يف  ,وهي املعروفة باملقامات الرسقسطية ,احلريري اخلمسني بكتاب اخلمسني مقامة اللزومية

» مقامة العيد«) هـ٧٥٠ت(كتب أبو حممد عبد اهللا بن إبراهيم األزدي  ,نثرها املسجوع ما ال يلزم
 . مالقة الرئيس أيب سعيد فرج بن نرصالتي استكد فيها أضحية العيد من حاكم

وقـد بناهـا عـىل  ,َّكام ألف لسان الدين بن اخلطيب مقامات كثرية منها مقامته يف الـسياسة
ّوقد تضمنت  ,حوار بني بطلني مها اخلليفة هارون الرشيد وحكيم فاريس األصل عريب اللسان

 .ه وجتاربه الشخصية فيام ينبغي أن تكون عليه سياسة احلكمءآرا
 قـد انتـرشت وبدخول األندلس عهد ملوك الطوائف كانت مقامـات اهلمـداين ورسـائله

ًانتشارا واسعا حتى أ  .صبح الكثري من األدباء يؤلفون يف هذا الصنف من األدبً
 تداوهلا الناس عىل ظهرت مقامات احلريري يف مطلع عهد املرابطني ورسعان ماكانت قد و

ثـم  ,سيني سمعوا احلريري يبسط مقاماته يف حديقته ببغدادن العديد من األندلإو ,نطاق واسع
وبعـد مـوت احلريـري تـابع تالميـذه بـدورهم بـسط  ,عادوا إىل األندلس لينرشوا ما سمعوا

 .املقامات باعتبارهم معتمدين من قبل أسيادهم
ومثال ذلك مقالـة  ,ًاستخدم األندلسيون املقامة وسيطا لوصف اإلدارة العامة والعدالةلقد 

 ."طرة الطيف ورحلة الشتاء والصيفخ"عنواهنا  ,كتبها ابن اخلطيب ذاته
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  :للمقامات أنواع متعددة :أنواع املقامات -ب
  :من حيث اهلدف -أوالً
 .يميةألغراض تعلاستخدمت املقامات  −١
 .يةتربوألغراض و −٢
 .لتعليم األدبوسيلة  −٣
رجـوع إىل مؤلفـات أكـرب يف هـذه القواعد ليوفر عىل التالميـذ مـشقة الوسيلة لتعليم  −٤

 .املواضيع
 .ًجانب ذلك غايات وأهدافا تربوية وخلقيةاملقامات إىل حتتوي و −٥
 .وفيها تعبري ناقد للمجتمع الذي نشأت فيه −٦

  :من حيث األسلوب -ثانياً
ولـت إن نظرة فاحصة متأملة إىل املقامات األندلسية هتدي إىل القول بأن تلك املقامـات تنا

 :من املوضوعات املتنوعة بطرق وأساليب من مثلًعددا 
 .األسلوب الوصفي −١
 .األسلوب الوعظي −٢
 .األسلوب الفكاهي −٣
 .األسلوب األديب −٤
 .األسلوب النقدي −٥

  : املوضوعاتحيثمن  -ثالثاً
 :ىل إفقد تعرضت املقامة األندلسية

 .العالقات االجتامعية بني األفراد −١
 . الصديقووصف ,روابط الصداقة −٢
 .الضيوف والكرم وما يكون من الكرماء من العطاء −٣
 .سان ومهنتهكالت اليومية املتعلقة بحرفة اإلناملش −٤
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 ,ًفقد صورت كثريا من ظـواهر املجتمـع ,ًوهكذا جاءت املقامة تعبريا عن حاجة اجتامعية
كالهتم وعـربت عـن آراء الكتـاب ومـش ,وعاجلت مجلة من املشكالت االجتامعيـة املختلفـة

 .الذاتيةومهومهم 
  : االجتماعيةموضوع املقامات وأغراضها -ج

 :ركز موضوع املقامات عىل أغراض متعددة

 .االجتامعية يف آن واحدري عن األهداف الشخصية والغايات التعب −١
 .تبد الطابع االجتامعي فيها بشكل أوضح من غريه −٢

 احلياةوكـل مـا يـصور ,وال املجتمـععن الظـواهر االجتامعيـة املختلفـة وأحـالتعبري  −٣
 ."الكدية"ظاهرة ك العالقات بني األفراد

 .املحن التي حاقت بالناسظاهرة الشكو من الزمان واملصائب و −٤
 .التعبري عن الذات ومهومها −٥

 . بظلم الدهراإلحساس −٦
 .حساس بالضعة والفقر وضيق الرزق والفاقةاإل −٧
 .املجتمع عرض تناقضات −٨
 . السادس اهلجريوأحوال العرص يف القرن ,أخالق املعارصين يلمتث −٩

 .ندلسينياأل  حياة العبث واملجون والرتف التي انغمس فيها بعضيرصوت −١٠
يف اإلقبـال عـىل الزهـد والتعبـد  لقويـة لـد أفـراد املجتمـع النزعـة الدينيـة ارسم −١١

ي كـان يعقـدها أهـل الـديني التـ واحلرص عىل حضور حلقات الـوعظ والنـصح ,والتنسك
 .التقو والورع من الزهاد والصلحاء

الته  صورة الواعظ الذي يصدر يف وعظه عن تقو وورع وإيامن صادق برسـعرض −١٢
 .التي تروم اهلداية والصالح

حياة الرتف واملجـون التـي انغمـس فيهـا بعـض أفـراد و ,ول ظاهرة زهد املجانتنا −١٣
 .املجتمع
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ويسجل مـا يـدور  ,د ذوي النفوس احلية والضامئر اليقظةر صحوة الضمري عنيصوت −١٤
يف نفوسهم من رصاع بني الرغبة يف التامدي يف حيـاة العبـث واللهـو وبـني نيـتهم الـصادقة يف 

 .التوبة وهجر الذنوب
وأخـر حتـرم  , بني طبقة غنية متلك رفاهة احليـاةتصوير طبيعة الرتكيب االجتامعي −١٥
 . بقصد دفع األغنياء إىل العطاء والسخاء مسودةوأخر ,بني فئة سائدة ,منها

 .ىل تقاليدهم يف احلياةالتعرف إوصف عادات بعض طوائف من املجتمع و −١٦

 .بةدبالالتكسب من ترقيص وصف  −١٧
َحيـث يـربز البطـل وقـد  ,"طـب والعرافـةال" يف مقامة كام :انتحال مهنة من املهن −١٨

 .يداوي فتى أصابه املرض ففعل به األفاعيلفهو  ,ًنتحل مهنة الطب والعرافة معاا

 مـن مـشاهد الظلـم االجتامعـي والفـساد نقـل مـشهدل "القـايض"رة صوبر صوت −١٩
 .وةوالرش

غـدر  :ووصفها بأسوأ النعـوت والـصفات مـن , عىل الزهد يف الدنيا ومتاعهاُّاحلث −٢٠
 .وخداع وتقلب

 .عىل التوبة ثاحل −٢١

 . الالهيالعابثتصوير  −٢٢
والتــذكري بثــواب اآلخــرة والبعــث  ,والتنبيــه إىل هنايــة كــل حــي ,املــوتصوير تــ −٢٣

وهـو قـدر  ,فـاملوت خـري واعـظ ,وتنبيه الغافلني وختويفهم ,بغية زجر السامعني ,واحلساب
 .حمتوم ال يستطيع املرء الفكاك منه

وعـصفت  ,االعتبار بمن مىض من األمم وعظام الرجال الذين أخنى علـيهم الـدهر −٢٤
 . يد احلدثان ينساب صوت وعظي تأميل ينبه إىل املصري الذي آلت إليه تلك املاملك والدولهبم

ىل البـذل والعطـاء ومـلء بطـون األيتـام والفقـراء حث أصحاب الثـراء واملـال عـ −٢٥
وحيتقر البخل وعبادة املـال وحيـذر  ,واملعوزين ويدعو إىل الكرم والسخاء والبذل يف سبيل اهللا

 .صمن الطمع واحلر
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  :املقاماتب يف اتّأسلوب الك -د
 :متيزت أساليب الكتاب يف مقاماهتم بام ييل

 .ة يف تراكيب بسيطة سهلة واضحةمفردات وأساليب مصوغاللغة  جاءت −١

 .بشكل سائغ استخدام السجع −٢

 .افته الدينية التي تناسب املوضوعز ثقابرإ −٣
وجيتذب نفوس الـسامعني فمـن  ,هاالقتباس من آي الذكر احلكيم; ليفخم هبا موعظت −٤

 .االقتباس باللفظ والصيغة

 . الوعظية بقطعة من الشعرقامةاملاختتام  −٥
وينسجم مع املعنى  ,هذا السجع يفيض عذوبة ورقةو ,من حرفني  أكثرسجعةام الالتز −٦

يينها بارة وتز ملا أحدثه من أثر يف جتميل الع;إذ وقع يف النفس موقع االستحسان ,العام للمقامة
 .وإثرائها باملوسيقا

ًإذ غالبــا مــا كانــت  , الوعظيــةالتوجيهــات واملــواعظ مهــارة فائقــة يف عــرض إبــداء −٧
 ,والعابد الناسك الذي يزهد الناس يف الـدنيا ,الشخصية املقامية تتنكر يف صورة الويل الصالح

وهجر الـذنوب وحيثهم عىل التوبة  ,ويذكرهم املوت والثواب والعقاب ,وحيبب إليهم اآلخرة
 .وحيض عىل التجمل بمكارم األخالق من قناعة وصرب وسخاء وتقو ,واملعايص

ًالتعبري عن ذلك بطريقة البوح الذايت التي تعتمد املكاشفة واملصارحة بعيدا عن اخلداع  −٨
 .والتمويه
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  ونعشروال الثانيالباب 

  فن القصة
  :مقدمة -أ

 ;والتي سبق فيها األندلـسيون أقـراهنم املـشارقة ,ةتعد القصة أحد الفنون األندلسية املميز
وهي مل حتظ يف بالد األندلس بام حظي به الشعر من اهتامم غـري أن القليـل الـذي وصـل منهـا 

 .جدير بالعناية والدراسة والتحليل
 ,ةبااخلطب وهو ذو صلة وثيقة ,ألدباًمن املعروف أن األدب الوعظي يعد نمطا من أنامط و

ً اللون يف األندلس ازدهارا واسعا طوال عرص املرابطني واملوحدينوقد ازدهر هذا إذ حلفـت  ,ً
وسـري األنبيـاء  ,املساجد بالوعاظ القصاص الذين كانوا يقصون عىل الناس أساطري األولـني

فتنفعـل  ,لـريدوا إىل النـاس إيامهنـم ,يستخلـصون منهـا العـرب والعظـات ,وأخبار الصاحلني
) هــ٥٤٦ت (فأبو عبد اهللا البغـدادي  ,ًيبكون خشوعا هللا تعاىلبمواعظهم نفوس احلارضين ف

للـوعظ والقـصص وإيـراد حكايـات "كان جيلـس بمـسجده املنـسوب إليـه بمدينـة جيـان 
 ."وكانت العامة تنتاب جملسه ,ونحا منحى الزهد ,الصاحلني

 يعظـون الـسامعني ,ًقد اختذ خطباء الزهد يف هذا العرص القصة سـبيال للتمثيـلكذلك فو
وقـد دأب القـصاص  ,ًوبعثا ألحوال التشويق واملتعة فيـه ,ا أكثر إثارة للمتلقي ألهن;بأحداثها

 , النبـوي الـرشيفواحلـديث ,الكريمالوعاظ عىل استلهام مادة قصصهم الوعظية من القرآن 
الينبـوع الفيـاض الـذي ينهـل منـه الوعـاظ الكـريم فكان القـرآن  ,وسري األولياء الصاحلني

ه أحسن القصص وأبلغ املواعظ عن األمم التي ذهبت جراء عـصياهنا واألخـر ففي ,عظاهتم
 .التي أطاعت واعتصمت بتعاليم دينها

  : القصاصأشهر الوعاظ -ب
 من بني هؤالء الوعاظ بمجالسه الوعظية التـي أبو املطرف بن عمرية   اشتهر الزاهد  −١

عليـه  −ا جاء فيها قـصة آدمومم ,كان يصنعها للواعظ الصالح أيب حممد بن عيل بن أيب خرص
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 ,ويـح ابـن آدم ...": يقول عىل سبيل العظة والعربة ,وإهباطه من اجلنة إىل األرض −السالم 
ًزاد عليـه يف املخالفـة طـوال وعرضـا ,أما يذكر قصة أبيه ويقيس يسري جنايته بعظيم ما جينيه ً, 

 ."أدنفته حتى أعىل بالشكوو ,زلة أهبطته من جنة املأو ,ًفليته أعطى من ندامته ولو بعضا
التـي تنـاول يف بعـضها قـصة العبـد  "بفصوله الوعظيـة"  نفسهابن عمرية ُوعرف  −٢

ّإذ صور فيهـا صـرب بـالل وجلـده عـىل  ,املؤمن بالل بن رباح مع الظامل الطاغية أمية بن خلف َ
الفـتح تبـني يـوم " :ًمشريا إىل مقتل أمية عىل يد بالل يف غزوة بـدر الكـرب ,تعذيب أمية إياه

 َّمـا رض ,ونعم بال بالل حني غاظ بعـض الـسامعني بأذانـه ,خطل بن أخطل وقد عاذ بمكانه
ْوال نفع القرشى كونه أحد من داروا حوله وداروه ,احلبيش لونه وإن ازدروه ما أقرضه بمكـة  ,َ

ه فحـرش عليـ ,َأغر به سفهاء مكـة ....فعىل القليب قضاه إياه ,سال لسيف العدوان وانتضاه
 ."فرضبه بسيوف حتى برد ,أقعده يف الرمضاء حتى محى ,رساة يثرب

ــام أن ــسى األي ــد ع ــاء غ ــاحب رج ـــانوا  ص ـــد ك ـــذي ق ـــا كال ـــرجعن يوم  ًي
ــــة ــــذار جناي ــــا ح ــــتعمل البقي ــــدان  ُواس ــــدين ت ــــام ت ــــا, فك  ُجتــــز هب
ـــادة ـــاءة ع ـــل اإلس ـــرؤ جع ـــل ام ـــــسان  ض ـــــا إح ـــــة أهن ـــــر املتوب  وي

  :حتليل القصة الوعظية
ز يف هذا النمط من القصص الوعظي قدرة القاص عىل اسـتكامل أدوات القـصص ربت −١

 .فئدهتم قصد التأثري فيهمديني حتى يستميل قلوب السامعني وأال
ِألوان البديع املتنوعة من سجع وجناس وطباق لتحلية ألفاظه وتنميق القاص استخدم  −٢

 .ألحاسيسمعانيه ولتوليد اإليقاع املوسيقي املعرب عن املعاين وا
فجاءت أبياتـه يف هنايـة الفـصل الـوعظي بمثابـة  ,وشى قصصه بأشعار من نظمه هو −٣

 .ًوإيذانا للمستمع بنهاية القصة وختامها ,تلخيص ملضموهنا
 .ًمستخدما ,أظهر الواعظ قدرته البارعة عىل عرض األحداث التارخيية بطريق مشوقة −٤
 .اإلشارات والتلميحات −أ

 .افة املستمع وفهمهًمعتمدا عىل ثق −ب
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 ,وإىل منزلة بالل بكونه مؤذن الرسول الكريم ,فهو يشري إىل انتصار املسلمني يف غزوة بدر
 .ويومئ إىل املكان الذي ألقى فيه زعامء مكة يوم بدر وهو القليب

واسـتطالوا عبـاده  ,أين الذين عتوا عـىل اهللا وتعظمـوا" :يقولف القاضي عيـاض  أما  −٣
 ,وتلـك القـر أهلكنـاهم ملـا ظلمـوا"نه لن يقدر عليهم حتى اصطلموا أوظنوا  ,وحتكموا

وذهلوا عن طوارق القرب وريـب  ,وكواذب الظنون ,وغرهم األمل ,"ًوجعلنا ملهلكهم موعدا
ًفسيعلمون من أضـعف نـارصا  ,حتى إذا رأوا ما يوعدون, املنون وظنوا أهنم إلينا ال يرجعون

 .ًوأقل عددا
م الداثرة التي ذهبت جزاء عصياهنا يف خطبة لـه ضـمنها آيـات مـن ُفإنه يذكر بمصري األم

واختذ بعض الوعاظ من قصص األنبياء واملرسـلني وأخبـار  ,القرآن الكريم للتأيس واالعتبار
 .ويسلكوا سبيلهم ,ليقتد الناس بسريهتم ,الصحابة واألولياء الصاحلني مادة للوعظ

وما  ,الصالة والسالم ة بعث املصطفى عليه موعظة بليغة رسد فيها قصوالبن اجلنـان   −٤
يقـول يف خطبـة طويلـة لـه  , اسـتخالص العظـة والعـربةقـصد , به من مواقف وأحـداثَّمر

 , البـرشُأعطي من املعجزات ما عىل مثلـه آمـن" :ًمتحدثا عن معجزات الرسول الكريم حممد
ومخـدت  ,ولده إيوان كرس ملّرتجوا , هبا عىل القوم األثروكانت له يف الغار آيات بينات خفي

فحـدث عـن  ,وأتته أخبار السامء فـام عمـي يف األرض اخلـرب ,نار فارس وكان رضمها يتسعر
 ,يبىل الزمـان وهـي ال تـبىل ,وجعل له القرآن معجزة تتىل ,الغيوب وما هو عىل الغيب بضنني

 ."ُعلو كلامهتا عىل الكلم وال تعىلوت
  :القصةحتليل 

 بني قصص امللوك الغابرين ذوي اجلاه والسلطان وبني ما جيـري حياول الواعظ أن يربط −أ
 .يف عرصه من أحداث

فام دام املوت  ,يتخذ من تلك القصص وسيلة للتحريض عىل اجلهاد ضد أعداء الدين −ب
 .فلم تبق إال آثارهم ,قد أفنى أولئك اجلبابرة

 ,دنيا وزخرفهـافينبـذون الـ ,عىل األندلسيني استخالص العربة والعظة مـن سـريهتم −ج
 .وينهضون إىل جهاد محلة الصليب اإلسبان
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 ,سـلوا الكواكـب إذا اصـطفت يف جمارهيـا ...": يقول ابن أيب اخلصال يف خطبـة لـه −٥
وعقت تيجاهنم  ,ورفت يف غدائر الظلامء مدارهيا عن ملوك نيط سلطاهنم بالنجوم وصياصيها

ولفظـتهم تلـك القـصور  ,د احلطـامومهـدوا كـام مهـ ,الفطـام −واهللا  −عـاجلهم  ,بنواصيها
فهل مـنكم مـشرت لنعـيمهم وملكهـم  ,وال مقام لطائف ,فام عندهم من أمان خلائف ,واآلطام

 ."ُ ختالوا فيام خولتم غري ما خلتموحلق أن ,ما زهدتم وبخلتم −واهللا  −لشد  ,بدرهم زائف
 : يف نجحت أهنا القصصيوجُماع القول يف اخلطب الدينية ذات الطابع الزهدي

 .استيعاب املضامني الفكرية للزهاد −أ
 .ويف إيصال رسالتهم إىل الناس قصد إرشادهم وهدايتهم إىل طريق التقو والرشاد −ب
 .ورسم قواعد السلوك االجتامعي القويم الذي جيدر أن يتحىل به كل عاقل أريب −ج
 .استاملة القلوب واألسامع −د
 .بام يدعون إليه عىل إقناع مجهور املخاطبني احلرص −ـه
 .هملقصص اجلانب الفني يغفل القصاصمل  −و
وبالغــتهم  , عنايــة كبــرية إىل جانــب فــصاحتهم العربيــةبقصــصهم الوعظيــةاعتنــوا  −ز

 .هافبدت آثار اإلعداد واضحة جلية يف كثري من ,الفطرية
والتـدبر يف  ,والتـأين يف صـوغها ,قصـصهم إىل االهتامم بإعداد مال القصاص الوعاظ −ح

 .وتنسيق أفكارها ,ترتيب أجزائها
والـصور  , مـن املحـسنات البديعيـةًون يف أسلوهبا فيدبجون فيها رضوباوكانوا يتأنق −ط

 .ًوالفكرة رونقا وهباء ,ًالبيانية التي تزيد املعنى وضوحا وجالء
هم يف نجـوة مـن قصصوكانت .  عىل أيدهيم مقومات بنائها الفنيالوعظيةاستكملت  −ي

 .دي يف زخرف التصنيع اللفظيالضعف والرت
وعام كـانوا  ,اخلطابيةيف القصة الوعظية كام أهنا كشفت بوضوح عن قدرة األندلسيني  −ك

لهـم لاللتحـاق ّممـا أه ,وجودة اإلبانة واإلفهـام ,يتمتعون به من فصاحة القول وحسن البيان
 .بركب اخلطباء املقتدرين
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  :ومن مناذج القصة يف األندلس -ج
  :)بن يقظانحي (قصة  -١
تعترب من أكرب األعـامل القصـصية يف العـصور الوسـطى لـيس يف األدب  وهي الشهرية −أ

ومؤلفها هو الفيلسوف املشهور والطبيب والعـامل والـشاعر  ,ًالعريب فقط وإنام يف العاملي أيضا
 وهو تلميذ لفيلسوف الرشق ابن سينا وقصته أقرب إىل القصص الفكري منهـا إىل ,ابن طفيل

 .ديب وتنبع أمهية هذه القصة من هدفها السامي وهو الوصول إىل معرفة اخلالق واإليامن بهاأل
ويف ( هو وليد من غري أبوين ولد يف جزيرة نائيـة مـن جـزر اهلنـد )ًاحي(وملخصها أن  −ب

دون علمـه ا تزوجـت  ألهنـ;أمـه مـن أخيهـارواية أخر ولد ألم وأب يف جزيرة نائية وخافت 
 إىل ً وحمتاجـاً كان وحيداًا واملهم أن حي)يم فحمله املد إىل ساحل جزيرة أخرفألقت بحي يف ال

ته حتى نشأ عىل سليقة أمه الظبية, رعاية وعناية فأخذته ظبية شفقة عليه فقامت بإرضاعه وتغذي
ثم كرب وتعلم امليش وفكـر يف أمـر نفـسه وقـارن  ,فحاكى الظباء يف حركاهتا وطباعها وأصواهتا

احليوانات األخر يف اجلزيرة فوجد أن احليوانات مستورة وهو عار فعمل عىل سـرت بينها وبني 
 . والحظ أهنا مسلحة وهو أعزل فتسلح بعصا من أغصان الشجر,جسمه بأوراق الشجر

فكر بالـصيد السـتغالل يديـه وأخـذت أسـاليب تعاملـه مـع احليـاة ترقـى وتتحـسن ثم 
بدأ هيتم بام عنـده  ثم ,سور التي كان يصيدهافاستعاض عن أوراق الشجر بأثواب من جلد الن

من حواس خمتلفة وتستمر قدراته يف النمو نتيجـة التجـارب التـي قـام هبـا حتـى تعلـم غـزل 
الصوف واملالبس وتعلم فن البنـاء وأخـذ يقـوم بتـرشيح احليوانـات وعمـل جتـارب عليهـا 

 .ومعرفة وظائف أعضائها
ر اإلنــسان وعــن طريــق التجربــة كــأن هــذه القــصة باختــصار حتكــي عــن تطــووهكــذا 

 ومن ثم إىل ثانية وثالثة وهكذا وهو مـا ,الوصول إىل نتيجة واالستقصاء يتمكن ابن طفيل من
ًيعترب شيئا جديدا يف ميدان القصة الفلـسفية والعلميـة التجريبيـة وتأخـذ معـارف  يف )حـي( ً

 بعـد أن )أمه(لظبية التقدم فيدرس املعادن والروح التي فطن إىل وجودها حني اكتشف قلب ا
إىل النفس احليوانيـة والنباتيـة وتتطـور معارفـه لتـصبح  ماتت ورشح جسمها وتقوده دراسته

 .فلسفة يؤمن هبا إيامن املجرب



 ٣٢٠

 ,ويف النهاية يتوصل إىل قناعة مفادها أن لكل موجود علة فأخـذ يبحـث عنهـا يف الطبيعـة
لتحول والفساد فحاول أن يبحث عنهـا ولكنه مل يتوصل ليشء ألن مجيع ما يف الطبيعة عرضة ل

 ثم تصورها كرويـة ?هناية أم ال يف األجرام الساموية وبدأ يتأمل السامء وهل هي ممتدة إىل ما ال
ًواستنتج رضورة وجود أفالك خاصة بالكواكب وهكذا شيئا فـشيئا وبالتـدريج يقـرتب مـن  ً

 ثم أمعن النظـر ,ً يكون خارجا عنهبد أنالمعرفة اهللا ويصل لنتيجة مفادها أن حمرك هذا العامل 
ثم ينتهي األمر بـه  ,وتوصل ملعرفة صفاته نتيجة دراسته لصفات الكائنات ,يف فكرة اهللا اخلالق

 .إىل اإليامن باهللا خالق الكون ومبدعه وأنه قادر وعاقل وعليم ورحيم
ها وال شك أن هذه القصة العظيمة والرائدة متأثرة شأهنا شأن كل قـصة بشخـصية صـاحب

 :ولذلك فقد غلبت عىل تفاصيلها ,الفيلسوف
  :التوابع والزوابع -٢
ّريف برسالة التوابع والزوابعالتع −أ ّرسالة التوابع والزوابع رسالة نثرية خاطب فيها ابـن  :ّ ّ ّ

ّشهيد صديقه أبا بكر بن حزم وعرض فيها أروع نتاجه الشعري والنثري ّّ ّ وقرنه إىل نتاج كبار  ,ُ
ّينا تفـرده وتفوقـهأدباء املرشق مب ّ ّوعـرض بخـصومه وحـساده مـن معارصيـه األندلـسيني  ,ً ّ ّ

 .ّوالقرطبيني
ّوالتوابع والزوابع قصة رحلة خيالية إىل عامل اجلن قام هبا ابن شـهيد مـع تـابع اسـمه  −ب ّّ ٍ ّ ّ

ّزهري بـن نمـري ولقـي شـياطني املـرشق وكتـاهبم  ,ّوجـرت بينـه وبيـنهم مطارحـات أدبيـة ,ُ
ّجتلت فيها آراء ابن شهيد النقديةومناقشات لغوية   ,ّوانتـزع اعـرتافهم بتفوقـه وجـودة أدبـه ,ّ

ّفضال عن الفكاهات والطرف وروح الدعابة التي رست يف هذه الرسالة ّ ً. 
حيمله زهري عىل متن اجلو إىل أرض اجلن حيث التقى هناك بتوابع الشعراء املـشهورين  −ج

وأبـا اخلطـار تـابع قـيس بـن  ,لعجالن تابع طرفةعتبة بن نوفل تابع امرئ القيس وعنرتة بن ا
وأبا الطبـع تـابع البحـرتي  ,ّولقي عتاب بن حبناء تابع أيب متام ,اخلطيم من الشعراء اجلاهلني
كـام التقـى بـبعض شـياطني  ,وحارثة ابن املغلس تابع املتنبـي ,َّوحسني الدنان تابع أيب نواس

 .الكتاب
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ذلك أنه مل يكن من الشائع أن هنـاك شـياطني أو وهي فكرة جديدة صاحبها أبو عامر;  −د
 ,التقى أبو عامر بشياطني صفوة كتاب العربية وهم عتبة بن أرقم تابع اجلاحظ ,توابع للكتاب

وخيـرج أبـو عـامر مـن هـذه  ,وزبدة احلقب تـابع بـديع الزمـان ,وأبو هبرية تابع عبد احلميد
ًاملقابالت جمازا مشهودا له بالفضل أحـد اجلـن مـا أنـت إال حمـسن عـىل إسـاءة كأن يقال له  ,ً

 .زمانك
وإنـام تلقـي بـه  ,وال يقف بابن شهيد يف قصته عند مقابلة التوابع الـذين مـر ذكـرهم −ـه

طبيعة رحلته إىل جملس أدب عقده أدبـاء اجلـن وهـي جلـسة نقديـة يعرضـون فيهـا ألقـوال 
 .قديةالشعراء ويستعرض ابن شهيد أمام منتد اجلن موهبته الشعرية والن

ٍفيصل أبو عامر وتابعه زهري بن نمـري إىل واد آخـر مـن  ,ومتيض قصة التوابع والزوابع −و
ِأودية اجلن وتلقي به املقادير إىل ناد حلمري اجلن وبغاهلا ويلتقي ببغلة أديبة ناقـدة وبـأوزة أديبـة 

ابع والزوابع أو وتنتهي املحاورة بتغلبه عىل حيوان اجلن األدباء والنقاد وبذلك تنتهي قصة التو
 .باألحر تنتهي اجلزء الذي وصل إلينا منها عن طريق كتاب الذخرية

ّوحـدس أملتـ ,ميت رميتـه فأصـٌّهللا أبـا بكـر ظـن" :ًيبدأ ابن شهيد قصته قـائال −ز ه فـام ٌ
ًساقط عليه رطبا جنياّوهز بجذع نخلة الكالم فا ,ً احلكم صبيافقلت كيف أويت ,أشويت ً َأمـا  ,ّ
ليس هـذا يف قـدرة  ,وزابعة تؤيده , يأتيه وأقسم أن له تابعة تنجدهوشيصبان ,يه هيدبه شيطان
سـمعك العجـب ُفأصـخ أ ,أبـا بكـر ,فأمـا وقـد قلتهـا ,ّوال هذا النفس هلذه الـنفس ,اإلنس

ّفـأرتج عـيل " ويميض يقص عليه نبأ تعلقه بأهل العلم واملطالعـة حتـى يـصل إىل "العجاب
وقـد اتكـأ  , عىل باب املجلس عىل فرس أدهم كام بقل وجههفإذا أنا بفارس ,القول وأفحمت

 ,ُأنا زهري بن نمـري مـن أشـجع اجلـن :من أنت? قال ,بأيب أنت :وقلت لهه وصاح يب عىل رحم
ًصادفت قلبا إليك مقلوبا :وما الذي حداك إىل التصور يل? فقال :قلت ً ًوهو نحوك جمنونا ,َ ً, 

 :فأنشد هذه األبيات ?ضاريمتى شئت استح :قال ثم ,ًوحتادثنا حينا
ــــه ــــز إن ــــا ع ــــب ي ــــري احل َّوإىل زه َ ّ ــــــا  ُ ــــــذاكرات أتاه ــــــه ال  إذا ذكرت

َّمتى أرتج عـيل أو انقطـع يب  ,أبا بكر ,وكنت ,غاب عني ثم ,وأوثب األدهم جدار احلائط ُ
وأدرك  ,ُأنشد األبيـات فيمثـل يل صـاحبي فأسـري إىل مـا أرغـب ,أو خانني أسلوب ,مسلك
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 ,وجرت قصص لوال أن يطول الكتاب لذكرت أكثرها ,وتأكدت صحبتنا ,بقرحيتي ما أطلب
 ."لكني ذاكر بعضها

  :نصّ قصة تابع امرئ القيس
ّوالنص الذي بني يدينا ما هو إال قصة مجاهلا يف نسج أسلوهبا ُوبعد مراميها  ,ّودقة ألفاظها ,ّ

ّالفكرية واحلضارية والفنية ّ ًيوما مع زهـري بـن نمـري تذاكرت " :وقد جعل ابن شهيد بدايتها ,ّ
َهل حيلة يف لقـاء مـن  :وقلت ,ّوما كان يألفهم من التوابع والزوابع ,أخبار اخلطباء والشعراء ٌ

 ,ُوقـد أذن لـه ,ّثم انرصف كلمـح البـرص ,ّوطار عني ,حتى أستأذن شيخنا :ّاتفق منهم? قال
ّحل عىل متن اجلواد :فقال ّاجلو فـاجلوُجيتاب  ,ّوسار بنا كالطائر ,فرصنا عليه ,ُ ّويقطـع الـدو  ,ّ ّ
ّوشارفت جوا ال كجونا ,ًحتى التمحت أرضا ال كأرضنا ,ّفالدو ّمتفرع الشجر عطر ,ًّ  ,ّ الزهـرُ
اخلطباء أوىل بالتقـديم لكنـي  :فبمن تريد أن نبدأ? قلت ,ّحللت أرض اجلن أبا عامر :فقال يل

ٍفأمـال العنـان إىل واد  ,صاحب امرئ القيس :فمن تريد منهم? قلت :قال ,إىل الشعراء أشوق
 ,ّيا عتيبة بن نوفـل بـسقط اللـو فحومـل :فصاح ,وترتنم أطياره ,ذي دوح تتكرس أشجاره

 ,ّوأنشدتنا من شعرك وسـمعت مـن اإلنـيس ,ّإال ما عرضت علينا وجهك ,ويوم دارة جلجل
هللا يـا حياك ا :فقال ,ٌفظهر لنا فارس عىل فرس شقراء كأهنا تلتهب ,ّوعرفتنا كيف إجازتك له

 :فقلت ,أنشد :فقال يل! ّوأي محرة يا عتيبة ,هو هذا :أهذا فتاهم? قلت! وحيا صاحبك ,زهري
 ,ورضهبـا بالـسوط ,وقبض عنان الـشقراء ,ّواهتز عطفه ,فتطامح طرفه ,ّالسيد أوىل باإلنشاد

ّفسمت حترض طوال عنا وكر ّ ًفاستقبلناه بالصعدة هازا هلا ,ً  :ُوجعل ينشد ,ّثم ركزها ,ّ
ــام ــرصاس ــان أق ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش َ ل َ ٌ َ  .................................  

 :ُوأنشدت ,ْت قو نفيسّدثم اشت ,ُفهممت باحليصة ,ْأنشد :ّثم قال يل ,حتى أكملها
ُشــــجته مغــــان مــــن ســــليمى وأدؤر ُُ ْ ٍُ  ...........................  
ُومـــن قبـــة ال يـــدرك الطـــرف رأســـها ّ ُ ٍ َِّ ُ ريــــح الــــصبا, فتحــــدرُّتــــزل هبــــا  ُْ َّ ّ ُ 
ُتكلفتهـــا, والليـــل قـــد جـــاش بحـــره َ ْ ُُ ُوقــــد جعلــــت أمواجــــه تتكــــرس  ّْ َّ ُ ُ ْ ْ 
ٍومــن حتــت حــضني أبــيض ذو سفاســق ٌ ْ ُويف الكــف مــن عــسالة اخلــط أســمر  ِ َ َِ ّ 
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ــا ــت يافع ــدن كن ــن ل ــاحباي م ــا ص ًمه ُ ُْ ُمقــيالن مــن جــد الفتــى حــني يعثــر  َ ْ َ ُّ ِ ِ 
ــد ــذا جــدول يف الغم ِف ِ ٌ ْ ــىَ ــه املن ــسقى ب ُت ُوذا غـــصن يف الكـــف جينـــى فيثمـــر  ُ ّ ٌ ُ 

ُفلام انتهيت تأملني عتيبة ُ ّ ُ َفقد أجزتك ,اذهب :ثم قال ,ّ ُ  ."وغاب عنا ,ْ
وهو إثباته لذاته عـن  ,وتنتهي القصة بتوضيح اهلدف الذي من أجله نسج ابن شهيد قصته

 إعجاب ابـن شـهيد بنفـسه هذه اإلجازة تربهن عىل ,طريق نيل اإلجازة من تابع امرئ القيس
فاهلدف عند ابن  ,ّوتطلع ابن شهيد إىل رئاسة األدبني ,وتأيت لتأكيد صلة أدب املرشق باملغرب

شهيد يف كتابته قصة التوابع والزوابع دافع شخيص نابع من إحساسه بأن معارصيه من األدباء 
ّكام أن غايته  ,ًتي رأ نفسه أهال هلاومل ينزلوه املنزلة األدبية ال ,والنقاد مل يولوه حقه من التكريم

إثبات مقدرته األسلوبية النثرية والشعرية أمـام املـشارقة عـن طريـق مقابلـة توابـع الـشعراء 
 .وكسب اعرتافهم بتفوقه ,ّوالكتاب
  :قصة ابن شهيديف  رؤيا
 ,ها خلدمـة نـسيج القـصةّبن شهيد ثقافته العربية الواسعة بالشعر والنثر التي سـخرال −١
 . أن هذه القصة عربية الشكل واملضمونلل عىليد

 إىل األسطورة العربيـة القديمـة بوجـود توابـع للـشعراء يف وادي ستناد شكل القصةا −٢
 .واستقائها فكرة رحلة اإلرساء واملعراج يف نسج أحداثها ,عبقر
ّ عربية املضمون ملا حوته من قص وشعر مرتبط بحضارة األنـدلس مـن جاءت القصة −٣
 .وبالرتاث املرشقي من جهة أخر ,جهة
لبـديع  حيـث فكرهتـا مقتبـسة مـن مقامـةهناك من ير أن قصة التوابع والزوابع من  −٤

ٍفرمتـه مقـاديره يف واد أخـرض  ,فبطل املقامة فقد إبلـه وخـرج يف طلبهـا ,الزمان رغم قرصها
 وهبـذا يتبـني ,ًوهناك التقى بشيخ جالس وبعد أن أنس إليه أخذ يروي شيئا من أشعار العرب

أن ابن شهيد أخذ املقامة ونامها وتوسع يف خياالهتـا وأضـاف إليهـا مـا جعلهـا ختـدم غرضـه 
وهـي مـستمدة مـن التـاريخ  ,ّفالرحلة عربية الطـابع والطبـع ,اخلاص يف كتابة قصته الطويلة

اجالت وأصالتها يف املس ,ا تشبه رحلة اإلرساء واملعراج يف فكرة الرحلة ألهن;العريب اإلسالمي
ّالتي حصلت بني ابن شـهيد وشـعراء املـرشق العـريب ممـا يؤكـد انتامءهـا إىل الـرتاث العـريب  ّ
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ّكام أن رسالة التوابع والزوابع بنيت عىل أساس األسطورة العربية القائلة بأن لكـل  ,اإلسالمي ُ
 .ويعينه يف صناعته ,ًشاعر تابعا يلهمه الشعر

ّوابن شهيد يمثل شخصية البطل يف ه −٥ فهـو  ,كام يمثلهـا يف أغلـب قصـصه ,ّذه القصةّ
ّالبطل والراوي وتأيت شخصية زهري لتكون ظال لشخصية ابـن شـهيد إذ ترافقـه أيـنام توجـه ّ ّ ًّ ُ, 

ّوحيثام حل وتسهم يف إغناء مقدمة القصة من خالل احلوار الذي دار بينهام وشخـصية الـشيخ  ّ ُ ّ
هذه الشخـصية  ,صل بني ابن شهيد وزهريلتكون حلقة و ,وقد جاء هبا ابن شهيد ,هي الثالثة

ّبل اكتفـى باإلشـارة إليهـا ألمهيتهـا يف نيـل تـذكرة القبـول  ,ّمل يتحدث عن هيئتها وأوصافها
ّباملغادرة عن طريق احلوار الذي جعل من هذا النيل حدثا ثالثا يف القصة عرب تـسيري شخـصية  ً ً

 . يرحالن عليهٍجوادمن زهري البن شهيد الستقالل وتأصيله بدعوة  ,الشيخ له
ًوالقصة يف هذا السياق تقدم جانبا  −٧ ّ  ,ّ من جوانب الرتبية التي يتمثل هبا ذلك العرصًمهامّ

ّفقد هذبت طباعه أناقة القصور التي اسـتظل يف أفيائهـا ُ ّوخـالط أصـنافا متعـددة مـن أبنـاء  ,َ ً
وخيطب الـوزراء  ,اء قدرهّفهو نقطة الدائرة يف عرصه يرفع األمر ,املجتمع أيام النعيم والبؤس

ووقـار  ,ّكل هذه األمور ترتبط هبدوء حديثـه ,ّويتبار الشعراء والكتاب بمساجلته ,صداقته
وقـد كـان  ,ّ ألن اإلنسان ابن البيئـة;َوال عجب أن يظهر سلوكه يف ألفاظه ,وبروز ذاته ,كالمه

بسياق القـصة مـن وهدوء النفس يرتبط  ,وصقل مواهبه ,للبيئة دور بارز يف تكوين شخصيته
ّخالل الرتكيب اللغوي الذي تتألف فيه العبارات حمافظة عىل الوحـدة العـضوية عـن طريـق 

تعبري واملالئمـة للجـو تـارة ومن خالل اللفظة املنسجمة مع ال ,ّالعبارة الدالة عىل السلوك تارة
أخر. 
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  ونعشروال الثالث الباب

  فن التوقيعات
  :مقدمة -والًأ

 فقـد والـشعر احلكام يف جمال النثراألدباء واخللفاء والوالة و بالغة ًمهام مننبا متثل التوقعات جا
وإرسـاء  , فرتة اإلمارة التي متثل استقالل الـبالدها األوىل التي كانت يفنامذجو ,عرفها األندلسيون

كثـري وقد اعتمد عليها احلكام األندلسيون يف التعبري عـن مـواقفهم يف  ,دعائمها وأنظمتها اإلدارية
 كام اعتمـد عليهـا  ورجال الدولة,والقضايا كموقفهم من رجال احلاشية واملقربني ,من األشخاص

أو  ,والتوقعات تذييل يكتب أسفل الرسائل الواردة عـىل ديـوان الدولـة :الشعراء إلظهار براعتهم
 فهـو مـن إنـشاء ومن ثم ,أو خيطه بيده , يمليه عىل كتابهً من احلاكم وتعقيباًوتعترب ردا ,عىل ظهرها
 ,لإلفاضة واإلسهاب يف اجلوابمل يكن لديه متسع  , لضيق وقته وكثرة مشاغلهًونظرا ,احلاكم نفسه

ممـا جعـل التوقيعـات تتميـز يف الغالـب  ,سيام أمام كثرة الرسائل التي حتتـاج إىل الـرد الـرسيعوال
 . هذه الناحيةوهي ظاهرة شديدة الشبه بالربقية من ,باإلجياز الشديد املويف للمقصود

  :أقسام التوقيعات -ثانياً
 :تقسم التوقيعات باعتبار أسلوهبا إىل قسمني

  :التوقيعات النثرية -أ
 .ألغراض متعددة سياسية أو اجتامعية أو إدارية ًوهي توقيعات كتبت نثرا

إىل ابنـه املنـذر بعـد أن )  هــ٢٣٨ − ٢٠٦(كتوقيع أيب املطرف عبد الرمحن بن احلكم  −١
وخيطـب ليحيـي  ,ه يسأله أن يأذن له يف اعتالء املنرب بالبلد الذي يليه له ليقيم اجلمعـةكتب إلي

لكان الصمت  ,لو كان الكالم من فضة :قالت احلكامء": عىل ظهر كتابه فوقع ,رسوم سلفهم
 ."من ذهب

مـن مل يعـرف وجـه " :وقع عىل كتابـه , لهً مل يكن أهالًوحني سأله بعض مواليه عمال −٢
 ."ان احلرمان أوىل بهمطلبه ك
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 إىل أحد عامله يستقرصه فيام فرط مـن ًوكتب أمية بن زيد عن عبد الرمحن الداخل كتابا −٣
إن يكـن ": وكتـب بخـط يـده ,فلام الحظه األمـري أمـر بقطعـه ,فأكثر وأطال الكتاب ,عمله

 ."ًفعد االكتفاء أن يكون لك مؤخرا ,ًالتقصري لك مقدما
 بتثمري اخلراج لألمري عبد الرمحن بـن احلكـم أن القنطـرة التـي وملا رفع أحد املشتغلني −٤

 الجتمـع مـن ًلو رسم عىل الدواب واألمحال التي تعرب عليها رسـام ,بناها جده عىل هنر قرطبة
ملـا فيـه مـن  , مثل هـذا االقـرتاحًفوقع األمري عبد الرمحن عىل كتابه مستنكرا ,ذلك مال عظيم
 ,اممه إىل جماالت اإلصالح األخر التـي تـورث الـذكر احلـسن اهتًموجها ,إثقال عىل الرعية

 :ونص توقيعـه كـام يـيل ,ومحله نفقة إصالح املسجد املجاور له ,مثل بناء املساجد وإصالحها
ال أن متحو ما خلـده آباؤنـا بـاخرتاع هـذا  ,نحن أحوج إىل أن أفعال الرب أمثال هذه القنطرة"

وهال كنت نبهتنا إىل  ,وتبقى تبعته وذكر السوء علينا ,نافتكون عائدته قليلة ل ,املكس القبيح
لكـن  ,وفصل املطـر مقبـل ,إصالح املسجد املجاور لك الذي قد تداعى جداره واختل سقفه

وقد جعلنا عقوبتك بأن تصلح املـسجد املـذكور  ,يأبى اهللا أن تكون هذه املكرمة يف صحيفتك
 ."وأجره لنا إن شاء اهللا ,كفيكون ما تنفق فيه من ,من مالك عىل رغم أنفك

ولألمـري حممـد بـدوره توقيعـات  ,أن التوقيعني األخريين يطوالن عن احلجم املألوف غري
 .تظهر فيها مواقفه من رجال الدولة

 , رسـالة يـشكره فيهـا عـىل فـضله عليـه– وهو وليد بن غانم –فقد بعث له أحدهم  −٥
 :وجيدد طاعته ,ويستقل ما واله من خدمته

فمتـى رمـت  ,وجلت أياديه عن النرش ,عمة اخلليفة سيدي أيده اهللا عن الشكرعظمت ن"
 ,وأعجـزين احلمـد ,لـشكراتكاء دنيـا  ,ومحد أيرس ما اشتمل عيل من فضله ,ذكر أدنى شكره

إذ مل أرمها يـدوران إال  ,واالجتهاد يف العمل ,لكنني غري مؤتل يف ذلك عن االستفراغ يف القول
واهللا  ,وعلـيهام معـول ,وأنـا بيـنهام خمـيم ,ان إال عىل زيادة انتظرتويقترص ,عىل نعمة سلفت

 ,ومن نصب العاجـل ,من دار الشقاء إىل دار السعادة ,الناقل لعباده بطاعتهم له وشكرهم إياه
 ."والسالم ,إىل راحة اآلجل
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وقـد  ,وال يضيع أجر املحـسنني ,إن اهللا شاكر حيب الشاكرين" :فوقع األمري يف كتابه −٦
 ."ولكل أجل كتاب والسالم ,ديت فأسمعتنا

بطريقة تربز حسن اسـتغالله واسـتفادته  ,ويقوم هذا التوقيع عىل التمثيل باآليات القرآنية
 .من ثقافته وحمفوظه

وحني وصله كتاب القايض حممد بن زياد يذكر فيه تداعي جانب من املـسجد اجلـامع  −٧
 :وقع عىل كتابه ,وحيثه عىل إصالحه ,بقرطبة
 ,ننا لسنا ننفق نفقة أحب إلينا وال أثر عندنا من اإلنفاق فيام ذكرت به وخصصت عليـهإ"

باجلـد يف  واالجتهاد يف رم شـعثه واألخـذ ,ونحن آمرون بالنظر يف بنيان املسجد اجلامع املكرم
ونأمرهم أال  ,ونوكل كفاتنا بعمله والقيام عليه ,مع اإلبالغ يف تقويته وحتصينه ,ذلك وتعجيله

