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مة الُمَقدِّ

ة من الأمم ـ هو من اأهم جوانب ثقافتها التي ت�شكل هويتها، ومن  مَّ
ة ـ اأي اأُ مَّ

اإنَّ اأدب الأُ

هنا فاإن درا�شة اأدبها واجب محتم على اأبنائها الذين نذروا اأنف�شهم لخدمتها.

الجغرافية،  الزمنية ورقعته  العربية وا�شع غني، فهو وا�شع من حيث حقبته  ة  مُّ
الأُ واأدب 

كتاب،  في  ح�شرهم  الم�شتحيل  من  يكون  يكاد  الذين  عراء  ال�شُّ في  الكثرة  حيث  من  غني 

عر في قبائلهم  عراء المعروفون بال�شِّ عراء: »وال�شُّ عر وال�شُّ وقديمًا قال ابن قتيبة في مقدمة ال�شِّ

وع�شائرهم في الجاهلية والإ�شالم اأكثر من اأن يحيط بهم محيط، اأو يقف من وراء عددهم 

واقف، ولو اأنفد عمره في التنقير عنهم، وا�شتفرغ مجهوده في البحث وال�شوؤال«.

ة كانت اأهم خطوة يخطوها الباحثون في الأدب العربي هي البحث عن �شعر  ومن ثمَّ

كل �شاعر وجمعه من جهة، وت�شنيف �شعر كل حقبة من الحقب على حدة من جهة اأخرى، 

وبذلك تتي�شر �شبل درا�شة هذه الأ�شعار فيما بعد.

ومع جهود الُمحَدثين فاإن ما نعتنا به هذا ال�شعر من غزارة وتنوع، لم يتح لهم الإلمام به، 

وظلت جوانب منه مغمورة.

دين؛ اإذ  ومن هذا المنطلق كان اختيارنا لدرا�شة ال�شعر العربي بالمغرب في عهد الُمَوحِّ

حددنا الإطار المكاني ببلدان المغرب المتكونة من المغرب الأق�شى )المملكة المغربية(، 

دين  والمغرب الأو�شط )الجزائر(، والمغرب الأدنى )تون�س(. والإطار الزماني بعهد الُمَوحِّ

في هذه البلدان.

عَر الأندل�شي في �شمن هذه الدرا�شة لتكون الدرا�شة عامة  وقد كان في نيتنا اأن ُندِخل ال�شِّ

ل�شعر المغرب الإ�شالمي، اإل اأننا وجدنا خالل ا�شتق�شائنا م�شادر البحث ومراجعه اأن ال�شعر 

دي في الأندل�س قد ُقتل بحثًا؛ بعدما تعاورته ثالثة بحوث اأكاديمية م�شتفي�شة: الُمَوحِّ
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دين()1(. اأولها: لحكمة علي الأو�شي بعنوان: )الأدب الأندل�شي في ع�شر الُمَوحِّ

دين  والُمَوحِّ المرابطين  عهد  في  )ال�شعر  بعنوان:  ال�شعيد  مجيد  لمحمد  وثانيها: 

بالأندل�س()2(.

دين«)3(. وثالثها: لفوزي �شعد عي�شى بعنوان: »ال�شعر الأندل�شي في ع�شر الُمَوحِّ

ولذلك راأينا اأن ن�شرف النظر عن درا�شة ال�شعر الأندل�شي في هذا الع�شر لأنها �شتكون 

في كثير من جوانبها تكراراً لما ذكره هوؤلء الباحثون.

مع العلم اأن الف�شل بين �شعراء المغرب و�شعراء الأندل�س لي�س �شوى ف�شل منهجي يقت�شيه 

البحث؛ وذلك لأن البيئة ال�شيا�شية والثقافية في كال الإقليمين كانت تمثل وحدة متجان�شة، 

ولأن الحركة الأدبية لم تكن تراعي الحدود الجغرافية الدقيقة، اإل اأننا عمدنا اإلى هذا الف�شل 

الجانب  به  يحظ  لم  ذكرنا  كما  البحث  من  ن�شيبًا  نال  قد  الأندل�شي  الجانب  اأن  اإلى  نظراً 

المغربي، ولو �شممناه اإلى هذا العمل لف�شد منهج البحث؛ اإذ �شنعامل مادتين تحتاجان اإلى 

فيما در�س  التعمق  الثاني  المادة، ويقت�شي  المو�شوع وبكارة  يراعي الأول جدة  منهجين: 

درا�شة اأولية.

ومن الأ�شباب التي حدت بنا اإلى اختيار هذا المو�شوع الرغبة في خدمة التراث العربي، 

يخت�س  مو�شوع  اختيار  وكان  و�شعوبات،  مزالق  من  الخدمة  هذه  عليه  تنطوي  ما  على 

دين ـ واأنا العربي الم�شرقي ـ لإيماني بوحدة هذه  بال�شعر العربي بالمغرب في عهد الُمَوحِّ

الأمة، ووحدة ثقافتها على امتداد البالد العربية وامتداد الزمان.

اأكانوا مكثرين  اأي�شًا رغبتنا في الك�شف عن �شعراء العربية في هذا الإطار؛ �شواء  ومنها 

في  كانت  والبحوث  الدرا�شات  من  عليه  وقفنا  ما  لأن  مغمورين،  اأم  م�شهورين  مقلين،  اأم 

مجملها درا�شات جزئية، موجهة اإما اإلى �شاعر بعينه؛ كدرا�شة عبا�س الجراري عن اأبي الربيع 

)1(  ُطبع بالقاهرة �شنة 1976م.

)2(  طبع بالقاهرة �شنة 1980م.

)3(  طبع بالقاهرة �شنة 1979م.
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دي)1(، ودرا�شة ح�شن ال�شبيهي عن اأبي العبا�س الجراوي)2(، اأو اإلى جانب معين في  الُمَوحِّ

دية)3(، اإ�شافة اإلى  ال�شعر؛ كدرا�شة ح�شن جالب عن اأثر العقيدة في الأدب في الدولة الُمَوحِّ

اأنها تناولت بالبحث �شعراء المغرب الأق�شى خا�شة، ولم تلتفت اإلى �شعراء �شائر المغرب، 

اإلى االهتمام بهم عامة في هذا الع�صر، ومحاولة نظم ما انفرط من عقدهم  وهذا ما دفعنا 

في �شلك واحد، والتعريف بهم، والدللة على اأ�شعارهم في مظانها، على اأن يكون تحقيقها 

و�شرحها في مرحلة قادمة اإن �شاء اهلل.

على اأنه يجب التنويه بما قام به عبد اهلل كّنون من التعريف باأبرز الأعالم المغاربة على 

دين في �شل�شلة )ذكريات  مدى الع�شور قديمة وحديثة، ومنهم اأدباء و�شعراء من ع�شر الُمَوحِّ

بالترجمة  قام  اإذ  العربي(؛  الأدب  في  المغربي  )النبوغ  وكتابه  المغرب(،  رجال  م�شاهير 

من  الكتابين  هذين  في  عليه  يوؤخذ  ما  على  واأ�شعارهم،  اأخبارهم  من  نتفًا  واأورد  لالأعالم، 

التي نقل عنها في  الم�شادر  النقدية، واإغفال  الروح  المغاربة، وغياب  حما�س زائد لالأدباء 

اأغلب الأحيان.

ه به اأي�شًا ما قام به محمد بن تاويت في كتابه )الوافي بالأدب العربي في المغرب  ومما ينوَّ

ومحاولة  الأق�شى،  المغرب  �شعراء  لر�شد  محاولة  عنوانه  من  يظهر  كما  وهو  الأق�شى(؛ 

ا�شتق�شاء اأ�شعارهم، واإبداء بع�س التعليقات عليها، ويوؤخذ عليه ما يوؤخذ على عبد اهلل كنون 

من اإغفال ذكر الم�شادر التي نقل عنها.

دين( لمحمد المنوني، الذي  وكذلك كتاب )العلوم والآداب والفنون على عهد الُمَوحِّ

ترجم فيه باقت�شاب لعدد من اأدباء المغرب الأق�شى.

لحظنا  وقد  واأهميته،  مو�شوع  كل  ن�شو�س  كثرة  بح�شب  ال�شعر  بدرا�شة  قمنا  وقد 

تفاوت كمية ال�شعر من مو�شوع لآخر، وراأينا تخ�ش�س بع�س ال�شعراء بالنظم في مو�شوع 

محدد والإكثار منه، فدفعنا ذلك ـ على ُكره ـ اإلى الإكثار من ال�شت�شهاد ب�شعرهم اأكثر من 

)1(  الأمير ال�شاعر اأبو الربيع �شليمان الموّحدي، ع�شره وحياته و�شعره، الدار البي�شاء 1974م.

)2(  اأبو العبا�س الجراوي �صاعُر الموّحدين، الرباط: د.ت

)3(  الدولة الموحدية، اأثر العقيدة في االأدب، من�صورات الجامعة، الرباط 1985م.
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غيرهم، ول�شيما عندما تعزُّ الن�شو�س في المو�شوع نف�شه.

الف�شل  عقدنا  ف�شول،  اإلى  البحث  ق�شمنا  فقد  متعددة  عر  ال�شِّ مو�شوعات  كانت  ولما 

للغزل،  والرابع  الديني،  لل�شعر  والثالث  الحرب،  ل�شعر  والثاني  المدح،  ل�شعر  الأول 

والهجاء،  والو�شف،  الخمرة،  �شملت  متفرقة  لمو�شوعات  وال�شاد�س  للرثاء،  والخام�س 

للدرا�شة  اأفردنا ف�شاًل خا�شًا  ثم  التعليمي، وال�شتعطاف، والإخوانيات، والألغاز،  وال�شعر 

الفنية تناولنا فيه تقويم ال�شعر واإبراز اأهم خ�شائ�شه، ثم ختمنا العمل بخال�شة ا�شتعر�شنا فيها 

اأهم ما اأو�شلنا اإليه البحث من نتائج.

وقد اعتمدنا لدرا�شة هذا ال�شعر نوعين من الم�شادر نذكر منها:

اأوًل: الدواوين ال�شعرية: وهي قليلة؛ اإذ لم نقف اإل على ثالثة دواوين لل�شعراء المغاربة 

زيد  اأبي  لل�شاعر  والآخران  دي،  الُمَوحِّ الربيع  اأبي  لل�شاعر  الأول  دين:  الُمَوحِّ عهد  في 

الفازازي)1(، وهي دواوين لم تنل ما ت�شتحق من العناية في طبعها.

ونظراً اإلى ندرة الدواوين ال�شعرية ل�شعراء هذه الحقبة فقد رجعنا ـ ثانيًا ـ اإلى مجموعة 

كبيرة من الم�شادر والمراجع المتنوعة من كتب التراجم، والطبقات، والتاريخ، والجغرافية، 

والرحالت، بحثًا عن بيت من �شعر اأو خبر عن �شاعر؛ وذلك لنعدام كتاب قديم اأو حديث 

دين اأو اأخبارهم جمعًا �شاماًل، فجمعنا ما ت�شتَّت  يجمع بين دفتيه اإنتاج �شعراء ع�شر الُمَوحِّ

اأعظم  اأ�شعار واأخبار في هذه الكتب، واأهم هذه الكتب كتب ابن الأّبار الذي يعد في  من 

قين في القرن ال�شابع الهجري؛ منها: كتاب التكملة لكتاب ال�شلة، والحلة  خين المحقِّ الموؤرِّ

ال�شيراء، وتحفة القادم، فكان يترجم فيها لالأعالم المغاربة والأندل�شيين، ويورد مختارات 

من اأ�شعارهم واأخبارهم.

دين، وي�شارك ابن  واأهم مزية لكتب ابن الأبار هي كونها لموؤلف من اأدباء ع�شر الُمَوحِّ

الأبار في هذه المزية �شفوان بن اإدري�س في كتابه )زاد الم�شافر(، وي�شاف اإلى هذه المزية 

دية مغاربة واأندل�شيين، وي�شاركهما  مزية اأخرى هي اأنه ق�شر كتابه على �شعراء الدولة الُمَوحِّ

)1(  جمعنا فيما بعد ديوان اأبي العبا�س الجراوي، وطبع بدار �شعد الدين بدم�شق 1994م.
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في هذا ابن �شعيد في كتابه )المغرب(، وله كتاب اآخر �شّمنه تراجم ل�شعراء المئة ال�شابعة في 

الم�شرق والمغرب، وهو كتاب )الغ�شون اليانعة في محا�شن �شعراء المئة ال�شابعة(.

ومن الكتب المهمة كتاب )الذيل والتكملة( لبن عبد الملك، وهو كتاب لم ي�شل اإلينا 

كاماًل، بل و�شلت بع�س اأجزائه، واأمّدنا هذا الكتاب بتراجم عدد من الأعالم، واأورد من 

اأ�شعارهم الكثير المختار، ول �شيما الجزء الثامن الذي اأفدنا منه اأيّما اإفادة، ويتميز من كتب 

ابن الأبار با�شتفا�شته في التراجم والأ�شعار، غير اأنه مما يوؤخذ عليه كثرة الت�شحيف والخلل 

وال�شطراب في بع�س اأجزائه المحققة المطبوعة، وقد اأ�شرنا اإلى بع�شها في الحوا�شي.

دين ككتاب  الُمَوحِّ ن�شبيًا عن ع�شر  المتاأخرة  الكتب  اأهمية بع�س  اأن نغفل  ول يمكننا 

بتف�شيل  فيه  ترجم  اإذ  الخطيب، وهو كتاب مهم جداً؛  اأخبار غرناطة( لبن  في  )الإحاطة 

اأن مما ي�شيء  المختلفة، على  الع�شور  الذين دخلوا مدينة غرناطة على  وا�شتيعاب لالأعالم 

للكتاب طبعته الرديئة المالأى بالت�شحيف والتحريف والنق�س.

كتابان  وهما  الريا�س(،  و)اأزهار  الطيب(  )نفح  ري  المقَّ كتابي  اإغفال  يمكن  ل  كما 

مو�شوعيان، ا�شتقينا منهما كثيراً من َلِبنات هذا البحث.

الرجال(،  اأ�شماء  في  الحجال  )درة  كتاب  هما:  اأي�شًا  مهمان  كتابان  القا�شي  ولبن 

و)جذوة القتبا�س في ذكر من حل من الأعالم مدينة فا�س(، وهما كتابان جليالن، غير اأنه 

يوؤخذ عليهما ال�شطراب في التواريخ.

من  واأغمات  مراك�س  حّل  بمن  )الإعالم  كتاب  بها:  ه  ُيَنوَّ التي  المتاأخرة  الكتب  ومن 

الأعالم( للعبا�س بن اإبراهيم، وقد عدت اإلى ع�شرة الأجزاء الأولى منه، ويظهر من ا�شمه اأن 

واأغمات.  مراك�س  دخلوا  الذين  والم�شارقة  والمغاربة  الأندل�شيين  الأعالم  به  خ�ّس  موؤلفه 

�شبقته،  التي  والمغربية  الأندل�شية  التراجم  كتب  في  ورد  ما  جمع  اأنه  الكتاب  هذا  ومزية 

وكان يذكر م�شادره، وي�شتفي�س في تراجمه، اإل اأن ما يوؤخذ عليه الخلط اأحيانًا بين الأعالم 

المترجم لهم؛ ك�شنيعه في ترجمة ابن القابلة ال�شبتي.

ويع�شدها  بحثنا،  في  منها  اأفدنا  التي  التراجم  كتب  اأهم  هي  ال�شابقة  المجموعة  فهذه 
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كتب مهمة في طبقات الرجال؛ ككتاب )الديباج المذهب( لبن فرحون، و)نيل البتهاج( 

الإفادة  لمحمد مخلوف، وهي كتب كانت  الزكية(  النور  التنبكتي، و)�شجرة  بابا  لأحمد 

منها مقت�شرة على التراجم؛ اإذ خلت هذه الم�شادر اأو كادت تخلو من ال�شعر.

ولي�س ينكر ما لكتب التاريخ والجغرافية من اأهمية في اإمداد هذا البحث بالمعلومات، 

التي  التاريخ  اأهم كتب  دين ـ لبن عذاري، في  الُمَوحِّ ـ ق�شم  ويعد كتاب )البيان المغرب( 

اأفدنا منها، ول �شيما في مجموعة الق�شائد والمقطعات التي احتفظ بها من �شعر اأبي العبا�س 

الجراوي، التي ل نجد لها ذكراً فيما �شواه من الم�شادر اإل ما ندر، وهي اأبيات بلغت ثمانية 

وثالثين وثالثمئة بيت.

بالإمامة(  المن  و)تاريخ  المراك�شي،  الواحد  لعبد  كـ)المعجب(  التاريخ  كتب  بقية  ا  اأمَّ

لبن �شاحب ال�شالة، و)رو�س القرطا�س( لبن اأبي زرع، فاإن اإفادتنا منها كادت تنح�شر 

في المعلومات التاريخية، وقلما اأفدنا منها في مجال الأدب.

دينار،  اأبي  لبن  )الموؤن�س(  ككتاب  المتاأخرة  التاريخ  كتب  من  مجموعة  وثمة 

و»ال�شتق�شاء« للنا�شري كانت عودتنا اإليها للتحقيق والتحري وال�شبط.

واأهم كتب الجغرافية التي عدنا اإليها كتاب )الرو�س المعطار( للِحْمَيري، اأفدنا منه في 

�شبط اأ�شماء الأماكن وتحديد مواقعها، وبع�س الأ�شعار التي كان يوردها في كتابه.

ول نن�شى ما لكتب الرحالت من اأهمية في درا�شتنا هذه، فقد رجعنا اإلى رحلة العبدري، 

دي. ورحلة التجاني، ورحلة ابن ُر�شيد التي ت�شمنت اأ�شعاراً ل�شعراء الع�شر الُمَوحِّ

ودفعتنا قلة الدواوين ال�شعرية وما قابلها من كثرة الم�شادر العامة اإلى جمع اأ�شعار �شعراء 

هذه الحقبة من الم�شادر المختلفة، والعتماد عليها في الدرا�شة.

وقد اعتر�س �شبيلنا عوائق عدة؛ منها اأن عدداً كبيراً من الم�شادر التي رجعنا اإليها لم تحقق 

بع�س  تخلو  المطلوب، ول  وُينال  البحث  معها  ي�شهل  فهر�شة  تفهر�س  ولم  علميًا،  تحقيقًا 

الكتب المحققة من اأمور تتعب الباحث نحو عدم �شبط ال�شعر، والت�شحيفات والتحريفات، 
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واإغفال ذكر اأوزان ال�شعر، وهذا ما اقت�شى جهداً م�شاعفًا في تحقيق الن�شو�س التي ا�شت�شهدنا 

بها �شبطًا وت�شحيحًا، وقد اأ�شرنا اإلى بع�شها في حوا�شي هذه الر�شالة، ومن هذه ال�شعوبات 

�شعوبة الح�شول على بع�س الم�شادر التي ل تزال مخطوطة اإل بالتي واللتيا، وذلك يجعل 

المرء يتمنى اأن تتاح له حرية التنقل بين البلدان العربية ب�شهولة وي�شر.

ول�شنا نن�شى ما لق�شم اللغة العربية بكلية الآداب بمّنوبة من ف�شل علينا فيما قدمه - ول 

يزال يقدم لنا ول�شوانا من الطلبة - من ت�شهيالت خدمًة للغة هذه الأمة الواحدة، ولما خ�شنا 

�شياغة  عن  الل�شان  يعجز  الذي  ال�شقيق  البلد  بهذا  درا�شتنا  مدة  طول  ورعاية  عناية  من  به 

عبارات ال�شكر لأهله الطيبين، الذين ي�شدق فيهم قول �شاعرنا العربي:

ــــِتُه�����ُم خ��َل��ط��ون��ا ب��ال��ن��ف��و���ص واأل����ج����وؤوا ـــــى َحـــــَجـــــراٍت اأَدفـــــــــــاأَْت واأظــــلَّ اإل

اأُّم���ن���ا اأّن  ول����و  يَ���َم���لُّ���ون���ا  اأن  ت���اق���ي ال������ذي لَق��������ْوه ِم����نَّ����ا لَ���َم���لَّ���ِتاأبَ�������وا 

د. علي اإبراهيم كردي
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الف�سل الأول

المـدح
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الف�سل الأول

المدح

اأ�سباب ازدهار المدح:

دي كثرة ق�شائد المدح فيه كثرة مفرطة، فهي تكاد تطغى  يالحظ قارئ ال�شعر الُمَوحِّ

على غيرها من الأغرا�س، ول نبالغ اإذا قلنا: اإن قرابة ن�شف ما جمعناه من ال�شعر ين�شرف اإلى 

المدح، وعلة ذلكـ  فيما نرى– هي رغبة �شعراء هذا الع�شر في المدح للتك�شب، وان�شرافهم 

دين »الذين لم يزالواـ  منذ ملكواـ  ممدوحين، ت�صغي اإلى المديح م�صامعهم،  اإلى بالط الُمَوحِّ

وتهتز به اأنديتهم ومجال�شهم«)1(، فاأغدقوا الأموال على هوؤلء ال�شعراء، وهذا ما جعل كثيراً 

منهم ي�شرف في المدح اإ�شرافًا غريبًا، فبرزت ق�شيدة المدح في اأ�شعارهم بروزاً �شديداً، حتى 

اأو�شكت اأن تجعل منه ديوانًا في المدح قبل كل �شيء، اأو جعلت منه ذلك حقًا.

دين تتجه اإلى  ول�شنا نجد غرابًة في هذا الأمر؛ فقد راأينا ق�شيدة المدح في ع�شر الُمَوحِّ

الطبقة والنقطاع  تقوم بخدمة هذه  بذلك  وتتملقهم، وهي  والأمراء  الخلفاء  اأعتاب طبقة 

اإليها مقابل بع�س الهدايا اأو الهبات.

تلك  الع�شر:  هذا  في  للنظر  الالفت  البروز  هذا  المدح  ق�شيدة  بروز  في  اأ�شهم  ومما 

دية في حروبها، �شواء في الأندل�س اأو في  النت�شارات الباهرة التي حققتها الجيو�س الُمَوحِّ

بالد المغرب على الإ�شبان، وعلى المناوئين للدولة والثائرين عليها، فهذه النت�شارات كانت 

مجاًل خ�شبًا اأمام ال�شعراء للثناء على هوؤلء الخلفاء والأمراء، والتنويه بخ�شالهم وبطولتهم.

وثمة اأمر ثالث اأ�شهم في بروز غر�س المدح؛ وهو ما كان يتمتع به الخلفاء الموحدون 

من ثقافة عالية، ول �شيما في ميدان اللغة العربية وعلومها، فابن تومرت ـ موؤ�ش�س الدولة ـ 

كان عالمًا، اأديبًا، �شاعراً. وكذلك خليفته عبد الموؤمن بن علي، كانت له اآراء نقدية تنم على 

لنا مجل�شه  التي �شورت  المختلفة  الم�شادر  بال�شعر والأدب، نقف على بع�شها في  معرفة 

)1(  ابن ف�صل اهلل العمري، مخطوط م�صالك االأب�صار، ج7، ورقة119.
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بجبل الفتح لدى عبوره اإلى الأندل�س اأول مرة، اإذ اجتمع لديهـ  ثّمةـ  وفود من اأعيان الأندل�س 

على  النقدية  المالحظات  بع�س  يبدي  وكان  ال�شعراء،  من  كثير  واأن�شده  والمبايعة،  للتهنئة 

ق�شائدهم، تدل على حذق ب�شناعة ال�شعر وعلم به)1(.

المن�شور  يعقوب  انت�شر  فعندما  وال�شعراء،  بال�شعر  اهتمامًا  منه  اأقل  تابعوه  يكن  ولم 

»فلم  ال�شعراء،  من  كبير  في ح�شرته عدد  اجتمع  1194م(  في موقعة الأرك �شنة )591هـ/ 

اأو  البيتين  بالإن�شاد  منها  يخت�ّس  كان  بل  ق�شيدته،  اإن�شان  كل  ين�شد  اأن  لكثرتهم  يمكن 

اأمامه  بينه وبين من كان  اأن حالت  اإلى  الق�شائد وغيرها  الثالثة المختارة... وانتهت رقاع 

لكثرتها«)2(.

دين، وكثرة  فهذه الأ�شباب مجتمعة اأدت اإلى ازدهار مو�شوع المدح في ع�شر الُمَوحِّ

ق�شائده.

دية:  منهج الق�سيدة الُمَوحِّ

درج ال�شعراء العرب منذ القدم على اأن يجعلوا ق�شائدهم المدحية مركبة الأغرا�س؛ اأي 

ت�شتمل على مجموعة من الأغرا�س كالمقدمة، والرحلة، والغر�س الأ�شا�شي، فقد كان هوؤلء 

ال�شعراء يقدمون لق�شائدهم بمقدمة كالوقوف على الأطالل، اأو الن�شيب، اأو و�شف الخمرة 

اأو الليل، ثم ينتقلون اإلى و�شف م�شاهد ال�شحراء، والحديث عن رحلتهم اإلى الممدوح، ثم 

ينتقلون اإلى المدح. وبهذا تاأ�شل منهج الق�شيدة المدحية، وارت�شى ال�شعراء فيما بعد هذه 

ال�شّنة ولم يخرجوا عنها اإل في موا�شع قليلة)3(.

فما كان موقف ال�شعراء المغاربة من هذا المنهج؟ وهل اقتدوا به اأو خالفوه؟

التي  المدحية  الق�شائد  هل  اأوًل،  نت�شاءل  اأن  الق�شيدة  منهج  عن  الحديث  قبل  بد  ل 

)1(  انظر عبد الواحد المّراك�شي، المعجب: 216-217. ابن �شعيد، رايات المبّرزين: 70-69.

)2(  المّقري، نفح الطيب: 172/4.

)3(  انظر التق�شيم الثالثي لبن قتيبة في ال�شعر وال�شعراء: 75-74/1.
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و�شلت اإلينا كاملة؟ اأم اأن ق�شمًا اأو اأق�شامًا منها انتهت اإلينا؟ وهل كان الم�شنفون يت�شرفون 

فيما يوردونه من �شعر؟

دي بالمغرب  اإن الإ�شارات التي يذكرها موؤلفو بع�س الكتب التي اأمدتنا بال�شعر الُمَوحِّ

تدلنا على اأن ثمة نق�شًا في الق�شائد التي يدّونونها، وكثيراً ما نجد بع�س الم�شنفين يذكرون 

قبل ال�شعر عبارات مثل: وقال من ق�شيدة، اأو: وقال من ق�شيدة طويلة)1(.

اأ�شف اإلى ذلك وقوفنا على اأبيات مختلفة من ق�شيدة واحدة في م�شدرين اأو اأكثر من 

من  قلياًل  اأو  كثيراً  يكون  قد  عدداً  اأن  على  يدلنا  ذلك، وهذا  اإلى  الموؤلفين  من  اإ�شارة  دون 

الق�شائد التي انتهت اإلينا قد انُتزع منه ق�شم اأو اأق�شام على �شبيل الختيار، وقد تكون الأبيات 

المنتزعة من مطلع الق�شيدة اأو و�شطها اأو خاتمتها.

دي،  وثمة م�شاألة اأخرى يجب التنبيه عليها؛ وهي م�شاألة �شياع ق�شم كبير من ال�شعر الُمَوحِّ

�شاأنه �شاأن كثير من التراث العربي الذي لم ي�شل اإلينا، وهذا ما يجعل اأحكامنا تقوم اأ�شا�شًا 

على ما توافر بين اأيدينا من مادة �شعرية.

واإذا األقينا نظرة متفح�شة على المتوافر لدينا من �شعر المدح، يلفت نظرنا ظاهرة فنية هي 

عراء المغاربة في هذا العهد ـ في الأغلب ـ عن المقدمات ب�شروبها المختلفة،  ان�شراف ال�شُّ

دي ق�شائده ـ في الأغلب  والتخفف من حديث الرحلة با�شتمرار، فال يفتتح ال�شاعر الُمَوحِّ

الفلوات،  معت�شفًا  المدائح  هذه  في  يرحل  ول  غيرها،  اأو  الأطالل  اأو  الغزل  في  بمقدمة  ـ 

و�صاربًا اآباط االإبل لي�صل اإلى الممدوح، وال ينطلق خلف حيوان ال�صحراء ي�صور لنا م�صاهد 

ال�شيد المختلفة، ولكنه ي�شرع ـ في الغالب ـ في المدح مبا�شرة. والوثوُب اإلى الغر�س اأمر 

عراء الذين يقدمون الن�شيب وجوبًا، فقال)2(:   معروف منذ اأيام المتنبي، الذي �شخر من ال�شُّ

]الطويل[  

ُم ال���ُم���ق���دَّ ف��ال��نَّ�����س��ي��ُب  م����دٌح  ك����ان  اأَُك��������لُّ ف�����س��ي��ٍح ق�����اَل ����س���ع���راً ُم���تَ���يَّ���ُم؟اإذا 

)1(  انظر مثاًل: ابن عذاري، البيان المغرب، ق�شم الموحدين: 131-120-119-107.

)2(  ديوانه: 69/4.
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والعلة في ذلكـ  فيما نرىـ  اأن الق�شيدة المدحية كانت ُتلقى على اأ�شماع الخليفة مبا�شرة 

في مواقف حما�شية بعد انت�شار، اأو عودة من فتح، اأو تهنئة بمنا�شبة من المنا�شبات، فالموقف 

حينئٍذ ل يت�شع لحديث عن مقدمات ورحلة، بل يتطلب الدخول مبا�شرة في المدح.

ق�شائدهم  و�شمى  مبا�شرة،  الغر�س  على  هجومهم  ال�شعراء  على  ر�شيق  ابن  عاب  ولئن 

بالق�شائد البتراء)1(، فاإن ابن الأثير يرى باأن ال�شاعر اإذا نظم ق�شيدًة في مدح �شرف ل يخت�س 

بحادثة من الحوادث، فهو مخير بين اأن يفتتحها بغزل اأو ل)2(. اأما اإذا كانت الق�شيدة منظومة 

ال�شاعر،  قريحة  �شعف  »على  يدل  هذا  لأن  بالغزل؛  تبداأ  األ  ينبغي  فاإنه  غيره،  اأو  فتح  في 

وق�شوره عن الغاية، اأو على جهله بو�شع الكالم في موا�شعه؛ لأن الأ�شماع تكون متطلعة 

اإلى ما يقال في تلك الحوادث«)3(.

ا مطلع الق�شيدة فقد اأوله النقاد القدامى اهتمامًا كبيراً)4(، »اإذ كانوا يعدونه اأح�شن �شيء  اأمَّ

في �شناعة ال�شعر، فاأرادوه اأن يكون متم�شيًا مع مو�شوع الق�شيدة.. فاأوجبوا على ال�شاعر اأن 

يحترز في اأ�شعاره ومفتتح اأقواله بما ُيتطّير منه، اأو ُي�شتجفى من الكالم والمخاطبات؛ كذكر 

البكاء، وو�شف اإقفار الديار.. ونعي ال�شباب، وذم الزمان...«)5(.

فاإلى اأي حد وفق ال�شعراء الموحدون في مطالع ق�شائدهم؟

ال�شعراء  من عزوف  ذكرناه،  ما  على  ن�شت�شهد  اأن  بنا  يح�شن  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 

دين عن المقدمات، وحديث الرحيل، بمطالع بع�س الق�شائد المدحية لأبرز هوؤلء  الُمَوحِّ

)1(  ابن ر�شيق، العمدة: 331/1.

)2(  ابن الأثير، المثل ال�شائر: 236/3.

)3(  ابن الأثير، المثل ال�شائر: 236/2.

)4(  حدد النّقاد �صروطًا للمطلع، اإذا جاء موافقًا الإحداها كان جيداً، واإالاَّ فهو رديء، وهذه ال�صروط هي:

• بَّهة.	
اأن يكون المطلع فخمًا له روعة، وعليه اأُ

• 	.
ّ
اأن يكون بعيداً عن التَّْعقيد لأنه اأول الِعي

• اأن يكون نادراً انفرد ال�شاعر باختراعه.	

اأن يكون خاليًا من الماآخذ النحوية، واأن ُتراعى فيه جودة اللفظ والمعنى معًا.

)5(  يو�شف ح�شين بكار، بناء الق�شيدة في النقد العربي القديم: 205.
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الذي وقف جّل ق�شائده  دية،  الُمَوحِّ الخالفة  �شاعر  الجراوي -  العبا�س  اأبو  ال�شعراء، فهذا 

بالأبيات  المدحية  ق�شائده  بع�س  يفتتح  الأوائل)1(-  الأربعة  دين  الُمَوحِّ الخلفاء  مدح  على 

]الكامل[ التالية)2(:  

ـــاِر ـــقـــهَّ الَخّطاِر)3(اأَْعـــــَلـــــْيـــــَت ِديـــــــَن الـــــواحـــــِد ال وال���َق���ن���ا  ب��ال��َم�����س��َرف��يّ��ِة 

]الكامل[ وقوله)4(:  

وُهجوُل)5(ِل����م����ِن ال����خ����ي����وُل ك����اأنّ����ه����نَّ ���س��ي��وُل ���س��ب��ا���س��ٌب  ب��ه��نَّ  ��ْت  غ�����سَّ

]الكامل[ دي بع�س ق�شائده المدحية بقوله)6(:   ويفتتح اأبو الربيع �شليمان الُمَوحِّ

��لَّ��ُعه����بَّ����ْت ب��ن�����س��رك��ُم ال�����ري�����اُح الأرب�������ُع وج������َرْت ب�����س��ع��ِدك��ُم ال���نُّ���ج���وُم ال��طُّ

]الكامل[ وقوله)7(:  

َك ل��ل��ه�����دى م���ا اأَبْ���رك���ا اأَْفتَكا)8(َع����َزم����اُت ِج������دِّ م��ا  ال��ِع��دا  ف��ي  َك  َح����دِّ وُغ����روُب 

 يفتتح بع�س ق�شائده المدحية بقوله)9(:  ]الوافر[
ّ
َلمي وهذا اأبو حف�س بن عمر ال�شُّ

���ف���اُر واب�������ُل وال�������سِّ الُمداُر)10(اأط����اع����ْت����َك ال�������ذََّ ال���ف���َل���ُك  اأم�������َرَك  ول���بّ���ى 

]الب�شيط[ وقوله)11(:  

)1(  هم: عبد الموؤمن بن علي، ويو�شف بن عبد الموؤمن، ويعقوب المن�شور، ومحمد النا�شر.

)2(  ديوان اأبي العبا�س الجراوي: 86.

ماح  اإلى الم�شارف؛ وهي قرى من اأر�س العرب تدنو من الّريف، والقنا الخطار: الرِّ )3(  الم�شرفية: �شيوف من�شوبة 

المهتزة.

)4(  ديوان الجراوي: 130، وانظر مطالع ق�شائده المدحية في ال�شفحات 31، 37، 38.

ْب�شب: القفر والمفازة. والُهُجول: ج َهْجل: المطمئن من الأر�س. )5(  ال�شَّ

)6(  ديوان اأبي الربيع: 20.

)7(  نف�شه: 28.

: الباأ�س. ة. الَحدَّ : الَعْزم على ق�شاء الأمر، والجتهاد في العمل. الَغْرب والُغراب والُغُروب: الِحدَّ )8(  الِجدُّ

)9(  ابن �شعيد، الف�شول اليانعة: 96.

ماح وال�شيوف. فار: الرِّ اوبل وال�شِّ )10(  اأراد بالذَّ

ري، اأزهار الريا�س: 362/2. )11(  المقَّ
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ال���َح���وام���ي���ُم ���ب���ُع  وال�������سَّ ح�����س��بُ��َك  الأقاليُم)1(اهللُ  وْه�����َي  ���س��ب��ع��ًة  ب��ه��ا  ت��غ��زو 

]الطويل[ اأما محمد بن حبو�س الفا�شي فيفتتح بع�س ق�شائده المدحية بقوله)2(:  

ال��ب��ح��ُر ج�������اوَرَك  ال��ب��ح��ُر  اأَيُّ����ه����ذا  ��رُّاأل  وخ���يَّ���َم ف���ي اأرج����ائ����َك ال���نَّ���ْف���ُع وال�����سّ

من  به  تت�شف  لما  المدح،  بق�شيدة  الالئقة  المطالع  من  مجملها  في  المطالع  وهذه 

اإلى  الق�شائد،  بجو  واإيحاء  بينهما،  المعنى  وترابط  والعجز،  ال�شدر  بين  وتنا�شب  و�شوح، 

جانب اأنها تمتاز بالبراعة والر�شاقة، وتثير في نف�س ال�شامع الت�شويق، وتدعوه اإلى الإ�شغاء، 

وال�شتماع لما بعدها)3(.

القدامى  العرب  النقاد  اأن  اأنها جاءت م�شّرعة، ومعلوم  المطالع  النظر في هذه  ويلفت 

اأن ي�شّرع ال�شاعر مطلع ق�شيدته، ويرون فيه نوعًا من المقدرة الفنية، حتى  كانوا يف�شلون 

يدل اآخر ال�شدر على اآخر العجز، تنبيهًا على القافية الملتزمة)4(.

فلئن كان ال�شعراء الموحدون قد تخلوا عن المقدمات التقليدية في ق�شائدهم المدحية؛ 

فاإنهم لم يغفلوا ت�شريع مطالع ق�شائدهم عمومًا، وهم بذلك يعلنون ولءهم الفني للتراث، 

هذا  في  المدح  �شعراء  لأبرز  المدحية  الق�شائد  لمطالع  الإح�شائية  بهذه  ذلك  و�شنو�شح 

الع�شر، فالجراوي ي�شّرع مطالع ثالثين ق�شيدة)5(، ويخالف هذه القاعدة في ق�شيدة واحدة، 

دي ي�شّرع �شبع ع�شرة ق�شيدة ومقطوعة، ويجانب الت�شريع في  بينما نجد اأبا الربيع الُمَوحِّ

�شت ق�شائد ومقطوعات، اأما اأبو حف�س بن عمر فقد جاءت مطالع مدائحه جميعًا م�شّرعة، 

وابن حبو�س �شّرع مطالع خم�س ق�شائد، واأغفل الت�شريع في واحدة.

فال�شعراء الموحدون كانوا ذوي نزعة تقليدية من هذه الناحية، ولم يكن من ال�شهل اأن 

ور التي اأولها )حم( لها �شاأن، وهي مما ُي�شتظهر به على  )1(  الحواميم: �ُشور من القراآن على غير قيا�س، وقيل: اإّن ال�شُّ

ا�شتنزال الن�شر من اهلل.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل وال�شلة: 294/8، و�شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 44.

)3(  انظر ما قاله حازم في المطلع، في منهاج البلغاء: 310-309.

)4(  قدامة بن جعفر، نقد ال�شعر: 51.

)5(  قامت الإح�شائية على الق�شائد والمقطوعات التي ثبت اأنها ُبدئت بمطالعها.
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يتخّل�س ال�شعراء الموحدون بوجه �شارم من المنهج التقليدي للق�شيدة العربية؛ لأن التراث 

العربي الإ�شالمي واحد، وهم غ�شٌن منه ي�شتمد ن�شغ حياته من الجذور، فكان من الطبيعي 

اأن نلمح بقايا من اآثار ذلك المنهج في اأ�شعار بع�س ال�شعراء. من ذلك ما قراأناه في ق�شيدة 

لمحمد بن حبو�س الفا�شي مدح فيها الوزير اأبا جعفر بن عطية، ا�شتهلها بمقدمة في الن�شيب 

تقع في اأربعة اأبيات، تخل�س بعدها ببراعة فنية اإلى مدح الوزير المذكور بو�شاطة �شدر البيت 

]الطويل[ الخام�س، فقال)1(:  

َخ��ي��الُ��ه��ا ال��ُخ�����س��ي��ِف  اأُمِّ  ِم���ن  زاَر  اآلُها)2(األ  ي��خ��ُف��ُق  ال��ب��ي��داُء  دون��ه��ا  وِم����ن 

ا�ستعالُها)3(ل��ق��د اأوق������َدْت ف��ي ال��ق��ل��ِب ِم���نِّ���َي ج��م��رًة ال��ع��ار���س��ي��ِن  ���س��واِد  ف��ي  ب��دا 

��ْل��ُم��ه��ا ــاثَ���ِك���ْل���ُت ال��ل��ي��ال��ي ع��ن��د غ���ي���رَي ���سِ ــه ــالُ ــت ـــا وعــــنــــدي ِق ـــاه ـــي وَرْوقــــــــــُة ُدن

ك��اأنّ��م��ا اأع���ي�������صَ  اأن  ف���ي  ح��الُ��ه��ااأت��ح�����س��دن��ي  ���س��ت�����س��ُل��ُح  ح��ال��ي  ف�����س��َدْت  اإذا 

ل��نُ�����س��رت��ي ي�����س��رئ��بَّ  اأن  ت��تّ��ق��ي  ينالُها)4(اأم�����ا  ���م���اَء  ال�������سَّ راَم  اإذا  ق�����ويٌّ 

فال�شاعر يتخلَّ�س من مقدمته المركبة التي مزج فيها بين الن�شيب وال�شكوى من ال�شيب، 

المحبوبة،  ا�شطنعه مع طيف هذه  الذي  الحوار  النتقال على  في هذا  معتمداً  المدح  اإلى 

وال�شكوى مما اآلت اإليه حاله، فجاء انتقاله من المقدمة اإلى المدح خفيًا لم ن�شعر به ل�شدة 

اللتئام والترابط بينهما.

الموؤمن،  عبد  بني  �شادات  بع�س  فيها  مدح  الَفكون  لبن  مدحيَّة  ق�شيدة  على  ونقف 

ا�شتهلَّها بمقدمة في و�شف الطبيعة والتَّغني بمفاتنها و�شحرها من خالل و�شف ق�شر الربيع، 

]الطويل[ يقول فيها)5(:  

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 45.

راب. )2(  البيداء: الَفالة. والآل: ال�شَّ

)3(  العار�شان: �شفحتا الخّد.

: ينه�س، يرتفع. )4(  ي�ْشَرِئبُّ

)5(  الغبريني، عنوان الّدراية: 281.
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ـــِع واإنّـــمـــا ـــي ـــرب ـــــاِر ال ـــــى ن والُمحلَِّق)1(َعـــ�ـــشـــْونـــا اإل ال��نَّ��دى  ن���اِر  اإل���ى  ع�����س��ْون��ا 

َزوارٍق ج����ب����اَل  ِب�����وادي�����ه  ن���زلْ���ن���ا اإل���ي���ه���ا ع����ن ����س���وام���َر ���س��بَّ��ِقرك���ْب���ن���ا 

َق زن���ب���ِقوُخ�����س��ن��ا َح�������س���اُه والأ����س���ي���ُل ك���اأنَّ���ُه ب�����س��ف��ح��ت��ِه ت���ب���دي ُم�����������َروَّ

اأزرِق)2(و�����س����يِّ����ُدن����ا ق�����د �����س����ار ف���ي���ه لأنّ������ه ُم��ق��ل��ِة  اإن�������س���اُن   � ب����زورِق����ِه   �

فال�شاعر قّدم لق�شيدته بمقدمة في و�شف الطبيعة في ثالثة اأبيات، ثمَّ تخلَّ�س في البيت 

الرابع اإلى المدح عبر واو ال�شتئناف التي اأ�شعرتنا بانقطاع بين المقدمة والمدح، فلم يوّفق 

ابن الفكون في تخل�شه توفيق �شابقه.

دي يبدوؤها ببيت في الرحلة ـ دونما مقدمة ـ ثم  ة ق�شيدة مدحية لأبي الربيع الُمَوحِّ وثمَّ

]الكامل[ يتخل�س اإلى مدح الخليفة محمد النا�شر فيقول)3(:  

وي��رَح��ا يَ���ُح���طَّ  اْن  ِم����َن  ال��زم��ي��َل  الَمنِزل)4(اأِرِح  ب��ل��ْغ��َت  ق��د  ِرك���ابَ���َك  واأَِل������ْج 

���داً َم����ن ي��ل��َق��ُه ������اوالْ�������َق الإم��������اَم م���ح���مَّ ي���ل���َق ال���ُم���ن���ى وي�����نَ�����ْل ب����ه م����ا اأَمَّ

اعر يخت�شر في حديث الرحيل اخت�شاراً كبيراً، فيجعله في بيت واحد ي�شير فيه اإلى  فال�شَّ

اأن يحقق لنف�شه جودة النتقال،  اإلى الممدوح، ويحاول فيه  مكابدته وعنائه في الو�شول 

اأن يحط ركابه، ويريح  نف�شه �شخ�شًا ويطلب منه  د من  الخطاب، فيجرِّ اأ�شلوب  اإلى  فيلجاأ 

رفيق الرحلة من عناء ال�شفر وم�شقته، فهو قد بلغ منتهى الرحلة بو�شوله اإلى حمى ممدوحه 

الذي يحقق اآمال قا�شديه.

ولم يكن اهتمام النُّقاد بخاتمة الق�شيدة باأقل من اهتمامهم بمطلعها؛ فقد اأولوها اأهمية 

: ممدوح الأع�شى، وفيه 
ّ
اً: راآها لياًل فق�شدها راجيًا ُهدًى اأو ِقرًى. والمحلَّق الكلبي وَّ )1(  ع�شا الناَر، واإليها َع�ْشواً وُع�شُ

قال:

َطليانها َي�شْ ِلــَمــْقــروريــن  ــبُّ  ــشَ ــ� والمحلَُّقُت ــدى  ــنَّ ال ــاِر  ــن ال على  ـــاَت  وب

)2(  كذا في عنوان الّدراية، واأظّنه ت�شحيفًا عن: كاأّنه –بزورقه- اإن�شان ...

)3(  ديوان اأبي الّربيع: 38.

عام. ديف على البعير الذي يحمل الطَّ ميل: الرَّ )4(  الزَّ
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واإن  فاإن ح�شنت ح�شن،  بها،  العهد  لقرب  بالنف�س  واأل�شق  ال�شمع،  في  »اأبقى  كبيرة لأنها 

قبحت قبح«)1(، وحاولوا التقعيد لها، و�صياغة �صروط يمكن اأن تر�صد ال�صعراء وتوجههم. 

والمديح،  التهاني  به  ق�شد  فيما  �شاّرة  بمعاٍن  يكون  اأن  فينبغي  الختتام  »فاأما  يقول حازم: 

بما  غر�س  كل  في  الختتام  يكون  وكذلك  والرثاء،  التعازي  به  ق�شد  فيما  موؤ�شية  وبمعاٍن 

ينا�شبه«)2(.

التي  بالحكمة  ق�شائدهم  بعدهم يختمون  الجاهليون ومن جاء  ال�شعراء  ما كان  وكثيراً 

الحكمة  اأن  يعني  ل  هذا  ولكن  الحياة،  اإلى  ونظرتهم  تجاربهم،  خال�شة  يودعونها  كانوا 

هي ال�شبيل الوحيدة للخاتمة. فقد تعددت و�شائل ال�شعراء في اإنهاء الق�شيدة، وكثيراً ما كان 

بع�س ال�شعراء يتركون ق�شائدهم من دون خاتمة، وكاأنها في حاجة اإلى ا�شتكمال معانيها.

ويكثر ورود الخاتمة الدعائية في مدائح اأبي العبا�س الجراوي؛ اإذ يختم بها اثنتي ع�شرة 

ق�شيدة، يقع فيها الدعاء في بيت اأو بيتين اأو ثالثة، ي�شتخدم فيها ال�شاعر اأفعاًل متعددة منها: 

»ا�شلم، يحميك، بقيت، دمتم، وقاك اهلل، ل زال...« كما في قوله لممدوحه)3(:   

]الب�شيط[  

ل��ك��ْم وداَم  ن��ي��ا  ال��دُّ بَ��ن��ي  ح���ي���اَة  ���ٌر وَف�����ْت�����ٌح وتَ���م���ك���ي���ٌن وت���اأي���ي���ُدُدم���ت���ْم  نَ�������سْ

]الكامل[ وقوله)4(:  

ب��ه��ج��ًة ت���م���ن���ُح  ل����اأع����ي����اِد  ِزل�������َت  ����اِحل  يُ���ْع���ي���ي ����س���ن���اه���ا اأع�����ي�����َن ال����لَّ����مَّ

ُم�������س���تَ���ْف���ِت���ح���اً ب����ال����واح����ِد ال���ف���تّ���اِحُم���تَ�������س���ْرِب���ًا ب��ال�����س��ْع��ِد ُم��تَّ�����س��ح��اً ب��ِه

وربما جمع بين الدعاء لممدوحه والدعاء على اأعدائه في بيت واحد؛ كقوله)5(:  

)1(  ابن ر�شيق، العمدة: 217/1.

)2(  حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء: 306.

)3(  ديوان الجراوي: 67.

)4(  الم�شدر نف�شه: 56.

)5(  نف�شه: 98.
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]الخفيف[  

ي����ِن ع�������س���م���ًة وَم�������اذاً ُمِبيرا)1(ُدْم���������َت ل����ل����دِّ ُم����ب����ي����داً  ولأع�������دائ�������ِه 

دي، اإذ ختم بها �شبعًا من مدائحه، وُتراوح  كما نجد هذه الخاتمة عند اأبي الربيع الُمَوحِّ

]الوافر[ �شيغة الدعاء عنده بين بيت وثالثة اأبيات؛ كقوله لممدوحه)2(:  

ال���ل���ي���ال���ي ِغ�����يَ�����ِر  م�����ن  اهللُ  وَم������دَّ ع��ل��ي��َك م���ن ح���ف���ٍظ ِرواق��������ا)3(وق���������اَك 

]الطويل[ وقوله ُم�شفيًا على الدعاء م�شحًة اإ�شالمية)4(:  

ح��اِم��ي��اوي��ح��م��ي��َك َم���ن ت��ح��م��ي ب�����س��ي��ِف��َك ِدي���نَ���ُه ِزل�����َت  ول  َم��ح��م��يّ��اً  زل�����َت  ف���ا 

ومعروف اأن النقاد »كانوا يكرهون اأن تختتم الق�شيدة بالدعاء اإل للملوك الذين يحبونه، 

لأن الدعاء من عمل اأهل ال�شعف«)5(.

دية المن�صرفة اإلى بالط الخلفاء، من الخواتم  فالخاتمة الدعائية في ق�صائد المدح الُمَوحِّ

القائل تجاه الممدوح،  المنا�شبة لغر�س المدح، لما فيها من معان �شاّرة، وتتويج لم�شاعر 

ويهتّز،  الخليفة  لها  يطرب  التي  المعاني  من  والن�شر،  والتاأييد،  بالبقاء،  للخليفة  فالدعاء 

ويح�شن اأن تر�شخ في ذهن ال�شامع.

ومعروف اأن م�شاألة الدعاء للخليفة في نهاية خطبة �شالة الجمعة، اأ�شبح اأمراً معتاداً في 

اأغلب البالد الإ�شالمية؛ اإذ درجت العادة اأن يدعو الإمام ب�شوت مرتفع، ويوؤّمن الحا�شرون، 

ق�شائدهم  خواتم  اإلى  الخطبة  نهاية  من  التقليد  هذا  نقلوا  ال�شعراء  يكون  اأن  بعيداً  ولي�س 

المدحية في الخلفاء.

دين يختمون ق�شائدهم ب�شكر  وفي موازاة الخاتمة الدعائية، نجد بع�س ال�شعراء الُمَوحِّ

)1(  ُمبيراً: ُمهِلكًا.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 37.

الح اإلى الف�شاد. )3(  ِغَيُر الّليالي: اأحداثها واأحوالها المتغيرة من ال�شّ

)4(  ديوان اأبي الربيع: 31.

)5(  يو�شف ح�شين بكار، بناء الق�شيدة: 231.
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الممدوح، عرفانًا بف�شله ونعمته، ولعل هذا ال�شكر كان �شادقًا في بع�شها؛ اإذ جاء �شكرهم 

خال�شًا من �شوائب الطلب، وربما كانوا ي�شّرحون باأنهم يقومون بالمدح رجاء المنفعة في 

]الكامل[ الداَرين؛ كقول اأبي العبا�س الجراوي)1(:  

م���اآب���ام�������ْدُح الإم���������اِم ِع�����ب�����ادٌة ن���رج���و ب��ه��ا ن�����ف�����وَز  واأن  ال����ح����ي����اِة  ع������زَّ 

ويرى اأبو الربيع اأن ال�شكر واجب اجتماعي على الرعية، وثواب ذلك عند اهلل)2(:   

]الكامل[  

���س��ْع��يَ��ه��ْم يُ����َوفُّ����وا  اأن  َع���ب���ي���دَك  ج������زاُءف��ع��ل��ى  ع����ن����ُه  اهلِل  وع����ن����َد  �����س����ك����راً 

وربما لجاأ بع�س ال�شعراء اإلى ال�شالة على الإمام في خاتمة الق�شيدة المدحية، وهو تقليد 

]الب�شيط[ �شيعي؛ كقول اأبي حف�س بن عمر ال�شَلمي في مدح المن�شور)3(:  

��ْل ب��ال�����س��اِة ع��ل��ي��ِه ���س��دَق ِم��ْدَح��ِت��ِه َم��خ��ت��وُم���سِ ال��ِم�����س��ِك  ب��ه��ذا  ال��رح��ي��ُق  ذاَك 

]الطويل[ اعر الجزائري)4(:   وقول ال�شَّ

����س���ارٌق َذرَّ  م����ا  اهلِل  �����س����اُم  َم�����ْوِرِدع���ل���ي���ِه  ِوْرِد  ع���ن  ال�������ُوّراُد  ����س���دَر  وم���ا 

دي مدحته بالحكمة، وكاأنه يلخ�س تجربته ويودعها في نهاية  وقد يختم ال�شاعر الُمَوحِّ

الق�شيدة؛ كقول اأبي العبَّا�س الجراوي يمدح المن�شور، ويزري بالثَّائر الجزيري)5(، م�شتغاًل 

]الب�شيط[ الموقف في �شياغة حكمته)6(:  

���رٌح الحجِروال���وع���ُظ ف��ي ال��نَّ��ا���ص م��ق��ب��وٌل وُم���طَّ في  كالنَّق�ص  اأو  ال��م��اِء  في  كالَخطِّ 

اإلى ترك  وقد يفخر ال�شاعر في خاتمة مدحته ب�شعره، »وربما كان ال�شاعر يهدف منه 

)1(  ديوان الجراوي: 43.

)2(  ديوانه: 26.

)3(  المّقري، اأزهار الريا�س: 364/2.

)4(  المراك�شي: المعجب: 191.

)5(  ظهر بمراك�س، وتبعه بع�س الب�شر، فُلوِحق حّتى ُعثر عليه بماَلَقة، فُقب�س عليه، وهرب اإلى مر�شية حيث ُقب�س عليه، 

ِلب هناك: 224؛ ابن عذاري، البيان المغرب: 207ـ208. يق اإلى اإ�شبيلية َف�شُ و�شِ

)6(  ديوان الجراوي: 85.
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الإح�شا�س لدى ممدوحه بالر�شى عن هذا الفن الذي يحاول فيه الإجادة ليقدمه اإليه«)1(. مع 

]الب�شيط[ العتراف بق�شور ال�شعر عن الوفاء بحقِّ الممدوح)2(:  

َح�َسناً ِه  نف�سِ ف��ي  ي��ك��ْن  ل��م  اإْن  ��ع��ُر  ��يَ��ُعوال�����سِّ ��نُ��ُه الأ����س���ح���اُب وال�����سِّ ف��م��ا تُ��َح�����سِّ

َف��َغ��ْف��ل��تَ��ُه ُم�����س��ت��وف��ًى  و���س��َف��َك  راَم  يَ�شُعَم���ن  الــــورى  ــَد  عــن ــِه  ــِم ــْه َف ـــن  وِم يُــبــدي، 

ِمَدحي ع��ن  النَّجِم  م��ك��اَن  ُع���اَك  ــُعاأ���س��َح��ْت  ــِن ــت ــم ــي وبــــلــــوُغ الـــنـــجـــِم ُم ــت ــَل ــي ـــا ح م

ينهي  ال�شاعر  فنجد  خواتم،  دون  من  ق�شائدهم  الموحدون  ال�شعراء  يترك  ما  وكثيراً 

ق�شيدته ببيت يلخ�س فيه راأيه في الممدوح؛ كقول ال�شاعر اأبي العبا�س الجراوي)3(: 

]الكامل[  

ٍع وح���ف���ْظ���َت ُك��ْل��� ع�������َت ك����لَّ ُم�������روَّ ������َل ُم�������س���يَّ���ٍع وح���م���ْي���َت ك�����لَّ ِذم������اِرَروَّ

ار�س اأن يالحظ ظاهرة فنية تتعلق بمنهج الق�شيدة المدحية؛ هي ظاهرة طول  ويمكن للدَّ

الق�شيدة عمومًا، وهذا يعني اأن التَّخفف من المقدمات وحديث الرحلة، وان�شراف الق�شيدة 

اإلى ق�شر الق�شيدة، ويمكن ت�شويغ هذا الأمر بقدرة هوؤلء  اإلى غر�س المدح فقط، لم يوؤدِّ 

فات،  ال�شعراء على تفتيق المعاني الم�شتعملة في المدح، وال�شتطراد الكبير في عر�س ال�شِّ

وتاأكيدها عن طريق تكرارها ب�شور مختلفة، و�شنحاول اأن نتبين ذلك من خالل ا�شتعرا�س 

مخت�شًا  �شاعراً  يعّد  الذي  الجراوي  العبا�س  فاأبو  الع�شر،  هذا  �شعراء  لأبرز  المدح  ق�شائد 

بالمدح تت�شف ق�شائده المدحية بالطول عمومًا، فله اثنتا ع�شرة ق�شيدة تجاوز عدد اأبيات 

الواحدة منها ع�شرين بيتًا، واأربع ع�شرة ق�شيدة عدد اأبيات الواحدة منها يفوق ع�شرة اأبيات، 

وثالث ق�شائد عدد اأبيات الواحدة بين �شبعة اأبيات وت�شعة.

اأبيات،  ع�شرة  على  تزيد  الواحدة  اأبيات  ق�شائد  اأربع  له  الفا�شي  َحبو�س  ابن  وكذلك 

دي �شبع ق�شائد يراوح عدد  وواحدة موؤلفة من ثمانية اأبيات. ونجد عند اأبي الربيع الُمَوحِّ

)1(  عبد اهلل التَّطاوي، ق�شايا الفّن في ق�شيدة المدح العّبا�شّية: 323.

)2(  ديوان الجراوي: 104، وانظر ديوان اأبي الربيع: 32.

)3(  ديوان الجراوي: 89.
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اأبياتها بين ع�شرة وخم�شة وثالثين، و�شت ق�شائد يراوح عدد اأبياتها بين ثمانية وت�شعة اأبيات، 

وقد تطول الق�شيدة المدحية كثيراً كما وجدنا عند ابن خبازة في ق�شيدته الالمية التي مدح 

فيها )الماأمون(؛ اإذ بلغ عدد اأبياتها اأربعة و�شبعين بيتًا، وهذا يوؤكد اأن اقت�شار ق�شيدة المدح 

دية على غر�س واحد، وتخّففها من المقدمات والرحلة، لم يوؤدِّ اإلى ق�شر الق�شيدة  الُمَوحِّ

المدحية. وهذا يدل على مقدرة هوؤلء ال�شعراء الفنية، ومحاولة بع�شهم مناف�شة كبار �شعراء 

المديح في التراث؛ اأمثال المتنبي واأبي تّمام)1(.

 وخال�شة القول: لقد تخلَّى ال�شعراء الموحدون عن منهج الق�شيدة التقليدي، فتخّففوا 

في  ال�شيد  م�شاهد  وراء  والنطالق  الرحيل،  وحديث  المقدمات،  من  ـ  الغالب  على  ـ 

دي المتح�شرة التي تفتقر اإلى الأطالل من  ال�شحراء، وهذا عائد اإلى طبيعة المجتمع الُمَوحِّ

اأ�شماع الخليفة مبا�شرة في مواقف حما�شية  اأن تلك الق�شائد كانت تلقى على  جهة، واإلى 

بعد انت�شار اأو عودة من فتح، فلم يكن الوقت يت�شع اآنذاك للمقدمات وحديث الرحلة من 

جهة اأخرى. ولكن بع�شهم لم ي�شتطع النعتاق تمامًا من تاأثير ذلك المنهج، فقد وجدنا ظاًل 

باهتًا لذلك المنهج في اأ�شعار بع�شهم، كبع�س المقدمات الغزلية اأو الطللّية، وبع�س الأبيات 

القليلة في الرحلة، وقد راأينا اأغلب هوؤلء ال�شعراء يثبون اإلى المدح مبا�شرًة، وكانت مطالع 

ق�شائدهم توحي بالجو العام للمنا�شبات التي كانت تقال فيها الق�شيدة؛ من تفخيم وعظمة 

عائية  واأّبهة، ووجدناهم يختمون ق�صائدهم باأنماط متعددة من الخواتم، وتاأتي الخاتمة الدُّ

و�شجلنا ظهوراً  متقاربة،  بن�شب  الخواتم  من  المختلفة  ال�شروب  يليها  الأولى،  المرتبة  في 

الم على الإمام. الة وال�شَّ لخاتمة يعزُّ وجودها في ق�شائد المدح العربية؛ وهي خاتمة ال�شَّ

ق�شائد  اإلى  ينظرون  وهم  ق�شائدهم  ينظمون  الجراوي-  العّبا�س  اأبو  -ومنهم  دون  الموحِّ ال�ّشعراء  كان  ما  كثيراً    )1(

واأبو  تمام  )اأبو  �شريفة:  بن  الدكتور محمـد  كتاب  انظر  والمتنّبي،  تّمام  اأبي  اأمثال  الم�شهورين  الم�شارقة  ال�ّشعراء 

الطيب في اأدب المغاربة والأندل�شيين(.
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َمَعاني الَمْدح

اأ � َمَعاني َمْدح الُخَلَفاِء والُوَزراء:

التقليدية: المعاني  ـ   1

دية ل تكاد تبعد كثيراً عما تعاوره  اإنَّ المعاني والأفكار التي تقوم عليها المدحة الُمَوحِّ

اإلى مخزونه من  يلجاأ  دي  الُمَوحِّ المغربي  وال�شاعر  الم�شرق والأندل�س،  في  المدح  �شعراء 

التراث، يمتح منه وي�شتقر�س ما �شاء من معان، فيوظفها في مدحته، فاإذا بالت�شبيهات وال�شور 

تكاد تتكرر بين ممدوح واآخر، وال�شفات والخالل التي يخلعها ال�شعراء على الممدوحين، 

باختالف �شخ�شياتهم وطبائعهم، تكاد اأن تكون نف�شها.

لقد داأب هوؤلء ال�شعراء اأن ير�شموا لممدوحيهم �شوراً تتالألأ فيها الألوان؛ فالممدوح 

مثال الجود، والتقوى، وال�شجاعة، وكرم المحتد، والعدل، والحلم، وهو الذي اختاره اهلل 

ليعلي كلمة الإ�شالم، ويذب عن حماه الكفار والمارقين، اإلى غير ذلك من ال�شفات الحميدة 

والماآثر، فاإذا افتقر الممدوح اإلى بع�شها، ولم يت�شف بها، عمدوا اإلى خلعها عليه ليكملوا 

تزيين ال�شورة، وجعلها مثاًل يحتذى.

الَكَرم:

دون، وهو كرم مطلق ل  تاأتي قيمة الكرم في طليعة القيم التي يلّح عليها ال�شعراء الموحِّ

حدود له، �شبيه بالبحر الزاخر وال�شحاب الممطر. ونجد هذه القيمة تبرز بروزاً كبيراً عند 

اأبي العبَّا�س الجراوي، الذي يلح على هذه ال�شفة عند ممدوحيه اإلحاحًا كبيراً، ولي�س هذا 

بغريب، فالجراوي كان �صاعر بالط، وهو ل�صان ال�صلطان الذي يقوم بدور و�صائل االإعالم 

دين الأربعة الأوائل  الُمَوحِّ التي ت�شطلع بالدعاية للق�شر، وقد اخت�س هذا ال�شاعر بالخلفاء 

فمن  والعطايا،  الهبات  بع�س  مقابل  بانت�شاراتهم،  واإ�شادًة  مدحًا  �شعره،  بغالبية  وخ�شهم 
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عندما  فهو  نور،  من  بحروف  ويحفرها  ممدوحيه،  عند  ال�شفة  هذه  على  يلّح  اأن  الطبيعي 

اإلى  يلتفت  1160م(  )555هـ/  �شنة  المهدية  محا�شرته  عند  علي  بن  الموؤمن  عبد  يمدح 

اإذ كان يراها غاية الجود، ثم  مخزونه التراثي، وي�شتعير منه حديث جرير عن )ُهَنْيدة()1(؛ 

يقارن بحذق بين كرم ممدوحه عبد الموؤمن، وكرم ممدوح جرير، لي�شل اإلى اأن عبد الموؤمن 

]الب�شيط[ بّزه في الجود بمراحل، يقول الجراوي)2(:  

لهْم: فقلُت  اأَح��ي��اه��ا،  ال��َع��ط��يّ��اُت  ال��ع��ط��يّ��اُتق��ال��وا:  ك����اَن  اأْن  ق��ب��َل  ت��ُك��ْن  ل���ْم  ب���ْل 

يُ��ث��ن��ي ي����رى اأنّ���ه���ا ف���ي ال����ُج����وِد غ��اي��اُتاأم�����ا ���س��م��ع��تُ��ْم َج����ري����راً ع���ن ُه��ن��ي��َدِت��ِه

ذَه���ٍب ِم���ْن  الآلُف  ��بُ��ُه  َح�����سْ َم���ْن  ُه���ن���ي���داُتواأي�����َن  اأو  �����واُه  ������سِ ِم�����ن  ُه���ن���ي���دٌة 

فجود عبد الموؤمن غير محدود، وبهذا يوافق ال�شاعر غيره من ال�شعراء الذين اعتادوا األ 

يذكروا عطية بعينها، ول مقداراً محدداً من المال، لئال يجعلوا لكرم الممدوح حدوداً؛ لأن 

تحديد كرم الممدوح يعد انتقا�شًا من قيمته.

]الوافر[ ويقول في مدح اأبي يعقوب يو�شف بن عبد الموؤمن بالكرم)3(:  

���م���اَح ف���ق���ْد تَ���ن���اَه���ْت تَناهى)4(ووالَ�����ْي�����َت ال�������سَّ وم�����ا  ل���ل���ُع���ف���اِة  اأَم����������اٍن 

����ْت ع����مَّ هلل  ن����ع����م����ٌة  َوُج������������وُدَك ن���ع���م���ٌة اأُخ��������رى ���س��واه��اُوُج������������������وُدَك 

���ْل���َت ف����الأم����واُه ت��ج��ري �َسراها)5(َو����س���ْل���َت َو����سُ ف��ي  تُ���ْح���َذُر  الأُ����س���ِد  وُغ���ْل���ُب 

فال�شاعر يرى في ممدوحه محققًا لأق�شى ما يتمناه طالبو المعروف، من دون تحديد لما 

يجود به ليبقى كرمه في اأجواء مطلقة، ويعمد اإلى الجنا�س بين لفظتي »وُجوُدَك« من الوجود، 

)1(  ُهَنيدة: ا�شم للمئة من الإبل، والمق�شود قول جرير في ديوانه: 174/1:

ثمانيٌة َيــْحــُدوهــا  ــدًة  ــي ــن ُه ـــوا  ـــَط ــَرُفاأَع �ــشَ َمــــنٌّ ول  َعــطــائــهــم  فــي  مــا 

)2(  ديوان الجراوي: 47.

)3(  الم�شدر نف�شه: 175.

)4(  الُعفاة: ج عاف؛ وهو طالب المعروف.

رى. رى: مو�شع تن�شب اإليه الأُ�شود، فُيقال: اأُ�شود ال�شَّ )5(  ُغْلُب الأ�شد: الأ�شود الغليظة الأعناق. وال�شَّ
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من  ْلَت«  فـ»َو�شَ والنَّ�شر  اللَّف  �شبيل  على  ْلَت«  و»�شُ ْلَت«  و»َو�شَ الُجود،  من  و»ُجوُدك« 

ولة ينا�شبه قوله: »وُغْلُب الأُ�شِد  ْلَت« الأخرى من ال�شَّ لة تنا�شب »الأمواه تجري«، و»�شُ ال�شِّ

ُتْحَذُر في �شراها«)1(.

وهي  ع�شورهم؛  اختالف  على  ال�شعراء  تعاورها  قديمة  �شورة  اإلى  ال�شاعر  ويعمد 

ماء  الممدوح على  ُيَغلِّب ندى  اإِْذ  فيها ويغالي،  الدافق، ويبالغ  بالماء  الممدوح  ت�شبيه كرم 

]المتدارك[ حب)2(:   ال�شُّ

يَ������ُم)3(َوَه�������َم�������ْت ِديَ����������ٌم ِم������ن راح����ت����ُك����ْم َه���ي���ه�������اَت تُ�����س��اج��ُل��ه��ا ال������دِّ

الب�شر  اأغنى  فجوده  الدنيا،  بني  لت�شمل  ممدوحه  عند  الكرم  دائرة  الجراوي  ع  ويو�شِّ

]الب�شيط[ جميعًا)4(:  

ن���ي���ا واأل��بَ�����س��ُه��ْم الُق�ُسبا)5(نَ�������داَك ع����مَّ ب��ن��ي ال���دُّ الِغنى  اأث��واَب  والغرِب  رِق  ال�سَّ في 

]الكامل[ وجود الممدوح اأزرى باأمواج البحار)6(:  

زاخ�����ٍر ب���ح���ٍر  ب���ك���لِّ  نَ��������داَك  الأْرواِحاأَْزرى  ع���وا����س���ُف  ع���ل���ي���ِه  ه����بَّ����ْت 

فاإذا  اأراأيت كيف ي�شتعير الجراوي �شور الأقدمين؟ وكيف ينفخ فيها من روحه وفّنه، 

بال�شورة ت�شّع في اأطرافها الحياة؟ وكيف يبالغ في نعت ممدوحه بالكرم ليهز اأريحيته، ويحثه 

على العطاء الجزيل؟ اإن هذا اأمر معهود عند ال�شعراء المتك�شبين الذين يرتزقون ب�شعرهم.

منذ  عرفناه  اأمر  وهذا  وجهه،  وتهلل  الممدوح  عطاء  بين  دي  الُمَوحِّ ال�شاعر  ويقرن 

)1(  محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي: 126/1.

)2(  ديوان الجراوي: 151.

َيم: ج ِدْيمة: وهي مطر يدوم في �شكون، ل رعد فيه ول َبْرق. )3(  َهَمت: �شالت. الدِّ

)4(  ديوان الجراوي: 40.

ابًة: كان جديداً نظيفًا. )5(  ق�شَب الثَّوُب َق�شَ

)6(  ديوان الجراوي: 55.
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]الب�شيط[ الجاهلية عند زهير)1(، يقول اأبو الربيع)2(:  

م��ِل��ك��اً ُولِّ��ي��تَ��ه��ا  اأْن  ال��ع��ن��اي��ِة  احا)3(َح�����س��ُب  َو�سَّ ��ْي��ِن  وال��ك��فَّ �����س����ّرِة  الأَ َط��ْل��َق 

]الكامل[ وهو يعطي من دون اأن ي�شاأله اأحد)4(:  

���َم ل����ل����نَّ����دى وتَ���ه���لَّ���ايَ��ك��ف��ي��َك م���ن���ُه ����س���ي���اُء ُغ�������ّرِة وج���ِه���ِه م���ه���م���ا ت���ب�������سَّ

��م��اح��َة وال���نّ���دى ف���ل���ذاك ما ُم���تَ���َه���لِّ���ااأَِل������َف ال�����سَّ ����س���اح���ك���اً  اإل  تَ����ل����ق����اُه 

طبيعًة واِم  ال�������دَّ ع��ل��ى  ال���َج���زي���َل  ويُ�����س��األيُ��ع��ط��ي  اإل���ي���ِه  ��ك��ى  يُ�����سْ اأن  غ��ي��ِر  ِم����ن 

فممدوح اأبي الربيع يعطي من دون اأن ي�شاأل وهو مبت�شم، بينما ممدوح زهير يعطي وهو 

مبت�شم، ولكن بعد اأن ي�شاأله العفاة.

ابن  كقول  الممدوح،  كرم  لت�شوير  دية  الُمَوحِّ المدح  دائرة  في  البحر  �شورة  وتتكرر 

]الطويل[ َحبو�س الفا�شي في مدح عبد الموؤمن)5(:  

ال��ب��ح��ُر ج�������اوَرَك  ال��ب��ح��ُر  اأَيُّ����ه����ذا  ��رُّاأل  وخ���يَّ���َم ف���ي اأرج����ائ����َك ال���نَّ���ْف���ُع وال�����سُّ

لأن  و�شّره،  نفعه  في  البحر  على  قه  وتفوُّ وكرمه،  الممدوح  عظمة  اإلى  ي�شير  اعر  فال�شَّ

بقدرة  وي�شرُّ  ينفع  يجعله  �شلطان  ذو  الممدوح  اأن  على  اإرادة،  غير  من  وي�شرُّ  ينفع  البحر 

واإرادة، وهذه مبالغة وغلو، ولكنها مبالغة مقبولة؛ لأن المراد ا�شتراك البحر والممدوح في 

�شفة العطاء غير المحدودة.

وق في قوله يمدح  وي�شبه ابن الَفكون ممدوحه بالبحر، غير اأنه يت�شّنع فيجاوز حّد الذَّ

)1(  قال زهير في ديوانه 57:

ــاًل ــلِّ ــَه ــَت ُم ـــُه  ـــَت ـــْئ ِج ـــا  م اإِذا  ــــــراُه  �ــشــاِئــُلــْهَت اأنــــَت  الّــــذي  ُتعطيه  ــك  ــاأنَّ ك

)2(  ديوان اأبي الربيع: 30.

اح: الأبي�س اللَّون. )3(  الَو�شَّ

)4(  ديوان اأبي الربيع: 38.

)5(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 44، وابن عبد الملك، الّذيل والّتكملة: 294/8.
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]الطويل[ بع�س �شادات بني عبد الموؤمن وهو يركب زورقًا)1(:  

ـــُه ـــابُ ـــب ــــــبَّ ُع ــــــــا عـــجـــبـــاً لــلــبــحــِر َع َزوَرِق)2(اأَيَ ب��ط��ِن  ف��ي  ���س��اَر  ح��ت��ى  ��َع  تَ��َج��مَّ

الكرم  هذا  وجعلوا  بالكرم،  ممدوحيهم  المغاربة  عراء  ال�شُّ مدح  لقد  القول:  و�شفوة 

ف�شبهوا هوؤلء  القدماء وت�شابيههم،  ي�شتقر�شون �شور  التراث  اإلى  يحّد، ولجوؤوا  مطلقًا ل 

الممدوحين بالبحر الزاخر، والمطر المتهاطل، وجعلوا كرم ممدوحيهم يعم وجه الب�شيطة، 

فانتفى وجود العفاة والمحتاجين في اأرجاء الدولة.

ة والبَاأْ�ص: الُقوَّ

فقد  باأنف�شهم،  الحا�شمة  المعارك  في  الجيو�س  يقودون  عادًة  الموحدون  الخلفاء  كان 

قاد عبد الموؤمن بن علي الجيو�س في فتوح اإفريقية، وجاز اإلى الأندل�س مجاهداً، و�شحبه 

ال�شعراء في هذه الحروب والغزوات، وكذلك فعل اأولده واأحفاده. وكانت هذه المعارك 

ـ فقد كانوا ي�شيدون بقوة ممدوحيهم  ـ مغاربة واأندل�شيين  دين  الُمَوحِّ مادة خ�شبة لل�شعراء 

في  �شنعوا  ما  نحو  على  فيها  ويعيدون  وُيبدئون  المعارك،  في  وعزمهم  جاأ�شهم،  ورباطة 

حديثهم عن كرم ممدوحيهم.

ولعل جيو�س الممدوحين هي اأهم مظاهر القوة التي ا�شتوقفت هوؤلء ال�شعراء، فوقفوا 

]الكامل[ ي�شورونها كما في قول اأبي العبا�س الجراوي في مدح عبد الموؤمن)3(:  

���ْت ب���ه���نَّ ���س��ب��ا���س��ٌب وُه���ج���وُلِل����َم����ِن ال���خ���ي���وُل ك����اأنَّ����ُه����نَّ ���س��ي��وُل َغ�������سَّ

ن��ي��ا ف��اأب��ع��ُد م��ا ان��ت��َح��ْت تَ��ع��ج��ي��ُلُط���ويَ���ْت ب��ه��ا ال��دُّ ����س���ي���ِره���ا  واأب������ط������اأُ  داٍن 

اهلل  لدين  المعز  مدح  في  973م(  362هـ/  )ت  هانئ  ابن  ق�شيدة  اإلى  فيها  ينظر  وهو 

)1(  الغبريني، عنوان الدراية: 281.

)2(  َعبَّ البحر ُعبابًا: ارتفع موُجه وا�شطخب.

)3(  ديوان الجراوي: 130.
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]الكامل[ الفاطمي)1( بمنا�شبة انت�شاره على الروم، التي يقول في مطلعها)2(:  

م����ا ت��ن��ق�����س��ي ُغ���������َرٌر ل����ه وُح����ج����وُلي������وٌم ع���ري�������ص ف����ي ال����َف����خ����اِر ط���وي���ُل

دي في حديث الجي�س، في�شور عزيمة الخليفة يو�شف، ويذهب  ويطيل اأبو الربيع الُمَوحِّ

]الكامل[ ت�شوير الجنود بمعظم هذا الحديث على نحو ما نرى في قوله)3(:  

��م��اً ��ي��ِف ب����ْل ه����َي اأَق���َط���ُعوَم�����س��ْي��َت ف���ي ن�����س��ِر الإل������ِه ُم�����س��مِّ ب��ع��زي��م��ٍة ك��ال�����سَّ

ي���رج���ُعوك����ت����ائ����ٍب م���ن�������س���ورٍة يَ����ح����دو ب��ه��ا ل  اأم���������س����ْي����تَ����ُه  اإذا  ع�������زٌم 

ُع)4(م��������اَدْت ب���ه���ا اأرج���������اُء ُك������لِّ تَ���نُ���وف���ٍة تت�سدَّ اأر����س���ه���ا  ح�����س��ْب��ن��ا  ح��ت��ى 

َم����ْف����َزُعِم����ن ك����لِّ َم����ن ت���ق���وى الإل�������ِه ���س��اُح��ُه ����ُل  ال����تَّ����وكُّ اإل  ل�����ُه  اإْن  م����ا 

ال���نّ���وائ���ِب ج���اَره���ْم اإل����ى  يُ�����س��ِل��م��وَن  يُ�����س��يَّ��ُعل  ال����ِج����واُر  اأ���س��ح��ى  اإذا  ي���وم���اً 

تُ��ْن��تَ�����س��ى وال���������س����وارُم  َج����اأْ�����س����َك  تُ�ْسَرُع)5(هلِل  والأَ����س���نّ���ُة  تَ�����ْردي  وال��خ��ي��ُل 

وفي ق�شيدة اأخرى يمدح فيها المن�شور يتطرق اإلى و�شف الجي�س؛ فهو مواكب تتلوها 

]الكامل[ مواكب، وهو جي�س كثيف ذو قوات برية واأخرى بحرية)6(:  

����س���اَق ال���ف�������س���اُء ب��ه��ا وَغ���������صّ ال���م���اُءوَم������واك������ٌب اأَردْف�����تَ�����ه�����ا ب���َم���واك���ٍب

ل����ه����ُم وك��������لُّ ِب�����ح�����اِره�����ا ِم����ي����ن����اُءك����لُّ ال��ب�����س��ي��ط��ِة َم�������س���َرٌب وُم���خ���يَّ���ٌم

دين وجيو�س الم�شلمين يوم بدر، فكال الجي�شين ين�شر  ويقرن ال�شاعر بين جيو�س الُمَوحِّ

]الب�شيط[ دين اهلل، وهو يمّده بجي�س من المالئكة يقاتل معه وين�شره)7(:  

)1(  الخليفة الفاطمي توفِّي �شنة )365هـ/975م(.

)2(  ديوان ابن هانئ الأندل�شي: 256.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 21-20.

)4(  التَُّنوفة: الَقْفر من الأر�س. مادت: اهتّزت وا�شطربت.

)5(  َتْردي: تعدو. ت�ْشرع: ت�شّدد.

)6(  ديوان اأبي الربيع: 23.

)7(  ديوان اأبي الربيع: 32.
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يَ���ْق���ُدُم���ه���ا اهلِل  ج���ن���وَد  يَ�������ُردُّ  ذا  َحْيزوُم)1(َم����ن  للنَّ�سر  بها–  انتَحْيَت  حيُث  ـ   

ي��ن�����س��ُرُه اهلل  ل���دي���ِن  ت�������س���ّدى  َم���ن يُ���ح���َرِم ال���غ���زَو ف��ي��ِه َف���ْه���َو َم���ح���روُمج��ي�����ص 

الذي  الجهاد  قيمة  اأّكد  الم�شلمين بحا�شرهم، وكيف  ما�شي  اعر  ال�شَّ تاأمل كيف ربط 

ين الإ�شالمي، فالمتقاع�س عن الجهاد هو المحروم الحقيقي من ثواب  حثَّت عليه تعاليم الدِّ

المجاهد.

بال�شيل  الأبطال  في�شّبه خيول  بديعًا؛  الجي�س ت�شويراً  الفا�شي كثافة  ابن َحبو�س  وي�شّور 

]الطويل[ الجارف الذي يجرف َمْن اأمامه، ويحقق الن�شر حتمًا، فيقول)2(:  

النَّ�سُر)3(و�����س����اَل ع��ل��ي��َك ال���ب���رُّ خ���ي���ًا ُك��م��اتُ��ه��ا وَج��َب  فقد  ن�سراً  ح��اولَ��ْت  اإذا 

ويلتفت ال�شعراء اإلى عناية الممدوح بالجيو�س وتجهيزها، يقول الجراوي)4(:    

]الب�شيط[  

تَ���م���تَ���ِن���ُعم����ا ِل����ل����ع����دوِّ ب���م���ا اأع�������دْدتَ�������ُه ِق���بَ���ٌل م���ن���ُه  انْ����ق����ي����اٍد  ب���غ���ي���ِر  ول 

ع���ُب ف��ي ج��ي�����ص ب��ا لَ��َج��ٍب وانْقَمعوا)5(َغ���زاُه���ُم ال���رُّ رِب  ـــدَّ ال وراِء  ِمــن  فاأحَجموا 

فالخليفة �شهر على اإعداد جي�شه اإعداداً جيداً، فلم يعد للعدو طاقة على مواجهته، بل هو 

اأثار الرعب في نفو�س هوؤلء الأعداء فانكفوؤوا على اأنف�شهم خائفين.

دي ي�شيد بقيادة  وقد اأ�شاد ال�شعراء بقيادة ممدوحيهم للجيو�س، فهذا اأبو الربيع الُمَوحِّ

)المن�شور( جي�شه في معركة )الأرك( وبطولته، ول ين�شى بطولة جنوده الذين اأقدموا على 

]الكامل[ المعركة وهم ي�شعون الن�شر ن�شب اأعينهم)6(:  

)1(  َحْيزوم: ا�شم فر�س جبريل عليه ال�ّشالم، وفي حديث بدر اأّنه �شمع �شوته يوم بدر يقول: اأقِدم َحْيزوم.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 294/8.

 وهو البطل المقدام.
ّ
)3(  الُكماة: ج َكِمي

)4(  ديوان الجراوي: 103.

)5(  اللََّجب: الَجَلَبة وارتفاع اأ�شوات الأبطال واختالطها.

)6(  ديوان اأبي الربيع: 28.
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��ب��اِح تَ��بَ��لُّ��ج��اً ُمْحَلْوِلكا)1(ُق�����ْدَت ال��ه��دى ِم��ث��َل ال�����سَّ دى  ل���ل���رَّ ل��ي��ًا  وح��م��ْل��َت 

ُه����ْم ��م��ي��َن ع����دوَّ ����دي����َن ُم�����س��مِّ َعْزَمكا)2(ب����ُم����َوحِّ ف��ي��ِه  ال��ف��ت��ِح  دل���ي���َل  ج��ع��ل��وا 

ِع��ن��انَ��ُه ث��ن��ي��َت  اإْن  اأَ�����س����َو�����صَ  الُم�سَطكى)3(وب���ُك���لِّ  تُ���اُك  كما  كيَم  ال�سَّ لَك 

ــــَرِت الـــجـــيـــاُد ِمــراَحــهــا ــــك ج���َزع���اً واأن����ك����َرِت ال���نّ���ي���اُق ال��َم��ْب��َرك��اوبــحــيــُث اأن

َم�سَلكا)4(وج��ع��ْل��َت اأط������راَف الأَ����س���نَّ���ِة َم���ْدَرج���اً ل��ل��َم��ع��ال��ي  ال��ع��وال��ي  ��ب��ا  و���سَ

على  �شمموا  الذين  اء  الأ�شدَّ الأبطال  من  كثيفًا  جي�شًا  يقود  ممدوحه  يجعل  اعر  فال�شَّ

الّن�شر، مقتدين بعزيمة قائدهم الذي جعل ال�شالح طريقًا للعال. ول ين�شى ال�شاعر اأن يلف 

الهداية والنور: »ُقْدَت الهدى  اإلى  الم�شلم يدعو  دي  الُمَوحِّ حديثه بو�شاح ديني، فالجي�س 

دى  َتَبلُّجًا«، ويحمل في الآن نف�شه لالأعداء الويل والدمار: »وحمْلَت لياًل للرَّ ِمثَل ال�شباِح 

و�شفًا  لنا  ينقل  ل  اعر  ال�شَّ لأن  القارئ؛  غلَّة  ينقع  يكاد  ل  الو�شف  هذا  ولكن  ُمْحَلْوِلكا«، 

تف�شيليًا لبطولة الممدوح وجنوده في المعركة، وذلك عائد ـ فيما نظن ـ اإلى اأن ال�شاعر كان 

بعيداً عن جو المعركة، وقام بو�شفها على ال�شماع.

�شورة  ـ  المتاألِّقة  الممدوحين  جيو�س  �شورة  جانب  اإلى  ـ  الموحدون  ال�شعراء  ويبرز 

الخ�شوم، وهي �شورة �شاحبة قوامها الهزيمة، والقهر، والقتل، والت�شتيت؛ كقول الجراوي 

]الب�شيط[ م�شوراً ابن غانية)5( واأن�شاره وقد فتكت بهم جيو�س المن�شور)6(:  

الأْغ�����زاِز واج��ت��ه��َدْت ال��زم��اُن على  ف���ي َق���ْط���ِع داِب����ِره����ْم اأح����داث����ُه ال�����س��وُداأَنْ��ح��ى 

واد. )1(  التَّبلُّج: الإ�شراق والإ�شاءة، والمحلولك: �شديد ال�شَّ

هم، باإ�صقاط حرف الجر �صرورًة. )2(  »م�صّممين عدّوهم« اأي على عدوِّ

الُم�شطكى:  الفم.  في  اللجام  من  المعتر�شة  الحديدة  وال�شكيمة:  هنا.  الخيل  واأراد  القوي،  الجريء  الأ�ْشو�ُس:    )3(

مع ُيعلك، وهو الّلبان. �شْرٌب من ال�شَّ

ماح. مح. و�َشبا العوالي: اأطراف الرِّ ُل الرُّ نان: َن�شْ نَّة: ج �شِ )4(  الأ�شِ

دين، ودخل قف�شة ودعا للعبا�شين، ف�شّير له المن�شور جي�شًا  )5(  يريد علي بن اإ�شحاق الميورقي الذي ثار على الموحِّ

�شنة 593هـ/1187م، وق�شى عليه. انظر المراك�شي، المعجب: 274.

)6(  ديوان اأبي الربيع: 66.
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��ه��ْم تَعريُد)1(ون���ازَع���ْت���ُه���ْم ���س��ي��وُف ال��ِه��ن��ِد اأن��ُف�����سَ ــاِء  ــج ــْي ــَه ال ــن  ع يـُــِفـــْدُهـــْم  ــْم  ــل ف

َم��ع��دوُدف��ه��ْم ع��ل��ى ال���تُّ���ْرِب ���س��ْرع��ى ِم��ث��َل��ُه َع���دداً ال���تُّ���ْرَب  ب����اأنَّ  يُ��ق�����س��ى  ك����اَن  اإْن 

و�شورة القتلى الذين غطت جثثهم وجه الأر�س، حتى اإن الخيول ل تجد مكانًا ت�شع 

دي لت�شوير  �شنابكها عليه �شورة قديمة للدللة على كثرة القتلى، ا�شتعارها اأبو الربيع الُمَوحِّ

]الكامل[ فتك المن�شور بالأعداء)2(:  

ــْع ــ�ــشَ ــْم تَ ــل ــــاَم الـــُكـــمـــاِة ف ــــا ه ــــه تَ ــــاأْ ُمْبتَكى)3(اأَْوَط َط����ري����ٍح  َخ�����دٍّ  ع��ل��ى  اإل 

دين، وهذا  وقد اختار ال�شاعر قتلى العدو من الأبطال ليدل على بطولة المقاتلين الُمَوحِّ

م�شلك فني قديم وجدناه عند عنترة الذي كان يتخير قتاله من الأبطال؛ ليتو�شل في النهاية 

اإلى الفخر ببطولته.

الجراوي  مدحه  )591هـ/1194م(  �شنة  الأَرك  معركة  في  المن�شور  انت�شر  وعندما 

هذه  في  الإ�شبان  هزيمة  و�شف  على  فيها  وعّرج  النت�شار،  ذلك  فيها  و�شف  بق�شيدة 

المعركة، وو�شف قتالهم الذين امتالأت بهم اأر�س المعركة، وعمد اإلى المقابلة في المعنى 

لإي�شاح ال�شورة وتعميقها في نفو�شنا، فالفالة اأ�شحت ماأهولة بهم، في حين خلت ديارهم 

منها واأقفرت، واإذا بهوؤلء القتلى اأ�شحوا طعامًا للن�شور، فاأ�شبحت بطونها قبوراً لهم، يقول 

]الطويل[ الجراوي)4(:  

واأم�����س��ْت َخ����اًء م��ن��ه��ُم ُدوُره������ْم َق��ْف��رااأُل�������وٌف َغ������َدْت م���اأه���ول���ًة ب���ه���ُم ال��َف��ا

فاأ�سبحوا عليهْم  ال��َه��ْي��ج��ا  َرح���ا  يُْذرى)5(وداَرْت  با  ال�سّ َمهبِّ  في  َطِحيناً  َه�سيماً 

��َع��ٍم َقبرا)6(ي��ط��ي��ُر ب���اأ����س���اٍء ل���ه���ْم ك����لُّ َق�����سْ ب��ط��نُ��ُه  َغ���دا  نَ�����س��ٍر  ِم��ن  �سئَت  فما 

)1(  التَّعريد: الِفرار.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 28.

: البطل.
ّ
)3(  ال�شمير يعود على الخيول، والُكماة: جمع َكِمي

)4(  ديوان الجراوي: 92..

} الكهف:45. ر من كّل �شيء، ول يخفى نظر ال�شاعر اإلى قوله تعالى: { )5(  اله�شيم: المتك�شِّ

نُّ من النُّ�شور. )6(  الق�شعم: الُم�شِ
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ويظهر اتكاء ال�شاعر في اأبياته ال�شابقة على التراث وا�شحًا، ف�شورة القتلى الذين ملوؤوا 

حا التي تدور �شورة قديمة وجدناها عند زهير)1(  الأر�س �شورة قديمة، وت�شوير الحرب بالرَّ

وغيره، وكذلك �شور الأ�شالء التي اأ�شبحت بطون النُّ�شور قبوراً لها �شورة قديمة وقفنا على 

ِرّماح)2( وغيره. مثلها عند الطِّ

بيع في ق�شيدة من�شورية)3(، ما حلَّ بجنود الأعداء، فهم بين اأ�شير را�شف  وي�شف اأبو الرَّ

]الكامل[ ج بدمائه)4(:   في قيوده، وقتيل م�شرَّ

ف������اأََريْ������َت ك���ي���َف تُ���ق���تَّ���ُل الأع��������داُءواأَخ������������ْذَت ل������اأع������داِء ك�����لَّ ثَ���ن���يَّ���ٍة

ـــِه الــــــَجــــــْوزاُء)5(وب���ك���لِّ اأَْزَه���������َر ف���ي ال���ح���دي���ِد ك��اأنّ��م��ا ـــات ـــبّ ــى لَ ــل ـــْت ع ـــَم ـــِظ نُ

تَ���ِل���ُد ال���ف���وار����صَ ف���ي ال���ح���روِب ِدم����اُءوال��ق��ت��ُل اأَْزك������ى ف���ي ال���ح���روِب ك��اأنَّ��م��ا

ج���ي���ن ك���اأنَّ���م���ا ع���ي���َن ُم�������س���رَّ �سْهباُء)6(وُم�������س���رَّ ف��وَق��ه��ْم  ��بَّ��ْت  َف�����سُ ���س��ِك��روا 

تكاثر  فقد  والجّدة،  الطرافة  من  الكثير  فيها  والرابع  الثالث  البيتين  في  القتلى  و�شورة 

اإ�شارة  ْزكى في الحروِب«،  اأَ القتل، واأريقت الدماء، فعّبر ال�شاعر عن ذلك بقوله: »والقتُل 

اإلى زيادته، واأكد هـذه الزيادة في ال�شطر الثاني حين جعل الدماء تولّد الفر�شان؛ لأن فرو�شية 

جوا بدمائهم  القتلى وقد ت�شرَّ اإنما تكون بكثرة قتاله من الفر�شان، ثم ي�شبه هوؤلء  الفار�س 

عليهم  فا�شتلقوا و�شبت  الجلو�س،  القوة على  لديهم  يعد  لم  �شربوا حتى  الذين  بال�ّشكارى 

الخمرة الحمراء، وقد عهدنا �شعراء الخمرة ي�شبهون ال�ّشكارى بالقتلى، ولكن اأبا الربيع قلب 

الت�شبيه فجاء طريفًا ل يخلو من جّدة.

)1(  قال زهير في معلقته: )�شرح �شعر زهير: 27(:

بُثفالها حــا  الــرَّ َعــــْرَك  ــكــم  ــُرُك ــْع ــَت َفُتْتِئِمَف ــْج،  ــِت ــْن ُت ــّم  ث ــافــًا،  ِكــ�ــشَ ــْح  ــَق ــْل وَت

اح )ديوان الخوارج: 99(: رمَّ )2(  قال الطِّ

ــٍر َمــِقــيــُلــُه ــشْ ــ� ــُن َن ــْط ــري ب ــب ــنَّ ق ــك ــِفول ــَواِك ــوٍر َع ــ�ــشُ ــمــاِء فــي ُن ــوِّ الــ�ــشَّ ــَج ِب

)3(  نريد بالق�شائد المن�شورية ما قيل في مدح يعقوب المن�شور، وبالنا�شرية ما قيل في محمد الّنا�شر.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 24.

ماء. بَّة: مو�شع الِقالدة من الُعنق، والجوزاء: اأحد بروج ال�شَّ
)5(  اللَّ

هباء: من اأ�شماء الخمرة. )6(  ال�شَّ
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والخوف،  بالجبن  وجنودهم  الأعداء  قادة  و�شف  على  الموحدون  ال�شعراء  ودرج 

والفرار من المعركة، وذلك من باب الحرب النف�شية، من ذلك ما قاله ابن حبو�س الفا�شي في 

ق�شيدة مدح فيها عبد الموؤمن بن علي عندما فتح بجاية، اأتى فيها على و�شف جنود الأعداء، 

اإلى  اأين ذلك القائد؟ لقد دفعه الخوف  رهم وهم يحاولون الحتماء بقائدهم، ولكن  ف�شوَّ

القائد،  اإلى الإطراف في ت�شويره هذا  ال�شاعر  النجاة، ويعمد  اإلى زورٍق رغبًة في  اللتجاء 

فهو لفرط خوفه اأ�صحى خفيفًا لدرجة اأنه لو خا�س في البحر لطفا على وجهه، يقول ابن 

]المتقارب[ َحُبو�س)1(:  

ورِقي��������ع��������وذوَن ِم������نّ������ا ب������َم������ولُه������ُم وَم��������وله��������ُم ع���������اَذ ب�������ال�������زَّ

ف���ل���ْو خ���ا����ص ف���ي ال���ب���ح���ِر ل����ْم ي���غ���َرِقف�����اأك�����������س�����بَ�����ُه َخ��������وُف��������ُه ِخ�����ّف�����ًة

وذعرهم:  الأعداء  جنود  جبن  ت�شوير  في  ال�شعراء  هوؤلء  ا�شتعملها  التي  ور  ال�شُّ ومن 

�شورة النعام الجافل؛ وهي �شورة قديمة تناولها اأبو العبَّا�س الجراوي في و�شف فرار جنود 

]الكامل[ الأعداء)2(:  

ف��انْ��ثَ��نُ��وا تُ���نَ���ْه���نَ���ُه  ل  اأُ�����س����وداً  الُمْجَفا)3(ج������اوؤوا  ال��نَّ��ع��اَم  ال��ح��رِب  ف��ي  يحكوَن 

ــــْم ــــُه اإنَّ ـــى  حـــتّ الـــنـــهـــِر  وراَء  ــــوا  ا)4(حــــاُم ُمْن�سُ ع��ل��ي��ه��ْم  َم�����س��ل��وًل  َظ����نُّ����وُه 

اعر ير�شد قدوم هوؤلء الأعداء كالأ�شود ال�شواري، ولكن ما اإن دارت رحا الحرب  فال�شَّ

وراأوا �شجاعة جنود الم�شلمين، حتى فروا من اأر�س المعركة. ثم ير�شم �شورة طريفة لذعرهم 

فيقول �شاخراً: اإن هوؤلء الجنود الفارين ـ ل�شدة خوفهم ـ ظنوا النهر الذي كان وراءهم �شيفًا 

م�شلوًل عليهم.

المعركة  من  الفرار  المتكررة  الأعداء  اإلى محاولت جنود  بن عمر  اأبو حف�س  وي�شير 

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 48.

)2(  ديوان الجراوي: 133.

)3(  َتَنْهَنه: انزَجر وَكّف.

يف. ل: ال�شَّ )4(  الُمْن�شُ
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]الوافر[ بقوله)1(:  

زايــــا ـــــَن الــــرَّ ول����ك����ْن اأي�������َن ِم������ْن اأََج����������ٍل ِف�������راُر؟وَكــــــْم راُمـــــــوا الــــِفــــراَر ِم

ويرتبط الحديث عن هزائم الخ�شوم بو�شف التدمير والخراب الذي يلحق ديارهم، فها 

دي ي�شور ديار الأعداء خاوية على عرو�شها، بعد اأن هجرها اأ�شحابها  هو اأبو الربيع الُمَوحِّ

دين، فنهبت واأ�شبحت مغنى للوحو�س بعد اأن كانت عامرًة باأهلها)2(:  خوفًا من جيو�س الُمَوحِّ

]مخلع الب�شيط[  

تَ����ع����وي ب����اأرج����اِئ����ه����ا ال������ذئ������اُب)3(َه���������ذي دي�����������اُر ال������ِع������دا يَ������بَ������اُب

���ه���ا ال����ن����ه���������ُب وال�������َخ�������راُباأَْج�����ل�����ى م�����َن ال�����خ�����وِف ���س��اك��ن��وه��ا ف���ع���مَّ

عراء الموحدون ممدوحيهم من الخلفاء بالقوة والباأ�س  وخال�شة القول: لقد مدح ال�شُّ

ى ذلك من خالل و�شفهم لجيو�س الممدوحين، فو�شفوا بطولة الجنود،  جاعة، وتبدَّ وال�شَّ

وعزيمة القادة، و�شّبهوا الجي�س بالبحر الذي اأمواجه الخيل والأبطال، كما �شبهوه بال�شيل 

الجارف، وكانت �شورهم حافلة بالأبهة والعظمة، ت�شطع في جوانبها الأ�شواء، واأبرزوا ـ 

اإلى جانب �شورة جي�س الممدوح ال�شاطعة ـ �شورة الخ�شوم، وكانت �شورتهم تلك باهتة 

الألوان، تمتلئ بمظاهر الهزيمة والجبن، والقتل والأ�شر والتدمير والخراب.

مكارم الأخاق:

اأطرافها،  بارزة تكتنفها الأ�شواء من كل  عراء الموحدون لممدوحيهم �شوراً  ال�شُّ ر�شم 

وقد خلعوا عليهم مجموعة من ال�شفات التي تكمل �شورة الممدوح وتجعله مثاًل يحتذى.

ّقة والعطف؛ »فالبطل ال�شارم ال�شجاع لي�س اأ�شداً فّرا�شًا،  فمن هذه ال�شفات: الرحمة والرِّ

)1(  ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 97.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 35.

)3(  اأر�س َيباب: لي�س بها �شاكن، يباب: َخراب.
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واإنما هو اإن�شان ات�شع قلبه لل�شجاعة والباأ�س، وللرحمة والعطف..«)1(.

بممدوحيهم  اأ�شادوا  عندما  للرحمة  مختلفة  ب�شور  مدائحهم  في  ال�شعراء  نا  واأمدَّ

وبطولتهم، ومن معاني هذه الرحمة ال�شفح عن المخطئين، والعفو عن الأعداء عند التمّكن 

منهم، واإغاثة الملهوف، والنت�شار للمظلوم، وال�شهر على م�شالح الرعّية والعناية بها.

بن  الموؤمن  عبد  الخليفة  منحهم  المهدية،  في  الفرنجة  على  الم�شلمون  انت�شر  فعندما 

علي الأمان، ومّن عليهم بالعفو، وباإطالق �شراحهم، ولم يكتف بذلك بل قّدم لهم ال�شفن 

لإجالئهم عن البالد)2(، وكان ال�شعر حا�شراً، فر�شد فرحة هوؤلء الأعداء بالنجاة، فا�شتثمر 

اأبو العبَّا�س الجراوي هذه الحادثة في مدحه عبد الموؤمن بن علي الذي كان عفوه عن هوؤلء 

]الكامل[ عفو مقتدر، فقال)3(:  

م���اً ع���ن���ه���ْم وع����ْف����ُو ال����ق����ادري����َن َج��م��ي��ُلف���ع���َف���ْوَت ع���ْف���َو ال����ق����ادري����َن تَ���ك���رُّ

دين، وّجه اإليهم عبد الموؤمن جي�شًا كبيراً تمكن من خ�شد  وعندما ثار اأهل قف�شة بالُمَوحِّ

�شوكتهم، وا�شتطاع اأن يعيدهم اإلى ربقة الدولة، وظفر بروؤو�شهم، وبدًل من اأن يبط�س بهم، 

]الكامل[ عفا عنهم واأمر برد اأموالهم اإليهم، وفي ذلك قال الجراوي)4(:  

دى ب��ن��ف��و���س��ه��ْم واأَه�������اب���ان���الَ���ْت���ُه���ُم ُرْح����م����ى ال��خ��ل��ي��ف��ِة ب��ع��َدم��ا ن�����ادى ال�������رَّ

فرحمة الخليفة اأنقذتهم بعد اأن كانوا قاب قو�شين اأو اأدنى من الموت.

ويت�شل بالرحمة تاأمين الخائف، ومن هذا ما قاله الجراوي عند جواز عبد الموؤمن اإلى 

]الكامل[ دين)5(:   الأندل�س، واإخ�شاعها للُمَوحِّ

�����َن خ��ائ��ٌف ال���ثَّ���اِرواَف�����ْي�����َت اأن���َدلُ�������س���اً ف�����اأُمِّ َربُّ  ال�����ثَّ�����اأِر  لأْخ�������ِذ  و���س��م��ا 

)1(  اأحمد الحوفي، البطولة والأبطال: 33.

)2(  عبد الواحد المراك�شي، المعجب: 230.

)3(  ديوان الجراوي: 131.

)4(  الم�شدر نف�شه: 42.

)5(  ديوان الجراوي: 87.
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دين رجل ذو هيبة، وهيبته ت�شبقه اإلى الأعداء فتثير فيهم  والممدوح عند ال�شعراء الُمَوحِّ

]الطويل[ الرعب، يقول الجراوي)1(:  

اأَق����اَم����ُه����ُم ف���ي ك����لِّ اأر��������صٍ واأَْق����َع����داب��ع��ْث��َت اأم������اَم ال��ج��ي�����ص ج��ي�����َص َم��ه�����اب��ٍة

ويلتفت ابن َحبو�س اإلى الموروث التاريخي، وي�شتقر�س منه ق�شة �شد ياجوج وماجوج 

]الكامل[ في ت�شوير هيبة عبد الموؤمن)2(:  

َم����ْت����َك اإل������ى ال����ع����دوِّ َم���ه���اب���ٌة ِه ي����اُج����وُجوتَ����ق����دَّ يَ�������س���ق���ى ب���ه���ا ف����ي ������س�����دِّ

الخليفة  مدحه  في  ببراعة  والتوا�شع  الهيبة  خ�شلتي  بين  دي  الُمَوحِّ الربيع  اأبو  ويمزج 

]الكامل[ النَّا�شر، فيقول)3(:  

تََذلُّا)4(َم����ِل����ٌك ع��ل��ي��ِه م����َن ال���تّ���وا����س���ِع َه��ي��ب��ٌة ال��ُم��ل��وِك  ه����اُم  ل��ه��ا  خ�����س��َع��ْت 

ِرْع�������َدٌة ب���������س����روُه  اأَ اإْن  الأَْج������َدل)5(تَ����ْع����ُروُه����ُم  بَ�����س��ْرَن  اإذا  ال��بُ��غ��اِث  ِم��ث��َل 

الأَْعَزل)6(وم������َن ال����تّ����وا�����س����ِع ِرف����ع����ٌة ُع���ْل���ويّ���ٌة ماَك  ال�سِّ باأَْخَم�سها  َوِط��ئَ��ْت 

حبو�س  ابن  مدحه  1152م(  )547هـ/  �شنة  بجاية  علي  بن  الموؤمن  عبد  فتح  وعندما 

]المتقارب[ وؤدد فقال)7(:   بال�شُّ

اأَْرَوٌع َم������ِل������ٌك  الُمطَلِق)8(ي�����ق�����وُده�����������ُم  ����وؤُْدِد  ب����ال���������سُّ َد  تَ�����ف�����رَّ

ا الخليفة يو�شف بن عبد الموؤمن فقد بلغ ذروة المجد والرفعة التي ناف�س فيها النجوم  اأمَّ

)1(  الم�شدر نف�شه: 71.

)2(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 44.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 39-38.

)4(  الهاُم: ج هاَمة وهي الراأ�س.

قر. )5(  البغاث: ما ل ي�شيد من الّطير. والأجدل: ال�شّ

ماك الأعزل: نجم َنيِّر. )6(  الأخم�س: باطن القدم الذي يرتفع عن الأر�س. ال�شِّ

)7(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 48.

جال: الذي يعجبك ح�شنه و�شجاعته، والكريم ذو الف�شل وال�ّشوؤدد. )8(  الأروع من الرِّ
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]الوافر[ في قول الجراوي)1(:  

وج������اَريْ������َت ال����نّ����ج����وَم اإل������ى َم���داه���اَح���َل���ْل���َت م����َن ال���ُع���ا اأَ����س���م���ى ُذراه�����ا

بنار  �شعبه  اأبناء  ينكوي  علة  من  ي�شكو  عندما  فهو  الرعية،  بمحبة  يحظى  والخليفة 

]الوافر[ الحرقة)2(:  

وَزح����������َزَح ع�����ْن ����س���م���ائ���ِرِه ال��نِّ��ف��اق��ا���س��ف��ا ل�����َك ك�����لُّ ق���ل���ٍب غ���ي���ِر ����س���اٍف

َم���ذاق���ا����س���ك���ْوَت ف�������اأيُّ ق���ل���ٍب غ���ي���ُر ����س���اٍك يَ�����ْم�����ُرْر  ل�����ْم  ال��ع��ي�����ص  واأيُّ 

ب����ن����اِر ال������َوْج������ِد ن���ح���ت���رُق اح���ِت���راق���اول�������ول َع�����ْط�����َف�����ُة الإبْ�������������اِل ُك���نّ���ا

وي�شتوقفنا في مدائح ال�شعراء المغاربة في هذا العهد اأمر هو القترا�س من الغزل، ومزج 

ما اقُتر�س بالمدح مزجًا جمياًل، وهو ما ي�شمى لف المدح بالغزل، وهو م�شلك فني بديع، 

عرف عند النقاد منذ القديم، قال فيه حازم: »ويجوز للمادح اأن ي�شف ممدوحه بالح�شن 

والجمال، ول ي�شوغ للمفتخر اأن ي�شف نف�شه بذلك«)3(.

فمن ا�شتخدام ال�شور الغزلية في المدح قول اأبي العبا�س الجراوي في مدح النا�شر)4(:  

]الخفيف[  

�����دوراي����ا اإم��������اَم ال����ُه����دى م��������اأَْت َج���م���اًل وَج����������اًل ُع����ي����ونَ����ن����ا وال�����������سُّ

اأن������َت اأ�����س����ٌل ل����ُه وم���ن���َك ا���س��تُ��ع��ي��راك����لُّ ن�����وٍر ل��ل�����س��م�����ص وال�����بَ�����دِر ي��ب��دو

]الوافر[ وقوله في مدح يو�شف بن عبد الموؤمن)5(:  

��م�����ص ل���و ح�����س��دتْ��َك ب���اٍد �سناها)6(وُع�������ْذُر ال�����سَّ ِم����ن  اأ����س���ه���ُر  ����س���ن���اَك  لأنَّ 

)1(  ديوان الجراوي: 175.

)2(  الأبيات للجراوي في ديوانه: 114-113.

عر: 71. )3(  حازم القرطاجّني، منهاج البلغاء: 352، وانظر راأي قدامة بن جعفر في نقد ال�شِّ

)4(  ديوان الجراوي: 98.

)5(  ديوان الجراوي: 175.

نى: ال�شوء. )6(  ال�شَّ
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]المتقارب[ دي)1(:   وقول اأبي الربيع الُمَوحِّ

���م�������صُ ن����ه����اِر ال����ُه����دى الِحْنِد�ُص)2(ك������اأنّ������َك ����سَ اأع���ق���بَ���ُه  ِغ���ب���َت  اإذا 

]الكامل[ وقول ابن حُبو�س الفا�شي)3(:  

اإدراِك������ِه ع���ْن  ال��ُح�����س��ِن  ُولُة  يُْعَقا)4(ُع���زلَ���ْت  اأن  َح�����س��بُ��ُه  ُه  ال���ُم���ن���زَّ ف��ه��َو 

الموحدون على ممدوحيهم، وهي  ال�شعراء  التي خلعها  الحميدة  فات  ال�شِّ بع�س  هذه 

عراء منذ القديم. �شفات تقليدية تعاورها ال�شُّ

النَّ�سب العربي والأولوية:

اإحدى  اإلى )كومية(  ن�شبته  ينفي  ـ  دين  الُمَوحِّ �س دولة  ـ موؤ�شِّ الموؤمن بن علي  كان عبد 

قبائل زناتة، ويوؤكد اأنه ينت�شب اإلى )قي�س عيالن(، و»لكومية عليه حق الولدة بينهم والمن�شاأ 

فيهم«)5(، وهو بادعاء هذا الن�شب العربي ي�شفي على تولّيه اأمر الم�شلمين �شفة �شرعية.

وقد �صاعد ال�صعراء الموحدون على هذا االأمر، ونخ�سُّ �صاعر البالط الر�صمي اأبا العباَّا�س 

الجراوي، الذي ما فتئ يردد هذه النغمة في مدائحه اإر�شاًء لل�شلطان. ول تكاد تخلو مدحة 

له من هذا المعنى، كقوله في مدح عبد الموؤمن بن علي عندما كان محا�شراً المهدية)6(:  

]الب�شيط[  

م��������اٌك و�����س����اداُتواأي������َن َم�����ْن ق��ي�����ُص َع���ي���اٍن اأَُروَم�����تُ�����ُه وق��ي�����ص َع����ي����اَن اأَ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 39.

لمة. )2(  الِحْنِد�س: الظُّ

)3(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 44.

)4(  اأظّن »ولة الح�شن« تحريف عن »ولة الح�ّس«؛ لأّن ال�شاعر اأراد اأّن الممدوح جّل عن اإدراك الحوا�ّس، وح�شُبه 

اأن ُيدرك بالعقل، وهي مبالغة جاوزت الحّد.

)5(  المّراك�شي، المعجب: 197.

)6(  ديوان الجراوي: 47.
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فالممدوح كريم الأ�شل، طيب المحتد، ينتمي اإلى هذه القبيلة ال�شاربة في العراقة، وهي 

ما فتئت تنجب الملوك وال�شادة على مر الع�شور.

ويلح على هذا المعنى نف�شه في مدحه يو�شف بن عبد الموؤمن فيقول م�شتعينًا بالجنا�س 

]الكامل[ النَّاق�س)1(:  

وتَ�سوُن)2(ِم����ْن َق��ي�����صِ َع���ْي���اَن الَّ���ذي���َن ���س��ي��وُف��ُه��ْم ُظ��ب��اتُ��ه��ا  تَ�������س���وُل  اأبَ�������داً 

ولم يكتف الجراوي باإ�شفاء الن�شبة القي�شية على ممدوحه، بل يجعلها قد�شّية اإمعانًا في 

تاأكيد حق الممدوح في تولي اأمر الم�شلمين، فهو حقيق باأن يرث النبي)3(:  ]الطويل[

تُ����ِق����رُّ ل��ه��ا ب���ال���َم���ْع���ل���واِت ال��َم��ن��ا���س��ُبل������ُه ِن�������س���ب���ٌة َق���ي�������س���يّ���ٌة ُق���ُد����س���يّ���ٌة

َم����واِه����ُبَح���ق���ي���ٌق ب���ِم���ي���راِث ال���نُّ���ب���ّوِة وال���ُه���دى ال���م���زاي���ا  اإنَّ  ع���َج���ٌب  ول 

عراء الأندل�شيين اأي�شًا؛ اأمثال  ونجد اإ�شفاء النَّ�شب العربي على الممدوح عند بع�س ال�شُّ

]الكامل[ اأبي محمد بن حامد الذي مدح �شليمان حفيد عبد الموؤمن بقوله)4(:  

الجاني)5(وُم�����وؤيَّ�����ٍد ِم����ن َق���ي�������صِ َع����ي����اَن الأُل�����ى وَع�����ْوُذ  ال��ج��ان��ي  رو���س��ُة  ُه���ْم 

]الب�شيط[ �شافي في مدحه عبد الموؤمن)6(:   والرُّ

��م�����ص ب���ي���َن ي����َدْي َمْنذوِر)7(واآي�������ٌة ك����اإي����اِة ال�����سَّ الَقي�سيِّ  ال��َم��ِل��ِك  على  َغ����ْزٍو 

دية: الحديث عن الخليفة وجعله  ومن المعاني التي نجدها في الق�شيدة المدحية الُمَوحِّ

]الخفيف[ المقدم على تاأخر تولّيه، فعندما يمدح الجراوي الّنا�شر يقول)8(:  

)1(  نف�شه: 167.

)2(  ُظبات: ج ُظَبة: حدُّ ال�ّشيف.

)3(  ديوان الجراوي: 37.

)4(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 83.

)5(  الجاني الأولى: قاطف الّثمر وغيره. والجاني الثانية: الُمْذِنب.

)6(  ديوانه: 79.

)7(  اإياة ال�ّشم�س: نورها و�شوءها وُح�شُنها.

)8(  ديوان الجراوي: 97.
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��ْب��� وال�����سَّ ِم  ال����تّ����ق����دُّ ف���ي  اأن������َت  ٌل  اأَخ���ي���رااأوَّ ال����زم����اِن  ف���ي  ك���ن���َت  واإْن  �����ِق 

وعندما يمدح عبد الموؤمن ياأتي بهذا المعنى في �شورة طريفة؛ يقول الجراوي)1(:  

]الكامل[   

َزم���انُ���ُه الأخ����ي����َر  ك���ن���َت  اأْن  َغ������ْرَو  والأَ�سحاِر)2(ل  ل���اآ����س���اِل  ف��ال��ف�����س��ُل 

ول يخفى اأثر بيت اأبي العالء المعري في �شياغة بيت الجراوي)3(.

]الكامل[ وياأتي اأبو الربيع بهذا المعنى في مدح المن�شور فيقول)4(:  

ف��اإنَّ��م��ا ��اِب��ق��ي��َن  ال�����سَّ ت��ت��ل��و  ك���ن���َت  ُم وال����َخ����ائ����ُف تُ���بَّ���ُعاإْن  اأن�������َت ال����ُم����ق����دَّ

]الكامل[ ويقرن ممدوحه النَّا�شر بالنبي �شلوات اهلل عليه في قوله)5(:  

اآِخ�����راً ال���ِخ���اف���َة  َوِرَث  ل��ئ��ْن  ��م��اً  اأَّولَق�����سَ ب���ال���ِخ���اف���ِة  ُم  ال����ُم����َق����دَّ لَ����ُه����َو 

����ٍد م����ا ����س���انَ���ُه ت���اأخ���ي���ُر َم���ْب���َع���ِث���ِه وك�������اَن الأْف�������س���اِم����ث����ُل ال����نّ����ب����يِّ ُم����ح����مَّ

اعر يلجاأ اإلى الق�شم ليجعلنا ن�شدق كالمه، ثم يعمد اإلى الإتيان بدليل على قوله،  فال�شَّ

ليل كان عن طريق ال�شت�شهاد بمبعث النبي محمد؛ اأف�شل الأنبياء مع اأنه كان اآخرهم. وهذا الدَّ

التَّ�سّوف اإلى �سمِّ الم�سرق:

دون يت�شّوفون اإلى �شمِّ الم�شرق اإلى رقعة دولتهم، واأُثر عن يعقوب  كان الخلفاء الموحِّ

المن�شور رغبته في فتح م�شر، فقد جاء في معجب المراك�شي قوله: »فبلغني من غير واحد 

دين بالرحلة اإلى الم�شرق، وجعل يذكر البالد الم�شرية وما فيها من المناكر  اأنه �شرح للُمَوحِّ

)1(  الم�شدر نف�شه: 87.

بح، واأراد اأنَّ الأ�شيل ياأتي اآخر  )2(  الآ�شال: ج اأ�شيل؛ وهو وقت غروب ال�ّشم�س. والأ�شحار: ج �َشَحر، وهو ُقبيل ال�شُّ

الن. حر: اآخر الليل، وهما وقتان مف�شّ الّنهار، وال�شَّ

)3(  اأردنا قوله:

ــه زمــان ـــر  الأخـــي كــنــت  واإن  ـــــي  الأوائــــــُلواإّن ت�شتطعه  لـــم  ــمــا  ب لآٍت 

)4(  ديوان اأبي الربيع: 31.

)5(  الم�شدر نف�شه: 39.
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روها، ولم يزل هذا عزمه اإلى اأن مات ـ رحمه اهلل ـ في  والبدع، ويقول: نحن اإن �شاء اهلل مطهِّ

�شدر �شنة 595 هـ«)1(.

دي، ففي واحدة  غبة في مدائح الجراوي واأبي الربيع الُمَوحِّ وقد لم�شنا �شدى هذه الرَّ

رقعة  �شيو�شع  الخليفة  باأن  ال�شاعر  يتفاءل  الموؤمن  عبد  بن  يو�شف  في  الجراوي  مدائح  من 

دولته حتى ت�شمل م�شر والعراق، فاأهل هذين الم�شرين يت�شوقون اإلى حكمه، و�شيت�شابقون 

]الوافر[ للترحيب به)2(:  

وتَ����ج����ري نَ����ح����َوَك الأُم��������ُم ا���س��ِت��ب��اق��ا���س��ت��م��ِل��ُك اأر��������صَ ِم�������س���ٍر وال���ِع���راق���ا

]الب�شيط[ ويقول في مدحة من�شورية)3(:  

��ْع��ُد ِم�����س��راً ف��ي َم��م��ال��ِك��ِه َخ ِم��ن��ه��ا َخ���ي���ُل���ُه َح��َل��ب��ا���س��ي��ْن��ِظ��ُم ال�����سَّ ح���تّ���ى تُ���������َدوِّ

ُع��ب��ااإل���ى ال���ع���راِق اإل���ى اأق�����س��ى ال��ِح��ج��اِز اإل��ى ��ُه ال��رُّ اأَق�����س��ى ُخ��را���س��اَن يُ��ل��ق��ي َج��ي�����سُ

����ُل����ُه ن���ي���ا تُ����وؤَمِّ ُم���ْرتَ���ِق���ب���اه���و ال�����ذي ك���ان���ِت ال���دُّ زاَل  م���ا  ل���ه  َع�������س���ٍر  وك�����لُّ 

ير�شي  بما  ينطق  وكيف  لأ�شياده؟  دعاية  بوق  �شعره  من  الجراوي  يجعل  كيف  اأراأيت 

العدل  في  يحتذى  مثاًل  دين  الُمَوحِّ هوؤلء  حكم  من  الجراوي  جعل  لقد  الأ�شياد؟  هوؤلء 

الذي  الممدوح، فهو غاية الأمل  اأن يحكمها هذا  تتمنى  الدنيا كلها  اأن  والإ�شعاد، لدرجة 

طال انتظاره وترقُّبه.

بيع ب�شفارة �شم�س الدين بن منقذ)4( ر�شوًل من �شالح الدين الأيوبي؛  اعر اأبو الرَّ وينوه ال�شَّ

دي القوي لرد الهجمات ال�شليبية على الم�شرق)5(:  ]الكامل[ لال�شتنجاد بالأ�شطول الُمَوحِّ

���اآُم ب��ُر���س��ِل��ه��ا وب��ُك��ْت��ِب��ه��ا ك���اَه�����ذي ال�������سَّ ���ن���اً وتَ���ب���رُّ ن�����ف�����َرْت اإل�����ي�����َك تَ���ي���مُّ

)1(  المّراك�شي، المعجب: 284.

)2(  ديوان الجراوي: 113.

)3(  الم�شدر نف�شه: 40.

)4(  نفح الطيب: 445-444/1.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 29.
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دين في فتح الم�شرق والمغرب، وتوحيد  وي�شرح في ق�شيدة اأخرى برغبة الخلفاء الُمَوحِّ

]الطويل[ العالم الإ�شالمي)1(:  

وع������َدُه اهلل  ي���ن���ج���ُز  ق����ري����ٍب  ��رَق وال��َغ��ْرب��اَف����َع����ّم����ا  لأم������ِرَك ح��تّ��ى ت��ف��ت��َح ال�����سَّ

1187م( هناأه بق�شيدة، هّول فيها هذا الفتح،  اإفريقية )583هـ/  وعندما فتح المن�شور 

فجعل الم�شرق يهتز لدى �شماعه باأنباء هذا الفتح، ويميد تحت اأقدام �شكانه)2(:  ]الكامل[

ِه ���اآِم وِم�������س���ُر وال���بَ���ْل���ق���اُءوارتَ�����������جَّ بَ������غ������داٌد وم��������اَج ِب�����ُغ�����زِّ اأر��������صُ ال�������سَّ

هوؤلء  ت�شتهوي  كانت  المبالغات  وهذه  الفتح،  هذا  اأثر  ت�شوير  في  ال�شاعر  غالى  لقد 

الخلفاء وتر�شيهم، فلي�س غريبًا اإن وجدنا ال�شعراء يكثرون منها.

ينيَّة والمذهبيَّة: الدِّ المعاني   �  2

الدين  »اإلى  باللُّجوء  المهدي  قام  اإذ  دينية،  �شكل حركة  دية على  الُمَوحِّ الحركة  بداأت 

علم  على  القائمة  الفقهية  دعائمه  ويقّو�س  المرابطين،  حكم  ليهاجم  ال�شرع  اأ�شول  واإلى 

الفروع..«)3(.

طلب  في  رحل  ثم  المغرب،  في  دينية  ن�شاأًة  ن�شاأ  تومرت  بن  المهدي  اأن  ومعروف 

عنه  فاأخذ  ال�شا�شي  بكر  اأبا  ولقي  بغداد،  اإلى  انتهى  »حيث  والم�شرق  الأندل�س  اإلى  العلم 

�شيئًا من اأ�شول الفقه، واأ�شول الدين، و�شمع الحديث على المبارك بن عبد الجبار ونظرائه 

الّطرطو�شي)5(  بكر  كاأبي  العلماء  المحدثين...«)4(، واجتمع في رحلته بمجموعة من  من 

)1(  الم�شدر نف�شه: 34.

)2(  الم�شدر نف�شه: 25.

)3(  عبا�س الجراري، الأمير ال�ّشاعر: 20.

)4(  المّراك�شي، المعجب: 178.

)5(  اأبو بكر محّمد بن الوليد الّطرطو�شي، فقيه عالم ولد بطرطو�شة �شنة )451هـ/1059م(، ورحل اإلى الم�شرق طلبًا 

للعلم، واأقام في القاهرة اإلى اأن توفي �شنة )520هـ/1126م(، له كتاب )�شراج الملوك(. انظر الزركلي، الأعالم: 

.134-133/7
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ل قدراً كبيراً من علم الحديث والفقه، اأّهله لمجادلة فقهاء المرابطين بمراك�س  وغيره، فح�شّ

والظهور عليهم.

وقد دعا المهدي »لمذهب هو مزيج من الأ�شعرية، ومبادئ ال�شيعة الإمامية، فهو يعتقد 

ويحلل  العقلية،  بالحجج  عنها  والدفاع  ال�شلفية  للعقائد  وينت�شر  والإمامية،  الع�شمة  في 

المت�شابه من  تاأويل  اإلى  بالت�شبيه، ويدعو  �شبهة عن ذاته توحي  اأية  واإبعاد  الإله،  تنزيه  فكرة 

�شّمى  هنا  المرابطين... ومن  به  يرمي  الذي  التج�شيم  في  يقع  والأحاديث حتى ل  الآيات 

ات  دين، ق�شده من الت�شمية اأنهم ينزهون اهلل تعالى عن م�شابهته لخلقه في الذَّ اأتباعه بالُمَوحِّ

فات«)1(. وال�شِّ

دية هو الأبرز، ول �شيما في عهد الخلفاء الأوائل، فمن  ابع الديني للدولة الُمَوحِّ بقي الطَّ

الطبيعي اأن يحافظ هوؤلء الخلفاء على الهالة الدينية، ويتحلوا بال�شفات التي اأوجبها الإ�شالم 

فيمن يتولى اأمر الم�شلمين من تقوى، وعدل، وغيرة على الدين، وعبادة.. اإلى غير ذلك من 

ال�شفات.

ال�شفات في الممدوح واأبرزوها  عراء الموحدون في مدائحهم على هذه  ال�شُّ األحَّ  وقد 

بروزاً كبيراً، فجاء مدحهم عامراً بالقيم الإ�شالمية. وهذا ما جعل �شورة الممدوح تتالألأ فيها 

الأ�شواء، فتبدو محاطة بالأنوار من كل جانب.

ين، وهو الذي اأعلى دين اهلل بالجهاد في  فالخليفة عند اأبي العبا�س الجراوي قّرة عين الدِّ

]الكامل[ �شبيله)2(:  

ــــَت ِديــــــَن الــــواحــــِد الــَقــهـــــاِر ــــْي ــــَل ب���ال���َم�������س���َرِف���يَّ���ِة وال���َق���ن���ا ال���َخ���ّط���اِراأَع

ع��ي��ِن��ِه ُق�������ّرَة  الإ������س�����اُم  ب����َك  َق������راِروراأى  داَر  ال������َغ������ّراُء  ب�����َك  وغ��������َدْت 

]الكامل[ وهو ينظر في ق�شيدته اإلى ق�شيدة اأبي تّمام التي مطلعها)3(:  

)1(  عّبا�س الجراري، الأمير ال�شاعر: 33، وانظر ما كتبه عبد المجيد الّنّجار في »المهدي بن تومرت«: 363-356.

)2(  ديوان الجراوي، 86.

)3(  ديوان اأبي تّمام: 198/2.
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���ي���وُف َع�������َواِر ف����َح����ذاِر ِم����ن اأ�����س����ِد ال���ع���ري���ِن َح�����ذاِرال����ح����قُّ اأب�����َل�����ُج وال�������سُّ

اأبرز  بالثائر الجزيري، مدحه الجراوي كعادته بق�شيدة  المن�شور  الخليفة  وعندما ظفر 

فيها مجموعة من المعاني الدينية؛ كتاأييد اهلل الخليفة، واإخال�س النية في ن�شرة دينه، واإيثاره 

]الب�شيط[ تعب ال�شهر على راحة النوم، يقول)1(:  

���َف���ِر وال���ظَّ ب���ال���تَّ���اأْي���ي���ِد  اهللُ  ل����َك  ���َدِرَق�����س��ى  ����سَ وف����ي  ِوْرٍد  ف���ي  ���ع���ادِة  وب���ال�������سَّ

ي���ِن ال��َم�����س��ي��َر على ��َه��ِراآث�����ْرَت ف��ي نُ�����س��رِة ال���دِّ ِط��ي��ِب ال��َم��ق��اِم وِب���ع���َت ال���نَّ���وَم ب��ال�����سّ

اعر اأبو الربيع معنى تاأييد اهلل للخليفة، واإمداده بمدد من المالئكة كما اأمد  د ال�شَّ ويوؤكِّ

]الكامل[ الم يوم بدر)2(:   النبي محمداً عليه ال�شَّ

ح��تَّ��ى لَ�������س���اَق ب��ه��ا ال��ف�����س��اُء الأو����س���ُعواأتَ�������ْت ل���َع���وِن���ُك���ُم ال���َم���ائ���ُك ���س��بَّ��ق��اً

]الكامل[ والخليفة حامي الإ�شالم ونا�شره عند الجراوي)3(:  

ف�����اأع�����زَّ نُ���������س����رتَ����ُه ب����َخ����ي����ِر اإم�������اِم�����س����اَء الإل���������ُه ِح����م����اي����َة الإ������س�����اِم

َك����ِف����َل����ْت ب����دايَ����تُ����ُه اإل������ى الإت�����م�����اِمب�����س��ِم��يِّ خ��ي��ِر ال���َخ���ل���ِق وال����نُّ����وِر ال���ذي

ويمور مدح اأبي العبا�س الجراوي بالمعاني الدينية، ويت�شم بكثير من ال�شمات الإ�شالمية، 

]الخفيف[ من مثل قوله يمدح النَّا�شر)4(:  

���ْت ع���مَّ اهلِل  رح����م����ُة  اأن��������َت  ���س��اِك��ن��ي الأر��������ص ُم���ْن���ِج���داً وُم���ِغ���ي���رااإنَّ�����م�����ا 

ِع������ّزاً ي����ِن  ل����ل����دِّ م���ن���َك  اهللُ  وُم����ع����ي����ن����اً ون�����ا������س�����راً وَظ���ه�������ي���رااأوَج����������َد 

]الكامل[ ين عند المن�شور)5(:   د اأبو الربيع معنى ُن�شرة الدِّ ويوؤكِّ

)1(  ديوان الجراوي: 84.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 20.

)3(  ديوان الجراوي: 143.

)4(  نف�شه: 98.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 28.

Maroco_Book.indb   50 1/19/10   11:52 AM



51

ي���ِن غ���ي���ُرَك ن��ا���س��ٌر تَ���تَ���َم���لَّ���ك���اغ�����س��بَ��ْت وم����ا ل���ل���دِّ اأن  الإ�������س������اِم  ل���َم���ن���اب���ِر 

والتَّ�شحية في �شبيل اهلل والعزيمة الما�شية من ال�شفات التي رددها اأبو الربيع في مدائحه؛ 

]الكامل[ كقوله في مدح المن�شور)1(:  

َك ال���رح���م���ُن ب���ال���ف���ت���ِح ال����ذي م�����اأَ ال��ب�����س��ي��ط��َة ن������وُرُه ال��ُم��تَ�����س��ْع�����س��ُعواأم����������دَّ

بَ����َذلْ����َت ف���ي َم��ر���س��اِت��ِه ي���ه���ا ال���خ���ائ���ُق اأَْج����َم����ُعِل����ْم ل واأن������َت  نَ���ْف�������س���اً تُ���َف���دِّ

��م��اً ��ي��ِف ب����ْل ه����َي اأْق���َط���ُعوم�����س��ْي��َت ف���ي ن�����س��ِر الإل������ِه ُم�����س��مِّ ب��ع��زي��م��ٍة ك��ال�����سَّ

عراء في مدائحهم: التَّقوى؛ وهي من الف�شائل التي  ومن المعاني الدينّية الَّتي تعاورها ال�شُّ

حث عليها الإ�شالم، وا�شترطها في القائد ال�شالح، وقد ات�شف الخلفاء الموحدون الأوائل 

فهذا  مدائحهم،  في  المعنى  دون هذا  الموحِّ عراء  ال�شُّ د  يردِّ اأن  الطبيعي  فمن  بالتقوى،  فعاًل 

دي �شْنواً ل�شليمان في �شعة الملك،  اأبو العبَّا�س الجراوي يرى في ممدوحه المن�شور الُمَوحِّ

]الب�شيط[ الم في العبادة)2(:   ولداود عليه ال�شَّ

وفي العظيِم  ال��ُم��ْل��ِك  ف��ي  �سَلْيماُن  داوُداأن��تُ��ْم  ال���ِم���ح���راِب  ف���ي  ��ِد  ال��تَّ��ه��جُّ ُط�����وِل 

وي�صيد في ق�صيدة اأخرى بتقوى الخليفة، وب�صيره على ال�صراط الم�صتقيم متاأثراً باأ�صلوب 

فكرة  عليه  يقيم  اأ�شا�شًا   )3({ } تعالى:  قوله  من  ياأخذ  اإذ  الكريم،  القراآن 

]الطويل[ البيت، ومادة ي�شتمد منها األفاظه، فيقول)4(:  

ع���اً تَ���َورُّ ف��اتَّ��ق��اه��ا  ���س��تَّ��ى  ��ْب��َل  ال�����سُّ لليُ�سرىراأى  ��َر  َف��يُ�����سِّ ال��ُم��ْث��ل��ى  ع��ل��ى  و����س���اَر 

ويرى اأبو الربيع في النا�شر خليفة يهتدي بال�شريعة ل يحيد عنها قيد اأنملة؛ فيقول)5(:

]الكامل[  

)1(  ديوان اأبي الربيع: 20.

)2(  ديوان الجراوي: 67.

)3(   الّليل: 7.

)4(  ديوان الجراوي: 94.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 39.
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���ري���ع���َة َه�����ْديَ�����ُه واإم����اَم����ُه ف���اأَق���اَم���ه���ا َغ��������ّراَء وا����س���ح���َة ال��ح��ل��ىج���ع���َل ال�������سَّ

والخليفة عند هوؤلء ال�شعراء مثال العدل بين الرعية، فالعدل منت�شر في كل الأقطار زمن 

]المتقارب[ المن�شور، يقول الجراوي)1(:  

يَْم)2(وق������������اَم ب������اأق������ط������اِره������ا ع�����دلُ�����ُه الدِّ َم����ق����اَم  نَ�������داُه  و�����س����ْوُب 

]الوافر[ اأما عند ابن َحُبو�س فاإن الزمان اأ�شاء بنور عدل الخليفة)3(:  

َزم��������اُن ب����ن����وِر ع����دِل����َك وا����س���تَ���ن���ارااأم����ي����َر ال���م���وؤم���ن���ي���َن ل���ق���ْد اأ�����س����اَء ال���ْز

الظلم  وينفي  الأر�س  وجه  يعم  فيجعله  المن�شور  عدل  نعت  في  حف�س  اأبو  ويبالغ 

]الب�شيط[ منها)4(:  

ه���ل ف���ي ال��ب�����س��ي��ط��ِة َظ�������ّاٌم وَم���ظ���ل���وُماأَن�������واُر ع���دِل���َك ف���ي الآف�������اِق داِع����يَ����ٌة:

دية كانت متاأثرة بمبادئ ال�شيعة الإمامية، وتعتقد  الُمَوحِّ عوة  اإنَّ الدَّ اأ�شلفنا القول:  لقد 

بالمهدية والع�شمة والإمامة)5(، ولطالما تردد �شدى هذه المبادئ في اأمداح هوؤلء ال�شعراء، 

المذهبي  التيار  »اأن  على  تدل  واإح�شائيات  بجداول  جاّلب  ح�شن  الأ�شتاذ  زودنا  وقد 

كافة  على  بالعقيدة  المتاأثر  ال�شعر  هيمنة  على  يدل  وهذا  المغاربة..  اإنتاج  على  الغالب  هو 

في  و�شب  المذهبي،  ال�شعر  مجموع  من   )94%( بلغ  اإذ  مهيمن  المدح  اإن  الأغرا�س.. 

والإ�شادة   ،)66%( عليها  التَّحري�س  اأو  والفتوحات  الحروب  و�شف  رئي�شيين:  قالبين 

ب�شجاعة الملوك وجندهم وبالئهم في ن�شرة الدين.. والقالب الثاني: تهنئة الخلفاء والأمراء 

بالأعياد، والحتفالت العامة اأو الخا�شة... ولم يخل ال�شعر في الحالتين من التركيز على 

المذهب«)6(.

)1(  ديوان الجراوي: 154.

)2(  ال�شمير يعود على البالد التي يحّل به الممدوح.

)3(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 57.

)4(  المّقري، اأزهار الريا�س: 362/2.

)5(  انظر تف�شيل ذلك في ما كتبه عبد المجيد الّنّجار في كتابه )المهدي بن تومرت(: 248-234.

)6(  ح�شن جاّلب، الدولة الموّحدية: اأثر العقيدة في الأدب: 53-51.
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األفاظ ذات دللت �شيعية؛ كاألفاظ  اإلينا على  وكثيراً ما نقف في الأ�شعار التي و�شلت 

المهدي، والهداية، والإمام، وغير ذلك، فمن هذا القبيل قول الجراوي مهنئًا المن�شور بفتح 

]الطويل[ بجاية)1(:  

وَم���رت���ب���ٌة تَ���ْن���َح���طُّ ع��ن��ه��ا ال���َم���راِت���ُباإم������اٌم ل����ُه ف�����س��ٌل ع��ل��ى ال���َخ���ْل���ِق ب��اه��ٌر

ومثل هذه المبالغة في رفع مرتبة الإمام وتقدي�شه نجدها عند ال�شعراء الفاطميين كابن 

الدينار  تفخيم  بمنا�شبة  اأخرى  من�شورية  مدحة  في  ه  نف�شِ المعنى  على  ويلّح  وغيره،  هانئ 

اأن اهلل  النبوة، ويوؤكد  الب�شر وتلي مرتبة  اإلى مرتبة تعلو مراتب  دي، فيرفع ممدوحه  الُمَوحِّ

]الب�شيط[ تعالى اختاره من بين النا�س اختياراً، وانتخبه لهذه المهّمة)2(:  

ِة ق��ْد وانْ��تَ��َخ��ب��ااأَع���ل���ى ال��م��رات��ِب ِم����ْن ب��ع��ِد ال���نُّ���ب���وَّ ال��َخ��ْل��ِق  اأع��ل��ى  اهللُ  ِب��ه��ا  َح��بَ��ا 

عراء على مبداأ الختيار اإلحاحًا كبيراً في مدائحهم، فاهلل �شبحانه وتعالى اختار  ويلحُّ ال�شُّ

دي خليفة، وا�شطفاه من الأنام لت�شافه ب�شفات جليلة يعز اأن يت�شف بها غيره،  الإمام الُمَوحِّ

]الكامل[ يقول اأبو العبَّا�س الجراوي في مدحة من�شورية)3(:  

���ُم ِم���ن���ه���ُم الأَ����س���اب���او����س���ع���ادٌة ُع���ْج���ٌب تَ���ُه���دُّ ِق�����وى ال���ِع���دا َه�������ّداً وتَ���ق�������سِ

���ْت اإم����ام����اً ل���ل���بَ���ِريَّ���ِة ُم��ْج��تَ��ب��ى اب�����������اَخ�������سَّ بَ�����������ّراً ت����ق����يّ����اً خ����ا�����س����ع����اً اأَوَّ

لَ���ِب�������ص ال�����زم�����اُن َج���م���الَ���ه���ا ِج��ْل��ب��اب��اَم�����ِل�����ٌك ع���ل���ي���ِه َم�������س���ح���ٌة َم���َل���ك���يَّ���ٌة

بيع في�شتخدم في مدائحه ا�شطالح )اأمير الموؤمنين( في مدحه المن�شور، على  ا اأبو الرَّ اأمَّ

]الكامل[ ابقين في الم�شرق)4(:   غرار الخلفاء ال�شَّ

�������ٍة اأن�����َت ال����َم����اُذ ل��ه��ا واأن������َت ال���َم���ْف���َزُعوا�����س����َل����ْم اأم����ي����َر ال���م���وؤم���ن���ي���َن لأُمَّ

)1(  ديوان الجراوي: 37.

)2(  الم�شدر نف�شه: 39.

)3(  ديوان الجراوي: 43.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 22.
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]مخلع الب�شيط[ كما ي�شتعمل م�شطلح )الإمام( في قوله)1(: 

����ْف����ُح وال����ِع����ق����اُبَف���ْل���يَ���ْط���ُل���ب���وا الأْم����������َن ِم������ْن اإم������اٍم �����ِه ال���������سَّ ف����ي َك�����فِّ

]الب�شيط[ وهو ـ عنده ـ خليفة الرحمن)2(:  

اأن���دلُ�������صٌ تَ�������س���ُك���ْرَك  اإْن  اهلِل  اإْف�ساحاَخ��ل��ي��ف��ُة  ت�����س��ُك��ْرَك  ول���ْم  َم��ْع��ن��ًى  تَ�����س��ُك��ْرَك 

دي باأبيات ن�شم منها رائحة المذهب، فالممدوح هو  بيع النا�شر الُمَوحِّ ويمدح اأبو الرَّ

خليفة اهلل وولّيه، وهو ينحدر من �شاللة الأئمة الذين اأزالوا ال�شالل عن وجه الأر�س)3(:   

]الكامل[  

وَوِل�����يَّ�����ُه �����س����ى  ال����رِّ اهلِل  ���ااأَخ���ل���ي���ف���َة  َدْع��������وى ُم����ِح����بٍّ ُق�����ْربَ�����ًة وتَ���َو����سُّ

وانْ��َج��ل��ىواْب������َن ال���َخ���ائ���ِف وال����ذي����َن ب��َه��ْدِي��ِه��ْم ال��ب�����س��ي��ط��ِة  ع��ن  ��اُل  ال�����سَّ زاَل 

رائحة  منها  ن�شم  اإذ  التالية،  المن�شورية  مدحته  في  وا�شحة  المذهبية  المعاني  وتظهر 

]الكامل[ بيع)4(:   مذهب المهدي، وراأيه في الإمامة والخالفة، يقول اأبو الرَّ

َخ��ل��ي��ف��ٍة خ���ي���َر  ���اَك  ����س���مَّ ال������ذي  تُ����ن����َزُعاإنَّ  ل  ف���ي���ُك���ُم  ال����ِخ����اف����َة  ج���ع���َل 

ِت�����ِه اإلُّك�������ُم يُ�����س��َم��ُعل���ُك���ُم ال����ُه����دى ل����ْم يُ�����وؤْ م���ا ل  ي���ق���وُل  ع��������اُه  ادَّ وَم������ِن 

ف��ي��ُك��ُم اأُودَع  اهلل  ����س���رُّ  ويَ���م���ن���ُعَه���ي���ه���اَت  ي�������س���اُء  َم�����ن  ي��ع��ط��ي  واهللُ 

ُك��لِّ��ه��ا؟ ال��َخ��ائ��ِف  خ��ي��ُر  َم����ْن  ق��ي��َل:  ف���اإل���ي���َك ي���ا ي��ع��ق��وُب تُ���وِم���ي الأُ����س���بُ���ُعاإْن 

ع����ي����ُن ال������زم������اِن ل����وق����ِت����ِه تَ���ت���َط���لَّ���ُعَف�����اأَنْ�����تُ�����ُم ُذخ�������ُر ال����ِخ����اف����ِة وال�����ذي

ويرى الدكتور عبا�س الجراري ـ ونحن معه ـ: »اأن مدح اأبي الربيع للمن�شور يدخل في 

)1(  الم�شدر نف�شه: 36.