ونحن نحملك مع ذلـك  ,حتى يبلغ متامه بحول اهللا وقوته ,عوا أيدهيم عنه غبنا أو حرضنايرف
 ,عليه وإحسان النظر يف معانيه لترشكنا يف عظيم ثواب اهللا واملعونة عليه التفقد لذلك واملعونة
فإنه بذلك يؤكـد  ,وإذا كان هذا التوقيع يطول بدوره ," إن شاء اهللا تعاىلًفاهنض بذلك راشدا

 . رغبة يف التفصيل والتوضيحًأحياناما أرشنا إليه من قبل من جنوح املوقعني إىل اإلطالة 
 ,موقفهم من بعـض الوشـاة ,من خالل التوقيعات ,ومن قبيل مواقف احلكام من احلاشية

ومن نامذج ذلك أنه حني أنعم األمري عبد الرمحن بن احلكم عىل زرياب بثالثة آالف دينار بعـد 
كتب أحد السعاة إليه خيـربه أن املغنـي مل يعظـم يف  ,نرشها هذا عىل جواريه وولدهف ,أن أطربه

 .وأنه أعطاه يف ساعة واحدة ,عينيه ذلك املال
وإنام رزقه نطق عىل  ,نبهت عىل كل يشء كنا نحتاج التنبيه عليه" :فوقع األمري عىل كتابه −٨
وأمرنـا  ,وقد شـكرناه ,ويغمرهم بنعمنا ,وقد رأينا أنه مل يفعل ذلك إال حيينا ألهل داره ,لسانك

 ."فارفعها إلينا ,فإن كان عندك يف حقه مرضة أخر ,ليمسكه لنفسه ,له بمثل املال املتقدم
فـيام دار بـني الطـرفني مـن  ,وعرب احلكام األندلسيون يف توقيعاهتم عن مواقفهم من الثوار

 .وما ورد يف شأهنم من رسائل بعض العامل والقادة ,مراسالت
ومن ذلك ما أماله عبد الرمحن الداخل عىل بعض كتابه إىل سليامن بن األعـرايب وكـان  −٩
لتمـدن  ,الطريـق والتعسف عن جـادة ,فدعني من معاريض املعاذير :أما بعد" , عليهًخارجا
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 بـام ًأو ال أقـني بناهبـا عـىل رضـف املعـصية نكـاال ,واالعتصام بحبل اجلامعة , عىل الطاعةًيدا
 ."وما اهللا بظالم للعبيد ,قدمت يداك

إىل ) لقنـت( بحـصن ًوكتب حممد بن عبد الرمحن املعروف بالشيخ الذي كان ممتنعـا −١٠
 : فيه ما أوجب أن أجابه عبد الرمحن بالتوقيع التايلًعبد الرمحن الثالث كتابا

 ,ًبـد لـك منـه آخـرا مـا الًرأينا أن نعـرض أوال , اهللاوملا رأيناك قد تذرعت بإظهار اتقاء"
 ."كمن أطاع بعد الفعال ,وليس من أطاع باملقال

 .مما يربز بالغة التوقيع وعميق تأثريه يف نفس الثائر ,ًفبادر الثائر إىل قرطبة مستسلام
  :التوقيعات الشعرية -ب

ما يتصل بمواقف احلكام من ومنها  ,هناك توقيعات شعرية ,ريةوإىل جانب التوقيعات النث
وعيـسى بـن  ,به األمري عبد اهللا إىل الوزراء يف قصة موسى بـن حـديرام وقع مثل ,رجال الدولة

 ملا كان والده األمـري ًخالفا ,حني أراد كل منهام أن يكون جملسه فوق اآلخر ,أمحد بن أيب عبدة
 .حممد قد رتبه من رفع املوايل الشاميني عىل البلديني

 :وقد وقع عىل الكتاب الذي رفع إليه هبذا الشأن −١
ـــ ـــوايل ق ـــدموام ـــريش فق ـــن ق ــــب  ريش م ــــوايل معت ــــريش ال م ــــوايل ق  م

 ســــواه فموالنــــا كــــآخر أجنبــــي  يــــساويه عنــــدنا"إذا كــــان موالنــــا
  :مادة التوقيعات -ثالثاً
 :فهي ,التوقيعات التي استقى منها احلكام واألدباء توقيعاهتم أما مادة

 .يمالقرآن الكر −١
 .واحلكم واألمثال −٢
 .معظم األحيانوثقافة املوقعني يف  −٣

وحـذقهم يف تـرصيف األلفـاظ  ,وقد برهن املوقعون يف توقيعاهتم عىل براعتهم ومهارهتم
 .وصياغة املعاين
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  ونعشروال الباب الرابع

  أدب الوصايا
  :مقدمة -أ

الـصادر مـن أديـب يـوجز جتربتـه  ,الوصايا أدب نثري وشعري حيمل اجلامل الفني املـؤثر
  .واحلكم البليغة ,يدعمه باآليات القرآنية شك لوصية بقطعة نثرية عىل وثمرة علمه

وقرب فراق يف حالة يـصعب عـىل اإلنـسان  , يف حالة خلوص ذهنًافن الوصية يأيت غالبو
 .إال أن حيكي ما استقر يف نفسه من جتارب احلياة; فتكون الوصية بذلك موجزة صادقة

  معرفتـهسد فيـه عمـقوجيـ ,جيمع فيه املويص خالصـة جتاربـه ,أدب الوصايا فن طريفو
وال تقـف فوائـد  ,مـن والـد لولـده كالوصـايايا تراث يسمو يف مـضمونه وصـياغته والوصا

 .املضمون عند ذلك الولد

عـرب عنهـا  ,تنبعث منها عاطفـة جياشـة ,ولذلك محلت الوصايا األندلسية مضامني مهمة
 .األدباء بلغة فصيحة

  :ب أمهية الوصايا
يدل عىل ذلك ما ورد يف  ,الل احتفاء الترشيع اإلسالمي هباتتجىل أمهية الوصايا من خ −١

 .البنهمثل وصية لقامن  ,القرآن الكريم والسنة املطهرة من نامذج للوصايا املفيدة

 .أدب الوصايا باب من أبواب الرتبية, بل هي فن من رضورياته −٢
  :أشهر الوصايا وأصحاهبا -ج

 وإنـام أكثـر اخلطبـاء مـن ;ًا عىل طريقة أسـالفهمكثري مل هيتم األدباء األندلسيون بالوصايا
لـدفاع عـن أرض أنـدلس مـن وا ,والزهـد بمغريـات الـدنيا ,وصايا التمسك بعـر الـدين

 .االستعادة
َولعل أول الوصايا الزهدية يف األندلس ما وعظ به  −١  القاضي الزاهدُ منذر بن سعيدَ

وانـرصاف عـن  , العنايـة بمدينـة الزهـراءاخلليفة عبد الرمحن النارص ملا رآه منه من اهنـامك يف
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فذكره بـاملوت ودعـاه  ,ّوعرض به ,فخطب يف الناس بحضور اخلليفة ,االهتامم بصالة اجلمعة
وندم عىل ما سـلف لـه مـن  ,حتى بكى الناس وبكى اخلليفة ,إىل الزهد يف عرض الدنيا الزائل

ٍأتبنـون بكـل ريـع آ ﴿:تعاىلوقد بدأ الواعظ خطبته بقوله  ,واستعاذ باهللا من سخطه ,فرطه ِ ِّ ُ ِ َ ُ َْ ًيـة َ َ
َتعبثون  ُ َ ْ َوتتخذون مصانع لعلكم ختلدون ) ١٢٨(َ َُ َّ َُ َّ َْ َ ْ َُ َ َ َ َِ َوإذا بطشتم بطشتم جبارين ) ١٢٩(ُِ َّ َ َ َ َِ ْ ُْ ُْ َْ َ َ ِ)١٣٠ (

ُفاتقوا اهللاََّ وأطيعون﴾ َِ َ ُ َّ وهـي دار  ,واآلخرة خري ملـن اتقـى ,فمتاع الدنيا قليل ,]١٣١ −١٢٨[ َ
 .وهي وصية عىل شكل خطبة, ومكان اجلزاء ,قرارال

إذ كانت له موعظة مـع املعتمـد ابـن عبـاد صـاحب  ,ومن الوعاظ الزهاد ابن الطالع −٢
ووبخـه عـىل حياتـه  ,ووعظـه ابـن الطـالع ,فنزل له عن دابته ,ًفقد لقيه املعتمد يوما ,إشبيلية

 .الالهية العابثة من خالل الوصية
إذ  ,رطُوشـي أبـو بكـر الطُّ    الوصايا والعظـات الدينيـة الزاهـد وممن عرف بمثل هذه  −٣

إن األمـر " :وما جاء يف موعظته ,فوعظه حتى أبكاه ,ًدخل يوما عىل األفضل بن أمري اجليوش
ْالذي أصبحت فيه من امللك إنام صار إليك بموت من كان قبلك وهو خارج عن يدك بمثـل  ,َ

سـائلك عـن النقـري  −عز وجـل  −فإن اهللا  , األمةفاتق اهللا فيام خولك من هذه ,ما صار إليك
َأتى سليامن بـن داود ملـك الـدنيا بحـذافريها −عز وجل −واعلم أن اهللا ,ري والفتيلمطوالق َ َ, 

 ,وسخر له الـريح جتـري بـأمره رخـاء ,فسخر له اإلنس واجلن والشياطني والوحش والبهائم
 عطاؤنـا فـامنن أو هـذا":  قـالَّفقال له عـز مـن ,ورفع عنه حساب ذلك أمجع ,حيث أصاب

بـل  ,سبها كرامة كام حسبتموهاحوال  ,ُفام عد ذلك نعمة كام عددمتوها ,"أمسك بغري حساب
ْ﴿هذا مـن فـضل ريب ليبلـوين أأشـكر أم " :فقال ,ًخاف أن يكون استدراجا من اهللا عز وجل ُ َ ََ َ َُ ْ َِ َ ْ ِّ ْ َُ ِ ِِ ْ َ

ُأكفر ﴾  ُ ْ  ."وانرص املظلوم ,حلجابوسهل ا ,فافتح الباب] ٤٠: سورة النمل[َ
ملـا  ,تعد هذه املوعظة التي جاءت عىل شكل وصية من أمجـل املـواعظ الدينيـة وأبرعهـاو
 ,وقدرة عىل استاملة األمري وإقناعـه ,وبعد عن التكليف , به من بساطة التعبري وصدقهتامتاز

فعتـه إىل البكـاء بعاطفة دينية صادقة كان هلا تأثري يف نفس األمـري دة عظوقد ترسبلت تلك املو
ًفرقا َ ًوتأثريا  ,ًوبلوغا إىل القلب ,ًكثر الوصايا واخلطب الدينية واملواعظ أثرا يف النفسأل"ألن  ,َ
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ًومـا كـان صـد مـستقيام لـسلوك  ,يف السامع ما كان عن مطابقة حقيقية بني القول والفعـل
 ."وخلق قويم ,مستقيم

ًتمـد العبـارة الطويلـة مبتعـدا عـن ولقد سلك الزاهد يف موعظته سبيل الرتسـل الـذي اع
ل ِّوسه ,فافتح الباب" :العبارة القصرية املسجوعة إال ما ورد منها عفو اخلاطر دون قصد مثل

 ."احلجاب
ًوكان تأثرها بمسلك القرآن الكريم يف الوعظ وبأسلوبه واضحا جليا فقد اقتبس مـن آي  ,ً

 ,وصحة ما يـذهب إليـه ,ق ما يقولليكون بينه عىل صد ,الذكر احلكيم عىل سبيل االستشهاد
بهـاء والوقـار الكـالم ال"وأورث  ,ًاألمر الذي منح املوعظة جوا من املهابة واجلـالل الـديني

 ."والرقة وحسن املوقع
 للمؤلف نفـسه مـن وصـايا عـىل شـكل "رساج امللوك"ويمكن أن يعد ما ورد يف كتاب 

يـا أهيـا " :ومن قوله ,اء والسالطنيمواعظ زهدية يف باب مقامات الوعاظ والزهاد عند األمر
وعيـشها  ,فخريهـا يـسري ,وتدبر إدبـار اهلـارب ,أما تر الدنيا تقبل إقبال الطالب ...الرجل
 ,فـاغتنم غفـوة الزمـان ,وتبعاهتا باقية ,ولذاهتا فانية ,وإدبارها فجيعة ,وإقباهلا خديعة ,قصري

مـك لغـدك وال تنـافس أهـل وتزود مـن يو ,وخذ من نفسك لنفسك ,وانتهز فرصة اإلمكان
 ."وسوء منقلبهم ,ولكن انظر إىل رسعة ظعنهم ,الدنيا يف خفض عيشهم ولني رياشهم

 بن تاشفني ونـصحه عيل أمري املسلمني أبو احلسن بن شـريح   عظ اخلطيب اوىص الو −٤
 ًوامتثـاال ,اقتداء باخللفاء الراشدين"ل وحسن اختيار الوالة الصاحلني  إياه باتباع العدًموصيا

فعـدلوا  ,وحتققوا مكرها وغـدرها ,لفعل األئمة الصاحلني الذين قدروا هذه الدنيا حق قدرها
ْمل يشغلهم عن القيـام بـأمر اهللا إلـف  ,وابتاعوا ما يدوم ويبقى بام يبيد ويفنى ,إىل الدار اآلخرة

 ."وال ثبطهم عن جهاد عدوه دار وال وطن ,وال سكن
بجـالء عـىل إيامهنـم برسـالتهم يف الـصالح   عنـد األمـراءوتدل وصايا ومواعظ الزهاد الدينية

واسـتهانتهم بالـدنيا وزهـدهم يف حـب  ,البرشي وعىل شجاعتهم وقدرهتم عىل اجلهر بكلمة احلق
ًقواال"ويص والواعظ الزاهد ابن الطالع فكان امل ,العيش فيها ال تأخـذه يف  ,وإن أوذي فيـه , باحلقّ
 .ًذلك بني الصدق والشجاعة بعيدا عن التكلف واملصانعةفجمعت مواعظهم ب ,"اهللا لومة الئم
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 ونعشروال الباب اخلامس

  السرية النبوية
  يف الرتاث األندلسي

  :مقدمة -أ
برع األدباء يف األندلس بدراسة هذا اجلانب كام برعوا يف جوانب أخر كثرية حيث اعتنوا 

 .بالتاريخ وما يتصل به من معارف وبالفقه واحلديث
 القرن الثاين اهلجري مـن خـالل موسـى بـن  منتصفيفكان  بالسرية النبوية مهتاماال وهذا

ثم يف القرن الثالـث اهلجـري تطـور األندلـسيون يف فهـم , "املغازي" يف كتابه عقبة األسدي
حيث اتسم بقدر أكرب بكثري من الدقة واملنهجية العلمية وإرهاف احلـس  ,داللة السرية النبوية

 .حممد بن وضاح ويل جديد من تالميذ بقي بن خملد أن نشأ ج وخاصة بعد,النقدي
وهـي احلقبـة التـي بلغـت  ,القرن الرابع كلهالنبوية املرشفة   يف السرية العملوقد استغرق

فيها الثقافة األندلسية أوج نضجها واكتامهلا عىل أنه كان االهتامم اخلصب املتنـوع مـن جانـب 
 قد اختذ منذ القـرن اخلـامس مـسالك ثالثـة بيـنهام بعـض األندلسيني بالسرية النبوية الرشيفة

 :وإن أمكن التمييز بني بعضها البعض ,التداخل والتشابك
  :مسالك السرية النبوية -ب

 :سلكت التآليف يف السرية النبوية مسالك عدة
  : العلمي النقدياملسلك :أوالً

وقد أنـتج لنـا هـذا ابع, علمية التي استغرقت القرن الروهو الذي كان ثمرة تلك اجلهود ال
االجتاه بعض التآليف األندلسية التي يتمثل فيها ما أدركته ثقافـة هـذه الـبالد اإلسـالمية وقـد 

 :اتسم هذا االجتاه بـ
 .ـ االلتزام باملنهج العلمي الدقيق١
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 .ـ اتضحت فيه معامل الشخصية اإلسالمية٢
 بـل يف كـل بـالد ,ادلس وحـدهـ أصبحت مصدر ال غنى عنه للدارسـني لـيس يف األنـ٣

وابن حزم له رسالة طويلة . وابن عبد الرب ,ابن حزم: ًنرضب مثاال بعاملني جليلني مهاوالرشق 
 وقد كانت السرية التي كتبها خاضعة ملـنهج النقـد "جوامع السرية"وان نبوية بعنيف السرية ال

 .يف احلديث فجاءت جمردة من األشعار والقصص حمررة يف ضوء املذهب الظاهري
 لدرر يف اختصار املغازي والـسري ا"وأما العامل الثاين اختص بالسرية النبوية بمؤلف اسمه 

 ابن حزم ا بني تشاهب ويظهر أن,سبقوه مثل موسى بن عقبة وقد ذكر أنه اعتمد عىل كتب من "
 فكالمها عامل ملتزم باملنهج النقدي الصارم ألصـحاب احلـديث ,وابن عبد الرب يف كتابة السرية

البد من التعريج عىل أول نموذج قدمته الثقافة األندلسية لكتابة السرية النبوية هو الفقيه عبد و
 . حيث قدم الصورة املثىل للرجل املثقف يف حياة األندلس,امللك بن حبيب األلبريي

 .ًوقد أفرد كتابا ملغازي رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم واخللفاء الراشدين من بعده
  : الوجدانيسلكامل :ثانياً
 أكثـر األندلـسيون مـن الكتابـة فيـه  قرب الرسول صىل اهللا عليه وسلم فن الرسائل إىلوهو

ابتغـاء الربكـة وهي تلك الرسائل التي يوجهها مؤلفها إىل قرب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم 
ًها الكاتب إيامنا نابضا بـاحلرارة ومتحـدثا ثبأو مناجاة خالصة ي ً  مـشكالته عـام يـضيق بـه مـنً

ًوكان يلتمس يف مثل هذه املناجاة رضبا من السلو والراحة وهو يتخيل نفسه متوجها  ,وأزماته ً
ومولـد هـذا الفـن ارتـبط ببدايـة ضـعف  ,حرضة الرسول صىل اهللا عليه وسـلمباخلطاب إىل 

الدولة اإلسالمية يف األندلس فقد شعر األندلسيون وهم يتأملون وطـأة األزمـة عـىل وطـنهم 
ئل وأقـدم هـذه الرسـا ,همونه من هذه املخاطبات النبويـةتهم إىل مزيد من اإليامن يستلبحاج

 .لة اإلسالمية وأحدقت هبا األخطار الذي متزقت فيه الدويرجع إىل أواخر عرص الطوائف
الـذي يـذكر أنـه  بن حممد بن السيد البطليـويس أبو حممد عبد اهللا :أهم من ألف يف ذلكو

ن أيب حممـد بـن مـسعود بـ وبعث معها بـشعر , اهللا عليه وسلمنبي صىلكتب رسالة إىل قرب ال
 عرف بابن اجلنـانحممد بن حممد املريس امل  وفيها شعر,كتب رسالة اخلصال الغافقي الشقوري

 , كتب رسالتني فيها يبسط أحوال األندلس وما وقـع مـن أحـداث فيهـالسان الدين اخلطيب
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لك األهوال التي تعانيها بالده هي التي متنع أن تشد إىل ويعتذر للرسول عليه السالم فيها بأن ت
 .قربه الرحال

  : اهلل عليه وسلمى الرسائل إىل الرسول حممد صلفن ومن مناذج -ج
  :ـ رسالة لسان الدين اخلطيب١

السالم عليك يا حممد السالم عليك يا أمحد السالم عليك يا أبا القاسم سالم ( :حيث يقول فيها
ً الغريق ويرجو اإلنقاذ بربكتك من نكد املضيق وينقطع أسفا ويتنفس صـعدا كلـام من يمد إليك يد ً

 .)...ازدلف إليك فريق وعمرت نحوك الطريق وال يفرت صالة عليك له لسان وال جيف ريق
فاشـفع يل يـا رسـول اهللا يف زيارتـك فهـي أفـضل املنـى وتوسـل يل إىل مـوىل ( :ثم يقول

 .) من هنا إىل هنافضيلتك وتقبل وسيلتك يف النقلة
كتبه عبدك املستمسك بعروتك الـوثقى الالئـذ بحرمـك األمنـع ( :ثم خيتم الرسالة بقوله

ً كثـريا ورمحـة ً والسالم عليك يا رسول تـسليام"ًخماطبا اهللا"ًقى املتأخر جسام املتقدم فالن األو
 .)اهللا وبركاته

لس حينام أحلت عليها املحن فالرسالة تصور ذلك اجلو النفيس القلق الذي كان يسود األند
 .ً معلقا بخيط واهن يوشك أن ينبتوأصبح مصريها

  :لسان الدين اخلطيبرسالة  -٢
إىل رسول احلق إىل كافة اخللق وغامم الرمحـة الـصادق الـربق احلـائز يف ( :الذي يقول فيها

 النبـوة مام مالئكة السامء ومن وجبت له وإ,ميدان اصطفاء الرمحن قصب السبق خاتم األنبياء
ّيب أدواء القلوب والوسيلة إىل عالم الغيوب بشفيع أرباب الذنوب وط ,وآدم بني الطني واملاء

نبي اهلد...(. 
زداد كتبت إليك يا رسول اهللا والدمع ماح وخيل الوجد ذات مجاح عند الشوق يـ( :ثم قال

 .)...كلام نقص الصرب
 ويتحدث يف تفـصيل عـن آخـر مـا يف هذه الرسالة بسط فيها لسان الدين أحوال األندلس

ويعتذر للرسول عليه السالم بأن تلك األهوال التـي تعانيهـا بـالده هـي  ,وقع هبا من أحداث
 .التي متنع أن تشد إىل قربه الرحال
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ونالحظ يف الرسالة الصنعة األدبية واللغوية حيث خيتار العبارات املؤثرة واإليقـاع القـوي 
 .ا خمتارة ومؤنقةلعله يصل به إىل مراده وألفاظه

  :املدائح النبويةرسائل  -د
لقد كان اإلنتاج النثري للمؤلفني األندلسيني يف املناقـب النبويـة عـىل أعظـم جانـب مـن 

ولعل أول مـن اسـتوقفتهم شخـصية , اجلودة والوفرة فإن إنتاجهم الشعري مل يقرص عن ذلك
 ,حبيب األلبريي الذي مر معنـاالرسول صىل اهللا عليه وسلم هو األديب املؤلف عبد امللك بن 

 .وقد علمنا أنه أول مؤلف اختص بالسرية النبوية بالكتابة
والبن حبيب هذا قصيدة مجيلة وصف هبا مشاعره وهو واقف عىل املـشاهد النبويـة أثنـاء 

 )الكامل البحرمن ( :رحلته للحج فيقول
ــــــــــا ـــــــــصابـة صـاحبته ـــــوات  هللا در ع ـــــة تقطــــع الفل  نحـــــو املدين

ـــــى  ـــــر حممــــدحت ــــا القــــرب قب ـــــصـالة  أتين ـــــه حممـــــدا ب  ًخـــــص اإلل
 هـــادي الـــور لطرائـــق احلـــسنات  خــــري الربيــــة والنبــــي املــــصطفى
ـــــسـالمـه ــــــه ل ـــالعربات  ملـــــا وقفـــــت بقرب ـــف ب ـــوعي واك ـــادت دم  ج
ـــذي ــــه وموضـــعه ال ــــت حجرت ــــوات  ورأي ـــه للخل ــــو في ــــان يدع ـــد ك  ق
ــــاهدهتا ـــدا ش ــــلك معاه ــــا لت ًسـقي  ا بــــاخلطو واللحظـــــاتوشهدهتـــــ  ً
ـــــة ـــــالوا رمح ـــــابوا ون ــــة ط  مقنــــى الكتـــاب وحمكـــم اآليــــات  وبطيب
ــــه ــــصحابة حول ــــزة وال ــــرب مح  فاضـــت دمــــوع العـــني منهمـــرات  وبق
ـــصطفى ـــي امل ـــىل النب ـــه ع ـــىل اإلل  هـــادي الربيــــة كاشـــف الغمـــرات  ص
ــــامت  وعلــــى ضـــجيعيه الـــسـالم مـــرددا ــــق يف الظل ــــور احل ــــا الح ن  م

ً يف هذه األبيات العاطفة اجلياشة التـي مـألت قلبـه حتـى جعلـت العـربات دائـام فنالحظ
 وهـذا وإن , وكيف أنه استعمل األلفاظ املالئمة املناسبة هلذا املوقف,تسكب والدموع منهمرة

 . يدل عىل قدرة وثقافة هذا الشاعردل فإنه
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 صـىل اهللا عليـه  يقول وهو يسكب العربات يف روضـة رسـول اهللاوهذا الرعيني الغرناطي
 :وسلم

ـــــي ـــسعيد  هــــذه روضــــة الرســـــول فدعن ـــصعيد ال ــــع يف ال ـــذل الدم  أب
ـــوعي ـــسكاب دم ــــى ان ـــي عل ــــصـعيـد  ال تلمن ــــذا ال ـــــا هل ـــــا صنته  إنم

حه النبوية اثنتا عرشة وممن عني باملديح النبوي لسان الدين اخلطيب حيث بلغت عدد مدائ
 :حيث يقولقصيدة 

ــــا ـــق حي ــــالذ اخلل ــــت م ـــاًوأن  ًوأكرمهـــم ذاتــــا وأعظمهـــم مــــجدا   وميت
ــد ــن اهل ــضالل م ــان ال ــا ب ــوالك م  ّوال امتاز يف األرض املكـب مـن األهـد  فل

اله ملا فقد مدح النبي عليه السالم بأنه مالذ اخللق وأكرمهم وأعظمهم يف حياته وبعدها ولو
استبان الضالل من اهلد. 

ًبيتـا مـن الرجـز / ٧٠٠/ يف ابن املناصف القرطبي األندليس فهناك قصيدة نظمها األديب
 ."الدرة السنية يف املعامل السنية"بعنوان 

 ن عبـد الـرمحن بـن عـذرة األنـصاريوقد مجع أحد أدباء املغرب املتأخرين وهو احلسن ب
ًكتابا ضخام يف املدائح النبوية يف أكثر من مخسة وعرشين جملدا بعنوان منتهى السول يف مدح " :ًً

 ."لالرسو
  وهـو بعنـوانجـابر اهلـواري الـواديوهناك ديوان للمديح للشاعر األندليس حممـد بـن 

 وله قصيدة معارضة لقصيدة الربدة حيـث تـوخى فيهـا أن ,"العقدين يف مدح سيد الكونني"
 وكانـت ًكبـرياً وقـد انتـرشت هـذه القـصيدة انتـشارا ,ًيشمل كل بيت لونا من ألوان البـديع

 .ت كثريةًموضعا لرشوح وتعليقا
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  ونعشروال  السادسالباب

  يف األدب األندلسي املناظرات
  :توضيح -أ

ٌّفن أديب نشأ يف املرشق وبلغ أوج ازدهاره يف األندلس :املناظرة وهـو يقـوم عـىل املجادلـة , ٌّ
ٍيديل كل واحد بحججه وبراهينه ليثبت تفوقه عىل اآلخر, بني شخصني واملحاورة ًمعتمـدا يف , ّ

ّه الثقايف وخمزونه الرتاثي من القرآن الكريم واألحاديث النبويـة والـرتاث األديب ذلك عىل رصيد ّ
 وهو فن أديب نثري برع فيـه عـدد " املناظرات يف األدب األندليس"يتناول هذا البحث  ,القديم

ّمن كتاب األندلس عىل درجة من التفاوت والتأنق وابتكـروا موضـوعات جديـدة مـستحدثة  ,ٍ
وقـد تعـددت موضـوعات املنـاظرة يف األدب  ,ّكن معروفة لد كتـاب املـرشقعىل أيدهيم مل ت

ّووظفهـا  ,وعربت عن جوانب البيئة األندلسية اجلديدة التـي نـشأ فيهـا هـذا األدب ,األندليس
 .ويف وصف جوانب احلضارة, الطبيعةويف التعبري عن شغفهم ب,  يف املدحًأحيانااألدباء 

مظـاهر التفـنن يف القـول وإبـراز املقـدرة عـىل التـأليف ً أخر مظهرا مـن ًأحياناوكانت 
ا عربت عن اجلانب الفكري  ألهن;وقد اخرتت منها املناظرات ذات الطابع الفكري ,واالبتكار

والـدعوة إىل , ّكـام أكـدت نزعـة األندلـسيني إىل التمـسك بأصـالتهم, والعلمي يف األندلس
وادث اخلطرية واهلـزات العنيفـة هتـدد هـذه االهتامم بتارخيهم وثقافتهم يف وقت كانت فيه احل

 .ّالشخصية بالزوال
وهـي نوعـان  ,وهي فن هيدف الكاتب فيه إىل إظهار مقدرتـه البيانيـة وبراعتـه األسـلوبية

 .خيالية وغري خيالية
  :مناذج من املناظرات -ب 
لسيف وقد رمز با ,فمن املناظرات اخليالية مناظرة بني السيف والقلم البن برد األصغر −١

وانتهى فيه إىل رضورة العـدل  ,ثم أجر احلوار بينهام ,وبالقلم ألرباب الفكر ,لرجال اجليش
 .يف املعاملة بني الطائفتني



 ٣٤٠

ومن املناظرات غري اخليالية ما جتري فيه املنـاظرة بـني مـدن األنـدلس ومـدن املغـرب  −٢
الدولـة اإلسـالمية مـن وكانت مالقة أيـام  ,كمفاخرات مالقة وسال للسان الدين بن اخلطيب

وقـد فـضل  ,أما سال فهي مدينـة رومانيـة قديمـة يف أقـىص املغـرب ,أعظم الثغور األندلسية
 .الكاتب مالقة



 ٣٤١

 
  ونعشروالالباب السابع 

   النثركتّابأعالم أبرز 
  يف األندلس

ًوكان شاعرا وكاتبا :)هـ٣٢٨ت(ابن عبد ربه  −١ » العقـد الفريـد«ولـه يف النثـر كتـاب  ,ً
 ,وجعل لكل بابني منها اسـم جـوهرة لتقـابلهام يف العقـد ,ًسمه إىل مخسة وعرشين باباالذي ق

فقـد قـال  ,وألن أكثـر مـواده تتـصل باملـرشق ,وهو جيمع بني املختـارات الـشعرية والنثريـة
 ,بضاعتنا ردت إلينا :الصاحب بن عباد ملا اطلع عليه

ًكان شاعرا وكاتبا :)هـ٤٢٦ت(ابن شهيد  −٢ » رسـالته يف احللـواء«النثريـة مـن آثـاره  ,ً
وهـي قـصة خياليـة حيكـي فيهـا » رسالة التوابع والزوابع«و» حانوت عطار«ورسالته املسامة 

وقد عرض من خالهلا آراءه يف اللغة  ,رحلته إىل عامل اجلن واتصاله بشياطني الشعراء والكتاب
 .واألدب
ًاشتهر شاعرا وكاتبـا :)هـ٤٣٨ت(ابن حزم  −٣ نثريـة كثـرية تتنـاول شـتى ومؤلفاتـه ال ,ً

 .املوضوعات يف الفقه واألدب واألنساب والتاريخ
َابن سيدة  −٤ وكان أعلم الناس بغريـب اللغـة مـن أشـهر مؤلفاتـه كتـايب  :)هـ٤٥٨ت(ْ

واشـتهر  ,الرب وكـان مـن أهـل قرطبـة ابن عبدو ,»رشح مشكل أبيات املتنبي«و» املخصص«
وقـد وصـف  , واحلـديث عـن الـصداقة واملـودةبرسائله التي يغلب عليها االجتـاه الـسيايس

 .الشطرنج
فكتـب اهلزليـة عـىل لـسان والدة إىل ابـن  ,َّوقد افـتن برسـائله :)هـ٤٦٣(ابن زيدون  −٥

عبدوس يسخر منه كام سخر اجلاحظ يف رسالة الرتبيع والتدوير مـن الكاتـب أمحـد بـن عبـد 
وحرص  ,مثال وأسامء الرجالالوهاب وقد ساق ابن زيدون هتكمه يف سيول من األشعار واأل

كـام كتـب الرسـالة اجلديـة  ,ًفكـان الـسجع نائبـا عـن األوزان والقـوايف ,عىل تناسق اإليقاع



 ٣٤٢

وهـي  ,وقد بدأها بالنثر وختمها بالشعر ,يستعطف فيها قلب ابن جهور فيخرجه من السجن
 .من حيث القيمة الفنية ال تقل عن اهلزلية

وهو من أعالم النحويني واللغويني ويعرف بابن  :)هـ٤٣٦ت(متام بن غالب بن عمر  −٦
وقـد وجـه صـاحب » تلقيح العـني«و» املوعب يف اللغة«من كتبه  ,التياين نسبة إىل التني وبيعه

وكان  ,)هـ٤٣٦ت(األمري أبو اجليش جماهد العامري ) جزائل البليار(واجلزائر الرشقية  ,دانية
ألـف دينـار  ,وأبـو غالـب سـاكن هبـا , مرسـيةإىل أيب غالب أيام غلبته عـىل ,من أهل األدب

 :أندلسية عىل أن يزيد يف ترمجة كتاب ألفه متام أليب اجليش جماهد فلم يفعل ورد الدنانري وقـال
ألين مل أمجعه له خاصة لكـن لكـل  ,وهللا لو بذل يل ملء الدنيا ما فعلت وال استجزت الكذب«

 .»طالب
 كـان  ألنـه;املعروف بـاألعلم :)هـ٤٧٦ت(أبو احلجاج يوسف بن سليامن بن عيسى  −٧

والشنتمري نسبة إىل شنتمرية من بالد األندلس وله رشوح عىل الكتـب  ,مشقوق الشفة العليا
 .وعىل دواوين بعض الشعراء اجلاهليني ,املرشقية
ّومن كتاب القرن اخلامس اهلجري ابن الدباغ الذي نـشأ يف رسقـسطة وترعـرع فيهـا −٨ ّ, 

 ,له رسائل يغلب عليها االجتاه االجتامعـي ,ن هود منزلته لفصاحته وبالغتهوقد أعىل املقتدر ب
 .وقد جاءت معظم رسائله مملوءة بالشكو من الزمان

ًوقد تناول كثريا مـن موضـوعات أدب الرسـائل وأغراضـه  :)هـ٥٠٧ت(ابن طاهر  −٩
رسـائل فكتـب يف اجلهـاد والـرصاع مـع الـصليبيني ويف موضـوعات ال ,بحكم إمارته ملرسية

 .ويف الفكاهة واهلزل ,اإلخوانية
وقد شغل مناصب إداريـة يف دولـة  )هـ٥٤٠استشهد سنة (ابن أيب اخلصال الغافقي  −١٠
 .وشارك يف نمط من الرسائل عرفت بالزرزوريات ,وألف يف املقامات ,املرابطني
وضـمنه حماسـن أدبـاء  ,»الذخرية يف حماسن أهل اجلزيـرة«ابن بسام صاحب كتاب  −١١

 .ُاألندلس من بعيد الدولة املروانية إىل عرصه
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» إحكام صنعة الكـالم«وقد ألف كتاب ) هـ٥٤٥ت(حممد بن عبد الغفور الكالعي  −١٢
 .يف النثر وفنونه

ًوكان طبيبا وأديبا وفيلسوفا اشتهر بقصته ) هـ٥٨١ت(ابن طفيل  −١٣ ً » حي بن يقظـان«ً
واهلدف منها الوصول إىل  ,العصور الوسطىالتي تعد من أعظم األعامل القصصية الفكرية يف 

 .معرفة اخلالق واإليامن به
وكان موفـور احلـظ  ,ويعرف بابن الشيخ) هـ٦٠٤ت(أبو احلجاج بن حممد البلوي  −١٤

وهـو أشـبه » ألف باء«من مؤلفاته كتاب  ,ًمشاركا يف النقد واألصول ,من علم اللغة واألدب
 .)هـ٦٣٨ت(فه ليتأدب به ابنه عبد الرحيم ّبموسوعة جامعة لفنون الثقافة العامة صن

ًوكان شاعرا وكاتبـا لـه الرحلـة املـشهورة  ,أبو احلسني حممد) هـ٦١٤ت(ابن جبري  −١٥ ً
 .وقد دوهنا بأسلوب رصني جزل األلفاظ سهل الرتاكيب وهي من رحالته املرشقية الثالث

»  املكيــةالفتوحــات«حميــي الــدين بــن عــريب صــاحب املؤلفــات الــصوفية ومنهــا  −١٦
 .»الوصايا«وله  ,»فصوص احلكم«و

» حتفـة القـادم«ًومؤلفاته تربـو عـىل مخـسة وأربعـني كتابـا وصـلنا منهـا  :ّابن األبار −١٧
 .»درر السمط يف خرب السبط«و» املعجم«و ,لصلة ابن بشكوال» التكملة«و

ًوكان شاعرا ونحويا وناقدا :القرطاجنيحازم  −١٨ ً اء ورساج منهاج البلغـ«وأشهر كتبه  ,ً
 .الذي يمثل قمة من قمم النقد األديب» األدباء
ًوكان أديبا شاعرا ناقدا :الرندي) أبو البقاء(أبو الطيب  −١٩ ً الـوايف يف نظـم «مـن كتبـه  ,ً
 .وهو من كتب النقد والبالغة» القوايف
وترك آثـار أدبيـة  ,ّالذي نظم الشعر وارحتل ودون مذكراته :)هـ٦٨٥ت(ابن سعيد  −٢٠
َاملغـرب يف حـىل املغـرب«ومن كتبه املطبوعـة  ,واستقامة يف التعبري , ثراء يف املوهبةتدل عىل ُ «

َّالقدح املعىل«و َ ّرايات املربزين وغايـات املميـزين«و ,»ُ ُعنـوان املرقـصات واملطربـات«و ,»ّ ُ«, 
 .»رسالة يف فضل األندلس«وله  ,»الغصون اليانعة يف حماسن شعراء املئة السابعة«و



 ٣٤٤

وقد تدرج يف اخلدمـة يف دواويـن بنـي األمحـر حتـى صـار ) هـ٧٤٩ت(ّاجلياب ابن  −٢١
 .وخترج عىل يديه عدد من أهل العلم واألدب ,رئيس كتاب األندلس

اللمحـة «و» اإلحاطـة يف أخبـار غرناطـة«من آثـاره  :منهم لسان الدين بن اخلطيب −٢٢
خطـرة الطيـف ورحلـة «و» ابنفاضة اجلراب يف عاللة االغـرت«و» البدرية يف الدولة النرصية

ًوله رسائل كثـرية مجـع قـسام  ,»معيار االختيار يف أحوال املعاهد والديار«و» الشتاء والصيف
 .»ّرحيانة الكتاب ونجعة املنتاب«منها يف كتابه 



 ٣٤٥

 
   والعشرون الثامنالباب

   نثريدراسة أدبية لنص
  رسالة التوابع والزوابع

  :حياة ابن شهيد -أ
الفة هـشام بـن احلكـم  شهيد مؤلف رسالة التوابع والزوابع بقرطبة يف خولد أبو عامر ابن

ن اخلليفة األموي الذي حجر عليه احلاجب حممد بن أيب عامر ولقـد حظـي ابـن بن عبد الرمح
 فبلغ يف الدولة العامريـة ًكبريا ًشهيد يف طفولته برعاية خاصة من احلاجب هذا ولقي منه عطفا

ولكـن )  م١٠٠٩سنة ( هلم حتى بعد سقوط دولتهم ًللعامريني خملصا ًرتبة الوزارة وبقي أمينا
كان البن شهيد خصوم يكرهونه ويكيدون له فاهتموه شتى االهتامات عنـد اخلليفـة األمـوي 

نه كان يسرتسل يف  وأ, ثم أفرج عنه ومرض يف آخر حياته بداء الفالج خاصة,املستعني فسجن
 يف الرابعــة واألربعــني مــن عمــره ســنة ِّتــويفو ,ارتــشاف امللــذات واالنغــامس يف الــشهوات

 .)م١٠٣٤(
ثار ابن شهيد األدبية متفرقة يف بعض كتب األصول مثل كتاب الذخرية البـن بـسام نجد آ

قـان ونفـح الطيـب للمقـري ووفيـات فس للفتح ابـن خاويتيمة الدهر للثعالبي ومطمح األن
ف فيـه عـن غـريه مـن الـشعراء خيتلـوعرف البن شهيد شعر كثـري ال  ,عيان البن خلكاناأل
اين بطـرس البـستاين سـنة ديب اللبن التوابع والزوابع التي نرشها األ ونجد يف رسالة,قدمنياأل

ن صححها وحقق فيها ورشحها وبوهبا دراسة تارخيية أدبية عن حياة ابـن شـهيد  بعد أ١٥٥١
 .وهلوه وجمونه وخصومه وحساده

  ؟ابعفما هي رسالة التوابع والزو -ب
فقد ضاع أكثرها بني ما ضاع مـن  ,ي قصة طويلة مل يتهيأ لألدب العريب بإثباهتا كاملةه −١

ًواستطاع صاحب الذخرية أن حيفظ لنا طرفا منها يـصلح يف حـد ذاتـه ألن يكـون  ,آثار أدبائنا
 .قصة مكتملة رغم اجتزائه



 ٣٤٦

وتقسم من حيث موضوعها وأغراضها يف رأي بطـرس البـستاين إىل مـدخل وأربعـة  −٢
 :فصول
 .الفصل األول توابع الشعراء −أ

 .والفصل الثاين توابع الكتاب −ب
 .الثالث نقاد اجلنالفصل و −ج
 .والفصل الرابع حيوان اجلن −د
وموضوعها أديب قصيص حيرص ابن شهيد أن يعرض فيها املشكالت األدبية البيانية التـي  −٣

 لرسالته كـام اختـذ ًذ وادي اجلن مرسحا ولقد اخت,عرضت له يف زمانه مع زمالئه األدباء والشعراء
 . محلهم آراءه األدبية يف خصومه وحساده من رجال السياسة والعلم واألدبًاجلن أبطاال

 .هناك حرية يف تصنيف النص −٤
 .?ّطبيعة هذا النصما  −٥
 ّما هو هدفه من هذه الرسالة? −٦
ّهل تأثر ابن شـهيد يف كتابتـه لرسـالة التوابـع والزوابـع  −٧ بـالفكر اليونـاين كـام ذهـب ّ

 .?بعضهم
 .?وما اجلنس األديب الذي تندرج حتته هذه الرسالة −٨
 .?وما مد إحكام البناء الفني للقصة يف هذه الرسالة −٩

 .وهل ظهرت طبيعة عرصه يف رسالته? −١٠
 .ملن كان سبق الظهور رسالة التوابع والزوابع أم رسالة الغفران للمعري? −١١
 .ًمد كان موفقا يف إيصال الفكرة إىل املتلقي?ّوإىل أي  −١٢
  :التعريف برسالة التّوابع والزّوابع -ج
ُرسالة التوابع والزوابع رسالة نثرية خاطب فيها ابن شهيد صديقه أبـا بكـر بـن حـزم  −١ ّ ّ ّ

ّوعرض فيها أروع نتاجه الشعري والنثري ّّ ّوقرنه إىل نتـاج كبـار أدبـاء املـرشق مبينـا تفـرده  ,ّ ً
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ّوعرض بخصومه وحساده من معارصيه األندلسيني والقرطبيني ,ّوقهوتف ّ ّ ّوالتوابع والزوابـع  ,ّ ّ
ُقصة رحلة خيالية إىل عامل اجلن قام هبا ابن شهيد مع تابع اسمه زهري بن نمـري ولقـي شـياطني  ّ ّّ ٍ

ن ّومناقشات لغوية جتلت فيهـا آراء ابـ ,ّوجرت بينه وبينهم مطارحات أدبية ,ّاملرشق وكتاهبم
ّفـضال عـن الفكاهـات والطـرف وروح  ,ّوانتزع اعرتافهم بتفوقه وجودة أدبه ,ّشهيد النقدية ً

 .ّالدعابة التي رست يف هذه الرسالة
حيمله زهري عىل متن اجلو إىل أرض اجلن حيث التقى هناك بتوابع الشعراء املشهورين عتبة 

ا اخلطار تابع قـيس بـن اخلطـيم وأب ,بن نوفل تابع امرئ القيس وعنرتة بن العجالن تابع طرفة
وأبا الطبع تابع البحـرتي وحـسني  ,ّولقي عتاب بن حبناء تابع أيب متام ,نيمن الشعراء اجلاهلي
وهي  ,كام التقى ببعض شياطني الكتاب ,املغلس تابع املتنبي بن وحارثة ,َّالدنان تابع أيب نواس

 أن هنـاك شـياطني أو توابـع فكرة جديدة صاحبها أبو عـامر; ذلـك أنـه مل يكـن مـن الـشائع
وأبـو  ,التقى أبو عامر بشياطني صفوة كتاب العربية وهم عتبة بن أرقم تابع اجلاحظ ,للكتاب

وخيرج أبو عامر مـن هـذه املقـابالت  ,وزبدة احلقب تابع بديع الزمان ,هبرية تابع عبد احلميد
ًجمازا مشهودا له بالفضل  . عىل إساءة زمانككأن يقال له أحد اجلن ما أنت إال حمسن ,ً

وإنام تلقي به طبيعة  ,وال يقف بابن شهيد يف قصته عند مقابلة التوابع الذين مر ذكرهم −٢
رحلته إىل جملس أدب عقده أدباء اجلن وهي جلـسة نقديـة يعرضـون فيهـا ألقـوال الـشعراء 

ومتـيض قـصة التوابـع  ,ويستعرض ابن شهيد أمام منتـد اجلـن موهبتـه الـشعرية والنقديـة
ٍفيصل أبو عامر وتابعه زهري بن نمري إىل واد آخر من أودية اجلن وتلقـي بـه املقـادير  ,الزوابعو

وتنتهي املحاورة بتغلبـه عـىل  ,وزة أديبةهلا ويلتقي ببغلة أديبة ناقدة وبإِإىل ناد حلمري اجلن وبغا
 .حيوان اجلن األدباء والنقاد

تهي اجلزء الذي وصل إلينـا منهـا عـن نصة التوابع والزوابع أو باألحر يوبذلك تنتهي ق
 .طريق كتاب الذخرية

  :ومما ورد يف القصة -د
ّوحدس أملته فام أشويت,  ,ٌهللا أبا بكر ظن رميته فأصميت" −١  احلكـم  كيف أويت:فقلتٌ
ًساقط عليه رطبا جنياّوهز بجذع نخلة الكالم فا ,ًصبيا ً  يأتيـه وشيـصبان , هيديهَأما به شيطان ,ّ
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ّوال هـذا الـنفس هلـذه  ,لـيس هـذا يف قـدرة اإلنـس ,وزابعة تؤيده ,ابعة تنجدهوأقسم أن له ت
 ."سمعك العجب العجابُفأصخ أ ,أبا بكر ,فأما وقد قلتها ,النفس