)2(  الم�شدر نف�شه: 30، وفيه: »... واإْن لم ...« بزيادة )اإن(، وبها يختّل الوزن.

)3(  الم�شدر نف�شه: 39.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 21.
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نطاق التيار المذهبي الذي �شاد الع�شر...«)1(.

وتبرز هذه المعاني المذهبية عند اأبي حف�س بن عمر ال�شلمي في مدح الخليفة يو�شف 

]الب�شيط[ ابن عبد الموؤمن عندما يقول)2(:  

ال���َح���وام���ي���ُم وال�������س���ْب���ُع  َح�������س���بُ���َك  تَ���غ���زو ب��ه��ا ���س��ب��ع��ًة وْه������َي الأَق���ال���ي���ُماهلل 

بها ُق���م���َت  هلِل  ال���ت���ي  ال��َم��ث��ان��ي  وتَقديُم)3(����س���ْب���ُع  ن�����س��ٌر  ه��ا  ���س��رِّ ِم���ن  ع��ل��ي��َك 

���واِل على ��ْب��ِع ال���طِّ ��َوِر ال�����سَّ َمْحكوُم)4(واأن����َت ب��ال�����سُّ ب����اهلِل  ح���اك���ٌم  ال�����ورى  ُك����لِّ 

وهكذا ي�شتمر ال�شاعر في ا�شتعمال العدد �شبعة في ال�شنين وال�شهب والأيام، وهي اأرقام 

يعة الإ�شماعيلية)5(، وينتقل بعدها للحديث عن علم الإمام، فقد اأوتي  ذات مدلولت عند ال�شِّ

]الب�شيط[ علمًا غزيراً، وهو ل يحتكر هذا العلم، بل ينفع به كلَّ طالبه:  

ووج����ُه����ُه ب���َج���م���اِل ال����نُّ����وِر َم���ْو����س���وُمُف����������وؤاُدُه ب�����س��ي��اِء ال���ِع���ل���ِم ُم��ن�����س��ِرٌح

ــُه ــتُ ــَم ــي ــش ـــُه والـــِحـــلـــُم � ـــيـــمـــتُ ـــعـــلـــُم ِق والِخيُم)6(ال وال��نَّ��ْف�����ص  اأَروَم����تُ����ُه  ط��ابَ��ْت 

ِغ����ن����ًى وِع��������زٌّ واإر�������س������اٌد وتَ���ع���ل���ي���ُمل��ط��ال��ب��ي ال��ع��ل��ِم م���ا �����س����اوؤوا ب��خ��دم��ِت��ِه

اعر في اأو�شاف هذا الخليفة، ويرفعه فوق م�شتوى الب�شر م�شتعماًل الكثير  ثم يغالي ال�شَّ

يعة: من م�شطلحات ال�شِّ

ظ���اه�������َرٌة اهلِل  ����س���رُّ  ال���خ���ل���ي���ف���َة  َم���ع���ل���وُماإنَّ  اهلل  ع���ن���َد  َوْه��������َو  اآي������اتُ������ُه، 

واتَّ��ِب��ع��وا الآراَء  واْخ���َل���ع���وا  تَحكيُمف�����س��لِّ��م��وا  ي���ِن  ال���دِّ ف��ي  ف��م��ا  الإم�����اِم  ُح��ك��َم 

)1(  عّبا�س الجراري، الأمير ال�شاعر: 207.

)2(  المّقري، اأزهار الريا�س: 364-362/2.

)3(  المثاني من القراآن: الآيات ُتتلى وُتَكّرر، وفاتحة الكتاب هي ال�ّشبع المثاني، وقيل: هي القراآن كله.

)4(  ال�ّشبع الّطوال: من �شورة البقرة اإلى �شورة التَّوبة، على اأن ُتح�شب التَّوبة والأنفال �شورة واحدة، ولهذا لم يف�شل 

بينهما بالب�شملة.

)5(  انظر تف�شيل ذلك في دائرة المعارف الإ�شالمية المعّربة: 245/11-251، مادة )ال�شبعية(.

)6(  الِخَيم: ال�شيمة والطبيعة والُخلق وال�ّشجيَّة.
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ُع����ْرٍب وم��ن عَجٍم ��رُق وال��غ��رُب م��ن  َمْعُجوُم)1(ال�����سَّ بالَقْب�ص  ُع���وُده���ْم  ��ِه  َك��فِّ ف��ي 

���س��ْه��ٍل وم���ن جبٍل ِم���ن  ج��م��ي��ُع��ه��ا ب����ِزم����اِم ال��������راأِي َم���ْخ���ط���وُموال��ب��ح��ُر وال���بَ���رُّ 

اإلى اأن يقول:

اأَل الإم��������اِم  اأَم�����ادي�����َح  ���س��ام��ع��ي��َن  ُقومواي���ا  اأْو  الإْع��ظ��اَم  َك��ِب  ال��رُّ على  ف��اْج��ثُ��وا 

َم���ْع���دوُمِع�����زُّ الإم��������اِم ف���ا ت�������س���ِرْب ب����ِه َم���ثَ���ًا وال���ِم���ْث���ُل  ب����ِه  يُ��ق��ا���ص  ذا  َم����ْن 

ع���ل���ي���ِه م����ن ربِّ�������ِه بُ�������س���رى وتَ�����س��ل��ي��ُماأع��ط��ى ال����ورى ف�����س��َل م��ا اأع���ط���اُه خ��ال��ُق��ُه

��اِة ع��ل��ي��ِه ���س��دَق ِم��ْدَح��ِت��ِه ��ْل ب��ال�����سَّ َم��ْخ��ت��وُم���سِ ال��ِم�����س��ِك  ب��ه��ذا  ح��ي��ُق  ال��رَّ ذاَك 

فاللهجة ال�شيعية طاغية في هذه الأبيات الأخيرة، وال�شالة على الإمام اأمر خا�س بال�شيعة.

اأما محمد بن َحُبو�س فيظهر اأثر الدعوة المهدوية عنده في مدح عبد الموؤمن بن علي عند 

]الكامل[ جوازه اإلى الأندل�س، فيقول)2(:  

�����ا تَ����ع����ِدلب���َل���َغ ال����زم����اُن ب���َه���ْدِي���ُك���ْم م���ا اأَمَّ اأْن  اأيّ�������اُم�������ُه  وتَ����ع����لَّ����َم����ْت 

ق���اِب���ًا ���س��ي��ئ��اً  ك�����اَن  اأْن  ��اوِب���َح�������س���ِب���ِه  وَج�������َد ال����ه����داي����َة �����س����ورًة ف��تَ�����س��كَّ

ومطلع هذه الق�شيدة يقوم على مبداأ المهدي المنتظر، الذي �شيمالأ الأر�س عدًل، بعد 

اأن ملئت جوراً وُظْلمًا.

وي�شّرح �شاعر من اأهل الجزائر بهذه ال�شفات في ق�شيدة يمدح فيها ابن تومرت)3(:   

]الطويل[  

��ِد ���ِد����س���اٌم ع��ل��ى ق���ب���ِر الإم�������اِم ال��ُم��َم��جَّ ����س���ال���ِة َخ����ي����ِر ال���ع���الَ���ِم���ي���َن ُم���ح���مَّ

ِدوُم�����س��ِب��ه��ِه ف���ي َخ���ل���ِق���ِه ث����مَّ ف���ي ا���س��ِم��ِه وف���ي ا����س���ِم اأب���ي���ِه وال��َق�����س��اء ال��ُم�����س��دَّ

ه ليعلم �شالبته من رخاوته، وعجم عوده: امتحنه واختبره. )1(  َعَجم ال�شيَء: َع�شَّ

)2(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 44.

)3(  المّراك�شي، المعجب: 190-189.
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ــهــا ــمــاِت ــد َم ــع يــــِن ب ـــوِم الــــدِّ ِدوُمــحــيــي عـــل وُم���ظ���ِه���ِر اأ�����س����راِر ال��ك��ت��اِب ال��ُم�����س��دِّ

ن��ى ب��ِق�����س��ٍط وع������دٍل ف���ي الأن�������اِم ُم���َخ���لَّ���ِداأَتَ���ْت���ن���ا ب���ه ال��بُ�����س��رى ب�����اأْن ي���م���اأُ ال��دُّ

وي��م��ل��ُك ُع����ْرب����اً ِم�����ْن ُم��غ��ي��ٍر وُم���ْن���ِج���ِدوي���ف���تَ���ِت���ُح الأم�������س���اَر ���س��رق��اً وم��غ��ِرب��اً

لُمهتِد)1(ف���ِم���ْن َو����س���ِف���ِه اأَْق����ن����ى واأْج����ل����ى واأنَّ�����ه تَ���ِب���ي���ُن  خ��م�����ٌص  ع���ام���اتُ���ُه 

وِف�����ع�����ٌل ل�����ُه ف����ي ِع�������س���م���ٍة وت�����اأَيُّ�����ِدزم������اٌن واإ�����س����ٌم وال���م���ك���اُن وِن�����س��ب��ٌة

، ويبداأ اأبياته بال�شالم على قبره، ويختمها بال�شالة 
َ فال�شاعر هنا يقرن المهدي بالنبي

عليه، وقد اأ�شرنا �شابقًا اإلى اأن هذا الأمر وارد عند ال�شيعة، كما يعدد ال�شاعر ال�شفات التي 

الخلقية، وبال�شم، وبا�شم  بال�شفات  �شبيهه  فهو  ال�شالم،  والنبي عليه  المهدي  فيها  ي�شترك 

الأب، ثم يوؤكد فكرة الإمامة وع�شمة المهدي، وتاأييده من الخالق �شبحانه، وفكرة اأنه �شيمالأ 

يعة. دون من ال�شِّ عراء الموحِّ الأر�س عدًل بعد اأن مالأت جوراً، وكلها اأفكار ا�شتقاها ال�شُّ

وهذا التاأثير الَعَقدي لم يكن حكراً على ال�شعراء المغاربة في مدائحهم‹ بل ظهر اأي�شًا 

�شافي الذي اأن�شد يوم  دين، كاأبي عبد اهلل الرُّ في �شعر الأندل�شيين الذين مدحوا الخلفاء الُمَوحِّ

]الب�شيط[ جبل الفتح ق�شيدة يمدح فيها عبد الموؤمن قال فيها)2(:  

��وِر ��ئ��َت ِم���ن ع��ل��ٍم وِم���ن ن��وِرل��ْو ج��ئ��َت ن���اَر ال��ُه��دى م��ن ج��ان��ِب ال��طُّ ��َت م��ا ���سِ َق��بَ�����سْ

لَ���ي���ًا ِل�����س��اٍر ول����ْم تُ�����س��بَ��ْب ِل���َم���ْق���ُروِرِم���ن ك���لِّ َزه������راَء ل���ْم تُ����ْرَف����ْع ُذوؤابَ���تُ���ه���ا

اأْو ِة  ال���نُّ���ب���وَّ نُ����وِر  ِم���ن  ال���َق���ْدِح  وِرَف��ْي�����س��يَّ��ِة  ن�����وِر ال���ه���داي���ِة تَ��ج��ل��و ُظ��ل��م��َة ال������زُّ

َقبَ�ص ع��ن  الإي���م���اِن  ِم���َن  اأ����س���اَءْت  ق���ْد ك����اَن ت��ح��َت رم����اِد ال��ُك��ف��ِر َم��ْك��ف��وِرح��تّ��ى 

على م��ن��ُه  ال���َك���وِن  َزنْ�����َد  اهللُ  َط����وى  ��ْق��ٍط اإل����ى زَم�����ِن ال���َم���ه���ِديِّ َم���ْدُخ���وِرن����وٌر  ���سَ

عر، وفي �شفة المهدي  )1(  قنَي الأنُف: ارتفع اأعاله، واحدودب و�شطه، و�شاق منخراه. والَجال: انح�شار مقّدم ال�شَّ

اأنه اأجلى الجبهة. )الل�شان: جال(.

)2(  ديوان الّر�شافي البلن�شي: 78-77.
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و تقترب هذه المعاني من المعاني التي كان �شعراء الفاطميين يمدحون بها اأئمتهم)1(.

الِعْلم ورعايُة الُعلماء:

والنت�شارات  الحرب  �شاحات  في  جاعة  ال�شَّ عند  دين  الُمَوحِّ الخلفاء  عظمة  تقف  لم 

الباهرة، والوقوف في وجه الفرنجة ـ ولو اإلى حين ـ بل كانت لهم ناحية اأخرى من العظمة 

ل تقل عن العظمة الحربية، فقد كانوا علماء ورعاة للعلم والأدب، وكانوا يعقدون الندوات 

التي يتبارى فيها العلماء والأدباء في اإظهار علومهم.

عراء في مدائحهم على �شفة العلم عند الإمام)2(، ورعاية العلماء، ولعلهم  األح ال�شُّ وقد 

يعة الذين غالوا في مدائحهم بالحتفال بهذا المعنى، وجعلوا علم  تاأثروا في هذا ب�شعراء ال�شِّ

الإمام »ملكة فطرهم اهلل عليها«)3(.

اإياه بالعيد  العبا�س الجراوي وهو يمدح يو�شف بن عبد الموؤمن مهنئًا  اأبي  اإلى  لن�شتمع 

]الخبب[ وال�شفاء، ويبرز من خالل مدحه قيمة العلم والف�شاحة)4(:  

و������س�����م�����اُء ال�����ِع�����ل�����ِم ب���ه�������ا َع����َل����ُمبَ�������َه�������َرْت اأن������������واُر ِخ����اَف����ِت����ُك����ْم

عراء الذين مدحوا بالعلم: �شاعر جزائري، زار قبر المهدي واألقى ق�شيدة في  ال�شُّ ومن 

]الطويل[ مدحه وتعداد مناقبه و�شفاته، فراأى فيه محيي علوم الدين بعد موتها)5(:  

ــهــا ــمــاِت يــــِن بــعــَد َم ِدوُمـــْحـــيـــي عـــلـــوِم الــــدِّ وُم���ظ���ِه���ِر اأ�����س����راِر ال��ك��ت��اِب ال��ُم�����س��دِّ

ويرى اأبو حف�س بن عمر في ممدوحه العالم المن�شرح ال�شدر بالعلوم، الذي بذل علمه 

]الب�شيط[ لطالبيه؛ فيقول)6(:  

)1(  انظر ديوان تميم بن المعز: 225-223.

)2(  انظر في ذلك ما كتبه عبد المجيد الّنجار، المهدي بن تومرت: 386-382.

)3(  محمد اليعالوي، ابن هانئ المغربي: 258.

)4(  ديوان الجراوي: 152.

)5(  المّراك�شي، المعجب: 189.

)6(  المّقري، اأزهار الريا�س: 362/2.
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ووج����ُه����ُه ب���َج���م���اِل ال����نُّ����وِر َم���ْو����س���وُمُف����������وؤاُدُه ب�����س��ي��اِء ال���ِع���ل���ِم ُم��ن�����س��ِرٌح

ــُه ــتُ ــَم ــي ــش ـــُه والـــِحـــلـــُم � ـــيـــمـــتُ ـــعـــلـــُم ِق ط���ابَ���ْت اأَروَم�����تُ�����ُه وال��نَّ��ْف�����ص وال��ِخ��ي��ُمال

، واإر�������س������اٌد، وتَ��ع��ل��ي��ُمل��ط��ال��ب��ي ال���ِع���ْل���ِم م���ا �����س����اوؤوا ب��خ��دم��ِت��ِه ِغ����ن����ًى، وِع�������زٌّ

��ْح��ُب ال��ع��ل��وِم ع��ل��ي��ِه��ْم ِم���ن ���س��م��اَح��ِت��ِه ِهْيُم)1(���سُ ٌع  ��رَّ ���سُ ُه���ْم  ب��ح��ِره��ا  ففي  تَ��ْه��م��ي 

]الكامل[ ا ابن حبو�س الفا�شي، فممدوحه م�شجع للعلماء وراع لهم)2(:   اأمَّ

ن����ه����ُج ال����ع����ل����وِم ُم����ع����بَّ����داً وُم�����َذلّ�����اب��خ��ل��ي��ف��ِة ال���َم���ه���ديِّ ���س��يِّ��ِدن��ا اْغ���تَ���دى

يَتَنَقَّا)3(ورع�����ى ج��م��ي��َم ال���ِع���ْل���ِم ف���ي اأوط����اِن����ِه اأْن  ��ع��َف  ال�����سَّ يُ��ْب��دي  ك���اَن  َم��ن 

و�صماط هذا الخليفة يغ�س بالعلماء وطالبي العلم؛ فهو �صوق للمعارف يفوق عكاظ:

����َط ���س��م��اِط��ِه ف���وج���ْدتُ���ُه ���س��وق��اً تُ���ق���اُم ع��ل��ى ال���م���ع���ارِف وال��ُع��اووق����ْف����ُت َو�����سْ

واإزاَءُه ع����اِل����م����اً  اإلّ  اأَلْ����������َق  ُم���ت���ع���لِّ���م���اً ُم�����تَ�����َك�����ثِّ�����راً ُم���تَ���َق���لِّ���ال�����ْم 

��و���س��يِّ يَ���ْف���َه���ُق ح��ولَ��ُه ا)4(وبَ�������س���ْرُت ب��ال��طُّ وُمف�سّ ُم��ج��ِم��ًا  ال��م��ع��ال��ي  واأب�����ي 

ويلحُّ على علم الإمام، فعلمه فوق علم جميع العلماء، ومجل�شه هو �شبيل ال�شعادة في 

الدنيا والآخرة:

��ٌر لَ��يَّ��اوال����ُك����لُّ ف���ي ع���ل���ِم الإم��������اِم ُم��ق�����سِّ اأَْن  م��ن��ه��ُم  ِز  ال����ُم����بَ����رِّ َح�������س���ُب 

وَدْغفا)5(ف����ات����ُرْك ُع���ك���اظ���اً وال����وف����وَد ب�����س��وِق��ه��ا الخطيَب  و���س��ْح��ب��اَن  ِح��َزق��اً 

��ن��يَّ��ِة وا���س��ت��ِم��ْع لوالْ���َح���ْق ب��ح�����س��َرِت��ِه ال�����سَّ ت��تَ��َق��وَّ اأْن   � َويْ�����َك   � واح�����ذْر  ل��ل��ق��وِل 

ع: خائ�شون، ِهْيم: ِعطا�س. )1(  �ُشرَّ

)2(  ابن القّطان، نظم الجمان: 176-174.

)3(  الجميم: الكثير.

)4(  يريد بالطو�شي: الإمام اأبا حامد الغزالي، وباأبي المعالي: عبد الملك بن عبد اهلل بن يو�شف الجويني الني�شابوري، 

الأعيان:  وفيات  خلكان،  ابن  ترجمته:  في  انظر  478هـ/1085م.  �شنة  توفي  الذي  الحرمين،  باإمام  المعروف 

167/2، وال�شبكي، طبقات ال�شافعية الكبرى: 222-165/5.
)5(  ِحَزق: جماعات، و�شحبان وائل: الخطيب الم�شهور، واأراد دغفل بن حنظلة ال�ّشدو�شي الّن�ّشابة الم�شهور.
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ــاً ــع ـــا م ـــي ـــدن يــــِن وال تَ��ْك��ُم��افــِبــهــا كـــمـــاُل الــــدِّ اأْن  ف���ي  الأرواِح  و����س���ع���ادُة 

في  دي،  الموحِّ المن�شور  للخليفة  �شنواً  ممدوحه  من  المّراك�شي  الواحد  عبد  ويجعل 

]الكامل[ رعايته للعلوم والعلماء)1(:  

ل������ْم ت����ف����ت����ِق����ْدُه َم����ع����ال����ٌم وع����ل����وُماأَْح����يَ����ْي����تُ����ُم ال��م��ن�����س��وَر َف����ْه����َو ك���اأنّ���ُه

وِح�����م�����ًى يُ�����ح�����اُط واأرم����������ٌل ويَ���ت���ي���ُموَم����ح����اب����ٌر وَم����ن����اب����ٌر وَم������ح������اِرٌب

]الب�شيط[ ويرى اأبو الربيع في مر�س المن�شور مر�شًا للعال والدين والعلم)2(:  

وال��ِح��َك��ُموم����ا م��ر���س��َت ول���ك���نَّ ال���ُع���ا َم��ر���س��ْت والآداُب،  وال��ع��ل��ُم،  ي���ُن،  وال���دِّ

]الب�شيط[ ويجعل ابن خّبازة من ممدوحه بحراً زاخراً بالعلم والجود)3(:  

زاِخ������ُرُه ب���ال���ُج���وِد  اأو  ب��ال��ع��ل��ِم  َف��َع��ايَ��ف��ي�����ص  اأو  ق����اَل  ف��يُ��ْغ��ن��ي  ويُ�����روي  يَ�����روي 

مدائحهم،  في  منها  ال�شعراء  اأكثر  ولهذا  الإمام،  ل�شورة  المكملة  ال�شفات  من  فالعلم 

فجعلوا ممدوحيهم بحوراً من العلم يفيدون منه من �شاء من طلبته، ورعاة للعلماء يخلعون 

عليهم العطايا والهبات.

بحقِّ  الوفاء  عن  بعجزه  اعر  ال�شَّ ي�شعر  فات  ال�شِّ هذه  بكلِّ  الممدوح  يتَّ�شف  وعندما 

الممدوح، فال�شعر ل يفي بخ�شاله الحميدة، ويق�شر عن الإحاطة بها، ويّطرد هذا المعنى 

]الب�شيط[ دية، فمن ذلك قول الجراوي)4(:   في كثير من المدائح الُمَوحِّ

��َر ع��ْن ــوُدج����اَرى َم��ن��اِق��بَ��ُك��ْم ���س��ع��ري ف��ق�����سّ ــه ــْج ــــــَو َم ـــا َوْه ـــداه ـــــى َم ـــوِغ اأدن ـــل بُ

ويجعل في مدحة اأخرى النثر وال�شعر يعجزان عن الإحاطة بماآثر الممدوح يو�شف بن 

]الكامل[ عبد الموؤمن)5(:  

)1(  المّراك�شي، المعجب: 309.

)2(  ديوانه: 36.

)3(  ابن عبد الملك، الّذيل والتكملة: 389/8.

)4(  ديوان الجراوي: 67.

)5(  ديوان الجراوي: 168.
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م���اآث���ٍر ب���ع�������صَ  ال���َم���ْن���ث���وُر  يَ���ب���ُل���ُغ  ال���َم���وزوُنل  ول  ال��َع��ْل��ي��ا،  ل���َك  ���س��انَ��ْت 

ويغرب الجراوي في التعبير عن هذا المعنى في ق�شيدة نا�شرية؛ اإذ يجعل البليغ يق�شر في 

]الكامل[ مدحه ولو نظم الكواكب حروفًا)1(:  

��ٌر ـــَب اأَْحــــُرفــــاُف�����تَّ ال����َم����دائ����َح ف��ال��بَ��ل��ي��ُغ ُم��ق�����سّ ـــواك ـــَك ـــَم ال ـــَظ ـــــُه نَ ـــــَو انَّ ولَ

ويورد اأبو الربيع المعنى نف�شه في مدحة من�شورية، فيجعل النثر والقري�س عاجزين عن 

]الكامل[ الإحاطة بماآثر الخليفة)2(:  

ب��ُك��ْن��ِه��ه��ا يُ��ح��ي��َط  اأْن  ���س��ف��اتُ��َك  يُ���ج���َم���ُعَج���لَّ���ْت  َق���ري�������صٌ  اأو  يُ�����وؤلَّ�����ُف  نَ����ث����ٌر 

]الب�شيط[ ويدعو اأبو حف�س للخليفة يو�شف لعجز المدح عن الوفاء بحّقه)3(:  

وتَاأْثيُم)4(ُخ���ْذ ك��اأ���ص لَ��ْف��ظ��ي ِده���اق���اً ِم���ن م��دائ��ِح��ِه لَ���ْغ���ٌو  ل  ال��ح��ق��ائ��ُق  ف��ي��ه��ا 

َم��ع��ل��وُمنَ���دع���و ل���ه بَ������َدًل ِم����ن َم����دِح����ِه ِل��ُق�����س��و ال���ُع���ذُر  وف���ي���ِه  ع��ن��ُه  ال���م���دِح  ِر 

ب � معاني مدح الرِّجال:

الخلفاء  اأن مدح  نظره  يلفت  بالمغرب  دين  الُمَوحِّ في عهد  المدح  �شعر  في  النَّاظر  اإنَّ 

عر الذي و�شل اإلينا؛ اإذ ل نكاد نقف اإل على ب�شع ق�شائد ومقطوعات  يذهب بمعظم هذا ال�شِّ

المدح  ا�شتحقت  التي  الماآثر  بع�س  لهم  كان  ورجال،  وعلماء  فقهاء  من  جال  الرِّ مدح  في 

والثناء.

ول بدَّ اأن يكون هناك �شعر في مدح الرجال غير الق�شائد التي و�شلت اإلينا، ولكنه لم 

ي�شل اإلينا، و�شاع ب�شبب اإهمال الم�شنفين هذه الق�شائد، واهتمامهم بق�شائد مدح الطبقة 

الحاكمة.

)1(  ديوان الجراوي: 109.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 22.

)3(  المّقري، اأزهار الريا�س: 364/2.

ور: 23. } الطُّ } النباأ: 34. وقوله: { )4(  فيه نظر اإلى قوله تعالى: {
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اإذا حاولنا اأن نبين المعاني التي تناولها ال�شعراء في ممدوحيهم من غير الخلفاء والوزراء، 

األفيناها تدور حول مجموعة من القيم والمعاني تخالف القيم والمعاني التي لحظناها �شابقًا، 

وال�شيا�شية  المذهبية  والمعاني  وال�شجاعة،  كالكرم  التقليدية  للمعاني  انح�شاراً  نجد  فنحن 

تنا�شب  ال�شفات  اأخرى من  لمجموعة  بروزاً  بالمقابل  دية، ونجد  الُمَوحِّ بالدعوة  الخا�شة 

الممدوح؛ فاإن كان فقيهًا مدحوه بالعلم والت�شلع من الفقه، وعلو كعبه فيه، واإن كان �شاعراً 

مدحوه بجودة ال�شعر، وبراعته فيه.

ون�شوق هنا بع�س الأمثلة لما ذهبنا اإليه: فمن ذلك ق�شيدة لل�شاعر عبد الواحد بن عبد 

الرحمن بن اأبي زكريا بن اأبي حف�س بن عبد الموؤمن في مدح الفقيه جمال الدين البغدادي)1(، 

ين�شرف  اإذ  التقليدي؛  الق�شيدة  منهج  بعيدة عن  بيتًا، وهي  اأربعين  في  الق�شيدة  هذه  وتقع 

ال�شحراء  وو�شف  الرحيل،  حديث  وعن  المختلفة،  ب�شروبها  المقدمات  عن  �شاحبها 

وم�شاهدها، ويبداأ ق�شيدته مبا�شرًة بالترحيب بهذا الفقيه الذي خلف فراغًا ل ُي�شد في بلدان 

الم�شرق قاطبة، ويعدد ال�شاعر هذه المدن التي كانت ع�شرئٍذ مراكز للثقافة والعلم، ويذكر 

ما اأ�شاب كل واحدة من هذه المدن من اأثر �شلبي نتيجة ارتحال هذا العالم اإلى المغرب، 

وا�شتقراره  اإليها  بقدومه  المغرب  بلدان  اأ�شابا  اللذين  والحبور  البهجة  المقابل  في  وي�شف 

اأخوان  والم�شرق  فالمغرب  الإ�شالمي،  العالم  وحدة  هو  مهمًا  اأمراً  ال�شاعر  ويوؤكد  فيها، 

ت�شّمهما رابطة الدين، وجاران، فال فرق بين اأن يقيم هنا اأو هناك، ويتوجه بال�شكر اإلى اأهل 

الم�شرق الذين لم ي�شّنوا على اإخوتهم في المغرب بهذا العالم النحرير والفقيه العالم، يقول 

]الب�شيط[ ال�شاعر)2(:  

وَم���رح���ب���اً َم���ْرح���ب���اً َح����يّ����اُه ر����س���واُناأه�����ًا و���س��ه��ًا ب���َم���ْن اأَْه�����َدتْ�����ُه بَ���ْغ���داُن

ِل���ُف���رَق���ِت���ِه َريَّ����اه����ا  يَّ  ال�������رِّ ف������ارَق  واأُخ����ِر�����س����ْت ب���ع���َدُه ُح���زن���اً ُخ���را����س���اُناإْن 

)1(  هو محمد بن اأبي بكر بن ر�شيد البغدادي، اأبو عبد اهلل، فقيه �شافعي، اأخذ في الم�شرق عن جّلة من العلماء، ورحل 

عر، وكان رجاًل  اإلى الأندل�س، واأخذ عن م�شايخها، ثم انتقل اإلى مراك�س وت�شّدى للوعظ، وكان له حظٌّ من ال�شِّ

ممدوحًا، توفي بتون�س )663هـ/1235م(. انظر ترجمته في: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 280-274/8.

)2(  ابن عبد الملك، الذي والتكملة: 280-278/8.
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وب��ِه الأ���س��ى  ف��ي��ِه  َم��و���س��ٌل  وا���س��َل��ْت  ق����ْد غ�������ادَرْت ق��ل��بَ��ه�����ا َح�������ّراَن َح�����ّراُناأْو 

لَ���ْه���ف���اُنف������اإنَّ َح�������س���َرتَ���ن���ا تَ���ْف���تَ���رُّ ِم����ن َج�����َذٍل ����س���رَّ  م���ا  َف�����ِرَح�����ْت  اإذا  ب����ِه 

ِتْبياُن)1(اأم���ا ���س��م��ْع��َت ب��َق��وِل اب���ِن ال��ُح�����س��ي��ِن وم��ا َوْه���َو  ُح��ْك��ٌم  عِر  ال�سِّ ف��ي  ج��اَء  ق��د 

���س��َم��ح��وا ب����ِه  اإخ����وان����اً  اهللُ  َرع�����ى  ي����ِن اإْخ�������واُناإي�����ٍه  ل��ن��ا ف��ن��ح��ُن ل����ُه ف���ي ال����دِّ

ِج���ي���راُنون���ح���ُن ج���ي���ران���ُه ِم����ن ب���ع���ِد ِج���ي���َرِت���ِه ي���ف���ق���ْدُه  َج�����ْي�����روَن ل  ب���ب���اِب 

ماءه عذب،  اأن  اإل  العلم،  في  بحر  فهو  الفقيه،  هذا  مدح  اإلى  ال�شاعر  ينتقل  ذلك  بعد 

حر: وجواهره ولآليه من بنات الفكر، ومنطقه ياأخذ بالألباب كاأنه ال�شِّ

��َق��ْت��ه��ا م���ن���ُه اأَْذه�������اُنب���ح���ٌر ول����ك����نّ����ُه َع��������ذٌب َج������واِه������ُرُه اأَ����س���داُف���ه���ا ���س��قَّ

��ح��ِر َخ�������ّزاُنيُ���ْب���دي ال��َج��ِل��يَّ ِم���َن ال��َم��ْخ��ِف��يِّ َم��ْن��ِط��ُق��ُه ك�������اأنَّ األ����ف����اَظ����ُه ل��ل�����سِّ

متعددة؛  فهي  الممدوح في وعظه،  ي�شتعملها  التي  والطرق  الأ�شاليب  ال�شاعر  وي�شور 

فيجعلهم  الأثر،  اأكبر  م�شتمعيه  في  يوؤثر  كله  هذا  في  والترغيب، وهو  والترهيب  كالتعليم، 

يذرفون الدمع الغزير، ويهتدي من كان �شاًل منهم:

ُف��ن��ا ���ي ف��ه��ذا ال���َوع���ُظ اأَلْ������واُنَط�������وراً يُ���ع���لِّ���ُم���ن���ا، َط�������وراً يُ��خ��وِّ َط������وراً يُ���َرجِّ

َهتّاُن)2(تَ�����س��وُب ِم���ْن َوع���ِظ���َك الأج���ف���اُن واِك��َف��ًة ع���ِد  ال���رَّ ل�����س��وِت  يَ�����س��وُب  ك��م��ا 

���ُروٍد اأخ����ي َغ����يٍّ اإل����ى َر���س��ٍد ق����اَدتْ����ُه ي���ا ب���َن َر���س��ي��ٍد ِم���ن���َك اأَْر�����س����اُنَك���م ِم���ن ����سَ

والنجوم،  الح�شى  عدد  فهي  ممدوحه؛  مكارم  اإح�شاء  عن  بق�شوره  ال�شاعر  ويعترف 

فاأّنى له اأن يدركها ولو اأوتي بالغة ق�س و�شحبان:

ُح�سباُنُع���ذراً َف��َديْ��تُ��َك ل��ْم اأُح�����صِ ال���ذي ل��َك هْل الليِل  ون��ج��وَم  الَح�سى  يُح�سي 

)1(  ابن الح�شين: هو المتنبي، ولعله اأراد قوله ال�ّشائر:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــد قـــــوٍم فـــوائـــُد. ــن ــب قــــوم ع ــائ مــ�ــش

)2(  ت�شوب: تن�شّب، الهتان: ال�ّشحاب الكثير القطر.
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��َر، اأو ل��َق�����سَّ ُق�����ص  �سحباُن)1(اأنَّ�����ى ول����ْو ق��ا���س��ه��ا  يَ��ْج��ِر  ل��ْم  ِط���ْرَف���ُه  لها  اأج���رى 

: ويختم ال�شاعر ق�شيدته بال�شالة وال�شالم على النبي

وُق��������راآُن���س��لَّ��ى الإل�������ُه ع��ل��ي��ِه ك��لَّ��م��ا ط��ل��َع��ْت اآٌي  تُ���ل���يَ���ْت  وم�����ا  ���س��م�����ٌص 

����ُه ب�������س���اٍم م����ا ����س���رى َف���َل���ٌك وثَْهاُن)2(وَخ���������سَّ َر����س���وى  وَر����س���ا  ��ٌر  ُم�����س��خَّ

والق�شيدة في مجملها يظهر عليها طابع التعّمل والتكلف؛ اإذ اأثقلها �شاحبها بالمح�شنات 

اللفظية ق�شداً، اإظهاراً لمقدرته ال�شعرية، وهذا ما اأوقعه في ال�شخف اأحيانًا، والح�شو اأحيانًا 

اأخرى، فكثر الجنا�س فيها كثرة بارزة؛ اإذ ل يكاد يخلو بيت من اأبيات الق�شيدة منه، ثم اإنه 

ح�شد كّمًا كبيراً من الإ�شارات الجغرافية والتاريخية ليدل على معرفته، وثقافته العالية.

وزّودها  عامة  مكتبة  كّون  الذي  ي)3(،  ارِّ ال�شَّ الح�شن  اأبو  الممدوحين:  الف�شالء  ومن 

بنفائ�س الكتب، ثم وقفها على طلبة العلم المتعط�شين له، وقد لقي هذا العمل ـ الذي كان 

�شابقة ل مثيل لها في المغربـ  تقديراً من ال�شعراء، وتثمينًا له، فهبوا يمدحونه، ويهنئونه بهذا 

الف�شل الذي جارى به الم�شارقة، وراأوا فيه ماأثرة تك�شب �شاحبها المدح والثناء عند النا�س، 

]الطويل[ والجزاء والثواب عند اهلل تعالى، فقال اأبو القا�شم بن عمران)4(:  

ُح�سنا م���اآِث���ُرُك���ْم  زاَدْت  ��ٍن  َح�����سَ الُح�ْسنىاأَب�����ا  لَ���ُك���ُم  ُم���وِج���ٍب  َج��م��ي��ٍل  ب��ِف��ع��ٍل 

ا���س��تَ��نَّ��ال��ك��ْم اأج�����ُرُه الأَْوف�����ى واأج����ُر َم���ِن اْق��تَ��ف��ى ب�����س��نَّ��ِت��َك  اأو  ف���ي���ِه  ���س��ب��ي��َل��َك 

��ول��ى ف��ل��ي�����ص ب��َغ��ْرِب��ن��ا َح���ِف���يٌّ ب���اأه���ِل ال��ع��ل��ِم ِم���نَّ���تَ���َك اْم��تَ��نَّ��ااأََج������ْل وال���ي���ُد ال��طُّ

)1(  ُق�ّس و�شحبان: ُق�سُّ بن �شاعدة الإيادي، و�شحبان بن وائل؛ وهما خطيبان من ف�شحاء العرب قبل الإ�شالم، ُي�شرب 

ْرف من الخيل: الكريم العتيق. بهما المثل. والطِّ

)2(  ر�شوى وثهالن: جبالن في الجزيرة العربية، الأول جبل في المدينة، والثاني جبٌل لبني نمير.

ث، اأخذ عن كثير من العلماء بالأندل�س  )3(  هو علي بن محمد بن علي بن يحيى بن عبد اهلل بن يحيى الغافقي، فقيه محدِّ

والعدوة، له حظٌّ من علم التاريخ، وكان له عناية بالكتب الّنفي�شة، جمع عدداً كبيراً من نفائ�س الكتب وحب�شها في 

مدر�شة اأن�شاأها لهذا الغر�س، توفي مغّربًا عن وطنه �شبتة �شنة )649هـ/1251م(. انظر ترجمته في: ابن عبد الملك، 

الذيل والتكملة: 198-197/8.

)4(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 198-197/8.
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واوي����ِن ُم��ْع��ِر���س��اً ب��اإدن��ائ��ه��ا م��ن��ك��ْم ع���ِن ال��َع��َر���ص الأدن����ىتَ��خ��يَّ��ْرَت اأَْع������اَق ال����دَّ

ويتابع ال�شاعر حديثه عن اأهمية هذه المكتبة، وف�شل �شاحبها، اإلى اأن يختمها بتحية هذا 

الممدوح بقوله:

ْذنا)1(وُح����يِّ����ي����َت ع���ن���ي ي����ا ������س�����ِريُّ ت��ح��يّ��ًة الأُ تَ��ِل��َج  اأْن  ال��ق��ل��ُب  عليها  يَ��غ��اُر 

وينظم ال�شاعر اأبو الح�شن بن اإ�شماعيل بن عبد اهلل الأغماتي ق�شيدة من واحد واأربعين 

بيتًا في الغر�س نف�شه، يوؤكد فيها المعاني نف�شها، فيجد اأن الممدوح ـ بهذا العمل ـ قد بنى 

]الطويل[ لأهل المغرب مجداً رفيعًا، ورفع ذكرهم)2(:  

���وؤَْددا وَف����خ����راً ع��ل��ى الأيّ��������اِم يَ��ب��ق��ى ُم���وؤبَّ���داب��ن��ي��َت لأه����ِل ال���َغ���رِب َم��ج��داً و����سُ

َمن�سباً واأ���س��َم��ْي��َت  ِذك�����راً  ل��ه��ْم  ُم�سعدارف���ْع���َت  ال��ك��واك��ِب  ���س��ام��ي  ع��ل��ى  اأَن�����اَف 

ويرى ال�شاعر اأن ممدوحه ـ باإن�شائه هذه المدر�شة وتجهيزها ـ قد ن�شخ �شيت المدر�شة 

النظامية ال�شهيرة ببغداد ـ التي �شارت ب�شمعتها الركبان:

��داوَم���در����س���ٍة ل��ل��ِع��ل��ِم ق����لَّ����ْدَت ِج��ي��َده��ا ُم��نَ�����سَّ ُدّراً  الأَْع�������اِق  ال��ُك��تُ��ِب  م���َن 

��َن ال��نِّ��ظ��اِم��يَّ��ِة ال��ت��ي اأَغ�������اَر ���س��داه��ا ف���ي ال���ب���اِد واأَنْ����َج����دانَ�����س��ْخ��َت ب��ه��ا ُح�����سْ

وي�شتعر�س ال�شاعر اأنواع الكتب التي خ�س بها الممدوح المكتبة؛ فهي كتب متنوعة 

ف، وغيرها،  المو�شوعات، ت�شمل كتب التف�شير، والحديث، واللغة، والإعراب، والت�شوُّ

وهو يقر بعدم ا�شتطاعته ح�شرها:

ِب��ِذك��ِره��ا ج������يَء  اأَ اأْن  ب��ِو���س��ع��ي  اول��ي�����ص  َع���دَّ ل��ه�����ا  تُ��ح�����س��ي  ل��ي�����ص  اإْذ  ��ل��ًة  ُم��ف�����سّ

واأنَ���ُف�������س���ه���ا َق��������ْدراً واأن���َف���ُع���ه���ا َج����َداف��ِم��ْن ُك���تُ���ِب ال��ت��ف�����س��ي��ِر اأع��َظ��ُم��ه��ا ِغ��ن��ًى

وج������اَء ب����ِه اأه������ُل ال���ع���دال���ِة ُم�����س��نَ��داوِم�����ْن ���س��نَ��ِن ال��ُم��خ��ت��اِر م���ا ���س��حَّ نَ��ْق��ُل��ُه

ريف. : ال�شَّ ريُّ )1(  ال�شَّ

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 199/8.
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التي وال��لُّ��غ��ِة  الإع������راِب  ِع��ْل��َم��ِي  ��داوِم����ْن  ال��ُم��َم��جَّ ال���ك���ت���اَب  اهللُ  اأن������زَل  ب��ه��ا 

ويبالغ ال�شاعر في المدح، ويرى في عمل ممدوحه تنبيهًا لذكر العلم بعد خموله، ورفعًا 

لمنار الدين زاد نوره، وجال ظالم الجهل وال�شالل:

واأح����يَ����ْي����َت م���ن���ُه م��يِّ��ت��اً ك�����اَن ُم��ْل��َح��دااأَ�����س����ْدَت ب���ِذك���ِر ال��ِع��ل��ِم ب��ع��َد ُخ��م��وِل��ِه

ُرب����وُع����ُه ك���ان���ْت  اهلِل  ب���ع���َد  دىولَ��������ولَك  ال�سَّ ال��داع��َي  اأرج��اِئ��ه�����ا  ف��ي  يُ��ج��اوُب 

يــــِن فـــــــازداَد نــــوُرُه ـــاَر الــــدِّ ـــن ـــَت َم ـــْع ��دارف ُو����س���وح���اً َغ����دا الإ�����س����اُم م��ن��ُه ُم��َم��هَّ

ولم يكتف ال�شاعر بذلك، بل جعل مدينة )�شبتة( تتيه فخراً بهذا ال�شرح العظيم الذي 

اأك�شبها عزاً ومجداً، فغدت قبلة لطالبي العلم من كل الأم�شار، وهذا ما زرع الغيرة والح�شد 

في بقية مدن المغرب:

اأَق��������اَم ل��ه�����ا َم����ج����داً اأَث����ي����ًا ُم�����س��يَّ��داِل��تَ��ْف��َخ��ْر ب��م��ا ���س��يَّ��دَت ���س��ب��ت��ُة ِم���ن ُع���ًا

��داَغ�������َدْت م���ّك���ًة ل���ل���غ���رِب ك����لُّ ِب������اِدِه ��ِر ُح�����سَّ ��ٌد، ل ِزلْ�����َن ل��ل��َح�����سْ ل��ه��ا ُح�����سَّ

يُ����ِل����مُّ ب��ه��ا َم����ن ج�����اَء ي��ب��غ��ي��ِه َم��ق�����س��داو����س���يَّ���ْرتَ���ه���ا ل��ل��ط��ال��ِب ال���ع���ل���ِم ك��ع��ب��ًة

اعر الثناء على الممدوح، وتعداد فوائد المكتبة، ويختم ق�شيدته بدعاء غريب  ويتابع ال�شَّ

لممدوحه، فيطلب من اهلل تعالى اأن يبقيه مح�شوداً في المعالي:

َغ��داُج���زي���َت ع���ِن الإ����س���اِم َخ���ي���راً وِن���ل���َت ما ال����َورى  َربِّ  ِر����س���واِن  ِم���ن  ���ُل  تُ���وؤَمِّ

ِه ِع�����زِّ واإق����ب����اِل  م���ج���ٍد  ف���ي  ِزل������َت  ��داول  تَ������ُروُح وتَ���غ���دو ف��ي ال��َم��ع��ال��ي ُم��َح�����سَّ

وفي حال كون الممدوح �شاعراً، يلح ال�شاعر على براعته في نظم ال�شعر، وعلى جودة 

معانيه، فهو رب القري�س، واألفاظه كقطع الريا�س؛ كقول ابن العابد الفا�شي في مدح عبد 

]الطويل[ الكريم بن عمران)1(:  

ل��ُه ال����ذي  ال��َق��ري�����ص  َربُّ  َم���ن  ق��ي��َل  يَ���ِدي���ُن، َف��ُق��ْل: ع��ب��ُد ال��ك��ري��ِم ب��ُن ِع��م��راِناإذا 

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 334/8.
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يَ������روُق ب����ِه ل��ل��نَّ��ظ��ِم وال���نَّ���ث���ِر َزْه������راِنَح��ب��ان��ي ب����َرو�����صٍ ِم����ن نَ��ت��ي��ج��ِة ِف���ك���ِرِه

دين، وت�شعبت �شبله، واآن  وبعد: فقد تفرق القول في معاني المدح عند ال�شعراء الُمَوحِّ

الأوان لنلّم اأطراف الحديث بع�شه اإلى بع�س، فنقول:

المغاربة  ال�شعراء  فاألفينا  الرجال،  ومدح  الخلفاء  مدح  اإلى  المدح  معاني  ق�شمنا  لقد 

مدحوا  التي  المعاني  تفارق  المعاني  من  مجموعة  على  يلحون  كانوا  للخلفاء  مدحهم  في 

فيها النبهاء من الرجال، فمدحوهم بمجموعة من المعاني بع�شها تقليدي كالكرم والقوة؛ 

القديم، وكان كرم  منذ  المدح  �شعراء  األ�شنة  اأكثر دورانًا على  كانتا  اللتان  الخ�شلتان  وهما 

وتجهيزها،  الحديث عن جيو�شهم  اإلى  وتعر�شوا  تدانى،  ل  وقوتهم  يحّد،  ل  ممدوحيهم 

وروا هزائمهم، ورموهم بالجبن  و�شّخموا انت�شاراتهم، في حين التفتوا اإلى خ�شومهم ف�شّ

والفرار من المعارك.

ثم اإنهم مدحوهم بالمعاني الدينية التي ا�شتمدوها من الدين الإ�شالمي، فال تكاد تخطئ 

الخلفاء  فاألحوا على نعت  ال�شعراء مدائحهم،  بها هوؤلء  يو�شح  التي  القراآنية  الأ�شواء  العين 

باأنهم معلون لدين اهلل، و�شاهرون على حمايته، وهم موؤيَّدون من اهلل في كل خطواتهم، ولم 

يغفلوا مجموعة من ال�شفات الدينية الأخرى: كالتقوى، واللتزام، بتعاليم ال�شريعة، والعدل 

بين الرعية، اإلى غير ذلك من ال�شفات.

دية ظهور في اأ�شعار هوؤلء ال�شعراء؛ فبرزت مو�شوعات  وكان لبع�س تعاليم الدعوة الُمَوحِّ

دية - بروزاً كبيراً، وظهر مداها جليًا  الإمامة والع�شمة والمهدية - هي عماد الدعوة الُمَوحِّ

عند بع�س ال�شعراء، كما األح هوؤلء ال�شعراء على اختيار اهلل �شبحانه لالإمام ليكون خليفته في 

الأر�س، ولم يغفلوا الحديث عن علم هوؤلء الأئمة.

اإلى  قلتها  وَعَزْونا  غّلة،  تنقع  ن�شبيًا، ل  قليلة  ن�شو�شه  فكانت  عندهم  الرجال  اأما مدح 

�شياع ق�شم - قد يكون كبيراً - من الق�شائد التي تتحدث عن مدح الرجال ب�شبب اإهمال 

الم�شنفين اإيرادها في م�شنفاتهم، وان�شراف اهتمامهم اإلى ق�شائد المدح الر�شمية، وهذا  ما 

يجعل حكمنا مرهونًا بالن�شو�س القليلة التي و�شلت اإلينا.
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وقد كانت معاني المدح في هذه الق�شائد مختلفة عن المعاني التي مدح فيها ال�شعراء 

خلفاءهم، وكانت تراعي و�شع الممدوح وطبيعته، فاإذا كان فقيهًا اأو عالمًا مدحوه بالتبحر 

�شاعراً  كان  واإذا  عنه،  ياأخذون  فيمن  وتاأثيره  بيانه،  �شنوفه وروعة  واإتقان  العلم،  فنون  في 

تحدثوا عن روعة �شعره، ونعتوه باأنه رب القري�س ومفّتق كنوز المعاني.. اإلى غير ذلك من 

ال�شفات.

Maroco_Book.indb   68 1/19/10   11:52 AM



69

الف�سل الثاني

�شعر الحرب
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الف�سل الثاني

�شعر الحرب

راع في الأندل�ص: عراء لل�سِّ 1 � روؤية ال�سُّ

دين بكثرة المعارك والحروب على ال�شعيدين الداخلي والخارجي،  ات�شم ع�شر الُمَوحِّ

المرابطين،  دعائم حكم  لتقوي�س  العدة  يعد  بداأ  دعوته،  تومرت  بن  اأعلن محمد  اأن  فمنذ 

الح. وبعد وفاته، ت�شلم خليفته عبد الموؤمن بن  فكّون الأن�شار والأتباع، ودربهم على ال�شِّ

في  دية  الُمَوحِّ الدولة  اأركان  وتثبيت  المرابطي،  الحكم  الق�شاء على  وا�شتطاع  الراية،  علي 

ال�شرق  نحو  دية  الُمَوحِّ الجيو�س  انطلقت  هناك،  الأمر  لها  ا�شتتب  ولما  الأق�شى.  المغرب 

والأندل�س لتو�شيع رقعة الدولة، فخا�شت الحروب العنيفة على جميع الجبهات، وكانت لها 

اأيام، وعليها اأخرى.

وواكب ال�شعر هذه الحروب والمعارك، و�شجل الوقائع والغزوات والحروب، فاأ�شبح 

�شّكل ال�شعر ـ اإ�شافة اإلى الم�شادر التاريخية ـ وثيقة مهمة تفيد الدار�شين في التاريخ المغربي 

واأدبه)1(.

فكيف نظر ال�شعراء الموحدون اإلى هذا ال�شراع؟

الإ�شالم  عقيدتين:  بين  �شراعًا  الأندل�س  في  والإ�شبان  دين  الُمَوحِّ بين  ال�شراع  كان 

دية؛  والنَّ�شرانية)2(، ويظهر هذا المفهوم جليًا في الر�شائل التي كانت ت�شدر عن الدولة الُمَوحِّ

الأعداء  وت�شف  الحق،  واأن�شار  اهلل  اأولياء  باأنهم  الم�شلمين  ت�شف  الر�شائل  هذه  كانت  اإذ 

بالم�شركين والكفار)3(.

اأن  من  الم�شادر  روته  ما  ال�شراع،  هذا  اإلى  الم�شلمين  نظرة  تو�شح  التي  الأمور  ومن 

)1(  انظر تف�شيل ذلك في اأُطروحة جمعة �شيخة، الفتن والحروب، ق�شم الحروب: 483-397/3.

)2(  انظر �شفيق محمد الرقب، �شعر الجهاد في ع�شر الموّحدين: 49.

)3(  ر�شائل موّحدية: 122.
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الخليفة يو�شف بن عبد الموؤمن اأمر بجمع الأحاديث النبوية التي تحث على الجهاد، واإلقائها 

الفرنجة  �شنها  التي  الحرب  روما  في  الكني�شة  اآزرت  المقابل  الطرف  وفي  الجند)1(،  على 

�شة)2( �شد الم�شلمين الذين و�شفهم  على م�شلمي الأندل�س، وعدها البابا حربًا �شليبية مقدَّ

واأُقيمت  اأورّبة)3(،  اأنحاء  الوافدين من  الجنود  هائلة من  الدين«، فجمعوا ح�شوداً  بـ»اأعداء 

لوات طلبًا للن�شر. ال�شَّ

ولم يقف ال�شعراء الموحدون مكتوفي الأيدي؛ بل واكبوا ال�شراع الجاري وتاأثروا به، 

و�شـدروا في �شعرهم عـن مفهوم اإ�شالمي �شامـل، مـن ذلك ما قـاله عبد الموؤمن بن علي في 

دية على النورمان في المهدية �شنة )555هـ/1160م()4(: انت�شار الجيو�س الُمَوحِّ

]الطويل[   

��م�����ص ال��ُم��ن��ي��رُة ف��وَق��ن��ا ��ِبواأ����س���رَق���ِت ال�����سَّ واأ����س���ب���َح وج����ُه ال���ح���قِّ غ��ي��َر ُم��َح��جَّ

��ْق��ُع ِم����ن ك����لِّ ك��اف��ٍر ����َر ه����ذا ال�����سُّ وع�������اَد ب�����ِه الإ������س�����اُم ب���ع���َد تَ���َق���لُّ���ِبوُط����هِّ

��ل��ب��اُن ف���ي ك����لِّ ِب��ي��َع��ٍة ���َرِت ال�����سُّ َمْرَقِب)5(وُك�������سِّ ُك��لِّ  ف��ي  ال��ح��قِّ  ُم��ن��ادي  ون���ادى 

اعر قرن انت�شار الم�شلمين ب�شعائر دينهم: »ونادى ُمنادي الحقِّ في ُكلِّ َمْرَقِب«،  فال�شَّ

ِبيَعٍة«. وا�شتخدم  لباُن في كلِّ  ال�شُّ َرِت  الن�شارى بطقو�س عبادتهم: »وُك�شِّ كما ربط هزيمة 

لبان،  ال�شُّ الإ�شالم،  كافر،  »الحق،  مثل:  الطرفين  بعقيدة  مرتبطة  األفاظًا  فكرته  عن  للتعبير 

بيعة«.

بطاط( �صنة )568هـ/ 1172م(  ويرى اأبو علي االأَ�صيري في هزيمة الفرنجة في موقعة )ال�صِّ

راع في مفهومه �شراع عقائد، يقول الأ�شيري)6(:  ]الكامل[ هزيمة لل�شرك عمومًا؛ لأنَّ ال�شِّ

)1(  المّراك�شي، المعجب: 254.

)2(  �شعيد عا�شور، اأوربا في الع�شور الو�شطى: 501/2.

)3(  المّراك�شي، المعجب: 319.

الة، تاريخ المّن بالإمامة: 117. )4(  ابن عذاري، البيان المغرب: 64، وابن �شاحب ال�شّ

)5(  الِبَيعة: كني�شة الّن�شارى ومحّل عبادتهم.

)6(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 102.
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��ْب��ط��اِط ب��ال�����سِّ ال���َه���َل���ك���اِت  َرح����ا  اطي)1(داَرْت  ال�سَّ م���اِن  ال���زَّ َري����ُب  ِب��ه��ا  ��َط��ا  و���سَ

ـــٍة ـــان اإه اأَيَّ  ـــرُك  ـــشِّ ـــ� ال ــهــا  ــي ف ِبِمياِط)2(واأُهــــيــــَن  ِه��ي��اِط��ه��ا  َك���ري���َه  ���س��َف��َع��ْت 

وت�شيطر العاطفة الدينية على اأبي العبَّا�س الجراوي في ق�شيدته اليو�شفية، عند فتح )قنطرة 

]الكامل[ ال�شيف( بالأندل�س �شنة )559هـ/ 1163م(؛ فيقول)3(:  

ِج����ه����اِدِه ح�����قَّ  اهلِل  ف����ي  ون���ه�������س���تُ���ُم ل���ح���م���اي���ِة الإي������م������اِنج�����اَه�����ْدتُ�����ُم 

َج����ف����اِن وال���َخ���َف���ق���اِنوت����رْك����تُ����ُم اأر�������ص ال����ِع����دا وق���ل���وبَ���ُه���ْم ف����ي غ����اي����ِة ال����رَّ

ي����ُن ال��َح��ن��ي��ف��يُّ ال���ذي ���ه�������وُر ل����ُه ع��ل��ى الأْدي��������اِنوَغ�����زاُه�����ُم ال����دِّ ُك���ت���َب ال���ظُّ

ه������ذا ل���ه���ا و�������س������واُه ك���ال���ع���ن���واِنك��ت��َب الإل������ُه ل��ك��ْم ُف���ت���وح���اً ف���ي ال��ِع��دا

اأراأيت كيف تمور الأبيات بالمعاني الإ�شالمية؟ وبالأحا�شي�س والم�شاعر الدينية؟ وكيف 

})4(؟  اإلى القراآن الكريم مقتب�شًا من قوله تعالى: { يلجاأ ال�شاعر 

ابقة ت�شدر عن فهم اإ�شالمي لل�شراع بين العرب والإ�شبان، فال غرابة اإذاً اأن  اإنَّ الأبيات ال�شَّ

نجدها عامرة بالمعاني الدينية المتعلقة بالجهاد.

وي�شيع في �شعر الحرب ا�شتعمال ال�شعراء لم�شطلحات تو�شح فهمهم الإ�شالمي لهذا 

من  الت�شمية  هذه  م�شتوحين  اهلل(  ا�شم )حزب  الم�شلمين  على جي�س  اأطلقوا  فقد  ال�شراع، 

]مخلع الب�شيط[ القراآن الكريم)5(، فمن هذا قول اأبي العبَّا�س الجراوي)6(:  

����س���ب���راً الإل����������ِه  ل�����ح�����زِب  ـــــْت بـــــِه الـــِجـــهـــاُتَراأَْوا  والـــــمـــــوُت َحـــــفَّ

اأبو  يقول  ال�شالل،  الأعداء هو جي�س  بينما جي�س  الحق،  الم�شلمين هو جي�س  وجي�س 

م�صلمي  عبده حتاملة، محنة  انظر محّمد  الملكية.  المدينة  اليوم  ويقوم مكانها  ُطليطلة،  تقع جنوب  بطاط:  ال�صِّ   )1(

الأندل�س: 96.

)2(  الِهياط والِمياط: اال�صطراب.

)3(  ديوان الجراوي: 160.

)4(   الحج: 78.

)5(  انظر  المائدة: 56، والمجادلة: 22.

)6(  ديوان الجراوي: 51.
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]الب�شيط[ الربيع)1(:  

َم��ه�����زوُم ال��ح��قِّ  بجي�ِص  ال�����س��اِل  َم���ْح���ت���وُمَج��ْي�����ُص  ال���ف���ت���َح  اإنَّ  ال����ع����ْزَم  ���ِذ  ف���نَ���فِّ

وجنود الم�شلمين هم جنود اهلل، يمدهم بجنود من المالئكة لتحقيق الن�شر:  ]الب�شيط[

يَ���ْق���ُدُم���ه���ا اهلِل  ج���ن���وَد  ي�����ردُّ  ذا  َحْيزوُم)2(َم�����ْن  للنَّ�سِر   � بها  انتحيَت  حيُث   �  

عراء هذا الأمر،  راع مع الفرنجة اإذاً �شراع بين الإ�شالم والنَّ�شرانية، وقد وعى ال�شُّ فال�شِّ

فعّبروا عنه ب�شعرهم تعبيراً وا�شحًا، وا�شتعانوا بالقراآن الكريم ومفاهيمه للتعبير عن هذا.

دين  ومما يت�شل بهذا الفهم حديث ال�شعراء عن عقيدة اأعدائهم؛ اإذ كان ال�شراع بين الُمَوحِّ

اأ�شعارهم على  دين يلحون في  الُمَوحِّ ال�شعراء  اأن نجد  والإ�شبان �شراعًا عقديًا، فال عجب 

الحديث عن عقيدة اأعدائهم، منطلقين من نظرة اإ�شالمية لهذا ال�شراع، فالإ�شبان م�شركون 

]الكامل[ عند اأبي الربيع)3(:  

ل�����يَّ�����ًة
ُم�سِركا)4(وك����اأنَّ����م����ا اآلَ����������ْت ع���ل���ي���َك اأَ البَ�سيطِة  ف��ي  ب���َك  ت���رى  األّ 

]الطويل[ وهم كفار عند عبد الموؤمن)5(:  

���ٍل ُم���َح���جَّ اأََغ���������رَّ  ي������وٍم  ِم�����ن  بُ������دَّ  ِمْذنَِب)6(ول  ك��لِّ  ف��ي  ال��ُك��ف��ِر  دم���اَء  يُ�سيُل 

]الكامل[ ويرى فيهم الجراوي )اأهل �شاللة( في قوله)7(:  

��ال��ِة َك��ْل��َك��ًا ف���ل���ُه���ْم َع����وي����ٌل ت���ح���تَ���ُه واأَن������ي������ُن)8(األْ���ق���ى ع��ل��ى اأه�����ِل ال�����سَّ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 32.

)2(  حيزوم: ا�شم فر�س جبريل.

)3(  ديوانه: 29.

)4(  اآلت األّيًة: اأق�شمت يمينًا، وال�شمير يعود على الأقدار.

)5(  ابن عذاري، البيان المغرب: 65، وانظر قول اأبي الربيع في ديوانه: 30.

)6(  الِمْذَنب: الم�شيل من الح�شي�س.

)7(  ديوان الجراوي: 167، وانظر قول اأبي الربيع في ديوانه: 32.

)8(  الَكْلَكل: ال�شدر.
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]الكامل[ و)اأهَل جهالة( في ق�شيدة اأخرى)1(:  

يَ���ُح���وُلاأه�����ُل ال��َج��ه��ال��ِة ه���ْم ف��ك��ي��َف اأَلُ���وُم���ُه���ْم ل��ي�����ص  ���ب���َع  ال���طَّ اأنَّ  وع���ِل���ْم���ُت 

ليب( بو�شفه �شعاراً للحروب التي قادتها الكني�شة  ويردد ال�شعراء الموحدون ذكر )ال�شّ

اتخذ  وقد  الإ�شبان،  لدى  الدينية  للحمّية  مثيراً  وبو�شفه  الأندل�س،  من  الم�شلمين  لإخراج 

الربيع  اأبي  ال�شاعر  كقول  به  يخاطبونهم  لالإ�شبان  لقبًا  ليب  ال�شَّ هذا  من  ال�شعراء  بع�س 

]مخلع الب�شيط[ دي)2(:   الُمَوحِّ

���ل���ي���ِب َح����ّق����اً: ������روا وخ������ابُ������واَف�����ُق�����ْل لأه��������ِل ال�������سَّ اإنَّ��������ُه��������ُم َخ�������������سِ

لبان اإ�شارة اإلى انت�شار الم�شلمين؛ كقول عبد الواحد  عراء تك�شير ال�شُّ وكثيراً ما يذكر ال�شُّ

]الكامل[ المراك�شي)3(:  

��ل��ي��َب ���س��غ��ي��َرُه وَك���ب���ي���َرُه ُجثوُم)4(يَ�������َذُر ال�����سَّ وال���ُع���ل���وُج  ُج��������ذاذاً  ف��ي��ه��ا 

� �سعر ا�ستنفار القبائل العربية:  2

دين على غ�شن ب�شَق ونما في المغرب والأندل�س؛  ونقف في �شعر الحرب في عهد الُمَوحِّ

اإذ قام  وهو الإلحاح على ا�شتثارة الم�شاعر الإ�شالمية لدى القبائل العربية القاطنة باإفريقية، 

ال�شعراء بتب�شير هذه القبائل بالخطر الذي يهدد الإ�شالم في الأندل�س، وَحثُّوها على النبراء 

للدفاع عنه، مذكرين بما قام به اأجدادهم في ن�شرة الإ�شالم اأول اأمره.

ة المرا�س، وقوة ال�شكيمة، ووفرة العدد، وتدريب اأفرادها  ومعروف عن هذه القبائل �شدَّ

بها،  ي�شتهان  ل  قوة  الموحدون  عّدها  لذا  الح،  وال�شِّ بالمعدات  وتجهيزهم  القتال،  على 

ي�شتطيعون العتماد عليها في اإحراز الن�شر، فاإذا اأ�شفنا اإلى ذلك ُحبَّهم للجهاد، واعتزازهم 

)1(  ديوان الجراوي: 131.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 35.

)3(  المّراك�شي، المعجب: 309، وانظر قول عبدالموؤمن في ابن عذاري، البيان المغرب: 94.

رة، والُعلوج: ج ِعْلج: الواحد من ُكّفار العجم. انظر: ال�شحاح: )علج(. )4(  الُجذاذ: القطع المتك�شِّ
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دين  بب في اهتمام ال�شعراء الُمَوحِّ بعروبتهم، وا�شتماتتهم في الدفاع عن الإ�شالم، اأدركنا ال�شَّ

تم�شكهم  وهو  اأعماقهم؛  في  الأهم  الجانب  اإبراز  جانب  اإلى  الدينية،  م�شاعرهم  با�شتثارة 

الدائم بعروبتهم، و�شدة تعلقهم بها.

كلما  القبائل  هذه  اإلى  ال�شتغاثة  نداءات  بتوجيه  اأنف�شهم  الموحدون  الخلفاء  اهتم  لقد 

الرنانة في مدحهم  الق�شائد  لل�شعراء بتدبيج  للقتال، فكانوا يوعزن  النفير، وتجهزوا  اأعلنوا 

والإ�شادة بماآثرهم، ومجدهم الأثيل، وبطولتهم.

قبيلة )رياح(،  اإلى عرب  التي وجهها  الجراوي  العبا�س  اأبي  الق�شائد ق�شيدة  ومن هذه 

التي ينتهي ن�شبها اإلى بني هالل بن عامر بن �شع�شعة، ي�شتميلهم فيها اإلى معا�شدة جيو�س 

دين، واللتفاف حول الخليفة ومنا�شرته في قتال الإ�شبان، ويلجاأ ال�شاعر اإلى مدح  الُمَوحِّ

العرب مدحًا قبليًا، ويذّكر بما كان لهذه القبيلة اأو تلك من مجد اأثيل وعراقة وبطولة، وي�شيد 

ب�شجاعة بع�س القبائل في الق�شاء على الكفار، ويعدد بع�س رجالها فيقول)1(:  ]الطويل[

عامِر)2(اأح����اَط����ْت ب��غ��اي��اِت ال���ُع���ا وال��َم��ف��اِخ��ِر ب���ُن  ِه����اُل  ن��ي��ا  ال��دُّ ق����َدِم  ع��ل��ى 

البَواِتِر)3(وزانُ�����وا ���س��م��اَء ال��م��ج��ِد َع�����ْوداً وبَ������ْداأًَة وال��ُم��رَه��ف��اِت  ال��َق��ن��ا  ب�����س��ْم��ِر 

كاِفِر)4(ه����ُم ال���ُم�������س���ريّ���وَن ال����ذي����َن ���س��ي��وُف��ه��ْم ك���لَّ  تَ��ْن��تَ��ح��ي  ب���اأ����صٍ  ���س��واع��ُق 

وك������ْم ت����رك����وا ِم�����ن غ����اي����ٍة ل�����اأواِخ�����ِراأوائ���ُل���ُه���ْم ف���ي ال���ج���وِد وال���ب���اأ����صِ غ��اي��ٌة

وعامِر)5(وك����ْم ف��ي��ه��ُم ِم���ن م��ث��ِل َك���ع���ٍب وه��ا���س��ٍم َع���م���رٍو  م��ث��ِل  ِم���ن  ل��ه��ُم  وك���ْم 

َعواِثِر)6(وك����ْم ق���د اأق���ام���وا ِم���ن ع���رو����ص َم���وائ���ٍل ُج����دوٍد  ِم���ن  اأَق���الُ���وا  ق��د  وك���ْم 

)1(  ديوان الجراوي: 180-179.

)2(  هم بنو هالل بن عامر بن �شع�شعة من قي�س عيالن، ومنهم طوائف ا�شتقّرت باإفريقية، واأ�شهرها الجذمان العظيمان: 

رباح وزغبة.

)3(  القنا: الّرماح، والمرهفات البواتر: ال�شيوف القاطعة.

)4(  تنتحي: ت�شتاأ�شل.

)5(  يعّدد ال�شاعر مجموعة من رجال هذه القبيلة. انظر: ابن الكلبي، جمهرة الن�شب: 55/2.

)6(  الجدود: الحظوظ.
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للمعاني  اأثراً  في هذه الأبيات مدح قبلي يمتح من معين الجاهلية، فال نكاد نلمح فيها 

الإ�شالمية، بل نجد مدحًا قبليًا يلح على ا�شتثارة النخوة، م�شتفيداً من الع�شبية القبلية لقوم 

يت�شفون بال�شجاعة والباأ�س والكرم والنجدة، ثم يوا�شل ال�شاعر اإلحاحه على اإبراز ماآثرهم 

فيهم  فيبعث  يحركهم،  وما  العرب  هوؤلء  نفو�س  بخبايا  عارفًا  كان  اأنه  ويبدو  ومفاخرهم، 

وي�شوق  و�شجاعتهم،  وف�شاحتهم  بحكمتهم  الإ�شادة  طريق  عن  العربية،  والنخوة  الحمية 

على ذلك اأمثلة من التاريخ: »وكْم فيهُم ِمن مثِل َكعٍب وها�شٍم«، »وكْم لهُم ِمن مثِل َعمرٍو 

يقتدي  األ  المعقول  غير  فمن  الأ�شد،  ذاك  من  ال�شبل  هذا  فكرة:  ال�شاعر  ويوؤكد  وعامِر«. 

]الطويل[ هوؤلء العرب باآبائهم واأجدادهم، واأل يت�شفوا ب�شفاتهم:  

�سائِروك����ْم ل���ُه���ُم ِم����ن ح��ك��م��ٍة تَ���ب���َه���ُر ال��نُّ��ه��ى وال���غ���رِب  ال�����س��رِق  ف��ي  َم��ثَ��ٍل  وِم���ن 

النَّواِفِر)1(وِم���ن ُخ��ط��ب��ٍة تَ�����س��تَ��ْن��ِزُل ال��ُع�����س��َم ِم��ن َع��ٍل ال��نُّ��ف��و���ِص  بتَكبيِل  وتق�سي 

ٍق ق����وا ب��ال��ِب��ي�����ص ك����لَّ ُم���م���زَّ الأكا�سِر)2(ه����ُم م����زَّ م��ل��وُك  ���س��اَدتْ��ه��ا  َم��م��اِل��َك 

اللتحاق  اإلى  )رياح(  بني  بدعوة  الجراوي  يتوجه  الم�شتمرة  الإ�شادة  هذه  ظل  وفي 

في�شف  القبيلة،  هذه  ا�شتنها�س  في  ي�شتمر  ذلك  في  وهو  المجاهدة،  دية  الُمَوحِّ بالجيو�س 

اأبناءها بالعزم والت�شميم ورجاحة العقل)3(:

��م��وا الَخواِدِر)4(بَ���ن���ي ع���ام���ٍر اأن����تُ����ْم ���س��م��ي��ٌم ف�����س��مِّ اللُّيوِث  تَ�سميَم  الموِت،  اإل��ى 

��ُك��ْم نُ��ُف��و���سِ ح���ظ���وِظ  ف���ي  ت���ت���وانَ���وا  ف����اإنَّ����ك����ُم اأه�������ُل ال���نُّ���ه���ى وال���ب�������س���اِئ���ِرول 

دي  اعر نغمته تلك في بقية اأبيات الق�شيدة، ويختمها بمدح الخليفة الُمَوحِّ ويتابع ال�شَّ

بقوله:

ــدى ــُه ال واِرُث  يُــحــيــيــُكــُم  ــا  ــم ِل ـــْم  وج���ام���ُع اأ����س���ت���اِت ال���ُع���ا وال��َم��ف��اخ��ِردعـــاُك

)1(  الُع�شم: جمع اأع�شم: الوعل.

)2(  البي�س: ال�شيوف، والأكا�شر: ج ك�شرى: وهو لقب ملوك الفر�س.

)3(  �شعر الجهاد في ع�شر الموحدين: 71.

)4(  الّليوث الخوادر: الأُ�شود التي لزمت خدورها، والِخدر: الأََجمة.
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ن���ى ي���ان���َة وال���دُّ ــــــاِدِرواأح�������َزُم َم���ن ���س��ا���َص ال���دِّ ـــــوٍل واأحـــــَلـــــُم ق ـــــاأم واأكـــــــــرُم م

فدعوة الخليفة لهم هي دعوة اإلى الحياة والخلود، وهم في تلبيتهم هذه الدعوة ي�شطرون 

في تاريخهم الحافل بالمفاخر �شطوراً من نور، ت�شاف اإلى ماآثرهم الخالدة.

ونقف على ق�شيدة اأخرى نظمها الخليفة عبد الموؤمن بن علي ي�شتنفر العرب الهاللية اإلى 

الجهاد في الأندل�س، وهي في لهجتها ومعانيها تختلف عن ق�شيدة الجراوي؛ اإذ نجد في 

هذه الق�شيدة اإلحاحًا على ا�شتثارة الروح الإ�شالمية من دون اإغفال المدح القبلي، فهو منذ 

هم ورفعتهم  مطلع الق�شيدة يطلب منهم الهبوب اإلى ظهور المطايا؛ لأن اأمراً جلاًل فيه �شموُّ

في انتظارهم، وهذا الأمر هو ن�شرة دين اهلل، والجهاد في �شبيله، فكيف لهم اأن يتقاع�شوا عن 

]الطويل[ هذا الأمر؟ يقول عبد الموؤمن)1(:  

واِح���ِل واهِل)2(اأَق��ي��م��وا اإل���ى ال��َع��ْل��ي��اِء ُه����وَج ال���رَّ ال�سَّ ُج���ْرَد  الَهْيجاِء  اإل��ى  وُق���ودوا 

ي����ِن َق����ْوم����َة ث��ائ��ٍر َة ���س��ائ��ِلوُق����وم����وا ل��ن�����س��ِر ال����دِّ وا ع��ل��ى الأع�������داِء ����س���دَّ و����س���دُّ

يوف البي�شاء: فعة في امتطاء ظهور الخيل، وامت�شاق ال�شُّ اإنَّ العزَّ والرِّ

���س��اب��ٍح اأَْج��������َرَد  َظ���ْه���ُر  اإلَّ  ال���ِع���زُّ  ِه ال��ُم��ت��وا���س��ِلف��م��ا  ��ب��ا ف���ي ����س���دِّ ي���ف���وُت ال�����سّ

ب�سائِل)3(واأب����ي���������صُ م�����اأث�����وٌر ك�������اأنَّ ِف������َرنْ������َدُه ول��ي�����ص  َم��ن�����س��وٌج  ال��م��اِء  ع��ل��ى 

اعر اإلى ا�شتثارة روح القرابة فيهم، بخطاب فيه الكثير من الرّقة بقوله: ثمَّ يعمد ال�شَّ

با�سِل)4(بَ��ن��ي ال���َع���مِّ ِم����ْن َع��ْل��ي��ا ِه����اِل ب���ِن ع��ام��ٍر وابْ����ِن  ب��ا���س��ٍل  ِم��ن  ج��م��َع��ْت  وم��ا 

ويطلب منهم القيام بالغزو في الأندل�س، من دون اأن ين�شى اإغراءهم بالمال والغنائم:

َج��م��ي��ِع��ُك��ْم ����س���اُح  اإلّ  ���ن���ا  َه���مُّ وتَ�����س��ري��ُح��ُك��ْم ف��ي ِظ����لِّ اأخ�����س��َر ه��اط��ِلَف���م���ا 

)1(  المّراك�شي، المعجب: 226-225.

بَّاق. )2(  هوج الرواحل: النُّوق ال�شريعة، الهيجاء: الحرب، والَفَر�س الأَْجَرد: ال�شَّ

وء. )3(  ِفَرْند ال�شيف: ما يلمح في �شفحته من اأثر تمّوج ال�شَّ

)4(  البا�شل: ال�ّشجاع ال�ّشديد.
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ع��ل��ي��ُك��ْم ب��خ��ي��ٍر ع���اج���ٍل غ���ي���ِر اآِج�����ِلوتَ�����س��وي��ُغ��ُك��ْم نُ��ْع��م��ى تَ������ِرفُّ ِظ��الُ��ه��ا

اإلى  ال�شبب في ذلك يعود  الغر�س، ولعل  اأكبر في هذا  عراء الأندل�شيين حظ  لل�شُّ وكان 

اكتوائهم بنار العدو الإ�شباني اأكثر من غيرهم، لكونهم يعي�شون اأحداث ذلك ال�شراع عن 

عندهم  كثر  لذلك  الم�شاعدة،  اإلى  ما�شة  حاجة  في  وهم  اأبوابهم،  على  العدو  فهذا  كثب، 

ال�شتنجاد بالقبائل العربية، وهذا ما ي�ّشَر لنا الوقوف على عدد ل باأ�س به من ق�شائد ال�شتنفار 

عراء  وال�شت�شراخ، وهذه الق�شائد في م�شمونها ل تختلف في اأغلبها عما ذكرناه، اإذ يلح ال�شُّ

فيها على ا�شتنها�س الحمية العربية، والتذكير بما�شي هذه القبائل المجيد، ون�شرتهم الأولى 

الموؤمن  عبد  بن  يو�شف  باأمر  نظمها  التي  طفيل  ابن  ق�شيدة  الق�شائد  هذه  ومن  لالإ�شالم، 

]الطويل[ ومطلعها)1(:  

غ��ائ��ِباأَق��ي��م��وا ���س��دوَر ال��خ��ي��ِل ن��ح��َو ال��َم��غ��ارِب ل���َغ���زِو الأع������ادي واْق���ِت���ن���اِء ال��رَّ

]الكامل[ وق�شيدة ابن �شهل الأندل�شي، ومطلعها)2(:  

ال��َم�����س��دِر نَ���ج���اُح  َف��َم�����س��م��وٌن  ن���ي���ا وف������وُز ال��َم��ح�����س��ِرِوْرداً  ُة ال���دُّ ه����َي ِع������زَّ

بالجيو�س  لاللتحاق  المتتالية  دية  الُمَوحِّ للدعوات  العربية  القبائل  اأبناء  ا�شتجاب  وقد 

الإ�شالمية المجاهدة في الأندل�س، واأبلوا في الحروب بالًء ح�شنًا، وهذا ما حدا بال�شعراء اإلى 

الإ�شادة بالدور الذي قاموا به في هذه المعارك؛ فمنه ما قاله ال�شاعر اأبو العبَّا�س الجراوي في 

]الكامل[ الجنود العرب الذين �شاركوا في معركة فح�س َبْلقون)3(:  

ـــــوه َفــفــاتَــُهــْم ـــــُل ــــْد اأَمَّ ـــا ق ــــَت م ــــْم ــــَم اِر)4(اأَتْ القهَّ ال����واح����ِد  ِدي�����ِن  ن�����س��ِر  ِم����ن 

الأخطاِر)5(ب�����ِع�����راِب خ���ي���ٍل ف����وَق����ُه����نَّ اأَع��������ارٌب ع��ل��ى  ُم��ع��ت�����س��ٍم  ك����لِّ  ِم����ن 

ف���ي ال����ح����رِب يُ��غ��ن��ي��ه��ا ع����ِن الإْك����ث����اِراأَك������������ِرْم ب����ِه����نَّ ق���ب���ائ���ًا اإْق����الُ����ه����ا

الة، المّن بالإمامة: 441-437. )1(  ابن �شاحب ال�شّ

)2(  ديوان ابن �شهل: 57.

)3(  ديوان الجراوي: 88.

)4(  ال�شمير في »اأتممت« يعود على الممدوح عبد الموؤمن بن علي.

)5(  خيٌل ِعراب: كرائم �شالمة من الهجنة.
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ب���الإظ���ه���اِرُه�����ْم اأظ�����َه�����روُه م����َع ال���نَّ���ب���يِّ وواج�����ٌب الإظ�����ه�����اَر  يُ���ْت���ِب���ع���وا  اأْن 

في  العرب  به  قام  ما  بالإ�شالم)1(، ويعد  العروبة  تربط  التي  الو�شائج  يوؤكد  هنا  اعر  فال�شَّ

منذ  ون�شرها  الإ�شالمية  الر�شالة  حمل  في  واأجدادهم  اآباوؤهم  به  قام  لما  امتداداً  الأندل�س 

القديم، ويدعوهم اإلى موا�شلة الدفاع عن الدين الحنيف والنت�شار له.

)ال�ّصبطاط(  معركة  في  اإفريقية  من  القادمين  العرب  ماآثر  االأَ�صيري  علي  اأبو  ويخّلد 

]الكامل[ فيقول)2(:  

َغ����َزْوا اإذا  ال���ذي���َن  ال���ُع���ْرِب  م���َن  بعاِط)3(َج��ي�����ص  ��ل��ى  ال��طُّ ف��ي  ع���اج���َم  الأَ َك�����َوُوا 

ب���اأَن���ِف���ِه م�����اُن  ال�����زَّ ����س���َم���َخ  اإذا  الأ�سواِط)4(ق�����وٌم  َم��وا���س��َع  يوَف  ال�سُّ و�سعوا 

وي�شتعمل ال�شاعر الألفاظ الموحية بالعظمة والأبهة، وهو ما كان يطرب له هوؤلء العرب.

عراء في ا�شتنفار القبائل العربية على ا�شتثارة الم�شاعر الدينية  وخال�شة القول: لقد األّح ال�شُّ

عندهم في المرتبة الأولى، ولم يغفلوا م�شاعر العروبة عند هوؤلء العرب، ولم يكن من الممكن 

لل�شعراء في ذلك الحين ال�شتر�شال في ا�شتثارة هذه النزعة، لكون �شواد ال�شعب المغربي كان 

من البربر الم�شلمين، كما اأن المجتمع الأندل�شي كان يتاألف من عنا�شر مختلفة.

لذلك فاإن النزعة الدينية تبقى اأهم النزعات التي توجه اهتمام ال�شعراء اإليها لكونها توؤلف 

بين مختلف عنا�شر الم�شلمين.

3 � ا�ْسِتْلهاُم التُّراث:

دين، يلفت نظره ظاهرة تتكرر  اإن المتاأمل فيما و�شل اإلينا من �شعر الحرب في عهد الُمَوحِّ

بع�س �شفحاته،  وا�شتلهام  الم�شرق،  الإ�شالمي  التاريخ  اإلى  اللتفات  ال�شعر؛ وهي  في هذا 

)1(  �شعر الجهاد في ع�شر الموحدين: 75.

)2(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 102.

لى: ج ُطلية: �صفحة الُعُنق، الِعالط: الَو�ْصم. )3(  الطُّ

يف. )4(  يعني اأنهم يقرعون اأنف الّزمان بال�شَّ
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انت�شار  اأوحى  فقد  دين،  الُمَوحِّ عهد  في  الإ�شالمية  وال�شخ�شيات  الوقائع  ببع�س  وربطها 

دين في معركة الأرك اإلى اأبي العبَّا�س الجراوي بانت�شار الم�شلمين يوم بدر)1(:    الُمَوحِّ

]الطويل[  

ال���رَّدى ���س��ي��َع��تَ��ُه  الأُْذُف���ْن�������ص  اأوَرُد  الُكبرى)2(ل��ق��ْد  البَْط�سِة  اإل��ى  جْهًا  و�ساَقُهُم 

ـــــْم بَــــْدراح��ك��ى ِف��ع��َل اإب��ل��ي�����ٍص ب��اأ���س��ح��اِب��ِه الأُل����ى ــــــ ــْم حــيــَن اأوَرَده ــه ــن اأَ ِم تــــبــــرَّ

وكان قد �شبقه اإلى ذلك ال�شاعر اأبو تمام الذي ربط بين انت�شار الم�شلمين في )عمورية(

]الب�شيط[ وانت�شارهم يوم بدر في بائيته الم�شهورة؛ فقال)3(:  

بها نُ�������س���ْرَت  ال���ات���ي  اأيَّ����اِم����َك  وب���ي���َن اأيَّ��������اِم بَ������دٍر اأَوثَ���������ُق ال��نَّ�����س��ِبَف���بَ���ْي���َن 

وطارق  ير  ُن�شَ بن  مو�شى  ب�شخ�شيتي  يرتبط  لالأندل�س  الإ�شالمي  التاريخ  اأن  ومعروف 

دين  ابن زياد، اللذين قادا الجيو�س الإ�شالمية لفتحها، ومن هنا ا�شتلهم بع�س ال�شعراء الُمَوحِّ

دية المجاهدة؛ ك�شنيع  مواقف هذين البطلين، وقرنوها بمواقف بع�س ال�ّشخ�شّيات الُمَوحِّ

اأبي العبَّا�س الجراوي، الذي راأى في جهود القائد عبد الموؤمن بن علي في محاربة الإ�شبان 

اإكماًل لما بداأه هذان القائدان في فتح الأندل�س، ون�شر الإ�شالم فيها، بل اإن الجراوي يغالي 

في مدح عبد الموؤمن، فيرى اأنه بزَّ هذين القائدين العظيمين باأفعاله، فزعم اأن مو�شى وطارقًا 

]الكامل[ لو راأيا اأفعال عبد الموؤمن ل�شتخّفا بما قاما به، قال الجراوي)4(:  

وط�����ارٌق ف���ع���ْل���َت  م���ا  م��و���س��ى  راَء  َزَري����������ا ِب����م����ا ل���ُه���م���ا ِم�������َن الآث��������اِرلَ����و 

ــْم ــُه ــاتَ ــف ـــــُلـــــوُه ف ـــد اأَمَّ ـــا ق ــــَت م ــــْم ــــَم ِم����ن ن�����س��ِر ِدي������ِن ال����واح����ِد ال���َق���ّه���اِراأتْ

ويقرن عبد الواحد المّراك�شي �شخ�شية ممدوحه اإبراهيم بن اأبي يو�شف في رعايته للعلم 

]الكامل[ دي المن�شور؛ فيقول)5(:   والعلماء ب�شخ�شية الخليفة الُمَوحِّ

)1(  ديوان الجراوي: 91.

} الدخان: 16. )2(  تعبير »البط�شة الكبرى« ماأخوذ من قوله تعالى: {

)3(  ديوان اأبي تّمام: 73/1.

)4(  ديوان الجراوي: 88.

)5(  المّراك�شي، المعجب: 309.
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ل������ْم ت����ف����تَ����ِق����ْدُه َم����ع����ال����ٌم وُع����ل����وُماأَْح����يَ����ْي����تُ����ُم ال��َم��ن�����س��وَر َف����ْه����َو ك���اأنَّ���ُه

وِح����م����ًى يُ����ح����اُط واأْرَم�����������ٌل ويَ���ت���ي���ُموَم����ح����اب����ٌر وَم����ن����اب����ٌر وَم������ح������اِرٌب

عراء في �شنيعهم هذا يك�شبون ق�شائدهم هالة اإ�شالمية و�شاءة، قادرة على ا�شتثارة  وال�شُّ

ة. اإيحاءات فكرية وعاطفية في نفو�س الم�شلمين جميعًا، والمقاتلين منهم خا�شَّ

اح: ال�سِّ ُف  َو�سْ  �  4

دين عن الأ�شلحة  من الأمور التي نقف عليها في �شعر الحرب: حديث ال�شعراء الُمَوحِّ

دية ت�شتعملها في معاركها. التي كانت الجيو�س الُمَوحِّ

وينبغي اأن ن�شجل في البدء اأن ال�شعراء الأندل�شيين في هذا الع�شر بّزوا نظرائهم المغاربة 

معاي�شتهم  ب�شبب  وذلك  وو�شوحًا،  حيوية  اأكثر  الح  لل�شِّ و�شفهم  فجاء  المجال،  هذا  في 

ظروف القتال اليومية، ومرافقتهم الجيو�س في تحركاتها، وا�شتراك بع�شهم فيها)1(.

عراء المغاربة عن ال�شالح فهو حديث مقت�شب، ل يعدو اللتفاتة ال�شريعة  ا حديث ال�شُّ اأمَّ

العار�شة في اأثناء ق�شيدة المدح اأو التهنئة، فال يكاد ال�شاعر يلتفت اإليها حتى ين�شرف عنها 

اإلى غر�شه من ق�شيدته؛ وهو المدح.

والرمح،  كال�شيف،  اأغلبها:  في  تقليدية  اأ�شلحة  ال�شعر  في  تردد �شداها  التي  والأ�شلحة 

وال�شهم، والخيل، ونقف على حديث عن النار الإغريقية والقالع في موا�شع نادرة.

ا�شتعماًل،  ال�شالح الأكثر  ال�شيف كثرًة مفرطة، ولي�س هذا غريبًا فهو  وقد كثر و�شف 

وهو الذي يحدد بطولة الفار�س في اأر�س المعركة.

واإذا تتبعنا �شورة ال�شيف في ال�شعر المغربي في هذا العهد وجدناها م�شابهة لما ورد، 

فو�شفه ل يتجاوز الحديث عن اأ�شله، ولونه، وحّدته.

يقول  كما  بجودتها؛  المعروفة  القاطعة  الهند  �شيوف  من  يكون  اأن  اإما  ال�شيف  فهذا 

)1(  انظر ذلك في اأُطروحة جمعة ال�شيخة، الفتن والحروب: 663-648/3.
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]مخلع الب�شيط[ الجراوي)1(:  

ُم�����س��تَ��ب��اح��اً ال���ُف���ْن�������ص  ِح���م���ى  ْت  ُمْرَهفاُت)2(َردَّ ال���ِه���ن���ِد  ِم�����َن  ِب���ي�������صٌ 

]الكامل[ يوف الم�شرفية ال�شهيرة)3(:   اأو من ال�شُّ

ـــاِر ـــّه ـــَق الَخّطاِر)4(اأَْعــــَلــــْيــــَت ِديــــــَن الــــواحــــِد ال وال���َق���ن���ا  ب��ال��َم�����س��َرِف��يَّ��ِة 

]الكامل[ اأو هو ينتمي اإلى �شيوف اليمن عند اأبي حف�س بن عمر)5(:  

ُم����ْرَه����ٌف اأو  ِح���ك���م���ٌة  ������ا  اإمَّ يَماِن)6(اأََخ����������واِن  وذاَك  يَ���م���ان���ي���ٌة  َه������ذي 

ا لون ال�شيف فهو اأبي�س اإ�شارة اإلى لمعانه و�شدة �شقله؛ يقول اأبو الربيع)7(:  ]الطويل[ اأمَّ

����واِرِم وال��َق��ن��ا ويُ���ن���ِزلُ���ه���ا ِم����ن اأم�������ِرِه َم����ن����ِزَل ال��َع��ْب��ِدويَ���خ���دُم���ُه ِب��ي�����صُ ال���������سَّ

وكثيراً ما ي�شتعمل ال�شعراء اأ�شماء اأخرى لل�شيف؛ كالح�شام عند اأبي الربيع)8(: 

]الكامل[  

ِبكا)9(وتَ��خ��ا���س��َم��ْت ُم���َه���ُج ال��نُّ��ف��و���ص ب��ه��ا اإل��ى اإلّ  تُ�����س��ْر  ف��َل��ْم  ال��ُح�����س��اِم  َح����دِّ 

]الب�شيط[ ارم والذكر في قول الجراوي)10(:   وال�شَّ

َكِر)11(ن����اٌر م����َن ال��ِف��ت��ن��ِة ال���َع���ْم���ي���اِء اأَْط���َف���اأه���ا الذَّ ��ارِم  ال�����سَّ وَح���دُّ  الإم����اِم  �سعُد 

)1(  ديوان الجراوي: 50.

)2(  يقال: �شيف ُهندواني: من�شوب اإلى الهند.

)3(  ديوان الجراوي: 86.

)4(  الم�شرفية: �شيوف من�شوبة اإلى )الم�شارف(؛ وهي قرى قرب حوران. انظر ياقوت، معجم البلدان: 131/5.

)5(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 143.

)6(  فيه اإفادة من الحديث ال�شريف: »الإيماُن َيَماٌن، والِحكمُة َيَمانية«.

)7(  ديوان ابن الربيع: 35.

)8(  ديوان اأبي الربيع: 28.

)9(  الُح�شام: ال�شيف القاطع.

)10(  ديوان الجراوي: 84.

َكر: الجّيد الحديد الياب�س. ارم: ال�شيف الحاّد القاطع، والذَّ )11(  ال�شَّ
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كما  لها  مف�شاًل  و�شفًا  نعدم  ولكننا  دين،  الُمَوحِّ عراء  ال�شُّ عند  للخيل  ذكر  على  ونقف 

عراء في الم�شرق والأندل�س، فال نجد حديثًا مف�شاًل عن األوانها، اأو  وجدنا عند كثير من ال�شُّ

األقابها، اأو حركتها، بل نجد ال�شاعر يلمح اإليها اإلماحًا من دون اأن يكلف نف�شه عناء التدقيق؛ 

كقول الجراوي ي�شبهها باأمواج البحار التي تغرق جموع الأعداء)1(: ]مخلع الب�شيط[

َق��������ْت َج�����ْم�����َع�����ُه�����ْم ِب����ح����اٌر اأم�����واُج�����ه�����ا ال����خ����ي����ُل وال����ُك����م����اُةوَغ��������رَّ

]الكامل[ وي�شبهها بال�شيول في قوله)2(:  

���ْت ب���ه���نَّ ���س��ب��ا���س��ٌب وُه����ُج����وُلِِل����َم����ن ال����ُخ����ي����وُل ك����اأنَّ����ُه����نَّ ���س��ي��وُل َغ�������سَّ

]الكامل[ وقد يتحدث ال�شعراء عن جريها في المعركة؛ كقول اأبي الربيع)3(:  

تُ��ْن��تَ�����س��ى ����وارُم  وال���������سَّ َج����اأْ�����س����َك  وال���خ���ي���ُل تَ������ْردي والأَ�����س����نَّ����ُة تُ�����س��َرُعهلل 

فن الحربية اإ�شارات خاطفة، من دون تف�شيل وتدقيق في  عراء اإلى ال�شُّ وي�شير بع�س ال�شُّ

اأ�شكالها و�شيرها كما راأينا عند بع�س �شعراء الم�شرق؛ كم�شلم بن الوليد)4(، وبع�س �شعراء 

الأندل�س اأمثال ابن دراج)5(، بل نجد اإ�شارة خاطفة نحو قول اأبي الربيع م�شيراً اإلى ا�شتراك 

]الكامل[ ال�شفن في فتح اإفريقية)6(:  

����س���اَق ال��ف�����س��اُء ب��ه�����ا وَغ�������صَّ ال���م���اُءوَم�����واك�����ٌب اأْرَدْف�����تَ�����ه�����ا ِب����َم����واِك����ٍب

دية ت�شتعملها، وقد عرف  عراء النار الإغريقية التي كانت الجيو�س الُمَوحِّ وذكر بع�س ال�شُّ

هذا  في  النار  هذه  المغاربة  ال�شعراء  و�شف  ولكن  العبا�شي،  الع�شر  منذ  النار  هذه  العرب 

دين في فتح  الع�شر و�شف مقت�شب؛ كقول ابن حبو�س الفا�شي ي�شف �شجاعة الأبطال الُمَوحِّ

)1(  ديوان الجراوي: 51.

)2(  الم�شدر نف�شه: 130.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 21.

)4(  ديوانه: 110-107.

)5(  ديوانه: 86.

)6(  ديوان اأبي الربيع: 23.
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]المتقارب[ بجاية)1(:  

ف����ل����ْم يَ�������س���ِب���ق���وه���ا ول�������ْم تَ�������س���ِب���ِقَج������������َرْوا وال����َم����ن����اي����ا اإل��������ى غ���اي���ٍة

ـــًة ـــوب ـــبُ ـــش ـــ� ف���َم���ه���م���ا تُ���������س����ْب ب����اط����ًا تُ����ح����ِرِقبــــاأيــــديــــهــــُم الـــــــنَّـــــــاُر َم

وي�شف الجراوي اإحدى قالع العدو المنيعة التي ا�شتولى عليها الم�شلمون في معركة 

الأرك، وهي قلعة قديمة، منيعة، �شاهقة، ورثوها عن اأجدادهم؛ فيقول)2(:  ]الطويل[

ْه���راواأَ�����س����َل����َم ِم����ّم����ا اأَثَّ�����َل�����ْت�����ُه ُج��������دوُدُه نُ���ج���وَم ِق����اٍع تَ���زَح���ُم الأن���ُج���َم ال���زُّ

ْه���ِر ����س���وءاً وِرف��ع��ًة نَ�سرا)3(ِم����َن ال���نَّ���يِّ���راِت ال���زُّ ول  �ِسماكاً  وها  يُ�سمُّ ل��ْم  واإْن 

وكثيراً ما يقرن ال�شعراء بين �شالحين اأو اأكثر في بيت واحد، فمن ذلك جمع ال�شاعر بين 

اأبي  اآنذاك، لذلك كثر الجمع بينهما كقول  يف والرمح، وهما عماد الت�شليح للجيو�س  ال�شَّ

]الوافر[ حف�س بن عمر)4(:  

���ف���اُر واب������ُل وال�������سِّ الُمداُر)5(اأط�����اَع�����ْت�����َك ال������ذَّ ال���ف���َل���ُك  اأم��������َرَك  ولَ����بَّ����ى 

]الكامل[ وقول اأبي الربيع)6(:  

اأُ����س���ِرَع���ْت الأَ����س���نّ���ُة  اإلّ  ِح��ل��ُم��ه��ْم  ْمراُء)7(م���ا  ال�سَّ ���ْع���َدُة  وال�������سَّ ل��ظ��ه��وِرِه��ْم 

اعر بين الخيل وال�شفن ليدلنا على ا�شتراك القوات البرية والبحرية؛ كقول  وقد يجمع ال�شَّ

]المتقارب[ الجراوي)8(:  

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 48.

)2(  ديوان الجراوي: 93.

ماك:نجم َنيِّر. )3(  ال�شَّ

)4(  ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 96.

وابل: اأراد بها الرماح، وال�ّشفار: ال�شيوف. )5(  الذَّ

)6(  ديوان اأبي الربيع: 25.

عدة: القناة التي تنبت مت�شقيمة، ولي�شت في حاجة اإلى تثقيف. )7(  الأ�شّنة: جمع �شنان: ن�شل الرمح، ال�شّ

)8(  ديوان الجراوي: 154.
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���ك���راً ل���خ���ي���ٍل وُف�����ْل�����ٍك َدنَ������ْت َلْم)1(َف�������سُ الظُّ م��اح��ي  ��ل��ِم  ال��ظُّ ِب��ُم�����س��تَ��اأ���س��ِل 

عراء بين ثالثة اأ�شلحة: الخيل، والرماح، وال�شيوف، وهي عدة الفار�س  وربما جمع ال�شُّ

]الكامل[ المقاتل، من ذلك قول اأبي الربيع م�شوراً رباطة جاأ�س ممدوحه)2(:  

تُ��ْن��تَ�����س��ى ����وارُم  وال���������سَّ َج���اأْ����س���َك  تُ�سَرُع)3(هلِل  والأَ����س���نَّ���ُة  تَ����ردي  وال��خ��ي��ُل 

عراء اأثر ال�شالح في الأعداء، ف�شيف الممدوح عند اأبي الربيع يبيد الأعداء  وي�شف ال�شُّ

]الكامل[ عن اآخرهم، فلم يبق من ينبئ بهزيمتهم ومقتلهم)4(:  

�����َن ب���َق���ت���ِل���ِه���ْم ولَ���ِب���ْئ�������س���ِت الأنْ����ب����اُءل���م يُ���ب���ِق ���س��ي��ُف��َك ِم���ن���ُه���ُم َم����ن يُ��ْن��ِب��ئَ��ْن���

]الطويل[ وقوله)5(:  

اأَن��ُف�����صٍ ُم��ْت��ِل��َف  ��ي��ِف  ال�����سَّ ِم��ث��َل  اأَر  �ساِفياول���ْم  ال���َم���واط���ِن  ب��ع�����ص  ف��ي  ك����اَن  واإْن 

]الوافر[ وهو ينظر فيه اإلى قول عنترة)6(:  

��َداع��او���س��ي��ف��ي ك�����ان ف����ي ال���َه���ْي���ج���ا َط��ب��ي��ب��اً يُ�����داوي راأ������ص َم���ن يَ�����س��ك��و ال�����سُّ

]الب�شيط[ وقول الجراوي ي�شور اأثر ال�شيوف في الأعداء)7(:  

تَعريُد)8(ون���ازَع���ْت���ُه���ْم ���س��ي��وُف ال��ِه��ن��ِد اأن��ُف�����س��ه��ْم ــاِء  ــج ــْي ــَه ال ــن  ع يـُــِفـــْدُهـــْم  ــْم  ــل ف

َم��ع��دوُدَف��ُه��ْم ع��ل��ى ال���تُّ���ْرِب ���س��رع��ى ِم��ث��ل��ُه َع����َدداً ال���تُّ���ْرَب  ب����اأنَّ  يُ��ق�����س��ى  ك����اَن  اإْن 

دين بو�شف ال�شالح الذي جاء في اأثناء الق�شيدة  عراء المغاربة في عهد الُمَوحِّ لقد األّم ال�شُّ

لم: الممدوح. )1(  اأراد بم�شتاأ�شل الظُّ

)2(  ديوان اأبي الربيع: 21، وانظر 31.

)3(  تردي: تعدو، ت�شرع: ت�شّدد.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 25.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 31.

)6(  ديوان عنترة: 171.

)7(  ديوان الجراوي: 66.

)8(  التعريد: الِفرار.
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المدحية، فجاء حديثهم مقت�شبًا فيه الكثير من العمومية، ولم ياأتوا فيه بجديد، ولم يزيدوا 

اأن يكون  اإلى  اأقرب  اأن حديثهم هذا كان  التراث، وذلك مما يرجح لدينا  على ما جاء في 

حديث �شماع منه اإلى حديث م�شاهدة.

الَمَعارك: ُف  َو�سْ  �  5

المدح،  ق�شيدة  اأثناء  في  الحرب عمومًا جاء  �شعر  من  اإلينا  ما و�شل  اإن  القول:  اأ�شلفنا 

وفي معر�س ت�شوير مظاهر قوة الممدوح، اإِْذ كان ال�شعراء ي�شفون اأنواع ال�شالح من خيل، 

من  يغني  ول  ي�شمن  ل  الحديث  هذا  وكان  وغيرها،  و�شفن..  وِقالع،  وِرماح،  و�شيوف، 

جوع، فهو حديث عام تعوزه الدقة والتف�شيل.

اأ�شعارهم، على  نادراً في  اأمراً  األفينا ذلك  فاإذا ما بحثنا عن و�شف المعارك والحروب 

نرد هذا  اأن  بدء  بادئ ذي  ويمكننا  دون)1(.  الموحِّ التي خا�شها  والحروب  المعارك  كثرة 

يكونوا  ولم  ال�شماع،  المعارك على  تلك  ي�شفون  كانوا  المغاربة  ال�شعراء  من  كثيراً  اأن  اإلى 

باهت  يجيء  للمعارك  ما جعل و�شفهم  وهذا  المحاربة،  الجيو�س  مع  المعارك  يخو�شون 

الظالل، غير وا�شح المعالم.

فيهما  ي�شور  بيتين،  من  عمر  بن  حف�س  اأبي  لل�شاعر  مقطوعة  النادرة:  الن�شو�س  ومن 

التحامًا بين الأبطال في �شاحة الحرب، ول يف�شح فيهما عن هوية المتقاتلين، ولكن الّطرافة 

في ال�شورة هي جعل الرائي يظن اأن هوؤلء الأبطال اإخوة يتعانقون بحرارة بعد غياب، ول 

]الكامل[ يخطر في باله اأن يكون هذا العناق من �شدة البغ�س، يقول ال�شاعر)2(:  

اأع�����داَءُه�����ْم لَ����َق����ْوا  اإذا  ي������وَم ال����ِك����ف����اِح تَ����ع����انُ����َق الإْخ���������واِنيَ���ت���ع���انَ���ق���وَن 

ب��ي��نَ��ُه��ْم ال���تَّ���ع���انُ���ُق  ذاَك  اإنَّ����م����ا  وال�سنَاآِن)3(ه����ا  ال��بَ��غ�����س��اِء  ����س���ّدِة  ِم����ن 

)1(  انظر اأُطروحة جمعة �شيخة، الفتن والحروب، ق�شم الحروب والمعارك: 397/2 و600/3.

)2(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 144.

ناآن: البغ�شاء. )3(  ال�شَّ
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دي على مقطوعة من خم�شة اأبيات في ت�شوير معركة  ونقف في ديوان اأبي الربيع الُمَوحِّ

بحرية، ل نعرف فيها الفريقين المتحاربين، ويتعر�س فيها اإلى و�شف الزوارق المتحاربة، 

وي�شبهها بالخيول المرحة، وي�شبه رذاذ الماء المتطاير من حركة المجاديف بالغبار المتطاير 

الأبطال  يفعل  كما  بع�س  على  بع�شها  يحمل  الزوارق  وهذه  الخيول،  �شنابك  حركة  من 

ال�شجعان، وتوهم ال�شاعر الحرب الدائرة بين فريقين مت�شالمين، اإلى اأن انق�شعت المعركة 

عند الأ�شيل، فخرج الأبطال منها وقد ا�شطبغت دروعهم بالدماء؛ يقول اأبو الربيع)1(:   

]الكامل[  

َح�����س��ب��تُ��ه��ا ����اِل  ال����ظِّ ت���ح���َت  ِم)2(وزوارٍق  ِبُمَقدَّ تَ���ه���تَ���دي  خ��ي��ٍل  َح���َل���ب���اِت 

نَْقُعها ال��َم��ج��ادِف  َر�����صّ  وِم���ن  واأدَهِم)3(َم���ِرَح���ْت  باِق  ال�سِّ ف��ي  اأَ���س��َه��َب  ُك��لِّ  ِم��ْن 

الُمْعَلِم)4(ح��م��َل��ْت ب��ه��ا ال��ِف��ت��ي��اَن ِم������ْلَء ِع��ن��اِن��ه��ا ال��َك��ِم��يِّ  على  ال��َك��ِم��يِّ  َح��ْم��َل 

ُم�����س��ال��ٍم ح����رُب  ال���ح���رَب  اأنَّ  اأعَلِم)5(ف��ظ��نَ��ْن��ُت  ���ا  ول���مَّ ُم�����س��َط��ِغ��ٍن  ح����رُب  ل 

ِمح��تَّ��ى انْ���ثَ���نَ���ْت ع��ن��َد الأَ����س���ي���ِل ُك��م��اتُ��ه��ا روِع ِم����َن ال����دَّ َم��خ�����س��وب��ًة َح���َل���َق ال�������دُّ

وفي المقابل، فاإن ال�شعر الأندل�شي في هذا العهد حافل بت�شوير المعارك، وقد خّلف لنا 

ال�شعراء الأندل�شيون لوحات رائعة في و�شف المعارك البرية والبحرية، وال�شببـ  كما اأ�شلفنا 

القول ـ هو معاي�شة هوؤلء ال�شعراء لأحداث ال�شراع، وم�شاركة بع�شهم في المعارك، وهذا 

ما جعل و�شفهم لها يّت�شم بالواقعية والحيوية.

مدحه  اإلى  ال�شعراء  �شارع  باأ�شطوله،  الأندل�س  اإلى  علي  بن  الموؤمن  عبد  عبر  فعندما 

وت�شوير بطولة جي�شه، فاأمدنا ال�شاعر الأ�شمُّ المرواني بق�شيدة ي�شف فيها ا�شتب�شال اأ�شطول 

)1(  ديوانه: 106.

)2(  َحَلَبات: ج َحْلبة: خيل ال�ّشباق. المقّدم: الذي يتقّدم الخيل.

ه �شواٌد. والأدهم: الأ�شود. )3(  النَّْقع: الغبار المرتفع المنت�شر في الجو. الأ�شهب: الذي خاَلَط بيا�شَ

م. المعلم: الفار�س الذي جعل لنف�شه عالمة ال�ّشجعان في الحرب. جاع المقدَّ : ال�شَّ
ّ
)4(  الَكمي

غن: الحقد ال�ّشديد. )5(  ال�شّ
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دين تجاه الأ�شطول الإ�شباني، واإيقاع الهزيمة، فيه بقوله من ق�شيدة طويلة)1(:    الُمَوحِّ

]الب�شيط[  

وِم ف��ي اأَق���ط���اِر اأَن��َدلُ�����صٍ ْث ع���ِن ال�����رُّ بالَعَرِب)2(َح����دِّ ال��ِع��ْب��َريْ��ِن  م���اأَ  ق���ْد  وال��ب��ح��ُر 

بالُع�سِب)3(ِم���ن ُك���لِّ َم���ْن ي��ت��رُك ال��َه��ي��ج��اَء ف��ي َح��َل��ٍك ال��َغ��ب��راُء  ِت  اخ�����س��رَّ اإذا  َج��ْم��ٍر 

��ي��ِف ب��ي��َن ال���م���اِء وال��لَّ��َه��ِبُم����ق����لَّ����ٍب ب���ي���َن َم�������س���ت���اٍة وه�����اِج�����َرٍة تَ��ق��لُّ��َب ال�����سَّ

��ُغ��ٍل وال��ب��ح��ُر ف��ي ���س��َخ��ِبي��رم��ي ب��ِه��ْم ظ��ه��َر َط�����ْرٍف بَ���ْط���ُن ���س��اِب��ح��ٍة ف��ال��بَ��رُّ ف��ي ���سُ

ــــٍة ـــــاُر عــــاِديَ ــــمــــاَء ِمـــنـــهـــْم ن ـــُر ال ـــب ـــع ��ُل��ِبوتَ يَ�����س��ل��ى ب��ه��ا ع��اب��ُد الأوث������اِن وال�����سُّ

تَِب)4(وَط�������وُد ط������ارَق ق����ْد َح�����لَّ الإم��������اُم ب��ِه الرُّ اأَي��َم��َن  لُمو�سى  ك���اَن  ��وِر  ك��ال��طُّ

دي، والأ�شطول الفرنجي، وهو  اعر ي�شف المعركة البحرية بين الأ�شطول الُمَوحِّ فال�شَّ

ي�شور لنا عنف الحرب التي تخو�شها ال�شفن، فهي تهاجم الأعداء وتقذف الحمم فتحرقهم.

وو�شف لنا ال�شعراء الأندل�شيون المعارك البرية، ف�شوروا لنا �شجاعة الأبطال الم�شلمين، 

وبالءهم، وهزيمة العّدو وانك�شاره، ومحاولة الفرار الفا�شلة من جنوده، وغير ذلك، باأ�شلوب 

جميل ر�شيق فيه الكثير من الحيوية)5(.

القيمة الوثائقية ل�سعر الحرب:  �  6

اإنَّ الهدف من هذا المبحث ربط ال�شعر بالأحداث التاريخية، ومالحظة مدى مواكبة 

دين وخ�شومهم؛ انطالقًا من الن�شو�س  ال�شعر الذي و�شل اإلينا لأحداث ال�شراع بين الُمَوحِّ

منذ  خططناه  الذي  للمنهج  وفاًء  الأندل�شي؛  دون  المغربي  ال�شعر  على  و�شنعتمد  ال�شعرية، 

)1(  ابن �شاحب ال�شالة، المن بالإمامة: 154.

)2(  العبران: الجانبان.

)3(  الغبراء: الأر�س.

)4(  طود طارق: جبل طارق. والّطور: جبل قرب اأيلة ي�شاف اإلى �شيناء؛ وهو الذي ناجى فيه مو�شى عليه ال�شالم ربَّه.

يراء: 273/2. )5(  انظر ابن �شاحب ال�شالة، المن بالإمامة: 142-143، وابن الأبار، الحّلة ال�شِّ

Maroco_Book.indb   89 1/19/10   11:52 AM



90

بداية البحث، و�شنكتفي بال�شواهد الدالة على الفكرة من دون ا�شتق�شاء.

اأ � الحروب مع المرابطين:

دية والمرابطية، هذه  ولة الُمَوحِّ ث عن الحروب بين الدَّ عرية التي تتحدَّ َتِعّز النُّ�شو�س ال�شِّ

دين، فمن الن�شو�س القليلة  الحروب التي انتهت باأفول نجم المرابطين و�شطوع نجم الُمَوحِّ

ما نجده عند ابن عذاري؛ اإذ اأمدنا في )بيانه( ببيتين قالهما عبد الموؤمن بن علي بعد معركة 

دين على فلول المرابطين في مدينة )�شال(، وهو يمجد فيهما  انت�شرت فيها جيو�س الُمَوحِّ

هذا النت�شار ويعده فتحًا من اهلل، ويذكر المرابطين وينعتهم بـ)بني التج�شيم(، ول ين�شى اأن 

يتطرق لو�شف حالة الفريقين النف�شية، فالمرابطون غرقوا في بحور الياأ�س والحزن، في حين 

]الطويل[ انت�شى الموحدون بهذا الن�شر وا�شتب�شروا به، يقول عبد الموؤمن)1(:  

��رُح تَْرُح)2(ه���َو ال��ف��ت��ُح ل يَ��ج��ل��و َغ���رائ���بَ���ُه ال�����سَّ ياأ�سِه  ِم��ن  التَّج�سيِم  بَني  اأ���س��اَب 

��ب��ُحاأَتَ���ْت���ن���ا ب���ِه ال��بُ�����س��رى ع��ل��ى ح��ي��ِن َغ��ف��ل��ٍة ب��َم��ه��ِل��ِك ق����وٍم ك����اَن َوْع����َدُه����ُم ال�����سُّ

ب ـ حروب اإفريقية

ال�شرق  اإلى  التفتوا  الأق�شى،  المغرب  في  حكمهم  دعائم  الموحدون  ثّبت  اأن  بعد 

)اإفريقية( وال�شمال )الأندل�س( لتو�شيع رقعة حكمهم، فجّي�شوا الجيو�س، وانطلقوا ليفتحوا 

اإفريقية والمدن التي في طريقها.

 ـ فتح بجاية:

دين في اإفريقية ق�شيدة لبن حبو�س  من اأوائل النُّ�شو�س التي تحدثت عن حروب الُمَوحِّ

الفا�شي في فتح بجاية �شنة )547هـ/ 1152م( بجيو�س عبد الموؤمن بن علي، يقول فيها)3(:  

)1(  ابن عذاري، البيان المغرب: 26.

الذات  ي�شّبهون  المت�شابه من الآيات، بل كانوا  بتاأويل  ياأخذون  المرابطين؛ لأنهم لم يكونوا  التج�شيم  ببني  اأراد    )2(

الإلهية بالحادث، وهذا ما ي�شفي �شفة الوجود على الذات الإلهية باعتبارها واقعًا ماّديًا مج�ّشمًا ملمو�شًا، لها حّيز 

في المكان. وهذا ل ينطبق تمامًا على عقيدة المرابطين؛ واإنما �شاقه ال�شاعر الموحدي عداء لهم. والتَّْرح: الحزن.

)3(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 48.
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]المتقارب[  

ال����َم���������س����رِقَم�����ِن ال����ق����وُم ب���ال���َغ���رِب تُ�����س��غ��ي اإل���ى اأُُذُن  ح����دي����ِث����ه����ُم 

ف����ل����ْم يَ�������س���ب���ق���وه���ا ول�������ْم تَ�������س���ِب���ِقَج������������َرْوا وال����َم����ن����اي����ا اإل��������ى غ���اي���ٍة

ـــًة ـــوب ـــب ـــش ـــ� ـــــــاُر َم ـــــــنّ ف���َم���ْه���م���ا تُ�������س���ْب ب�����اِط�����ًا تُ����ح����ِرِقبـــــاأيـــــديـــــهـــــُم ال

تَلَحِق)1(اإل��������ى ال����نّ����ا�����س����ريَّ����ِة ����س���رن���ا م���ع���اً ول������م  تَ���ُف���ْت���ن���ا  ول����ّم����ا 

اأرع��������ٍن ُذرى  ف�����ي  بَ������������رَزٍة  والَخندِق)2(اإل��������ى  ���وِر  ال�������سُّ ع����ِن  تَ����ِج����لُّ 

ورِقي��������ع��������وذوَن ِم������نّ������ا ب�����َم�����وله�����ُم وَم������وله�������������ُم ع���������اَذ ب�������ال�������زَّ

�����ًة ف���ل���ْو خ���ا����ص ف����ي ال���ب���ح���ِر ل�����ْم ي���غ���رِقواأْك�������������س������بَ������ُه خ�������وُف�������ُه ِخ�����فَّ

وتكت�شي هذه المقطوعة قيمة وثائقية؛ لأنها تنقل اإلينا اأ�شياء يعز علينا اأن نجدها في كثير 

دين للنار الإغريقية، وهذا مما نفتقده عند  من الم�شادر، ففيها حديث عن ا�شتعمال الُمَوحِّ

الذي »هرب في زورق  بن حّماد،  العزيز  الموؤرخين، وفيها حديث عن �شاحب )بجاية( 

اأعده لنف�شه«)3(.

وفيها تف�شيل لما اأورده القفطي في كتابه )المحّمدون من ال�شعراء(؛ اإذ قال)4(: »وذلك 

اأبوابه من  اإلى ق�شره، وغلق  اأن عبد الموؤمن هاجم بجاية بعد محا�شرتها، فانهزم �شاحبها 

جهة المدينة، وفتح بابه من جهة البحر، ولذ اأهل المدينة بالق�شر، ينادونه: يا مولنا! اخرج 

اإلينا لنقاتل بين يديك...«.

 ـ فتح المهديّة:

)554هـ/1159م(  �شنة  مراك�س  من  دين  الُمَوحِّ بجيو�س  علي  بن  الموؤمن  عبد  تحرك 

نهاجي النا�شر بن علنا�س، �شاحب قلعة بني حّماد. )1(  النا�شرية: هي مدينة ِبجاية، �شميت با�شم بانيها الأمير ال�شّ

)2(  اإ�شارة اإلى موقعها المنيع. انظر الِحْميري، الرو�س المعطار: 82-80.

)3(  القفطي، المحّمدون من ال�شعراء: 364.

)4(  القفطي، المحمدون من ال�شعراء: 364.

Maroco_Book.indb   91 1/19/10   11:52 AM



92

متجهًا اإلى مدينة المهدية التي كانت مقراً للنورمان من اأهل �شِقّلَية، وحا�شرها قرابة �شبعة 

اأ�شهر، اإلى اأن تمكن من فتحها �شلحًا، و�شمح للنورمان المقيمين فيها بالرحيل اإلى بالدهم 

بعد اأن اأّمنهم على اأرواحهم ومالهم.

العظيم،  الفتح  الموؤمن، و�شور هذا  عبد  فيهـا  ق�شيدة مدح  الجراوي  العبَّا�س  اأبو  نظم 

دية، ومظاهر قوتها، واإلى ا�شت�شالم الأعداء عندما  وتعر�س اإلى و�شف عظمة الجيو�س الُمَوحِّ

الموؤمن  عبد  عفو  على  فيها  نقف  كما  دين،  الُمَوحِّ جيو�س  بمقاومة  لهم  ِقبل  ل  اأنه  علموا 

]الكامل[ عنهم، وال�شماح لهم بالخروج من المهدية باأمان، يقول الجراوي)1(:  

وُهجوُل)2(ِل����َم����ِن ال���خ���ي���وُل ك����اأنَّ����ُه����نَّ ���س��ي��وُل ���س��ب��ا���س��ٌب  ب��ه��نَّ  ��ْت  َغ�����سَّ

ن��ي��ا ف��اأب��ع��ُد م��ا ان��ت��َح��ْت تَ��ع��ج��ي��ُلُط���ويَ���ْت ب��ه��ا ال��دُّ ����س���ي���ِره���ا  واأب������ط������اأُ  داٍن 

وي�شُف ما اعتمل في نفو�س الأعداء المح�شورين في المدينة قائاًل:

ظ���اِف���ٌر ب�����اأنَّ�����َك  ���ه���ُم  ن���ف���و����سُ ـــــــــوؤوُلوَدَرْت  ــــا لــــــُه وتَ ــــه ُم ــــدِّ ــــَق فــــــاأتـَـــــْت تُ

وي�شير اإلى عفو عبد الموؤمن عنهم:

م���اً ع���ن���ه���ْم وع����ْف����ُو ال����ق����ادري����َن َج��م��ي��ُلف���ع���َف���ْوَت ع���ْف���َو ال����ق����ادري����َن تَ���ك���رُّ

اعر في ت�شوير دخول المدينة اإلى المقارنة بين ما�شيها وحا�شرها، م�شتعيراً  ويلجاأ ال�شَّ

بع�س الطقو�س التي يمار�شها الن�شارى في عبادتهم، وبع�س م�شتلزمات العبادة عند الم�شلمين 

فيقول:

وال����ي����وَم ي���م���اأُ ���س��ْم��َع��ه��ا ال��تَّ��ْه��ل��ي��ُلب���الأم�������ص ي���م���اأُ ���س��ْم��َع��ه��ا ن��اق��و���س��ُه��ْم

فق�شيدة الجراوي لها اأهمية وثائقية؛ لكونها اأمدتنا ببع�س المعلومات ال�شحيحة حول 

دي، وا�شت�شالم الفرنجة، وخروجهم من المهدية  فتح مدينة المهدية، كعظمة الجي�س الُمَوحِّ

)1(  ديوان الجراوي: 130.

ب: القفر المفازة، والُهُجول: ج َهْجل: المطمئنُّ من الأر�س. )2(  �شبا�شب: ج �َشْب�شَ
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باأمان، وهذا ما تع�شده الرواية التاريخية)1(.

وتن�شب الم�شادر اإلى عبد الموؤمن بن علي ق�شيدة قالها في هذا الفتح؛ منها قوله)2(:   

]الطويل[  

��م�����ُص ال��ُم��ن��ي��رُة ف��وَق��ن��ا ��ِبواأ����س���رَق���ِت ال�����سَّ واأ����س���ب���َح وج����ُه ال���ح���قِّ غ��ي��َر ُم��َح��جَّ

��ْق��ُع ِم����ن ك����لِّ ك��اف��ٍر ����َر ه����ذا ال�����سُّ وع�������اَد ب�����ِه الإ������س�����اُم ب���ع���َد تَ���َق���لُّ���ِبوُط����هِّ

��ل��ب��اُن ف���ي ك����لِّ ِب��ي��َع��ٍة ���َرِت ال�����سُّ ون����ادى ُم���ن���ادي ال��ح��قِّ ف��ي ُك���لِّ َم���ْرَق���ِبوُك�������سِّ

األ يوافق هذا قول المراك�شي في )معجبه()3(: »فمحا اهلل به)4( الكفر من اإفريقية، وقطع 

عنها طمع العدو، فانتبه بها الدين بعد خموله، واأ�شاء كوكب الإيمان بعد انطما�شه واأفوله«.

في  العربية جنوداً  القبائل  اأبناء  من  كبير  عدد  التحاق  اإلى  الق�شيدة  اأبيات  بع�س  وت�شير 

حملته هذه)5(:

وِم ج��ي�����ٌص َع����َرْم����َرٌم يَْعُرِب)6(ويَ���غ���زو ب����اَد ال������رُّ واأب����ن����اِء  ق��ي�����ص  ِم���ن  تُ���ُخ���يِّ���َر 

دت الم�شادر التاريخية ا�شتراك القبائل العربية في هذا الفتح)7(. وقد اأكَّ

الة في هذه المنا�شبة بيتًا لل�شاعر ابن حبو�س الفا�شي؛ هو مطلع  واأورد ابن �شاحب ال�شَّ

]الكامل[ ق�شيدة يقول فيه)8(:  

ي����اِح ���س��روُج ْت اإل���ي���َك ع��ل��ى ال����رِّ ���دَّ ياجوُج)9(����سُ ب���اأه���ِل���ُك���ْم  ال����ِف����راُر  اأي�����َن 

)1(  انظر المّراك�شي، المعجب: 230، وابن عذاري، البيان المغرب: 62.

)2(  ابن عذاري، البيان المغرب: 64-65، وابن �شاحب ال�شالة، المن بالإمامة: 118-117.

)3(  المراك�شي، المعجب: 230.

)4(  ال�شمير يعود على )الفتح(.

)5(  �شعر الجهاد في ع�شر الموحدين: 159.

)6(  َعَرْمَرم: كثير.

)7(  انظر الّتجاني، الرحلة: 337-338، وال�ّشّراج، الحلل ال�شند�شية: 469/1.

)8(  ابن �شاحب ال�شالة، المن بالإمامة: 116.

)9(  ياجوج وماجوج: قبيلتان؛ جاءت القراءة فيها همز، وبدون همز.
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وجاء في زاد الم�شافر بيتان من الق�شيدة نف�شها وهما:

ي����اُح ال���ُه���وُج وَو�سيُج)1(َع�����س��َف��ْت ب���َدع���َوِت���َك ال����رِّ ذاب������ٌل  ب����اأم����ِرَك  و���س��ط��ا 

َم����ْت����َك اإل������ى ال����ع����دوِّ َم���ه���اب���ٌة ِه ي����اُج����وُجوتَ����ق����دَّ يَ�������س���ق���ى ب���ه���ا ف����ي ������س�����دِّ

ولم نقف على اأبيات الق�شيدة، ولكن الأبيات الثالثة المتبقية توحي ب�شخامة الجيو�س 

القرنين  ذي  ق�شة  القراآني  الق�ش�س  من  ا�شتقرا�شه  الإيحاء  هذا  على  و�شاعده  دية،  الُمَوحِّ

وياجوج وماجوج)2(.

 ـ فتح ِبَجاية ثانية:

والبحرية من حا�شرة  البرية  دية  الُمَوحِّ الجيو�س  �شنة )581هـ/1185م( تحركت  وفي 

دية  الُمَوحِّ القوات  وتعا�شدت  غانية،  بن  يحيى  يد  من  لتخلي�شها  بجاية  تق�شد  المملكة، 

قال  ذلك  وفي  َق�شْنطينة.  في  اأخيه  اإلى  غانية  ابن  وفر  المدينة،  هذه  ا�شتعادة  وا�شتطاعت 

]الطويل[ الجراوي ق�شيدة في مدح يعقوب المن�شور؛ منها هذه الأبيات)3(:  

وِح����زبُ����َك ل����اأع����داِء َع���ن���َك ُم���ح���اِرُبِل���������واوؤَُك َم��ن�����س��وٌر و����س���ْع���ُدَك غ���اِل���ُب

وُغ������ّرَرْت ال���ُم���نَ���اِوي  مُّ  اأُ ثَ��ِك��َل��ْت  ــــُبل��ق��د  ــــواق ــــــِه وَع ــــــواِل ـــــاِدُئ ِمـــــن اأْح ـــــب َم

َوَه���داِت���ِه ِم���ْن  ��م��ِع  ال�����سَّ ل���س��ِت��راِق  ثَواقُب)4(�سما  �سْهٌب  ال��ُم��ل��ِك  �سماِء  ودوَن 

وَكتائُب)5(تَ���اق���ى ع��ل��ي��ِه ال���بَ���رُّ وال���ب���ح���ُر تَ��رتَ��م��ي ا���س��ِت��ئ�����س��اِل��ِه  اإل����ى  ���س��ف��ي��ٌن 

��ه��ا ه�����اِرُبوم����ا ه�������اِرٌب م���ن���ُه ول�����ْو ب���ل���َغ ال�����سُّ اهلل  م����َن  يَ��ن��ج��و  وه�����ْل  ب���ن���اٍج، 

وتتفق الرواية التاريخية مع ما جاء في اأبيات الجراوي؛ اإذ اأ�شارت هذه الم�شادر اإلى وفرة 

العدة، وكثافة الجي�س، وتحرك الأ�شطول من )�شبتة( لمعا�شدة الجيو�س البرية، كما اأ�شارت 

)1(  الّذابل: الّرمح، الو�شيج: �شجر الّرماح.

)2(  انظر ق�شة ذي القرنين، وياجوج وماجوج في اآخر �شورة الكهف، وابن ُجزي، الت�شهيل: 194/2.

)3(  ديوان الجراوي: 34.

}. ]الحجر: 18[. )4(  فيه نظر اإلى قوله تعالى: {

)5(  اإ�شارة اإلى ا�شتراك الجيو�س البرّية والبحرّية في هذه المعركة.
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اإلى هرب ابن غانية من المعركة، والتجائه اإلى اأخيه في َق�شنطينة)1(.

ة)2(:  ـ يوم الَحمَّ

وعدة في �شدر رجب  اكتمل جي�شه عدداً  اأن  بعد  تون�س  المن�شور من  يعقوب  تحرك 

ة«، حيث تجمعت جيو�س الموارقة وحلفائهم  �شنة )583هـ/1187م( ميممًا �شطر »الَحمَّ

من الُغّز والعرب الهاللية)3(، والتقى الفريقان في معركة حامية الوطي�س لم ت�شتمر طوياًل؛ اإذ 

�شرعان ما انق�شع غبارها عن هزيمة علي بن اإ�شحاق بن غانية وحلفائه، وهروبهم من اأر�س 

المعركة مخلفين وراءهم اأعداداً ل تح�شى من القتلى والأ�شرى، واهتم اأبو العبا�س الجراوي 

بهذه المعركة كعادته، فنظم ق�شيدة يمدح فيها يعقوب المن�شور، ذكر فيها ابن غانية وهربه 

]الب�شيط[ من المعركة)4(:  

ب��ِه اأََح������قَّ  اإ���س��ح��اٍق  اب����ُن  ال�����س��ق��اَء  َمحدوُد)5(راأى  وال��َم��ح��دوُد  ��ع��ادِة  ال�����سَّ م���َن 

���اَح وولَّ�����ى يَ��ب��تَ��غ��ي اأََم������داً َمْفوؤُوُد)6(اأَل���ق���ى ال�������سِّ الــقــلــِب  ــــُروُع  َم َوْهــــَو  يُْنجيِه 

وي�شف ال�شاعر حال ابن غانية وحلفائه من الُغّز بعد المعركة، وكيف نالت منهم �شيوف 

]الب�شيط[ دين، فمالأت جثثهم الأر�س:   الُمَوحِّ

الأَْغ�����زاِز واج��ت��ه��َدْت ال��زم��اُن على  ��وُداأَنْ��ح��ى  ف���ي َق���ْط���ِع داِب����ِره����ْم اأح����داث����ُه ال�����سُّ

تَعريُد)7(ون���ازَع���ْت���ُه���ْم ���س��ي��وُف ال��ِه��ن��ِد اأن��ُف�����س��ه��ْم ــاِء  ــج ــْي ــَه ال ــن  ع يـُــِفـــْدُهـــْم  ــْم  ــل ف

)1(  قارن بما اأورده ابن عذاري في البيان المغرب: 179-178.

ة مطماطة بالقرب من قاب�س. )الحميري، الرو�س المعطار: 201-200(. )2(  هي َحمَّ

: ِجن�س من الأتراك، عرفهم العرب في اأيام الفتوحات الأولى، دخلوا بالد العرب الم�شلمين اأ�شارى ومماليك،  )3(  الُغزُّ

هنا  المذكورون  والُغزُّ  ووزراء،  قواد  منهم  ف�شار  والع�شكرية،  المدنّية  الحياة  في  وبرزوا  حّرياتهم،  ملكوا  ثم 

قدموا من م�شر واأميرهم �شرف الّدين قراقو�س، فحالفوا عرب بني هالل، واأغاروا على الأطراف ال�شرقية للدولة 

الموّحديّة. انظر المراك�شي، المعجب: 288.

)4(  ديوان الجراوي: 64-65، وابن عذاري، البيان المغرب: 193، وابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 102، والحميري، 

الّرو�س المعطار: 201.

)5(  المحدود: القليل الحظ، الممنوع من الخير.

)6(  المفوؤود: الذي اأ�شابه داء في قلبه.

)7(  الّتعريد: الِفرار.

Maroco_Book.indb   95 1/19/10   11:52 AM



96

َم��ع��دوُدف��ه��ْم ع��ل��ى ال���تُّ���ْرِب ���س��ْرع��ى ِم��ث��َل��ُه َع���دداً ال���تُّ���ْرَب  ب����اأنَّ  يُ��ق�����س��ى  ك����اَن  اإْن 

 � فتح َقْف�سة:

بعد اأن فرغ المن�شور من فتح الَحّمة، و�شع فتح )قف�شة( ن�شب عينيه فحا�شرها مدة، 

اأن ردموا الخندق، و�شووا  المجانيق وال�شهام بعد  واأمطرها الموحدون بوابل من حجارة 

المقاومة  من  البلد  اأهل  يئ�س  ولما  َعٍل.  من  المدينة  على  فاأطلوا  ور،  ال�شُّ بارتفاع  الأر�س 

وجهوا اأعيانهم اإلى المن�شور طالبين العفو عن المح�شورين في المدينة، فاأجابهم المن�شور 

بالعفو عن اأهل البلد والُغّز، في حين لم يعف عن الميورقيين، فجمعهم واأعمل فيهم ال�شيف. 

وكان فتح قف�شة في �شعبان من �شنة )583هـ/1187م(، وعاد المن�شور بعدها اإلى تون�س، 

واأذن لل�شعراء، وكان منهم اأبو العبا�س الجراوي الذي مدحه بق�شيدة ذكر فيها فتح َقف�شة، 

]الكامل[ وبداأها بتمجيد هذا الفتح)1(:  

ِرقابا)2(َف����ت����ٌح يُ�����ط�����اِوُل َف���ت���ُح���ُه الأَْح����ق����اب����ا ال�����س��اِل  ِف�����َرُق  ل���ُه  خ�����س��َع��ْت 

ونقف في الق�شيدة على تحديد يوم المعركة:

ف������اإنَّ������ُه الأرِب�����������ع�����������اِء  ي����������وُم  �����َم الآراب�������اهلل  اأَْح�����ي�����ا ال���نُّ���ف���و����ص وتَ�����مَّ

وو�شف ابن غانية بالخزي الذي �شوف يالزمه على مر الع�شور:

ِخ�����ْزي�����اً يَ����ن����اُل َح����دي����ثُ����ُه الأَْح����ق����اب����اَو����س���َم اب����ُن اإ����س���ح���اٍق ع��ل��ى ُخ��رط��وِم��ِه

.)3({ ورة قراآنية ماأخوذة من قوله تعالى: { وال�شُّ

دين على المدينة من َعٍل: وفي الق�شيدة اإ�شارة اإلى اإطالل جيو�س الُمَوحِّ

َع���ٍل ِم����ْن  اأت����اُه����ْم  اإْذ  ع��ن��ُه��ْم  يُ���ْغ���ِن  والأبْ����واب����ال���ْم  الأ������س�����واَر  يَ��ح��ر���س��وا  اأْن 

اآج����الُ����ه����ْم َف����تَ����َولَّ����ج����وا الأ�����س����راب����اط��َل��بَ��ْت��ُه��ُم ت���ح���َت ال����تُّ����راِب وف��وَق��ه�����ا

)1(  ديوان الجراوي: 41.

)2(  كذا في الم�شدر ال�ّشابق، واأظنُّه تحريَف: »فتح يطاول نعته، اأو و�شفه«.

)3(   القلم: 16.
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اعر اإلى عفو المن�شور عن اأهل البلد بعد اأن كاد الموت يع�شف بهم: ثم ي�شير ال�شَّ

دى ب��ن��ف��و���س��ه��ْم واأَه����اب����ان���الَ���ْت���ُه���ُم ُرْح����م����ى ال��خ��ل��ي��ف��ِة ب��ع��َدم��ا ن�����ادى ال�������رَّ

دي، الذي نظم ق�شيدة  عراء الذين ذكروا فتح قف�شة: ال�شاعر اأبو الربيع الُمَوحِّ ومن ال�شُّ

دية وترتيبها)1(:   مدحية في المن�شور، ذكر فيها هذا الفتح، واأ�شار اإلى كثافة الجيو�س الُمَوحِّ

]الكامل[  

ي���رج���ُعوك����ت����ائ����ٍب م���ن�������س���ورٍة يَ����ح����دو ب��ه��ا ل  اأم���������س����ْي����تَ����ُه  اإذا  ع�������زٌم 

ُع)2(م��������اَدْت ب���ه���ا اأرج���������اُء ُك������لِّ تَ���نُ���وف���ٍة تت�سدَّ ���ه���ا  اأر����سَ ��ْب��ن��ا  َح�����سِ ح��ت��ى 

ونقف في الق�شيدة على ذكر فرار ابن غانية من اأر�س المعركة، وهو مخطئ اإن َظنَّ اأنه 

�شينجو بفراره؛ لأنَّ الأر�س في يد الخليفة المن�شور تطوى وتن�شر:

ل���ُه ُم�����ْن�����ٍج  ِف�����������راَرُه  اأنَّ  ظ�����نَّ  يَ���ن���َف���ُعاإْن  ل  م����ا  ظ�����نَّ  ق�����ْد  ف���ِل���َج���ه���ِل���ِه 

ل����ه����اِرٍب َم����ف����رَّ  ول  ال����َم����ف����رُّ  ��ُر ف��ي ي���َديْ���َك وتُ��ج��َم��ُعاأي��������َن  والأر�������ص تُ��ن�����سَ

ج � حروب الأندل�ص:

دين في الأندل�س اهتمامًا من قبل ال�شعراء المغاربة؛ اإذ حاولوا اأن  لقيت حروب الُمَوحِّ

يواكبوها، وي�شوروها في اأ�شعارهم اإلى جانب اإخوانهم الأندل�شيين الذين لم يتركوا �شغيرًة 

ول كبيرًة اإل �شوروها، وذلك لقربهم من �شاحات ال�شراع، ومعاي�شتهم اأحداثه يوميًا كما 

في  المعارك  اأحداث  نقلت  التي  المغربية  النُّ�شو�س  ن�شتقرئ  اأن  و�شنحاول  القول،  اأ�شلفنا 

الأندل�س، لنرى مدى واقعيتها.

 � جواز عبد الموؤمن اإلى الأندل�ص:

في �شهر ذي القعدة من عام )555هـ/1160م( عبر عبد الموؤمن البحر من �شبتة قا�شداً 

)1(  ديوانه: 20.

)2(  ماَدت: اهتّزت، التَّنوَفة: القفر من الأر�س.
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الأندل�س، ونزل في جبل طارق، الذي اأطلق عليه تّواً )جبل الفتح(، وح�شر ال�شعراء لمدحه، 

والتعبير عن ابتهاجهم بهذا العبور، وكان منهم ابن حبو�س الفا�شي الذي مدحه بق�شيدة قال 

]الكامل[ في مطلعها)1(:  

�����ا تَ����ع����ِدلب���َل���َغ ال����زم����اُن ب���َه���ْدِي���ُك���ْم م���ا اأَمَّ اأْن  اأيّ�������اُم�������ُه  وتَ����ع����لَّ����َم����ْت 

ق���اِب���ًا ���س��ي��ئ��اً  ك�����اَن  اأْن  ��اوِب���َح�������س���ِب���ِه  وَج�������َد ال����ه����داي����َة �����س����ورًة ف��تَ�����س��كَّ

ابقين، ول في �شائر اأبيات الق�شيدة)2( اأي اإ�شارة اإلى حركة عبد  ول نلم�س في البيتين ال�شَّ

دين  الموؤمن، ول نجد �شوى الإ�شادة بهذا الممدوح، وهي اإ�شادة م�شتوحاة من تعاليم الُمَوحِّ

في الإمامة.

 � فح�ص بلقون:

م�شتركًا  جي�شًا  الفتح  جبل  في  اإقامته  عند  عّباأ  علي  بن  الموؤمن  عبد  اأن  الم�شادر  تذكر 

من المغاربة والأندل�شيين، وقد توجه هذا الجي�س نحو )فح�س بلقون(، فوجد الفرنجة قد 

ا�شتعدوا للقاء الم�شلمين، وتقابل الجي�شان وكان »بينهما حرب �شديد ن�شر اهلل فيه الم�شلمين 

على اأعدائهم الكافرين، وكانت هزيمة لم يعهد مثلها..«)3(. ولم يفّوت الجراوي الفر�شة 

الم�شلمين على  بتفوق  توحي  باأبيات  بداأها  الموؤمن،  عبد  فيها  ق�شيدة مدح  فنظم  كعادته، 

]الكامل[ اأعدائهم، وبم�شاعر الن�شوة بهذا الظفر الإ�شالمي)4(؛ يقول الجراوي)5(:  

ــاِر ـــ ــه ــق ب���ال���َم�������س���َرف���يّ���ِة وال����َق����ن����ا ال����َخ����ّط����اِراأَْعــــَلــــْيــــَت ِديــــــَن الــــواحــــِد ال

ع��ي��ِن��ِه ُق�������ّرَة  الإ������س�����اُم  ب����َك  َق������راِروراأى  داَر  ال������َغ������ّراُء  ب�����َك  وغ��������َدْت 

وي�شخر ال�شاعر من الأعداء حين ير�شم م�شهداً حيًا للحالة النف�شية التي اعترتهم بعد هذه 

المعركة:

)1(  المّراك�شي، المعجب: 214.

)2(  ابن القّطان، نظم الجمان: 176-174.

)3(  ابن عذاري، البيان المغرب: 70.

)4(  �شعر الجهاد في ع�شر الموحدين: 169.

)5(  ديوان الجراوي: 86.
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����اِروَح���َل���ْل���تُ���ُم ج���ب���َل ال����ُه����دى ف��ح��َل��ْل��تُ��ُم ِم����ن����ُه ُع�����ق�����وَد َع������زائ������ِم ال����ُك����فَّ

ـــــواِدٍم ـــــَق ـــــوا اأْقـــــداَمـــــُهـــــْم ب ل ـــــدَّ ــــو بَ َمطاِر)1(ل ُك����لَّ  الأوط�������اِن  ع���ِن  ط�����اروا 

وفي الق�شيدة اإ�شارة اإلى ا�شتراك اأبناء القبائل العربية في هذه المعركة:

الأخطاِر)2(ب�����ِع�����راِب خ���ي���ٍل ف����وَق����ُه����نَّ اأَع��������ارٌب ع��ل��ى  ُم��ع��ت�����س��ٍم  ك����لِّ  ِم����ن 

ف���ي ال����ح����رِب يُ��غ��ن��ي��ه��ا ع����ِن الإْك����ث����اِراأَك������������ِرْم ب����ِه����نَّ ق���ب���ائ���ًا اإْق����الُ����ه����ا

فالق�شيدة في مجملها اإ�شادة بعبد الموؤمن، ولم تغفل الإ�شارة اإلى نتيجة المعركة وانت�شار 

الم�شلمين، وحالة الرعب التي اأ�شابت جنود الأعداء، وا�شتراك القبائل العربية في حركة عبد 

الموؤمن هذه، وبالئهم الح�شن في هذه المعركة.

 � فتح بََطْليُو�ص:

في الثاني والع�شرين من �شعبان �شنة )564هـ/1168م( دارت حول مدينة )َبَطْليو�س()3( 

معركة عنيفة، ا�شتطاع فيها الم�شلمون تحرير المدينة من الإ�شبان الذين كانوا احتلوها في 

�شهر رجب من ال�شنة نف�شها، وقد اأكثر ال�شعراء الأندل�شيون من القول في هذه المعركة)4(، 

فيها  يمدح  المنا�شبة،  هذه  في  ق�شيدة  فنظم  القول،  من  الجراوي حظ  العبا�س  لأبي  وكان 

]الكامل[ الخليفة يو�شف بن عبد الموؤمن، ومطلعها)5(:  

يُن)6(نَ�������س���ٌر ب����ُك����لِّ �����س����ع����ادٍة َم�����ْق�����روُن والدِّ ال��ُم��ن��ى  ن��ي��ا  ال��دُّ ب���ِه  ن���الَ���ْت 

اعر منذ المطلع يمجد هذا الن�شر، ويقدمه في اإطار من التفاوؤل وال�شتب�شار، فهذا  فال�شَّ

النَّ�شر مبعث �شعادة وحبور؛ لأنه حقق ما ت�شبو اإليه النفو�س من اإعزاز لدين اهلل، ون�شره له.

)1(  القوادم: جمع قادمة؛ اإحدى ري�شاٍت اأربع في مقدمة الجناح.

)2(  َخْيٌل ِعراب: كرام �شالمة من الُهجنة.

)3(  انظر ابن �شاحب ال�شالة، المّن بالإمامة: 403 وما بعد.

)4(  انظر ابن عذاري، البيان المغرب: 108، وابن �شاحب ال�شالة، المنُّ بالإمامة: 407.