ّفـأرتج عـيل القـول ": أهل العلم واملطالعة حتـى يـصل إىلبويميض يقص عليه نبأ تعلقه 
وقـد اتكـأ عـىل  ,كام بقل وجهـهفإذا أنا بفارس عىل باب املجلس عىل فرس أدهم  ,وأفحمت

 :قلـت ,ُأنا زهري بن نمري من أشجع اجلـن :من أنت? قال ,بأيب أنت :وقلت لهرحمه وصاح يب 
ًصادفت قلبـا إليـك مقلوبـا :وما الذي حداك إىل التصور يل? فقال ً ًوهـو نحـوك جمنونـا ,َ ً, 

 :متى شئت استحضاري فأنشد هذه األبيات :ثم قال ,ًوحتادثنا حينا
ــــهوإىل  ــــز إن ــــا ع ــــب ي ــــري احل َّزه َ ّ ــــــا  ُ ــــــذاكرات أتاه ــــــه ال  إذا ذكرت

َّمتى أرتج عـيل أو انقطـع يب  ,أبا بكر ,وكنت , ثم غاب عني,وأوثب األدهم جدار احلائط ُ
وأدرك  ,ُأنشد األبيـات فيمثـل يل صـاحبي فأسـري إىل مـا أرغـب ,أو خانني أسلوب ,مسلك

 , أن يطول الكتاب لذكرت أكثرهاوجرت قصص لوال ,وتأكدت صحبتنا ,بقرحيتي ما أطلب
 ."لكني ذاكر بعضها

ّوالنص الذي بني يدي مـا هـو إال قـصة مجاهلـا يف نـسج  :تابع امرئ القيسقصة ّنص  −٢ ّ
ّوبعد مراميها الفكريـة واحلـضارية والفنيـة ,ّودقة ألفاظها ,أسلوهبا ّ ّ وقـد جعـل ابـن شـهيد  ,ُ
ومـا كـان يـألفهم مـن  ,خلطبـاء والـشعراءًتذاكرت يوما مع زهري بن نمري أخبـار ا" :بدايتها

ّهل حيلة يف لقاء من اتفق منهم? قال :وقلت ,ّالتوابع والزوابع َ وطـار  ,حتى أستأذن شـيخنا :ٌ
ّحل عىل متن اجلواد :فقال ,ُوقد أذن له ,ّثم انرصف كلمح البرص ,ّعني وسـار  ,فرصنا عليـه ,ُ

ّجيتـاب اجلـو فـاجلو ,ّبنا كالطائر ّ ّويقطـع الـدو فا ,ُ  ,ًحتـى التمحـت أرضـا ال كأرضـنا ,ّلـدوّ
ّوشارفت جوا ال كجونا ّمتفرع الشجر عطر الزهر ,ًّ ْ ّ  ,ّحللـت أرض اجلـن أبـا عـامر :فقال يل ,ُ

 .فبمن تريد أن نبدأ?
 :فمـن تريـد مـنهم? قلـت :قـال ,اخلطباء أوىل بالتقديم لكني إىل الـشعراء أشـوق :قلت

 :فـصاح ,وترتنم أطياره ,دوح تتكرس أشجارهٍفأمال العنان إىل واد ذي  ,صاحب امرئ القيس
 ,ّإال مـا عرضـت علينـا وجهـك ,ويوم دارة جلجـل ,ّيا عتيبة بن نوفل بسقط اللو فحومل

ٌفظهـر لنـا فـارس عـىل  ,ّوعرفتنا كيف إجازتك له ,ّوأنشدتنا من شعرك وسمعت من اإلنيس
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هـو  :ذا فتاهم? قلـتأه! وحيا صاحبك ,حياك اهللا يا زهري :فقال ,فرس شقراء كأهنا تلتهب
ّواهتـز  ,فتطـامح طرفـه ,ّالسيد أوىل باإلنشاد :فقلت ,أنشد :فقال يل! ّوأي محرة يا عتيبة ,هذا

ّفسمت حتـرض طـوال عنـا وكـر ,ورضهبا بالسوط ,وقبض عنان الشقراء ,عطفه ّ فاسـتقبلناه  ,ً
ًبالصعدة هازا هلا  :ُوجعل ينشد ,ّثم ركزها ,ّ

ــان أقــرص ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش ــام ل َس َ ٌ   .............................  اَ
ْثم اشتدت قو نفيس ,ُفهممت باحليصة ,ْأنشد :ّثم قال يل ,حتى أكملها  :ُوأنشدت ,ّ

ُشــــجته مغــــان مــــن ســــليمى وأدؤر ُُ ْ ٍُ  ..........................  
ُومـــن قبـــة ال يـــدرك الطـــرف رأســـها ّ ُ ٍ َِّ ــــصبا فتحــــدر  ُْ ــــح ال ــــزل هبــــا ري ُت َّ ّ ُ ُّ 

ُتكلفت ْ ـــد جـــاش بحـــرهّ ـــل ق ـــا واللي ُه َ ْ ُوقــــد جعلــــت أمواجــــه تتكــــرس  ُ َّ ُ ُ ْ ْ 
ٍومــن حتــت حــضني أبــيض ذو سفاســق ٌ ْ ُويف الكــف مــن عــسالة اخلــط أســمر  ِ َ َِ ّ 
ــا ــت يافع ــدن كن ــن ل ــاحباي م ــا ص ُمه ُْ ُمقــيالن مــن جــد الفتــى حــني يعثــر  َ ْ َ ُّ ِ ِ 
ــى ــه املن ــسقى ب ــد ت ــذا جــدول يف الغم ُف ُ ِْ ِ ٌ ـــف  َ ـــصن يف الك ّوذا غ ٌ ـــرُ ـــى, فيثم  ُ جين

ُفلام انتهيت تأملني عتيبة ُ ّ ُ َفقد أجزتك ,ذهبا :ثم قال ,ّ ُ  ."وغاب عنا ,ْ
  :فكرة القصّة -ـه

ّرحلة خيالية قام هبا ابن شهيد مع زهري بن نمري للقاء تابع امرئ القيس هذا اللقاء يقدم فيه  ُ ّ ٍ
 .لينال إجازة من تابع امرئ القيس ,ّابن شهيد نتاجه الشعري

  :بناء الفنّي للقصّة ومجاليّات األسلوبال -و
 لقاء مع زهري بن نمري فيه متت إعـادة ذكريـات مـن الكاتب بداية قصتهجعل  :العقدة −١

ّهذه البداية هي بمنزلة العقدة الرئيسة يف القصة التـي انطلقـت مـن خالهلـا  ,التوابع والزوابع
 .األحداث

هي شوقه وتوقـه للقـاء  , لرغبة يف نفسهّوعىل منوال هذه البداية نسج ابن شهيد قصته −٢
ّهذا الشوق يوحي باللون األمحر املعرب عن تعطشه للقـاء ذلـك التـابع كـي  ,تابع امرئ القيس ّ
 .حيظى بإجازة منه
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ّوابن شهيد يمثل شخصية البطل يف هذه القصة −٣ ّ فهـو  ,كام يمثلهـا يف أغلـب قصـصه ,ّ
 ,ّإذ تقوم أبطال القصة بـالقول والفعـل ,الحمبعكس ما هي عليه احلال يف امل ,ّالبطل والراوي

ّويبقى الراوي خلف الستار الذايت يراقب األحداث وتطوراهتا ّ ّ ُوتأيت شخـصية زهـري لتكـون  ,ّ ّ
ّظال لشخصية ابن شهيد ّوحيثام حل وتسهم يف إغناء مقدمة القـصة مـن  ,ّ إذ ترافقه أينام توجه,ً ّ ُ ّ

التي تـوحي للوهلـة األوىل ) ُتذاكرت(ت عليه املفردة ّوالذي دل ,خالل احلوار الذي دار بينهام
ّقد حددت ماهيته ضـمن الـسياقو ,ّبتداعي رشيط من الذكريات ّ ّ عـن طريـق التـرصيح بـأن ُ ّ

ّالتداعي مرتبط بالرتاث القديم ّ. 
وهذا التساؤل يوحي بتواضعه  ,ُويف احلوار يبدو سلوك ابن شهيد احلضاري يف تساؤله −٤

هـذا الوقـار  ,وهذا الـسلوك هـادئ لوقـار صـاحبه ,قار العلامء وجالهلمّوالتواضع يرتبط بو
فقـد  ,وجمالس اخلالفة ,ّاكتسبته نفسيته من أديب النفس والدرس اللذين هنلهام من منابع الثقافة

ّ مهـا حييـى بـن محـود وكان بعد ذلـك عـىل صـلة بخليفتـني ,ننشأ نشأة مرتفة يف زمن املنصور
 .واملستظهر

وقد كان للبيئة دور بـارز  ,ّ يظهر سلوكه يف ألفاظه ألن اإلنسان ابن البيئةَوال عجب أن −٥
وهدوء النفس يرتبط بسياق القصة من خـالل الرتكيـب  ,وصقل مواهبه ,يف تكوين شخصيته

ّاللغوي الذي تتألف فيه العبارات حمافظة عىل الوحدة العضوية عن طريق العبارة الدالـة عـىل  ّ
 .للفظة املنسجمة مع التعبري واملالئمة للجو تارة أخرومن خالل ا ,السلوك تارة

وحتـى  ,ّويظهر سلوك األندليس يف احرتام الكبار عىل لسان زهري حتى أستأذن شيخنا −٦
 بحـذف اجلمـل لداللـة ويـوجز , هـؤالء الـشيوخبإكبارر ّيف هذا السياق توحي بعمق الشعو

ًعد ذلك رضبا من اللغو واحلشوُولو ذكر هذا املحذوف ل ,الكالم السابق عىل املحذوف ّ وبعد  ,ُ
ّوالسياق يشري إىل ذلك وطار عني ,االستئذان يميض ّثم انرصف كلمح البـرص إذ يـتمم هـذا  ,ّ ّ

َاحلدث احلدث السابق ومـوجزة يف  ,ُوتأيت مجلة وقـد أذن لـه مؤكـدة سـبب انـرصاف زهـري ,ُ
 .ّالتعبري
لتكـون حلقـة وصـل بـني ابـن  ,وقد جاء هبا ابن شـهيد ,وشخصية الشيخ هي الثالثة −٧

ّهـذه الشخـصية مل يتحـدث عـن هيئتهـا  ,شهيد ووادي عبقر حيث يلقى تابع امـرئ القـيس
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ّبل اكتفى باإلشارة إليها ألمهيتها يف نيل تذكرة القبول باملغادرة عن طريـق احلـوار  ,وأوصافها
ّالذي جعل من هذا النيل حدثا ثالثا يف القصة عرب تسيري شخصية الشيخ ل ً وتأصـيله بـدعوة  ,هً

 .ِمن زهري البن شهيد الستقالل جواد يرحالن عليه
ّوتبدو الدقة باستخدام اللفظـة املالئمـة للـسياق يف لغـة احلـوار التـي جتـذب الـنفس  −٨

ٌفاملفردة حل التي جاء هبا بدال من امتط فيهـا داللـة عـىل  ,ملتابعتها ملا فيها من بساطة ووضوح ِ ً ّ ُ
ٌ نطقها فيه انسيابية ورشاقةّكام أن ,ضارة األندلسّذوقه الفني املنطبع بح ِعـىل حـني أن امـتط  ,ّ

ِصعبة اإلرسال لتنافر حروفها وبعدها عن تآلف األلفاظ يف هذا الـسياق ْ ّكـام أن حـل تعطـي  ,ُ ّ
وهو يتأهـب العـتالء  ,ّالصورة املتخيلة يف الذهن عن ذلك الفارس الذي تعلوه اهليبة والوقار

 .اجلواد
ّيد يركز عىل وحدة نسيج القصة عرب اللفظ سار بنا بدال من حلق ألن اجلـواد وابن شه −٩ ّ ً ّ
ّوال حيلق من جهة ,يسري ُوألن ابن شهيد يريد نقل املتلقـي مـن الواقـع إىل اخليـال ,ُ ٍإىل أرض  ,ّ

وليجعلهـا  ,ليثري يف النفس الدهشة والغرابةّوهنا يدخل عنرص التشويق  ,رشليست كأرض الب
ًويأيت بمفرده التمحت بدال من شاهدت ليؤكد دقتـه يف اسـتخدام اللفظـة  ,املزيدتنتظر معرفة  ْ
 .يلمح معامل األرض دون التامس جزئياهتا ,فهو يف رحلة فضائية ,ّاملناسبة للجو

ويستمر جو الوقار يف هذا السياق ليتمم جو السياق السابق فبمن تريد أن نبدأ? داللة عـىل 
ٌويف هـذه العبـارة إحيـاء  ,وهو هبذا يعطيـه حـق االختيـار ,عضاحرتام املتحاورين بعضهم لب

 .كانت أحد أسباب ازدهار تلك احلضارة وية الفكر يف املجتمع األندليسبحر
 ,ّويتابع ابن شهيد حديثه الرزين اخلطباء أوىل بالتقديم عىل الرغم من شوقه للشعراء −١٠

 .ٌوهذا األسلوب يف الكالم مرتبط بآداب احلديث
وطلبـه لـصاحب امـرئ  ,ّأن ابن شهيد يشري إىل تقنيات الرتبيـة يف ذلـك العـرصوك −١١

ّالقيس فيه داللة عىل نفسيته النزاعة إىل القمة ّّ ّوعىل أن السيد ال يقابل إال السيد ,ٌ هـذا الطلـب  ,ّ
 ألنـه يـدرك يف أعـامق ;ّفهو خيصص امرأ القيس ,كان عن طريق االنتقال من العام إىل اخلاص

 .وهذا يدل عىل ارتباط ابن شهيد بالرتاث العريب القديم ,فضل املشارقة من الشعراءنفسه أنه أ
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وعتيبـة يف قعـره  ,فهو وزهري عـىل مـتن اجلـواد يف أعـىل الـوادي ,ويميض بالتصوير −١٢
ّ بل جاء مرتبطا باألسطورة العربية القائلة بوجـود ,ًوالوادي مل يكن وروده عبثا يف هذا السياق ً

ّكام أن جو السياق يوحي بجنـة خـرضاء مكتظـة  ,ي يقطن فيه ملهمو الشعراءوادي اجلن الذ ّ
كـام تطـرب الـنفس  ,باألشجار جتعل الناظر إليها يشعر ببطء الزمن ملا فيها من ألوان وأشكال

وتطرب ملـا  ,وجيعلها تنتيش ملا تر ,ُالذي يشعر النفس بالطمأنينة واهلدوء ,لصداح العصافري
 .تسمع
واإلمالة تـرتبط  ,ملشهد الطبيعي إشارة إىل فن توقف الفارس فـأمال العنانويف هذا ا −١٣

ّ تـدل ومفردة تنكـرس ,ٌويف ذلك داللة عىل ارتباط اللفظ باملعنى يف سياق القصة ,باملكان العايل
 ,وتـداخلها ,ّكام أن الشدة الظاهرة عىل اللفظ توحي بكثرة األشـجار ,ّعىل االستمرار والدوام

 .ّوتغني جلامل الطبيعة , الذي تصدح فيه العصافريم تتالءم مع ذلك اجلو الطبيعيّومفردة ترتن
هـذه  ,ًذاكـرا األمـاكن التـي ارتـبط هبـا ,وينادي زهري صاحب امرئ القيس باسمه −١٤

ّكام أهنا تلخص مسرية حياة امرئ القـيس  ,األماكن تؤكد تواصل ابن شهيد مع الرتاث القديم
فالبكاء عىل  ,وأيام البؤس والشقاء عىل زوال ملك كندة ,دارة جلجلّوأيام الرتف والرخاء يف 

 .سقط اللو فحومل
ٌهذا الفارس بام أنه تابع −١٥ ّوالتحية التي أدىل هبا حياك اهللا يـا  ,فهو يعرف زهري بن نمري ,ّ ّ

ًوبعدها يتساءل مستغربا أهذا فتاهم? هذا التساؤل حيمـل  ,زهري تشري إىل بداوة هذا الشخص
ّكام أن مفردة فتاهم التي وردت عىل لسان عتيبة فيهـا داللـة عـىل أن  ,طياته األنفة والكربياءيف  ّ

ّها إحيـاء بحـب ّكام أن في ,ابن شهيد يريد متثيل األدباء األندلسيني يف حرضة تابع امرئ القيس
د ّلتؤكـ! وتأيت اإلجابة من زهـري هـو هـذا ,فهو ير نفسه أفضل من اجلميع ,ابن شهيد لذاته
ويوجز يف احلوار بحـذف  ,م عتيبة عن طريق اسم اإلشارةولتعيل من قدره أما ,ذات ابن شهيد

كـام حتـذف اجلمـل مـن  , التي أراد من خالهلا عتيبة االستفسار عن سبب جمـيء زهـرياجلمل
ًوكأن حديثا سابقا دار بني عتيبة وزهري عن رغبة ابن شهيد يف املجـيء ,الكالم السابق ً ّوكـأن  ,ّ

هـذا اإلجيـاز يفـسح املجـال للخيـال  , عىل اطالع سابق عىل غاية ابن شـهيد يف املجـيءعتيبة
 .ّلتصور مد فراسة عتيبة وذكائه يف إدراك سبب جميء هؤالء
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ٍويتساءل زهري عن املكانة التي متنح البن شهيد وأي محرة يا عتيبـة −١٦ وهبـذا التـساؤل  ,ّ
ّ يؤدي إىل  ألنه;للقاء هو احلدث األهم يف القصةتنتهي مهمة زهري ليلقى ابن شهيد عتيبة هذا ا

ويبدو ابـن  ,املغز من خالل احلوار الذي دار بينهام إذ يطلب عتيبة من ابن شهيد إنشاد الشعر
 ;هذا التواضع فيه اعرتاف بسيادة امـرئ القـيس ,ًشهيد متواضعا كام هي احلال يف بداية القصة

 يريـد أن يظهـر بمظهـر الـشاعر  ألنه;ً أكرب منه قدراوهنا حيرتم ابن شهيد من هو , األقدمألنه
ٌوتسري سلوكه طبائع وعادات استقاها مـن الوسـط  ,ّاملمثل لشعراء األندلس عليه هيبة الكبار ّ

ّ والقصة يف هذا السياق تقدم جا,االجتامعي األندليس ّ التي يتمثل هبا  من جوانب الرتبيةًمهامًنبا ّ
ّاقة القصور التي استظل يف أفيائهاَفقد هذبت طباعه أن ,ذلك العرص ّوخالط أصـنافا متعـددة  ,ُ ً

وخيطـب  ,ّفهو نقطة الدائرة يف عرصه يرفع األمراء قدره ,من أبناء املجتمع أيام النعيم والبؤس
 ,ّكل هذه األمور ترتبط هبدوء حديثه ,ّر الشعراء والكتاب بمساجلتهويتبا ,الوزراء صداقته
 .وبروز ذاته ,ووقار كالمه

بـل  ,ًمل يكن لقبـه عبثـا ,ًوابن شهيد عندما طلب من عتيبة اإلنشاد ملقبا إياه بـالسيد −١٧
وهـذا  ,ُكام أن عتيبة عندما يسمع هذا الكالم ينتيش ,ُكان يريد من هذا اللقب اعرتاف عتيبة به

 ٍ ألمـرقي خياله يف زهوه وكربيائه يستعدما حصل من خالل احلركات التي أبداها حتى إن املتل
ُواسـتجابة عتبـة  ,وجيمع بينهم احلوار ,وابن شهيد يف أعىل الوادي ,وهو يف وادي اجلن ,عظيم

كبـار الـذي وهـذه نظـرة ال ,تقرتن باخليالء من خالل اإلحياء املوجود يف اللفظ فتطامح طرفـه
ّكام أهنا ترتبط ببيئة القصة فعتيبة يف الوادي ,سّيأنفون من انحناء الرأ  ابـن ويريد الوصول إىل ,ّ

ّويتبع تطامح الطرف باهتزاز العطف واهتز عطفه إشـارة إىل هيبـة املوقـف ,شهيد ّوتتحـرك  ,ُ
ّويركز ابـن شـهيد عـىل رشـاقة  ,ّالصورة بني هذا وذاك إىل رضب الفرس التي جيعلها تتحرك

ّاللفظ املرتبط باحلدث فسمت واملعرب عن نفسية ابن شـهيد الطاحمـة للقمـة ّ واملفـردة سـمت  ,ّ
ّوتـتمم هـذه املفـردة  ,ّيف ارتباطه مع السياق السابق ,ّووحدته العضوية ,ّاسك السياق متّتؤكد

 .ّكام تؤكد وجود عتيبة يف الوادي وابن شهيد يف أعاله ,فسمت املعنى
ّهـذا الوقـوف يـرتبط بفـن إنـشاد  ,ّفيتوقف برهة ,فيستقبلونه ,وينطلق عتيبة إليهم −١٨
وهـذا مـا فعلـه  ,ّويتأهب لإلنـشاد ,ّ يريح الشاعر أعصابهعند االستعداد لإللقاء حني ,ّالشعر

 :ُعتيبة ثم أنشد
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ــرصا ــان أق ــا ك ــد م ــوق بع ــك ش ــام ل ٌس َ  ..............................  
ُواكتفاء ابن شهيد بذكر هذا الشطر عىل لسان عتيبة له داللـة عـىل نفـسية ابـن شـهيد  −١٩ ٌُ

ًالتي تر نفسها يف القمة دوما وحالة الس ّكام أن هذه املفردة تـرتبط بشخـصية  ,مو تشري إىل ذلكّ
وتـأيت كـاف اخلطـاب لـك لتـدل عـىل حالـة  ,ّوقمة شعراء املرشق ,فهو ابن ملك كنده ,قائلها

ّلتدل عىل كثرة الـشوق فردة شوق جاءت بصيغة النكرة وامل ,السمو التي تالزم نفسية ابن شهيد
مو الشوق بعد ركوده يـؤجج املـشاعر وجيعلهـا وس ,ّوشدته من جهة ولتبني عمق الصلة بينهام

 .ّهذا االضطرام يوحي باللون األمحر املعرب عن العالقة احلميمية بينهام ,تضطرم داخل النفس
ّوحالة السمو التي وردت عىل لسان عتيبة باختيار ابن شهيد هلا يف سياق القصة ما هـي إال 

ّتأكيد لنفسية ابن شهيد النزاعة إلثبات الذات حت هـذا االعـرتاف مـن  ,ى عىل لسان اآلخـرينٌ
 ,ًويـأيت االعـرتاف مـتمام ألحـداث القـصة ,عتيبة قبل إنشاد ابن شهيد فيه داللة عىل عظمتـه

 .ًومالزما لنفسية صاحبها
وال يـأيت  ,أنـشد :ويطلب مـن ابـن شـهيد أن ينـشده فقـال يل ,وينهي عتيبة اإلنشاد −٢٠

 باالعرتاض الذي أراد منـه التحـسني  طريق اإلطنابحالة ابن شهد عنّاإلنشاد إال بعد تبيان 
بن شهيد عندما طلـب منـه اإلنـشاد واحلالة التي انتابت ا ,تشويق النفس كي تتابع األحداثل
 .ويتبع اخلوف باملواجهة ,همت باحليصة تشري إىل خوفه واضطرابه من جالل املوقفف

ًل القـارئ يتخيـل إنـسانا جيعـ ,ثم اشتدت قو نفيس هذا اإلتيان بـني اجلملـة ونقيـضها ّ
ٌويف املواجهة تأكيد عىل قـوة اإلرادة  ,وبعد ذلك اخلوف أراد املواجهة ,اضطرب لسامع خرب ما

 ّوإبراز احلالة النفسية يشوق القارئ ليتـابع احلـدث ,التي تتغلب عىل االنفعاالت إزاء األشياء
وبتأصـيل  ,خـصية بقيـادة احلـدث الكتـشاف جوانـب الشّتلو احلدث عـرب إحكـام النـسيج

واملوجزة يف التعبري لتفسح املجال  ,الشخصية للحدث من خالل لغة احلوار البعيدة عن اإلهبام
ّللخيال لتصور األحداث والشخصيات التي تطورها ّ. 

  : الصورة الشعريةمجالية -ز
ّواألبيات التي أنشدها ابن شهيد تصور ما آلت إليه حالته النفسية من أملٍ وشـجن عـىل  −١ ُ

ويـتجىل  ,ّلك الديار التي عبثت هبا أيادي الطامعني والناقمني من الفتنة التي حلت باألندلست
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) شـجته( املالزمـة للمفـردة وصيغة املـايض ,ٍذات شجته مغانّالرصاع عن طريق احلوار مع ال
هـذا األمل يـوحي بـاللون األمحـر  ,ّترتبط بالذكر والذكر توحي باألمل الذي يعترص الفـؤاد

 عن احلالة النفسية التي انتابت ابن شهيد من اجلرح الذي أدمى الـديار التـي وصـلت إىل ّاملعرب
واملغاين التي أشجت ابن شهيد هي ديار  ,ّوإذ برياح الفتن هتب عليها لتنال منها ,قمة االزدهار

لينقـل  ,ّوبذلك يكون ابن شهيد قد عـرب عـن حالتـه النفـسية بـشكل غـري مبـارش ,األندلس
 .إىل اآلخرينانفعاالته 

وهـذا احلـديث عـن  ,ويميض ليستعيد أيام االزدهـار التـي وصـلت إليهـا األنـدلس −٢
 .ّاالزدهار ما هو إال حالة تعوضية عام انتاب األندلس من اضطرابات وفتن

ّوالذوق املرتف الذي متثل به ابن شهيد يتجىل بمجيئه باملفردة تزل التي تتفق وهي تلك  −٣ ّ ّ
ّإذ إن الـريح كاملـاء  ,كام أهنا تشري إىل رونق البناء ومجاله اهلنديس ,وسمتالقبة التي ازدهرت 

يف رسـم حالـة  ,وهنا تكمن براعة التصوير ودقته املتناهيـة ,ًالذي ينساب منحدرا إىل األسفل
 .االزدهار التي وصلت إليها األندلس

عطـي  التـي تّوجعلـه يفـصل يف حالتـه تكلفتهـا ,دُولكن ما حصل أشجى ابـن شـهي −٤
الصورة املتخيلة يف الذهن عن ذلك الشخص الذي يواجه الصعوبات التي تعرتض مسريته يف 

ٌرتاكمة ما هي إال مهوم سودهذه الصعوبات امل ,احلياة ٌ ّ توحي بحالة البؤس التي اعرتت نفـسية ّ
ًابن شهيد ملا آلت إليه حالة األندلس التي صورها عن طريـق اإلطنـاب الـذي يرسـم مـشهدا  ّ

ج من خـالل االنـدما ,ل صوره وقد أراد منه نقل احلالة الشعورية التي حيياها إىل اجلميعتتداخ
 ,ّ صورة سوداء خميفة توحي بحالة القلق التي خيمـت عليـهمع الطبيعة والليل قد جاش بحره
ّألن االضطراب يمثل حالة واقعية عىل حني ظن الشاعر ذلك  ,وقد أراد إزالتها ولكن هيهات

 .الطبيعةًاضطرابا يف 
ّومـا اضـطراب األمـواج إال  ,ّ عن حالته بالصورة أمواجه تتكـرسّيعرب ابن شهيدوهنا  −٥

ٌواضطراب يف الوسط االجتامعي األندليس مـن جهـة  ,ٌاضطراب يف نفسية ابن شهيد من جهة
أخر. 
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ال ! هذا االضطراب جيعل ابن شهيد يف حرية من أمره كيف يواجه ذلك اخلطر? أجـل −٦
 .ومها قوتان ال غنى عنهام يف بناء الدولة والدفاع عنها ,ّخطار إال بالسيف والرمحمواجهة لأل

ُوعند هذين املشهدين ينهي ابن شهيد إنشاده لينتقل إىل إبراز رأي عتيبة يف ذلـك اإلنـشاد ُ, 
ّفلام انتهيت تأملني عتيبة هذا يعني إصغاء عتيبة  توحي برتاخي ّواملفردة تأملني , لذلك اإلنشادُ

هـذا اإلنعـام فيـه  ,ّوتفحـص تلـك الشخـصية ,ّ ألن فيها توقف النظر عىل ابن شـهيد;ّلزمنا
ُإعجاب من عتيبة  ,قـد أجزتـك اذهـب ف,ًلذلك يأيت احلكم تتوجيا لذلك التأمل واإلعجـاب ,ٌ
ّوهنا يفك السحر  .وتنتهي القصة بتوضيح اهلدف ,ّ

وهو إثباته لذاتـه  ,د قصتهوتنتهي القصة بتوضيح اهلدف الذي من أجله نسج ابن شهي −٧
هذه اإلجازة تـربهن عـىل إعجـاب ابـن شـهيد  ,عن طريق نيل اإلجازة من تابع امرئ القيس
فاهلـدف  ,ّوتطلع ابن شهيد إىل رئاسة األدبـني ,بنفسه وتأيت لتأكيد صلة أدب املرشق باملغرب

بـأن معارصيـه عند ابن شهيد يف كتابته قصة التوابع والزوابع دافع شخيص نابع من إحـساسه 
 ,ًومل ينزلوه املنزلة األدبية التي رأ نفسه أهال هلـا ,من األدباء والنقاد مل يولوه حقه من التكريم

ّكام أن غايته إثبات مقدرته األسلوبية النثرية والشعرية أمام املشارقة عن طريـق مقابلـة توابـع 
 .وكسب اعرتافهم بتفوقه ,ّالشعراء والكتاب

ّأن ابن شهيد ثقافته العربية الواسعة بالشعر والنثر التي سخرها خلدمـة ّومما ال شك فيه  −٨
جيعلنا نجزم بـأن هـذه القـصة عربيـة الـشكل واملـضمون السـتناد شـكلها إىل  ,نسيج القصة

واسـتقائها فكـرة رحلـة  ,األسطورة العربية القديمة بوجـود توابـع للـشعراء يف وادي عبقـر
ّكام أهنا أتت عربية املـضمون ملـا حوتـه مـن قـص وشـعر  ,اإلرساء واملعراج يف نسج أحداثها ّ
 .وبالرتاث املرشقي من جهة أخر ,مرتبط بحضارة األندلس من جهة

كام أن هناك من ير أن قصة التوابع والزوابع من حيـث فكرهتـا مقتبـسة مـن املقامـة  −٩
ٍرمته مقاديره يف واد ف ,فبطل املقامة فقد إبله وخرج يف طلبها ,اإلبلية لبديع الزمان رغم قرصها

 ,ً وبعد أن أنس إليه أخذ يروي شـيئا مـن أشـعار العـرب, وهناك التقى بشيخ جالس,أخرض
وهبذا يتبني أن ابن شهيد أخذ املقامة ونامها وتوسع يف خياالهتا وأضاف إليها ما جعلهـا ختـدم 

 .غرضه اخلاص يف كتابة قصته الطويلة
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وهـي مـستمدة  ,ّفالرحلة عربية الطابع والطبع , بالفكر اليوناينمل يتأثر ابن شهيد −١٠
 ,ا تـشبه رحلـة اإلرساء واملعـراج يف فكـرة الرحلـة ألهنـ;من التـاريخ العـريب اإلسـالمي

ّوأصالتها يف املساجالت التي حصلت بني ابن شهيد وشـعراء املـرشق العـريب ممـا يؤكـد  ّ
كـام أن رسـالة التوابـع  ,سوينفي ما ذهب إليه بـريي ,انتامءها إىل الرتاث العريب اإلسالمي

ًوالزوابع بنيت عىل أساس األسطورة العربية القائلة بأن لكل شاعر تابعـا يلهمـه الـشعر ّ ُ, 
 .ويعينه يف صناعته

ويف الوقـت نفـسه عرفـت رسـالة الغفـران يف  ,ظهرت التوابع والزوابع يف األندلس −١٢
 .وأي الكتابني تأثر باآلخر ,وقد اختلف يف الكتابني أهيام أسبق إىل يد القارئ ,املرشق
  :موازنة بني رسالة الغفران والتوابع والزوابع -ح
 .الكتابان يسريان يف طريق واحد −١
 .االعتامد عىل اخليال −٢
 العـالء يبالـذي كتـب رسـالة إىل أ ,فرسالة الغفران كتبت للرد عىل ابـن القـارح −٣
وقـد  ,سالة طويلة هي رسالة الغفراناعتمد فيها عىل اخليال فرد عليه أبو العالء بر ,املعري

اعتمدت رسالة الغفران عىل الدعوة من أيب العالء بأن تغرس البن القـارح شـجرة كبـرية 
ثم أخذ أبو العالء يصف شجرة اجلنة هذه ومـا حوهلـا ومـن سـكن بقرهبـا مـن  ,يف اجلنة
 سـبب وقد اسرتسل يف سؤال الشعراء عن سبب املغفرة هلم فيسأل األعشى عن ,الشعراء
مبنيـة عـىل الغفـران فالرسالة  ,القصيدة التي مدحت هبا الرسول : فيقول األعشى,املغفرة

 .للشعراء وسببه
أي توابـع الـشعراء  ,ورسالة التوابع والزوابـع بنيـت عـىل الرحلـة إىل أرض التوابـع −٤

واد فقد ركبا ذلك اجلـ ,ووسيلة ابن شهيد يف تلك الرحلة جواد تابعه زهري بن نمري ,والكتاب
 مـن ًوطار هبام إىل أرض التوابع وعندما وصال إىل أرض التوابع أخذ ابن شهيد يعرض أنامطـا

ومما عرضه عليهم أنـامط مـن كتابتـه التـي حواهـا كتابـه  ,كتابته عىل توابع الكتاب والشعراء
 .التوابع والزوابع
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دينة إىل مدينـة والتقت الرسالة واملقامة عىل إظهار قصة طواف يتنقل فيه األديب من م −٥
وصلنا عن طبيعة املقامـة األندلـسية يتبـني لنـا  ومن جمموع ما ,ومن حوزة أمري إىل حوزة آخر

 وأصبحت صورة رسـالة ,فقدت من بعضها قصة الكدية واحليلة املقرتنة هبا يف املقامة املرشقية
ًوصـفا ًكـام أن كثـريا منهـا أصـبح  ,يقدمها شخص بني يدي أمر يرجوه أو أمل حيب حتقيقـه

  .للرحلة والتنقل
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  ونعشروال لتاسعالباب ا

   األدبيالنقد
  يف العصر األندلسي

  :مدارات النقد األدبي -أوالً
  :مقدمة -أ

ونافح الفقيه ابن حـزم  ,دار النقد األديب يف األندلس يف جماالت الدفاع عن األندلس وأدهبا
من النمـوذج األديب املـرشقي ولعل تضخم الشعور برضورة التحرر  ,عن علامء بالده وأدبائها

 ,هو الذي حفز األدباء األندلسيني عىل رفض التبعية األدبية وإىل تعـدد حمـاوالت االسـتقالل
وقـد أقـدم ابـن حـزم عـىل  ,وظل هذا املوضوع هاجسا يقض مضاجع بعض أدباء األنـدلس

 .تأليف رسالة يف فضل األندلس وذكر رجاهلا
  :سيةاألندلاألدبي  النقد نظريات -ثانياً

  :يف عيار الشعرية ابن طباطبا العلوي نظر -١
 مـن أجـل وصـف )عيـار الـشعر( كتابـه ) هـ٣٢٢(كتب حممد أمحد ابن طباطبا العلوي 
يبدأ ابن طباطبا كتابه بتعريف للشعر اشـتمل عـىل , الشعر والسبب الذي يتوصل به إىل نظمه
 : حيث يقول,عنارص الوظيفة واملاهية واملصدر املعريف

  :عرالش -أ
 بام خيص به من النظم ,هتمكالم منظوم بائن عن املنثور الذي يستعمله الناس يف خماطبا −١
 . وفسد عىل الذوق ونظمه معلوم حمدود,ته األسامعّن عدل عن جهته جمالذي إ
فمن صح طبعه وذوقه مل حيتج إىل االسـتعانة عـىل نظـم الـشعر بـالعروض التـي هـي  −٢
ق مل يستغن من تصحيحه وتقويمه بمعرفة العروض واحلـذق  ومن اضطرب عليه الذو,ميزانه

 . حتى تعترب معرفته املستفادة كالطبع الذي ال تكلف معه,به
 .إن ابن طباطبا يربط بني النظم وقوانني العروض −٣
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 .الذوق لد الشاعرويربط صحة الطبع ب −٤
 الـشاعر وبـني  مـن عفويـةًا بني املعرفة املكتسبة التي يتم هضمها فتـصبح جـزءيفرق −٥

 .معرفة أهل العلم ألدوات الشعر
 .الشعر منظوم بالطبع −٦
 .للشعر أدوات ومصادر معرفية جيب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه −٧
 .الشعر عنده كالسبيكة املفرغة والويش املنمنم والعقد املنظم واللباس الرائق −٨
 .وتكون قوافيه كالقوالب ملعانيه −٩

 إليهـا وال ًلبناء يرتكب عليها ويعلو فوقها فيكـون مـا قبلهـا مـسوقاوتكون قواعد ا −١٠
 . وال توافق ما يتصل هبا, فتقلق يف مواضعها,تكون مسوقة إليه

 .وتكون األلفاظ منقادة ملا تراد له غري مستكرهة وال متعبة −١١
  :عنده أدوات الشاعر -ب
 .التوسع يف اللغة −١
 .الرباعة يف فهم اإلعراب −٢

 .اية لفنون اآلدابالرو −٣
 .املعرفة بأيام الناس وأنساهبم ومناقبهم −٤
 .الوقوف عىل مذاهب العرب يف تأسيس الشعر −٥

 .حكاياهتا وأمثاهلاالترصف ب −٦
وأدوات ورشوط الشعر النموذجية هي ومجاع هذه األدوات كامل العقـل الـذي تتميـز بـه 

 ووضع األشياء يف مواضعها ولزوم العدل وإيثار احلسن واجتناب القبيح ,األضداد
هكذا يتحدث ابن طباطبا عن ماهية الشعر ونموذجية الـشعر وأدوات الـشاعر ومـصادره 

وهـذا يقـوده إىل اعتبـار الـشعر صـنعة  ,االكتـساب والطبـع : جانبيًااملعرفية املرغوبة مؤكد
 .والقصيدة تعتمد عىل جمموعة من البنى واألنساق واألنظمة واجلوامع
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 وأعد له ,ًااعر بناء قصيدة حمض املعنى الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نثرفإذا أراد الش
 والوزن الـذي يـسلس لـه القـول , والقوايف التي توافقه,ما يلبسه إياه من األلفاظ التي تطابقه

فـإذا  ,وأعمل فكره يف شـغل القـوايف , أثبته,فإذا اتفق له بيت يشاكل املعنى الذي يرومه ,عليه
 , جامعا ملا تـشتت منهـاًا هلا وسلكًابينها بأبيات تكون نظام ,عاين له وكثرت األبياتكملت امل

ثم يبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية ويكون كالنـساج احلـاذق وكالنقـاش وكنـاظم 
 .اجلوهر

مـع  ,ومن هنا ربط بني صناعة الشعر وكامل العقـل ,وهبذا ير ابن طباطبا اكتامل الصنعة
 هناك فارق بني معرفة الـشاعر بمـصادره : وقال بوضوح,يفه للشعر اشرتط الطبعأنه عند تعر

 ويف ,فاألوىل يتم هضمها حتى تتحول إىل جزء من الطبـع ,املعرفية العلمية وبني معرفة العلامء
 .الثانية تظل املعرفة العلمية منفصلة عن النص

  :أفكار ابن طباطبا -ج
 .باطبا حول الوظيفة واملاهية واملعرفة الشعريةواألفكار األساسية يف أطروحات ابن ط

 .إن الشاعر النموذجي يعتمد الصدق والوفاق يف تشبيهاته وحكاياته :أوالً
شعراء عرصه يف أشعارهم قد سبقوا إىل كل معنـى بـديع ولفظـة فـصيحة وحيلـة  :اًثانيـ 

 . يتلق القبول عليهم ملبام يقرص عن معاين أولئك وال يربوفإن أتوا  ,لطيفة وخالبة ساحرة
 .ويسلك الشاعر منهاج أصحاب الرسائل يف بالغاهتم وترصفهم يف مكاتباهتم :اًثالث
 متفـاوت التفـصيل خمتلـف ,الشعر عىل حتصيل جنسه ومعرفة اسمه متشابه اجلملة :اًرابع

فمن األشعار أشعار حمكمة متقنة أنيقة اللفظ حكيمـة  ,كاختالف الناس يف صورهم وعقوهلم
 . وللمعاين ألفاظ تشكلها فتحسن فيها وتقبح يف غريها,جيبة التأليفاملعاين ع

 ولطفـوا يف تنـاول أصـوهلا ,يف أشعار املولدين عجائب استفادوها ممـن تقـدمهم :اًخامس
 وتكثروا بإبداعها فسلمت هلم عند ادعائها للطيـف سـحرهم ,منهم ولبسوها عىل من بعدهم

 .فيها وزخرفتهم ملعانيها
 .للشاعر أن ال يظهر شعره إال بعد ثقته بجودتهينبغي  :اًسادس
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العرب أودعت أشعارها مـن األوصـاف والتـشبيهات واحلكـم مـا أحاطـت بـه  :اًسـابع 
 .معرفتها ومرت به جتارهبا وأدركه عياهنا

 فجـسده , فللكالم جسد وروح,الكالم الذي ال معنى له كاجلسد الذي ال روح فيه :اًثامن
 .النطق وروحه معناه

ه ونفـاه ّ وما جم, فام قبله واصطفاه فهو واف,عيار الشعر أن يورد عىل الفهم الثاقب :تاسعاً
 .فهو ناقص
للشعر املوزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ويرد عليه من حسن تركيبـه واعتـدال  :عاشراً

 إن نقـص , تم قبولـه, صحة املعنى وعذوبة اللفظ, فإذا اجتمع للفهم مع صحة الوزن,أجزائه
كـان  , وصواب املعنـى وحـسن األلفـاظ,اعتدال الوزن :أجزائه التي يعمل هبا وهيجزء من 

وحلسن الشعر وقبول الفهم إي احلال التي يعد معناه  ,إنكار الفهم إياه عىل قدر نقصان أجزائه
 .هلا

ومـا خـالف  ,الشعر هو ما عري من معنى بديع مل يعر من حسن الديباجـة :حادي عاشر 
 .ًشعراهذا فليس 
 فالـشعر ,أخذ املعاين واستعامهلا يف األشعار عىل اخـتالف فنـون القـول فيهـا :عشر ثاني

 أمـا ,إذا فتشت أشعار الشعراء كلهـا وجـدهتا متناسـبة حملول رسائل معقودة والرسائل شعر
 .ًامتناسبة قريبا أو بعيد

  :مالحظات -د
 . الشعر القديمالنموذجية النسبية موجودة يف −١
 .حمنة عدم استخدام ملقاييس القدماء املحدث يواجهالشاعر وبالتايل  −٢
 . ملفهوم الكذبًا فنيًاوضع أساسات أخالقية ملفهوم الصدق بينام وضع أساس −٣
 ?وم فنـي رغـم اخـتالفهام يف النـوعفكيف تصح املقارنة بـني مفهـوم أخالقـي ومفهـ −٤

 خماطبة امللـوك وخماطبـة  حني يضع مقاييس فنية خاطئة للتفرقة بني,وتطبيقه هلذا املفهوم نفسه
 .العامة
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 . فقطًا تاله زمني ألنه;اعتبار القديم هو النموذج واعتبار املحدث قارص −٥
 . جلأ إىل تعليم الشعراء كيفية الرسقة,عندما ختىل ابن طباطبا عن الصدق −٦
 ولكنـه طالبـه ,حول ابن طباطبا الرسقة إىل مصدر رشعي من مصادر الشاعر املعرفيـة −٧
 .ًاها جيدبإخفائ
 ربطها  ألنه;سيطر العقل اللفظي عىل فكر ابن طباطبا حني يفصل بني املعاين واأللفاظ −٨

 .احلسن والقبيح ومها مفهومان أخالقيان كام نفهم من تطبيقات ابن طباطبا :بمفهومي
 .املحدث أن يقلد تشبيهات القدماء ولكنه يطلب من الشاعر ,أعطي أمهية للتشبيه −٩

 للتشبيه كعنرص من عنـارص البنيـة ً مطلقاًامذج القديمة يف التشبيهات أساسايضع الن −١٠
 .السطحية
 .وص ليومهنا أهنا قوانني شاملةاستنتج قوانني جزئية حمدودة من النص −١١

بمعنى أن من تغلبت نفسه عـىل جـسمه  : يف تفسري الطبع عىل أساس روحاينًوكان متفردا
ويف اعتبار الطاقة الشعرية واحدة يف  ,ر عنه يف أمجل صورةفتجيء الصو ,ً روحانياًكان مطبوعا
وربام مل يبلغ أي ناقد أندلـيس آخـر مبلغـه يف إرهـاف  ,ابن رشيق وابن رشف ,ةّالبدهية والروي

ويف اختاذ شاعريته وسيلة للتعبري عن آرائـه النقديـة بطريـق  ,الذوق واإلحساس باجلامل الفني
 .التصوير
  : الشعريةالقرطاجيننظرية حازم  -٢
  -أ
  -ب
  -ج
  :لشعر لالقرطاجينحازم رؤيا  -د

وقـد أكثـر فيـه  ,املنهـاج  يفً عميقـاًتـأثريا  بكتاب الـشعر ألرسـطوالقرطاجنيتأثر حازم 
كالم موزون مقفى مـن شـأنه "فهو يعرف الشعر بأنه  ,القرطاجني االهتامم بالصناعة الشعرية
 إليها ما قصد تكرهيه لتحمل بذلك عـىل طلبـه ّويكره ,أن حيبب إىل النفس ما قصد حتبيبه إليها
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وحماكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هيئـة  ,بام يتضمن من حسن ختييل له ,أو اهلرب منه
 ."تأليف الكالم أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك

جديـدة ويزيد عىل ما ينقلـه حماولـة  , عن الفارايب وابن سيناًوهو ينقل يف هذا الفصل كثريا
ويف ذلك كله نجـد التـأثري  ,ِلتحديد معنى التخييل وتفصيل أنواعه ووصف عمل الشاعر فيه

لوال أن هذا فيلـسوف يكتـب  , لكالم ابن سيناًبل نجد كالم حازم استمرارا ,ًاليوناين واضحا
وكام يرصح حازم بذكر ابن سـينا والفـارايب يـشري  ,وذاك شاعر يعتمد عىل الفلسفة ,يف الشعر

 . كافية ألن تطبق عىل أشعار العرب أن القوانني التي وضعها غريً أرسطوطاليس مؤكداإىل
 طريقـة اجلـد وطريقـة اهلـزل يـوحي باسـتفادته مـن –وتقسيم حازم للشعر إىل طـريقتني

فاعتمد عىل ما الحظـه  ,وحرص حازم عىل أن ينتفع من الشعر اليوناين يف هذا الباب ,أرسطو
 ,بينام مال األرذال إىل حماكاة الرذائل ,خيار مالوا إىل حماكاة الفضائلأرسطو من أن الشعراء األ

وما فهمه من تلخيص ابن سينا أن الرتاجيديا حماكاة ينحى هبا منحى اجلد والكوميـديا حماكـاة 
 –طـريقتنيفجعل ذلك عمدة يف تقسيم الشعر العريب إىل  ,ينحى هبا منحى اهلزء واالستخفاف