)5(  ديوان الجراوي: 166.

)6(  في البيان المغرب: »نظر« وهو تحريف وا�شح، وقد اأثبتنا ما راأيناه اأقعَد بالمعنى.
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الإ�شادة  اإلى  بعدها  ال�شاعر  وينتقل  تكاد،  اأو  النت�شار،  هذا  اأخبار  تختفي  ذلك  بعد 

منه  ينهل  الذي  التراثي  العربي، م�شتعينًا بمخزونه  واأ�شله  الموؤمن  بن عبد  يو�شف  بالخليفة 

بكثرة، فتغ�س اأبيات الق�شيدة بمفردات ذات دللت؛ مثل: )�شّفين، البرامك، هارون..(.

 � فتح ُمْر�سيَة:

ا�شتطاع الموحدون اأن يفتحوا عدداً كبيراً من المدن التي كانت تحت طاعة محمد بن 

مردني�س)1(، حليف الفرنجة، وانتهوا اإلى اأن حا�شروه في حا�شرة مملكته ُمْر�شَية، وانف�س 

عدد كبير من اأتباعه وحلفائه من حوله، فبقي وحيداً، فاقد الثقة بكل من حوله، فف�شد ذهنه، 

بين منه)2(، وانتهى  واختل عقله، وهذا ما جعله يرتكب كثيراً من الجرائم بحق اأقرب المقرَّ

الأمر بموته كمداً في رجب )567هـ/1171م(. وعندها بادر ابنه هالل اإلى الإقرار بطاعة 

دين، والن�شواء تحت رايتهم. الُمَوحِّ

الجراوي  العبَّا�س  ق�شيدة لأبي  عر  ال�شِّ ب�شعرهم، ومن هذا  الأحداث  عراء هذه  ال�شُّ اأرخ 

مدح فيها الخليفة يو�شف بن عبد الموؤمن، وتطرق فيها اإلى الحديث عن الإ�شبان وحليفهم 

ين)3(:  ]الوافر[ ابن مردني�س الذي لب�س لبا�شهم، واقتدى بهم، ورماه بالمروق من الدِّ

ُخ��ط��اه��اتَ�����ن�����اُل ال����م����اِرق����ي����َن ِب�����ُك�����لِّ اأر������ص ن���ق���َل���ْت  ول  ط���������اَرْت  ول 

م����اُن ع��ل��ى ال��نَّ�����س��ارى يَّ�����ٍد ����س���َدَع���ْت ���س��ف��اه��ال��ق��ْد اأَْخ���ن���ى ال����زَّ ب��������َوْطِء ُم�����وؤَ

وي�صير اإلى اختالل عقل ابن مردني�س، وندمه على ما فرط منه:

َك���راه���اُخ���ط���وٌب اأْذَه�����َل�����ْت ع���ق���َل اب�����ِن ���س��ع��ٍد لَ�����واِح�����ِظ�����ِه  ع�����ْن  وذاَدْت 

وُح������زٍن اأ������س�����ٍف  ِم������ْن  اآِه  ُد  وم�����ا تُ���ْن���ج���ي م�����َن ال�����َغ�����َم�����راِت اآه����ايُ�����������َردِّ

ويرى في محالفته النَّ�شارى �شربًا من الجاهلية:

)1(  انظر ابن �شاحب ال�شالة، المّن بالإمامة: 431-430.

)2(  نف�شه: 432-433، وجمعة �شيخة، الفتن والحروب: 179.

)3(  ديوان الجراوي: 176-175.
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ى ���س��ف��اه��ال���ق���ْد َولَّ�������ى ع�����ِن ال���خ���ي���ِر اخ���ِت���ي���اراً ووال�������ى ال��������اََّت وال�����ُع�����زَّ

الإل����ه����اواآثَ����������َر َم����ْع���������س����راً ����س���لُّ���وا ���س��ب��ي��ًا ول  ال����نَّ����ب����يَّ  ع����رف����وا  ف���م���ا 

ْبطاط)1(:  � معركة ال�سِّ

في �شنة )569هـ/1173م( بداأ )فرنادة الببوج( - وا�شمه عند الإ�شبان )فرناندو الثاني(- 

بطاط( بمهاجمة بالد الم�صلمين، ناق�صًا بذلك المعاهدة التي كان اأبرمها مع  �صاحب )ال�صِّ

دين، فوجه اإليه الخليفة يو�شف بن عبد الموؤمن على الفور جي�شًا ليغزوه في عقر داره،  الُمَوحِّ

فهاجمها، ولكنَّه لم يتمكن من احتاللها.

وكان اأبو علي الأَ�شيري ال�شاعر الوحيد ـ على حد علمنا ـ الذي ذكر هذه المعركة في 

]الكامل[ �شعره؛ فقال م�شوراً عنف المعركة)2(:  

��ْب��ط��اِط ب��ال�����سِّ ال���َه���َل���ك���اِت  َرح����ا  ��اط��يداَرْت  م����اِن ال�����سَّ و���س��ط��ا ِب��ه��ا َري�����ُب ال����زَّ

ـــٍة ـــان اإه اأَيَّ  ـــرُك  ـــشِّ ـــ� ال ــهــا  ــي ف ِبِمياِط)3(واأُهــــيــــَن  ِه��ي��اِط��ه��ا  َك���ري���َه  ���س��َف��َع��ْت 

دين من احتاللها: وي�شير ال�شاعر اإلى عدم تمكن الُمَوحِّ

ُم��ل��ِك��ِه��ْم ِق���ي���ام���ُة  ف��ي��ه��ا  تَ���ُق���ْم  ل����ْم  الأَ�سراِط)4(اإْن  م���َن  ُج���َم���ًا  راأَْوا  ف��ل��ق��ْد 

َه�����س��ي��َم��ًة ال���ِج���ي���اِد  َوْطُء  الواطي)5(واأَ�����س����اَره����ا  ِل���َع���ي���ِن  ُم��ع��ت��بَ��راً  �����س����وداَء 

ثم اإننا نجد في الق�شيدة اإ�شارة اإلى ا�شتراك قبائل العرب في هذه المعركة:

َغ����َزْوا اإذا  ال���ذي���َن  ال���ُع���ْرِب  م���َن  بعاِط)6(َج��ي�����ص  ��ل��ى  ال��طُّ ف��ي  ع���اج���َم  الأَ َك�����َوُوا 

ْبطاط: مدينة تقع جنوب ُطليطلة، ويقوم مكانها اليوم المدينة الملكية. انظر حتاملة، محنة م�صلمي االأندل�س:  )1(  ال�صِّ

.96
)2(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 96.

)3(  يقال: هم في ِهَياط وِمياط؛ اأي: في �َصرٍّ وَجَلبة وا�صطراب. و�َصْفُع ال�صيء: �صمُّ مثله اإليه.

)4(  االأ�صراط: العالمات.

)5(  الواطي: الواطئ، وخفف الهمزة �شرورة.

لى: ج ُطالة وهي الُعُنق، الِعالط: الَو�ْصم. )6(  الطُّ
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ن���ِف���ِه ب���اأَ ال����ِع����ن����اُد  ����س���َم���َخ  اإذا  ��ي��وَف َم��وا���س��َع الأ����س���واِطق������وٌم  و���س��ع��وا ال�����سُّ

بال�شورة  يوحي  الأبيات  جو  فاإن  للمعركة،  تف�شيليًا  و�شفًا  ال�شاعر  لنا  يقدم  لم  ولئن 

العامة لها، ففيها اإ�شارات تاريخية مفيدة؛ كتحديد مكان وقوعها، ومقدار الدمار الذي حل 

بالمدينة، والإ�شارة اإلى اإخفاق الم�شلمين في احتاللها، وا�شتراك العرب في المعركة، اإ�شافة 

اإلى اإبراز م�شاعر الكراهية لدى ال�شاعر تجاه هذا العدو.

بطاط(، فقد تمكنت من فتح  دية لم ت�صتطع فتح مدينة )ال�صِّ واإذا كانت الجيو�س الُمَوحِّ

اأبو العبا�س الجراوي،  )قنطرة ال�شيف( و)نا�شو�س(، فاأكثر ال�شعراء من القول، وكان منهم 

نجد  بل  الفتحين،  هذين  عن  �شافية  تف�شيالت  فيها  نجد  ل  بق�شيدة  الخليفة  مدح  الذي 

]الكامل[ اإ�شارات خاطفة اإلى نتيجة المعركة. يقول الجراوي)1(:  

َج����ف����اِن وال���َخ���َف���ق���اِنوت����رْك����تُ����ُم اأر�������ص ال����ِع����دا وق���ل���وبَ���ُه���ْم ف����ي غ����اي����ِة ال����رَّ

ي����ُن ال��َح��ن��ي��ف��يُّ ال���ذي ���ه���وُر ل����ُه ع��ل��ى الأْدي��������اِنوَغ�����زاُه�����ُم ال����دِّ ُك���ت���َب ال���ظُّ

ه������ذا ل���ه���ا و�������س������واُه ك���ال���ع���ن���واِنك��ت��َب الإل������ُه ل��ك��ْم ُف���ت���وح���اً ف���ي ال��ِع��دا

وما بقي من اأبيات الق�شيدة مدح للخليفة واإ�شادة به.

]الطويل[ ويقول من ق�شيدة اأخرى في هذا الفتح)2(:  

والَغرِب رِق  ال�سَّ في  ي��ُن  ال��دِّ �ساَل  ال��َح��رِبب�سيِفَك  دائ�����َرُة  الأع�����داِء  ع��ل��ى  وداَرْت 

���س��ع��ِبواأْذَع�����������َن ن������اٍء وا����س���تَ���ق���اَم ُم���ع���اِن���ٌد ُم���ْم���تَ���ِن���ٍع  ُك�����لُّ  ِق����ي����اداً  ولَن 

اعر يرى في �شيف الخليفة نا�شراً للدين، ومتلفًا لالأعداء، وقد ا�شتطاع به اأن يذلل  فال�شَّ

كل المعاندين.

 � معركة الأََرك:

دين  الُمَوحِّ جيو�س  التقت  )591هـ/1194م(  �شنة  �شعبان  من  التا�شع  الأربعاء  يوم  وفي 

)1(  ديوان الجراوي: 160.

)2(  الم�شدر نف�شه: 33.
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بقيادة يعقوب المن�شور، بجيو�س الفرنجة التي ا�شُتنفرت من كل مكان، ونزلت في )الأرك(، 

في  ذكره  �شار  للم�شلمين  موؤزر  ن�شر  عن  انك�شفت  التي  المعركة،  هذه  في  القتل  وا�شتحرَّ 

العالم الإ�شالمي كلِّه.

وقد خّلد ال�شعراء هذا النت�شار، وجاوؤوا من كل قطر يهنئون المن�شور، وكانوا لكثرتهم 

ل ي�شتطيع ال�شاعر منهم اأن ين�شد ق�شيدته كاملة، بل كان يكتفى منه باإن�شادة البيت اأو البيتين 

اأو الثالثة، وانتهت الرقاع اإلى اأن حالت بين الخليفة وبين من كان اأمامه لكثرتها)1(، ومع 

ذلك فلم ُتحفظ لنا اإل ق�شائد معدودة في هذه المنا�شبة؛ منها ق�شيدتان للجّراوي افتتحهما 

]الطويل[ بتمجيد هذا الن�شر، والإف�شاح بعجز الل�شان عن ت�شويره)2(:  

البُ�سرىه��َو ال��َف��ت��ُح اأَْع��ي��ا َو���س��ُف��ُه ال��نَّ��ْظ��َم وال��نَّ��ْث��را ب��ِه  الُم�سلميَن  جميَع  ��ْت  وَع��مَّ

ن���ي���ا وغ������اَر ح��دي��ثُ��ُه نَ�سرا)3(واأَنْ�����َج�����َد ف���ي ال���دُّ ب��ِه  وط��ابَ��ْت  ُح�ْسناً  ب��ِه  ف��راَق��ْت 

]الكامل[ ويقول في الثانية)4(:  

يُ���تَ���َخ���يَّ���ا اأْن  َج������لَّ  ُم���ب���ي���ٌن  ا)5(َف����ت����ٌح  ُمَحجَّ اأَغ������رَّ  ب����ِه  م����اُن  ال����زَّ ج�����اَء 

��اب���ه���َرْت َع��ج��ائ��بُ��ُه ال���َخ���واط���َر ف��ا���س��تَ��وى َم����ن ك�����اَن ف��ي��ه��ا ُم���ْج���َم���ًا وُم��َف�����سَّ

َو����س���ِف���ِه غ���اي���َة  ال���بُ���َل���غ���اُء  يَ���ب���ُل���ُغ  الأْع�������َزل)6(ل  ��م��اَك  ال�����سِّ ب��َل��غ��وا  اإذا  اإلَّ 

وي�شيد ال�شاعر ببطولة الجنود الم�شلمين، ومواقفهم الخالدة في ذلك الجهاد، ثم ينتقل 

اإلى و�شف الأعداء المنهزمين.

ونقف في الق�شيدتين على اإ�شارات توحي بكثرة القتلى من الإ�شبان؛ كقوله من الأولى:  

]الطويل[  

)1(  المّقري، نفح الطيب: 172/4.

)2(  ديوان الجراوي: 91-90.

)3(  يريد اأّن حديث هذا الفتح و�شل نجداً وغور تهامة في الجزيرة العربية.

)4(  محمد الفا�شي، �شاعر الخالفة الموّحدية، الملحق: 8.

ن الأبي�س من كلِّ �شيء، المحّجل: الأبي�س. )5(  الأغّر: الَح�شَ

ماك الأعزل: نجم. )6(  ال�شِّ
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واأم�����س��ْت َخ����اًء م��ن��ه��ُم ُدوُره������ْم َق��ْف��رااأُل�������وٌف َغ������َدْت م��اأه�����ول��ًة ب��ه��ُم ال��َف��ا

فاأ�سبحوا عليهْم  ال��َه��ْي��ج��ا  َرح���ا  يُْذرى)1(وداَرْت  ال�سبا  َمهبِّ  في  َطِحيناً  َه�سيماً 

]الكامل[ وقوله من الثَّانية:  

الَح�سى ع����َدُد  ِم��ن��ُه��ُم  ِع  ال��ُم�����س��رَّ ��اع����َدُد  يُ��تَ��َح�����سَّ واأْن  يُ��ح�����س��ى  اأْن  َه��ي��ه�����اَت 

ونجد في الق�شيدة الأولى ذكراً ل�شم القائد الإ�شباني:

ال���رَّدى ���س��ي��َع��تَ��ُه  الأُْذُف���ْن�������ص  اأوَرُد  الُكبرىل��ق��ْد  ال��بَ��ْط�����س��ِة  اإل���ى  ج��ْه��ًا  و���س��اَق��ُه��ُم 

وفيها تحديد ليوم المعركة:

ُه يَ�����وُم الأَرِب�����ع�����اِء ع����ِن ال��ُم��ن��ى ــراَف�������س���اَّ ــْب ــش ـــُه � ـــَك ـــلَّ ـــَم ـــا تَ ـــمَّ فــمــا يـــرتَـــجـــي م

كما نقف في هذه الق�شيدة على اأمر مهم لم ي�شل اإلينا عن طريق م�شدر اآخر؛ وهو اإ�شابة 

القائد الإ�شباني في المعركة بطعنة كادت اأن تودي بحياته:

ال��ُع��ْم��راوق����ْد اأوَرَدتْ����������ُه ال����َم����وَت َط��ع��ن��ُة ث��ائ��ٍر ���س��ق��اَوِت��ِه  ِم���ْن  يُ���ف���اِرْق  ل���ْم  واإْن 

وفي الق�شيدة الثانية اإ�شارة اإلى هرب جنود الأعداء:

��ب��ا اأَ����س���ي���اُع���ُه َق����ْت اأي������دي ���سَ َموِئا)2(وتَ����ف����رَّ ال��بَ�����س��ي��ط��ِة  م���َن  يَ���ع���ِرف���وَن  ل 

زاِخ�����ٍر ِم����ن  ِج���ب���اِل���ِه���ْم  ���مِّ  ِب�������سُ الَما)3(لُذوا  م����اأَ  ق���ْد  الأم�������واِج  ُم���ت���اِط���ِم 

واأدلى القا�شي اأبو حف�س بن عمر بدلوه في الإ�شادة بهذا النت�شار في موقعة الأرك، فقد 

]الوافر[ وقفنا له على ت�شعة اأبيات من ق�شيدته التي يقول في مطلعها)4(:  

���ف���اُر واب�������ُل وال�������سِّ الُمداُر)5(اأط����اع����ْت����َك ال�������ذََّ ال���ف���َل���ُك  اأم��������َرَك  ول���بّ���ى 

} ]الكهف: 45[. ر؛ وقد اأخذ ال�ّشاعر المعنى من قوله تعالى: { )1(  اله�شيم: المتك�شِّ

قًا ل اجتماع بعده. ابن منظور: ل�شان العرب: )�شباأ(. )2(  تفّرقت اأيدي �شباأ: اأي تفرقوا تفرُّ

)3(  جبل اأ�َشّم: اأي طويل الراأ�س. الَمال: ال�شحراء، والمتَّ�شع من الأر�س.

)4(  انظر ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 97-96.

ماح وال�شيوف. فار: الرِّ وابل وال�شِّ )5(  ال�شمير في »اأطاعتك« يعود على يعقوب المن�شور، والذَّ
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ول يخفى ما في هذا المطلع من اإيحاء بتفوق الخليفة المن�شور، وانت�شاره على اأعدائه.

بهذا  الأندل�س  يهنئ  فهو  الأندل�س،  على  بداية عهد جديد  النت�شار  هذا  اعر  ال�شَّ ويعد 

العهد:

ن����َدلُ���������ص بُ������دوٌر اِء ل��ي�����ص لَ���ه���ا �����س����َراُرِل���يَ���ْه���ِن���ْئ اأر���������صَ اأَ م�����َن ال���������س����رَّ

اأر�س  للفرار من  المتكررة  الفرنجة  المغرب( عن محاولت  )البيان  ثنا �شاحب  ويحدِّ

فولوا  اغترارهم،  من  اأراهم  ما  اهلل  ون�شخ  مراكزهم،  الكفار عن  فيقول: »وخلع  المعركة، 

دين ركبتهم، واأعملت فيهم، وقد اأ�شار ال�شاعر اإلى ذلك  الأدبار«)1(. اإل اأن �شيوف الُمَوحِّ

بقوله)2(:

زايــــا ـــن الــــرَّ ـــــــوا الـــــِفـــــراَر م ــــــْم راُم ول���ك���ْن اأي������َن ِم�����ْن اأََج�������ٍل ِف��������راُر؟)3(وَك

ـــــُر الـــَمـــنـــايـــا ـــــْم ـــُم ُح ـــِه ـــي ـــل ُعقاُر)4(تـُـــــــــداُر ع ل  َع����ْق����ٌر  ف���ي���ِه  ب���َك���اأ����ص 

ونظم اأبو الربيع ق�شيدة في تهنئة المن�شور عند �شدوره من الأندل�س، بعد وقعة الأرك، 

دين، وي�شير اإلى كثرة القتلى من  ول نقف فيها على جديد؛ اإذ يمدحه فيها، ويثني على الُمَوحِّ

الأعداء، ويمجد هذا الفتح العظيم)5(.

 � معركة ُطَلْيِطَلة:

لغزو  اإ�شبيلية  المن�شور من  )592هـ/1195م( خرج  �شنة  الفرد من  منت�شف رجب  في 

الأذفون�س في عقر داره )ُطَليطلة(، ولما و�شل الم�شلمون المدينة اأقاموا عليها اأ�شبوعًا ي�شنون 

الغارات على اأرجائها)6(، ثم اأمر المن�شور جيو�شه بالن�شحاب من دون اأن يحتل المدينة، 

اأ�شاب ديار  اأّرخ ال�شعر هذه الغزوة، فقال الجراوي ق�شيدة و�شف فيها الدمار الذي  وقد 

)1(  انظر ابن عذاري، البيان المغرب: 220.

)2(  �شعر الجهاد في ع�شر الموحدين: 195-194.

زايا: ج رزيّة: الم�شيبة. )3(  الرَّ

)4(  الَعْقُر: النَّحر، والُعقار: الخمرة.

)5(  ديوانه: 29-28.

)6(  �شعر الجهاد في ع�شر الموحدين: 197.
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]مخلع الب�شيط[ الأعداء)1(:  

واأُن���������ج���������َزْت ف����ي����ِه����ُم ال������ِع������داُتق�����ْد اأُ�����س����ِل����يَ����ْت ن����اَره���������ا ال�����ُع�����داُة

م�������اِر ي������وٌم �������ُه�������ْم ب�������ال�������دَّ واُةوَع�������مَّ تَ���ْق�������س���ُر ع������ْن َو�����س����ِف����ِه ال���������رُّ

ويذكر ا�شتباحة الم�شلمين اأرا�شي الأعداء:

ُم�����س��تَ��ب��اح��اً ال���ُف���ْن�������ص  ِح���م���ى  ْت  ِب���ي�������صٌ ِم�������َن ال����ِه����ن����ِد ُم����ْرَه����ف����اُتَردَّ

وي�شير اإلى �شخامة الجيو�س الإ�شالمية:

َق��������ْت َج�����ْم�����َع�����ُه�����ْم ِب����ح����اٌر اأم�����واُج�����ه�����ا ال����خ����ي����ُل وال����ُك����م����اُةوَغ��������رَّ

الأعداء،  جنود  ونكو�س  الكريهة،  يوم  دين  الُمَوحِّ الجنود  ثبات  ال�شاعر  وي�شور 

ومحاولتهم الفرار من اأر�س المعركة من دون جدوى:

����س���ب���راً الإل����������ِه  ل�����ِح�����زِب  ـــــْت بـــــِه الـــِجـــهـــاُتراأَْوا  والـــــمـــــوُت ُحـــــفَّ

ول���ي�������ص ل���ل���خ���ائ���ِن انْ��������ِف��������اُت)2(ف�����ح�����اول�����وا ِم�����ن�����ُه�����ُم انْ�����ِف�����ات�����اً

ول نجد في �شائر اأبيات الق�شيدة اإ�شارة للحدث الذي قيلت فيه الق�شيدة.

 ـ فتح َميُوْرَقة وَمنُوْرقة )600هـ /1203م(:

كان عبد اهلل بن اإ�شحاق بن محمد بن غانية، الثائر باإفريقية، قد احتل جزيرتي )ميورقة( 

بقيادة عمه  اأ�شطوًل �شخمًا  النا�شر  ال�شلطان محمد  ف�شّير  العبا�س،  لبني  و)منورقة(، ودعا 

دين )عثمان بن  اإدري�س بن يو�شف بن عبد الموؤمن، وجعل على الجي�س اأحد اأ�شياخ الُمَوحِّ

اأبي حف�س(، فق�شدا ميورقة ومنورقة وفتحاها َعنوة، وقتال اأميرها عبد اهلل، وبهذا انتهى اأمر 

بني غانية فيهما.

النا�شر،  في  مدحة  نظم  الذي  الجراوي  ومنهم  الفتح،  هذا  في  القوَل  ال�شعراُء  واأكثر 

)1(  ديوان الجراوي: 51-50.

)2(  اأظنُّه ت�شحيفًا »للحائن« بالحاء المهملة؛ وهو من حان اأوان موته.
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]الطويل[ وتطرق فيها اإلى الحديث عن ابن غانية، ورماه بالغباء والذل)1(:  

��ْح��ق��اً لب����ِن اإ����س���ح���اَق اإنَّ����ُه ُم��ط��ي��ٌع لأح�����اِم ال���َك���َرى َوْه�����َو يَ��ْق��ظ��اُنف��بُ��ع��داً و���سُ

َه������اٌك وَم���ْن���ج���اٌة وِربْ�������ٌح وُخ�������س���راُن�����س����واٌء ل����دي����ِه ِم������ْن َغ�����ب�����اَوِة َط���ب���ِع���ِه

ِذلَّ����ٌة ج����اَءتْ����ُه  ال���ِع���زَّ  راَم  ح��ي��ُث  ِح���ْرم���اُنَف���ِم���ْن  لق����اُه  ال���َح���ظَّ  راَم  ح��ي��ُث  وِم����ْن 

دين عودة اإلى اأمر اهلل، وتخل�شًا من ال�شقاء  ويرى في عودة )ميورقة( اإلى �شلطان الُمَوحِّ

الذي اأ�شابها:

��ل��ط��اُناأن�����ابَ�����ْت اإل�����ى اأم������ِر الإل�������ِه َم���يُ���ْرَق���ٌة ���ق���اوِة ���سُ ف��ل��ي�����ص ع��َل��ي��ه��ا ل���ل�������سَّ

عن  يعجز  ال�شعر  باأن  واإقرار  به،  واإ�شادة  للنا�شر،  مدح  فهي  الق�شيدة  اأبيات  بقيَّة  ا  اأمَّ

الإحاطة بخ�شاله.

اعر نف�شه ق�شيدة اأخرى في المنا�شبة نف�شها ي�شتهلها بمدح النا�شر، وي�شتغرق ذلك  ولل�شَّ

]الكامل[ �شبعة اأبيات، ينتقل بعدها اإلى الإ�شادة بالفتح وتمجيده بقوله)2(:  

م����اُن م����َن ال���ُف���ت���وِح َغ��رائ��ب��اً ���اِمَذخ�����َر ال����زَّ ل����زم����اِن����ِه ال����ُم����تَ����َه����لِّ����ِل ال���بَ�������سَّ

ال���ذي َف����ُه����َو  َم����يُ����ْرَق����ٍة  َف���ت���ِح  ِم���ث���َل  ����روَر ل���ُم���ْن���ِج���ٍد وِت����َه����اِمل  اأَبْ����ق����ى ال���������سُّ

ونقف في الق�شيدة على ذكر م�شرع ابن غانية الذي جمح عن جادة ال�شواب، ولم يرّده 

اإل م�شرعه:

ِح����َم����اِمَج����َم����َح اب�����ُن غ���ان���ي���ٍة ف���َك���فَّ ِج���م���اَح���ُه ك����اأ�����صَ  ع���ل���ي���ِه  اأداَر  ي������وٌم 

���ٍل ُم����تَ����َم����يِّ����ٍز ع�����ْن ����س���ائ���ِر الأيّ������������اِم)3(ن���اه���ي���َك ِم�����ن ي������وٍم اأَغ��������رَّ ُم���َح���جَّ

ن���اه���ي���َك ِم�����ْن َوْع�������ٍظ ب��غ��ي��ِر َك�������اِم)4(وع���َظ���ْت ب��َم�����س��َرِع��ِه ال���ح���وادُث َع���ْن���َوًة

)1(  ديوان الجراوي: 162.

)2(  ديوان الجراوي: 144.

)3(  في الم�شدر: »متمّيز عن«، واأظنُّه تحريف: »متمّيز من«.

)4(  كذا في ابن الوردي، وهو تحريف وا�شح ل»وعظت بم�شرعه الحوادث غيره«.
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دية جزيرة )منورقة( في التاريخ المذكور، نظم الجراوي  وعندما فتحت الجيو�س الُمَوحِّ

دين عليه �شعفًا،  ق�شيدة يمدح فيها النَّا�شر، ويلمح فيها اإلى ابن غانية الذي ظن �شبر الُمَوحِّ

]الطويل[ يهم خذلنًا)1(:   وتروِّ

��ْي��ِف خ��ل��َف ِح�����س��اِرِه َرم�����اداً تَ��ه��اَدتْ��ُه ال��َع��وا���س��ُف ِرْم������َددا)2(ت��رْك��َت بَ��ق��اي��ا ال�����سَّ

ب���اً ال��َم��دىج����رى ب��ه��ُم الإْم����ه����اُل �����س����اأواً ُم���َغ���رِّ ُف�سحُة  ُر���س��ِدِه��ْم  ع��ن  واأْع��َم��ْت��ُه��ُم 

ويختم الق�شيدة بتمجيد هذا الفتح، والإقرار بعجز ال�شعر عن و�شفه.

 ـ معركة الِعقاب:

دون بقيادة  في يوم الثنين الخام�س ع�شر من �شفر �شنة )609هـ/ 1212م( التقى الموحِّ

ا�شتنفروا  قد  الإ�شبان  وكان  )الِعقاب(،  ح�شن  عند  ق�شتالة  ملك  باألفون�شو  النَّا�شر،  د  محمَّ

الأندل�س،  في  الم�شلمين  لقتال  وفيرة  اأعداد  منها  فتجمع  اأوروبة،  اأنحاء  ُكلِّ  من  جيو�شهم 

وانجلى هذا اللقاء عن هزيمة الم�شلمين هزيمة نكراء، وتفرقت جموعهم اأيادي �شبا، بعد اأن 

ُقتل من جنودهم اأعداد كبيرة، ف�شميت الموقعة الهزيمة العظمى، وب�شببها »�شعف المغرب 

والأندل�س: اأما المغرب فِبَخالء كثيٍر من قراه واأقطاره، واأما الأندل�س فبطلب العدو عليها«)3(.

وقد اأثارت هذه الهزيمة اأ�شباب الجزع في الأندل�س حينئٍذ، وعّدها كثير من الموؤرخين 

دين واندثار دولتهم. بداية �صقوط الُمَوحِّ

ومن الالفت لالنتباه اأننا لم نقف على مادة �شعرية توؤرخ هذه الوقعة، كما كنا نجد عند 

األ�شنتهم، اإ�شافة  دين، وكاأن هذه الهزيمة اأفحمت ال�شعراء واألجمت  انت�شار جيو�س الُمَوحِّ

�شعراء  طبقة  من  هم  دين  الُمَوحِّ لنت�شارات  يوؤرخون  كانوا  الذين  ال�شعراء  غالبية  كون  اإلى 

حال  في  اأما  للقول،  رحبًا  مجااًل  االنت�صارات  في  يجدون  كانوا  الذين  المتك�صبين  البالط 

)1(  ديوان الجراوي: 72.

)2(  ِرْمَدد: كثير دقيق، والجّراوي ينظر اإلى قول الكميت بن زيد في ديوانه 164:

ــواِهــُك ِرْمـــَددا ـــُه الــ�ــشَّ ــــاداً اأطـــاَرْت َرَم

)3(  المّقري، نفح الطيب: 446/1.
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ت النُّ�شو�س  الهزائم فاإنهم كانوا ينكفئون على اأنف�شهم، ويحجمون عن القول، لذلك عزَّ

خت لهزيمة العقاب لدى �صعراء البالط، وال �صيِّما المغاربة منهم، وبرزت  ال�صعرية التي اأراَّ

�شذرات لدى �شعراء اآخرين؛ منها الأبيات التي قالها اإبراهيم بن الدباغ الإ�شبيلي، وفيها يقف 

ت م�شجعه، وهو يرى اأنه ل مقام بعد  متاأماًل نتائج معركة العقاب التي �شغلت تفكيره، واأق�شَّ

]الوافر[ الآن في الأندل�س؛ لأن البالء قد حل بهذه البالد)1(:  

ِف����ْك����راً تُ���ط���ي���ُل  اأراَك  ك����اأنَّ����َك ق����ْد وق���ْف���َت ل����دى ال��ِح�����س��اِبوق����ائ����ل����ٍة: 

ـــاٍب ـــق ــــــُر فــــي ِع ـــا: اأُفــــــكِّ ـــه ـــُت ل ـــل ـــُق َغ�������دا ����س���ب���ب���اً ل���م���ع���رك���ِة ال����ِع����ق����اِبف

وق�����ْد دخ�����َل ال���بَ���ا ِم����ن ُك�����لِّ ب�����اِب)2(ف���م���ا ف����ي اأر���������ص اأن�����َدلُ�����������ص ُم����ق����اٌم

باأن  ليقينه  و�شيلة،  الهرب  غير  يرى  اإذ ل  �شلبيًا؛  موقفًا  الهزيمة  يقف من هذه  اعر  فال�شَّ

بداية  وهي  بعدها،  لها  قيام  ل  التي  دية  الُمَوحِّ للدولة  القا�شية  ال�شربة  هي  العقاب  معركة 

انفراط عقدها، و�صقوط مدن االأندل�س تباعًا.

 � معركتا َعْف�ص وَطْلياَطة:

وفي �شنة )621هـ/1224م( حّلت بالم�شلمين هزيمة على مقربة من )َطْلياَطة(، وبعدها 

ب�شهرين حلت بهم هزيمة اأخرى مماثلة في �شرقي الأندل�س بالقرب من )َعْف�س(، وفي الوقت 

نف�شه �شقطت مدينتا )ُلو�شه( و)ِقيطاَجه( بيد الفرنجة، وفي ظل �شكوت ال�شعر المغربي عن 

هذه الحوادث الخطيرة، �شجل اأحد المر�شيين هذه الحوادث في قوله)3(:  ]المتقارب[

تَ������ك������اَم������َل اإْق��������ب��������اُل اأيّ�����اِم�����ن�����اب�����َوق�����ع�����ِة َع����ْف���������ص وَط�����ْل�����ي�����اَط�����ٍة

���رِق ذي ِت����ل����َك وب���ال�������سَّ اأَن�������اخ�������ا ع����ل����ى ������س�����مِّ اأع����اِم����ن����اف���ب���ال���َغ���رِب 

������ا ب����اأح����اِم����ن����اوف������ي و�����س����ِط الأر�����������ص ِق���ي���ط���اَج���ٌة ولُ������و�������س������ُة َخ������فَّ

)1(  الم�شدر نف�شه: 464/4.

)2(  خفف همزة »البالء« �شرورة.

)3(  الحميري، الرو�س المعطار: 474-462.
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���ل���ي���ُب يَ�������رى م���اِن���ع���اً ــــــاول���ي�������ص ال�������سَّ ــــــن لـــــغـــــيـــــِر تـَـــــــــواتـُـــــــــِر اإعــــــداِم

يَ�������������ُروُم ال�����نَّ�����ج�����اَة ب���اإ����س���اِم���ن���او�����س����يِّ����ُدن����ا ن�����اظ�����ٌر ف�����ي ال�����َج�����واِز

اعر يعدد لنا مجموعة من الوقائع التي دارت على الم�شلمين في الأندل�س، �شرقها  اإنَّ ال�شَّ

وغربها، وينبه على بداية انفراط عقد المدن االأندل�صية، و�صقوطها بيد االإ�صبان، وتمتزج في 

�س الماأ�شاة التي تنتظر مدن الأندل�س، ويبدو  اأبيات ال�شاعر اأحا�شي�س ال�شخرية المّرة، وتلمُّ

دي  الُمَوحِّ ال�صلطان  لموقف  واالإدانة  والقنوط،  الياأ�س  م�صاعر  عليه  رانت  وقد  ال�صاعر  لنا 

)العادل( الذي اآثر النجاة بنف�شه على القيام بواجبه تجاه اإخوة له يذوقون الويل والنَّكال.

عر الأندل�شي ي�شور  وا�صتمرت المدن االأندل�صية في ال�صقوط بيد االإ�صبان)1(، وبقي ال�شِّ

وال�شت�شراخ  عليه،  والتح�شر  �شاع  ما  على  البكاء  بين  الأ�شعار  وراوحت  النكبات،  هذه 

لنجدة ما تبقى بيد الم�شلمين، ورثاء المدن ال�شائعة)2(، والتفّجع على ما اأ�شابها.

دين والفرنجة في الأندل�س، وقد  وبعد؛ فهذا حديث ال�شعراء عن الحروب بين الُمَوحِّ

عر بالنت�شارات، وحثَّ  اأّرخ ال�شعراء الأحداث الكبرى لهذا ال�شراع، و�شّجلوها، وتغنى ال�شِّ

ال�شعراء اأهل الإ�شالم على الجهاد كلما ا�شت�شعروا الخطر المحِدق، وبكوا المدن الإ�شالمية 

عر الأندل�شيَّة؛ هو رثاء المدن  التي ت�شاقطت بيد الإ�شبان، ورثوها، فاأينع غ�شن في �شجرة ال�شِّ

موع والح�شرات)3(. واد، مبلَّاًل بالدُّ والممالك الزائلة، وكان هذا الغ�شن مّت�شحًا بال�شَّ

عر في حروب الأندل�ص: اأثر ال�سِّ

دين والفرنجة في الأندل�س، فلم يقفوا ب�شعرهم  راع بين الُمَوحِّ عراء طبيعة ال�شِّ وعى ال�شُّ

عند نقل اأنباء المعارك و�شردها فح�شب، بل تعدوها اإلى اتخاذ مواقف في �شعرهم من هذا 

يتهدد  الذي  الفرنجي  المد  وجه  في  الوقوف  على  الحث  المواقف  هذه  ومن  ال�شراع، 

الوجود الإ�شالمي بالأندل�س، وبث روح الجهاد بين الجموع الإ�شالمية لإنقاذ حوا�شرها 

من خطر الغزو الفرنجي.

عر ل�صقوط المدن االأندل�صية في: جمعة �صيخة، الفتن والحروب: 462-437. )1(  انظر مواكبة ال�صِّ

)2(  الم�شدر نف�شه: 474-462.

)3(  انظر مهجة با�شا، رثاء المدن والممالك الأندل�شية: 225.
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تراوحت  فقد  الفرنجي؛  الخطر  وجه  في  للوقوف  والتحري�س  ال�شتثارة  دعوات  اأما 

بين ال�شدة وال�شعور بالثقة في حالت قوة الم�شلمين، والتفجع والتاألم وتجّرع الح�شرة في 

حالت �شعفهم.

من  يطلب  لذا  الم�شلمين،  جيو�س  بانت�شار  مطلقة  ثقة  يثق  دي  الُمَوحِّ الربيع  اأبو  فهذا 

]الب�شيط[ الخليفة المن�شور اأن ينفذ عزمه على جهاد الأعداء بقوله)1(:  

َم��ه��زوُم ال��ح��قِّ  بجي�ص  ��اِل  ال�����سَّ َم���ْح���ت���وُمجي�ص  ال���ف���ت���َح  اإنَّ  ال����َع����ْزَم  ���ِذ  ف���نَ���فِّ

ُمحتَِكماً ال��َم��ن�����س��وِر  ب��َع�����س��َك��ِرَك  َمعلوُم)2(َوُج�����صْ  َوَدْدَت  ف��ال��ذي  ال��ِع��دا  اأر�����صَ 

ه���ِر ن����ادرًة ��ْم ل��َف��ت��ٍح يُ����رى ف���ي ال���دَّ ف���ك���ْم اأت��������اَك ب�����ِه َع�������زٌم وتَ�����س��م��ي��ُم���س��مِّ

يَ���ْق���ُدُم���ه���ا اهلِل  ج���ن���وَد  يَ�������ُردُّ  ذا  َح��ْي��زوُمَم����ن  للنَّ�سر  بها–  انــتــَحــْيــَت  حــيــُث  ـ 

ي��ن�����س��ُرُه اهلل  ل���دي���ِن  ت�������س���ّدى  َم���ن يُ���ح���َرِم ال���غ���زَو ف��ي��ِه َف���ْه���َو َم���ح���روُمج��ي�����ص 

الم�شلمين، وحفزهم  م�شاعر  لتعبئة  متعددة  اأ�شاليب  اإلى  الأندل�شيون  عراء  ال�شُّ لجاأ  وقد 

بين  �شراع  اأنه  على  ال�شراع  ت�شوير  الأ�شاليب  هذه  ومن  الإ�شباني،  العدو  مواجهة  على 

عليهم،  والق�شاء  الأندل�س  في  الم�شلمين  �شاأفة  ا�شتئ�شال  يريدون  الذين  والن�شارى  الإ�شالم 

اأن  �شيما  ول  عنهما،  ويذودوا  ووجودهم  دينهم  عن  يدافعوا  اأن  الم�شلمين  بهوؤلء  فحريٌّ 

عدوهم م�شلح بالقوة والعتاد، لذلك اأ�شهب ال�شعراء في الحديث عن خطر هذا العدو على 

الإ�شالم واأهله وح�شارته، وحذروا الم�شلمين منه، ودعوهم للوقوف في وجهه.

وقد بداأت دعوة ال�شعراء اإلى مواجهة العدو الإ�شباني منذ وقت مبكر ن�شبيًا؛ اإذ نقف في 

 العامرّي)3( من ق�شيدة طويلة في رثاء الأندل�س، تحمل 
ّ
)الإحاطة( على اأبيات ثمانية للُقَر�شي

في اأثنائها دعوة قوية لإنقاذها من خطر الفرنجة، وتزخر بثروة عاطفية قادرة على اإثارة الهمم 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 32.

)2(  جا�س الأر�س: وطئها.

�شنة  توفي  �شاعر،  فقيه، كاتب،  راوية،  ث،  العامري: محدِّ  
ّ
الُقر�شي الحبيب...  بن  بن محمد  بن خلف  اإبراهيم    )3(

)572هـ/1176م(.
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والم�شاعر، وبالخ�شو�س عندما ي�شور ال�شاعر اأو�شاع الم�شلمين الموؤثرة في الأندل�س، وقد 

]المتقارب[ اعر)1(:   اأحدق بهم العدو يريد الفتك بهم، يقول ال�شَّ

ِف����َط����ْن ذو  ُم����ن����ِج����ٌز  ُم�������س���ِع���ٌد  َهِتْن)2(األ  َمــــِعــــيــــٍن  بــــدمــــع  ــــّكــــي  يُــــبَ

َم����ْنج�������زي�������رَة اأن������َدلُ�������������ص َح���������س����رًة ال����زَّ ُح�����ُق�����وِد  ِم������ْن  غ����ال����ٌب  األ 

ـــعـــِر مـــا قــــْد وَهــــْنويَ��������ن��������ُدُب اأط������الَ������ه������ا اآ�����س����ف����اً ــــي مــــَن الـــ�ـــشِّ ــــرث ويَ

َجْن)3(وي��ب��ك��ي الأيَ�����ام�����ى ويَ���ب���ك���ي ال��يَ��ت��ام��ى ال�سَّ َذواِت  ال��َح��م��اَم  ويَ��ح��ك��ي 

���س��ٍج ����س���ك���وى  اهلِل  اإل������ى  الَعَلْن)4(ويَ�������س���ك���و  ثُ����مَّ  ���رِّ  ال�������سِّ ف���ي  ويَ����دع����وُه 

الَوثَْن)5(وك������انَ������ْت ِرب������اط������اً لأه��������ِل ال���تُّ���ق���ى لأه������ِل  َم���ن���اط���اً  ف����ع����اَدْت 

ف���������س����اَرْت َم��������اذاً ل����َم����ْن ل�����ْم يَ������ِدْنوك�����انَ�����ْت َم�����ع�����اداً لأه�����������ِل ال���تُّ���ق���ى

ُمْحتََجْن)6(وك����انَ����ْت ���س��ج��ًى ف���ي ُح����ل����وِق ال���ِع���دا ــا  ــه ــالُ م ـــْم  ـــُه ل ــى  ــح ــش ــاأَ� ف

واأطبقوا  )�شْقر(  مدينة  الإ�شبان  وحلفاوؤه  مردني�س  بن  �شعد  بن  محمد  حا�شر  وعندما 

وال�شتن�شار  ال�شت�شراخ  في  ح�شنة  ر�شالة  المخزومي  بكر  اأبي  بن  محمد  بعث  عليها، 

دي، اأودعها عدة اأبيات تمور بالمعاني التي تو�شح مدى ال�شيق الذي �شببه  لل�شلطان الُمَوحِّ

هذا الح�شار للمدينة واأهلها، فقد اأرهقهم و�شيق الخناق عليهم، فقال)7(:  ]الطويل[

ي�����ِن ن��ا���س��ُرتَـــــــــداَرْك اأمــــيــــَر الــمــوؤمــنــيــَن ِدمــــاَءنــــا ف����اإنَّ����َك ل���اإ����س���اِم وال�����دِّ

��������ْه اإل�����ى ا����س���ِت���ْن���ق���اِذن���ا ب��َك��ت��ي��ب��ٍة ��ُروَوجِّ دى ِم��ن��ه��ا ال���َع���ُدوُّ ال��ُم��ح��ا���سِ يَ��ه��اُب ال����رَّ

)1(  ابن الخطيب، الإحاطة: 366/1.

)2(  الُمْنِجز: الُم�شاِرع الُمعاجل.

يِّم، وهي التي فقدت زوجها.
)3(  في الإحاطة: »الآيام« وهو تحريف وا�شح ل)الأيامى(، ج اأَ

: الحزين والمهموم.
ّ
)4(  ال�شجي

باط: المكان الذي يرابط به الجي�س في الثغور مع االأعداء. )5(  الرِّ

ه به. ة، محتجن: من احتجن الماَل: جمعه واحتواه، واخت�ّس نف�شَ )6(  ال�شجى: الغ�شّ

يرا: 269/2. )7(  ابن الآبار، الحّلة ال�شِّ
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ف�����تُ�����دَرُك اآم��������اٌل وتُ�����ْرع�����ى اأوا�����س����ُرتُ��نَ��فِّ�����ص ِم���ن ���س��ي��ِق ال���ِخ���ن���اِق ب��اأر���س��ن��ا

والمالحظ اأن ال�شعراء الأندل�شيين ا�شطلعوا باأعباء هذه المرحلة، دون المغاربة، واألحوا 

التي ت�شور خطر العدو على جماعة الم�شلمين في الأندل�س، فكثرت  انتزاع المعاني  على 

نال  قد  الوهن  كان  الذين  دين  الُمَوحِّ خلفاء  اإلى  اأر�شلوها  التي  الموؤثرة  ال�شت�شراخ  ق�شائد 

منهم، فالتفت ال�شعراء اإلى ملوك الدولة الحف�شية الفتية ببع�س الق�شائد)1(.

ومن الأ�شاليب التي لجاأ اإليها ال�شعراء الموحدون في حروب الأندل�س: اأ�شلوب الحرب 

النف�شية التي اأيقنوا بجدواها في رفع معنويات الم�شلمين ودعم الجبهة الداخلية، فاأكثروا من 

دية، وفي المقابل هّولوا  الحديث عن قوة جيو�س الم�شلمين، و�شخموا النت�شارات الُمَوحِّ

هزائم الأعداء وبالغوا في ت�شخيمها، واأزروا بقيادات العدو فو�شفوها بالجبن والنكو�س في 

المعارك، والجهل باأ�شاليب القتال وخططه؛ لخلق حالة من عدم الثقة بها، و�شنعوا ال�شنيع 

نف�شه في و�شف الجي�س الإ�شباني.

دي يدعو الأعداء اإلى الإ�شراع في طلب الأمان من ال�شلطان، بعد  فهذا اأبو الربيع الُمَوحِّ

اأن دّمر بالدهم فاأ�شحت خرابًا؛ لأنه قادر على ال�شفح، وقادر على العقاب)2(:    

]مخلع الب�شيط[  

تَ�����ع�����وي ب�����اأرج�����اِئ�����ه�����ا ال�����ذئ�����اُبَه���������ذي دي�����������اُر ال������ِع������دا يَ������بَ������اُب

���ه���ا ال����نَّ����ه���������ُب وال�������َخ�������راُباأَْج�����ل�����ى م�����َن ال�����خ�����وِف ���س��اك��ن��وه��ا ف���ع���مَّ

���ل���ي���ِب َح����ّق����اً: اإنَّ���������ُه���������ُم َخ�����������س�����روا وخ������ابُ������واَف�����ُق�����ْل لأه��������ِل ال�������سَّ

����ْف����ُح وال����ِع����ق����اُبَف���ْل���يَ���ْط���ُل���ب���وا الأْم����������َن ِم������ْن اإم������اٍم �����ِه ال���������سَّ ف����ي َك�����فِّ

ما  وقد �شلف الحديث عن ت�شخيم النت�شارات الإ�شالمية عند الجراوي، الذي كثيراً 

ينية في ديوانه: 395-400. ومطلعها: )1(  انظر ق�شيدة ابن الآبار ال�شِّ

اأنــدلــ�ــشــا اهلل  خــيــل  بخيلك  در�ــشــااأدرك  منجاتها  اإلـــى  ــبــيــَل  الــ�ــشّ اإنَّ 

)2(  ديوان اأبي الربيع: 36-35.
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عر والنثر عن و�شف هذه النت�شارات)1(، والإحاطة بعظمتها. راأيناه يف�شح عن عجز ال�شِّ

قتالهم  فيجعلون  الأعداء،  هزائم  ت�شوير  في  يبالغون  عراء  ال�شُّ هوؤلء  راأينا  المقابل  وفي 

تجد  ل  الم�شلمين  خيول  فاإن  لذلك  والتُّراب)3(،  الح�شى  عدد  وهم  بالآلف)2(،  يعدون 

]الكامل[ مكانًا على الأر�س ت�شع حوافرها عليه)4(:  

ــــاَم الـــُكـــمـــاِة فــلــْم تــ�ــشــْع ــــا ه ــــه تَ ــــاأْ ُم���ْب���تَ���ك���ىاأَْوَط ����س���ري���ٍع  َخ�������دٍّ  ع���ل���ى  اإل 

مار الذي حاق بالأعداء في معركة )ُطَلْيِطلة( فتعجز الرواة عن و�شفه؛ كما يقول  ا الدَّ اأمَّ

]مخلع الب�شيط[ الجراوي)5(:  

واأُن���������ج���������َزْت ف����ي����ِه����ُم ال������ِع������داُتق�����ْد اأُ�����س����ِل����يَ����ْت ن�����اَره�����ا ال�����ُع�����داُة

م�������اِر ي������وٌم �������ُه�������ْم ب�������ال�������دَّ واُةوَع�������مَّ تَ���ْق�������س���ُر ع������ْن َو�����س����ِف����ِه ال���������رُّ

تُ���ْت���ل���ى ت����������زاُل  ل  َم���������س����َه����ٍد  اآي����������اتُ����������ُه وْه��������������َي بَ������يِّ������ن������اُتف�����ي 

يت�شفون  اأنهم  مع  الم�شلمين  جنود  اأمام  هزموا  فقد  العدو؛  بجنود  ال�شاعر  ويزري 

بال�شجاعة والإباء:

ـــــــــــاُةَذلُّ������������وا لأم����������ِر الإل������������ِه َق���������س����راً ـــــــــــو نـَــــــجـــــــدٍة اأُب ـــــــــــْم اأول وُه

َق��������ْت َج�����ْم�����َع�����ُه�����ْم ِب����ح����اٌر اأم�����واُج�����ه�����ا ال����خ����ي����ُل وال����ُك����م����اُةوَغ��������رَّ

����س���ب���راً الإل����������ِه  ل�����ِح�����زِب  ـــــْت بـــــِه الـــِجـــهـــاُتراأَْوا  والـــــمـــــوُت ُحـــــفَّ

ول���ي�������ص ل���ل���خ���ائ���ِن انْ��������ِف��������اُت)6(ف�����ح�����اول�����وا ِم�����ن�����ُه�����ُم انْ�����ِف�����ات�����اً

ومثل هذا الإزراء بجنود الفرنجة وقيادتهم، وال�شتهانة بهم والنتقا�س من كفاءتهم بعد 

)1(  ديوان الجراوي: 168-95.

)2(  ابن عذاري، البيان المغرب: 222.

)3(  ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 102.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 28.

)5(  ديوان الجراوي: 51.

)6(  اأظنُّها ت�شحيفًا »للحائن« الذي يحين اأوان موته.
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هزائمهم في كثير من المعارك، نجده مبثوثًا في غير مو�شع من �شعر الحرب في هذا العهد.

بيل الوحيد اإلى دفع العدوان، فتعالت اأ�شواتهم داعية  عراء باأنَّ القوة هي ال�شَّ وقد اأيقن ال�شُّ

اإلى الأخذ باأ�شباب القوة لمواجهة العدو، ومن هوؤلء ال�شعراء اأبو حف�س بن عمر ال�شَلمي، 

تعبيره عن  القراآن«)1(، في  َيَزُع  اأكثر ممن  ال�شلطاُن  َيَزُع  القائل: »َمن  الأثر  ا�شتوحى  الذي 

]الكامل[ اإيمانه بالقوة �شبياًل اإلى رد العدوان فقال)2(:  

ال�����ُق�����راآِنيَ��������َزُع الإل��������َه ب�������س���ط���وِة ال�����س��ل��ط��اِن واِع���������ُظ  يَ������َزْع������ُه  ل  َم������ْن 

وا ال����يَ����راع����َة ب���ال���ُح�������س���اِم ف���اإنَّ���ُه البُرهاِن)3(�����س����دُّ ع���ِن  يَ��ع��م��ى  َم���ن  بُ���ره���اُن 

ة، وي�شيد بها؛ لأنها ال�شبيل الوحيدة لإخ�شاع العدو)4(:    ونجد الجراوي يمجد الُقوَّ

]الطويل[  

والَغرِب رِق  ال�سَّ في  ي��ُن  ال��دِّ �ساَل  ال��َح��رِبب�سيِفَك  دائ�����َرُة  الأع�����داِء  ع��ل��ى  وداَرْت 

��ع��ِبواأْذَع�����������َن ن������اٍء وا����س���تَ���ق���اَم ُم���ع���اِن���ٌد ���سَ ُم���ْم���تَ���ِن���ٍع  ُك�����لُّ  ِق����ي����اداً  ولَن 

بيع المن�شور اإلى الحتكام اإلى ال�شيف في معالجة اأمر الأعداء؛ لأنه لم يعد  ويدعو اأبو الرَّ

]الكامل[ هناك مجال للت�شاهل معهم)5(:  

��ا ل���ْم ي��ُك��ْن ال��ُم�����س��تَ��ك��ى���س��َك��ِت ال��ثُّ��غ��وُر ال��َخ��ط��َب ل��مَّ ال���ُخ���ط���وِب  م���َن  اإل���ي���َك  اإلَّ 

ِب��ك��اوتَ��خ��ا���س��َم��ْت ُم���َه���ُج ال��نُّ��ف��و���ص ب��ه��ا اإل��ى اإلّ  تُ�����س��ْر  ف���َل���ْم  ال���ُح�������س���اِم  َح�����دِّ 

تُ�����س��َف��ك��اوال�����س��ي��ُف اأع������َدُل ح���اك���ٍم ف��َق�����س��ى ِل��ه��� اأْن  وه�����ذِه  تُ�����س��اَن  اأْن  ����ذي 

دون تنبهوا اإلى الخطر الإ�شباني على الوجود الإ�شالمي، وراأوا في القوة  عراء الموحِّ فال�شُّ

ه مخافة القراآن  )1(  يزع: يكف؛ ومعنى الحديث اأنَّ من يكّف عن ارتكاب المعا�شي مخافة ال�ّشلطان اأكثُر ممن تكفُّ

واهلل تعالى.

)2(  ابن اإدري�س، زاد الم�شافر: 143.

)3(  الَيَراعة: القلم ُيّتخذ من الق�شب.

)4(  ديوان الجراوي: 33.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 28.
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دية،  �شبياًل للوقوف في وجه هذا الخطر، فدعوا اإلى الأخذ بها، واإلى الولء للقيادة الُمَوحِّ

واللتزام بها لأنها المنقذ من هذا العدو.

دين فيما بينهم: د ـ حروب الُمَوحِّ

اأبا  بايعوا  1226م(،  )624هـ/  �شنة  )العادل(  لطان  ال�شُّ دين  الُمَوحِّ �شيوخ  قتل  اأن  بعد 

العالء اإدري�س بن يعقوب المن�شور، الملّقب بـ)الماأمون( في اإ�شبيلية، ثم نكثوا بيعته، وعدلوا 

الدولة  فعانت  ُمّراك�س،  في  بـ)المعت�شم(  الملقب  النَّا�شر(  بن  )يحيى  اأخيه  ابن  لبيعة  عنها 

دية ثانية)1( من ازدواجية القيادة، وت�شتُّت قوتها، وذهاب ريحها، فكان ل منا�س من  الُمَوحِّ

المجابهة بين الطرفين لح�شم الموقف، فا�شتعان )الماأمون( بعرب الخلط الذين بايعوه دون 

)المعت�شم(، ف�شكرهم الماأمون على ذلك على ل�شان �شاعره اأبي زيد الفازازي، الذي نظم 

ببطولتهم و�شجاعتهم ونجدتهم، ثم يخ�ّس عرب  العرب جميعًا، وينّوه  بها  ق�شيدة يمدح 

]الب�شيط[ الخلط وزعيمهم بالمدح قائاًل)2(:  

��ْع��ُن وال�����س��رُب َم��ن�����س��وب��اِن ل��ل��ع��َرِب ِب)3(ال��طَّ الُق�سُ وال��ِه��ن��ديَّ��ِة  ��ْم��َه��ِريَّ��ِة  ب��ال�����سَّ

اإل����ى ِخ�����اِل ال��م��ع��ان��ي ُك����لَّ ُم��ْن��تَ�����س��ِبح����اُزوا ال��وف��اَء اإل���ى الإْق�����داِم وانْ��تَ�����س��بُ��وا

الَغ�سِبوج�����اَءِت ال��ُخ��ُل��ُط ال��َم�����س��ك��وُر َم��ْق��َدُم��ه��ا ����س���ْوَرُة  عليها  تَ��ب��دو  ك��الأُ���س��ِد 

اهلِل واح��تَ��َف��ُل��وا ِح����زِب  نَ�����س��ِر  اإل���ى  لَِجِب)4(َخ��فُّ��وا  َجْحَفٍل  اأو  �سِخٍب  َع�سَكٍر  في 

ِبها ال��َف�����س��اُء  الأر������صُ  الَعَذِب)5(َك��ت��ائ��ٌب ���س��اَق��ِت  َم��ن�����س��ورِة  األْ����ِويَ����ٍة  ِظ����لِّ  ف��ي 

عا�شد  الذي  الزعيم  هذا  الخلطي(  ُمقّدم  بن  )هالل  العرب  هوؤلء  زعيم  يمدح  ثم 

دية من ازدواج القيادة: اأول مّرة عندما خلع العادل بن المن�شور عبَد الواحد بن يو�شف بن عبد  )1(  عانت الدولة الموحِّ

الموؤمن، وتكررت هذه الزدواجية عندما خلع اأبو العالء )الماأمون( اأخاه العادل بن المن�شور.

)2(  ابن عذاري، البيان المغرب: 280-281، وابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 291-290/6.

م الّرماح. الق�شب: القاطعة. لب العود، وهو من�شوب اإلى )�شمهر(، وهو رجل كان يقوِّ )3(  ال�ّشمهرّي: الّرمح ال�شّ

)4(  َجْحَفل َلِجب: جي�س كثير ذو جلبة.

َرف، وعذبة الّرمح: ِخرقة ت�شدُّ على راأ�شه. )5(  الَعَذب: ج عذبة: الطَّ
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)الماأمون( لأن حقه �شرعي في الخالفة التي ذهبت اإلى غير �شاحبها:

���ِت���ِه �������ا ِه������اٌل َف����َق����ْد اأَْوف��������ى ب���ِذمَّ والأَدِباأَمَّ ي����ِن  ال����دِّ ل���َح���قِّ  راٍع  َوف������اَء 

َم��و���س��ِع��ه��ا غ��ي��َر  َح���لَّ���ْت  ال���ِخ���اف���َة  ف����اأدرَك����ْت����ُه ع��ل��ي��ه��ا َغ�����ْي�����َرُة ال���ع���َرِبراأى 

لها يُ�����س��تَ��ق��اَد  ح��تَّ��ى  ���س��ْل��َم  ل  ُمغتَ�سِبوق������اَل:  َج����وِر  اأو  ُم�����س��تَ��ِل��ٍب  ُظ��ل��ِم  ِم���ن 

اأراأيت كيف يدغدغ ال�شاعر عواطف هذا العربي لي�شتثير انفعاله؟ اإنه بموؤازرته )الماأمون( 

اأوفى بذمته، ورعى حق الدين، فهو عندما راأى الخالفة اآلت اإلى غير �شاحبها، ثار لإرجاع 

الحق اإلى اأ�شحابه.

لطة ُظاّلمًا، غا�شبين لها، فمن واجب  لقد جعل ال�شاعر من مناف�شي )الماأمون( على ال�شُّ

الجميع م�شاعدته على اإعادة الحق اإلى ن�شابه.

ول ين�شى ال�شاعر اأن يغري هوؤلء العرب بالغنائم المادية التي �شيح�شلون عليها، والمكانة 

العالية التي �شيحظون بها عند الخليفة:

َك��ثَ��ِب���س��ب��راً اأب����ا ال��نَّ��ج��ِم ���س��ب��راً اإنَّ���ه���ا ُظ��َل��ٌم ع���ْن  اهلِل  ب��َف�����س��ِل  وتُ��ْم��ح��ى  تُ��ْج��ل��ى 

َعـــواِقـــبـَــهـــا ــي  ــن ــج تَ حــــالـَـــٍة  ــى  ــل ع َرِب)1(وُدْم  ال�سَّ مَن  اأحلى  في  الِم�سِك  مَن  اأَْذك��ى 

تَ���ِبف���ع���ن���َد ذل��������َك اإي������ث������اٌر وَم����رت����ب����ٌة تَ���ن���َح���طُّ ع��ن��ه��ا َم���زاي���ا ���س��ائ��ِر ال���رُّ

َم�����اأثُ�����َرًة اهلِل  ب����َع����وِن  تَ��ل��ق��ى  تَ��ح��ظ��ى ب��راَح��ِت��ه�����ا ِم���ن ���س��ائ��ِر ال��تَّ��َع��ِبو�����س����وَف 

بر؛ لأنه متفائل بانق�شاع هذه الغمة، وانك�شافها،  اعر يطلب من زعيم العرب ال�شَّ فال�شَّ

ودنيا  وحظوة  مادية،  غنائم  موقفه،  ثمن  ال�شلطة  عر�س  )الماأمون(  بت�شّلم  وقوُمه  و�شينال 

عري�شة لدى ال�شلطان.

ابن  ـ  الماأمون  اأي  ـ  الخالفة، على كونه  في  )الماأمون(  اإثبات حق  في  اعر  ال�شَّ وي�شتند 

لطان )المن�شور( �شاحب الف�شل الكبير على هوؤلء العرب، وهم بموؤازرته يردون بع�س  ال�شُّ

َرب: الَع�شل الأبي�س الغليظ. )1(  ال�شَّ
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اأف�شال اأبيه:

����ُروا ِم���نَ���َن ال��َم��ن�����س��وِر ف��اْع��تَ��رف��وا ــــَن الــِحــَقــِبتَ����ذكَّ اٍت م ـــــــرَّ لـــنَـــْجـــِلـــِه بـــعـــَد َك

اأبي �شاعره  اإلى  نف�شه، فطلب  بال�شالح  مناف�شه  الرد على  من  بّداً  )المعت�شم(   ولم يجد 

 عبد اهلل ال�شفار المعروف بـ)البرنامج( اأن ينق�س ق�شيدة اأبي زيد الفازازي ال�شالفة، فلبى الأمر 

ونظم ق�شيدة من البحر والروي نف�شهما، متخذاً اأ�شلوب النقائ�س الذي عرف عند �شعراء بني 

اأمية: الأخطل وجرير والفرزدق، فعمد اإلى معاني ق�شيدة الفازازي ينق�شها، فبدل المحا�شن 

بم�شاوئ، والمفاخر بمخاٍز، وابتداأ بالعرب الذين ُمدحوا في الق�شيدة الأولى، فجعلهم عبيداً 

للعجم، وعّيرهم بم�شاندة اأجدادهم للقرامطة الذي ثاروا على �شرعية العبا�شيين، وكاأنه يريد 

اإنما ي�شيرون على  لـ)الماأمون( في �شراعه �شد )المعت�شم(،  اأنهم بم�شاندتهم  اإلى  اأن ي�شل 

خطا اأجدادهم في تاأييد الع�شاة والثائرين على ال�شرعية التي يمثلها )المعت�شم(، ويتوعدهم 

لهم  يكتب  لن  فاإنهم  العبا�شيين،  قب�شة  من  �شلموا  قد  اأجدادهم  كان  فاإن  اآمره،  ل�شان  على 

]الب�شيط[ النجاة من يد )المعت�شم( الذي �شيتلفهم في المعركة، يقول)1(:  

والنَّ�سِب)2(نَ�����س��ْب��َت ���س��رَّ َع��ب��ي��ِد ال���ُع���ْج���ِم ل��ل��ع��َرِب اهلِل  َر���س��وِل  بَف�سِل  َج��ه��ًا 

والنَُّوِب)3(اأَ����س���خ ل��تَ�����س��َم��َع اأنْ�������س���اَب ال���ذي���َن ُه���ُم وِد  ال�سُّ الُخطوِب  في  �سعاُرُكْم 

بالهَرِب)4(ك��ان��ْت َع��ب��ي��َد ال��َع�����س��ا ل��ل��ِق��ْرِم��ِط��يِّ ف���اإْذ م��ن��ُه  لَذْت  ال��م��وفَّ��ُق  واف���ى 

الأَ�ِسِب)5(َح����لَّ����ْت ُم����َح����اأًة بَ����ْت����را ف���ق���ْد رح���َل���ْت م��اِئ��ه��ا  ِم��ن  ُج�����س��ٍم  بَ��نُ��و  عنها 

وي�شتمر ال�شاعر في حملته على هوؤلء العرب م�شتقرئًا التاريخ في تعداد مثالبهم، وملهبًا 

)1(  ابن عذاري، البيان المغرب: 281-282، وابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 293-291/6.

)2(  الخطاب في البيتين لل�ّشاعر اأبي زيد الفازازي.

)3(  النَُّوب: جمع نادر للنَّائبة: الم�شيبة.

)4(  عبيد الع�شا: ي�شرب هذا المثل للقوم اإذا ا�شتذلوا، ولزم ذلك بني اأ�شد. الثعالبي، ثمار القلوب: 628. وال�شاعر 

هنا يعيُّرهم بموؤازرة اأ�شالفهم للقرامطة في ثورتهم بالعبا�شيين، واأراد بالموفق طلحة بن جعفر بن المعت�شم العّبا�شي 

الذي كان من رجال ال�شيا�شة والحزم زمَن اأخيه )المعتمد على اهلل(، توفي �شنة 278هـ.

واأراد  �شرورة،  »بتراء«  همز  وخفف  ممنوعة،  مطرودة  ومحالأة:  همز،  دون  من  »محالة«  البيان  في  جاءت    )5(

بالأ�شب: غير ال�شافي.
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قد  بفعلته هذه  فهو  الحديد،  رب  الذَّ بل�شانه  اإياه  مّر، وحا�شبًا  بهجاء  قائدهم )هالل(  جلد 

�شقط اإلى الح�شي�س نتيجة لطمعه، ولن ينال اإل الخزي والإهانة والهالك:

�����ا ِه�����اٌل ف���ق���ْد ح�����اَق ال���ِم���ح���اُق ب��ِه َحَرِب)1(اأمَّ وِم��ن  ح��رٍب  ِم��ن  ال��َوب��الَ��ْي��ِن  لق��ى 

ُم��ح��ت��ِرٌق َوْه����َو  �سقوطاً  الَح�سي�ص  ُهِب)2(َح���لَّ  ال�سُّ ل  الِهنِد  ب�سْهِب  ال�ّسعاِع  تحَت 

ُه ُخ����لَّ����ٌب ِم�����ن ����س���اع���ٍر َم���ِل���ٍق ُحِب)3(وَغ���������رَّ ال�سُّ واِك����َف  ل  ���س��اِع��ق��ًة  َف��ن��اَل 

تَ��ِبوَظ�����لَّ ِم����ن ُرتَ������ِب ال��َع��ْل��ي��ا ع��ل��ى ِع����َدٍة ف��ال��تُّ��ْرُب يَ��ع��ل��وُه م��ا يَ��رق��ى ع��ل��ى ال��رُّ

النُّ�ُسِب)4(و����س���اَر ي��ط��م��ُع ف���ي م�����اٍل وف����ي نَ�����س��ٍب بُ���ْرثُ���ِن  ف��ي  ُم��ْن��تَ�����س��ب��اً  و���س��اَر 

وبعد اأن يفرغ ال�شاعر من هجاء هوؤلء العرب، وي�شلبهم ماآثرهم يلتفت اإلى )المعت�شم(، 

موؤكداً �شرعيته فيما يراه خالفة، فهو قد ورث هذه الخالفة عن اأخيه واأبيه، ول ين�شى ـ وهو 

يثبت هذه ال�شرعيةـ  اأن ينق�س �شرعية خالفة )الماأمون( الذي اأتى منكراً با�شتعانته بالروم على 

ابن اأخيه عند جوازه اإلى الُعدوة المغربية:

وَم���ْن ال��ع��الَ��م��ي��َن  َربِّ  َخ��ل��ي��ف��ُة  ِب)5(يَ��ح��ي��ى  والُق�سُ ْمِر  ال�سُّ َح��ظُّ  يُْعِلْمُه  يَجهْلُه 

واأَِبن����اَل ال���ِخ���اف���َة ع���ْن ُخ���ْب���ٍر وع����ْن َخ��بَ��ٍر اأٍَخ  ع����ْن  وب��������اإرٍث  ���ٍق  ُم���َح���قَّ

���ْف���َوتُ���ُه ����سَ ف���اخ���ت���اَرتْ���ُه  اهلل  ي���ِن وال��َح�����س��ِباخ�����ت�����اَرُه  م���َن ال���بَ���ِريَّ���ِة اأه�����ُل ال���دِّ

اختلَفْت ق���ْد  ُك��ْت��ٍب  ول  ب��نَ��ْك��ٍث  ُلِب)6(لي�سْت  وال�سُّ ال��بَ��غ��ِي  اأه����ِل  َك��ت��ائ��ِب  ول 

الْ��� على  وال��بُ��غ��اِة  ب��ال��نَّ�����س��ارى  ينت�سْر  يَ����ِبل��ْم  ��ري��َن م����َن الأْدن����ا�����ص وال����رِّ ���ُم��ط��هَّ

)1(  المحق: الإبادة. والوبال: �شوء العاقبة. الَحَرب؛ بالتحريك: اأن ي�شلب الّرجل ماله.

هبة: لون بيا�س. هب وال�شُّ )2(  ال�شُّ

)3(  اأراد بال�ّشاعر الملق: اأبا زيد الفازازي، والبرُق الُخّلب: الذي ل غيث فيه.

ب: ج ن�شبة وهو ا�شم الذئب. ُبع اأو الطائر، النُّ�شُ )4(  الّن�شب: المال والعقار، الُبرثن: مخلُب ال�شَّ

.»... )5(  كذا في البيان المغرب، واأرى اأنَّ ال�شواب: »ُيْعِلمه َخطُّ

لطة مع  ّفار في هذا البيت والذي يليه با�شتعانة )الماأمون( بجنود من الفرنجة، في تنازعه على ال�شُّ )6(  يعر�س ابن ال�شّ

)المعت�شم(.
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ّفار اإلى محاّجة اأبي زيد الفازازي في اأدلته حول حق )الماأمون(  ويلجاأ اأبو عبد اهلل بن ال�شّ

يعني  ل  الأب  �شالح  لأن  الحق،  هذا  يعطيه  ل  لـ)المن�شور(  ابنًا  فكونه  الخالفة،  بهذه 

رورة �شالح الأبناء، فكم من ولد كان عاقًا لأبيه، وفي ق�شة النبي نوح دليل على ذلك؛  بال�شَّ

اإذ رف�س ابنه اأن ي�شتمع لن�شيحته، فكان م�شيره الهالك.

ًا لـ)المعت�شم( فهو ل يق�شي تقديمه على ابن اأخيه، والدليل في �شيرة �شيد  ا كونه َعمَّ اأمَّ

الخلق محمد ، فقد كان عمه اأبو لهب من اأ�شد النا�س كفراً؛ يقول ابن ال�شّفار:

َج���َدٍل ذو  الَمن�سوِر  ف��ي  يُ��ج��اِدلْ��َك  الَعَطِب)1(واإْن  ِق�سَمِة  ف��ي  ثَ���َوى  نُ���وٍح  ف��نَ��ْج��ُل 

ل���ُه: ف���ال���َج���واُب  َع����مٌّ  اأن����ا  يَ���ُق���ْل:  ����ٍك اأب������و ل���َه���ِبواإْن  َع������مُّ ال���نَّ���ب���يِّ ِب�����ا �����سَ

اأراأيت كيف يفنِّد ابن ال�شّفار حجج اأبي زيد الفازازاي حجة بحجة؟ وكيف يجادله وياأتي 

اإن هذا ال�شعر ـ بال �شكٍّ ـ يذكرنا بجدل �شعراء الأحزاب  التُّراث؟  له بالأدلة والبراهين من 

ال�شيا�شية في ع�شر بني اأمية، والق�شيدة ـ اإ�شافة اإلى ذلك ـ مالأى بالإ�شارات التاريخية، التي 

تتطلب من المتلقي حظًا من الثقافة لي�شتطيع الوقوف على معانيها.

اإرها�شًا لل�شراع  المتناف�شين في الخالفة  ال�شيا�شي حول حق كل من  لقد كان الجدال 

المغربية،  الُعدوة  اإلى  الأندل�س  من  بجي�شه  )الماأمون(  عبر  فقد  الفريقين،  بين  الع�شكري 

فتقدم  الحمراء،  قبته  )المعت�شم( قد ع�شكر هناك، و�شرب  فيمم �شطر مراك�س حيث كان 

منها جنود )الماأمون( وقطعوا اأطنابها، ف�شقطت، وكان ميمون بن خبازة ـ وهو من �شعراء 

]الب�شيط[ الماأمون ـ حا�شراً، فقال)2(:  

كثَِب)3(انْ���ُظ���ْر اإل����ى ال���ُق���بَّ���ِة ال���ح���م���راِء ���س��اِق��ط��ًة ــن  ِم ــمــراِء  ــَح ال ُمــ�ــشــَر  راأَْت  لــّمــا 

بَ�سٍر ذا  ك��ن��َت  اإْن  ِب��ه��ا  اأَْول�����ى  ك���اَن  ال��ع��َرِبَم���ن  ِم���َن  ال��َع��ْل��ي��ا  َم���ع���ِدُن  اأْو  ال��ُع��ْج��ُم 

)1(  الَعَطب: الهالك.

)2(  ابن �شعيد، رايات المبّرزين: 73، المّقري، اأزهار الريا�س: 383/2.

)3(  م�شر الحمراء: قبائل م�شر.
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الَعَجِب)1(واإنَّ���م���ا ���س��ج��َدْت ل��ّم��ا ���س��َه��ْت وَغ����َدْت اأْع��َج��َب  فكانَْت  ال��تُّ��راِب  ف��وَق 

دين الذين  تحقق النت�شار للماأمون على ابن اأخيه، ودخل مراك�س، فطلب �شيوخ الُمَوحِّ

بايعوه ثم نكثوا بيعته، فاأوقع بهم و�شلبهم على الأ�شوار والأ�شجار مدة، و�شفى بذلك غليله 

]الكامل[ منهم، وعّبر عن ذلك بقوله)2(:  

ّكاِر)3(اأه����ُل ال���َح���رابَ���ِة وال��ف�����س��اِد م���َن ال����َورى للذُّ ال��تَّ�����س��ب��ي��ِه  ف���ي  يُ�����ْع�����َزْوَن 

����اُح ل���َغ���ي���ِرِه ب���ال���َق���ْط���ِع وال��تَّ��ع��ل��ي��ِق ف���ي الأ����س���ج���اِرف���َف�������س���اُدُه ف���ي���ِه ال���������سَّ

اأُب�������س���روا م���ا  اإذا  ِذك������رى  �����اُره�����ْم  الأ����س���واِرُذكَّ ُذرى  وف���ي  ال����ُج����ذوِع  ف����وَق 

َخ���ل���ِق���ِه ك����اَف����َة  اهلِل  ِح����ل����ُم  َع������مَّ  النَّاِر)4(ل����و  اه����ِل  م���َن  اأك���ث���ُرُه���ْم  ك����اَن  م��ا 

ا الخطوة الجريئة التالية، التي خطاها )الماأمون( فكانت التبروؤ من )المهدي( ودعوته  اأمَّ

اإذ عمد )الماأمون( ـ بعد اأن ا�شتتب له الأمر ـ اإلى اإزالة ا�شم المهدي من ال�ّشّكة والخطبة)5(، 

تاأييد  اإلى  ال�شعراء  فقام  الزمان،  من  قرن  زهاء  ا�شتمرت  التي  المهدي  اأ�شطورة  بذلك  منهيًا 

خطوته، بل ذهب بع�شهم اإلى تجاوزها ف�شوروا )المهدي( مدعيًا للنبوة كذبًا وبهتانًا، يقول 

]الكامل[ ميمون بن خّبازة)6(:  

َة ُح�����لَّ�����ًة َم����ط����ِويَّ����ًة ِم��ث��اِل��ه��اوج�������َد ال�����نُّ�����ب�����وَّ نَ�����س��َج  ال���َخ���ل���ُق  يَ�����س��ت��ط��ي��ُع  ل 

ِمْنواِلها)7(َف���اأَ����س���رَّ َح�������س���واً ف���ي ارِت����غ����اٍء يَ��ب��ت��غ��ي ع��ل��ى  نَ�����س��ج��اً  ب���ُم���ح���اِل���ِه 

وتتوالى الأحداث تترى بعد وفاة )الماأمون(، وي�شتمر ال�شراع المحموم على ال�شلطة 

)1(  رواية الأزهار: »لما �شمت وغدت فوق ال�شالل«. وقوله: »�شمت« تحريف عن »�شهت«.

)2(  ابن عذاري، البيان المغرب: 285، وابن الخطيب، الإحاطة: 416/1.

)3(  في الإحاطة: »بالذكار«، والحرابة: الّنهب وال�ّشلب.

)4(  في الإحاطة: »عفو اهلل �شائر«.

)5(  انظر ابن عذاري، البيان المغرب: 286.

)6(  ابن القا�شي، جذوة المقتب�س: 348.

)7(  في المثل ال�شائر: »ي�شّر ح�شواً في ارتغاء«، وُي�شرب لمن يظهر اأمراً ويريد غيره، وفيه تعري�س بالمهدي ودعوته. 

والرتغاء: اأخذ الّرغوة واحت�شاوؤها.
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دي، وت�شعف �شوكة الدولة، وهذا ما اأتاح المجال لظهور ثالث دول  بين اأفراد البيت الُمَوحِّ

الأق�شى،  المغرب  بني )مرين( في  الدول هي: دولة  دية؛ وهذه  الُمَوحِّ الدولة  ورثت مجد 

ودولة بني )عبد الوادي( في ِتْلِم�شان، ودولة بني )حف�س( في اإفريقية.

عرية التي توؤرخ هذه المرحلة، مرحلة احت�شار الدولة  ومن الموؤ�شف غياب المادة ال�شِّ

هل اأن ن�شّلم باأن قرائح ال�شعراء اأجبلت عن القول في هذه الأحداث،  دية، ولي�س من ال�شَّ الُمَوحِّ

وربما اأ�شعفتنا الأيام القابلة ببع�س النُّ�شو�س التي تعيننا على اإكمال ما بداأناه.

Maroco_Book.indb   122 1/19/10   11:52 AM



123

الف�سل الثالث

ال�شعر الديني
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الف�سل الثالث

ال�شعر الديني 

يني: عر الدِّ اأ�سباب ازدهار ال�سِّ

دين، يلفت انتباهه كثرة  اإنَّ الّناظر في المادة ال�شعرية التي و�شلت اإلينا من ع�شر الموحِّ

الق�شائد والمقطوعات التي يمكن ت�شنيفها في مو�شوع ال�شعر الديني، وهذه الق�شائد يمكن 

والمواعظ،  والِحكم  والت�شوف،  والزهد،  النبوي،  المديح  اإلى  اأغرا�شها  وفق  تق�شيمها 

وغيرها.

التي جمعناها، وقد  ال�شعرية  المادة  يبلغ ثلث  الديني يكاد  ال�ّشعر  اإن  قلنا:  اإذا  نبالغ  ول 

خ�شّم  في  ال�شلطة  الموّحدين  ا�شتالم  منها  الكثرة:  هذه  اإلى  اأدت  عّدة  عوامل  ت�شافرت 

المدن  �س حوا�صر االأندل�س لحركة اال�صترداد االإ�صباني، و�صقوط  ا�صطراب �صيا�صي، وتعرُّ

اأحا�شي�س  بكثير من  ي�شعر  البالد  الم�شلم في هذه  المواطن  ما جعل  تباعًا، وهذا  الأندل�شية 

بالخال�س،  والأمل  الطماأنينة  بع�س  الدين  اإلى  اللجوء  في  ويجد  والقلق،  والخيبة  الأ�شى 

وكان لل�شعراء م�شاركة في هذه الأحداث ف�شلك فريق منهم طريق توعية النا�س وتب�شيرهم 

بالخطر المحدق بهم، وحّثهم على البذل والت�شحية، في حين لجاأ فريق اآخر اإلى الدين طالبًا 

الح طريقًا للخال�س  الطماأنينة والمدد، وكّف �شّر الغزاة عن الأمة الإ�شالمية؛ داعيًا اإلى ال�شَّ

من النكبات والويالت.

قامت عليه  الذي  الديني  الطابع  الموّحدين:  الديني في ع�شر  ال�شعر  اأ�شباب وفرة  ومن 

اأ�شا�س ديني تميز  باإ�شالح المجتمع على  الدولة الموّحدية)1(، واهتمام الخلفاء الموحدين 

الدين  اأحكام  تطبيق  ّنة، والت�شدد في  القراآن وال�شُّ الإ�شالمي:  الت�شريع  َلي  اأ�شْ بارتكازه على 

وحدوده، فقد نقلت الم�شادر اأّن بع�س خلفائهم قتل على �شرب الخمر، وَقَتل اآخُر َمْن روؤي 

)1(  انظر ما كتبه عبد المجيد النجار عن ال�شبغة الدينية في الحكم الموحدي في كتابه )المهدي بن تومرت(: 386-

.393
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واأنفقت  باطات  والرِّ الزوايا  باإن�شاء  الت�شوف  الدولة  و�شجعت   .)1( لٍّ ُم�شَ غير  ال�شالة  وقت 

كبير  �شلطان  لهم  الذين كان  والوّعاظ  ال�شيوخ  والِجرايات على  المرّتبات  واأجرت  عليها، 

على النا�س.

المجتمع  جوانب  بع�س  اأ�شاب  الذي  التردي  الأ�شباب:  تلك  اإلى  ن�شيف  اأن  ويمكن 

دي اإذ تدهورت الأخالق الحميدة فانفلت ق�شم من النا�س من تعاليم الدين، وانغم�شوا  الموحِّ

في حياة اللهو والّترف، في حين ان�شرف ق�شم اآخر اإلى حياة العبادة والتبتُّل رداً على تلك 

مو�شوعاته،  ح�شب  عليه  وقفنا  الذي  الديني  ال�شعر  ن�شّنف  و�شوف  ال�شائدة،  الأو�شاع 

وندر�س خ�شائ�شه ومميزاته.

النَّبوي: المديح  ـ   1

بواكير  وتعود   ، النبي  مدح  في  اأ�شحابها  نظمها  التي  والمقطوعات  الق�شائد  وهي 

النبي  بمدح  الإ�شالمية  الّدعوة  �شعراء  قام  فقد  الكريم،  الر�شول  حياة  اإلى  النبوية  المدائح 

الفنية  التقاليد  تتبع  اأغلبها  وكانت  الغر�س،  هذا  في  كثيرة  ق�شائد  فنظموا  حياته؛  في   

الدين  اأثر  من  كادت  اأو  البدء  في  تلك  ق�شائدهم  فخلت  الجاهلي،  الع�شر  عن  الموروثة 

يمدحون  كانوا  التي  للق�شائد  ومنهجها  معانيها  في  م�شاكلة  مجملها  في  وجاءت  الجديد، 

.
قومهم)2( و�شراة  �شادتهم  بها 

ال�شعراء  فاأ�شبح  وقيمه،  الجديد  الدين  معاني  من  الوقت  مرور  مع  النفو�س  وت�شّربت 

يمزجون في ق�شائدهم بين المعاني الجتماعية التقليدية والمعاني الم�شتمدة من تعاليم الدين 

الإ�شالمي، ف�شرنا نلحظ فيها مزيجًا من الإ�شادة بِخ�شال النبيِّ  و�شمائله، والإ�شادة بهدايته 

ونبّوته)3(.

الذي  وَمن  والأندل�س،  المغرب  في  الفن  هذا  اأولية  د  نحدِّ اأن  علينا  الع�شير  من  اأّن  غير 

)1(  انظر النُّويري، نهاية الأرب: 318/24.

)2(  انظر مثاًل ق�شيدة كعب بن زهير الالمية في ديوانه: 25-6.

)3(  انظر مثاًل ق�شائد ح�شان بن ثابت في ديوانه: 14-17 و81-80.
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العربي  ال�شعر  الميدان؛ وذلك ب�شبب �شياع ق�شم كبير من  ال�ّشبق في هذا  له ق�شب  كانت 

الذي يعود اإلى القرون الإ�شالمية الأولى، ومع ذلك �شنحاول اأن نتبّين مالمح تطور هذا الفنَّ 

دية، من خالل ما توافر لدينا من الن�شو�س ال�شعرية. اإلى عهد الدولة الموحِّ

الأندل�شي عبد  لل�شاعر  الغر�س: ق�شيدة  التي وقفنا عليها في هذا  الن�شو�س  اأوائل  فمن 

الم في معر�س  الملك بن حبيب )ت238هـ/853م( يذكر فيها الر�شول عليه ال�شالة وال�شَّ

]الكامل[ حديثه عن زيارته للمدينة المنّورة فيقول)1(: 

����س���اح���ْب���تُ���ه���ا ِع���������س����اب����ٍة  َدرُّ  ن���ح���َو ال���م���دي���ن���ِة تَ���ْق���َط���ُع ال���َف���َل���واِتهلِل 

حياتي)2(وَم�����َه�����اِم�����ٍه ق����د ُج���ْب���تُ���ه���ا وَم�����َف�����اوٍز ب���ط���وِل  اأذك����ُره����ا  ِزل�����ُت  م���ا 

ــٍد ــمَّ ــح ـــَر م ـــب ـــَر ق ـــب ـــق ــــا ال ــــن ــــْي ـــى اأتَ ـــتَّ ���اِةح َخ���������صَّ الإلَ����������ُه م����ح����ّم����داً ِب�������سَ

ه�����ادي ال������ورى ِل����َط����رائ����ِق ال���ج���نَّ���اِتخ���ي���َر ال���ب���ريَّ���ِة وال���نَّ���ب���يَّ ال��م�����س��ط��ف��ى

اعر يتحدث في اأبياته ال�شابقة عن زيارته لالأماكن المقد�شة، ويتخذ من هذا الحديث  فال�شَّ

�شبياًل لذكر �شاكنها عليه ال�شالة وال�شالم، ومدحه بمعان دينية، فهو خير البريّة وهاديها اإلى 

الجنة، وهذان الأمران �شوف يتكرران فيما بعد بكثرة في ق�شائد المديح النبوي كما �شنرى.

ا المدائح النبوية بو�شفها ق�شائد ذات منهج محّدد، وخ�شائ�س فنّية؛ فاإّن اأول ق�شيدة  اأمَّ

نبوية و�شلت اإلينا كاملًة هي )ال�ّشقراط�شّية( ن�شبة اإلى �شاحبها ال�شاعر المغربي اأبي محمد 

البحر   )ت466هـ/1073م(؛ وهي ق�شيدة لمّية طويلة من 
ّ
ي ْقَراِط�شِ ال�شَّ عبِد اهلل بن يحيى 

الب�شيط؛ تقع في ثالثة وثالثين ومئة بيت، تبدو لنا اأّنها فريدة في بابها، َنَظم فيها ال�شاعر �شيرة 

الّر�شول  فبداأها بقوله)3(:

���ِل ����سُ ال���رُّ ب����اِع����ِث  ِم����نَّ����ا  هلل  ��بُ��ِلال���ح���م���ُد  َه�����َدى ب���اأح���م���َد َم���نَّ���اً اأح���م���َد ال�����سُّ

ري، نفح الطيب: 46/1. )1(  المقَّ

)2(  الَمهامه: ج َمْهَمة، والمفاوز: ج مفازة، وهما بمعنى ال�شحراء الوا�شعة التي ل ماء فيها.

 ،359-347/18 الأرب:  نهاية  النُّويري،  في  مثبتة  وهي   73-63 رحلته:  في  بتمامها  الق�شيدة  العبدري  اأورد    )3(

والّنبهاني، المجموعة النبهانية: 211-198/3.
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مات باأنواعها المختلفة، ودخل مبا�شرة في  والمالحظ فيها اأّن ال�شاعر اأ�شرب عن المقدِّ

مديح النبيِّ ، واأظهر منذ البداية اأنه يريد اأْن ينظم ما ي�شتطيع من �شيرة الر�شول الكريم، لذلك 

ا�شتحالت الق�شيدة اإلى جمع لالأخبار والروايات)1(، وتعداد للمعجزات)2(، وَنْظٍم لأحداث 

ل بالر�شول الكريم  ال�شيرة النبوية)3(، في اأ�شلوب يغلب عليه الت�شنُّع، ثم ختم الق�شيدة بالّتو�شُّ

ع به)4(. والتَّ�شفُّ

ولول هذه الخاتمة التي ُيِطلُّ فيها ال�شاعر من خالل الأبيات لما اختلفت هذا الق�شيدة 

الق�شيدة  لل�شعرية في هذه  التعليمية، فلي�س  المنظومات  العلمية، وعن  المتون  في �شيء عن 

نعة فزادها �شعفًا. ن�شيب كبير، وجاء طغيان ال�شّ

وقد تركت هذه الق�شيدة اأثراً كبيراً في �شعراء الم�شرق والمغرب واأ�شبحت مدائحهم 

في النبيِّ عليه ال�شالة وال�شالم منظومات ت�شرد �شيرته ومعجزاته.

واأ�شحت  ا�شتقّر  قد  النبويّة  المدائح  فنَّ  نجد  حتى  دين  الموحِّ عهد  اإلى  ن�شل  اإْن  وما 

الم�شّطرات)5(  فكُثرت  والّتكّلف؛  نعة  ال�شَّ من  كبيراً  مبلغًا  بلغ  اإذ  واأ�شكاله،  تقاليده  له 

رات)8( والع�شرينّيات)9(، وغير ذلك. والمخّم�شات)6( والم�شّد�شات)7( والمع�شَّ

يرة  ال�شِّ لنظم  اأ�شحابها  �شها  خ�شّ التي  ة  الخا�شّ المنظومات  من  كثير  على  وقفنا  وقد 

نيَّة في الأخبار المحّمدية()10( لمحمد بن المنا�شف )ت654هـ/  ّرة ال�شَّ النبوّية؛ منها: )الدُّ

)1(  يبداأ نظم الأخبار بدءاً من البيت 3 وحتى البيت 9.

)2(  يقع تعداد المعجزات من البيت 10 – 49.

)3(  نظم ال�شيرة النبوية من البيت 50 – 123.

)4(  بعد البيت 123 من الق�شيدة.

)5(  منها ت�شطير حازم القرطاجني لمعلقة امرئ القي�س وهي في ديوانه: 96-89.

ل: 467-453/7. )6(  منها تخمي�س لبن الجّنان في نفح الطيب: 432/7-438، واآخر لمالك بن الُمرحَّ

)7(  منها ت�شدي�س محمد بن محمد بن العطار الجزائري في نفح الطيب: 480/7-484، واآخر في: 488-485/7.

)8(  المع�ّشرات الحّبية لأبي زيد الفازازي، والمع�ّشرات الزهديّة له.

)9(  ق�شائد اأبي زيد الفازازي في ديوان الو�شائل المتقّبلة.

)10(  منها ن�شخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بتون�س رقمها )234(.
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نيَّة في معجزات �شيد البريّة()1( لأبي بكر بن الحّجاج اللَّخمي  رر ال�شَّ 1256م(، و)نظم الدُّ
)ت654هـ/1256م(، وغيرها.

منهج ق�سيدة المديح النّبوّي:

ترتبط ق�شيدة المديح النبوي بق�شيدة المدح ارتباطًا وثيقًا، فهي في الأ�شل ق�شيدة مدح، 

لذلك لم يكن لها اأن تخرج في منهجها العام عنها، وبما اأّن المدح �شابق للمديح النبوي فقد 

جارى �شعراء المديح النبوي �شابقيهم في الم�شمون والأ�شلوب.

مات: المقدِّ

المديح  �شعراء  تقليدية خال�شة)2(؛ لأن  اأمرها  بداية  في  النبوية  المدائح  مقّدمات  كانت 

المعاني  بع�س  باإ�شافة  اإلَّ  ال�شعري  الموروث  يفارقوا  لم  الر�شول  عهد  بداية  في  النبوي 

الإ�شالمية اإلى مديحهم، وا�شتمّر ال�شعراء في الع�شور المتاأخرة في التقديم لق�شائدهم بو�شف 

الأطالل والن�شيب)3( رغبة في التقليد.

ورّبما ا�شتعا�س ال�شعراء �شيئًا ف�شيئًا عن ذكر الأطالل بذكر الأماكن الحجازية وتعدادها، 

عند  مقّد�شة  الأماكن  هذه  لأّن  النبوي؛  المديح  بغر�س  األيق  وهذا  اإليها)4(،  الت�شّوق  واإبداء 

الم�شلمين، تهفو اإليها اأفئدتهم لرتباطها في مخيالتهم ب�شيرة �شيد الخلق محمد ، فثّمة 

ُوِلد، ون�شاأ وترعرع، و�شدع بر�شالة ال�شماء، وجاهد في �شبيل ن�شرها حّتى وافاه الأجل، 

ف�شّمت تربتها ج�شده الطاهر، َفِذْكُر هذه الأماكن يو�شل اإلى ذكر �شاكنها عليه ال�شالم، وهذا 

ي ل�شماع المديح النبوّي. يهيئ الُمتلقِّ

من  ق�شائدهم  مقدمات  في  يكثرون  كانوا  الّنبوّي  المديح  �شعراء  اأّن  الّدار�س  ويالحظ 

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 18-17/6.

)2(  انظر مقدمة لمية كعب بن زهير: 6 وما بعد، وق�شائد ح�ّشان بن ثابت في ديوانه: 7 و12.

)3(  انظر ديوان البو�شيري: 29 و96.

)4(  انظر ديوان ابن حجر الع�شقالني: 104.
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ومن  و�شاكنها،  المعاهد  تلك  اإلى  الم  وال�شَّ الأ�شواق  وتحميلها  والبرق)1(  الّن�شيم  ا�شتخدام 

المعلوم اأّن ذكر الن�شائم والُبروق يرتبط غالبًا في ال�شعر العربي بال�شوق والحنين، فلي�س غريبًا 

الكبير  المتاأججة، و�شوقهم  تعبيراً عن عواطفهم  النبوي من ذكرها  المديح  ُيكثر �شعراء  اأن 

لزيارة الأماكن المقّد�شة.

وكثيراً ما كان �شعراء المديح النبوي ي�شتهّلون ق�شائدهم بالحكمة والموعظة و�شرب 

يتخّير  الذي  العام  التجاه  على  المنّبه  دوُر  لها  ال�شعر  مقدمة  في  اأداٌة  »فالحكمة  الأمثال، 

وتتّم  يرتبطان  وبمقت�شاه  القارئ،  مع  فيه  ي�شترك  الذي  الأعلى  والمثل  فيه،  ير  ال�شَّ ال�شاعر 

مقام  المقام  لأّن  للغر�س  بالحكمة مالئم  ال�شتهالل  بينهما«)2(، وهذا  الذي  العقد  �صروط 

بحيث  الق�شيدة  جوانب  كامل  على  و»ت�شعُّ  النتباه،  ت�شتثير  والموعظة  والحكمة  ديني 

م في الق�شيدة من بيت اإلى اآخر اإلى ما �شاء اهلل، من دون اأْن يفقد اأي  ي�شتطيع المتقبِّل التقدُّ

بيت منها اأثر النف�س الحكمي المبثوث في م�شتهلِّ الق�شيدة«)3(.

فالمقدمة الحكمّية اإذاً ُتوحي بمو�شوع الق�شيدة، وتدفع اإلى الخ�شية والورع، وهذا ما 

يق�شد اإليه �شعراء المديح النبوي ليعتبر النا�س من �شيرة الر�شول  واأخالقه واأفعاله، وغالبًا ما 

نوب واإظهار الّتوبة وطلب المغفرة، وهو ما يتطّلع اإليه ال�شعراء  تكون المواعظ في ذكر الذُّ

اأي�شًا تقديم  اإليه النبهاني فقال: »وي�شتح�شُن    من مديحهم. وقد دعا 
ّ
الذين مدحوا النبي

المواعظ والحكمة في ابتداء مدحه ؛ لأّنها من الأمور النافعة الم�شتح�شنة طبعًا و�شرعًا«)4(.

اأّن  وجْدنا  النبوي،  المديح  ق�شائد  من  لدينا  المتوافرة  يَّة  الّن�شّ المدّونة  اإلى  ُعدنا  واإذا 

�شعراء المديح النبوي المغاربة قد اأ�شربوا عن مقدمات المديح التقليدية التي تعاَرفها �شعراء 

المديح النبوي من اأطالل ون�شيب وغيرها، وا�شتعا�شوا عنها بمقّدمات ت�شير اإلى مو�شوع 

ْنع  ق�شائدهم، فافتتحوا هذه الق�شائد بذكر الر�شول  مبا�شرة، والحديث عن مديحه، ك�شُ

)1(  انظر مثاًل بردة البو�شيري في ديوانه: 190 وما بعد.

)2(  محمد الهادي الطرابل�شي، خ�شائ�س الأ�شلوب في ال�شوقيات: 336.

)3(  الم�شدر نف�شه: 337.

)4(  يو�شف النبهاني، المجموعة النبهانية: 11/1.
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اأبي زيد الفازازي في ديوانه )الو�شائل المتقّبلة(، اإذ ا�شتهلَّ ثماني ع�شرة ق�شيدة)1( من اأ�شل 

مدحه،  في  رغبته  عن  الأول  البيت  من  فعبَّر  الر�شول،  مديح  عن  بالحديث  وع�شرين  ت�شع 

محاوًل  ال�شتهاللت  هذه  في  الجماعي  الخطاب  اأ�شلوب  ا�شتعمال  من  ال�شاعر  واأكثر 

في  �شّتى؛ كقوله  م�شالك  ا�شتهاللته  في  ال�شاعر  وي�شلك  الرغبة،  في هذه  م�شتمعيه  اإ�شراك 

]الطويل[ بع�شها)2(:  

ــٍد ـــيِّ مــحــمَّ ـــب ـــنَّ ـــل ـــدي ل ـــن ـــِع م���دي���ٌح ك�����اأزه�����اِر ال���َخ���َم���ائ���ِل ُط���لَّ���ِتتــــعــــالَــــوا ف

]الطويل[ وقوله)3(: 

��ٍد ���ُخُخ�����ذوا ف���ي ام���ت���داح ال��ه��ا���س��م��يِّ م��ح��مَّ وتَ���ْر����سَ ت��ن��م��ي  ت��ن��ف��كُّ  َع���ج���ائ���َب ل 

]الطويل[ وقوله)4(: 

ُهَه���بُ���وا ل���َي اأ����س���م���اَع ال���ُق���ل���وِب اأْف����ِدُك����ُم َم������َدائ������َح ف���ي���ه���ا ل���ل���نُّ���ه���ى ُم����تَ����نَ����زَّ

وكذا فعل ابن خّبازة في ق�شيدته اليائية، فا�شتهّلها بالحديث عن المديح النبوي وراأي 

]الطويل[ ين)5(:   ال�شاعر فيه، وبيان اأهمية الأدب في ُن�شرة الدِّ

ال��َم��َع��ال��يَ��ا نُ��ج��ي��َب  اأْن  ع��ل��ي��ن��ا  ــاح��ق��ي��ٌق  ــيَ ــان ــمــع ـــيِّ ال ـــب ـــنَّ ـــــدِح ال ـــي م ـــْفـــنـــَي ف ـــنُ ِل

��بَ��ًة ال��َق��واف��يَ��اونَ��ج��م��َع اأ���س��ت��اَت الأع���اري�������صِ ِح�����سْ الإلَ�������ِه  ذاِت  ف���ي  ��َد  ونَ��ح�����سُ

ي��ن تُ����ْردي الأع��ادي��اونَ����ق����ت����اَد ل����اأ�����س����ع����اِر ُك�������لَّ ك��ت��ي��ب��ٍة ��ِر ال��ُه��دى وال��دِّ ِل��نَ�����سْ

ففي الأبيات ال�ّشابقة تبييٌن لموقف ال�شاعر من المديح النبوي، فهو يرى اأّن من واجب 

بًا من الذات الإلهية من جهة، واإثارًة للحمّية الدينية   بق�شاِئدهم تقرُّ
ّ
ال�شعراء اأن يمدحوا الّنبي

)1(  هي قوافي: التاء، الثاء، الحاء، الخاء، الدال، الذال، الراء، الزاي، ال�شاد، ال�شاد، الطاء، الظاء، العين، الغين، الميم، 

النون، الهاء، الياء.

)2(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 14.

)3(  الم�شدر نف�شه: 36.

)4(  الم�شدر نف�شه: 132.

)5(  المّقري، اأزهار الريا�س: 384/2.
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كانت  التي  دية،  الموحِّ الدولة  تاريخ  من  الع�شيب  رف  الظَّ ذلك  في  الم�شلمين  نفو�س  في 

تواجه اأعتى الهجمات الإ�شبانية واأ�شراها من جهة ثانية، فالأدب كما يرى ال�شاعر ل َيِقلُّ 

دوره عن دور الح�شام في الجهاد.

وقد  ح�شرها)1(،  يمكن  ل     
َّ
النبي ف�شائل  باأّن  بالإقرار  ق�شائدهم  ال�شعراء  يبداأ  وقد 

�شهدت  التي  المقّد�شة  الأماكن  من  عدد  بِذكر  اأو  المعجزات)2(،  عن  بالحديث  يبدوؤونها 

مولد الّر�شول ، ومبعثه، و�شّمت ج�شده الطاهر بعد موته)3(، وهذه المطالع تالئم غر�س 

جوِّ  في  وت�شعه  النبوي،  المديح  ل�شماع  القارئ  تهيئ  مجملها  في  لأّنها  النبوي  المديح 

الق�شيدة من اأول بيت فيها.

الخواتم:

ا خواتم الق�شائد النبوية فقد اتخذت اأ�شكاًل عّدة، منها حديث ال�شعراء عن يوم القيامة  اأمَّ

]الطويل[ واأهواله، وتو�ّشلهم بالر�شول الكريم لي�شفع لهم يوم القيامة)4(: 

���ب���ي ف���ل���ي م���ن���ه م������اٌذ وم���ل���ج���اأُاأُِع�����������دُّ لأه�����������واِل ال���ق���ي���ام���ة ُح����بَّ����ُه وَح�������سْ

ـــراأُاأَُع�����لِّ�����ُل ن��ف�����س��ي ب���ال���و����س���اِل وُربَّ���م���ا ـــْب تَ وهــــي  اأدواَءُه  ــى  ــت ــف ال ــى  ــكَّ ــشَ ــ� تَ

ترديد  المقّد�شة، ويكثروا من  الأماكن  اإلى  بالت�شّوق  ق�شائدهم  ال�شعراء  ُينهي  اأن  ومنها 

الأ�شماء)5(، اأو باإبداء الرغبة في تقبيل تمثال الّنعل النبوي)6(، اأو بال�شالة وال�ّشالم الدائمين 

]الطويل[ ؛ كقول ابن خّبازة)7(: 
ّ
على النبي

)1(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 103.

)2(  الم�شدر نف�شه: 126-68-67.

)3(  الم�شدر نف�شه: 118-108.

)4(  اأبو زيد الفازازي، ديون الو�شائل المقّبلة: 8-9 و52-30.

)5(  الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 102-97-92-72-41.

)6(  الم�شدر نف�شه: 132-127.

)7(  المّقري، اأزهار الريا�س: 392/2.
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رائ����ح����اً زال  ل  اهلل  �����س����اُم  ع��ل��ي��ه م�����دى الأيّ����������اِم ِم����نَّ����ا وَغ����ادي����اع���ل���ي���ه 

 عليه ال�شالة وال�شالم وخليفتيه اأبي بكر وعمر، 
ّ
وقد يجمع ال�شاعر في �شالته بين النبي

]الطويل[ ر�شي اهلل عنهما، كقول ال�شاعر اأبي زيد الفازازي)1(: 

وَق����ْب����ِر اأب����ي ب��ك��ٍر وق���ب���ِر اأب����ي َح��ْف�����صِ����س���اٌة وت�����س��ل��ي��ٌم ع��ل��ى َق���ْب���ِر اأْح���َم���ٍد

]الطويل[  :)2( ورّبما يختم ال�شاعر ق�شيدته بتاأكيد ُحبِّه للر�شول

اأُخفيف����واهلل م���ا اأظ����ه����رُت ِم����ْن ُح����بِّ اأح��م��ٍد م��ا  ك��لِّ  ِم��ن  البع�َص  اإلّ  ال��ُج��ه��ِد  م��ع 

الع�شر  اإلينا من هذا  النبوية وا�شتفا�شتها، فقد و�شلت  الق�شائد  الباحث طول  ويالحظ 

اإلينا بع�س  اأبياتها خم�شين ومئة بيت، وقد و�شلت  التي بلغ عدد  ق�شيدة ميمون بن خّبازة 

اإلى  عائٌد  وهذا  بيت)3(،  مئة  اأربع  اأبياتها  عدد  تجاوز  الم�شرق  في  النبوي  المديح  ق�شائد 

خ�شوبة المعاني التي تتناولها هذه الق�شائد وت�شعُّب مو�شوعاتها، اإ�شافة اإلى ِغنى �شخ�شية 

يرة والمغازي وَنْظِم ما جاء  الممدوح وكثرة ف�شائله، واعتماد هوؤلء ال�شعراء على كتب ال�شِّ

فيها.

معاني المديح النّبوّي:

مديح  في  ال�شعراء  �شلك  وقد  واأفعاله،  وف�شائله  واأخالقه  الّرجل  على  الثناء  هو  المدُح 

الر�شول عليه ال�شالة وال�شالم هذا الم�شلك، اإّل اأنهم اأ�شافوا اإلى معاني المدح العربي ِقيمًا 

اأُخرى َفَر�شتها طبيعة الممدوح، فهو ر�شول اهلل، وهو �شيِّد الخلق وهادي الب�شرّية، لذلك 

اّت�شعت معاني مديحه اأيّما اّت�شاع؛ لرحابة �شخ�شية الممدوح وغناها، فمن ال�شعراء من مدحه 

مدحًا تقليديًا كما جرت العادة في مدح �شراة القوم وعظمائهم، ومنهم من مدحه مدحًا دينيًا 

اأظهر  الّدينية ال�شامية، وبع�شهم مدحه مدحًا خلقّيًا ل�شمو ُخُلقه ورفعته، وبع�شهم  لمكانته 

)1(  الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 77.

)2(  الم�شدر نف�شه: 108.

)3(  بلغ عدد اأبيات همزية البو�شيري )458( بيتًا.
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اأثره في الب�شرية، وحر�س بع�شهم على اإظهار معجزاته وبيان مواطن العظمة في �شيرته، اإلى 

المادحين  ال�شعراء  اعتراف  هنا جاء  لها، ومن  ر  َح�شْ التي ل  المدح  غير ذلك من جوانب 

ه. جميعهم بتق�شيرهم في مدحه، وبعجزهم عن الوفاء بحقِّ

المدح بالِقيَم التّقليديّة:

اأُِثر عن العرب مجموعٌة من القيم الأخالقية الحميدة: كالكرم وال�شجاعة والعزة وحماية 

ون على هذه القيم في مدائحهم، وعندما جاء  الجار وغيرها، وكان ال�شعراء الجاهلّيون يلحُّ

الإ�شالم اأقّر بع�شها، وهّذب بع�شها واأعطاها مفهومًا اإن�شانيًا جديداً مغايراً لما كانت عليه، 

فاأ�شبحت من عوامل التكافل الجتماعي بعد اأن كانت للمباهاة وحبِّ الظهور.

وقد تعّلق النا�س منذ القديم باأخالق الر�شول الكريم وخ�شاله الطيبة واأ�شادوا بها، ووجدوا 

اأنف�شهم اأمام بحر من الف�شائل والمكرمات ل ي�شتطيعون لها ح�شراً، فهو ل ُيدانى في ح�شبه 

ون�شبه، ول ُيقارب في كرمه و�شجاعته، وهو كريم اأيام الجدب وماأمن الخائف)1(:   

الطويل[  

ال��َح��يَ��ا بَ���ُخ���َل  اإذا  َج������ْدٌب  ف���ا  ُب)2(بَ������ذوٌل  الَع�سْ م  �سمَّ اإذا  خ���وٌف  ف��ا  م���اٌذ 

]الطويل[ وهو غياث اليتامى وُمعيل الم�شاكين)3(: 

وَغيُِّث)4(ِث���َم���اُل ال��ي��ت��ام��ى وال��م�����س��اك��ي��ن ل��م يَ����َزْل َوِري�������ٌف  ِظ����لٌّ  ع��ن��ده  ل��ه��ْم 

)1(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 10، وانظر اأي�شًا: �س 26.

)2(  الَحَيا: المطر.

)3(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 20.

)4(  الثِّمال: الغياث الذي يقوم باأمرهم، الَوريف: المبهح، الَغيِّث: كثير الماء والمطر. وُينظر ال�شاعر في بيته اإلى قول 

:
ّ
اأبي طالب في مدح النبي

واأبي�َس ُي�شت�شقى الَغَماُم بَوجهِه

مٌة لالأراِمِل ِثماُل اليتامى ِع�شْ
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وقد يربط ال�شاعر بين خ�شلتي الحلم والجود)1(:

��ًة ِخ��فَّ ���ود  ال���طَّ ي���ُد  ��ْت  ط��ا���سَ اإذا  ْفِح)2(َح��ل��ي��ٌم  بال�سَّ ال��ُم��ْزِن  ي��ُد  نَّْت  �سَ اإذا  َج���َواٌد 

����وؤَّاِل م��ن��ه��م��ُل ال��نَّ��دى ��ْف��ِحَح���ِي���يٌّ م���ن ال���������سُّ ��ُل ال�����سَّ َع���ُف���وٌّ ع��ن ال��ُج��ه�����اِل م��تَّ�����سِ

فال�شاعر يعّدد مجموعة من ال�شفات الم�شتحّبة في النبي عليه ال�شالة وال�شالم: كالحلم 

والجود والحياء والعفو عند المقدرة؛ وهي �شفات اعتدنا اأن نرى مثلها في مدائح ال�شعراء 

العرب منذ القديم.

 ،ولئن اعتاد النا�س اأن يلجوؤوا اإلى القوي لإغاثتهم، ما كان اأحراهم اأن يلجوؤوا اإلى النبي

]الطويل[ فهو ذو منعة يلجاأ اإليه العباد جميعهم يوم القيامة)3(: 

ب��اأ���س��ره��م ف���ال���ِع���ب���اُد  م���ن���ي���ٌع  ُذ)4(َذَراه  ب���اأف���ي���ائ���ه ي������وَم ال���ق���ي���ام���ة لُ����������وَّ

ولم يفت �شعراء المديح النبوي اأن يمدحوا ر�شول اهلل  بجمال الخلقة والهيئة، مقتدين 

]الوافر[ ب�شاعره ح�ّشان بن ثابت في قوله)5(: 

واأج�����م�����ُل م���ن���ك ل����م تَ����ِل����ِد ال���نِّ�������س���اُءواأح���������س����ُن م���ن���ك ل����م تَ������َر َق������طُّ ع��ي��ن��ي

ك�����اأنَّ�����ك ق����د ُخ����ِل����ْق����َت ك���م���ا ت�����س��اُءُخ����ل����ْق����َت م������ب������ّراأً م����ن ُك�������لِّ ع��ي��ٍب

وُيكثر اأبو زيد الفازازي �شاعر المديح النبوي من مدحه  بالجمال؛ ُملّحًا على المماثلة 

بين جماله وجمال البدر الّتام، وبين طيب رائحته وطيب الم�شك، م�شّبهًا هدايته بال�شم�س 

]الطويل[ والإ�شراق والنجم، فيقول)6(: 

الهدى في  والنجم  والإ�سراق  ال�ّسم�َص  النَّْفِححكى  في  والِم�سَك  الُح�ْسِن  في  جى  الدَّ وبَْدَر 

)1(  الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 31-30.

)2(  طا�شت: خّفت. الّطود: الجبل، والمراد هنا الرجل الثابت في الِحْلم. والُمزن: ال�شحاب. و�شفُح الّدمع: �شَفَكه 

واأراقه.

)3(  الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 47.

را: كل ما ا�شتتر به، والَكَنُف. )4(  الذَّ

)5(  ح�شان بن ثابت، ديوانه: 441/1.

)6(  الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 31، وانظر 36-25.
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]الطويل[ ومدحه بالعلم والحكمة، كقوله)1(: 

ين�سخ)2(خ����زان����ُة اإل�����ه�����اٍم وم�����ع�����ِدُن ِح���ْك���م���ٍة ب��ال��ه�����داي��ة  ع���ل���وٍم  وبَ����ْح����ُر 

ه بها، فهي علوية  واأَلحَّ ال�شعراء على كون �شفات الر�شول  واأخالقه هبة من اهلل خ�شّ

المنبع، لم يكت�شبها من محيطه، لذلك فهذه الف�شائل تمّيز الر�شول من غيره من الب�شر)3(: 

]الطويل[

ِرُخ)4(خ���ائ���ُق���ه ُع���ل���ويَّ���ُة ال���ب���اأ����ص وال���نَّ���دى ويُ�سْ يُ�سدي  وْه���و  اإلّ  ��بَّ  ���سَ فما 

ومن ال�شفات التي مدحوا بها الر�شول  المجُد والرفعُة، فهو ذو مجد عال ل يرقى اإليه 

]الطويل[ اأحٌد من الب�شر)5(: 

كلِّهْم ال��نّ��ا���صِ  ُذَرا  ف��ات��ْت  َم���ج���ِدِه  ُذ)6(ُذَرا  تُوؤخَّ َم������َداُه  ع���ن  ُخ��ط��اه��م  ك�����اأنَّ 

]الطويل[ ويلّخ�س ال�شاعر مجموعة من خ�شاله في بيت واحد فيقول)7(: 

ُفْح�ِص)8(���س��م��ائ��ل��ُه ُم�����ْذ ك����ان ُح���ْك���ٌم ب���ا َه���وى ب��ا  ونُ���ْط���ٌق  َوْه����ٍم  ب��ا  وَف���ْه���ٌم 

�شها في بيت واحد من  اأراأيت عظمة هذه الِخالل وروعتها؟ لقد ا�شتطاع ال�شاعر اأن يلخِّ

دون ارتباك، اأو اإبهام، بل جاء البيت وا�شحًا كّل الو�شوح.

 ؛ وهي معاٍن 
َّ
كانت تلك مجموعة المعاني التقليدية التي مدح بها �شعراء المديح النبي

وؤ�شاء والعظماء من النا�س. األفنا مثلها في مدائح ال�شعراء للرُّ

اإّل اأّن ما يميز هذه المعاني في المديح �شفة الإطالق؛ لأّن الممدوح لي�س ك�شائر الب�شر، 

)1(  الم�شدر نف�شه: 36.

ُخ: ير�س ذلك البحر بالهداية. )2(  المعدن: مو�شع الإقامة، َيْن�شَ

)3(  الم�شدر نف�شه: 38.

رخ: يغيث. )4(  الخالئق: الطبائع. الباأ�س: الحرب. النَّدى: الُجود. ي�شدي: يعطي. ُي�شْ

)5(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 48.

ذ: تربط وتمنع. )6(  المدى: الغاية. ُتوؤخَّ

)7(  الم�شدر نف�شه: 67.

)8(  الوهم: الغلط.
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بل هو خيرهم ونبّيهم، فال عجب والحاُل هذه اأن يكون َمْدُحه مختلفًا عن مدح غيره من 

الب�شر.

المعاني الدينيَّة:

ويبرزوا  ق�شائدهم  في  الكريم  النبي  �شخ�شية  يجلوا  اأن  النبوي  المديح  �شعراء  حاول 

محاولين  ال�شيرة  وكتب  القراآن  اإلى  يلجوؤون  تلك  ق�شائدهم  في  وكانوا  العظيمة،  جوانبها 

تمثُّل هذه ال�شخ�شية ومميزاتها، فكانت اأفكارهم ومعانيهم تتكّرر بين �شاعر واآخر، ولذلك 

َقلَّ الإبداع ال�شعري عند هوؤلء ال�شعراء، وقد نّبه على هذا ال�شيُخ محمد الّنيفر فقال: »ولهذا 

كان ال�شعر في الربانيات والنبويات قليل الإجادة في الغالب، ول يحذق فيه اإّل الفحول؛ لأّن 

معانيها متداولة بين الجمهور، فت�شير مبتذلة لذلك«)1(.

ا�شتمّدوها  التي  والقيم  المعاني  من  بمجموعة     
َّ
النبي دون  الموحِّ ال�شعراء  وقد مدح 

ين الإ�شالمي ال�ّشمحة، واأ�شافوا اإليها كثيراً من نفو�شهم وم�شاعرهم المتاأججة  من تعاليم الدِّ

بحبِّ عظيم �شادق ل�شخ�س الممدوح.

ومن المعاني التي تناولها ال�شعراء في مدائحهم النبوية: الحديُث عن الحقيقة المحمدية 

التي تقول: »اإّن محمداً لي�س ب�شراً كبقية النا�س، ولكنه جزء من الذات الإلهية، كان قبل خلق 

ين حّلت فيه تلك الحقيقة المحّمدية،  اآدم ي�شبح في عالم الملكوت، فلّما خلق اآدم من الطِّ

وظّلت تلك الحقيقة تنتقل من نبيٍّ اإلى نبيٍّ اإلى اأن ظهرت في خاتم النبيين محمد«)2(.

لقد اأكثر ال�شعراء من تاأكيد ِقَدم الحقيقة المحّمدية؛ كقول ميمون ابن خّبازة في ق�شيدته 

]الطويل[ اليائية)3(: 

نُ����وره ���ْف���ِو  ����سَ م���ن  اهلل  بَ�������َراه  ���ُه بُ��������ْرداً م���ن ال����نُّ����ور ���س��اف��ي��ار�����س����وٌل  واأل���ب�������سَ

اآَدٍم َع���ْه���ِد  م���ن  ال���نُّ���ور  ذاَك  زاَل  ال��خ��وال��ي��اوم���ا  ���ور  ال���ُع�������سُ اهلل  ب����ه  يُ���ن���ي���ُر 

)1(  محمد النيفر، عنوان الأريب: 15/1.

)2(  محمود �شالم محمد، المدائح النبوية في الع�شر المملوكي: 324.

)3(  المّقري، اأزهار الريا�س: 384/2.
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��يِّ��ب��ي��ن ي�����س��ونُ��ه ���رٍّ ����س���اَر ب��ال��ب��ع��ِث ف��ا���س��ي��اثَ�����وى ف���ي ُظ���ه���ور ال��طَّ َودي����ع����َة ����سِ

���يِّ���ب���ات ِب��َح��ْم��ِل��ه ��ي��ادة َزاك���ي���اوَخ���������صَّ بُ����ط����وَن ال���طَّ ِل���يَ���ْح���ِم���ْل���َن َف���رع���اً ب��ال�����سِّ

اأبياته يوؤكد ِقَدم الحقيقة المحمدية، ويالئم بين هذه القيمة وقيمة الن�شب  فال�ّشاعر في 

عند العرب.

]الطويل[ داً الفكرة نف�شها)1(:  ويقول اأبو زيد الفازازي موؤكِّ

اآدٍم ���ال���ة  ����سُ ف����ي  نُ�������وٌر  وْه�������َو  ��ُم��ه وال���َغ���رائ���ُزَزك������ا  ف���ق���ْد ط�����اَب ُك�����لٌّ ِج�����سْ

وُيلحُّ الفازازي في مدائحه على بيان مكانة النبيِّ بين الأنبياء، فهو خطيبهم يوم القيامة، 

]الطويل[ وجاءت ر�شالته لتن�شخ الر�شالت التي �شبقتها)2(: 

��يِّ��ٌد ال��ح�����س��ِر ���سَ ل��ُر���س��ِل اهلل ف��ي  ن��ي��ا واأُخ������رى وبَ��������ْرَزُخ)3(َخ��ِط��ي��ٌب  ت��ت��ي��ه ب���ه ال��دُّ

ب���ع���َده َة  نُ������ب������وَّ ل  نَ�����ظ�����اٍم  تُن�سُخ)4(ِخ�����ت�����اُم  ��رائ��ِع  ال�����سَّ ُك����لُّ  ِب�����س��رع��ِت��ِه 

الإجالل  بن�شوة  مالأى  نف�س  عن  يعبِّر    الكريم  للر�شول  و�شفه  خالل  من  فال�ّشاعر 

ل. والإكبار ل�شخ�س النبيِّ ، وعن عاطفة دينية دّفاقة �شادقة ل َزْيَف فيها ول تعمُّ

]الوافر[ وكثيراً ما تحّدث ال�شعراء عن مرتبة النَّبي  وعلوِّ مكانته)5(: 

����ي����ادة وال����ع����اِءف��������اإنَّ ُم����ح����ّم����داً اأع����ل����ى ال����بَ����راي����ا َم�����َح�����ًا ف����ي ال���������سِّ

ث َع��������ْن َدلئ������ل������ِه ف��ف��ي��ه��ا داِءَف������َح������دِّ ُك�������لِّ  ِم�������ْن  ل���ل���نُّ���ه���ى  ����ف����اٌء  �����سِ

لِءول�������س���ُت ِب����ن����اِق����ٍل ل���ِل���ُع�������س���ر م��ن��ه��ا واخ������ُر ب�����ال�����دِّ وه�����ل تَ���ْف���ن���ى ال������زَّ

��ام��ع��ي��ن ِق�����ُف�����وا َف���ه���ذا ���ُر ب���ان���ت���ه���اِءَف�����ُق�����ْل ل��ل�����سَّ ُم�����ح�����اٌل ل���ي�������صَ يُ���ح�������سَ

)1(  الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 57، وانظر 120-64.

)2(  الم�شدر نف�شه: 37، وانظر 146-18-15-4.

ي به ما بعد الموت لأنه فا�شل بين الدنيا والآخرة. )3(  تتيه: تفتخر. البرزخ: الحاجز، و�ُشمِّ

)4(  الّن�شخ: اإبطال ال�شيء واإقامة غيره مكانه.

)5(  المّقري، نفح الطيب: 509/7.
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فال�ّشاعر كغيره من �شعراء المديح النبوي يقرُّ بعجزه عن ح�شر ف�شائل النبي وخ�شائله، 

وكيف يمكنه ذلك وماآثُرُه تفوق الو�شف مهما كانت براعة ال�شعراء؟

 ، ل اإلى اهلل بر�شوله الكريم دون على باب التو�شُّ واإلى جانب هذا عّرج ال�شعراء الموحِّ

اعر يرجو بُحبِّ النبيِّ الفوز يوم القيامة)1(: ]الطويل[ وطلب �شفاعته يوم القيامة، فال�شَّ

���ي���ل���تُ���ن���ا ي�������وَم ال���ق���ي���ام���ِة ُح����بُّ����ُه َغ����ْزِوو����سِ ِب���َح���جٍّ ول  ���اً  َح���ظَّ نَ���نَ���ْل  ل���م  ول���و 

وربَّما اأكثر ال�شعراء في مديحهم من الت�شّوق اإلى المرابع النبوية، وهم بهذا يعبِّرون عن 

]الطويل[ ُحبِّهم ل�شاكن هذه المرابع)2(: 

���ْوُت ِل����بَ����ْرٍق لئ�����ٍح م���ن دي������اِرِه بِْع)3(َع�������سَ الرَّ اإلــى  َحــنَّ  الَمحبوَب  فقد  ـــْن  وَم

ُم��ْق��ل��ٍة لَ���ْم���ح  ول����و  ت��دن��و  داُرُه  ��ى  النَّْزِع)4(َع�����سَ في  وُح  وال��رُّ الماأموُل  يُ��درُك  وقد 

ُل  انُظر اإلى في�شان العاطفة عند هذا ال�شاعر وهو يت�شّوق لروؤية ديار النبيِّ ولو لحظة، ويوؤمِّ

نف�شه باللقاء قبل حلول الأجل.

ومما يتعلَّق بالحنين اإلى المرابع النبوية وال�ّشوق اإليها: تعظيم اآثار الر�شول  كالأدوات 

التي كان ي�شتعملها في حياته من اآنية ولبا�س وغير ذلك.

اأو  النَّعل  بهذه  ال�شعراء  تغّنى  اإذ  النبوي؛  النَّعل  بذكرها:  ال�شعراء  لهج  التي  الآثار  واأهم 

م�شاعرهم  تظهر  النعل  في  اأ�شعارهم  وكانت  النبوية،  المدائح  في  ذكرها  واأدرجوا  مثالها، 

النبوي ال�شريف  النعل  انت�شر الحديث �شعراً عن  ، »وقد  للنبيِّ  الدينية، ومحّبتهم الكبيرة 

ة، واتخذه ال�شعراء و�شيلة لإظهار عواطفهم الدينية وتوطئة لمدح  في المغرب العربي خا�شّ

ري يقف على عدد َجمٍّ من الق�شائد  �شاحب النعل«)5(، وَمْن ُيطاِلع كتاب اأزهار الريا�س للمقَّ

)1(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 141، وانظر 117-68-51.

)2(  الم�شدر نف�شه: 97، وانظر 151-111.

)3(  ع�شا: نظر بب�شر �شعيف.

)4(  النَّْزع: �شياق الموت.

)5(  محمود �شالم محمد، المدائح النبوية في الع�شر المملوكي: 345.
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في هذا الغر�س)1(.

وقد تردد الحديث عن نعل النبي في ديوان اأبي زيد الفازازي، وهو في معظم ق�شائده 

التي يذكر النَّعل فيها يبدي �شوقه اإلى تقبيل هذه النَّعل اأو موطئها، كقوله)2(: ]الطويل[

����ن ُم���َق���بَّ���ُل���ه ال���نَّ���ع���ُللَ���ثَ���ْم���ن���ا ب�����اأْف�����واِه ال����خ����واِط����ِر تُ����ْربَ����ُه ف���ي���ا لَ���ْي���تَ���ن���ا ِم����مَّ

فال�شاعر لم َيْحَظ بتقبيل نعل الر�شول حقيقة، في�شتعي�س عن ذلك بتقبيل تراب المدينة 

المنّورة بخاطره، ويتمّنى لو كان ممن يحظون بتقبيل نعل الر�شول حقيقة.

التقليدية  المعاني  من  بكثير  ومدحوه   ، الكريم  الر�شول  على خ�شال  ال�شعراء  واأثنى 

لين فيها بدءاً من يوم مولده ال�شريف،  والدينية؛ فقد تناولوا الحديث عن �شيرته العطرة، مف�شِّ

الذي نظم ق�شيدة  ابن خبَّازة  النبوة؛ كما فعل  اإرها�شات  بالحديث عن  بداأ  اإنَّ بع�شهم  بل 

المعجزات  البعثة، واأفا�س فيها بذكر  الخلق حتى  الر�شول منذ بداية  طويلة ذكر فيها �شيرة 

قراط�شّية، غير اأّن ابن  والروايات الغيبية الثابتة وغير الثابتة، مقتربًا في ذلك من الق�شيدة ال�شَّ

اإذ جاءت ق�شيدته  اأنقذته من ال�شعف؛   بمقدرته ال�شعرية التي 
ّ
ي قراِط�شِ خبازة يتميز من ال�شَّ

ية)3(. ولي�س فيها تق�شيمات  قراِط�شِ جزلة الأ�شلوب بعيدة عن ال�شنعة التي وجدناها تثقل ال�شَّ

، ولم يطلب �شيئًا  ل ال�شاعر فيها بالنبيِّ المدحة النبوية عند الم�شارقة والمغاربة؛ اإذ لم يتو�شَّ

لنف�شه اأو لقومه، ولم يمدح الآل وال�شحابة، وخالف ال�شعراَء المغاربة الذين كانوا يجعلون 

مدائحهم النبوية على �شكل ر�شالة يتخل�شون فيها اإلى ذكر ال�شلطان اأو الحاكم ومدحه)4(، 

ري، اأزهار الريا�س: 224/3 وما بعد. )1(  المقَّ

)2(  الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 122، وانظر 132-126.

نعة اللفظية كالجنا�س والطباق وغيرها، فال يكاد بيت يخلو منها كقوله: )3(  حفلت ال�شقرط�شية ب�شروب من ال�شَّ

ــل ــشُ � ــرُّ ال ـــاعـــِث  ب ـــا  ـــنَّ ِم ــد هلل  ــم ــح ُبِلال ال�شُّ ــَد  ــم اأح ــًا  ــنَّ َم ــاأحــمــَد  ب هــدى 

ــٍر ـــن َحــ�ــشَ ــن َبــــْدو وِم ــة م ــرّي ــب ومنتِعلخــيــُر ال ـــاٍف  ح ــن  م الــخــلــِق  واأكـــــرُم 

وردت قد  الُكْتِب  اأهــل  اأحبار  الأَُوِلاأخــبــاُر  ر  الأع�شُ في  وَرَووا  راأوا  ا  َعمَّ

انظر العبدري، الرحلة: 72-63.  

)4(  انظر نجاة المريني، �شعر عبد العزيز الف�شتالي: 151-148.
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بل جاءت ق�شيدته ذكراً لمناقب الر�شول الكريم وماآثره ومعجزاته باأ�شلوب ي�شيع فيه الحوار 

.
ّ
الق�ش�شي، والنََّف�س الملحمي

  النبي  والد  ثًا عن  متحدِّ ابن خبَّازة  يقول  النبوة  اإرها�شات  الحديث عن   ففي مجال 

]الطويل[ ته)1(:  عبد اهلل، وا�شفًا ِعفَّ

��ه��ا ل��ن��ف�����سِ َدَع�����ْت�����ُه  اإِْذ  اأب�������وُه  غ���ادي���اوَع������فَّ  ة  ال����نُّ����ب����وَّ نُ�������وَر  راأْت  َف����ت����اٌة 

وان��ي��ام�����س��ى وِل��������ذاَك ال����نُّ����وِر ب���ي���َن َج��ب��ي��ِن��ه ال��رَّ ال��ع��ي��وَن  يُع�سي  ��نَ��ًى  ���سَ ��ع��اُع  ���سُ

ح���م���ُن ب���ال���ِح���ْف���ِظ واق��ي��اف����اأَع����ر�����صَ ع��ن��ه��ا ثُ�����مَّ ����س���اَر ِل�����س��اأن��ه وك�����ان ل����ُه ال���رَّ

ــــه َربِـّ ــــــَة  ــــــانَ اأم ى  اأدَّ وقـــــــْد  م��ا���س��ي��اوعــــــــاَد  اهلل  م������َن  َوْع�����������داً  ������ت������ه  لأُمَّ

ـــْت ـــوِدي ـــنُ ـــاِة َف ـــت ـــف ـــــيِّ ال ــى َح ــل َه��ل��ّم��ي تُ�������س���اِدْف لَ���ْذَع���ة ال���ُح���بِّ راق��ي��اَفــــَمــــرَّ ع

ًة ��ْي��ن��ا ف���ي َه������واُه ال��نَّ��واه��ي��اف���ق���ال���ْت ل���ه���م: ق���د ك����ان ذل����ك َم�����رَّ لأَم������ٍر َع�����سَ

ق�سى وق���د  ��ن��اُه  ���سَ اأُْع���َط���ى  ب����اأْن  ما�سيااأَرْدُت  ب���الْ���َح���قِّ  ك����اَن  َم����ْن  ب���ه  ِل���َغ���ْي���ري 

ه وهي حامل به، كما  مُّ
ثم ينظُم ال�شاعر معجزات المولد فيذكر الروؤيا التي كانت تراها اأُ

يذكر اإحاطة المالئكة به يوم مولده:

���ًة َج���مَّ َم�����رائ�����َي  م��ع��ال��ي��ه  ف����ي  ق���ِت الآث���������اُر م���ن���ُه ال��م��رائ��ي��اراأْت  ف�������س���دَّ

��ِع��ِه ب��ل��ي��ل��ة اإف���������س����اٍل تَ�����زي�����ُن ال��لَّ��ي��ال��ي��اوَح���فَّ���ت ب��ه الأم�����اُك ف��ي ح��ي��ن َو���سْ

���وا ال��نَّ��واح��ي��اون����ادى ُم���ن���ادي ال���ِع���زِّ ُط���وف���وا ب��اأْح��َم��ٍد اً وُع���مُّ ن���ى ُط�����رَّ ِج���ه���اِت ال���دُّ

وي�شتمرُّ ال�شاعر في عر�س معجزات مولد النبي  فيذكر ارتجاج اإيوان ك�شرى، وخمود 

نيران فار�س التي لم تطفاأ منذ األف عام:

��ِع��ِه ����ُره م��ت��داع��ي��اواإي������واُن ك�����س��رى اْرتَ������جَّ ل��ي��ل��َة َو���سْ وب��������اَت ع���ل���ي���ِه َق���������سْ

ــاواأُخ�����م�����دِت ال���نِّ���ي���راُن ِن����ي����راُن ف���ار����صٍ ــي ــوال ـــى األــــــَف عـــــاٍم ت ـــظَّ ـــَل وكـــانـــت تَ

)1(  المّقري، اأزهار الريا�س: 368/2.
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د ال�شعراء معجزات الر�شول ، وكان الهتمام بمعجزة الإ�شراء والمعراج كبيراً  وقد عدَّ

عند �شعراء المديح النبوي؛ فقد اأكثروا من ذكرها في مدائحهم، حتَّى ل تكاد تخلو ق�شيدة 

]الطويل[ نبوية من ذكرها، فهذا اأبو زيد الفازازي يقول)1(: 

بِج�سمِه ��ب��اِق  ال��طِّ ��ب��ِع  ال�����سَّ اإل����ى  وق�����ْد اأ����س���رق���ْت اأم���اُك���ه���ا وتَ���َج���لَّ���ِتتَ���َرقَّ���ى 

ــُه ــبُ ــي ــب ـــــــــاُه ح ــــَي مـــحـــبـــوٍب َدع ف�����ط�����اَرْت ب����ه اأ������س�����واُق�����ُه وتَ����َع����لَّ����ِتتَـــــرقِـّ

]الطويل[ ويقول ابن خبَّازة)2(: 

��رِة ال��ُع��ا ���رى ب��ه لَ���ْي���ًا اإل����ى َح�����سْ ُم��ن��اِج��ي��اواأ����سْ ل��ل��ح��ب��ي��ِب  ف��ي��ه��ا  زاَل  ف���م���ا 

م��ا���س��ي��او�����س����اَر ع��ل��ى َظ����ْه����ِر ال����بُ����راِق ك���رام���ًة ج��ب��ري��ُل  ����س���ار  اإِْذ  راك���ب���اً  ل����ُه 

ال�شيرة  كتب  على  المعجزات  لهذه  و�شفهم  في  ال�شعراء  هوؤلء  ا�شتناد  اأن  يخفى  ول 

النبوية، جعل اأو�شافهم تلك تجيء مت�شابهة ال�شور والأ�شاليب. 

ومن المعجزات النبوية التي ذكرها ابن خبازة معجزة نطق الحيوان والجماد)3(:

َم���ْع���بَ���ٍد اأُمِّ  َخ���ْي���َم���تَ���ْي  ف����ي  راعياواآي�����تُ�����ُه  ت�سَحُب  تَ��ْب��َق  لَ���ْم  اإِْذ  ��اِة  ال�����سَّ وف��ي 

حاً ُمْف�سِ واأخ��بَ��ر  اأق��ع��ى  اإْذ  ئ��ِب  ال��ذِّ ع��اوي��اوف��ي  زال  م��ا  ئ���ُب  وال���ذِّ الم�سطفى  ع���ِن 

اأج���ابَ���ُه دع�����اُه  اأْن  ��ا  ل��مَّ ���بِّ  ال�������سَّ وق������ال ل�����ه: لَ����بَ����ْي����َك لَ����بَ����ْي����َك داع���ي���اوف����ي 

: ومعجزة حنين الجذع لّما فارقه الر�شول

��ُل��ُه َف�����سْ ال����ِج����ذَع  ف������اَرَق  اإِْذ  �ساكياواآي����تُ����ه  ال���ح���اِل  ف��ي  ال���ِج���ْذُع  اإل��ي��ه  َف���َح���نَّ 

]الطويل[ ويقول الفازازي)4(: 

ُمعجزاتِه م��ْن  وال��نَّ��ْب��ُت  ��ى،  ال��َح�����سَ ��ُجَج��م��اُد  ��بُ��َك م��ن ِج�����ْذٍع يَ���ِح���نُّ ويَ��ْن�����سِ وَح�����سْ

)1(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 15، وانظر 126-67-65-45-28.

)2(  المّقري، اأزهار الريا�س: 389/2.

)3(  المقري، اأزهار الريا�س: 390/2.

)4(  الفازازي، ديوان الر�شائل المتقّبلة: 27.
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ويذكر ابن خبَّازة مجموعة كبيرة من المعجزات، وكاأنه يتعّمد ا�شتق�شاءها؛ فيذكر من 

در)3(، اإلى غير ذلك  ر الماء، وتكثير الطعام)2(، و�شّق ال�شَّ معجزاته: الإخبار بالغيب)1(، وتفجُّ

من المعجزات، فا�شتحالت الق�شيدة اإلى جمع للمعجزات والمناقب. 

اإّن ما جاء من معجزات النبي  في كتب ال�شحاح نوؤمن به ون�شلم  ون�شتطيع القول: 

ب�شحته؛ اأما ما ورد في غير ذلك من كتب الخ�شائ�س ففيه نظر!.

دين يوؤكدون في تناولهم لل�شيرة النبوية في ق�شائد المديح  ول �شّك في اأّن ال�شعراء الموحِّ

بالر�شول عليه  به، وتعلُّقهم  كهم »بالإ�شالم وت�شبُّثهم  المغاربة من تم�شُّ به  النبوي ما عرف 

ال�شالم، وتفانيهم في ُحبِّه، وُحبِّ اآل بيته، ُكلُّ ذلك �شحذ عاطفة العلماء والأدباء، واأمّدها 

ب�شحنات وطاقات لم تلبث اأْن فّجرت اإبداعًا غزيراً ومتنوعًا ل حدود لأبعاده واآفاقه، حيث 

يرة النبوية الزاخرة، بدءاً من الحديث عن ن�شب الر�شول ومولده،  نجدهم تتّبعوا مراحل ال�شِّ

ين داخل هذا الإطار على �شمائله ومعجزاته ومواقفه  اإلى الحديث عن وفاته واآل بيته، ُمِلحِّ

وغزواته«)4(.

ويمكننا القول: اإنَّ المديح النبوي هو توظيف بارع ل�شعر المدح العربي، ويالحظ اأّن 

الحكم  انتهاء  حقبة  ثم  الإ�شالمي،  ال�شرق  في  ال�شليبية  الحروب  ع�شر  هو  ازدهاره  ع�شر 

ال�شعور،  وحرارة  الدينية،  العاطفة  ب�شدق  المدائح  هذه  وتمّيزت  الأندل�س،  في  الإ�شالمي 

�شة عند الم�شلمين، وُحبِّهم له. وذلك ب�شبب مكانة النبيِّ المقدَّ

�سات: المقدَّ اإلى  ق  التَّ�سوُّ  �  2

الحجاز،  اأر�س  اإلى  وق  ال�شَّ حديُث  النبوي،  بالمديح  تت�شل  التي  المو�شوعات  ومن 

والمرابع النبوية، وقد كان بع�س ال�شعراء يتطّرقون اإلى هذا المو�شوع في اأثناء ق�شيدة المديح 

)1(  المّقري، اأزهار الريا�س: 391/2.

)2(  الم�شدر نف�شه: 390/2.

)3(  الم�شدر نف�شه: 388/2.

)4(  عبا�س الجراري، الأدب المغربي من خالل ظواهره وق�شاياه: 147/1.
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النبوي، وبع�شهم الآخر كانوا يفردون له ق�شائد خا�شة به.

الفتوح  �شعر  في  وجدنا  اإذ  الإ�شالمية؛  الفتوح  اأيام  اإلى  المو�شوع  هذا  بدايات  وتعود 

التحقوا  الذين  المجاهدين،  من  ال�شعراء  نظمها  التي  والمقطوعات  الق�شائد  من  مجموعة 

بجيو�س الفتح الإ�شالمية التي توغلت بعيداً في بالد ما وراء النهر وغيرها، وجاءت ق�شائدهم 

طافحة بم�شاعر ال�شوق والحنين اإلى المرابع التي درجوا فيها بالحجاز والجزيرة العربية.

اإلى  الق�شائد ب�شبب ا�شطرارهم  ال�شعراء يكثر من هذا  ومع مرور الوقت وجدنا بع�س 

عا�س  الذي  )ت507هـ/1113م(  الأَْبَيَوْردي  ال�شاعر  ومنهم  وربوعها،  نجد  عن  البتعاد 

بعيداً عن الجزيرة العربية، ولكنه كان دائم ال�شوق اإلى مرابع الحجاز فاأفرد ق�شمًا من ديوانه 

�شّماه )النَّجديات()1( تاأكيداً على عروبته)2(.

ة، فهو ال�شريف  اأّما ال�شاعر الذي ا�شتهر بحنينه اإلى الحجاز عاّمة، وللمدينة المنّورة خا�شّ

اأجداده  مرابع  اإلى  الحنين  ق�شائد  ديوانه  في  كثرت  الذي  )ت406هـ/1015م(  الر�شي 

 ،الها�شميين، واختلط هذا الحنين بم�شاعر ال�شوق اإلى المقّد�شات التي ت�شمُّ رفات النبي

بو�شول  �شيا�شي  طموح  الحنين  هذا  و�شاب  عنه،  اهلل  ر�شي  عليٍّ  اآل  من  اأجداده  ورفات 

اإلى حقهم في الخالفة، ومن هنا كثر ذكر الأماكن المقّد�شة في �شعره)3(، و�شعر  اآل البيت 

المت�شيِّعين بعده)4(.

وتعلق ال�شعراء المت�شوفة بهذه الأماكن، لما تعنيه عندهم، فهي موطن الر�شالة والوحي، 

اأو ات�شال الأر�س بال�شماء، ذلك الت�شال الذي ي�شعون اإليه بكل طاقاتهم، فكثر عندهم ذكر 

الأماكن الحجازية.

تنطوي عليه  لما  الحجازية، وذلك  المرابع  اإلى  ال�شوق  المغاربة من  ال�شعراء  اأكثر  وقد 

نف�س المواطن المغربي من تعلُّق بالدين الإ�شالمي، وبنبّيه محمد  من جهة، ولُبْعد الم�شافة 

)1(  تقع النجديات في الجزء الثاني من ديوان الأبيوردي بدءاً من ال�شفحة: 167.

)2(  انظر محمود �شالم محمد، المدائح النبوية في الع�شر المملوكي: 203.

)3(  انظر ديوانه: 91/1، و593/2.