حازم هبذا أن يطبق بإخالص تقسيم أرسطو هذا للـشعر اليونـاين عـىل واستطاع  ,اجلد واهلزل
 .الشعر العريب الغنائي

  : يف ظاهرة اإلبداعالقرطاجينرأي حازم  -ـه
فتتولد املعاين الشعرية من قيام هذا الفن بوصـف حـاالت الـنفس  ,وأما من حيث اإلبداع

وحركات الـنفس بـسائط  ,وبسطوانفعاالهتا وتأثراهتا; فهناك ظواهر تسري بالنفس بني قبض 
 وهي الطـرق الـشاجية; واألنـواع –تتضمن االرتياح واالكرتاث وما تركب منهام  ,ومركبات

 والغضب والنـزاع والنـزوع االستغراب واالعتبار والرضا :التي تقع حتت هذه األجناس هي
 .واخلوف والرجاء

 :وهي ,اءوهذا اإلبداع ال يتأتى عىل أكمل الوجوه إال بحصول ثالثة أشي
 .املهيئات −١
 .واألدوات −٢
 .والبواعث −٣
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 ,واملنـاطق األنيقـة ,واملطعـم الطيـب , فأمهها البيئـة ذات اهلـواء الطلـق:أما املهيئات −١
 .والرتعرع بني الفصحاء الذين دربوا عىل اإلحساس باإليقاع وحفظ الكالم املوزون

 .تعلقة باملعاين هي العلوم املتعلقة باأللفاظ والعلوم امل:واألدوات −٢
ــث −٣ ــال:والبواع ــراب وآم ــسم إىل أط ــال  , تنق ــني واآلم ــل احلن ــاألطراب كعوام ف

 .كاالسترشاف إىل العطاء وما أشبه

 :وهي ثالثة ,من توفر قو داخلية بد لكمال إبداع الشعرال ,وبجانب هذه العوامل
وضـوع صـورة تلبس امل ,وهي أن تكون خياالت الفكر منتظمة متاميزة ,القوة احلافظة −١

 .مع جتنب مجيع ما يعكرها ويكسبها الغموض وعدم االنتظام ,جلية حقيقية
القوة املائزة هي التي يميز هبا الشاعر ما يالئم موضوعه ونظمه وأسلوبه وغرضه مما ال  −٢

 .يالئم ذلك

القوة الصانعة هي التي تضم األلفاظ واملعاين والرتكيبات النظمية واملذاهب األسلوبية  −٣
سـمي ذلـك بـالطبع اجليـد يف  ,وإذا اجتمعت هذه القو مجيعها يف الشاعر ,بعضها إىل بعض
 .صناعة الشعر

وتبدو لنا من مجلة ما سبق سيطرة حازم عىل خمتلف جوانب النقد التـي نجـدها يف أمـاكن 
فهو قد استفاد من النقاد الفالسفة يف تعريف الشعر وتعلقـه بحركـات  ,ّمتفرقة عىل مر الزمان

ووقـف يف صـف النقـاد الـذين قـالوا  ,كام أخذ عن اجلاحظ القول بأثر البيئة والعرق ,لنفسا
 .)العلوم(بحاجة الشاعر إىل الثقافة 

وأما حديثه عن القو احلافظة واملائزة والصانعة فهو قياس عىل مـا نجـده عنـد الفالسـفة 
 املـصورة والقـوة قـوة الفنطاسـيا والقـوة :من احلديث عن قـو الـنفس) وخاصة ابن سينا(

فأحـسن حـازم اجلمـع بـني هـذه النظريـات  ,املخيلة والقوة الومهية والقوة احلافظـة الـذاكرة
 .التصور الذي يتسم بغاية الدقة واإلتقان ,املتبعثرة واستخلص منها تصوره ملاهية الشعر

  القرطاجينأقسام الشعر عند حازم  -و
 .واهلزلاجلد  : إىلالقرطاجنيينقسم الشعراء عند حازم 
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ّفأما طريقة اجلد فهي مذهب يف الكالم تصدر األقاويل فيه عن مروءة وعقـل بنـزاع " −١
ّأن يتجنـب اهلـزل وجيـب يف هـذه الطريقـة ,اهلمة واهلو إىل ذلك أي الـساقط واملولـد مـن  ,ُ

ويعتمد فيها من املعاين ما ال يـشني  ,ويعتمد عىل العريب املحض الرصيح يف الفصاحة ,األلفاظ
ّويتحر فيها املتانة والرصانة ,ه وال يسقط من مروءة املتكلمذكر ُ. 
وأما طريقة اهلزل فإهنا مذهب يف الكالم تصدر األقاويل فيه عن جمون وسـخف بنـزاع  −٢

 .اهلمة واهلو إىل ذلك

وقـد قـال  ,)بغـري العكـس( من الطريقة اجلدية ًفقد تقتبس شيئا ,ويف هذه الطريقة اهلزلية
وحكاية املمـزوج مـنهام  ,ّوحكاية اجلد مكروهة ,اهلزل لذيذة سخيف أهلهاحكاية " :سقراط
ونقبل عىل شـاعرنا  ,بل نطرده وندفع مالحته وطيبه ,وال يقبل شاعر حيكي كل جنس ,معتدل

 ."الذي يسلك مسلك اجلد فقط
  :القرطاجينتقسيم األغراض الشعرية نظرية حازم  -ز

فلذلك مل  ,غراض عىل أساس النظر إىل البواعث نظريته يف تقسيم األالقرطاجنيبنى حازم 
التـي  , بالدقة املتناهيـةًوجاء منهجه هذا متسام ,كام سبق بيان ذلك ,يرتض تقسيامت املتقدمني

وبفضل هذه الثقافة نراه خيطو خطـوة بعيـدة أمـام مـن  ,نتجت عن سعة ثقافته وعمق اطالعه
ومـن ثـم  ,ية التي تبعث عىل قـول الـشعرقبله من النقاد يف ربط األغراض باالنفعاالت النفس

 .تقسيم الشعر بالنظر إىل تلك البواعث
وأشار حازم يف مستهل حديثه عن تقسيم األغراض الـشعرية إىل أقـوال النقـاد الـسابقني 

 .وأورد اختالفهم يف ذلك ,حول هذه القضية
 ,"مدح وهجاء ونسيب ورثاء ووصف وتشبيه" :فقسم بعضهم األغراض إىل ستة أقسام

 .حيث أرجع التشبيه إىل معنى الوصف ,وحرصها بعض آخر إىل مخسة

وألزم أصحاب هذا الـرأي أن يـدخلوا قـسم الوصـف يف  ,ومل يعجب حازم هبذا التقسيم
فذلك متعني وإن مل تكن تلك األوصاف مما حيتاج الناس إىل محد موصوفاهتا أو  ,الذم أو احلمد

 ."ذلك يشءيف كل احلاالت يصل إليها من "ذمها; إذ 
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الرغبـة والرهبـة " :فهي عنـد فريـق أربعـة ,ثم استأنف يف إيراد أقوال النقاد يف األغراض
الـشعر كلـه يف احلقيقـة راجـع إىل معنـى الرغبـة " :وعند فريـق آخـر ,"والطرب والغضب

 ."والرهبة

وهـذه " :وبعد هذا الرسد القصري بدأ حازم يف بيان طريقته اخلاصة يف هذا التقـسيم وقـال
 ,تقسيامت كلها غري صحيحة لكون كل قسم منها ال خيلو من أن يكون فيه نقص أو تـداخلال

 ."وأنا أذكر الوجه الصحيح واملأخذ املستقيم يف القسمة التي ال نقص فيها وال تداخل
وهو يطلب هبذا مبدأ الوحدة الذي طلبه قدامة عندما جعل أغراض الشعر نابعة من منبـع 

ومـا (وأهنا تتجـسم يف صـورة واحـدة هـي املـدح ) وما يناقضها (واحد أخالقي هو الفضيلة
إن األقاويـل الـشعرية ملـا " : جديدة يف تصوير هذه الوحدة فقـالًلكنه سلك طريقا ,)يناقضه

كان القصد هبا استجالب املنافع واستدفاع املـضار ببـسطها النفـوس إىل مـا يـراد مـن ذلـك 
وكانـت األشـياء التـي يـر أهنـا خـريات أو  ,أو رشوقبضها عام يراد بام خييل هلا فيه من خري 
 .رشور منها ما حصل ومنها ما مل حيصل

ّوفوتـه يف مظنتـه احلـصول يـسمى  ,ًوكان حصول ما من شأنه أن يطلب يـسمى ظفـرا −أ ّ
 .ًإخفاقا
ًوكان حصول ما كان من شأنه أن هيرب عنـه يـسمى أذاة أو رزءا −ب وكفايتـه يف مظنـة  ,ُ

 .سمي القول يف الظفر والنجاة هتنئة ,احلصول تسمى نجاة
 .ًوسمي القول باإلخفاق إن قصد تسلية النفس عنه تأسيا −ج
ًوإن قصد حترسها تأسفا −د ُّ. 
 .وسمي القول يف الرزء إن قصد استدعاء اجللد عىل ذلك تعزية −ـه
 .ًوإن قصد استدعاء اجلزع من ذلك سمي تفجيعا −و
للنفع جوزي عىل ذلك بالذكر اجلميل وسمي ذلك فإن كان املظفور به عىل يدي قاصد  −ز
 .ًمدحيا
 .وإن كان الضار عىل يدي قاصد لذلك فأد ذلك إىل ذكر قبيح سمي ذلك هجاء −ح
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 .وإذا كان الرزء بفقد يشء فندب ذلك سمي ذلك رثاء −ط

َوعقب هذا قسم املنافع إىل َِ: 
 .ما يكون بالنسبة واملالءمة −١
 .عتامد وإىل ما يكون بالفعل واال–٢
 .ًفام تعلق من تلك املنافع هبو النفس سمي نسيبا −أ

 .ً النفس سمي مدحيا باألشياء املستدعية رضاًوما كان متعلقا −ب
وإذا تعلق الذكر القبـيح باألشـياء املنـافرة هلـو الـنفس واألشـياء املباعـدة رضـاها  −ج

 .فكالمها داخل يف قسم اهلجاء

األقـوال فـيام "توجه إىل تقـسيم  , مثل التوبيخ واإلعتابوملا أورد األقسام الفرعية للشعر
 :حصل مما شأنه أن يطلب أو هيرب عنه إىل

 . وما معهاٍهتان −١
 . وما معهاٍوتعاز −٢
 ."وما معهاومدائح ٍ −٣

 أهنـا ًعاد حازم إىل ذكـر هـذه األغـراض األربعـة مـدحيا ,وبعد التقسيامت الكثرية الصعبة
 .ًن كل ذلك يرجع إىل ما سببه االرتياح أو االكرتاث أو مها معا وأ,"أمهات الطرق الشعرية"

وحلازم يف تقسيم أغراض الشعر مكانة خاصة بني سائر النقاد وفضل سـبق إىل ناحيـة مـن 
فبتتبع كل املحاوالت لتقسيم الشعر نالحظ أهنا تنصب كلها عىل جانب الشكل  ,هذه القضية

والذي دفعه إىل ذلك هو  ,اعث إىل األقوال الشعريةومل تتعرض للبو ,والصورة النهائية للشعر
 :ترجع إىل" فمعاني الشعر عنده ,فكرته عن التخييل

 .وصف أحوال األمور املحركة إىل القول −١
 .أو إىل وصف أحوال املتحركني هلا −٢
 .ًاأو إىل وصف أحوال املحركات واملحركني مع −٣
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 ."نيوأحسن القول وأكمله ما اجتمع فيه وصف حلال −٤

 ,ومىض يف هذا االجتاه وبني أغراض الشعر من ناحية البواعث عىل قوهلا; فعىل سبيل املثـال
  ."...ّ عن قاصد لذلك أرىض فحرك إىل املدحًاالرتياح لألمر السار إذا كان صادرا"

  :القرطاجينعالقة األوزان باألغراض الشعرية عند حازم  -ح
 :عالقة يف التالؤم مع األوزان ةإن لألغراض الشعري :القرطاجنييقول حازم 

فقد تليق هبا األعاريض التي فيها  , فاملقاصد التي يقصد فيها إظهار الشجو واالكتئاب−١
 .حنان ورقة

ً معيناًكل غرض من أغراض الشعر يوجب نوعا −٢  . من األوزانّ
 . األوزان الفخمة الباهية الرصينةإذا قصد الشاعر الفخر استدعى ذلك −٣
من األوزان الطائشة " أو نحو ذلك جاء بام يناسبه ًاياففخ أو استًان قصده هزلياوإذا ك −٤

 ."القليلة البهاء
 . هباء وقوةًالعروض الطويل جتد فيه أبدا −٥
 .اطة وطالوةبسوجتد للبسيط  −٦
 .رادِّوجتد للكامل جزالة وحسن اط −٧
 .وللخفيف جزالة ورشاقة −٨
 .اطة وسهولةوللمتقارب بس −٩

 . مع رشاقةًلمديد رقة وليناول −١٠
 . وسهولةًوللرمل لينا −١١
 وما جر جمراه منهام بغري ذلـك ,وملا كان يف املديد والرمل من اللني كان أليق بالرثاء −١٢

 .من أغراض الشعر

اعتدل كالمه وزال عنه ما يوجد فيـه مـع "عىل الوافر ًشعرا فالشاعر القوي إذا نظم  −١٣
 واملثـال عـىل ذلـك أبـو العـالء ,"ة من قوة العارضة وصالبة النبـعغريه من األعاريض القوي
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وإذا سلك الوافر اعتدل  ,ّفإنه إذا سلك الطويل توعر يف كثري من نظمه حتى يتبغض" ,املعري
 ."كالمه وزال عنه التوعر

 ,ما ذكرته من ختييل األغراض باألوزان قد نبه عليه ابن سينا يف غري موضع من كتبـه −١٤
ًيف تعديد األمور التي جتعل القول خميال ,قوله يف الشفاءومن ذلك  ّ: 

  :واألمور اليت جتعل القول خميالً -ط
 .أمور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزن −١
 .أمور تتعلق باملسموع من القول −٢
 .أمور تتعلق باملفهوم من القول −٣
 .أمور ترتدد بني املسموع واملفهوم −٤
  :نظم الشعر -ي

والبـصرية  ,والطبع هو استكامل للـنفس يف فهـم أرسار الكـالم ,النظم صناعة آلتها الطبع
باملذاهب واألغراض التي من شأن الكالم الشعري أن ينحى به نحوها; فـإذا أحاطـت بـذلك 

وكان النفوذ يف مقاصد الـنظم وأغراضـه وحـسن  ,ًعلام قويت عىل صوغ الكالم بحسبه عمال
ائه إنام يكونان بقو فكرية واهتداءات خاطرية تتفاوت فيهـا أبكـار الترصف يف مذاهبه وأنح

 .الشعراء

ِاعلم أن خري الشعر ما صدر عن فكر ولع بـالفن"و بـأن يكـون لـد الـشاعر صـدق  ,"َ
 ,"وهلذا كان أفضل النسيب ما صدر عن سجية نفس شـجية" ,اإلحساس بالتجربة الشعرية

ربة; واخليال إنام يتأتى عن طريـق الثقافـة ودراسـة ًوجيعل اخليال قادرا عىل تعويض تلك التج
 ."قوة عىل التشبه"طرق السابقني حتى تصبح للشاعر 

  :والشعراء يف هذه القوة قسمان -ك
فأما من ينسحب تأثري تلك القوة عىل مجيع كالمه أو أكثره فهم الـذين ال حتتـاج فـيهم  −١

لتوفري تلك  ,ور الباعثة عىل قول الشعرتلك القوة إىل معاونة من أمر خارج عن الذهن من األم
 .الرشيف ومهيار وابن خفاجة :مة هذا الصنفومن أئ ,القوة فيهم عىل كل حال
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ّوأما من ال ينسحب تأثري تلك القوة التشبيهية إال عىل األقـل مـن كالمـه فهـم الـذين  −٢
 .حتتاج تلك القوة فيهم إىل معاونة باألمور الباعثة عىل قول الشعر

  : لنظم الشعرى اليت حتتاج إليها الشاعرالقو -ل
القوة عىل التشبيه فيام ال جيري عىل السجية وال يصدر عن قرحية بام جيري عىل الـسجية  −١

 .ويصدر عن قرحية

 .القوة عىل تصور كليات الشعر واملقاصد الواقعة فيها واملعاين الواقعة يف تلك املقاصد −٢

مـن حيـث تـوايل (ن هبـا أحـسن مـا يمكـن القوة عىل تصور صـورة للقـصيدة تكـو −٣
 .)أجزائها

 .القوة عىل ختيل املعاين بالشعور هبا −٤
 .القوة عىل مالحظة الوجوه التي يقع هبا التناسب بني املعاين −٥
 .القوة عىل التهدي إىل العبارات احلسنة الوضع والداللة عىل تلك املعاين −٦

 .ّت متزنةّالقوة عىل التخيل يف تسيري تلك العبارا −٧
ّالقوة عىل االلتفات من حيز إىل حيز واخلروج منه إليه والتوصل به إليه −٨ ّ. 
 .القوة عىل حتسني وصل بعض الفصول ببعض واألبيات ببعضها −٩

 .َالقوة املائزة حسن الكالم من قبيحه بالنظر إىل نفس الكالم وموضعه −١٠
  :مراتب الشعراء -م
وهذه الطائفة  ,و الشاعر يف احلقيقة أو الشاعر الكاملالذي اجتمعت يف هذه القو فه −١

 .ّ يقوون عىل تصور كليات املقوالتهم الشعراء الذين
الذين حصل هلم قسط متوسط من هذه القو وهم الـذين تغلـب فـيهم الدربـة عـىل  −٢
 .اخليال
٣− ّصـصون املتل وهـم أدعيـاء الـشعراء ,الذين حصل هلم قسط قليـل مـن تلـك القـو

ً وأسـقطهم مهـام وهـم النقلـة لأللفـاظ ًوهم رش العامل نفوسـا" ,ن عىل معاين غريهمالغيورو
ّواملعاين عىل صورها يف املوضع املنزل منه من غري أن يغريوا يف ذلك ما يعتد به ّ". 
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  : للشعراءالقرطاجينوصية حازم  -ن
ٌإذا أراد الشاعر نظم الشعر والزمان منسجم له َ ُِ  :فعليه ,ْ

 .ة أيب متام للبحرتيأن يأخذ بوصي −١
 .ومن ثم حيرض الشاعر مقصده يف خياله وذهنه ويتخيل املعاين التي هي عمدة −٢

 .ًخمتارا الوزن املناسب ,ثم يقسمها يف فصول مرتبة −٣

وعىل الشاعر أن يتجنب احلاالت النفسية التي تقف بينه وبني نظم الشعر كالكـسل يف  −٤
 .)ألهنا قليلة(السهو عليه أو تكليفه ملواد العبارات اخلاطر أو التشتت فيه أو االستيالء 

 .وأن حيذر حني يصوغ الشعر من أن يكون قدر الوزن فوق قدر املعنى أو العكس −٥

ً إىل إيراد العبارة عنه عىل صورة يقل ورودها عفواً داعياًأو يكون املعنى دقيقا −٦ ّ. 
فـال يـتمكن اخلـاطر مـن  ,ا يف اللـسانّأو يكون املعنى من املعاين التي يقل التعبري عنه −٧

 .ّإيرادها موزونة إال بعد كد وتعب
 :فيجب أن يراعي الشاعر فيها ,وأما بالنسبة إىل العبارة −٨

 .)يف احلروف والكلامت(حسن التأليف وتالؤمه  −أ
 .والتسهل يف العبارات وترك التكلف −ب
 .وإيثار حسن الوضع واملبنى −ت

 .وجتنب ما يقبح من ذلك −ث
 .وجتنب الزيادة واحلشف −ج
 .كام أن عليه اختيار العبارات املستعذبة اجلزلة −ح
  :أقسام الشعراء بالنسبة للنظم -ص

 :وينقسم الشعراء بالنظر إىل عملية النظم إىل قسمني
وبعد الفراغ من  ,الذي حيتاج لروية قبل أن ينظم وحال النظم وعند الفراغ ,ٍّشاعر مرو −١
أنـه يعتمـد عـىل قـوة التخييـل والقـوة الناظمـة وقـوة املالحظـة وقـوة ومعنى ذلـك  ,النظم
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ًوقد حتدث الروية تغيريا يف العبارة أو معنى لكي ال يـواطئ الـشاعر مـن سـبقه ,االستقصاء ُ, 
 ."ًطلبا للغاية القصو من اإلبداع"و

 ,حيث تكون أحسن حـاالت شـعره أن يـأيت مستقـىص مقـرتن املعـاين ,شاعر مرجتل −٢
 .االته أن يكون شعره غري مستقىص وال مقرتنوأسوأ ح

  :اختالف الشعر عند حازم -ع
فشاعر حيسن يف النمط الذي يقصد فيه اجلزالـة  ,الشعر خيتلف باختالف أنامطه وطرقه −١

وال حيسن طريقة الرقة واللطافة; وآخـر حيـسن يف النـسيب دون غـريه مـن  ,واملتانة من الشعر
 .األغراض

 اختالف األزمان وما فيها من األمور يولع الناس بالتعلق هبـا يف الشعر خيتلف بحسب −٢
وزمـان آخـر  ,فهناك زمن تشيع فيه وصف الطبيعة وما ناسب ذلك وجييـدون فيـه ,أشعارهم

 .أو نريان القر وإطعام الضيوف ,يشيع فيه وصف احلروب أو الغارات
ف; فـبعض الـشعراء الشعر خيتلف بحسب األمكنة وما يوجد فيها مما شـأنه أن يوصـ −٣

 .)احلارضة( بينام حيسن البعض اآلخر وصف الروض أو) البادية(حيسن يف وصف الوحش 
 ,ّالشعر خيتلف بحسب اختالف أحوال القـائلني وأحـوال مـا يتعرضـون للقـول فيـه −٤

 .واآلخر حيسن املدح ,فواحد حيسن الفخر
 .صاف واملعاينالشعر خيتلف بحسب اختالف األشياء فيام يليق هبا من األو −٥
 .الشعر خيتلف بحسب ما خيتص به كل أمة من اللغة املتعارفة عندها −٦
  :متى نثين على الشاعر -ف
 .ًالثناء عىل الشاعر إذا أحسن يف وصف ما ليس معتادا لديهجيب  −١
 .ًوال مألوفا يف مكانه −٢
 .وال هو من طريقه −٣
 .وال مما احتنك فيه −٤
 .لرضورةّوال مما أجلأته إليه ا −٥
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 . باللغات التي يستعملها يف كالمهً متكلامإذا كان −٦
َمأخذ ليس مما ألفه وال اعتـاده, فـساو يف اإلحـسان  إذا أخذ يف إن الشاعر: وباجلملة −٧ ِ ّ

 .ًفيه من قد ألفه واعتاده, كان قد أربى عليه يف الفضل إرباء كثريا
لتفـضيل للـذي قـال يف الغـرض حيكم با ,إذا اجتمع الشاعران يف غرض ووزن وقافية −٨

 .الذي مل يألفه عىل الذي قال يف الغرض الذي ألفه وإن تساويا يف اجلودة
  :رأي حازم يف املفاضلة بني مجاهري شعراء -س
ّفأما املفاضلة بني مجاهري شعراء توفرت هلم األسباب املهيئة لقول الشعر واألسـباب " −١ ّ

فـال جيـب أن  ,ّتتوفر هلم األسباب املهيئة وال البواعثوبني مجاهري شعراء مل  ,كالباعثة عىل ذل
 :ّنتوقف فيها بل

ّذين توفرت هلم األسباب املهيئة والباعثـة أشـعر مـن الـذين مل  أن الً جزماًنحكم حكام −٢
 .ّتتوفر هلم

 .ّوذلك كام نفضل شعراء العراق عىل شعراء مرص −٣
 .ّوال نتوقف يف ذلك −٤
 . يف اإلحسان يف ذلكإذ ال مناسبة بني الفريقني −٥
 .كام ال تناسب بينهم يف توفر األسباب −٦
 يف الصقع العراقي قد تغري عام كان عليـه يف الزمـان ًأيضاوإن كان أكثر تلك األسباب  −٧
 .ّاملتقدم
  :معاني الشعر -ش

حيـث إنـه وليـد حركـات  ,ًمنبع الشعر واحـدا ,كام سبقت اإلشارة إىل ذلك ,جعل حازم
هذه احلركـات النفـسية  ,بة منه يف تطبيق الوحدة األرسطية يف عمله النقديوذلك رغ ,النفس

 :تشتمل عىل ثالثة عنارص
 .العوامل املحركة −١
 .املتحركني −٢
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 .ًالعوامل املتحركة واملتحركني معا −٣
 :ترجع إىل ,عىل هذا التقسيم ,فمعاين الشعر

 .ِّوصف أحوال األمور املحركة إىل القول −١
 .ِّف أحوال املتحركني هلاأو إىل وص −٢
ًأو إىل وصف أحوال املحركات واملحركني معا −٣ ِّ. 
 .وأحسن القول وأكمله ما اجتمع يف وصف احلالني −٤

ا كانت الغاية الكرب من املعاين الـشعرية هـي إحـداث التـأثري واالنفعـال يف النفـوس ومل
عـاين يف الـصناعة الـشعرية فـإن أدخـل امل ,اإلنسانية بحملها عىل فعل اليشء أو التجنب منـه

وأعرقها فيها هي ما اشتدت علقته بأغراض اإلنسان واشرتكت فيها نفوس اخلاصـة والعامـة 
 .بحكم الفطرة أو العادة

 :وأحق هذه املعاين بالتعبري عنها يف األغراض الشعرية هي
 .ً ومؤثرا يف آن واحدًما كان معروفا −١
 . بعد معرفته وإدراكهًأو كان مؤثرا −٢
هـي التـي فطـرت النفـوس عـىل  ًوأحسن األشياء التـي جتمـع املعرفـة والتـأثري معـا −٣

 .استلذاذها أو التأمل منها
 :وهذا يعني أن الشعر من هذه الناحية هيتم بأمور ثالثة −٤
 .اء األحبة واجتالء الروض واملاءما هو مفرح كلق −أ

 .ّما هو مفجع كالتفرق والتوحش −ب
فهذه األمور  , قد انرصفت فيلتذ اإلنسان لتخيلها ويتأمل لفقدهاوما هو مستطاب كلذة −ج

وما كان بخالف ذلك نـسميه  ,ولذلك يمكن أن نسميها املتصورات األصلية ,ّتتصور بالفطرة
وإنام هـي  ,وهي التي ال يوجد هلا يف فطرة النفوس أثر من فرح أو شجو ,بالتصورات الدخيلة

 .إال يف العلوم والصناعات واملهنكتلك األغراض التي ال تقع  ,مكتسبة
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 :وهذه املعاين املعروفة التي ال حيسن إيراده يف الشعر
 .كاملعاين املتعلقة بصنائع أهل املهن −١
 . وذلك لضعتها–٢

 :ومن املعاين التي ليست معروفة عند اجلمهور ما يستحسن إيراده يف الشعر
 .إذا كان مما فطرت النفوس عىل احلنني إليه −١
 .مثل األخبار القديمة املستحسنة , التأمل منهأو −٢
 .وطرف التاريخ املستغربة −٣

ِّوالشاعر احلق ال يدرج يف شعره إال املعاين التي حترك اجلمهور وتؤثر يف النفوس; لـذلك "
وهي التي ال يتـألف كـالم فـصيح إال  ,إن املعاين العامة يف املادة األصلية للشعر :يمكن القول

أي اسـتدالالت تقـوي (أو معـان ثـوان ) مقصودة يف نفـسها(فيها معان أوائل منها; وقد ترد 
; ولذلك كانت خري التصورات ما صلحت إليـراد النـوعني مـن هـذه املعـاين )املعني األوائل

ــالعودة إىل املعــاين العامــة القائمــة يف أصــل الفطــرة ًأيــضاوذلــك ال يكــون  ,متعقبــني  إال ب
 ."اإلنسانية

  :عرية عند حازمقضية السرقة الش -غ
 :ّقسم القرطاجني املعاين من حيث كوهنا قديمة متداولة وجديدة خمرتعة إىل ثالثة أقسام

ومثل هـذا ال تدخلـه  ,هو ما بتداوله الناس من تشبيه الشجاع باألسد والكريم بالغامم −١
مـن قـسمة يف خـواطرهم سـواء وال فـضل فيهـا " ,الرسقة ألن معانيه ثابتة يف وجدان الناس

 الـشاعرين يف ذلـك فإنـه يـسمى ًفإذا تـساو تأليفـا ,حد عىل أحد إال بحسن تأليف اللفظأل
 ."االشرتاك

وجيـوز للـشاعر أن يتعـرض لـه  ,ّاملعاين التي قلت يف أنفـسها أو باإلضـافة إىل غريهـا −٢
 :برشوط
 .ّمنها أن يركب الشاعر عىل املعنى معنى آخر" −أ

 .ومنها أن يزيد عليه زيادة حسنة −ب
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 ." أحق به من املوضع الذي هو فيهومنها أن ينقله إىل موضع −ج
ألن ذلك يدل عىل نفـاذ  ,من بلغها فقد بلغ الغاية القصو من ذلك"استنباط املعاين;  −٣

ًخاطره وتوقد فكره حيث استنبط معنى غريبـا  ,"ً لطيفـاً واسـتخرج مـن مكـامن الـشعر رساّ
ام يتحامـاه الـشعراء لـضيق املجـال يف إخفـاء وهذا النوع املبتكـر ال يمكـن أن يـرسق وإنـ"

 ."الرسقة
وهذه املعاين وأنواعها جتعل الشعراء عىل أربـع مراتـب بـالنظر إىل وجـود هـذه املعـاين يف 

 :وهي ,أشعارهم
 .فاالخرتاع هو الغاية يف االستحسان" ,اخرتاع −١
 .واالستحقاق تال له ,واستحقاق −٢
ومنها مـا يـنحط  ,هيخر فيه األول فهذا ال عيب فوالرشكة منها ما يساوي اآل ,ورشكة −٣

 .فيه اآلخر عن األول فهذا معيب
 ." من بعضًوالرسقة كلها معيبة وإن كان بعضها أشد قبحا ,ورسقة −٤
  :القرطاجين عند حازم التخييل واحملاكاةقضية  -ظ

  لكلمـةًابـن سـينا تفـسريا و هـو الفيلـسوف الفـارايب"التخييل" أول من استعمل كلمة
وقد تأثر الفيلـسوفان يف وضـع هـذا االصـطالح وحتديـد  ,املحاكاة التي وردت يف ترمجة متى

 :معناه بنواح ثالث من فلسفة أرسطو
 . من مقدمات خميلةً الشعر مؤلفان العرب املنطقيوَّفقد عد ,"املنطق"من حيث  −١

بــه صــور خياطــب املخيلــة فينو ,الــشعر خياطــب الفكــرف ,الــنفسعلــم مــن حيــث  −٢
 . وثيقة االتصال باالنفعاالتلتخييل يعتمد عىل املحسوساتاملحسوسات املختزنة فيها; وا

وإىل املعاين واألفكار عىل أهنـا علتـه  , للشعر"العلة الصورية" َّرد العرب التخييل إىل −٣
ومن هنا أصبح التخييل هو احلقيقة الذاتية التي متيزه عـن غـريه مـن الكـالم ممـا لـيس  ,املادية
فالـشاعر  ", وجاز للشاعر أن يستخدم التصديقات اخلطابية إذا صاغها يف عبارة خميلة ,بشعر

,  برغبات اإلنسان وآماله ومعتقداتـهً يعكس واقع احلياة ممتزجاوالفن ,ة عرصهمرآ :أو األديب
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بـل تكـون حماكـاة لـدنيا  , ال تكون حماكاة للعامل املحسوسوحماكاة الفن للحقيقة عند أرسطو
 شمل املوسـيقا وهو عنده يـأرسطو جيعل املحاكاة قوام الشعر,ف, عقلية داخل اإلنساناحلياة ال

 .الكالم املنظومو

حيث قـال يف تعريـف  , ألرسطوً مقومات الشعر تبعا املخيلة منالقرطاجنيوجيعل حازم 
 ثم إذا نظرنا إىل تعريف هذا العامل للتخييل واملحاكاة ,"...الشعر كالم خميل موزون" :الشعر

فالتخييل واملحاكـاة عنـده  ,ًنجد أنه يريد هبذين اللفظني ما يريده هبام الفالسفة املسلمون متاما
 هـو أن تتمثـل – كام عرفه بنفـسه –فالتخييل  ,وإن اختلفت جهة التسميةمها اليشء الواحد, 

 .خيل أو معانيه أو أسلوبه ونظامهللسامع من لفظ الشاعر امل
  :إىل) احملاكاة(التخييل حازم قسم و
 :أن التخييل بالنسبة إىل الشعر قسامن −١
 ختييل رضوري −أ

وهذا التخييل يقع يف الشعر من جهـة  ,ولكنه أكيد أو مستحب ,وختييل غري رضوري −ب
 .ومن جهة النظم والوزن ,واللفظ ,واألسلوب ,املعنى
 :ّقسم املحاكاة من حيث الغاية إىلكذلك و
 .حماكاة حتسني −١
 .وحماكاة تقبيح −٢
 .وحماكاة مطابقة −٣
وطـرق  ,إن الرسام أو الشاعر قد ينقل اليشء كام هو أو أدنى مما هو أو كام جيب أن يكونو

 :تعلق حتسني املحاكاة وتقبيحها باليشء أو فعله أو اعتقاده من أربع جهات
 .الدين −١
 .العقل −٢
 .)اخللق(املروءة  −٣
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ّوولد من متعلقات التحسني والتقبيح  ,)ويسميها القرطاجني احلظ العاجل(املصلحة  −٤
 .أربع وعرشين صورة

ّويف التاريخ استقصاء أجزاء اخلرب املحاكى ومواالهتـا عـىل حـد مـا انتظمـت عليـه حـال 
 :كقول األعشى ,وقوعها

ــــل جــــرار  كـــن كالـــسموءل إذ طـــاف اهلـــامم بـــه ّيف جحفــــل كــــسواد اللي ٍ َ ْ َ 
ٍإذ ســامه خطتــي خــسف, فقــال لــه ِْ َ ـــش  :َّ ـــا ت ـــل م ـــارق ـــامع ح ـــإين س  اء ف

 فــــاخرت ومــــا فــــيهام حــــظ ملختــــار  غـــدر وثكـــل أنـــت بيـــنهام: فقـــال
ـــه ـــال ل ـــم ق ـــل, ث ـــشك غـــري طوي ــــاري  :ف ــــانع ج ــــريك إين م ــــل أس  اقت

ولـو مل يـورد  ,ّفهذه حماكاة تامة; ولو أخل بذكر بعض أجزاء هذه احلكاية لكانـت ناقـصة
 . مل تكن حماكاة ولك إحالة حمضةًذكرها إال إمجاال
ولكـن انعكـاس  ,ًإن منظر الشمعة أو املصباح ربـام كـان مجـيال" القرطاجنيوعلل حازم 

 .صورة الشمعة أو املصباح عىل صفحة مائية صافية أمجل بكثري من الشيئني يف الواقع
 .)بني الضوء وصفحة املاء(حلدوث اقرتانات جديدة  :ًأوال −١
والـنفس إىل ذلـك أميـل  ,الشمعة نفسها من رؤية ًألن هذا الصورة أقل تكرارا :ًوثانيا −٢
 ." من االستطرافًذهابا

سيام مـن الـشعر األندلـيس الـذي اهـتم وال , من الشعر العريبهقواعدلقد استوحى حازم 
بـل حـاول أن  ,ّمل يتعسف يف تطبيق هذه القواعد عىل الشعر العريبو" ,ًكبريا ًبالوصف اهتامما

 .ًمؤمنا بقيمة هذا الشعر ,لشعر العريب عىل ا"املحاكاة"يطبق األصل األرسطي يف 
  :القرطاجين يف رأي حازم قضية الصدق والكذب -ز
 .ً الشعرية صادقة أو كاذبة أبداليس من الرضوري عند حازم أن تكون األقاويل −١
غـري منـاقض لواحـد مـن الطـرفني  ,وهـو التخييـل ,تقوم به الصناعة الشعريةالذي  −٢

 .)الصدق والكذب(
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من حيث هو صـدق ًشعرا وليس يعد  , صادقة وتكون كاذبةالشعر قدماتقد تكون م −٣
 .بل من حيث هو كالم خميل ,وال من حيث هو كذب

فرق بني األسـلوب الـشعري واألسـلوب اخلطـايب مـن حيـث وقـوع الـصدق هناك  −٤
 :والكذب فيهام

 .قد تكون مقدماته يقينية ومشهورة ومظنونةفالشعر " −أ
 . واجلدل واخلطابة بام فيه من التخييل واملحاكاةيفارق الربهانالشعر  −ب
الـشعر و. الشاعر قد يرجع إىل الكذب إذا مل يعوزه الكالم الصادق املشتهر يف مقـصده −٥

 : قسمني ينقسم إىلمن زاوية الصدق
 .ما هو أحسن يف معناه −١
 .وما يكون هناك أحسن منه −٢

 :يقسم إىل قسمنيالقبيح  من زاوية والشعر
 .و أقبح يف معناهما ه −١
 .وما قد يوجد أقبح منه −٢
فقد يكـون  ,ن الشعر إنام ينظر إليه من ناحية تأثريه وقدرته عىل إحداث االنفعال النفساينإ

در عـىل إحـداث وحينئذ يكون الكاذب القـا , والصدق فيه عاجز عن إحداث االنفعالًصادقا
 . منهًاالنفعال خريا

  : عند حازمقسيم والتفريعمذهب املطابقة واملقابلة والت -ح
 .عن الطباق وخالف قدامة يف تسميته بالتكافؤحازم حتدث  −١
حـازم عنـد  ومل خيـف ,كمقابلة األبيض بـاألمحر, ري حمضةّوقسم املطابقة إىل حمضة وغ −٢

 :تعرضه هلذه املسائل إعجابه ببيت املتنبي
ـــري يب  أزورهــــم وســــواد الليــــل يــــشفع يل ـــصبح يغ ـــاض ال ـــي وبي  وأنثن
 .املحضة وغري املحضة :فهذا البيت قد اشتمل عىل صفتي املطابقة
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 :ٍورأ أنه مما جيري جمر املطابقة ختالف وضع األلفاظ لتخالف يف وضع املعاين مثل −٣
ـــــــلحته ـــــــامل إذا أص ـــــــت لل ــــــك  أن ــــــال ل ــــــه فامل ــــــإذا أنفقت  ف

ًوتناول املقابلة موردا يف ذلك أقوال قدامة وابن سنان اخلفاجي واست −٤ ِ ّوفـرق  ,شهاداهتمُ
التقـسيم  :ومما تعرض لـه مـن هـذه املـسائل اجلزئيـة ,بني املقابلة الصحيحة واملقابلة الفاسدة

َّوأوجب أن يتحر يف التفسري مطابقة املفرس املفرس ,والتفسري وأنواعه ,ورضوبه ِّ واملثال عـىل  ,ّ
 :َّما جاء فيه التفسري غري مطابق للمفرس قول بعضهم

ـــري ـــا احل ـــا أهي َفي ـــدجىَ ـــم ال ــدا  ان يف ظل ــن الع ــي م ــاه بغ ــاف أن يلق ــن خ  وم
ـــه ـــور وجه ـــن ن ـــق م ـــه تل ـــال إلي ــد  َتع ــن الن ــرا م ــه بح ــن كفي ــياء وم  ًض

والتسامح يف إيـراد  ,فمقابلة ما يف عجز البيت األول بام يف عجز الثاين غري صحيحة" :قال
ِالتفسري عىل مثل هذا خمل بوضع املعاين ومذهب لطالوة الكال ِْ ُ ٌّ ّفينبغـي أن يتحـرز منـه وأال  ,مُ ُ

 ."يتسامح يف مثله

ثـم يلتفـت إىل  , بوصف مـاًأن يصف الشاعر شيئا"ّفعرفه بأنه  ,تفريعّثم حتدث عن ال −٥
ليـستدرج مـن  ,أو خمالفـة ملـا يوصـف بـه األول ,أو مـشاهبة ,يوصف بصفة مماثلة يشء آخر

ّت أو غـري ذلـك ممـا اضـلة أو التفـاىل جهة تـشبيه أو مفويستطرد به إليه ع ,أحدمها إىل اآلخر
ّ ومثـل عـىل ,"فيكون ذكر الثاين كالفرع عـن ذكـر األول ,يناسب به بني بعض املعاين وبعض

 :ذلك بقول الكميت
ــــسقام اجلهــــل شــــافية ـــب  أحالمكــــم ل ـــا الكل ـــشفى هب ـــاؤكم ي ـــام دم َك َ 

 اقـرتان وإال وأن يكون بينهام اتـصال وحـسن ,ُّوطلب أن تكون النقلة بني املعنيني متناسبة
والتفريع حيسن يف البيت الواحد ويف غري كثرة حتى ال ينقلب إىل عكس املقـصود  ,ًاكان حشو

 .منه
  :األقاويل الشعرية :ابن رشد -٣
األقاويـل الـشعرية هـي " :))تلخيص كتـاب أرسـطو يف الـشعر((يقول ابن رشد يف  −أ

 : ثم يرشح جمموعة من األفكار منها"األقاويل املخيلة
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أمـا االثنـان  ,اثنان بـسيطان وثالـث مركـب مـنهام :التخيل والتشبيه ثالثة(أصناف  :أوالً
خذ التشبيه بعينه بدل  وإما أ,)حروف التشبيه(حدمها تشبيه يشء بيشء ومتثيله به فأ :البسيطان

بـداالت مـن لواحـق إال أن الكنايات هي إ ,التشبيه وهو الذي يسمى اإلبدال يف هذه الصناعة
 والـصنف ,ما القسم الثاين فهو أن يبـدل التـشبيه, وأستعارة هي إبدال من مناسبة واال,اليشء

 .الثالث من األقاويل هو املركب من هذين
واملحاكاة يف األقاويل الـشعرية تكـون  ,بالطبع والتخييل :توجد املحاكاة باألقاويل :اًثاني

ولـيس يف  , قبل التشبيه نفسه ومن قبل الوزن ومن,من قبل النغمة املتفقة :من قبل ثالثة أشياء
 مـا يوجـد ًا وكثري, فيهاًما الوزن فقط وإما الوزن واملحاكاة معاإ :أشعار العرب حلن وإنام هي

ما تلك فهي وأ , ما ليس فيها من معنى الشعرية إال الوزن فقطًمن األقاويل التي تسمى أشعارا
 .ًا أحر منها أن تسمى شعر,أن تسمى أقاويل

ولـذلك ينبغـي أن  ,إنام هو حث عىل الفـسوق) )النسيب((وع الذي يسمونه ن النإ :اًثالث
أما اليونـانيون  ,)العرب( ويؤدبون أشعارهم بام حيث فيه إىل الشجاعة والكرم ,يتجنبه الولدان

 مـن ً أو مـا يفيـد أدبـا, موجه نحو الفضيلة أو الكف عن الرذيلـةشعرأكثر ذلك إن  :يقولونف
 .ارفاآلداب أو معرفة من املع

 ,عـاريض الطويلـة ال يف القـصرية يكون تعلمها يف األ,)الرتاجيديا(صناعة املديح  :اًرابعـ 
وصناعة املديح هو أهنا تشبيه وحماكاة للعمل اإلرادي الفاضل الكامل الـذي لـه قـوة كليـة يف 

 ,ف بام يولد فيهـا مـن الرمحـة واخلـوًحماكاة تنفعل هلا النفوس انفعاال معتدال ,األمور الفاضلة
فأول أجزاء صناعة املديح الشعري يف  ,وهذه املحاكاة بالقول تكمل إذ اقرن هبا اللحن والوزن

 ثـم تكـسى تلـك املعـاين اللحـن ,العمل هو أن حتيص املعاين الرشيفة التي هبا يكون التخييـل
نه يعـد الـنفس لقبـول خيـال  وعمل اللحن يف الشعر هو أ,والوزن املالئمني لليشء املقول فيه

 .يشء الذي يقصد ختييلهال
األقاويل اخلرافية والعادات والـوزن  :وقد جيب أن تكون أجزاء صناعة املديح ستة(( :قال

 )).واالعتقادات والنظر واللحن
 :ينبغي أن تكون صناعة املديح مستوفية لغاية فعلها :اًخامس
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ض لليشء الواحد ال يطول فيه بذكر األشياء الكثرية التي تعرمما حيسن به قوام الشعر أ −١
وكـذلك يوجـد للـيشء الواحـد  ,إن اليشء الواحد تعرض له أشياء كثـرية ,املقصود بالشعر

 .املشار إليه أفعال كثرية
جل تكون إنام تفعل معي ما تفعله من أعني أن  أ,جيب أن تكون الصناعة تشبه بالطبيعة −٢

 .غرض واحد وغاية واحدة
عة الكاذبة ليست من فعل الشاعر وأكثر ما جيب أن املحاكاة التي تكون باألمور املخرت −٣

 , ال أمور هلـا أسـامء خمرتعـة, موجودةًيتم يف صناعة املديح أن تكون األشياء املحاكيات أمورا
 كـان , فـإذا كانـت األفعـال ممكنـة,فإن املديح إنام يتوجه نحو التحريك إىل األفعال اإلراديـة

 .الشعري الذي حيرك النفس إىل الطلب أو اهلربعني التصديق  أًااإلقناع فيها أكثر وقوع
 .كثري من األقاويل الشعرية تكون جودهتا يف املحاكاة البسيطة غري املتفننة −٤
جيب أن تكون خواتم األشعار والقصائد تدل بإمجال عىل ما تقـدم ذكـره مـن العوائـد  −٥

 .التي وقع املدح هبا
ياته األشياء التي جرت العـادة باسـتعامهلا يف جيب عىل الشاعر أن يلزم يف ختيالته وحماك −٦
 .ال يتعد يف ذلك طريقة الشعر, وأالتشبيه

  :طريقة الشعراء يف قصائدهم -
 .من الشعراء من جييد القول يف القصائد املطولة −١
 .املقطعات  وهي التي تسمىرية,ومنهم من جييد األشعار القصار والقصائد القص −٢

 ,ان الشاعر املجيد هو الذي يصف كل يشء بخواصه وعىل كنهـهه ملا كوالسبب يف ذلك أن
وجـب أن يكـون  قلة يف يشء مـن األشـياء املوصـوفةوكانت هذه األشياء ختتلف بالكثرة وال

 .التخييل الفاضل هو الذي ال يتجاوز خواص اليشء وال حقيقتها
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  الباب الثالثون

  أعالم النقد األدبي األندلسي
  حازم القرطاجين -أوالً

  :حياته ونشأته -أ
 بمدينـة قرطاجنـة ١٢١١/ ٦٠٨ولد أبو احلسن حازم بن حممد بن حسن القرطاجني عام 

حيث كان أبوه  ,ً رغداًعاش يف طفولته وشبابه عيشا ,من سواحل كورة تدمري رشقي األندلس
بـدأ  ,٦٣٧/١٢٣٤ فيها خطـة القـضاء حتـى وفاتـه سـنة ًمتوليا ,ذا مكانة عالية يف قرطاجنة

وخترج يف قراءته عىل شيوخ أجـالء مـن قـراء  ,بحفظ القرآن ,ككل األطفال يف عرصه ,حازم
 ,حيـث كـان معلمـه األول ,وكـان لوالـده دور مـشاهد يف تكـوين شخـصيته العلميـة ,بلده

 .ورائده يف األخذ بأطراف العلوم الفقهية واحلديثية ,وموجهه ملعرفة العربية وتعلم قواعدها
 يف ترداده املستمر ًوكان ذلك سببا , دراسة العلوم الرشعية واللغويةوملا يفع حازم أقبل عىل

 مـن ًوهنـاك درس كثـريا" ,عىل مرسية القريبة لألخذ عن العلامء مثل الطرسوين والعـرويض
 , مالكي املذهب كوالـدهًواكتملت عنارص ثقافته فكان فقيها ,أمهات الكتب حتى فاق نظراءه

 .ًشاعرا ,راوية لألخبار واألدب , للحديثًحافظا ,دلس كعامة علامء األنً برصياًنحويا

بل حرص عىل االستزادة من املعرفة واألخذ عن أعالم عـرصه  ,ومل يقترص حازم عىل ذلك
 من ًحتى مجع كثريا ,إشبيليةوسافر يف سبيل طلب العلم إىل غرناطة و ,املقيمني بجنويب اجلزيرة
أيب عـيل ابـن  اجلليل عمدة احلديث والعربيـة يخهواتصل آخر األمر بش ,اإلجازات واألسانيد

 .الشلوبني
فلـم جيعـل منـه راويـة  ,ًولعل شيخه الشلوبني الحظ فيه استعدادا لألخذ بالعلوم العقلية

بـل وجهـه إىل مطالعـة  ,فيقترص عىل تدريس كتاب سيبويه , فقطً نحوياًأو لغويا ,كابن األبار
 .ب املنطق واخلطابة والشعروأشار له بدراسة كت ,كتب الفلسفة اهليلينية
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وأعجب حازم بسعة اطالع أستاذه فأقبل عىل دراسة ما أشار عليه به من مـصنفات شـيخه 
وذكر السيوطي أن عدد شـيوخه  ,وكتب غريه من الفالسفة مثل الفارايب وابن سينا ,ابن رشد
 ,يض والشلوبنيُولكننا ال نجد يف تلك املصادر من ذكر باسمه غري الطرسوين والعرو ,ًبلغ ألفا

 عىل شخصية حـازم –واألخذ عن أعالم أفذاذ  , االطالع من سعة–وانعكست هذه املؤثرات 
ّحيث تزين بكم هائل من العلوم اللسانية واحلديثية والفقهية ,القرطاجني وأورد السيوطي يف  ,ّ

 ."شيخ البالغة واألدب"ذلك أقوال بعض معارصيه حيث ذكر بعد اسمه ونسبه أنه 
, هو أوحد زمانه يف النظم والنثر والنحـو واللغـة والعـروض وعلـم البيـان :و حيانقال أب

 ,ذو اختيــارات فائقــة ,وبحــر األدبــاء ,حــرب البلغــاء" : عــن ابــن رشــيد قولــهًأيــضاونقــل 
وال أحكم من معاقـد  , ممن لقيناه مجع من علم اللسان ما مجعًال نعلم أحدا ,واخرتاعات رائقة

واملتفـرد بحمـل  ,وأما البالغة فهو بحرهـا العـذب ,ن منقول ومبتدععلم البيان ما أحكم; م
 ,فهـو محـاد راويتهـا ,وأما حفظ لغات العـرب وأشـعارها , يف الرشق والغربًأمريا ,روايتها

 ,ويـرضب بـسهم يف العقليـات ,جيمع إىل ذلك جودة التصنيف وبراعة اخلط ,ومحال أوقارها
 "أزهـار الريـاض"املقـري يف  ,كذلك , هذا القولوأورد ,"والدراية أغلب عليه من الرواية
 .عند ترمجته حلازم القرطاجني

  : إىل تونسرحيله -ب
 هيقـدر , إىل مفارقة قرطاجنة بعد أن دفـن فيهـا أبـاه بـزمن يـسريالقرطاجنيحازم  ّاضطر
ًومل يقـصد حـازم تـونس تـوا ,١٢٣٩ −٦٣٧/١٢٣٦ −٦٣٣بني سنة  الباحثون بـل مكـث  ,ّ

 ,واتصل بالسلطان املوحدي الرشيد أيب حممد عبد الواحد بن املـأمون ,بمراكش بعض الوقت
والبد من اإلشارة هنا إىل احلركة الثقافية والعلمية التي لوحظت رغم االضطرابات والفوىض 

وذلك أن الرشيد كان يويل هذا اجلانـب مـن احليـاة يف دولتـه " ,التي كانت هتز املغرب آنذاك
 . كثريةًعىل العلامء املقيمني بفاس أمواالحيث كان يغدق  ,"عناية خاصة

وينـشده قـصيدته  , األول أيب زكريا– قرص املأمون احلفيص تونس فريد ثم ينتقل حازم إىل
كام فعل ذلـك ابـن األبـار  ,الطويلة التي أعلن فيها بيعته وطلب من األمري محايته واسترصخه

كـام سـبق ذكـر  ,موقة يف بالط املستنرصوكانت له مكانة مر ,إلنقاذ األندلس املنكوبة املغلوبة
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وهو اآلن حتت إحسان املقام اإلمامي املستنـرصي " : مكانة حازمًقال ابن سعيد واصفا ,ذلك
وأخـذ  , وقد ترشف باحلـضور يف املجلـس الكـريم– خلد اهللا دولته وأبقى عىل الكل بركته –

 ."معه فيام جتذبه املذاكرة من النثري والنظيم
سـنة  , مـن رمـضان٢٤يف ظل احلفصيني إىل أن توفاه اهللا ليلـة الـسبت وبقي حازم يعيش 

 .١٢٨٥ نوفمرب ٢٣ / ٦٨٤

  :مصنفاته - -ج
 اآلثار الشعرية -١

 . إىل األمري املوحدي الرشيدالقرطاجنيمدائح حازم  −
 .أربت عىل األلف بيت ,وله منظومة طويلة ,عدد من األمراء احلفصينيمدائحه ل −
 ,ً قاهلا يف هـذا الغـرض منظومتـه الطويلـة ذات تـسعة وتـسعني بيتـاومن القصائد التي −

 ,ورصف معناها إىل مدح الرسول صـىل اهللا عليـه وسـلم ,ضمنها الشاعر معلقة امرئ القيس
 :مطلعها

ـــل إن زرت أفـــضل مرســـل ـــك ق "قفا نبـك مـن ذكـر حبيـب ومنـزل"  لعين

ودهـا وأشـهرها قـصيدته ومن أطـول مـدائح حـازم وأج :مدح املستنرص باهللا احلفيص −
ذكر يف مقـدمتها أنـه عـارض هبـا مقـصورة ابـن  ,التي حتتوي عىل ستة وألف بيت ,املقصورة

وكان داعي نظم هذه القصيدة والغرض فيهـا هـو مـدح املستنـرص بـاهللا احلفـيص عـىل  ,دريد
ر ثم استرصاخه واالستنجاد لغـزو النـصا ,جتديده احلنايا وإيصاله املاء من زغوان إىل تونس

 , عـىل التقاليـد العربيـةًوبدأ حازم مقصورته بمقدمة غزلية جريا ,وتطهري بالد األندلس منهم
 :وطالعها

ـــو ـــوم الن ـــا ي ـــد هجـــت ي ـــا ق ـــو  هللا م ـــاريح اهل ـــن تب ـــؤادي م ـــىل ف  ع
 :من أشعاره الصوفية قصيدة مطلعهاو −

ــك ــشهب والفل ــبحته ال ــن س ــك  ســبحان م ــباح واحلل ــدر واإلص ــشمس والب  وال
 :لعهامط ًأورد املقري قصيدة وصفية حلازم يف اثنني وثالثني بيتا , شعره الوصفيومن −
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ــــــؤرج ــــــسيم م ــــــة فالن َّأدر املدام ُ ِ ِ ــــربود مــــدبج  َ ــــوم ال ــــروض مرق ُوال َّ 
 .مما أمكن الوقوف عليه من الشعر ,وله يف هذا الغرض ست مقاطيع

 :مثل قوله ,لقصائدوهذا يبدو يف طوالع ا ,زل عند حازم غرض النسيبالغويمثل شعر  −
ـــم ـــصبا عل ـــه لل ـــلطان حـــسن علي ــــزم  س ــــصرب تنه ــــوش ال ــــه جي  إذا رأت

 : فمنهأما النظم الصناعي البديعي −
ٌيــــــا مــــــن لــــــه فكــــــر منيـــــــ ـــــــــرساجه  َ ـــــــــد ب ـــــــــر هيت ـ
ـــــــه ـــــــأمر ب ـــــــع إن ت ـــــــا مج ـــــــك  ٌم حاجـــــــه: أضـــــــحى كقول

 .وتنقسم أشعاره اجلدية إىل مراث ومدائح −
 :اء اإلمام احلسني بن عيلمنها ما قاله يف رث :املراثي −

ــــــني ــــــوم ب ــــــا لي ــــــك حزن ـــــــــرامتني  ًال تب ـــــــــم ب  وذكـــــــــر ري
  :اآلثار النحوية -٢
 أراد هبـا وضـع ًويظهر أن حازما ,ي بيتمئتوحتتوي عىل تسعة عرش و ,قصيدته النحوية −

 :وطالعها ,متن يف علوم العربية
ــام  ُاحلمــــد هللا معــــيل قــــدر مــــن علــــام ــد عل ــبل اهل ــل يف س ــل العق وجاع
ــة علمــت ــم أشــجى حمن ــبن يف العل ـــضام  والغ ـــامل ه ـــاس شـــجوا ع ـــرح الن ٌوأب ً

  :اآلثار البالغية والنقدية -٣
 . عليهالبن الرشيد رشحوكتاب يف التجنيس  −
 .كتاب يف العروض وعلم القوايف −
 .كتاب املنهاج −
  : يف النقد األدبيالقرطاجينمكانة حازم  -د
 .مقة يف النقد األديب مكانة ساالقرطاجنيَّاحتل حازم  −١
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 . من أفضل كتب النقد وأكملها"منهاج البلغاء ورساج األدباء"كتابه  −٢
 .القرطاجني كاتب يتمتع بقدر هائل من الثقافة العامة وجوانب علمية متنوعة −٣
 .اطلع عىل آثار النقاد والبالغيني العرب −٤
 .كام أنه اطلع عىل املؤلفات اهليلينية −٥
الـذي اكتـسبه مـن كثـرة اطالعـه عـىل أشـعار  ,ك ذوقه األديب الشعريأضاف إىل ذل −٦

 .السابقني
صاحب آراء جديدة مل يسبقه إليها  ,وأد كل هذه إىل أن وجدنا أنفسنا أمام ناقد بارع −٧

 .أحد من متقدميه
 :ونقده قد اعتمد عىل دعامتني أساسيتني مها −٨
 .يف اخلطابة ًأحيانااألخذ باملبادئ األرسطية يف الشعر و −أ

وهـي حركـات  ,التزم بمبدأ الوحدة يف قضية منبع الشعر حني جعله وليد قوة واحدة −ب
 .النفس
 .الصادر عن نفس شاعرة ,اعتامده عىل الذوق األديب الرفيع −٩

 .ساعده ذلك عىل توجيه بعض نظريات أرسطو وتكييفها وفق طبيعة الشعر العريب −١٠
 .ي ال نجدها عند غريه من أصحاب هذا الفننقد حازم حيمل الشمولية الت −١١
ّ التي عرضت للنقد األديب عـىل مـر همةفقد استطاع أن جييب عىل أكثر املشكالت امل −١٢
 .عىل منهج قائم عىل منطق خاص لصاحبه ,الزمن
 ما انفرد به حازم -ـه

تفرد حازم وقد  ,استطاع حازم يف مؤلفه أن يعيد بناء النقد األديب ويقيمه عىل أركان سليمة
 .بمسائل نقدية وبالغية كثرية

 . املستمدة من الواقع"التجربة الشعرية"أول ناقد يتحدث عام يسمى اليوم  −أ
 .ّرد الشعر إىل العوامل النفسية دون غريها −ب
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 .يا كتابه بأسلوب حكمي فلسفي دقيقتناول قضاي −ج
 .ومصطلحات املناطقة ,ًاستعمل كثريا من املصطلحات الفلسفية −د

اللذان ذكرمها  ,أحدث بعض املصطلحات اخلاصة به; فمن ذلك التسويم والتحجيل −ـه
 .عند حديثه عن أقسام القصيدة

 .فالتسويم هو اعتامد األغراض األصلية يف رؤوس الفصول −١
 .والتحجيل هو تذييل أواخر الفصول باألبيات احلكمية واالستداللية −٢
  :ي يف النقدالفرق بينه وبني االجتاه املشرق -و

 :أول ما يميز عمل حازم القرطاجني عن غريه من العلامء أنه
 .مل يبحث البالغة عىل الطريقة املدرسية مثل ما فعل السكاكي ومن سبقه من البالغيني −أ

وعىل ذوقه النابع عـن  ,بخالف املشارقة بنى نظريته النقدية عىل أسس منطقية حكمية −ب
 .نفس شاعرة

 :مصدر الشعر −ج
من جهة املعاين حتى يف حالـة  , بالعقلًجعل الشعر مربوطا :عند عبد القاهر اجلرجاين −١

وبذلك قرص التخييل عىل احليـل العقليـة يف رفـع درجـة الـيشء املخيـل إىل درجـة  ,التخييل
 .ً عقلياًتذاذ الناشئ عن تذوق الشعر لديه أمرالّاملعقول; ومن ثم كان اال

 .ه أن يميز بني احليل التموهيية والتخييلعند حازم فإنه استطاع لدقت −٢

 .ّحازم ختطى اخلالف الشديد والعقيم يف قضية الصدق والكذب −٣
 .منح التخييل األمهية القصو يف العمل الشعري −٤
 . من النقاد املرشقينيًوالتي شغلت كثريا ,جتاوز حازم قضية اللفظ واملعنى −٥
 .نجح يف التخلص فيام أوقعه فيه قدامة  ولكنه,بقدامة يف مواطن ضلل فيها تأثر حازم −٦
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  لثالثونا واحلاديالباب 
  احلكمة العربية واإلسالمية
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  :يقول ألفارو -أ

ال لتفنيدها بل لتعلـيم  ,إن إخواين املسيحيني يدرسون كتب فقهاء املسلمني وفالسفتهم"
 ,عـىل قـراءة الكتـب الدينيـةًسـفاه إننـي ال أجـد اليـوم عاملـا يقبـل وا أ ,أسلوب عريب بليـغ

 ًيعرفون علـام ن الشباب املسيحي الذين يمتازون بمواهبهم الفائقة أصبحوا البل إ ,واإلنجيل
وجيمعون منهـا مكتبـات  ,هملك أهنم يقبلون عىل كتب العرب فيذ ,ًأو أدبا وال لغة إال العربية

 .ب املسيحية وينبذوهنايف الوقت الذي حيتقرون فيه الكت ,تكلفهم األموال الطائلة ,ضخمة
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  الباب احلادي والثالثون

  الفصل األول
  يف القرآن الكريم الديينواحلوار اجلدل 

  : مسة إنسانية واحلواراجلدل -أ
التي يشهد هلا التاريخ اإلنساين احلرية الفكرية التي عاشها أهـل  لعل من املفارقات العجيبة

نقـي الـديانات اجلدل الديني بني معت حيث كثروأدياهنم وجنسياهتم , األندلس بكافة أعراقهم
 واحلـق أن ة هـي مـا يتعلـق بالـدين أو املـذهب, أكثر املناظرات صعوبالساموية ومن هنا كان

هو ما اختاره املسلمون األوائل يف األنـدلس كطريـق  ينالنرصا − اليهودي −احلوار اإلسالمي 
وهـو  ,قائمة عىل اإلقنـاع واالقتنـاعدعوة  ,ومن ثم كطريق للدعوة الدينية ,للتعايش السلمي

وهـو بالتـايل مـا ولـد  ,طريق سلكه املتحاورون كمدخل حيوي لتحـاول الثقافـات املختلفـة
 . حضارة إنسانية أرست مبادئ حوار إنسانيةتعترب بحق أول ,حضارة إسالمية أندلسية

  : يف القرآن الكريم واحلوارآيات اجلدل -ب
 :اجلدل واملحاورة منها  بينات عن يف القرآن الكريم عدة آياتتجاء
ً﴿وكان اإلنسان أكثر يشء جدال −١ َْ َ ٍَ ْ َ ََ َْ ََ ُ َْ   ].٥٤: سورة الكهف [ ﴾ِ
ً﴿فقال لصاحبه وهو حياوره أنا أكثر منك ماال وأعز نفرا −٢ َ ُ َُ َ َُّ َْ َ ُ َ ُ َ ََ َ ًَ َ ِ ِ ِ َِ َْ ِ َ ُ ِ َ  .]٣٤: سورة الكهف[﴾  َ
َ ﴿قال له صاحبه وهو حياوره أ−٣ ُ َ ُ َ ُ ُ َ ُُ ِ َ ُ ِ َ َ َكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفـة ثـم سـواك َ َّ ْ َْ َّ َّ َ ُْ ُ ٍَ ِ ِ َِ َْ ُ ٍ ُ َ ََ َ َّ ِ َ
ًرجال ُ  .]٣٧: سورة الكهف[  ﴾َ
ِقد سمع اهللاَُّ قول التي جتادلك يف زوجها وتشتكي إىل اهللاَِّ واهللاَُّ يسمع حتاوركام إ ﴿ −٤ َِ ُ َ َ ْ َ َُ ُ َ َ ْ ْ ََ ََ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْْ َ ِ ِ َ ُ َّ َ َ َّن اهللاََّ َ

ِسميع بص َِ ٌ  .]١: سورة املجادلة[ ﴾ٌريَ
َ﴿ها أنتم هؤالء حاججتم فيام لكم به علم فلم حتاجون فـيام لـيس لكـم بـه علـم واهللاَُّ  −٥ َ ُّ ْ َ َ َ ٌَ ْ ْ َ ٌ ْ ْ ْْ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُ َْ ََ َُ ُ َ ُ َُ َ

َيعلم وأنتم ال تعلمون ُ ْ ُ ََ َْ َ َْ َُ ْ  .]٦٦ :سورة آل عمران [ ﴾َ
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َ﴿ يوم تأيت كل نفس جتادل ع −٦ ُْ ِ َ ُ ٍ ْ َ ُّ ُ ِ ْ َ َ َن نفسها وتوىف كل نفس ما عملت وهـم ال يظلمـونَ ُ ُ ْ ََ َ ُّْ َ ُ َ َ َ َ ْْ ُِ ٍِ ْ َْ َُ َّ َ﴾  
 .]١١١: سورة النحل[

َّ﴿ إن−٧ ِ الذين جيادلون يف آِ َ ُ َِّ َِ ُ ْيات اهللاَِّ بغري سلطان أتـاهم إن يف صـدورهم إال كـرب مـا هـم َ َ ْ ْ ُ ْ َُ ْ ُ ٌُ ِ ِ َِّ ِ ِِ ُ َِ ْ َ ٍ َ ْ ِ َ ِ
ِببالغيه ِ ِ َ  .]٥٦: سورة غافر [ ﴾ِ
ُادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم بالتي هي أحـسن﴿ −٨ ْ َ َ ْ َ ِّ ُ َْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ ُِْ َ َْ َْ ْ َِ ْ َ ِ َ سـورة [  ﴾ِ
 .]١٢٥: النحل
  :املثمرواحلوار  اجلدلمسات  -ج
 . لكل إنسان ولكل مجاعةصفة إنسانية الزمة −أ

 .عىل الدوامبني الناس املخلوقني خمتلفني وهي سبيل من سبل احلوار  −ب
 .وتالقحها تبادل الثقافاتطريق من طرق و −ج
 .وهي سبيل من سبل الدعوة إىل احلق −د

بطـال  لتحقيق احلق وإاجلدل منازعة بني متفاوضني إن :يقول اإلمام الغزايل يف هذا الصدد
واملتصفح للعدد الكبري من اآليات التي تأيت فيها كلامت اجلدل أو احلـوار يـستخلص  ,الباطل

 :واستقامته وهي اجلدل أساسية لقيام ن اجلدل القرآين يشرتط عنارصأ
  :واحلوار اجلدل عناصر -د
 .شخصية املتجادلني أو املتحاورين −١
 .األجواء املواتية للجدل −٢
 .املعرفة بموضوع اجلدل −٣
 .أسلوب اجلدل −٤
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  الباب احلادي والثالثون

  الفصل الثاني
  لسالديين يف األندواحلوار اجلدل 

اليهوديـة والنـرصانية (شهدت األندلس اجلدل الـديني بـني الـديانات الـساموية الكـرب
وتزعمه طائفـة مـن  ,)ن الرابع واخلامس والسادسالقر(يف القرون الثالثة اهلجرية ) واإلسالم

واحلق يقال إن تلـك املجـادالت  ,ومثلهم من رهبان النصار وأحبار اليهود ,علامء املسلمني
ً وهو علم ال يزال يلقى قبوال "علم مقارنة األديان" اختذ له فيام بعد مسمى ًكبريا ًأنتجت علام

وإن كان لألندلس اإلسالمية أن تفخر بأشياء فال شك  ,يف أوساط الدوائر األكاديمية املعارصة
يأيت يف مقدمة ما تفخر أن احلوار احلضاري الذي تم عىل أرضها بني الشعوب العرقية والدينية 

 .زهوبه وت
متعـددة وهـي التـي كونـت اللحمـة االجتامعيـة  ًضم املجتمع األندليس طوائف وأعراقـا

 :يأيت عىل رأس تلك الطوائف ,بيةووالثقافية التي ميزت األندلس عام جاورها من بلدان أور
وهم خليط من العـرب والرببـر واملـوايل مـن أصـواف فارسـية وبيزنطيـة  :املسلمون -١

 .واملولدين
مـن عرقيـات أوروبيـة مثـل ني يلً خليط أيضا من سكان الـبالد األصـوهم :النصارى -٢

 .الصقالبة
 . ولكنهم شكلوا قوة ثقافية وجدليةوهم قلة :اليهود -٣
ثـم  ,سالمية املسيحيون الذين عاشوا يف ظل الدولة اإلأيت عىل رأس ما ذكرنا املستعربونوي

 .ادة املسيحيةدرجت حياهتم حتت سي املسلمون الذين َّيأيت املدجنون
ن الرابع واخلامس والـسادس توصـف لقروكانت احلياة الفكرية والعلمية يف األندلس يف ا

مـع بعـض االنتكاسـات التـي عرفتهـا  ,وحريـة التعبـري ,بأهنا قرون العلم احلق والفكر النري
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وهـي انتكاسـات تعتـرب  ,وطالت احلرية العلمية والفكرية ,األندلس يف بعض حقبها التارخيية
ديـوان "وال أدل من ذلك مما قام به املنـصور بـن أيب عـامر عنـدما أنـشأ  ,ًذوذا عن القاعدةش

ومثـل ذلـك يقـال عـن ملـوك  , وكانت مهمته العناية بالشعر واالحتفـاء بالـشعراء"الندماء
وانترشت يف األندلس دور العلـم  ,الطوائف الذين شغفوا بالعلم وكانوا أنفسهم علامء وأدباء

ًربام نقال عن ابن حـزم ) نفح الطيب( : يف كتابهوذكر املقري , املساجد والكتاتيبواملكتبات يف
 مـا بة حتوي يف قرط مكتبة)هـ٣٦٦ت (أن للحكم املستنرص ) مجهرة أنساب العرب( :يف كتابه

 .جملد/٤٠٠.٠٠٠/يقل عن  ال
ادس ًشتد أوارها بني املسلمني والنصار خـصوصا يف القـرن الـسومل متنع احلروب التي ا

ال يكاد يمـر عـام  فكان ,اهلجري من استمرار احلوار احلضاري بني أصحاب الديانات الثالثة
ًإال وتشهد األندلس رصاعا مسلحا بـني املـسلمني وأصـحاب خمتلـف الطوائـف النـرصانية ً, 

خري من يمثـل املدينـة التـي عاشـت  −معقل العلم والفكر يف األندلس  −ولعل تاريخ قرطبة 
ولكنهـا يف الوقـت نفـسه تزخـر بـالعلامء  ,املسلح بـني املـسلمني والنـصارويالت الرصاع 

ولكن اجلـدال واملنـاظرة تقـف عنـدما يـشتد  ,املسلمني يناظرون وجيادلون الطوائف األخر
لدرجة القيام بالتخريـب  ,ويسود احلقد النرصاين ,ويأخذ السيف مكان القلم ,الرصاع املسلح

حيـث عـاث اجلنـود  ,) هــ٥٤٠( حـدث لقرطبـة عـام والدمار وحرق الكتب والنهب كـام
 وكـان مثـل ذلـك ,وأحرقـوا األسـواق ,النصار يف احلي الرشقي لقرطبة ومزقوا املصاحف

ف أشـباخ العمل مدعاة للتنديد من قبل النصار املعتدلني فيام بعد أمثال املؤرخ األملاين يوسـ
 .الذي أدان ذلك العمل

اجلدل واملنـاظرات يف العقـود األوىل لـدخول املـسلمني مل يعرف علامء األندلس املسلمني 
لعدم اتساع  ًراجع أيضاو , وذلك راجع لتفرغ املسلمني ملهمة توطيد السلطة اإلسالمية,أيبرييا

أمـا بعـد اسـتقرار  ,سبان باللغة العربية معرفة ختوهلم االطالع عىل الفكر اإلسـالميمعرفة اإل
 ًفقد شهدت األندلس انـرصافا ,ستعربني واملسلمني اجلددوشيوع اللغة العربية بني امل ,العرب

 ,طراح مـا عـدامها مـن املعـارفاإلسالمية واللغة العربية لدرجة اًقويا من الشباب إىل الثقافة 
 م,٨٥٤/ هــ٢٤٠وذلك سنة  ,ويف هذا الصدد ما أبلغ شكو األسقف ألفارو أسقف قرطبة



 ٣٩٩

وهـو ينعـى فيهـا عـىل  ,ة والثقافـة النـرصانيةمن انرصاف الشباب اإلسباين عن اللغة الالتينيـ
 .م نسوا حتى لغتهم الالتينيةإخوانه يف الدين أهن

حيث األسـلوب  ال من ,دخل علامء املسلمني يف األندلس يف حتاور حضاري رفيع املستو
من حيث املنهج واملعاين واملوضوعات املطروقة التي غطت ميادين دينية وفلسفية  ولكن ,فقط

 ,نطلق املتحاورون من كـل الطوائـف الدينيـة لتحقيـق أهـداف معلومـة للكـلد اوق ,عديدة
أ األرضية املناسبة ملثل ذلك التحاور ّوينبغي االعرتاف أن اإلسالم كعقيدة ورشيعة وتطبيق هي

سـبان الـذين دخلـوا فيـه إال الـتلفظ  هو معروف مل يطلـب اإلسـالم مـن اإلفكام ,احلضاري
وترك للذين اختـاروا البقـاء عـىل ديانـاهتم  ,امل األهلية اإلسالميةبالشهادتني لقاء متتعهم بك

 .السابقة حرية الدين والرشيعة واحلكم
وفـوق ذلـك فـإن املـسلمني  ,ًومل يتعرض املسلمون لسواد النصار فـضال عـن سـاداهتم

  وولوهم املناصب العليا−ملضطهدة من قبل القوط النصار وهم الطائفة ا−استعانوا باليهود 
فاستوزر عبد الرمحن النارص واحلكم الثاين الطبيب اليهودي حـسداي  ,املتعلمني منهم قربواو

 :واستوزر األمري حبوس يف غرناطة األديب اليهودي املعـروف ,)م٩٧٠ −٩٤٥( ,بن شربوط
 كـرب مكتبـة شخـصية يف وصاحب أ)القصص اليهودي( صاحب كتاب إسامعيل بن النغريلة

 .األندلس
ولقد متتع رجال الـدين املـسيحي  ,مون مع نصار األندلس بتسامح كبريلقد تعامل املسل

يف  ,)وأغلبها خمصص للتبشري(وسمح ألساقفة النصار بعقد مؤمتراهتم الدينية  ,بحرية دينية
 عام إشبيليةًم ومؤمترا ٥٨٢ قرطبة عام املؤمتر الديني الذي عقد يف :املدن األندلسية الكبرية مثل

ر بتـشييد العديـد مـن ول أن احلكومـة اإلسـالمية سـمحت للنـصاوغني عـن القـ, م٨٧٢
 .الكنائس

وكــان بعــض فقهــاء املــسلمني يف األنــدلس يتخــذون مــن النــصار مــساعدين لقــضاء 
فقد ذكر الطرطويش أن الفقيه ابن احلـصار اسـتعمل  ,حوائجهم وال جيدون يف ذلك غضاضة

كة بعـض املـسلمني النـصار وكـذلك مـشار ,اين عىل قضاء حوائجـه ومنافعـهجاره النرص
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شـك أن تلـك املـشاركة  عيد مـيالد املـسيح وعيـد سـان خـوان وال :الدينية مثل احتفاالهتم
 .تعايش السلمي بني الطائفتنيالروحية ترجع إىل ال

بل وصل بعض النصار إىل مناصب عالية يف احلكومة اإلسالمية فقد استوزر املقتدر بـن 
 .عامر بن غند شلب النرصاينا ملك رسقسطة أب ,)٤٧٤ :ت(هود 

الكتبـة عنـده  الـذي صـار كبـري) هــ٢٧٣ت (وفعل مثله حممد بن عبد الرمحن األوسـط 
 . األحد إجازة رسمية للدولةُقومس ابن أنتنيان النرصاين وهو الذي جعل من يوم

ًإن اجلو السيايس والديني والعلمي الذي أظل العلامء يف األندلس كان مواتيا النطالق أكرب 
والفضل كام قلت يعـود للحكومـة  ,حتاور حضاري عرفته أوروبا يف تارخيها القديم والوسيط

ًالعربية اإلسالمية التي رسخت قوال وعمال منهج التحاور العلمي وأشاعت جوا مـن احلريـة ً ً 
واستخلص أهم  ,وقد درس خالد السيوطي اجلدل الديني يف األندلس ,الفكرية متتع هبا الكل

وهي بدورها تعترب من سـامت التحـاور احلـضاري بـني  , سادت اجلدل الدينياألهداف التي
 .ساموية يف األندلسالديانات ال

من تلك األهداف استعامل اجلدل الديني يف األندلس يف عصور عديدة من قبل املتحاورين 
وقـد أبـان  ,ومن أجل التبـشري بالنـرصانية ,املسلمني والنصار من أجل الدعوة إىل اإلسالم

جتادل أصحاب الديانات عن روح التسامح السائد بني املتجادلني من علامء املـسلمني وعلـامء 
ًولعل ذلك راجع للتقاليد التي أشاعها املسلمون حكامـا وعلـامء ومنهـا حريـة  ,أهل الكتاب ً
ّوقد بني اجلـدل الـديني الـدائر آنـذاك مقـدار  ,تقاد الديني لكل الطوائف واملللالتعبري واالع

ًوهذا امللمح يعد بحـق رافـدا مـن روافـد احلـضارة  ,خرسالم واملسلمني للرأي اآلم اإلاحرتا
اإلسالمية التي عرفت التعدية يف العقائد واملذاهب واألفكار والرؤ. 

 ولعـل أكـرب ثـامر ,اإلسالم فإن االختالف سنة من سنن اهللا يف الكـون وكام هو معروف يف
املنصفني فيام  وما أقر به بعض علامء أهل الكتاب ,ًعقليااجلدل الديني ما توصل إليه املسلمون 

وقـد اعـرتف  ,ًبعد من أن كثريا من عقائد أهل الكتاب السائدة آنذاك يفتقر للربهـان املقبـول
فيـذكر  ,ونجد تلـك االعرتافـات مبثوثـة يف مؤلفـاهتم اجلدليـة ,بذلك بعض علامء النرصانية
قائـد النـرصانية غـري أن الع) جـوارب النـصائحالـصحائح يف ( :الصفي بن العسال يف كتابـه
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م لـئال يتعطـل مل أبرشكم بحكمة الكال" :وينقل عن بولس الرسول مقولته املشهورة ,برهانية
أن بعـض العقائـد  ,ويف هذا القول األخري ما يغني عـن االسرتسـال ذلـك ,"صلب السميح

 .انية ال تصمد أمام اجلدل العلميالنرص
 املسلمني املشتغلني بعلوم الكالم والفلسفة درجة عظيمة يف ميدان لقد بلغ من معرفة علامء

اجلدل حتى أصبح عند اإلمام مجال الدين أيب عمرو عثامن بن عمرو بن أيب بكر املعروف بـابن 
منتهـى " :يؤلـف فيـه كتـاب مـستقل عنوانـه ,ً علـام بذاتـه)هـ٦٤٦ت( عام َّاملتوىفاحلاجب 

 , وهو كتاب يف غايـة اإلتقـان والبحـث العقـيل"دلالوصول واألمل يف علمي األصول واجل
َأو كتاب علـم اجلــذل يف علـم اجلــدل ,وتدوير األدلة النقلية لتطابق الفكر والعقل َ  لـنجم "ََ

كام كشف اجلدل الديني عن براعة املـسلمني )هـ٧١٦ت(الدين سليامن بن عبد القوي الطريف 
بن حزم والباجي اللـذين مل عية مثل ا رشنجد مصداق ذلك لد فقهاء وعلامء ,يف علم املنطق

 .يشتهرا كفالسفة أو علامء يف املنطق
وهـم الـذين مل  ,املسلمني من اجلدل املنطقي واحلق أن املرء لتصيبه الدهشة من متكن علامء

ومعـرفتهم الواسـعة بعقائـد أهـل  ,يتوسعوا يف دراسة املنطـق اليونـاين أو الفلـسفة اليونانيـة
 ولـو أنـه مـن علـامء املـرشق )هــ٦٤٨ت (نجـده عنـد القـرايف  ذلك ماومن أمثلة  ,الكتاب

كـام أن معرفـة املـرشق ) األجوبـة الفـاخرة يف األسـئلة الفـاجرة( :يف كتابه القـيم ,اإلسالمي
اإلسالمي ألهل الكتاب تكشف للمراقب عن تفوق املجادل املـسلم عـىل مـستو املؤلفـات 

) عيون املنـاظرات( :مثال ذلك كتاب ,ت الشفاهيةأو عىل مستو املناظرا ,والرسائل اجلدلية
ًالذي حيوي عددا من املناظرات مع اليهود والنـصار )  هـ٧١٧ :ت(أليب عىل عمر السكوين 
 باعتنـاق بعـضهم الـدين ًأحيانـاو ,وانقطاعهم عـن احلجـاج الـديني ,تنتهي كلها بإفحامهم

 .اإلسالمي
الفكرية التي حتاور فيها علـامء املـسلمني ًا من الرصاعات ريأوضحت املجادالت الدينية كث

وتبني أن مـرد تلـك  ,ويف أحيان تقاتلوا بشأهنا وعانت منها األمة اإلسالمية بأرسها ,فيام بينهم
مثال ذلك القـول بقـدم القـرآن  ,الرصاعات تأثر علامء املسلمني بام عليه الطوائف غري املسلمة



 ٤٠٢

دعـاء القـول بقـدم القـرآن كلمـة اهللا اهي واملعتزلة خيـافون مـن أن يـضا ,وتشددهم يف ذلك
 .ً كلمة أيضا ألنه;م املسيحالنصار قد

هم بـه فكـر بعـض سالمية مع أهل الكتاب مقدار ما أسوأثبتت تلك املجادالت الدينية اإل
الفرق اإلسالمية مثل األشاعرة واملعتزلة واملاتردية من جهود فكرية وفلـسفية للمنافحـة عـن 

مـن أن مقاتـل بـن ) هــ٤٦٧: ت( حظـه ابـن حيـانًن هذا أيضا ما المو ,اإلسالم واملسلمني
ن أخذ عن اليهود والنصار بعض تفسري القرآن الذي يوافق كتبهم الدينية مثـل تـشبيه اميسل
 .ب سبحانه وتعاىل باملخلوقنيالر

ًهمت املجادالت الدينية التي استمرت طويال بني علامء املسلمني ونظرائهم من اليهود وأس
ًصار يف نشأة علم الكالم الذي شهد قبوال من قبل بعض املسلمني وغـريهم مـن علـامء والن

ًا يف نشأة مـا ً إن املجادالت الدينية كانت أساسا متين:بل وفوق هذا يمكن القول ,أهل الكتاب
 م وال شـك أن العـامل اإلسـالمي ابـن حـز"علـم مقارنـه األديـان"سـم ًأطلق عليه مـؤخرا ا
 . هذا العلماألندليس من مؤسيس

 ,م مـن أربـاب الـديانات األخـروعند تناول ظاهرة اجلدل الديني بني املسلمني وغـريه
ن األوىل يف نسعى إىل إثبات أن ذلك احلوار واجلدل أديـا إىل بـروز ظـاهرة أخـر ال تقـل عـ

 وهو احتكاك أد إىل تفاعل حضاري بني األنـدلس "االحتكاك الثقايف"األمهية وهي ظاهرة 
وقامـت الوفـود مـن  ,حيث تم تبـادل الزيـارات العلميـة بيـنهام ,األوروبية املجاورةوالدول 

ًوتم أيضا تبادل الرسائل التـي حيـرص أن يقـول فيهـا كـل طـرف  ,الطرفني بزيارات متبادلة
 .احلجج القوية لتأييد ما يذهب إليه

اكم حـ) هــ٤٧٤ت(إىل املقتـدر بـن هـود بعث هبا راهب فرنيس مثال ذلك الرسائل التي
در إىل قتـوتكررت رسـائل ذلـك الراهـب ممـا دعـا بامل , يدعوه إىل اعتناق النرصانيةرسقسطة

ًخصوصا أن القـايض  ,أن يتوىل كتابة الرد) هـ٤٧٤ت (الطلب من القايض أيب الوليد الباجي 
الـرساج يف علـم ( ,الباجي له مؤلف مـشهور يف الـرد عـىل أهـل الكتـاب وحمـاجتهم عنوانـه

 .ذا رد اخلزرجي عىل أحد القسيسنيومثل ه) احلجاج
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  الباب احلادي والثالثون

  الفصل الثالث
  النصارىوحوار  جدل

 وهو جدل سابق لدخول املسلمني شبه ,ُعرف اجلدل الديني باجلدل بني التوحيد والتثليث
كس مـن جهـة واألريوسـيني مـن جهـة ذوكان اجلدل الديني يدور بني األرثو ,جزيرة أيبرييا

لقـد رفـض األريوسـيون  ,أهم طائفتني نرصانيتني يف شبه جزيرة أيبرييا وقتـذاكومها  ,أخر
ًومل يـروا فيـه أكثـر مـن كونـه بـرشا  ,القائلة بألوهية املسيح) م٣٢٥(قرارات جممع نيقيا لعام 

 أن لامء النصار أن اإلسالم ال يعـدوع  وانترش رأي بعضإسبانياوملا دخل اإلسالم  ,ًورسوال
لـذلك كثـر يف جمـادالهتم ومنـاظراهتم مـن أن اإلسـالم  ,ذهب األريـويسيكون صورة من امل

 ."نقد القرآن" : كو يف كتابهال ديطقة نرصانية كام يذهب الراهب نيكوهر
وهـو لقـب ) مـسلمون(وأخذ الكتاب النصار يطلقون عىل خمالفيهم األريوسيني لقـب

وذكس من الدخول مع علـامء  سبب عزوف علامء النرصانية األرثوهذا ,حيمل معاين االحتقار
 .التاسع امليالدي/ لث اهلجرياإلسالم يف جدل ديني حتى منتصف القرن الثا

أما بعد ذلك التاريخ فقد ظهرت مؤلفات جدلية ألفها علـامء الـدين النـرصاين واليهـودي 
 يني عند أهل الكتاب غـري موفقـةوكانت البداية يف مؤلفات اجلدل الد ,لنقد الدين اإلسالمي

وليس هنـاك سـبب للـشطط وسـوء اللغـة املـستخدمة يف , حيث األسلوب واملنهج املتبعمن 
فظهـرت مؤلفـات تتـصف  ,ّاملؤلفات اجلدلية إال تسامح املسلمني والتزامهم اجلدل باحلـسنى

 ولكن تلك احلالة مل تـستمر إذ دخلـت األطـراف املتجادلـة يف ,بقذف اإلسالم عقيدة ورشيعة
ولكنهـا ال تـشكل الـسمة  ,ته كانت هنـاك بعـض التجـاوزاصحيح أن ,حوار عميل رصني

 .الغالبة
النبي  التاسع امليالدي ظهر كتاب ملؤلف جمهول عن سرية/ يف مطالع القرن الثالث اهلجري

ًوانترش ذلك الكتاب عند مثقفي األندلس انتـشارا واسـعا ,حممد صىل اهللا عليه وسلم وكـان  ,ً
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ّوقد بـني علـامء املـسلمني ذلـك عنـدما  ,يم مكذوبةالكتاب حيتوي عىل أفكار مغلوطة ومفاه
ومــع هــذا أصــبح الكتــاب احلجــة واملرجــع شــبه الوحيــد  ,استعرضــوا الكتــاب وراجعــوه
ذكـر " : وعنوانـه)م٨٥١(ثم ظهـر كتـاب إيولوجيـو عـام  ,للمحاورين من أهل الكتاب

ُ فيام عرف بحركـة املواجهات احلربية مع املسلمني  هبم املقتولني النصار يف ويعني"الشهداء
 −٢٣٦مـا بـني سـنتي (التي اندلعت يف منتصف القرن التاسع املـيالدي  ,االستشهاد يف قرطبة

 .)م٨٥٩ −٨٥٠/  هـ٢٤٥
وإىل وقـف  ,وهيدف إيولوجيو من وراء كتابه تذكري الشباب النرصاين بـذكر أسـالفهم

 "يف نقد اإلسالم أسـامه ًكتابا ) م٨٥٤(عام ثم أخرج القس ألفارو  ,قبلهم  مناعتناق اإلسالم
ويعلـق  ,ذان والـصالةم مغلوط لـشعائر اإلسـالم وخاصـة األ احتو عىل فه"املحمدية نقد

املسترشق راينهات دوزي عىل تلك الكتب املغلوطـة ويبـدي اسـتغرابه حيـال رجـال الـدين 
 .ميةاملسيحي الذين يعرفون اإلسالم واللغة العربية ومع هذا فقد شوهوا العقيدة اإلسال

الثاين عرش املـيالدي حيـث بـدأ الـضعف والـسقوط يأخـذ / ويف القرن السادس اهلجري
وأخـذت املنـاظرات  ,نشطت املجـادالت الدينيـة مـن اجلانـب النـرصاين ,باملاملك اإلسالمية

فتخصصوا يف الدراسـات العربيـة  ,جتهد له القوما ,الشفاهية أو املكتوبة شكل ختصص دقيق
 يرددون مقولة مؤداها أهنم إنام يدرسون الثقافة العربية لينقلوا العلوم ًوكانوا دائام ,واإلسالمية

اللغتـني اليونانيـة  والفلسفة اليونانية واهللنـستية التـي ترمجهـا علـامء العـرب يف الـرشق مـن
ومتكن الرهبان النصار  ,لذا فهم يستعيدون علومهم من العرب ,والرسيانية إىل اللغة العربية

لعلم الدينى إلعداد جيل من الفقهاء يستطيعون مقارعة حجج املسلمني من تأسيس حلقات ا
 .واليهود عىل السواء
وهـو  ,ء تلـك احللقـات تلك اجلهود العلمية أن قصد األندلس أحـد علـاموكان من ثمرة

مـن أجـل التـزود مـن  ,ورئيس دير كلـوين , وهو فرنيس من الرهبانية البندكتيةبطرس املكرم
 وعندما رجع إىل ديره أخـذ يـصنف املؤلفـات اجلدليـة للـرد عـىل ,سالميةالعلوم العربية واإل

 .العلامء املسلمني واليهود
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 : دراسـة ضـخمة بعنـواننيمن الرهبان البنـدكتيني) م١٢٧٤ت  (كام أنجز توما األكوينى
ً وكان هيدف من وراء كتابه أن يـصبح مرجعـا للمبـرشين النـصار "خالصة ضد الكفار"

 " خنجر اإليامن"ً وكتب كتابا عنونه ,وكذلك فعل رايموندو مارتينى ,لمنيالعاملني بني املس
 . سواءٍّلمني واليهود عىل حدوكان رايموندو مارتيني هيدف من وراء كتابه إىل الرد عىل املس

 "كتـاب  ,)م١٣١٤( عام إفريقياُالذي قـتل يف شامل  وصنف املبرش النرصاين ريموند لول
وحتتوي تلك الروايـة عـىل  , رواية أبطاهلا هيودي ونرصاين ومسلمه عىل شكلار وأد"الزنديق

حيـث  ,ثم ألف رواية أخر عامدها مناظرة بني ريموند النرصاين وعمر املـسلم ,أخطاء كثرية
لول أمىض سنوات غـري قليلـة  واحلق أن ريموند ,االثنني انترص فيها لريموند أدار مناظرة بني

 ,ت حماوالته بالفـشلوباء ,ولكن مل حيالفه احلظ ,هر املسلمني يبرش بالنرصانية بني أظمن عمره
وكـل املجـادلني مـن  ,واحلقيقة الغريبة التي تستحق التوقف عندها أن كل املؤلفني الـسابقني

 : مـن املؤلفـات الفلـسفية والعمليـة لكـل مـنوا واسـتفادواعلامء اليهودية والنرصانية اعتمد
 ,وابن عريب التي ترمجت إىل الالتينيـة ,وابن طفيل, باجة وابن ,وابن سينا ,بن رشدوا ,الغزايل

 . للنهضة األوروبية فيام بعدوكانت األساس القويم
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  الباب احلادي والثالثون

  الفصل الرابع
  وداليهوحوار  جدل

 وهـو مـن ,ابـن النغريلـة) صموئيل(اليهود فيأيت عىل رأسهم إسامعيل  أما املحاورون من
كتب ابن النغريلة عدة كتابـات جدليـة  ,احلادي عرش امليالدي/ جرياهل أعالم القرن اخلامس

ويظهر أن ابن النغريلـة اسـتغل  ,والشعائر اإلسالمية األخر ,القرآن الكريم ًطاعنا يف صدق
وكذلك احلرية شبه املطلقة التي منحها املسلمون  ,التسامح الذي أشاعه املسلمون يف األندلس

 . ثم القوط النصار,يألفوها من قبل من لدن الرومانوهي حرية مل  ,ليهود األندلس
فتجرأ ابن النغريلة وأمثاله عىل اإلسالم وتعاليمه جرأة ال متت للتحـاور واملجادلـة  :أقـول 