)4(  محمود �شالم محمد، المدائح النبوية: 204.
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التي تف�شل اأقطار المغرب عن الحجاز، وللم�شقة والَعَنت الّلذين كان يلقاهما الم�شافر من 

جهة اأُخرى، اإ�شافة اإلى الأخطار التي كانت تحيق بالطريق براً وبحراً، لذلك كان الو�شول 

اإلى هذه البقاع المقّد�شة اأق�شى ما يتمناه المواطن المغربي، ولكّن الموانع كانت تحول بين 

ر  واحدهم وبين اأُمنيته، ولهذا وجدنا ال�شعراء المغاربة في هذا العهد يكثرون من التاألُّم لتعذُّ

الوي)1(:    الو�شول اإلى زيارة النبي ؛ كقول اأبي بكر ال�شَّ

]الرمل[  

َرُج�������ٍل ����ك����وى  �����سَ اهلل  ر������س�����وَل  ���بُ���اي����ا  ر ال������ّده������ُر ع���ل���ي���ه ال�������سُّ َع���������ذَّ

ول الأه��������َل  اأف�����ِق�����َد  اأَْن  ب����ي  اأف�����ِق�����َد ال����م����اَل م���ع���اً وال������َخ������َول)2(ل���ي�������صَ 

���ُت األ�����ق�����اَك واأل�����ق�����ى الأَج�������ااإنَّ������م������ا ب�����ي ِح�����ي�����َن ي����دن����و اأج���ل���ي ل�������سْ

المال  لفقد  يكترث  ل  وهو  الزيارة،  من  نه  تمكُّ عدم  عن  الر�شول  اإلى  يعتذر  فال�شاعر 

ق اأمنيته. والأهل، ولكّنه يخ�شى اأن يدنو اأجله قبل اأْن يحقِّ

م �شطر البقاع  ر رحيله برفقة الركب الميمِّ ويعبِّر اأبو زيد الفازازي عن األمه و�شجوه لتعذُّ

المقّد�شة، ويلجاأ اإلى نوع من تعزية النَّْف�س، فهو لئن لم يرحل بج�شمه، فاإنه يرحل بوجدانه 

]الطويل[ وفكره)3(: 

َق���ْب���ِره ار  ُزوَّ دوَن  ق���ع���ودي  ��ج��ان��ي  وك�����ْم ق���اع���ٍد ي���دن���و اإل���ي���ه ول����م يَ��ْم�����صِ���سَ

النَّوى على  َع��ْوٌن  وال��ح��اُل  النَّوى  ُع�صِّ�سكوُت  ِم��ْن  الجناحين  و�ُص  مق�سُ ط��ار  وَه���ْل 

ويكثر ال�شعراء من ت�شوير حنينهم الجارف لروؤية الأماكن المقّد�شة، وي�شورون مقدار 

]الرمل[ الُحرقة والألم عندما يرون الم�شافرين قد زّموا الإبل، وتجّهزوا للّرحيل)4(: 

��ى ����بُّ ل����دي����ك����ُم اأَم������اي����ا ُح��������داَة ال���ِع���ي�������صِ م���ه���ًا َف��َع�����سَ ي����ب����ُل����ُغ ال���������سَّ

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 159.

)2(  الَخَول: ما اأعطى اهلل العبد من ِنَعم.

)3(  اأبو زيد الفازاوي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 71.

)4(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 158.

Maroco_Book.indb   145 1/19/10   11:52 AM



146

ح����ادي����اً اإلّ  ه���������َر  ال����دَّ اأخ��������اف  الَجَما)1(ل  واأخ�����س��ى  اأخ�������س���اُه  َظ���ْل���ُت 

ع��������وا َودَّ اإذ  ُح�����َرق�����اً  ��ِت��ع��ااأوَدع�������ون�������ي  َغ����������ادروا ال����َق����ْل����َب ب���ه���ا ُم�����سْ

فهو  بالحداء،  بدوؤوا  الُحداة  باأّن  علم  عندما  ال�شاعر  اأ�شاب  الذي  الهلع  مقدار  اأراأيت 

تابعوا طريقهم مخلِّفين  بل  له،  ياأبهوا  لم  نف�شه، ولكنهم  يبّردوا حرقة  اأن  ي�شتوقفهم ع�شى 

وراءهم �شّبًا يذيبه ال�شوق وُي�شنيه، وموقف ال�شاعر هذا يذكرنا بمواقف ال�شعراء الجاهليين 

الذين كانوا ي�شفون لنا رحلة الظعائن)2(.

ق، في حين بقي ج�شمه في  رِّ كب الم�شَ وي�شيق ال�شاعر َذْرعًا بحاله؛ فقد رحل قلبه من الرَّ

مل؟ بلده، فكيف ال�شبيل اإلى َلمِّ ال�شَّ

ُم�����س��ت��وِط��ن��اً غ�����دا  ج�������س���ٍم  ِم������ْن  وُف��������������وؤاد ق������د َغ�����������َدا ُم����رت����ِح����ااآِه 

����ْرق����اً واأُخ���������رى َم���ْغ���ِرب���اً ���ع���ب���ًة �����سَ ���ت���ِم���ا����سُ َم��������ْن ِل����ه����ذي����ِن ب�����������اأَْن يَ�������سْ

ثم يّتجه ال�شاعر اإلى زّوار قبر الر�شول  بحديث فيه الكثير من الوجدانية)3(: ]الرمل[

����َع����وا َرَم����اي�����ا ِرج�����������اًل ب����ي����َن اأع�����������اِم ِم���ن���ًى اُل���ثُ���م���وا الأ�����س����ت����اَر وا�����سْ

ـــــــاٍت َوْقـــــَفـــــًة ـــــــَرف ــــــوا فـــــي َع ــــــُف َع���ِم���اوِق م����ا  َزلَّ���������ٍة  ذي  َع�������ْن  تَ�����ْم�����ُح 

يَ�����ْث�����ِرٌب ولَح���������ْت  ُزْرتُ����������م  ف���اك���َح���ُل���وا ب���ال���نُّ���ور م��ن��ه��ا ال���ُم���َق���اواإذا 

ُغ�����������وِدَر ال������بَ������ْدُر ب���ه���ا ق������ْد اأَف������اتُ������ْرب������ٌة ِل�����ْل�����وَح�����ِي ف���ي���ه�������ا اأثَ��������ٌر

والتَّعداد  الخطاب  بهذا  فاإنه  الحجازي  الركب  بهذا  اللتحاق  ال�شاعر  ي�شتطع  لم  فلئن 

لمنا�شك الحج: من َلْثٍم لأ�شتار الكعبة، و�شعٍي بين ال�شفا والمروة، ووقوٍف بعرفة، وزيارة 

لقبر الر�شول بالمدينة المنّورة، اإّنما يروي العط�س في نف�شه الظماأى لزيارة تلك المرابع؛ من 

خالل هذا الّتعداد لأ�شماء الأماكن الحجازية، ول �شّيما المدينة المنّورة التي يكثر ال�شعراء 

)1(  يريد بهذا الحادي: الموت.

)2(  انظر وهب رومّية، الرحلة في الق�شيدة الجاهلية: 22 وما بعد.

)3(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 158.
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اب بُن  من ال�شوق اإليها، كيف ل، وتربتها ت�شمُّ ج�شد اأ�شرف الخلق ؟!، يقول اأبو الَخطَّ

]الكامل[ ِدْحَية)1(: 

����وُق ِم���نِّ���ي دائ������ُم ال��لَّ��ف��ح��اِتِذك������ري ِل���َط���ي���بَ���ة َط����يِّ����ُب ال��نَّ��ف��ح��اِت وال���������سَّ

ـــَة ُمــــْغــــَرٍم ـــيَّ ـــح ــــي ت ــــنِّ ــــــــدي لـــهـــا ِم ���ف���اِتاأُه ����سَ تُ���ْع���ن���ي ع����ِن ال��تَّ��ق��ب��ي��ِل وال���رَّ

��ان��ه��ا ��كَّ وَراِت)2(ل���م���ع���اِه���ٍد ُع����ِه����دْت وِم������ْن ���سُ ال�سُّ ُم���ْع���ِج���َز  ي��ت��ل��و  ج��ب��ري��ُل 

َط���ْرف���ي َوُف�������ْزُت ب����ُروؤي����ِة ال���ُح���ُج���راِتَف���ِل���ِئ���ْن َك��َح��ل��ُت ِب��ُك��ح��ِل تُ���رب���ِة َط��ْي��بَ��ٍة

���وَن ���س��ي��ب��ي ع��ن��ده��ا ������َرنَّ َم�������سُ ـــاِتلأَُع������فِّ وح ـــرَّ ــي الــــَغــــَدواِت وال ــُت ف ــشْ ــ� ــا ِع م

����صِ تُ����ْربُ����ُه ��ل��واِتواأل��������وُذ ب���ال���َق���ب���ِر ال���م���ق���دَّ واأَُخ�����������صُّ َم�����ْن ي��ح��وي��ه ب��ال�����سَّ

فال�شاعر يذكر المدينة المنورة بكثير من ال�شوق، وهو يهديها عن ُبْعٍد التحية لعّلها تطفئ 

الر�شالة، وهو  الوحي وبزوغ  مهبط  �شهدت  التي  المرابع،  لتلك  �شوق ومحبة  ُيِكنُّه من  ما 

يق�شم باأنه اإذا ظفر بزيارة المدينة فل�شوف يقبِّل ترابها، ويعفر �شيبه فيه، و�شوف يلجاأ اإلى قبر 

النبي الكريم، ويكثر من ال�شالة عليه.

نفو�شهم،  الموؤمنين، ويعبر عن خفايا  بل�شان جميع  يتحّدث  فاإنه  الفازازي  زيد  اأبو  اأّما 

فيظهر لهفتهم لروؤية المقد�شات، ومدى تعّلقهم بُحبِّ ر�شول اهلل  يقول)3(: ]الطويل[

ــا ــن ــوبُ ــل ــــْت نــــحــــَوه اأرواُحــــــنــــــا وق ــــَف ُه)4(َه ف���ن���ح���ُن ع���ل���ى اآث����������اره ن�������ت�������اأوَّ

ُه)5(ه������واَي م����َع الأع���������ذاِر لَ����ْث����ُم تُ���راب���ِه الُمَفوَّ ال���تُّ���راُب  ذاَك  ل��ي  اأي���َن  وِم���ْن 

��ب��َر دون��ه ��ُن ال�����سَّ ��وا ف������وؤاداً يُ��ح�����سِ يَْنَقُه)6(َه��ُل��مُّ ل��ي�����ص  ُم����ْدنَ����ٌف  ف�����وؤادي  ف�����اإنَّ 

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 220-219/8.

)2(  رواية �شدر البيت في الم�شدر ال�شابق: »لمعاهد عهدت من �شكانها« وهو مختّل، و�شححته باإ�شافة الواو.

)3(  اأبو زيد الفازازي، ديوان الو�شائل المتقّبلة: 135-134.

)4(  َهَفْت: طربت وَخفَّت.

)5(  المفّوه: المطيَّب.

)6(  هلّموا: اح�شروا. مدنف: مري�س. ينقه: ي�شّح.
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دونَ��ه العي�ِص  ف��ي  الأُن�������صِ  ل��ذي��ذ  ���بَ���ُهَه���َج���ْرُت  وُح���زن���ي ل���ن���اأْي���ي ع��ن��ُه اأْول������ى واأ����سْ

لَ��ْوع��ٌة ��در  ال�����سَّ وف��ي  �سوقاً  اأدُم��ع��ي  ف��ق��ل��ب��َي َم���ُك���ل���وٌم وج��ف��ن��َي اأْم���������َرُه)1(َه��َم��ْت 

ار ع���ن���ُه ���س��دي��دٌة ت������ذوُب ق���ل���وٌب ف���ي ل��ظ��اه��ا واأْوُج��������ُهَه���ِج���ي���رُة ن�����اأي ال�������دَّ

يُنَْهنَُه)2(َه���َم���ْم���ُت ب���اإع���م���اِل ال���م���ط���يِّ ِل��َط��ْي��ب��ٍة ي�����زاُل  ل  ُع�����ذٌر  ول���ل���ح���اِل 

اإلى  قلبه  يهفو  اإّل  موؤمن  فما من  عاّمة،  الموؤمنين  م�شاعر  اأبياته عن  في  يف�شح  فال�شاعر 

ه بعيداً عن مثوى ر�شول اهلل ، وي�شتعمل  زيارة الأماكن المقد�شة وَلْثِم ترابها، ول يحلو عي�شُ

ال�شاعر في اأبياته األفاظًا تدلُّ على �شدة ال�شوق: »َهَفت قلوبنا، فوؤادي ُمْدَنٌف، همت اأدمعي 

�شوقًا..«، وهذه الألفاظ مّما كان ي�شتخدمه �شعراء الغزل، ولول البيت الأخير الذي اأف�شح 

فيه ال�شاعر عن رغبته في اأن يجّهز راحلته وينطلق اإلى المدينة المنورة، لما عرفنا هل الق�شيدة 

في الغزل؟ اأم ال�شوق اإلى الأماكن المقد�شة؟

ق اإلى الأماكن المقد�شة كان في اأول الأمر حنينًا من  ومهما يكن من اأمر فاإّن َفنَّ الت�شوُّ

اأهل الحجاز الذين يفارقونه اإليه، ثم تطور لي�شبح معّبراً عن ال�شوق والحنين عند الذين لم 

تت�شم  ة،  بق�شائد خا�شّ الطاهرة، وا�شتقّل  المعاهد  تلك  الحج وزيارة  فري�شة  اأداء  ي�شتطيعوا 

بالعاطفة ال�شادقة المعبِّرة عّما يكنُّه الموؤمنون من ُحبٍّ لر�شولهم الكريم.

ْهد: الزُّ  �  3

رورة من الحالل  هد لغًة: هو الإعرا�س عن ال�شيء احتقاراً له. و�َشْرعًا: اأخذ قدر ال�شّ الزُّ

، فهو اأخ�سُّ من الورع)3(. ن الِحلِّ المتيقَّ

اأطوار  العربي في �شدر الإ�شالم)4(، فهو طور من  ال�شعر  الزهد في  وقد ظهر مو�شوع 

)1(  همت: �شالت. المكلوم: المجروح. ومرهت عينه: خلت من الُكحل، اأو ف�شدت لتركه، والّنعت: اأَْمَره.

)2(  ينهنه: يكّف ويزجر.

)3(  التهانوي، ك�شاف ا�شطالحات الفنون: 610/1.

زيد  بن  اأ�شعار عدي  في  الجاهلي، وراأى  ال�شعر  الزهد كان مو�شوعًا من مو�شوعات  اأّن  اإلى  نلينو  )4(  ذهب كارل 
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اإلى �شعر زهدي موغل  الثاني  القرن  القرن الأول، ثم تطور في  التديُّن الذي ظهر في  �شعر 

في الروحانية اأكثر من �شابقه، ويعبِّر عن حياة روحية اأعنف من تلك التي كانت في القرن 

بن  �شالح  اأمثال:  ال�شعراء؛  من  مجموعة  يد  على  مالمحه  له  زهدي  تّيار  فظهر   الأول، 

واأبي  225هـ/840م(،  زهاء  )ت  الوّراق  ومحمود  )ت167هـ/783م(،  القدو�س  عبد 

يني بحّق. عر الدِّ العتاهية )ت210هـ/826م( الذي ُيَعدُّ اأبا ال�شِّ

وظهرت مدر�شة للزهد في المغرب ت�شارع المدر�شة الم�شرقّية؛ كان من اأبرز اأعالمها: 

التَّاَهْرتي  حّماد  بن  وبكر  )ت291هـ/904م(،  غلبون  بن  الح�شن  بن  غلبون  عقال  اأبو 

)ت296هـ/908م()1(.

ا�شتمرَّ تيار الزهد في المغرب في ازدهاره، وحفلت كتب الأدب والتراجم باأخبار كثير من 

دين على عدد َجمٍّ منهم طّلقوا زخرف الدنيا طالقًا  فة، ونقف في ع�شر الموحِّ ّهاد والمت�شوِّ الزُّ

ف( لبن الزيات )ت627هـ/1230م(  ح لكتاب )الت�شوُّ بائنًا، وانقطعوا اإلى العبادة. والمت�شفِّ

تهوله هذه الكثرة المفرطة منهم، وكان فيهم �شعراء عّبروا عن معتقداتهم واآرائهم في الحياة 

الدنيا والآخرة، فو�شل اإلينا كّمية ل باأ�س بها من ال�شعر الزهدي، تفاوتت ن�شو�شه من حيث 

راح معانيها بين الجمهور، ح�شب راأي ال�شيخ  جودتها، واإن كان اأغلبها قليل الجودة؛ لطِّ

محّمد النيفر)2(.

وقد �شاعد على انت�شار تّيار الزهد في المغرب عوامل كثيرة، ذكرنا بع�شها عند الحديث 

القراآن  كعلوم  الدينية  العلوم  ازدهار  اإليها  ن�شيف  اأن  ويمكن  يني،  الدِّ ال�شعر  ازدهار  عن 

والحديث والفقه، ون�صاط حركة الوعظ وانت�صار حلقاتها في الم�صاجد والزوايا.

ها  وقد دعا الإ�شالم اإلى الزهد بمعناه الإيجابي، ورف�س الزهد ال�شلبي الذي ل يمدُّ الحياة بما يمدُّ

العبادي دلياًل على ما راآه، وقد فّند الدكتور هّدارة هذا الراأي، وبّين اأّن ما راآه نلينو زهداً ل يعدو كونه حديثًا �شاذجًا 

عن فكرة زوال النا�س وتغيُّر الدهر، وهي فكرة موجودة عند غيره من �شعراء الجاهلية. انظر اتجاهات ال�شعر العربي 

في القرن الثاني: 282.

)1(  انظر ما كتبه الدكتور محمد مختار العبيدي عن هذه المدر�شة الزهدية في اأُطروحته )الحركة الأدبية باإفريقية في 

عهد بني الأغلب(: 284-251.

)2(  عنوان الأريب: 15/1.
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بها الزهد الإيجابي، واإلى التوفيق بين الحياة الدنيا والآخرة، مع اللتزام باأوامر اهلل، واإذا ا�شتعر�شنا 

بع�س الآيات الكريمات التي تتحدث عن الدنيا والآخرة، ل نجدها اأبداً تزهد النا�س في الدنيا، 

قال جّل وعال : {

ًا على الأخذ بالدنيا والآخرة: })1(، وقال �شبحانه  وتعالى حا�شَّ

} 

.)2({

وقد جاءت اآيات تتحدث عن الآخرة، والغر�س منها تنبيه الب�شرية على اأمر مهمٍّ جداً؛ هو 

وا بالحياة الدنيا، وينغم�شوا فيها اإلى حّد اأْن ين�شى الإن�شاُن خالَقه ويطغى ويتجبَّر، من  اأّل يغترُّ

.)3({ ذلك قوله تعالى:{

فالزهد الذي دعا اإليه الإ�شالم هو الزهد البّناء الخ�شب المزهر الذي يقوم على التوفيق 

بين الدنيا والآخرة، وللنا�س في ر�شول اهلل  اأُ�شوٌة ح�شنٌة، فقد تزّوج، وَغَزا، وَبيَّن الحالل 

عمل  من  ياأكلوا  اأْن  على  النَّا�َس  وَحثَّ  الرهبانية،  حاَرَب  اإنه  ثم  يِّبات، 
الطَّ واأَكَل  والحرام، 

يطغى  فال  والج�شد،  الروح  بين  توفِّق  اأنَّها  الإ�شالمية  ال�شريعة  من خ�شائ�س  ولعلَّ  اأيديهم، 

اأحدهما على الآخر، بل توازُن بين متطلباتهما موازنة حكيمة.

هد: معاني الزُّ

دين يمكننا من الوقوف  اإنَّ اإنعام النظر فيما و�شل اإلينا من �شعر زهدي في ع�شر الموحِّ

على اأبرز عنا�شر الزهد ومعانيه، وهي معاٍن ل تخالف ما ا�شطلح عليه ال�شعراء العرب الذين 

دون زهدياتهم مجموعة من المعاني:  ا�شتهروا بهذا الفّن ال�شعري، فقد �شّمن ال�شعراء الموحِّ

كالتزهيد في الدنيا، والترغيب في الجّنة، ودعوة النَّْف�س اإلى التحلِّي بمكارم الأخالق، وطاعة 

)1(   الأعراف: 32-31.

)2(   الق�ش�س: 77.

)3(   الأنعام: 32.
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اهلل في كلِّ ما اأمر به، وتجّنب مع�شيته، والإكثار من ذكر الموت وهول القبر.

ّهاد في مختلف ع�شورهم واأماكنهم، وهي في معظمها  وهذه المعاني تعاورها ال�شعراء الزُّ

م�شتوحاة من القراآن الكريم الذي كان مرجعًا اأ�شا�شيًا لمعاني الزهد وم�شطلحاته)1(.

دين فهي: ا اأبرز المعاني والأفكار التي ترّددت في زهديات ال�شعراء الموحِّ اأمَّ

د وقيام الليل:  الدعوة اإلى التَّهجُّ

دون اأهمية الوقت؛ فهو كال�شيف يمرُّ �شريعًا، فما اأحرى الإن�شان اأن  َوَعى ال�شعراء الموحِّ

د وقيام الليل، و�شرفه  اَرْين؛ لذلك كثرت عندهم الدعوة اإلى التهجُّ يقطعه فيما يفيده في الدَّ

نوب  في العبادة والتقوى، فحياة الإن�شان ق�شيرة يذهب النَّوم بن�شفها، في حين تذهب الذُّ

]الطويل[ والآثام بن�شفها الآخر، قال اأبو الربيع)2(: 

يَ��تَ��ن��بَّ��ه��ا اأْن  ���نَ���اِن  ل���ل���و����سْ اآَن  وانتهى)3(اأَم�������ا  ال��لَّ��ي��ِل  ذا  اآن����اُء  ذه��ب��ْت  ف��ق��د 

��ْط��َره اُت ���س��ط��راً تَ��َرفُّ��ه��ال��ق��د ���س��اَع ُع��ْم��ٌر اأتْ���َل���َف ال���نَّ���وُم ���سَ واأتْ����َل����ف����ِت ال�����لَّ�����ذَّ

ويعمد ال�شاعر اإلى ترغيب الإن�شان في العبادة والتقوى، فُيقارن بين �شربين من الب�شر: 

ع اإلى اهلل عّز وجلاَّ ليعفو عّما فرط منه،  االأوُل يم�صي ليله في العبادة وتالوة القراآن، والتاَّ�صرُّ

نيا وزخرفها وغفل عن اآخرته، وان�شرف اإلى �شهوته: والثاني اأخذته مباهج الدُّ

ُم��خ��ِل�����س��اً هلل  ق������اَم  ِل����َع����ْب����ٍد  ك����ِر َم���ن لَ��َه��اف���ُط���وب���ى  واأيْ����َق����َظ ب���ال���ُق���راآِن وال����ذِّ

ع���اً ���رِّ ��ه��اوق��������اَم يُ����ن����اج����ي ربَّ�������ه ُم���ت�������سَ ���سَ اأْو  ��د  ت��ع��مَّ م���ا  ع���ن���ُه  ِل���يَ���ْم���ح���َو 

لها)4(وَويْ���������ٌل ِل����َع����ْب����ٍد اأْوبَ�����َق�����ْت�����ُه ُذن����وبُ����ه ل  ال��نَّ��ف�����ِص  على  ي��اأت��ي  بما  وك���اَن 

د ال���خ���وُف ن��وَم��ُه ���رَّ ه اأْم�������ٌن ف�������اَزَم م���ا انْ��ت��ه��ىف��ا ي�����س��ت��وي َم����ْن ����سَ وَم������ْن َغ������رَّ

)1(  انظر محمد مختار العبيدي، الحركة الأدبية باإفريقية في عهد بني الأغلب: 260.

دي، ديوانه: 154. )2(  اأبو الربيع الموحِّ

)3(  الَو�ْشنان: النائم الذي لي�س بم�شتغرق في نومه.

)4(  اأوبقته: اأهلكته.
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لقد اأفلح ال�شاعر في تو�شيح ما اأراد بهذه المقارنة، وا�شتعمل األفاظًا تنا�شب كال الحالين، 

عبادًة  ليله  يقوم  من  ينتظر  الذي  بالنعيم  البداية  منذ  ليخبرنا  ال�شاعر  به  اأتى  »طوبى«  فلفظ 

ر ال�شاعر  وتقوى، ولفظ »َويْل« ينا�شب العبد المذنب الذي يم�شي ليله في َدعة وَنْوم، ويقرِّ

في البيت الأخير النتيجة التي اأرادها؛ وهي: نفي م�شاواة العبدين اأحدهما بالآخر.

ون في  ويكثر اأبو الربيع في زهدياته من المقارنة بين الذين يقومون الليل وبين الذين َيَغطُّ

نومهم غير اآبهين ب�شيء، فيقول في ق�شيدة اأُخرى منكراً على َمن يغرق في النوم في حين غيُره 

]الب�شيط[ ُيم�شي ليله وهو �شهران يدعو اهلل ويذكره)1(: 

ال��ُح��ُل��ُمي����ا ن���ائ���م���اً ل���ي���َل���ُه وال���ع���م���ُر ي��ن�����س��رُم ب��ه  يلهو  ال���َك���َرى  ف��ي  م�ستغرقاً 

اك��ت��ح��ل��وا ق����ِد  واأْق���������واٌم  ت���ن���اُم  ذا  ��ه��اِد اأط����اَر ال��خ��وُف نَ��ْوَم��ُه��ُمك���م  ُك��ْح��َل ال�����سُّ

ـــَفـــَعـــاً ـــه �ـــشَ ـــون ـــدع ـــم ي ــــ ـــه ـــَربِّ ــــوا ِل ــــات تن�سجُمب ��وِق  ال�����سَّ ���س��دي��ِد  م��ن  دم��وُع��ه��ْم 

ويرى ال�شاعر اأّن الحياة دار موؤقتة، وهي مطّية الموؤمن اإلى الّدار الآخرة الأزلية، فعليه 

اأن يعمل من اأجلها، وذلك باغتنام العمر الق�شير في العمل ال�شالح؛ ليجني ثماَره في الآخر:

يُ��غ��تَ��نَ��ُمف��اع��م��ْل لأُخ������راَك م��ا ت��رج��و ال��نَّ��ج��اَة به ال���ُع���ْم���َر  اإنَّ  ال���ُع���ْم���َر  ولْ���تَ���ْغ���نَ���ِم 

مجتهداً ال��ُغ��ْف��راِن  ف��ي  اهلل  اإل���ى  ���ب���اُح ب����دا وال���ل���ي���ُل م��ن��ه��ِزُموارَغ�����ْب  ه����ذا ال�������سَّ

ويختم اأبو الربيع ق�شيدته بالدعوة اإلى ال�شالة على النبيِّ ، وهذا اأمر نجده يّطرد في 

]الب�شيط[ خواتم زهدياته)2( فيقول: 

َح�َسباً ال����َوَرى  خ��ي��ِر  على  ���س��اًة  ��ْل  ��ٍد خ���ي���ِر َم�����ْن �����س����اَرْت ب���ه َق�����َدُمو���سِ م��ح��مَّ

���َرَق���ْت ��َل��ُم���س��لَّ��ى الإل�������ُه ع��ل��ي��ه ُك���لَّ���م���ا ����سَ ���س��م�����ٌص وم���ا اأع��َق��بَ��ْت اأن���واَره���ا ال��ظُّ

العرب،  عند  المهمة  الّن�شب  قيمة  وبين  الب�شر،  بين    النبيِّ  بين مكانة  يربط  فال�شاعر 

وي�شلِّي على النبيِّ �شالة دائمة ل تنتهي.

دي، ديوانه: 156. )1(  اأبو الربيع الموحِّ

)2(  انظر مثاًل ديوان اأبي الربيع: 157-156-154.
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هد؛ اإذ كان مولعًا بقلب معاني  وي�شلك اأحمد بن جعفر الخزرجي طريقًا اأُخرى في الزُّ

هد، من ذلك قوله في مقطوعة عاَر�َس فيها قول اأحدهم: ]الخفيف[ غيره في الغزل اإلى الزُّ

...ي���ا اأِخ������ي ُق�����ْم تَ�����َر ال��نَّ�����س��ي��َم َع��ِل��ي��ا  ...  ...  ...  ...

كر وال�شالة  اإذ عار�شها بمقطوعة َبيَّن فيها وجوب القتداء بكتاب اهلل تعالى، ولزوم الذِّ

ِله،  وَف�شْ اهلل  بِر�شى  الفوز  اإلى  ال�شبيل  هي  الأمور  هذه  لأَنَّ  الليل؛  وقيام  هلل،  والخ�شوع 

]الخفيف[ يقول)1(: 

�سبياي����ا اأخ������ي ُق������ْم تَ������َر ال���ك���ت���اَب دل��ي��ا ���ج���وَد  وال�������سُّ ْك����َر  ال����ذِّ واْج����َع����ِل 

ب����ُخ���������س����وٍع يَ�����������راَك ف����ي����ه َذل����ي����اواْط�����ُل�����بَ�����ْن ل������اإلَ������ِه َج�����نَّ�����َة ُخ����ْل����ٍد

ل���ْي���ًا يَ�����دع�����وَك  ال����ِع����ب����اِد  َربَّ  ����وؤولاإنَّ  �����سَ ي����ك����وُن  ل���م���ن  ف�����س��ل��ي  اإنَّ 

ين الإ�شالمي الحنيف،  الدِّ اإنه يمثل بحقٍّ روح  اأخي«؛  الرقيق: »يا  النداء  اإلى هذا  انظر 

وتعاليمه ال�ّشمحة في الإخاء والمحّبة، وهو بهذا النداء ُيرينا حر�شه على الآخرين، ورغبته 

ين النَّ�شيحة«. في اإر�شادهم اإلى طريق النجاة والفالح عماًل بالحديث ال�شريف: »اإنَّ الدِّ

د وقيام  ونقف لعمر بن محمد بن اأحمد القي�شي على ق�شيدة دالّية في الدعوة اإلى التَّهجُّ

الليل، وهي في ثمانية ع�شر بيتًا يبدوؤها بخطاب بلهجة الغائب، ويريد الإن�شان الغافل الذي 

اإلى  د لالآخرة، ويقّرعه على غفلته تلك؛ فليلُه نوٌم، ونهاره ان�شراٌف  �شها عن وجوب التزوُّ

]الكامل[ م�شاغل الدنيا، اأّما العبادة فهو �شاٍه عنها)2(: 

����اُم واأن�������َت ِج�������ْذٌع راق����ُد ��ب��اُح واأن�����َت ���س��خ��ٌر ج��ام��ُدذه����ب ال����ظَّ واأت�����ى ال�����سَّ

م�ساجُدوَخ���َل���ْت ع��ل��ى الإظ�����ام م��ن��َك م��ن��ا���س��ٌك م��ن��ك  ���ب���اِح  الإ����سْ ع��ل��ى  وَخ���َل���ْت 

الُعبَّاد  اأولئك  وبين  العا�شي،  العبد  هذا  بين  المقارنة  طريق  عن  الوعظ  اإلى  يلجاأ  ثّم 

داً: عًا �ُشجَّ ال�شالحين الذين يق�شون ليلهم ُركَّ

)1(  العبا�س بن اإبراهيم المّراك�شي، الإعالم: 246/1.

)2(  ابن عبد الملك المّراك�شي، الذيل والتكملة: 237-236/8.
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���د ل��ي��ل��ه��ْم م����ا م��ن��ه��ُم ����س���اج���ُدواأُلُ���������و ال���تّ���ه���جُّ اأْو  راك�����������ٌع  اإلّ  هلل 

���ْت ل���ه���ْم ف���ي���ه ل����دي����ِه ع��ق��ائ��ُدي�����دُع�����ون ربَّ�����ه�����ُم ب����ك����لِّ و����س���ي���ل���ٍة َخ���َل�������سَ

ثم يعطف اإليه عنان الحديث ثانية فيقّرعه، وي�شفه بالمغرور الذي ظنَّ واهمًا اأنه خالد في 

هذه الدنيا، ويمعن في توبيخه عندما يقارنه بالحيوان الذي ل عقل له:

وع���ل���ي���َك ِم�����ْن َع����ْي����ِن الإل�������ِه ���س��واه��ُدوَه����َج����ْع����َت ي���ا م����غ����روُر ل���ي���َل���َك ُك���لَّ���ُه

ن����يَّ����ة خ���ال���ُدف���ك���اأنّ���م���ا اأي����َق����ْن����َت اأنَّ�������ك ُم���ْغ���َف���ٌل ن����ي����ا ال����دَّ ف����ي ه�����ذه ال����دُّ

����بِّ����ُح ل����ي����َل����ُه ويُ����ج����اه����ُدف���ل���ك���ْم ت����ن����اُم وف�����ي ال��ب��ه�����ائ��م ن���اِب���ٌه ل����ي����ًا يُ���������سَ

ويهيب به اأن يكّف عن مطامع الدنيا و�شهواتها؛ لأنها دنيا غرور تخدع الإن�شان، وُتلهيه 

ر الموت الذي �شيِرُده ُكلُّ اإن�شان، ومن بعده الح�شاُب، فعليه اأن يتذكر يوم القيامة  عن تذكُّ

الذي �شيحا�شب الإن�شان فيه على كلِّ ما قّدمه من اأعمال:

����ْت ُف���������وؤاَدك َغ��ْف��ل��ٌة ت���ه���ا وُع������ْم������ُرك ب���ائ���ُدواإل������ى م��ت��ى َع����مَّ تُ�����ْزه�����ى ب���ِغ���رَّ

��َك ق���ب���َل ح��ي��ن م��م��ات��ه��ا واِف������ُدف���انْ���ُظ���ر ل��ن��ف�����سِ ال���ب���ريّ���ة  ع���ل���ى  ال���م���م���ات  اإنَّ 

��ف��ر ال��ب��ع��ي��َد وُط���ولَ���ه �����ِر ال�����سَّ َفداِفُد)1(وتَ�����َذكَّ وال���م���ج���اُل  زاٍد  غ��ي��ِر  ِم����ْن 

���وَرك ب��ع��َد م���وِت���َك ف��ج��اأًة ��اَه��ُدواْذُك�������ْر نُ�������سُ و���س��ح��ائ��ُف الأع���م���ال م��ن��َك تُ�����سَ

د اإلى الآخرة بزاد التقوى؛ لأنها �شبيل النجاة يوم القيامة. اعر ُيِلحُّ على فكرة التزوُّ فال�شَّ

جاء: � النَّدم وال�ستغفار والرَّ

ا العن�شر الثاني من عنا�شر الزهد الذي نطالعه في الق�شائد الزهدية فهو عن�شر النَّدم  اأمَّ

وال�شتغفار، فنحن ل نكاد نجد مقطوعة اأو ق�شيدة زهدية من دون اأن نلمح في اأثناء اأبياتها 

ما يقترن  اأيّامه، وكثيراً  م من  ندَم �شاحبها على ما اجترحت يداه من ذنوب واآثام فيما تقدَّ

)1(  فدافد: ج فدفد؛ الأر�س الوا�شعة الم�شتوية ل �شيء فيها.
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من  الخوف  وكان  وتوبته،  بندمه  اإقراراً  ال�شاعر  ي�شفحها  التي  ال�ّشخّية  بالدموع  النَّدم  هذا 

ي هذا ال�ّشعور لدى ال�شعراء؛ اإذ كان يوم الح�شاب ماثاًل اأمام اأعين �شعراء  يوم الح�شاب يقوِّ

هد ل يحيد قيد اأُنملة، يزرع في نفو�شهم الّرهبة والخوف من لقاء اهلل. يقول ال�شاعر اأبو  الزُّ

]الطويل[ الربيع)1(: 

ن����َب اأث���ق���َل ك��اه��ل��ي ���ا راأي������ُت ال����ذَّ ِمول���مَّ وظ���ه���ري وح���اَط���ْت ب���ي ِب���ح���اُر ال��تَّ��ن��دُّ

ِمدخ���ل���ُت ِح���م���اَك الأْم�������َن م��ع��ت�����س��م��اً به ���اَك ���س��رف��ي ع��ن��ه ب��ع��َد ال��تَّ��ح��رُّ وح���ا����سَ

��ع��اً ��ط��ُت ن���ح���َوَك خ��ا���سِ �����ن�����ي ع���������ذاَب ج���ه���نَّ���ِموه����ا اأن�����ذا ب�����سَّ ي��������ديَّ ف�����اأَمِّ

��ٍد ����لِّ ع���ل���ى خ���ي���ِر الأن���������اِم م��ح��مَّ ��لِّ��ِمو�����سَ و���سَ ��ف��ي��َع  ���سَ ل  اإِْذ  ال�����ورى  ���س��ف��ي��ِع 

فال�ّشاعر ُيِقرُّ بارتكاب المعا�شي والذنوب التي اأثقلته، فاأ�شحى َيع�سُّ اأ�شابعه ندمًا على 

ما فرط منه، وال يجد ال�صاعر �صبياًل اإاّل االلتجاء اإلى حمى اهلل �صبحانه وتعالى، با�صطًا نحَوه 

ال�شاعر متاأرجحًا  الن�شوح وي�شفح عن ذنوبه، ويبدو  اأْن يقبل توبته  َكّفًا �شارعًة، طالبًا منه 

بين القنوط والّرجاء، ولكّن رجاءه يغلب ياأ�َصه، فحا�َس هلل اأن يرّد تائبًا الجئًا اإلى حماه، ويعّزز 

  �شفيع الم�شلمين يوم القيامة، وي�شلِّي عليه وُي�شلِّم.
ّ
ل بالّنبي ال�شاعر رجاءه بالتو�شُّ

قر الأن�شاري اإلى اهلل تعالى، ويت�شّرع اإليه �شاكيًا  ويتو�ّشُل ال�شاعر محّمد بن اأحمد بن ال�شّ

]الطويل[ َنْته فيقول)2(:  كثرة ذنوبه التي اأ�شْ

���م���اً ن�����وِب ت��األَّ��م��ااإل���ي���َك اإلَ�����ه ال���ع���ر����صِ ي�����س��ك��و تَ���َرحُّ ع��ل��ي��ٌل ب����اأم����را�����صِ ال�����ذُّ

����ا ت����ع����اَظ����َم َذن����بُ����ه ���ك���ا ق���ل���بُ���ه ل����مَّ ج�����اء م��خ��يِّ��م��ا����سَ َف����َح����طَّ ب�����اأرج�����اِء ال�����رَّ

م��اوع����اَج ِب���َربْ���ِع ال���ُج���ود ي�����س��اأُل ���س��ارع��اً ُم��ت��ك��رِّ يَ��������َزْل  ل�����ْم  َربٍّ  ع��������وارَف 

��م��ُح ُم��ْن��ِع��م��ايُ������داوي ���س��ق��اَم ال���ُم���ْذن���ب���ي���َن ِب���َع���ْف���ِوِه ��ف��ُح اإف�����س��اح��اً ويَ�����سْ ف��ي�����سْ

��م��اف��ك��ي��َف يُ����رى ف���ي ب����اِب ُج�����ودك خ��ائ��ب��اً وم����ا خ�����اَب ع���ب���ٌد ق����طُّ ُج�������وَدَك يَ��مَّ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 156، وانظر 157.

)2(  العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم بمن َحلَّ مّراك�س واأغمات من الأعالم: 150-149/4.
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ففي الأبيات ال�شابقة نجد �شاعراً اأثقلته ذنوبه، فلجاأ اإلى اهلل راجيًا العفو، وهو على يقين 

باأّن اهلل �شي�شفح عنه؛ لأن كرمه وعفوه فوق ذنوب العالمين.

ال�شعراء  ويك�شف  بال�شوء،  الأّمارة  النَّف�س  معاتبة  اأ�شلوُب  الزهدية  الق�شائد  في  ويكُثر 

ّهاد عن خبايا نفو�شهم، ويقّرعونها على غفلتها عن حقيقة الحياة؛ فهي ـ واإن طالت ـ ُحلٌم  الزُّ

�شرعان ما ي�شتيقظ الإن�شان منه، فيجد نف�شه اأمام ذنوبه و�شيئاته. يقول اأبو الربيع)1(:   

]الب�شيط[  

��ه��ا َح���َك���ُمع���ات���ب���ُت ن��ف�����س��ي ول����و ك���ان���ْت ُم���وفَّ���ق���ًة ل���ك���اَن ل���ي ول���ه���ا ِم�����ْن ن��ف�����سِ

���ِت ع���ال���م���ًة ي���ا ن��ف�����صُ ُم���وِق���ن���ًة ُح���ُل���ُماأل�������سْ ب��ن��ا  ط���ال���ْت  واإْن  ال���ح���ي���اَة  اأنَّ 

نجهُله ل��ي�����َص  َق�����ْدراً  ن���ِب  ال���ذَّ م���َن  َع�������صُّ الأن����ام����ِل ف���ي ُع���ق���ب���اُه وال���نَّ���دُمن��اأت��ي 

ن��ي��ا ع��ل��ى َخ��َط��ٍر وال����ُع����ْم����ُر ي��ن��ف��ُد والأيّ����������اُم ت��ن�����س��ِرُمل���ْم يَ���ْك���ِف اأنَّ����ا م��ن ال��دُّ

َع�����َدُمح���تَّ���ى ُغ���������ِرْرِت ب����اآم����اٍل ُم����َزْخ����َرف����ٍة ت��ح�����س��ي��ُل��ه  تُ������َرْم  اإْن  وج����وُده����ا 

اآمال  وراء  تجري  واأّل  و�شهواتها،  الدنيا  مطامع  عن  تكّف  اأن  بنف�شه  يهيب  اعر  فال�شَّ

كال�شراب يظنُّه الظماآن ماء، حّتى اإذا جاءه لم يجده �شيئًا.

� الموت والخوف من الح�ساب:

اأخذت م�شاألة الموت وتذكير الإن�شان بنهايته المحتومة مكانة وا�شحة في �شعر الزهد 

منذ القديم، وقد توارد عليها كثير من ال�شعراء الذين كانوا يظهرون وقد ارتعدت فرائ�شهم 

لما قدموه  ماأخذ؛  الخوف واأخذ كلَّ  الح�شاب، وتمّكن منهم  الموت ويوم  كلما تذكروا 

من معا�س وذنوب، فيوم الح�شاب اآت، وَثمَّ �شوف يجد الإن�شان عمله بانتظاره، فال يجد 

ال�شعراء اأمامهم اإّل البكاء والّنوح ندمًا، فالبكاء يغ�شل اأدران النفو�س، ويجلو �شداأ القلوب، 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 153، وانظر �س 152.
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]الطويل[ يقول اأبو الربيع)1(: 

مدامعي ��ْت  ف��ا���سَ ال��م��وَت  ذك���رُت  م��ا  حائِباإذا  ال�سَّ ف��ي�����َص  ط��ُت  ف��رَّ م��ا  ُك���لِّ  ع��ل��ى 

غ��داً ِج��ئ��تُ��ُه  اإْن  ��ِر  ال��َح�����سْ ي����وَم  �ساِحِبواأذك������ُر  اأخ��ب��ُث  ن���ُب  وال���ذَّ م��ع��ي،  وذن��ب��ي 

دي وتثير �شجونه، كيف ل، وهو يالقي  الموحِّ الربيع  اأبا  الموت كانت تعّذب  ففكرة 

وجه ربِّه برفقة �شاحب خبيث هي الذنوب التي ارتكبها في حياته؟

ال�شالفة،  الأمم  بم�شير  والعتبار  الدهر،  بتقلُّبات  التعاظ  اإلى  الزهد  �شعراء  دعا  وُربَّما 

الدنيا  اأدبرت  الذين  والأغنياء  الملوك  حياة  اأحيانًا  الم�شمار  هذا  في  وكان محور حديثهم 

اأين  ال�شابقون؟ واأين ُدورهم؟ واإلى  العظماء  الرجال  فاأين  الِمَجّن،  عنهم، وقلبت لهم ظهر 

انتهى بهم الم�شير؟ لقد اآَلوا اإلى الزوال والفناء جميعًا، وتخّطفهم الموت واحداً بعد واحد، 

]الطويل[ وجياًل بعد جيل، يقول عثمان ال�ّشاللجي)2(: 

ف����ب����ادوا ج��م��ي��ع��اً ُم�����س��رع��ي��َن وزال�����واوَك������ْم م���ن رج������اٍل ق���د راأي���ن���ا وَدْول������ٍة

��رف��اِت��ه��ا رج�������اٌل ف���م���ات���وا وال����ج����ب����اُل ِج���ب���اُلوَك����ْم ِم����ْن ج��ب��اٍل ق���ْد َع���َل���ْت ���سُ

اإّنها دعوة من ال�شاعر اإلى الإن�شان كي يتاأمل ويتفّكر في هذه الدنيا وفي م�شيرها، واإلى 

اأن يعتبر بم�شير الذين �شبقوه.

بالأقوام  العتبار  اإلى  اأبنائه  لأحد  و�شّيته  معر�س  في  عمران  بن  عي�شى  ال�شاعر  ويدعو 

]الكامل[ الذين بادوا، اأو انتهوا اإلى قبور متفرقة تحت اأديم الأر�س)3(: 

ــْم ــه ــاِه ــج ــــا الــفــاتــنــيــن ب ــــن �َسبَا)4(ولــــكــــْم راأي اأي�����دي  ق���وا  ُم���زِّ ق���ْد  وب��م��ال��ه��ْم 

ن��ك��ب��ٍة اأو  ُم�����س��ه��ٍر  ب�����س��ي��ٍف  ���ْرع���ى  ����س���اروا ح��دي��ث��اً ف��ي ال��م��ج��ال�����ِص ُم��ْع��ِج��ب��ا����سَ

)1(  الم�شدر نف�شه: 151.

)2(  العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم بمن حلَّ مّراك�س واأغمات من الأعالم: 6/9.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 255/8.

قًا ل اجتماع بعده. )4(  يقال: تفّرقوا اأيدي �شبا، اأي تفرُّ
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الَمْعطبَا)1(ي��ب��ك��ي ل���ه���ْم َم�����ْن ك�����اَن ي��ب��ك��ي م��ن��ه��ُم اأْوَرُدوه  َم���ْن  ل��ه��ْم  يَ���ْرث���ي 

فقد تفّرق هوؤلء القوم الذين كانوا ذوي جاه ومال، واآلوا اإلى حفرة حقيرة بعد اأن كانوا 

ثاء. ي�شكنون الق�شور ويتحكمون بالعباد، ف�شاروا حديثًا في المجال�س يثير ال�شفقة والرِّ

بالب�شاطة  تّت�شم  باأبيات  الحكمة،  من  قالب  في  نف�شها  الفكرة  عن  الربيع  اأبو  ويعبُِّر 

]المديد[ والن�شياب، م�شتعماًل األفاظًا هي اأقرب اإلى لغة الخطاب الماألوفة)2(: 

ف�����ن�����زل�����ن�����اه�����ا ع������ل������ى َخ�������َط�������ِرت����������رَك ال�����م�����ا������س�����وَن داَره������������ُم

ل�����ل�����ذي ي������اأت������ي ع����ل����ى الأثَ������������ِروك������������ذا ن����م���������س����ي ون����ت����رُك����ه����ا

بَ������ْع������َدن������ا م���ن���ه�������ا ع����ل����ى َح���������َذِرف����ْل����يَ����ُك����ْن َم��������ْن ج��������اَء ي�����س��ُك��ن��ه��ا

اإنَّ ال�شاعر في اأبياته ال�شابقة يقترب كثيراً من ب�شاطة اأبي العتاهية؛ فاألفاظه تقترب من لغة 

الحديث المحكّية التي يتداولها النا�س في اأحاديثهم اليومية.

لقد كانت غاية �شعراء الزهد من حديثهم عن الموت ا�شتخال�س الموعظة والعبرة، ودفع 

الإن�شان اإلى اأن يتهياأ لمالقاة وجه ربه بقلب �شليم، وكان طبيعيًا اأن تجد فكرة الموت اهتمامًا 

كبيراً من �شعراء الزهد؛ لأّن كثيراً من النا�س كانوا م�شغولين بزخرف الدنيا، وغافلين عن يوم 

الح�شاب، فجاء �شعراء الزهد ليذّكروهم بذلك اليوم.

 َمَعاٍن اأُخرى:

القراآن  ال�شعراء من  اأخذها  التي  الأفكار والمعاني  الزهد مجموعة من  اأ�شعار  تترّدد في 

ل على اهلل والثقة  الكريم والحديث النبوي، ومجال�س الوّعاظ؛ من هذه الأفكار فكرة التوكُّ

]المتقارب[ به، فمن يتوّكل على اهلل يكِفه)3(: 

)1(  الَمْعَطبة: الَمْهَلكة.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 153.

)3(  الم�شدر نف�شه: 152.
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ال�����ذي تَ������ْل������َق  اهلل  ع����ل����ى  �����ل  ك ُم�������س���ت���ع���ِج���ًا يُ����ْق����ِب����ُلت�����وكَّ �����رُّ يَ�����������سُ

��ِل��ه ���ئ���َت م���ن َف�����سْ ���ْل���ُه ال�����ذي ����سِ ف����ل����لَّ����ُه اأك������������رُم َم���������ْن يُ���������س����اأُلو����سَ

]الكامل[ ومنها تقوى اهلل، يقول عي�شى بن عمران)1(: 

ًة م����وه����ا ُع�������دَّ با)2(وتُ�����ق�����ى الإل���������ه ف����ق����دِّ ال�سَّ َخ����َذَل  اإْن  الإخ����واَن  ت��خ��ذُل  ل 

]ال�شريع[ ة المرء ورفعته، يقول اأبو حف�س بن عمر)3(:  وهي �شبيل لعزَّ

ال���تُّ���ق���ى اإلَّ  ال���نِّ�������س���ب���ة  �����س����رف  اأي�������َن تَ���ه���ي���ُم الأن����ُف���������صُ ال����ف����اِخ����َرْهم����ا 

���ه داِخ����������رْهَم�����ن ي���ط���ل���ُب ال�����ِع�����زَّ ب����َغ����ْي����ِر ال��تُّ��ق��ى ت������رِج������ُع ع����ن����ُه ن���ف�������سُ

وُربَّما دعا ال�شعراء اإلى طلب العلم، فالعلم طريق اإلى رفعة الإن�شان و�شمو مكانته، وهو 

]ال�شريع[ زينة للعباد، يقول اأبو حف�س بن عمر داعيًا اإلى طلب العلم)4(: 

وال���ِع���ْل���ُم يُ��ح��ي��ي الأْع�����ُظ�����َم ال���نَّ���اِخ���رْهال���ِع���ْل���ُم ي��ك�����س��و ال���ُح���َل���َل ال���ف���اِخ���َرْه

وِم������ْذنَ������ٍب اأبْ�������ُح�������ُرُه زاِخ�����������رْه)5(ك������ْم َذنَ����������ٍب اأ�����س����ب����َح راأ�������س������اً ب���ِه

ويح�سُّ عي�شى بن عمران اأبناءه على طلب العلم، ويو�شيهم اأن يتعّلموا ويعلموه ابتغاء 

اأ�شبه بالل�شو�س  بين بعلومهم  مر�شاة اهلل، وينهاهم عن اّتخاذه و�شيلة للك�شب لأنَّ المتك�شِّ

]الكامل[ ئاب التي تنه�س غيرها من دون رحمة)6(:  والذِّ

ـــِه ـــِل ـــــَن اْه ـــا بـــنـــيَّ ِم ـــوا ي ـــون يُك�سباوالـــِعـــْلـــُم ك اأْن  اأرى  م���ا  اأف�����س��ُل  ف��ال��ِع��ْل��ُم 

��ب��افـــتـــعـــلَّـــمـــوه ِلـــِديـــنـــُكـــم وَمــــعــــاِدُكــــْم َم��ْك�����سَ ����س���يَّ���روه  اأُن����ا�����س����اً  وَذَروا 

ًة ���رَّ ب����������اف��ل��ه��ْم اأ����س���دُّ م���ن ال��لُّ�����س��و���ص َم�������سَ ول���ه���م ِذئ��������اٌب ي���اأك���ل���ون الأْذوؤُ

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 255/8.

مح. يف والرُّ با: جمع �َشباة وهي َحدُّ ال�شَّ )2(  ال�شَّ

ري، اأزهار الريا�س: 474-473/2. )3(  المقَّ

ري، اأزهار الريا�س: 473/2. )4(  المقَّ

)5(  الِمْذَنب: الجدول، وَم�شيل الماء اإلى الأر�س.

)6(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 255/8.
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واجتناب  الكبر،  عن  والبتعاد  التوا�شع  اإلى  هـاد  الزُّ ال�شعراء  دعا  ذلك  اإلى  اإ�شافة 

المتكبِّرين؛ فاأ�شُل الإن�شان من ُتراب، واأيُّ �شيء اأحقر منه؟ يقول اأبو حف�س بن عمر)1(:  

]الوافر[  

ف���ه���ذا ِك�����ْب�����ٍر  اإل�������ى  تُ���ن�������س���ْب  ��ك ان��ت�����س��اب��اول  اأب������وَك ال����تُّ����ْرُب يَ��ْح��ِف�����سُ

ْم وَق�������دِّ ِك����ْب����ٍر  اأخ������ا  ���َح���ْب  تَ�������سْ ��ح��اب��اول  ع��ل��ى ال��ن��ف�����ص الأع��������ادي وال�����سِّ

راأ����س���اً ال���ق���وِم  ف���ي  تُ�����رى  اأن  ُذنابى)2(وح�������اِذْر  وُك�����ْن  ن����وَب  ال����ذَّ ت��ن�����َص  ول 

األَّ َف����َع���������س����اَك  ه���ن���ا  ُك�������ْن  تُ����راب����اتُ������راب������اً  غ�������داً  ت����ك����وَن  اأْن  تَ����َم����نَّ����ى 

وتناولوا  اأ�شعارهم،  في  الزهد  مو�شوع  دون  الموحِّ ال�شعراء  عاَلج  لقد  القول:  و�شفوة 

فيها مجموعة من المعاني والأفكار، كانت في مجملها م�شتوحاة من القراآن الكريم، ول 

�شّيما في حديثهم عن زوال الدنيا، وعّما ينتظر الإن�شان بعدها من ثواب اأو عقاب، فمتاع 

الدنيا اإّنما هو متاع الغرور، والفائز الحق لي�س من ينعم فيها، اإّنما الفائز من ينال ر�شى ربه، 

نيا والتقليل من �شاأنها. اإلى ما هنالك من معاٍن من تحقير الدُّ

واأفاد ال�شعراء من الأ�شلوب القراآني في الوعظ، والتذكير باليوم الآخر، ومعاتبة النف�س 

على غفلتها، وراَوَح هذا الأ�شلوب بين اللوم والعتاب والتقريع العنيف، ورّبما لجاأ بع�شهم 

ل الكون من حوله، ومالحظة دوران الّزمن، وتقلُّبه بالنا�س ل�شتخال�س  اإلى دعوة المرء اإلى تاأمُّ

الموعظة من ذلك مّما يجعل هذه الأ�شعار ذات اأهمية تعليمية كبيرة.

التَّ�سوُّف:  �  4

هد والعبادة والّت�شال الروحي باهلل تعالى، والّتفاني  ف هو ان�شراف العبد اإلى الزُّ التَّ�شوُّ

في ُحبِّه، اأو هو كما يقول ابن خلدون: »الُعُكوف على العبادة، والنقطاع اإلى اهلل تعالى، 

)1(  عبد اهلل كنون، ذكريات م�شاهير المغرب: 27.

َنب. نابى: الذَّ َنب والطويُله، الذُّ )2(  الَذنوب: الوافر الذَّ
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والإعرا�س عن زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، 

اإّل الخطوة  والنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة«)1(، فالّت�شّوف في حقيقة الأمر ما هو 

الأخيرة من الطريق التي ي�شلكها الزاهد لي�شل اإلى المحّبة الإلهية، والمعرفة الكاملة الّلدنية 

التي عندها يفنى خيال الوجود ال�شخ�شي في حقيقة الكائن الإلهي ال�شاملة لكل �شيء)2(.

اأ�شعارهم كالنزواء عن الدنيا وزخارفها، والبتعاد  هاد في  اإنَّ المعاني التي عاَلجها الزُّ

تربط  التي  الو�شائج  اإّن  الحقِّ  وفي  المغرب،  في  ف  للّت�شوُّ الأولى  البذور  ُتَعدُّ  النا�س،  عن 

ف اإلى رجال  هد بالت�شوف قوية، والتداخُل بينهما كبير، حّتى اإّن �شاحب كتاب )الّت�شوُّ الزُّ

فة. فة؛ فعدَّ جميع المترجمين من المت�شوِّ ّهاد والمت�شوِّ ف( ل يكاد يفرق بين الزُّ الت�شوُّ

وعلى الّرغم من الو�شائج القوية بين الزهد والت�شوف فاإنِّ بع�س العلماء منذ القديم قد 

اأوائل الذين فطنوا  اإلى الفروق بينهما، وُيَعدُّ ابن الجوزي )ت597هـ/1201م( من  تنّبهوا 

هد، بل  ف مذهب معروف عند اأ�شحابه ل ُيقت�شر فيه على الزُّ لهذه الفروق؛ فقال: »الت�شوُّ

له �شفات واأخالق يعرُفها اأربابه«)3(.

هد الُكلِّي...«)4(. ف طريقة كان ابتداوؤها الزُّ وقال اأي�شًا: »الت�شوُّ

لنمو  خ�شبة  ُتربة  والأندل�س  بالمغرب  دين  الموحِّ دولة  ظلِّ  في  فة  المت�شوِّ وجد  وقد 

حركتهم بف�شل الحرية الوا�شعة التي منحتها الدولة لهم، ومنا�شبتها العداء للفقهاء المالكية 

الذين كانوا يقّيدون الحريات، ويقفون بالمر�شاد في وجه كلِّ فكر ُحرٍّ خرج عن ماألوفهم، 

دية نه�شة كبيرة كان لها اأثر كبير في العقول في الأندل�س والمغرب،  و�شهدت الدولة الموحِّ

يثور لأقّل  التي كانت تجعله  القيود  من  القطرين محّرراً  الإ�شالمي في كال  الفكر  »فاأ�شبح 

عهد  بين  ف�شّتان  المتعارفة،  والر�شوم  والقواعد  الم�شلَّمات،  دائرة  عن  الخروج  من  بادرة 

مون )الإحياء( وغيرها من  المرابطين الذي كان فقهاوؤه في كلٍّ من الأندل�س والمغرب يحرِّ

)1(  ابن خلدون، المقدمة: 467.

)2(  يو�شف خليف، حياة ال�شعر في الكوفة: 202.

)3(  ابن الجوزي، �شفة ال�شفوة: 25/1.

)4(  ابن الجوزي، تلبي�س اإبلي�س: 161.
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ّ
كتب الغزالي ويحكمون باإحراقها، وبين هذا العهد الذي ينبغ فيه مثل ابن عربي الحاتمي

ك الفقهاء �شاكنًا في �شبيل الإنكار عليه، مع  وين�شر كتابه )الفتوحات المّكية( وغيره، فال يحرِّ

ِعَظم الفرق بين محتويات )الإحياء( ومحتويات )الفتوحات( مما ل تقّره المذاهب الفقهية 

باأجمعها، وربما يتعار�س مع جوهر العقيدة الإ�شالمية في كثير من الم�شائل«)1(.

الذي  ال�شاذج  البدائي  الب�شيط  الزهد  دائرة  من  ف  التَّ�شوُّ اأخرج  اإذاً  دي  الموحِّ فالع�شر 

ور الفل�شفي الذي بدا جليًَّا على يد  يعتمد على مجاهدة النف�س، اإلى َطْور اأكثر تعقيداً هو الطُّ

ُيَعدُّ  دي اإذاً   في ذلك العهد، »فالع�شر الموحِّ
ّ
ابن عربي )ت638هـ/1240م( اأعظم �شوفي

عر ال�شوفي ون�شوجه وازدهاره في الأندل�س«)2(. بحقٍّ ع�شر بزوغ ال�شِّ

خلَّف لنا ال�شوفية �شعراً غزيراً ينطق بما تنطوي عليه �شرائرهم، وتخفيه �شمائرهم، وجاء 

�شعرهم متميِّزاً من غيره؛ ذلك لعنايته الفائقة بالرمز والغمو�س والإ�شارة، واخت�شا�شه باألفاظ 

ال�شعراء  تعابير  تفارق  بطريقة  والأفكار  للمعاني  وتناوله  عليه،  قا�شرة  واأ�شاليب  به،  ة  خا�شّ

وو�شف  والفناء،  والبقاء  والوجد،  والحنين  الإلهي  الحبِّ  اأغرا�س  تناولوا  فقد  الآخرين؛ 

الخمر والغزل الإلهي بطريقة ل يفهمها اإّل َمن فهم م�شطلحاتهم ودللتها.

عر العربي في اأغرا�س دينية،  وكان المت�شوفة كثيراً ما ين�شدون اأ�شعاراً ماجنًة لأعالم ال�شِّ

»فهم ين�شدونها للتمثُّل، ويلتم�شون من خاللها معاني جديدة علويّة يق�شدها قائلها«)3(، فقد 

]الب�شيط[: اأورد الُق�شيري )ت465هـ/1072م( في )ر�شالته( قول اأبي ُنوا�س)4(: 

���وت���ان، ول���ل���نُّ���دم���ان واح�����دٌة َوْحدي)5(ل���ي نَ�������سْ بينهم  م��ن  ب��ه  ُت  �سْ ُخ�سِ ���س��يٌء 

اأوائل  النُّون الم�شري )ت245هـ/859م( من  اأّن ذا  اليافي  الدكتور عبد الكريم  ويرى 

راب في هذا ال�شبيل، ول �شّك في اأنه اقتب�شها مما  الذين ا�شتعملوا مجازاً األفاظ الكاأ�س وال�شَّ

)1(  عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي في الأدب العربي: 121-120.

دين بالأندل�س: 269. )2(  محمد مجيد ال�شعيد، ال�شعر في عهد المرابطين والموحِّ

)3(  عبد الكريم اليافي، درا�شات فنية في الأدب العربي: 304.

)4(  ديوان اأبي نوا�س: 27.

كر: 38. حو وال�شُّ )5(  راجع ر�شالة الق�شيري، ف�شل ال�شّ
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ورد ذكره في التنزيل الكريم في و�شف جنات النعيم)1(.

ور في التعبير عّما يخالجهم من تجارب معنوية،  فة اإذاً كثيراً ما َي�ْشتْعِملون ال�شُّ فالمت�شوِّ

الحياة  ملذات  ومن  لالإن�شان،  الإن�شان  ُحبِّ  مجال  من  ماأخوذة  اأغلبيتها  في  ال�شور  وهذه 

الدنيا، مع اأنهم يريدون اأبعد من ذلك بكثير، وهذا الأمر اأّدى اإلى تعّر�س ال�شوفية اإلى حمالت 

اأ�شحاب المذهب الظاهري، وفريق من الحنابلة وال�شلفية، فهوؤلء قبلوا  اإنكار  �شديدة من 

اأن يطلق لفظ الحب على العالقة بين العبد والإله؛ اإذ ورد اللفظ في القراآن الكريم، ولكن 

الإن�شان  بين  يحدث  الذي  والغرام  والَوَله  الع�شق  نوع  من  العالقة  هذه  تكون  اأن  يمنعون 

واإن�شان اآخر)2(.

ال�شوفية؛ هي في جلِّها في  الق�شائد  دين مجموعة من  الموحِّ اإلينا من عهد  وقد و�شل 

وف ياأتي اهلل ِبَقْوٍم ُيحبُّهم وُيحبُّونه()3(،  الحب الإلهي الذي ت�شير اإليه الآيتان الكريمتان: )َف�شَ

وقوله تعالى: )ُقْل اإْن ُكْنُتم ُتحبُّون اهلل فاتَّبعوني ُيحِبْبُكُم اهلل()4(.

وكانت اأ�شعارهم تدور حول معاني الحب وال�شوق الم�شبوب، والع�شق والوجد والبقاء 

والفناء، ومن اأوائل ال�شعراء الذين دعوا اإلى ُحبِّ اهلل لذاته ل لرغبة في الجنة، ول لخوف من 

اعرة رابعة العدوية )ت135هـ752م(، ومن �شعرها في هذا الغر�س)5(:    النَّار: ال�شَّ

]الخفيف[  

ويَ�������������َرْوَن ال����نَّ����ج����اَة ح����ّظ����اً ج��زي��اُك���لُّ���ه���م يَ����ْع����بُ����دون ِم������ْن خ������وِف ن����اٍر

َف��يَ��ْح��َظ��وا ال���ِج���ن���اَن  ي�����س��ك��ن��وا  ب�����اأْن  ب���ُق�������س���وٍر وي�������س���رب���وا ���س��ل�����س��ب��ي��ااأْو 

ب���دي���ال��ي�����ص ل���ي ف���ي ال���ج���ن���ان وال����نَّ����اِر َح���ظٌّ ِب�����ُح�����بِّ�����ي  اأب����ت����غ����ي  ل  اأن��������ا 

دية التي تناولت الحبَّ الإلهي: ق�شيدة لل�شاعر اأبي الح�شن  ومن الق�شائد ال�شوفية الموحِّ

)1(  عبد الكريم اليافي، درا�شات فنية: 305.

)2(  عبد الكريم اليافي، درا�شات فنية في الأدب العربي: 309-308.

)3(   المائدة: 54.

)4(   اآل عمران: 31.

)5(  خفاجي، الت�شوف الإ�شالمي: 72/2.
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]الطويل[ ، لجاأ فيها اإلى الرمز يقول فيها)1(: 
ّ
الُع�ْشبي

ف��ِق ال��رِّ اإل���ى  فِميلوا  الُم�سنَى  َج��َل��ُد  وِرقُّ�������وا ِل���م���ا األ����ق����اه ي���ا م��ال��ك��ي ِرقِّ����يَوَه���ى 

ِل��ُح��بِّ��ه��ْم ��ُل��ح��ُت  ���سَ اإْن  قلبي  َمْذقي)2(اأَاأَح����ب����اَب  الهوى  في  اإخا�سهم  من  وَهْيهاَت 

ت��ب��اع��دوا اأْو  ���س��ارع��وا  اإْن  غ��اي��ت��ي  ــو حقِّيُه����ُم  ــارف وهـــم حــافــظــو عــهــدي وهـــم ع

���رِّ ق��ل��ب��ي ب��م��ن��زٍل ْرِق)3(وه����م ن���ازل���و م���ن ����سِ الطُّ م�ستِبه  ��ل��وان  ال�����سُّ ع��ن  َخ��ِف��يٍّ 

���ه���ُم ل���و اأع���ت���ق���وا م���ن اإ����س���اِره���ْم ف������وؤادَي لخ���ت���ار الإ�����س����اَر ع��ل��ى ال��ِع��ْت��ِقوَح���قِّ

��وا َر���سُ اإذا  ��دود  ال�����سُّ ت��ع��ذي��ب  ب��ي��ن  وب��ي��َن ن��ع��ي��ِم ال��و���س��ِل ع��ن��دَي م��ن َف����ْرِقوم���ا 

موقفي ُذلَّ  ت��رح��م��وا  اإْن  ���س��ادت��ي  �سدقيف��ي��ا  ال��ه��وى  ف��ي  تكذبوا  ل  بابكْم  على 

ب��ه��ف��وت��ي ل��ل��ج��ف��اء  اأه������ًا  ك���ن���ُت  ْف���ِق؟واإْن  دت��م��ون��ي م���ن ال���رِّ ف���اأي���ن ال����ذي ع��وَّ

فاقتي ُع���ْظ���ِم  ع��ل��ى  ت��وا���س��ون��ي  ل���م  يُْبقي)4(؟اإذا  فــَمــْن  عليَّ  تُبقوا  ــم  ول ــرِّي  ــشُ و�

����س���ى نُطقياأُِق���������رُّ ب����زلّت����ي واأل���ت���م�������صُ ال���رِّ حالتي  ��ْت  اأَخ��ر���سَ ق��د  ل��ي  نُ��ْط��َق  ول 

تُ��ع��ا���س��ي دم��وع��ه��ا ُدم������وٌع ل  وع��ن��دي ُج���ُف���وٌن ل تُ���ط���اوُع َم����ْن يَ��ْرق��يف��ع��ن��دي 

اإنَّ هذه الق�شيدة تتميز بالوحدة المو�شوعية، ف�شاحبها ق�شرها على الحب الإلهي، ولم 

يتناول فيها غر�شًا �شواه.

، ولكن  ه الحبُّ واأبيات الق�شيدة تك�شف عن عا�شٍق كلف بمحبوبه، اأ�شناه ال�شوق، وَهدَّ

من هذا المحبوب الذي تمّكن من قلب ال�شاعر، واأوقعه في اأ�شر محّبته؟ اإنه بال �شكٍّ محبوب 

ات الإلهية. لي�س كالب�شر، اإنه الذَّ

وقد لجاأ ال�شاعر اإلى التعبير ال�شوفي الذي يرمز به اإلى وجده ال�شديد وحنينه الفّيا�س، 

)1(  ابن عبد الملك المّراك�شي، الذيل والتكملة: 202/8.

ه. )2(  مذق الوّد: لم يخل�شْ

لوان: ما ُيذهب الَهمَّ والحزن. )3(  ال�شُّ

: �شوء الحال والفقر. رُّ )4(  الفاقة وال�شُّ
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وهذه الق�شيدة تر�شم حال �شاحبها، وت�شور مقدار تعّلقه بمحبوبه، وهي طافحة بم�شاعر 

الت�شاغر والتذلُّل له، فال يكاد ال�شاعر يكفُّ عن العتراف بتق�شيره وذنوبه، ولئن كانت هذه 

الذنوب قد لجمت ل�شانه فاإّن دموعه نابت عنه واأف�شحت عّما يريد.

اثنين  في  تقع  الُمَحلِّي  بن  اهلل  عبد  اأبي  اعر  لل�شَّ الإلهي  الحبِّ  في  ق�شيدة  على  ونقف 

]الطويل[ وع�شرين بيتًا ي�شتهلُّها بقوله)1(: 

َف�����َوْج�����ٌد وَع���������ْذٌل ك���ي���َف ي��ج��ت��م��ع��انغ����رام����ي دع����ان����ي وال�����ع�����ذوُل ن��ه��ان��ي

��ْح��ِط وال��نَّ��وى ُم���ق���ي���ٌم واأنِّ�������ي وال����ه����وى اأََخ����������واِن)2(اأَم����ا َع��ِل��م��ا اأنِّ����ي ع��ل��ى ال�����سَّ

ن��رى ِل��م��ا  َم����ْن ذا دع����اك  ل����ي:  فَدَعاني)3(ي���ق���ولن  ُح���بُّ���ه  دع���ان���ي  ف���ُق���ل���ُت: 

فنحن نح�سُّ من مطلع الق�شيدة اأننا اأمام حالة ُحبٍّ عنيف يع�شف ب�شاحبه، واأمام عذول 

اإليه، ويطلب منه الكّف عن  ل يريد الهناء لهذا المحّب، فُيكثر من لومه، ولكنه ل يلتفت 

هذا الَعْذل.

ثم يبداأ ال�شاعر بتعداد مجموعة من الأماكن في الجزيرة العربية ذات المدلولت الخا�شة 

�شونها لأنها ت�شم البيت العتيق، وهم يرون اأن اهلل اأقرب ما يكون  لدى المت�شوفة، فهم يقدِّ

ل على  اإلى عباده في هذا المكان المقّد�س؛ اإذ �شهد الفي�س الإلهي المتمثِّل في الوحي المنزَّ

اعر اأحَد ع�شَر موقعًا قائاًل: اأنبيائه هناك، فيذكر ال�شَّ

واأه���َل���ُه ال���ُع���َذيْ���ب  ج���ي���راَن  اهلل  وهواِن)4(رع����ى  ه�����وًى  م���ْن  اأتْ���َرُع���ون���ي  واإْن 

وُه������ْم ع���نَّ���ف���وا ب���ال���نَّ���ْع���ِف م���ن بَ����دلنه����ُم َوَع�������دوا ب���ال���َغ���وِر ثُ�����مَّ تَ����َراوغ����وا

ُف��وا َخ��وَّ ��دًى وب��ال��َخ��ي��ِف  وا على ���سَ ��دُّ ����ْوَب اأب����اِنو���سَ وب���ان���وا ب�����ذاِت ال���بَ���ْي���ِن �����سَ

للجنا�س  اللفظية رغبة في تزويق �شعره، وكان  نات  بالمح�شَّ ال�شاعر  ول يخفى احتفال 

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 292/8.

حط: الُبْعد. )2(  ال�شَّ

)3(  دعاني الأولى بمعنى: ناداني، والثانية بمعنى: اتركاني.

دى والَخيف واأبان: موا�شع في الجزيرة العربية لها عالقة بمنا�شك الحّج. )4(  الُعذيب والَغْور وَنْعف وَبِدلن و�شَ
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التجني�س، وراأينا  ال�شالفة من  الأبيات  بيت من  الأكبر، فال يخلو  الحظ  الناق�س والمقلوب 

ال�شاعر في عجز البيت الثاني يجان�س بين ثالث كلمات »بانوا، البين، اأبان«، ولعله بذلك 

نه من نا�شية القول. اأراد اأن يظهر ثقافته الأدبية وتمكُّ

التَّجلِّي، ويقارنه  اأنوار  نف�شه  يبعث في  اليماني؛ فهو  البرق  اأن يذكر  ال�شاعر  ين�شى  ول 

بقلبه محاكيًا:

ْف��ِق��ُك��ْم ب��اأُ ال��يَ��َم��ان��ي  ال���ب���رُق  َخ���َف���َق  ب���ال���َخ���َف���َق���اِناإذا  ال���َخ���ْف���َق  ذاَك  اأُق�����اب�����ُل 

وال�شاعر هنا يوؤكد ا�شتراك البرق وقلبه في الهوى، فعندما يخفى الأول في �شماء الجزيرة 

ك كامن الهوى في قلب ال�شاعر فيجاوبه في الخفقان. العربية؛ يحرِّ

ح ال�شاعر باأنه يذكر هذه الأ�شماء توريًة عن حبيبه العلويِّ الذي ملك عليه حوا�ّشه  ثمَّ ي�شرِّ

كلَّها، وعندها ي�شبح الكالم مقبوًل لدينا، بعد اأن كان الُغُلوُّ ظاهراً فيه لو كان الغر�س ُحبًَّا 

اإن�شانّيًا:

وَح���اج���ٍر وال���ُع���ِذي���ِب  ��ْل��ٍع  ب�����سَ وِت�����ْل�����َك َم�����َغ�����اٍن م����ا لَ����ُه����نَّ َم����َع����اِناأَُورِّي 

��تُّ��راً ��اِنواأْذُك��������ُر ���س��ك��اَن ال���ُع���ِذيْ���ِب تَ�����سَ ���اِن ال���ُع���َذيْ���ب ب�����سَ ���كَّ وم���ا ِذْك������ُر ����سُ

وَم������ْن ِذْك�������ُره ف���ي خ���اط���ري ول�����س��ان��يولَ���ك���ْن ب��َق��ل��ب��ي َم����ْن ه���و ال��ق��ل��ُب ُك��لُّ��ُه

غ���ي���َرُه اأَر  ل����ْم  لَح����ْظ����ُت  اإذا  ي���ران���يح��ب��ي��ٌب  اأراُه  ل  اإِْذ  اأنَّ���������ُه  ع���ل���ى 

��ِل��ه َوْج������دي ب���ه وتَ���َولُّ���ه���ي وِم������ْن ُج�������وِدِه م���ا اأ���س��ت��ك��ي واأُع����ان����يَف���ِم���ْن َف�����سْ

بـَـــرانــــي لــمــعــنــى الــــُحــــبِّ حـــيـــَن بَـــرانـــيُف�����ِط�����ْرُت ع���ل���ى ُح����بِّ����ي ل����ه وك���اأنَّ���م���ا

الأفكار  يتناول  فهو  ؛ 
ّ
الإن�شاني الحب  في  المنظوم  عر  ال�شِّ من  جداً  قريب  عر  ال�شِّ فهذا 

تجاه  الأبيات  وّجهنا  اإذا  اإّل  تفهم  ل  مبالغات  نجد  اأننا  غير  نف�شها،  والألفاظ  والعواطف 

الحبِّ الإلهي، عندها ي�شحي الكالم مقبوًل.

 الِحرالي المّراك�شي الذي 
ّ
وفية البارزين في هذا العهد: اأبو الح�شن علي ومن ال�شعراء ال�شّ
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]الطويل[ يقول من ق�شيدة)1(: 

ن��زلْ��ن��ا ع��ل��ى بَ���ْح���ٍر و����س���اِح���ُل���ُه َم��ْع��ن��ىوُم������ْذ ع���ن���َك ِغ���ْب���ن���ا ذل����ك ال����ع����اَم اإن��ن��ا

ـــا ِمـــنَّـــاو���س��م�����ٌص ع��ل��ى ال��م��ع��ن��ى تُ��ط��ال��ُع اأْف��َق��نَ��ا ـــه ـــِرُق ـــشْ ـــ� ــا وَم ــن ــي ـــهـــا ف ـــربُ ـــْغ ـــَم َف

���بَ���ْت ��ْت ي��دان��ا َج����ْوَه����راً م��ن��ُه ُركِّ ��َف��ْت َف��تَ��َج��ْوَه��ُرن��اوَم�����سَّ ��ا ���سَ نُ���ُف���و����ٌص ل��ن��ا ل��مَّ

لنا ُق��ْل  م�ُص  ال�سَّ وم��ا  والمعنى  رُّ  ال�سِّ وم����ا غ���اي���ُة ال��ب��ح��ِر ال����ذي ع��ن��ُه َع��بَّ��ْرن��افما 

��ا ْقناَح��َل��ْل��ن��ا ُوج�����وداً اإِ����س���ُم���ُه ع��ن��دن��ا ال��َف�����سَ �سِ ف��م��ا  ون��ح��ُن  ��ع��اً  ُو���سْ ب��ن��ا  ��ي��ُق  يَ�����سِ

اخ�����راِت َوَراءن������ا ��ْه��ن��ات��رْك��ن��ا ال���ب���ح���اَر ال�����زَّ َف��ِم��ْن اأي����َن يَ����دري ال��نَّ��ا���ُص اأي����َن تَ��َوجَّ

وقد وقفنا على �شرح لهذه الأبيات في كتاب )قوانين حكم الإ�شراق(؛ يقول ال�شارح: 

المعارف  �شم�س  هناك  عليه  واأ�شرقت  الذوقية،  المعاني  بحر  �شاحل  على  العارف  »نزل 

ف  الك�شفية، ف�شار بذلك اأفق طلوعها بنور �شروقها، ومحل غروبها بعد بروقها، له الت�شرُّ

ولى في التدقيق، فيا من دخل بحر التوحيد وا�شتغنى ب�شم�س  في جواهر التحقيق، واليد الطُّ

وَحلَّ  بالمعلوم،  العلوم  تعلُّق  وفهم  المكتوم،  ه  �شرَّ وقراأ  ال�شفات،  بنور  وا�شتنار  الذات، 

بحبوحة ذلك الف�شاء الوا�شع، في ح�شرات �شهود النور ال�شاطع، اأنت الغريب في الأكوان، 

تعلم«)2(،  ل  حكمتك  واأ�شرار  تفهم،  ل  غيبك  ح�شرة  العرفان،  حقائق  من  جمعت  لما 

]الطويل[ ون�شتطيع اأن ن�شت�شفَّ من البيت الثاني: 

��ْم�����ٌص ع��ل��ى ال��م��ع��ن��ى تُ��ط��اِل��ُع اأُْف��َق��ن��ا ـــا ِمـــنَّـــاو���سَ ـــه ـــِرُق ـــشْ ـــ� ــا وَم ــن ــي ـــهـــا ف ـــربُ ـــْغ ـــَم َف

والأفالطونية  )ت428هـ/1037م(،  �شينا  ابن  عند  الفي�س  بنظرية  متاأثِّر  ال�شاعر  اأنَّ 

الحديثة)3(.

]الرمل[ د ذلك قوُله من ق�شيدة ثانية اإذ ي�شتعمل كلمة »في�س« �شراحة)4(:  ويوؤكِّ

)1(  اأبو العّبا�س الغبريني، عنوان الّدراية: 156.

)2(  جمال الدين محمد اأبو المواهب، قوانين حكم الإ�شراق: 57-56.

وفي:892-888. )3(  الغبريني، عنوان الدراية: 157، وانظر تف�شيل ذلك في �شعاد الحكيم، المعجم ال�شُّ

)4(  الغبريني، عنوان الدراية: 156.
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َف����ُوُج����وُد ال���ُك���لِّ َع����ْن َف���ْي�������صِ ال���َك���َرِماأ������س�����َرَق�����ْت اأن���ُف�������س���ن���ا ِم������ْن نُ�������وِرِه

ل اإليها عن طريق العقل؛ لأنَّ العقل يحجب الإن�شان عن  والمعرفة لدى ال�شاعر ل ُيتو�شَّ

]الرمل[ وق والك�شف:  ة، بل اإنَّ الو�شول اإليها يكون بالذَّ الو�شول اإلى المعرفة الَحقَّ

����َل����ًة َجَلْم)1(ُك���لَّ���م���ا ُرْم���������ُت ِب�����ذات�����ي َو�����سْ ال��ِع��ْل��ِم  م���َع  ال��َع��ْق��ُل  ل��ي  ���س��اَر 

َع������ْن ُوج���������وٍد ل�����ْم يُ����َق����يَّ����ْد ِب�����َع�����َدْميَ���ْق���ط���ع���ان���ي ِب�����َخ�����ي�����الِت ال���َف���نَ���ا

ال�شعراء  من  ومعانيهم  اأفكارهم  وا  ا�شتمدُّ فة  المت�شوِّ عراء  ال�شُّ فاإنَّ  �شيء  من  يكن  ومهما 

الغزليين، ونقلوها اإلى ميدان الت�شوف م�شتعملين الرمز في تعبيرهم عّما يريدون، م�شتعينين 

فة، تجعلها في كثير من الأحيان  ة بكالم المت�شوِّ باألفاظ ومعان �شوفية، وا�شطالحات خا�شّ

تلك  بمعاني  بالإلمام  اإلَّ  ومقا�شدها  مدلولتها  عن  الك�شف  يمكن  ل  مبهمة،  غام�شًة 

ال�شطالحات.

عثمان: الحديث عن م�سحف   �  5

عر  دي مو�شوع لم ناألفه من قبل في ال�شِّ عر الموحِّ من المو�شوعات الم�شتطرفة في ال�شِّ

بُقرطبة حتى  الأعظم  الجامع  في  كان  الذي  عثمان  م�شحف  عن  الحديث  وهو  المغربي؛ 

: اأبو �شعيد، واأبو يعقوب من 
ّ
دين، حين اأح�شره ولدا عبد الموؤمن بن علي قيام دولة الموحِّ

ويعنون  يتوارثونه  دين  الموحِّ خلفاء  وبقي  552هـ/1157م،  �شنة  المغرب  اإلى  الأندل�س 

يعقوب  بن  اإدري�س  بن   
ّ
ال�ّشعيد علي اأن حمله  اإلى  به،  كين  متبرِّ اأ�شفارهم  به »ويحملونه في 

المن�شور حيث توّجه اإلى ِتِلْم�شان، ووقع النَّْهب في الخزائن... وُنهب الم�شحف في جملة 

ما ُنهب منه«)2(.

بيد  حا�صرتهم  �صقوط  حتى  به  فاحتفظوا  ِتِلْم�صان،  ملوك  الواد  عبد  بنو  عليه  عثر  ُثماَّ 

الح�شن  اأبي  اإلى  الم�شحف  737هـ/1336م، ف�شار  �شنة  الأق�شى  المغرب  الَمرينّيين ملوك 

)1(  الَجَلم: المق�سُّ ُيجزُّ به، وَجَلم ال�شيَء: َقطعه.

)2(  اأبو العبا�س النا�شري، ال�شتق�شا لأخبار دول المغرب الأق�شى: 129/2.
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الَمريني )ت752هـ/1351م(، فباَلغ في العتناء به، وحمله في اأ�شفاره اإلى اأن غرقت �شفنه 

في اأثناء رحلته من تون�س اإلى المغرب �شنة 750هـ/1349م، ف�شاع فيما �شاع من حمولت 

فن، وكان اآخر العهد به. ال�شُّ

وقد زعم كثير من النا�س اأّن هذا الم�شحف هو م�شحف عثمان بن عّفان، وباَلغ بع�شهم 

في زعمه فقال: اإّن فيه دم عثمان، غير اأّن هذا الكالم م�شكوك فيه، في حين راأى فريق اآخر 

اأنه اأحد الم�شاحف الأربعة التي اأجمع عليها ال�شحابة، واأر�شلها الخليفة عثمان اإلى الأم�شار 

ام)1(؛ لتكون اأ�شوًل ُيوؤخذ عنها، وُيعاد اإليها. الأربعة: مّكة والب�شرة والُكوفة وال�شَّ

اإذ احتفل بك�شوته  الموؤمن؛  بعناية عبد  الم�شحف حظي  فاإنَّ هذا  اأمر  ومهما يكن من 

نَّاع مّمن كان بالح�شرة و�شائر بالد المغرب والأندل�س،  وحليته احتفاًل كبيراً، »فح�شر ال�شُّ

فاجتمع لذلك ُحّذاق كلِّ �شناعة«)2(.

بك�شوته وتزويقه،  الم�شحف والحتفال  بهذا  العتناء  في  الموؤمن  وا�شتمرَّ خلفاء عبد 

خ من ذلك العهد وهو ي�شف لنا موكب هذا الم�شحف وزينته: »...وهذا  لن�شتمع اإلى موؤرِّ

عنه، من خزائن  اهلل  ن�شخ عثمان ر�شي  من  اإليهم  وقع  يعني م�شحف عثمان،  الم�شحف، 

 الّنفي�س، وثياب 
ّ
بني اأُميَّة، يحملونه بين اأيديهم اأّنى توجهوا على ناقة حمراء عليها من الحلي

يباج الفاخرة ما يعدل اأمواًل طائلة، وقد جعلوا تحته بردعة من الديباج الأخ�شر يجعلونه  الدِّ

به  عليها، وعن يمينه وي�شاره ع�شوان عليهما لواءان اأخ�شران، ومو�شع الأ�شّنة منهما ذهب �شِ

تّفاحتين...«)3(.

مون اأمامهم الم�شحف العثماني  دون عندما يخرجون في حرب اأو غزو يقدِّ وكان الموحِّ

ٌم بالجوهر والياقوت  في اأح�شن هيئة »على جمل مرتفع عليه ُقّبة حمراء لت�شونه، وهو منظَّ

الأحمر والأ�شفر«)4(.

)1(  ناق�س النا�شري هذه الم�شاألة، واأورد كثيراً من ال�شواهد في كتابه ال�شتق�شا: 126/1 وما بعد، فليراجعها من اأراد 

التف�شيل في مو�شعها.

)2(  النا�شري، ال�شتق�شا: 128/1.

)3(  عبد الواحد المّراك�شي، المعجب: 253.

دين: 118. )4(  ابن عذاري، البيان المغرب، ق�شم الموحِّ
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دون في اأ�شعارهم الحديَث عن هذا الم�شحف، فاأّكد بع�شهم اأنه  تناول ال�شعراء الموحِّ

م�شحف عثمان حّقًا؛ فمن واجب الخليفة اأن ي�شونه. يقول محّمد بن َحبو�س الفا�شي)1(: 

]ال�شريع[  

َم��ا ُع��ث��م��اَن  ال���نُّ���وَريْ���ِن  ذي  ��َح��ُف  �����ْوِن�����ِه بُ����دَُّم�����سْ ك�������اَن لَ�����ُك�����ْم َع�������ْن ������سَ

ول يكتفي ال�شاعر بتاأكيد كون هذا الم�شحف هو اأحد الم�شاحف التي اأر�شلها عثمان 

اإلى الأم�شار المختلفة، بل يزعم باأنه مكتوب بخطِّ عثمان ر�شي اهلل عنه، وكان �شاهداً على 

]ال�شريع[ جريمة مقتله)2(: 

ا�����س����ُم����ُه َج��������لَّ  اهلل  ك�����ت�����اُب  ِب�����َخ�����طِّ ع����ث����م����اَن َوِف���������ي َدْخ�����ِل�����ِهه�������ذا 

اإِْذ اِر  ال��������دَّ َوْح�������س���ِة  ف���ي  ���ُه  تَ�������واَط�������اأ ال�����َق�����ْت�����ُل اإل��������ى َق����ْت����ِل����ِهاأَن���ي�������سُ

ونظراً اإلى اأهّمّية هذا الم�شحف فقد حّفوه بالتبجيل والتكريم ونعتوه كما نعته غيرهم 

المن�شور  ان وهو يحّدثنا كيف و�شع  القطَّ اأبي الح�شن بن  اإلى  لن�شتمع  بالم�شحف الإمام. 

]المتقارب[ دي الم�شحف العثماني في حجره بقوله)3(:  الموحِّ

���اح���ِف ف���ي ِح����ْج����ِر َم���ْن الأنَ�����������اْماإم�������اُم ال���َم�������سَ َه��������ذا  اهلل  َح������ِف������َظ  ب�������ِه 

اأراأيت كيف اّتخذ ال�شاعر من حديثه عن الم�شحف ُتَكاأة لمدح المن�شور؟ اإّن الحديث 

دي،  دين يرتبط دائمًا بمدح الخليفة الموحِّ المت�شل بالم�شحف العثماني عند ال�شعراء الموحِّ

فهم يمدحون الخليفة دائمًا برعاية الم�شحف والعتناء به، رغبًة منهم في اأن يظهروا اهتمام 

ين؛ فهو حاميه وراعيه. الممدوح بالدِّ

دين بتزيين الم�شحف، واإظهاره  ثم اإنهم تطّرقوا اإلى الحديث عن احتفال الخلفاء الموحِّ

اأبهج ُحّلة، واأق�شب ثوب، وكان حديث ابن حبو�س عن حلية الم�شحف طوياًل بع�س  في 

ال�شيء، فهو يفّتق في المعنى، وياأتي بتعابير مختلفة لإي�شاح ما يريده، فيقول: ]ال�شريع[

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 160/1.

)2(  الم�شدر نف�شه: 162/1.

)3(  الم�شدر نف�شه: 170/8.
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���ُه ِم������ْن رائ��������ِق ال����َح����ْل����ِي م��ا َحْمِلِه)1(األ���ب�������سَ َع����ْن  ه���ِر  ال���دَّ ج��ي��ُد  يَ��ْع��ج��ُز 

ِه ِب��������رِّ ِم��������ْن  اأبْ�������َط�������َن  م�����ا  ع���ل���ى ال�������ذي اأظ�����ه�����َر ِم�������ْن َح���ْف���ِل���ِهوَزاَد 

���ٌز يُ�������س���يُء ال���نَّ���ج���ُم ف���ي ُع����ْل����ِوِه �ُسْفِلِه)2(نَ�������سْ ف���ي  ���ْه���ِب  ال�������سُّ ونَ�����يِّ�����راُت 

���ب���اوؤُه ��ى ال���ي���اق���وِت َح�������سْ ــــــِه)3(َف���ِم���ْن َح�����سَ ــــــِل ــــــْن َرْم ـــِه َع ـــي ـــن ـــْغ ــــــُرُه يُ ــــــْب وِت

������ب������اُغ ف���ي���ه َوَق�������ْد ���ْك���ِل���ِهك����اأنَّ����م����ا الأ�������سْ ���ْك���ُل اإل������ى ����سَ ت�����اآلَ�����َف ال�������سَّ

اُر ف����ي َرْو������س�����ٍة َطلِِّه)4(َزخ�����������اِرُف ال������نُّ������وَّ ِم�����ْن  ال���لَّ���ي���ُل  ف��ي��ه��ا  َه��������َراَق 

���ِن ف����ي ُك���لِّ���ِه َف����ُك����لُّ����ُه يَ����ْع����ِج����ُز َع�������ْن ُك�����لِّ�����ِه)5(ف����ا�����صَ اأَِت���������يُّ ال���ُح�������سْ

َتْخَطف  التي  والألوان  الأ�شواء  من  �شعلة  الم�شحف  من  اعر  ال�شَّ جعل  كيف  اأراأيَت 

الحلي  ب�شروب  ع  ُر�شِّ وقد  الم�شحف  لهذا  لوحة  ير�شم  اإنه  بالألباب؟  وتاأخذ  الأب�شار 

المختلفة الألوان، وُزْخِرَف باأثمن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة؛ من ياقوت وذهب 

وغير ذلك، فتاآلفت األوان ك�شوته واّت�شقت، فجاءت اآية في تنا�شب الألوان، تحكي رو�شة 

اعر بت�شبيه حلية الم�شحف  ار، ولم يكتِف ال�شَّ غّناء تفّتحت في اأرجائها �شروب الورود والنُّوَّ

و�شة المتنوعة الورود، ولكن جعل هذه الرو�شة مطلولة الورود والأوراق فزادها بهاًء  بالرَّ

وروعًة ون�شارة.

وبالإجمال: فاإّن هذا الم�شحف لم تَر العين �شبيهًا له:

���ْب���ه���اً ل���ُه ِم���ْث���ِل���ِهل������ْم تَ�������َر َع�����ْي�����ٌن َق�������طُّ ����سِ اإل������ى  اأُْذٌن  ����ْخ  تُ���������سِ ول������ْم 

اهتمام خلفائهم  اأ�شعارهم  في  لنا  ّوروا  �شَ دين  الموحِّ ال�شعراء  فاإّن  اأمر  من  يكن  ومهما 

به،  يمدحونهم  مو�شوعًا  الأمر  هذا  من  واّتخذوا  به،  واحتفالهم  العثماني  بالم�شحف 

)1(  ال�شمير في »األب�شه« يعود على الخليفة عبد الموؤمن بن علي.

)2(  النَّ�ْشُز: ما ارتفع وَظَهر من الأر�س.

ة قبل اأْن ُي�شاغا. غار الحجارة، والتِّْبر: ُفتات الذهب اأو الف�شّ )3(  الح�شباء: الح�شى و�شِ

: المطر ال�شعيف الخفيف ال�شغير القطر. لُّ )4(  الطَّ

ْيل. : ال�شَّ
ّ
)5(  الأَِتي
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اأّن اهتمامهم بهذا  الناظرين، وبّينوا  التي ت�شرُّ  البهّية  الغالية الثمن،  وو�شفوا حليته وك�شوته 

الم�شحف ال�شريف عائد اإلى كونه اأحد الم�شاحف الأربعة، التي اأر�شلها الخليفة الرا�شدي 

اإليها؛ فهو حقيق  اإلى الأم�شار المختلفة لتكون اأ�شوًل ُيعاد  عثمان بن عّفان ر�شي اهلل عنه 

بُكلِّ عناية وتقدير.
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الف�سل الرابع

الغ�زل
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الف�سل الرابع

الغزل

بيعة  عرية عند العرب، واأكثرها �شيوعًا لتِّ�شالها الوثيق بالطَّ ُيعدُّ الغزُل في اأقدم الفنون ال�شِّ

ائد لدى جماعة  اأي ال�شَّ ل الجاهليُّون في معلَّقاتهم وق�شائدهم، وكان الرَّ الإن�شانيَّة، فقد تغزَّ

اد القدامى في هذا الغزل اأنَّه كان ياأتي في مقّدمات الق�شائد فح�شب؛ ل�شتمالة قلوب  من النُّقَّ

امعين)1(. ال�شَّ

وهذه النَّظرة اإلى الغزل الجاهلي على اأنه تقليد فني في الق�شيدة: جعلت بع�س الدار�شين 

يحددون بداية تطور هذا الفن بالع�شر الأموي، الذي ظهر فيه ا�شتقالل ق�شيدة الغزل اأول 

بهذا  جب  الم�شت�شرق  يقول  الأخرى.  التقليدية  المو�شوعات  عن  العربي  ال�شعر  في  مرة 

ال�شدد: »وبداأت اأولى خطوات التجديد في جو التمدين المحيط بمكة، ومن الجائز جداً 

اأن هذا الوحي الجديد جاء من بالد الفر�س، وربما جاء اأي�شًا من اليونان، ولكن المهم في 

قائمًا  فنًا  فاأ�شبح  الق�شيدة - قد تطور  اأنه جزء من  الن�شيب - وهو لم يخرج عن  اأن  الأمر 

بذاته، تقال فيه الق�شيدة كاملة«)2(، وهذا ما ذهب اإليه اأي�شًا الم�شت�شرق كرات�شكوف�شكي)3(، 

واأيده مجموعة من الباحثين العرب منهم الدكتور �شكري في�شل، الذي يعد هذه الظاهرة في 

اأبرز مالمح ال�شعر في الع�شر الأموي)4(، في حين راأى بع�س الباحثين اأن ا�شتقالل الغزل عن 

المو�شوعات الأخرى قد تحقق منذ الع�شر الجاهلي)5(.

اإ�شكالية  ثمة  ال�شكل،  حيث  من  الغزل  فن  بتطور  المتعلقة  الإ�شكالية  هذه  جانب  اإلى 

اأخرى تتعلق بتطوره من حيث النوع، فذهب بع�س الباحثين اإلى اأن الغزل العذري ن�شاأ اأول 

)1(  ابن قتيبة، ال�شعر وال�شعراء: 75/1.

)2(  اأحمد الحوفي، الغزل في الع�شر الجاهلي: 159-158.

)3(  كرات�شكوف�شكي، درا�شات في تاريخ الأدب العربي: 18-16.

)4(  �شكري في�شل، تطور الغزل في الع�شر الجاهلي: 440.

)5(  اأحمد الحوفي، الغزل في الع�شر الجاهلي: 158-157.
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مرة في الع�شر الأموي، وربطوا هذه الن�شاأة بظروف عرب بوادي الحجاز في هذا العهد)1(. 

الفاح�س، فربطوا  القول  اإلى  المراأة  ال�شعراء ذكر مفاتن  ال�شريح الذي يجاوز فيه  الغزل  ا  اأمَّ

ن�شاأته بظروف حوا�شر الحجاز المادية في عهد بني اأمية)2(، وبالنُّمو الح�شاري في الع�شر 

 
ّ
العبا�شي)3(، على حين ذهب باحثون اآخرون اإلى القول: اإن الغزل بنوعيه العذري والح�شي

الفاح�س عرفهما الع�شر الجاهلي، اأي اأنهما لي�شا مما عرف اأول مرة في الع�شر الأموي)4(.

ومهما يكن من اأمر، فاإن غر�س الغزل قديم قدم الق�شيدة العربية، فنحن نقف عليه في 

مقدمات ق�شائد ال�شعر الجاهلي التي قّل اأن تخلو واحدة منها من التقديم بالن�شيب؛ لأنه ـ 

كما يرى ابن قتيبة ـ من اأهم عنا�شر �شد النتباه؛ لأن الغزل »لئٌط بالقلوب ِلما قد جعل اهلل 

في تركيب العباد من محبة الغزل واإلف الن�شاء..« )5(.

اإذا  اأنه  ذلك  والموا�شيع؛  الأغرا�س  �شائر  لولوج  مفتاح  الن�شيب  اأن  ر�شيق  ابن  ويرى 

كاب...«)6(. »انفتح لل�شاعر ن�شيب الق�شيدة فقد ولج من الباب، وو�شع رجله في الرِّ

الق�شائد  من  به  باأ�س  ل  عدداً  األفينا  جمعناها،  التي  ال�شعرية  المدّونة  اإلى  عدنا  واإذا 

�شعر  من  جمعناه  ما  اإن  القول  ن�شتطيع  فال  هذا  ومع  الغزل،  في  قيلت  التي  والمقطوعات 

قد  اأ�شعارهم  من  كبيراً  ق�شمًا  لأن  الع�شر،  هذا  في  المغاربة  ال�شعراء  قاله  ما  كل  هو  الغزل 

اأتت عليه غوائل الدهر، وق�شمًا اآخر ل يزال حبي�س الرفوف في المخطوطات، ولعل الأيام 

القابلة �شتخرجه من بطونها وتظهره للنا�س، لذلك �شتكون اأحكامنا على المتوافر من هذا 

ال�شعر الذي يمكن اأن ن�شّنفه في اأربعة محاور هي: الغزل التقليدي، والغزل الُعذري، والغزل 

، والغزل بالمذّكر.
ّ
الح�ّشي

)1(  طه ح�شين، حديث الأربعاء: 188/1 وما بعد، و�شكري في�شل، تطور الغزل: 284.

)2(  �شكري في�شل، تطور الغزل: 343 وما بعد.

)3(  �شوقي �شيف، الع�شر العبا�شي الأول: 370.

)4(  يو�شف ح�شين بّكار، اتجاهات الغزل: 13 و17، واأحمد الحوفي، الغزل في الع�شر الجاهلي: 159.

)5(  ابن قتيبة، ال�شعر وال�شعراء: 20/1.

)6(  ابن ر�شيق، العمدة: 180/1.
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التَّقليدي: الغزل   �  1

مون لهذه الق�شائد  عراء يفتتحون به ق�شائدهم المدحيَّة، ويقدِّ وهو الغزل الذي كان ال�شُّ

على  البكاء  من  دون  الموحِّ عراء  ال�شُّ تخلَّ�س  فقد  جّداً،  قليل  الغزل  من  رب  ال�شَّ وهذا  به. 

عراء من ترديد الأو�شاف التقليدية لكونهم ان�شرفوا اإلى ت�شوير حياتهم  الأطالل، واأقلَّ ال�شُّ

من  اختفت  وبالتَّالي  حياتهم،  من  الأطالل  فاختفت  وال�شتقرار،  ر  بالتَّح�شُّ ات�شمت  التي 

اأ�شعارهم اأو كادت.

الأولى  التقليدي:  بالغزل  لهما  �شاحباهما  قّدم  مدحيتين  ق�شيدتين  على  وقفت  وقد 

اعر اأبي زيد الفازازي في مدح اأبي المعالي محمود بن اأبي القا�شم الفار�شي )ت585هـ/  لل�شَّ

 في مدح الوزير اأبي جعفر بن عطية.
ّ
1189م(، والثانية لبن َحُبو�س الفا�شي

ا ق�شيدة الفازازي فتقع في اثنين وثمانين بيتًا، ا�شتغرقت المقدمة قرابة ن�شف الق�شيدة  اأمَّ

على  بالوقوف  فبداأها  كبيراً،  ات�شاعًا  المقدمة  هذه  في  ال�شاعر  ات�شع  وقد  بيتًا(،  )اأربعين 

الأطالل، ومحادثتها، وجعل الأطالل ت�شائله عن �شكانها، وهو بهذا يفارق ال�شعراء القدماء 

]الكامل[ الذين اعتادوا م�شاءلة الأطالل عن اأ�شحابها؛ فيقول)1(: 

ِه������ْم يُ��ْغ��ري��ن��ي ��ب��ابَ��ت��ي يَ���ْدُع���ون���يَق����ُرب����وا وَف��������ْرُط ُدنُ������وِّ ونَ���������اأَْوا وَف������رُط ���سَ

وت���ق���وُل ل���ي الأط�������اُل: اأي�����َن َق��ِط��ي��ن��ي؟وت���ق���وُل ل���ي الأط�������اُل: اأي�����َن اأِح��بَّ��ت��ي؟

عنها وعن رحلتها  الحديث  فيطيل  الحبيبة،  الحديث عن ظعون  اإلى  اعر  ال�شَّ ينتقل  ثمَّ 

الظعائن  رحلة  ر�شوم  اأبرز  اإحياء  في  بعدهم  والإ�شالميين  الجاهليين  ال�شعراء  مع  ،ملتقيًا 

الأ�شا�شية التي كان ال�شعراء العرب يتالقون فيها)2(. فيعلن ال�شاعر خبر الرحيل �شراحًة من 

ْر َخليلي هل  دون اللجوء اإلى الطرق التقليدية التي كان ي�شتخدمها ال�شعراء؛ من مثل: »َتَب�شّ

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 368/8.

والرحلة   ،117 في�شل:  ل�شكري  والإ�شالم  الجاهلية  بين  الغزل  تطور  في  الر�شوم  هذه  اأبرز  تحديد  انظر    )2(

مما�شاة  ب-  الرحيل.  خبر  اإعالن  اأ-  هي:  الر�شوم  وهذه  22؛  رومية:  لوهب  الجاهلية  الق�شيدة  في 

عنهن. والتحّدث  الن�شاء  ِذْكر   - د  والهوادج.  الظعائن  و�شف  ج-  الطريق.  معالم  عند  والوقوف   الركب 

هـ- موقف ال�شاعر من الظعائن المتحملة.
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ترى ِمن َظعائن« اأو »ِلَمن َظَعٌن...« وغيرها، بل يعلن خبر الرحيل فيزعم اأن الغراب قد خّبره 

برحيل الأحّبة:

��وِق َك��ه��انَ��ٌة ف���ع���ِل���ْم���ُت َق����ْط����ع����اً اأنَّ���������ُه يَ��ْع��ن��ي��ن��ينَ���َع���َب ال����ُغ����راُب ول��ل��َم�����سُ

وهذه الطريقة في اإعالن خبر الرحيل قديمة عرفناها عند ال�شاعر الجاهلي ب�شر بن اأبي 

]الوافر[ خازم حين قال)1(: 

ــى ــتَّ ـــْم بــــبَــــْيــــِن الـــــَحـــــيِّ ح ـــَل ـــع ــــــْم ت يُح)2(ول َف�سِ ُغ������داِف������يٌّ  ب�����ِه  اأت���������اَك 

وي�شير ال�شاعر اإلى تحّمل الظعائن، وي�شور لنا موقفه من تحملها ورحيلها، فقد خابت 

اآماله، وتحول المنى بلقائهم اإلى الموت بفراقهم:

��تَ��َق��لُّ��وا خ���ْدَره���ْم ��تَ��ق��لُّ��وا وا���سْ ��ا ا���سْ ���َخ���ْت ُم����ن����اَي ل���دي���ُه���ُم ب���َم���نُ���وِنل��مَّ نُ�������سِ

وقد ا�شتخدم ال�شاعر من المح�شنات البديعية الجنا�س بنوعيه التام والناق�س؛ فجان�س بين 

)ا�شتقّلوا وا�شتقلوا( وبين )ُمناي، وَمنون(؛ ليعّبر لنا عن مدى األمه من هذا الفراق.

قطعتها  التي  الموا�شع  لنا  ي�شمي  فال  الركب،  هذا  م�شار  عن  الحديث  ال�شاعر  ويغفل 

الظعائن المتحّملة كما كان يفعل ال�شعراء الجاهليون، بينما نجده يلتفت اإلى ُحداة الركب 

التفاتًة �شريعة، ويومئ اإليهم من بعيد، وكاأنه بهذا ينقم على الرحيل الموجع بهوؤلء الأحباب، 

يخ�س  اأن  دون  من  وفتنتهن  الن�شاء  فينعت جمال  المتحملة،  الظعائن  اإلى  كليًا  ين�شرف  ثم 

واحدة منهن، فوجوههن كالأقمار التي ا�شتقّرت فوق قدود كالأغ�شان، و�شعورهن كالليل 

، ول  دُّ دُّ ُيظِهُر ُح�شَنه ال�شِّ في �شواده، وهذا اأظهر لفتنة تلك الوجوه الم�شيئة كال�شبح، فال�شِّ

يغفل اأبو زيد الفازازي الجانب النف�شي من اأو�شاف هوؤلء الن�شوة، فيحدثنا عن اإعرا�شهن 

وتمنعهّن، و�شّنهّن على الحبيب، وتيههّن ومطلهّن، ومخادعتهّن؛ فيقول:

بها يُ���ْح���دى  وِج���م���الُ���ه���ْم  ��بَ��ْق��تُ��ُه��ْم  وَج���م���الُ���ُه���ْم ِم����ن َف���وِق���ه���ا يَ���ْح���دون���يف�����سَ

)1(  ديوان ب�شر بن اأبي خازم: 11.

: ما كان لونه اأ�شود، واأراد: الُغراب.
ّ
)2(  الُغدافي
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ــيِّــعــاً ـــُت ُمــ�ــشَ ــَن وقــــْد َعـــَر�ـــشْ ــي ــر�ــشِ ــْع تَ��ْك��ف��ي��ن��ييــا ُم ف���َل���ف���ظ���ٌة  ����اَم  ال���������سَّ وا  ُردُّ

ـــــــُه ــــُلــــوُه واإنَّ ــــبَ ــــــــوؤادي فــــاْق ــــْم ف ــــاُك ثَ����َم����ٌن يَ����ِج����لُّ لَ�������َديَّ َع�����ْن َم���ْث���ُم���وِنه

��ج��وَف ال��َخ��زِّ ع��ْن اأَْح��داِج��ِه��ْم ��ْوا ���سُ ُغ�سوِن)1(َف��نَ�����سَ ف���وَق  الأْق���م���اُر  ل���َي  َف���بَ���َدْت 

��ب��ِح َج��ِب��ي��ِنوَف���ِه���ْم���ُت ���س��ر ال��ُح�����س��ِن َوْه�����َو ُم��َك��تَّ��ٌم ���ْع���ٍر ف�����وَق ���سُ ف���ي لَ���ي���ِل ����سَ

ــي والـــحـــيـــاَة ِبـــَوْقـــَفـــٍة ـــــُت لُـــبِـّ ـــــْن ُرهوِن)2(وَرَه َق��ْب�����صِ  ب��ع��ِد  ِم���ْن  ب��ه��ا  ��نُّ��وا  ���سَ

ــْم ــِه ــوِب ــل ــُق ـــــدوِدِهـــــْم ب ـــيـــَن ُق ـــُت ِل ـــْن ال��لِّ��ي��ِنوَظـــن ذاَك  َط�����يُّ  ال���َق�������س���اَوُة  ف������اإذا 

واإنَّ����م����ا ِف��������راَق  ل  اأن  ــِنع����اَه����دتُ����ُه����ْم  ــوي ــل ــتَّ ـــي ال ـــاِء ف ـــْرب ـــِح ـــال عــــاَهــــْدُت ك

ْت ُع����ي����وٌن ِع����ن����َد ُح�������وٍر ِع���ي���ِنوَق����������َرْرُت َع���ي���ن���اً ب����ال����ِخ����داِع وَق��لَّ��م��ا َق��������رَّ

تَْح�سينَُهْم تَ��ح�����س��ي��ِن��ِه��ْم  ف��ي  ��ي��ِنوَرَج������ْوُت  ف��َج��ِه��ْل��ُت م���ا ل��ل�����س��اِد َم��ع��ن��ى ال�����سِّ

ُخطا  يتر�شم  فهو  له،  ال�شابقين  ال�شعراء  اآثار  الفازازي  زيد  اأبي  ظعائن  في  نلمح  اإننا 

ال�شعراء الجاهليين، ويوفر لظعائنه مجموعة من الر�شوم الفنية التي وفرها ال�شعراء ال�شابقون 

لظعائنهم؛ فهو ي�شدع بخبر الرحيل، ويف�شح عن موقفه من الظعائن المحتملة، فقد اأ�شناه 

الفراق واأو�شك اأن يقتله البين، فما كان منه اإل اأْن جرى كالمجنون مما�شيًا الركب، ومجاذبًا 

، ولكنه ل يلتفت اإلى معالم الطريق؛ وكاأن الجزع الذي 
ّ
اأ�شحابه اأطراف الحديث ال�شجي

ر في و�شف  اأ�شابه �شغله عن كل �شيء اإل عن هوؤلء الن�شوة الالتي نعتهن، ولكننا نراه ُيق�شّ

وقد  الأحداج  اإلى  الخاطفة  ال�شريعة  الإ�شارة  هذه  اإل  عنده  نرى  فال  والهوادج،  الظعائن 

ُغطيت ب�شجوف الخز:

��ج��وَف ال��َخ��زِّ ع��ْن اأَْح��داِج��ِه��ْم ��ْوا ���سُ َف����بَ����َدْت ل����َي الأْق����م����اُر ف����وَق ُغ�����س��وِنَف��نَ�����سَ

ويجن  لوعته،  ت�شتد  قلياًل  قلياًل  عنه  وتتوارى  ال�شاعر،  عيني  عن  الظعائن  تبتعد  وحين 

ْجف؛ وهو اأحد الم�شترين المقرونين بينهما ُفْرجة. والأحداج: ج ِحْدج؛ وهو مركب  جوف: ج �َشْجف و�شِ )1(  ال�شُّ

الن�شاء كالهودج.

)2(  الّرهون: ج َرْهن؛ وهو ما ي�شعه الإن�شان عند غيره لينوب مناب ما اأخذه منه.
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البين  للحظات  يتفجعوا  اأن  داأبوا  الذين  الجاهلية،  منذ  العرب  ال�شعراء  �شاأن  �شاأنه  ـ  جنونه 

اإلى وجيب قلبه، م�شجاًل هذا الأنين في  ـ فينكفئ على نف�شه م�شغيًا  الفراق  ودنّو �شاعات 

اأبيات تر�شح حزنًا، وتقطر اأ�شًى على هذا الخطب الذي األّم به، فخّلف في نف�شه قروحًا ل 

تندمل ما بقي الحبيب بعيداً، لذلك عّد ابُن حزم موقف الفراق من المناظر الهائلة والمواقف 

ال�شعبة)1(، فيمر ال�شاعر على منازل الأحبة الخالية، ويقف وقفة طويلة يعود فيها اإلى ذكريات 

الما�شي الجميلة، ويتذكر هوؤلء الن�شوة وعي�شه الناعم بينهن، حيث كان ينعم بالود والحب، 

الحبيبة،  قرب  من  اأحلى  ثمة  وهل  والروعة،  والبهاء  الح�شن  على  اإل  يقع  فال  طرفه  يقّلب 

وو�شالها؟ لقد �شحرته، واأ�شرت نف�شه فال يملك لنف�شه عتقًا:

ــْم ــَدُه ــع ـــــرْرُت عــلــى الـــَمـــنـــازِل بَ ��ب��ابَ��ت��ي وُم��ج��ون��يولــقــْد م َف�����َذَك�����ْرُت ع��ه��َد ���سَ

����واِل����ٍف وُع����ي����وِناأيّ���������اَم َط����ْرف����ي راِت��������ٌع ف����ي َرو�����س����ٍة ل��ل��ُح�����س��ِن ب���ي���َن �����سَ

��ه��ب��اِء وال��تَّ��ْل��ح��ي��ِنوَوج��������دُت ِم����ن ِري������ٍق ه���ن���اَك ونَ��غ��م��ٍة ���ه���ى م����َن ال�����سَّ اأَ����سْ

���ب���ٌر اأَت�����ان�����ي َف�����ْق�����ُدُه ف����ي ال���ِح���ي���ِنَع���ي�������صٌ نَ���ِع���ْم���ُت ب����ِه َف����ب����اَن ِب���بَ���ْي���ِن���ِه ����سَ

��ْح��ِره��ا تَ����اأْم����ي����ِناأَ����س���رتْ���َك ل���ّم���ا َق���يَّ���َدتْ���َك ِب�����سِ ول  َف�������كٍّ  ب����ا  ف����اْخ����ُل����ْد 

فال�شاعر يعنى بت�شوير مفاتن محبوبته التي اأ�شرته؛ فهي جميلة الوجه، عذبة الريق، رقيقة 

ال�شوت، جميلة العينين، �شاحرة النظرة، وهي اأو�شاف تمتح من معين ال�شعراء القدماء، ول 

يخفى احتفاله بالمح�شنات اللفظية - ول �شيما الجنا�س والطباق، اللذين ل يكاد يخلو بيت 

منهما - وهي مح�شنات يظهر تكلف ال�شاعر في ا�شطيادها وح�شرها في اأبياته، فجاءت في 

بع�س منها ثقيلة يمّجها الذوق؛ كقوله:

تَْح�سينَُهْم تَ��ح�����س��ي��ِن��ِه��ْم  ف��ي  ��ي��ِنوَرَج������ْوُت  ف��َج��ِه��ْل��ُت م���ا ل��ل�����س��اِد َم��ع��ن��ى ال�����سِّ

وقوله:

)1(  ابن حزم، طوق الحمامة: 175.
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��ق��ي��ن��ي يَْبريني)1(وَراأَيْ����������ُت ِم����ن نُ���ع���م���اَن م���ا يُ�����سْ مـــا  يَـــْبـــريـــَن  ِمـــن  وَراأَيْـــــــــُت 

مقدمة  فهي  العربية،  للق�شيدة  التقليدي  المنهج  يّتبع  الغزلية  المقدمة  في هذه  اعر  وال�شَّ

ل بها ل تختلف عن النموذج  لق�شيدة مدحية، وال�شورة التي تر�شمها الأبيات للمراأة المتغزَّ

المثال عند ال�شعراء العرب؛ فالوجه اأبي�س م�شيء ي�شع منه النور، وال�شعر اأ�شود فاحم كالليل، 

والمراأة كالريم، والقد لّين كالغ�شن، والريق كالخمرة، وال�شوت كاللحن، واللحظ كال�شهم، 

الغزل هاهنا  القديم، وارتبط  العربي  ال�شعر  تراثية بدوية يعج بها ديوان  وهذه كلها �شفات 

التي ل تبدو لها �شلة حميمة بحياة الح�شر، وهذا ما يجعلنا  التحمل والرتحال  بمواقف 

نقول: اإن ال�شاعر ي�شف اأطالًل، وظعائن متوهمة على التقليد لي�س اإّل، ول تقت�شر �شلة هذه 

المقدمة بالغزل القديم على العنا�شر الح�شية والت�شبيهات التي اعتمد عليها ال�شاعر، بل اإن 

الموقف النف�شي له في هذه الأبيات �شبيه بمواقف الجاهليين الذين طالما ذرفوا الدمع مثله 

عند تحّمل الأحبة، ثم اإن ال�شاعر يقترب من ال�شعراء القدامى في بع�س الأو�شاف النف�شية 

للمراأة، فعندما ي�شور تلونها وخداعها يلتفت اإلى البيئة العربية وي�شتمد منها �شورته؛ فيقول:

واإنَّ����م����ا ِف��������راَق  ل  اأن  ــِنع����اَه����دتُ����ُه����ْم  ــوي ــل ــتَّ ـــي ال ـــاِء ف ـــْرب ـــِح ـــال عــــاَهــــْدُت ك

ْت ُع����ي����وٌن ِع����ن����َد ُح�������وٍر ِع���ي���ِنوَق����������َرْرُت َع���ي���ن���اً ب����ال����ِخ����داِع وَق��لَّ��م��ا َق��������رَّ

]الب�شيط[ وقديمًا و�شف كعب بن زهير حبيبته بالتلون فقال)2(: 

ُن ف���ي اأَث����واِب����ه����ا ال���ُغ���وُلَف���م���ا تَ�������دوُم ع��ل��ى ح�����اٍل تَ����ك����وُن ِب��ه��ا َك���م���ا تَ�����َل�����وَّ

واأظن اأن ت�شبيه �شاعرنا الفازازي اأقرب لأنه �شّبه المح�شو�س بالملمو�س، فالحرباء حيوان 

معروف بتلون جلده ح�شب المكان الذي توجد فيه، في حين اأن الغول حيوان خرافي لم 

يره اأحد.

مقدمة  اأي�شًا  وهي  الفا�شي،  َحُبو�س  بن  محمد  لل�شاعر  فهي  الثانية  الغزلية  المقدمة  اأما 

)1(  يريد اأنه تطّير با�شم )ُنعمان( لأّن �شقائق النعمان تن�شب اإليه، و)�شقائق( تجان�س )ال�شقاء( في بع�س حروفها ولذلك 

تطّير به، كما تطّير من )يبرين( واأنه �شيبريه الفراق.

)2(  ديوان كعب بن زهير، ق�شيدة البردة: 8.
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اأبيات يقول  اأربعة  اأبا جعفر بن عطّية، وجاءت هذه المقدمة في  الوزير  لق�شيدة مدح فيها 

]الطويل[ فيها)1(: 

َخ��ي��الُ��ه��ا ��ْي��ِف  ال��ُخ�����سَ اأُمِّ  ِم����ْن  زاَر  اآلُها)2(اأَل  يَ��خ��ِف��ُق  ال��بَ��ي��داُء  ُدوِن���ه���ا  وِم����ْن 

ا�سِتعالُها)3(ل��ق��ْد اأوق������َدْت ف��ي ال��ق��ل��ِب ِم���نِّ���َي َج��ْم��رًة ��ْي��ِن  ال��ع��اِر���سَ ��واِد  ���سَ ف��ي  بَ���دا 

�ِسْلُمها َغ��ي��رَي  ِع��ن��َد  ال��لَّ��ي��ال��ي؛  ــاثَ��ِك��ْل��ُت  ــه ــالُ ــت ـــا وِعــــنــــدي ِق ـــاه ـــي ــــــــــُة ُدنْ وَرْوَق

ك��اأنَّ��م��ا  ، اأع���ي�������صَ اأْن  ف���ي  ح��الُ��ه��ااأَتَ��ْح�����س��ُدن��ي  ��ت�����س��ُل��ُح  ���سَ ح��ال��ي  ���َدْت  ف�������سَ اإذا 

على  له  زيارته  من  فيعجب  زاره،  الذي  محبوبته  طيف  عن  اأبياته  في  اعر  ال�شَّ ث  يتحدَّ

بعد الم�شافة، وحيلولة ال�شحراء المالأى بال�شراب بينه وبينها، فلم تكن زيارة الطيف زيارة 

موؤان�شة و�شرور لل�شاعر، بل على العك�س من ذلك كانت �شببًا للهّم؛ فقد اأ�شعل هذا الطيف 

جمرة الحّب في قلبه، وحرمه هناء النوم وهدوءه، وكاأنما اآلت الليالي على نف�شها اأن تحرمه 

من الهناء ما عا�س، وكاأن هدوء بالها وراحتها في تنغي�شه واألمه و�شقائه.

زيارة  من  كالتعجب  القدماء:  عند  المعروفة  الطيفية  العنا�شر  ببع�س  ال�شاعر  األّم  لقد 

الراف�س  موقف  وهو  منه  موقفه  وذكر  اإليه،  طريقه  في  قطعها  التي  المفاوز  وذكر  الطيف، 

الطيف كما كان  ال�شاعر محا�شن  ينعت  العنا�شر الأخرى، فلم  الزيارة، واأغفل بع�س  لهذه 

الطابع  الزيارة. وما يميز هذه الأبيات هو غلبة  ال�شعراء، ولم يحدد وقت  الكثير من  ي�شنع 

الوجداني عليها، فهي م�شروفة لت�شوير همِّ ال�شاعر، وحالته النف�شية في هذه الليلة الم�شهدة، 

التي �شاقت فيها الدنيا عليه من زيارة هذا الطيف.

عن  ال�شعراء  تعبير  فجاء  بالتراث،  مرتبطًا  ظل  التقليدي  الغزل  اإن  القول:  اإلى  نخل�س 

اإطار مواقف التحمل والرتحال التي ل عالقة لها بحياة �شعراء المغرب في  عواطفهم في 

عهد الموحدين، فتفجعوا لرحيل حبيبة مزعومة، وت�شوقوا اإليها، وبكوا حّبهم، واأثار هجر 

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 45.

)2(  البيداء: ال�شحراء.

)3(  العار�شان: �شفحتا الَخد.
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اأرقهم وطول  ف�شكو  بال�شهاد،  فاكتحلت عيونهم  م�شنية،  اإح�شا�شات  نفو�شهم  في  الحبيبة 

وكّدر  عي�شهم،  ونّكد  نفو�شهم،  في  ال�شبابة  نار  فاأورى  الحبيبة،  خيال  وطرقهم  لياليهم، 

�شفوهم.

اأما ال�شنعة البالغية فكانت بادية في اأ�شعارهم، فاأكثروا من الجنا�س كثرًة لفتًة لالنتباه، 

ولم يغفلوا الطباق والمقابلة.

العفيف: الغزل   �  2

وتاأثيره  نف�شه،  الحب  �شعور  »مداره  يكون  الذي  ذلك  الغزل  من  النوع  بهذا  ويق�شد 

ال�شّد  في  الحبيبة من �شاحبها  معه، وموقف  واندماجه  ارتباطه  المحب، ومدى  نف�س  في 

في  ح�شية  لموا�شع  تتعر�س  ل  التي  المعنوية  النواحي  من  ذلك  �شوى  ما  اإلى  والو�شال، 

المحبوبة..«)1(، وكان هذا ال�شرب من الغزل امتداداً لموجة الغزل العذري التي انت�شرت 

ابن  يد  على  الهجري  الرابع  القرن  في  بغداد  في  ذلك  بعد  برزت  ثم  الأموي،  الع�شر  في 

داود الأ�شبهاني )ت390هـ/1000م( �شاحب كتاب )الزهرة(، »الذي يعده ما�شنيون اأول 

اأهل الظاهر  محاولة لو�شع منهج �شعري للحب الأفالطوني، وكان ابن داود واأ�شرابه من 

يجدون في هذا اللون من الحب الظاهر عو�شًا عن الحب الإلهي الذي كان مذهبهم ينكره، 

وكانوا يطلقون عليه الحب العذري ن�شبة اإلى اأ�شالفهم من بني ُعْذرة، وقد قّدر لهذه الدعوة 

اأن تجد لها �شدى في الأندل�س، فاألّف ابن فرج الجّياني كتابًا على مثل الزهرة لبن داود، ثم 

قام ابن حزم بعد ذلك بتقنين الحب العذري، وتعريف ماهيته في كتاب طوق الحمامة«)2(.

وقد امتد تاأثير هذه الدعوة اإلى الع�شور الالحقة في المغرب والأندل�س، فتردد �شداها 

عند كثير من �شعراء ع�شر الموحدين الذين التزموا جانب العفة في غزلهم، فابتعدوا فيه عن 

اأ�شعارهم ت�شور ما  المخجلة، فجاءت  الفا�شحة، وال�شراحة  المك�شوفة، والألفاظ  التعابير 

اعتور نفو�شهم من م�شاعر الحب العفيف الذي عا�شوا له، واأخل�شوا فيه.

)1(  محمد م�شطفى هّدارة، اتجاهات ال�شعر العربي في القرن الثاني الهجري: 503.

)2(  غر�شيه غوم�س، ال�شعر الأندل�شي: 43 وما بعد.
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ومن اأبرز هوؤلء ال�شعراء الذين تميز غزلهم بالعفة: اأبو الربيع الموحدي الذي يعد باب 

الغزل في ديوانه في اأكبر الأبواب؛ فقد �شم �شبعين ق�شيدة ومقطوعة، مجموع عدد اأبياتها 

بالمحبة  يت�شم  الذي  العفيف  المعنوي  الغزل  من  الغزل  هذا  واأغلب  اأبيات،  واأربعة  �شتمئة 

ال�شادقة، والمعاني الخلقية ال�شامية؛ ذلك اأن نظرة ال�شاعر اأبي الربيع اإلى المراأة لي�شت تلك 

النظرة المبتذلة، ولكنها نظرة تترفع عن اأدران الح�س وعن الفاح�شة، فجاء حديثه عنها حديثًا 

عاطفيًا �شادقًا، ي�شور اأثر الحب في نف�شه، وما يعانيه من عذاب و�شبابة، وحرارة و�شوق، 

هذه  والقلق،  وال�شهاد  والحرقة،  والألم  الفراق  من  الدائمة  ال�شكوى  من  فيه  يكثر  لكنه 

الم�شاعر التي ت�شي باأن ال�شاعر لم يذق ـ ولو لحظًة– نعيم الحب، وطعم �شعادة المحبين.

]الكامل[ لن�شتمع اإليه وهو يعّبر عن خلجات نف�شه في اأبياته التالية)1(: 

���ب���اب���ًة ل���ِب���ع���اِدِه ����بٌّ يَ��������ذوُب ����سَ ���ه���اِدِه�����سَ ويَ����ِج����فُّ ن�����اِظ�����ُرُه ل����ُط����وِل ����سُ

���ن���ان���ًة ب���اأح���بَّ���ٍة ق������اَد ����سَ ق���ْد ك����اَن يَ���ْل���ق���اُه���ْم ل��ح��ي��ِن ُرق��������اِدِه)2(ُم�����ِن�����َع ال������رُّ

ُه ب����ُدم����وِع����ِه اِدِهَف���ب���ك���ى ل���يُ���ط���ف���َئ ح��������رَّ ُروَّ ِم�����ْن  م����ُع  ال����دَّ ف���ك���اَن  َغ���َل���ط���اً 

�����داِدِهَع���ج���ب���اً ل����ن����اٍر ل�����ْم ي�����ِزْده�����ا َدم����ُع����ُه اأ������سْ ِم����ن  َوْه�������َي  َوُق���������وداً  اإلّ 

وُدونَ�������ُه ال���لِّ���ق���اَء  ُغ���ُه  ���وِّ يُ�������سَ ذا  اإ�ْسعاِدِه)3(َم����ن  ِم����ن  بُ�����دَّ  ل  َع���ت���ا  َده������ٌر 

فال�شاعر ي�شور في الأبيات جذوة الحب المتوهجة في اأعماقه، وي�شف ما اأحدثه الحب 

في نف�شه؛ فهو يذوب حنينًا و�شبابًة لبعد حبيبته، ويم�شي ليله �شهران يذرف الدمع الغزير 

عّله يطفئ بع�س حرارة فوؤاده، ولكن ذلك بعيد، فقد زاد �شوقه، واتقدت النار اأكثر في فوؤاده.

ومن هذه الق�شائد ق�شيدة رقيقة يتحدث فيها عن محبوبة له ُمنّعمة من بنات الق�شور، 

اأ�شرت لبه، وملكت قلبه، فلما ا�شطر اإلى فراقها ورحيله عنها، بداأ يعاني األم الوجد وعذاب 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 65.

)2(  �شنانة: ُبخاًل.

)3(  عتا: تكّبر.
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]المتقارب[ الفراق)1(: 

ـــا َرهــيــنــاوب�����ي غ�������ادٌة ِم�����ن ِظ����ب����اِء ال���ُق�������س���وِر ــــ ـــه ـــَديْ تـــــرْكـــــُت فـــــــــوؤادي ل

���ُع نَ��ف�����س��ي اإل���ي���ه�������ا ا���س��ِت��ي��اق��اً وي����ذه���������ُب َق���ل���ب���ي اإل���ي���ه�������ا َح��ن��ي��ن��اتَ���ق���طَّ

��ي��ُف لَ��ْح��ظ��اً ��ْب��ُي ِج��ي��داً ه���َي ال�����سَّ ِليناه���َي ال��ظَّ ال��ُغ�����س��ُن  ه���َي  ُح�����س��ن��اً  ال���ب���دُر  ه���َي 

ــا ـــ ــه ــــي ل ــــبِّ ــــُح ــــي ب ــــات ــــي يَ���ِدي���ن���ااأَِديــــــــــــــُن َح األّ  ِم���ث���ل���ي  ُع����������ْذُر  وم������ا 

���ب���َر اإنَّ��������ا َك��م��ا ع���ِه���ْدتُ���ْم ل���ُح���ْك���ِم ال���َه���وى ���س��اِب��رون��ااأاأَح�����ب�����ابَ�����ن�����ا ال�������سَّ

م����اِن ال����زَّ ل�������س���روِف  تَ����ْج����َزع����وا  ����ب����ِر ل���ل���ُم���تَّ���ِق���ي���ن���اول  ف����ع����اِق����ب����ُة ال���������سَّ

وتلك  لمحبوبته،  ال�شاعر  يكّنه  الذي  الجارف  الحب  ذلك  تجد  الأبيات  هذه  ففي 

العواطف الجيا�شة، وذلك التاأكيد على ديمومة الحب مدى الحياة، وذلك التعزي والت�شبر 

تعالى: { قوله  مثل  من  القراآنية  المعاني  وتوظيف  به،  ابتلي  ما  على 

تر�شيخ  في   )2({

ـ ومتى كان  المحبوبة  بع�س محا�شن  بنعت  الإلمام  ال�شاعر  يغفل  يريده، ول  الذي  المعنى 

الغزل العفيف غزًل روحيًا خال�شًا ل تخالطه نوازع الج�شد؟ األم ينعت جميل وقي�س وغيرهما 

بية، ووجهها في�شبهه بالبدر الم�شيء،  جمال محبوباتهم؟ ـ في�شف جيدها في�شبهه بجيد الظَّ

وقّدها في�شبهه بالغ�شن اللين، وهي اأو�شاف تقليدية م�شتمدة من عالم ال�شعراء العذريين في 

بوادي الحجاز.

مقدار  على  تنّم  فاأبياته  العذريين؛  ال�شعراء  من  كثيراً  يقترب  ال�شابقة  اأبياته  في  وال�شاعر 

ال�شنى الذي خّلفه الحب حتى �شّله وبراه، فلم يبِق منه اإل ج�شمًا ناحاًل ل يكاد يظهر للعيان:

����تَ����ْدُروَن بَ���ع���َد ان���ِق�������س���اِء ال���نَّ���وى ����ِل م������اذا لَ��ِق��ي��ن��ا�����سَ وُط��������وِل ال����تَّ����وا�����سُ

تَ��ِب��ي��ن��اتَ���������َرْوَن ُج�������س���وم���اً بَ����راه����ا ال���نُّ���ح���وُل األَّ  ���ْق���ِم  ال�������سُّ م�����َن  تَ�����ك�����اُد 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 54.

)2(   الأعراف: 128.
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ومثل هذا المعنى في التعبير عن اأثر الحب في المحبين يتكرر كثيراً عند ال�شعراء المغاربة 

]الوافر[ في عهد الموحدين، كقول محمد بن عبد الكريم الَفْندلوي)1(: 

���وُق م��نِّ��ي ُد ف����ي َخ���ي���اِلوم����ا اأَبْ����ق����ى ال���َه���وى وال�������سَّ ����وى نَ���ْف�������صٍ تَ����������َردَّ �����سِ

تَ���ران���ي اأْن  ال���َم���ِن���يَّ���ِة  ع����ِن  وَح ِم����نِّ����ي ف����ي ُم���ح���اِلَخ���ِف���ي���ُت  ك��������اأنَّ ال����������رُّ

وكان الم�شارقة قد اأتوا بمثل هذه المعاني، فقد راأينا مثل هذا المعنى عند ب�شار والمتنبي 

]الب�شيط[ الذي يقول)2(: 

لَ�����ول ُم���خ���اَط���بَ���ت���ي اإيَّ��������اَك ل����ْم تَ���َرن���يَك��ف��ى ب��ِج�����س��م��ي نُ���ح���وًل اأنَّ���ن���ي َرُج����ٌل

واإذا كان اأبو الربيع قد نظر اإلى بيت المتنبي في معناه، وقاربه فيما اأتى به، فاإن ال�شاعر 

ناحل  رجل  فالمتنبي  المعنى،  لهذا  قريبة  ب�شورة  فاأتى  معًا،  عليهما  تفوق  قد  الَفندلوي 

 من ذلك ال�شاحب، اأما �شاعرنا فلم يبق منه اإل نف�س تتردد في 
ٌّ

يخاطب �شاحبه وهو مرئي

قول  من  قريب  وهذا  محال،  في  روحه  وكاأن  يراه،  اأن  الموت  عن  اإنه خفي  خيال، حتى 

]مخلع الب�شيط[ محمد بن عيا�س)3(:  

����وى الإه��������اِباأَنْ�������َح�������َل ِج�������س���م���ي َه����������واُه ح���تَّ���ى ل������ْم ي����ْب����َق م����نِّ����ي �����سِ

وُح ف����ي ال���ثِّ���ي���اِبف����اْع����َج����ْب ل���������ُروٍح ب���َغ���ي���ِر ِج�������س���ٍم ��������َب ال���������رُّ ق�����ْد ُركِّ

وربما �شكا ال�شعراء الموحدون من بينونة الأحباب، ورحيلهم بعيداً بقلوب من يحبون، 

وقد خّلفوهم حيارى ي�شاهرون النجوم في الليل، فاأكثر هوؤلء ال�شعراء من الت�شكي والتظلم 

]المجتث[ لأحبابهم. يقول محمد بن النا�شف)4(: 

ـــــي ـــــب ـــــل ــــــي وَق ـــــــُب عـــــــنِـّ ـــــــي ـــــــغ ْبتَ ل���������َديْ���������َك َرْه���������������ٌن ُم��������َع��������ذَّ

ــــــــــــــْن حـــيــــ ـــــــــي، وِب ْه ل ــــــْبَفــــــــــــــــــــُردَّ ــــــيَّ ــــــَغ ـــــا وتَ ـــــ�ـــــش ـــــــا تَ ـــــــــُث م ـ

)1(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 220.

)2(  ديوان المتنبي: 186/4.

)3(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 137.

)4(  ابن �شعيد، المغرب: 106/1.
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اأنِّ������������������ي ي���������ع���������ل���������ُم  ج�������ى اأَتَ�������َق�������لَّ�������ْباهلل  ُط������������وَل ال�������دُّ

تَ����رَغ����ْبَف���������ُج���������ْد َع���������َل���������يَّ ب�����َط�����ي�����ٍف ����ِل  ال����َو�����سْ ف����ي  ك���ن���َت  اإْن 

بَ�����������ْدراً ِل���������َي  تَ������ُل������ْح  ل�������ْم  َك�����وَك�����ْباإْن   � ف�����َديْ�����تُ�����َك   � َف������ُل������ْح 

فال�شاعر ي�شكو من حبيبه اإليه، ي�شكو اإليه من بعاده، وقد تركه ي�شهر الليالي، ويتقلب في 

فرا�شه، ويطلب منه بكثير من ال�شراعة وال�شتعطاف اأن يرد له قلبه، وليغب حينذاك حيث 

يريد، ويطلب اأن يزوره طيفه في المنام، اإن لم يكن هناك �شبيل لزيارته في النهار.

وهذا محمد بن عبدون المكنا�شي يخاطب اأحبابه خطابًا رقيقًا، ويطلب منهم اأن يعودوا 

]الكامل[ اإلى �شابق عهدهم اأيام كانوا ي�شلون حبل وداده، وينعمون باأهناأ العي�س)1(: 

���تَ���َج���ْرُت ب��ِه��ْم ِه������ُم ع���ل���ى ُذلِّ�����يي���ا ِج���ي���َرت���ي وَم������ِن ا����سْ ِم�������ْن َج���������ْوِر ِع������زِّ

ـــًى ـــل ـــــــِوداِد ِق ـــــــال ــــتـُـــمــــونــــي ب �ــــشْ اأبْ�����َدلْ�����تُ�����ُم الإنْ�����������س�����اَف ب���ال���َم���ْط���ِلَعــــوَّ

ــــُم ــــِرُك ــــْج ــــَه ــــي ب ــــال ــــُم ب ــــغــــلــــتُ ���ْغ���ِلو�ــــشَ وَوب�������اِل�������ِه ع������ْن ُك�������لِّ م�����ا ����سُ

ال����َو�����س����ِلُع��������ودوا اإل������ى ع��������اداِت َو����س���ِل���ُك���ُم َة  لَ�����������ذَّ تَ����ح����رم����ون����ي  ل 

فاأكثر  والطباق،  كالجنا�س  اللفظية،  بالمح�شنات  ال�شاعر  احتفال  الأبيات  في  ويظهر 

�شغلتم،  وباله،  بالي،  ا�شتجرت،  »جيرتي،  قوله:  للجنا�س  ا�شتعماله  فمن  اأبياته،  في  منهما 

�شغل، و�شلكم، الو�شل«، ومن الطباق قوله: »عزهم، ذّلي ـ وداد، قلى ـ اإن�شاف، مطل«، 

وقد اأ�شعفه الطباق في بيان التناق�س بين حالي ال�شاعر في الما�شي والحا�شر.

عن  واأف�شحوا  وانتحبوا  فبكوا  ـ  زعموا  كما  ـ  ال�شعراء  اآلم  قد  المحبوبة  َبيُن  كان  واإذا 

مكنونات نفو�شهم في غير فح�س اأو رفث في القول، فاإن هجرانها األهب الأح�شاء، واأذكى 

نار الحب والجوى في نفو�س المتيمين، فاأبو الربيع هجره الحبيب فطال ليله، و�شهر يرعى 

]الكامل[ النجوم، ويبكي بدمع غزير)2(: 

)1(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 285.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 59.
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��ْه��َد ِف��ي��ِك اأَلُ�����وُف ف��ل��ه��ا ع��ل��ى َرْع�������ِي ال���نُّ���ج���وِم ُع���ك���وُفاأَِل���َف���ْت ُج��ف��ون��ي ال�����سُّ

ــا ــه ــُع ــدم ـــاُء َف ـــك ـــبُ ـــْت كـــيـــَف ال ـــَم ـــلَّ ـــع يُ����ْرب����ي ع��ل��ى َق����ْط����ِر ال���َح���ي���ا ويُ���ِن���ي���ُفوتَ

]الكامل[ ولكن هذا البكاء ل يطفئ نار ال�شوق، واإنما يزيدها ا�شتعاًل)1(: 

ُه ب���ُدم���وِع���ِه اِدِهَف���ب���ك���ى ل���يُ���ط���ِف���َئ َح��������رَّ ُروَّ ِم����ن  م����ُع  ال����دَّ ف���ك���اَن  َغ���َل���ط���اً 

�����داِدِهَع���ج���ب���اً ل����ن����اٍر ل�����ْم ي�����ِزْده�����ا َدم����ُع����ُه اأ������سْ ِم����ن  َوْه�������َي  َوُق���������وداً  اإلّ 

الحبيبين  بين  �شعوا  الذين  والعّذال  الكا�شحين  من  في�شكو  عيا�س  بن  د  محمَّ ا  اأمَّ

]الخفيف[ ففرقوهما)2(: 

���م���اُء ���ه���اب���اً ل�����ُه ال������ُف������وؤاُد ����سَ َخ����اُءي����ا ����سِ  � ه����َج����ْرَت  وق����ْد   � َق��ل��ب��ي  َربْ������ُع 

���ح���وَن َح���ْب���ل���َي ح��تَّ��ى ـــاوؤوانَ����َك����َث ال���ك���ا����سِ ـــش ـــا حـــيـــُث � ـــن ـــراِق ــــن ِف ـــوا ِم ـــغ ـــَل بَ

اإلّ ِو�����س����اِل����َك  ف����ي  �����ْرُت  تَ�����َف�����كَّ ج����اُءم����ا  َه��������َدَم ال����ي����اأ�����صُ م����ا بَ����ن����اُه ال����رَّ

ا اأبو حف�س بن عمر فيحدثنا عن هوؤلء العاذلين في الحب؛ فهم عندما يلومونه على  اأمَّ

حبه يزيدون هذا الحب ا�شتعاًل، وكاأنهم يغرونه بالتمادي في هذا الحب)3(: ]المتقارب[

���بِّ َم������ْن اأَنَّ�����بَ�����ْه ل����َه����بَ����ْهاأَغ���������اُر ع���ل���ى ال�������سَّ ه�����َو ال����ُح����بُّ َم�����ن يُ����ْط����ِف����ِه اأَ

لهذا  اأ�شرى  فهم  المحبوب؛  اأمام  وت�شاغرهم  تذللهم  العفيف  الغزل  �شعراء  يميز  ومما 

الحب ل يملكون لنفو�شهم عتقًا، ي�شتوي في ذلك العامة والخا�شة، فهذا بع�س �شادة بني 

الخلد في  اإنه يرى جنة  اأمره، حتى  الذي ملك  الموؤمن يجعل من نف�شه فداًء لمحبوبه  عبد 

]ال�شريع[ قرب محبوبه)4(: 

ول����ي���������صَ ل�����ي ِم������ن ُح����ك����ِم����ِه ف�����اِدَف����ديْ����ُت َم����ن اأ����س���ب���ْح���ُت ف���ي اأَ�����س����رِه

)1(  الم�شدر نف�شه: 65.

)2(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 138.

)3(  المقري، نفح الطيب: 110/3.

)4(  عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 719.
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ل��ي ك������اَن  واِدي���������اً  يَ����وم����اً  َح������لَّ  َج������نَّ������َة َع������������ْدٍن ذل�������ك ال���������وادياإْن 

ويمعن الخليفة عمر المرت�شى الموحدي في تذلُِّلـه وخ�شوعه لمحبوبه، فيقول)1(:  

]الوافر[  

َع���ل���ي���ُلَذل������ي������ٌل َدم���������ُع ُم����ق����َل����ِت����ِه َدل����ي����ُل ف���ي���ه  ال���َح�������س���ا  اأنَّ  ع���ل���ى 

ـــاًء ـــف ـــشِ ـــي � ـــغ ـــب ــــْم يَ ــــُك ــــاِب ــــب ل��������داِء ال����بُ����ع����ِد َف�����ْه�����َو ل������ُه َق���ت���ي���ُلاأَلَـــــــــــمَّ ب

ـــي ِر�ــــشــــًى ِمـــنـــكـــم وُقــــْربــــاً ـــون ـــل ـــي تُ���ِن���ي���ل���وااأَن األَّ  َم����ج����دُك����ْم  وح���ا����س���ى 

ُخ����ط����وٌب ����س���رُح���ه���ا ِع����ن����دي يَ����ُط����وُلل���ِئ���ْن َق���َط���َع���ْت ���س��ب��ي��َل ال���َو����س���ِل ع��نِّ��ي

واأع������ظ������ُم �����س����اِف����ٍع اأنِّ���������ي َذل����ي����ُلَف�������س���اِف���ُع م���ا اق���ت���َرْف���ُت َه�������واُن ُذلِّ����ي

���ب���ي اأنَّ�����ن�����ي َع����ب����ٌد َق����ُط����وٌع ���وُلَف���َح�������سْ وَح�����س��بُ��َك اأنَّ������َك ال��َم��ول��ى ال���َو����سُ

اإن الحب جعل هذا  اأقوى من �شلطان الخليفة؟  اإلى �شلطان الحب كيف يكون  اأراأيت 

الخليفة يت�شاغر اأمام محبوبه لدرجة العبودية، وهو يقر بذنبه تجاه محبوبه، ويبين عذره في 

هذا الهجر، لقد هجر حبيبه مكرهًا، ولعل اأعباء الحكم و�شوؤونه ا�شطرته اإلى البتعاد قلياًل 

عمن اأحب، وقد اأ�شناه البعد ولي�س له دواء اإل الو�شل. 