ويف أحيان استعامل اللغة القاسـية التـي  ,وهو أمر دعا علامء األندلس للرد عليه ,العلمية بصله
فـإن بعـض مـن تلقـى قلبـه " :صدوا البـن النغريلـةالذين ت بقول ابن حزم وهو من ,جييدها

مـن متـدهرة  ,وذوبت كبده بغـضه الرسـول صـىل اهللا عليـه وسـلم ,للعداوة لإلسالم وأهله
 ,أطلق األرش لسانه وأرخى البطر عنانه ,الزنادقة املسترتين بأذل امللل وأرذل النحل من اليهود

وافر الـذهب والفـضة عنـده مهتـه وأطغـى تـ ,خت لكثرة األموال لديه نفسه املهينـةمشواست
ًاغـرتارا  , تناقض كالم اهللا عـز وجـل يف القـرآنً كتابا يقصد فيه بزعمه إىل إبانةفألف ,احلقرية

ًواستخفافا بأهل الدين بدءا ,ًثم بملك ضعفه ثانيا ,ًباهللا تعاىل أوال أهل الرياسـة يف جمانـة ثم ب ,ً
 .ًعودا

املنافحـة واملدافعـة   املثقف الذي أوقف حياته يف مثال اليهوديويمثل إسامعيل بن النغريلة
درس إسـامعيل األدب العـريب والفلـسفة  ,اإلسـالم واملـسلمني وثلب ,عن اليهودية واليهود

فتبـوأ منـصب الـوزارة يف عهـد  ,ً وكان نابغا وصل إىل أرفع الـدرجات الوظيفيـة,اإلسالمية
بنه يوسف الذي ال يقـل عـن الوزارة وملا مات إسامعيل خلفه يف ا ,بنه أمراء غرناطةحبوس وا
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ه اليهـود وارشأبـت يف زمنـ ,وزاد بأن اسـتطال عـىل اإلسـالم واملـسلمني , لدينهًأبيه إخالصا
 .وتطاولوا عىل املسلمني

وكـان  , ملـك غرناطـةأبيـهًوكان يوسف هذا كاتبا لبلقني بن باديس بن حبوس ويل عهد 
نظم القـرآن قل عنه ادعاؤه القدرة عىل ُون ,ببشهادة ابن بسام قد نظر يف كتب املسلمني والعر

 .وموشحاتًشعرا 
ت  (" إبـراهيم بـن مـسعود بـن سـعيد التجيبـي" اإللبرييقإسحوقد صور الشاعر أبو 

ثـارت العامـة  ,احلالة التي عليها يوسف وطائفته اليهودية يف قصيدة نونيه مشهورة ,)هـ٤٥٩
 .دةبسببها وقتلوا يوسف وهم يرددون أبيات تلك القصي

وهـو  , بـأيب احلـسن الـالويروف يف األوساط العربية يف طليطلةثم يأيت هيودا الالوي املع
وتقوم فكرة هذا الكتاب عىل قصة  ,"احلجة والدليل يف نرصة الدين الذليل" :صاحب كتاب

بيـنام  ,خيالية ملخصها أن أحد ملوك اخلـزر أراد التعـرف عـىل الـدين اإلسـالمي والنـرصاين
يم القرآن الكر  ألن معجزته;وبعد املقارنة استبعد اإلسالم , اليهودي لقلة أتباعهاستبعد الدين

وال يمكـن  , تلمـس اإلعجـاز فيهـاوهي لغة ال يمكن لغـري العـرب ,املكتوب باللغة العربية
أما النرصانية فألهنـا يف قتـال  ,لغريهم من التفريق بني القرآن الكريم وغريه من الكتب العربية

ولو كان فيهام خري ملـا  ,وهذا يف حد ذاته دليل عىل فساد الديانتني ,مع اإلسالموحرب مستمر 
ومن هنا فقد وقع اختيار ملك اخلـزر عـىل الديانـة  ,رص الدين احلق عىل ما سواهتنالأو  ,اقتتال

 . حجة يف املناظرات الدينيةواخليال ال يعد ,وهي قصة موغلة يف اخليال ,اليهودية
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  ثالثونالباب احلادي وال

  الفصل اخلامس
  املسلمنيوحوار  جدل

أنفق علامء املسلمني اجلهد والوقت واملال يف سبيل التعرف عـىل معتقـدات أهـل الكتـاب 
مـع الرهبـان والقـساوسة واملفكـرين  ثم قاموا بعقـد املنـاظرات الـشفاهية ,وعلومهم الدينية
ب الدينيـة املعتمـدة عنـد لكتـ يف معلوماهتا عـىل اوألفوا الكتب التي تتكئ ,النصار واليهود

 ,مواستعانوا بعلم املنطق والعقليات والفلسفة لدحض آراء املنـاوئني لإلسـال ,خرالطرف اآل
 .وبيان فساد عقيدة أهل الكتاب

وعند تأملنا املنهج اجلديل لعلامء املسلمني نجد أهنم اعتمدوا عىل املنهج الرتكيبـي واملـنهج 
وكانت طريقتهم يف اجلـدل تبـدأ بمرحلـة حتليـل الـنص أو  ,املنهجني وزاوجوا بني ,التحلييل
وتلك  , ثم التوليف, ثم التحليل,الرتكيب :يعقب ذلك ثالث مراحل هي عىل التوايل ,الفكرة

 ."اجلدل الدياليكتيكي"ليوم باسم املراحل هي ما تعرف ا
م أيب  املـسلسـباينأول ما نواجه من الرد واملناظرات هي تلك التي تصدت للمـستعرب اإل

إال أنه حيمل يف داخله عقيدة  ,ًومع أنه نشأ مسلام ,عامر أمحد بن غرسية وهو من سبي املسلمني
وممـن  ,بـن الـدودين البلنـيسافر أمحـد وقد تصد له أبو جع ,شعوبية ضد اإلسالم والعرب

 وقـد صـنع جمادلتـه )هـ٤٩٣ت (جادل علامء النصار الشيخ أبو الطيب عبد املنعم القروي 
 أسـاليب وهـو أسـلوب مـن أشـق) ةالفنقلـ(أو ما يطلـق عليـه اسـم ) وقلناقلتم (ب بأسلو

 .املحاججة واملناظرة
ت (والقــايض أيب الوليــد البــاجي ) هـــ٤٥٦ت (وتــأيت منــاظرات ومؤلفــات ابــن حــزم 

وأيب ) ٥٩٥ت ( بن رشدوالفيلسوف ا) هـ٥٨٢ت (مد اخلزرجي لص وأمحد بن عبدا)هـ٤٧٤
حممـد بـن الفـرج املعـروف والفقيه أيب عبد اهللا ) هـ٦٧١ت( ,قرطبيعبد اهللا حممد بن أمحد ال
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اه امللـل تأيت كلهـا يف الـذروة مـن اجلـدل الـديني اإلسـالمي جتـ ,)ـه٤٩٧ت ( ,ن الطالعباب
 .والنحل غري اإلسالمية

ويتضح من خالل استعراض أدبيات اجلـدل الـديني اإلسـالمي يف األنـدلس أن كتابـات 
األول يتمثـل يف الـدفاع عـن الـدين  :ني اجلدلية يغلب عليها أمـرانومناظرات العلامء املسلم

 ضد حجج املجادلني مـن وبأسلوب هادئ ,اإلسالمي عقدية ورشيعة ونبوة دفاع علمي دقيق
األمر الثاين يتلخص يف املحاوالت الناجحـة لـنقص العقائـد الدينيـة اليهوديـة  ,أهل الكتاب
 ,وبمعنى تأليف املسائل والردود ,غالب بصورة كتابيةوكانت املحاورات تتم يف ال ,والنرصانية

ويف أحيان أخر تتم املحاورة يف شـكل منـاظرة بـني عـاملني يـشهدها نفـر مـن أتبـاع أديـان 
 .املتناظرين
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  الباب احلادي والثالثون

  الفصل السادس
  علم الكالم األندلسي

  :تقديم -أ
قبـل أن تتـأثر ثقـافتهم  ,اجة الدينقدم العرب إىل األندلس وهم قريبو عهد بالبداوة وسذ

 باإلضـافة إىل أن ;بمذاهب وعقائد وفلسفات األمم التي كانت قد سبقتهم يف مضامر احلضارة
والالفت لالنتباه الرصاع احلاد  ,بعيدة عن احلكمة كام وصفها صاعد األندليس األندلس كانت

 .بني التيار املحافظ وتيار التوفيق بني الفلسفة والدين
ب العلـوم القديمـة املؤلفـة مـن ُأحرقت كتـ) هـ٣٩٩ −٣٦٦(هد هشام املؤيد باهللا ففي ع

 ًحتببـا ,وغري ذلك من علوم األوائل حاشا كتب الطب واحلـساب ,علوم املنطق وعلم النجوم
إذ كانت تلك العلوم مهجورة عن  ,كم عندهما ملذهب اخلليفة احلًوتقبيحا ,إىل عوام األندلس

 , عنـدهم بـاخلروج مـن امللـةًوكان كل من قرأهـا مـتهام ,همئة رؤسامذمومة بألسن ,أسالفهم
 ,ومخلت نفوسـهم , به اإلحلاد يف الرشيعة فسكن أكثر من كان حترك للحكمة عند ذلكًمظنونا

 .وتسرتوا بام كان عندهم من تلك العلوم
 فيـه  ويظهرون ما يتجوز هلم,ومل يزل أولو النباهة من ذلك الوقت يكتمون ما يعرفونه منها

 ,إىل أن انقرضت دولة بن أميـة مـن األنـدلس ,من احلساب والفرائض والطب وما أشبه ذلك
 .واستمر املوقف من العلم يف األندلس بني القبض والبسط حتى خروج املسلمني منها

ثالث مراحل مـن جهـة طبيعـة األدلـة  :وقد قسم ابن خلدون تاريخ علم الكالم إىل       
 :املستخدمة

 ن .استخدام املنطقمرحلة ما قبل  −١
 .مرحلة املنطق −٢
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أما فيام يتعلق بالقضايا التـي تناوهلـا علـم  ,مرحلة اختالط املباحث الكالمية بالفلسفة −٣
 الخـتالف الـسياقات الزمانيـة واملكانيـة وبالتـايل لتنـوع ًفقد تعددت وتباينـت تبعـا ,الكالم

تفاوتت ردود أفعال اجلمهور و ,املؤثرات والتهديدات التي كان يستشعرها متكلمو كل وقت
عندما تبنى بعض اخللفاء قول  ,فعىل سبيل املثال ,والسلطة إزاء القضايا املثارة من وقت آلخر

 مـن قبـل املعارضـني تولـد رد فعـل قـوي ,املعتزلة بخلق القرآن ومحلوا الناس عىل موافقتهم
لتـأثري عـىل مـسار الفكـر وكان من شـأهنا ا , جتاوزت بكثري دائرة اجلدال الكالميًف آثاراّخل

 .اإلسالمي
 من الفكر الكالمي أكثر مـن غريهـا مـن ًكبريا ًفقد شغلت حيزا أما مسألة الصفات اإلهلية

وعـىل خـالف املـسائل الكالميـة فـإن مـسألة  ,القضايا األخر كإثبات النبوة وفعل اإلنسان
 .اإلمامة هي الوحيدة التي يمكن تصنيفها بأهنا تارخيية اجتامعية

إذ مل تقم فيهم الفـرق  , بعلم الكالم إال يف أضيق نطاقً أن األندلسيني مل يظهروا اهتامماغري
السيام يف البـرصة  ,ومل يعرفوا سجاالهتا احلامية عىل غرار ما شهده املرشق اإلسالمي ,الكالمية
 .ان ازدهار املدارس الكالميةّوبغداد إب

  :ندلسة علم الكالم يف األ ضعالعوامل اليت قد تفسر −

 .غياب التحديات العقائدية −١
 .قلة املذاهب والفرق −٢
الروح املحافظة التي أبقت عىل رسوم الدين وتصوراته قريبة مما كانت عليه يف طورهـا  −٣
 .األول

فقـد كـان املـشهد  , حلالة التنوع والتعـدد التـي ميـزت الفكـر الـديني يف املـرشقًوخالفا
 فيام عدا حالة الرصاع بني التيار املحافظ وتيـار ً وأقل تعقيداًاإلسالمي يف األندلس أكثر جتانسا

كانـت  ,الـذين كـانوا شـديدي املحافظـة ,ففي عهـد املـرابطني ,التوفيق بني الدين والفلسفة
وهجرهم مـن  ,السلطة العليا يف يد الفقهاء الذين قرروا تقبيح علم الكالم وكراهة السلف له

فكـان مـن  ,وربام أد أكثـره إىل اخـتالل يف العقائـد ,لدينوأنه بدعة يف ا ,ظهر عليه يشء منه



 ٤١٢

حوا بمعاقبة املشتغلني به فكتبـوا إىل الـبالد بالتـشديد يف ِّويلو ,الطبيعي أن يمنعوا اخلوض فيه
 .نبذ اخلوض يف يشء وتوعد من وجد عنده يشء من كتبه

دم بالوعيـد الـشديد وتق ,أمر أمري املسلمني بإحراقها ,وملا دخلت كتب الغزايل إىل املغرب
لكن هذه األوضاع مـا لبثـت أن  ,من سفك الدم واستئصال املال إىل من وجد عنده يشء منها

تبدلت بقيام دولة املوحدين عىل يد حممد بن تومرت الذي أخذ املذهب األشعري عن الغـزايل 
تـي لـك اللكن ذلـك مل يثمـر مؤلفـات كـرب كت ,يف بغداد وعاد لينرشه يف املغرب واألندلس

 ,ًهذا إذا قبلنا اعتبار النقد إسهاما ,مع ذلك فقد ظهرت إسهام من نوع آخر ,ظهرت يف املرشق
واحلـرب )  هــ٥٩٥ −٥٢٠(والقايض ابن رشد) هـ٤٥٦ −٣٨٤(شارك فيه ابن حزم الظاهري 

 مـثلام اعتـرب الفيلـسوف ً إسـالمياًفيلسوفا الذي اعترب)  هـ٦٠١ −٥٣٠(اليهودي ابن ميمون
فقد تناول ثالثتهم املـذهب األشـعري بالنقـد كـل مـن  , من فالسفة اإلسالمقإسححنني بن 

 .موقعه الفكري
  : للفرق الكالميةابن حزمنقد  -ب

وسـعى إىل تفنيـد دعاواهـا بحجـج وصـفها بأهنـا  ,انتقد ابن حزم سائر الفـرق الكالميـة
كلمني تامل بأساليب فهي أشبه ما تكون ,إال أن رشوط الرباهني املنطقية ال تنطبق عليها ,براهني

ومـع ذلـك فـإن  ,يف االستدالل من حيث إخراج وجه التناقض لد اخلصم وإلزامه بمقدمته
 :ساقه ابن حزم من حجج وبني أدلة املتكلمني يني بني ماهنالك اختالفني جوهر

 .األول هو أن ابن حزم حيتكم إىل ما يقرره احلس والواقع وظاهر الوجود −١
 .عنه يف التعامل مع األلفاظ مل حيد ً متامسكاًتمد منهجاوالثاين هو أنه اع −٢
 ,الوقوف عند ظاهر الـنص وعـدم اخلـروج يف فهـم األلفـاظ عـام درج عليـه العـرب −٣

أو رضورة  ,أو إمجـاع ,فالقرآن جيب محله عىل ظاهره مامل يمنع من محله عىل ظاهره نـص آخـر
 .حس

 عليها األشاعرة دليلهم عىل حـدوث اعرتض ابن حزم عىل مقولة اجلوهر الفرد التي أسس
 ال يتجـزأ ًوأن جـزءا , بال هنايـةً بل وتصورهم للعامل واعترب أن كل جزء فهو يتجزأ أبدا,العامل

 .بل هو من املحال املمتنع , وال يمكن وجودهًليس يف العامل أصال



 ٤١٣

 كام رفض مقوالت اجلوهر الذي ليس بجسم وال عرض واخلالء واملدة بدعو أهنا كلهـا
بـل الربهـان ,  ال برهـاين وال إقنـاعيًة ال يقوم عىل صحة يشء منها دليـل أصـال جمرددعاو

 .العقيل واحلس يشهدان ببطالن ذلك
اإلنسان أو احليـوان يف زمـن ومل جيد غضاضة يف تقبل فكرة أن املسافة املتناهية التي يقطعها 

تـوهم أن األجـسام مركبـة مـن وقال بخطأ مـن  , يمكن أن تنقسم إىل أجزاء غري متناهيةمتناه
 مـن ذلـك اعتـرب الـسطوح ًوبدال ,السطوح وأن السطوح مركبة من اخلطوط مركبة من النقط

وأما اخلطوط  ,املطلقة إنام هي تناهي اجلسم وانقطاع متاديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط
اهي جهات اجلسم مـن وأما النقط فهي تن ,املطلقة فإنام هي تناهي جهة السطع وانقطاع متادهيا

فـالواقع اهلنـديس  ,فكل هذه األبعاد إنام هي عدم التامدي ,أحد هناياته كطرف السكني ونحوه
 .إذا من رضورات احلس والعقل التي ال سبيل إىل إغفاهلا وال جمادهتا

فقد اعتمد فيه عىل دالالت األلفاظ كام جاء عىل  ,أما رده عىل إنكار األشعرية للطبائع باجلملة
موجودة يف اللغة التـي  فكلمة طبيعة بمعنى قوة يف اليشء يوجد هبا عىل ما هو عليه, سان العربل

 وال أنكرهـا أحـد مـن , وسمعها النبي صـىل اهللا عليـه وسـلم فلـم ينكرهـا قـط,نزل هبا القرآن
 وإذا كان األشاعرة يعتربون املعجزات خرق عـادة ;الصحابة ريض اهللا عنهم وال أحد ممن بعدهم

ألن العادة يف لغـة  ;ً أصاللو كانت كذلك ملا كان فيها إعجازا  ألهن;م بذلك يقللون من شأهنافإهن
 ,يؤمن من تركـه إيـاه وهي ما كثر استعامل اإلنسان له مما ال ...الدأب والديدن والديدان :العرب

 .ممتنع اخلروج عنها التيبل هو ممكن وجود غريه ومثله بخالف الطبيعة  ,وال ينكر زواله عنده
وبعـض النظـر  ,متيز نقد ابن احلزم للمتكلمني بوحدة املنهج املستمد من مذهبه الظـاهري
فـإن مقاربـة ابـن  ,عن حمتو اآلراء وطبيعة املواقف والقضايا املختلفة واجلانب الـديني فيهـا

 وعىل التزام حدود احلقل الداليل لأللفاظ ضمن إطار منهجـي مل ,حزم تبقى عىل شهادة احلس
 . عنهحتد

  : للمتكلمني وللمذهب األشعريابن رشدنقد  -ج
 ,خص ابن رشد املذهب األشعري دون غـريه مـن مـذاهب املتكلمـني بـالفحص والنقـد

هم الذي ير أكثر الناس اليوم أهنم أهل الـسنة أو ألنـه  ,ولربام كان ذلك بسبب أن األشاعرة



 ٤١٤

والتـي عـرف عـن  ,وحـديناملذهب الوحيد الذي وصلت أصداؤه إىل األندلس عرب دولـة امل
ومعروف أن بقية املذاهب مل يكن هلـا  ,مؤسسها حممد بن تومرت أنه أخذ عن الغزايل يف بغداد

أمـا  :حتى أن ابن رشد مل تتوافر لديه مؤلفات املعتزلة بـدليل قولـه ,حضور يذكر يف األندلس
 ,ها يف هـذا املعنـى من كتبهم يشء نقف منه عىل طرقهم التـي سـلكو فإنه مل يصل إلينااملعتزلة

 .ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق األشعرية
حدد ابن رشد يف بداية مؤلفه الذي خصصه لنقـد املتكلمـني هدفـه بفحـص الظـاهر مـن 

 يف ذلك قصد الشارع صـىل اهللا عليـه ًمتحريا ...العقائد التي قصد الرشع محل اجلمهور عليها
 للرشيعة لظاهر هو فرض اجلمهور ومـؤول  لتصنيفهًوسلم بحسب اجلهد واالستطاعة ووفقا

ويف هذا التحديد انتقـاد  ,اختار أن يبقى يف دائرة الظاهر التي ختص اجلمهور ,هو فرض العلامء
 ,ال تفرق فيـه بـني املـستويني ,للمقاربة الكالمية التي ختاطب العامة واخلاصة بخطاب موحد

يقة الرشع التي ختاطب عقول اجلمهـور عن أهنا ختالف طر ًفضال ,ف العامة ما ال يطيقونّفتكل
وأما منهجه يف حتري مقاصد الرشيعة فيقـوم عـىل االعتقـاد بمطابقـة  ,باألدلة البسيطة املألوفة

 .احلكمة للرشع وجدارة الرشع يف حتقيق السعادتني الدنيوية واألخروية
لعلـامء  طـرق ا:اللد طـرق لالسـتداته لألشاعرة بالتمييز بني ثـالثاستهل ابن رشد انتقا

فـاملتكلمون  ,وطرق اجلمهور التي خـاطبهم هبـا الـرشع , وطرق املتكلمني اخلطابية,الربهانية
هنا مل متض عىل قواعـد الربهـان  أن استدالالهتم برهانية من قبل أوإن اعتمدوا النظر العقيل إال

 املألوفـة  ليست يقينية كام أهنا ليـست عـىل غـرار الطـرق الـرشعيةًفهي إذا ,املعروفة يف املنطق
التـي تتميـز بقلـة مقـدماهتا وقـرب النتـائج مـن املقـدمات األوىل وتأثريهـا  ,لطباع اجلمهور

وكان أول ما توقف عنده من أدلتهم دليل حدوث العامل الذي يعدونـه العـامل وبـأن  ,اإلقناعي
 .كل حمدث البد له حمدث ال يكفي لتحديد وضعية هذا املحدث من قبل كونه أزيل أو حمدث

ق عىل املقدمة ّوعل ,عمد إىل التحليل املنطقي لالستدالل بتحديد مقدماته التي يقوم عليهاثم 
ويف وجـوده  , بنفـسهًإن وجود جوهر غري منقسم ليس معروفا :ًاألوىل إثبات اجلوهر الفرد قائال
د غري أن مقدمة اجلوهر الفـر , ليست بدهيية وال رضوريةًفهي إذا ,أقاويل متضادة شديدة التعاند

وتصور العامل الذي انبنى عليها مل يكونا جمرد فصل يف دقيق الكالم يستخدمونه يف مباحث جليـل 



 ٤١٥

 أقاموا عليه العقيدة التي ما لبثت أن صارت عقيدة معظم أهـل الـسنة ًالكالم فحسب إنام أساسا
عتـرب أن  فإمام احلرمني اجلويني وهو الذي اكتمل عىل يديه بناء املـذهب ا,واجلامعة لقرون طويلة

 .التفاضل بني جسمني يف العظم مرجعه إىل كثرة أجزاء أحدمها مقارنة باآلخر
ة ملا تصور الفـراغ مـن  فلو كانت أجزاؤه غري متناهيً بالنملة التي تقطع جسامًورضب مثال

وما استحال عليه وصـف االنتهـاء مل يعقـل فيـه  ,ه إذ االنقضاء ينبئ عن االنتهاءقطعه وختليق
ن من أعظم أركان الدين منع إإذ  , إىل اعتبار تناهي األجزاء من قواعد الدينومىض,االنقضاء

 .وال تستمر داللة العامل دون إثبات ذلك ,انقضاء حوادث ال هناية هلا
هـوم األشـاعرة قـسام وال تنـاهي األجـزاء تنـاقض مف أن فكرة ال تناهي االنًيبدو واضحا

 وملا كانت هذه املسألة تتعلق بأساس ,وجود اهللاللحدوث الذي يمثل حجر الزاوية يف إثباهتم ل
ويضحون بكل ما من شأنه معارضة  ,العقيدة فإن من الطبيعي أن يقدموها عىل أي اعتبار آخر

كل خط  :فاجلويني عىل سبيل املثال نفى إمكانية تنصيف اخلطوط الفردية األجزاء بقوله ,ذلك
 وإذا كـان مفهـوم اجلـسم ,هلندسـةتركب من وتر فال نصف له عـىل خـالف مـا أقـره أهـل ا

فـإن األمـر خمتلـف فـيام يتعلـق  ,ًنه مفهوم حـديث نـسبياإ لدهيم إذ ًالالمتناهي الصغر جمهوال
 .باملقادير املتصلة التي كانت معروفة منذ أن متت ترمجة كتاب األصول إلقليدس

 وال ًدادالذا فقد اعترب ابن رشد رفض ال تناهي األجزاء خطأ أن جيعـل األشـياء كلهـا أعـ
فتكون صناعة اهلندسة هـي صـناعة العـدد بعينهـا أي تبطـل  ,ًيكون هناك عظم متصل أصال

 ليـست الزمـة والقبـول هبـا يفـيض إىل تقـويض مـا تقـرر ًاهلندسة فمقدمة اجلوهر الفـرد إذا
 .بالربهان

فبدأ وبنفس الطريقة تناول ابن رشد مبدأ التجويز الذي قال به اجلويني يف الرسالة النظامية 
فوجد أن  , استخلص ما يرتتب عليها من نتائجً وأخريا,ً ثم فحصلها منطقيا,بحرص املقدمات

والثانيـة  , عىل أي شكل غري الذي هو عليهاألوىل أن العامل جائز :ذلك املبدأ يقوم عىل مقدمتني
مة ووصف املقد , بعينهًهي أن كل جائز حمدث له حمدث اختار من بني املمكنات اجلائزة شكال

ألن الظاهر يف بعض أجزاء العامل خيالفها من قبل أن  ,وكاذبة ,األوىل بأهنا خطابية وغري منطقية
 .له علة معروفة



 ٤١٦

وخلص إىل أن القبول هبذه املقدمة من شأنه أن يبطل احلكمة التي هـي املعرفـة باألسـباب 
و هبا ذلك النـوع  فإذا مل تكن لليشء أسباب رضورية تقتيض وجوده عىل الصفة التي ه,الغائية
 واجلواز الذي راموا به إطالق ,هنا معرفة خيتص هبا احلكيم اخلالق دون غريهافليس ه ,موجود

إرادة اخلالق وعدم تقييدها برضورات هو أقرب أن يدل عىل نفـي الـصانع مـن أن يـدل عـىل 
فـأفالطون  , وأن العلـامء خمتلفـون بـشأهنا,وأوضح أن املقدمة الثانية غري بينة بنفسها ,وجوده

 .أجاز وجود جائز أزيل بينام نفاه أرسطو
 مـن ًهربـا ,وعزي إنكارهم للقو الطبيعة التي رتبها اهللا املوجودات ولوجـود املـسببات

إىل جهلهم بالصناعة والصانع باخللق واخلـالق وهـو مـا  ,القول بوجود أسباب فاعلة غري اهللا
تفـاق باالوفتح الباب أمـام القـول  ,سباهبايرتتب عليه إبطال العلم الذي هو معرفة األشياء بأ

وبنفي الطبيعة يسقط جزء عظيم  املصادفة ألن الذي يكون لغري علة وال سبب هو عن االتفاق
 .من موجودات االستدالل عىل وجود اخلالق احلكيم
وعرض ابن رشد خالصة رأيـه يف الطريـق  ,ويف سياق مناقشته لتبعات مقدمات املتكلمني

إنـام هـو طريـق العلـامء علـامء  ,فهو ليس طريق املتكلمني وال طريق الـصوفية ,إىل معرفة اهللا
 , ذلك ألن معرفة اهللا عىل التامم إنام حتصل بعد املعرفـة بجميـع املوجـودات,الطبيعة والربهان

 عىل من أراد معرفة اهللا حـق معرفتـه وبـالطبع ًومىض إىل اعتبار معرفة املوجودات العامل واجبا
 ,هبذا املوقف محل اجلميع عىل البحث والنظر يف العلوم الطبيعيـة ليعرفـوا رهبـمليس املقصود 

أما اجلمهور فقد خاطبهم الرشع باألدلة البسيطة واألمثلـة التـي  ,إنام قصد العلامء دون غريهم
 .مما أوجب الوقوف عند هذا اخلطاب عدم جتاوزه ,تناسب أفهامهم وخميالهتم

القائم عىل اعتبـار إماتـة  ,د ابن رشد املنهج الصويف يف املعرفةانتق , من موقفه هذاًوانطالقا
 يف صـحة  فهي رشطً الزماً لتحصيل املعرفة وإن وافقهم يف كوهنا رشطاً كافياًالشهوات رشطا

 , واعترب أن طريقتهم ليست عامة للناس بام هم ناس, يف ذلكًمثلام تكون الصحة رشطا ,النظر
 .صودة بالناس لبطلت طريقة النظرولو كانت هذه الطريقة هي املق

 ,التنزيـه ,الوحدانيـة ,وجـود اهللا(تابع ابن رشد عرضه للمسائل الرئيسية لد املتكلمـني 
 منهجه الذي التزمـه منـذ ً مستخدما)...املعاد , والتعديلاجلرح ,القضاء والقدر ,بعث الرسل
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لـيهم ينطلـق مـن موقـف لكن هل كان ابن رشد يف معرض رده ع ,البداية يف الرد عىل آرائهم
 ?كالمي يتيح تصنيفه يف زمرة املتكلمني

 . هذا السؤال ينبغي فحص منطلقاته ومنظوره ونتائجهلإلجابة عن
 :ز ابن رشد يف انتقاداته بني ثالثة أنواع من املعرفةَّمي
 .معرفة اجلمهور وهي املعرفة األوىل املبنية عىل علم احلس −١
 .بالربهانمعرفة العلامء وهي ما يدرك  −٢
 ,ولوجية املعـارصييدفها بوصف فيه الكثري من مصطلح اإلالتي وص ,معرفة املتكلمني −٣
وسبب ذلـك  ,هنم يقولون بالنطق اخلارج أشياء خيالفها النطق الباطن منهمإ:  يقول عنهمفهو

 ... لالنخالع عـن املعقـوالتً وقد يكون االعتبار ألمثال هذه األقاويل سببا,العصبية واملحبة
فالوالء لالنـتامء وروابـط النـشأة والتحـزب  ء ال شك حمجوبون بحجاب العادة واملنشأالؤفه

 .وسلطان العادة واهلو عىل حساب أحكام العقل
 .وقال عن حججهم أهنا سوفسطائية مموهة بمعنى أهنا توهم بأهنا حجج وهي كاذبة

عـدم جـدو الـزج  إىل ًوذلـك اسـتنادا ,وقد تناول ابـن رشـد آراء املتكلمـني وفحـصها
 ;ً وشـاقاً طـويالًعـدادا املركبة والرباهني التي تستوجب إباجلمهور يف غامر التأويالت واألدلة

وإىل أن العلامء لن  , لن يألفها ومل يقتنع هبا ولن ينجم عنها سو البلبلة واحلرية واالنقسامألنه
ن دعو املتكلمـني ال تقـوم فقاده الفحص إىل أ ,يقبلوا سو الرباهني التي ال شك يف يقينيتها

 النتيجـة غـري أن هـذه ,عىل أسس منطقية وال وجودية بمعنى مطابقة الوجود عىل ما هو عليـه
ذلك ألن علم الكالم مل يتوقف عند آراء إمـام احلـرمني اجلـويني التـي  ,ينبغي أن تؤخذ بحذر

ألول لعلـم الكـالم فاجلويني هو ختام الطـور ا ,اعتمد عليها ابن رشد يف حماوراته للمتكلمني
 .وخالصته

واعتـرب أن مـن الـرضوري حتديـد التعريفـات قبـل  ,أوىل ابن رشد املسميات أمهية كرب
وذلك ألن االختالف يف التسمية أو االشرتاك يف االسم املحض مع تبـاين  ,الرشوع يف املناقشة

أويـل الـذي هـو ويف نفس السياق تعرض إىل مسألة الت ,يقودان إىل البلبلة واخلالف ,املقصود
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 أن غياب الضوابط والتخلـيط أفـضيا إىل ًمعتربا ,حتول عن الداللة املبارشة إىل الداللة املجازية
 ,واالنقسام إىل فرق تكفر كل واحـدة األخـر ,متزيق الرشيعة وإبطال احلكمة املقصودة منها

 ,يرتك عىل ظاهرهوختم بمحاولة استنباط قانون للتأويل حيدد ما ينبغي أن يؤول وما ينبغي أن 
 .طالعهم عليهاومن جيوز التأويل يف حقهم ومن ال جيوز 

مل يتوقف ابن رشد عند حتليل مقدمات األدلـة الكالميـة ونـزع االلتبـاس عـن املـسميات 
 .إنام أتبع ذلك بتقيص األسس التي قامت عليها املعرفة الكالمية ,فحسب
 ,تراكمـت عـن ظـواهره ومكوناتـهعدم اعتدادها بواقع الوجود وال باملعـارف التـي  −١

فاملتكلمون يصنعون األدلة التي توافق معتقدهم حتى لو كانت تلك األدلـة جتحـد رضورات 
 .وحتى لو كانت نتائجها تبطل العلم واحلكمة ,الوجود واملعلوم منه

األصل يف األدلة الكالمية هو الوقوف يف اجلانب املقابل للخصوم وخمالفتهم ودحـض  −٢
 ,وغايتها إثبات خلق اهليويل وحدوث العامل ووجـود إلـه خمتـار ,ي يعتقدون بطالهناآرائهم الت

 .بأية وسيلة كانت ...مؤثر فيه ,منفصل عن العامل
فاملعرفة الكالمية يف معظمها خوض يف غيبات إما حمجوبة عن  ,قياس الغائب بالشاهد −٣

و حتت طائلة العقـل وضـمن من خالل القياس عىل ما ه ,العقول وإما ليست من عامل الشهود
وعـىل  ,فاإلنسان هو املعيار واحلياة الدنيا هي النموذج والعقل البرشي هو األداة ,عامل الشهود

الرغم من أن ابن رشد قد أشار يف أكثر من موضع إىل خطل هـذا القيـاس وتعـسفه إال أنـه مل 
دائـرة الربهـان ومقاصـد يغلق الباب بالكلية أمام البحث يف هذه املسائل رشيطة البقاء داخل 

 .الرشع وضوابط التأويل
 يف االضطرابات الفكريـة والنقـسامات التـي ًاوقد اعترب ابن رشد أن للفرق الكالمية دور

وأن من شأن بعض األدلة الكالمية تقـويض العلـم الطبيعـي والفلـسفة  ,تعرض هلا املسلمون
 بـني احلكمـة ً ثمة تعارضاعض أنوء الفهم الذي صور للبوإذا أضفنا إىل ذلك س ,)الربهانية(

فإن دراسة ابن رشد لآلراء الكالمية هي يف التحليل األخري تشخيص ألدواء العقل  ,والرشيعة
مـن قبـل أهنـا  ,إنام نقدية باملعنى الفلسفي , ليست كالميةًفمقاربته إذا ,املسلم من وجهة نظره

 .تقبت عن األسس واملكونات ورصدت اآلثار والتبعات
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  : لعلم الكالم اإلسالميوسى بن ميمون القرطيبمنقد  -د
ل كـل مـن الفلكـي جـابر بـن أفلـح ذكر ابن ميمون يف كتابه داللة احلائرين أنه درس أعام

ومل يـأت عـىل ذكـر ابـن رشـد ) باجـةابن (شبييل والفيلسوف أيب بكر الصائغ الرسقسطي اإل
أنه مجع كل مؤلفات ابن م ١١٩١لكنه ذكر يف إحد رسائله التي سطرها عام ,ضمن أساتذته

تنـاول بالنقـد آراء املتكلمـني يف  , هذا األخريُعدا كتابه احلس واملحسوس وعىل خطارشد ما 
م ١١٨٦ومعروف أنه ألف كتابه هذا بـني عـامي ,داللة احلائرين دون أن يفرد هلم كل الكتاب

 .م١١٧٩م بينام فرغ ابن رشد من كتابه الكشف عن مناهج األدلة١١٩٠و
 ميمون حديثه عن علم الكالم اإلسالمي بتمهيد تارخيي كشف فيه عن جذور علم بدأ ابن

املعتزلة منهم واألشعرية هي كلها آراء  ,كل ما قالته فرق اإلسالم يف تلك املعاين :فقال ,الكالم
تلك املقدمات مأخوذة من كتب اليونانيني والرسيانيني الذين راموا خمالفة  ,مبنية عىل مقدمات

 ,وكان سبب ذلك أنه ملا عمت امللـة النـرصانية لتلـك امللـل ,السفة ودحض أقاويلهمآراء الف
 ومـنهم نـشأت ,ودعو النصار ما قد علـم وكانـت آراء الفالسـفة شـائعة يف تلـك امللـل

أن هـذه  ,رأ علامء تلك األعصار من اليونـان والـرسيان ,الفلسفة ونشأ ملوك حيمون الدين
وا هـذا وابتـدؤ علـم الكـالم فنشأ فيهم ,فية مناقضة عظيمة بينة تناقضها اآلراء الفلسدعاو

 .ويردوا عىل تلك اآلراء التي هتد قواعد رشيعتهم ,ليثبتوا مقدمات نافعة هلم يف اعتقادهم
 تلك الردود التـي ًأيضانقلت إليهم  ,فلام جاءت ملة اإلسالم ونقلت إليهم كتب الفالسفة

 , حييى النحوي وابن عـدي وغريمهـا يف هـذه املعـاينفوجدوا كالم ,ألفت عىل كتب الفالسفة
 من آراء الفالسفة املتقدمني ًأيضاواختاروا  ,فتمسكوا به وظفروا بمطلب عظيم بحسب رأهيم

 ,وإن كان الفالسفة املتأخرون قد برهنوا بطالنه كاجلزء واخلـالء ,كل ما رآه املختار أنه نافع له
ثـم اتـسع الكـالم  ,ر إليها كل صاحب الـرشيعةورأوا أن هذه أمور مشرتكة ومقدمات يضط

ما أمل هبا قط املتكلمون من يونان وغـريهم ألن أولئـك كـانوا عـىل  ,وانحطوا إىل طرق عجيبة
 .قرب من الفالسفة

 جاءت يف اإلسالم أقاويل رشعية خصيصة هبم احتاجوا رضورة أن ينـرصوها أو ًأيضاثم 
 . فرقة منهم مقدمات نافعة هلا يف نرصة رأهيافأثبتت كل , اختالف يف ذلكًأيضاوقع بينهم 
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فمقدمات علم الكالم بحسب ابن ميمـون مـأخوذة مـن كتـب اليونـان والـرسيان الـذين 
ة ورامـوا الـدفاع عنهـا يف مواجهـة آراء الفالسـفة التـي كانـت شـائعة يف يحتولوا إىل املـسيح

بـني الـدين   الـرصاعوعىل أساس هذه الرواية يكون علم الكالم قد نشأ يف خـضم ,أوساطهم
واستخدام منذ البداية يف حماربة اآلراء الفلسفية التي كان يعتقد أهنـا تتعـارض مـع  ,والفلسفة

 .فالعداء بني الفلسفة والدين وحماوالت التوفيق بينهام تعود إىل ما قبل اإلسالم ,قواعد الدين
ال  :الكـالم بقولـهالتـي قـام عليهـا علـم  وبعد املدخل التارخيي خلص ابن ميمون القاعدة

ا عادة جيوز يف العقل خالفها بمعنى أن املتكلمني ال يتبعون الظاهر  ألهن;اعتبار بام عليه الوجود
فهم يتأملون كيف ينبغي أن يكون الوجود حتى يكـون  , لآلراءًعلونه تابعاجيمن أمر الوجود و

وا أن الوجـود هـو فإذا صح ذلك التخيـل فرضـ ,منه دليل عىل صحة هذا الرأي أو ال يناقضه
 ما قاله ابن رشد مع الفارق أن ابن ميمون اعتربهـا قاعـدة كـل ًوهذا تقريبا ...عىل صورة كذا

املتكلمني األول من اليونانيني املتنرصين ومن اإلسالم السيام أنه رجع بعلم الكالم إىل جذوره 
 .التارخيية التي تعود إىل ما قبل اإلسالم
فخلـص إىل أنـه لـيس  , للفحص هو دليل حـدوث العـاملوأن أول ما أخضعه ابن ميمون

 إال عند من ال يعلم الفرق بني الربهان وبني اجلدل وبني املغالطة ومىض إىل القول ً قطعياًبرهانا
بــأن هــذا الــدليل ال يــستقر للمتكلمــني حتــى يبطلــوا الوجــود كلــه ويلتجئــون إىل مكــابرة 

وحدانيته ونفي اجلسامنية عنـه ال ختتلـف عـن  وجود اهللا و, واعترب أن أدلتهم عىلاملحسوسات
 ,دليل حدوث العامل من قبل أن مقدماهتا إال اليسري منها يناقضها املشاهد مـن طبيعـة الوجـود

وإن أفنوا أعامرهم يف إثباهتا ودفع ما يلحق هبا من شكوك ودفع تناقضها  وتطرأ عليها الشكوك
 .مع ظاهر الوجود

ن يعترب هـذا املوجـود عـىل مـا هـو عليـه وبـأن تـستمد ومن هنا كانت مطالبته برضورة أ
واسـتنتج مـن ذلـك أن مـن ذلـك أن مـن يرومـون  ,املقدمات من املعلوم من أمر املوجودات

 .االستدالل من الوجود عىل ما سواه البد هلم من معرفة صورة الوجود
 عـىل اخـتالف فـرقهم إلثبـات ,مجع ابن ميمون كل املقـدمات التـي وضـعها املتكلمـون

 ,يف اثنتي عرشة مقدمة) نفي اجلسامنية ,الوحدانية ,وجود اهللا, حدوث العامل(مطالبهم األربعة 
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) إثبات اجلوهر الفـرد(ورشح كل مقدمة وبني تبعات القبول هبا وتوصل إىل أن املقدمة األوىل 
هي التي ألزمت املتكلمني قبول مقدمة أن الزمان مؤلف من أنات ومقدمة وجود اخلالء ذلـك 

هنم رأوا بال شك براهني أرسطو التي برهن هبا أن املسافة والزمـان واحلركـة املكانيـة ثالثتهـا أ
 .متكافئة يف الوجود أي إذا انقسم اآلخر بنفس النسبة

 جيـب أن تنقـسم إىل مـا ال ًأيضافإن املسافة  , وغري متناهي األجزاءًفإذا كان الزمان متصال
أمـا  ,ن واملسافة غري متصلني ومؤلفني مـن أجـزاء متناهيـةفأبقوا عىل الزما ,هناية من األجزاء

واعترب أن عدم اتصال  ,وجود اخلالء فألهنم رأوا فيه رشط احلركة التي جتمع األجزاء وتفرقها
 .ً أو كلياًالذي تقرره املقدمة األوىل يفيض إىل تقويض مجيع الرباهني اهلندسية جزئيا ,املسافة

 وال تبطـل إذا كـان ًذا كانت عدد األجـزاء اخلـط فرديـاففي حالة تنصيف اخلطوط تبطل إ
ويف حالة خواص التباين واالشرتاك يف اخلطوط والسطوح وكون خطوط منطقة وغري  ,ًزوجيا

وما شابه ذلك تبطـل الرباهـني ] املقادير غري القياسية [إقليدسمنطقة وكل ما تضمنته عارشة 
ت احليـل التـي أوردهـا بنـو موسـى يف ولو صحت مقدمة وجود اخلالء ملا صـح ,عىل اجلملة

 .ًاكتاب احليل عىل الرغم من أهنا مربهنة وجمربة عملي
 خمالفتهـا للواقـع واحلـس ًتابع ابن ميمون عرض املقدمات الواحـدة تلـو األخـر مبينـا

 عند املقدمة العارشة التـي وصـفها بأهنـا عمـدة ًواملعرفة العملية يف زمانه غري أنه توقف طويال
 وتنص هذه املقدمة عىل أن املمكن ال يعترب بمطابقة هذا الوجود لـذلك التـصور ,معلم الكال

وأن املوجـود  , عنـد العقـلًاوهو ما يعرف بمبدأ التجويز العقيل الذي يعترب كل متخيل جـائز
 . ويمكن أن يكون عىل هذا الشكل أو غريه, عادةاديره وانتظام أحواله ليس سوبدقة مق

ار إىل أن املتكلمــني مــع إقــرارهم بجــواز املتخــيالت مل ينفــوا ولفــت ابــن ميمــون األنظــ
ومثـل وجـود جـوهر ال  ,املستحيالت مثل اجتامع الضدين ميمون يف نفـس الزمـان واملكـان

دون حمـل يف رأي بعـضهم وأوضـح أن مـا يعتربوهنـا ممكنـات من  أو عرض ًعرض له أصال
قـل يفعـل املركبـات ويميـز أجزاءهـا  ما هي إال ختيالت ذلك أن العًبدعو أهنا جائزة عقليا

وقارن بني موقفي املتكلمني والفالسـفة لـيخلص إىل  ,وجيردها ويتصورها بحقيقتها وأسباهبا
 يقـاس عليـه ًفالفيلسوف يتخـذ الوجـود معيـارا ,رضورة التمييز بني املعقوالت والتخيالت
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إرادة ال لـزوم فيهـا وال  بينام يدفع املتكلم بأن املوجـود قـد وجـد بـ,الواجب واجلائز واملمتنع
وإذا فعل هبذه الصفة فيجوز أن بفعل بخالفها إال أن يقطع التصور العقيل أنـه جيـوز  ,رضورة

 .خالف هذا
الحظ ابن ميمون أن املتكلمني ال يفرقون بني الالمتناهي الكـرب والالمتنـاهي الـصغر مـن 

هناية هلا والتي ال هنايـة   التي الفاألشياء ,قبل أهنم ينفون وجود ما ال هناية له عىل أي حال كان
 .لعددها والتي تنقسم إىل ما ال هناية كلها وجودها ممتنع

جعل ابن ميمون من إهتام املتكلمني إلدراك احلواس مقدمـة مـن مقـدماهتم الثانيـة عـرشة 
فلـذلك ال يـدعي حكمهـا وال  , ويفوهتا كثري من مدركاهتاإن احلواس ختطئ :وخلصها بقوله
 وعزي أمهية هذه املقدمة إىل كوهنا خط دفـاعهم يف مواجهـة كـل , برهانئمبادتؤخذ مطلقة 

 .من يتهمهم بمخالفة رضورات احلس
تبدو أوجه التشابه ونقاط االتفاق يف مواقف كل من ابن ميمون وابن رشد من علم الكالم 

قـيص فكالمهـا عمـد إىل ت ,واملقاربة املنهجية تكـاد تكـون واحـدة يف العملـني ,جلية واضحة
األسس املعرفية التي قام عليهـا علـم الكـالم وأخـضعها للتحليـل النقـدي وكـشف آثارهـا 

عـىل سـبيل  ,ومع ذلك فهنالك بعض اختالفات يف الشكل واملضمون ففي الشكل ,ونتائجها
املثال وضع ابن رشد لكل مسألة كالمية أو مطلب مقدماهتا وناقش املقدمات يف سياق املـسألة 