وكان �شبقه اإلى ذلك الر�شيد العبا�شي )ت193هـ/ 809م( فيما ُن�شب اإليه)2(: ]الكامل[

وَح����َل����ْل����َن ِم�����ن ق��ل��ب��ي ب����ُك����لِّ َم���ك���اِنَم����َل����َك ال����ثَّ����اُث الآِن���������س����اُت ِع��ن��ان��ي

��ي��ان��يم���ا ل���ي تُ���ط���اِوُع���ن���ي ال����بَ����ِريَّ����ُة ُك��لُّ��ه��ا واأُط����ي����ُع����ُه����نَّ وُه�������نَّ ف����ي ِع�����سْ

ال���َه���وى ���ل���ط���اَن  ����سُ اأنَّ  اإلَّ  ذاَك  ��ل��ط��ان��يم���ا  ���سُ ِم����ن  اأَع������زُّ   � َق����ِوي����َن  وب����ِه   �  

اأو  في�شره،  المحب  يزور  الذي  الحبيبة  بالحديث عن طيف  الغزل  ونكمل �شورة هذا 

اأرقًا. والحديث عن خيال الحبيب من العنا�شر التي  يذكي جذوة ال�شوق في نف�شه فيزيده 

)1(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 493.

يرا: 9/2. )2(  اأبو العبا�س الجّراوي، الحما�شة المغربية: 1044-1045، وابن الأّبار، الِحّلة ال�شِّ
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عنه  ناأت  الذي  المحب  »هذا  الحوفي)2(:  الدكتور  يقول  غزلهم)1(،  في  القدماء  عالجها 

الحبيبة اأو ناأى عنها، ل يفتاأ يذكرها، ويتذكرها ويتمّثلها في حّله وترحاله، ويقظته ومنامه، 

ولقد ي�شعده طيفها في حلمه، فاإذا �شحا لم يجد اإل نف�شه، في�شور م�شاعره ت�شويراً يختلف 

باختالف طبيعته.

فمن ال�شعراء من اتجه اإلى العجب من قدرة الطيف على قطع المفاوز، واحتمال م�شاق 

الرحلة الطويلة، ويظهر اأن هوؤلء كانوا بعيدين عن الحبيبات... واتجه اآخرون اإلى و�شف 

الم�شاعر، ... وهناك فريق ثالث من ال�شعراء اآلمهم الخيال لأنه اأوهام واأحالم... وال�شعراء 

الذين كانوا ُي�شلون بهجر الحبيبة ويرّو�شون اأنف�شهم عن ن�شيان الحب لم ياأن�شوا بالخيال 

كما اأن�س غيرهم، ولم ي�شقهم كما �شاق �شواهم، بل قابلوه في جفاف وخ�شونة...«.

اإن حديث الطيف عند ال�شعراء المغاربة قريب اإلى حديث الجاهليين عن طيف الحبيبة 

كما بّينه الدكتور الحوفي، وكثيراً ما كان هوؤلء ال�شعراء يتمنون زيارة طيف المحبوبة عندما 

]الكامل[ تكون بعيدة عنهم)3(: 

��ْه��َد ف��ي��ِك اأَلُ�����وُف َف��ل��ه��ا ع��ل��ى َرْع������ِي ال���نُّ���ج���وِم ُع���ك���وُفاأَِل���َف���ْت ُج��ف��وِن��ي ال�����سُّ

ــا ــه ــُع ــدم ـــاُء َف ـــك ـــبُ ـــْت كـــيـــَف ال ـــَم ـــلَّ ـــع يُ����ْرب����ي ع��ل��ى َق����ْط����ِر ال���َح���يَ���ا ويُ��ن��ي��ُفوتَ

وَم�����زاُرُك�����ْم بَ��خ��ي��ل��ٌة  واأن�������ِت  ل  يُ���ط���ي���ُفِل�����ْم  اأراه  ل  وط���ي���ف���ك  ن��������اٍء 

له  ويدعو  به،  فيرحب  كبيراً،  احتفاًل  به  يحتفل  بال�شاعر  المحبوبة  طيف  يلّم  وعندما 

]الرمل[ بالرعاية والأمان)4(: 

)1(  زعم ال�شريف المرت�شى اأّن عمرو بن قميئة هو اأول من ابتكر الحديث عن طيف الحبيب )طيف الخيال99(. اأّما 

اأبو عبيد البكري فيرى اأن اأول من فتح القول فيه باأح�شن عبارة قي�س بن الخطيم )�شمط الاللي524(، ول تعار�س 

اأول من ذكر الطيف في  بين هذين الراأيين؛ لأّن عمرو بن قميئة - وهو �شاعر قديم معا�شر لمرئ القي�س- كان 

ر بداية الدعوة الإ�شالمية،  �شعره، فيما و�شل اإلينا من ال�شعر الجاهلي، في حين اأّن قي�س بن الخطيم، وهو �شاعر عا�شَ

ولم ُي�ْشِلم واأ�شلمت زوجه - هو اأول من اأح�شن واأجاد في و�شف طيف الخيال.

)2(  اأحمد محمد الحوفي، الغزل في الع�شر الجاهلي: 299-296.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 59.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 50.
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َط�����َرق�����ا َط������ي������ٌف  واهلِل  ���َل���َب ال�����نَّ�����وَم واأَْه����������دى الأََرق��������اب�������اأَب�������ي  ����سَ

َخ���َف���ق���اَدلَّ����������ُه ف�����ي ُظ����ل����م����ِة ال����لَّ����ي����ِل ع��ل��ى ُف�����������وؤاٍد  َدقُّ  ���َج���ع���ي  َم�������سْ

ــــا َدِنــــفــــاً ــــي ــــاأْح َط������َرق������ا)1(َرِكــــــــــَب الــــــَهــــــوَل ف َخ������ي������اًل  اهلل  َف������َرع������ى 

راأى اأْن  ���ا  ف���ل���مَّ ����ِل  ب����ال����َو�����سْ ���ْب���ِح َدع������ا وانْ���َط���َل���ق���اج������اَد  َف�����َل�����َق ال�������سُّ

َردًى: ح������اِل  ع���ل���ى  ���بَّ  ال�������سَّ ُم�����َق�����ًا َغ�����ْرق�����ى وَق����ل����ب����اً ُم���ْح���َرق���ات������رَك 

����َل����ُه َو�����سْ َك����ف����ان����ي  اهللَ  ــقــىاأ������س�����ُك�����ُر  ــتَ ــل ــُم ــــــــْرَب ال ـــي وُق ـــى عـــنِّ ـــش � ـــرِّ وال

ـــــي مــــــعــــــُه يَــــجــــَمــــُعــــنــــا ـــــت ـــــي ـــــِب لُ�����ُح�����ُف ال�����ِع�����زِّ واأَبْ��������������راُد ال���تُّ���ق���ىوَم

بعد  على  لياًل  الطيف  طروق  من  كالتعجب  القديمة:  الطيفية  بالعنا�شر  يلم  اعر  فال�شَّ

الأهوال  قلبه، وركوبه  دقات  �شماع  ال�شاعر عن طريق  اإلى  واهتدائه  ال�شبل،  وا�شتباه  الدار 

والمخاطر للو�شول اإلى ال�شاعر، والترحيب بهذا الطيف عند قدومه، والدعاء له عند ذهابه 

في الفجر، واأثر هذا الطيف على ال�شاعر؛ فقد خّلفه في حال �شيئة، غارقًا في اأحزانه، ثم نجد 

في الأبيات تلك القناعة بهذه الزيارة التي امتدت طول الليل تكللها العفة والطهارة.

ال�شور  ابتكار  في  ويت�شنع  محبوبه،  طيف  زيارة  عن  ف  الُمنا�شِ بن  اإبراهيم  ويتحدث 

]الب�شيط[ م�شتعينًا بهذا الحوار الرقيق بينه وبين الطيف؛ فيقول)2(: 

��دوُلوزاِئ��������ٍر زاَرن�������ي َوْه����ن����اً ف���ُق���ل���ُت ل���ُه: ��ْج��ُف ال��لَّ��ي��ِل َم�����سْ اأنَّ���ى اه��ت��َديْ��َت و���سَ

ِقنديُل)3(ف���ق���اَل: اآنَ�����س��ُت ن����اراً ِم���ن َج��واِن��ِح��ُك��ْم ��اِري��َن  ال�����سَّ ل���دى  ِم��ن��ه��ا  اأَ����س���اَء 

َم��ق��ب��وُلف��ُق��ل��ُت: ن���اُر ال���َه���وى َم��ع��ن��ًى ول��ي�����َص لها ِم���ن���َك  ذا  ف��م��ا  يَ���ِب���ي���ُن،  ن�����وٌر 

واِح������دٌة ذاَك  ِم����ن  ��بَ��تُ��ن��ا  ِن�����سْ تَ��ْخ��ي��ي��ُلف����ق����اَل:  ال���ُح���بِّ  ون�����اَر  ال���َخ���ي���اَل  اإنَّ 

ِنف: المري�س. )1(  الدَّ

)2(  ال�ّشراج، الحلة ال�شند�شية: 691/1.

)3(  ورد في ال�شطر الأول في الم�شدر على النحو التالي: »فقال اآن�شت ناراً اهتدا جوانحكم«؛ وبه ل ي�شتقيم الوزن، 

وقد اأ�شلحت البيت وفق ما رّجحته.
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ففي هذه الأبيات بع�س العنا�شر الطيفية القديمة؛ كالتعجب من طروق الطيف لياًل، وفيه 

تعليل طريف لهتداء الطيف اإلى مكان المحبوب، فاإذا كان طيف محبوب اأبي الربيع دلّه 

عليه دّقات قلبه، فاإن طيف محبوبة ابن المنا�شف قد اهتدى اإلى �شاحبه عن طريق نار ال�شوق 

الم�شطرمة في جوانحه، وهي �شورة طريفة فيها كثير من الجّدة.

لياًل؛  زاره  الذي  الحبيبة  طيف  اإلى  �شريعة  اإ�شارة  الفا�شي  العابد  بن  محمد  وي�شير 

]الكامل[ فيقول)1(: 

��ب��اِح الأَبْ���َل���ِج ِج)2(َط���َرَق���ْت تَ��ِت��ي��ُه ع��ل��ى ال�����سَّ تَبرُّ اخ���ِت���ي���اَل  تَ��خ��ت��اُل  َح�����س��ن��اُء 

����ْت ب��َظ��اِم��ه��ا ُمَدبَِّج)3(ف����ي لَ���ي���ل���ٍة ق����د اأُل����ِب���������سَ ب��ال��نُّ��ج��وِم  بُ�����ْرٍد  ��ف��ا���صَ  َف�����سْ

فال�شاعر في بيتيه ال�شابقين يحدد لنا وقت زيارة الطيف؛ فهو قد زاره لياًل »طرقت...، 

في ليلة قد األب�شت بظالمها«، وينعت محا�شن هذا الطيف باقت�شاد؛ فهي ح�شناء، تختال في 

م�شيتها بزهّو، ويغفل بقية العنا�شر الطيفية التي اعتاد ال�شعراء تناولها.

البادية،  باأجواء  ق�صائده  بع�س  ارتباط  هو  العفيف  الغزل  في  اإليه  االإ�صارة  يح�صن  ومما 

 في حجازياته، فاأكثروا 
ّ
فقد وجدنا بع�س ال�شعراء نهجوا في غزلهم منهج ال�شريف الر�شي

الرحب،  البدوية وترديدها في ق�شائدهم، م�شتمدين معانيهم من عالمها  العنا�شر  من ذكر 

ويت�شدر هذا التجاه اأبو الربيع الموحدي الذي يقول في واحدة من ق�شائده)4(: ]الب�شيط[

داِري���ِن نَ��ح��ِو  ِم��ن  اأتَ����ْت  ه��ْل  با  ال�سَّ ��ِل  يَُحيِّيني)5(���سَ ��ْح��ٍط  ���سَ ع��ل��ى  ال��َح��ب��ي��ُب  اأَِم 

يَ��ْف��َغ��ُم��ن��ي ج����اَء  ��ذاه��ا  ِل�����سَ َف��م��ا  ل  ياحيِن)6(اأَْو  الرَّ اأَنْ���ف���ا����صُ  ه����َو  ك���اأنَّ���م���ا 

)1(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 231.

)2(  الأْبَلج: الم�شيء الم�شرق.

)3(  مدّبج: مزيَّن.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 68.

)5(  دارين: مرفاأ بالبحرين يجلب اإليه الم�شك من الهند، واإليه ُين�شب الم�شك الّداري. �َشَحط: َبُعد.

)6(  َفَغمت الرائحة اأنفه: مالأته.
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و����صِ يَ��ح��ك��ي��ِه ويُ�����س��ِب��ُه��ُه َجْيروِن)1(ي��ا ���س��اِك��َن ال���رَّ اأَب�����واِب  اإل���ى  ال��ُع��َذي��ِب  ب��ي��َن 

]الرمل[ ويقول في اأخرى)2(: 

تُ��ْف��تَ��ن��ااأيُّ�����ه�����ا ال�����ح�����ادي ِب����ن����ا ن����ح����َو ِم��ن��ى ���َك ك����ْي ل  نَ���ْف�������سِ ُخ�����ْذ ع��ل��ى 

تُ���ِث���ْر ل  يَ���������س����اراً  ال�����ِج�����ْزَع  ْعيُنا)3(اتْ���������ُرِك  الأَ ف��ي��ن��ا  يُ���ْف���ِت���ُك  َربْ�����َرب�����اً 

وجيرون،  والعذيب،  ودارين،  »كال�شبا،  الم�شرقية  الأ�شماء  بع�س  يذكر  فال�شاعر 

والحادي، وجزع...« اإلى غير ذلك من الألفاظ البدوية ذات الرموز الخا�شة.

الوجد،  مدى  تعبر عن  �شعرية جميلة  ومقّطعات  ق�شائد  التجاه  هذا  في  الربيع  ولأبي 

الذي يعّبر عنه بلهجة بدوية محاكيًا فيها طريقة مهيار الديلمي )ت428هـ/1037م(، ومتاأثراً 

]الرمل[ باأ�شلوبه)4(: 

َعفا)5(ي����ا َخ���ل���ي���َل���يَّ ِب�������ذي الأَثْ������������ِل ِق��ف��ا ك���ي���َف  َربْ�����َع�����ُه�����ْم  ����ا  و�����سَ

اأُنُفا)6(وَغ��������دا َق������ْف������راً يَ����ب����اب����اً ُم���وِح�������س���اً ِري����ا�����س����اً  ك������اَن  اأْن  ب���ع���َد 

ي������ُح ع���ل���ي���ِه ولَ����َك����ْم ����َف����ِت ال������رِّ ِمْعَطفا)7(�����سَ ب��ُغ�����س��ٍن  ف���ي���ِه  ���بَّ���َه���ْت  ����سَ

ــــْم ــــُدُك ــــ�ــــشُ ـــوى اأَنْ ـــَه ـــال ـــي ب ـــوم ـــَق ��َل��ف��ايــــا لَ ه������ْل راأي������تُ������ْم َق�������طُّ ف���ي���م���ا ���سَ

����ج����اُه ف������اإذا انْتََزفا)8(ُم�����ْدنَ�����ف�����اً ي���ب���ك���ي �����سَ ِق���ي���َل  م���ِع  ب���ال���دَّ ��تَ��ف��ى  ا���سْ م���ا 

البدوية،  بالروح  تت�شم  الغزل  في  طريقة  الديلمي  مهيار  العراقي  لل�شاعر  اأن  ومعروف 

والعفة في الغزل، واللوعة والنتحاب للبعد والفراق، والإكثار من التفجع والحزن.

)1(  الُعذيب: من منازل حاجِّ الكوفة. وجيرون: اأراد بها دم�شق.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 77.

باء. ْبَرب: القطيع من بقر الوح�س اأو الظِّ )3(  الِجْزع: منعطف الوادي اأو جانبه. الرَّ

)4(  ديوان اأبي الربيع: 52-51.

ُفن. )5(  الأثل: �شرب من ال�شجر ُيعرف بالّطرفاء، ُت�شنع من خ�شبه ال�شُّ

)6(  اليباب: الخراب الذي لي�س فيه �شاكن. والّرو�س الأُُنف: الذي لم َيْرَعه اأو يطاأْه اأحٌد.

يح: اأي مّرت عليه ونثرت الّتراب. )7(  �شفت الرِّ

)8(  الُمدَنف: المري�س.
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ومما يرتبط بالغزل العفيف: الحديث عن ال�شيب ونفور الغواني من ال�شيوخ، فالمعروف 

يُب على �شبابهم المن�شرم،  ع ال�شِّ عن المراأة اأنها تحب ال�شباب لأنه قوة وحيوية، وقد تفجَّ

وتح�شروا على فواته، واأ�شفوا لحرمانهم من لذاته، واأظهُر ما يكون هذا التفجع في معر�س 

الحديث عن اإعرا�س الغواني عنهم. يقول محمد بن عبدون المكنا�شي)1(: ]الكامل[

ــي ــِرق ــف ــَم ــِب ِب ــي ــش ــ� ــَم ــل ـــا تَــــــــراَءْت ل ـــمَّ ��ب��اب��ي الأْدَه������ِملَ ��ُه��ٌب اأََغ�������ْرَن ع��ل��ى ���سَ ���سُ

اأم���ا َدرى  ، اأُِح�����بُّ َم���ن  ��َم  ال��تَّ��َج��هُّ ب����الأَنْ����ُج����ِماأَبْ�����دى  ُح�����س��نُ��ه��ا  ي���اج���ي  ال���دَّ اأنَّ 

اعر يعلل نف�شه ويعزيها عن هذا ال�شيب الذي األّم به، وكان �شببًا في تجهم محبوبته  فال�شَّ

ونفورها منه، فهو يرى في هذا ال�شيب عاماًل من عوامل الجمال ولي�س العك�س، في�شبه هذه 

ال�شعرات البي�شاء بالنجوم المتالألئة في كبد ال�شماء لياًل، ،هذا مما يزيد في روعتها وجمالها.

اأن  القديم  منذ  الإن�شان  اعتاد  لقد  الغرابة،  بع�س  ففيها  ال�شيب  اإلى  الربيع  اأبي  نظرة  ا  اأمَّ

يرتاع لطروق ال�شيب؛ لأنه نذير بانق�شاء اأيام ال�شباب، وقرب الأجل، ولكن اأبا الربيع يقف 

]الطويل[ موقفًا مغايراً، فيظهر م�شروراً بحلوله، مرحبًا بقدومه فيقول)2(: 

ب��َم��ف��ِرق��ي ال��َم�����س��ي��ُب  لَح  وق����ْد  و���س��اِح��ب��ااأق�����وُل  وِخ����اًّ  ��ي��ف��اً  ���سَ ب���ِه  اْك������ِرْم  اأَل 

َم�سى ق��ْد  كنُت  واإْن  نَ��ْح��وي  اأتَ���ْت  ���ْي���ُت ِم���ن���ُه َم����اآِرب����اِلبُ�سرى  ��ب��اب��ي وم����ا َق�������سَّ ���سَ

]الخفيف[ ويقول من ق�شيدة اأخرى)3(: 

اأْ����صِ ِم��نِّ��ي �����واٍد بَ��ي��ا���س��اَح����لَّ َوْف�����ُد ال��َم�����س��ي��ِب ب���ال���رَّ لْ����ُت ِم�����ن ������سَ َف����تَ����بَ����دَّ

ول���ِك���ْن اإل�������يَّ  اأتَ��������ْت  بُ�������س���رى  ��ب��ا اأَْغ���را����س���ااأيُّ  �����ْم ِم�����َن ال�����سِّ ل����ْم اأُتَ�����مِّ

فهو في اأبياته ال�شابقة ي�شرح باأن ال�شيب قد َوَخط �شعره، من دون اأن يق�شي وطره من 

اأيام ال�شبا وال�شباب، ويبدو اأن ال�شيب عاجله في �شبابه فابي�س �شعره قبل اأوانه، فذهاب �شبابه 

)1(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 285.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 136.

)3(  الم�شدر نف�شه: 136.
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]الطويل[ ظاهري ولي�س حقيقيًا، ومما يوؤكد هذا قوله في ق�شيدته التالية)1(: 

َمفِرقي ��ي��َب  ���سَ راأَْت  ��ا  ل��مَّ َوج��َه��ه��ا  )2(َزَوْت 
ُمْزَورِّ ِو���س��اِل��َي  َع��ن  ب��ِع��ْط��ٍف  ْت  و���س��دَّ

ْهِر)3(ف��ُق��ل��ُت ل��ه��ا: م����اذا يَ���ري���بُ���ِك ِم����ْن َف��ت��ًى الزُّ كالأَنُجِم  َف��ْوَديْ��ِه  في  يُب  ال�سَّ ثَوى 

ج��ى ال��دُّ َع���ِن  ��ب��اُح  ال�����سَّ انْ�����س��قَّ  َك��م��ا  الَفْجِر)4(واإلَّ  َو���س��ِح  ع��ْن  لَْمياُء  ابْت�سَمْت  اأِو 

��ي��ِب َق��ْولَ��ٌة ��ع��ِرف��ق��الَ��ْت: ع��ل��ى َغ��ي��ري َف��ِل��ل�����سَّ تَ�����س��حُّ ول���ِك���ْن ف���ي ُم���َخ���يِّ���َل���ِة ال�����سِّ

ُج���َك ال��َح�����س��ن��اُء َق��ب��ُل اإل���ى ال��ُع��ْذِرف����اإْن ك���اَن ُع����ذراً َع���ن ���س��ب��اِب��َك ل���ْم ت��ُك��ْن تُ���َح���وِّ

َم�سيِبِه ب��ع��َد  ��بَّ  ال�����سَّ َه���ج���ْرُت  َه��ْج��ِر؟وَه��ْب��ن��ي  ِم��ن  تَ��ج��َزُع  يِب  ال�سَّ اأَبَ���ْع���َد  ف��اأن��َت 

وَك���ه���ًا ف��م��ا تَ��ن��َف��كُّ َده������َرَك ِم���ن ُع����ْذِرَج���زوع���اً م���َن ال���ِه���ْج���راِن ِط��ف��ًا وي��اِف��ع��اً

واأتْ���ب���ْع���تُ���ُه اآه�����اً ع��ل��ى ذاِه������ِب ال��ُع��ْم��ِرف��اأر���س��ْل��ُت َدم�����َع ال��َع��ي��ِن ع��ن��َد َم��ق��اِل��ه��ا

اعر يف�شح في اأبياته باأنه ما زال فتى، اأو �شابًا، ولكن �شاحبته ترى فيه كهاًل تقدم  فال�شَّ

به العمر، فلذلك زوت عنه وجهها، ونفرت منه، فما كان منه اإل اأن �شفح دمع عينيه وتاأوه 

عليه،  ال�شيب  لظهور  عنه،  بوجوههن  معر�شات  والغواني  يتاأوه  ل  وكيف  العمر،  لذهاب 

فما اأجزعه من هذا الهجران، اإن جزعه وبكاءه كانا ب�شبب ان�شراف هوؤلء الجميالت عنه 

ونفورهن منه.

اإلى بع�س محا�شن المحبوبات النف�شية، فحدثونا عن  وربما التفت �شعراء هذا التجاه 

 اإذا راآها يقع في حبها)5(: ]الكامل[
ّ
�شحر المراأة، فحبيبة اأبي حف�س بن عمر تجعل الخلي

��ق��اً ع��ا���سِ راآه�����ا  اإذا  ال���َخ���ِل���يُّ  ��ح��ي  ُميُ�����سْ وال���َع���ق���ُل تُ���وِق���ُظ���ُه ال���لِّ���ح���اُظ ال����نّ����وَّ

)1(  الم�شدر نف�شه: 81.

)2(  العطف: الجانب.

)3(  الفودان: جانبا الراأ�س مما يلي الأُذن اإلى الإمام.

)4(  الّلمى: �ُشمرة في باطن ال�ّشفة ُت�شتح�شن.

)5(  عبد اهلل كّنون، النبوغ المغربي: 721.
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]المتقارب[ وو�شف بع�س ال�شعراء دلل المراأة وتيهها كقول اأبي الربيع)1(: 

�����َك�����ْوُت ل����ه����اِج����َرت����ي ِت���ي���َه���ه���ا وُق�����ل�����ُت ل���ه���ا: لَ������ِك اأَ�����س����ك����و ِب����ِك������سَ

��ن��اً ���ْف���ِت���ن���ي َح�����سَ َق�����وِم�����ِكف�������اإْن اأن�������ِت اأن�������سَ اإل��������ى  �����ك�����ْوُت  ������سَ واإلَّ 

اإذا ول�����ِك�����ْن  �����س����دْق����َت  ���تَ���ِكف����ق����الَ����ْت:  ���ْق���َت ال�����ِم�����اَح ف����ا تَ�������سْ ع�������سِ

ــيوع�����������اَدْت اإل�������ى ِت���ي���ِه���ه���ا ك����الَّ����ذي ــك ــتَ ــش ــ� ــُم ـــُة ال ـــل ـــي ـــا ِح ـــم ـــــْدُت َف ـــــِه َع

اأ�شلوبه  م�شتمليًا  الغزلي،  الحوار  ا�شطناع  في  ربيعة  اأبي  بن  عمر  نهج  نهج  اعر  فال�شَّ

الحواري الق�ش�شي.

اإلى و�شف �شوت المحبوبة، وهذا الحديث  وقد نقف على بع�س الإ�شارات ال�شريعة 

بحديثها  وافتتانهم  الأَغّن،  المحبوبة  ب�شوت  ال�شعراء  هوؤلء  تاأثر  على  ينّم  ولكنه  مخت�شر، 

]الكامل[ الذي ي�شبه بغام الظباء؛ يقول اأبو الربيع)2(: 

ط���ي���ِب َق���واُم���ه الأَغيَِد)3(ب����اأََغ����رَّ ك��ال��ُغ�����س��ِن ال���رَّ ال��غ��ري��ِر  ��ب��ِي  ك��ال��ظَّ واأََغ�������نَّ 

وربما �شبهه بع�شهم بغناء البالبل وترنمها، كقول اأبي حف�س بن عمر)4(: ]الكامل[

��وِت��ه��ا ُغ���������س����ٌن ع���ل���ي���ِه بُ����ل����بُ����ٌل يَ����ت����رنَّ����ُموك��������اأنَّ ق���اَم���تَ���ه���ا ونَ���غ���م���َة ���سَ

ونخل�س اإلى القول: اإن الغزل العفيف عند ال�شعراء الموحدين لم يفارق الذوق العربي 

محبوباتهم،  تجاه  وال�شوق  الحنين  م�شاعر  ال�شعراء  �شور  فقد  ومعانيه،  اأفكاره  في  القديم 

وتحدثوا عما خلفه الحب فيهم من �شنى ونحول، وتطرقوا اإلى الحديث عن زيارة طيف 

المحبوبة، وكانت مواقفهم من هذه الزيارة متباينة، ففرح بع�شهم بها و�شر، في حين �شقي 

بع�شهم الآخر بزيارة الطيف لأنه �شلب النوم من عينيه، كما تحدثوا عن ال�شيب وما يخلفه 

في النفو�س من م�شاعر الحزن على ال�شباب المن�شرم، ونفور الغواني من ال�شيب، وقد ارتبط 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 101.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 95.

)3(  الأغّر: الأبي�س. الأغيد: المتثّني في نعومة.

)4(  عبد اهلل كّنون، النبوغ المغربي: 721.
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يخد�س  عما  وابتعاده  العاطفة،  وتوهج  بالعفة  وتميز  �شوره،  في  البادية  باأجواء  الغزل  هذا 

الحياء.

الح�سي: الغزل   �  3

ُح ج�شم المحبوبة، وي�شف لنا مواطن الجمال في كل  ويق�شد به ذلك الغزل الذي ُي�شرِّ

ع�شو من اأع�شائها؛ فهو غزل ح�شي ي�شعر الإن�شان بنهم �شاحبه واهتمامه بالجانب الح�شي 

من المراأة، ثم اإنه يتحدث عن المغامرات مع الن�شاء بجراأة و�شراحة. ويعود هذا ال�شرب من 

الغزل اإلى الع�شر الجاهلي؛ حيث وجدنا بع�س ال�شعراء الذين اأفح�شوا في القول، وحدثونا 

عن مغامراتهم بقدر كبير من ال�شراحة، ومن هوؤلء ال�شعراء امروؤ القي�س والأع�شى.

وا�شتمر هذا الغزل في ظهوره في الع�شور التالية في الم�شرق والمغرب، فوجدنا �شعراء 

كثيرين نظموا في هذا الغزل، فمنهم من اقت�شر على و�شف مفاتن المراأة: من �شعر، وخد، 

وعنق، وخ�شر، وردف، من دون اأن يتجاوز ذلك، ومنهم من تجاوز ذلك اإلى الإعالن عن 

مغامراته مع الن�شاء، ومجاهرته في الخو�س في اللذة المحرمة.

اإلى  فيها  تطرقوا  ومقطوعات  ق�شائد  الموحدين  ع�شر  في  المغاربة  ال�شعراء  نظم  وقد 

نعت محا�شن محبوباتهم، غير اأن غزلهم في مجمله كان من النوع غير الفاح�س؛ اإذ اقت�شر 

هوؤلء ال�شعراء على و�شف محا�شن المراأة من دون اأن يفح�شوا في القول، ويلم�شوا مواطن 

العفة فيها، في حين كثرت مثل هذه الأحاديث عن المغامرات الليلية مع الن�شاء عند ال�شعراء 

الأندل�شيين في هذا الع�شر)1(.

ومما ينبغي اأن ننبه عليه اأننا ل ن�شتطيع اأن نجد �شعراء تخ�ش�شوا بنظم نوع من الغزل دون 

غيره؛ لأننا كثيراً ما نجد ال�شاعر الواحد ينظم في عدة اأنواع، ول يلتزم ناحيًة بعينها، فاأبو 

الربيع الموحدي له في الغزل المعنوي العفيف ـ كما راأينا ـ كما له في الغزل الح�شي، واأبو 

حف�س بن عمر له في التغزل الح�شي كما له في التغزل المعنوي.

دين بالأندل�س: 166 وما بعد. )1(  محمد مجيد ال�شعيد، ال�شعر في ع�شر المرابطين والموحِّ
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المراأة  ج�شد  ت�شريح  عن  عزوفهم  هو  المغاربة  ال�شعراء  غزل  في  النتباه  يلفت  ما  اإن 

المتغزل بها، فلم يفح�شوا في القول، ولم يك�شفوا مالم�س العفة في الن�شاء، بل كانوا يكتفون 

لطالما  اأغلبها،  في  قديمة  بت�شبيهات  وت�شبيهها  مفاتنها  وذكر  المراأة  جمال  عن  بالحديث 

تعاورها ال�شعراء على مر ع�شورهم. ففي الأبيات التالية ي�شف اأبو الربيع الموحدي جمال 

�شاحبته عاّمة، ويتحدث عن نظرتها واأثرها فيمن يحبها، وثغرها، وقّدها، واأردافها، ودقة 

]الرمل[ خ�شرها؛ فيقول)1(: 

���ه���م���اً ن����اِف����ذاً ����ُل ال���لَّ���ح���ظ���َة ����سَ ُم���رَه���ف���ايُ����ر�����سِ ���ي���ف���اً  ف�������سَ ����ت����اَء  ا�����سْ واإذا 

اأَْهيَفا)2(َح����بَ����ِب����يَّ ال����ثَّ����ْغ����ِر َم���ع�������س���وَل ال��لَّ��م��ى َرط���ي���ب���اً  ال����َق����دِّ  م���اِئ�������صَ 

����س���اِم���راً َخ�������س���راً  الأْرداَف  ����َل  ُمْخَطفا)3(َح����مَّ ��ي��م��اً  َه�����سِ ��ِح  ال��َك�����سْ واِه�����َي 

���ْح���َرًة ����سُ ال���نُّ���ع���ا����صِ  ِري�����ُح  َه���َف���ْت  َهفا)4(اإْن  ال�����ِم�����ْرُط  ف����وِق����ِه  ِم����ن  َوَه����ف����ا 

فالأبيات ل جديد فيها من الأو�شاف، فلطالما نعت ال�شعراء الجاهليون والإ�شالميون 

محبوباتهم بمثل هذه النعوت، فتغزلوا بعيون حبيباتهم و�شبهوا نظراتها بال�شهام وال�شيوف، 

وف�شلوا من الأ�شنان المن�شدة المتالألئة، واأعجبوا باللَّمى، وبالقد اللطيف، وبالخ�شر ال�شامر 

ال�شعيف الذي ينوء بحمل الأرداف.

ويف�شل ال�شاعر نف�شه في ق�شيدة اأخرى في نعت جمال �شاحبته، فيدقق في محا�شنها، 

]الطويل[ ل، ويحتفل بج�شدها احتفاًل كبيراً؛ فيقول)5(:  ويف�شّ

ــِر ــف ــَق ــا وَمـــهـــا ال ــق ــنَّ ـــــَم ال ـــَهـــًة ِري ـــِب وال��بَ��دِراأَُمـــ�ـــشْ م�ِص  ال�سَّ �َسنى  ُح�ْسناً  وُم��ْخ��ِج��َل��ًة 

ــِرورائ����ع����َة ال��ُح�����س��ِن ال����ذي ِق���ي���َد ط��اِئ��ع��اً ــْح ــنَّ ــِن اإلــــى ال ــي ــب ــَج فـــــــاأُوِدَع مــا بَــيــَن ال

)1(  ديوان اأبي الربيع: 52.

 الّثغر: من�شد الأ�شنان. اللَّمى: �ُشمرة باطن ال�شفة. اأهيف: �شامر البطن.
ّ
)2(  حببي

لوع. ُمْخَطف: �شامر. )3(  الَك�ْشح: ما بين الخا�شرة وال�شُّ

ْحرة: اآخر الليل قبل الفجر. الِمْرط: ك�صاء من �صوف اأو َخزٍّ اأو كّتان ُيوؤتزر به. )4(  ال�صُّ

)5(  ديوان اأبي الربيع: 73.
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بَهجًة م�ِص  ال�سَّ على  يُ��ْرب��ي  ه��ا  َخ��دُّ النَّ�سِروَم���ْن  ��ِن  ال��ُغ�����سُ على  يُ����ْزري  ه��ا  َق��دُّ وَم���ْن 

با الظُّ ف��ي  ال��َف��ت��ِك  ع��ن  يُْغني  لَحُظها  �ُسْمِر)1(وَم���ْن  ��َف��ٍة  ُم��ثَ��قَّ اأو  ِرق�����اٍق  ب��ِب��ي�����صٍ 

��ٍح َه�����س��ي��ٍم وم��ْع��َط��ٍف ُم�������ْزَورِّب��م��الَ��ِك ِم���ن َك�����سْ تَ���م���اي���َل  ق����ْد  ثَ���ق���ي���ٍل  وِرْدٍف 

��ِن��ي��ٍب يَ�����س��ح��ُك ال��ُح�����س��ُن ف��وَق��ُه ْحِر)2(وثَ��غ��ٍر ���سَ بال�سِّ ��َل  تَ��ك��حَّ ق��ْد  َع��ِل��ي��ٍل  وَط����ْرٍف 

فال�شاعر ل يخرج في اأو�شافه عن دائرة ال�شعراء الح�شيين في التراث العربي؛ فهو يدور 

في فلكهم، وي�شتعير �شورهم وت�شبيهاتهم، فيبداأ اأبياته بو�شف عام لجمال محبوبته: فهي 

كالظبي في جمالها، وكال�شم�س والقمر في تالألئها وبيا�شها، ثم ي�شرع في تف�شيل مواطن 

الح�شن والفتنة فيها، فيرى كل �شيء فيها جمياًل، فهي رائعة الح�شن وكاأن ال�شاعر يعجز عن 

التعبير عن جمال هذه المحبوبة بالكلمات، فهي فوق الو�شف، فيقول:

ــِرورائ����ع����َة ال��ُح�����س��ِن ال����ذي ِق���ي���َد ط��اِئ��ع��اً ــْح ــنَّ ــِن اإلــــى ال ــي ــب ــَج فـــــــاأُوِدَع مــا بَــيــَن ال

ثم يبداأ بت�شوير جمال هذه المحبوبة: فهي جميلة الب�شرة، �شافية الأديم، يف�شل خدها 

نور ال�شم�س، ويفوق قدها الغ�شن اللدن الرطيب في لينه وتثنيه. ويكرر المعنى الذي اأورده 

في ق�شيدته ال�شابقة في الحديث عن تاأثير نظرة حبيبته، فتاأثير نظرتها اأقوى من تاأثير ال�شيوف 

اأ�شنانه  رقت  الذي  الجميل  العذب  والثغر  الثقيل،  والردف  الك�شح  ينعت  ثم  والرماح، 

وابي�شت، والطرف العليل الذي ي�شحر من يراه، فهو ير�شم لها �شورة مف�شلة، ل ي�شّف فيها 

ول يفح�س، وكانت اأو�شافه وت�شبيهاته م�شتمدة من �شعر ال�شعراء القدماء، ناهلة من معينهم 

وهذا ما يدل على ا�شتيعابه لأو�شافهم.

ويقارب اأبو حف�س بن عمر اأبا الربيع، غير اأنه يلح على اأو�شاف القوام والقد والردف 

]الوافر[ والخ�شر؛ فيقول)3(: 

نان والخنجر وما اأ�شبهها. َبة، وهي َحدُّ ال�شيف وال�شِّ با: ج الظُّ )1(  الظُّ

َنب: جمال الّثغر  و�شفاء الأ�شنان. )2(  ال�شَّ

)3(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 496.
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���ْت ك��ال��ُغ�����س��ِن يَ��ْث��ن��ي��ِه ال��نَّ�����س��ي��ُم فيَ�ستقيُم)1(َم�������سَ ال��نَّ�����س��ي��ُم  ويَ�����ع�����دوُه 

لَ���ط���ي���ٍف ِم������ن  تَ����ع����لَّ����َق  ِرْدٌف  َظ����ُل����وُمل���ه���ا  ولَ����ه����ا  ل����ي  ْدُف  ال����������رِّ وذاَك 

ف���ي���ِه �������ْرُت  ف�������كَّ اإذا  بُ����ن����ي  تَ����ق����وُميُ����ع����ذِّ راَم����������ْت  اإذا  ويُ���ت���ِع���بُ���ه�������ا 

جمال  يعير  ول  يفارقه،  يكاد  ل  محبوبته،  و�شط  على  الجائعتين  عينيه  يثبت  فال�شاعر 

الجائعة  نف�شه  على  وتنّم  الجن�شية،  ال�شاعر  برغبة  توحي  الأبيات  اهتمام، وهذه  اأي  الوجه 

ال�شرهة من خالل اإف�شاحه عن الظلم الذي حاق به من هذا الردف عندما يفكر فيه.

نظرة  وكانت  متفرقة،  ق�شائد  في  مبثوثة  ومفاتنهن  الن�شاء  لأع�شاء  اأخرى  نعوتًا  ونجد 

ال�شعراء المغاربة في عهد الموحدين للمراأة م�شابهة للذوق العربي القديم، فكانت اأو�شافهم 

في مجملها م�شابهة لأو�شاف �شابقيهم؛ فقد اأحبوا الطويلة من الن�شاء لأن »من �شاأن الطول 

العنق، وطول  يتنا�شب مع طول  اأن  �شاأنه  ال�شدر والخ�شر والردفين، ومن  يبرز محا�شن  اأن 

]الكامل[ ال�شعر، وان�شراح ال�شاعدين وال�شاقين«)2(. يقول اأبو الربيع)3(: 

��ُب ِع���ْق���َده���ا بالَفْدَفِد)4(َف���ْي���ن���انَ���ٌة َف����ْرع����اُء تَ��ح�����سِ ـــْرَطـــهـــا  وُق بـــالـــِمـــْرَزَمـــْيـــِن 

]الطويل[ األ ي�شبه هذا قول عمر بن اأبي ربيعة)5(: 

�����ا ل��نَ��ْوَف��ٍل ��ُمبَ��ع��ي��دُة َم��ه�����وى ال����ِق����رِط، اإمَّ ��م�����ٍص وه��ا���سِ �����ا َع��ب��ُد ���سَ اأَبُ����وه����ا، واإمَّ

فقد  لوجوه محبوباتهم؛  نعتهم  ويت�شح هذا من  الأبي�س،  باللون  َكِلفوا  اأنهم  المالحظ 

اأخرى)7(، وبالكوكب حينًا؛  تارة  تارة)6(، وبالبدر  بال�شم�س  بالبيا�س، و�شبهوها  و�شفوها 

)1(  لعّل »يعدوه« تحريف »يعدله«.

)2(  اأحمد محمد الحوفي، الغزل في الع�شر الجاهلي: 36.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 95، وانظر 77.

عقدها  »تح�شب  بدليل  القامة  اأي طويلة  فارعة،  بفرعاء:  اأراد  ولعله  عر.  ال�شَّ كثيرة  فرعاء:  عر.  ال�شَّ طويلة  فينانة:    )4(

بالِمرزمين«. المرزمان: نجمان.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 208.

)6(  انظر ديوان اأبي الربيع: 53.

)7(  نف�شه: 76.
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]الكامل[ يقول محمد بن عيا�س)1(: 

ُج���نَّ���َة وال��َح�����س��ا ��ِن ال����َوَج����ن����اِت والأْح��������داِقي���ا َك��وك��ب��اً َه���تَ���َك ال���دُّ ب��َم��ح��ا���سِ

و�شفة البيا�س عند الن�شاء كانت منذ الجاهلية مف�شلة عند ال�شعراء؛ فحبيبة امرئ القي�س 

]الطويل[ م�شرقة منيرة ت�شيء الظالم)2(: 

����اَم ب���ال���ِع�������س���اِء ك��اأنَّ��ه��ا َم�����ن�����ارُة ُم���ْم�������س���ى راِه��������ٍب ُم���تَ���بَ���تِّ���ِلتُ�������س���يُء ال����ظَّ

اأما العين فقد �شبهوها بعين المهاة، وعين الظبي؛ يقول اأبو حف�س بن عمر)3(:   

]الكامل[  

ال��ُم��ت��ع��لِّ��ِميَ��ح��ك��ي ال�����َج�����اآِذَر ِج���ي���ُده���ا وِل��ح��اُظ��ه��ا ال���ع���اِل���ِم  ُدوَن  َه���ْي���ه���اَت 

ت�شرع  اأن  ت�شتطيع  المحب،  في  اأثراً  اأكبر  فهي  الحوراء،  بالعين  معجبين  وكانوا 

]الكامل[ الأبطال)4(: 

ُم��َق��ْرَط��ٌق ال��َك��ِم��يَّ  ���س��رَع  ْن  اأَ َغ�����ْرَو  اأَْح�������َورا)5(ل  َج��ف��ن��اً  ��لَّ  ���سَ اأَب���تَ���َر  ��لَّ  ���سَ اإْن 

اللذين  النافذ)6(،  وال�شهم  القاطع،  ال�شيف  بتاأثير  ف�شبهوه  العا�شق  في  النظرة  تاأثير  اأما 

يخترقان قلوب المحبين.

اأبو  قال  فتغلبه؛  عليها  يهّوم  النوم  كاأن  المري�شة،  اأو  الناع�شة،  بالنظرة  كلفهم  زال  وما 

]الكامل[ حف�س بن عمر)7(: 

��ق��اً ع��ا���سِ راآه�����ا  اإذا  ال���َخ���ِل���يُّ  ��ح��ي  ُميُ�����سْ وال���َع���ق���ُل تُ���وِق���ُظ���ُه ال���لِّ���ح���اُظ ال����نُّ����وَّ

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 138.

)2(  ديوانه: 17، والمنارة هنا: الم�شرجة، و»مم�شى راهب«، اأي المنارة التي ت�شيء في وقت اإم�شاء الّراهب. والمتبّتل: 

المجتهد في العبادة.

)3(  عبد اهلل كّنون، النبوغ المغربي: 721.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 77.

)5(  َمَقرَطق: اأي متدثِّر بالقرطق؛ وهو القباء.

)6(  انظر ديوان اأبي الربيع: 76-73-52.

)7(  عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 721.
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]الطويل[ وقال اأبو الربيع)1(: 

����ن����اٍن ت���خ���اُل ِب��َج��ف��ِن��ِه ��ْق��ُمواأَ�����س����م����َر َو�����سْ ��ق��ام��اً ول����ْم يُ���ْل���ِم���ْم ب��اأج��ف��اِن��ِه ���سُ ���سَ

قاع العاملي الذي يقول)2(:   وُكنَّا قد وقفنا على مثل هذا عند جرير، وعدّي بن الرِّ

]الكامل[  

���َدُه ال��نُّ��ع��ا���ُص َف��َرنَّ��َق��ْت ���ن���اُن اأَْق�������سَ ���نَ���ٌة ول���ي�������صَ ب���ن���اِئ���ِمَو����سْ ف����ي َع���ي���ِن���ِه ����سِ

المن�شدة  والأ�شنان  اللمياء،  بال�شفة  فتغزلوا  ال�شفة،  لون  اإلى  الفم  و�شف  في  والتفتوا 

الموؤ�ّشرة، والّر�شاب الذي �شبهوه بالع�شل ال�شهي، وبالخمر؛ يقول اأبو الربيع)3(: ]الرمل[

م����اِئ���������صَ ال�����َق�����دِّ َرط����ي����ب����اً اأَْه����يَ����ف����اَح����بَ����ِب����يَّ ال����ثَّ����ْغ����ِر َم���ع�������س���وَل ال��لَّ��م��ى

]الطويل[  

نَ��ْظ��ُم��ُه راَق  لُ���وؤل���وؤٍ  ع���ْن  ��َم��ْت  اب��ت�����سَ عا)4(اإذا  وَّ تَ�سَ َذِك���يّ���اً  ��ك��اً  ِم�����سْ ل���ُه  وج����ْدَت 

]الطويل[  

��ِن��ي��ٍب يَ�����س��ح��ُك ال��ُح�����س��ُن ف��وَق��ُه ْحِر)5(وثَ��غ��ٍر ���سَ بال�سِّ ��َل  تَ��ك��حَّ ق��ْد  َع��ِل��ي��ٍل  وَط����ْرٍف 

]الكامل[  

����ٍر يَ�����س��ف��ي ال��َغ��ل��ي��َل ُر����س���ابُ���ُه وُر�ساِب)6(وُم����وؤَ�����سّ ��ٍم  َم��ْب�����سَ ِم���ن  ب���ِه  اأَك�������ِرْم 

]المتدارك[  

����ٌل �����َرُب)7(َم����ع���������س����وُل لُ�����ق�����اِح�����ِه�����ُم َع���������سَ ����ِه����يُّ ُر�����س����اِب����ِه����ُم ������سَ و�����سَ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 102.

)2(  ديوان عدي بن الرقاع: 122.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 52.

)4(  الم�شدر نف�شه: 62.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 73.

)6(  الم�شدر نف�شه: 81.

َرب: الع�شل الأبي�س. )7(  الم�شدر نف�شه: 91، وال�شَّ
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]مخلع الب�شيط[ ويقول محمد بن عيا�س م�شبهًا ريق محبوبته بالخمر)1(:  

ف����اْح����تَ����َج����َب ال����َخ����ْم����ُر ب���ال���َح���ب���اِبَط�����ف�����ا ع����ل����ى ِري��������ِق��������ِه ُج�����م�����اٌن

بالطول  فو�شفوها  الأ�شابع؛  ت�شوير  اإلى  الع�شر  هذا  في  ال�شعراء  بع�س  التفت  وربما 

]الطويل[ والن�شراح واللين، واألحوا على امتالئها وزينتها، ونعتوا الخ�شاب)2(: 

��ٍب ���ْت ع���ِن ال���بَ���دِر ال��ُم��ن��ي��ِر ِن��ق��ابَ��ه��اف���اأْوَم���ْت ب��َرْخ�����صٍ ِم���ن بَ���ن���اٍن ُم��َخ�����سَّ وَح���طَّ

]الكامل[ وقال محمد بن عيا�س م�شبهًا اأ�شابع محبوبته المخ�شوبة بالأقالم)3(: 

���واَد وَق��لَّ��م��ا ��بَ��ْت اأن���اِم���َل���ه���ا ال�������سَّ اأَبْ���������س����رَت اأَْق������ام������اً ب���َغ���ي���ِر ِم������داِدَخ�����سَ

القدم، ل تزال هي نف�شها  العربي منذ  التي ف�شلها  المراأة  اأن محا�شن  مما �شبق ن�شتنتج 

والكثرة، وكاأن  الدرجة  في  التفاوت  بع�س  مع  الموحدين،  في عهد  المغاربة  ال�شعراء  عند 

الأعرابي الذي �شئل عن �شفات المراأة الجميلة قد و�شع مقيا�شًا دقيقًا؛ فقال)4(: »اإذا عذب 

وركاها،  وعر�س  فخذاها،  والتف  �شاعداها،  وفعم  ثدياها،  ونهد  خداها،  و�شهل  ثناياها، 

وجدل �شاقاها، فتلك هّم النف�س ومناها«.

ر: بالمذكَّ الغزل   �  4

ُعِرف الغزل بالمذكر عند ال�شعراء المغاربة في هذا العهد، فقد نقلت لنا كتب الأدب 

ال�شلطة  ت�شدد  ورغم  المو�شوع،  هذا  في  قيلت  التي  الأبيات  بع�س  والأخبار  والتراجم 

الموحدية في موقفها من الذين يقولون مثل هذا ال�شعر، فقد اأثر عن عبد الموؤمن بن علي اأنه 

�شرف الأ�شتاذ عبد اهلل بن ميمون القرطبي عن تعليم اأولده؛ لأنه قال ثالثة اأبيات تغزل فيها 

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 137.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 49.

)3(  الّتجاني، مخطوطة تحفة العرو�س، ورقة 197.

)4(  الجاحظ، المحا�شن والأ�شداد: 168.
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ب�شاب من اأهل اأغمات)1(.

ويرى بع�س الباحثين اأن ظاهرة الغزل بالمذكر انت�شرت في الع�شر العبا�شي منذ منت�شف 

القرن الثاني الهجري لوفودها عن طريق الُفْر�س)2(. في حين يرى فريق اآخر اأن الغزل ال�شاذ 

تعود جذوره اإلى الع�شر الجاهلي)3(. والوا�شح اأن لهذه الظاهرة جذوراً في الع�شر الجاهلي، 

العبا�شي، حيث  الع�شر  في  اإل  وا�شحًا  تياراً  لتكون  تنت�شر  لم  فردية  اأنها كانت حالت  اإل 

انت�شرت دور القيان والبغايا، ودور اللهو ال�شاذ التي تجمع بين القيان والغلمان)4(، فظهرت 

وكان  ال�شاذة،  اللذة  يطلبون  الدور  تلك  اإلى  يختلفون  كانوا  الذين  المّجان  من  مجموعة 

بينهم مجموعة من ال�شعراء)5( الذين نقلوا ما كان يدور في تلك المجال�س، ورووا ق�ش�شهم 

الماجنة، ووقائعهم مع الغلمان والجواري، في ق�شائد ومقطوعات كثيرة.

وقد ُعرف هذا اللون من الغزل عند الأندل�شيين منذ وقت مبكر يعود اإلى ع�شر الخالفة 

بل  فح�شب،  والمجون  العبث  اللهو  مجالت  على  يقت�شر  ـ  اآنذاك  ـ  يكن  ولم  الأموية)6(، 

تجاوز اإلى مجالت هي اأكثر وقاراً واحت�شامًا  - كمجال مدح الخلفاء مثاًل - اإذ وجدت 

بع�س الق�شائد المدحية ل�شعراء ذلك الع�شر ُقّدم لها بالغزل ال�شاذ، وهذا يدلنا على اأن هذا 

ال�شرب من الغزل قد �شاع �شيوعًا كبيراً، ولم يكن م�شتهجنًا حتى في المجالت الر�شمية)7(.

التي  المراأة،  ابتذال  وبين  الأندل�س  في  بالمذكر  الغزل  ذيوع  بين  الباحثين  بع�س  وربط 

كثرت في المجتمع الأندل�شي ب�شبب كثرة ال�شبي من الن�شاء الإ�شبانيات؛ بفعل الحرب بين 

العرب والإ�شبان)8( لدرجة زّهدت النا�س فيهن، وقد ذكر المراك�شي في المعجب ن�شًا يدل 

على مدى زهد الرجال في الن�شاء - حتى الحرائر منهن - في زمن المن�شور بن اأبي عامر؛ 

)1(  انظر ابن اأبي زرع، رو�س القرطا�س: 205.

)2(  يو�شف ح�شين بكار، اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري: 196.

)3(  عمر فروخ، اأبو نوا�س: 8.

)4(  بّكار، اتجاهات الغزل: 200.

)5(  اأمثال: والبة بن الحباب، والح�شن بن ال�شحاك، وحّماد عجرد، وغيرهم.

)6(  عبد القادر هني، اتجاهات ال�شعر الأندل�شي حتى نهاية القرن الرابع الهجري: 395.

)7(  الجيالني �شلطاني، اتجاهات ال�شعر في ع�شر المرابطين بالمغرب والأندل�س: 142.

)8(  بدير متولي، ق�شايا اأندل�شية: 431.
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فقال)1(: »وفي اأيامه ـ المن�شور بن اأبي عامر ـ تغالى النا�س بالأندل�س فيما يجهزون به بناتهم 

من الثياب والحلي والدور، وذلك لرخ�س اأثمان بنات الروم، فكان النا�س يرّغبون في بناتهم 

بما يجهزونهن به.. ولول ذلك لم يتزوج اأحد حرة..«.

فالدكتور متولي يرى اأن النا�س قد ملوا اللذة من الن�شاء ب�شبب كثرة الجواري؛ فاتجهوا 

اإلى الغلمان ين�شدون �شروبًا من اللذة غير التي في المراأة.

وقد امتد هذا الغزل اإلى ع�شر المرابطين، وكان �شببه ما ات�شم به الع�شر الذي �شبقه من 

تهاون في اأوامر الدين، وغ�ّس الطرف عما في المجتمع من مظاهر الف�شاد، اإذ كان بع�س 

ملوك الطوائف مو�شوفين ب�شعف الإيمان والعقيدة، وال�شتهانة باأحكام الدين، وكان جّلهم 

يجاهر بالمعا�شي، وكانت ق�شورهم مجال�س لل�شعراء الذين عبثوا بالن�شاء والغلمان، فال غرو 

اإذا وجدنا ظاهرة الغزل بالمذكر تمتد اإلى ع�شر المرابطين على تم�شكهم بالدين وتعاليمه.

ولما انتقلت ال�شلطة اإلى الموحدين وجدنا هذا الفن ال�شعري قد ازدهر ونما في ال�شعر 

�شافي الَبَلْن�شي )ت572هـ/1177م(،  الأندل�شي، واأ�شحى له �شعراوؤه الذين عرفوا به؛ اأمثال الرُّ

وابن �َشهل الأندل�شي )ت649هـ/1251م()2(.

اأنها  بيد  الفن،  هذا  تناولت  التي  المقطوعات  بع�س  نعدم  لم  فاإننا  المغرب،  في  اأما 

�شلوكي عند  �شذوذ  تنم على  قالوها في مواقف مختلفة، ل  ل�شعراء عدة،  قليلة  مقطوعات 

قائليها في الغالب، بل نميل اإلى اأنهم قالوها على �شبيل التقليد الفني واإبداء ال�شاعرية.

ولدى قراءتنا لمقطوعات الغزل بالمذكر التي و�شلت اإلينا ل نجد فرقًا كبيراً بينه وبين 

الغزل بالموؤنث، فهناك ت�شابه كبير في نعت الأو�شاف الج�شدية؛ فقد تغنى ال�شعراء بالعيون 

والقوام والخد والجبين، ف�شبهوه بالبدر وبالظبي، واأ�شاروا اإلى طيب رائحته. من ذلك قول 

اإلى  بها  تناول �شو�شنة �شفراء، واأوماأ  اإليه  الجراوي في غالم كان يميل  العبا�س  اأبي  ال�شاعر 

]الوافر[ خديه م�شيراً وقال: اأين ال�شعراء؟ تحريكًا للجراوي، فقال ارتجاًل)3(: 

)1(  المّراك�شي، المعجب: 38.

)2(  انظر محمد مجيد ال�شعيد، ال�شعر في عهد المرابطين والموّحدين بالأندل�س: 184 وما بعد.

)3(  ديوان الجراوي: 88/4.
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ى تَ���ب���دَّ اإذا  ال����َج����م����اِل  اأَن���������اراوُع������ْل������ِويِّ  بَ����������دراً  َج����ب����ي����نُ����ُه  اأَراَك 

���ٍن يَ��ح��ك��ي��ِه َع���ْرف���اً ���و����سَ ِفرارا)1(اأَ������س�����اَر ب�������سَ ا�سْ ��ِق��ِه  ع��ا���سِ لَ����وَن  ويَ��ح��ك��ي 

فجمال هذا الغالم جمال علوي كجمال البدر، ورائحته ت�شبه رائحة ال�شو�شن، في حين 

�شبغت ال�شفرة وجه عا�شقه.

اأما محمد بن العابد الفا�شي في�شف غالمًا و�شيمًا له خال ب�شاربه، ويب�شط القول فيه باحثًا 

]المن�شرح[ عن المعاني الطريفة، وح�شن التعليل فيقول)2(: 

ِر)3(و�������س������اِدٍن ف����ي ال����ُق����ل����وِب َم����ْرتَ����ُع����ُه الَخ�سْ اأَْه����يَ����ِف  ال���َق���دِّ  ُم����رَه����ِف 

�����واَن ِم������ن َخ�����م�����ِر ُم����ْق����َل����ِت����ِه ��ْك��ِرنَ�����������سْ َف���م���ا تُ���ف���ي���ُق اأَْع����ط����اُف����ُه ِم����ن ال�����سُّ

��ن��ى ال���بَ���دِرَرم��������اُه ق������وٌم ب���ال���نَّ���ق�������صِ ح���ي���ن َغ����دا يُ�������ْزري َج����م����اًل ع��ل��ى ���سَ

���ِم���ِه �����واٌد بَ������دا ب���َم���ْب�������سَ رِّق�����ال�����وا: ������سَ ����واَد ف����ي ال������دُّ وم�����ا َع����ِه����ْدن����ا ال���������سَّ

�����وا ف���ِع���ن���دي َح���ق���ي���ق���ُة ال����ُع����ذِرف�����ُق�����ل�����ُت: م�����ا ذِل�������ُك�������ْم ب���ع���اِئ���ب���ِه ُك�����فُّ

ــــُه ــــَل ــــبَّ ــــَق ُم راأَْت  َقـــلـــبـــي  ���دِرَحــــــبَّــــــُة  ف���اأف���ل���تَ���ْت ِم�����ن َج������واِن������ِح ال�������سَّ

ال���ثَّ���غ���ِرواْرت�������س���َف���ْت َخ���م���َر ِري����ِق����ِه ف�����س��رى ف����ي  ذاَك  ع���ن���َد  ����واُده����ا  �����سَ

َم������ن ع�����ابَ�����ُه ُك�����ْن�����َه ذل�������َك الأم�������ِرث�������مَّ ثَ������������َوْت ف������وَق������ُه ُم�����َخ�����بِّ�����َرًة

دقيق  القد،  مم�شوق  كالبدر،  م�شرق  فهو  الغالم:  لمحا�شن  و�شف  الأبيات  هذه  ففي 

الخ�شر، ي�شبه الظبي الغرير، وقد تمكن من قلوب النا�س.

عينين  يملك  الغالم  فهذا  المعنى،  اإيراد  في  واإغراب  م�شيته،  في  لتمايله  و�شف  وفيها 

�شاحرتين لهما فعل الخمر، ف�شكر هو منهما فما تراه اإل متماياًل من ال�شكر، وفيها حديث 

عن الح�ّشاد والعذال الذين راأوا جماله فبدوؤوا يبحثون عن عيب في خلقته، فلم يجدوا اإل 

)1(  الَعْرف: الّرائحة.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 336/8.

ادن: ولد الظبية خ�شو�شًا. )3(  ال�شَّ
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جمال  عن  مدافعًا  لهم  انبرى  ال�شاعر  ولكن  فعابوه،  العليا  �شفته  على  الأ�شود  الخال  ذلك 

غالمه، وباحثًا عن تعليل مقنع؛ فاأخبرهم باأن هذا الخال ما هو اإل �شواد حبة قلب ال�شاعر 

التي هجرت مكانها لما راأت ثغره العذب، فارت�شفت ريقه ال�شهي، وا�شتقرت فوق �شفته 

العليا مخبرة عن نف�شها.

]الب�شيط[ وكاأني بال�شاعر قد نظر في بيته الأول اإلى بيت ال�شريف الر�شي)1(: 

َم���ْرع���اِكي���ا َظ���ْب���يَ���َة ال���ب���اِن تَ���ْرع���ى ف���ي َخ��م��ائ��ِل��ِه ال��ق��ل��َب  اأنَّ  ال���ي���وَم  ِل���يَ���ْه���ِن���ِك 

وكاأن ال�شاعر كان مولعًا باإيراد المعاني الغريبة، وح�شن التعليل، لن�شتمع اإليه وهو ي�شف 

]الكامل[ غالمًا �شال الدم من اأنفه)2(: 

ِعْطِفِه)3(وُم���َه���ْف���َه���ٍف ل���ل���بَ���دِر ُح�������س���ُن َج��ب��ي��ِن��ِه م��اِئ�����ُص  الأَغ�������س���اِن  وِل��ي��اِن��ِع 

ِه ِب����َخ����دِّ ولَح  َدِم�������ي  اأَراَق  ���ا  اأن��ف��ِهل���مَّ ِم����ْن   � اإه���انَ���ت���ي  َق�����س��َد   � اأَْج��������راُه 

فاأو�شاف ال�شاعر لمحا�شن غالمه تقليدية، ت�شبه اأو�شاف ال�شعراء لمحبوباتهم: فالقوام 

كالغ�شن اللين، وجمال الجبين وبيا�شه كالبدر المنير، وحمرة خده كالدم، غير اأن الإبداع 

هذا  اأراقه  الذي  المحبوب  دم  فهو  الغالم؛  اأنف  من  الدم  �شيالن  تعليل  في  كانت  والجّدة 

الغالم، فظهر في خّده و�شبغه بالحمرة، ثم اأ�شاله من اأنفه بغية اإذلل العا�شق واإهانته، وهذا 

ت�شنُّع من ال�شاعر، وجري وراء الت�شوير الغريب، واإيراد المعنى الطريف، وهو بهذا الغزل 

الغلماني يق�شد اإلى اإظهار مقدرته الفنية على الت�شوير، ولي�س تعبيراً عن �شذوذ جن�شي عنده.

اأما مو�شى بن المنا�شف فقد تع�ّشق غالمًا جزاراً، واأولع بطرفه و�شحر نظرته؛ فحدثنا عن 

]الب�شيط[ كين التي يحملها)4(:  ِفعلها في قلبه، فهي ت�شبه عمل ال�شِّ

ِم)5(ِل����َط����ْرِف����ِه ف���ي ُف��������وؤادي م���ا ِل���ُم���ْديَ���ِت���ِه الَو�سَ ع��ل��ى  ���اُه  َك���فَّ ��ُم  تُ��َق�����سِّ ف��ي��م��ا 

ريف الر�شي: 38/2. )1(  ديوان ال�شَّ

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 336.

ر. قيق الَخ�شْ امر البطن الدَّ )3(  المهفهف: ال�شّ

)4(  ابن �شعيد، المغرب: 107/1.

م: خ�شبة الجّزار يقطع عليه اللحم. )5(  الو�شَ
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عبد  بني  �شادة  اإلى  تعداه  واإنما  العامة،  �شعراء  على  مق�شوراً  بالمذكر  الغزل  يكن  ولم 

الموؤمن، فهذا الأمير اأبو الربيع الموحدي يح�شر ا�شتعرا�شًا للجند، فيلفت نظره غالم �شبوح 

]المتقارب[ الوجه، اأهيف القد، يرتدي دروع الحديد فيقول)1(: 

ــــــروْدوُع����لِّ����ْق����تُ����ُه ِم����ث����َل ُغ�������س���ِن ال���نَّ���ق���ا ــــــبُ ـــــاُت ال ـــــن ـــــيِّ ــــــوُء بـــــــِه لَ ــــــن تَ

اإل�������ى غ�����اي�����ٍة م�����ا َع����َل����ْي����ه����ا َم����زي����ْدتَ����ن����اه����ى ب�������ِه ِل�����ي�����ُن اأَع�����ط�����اِف�����ِه

ِرعـــــــاً ـــــــــْد مـــــــرَّ ُمـــــــدَّ تُ����ط����ي����ُف ب������ِه خ�����اِف�����ق�����اُت ال����بُ����ن����وْدفـــــُقـــــلـــــُت وق

ال���َح���ري���ْر لُ���ْب�������صُ  َك  َق��������دَّ اآَد  ف���ك���ي���َف ب�����ِه ع���ن���َد لُ���ْب�������صِ ال���َح���دي���ْدل���ق���ْد 

المتمايل،  اللدن  بالغ�شن  وي�شبهه  والقد،  القوام  على  للغالم  و�شفه  في  يلح  فال�شاعر 

ويعجب من ارتدائه دروع الحديد، وقد كان يثقله لب�س الحرير.

ول نعدم في الغزل الغلماني حديثًا عن الهجر وال�شد والحرمان، فكثيراً ما كان ال�شعراء 

يغالون في ت�شوير معاناتهم، التي ت�شل اإلى حد الموت ع�شقًا؛ يقول عبد الواحد المراك�شي 

]المجتث[ في �شاب ظريف ا�شمه فتح)2(: 

ـــــِم َقـــــــْلـــــــبُـــــــْه)3(ي�������ا َم�����������ْن ل���������ُه َع���������ن ِك�����ن�����ا������صٍ ـــــيَّ ـــــت ـــــُم ــــــــــَن ال ِم

�����ِم�����َك َف�����ْت�����ٌح ــــــْهم������ا اأن�����������َت ك�����ا������سْ ــــــبُ ــــــْل ـــــــــــــــَت َق ــــــــــا اأن ــــــــــم واإنَّ

وال�شاعر يتالعب في الألفاظ وترتيب الحروف ليبين اأن هذا الغالم هو حتف لعا�شقه.

وي�شور اأبو الح�شن الُع�شبي معاناته في ع�شقه لغالمه؛ فقد اأ�شحى هذا الع�شق جداً بعد 

اأن كان الأمر مزاحًا، وكاد هذا الع�شق اأن يودي ب�شاحبه وي�شّبه قلبه ببغاث الطير، في حين 

]ال�شريع[ ي�شبه المحبوب بجارح من الطيور يهّم بافترا�شه)4(: 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 88.

)2(  عبد الواحد المّراك�شي، المعجب: 303.

)3(  اأراد: يا َمْن له بدًل عن كنا�شه قلب المتّيم.

)4(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 202/8.
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��غ��ي��ُر ال���َه���وى ���بَّ ���سَ ��ع��ُد ق����ْد ����سَ الماِزُح)1(ي���ا ���سَ ال���ه�������اِزُل  ِع�����س��ق��ي  وَج�����دَّ 

���َل���َم���ن���ي ل���ل���رَّدى ���ع���ُد ق�����ْد اأَ����سْ جاِمُح)2(ي����ا ����سَ وه���������وًى  َح�������روٌر  ���ب���ٌر  ����سَ

بُ������غ������اثَ������ٌة َه����������مَّ ب����ه���������ا ج����������اِرُحك���������اأنَّ ق���ل���ب���ي ح����ي����َن يَ����ج����ت����اُز ب��ي

ومهما يكن من اأمر، فاإن الغزل بالمذكر كان لونًا من األوان ال�شعر في هذا الع�شر، �شارك 

والثغر،  والخال،  والقد،  الوجه،  جمال  حول  اأو�شافهم  معظم  فاأداروا  ال�شعراء  بع�س  فيه 

وكانوا في غزلهم ل يبعدون عن معاني الغزل بالموؤنث، وكان هذا الغزل قلياًل اإذا ما قي�س 

بغزل �شعراء الأندل�س في الوقت نف�شه.

)1(  اأخذ ال�شاعر بيته من قول اأبي نوا�س:

ـــــُت بــه ـــــَزْح ــــــــّداً مــــا َم ـــار ِج ـــش ــــِعــــُب� الــــلَّ ه  َجــــــــرَّ ـــــــدٍّ  ِج ُربَّ 

)2(  جاءت في الذيل والتكملة: »�شبر حرور«، واأظنُّها ت�شحيف »�شبر حرون«، وهو اأقعد بالمعنى.
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الف�سل الخام�ص

ثـاء  الـرِّ
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الف�سل الخام�ص

ثاء الرِّ

بين  الَفْرق  واأنَّ  لخ�شاله،  للميت وتمجيد  اأّنه مدح  ثاء على  الرِّ اإلى  الُقدامى  اد  النُّقَّ نظر 

المدح والرثاء اأن تقول في الرثاء: »كان كذا وكذا، ونقول في المديح: هو كذا واأنت كذا... 

فينبغي اأن تتوخى في المرثية ما تتوخى في المديح، اإل اأنك اإذا اأردت اأن تذكر الميت بالجود 

وال�شجاعة تقول: مات الجود وهلكت ال�شجاعة، ول تقول: كان فالنًا جواداً اأو �شجاعًا؛ 

فاإن ذلك بارد غير م�شتح�شن«)1(.

ويزيد ابن ر�شيق على ما ذكره اأبو هالل الع�شكري قوله: »و�شبيل الرثاء اأن يكون ظاهر 

اأو  ملكًا  الميت  كان  اإن  وال�شتعظام  والأ�شف  بالتلهف  مخلوطًا  الح�شرة،  بّين  التفجع، 

رئي�شًا..«)2(.

فالنقاد القدامى في ربطهم بين المدح والرثاء يوؤكدون اأن الرثاء كان يتكئ على القيم التي 

كان العرب يمدحون بها.

ا من حيث ال�شكل، فاإن المرثية القديمة عرفت تعدد الأغرا�س مثلما عرفته الق�شائد  اأمَّ

الأخرى، فقد »كان الرثاء عند ال�شعراء الجاهليين قطعة من الق�شائد المطولة التي كانوا يلّمون 

فيها بكثير من المو�شوعات؛ فقد كانوا ي�شتهلون اأقلها بو�شف الأطالل وبالغزل، ثم ينتقلون 

تاأبينًا يذكرون معهم مناقبهم، واأف�شالهم،  اأبطالهم واأ�شرافهم  تاأبين الموتى والقتلى من  اإلى 

وم�شائب اأقوامهم، وي�شيفون اإليه التعزية لأهلهم وقبائلهم، متخذين من و�شف المعارك بين 

التي ا�شطلحوا على اختتامها بمقتل  الوح�شية -  البقر والثيران  الكالب وال�شيادين، وبين 

البقرة اأو الثور - و�شيلة اإلى تلك التعزية، �شاربين الأمثال بالملوك الأعزة، والأمم ال�شالفة، 

والوعول الممتنعة في قلل الجبال، والأ�شود الخادرة في الغيا�س، وبحمر الوح�س المت�شرفة 

)1(  اأبو هالل الع�شكري، ال�شناعتين: 127.

)2(  ابن ر�شيق، العمدة: 147/2.
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كثير  اأ�شعارهم  في  ذلك  اأعمارها،  وطول  لباأ�شها  والحّيات  والعقبان  والن�شور  القفار،  بين 

موجود ل يكاد يخلو منه �شعر..«)1(.

ويعّد غر�س الرثاء في المو�شوعات القليلة التي تناولها ال�شعراء المغاربة في هذا العهد، 

فقد و�شلت اإلينا �شبع ع�شرة ق�شيدة ومقطوعة في رثاء الأفراد، اأطولها ق�شيدة رائية من �شبعين 

بيتًا لل�شاعر ابن خبازة يرثي فيها ابنًا للوزير ابن الجّد، واأق�شرها بيتين لأبي الربيع الموحدي 

في رثاء زوجته، اإ�شافة اإلى اأربع ق�شائد في رثاء الح�شين بن علي بن اأبي طالب، ومخّم�شة 

لل�شاعر اأبي العبا�س الجراوي بناها على اأعجاز معلقة امرئ القي�س، عدد تخمي�شاتها واحد 

وثالثون تخمي�شًا.

العهد  المغاربة في هذا  ال�شعراء  الرثاء عند  قلة ق�شائد  تاويت  بن  الأ�شتاذ محمد  ويعلل 

وي�شتدّرون  به،  يبوحون  والتوجع  النَّوح  هذا  طبعهم  في  يكن  لم  المغاربة  »فكاأن  بقوله: 

الدموع فيه، يظهرون بمظهر المهي�س الجناح«)2(.

وهذا راأي يجانب ال�شواب، فمتى كان المغاربة يختلفون عن غيرهم من الب�شر؟ ومتى 

كانوا ل يتاأثرون لفقدان ذويهم وفلذات اأكبادهم؟ ويمكن تعليل هذه الظاهرة ب�شياع �شعر 

الرثاء فيما �شاع من �شعر؛ لأن اهتمام م�شنفي الكتب ان�شرف في هذا العهد اإلى �شعر المديح 

اأبي  الرثاء عند  �شعر  نعلل غياب  فبماذا  واإل  اآنذاك،  �شوقهما رائجة  اللذين كانت  والحرب 

العبا�س الجراوي الذي كان �شاعر الخالفة الموحدية الر�شمي؟ األم يرِث هوؤلء الخلفاء الذين 

كان معجبًا بهم اأيما اإعجاب، ولطالما تغنى بانت�شاراتهم؟

ومما يلفت النظر في المراثي التي و�شلت اإلينا: خلّوها من مراثي الخلفاء والأمراء، واأننا 

وا خلفاء الموحدين ببع�س المراثي. لم نعثر على اأي اإ�شارة تفيد باأن ال�شعراء قد خ�شّ

والأ�سدقاء: الأهل  رثاء   �1

 لقد رثى ال�شعراء الموحدون الأهل والأقرباء والأ�شدقاء، كما رثى بع�شهم نف�شه، وكان 

الحيوان:  الجاحظ،  كالم  على  اعتماد  فيه  والكالم   ،377 والعبا�شية:  الأموية  الدولتين  �شعراء  عطوان،  ح�شين    )1(

20/2، وعلى ابن ر�شيق في العمدة: 150/2.
)2(  محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأق�شى: 189/1.
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اإح�شا�شهم بهول الفاجعة مختلفًا من �شاعر اإلى اآخر؛ لذلك اختلفت درجة التوّقد العاطفي 

يتجاوز  ل  الذي  والتاأبين  الموؤثر،  المفجع  الندب  بين  اأ�شعارهم  فجاءت  واآخر،  �شاعر  بين 

تعداد مناقب المرثي وخ�شاله.

دي قد ق�شر باب الرثاء في ديوانه ـ وعدد  ففي مجال رثاء الأهل نجد اأبا الربيع الموحِّ

ق�شائده ومقطوعاته ثالث ع�شرة ـ على رثاء ذويه؛ فقد رثى اأخاه اأبا حف�س واأبناءه، وزوجته، 

وكانت ق�شائده ومقطوعاته تعبر عن جودة في النظم، وقلة تكلف، ونباهة خاطر.

وقد رثى اأبو الربيع اأخاه اأبا حف�س بق�شيدتين بديعتين نحا فيهما منحيين متباينين؛ هما: 

النَّدب والتاأبين.

ا ق�شيدته الأولى فقد نظمها على البحر الطويل، وجعل روّيها باء م�شمومة، وجاءت  اأمَّ

في �شبعة وع�شرين بيتًا، وكاأن ال�شاعر امتد باأبياتها ليت�شع اأمامه القول في التعبير عن م�شابه، 

الذي  الم�شاب  َفْدَح  وي�شور  ندبًا حاراً،  ويندبه  تفجعًا عميقًا،  اأخيه  لموت  يتفجع  فنجده 

اأ�شابه بفقد هذا الأخ العزيز، وهي تك�شف عن عاطفة الأخوة ال�شادقة؛ اإذ ان�شرف ال�شاعر 

ان�شرافًا كليًا لت�شوير م�شاعره وحزنه في و�شوح و�شدق، واأكثر من �شكوى الزمان الذي 

ده بم�شائبه، فرزاأه باأخيه بعد اأبيه ولّما تندمل جراحه. تق�شَّ

ويحاول ال�شاعر اأن يعزي نف�شه عن طريق بع�س الخواطر الحكمية؛ فالموت حتم على 

العباد، وما من �شبيل اإل ال�شبر، ولكن اأحزانه تغلبه، وياأ�شف لخيانة الأيام، ويغالب الأ�شى فال 

يقوى على مغالبته، ويطول نحيبه وهو يدرك اأنه الفراق الذي ل لقاء بعده؛ فقد واراه التراب، 

قيا، وي�شيف عن�شراً جديداً اإلى مرثّيته؛ وهو الدعاء للمرثي  ولم يكن اأمامه اإل الدعاء له بال�شُّ

]الطويل[ اأن ت�شمله رحمة اهلل، واأن ي�شيء قبره؛ فيقول)1(: 

���وي���ِل َق��ري��ُب تَ���ِري���ُببَ��ع��ي��ُد َم����دى ال���ُع���م���ِر ال���طَّ ف���ال���ح���ي���اُة  ُع���م���ٌر  ط�����اَل  واإْن 

ُرك������ونُ������َك ِم���ن���ه���ا ل���ل���وف���اِء َع��ج��ي��ُبول���ي�������صَ َع��ج��ي��ب��اً َغ����دُره����ا ب����َك اإنَّ���م���ا

���دري ب��َح��م��ِل��ِه َرِح��ي��ُباأَت���ان���ي نَ���ِع���يٌّ ����س���اَق ����سَ  � تَ��ع��َل��م��اِن  ق���ْد  َك��م��ا   � ���دري  و����سَ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 40.
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�����ْل ُق����روُح����ُه ـــِن ُهـــبـــوُبَف����َم����رَّ ب���َق���ل���ٍب ل����ْم تَ�����َدمَّ ـــي ف ـــدَّ َكـــمـــا َمـــــرَّ بـــالـــَجـــْمـــِر ال

•	•	•	•	

لي ف��ل��ي�����َص  َح���ْت���ٌم  اهلِل  َق�������س���اُء  َح�سيُبول���ك���ْن  ال��ُخ��ط��وِب  َح��م��ِل  ع��ل��ى  ���واُه  ����سِ

��ف��ي ���ب���راً، ون�����اُر تَ��َل��هُّ َوجيُب)1(ي���ق���ول���وَن ل����ي: ����سَ ��ل��وِع  ال�����سُّ اأْح���ن���اِء  ب��ي��َن  لَ��ه��ا 

��بُّ��راً ��ب��ِر ف��ي��ك ُح����روُبوك���ي���َف اأب�����ا ح��ْف�����صٍ اأُط����ي����ُق تَ�����سَ ����س���ى وال�����سَّ وب��ي��َن الأَ

َعِلْمتَني م��ا  اأَ���س��ًى  اأو  ��ب��راً  ���سَ ُذب���ُت  اأَذوُبف���اإْن  ع���ل���ي���ك  اإلَّ  اأَح���������ٍد  ع���ل���ى 

َغ��م��ام��ٍة ���وَب  ����سَ اهللُ  ثَ������راَك  ��قَّ��ى  تَ�������س���حُّ ع���ل���ي���ه َرح�����م�����ًة وتَ�������س���وُبَف�����سَ

ف����اإنَّ����ُه ن��������وراً  ال���ق���ب���َر  ذاَك  أ  ���م���ي���ٌع ِل���م���ا اأدع�������و ب�����ِه وُم���ج���ي���ُبوَم���������اَّ ����سَ

ا ق�شيدته الثانية فعدد اأبياتها ثمانية ع�شر بيتًا، نظمها على البحر المتقارب، وجعل  واأمَّ

رويَّها ميمًا مطلقة، ونجد ال�شاعر فيها ينهج نهجًا مخالفًا ل�شنيعه في ق�شيدته ال�شالفة؛ فلجاأ 

و�شجاعة  اأ�شل وطيب محتد،  مثله، كرم  كان  اأخ  من  فما  التاأبين لأخيه؛  اأ�شلوب  اإلى  فيها 

عليه  �شق  فلو  عليه؛  ي�شور مدى حزنه  اأن  ق�شيدته  في ختام  ين�شى  المعارك، ول  في  فريدة 

الجيوب حزنًا ما اأتى منكراً، ويجد ال�شاعر في الر�شول الكريم اأ�شوًة ح�شنة في التعزي؛ فقد 

قال وهو يواري فلذة كبده اإبراهيم التراب على كبر و�شيخوخة: »اإنَّ العين تدمع، والقلَب 

يحزن، ول نقول اإّل ما ير�شى اهلل، واإّنا بفراقك يا اإبراهيم لمحزونون«)2(.

]المتقارب[ قال اأبو الربيع)3(: 

��م��ا َعْنَدما)4(نَ���ع���ى ال���َم���ج���َد ن�����اٍع ف���اأَبْ���ك���ى ال�����سَّ ل��ه�����ا  َدم����ع����اً  ����ب����َل  واأَ�����سْ

ُمْنتَمى)5(نَ���ع���ى اأَط�����ي�����َب ال����نَّ����ا�����صِ ُج���رث���وم���ًة ن����ا  ال����دُّ ُم����ل����وِك  وَخ����ي����َر 

)1(  وجيب: ا�شطراب وتوقُّد.

: »اإنَّا بك لمحزونون« حديث رقم 1241، ج439/1.
ّ
)2(  انظر �شحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب قول النبي

)3(  ديوان اأبي الربيع: 43-42.

)4(  الَعْنَدم: �شبغ كلون الّدم؛ يريد: بكت عليه دمًا.

)5(  الجرثومة: الأ�شل.
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وَم����ْل����َح����م����ٍة اأَ�����س����ب����َح����ْت اأَيِّ�����م�����اَف����ك����ْم َم������ْع������َرٍك ق�����ْد َغ������دا ع���اِط���ًا

اأي����ق����َظ����ْت اإْن  يُ����ن����بِّ����ُه  ذا  ما)1(َف�����م�����ْن  النُّوَّ الأَع����يُ����َن  ال���ِع���دا  ُح������روُب 

م���������اأِزٍق ف�����ي  ُد  �����دِّ يُ�����������سَ ذا  اللَّْهَذما)2(وَم���������ْن  ال����ِع����دا  نُ����ح����وِر  ل���َط���ع���ِن 

َم���ع�������س���ٍر ع���ل���ى  ي�����ج�����وُد  ذا  ويُ���ل���ِب�������صُ ث������وَب ال���ِغ���ن���ى ال���ُم���ْع���ِدم���اوَم���������ْن 

•	•	•	•	

��َق��ْق��ن��ا ع��ل��ي��َك ال���ُج���ي���وَب ــــمــــااأََم�������ا ل����ْو ���سَ ــــاأْثَ ـــا َم ـــن ـــِل ـــع ــــي ِف ــــــــاأِت ف فــــلــــْم ن

ب����ِع����ل����ِم ال�����نَّ�����ب�����يِّ ال���������ذي ع���لَّ���َم���اول���ك���نَّ���ن���ا نَ����اأْتَ���������س����ي ف����ي الأَ�����س����ى

َم����ْع����َل����م����اف����ن����ج����ع����َل اآدابَ��������������������ُه �����س����رع����ًة ل���ه�������ا  ى  نَ�����ت�����ع�����دَّ ول 

اأبنائه ذات حظ كبير من ال�شدق العاطفي، وحرارة  الربيع في رثاء  اأبي  وكانت ق�شائد 

التي  المحرقة  واللوعة  بال�شاعر،  األّم  الذي  الحزن  ت�شور مدى  الحائية  فق�شيدته  الم�شاعر؛ 

اأ�شابته من فقدان ابنه، ونح�س فيها النفعال الحزين، ويهز وجداننا رنينها المثير الذي تجعله 

الحاء الم�شمومة �شبيهًا بالنواح، ي�شتهلها بت�شخيم الرزء، وتعظيم النازلة، وت�شوير الدموع 

الغزيرة التي انهّلت من عينيه؛ فالم�شاب جليل قَلب الدنيا اإلى جحيم، لقد غّيب الموت وجه 

ابنه محمد، فلم يعد يراه يلعب بين اأقرانه، فغدت روؤيتهم م�شدر تعب وهّم، بعد اأن كانت 

]الب�شيط[ م�شدر �شرور وفرح)3(: 

يُْقتَدُح ال��َم��ح��زوِن  َح�سا  ِم��ن  الأَ���س��ى  ��ُف��ُحَزنْ���ُد  واأَدُم��������ُع ال���ثَّ���ْك���ِل ف���ي اأَج���ف���اِن���ِه ���سُ

��ُحتُ���ب���دي ال���َم���دام���ُع ُح���ْزن���اً َظ����لَّ يَ��ك��تُ��ُم��ُه ُف���������وؤاُدُه َف��ه�����َو َم���ْخ���ِف���يٌّ وُم��ْف��تَ�����سَ

)1(  ي�شير اإلى قول ب�شار:

اإذا اأيقَظتك ُحُروُب الِعدا

َفَنبِّه لها ُعَمراً ُثمَّ َنْم

ديوانه: 160/4.

)2(  اللَّهذم: القاطع من ال�شيوف والأ�شّنة.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 43.
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��ُدن��ا ُم��َح��مَّ اأَْودى  وق����ْد  ال����َع����زاُء  ��ُحك��ي��َف  اُء تُ��ك��تَ�����سَ ���رَّ ��ُف وال�������سَّ ��ب��ُر يُ��ن�����سَ ف��ال�����سَّ

•	•	•	•	

ب��ِه��ْم اأُ����س���ر  ل  َح���ول���ي  ِل����داِت����َك  ��بُ��ُحاأَرى  ال�����سُّ الأوُج�����ُه  ِت��ل��َك  ��َك  ��مُّ تَ�����سُ ل  اإْذ 

نُ�����س��رتَ��ه��ا الأيَّ��������اُم  اأَْذَوِت  َزه������رًة  اإنِّ�����ي َرثَ���ْي���تُ���َك َده������راً ُك���ن���ُت اأَم����تَ����ِدُحي���ا 

َولَ�����ٍد اأَْح����ن����و ع��ل��ى  بَ����ع����َدَك ل  الَفَرُح)1(اآلَ����ْي����ُت  بَ����ع����َدَك  ب��َق��ل��ب��ي  يُ���ِل���مُّ  ول 

ُم�سيبتُُه ِع��ن��دي  َع��ُظ��َم��ْت  واإْن  ��ب��راً  ��ب��ُر ح��تَّ��ى يَ��ع��ُظ��َم ال���َف���َدُح���سَ ل يَ��ع��ُظ��ُم ال�����سَّ

وقد  ال�شاعر  وت�شور  الخطب،  بهول  والإح�شا�س  العاطفة،  بحرارة  تمور  الأبيات  اإنَّ 

هدت الم�شيبة عزمه، و�شبغت اأيامه بلون قاتم حزين.

وفي مرثية اأخرى في ابنه، نظمها بعد وفاته بمدة، نجد نغمته قد تغيرت؛ اإذ لجاأ ال�شاعر 

فيها اإلى التاأمل في الوجود، وحقيقة الموت، ونطق ل�شانه بالحكمة، حكمة رجل خبير طّب 

]الوافر[ بالحياة وت�شاريفها؛ يقول)2(: 

���غ���ي���ِره����َي الأْع�����م�����اُر تُ����������وؤِْذُن ب��ال��َم�����س��ي��ِر �������واًء ل���ل���َك���ب���ي���ِر ول���ل�������سَّ ��������سَ

وم�������اَت ِب���ه���ا ف���ع���ْن ُع�����ْم�����ٍر َق�����س��ي��ِرول�����ْو ع���ا����صَ ال���َف���ت���ى اأَلْ�����ف�����اً واأَلْ����ف����اً

يَ��ُخ��ْن��ه��ا ل�����ْم  نَ���ْف�������صٍ  َح����ي����اِة  ه������وِرواأّي  ع���ل���ى َم�������رِّ ال����لَّ����ي����ال����ي وال������دُّ

��ْل��ن��ي ���ق���ْط���َت ع���ل���ى َخ��ب��ي��ِرف�������اإْن ت�������س���اأْل ع�����ِن الأيَّ����������اِم ���سَ ف�����اإنَّ�����َك ق�����ْد ����سَ

انْ���ِق�������س���اٍء اإل�����ى  ���روُر  ال�������سُّ ك�����اَن  ���روِراإذا  ف������اإنَّ ال����ُح����زَن ف���ي نَ���ْف�������صِ ال�������سُّ

ب�����اأَثْ�����ن�����اِء ال���بُ���َط���ْي���َح���ِة وال���ُق�������س���وِرَدِع����ي����ن����ا ي����ا ِع�����ن�����اُن نَ���������زوُر َق����ب����راً

ال���ُق���ب���وِريَ�������ذوُق ال����م����وَت َم����ن يَ���ف���ِق���ْد بَ��ِن��ي��ِه بَ���ع�������صِ  ف����ي  ال���ب���ع�������صَ  لأنَّ 

ُرْزٍء اأيَّ  َج���م���ي���ع���اً  ــِرُرِزْئ��������ن��������اُه  ــي ــب ــَك ــال ــــــــــــْرَزاأُ ب ـــــوِم يُ ـــــَق ـــُر ال ـــي ـــب َك

)1(  الَفَدح: اإثقال الأمر والِحْمل �شاحَبه.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 44.
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الق�شيدة  في  وجدناها  التي  الحار  والبكاء  والتفجع  الندب  نغمة  اختفت  كيف  اأراأيت 

ابقة؟ اإنها الم�شائب تبداأ كبيرة وت�شغر بمرور الأيام، لقد �شاع في اأبيات الق�شيدة اأ�شلوب  ال�شَّ

اأكثر اتزانًا، اأ�شلوب ينطق بالحكمة حول ق�شر الحياة، وق�شاوة الدهر، وحتمية الموت، وقد 

اأ�شلوب  اأ�شلوب التاأبين، واقت�شارها على  اأبنائه خلّوها من  اأبي الربيع في  لحظنا في مراثي 

ـ فقد هوؤلء الأبناء �شغاراً، فلم يخّلفوا ماآثر  يبدو  ـ كما  الندب، والخواطر الحكمية؛ لأنه 

وف�شائل يمكن اأن يوؤّبنوا بذكرها، وهذا ما جعله ي�شتعي�س عن ذلك بت�شوير فدح الخطب 

اإلى  فيها  ي�شير  التي  الخواطر الحكمية  الأبناء، وا�شتخدام بع�س  زء بفقدان هوؤلء  الرُّ وعظم 

زوال الكائنات وحتمية الموت.

الربيع فقد كان من ن�شيب زوجته؛  اأبي  الرثاء عند  الن�شيب الأكبر من عدد ق�شائد  اأما 

فخ�شها ب�شتة ن�شو�س: ق�شيدة من ت�شعة اأبيات، وخم�س مقطوعات تتراوح اأبياتها بين بيتين 

القول  ل�شيق مجال  رثاء زوجته؛  في  القول  من  ي�شّيق  ال�شاعر  اأن  والمالحظ  اأبيات،  و�شتة 

في رثاء الن�شاء عامة، فقلما نجد �شاعراً اأطنب في رثاء زوجته، فجاءت مراثي اأبي الربيع في 

زوجته وم�شات عاطفية ت�شور مقدار الحب الذي كان يكّنه لها، فيلجاأ اإلى مخاطبة القبر 

قيا على عادة ال�شعراء القدماء،  الذي ي�شم ج�شدها فيراه قبراً غريبًا موح�شًا، فيدعو له بال�شُّ

ويعزي نف�شه عن فقدها بقوله: اإنها فارقت نعيم الدنيا الزائل اإلى نعيم الجنة الدائم، وهيهات 

]الب�شيط[ بين هذا النعيم وذاك)1(: 

َج���َدٍث ِم��ن  ال��َغ��ي��َث  �ُسقيَت  ال��َغ��ري��ِب  يَِم)2(َق��ْب��َر  الدِّ م���َن  ���اٌل  َه���طَّ تُ���ْربَ���َك  وج����اَد 

ب��اِق��ي��ٍة غ��ي��َر  نُ��ع��م��ى  َخ���لَّ���ْف���َت  ك��ن��َت  ــــَن الـــنِّـــَعـــِماإْن  ــى م ــق ــب ـــَت ِلـــمـــا يَ ـــقـــْل لـــقـــْد نُ

ومن مراثيه الرائعة في زوجته: ق�شيدة رائية من البحر الوافر اأبياتها ت�شعة، يبدو اأنه نظمها 

ُبَعْيَد وفاتها بقليل، ي�شور فيها حاله بعدها، فهو في بكاء دائم عليها، وكيف ل يبكيها وقد 

ال�شغار  ال�شبية  لوعته وحزنه عليها وجود هوؤلء  بعدها، ويزيد في  لقاء  القبر غيبة ل  غيبها 

حوله ـ وي�شتعير ذلك التعبير ال�شائع »كزغب القطا« لي�شور لنا �شعفهم ـ وهم يبكون اأمهم، 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 46.

يم: ج ِديمة؛ وهو مطر يدوم في �شكون، ل َرْعد فيه ول َبْرق. )2(  الدِّ
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]الوافر[ وينادونها كلما راأوا اأّمًا، اأو ذكرها والدهم؛ فيقول)1(: 

���ف���ي���ُه ع���ل���ى بُ��ك��ائ��ي ع���ل���ي���ِك وق�������ْد ن������اأَيْ������ِت ف����ا َم�������زاُريُ����َف����نِّ����ُدن����ي ال�������سَّ

��ق��ي��ِت َغ��ي��ث��اً �  ���غ���اُروَح���ول���ي ِم���ن بَ��ن��ي��ِك � ���سُ ِف���������راٌخ ك���ال���َق���ط���ا ُزْغ���������ٌب ����سِ

���ْع���َن ال����ُق����ل����وَب ع���ل���ي���ِك َم��ه��م��ا م�����وُع ل��ه��ا انْ���ِه���م���اُريُ���َق���طِّ ذك�����ْرتُ�����ِك وال�����دُّ

���������اً تَ�����ن�����اَدْوا ���ِط���ب���اُروَم���ه���م���ا اأَبْ���������س����روا اأُمَّ �����ِه�����ُم َف���ك���ي���َف ل�����َي ا����سْ ب�����اأُمِّ

اأراأيت هذه ال�صورة الرائعة التي ت�صور ذلك االأب وقد اأحاط به اأبناوؤه يبكون اأمهم؟ اإن 

ال�شاعر قد ا�شتطاع اأن ي�شركنا في اأحزانه مع اأنه لم ياأت بمعنى جديد، فمعانيه من المعاني 

راأيناها عند  القطا �شورة قديمة؛  ي�شبهون فراخ  الذين  ال�شغار  الأطفال  المتداولة، و�شورة 

الحطيئة في ا�شتعطافه عمر بن الخطاب لإطالق �شراحه.

للمتنفذين: مجاملة  رثاء   �2

مجاملًة  الرثاء  هو  الرثاء؛  من  اآخر  �شرب  اإلى  الربيع  اأبي  عند  الأهل  رثاء  من  وننتقل 

وكانت  والده،  وتعزية  الجّد)2(  ابن  رثاء  في  ابن خبازة  ال�شاعر  ق�شيدة  ومثالها  للمتنفذين، 

البحر  على  �شنعها  �شبعون،  اأبياتها  عدد  طويلة  ق�شيدة  وهي  العيد،  يوم  اأدركته  قد  المنية 

الب�شيط، وجعل رويها راء مك�شورة، وهي ق�شيدة من�شوجة في م�شمونها على نهج من تقدم 

من �شعراء الرثاء، �شواء في المغرب اأو الم�شرق؛ اإذ اإن الطابع الذي �شاد مراثيهم كان متمثاًل 

في الت�شخيم والتهويل، كامنًا في المغالة ال�شديدة في ت�شوير هول الم�شيبة وعظم الرزية.

]الب�شيط[ يقول ابن خبازة من مطلع ق�شيدته)3(: 

��وِر ��ْع��ِق يَ���وَم ال��نَّ��ف��ِخ ف��ي ال�����سُّ �����ُة ال�����سَّ ��وِراأََرجَّ ال��طُّ ��ْع��ِق ف��ي  ال�����سَّ ي���وَم  ��ْوِد  ال��طَّ ���ُة  َدكَّ اأْم 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 45.

)2(  هو اأبو محمد عبد اهلل بن اأحمد بن محمد بن محمد بن عبد الملك بن الحافظ اأبي بكر بن الجد، وكان والده وزير 

اإ�شبيلية وعظيمها.

)3(  المّقري، اأزهار الريا�س: 380/2.
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مثقاًل واحداً لم يوجد فيه«.

اإن ابن خبازة في مرثيته يجمع بين الندب والتاأبين؛ فهو يت�شنع البكاء، ويتكلف ذرف 

الدموع، ول ين�شى اأن يذكر مناقب الفقيد وماآثره التي ل تح�شى:

اأثَ������ٍر ِم�����ن  اأَبْ������ق������اُه  م����ا  ك���ِر َم���اأْث���وِرهلل وال����َم����ج����ِد  اأُْخ�����رى ال��لَّ��ي��ال��ي ب��ِط��ي��ِب ال���ذِّ

اْقتَ�سما ق��ِد  ُح����ْزٍن  ِم��ن  م��ُع  وال��دَّ َق���ل���ب���ي وَج���ف���ن���ي ب���َم���ن���ظ���وٍم وَم���ن���ث���وِرف��ال��َوج��ُد 

َم��ْم��ط��وِرف��ال��َق��ل��ُب ب��ال��َغ��ي��ِظ ف��ي تَ�����س��ع��ي��ِد ُم�����س��تَ��ِع��ٍر تَ�سويِب  ف��ي  بالَفي�ِص  وال��َج��ف��ُن 

الوالد، وكاأنه لم  اإلى مدح  الولد  ال�شاعر من رثاء  انتقال  ومن الطريف في هذه المرثية 

فًا هذه المعاني  ي�شتطع مفارقة طبيعته المداحة، فمدحه بال�شبر، وال�شجاعة، والإقدام، موظِّ

في التعزية؛ يقول في الأب: 

��ِب��ِه َم��ن�����سِ ِم����ق����داِر  ع��ل��ى  زاي����ا  ال����رَّ الَمقاديِر)1(ذاَق  َق�����دِر  ع��ل��ى  والبْ�����ِت�����اُء 

��ْل��تَ��ُه َوْق�����َع ال��ُخ��ط��وِب ول��ْم ���ُذ ع���ن���ُه ُك������لَّ َم�����اأْم�����وِري��ا َده����ُر ح��مَّ تَ��������َزْل تُ���ن���فِّ

َخ����َوٍر ُج���ْب���َن ذي  ع��ل��ي��ِه  ْب  تُ���ج���رِّ َم���ْذع���وِرف��ل��ْم  اإْح����ج����اَم  ول  ال���نَّ���ائ���ب���اِت  ف���ي 

�شواء  الموت  بالحكمة، فكل نف�س ذائقة  ل�شانه  فينطلق  تعزية الأب  اإلى  ال�شاعر  ويلجاأ 

اأكانت نف�س اإن�شان اأم نف�س حيوان:

تَ��ْج��وي��ِرواإنَّ���م���ا ال���َم���وُت ُح���ك���ٌم ل��ي�����َص يَ��دخ��ُل��ُه دوَن  وَع�����دٌل  ل��َخ��ْل��ٍق،  ��ٌخ  نَ�����سْ

حاِكمُه الآج����اِم  ف��ي  ���ِد  الأُ����سْ على  اليَعافيِر)2(يَق�سي  الِبي�ِص  على  ال��ِك��ن��ا���ِص  وف��ي 

��مِّ ال��ِج��ب��اِل َكما ��ْه��َب ف��ي ���سُ الَع�سافيِر)3(ويَ��ق��ِن�����ُص ال�����سُّ اأَْف�����راَخ  يَ��ْع��ت��اُم  ال���َوْك���ِر  ف��ي 

وي�شرب الأمثال بالأمم البائدة، التي اآلت اإلى فناء:

)1(  الّرزايا: ج رزيّة؛ الم�شيبة.

)2(  اليعافير: ج يعفور؛ ولد البقرة الوح�شية.

هب: الوعول الممتنعة في ُقلل الجبال. يعتام: يختار. )3(  اأراد بال�شُّ
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ُزِج����َرْت ِل��م��ا  اإْظ���ه���اراً  الأر�����صُ  ِت  ُه����دَّ ب����ِه ال��َخ��ل��ي��ق��ُة ِم����ن اإي����ق����اِع َم���ح���ذوِراأْم 

انْ���ت���ث���َرْت اآف���اِق���ه���ا  ف���ي  ال���َك���واك���ُب  ��م�����ُص ف���ي َط����يٍّ وتَ��ْك��وي��ِراأِم  وب���اتَ���ِت ال�����سَّ

��ن��ًى َديْجوِر)1(م���ا ل��ل��نَّ��ه��اِر تَ����َع����رَّى م���ن ِث���ي���اِب ���سَ اأَث�����واِب  ف��ي  ال��لَّ��ي��َل  واأ���س��بَ��َه 

��ب��ِح َط������ْرٌف زانَ������ُه بَ��َل��ٌق والنُّوِر)2(ق���ْد ك����اَن ل��ل�����سُّ ْج��ِن  ال��دَّ ب��ي��َن  ال��َخ��ْل��ِق  ��ُم  ُم��َق�����سَّ

��ى ب��ُده��َم��ِت��ِه كاُفوِر)3(ف��م��ا ال���ُم���ِل���مُّ ال�����ذي َغ�����سَّ بَـــعـــِد  ِمـــن  َعـــنـــبَـــراً  ــــُه  ــــَم اأَدي

����ْخ ل��ت�����س��َم��َع ِم����ن اأن���ب���اِئ���ه���ا نَ���بَ���اأً َم��ن�����س��وِراأَ�����سِ ُك���لَّ  فيها  الأُنْ�������صِ  م���َن  يَ��ط��وي 

لت�شوير  ال�شاعر  ح�شدها  التي  الفخمة  الألفاظ  وهذه  المجلجل،  ال�شتهالل  هذا  انظر 

والت�شخيم،  التهويل  على  تعتمد  مطلعها  من  الق�شيدة  اإن  الخطب؟  وفدح  الم�شاب  هول 

الفقيد طاّمة كبرى، وحدث لم  التي ل تعرف حداً؛ فموت  ال�شديدة، والمبالغة  والمغالة 

ا�شتعمل  وقد  القيامة،  بيوم  وفاته  يوم  ال�شاعر  على  ا�شتبه  اأنه  لدرجة  الدنيا،  في  مثله  يتقدم 

ال�شاعر عالمات يوم القيامة في ت�شوير وفاة المرثي، م�شتعينًا باآيات القراآن الكريم، ويبدو 

تكلف ال�شاعر في اإظهار الفجيعة المفتعلة، وا�شطياد المغالة والتهويل اأّنى وجده، فجعل 

وفاة ابن الجد فاجعة تهّدم لها الكون باأ�شره، وت�شدعت لها الجبال الروا�شي، وهذا بعيد عن 

النُّويهي في قوله)4(: »هو ت�شوير حزن  مفهوم الرثاء الحقيقي الذي حدده الدكتور محمد 

ال�شاعر لموت اإن�شان، وا�شتثارة نف�س الحزن في ال�شامع اأو القارئ، فال�شاعر يقول لنا: اإنه 

حزين، ويحاول اأن يجعلنا ن�شاركه حزنه، ونحن ل نتاأثر له قالمة ظفر اإذا عرفنا اأنه كاذب، 

بل ل ن�شتطيع اأن نتاأثر له كثيراً اإذا عرفنا اأنه يبالغ في حزنه ويهول من م�شابه، فالذي يريد اأن 

ي�صتثيرنا حقًا لزام عليه اأن يكون �صادقًا واأال يبالغ، واأال يلجاأ اإلى االإفراط في النواح والعويل، 

واأن يكتفي بت�شوير حزنه ت�شويراً دقيق ال�شدق، يوفيه حقه، ولكن ل يبالغ فيه قيد اأنملة، فال 

يدعي دمعة واحدة اأكثر مما اأغدق، اأو زفرة واحدة اأكثر مما زفر، واألَّ ي�شيف اإلى م�شابه 

يجور: الّظالم. )1(  الدِّ

لمة. جى: الظُّ )2(  الَبَلق: �شواد وبيا�س. الدُّ

همة: ال�ّشواد. )3(  الدُّ

)4(  محمد النويهي، ثقافة الناقد الأدبي: 338.
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ترَكْت ه��ْل  الُفر�ِص  َمليِك  بِك�سرى  ل����ُه ال���بَ���ق���اي���ا َج���ن���اح���اً غ���ي���َر َم��ك�����س��وِر�سائْل 

يَ���َزٍن ذي  اب���ِن  َق�سر  ف��ي  نعاَء  ب�سَ تُ��ْل��ِم��ْم ب��َق�����س��ٍر ع��ل��ى الأْغ����ي����اِر َم��ْق�����س��وِروان����ِزْل 

تَ��ْغ��ي��ي��ِرواع���ب���ْر ع��ل��ى ِح���ي���رِة ال��نُّ��ع��م��اِن ُم��ع��تَ��ِب��راً ذاِت  نُ��ع��م��ى  ب����اأط����اِل  تَ���ع���بُ���ْر 

النف�ص: رثاء   �3

ونقف عند الخليفة عمر المرت�شى على مرثية طريفة في �شكلها وم�شمونها؛ اإذ نظمها 

�شة من البحر الب�شيط، رثى فيها نف�شه وقد مثل لعينه م�شيره المفجع الذي  على �شكل مخمَّ

�شرعان ما انتهى بمقتله، وما اأكثر ما رثى ال�شعراء اأنف�شهم حين اأ�شرفوا على الوفاة، ول �شيما 

الذي  ال�شعر  من  ال�شرب  من هذا  وافرة  الأدب ذخيرة  منهم، وفي �شفحات كتب  الغرباء 

ياأخذ بمجامع النف�س ويم�ّس �شغافها، ولعل من اأ�شهر هوؤلء ال�شعراء مالك بن الريب، الذي 

تعد ق�شيدته اليائية من اأروع هذه الق�شائد �شوغًا واإح�شا�شًا وانفعاًل واإيقاعًا و�شدقًا)1(.

لقد ُخّيل لهذا الخليفة اأن المنية اقتن�شته، وانتهى اإلى قبره وحيداً، وقد ترك اأهله ومعارفه 

على كره منه يبكونه بدموع �شخية، ولكن ما ي�شق عليه تركه ابنًا �شغيراً ل يزال ير�شع في 

ل نعيَمه  ح�شن اأمه، وكان يعلل النف�س بطول العمر وبدوام النعيم، غير اأن الزمان غدر به وَبدَّ

]الب�شيط[ بوؤ�شًا؛ يقول عمر المرت�شى)2(: 

��َك��ن��ن��ي ��وى َك��َف��ن��يَق��ه��ُر ال��َم��ن��يَّ��ِة ت��ح��َت ال���تُّ���ْرِب اأَ���سْ ن��ي��ا ���سِ وم���ا اأخ�����ْذُت م���َن ال��دُّ

��َك��ن��ي ت����اهلِل ل����ْو ك����اَن ل���ي ُح���ك���ٌم ع��ل��ى َزَم��ن��يَف���ي���ا بَ����ِن����يَّ وي����ا اإِلْ����ف����ي وي����ا ���سَ

ـــُكـــْم اأبــــدا ـــتُ هــــِر مـــا فـــارْق ـــومـــاً مـــن الــــدَّ ي

ــِع ــَم ــت ــج ــٍت وُم ــي ــت ــش ــ� ـــْم بـــيـــَن تَ ـــُه ـــتُ ـــرْك اِت ُم��م��ت��ِن��ِعت وبَ����ي����َن ب�����اٍك م����َن ال�����لَّ�����ذَّ

)1(  انظر الق�شيدة في ابن قتيبة، ال�شعر وال�شعراء: 354/1.

)2(  محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي: 355-354/1.
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الُخَلِع)1(ون�������س���وٍة ب��ال��ِف��ن��ا يَ��ب��ك��ي��َن ِم����ن َج�����َزِع اأَه���َوَن  ي  ِع��زِّ بعِد  ِم��ن  ��ُت  اأُلْ��ِب�����سْ

ـــدا ـــْم يـــــوَم الــــــــَوداِع يَ ـــُه ــــــدْدُت ل ومــــا م

��َل��ُك��ُه ـــُهاأن����ا ال��َغ��ري��ُب ب���اأر����صٍ ���س��اَق َم�����سْ ـــُك ـــِل ـــْن كـــنـــُت اأَم ـــك ــــَع الـــبـَــنـــيـــِن ول م

��غ��ي��ُر ال���َق���وِم اأت���ُرُك���ُه ��ُك��ُهم��ا ك����اَن َظ���نِّ���ي: ���سَ ��ع��ٍة يَ��ح��ب��و َف��تُ��م�����سِ ف���ي ح���ْج���ِر ُم��ر���سِ

غ��ِم ِم��نِّ��ي ت���رْك���ُت ال���م���اَل وال���َولَ���دا ب��ال��رُّ

م����اِن اأ���س��ابَ��ْت��ن��ي ب��نَ��ظ��َرِت��ه��ا ِت��ه��اَع���ي���ُن ال����زَّ ت���ي ف���ي ُط�����وِل ُم��دَّ واأَذه�����بَ�����ْت ِع���زَّ

��ب��َغ��ِت��ه��اَع��ِج��ب��ُت ِم���ن بُ��ط��ِئ��ه��ا ع��نِّ��ي و���س��رَع��ِت��ه��ا وك���ي���َف م���اَزَج���ن���ي تَ���ل���وي���ُن ���سَ

��دا ف��ي ِح��ي��ِن ف�����اَرَق م��نِّ��ي ُروح�����َي ال��َج�����سَ

والتهنئة: التعزية  بين  الجمع   �4

�َشْقرق  ابن  ال�شاعر  التي يعز وجود مثلها في مو�شوعها: ق�شيدة  الفريدة  الق�شائد  ومن 

 التي جمع فيها بين التهنئة والتعزية؛ تهنئة �شديق له بمولود ولد �شاعة موت اأخيه، 
ّ
ْبتي ال�شَّ

فجاءت معاني الق�شيدة مزيجًا بين معاني التهنئة والتب�شير والتعزية والرثاء، وعمد ال�شاعر في 

اأبياته اإلى اإيراد المقابالت بين المعاني المت�شادة بغية اإبراز التناق�س بين المنا�شبتين، وتعميق 

اإح�شا�شنا بهما، وينهل ال�شاعر في رثائه للطفل الميت من معاني الرثاء القديم؛ في�شبهه بالبدر 

الآفل، وبالغ�شن الذابل، وي�شتبكي الغمام عليه، ويعزي الأب ويهنِّئه في اآن معًا؛ فيقول)2(: 

]الكامل[  

اأَْط����َل����ع����ا تَ�������مٍّ  بَ���������دُر  اأك������بَ������ُر  ف����ي اإثْ��������ِر بَ�������دٍر ب������الأُف������وِل تَ��َق��نَّ��ع��ااهلل 

م����اُن ِل����ذا َغ������داَة تَ��َط��لَّ��ع��اوبَ���ك���ى ال���َغ���م���اُم ِل������ذاَك ُم��ن��تَ��ِح��ب��اً َك��م��ا ���ِح���َك ال����زَّ ����سَ

)1(  جاء في الوافي: »عري«؛ و�شّوبتها ح�شب ما راأيته.

)2(  العماد الأ�شفهاني، خريدة الق�شر، ق�شم �شعراء المغرب: 348/1.

Maroco_Book.indb   224 1/19/10   11:53 AM



225

َمْطَلعا)1(َف���َع���ِج���ْب���ُت ِم����ن َق����َم����َريْ����ِن ذل�����َك اآِف�����ٌل تَ��ب��لَّ��َج  وذا  ���راِر  ال�������سِّ ب����ادي 

يْ���نَ���ع���اوَع���ِج���ْب���ُت ِم���ن ُغ�����س��نَ��ْي��ِن ذل����َك ذاِب����ٌل اأَ َرط���ي���ٌب  وذا  ال���نُّ���ح���وِل  ب�����ادي 

اإلى اأن يقول:

���س��ى ���ٍد ال��رِّ ��ع��اول�����َك ال���َه���ن���اُء اأب�����ا ُم���َح���مَّ ول������َك ال������َع������زاُء: َم�������س���رًة وتَ��ف��جُّ

����رُّ وب���ال���ذي ����رُّ ب�����ِه تُ���������سَ ���ع���اف��ي��م��ا تُ���������سَ يَ����وم����اً تُ�������س���اُء ب�����ِه تُ�������س���اُء تَ���َوجُّ

علي: بن  الح�سين  رثاء   �5

رثاء  في  الق�شائد  نظم  اإلى  اأ�شحابه  فيه  ان�شرف  الرثاء  في  اتجاٌه  الدار�س  نظر  ويلفت 

اأبي طالب ر�شي اهلل عنه، وينم هذا التجاه على عاطفة خا�شة تجاه  الح�شين بن علي بن 

الم�شلمين بمختلف مذاهبهم،  البيت مكانة عظيمة عند جميع  اأن لأهل  البيت؛ ذلك  اأهل 

اأن نظم ق�شائد الرثاء  اأمراً م�شتفظعًا عندهم جميعًا، على  وكان قتل الح�شين ر�شي اهلل عنه 

اليوم  الذين جعلوا ذلك  بال�شيعة  اأنه خا�س  اأمر ُيظن  ـ  في ذكرى مقتله ـ وهو يوم عا�شوراء 

اإْذ عرف عن  ويثبت خالفه؛  الظن  ينفي هذا  الموحدين  ما نجده عند  �شنويًا، ولكن  ماأتمًا 

الخلفاء الموحدين،ـ  وهم على مذهب الإمام مالكـ  اعتناوؤهم الوا�شح بهذا الأمر، ول �شيما 

لنا  نقلت  اأيامها، فقد  اأواخر  الموحدي في  الدولة، والر�شيد  بداية  الموحدي في  المن�شور 

كتب الأدب اأن الر�شيد كان يعقد المجال�س الأدبية، ويطلب اإلى ال�شعراء اأن ينظموا اأبياتًا في 

رثاء الح�شين، ومنها ذلك المجل�س)2( الذي �شم عدداً من ال�شعراء، وطلب اإليهم اأن يذّيلوا 

]مخلع الب�شيط[ بيتين لأبي الفرج بن الجوزي )ت597هـ/1201م( هما)3(: 

اْك����ِت����ح����ال����ي ف������ي  لَم  ���ي���ِنولِئ�������������ٍم  ال���ُح�������سَ دَم  ا����س���تَ���َح���لُّ���وا  ي������وَم 

���ٍو ����واِد َع��ي��ن��يف����ُق����ل����ُت َدْع�����ن�����ي اأََح�����������قُّ ُع�������سْ يَ���ح���ظ���ى ب���ِل���ْب�������صِ ال���������سَّ

رار ال�ّشهر: اآخر يوم فيه. )1(  �شِ

)2(  انظر ما دار في اأحد هذه المجال�س في ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 465/8 وما بعد.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 465/8.
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وكان في ذلك المجل�س اأبو الح�شن الُع�شبي الذي قال)1(:

اْك����ِت����ح����ال����ي ف������ي  لَم  ���ي���ِنولِئ�������������ٍم  ال���ُح�������سَ دَم  ا����س���تَ���َح���لُّ���وا  ي������وَم 

����بُ����ُه ِح�����ل�����يَ�����ًة وَزيْ�������ن�������اً ـــــُه وبَـــيـــنـــييَ����ح���������سَ ـــــنَ ـــــي ــــــعــــــَد مــــــا بَ ــــــا بُ ي

���ٍو ����واِد َع��ي��ن��يف����ُق����ل����ُت َدْع�����ن�����ي اأََح�����������قُّ ُع�������سْ يَ���ح���ظ���ى ب���ِل���ب�������صِ ال���������سَّ

����ْق �����تَ�����ِم�����ِع الأم����������َر ثُ�������مَّ َح����قِّ َمْيِن)2(وا������سْ دوَن  ���دُق  ال�������سِّ ل����َك  يَ����ِب����ْن 

����َويْ����دا ال���������سُّ م������َع  ������وادي  �������سَ م������ِع ����س���اِئ���َل���ْي���ِناإنَّ  ف���ا����س���ا م������َع ال������دَّ

�����تَ�����ْوِل�����ٍه ِل����بَ����ْي����ِنوا�����س����تُ����وِق����َف����ا بَ����ع����ُد ف����ي ال���م���اآق���ي ِوْق�������ف�������َة ُم�����������سْ

����ب����اَب ُح����زن����اً َف�������ُه�������َو ِح�������������داٌد ال����ُم����ق����ل����تَ����ْي����ِنك���م���ا خ����ل����ْع����ُت ال���������سَّ

الجراوي،  العبا�س  اأبي  لل�شاعر  منظومة  الح�شين:  رثاء  في  ال�شهيرة  المنظومات  ومن 

نظمها للمن�شور الموحدي، واأقامها على م�شاريع معلقة امرئ القي�س بحيث جعلها مخّم�شة 

ت�شبق  التي  الأربعة  الم�شاريع  قوافي  في  الهجائية  الحروف  ترتيب  مّتبعًا  الم�شاريع،  بهذه 

التي  والح�شرة  العميق،  الحزن  عاطفة  التخمي�س  اأبيات  على  وت�شيطر  التخمي�س،  م�شارع 

تفي�س فيها نف�س ال�صاعر، ويمكن اأن نحدد الخطوط العامة لهذه المرثية باالأفكار التالية:

ـ  ت�شوير مدى الحزن الذي األّم بال�شاعر عندما تذكر مقتل الح�شين، وبكاوؤه عليه بدمع غزير.

وال�شبي،  للتنكيل  اأهله  وتعر�س  هناك،  ومقتله  اإلى كربالء  الح�شين وذويه  انتقال  ت�شوير  ـ   

ونقل راأ�شه اإلى دم�شق...

القيامة،  بيوم  بال�شالل والف�شوق، وتوعدهم  الأمويين، ورميهم  الح�شين من  اأعداء  ـ هجاء 

. حيث �شيلقون جزاء ما اقترفت اأيديهم من اإثم في حق ابن ابنة ر�شول اهلل

]الطويل[ يقول اأبو العبا�س الجراوي في ت�شوير حزنه على الح�شين بن علي)3(: 

)1(  الم�شدر نف�شه: 469-468/8.

)2(  الَمْين: الَكِذب.

)3(  ديوان الجراوي: 126-117. 
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��ج��ا تَ��وهَّ ���دري  ����سَ اهلِل  َر�����س����وَل  ي���ا  م���اِء تَ�����س��ّرج��ااأل  ��ْب��ٍط ف��ي ال���دِّ ل��َم�����س��رِع ���سِ

ج��ا ال��رَّ حيلِة  ِم��ن  ال��يَ��اأ���ِص  ِج��ي��َد  ��ْل��ُت  َف��تَ��ْع�����س��اً لأق�������واٍم يُ����ري����دوَن ل���ي نَ��ج��اَف��ع��طَّ

���ِل وتَ���َج���مَّ اأَ�����س����ًى  تَ���ه���َل���ْك  يَ���ق���ول���وَن ل 

���دا: ��ي��ِن تَ���اأكَّ تَ��م��لَّ��ْك ف������وؤادي ُم��ْت��ِه��م��اً ف��ي��ِه ُم��ن��ِج��دااأق�����وُل ل���ُح���زٍن ف���ي ال��ُح�����سَ

اْغ��تَ��دى اأو  راَح  زِء  ال�����رُّ ه���ذا  غ��ي��ُر  دا)1(:ول���ْو  ل��ن��اَديْ��تُ��ُه ق��ب��َل ال���ُو����س���وِل ُم��������َردِّ

ع��ق��ْرَت بَ��ع��ي��ري ي��ا اْم�����راأَ ال��َق��ي�����ِص ف��ان��ِزِل

��ه��اُم الأ����س���ى ه���ذا ف�����وؤادي ف��انْ��ُف��ذي ذي���سِ ��ْي��ِن تَ���ل���ذُّ َف��ف��ي اأَلَ���م���ي ب��ع��َد ال��ُح�����سَ

ْغ���تَ���ذي واأَ اأَْروى  وال��ثَّ��ْك��ِل  َع��ْب��َرت��ي  ذيوِم���ن  تَ���ع���وُّ ��ّح��ي  تَ�����سُ اأْن  ِم���ن  ُم��ق��َل��ت��ي  وي���ا 

ال��ُم��َع��لَّ��ِل َج����ن����اِك  ِم����ن  تُ��ْب��ِع��دي��ن��ي  ول 

للقتل وال�شبي، ونقل  ـ  ـ ثمة  اإلى كربالء، وتعر�شهم  الح�شين وذويه  ويقول في تحول 

راأ�شه اإلى دم�شق، وهجاء اأعدائه ورميهم بال�شالل والع�شيان:

ل��وا ��ل��وااأَي�����ا َح�����س��رت��ي ي����وَم انْ�����تَ�����اأَْوا وتَ��ح��وَّ وى ال���ُق���ل���وِب تَ��ن��قَّ اإل����ى َك���ْربَ���ا َم������اأْ

ويُ��ْق��تَ��ل��وا ��اِل  ال�����سَّ ُح��ك��ِم  على  ��بَ��ْوا  ��ْم وِم���ث���ُل���َك يَ��ف��ع��ُلِل��يُ�����سْ ��مِّ َف��ي��ا ُرْزاأَُه���������ْم ���سَ

ْع�������س���اِر ق��ل��ٍب ُم��َق��تَّ��ِل ��ه��َم��ْي��ِك ف���ي اأَ ب�����سَ

َع�سى َمن  َويَح  يا  ا�ِص  الرَّ احِتماِل  في  ْوا  �ساَع�سَ ُمتَقمِّ ال���ثَّ���رى  ف��ي  ��ْي��ن��اً  ُح�����سَ وَخ���لُّ���وا 

تَخلُّ�سا َح���رٍب  اب���ِن  ع��ن��َد  يُ���دِرك���وا  الَع�سال��َك��ْي  على  الُح�َسيِن  راأ�����صِ  �َسنى  ك���اأنَّ 

ُمتبَتِِّل)2( راِه�������ٍب  ُم��ْم�����س��ى  َم����ن����ارُة 

فاأبيات التخمي�س تفي�س بم�شاعر الحزن، والح�شرة على نكبة الح�شين، وبالنقمة على 

قاتليه.

زء: الم�شيبة. الرُّ  )1(

)2(  المنارة: الم�شرجة، مم�شى الراهب: اأي المنارة التي ت�شيء في وقت اإم�شاء الراهب. المتبتِّل: المنقطع للعبادة.
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ومما يجدر الإ�شارة اإليه اأن ال�شاعر اأ�شاف اإلى اأ�شطار معلقة امرئ القي�س �شطراً في نهاية 

حمى من الَمِلِك الَعِلي«. التخمي�س؛ هو: »فاأَظَفُر بالرُّ

اأمثلة رثاء الح�شين ر�شي اهلل عنه اأرجوزة لمو�شى بن المنا�شف، نظمها في ق�شة  ومن 

مقتل الح�شين، عدد اأبياتها مئتا بيت و�شتة اأبيات مزدوجة)1(.

وذويهم  اأهلهم  الموحدين  عهد  في  المغاربة  ال�شعراء  رثى  لقد  القول:  وخال�شة 

واأ�شدقاءهم بق�شائد خا�شة كانت في اأغلبها مراثي تقليدية تمتح من معين القديم، وتراوحت 

الحزن،  ت�شوير م�شاعر  فيه  يكثر  الذي  الندب والنواح  اأ�شلوب  اأ�شلوبين:  بين  المراثي  هذه 

فيه  فاأكثروا  ال�شعراء منحى مغايراً،  فيه  الذي نحا  التاأبين  بالفقيد، واأ�شلوب  وفدح الخطب 

تعداد مناقب الفقداء، وكانت هذه المناقب في مجملها مناقب طالما تمّدح بها ال�شعراء، 

اأننا وجدنا  كالكرم وال�شجاعة والحلم والعفة، اإلى غير ذلك من الخ�شال المحمودة، غير 

الميت،  تقوى  اإلى  فُيلمعون  ي�شيراً  خروجًا  التقليدية  المعاني  عن  يخرجون  ال�شعراء  بع�س 

ويدعون له بالرحمة والثواب عند اهلل، وبالنور ي�شيء عليه ظلمات قبره.

وقد وجدنا بع�س ال�شعراء يغالون في ت�شوير وقع الم�شيبة، ويبالغون مبالغة قد ت�شل اإلى 

درجة يمجها الذوق.

وهم  الح�شين،  مقتل  ق�شة  في  والأراجيز  الق�شائد  ينظمون  ال�شعراء  بع�س  وجدنا  كما 

بذلك ي�شايرون التجاه العام للدولة الذي اأخذ من مذهب ال�شيعة بع�س المبادئ.

)1(  انظر بع�شها في الذيل والتكملة: 383/8.
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الف�سل ال�ساد�ص

مو�سوعات اأخرى

ال�ستعطاف:  �  1

الدولة،  بنفوذ قوي في  تمتعوا  اأ�شخا�س  دين في ظهور  الموحِّ الخلفاء  �شيا�شة  اأ�شهمت 

ونالوا دنيا عري�شة لديهم، غير اأن هوؤلء الأ�شخا�س ما لبثوا اأن تعر�شوا للكيد من الآخرين، 

فقلبت لهم الحياة ظهر المجن، واأبدلتهم من نعيم حياتهم جحيمًا ل يطاق، فذاقوا النكال، 

وتعر�شوا لمحنة ال�شجن والإهمال.

اأحوالهم،  اإليه  اآلت  ما  �شوروا  �شعراء  اأدباء  عز  بعد  ذلوا  الذين  القوم  هوؤلء  بين  وكان 

وتراكمت  ال�شجون،  في  واقعهم  من  �شديداً  تاألمًا  وتاألموا  بهم،  الدهر  كبوة  عن  وتحدثوا 

 موجع، 
ّ
الأحزان في طواياهم، فانبعث من نفو�شهم المكلومة زفرات حّرى، واأنين �شجي

هذه  كاآبة  عن  المعبرة  القاتمة  العاطفة  عليه  غلبت  �شعر  في  الأكباد،  لها  تنفطر  وتاأوهات 

النفو�س المنكوبة.

عند  اأثيراً  كان  الذي  عطية،  بن  جعفر  اأبو  الوزير  الأدباء  ال�شعراء  هوؤلء  اأبرز  من  ولعل 

الخليفة عبد الموؤمن ومقربًا اإليه، وحظي عنده بمكانة مرموقة اأوغرت عليه �شدور ح�ّشاده 

ـ وكل ذي نعمة مح�شود ـ فكادوا له عند عبد الموؤمن، ورموه بالخيانة، فاأمر بحب�شه، وثمة 

ذاق مرارة ال�شجن وذل الأ�شر، فتفتقت قريحته باأرق كلمات ال�شتعطاف �شعراً ونثراً، وقد 

حفظت لنا معظم الم�شادر التي ترجمت له ر�شالته ال�شتعطافية البليغة التي تعد في النماذج 

اأتى جريرة ل  وكاأنه  وت�شخيمه  ذنبه  تعظيم  اإلى  فيها  ويلجاأ  ال�شتعطاف،  اأدب  في  الفريدة 

تغتفر، ويعدد مجموعة كبيرة من الذنوب العظيمة، ويقول: لو اأنني قمت بكل هذه الكبائر 

ل�شتحققت منك اأيها الخليفة العفو والغفران بعد كل هذا ال�شتعطاف)1(.

ر اأبو جعفر بن عطية ر�شالته بق�شيدة نونية من البحر الب�شيط، عدد اأبياتها ع�شرة  وقد �شدَّ

)1(  انظر الر�شالة ال�شتعطافية في البيان المغرب لبن عبد عذاري: 60، والمّقري: نفح الطيب: 185-184/5.
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]الب�شيط[ اأبيات، تمور بعاطفة الحزن؛ يقول فيها)1(: 

والَحَزِن)2(َع���ْط���ف���اً ع���َل���يَّ اأم���ي���َر ال��ُم��وؤم��ن��ي��َن ف��ق��ْد ال��بَ��ثِّ  ل��َف��رِط  ال���َع���زاُء  ب���اَن 

��ُف��ِنق����ْد اأغ���رَق���ْت���ن���ا ُذن�������وٌب ك��لُّ��ه��ا لُ���َج���ٌج نْ���ج���ى م���َن ال�����سُّ وَرح���م���ٌة ِم��ن��ك��ُم اأَ

ه���ِر ف��ي غ��َر���صٍ ��ه��اُم ال���دَّ الُجنَِن)3(و���س��ادَف��ْت��ن��ا ���سِ م��ن  ْوق�����ى  اأَ ِم��ن��ك��ُم  وَع��ْط��ف��ٌة 

َح���واِدثُ���ُه تَ�سطو  اأْن  ل��ل��َخ��ط��ِب  الِمَحِن)4(َه��ْي��ه��اَت  م��َن  ُرْح��م��اُك��ْم  اأَج���اَرتْ���ُه  ب��َم��ْن 

َدَرٍن ِم���ن  ال��َغ�����س��ِل  ب��ع��َد  يَ��ط��ُه��ُر  �ُسنَِن)5(ف��ال��ثَّ��وُب  في  ك�ِص  الرَّ بعَد  يَنه�ُص  ��رُف  وال��طِّ

ث��َم��ِناأن����تُ����ْم ب���َذلْ���تُ���ْم ح���ي���اَة ال���َخ���ل���ِق ك��لِّ��ِه��ِم ول  ل  ع��ل��ي��ِه��ْم  َم�����نٍّ  دوِن  ِم����ن 

َم��ك��اِرُم��ُك��ْم اأح��يَ��ْت  َم��ن  بع�ِص  ِم��ن  ِك��ل��ت��ا ال��ح��ي��اتَ��ْي��ِن ِم���ن نَ��ْف�����صٍ وِم����ْن بَ���َدِنون��ح��ُن 

��َغ��ٍر ��ب��ي��ٍة ك���ِف���راِخ ال�������ُوْرِق ِم���ن ���سِ َفنَِن)6(و���سِ ول  َف����ْرٍع  ف��ي  ال��نَّ��وَح  ي��األَ��ُف��وا  ل��ْم 

وال���ُك���لُّ لَ�����ولَك ل���ْم يُ���وَج���ْد ول����ْم يَ��ُك��ِنق����ْد اأوج����َدتْ����ُه����ْم اأَي�������اٍد ِم���ن���َك ���س��اِب��ق��ٌة

باأمير  ويناديه  الموؤمنين«،  اأمير  علي  »عطفًا  الخليفة:  با�شتعطاف  اأبياته  ال�شاعر  يبداأ 

الموؤمنين وهو لقب يحبه عبد الموؤمن، ويظهر من البيت الأول اأنه فقد �شبره وعزاءه؛ فيقر 

الذنوب،  هذه  فوق  الخليفة  رحمة  يرى  ولكنه  نف�شه،  في  الذنوب  وتكبر  جميعًا،  بذنوبه 

ويخلط ال�شاعر ا�شتعطافه بمدح عبد الموؤمن والثناء عليه، فهو الوحيد الذي يمكنه اأن يخل�شه 

مما هو فيه من ياأ�س وقنوط، كيف ال؟ وهو الذي يحافظ على حياة رعيته جميعًا، فما اأجدره 

ب�شورة  الخليفة،  ا�شتدرار عطف  بغية  ال�شاعر،  وي�شتعين  �شراحه،  ويطلق  الحياة  يمنحه  اأن 

بغية  نف�شها؛  باأمر  القيام  تقوى على  التي ل  الحمام  بفراخ  ال�شعفاء، وي�شبههم  ال�شغار  بنيه 

)1(  ابن عذاري، البيان المغرب: 60.

. : اأ�شّد الحزن الذي ل ي�شبر عليه �شاحبه فيبثُّه. الَحَزن: الهمُّ والَغمُّ )2(  بان العزاء: َبُعَد ال�شبر. الَبثُّ

)3(  الغر�س: الهدف الذي ين�شب فُيرمى اإليه، والُجَنن: ج ُجنَّة، الّدرع، وُكلُّ ما وقى من �شالح وغيره.

)4(  الَخْطب: ال�شاأن والأمر العظيم �شغر اأو َعُظم. حوادثه: م�شائبه.

رف من الخيل: الكريم العتيق. َرن: الو�شخ. والطِّ )5(  الدَّ

ماد فيه �شواد. الَفَنن: الُغ�شن الغ�سُّ الورق. )6(  الورق: ج ورقاء؛ وهي الحمامة التي لونها كالرَّ
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اإلنة قلب الممدوح وا�شتمناح العفو، مقتديًا بقول الحطيئة لعمر بن الخطاب عندما حب�شه 

]الب�شيط[ لهجائه الزبرقان بن بدر)1(: 

�سَجُر)2(م�����اذا تَ����ق����وُل لأْف���������راٍخ ب����ذي َم�����َرٍخ ول  م���اٌء  ل  ��ِل  ال��َح��وا���سِ ُح��ْم��ُر 

��بَ��ُه��ْم ف���ي َق���ْع���ِر ُم��ظ��ِل��م��ٍة ُع���َم���ُرغ��يَّ��ْب��َت ك��ا���سِ ي���ا  اهلِل  ���اُم  ����سَ ع��ل��ي��َك  ف���اغ���ِف���ْر 

ولئن كان عمر بن الخطاب قد غفر للحطيئة، وعفا عنه، فاإن الخليفة عبد الموؤمن لم 

يلتفت اإلى ا�شتعطاف ابن عطية، ولم يلق اإليه اأذنًا، ووقع على الق�شيدة بقوله �شبحانه تعالى: 

.)3({ }

]الطويل[ ومما كتب به ابن عطية من �شجنه اإلى عبد الموؤمن البيتان التَّاليان)4(: 

ْفحا ال�سَّ انْ��تَ��ِظ��ُر  اأَم  نَف�سي  على  تُمحىاأَنُ�����وُح  واأْن  ن��وُب  ال��ذُّ تُن�سى  اأْن  اآَن  ف��ق��ْد 

��ْخ��ِط ح��ائ��ٌر ْبحاوه���ا اأن����ا ف��ي لَ��ي��ٍل م���َن ال�����سُّ �سُ �سى  للرِّ اأرى  ح��تَّ��ى  اأه��تَ��دي  ول 

اإن هذين البيتين ي�شوران الحالة النف�شية التي يعي�شها ال�شاعر في �شجنه؛ فهو يتاأرجح بين 

الياأ�س والرجاء، ول يعرف ماآله، هل هو الموت اأو العفو؟ اإنه في حالة �شياع ل اهتداء منه اإل 

بالعفو الذي ياأمله من الخليفة.

ونالحظ على �شعر ابن عطية ال�شتعطافي اأنه يحر�س فيه دائمًا على اإظهار نف�شه بمظهر 

في  زيدون  ابن  نهج  يخالف  بذلك  وهو  وال�شفقة،  العطف  ي�شتحق  الذي  الذليل  ال�شعيف 

اإذ كان يتملكه الغرور والتعالي حتى عندما كان في �شجنه، فيهدد ويتوعد كما  ا�شتعطافه؛ 

]مجزوء الرمل[ يظهر في قوله ي�شتعطف ابن جهور)5(: 

��������ْل ك������ي������َف يَ����ْغ���������س����ى ُم�����ق�����َل�����َة ال�����َم�����ج�����ِد ال����نُّ����ع����ا�����صَُف��������ت��������اأمَّ

)1(  ديوان الحطيئة: 192-191.

)2(  ذو مرخ: واد بين فدك والواب�شّية.

)3(  يون�س: 91.

)4(  المّقري، نفح الطيب: 195-186/5.

)5(  ديوان ابن زيدون: 3.
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���بَ���ْن���ت���ى )1(يَ������ْل������بُ������ُد ال������������ورُد ال�������سَّ
ول�����������ُه ب������ع������ُد اْف���������ِت���������را����������صُ

وتك�شف اأبيات ابن عطية عن عمق اأثر النكبة في نف�شه من خالل هذه المو�شيقا ال�شجية، 

والغنائية ال�شفافة الغالبة عليها.

ومن ق�شائد ال�شتعطاف ق�شيدة رائية لل�شاعر اأبي الطاهر َعَمارة، بعث بها من �شجنه اإلى 

والي بجاية اأبي زيد بن اأبي حف�س بن عبد الموؤمن، وكان �شجنه لأنه كان من ُموالي بني غانية 

]الطويل[ الّلمتونّيين، قال فيها)2(: 

الَجْمِر في  ْط��ِب  ال��رَّ الَمْنَدِل  ك��َع��ْرِف  ْهِر)3(�َساٌم  الزَّ على  النَّ�سيُم  َه���بَّ  َك��م��ا  واإلَّ 

ِب����َع����ْب����َرٍة ُم����ْق����َل����تَ����ْي����ِن  َدرُّ  ��رِّف����ِل����لَّ����ِه  تُ���َع���بِّ���ُر ف����وَق ال���َخ���دِّ ع���ْن ك���اِم���ِن ال�����سِّ

الَغ�سى ب��ذي  بَ���رٍق  اإي��م��ا���ُص  راَع��ن��ي  نْ��ِج��يُّ ع���ْن بَ��ِه��ِج ال��ثَّ��ْغ��ِروق���ْد  َك��م��ا ابْ��ت�����س��َم ال��زِّ

ِزن������اَدُه ْورى  اأَ ال��ل��ي��َل  اأنَّ  ل����َي  يَ�����س��ريبَ�����دا  ل����ُه  بَ������رٍق  ن�����وُر  اإلّ  ن�����اَر  ول 

ه���ا ��ل��ي��ٌم ُق���لَّ���ٌب ف���ي لَ��ظ��ى َج��ْم��ِرون�������اٌر ب����اأْك����ب����ادي اأُك������اِب������ُد َح���رَّ وق���ل���ٌب ���سَ

ٌح َوْك��ِروم����ا ط���ائ���ٌر ف�����وَق ال���ُغ�������س���وِن ُم�����س��رَّ في  الَجناَحْيِن  َمق�سو�َص  ب��اَت  كمْن 

��فَّ��داً واأ����س���َغ���ُرُه���ْم يَ��ج��ري واأْدُم����ُع����ُه تَ��ج��ريف��ل��ْم اأنْ�������صَ تَ���ودي���َع ال��بَ��ن��ي��َن ُم�����سَ

��ي��ِن َو���س��ي��َل��ت��ي الَح�سر)4(اأب����ا َزي�����ٍد انِّ����ي ب��ال��ُح�����سَ َموِقِف  في  النَّا�ِص  �َسفيُع  ي  وَج��دِّ

فهو  �شجنه،  في  حاله  بت�شوير  يبداأ  ثم  للوالي،  العطرة  تحياته  �شجنه  من  ال�شاعر  ير�شل 

غريب في زنزانته ي�شعر بالوحدة، فال يكفُّ عن البكاء، ومما زاد في بكائه ونحيبه اإيما�س 

البرق الذي اأ�شعل النار في اأح�شائه، لقد اأ�شحى حبي�شًا في ال�شجن بعد اأن كان حراً طليقًا 

لأبنائه  وداعه  م�شهد  ال�شاعر  وي�شور  وبعدها.  النكبة  قبل  حاليه  بين  و�شّتان  بالأمان،  ينعم 

بنتى: الجريء. )1(  الَوْرد: الأ�شد، ال�شَّ

)2(  الغبريني، عنوان الدراية: 78.

)3(  الَعْرف: الرائحة. الَمْندل: عود طيب الرائحة.

)4(  اأبو زيد: هو اأبو زيد بن اأبي حف�س بن عبد الموؤمن، وقد اأر�شله المن�شور لمحاربة ابن غانية �شنة )581هـ/1185م(. 

. 
َّ
ه: النبي والح�شين: هو ابن علي بن اأبي طالب، واأراد بجدِّ
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وقد و�شعت اأغالل الحديد في يديه، ويثبت الم�شهد عند �شورة ابنه ال�شغير الذي �شّيع اأباه 

اأن يفرغ ال�شاعر من ا�شتدرار عطف الوالي  الم�شفد بالحديد وهو يبكي بكاًء حاراً، وبعد 

بهذا الم�شهد الموؤثر يتو�شل بالح�شين ر�شي اهلل عنه، ويت�شفع بالر�شول الكريم ، فما كان 

من الوالي اإل اأن تلقى الق�شيدة بالقبول وعفا عنه.

ونالحظ اأن منهج اأبي الطاهر َعمارة في ا�شتعطافه يختلف عن منهج ابن عطية وغيره من 

ال�شعراء الذين ا�شتعطفوا ب�شعرهم؛ فقد خلت ق�شيدته من اأي اإ�شارة اإلى الإقرار بالذنب، اأو 

الت�شاغر اأمام الوالي، بل لجاأ اإلى ال�شتعطاف عن طريق ت�شوير معاناته في �شجنه، وت�شوير 

بالتو�شل  كله  وال�شفقة، و�شفع ذلك  العطف  منهم ل�شتدرار  ال�شغير  �شيما  اأولده ول  حال 

بالنبي  لأنه �شلة بينه وبين الممدوح.

ونقف في ديوان اأبي الربيع على مجموعة من الق�شائد والمقطوعات التي ا�شتعطف فيها 

الخليفة يعقوب المن�شور، الذي جفاه وا�شتبعده ب�شبب تفريطه بولية بجاية، وهذا ما خّلف 

في نف�س الأمير ال�شاعر اآلمًا مبرحة عبر عنها بق�شائد رائعة تمور بمعاني ال�شكوى والتبرم 

للخليفة،  اإخال�صه  ويوؤكد  منه،  فرط  عما  االأعذار  يقدم  يني  وما  اإليها،  اآل  التي  الحال  من 

ويبرئ نف�شه من تق�شيره، وي�شور الخليفة باأنه الوحيد القادر على اإ�شعاده؛ فهو ماأمنه من كل 

]الطويل[ �شر، يقول اأبو الربيع)1(: 

ــــَر الـــمـــوؤمـــنـــيـــَن فـــاإنَّـــنـــي ــــي ُم�ْسِكاِر�ـــــشـــــاَك اأم نْ���ِب  وال���ذَّ ال���ُع���ْذِر  ب��ي��َن  اأُع���اِل���ُج 

��ه��ا ُخ��ل��و���سَ ع��ل��ْم��َت  اأْن  نَ��ف�����س��ي  ُئ  لاأُبَ�������رِّ اأوَّ ب����َك  تَ���ُف���ْز  ل����ْم  اأَْن  واأُْع���ِت���بُ���ه���ا 

ال���رَّدى م���َن  نَف�سي  اهلِل  ��م��اِن  ���سَ ف��ي  لاأَل  ُم�����تَ�����اأَوِّ َزلَّ����ت����ي  ف���ي  ل���ي  ك���ن���َت  اإذا 

����ْوٍء اأخ���اُف���ُه وَموِئا)2(وف����ي ِح���ف���ِظ���ِه ِم����ن ك����لِّ �����سَ َح��ري��زاً  ِح����ْرزاً  ل��ي  ك��ن��َت  اإذا 

��ي��اً ���ِه ُم��تَ��َر���سِّ ��اوَم�����ْن ج����اَء ف���ي اإخ���ا����سِ ف���ق���ْد ج�����اَء ِم����ن تَ��ق�����س��ي��ِرِه ُم��ت��نَ�����سِّ

ر في مقطوعة اأخرى مبلغ قلقه و�شيقه من �شخط الخليفة عليه؛ فقد اأورثه غ�شب  وي�شوِّ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 145.

ن. )2(  الِحْرز: الموقع الح�شين، والحريز: المح�شَّ
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الخليفة العلة، وما من دواء لها اإل ر�شاه، ويجعل من نف�شه فداء له؛ فيقول)1(: ]الوافر[

ـــٍد ـــب ـــــَر الـــمـــوؤمـــنـــيـــَن ِنــــــــــداَء َع ـــــي الَقريِب)2(اأم م���ِن  ال���زَّ ف���ي  ُع���ْت���ب���اَك  َرج����ا 

��ْق��م��اً ���سُ ال��نَّ��ف�����َص  اأَذاَب  ق���ْد  ��ْخ��ُط��َك  وم�����ا ل����ي غ���ي���ُر َع�����ف�����ِوَك ِم�����ن َط��ب��ي��ِبَف�����سُ

ف����َدتْ����َك ال��نَّ��ف�����ُص ِم����ن ك����لِّ ال��ُخ��ط��وِبف����ا تَ���ق���َط���ْع َرج����ائ����ي واْع��������ُف ع��نِّ��ي

اأراَدْت م���ا  ُذن���وب���ي  َع���ُظ���َم���ْت  األَ���ي�������صَ ِر�����س����اَك اأع���ظ���َم ِم����ن ُذن���وب���يوَه�����ْب 

اأراأيت تذلل ال�شاعر وت�شاغره اأمام ممدوحه؟ اإن ال�شاعر ل يني يعترف بذنوبه ويقر بها، 

وي�شخمها، ولكن عفو الخليفة اأكبر من ذنوبه؛ فهو بال �شك �شوف يعفو عنه.

اعر اأبا الربيع قد ا�شتمر في ا�شتعطاف يعقوب المن�شور مدة طويلة، ولكن  ويبدو اأن ال�شَّ

المن�شور لم يلق اإليه اأذنًا، وا�شتمر في جفوته حتى اأر�شل ال�شاعر اإليه بق�شيدته الميمية البليغة 

التي مدحه فيها، واأ�شار اإلى حظوة وفد ال�شام بلقائه، في حين حرم هو من ذلك، وقد مزج 

]الكامل[ ال�شاعر في ق�شيدته ا�شتعطافه بمدح الخليفة مزجًا بارعًا؛ فقال)3(: 

���ْت لَ��ه��ا يَْلُم)4(ي���ا َك��ع��ب��َة ال��َف�����س��ِل ال��ت��ي َح���جَّ والدَّ وتُ���ْرُك���ه���ا  ���اآِم  ال�������سَّ ُغ����زُّ 

��ح��ى يَ���ط���وُف ِب��ه��ا َغ��دا ويُ����ِح����لُّ ب���ال���بَ���ي���ِت ال���َع���ت���ي���ِق ويُ����ْح����ِرُمُط��وب��ى ِل��م��ْن اأَ���سْ

��ٍة ب��َح��جَّ يَ���ف���وَز  اأْن  ال���َع���ج���ائ���ِب  ���َة يُ���ح���َرُموم�����َن  ���اآِم وَم�����ن ب���َم���كَّ َم����ن ب���ال�������سَّ

ــــُه ــــاإنَّ ـــَن ف ـــي ـــن ـــوؤم ـــم ــــر ال ــــي ـــى اأم ــــُه واأرحــــــُمحـــا�ـــش ــــْت ــى َرِحــــــٍم َدَع ــل ــــى ع ــــن اأَْح

َف��ع�����س��ى اأك�����وُن ب��َف�����س��ِل َع���ف���ِوَك ِم��ن��ُه��ُمال�����ي�����وَم تُ���غ���ف���ُر ل���ل���ُج���ن���اِة ُذن���وبُ���ه���ا

ل������ى نَ��ج��ن��ي واأن������َت ال��ُم��ن��ِع��ُمَه���ْب���ن���ي َج���نَ���ْي���ُت اأَل���ي�������صَ يُ���ع���َل���ُم اأنَّ�����ُه ن��ح��ُن الأُ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 145.

�شى. )2(  الُعتبى: الرِّ

)3(  ديوانه: 144.

)4(  الُغّز: فريق من الجي�س كان يلتّف حول �شرف الدين قرقو�س، وفيه عنا�شر تركّية في الأغلب، وردوا المغرب نحو 

المعجب  انظر  تختّل.  �شهرية ل  لهم جامكّية  دي، وجعل  الموحِّ الخليفة  فاأكرمهم  بعدها،  التي  اأو  582هـ،  �شنة 

يلم: جن�س من العجم كانوا ي�شكنون نواحي اأذربيجان. للمراك�شي: 286-289. والدَّ
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ف��تَ��ح��ُل��ُموال��ف�����س��ُل يَ��ظ��ه��ُر ب��ال��نَّ��ق��ي�����صِ ل��ح��اك��ٍم نُ�������س���يُء  اإْذ  وب���ي���نَ���َك  بَ��ي��ن��ي 

الأر�س،  اأ�شقاع  �شتى  النا�س من  اإليها  ال�شاعر من ق�شر ممدوحه كعبة يحج  لقد جعل 

من  يحرم هو  واإحرام، ويعجب كيف  واإحالل،  الحج من طواف،  وا�شتعمل م�شطلحات 

حجه، وهو ابن الق�شر، وي�شمح لأهل ال�شام بالحج، وهو في ذلك اإنما يهز اأريحية المن�شور 

ويدفعه دفعًا اإلى العفو عنه، فحا�شاه من الق�شوة وقطع �شلة الرحم، ثم يقر ال�شاعر بذنوبه، 

ولكن المن�شور معتاد على العفو والحلم.

اأبو الربيع هو  اأن يكون  اأن الق�شيدة قد نالت من المن�شور كل ا�شتح�شان، فاأمر  ويبدو 

الخارج للقاء وفد ال�شام والداخل بهم عليه)1(.

لقد اأفلح اأبو الربيع في ك�شب ر�شى الخليفة واإزالة الجفوة من نف�شه برقَّة لهجته واإلحاحه 

في التلطف والتذلل، وت�شوير نف�شه بمظهر ال�شعيف الذي ل حول له ول قوة، ور�شم �شورة 

باهرة للخليفة تت�شم بالعظمة والقدرة.

الإخوانيَّات:  �  2

وهو مو�شوع يتَّ�شل بالمدح، والإخوانيَّاُت ق�شائد ور�شائل كان يتبادلها الأدباء وال�شعراء 

الجتماعية  العالقات  من  مهم  جانب  على  الإخوانية  المرا�شالت  هذه  وتدل  بينهم،  فيما 

المتميزة بين الأدباء، الذين جمعتهم الهتمامات الم�شتركة وقرابة الأدب؛ لم تف�شدهم اأنانية 

ول ح�شد.

فقد  فيها،  تنظم  التي كانت  المنا�شبات  بتنوع  الإخوانية  الق�شائد  اأغرا�س  تنوعت  وقد 

من  غفلة  في  و�شرور  دَعة  في  الوقت  بع�س  لق�شاء  اأُن�س  مجل�س  اإلى  دعوة  اإر�شال  تكون 

الزمان، منها دعوة اأبي الربيع الموحدي لبن عمه اأبي الح�شن يحّثه على المجيء اإليه لي�شربا 

]مجزوء الرجز[ معًا)2(:  

)1(  المّقري، نفح الطيب: 107/3.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 137.
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ـــــْه ـــــَع ـــــُم ـــــُج ـــــــــــــوُم ال ـــــــــوُم يَ يَ����������������وُم ����������س���������روٍر وَدَع����������������ْهالـــــــــيَ

������ْم������ُل������ن������ا ُم��������ْف��������تَ��������ِرٌق نَ����ْج����َم����َع����ْهو�������سَ اأْن  تَ���������رى  َف������ه������ْل 

غير اأن اأبا الح�شن يعتذر عن تلبية الدعوة لأن اليوم يوم جمعة، فال يجوز ال�شراب فيه:

ـــــْه ـــــَع ـــــُم ـــــُج ـــــــــــــوُم ال ـــــــــوُم يَ وَربُّ������������ن������������ا ق������������ْد َرَف����������َع����������ْهالـــــــــيَ

��������رُب ف������ي������ِه ِب������دع������ٌة نَ��������َدَع��������ْهوال�����������������سُّ اأْن  تَ�����������رى  َف�������ه�������ْل 

مراك�س  قا�شي  مخاطبة  ومنها  �شديق،  للقاء  ت�شوق  عن  تعبيراً  الإخوانية  تكون  وقد 

حجاج بن يو�شف لل�شيد اأبي عمران عندما تغيب عنه ثالثة اأيام، فكتب اإليه القا�شي بالبيتين 

]الوافر[ التاليين يت�شوق فيهما اإليه)1(: 

ـــبـــدو ــــــمَّ يَ ـــــدُر يـَــــومـــــاً ثُ ـــــبَ ـــُب ال ـــي ـــغ واأن���������َت تَ���غ���ي���ُب َع�����ن َع���ي���ن���ي ثَ���اث���ايَ

اأراُك���������ْم ل  ثَ�����اث�����اً  بَ����ل����َغ����ْت  ف���َل�������س���ُت ب������ُم������دِرٍك يَ��������وَم ال���ثَّ���اث���الَ�����ِئ�����ْن 

فلما و�شل بيتا القا�شي اإلى ال�شيد اأبي عمران اأعجب بما جاء فيهما، ورد عليه باأبيات 

]الوافر[ ثالثة يعتذر فيها عن غيابه، ويعده بزيارته يوم الثُّالثاء)2(: 

َف���ح���لَّ���ْت ُدَرٌر  ِم����ن����ُك����ُم  َم����ح����اًّ اأَوج�������بَ�������ْت ِم����ن����ُه انْ���ِب���ع���اث���ااأَتَ�����ْت�����ن�����ا 

���ب���ٍب َق�����ويٍّ لَ�������س���رن���ا نَ����ح����َوُك����ْم َح���ت���م���اً ِح��ث��اث��اولَ�������ول ال�����ُع�����ذُر ِم�����ن ����سَ

ِودٍّ ِب������ح������اِل  اأَ������س�����ي�����ُر  اإلَ����ي����ُك����ْم ُم�������س���ِب���ح���اً يَ�������وَم ال���ثَّ���اث���اول����ك����نِّ����ي 

الأدباء  كان  واإنما  ال�شعرية،  والمقطوعات  الق�شائد  على  الإخوانيات  تقت�شر  ولم 

م�شتهله،  في  الق�شيدة  تجيء  م�شجع  فني  نثر  من  ين�شئونه  بما  الأحيان  بع�س  في  ي�شفعونها 

كما جاء في الر�شالة التي بعثها اأبو القا�شم بن عمران لبن العابد الفا�شي ي�شتنجزه فيها وعده، 

]الطويل[ وكان ا�شتقر�شه بع�س �شعره فوعد به ومطل، قال ابن عمران)3(: 

دين(: 126. )1(  ابن عذاري، البيان المغرب )ق�شم الموحِّ

)2(  ابن عذاري، البيان المغرب: 126.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 333/8.
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ع��اِب��ٍد اب���ِن  ��ع��اِر  ���سِ ف��ي  واَف����ى  ��ع��ُر  ال�����سِّ َمو�سوِفاإذا  ُح�سِن  عن  الَو�سُف  فيِه  تَقا�سر 

لُ���وؤل���وؤٍ لألُء  ائ���ي���َن  ال���رَّ ُم���َه���َج  ��ب��ى  ل���ُه َف�����وَق اأَج����ي����اِد الإج�������ادِة َم��ر���س��وِف���سَ

ل��ُه��ب��وِب��ِه ��ْق  ف��ان��ت�����سِ نَ�����س��ي��م��اً  َمْخ�سوِفوَرقَّ  ال��ُخ��ل��ِد  َج��نَّ��ِة  ِم��ن  وَرٍق  ��ذا  ���سَ

��م��اُع��ُه وِفييُ����ولِّ����ُد ف���ي اأه������ِل ال�����َوق�����اِر ���سَ ال�سُّ ��َط��َح  ���سَ ِمثلما  اه���ِت���زاٍز  ُخ��ف��وَف 

��ِه َق��ري�����سِ ب��بَ��ع�����صِ  ت��األ��ي��ف��ي  زاَن  وِفلَ���ِئ���ْن  ال�سُّ ِن  َخ�سِ في  الَح�سناُء  تُْجتَلى  لقْد 

ولزهر  اختيال،  بك  وللع�شر  بقيت  متمّلق،  ل  من�شف  قولة  الُمفّلق)1(:  اعر  ال�شَّ اأيها 

فيه  فالنا�س  بتعري�س،  اأو  بت�شريح  القري�س،  ُذكر  انثيال، ومهما  �شمالك  الآداب من خمائل 

على يراعتك عيال، اقت�شى الوّد الذي لم نزل نتعاطاه تعاطي الِجريال)2(.

]الطويل[ فاأجابه اأبو عبد اهلل بن العابد بهذه الر�شالة)3(: 

ل��ُه ال����ذي  ال��َق��ري�����صِ  ربُّ  َم���ن  ق��ي��َل  يَ��دي��ُن؟ ف��ُق��ْل: ع��ب��ُد ال��َك��ري��ِم ب��ُن ُع��ْم��راِناإذا 

يَ�����روُق ب���ِه ل��ل��نَّ��ظ��ِم وال��نَّ��ث��ِر َزْه�������راِن)4(َح��ب��ان��ي ب����َرو�����صٍ ِم����ن نَ��ت��ي��ج��ِة ِف���ك���ِرِه

�����ِه وبَ����ي����اِن����ِه َه�����ن�����ي ف�����ي َخ�����طِّ راِنونَ�����زَّ وِم�����ْن  اإل���ي���ِه  ُم�����س��ٍغ  ���س��ام��ٍع  ف���ِم���ْن 

��ُه وِم����ن ِل��ب�����صِ اأث�����واِب الإج������ادِة اأَْع���ران���يَك�����س��ان��ي ب����ِه َف���خ���راً تَ���ه���نَّ���اأُْت ِل��ْب�����سَ

باأطراف الكالم،  اللعوب  لُفَرادى الجوهر والتُّوؤَام)5(، والَحْبر)6(  الموهوب  البحر  اأيها 

وقيت عين الكمال، وبقيت محرو�س الجمال، تتاأنق لمن باراك في ارتياد البراعة، وت�شبق 

من جاراك بجياد اليراعة)7(.

)1(  اأفلق ال�شاعر: اأتى بما يعجب في �شعره، فهو مفلق.

)2(  الجريال: من اأ�شماء الخمر.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 334/8.

)4(  حباني: اأكرمني.

)5(  التُّوؤَام: الالآلئ.

)6(  الَحْبر: العالم ال�شالح.

)7(  اليراعة: القلم الذي ُيتخذ من الق�شب.
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)ت666هـ/1267م(  عيني  الرُّ الح�شن  اأبي  اإلى  دادو�س  ابن  بها  بعث  اإخوانية  ومنها 

]الب�شيط[ ي�شتنجز وعداً)1(: 

��ب��اً تُ��ْب��ري��ه��اي���ا م����اِج����داً ل���ُرَع���ْي���ٍن يَ��ن��تَ��م��ي َح�����سَ اأن�����َت  ���كٍّ  ����سَ دوَن  ��ك��ايَ��ت��ي  ���سِ

وق��َف��ْت ج��ا  ال��رَّ ب��ح��ِر  ف��ي  ال���َوع���ِد  ف���اْم���نُ���ْن ب���ري���ٍح م���َن الإن����ج����اِز تُ��ْج��ري��ه��ا�َسفينُة 

وقد تكون الإخوانية �شكراً على اإجازة؛ كقول ابن حماد ل�شديقه اأبي عبد اهلل بن عبد 

]الكامل[ الحق التلم�شاني )ت625هـ/1227م()2(: 

���ريُّ الأم���َج���ُد ي���ا اأيُّ���ه���ا ال����نَّ����دُب ال�������سَّ
وال���ع���اِل���ُم ال��َح��ْب��ُر ال��َف��ق��ي��ُه الأوَح�������ُد)3(

تَ���ْن���َف���ُدي���ا اأيُّ����ه����ا ال���بَ���ح���ُر ال��ُم��ح��ي��ُط َم���ع���اِرف���اً ل  وف������وائ������داً  تَ���ن���ت���ه���ي،  ل 

��يِّ��دي ن���ح���َو ال�����ذي اأَن����ح����و اإل����ي����ِه واأق�������س���ُدوع���َل���ْت اإج����اَزتُ����َك ال��ُم��ج��ي��زُة ���سَ

ُم��ن��تَ��ه��ى واي������َة  وال������رِّ راي������َة  ال������دِّ ���ع���ى اإل���ي���ِه واأح���ِف���ُداإنَّ  اأََم����ل����ي ال�����ذي اأ����سْ

ف���اأَج���ْزتَ���ن���ي ���ًا  ُم���ت���َف�������سِّ ل���ي  ِزل������َت  م�����اُن وتَ���خ���ُل���ُدل  ب���ف���وائ���ٍد يَ���ف���ن���ى ال�����زَّ

َج����زائ����ِه خ���ي���َر  اهللُ  َع����نَّ����ا  يُ���وج���ُدف�����َج�����زاَك  ل  ِع���ن���َدن���ا  ِم���ث���ِل���َك  َف����ج����زاُء 

الق�شيدة كما يت�شح ق�شيدة مدح لهذا العالم، لقد نعته ال�شاعر بمجموعة من ال�شفات 

العلمية؛ فقد حذق هذا العالم �شروبًا كثيرة من العلوم كالفقه وعلوم الحديث رواية ودراية، 

ْرف والنجابة وال�شرف،  وهو اإلى جانب ذلك يت�شف بمجموعة من ال�شفات الُخلقية كالظَّ

وهو عندما يخلع على �شديقه هذه ال�شفات اإنما يعطي الإجازة التي ح�شل عليها قيمة كبيرة؛ 

لكونها �شادرة عن عالم جليل �شالح، ثم ي�شكره على اإجازته ويدعو له بخير الجزاء عند اهلل.

اأماكنهم  بعدت  الذين  والأ�شحاب  لالأ�شدقاء  ق  الّت�شوُّ الإخوانيَّات  مو�شوعات  ومن 

عيني، برنامج �شيوخه: 205. )1(  الرَّ

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 325/8.

ريف. ري: ال�شَّ )3(  الندب: الظريف النجيب. ال�شَّ
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]الطويل[ فتعذر اللقاء، ومن هذا قول اأبي زيد الفازازي)1(: 

حا�سرلَ��ِئ��ْن ِغ��ب��َت َع���ن َع��ي��ن��ي ب��ُح��ك��ِم ال��َم��ق��اِدِر اأق������رُب  ال���تَّ���ْذك���اِر  اإل����ى  ف���اأن���َت 

ف��بَ��ي��نَ��ن��ا ي�����اُر  ال�����دِّ م���نَّ���ا  بَ�����ُع�����َدْت  ��م��ائ��ِرواإْن  تَ�����ج�����اُوُر اأف����ك����اٍر وُق��������ْرُب ���سَ

ُم�����دِرٍك اإدراُك  الأب�������س���اَر  ي��ن��ف��َع  ��م��ائ��ِرول����ْن  ال�����سَّ ب��َم��ع��ن��ى  تُ�����وؤيِّ�����ْدُه  ل���م  اإذا 

التهذيب  الموحدين  ع�شر  في  المغربية  الإخوانية  الر�شائل  على  القارئ  ويالحظ 

والح�شمة؛ فهي تعبر عن اأخالق من�شئيها الرفيعة، ولم نقف على اإخوانية خرج �شاحبها عن 

حدود اللياقة والأدب، كما �شنع بع�س الأدباء الأندل�شيين في الع�شر نف�شه، ونورد فيما يلي 

نموذجًا من هذه الر�شائل؛ فقد اأر�شل اأبو �شعيد عثمان بن عابدة )ت اأوائل ال�شابع الهجري/

 م�شتدعيًا اإلى مجل�س �شراب فقال)2(: ]الب�شيط[
ّ
الثالث ع�شر الميالدي( اإلى الَح�شرمي

َعَجِم وِم��ن  ُع���ْرٍب  ِم��ن  ال��نَّ��ا���ِص  اأ�سخَف  َق����َدِمي��ا  ع��ل��ى  يَ��م�����س��ي  َم���ن  لأْلأَِم  ��ْب��ق��اً  ���سَ

ِبها ُه��ن��ي��َت  ل  راٍح  ك���اأ����صِ  اإل����ى  ��ب��ق��اً  ���سَ
اٌت ل���ُك���لِّ َف������ِم)3( ونُ���ْغ���ب���ٍة ه���ي لَ��������ذَّ

��ب��اً وال���َف���ه�������ِموِع���ن���دن���ا اأم�������َرٌد ق����ْد ج�����اَء ُم��ح��تَ�����سِ الآداِب  ...ل������������ذوي 

َقَطِم)4(ُم�������س���نَّ���ٌف ب�����ِع�����ذاٍر ك�����ال�����ِع�����ذاِر ل���ُه ل����ذي  ح���اج���اٌت  ف��ي��ِه  وُربَّ����م����ا 

اللئيمة، ولو كنت  النف�س  الذميمة، من عند  فجاوبه بقوله: »يا �شيدي و�شلت ورقتك 

�شاعراً لأجبتك بمثل قولك، واأنا في اأثر خّطي، فال �شّلم اهلل على جميعكم، ول نظم اإل على 

المخزيات �شملكم«.

عن  التعبير  من  جديدة  اآفاق  اإلى  المدح  ق�شيدة  نقلت  الإخوانية  اإن  القول:  ون�شتطيع 

الذات الإن�شانية، و�شورت لنا جانبًا من الحياة الجتماعية التي كانت تحياها طبقة الأدباء 

والُكّتاب، وقد تعددت مو�شوعاتها بتعدد المنا�شبات التي قيلت فيها.

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 55/1.

)2(  ابن �شعيد، المغرب: 74-73/2.

)3(  النَّغبة: الجرعة.

)4(  القطم: ال�ّشهوة.
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� �ِسْعُر الَخْمرة:  3

، وقد ورثه الُمْحَدُثون  عر العربيِّ اإنَّ مو�شوع الخمر من المو�شوعات القديمة في ال�شِّ

عن الأ�شالف، وكان الجاهليون يرون في �شرب الخمر �شربًا من �شروب الفتوة والفرو�شية، 

وعندما �شدع الر�شول الكريم بر�شالة ال�شماء تدرج ال�شرع الإلهي في تحريم الخمر تدرجًا؛ 

اأن الخمر رج�س من  لما عرف من �شغف العرب بالخمر، ثم جاء الن�س القاطع الذي بّين 

عمل ال�شيطان يحرم تناولها، ونهى عن مجرد القتراب منها، بله �شربها، وذلك معنى قوله 

ومن   .)1({ } تعالى: 

َثم لعن ر�شول اهلل  عا�شرها وبائعها و�شاربها ومجال�س �شاربيها، ومع ذلك فقد وجد من 

الم�شلمين من لم يقلع عن معاقرتها، ولم يتخل�س من هذه الآفة حتى في اأيام الإ�شالم الأولى، 

اإقامة الحدود على من يثبت عليه �شرب  على الرغم من �شالبة الحكام وعدم تهاونهم في 

الخمرة وتعاطيها)2(.

وقد ف�شت ظاهرة �شرب الخمر في المجتمعات الإ�شالمية ف�شّواً كبيراً بعد اأن نالت هذه 

المجتمعات حظها من الترف، فظهر �شعراء اأولعوا بالخمرة وجاهروا ب�شربها، وو�شفوها 

في اأ�شعارهم؛ اأمثال: الأَُقْي�شر الأ�شدّي )ت نحو 80هـ/ 700م(، واأبي نوا�س )ت 198هـ/ 

814م(، واأ�شرابهما.

ولم تكن هذه الظاهرة مق�شورة على الم�شرق، بل اإنها انتقلت اإلى الأندل�س، وانت�شرت 

في مدنها انت�شار النار في اله�شيم، فوجدنا الإقبال عليها قد بلغ مبلغًا كبيراً في بع�س الأحيان، 

فعل  كما  �شرها،  من  المجتمع  تطهير  في  جديًا  ففكروا  الحكام،  بع�س  بال  �شغل  ما  وهو 

الحكم الم�شتن�شر )ت 366هـ/ 976م(؛ اإذ هم بقطع �شجر الكروم ليحول بين النا�س وبين 

�شنعها، فاأُخبر اأن المبتلين بها ي�شنعونها من اأنواع اأخرى من الغالل والفواكه كالتين وغيره، 

األمًا كبيراً في  باإراقة الخمور في جميع جهات الأندل�س، فخّلف هذا الإجراء  اأمر  وعندئٍذ 

)1(  المائدة: 90.

لبن  الإ�شابة  في  اأخباره  القاد�شية.  معركة  في  الفار�س  ال�شاعر  )ت30هـ/650م(  الثقفي  محجن  اأبو  هوؤلء  من    )2(

حجر: 173/4.
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نفو�س مدمنيها ـ وهم كثر ـ فنظم يو�شف بن هارون الرمادي )ت403هـ/1012م( ق�شيدة 

]الوافر[ م�شهورة يظهر فيها توجعه ل�شاربيها، يقول في بع�س اأبياتها)1(: 

��دري ��اِرب��ي��َن يَ�����س��ي��ُق ���سَ لََعْمري)2(ب��َخ��ط��ِب ال�����سَّ بَـــِلـــيَّـــتُـــُهـــْم  ـــنـــي  وتُـــْرِمـــ�ـــشُ

���اٍق اأُ���س��ي��ب��وا بَهْجِر)3(وه�����ْل ُه�����ْم غ���ي���ُر ُع�������سَّ وُم����نُ����وا  َح���ب���ائ���ٍب  ب���َف���ق���ِد 

َج���ِزْع���تُ���ْم اإْن  ال���ُم���دام���ِة  ����اَق  ��ب��ِراأَُع���������سَّ ل���ُف���رَق���ِت���ه���ا ف���ل���ي�������صَ َم�����ك�����اَن ���سَ

ري�����َق�����ْت ���ع���ى ُط�����ّابُ�����ُك�����ْم ح���تَّ���ى اأُ ِدم�������اًء ف�����وَق وج�����ِه الأر���������صِ تَ��ج��ري����سَ

ُع َع����ْرُف����ه����ا ����س���رق���اً وَغ����رب����اً ����وَّ بِعْطِر)4(تَ���������سَ ُق����ْرُط����بَ����ٍة  اأُْف��������َق  وَط����بَّ����َق 

قع بها عناية كبيرة، يقول  وهذا التهالك على الخمر اأدى اإلى عناية ال�شعراء في ذلك ال�شُّ

عادة  الأندل�س، وكانت  �شعراء  بين  ذيوعًا  ال�شعر  فنون  اأكثر  الخمريات  بالنثيا)5(: »وكانت 

الأنهار؛ كالوادي  الريا�س على �شفاف  اأو  البيوت  الكوؤو�س في  اأن يجتمعوا على  ْرب  ال�شَّ

�شعرية  اجتماعات  واإنما  لل�شراب،  اجتماعات  مجرد  مجال�شهم  تكن  ولم  واإْبرة،  الكبير 

كذلك..«.

فمجال�س الخمر اإذاً لم تعد تعقد في البيوت والحانات، واإنما اأ�شبحت تقام في رحاب 

الجميلة بورودها ورياحينها،  الطبيعة  الخمرة يمتزج بو�شف  �شعر  الطبيعة، وهذا ما جعل 

وكثيراً ما كان يطغى و�شف الطبيعة على و�شف الخمرة عند ال�شعراء الأندل�شيين، وهذا من 

غير �شك اأثر من اآثار افتتان القوم بجمال الريا�س والب�شاتين التي اتخذوها ملهى ومق�شفًا، 

فكاأن �شفات الخمر لم ت�شتحوذ على نفو�شهم ا�شتحواذ الطبيعة، وهذه �شمة مهمة في �شعر 

الطبيعة الأندل�شية في �شعر الخمر،  اأثر  لنا عن  الخمر عند الأندل�شيين؛ فمن ناحية تك�شف 

مادي: 73. )1(  �شعر الرَّ

ُغر اأو َعُظم. اأرم�شه: اأوجعه واأحرقه. )2(  الَخْطب: ال�شاأن والأمر �شَ

)3(  ُمِني بكذا: ابُتلي به.

ع(. الَعْرف: الرائحة، طيبة اأو منتنة، واأكثر ا�شتعماله في  وَّ وع: تحّرك فانت�شرت رائحته كـ)َت�شّ )4(  �شاع الِم�شُك َي�شُ

اه. اه، وطبق الماء وجه الأر�س: َغطَّ : َغ�شَّ حاُب الجوَّ يبة. طبَّق ال�شَّ الطِّ

)5(  بالنثيا: تاريخ الفكر الأندل�شي: 44.
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مثل  في  الخمر  �شعر  في  الو�شفية  النزعة  مجال  �شاق  كيف  لنا  تو�شح  اأخرى  ناحية  ومن 

هذه المواقف بعد اأن كان �شاعر - كالأع�شى مثاًل - اإذا و�شف اأحد مجال�س الخمر عني 

عناية فائقة بو�شفها واتاأد في ذكر مالمحها)1(. وهذه الظاهرة الجديدة)2( في �شعر الخمر 

بالأندل�س هي ـ كما اأ�شلفنا ـ اأثر من اآثار كلفهم بالطبيعة التي كان جمالها يهزهم ويحركهم 

اإلى عقد مجال�س ال�شراب في رحابها، وم�شاركتها في طربها وبهجتها، وهذا ما ا�شتدعى 

وجود تلك الدعوات ال�شعرية التي كان يوجهها بع�شهم اإلى بع�س لح�شور مجل�س اأن�س اأو 

لالإغراء بعقده.

اإلى  الأندل�س  دول  المرابطون  �شم  اأن  اإلى  مزدهراً  بالأندل�س  الخمرة  �شعر  بقي  وقد 

�شلطتهم المركزية بالمغرب، فتقلَّ�س تيار المجون، وقلَّ �شعر الخمر ن�شبيًا؛ نظراً اإلى �شرامة 

الحكم المرابطي وطبيعة الحكم الدينية؛ اإذ قّربت ال�شلطة ال�شيا�شية الفقهاء، وهذا ما اأدى اإلى 

عدم التهاون في مثل هذه الأمور، غير اأننا لم نعدم بع�س الق�شائد الخمرية التي ت�شور اإقبال 

الفاتنة، وكانت ق�شائدهم  الأندل�شية  الطبيعة  راب في ربوع  اللهو وال�شَّ ال�شعراء على  بع�س 

تلك مزيجًا بين و�شف الطبيعة وو�شف الخمر)3(.

ولما تولى الموحدون مقاليد الحكم بعد ق�شائهم على المرابطين، اأطلقوا العنان للحرية 

فعال  الأندل�شي،  المجتمع  طبيعة  في  ملحوظ  تبدل  اإلى  ذلك  فاأدى  والجتماعية،  الفكرية 

�شوت تيار المجون الذي خفت اإبان الحكم المرابطي، وجاهر كثير من ال�شعراء بمواقفهم 

المتحللة من كل رباط ديني، حتى اإننا وجدنا بع�س ال�صعراء الذي بالغوا في تطرفهم، وكاأنهم 

بن  اأحمد  لل�شاعر  الأبيات  اإلى هذه  لن�شتمع  رقيب.  اأو  لحاكم  يح�شبون ح�شابًا  يعودوا  لم 

محمد بن طلحة ت )631هـ/1233م(، الذي بلغ من المجون مبلغًا كبيراً و�شل فيه اإلى حد 

]الوافر[ ندقة)4(:  اإعالن الإلحاد والزَّ

)1(  اإيليا حاوي، فّن ال�شعر الخمري: 44.

)2(  لي�س المق�شود من الِجّدة اأنَّ الأندل�شيين هم الذين ابتدعوا هذا الباب، ففي �شعر الخمر عند الُمْحَدثين من ال�شعراء 

العبا�شيين اأمثلة وا�شحة على المزج بين الخمر والّطبيعة، ولكن لي�س بالمقدار الموجود في ال�شعر الأندل�شي.

دين بالأندل�س: 202-201. )3(  محمد مجيد ال�شعيد، ال�شعر في عهد المرابطين والموحِّ

)4(  المّقري، نفح الطيب: 310-309/3.
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ع���ل���ى الإي�����م�����اِن يَ���غ���ِل���بُ���ن���ا ال���ُم���ج���وُنيَ����ق����وُل اأخ�����و ال���ُف�������س���وِل وق�����ْد راآن����ا

���وِم َه���ّا ���ه���َر ال�������سَّ َح�����م�����اُه ِم����ن����ك����ُم َع�����ق�����ٌل َوِدي����������ُن؟اأَتَ���ْن���تَ���ِه���ك���وَن ����سَ

��وان��ا، ن��ح��ُن َق���وٌم ��َح��ْب ���سِ َزن���������اِدَق���������ٌة َم�����ذاِه�����بُ�����ن�����ا ُف����ن����وُنف��ُق��ل��ُت: ا���سْ

ــــُننَ����دي����ُن ب���ُك���لِّ ِدي������ٍن َغ���ي���ِر ِدي������ِن ال���ْر ــــدي ـــــــــــداً نَ َرعـــــــــــاِع فـــمـــا بــــــِه اأب

ه���َر نَ��دع��و ���بُ���وِح ال���دَّ واإبْ���ل���ي�������صٌ ي����ق����وُل ل���ن���ا: اأَِم������ي������ُن)1(ِب���َح���يَّ ع��ل��ى ال�������سَّ

���ي���اِم اإلَ�����ْي�����َك ع��نَّ��ا ���ه���َر ال�������سِّ اإلَ�����ي�����َك َف���ف���ي���َك اأَك�����َف�����ُر م����ا نَ���ك���وُنَف���ي���ا ����سَ

اإنَّ هذه الأبيات ت�شور �شربًا من العربدة، اإنها لي�شت عربدة �شكارى مخمورين عبثت 

ل  فهم  ماكرين،  خبثاء  زندقة  ولكنها  يعقلون،  ل  ما  يقولون  فجعلتهم  بعقولهم  الخمرة 

اإنما يطعنون الدين في �شميم عقائده، فال�شاعر يعلن �شراحًة زندقته  يعربدون ول يعبثون، 

واإلحاده، وا�شتخفافه بقيم الدين الإ�شالمي، بل اإنه يعلن ـ عن �شبق اإ�شرار ـ تجاوزه حدود 

اهلل باإفطاره رم�شان، و�شربه الخمر فيه، ويزيد الطين ِبّلة حين ي�شخر من دين الإ�شالم �شخرية 

الدين في�شتبدل  الرعاع«، ويمعن في �شخريته وا�شتخفافه ب�شعائر هذا  بـ»دين  مّرة، فيدعوه 

 على ال�شالة، 
َّ
بوح( باألفاظ الأذان العذبة )حي  على ال�شَّ

َّ
األفاظ ال�شكارى والمخمورين )حي

 على الفالح(، ول ين�شى ال�شاعر اأن ي�شور �شيقه ب�شهر ال�شوم الذي يكون فيه واأ�شحابه 
َّ
حي

المّجان اأكفر ما يكونون.

فقد وجدنا  الع�شر،  هذا  في  الأندل�شيين  ال�شعراء  ابتداع  من  لي�شت  العربدة  ومثل هذه 

بكثير  الوقت  هذا  قبل  الم�شرق  في  ب�شعائره  وال�شتخفاف  بالإ�شالم  ال�شتهتار  هذا  مثل 

عند مجموعة من ال�شعراء؛ اأمثال: الأَُقي�شر الأ�شدي، )ت نحو 80هـ/700م(، واأبي ُدلمة 

)ت161هـ/778م(؛ اإذ جاهر هوؤلء بزندقتهم، وا�شتخفافهم بتعاليم الإ�شالم، فهذا الأُقي�شر 

ي�شور لنا نديمه وقد اأخذت الخمرة بلّبه وبدينه جميعًا، فتركته عاجزاً عن ال�شالة يجمع بين 

كر بما كان يحفظه من قراآن يقيم به �شالته)2(:   الفر�شين وي�شليهما قاعداً، وقد ذهب ال�شُّ

ُبوح: �شرب الخمرة �شباحًا. )1(  ال�شَّ

)2(  الأ�شفهاني، الأغاني: 269-268/11.
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]الرمل[  

م����اج����ٍد َك������ري������ٍم  نَ�������ْدم�������اٍن  ��ْرُربَّ  يْ���ِن ِم����ن َف����ْرَع����ْي ُم�����سَ ���يِّ���ِد ال���َج���دَّ ����سَ

ه���ا ��ف��َوه��ا م��ن��ُه َك�������َدْر)1(ق����ْد ���س��َق��ْي��ُت ال���ك���اأْ����صَ ح���تَّ���ى َه���رَّ ل����ْم يُ���خ���اِل���ْط ���سَ

، ف�����س��لَّ��ى ق���اِع���داً ����لِّ َكْر)2(ق���ل���ُت: ُق�����ْم �����سَ ال�سَّ ���م���ادي���ُر  ����سَ ���اُه  تَ���ت���غ�������سَّ

���ه���َر م�����َع ال���َع�������س���ِر َك��م��ا َكْر)3(َق��������َرَن ال���ظُّ الذَّ ب���ال���ِح���قِّ  ���ُة  ال���ِح���قَّ تُ����ق����َرُن 

ــــا يَــــقــــروؤُهــــا ــــم ــــــــرَك الــــَفــــجــــَر َف ���َوْرت َوَق�������را ال����َك����وثَ����َر ِم����ن ب���ي���ِن ال�������سُّ

ولئن كانت اأبيات الأُقي�شر ت�شور فعل الخمر ب�شاربها، فاإن �شعراء اآخرين في وقت مبكر 

من الع�شر العبا�شي قد ظهرت عندهم اأ�شعار ت�شور �شعفًا في الإيمان، وانحرافًا في العقيدة، 

و�شيقًا بال�شعائر الدينية؛ من هوؤلء ال�شاعر اأبو ُدلمة، الذي ي�شور لنا في الأبيات التالية َبَرَمه 

ب�شعائر الإ�شالم التي تحول بينه وبين الخمر؛ فيقول)4(:

ن���ي لَ���زَّ ال��َخ��ل��ي��ف��َة  اأنَّ  تَ��ع��َل��م��ا  ِر)5(اأَلَ��������ْم  وِللَق�سْ م��ال��ي  وال��َق�����س��ِر  ب��َم�����س��ج��ِدِه 

ِراأُ���س��لِّ��ي ب���ِه الأُول������ى َج��م��ي��ع��اً وَع�����س��ره��ا الَع�سْ م��َن  وَويْ��ل��ي  الأُول����ى  م��َن  ف��َوي��ل��ي 

َم�سجدي غ��ي��ِر  ف��ي  ب��ال��ُك��رِه  اأَْج���ِراأُ���س��لِّ��ي��ِه��م��ا  ِم��ن  الَع�سر  ول  الأُول����ى  ف��ي  ل��َي  َفما 

ويرى بع�س الباحثين »اأن هذا التيار المتحّلل من قيم الدين والمجتمع قوَي اأيام �شعف 

الخالفة الموحدية، وتخلخل �شيطرتها، في بداية القرن ال�شابع الهجري، اأيام كانت البالد 

االأندل�صية على �صفا حفرة ال�صقوط«)6(.

وفي مقابل توافر الق�شائد الخمرية الأندل�شية في هذا العهد، تعاني مدّونتنا ال�شعرية من 

ها: كرهها. )1(  َهرَّ

كر. مادير هنا: �شيء يتراءى لالإن�شان من �شعف ب�شره عند ال�شُّ )2(  ال�شَّ

)3(  الِحّقة من الإبل: الّداخلة في ال�ّشنة الرابعة.

)4(  الأ�شفهاني، الأغاني: 247/10.

ه: األزمه. )5(  َلزَّ

دين بالأندل�س: 212. )6(  محمد مجيد ال�شعيد، ال�شعر في عهد المرابطين والموحِّ
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نق�س في هذا المو�شوع، فقد عّز وجود الق�شائد الخمرية فيما جمعناه من �شعر، ول يعقل 

يكون  اأن  الأرجح  المو�شوع، ولكن  في هذا  النظم  تجنبوا  قد  المغاربة  ال�شعراء  يكون  اأن 

م�شنفو الكتب المغاربة قد طرحوا �شعر الخمرة، و�شكتوا عن روايته وتدوينه في م�شنفاتهم، 

ب�شبب تحرجهم من اإثبات �شعر المجون عامة، وقد �شّبب هذا الأمر �شحًا في المادة ال�شعرية 

خم�شة  اأبياتها  عدد  مجموع  ومقطوعة،  ق�شيدة  ع�شرة  اأربع  على  اإل  نعثر  فلم  الخمرية، 

وت�شعون بيتًا، وهي ل�شاعر واحد هو الأمير اأبو الربيع �شليمان الموحدي، و�شتقت�شر درا�شتنا 

لهذا المو�شوع على هذا ال�شعر.

الطبيعة والخمر والغزل تجتمع في معظم  اأن  اأبرز ما نالحظه على هذه الخمريات  اإن 

الأحيان في اإطار فني واحد، وكثيراً ما ي�شور اأبو الربيع مجال�س الخمرة في اأح�شان الطبيعة 

المترقرقة، وبين الأزهار والورود، ويطيل في  الوارفة، وعلى حافة الأنهار  تحت الخمائل 

و�شف هذه المجال�س، ويطنب في عر�شها، ويذهب و�شف الطبيعة بمعظم اأبيات الق�شيدة، 

]الكامل[ لن�شتمع اإليه وهو ي�شف اأحد مجال�س الأُن�س)1(: 

ثَ�����َم�����راتُ�����ُه اأَي������ن������َع������ْت  ي��������وٌم   ِ اتُ����ُههللَّ ���َف���َرْت لَ���ن���ا َع����ن َوج���ِه���ه���ا لَ����ذَّ ����سَ

ُة َوج���ِه���ِه ������رَّ وتَ����ب����ا�����س����رْت ب���ِل���ق���اِئ���ن���ا َوَج����ن����اتُ����ُهوتَ���ه���لَّ���َل���ْت َف����رح����اً اأَ�������سِ

اأنَّ��������ُه اإلَّ  الأيّ��������������اِم  م�������َن  ُو�ساتُُه)2(ي��������وٌم  وغ�����اَب  َح��وا���س��ي��ِه  َرقَّ������ْت 

ـــِه ـــِي ــِه ُحـــلَّـــَة َو�ـــشْ ــي ــل ـــُع ع ـــي ب ـــرَّ ــــقــــى ال نََفحاتُُه)3(اأَلْ ب��نَ�����س��ي��ِم��ه��ا  َع��ْت  َف��ت�����س��وَّ

��ِف��ُر ف��ي ال��ُغ�����س��وِن ك��اأنَّ��ه��ا ��ي��ُر تَ�����سْ ����وُق ق���ل���وبَ���ن���ا نَ���َغ���م���اتُ���ُهوال��طَّ َوتَ��������ٌر تَ���������سُ

���ُه ��ف��اتُ��ُهوالأُن�����������صُ َم���ب���ث���وٌث يُ���دي���ُر ُك���وؤو����سَ ����اأٌ تَ���غ���ايَ���ُر ف���ي ال���َج���م���اِل ���سِ َر�����سَ

��ح��ِر ُج��ف��وِن��ِه لَ���َح���ظ���اتُ���ُهل����ْم يَ������ْدِر ����س���اِربُ���ه���ا ل�����سِ اأَْم  ����س���رَع���ْت���ُه  اأَُم������داُم������ُه 

اعر هنا ي�شف مجل�شًا من مجال�س ال�شراب، في اأحد الب�شاتين في ف�شل الربيع، بين  فال�شَّ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 83.

)2(  يكّنى برّقة الحوا�شي عن النعيم واللُّطف.

)3(  ت�شّوعت: انت�شرت.
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بال�شرور والبهجة،  المجل�س يوحي  الح�شن، وكل �شيء في هذا  الخمر والخ�شرة والوجه 

فالطبيعة متهللة الأ�شارير م�شتب�شرة، وكاأنها ته�ّس وتب�ّس ل�شتقبال �شيوفها، وقد ن�شرت في 

اأرجائها اأطيب الروائح، في حين تكمل الع�شافير جمال هذه اللوحة، فتغرد على الغ�شون 

و�شف  اإلى  يلتفت  اأبيات  خم�شة  في  لوحته  ر�شم  يكمل  اأن  وبعد  الألحان،  اأعذب  نا�شرة 

الخمرة وال�شاقي، في�شير اإليهما اإ�شارة خاطفة في بيتين، في�شّبه ال�شاقي بالظبي الجميل ذي 

العيون ال�شاحرة التي لها فعل الخمر اأو اأكثر.

اأبي الربيع)1(،  والمزج بين �شحر نظرة ال�شاقي وفعل الخمر، مبثوث بكثرة في ق�شائد 

وقد عهدنا هذا الأمر عند �شعراء الخمرة الأوائل اأمثال اأبي نوا�س وغيره)2(.

نف�شه  وجد  وكاأنه  القدماء،  ال�شعراء  فلك  في  يدور  للخمرة  نعته  في  الربيع  اأبو  وكان 

تحدثوا  فقد  اأو�شافها،  ي�شتفرغون  القدماء كادوا  المو�شوع؛ لأن  في هذا  �شديد  في �شيق 

في  وتاأثيرها  وندمائها،  ومجال�شها،  وكوؤو�شها،  و�شعاعها،  ولونها،  وقدمها،  لطافتها  عن 

اأبي الربيع الخمري؛ يقول  ال�شاربين، لن�شتمع اإلى هذه الق�شيدة الخمرية التي تبين مذهب 

]المديد[ ال�شاعر)3(: 

���ِق���ي���ان���ي ن�����اِني����ا َخ���ل���ي���َل���يَّ ا����س���رب���ا وا����سْ وانْ����ِف����ي����ا ال�����َه�����مَّ ب���ِب���ن���ِت ال�����دِّ

ك�����ال�����اآِل�����ي ًة  ُدرَّ ه����اِناأَن���������ِزله���������ا  ك����ال����دِّ َوردًة  واْرَف������ع������اه������ا 

الُمداِن)4(َخ����م����رًة تُ�����ْذِك�����ُرن�����ي ع���ه���َد ِك�����س��رى وع���ب���َد  ���س��ا���س��اَن  واب������َن 

�����س����اأُن َم�����ن يَ���ع���ُذلُ���ن���ي غ���ي���ُر ���س��ان��يل�������س���ُت اأ����س���غ���ي ل������َع������ُذوٍل ع��َل��ي��ه��ا

�����ٍج م�����ا اأرْدن���������ا ���ن���ى ع�������اِرف�������اِن)5(ف�����اأن�����ا َوْه�����������َي ������سَ َف����ِه����م����اِن ب���ال�������سَّ

)1(  انظر ديوان اأبي الربيع: 82-65.

)2(  انظر مثاًل ديوان اأبي نوا�س: 103-44-27...

)3(  ديوان اأبي الربيع: 69-68.

)4(  ك�شرى وابن �شا�شان: من ملوك الُفْر�س القدماء، وعبد المدان: ملك جاهلي يماني.

)5(  �َشٍج: حزين.
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��اه��ا ���سَ ���ن���اَي  ����سَ ف����ي  ���ا  ���كَّ تَ�������سُ �َساني)1(اإْن  ��ن��اه��ا  ���سَ ف���ي  ��ا  ��كَّ تَ�����سُ اأو 

ه����اِئ����م����اً ب����ال����غ����اِن����ي����اِت ال���ِح�������س���اِنَم����ن يَ����ُح����ثُّ ال���خ���م���َر ف���ي غ���ي���ِر ِك���ْب���ٍر

������نُّ م����ن����ُه َج���م���ي���ًا ���م���ان���يوي������ك������وُن ال������ظَّ ك������لُّ م�����ا يَ����ْل����َح����ُق����ُه ف�����ي ����سَ

َولء َخ���ل���ي���ل���ي  ي�����ا  ماِن)2(ف����اْغ����تَ����ِب����ْق����ه����ا  الزَّ َع���ي���ِن  نَ����وم����َة  واغ����تَ����ِن����ْم 

عن  وحديث  ال�شاعر،  من  قريبان  اثنان  فهما  الندامى؛  لعدد  تحديد  الأبيات  هذه  ففي 

الأثر النف�شي للخمرة؛ فهو يراها �شبياًل لطرد الهموم، ثم ي�شف هذه الخمرة فيتعر�س لآنيتها 

)بنت الدنان(، ولونها )فهي كالدّرة، وكالوردة(، وقدمها، فهي قديمة معّتقة تعود اإلى عهد 

ك�شرى، والخمرة كلما تعّتقت زادت قيمتها، ونجد ال�شاعر ُيعر�س عن قول الالئمين الذين 

بينه وبين خمرته؛ فقد جمعتهما  التوّحد  ال�شاعر في ت�شوير  يعذلونه على �شربها، ثم يبدع 

الأحزان والهموم، وكالهما عارف ب�شنى �شاحبه، ول يغفل ال�شاعر تحديد وقت ال�شراب؛ 

فهو يف�شل �شربها م�شاء )فاغتبقها(، ونجد في البيت الأخير هذه الدعوة ل�شاحبه على حّث 

الخمرة واقتنا�س اللذة، وهو في دعوته هذه كان يخ�شى انق�شاء الزمن ولما ينل من الحياة 

]الكامل[ وطره، فكثر لذلك ترديده لمثل هذا المعنى؛ كقوله)3(: 

واْط���َرِبف���اْع���َل���ْم ِب������اأنَّ ال���ُع���ْم���َر َخ��ط��ف��ُة ب�����اِرٍق  � َع��ِدْم��تُ��َك  ل   � ِك  بَعي�سِ وان��َع��ْم 

عند  كثيراً  ترددت  وانق�شائه  العمر  ت�شرم  قبل  اللذات  اغتنام  اإلى  الدعوات  هذه  ومثل 

]الطويل[ �شعراء الخمرة القدماء؛ كقول يزيد بن معاوية)4(: 

�َسمَلُهْم ال��ك��اأ���ُص  ��ِت  ��مَّ ���سَ حٍب  ل�سَ ���ب���اب���اِت ال����َه����وى يَ���ت���رنَّ���ُماأق���وُل  وداع������ي ����سَ

)1(  يقول محققو الديوان: اإنَّ اأبا الربيع في قوله ينظر اإلى قول الإ�شبيلي: ]الرمل[

ـــا اأْفـــَهـــُمـــهـــا ـــَم ــكــو َف ـــقـــد َتــ�ــشْ ــيول ــن ــُم ــه ــْف ـــا َت ـــَم ـــكـــو َف ـــشْ ـــْد اأ� ـــق ول

ـــا ـــه ـــِرُف ـــَوى اأْع ـــَج ـــال ــــــي ب ــيغـــيـــَر اأنِّ ــن ــِرُف ــْع ــوى َت ــَج ــال ــًا ب ــش ــ� وِهـــــَي اأي

.
ّ
)2(  الَغُبوق: �شراب الَع�شي

)3(  ديوان اأبي الربيع: 102.

رّي الّرّفاء، المحّب والمحبوب: 201/4. )4(  ال�شَّ
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ٍة ُمُخ������ذوا ب��نَ�����س��ي��ٍب ِم����ن نَ���ع���ي���ٍم ولَ������ذَّ يَ��ت�����س��رَّ ال����َم����دى  ط�����اَل  واإْن  ف���ُك���لٌّ 

في  تردد  فقد  اأ�شمائها،  من  لكثير  ا�شتعماله  بالخمرة  الربيع  اأبي  ولوع  على  يدل  ومما 

ل�شبيل)4(،  وال�شَّ والَم�شمولة)3(،  اح)2(،  والرَّ الخمر)1(،  وهي:  اأ�شمائها؛  من  ع�شرة  ق�شائده 

هباء)10(. ومعروف  ل�شال)5(، والُمدام)6(، والَقْرَقف)7(، والعاِتق)8(، والِجْريال)9(، وال�شَّ وال�شَّ

اأن هذه الأ�شماء تدل على اأنواع و�شفات بعينها للخمرة)11(، وهذا ما يدلنا على مدى اإلمام 

ال�شاعر باأنواع الخمرة و�شفاتها.

تارًة، وتذكره بعهد ك�شرى  ال�شاعر بقدم الخمرة؛ فهي مع�شورة من عهد حام  وتغنى 

]المديد[ تارًة اأخرى)12(: 

واب�������َن ����س���ا����س���اَن وع����ب����َد ال�����ُم�����داِنَخ����م����رًة تُ�����ْذِك�����ُرن�����ي ع���ه���َد ِك�����س��رى

عهد  من  اأي�شًا  نوا�س  اأبي  فخمرة  الخمرة؛  بقدم  الخمريون  ال�شعراء  تغنى  ولطالما 

]الطويل[ ك�شرى)13(: 

ف��اإنَّ��ه��ا َع�������س���ٍر  ِب���ن���َت  ��ِق��ن��ي��ه��ا  تَ�����سْ َك��م��ا ُع�����س��رْت ل��ْم يَ��ْن�����َص ُف��رَق��تَ��ه��ا ال��َك��ْرُمول 

ــُمول���ِك���ْن َع���ج���وزاً ِب��ن��َت ِك�����س��رى َق��دي��م��ًة ــْل ــِح ال ــا  ــه ــِن ــي ِط فـــي  َدبَّ  قــــْد  ــًة  ــق ــتَّ ــع ُم

)1(  ديوان اأبي الربيع: 108.

)2(  الم�شدر نف�شه: 107.

)3(  الم�شدر نف�شه: 70.

)4(  الم�شدر نف�شه: 75.

)5(  الم�شدر نف�شه: 75.

)6(  الم�شدر نف�شه: 86.

)7(  الم�شدر نف�شه: 107.

)8(  الم�شدر نف�شه: 107.

)9(  الم�شدر نف�شه: 108.

)10(  الم�شدر نف�شه: 108.

)11(  انظر في معاني هذه الأ�شماء وغيرها في كتاب الرقيق القيرواني، المختار من قطب ال�شرور )اختيار علي نور الدين 

الم�شعودي(: 38-28.

)12(  ديوان اأبي الربيع: 68.

)13(  ديوان اأبي نوا�س: 104.
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وهي عتيقة مختومة، لم تم�شها يد، ولم يف�ّس ختمها اإل من اأجل هـوؤلء الندامى الكرام، 

بح)1(: ]ال�شريع[ وهي �شوداء في َدنِّها، فاإذا ما �شّبت تغير لونها اإلى الأ�شفر الم�شرق كال�شُّ

ـــاً ـــق ـــاِت ـــــاً ع ـــــف ـــــْرَق َم���خ���ت���وم���ًة م����ا ُف���������صَّ َع���ن���ه���ا ِخ���ت���اْمُدونَـــــُكـــــمـــــوهـــــا َق

اِح ول���ك���نَّ���ه���ا ����ْب����ٌح م������َن ال������������رَّ ِم�����ن َدنِّ����ه����ا ف����ي ُم����������ْدَرٍع ِم�����ن َظ�����اْم�����سُ

���َم���ْت ي������وَم َج������رى ق���اُره���ا ِك��������راْم)2(ق�����ْد اأق�������سَ نَ����دام����ى  اإلَّ  ��ه��ا  اْق��تَ�����سَّ ل 

]الطويل[ ولم يغفل اأبو الربيع و�شف رائحة الخمر؛ فهي طيبة الرائحة)3(: 

���ْف���َو ال��َع��ي�����صِ ق��ب��َل اأواِن������ِه ��ه��ب��اَء َط���يِّ���ب���ِة ال��نَّ�����س��ِرِل���نَ���ْغ���نَ���َم ����سَ ب���اإِْع���م���اِل���ن���ا ���سَ

ويكثر عند اأبي الربيع و�شف ال�شاقي والتغزل به، �شواء اأكان غالمًا اأم فتاة، وقد يطول 

هذا الو�شف وقد يق�شر، ويطغى الجانب الح�ّشي على هذا الو�شف، فنجد فيه نداء الج�شد 

]المتقارب[ بارزاً؛ كقوله)4(: 

ـــــرِب َمـــ�ـــشـــمـــولـــٍة ـــــشُ ـــــــى � ــــْه اإل ــــبَّ ــــن يَ�����ط�����وُف ع���َل���ْي���ن���ا ِب����ه����ا ُج������������وؤُْذُرتَ

����ف����اه����ا واإ������س�����راُق�����ه�����ا تُ���ع�������س���ُريَ������������ُدلُّ �����سَ ِه  َخ�����������دِّ ِم������ن  اأنَّ  ع���ل���ى 

ِه اأَ�����س����ُط����ُرِل�����ب�����اب�����َل ف������ي َج�����ف�����ِن�����ِه نَ�����ْف�����ثَ�����ٌة ول���ل���ُح�������س���ِن ف����ي َخ���������دِّ

نَ����ظ����رًة اأر�����س����َل����ه����ا  ������س�����اَء  ف���تُ�������س���ِك���ُر اأ�����س����ع����اَف م����ا يُ�������س���ِك���ُراإذا 

���ق���ي���َن ع���ل���ى ِر����س���ِل���ُك���ْم ����رِب ����س���اِق���ي���ُك���ُم اأَْح���������َوُرف���ي���ا ع���ا����سِ م�����َن ال���������سُّ

���ك���ِر َم���ْن يَ���ن���ظ���ُرم��ت��ى تَ�����س��تَ��ف��ي��ق��وَن ِم����ن ����سُ َخ�������م�������ُرُه  َف�����ِن�����يَ�����ْت  اإذا 

اعر ي�شبه ال�شاقي بالظبي الفاتن، ويمزج بين و�شف الخمرة ومحا�شنه، ويلح على  فال�شَّ

جمال العينين اللتين لهما فعل الخمرة.

)1(  ديوان اأبي الربيع: 107، وانظر �س 57.

)2(  اقت�سَّ كاْفت�سَّ وزنًا ومعنى.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 108.

)4(  الم�شدر نف�شه: 70.
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النظرة،  ال�شاحر  بالظبي  في�شبهه  الح�شية  ال�شاقي  مفاتن  اإلى  اأخرى  ق�شيدة  في  ويلتفت 

�شبهها  التي  اأردافه  وثقل  خ�شره  لنحول  ويعر�س  بالبدر،  ووجهه  بالغ�شن،  قّده  وي�شبه 

بالكثيب)1(.

النف�شية؛  محا�شنه  من  بطرف  ويلّم  الح�ّشي،  ال�شاقي  و�شف  في  ال�شاعر  يخت�شر  وقد 

]الكامل[ كقوله)2(: 

ِري���ُق���ُه ���ِه���يٍّ  ����سَ لَ���َع�������صٍ  ذي  َك�����فِّ  ِب)3(ِم����ن  وُمهذَّ ٍب  ُم������وؤدَّ الأَدي������ِم  ���س��اف��ي 

ول نعدم في خمريات اأبي الربيع بع�س التماجن في اأثناء حديثه عن ال�شقاة؛ اإذ نجد له 

اأوقات �شكره، حين  بع�س الوقفات المجونية والمغامرات التي تنم على �شذوذه في بع�س 

تنام العاطفة ويغيب العقل، لي�شرخ الج�شد وت�شتيقظ الغريزة، فنجده يداعب ال�شاقي ويقّبل 

فاه، فيعر�س ال�شاقي عنه، ولكنه يتمادى اأكثر وي�شتمر في مراودته محلاًل الفاح�شة، وداعيًا 

]ال�شريع[ اإلى اقتنا�س اللذة؛ فاإن في العمر مت�شعًا للزهد وللتكفير عما �شلف)4(: 

ق������ْد ُخ�������طَّ ب���ال���َع���ن���ب���ِر وال���ِم�������س���ِكيــــا �ــــشــــاِربــــاً اأَلْــــثَــــَمــــنــــي �ــــشــــاِربــــاً

َوج�����َه�����ُه َزوى  ثُ��������مَّ  ب�������ِه  ����ا َدَع���������ْون���������اُه اإل��������ى ال���َف���ت���ِكج��������اَد  ل����مَّ

ـــاً: ـــِر�ـــش ـــع ـــا انْـــثَـــنـــى ُم ـــمَّ ـــــُه ل َم���ه���ًا َف���م���ا ف���ي ال���َف���ت���ِك ِم����ن اإِْف������ِكُقــــلــــُت ل

ٍة ���ِكف���اْق�������صِ ال������ذي تَ�����ه�����واُه ِم�����ن لَ������ذَّ ال���نُّ�������سْ م�����َن  ِع�������س���َت  اإْن  بُ������دَّ  ل 

]ال�شريع[ هباء)5(:  كما نجده في بع�س اأ�شعاره يحلل �شرب الخمر ومعاقرة ال�شَّ

ٍة ���َح���ْب ُذي�������وَل ال���لَّ���ه���ِو ف���ي لَ�����ذَّ واْع���ِك���ْف ع��ل��ى َح���ثِّ ُك���وؤو����صِ ال���ُم���داْموا����سْ

نَ���������س����َوٍة اإل���������ى  اإلّ  تُ���������رى  َح����راْمول  ِم����ن  ِف���ع���ِل ذا  ف���ي  َف��م��ا  تَ�����س��ح��و 

)1(  انظر ديوان اأبي الربيع: 82.

)2(  الم�شدر نف�شه: 102.

فتين. )3(  اللَّع�س: �شواٌد م�شتح�شن في ال�شَّ

)4(  ديوان اأبي الربيع: 57.

)5(  ديوانه: 57.
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وربما حّلل ال�شراب حتى في يوم الجمعة، ذلك اليوم الف�شيل، فها هو يدعو اأبا الح�شن 

]مجزوء الرجز[ ابن عمر بن عبد الموؤمن اإلى جل�شة �شراب)1(: 

ـــــْه ـــــَع ـــــُم ـــــُج ـــــــــــــوُم ال ـــــــــوُم يَ يَ����������������وُم ����������س���������روٍر وَدَع����������������ْهالـــــــــيَ

������ْم������ُل������ن������ا ُم��������ْف��������تَ��������ِرٌق نَ����ْج����َم����َع����ْهو�������سَ اأْن  تَ���������رى  َف����ه���������ْل 

]مجزوء الرجز[ فاأجابه اأبو الح�شن)2(: 

ـــــْه ـــــَع ـــــُم ـــــُج ـــــــــــــوُم ال ـــــــــوُم يَ وَربُّ������������ن������������ا ق������������ْد َرَف����������َع����������ْهالـــــــــيَ

��������رُب ف������ي������ِه ِب������دع������ٌة نَ��������َدَع��������ْهوال�����������������سُّ اأْن  تَ�����������رى  َف�������ه�������ْل 

باب اأف�شَل تمثيل؛ فقد  بيع تمثِّل حياته في طور ال�شَّ ون�شتطيع القول: اإنَّ خمريات اأبي الرَّ

راب، ويجمع اإليه ع�شبة من الظرفاء والأدباء)3(، فيعقدون  كان �شابًا يوؤثر اللهو والغزل وال�شَّ

باأن في العمر بقية  اللهو والطرب، غير عابئين ب�شيء، مقتنعين  في رحاب الطبيعة مجال�س 

للزهد والتن�ّشك كما راأينا عند اأبي الربيع وهذا يعلل ـ في راأينا ـ �شياع ولية بجاية منه؛ اإذ 

ا�شتغرق في اللهو الق�شف واأهمل اأمر الولية، فاغتنم الميورقي )علي بن اإ�شحاق( الفر�شة 

وا�شتخل�س منه بجاية.

ُف: الَو�سْ  �  4

عراء العرب في  ًا من عناية ال�شُّ عر العربيِّ واأكثرها حظَّ اإنَّ الو�شف من اأقدم مو�شوعات ال�شِّ

مختلف الع�شور، لذلك قال ابن ر�شيق: »ال�شعر اإّل اأقّله راجع اإلى باب الو�شف، ول �شبيل 

اإلى ح�شره وا�شتق�شائه«)4(.

عرف الجاهليون �شعر الطبيعة ح�شبما اأوحت به بيئتهم؛ »وقد تهياأ لل�شاعر الجاهلي من 

)1(  ديوانه: 137.

)2(  ديوانه: 137.

)3(  ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 131.

)4(  ابن ر�شيق، العمدة: 294/2.
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هذا الفن حظ وافر، فاأخذ يتاأمل الطبيعة ويبثها اآلمه ويفتن بها، وي�شورها تارة بب�شره واأخرى 

فوؤاده،  والفر�س  والبعير  الناقة  عليه  وتملك  �شجونه،  فتثير  الديار  اأطالل  على  ويقف  بقلبه، 

وت�شتهويه ال�شحراء بحيواناتها ورمالها واآِلها وواحاتها ونجومها وبرقها ومطرها..«)1(.

وظل ال�شاعر الأموي م�شدوداً اإلى الطبيعة فو�شف ال�شحراء وما فيها من نبات وحيوان، 

وما كان يقع على رمالها من طراد لحمار الوح�س اأو الثور الوح�شي، وظل الو�شف كذلك 

يتغلغل في اأثناء كل مو�شوع من مو�شوعات ال�شعر، �شواء اأكان مدحًا اأم غزًل اأم فخراً.

وعندما اآلت الخالفة اإلى العبا�شيين نالت الأمة الإ�شالمية حظًا من الح�شارة فتطور �شعر 

الطبيعة، وعّبر عن بع�س مظاهر الحياة الجديدة، غير اأنه لم ي�شتقل عن بقية الأغرا�س الأخرى 

بل ظل مرتبطًا بها، وجاءت اأو�شافهم غاية في الفن؛ لأنهم »طرقوا المو�شوعات في عمق 

قَّة«)2(. و�شمول، ور�شموا الحياة في كثير من الإبداع والدِّ

اأما في الأندل�س فقد اأظهر ال�شعراء في فن الو�شف عبقرية نادرة، ول �شيما عندما تعر�شوا 

اإلى و�شف الطبيعة، وجمال العمران، ومجال�س الأن�س والطرب، ومع اأن �شعر الطبيعة بقي 

بع�س  ويمنحوه  به  يتغنوا  اأن  ا�شتطاعوا  الأندل�شيين  فاإن  ال�شعرية،  الأغرا�س  ببقية  ممتزجًا 

الجمال والفتنة، واأن  فيها من مواطن  بما  الطبيعة  اأن ي�شوروا  لهم بذلك  فتهياأ  ال�شتقالل، 

يقفوا عند كل جزء من اأجزائها، فو�شفوا الريا�س والأزهار والمنتزهات والفوارات والأنهار 

وغيرها من مناظر الطبيعة، ولم يتركوا منظراً منها اإل و�شفوه وتغنوا به في اأ�شعارهم)3(.

المغاربة في  ال�شعراء  فاإن  الأندل�شي،  ال�شعر  اأغرا�س  اأبرز  الطبيعة من  ولئن كان و�شف 

روا في و�شف مظاهر طبيعتهم الخالبة، ف�شوروا الريا�س والحدائق  ع�شر الموحدين لم ُيق�شِّ

تقع  اإلى غير ذلك مما كانت  اأزهار وورود ومياه ودواليب...  فيها من  والمنتزهات، وما 

عليهم عيونهم.

وقد حظيت الريا�س والحدائق باهتمام ال�شعراء المغاربة فاأكثروا من و�شفها، وخ�شو�شًا 

)1(  جودت الركابي، في الأدب الأندل�شي: 125.

)2(  �شامي الدهان، الو�شف: 7.

دين: 176. )3(  انظر فوزي �شعد عي�شى، ال�شعر الأندل�شي في ع�شر الموحِّ
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في ف�شل الربيع، ولم يق�شروا روؤيتهم على جزء من اأجزائها، واإنما كانوا يلّمون بكل اأطرافها، 

ويجمعون بينها في تاأليف بديع باأ�شلوب خالب ي�شور روعة هذه الطبيعة وجمالها.

اأبو الربيع الموحدي الذي  اأ�شعارهم:  ومن ال�شعراء الذين فتنوا بالطبيعة و�شوروها في 

كثرت عنده ق�شائد و�شف الطبيعة ور�شم مناظرها؛ كقوله ي�شف رو�شة في ف�شل الربيع وقد 

اّزينت الأ�شجار باألوان مبهجة من الزهور والخ�شرة، ولب�شت الأر�س حلة بديعة من الع�شب 

الأخ�شر والنرج�س والأقاح، فانت�شرت في الرو�س الروائح العطرة فمالأت الأنوف)1(:  

]الب�شيط[  

ــــــــرُه ــــْت اأَزاِه ــا َو�ــــشَّ ــم ـــَع ب ـــي ب ـــرَّ ��ج��ِرَحـــــيِّ ال ���َم���ْت ِم���ن اأك���ال���ي���ٍل ع��ل��ى ال�����سَّ ونَ���ظَّ

و����صِ ِم��ن ُح��َل��ٍل َه�����ِروَدبَّ���َج���ْت ف���وَق َم��ْت��ِن ال���رَّ ����َق����ْت����ُه ب������األ������واٍن م�����َن ال�����زَّ ونَ����مَّ

اأَ�سر)2(ِم��ن نَ��رِج�����ٍص ���س��اح��ِر الأَلْ���ح���اِظ ذي َغ��نَ��ٍج ذي  ال��ثَّ��غ��ِر  نَ���ِق���يِّ  اأَق�����اٍح  وِم����ن 

��نَ��ٍب ��لِّ ع��ن ���سَ َحَوِر)3(ه���ذا يُ�����س��اِح��ُك َوْق����َع ال��طَّ َع��ن  ال��نَّ��ه��ِر  ِع��ْط��َف  يُ��اح��ُظ  وذا 

ه���ِر غ���بَّ َح��يَ��اً َع َرو������صُ ال���زَّ ��ك��ُر ل��ل��نُّ��ع��م��ى ع��ل��ى ال��بَ�����س��رب��م��ا تَ�����س��وَّ ����َد ال�����سُّ تَ����اأكَّ

لُهْم ف��اَح  و���صَ  ال��رَّ اأنَّ  ال��نَّ��ا���ُص  يَح�َسُب  َط����وع����اً ول���ك���نَّ���ُه يُ���ْث���ن���ي ع��ل��ى ال���َم���َط���ِرل 

ورودها،  جزئياتها:  بكل  واألّم  الربيع،  ف�شل  في  رو�شة  اأبياته  في  ال�شاعر  و�شف  لقد 

النرج�س  بين  فربط  التج�شيم  اإلى  ولجاأ  العطرة،  وروائحها  ونهرها،  ونداها،  واأزهارها، 

والألحاظ، وبين الأقاح والثغر، وجعل الأقاح ي�شاحك الندى، والنرج�س يرمق النهر بعين 

حوراء، وقد لجاأ ال�شاعر اإلى ت�شوير الرو�شة ت�شويراً خارجيًا، واكتفى بنقل المح�شو�س منه 

من دون الإ�شارة اإلى موقف ال�شاعر منه.

ويعّبر ابن الَفكون عن تعلقه ببلده ِبجاية من خالل و�شفه لطبيعتها الجميلة، وير�شم لنا 

�شورة رائعة لها؛ فهي تف�شل ال�شام والعراق، ويعّز وجود مثلها، كيف ل؟ وقد جمعت جمال 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 71.

)2(  اأ�شر الأ�شنان: التحزيز فيها.

َنب: جمال الثَّغر و�شفاء الأ�شنان. ّل: النَّدى، وال�شَّ )3(  الطَّ
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النفو�س، فقد  الهم عن  يبهجها، وينفي  ما  العين وقعت على  البر والبحر، فحيث توجهت 

توافر لهذا البلد كل ما يتمناه المرء من رغد العي�س وجمال الطبيعة الخالبة، فهي باخت�شار 

]الب�شيط[ جنة اهلل على اأر�شه؛ يقول ابن الَفُكون)1(: 

��اَم��ُه��م��ا و���سَ وبَ�����غ�����داَد  ال�����ِع�����راَق  بََلُد)2(َدِع  ِم��ث��ُل��ه��ا  اإْن  م���ا  ف��ال��نَّ��ا���س��ريَّ��ُة 

والنَّكُد)3(بَ������رٌّ وبَ����ح����ٌر وَم��������وٌج ل���ل���ُع���ي���وِن ب���ِه ال���َه���مُّ  َع��ن��ه��ا  ب���اَن  َم�����س��ارٌح 

ُمجتَِمٌع ��ْل��ُق  ال��طَّ وال���َه���واُء  ال��َه��وى  َغ��ُدح��ي��ُث  ح��ي��ُث ال��ِغ��ن��ى وال��ُم��ن��ى وال��ِع��ي�����س��ُة ال��رَّ

��لِّ وال���َج���نّ���اُت ُم�����س��رَف��ٌة يَُد)4(وال��نَّ��ه��ُر ك��ال�����سِّ َوْه����َو  ك��ال��ِم��راآِة  وال��بَ��ح��ُر  وال��نَّ��ه��ُر 

اِر ل��ل��ِف��ك��ِر ل���اأَبْ�������س���اِر تَ��تَّ��ِق��ُدَف��ح��ي��ثُ��م��ا نُ����ِظ����َرْت راَق������ْت وك�����لُّ نَ���وا ِح���ي ال������دَّ

ي��اِن��ع��ٌة ف����الأزه���������اُر  ال���بَ���رَّ  تَ���ن���ُظ���ِر  ���ِرُداإْن  تَ���طَّ ف����الأم����واُج  ال��بَ��ح��َر  تَ��ن��ُظ��ِر  اأْو 

��ٍف نَ�����سَ ذا  ك��ن��َت  اإْن  َو���س��َف��ه��ا  ط��اِل��ب��اً  وال���َولَ���ُدي��ا  الأه����ُل  فيها  ال��ُخ��ل��ِد  َج��نَّ��ُة  ُق����ْل: 

اأراأيت كيف يفتن ال�شاعر ببلده كل هذا الفتون، ويرى فيها جنة الخلد؟ اإن ال�شاعر يعّبر 

العي�س،  ورغد  والخ�شرة  الماء  تحوي  التي  بطبيعتها  واإعجابه  ببلده،  ارتباطه  مدى  عن  لنا 

بجمال  فيها  يتغنَّى  التي  )533هـ/1138م(  ابن خفاجة ت  باأبيات  تذّكرنا  ال�شاعر  واأبيات 

]الب�شيط[ الأندل�س)5(: 

ُك���������ُم َدرُّ هلِل  اأن�����َدلُ�����������صٍ  اأه��������َل  ����ج����اُري����ا  �����سْ ن������ه������اٌر واأَ م������اٌء وِظ�������لٌّ واأَ

دي����اِرُك����ُم ف���ي  اإلّ  ال���ُخ���ل���ِد  َج����نَّ����ُة  وه������ذِه ك���ن���ُت ل���و ُخ�����يِّ�����ْرُت اأَْخ����ت����اُرم���ا 

ي�شف  الربيع  اأبي  كقول  بعينها؛  �شجرة  و�شف  اإلى  الموحدون  ال�شعراء  التفت  وربما 

على  نقوداً  يلقي  كملك  فغدت  حولها،  من  والورق  الزهر  الن�شيم  اأثار  وقد  تفاح  �شجرة 

)1(  الغبريني، عنوان الدراية: 280.

)2(  الّنا�شرية: هي بجاية، وقد ن�شبت اإلى بانيها الّنا�شر بن علنا�س.

)3(  بان: َبُعد.

: الَحيَّة. لُّ )4(  ال�شِّ

)5(  ديوانه: 301.
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]الب�شيط[ ال�شائلين الذين اأحاطوا به)1(: 

���اِح م����اَل ِب��ه��ا والَوَرقا)2(ان���ُظ���ْر اإل����ى َدوح������ِة ال���تُّ���فَّ ه���َر  ال���زَّ ف���اأث���اَر  ��ب��ا  ال�����سَّ ِري����ُح 

ـــــــُرُه ــا تـَــبـــدو اأَزاِه ــه ــوِل ـــن َح ـــُت ِم ـــْب َق�����ْت ِف���َرق���اوالـــنَّ ك���اأنَّ���ه���ا اأَن�����ُج�����ٌم ق����ْد ُف�����رِّ

ِل��ي�����س��األ��وُه ف���األْ���ق���ى ِب��ي��نَ��ُه��ْم َوِرق�������ا)3(ك���اأنَّ���ه���ا َم����ِل����ٌك ط������اَف ال����ُع����ف����اُة ب���ِه

اعر في اأبياته و�شف هذه ال�شجرة و�شفًا خارجيًا، وكان همه طلب ال�شورة دون  اإنَّ ال�شَّ

و�شبه  بالنجوم،  بال�شجرة  المحيط  النبت  ف�شّبه  اأبياته،  في  الت�شبيه  من  فاأكثر  اآخر،  �شيء  اأي 

ال�شجرة بين الأزهار بالملك الذي يلقي الدراهم على �شائليه.

نقل �شورة  الربيع، هي  اأبي  عند  الطبيعة  في و�شف  اإليها  الإ�شارة  تح�شن  وثمة ظاهرة 

كانت  التي  الحروب  كثرة  اإلى  عائد  وهذا  الطبيعة،  و�شف  اإلى  وجندها  باأدواتها  الحرب 

تعي�شها الدولة الموحدية مع الإ�شبان وغيرهم، فاأدت اإلى ت�شرب م�شطلحات الحرب اإلى 

]الب�شيط[ دي)4(:  �شعر الو�شف. لن�شتمع اإلى هذه الأبيات لأبي الربيع الموحِّ

ي���ا����صِ وبَ���ي���َن ال���َج���وِّ ُم��ع��تَ��َرٌك ُمِر)5(بَ���ي���َن ال���رِّ ال�سَّ م��َن  �ُسْمٌر  اأو  ال��بَ��رِق  ِم��َن  ِبي�ٌص 

َرَم��ْت ماِء  ال�سَّ َك��فُّ  َقو�َسها  اأْوتَ�����َرْت  الُغُدِر)6(اإْن  م��َن  ِدرٍع  ف��ي  ال��ُم��زِن  م��َن  نَ��ْب��ًا 

��ق��ائ��ِق َج���ْرح���اه���ا، وَم��ْغ��نَ��ُم��ه��ا ��َج��ِرَف��ت��ُح ال�����سَّ ب��ي��ِع، وَق��ْت��اه��ا م���َن ال�����سَّ ���ُي ال��رَّ َو����سْ

��ج��اٍل ل��ْم تُ��ِث��ْر ���س��رراً ��َف��ِرف��اْع��َج��ْب ل��َح��رٍب ���سِ نَ���ف���ُع ال���ُم���ح���اِرِب ف��ي��ه��ا غ���اي���ُة ال��ظَّ

َط��اِئ��ُع��ه��ا ه���بَّ���ْت  اإذا  ه����ذا  اأج�����ِل  َجِر)7(ِم����ن  ال�سَّ َق��ن��ا  ْت  واْه���ت���زَّ ال��نَّ��ه��ُر  َع  تَ����درَّ

)1(  ديوان اأبي الربيع: 134.

جرة. ْوحة: ال�شَّ )2(  الدَّ

راهم. )3(  الُعَفاة: ج عاف؛ وهو ال�شائل والمحتاج، والَوِرُق: الدَّ

)4(  ديوان اأبي الربيع: 70، وانظر �س: 140.

لح. ُمرة: من �شجر الطَّ ْمُر: ج ال�شَّ )5(  ال�شُّ

)6(  الُمزن: الأمطار.

)7(  تدّرع: لب�س درعه.
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اعر في مقطوعته من ا�شتعارات األفاظ الحرب و�شورها في و�شف الريا�س،  لقد اأكثر ال�شَّ

نباًل، درع،  قو�شها، رمت  اأوترت  ال�شمر،  البي�س،  »معترك،  قوله:  مثل  بها  اأبياته  وغ�شت 

القائمة  المعركة  القنا...«، و�شورة  اهتزاز  المحارب، تدّرع،  قتلى، حرب  جراح، مغنم، 

من  الكثير  فيها  بالنبال: �شورة  المنهمر  الماء  قطرات  وت�شبيه  المبرق،  والجو  الرو�س  بين 

الطرافة.

وي�شف لنا ابن اليا�شمين قدوم الربيع، ويلتفت اإلى جانب واحد منه؛ وهو اأزهار �شجر 

النارنج، وي�شّبه الأزهار بابت�شامة الربيع، وي�شيف اإلى �شورته المرئية �شورة �شّمية؛ في�شور 

]المجتث[ رائحته العطرة التي تحيي العباد)1(: 

ب��������ي��������ُع وَه�����������ذي اأُول���������������ى ال������بَ�������������س������اِئ������ِر ِم�����ن�����ُهج�������������اَء ال��������رَّ

ق���������ْد ج�����������اَء يَ�����������س�����ح�����ُك َع�����ن�����ُهك���������اأنَّ���������م���������ا ه�����������������َو ثَ�������غ�������ٌر

َدْوٍح ِل��������ن��������اَرنْ��������ِج  ������ْن������ُهَزه�������������ٌر  ان���������ُظ���������ْر اإل��������ي��������ه و�������سُ

������ل�����ذي َج�����ن�����ى ِم�������ن لَ���������ُدنْ���������ُه)2(األ�����ي�����������صَ َح�������يَّ�������اَك َع������������ْرُف ال�����

وافتنَّ ال�شعراء المغاربة في هذه الحقبة بت�شوير الماء والتغني به؛ فهو اأ�شل الحياة و�شر 

المياه بحكم موقعها على  ببيئة وافرة  المغرب  اأقطار  �شبحانه على  اأنعم اهلل  وجودها، وقد 

�شاطئ البحر، وكثرة الأنهار والينابيع التي منحت هذه الطبيعة الخير والنعم.

ومتعتهم،  ملذتهم  وتدفقها  وان�شيابها  المياه  هذه  �شفاء  في  المغاربة  ال�شعراء  ووجد 

فاأكثروا من ذكرها، وعددوا اأو�شافها وخ�شوها بمقطوعات خا�شة.

ومن هذه المقطوعات مقطوعة لل�شاعر محمد بن حّماد ي�شف فيها )عين ال�شالم( في 

بلده، فيلتفت في و�شفه اإلى عذوبة مائها وبرودته ول �شيما وقت الهاجرة، وينعت ح�شاها 

في�شبهه بالدّر تارًة، وبابت�شامة الثغور العذبة تارة اأخرى، ول ين�شى ت�شوير ال�شجر الكثيف 

)1(  ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 48.

)2(  الَعْرف: الرائحة.
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]الوافر[ الملتف حولها)1(: 

��بٍّ ����اُم ���سَ ���اِم �����سَ النَّميُر)2(ع��ل��ى َع���ي���ِن ال�������سَّ ال����َع����ذُب  ه����ا  م����اوؤُ َغ�������َذاُه 

��ب��اه��ا َد اأَيْ����ُك����ه����ا وج��������َرْت ���سَ الَعبيُر)3(تَ����������اأوَّ َف����تَ����َق  َك���م���ا  ���ْم���اأَلُ���ه���ا  و����سَ

ــــِدُم الــَهــجــيــُرواأَب������������َرُد م����ا يَ�����ك�����وُن ال�����م�����اُء ف��ي��ه��ا ــــتَ ــــح ـــَن يَ ـــي ـــــــــدى ح واأَن

ُدرٍّ ف������وَق  اأَيَ������ج������ري  اأَدري  ال���ثُّ���غ���وُروم�����ا  ب��َم��ن��بَ��ِع��ه��ا  ابْ���ت�������س���َم���ْت  اأِم 

ال�شور  عن  لها  ت�شويرهم  في  يخرجوا  ولم  الأنهار،  الع�شر  هذا  في  ال�شعراء  وو�شف 

اأبو  يقول  اأخرى.  تارة  وبالمراآة  تارة،  ال�شقيلة  المجردة  بال�شيوف  ت�شبيهها  من  الماألوفة، 

]الكامل[ الح�شن بن القّطان)4(: 

َد َف����ْه����َو ل يَ����ن����ف����كُّ َم�������س���ل���وًل ل����َغ����ي����ِر ِق����ت����اِلوم���ه���نَّ���ٍد لَ��������ِزَم ال����تَّ����ج����رُّ

��ف��ح��ِة َوج��ِه��ِه ��ف��اَء ���سَ ��ِم��َن ال��نَّ�����س��ي��ُم ���سَ ���ق���اِل���سَ َف�����ت�����راُه َم�������س���ق���وًل ب���َغ���ي���ِر ����سِ

ِف�����َرنْ�����ُدُه ����س���اَل  ف��ي��ه  �������صَ  تَ���ن���فَّ كاآلي)5(واإذا  َح����ب����ابُ����ُه  ع��ل��ي��ه  وَط����ف����ا 

�������صُ الآ�����س����اِلاأَع������ِج������ْب ب����ه ِم�����ن ������س�����اِرٍم اآث��������اُرُه ���دى وتَ���ن���فُّ نَ����ْق����ُع ال�������سَّ

الت�شابيه  طلب  في  جاهداً  وي�شعى  خارجيًا،  ت�شويراً  النهر  اأبياته  في  اعر  ال�شَّ ر  ي�شوِّ

وال�شتعارات وح�شدها في مقطوعته، وهذا ما اأ�شفى عليها قدراً غير ي�شير من الت�شنع.

على  النجوم  تعك�س  التي  ال�شقيلة  بالمراآة  وا�شتوائه  مائه  �شفاء  في  النهر  �شبهوا  وربما 

�شفحته، وهذا ما يجعل المنظر ُي�شِكل على الرائي فال يعرف الأر�س من ال�شماء؛ يقول ابن 

)1(  الّتجاني، رحلة الّتجاني: 117.

اكي. )2(  الّنمير: الزَّ

ْماأل: ِريحان؛ الأولى تهبُّ من م�شرق ال�شم�س، والثانية تهبُّ من  با وال�شَّ )3(  تاأّود اأيكها: انحنت غ�شون اأ�شجارها. ال�شَّ

ناحية القطب ال�ّشمالي.

)4(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 170/8.

وء. الَحباب: الفقاقيع التي تعلو الماء والخمر. ج ال�شّ )5(  الفرند: ما يلمح في �شفحة ال�شيف من اأثر تموُّ
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]الوافر[ الَفُكون)1(: 

��َج��ْن��َج��ِل ق����ْد تَ�������راَءْت النَّعيِم)2(ف���نَ���ه���ٌر ك��ال�����سَّ َج����نَّ����اُت  ���ْي���ِه  ���طَّ ����سَ ع��ل��ى 

ــى ــتَّ ـــِه ح ـــي ــــواكــــُب ف ــــَك ـــِت ال ـــَل ـــ�ـــشـــكَّ جوِم)3(تَ الرُّ ��ُه��ُب  ���سُ َق���ع���ِرِه  ف��ي  ج����َرْت 

��ْف��ًا ����َك����َل َم���ن���َظ���راً ُع����ْل����َواً و���سُ م����َن ال���َف���َل���ِك الأَث�����ي�����ِر اإل�����ى ال���نُّ���ج���وِمواأَ�����سْ

ويظهر اأن المواطنين المغاربة اعتادوا القيام بنزهات ليلية على �شفاف الأنهار، فكانوا 

ي�شنعون قواعد خ�شبية ويثبتون عليها م�شابيح، ثم ي�شعونها على �شطح الماء، فتنير المكان 

وت�شفي عليه جماًل اأخاذاً، وقد �شور لنا ابن عبدون المكنا�شي هذا المنظر، واحتفل بالت�شبيه 

]الب�شيط[ احتفاًل كبيراً فقال)4(: 

ُق��ِذَف��ْت اإذ  ْف���َق  الأُ يَْحكي  النَّهِر  اإل��ى  اأَْح���اك���اان��ُظ��ْر  ع��ن��ُه  ذاَدْت  َم�����س��اب��ي��ُح  ف��ي��ه 

��ُه��ب��اً ��بَّ��ْه��تُ��ه��ا ���سُ ع��ل��ى َق����واع����َد ق���د ح���اَك���ْي���َن اأَْف����اك����اج���الَ���ْت ب���ه ����س���رٌج ���سَ

اعر يجهد نف�شه في طلب ال�شور، ويح�شد في بيتيه الت�شابيه العديدة: فالنهر كالأفق،  فال�شَّ

هب، وقواعدها كالأفالك؛ فالت�شنع باٍد، والتكلف ظاهر فيهما. وال�شرج كال�شُّ

في  انت�شرت  التي  والنواعير  الدواليب  و�شف  والأنهار:  المياه  بو�شف  يت�شل  ومما 

اإليها، ويرى بع�س  الماء  اإي�شال  ت�شتعمل في  الب�شاتين، وكانت  بانت�شار  الأندل�س والمغرب 

فتح  واأول من  دين،  الموحِّ برزت في عهد  الدواليب ظاهرة  بو�شف  الهتمام  اأن  الباحثين 

�شافي الَبَلن�شي )ت572هـ/1176م(، ويرى اأن اأبياته ال�شينية  باب القول فيها هو ال�شاعر الرُّ

اأن  غير  وت�شبيهاتها)5(،  وا�شتغلُّوا �شورها  بها  تاأثروا  بعده،  اأتوا  ممن  لكثير  كانت محتذى 

هذا الراأي تعوزه الدقة، فقد عرف الأندل�شيون و�شف النواعير والدواليب قبل ذلك باأكثر 

من قرن ون�شف، اإذ حفظ لنا كتاب )الت�شبيهات من اأ�شعار اأهل الأندل�س( لبن الكّتاني )ت 

)1(  الغبريني، عنوان الدراية: 283، وقيَّد القافية فيها.

جنجل: المراآة. )2(  وردت في عنوان الدراية )كال�شجلجل( وهو تحريف، وال�شَّ

هب. )3(  يريد بالّرجوم: ما ترجم به ال�شياطين من ال�شُّ

)4(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 285.

دين بالأندل�س: 143. )5(  محمد مجيد ال�شعيد، ال�شعر في عهد المرابطين والموحِّ
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420هـ/ 1029م( عدداً من المقطوعات في هذا المو�شوع؛ منها قول ال�شاعر محمد بن 
]الكامل[ الح�شين الطاري)1(: 

الواِمُق)2(ِل��َح��ن��ي��ِن��ه��ا َح������نَّ ال������ُف������وؤاُد ال���تَّ���اِئ���ُق ��تَ��ه��اُم  ال��ُم�����سْ ال��َك��ئ��ي��ُب  وبَ��ك��ى 

لْــــِفــــِه ٍب عــــْن اإِ ـــــرَّ ـــــَغ ــــــْت اأَنــــيــــَن ُم ���واِب���ُقاأنَـّ وُدم���وُع���ه���ا ِم���ث���ُل ال���ُج���م���اِن ����سَ

��ي��ِل ُدم��وِع��ه��ا ���ق���اِئ���ُقتَ��ب��ك��ي وي�����س��ح��ُك ت��ح��َت ���سَ ���َم نَ����������ْوُرُه و����سَ َزه�������ٌر تَ���بَ�������سَّ

اري اأ�شبق في تناول هذا المو�شوع من الر�شافي، وقد  اعر محمد بن الح�شين الطَّ فال�شَّ

مال في مقطوعته اإلى ت�شخي�س هذا العن�شر من الطبيعة، ومنحه �شفات الأحياء واإح�شا�شاتهم، 

فهذه الناعورة تحّن، وتئّن، وتبكي، اأما الزهر فيبت�شم لبكائها. ونحن نميل اإلى اأن هذا ال�شاعر 

واأ�شرابه كانوا من اأوائل من و�شفوا الناعورة، وجاء َمْن بعدهم واأفاد من ت�شويرهم لها.

ويعر�س ابن دادو�س لو�شف الناعورة فيلح على ال�شفات التي اأّثلها محمد بن الح�شين 

اري واأ�شرابه، في�شف بكاءها واأنينها، ودموعها، فيثير اأنينها في نف�شه م�شاعر الحزن لأنها  الطَّ

ذكرته باأنينه يوم فّرق النوى بينه وبين اإلفه، وي�شتعير لها م�شاعر اإن�شانية، فاإذا هي تح�س فتئن، 

وتبكي، ولكنَّ بكاءها يبعث الحياة والبهجة فيما حولها من الريا�س؛ يقول ابن دادو�س)3(: 

]المتقارب[  

ـــوى ـــنَّ ـــل ــــــــــــَرْع ل ـــــــْم تُ ال����َه����وىوبـــــاِكـــــيـــــٍة ل َزَف�������������راِت  ع�����رَف�����ْت  ول 

���ت���ق���لَّ ���َل���ْي���م���ى ب�������ذاِت ال���لِّ���وىتَ�����ئ�����نُّ اأَِن������ي������ن������َي ي��������وَم ا����سْ ِرك��������اُب ����سُ

��ع��ي��� ال�����سَّ ف���ي  َدم���َع���ه���ا  ���بَ���َل���ْت  اأ����سْ َذوىاإذا  َق�������س���ي���ٍب  ك�����لُّ  اأَي������نَ������َع  ����ي���ِد 

والأنين  الحنين  لها  ا�شتعار  فقد  الو�شف؛  هذا  في  بال�شتعارة  ال�شاعر  عناية  وتت�شح 

والدموع والبكاء، اأما عناية ال�شاعر بالبديع فتظهر في الجنا�س الناق�س بين: النوى والهوى، 

والطباق بين: اأينع وذوى.

)1(  ابن الكّتاني، الت�شبيهات: 80-79.

)2(  التائق: الم�شتاق. الوامق: الُمِحّب.

عيني، برنامج �شيوخه: 205. )3(  الرُّ
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والقباب،  الق�شور،  فو�شفوا  بالدهم؛  في  والعمران  الح�شارة  معالم  ال�شعراء  و�شور 

والحمامات، والنوافير، والم�شابيح، والثرّيات... وغيرها.

وتعد ق�شائد و�شف الق�شور التي و�شلت اإلينا قليلة؛ من ذلك قول ابن الَفكون ي�شف 

]الطويل[ ق�شر الربيع، وهو من الق�شور التي بناها الموحدون في بجاية)1(: 

���ا نَ���زلْ���ن���ا ���س��اح��َة ال��َق�����س��ر راَع���ن���ا ���ْرِف ُم���ْرتَ���ِقول���مَّ ِب���ُك���لِّ َج���م���اٍل ُم��ب��ِه��ِج ال���طَّ

��ئ��َت ِم���ن ِظ����لٍّ وِري�����ٍف وَج�����دَوٍل يَعبَِق)2(َف��م��ا ���سِ ي��ُح  ال��رِّ ب��ِه  تُ��ْل��ِم��ْم  َم��ت��ى  وَرو�����صٍ 

ِقو����س���ادي َم��غ��ان��ي ال��ُح�����س��ِن ف��ي ن��َغ��م��اِت��ِه يُ����ط����اِرُح����ُه َه�����دُر ال���ح���َم���اِم ال���ُم���ط���وَّ

اآِه����ًا زاَل  ل  ال��َق�����س��ر  ذاَك  ُح�����س��َن  ��ِقَف��ي��ا  وي����ا ِط���ي���َب َريَّ������ا نَ�������س���رِه ال��ُم��تَ��نَ�����سَّ

الق�شر وفنون عمرانه، بل يكتفي بذكر �شاحة  بناء  اإلى و�شف  يتعر�س  اعر هنا ل  وال�شَّ

الق�شر، ويبدو اأن بهاء المنظر وروعته قد �شلب لّبه ف�شغله عن الق�شر، فان�شرف اإلى و�شف ما 

راأته عيناه من الحدائق والجنان المحيطة به، لقد تاآلفت الظالل الوارفة والجداول المترقرقة، 

بالألوان  مالأى  بديعة  لوحة  لت�شكل  والرياحين،  الورود  اأنواع  ب�شتى  المزهرة  والريا�س 

المتنا�شقة، والأنغام المتاآلفة، والروائح العطرة. 

بنائها؛  من  الموحدون  والأمراء  الخلفاء  اأكثر  التي  القباب  ال�شعراء  و�شف  ذلك  اإلى 

]الطويل[ لن�شتمع اإلى قول الأمير اأبي الربيع الموحدي في قبة اأخيه اأبي حف�س)3(: 

��ْع��ُد والَمجُد)4(اأَي�����ا ُق���بَّ���َة ال��َع��ْل��ي��اِء َح����لَّ ِب����ِك ال�����سَّ وال��يُ��ْم��ُن  التَّوفيُق  ب��ِك  وَح���لَّ 

ْت ِب���م���ا تَ����ه����واُه ف���ي���ِك ُع��ي��ونُ��ن��ا واأُن����ِج����َز ف��ي لُ��ْق��ي��ا اأب����ي َح��ف�����صٍ ال��َوع��ُدوَق��������رَّ

����روُر ُم��َخ��يِّ��م��اً َوْف�����ُدوح����الَ����َف����ُه ف���ي���ِك ال���������سُّ اإثْ��������َرُه  َق���ف���ا  َوف������ٌد  اأت�����ى  م���ا  اإذا 

)1(  الغبريني، عنوان الدراية: 282-281.

)2(  ظّل وريف: اأي مّت�شع ممتّد.

)3(  ديوان اأبي الربيع:135.

)4(  الُيْمن: الَبَركة.
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اأم������َرُه تَ����ْخ����ُدُم  الأق��������داُر  زالَ������ِت  ــبــُدول  ــِه َع ــِك ــل هـــُر فــي ُم عــلــى ُوْفـــِقـــِه والـــدَّ

لقد اأهمل ال�شاعر نعت �شكل القبة و�شكلها، واكتفى بعر�س مجموعة من اأمنياته لأخيه 

رور بحلوله فيها. بال�شعادة والتوفيق، وال�شُّ

�شعراء  اأن  ويبدو  الع�شر،  هذا  في  المغاربة  اأ�شعار  من  حظ  الحّمامات  لو�شف  وكان 

الأدباء  بع�س  جعلت  لدرجة  امات،  الحمَّ في  قيلت  التي  الأ�شعار  من  اأكثروا  قد  الأندل�س 

اإبراهيم بن  بن  فيها؛ كتاأليف محمد  اأ�شحابها  التي نظمها  الأ�شعار  يوؤلفون كتبًا خا�شة في 

ام(. محمد الح�شرمي الذي �شماه: )تاأني�س اأرباب ال�شتحمام بما قيل من الأ�شعار في الحمَّ

لنا  نقل  الذي  الفا�شي،  العابد  بن  ام: محمد  الحمَّ الذين و�شفوا  المغاربة  ال�شعراء  ومن 

في ق�شيدته بع�س العادات الجتماعية التي كانت �شائدة في ذلك الوقت، فقد اعتاد النا�س 

ام، ويجل�شوا في ق�شم خارجي، فيتناولون الأطعمة اللذيذة، ويم�شون وقتًا  اأن يدخلوا الحمَّ

في اللهو والمرح، ثم يدخلون اإلى ق�شم داخلي �شيَّق مظلم كاأنه القبر، يحوي جرنين للماء: 

في  الزجاجية  الإنارة  فتحات  انت�شرت  وقد  ال�شاخن،  للماء  والآخر  البارد،  للماء  اأحدهما 

]ال�شريع[ جوانبه. فقال)1(: 

�����َوِر ال�������بَ�������ْدِر)2(ل������ْم نَ������دُخ������ِل ال���ب���ي���َت ح����تَّ����ى اأَت������ى ب������اأربَ������ٍع ف����ي ������سُ

)3(وج�������اَء ب����ابْ����ِن ال����نَّ����ْح����ِل ف����ي ُزبْ��������َدٍة
رِّ ���ي���َب ب������ال������دُّ ِم����ث����َل َع����ن����بَ����ٍر ����سِ

ِر)4(ف���ُق���ل���ت: ه�������اِت ال�����ب�����اِق�����َاَء الَّ���ت���ي ُخ�سْ ُح����َل����ٍل  ف����ي  لَ���ن���ا  ب�������َدْت 

�����مَّ ع���ل���ى لُ������وؤْل������وؤٍ الَقْطِر)5(َزبَ��������ْرَج��������ٌد ������سُ ���ِك���ُب  ُم���ْن�������سَ ���س��اَغ��ُه��م��ا 

���ك���ِرف���اْج���ت���م���َع���ْت اأط�����ِع�����َم�����ٌة َح�������قُّ َم����ْن اأُع����ط����يَ����ه����ا الإْق��������������راُر ب���ال�������سُّ

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 337-336/8.

)2(  اأراد اأقرا�س الخبز، �شّبهها في ا�شتدارتها بالبدر، والبيت مختّل الوزن.

)3(  اأراد بابن الّنحل: الع�شل، وعجز البيت مختّل الوزن، ولو قال: )كعنبر قد �شيب( ل�شتقام.

)4(  الباقالء: الُفول، واأراد الأخ�شر منه.

برجد: حجر كريم ذو األوان كثيرة اأ�شهرها الأ�شفر والأخ�شر، واأراد هنا ق�شور الُفول الخ�شراء، واأراد باللوؤلوؤ:  )5(  الزَّ

الحبوب بداخلها.
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ه���ا ���رِّ ����رِّف����ل����ْم نَ���������َزْل نَ����ج����َه����ُد ف����ي ����سُ ح����تَّ����ى اأراَح������ْت������ن������ا م�������َن ال���������سُّ

����مَّ ال����لَّ����ي����ُل اأْذي������الَ������ُه ــــــــويَــــــــُة الـــَفـــجـــِروح����ي����َن �����سَ وانْــــتــــ�ــــشــــرْت األْ

)1(ُقــــمــــنــــا لــــبــــيــــٍت َحــــــــــــِرٍج ُمــــظــــِلــــٍم
����َم ب���ي���َن ال�����بَ�����رِد وال������َح������رِّ ُق���������سِّ

���ْت���ُه اأْح�����������س�����اوؤُُه ���مَّ ــــِرتَ����خ����اُل َم�����ن ����سَ ــــب َق ــــــي  ف اأُدِرَج  ــــمـــــا  كـــــاأنَـّ

ْه������ِرتَ������ل������وُح ف�����ي اأَْق������ب������اِئ������ِه اأَن������ُج������ٌم ���ٌة ل������اأَنْ������ُج������ِم ال������زُّ نَ���ق���ي�������سَ

��ِرتَ�����ب�����دو نَ�������ه�������اراً ف����������اإذا م�����ا بَ�����دا ج����ى غ�������اَرْت ول�����ْم تَ�����سْ ُج����ْن����ُح ال����دُّ

لبع�س  وتعداد  الباكر،  ال�شباح  وهو  الحمام  دخول  لوقت  تحديد  الأبيات  هذه  ففي 

ق�شمين:  اإلى  وانق�شامه  لداخله،  وو�شف  الحّمام،  في  يتناولونها  النا�س  كان  التي  الأطعمة 

اأن  ين�شى  البارد وال�شاخن، ول  الماء  �شاخن، ونجد و�شفًا لأواني  بارد، وداخلي  خارجي 

ي�شف لنا فتحات الإنارة فيه.

اأما عبد الرحمن بن عبد الواحد فيغفل عن و�شف الحمام واأوانيه، ويربط بين م�شاعره 

وبين نار الحّمام ومائه ربطًا غريبًا، فهو يرى اأن الحّمام ي�شبهه في اأمرين: الماء والنار، فماء 

الحّمام ي�شبه دموع ال�شاعر، في حين اأن ناره ت�شبه زفراته المت�شاعدة الحّرى)2(: ]الوافر[

��ل��وِع��ي ����اُم ه����ْل ل����َك ِم����ن ���سُ ���ُف���وُحاأَيَ������ا َح����مَّ ال�������سَّ م����ُع  ال����دَّ ل����َك  اأو  َزف����ي����ٌر 

ـــــــاراً ـــــــاًء ون ــــبَــــْهــــتَــــنــــي م ــــقــــْد اأ�ــــشْ ريُح)3(ف وال�سَّ ال���ُم���َع���نَّ���ى  وَه���ي���ه���اَت 

لقد مزج ال�شاعر بين حديثه عن الحمام وعواطفه واأحا�شي�شه، فكان المعنى الذي جاء به 

غريبًا يظهر فيه تكلف ال�شاعر وت�شنعه في الإتيان به.

البيئة؛  وحي  من  اأخرى  و�شفية  مو�شوعات  وجدنا  المو�شوعات  هذه  عن  وف�شاًل 

ا الم�شباح فقد و�شفوا ذبالته و�شبهوها بالنّوارة المتفّتحة،  كو�شف الم�شباح والف�شقّية: اأمَّ

يِّق. )1(  َحِرج: �شَ

يراء: 281/2. )2(  ابن الأّبار، الحّلة ال�شِّ

)3(  الُمَعنَّى: الأ�شير.
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في حين �شبهوا الدهن من حولها بالماء المتدفق، وربطوا بين دوام ا�شتعاله وتدفق الدهن. 

]المتقارب[ يقول ابن عبدون)1(: 

���ن���اُه نُ���ُح���وْلتَ�������������اأَلأَ ِم�������س���ب���اُح���ن���ا ف���اْك���تَ�������س���ى ج����ى ِم����ن ����سَ بَ���ه���ي���ُم ال����دُّ

اَرٌة ب�������الَ�������َة نَ����������������وَّ ْه����ُن م�����اٌء يَ���ج���وْلك������������اأنَّ ال�������ذُّ وِم�����ن َح���وِل���ه���ا ال����دُّ

نَ�������س���رًة نَ����ِع����َم����ْت  َرِويَ������������ْت  ب���وْلاإذا  ال���ذُّ ف���ي  اأخ�������َذْت  َظ���ِم���ئَ���ْت  واإْن 

جوانبها  من  ين�شاب  والماء  و�شبهها  م�شاعره،  عليها  فخلع  ف�شقية  الربيع  اأبو  وو�شف 

]الب�شيط[ بمقلته والدمع ينهمر منها يوم وداع حبيبته)2(: 

��ي��ًا َخ��ف��ي��ف��اً َدم����ُع����ُه يَ��ِك��ُفان���ُظ���ْر اإلَ���ْي���ه���ا وق����ْد ���س��الَ��ْت َج��واِن��بُ��ه��ا ب���ال���م���اِء ���سَ

ـــْد ـــــوَم الــــــــَوداِع وق ـــهـــا ُمــْقــَلــتــي ي تَ��ِق��ُفكـــاأنَّ ول  تَ���ج���ري  ف���ا  ق���ي���ُب  ال���رَّ لَح 

بالم�شرق  يعرف  ما  وهي  المجّبنات؛  و�شف  في  ومقطوعات  ق�شائد  على  ونقف 

القول  فيها  يب�شط  المنا�شف  بن  لمو�شى  بيتًا  ع�شر  اثني  من  ق�شيدة  ذلك  من  بالقطائف، 

ل، في�شف �شانعيها، ويعر�س مراحل �شنعها منذ اأن كانت عجينًا اإلى اأن اأ�شبحت في  ويف�شّ

]الوافر[ حلوق ما�شغيها؛ فيقول)3(: 

���بُ���ُه���ْم ُم���ل���وك���اً ���ّف���اِج���ي���َن تَ���ْح�������سَ ُجلو�سا)4(و����سَ َم���ن���اِب���َرُه���ْم  ���ِع���ُدوا  ����سَ اإذا 

���ْن���ع���ِة ك��ي��م��ي��اٍء ئ��ي�����س��اوق������ْد َظ�����ِف�����روا ب�������سَ ��ْن��َع��تُ��ه��ا ال��رَّ ول���ي�������صَ تَ���ع���ي���ُب ���سَ

نَِفي�سا)5(اأَذابُ�����������وا ِم�����ن َع���ج���ي���ِن���ُه���ُم لُ���َج���ْي���ن���اً ِت����ْب����راً  ال��لَّ��ظ��ى  ���يَّ���َرُه  َف�������سَ

تَ����ك����اُد تُ���ع���ي���ُد ل���ل���َم���وت���ى ال��نُّ��ف��و���س��او������س�����اُغ�����وا ِل�����لَّ�����ه�����اِة ُم����َج����بَّ����ن����اٍت

)1(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 285.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 134.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 385/8.

)4(  �شفاجين: ج �شفاج؛ وهو �شانع المجّبنات وقاليها.

ة، والتِّْبر: الّذهب، وي�شير اإلى تغير لون المعجنات بالقلي من الأبي�س اإلى الأ�شفر. )5(  اللَُّجين: الِف�شّ
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الَخْنَدِري�سا)1(تَ����ع����وُد ُخ�����دوُدُه�����نَّ ال���ِب���ي�������صُ ُح���ْم���راً يَ���ُع���لُّ  َم���ن  َك���َوْج���نَ���ِة 

ــــــــدوراً ــــــِهــــــُم بُ ـــى اأَُكــــــفِّ ـــل ـــــوُح ع ـــــل �ُسمو�سا)2(تَ َط���واِج���نُ���ُه���ْم  وتُ��ْط��ِل��ُع��ه��ا 

ق��ابَ��َل��ْت��ن��ا اإْذ  ���ه���ا  ���خ���و����سَ ����سُ ُع���ب���و����س���اَك���������اأَنَّ  ف���ي���ه���ا  تَ�������رى  ل  ُوج����������وٌه 

���ْوا ُج���ْب���ن���اً بَ���واِط���نَ���ه���ا وَرقَّ������ْت َظ�����واِه�����ُره�����ا َف���������راَق لَ���ه���ا لَ���بُ���و����س���اَح�������سَ

����ًة تُ�����ْزه�����ى ِب���ِت���ْب���ٍر ����ب����ًة َك���م���ا تَ���ج���ل���و ال���َع���رو����س���اَج����َل����ْوه����ا ِف���������سّ ُم����َذهَّ

ُروؤو����س���اتَ�������رى اأي�����دي�����ُه�����ُم اأْع�������ن�������اَق َط���ي���ٍر اج���ت���َم���َع���ْت  اإذا  واأَنْ���ُم���َل���ه���ا 

َح�سي�سا)3(وت�����س��م��ُع ف���ي ُح����ل����وِق ال����َق����وِم ِم��ن��ه��ا اأب�����داً  ِب��ه��ا  انْ����درَج����ْت  اإذا 

كانت تلك اأهم مو�شوعات الو�شف التي تناولها ال�شعراء المغاربة في ع�شر الموحدين، 

وقد لحظنا ات�شاع هذه المو�شوعات وتنوعها؛ فقد و�شف ال�شعراء الريا�س، والأ�شجار، 

الطبيعة وخلعوا عليها �شفات الأحياء في  والورود، والمياه، والنواعير، و�شخ�شوا عنا�شر 

كثير من الأحيان، وتطرقوا اإلى و�شف المظاهر العمرانية كالق�شور، والقباب، والحّمامات، 

والم�شابيح، وبع�س اأنواع الحلوى، وقد ا�شتمدوا �شورهم من بيئتهم واأكثروا من ا�شتعمال 

الت�شبيه وال�شتعارة في ت�شكيل �شورهم.

الِهَجاء: ـ   5

، وكانت القيم  عر العربيِّ تعود بداياته اإلى الع�شر الجاهليِّ الهجاء َفنٌّ قديم من فنون ال�شِّ

التي عّير ال�شعراء فيها مهجّويهم هي نقي�س القيم التي اأثنوا فيها على ممدوحيهم، فاإذا مدح 

ال�شعراء بال�شجاعة، والكرم، والمروءة، وحماية الجار، والوفاء... هجوا بتجريد مهجويهم 

من هذه الف�شائل.

رب الثاني، الخندري�س: الخمر القديمة. : ال�شُّ )1(  الَعلُّ

)2(  الطواجن: ج طاجن: �شحفة من �شحاف الّطعام م�شتديرة عالية الجوانب.

.
ّ
وت الخفي )3(  الح�شي�س: ال�شّ
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فيها  اإذ وجد  الأندل�س؛  الموحدي، وخ�شو�شًا في  الع�شر  الهجاء في  �شعر  ازدهر  وقد 

عدد كبير من ال�شعراء اأُولعوا بالهجاء وعرفوا به؛ اأمثال علي بن حزمون الذي كان ذا باع كبير 

اك�شي: »ول اأعلم في جميع بالد المغرب بلداً اإل واأهاجي هذا  في الهجاء، حتى قال فيه المرَّ

الرجل تحفظ وُتدّر�س«)1(، وهذا الخبر على ما ينطوي عليه من مبالغة يدلنا على مدى انت�شار 

الهجاء في ذلك الع�شر، ومن يطالع كتاب زاد الم�شافر يقف على ق�شائد ومقطوعات كثيرة 

في الهجاء، يبلغ بع�شها حد الإ�شفاف في الإفحا�س والإقذاع)2(.

اأما في المغرب فاإن المادة ال�شعرية الهجائية التي توافرت لدينا لي�شت كثيرة اإذا ما قي�شت 

ما  وهذا  والثالثة،  البيتين  تبلغ  ق�شيرة  مقطوعات  مجملها  في  وهي  الأندل�شية،  بالن�شو�س 

كان يق�شده �شعراء الهجاء ق�شداً بغية اإيالم مهجويهم، فكانوا يركزون معانيهم تركيزاً كبيراً 

في اأبيات قليلة حتى ي�شمنوا انت�شارها بين الجمهور وحفظها ب�شرعة. على اأّنا ل نعدم بع�س 

الق�شائد الهجائية التي طالت اأبياتها حتى تجاوزت ع�شرة اأبيات)3(.

ويمكن اأن ن�شنف المادة المتوافرة لدينا من �شعر الهجاء في التجاهات التالية:

البلدان  هجاء  اإلى  اتجه  وق�شم   - الأكبر  الق�شم  وهو   - الأفراد  هجاء  اإلى  اتجه  ق�شم 

اإلى هجاء الجماعات - وكان ن�شيب جماعة الفال�شفة هو الأكبر-  واأهاليها، وق�شم اتجه 

وق�شم اتجه اإلى هجاء خ�شوم الدولة واأعدائها، وهذا ما تناولناه في حديثنا عن ق�شيدة المدح 

الثالثة  التجاهات  عن  حديثنا  و�شنق�شر  عنه،  الحديث  لإعادة  داعيًا  نجد  ول  الموحدية، 

الأولى.

� هجاء الأ�سخا�ص:

وهو ذلك الهجاء الذي يتناول الفرد ب�شفته فرداً مجرداً من الرتباطات القبلية، ومن ثّم 

فاإن المثالب التي ُتنعى عليه مت�شلة به �شخ�شيًا ل ب�شواه، �شواء اأكانت هذه المثالب ُخلقية اأم 

)1(  المّراك�شي، المعجب: 297.

)2(  انظر �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 81، 93، 108، 109.

)3(  انظر ابن الأّبار، تحفة القادم: 245.
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َخلقية. وقد كانت العيوب الَخلقية مما ل ياأبه به الذوق القديم؛ لأن هذه العيوب لم تكن 

القيم  اإلى تجريد المهجو من  لتزري بالمرء في نظر المجتمع يومذاك، لذلك اتجه الهجاء 

عالقة  له  مما  اإليها  وما  الن�شب  و�شراحة  والكرم  كال�شجاعة  يعظمها؛  المجتمع  كان  التي 

النظر المحافظة هذه، فقال قدامة بن  النقاد القدامى وجهة  لنا  بمروءة الإن�شان، وقد حدد 

جعفر: »اإنه متى �ُشلب المهجو اأموراً ل تجان�س الف�شائل النف�شية، كان ذلك عيبًا في الهجاء؛ 

مثل اأن ين�شب اإلى اأنه قبيح الوجه، اأو �شغير الحجم، اأو �شئيل الج�شم«)1(.

واإذا كان النقد ل يخلو من تاأثير في الأدب؛ فاإنه مع ذلك لم ي�شتطع اأن يقف في وجه 

تيار الحياة المتجددة، »فخرج الهجاء المحدث في ال�شعر العربي عن مقايي�شه المعّبرة عن 

دي األفينا بع�س المقطوعات التي  عر الهجائي الموحِّ ذوق المحافظين«)2(، فاإذا نظرنا في ال�شِّ

اأن يجعله  اأو  ي�شخر من خ�شمه  اأن  ال�شاعر  اأراد  فاإذا  الإن�شان،  الَخلقية في  العيوب  تناولت 

غر�شًا لتنّدر الآخرين، جاءه من هذه الناحية التي يتاأذى منها في هذا المجتمع، الذي تغيرت 

فيه مقايي�س الجمال عما كانت عليه في مجتمع البادية.

لقد تناول ال�شعراء المغاربة في هذا الع�شر المثالب الَخلقية في المرء بدافع ال�شخط حينًا، 

وبدافع التندر والتفّكه حينًا اآخر، ومن هذه العيوب الخلقية التي تناولوها �شواد اللون، فقال 

]الب�شيط[ اأبو العبا�س الجراوي هاجيًا ال�شيخ ابن اليا�شمين وكان اأ�شود اللَّون)3(: 

بَينَُهما النَّ�سر  وراأ�����صُ  ال��ُح��ب��ارى  ��ُت  نْ���ف���ا����صٌ م���َن ال��ُج��َع��ِلا���سْ لَ����وُن ال���ُغ���راِب واأَ

ك��ال��نَّ��ْع��ِت وال��َع��ط��ِف وال��تَّ��وك��ي��د وال���بَ���َدِلُخ���ذه���ا اإل���ي���َك ب��ُح��ك��ِم ال������َوزِن اأربَ���ع���ًة

فهجاء ال�شاعر من ذلك الهجاء الذي ي�شور المهجّو ت�شويراً كاريكاتوريًا يعتمد اإظهار 

المفارقات، ولم يكتف بت�شويه �شورته الَخلقية، بل اأ�شاف اإليه نتانة الرائحة ليزيد في ب�شاعة 

ال�شورة.

الذين اتخذوا من �شواد لونه  اليا�شمين لم يقف مكتوف الأيدي من خ�شومه  لكّن ابن 

عر: 113-112. )1(  قدامة بن جعفر، نقد ال�شِّ

)2(  عبد القادر هني، اّتجاهات ال�شعر الأندل�شي: 111.

)3(  ديوان الجراوي: 127.
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َدريئة ير�شقون �شهامهم عليها، بل رد عليهم هجاءهم باأبيات اأكثر اإيالمًا واإقذاعًا، م�شتخدمًا 

هما، وكاأنه ينظر اإلى اأ�شلوب النقائ�س في �شنيعه. يقول في الردِّ على اأبي  البحر والقافية اأْنُف�شَ

]الب�شيط[ العبا�س الجراوي)1(: 

��ِل ال��يَ��ه��وِد وَم��ْن ��م��اِئ��ُل��ُه ال��تَّ��ْف�����س��ي��َل ل��ل��ُج��َم��ِلي��ا اأَْع����َرَق ال��نَّ��ا���ِص ف��ي نَ�����سْ تَ���اأْب���ى ���سَ

مِّ واِح����َدًة ـــَدِلُخ��ْذه��ا ب��ُح��ْك��ِم اْج��ِت��م��اِع ال�����ذََّ ـــبَ ــد وال ــي ــوك ــتَّ ــِت وال ــع ــنَّ تُــغــنــي عــن ال

وال�شفات  الكريمة  ال�شمائل  اإلى  يفتقر  الذي  اليهودي  باأ�شله  الجراوي  يعيِّر  اعر  فال�شَّ

الحميدة.

ويلح اأبو الحجاج بن ُنْموي في هجائه ابن اليا�شمين على ال�شفة نف�شها، فيرى في �شواد 

لونه ِعّلًة مزمنة اعتاد على حملها من دون اأن ي�شكو منها، ويعّيره بقبح منظره فيقول)2(:   

]مجزوء الرمل[  

�����َل����ي����ِل ثَ������وب������اً ِح�����ي�����َن اأَْظ�������َل�������ْماأَيُّ�������ه�������ا ال������اَِّب�������������صُ لَ�����������وَن ال�����

داًء يُ�������������س������ِم������ُر  ــــــُه يـَــــــــومـــــــــاً مـــــــا تـَــــــــاألَّـــــــــْموال����������������ذي  ــــــن م

ـــــْماأن����������َت ِم�������ن اأق�������بَ�������ِح َخ������ْل������ِق ال����� ـــــلَّ ـــــك ـــــت ـــــــــــْم تَ ـــــــِه مـــــــــا ل ـــــــل ـ

فردَّ عليه ابن اليا�شمين باأبيات نظمها على نف�س البحر والقافية، جرده فيها من ف�شائله 

لمن�شب  اأهاًل  لي�س  وتجعله  �شاحبها،  قيمة  من  تغ�س  التي  النواق�س  من  بمجموعة  ورماه 

واللهو،  الق�شف  مجال�س  اإلى  واختالٍف  �شكر  من  والمعا�شي؛  الآثام  كارتكاب  الق�شاء، 

وترك ال�شالة، فاإذا حاول اأن ي�شلي �شلى كالأبكم لأن ال�شراب ذهب بعقله، وبما حفظه من 

]مجزوء الرمل[ اآيات يقيم بها �شالته)3(:  

�����ي اأتَ������������ى ري����� اأيُّ�������ه�������ا ال�����ف�����ا������سِ
يَْفَغْم)4( ال����نَّ����ْج����ِو  ق���ب���َل  �����ُح����َك 

)1(  ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 46.

)2(  الم�شدر نف�شه: 49.

)3(  ابن �شعيد الغ�شون اليانعة: 50-49.

)4(  فغمت الّرائحة اأنَفه: مالأته.
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���و ����ِن ال�������سُّ ْمف������ي َق�����ري�����������صٍ ح���������سَ ُم��������َج��������ذَّ ب������ال������َه������ْج������ِو  َرِة 

ـــــْمف�������ق�������ِب�������ْل�������ن�������اُه وق����������������ْد ج����ا ـــــَل ـــــْع ُم بـــــــالـــــــَمـــــــدِح  لـــــنـــــا  َء 

م����ن����َك َق��������وٌل ل���ي�������صَ يُ�������ع�������َدْم:)1(ث��������������مَّ ُق�������ل�������ن�������ا ب����������ُم����������زاٍح

��������اأُن َف����ق����ي����ٌه ع���������اِل���������ٌم ل������ي�������������صَ يُ������َع������لَّ������ْماإنَّ��������م��������ا ال�����������������سَّ

اإلَّ ه����������َر  ال����������دَّ تَ������������������راُه  ب�����َغ�����ري�����ِم ال������ك������اأ�������صِ ُم�������ْغ�������َرْمل 

وال������بَ������ّم)2(ي�����رُف�����������صُ ال�����نَّ�����ْف�����َل م�������َع ال�����َف�����ْر ي������ِر  ال������زِّ اأَواَن  �������صِ 

ِري���������������اًء �������س������لَّ������ى  ك�����������اَن ف����ي����ه����ا م������ث������َل اأبْ��������َك��������ْمواإذا 

بها؟ وكيف جعله  يت�شف  التي  ف�شائله  الفقيه من  اليا�شمين هذا  ابن  اأراأيت كيف جرد 

اأين يوؤتى خ�شمه،  اأين توؤكل الكتف، ومن  اأ�شحوكة للنا�س ومجاًل للتندر؟ لقد عرف من 

ف�شلق بدنه بهجاء موجع، �شاعده على ذلك ل�شان َذِرب حديد، وهو اإن يكن األ�شق بمهجوه 

الفقيه هذه النقائ�س زوراً وبهتانًا ـ باعترافه ـ فاإنه كان في موقف الدفاع عن النف�س، يرد على 

خ�شومه �شالطة األ�شنتهم التي راأت في �شواد لونه نقي�شة طالما عّيروه بها.

ولم يقت�شر الهجاء ب�شواد اللون على العامة بل تناول الخا�شة اأي�شًا، فلم ي�شلم الخليفة 

الموحدي )ال�شعيد( ـ وكان اأ�شود اللون ـ من مثل هذا الهجاء، فهذا عبد اهلل الُفَريّاني يرى في 

]الكامل[ هذا الخليفة مناق�شًا لمن �شبقه لونًا وِفعاًل)3(: 

اِك�������صٍ ��ْهك�����اَن ال���َخ���ائ���ُف ق���ب���ُل ف���ي َم���رَّ ���َوراً م���َن ال��ك��اف��وِر يُ��ع��ِج��ُب خ��اِل�����سُ ����سُ

��ْهف����اأَت����ى َع����ِل����يٌّ ب���ع���َده�������ْم َخ���ْت���م���اً ل��ُه��ْم ��ِك لَ��ون��اً ل��ي�����َص ف��ي��ه َخ�����س��اِئ�����سُ ك��ال��ِم�����سْ

]الكامل[ وي�شبهه في نتفة اأخرى بالغراب النَّاعق)4(: 

ح روايته على ال�شكل التالي: »فيك َقْوًل لي�َس  )1(  هكذا وردت في الغ�شون، واأظنُّ اأّن رواية العجز فيها تحريف، واأَُرجِّ

ُيْعَدُم«.

)2(  الّزير: من الأوتار الّدقاق، والَبّم: الوتر الغليظ.

)3(  الوزير ال�ّشّراج: الحلل ال�ّشند�شية: 326/1.

)4(  الم�شدر نف�شه: 326/1.
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����ف����اً ع��ل��ى َم����ّراِك���������صٍ وُولتُ����ه����ا ل������ْم ي����ب����َق ل������اأيَّ������اِم ف���ي���ه���ا َرْونَ���������ُقاأَ�����سَ

ــــَدْع ــــْم ت ــي ل ــال ــي ــل ــال ـــاً ف ـــام ـــَم ـــوا َح ـــان ي���ن���َع���ُقك ُغ�����راب�����اً  اإلّ  داِرِه�����������ْم  ف����ي 

ونقف على بع�س المقطوعات والنتف في هجاء الوزراء، وهو هجاء يتراوح بين الت�شفي 

وال�شماتة عند عزل اأحدهم اأو مقتله، وبين التعري�س الموؤذي؛ يقول اأبو العبا�س الجراوي في 

الوزير ابن خيار الجّياني الذي �شعى بالوزير اأبي جعفر بن عطية وزير عبد الموؤمن، وبلغ عنده 

]المتقارب[ مكانة عالية)1(: 

���ُف ال����بَ����دُر ع���ن���َد ال��تَّ��م��اِماأيَ�������ا اب������َن ِخ����ي����اٍر ب���ل���ْغ���َت ال���َم���دى وق�����ْد يُ���ْك�������سَ

اِم)2(ف������اأي������َن ال�������وزي�������ُر اأب���������و ج���ع���َف���ٍر ال�سَّ ع���ب���ُد  ُب  ال����ُم����َق����رَّ واأي������َن 

فبيتا الجراوي اأقرب اإلى التعري�س منهما اإلى الهجاء؛ لأنه يتنباأ له بالم�شير الذي اآل اإليه 

من �شبقه من الوزراء وهو القتل.

ويقول في مقطوعة اأخرى مظهراً ال�شماتة والت�شفي بعزل اأبي زيد بن يوّجان من وزارة 

المن�شور، وكان ابن يوّجان �شببًا في اإق�شاء ال�شاعر عن مجل�س المن�شور)3(: ]الطويل[

��ِم م��اِل��ك��اً َجهنَّما)4(ل��ق��ْد ك��ن��َت تَ��ح��ك��ي ف��ي ال��تَّ��ج��هُّ تَ��ح��ك��ي  الأيَّ�����اُم  ب���َك  وك��ان��ْت 

م��اَف��م��ا اأْع���ظ���َم ال��بُ�����س��رى ب����َع����ْوِدَك خ��اِم��ًا ��ح��ى ال��نَّ��ب��ي��َه ال��ُم��ق��دَّ وَغ���ي���ُرَك ق���ْد اأ���سْ

ومن المقطوعات الهجائية التي تمتح من معين ال�شعوبية: اأبيات قالها ال�شاعر محمد بن 

]ال�شريع[ حبو�س الفا�شي هجا فيها الوزير اأبا جعفر بن عطية لما ُنكب)5(: 

�����يٌّ ل���ي�������صَ ِم������ن بَ�����ْربَ�����ِر يَ���خ���تَ���ِل�������صُ ال����ُم����ْل����َك م�����َن ال���بَ���ربَ���ِراأَنْ�����َدلُ�����������سِ

)1(  ديوان الجراوي: 156.

)2(  اأراد باأبي جعفر اأحمد بن عطّية، وزر لعبد الموؤمن اإلى اأن قتله في �شهور �شنة 553هـ/1159م. وعبد ال�شالم هو 

ة تقريب عبد الموؤمن اإيَّاه، وزر لعبد الموؤمن بعد مقتل اأبي جعفر،  ابن محّمد المكومي، وكان ُيدعى المقرب ل�شدَّ

وا�شتمرت وزارته اإلى اأن اأر�شل عبد الموؤمن من قتله خنقًا �شنة 557هـ/1161م.

)3(  ديوان الجراوي: 153.

)4(  مالك: هو الملك الموكل بالّنار.

)5(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 46-45.
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���يَّ���َدْت ����سَ م����ا  ال����بَ����ْربَ����ُر  ���ِل���ُم  تُ�������سْ َمْفَخِر)1(ل  ِم����ن  ��يِّ  ال��َق��ْي�����سِ ب��ال��َم��ِل��ِك 

فهذه الأبيات قالها ابن حبو�س بعد مقتل ابن عطية، وكان قد مدحه بق�شائد ع�شماء، 

المبادئ  عن  بعيداً  ال�شعراء، وجريهم وراء م�شالحهم  اإخال�س هوؤلء  يدل على عدم  وهذا 

والقيم.

اأ�شحاب  اإلى  ان�شرفت  التي  الأهاجي  بع�س  على  الموحدين  �شعر  في  الباحث  ويقف 

ال�شعراء  بع�س  بالغ  وقد  مهنهم،  في  معارفهم  من  وانتق�شت  قيمتهم،  من  فحّطت  الِمهن، 

في ذلك وغالوا مغالة �شديدة، فرموا بع�س مهجويهم بالجهل المطبق في اأ�شول مهنهم. 

لن�شتمع اإلى هذه الأبيات التي هجا فيها اأبو زيد الفازازي الطبيب عبد اهلل بن حبيب، فجعل 

منه طامة كبرى على الم�شلمين في الم�شرق والمغرب، يقتل اأعداداً كبيرة منهم بدوائه الذي 

ي�شفه لهم، وهو في �شنيعه هذا ي�شارع الخطر المحدق بالأندل�س من قبل الروم)2(:   

]الطويل[  

َحْرِب)3(ثَ����وى َرَم���ق���اً ب��ال�����س��رِق ح��تَّ��ى ثَ����وى ب��ِه ب��ا  ج���اَءْت  ��اِم  الإ���سْ ف��ي  َوق��ائ��ُع 

ُظ��ب��ا ول  ُرم������ٍح  دوَن  َج������رٌي  ْرِب)4(َج����ن����اٌن  وال�سّ عِن  الطَّ عِن  ا�ستَْغنى  بِحكَمِتِه 

ه����ا ����ْرب����ٌة ل��ل��ُم�����س��ل��م��ي��َن اأَع����دَّ ف��ك��ْم ن��ق��َل��ْت ِم���ن ذي َح��ي��اٍة اإل���ى ال��تُّ��ْرِبل�����ُه �����سُ

َق�سى م��ا  ��بِّ  ب��ال��طِّ ال�����س��رِق  ف��ي  َق�سى  ��ا  ي���ِن ع���اَد اإل���ى ال���َغ���ْرِبول��مَّ ب��َق��ت��ِل ُح���م���اِة ال���دِّ

اِن ِم��ن��ُه��م��ا ُق��ل��وُب بَ��ن��ي الإي���م���اِن ف��ي اأع��َظ��ِم ال��َك��رِبف���اأن���َدلُ�������صٌ ف��ي��ه�����ا َع���������دوَّ

الُعْرِب)5(ف���ابْ���ِن َح��ب��ي��ٍب م���ا ع���ِل���ْم���َت، وب���ع���َدُه على  تُغيُر  اأْوب��ا���ٌص  وِم  ال���رُّ م��َن 

اأراأيت هذا الهجاء الموجع لبن حبيب الطبيب؟ لقد جعل ال�شاعر مهجوه عدواً لالإ�شالم 

ه. )1(  اأراد بالملك القي�شي: عبد الموؤمن بن علي، ن�شبة اإلى قي�س عيالن جدِّ

)2(  ابن الأّبار، تحفة القادم: 245.

)3(  اأظنُّ اأن كلمة »رمقا« هي تحريف »زمنا«.

)4(  الَجَنان: القلب.

ْفلة الّنا�س واأوغادهم واأراذلهم. )5(  الأوبا�س: ج َوَب�س وَوْب�س؛ وهم �شِ
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والم�شلمين في كل مكان، ل يقل خطره عن خطر هوؤلء الأعداء الذين يترب�شون بالم�شلمين 

في الأندل�س الدوائر.

ومن هذا ال�شعر بيتان قالهما �شاعر من اأهل فا�س في هجاء �شخ�س ا�شمه يزيد، يعر�س 

]الوافر[ ه)1(:  فيهما برداءة �شعره و�شوء خطِّ

���ع���َرَك ي���ا يَ���زي���ُد ���ْم���ُع ����سِ �����َك ف����ي بَ�������س���ت���اَع���ِت���ِه يَ���زي���ُديَ����ع����اُف ال�������سَّ وَخ�����طُّ

ُم������راٍد ف����ي  ����ع����َرَك  �����سِ �����ْه�����َت  وجَّ ����َك ل���ي�������صَ يُ�������درى م����ا تُ���ري���ُداإذا  ب����َخ����طِّ

ف�شعر هذا ال�شاعر من ال�شعر الذي تمّله الآذان، وتنفر منه، ويزيد في �شوئه رداءة خطه، 

فاإذا اأر�شل �شعراً بخطه يطلب �شيئًا، اأبهم على القارئ فلم يدر ما المراد من هذه الأبيات.

 هجاء البلدان:

دون هجاءهم على الأفراد، بل تعدوه اأحيانًا اإلى هجاء المدن  عراء الموحِّ ولم يق�شر ال�شُّ

القرن  اإلى  يعود  قديم  العربي  ال�شعر  في  المدن  هجاء  اأن  ومعروف  والجماعات،  والأقوام 

الم�شاعب  لبع�س  تعر�س  اأنه  ويبدو  واأهلها،  فا�شًا  الجراوي  هجا  فقد  الهجري)2(،  الأول 

فيها، اأو راأى من بع�س اأهلها ما ي�شوءه؛ ف�شّب جام غ�شبه عليها وعلى اأهلها، فرماهم باللوؤم 

]الطويل[ والو�شاعة فقال)3(: 

داً ُم�����س��رَّ َط��ري��داً  ن��ي��ا  ال��دُّ ف��ي  ال���لُّ���وؤُْم  وَم���غ���ِرب���اَم�سى  ����س���رق���اً  اهلِل  ِب������اَد  يَ����ج����وُب 

����اُه اأه���ُل���ه���ا ���ا اأت������ى ف���ا����س���اً تَ����ل����قَّ ���ه���ًا وَم���ْرَح���ب���اف���ل���مَّ وق���ال���وا ل����ُه: اأه�����ًا و����سَ

فا�س  اأهالي  من  الَملجوم  بني  على  وعّرج  َغفجوم،  بني  قومه  الجراوي  هجا  كما 

]الكامل[ فقال)4(: 

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 105-104.

)2(  محمد ح�شين، الهجاء والهّجاوؤون في ع�شر �شدر الإ�شالم: 18.

)3(  ابن ِخلِّكان، وفيات الأعيان: 137/7.

ري، نفح الطيب: 205/2. )4(  المقَّ
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ب��ت��اِدل م������رْرَت  اإذا  ��ب��ي��ِل  ال�����سَّ بْ����َن  َغْفجوِم)1(ي���ا  بَ���ن���ي  ع��ل��ى  تَ����ن����ِزلَ����نَّ  ل 

ل���ل���بُ���وِماأر�������صٌ اأَغ�������اَر ِب��ه��ا ال����َع����دوُّ ف��ل��ْن تَ���رى ����دى  ال���������سَّ ُم�����ج�����اَوبَ�����َة  اإلَّ 

��م��اح��ِة ب��ي��نَ��ُه��ْم ل���ك���نَّ���ُه���ْم نَ���������س����روا ِل���������واُء ال����لُّ����وِمَق�����وٌم َط������َوْوا ِذك�����َر ال�����سَّ

ونَ����واِل����ِه����ْم اأم����واِل����ه����ْم  ف����ي  َح������ظَّ  ال���َم���ح���روِمل  ول  ال���ع���اف���ي  ل��ل�����س��ائ��ِل 

َح��ري��ُم��ُه��ْم ا���س��تُ��ب��ي��َح  اإذا  ي��م��ِل��ك��وَن  ال���َم���ظ���ل���وِمل  ب�����َدع�����وِة  ال���������س����راَخ  اإلَّ 

الَمْلجوِم)2(ي���ا لَ��ي��تَ��ن��ي ِم����ن غ���ي���ِرِه���ْم ول����و انَّ��ن��ي بَ��ن��ي  ِم���ن  ف��ا���ٍص  اأه����ِل  ِم���ن 

اعر في اأبياته يندد ببني غفجوم �شرار النا�س، ويذكر جبنهم ونزولهم بدار الذل،  اإنَّ ال�شَّ

األ يكون من  يتمنى  اأعرا�شهم، وهو  ي�شتطيعون حماية  وبخلهم، وعّيرهم �شعفهم فهم ل 

هذه القبيلة، ولو كان من قبيلة بني الملجوم من فا�س، وبهذا اأ�شاب القبيلتين ب�شهام هجائه.

هجاء الجماعات:

الموحدين: جماعة  ال�شعراء في ع�شر  لها ن�شيب من هجاء  التي كان  ومن الجماعات 

الفال�شفة، مع اأنهم حظوا بمكانة عالية في اأيام الخليفة اأبي يعقوب يو�شف بن عبد الموؤمن، 

الذي قّرب ابن ُطفيل )ت581هـ/1185م(، ثم ابن ر�شد )ت595هـ/1198م(، وجال�شهم، 

اآرائهم، والنتقا�س منهم نثراً و�شعراً،  اأن هذا لم يمنع الأدباء من مهاجمتهم، وت�شفيه  غير 

وهذا يعني اأن �شلطة الفقهاء لم تنته تمامًا كامل، بل كان لهم وجود فاعل وموؤثر.

�شفهًا،  اأقوالهم  في  وراأوا  الدين،  من  والمروق  بال�شالل،  الفال�شفَة  ال�شعراُء  رمى  وقد 

اأبعد من ذلك  اإلى  األفاظ خالبة ل حقيقة وراءها. بل ذهب بع�شهم  وتزويراً جاوؤوا بها في 

فرموهم بالزندقة والإلحاد؛ لإلغائهم كتاب اهلل و�شنة ر�شوله ، يقول ابن حبو�س)3(:  

)1(  بنوغفجوم: قوم ال�شاعر.

)2(  بنو الملجوم: من اأ�شراف مدينة فا�س.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 296/8.
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]الكامل[  

ِع�سابٌة ِت��ل��َك  ُق��ل��ُت:  ��ُف،  ال��َف��ا���سِ ع���وى ِب��م��ا ل���ْم يُ��ع��َه��ِدق��الُ��وا:  ج�����اَءْت ِم����َن ال���دَّ

ف�������اإذا ط���ل���ْب���َت َح���ق���ي���ق���ًة ل�����ْم تُ����وَج����ِدَخ�����َدَع�����ْت ب���األ���ف���اٍظ تَ��������ُروُق لَ��ط��اف��ًة

ُظ���ه���وِره���ْم ب���ي���َن  اهلِل  ك����ت����اُب  ��ِديُ���ل���غ���ى  ���ن���وِن ال���نَّ���ب���يِّ ُم��ح��مَّ وَج���م���ي���ُع َم�������سْ

ويرى اأبو زيد الفازازي في الفال�شفة وموؤلفاتهم �شبياًل اإلى ال�شالل، ويدعو اإلى التنكب 

]الكامل[ عن طريقهم؛ لأن البتعاد عنهم وعن كتبهم طريق النَّجاة)1(: 

َج��م��ي��َع��ُه��ْم م���ي���َم  ال���ذَّ ال��َف��ا���س��ف��َة  وَم��ق��الَ��ه�����ْم تَ�������اأِْت الأَح�������قَّ ال��واِج��ب��اوَدِع 

خاِئبا)2(ي���ا ط���اِل���َب ال���بُ���ره���اِن ف���ي اأو����س���اِع���ِه���ْم ���َر  تُ���َع���مِّ ب�����اأْن  ع���َل���يَّ  اأَع�������ِزْز 

��ج��اً ��طِّ ال��نَّ��ج��اِة ُم��َل��جِّ ���َت ع���ْن ���سَ عاِطبا)3(اأْع���ر����سْ يُ��ن��ج��ي  ل��ي�����َص  ُه��ْل��ٍك  بَ��ح��ِر  ف��ي 

الزمخ�شري  بيتي  على  فيها  رد  اأبيات  عمر  بن  حف�س  اأبي  ال�شاعر  وللقا�شي 

]الكامل[ ّنة وهما)4(:  )ت538هـ/1143م( اللذين نال بهما من اأهل ال�شُّ

���نَّ���ٍة ���ْت َه����واه����ا ����سُ ���مَّ وج���م���اع���ٌة ُح����ُم����ٌر لَ���َع���ْم���ري ُم���وَك���َف���ْهلَ���ج���م���اَع���ٌة ����سَ

ف���وا بالبَْلَكَفْه)5(ق����ْد ���س��بَّ��ه��وا َم���ع���ب���وَدُه���ْم وتَ���خ���وَّ َف��ت�����س��تَّ��روا  ال����َورى  ��نَ��َع  ���سِ

فرد عليه اأبو حف�س باأربعة اأبيات دح�س فيها راأي الزمخ�شري، واأل�شق بالمعتزلة �شفة 

الجهل وال�شرك، ومخالفة �شّنة النبي ، وقرنهم بالفال�شفة في الزيغ ومجانبة الحق)6(:

��َف��ْهاأَج���ع���ْل���تُ���ُم ال���ُع���َل���م���اَء ُح����ْم����راً ُم��وك��َف��ْه ه����ذا لأنَّ�����ُك�����ُم اأُول�������و ِت���ل���َك ال�����سِّ

عيني، برنامج �شيوخ الرعيني: 105-104. )1(  الرُّ

)2(  اأو�شاعهم: موؤلفاتهم، وهي من الألفاظ التي اخت�ّس بها اأهل المغرب والأندل�س.

)3(  ُمَلّججًا: داخاًل في الّلّج؛ وهو معظم الماء حيث ل ُيدرك قعره. والعاطب: الهالك.

)4(  المّقري، اأزهار الريا�س: 324/3.

)5(  يريد اأن بع�شهم قال: اإن هللَّ يداً و�شمعًا وب�شراً، فاإذا �شئل كيف ذلك؟ قال: بال َكْيف، وهو ما �شّماه الزمخ�شري 

)البلكفة(.

)6(  المّقري، اأزهار الريا�س: 324/3.
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���ف���َة الإل��������ِه وِف���ع���َل���ُه خ���رَف���ْهاأَج����ِه����ْل����تُ����ُم ����سِ ونَ�������س���ْب���تُ���م���وُه ل����َغ����ي����ِرِه ب���ال���زَّ

��َف��ْهواأرْدتُ���������������ُم تَ���ن���زي���ه�������ُه ف���وق���ْع���تُ���ُم ��رِك والإلْ���ح���اِد والأم�����ِر ال�����سَّ ف��ي ال�����سِّ

��ح��ِب��ِه ���نَ���َن ال���نَّ���ب���يِّ و���سَ ��َف��ْهخ���ال���ْف���تُ���ُم ����سُ ي���ِغ اأه�����َل ال��َف��ْل�����سَ وتَ���ِب���ْع���تُ���ُم ف���ي ال���زَّ

ا �شبق يالحظ الباحث قلة �شعر الهجاء ن�شبيًا اإذا ما قي�س ببقية المو�شوعات ال�شعرية،  ممَّ

وهو - على قلته - لم يخالف اتجاهات الهجاء التي كانت �شائدة في الم�شرق والأندل�س في 

ال�شكل والم�شمون، فغلب على هذا ال�شعر طابع المقطوعة، با�شتثناء �شعر الهجاء ال�شيا�شي 

الذي تناول خ�شوم الدولة، و�شبق اأن در�شناه في مو�شوع المدح، اأما من حيث الم�شمون 

فقد تناول الهجاء العيوب الَخْلقية في المهجو، وربما لجاأ بع�س ال�شعراء اإلى تجريد مهجويهم 

من ف�شائلهم ورميهم باللوؤم والخ�ّشة، والبخل والجبن، اإلى غير ذلك من ال�شفات، وربما 

ما.  لنكبة  تعر�س  وزيراً  المهجو  كون  حال  في  ال�شماتة  واإظهار  الت�شّفي  اإلى  بع�شهم  لجاأ 

ويالحظ على �شعر الهجاء احتفاظه بجزالة الأ�شلوب، وقوة ال�شبك، والبتعاد عن ال�شعبية 

التي كانت تبرز في بع�س اأ�شعار الهجاء في الم�شرق.