 .مون كل مقدمات املتكلمني وتناوهلا بالتحليل والنقد قبل إحلاقها باملسائلبينام رصد ابن مي
وهذا أشبه ما يكون بالنسق اإلقليدي يف اهلندسة ويف املـضمون حـدد ابـن رشـد هدفـه يف 

بيـنام قـصد ابـن ميمـون مـن  فحص الظاهر من العقائد التي قصد الرشع محل اجلمهور عليها
الع تلميذه النجيـب يوسـف بـن عقنـني عـىل أرسار الكتـب ْتأليفه لكتاب داللة احلائرين إط

 يف ً وتلميذه هـذا كـان قـد قطـع شـوطا,النبوية واألمور اإلهلية ومقاصد املتكلمني وطرائقهم
لذا فقد اسـتفاض ابـن ميمـون يف  ,كام جاء يف مقدمة الكتاب ,دراسة التعاليم وصناعة املنطق

فاملخاطـب فيلـسوف أو عـىل األقـل  ,ة املركبـةعرض املسائل العلمية الدقيقة وآراء الفالسف
 .توفرت له املعرفة الكافية لفهم تلك األمور
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وها مها ابن رشد املسلم وابن ميمون اليهودي يوجهـان نفـس االنتقـادات ملـنهج ونتـائج 
ومقدمات ونتائج أهل الكالم فهل اخلليفة الفلسفية األرسطية لكليهام هـي التـي تفـرس ذلـك 

 ?خصوصية الفكر األندليسالتشابه أم أهنا 
ــدادا ــل امت ــني يمث ــن املتكلم ــد م ــن رش ــف اب ــحيح أن موق ــن ًص ــتاذه اب ــف أس  ملوق

الذي اعتـرب أن منطـق أرسـطو قـد جـب مـا قبلـه مـن أقاويـل الفالسـفة ) هـ٥٣٣ت(باجة
السوفسطائية واجلدلية التي سقطت كلها فيها عدا ما أخذه املتكلمون الذين ال ينبغي أن يعتـد 

 بل إنام ,ن هؤالء القوم مل يقصدوا النظر يف الطباع حتى أن منهم من يبطل وجودها أل;بآرائهم
عرض هلم يف مناقضة خصومهم أن تكلموا يف يشء يسري منها كقول من يقول باجلزء الذي ال 

 بل من أجـل مـا ,يتجزأ غري أن نظرهم يف ذلك ال ألجل أن يعطوا أسباب هذه األمور الطبيعة
 ونقـصد قـصد , رأينا أن نطرح هذا اجلـزء مـن الربهـانًضة بعضهم بعضاعثروا عليه يف مناق

 وهـو مـا ,باجـة ال نجد جذوره عـن ابـن ً جديداًالربهان غري أن نقد ابن رشد تضمن عنرصا
 .يمكن أن نطلق عليه التحاكم إىل مقاصد الرشع

 عـىل وإذا بحثنا عن جذور هذا العنرص فإننا نجدها يف فتو أصدرها ابن رشد اجلد نصت
وجوب أن يمنع صاحب األمر العامة واملبتـدئني عـن قـراءة مـذاهب املتكلمـني األشـعريني 

ويـأمرهم أن  ,خمافة أن تنبو أفهامهم عن ومهها فيضلوا بقراءهتـا ,ويمنعهم من ذلك غاية املنع
م يقترصوا فيام يلزمهم اعتقاده عىل االستدالل الذي نطق به القرآن ونبه اهللا عليه عباده يف حمكـ

يدرك ببدهية العقل بأيرس تأمـل يف احلـني ويبـدو جليـا أن  , إذ هو أبني وأوضح الئح,التنزيل
 فال يمكن ,املوقف الذي تعرب عنه فتو ابن رشد اجلد ال يمت بأدنى صلة للمشائية األندلسية

إذا اعتبار نقد ابن رشد احلفيد للمتكلمني جمرد صد الزدراء املشائني لكل الفلـسفات التـي 
 .ذلك ألنه يمثل توليفا ليست املشائية سو أحد عنارصه ,بقت أرسطوس

األندلـسيون مـن  :ويف سياق آخر وصف ابن ميمون هيود األندلس من علم الكالم بقولـه
أهل ملتنا كلهم يتمسكون بأقاويل الفالسفة ويميلون آلرائهم ما ال تناقض قاعدة رشيعـة وال 

 من املـسلمني واليهـود مل ًملتكلمني فاألندلسيون إذاجتدهم بوجه يسلكون يف يشء من مسالك ا
 .جيدوا ضالتهم يف علم الكالم
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فالقايض املالكي ابن رشد اجلد وابن حزم الظاهري والقايض والفيلسوف ابن رشد احلفيد 
عـىل اخـتالف مـواقعهم الفكريـة قـد اجتمعـوا عـىل رفـض املقاربـة  ,واليهودي ابن ميمون

ن تلخيـصها يف  االعتقاد بوجود سمة مشرتكة للعقل األندليس يمكـمما قد يدفع إىل ,الكالمية
 وهـذه ليـست شـهادة ,ولوجية ومن النزعة التلفيقية روح علم الكالمييدحترره النسبي من اإل

دلس فبيئـة األنـ ,ق وال اعرتاف بفضل إنام هي تقـدير لواقـع صـنعته الظـروف التارخييـةّتفو
صـفه أحـد األطـراف املرتبطـة بـاملركز وأحـد ثغـور قليم وبووتركيبته السكانية ووضعية اإل

 ً ثقافيـاًكل هذه العوامـل أثمـرت مـشهدا ,املواجهة مع األعداء وواقعه السيايس واالجتامعي
اختلفت مالحمه عام كان عليه األمر يف املرشق الذي تعددت أقاليمه وتنوعت مكوناهتا الثقافية 

 .وتباينت مساراهتا
 عـىل ًكيز عىل النقد األندليس لعلم الكالم أن املرشق كان جممعـاوال ينبغي أن يفهم من الرت

 ًأيـضافقد تعرض علم الكـالم يف املـرشق  ,قبول علم الكالم وتبني مواقفه ومناهجه ونتائجه
 .النتقادات حادة من جهات عديدة مثل أهل احلديث والسلفيني والصوفية وغريهم

 الذي اعرتض "الرد عىل املنطقيني" كتابه ومن أبرز تلك االنتقادات ما سطره ابن تيمية يف
 للفكر وعاب عىل املتكلمني ردهم مـا صـح مـن ً وشامالً وحيداًفيه عىل تنصيب املنطق معيارا

واعتـرب أن رد العلـم  ,الفلسفة بمعنى ما يعلم باملشاهد واحلساب الصحيح من أحول الفلـك
 وأن طرقهم يف منـاظرة الفالسـفة الصحيح املعقول الذي أتى به الفالسفة من بدع أهل الكالم

وأن أكثر أقواهلم يف العلوم الطبيعيـة  ,يف العلم اإلهلي فاسدة حائدة عن مسلك الرشع والعقل
 .والرياضية بال علم وال عقل وال رشع

 وبالتـايل فإنـه ال يأخـذ عـىل ,ل العلم الـصحيح إال أنـه مل يقبـل املنطـقفابن تيمية وإن قب
 أما ابن سـينا فكـان نقـده للمتكلمـني بمثابـة رد الكـالم ,وبراهينهماملتكلمني فساد أقيستهم 
 فإن ما ,فهو مل يتمكن من االنخالع عن انتامئه الشيعي لعلم الكالم ,الشيعي عىل الكالم السني

يمكن استخالصه منهام هو أن النقد مل يتخذ من منظومة العلم لـذلك الوقـت قاعـدة ينطلـق 
 .لوجيةيويداإلرجة كبرية باخلالفات  بدً أنه كان متأثرا كام,منها
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  الباب احلادي والثالثون

  الفصل السادس
  األندلسينيعلى اهتمام املتحاورين   استحوذتالقضايا اليت

 :وأهم القضايا التي استأثرت باهتامم األطراف املتحاورة هي ما ييل
 .دحض حجج أهل الكتاب املتعلقة بمذاهبهم املتعددة −١
 . عىل بطالن حججهمومن ثم الربهنة −٢
 .وبيان فساد مذاهب النصار املتعلقة يف القول بفكرة االحتاد واحللول −٣
مـا أنـزل عـىل  والربهنة النقلية والعقلية من كون التوراة واإلنجيل حمرفني ال يـشبهان −٤
 .موسى وعيسى عليهام السالم النبيني
 .إثبات نبوة حممد عليه الصالة والسالم −٥
عديد من الـشعائر اإلسـالمية ومـا يقابلهـا يف  الرشعية والنقلية والعقلية بنيواملقارنة  −٦

 .النرصانية واليهودية
 .لها كثري من الزيادة والنقصانالشعائر يف الديانتني اليهودية والنرصانية قد دخ −٧
والعقـل   مع الـرشع اإلهلـيانال تتواءمالديانتان اليهودية واملسيحية املحرفة أصبحت  −٨
 .سايناإلن

 . هي الصحيحةقى الشعائر اإلسالمية التي مل حترفتب −٩
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  الباب احلادي والثالثون

  الفصل السابع
  ال احملاورات األندلسية للمغربانتق

املحاورات اجلدلية بـني أتبـاع هذه أصبحت  وانتقلت املحاورات األندلسية إىل الرب املغريب
 علـام ء مـا بعـد القـرن الـسادس يقتفـي أثـرهً يف األنـدلس نرباسـا اموية الثالثالديانات الس

نجد مـصداق ذلـك يف  ,وكذلك بعد سقوط األندلس النهائي ,الثاين عرش امليالدي/ اهلجري
بل إن املحاورات واملجادالت الدينيـة  ,حماورات املوريسكي حممد الكازر التي دوهنا يف كتاباته

وم أحـد الفـارين مـن األنـدلس إىل حيث يقـ ,باألسلوب األندليس قد انتقلت إىل الرب املغريب
 َّ قاسم بن الشيخ احلجري الذي فرأمحد بن القاسم بن أمحد بن الفقيهو العباس بأ :املغرب وهو

رحلـة " : وسجل قصة فرارة يف كتاب مل يصلنا عنوانهـه١٥٩٨/ هـ١٠٠٧من األندلس عام 
 ."الشهاب إىل األحباب

 العـز والرفعـة والنـافع " :ا عنوانـه آخـر مل يـصلنًألـف الـشهاب احلجـري كتابـا :أقول
 وهـو  نقل فيه حماورتـه راهـب نـرصاين بأسـلوب املكاتبـة"للمجاهدين يف سبيل اهللا باملدافع
الثـاين عـرش /  يف األنـدلس قبـل القـرن الـسادس اهلجـريًاألسلوب نفسه الذي كان سـائدا

ًلرحال جمـادال وحمـاورا  ألننا نجده قد شد ا;ومل يكتف الشهاب احلجري بالرب املغريب ,امليالدي ً
يف كتاب  ّودون ملخص ملحاوراته وجمادالته ,علامء النرصانية يف عقر دارهم يف فرنسا وهولندا

 ." نارص الدين عىل القوم الكافرين" :سامه
 والواقع أن قمة املحاورة واملجادلة الدينية بني علـامء األديـان الـساموية الـثالث وقعـت يف

ولعل ذلك راجـع  ,احلادي عرش والثاين عرش امليالديني/ اهلجرينيالقرنني اخلامس والسادس 
ًوليس من املستبعد أنه راجع أيضا  ,التي سادت مدن األندلس قاطبة ,إىل روح التسامح الديني
اليشء نفسه يمكن أن يقال عن زيادة عـدد الـداخلني يف اإلسـالم مـن  ,لنشاط حركة التنصري

 إشـبيليةوعىل األخص شـباب نـصار  ,ورات الدينيةشباب النصار واليهود نتيجة للمحا
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لقد نشطت موجة كتابة الردود من قبل أحبـار اليهـود يف  , اعتنق جمموعة منهم اإلسالمالذين
وتوسعت دائرة اجلدل الديني بني علامء األديان  ,القرن السادس اهلجري? الثاين عرش امليالدي

 .الساموية يف األندلس
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  ونالباب احلادي والثالث

  الفصل الثامن
  أبرز من تصدى حلركة التنصري

  من املسلمنيالـتأليف اليهودية  أو حركة
بـن حـزم الظـاهري عيد  بن سظرات الدينية اإلمام أبو حممد عيلبأسلوب املجادالت واملنا

 والـشيخ أبـو )ـهـ٥٨٢ت (والشيخ أبو جعفر أمحد بن عبد الصمد اخلزرجـي ) هـ٤٥٦ت (
 لقـد قـام كـل مـنهم بعمـل فكـري )هــ٦٧١ ت(ن أيب بكر القرطبي عبد اهللا حممد بن أمحد ب

ولني  حمـا)النـرصاين واليهـودي(  يف الديننيوناقشوا قضايا عقيدية وترشيعية ,وجديل كبريين
 .الربهنة عىل فسادها وعورها

 ,لوهية لد أهل الكتاب وعقيدة صلب املسيح وأنسنة اإللـهد عقيدة األنف :ابن حـزم   -١
 :كل ذلك وغريه ورد يف مؤلفاته املوسوعية ,وعقيدة التثليث ,وتأليه اإلنسان

الـرد عـىل ابـن النغريلـة (و) األصـول والفـروع(و )الفصل يف امللل واألهـواء والنحـل(
وكانت مؤثرة لدرجـة أن علـامء  ,وكانت جمادالت ابن حزم شاملة وعميقة وقاسية) اليهودي

تية نتيجة جمادالت ابـن حـزم مثـل مـا فعـل التوراة اليهود أدخلوا تغريات يف النصوص التورا
ُ الذي تأول معظم النصوص التجسيمية الواردة يف التوراة بناء )هـ٦٠٣ت (موسى بن ميمون 

) هـ٥٧٠ت (ل بن حييي املغريب ويف هذا الشأن يقول السموء ,عىل ملحوظات ابن حزم ونقده
 :ما نصه "املجهود يف إفحام اليهودبذل " :يف كتابه

عـىل أن أحبـارهم هتـذبوا  ,ً من كفريات التجـسيم كثـريا−صد أهل الكتاب يق−عندهم"
ًكثريا عن معتقدات آبائهم بام استفادوه من عندهم بام يدفع إنكار املسلمني عليهم مـا تقتـضيه 

ئلوا عام عندهم من هـذه الفـضائح اسـتربؤوا ُوصاروا متى س ,األلفاظ التي فرسوها ونقلوها
 .ا يلزمهم من الشفاعةفضيع مباجلحد والبهتان من 
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فقد ركـز عـىل نقـد عقيـدة  :خلزرجـي ا الشيخ أبو جعفر أمحد بن عبد الصمد       -٢
وكـذلك نقـد األناجيـل املعتمـدة لـد  ,وعقيدة صلب املـسيح ,لوهية لد أهل الكتاباأل

مقـامع هامـات الـصلبان " :وقد ألف اخلزرجـي كتابـه العظـيم املوسـوم ,النصار يف زمنه
 :ًخر ال زال خمطوطـا عنوانـهله كتاب آو , وهو كتاب تم حتقيقه مرتني"امنومراتع رياض اإلي

 فقـد تـم أرسه مـن قبـل الفـرنج , وللخزرجى جتربـة فريـدة"مقام املدرك يف إفحام املرشك"
ولكنه قاوم  ,اإلسالم إىل النرصانية ويف مقامه ذاك متت حماوالت عديدة لتحويله من ,النصار

 . أثري حول اإلسالم من قبل آرسيهاورد وفند م ,بشجاعة العامل
صـاحب كتـاب  :الشيخ أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أبـي بكـر القـرطيب              -٣

وبـرهن عـىل صـدق وقـوع  , الذي جادل حول تناقضات اإلنجيل"اجلامع ألحكام القرآن"
 ,كام أنه أبان بطالن كثري من املعجزات النرصانية ,وناقش قضية صلب املسيح ,حتريف التوراة

 وهو كتـاب "العقائد" صاحب كتاب ًوكتب كثريا من الردود ورد عىل القس حفص بن الرب
وينـسب للقـس  ,نيم للمجادلني النصار عنـد حتـاورهم مـع املـسلاختذ بمثابة دليل ومعني
 .ًمزامري داود شعرا حفص بن الرب أنه نظم

ًألف القرطبي كتابا شامال يف  دين النصار من الفساد اإلعالم بام يف" :اجلدل الديني أسامه ً
 ."واألوهام وإظهار حماسن دين اإلسالم وإثبات نبوة حممد عليه الصالة والسالم

 حجمـه ي يف ميدان اجلـدل الـديني ملوسـوعيةوير املؤرخون أمهية كبرية لكتاب اخلزرج
 .ه للخالف العقدي بني اإلسالم والنرصانيةوتطرق ,وكربه



 ٤٣٠

 
  الباب احلادي والثالثون

  لتاسعالفصل ا
  اجلدل الديين خلف علم مقارنه األديان

ُخصوصا مؤلفات اإلمام ابن حزم قد بنيت عىل قواعد صـلبه ,ن مؤلفات أولئك العلامءإ ً, 
ًلقد كـان ابـن حـزم رائـدا يف ميـدان  ,علم مقارنه األديان وقواعده :اسمه أدت إىل نشوء علم

ويكفي أنه أول من نص عىل دور بـولس  ,ًورائدا يف ميدان الفلسفة والعقليات ,النقد التارخيي
وهو قول سبق به علامء النرصانية والالهوت النرصاين يف العـرص  ,الرسول يف حتريف اإلنجيل

ولقـد كـان ابـن  ,وكان ابن حزم أكثر علامء األندلس جمادلة ومناظرة لعلـامء اليهـود ,احلديث
ًحزم رصحيا وواضحا يف مداخالته الدينية  ,يـه الـصوفيني يف كـل األديـانوكان ال يقر مـا عل ,ً

فسد ُوكان ير أن الصوفية ت ,عد األكثر واألقوُصيب الصوفيني املسلمني من نقده يولكن ن
 .الدين

ستبعد ُال يـو ,ًكبـرياوقد كان نصيب الصويف حممد بن عيسى اإللبريي من هجوم ابن حزم 
ذا مـن تالميـذ مدرسـة ثيوس من أن حممد بن عيسى هكام يقول املسترشق اإلسباين آسني باإل

وهـي مدرسـة ) هــ٣١٩ت (حممد بن عبد اهللا بن مرسة بن نجيح القرطبي الـصويف املـشهور 
 .لساألند ًلعبت دورا يف نرش الصوفية اإلسالمية يف

 ,لقد شكلت النقاشات احلامية التي جـرت بـني علـامء األديـان الثالثـة مقدمـة رضوريـة
وكانـت الـروح املتـساحمة الـسائدة بـني  ,نيورصعت صفحات ناصعة يف ميدان احلوار الـدي

 ,ًاملتحاورين هي ما شجع عددا من العلامء من خمتلف الطوائف للدخول يف دائرة اجلدل الديني
لدرجة أن بعـض  , أهنم لن يتعرضوا للمساءلة أو العقاب من قبل املسؤولني احلكومينيما دام

 عندما يتلفظ أحـد املتحـاورين مـن القضاة الذين يشهدون املحاورات الدينية يصمون آذاهنم
يوقـع عليـه العقوبـة وذلـك خـشية أن  ,ًأهل الكتاب بام يعد قذفا يف جنـب اإلسـالم أو نبيـه

 .املرشوعة
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ت  ( أن القـايض حممـد بـن عمـر بـن لبابـةآنذاك وقد بلغ من اتساع دائرة التسامح الديني
ومثـل  ,ه بسبب ضغط أبويـهأفتى بعدم إيقاع حد الردة عىل يافع أندليس بعد إسالم) ـه٣١٤
 النكوص عـن بخصوص فتى أندليس رأ) هـ٢٧٩ت (ى بن حييا فتو القايض عبيد اهللا هذ

فـتم  ,النرصانية ,وجاء للقايض لتسجيل رجوعه لدينه السابق ,إسالمه بعد أن سجله القايض
 .له ما أراد

ندلس أكثر وأشمل من هود يف األومما يسهل مالحظته أن املحاورة الدينية بني املسلمني والي
خـر ال وأمـر آ ,ًنظرا للثقل الثقايف اليهودي يف األندلس وقتـذاك ,يف الرشق اإلسالمي هتااليمث

ومنهجيـة املحـاورة وطرائـق املجادلـة  ,املنـاظرة أن أسـلوب :ًيقل وضوحا عن سـابقة وهـو
لـك أن ذودليلنـا عـىل  ,األندلسية قد أثرت يف شكل وطبيعة املحاورات يف الرشق اإلسـالمي

ًوهو من علامء املرشق قد تأثريا كثريا باخلزرجى) ٦٨٤ت (القرايف  لدرجة أن مـن ال يعـرف  ,ً
 . اجلدل األندلسينيالقرايف يعده من علامء

ن اجلدل الديني بني الديانات املساوية الثالث شكل سمة مـن سـامت احلـوار احلـضاري إ
وأد إىل لقـاء  ,األندلـسية املتفتحـةأنتج العقلية  ,حضاري وهو حوار ,الذي عرفته األندلس

وهو حوار حضاري ما أحوجنا  , إىل تالقح العقولوأد ,الثقافات املختلفة عىل صعيد واحد
  فـإن,فقد أثبت التجربة األندلسية أنه إذا ما توفرت األجواء الصحيحة والتـسامح ,اليوم ملثله

صبح كام يقول البعض من أنه كان وإن الدين ال ي ,الدين ال يشكل عقبه أمام احلوار احلضاري
واجلدل الديني كـام  ,وإذا ما ابتعد عن التعصب والتحزب ,من أسباب الصدام احلضاري ًسببا

وعـىل فـتح بـاب  ,خـرل قائم عىل قبول الـرأي والـرأي اآلجد ,اتضح من التجربة األندلسية
أو التقليـل مـن  ,ال يرضـون إجبـارهم عـىل قبـول مـا وعدم ,اخليار أمام املتجادلني وغريهم

 .شأهنم
ومل يرد يف املصادر ما يشري إىل أن املتجادلني واملحاورين من أتباع النرصانية أو اليهودية قـد 

اجلـدل  ,وهذا هـو اجلـدل الـديني املطلـوب ,القتل ناهيك عن ,تعرضوا للرضب أو السجن
وقـام  ,وهو احلوار احلضاري الذي شـهدته األنـدلس ,حضاري الديني الذي يؤدي إىل حوار

 .بني احلضارة اإلسالمية وحضارة أهل الكتاب بشقيها اليهودي والنرصاين



 ٤٣٢

 
  الباب احلادي والثالثون

  الفصل العاشر
  األندلسية القصة الفلسفية

 
 طفيلالبن رواية حي بن يقظان 

  عندما ال تتعارض الفلسفة مع الدين
 )من األدب األندلسي(

  :مؤلفو القصة -أ
 .شخص يدعى حي بن يقظان نشأ يف جزيرة وحده عربية حتكي قصة قصة −١
 .وعالقته بالكون والدين ,وترمز لإلنسان −٢
واحتـوت  ,أنـشأها فالسـفة ,كام حتتوي عىل العديد من القصص واألساطري الفرعيـة −٣

 .مضامني فلسفية
 .وفعل ذلك أثناء سجنه , لقصة حي بن يقظان هو الفيلسوف ابن سينائأول منش −٤

 .ءها شهاب الدين السهرورديثم أعاد بنا −٥
 .وبعدها كتبها الفيلسوف العريب األندليس ابن طفيل −٦
ثم كانت آخر رواية للقصة من قبل ابن النفيس الذي تنبه إىل بعض املضامني األصـلية  −٧

فأعاد صياغتها لتكون رواية حي بن يقظان عن  ,والتي مل تكن توافق مذهبه ,اخلاصة بابن سينا
 .صالح بن كامل

ومن شـهرة  ,أشهر مؤلف من بني هؤالء األربعة التصقت القصة باسمه هو ابن طفيل −٨
 غربية مثل قصة روبنسون كروزو وطـرزان قـد اسـتوحيت ًفإن قصصا ,هذه الرواية الفلسفية

 .من هذه القصة
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  :القصة -ب
ان ن حي بن يقظـإ :ع ذلك فإن الرواية السائدة تقولوم ,ًحي بن يقظان تبقى لغزا إن والدة
ومن أب هـو قريـب  , من أم هي شقيقة ملك إحد اجلزر اهلنديةً مألوفاً جسدياًقد ولد تولدا

 ,كانت شقيقة امللك قد تزوجته خفية عن شقيقها الـذي منعهـا مـن الـزواج ,هلا اسمه يقظان
فوضـعت الطفـل يف تـابوت  ,وعندما وضعت املرأة طفلها خشيت من نقمـة شـقيقها امللـك

محلت األمواج التابوت حتى ألقته عـىل سـاحل جزيـرة جمـاورة هـي جزيـرة  ,وألقته يف البحر
وصادف أن مرت يف املكان الذي استقر فيه التابوت ظبية كانت تبحث عـن ابنهـا  ,واق الواق

ت عـىل حـي الوليـد وكـان أن عثـر ,الذي فقدته فسمعت صوت بكاء الطفل فاجتهت نحـوه
 .فأرضعته وحضنته

 :ته يف سبع مراحليكرب حي بن يقظان ومتر حيا
 .أما األوىل فهي إرضاع الظبية حلي وحضانتها ورعايتها له حتى جيل سبع سنوات −١
وهنا  , وفاة الظبية وترشحيها من قبل حي ملعرفة سبب الوفاة املرحلة الثانيةثم بعد ذلك −٢

 .بدأت تتكون عند حي املعرفة عن طريق احلواس والتجربة
 . يف اكتشاف النارأما املرحلة الثالثة فكانت −٣
 ,أما املرحلة الرابعة فكانت يف تصفحه جلميع األجـسام التـي كانـت موجـودة حولـه −٤
واكتشف تشابه الكائنـات يف املـادة  ,يف اجلسم والروح ,ن بذلك يكتشف الوحدة والكثرةافك

 .واختالفها يف الصور
خلروج مـن رصـده ىل ا, وهذا شجعه عأما املرحلة اخلامسة فكانت يف اكتشاف الفضاء −٥

 .إىل معارف يف العامل بقدمه وحدوثه
بدأ حي مرحلته السادسة وهي االستنتاج بعد  ,عند بلوغه اخلامسة والثالثني من عمره −٦

 .فتوصل إىل أن النفس منفصلة عن اجلسد ويف التوق إىل واجب الوجود ,التفكري
ادته تكـون يف ديمومـة يف املرحلـة الـسابعة عـىل أن سـع ,يرص حي بن يقظان: ًوأخريا −٧

 .املشاهدة هلذا املوجود الواجب الوجود ورغبته يف البقاء داخل حياة رسمها هو لنفسه



 ٤٣٤

  :الفلسفة والعقل والدين -ج
ّصب ابن طفيل يف هذه القصة آراءه القائلة بعدم التعارض بني العقل والرشيعة أو بني  −١

 .الفلسفة والدين يف قالب روائي قصيص
فيصل إىل حقـائق الكـون  , العقل اإلنساين الذي يغمره نور العامل العلويومتثل القصة −٢

 .والوجود بالفطرة والتأمل بعد أن تلقاها اإلنسان عن طريق النبوة
 .تؤكد قصة حي بن يقظان عىل أمهية التجربة الذاتية يف اخلربة الفكرية والدينية −٣
ُ وترمجـت إىل الالتينيـة واللغـات وقد تركت آثارها عىل كثري من اجلامعات واملفكرين −٤

 .األوروبية احلديثة
وإن كـان قالـب القـصة لـيس  ,ّيف قصة حي بن يقظان جوانب من النـضج القصـيص −٥

 .سو إطار لصب اآلراء الفلسفية والصوفية يف النص
بن يقظـان أفـضل َّهد القصيص البن طفيل فعدوا حي ر كثري من النقاد هذا اجلَّوقد قد −٦

 .ًا العصور الوسطى مجيعقصة عرفتها
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   والثالثونالباب الثاني
  أعالم النثر األندلسي
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 ٤٣٧

 
  الباب الثاني والثالثون

  لفصل األولا
  ندلسيابن حزم األ

  :امسه -١
ان بن حرب  ويزيد هذا كان موىل ليزيد بن أيب سفي,عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم بن يزيد

 . حزم األندليسبن كنيته أبو حممدو ,بن أمية أخي معاوية
  :والدته -٢

 وأربـع وثامنـني مئـةولد أبو حممد ابن حزم األندليس يف آخـر يـوم مـن رمـضان سـنة ثالث
 .وكانت والدته يف حي منية املغرية أمجل أحياء قرطبة ,للهجرة
  :نشأته -٣

 ,نام أبو حممد وترعرع يف قرص حزم حيث توىل عميد األرسة أمحد بن حـزم وزارة املنـصور
 كان أبو حممد من أبناء األكابر وأصحاب الطبقة العليا يف املجتمع فمـن الطبيعـي أن ينـال وملا
 ومل يمنع وسط البالط الذي قىض فيـه شـبابه عقلـه الوثـاب للتكمـل , من التعليمًا وافرًاقسط

 فهو يعيش يف بحبوحة من العيش وعز من السلطان وكان يعتـز بأنـه طلـب ,بمختلف العلوم
 . وال ثراءًاعلم يرجو به ما عند اهللا فال يطلب به جاهالعلم لذات ال

لقـد شـاهدت النـساء وعلمـت مـن " :وقد حدثنا عن تعليمه يف طفولته وحداثتـه فقـال
بني أيـدهين ومل أعـرف  ونشأت , ألنني ربيت يف جحورهن;أرسارهن ما ال يكاد يعلمه غريي

 مـن ًانني القرآن وروينني كثريوهن علم , وال جالست الرجال إال وأنا يف حد الشباب,غريهن
 ."األشعار ودربنني عىل اخلط 

 فذاق مرارة العيش منذ صـغره ,وقد أرسله أبوه إىل أفاضل الشيوخ ليتم عىل يدهيم تعليمه
ومـع  ,طـري العـود  وابنه ما زال يف بداية سن الشباب,عندما قتل سند األرسة ومعينها األول
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 وبعـد وفـاة أبيـه ,لقاسية بجلد وصرب يـذيب احلديـدذلك فقد واجه الشاب احلياة وظروفها ا
, وكـان سـنه آنـذاك ال بفرتة اضطر إىل مغادرة قرطبة التي كانت قد مزقتها احلـروب األهليـة

 .تجاوز العرشين سنةت
  :سريته وحياته -٤

أخذ ابن حزم عىل عاتقه الدفاع عن األرسة األموية ضد الرببر فرحل إىل املريـة حيـث راح 
ولكن حاكم املرية تنبـه  ,حيد الصفوف من أجل استعادة العرش األموي املفقوديعمل عىل تو
 فرحـب )حصن القـرص( فذهب الصديقان إىل قإسحمحد بن ثم نفاه مع صاحبه أ ,له فسجنه

 ,ةهبام حاكمه وتركاه بعد أربعة أشهر بعد أن نودي بعبد الرمحن الرابع املرتيض خليفة يف بلنسي
 ولكنـه ,أرسه العـدو لـه فـًا وكان وزير, يف حرب غرناطة املرتىضواشرتك أبو حممد مع جيش

 للخليفـة عبـد الـرمحن ًاحيـث أصـبح وزيـر هــ, ٤٠٩ورجع إىل قرطبة سنة  أطلقه بعد مدة
 . هـ٤١٤املستظهر سنة 

 ولقـي ,ولكن ما لبث االثنان إال فرتة وجيزة استمرت سبعة أسابيع لقي فيها اخلليفة حتفه
 ًا من جديد حيث انتهت حياته السياسية وبدأت حياته العلمية متفرغابن حزم جدران السجن
 .رائه والدفاع عنهاللعلم والتأليف ونرش آ

  :أساتذته وشيوخه -٥
 عيل احلسني بن عيل الفـاريس  أكابر الشيوخ واملدرسني, منهم أبوتتلمذ أبو حممد عىل يدي

 ًمـا رأيـت مثلـه مجلـة علـام( :ق احلاممة قال عنه يف طو, يف الرتبية واستقامة اخللقًوكان أستاذا
باإلضـافة إىل  هــ, ٤٢٦ سـنة َّاملتـوىف مسعود بن سليامن بن مفلـت  اخليار وأبو,) ورؤياًاودين

 وكـذلك درس , وعليه تعلم خمتلف العلـوم واملعرفـة,الشيخ عبد الرمحن بن أيب يزيد األزدي
 ولـه ,هللا حممد بن احلسن املـذحجي وأيب عبد ا,النحو واللغة عىل يدي الشيخ أمحد بن اجلسور

 , وطلب احلديث عىل سائر الشيوخ املحدثنيًا كثريً فقد سمع سامعا,غري هؤالء شيوخ كثريون
 . بالفحول من العلامءُّوهي إذ ذاك تغص

  :تالمذته وطالبه -٦
 :من طالبه



 ٤٣٩

 ال وهو احلميـدي ابـن عبـدحافظ عىل تراث أستاذه من الضياع أتلميذه املخلص الذي  −أ
 .زدي احلميدي بن أيب نرص فتوح بن عبد اهللا األاهللا حممد
 .إشبيليةمحد العريب املعافري من أهل أبو حممد عبد اهللا بن حممد بن أ −ب
 . هـ٥٢٠ سنة َّاملتوىفلطرطويش أبو بكر حممد بن حممد بن الوليد النهري ا −ج
بـن عـيل بـن سـعيد بـن أوالده الذين أذاعوا علم والدهم أذكر منهم أبو رافع الفضل  − د
 .حزم
  :عقيدته ومذهبه -٧

فقد بدأ بدراسـة املـذهب املـالكي كان للحركة الدينية تأثري كبري يف توجيه دراسة صاحبنا 
ثم مل يلبـث أن تـرك هـذا املـذهب  , ثم اعتنق املذهب الشافعي, واستمر ثالثة أعوام"املوطأ"

 أكثر من صاحبه اإلمام  بهب والعمل املذه وقد تشدد يف أحكام هذا,واعتنق املذهب الظاهري
وكان هـذا املـذهب يـدعو إىل رفـض األخـذ بـالرأي يف األحكـام ,د الظاهري األصفهاينداو
 .رشعيةال

حاطتـه الواسـعة وسـاعده عـىل هـذا التـشدد كثـرة إولقد تشدد ابن حزم يف هذا املذهب 
 هذا التشدد فكان ال يتبـع وكان حلداثته وتعليمه يف تلك الفرتة أثر كبري يف ,باألحاديث النبوية
 وكان يقسو عىل خمالفيه يف القول حتى إنه يرميهم بـاخلروج عـن الـدين يف ,إال مصادر الرشع
 .بعض األحيان

 :قال يرشح وجهة نظره يف املذهب الظاهري
ــــري أين ال ــــبهم غ ــــل عي ــــت ه ــــن  فقل ــــم أف ــــالرأي إذ يف رأهي ــــول ب  أق
ــــست إىل ــــالنص ل ــــع ب ــــي مول ــــو وال  وإنن ــــواه أنح ــــنس ــــرصه أه   يف ن
ــسنن  ال أنثنـــــي نحـــــو آراء يقـــــال هبـــــا ــرآن وال ــسبي الق ــل ح ــدين ب  يف ال

هم وأصول مذهبهم إال مـا سـمح ب مذهب الظاهر كتب تعرف منها آراؤوليس ألصحا
ود األصـفهاين من أراد االطـالع عـىل مـذهب دا( :ل حتى قي,ببقائه الدهر من كتب ابن حزم

 .)حزم الظاهريبن امام الظاهري فعليه بكتب اإل



 ٤٤٠

  :مصنفاته وكتبه -٨
 إال , يف املنطـق والفلـسفةًا وترك كتب,عرف ابن حزم من مجيع العلوم التي كانت يف متناوله

 ومع أنه صنف املصنفات , من العلوم الرشعية لذا كانت أكثر مؤلفاته دينيةًاأنه قد استكثر جد
 كلها بـأمر واحـد وهـو تأييـد املـذهب القيمة يف كل العلوم التي حتقق هبا نراه قد عني العناية

 كثـرية تطفـح ًاثار واملؤيدات إىل أن مات وترك لنا آ فقد دافع عنه وطلب له احلجج,الظاهري
 وال شك أنه يف سعة املعارف وبالغـة ,بنرصته ورشح أصوله وفروعه ببيان قوي سهل حمبوب

 .األسلوب يستحق لقب حافظ األندلس بال منازع
 حتـى أشـهروا , علامء عرصه وحكامه بحرية ابن حـزم ورصاحتـهومن املؤسف أن يضيق

 إشبيلية يف ًاحرقوا كتبه علن وحتى بلغ هبم الغيظ أن أ, ال هوادة فيهاًا عوانًاعليه وعىل كتبه حرب
 يف حتمـل ًا وصـربًابث فيها شكواه وحزنه عىل كتبه وأظهر جتلـد ًافام كان منه إال أن أنشد أبيات

 :ذلك املصاب
ــ ــو يف صــدري  وا القرطــاس ال حترقــوا الــذيفــإن حترق ــل ه ــاس ب ــضمنه القرط  ت

ــتقلت ركــائبي ــث اس ــي حي ــسري مع  وينــــزل إن أنــــزل ويــــدفن يف قــــربي  ي
ــــن إحــــراق رق وكاغــــد  ًوقوال بعلم كي يـر النـاس مـن يـدري  دعــــوين م
ـــرت  وإال فعـــــودوا يف املكاتـــــب بـــــدأة ـــن س ـــه هللا م ـــا تبغون ـــم دون م  فك

  :دبيةكتب ابن حزم األ -أ
  :الفطوق احلمامة يف األلفة واأل -١

ه حيلل العواطف النبيلة من حـب  وفي,كتب أبو حممد رسالته بعد أن ختطى مرحلة الشباب
فهو يف هذا املؤلـف كفقيـه , ثر ذلك عىل نفس كل إنسانض من اجلانب النفيس ويبني لنا أوبغ

ية فهو يدعو إىل احلجاب واحلشمة  ولكنه يعالج احلب من الناحية الدين,متدين ملتزم بالرشيعة
وفصل الرجال عن النساء والعمل عـىل سـد األبـواب والـذرائع التـي مـن شـأهنا أن توجـد 

ْ﴿قـل للمـؤمنني يغـضوا مـن  :قـال اهللا تعـاىل يف كتابـه العزيـز ,األطفال بني الرجال والنساء ِ ِ ِ ُِّ ُ َ َُ ْ ْ ْ ُ
َأبصارهم وحيفظوا فروجهم ذلك أزكى ْ َ ََ ِ َِ ْ ُ ُْ َ َ َ ُْ ُ َ ْ َ َ هلم إن اهللاََّ خبري بام يـصنعون ِ َُّ َْ ََ َْ ٌِ ِ ِ ِوقـل للمؤمنـات ) ٣٠(َُ ِ َِ ْ ُ ْ ْ ُ َ



 ٤٤١

َيغضضن من أبصارهن وحيفظن فـروجهن وال يبـدين زينـتهن إال مـا ظهـر منهـا وليـرضبن  ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ ْ ْ َِ ْ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُ ُْ َ َِ ِ ِ َِ َّْ َِ ِ ُِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َبخمرهن عىل جيوهبن وال يبدين زين ُِ َ ْ َ َّ ُ َ َِّ ُِ ُ َُ ِ ِ َ ِ َّتهنِ ُ ْ إال لبعولتهن أو آبائهن أو آَ َّ َ ْ َّ ُ َُ َِ ِِ ِ َِ َّ ْباء بعولتهن أو أبنائهن أو ِ َّ ْ ْ َّ ُ ُ ََ َ َِ ِِ ِ َِ َ

ِأبناء بعولتهن أو إخواهنن أو بني إخواهنن أو بني أخواهتن أو نسائهن أو ما ملكت أيامهنـن أو  َ َ َ َ َ َ َ َ ََّ ُ ْ َّ ْ َّ َ َ ْ َّ َ َ ْ َّ َ ْ َّ ُ ُ ُْ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِِ ِ
َلتابعني غري أويل اإلربة من الرجال أو الطفل الذين مل يظهروا عىل عورات النساء وال يـرضبن ا ْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِّ ََّ َ َْ ِّْ َ َّ ِ ْ ِ َ ُِ ِ ِ ِ َ ِ

َّبأرجلهن ليعلم ما خيفني من زينتهن﴾  ْ ْ َّ ُِ ِِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ ُ َ َ ُ َْ َ  ].٣١−٣٠:سورة النور[ِ
 الـسعي إليـصال حـبهن إىل القلـوب ولطـف فلوال علم اهللا عز وجل برقـة إغامضـهن يف

ملا كشف اهللا عن هذا املعنى البعيد الغامض الذي ليس ,كيدهن يف التحليل الستجالب اهلو 
 يف هـذا املـصنف يبـدو أبـو حممـد دقيـق ,وراءه مرمى وهذا أحد التعـرض فكيـف بـام دونـه

وضـح فيـه أنظـاره  شيق األسلوب رقيق الـشاعرية تنـاول فيـه العـشق وألوانـه وأ,املالحظة
 منهـا عـرشة يف أصـول ,ًا وقد قسم رسالته إىل ثالثني بابـ, ومتثل فيه بأشعار من نظمه,النفسية

فـاق  ومنهـا يف اآلًااحلب ومنها يف أغراض احلب وصفاته املحمـودة واملذمومـة اثنـا عـرش بابـ
 .الداخلة عىل احلب بستة أبواب

 ,وبـاب يف فـضل التعطـف يف قبح املعصية, باب الكالم :ومنها بابان خيتم هبا رسالته ومها
 رقـت معانيـه  أولـه هـزل وآخـره جـد,− أعـزك اهللا −يف ماهية احلـب: ل يف الباب األوليقو

 وليس بمنكر يف الديانة وال بمحظور ,عاناة فال تدرك حقيقتها إال بامل,جلاللتها عن أن توصف
 . إذ القلوب بيد اهللا عز وجل,يف الرشيعة

 :ألخري فضل التعففويقول يف الباب ا
ال يرغـب  وترك ركوب املعصية والفاحشة وأ,ومن أفضل ما يأتيه اإلنسان يف حبه التعفف

ه بـلوإن مـن هـام ق , إال يعيص مواله املتفـضل عليـه,عن جماراة خالقه له بالنعيم يف دار املقامة
 يقهـر  ثم ظفر فرام هواه أن يغلب عقلـه وشـهوته وأن,وشغل باله واشتد شوقه وعظم وجده

 وأعلم هبا النفس األمارة بالسوء وذكرهـا بعقـاب اهللا تعـاىل ًا ثم أقام العدل لنفسه حصن,دينه
 .وحذرها من يوم املعاد والوقوف بني يدي امللك العزيز الشديد العقاب



 ٤٤٢

 وأنت جتد هلا يف اخلري ًسلم رشاموال تظن بكلمة خرجت من يف امرئ " :وينهي كتبه بقوله
إين أقسم باهللا إين ما حللـت مئـزري عـىل " :ن يتهم بعد ذلك يف دينه يقول وخلشية أ,"ًحممال

 ."حرام قط 
 وحتتـوي هـذه قإسحمحد بن وله رسالة يف فضل األندلس أهداها إىل صديقه أيب بكر أ −٢

وتعتـرب هـذه الرسـالة  , األندليس املتقدمنيالرسالة عىل ملحة طريفة عن أهم تصانيف مسلمي
 للتفكري األندليس ولآلداب األندلسية حتـى أوائـل القـرن اخلـامس ًاارخيبالرغم من إجيازها ت

 فقد ذكرنا مـن , ونأيه عن حملة العلامء,وبلدنا هذا عىل بعده عن ينبوع العلم":  يقول,اهلجري
أعوز وجود ذلك عىل قـرب املـسافة يف هـذه  ,طلب مثلها بفارس واألهوازما إن تأليف أهله 

 ."البالد من العراق
  :به التارخييةكت -ب

 : منهاًايعترب ابن حزم من عظامء مؤرخي عرصه وقد ألف يف التاريخ كتب
وقد اعتمـد عليـه ابـن  هـ, ٤٥٠وقد ألفه بعد عام  :نساب العربمجهرة األنساب أو أ −١

 .ًاخلدون كثري
 للسرية النبويـة كـشف لنـا بـه عـن سـمة ًا طريفًا عرض فيه عرض" جوامع السرية " −٢

 . ووضوح منهجه يف معاجلة املسائل التارخيية,ضبطه للتواريخاطالعه ودقة 
 .حجة الوداع −٣

عىل أن أمهية ابن حزم كمؤرخ ال تنحرص فيام خلف لنا من مصنفات وإنام تتجىل يف املـنهج 
 "وهـو حيـدثنا يف رسـالته  ,الذي اصطنعه لدراسة أحداث التاريخ واحلكم عىل وقائع عرصه

 فيبني لنا أمهية علم األخبـار وحيـدثنا ,لتاريخ بني غريه من العلوم عن مكانة ا"مراتب العلوم 
 .ويظهر لنا أن علم األنساب هو جزء من علم اخلرب ,عن التواريخ الصحيحة

  :يةهالفقكتبه  -ج
 وقـد دافـع فيـه عـن ,رسالة يف إبطال القياس والرأي واالستحسان والتقليد والتعليل −١

 إنـا مل ننكـر مـا " : يقـول, ال يعتمد عىل القرآن واحلديثرأيه الذي يبطل فيه كل قياس فقهي



 ٤٤٣

 وذلـك , بل ننكر ما أخرجتموه بعقولكم وما أوصيتموه بال برهان وال نص,نص اهللا ورسوله
 ." وتقويل لرسوله بام مل يقل,به  عن اهللا بام مل خيربًااعتبار
فقـه عـىل  وهـو دراسـة يف أصـول ال"صـول األحكـام  اإلحكام يف أ"وكذلك كتابه  −٢

 .املذهب الظاهري والرد عىل املقلدين من املالكية
كتاب جامع لرشائع اإلسـالم يف احلـالل واحلـرام أورد فيـه  :اإليصال يف فهم اخلصال −٣

 .يف مسائل الفقه ودالئله أقوال الصحابة والتابعني ومن بعدهم من األئمة
 .رسالة مسائل أصول الفقه −٤
 ًاوقد نقد فيه الفرق اإلسالمية املخالفة ملذهبـه نقـد ,النحلألهواء والفصل يف امللل وا −٥
 . وهاجم فيه األشاعرة وخاصة يف رأهيم يف صفات اهللاًاشديد
 والفـرق ,النصائح املنجية من الفضائح املخزية والقبائل املردية من أقوال أهـل البـدع −٦
 .املعتزلة واملرجئة واخلوارج والشيعة :األربع
 .صحابةاملفاضلة بني ال −٧
 .التقريب إىل حد املنطق −٨
  :شعره - ٨

 ما رأيت " :كان ابن حزم ذا نفس واسع يف الشعر وباع طويل يف إنشاده وقال ابن بشكوال
وله يف جذوة ,ًا شعريًا وقد مجع له ابن بشكوال ديوان" يقول الشعر عىل البدهية أرسع منه ًأحدا

 ,وقد عرف أبو حممد الشعر وهو صغري ,املقتبس للحميدي ديوان شعري عىل حروف املعجم
وربـام كـان  , ثم رثاء جلاريته التي فقـدها,ً احللم وأكثر نظمه آنذاك كان تغزال قبل بلوغهوقال