التَّعليمي: عر  ال�شِّ ـ   6

ظهوره  واقترن  العربي،  الأدب  في  الم�شتحدثة  المو�شوعات  في  التعليمي  ال�شعر  يعد 

»بات�شاع المعارف وازدياد الإقبال على التعليم والتعلم«)1(.

وقد ت�شاربت اآراء الباحثين في تاريخ ظهور هذا ال�شعر في الأدب العربي، وفي اأ�شباب 

ن�شاأته، فذهب الدكتور �شوقي �شيف اإلى اأن هذا ال�شعر عربي الن�شاأة، ويعود تاريخ ن�شاأته اإلى 

العّجاج  اأمثال  الرجاز  اأراجيز  في  ممثَّاًل  الثاني  القرن  الهجري، وبداية  الأول  القرن  اأواخر 

وابنه روؤبة، واأبي النجم العجلي؛ فراأى فيها متونًا لغوية بلغت �شورتها المثالية عند روؤبة)2(، 

فالأرجوزة كانت »توؤلَّف من اأجل حاجة المدر�شة اللغوية وما تريده من ال�شواهد والأمثال، 

)1(  محمد م�شطفى هّدارة، اتجاهات ال�شعر العربي: 354.

)2(  �شوقي �شيف، التطور والتجديد: 317.
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والأرجوزة الأموية من هذه الناحية تعد اأول �شعر تعليمي ظهر في اللغة العربية«)1(.

ا الدكتور هّدارة فيرى اأن ظهوره كان في القرن الثاني الهجري، وعزا ذلك اإلى التطور  اأمَّ

الثقافي الكبير الذي �شهده المجتمع العربي الإ�شالمي، واإلى الثقافة الهندية التي كانت قريبة 

اإلى الطبيعة العربية بما فيها من اأ�شاطير واأ�شمار وحكايات)2(.

ر في التعبير  د الرجز من الناحية الوجدانية، فهو لم ُيق�شِّ والحقيقة اأننا ل ن�شتطيع اأن نجرِّ

عن خلجات النف�س، وم�شاعرها، فعندما نعود اإلى اأراجيز العّجاج مثاًل نالحظ �شلة وثيقة 

بين �شعره واأحا�شي�شه، بل هو في مو�شوع الو�شف يتعاطف مع مو�شوفه ويندمج معه في 

توؤديه  كانت  الذي  التعليمي  الدور  ننفي  اأن  يمكننا  ل  ذلك  مع  ولكنَّا  واحدة)3(،  �شخ�شية 

اأراجيز العجاج وابنه روؤبة في مجال اللغة بدعوى اأنها كانت موجهة اإلى اللغويين فح�شب؛ 

لأن ذلك يقت�شي اإخراج كثير من الأراجيز التي نظمت في اأغرا�س مختلفة كالفلك والطب 

ـ وكانت موجهة اإلى الخا�شة اأكثر مما هي موجهة اإلى العامة ـ من دائرة ال�شعر التعليمي، 

اإ�شافة اإلى اأن الإفادة من الرجز لم تكن مق�شورة على المتخ�ش�شين في اللغة؛ فقد نقلت اإلينا 

الم�شادر اأن ُكَثيِّراً كان يحفظ �شبعمئة اأرجوزة)4(.

اإذاً فراأي الدكتور �شوقي �شيف في اأن ال�شعر التعليمي في الأدب العربي ن�شاأ مع فن الرجز 

هو الأرجح، اأما التاأثير الأجنبي فيظهر في تنوع مو�شوعات هذا ال�شعر؛ اإذ لم يبق مح�شوراً 

في مجال اللغة، بل جاوزه اإلى بقية العلوم كالفلك والنجوم والطب.

»العناية  اأن  الباحثين  بع�س  ويرى  المغرب،  قبل  التعليمي  ال�شعر  الأندل�س  عرفت  وقد 

فتح  من  اأول  الغزال  حكم  بن  يحيى  وكان  الهجري،  الثالث  القرن  في  بداأت  ال�شعر  بهذا 

ربِّه )ت328هـ/940م(  عبد  ابن  اأرجوزتا  وتعدُّ  فيه«)5(،  للخو�س  الأندل�س  ل�شعراء  الباب 

)1(  الم�شدر نف�شه: 319.

)2(  محمد م�شطفى هدارة، اتجاهات ال�شعر العربي: 355.

)3(  عبد الحفيظ ال�شطلي، العّجاج؛ حياته ورجزه: 318.

)4(  ابن المعتز، طبقات ال�شعراء: 201.

)5(  عبد القادر هنا، اتجاهات ال�شعر الأندل�شي حتى نهاية القرن الرابع الهجري: 567.
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التاريخية)1(، والعرو�شية)2( في اأقدم ما �شلم لنا من ال�شعر التعليمي في الأندل�س.

اأما في المغرب فيرى الأ�شتاذ عبد اهلل كّنون اأن ال�شعر التعليمي ظهر في عهد الموحدين، 

فقد »ن�شاأ في هذا الع�شر فكرة نظم الم�شائل اللغوية ت�شهياًل على الطالب؛ اإذ كان النظم اأكثر 

�شبطًا، واأي�شر حفظًا«)3(.

ولم يقت�شر النظم على الم�شائل اللغوية؛ بل تعداه اإلى مختلف العلوم التي كانت منت�شرة 

عب التالية: ع�شرئٍذ، ون�شتطيع اأن ن�شنف هذه العلوم في ال�شُّ

العلوم الدينية:

مذهب  على  الفقه  علم  فازدهر  الع�شر،  هذا  في  كبيراً  انت�شاراً  العلوم  هذه  انت�شرت 

روايًة  فاأتقنوه  الحديث  لعلم  وتف�شيره، وت�شدوا  القراآن  بعلوم  النا�س  وا�شتغل  مالك،  الإمام 

انبروا لتدري�شها في مجال�شهم، ولجاأ كثير منهم  ودرايًة، وظهر علماء جّلة في هذه العلوم 

اإلى نظم بع�س الم�شائل التي كانوا يرغبون في تحفيظها للنا�شئة بغية الت�شهيل، فنظم محمد 

األف و�شتمئة بيت  ا�شتملت على  اأرجوزة  ال�شريفة في  النبوية  ال�شيرة  اأحداث  المنا�شف  بن 

و�شمى  والأندل�س،  الم�شرق  في  ال�شعراء  من  كثير  عليه  اعتمد  الذي  المزدوج،  جز  الرَّ من 

هذه الأرجوزة )ال�شيرة النبوية والأعالم المحمدية()4(، وق�شمها اإلى مقدمة واأبواب وف�شول 

الطول  في  والف�شول  الأبواب  تفاوتت  وقد  النثرية،  الكتب  تاأليف  نهج  ناهجًا  وخاتمة، 

التاريخي،  ال�شرد  اأ�شلوب  على  الغالب  في  الناظم  واعتمد  الأحداث.  باختالف  والق�شر 

لذلك افتقدت الأرجوزة رونق ال�شعر وطالوته، فهو يعر�س الأحداث متتالية بع�شها وراء 

ال�شخ�شيات، وكان تقديمه  اإلى الحوار ور�شم  اأنه كان يفتقر  باأ�شلوب ق�ش�شي، غير  بع�س 

لمو�شوعه في اثنين وع�شرين بيتًا، بداأها بمقدمة في الحمدلة وال�شالة على النبي ، ثم بيَّن 

النبي، وتعظيمه، واأهمية حفظ �شيرته. فمن مقدمة  اأرجوزته فتحدث عن حب  �شبب نظم 

)1(  ديوان ابن عبد ربه: 210-181.

)2(  الم�شدر نف�شه: 226-213.

)3(  عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 128.

)4(  في المكتبة الوطنية بتون�س ن�شخة مخطوطة رقمها: 234.
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الأرجوزة نورد قوله)1(:

�����ِل ������سْ ال�����رُّ ُم�����نَ�����بِّ�����ي  هلِل  ���ْب���ِلال����ح����م����ُد  ����ِح ال���ح���قِّ ب���ِه���ْم وال�������سُّ وُم����و�����سِ

��ط��ف��ي ِم����ن َخ���ْل���ِق���ِه �����ًا ل��تَ��ب��ل��ي��ِغ ال����ُه����دى ب���ِرْف���ِق���ِهَج�����لَّ تَ���ع���ال���ى يَ�����سْ ُر������سْ

ـــاُء ـــش ـــ� ــــا ي ــــم ــــُه ِمـــــنـــــُهـــــْم َك ــــَل ــــ�ــــشَّ بَ���ع�������س���اً ع���ل���ى بَ���ع�������صٍ ل�����ُه ال���َق�������س���اُءف

اإلى اأن يقول)2(:

ُل اأوَّ َف����ر�����صٌ  اهلِل  َر������س�����وِل  ����ُلُح������بُّ  ال����تَّ����و�����سُّ ِب�������ِه  اأْو  نَ�����دي�����ُن  ب������ِه 

ُرْه نَ����ف����دي����ِه ب������الآب������اِء ح���ي���َن نَ������ْذُك������ُرْهنُ�����ِج�����لُّ�����ُه نُ�������ْك�������ِب�������ُرُه نُ�������ع�������زِّ

َم����ح����ّل����ُه ع���ل���ى ال���َم���ح���ل الأنْ����َف���������صِوب����ال����بَ����ن����ي����ِن وَح������ي������اِة الأن����ُف���������صِ

ومولده،  وعماته،  واأعمامه،  النبي،  ن�شب  فيذكر  العطرة،  النبوية  ال�شيرة  ب�شرد  يبداأ  ثم 

لنبين  ال�شيرة  هذه  من  نموذج  باإيراد  ونكتفي  ال�شيرة،  اآخر  اإلى  اأبيه...  وموت  ور�شاعه، 

منهجه في �شرد الأحداث، فهو يقول في ف�شل الإ�شراء وفر�س ال�شلوات الخم�س)3(:  

]الرجز[  

��ن��ي��ِه نَ���ْع���ن���ي���ِهوف�����ي اثْ����نَ����تَ����ْي َع�������س���رَة ِم�����ن ���سِ َم���ب���َع���ِث���ِه  لَ���������ُدْن  ِم�����ن  اأْي 

اهللُ تَ����ع����ال����ى  اهللُ  ب�������ِه  اأَْولُهاأَ��������س�������رى  م�����ا  ف����ِن����ع����َم  م�����اً  ُم�����ك�����رَّ

وُح������ُرم������اِت ال���َم�������س���ِج���ِد ال�����َح�����راِمِم�����ن بَ����ي����ِن م����ا َزْم������������َزَم وال����َم����ق����اِم

��ِمح��تَّ��ى اإل���ى ال��َم�����س��ِج��ِد اَلْق�����س��ى الأْك�����َرِم َم�����س��ِج��ِد بَ���ي���ِت ال���َم���ق���ِد����صِ ال��ُم��ع��ظَّ

�����ْي�����ِرِه ال�����بُ�����راُق تَ������ب������اَرَك ال����ُم����َه����ْي����ِم����ُن ال�����َخ�����ّاُقيَ����ْح����ِم����ُل����ُه ف����ي ������سَ

وي�شتمر في ذلك حتى نهاية التاأليف، ومن خاتمته هذه الأبيات)4(:

)1(  ابن المنا�شف، ال�شيرة النبوية: الورقة: 1/اأ.

)2(  نف�شه: الورقة: 1/ب.

)3(  ابن المنا�شف، ال�شيرة النبوية: الورقة: 15/اأ.

)4(  ابن المنا�شف، ال�شيرة النبوية: 58/ب.
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ف����ي ه������ذِه الأق�����������واِل وال��تَّ�����س��ن��ي��ِفه�����ذا َك����م����اُل ال�����َق�����وِل وال���تَّ���األ���ي���ِف

�����س����وِل �������س���اً ِم�����ن ����س���ي���رِة ال����رَّ ُم������رتَّ������َب الأبْ�������������واِب وال���ُف�������س���وِلُم���ل���خَّ

َف�������ُه الإل�����������ُه �������رَّ ������ٌم ��������سَ اهللُُم������ن������ظَّ ع����ل����ي����ه  �����لَّ�����ى  ������سَ ب���������ِذك���������ِرِه 

���ت���ي���ع���اِب ب���ال���َق�������س���ِد ِم�����ن َم����ع����اِل����ِم ال���ِك���ت���اِبوق�������ْد تَ���ن���اه���ى ِج�������دُّ ال����سْ

واإلى جانب هذه المنظومة في ال�شيرة النبوية نجد ق�شيدة في علوم القراآن لأبي الح�شن 

المكي  فيها  نظم  الب�شيط،  البحر  على  �شنعها  بيتًا،  وع�شرين  اثنين  في  تقع  ار،  الَح�شّ ابن 

]الب�شيط[ والمدني من �شور القراآن؛ يقول في اأبيات منها)1(: 

وق��ْد ال��ِك��ت��اِب  اأُمِّ  ف��ي  ال��نَّ��ق��ُل  لُمعتَِبِر)2(تَ��ع��اَر���صَ  ــنــبــيــهــاً  تَ الـــِحـــْجـــُر  ــِت  تَـــولَـّ

نَ���زلَ���ْت ال���ُق���رى  اأُمِّ  وف���ي  ال����ُق����راِن  اأَثَ���ِراأُمُّ  ِم��ن  ال��َح��م��ِد  ق��ب��َل  للَخم�ِص  ك���اَن  م��ا 

لَ���ه���ا اأوَّ ال��نَّ�����س��ُخ  لَ���ك���اَن  ذاَك  ك���ان  بَ�َسِر)3(ل���و  ِم��ن  النَّ�سِخ  ب�سريِح  يَ��ُق��ْل  ول���ْم 

��ِروبَ���ع���َد ِه���ج���رِة َخ��ي��ِر ال��نَّ��ا���صِ ق���ْد ن��زلَ��ْت ��وِر ال���ُق���راآِن ف��ي َع�����سَ ِع�����س��روَن ِم���ن ���سُ

لُ���ه���ا ���ْب���ِع اأوَّ الِعبَِرف����اأربَ����ٌع ِم����ن ِط������واِل ال�������سَّ ذي  )الأنْ��ف��ال(  في  الُخم�ِص  وخاِم�ُص 

���س��اِد���س��ًة ْدَت  ع�������دَّ اإْن  اهلِل  الِكبِر)4(و)تَ����وب����ة(  ذي  و)الأح��زاب(  )النُّوِر(  و�ُسورُة 

ُم���ح���َك���َم���ٌة اهلِل  ل���ر����س���وِل  �����ورٌة  و)ال��َف��ت��ُح( و)ال��ُح��ُج��راُت( ال��ُغ��رُّ ف��ي ُغ��َرِرو������سُ

للبَ�سرث����مَّ )ال���َح���دي���ُد( ويَ��ت��ل��وه��ا )ُم���ج���ادل���ٌة( اهلِل  )ام���ِت���ح���اُن(  ث���مَّ  و)ال��َح�����س��ر( 

ثمانية  اأبياتها  عدد  التِِّلْم�شاني  بكر  اأبي  بن  لإبراهيم  اأرجوزة  نجد  الفرائ�س  باب  وفي 

ل فيها الحديث عن الميراث واأحكامه،  وع�شرون وثمانمئة بيت من الرجز المزدوج، ف�شّ

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 211/8، وال�شيوطي، الإتقان: 44/1.

)2(  في الإتقان: »توؤولت الحجر...« وهو �شبط يختلُّ به الوزن.

)3(  في الذيل والتكملة: »ولول ذاك لكان..«؛ وهو مختل الوزن.

ت ف�شاد�شة« وهو ال�شواب، يعني اإذا عّدت التوبة �شورة منفردة عن ال�شورة ال�شابقة لها، وهي  )4(  في الإتقان: »اإن ُعدَّ

رين يعّدونهما �شورة واحدة. �شورة الأنفال؛ لأنَّ بع�س المف�شِّ
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ولم يدع فيها �شاردة ول واردة تتعلق باأحكام هذا العلم اإل ذكرها، وقد بداأ ال�شاعر اأرجوزته 

]الرجز[ بالب�شملة والحمدلة، ثم بداأ في تحديد الغاية من اأرجوزته فقال)1(: 

���ِف���يُّ ال�������سَّ الأُخ  اأيُّ�����ه�����ا  ُم ال�����َوف�����يُّوبَ�����ع�����ُد  الأخ�����َل�����������صُ ال�����ُم�����ك�����رَّ

ِل�������س���اِل���ح���اِت ال���ع���م���ِل ال����َم����ذك����وِرف�������اإنَّ�������ُه ل�����م ن�����������اأُْل ف�����ي تَ����ذك����ي����ِر

الإرِث اأُ������س�����وِل  َح�������س���ر  �����ًا  َح�����ثُِّم�����وؤمِّ اأيَّ  ذاَك  ف�����ي  َح����ثَ����ْث����تُ����ُه 

اأوَق������ُعف����ي َرَج����������ٍز يَ���ح�������س���ره���ا ويَ����ج����َم����ُع ال���ُع���ق���وِل  ���م���ِع  ����سَ ف���ي  ه����َو  اإْذ 

ويقول في باب موانع الإرث)2(:

���تَّ���ْه ف���َخ���م�������س���ٌة تَ����م����ن����ُع ِم���ن���ه���ا ال����بَ����تَّ����ْهويَ���م���ن���ُع ال����م����ي����راَث ف���اع���َل���ْم ����سِ

قُّ وَق�����ت�����ُل ال���َع���م���ِد ���كُّ وال���لِّ���ع���اُن، ف���اْف���َه���ْم َق�����س��ديال����ُك����ف����ُر وال����������رِّ وال�������سَّ

واع���َل���ِمف���ل���ي�������صَ ب����ي����َن ك�����اف�����ٍر وُم�������س���ِل���ِم ف���اْف���َه���ْم  قِّ  ب���ال���رِّ ���وى  ����سِ اإرٌث 

هام)3(: ويقول في باب جملة ال�شِّ

َع�����س��رْه ال���ِك���ت���اِب  ف���ي  ال���ُف���رو����صَ  ـــــــو الـــُعـــلـــوِم الـــَمـــَهـــَرْهاإنَّ  ول ـــهـــا اأُ ـــعـــِرُف يَ

����ى ���ىث������اث������ٌة ِم�������ق�������داُره�������ا ُم����َع����مَّ وُك�����لُّ�����ه�����ا ف�����ي�����ِه اأَت����������ى ُم�������س���مَّ

ِل������َذَك������ٍر ِم����نَّ����ا ك���ح���ظِّ الأُنْ����ثَ����يَ����ْي����ْنوُه�������وَّ ق������وُل ربِّ����ن����ا ف����ي الآي����تَ����ْي����ْن:

��َم��ْد: ولَ�����ْدوق����ولُ����ُه وْه������َو ال��ُم��ه��ي��ِم��ُن ال�����سَّ ل���ه���ا  ي����ُك����ْن  ل�����ْم  اإْن  يَ����ِرثُ����ه����ا 

ال��ولَ��ْد َف��ق��ِد  ف��ي  وِج  ال����زَّ ��ْه��ُم  ���سَ بََعْد)4(فالنِّ�سُف  م����ا  ِاب�������ٍن  واب����ن����ِة  ولب����ن����ٍة 

لأَِب َوُلْخ��������������ٍت  ���ق���ي���ق���ِة  ُح��ب��يول���ل�������سَّ ب���ال���نِّ�������س���ِف  ه���������وؤلِء  غ���ي���َر  ل 

)1(  اإبراهيم التلم�شاني، اأرجوزة التلم�شانية: الورقة: 71/ب.

)2(  الم�شدر نف�شه: الورقة: 73/ب.

)3(  اإبراهيم التلم�شاني، اأرجوزة التلم�شانية: الورقة: 75/اأ.

)4(  ما بعد: يعني ما بقي.
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ونظمت الأراجيز في ق�شة مقتل الح�شين ر�شي اهلل عنه)1(، وقد اأ�شلفنا القول في عطف 

الخلفاء الموحدين على اآل البيت وحبهم لهم، فال بدع اإذاً اإذا راأينا ال�شعراء ينظمون مثل هذه 

الأراجيز.

وظهر في هذا الع�شر نظم بع�س الم�شائل الفقهية، فقد وجدنا بع�س الم�شتغلين بالفقه 

حفظها،  ل  ُت�شهِّ وق�شائد  اأراجيز  في  نظمها  طريق  عن  الم�شائل  بع�س  يو�شحون  وتدري�شه 

ومن هوؤلء اأبو عبد اهلل بن الغازي، الذي حفظ لنا كتاب الذيل والتكملة لبن عبد الملك 

عدداً من المقطوعات التي نظمها في اأمور فقهية؛ منها قوله في ذكر الختالف فيما ف�شد 

]الطويل[ داقه)2(:  ل�شَ

���داِق���ِه ����ٍد ل�������سَ ���ُلوك������لُّ ِن�����ك�����اٍح ف����ا�����سِ َف���ف���ي���ه ِرواي�����������اٌت ثَ�������اٌث تُ���َح�������سَّ

��ٌح ��حَّ ��ُلف����َق����وٌل ب������اأنَّ ال���َع���ق���َد ف���ي���ِه ُم�����سَ وِج يَ��ح�����سُ ���داٌق ف��ي��ه ل���ل���زَّ ول��ي�����َص ����سَ

بينَها َف�����رَق  ل  ال��تَّ��ف��وي�����صِ  ��ِخ يَ��ْب��ُط��ُلك���اأنْ���ِك���َح���ِة  وَق�����وٍل ب�����اأنَّ ال��َع��ق��َد ب��ال��َف�����سْ

خ����وِل وب���ع���َدُه ��ُخ ِم���ن َق���ب���ِل ال����دُّ ��ل��واويُ��ْف�����سَ وَق�����وٍل ب�����اأنَّ ال��َف�����س��َخ ق��ب��ُل َف��َح�����سِّ

فهذه هي اأ�شناف العلوم الدينية التي وجدت نظمًا فيها بهدف تعليمي: ال�شيرة النبوية، 

وعلوم القراآن، والفقه، والفرائ�س.

العلوم اللُّغوية:

اللغوية، وظهر في المغرب علماء  بالعلوم  الدينية،  العلوم  اإلى جانب  دون،  عني الموحِّ

بين  ون�شرها  علومهم  لإقراء  العلماء  هوؤلء  وت�شدر  العلوم،  هذه  في  �شاأن  لهم  كان  اأفذاذ 

طالبيها، وكثيراً ما كانوا ينظمون »الم�شائل اللغوية ت�شهياًل على الطالب؛ اإذ كان النظم اأكثر 

�شبطًا واأي�شر حفظًا، ومن ذلك اأرجوزة العالمة ابن المنا�شف الم�شماة بالُمذهبة في الحلي 

)1(  منها اأرجوزة نظمها مو�شى بن عي�شى بن المنا�شف في مقتل الح�شين. انظر اأبياتًا منها في ابن عبد الملك، الذيل 

والتكملة: 383/8.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 288/8.
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وال�ّشيات، وقد نظمها بمراك�س عام )620هـ/1223م(، فحملت عنه و�شمعت كثيراً، ومنه 

حاح الجوهري، وهي محاولة جريئة  نظم العالمة ابن ُمعط لجمهرة ابن دريد، ونظمه ل�شِ

كما ل يخفى«)1(.

وعني ال�شعراء بنظم مقطوعات في ترتيب حروف المعجم، ولعل كتاب الَعين للخليل 

ابن اأحمد من اأ�شهر الكتب التي لقيت عناية من الناظمين، وذلك ل�شعوبة ترتيب مواده التي 

اعتمدت على مخارج الحروف، ومن ال�شعراء الذين اهتموا بترتيب حروف كتاب العين: 

ال�شاعر مو�شى بن الُمنا�شف، الذي كان ترتيبه من اأح�شن ما قيل فيه على كثرته؛ يقول)2(: 

]ال�شريع[  

���تُ���ُه بَ����ن����ي ُح�����ْل�����ُو َه��������وًى ُخ�������سْ غ���������واي���������ًة ق����������اِئ����������دًة َك�����رب�����يع����ذَّ

���بَ���ْت ����ل����وٍع ����سَ �����وَق �����سُ ��������س�������اِح�������رًة زاِج������������������رًة ط����بِّ����يج����اِل����ب����ًة ������سَ

لُ����بِّ����يُدو������س�����ي�����ة تَ�����يَّ�����َم�����ن�����ي َظ����ْب����يُ����ه����ا ِر�������س������ى  ثَ�����ن�����اي�����اه  ذوُب 

�����ح�����ًة اإْح���������س����انُ����ه����ا ي���رب���ين������اَولَ������ن������ي ف����������اُه ِب��������ا م�����اِن�����ٍع وا������سِ

فترتيب حروف العين ياأتي على ترتيب اأوائل كلمات هذه الأبيات: ع، ح، هـ، خ، ... 

اإلخ.

في  للجوهري  العربية  و�شحاح  اللغة  تاج  حروف  الهّواري  مو�شى  بن  يو�شف  ورتب 

مقطوعة من ثالثة اأبيات، اأوردها ابن عبد الملك في كتابه الذيل والتكملة)3(.

بن  اأحمد  بن  لل�شاعر محمد  اأبياتًا  نجد  الواحدة  الكلمة  معاني  ا�شتق�شاء  محاولة  وفي 

نظمًا،  )خال(  كلمة  معاني  يورد  اأن  حاول  واآدابها،  بالعربية  عالمًا  وكان  اللَّخمي،  ه�شام 

]الطويل[ فقال)4(: 

)1(  عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 128.

)2(  ابن الأّبار، تحفة القادم: 189، وانظر اأبيات يو�شف الهواري في الذيل والتكملة: 438/8.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 438/8.

)4(  انظر الق�شيدة في ابن دحية، المطرب من اأ�شعار اأهل المغرب: 183، وابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 71/6.
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الخاِل)1(اأَق������وُل ِل��خ��ال��ي وْه����َو يَ���وم���اً ِب����ذي خ��اِل م��َن  بُ����روٍد  ف��ي  ويَ��غ��دو  يَ����روُح 

الخالي ��ِر  ال��ُع�����سُ ف��ي  ��اَك  َك��فَّ َظ���ِف���َرْت  الخالي)2(اأََم����ا  ِب��ه��ا  يُ�����َزنُّ  ل  خ����اٍل  ِب����َربَّ����ِة 

الخاِل)3(تَ����ُم����رُّ ك���َم���رِّ ال����خ����اِل يَ����ْرتَ����جُّ ِردُف���ه���ا م��َن  ِخ��ْل��ٍو  ب��ال��خ��اِل  َم��ن��ِزٍل  اإل���ى 

خاِل)4(اأق����اَم����ْت لأه�����ِل ال���خ���اِل ح����اًل ف��ُك��لُّ��ُه��ْم وِم���ن  ��ح��ي��ٍح  ���سَ ِم���ن  اإلَ��ْي��ه��ا  يَ�����وؤُمُّ 

لَحِظها �َسيِف  ِمن  الخاَل  يُخفي  الخاُل  الخاِل)5(فا  م��َن  ال��ُف��وؤاِد  في  ْم�سى  اأَ ه��َو  بَلى 

��ن��اِن��ِه خاِل)6(وخ�����اٍل تَ���خ���اُل ال���خ���اَل ب��ع�����صَ ���سِ ع���ْن  ويَ��ن��ُف��ُر  خ����اٍل  اإل����ى  يَ���ِح���نُّ 

بالَع�سا ال�����س��رِب  م���َن  خ���اٌل  الخاِل)7(ب���ُم���وؤِْخ���ِرِه  �َسطَوَة  يَهْب  ل��ْم  خ��اٌل  ك��اَن  ول��ْو 

وهي اأبيات تنم عن ت�شرف ح�شن في النظم، ا�شتق�شى فيها معاني الخال في كالم العرب 

على اختالفها.

هذا؛ وقد نظم ال�شعراء مقطوعات في اأمور لغوية اأخرى منها ما ي�شمى من الفر�س باأ�شماء 

الطير، وفي بع�س األوان الخيل، اإلى غير ذلك)8(.

العلوم الجغرافية:

انت�شار الرحالت ب�شروبها المختلفة في المغرب الإ�شالمي في هذا العهد،  اإلى  ونظراً 

بع�س  لجاأ  اإذ  �شعراً،  الرحالت  نظم  التعليمي؛ وهو  ال�شعر  من �شروب  �شربًا جديداً  األفينا 

 ،
ّ
ْنطيني الُق�شَ الَفُكون  الح�شن بن  اأبو  ال�شعراء  اإلى نظم رحالتهم �شعراً، ومن هوؤلء  ال�شعراء 

)1(  الخال الأولى: اأخو الأُّم، والثانية: ا�شم مو�شع، والثالثة: �شرب من الُبرود.

)2(  الأولى: الزمان الما�شي، والثانية: ال�ّشامة، والثالثة: العزب المتفّرد.

)3(  الأولى: ال�ّشحاب، والثانية: ا�شم مو�شع، والثالثة: الجبان.

)4(  الأولى: ا�شم مو�شع، والثانية: الخالي من الُحّب.

يف. )5(  الأولى: ال�ّشامة، والثانية: القاطع، والثالثة: ال�شَّ

)6(  الأولى: البرق، والثانية: ال�شيف، والثالثة والرابعة: ا�شم مو�شع.

)7(  لم اأقف على المراد من هذا البيت.

)8(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 384-383/8.
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نطينة اإلى مراك�س، ومزج فيها  الذي نظم ق�شيدة �شّمنها المدن التي قطعها في رحلته من ُق�شَ

بين تعداده للمدن التي مر بها وبين معاني الغزل، فجاءت ق�شيدته طريفة في معانيها؛ يقول 

]الوافر[ في اأبيات منها)1(: 

ِويِّوِج����ئ����ُت ِب����ج����ايَ����ًة َف����َج����َل����ْت بُ�������دوراً يَ�����س��ي��ُق ب��َو���س��ِف��ه��ا َح������رُف ال�������رَّ

)2(وف����ي اأر��������صِ ال����َج����زائ����ِر ه�����اَم َق��ل��ب��ي َكْوثَِريِّ ���ِف  ال���َم���را����سِ ب��َم��ع�����س��وِل 

���وق���اً ��يِّوف�����ي ِم����ْل����ي����انَ����ٍة ق�����ْد ُذب�������ُت ����سَ ب���ِل���ي���ِن ال���ِع���ْط���ِف وال���َق���ل���ِب ال��َق�����سِ

��ب��ري ����يِّوف����ي تَ���نَ�������صٍ ن�����س��ي��ُت َج��م��ي��َل ���سَ َو�����سِ َوج�������ٍه  ذي  ب����ُك����لِّ  وِه����م����ُت 

���بَّ���اً )3(وف�����ي م�������اُزونَ�������ٍة م����ا ِزل��������ُت ����سَ
���ن���اِن ال���َم���ح���اِج���ِر لَ������ْوَذِع������يِّ ِب���َو����سْ

وي�شتمر في اأبياته على هذا النحو حتى ينهي تعداد المدن جميعها.

مما تقدم يتبين لنا اأن ال�شعر التعليمي قد ازدهر في ع�شر الموحدين، ولقي �شوقًا رائجة، 

وت�شعبت اتجاهاته لت�شمل مختلف اأنواع العلوم الدينية واللغوية والجغرافية، وقد نظم بع�س 

ي�شتعمل  منهم  اآخر  بع�شًا  وجدنا  حين  في  المزدوج  الرجز  بحر  على  منظوماتهم  ال�شعراء 

بحوراً اأخرى من بحور ال�شعر العربي.

ويمكننا القول بقدر كبير من الطمئنان: اإن ال�شبغة التعليمية في هذا ال�شعر قد جنت على 

الناحية الأدبية فيه، فقد بينت النماذج ال�شابقة خلو كثير من الن�شو�س من الخيال والعاطفة 

ان في اأبرز عنا�شر ال�شعر. اللتين ُتَعدَّ

الألغاز:  �  7

في  ال�شعراء  األ�شنة  على  جريانها  وكثر  القديم،  منذ  العربي  ال�شعر  في  الألغاز  ظهرت 

)1(  رحلة العبدري: 97-99، وابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 185.

فاه، واحدها مر�شف. كوثري: ن�شبة اإلى الكوثر؛ نهر في الجّنة. )2(  المرا�شف: ال�شِّ

)3(  َو�ْشنان المحاجر: ناع�س الّطرف. الّلوذعي: الّذكي.
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مختلف ع�شورهم، وحظي بحث اللغز باهتمام الموؤلفين والأدباء؛ وهو ما جعلهم يخ�شونه 

بف�شول من موؤلفاتهم، اأو بكتب كاملة، قال ال�شيوطي في الألغاز)1(: ».. وهي اأنواع: األغاز 

ق�شدتها العرب، واألغاز ق�شدتها اأئمة اللغة، واأبيات لم تق�شد العرب الإلغاز بها، واإنما قالتها 

ف�شادف اأن تكون األغازاً. وهي نوعان: فاإنها تارًة يقع الإلغاز بها من حيث معانيها، واأكثر 

اأبيات المعاني من هذا النوع، وقد اأّلف ابن قتيبة في هذا النوع مجلداً ح�شنًا، وكذلك اأّلف 

غيره، واإنما �شموا هذا النوع اأبيات المعاني لأنها تحتاج اإلى اأن ُي�شاأل عن معانيها، ول تفهم 

من اأول وهلة، وتارة يقع الإلغاز بها من حيث اللفظ والتركيب والإعراب«.

وقد ا�شطلح الباحثون على تق�شيم الألغاز اإلى)2(:

اللغز المعنوي: وهو ما ي�شار اإلى المو�شوف بذكر �شفاته. اأ - 

اأو بع�س  ا�شمه  تت�شمن  المو�شوف بذكر كلمات  اإلى  فيه  ي�شار  اللفظي: وهو ما  اللغز  ب- 

اأحرفه ت�شمنًا خفيًا، ويكون ذلك بالت�شحيف، اأو القلب، اأو الحذف، اأو التبديل، وما 

اأ�شبه ذلك.

وذكرت بع�س المراجع)3( اأن بواكير �شعر الألغاز تعود اإلى الع�شر الجاهلي، ونقلت لنا 

وفيه طرح  الأبر�س،  بن  القي�س وعبيد  امرئ  الجاهليين  ال�شاعرين  بين  �شعريًا جرى  حواراً 

عبيد على امرئ القي�س مجموعة من الألغاز في اأبيات من ال�شعر، وقام امروؤ القي�س بحلِّها 

باأبيات م�شابهة اأي�شًا. وقد يكون هذا الخبر منحوًل برمته، ولكننا اأوردناه لنبين ما كان يدور 

في مجال�س الرواة منذ القديم.

]الطويل[ ومن الألغاز المعنوية قول ال�شاعر ملغزاً في نار)4(: 

���ْع���ث���اَء َغ����ْب����راِء ال����ُف����روِع ُم��ن��ي��ف��ٍة اأج��َم��ُلو����سَ ه���َي  اأْو  ال��َح�����س��ن��اُء  ��ُف  تُ��و���سَ ِب��ه��ا 

انَْهلواَدع��������ْوُت ِب���ه���ا اأَب�����ن�����اَء لَ���ي���ٍل ك���اأنَّ���ُه���ْم ق��َد  ُمعط�سون   � اأبْ�����س��روه��ا  وق��د   �  

)1(  ال�شيوطي، المزهر في اللغة: باب الألغاز: 578/1 وما بعد.

)2(  عبد الكريم اليافي، درا�شات فنّية في الأدب العربي: 256.

)3(  الم�شدر نف�شه: 257.

)4(  ال�شيوطي، المزهر: 583/1.
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]الخفيف[ ومن اللَّفظية قول ابن الفار�س ملغزاً في �شقر)1(: 

ب��َح��رٍف ان��ط��َل��ْق��َت  اإذا  َط���ي���ٍر  ا����س���ُم  ِم����ن����ُه َم�����ْب�����داُه ك������اَن م���ا����س���ي ِف���ع���ِل���ْهم���ا 

ِف���ْع���ل���ي ف����ه����َو  َق����َل����ْب����تَ����ُه  م����ا  ِب���َح���لِّ���ْهواإذا  لُ���غ���زي  اأخ��������ْذَت  اإْن  َط����َرب����اً 

في  وتطارحوها  كبيراً،  �شيوعًا  بينهم  الألغاز  ف�شاعت  بالم�شارقة،  الأندل�شيون  تاأثر 

من  )الت�شبيهات  كتابه  في  الكتَّاني )ت نحو420هـ/1229م(  ابن  لنا  نقل  مجال�شهم، وقد 

اأ�شعار اأهل الأندل�س( عدداً كبيراً منها. لن�شتمع اإلى قول يحيى بن ُهذيل )ت389هـ/999م( 

]المتقارب[ في َمذّبة)2(: 

ـــا الـــفـــاِحـــِموق������اِئ������م������ٍة ف������ي يَ�������������َدْي ق����ائ����ِم ـــِره ـــع ـــشَ ُك ِمــــــن � تـُـــــحــــــرِّ

ــــِميُ���م���يِّ���ُل���ه���ا نَ����َف���������صُ ال���ُم�������س���تَ���ِق���لِّ ــــاِع ــــا ن ــــه ــــا عـــــن َقـــ�ـــشـــيـــٍب لَ ــــه لَ

���بُ���ه���ا ك����َج����ن����اِح ُغ��������راٍب ���������ِه، ط�����ائ�����ٍر ح����ائ����ِموتَ���ح�������سَ ع����ل����ى راأ����������سِ

]الطويل[ وقوله في مروحة)3(: 

�سرْفتَها اإْن  ُخ��ْل��ِق��ه��ا  َع���ن  ُمْهَرِق)4(وَم�����س��روَف��ٍة  َط���يِّ  اإل���ى  اأو  بُ����ْرٍد  َط���يِّ  اإل���ى 

ـــــــُه ـــنِّ وُدونَ ـــَج ـــِم ـــبـــُه ال ــى اأنَّــــهــــا �ـــشِ ــل ُدِق)5(ع وا�سْ ل��َي  اأَِب����ْن  َف��ه��ٍم  ذا  كنَت  ف���اإْن 

��ب��اِح وِرقَّ�����ٌة ِقلَ��ه��ا لُ���ْط���ُف اأَن���ف���ا����صِ ال�����سَّ ��وِّ تَ���َل���ذُّ ِب��ه��ا نَ��ْف�����صُ ال��َف��ت��ى ال��ُم��تَ�����سَ

بهذا  ال�شعراء  اهتمام  قلة  الموحدين  ع�شر  في  المغاربة  �شعر  في  لالنتباه  الالفت  ومن 

المو�شوع، با�شتثناء ال�شاعر اأبي الربيع الموحدي الذي خ�س بابًا من ديوانه لالألغاز)6(، ويبلغ 

)1(  ديوان ابن الفار�س: 202.

)2(  ابن الكتاني، الت�شبيهات من اأ�شعار اأهل الأندل�س: 244.

)3(  نف�س الم�شدر وال�شفحة.

)4(  الُمهرق: الورق.

)5(  الِمَجّن: التُّْر�س.

)6(  يقع باب الألغاز في ديوان اأبي الربيع بين �شفحتي 109 – 133.
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عدد ن�شو�شه �شتًا وخم�شين ق�شيدة ومقطوعة، يتراوح عدد اأبيات الواحدة منها بين بيتين)1( 

وع�شرة اأبيات)2(، وقد ا�شتعمل ال�شاعر اللغز بنوعيه المعنوي واللفظي، وربما جمع بينهما 

في لغز واحد.

]الطويل[ فمن اللغز المعنوي قوله في القلم والدواة)3(: 

���ِه تَكلَّما)4(وَم���ْي���ٍت ب���َرْم�������صٍ ُط���ْع���ُم���ُه ع��ن��َد راأ����سِ ��ع��اِم  ال��طَّ ذاَك  ِم���ن  ذاَق  ف����اإْن 

زاَدُه ـــــِرُغ  ـــــْف يُ ثــــمَّ  َفــيَــحــيــا  ــــمــــوُت  َف���ي���رِج���ُع ل��ل��َق��ب��ِر ال�����ذي م���ن���ُه ُق��يِّ��م��ايَ

���م���اَف�����ا ُه������َو َح������يٌّ يَ�������س���ت���ِح���قُّ َك����رام����ًة تَ���رحُّ يَ�������س���ت���ِح���قُّ  َم����ْي����ٌت  ه�����َو  ول 

]المتقارب[ وقوله في ال�شالة)5(: 

ــــــَي واهلِل بالقائَمْه)6(وق������ائ������م������ٍة اأب����������������داً َده�������َره�������ا ــــــا ه وم

لئ����َم����ْهيَ�����س��ي��ُح ِب���ه���ا ال���نَّ���ا����صُ َم��ه��م��ا اأتَ�����ْت ِم������ن  يَ����خ����اف����وَن  اإْن  وم������ا 

ِج�����نٌّ ه������َي  ول  اإنْ�������������صٌ  ه������َي  طاِعَمْه)7(وم������ا  ول  َغ����ْرث����ى  ه����ي  ول 

ُروٌح ه�����َي  ول  ���خ�������صٌ  ����سَ ه�����َي  ن����ائ����َم����ْهول  ول  يَ����ْق����ظ����ى  ه������ي  ول 

���ْت تَ����ِك����لُّ ل����ُط����وِل ال���ِق���ي���اِم ال���ق���ائ���َم���ْه؟ول���ي�������سَ م���ا   � ف����َديْ����تُ����َك   � ف���َخ���بِّ���ْر 

التي  الت�شبيه  فيهما على عالقة  ال�شاعر  اعتماد  ال�شالفين  الربيع  ابن  لغزي  ويالحظ على 

حذف منها الُم�شّبه واأداة ال�شبه، واإيراده مجموعة من �شفات ال�شيء الملغز به.

رب الثاني من الألغاز فهو اللغز اللفظي؛ ومنه قول اأبي الربيع ملغزاً في ا�شم حبيبته  ا ال�شَّ اأمَّ

)1(  انظر ديوان اأبي الربيع: 117-116-113...

)2(  انظر الم�شدر نف�شه: 123-115-114...

)3(  ديوان اأبي الربيع: 133.

ْم�س: القبر. )4(  الرَّ

)5(  الم�شدر نف�شه: 109.

)6(  معنى قيامها: دوامها.

)7(  غرثى: جائعة.
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]الطويل[ )اأَلوف()1(: 

وه�����ْل ِم����ن بَ���ق���اٍء لْم�������ِرٍئ ب���ع���َد َق��ل��ِب��ْهَخ��ل��ي��َل��يَّ ُق�����ول اأي������َن َق��ل��ب��ي وَم������ْن ب��ِه

��ئ��تُ��م��ا ِا����س���َم ال����ذي ق����ْد َه���ويْ���تُ���ُه َقلِبْه)2(ل���و ���سِ ب��ع��َد  ل��ُك��ْم  اأَم����ري  ��ْف��تُ��م��ا  ��حَّ لَ�����سَ

وقد يجمع اأبو الربيع بين النوعين في لغز واحد؛ كقوله ملغزاً في القمر)3(: ]الطويل[

َغ��ي��ُرُه ��ي��ِر  ال��طَّ ف��ي  لي�َص  ��ٌم  ا���سْ م��ا  َج���ن���اِحاأُح��اج��ي��َك  دوَن  الأيّ���������اِم  َم�����دى  يَ���ط���ي���ُر 

���اِحَق�����س��ى ب���َف�������س���اٍد ف���ي َق�����س��اي��ا َك��ث��ي��رٍة ع���ل���ى اأنَّ���������ُه ق����ا�����صٍ ب����ُك����لِّ ����سَ

�ساِح)4(ف������اإْن تَ��ت��ف��ه�����ْم��ُه وتَ���ق���ِل���ْب ُح����روَف����ُه ي��ا  ال��نَّ��ْف�����ِص  م��َن  يَبقى  م��ا  ف��ذل��َك 

اآِخ�����راً َم  ال���ُم���ق���دَّ ال���ح���رَف  ت�����س��ِع  براِح)5(واإْن  ول��ي�����َص  يَ����روي  م��ا  ا���س��ُم  ف����ذاَك 

م��اً ُم��ق��دَّ الأخ���ي���َر  ال���ح���رَف  ��ِع  ت�����سَ َرداِح)6(واإْن  َك���فُّ  تُ��ْب��دي��ِه  م��ا  ا���س��ُم  ف����ذاَك 

ًل اأوَّ ��َط  ال��ُم��َو���سَّ ال���ح���رَف  ��ِع  ت�����سَ ُجناِح)7(واإْن  ُدوَن  ال���َم���رُء  ي��ق��رُّ  ف��ح��ي��ُث 

و�شف  اإلى  يلجاأ  كان  الأحيان  بع�س  ففي  عديدة،  طرقًا  األغازه  في  ال�شاعر  �شلك  وقد 

ت�شعة  في  بو�شفه  قام  اأن  بعد  الخليفة  من  ورد  كتاب  في  كقوله  �شوؤاله؛  يطرح  ثم  ال�شيء، 

]الطويل[ اأبيات)8(: 

ُك��ن��َت ح��اِذق��اً اإْن  ال��َم��و���س��وِف  ع��ِن  ��ف��اٌت ل�����س��ُت ف��ي��ه��ا ب���ك���اِذِبَف��خ��بِّ��ْر  َف���ه���ذي ���سِ

]الكامل[ وقد ي�شتهل اللغز بال�شوؤال، ثم ي�شرع في تعداد اأو�شافه؛ كقوله)9(: 

)1(  ديوان اأبي الريع: 117.

)2(  اأمره هو فعل: »قول« وبت�شحيفه وقلبه ي�شير: »األوف«. والبيت خرم.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 121.

)4(  وهو الّرمق.

)5(  يريد: المرق.

داح: العظيمة العجيزة. )6(  يريد: الّرْقم: وهو نق�س الحّناء في كفِّ الح�شناء، والرَّ

)7(  اأي المقّر الذي ي�شتقرُّ فيه الإن�شان اآمنًا مطمئنًا.

)8(  ديوان اأبي الربيع: 115.

)9(  ديوان اأبي الربيع: 314.
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ِت��ْب��ي��اِن��ِه ع��ل��ى  ت��ب��َح��ْث  اإْن  ���يُء  ال�������سَّ ِزي���������اَدْهم���ا  تَ���ط���َم���ع���نَّ  ل  َم�����يِّ�����ٌت  ه�����َو 

في  ملغزاً  كقوله  �شوؤاًل؛  يطرح  اأن  دون  من  المو�شوف  ويخفي  الأو�شاف  يورد  وقد 

]الب�شيط[ القلم)1(: 

ـــتُـــُه ـــِه ِعـــلَّ ـــي ـــــْت ف ـــــاَم ـــا اأَق ـــــٍف م ـــــْدنَ انْتَع�سا)2(وُم ول  يَ���ْب���راأْ  ف��ل��ْم  ُف���واق���اً  اإلّ 

ِحلًى بعَد  ال�ّسقِم  ثَ���وِب  غيَر  يَ�ستِمْل  ــال��ْم  ــش ــ� ـــا ونَ ـــم ــا نَ ــه ــي ـــُه ف ـــُل ـــاِك ـــ�ـــش ِمــــّمــــا يُ

به ِح�������راَك  ل  َط���ري���ح���اً  َم���ْي���ت���اً  َم�سىيَ���ظ���لُّ  ال��َك��ري��َه  ال��ثَّ��غ��َر  ��َف  اْرت�����سَ اإذا  ح��تَّ��ى 

]الطويل[ وربما ا�شتعمل فعل الإلغاز والمحاجاة �شريحًا؛ كقوله)3(: 

َغ��ي��ُرُه ��ي��ِر  ال��طَّ ف��ي  لي�َص  ��ٌم  ا���سْ م��ا  َج���ن���اِحاأُح��اج��ي��َك  دوَن  الأي���������اِم  َم������دى  يَ���ط���ي���ُر 

العقلي، وكانت في  اللاَّهو الفكري والن�صاط  فاإناَّ االألغاز كانت �صربًا من  ومهما يكن، 

اأ�شحابها في جمع �شورها،  المجال�س، وهي مقطوعات و�شفية تعب  الأغلب تطرح في 

والتكّلف، وهي  نعة  ال�شّ من  تخلو  فجاءت ل  متباعداتها،  بين  التاأليف  في  اأذهانهم  وكّدوا 

تعتمد على الذكاء في حّلها.

)1(  الم�شدر نف�شه: 119.

)2(  المدنف: المري�س.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 116.
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الف�سل ال�سابع

را�سة الفنِّيَّة الدِّ

تمهيد: 1ـ 

تبين لنا من خالل درا�شتنا لمو�شوعات ال�شعر ومعانيه اأن ال�شعر العربي في المغرب كان 

�شدى للحياة المحيطة به، ومعبراً عنها، وداًل على اأ�شالة وواقعية تجّلتا من خالل التفاعل 

بينه وبين اأحداث الع�شر، ول �شيما في �شعر المدح، و�شعر الحرب، وال�شعر الديني.

على اأن هذا ال�شعر لم يكن في �شوية واحدة من حيث الجودة؛ فقد وقفنا على نماذج 

جيدة دلت على �شاعرية اأ�شحابها وتمكنهم من نا�شية القول، ووجدنا بع�س النماذج ال�شعرية 

انحدرت اإلى درك اأ�شفل من ال�شعف والإ�شفاف والهزال، فانخف�س م�شتواها الفني، واهتز 

�شاذجة:  عادية  بمو�شوعات  واهتم  بال�شحالة،  ات�شم  نظم  اإلى  وتحولت  وتركيبها،  مبناها 

اإلى مجل�س �شراب، ف�شاًل عن  كال�شكر على هدية، والعتذار عن اإخالف وعد، والدعوة 

الألغاز والأراجيز الدينية والعلمية، واأ�شحى اهتمام بع�س ال�شعراء من�شبًا على ت�شّيد الجنا�س 

ولزوم ما ل يلزم، والت�شنع في ابتداء اأبيات الق�شيدة بحروف الروّي نف�شه... اإلى غير ذلك 

من الفتعال بعيداً عن العاطفة والنفعال الوجدانيين، فاأدى ذلك اإلى تجرد تلك الن�شو�س 

من روح ال�شعر، فلم يبق لها من حظه �شوى اإقامة الوزن وتاأ�شي�س القوافي، وينبغي اأن ن�شير 

اإلى اأن هذه الحالة لي�شت ال�شمة العامة لل�شعر الموحدي؛ فهي ل تمثل �شوى مدة وجيزة من 

اأواخر هذا الع�شر.

لمو�شوعاته  المف�شلة  الدرا�شة  وبعد  وحركته،  العام  ال�شعر  بخط  الإلمامة  هذه  وبعد 

والبحور،  والأوزان،  ال�شعرية،  اللغة  بالدر�س  فنتناول  الفنية،  خ�شائ�شه  عند  نقف  ومعانيه 

والمحاكاة،  والمقطوعة(،  )الق�شيدة  ال�شعرية  والأداة  البالغي،  والجانب  والقوافي، 
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والتقليد، بغية تقويم هذا ال�شعر من جهة خ�شائ�شه الفنية، ومحاولة و�شعه في مكانة �شمن 

تاريخ الأدب العربي. 

الخارجيَّة البنية   �  2

الِقَطُع والّطوال:

نظم ال�شعراء العرب اأ�شعارهم منذ القديم في ق�شائد مطولة ومقطوعات تبعًا لحاجتهم، 

وقد �شئل اأبو عمرو بن العالء: هل كانت العرب تطيل؟ فقال: نعم لي�شمع منها. قيل: فهل 

كانت توجز؟ قال: نعم ليحفظ عنها)1(.

اأو  الق�شائد،  دون  المقطوعات  لها  ت�شلح  بعينها  اأغرا�شًا  اأن  نقرر  اأن  العبث  من  ولعله 

في  يق�شر  اآخر  بعينه، في حين نجد  �شعري  يطيل في غر�س  �شاعراً  قد نجد  لأننا  العك�س؛ 

الغر�س نف�شه، فالإطالة اأو التق�شير خا�شعان اإلى اإلهام ال�شاعر والمواقف اأو المنا�شبات التي 

ينظم فيها ال�شعر.

د ورّجز فهو الكامل«)2(، فاإلى اأي حد تنطبق  ويرى ابن ر�شيق اأن »ال�شاعر اإذا قّطع وق�شّ

مقولته على ال�شعراء الموحدين؟

اإن الناظر فيما و�شل اإلينا من ال�شعر الموحدي يالحظ اأن كثيراً من ال�شعراء قد نظموا في 

المو�شوع الواحد المطولت والمقطوعات)3(، واأجادوا في ذلك، بل قد نجد بع�شهم قد 

نظم اإلى جانب المطولت والمقطوعات الأراجيز الطويلة)4(.

واإذا اأنعمنا النظر فيما و�شل اإلينا من المطولت األفيناها تدور في فلك المديح النبوي، 

والمدح، والرثاء، فاأطول الق�شائد التي و�شلت اإلينا هي الق�شيدة النبوية لبن خّبازة؛ اإْذ بلغ 

عدد  الموحدي  الماأمون  في  نظمها  مدحية  ق�شيدة  وله  بيتًا)5(،  وخم�شين  مئة  اأبياتها  عدد 

)1(  ابن ر�شيق، العمدة: 186/1.

)2(  الم�شدر نف�شه: 189/1.

)3(  انظر ديوان اأبي الربيع، باب الرثاء مثاًل؛ فقد تراوح عدد اأبيات مراثيه بين بيتين و�شبعة وع�شرين بيتًا.

)4(  انظر اأ�شعار محمد بن المنا�شف، واأرجوزته المذهبة، وال�شيرة النبوية.

)5(  انظر عبد الملك، الذيل والتكملة: 395/8 وما بعد.
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ثاء تقع في �شبعين بيتًا)2(، وثمة ق�شيدة لأبي زيد  اأبياتها اأربعة و�شبعون بيتًا)1(، واأخرى في الرِّ

العبا�س  بيتًا)3(، وهناك ق�شائد مدحية لأبي  اثنان وثمانون  اأبياتها  الفازازي في المدح عدد 

الجراوي واأبي الربيع الموحدي واأبي حف�س بن عمر تجاوز عدد اأبيات الواحدة منها ثالثين 

بيتًا.

ولعل  والكامل،  والب�شيط  الطويل  بحور  نظمت على  اأنها  الق�شائد  ونالحظ على هذه 

لمجموعة  وات�شعت  والإطالة،  المتداد  على  �شاعدتهم  البحور  هذه  في  الإطار  مو�شيقا 

الأفكار التي راموا اإيرادها في ق�شائدهم.

وفي المقابل فاإننا نجد عند ال�شعراء الموحدين مقطوعات راوح عدد اأبياتها بين بيتين 

و�شتة اأبيات، واإذا نظرنا في ديوان اأبي الربيع األفينا اأبواب الت�شبيه والزهد والألغاز تميل اإلى 

الق�شار  »لأن  ذلك؛  تعمدوا  وكاأنهم  الجراوي،  عند  الهجاء  اأ�شعار  وكذلك  المقطوعات، 

اأولج في الم�شامع، واأجول في المحافل«)4(.

لقد كان مجموع الق�شائد والمقطوعات التي اأح�شينا لل�شعراء الموحدين �شت ع�شرة 

و�شتمئة ق�شيدة ومقطوعة، فيها مئتان و�شبعون ق�شيدة، و�شت واأربعون وثالثمئة مقطوعة، 

وهذا يفتر�س اأن ال�شعراء الموحدين كانوا يجنحون اإلى المقطوعات اأكثر من الق�شائد، غير 

اأننا يجب اأن نحترز في الحكم؛ لأن كثيراً من المقطوعات التي جمعناها من كتب التراجم 

ق�شائد طويلة، ومع ذلك ل  الأ�شل مختارات من  في  والتاريخ والجغرافية والطبقات هي 

لة �شّذبت اأو بترت، فلعل الكثير من  يمكننا القول اإّن كل مقطوعة هي في الأ�شل ق�شيدة مطوَّ

ال�شعر الذي انتهى اإلينا قد جاء فعاًل اأبياتًا قليلة؛ لأن اأ�شحابه مقّلون فعاًل، اأو لأن مجالت 

القول كانت تدعو اإلى التق�شير ل اإلى التطويل.

ويمكننا القول اإنَّ ال�شعراء الموحدين نظموا المقطوعات كما نظموا الق�شائد المطولة، 

)1(  انظر ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 389/8.

)2(  انظر ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 393/8 وما بعد.

)3(  الم�شدر نف�شه: 368/8 وما بعد.

)4(  ابن ر�شيق، العمدة: 187/1.
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اأ�شعارهم، فقد وقفنا في مو�شوعات  ومع طغيان المقطوعات على المطولت ظاهريًا في 

اأ�شعارهم عامة على المقطوعات والمطولت، وقد اأجادوا فيها اأيّما اإجادة، وتبقى اأحكامنا 

مرهونة بما توافر لدينا من �شعر.

المحاكاة والتَّقليد:

والأندل�س،  المغرب  اأدب  في  كبير  تاأثير  ونثره،  �شعره  الم�شرقي،  الأدبي  للتُّراث  كان 

وظهر هذا التاأثير منذ وقت مبكر ن�شبيًا؛ وذلك ب�شبب دخول الموؤلفات الم�شرقية، ودواوين 

العلم،  حلقات  في  التدري�س  موا�شيع  وت�شدرها  تمام،  واأبي  المتنبي  اأمثال  ال�شعراء  فحول 

الم�شرق  في  الثقافية  المراكز  اإلى  المغاربة  بها  يقوم  كان  التي  العلمية  الرحالت  عن  ف�شاًل 

ليكرعوا من علوم الأئمة في اللغة والأدب والعلوم الدينية، وقد اأدى ذلك اإلى دوران الأ�شعار 

الم�شرقية و�شيوعها في حوا�شر الأندل�س والمغرب، وقامت حركة كبيرة ل�شرحها والتعليق 

عليها، وت�شرب كثير منها اإلى الموؤلفات المغربية واأ�شعار ال�شعراء.

لهم  تكن  لم  والأندل�س  المغرب  اأهل  اأن  في  الباحثين  بع�س  راأي  نرى  اأن  نريد  ول�شنا 

�شخ�شية م�شتقلة، وكانوا عالة على الم�شارقة)1(؛ فاإن هذا الراأي ل يقبله باحث من�شف؛لأن 

على  تتلمذوا  قد  ـ  المتاأخرة  الع�شور  في  الم�شارقة  اإخوانهم  �شاأن  �شاأنهم  ـ  المغرب  اأهل 

الموؤلفات والدواوين نف�شها، فاأفادوا منها واأغنوا �شخ�شيتهم الأدبية.

فلك  في  يدورون  كانوا  اأنهم  الم�شرقية  والأ�شاليب  الأفكار  ببع�س  التاأثر  يعني  ول 

الم�شارقة من دون اإرادة اأو اأ�شالة، فقد مكنتنا درا�شة ال�شعر وال�شعراء في ع�شر الموحدين 

من الطالع على مجموعة من ال�شعراء الكبار الذين كان لهم �شخ�شيات مميزة لهم من اأمثال 

، ومحمد بن 
ّ
ال�شلمي الربيع الموحدي، واأبي حف�س بن عمر  العبا�س الجراوي، واأبي  اأبي 

حبو�س الفا�شي... وغيرهم.

وكما حظيت م�شاألة المحاكاة باهتمام النقاد الم�شارقة منذ القديم، فاأفردوا لها ف�شوًل 

ال�شعراء الذين حاكوا غيرهم بال�شرقة، فاإن  اإلى حد اتهام  في موؤلفاتهم)2(، وذهب بع�شهم 

)1(  �شوقي �شيف، الفن ومذاهبه في ال�شعر العربي: 411 وما بعد.

)2(  انظر: ابن ر�شيق، العمدة، باب ال�ّشرقات وما �شاكلها: 280/2 وما بعد.
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كتابه  في  ب�شام  ابن  فوجدنا  الأندل�س،  في  والنقاد  الأدباء  عند  حظها  اأخذت  الم�شاألة  هذه 

)الذخيرة( يتتبع المعاني ال�شعرية عند ال�شعراء الأندل�شيين فيردها اإلى مبدعيها الأوائل.

ول نبغي ا�شتق�شاء اأمثلة المحاكاة عند ال�شعراء المغاربة في عهد الموحدين؛ لأن ذلك 

يتطلب درا�شة م�شتقلة، بل نكتفي بالإ�شارة ال�شريعة وال�شت�شهاد ببع�س ال�شواهد التي توؤيد 

الفكرة التي نوردها.

اإن الناظر في ال�شعر المغربي في عهد الموحدين يلفت نظره اأن ال�شعراء كانوا ي�شتمدون 

من رافدين: اأحدهما م�شرقي، والآخر اأندل�شي.

وقد تنوعت طرائق المحاكاة عند ال�شعراء؛ فلجاأ بع�شهم اإلى اأخذ المعنى والت�شرف فيه 

بذكاء، واإك�شائه حلية جديدة، في حين عمد بع�شهم الآخر اإلى المحاكاة عن طريق معار�شة 

غرر الق�شائد والنظم على منوالها.

الربيع  اأبا  ال�شاعر  ولعل  كبيراً،  �شيوعًا  المعاني  طريق  عن  ال�شعراء  محاكاة  �شاعت 

الموحدي كان من اأبرز ال�شعراء الذين ظهرت الروافد الم�شرقية في �شعره؛ فمن ذلك قوله 

]الب�شيط[ في المدح)1(: 

ِوج���������داُن ك�����لِّ ح����ي����اٍة ب����ع����َدُه َع������َدُمَف��ْل��يَ��ْه��ِن��ن��ا وَج��م��ي��َع ال��َخ��ْل��ِق راَح�����ُة َم��ْن

]الب�شيط[ فهو ماأخوذ من قول المتنبي)2(: 

نُ���ف���اِرَق���ُه���ْم اْن  ع��َل��ْي��ن��ا  يَ����ِع����زُّ  َم�����ْن  ���يٍء ب���ع���َدُك���ْم َع����َدُمي���ا  ِوج���دانُ���ن���ا ك����لَّ ����سَ

]المتقارب[ وقوله في الرثاء)3(: 

اأيْ����ق����َظ����ْت اإْن  يُ����ن����بِّ����ُه  ذا  م���اف����َم����ْن  ُح��������روُب ال����ِع����دا الأْع������يُ������َن ال���نُّ���وَّ

]المتقارب[ ا�شترفده من قول ب�شار بن برد)4(: 

)1(  اأبو الربيع الموّحدي، ديوانه: 37.

)2(  ديوان المتنبي: 324.

دي، ديوانه: 42. )3(  اأبو الربيع الموحِّ

)4(  ب�شار بن ُبرد، ديوانه: 160/4.
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ال���ِع���دا ُح���������روُب  اأيْ����ق����َظ����ْت����َك  ـــــــمَّ نَـــــْماإذا  ـــــــراً ث ـــــــَم ــــْه لـَــــهـــــا ُع ــــبِّ ــــن ف

]الطويل[ وقوله في الغزل)1(: 

بَ��ي��نَ��ن��ا ِق  ال���تَّ���ف���رُّ ف���ي  يَ�����س��ع��ى  زاَل  ��ا نَ������اأى اإلْ����ف����ي اأَت������ى ب��ال��َع��ج��ائ��ِبَف��م��ا  ف��ل��مَّ

]الطويل[ اأخذه من قول اأبي �شخر الهذلي)2(: 

وبينَها بَ��ي��ن��ي  ه���ِر  ال���دَّ ��ع��ِي  ل�����سَ ه��ُرَع��ِج��ْب��ُت  ��َك��َن ال��دَّ ��ا انْ��ق�����س��ى م��ا بَ��ي��نَ��ن��ا ���سَ ف��ل��مَّ

بن  الموؤمن  عبد  قول  الم�شارقة  ال�شعراء  لمعاني  الموحدين  ال�شعراء  ا�شترفاد  ومن 

]الطويل[ علي)3(: 

���س��اب��ٍح اأَْج��������َرَد  َظ���ْه���ُر  اإلَّ  ال���ِع���زُّ  ِه ال��ُم��ت��وا���س��ِلف��م��ا  ���دِّ ��ب��ا ف���ي ����سَ ي���ف���وُت ال�����سَّ

]الطويل[ فهو ينظر اإلى بيت المتنبِّي)4(: 

ن���ى ����س���رُج ���س��اب��ٍح م����اِن ِك���ت���اُباأَع�����زُّ َم���ك���اٍن ف���ي ال���دُّ وَخ���ي���ُر َج��ل��ي�����صٍ ف���ي ال����زَّ

الذي  ال�شابوني  في  الجراوي  قول  الأندل�شي  للرافد  المغاربة  ال�شعراء  ا�شتمداد  ومن 

]الكامل[ لب)5(:  �شُ

ف����ال����َج����وُّ َق����ب����ٌر وال�����َه�����وا اأَْك�����ف�����اُنوَغ�����دا ع��ل��ى َم�����س��روع��ٍة َره�����َن ال����رَّدى

]الطويل[ فهو ماأخوذ من قول ابن دراج الق�شطلي)6(: 

لَ��ن��ا وه����ْل  َم���ع���اٌد  ن��ي��ا  ال��دُّ اإل����ى  ه���ْل  اأْك��ف��اُناأَل  ال��م��اِء  ��وى  ���سِ اأو  َق��ب��ٌر  البَحِر  ��وى  ���سِ

]المديد[ وقول اأبي الربيع في اإحدى خمرياته)7(: 

دي، ديوانه: 61. )1(  اأبو الربيع الموحِّ

)2(  اأبو �شعيد ال�شكري، �شرح اأ�شعار الهذليين: 958/2.

)3(  عبد الواحد المّراك�شي، المعجب: 325.

)4(  ديوان المتنبي: 480.

)5(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 49.

)6(  ديوان ابن دراج: 74.

)7(  ديوان اأبي الربيع: 69.

Maroco_Book.indb   298 1/19/10   11:53 AM



299

�����ٍج م�����ا اأرْدن���������ا ���ن���ى ع������اِرف������اِنف�����اأن�����ا َوْه�����������َي ������سَ َف�����ِه�����م�����اِن ب���ال�������سَّ

��اه��ا ���سَ ���ن���اَي  ����سَ ف����ي  ���ا  ���كَّ تَ�������سُ ��ان��ياإْن  ���سَ ���ن���اه���ا  ����سَ ف����ي  ���ا  ���كَّ تَ�������سُ اأو 

]الرمل[ ا�شتمده من قول الإ�شبيلي)1(: 

ــــا اأْفـــَهـــمـــهـــا ــــم ـــو َف ـــك ـــش ـــ� ـــــقـــــْد تَ ــــا تَــفــهــُمــنــيول ــــم ــــو َف ــــك ــــش ولـــــقـــــْد اأَ�

ـــــــَي اأيـــ�ـــشـــاً بـــالـــَجـــوى تَــعــرُفــنــيغ����ي����َر اأنِّ���������ي ب����ال����َج����وى اأع����ِرُف����ه����ا وْه

ا�شترفاد  عند  والأندل�شيين  الم�شارقة  لل�شعراء  الموحدين  ال�شعراء  محاكاة  تقف  ولم 

المعاني فح�شب، بل تعدتها اإلى معار�شتهم غرر الق�شائد في التراث العربي، من ذلك قول 

]الكامل[ اأبي العبا�س الجراوي في المدح)2(: 

ب���ال���َم�������س���رف���يّ���ِة وال����َق����ن����ا ال����َخ����ّط����اِراأَْعـــــَلـــــْيـــــَت ِديـــــــَن الـــــواحـــــِد الـــقـــهـــاِر

]الكامل[ فقد نظمها على نمط ق�شيدة اأبي تمام التي مطلعها)3(: 

���ي���وُف َع������واِر ����ِد ال���َع���ري���ِن َح�����ذاِرال����ح����قُّ اأبْ�����ل�����ُج وال�������سُّ ف����َح����ذاِر م���ن اأَ�����سَ

]الكامل[ وقوله في مطلع ق�شيدة مدحية)4(: 

���ي���وُل ���ٌب وُه���ج���وُلِل����م����ِن ال����خ����ي����وُل ك����اأنّ����ه����نَّ ����سُ ���ب���ا����سِ ���ْت ب���ه���نَّ ����سَ غ�������سّ

]الكامل[ فهو ينظر اإلى ق�شيدة ابن هانئ الأندل�شي)5(: 

م����ا تَ���ن���َق�������س���ي ُغ��������َرٌر ل�����ُه وُح����ج����وُليَ������وٌم َع���ري�������صٌ ف���ي ال���َف���خ���اِر َط���وي���ُل

]الطويل[ ومن ذلك قول اأبي زيد عبد الرحمن بن اأبي محمد في ق�شيدة له)6(: 

)1(  الم�شدر نف�شه: 69، حا�شية 2.

)2(  ديوان الجراي: 86.

)3(  ديوان اأبي تّمام: 198/2.

)4(  ديوان الجراوي: 130.

)5(  ديوان ابن هانئ: 256.

)6(  ابن الأّبار، الحّلة ال�شيرا: 281/2.
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ال���َع���زائ���ُم تَ���ج���رُّ  م���ا  اإلّ  ال���َم���ج���ُد  تَ��م��ائ��ُمه����ِل  ��ي��وُف  ف��ال�����سُّ يَ���وم���اً  ِري�����َع  واإْن 

الُعا ف��ي ط��ل��ِب  اأَدي����َم الأر�����صِ  واأرَك�������ُب َع���ْزم���اً ل���م تَ����ُق����ْدُه ال��َع��زائ��ُم���س��اأَْف��ري 

���واِرُمواأخ�����ِط�����ُب اآم����ال����ي ِب���م���ا ه����َو َم��ط��َل��ب��ي ول���و َم��ن��َع��ْت��ن��ي ال���ف���اِت���ك���اُت ال�������سَّ

�شيف  مدح  في  الم�شهورة  ق�شيدته  في  المتنبي  بنَف�س  الق�شيدة  هذه  نَف�س  يذكرنا  األ 

]الطويل[ الدولة)1(: 

وتـَـــاأْتــــي عــلــى َقـــــدِر الــــِكــــراِم الـــَمـــكـــاِرُمع��ل��ى َق����دِر اأه����ِل ال���َع���زِم ت��اأت��ي ال��َع��زائ��ُم

ومهما يكن... فاإن اإبراز محاكاة ال�شعراء المغاربة ل�شابقيهم من الم�شارقة والأندل�شيين 

ل يعد انتقا�شًا من �شاعريتهم، ول غ�شًا من مكانتهم، بل هي دليل على توا�شل تراث الأمة 

على  الفنية  مقدرتهم  اإثبات  المغاربة  ال�شعراء  بع�س  حاول  وربما  جيل،  بعد  جياًل  العربية 

م�شارعة كبار ال�شعراء الأ�شالف؛ اأمثال المتنبي واأبي تمام وب�شار بن برد وغيرهم.

عرية: اللُّغة ال�سِّ

يتميز كل �شاعر من ال�شعراء بلغة �شعرية خا�شة به، تتكون بفعل مجموعة من الموؤثرات 

التي ي�شترفدها من ثقافته  الداخلية والخارجية، فيكثر من ا�شتخدام بع�س الألفاظ والتعابير 

ومداركه.

والخ�شوبة  وال�شعف،  القوة  حيث  من  واآخر  �شاعر  بين  ال�شعرية  اللغة  هذه  وتتفاوت 

والجفاف، والج�شاوة والطراوة، وذلك بح�شب تمكنهم من نا�شية القول، وغنى مخزونهم 

من اللغة، وتمّثلهم لأ�شاليب العرب وتعابيرهم.

عا�شتها  التي  ال�شيا�شية  بالأو�شاع  تاأثرها  الموحدين  اأ�شعار  على  الدار�س  يالحظه  ومما 

الدولة الموحدية، وتاأثير حالة الحرب على لغة كثير من ال�شعراء، بحيث ت�شربت م�شطلحات 

الغزل  اأعني  واألطفها؛  اأرقها  اإلى  حتى  ال�شعرية،  الأغرا�س  مختلف  اإلى  والمعارك  القتال 

)1(  ديوانه: 374.
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]الطويل[ وو�شف الطبيعة؛ كقول اأبي الربيع ي�شف جمال محبوبته)1(: 

با الظُّ ف��ي  ال��َف��ت��ِك  ع��ن  يُْغني  لَحُظها  ��ْم��ِروَم���ْن  ���سُ ���َف���ٍة  ُم���ثَ���قَّ اأو  ِرق�������اٍق  ب��ِب��ي�����صٍ 

]الب�شيط[ وقوله ي�شف يوم غيم ورعد وبرق)2(: 

ي���ا����صِ وبَ���ي���َن ال���َج���وِّ ُم��ع��تَ��َرٌك ُمِربَ���ي���َن ال���رِّ ال�سَّ م��َن  ��ْم��ٌر  ���سُ اأو  ال��بَ��رِق  م��َن  ِب��ي�����ٌص 

َرَم��ْت ماِء  ال�سَّ َك��فُّ  َقو�َسها  اأْوتَ�����َرْت  ال���ُغ���ُدِراإْن  م���َن  ِدرٍع  ف��ي  ال���ُم���زِن  م���َن  نَ���ْب���ًا 

��ق��ائ��ِق َج���ْرح���اه���ا، وَم��ْغ��نَ��ُم��ه��ا ب���ي���ِع، وَق��ْت��اه��ا ج��ن��ى ال��ثَّ��م��ِرَف��ت��ُح ال�����سَّ ���ُي ال���رَّ َو����سْ

لنزعة  �شدى  هذا  وكان  اأ�شعارهم،  اإلى  والعقدية  الدينية  الألفاظ  من  كثير  ت�شرب  كما 

اأ�شا�س ديني، فكثرت عندهم  الحكام وال�شا�شة، ولطبيعة الدولة الموحدية التي قامت على 

الإمام،  المهدي،  الجهاد،  اهلل،  تقوى  القيامة،  ا�شتغفار،  اإ�شاءة،  اإح�شان،  مثل:  األفاظ 

مرت�شى... الخ.

فمن األفاظ العقيدة حديث ال�شعراء عن �شجود ال�شهو؛ كقول ابن خبازة عندما قطع جنود 

]الب�شيط[ الماأمون اأطناب قبة المعت�شم)3(: 

��َه��ْت وَغ����َدْت ��ا ���سَ ف���وَق ال���تُّ���راِب ف��ك��انَ��ْت اأْع���َج���َب ال��َع��َج��ِبواإنَّ���م���ا ���س��ج��َدْت ل��مَّ

وهذا اأبو الربيع ينقل م�شطلحات منا�شك الحج اإلى ميدان الغزل فيقول)4(: ]الكامل[

ال��َم��وِق��ُف ذاَك  ف�����اإنَّ  ب��ال��َح��ج��ي��ِج  يَ��ع��ِط��ف��واِق����ْف  اأن  ���ِه���ْم  ِب���َم���اأَمِّ وا����س���اأَلْ���ُه���ُم 

َم��ك��انَ��ُه ع���َرْف���َت  اإْن  ف������وؤاَدَك  ���ْد  ب���ي���َن ال���ِق���ب���اِب وم����ا اأَخ�����الَ�����َك تَ���ع���ِرُفوانْ�������سُ

ُفِع���ن���َد ال���ت���ي رَم������ِت ال���ِج���م���اَر َغ���ديَّ���ًة وبَ���ن���انُ���ه���ا ب������دِم ال���ق���ل���وِب ُم����َط����رَّ

دي، ديوانه: 73. )1(  اأبو الربيع الموحِّ

)2(  الم�شدر نف�شه: 140.

)3(  ابن �شعيد، رايات المبّرزين: 73.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 92.
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اإ�شافة اإلى اأنه ا�شتعمل الم�شطلحات نف�شها في معر�س ال�شتعطاف)1(.

عبد  يقول  )ال�شطح(؛  م�شطلح  اأ�شعارهم:  في  وردت  التي  ال�شوفية  م�شطلحات  ومن 

]الطويل[ الكريم بن عمران)2(: 

��م��اُع��ُه وِفييُ����ولِّ����ُد ف���ي اأه������ِل ال�����َوق�����اِر ���سَ ال�سُّ ��َط��َح  ���سَ ِمثلما  اه���ِت���زاٍز  ُخ��ف��وَف 

وكثر عند ال�شعراء في هذا الع�شر ذكر الأعالم والبقاع الم�شرقية)3(، وهذا يعبر عن مدى 

االرتباط الروحي للمغربي بالتاريخ االإ�صالمي، وبالبقاع التي انطلقت منها ر�صالة االإ�صالم اإلى 

�شتى بقاع الأر�س.

في  و�شمنوها  األفاظه  بع�س  فاأخذوا  المعجزة،  وبلغته  القراآن  باأ�شلوب  ال�شعراء  وتاأثر 

اأ�شعارهم، كما اأخذوا من الحديث كلماته البليغة، و�شّمنوا من ال�شعر القديم اأبياتًا اأو بع�س 

ل الكالم عليها عند الحديث عن الجانب البالغي. اأبيات، و�شوف نف�شّ

)الأوزان والبحور والقوافي(: الإطار:  مو�سيقا   �  3

اإن الناظر في المجموع من اأ�شعار المغاربة في عهد الموحدين يلفت انتباهه اأن اأ�شحابها 

التزموا ببحور ال�شعر العربي، مع تف�شيل ما يعرف بالبحور الر�شينة الطويلة، فقد لحظنا اأن 

من  وقللوا  فالوافر،  فالمتقارب،  فالب�شيط،  فالكامل،  الطويل،  البحر  ف�شلوا  ال�شعراء  هوؤلء 

النظم على بحري المجتث والمن�شرح في حين اختفت من اأ�شعارهم - اأو كادت - بحور 

الهزج والم�شارع والمقت�شب.

العبا�س  اأبي  ال�شاعرين  عند  ـ  قلياًل  ولو  ـ  برزت  اإلى ظاهرة عر�شية  الإ�شارة  بنا  وتجدر 

اإذ ا�شتعمله الجراوي  دي؛ وهي ا�شتعمالهما لبحر الخبب)4(،  الجراوي واأبي الربيع الموحِّ

)1(  الم�شدر نف�شه: 144.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 333/8.

)3(  انظر ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 278/8، وديوان اأبي الربيع: 53و77.

)4(  تفعيالته: »فعلن فعلن فعلن فعلن« مّرتين.
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مرتين في مجال المدح)1(، في حين ورد عند اأبي الربيع في مجال الغزل)2(، وكان عبد الواحد 

المراك�شي قد اأ�شار في )المعجب()3( اإلى اأن ابن حزمون )كان حيًَّا �شنة 614هـ/1217م( 

اأمير الموؤمنين  اأول مرة في الأندل�س عرو�س الخبب، فبنى عليه ق�شيدة مدح فيها  ا�شتعمل 

اأبا يو�شف يعقوب المن�شور عند عودته ظافراً من موقعة الأرك �شنة )595هـ/1198م(، ثم 

تتالى ال�شعراء على تداوله والنظم عليه، وهذا العرو�س ل يخلو من �شرعة وخفة، وقد �شماه 

بع�س العرو�شيين برك�س الخيل؛ لأنه يحكي وقع حافر الفر�س على الأر�س، وهذا ما جعل 

اأمير الموؤمنين يعقوب المن�شور ي�شتح�شن ق�شيدة ابن حزمون، فحدا ب�شعراء المدح بعد ذلك 

على تداوله والنظم على عرو�شه.

على اأن ال�شعراء المغاربة اأكثروا في �شعر المدح من بحور الطويل والب�شيط والكامل؛ 

لأن مو�شيقى الإطار في هذه البحور قادرة على ا�شتيعاب �شتى الم�شامين والمعاني.

ومن الظواهر العرو�شية التي يجب الإ�شارة اإليها: ا�شتعمال ال�شعراء في هذا الع�شر بحر 

اأرجوزتهم  من  بيت  لكل  يجعلون  فكانوا  التعليمية،  المنظومات  نظم  في  المزدوج  الرجز 

قافية خا�شة)4(، وقد �شاعدهم التحرر من قيود القافية الموحدة على الإطالة والمتداد في 

هذه المنظومات، حتى تجاوز بع�شها األف بيت)5(.

القافية  قيود  �شات)6(؛ وهي خروج عن  المخمَّ الع�شر ظاهرة  �شعراء هذا  عند  ووجدنا 

الموحدة، فكان ال�شاعر يجعل مخّم�شته في اأجزاء، يتكون الجزء الواحد من خم�شة اأ�شطار، 

القوافي  تماثل  ثانية  قافية  المنف�شل  ولل�شطر  خا�شة،  قافية  الأولى  الأربعة  لالأ�شطار  يجعل 

الم�شتعملة في الأ�شطار المنف�شلة.

)1(  ديوان الجراوي: 151-68.

)2(  انظر ديوانه: 91-90.

)3(  عبد الواحد المّراك�شي، المعجب: 193.

)4(  انظر مبحث ال�شعر التعليمي.

)5(  انظر اأرجوزة ابن المنا�صف: )ال�صيرة النبوية(؛ مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم 234.

العبا�س الجراوي، وتتاألف من واحد وثالثين جزءاً، والثانية للخليفة عمر  اإلينا مخم�شتان: الأولى لأبي  )6(  و�شلت 

دي، موؤلفة من خم�شة اأجزاء. ومن الالفت لالنتباه اأنهما كانتا في مو�شوع الرثاء. و�شلف ذكرهما. المرت�شى الموحِّ
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وقد عمد الجراوي اإلى ا�شتعارة اأعجاز معلقة امرئ القي�س، وجعلها اأ�شطاراً منف�شلة في 

ق�شيدته التي رثى فيها الح�شين بن علي بن اأبي طالب، ونورد جزءاً من تخمي�شه لتو�شيح ما 

]الطويل[ ذكرناه: 

��ه��اَم الأ����س���ى ه���ذا ف�����وؤادي ف��انْ��ُف��ذي ذي���سِ ��ْي��ِن تَ���ل���ذُّ َف��ف��ي اأَلَ���م���ي ب��ع��َد ال��ُح�����سَ

ْغ���تَ���ذي واأَ اأَْروى  وال��ثُّ��ْك��ِل  َع��ْب��َرت��ي  ذيوِم���ن  تَ���ع���وَّ ��ي  ��حِّ تَ�����سُ اأْن  ِم���ن  ُم��ق��َل��ت��ي  وي���ا 

ال��ُم��َع��لَّ��ِل َج����ن����اِك  ِم����ن  تُ��ْب��ِع��دي��ن��ي  ول 

الالم  كانت  حين  في  الأربعة،  لأ�شطاره  روّيًا  المك�شورة  الذال  ال�شاعر  جعل  فقد 

المك�شورة قافية ثانية التزمها في الأ�شطار الم�شتقلة.

اأما قوافي ال�شعراء في هذا الع�شر فكانت في الإجمال من القوافي الذلل التي ف�شلوها 

على النفر والحو�س، وهذا ل يعني انتفاء وجودها؛ اإذ ا�شتعملها بع�س ال�شعراء ولكن على قلة، 

وكانت من الغث غير الم�شتجاد.

الفتح  الثالث،  القوافي عندهم في الإجمال مطلقة، فظهرت حركات الإعراب  اإن  ثم 

عيوب  من  كادت  اأو  اأ�شعارهم  وخلت  المقيدة،  القوافي  قلت  حين  في  والك�شر،  وال�شم 

القافية كالإقواء، في حين وجدنا الإيطاء يرد عند بع�شهم ولكن نادراً.

بع�س  يلتزمها  التي  القيود  يطلق على  ا�شطالح  يلزم، وهو  ما ل  لزوم  وقد كثر عندهم 

اقتداًء  قافيتين  بع�شهم  التزم  فقد  بذلك)1(،  لهم  ملزمة  ال�شناعة  تكون  اأن  دون  من  ال�شعراء 

]المتقارب[ بالمعري في لزومياته؛ من هذا قول ابن حبو�س الفا�شي)2(: 

ورِقي��������ع��������وذوَن ِم������نّ������ا ب������َم������ولُه������ُم وَم��������وله��������ُم ع���������اَذ ب�������ال�������زَّ

ف���ل���ْو خ���ا����صَ ف���ي ال���ب���ح���ِر ل����ْم ي���غ���َرِقف�����اأك�����������س�����بَ�����ُه َخ��������وُف��������ُه ِخ�����ّف�����ًة

ومنهم من األزم نف�شه بقيود اأخرى؛ كاأن يبداأ ال�شاعر كل بيت من اأبيات ق�شيدته بحرف 

)1(  عبد اهلل الطيب، المجذوب، المر�شد اإلى فهم اأ�شعار العرب: 39/1.

)2(  زادالم�شافر: 48، وانظر ال�شفحات 30-36-37-65-114 من ديوان اأبي الربيع.
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الروي؛ كما فعل اأبو زيد الفازازي في ديوانيه )الو�شائل المتقّبلة( و)المع�شرات الحبّية(، ول 

يخفى ما في هذا العمل من كد الذهن والت�شنع، اللذين اأثرا في جودة ال�شعر، واأفقداه كثيراً 

من طالوته.

الباغي: الجانب   �  4

ق�شائدهم  �شناعة  اإلى  ف�شعوا  اأ�شعارهم،  في  البالغية  بال�شنعة  الموحدون  ال�شعراء  اهتم 

باعتماد فنون البيان والبديع، وكان منهم من اعتدل في ا�شتعمالها، ومنهم من تعمد الإكثار 

منها وح�شرها في ق�شائدهم، فاأثقلوها ب�شروب من الزينة حتى اأدى ذلك في بع�س الأحيان 

اإلى الإ�شفاف وال�شعف.

هذا  في  المغربي  ال�شعر  في  برزت  التي  البالغية  الجوانب  بع�س  نعر�س  اأن  و�شنحاول 

العهد، مكتفين بما قل ودل من الأمثلة.

اأ � فنون البيان:

الت�شبيه:

وهو باخت�شار بيان اأن �شيئًا اأو اأ�شياء �شاركت غيرها في �شفة اأو اأكثر باأداة هي الكاف اأو 

نحوها ملفوظة اأو ملحوظة)1(، تقّرب بين الم�شّبه والم�شبه به في وجه ال�شبه.

ولعل الت�شبيه من اأبرز الأ�شاليب البيانية ظهوراً في كالم العرب؛ فقد ت�شابق اإليه ال�شعراء 

الغريب  ا�شطياد  في  وتباروا  اإيراده،  في  فافتنوا  منه،  واأكثروا  باختالف ع�شورهم،  العرب 

النادر منه؛ لأن في ذلك دللة على براعة ال�شاعر وقدرته على اإبداع ال�شور والمعاني، وتميزه 

في التعبير عنها في �شور رائعة خالبة.

اأنواع  اأبرز  اأنه  الباحثين  بع�س  راأى  ال�شور،  اإبداع  في  واأهميته  اإلى كثرة وروده  ونظراً 

)1(  انظر الطيبي، التبيان في علم المعاني والبديع والبيان: 180، وعلي الجارم ورفيقه: البالغة الوا�شحة: 20، وعبد 

العزيز عتيق، علم البيان: 62.

Maroco_Book.indb   305 1/19/10   11:53 AM



306

الت�شوير اطراداً في كالم الب�شر عامة، الم�شموع والمقروء على حد �شواء)1(.

ال�شبه، ووجه  واأداة  به،  والم�شبه  الم�شّبه،  عنا�شر هي:  اأربعة  على  عادة  الت�شبيه  ويقوم 

ال�شبه. وقد ي�شتغني ال�شاعر عن العن�شرين الأخيرين اأو عن اأحدهما، من دون اأن يوؤثر ذلك 

في جودة الت�شبيه، بل على العك�س فهو يقوى ويزداد عمقًا)2(.

وقد اأكثر ال�شعراء المغاربة في عهد الموحدين من اإيراد الت�شبيه ب�شروبه المختلفة، واأتوا 

منه بنماذج يدخل بع�شها في باب الم�شتجاد النادر، و�شنحاول اأن نورد بع�س الأمثلة على 

كل حالة من حالته.

ـ  الت�شبيه المر�شل: وهو ما اكتملت عنا�شره الأربعة؛ اأي: الم�شبه، والم�شبه به، واأداة الت�شبيه، 

ووجه ال�شبه. ولعل الإتيان بهذا ال�شرب من الت�شبيه من اأ�شهل اأنواعه، لذلك �شاع في 

اأ�شعار العرب اأكثر من غيره.

المختلفة،  ال�شعرية  مو�شوعاتهم  في  الموحدين  ال�شعراء  عند  الت�شبيه  هذا  ورد  وقد 

فوجدناه في المدح كما وجدناه في الو�شف والغزل؛ فمن ذلك قول اأبي العبا�س الجراوي 

]الكامل[ ي�شف جيو�س الممدوح)3(: 

���ي���وُل ���ٌب وُه���ج���وُلِل����م����ِن ال����خ����ي����وُل ك����اأنّ����ه����نَّ ����سُ ���ب���ا����سِ ���ْت ب���ه���نَّ ����سَ غ�������سّ

فقد �شبه ال�شاعر الخيول بال�شيول م�شتعماًل اأداة الت�شبيه )الكاف(، ورتب عنا�شر الت�شبيه 

وقد  ال�شبه،  فوجه  به،  فالم�شبه  الت�شبيه،  باأداة  ثم  اأوًل،  بالم�شبه  فاأتى  الأ�شلي،  ترتيبه  وفق 

جاء ال�شاعر بطرفي الت�شبيه ح�ّشّيين يدركان بالب�شر؛ لإمكان م�شاهدة جماعة الخيول وهي 

تتدافع كمياه ال�شيول، وجاءت الكاف لتقرب بين �شورتين ح�شيتين: �شورة تدافع الخيل، 

و�شورة ال�شيول المتدفقة المياه، اأما وجه ال�شبه بينهما فهو في الحركة اأوًل لندفاع الخيول 

ب�شرعة، ووجه ال�شبه ثانيًا هو الكثرة والت�شاع، فجماعات الخيل في انت�شارها واندفاعها 

ب�شرعة تحكي اندفاع مياه ال�شيل التي غطت وجه الأر�س.

)1(  محمد الهادي الطرابل�شي، خ�شائ�س الأ�شلوب في ال�شوقيات: 142.

)2(  محمد الهادي الطرابل�شي، خ�شائ�س الأ�شلوب في ال�شوقيات: 143.

)3(  ديوان الجراوي: 130.
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ي�شف  قوله  دي  الموحِّ الربيع  اأبو  ال�شاعر  ابتدعها  التي  النوادر  الجياد  الت�شبيهات  ومن 

]الكامل[ قتلى الأعداء)1(: 

��ْه��ب��اُءوُم�������س���رع���ي���َن ُم�������س���رج���ي���ن ك���اأنَّ���م���ا ��بَّ��ْت ف���وَق���ه���ْم ���سَ ���ِك���روا َف�����سُ ����سَ

�شبه ال�شاعر القتلى بال�شكارى الذين �شبت عليهم الخمرة الحمراء، وا�شتعمل اأداة الت�شبيه 

ثم  اأوًل،  بالم�شبه  فاأتى  الفرعية،  الترتيب  اإحدى �شور  وفق  ت�شبيهه  عنا�شر  )كاأن(، ورتب 

وجه ال�شبه، فاأداة ال�شبه، فالم�شبه به، وجاء طرفا الت�شبيه )القتلى وال�شكارى( ح�شيين يمكن 

اإدراكهما بالب�شر، وقامت اأداة الت�شبيه )كاأن( بالتقريب بين الم�شبه والم�شبه به من �شفات 

الت�شرج بالحمرة وال�شتلقاء على الأر�س. ونعد هذا الت�شبيه من الت�شبيات الجياد النوادر؛ 

ـ على حد علمنا  ي�شبق لأحد  بالقتلى، ولم  ال�شكارى  ي�شبهون  العرب  ال�شعراء  لأننا عهدنا 

الت�شبيهات  الوقوف على بع�س  الربيع  اأبي  نعدم في ديوان  الت�شبيه، ول  الإتيان بمثل هذا  ـ 

المبتكرة النادرة الجيدة)2(.

ويتنوع ترتيب عنا�شر الت�شبيه عند ال�شعراء الموحدين، فقد ياأتي ال�شاعر باأداة الت�شبيه اأوًل 

ثم الم�شبه فالم�شبه به فوجه ال�شبه؛ كقول ال�شاعر ابن خّبازة ي�شف الطبيعة جامعًا ت�شبيهين 

]الكامل[ في بيت واحد)3(: 

َم�سى ق���ْد  وا������صٍ  ال���بَ���رَق  ذاَك  يَ����ع����ِذُلف���ك���اأنَّ  لٍح  ع������ُد  وال������رَّ ب���نَ���م���ي���م���ٍة 

فقد ت�شّدرت اأداة الت�شبيه )كاأن( البيت، ثم جاء الم�شبه )البرق(، فالم�شبه به )الوا�شي( 

اأما  بالالحي،  الرعد  �شبه  الثاني حيث  الت�شبيه  في  بالنميمة(، وكذلك  )الم�شي  ال�شبه  فوجه 

وجه ال�شبه فهو العذل، وجاء طرفا الت�شبيه ح�ّشّيين.

وقد ياأتي ترتيب عنا�شر الت�شبيه على النحو التالي: الم�شبه فوجه ال�شبه فالأداة فالم�شبه 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 24.

)2(  من هذه الت�شبيهات قوله في ديوانه 28: ]الكامل[

ِعــنــاَنــه ــَت  ــْي ــَن َث اإْن  ــَس  ــو� ــش اأ� َطكىوِبـــُكـــلِّ  الُم�شْ ــالُك  ُت كما  كيَم  ال�شَّ لَك 

)3(  المّقري، اأزهار الريا�س: 383/2.
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]الوافر[ به، كقول ال�شاعر مو�شى بن المنا�شف ي�شف المجّبنات)1(: 

َك����َوْج����نَ����ِة َم����ن يَ����ُع����لُّ ال���َخ���ْن���َدِري�������س���اتَ����ع����وُد ُخ�����دوُدُه�����نَّ ال���ِب���ي�������صُ ُح���ْم���راً

باأداة  وجاء  الخمرة،  يتناول  الذي  بوجنة  فاحمرت  ُقليت  وقد  المجبنات  ال�شاعر  �شبه 

فهو  ال�شبه  وجه  اأما  به،  الم�شبه  وبين  بينه  والتقريب  الم�شبه،  حال  لبيان  )الكاف(  الت�شبيه 

احمرار الوجنة، وجاء طرفا الت�شبيه ح�ّشّيين يدركان بالب�شر.

 ـ الت�شبيه المجمل: وهو الذي خال من وجه ال�شبه، وتوافرت فيه العنا�شر الثالثة المكونة له، 

ويكون هذا الت�شبيه اأبلغ من المر�شل، ويحتاج المتلقي اإلى جهد اإ�شافي للوقوف على 

الهدف المق�شود منه.

وقد �شاع هذا الت�شبيه عند ال�شعراء في هذا الع�شر �شيوعًا كبيراً، ووردت اأغلب الت�شبيهات 

فالم�شبه  الثانية،  المرتبة  في  الأداة  وتاأتي  الأولى،  المرتبة  الم�شبه  باإحالل  عندهم  المجملة 

الأغلب  في  ال�شعراء  اعتماد  النتباه  ويلفت  الت�شبيه،  لعنا�شر  الأ�شلي  الترتيب  وفق  اأي  به؛ 

على اأداة الت�شبيه )الكاف( في ت�شكيل ت�شبيهاتهم المجملة؛ من هذا الت�شبيه قول ال�شاعر ابن 

]الوافر[ الَفكون م�شبهًا النهر بالمراآة)2(: 

��َج��ْن��َج��ِل ق����ْد تَ�������راَءْت ����ْي����ِه َج������نَّ������اُت ال���نَّ���ع���ي���ِمَف���ن���ْه���ٌر ك��ال�����سَّ ����طَّ ع���ل���ى �����سَ

جاء طرفا الت�شبيه ح�ّشيين، فقد �شبه النهر بالمراأة م�شتخدمًا اأداة الت�شبيه )الكاف(، التي 

اأفادت التقريب بين مظهر النهر والمراأة ال�شقيلة.

وقد ي�شتعمل ال�شاعر حرف الت�شبيه )كاأن(؛ كقول ال�شاعر اأبي حف�س بن عمر م�شتخدمًا 

ت�شبيهين في بيت واحد، في�شبه قامة حبيبته بالغ�شن، ونغمة �شوتها بترنم البلبل)3(:   

]الكامل[  

��وِت��ه��ا ُغ���������س����ٌن ع���ل���ي���ِه بُ����ل����بُ����ٌل يَ����ت����رنَّ����ُموك��������اأنَّ ق���اَم���تَ���ه���ا ونَ���غ���م���َة ���سَ

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 385/8.

)2(  الغبريني، عنوان الدراية: 283.

)3(  عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 721.
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غير  ح�شيان  اأي�شًا  الثاني  الت�شبيه  وطرفا  بالب�شر،  يدركان  ح�ّشيان  الأول  الت�شبيه  فطرفا 

اأنهما يدركان بحا�شة ال�شمع، وجاءت اأداة الت�شبيه لتقرب بين طرفي الت�شبيه وتجعلهما في 

م�شتوى واحد، اأما ترتيب عنا�شر الت�شبيهين فقد جاءت فيه اأداة الت�شبيه اأوًل، ثم جاء الم�شبه 

فالم�شبه به.

 ـ الت�شبيه الموؤكد: وهو الذي خال من اأداة الت�شبيه واحتفظ بباقي العنا�شر، وهو اأبلغ من 

الت�شبيه المر�شل واأوجز؛ »اأما كونه اأبلغ فلجعل الم�شبه م�شبهًا به من غير وا�شطة اأداة، فيكون 

هو اإياه، واأما كونه اأوجز فلحذف اأداة الت�شبيه منه«)1(.

الم�شبه،  التالي:  النحو  على  تاأتي  الأغلب  في  فهي  الموؤكد  الت�شبيه  عنا�شر  ترتيب  اأما 

فالم�شبه به، فوجه ال�شبه، فمن ذلك قول ال�شاعر عمر بن محمد بن اأحمد القي�شي م�شبهًا 

]الكامل[ الإن�شان الغافل بالجذع وبال�شخر)2(: 

����اُم واأن������َت ِج������ْذٌع راِق�����ُد ��خ��ٌر ج��اِم��ُدذه�����َب ال����ظَّ ��ب��اُح واأن�����َت ���سَ واأَت�����ى ال�����سَّ

رقوده  في  بالجذع  الغافل  الإن�شان  ف�شبه  واحد،  بيت  في  ت�شبيهين  ال�شاعر  جمع  فقد 

وبال�شخر في جموده، وجاء طرفا الت�شبيه ح�ّشيين يدركان بالب�شر، وقد كاد اأن يكون الم�شبه 

والم�شبه به �شيئًا واحداً.

ومن الأمثلة على الت�شبيه الموؤكد قول ال�شاعر اأبي الربيع الموحدي م�شبهًا حبيبته بالظبي 

]المتقارب[ يف، وبالبدر، وبالغ�شن)3(:  وبال�شَّ

��ي��ُف لَ��ْح��ظ��اً ��ْب��ُي ِج��ي��داً ه���َي ال�����سَّ ِليناه���َي ال��ظَّ ال��ُغ�����س��ُن  ه���َي  ُح�����س��ن��اً  ال���ب���دُر  ه���َي 

لقد برع ال�شاعر في ت�شبيهاته الأربعة التي جمعها في بيت واحد، وهذا يدل على �شاعرية 

فذة، وهو ي�شبه حبيبته بالظبي في جيدها، وبال�شيف في نظرتها، وبالبدر في ح�شن وجهها 

الت�شبيه جعل من محبوبته  اأداة  لين قوامها، وهو بحذف  وبيا�شه وا�شتدارته، وبالغ�شن في 

)1(  عبد العزيز عتيق، علم البيان: 79.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 236/8.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 54.
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م�شبهًا وم�شبهًا به مبالغًة في و�شف جمالها. وقد وقع الم�شبه والم�شبه به في الت�شبيهات التي 

تمّثلنا بها موقع المبتداأ وخبره المفرد.

به  والم�شبه  الم�شبه  على  وقام  ال�شبه،  ووجه  الأداة  من  خال  الذي  وهو  البليغ:  الت�شبيه  ـ   

فح�شب. ويعد هذا الت�شبيه في اأبلغ اأنواع الت�شبيه؛ لأنه ي�شاوي بين الم�شبه والم�شبه به.

ومن اأمثلة الت�شبيه البليغ قول ال�شاعر مو�شى بن المنا�شف ي�شف �شانعي المجبنات)1(: 

]الوافر[  

ُروؤو����س���اتَ�������رى اأي�����دي�����ُه�����ُم اأْع�������ن�������اَق َط���ي���ٍر اج���ت���َم���َع���ْت  اإذا  واأَنْ���ُم���َل���ه���ا 

المجبنات  �شانعي  اأيدي  الأول  في  ف�شبه  بليغين:  ت�شبيهين  بيته  في  ال�شاعر  جمع  فقد 

باأعناق الطير، و�شبه اأناملهم في اجتماعها بروؤو�س الطير. وجاء طرفا الت�شبيه ح�ّشّين يدركان 

بالب�شر.

دي - وكان اأ�شود اللون)2(-:   عيد الموحِّ ومنه اأي�شًا قول عبد اهلل الفرياني يهجو ال�شَّ

]الكامل[  

����ف����اً ع��ل��ى َم����ّراُك���������صٍ وُولِت����ه����ا ل������ْم ي����ب����َق ل������اأيَّ������اِم ف���ي���ه���ا َرْونَ���������ُقاأَ�����سَ

ــــَدْع ــــْم ت ــي ل ــال ــي ــل ــال ـــاً ف ـــام ـــَم ـــوا َح ـــان ي���ن���َع���ُقك ُغ�����راب�����اً  اإلّ  داِرِه�����������ْم  ف����ي 

فقد ت�شمن البيت الثاني ت�شبيهين بليغين: �شبه ال�شاعر في الأول الخالئف بالحَمام، و�شبه 

في الثاني الخليفة ال�شعيد بالغراب.

المجاز:

ا اأن يكون حقيقة اأو مجازاً، والمجاز هو »ا�شتعمال اللفظ في غير  الكالم عند العرب اإمَّ

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 385/8.

)2(  ال�ّشّراج، الحلل ال�ّشند�شية: 326/1.
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ما و�شع له، لعالقة مع قرينه مانعة من اإرادة المعنى الحقيقي«)1(.

وقد ولع العرب با�شتعمال المجاز؛ لأنه في »كثير من الكالم اأبلغ من الحقيقة، واأح�شن 

موقعًا في القلوب والأ�شماع«)2(.

وما من �شك اأن �شعر المغاربة في عهد الموحدين لم يخل من المجاز باأنواعه؛ لإدراك 

ال�شعراء باأن للمجاز قيمة كبرى في التعبير عن المعاني تعبيراً اأبلغ واألطف من الحقيقة.

وفيما يلي بع�س الأمثلة على ال�شتعمالت المجازية من �شعر ال�شعراء الموحدين؛ لنقف 

على بع�س المعاني التي اأفادها المجاز.

]الكامل[ يقول اأبو الربيع في ق�شيدة من�شورية)3(: 

ف������اأََريْ������َت ك���ي���َف تُ���ق���تَّ���ُل الأع��������داُءواأَخ������������ْذَت ل������اأع������داِء ك�����لَّ ثَ���ِن���يّ���ٍة

له على راأي  اإلى غير ما هو  اأو ما في معناه  الفعل  اإ�شناد  البيت مجاز عقلي، وهو  ففي 

اإلى بالء  َثِنّيٍة« وهو ي�شير بذلك  البالغيين، ويتمثل في قول ال�شاعر: »واأَخْذَت لالأعداِء كلَّ 

المن�شور في الأعداء فاأ�شند الفعل »اأخذت« اإلى غير فاعله، فمن الوا�شح اأن المن�شور لم ياأخذ 

لالأعداء كل ثنية، والذين اأخذوا لالأعداء كل ثنية هم جنود جي�شه، ولما كان هذا الخليفة قائداً 

للجي�س و�شببًا في �شد الطريق اأمام جنود الأعداء لمنعهم من الفرار، اأ�شند ال�شاعر الفعل اإليه.

]مخلع الب�شيط[ ومنه قول الجراوي)4(:  

ُم�����س��تَ��ب��اح��اً األ���ُف���ْن�������صَ  ِح���م���ى  ْت  ِب���ي�������صٌ ِم�������َن ال����ِه����ن����ِد ُم����ْرَه����ف����اُتَردَّ

ي�شم البيت مجازاً عقليًا، فقد اأ�شند ال�شاعر الفعل »رّدت« اإلى غير فاعله، فالبي�س لم ترّد 

األفن�س م�شتباحًا، واإنما الفاعل الحقيقي هو جنود الجي�س الذين يحملون ال�شيوف،  حمى 

فاإ�شناد )الرد( اإلى البي�س فيه مجاز عقلي عالقته ال�شببية.

)1(  عبد العزيز عتيق، علم البيان: 136

)2(  ابن ر�شيق، العمدة: 266/1.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 24.

)4(  ديوان الجراوي: 50.
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اأما المجاز المر�شل فهو اأ�شلوب من الكالم قوامه ال�شتغناء عن اللفظ الأ�شلي، والتعبير 

عن المعنى بلفظ يدل على معنى اآخر في اأ�شل اللغة، ولكنهما متداعيان ملتحمان)1(.

وقد اأخرج ال�شعراء الموحدون كثيراً من �شورهم في قالب المجاز المر�شل؛ ومنه قول 

]الب�شيط[ اأبي حف�س بن عمر مادحًا)2(: 

��م��اَح��ِت��ِه ��ْح��ُب ال��ع��ل��وِم ع��ل��ي��ِه��ْم ِم���ن ���سَ ٌع ِه��ْي��ُم���سُ ���رَّ تَ��ْه��م��ي ف��ف��ي ب��ح��ِره��ا ُه����ْم ����سُ

مر�شل  مجاز  الممدوح  علوم  غزارة  عن  للتعبير  »�شحب«  لفظ  ال�شاعر  ا�شتعمال  ففي 

يدخل في باب العالقة ال�شببية.

]الوافر[ ومنه قول اأبي الربيع م�شتخدمًا لفظ »الكاأ�س« لمفهوم اللذة)3(: 

م�����وِعتَ����اَق����ْي����ن����ا ع���ل���ى ك�����اأْ������صٍ َف���ك���انَ���ْت تَ���ح���يَّ���تُ���ن���ا ُم���������س����اَج����َل����َة ال�����دُّ

فالمجاز هنا داخل في باب العالقة الآلية.

 ال�ستعارة:

»اأ�شلوب من  العرب  الع�شر؛ وهي عند  �شعراء هذا  باأنواعها حظ عند  وكان لال�شتعارة 

الكالم يكون في اللفظ الم�شتعمل في غير ما و�شع له في الأ�شل؛ لعالقة م�شابهة بين المعنى 

الحقيقي والمعنى المجازي«)4(.

وتعد ال�شتعارة الت�شريحية في اأب�شط مظاهر الت�شوير في الكالم؛ ومنها قول اأبي حف�س 

]المتقارب[ ابن عمر)5(: 

����ب����اُء بَ����ن����اُت الأُ������س�����وِد َغ�����ي�����ارى َم����ت����ى بَ����َغ����َم����ْت تَ�����������ْزاأَُروف���ي���ه���ا ال����ظِّ

)1(  محمد الهادي الطرابل�شي، خ�شائ�س الأ�شلوب في ال�شوقيات: 208.

)2(  المّقري، اأزهار الريا�س: 362/2.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 89.

)4(  محمد الهادي الطرابل�شي، خ�شائ�س الأ�شلوب في ال�شوقيات: 161.

)5(  المّقري، اأزهار الريا�س: 366/2.
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حيث ا�شتعار ال�شاعر �شورة »الظباء« للن�شاء، و»الأ�شود« للرجال، وقوله »غيارى« من 

متعلقات الرجال الأحرار.

]الطويل[ ومنها قول ابن حبو�س الفا�شي مادحًا)1(: 

ال��بَ��ح��ُر ج�������اَوَرَك  ال���بَ���ح���ُر  اأيُّ����ه����ذا  ��رُّاأَل  وخ���يَّ���َم ف���ي اأرج����اِئ����َك ال��نَّ��ف��ُع وال�����سُّ

حيث ا�شتعار ال�شاعر لفظ »البحر« للتعبير عن كرم ممدوحه وقوته، و�شرح فيها بلفظ 

الم�شبه به.

الم�شبه  اإلى حذف لفظ  الت�شريحية؛ نظراً  اأعمق من ال�شتعارة  وتعد ال�شتعارة المكنية 

لالإلمام  مجهوداً  المتلقي  من  يتطلب  بما  محله  مالئماته  بع�س  وحلول  منه،  الم�شتعار  اأو 

بال�شورة، وحظ هذا ال�شرب من ال�شتعارة اأقل في ال�شعر الموحدي.

ونورد بع�س الأمثلة عليه؛ فمن ذلك قول ابن خبازة في معر�س المدح)2(: ]الب�شيط[

زاِخ������ُرُه ب���ال���ُج���وِد  اأو  ب��ال��ع��ل��ِم  َف��َع��ايَ��ف��ي�����صُ  اأو  ق����اَل  ف��يُ��ْغ��ن��ي  ويُ�����روي  يَ�����روي 

فقد ا�شتعار ال�شاعر بع�س لوازم البحر للمدوح؛ وهو »الفي�شان«.

]الكامل[ ومنها قول اأبي العبا�س الجراوي)3(: 

ِح����َم����اِمَج����َم����َح اب�����ُن غ���اِن���يَ���ٍة ف������َردَّ ِج���م���اَح���ُه ك����اأ�����صَ  ع���ل���ي���ِه  اأداَر  ي������وٌم 

حيث ا�شتعار ال�شاعر لفظ »الجموح«؛ وهو من متعلقات الفر�س.

الكناية:

ول نعدم عند ال�شعراء ا�شتخدامهم للكناية؛ وهو في ا�شطالح اأهل البالغة »لفظ اأطلق 

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 44.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 389/8.

)3(  ديوان الجراوي: 144.
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واأريد به لزم معناه، مع جواز اإرادة ذلك المعنى«)1(.

]الطويل[ ومنها قول اأبي الربيع متغزًل)2(: 

لَ�����يِّ�����نَ�����ًة ِع����ْط����ف����اً وق���ا����س���ي���ًة َق��ل��ب��ا
ُقْلبا)3(اأَ و���س��ام��ت��ًة  ُق����ْرط����اً  ون���اِط���ق���ًة 

اعد الذي يمنع حركة ال�شوار في اليد. ففي قوله: »و�شامتًة ُقلبا« كناية من امتالء ال�شَّ

ومنها قول عبد الموؤمن مكّنيًا عن المرابطين بـ»بني التج�شيم« في قوله)4(: ]الطويل[

��ْرُح تَ���ْرُحه���َو ال��ف��ت��ُح ل يَ��ج��ل��و َغ���رائ���بَ���ُه ال�����سَّ ��ِه  ي��اأ���سِ ِم��ن  التَّج�سيِم  بَ��ن��ي  اأ���س��اَب 

بـ»جي�س  جيو�شهم  وعن  بـ»ال�شليب«)5(  الم�شيحيين  عن  ال�شعراء  يكني  ما  وكثيراً 

الل«)6(. ال�شَّ

ومهما يكن فاإن الكناية كال�شتعارة من حيث قدرتها على تج�شيم المعاني، واإخراجها 

�شوراً مح�شو�شة تزخر بالحياة والحركة.

ب � فنون البديع:

الجنا�ص:

موؤلفاتهم،  من  بف�شول  وه  القديم، وخ�شّ منذ  العرب  البالغيين  باهتمام  الجنا�س  حظي 

والمراد بالجنا�س: ت�صابه اللفظين في النطق واختالفهما في المعنى. وال ي�صترط في الجنا�س 

ت�شابه جميع الحروف، بل يكفي في الت�شابه ما نعرف به المجان�شة، وهو نوعان: تام وناق�س.

فالتَّام: هو ما اتفق فيه اللفظان في اأمور اأربعة؛ وهي: نوع الحروف و�شكلها وعددها 

)1(  عبد العزيز عتيق، علم البيان: 201.

)2(  ديوان اأبي الربيع: 87.

)3(  الُقْلب: �شوار المراأة.

)4(  ابن عذاري، البيان المغرب: 26.

)5(  انظر ديوان ابن اأبي الربيع: 32.

)6(  الم�شدر نف�شه: 32.
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وترتيبها.

ا الناق�س: فهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدمة. اأمَّ

ويعمد ال�شاعر اإلى الجنا�س رغبة في اإحداث مو�شيقا خا�شة في �شعره، من خالل اختيار 

الكلمات التي توفر جر�شًا معينًا.

وقد عني ال�شعراء الموحدون بالجنا�س بنوعيه وحر�شوا على توفيره في اأ�شعارهم؛ فهذا 

اأبو العبا�س الجراوي ي�شتعين بالجنا�س التام في توفير نوع من المو�شيقا في قوله)1(: 

]مخلع الب�شيط[  

����ِل����يَ����ْت ن�����اَره�����ا ال�����ُع�����داُة واأُن���������ج���������َزْت ف���ي���ه�������ُم ال������ِع������داُتق�����ْد اأُ�����سْ

ا�شتخدم ال�شاعر الجنا�س باعتدال في بيته، وهو مما وفر فيه مو�شيقا ت�شتعذبها الآذان، 

فجان�س بين »الُعداة« وهم الأعداء، و»الِعدات« من التوعد جنا�شًا تامًا، معتمداً على ت�شريع 

بيته، فاأتى باللفظ المجان�س الأول في نهاية ال�شدر، واأورد اللفظ المجان�س الثاني اآخر لفظ 

بالبيت.

]الكامل[ ومن الجنا�س الناق�س الموفق قوله في المدح)2(: 

��ي��وُف��ُه��ْم اأبَ���������داً تَ�������س���وُل ُظ���ب���اتُ���ه���ا وتَ�������س���وُنِم����ْن َق��ي�����صِ َع���ْي���اَن ال���ذي���َن ���سُ

فقد جان�س ال�شاعر بين لفظي »ت�شول« و»ت�شون« جنا�شًا ناق�شًا، لختالف اللفظين في 

اأنواع الحروف، ويدعى هذا الجنا�س بالم�شارع؛ لأن الحرفين اللذين وقع فيهما الختالف 

متقاربان في المخرج.

ومن الجنا�س التَّام الذي تعمد ال�شعراء اإيراده قول ابن خبازة في الحنين لأحبابه)3(:  

]الكامل[  

)1(  ديوان الجراوي: 50.

)2(  الم�شدر نف�شه: 167.

)3(  المّقري، اأزهار الريا�س: 383/2.
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با ال�سِّ اإل���ى  ��تَ��َح��ثَّ  ف��ا���سْ َع��ل��ي��ًا  يَتَعلَُّل)1(اأَ����س���رى  ��ب��ا  ال�����سَّ ب���اأنْ���ف���ا����صِ  ���بَّ���اً  ����سَ

با« بمعنى جهلة الفتوة واللهو من الغزل،  فقد جان�س ال�شاعر جنا�شًا تامًا بين األفاظ »ال�شِّ

طلبه  في  ال�شاعر  ت�شنع  جليًا  وظهر  الن�شيم،  بمعنى  با«  و»ال�شَّ الم�شوق،  بمعنى  »�شّبًا«  و 

للجنا�س، وح�شره في بيته، وهذا ما اأفقد البيت كثيراً من رونق ال�شعر و�شحره.

]الب�شيط[ ومن مبالغات ال�شعراء في ت�شّيد الجنا�س بنوعيه قول ال�شاعر)2(: 

ِل���ُف���رَق���ِت���ِه َريَّ����اه����ا  يَّ  ال�������رِّ ف������ارَق  ����ْت ب���ع���َدُه ُح���زن���اً ُخ���را����س���اُناإْن  واأُخ����ِر�����سَ

وب��ِه الأ���س��ى  ف��ي��ِه  ��ٌل  َم��و���سِ وا���س��َل��ْت  ق����ْد غ�������ادَرْت ق��ل��بَ��ه��ا َح�������ّراَن َح������ّراُناأْو 

ِج���ي���راُنون���ح���ُن ج���ي���ران���ُه ِم����ن ب���ع���ِد ِج���ي���َرِت���ِه ي���ف���ق���ْدُه  َج�����ْي�����روَن ل  ب���ب���اِب 

اإن ال�شاعر  اأبيات الق�شيدة؟  اأراأيت هذا التكلف والفتعال اللذين يظهران بو�شوح في 

بتالعبه بالألفاظ يحاول اأن يطلعنا على ثقافته العالية، غير اأنه اأثقل اأبياته كثيراً بالمح�شنات 

اللفظية، ول�شيما الجنا�س بنوعيه، فجان�س في البيت الأول جنا�شًا ناق�شًا بين األفاظ: »الرّي« 

و »رياها«، و»خر�شت« و »خرا�شان«.

وكذلك فعل في البيت الثاني فجان�س بين كلمتي »وا�شلت« و »مو�شل« جنا�شًا ناق�شًا، 

وبين لفظي »حّران« و»حّران« جنا�شًا تامًا، فـ»حّران« الأولى من الحر، و»حّران« الثانية ا�شم 

مدينة. كما �شنع ال�شنيع نف�شه في البيت الثالث بين األفاظ »جيرانه« و»جيرته« و»جيرون« و 

»جيران« فجان�س بينهما جنا�شًا ناق�شًا.

ول نعدم بين �شعراء هذا الع�شر من اأغرق �شعره بالجنا�س بنوعيه، فظهر الونى وال�شعف 

في اأ�شعارهم جليًا.

باق والمقابلة: الطِّ

الطباق هو الجمع بين ال�شيء و�شده في اللفظ، وياأتي على نوعين:

)1(  ال�شمير في »اأ�شرى« يعود على الن�شيم.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 278/8.
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اأ ـ طباق الإيجاب: وهو ما لم يختلف فيه ال�شدان اإيجابًا و�شلبًا.

ب ـ طباق ال�شلب: وهو ما اختلف فيه ال�شدان اإيجابًا و�شلبًا.

اأما المقابلة فهي اأن ياأتي ال�شاعر بمعنيين اأو اأكثر، ثم ياأتي بما يقابل ذلك على الترتيب، 

اأو هي - بتعبير اآخر - ت�شمين البيت اأكثر من طباق.

]الخفيف[ فمن جميل طباقاتهم قول اأبي العّبا�س الجراوي في المدح)1(: 

��ْب��� وال�����سَّ ِم  ال����تّ����ق����دُّ ف���ي  اأن������َت  ٌل  اأَخ���ي���رااأوَّ ال����زم����اِن  ف���ي  ك���ن���َت  واإْن  �����ِق 

فقد طابق ال�شاعر بين لفظي »اأول« و »اأخير« طباق اإيجاب.

]الطويل[ ومنه قول ابن حبو�س يمدح عبد الموؤمن)2(: 

ال��بَ��ح��ُر ج�������اَوَرَك  ال���بَ���ح���ُر  اأيُّ����ه����ذا  ��رُّاأَل  وخ���يَّ���َم ف���ي اأرج����اِئ����َك ال��نَّ��ف��ُع وال�����سُّ

اعر طابق بين النفع وال�شر، واأفاد الطباق هنا معنى مقدرة الممدوح على نفع النا�س  فال�شَّ

و�شرهم.

]الوافر[ ومن طباق ال�شلب قول الجراوي ي�شور كرم ممدوحه)3(: 

���م���اَح ف���ق���ْد تَ���ن���اَه���ْت اأَم�������������اٍن ل����ل����ُع����ف����اِة وم�������ا تَ���ن���اه���ىووالَ�����ْي�����َت ال�������سَّ

الذي ل  الممدوح  ت�شوير كرم  واأفادت  تناهى«،  »تناهت« و»ما  بين  فالمطابقة تمت 

يحد.

اثنين  مقاباًل  الربيع  اأبي  قول  جميلها  ومن  اأ�شعارهم؛  في  المقابالت  �شاعت  ذلك  اإلى 

]الطويل[ باثنين)4(: 

)1(  ديوان الجراوي: 97.

)2(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 44.

)3(  ديوان الجراوي: 175.

)4(  ديوان اأبي الربيع: 98.
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ج��ى ال��دُّ ف��اِح��ِم  ف��ي  بِح  ال�سُّ بَ��ي��ا���َص  الُمْلِد)1(اأَري����َت  ِب  الُق�شُ في  التَّمِّ  ــدَر  بَ واأَْطــَلــْعــَت 

فقد قابل ال�شاعر بين »بيا�س ال�شبح« و »فاحم الدجى«، واأفادت المقابلة ت�شوير جمال 

وجه المحبوبة وبيان مقدار بيا�شها؛ لأن البيا�س اإذا اكتنفه ال�شواد بدا اأ�شطع واأجمل.

]الطويل[ ومن المقابالت الجميلة اأي�شًا قول اأبي الح�شن الع�شبي)2(: 

��ْوا ر���سُ اإذا  ��دوِد  ال�����سُّ تَ��ع��ذي��ِب  بَ��ي��َن  وبَ���ي���َن نَ��ع��ي��ِم ال��َو���س��ِل ِع���ن���دَي ِم���ن َف���رِقوم���ا 

فالمقابلة بين »تعذيب ال�شدود« و»نعيم الو�شل«.

]الوافر[ وقول عمر المرت�شى الموحدي متغزًل)3(: 

���ب���ي اأنَّ�����ن�����ي َع����ب����ٌد َق����ُط����وٌع ���وُلَف���َح�������سْ وَح�����س��بُ��َك اأنَّ������َك ال��َم��ول��ى ال���َو����سُ

اعر بين »عبد قطوع« و »مولى و�شول«، واأفادت المقابلة ت�شوير مقدار تذلل  قابل ال�شَّ

ال�شاعر اأمام محبوبه.

ويالحظ الباحث اأن ال�شعراء الموحدين كانوا ياأتون بالطباق والمقابلة على �شيغة واحدة، 

فحر�شوا على مطابقة الم�شدر بالم�شدر، والفعل بالفعل. وقد كان للمطابقة والمقابلة اأثر 

في بالغة الكالم؛ لكونها جاءت باعتدال، ثم اإنها اأ�شفت على القول رونقًا وبهجة، وقّوت 

حتها؛ لأنها كانت تجري على الطبع. ال�شلة بين الألفاظ والمعاني، كما جلت الأفكار وو�شّ

اأو  الت�شدير،  العهد  هذا  على  المغاربة  اأ�شعار  في  ظهرت  التي  البالغية  الجوانب  ومن 

يرّد  »اأن  ر�شيق:  ابن  قال  كما  وهو  ال�شدر؛  على  العجز  رد  البالغيين  بع�س  عند  ي�شمى  ما 

اأعجاز الكالم على �شدوره، فيدل بع�شه على بع�س، وي�شهل ا�شتخراج قوافي ال�شعر اإذا كان 

كذلك«)4(.

)1(  الُمْلد: ج اأملد؛ الّناعم الّلّين.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 202/8.

)3(  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 493.

)4(  ابن ر�شيق، العمدة: 3/2.
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]الب�شيط[ ومن نماذج الت�شدير قول اأبي العبا�س الجراوي في المدح)1(: 

ال��َع��ط��يَّ��اُتق��ال��وا ال��َع��ِط��يّ��اُت اأَْح��ي��اه��ا ف��ُق��ل��ُت ل��ُه��ْم: ك����اَن  اأْن  َق��ب��َل  ت��ُك��ْن  ل���ْم  ب���ْل 

ح�شو  في  الثاني  اللفظ  وجاء  البيت،  اآخر  المكررين  اللفظين  اأحد  ال�شاعر  اأورد  فقد 

الم�شراع الأول.

]الب�شيط[ ومنه قول اأبي حف�س بن عمر)2(: 

ه���ِر ن����ادرًة ��ْم ل��َف��ت��ٍح يُ����رى ف��ي ال���دَّ ��مِّ ف���ك���ْم اأت��������اَك ب�����ِه َع�������زٌم وتَ�����س��م��ي��ُم���سَ

جاء اأحد اللَّفظين المكررين ب�شيغة الم�شدر اآخر البيت، بينما جاء اللفظ الثاني �شدراً 

للم�شراع الأول من البيت ب�شيغة الفعل.

ومنها التق�شيم: وهو تجزئة الوزن اإلى مواقف اأو موا�شع ي�شكت فيها الل�شان، اأو ي�شتريح 

]الكامل[ اأثناء الأداء الإلقائي)3(؛ ومن اأمثلته قول الجراوي في المدح)4(: 

ٍع، وح��ف��ْظ��َت ُك��ْل��� ع������َت ك���لَّ ُم�������روَّ �����َل ُم�������س���يَّ���ٍع، وح���م���ْي���َت ك����لَّ ِذم�����اِرَروَّ

وت�شاوت  م�شّيع«،  كل  »حفظت  و  مروع«  كل  »روعت  جملتي  بين  التق�شيم  ح�شل 

الجملتان في عدد الكلمات واأوزانها، كما راعى ال�شاعر التقفية الداخلية في الجزئين.

]الب�شيط[ ومنه قول اأبي حف�س بن عمر في المدح)5(: 

ــُه، ــتُ ــَم ــي ــشِ ـــُم � ـــل ـــِح ط���ابَ���ْت اأَروَم�����تُ�����ُه وال��نَّ��ْف�����صُ وال��ِخ��ي��ُمالــعــلــُم ِقـــيـــمـــتـُــُه، وال

فقد ت�شاوى الجزءان في �شدر البيت في عدد الكلمات واأوزانها، وحر�س ال�شاعر على 

توفير القافية الداخلية في الأجزاء الثالثة الأولى من البيت.

ومنها ح�شن التعليل، ومثاله قول محمد بن حبو�س الفا�شي معلاًل �شبب طفو قائد جيو�س 

)1(  ديوان الجراوي: 47.

)2(  المّقري، اأزهار الريا�س: 364/2.

)3(  عبد اهلل الطيب المجذوب، المر�شد اإلى فهم اأ�شعار العرب: 373/2.

)4(  ديوان الجراوي: 89.

)5(  المّقري، اأزهار الريا�س: 364/2.
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]المتقارب[ الأعداء على وجه الماء)1(: 

�����ًة ������بَ������ُه خ�������وُف�������ُه ِخ�����فَّ ف���ل���ْو خ���ا����صَ ف���ي ال���ب���ح���ِر ل����ْم ي��غ��رِقواأْك�������������سَ

ومنه قول محمد بن العابد الفا�شي يعلل ظهور الخال فوق �شفة غالم، فيكد ذهنه ويبذل 

]المن�شرح[ مجهوداً لإيراد معنى غريب ل يخلو من طرافة وِجّدة)2(: 

���ِم���ِه �����واٌد بَ������دا ب���َم���ْب�������سَ رِّق�����ال�����وا: ������سَ ����واَد ف����ي ال������دُّ وم�����ا َع����ِه����ْدن����ا ال���������سَّ

�����وا ف���ِع���ن���دي َح���ق���ي���ق���ُة ال����ُع����ذِرف�����ُق�����ل�����ُت: م�����ا ذِل�������ُك�������ْم ب���ع���اِئ���ب���ِه ُك�����فُّ

ــــُه ــــَل ــــبَّ ــــَق ُم راأَْت  َقـــلـــبـــي  ���دِرَحــــــبَّــــــُة  ف���اأف���ل���تَ���ْت ِم�����ن َج������واِن������ِح ال�������سَّ

ال���ثَّ���غ���ِرواْرت�������س���َف���ْت َخ���م���َر ِري����ِق����ِه ف�����س��رى ف����ي  ذاَك  ع���ن���َد  ����واُده����ا  �����سَ

َم������ن ع�����ابَ�����ُه ُك�����ْن�����َه ذل�������َك الأم�������ِرث�������مَّ ثَ������������َوْت ف������وَق������ُه ُم�����َخ�����بِّ�����َرًة

ولم تخل اأ�شعار ال�شعراء في هذا الع�شر من بع�س الجوانب البالغية الأخرى التي وردت 

]الكامل[ بقّلة، ومن ذلك التوليد؛ كقول اأبي الربيع في ق�شيدة من�شورية)3(: 

ُك��لِّ��ه��ا؟ ال��َخ��ائ��ِف  خ��ي��ُر  َم����ْن  ق��ي��َل:  ���بُ���ُعاإْن  ف���اإل���ي���َك ي���ا ي��ع��ق��وُب تُ���وِم���ي الأُ����سْ

]الطويل[ فقد وّلده من قول الفرزدق في الهجاء)4(: 

َق��ب��ي��ل��ًة؟ ���س��رٌّ  ال���نَّ���ا����صِ  اأيُّ  ِق���ي���َل:  اأ�����س����اَرْت ُك��َل��ْي��ٌب ب���الأُك���فِّ الأ���س��اِب��ُعاإذا 

والمالحظ اأن اأبا الربيع نقل قول الفرزدق من معنى في الهجاء اإلى معنى في المدح.

]الب�شيط[ ومنه التلميح؛ ومثاله قول اأبي حف�س بن عمر)5(: 

واتَّ��ِب��ع��وا الآراَء  واْخ���َل���ع���وا  ��لِّ��م��وا  تَحكيُمف�����سَ ي���ِن  ال���دِّ ف��ي  ف��م��ا  الإم�����اِم  ُح��ك��َم 

)1(  �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 48.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 336/8.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 21.

)4(  الفرزدق، ديوانه: 420/1، طبعة دار �شادر، بيروت 1386هـ/1966م.

)5(  المّقري، اأزهار الريا�س: 363/2.
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فقول ال�شاعر »ما في الدين تحكيم« من اأقوال الخوارج الم�شهورة.

و�شفوة القول: لقد عني ال�شعراء الموحدون بال�شنعة البالغية في اأ�شعارهم، واجتهدوا 

في  وح�شرها  ت�شّيدها  في  جهدهم  واأعملوا  منها،  الإكثار  تعمدوا  من  فمنهم  اإيرادها،  في 

اأ�شعارهم، فاأدى ذلك في بع�س الأحيان اإلى �شعف ال�شعر واإ�شفافه، في حين راأينا بع�شهم 

الآخر اأوردوها في اأ�شعارهم باعتدال؛ فجاءت مقبولة اأك�شبت ال�شعر جماًل واأّبهة، ووفرت 

لأبياتهم مو�شيقا جميلة، واإيقاعًا طريفًا تحّبذه الأذن وت�شت�شيغه.

القتبا�ص:

القتبا�س هو ت�شمين النثر وال�شعر �شيئًا من القراآن الكريم اأو الحديث ال�شريف، من غير 

اإ�شارة اإلى اأنه منهما)1(.

وقد عرف القتبا�س عند ال�شعراء العرب منذ القديم، فكانوا يقتر�شون من اآيات القراآن 

وكالم النبي  كثيراً من الجمل وي�شمّنونها اأ�شعارهم، ول �شيما الزهدية منها.

ولم يق�شر ال�شعراء الموحدون اقتبا�شاتهم على �شعر الزهد، بل تعدوه اإلى بقية الأغرا�س 

والمو�شوعات، فاقتب�شوا في المدح، كما اقتب�شوا في �شعر الحرب والغزل والخمرة اأي�شًا.

ويدل �شيوع القتبا�س عند �شعراء هذا الع�شر على عمق ثقافتهم الدينية، وتمثلهم لآيات 

. القراآن واأحاديث النبي

العهد،  هذا  في  المغاربة  ال�شعراء  عند  القراآني  القتبا�س  طرق  تنوع  الباحث  ويالحظ 

فمنهم من لجاأ اإلى القتبا�س الحرفي فعمد اإلى ت�شمين �شعره اآية قراآنية اأو بع�س اآية؛ رغبة منه 

في اإي�شاح �شورته ودعمها؛ كقول اأبي الربيع الموحدي ي�شكو �شد حبيبته وجفاءها)2(:  

]المديد[  

ّفار، اأثر القراآن في الأدب العربي، بغداد: 1974م. )1(  انظر مثاًل ابت�شام مرهون ال�شّ

)2(  ديوان اأبي الربيع: 64.
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���ك���و ف���ق���ْد ����س���اَق َذْرع�����ي ال����َوك����ي����ُلَف���ِل���َم���ْن اأَ����سْ وِن�����ع�����َم  اهللُ  ����ِب����َي  َح���������سْ

ِل���َع���ي���ٍن ف��ِن��ع��م��ى  َو�����س����ٌل  ي����ُك����ْن  }اإْن  } َه�����ج�����ٌر  ي�����ُك�����ْن  اأو 

 ،)1({ فقد اقتب�س ال�شاعر في بيته الأول قوله تعالى: {

})2(، ولجاأ ال�شاعر  وفي البيت الثاني قوله تعالى: {

اإلى القتبا�س لت�شوير مقدار �شيقه من �شد حبيبته وهجرها فلم يجد و�شيلة للتعزي والت�شبر 

.{ }، وقوله: { اأبلغ من قوله تعالى: {

ومن القتبا�س الحرفي قوله في و�شف لون الخمرة)3(:

ك����ال����اآِل����ي ًة  ُدرَّ }اأَن�������ِزله���������������ا  } ــــــــاهــــــــا  ــــــــع واْرَف

})4( لت�شوير لون الخمرة. لجاأ ال�شاعر اإلى اقتبا�س قوله تعالى: {

ويلجاأ بع�س ال�شعراء اإلى القتبا�س بالمعنى، فياأخذون معنى الآية وي�شمنونه في اأ�شعارهم 

من دون اأن يلتزموا بحرفية الآية؛ كقول ميمون بن خبازة في معر�س الرثاء)5(: ]الب�شيط[

��وِر ��ْع��ِق يَ���وَم ال��نَّ��ف��ِخ ف��ي ال�����سُّ �����ُة ال�����سَّ ��وِراأََرجَّ ال��طُّ ��ْع��ِق ف��ي  ال�����سَّ ي���وَم  ��ْوِد  ال��طَّ ���ُة  َدكَّ اأْم 

اأراد ال�شاعر ت�شوير فدح الخطب الذي اأ�شاب الكون ب�شبب موت المرثي، فقرنه باأحداث 

 ،{ } تعالى)6(:  بقوله  وا�شتعان  القيامة  يوم 

.)7({ وقوله تعالى: {

]الب�شيط[ ومنه قول اأبي حف�س بن عمر في معر�س المدح)8(: 

)1(  اآل عمران: 173.

)2(  يو�شف: 18.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 68.

)4(  الرحمن: 37.

)5(  المّقري، اأزهار الريا�س: 380/2.

َمر: 68. )6(  الزُّ

)7(  الأعراف: 143.

)8(  المّقري، اأزهار الريا�س: 364/2.
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وتَ����اأْث����ي����ُمُخ���ْذ ك��اأ���َص لَ��ْف��ظ��ي ِده���اق���اً ِم���ن م��دائ��ِح��ِه لَ����ْغ����ٌو  ل  ال���ح���ق���ائ���ُق  ف��ي��ه��ا 

قوله  من  والثاني   ،)1({ } تعالى:  قوله  من  الأول:  اقتبا�شان؛  البيت  ففي 

.)2({ تعالى: {

اأواخر الآيات ويجعلونها قوافي  يقتب�شون  اأكثر الأحيان  ال�شعراء كانوا في  اأن  ونالحظ 

اآخر  القراآن، وهي  في  الآيات  تختم  بها  اإذ  الن�شو�س،  في  اأقوى  »تاأثيرها  ليكون  لأبياتهم؛ 

ما يبقى عالقًا بالذهن، وكذلك هي في ال�شعر عندما تعتمد قوافي فتكون اآخر ما ي�شمع من 

الأبيات«)3(.

هذا  �شعر  في  جليًا  فيظهر   - الحديث  عقد  ي�شمى  ما  اأو   - الحديث  من  القتبا�س  ا  اأمَّ

الع�شر، ويغلب على اقتبا�شاتهم القتبا�س بالمعنى، ويقل عندهم القتبا�س الحرفي.

فمن ذلك قول الجراوي في معر�س المدح مقتب�شًا معنى الحديث ال�شريف: »ُن�شرُت 

]الب�شيط[ عب«)4(:  بالرُّ

ع���ُب ف��ي ج��ي�����ٍص ب��ا لَ��َج��ٍب وانْقَمعوا)5(َغ���زاُه���ُم ال���رُّ رِب  ـــدَّ ال وراِء  ِمــن  فاأحَجموا 

]الكامل[ وقول اأبي حف�س بن عمر)6(: 

ُم����ْرَه����ٌف اأو  ِح���ك���م���ٌة  ������ا  اإمَّ يَ����م����اِناأََخ����������واِن  وذاَك  يَ����م����اِن����يَ����ٌة  َه�������ذي 

ففكرة البيت ماأخوذة من الحديث ال�شريف: »الإيمان َيماٍن، والحكمُة َيماِنَية«)7(.

)1(  النباأ: 34.

ور: 23. )2(  الطُّ

)3(  محمد مختار العبيدي، الحركة الأدبية باإفريقية في عهد بني الأغلب: 348.

)4(  البخاري، ال�شحيح: 86/1: كتاب التيمم، الباب الأول، والدارمي، ال�شنن: 322/1 و333، وكتاب ال�شالة، باب 

الأر�س كلها طهور ما خال المقبرة والحّمام... وغيرهم.

)5(  ديوان الجراوي: 103.

)6(  �شفوان بن غدري�س، زاد الم�شافر: 143.

اأهل  تفا�شل  باب  الإيمان،  كتاب   ،71/1 ال�شحيح:  وم�شلم،  المناقب،  كتاب   ،154/4 ال�شحيح:  البخاري،    )7(

الإيمان فيه ورجحان اأهل اليمن فيه، رقم 21... وغيرهم.
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]الرجز[ ومنه اأي�شًا قول اأبي الربيع الموحدي في اإحدى زهدياته)1(: 

����ن����اً ف����ي ����س���رِب���ِه تُ����ع����ِج����بُ����ُه الآم�����������اُل ُم�����غ�����تَ�����ّراً ب���ِهي����ا َم������ْن َغ������دا ُم����وؤَمَّ

اآمنًا في �شربه معافى في ج�شده  اأ�شبح منكم  ال�شريف: »من  اإلى الحديث  ال�شاعر  نظر 

عنده قوت يومه، فكاأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها«)2(.

ون�شتطيع القول: اإن القتبا�س القراآني والحديثي اأّديا وظيفة في اإي�شاح المعاني، وجالء 

الأفكار التي كان يوردها ال�شعراء في اأ�شعارهم.

التَّ�شمين:

اعر بت�شمين �شعره بيتًا من غيره اأو جزءاً منه ل�شاعر �شبقه، اأو مثاًل من  وهو اأن يقوم ال�شَّ

الأمثال؛ بغية تقوية معناه اأو تو�شيح ال�شورة التي اأرادها.

جاهليين  ل�شعراء  اأبياتًا  اأ�شعارهم  ف�شّمنوا  الع�شر،  هذا  �شعراء  عند  الت�شمين  و�شاع 

واإ�شالميين؛ وكانت في مجملها من الأبيات ال�شوائر.

]الطويل[ فمن ت�شمين ال�شعر الجاهلي قول اأبي الربيع يرثي اأخاه)3(: 

��دا ال���ِك���ْن���ِديُّ َق��ب��َل��َك اإلْ���َف���ُه تَنُوُب«)4(ِب��َح��ي��ُث ���سَ ال��ُخ��ط��وَب  اإنَّ  »اأج���اَرتَ���ن���ا 

فقد اأ�شار ال�شاعر في بيته اإلى امرئ القي�س، و�شّمن �شدر مطلع ق�شيدة يخاطب بها قبر 

امراأة غريبة في جبل ع�شيب الذي مات عنده.

]الب�شيط[ ومنه قول اأبي حف�س بن عمر في ق�شيدة مدحية)5(: 

)1(  ديوان اأبي الربيع: 155.

)2(  اأورد هذا الحديث البخاري في الأدب المفرد رقم 300.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 41.

)4(  �شدر بيت عجزه: »واإنِّي ُمقيٌم ما اأقاَم َع�شيُب«.

)5(  المّقري، اأزهار الريا�س: 364/2.
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و»اأَل »ِق��ف��ا«  ه���ذا  راأَْوا  ل���ْو  َع��لَّ��ق��وا  وُكْلثوُم)1(م��ا  ُح��ْج��ٌر  ج���اَءُه���ْم  ول���ْو  ُه��بِّ��ي« 

ُع���َل���ْي���َق���م���ٌة: ِل������راوي������ِه  لَ����ق����اَل  َمكتوُم؟«)2(اإذاً  ا�ستُوِدْعَت  وما  علْمَت  ما  »هل 

�شّمن ال�شاعر في بيته الأول كلمة »قفا« وهي من مطلع معلقة امرئ القي�س، وكلمتي 

مطلع  �شدر  الثاني  البيت  في  و�شّمن  كلثوم،  بن  عمرو  معلقة  مطلع  من  وهما  هّبي«  »األ 

ق�شيدة م�شهورة لعلقمة الفحل.

اأ�شرنا  وقد  ال�شعراء،  ت�شمينات  من  كبير  حظ  العبا�شيين  ال�شعراء  من  للمتنبي  وكان 

فنظموا على  والمتنبي،  تمام  باأبي  كثيراً  تاأثروا  والأندل�شيين  المغاربة  ال�شعراء  اأن  اإلى  �شابقًا 

منوال ق�شائدهم، و�شّمنوا بع�شًا من اأ�شعارهم، من ذلك قول اأبي زيد عبد الرحمن بن عبد 

]الطويل[ الواحد)3(: 

��ٌم تَ��ج��هُّ م����اِن  ال����زَّ َوج�����ِه  ِم���ن  لَح  با�ِسُم«)4(واإْن  وثَ���غ���ُرَك  ���اٌح  َو����سَّ »َف��وْج��ُه��َك 

وقد اأفلح ال�شاعر في ت�شمينه؛ لأنه اأ�شعرنا بالت�شال بين �شدر البيت وعجزه.

]الب�شيط[ و�شّمن اأبو الربيع عجز بيت م�شهور للمتنبي؛ فقال مادحًا)5(: 

�َسِلموا«)6(ُق��ل��ن��ا نُ���ت���رِج���ُم ع����ْن اإخ����ا�����صِ ُح��بِّ��ُك��ُم ق��ْد  النَّا�ِص  فُكلُّ  �َسِلْمَت  »اإذا 

وربما لجاأ بع�س ال�شعراء اإلى ت�شمين بيت بتمامه في ق�شيدته؛ كقول ميمون بن خبازة 

]الطويل[ في ق�شيدته النبوية)7(: 

الرِّ�شى حــالــِة  فــي  الَمحبوُب  يـُـهــَجــُر  ��ي��اوقــْد  وا���سِ َق  يُ�������س���دِّ األّ  ال��ه�����وى  ويَ����اأْب����ى 

)1(  ِحْجر: هو اأبو ال�شاعر امرئ القي�س، وكلثوم: اأبو ال�شاعر عمرو بن كلثوم.

روُم«. ْتك اليوَم َم�شْ )2(  �شدر بيت عجزه: »اأَْم حبُلها اإِْذ ناأَ

)3(  ابن الأّبار، الحلة ال�شيرا: 281/2.

)4(  عجز بيت �شدُره: »َتُمرُّ بَك الأْبطاُل َكْلمى َهزيمٌة«.

)5(  ديوان اأبي الربيع: 37.

ك في ُبْرٍء بَتْهِنئٍة«. )6(  عجز بيت �شدُره: »وما اأخ�شُّ

)7(  المّقري، اأزهار الريا�س: 385-384/2.
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َكليلٌة َع��ي��ٍب  ك���لِّ  ع���ْن  ���س��ى  ال��رِّ الَم�ساِويا«)1(»وَع���ي���ُن  تُْبدي  ْخِط  ال�سُّ َعيَن  ولكنَّ 

فال�شاعر �شّمن ق�شيدته بيتًا لل�شاعر عبد اهلل بن معاوية؛ وهو من الأبيات ال�شوائر.