 وقد حتـدث فيـه عـن مجيـع , من األسباب التي دعته إىل تأليف كتابه طوق احلاممةًاحبه هلا سبب
يتحدث عن مـرارة املنـع عـن اللقـاء قوله  ألوان احلب وأورد املقطوعات الطريفة عىل شاكلة

 :واحلظر عىل املحبوب من أن يراه حمبه
ـــب  أر دارهــــا يف كــــل حــــني وســــاعة ـــي مغي ـــدار عن ـــن يف ال ـــن م  ولك
 عـــىل وصـــلهم منـــي رقيـــب مراقـــب  وهـــل نـــافعي قـــرب الـــديار وأهلهـــا



 ٤٤٤

 عامل  ولنستمع إليه حيدثنا عن نوع عجيب من احلب يف,وهناك أثر للنزعة الصوفية يف شعره
 :املغيبات

ــر  يا ليت شعري مـن كانـت وكيـف رست ــي القم ــت أم ه ــشمس كان ــة ال  أطلع
ـــر  أظنــــــه العقــــــل أبــــــداه تــــــدبره ـــدهتا يل الفك ـــروح أب ـــورة ال  أو ص
ــيل ــن أم ــنفس م ــت يف ال ــورة مثل  فقــــد ختيــــل يف إدراكهــــا البــــرص  أو ص

 : قصيدة يفخر هبا بالعلم ويذكر أصناف علمهًأيضاوله 
ـــشمس يف ـــا ال ـــريةأن ـــوم من  ولكــــن عيبــــي أن مطلعــــي الغــــرب   جـــو العل

ــالع ــرشق ط ــب ال ــن جان ــي م ــو أنن  جلــد عــيل مــا ضــاع مــن ذكــر النهــب  ول
 :ومتتلئ بعض قصائده باحلكمة وتسبيح اهللا ومتجيده كالقصيدة التي مطلعها

ـــم ـــشكر ث ـــا رب وال ـــد ي ـــك احلم ـــم  ل ـــشكر ف ـــاح بال ـــا ب ـــد م ـــك احلم  ل
 ولكنه سبقهم يف تشبيه ثالثة ,أن حياكي أرباب الصنعة البالغيةوالغريب أن صاحبنا يلذ له 

 :أشياء يف بيت واحد
 دمـــــوع وأجفـــــان وخـــــد مـــــورد  كــأن احليــا واحلــزن والــروض عــاطر

بل شبه مخسة بخمسة يف بيت واحد فأتى أبعد ما يكون من التكلف وأقـرب مـا يكـون إىل 
 :الطبع

ـــا  كــأين وهــي والكــأس واخلمــر والــدجى   والـــدر والتـــرب والـــسبجًتـــر وحي
وهـذه القـصيدة  عىل ملك الـروم نقفـور, ًا قاهلا ردًا بيت١٤٠قصيدته الطويلة التي بلغت و

تزخر بالقوة والفخر أظهر فيها اطالعه الواسع عىل التاريخ واجلغرافية وختمها بمدح الرسول 
 ."عبدة عيسى"ريع من يسميهم عليه الصالة والسالم وتق
ا أن أسلوب ابن حزم يف شعره سهل رقيـق ممتنـع ال يكـاد يـستعمل من كل ذلك يتضح لن

لفظة غري مأنوسة وهو أبعد عن احلويش والتعقيد ولذلك فـإن شـعره قريـب املتنـاول سـلس 
 .األسلوب



 ٤٤٥

 :ومن طريف ما نظمه يف األخالق
ـــــــــاس ـــــــــل أس ـــــــــام العق ــــــــور  إن ــــــــالق س ــــــــه األخ  فوق
 وإال فهــــــــــــــــــــــــــــــو زور  ومتــــــــام العلــــــــم بالعــــــــدل

 وإال فهـــــــــــــــو جـــــــــــــــور   بــــــــاجلودومتــــــــام العــــــــدل
ــــــــدة ــــــــود بالنج ــــــــام اجل ـــــــــــــــرور  ومت ـــــــــــــــبن غ  واجل

  :أخالقه ومزاجه -٩
 يف طلب العلم جعله يـستوعب أكـرب قـدر ممكـن يف ًاتى اهللا ابن حزم حافظة واعية وجلدآ

وكان حـارض البدهيـة تـأيت إليـه املعـاين  ,علم السنة واآلثار واختالف الفقهاء وأخبار التاريخ
هيمـه   يف طلب احلقيقـة الًا وإخالصًا قويًاتاه اهللا من هذه املزايا إيامن وقد آ,إليهاأوقات احلاجة 

 وال ًا وكان عايل اهلمة تزيده قوة خصمه علو,يف بيان ما يصل إليه رضا أحد أو غضب من أحد
 , ويعلو يف املقاومة وال هين وال يـضعف,يعلو عىل الشديد وال يستسلم يتبع إال مصادر الرشع

 رمـاه بالـشفاعة ورمـى صـاحبه ً فكـان إذا رد قـوال,مع كل ذلك ذا طبع حـاد وشـديدوكان 
 .باخلروج عىل الدين
 وسياسة العلم عىل ما قـالوا أعـوص مـن ,لقد أويت العلم ومل يؤت سياسته :وهلذا قيل عنه

 .إتقانه
 لقد أصابتني علـة شـديدة : ويقول يف تبدل حاله بسبب املرض,اعرتته احلدة ملرض أصابه
 وقلة الـصرب والنـزق , فولد ذلك عيل من الضجر وضيق احلال,ولدت يف ربو الطحال الشديد

وصح عنـدي  , جاشت نفيس به إذا فكرت تبدل خلقي واشتد عجبي من مفارقتي لطبعيًاأمر
 .أن الطحال موضع الفرح وإذا فسد تولد ضده

س يلفظه بلد إىل بلد استقرت النو هبذا املجاهد العظيم بعد أن طوف مدن األندل :وفاته
وتقذفه بادية إىل بادية حتى أراد اهللا له الطمأنينة فاسرتاح إىل األبد يف قريته بالباديـة مـن غـرب 

 هجرية لليلتني بقيتـا مـن مئة استأثر اهللا بروحه سنة ست ومخسني وأربعًا خفيًااألندلس مطارد
 : رمحه اهللا بأبياتنعى نفسه ولقد ,بائه من قبله, ودفن يف قرية هي ملكه وملك آشهر شعبان



 ٤٤٦

ــــد تنــــادروا ــــك بــــالزوار يل ق  وقيـــل هلـــم أودي عـــيل بـــن أمحـــد  كأن
 وكـــم أدمـــع تـــذر وخـــد خمـــدد  فيــــا رب حمــــزون هنــــاك وضــــاحك
ـــا ـــل طاعن ـــوم أرح ـــي ي ـــا اهللا عن  ًعـــن األهـــل حممـــوال إىل بطـــن حلـــد  عف
ـــه ـــا ب ـــت مغتبط ـــد كن ـــا ق ـــرك م ــد  ًوأت ــرا بمرص ــسيت ده ــذي أن ــى ال  ًوألق
ــــزود  فـــوا راحتـــي إن كـــان زادي مقـــدما ــــت مل أت ــــصيبي إن كن ــــا ن  وي

  ألنـه;وبوفاته بدأت مؤلفاته تشق له طريقه إىل اخللود وطفقت حرسة الناس تعظم لفقـده
 .املنهل الغزير والنبع الذي ينهل منه طالب العلم واملعرفة



 ٤٤٧

 
  الباب الثاني والثالثون
  أعالم النثر األندلسي

  الفصل الثاني
  فيلسوف األندلس رشدابن 

  ) م١١٩٨ – ١١٢٦ – هـ٥٩٥ -٥٢٠(

  :حياته ونشأته ونكبته -أوالً
  حياة ابن رشد -١
  :نسبه -أ

أبو الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد هو الفيلسوف الوحيد يف أرسة 
كانت تعهـد وقد  , وكان جده قايض القضاة باألندلس,ًا كان أبوه قاضي, والقضاة,من الفقهاء

 ,إليه مع القضاء مهام سياسية بني األندلس ومراكش فكان يـضطلع هبـا عـىل الوجـه األمثـل
 . للهجرة قبل مولد حفيده بشهر واحد٥٢٠ سنة ِّتويفو

  :نشأته -ب
 واسـتدعاه , قبل قرطبةإشبيلية وتوىل القضاء ب,نشأ بقرطبة وتعلم الفقه والرياضة والطب

 ملك أرجوان سنة إحـد وتـسعني ولفونسهو متوجه إىل غزو أور أبو يعقوب واخلليفة املنص
 وهم عـرشة مـن , دولة املوحدين, فأكرمه واحتفى به وجاوز به قدر مؤسيس الدولةمئةومخس

 فأجلسه يف مكان فوق مكان الشيخ أبو حممد عبد الواحد ابن الشيخ أيب حفص ,أجالء العلامء
 .)زوج بنته( وهو صهر اخلليفة ,اهلنتاين

 فلام استدعاه املنصور ,ر أن شهرة القايض بالفلسفة قد جعلته موضع النظر مع احلذرويظه
 فلام خرج من عنده بعد تلك احلفاوة أقبل عليه صـحبه ,ظن أهله وصحبه أنه عازله ومنكل به

 فـإن أمـري املـؤمنني ,واهللا إن هذا ليس مما يستوجب اهلنـاء بـه( (:هينئونه فقال هلم قولة حكيم
 )). إىل أكثر مما كنت أؤمل فيه أو يصل رجائي إليهقربني دفعة



 ٤٤٨

تأثلت له عند امللوك وجاهة عظيمة مل يـرصفها يف ترفيـع حـال وال مجـع (( :قال ابن األبار
وقـد شـهد ابـن  ))نافع أهل األندلس عامـة إنام قرصها عىل مصالح أهل بلده خاصة وم,مال

 :نكبته فقالجبري جلده بالتقو والصالح وصحة الدين حني هجاه يف 
ــــد ــــن رش ــــا ب ــــد ي ــــزم الرش  ملــــــا عــــــال يف الزمــــــان جــــــدك  مل تل
ـــــــاء ـــــــدين ذا ري ـــــــت يف ال  مــــا هكـــــذا كـــــان فيـــــه جـــــدك  وكن

  :علمه -ج
 مل يرصف ليلة من ,كباب عىل البحث واملذاكرةنواملتواتر من مجلة أخباره أنه كان شديد اال

 ,بام شغله ذلك عن العنايـة ببزتـه ور,عمره بال درس أو تصنيف إال ليلة عرسه وليلة وفاة أبيه
 .أو ادخار املال أليام عوزه

  :كرمه -د
 عىل البـذل ملـن ال حيبونـه وال يكفـون عـن اهتامـه ًأحيانا ويالم كان يبذل العطاء لقصاده,

 ً وقد أعطى مرة رجـال, أما إعطاء الصديق فال فضل فيه,إن إعطاء العدو هو الفضيلة :فيقول
عىل أنه كان يسامح يف أمر نفـسه  , ال يأمن بوادر غضبه ألنه;غريهأهانه وحذره من فعل ذلك ب

 ومن ذاك قصته مع الشاعر ابن خروف حني هجا أبا جعفر احلمـريي ,وال يسامح يف أمر غريه
 ولو كان عفوه عن املسيئني إليـه ,ال يعود ملثلهانذره أ وأًا فقد أوجع الشاعر رضب,العامل املؤدب

 .داراة الشعراء الذين هيجون غريه أقرب وأحجىمن قبيل املداراة لكانت م
  :خوفه من املوت -ـه

 فـإذا وجـب احلكـم أحالـه إىل نوابـه ,أثر عنه يف قضائه أنه كان يتحرج من احلكم بـاملوت
 . وقد اجتمع له قضاة األندلس واملغرب وهو دون اخلامسة والثالثني,لرياجعوه

التبـسط ملجـالس اللهـو والطـرب ممـا ومل يذكر قط عن القايض الفيلسوف خرب من أخبار 
 بل كان يتعفف من حضور هذه , ومنهم طائفة من العلامء واحلكامء,استباحه مجلة أبناء عرصه

 بعلمه ومكانه من القضاء أنه أحرق شـعره الـذي ,ًا وبلغ من تعففه عام ال يراه خليق,املجالس
ر ويرويـه يف مـواطن احلكمـة  وعىل هذا كان حيفظ اجليد مـن الـشع,نظمه يف الغزل أيام شبابه



 ٤٤٩

 وحكى عنه أبو القاسم بن الطليسان أنـه كـان حيفـظ شـعري حبيـب واملتنبـي ,وشواهد املثل
 . ويورد ذلك أحسن إيراد,يف جملسههبا ويكثر التمثل 

  :تواضعه -و
وكـان هـذا  ,))ًا وأخفـضهم جناحـًاكان عىل رشفه أشد الناس تواضـع(( :قال ابن األبار
 دخل إليه أبو حممد الطـائي القرطبـي فتلقـاه ,طامعني يف تواضعه ويف كرمهاخللق منه مطمع ال

 : كعادته يف لقاء زائريه فقال الشاعرًقائام
ــــــسيد اهلــــــامم ــــــال يل ال ــــــد ق  قـــــايض قـــــضاة الـــــور اإلمـــــام  ق
ـــــــم يل ـــــــم يب وال تق ـــــــت ق ـــــــــام  فقل ـــــــــل القي ـــــــــام يؤك  فقل

ولكنهـا  ,ف أو القايض يف صناعتهو الفيلسووظاهر أن هذه اخلالئق الطيبة قد تغني املعلم أ
 بـل لعلهـا حترجـه عنـدهم وتعرضـه ,ال تغني جلـيس امللـوك يف صـناعة املنادمـة واملالزمـة

 بل كان عن كرم , ألن هذا التواضع فيه مل يكن عن ضعة وال عن استكانة;إلعراضهم ومقتهم
طب اخلليفـة فيقـول  فكان خيا,وكرامة وشعور باملساواة بني الناس يف املجاملة وحسن املعاملة

 وكانت أمانة التعبري العلمي أحق بالرعاية مـن زخرفـة القـول يف ألقـاب امللـوك !يا أخي :له
 فلام رشح كتاب احليوان ألرسـطو , حيث ال حمل هلا بني تقريرات العلامء والفالسفة,واألمراء

 .)عند ملك الرببر(زاد عليه عند ذكر الزرافة أنه رآها 
 عنـد ً ولكنه مل يكن مجـيال,لصدق الذي جيمل بالعامل يف بحثه ودرسهومثل هذا اللقب هو ا

الرجل الذي يسمى نفسه ويسميه من حوله بأمري املؤمنني وأمري الدين وملا بلـغ األمـر مـسمع 
 "ملـك الـربين"إنـه قـد أمالهـا : هذا األمري مل يغن عن ابن رشد أنـه متحـل املعـاذير وقـال

إذ كان سم الوقيعة قد رس مرساه ووافق ما ;  ملك الرببرفها النساخون حني نقلوها إىلّفصح
 فلم يدفع عنه عذر النـديم مـا جلبـه عليـه ,كان يف نفس األمري من الغيظ ملناداته باسم اإلخاء

 .صدق العلامء
 آخر مل يكن صاحبنا الفيلسوف يلتفت إليه أو حيـسبه ًاأو لعله قد وافق يف نفس األمري غيظ

 , قرطبة كام كان يـصادق اخلليفـة وايل,صادق أخا اخلليفة أبا حييىكان ي فقد ,مما يتعاقب عليه



 ٤٥٠

 يوشك ,ن وراء هذه الصداقة لألخ عداوة مسترتة ألخيهسمع أ يًا يقول وسامعًافلم يعدم واشي
 .أن تنكشف عن مترد وعن والء للمتمردين

 بـل ,ب بطبيعة احلال من هذه األسباًاوملا أراد اخلليفة أن ينكبه مل يذكر يف أسباب نكبته سبب
 وأعلن من ذنـوب الفيلـسوف مـا هـو ذنـب ,أحال عىل الدين تبعة هذه النكبة كام سيأيت بيانه

 وقد كان أبـو األمـري هـو , تعلل عليه بإدمان النظر يف كتب القدماء ألنه;األمري يف باطن األمر
 .مغريه بالنظر فيها ومعاجلة رشحها وتيسريها لطالهبا

  نكبته وأسباهبا -٢
 فقد سبقه ابن باجة إىل رشح بعضها وإن ,ومل يكن ابن رشد أول شارح لكتب األقدمني −أ

 ولكن ابن باجة كان حيسن مصاحبة السلطان وابن رشـد ,مل يتوسع يف هذا العمل مثل توسعه
ومل يغـن عـن الفيلـسوف  , فنكب ابن رشد ومل ينكـب ابـن باجـة,مل يكن حيسن هذه الصناعة

 .ب كام تقدم بأمر من أيب اخلليفةاملنكوب أنه رشح الكت
وال نعتقد إن نكبة ابن رشد كانت بسبب كونه وثيق الصلة بأخيه الـذي كـان خيـشى مـن 

ممن يناوئ ابن رشد مـن أهـل قرطبـة ويـدعي معـه الكفـاءة يف البيـت  ًامنافسته إياه وأن قوم
تلـك  بـأن أخـذوا بعـض ًاورشف السلف سعوا به عند أيب يوسف ووجـدوا إىل ذلـك طريقـ

 عن بعض قدماء الفالسفة بعد كـالم ًا فوجدوا فيها بخطه حاكي, يكتبهاات التي كانخيصالتل
 فاستدعاه بعد أن ,فأوقفوا أبا يوسف عىل هذه الكلمة ...فقد ظهر أن الزهرة أحد اآلهلة :تقدم

 − اهللارمحـه − فلام حرض أبو الوليـد,مجع له الرؤساء واألعيان من كل طبقة وهم بمدينة قرطبة
لعن اهللا كاتب هـذا  :فقال أمري املؤمنني ... فأنكر?أخطك هذا :قال له بعد أن نبذ إليه األوراق
 .اخلط وأمر احلارضين بلعنه

ونحن نعلم اليوم بعد دراسة أساطري اليونان أهنم كانوا يسمون الزهرة ربـة احلـب وأهنـم 
 من كلمة بنـوت أي بنـت ذة مأخو– أي الزهرة – وأن كلمة فينوس ,أخذوا هذا من البابليني

 وأن هذا كله ال يتعد املجـاز كـام ,ها تكتب باء يف بعض الكتب اليونانية القديمةوكانت فاؤ
 .ب وربة الغناءل القائل منهم رب البحر وربة اللعيقو



 ٤٥١

يـستملونه   مـن تالميـذهًا إن حساد ابن رشد دسوا عليه أناسـ:وقيل يف أسباب النكبة −ب
حها هلم ونقلوها عنه كأهنا من رأيه وكالمـه وأشـهدوا عليهـا مئـة رشح الكتب الفلسفية فرش

ألزمه أن ينزوي يف قريـة  فنكبه و, ثم رفعوها إىل اخلليفة وطلبوا عقابه النحالل عقيدته,شاهد
 . وال يربحها, بجوار قرطبة"لوسينا"

ن  وذوي املناصب ال يبعد أن يكو,وقد نكبت مع ابن رشد طائفة من القضاء والفقهاء −ج
 ومل يتسع له الوقت الستقصاء ,اخلليفة قد ظن هبم الظنون وشك يف مماألهتم ملنافسيه ومناظريه

 وال كان يف وسعه أن يسكت عن قضية الثائرين باسم الغرية عىل الدين فلحقـت ,مظان التهمة
 .به النكبة من هذا الطريق

من تاريخ تلك الفرتة أن  وتبني , ألخي اخلليفةًاوقد اشتهر عن ابن رشد أنه كان مصادق −د
 فال يبعد أن ينكب . ال تنقطع يف وقت من األوقاتًا رضوسًااملنافسة فيها عىل امللك كانت حرب

 ألخيـه بمـصاحبة الفالسـفة وإضـامر الكفـر ًا له بمشايعة أخيه واهتامـًااخلليفة ابن رشد اهتام
 والضاللة

نه قد عفا عنه عقـب  فإ,العسريبعد ذلك فليس تفسريه بأما عفو اخلليفة عن ابن رشد  −ـه
عودته من األندلس إىل مراكش وبعد زوال الغاشية ووضوح احلقيقة يف ظنونه بأخيه وجلـساء 

 فإذا وافق , فأكثر من االطالع عىل كتبهاًاقبل عىل الفلسفة التي جتنبها حيننه أإ : وقد قيل,أخيه
نكبة ورس العفو ومل يكن فيـه ذلك شفاعة الشافعني يف احلكيم املغضوب عليه فقد وضح رس ال

 . مع احلكامء والفضالء,غريب غري مألوف من خالئق امللوك وخالئق الدمهاء
  جوانب ابن رشد -ثانياً

  :ثار ابن رشدآ -١
 : ومنها,عة أسامء هذه الرشوحرسد ابن أيب أصيب ,ترك ابن رشد جمموعة من املؤلفات

  :فلسفة أرسطو -أ
 .تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة −١
 .تلخيص كتاب األخالق −٢



 ٤٥٢

 .تلخيص كتاب الربهان −٣
 .تلخيص كتاب السامع الطبيعي −٤
 .رشح كتاب السامء والعامل −٥
 .رشح كتاب النفس −٦
  :يف الطب جلالينوس -ب
 .سطقات, أي العنارص واألصولكتاب األتلخيص  −١
 .وكتاب املزاج −٢
 .كتاب القو الطبيعية −٣
 .كتاب العلل واألعراض −٤
 .كتاب التعرف −٥
 .كتاب احلميات −٦
 .أول كتاب األدوية −٧
 .النصف الثاين من كتاب حيلة الربء −٨
  :تآليفه يف الطب -ج
وأن يعهد إىل صديقه ابن زهر أن  , وقصد أن جيمع فيه األصول الكلية,كتاب الكليات −١

 ."عة الطب يف صناً كامالًالتكون مجلة كتابيهام كتاب"يتممه بكتاب يف األمور اجلزئية 
 .رشح عىل أرجوزة البن سينا يف الطب −٢
 ." هتافت التهافت " رد عىل هتافت الفالسفة للغزايل سامه –٣
فيام بني الـرشيعة واحلكمـة  فصل املقال(رسالة يف التوفيق بني احلكمة والرشيعة سامها  −٤

 .)من االتصال
عن مناهج األدلـة يف عقائـد الكشف (رسالة يف نقد براهني املتكلمني واملتصوفة سامها  −٥
 .)امللة



 ٤٥٣

 أن يعقـل – وهـو املـسمى بـاهليوالين –يف الفحص هل يمكن العقل الذي فينا  كتاب −٦
رسـطوطاليس وعـدنا بـالفحص  وهو املطلوب الذي كان أ,كقة أو ال يمكن ذلالصور املفار

 .عنه يف كتاب النفس
ن من أهـل ملتنـا يف كنيتـه وجـود مقالة يف أن ما يعتقده املشاؤون وما يعتقده املتكلمو −٧

 .العامل متقارب يف املعنى
 .مقالة يف املقابلة بني آراء أرسطو وآراء الفارايب −٨

طفيل يف مسائل الـنفس والعقـل د عىل ابن سينا وابن باجة وابن وغري ذلك تعليقات وردو
ر منهـا إىل  وما قيل عن قدم العامل وحدوثه هي أقـرب إىل املقـاالت القـصا,واالتصال بالفعل

 .املطوالت
 :فاملعروف منها كتبه يف الفقه -د
 , بعـد نكبـة مؤلفـهًا وهو مرجـع مل يـزل معتمـد)بداية املجتهد وهناية املقتصد(كتاب  −١

 كام قال ابن زمرك بعد وفاة ابن رشـد بـأكثر مـن ,يرضب به املثل يف الشعر لإلجادة والطموح
 :ي سنةمئت

ـــة ـــا وراي ـــد أنجحـــت رأي ـــوالي ق ــــةو  ًأم ــــارم غاي ــــبق املك ــــق يف س  مل يب
ـــة ـــد هناي ـــن رش ـــجاياك اب ـــد س ـــة  فه ـــك بداي ـــسعد من ـــذا ال  وإن كـــان ه

 وضاعت أصول الكثري منها ,وترجم أكثر املؤلفات الطبية والفلسفية إىل الالتينية والعربية
 .وبقيت ترمجاهتا

  :يف الفلسفة -ـه
 ."تفسري ما بعد الطبيعة"كتاب  −١
 ."تاملقوال"كتاب  تلخيص −٢
 ."هتافت التهافت"تلخيص  −٣
 .رسالة لطيفة يف تلخيص كتاب اخلطابة ألرسطو −٤



 ٤٥٤

 بوصف العقاقري واألدوية التي وردت فيه إشارة ًا يف الطب مشفوع"الكليات"كتاب  −٥
 .إليها

ومن املحقق أن آثاره الباقية أقل من آثاره التي انترشت يف أيام حياتـه فقـد أحـرق منهـا يف 
وعجل الكمد بأجله فلم ينفع العفو عنـه والرجـوع بـه إىل  ,حرم بعد مماته يشءو ,حياته يشء
ليلـة (ومرض بعد استدعائه إىل مـراكش والعفـو عنـه مرضـه الـذي مـات بـه  ,سابق مكانته

 ثم نقـل , ودفن بجبانة باب تاغزوت)مئةاخلميس التاسعة من صفر سنة مخس وتسعني ومخس
 .ا يف روضة سلفة بمقربة ابن عباس فدفن هب,رفاته إىل قرطبة حسب وصيته

  فلسفة ابن رشد -٢
 :ومها فلسفتان ال فلسفة واحدة

 : يالحظ عليها ثالثة أمور,بيون يف القرون الوسطىوفلسفة ابن رشد كام يفهمها األور −أ
 ومهـام , أهنم اعتمدوا يف فهم فلسفته عىل رشوحه ألرسطو وتلخيصاهتا لبعض كتبه:أوهلا

شـد بأرسـطو فـآراء الفيلـسوف العـريب ال تطـابق آراء الفيلـسوف يكن من إعجـاب ابـن ر
 .اإلغريقي يف كل يشء

 , أهنم اعتمدوا عىل تلك الرشوح والتلخيصات مرتمجة إىل اللغة الالتينية أو العربية:وثانيها
 .وال ختلو الرتمجة من اختالف

 التفتـيش التـي ان سـلطان حمكمـةّ أن فلسفة ابن رشد ذاعت بني األوروبيني يف إبـ:وثالثها
 وحتـرم االشـتغال بـالعلوم التـي , عـىل اخلـصوص,كانت تتعقب الفلسفة العربية األندلـسية

 فمن الطبيعي أن تنسب إىل ابن رشد كل معنى يـسوغ ذلـك ,ختالف أصول الدين يف تقديرها
 وإن جاز تأويلهـا , وأن تؤكد كل فكرة تلوح عليها املخالفة,التحريم ويقيم احلجة عىل صوابه

 .ىل عدة وجوهع
فاملعول فيهـا  ,وفلسفة ابن رشد كام كتبها هو واعتقدها ودلت عليها أقواله املحفوظة −ب

رائه التي يبدهيا يف سياق مناقشاته كتلك وعىل آ,"فصل املقال" و"منهاج األدلة"كـعىل كتبه 
يف رشحـه رائـه  ثـم عـىل آ,اآلراء التي قال هبا يف ردوده عىل الغزايل من كتاب هتافت التهافـت



 ٤٥٥

 ومـا شـابه هـذه اآلراء يف الكتـب األخـر التـي يتيـرس ,للمقوالت وتفسريه ملا بعد الطبيعة
 .الوصول إليها

كام  −فلسفة ابن رشد كام فهمها األوروبيون يف القرون الوسطى وفلسفته  :وبني الفلسفتني
 .األحيان أو يسمح بتفسري آخر يف غري تلك ًأحيانامواضع اختالف يمس اجلوهر −اعتقدها 

الـرشوح الكـرب  :ويمكننا أن نقسم رشوح أرسطو التي تركها ابن رشد إىل ثالثة أقـسام
 .والرشوح الصغر واملخترصات أو املقتبسات

 والـرشوح , ثم تشفعها بالتفسري املستفيض,تتابع األصل متابعة دقيقة فالشروح الكـربى  
 وتــورد عليهـا مناقــشات ,تيبهـا يف معاجلــة املوضـوعات وترً وتنظـيامًااألخـر أكثـر تركيــز

 .وإضافات شخصية ال يسهل استخراج اآلراء املنسوبة إىل أرسطو من خالهلا
ثم استطرد املؤلف إىل تلخيص فلسفة ابن رشد بعد بيان كتبه التي كانت متداولة بني قراءة 

ثبـات هو موضوع فلسفة مـا بعـد الطبيعـة وإ – اهللا –إن وجود الكائن األعىل  :الالتينية فقال
 وكل موجود غري اهللا ,وهو الذي تصدر عنه العقول منذ األزل ,وجوده قائم بالرباهني الفقهية

 بعد اآلخـر عـىل ًا فليست العقول صادرة عىل التتابع واحد,ال يفرس وجوده بغري عمل اخلالق
وإنام يأيت تعددها مـن أهنـا ال تتـساو يف  ,ً بل هي من خلق اهللا أصال,حسب مذهب ابن سينا

وات مجلة من األفالك كـل منهـا لـه  فالسم, وهي يف اخلارج متصلة باألفالك,الكامل والصفاء
 وهذا حيرك األفالك األخـر إىل , واملحرك األول حيرك الفلك األول,صورة من أحد العقول

وله عمل عىل اتصال بـام  , يتصل بمداركنا ومعقوالتنا ألنه;القمر الذي حيركه العقل اإلنساين
 .بيعة كام يف مذاهب ابن سينافوق الط

وهي عاجزة عـن العمـل ولكنهـا  , ألن العدم ال يتعلق به عمل خالق,واملادة قديمة مع اهللا
 بل هي قابلية عامة تشتمل عىل ,ليست خواء تناط به الصور منا يف مذهب األفالطونية احلديثة

 وينشأ العـامل ,واها العاملة ومع حضور هذه املادة القديمة خيرج منها اخلالق ق,الصور املختلفة
 .بد من تتابع هذه احلركات بال بداية وال هنايةال و,املادي من أثر هذا اخللق الدائم

 منفـصل مـن , أبديـة, هو صورة غري مادية– وهو آخر سلسلة األفالك –والعقل اإلنساين 
 ,ًاقل املمكـن معـ وهذا العقل هو العقل الفعال والعقل اهليوالين أو الع,اآلحاد متحد يف مجلته



 ٤٥٦

 واحد ال ينفصل بانفصال األشخاص وال يتغـري ًاوالعقل اإلنساين يف أفراد النوع البرشي مجيع
 وهو النور الذي ييضء النفـوس البـرشية ويكفـل للبـرش مـشاركة ال تتبـدل يف ,بتغري الذات

 .احلقائق األبدية
عقل بتأثريه يف أشكال احلـواس فال :واملعرفة العقلية يف اإلنسان الفرد جتري عىل النحو اآليت

التي ختص كل إنسان يتصل بذلك اإلنسان حسب استعداده من غـري أن يلحقـه نقـص هبـذه 
 وأول درجة من درجات هذا التعقل حتدث يف اإلنـسان مـا يـسمى بالعقـل ,الصالت املتعددة

صاالت  وهناك اتـ,يف مدركات العقل التام املتحد املكتسب وبه يشرتك العقل اخلاص املنفصل
 وأعالها ,أخر بني عقل اإلنسان العام وهي االتصاالت التي تأيت من إدراك املاهيات املفارقة

 .وأرفعها ما يأيت من املعرفة اللدنية ووحي النبوة
 ويعني كل يشء يف اإلنسان إال عقله الذي ليس هـو ,واحلياة بعد املوت عامة غري شخصية

 .كله عام يف مجيع آحاده بل هو عقل النوع البرشي ,بجوهر مستقل
 بل , للدينًا منكرًاعىل أنه مل يكن جاحد ,ن اخلليفة اهتمه بانحالل العقيدةوالواقع أنه نبذ أل

 وهـو يميـز بـني التفـسري احلـريف ,عنده أن الدين يصور احلقائق الفلسفية عىل أسلوب املجاز
 ,دهم إىل احلقـائق العليـالنصوص القرآن وبني معانيها التي يدركها احلكامء ويرتفعون هبا وح

ومن واجب الفلسفة أن تنظر فيام هو من تقليد الدين وما هو من القضايا التي حتتمـل التفـسري 
 وقد تسنى البن رشد عىل هذه القاعـدة أن يوافـق بـني القـول ,وعىل أي وجه يكون تفسريها

 .بحدوث العامل عىل مذهب الغزايل والقول بقدمه عىل مذهب املشائني
 ,لفقهـاء مـن املـسلمنيما عليه مجهرة ا فة ابن رشد كانت ختالف يف بعض مسائلهاإن فلس

 أهم املسائل التي دار عليها اخلـالف )هتافت الفالسفة(مام الغزايل يف آخر كتابه وقد حرص اإل
 : وهي ثالث مسائل,بني الفقهاء والفالسفة وقيل فيها بتكفري هؤالء

 .اهر كلها قديمةحداها مسألة قدم العامل وأن اجلوإ −١
 . باجلزئيات احلادثة من األشخاصً إن اهللا ال حييط علام:وثانيها قوهلم −٢
 .والثالثة إنكارهم بعث األجساد وحرشها −٣
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وقبل تلخيص مذهب ابـن رشـد يف كـل مـسألة مـن هـذه املـسائل الـثالث نجمـل آراء 
 هلم من الفالسفة ًااإلله متييز ونعني هبم الفالسفة الذين يؤمنون بوجود ,الفالسفة اإلهليني فيها

 .املاديني من األقدمني واملحدثني
 مل يكن منهم أحـد – وعىل رأسهم أرسطو –فالفالسفة اإلهليون الذين قالوا بقدم العامل  −أ

 إن وجـود : وإنام يقولـون, ويعني بذلك أن وجود العامل مساو لوجود اهللا,قط يقول بقدم العامل
 . وإن العامل مل يسبقه زمان ألن الزمان من حركته, ملا تريدهقديمة ال تراخمتعلق بإرادة اهللا العامل 

أما علم اهللا باجلزئيات فلم يوجـد فيلـسوف إهلـي قـط ينكـر إحاطـة اهللا سـبحانه وتعـاىل 
 وإنام ينزهون علم اهللا أن يكون كعلم اإلنسان فإن علـم اإلنـسان تـابع ,باجلزئيات أو الكليات
 ثـم حيكـم عليهـا مجلـة ويـستخرج مـن علـم ,ًا جزءًاهو يعلمها جزء و,لألشياء التي يعلمها

 .اجلزئيات علمه بالكليات
 إن اهللا حمـيط باجلزئيـات : ويقولون,والفالسفة ينزهون علم اهللا أن يكون كهذا العلم −ب

 ًا عىل نحو أرشف وأكمل من العلم الذي يتاح لإلنسان ويكون يف كل حال تابعـ,قبل وقوعها
 . عليهًاقفملا يعلمه متو

 ولـيس ,أما البعث فإن الفالسفة املاديني ال يؤمنون ببعث األجساد وال ببعث النفوس −ج
 : ولكنهم يقولون, منه لقدرة اهللا عىل بعثهاًامن الفالسفة اإلهليني من ينكر بعث األجساد إنكار

 بالبعث فام هو مـن  ومن آمن باهللا وآمن بقدرة اهللا وآمن,إن األرواح املفارقة أشبه بالعامل األعىل
 .امللحدين

وأما مسألة الصفات التي مل يذكرها الغزايل مع تلك املسائل الثالث فلـم تكـن موضـع  −د
 ومل يكـن هلـا شـأن كبـري عنـد فالسـفة األوروبيـني يف القـرون ,بحث عند الفالسفة اإلغريق

 , مـن املـسلمني ولكنها أثارت اجلدل الطويل بني علامء الكالم واملعتزلة والفالسـفة,الوسطى
 وإن الـصفات , إن صـفات اهللا هـي غـري ذاتـه:ومثار اجلدل فيها أن بعض الفالسفة يقولـون

 وغـري هـؤالء الفالسـفة , ألن ذاته سبحانه وتعاىل كاملة ال تتعـدد;ليست بزائدة عىل ذات اهللا
 .يردون عليهم ليوافقوا بني تعدد الصفات ووحدانية اهللا
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ة كل املطابقـة  ليست مطابق, يف كل مسألة من هذه املسائلهوقد كانت البن رشد آراؤ −ـه
 ولكنهـا آراء كـان , وليست مغايرة هلـا كـل املغـايرة,ن يف القرون الوسطىملا فهمه األوروبيو
 جد احلرص عىل أن يلتزم هبا حدود دينه وال خيرج هبا عام جيوز للمـسلم أن ًاالفيلسوف حريص

 . وأن يعلمه للمسلمني,يعتقده
  :لعاملقدم ا -

فـصل املقـال فـيام بـني احلكمـة والـرشيعة مـن (يقول ابن رشد عن قـدم العـامل يف كتابـه 
وأما مسألة قدم العامل أو حدوثه فـإن االخـتالف فيهـا عنـدي بـني املتكلمـني مـن  :)االتصال

 عند بعض خاصة و, لالختالف يف التسميةًااألشعرية وبني احلكامء املتقدمني يكاد يكون راجع
طرفـان وواسـطة بـني  :هنا ثالثة أصناف من املوجودات وذلك أهنم اتفقوا عىل أن ها,القدماء
 . فاتفقوا يف تسمية الطرفني واختلفوا يف الواسطة,الطرفني

 عـن سـبب فاعـل ومـن  وعن يشء أعني,موجود من يشء غريهفأما الطرف الواحد فهو 
كوهنا باحلس مثل تكون املـاء  وهذه هي حال األجسام التي يدرك ت, والزمان متقدم عليه,مادة

فهذا الصنف مـن القـدماء اتفـق اجلميـع مـن  ,واهلواء واألرض واحليوان والنبات وغري ذلك
وأما الطرف املقابل هلذا فهو موجود مل يكـن  ,)هكذا(القدماء واألشعريني عىل تسميتها حمدثة 

قتني عـىل تـسميته  اتفـق اجلميـع مـن الفـرًأيضاوهذا  , يشء وال عن يشء وال تقدمه زمانمن
 وهـو فاعـل الكـل وموجـده ,وهـو اهللا تبـارك وتعـاىل,  وهذا املوجود يدرك بالربهـان,ًقديام

 .واحلافظ له سبحانه وتعاىل قدره
وأما الصنف من الوجود الذي بني هذين الطرفني فهو موجود مل يكن من يشء وال تقدمـه 

 والكل متفق عـىل وجـود ,بأرسه وهذا هو العامل , ولكنه موجود عن يشء أي عن فاعل,زمان
 أو يلـزمهم , فإن املتكلمني يسلمون أن الزمان غـري متقـدم عليـه,هذه الصفات الثالث للعامل

 . إذ الزمان عندهم يشء مقارن للحركات واألجسام,ذلك
 وكـذلك الوجـود , متنـاهلقـدماء عـىل أن الزمـان املـستقبل غـري متفقون مـع اًأيضاوهم 
 وهـذا هـو , فاملتكلمون يرون أنه متنـاه,ن يف املايض والوجود يف املايض وإنام خيتلفو,املستقبل

 فهـذا , وأرسطو وفرقته يـرون أنـه غـري متنـاه كاحلـال يف املـستقبل,مذهب أفالطون وشيعته
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 مـن الوجـود الكـائن احلقيقـي ومـن الوجـود ًااملوجود اآلخر األمر فيه بني أنه قد أخذ شـبيه
 ومـن ,ًن شبه القديم عىل ما فيه من شبه املحـدث سـامه قـديام فمن غلب عليه ما فيه م,القديم

 .ًاغلب عليه ما فيه من شبه املحدث سامه حمدث
 , فإن املحدث احلقيقـي فاسـد رضورة,ًا حقيقيً وال قديامًا حقيقيًاوهو يف احلقيقة ليس حمدث
 لكون الزمان ,ه وهو أفالطون وشيعتًا أزليًا ومنهم من سامه حمدث,والقديم احلقيقي ليس له علة

 . عندهم من املايضًامتناهي
 .فاملذاهب يف العامل ليست تتباعد كل التباعد حتى يكفر بعضها وال يكفر

وإن ظـاهر الـرشع إذ  ...هنا هذا جيب أن تكون يف الغاية من التباعـدفإن اآلراء التي من شأ
 وأن ,دثـة باحلقيقـةتصفح ظهر من اآليات الواردة يف األنبـاء عـن إجيـاد العـامل أن صـورته حم

َ﴿ وهـو :وذلـك أن قولـه تعـاىل ,عني غري منقطع أ,الوجود والزمان نفسه مستمر من الطرفني ُ َ
ِالذي خلق الساموات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه عىل املاء﴾  ِ ِ ِ َِْ َ َ ُ َ َ َ َُ ْ َّ ْ ََّ َ ٍ َ َّ َِ َ َ ْ َ َ َ يقتـيض , ]٧:سـورة هـود[َّ

 أعنـي املقـرتن , قبـل هـذا الزمـانًا وزمان,ملاء قبل هذا الوجود وهو العرش واًاظاهره وجودب
َ﴿ يـوم تبـدل األرض غـري : وقولـه تعـاىل,بصورة هذا الوجود الذي هو عدد حركـة الفلـك ْ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ َّ َُ ْ

ُاألرض والساموات﴾  َ ََ َّ ِْ َ  بعد هذا الوجـود وقولـه ًا ثانيًا وجودًأيضايقتيض ] ٤٨:سورة إبراهيم[ْ
َّ﴿ ثم استو إىل الس:تعاىل ْ ََّ ِ َ َ ٌامء وهي دخان﴾ُ َ ُ ََ ِ ِ يقتـيض بظـاهره أن الـسامء  ,]١١:سورة فصلت:[َ

 .خلقت من يشء
 فإنـه لـيس يف , بـل متـأولون, يف العامل عىل ظاهر الـرشعًأيضاواملتكلمون ليسوا يف قوهلم 

 فكيـف يتـصور يف ,ًا نـص أبـد مع العدم املحض وال يوجد هذا يفًاالرشع أن اهللا كان موجود
 )). هذه اآليات أن اإلمجاع منعقد عليهتأويل املتكلمني يف

 إن وجود الزمان قبل وجود العـامل :وقد تناول الغزايل هذه املسألة يف هتافت الفالسفة فقال
ضمن اللفـظ إال وجـود ذات  ثم كان اهللا وعيسى مل يت,ًولو كان اهللا وال عيسى مثال((غري الزم 
 )).ر يشء ثالث وهو الزمان وليس من رضورة ذلك تقدي,ثم وجود ذاتني, وعدم ذات

 )).ًا زمانيًاصحيح إال أنه جيب أن يكون تأخره عنه ليس تأخر(( :فأجابه ابن رشد فقال
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إن الطرق التي سـلك هـؤالء القـوم يف (( :وقد ردد ابن رشد نقده لرباهني معارضيه فقال
بوهلـا وال  أعني أن اجلمهور ليس يف طباعهم قًاحدوث العامل قد مجعت بني هذين الوصفني مع

 )). فليست تصح ال للعلامء وال للجمهور,هي مع هذا برهانية
وتناول يف كتابه منهاج األدلة هذا املبحث من رسالة أيب املعايل املوسـومة بالنظاميـة حيـث 

إن العامل بجميع ما فيه جائز أن يكون عىل مقابل ما هو عليه حتى يكون من (( :يقول أبو املعايل
 أو عـدد , أو بـشكل آخـر غـري الـذي هـو عليـه, وأكرب مما هو,مما هو عليه أصغر ًاجلائز مثال

 أو تكون حركة كل متحرك منها إىل جهة ضـد اجلهـة التـي ,أجسامه غري العدد الذي هو عليه
 وإن اجلائز حمـدث , ويف النار إىل أسفل, حتى يمكن يف احلجر أن يتحرك إىل فوق,يتحرك إليها

احلالتنيوله حمدث أي فاعل صريه بإحد .(( 
 إنام يكون عىل الوجه الـذي حيقـق ,فأجاب ابن رشد عىل هذا بام فحواه أن املصنوع حلكمة

مـا يعـرض لإلنـسان يف (( إن : ثم قال– تنزه اخلالق عن العبث – ًاتلك احلكمة وال يكون عبث
غـري أول األمر عند النظر يف هذه األشياء شبيه بام يعرض ملن ينظر يف أجزاء املوضـوعات مـن 

 وذلك أن الذي هذا شأنه قد سبق إىل ظنه أن كل مـا يف تلـك ,أن يكون من أهل تلك الصنائع
 ويوجـد عـن ذلـك املـصنوع ذلـك ,املصنوعات أو جلها ممكن أن يكون بخالف ما هو عليـه

 فال يكون يف ذلك املـصنوع عنـد هـذا موضـع , أعني غايته,الفعل بعينه الذي صنع من أجله
وأنـه  ,فقد ير أن األمر بضد ذلـك, الذي يشارك يف يشء من علم ذلك وأما الصانع ,حكمة

 ً أو ليكون املصنوع أتم وأفضل إن مل يكن رضوريـا,ليس يف املصنوع إال يشء واجب رضوري
 والظاهر أن املخلوقات شبيهة يف هذا املعنى باملـصنوع فـسبحان , وهذا هو معنى الصناعة,فيه

 )).اخلالق العظيم
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 ٣٤١..........................األندلسيف  ّأبرز أعالم كتاب النثر :الباب السابع والعرشون
 ٣٤٥............سالة التوابع والزوابعر −   دراسة أدبية لنص نثري :الباب الثامن والعرشون
 ٣٥٩.............................يف العرص األندليس النقد األديب :الباب التاسع والعرشون

 ٣٨٥.........................................أعالم النقد األديب األندليس :الباب الثالثون
 ٣٩١.................................احلكمة العربية واإلسالمية :الباب احلادي والثالثون
 ٣٩٥.......اجلدل واحلوار الديني يف القرآن الكريم :الفصل األول :الباب احلادي والثالثون
 ٣٩٧.............ساجلدل واحلوار الديني يف األندل :الفصل الثاين :الباب احلادي والثالثون
 ٤٠٣......................ارجدل وحوار النص :الفصل الثالث :الباب احلادي والثالثون
 ٤٠٦.........................يهودجدل وحوار ال :الفصل الرابع :الباب احلادي والثالثون
 ٤٠٨.....................ملسلمنيجدل وحوار ا :الفصل اخلامس :الباب احلادي والثالثون
 ٤١٠.....................م األندليسعلم الكال :الفصل السادس :الباب احلادي والثالثون
ايا التي اسـتحوذت عـىل اهـتامم املتحـاورين القض :الفصل السادس :الباب احلادي والثالثون

 ٤٢٥.........................................................................األندلسيني
 ٤٢٦........انتقال املحاورات األندلسية للمغرب :الفصل السابع :الباب احلادي والثالثون



 ٤٦٤

 ٤٢٨..............أبرز من تصد حلركة التنصري :الفصل الثامن :الباب احلادي والثالثون
 ٤٣٠......اجلدل الديني خلف علم مقارنه األديان :الفصل التاسع :الباب احلادي والثالثون
 ٤٣٢...................القصة الفلسفية األندلسية :الفصل العارش :الباب احلادي والثالثون
 ٤٣٥.........................................أعالم النثر األندليس :الباب الثاين والثالثون
 ٤٣٧.............................ابن حزم األندليس: األولالفصل : الباب الثاين والثالثون
 ٤٤٧....................ابن رشد فيلسوف األندلس: الفصل الثاين: الباب الثاين والثالثون

 