والآخر  الأول  البيت  بين  يكن  لم  لأنه  الت�شمين جيداً؛  من  النوع  هذا  ر�شيق  ابن  وعدَّ 

وا�شطة)2(.

]الطويل[ ثاء)3(:  ومن ت�شمين الأبيات الكاملة قول اأبي الربيع في معر�س الرِّ

اأَم����ا ِل���َي ف��ي َق����وِل ال��ُع��َق��ْي��ِل��يِّ ِم���ْن ُع���ْذِرف���ُق���ل���ُت واأْج����ف����ان����ي ت���ج���وُد ِب��م��اِئ��ه��ا

البُكا دائ����ِم  م���ْن  َع��ْي��ن��اَي  ��تَ��ف��ي  تَ�����سْ الَح�ْشر«)4(»ف��م��ا  ــى  اإل بَكيُت  اأنِّـــي  ــْو  ول عَلْيها 

ن ال�شاعر على ت�شوير مقدار الحزن الذي ع�شف به. مَّ وقد اأعان البيت الُم�شَ

في  بع�شها  وا�شتعاروا  الأمثال،  اإلى  لجوؤوا  بل  ال�شعر،  بت�شمين  ال�شعراء  يكتف  ولم 

اإيحاءات ذات مدلولت خا�شة في نف�س  قادرة على خلق  ُبنى جاهزة  اأ�شعارهم، بو�شفها 

المتلقي، ودعم الفكرة التي يريد ال�شاعر اإي�شالها له.

فمن ت�شمين الأمثال قول ال�شاعر اأبي العبا�س الجراوي ي�شف هروب جنود الأعداء من 

]الكامل[ اأر�س المعركة)5(: 

���ي���اُع���ُه ��ب��ا اأَ����سْ َق����ْت اأَي�������دي ���سَ َموِئا)6(وتَ����ف����رَّ ال��بَ�����س��ي��ط��ِة  م���َن  يَ���ع���ِرف���وَن  ل 

ويقول عي�شى بن عمران م�شمنًا المثل نف�شه، يو�شي اأحد اأبنائه ويعظه باأخذ العبرة من 

]الكامل[ الفة)7(:  م�شير الأمم ال�شَّ

د: 212/1. )1(  البيت لعبد اهلل بن معاوية في مقطوعة له في الكامل للمبرِّ

)2(  ابن ر�شيق، العمدة: 85/2.

)3(  ديوان اأبي الربيع: 48.

)4(  اأراد القحيف العقيلي المتوّفى في العقد الثالث من القرن الثاني، والبيت من مقطوعة قالها في رثاء �شديق له �شلب.

)5(  ديوان الجراوي: 134.

قًا ل اجتماع بعده. )6(  في المثل: »تفّرقوا اأيدي �شبا«؛ اأي: تفرُّ

)7(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 255/8.
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ــَن ِبــجــاِهــِهــْم ــي ــن ــاِت ــف ــــا ال ــــن ــــَكــــْم راأَيْ ��ب��اولَ ق����وا اأَي�������دي ���سَ وِب���م���اِل���ه���ْم ق����ْد ُم����زِّ

]الكامل[ ويقول ابن خبازة في المهدي بن تومرت)1(: 

���واً ف���ي ارِت����غ����اٍء يَ��ب��ت��غ��ي ِمْنواِلها)2(َف���اأَ����س���رَّ َح�������سْ ع��ل��ى  نَ�����س��ج��اً  ب���ُم���ح���اِل���ِه 

المهدي،  به  جاء  بما  �شّكه  عن  تعبيراً  ارِتغاٍء«؛  في  َح�ْشواً  »اأَ�شرَّ  المثل:  ال�شاعر  �شّمن 

وتعري�شًا بدعوته.

�شعره،  لتجويد  منه  ومحاولة  ال�شاعر،  ثقافة  على  دليل  الت�شمين  اإن  القول:  ون�شتطيع 

من  الوافدة  الثقافة  ترويج  اأ�شكال  من  �شكل  وهو  الم�شرق،  في  ال�شعراء  اأعالم  وم�شارعة 

الم�شرق عن طريق العبارة ال�شعرية الجديدة.

ن ال�شاعر اأ�شعار من �شبقه، واأمثال العرب التي تمثل خال�شة تجاربهم  مِّ ولي�س عيبًا اأن ُي�شَ

التي لخ�شوها في جمل مقت�شبة، يفيد ت�شمينها تقوية المعنى، وخلق اإيحاءات تخدم ال�شاعر 

في تو�شيح ما يريد.

)1(  المّقري، اأزهار الريا�س: 379/2.

رُّ ح�شواً في ارتغاء«: ُي�شرب لمن ُيظهر اأمراً ويريد غيَره. )2(  في المثل: »ُي�شِ
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الخاتمة

دين،  يدور هذا البحث في نطاق معين من الزمان والمكان، حدوده في الزمن عهد الموحِّ

واإطاره المكاني المغرب الأدنى والأو�شط والأق�شى.

وقد لحظنا على المدونة ال�شعرية التي جمعناها كثرة ال�شطراب والخلل والتحريف، 

حتى تلك التي وردت في الكتب المحققة، فكانت مهمتنا في ال�شت�شهاد بها ع�شيرة بما 

و�شبطها،  الن�شو�س  تحقيق  في  الأحيان  بع�س  في  م�شنيًا  بل  م�شاعفًا،  جهداً  منا  تطلب 

للتمكن من ا�شتخدامها في درا�شة المو�شوعات.

ال�شعر في  اإلى تبويبه وفق مو�شوعاته، فلفت نظرنا كثرة  ال�شعر م�شينا  اأن جمعنا  وبعد 

بما  محددة،  مو�شوعات  في  بالنظم  ال�شعراء  بع�س  واخت�شا�س  غيرها،  دون  مو�شوعات 

جعل ال�شت�شهاد باأ�شعارهم اأكثر من غيرهم.

الف�شل  فعقدنا  وكثرتها:  المادة  اأهمية  ح�شب  رتبناها  ف�شول  اإلى  الأطروحة  وق�شمنا 

اأهل الحكم،  اإلى طبقة  اأ�شا�شًا  المدح اتجهت  اأن ق�شيدة  اإلى  المدح، وانتهينا  ل�شعر  الأول 

وتميزت منا�شبات قولها باقترانها بانت�شار الجيو�س الموحدية على مختلف الجبهات، فقد 

فتح ذلك اأمام ال�شعراء مجال القول على م�شراعيه.

وبدا لنا اأن المدحة الموحدية قد تخلت ـ في الأغلب ـ عن المنهج القديم، واإن حافظت 

على الطول لت�شاع المجال في تفتيق المعاني.

الدعوة  خدمة  اإلى  اأ�شحابه  بان�شراف  تميز  قد  ال�شعر  هذا  فاإن  المعاني  جهة  من  ا  اأمَّ

والجهاد  والتهجد  كالتقوى  الدينية  المعاني  منظومة  باعتماد  تعاليمها  وبث  الموحدية، 

والعدل.

ويتكامل في هذا المجال �شعر المدح وما جاء في تحليلنا ل�شعر الحرب �شمن الف�شل 

الثاني.
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وخل�شنا في هذا الم�شمار اإلى اأن جانبًا من �شعر الحرب مّثل اإ�شهام ال�شعراء الموحدين 

في ال�شراع الإ�شالمي ـ الفرنجي، ومنحه لونًا متميزاً؛ نظراً اإلى الموقع الجغرافي الذي �شهد 

وفي جوانب  »ن�شاليًا«،  منه  في جوانب  وكان  اإ�شبانيا،  لفرنجة  المغرب  م�شلمي  مواجهة 

اأخرى ت�شويريًا توثيقيًا.

ولفت انتباهنا في الف�شل الثالث ا�شتغالل �شعراء هذا العهد لجميع اأ�شكال الق�شيدة في 

المديح النبوي، واإلمامهم بمختلف معاني هذا المديح، ولعل جمع هذا ال�شعر يدعم مدونة 

هذا المديح المترامية اأطرافها في التراث العربي الإ�شالمي.

ال�شعراء  عند  فكثر  والحديث،  القراآن  من  م�شتمدة  واأفكاره  معانيه  فكانت  الزهد  اأما 

التهجد  اإلى  والدعوة  القيامة،  ويوم  الموت  ذكر  من  والإكثار  الدنيا،  في  الزهد  الموحدين 

وقيام الليل، وات�شحت اأ�شعارهم بو�شاح حزين قوامه الندم وال�شتغفار، وتجلت فيه العاطفة 

الدينية في اأقوى �شورها.

اأما الت�شوف فكانت ن�شو�شه قليلة ن�شبيًا، جّلها في الحب الإلهي، ولحظنا اأن ال�شعراء 

ا�شتمدوا اأفكارهم ومعانيهم من �شعر الغزل، ونقلوها اإلى غر�س الت�شوف م�شتعملين الرمز 

في تعبيرهم عما اأح�شوا، وا�شتعانوا باألفاظ ومعاٍن �شوفية ذات دللت خا�شة.

لم  اأنهم  اإل  العفيف،  نمطه  الموحدين  �شعر  في  فقد رجح  الرابع  الف�شل  في  الغزل  ا  اأمَّ

يتجاوزوا القدامى اإْن في المعاني واإن في الأ�شاليب.

وقد لفت انتباهنا في الف�شل الخام�س ندرة �شعر الرثاء فيما و�شل اإلينا من اأ�شعار، على 

منزلة هذا الغر�س من ال�شعر العربي، وعلى جّدية ال�شعر الموحدي، وعلى قولهم في اأغرا�س 

اإلينا ل  انتهى  ال�شعر الذي  اأن  اإلى  الرثاء كالمدح مثاًل، وربما نعزو ذلك  اأن يكملها  يمكن 

يمثل حقيقة المدونة.

واإن هذا الختالل في التوازن بين الأغرا�س من حيث تمثيلها لل�شعر ينطبق كذلك على 

هذا  مدونة  عدمت  اإذ  الخمرة،  �شعر  مثل  متعددة  مو�شوعات  �شم  الذي  ال�شاد�س  الف�شل 

ال�شعر ق�شائد في الخمرة ما خال خم�شة وت�شعين بيتًا لالأمير اأبي الربيع الموحدي، كان فيها 
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عالة على �شابقيه.

الأفراد  كهجاء  الفرعية؛  بمو�شوعاته  فاألّموا  الموحدين  �شعراء  طرقه  فقد  الهجاء  اأما 

والجماعات والمدن، اإل اأن هجاء الأفراد ظل المنحى المميز لهذا الغر�س من حيث القيم 

والخ�شائ�س الفنية.

وقد لحظنا اأن �شعر الو�شف ب�شّقيه الطبيعي وال�شناعي لم يخالف �شائر �شعر الو�شف 

عند الم�شارقة والأندل�شيين، على خ�شو�شية البيئة المغربية من حيث المعمار خا�شة.

ولم نهمل ال�شعر التعليمي على �شحالته الفنية؛ اإذ اإنه عن�شر ي�شاعدنا على ا�شتكمال �شورة 

الحياة الثقافية في ذلك العهد، واهتممنا في نف�س الم�شتوى ب�شعر الألغاز؛ وهو كذلك مظهر 

من مظاهر الن�صاط اللغوي، والعالقات االجتماعية ذات ال�صبغة الثقافية، �صاأنه في ذلك �صاأن 

الر�شائل الإخوانية ال�شعرية، التي كانت تجمع بين ت�شوير الحياة اليومية وم�شاغل الخا�شة 

المثقفة، وهي بذلك تعد جزءاً من الحياة الأدبية.

عر  وخ�ش�شنا الف�شل الأخير لدرا�شة هذا ال�شعر من النواحي الفنية، فخل�شنا اإلى اأن ال�شِّ

دي الذي و�شل اإلينا غالبة عليه القطع والنتف، ولكن هذه المالحظة ل تعني اأن �شعراء  الموحِّ

ق�شائد  من  اجتثت  القطع مختارات  من  وافراً  لأن عدداً  النَف�س؛  ق�شيري  كانوا  العهد  هذا 

وهذا  اأرادوا،  ما  على  ال�شت�شهاد  في  اأغرا�شهم  وخدمت  مختاريها،  اأذواق  مثلت  طوال، 

يدعم راأينا في مهمة تاأريخ الأدب؛ وذلك اأنه يظل ـ مهما ادعى الإلمام بالن�شو�س ـ قا�شراً 

دون تمثيل الع�شر المعني.

ا فيما يتعلق باأوزان ال�شعر، فاإننا لحظنا مياًل وا�شحًا اإلى ركوب البحور ذات النف�س  اأمَّ

الطويل، ولكن بع�س ال�شعراء تميزوا بالنظم على الرجز المزدوج، فتحرروا من قيد القافية، 

وتمكنوا من اإطالة الأراجيز؛ اإذ تجاوز بع�شها األفًا و�شتمئة بيت.

وخلت القوافي ـ اأو كادت ـ من القوافي النفر، وجاءت مطلقة، واإن كان بع�س ال�شعراء 

اأخذوا اأنف�شهم بلزوم ما ل يلزم.
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وقد تقا�شم لغة ال�شعر �شجاّلن كبيران طبعا ق�شائد العهد الموحدي: اأولهما ال�شجل الديني 

وهو ي�شاير ال�شبغة الجدية التي لحظناها من قبل وخا�شة في ال�شعر الديني، ولكن �شورة 

والمذهب،  العقيدة  م�شطلحات  ا�شتخدام  ال�شعراء  هوؤلء  على  فر�شت  الدينية،  الممدوح 

فذكرتنا نماذج من هذا ال�شعر ب�شعر المذاهب في الم�شرق. واأما ال�شجل الثاني فهو حما�شي 

كثرت فيه األفاظ الحرب واأ�شماء اأدواتها، ف�شاعدت هذه اللغة �شعر الحرب على اأداء الوظيفة 

التوثيقية التي كنا ذكرناها.

وانتهينا في درا�شة الجوانب البالغية اإلى اأن ال�شورة الفنية عند هوؤلء ال�شعراء ل تختلف 

اأن  ال�شابقة، وذلك  الفنية ل�شعر الع�شور  -من جهة ا�شتعمال الأ�شاليب- عما عليه ال�شورة 

الكناية  با�شتعمال  ال�شعراء  يحتفل  لم  في حين  المجاز،  ال�شدارة، وكذلك  له موقع  الت�شبيه 

ا�شتخدام  فيها  بدا  قد  البديع  اأ�شاليب  اأن  على  محدودة.  مواطن  في  اإل  الأ�شاليب  و�شائر 

الجدية  المو�شوعات  يخدم  وهو  الأول،  المحل  الكريم  القراآن  ويتبواأ  وا�شحًا،  القتبا�س 

القراآني، وعلى  للن�س  ال�شعراء  الديني، ويدل على تمثل  المذهبي وال�شعر  كالمدح وال�شعر 

اإحدى وظائف ال�شعر وهي التعليم، ولم تخل اأ�شعارهم كذلك من تمّثل للحديث ال�شريف 

ولالأمثال العربية القديمة.

وبعد:

فاإن هذا البحث في تاريخ الأدب حاول اأن ي�شد ثغرة في تاريخ الأدب العربي القديم، 

اأدرك بع�س ما كان يروم، وقد ظلت هذه الحلقة في تاريخ الأدب العربي بالمغرب  ولعله 

مفقودة لت�شتت جهود الباحثين، ول�شعوبة جمع المدونة المبثوثة في بطون الكتب المطبوعة 

والمخطوطة، وع�شى اأن يكون هذا العمل قد اأخرج للنا�س اأهم النماذج ال�شعرية التي تمثل 

هذه الحقبة من التاريخ العربي الإ�شالمي.

عامة،  العربي  لل�شعر  تقويمنا  من  �شتغير  اأبرزناها  التي  ال�شعرية  الن�شو�س  اأن  نّدعي  ول 

ولكن هذا البحث ي�شتجيب لقاعدة علمية ثابتة؛ تتمثل في اأن تاريخ الأدب ل ي�شتقيم علمًا 
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ومنهجًا ما لم يلّم بجميع العنا�شر التي تكون حلقاته، ول غنى له عن واحدة منها.

وفي الختام نقول: اإن هذا العمل لي�س �شوى اإطار ي�شمن للباحث جّل اأدوات البحث 

الأولى من حيث المراجع، وم�شاكل الن�شو�س، ومن دونه ل يمكن للنقد الأدبي اأن يخل�س 

اإلى نتائج جامعة في خ�شو�س هذا ال�شعر، ونظن اأننا و�شعنا لأنف�شنا وللباحثين المنطلقات 

الوثائقية التي �شت�شمح بموا�شلة التعمق في هذا الميدان.

واإنَّ الآمال التي اأنطناها بهذا العمل لم تح�شد كلها، فاإن لم ي�شلم بع�شها من الق�شور، 

فما كل ما يتمنى المرء...
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تراجم ال�سعراء المغاربة 

الذين ا�ست�سهد باأ�سعارهم في الدرا�سة

• اإبراهيم بن اأبي بكر التِِّلْم�ساني )609 ـ 690هـ/ 1212 ـ 1291م()1(	

اإبراهيم بن اأبي بكر بن عبد اهلل بن مو�شى الأن�شاري، اأبو اإ�شحاق.

ولد بِتِلْم�شان �شنة 609هـ/1212م، وتلقى تعلمه الأول فيها.

رحل به اأبوه اإلى الأندل�س فتتلمذ فيها على مجموعة من العلماء، منهم اأبو بكر بن محرز 

ابن  فيها  ولقي  ب�شبتة،  فنزل  المغرب  ُعدوة  اإلى  انتقل  ثم  )ت645هـ/1247م(،  هري  الزُّ

ف بن عميرة )ت656هـ/1258م( وغيرهم، ثم  ع�شفور )ت669هـ/1270م(، واأبا المطرَّ

ت�شّدر لالإقراء ب�شبتة فانتفع به كثيرون واأخذوا عنه؛ منهم: اأبو عبد اهلل حمد بن عبد الملك 

)ت703هـ/1291م()2(.

كان اأبو اإ�شحاق التِِّلْم�شاني فقيهًا، عالمَا، اأديبًا، ذا َحظٍّ من ال�شعر.

• 1229م()3(	 اإبراهيم بن الُمنا�سف )627هـ/ 

اإبراهيم بن عي�شى بن محمد بن اأ�شبغ بن عي�شى الأَْزدي، اأبو اإ�شحاق.

)1(  ترجمته و�صعره في: رحلة ابن ُر�صيد )مخطوط( االإ�صكوريال 49/6ب، ابن الخطيب: الإحاطة: 329-326/1، 

ابن فرحون، الديباج المذهب: 90-91، ابن مريم، الب�شتان: 55، ابن القا�شي، درة الحجال: 177/1، المقري، 

 ،15-13/1 الخلف:  تعريف  الحفناوي،   ،802/1 ال�شند�شية:  الحلل  ال�ّشّراج،   ،245-120/5 الطيب:  نفح 

محمد مخلوف، �شجرة النور الزكية: 202، ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين: 16/1، عادل نويه�س، معجم اأعالم 

الجزائر: 63-64، الزركلي، الأعالم: 33/1-34، محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزائري: 84.

)2(  جعل ابن القا�شي في درة الحجال: 177/1 وفاته �شنة 697هـ/1297م، بب�شطة، وتابعه في ذلك محمد مخلوف 

اأرجوزة  هام�س مخطوط  في  699هـ/1300م، وجاء  �شنة  وفاته  الزركلي  202، وجعل  الزكية:  النور  �شجرة  في 

التلم�شانية اأن وفاته �شنة 666.

178، ابن �شعيد، المغرب:  189-190، التكملة لكتاب ال�شلة:  )3(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، تحفة القادم: 

106/1-107، اليلفيقي، المقت�شب من تحفة القادم: 184، ال�شفدي، الوافي بالوفيات: 76/6، الفيروزاأبادي، 
بن  العزيز  عبد   ،56/1 الأعالم:  الزركلي،   ،172/1 الوعاة:  بغية  ال�شيوطي،   ،7-6 اللغة:  اأئمة  تاريخ  في  البلغة 
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واأخذ  الأندل�س،  اإلى  انتقل  ثم  فيها،  الأول  تعلمه  وتلقى  بتون�س،  ون�شاأ  بالمهدية،  ولد 

ني )ت604هـ/1224م(، وروى عنه. العربية عن اأبي ذّر م�شعب بن محمد بن م�شعود الُخ�شَ

تولى الق�شاء بدانية، ثم ان�شرف عنها في الفتنة المنبعثة �شنة )621هـ/1224م(، فانتقل 

اإلى مّراك�س وت�شّدر لالإقراء فيها، وانتفع به كثيرون.

تولى ق�شاء �شجلما�شة حتى وفاته �شنة )627هـ/1229م(.

كان اأبو اإ�شحاق فقيهًا، قا�شيًا، ذا حظٍّ من الأدب ونظم ال�شعر.

• اأبو العبا�ص ال�سبتي )524 ـ 601هـ/ 1129 ـ 1204()1(	

اأحمد بن جعفر الخزرجي ال�شبتي، اأبو العبَّا�س.

دين، وتلقى تعلُّمه الأول في بلده،  ولد ب�شبتة �شنة 524هـ/1129م في بداية دولة الموحِّ

ثم تنّقل في مدن المغرب مختلفًا اإلى مجال�س �شيوخها، ناهاًل من علومهم.

اأخذ عن جلة من ال�شيوخ؛ اأمثال اأبي عبد اهلل بن الفّخار )ت590هـ/1193م( �شاحب 

القا�شي عيا�س )ت544هـ/1149م(، ثم ارتحل اإلى مراك�س �شنة 540هـ/1145م، وت�شّدر 

لالإقراء والوعظ فيها حتى وفاته �شنة 601هـ/1205م.

يت  ال�شِّ عطر  بالمغرب،  الأولياء  كبار  من  زاهداً  عالمًا   فقيهًا  ال�شبتي  العبا�س  اأبو  كان 

التادلي  يعقوب  اأبو  ذيّل  وقد  عليه،  يثنون  العلماء  من  كثيراً  جعل  ما  وهذا  وال�شمعة، 

عبداهلل، المو�شوعة المغربية: 15/1.

)1(  ترجمته و�صعره في: اأبو يعقوب التادلي، ر�صالة في ف�صائل اأحمد بن جعفر الخزرجي )مخطوط( المكتبة الوطنية 

بتون�س رقم 18553 ورق194 وما بعد، ابن قنفذ الُق�شنطيني، اأُن�س الفقير: 7-8، وكتاب الوفيات: 302، وذكره 

ابن الخطيب في نفا�شة الجراب: 395، وريحانة الكّتاب: 101/2، التنبكي، نيل البتهاج: 69-77، المقري، 

نفح الطيب: 99/3-100 و266/7، حاجي خليفة، ك�شف الظنون: 948، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 245/1 

وما بعد، محمد مخلوف، �شجرة النور الزكية: 184-185، ابن الموّقت، تعطير الأنفا�س في التعريف بال�شيخ اأبي 

العبا�س، عبد الوهاب بن من�شور، اأعالم المغرب العربي: 55/2-58، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 

42/3، وخلط فيها بين ترجمة اأبي العبا�س الخزرجي ال�شبتي واأبي العبا�س الَعَزفي، عبد اهلل التليدي، المطرب في 
م�شاهير اأولياء المغرب: 78-85، عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 150، الزركلي، الأعالم: 107/1.
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)627هـ/1229م( كتابه )الت�شوف( بر�شالة جمع فيها مناقب هذا ال�شيخ)1(، كما اأُلّفت فيه 

م�شنفات كثيرة)2(.

كان �شاحب الترجمة ذا حظٍّ من نظم ال�شعر، واإذا اأن�شد اأحٌد �شعراً في الغزل بمجل�شه 

قال: دعني من هذا، واأخذ في مدح اهلل تعالى.

• اأبو جعفر بن عطيّة )517 ـ 553م/ 1123 ـ 1159م()3(	

اأحمد بن جعفر بن محمد بن عطّية الق�شاعي، اأبو جعفر.

من  طائفة  عن  العلم  واأخذ  باأبيه،  وتفّقه  517هـ/1123م،  �شنة  بمراك�س  ُولد 

بن  يو�صف  بن  علي  الح�صن  اأبي  عن  فكتب  المرابطين،  بالط  في  الكتابة  وتقّلد  ال�صيوخ، 

اإ�شحاق  وعن  )ت539هـ/1145م(  تا�شفين  ابنه  وعن  )ت537هـ/1143م(  تا�شفين 

)ت542هـ/1147م(. 

مدة،  اختفى  الموّحدين  دولة  اأنقا�شها  على  وظهرت  المرابطين،  دولة  انقطعت  ولما 

ثّم دخل في �شلك الجند، وبقي مختفيًا مدة، اإلى اأْن تنّبه الموّحدون اإلى براعته في الكتابة 

فا�شتكتبه عبد الموؤمن بن علي واأ�شند اإليه وزارته.

كُثر ُح�ّشاده والوا�شون بهـ  وكلُّ ذي نعمة مح�شودـ  فاحتالوا له واأوغروا �شدر عبد الموؤمن 

اإلى القب�س عليه، و�شجنه، ثم قتله مع اأخيه عطية �شنة 553هـ/1159م  عليه، وهذا ما اأدى 

بمراك�س.

كان اأبو جعفر بن عطية كاتبًا بليغًا، و�شاعراً ُمجيداً.

)1(  لم ترد في المطبوع من كتاب الت�شوف، ومنها ن�شخة مخطوطة في المكتبة الوطنية بتون�س رقمها 18553.

)2(  انظرها في المو�شوعة المغربية: 42/3.

البيان  عذاري،  ابن   ،199-198 المعجب:  المراك�شي،   ،146 المهدي:  اأخبار  البيذق،  في:  و�شعره  ترجمته    )3(

المغرب ق�شم الموحدين: 60، ابن اأبي زرع، القرطا�س: 196، ابن ف�شل اهلل العمري، م�شالك الأب�شار )�شزكين(: 

136/13، ابن الخطيب، الإحاطة: 263/1-271، كن�س المناعي، مخطوط المكتبة الوطنية تون�س رقم 8254: 
237-240، المّقري، نفح الطيب: 186/5، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 61/2-68، عبد اهلل كنون، ذكريات 
165-220، ومجلة دعوة  العلوم والآداب:  المنوني،  167، محمد  المغربي:  النبوغ   ،5 م�شاهير المغرب عدد 

الحق �شنة 1975م العددان 2-3، مقالن لمحمد حمدان العلمي، مجلة المناهل عدد 38 دي�شمبر 1989م.
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• اأبو العبا�ص الجراوي )ت609هـ/1212م( )1( 	

القرن  من  الثالث  العقد  في  بتادل  ولد  العبا�س،  اأبو  الجراوي،  ال�شالم  عبد  بن  اأحمد 

دية بالمغرب. ال�صاد�س، زمَن �صقوط الدولة المرابطية وظهور الدولة الموحِّ

مجموعة  عن  فاأخذ  الأندل�س،  في  تعّلمه  واأكمل  وفا�س،  ومراك�س  بلده  في  در�س 

�شّيد  بن  العبا�س  واأبو  )ت578هـ/1182م(،  الأعلم  بن  الف�شل  اأبو  منهم:  ال�شيوخ؛  من 

)ت577هـ/1181م(.

انتفع به كثيرون، ورووا عنه حما�شته )�شفوة الأدب(؛ منهم: اأبو الح�شن �شهل بن مالك 

)ت619هـ/1222م(، واأبو الربيع �شليمان بن �شالم الُكالعي ال�شهيد )ت634هـ/1236م(، 

عيني )ت622هـ/ 1225م(. د بن عبد الجبَّار الرُّ واأبو عبد اهلل محمَّ

خدم الجراوي ب�شعره الخلفاء الموّحدين الأربعة الأوائل، ومدحهم باأغلب �شعره.

توفي باإ�شبيلية عام معركة العقاب �شنة )609هـ/1212م(، كان الجراوي عالمًا بالآداب، 

)1(  ترجمته و�شعره في: �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 49-51، ابن الأبار، التكملة: 128/1، اأبو الح�شن الرعيني، 

دين(:  برنامج �شيوخه: 294، ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 98 وما بعد، ابن عذاري، البيان المغرب )ق�شم الموحِّ

 197- 196- 183- 182- 180- 152- 131- 121- 120- 119- 108- 107- 73- 72- 70-

-208 -209 -212 -213 -222 -224 -229 -236 -237 -240 -241 -242 250، ابن خلكان، 

)مخطوط(  اإبراهيم  بن  البّيا�صي   ،223/8 والتكملة:  الذيل  الملك،  عبد  ابن   ،137-136/7 الأعيان:  وفيات 

 ،161/7 بالوفيات:  الوافي  ال�شفدي،   ،138/137 التجاني:  رحلة  التجاني،   ،144-138 البيا�شية:  الحما�شة 

 502/2 الطيب:  نفح   ،365-364/2 الريا�س:  اأزهار  المّقري،  127و163،  المعطار:  الرو�س  الحميري، 

و209/3--210 238 و87/4-88، ال�شّراج، الحلل ال�شند�شية: 363/1-364، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 

ذكريات   ،910-909-858-854-680-599-588-169 المغربي:  النبوغ  كنون،  اهلل  عبد   ،114/2
الم�شاهير: عدد )6(، محمد الفا�شي، �شاعر الخالفة الموحدية، محمد المنوني، العلوم والآداب والفنون: 173-

175-221-222-233-234، محمد بن تاويت ورفيقه، الأدب المغربي: 193-198-445-449، محمد 
589/5، عبد العزيز ابن  113/1-226، عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي:  بن تاويت، الوافي بالأدب العربي: 

عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 106/3، ح�شن ال�شبيهي، اأبو العبا�س الجراوي �شاعر الموحدين، مجلة دعوة الحق 

العدد الأول �شنة 1958، الرابع �شنة 1965، مقالت محمد بن تاويت والعدد ال�شابع �شنة 1970، مقال لمحمد 

بن عبد العزيز الدباغ، مجلة ر�شالة المغرب الأعدد 5-7-8 �شنة 1970، مقالت لمحمد الفا�شي، كحالة، معجم 

الموؤلفين: 1733/1، الزركلي، الأعالم 150/1، وذكره بروكلمان في الملحق الثاني �س916، ح�شن ال�شبيهي، 

اأبو العبا�س الجراوي �شاعر الموحدين، ديوانه، �شنعة علي كردي، المقدمة.
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حافظًا لأ�شعار القدماء والمحدثين، بليغ الل�شان، �شاعراً مفلقًا، من اأ�شهر �شعراء زمانه، وكان 

م عليه. كثير التكبُّر، معتداً بنف�شه، �شديد الح�شد لل�شعراء، ل يقرُّ لأحد بالتقدُّ

• بع�ص ال�سادة من بني عبد الموؤمن	

اأورد المّقري في نفح الطيب 110/3 بيتين في الغزل على الدال المك�شورة، ون�شبهما 

اإلى بع�س ال�شادة من بني عبد الموؤمن، ولم اأقف عليهما في مكان اآخر.

• ابن تّلي�ص المراك�سي)1(	

لم اأقف على ترجمته.

ما نعرفه عنه اأنه �شاعر من اأهل مراك�س، ارتبط ذكره بهجائه لأبي العبا�س الجراوي.

ذكر له �شفوان بن اإدري�س بيتين على الدال في هجاء اأبي العبا�س الجراوي، وهما في زاد 

الم�شافر 104 ـ 105، والنبوغ المغربي: 910.

• حَجاج بن يو�سف )ت572هـ/ 1176م( )2(	

بالنزاهة والعدل،  بمراك�س وخطيبها، وعرف  الجماعة  قا�شي  اأ�شله من بجاية، وكان 

راً في الفقه واأ�شوله، عارفًا بعلوم  ونال دنيا عري�شة عند يو�شف بن عبد الموؤمن، وكان متبحِّ

الحديث، وله معرفة بالأدب، وجرت بينه وبين اأبي عمران بن عبد الموؤمن مخاطبات �شعرية 

لطيفة. دخل الأندل�س مراراً وروى عن علمائها، وروى عنه مجموعة؛ منهم: اأبو عبد اهلل بن 

المجاهد، وتوفي مكفوف الب�شر في الطاعون بمراك�س �شنة 572هـ/1176م، و�شلى عليه 

ال�شلطان، وح�شر دفنه.

• اأبو الح�سن الأغماتي	

اأثبت له ابن عبد الملك المراك�شي في الذيل والتكملة: 199/8 ق�شيدة دالية من واحد 

)1(  انظر �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر 104-105، عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 910.

)2(  ترجمته و�شعره في: عبد الواحد المراك�شي، المعجب: 246-247، ابن الأبار، التكملة رقم 745، ابن اأبي زرع، 

الذخيرة ال�شنيَّة: 132، ورو�س القرطا�س: 203، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 16/3 و288/8، وجاء ا�شمه في 

المعجب حجاج بن اإبراهيم التُّجيبي من اأهل مدينة اأغمات من اأعمال مدينة مراك�س.
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واأربعين بيتًا، في مدح اأبي الح�شن ال�شاّري )ت649هـ/1251م(، ق�شيدة اإخوانية عينية من 

�شبعة اأبيات؛ وهي مثبتة بالذيل والتكملة 443/8.

• اأبو علي الأ�سيري )ت بعد 569هـ/1173م()1(	

ح�شن بن عبد اهلل بن ح�شن الأ�شيرّي، اأبو علي.

�شنة  قبل  الأندل�س  اإلى  انتقل  ثم  �شيوخها،  يد  على  وتتلمذ  بها،  ون�شاأ  بتلم�شان  ولد 

ي�شعون )ت542هـ/  الحّجاج بن  اأبي  اأمثال  فاأخذ عن جلة من �شيوخها؛  540هـ/1145م 
1147م(. تحّول اإلى العدوة وكتب لعبد الموؤمن بن علي. توفي بعد �شنة 569هـ/1173م.

كان اأديبًا بارعًا، �شاعراً مفلقًا، عارفًا بالقراءات واللغة والأدب.

• ح�سن بن الَفُكون )ت بعد 602هـ/ 1205م()2(	

ح�شن بن علي بن عمر الق�شنطيني، اأبو علي، المعروف بابن الَفُكون.

ْنطينة، وبها ولد ون�شاأ، وتعّلم على �شيوخها. كان من جملة ال�شعراء الذين  من اأهالي ُق�شَ

مدحوا النا�شر الموّحدي يوم و�شوله اإلى ق�شنطينة �شنة 602هـ/1205م.

رحل اإلى مراك�س، ومدح خليفة بني عبد الموؤمن، ودخل مدينة فا�س في رحلته المنظومة.

لم اأقف على تاريخ وفاته.

)1(  ترجمته و�شعره في: �شفوان ن اإدري�س، زاد الم�شافر: 101-102 وورد ا�شمه فيه: اأبو علي عمر الأ�شيري، ابن 

الأبار، التكملة ترجمة رقم 66، ابن عذاري، البيان المغرب: 47، مجهول، الحلل المو�شية: 150، ابن اأبي زرع، 

رو�س القرطا�س: 186، ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 447، النا�شري، ال�شتق�شا: 102، العبا�س بن غبراهيم، 

الإعالم بمن حّل مراك�س: 38-39، عادل نويه�س، معجم اأعالم الجزائر: 16، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة 

المغربية: 41/1، ر�شا كحالة: 238/3، محمد الطّمار، تاريخ الأدب الجزائري: 71-72، عبد اهلل كنون، النبوغ 

المغربي: 607. 

)2(  ترجمته و�شعره في: الغبريني، عنوان الدراية: 280-286، العبدري، رحلة العبدري: 48-50، ابن القا�شي، درة 

الحجال: 236/1 وفيه: ابن البكور وهو َوْهٌم من المحقق، وجذوة القتبا�س: 184-186، المّقري، نفح الطيب: 

الخلف:  تعريف  الحفناوي،   ،143-138/3 الإعالم:  اإبراهيم،  ابن   ،307-304/4 الريا�س:  اأزهار   ،483/2
130/2-137، ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين: 269/3، محمد الطّمار، تاريخ الأدب الجزائري: 77-79، عادل 

نويه�س، معجم اأعالم الجزائر: 253-254، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 84/2.
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كان فقيهًا، اأديبًا، كاتبًا، �شاعراً غزيَر النَّظم.

• دي )552 ـ 604هـ/ 1157 ـ 1207م()1(	 �سليمان الموحِّ

�شليمان بن عبد اهلل بن عبد الموؤمن بن علي، اأبو الربيع.

ولد في الأغلب في بجاية زهاء �شنة 552هـ/1157م اأيام كان والده واليًا عليها، وتلقى 

تعّلمه على جّلة من �شيوخها.

دي، ولّما كان يغادرها اإلى مراك�س هاجمها  ُعّين واليًا على بجاية من ِقَبل المن�شور الموحِّ

فا�شتطاع  ورجاله،  �شليمان  وطاردوا  580هـ/1184م،  �شنة  عليها  وا�شتولوا  الميورقيون 

النجاة ولجاأ اإلى الجزائر فِتْلِم�شان.

ِجْلما�شة في اأواخر حياته. ولي على ِتْلِم�شان، ثم على بلن�شية، و�شِ

ا�شتخل�س  وفيها  �شنة601هـ/1204م،  لإفريقية  غزاته  في  دي  الموحِّ النا�شر  �شحب 

النا�شر بجاية من ابن غانية الميورقي، وقتله �شنة 602هـ/1205م.

توفي اأبو الربيع �شنة 604هـ/1207م.

كان المترجم له اأديبًا، �شاعراً مفلقًا، ذا قدر كبير من الف�شاحة، وقال ابن �شعيد: »وحيثما 

كانت وليته اجتمع اإليه اأهل الأدب وا�شتهر مكانه«)2(. وقال نقاًل عن معجم ال�ّشقندي: »هو 

من مفاخر بني عبد الموؤمن«)3(.

ورايات   ،134-131 اليانعة:  الغ�شون  �شعيد،  ابن  270و300،  المعجب:  المراك�شي،  في:  و�شعره  ترجمته    )1(

 ،10 عدد  المغرب  م�شاهير  ذكريات  كنون،  اهلل  عبد   ،109-105/3 الطيب:  نفح  المّقري،   ،341 المبرزين: 

الربيع  اأبو  ال�شاعر  الأمير  الجراوي،  عبا�س   ،161 والآداب:  العلوم  المنوني،  محمد   ،168 المغربي:  والنبوغ 

دي، محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأق�شى: 184-251، محمد بن تاويت  �شليمان الموحِّ

واآخرون، ديوان اأبي الربيع، المقدمة. 

)2(  ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 131.

)3(  الم�شدر نف�شه: 132.
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• �ساعر من اأهل الجزائر)1(	

لم اأقف على ترجمته، وكلُّ ما نعرفه عنه اأنه من اأهل الجزائر، َوَفد على الخليفة الموّحدي 

ابن تومرت واأن�شد ق�شيدة دالية في  قبر  بـ)َتْينمل(، فقام على  الموؤمن وهو  يو�شف بن عبد 

مدح المهدي والإ�شادة بمناقبه.

وقيل: اإن �شاحب هذه الق�شيدة لم يح�شر ذلك الم�شهد ولم ين�شدها بنف�شه، واإنما اأر�شل 

...
ّ
بها فاأن�شدت على قبر الإمام، وكان عمله اإياها وعبد الموؤمن حي

اختار عبد الواحد المراك�شي منها �شتة وع�شرين بيتًا اأثبتها في المعجب 189 ـ 191.

• �ساعر من اأهل �َسا)2(	

لم اأقف على ترجمته.

ذكره ابن الأبار َعَر�شًا في الحلة ال�شيرا 239/2 في ترجمة عبد اهلل بن خيار الجياني، 

واأورد له بيتين على الراء في تاأنيب عبد ال�شالم الكومي.

• �ساعر من اأهل فا�ص)3(	

لم اأقف له على ترجمة.

ذكره �شفوان بن اإدري�س التَُّجيبي في كتابه )زاد الم�شافر( 104 ـ 105، واأورد له بيتين 

داليين في هجاء �شخ�س ا�شمه يزيد.

• ابن �سقرق ال�ّسبتي)4(	

ل نعرف له ا�شمًا ول تاريخ ولدة ول وفاة، كان في م�شر �شنة 573هـ/1177م، وتدلُّ 

نًا. اأ�شعاره التي و�شلت اإلينا اأنه كان �شاعراً متمكِّ

)1(  انظر الخبر والق�شيدة في المراك�شي، المعجب: 191-189.

)2(  ابن الأبار، الحلة ال�شيرا: 239/2.

)3(  المراك�شي، المعجب: 191.

)4(  انظر العماد الأ�شفهاني، خريدة الق�شر، ق�شم �شعراء المغرب: 345/1-348، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة 

المغربية: 20/2، وجاء ا�شمه فيها: ابن �شقرون ال�شبتي.
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• عبد الرحمن بن عبد الواحد )ت625هـ/1227م()1(	

عبد الرحمن بن عبد الواحد بن عمر بن يحيى بن محمد بن والد... بن عمر بن الخطاب، 

اأبو زيد.

ولد بمراك�س اأواخر القرن ال�شاد�س الهجري، واأخذ عن م�شايخها.

�شنة  المحرم  غرة  في  الواحد  عبد  محمد  اأبي  الأمير  اأبيه  وفاة  بعد  اإفريقية  تولى 

618هـ/1221م.

عزل بعد توليته بثالثة اأ�شهر باأمر الخليفة الموحدي يو�شف بن محمد النا�شر، فرجع اإلى 

المغرب مع اإخوته.

�شنة  وفاته  كانت  حيث  بمراك�س  باأخرة  ا�شتقر  ثم  الأندل�س،  مدن  من  مدينة  غير  ولي 

625هـ/1227م.

• اأبو زيد الفازازي )ت637هـ/ 1229م()2(	

عبد الرحمن بن َيْخَلْفتن بن اأحمد بن َتْنَفليت بن �شليمان الفازازي)3(، اأبو زيد، اأ�شله من 

)1(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، الحلة ال�شيراء: 280/2-281، ابن ال�شماع، الأدلة البينة النورانية: 53، ابن اأبي 

دينار، الموؤن�س: 131.

تحفة   ،586-585/2 التكملة:  الأبار،  ابن  الع�شريات،  والق�شائد  المقبلة  الو�شائل  ديوانيه  في:  و�شعره  ترجمته    )2(

الموحدين(:  )ق�شم  المغرب  البيان  عذاري،  ابن  101-105و138،  �شيوخه:  برنامج  الرعيني،   ،191 القادم: 

�شلة  الزبير،  ابن  55/1و548و290/6-291و368-363/8،  والتكملة:  الذيل  الملك،  عبد  ابن   ،381-380
الإحاطة:  الخطيب،  ابن  18و68،  )مخطوط(  الجزيل  العطاء  البلوي،  القا�صم  اأبو   ،542 الغرباء(:  )ق�شم  ال�شلة 

ورو�شة  92ب94-اأ،  ورقة  الثالث  الجزء   8136 رقم  بتون�س  الوطنية  المكتبة  و)مخطوطة(   ،522-517/3
نيل  التنبكتي،   ،91/2 الوعاة:  بغية  ال�شيوطي،   ،183-140 )مخطوط(:  وال�صعر  وال�صحر   ،236/1 التعريف: 

البتهاج: 239-240، المّقري، كّنا�س المّقري )مخطوط( المكتبة الوطنية بتون�س رقم 18327 ورقة رقم 38-

39، نفح الطيب: 119/2 و122/4و507/7-513، اأزهار الريا�س: 31/4-32، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 
93/8-98، مجهول، مختارات من ال�شعر المغربي والأندل�شي: 145، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي )الن�شخة 
655/5-557، ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين:  131/5-132، عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي:  المترجمة(: 

191/5، الزركلي، الأعالم: 342/3، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 149/2.
)3(  في �شلة ال�شلة 543: عبد الرحمن بن محمد بن يخلفتن.
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جبل فازاز قرب مكنا�شة، واإليه يعود ن�شبه، ن�شاأ بمراك�س وفيها تلّقى علومه الأولى، وتنقل 

في مدن الُعدوة والأندل�س، ونزل ِتِلم�شان.

بن  جابر  الح�شن  واأبو  �شعيد،  اأبو  اأبوه  منهم:  الم�شايخ؛  من  مجموعة  عن   اأخذ 

ال�شهيلي  زيد  واأبو  )ت625هـ/1227م(،  بقي  بن  يزيد  بن  واأحمد  الفخار،  بن  اهلل  عبد 

النا�س  �شيد  بن  بكر  اأبو  منهم:  كثير؛  خلق  منه  واأفاد  وغيرهم.  )ت581هـ/1185م(، 

واأبو  )ت643هـ/1245م(،  عمران  بن  الكريم  عبد  القا�شم  واأبو  )ت659هـ/1260م(، 

الح�شن الرعيني )666هـ/1267م(، وغيرهم)1(.

كتب لأمراء وقته على كره منه، واخت�سَّ بال�شيد)2( اأبي اإ�شحاق بن المن�شور والي قرطبة، 

اأبي العالء )ت630هـ/1232م(، ونافح عنه ب�شعره عند خالفه مع يحيى المعت�شم  وباأخيه 

)ت633هـ/1235م( على ال�شلطة.

توفي �شنة 627هـ/1229م)3( بمراك�س، وُدفن بجبانة ال�شيوخ.

كان اأبو زيد الفازازي اأديبًا حافظًا، زاهداً، ذا حظٍّ من اأ�شول الفقه والرواية، كما كان 

�شديداً على اأهل البدع، مبالغًا في التحذير منهم، وله �شعر ح�شن ُجّله من ال�شعر الديني الذي 

يتوافق مع �شلوكه وتدينه.

• عبد الكريم بن عمران )ت643هـ/1245م( )4(	

ري، اأبو القا�شم. ولد بالق�شر الكبير)5(، ون�شاأ بها اآخذاً العلم  عبد الكريم بن عمران الَق�شْ

ح �شيئًا عن �شبابه. عن م�شايخها. ل تذكر الم�شادر اأ�شماء م�شايخه، ول تو�شِّ

)1(  انظر في ابن الخطيب، الإحاطة: 518/3.

)2(  كان لقب »�شيد« يطلق على اأمراء الموّحدين.

)3(  حّدد ابن الزبير وفاته في  �شنة 624هـ/1226م.

عيني، برنامج �شيوخ الرعيني: 76، ابن  )4(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة: ترجمة رقم 2148 الملحق، الرُّ

عبد الملك، الذيل والتكملة: 197/8و333، المقري، نفح الطيب: 642/2، المنوني، العلوم والآداب: 178، 

عبد العزيز عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 68/2.

)5(  مدينة على �شاحل المغرب، قرب �شبتة، ياقوت: 360/4.
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الق�شاء في  ال�ّشاّري )ت649هـ/1251م(. تولى  اأبي الح�شن  اأ�شحاب  اأخ�سِّ  كان من 

يتولى  وهو  643هـ/1245م  �شنة  بمراك�س  توفي  بلده.  الكبير،  الق�شر  منها  مدينة،  ما  غير 

ق�شاءها.

كان ابن عمران اأديبًا، فقيهًا، قا�شيًا، ذا حظٍّ من ال�شعر.

• عبد اهلل بن عبد الرحمن بن علي الَفرياني )ولد 609هـ/1212م()1(	

اإلى �شفاق�س، فن�شاأ فيها منكّبًا على طلب  ولد بمالقة بالأندل�س، وانتقل اأبوه به �شغيراً 

العلم والمعرفة، وبرع في الأدب والعلوم العربية، وكان هّجاًء من م�شاهير اإفريقية، وله رحلة 

اأبعد فيها النجعة غربًا و�شرقًا. 

لم اأقف على تاريخ وفاته.

• ابن اليا�سمين )ت601هـ/1204م()2(	

عبد اهلل بن محمد بن حّجاج، اأبو محمد، المعروف بابن اليا�شمين؛ وهي اأُّمه، من اأهالي 

مدينة فا�س، واأ�شله من بني حّجاج اأهل قلعة فندلوة، اأخذ علم الح�شاب عن اأبي عبد اهلل 

ابن القا�شم.

الموّحدي، فحظي عنده وجال�شه، وكان  المن�شور  والتحق بخدمة  اإلى مراك�س  انتقل 

يرافقه في اأ�شفاره، وبعد المن�شور بقي في خدمة ابنه محمد النا�شر، تنقل بين مدن المغرب 

والأندل�س، واأقراأ في اإ�شبيلية فانتفع النا�س بعلمه، وتوفي ذبيحًا بمراك�س �شنة 601هـ/1204م.

�شنة  الذي ذكرناه  الفرياني  326/1: »فاإن مولد  ال�شنية  الحلل  ال�شراج في  84 ونقل عنه  التجاني  )1(  جاء في رحلة 

609هـ، ولعلها �شنة وفاته«. بينما جزم ال�شيخ محمد النيفر باأن تاريخ وفاة الفرياني �شنة609ه، وهذا غير معقول؛ 
لأّن ال�شعيد الموحدي الذي هجاه ال�شاعر تولى بين �شنتي 640هـ - 645هـ/ 1242م- 1247م؛ فالمرجح اأّن �شنة 

609هـ/1212م هي �شنة ولدة ال�شاعر، ولي�شت �شنة وفاته، فكان عمره عندما تولى ال�شعيد الخالفة واحداً وثالثين 
عامًا.

)2(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة رقم 1492، ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 42-50، ون�شبه فيه اإلى اإ�شبيلية 

النبوغ   ،31 204/8-205، عبد اهلل كنون، ذكريات م�شاهير المغرب عدد  اإبراهيم، الإعالم:  العبا�س بن  خطاأً، 

المغربي: 157-910-911، واأدب الفقهاء: 67-68، بروكلمان، تاريخ الأدب العربي: 858/1، عبد العزيز بن 

عبد اهلل: المو�شوعة المغربية: 147/2، مجلة البحث العلمي، العدد الأول، �شنة 1964 مقال عبد اهلل كنون.
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كان ابن اليا�شمين عالمًا، ريا�شيًا، م�شاركًا في الفقه والأدب، وله حظٌّ من نظم ال�شعر، 

وقامت بينه وبين �شعراء ع�شره منافرات هجائية، وله مو�شحات ُيغّنى بها.

• عبد اهلل الموّحد �ساحب فا�ص	

له مقطوعة بائية من اأربعة اأبيات في الفخر اأوردها المّقري في النفح 110/3، وعبد اهلل 

كنون في النبوغ المغربي: 679.

• عبد الموؤمن بن علي )487 ـ 558هـ/ 1094ـ1162م( )1(	

عبد الموؤمن بن علي بن علوي بن مروان بن نا�شر بن علي بن عامر الزناتي الكومي، اأبو 

محمد، يعود ن�شبه اإلى قي�س َعْيالن.

ولد بتاجرا من اأعمال تلم�شان �شنة 487هـ/1094م، ودر�س فيها.

المنكر،  فا�شطفاه، و�شحبه في حملته �شد  المغرب،  اإلى  ابن تومرت في عودته  لقيه 

وا�شتطاعا تقوي�س دولة المرابطين.

�شنة  العامة  البيعة  بويع  ثم  524هـ/1130م،  �شنة  تومرت  ابن  وفاة  بعد  بالخالفة  ُبويع 

527هـ/1132م بجامع تينمل.

اإبراهيم  ملوكهم  اآخر  وقتل  541هـ/1147م،  �شنة  مراك�س  المرابطين  حا�شرة  دخل 

له المغربان الأق�شى والأو�شط، واإفريقية )تون�س(، وطرابل�س  بن تا�شفين بن علي، وخ�شع 

الغرب، والأندل�س.

توفي عبد الموؤمن بن علي �شنة 558هـ/1162م.

)1(  ترجمته و�شعره في: ابن �شاحب ال�شالة، المن بالإمامة: 17-118، ابن الأثير، الكامل: 11/ 241، عبد الواحد 

الأعيان:  ابن خلكان، وفيات  26و65-64،  المغرب:  البيان  ابن عذاري،   ،235-194 المعجب:  المراك�شي، 

القرطا�س:  اأبي زرع، رو�س  ابن   ،165/4 العبر:   ،375-366/20 النبالء:  اأعالم  �شير  الذهبي،   ،241-237/3
183-205، ابن ف�شل اهلل العمري، م�شالك الأب�شار: 345/26، ابن خلدون: العبر: 305/6، مجهول، الحلل 
المو�شية: 156-157، ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 446، ابن العماد، �شذرات الذهب: 183/4، ال�شالوي، 

ال�شتق�شا: 99/2-145، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم بمن حل مراك�س: 398-391/8.
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كان فقيهًا بارعًا، حافظًا لل�شنة، عالمًا متمكنًا من علوم الدين، كاتبًا اأديبًا، �شاعراً، اإمامًا 

في النحو واللغة، حافظًا للتاريخ.

• عبد الواحد بن اأبي زيد)1(	

اأبو محمد عبد الواحد بن اأبي زيد بن اأبي حف�س بن عبد الموؤمن بن علي.

لم اأقف على تاريخ ولدته ووفاته.

كان والده اأبو زيد عاماًل على اإفريقية لعّمه يو�شف بن عبد الموؤمن)2(، ويبدو اأنه كان له 

م�شاركة في العلوم؛ فقد ذكر ابن عبد الملك المراك�شي اأنه روى عن محمد بن اأبي بكر بن 

ر�شيد البغدادي )ت663هـ/1264م( بمراك�س)3(.

• عبد الواحد المراك�شي )581 ـ 647هـ/ 11885 ـ 1250م( )4(	

581هـ/  �شنة  بمّراك�س  ولد  محمد،  اأبو  الدين،  محيي  التَّميمي،  علي  بن  الواحد  عبد 

1185م.

انتقل اإلى فا�س وهو ابن �شبعة اأعوام، واأخذ العلم عن م�شايخها. اأخذ في مراك�س عن اأبي 

بكر بن ُزهر )ت595هـ/1198م(.

رحل اإلى الأندل�س �شنة 605هـ/1208م، ولزم اأبا جعفر الِحميري الذي كان اآخر من 

انتهى اإليه علم الآداب بالأندل�س.

حظي بمكانة اجتماعية عالية؛ اإذ كان جلي�شًا لالأمراء: اأبي اإ�شحاق بن يعقوب المن�شور 

الإعالم:  المراك�شي،  اإبراهيم  بن  )1(  انظر ابن عبد الملك المراك�شي، الذيل والتكملة: 278/8-280،  العبا�س 

251/4-252و519/8.
)2(  ابن عذاري، البيان المغرب: 164.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 274/8.

)4(  انظر ترجمته و�شعره في: حاجي خليفة، ك�شف الظنون: 1733، البغدادي، هدية العارفين: 635/1، العبا�س بن 

اإبراهيم، الإعالم: 509/8-510، المعجب، مقدمته: 303-308-309، بروكلمان: 392/1، كنون، ذكريات 

الزركلي،   ،249-248 بالنثيا:   ،175 والآداب:  العلوم  المنوني،  محمد   ،28 العدد  المغرب  رجال  م�شاهير 

الأعالم: 176/4، ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين: 210/6.
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والي اإ�شبيلية لأخيه النا�شر، ويحيى بن يو�شف بن عبد الموؤمن اأخي الخليفة يعقوب المن�شور.

والحجاز،  تون�س وم�شر  زار  613هـ/1216م،  �شنة  في  الم�شرق  اإلى  بداأ رحلة طويلة 

النا�شر  العبا�شي  اأحد وزراء الخليفة  621هـ/1224م ببغداد في خدمة  اأن وجدناه �شنة   اإلى 

لدين اهلل، وله األّف كتابه )المعجب(.

توفي �شنة 647هـ/1250م.

عر. كان عبد الواحد المراك�شي اأديبًا، موؤرخًا، ذا حظٍّ من ال�شِّ

• علي بن عمر بن عبد الموؤمن )بعد 608هـ/1211م()1(	

علي بن عمر بن عبد الموؤمن بن علي، اأبو الح�شن.

ولد بمراك�س وتعّلم فيها على يد نخبة من م�شايخها.

ولي على بجاية، ثم على ِتِلْم�شان ومراك�س في المغرب، كما ولي على قرطبة بالأندل�س.

قال المقري عنه: »وله حكايات في الجود برمكية«)2(.

لم اأقف على �شنة وفاته، وكان حّيًا �شنة 608هـ/1211م.

كان �شاعراً اأديبًا.

• علي بن محمد الخزرجي الفا�سي )ت620هـ/1223م( )3(	

ار،  الح�شّ بابن  المعروف  الخزرجي،  الأن�شاري  اإبراهيم بن مو�شى  علي بن محمد بن 

البيان  عذاري،  ابن   ،314 المعجب:  المراك�شي،   ،137 ديوانه:  الموحدي،  الربيع  اأبو  في:  و�شعره  ترجمته    )1(

المغرب: 178، وانظر فهر�شته، ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 150-154، المقري، نفح الطيب: 109-108/3، 

محمد المنوني، العلوم والآداب: 163، عادل نويه�س، معجم اأعالم الجزائر: 221، 

)2(  المقري، نفح الطيب: 109/3.

)3(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة رقم 1918، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 209/8-212، ابن الزبير، 

�شلة ال�شلة: 119-120، ال�شيوطي، الإتقان في علوم القراآن: 11/1-12، ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 470، 

البغدادي، هدية العارفين: 705/1، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 156/9-158، ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين: 

228/7، الزركلي، الأعالم: 330/4.
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اأبو الح�شن.

ولد بمدينة فا�س، وتتلمذ على م�شايخها، ثم تنقل بين مدن الأندل�س والمغرب، ورحل 

اإلى م�شر، وحّج وجاور بمكة، و�شكن المدينة ودر�س فيها.

الفّخار  وابن  ُحميد،  بن  اهلل  عبد  اأبو  منهم:  ال�شيوخ؛  من  مجموعة  عن  روى 

ُحبي�س  بن  القا�شم  واأبو  )ت581هـ/1185م(،  هيلي  ال�شُّ زيد  واأبو  )ت590هـ/1193م(، 

اهلل  عبد  اأبو  منهم:  بمراك�س؛  ال�شيوخ  من  جماعة  عنه  روى  كما  )ت584هـ/1188م(، 

المنا�شف )ت620هـ/1123م(،  بن  اأبو عبد اهلل  الخروف، وب�شبتة  العزيز  محمد بن عبد 

وبالمدينة اأبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري )ت656هـ/1258م(.

توفي �شنة 620هـ/1223م)1(، وُدفن بالبقيع.

وَقْر�س  الل�شان  علوم  من  حظٍّ  ذا  راوية،  فقيهًا،  ثًا،  محدِّ ار  الح�شّ بن  الح�شن  اأبو  كان 

ال�شعر.

• علي بن محمد الحرالي )ت637هـ/ 1239م()2(	

علي بن محمد بن اأحمد بن الح�شن بن اإبراهيم بن اإبراهيم الحرالي)3( المراك�شي، اأبو 

الح�شن.

خروف  ابن  اأمثال:  م�شايخها؛  من  جلة  يد  على  علومه  وتلقى  بمراك�س،  ولد 

وكتب  وغيرهم،  )ت614هـ/1217م(،  نموّي  بن  الحّجاج  وابن  )ت609هـ/1212م(، 

)1(  حدد ابن الأبار �شنة وفاته ب 610هـ/1213م، وتابعه في ذلك ابن القا�شي.

)2(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة رقم 1921، الغبريني، عنوان الدراية: 145-157، الذهبي، �شير اأعالم 

النبالء: 47/23، والعبر: 157/5، وميزان العتدال: 114/3، ابن ف�شل اهلل العمري، م�شالك الأب�شار )مجموعة 

بالرباط ورقة56- العامة  الخزانة  العقال )مخطوط(  المقال وفك  �صبك  الطواح،  ابن   ،228-227/8 �شزكين(: 

66، ابن حجر الع�شقالني، ل�شان الميزان: 204/4، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة: 317/6، الداودي، طبقات 
الإ�شراق:  المواهب، قوانين حكم  اأبو  318-320، محمد  نيل البتهاج:  التنبكي،   ،387-386/1 المف�شرين: 

اإبراهيم،  بن  العبا�س   ،189/5 الذهب:  �شذرات  العماد،  ابن   ،190-187/2 الطيب:  نفح  المقري،   ،57-56
الإعالم: 101/9-111، الزركلي، الأعالم: 256/4، ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين: 13/7.

)3(  وردت في ميزان العتدال ول�شان الميزان و�شذرات الذهب: )الحّراني( بالنون.

Maroco_Book.indb   349 1/19/10   11:53 AM



350

دي، وَحِظي عنده، ثم اتخذ الزهد طريقًا فان�شرف عن بهرج الدنيا، و�شاح  للمن�شور الموحِّ

في الأر�س فتوّجه اإلى الم�شرق، وَحّط رحاله بحماة و�شط �شوريا، وقعد لالإقراء فيها فاأفاد 

منه كثيرون اإلى اأن توفي �شنة 637هـ/1239م)1(.

كان عالمًا بالتف�شير والفقه، وله حظٌّ من الأدب وَنْظم ال�شعر ال�شوفي.

• اأبو الح�سن بن القّطان )ت628هـ/ 1230م( )2(	

علي بن محمد بن عبد اهلل بن يحيى بن اإبراهيم بن خل�شة بن �شماحة الِحميري الُكتامي، 

اأبو الح�شن.

مدن  في  العلم  طلب  في  تنقل  ثم  م�شايخها،  عن  الأولى  علومه  واأخذ  بفا�س،  ولد 

بن  اهلل  عبد  اأبو  منهم:  ال�شيوخ؛  من  ُجلة  عن  غزيراً  علمًا  ل  فح�شّ والأندل�س،  المغرب 

595هـ/1198م(،  بعد  )ت  النقرات  بن  الح�شن  واأبو  )ت590هـ/1193م(،  الفخار 

)ت610هـ/1213م(،  التُّجيبي  اهلل  عبد  واأبو  )ت604هـ/1208م(،  الُخ�شني  َذّر  واأبو 

محرز  بن  بكر  اأبو  منهم:  كثيرون؛  منه  فاأفاد  فيها  وحّدث  مراك�س  �شكن  ثم  وغيرهم. 

)ت65هـ/1257م(، واأبو الحّجاج بن لهية )643هـ/1251م(، واأبو القا�شم عبد الكريم 

بن عمران )ت643هـ/1245م(، وغيرهم كثير.

بني  عند  عري�شة  دنيا  ونال  والأندل�س،  المغرب  مدن  من  مدينة  غير  في  الق�شاء  تولّى 

عبد الموؤمن، ثم ما لبثت اأن ا�شطربت اأحواله اإثر الفتنة التي اأ�شابت البيت الموحدي �شنة 

621هـ/1224م)3(، فخرج من مراك�س.
)1(  حدد ابن الطواح وفاته �شنة 638هـ/1240م.

)2(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة رقم 1920، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 165/8-195، ابن الزبير، 

�شلة ال�شلة: 131، العبدري، الرحلة: 189، الذهبي، تذكرة الحفاظ: 1407/4، �شير اأعالم النبالء: 306/22، 

 ،180/3 الطيب:  نفح  المّقري،   ،317 البتهاج:  نيل  التنبكي،   ،471-470 القتبا�س:  جذوة  القا�شي،  ابن 

المكنون:  اإي�شاح  البغدادي،   ،128/5 الذهب:  �شذرات  العماد،  ابن   ،262 الظنون:  ك�شف  خليفة،  حاجي 

�شودة،  ابن   ،179 الزكية:  النور  �شجرة  75/9، محمد مخلوف،  الإعالم:  اإبراهيم،  بن  العبا�س  52/1و657/2، 
 ،331/4 الزركلي، الأعالم:   ،213/7 الموؤلفين:  184و324-325، ر�شا كحالة، معجم  دليل موؤرخ لمغرب: 

عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 92/2.

)3(  هي الفتنة التي حدثت بعد موت خام�س خلفاء الموحدين اأبي يعقوب يو�شف بن محمد بن النا�شر، المعروف 
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توفي وهو يتولى ق�شاء �شجلما�شة �شنة 628هـ/1230م. 

ره في علوم الحديث - ذا حظٍّ من الأدب وَنْظم مقطعات ال�شعر. كان - اإلى جانب تبحُّ

• علي بن محمد الُكتامي)1(	

علي بن محمد بن علي الكتامي، المعروف باأبي الح�شن ابن الُع�شبي، وبابن القابلة.

ولد بمراك�س، وتلقى فيها تعّلمه الأول، ثم تنّقل في مدن المغرب والأندل�س، واأخذ عن 

حبة اأبي الح�شن �شهل بن مالك )ت639هـ/1241م(. العلماء فيها، واخت�ّس ب�شُ

الأدب،  في  باع طويل  على  تدلُّ  ومرا�شالت  مخاطبات  ع�شره  اأدباء  وبين  بينه  جرت 

عميرة  بن  المطّرف  لأبي  مخاطباته  بع�س  والتكملة  الذيل  في  الملك  عبد  ابن  اأورد  وقد 

)ت599هـ/1202م(.

لم اأقف على تاريخ وفاته، وتدلُّ اأ�شعاره واأخباره على اأنه كان كاتبًا بليغًا، �شاعراً ُمجيداً.

• ُعمارة ال�سريف )كان حياً �سنة 585هـ/1189م()2(	

ُعمارة بن يحيى بن عمارة، ال�شريف الح�شني، اأبو طاهر.

من اأهالي بجاية، وبها تلقى علومه على يد �شيوخها. 

ولي الق�شاء في بع�س نواحي بجاية، ومدح ابن غانية عند ا�شتيالئه على بجاية، فاعتقله 

بالم�شتن�شر �شنة 620هـ/1223م، اإذ قام نفر من اأبناء اأبي يعقوب يو�شف على عمهم اأبي محمد عبد الواحد الذي 

بويع بعد الم�شتن�شر، يتزعمهم اأبو محمد عبد اهلل بن المن�شور وكان واليًا على مر�شية، وان�شم اإليه اإخوته، ونادى 

بنف�شه وتلّقب بالعادل، وكان ال�شاعي في هذه الفتنة اأبو زيد عبد الرحمن بن مو�شى بن يوّجان بن يحيى الهنتاني 

مناف�س بني جامع، الذين اتخذوا الوزارة وراثة كما قال، وكان بنو يوّجان مناف�شين لبني حف�س، والبيتان اأبناء عم، 

فهما جميعًا من هنتانة، وتلك الفتنة هي التي ق�شمت ظهر دولة بني عبد الموؤمن واآذنت بزوالها. انظر ابن الأبار، 

الحلة ال�شيرا: 293/2.

ابن  العبا�س   ،469-468-209-201/8 والتكملة:  الذيل  المراك�شي،  الملك  عبد  ابن  في:  و�شعره  ترجمته    )1(

اإبراهيم، الإعالم: 147/9-154، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 85/2.

)2(  انظر ترجمته و�شعره في: الغبريني، عنوان الدراية: 76-78، ح�شن ح�شني عبد الوهاب: �شهيرات التون�شيات: 

119، عمر ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين: 169/7، عادل نويه�س، معجم الجزائر: 241.
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دون بعد ا�شتعادتها منه، ثم اأفرجوا عنه. الموحِّ

لم اأقف على تاريخ وفاته.

ا�شتهر  العربية والأدب،  متقّدمًا في علم  ناظمًا،  �شاعراً  قا�شيًا،  فقيهًا،  له  المترَجم  كان 

بق�شائده ومو�شحاته البديعة التي ُي�شرب بها المثل.

• دي )ت665هـ/ 1266م( )1(	 عمر المرت�شى الموحِّ

عمر بن اإ�شحاق بن يو�شف بن عبد الموؤمن بن علي الملّقب بالمرت�شى، اأبو حف�س.

ولد اأوائل القرن ال�شابع في مراك�س، واأخذ عن م�شايخها.

كان قبل مبايعته واليًا في رباط الفتح، وعقدت له البيعة بمراك�س بعد وفاة المعت�صد �صنة 

646هـ/1248م.

ابن عمه  عليه  وثار  بالأندل�س،  اإ�شبيلية  الإ�شبان على  ا�شتولى  ال�شلطة  ا�شتالمه  اأوائل  في 

�شنة  )دكالة(  في  قتله  من  الواثق  اإليه  فبعث  المرت�شى،  فاختفى  مراك�س،  في  باهلل  الواثق 

665هـ/1266م.

كان اأبو حف�س ينظم ال�شعر وله معرفة بالأدب.

• ابن دحية الكلبي )544 ـ 633هـ/ 1149 ـ 1235م( )2(	

عمر بن الح�شن بن علي بن محمد بن الُجميل بن ِدحية الكلبي، اأبو الخطاب، ولد ب�شبتة 

)1(  انظر ترجمته و�شعره في: ابن اأبي زرع، القرطا�س: 258-259، ابن خلدون، العبر: 258/6-261، ابن القا�شي، 

جذوة القتبا�س: 492-493، مجهول، الحلل المو�شية: 168، ابن العماد الحنبلي، �شذرات الذهب: 320/5، 

وجاء ا�شمه فيه: عمر، ابن اإبراهيم المراك�شي، الإعالم: 285/9-290، ال�شالوي، ال�شتق�شا: 252/2 وما بعد، 

محمد بن تاويت ورفيقه، الأدب المغربي: 478، محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي: 355-354/1.

ابن   ،450-448/3 الأعيان:  وفيات  خلكان،  ابن   ،1832 رقم  التكملة  الأبار،  ابن  في:  و�شعره  ترجمته  انظر    )2(

الذهبي، ميزان العتدال:   ،238-228 الدراية:  الغبريني، عنوان   ،220-219/8 الذيل والتكملة:  الملك،  عبد 

والنهاية:  البداية  كثير،  ابن   ،142-140/4 الحفاظ:  تذكرة   ،395-389/22 النبالء:  اأعالم  �شير   ،186/3
-295/6 الزاهرة:  النجوم  بردي،  تغري  ابن   ،292/4 الميزان:  ل�شان  الع�شقالني،  ابن حجر   ،156-155/13

ال�شيوطي، ح�شن المحا�شرة: 355/1، المّقري، نفح الطيب: 66/2و99، ابن العماد الحنبلي، �شذرات   ،296
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الأندل�س ولقي جلة من  ثم دخل  �شيوخها،  العلم عن  واأخذ  )544هـ/1149م(،  �شنة  زهاء 

علمائها واأخذ عنهم؛ اأمثال: اأبي القا�شم بن ب�شكوال )ت578هـ/1183م(، واأبي القا�شم بن 

ُحبي�س )ت584هـ/1188م(، واأبي الربيع الكالعي )ت634هـ/ 1136م(، وغيرهم.

ولي الق�شاء في بع�س مدن الأندل�س، ثم رحل اإلى اإفريقية، وا�شتوطن بجاية حيث ت�شدر 

لالإقراء فيها، ثم انتقل اإلى م�شر وال�شام والعراق، فلقي عدداً من ال�شيوخ و�شمع منهم.

ا�شتقر باأخرة في م�شر، وتولى م�شيخة المدر�شة الكاملية، ثم ُعزل عنها، وتوفي بم�شر 

�شنة )633هـ/1235م()1(، وُدفن ب�شفح الُمقّطم.

ثًا، نحويًا، عالمًا باللغة والآداب والتاريخ، وله �شعر، اإل  كان اأبو الخطاب فقيهًا، محدِّ

ُعنين  ابن  ال�شاعر  لهجاء  َغَر�شًا  وجعله  منزلته،  من  غ�ّس  العلماء  في  الوقيعة  من  اإكثاره  اأّن 

)ت630هـ/1232م(.

• اأبو حف�ص بن عمر )530هـ ـ603هـ/ 1136م ـ1206م( )2(	

لمي، اأبو حف�س. عمر بن عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل بن عمر ال�شُّ

ولد باأغمات �شنة 530هـ/1136م، وتعلَّم على م�شايخها، وتفّقه باأبيه القا�شي عبد اهلل، 

-153 النبوغ المغربي:  63/1، عبد اهلل كنون،  160/5، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية:  الذهب: 

154، الزركلي، الأعالم: 44/5، المطرب: مقدمته.
)1(  َوِهم ابن خلِّكان فجعلها �شنة 546هـ/1151م.

)2(  ترجمته و�شعره في: �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 101، ال�شري�شي، �شرح المقامات: 21/1و42و122و263/2، 

ابن دحية: المطرب من اأ�شعار اأهل المغرب: 103، ابن الأبار، التكملة رقم 1831، ابن �شعيد، الغ�شون اليانعة: 

91-97، رايات المبرزين: 130-131، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 222/8-232، ابن الزبير، �شلة ال�شلة: 
72، وق�شم الغرباء المطبوع باآخر ال�شفر الثامن من الذيل والتكملة: 549، العبدري، رحلة العبدري: 33و178، 
ال�شريف الغرناطي، رفع الحجب الم�شتورة في محا�شن المق�شورة: 100/1-101، ابن القا�شي: جذوة القتبا�س: 

496-498، المّقري، اأزهار الريا�س: 359/2-361و324/3و374، نفح الطيب: 291/1و209/3، العبا�س بن 
اإبراهيم المراك�شي، الإعالم: 275/9-277، عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 806-721-718-169-168-

807، وذكريات الم�شاهير عدد 20، محمد المنوني، العلوم والآداب: 172-212، محمد بن تاويت ورفيقه، 
الأدب المغربي: 188-192و497، محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي في المغرب الأق�شى: 168/1 وما 

بعد، مجلة ر�شالة الغرب العدد 1 �شنة 1942م �س14 مقال محمد الفا�شي.
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ه اأبي محمد عبد اهلل �شبط اأبي عمر بن عبد البر )ت463هـ/1071م(،  مِّ
وروى عن جده لأُ

وعن اأبي مروان بن م�شّرة، واأبي محمد بن عبيد اهلل، وغيرهم)1(.

لمي، واأبو جعفر بن َفْرَقد، واأبو  روى عنه كثيرون؛ منهم: ابن اأخيه اأحمد بن عمر ال�شُّ

الح�شن الّدّباج، واأبو الربيع بن �شالم )ت634هـ/1136م(، وغيرهم)2(.

�شكن مدينة فا�س، وولي ق�شاء ِتِلم�شان وفا�س واإ�شبيلية وغيرها.

رائحة  وكانت  البيا�س،  اإل  يلب�س  ل  والعدل،  بالنزاهة  معروفًا  يرة،  ال�شِّ م�شكور  كان 

مُّ من ثيابه عن بعد. يب ُت�شَ الطِّ

توفي وهو قا�س علي اإ�شبيلية �شنة 603هـ/1206م)3(.

كان اأبو حف�س بن عمر اأديبًا، �شاعراً، فقيهًا.

• عمر بن محمد القي�سي )581 ـ 626هـ/ 1185 ـ 1228م( )4(	

عمر بن محمد بن اأحمد القي�شي، اأبو علي، الملقب بابن الفا�شي.

ولد بمراك�س �شنة 581هـ/1185م، وتدرج في اأخذ العلم عن م�شايخه، فاأخذ عن كلٍّ 

ويلي )ت616هـ/1219م(، واأبي الح�شن القطان )ت628هـ/1230م(،  من اأبي اإ�شحاق الرُّ

واأبي عبد اهلل بن المنا�شف )ت620هـ/1223م(، وغيرهم.

تولى الكتابة عن اأبي محمد عبد العزيز بن يو�شف بن عبد الموؤمن؛ و�شحبه اإلى الأندل�س 

في �شنة 619هـ/1222م.

اأجمع معا�شروه على ُنبله و�ُشمو اأخالقه.

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 222/8، والمّقري، اأزهار الريا�س: 361/2.

)2(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 222/8.

)3(  في تاريخ وفاته خالف؛ فقد جاء في اأزهار الريا�س: 361/2 اأن وفاته كانت �شنة 602هـ/1205م، وقال ابن الزبير 

في �شلة ال�شلة: 72 اأنه مات �شنة 604هـ/1207م.

اإبراهيم المراك�شي، الإعالم:  235/8-237، العبا�س بن  )4(  ترجمته و�شعره في: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 

.282-281/9
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توفي بمراك�س �شنة 626هـ/1228م، وهو ابن خم�س واأربعين �شنة.

كان اأبو علي بن الفا�شي فقيهًا، عالمًا، اأديبًا، بارع الكتابة، ذا حظٍّ من قر�س ال�شعر.

• عي�سى بن عمران )512هـ ـ 578هـ/ 1118م ـ 1182م()1(	

ناتي المكنا�شي، اأبو مو�شى. عي�شى بن عمران بن دافال الزَّ

للعلم، ثم تنقل في مدن المغرب  512هـ/1118م، ون�شاأ فيها طالبًا  بتلم�شان �شنة  ولد 

والأندل�س، واأخذ عن مجموعة من الم�شايخ؛ اأمثال: الفقيه النحوي اأبي جعفر محمد بن حكم 

ابن باق )ت538هـ/1144م(، واأبي بكر محمد بن م�شعود الخ�شني )ت544هـ/1149م(، 

واأبي القا�شم اأحمد بن محمد التميمي )ت540هـ/1145م( وغيرهم. وروى عنه كثيرون؛ 

اأمثال: اأبي الخطاب بن دحية )ت633هـ/1234م(، واأبي علي الح�شن بن حّجاج وغيرهما.

578هـ/1118م،  �شنة  بمراك�س  وفاته  حتى  الخالفة  ق�شاَء  ثم  مدة،  اإ�شبيلية  ق�شاء  ولي 

نًا، و�شاعراً مفلقًا. وكان ابن عمران خطيبًا م�شقعًا، وبليغًا َل�شِ

• محمد بن اأحمد بن ال�سقر )527هـ ـ590هـ/ 1132م ـ 1193م()2(	

ال�شقر  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  الرحمن  عبد  بن  اأحمد  بن  محمد 

الأن�شاري الخزرجي، اأبو عبد اهلل.

منهم:  الأندل�س؛  وم�شايخ  م�شايخها  عن  واأخذ  527هـ/1132م،  �شنة  بمراك�س  ولد 

والده اأبو العبا�س، واأبو عبد اهلل النمري، واأبو بكر يحيى بن الخلوف، واأبو جعفر بن علي 

)1(  ترجمته و�شعره في: ابن دحية، المطرب: 43-45، عبد الواحد المراك�شي، المعجب: 245-246، ابن الأبار: 

التكملة رقم 71931، ابن عذاري، البيان المغرب: 62، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 245/8-246، ابن 

الزبير، �شلة ال�شلة: 53، وبذيل ال�شفر الثامن من الذيل والتكملة: 547، ابن اأبي زرع، رو�س القرطا�س: 268، ابن 

القا�شي، جذوة القتبا�س: 503، المقري، نفح الطيب: 587/3، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم بمن حل مراك�س: 

 99/1 المغربية:  المو�شوعة  اهلل  عبد  بن  العزيز  عبد   ،170 والآداب:  العلوم  المنوني،  محمد   ،404-399/9
و68/2.

)2(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة رقم 874، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 262/8-263، ابن اإبراهيم، 

الإعالم: 150-149/4.
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ابن الباذ�س )ت540هـ/1145م(، و�شمع الحديث عن اأبي بكر بن الح�شين بن ب�شر، وغيره.

الق�شاء  تولى  باإتقان.  الأ�شفار  من  كثيراً  بخّطه  وكتب  بالوراقة،  طوياًل  دهراً  تعّي�س 

نت �شيرته اإلى اأن توفي بها �شنة )590هـ/1193م(. بمراك�س، فَح�شُ

ثًا، عارفًا بالقراءات، ذا حظٍّ من ال�شعر. كان ابن ال�شقر فقيهًا، محدِّ

• محمد بن اأحمد بن ه�سام اللخمي )478ـ 557هـ/ 1085 ـ 1161م()1(	

محمد بن اأحمد بن ه�شام بن اإبراهيم بن خلف اللخمي، اأبو عبد اهلل.

اإلى  رحل  ثم  م�شايخها،  على  الأول  تعلمه  تلّقى  وبها  478هـ/1085م،  ب�شبتة  ولد 

الأندل�س، فروى عن اأبي بكر بن العربي )ت457هـ/1148م( واأبي خليل، لم يكتف بالأخذ 

َلفي  عن علماء المغرب، فالتفت اإلى �شيوخ الم�شرق، وح�شل على اإجازة من اأبي الطاهر ال�شِّ

)ت576هـ/1180م(.

ت�شّدر للتدري�س ب�شبتة طوياًل، فانتفع به خلق كثيرون، وروى عنه جمع غفير؛ منهم: اأبو 

الح�شن بن اأحمد الخولني، واأبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن �شعيد الكناني، وابن العابد 

ابن غاز ال�شبتي )ت591هـ/1194م(، واأبو علي ح�شن بن محمد الجذامي، واأبو عمر بن 

يو�شف بن عبد اهلل الغافقي... وغيرهم. توفي باإ�شبيلية �شنة 557هـ/1161م)2(.

ف  كان ابن ه�شام اللخمي »َنْحويًا، لغويًا، اأديبًا، تاريخيًا، ذاكراً اأخبار النا�س... وله ت�شرُّ

ح�شن في النظم«)3(.

)1(  ترجمته و�شعره في: ابن دحية، المطرب: 183، ابن الأبار، التكملة رقم 1053، الفيروز اأبادي، البلغة في تاريخ 

اأئمة اللغة: 209-210، ال�شيوطي، بغية الوعاة: 48/1-49، حاجي خليفة، ك�شف الظنون: 65ـ  -127 -1273 

 599/1 المكنون:  اإي�شاح   ،97/2 العارفين:  هدية  البغدادي،   ،1808 -1641ـ   1548-  1428-  1345-

و545/2، ر�شا كحالة، معجم الموؤلفين: 26/9.

)2(  جعل كّحالة وفاته �شنة 570هـ/1174م.

)3(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 71/6.
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• محمد بن العابد بن الغازي )508ـ 591/ 1114 ـ 1194م( )1(	

محمد بن الح�شن بن العابد بن عطية بن غاز بن خلوف... بن جابر بن عبد اهلل ال�شحابي 

الجليل، اأبو عبد اهلل.

ولد ب�شبتة �شنة 508هـ/1114م، وتتلمذ على جلة من ال�شيوخ؛ منهم: اأبو الف�شل عيا�س 

)ت544هـ/1149م(، واخت�ّس ب�شحبته ونهل من علمه.

ه اأبو الربيع  مِّ
ه لأُ ارتحل اإلى فا�س، فالأندل�س، واأخذ عن مجموعة من م�شايخها؛ منهم: َجدُّ

�شليمان بن �شبع الخطيب، واأبو علي ح�شن بن �شهل الُخ�شني، واأبو جعفر محمد بن حكم 

ال�شرق�شطي نزيل فا�س، واأبو عبد اهلل محمد بن اأحمد بن ه�شام اللخمي )614هـ/1217م(.

اأخذ عنه كثيرون؛ منهم: اأبو العبا�س الَعَزفي، واأبو بكر بن محرز )ت655هـ/1257م(، 

نت �صيرته. وغيرهما. ُعني بعقد ال�صروط، وولي الق�صاء في بلدة �صبتة وغيرها، وح�صُ

توفي �شنة 591هـ/1194م.

• ابن الُمحلِّي )583ـ 661هـ/ 1187 ـ 1262م()2(	

محمد بن ح�شن بن عمر الفهري، المعروف بابن المحلِّي، اأبو عبد اهلل.

ولد ب�شبتة �شنة 583هـ/1187م، ون�شاأ على طلب العلم، فاختلف اإلى مجال�س العلماء 

بالُعدوة والأندل�س، فنهل من علوم الكثيرين؛ منهم: اأمثال اأبي الح�شن بن َخروف النحوي 

الفهري  ال�شبر  واأبي  )ت645هـ/1247م(،  ال�شلوبين  علي  واأبي  )ت610هـ/1213م(، 

)ت609هـ/1212م(، وغيرهم، وكتب في �شبابه لعبد الرحمن بن يعقوب بن عمر بن عبد 

ابن   ،289-287/8 والتكملة:  الذيل  الملك،  عبد  ابن   ،680-679 التكملة:  الأبار،  ابن  في:  و�شعره  ترجمته    )1(

المراك�شي،  اإبراهيم  بن  العبا�س   ،503 والتكملة:  الذيل  من  الثامن  ال�شفر  باآخر  الغرباء  ق�شم  ال�شلة،  �شلة  الزبير، 

الإعالم: 243/4-246، محمد مخلوف، �شجر النور الزكية: 163.

)2(  ترجمته و�شعره في: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 289/8-293، ال�شجلما�شي، المنزع البديع في تجني�س 

 ،64 اآ�شي:  الوادي  برنامج  اآ�شي،  الوادي   ،520 الغرباء:  ق�شم  ال�شلة  �شلة  الزبير،  ابن   ،387 البديع:  اأ�شاليب 

النبوغ المغربي:  240/4-243، عبد اهلل كنون،  اإبراهيم، الإعالم:  العبا�س بن   ،197/1 ال�شيوطي، بغية الوعاة: 

721-723، محمد المنوني، العلوم والآداب: 227-179.
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الموؤمن عند وليته مدينة فا�س، و�شحبه اإلى مراك�س.

�شنة  ب�شبتة  وا�شتق�شي  كثيرون،  به  فانتفع  �شبتة  ببلده  العزيز  الكتاب  لتف�شير  ت�شدر 

654هـ/1256م، فا�شتهر بالعدل وح�شنت �شيرته. توفي �شنة 661هـ/1262م.

كان اأبوه قّواًل يغني في المحافل والأ�شواق، وكان يعرف بالمحلِّي. 

وكان المترَجم زاهداً مت�شوفًا، له حظٌّ من الأدب وال�شعر.

• محمد بن َحبو�ص الفا�سي )500هـ ـ570هـ/ 1106م ـ 1175م()1(	

محمد بن ح�شين بن عبد اهلل بن َحبو�س الفا�شي، اأبو عبد اهلل.

تعلمه  اأكمل  ثم  �شيوخها،  على  الأول  تعليمه  وتلقى  500هـ/1106م،  �شنة  بفا�س  ولد 

بالأخذ عن مجموعة من �شيوخ الُعدوة والأندل�س، فقراأ على ابن عي�شون المقرئ، ودر�س 

النحو على الرماك، وقراأ الأدب على اأبي محمد بن عبد الغفور.

اأخذ منه مجموعة من الطلبة؛ منهم: اأبو محمد بن محمد التادلي، وعبد العزيز بن علي 

ابن ريدان)2(، تنقل في مدن المغرب، فرحل اإلى تلم�شان واأقام بها مدة، ثم انتقل اإلى مراك�س 

وا�شتوطنها.

دخل الأندل�س واأم�شى فيها زمنًا، وعندما ظهر اأمر عبد الموؤمن بن علي �شحبه في حّله 

 ،48-43 الم�شافر:  زاد  اإدري�س،  بن  �شفوان   ،116 بالإمامة:  المن  ال�شالة،  �شاحب  ابن  في:  و�شعره  ترجمته    )1(

ال�شعراء:  من  المحمدون  القفطي،   ،201-199 المطرب:  دحية،  ابن   ،10 عبيد:  بني  ملوك  اأخبار  حماد،  ابن 

364-365، عبد الواحد المراك�شي، المعجب: 213-214، ابن القطان، نظم الجمان: 134-136، ابن الأبار، 
بالوفيات:  الوافي  ال�شفدي،  160/1-163و298-293/8،  الذيل والتكملة:  الملك،  ابن عبد   ،677 التكملة: 

16/2، ابن فرحون، الديباج المذهب: 47، ابن اإبراهيم، الإعالم: 110/4-114، عبد اهلل كنون، النبوغ المغربي: 
 ،232-230-228-223-222-168 والآداب:  العلوم  المنوني،  محمد   ،908-853-852-681-167
محمد بن تاويت ورفيقه، الأدب المغربي: 169، محمد بن تاويت، الوافي بالأدب العربي: 93/1-116، عمر 

فروخ، تاريخ الأدب العربي: 422/5-425، مجلة الثقافة المغربية عدد 4-5، مقالن لمحمد الفا�شي، عبد العزيز 

بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 70/1، مجلة دعوة الحق العدد 12/ �شنة 1958م مقال محمد بن تاويت، العدد 

6 �شنة 1961م، مقال عبا�س الجراري.
)2(  ابن عبد الملك: الذيل والتكملة: 293/8.
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فا�س  بلده  اإلى  فعاد  554هـ/1159م،  �شنة  المهدية  فتح  من  ان�شرافه  بعد  وفارقه  وترحاله، 

وا�شتوطنها.

توفي �شنة 570هـ/1175م.

كان ابن َحيو�س اأديبًا �شاعراً مفلقًا فحاًل، ذا معرفة بعلم الكالم والنحو واللغة.

• محمد بن عبد اهلل بن دادو�ص )569 ـ 639هـ/1173 ـ 1241م()1(	

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عي�شى بن محمد بن عبد الوهاب بن يو�شف بن محمد 

ابن دادو�س اليفرني، اأبو عبد اهلل.

ولد بفا�س �شنة 569هـ/1173م، وتتلمذ على �شيوخها.

اأخذ عن القا�شي الأديب اأبي محمد التادلي )597هـ/1200(، والكاتب اأبي العبا�س ابن 

ال�شعود القرطبي، وروى عن اأبي العبا�س الجراوي ال�شاعر )ت609هـ/1212م(.

عيني )ت666هـ/1267م(، واأبو  روى عنه مجموعة من ال�شيوخ؛ منهم: اأبو الح�شن الرُّ

عبد اهلل بن المّواق )ت642هـ/1244م(.

امتحن باأ�شر العدو الرومي في البحر، ثم افُتدي واأُطلق �شراحه.

ا�شُتق�شي في غير مدينة، ف�شكرت �شيرته، واّت�شم بالعدالة والنزاهة.

توفي ب�شبتة �شنة 639هـ/1241م.

كان ابن دادو�س فقيهًا، حافظًا، ذاكراً لالآداب والّتواريخ، ح�شن المحا�شرة، له حظٌّ من 

قر�س ال�شعر.

• محمد بن َعْبدون المكنا�سي )ت659هـ/1260م()2(	

محمد بن عبدون بن قا�شم الخزرجي المكنا�شي.

)1(  ترجمته و�شعره في: اأبي الح�شن الرعيني، برنامج �شيوخ الرعيني: 203-205، ابن عذاري، البيان المغرب، ق�شم 

الموحدين: 229، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 309/8-310، ابن الزبير، �شلة ال�شلة، ق�شم الغرباء: 509.

)2(  ترجمته و�شعره في: ابن عذاري، البيان المغرب: 297-377، ابن اأبي زرع، الذخيرة ال�شنية: 96، ابن الخطيب، 
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ولد بمكنا�شة، ون�شاأ بها طالبًا للعلم، وعا�س عهد ال�شطراب في مكنا�شة، اإذ بايع اأهلها 

بني حف�س في تون�س، وان�شلخوا من الدولة الموحدية بعد اأن تعر�شت لهجمات بني مرين، 

وعجز الموحدون عن حمايتها.

تردد ابن عبدون على فا�س لالأخذ عن �شيوخها، والرتواء من معين العلم والأدب فيها، 

وربطت بينه وبين علمائها اأمثال مالك بن المرّحل )ت699هـ/1300م( �شداقات.

بلده  في  وتوفي  الموحدين،  اأمراء  لبع�س  ثم كتب  ال�شلطانية،  الكتابة  ابن عبدون  تقّلد 

مكنا�شة �شنة 659هـ/1260م)1(.

كان ابن عبدون �شاعراً، كاتبًا، مجيداً، عارفًا بالقراءات.

• محمد بن حماد ال�سنهاجي )ت628هـ/ 1230م( )2(	

اأبو  ،
ّ
القْلعي ال�شنهاجي  حماد  بن  حماد  بن  عي�شى  بن  بكر  اأبي  بن  علي  بن   محمد 

عبد اهلل)3(.

ولد بحمزة من حوز قلعة بني حّماد، ن�شاأ فيها وقراأ على م�شايخها علومه الأولى. رحل 

في طلب العلم، فدخل قلعة بني حّماد، وبجاية فاأخذ فيها عن اأبي محمد عبد الحّق، وابن 

نفا�شة الجراب: 372، ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 284-286، ابن زيدان، اتحاف اأعالم النا�س: 571/3-

-170 النبوغ المغربي:   ،16 70، عبد اهلل كنون، ذكريات الم�شاهير، عدد  579، ابن غازي، الرو�س الهتون: 
الوافي  تاويت،  بن  محمد   ،224-179-178 والآداب:  العلوم  المنوني،  محمد   ،763-724-610-171

بالأدب العربي: 328/1-335، مجلة ر�شالة المغرب، عدد 36، �شنة 1952 مقال محمد الفا�شي.

)1(  حدد ابن القا�شي وفاته �شنة 65558هـ/1159م.

193-194، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة:  627، وتحفة القادم:  )2(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة: 

�شلة  الزبير،  ابن   ،192 الدراية:  عنوان  الغبريني،   ،187 القادم:  تحفة  من  المقت�شب  البلفيقي،   ،325-323/8
ال�شفدي،   ،117-116 التجاني:  التجاني، رحلة   ،65-51 البربر:  ال�شلة ق�شم الغرباء: 509، مجهول، مفاخر 

اإبراهيم،  354/1-355، ابن  ال�ّشّراج، الحلل ال�شند�شية:   ،311 157/4، ابن قنفذ، الوفيات:  الوافي بالوفيات: 

الإعالم: 187/4-189، ابن �شودة، دليل موؤرخ المغرب: 176، الب�شتاني، دائرة المعارف: 473/1، الزركلي، 

197، محمد الكمار،  89/1، عادل نويه�س، معجم اأعالم الجزائر:  280/6، عبد العزيز بن عبد اهلل:  الأعالم: 

تاريخ الأدب الجزائري: 77-75.

)3(  في التكملة لبن الأبار: اأبو عبيد اهلل.
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الخراط، وتتلمذ بالجزائر على محمد بن علي بن مخلوف الجزائري، وغيره.

بن  الح�شن  واأبي  عيا�س،  بن  محمد  بن  جعفر  اأبي  من  بمر�شية  ف�شمع  الأندل�س،  دخل 

�شكر، وغيرهما، وباإ�شبيلية من اأبي الح�شين بن زرقون )ت586هـ/1190م(.

اأبو بكر محمد بن غلبون، واأبو الح�شين بن  ت�شّدر لالإقراء، فاأخذ عنه كثيرون؛ منهم: 

ِجْلما�شي، واأبو العبا�س بن فرتون، واأبو محمد عبد الرحمن بن  عبد اهلل بن عبد الرحمن ال�شِّ

برطلة )661هـ/1262م(، وغيرهم.

ولي ق�شاء الجزيرة الخ�شراء، ثم ق�شاء �َشال �شنة )613هـ/1216م(.

628هـ/1230م)1(، وقد نّيف  ا�شتوطن باأخرة مراك�س، واأقراأ فيها حتى توفي بها �شنة 

على الثمانين.

واللغة  الفقه  علوم  في  م�شاركًا  �شاعراً،  قا�شيًا،  بارعًا،  اأديبًا،  موؤرخًا،  حّماد  ابن  كان 

والحديث.

• ابن العابد الفا�سي )ت662هـ/ 1263م()2(	

محمد بن علي بن العابد الفا�شي، اأبو عبد اهلل)3(.

ولد بفا�س، وتتلمذ على مجموعة من �شيوخها؛ منهم: اأبو العبا�س اأحمد بن قا�شم البّقال 

الأ�شولي، واأبو عبد اهلل بن البيوت المقرئ، وعن الزاهد اأبي الح�شن علي بن محمد الحّرالي 

المراك�شي )ت637هـ/1239م(، وغيرهم.

كتب لأبي الح�شن بن محمد بن اأبي ع�شرة الفا�شي، قا�شي الجماعة بمراك�س.

)1(  وفاته عند ابن عبد الملك وابن اإبراهيم �شنة 629هـ/1232م، وعند ابن الأبار في تحفة القادم 627هـ/1229م، 

وعند ابن الزبير في �شلة ال�شلة: في ع�شر الأربعين و�شتمئة.

)2(  ترجمته و�شعره في: ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 378/1و333/8-337، ابن الخطيب، الإحاطة: 287/2، 

واللمحة البدرية: 53، ال�شيوطي، بغية الوعاة: 181/1-182، ابن القا�شي، جذوة القتبا�س: 231، التنبكتي، نيل 

البتهاج: 428، ابن اإبراهيم، الإعالم: 243/4-246، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 34/2.

)3(  جعل ابن الخطيب في اللمحة البدرية: 53 كنيته اأبا القا�شم، ومن المرّجح اأّن الرجل كان يحمل كنيتين، وهذا اأمر 

ماألوف في ذلك الوقت.
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اأبي عبد اهلل محمد بن  630هـ/1232م، وكتب لالأمير  �شنة  الأندل�س في حدود  دخل 

ر لمعاقرته الخمر. محمد بن يو�شف بن ن�شر بن الأحمر، ثم اأُخِّ

توفي �شنة 662هـ/1263م)1(.

كان اأديبًا، كاتبًا، مح�شنًا، �شاعراً، مطبوعًا، عالمًا باللغة والأدب والتاريخ.

• محمد بن القا�سي ِعيا�ص )ت575هـ/179م()2(	

بي، اأبو  محمد بن ِعيا�س بن مو�شى بن عيا�س بن َعْمرون بن مو�شى بن عيا�س الَيْح�شُ

القا�شي  اأبيه  ال�شيوخ، فاأخذ عن  اأخذ علومه عن جلة من  عبد اهلل، ولد ب�شبتة، وتدرج في 

ب�شكوال  ابن  عن  فاأخذ  الأندل�س،  اإلى  انتقل  ثم  )ت544هـ/1149م(،  مو�شى  بن  عيا�س 

)ت578هـ/1183م(، واأبي بكر بن العربي )ت543هـ/1148م( وغيرهم.

ولي الق�شاء في غير مدينة من مدن الأندل�س، كدانية وغرناطة، فح�شنت �شيرته، وعرف 

بالعدل والنزاهة، ثم عاد اإلى بلده �شبتة، فا�شتقر بها حتى وفاته �شنة )575هـ/1179م()3(.

كان ابن عيا�س فقيهًا، اأديبًا، ذا حظٍّ من َنْظم ال�شعر.

• محمد بن الُمنَا�سف )563 ـ 620م/ 1166 ـ 1223م()4(	

محمد بن عي�شى بن محمد بن محمد بن اأ�شبغ بن محمد بن اأ�شبغ بن عي�شى بن اأ�شبغ 

)1(  جاء عند ابن الخطيب وابن القا�شي والتنبكتي اأن وفاته �شنة 762ه، وهذا َوْهٌم؛ اإذ اأّخروا وفاته قرنًا كاماًل.

)2(  ترجمته و�شعره في: �شفوان بن اإدري�س، زاد الم�شافر: 137-138، ابن دحية، المطرب: 87-90، ابن الأبار، 

التكملة رقم 1056، ابن خلِّكان، وفيات الأعيان: 485/3، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 344/8-345، ابن 

الزبير، �شلة ال�شلة، ق�شم الغرباء: 503، التجاني، تحفة العرو�س )مخطوط( المكتبة الوطنية بتون�س رقم 18382 

ورقة 109، ابن الخطيب، الإحاطة: 229/2، ابن فرحون، الديباج المذهب: 289، ابن قنفذ، الوفيات: 288، 

محمد مخلوف، �شجرة النور الزكية: 153، محمد المنوني، العلوم والآداب: 170-169.

)3(  جعل ابن فرحون تاريخ وفاته �شنة )595هـ/1198م(.

)4(  ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، التكملة: 611/2-612 و325-326، الرعيني، برنامج �شيوخه: 129-128، 

ابن �شعيد، المغرب: 105/1-106، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 345/8-350، ابن قا�شي �شهبة، طبقات 

النحويين واللغويين: 235، التنبكتي، نيل البتهاج: 739، المقري، نفح الطيب: 305/4، حاجي خليفة، ك�شف 

الظنون: 74، البغدادي، هدية العارفين: 109/2، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 181/4-186، محمد مخلوف، 

المو�شوعة  العزيز بن عبد اهلل،  107/11-108، عبد  الموؤلفين:  177، ر�شا كحالة، معجم  الزكية:  النور  �شجرة 
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الأزدي، المعروف بابن المنا�شف، اأبو عبد اهلل.

يد مجموعة  على  علومه  وتلقى  بتون�س،  ون�شاأ  )563هـ/1166م(،  �شنة  بالمهدية  ولد 

واأبو  )ت633هـ/1234م(،  دحية  بن  الخطاب  واأبو  اأبوه،  منهـم:  الم�شايخ؛  من 

التُّجيبي  اهلل  عبد  اأبي  عن  فاأخذ  تلم�شان  اإلى  انتقل  ثم  وغيرهم،  المخزومي،  الحّجاج 

)ت610هـ/1213م(.

محرز  بن  بكر  اأبو  منهم  به؛  وانتفعوا  علمه  من  كثيرون  فاأفاد  لالإقراء  ت�شدر 

)655هـ/1257م(، واأبو بكر بن �شيد النا�س )ت659هـ/1260م(، واأبو الح�شن بن القطان 

)ت628هـ/1231م(، واأبو الربيع بن �شالم )ت634هـ/1236م( وغيرهم.

كان ذا ميل اإلى القول بمذهب ال�شافعي، مع �شدة عنايته بـ)تلقين( القا�شي اأبي محمد 

وبلن�شية،  الأندل�س؛ كمر�شية  بع�س مدن  في  ا�شُتق�شي  الوهاب )ت430هـ/1039م(،  عبد 

بني عبد  بمراك�س خطيبًا بجامع  اأخيراً  بالعدالة والنزاهة، وا�شتقر  �شيرُته، وعرف  نت  فح�شُ

الموؤمن حتى وافاه الأجل �شنة )620هـ/1223م(.

كان ابن المنا�شف قا�شيًا، فقيهًا، حافظًا للغات، �شاعراً ُمجيداً.

• مو�سى بن عبد الموؤمن )ت571هـ/ 1175م()1(	

مو�شى بن عبد الموؤمن بن علي الُكومي، اأبو عمران، ولد في ق�شر اأبيه واأخذ علومه عن 

اأخيه  ِتِلْم�شان مكان  اأبوه على  ال�شباب وّله  بلغ مرحلة  الموؤدبين وال�شيوخ، وعندما  خيرة 

عمر �شنة )555هـ/1160م(، ثّم وّله مراك�س، وبقي عليها اإلى اأن توفي بالطاعون الجارف 

الذي ع�شف بمراك�س �شنة )571هـ/1175م(.

كان المترجم له اأديبًا ذا َحظٍّ من نظم ال�شعر، وله اطالع على الفقه.

الأعالم:  الزركلي،   ،390-389/4 التون�شيين:  الموؤلفين  معجم  محفوظ،  محمد  و122/2،   42/1 المغربية: 

.323-322/6
)1(  ترجمته و�شعره في: ابن عذاري، البيان المغرب، ق�شم الموحدين: 126-127، ابن اأبي زرع، رو�س القرطا�س: 

203، العبا�س بن اإبراهيم، الإعالم: 288/8-289، عادل نويه�س، معجم اأعالم الجزائر: 222.
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• مو�سى بن عي�سى بن الُمنا�سف )ت627هـ/ 1229م()1(	

مو�شى بن عي�شى بن محمد بن اأ�شبغ الأزدي، اأبو عمران، ولد بالمهدية، ون�شاأ بتون�س 

تذكر  ول  م�شايخها،  جلة  وعن  عنه  واأخذ  )ت620هـ/1223م(،  اهلل  عبد  اأبي  اأخيه  مع 

الم�شادر �شيئًا عن �شبابه.

�شنة  بمراك�س  توفي  اأن  اإلى  الموّحدي،  النا�شر  عهد  في  بمراك�س  الإ�شراف  دار  ولي 

627هـ/1229م، وُدفن خارج باب فا�س.

كان اأبو عمان اأديبًا، كاتبًا مجيداً، �شاعراً مكثراً مفلقًا.

• ميمون بن خبّازه )570 ـ 637هـ/ 1175 ـ 1239م()2(	

ميمون بن علي بن عبد الخالق ال�شنهاجي ثم الخطابي، المعروف بابن خّبازه)3(، اأبو 

عمرو)4(. 

ثلة من  الأولى عن  اأخذ علومه  ة  فيها، وثمَّ 570هـ/1175م، ون�شاأته  �شنة  بفا�س  مولده 

اإلى الأندل�س فاأخذ عن مجموعة من ال�شيوخ؛ منهم: عبد العزيز بن علي  م�شايخها، انتقل 

ابن ريدان )ت624هـ/1226م(، واأبو محمد عبد اهلل بن الح�شن بن القرطبي )ت611هـ/ 

ندي، وابن عبد  الرُّ اأحمد  بن  اأبو عبد اهلل  ال�شيخ، وروى عنه  بن  اج  الحجَّ واأبو  1214م(، 

)1(  ترجمته و�شعره في: ابن �شعيد، المغرب: 107/1-108، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 382/8-386، ابن 

اإبراهيم، الإعالم: 299-296/7.

ترجمته و�شعره في: ابن الأبار، تحفة القادم: 245، ابن �شعيد، رايات المبرزين: 72-73، ابن عبد الملك، الذيل   )2(

والتكملة: 388/8-404، ابن ُر�صيد، الرحلة )مخطوط االأ�صكوريال(: 61/6ب، مجهول، مفاخر البربر: 65-

اإبراهيم،  378/2-392، العبا�س بن  اأزهار الريا�س:  348-357، المقري،  ابن القا�شي، جذوة القتبا�س:   ،67
-868-858-107 المغربي:  والنبوغ   ،7 عدد  الم�شاهير:  ذكريات  كنون،  اهلل  عبد   ،331-313/7 الإعالم: 

عمر   ،234-226-220-217-211-210-177-176 والآداب:  العلوم  المنوني،  محمد   ،933-929
فروخ، تاريخ الأدب العربي: 714/5-715، محمد بن تاويت ورفيقه، الأدب المغربي: 199-206، والوافي: 

322/1، مجلة ر�شالة المغرب �شنة 1947 العدد )4(، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 85/1.
)3(  ن�شبة اإلى خاله ال�شاعر الم�شهور بابن خّبازه، الذي كان مالزمًا له. )رحلة ابن ر�شيد: 61/6ب(.

)4(  في تحفة القادم 245: اأبو �شعيد بن خبازه، وذكر ابن ُر�شيد في رحلته، الجزء 6 الورقة 61ب اأنَّ لبن خبازه كنيتين 

هما: اأبو عمرو واأبو�شعيد.
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المنعم اللواتي، واأبو القا�شم بن عمران )ت643هـ/1245م( وغيرهم)1(.

كانت له م�شاركة في كثير من العلوم كالفقه والحديث، ثم اإنه تن�ّشك وت�شّوف وقتًا.

ال�شلطة  على  لال�شتيالء  مراك�س  اإلى  اإ�شبيلية  من  رحلته  في  الموحدي  الماأمون  �شحب 

�شنة 625هـ/1227م، وكان ابن خبازه محت�شبًا للطعام فيها، اخت�س باأبي العالء اإدري�س بن 

المن�شور )الماأمون(، ومدحه بق�شائد كثيرة، »فكان ياأتي في ذلك بما لم ُي�شمع مثله، ول 

ُيطمع في لحاقه، �شرعة ارتجال، وح�شن افتنان«)2(، تولى باأخرة ح�شبة ال�شوق في مراك�س، 

وتوفي فيها �شنة 637هـ/1239.

كان ابن خّبازه فقيهًا محّدثًا، �شاعراً، مقتدراً، متفنِّنًا.

• يحيى بن محمد ال�سلوي )510هـ ـ563هـ/ 116م ـ 1167م()3(	

يحيى بن بقي بن محمد بن عبد الرحمن ال�شلوي، اأبو بكر، ُيعرف بالواعظ، ولد ِب�شال، 

ون�شاأ بها، واأخذ القراءات والحديث والأدب عن �شيوخها.

563هـ/1167م،  �شنة  فيها  وتوفي  النا�س،  يعظ  َمْر�شية  في  واأقام  الأندل�س،  اإلى  انتقل 

وكانت جنازته م�شهودة، و�شلى عليه اأبو القا�شم ابن ُحبي�س )ت584هـ/1188م(.

كان فقيهًا، زاهداً، عارفًا بالتف�شير، ذا حظٍّ �شالح من ال�شعر.

• اأبو الحّجاج بن نُْموي )554 ـ 614هـ/1159 ـ 1217م()4(	

اأبو  ُنْموي،  بن  بن محمد  الرحمن  بن عبد  بن علي  يو�شف  بن  ال�شمد  بن عبد  يو�شف 

اج. الحجَّ

)1(  ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 389-388/8.

)2(  ابن ُر�شيد، الرحلة: 61/6ب.

ابن   ،500-498 الملتم�س:  بغية  ال�شبي،   ،159-157 الم�شافر:  زاد  اإدري�س،  بن  عره في: �شفوان  )3(  ترجمته و�شِ

الأبار، التكملة رقم 2782 الملحق، ابن عبد الملك، الذيل والتكملة: 413/8، محمد المنوني، العلوم والآداب: 

.168-167
جذوة  القا�شي،  ابن   ،49 اليانعة:  الغ�شون  �شعيد،  ابن   ،2099 رقم  التكملة:  الأبار،  ابن  في:  و�شعره  ترجمته    )4(

القتبا�س: 550، التنبكتي، نيل البتهاج: 626، عبد العزيز بن عبد اهلل، المو�شوعة المغربية: 137/1.
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مدن  في  ال�شيوخ  من  مجموعة  عن  واأخذ  554هـ/1159م،  �شنة  فا�س  بمدينة  ولد 

ب�شكوال  وابن  )ت52هـ/1195م(،  م�شاء  بن  جعفر  اأبو  منهم:  والأندل�س؛  الُعدوة 

)ت578هـ/1183م(، ومحمد بن عبد الكريم الَفْندلوي )ت573هـ/1181م(، وعثمان 

اللجي )ت564هـ/1168م(. ال�شَّ

اأبو  منهم:  كثيرون؛  عنه  واأخذ  فا�س،  مدينة  من  الرواح  زقاق  بم�شجد  لالإقراء  قعد 

�شنة  بلده  اإلى  عاد  ثم  فيها،  واأقراأ  الأندل�س  الحّرالي )ت637هـ/1239م(، ودخل  الح�شن 

)613هـ/1216م(، فاأقراأ في �شرقي جامع القرويين اإلى اأن توفي �شنة 614هـ/1217م.

َير، مع حفظه ال�شعر. كان ابن ُنْموي فقيهًا، عالمًا بالحديث وال�شِّ
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الم�سادر والمراجع

اأ: الم�سادر والمراجع المطبوعة

• القراآن الكريم	

• ابن الأّبار، محمد بن عبد اهلل )ت658هـ/1260م(	  

اإعتاب الكتاَّاب، تح �صالح االأ�صتر، ط مجمع اللغة العربية، دم�صق 1961م.

تحفة القادم، اأعاد بناءه اإح�صان عّبا�س، ط دار الغرب االإ�صالمي، بيروت 1986م.

التكملة لكتاب ال�صلة، ط مدريد 1886 ـ 1887م.

التكملة لكتاب ال�شلة، ن�شر عزت الطاهر الح�شيني، القاهرة 1955م.

اأبي �شنب، المطبعة ال�شرقية، الجزائر  األفرد بل ومحمد بن   التكملة لكتاب ال�شلة، تح 

1919م.

الحلة ال�شيراء، تح ح�شين موؤن�س، دار المعارف، القاهرة 1985م.

ديوان ابن الأّبار، تح عد ال�شالم الهّرا�س، الدار التون�شية للن�شر، تون�س 1985م.

دار  الأبياري،  اإبراهيم  تح  البلفيقي،  اإ�شحاق  اأبو  انتخبه  القادم،  تحفة  من   المقت�شب 

الكتاب اللبناني، بيروت 1983م.

• ابن اإبراهيم المراك�شي، العّبا�س، كان حّيًا �شنة 1940م.	  

 الإعالم بمن حّل مراك�س واأغمات من الأعالم، تح عبد الوهاب بن من�شور، المطبعة 

الملكية، الرباط 1970م، وما بعد.

• اإبراهيم، محمود.	  

الأق�شى،  ومكتبة  الإ�شالمي  المكتب  القي�شراني،  ابن  �شعر  في  ال�شليبي  الغزو   �شدى 
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عّمان، د.ت.

• الأبيوردي، محمد بن اأحمد )ت507هـ/1113م(.	  

ديوان الأبيوردي، تح عمر الأ�شعد، موؤ�ش�شة الر�شالة، بيروت 1407هـ/1987م.

• ابن الأثير عز الدين، علي بن محمد )ت630هـ/1233م(.	  

الكامل في التاريخ، دار �شادر ودار بيروت، بيروت 1402هـ/1982م.

• ابن الأثير المو�شلي، ن�شر اهلل بن محمد )ت637هـ/1240م(.	  

الدين عبد الحميد، مطبعة  الكاتب وال�شاعر، تح محمد محيي  اأدب  ال�شائر في   المثل 

البابي الحلبي، القاهرة 1358هـ/1939م.

• ابن اإدري�س التجيبي، �شفوان، )ت598هـ/1202م(.	  

 زاد الم�شافر وغرة محّيا الأدب ال�شافر، تح عبد القادر محداد، دار الرائد العربي، بيروت 

1980م.

• اأ�شباخ، يو�شف.	  

دين، ترجمة عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي،   تاريخ الأندل�س في عهد المرابطين والموحِّ

القاهرة 1958م.

• الأ�شفهاني، اأبو الفرج علي بن الح�شين )ت356هـ/967م(.	  

االأغاني، ط م�صورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة 1945م.

• الأ�شفهاني، العماد )ت597هـ/1201م(.	  

ومحمد  المرزوقي  محمد  تح  المغرب،  �شعراء  ق�شم  الع�شر،  وجريدة  الق�شر   خريدة 

العرو�شي المطوي والجيالني بن الحاج يحيى، الدار التون�شية للن�شر، تون�س 1986م.

• ابن اأبي اأ�شيبعة، اأحمد بن القا�شم )ت668هـ/1270م(.	  
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عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح نزار ر�شا، دار مكتبة الحياة، بيروت 1965م.

اأماري، ميخائيل )ت1307هـ/1889م(.

المكتبة العربية ال�شقلية، ليبزغ 1857م.

• اأني�س اإبراهيم.	  

مو�شيقا ال�شعر، مكتبة الأنجلو الم�شرية، القاهرة د.ت.

• الأو�شي، حكمة علي.	  

دين، مكتبة الخانجي، القاهرة 1976م. الأدب الأندل�شي في ع�شر الموحِّ

• بالنثيا، اآنخل جنثالت )ت1369هـ/1949م(.	  

• تاريخ الفكر الأندل�شي، ترجمة ح�شين موؤن�س، مكتبة النه�شة الم�شرية، القاهرة 1955م.	

• البخاري، محمد بن اإ�شماعيل )ت256هـ/870م(.	  

• �شحيح البخاري، تح م�شطفى ال�شقا، مطبعة الهندي، دم�شق د ت.	

• ابن ُبرد، ب�شار )167هـ/784م(	  

• ديوان ب�شار بن ُبرد، تح محمد الطاهر بن عا�شور، القاهرة 1376هـ/1957م.	

• بروكلمان، كارل )1375هـ/1956م(	  

• تاريخ الأدب العربي، ترجمة ال�شيد يعقوب بكر ورم�شان عبد التواب، دار المعارف، 	

القاهرة 1977م.

• ابن ب�شكوال، خلف بن عبد الملك )578هـ/1183م(	  

• ال�شلة في تاريخ اأئمة اللغة وعلمائهم ومحّدثيهم، الدار الم�شرية للتاأليف والن�شر، القاهرة 	

1966م.

• البغدادي، اإ�شماعيل با�شا )1239هـ/1930م(.	  
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• 1964هـ/ 	 اإ�شتانبول  المعارف،  وكالة  الظنون،  ك�شف  على  الذيل  في  المكنون  اإي�شاح 

1945م.

• هدية العارفين، وكالة المعارف، اإ�شتانبول 1951م.	

• بكار، يو�شف ح�شين.	  

• اتجاهات الغزل في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة 1971م.	

• بيروت 	 الأندل�س،  دار  الحديث،  النقد  �شوء  في  القديم  العربي  النقد  في  الق�شيدة  بناء 

1983م.

• البكري، اأبو عبيد )ت 487هـ/1094م(	  

• والترجمة 	 التاأليف  لجنة  الميمني،  العزيز  عبد  تح  القالي،  اأمالي  �شرح  في  الالآلي  �شمط 

والن�شر، القاهرة 1936.

• البو�شيري، محمد بن �شعيد )696هـ/1296م(	  

• بالقاهرة 	 الحلبي  البابي  م�شطفى  مطبعة  الكيالني،  �شيد  محمد  تح  البو�شيري،  ديوان 

1374هـ/1955م.

• بول، �شتانلي لين	  

• العرب في اإ�شبانيا، ترجمة على الجارم، دار المعارف، القاهرة 1944م.	

• نهاجي )ت نحو 555هـ/1160م(	 البيذق، اأبو بكر ال�شّ  

• دين، تح عبد الحميد حاجيات، ال�شركة 	 اأخبار المهدي بن تومرت وابتداء دولة الموحِّ

الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر 1394هـ/1974م.

• التادلي، يو�شف بن يحيى )ت627هـ/1230م(	  

الت�صّوف اإلى رجال الت�صوف، تح اأدولف فور، الرباط 1958م.
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• ابن تاويت، محمد.	  

الوافي بالأدب العربي في المغرب الأق�شى، دار الثقافة، الدار البي�شاء 1403هـ/1982م.

• التجاني، عبد اهلل بن محمد )ت 721هـ/1321م(	  

تون�س  ليبيا  للكتاب،  العربية  الدار  الوهاب،  عبد  ح�شني  ح�شن  تح  التجاني،   رحلة 

1980م.

• التطاوي، عبد اهلل	  

ق�شايا الفن في ق�شيدة المدح العبا�شية، مكتبة الأنجلو الم�شرية، القاهرة، 1983م.

• ابن تغري بردي، يو�شف )ت874هـ/1470م(	  

النجوم الزاهرة في ملوك م�صر والقاهرة، ط دار الكتب، القاهرة، د ت.

• التليدي، عبد اهلل	  

المطرب في م�شاهير اأولياء المغرب، طنجة 1987م.

• اأبو تمام، حبيب بن اأو�س الطائي )ت231هـ/846م(	  

ديوان اأبي تّمام ب�شرح التبريزي، تح محمد عبدو عزام، دار المعارف، القاهرة 1973م.

• التميمي، قحطان ر�شيد	  

اتجاهات الهجاء في القرن الثالث الهجري، دار الم�شيرة، بيروت، د ت.

• التنبكي، اأحمد باب )ت1036هـ/1627م(	  

 نيل البتهاج بتطريز الديباج، تح مجموعة من الطلبة، كلية الدعوة الإ�شالمية طرابل�س 

1380هـ/1989م.

• التهانوي، محمد بن علي )ت1158هـ/1745م(.	  

ك�شاف ا�شطالحات الفنون، دار قهرمان للن�شر والتوزيع، ا�شتانبول 1404هـ/ 1984م.
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• ابن تومرت، محمد )ت524هـ/1130م(	  

اأعز ما ُيطلب، الجزائر 1903م.

• ابن ثابت، ح�شان )ت54هـ/674م(	  

ديوان ح�شان بن ثابت، تح وليد عرفات، دار �شادر، بيروت 1974م.

• الثعالبي، عبد الملك بن محمد )429هـ/1038م(	  

 ثمار القلوب في الم�شاف والمن�شوب، تح محمد اأبو الف�شل اإبراهيم، دار نه�شة م�شر، 

القاهرة، د ت

• ثعلب، اأبو العبا�س اأحمد بن يحيى )ت291هـ/904م(	  

بيروت  الجديدة،  الأفاق  دار  قباوة،  الدين  فخر  تح  �شلمى،  اأبي  بن  زهير  �شعر   �شرح 

1402هـ/1982م.

• الجاحظ، عمرو بن بحر )ت255هـ/869م(	  

المحا�شن والأ�شداد، مكتبة العرفان، بيروت، د ت.

الحيوان، تح عبد ال�شالم هارون، القاهرة 1966م.

• جاد المولى، محمد اأحمد ورفاقه	  

ق�ش�س القراآن، مطبعة ال�شتقامة، القاهرة 1356هـ/1937م.

• الجارم، علي ورفيقه.	  

البالغة الوا�شحة، دار المعارف، القاهرة 1951م.

• الجراري، عبا�س	  

االأدب المغربي من خالل ظواهره وق�صاياه، مكتبة المعارف، الرباط 1979م.

1394هـ/  البي�شاء  الدار  الثقافة،  دار  الموّحدي،  �شليمان  الربيع  اأبو  ال�شاعر   الأمير 
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1974م.

• الجراوي، اأبو العبا�س اأحمد بن عبد ال�شالم )ت609هـ/1212م(.	  

الحما�شة المغربية، تح محمد ر�شوان الداية، دار الفكر دم�شق، 1991م.

ديوان الجراوي، �شنعة علي اإبراهيم كردي، دم�شق، دار �شعد الدين 1994.

• جرير بن عطية )ت110هـ/728م(	  

ديوان جرير، تح نعمان محمد اأمين طه، دار المعارف، القاهرة 1969م.

ابن جعفر، قدامة )ت337هـ/948م(

نقد ال�شعر، تح محمد عي�شى منون، القاهرة 1934م.

• جالب، ح�شن	  

الدولة الموحدية، اأثر العقيدة في االأدب، من�صورات الجامعة، الرباط 1985م.

• ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي )ت597هـ/1201م(	  

تلبي�س اإبلي�س، دار الكتب العلمية، بيروت 1368هـ.

�شفة ال�شفوة، تح محمود فاخوري، دار المعرفة، بيروت 1406هـ/1986م.

• اأبو حاقة، اأحمد	  

فن المديح وتطوره في ال�شعر العربي، دار ال�شرق الجديد، بيروت 1962م.

• حاوي، اإيليا	  

فن ال�شعر وتطوره في الأدب العربي، دار ال�شرق الجديد، بيروت 1960م.

• حتاملة، محمد عبده	  

عّمان  ال�صعب،  دار  مطابع  بعدها،  وما  غرناطة  �صقوط  ع�صية  االأندل�س  م�صلمي   محنة 
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1977م.

• ابن حزم، علي بن اأحمد )456هـ/1064م(	  

 طوق الحمامة في الألفة والألف، تح عبد الكريم الهبايلي، الدار التون�شية للن�شر، تون�س 

1982م.

• ح�شني، ح�شن ال�شبيهي.	  

اأبو العبا�س الجراوي، �صاعر الموحدين، الرباط د ت.

• ح�شين، طه )ت1393هـ/1973م(	  

حديث الأربعاء، دار المعارف، القاهرة 1965م.

• الح�شين، عبد الهادي اأحمد	  

مظاهر النه�صة الحديثية في عهد يعقوب المن�صور، الرباط 1403هـ/1982م.

• ح�شين، محمد	  

الهجاء والهجاوؤون في الجاهلية، مكتبة الآداب، القاهرة 1947م.

الهجاء والهجاوؤون في ع�شر �شدر الإ�شالم، مكتبة الآداب، القاهرة د ت،

• الحطيئة، جرول بن اأو�س )ت نحو 45هـ/نحو 665م(	  

ديوان الحطيئة، تح نعمان محمد اأمين طه، مكتبة الخانجي، القاهرة 1987م.

• الحفناوي، محمد بن اأبي القا�شم )كان حيًا 1324هـ/1906م(	  

تون�س  العتيقة  والمكتبة  بيروت،  الر�شالة،  موؤ�ش�شة  ال�شلف،  برجال  الخلف   تعريف 

1402هـ/1982م.

• الحكيم، �شعاد	  

المعجم ال�شوفي، بيروت 1401هـ/1981م.
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• ابن حماد، محمد بن علي )ت826هـ/1230م(.	  

اأخبار ملوك بني عبيد و�شيرتهم، مطبعة جول كربونل الجزائر 1364هـ/1927م.

• الحموي، ابن حجة، اأبو بكر بن علي )ت837هـ/1433م(.	  

خزانة الأدب وغاية الأدب، القاهرة )1304هـ/1887م(

• الحموي، ياقوت )ت626هـ/1230م(	  

مطبعة  مرجليوث،  تح  الأدباء،  بمعجم  المعروف  الأديب،  معرفة  اإلى  الأريب   اإر�شاد 

هندية، القاهرة د ت.

معجم البلدان، دار اإحياء التراث العربي، بيروت، 1399هـ/1979م.

• الحميري، محمد بن عبد المنعم )ت866هـ/1462م(	  

الرو�س المعطار في خبر الأقطار، تح اإح�شان عّبا�س، مكتبة لبنان، بيروت 1984م.

• الحنبلي، عبد الحي، ابن العماد )1089هـ/1678م(	  

�شذرات الذهب في اأخبار من ذهب، دار الآفاق الجديدة، بيروت د ت.

• الحوفي، اأحمد محمد	  

البطولة والأبطال، المجل�س الأعلى لل�شوؤون الإ�شالمية، القاهرة 1967م.

الغزل في الع�شر الجاهلي، مطبعة نه�شة م�شر، القاهرة د ت.

• ابن اأبي خازم، ب�شر )ت نحو 22ق.هـ/نحو 598م(	  

ديوان ب�شر بن اأبي خازم، تح عزة ح�شن، دم�شق 1379هـ/1960م

• ابن الخطيب، ل�شان الدين )776هـ/1375م(	  

الإحاطة في اأخبار غرناطة، تح محمد عبد اهلل عنان، مكتبة الخانجي، القاهرة 1973م.
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بيروت  المك�شوف،  دار  برفن�شال،  ليفي  تح  الإ�شالمية(  اإ�شبانيا  )تاريخ  الأعالم   اأعمال 

1956م.

 اأعمال الأعالم )تاريخ المغرب في الع�شر الو�شيط( تح اأحمد مختار العبادي ورفيقه، دار 

الكتاب، الدار البي�شاء 1964م.

رو�شة التعريف بالحب ال�شريف، تح محمد الكتاني، دار الثقافة، الدار البي�شاء 1970م.

القاهرة  الخانجي،  مكتبة  عنان،  اهلل  عبد  محمد  تح  المنتاب،  ونجعة  الكتاب   ريحانة 

1980م.

اللمحة البدرية في الدولة الن�شرية، دار الآفاق الجديدة، بيروت 1410هـ1980م.

العربي،  الكاتب  دار  العبادي،  مختار  اأحمد  تح  الغتراب،  وعاللة  الجراب   نفا�شة 

القاهرة د ت.

• خفاجي، محمد	  

الت�شوف الإ�شالمي، مكتبة القاهرة د ت

• ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد )ت808هـ/1406م(	  

العبر وديوان المبتداأ والخبر، تح خليل �شحادة، دار الفكر بيروت 1401هـ/1981م.

مقدمة ابن خلدون، موؤ�ش�شة الأعلمي للمطبوعات، بيروت د ت.

• ابن خلدون، يحيى بن محمد )ت780هـ/1378م(	  

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد، الجزائر 1321هـ/1903م.

• ابن خلكان، �شم�س الدين اأحمد )ت681هـ/1281م(	  

بيروت  �شادر،  دار  عبا�س،  اإح�شان  تح  الزمان،  اأبناء  واأنباء  الأعيان   وفيات 

1968هـ/1972م.
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• خليفة، يو�شف	  

القاهرة  العربي،  الكتاب  دار  للهجرة،  الثاني  القرن  نهاية  اإلى  الكوفة  في  ال�شعر   حياة 

1968م.

• خليفة، حاجي )ت1067هـ/1657م(	  

1360هـ/  اإ�شتانبول  المعارف،  وكالة  والفنون،  الكتب  اأ�شامي  عن  الظنون   ك�شف 

1941م.

• الخوارج	  

ديوان الخوارج، تح اإح�شان عبا�س، دار الثقافة، بيروت 1963م.

• الداودي، محمد بن علي بن اأحمد )ت945هـ/1538م(	  

طبقات المف�شرين، تح علي محمد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة 1392هـ/1972م.

• الداية، محمد ر�شوان	  

الأدب العربي في الأندل�س والمغرب، مطبعة جامعة دم�شق 1971م.

• ابن دحية الكلبي، عمر بن ح�شن )ت633هـ/1236م(	  

واأحمد  المجيد  عبد  وحامد  الأبياري  اإبراهيم  تح  المغرب،  اأهل  اأ�شعار  من   المطرب 

بدوي، القاهرة 1955م.

• ابن دراج الق�شطلي، احمد بن محمد )ت421هـ/1031م(	  

ديوان ابن دراج، تح محمود مكي، المكتب الإ�شالمي، دم�شق 1961م.

• الدهان، �شامي )ت1391هـ/1971م(	  

الغزل )فنون الأدب العربي( دار المعارف، القاهرة 1954م.

الهجاء )فنون الأدب العربي( دار المعارف، القاهرة، 1973م.
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الو�شف )فنون الأدب العربي( دار المعارف، القاهرة، د ت.

• ابن اأبي دينار، محمد بن اأبي القا�شم )ت1110هـ/1698م(	  

الموؤن�س في اأخبار اإفريقية وتون�س، تح محمد �شّمام، المكتبة العتيقة، تون�س 1967م.

• الذبياني، النابغة )ت نحو 18ق.هـ/نحو604م(	  

ديوان النابغة الذبياني، تح �شكري في�شل، دار الفكر، دم�شق 1368هـ/1968م.

• الذهبي، �شم�س الدين، محمد بن اأحمد )ت748هـ/1348م(	  

بيروت  الر�صالة،  موؤ�ص�صة  واأخرين،  االأرناوؤوط  �صعيب  تح  النبالء،  اأعالم   �صير 

1401هـ/1981م.

العبر في خبر من عبر، تح �شالح الدين المنجد، الكويت 1963م.

ميزان العتدال في نقد الرجال، تح علي محمد البجاوي، القاهرة 1963م.

• ابن اأبي ربيعة، عمر )ت93هـ/712م(	  

اأبي ربيعة، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني،   �شرح ديوان عمر بن 

القاهرة 1384هـ/1965م.

• الر�شافي البلن�شي، محمد بن غالب )ت572هـ/1177م(	  

ديوان الر�شافي البلن�شي، تح اإح�شان عبا�س، دار الثقافة، بيروت 1960م.

• الر�شي، ال�شريف )ت406هـ/1015(	  

ديوان ال�شريف الر�شي، موؤ�ش�شة الأعلمي، بيروت، د ت

• الرعيني، اأبو الح�شن على بن محمد )ت666هـ/1268م(	  

برنامج �شيوخ الرعيني، تح اإبراهيم �شّبوح، المطبعة الها�شمية، دم�شق 1962م.

• الرفاء، ال�ّشّري )ت366هـ/976م(	  
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اللغة  مجمع  غالونجي،  م�شباح  تح  والم�شروب،  والم�شموم  والمحبوب   المحب 

العربية، دم�شق 1984م.

• الرقب، �شفيق محمد	  

�شعر الجهاد في ع�شر الموحدين، مكتبة الأق�شى، عّمان 1404هـ/1984م.

• الركابي، جودت	  

في الأدب الأندل�شي، دار المعارف، القاهرة 1966م.

• الرمادي، يو�شف بن هارون )ت403هـ/1012م(	  

�شعر الرمادي، تح ماهر زهير جّرار، الموؤ�ش�شة العربية للدرا�شات، بيروت 1980م.

• رومية، وهب	  

الرحلة في الق�شيدة الجاهلية، اتحاد الكّتاب وال�شحفيين الفل�شطينيين، دم�شق 195م.

• ابن الزبير، اأبو جعفر، اأحمد بن محمد )ت708هـ/1308م(	  

�صلة ال�صلة، تح ليفي برفن�صال، المطبعة االقت�صادية، الرباط 1937م.

 �شلة ال�شلة، ق�شم الغرباء بذيل ال�شفر الثامن من الذيل والتكملة، تح محمد بن �شريفة، 

الرباط 1984م.

• ابن اأبي زرع الفا�شي، علي )ت726هـ/1326(	  

االأني�س المطرب برو�س القرطا�س، دار المن�صور، الرباط 1972م.

الذخيرة ال�صنية في تاريخ الدولة المرينية، دار المن�صور، الرباط 1972م.

• الزرك�شي، محمد بن اإبراهيم )ت بعد932هـ/1526م(	  

تون�س  العتيقة،  المكتبة  ما�شور،  محمد  تح  والحف�شية،  الموحدية  الدولتين   تاريخ 

1966م.
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• الزركلي، خير الدين )ت1396هـ/1976م(	  

الأعالم، دار العلم للماليين، بيروت 1980م.

• ابن زهير، كعب )ت26هـ/645م(	  

ديوان كعب بن زهير/ �شرح ديوان كعب.

• ابن زيد، الكميت )ت126هـ/744م(	  

ديوان الكميت بن زيد، تح داود �شلوم، بيروت 1986م.

• ابن زيدان، عبد الرحمن )ت1365هـ/1946م(	  

اإتحاف اأعالم النا�س بجمال اأخبار حا�صرة مكنا�س، الرباط 1347هـ/1929م.

• ابن زيدون، اأبو الوليد اأحمد )ت463هـ/1071م(	  

ديوان ابن زيدون، تح كامل الكيالني ورفيقه، البابي الحلبي، القاهرة 1932م.

• ال�شبكي، عبد الوهاب بن علي )ت771هـ/1370م(	  

طبقات ال�شافعية الكبرى، تح محمود محمد الطناحي ورفيقه، القاهرة 1967م.

• ال�شجلما�شي، القا�شم الأن�شاري	  

الرباط  المعارف،  الغازي، مكتبة  البديع، تح عالل  اأ�صاليب  البديع في تجني�س   المنزع 

1401هـ/1980م.

• ال�شراج، الوزير محمد بن محمد )ت1149هـ/1736م(	  

 الحلل ال�شند�شية في الأخبار التون�شية، تح محمد الحبيب الهيلة، دار الغرب الإ�شالمي، 

بيروت 1985م.

• ال�شطلي، عبد الحفيظ	  

العّجاج، حياته ورجزه، مكتبة اأطل�س، دم�شق د ت.
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• ابن �شعيد، علي بن مو�شى )ت685هـ/1286م(	  

دم�شق  طال�س،  دار  الداية،  ر�شوان  محمد  تح  المميزين،  وغايات  المبرزين   رايات 

1407هـ/1987م.

اإبراهيم الأبياري، دار المعارف،   الغ�شون اليانعة في محا�شن �شعراء المئة ال�شابعة، تح 

القاهرة 1967م.

المغرب في حلى المغرب، تح �شوقي �شيف، دار المعارف، القاهرة 1980م.

• ال�شعيد، محمد مجيد	  

دين بالأندل�س، دار الر�شيد، بغداد 1980م. ال�شعر في عهد المرابطين والموحِّ

• ال�شكري، اأبو �شعيد، الح�شن بن الح�شن )ت275هـ/888م(	  

�شرح اأ�شعار الهذليين، تح عبد ال�شتار اأحمد فراج، مكتبة دار العروبة، القاهرة، د ت.

�شرح ديوان كعب بن زهير، دار الكتب الم�شرية، القاهرة 1950م.

• ابن �شهل، اإبراهيم )ت649هـ/1251م(	  

ديوان ابن �شهل، تح محمود قوبعة، مطبوعات الجامعة التون�شية، تون�س 1985م.

• ابن �شودة، عبد ال�شالم	  

دليل موؤرخ المغرب، معهد مولي الح�شن، تطوان 1369هـ/1950م.

• ال�شيوطي، جالل الدين، عبد الرحمن بن اأبي بكر )ت911هـ/1505م(	  

الإتقان في علوم القراآن، دار الفكر، بيروت، د ت

 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تح محمد اأبو الف�شل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب 

العربية، القاهرة 1384هـ/1964م.

اإحياء  دار  اإبراهيم،  الف�شل  اأبو  تاريخ م�شر والقاهرة، تح محمد  المحا�شرة في   ح�شن 
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الكتب العربية، القاهرة 1387هـ/1967م.

 المزهر في علوم اللغة، تح محمد اأحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد اأبو 

الف�شل اإبراهيم، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة، د ت.

• ال�شري�شي، اأبو العبا�س اأحمد بن عبد الموؤمن )ت619هـ/1223م(	  

�شرح المقامات الحريرية، المطبعة الأميرية، القاهرة، 1300هـ.

• �شريف، محمد بديع	  

ال�شراع بين الموالي والعرب، دار الكتاب العربي، القاهرة 1954م.

• ابن �شريفة، محمد	  

اأبو تمام واأبو الطيب في اأدب المغاربة ولأندل�شيين، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت.

• ال�شكعة، م�شطفى	  

الأدب الأندل�شي، مو�شوعاته وفنونه، دار العلم للماليين، بيروت 1979م.

• ال�شماع، محمد بن اأحمد )كان حيًا 861هـ/1457م(	  

البينة النورانية في مفاخر الدولة الحف�شية، تح الطاهر المعموري، الدار العربية   الأدلة 

للكتاب، ليبيا، تون�س 1984م.

• ال�شنتريني، اأبو الح�شن علي بن ب�شام )ت542هـ/1147م(	  

 الذخيرة في محا�شن اأهل الجزيرة، تح اإح�شان عبا�س، الدار العربية للكتاب، ليبيا تون�س 

1399هـ/1979م.

• ابن �شاحب ال�شالة، عبد الملك )ت594هـ/1198م(	  

تاريخ المن بالإمامة على الم�شت�شعفين..، تح عبد الهادي التازي، بغداد 1979م.

• ال�شفدي، خليل بن اأيبك )ت764هـ/1363م(	  
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الوافي بالوفيات، في�شبادن 1381هـ/1962م وما بعد

الجزء الأول ن�شر باعتناء هلموت ريتر، في�شبادن 1381هـ/1962م.

الجزء الثاني، ن�شر باعتناء �س ديدرنغ، في�شبادن 1394هـ/1974م.

الجزء الثالث، ن�شر باعتناء �س ديدرنغ، في�شبادن 1394هـ/1974م.

الجزء الرابع، ن�شر باعتناء �س ديدرنغ، في�شبادن 1394هـ/1974م.

الجزء الخام�س، ن�شر باعتناء �س ديدرنغ، في�شبادن 1389هـ/1970م.

الجزء ال�شاد�س، ن�شر باعتناء �س ديدرنغ، في�شبادن 1392هـ/1972م.

الجزء ال�شابع، ن�شر باعتناء اإح�شان عبا�س، في�شبادن 1389هـ/1969م.

الجزء الثامن، ن�شر باعتناء محمد يو�شف نجم، في�شبادن 1391هـ/1971م.

• ال�شبي، اأحمد بن يحيى بن عميرة )ت599هـ/1203م(	  

بغية الملتم�س في تاريخ رجال الأندل�س، دار الكتاب العربي، القاهرة 1967م.

• �شيف، �شوقي	  

البطولة في ال�شعر العربي، دار المعارف، القاهرة 1970م.

تاريخ الأدب العربي: الع�شر العبا�شي الأول، دار المعارف، القاهرة 1969م.

الع�شر العبا�شي الثاني، دار المعارف، القاهرة 1975م.

التطور والتجديد في ال�شعر الأموي، دار المعارف، القاهرة 1977م.

الرثاء )فنون ال�شعر العربي( دار المعارف، القاهرة 1955م.

الفن ومذاهبه في ال�شعر العربي، دار المعارف، القاهرة 1976م.

• الطرابل�شي، محمد الهادي	  
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خ�شائ�س الأ�شلوب في ال�شوقيات، مطبوعات الجامعة التون�شية، تون�س 1981م.

• الطمار، محمد	  

تاريخ الأدب الجزائري، ال�شركة الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر د ت

• الطيب المجذوب، عبد اهلل	  

القاهرة  الحلبي،  البابي  م�شطفى  مكتبة  و�شناعتها،  العرب  اأ�شعار  فهم  اإلى   المر�شد 

1374هـ/1955م.

• الطيبي، �شرف الدين ح�شين بن محمد )ت743هـ/1342م(.	  

الكتب،  عالم  الهاللي،  تح هادي عطية مطر  والبيان،  والبديع  المعاني  في علم   التبيان 

بيروت 1407هـ/1987م.

• عا�شور، �شعيد	  

اأوروبا في الع�شور الو�شطى، مكتبة الأنجلو الم�شرية، القاهرة 1962م.

• العاملي، عدي بن الرقاع )ت نحو 95هـ/714م(	  

العلمي  المجمع  ال�شامن،  القي�شي وحاتم  الرقاع، تح نوري حمودي  بن   ديوان عدي 

العراقي، بغداد 1407هـ/1987م.

• العبا�شي، عبد الرحيم بن عبد الرحمن )ت963هـ/1556م(	  

عالم  الحميد،  عبد  الدين  محيي  محمد  تح  التلخي�س،  �شواهد  على  التن�شي�س   معاهد 

الكتب، بيروت د ت

• ابن عبد ربه، اأحمد )ت328هـ/940م(	  

ديوان ابن عبد ربه، تحقيق محمد ر�شوان الداية، دار الفكر، دم�شق 1985م.

• عبد الرحمن، ن�شرت	  

Maroco_Book.indb   384 1/19/10   11:53 AM



385

�شعر ال�شراع مع الروم في �شوء التاريخ،مكتبة الأق�شى، عّمان 1976م.

• ابن عبد اهلل، عبد العزيز	  

المو�صوعة المغربية لالأعالم الب�صرية والح�صارية، الرباط 1395هـ/1975م.

• ابن عبد الملك المراك�شي، اأبو عبد اهلل محمد )ت703هـ/1303م(	  

الذيل والتكملة لكتابي المو�شول وال�شلة.

والأكايمية  د ت،  بيروت،  الثقافة،  دار  �شريفة،  بن  تح محمد  والثامن،  الأول   الجزاآن 

الملكية الرباط 1984م.

من  بيروت  الثقافة،  دار  عبا�س،  اإح�شان  تح  وال�شاد�س،  والخام�س  الرابع   الأجزاء 

1965م/1975م.

• عبد الوهاب، ح�شن ح�شني )ت1388هـ/1968م(	  

�شهيرات التون�شيات، مكتبة المنار، تون�س د ت

• عتيق، عبد العزيز	  

علم البديع، دار النه�شة العربية، بيروت 1974م.

علم البيان، دار النه�شة العربية، بيروت 1974م.

• ابن عذاري، اأبو عبد اهلل محمد )ت712هـ/1312م(	  

محمد  تح  الموّحدين(  )ق�شم  والمغرب  الأندل�س  اأخبار  اخت�شار  في  المغرب   البيان 

اإبراهيم الكتاني ومحمد بن تاويت ومحمد زنيبر وعبد القادر زمامة، دار الثقافة، الدار 

البي�شاء، 1406هـ/1985م.

• ابن عربي، محيي الدين )ت638هـ/1240م(	  

 محا�شرات الأبرار وم�شامرة الأخيار، دار النه�شة العربية، بيروت 1388هـ/1968م.
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الفتوحات المكية، القاهرة، د ت

• الع�شقالني، ابن حجر )ت852هـ/1448م(	  

الإ�شابة في تمييز ال�شحابة، دار الكتاب العربي، بيروت، د ت

 �شن الحجر في اأبيات ابن حجر، تح �شهاب الدين اأبو عمر، دار الريان للتراث، بيروت 

1409هـ/1988م.

ل�شان الميزان، دائرة المعارف النظامية، الهند 1330هـ.

• الع�شكري، اأبو هالل الح�شن بن عبد اهلل )ت400هـ/1010م(	  

ال�شناعتين )الكتابة وال�شعر( مطبعة محمد علي �شبيح، القاهرة د ت.

• عطوان، ح�شين	  

�شعر الدولتين الأموية والعبا�شية، دار الجيل، بيروت 1981م.

• عفيفي، محمد �شادق، ومحمد بن تاويت	  

الأدب المغربي، دار الكتاب العربي، بيروت 1963م.

• عالم، عبد اهلل علي	  

الدعوة الموحدية بالمغرب، دار المعارف، القاهرة 1964م.

القاهرة  المعارف،  دار  علي،  بن  الموؤمن  عبد  عهد  في  بالمغرب  الموحدية   الدولة 

1971م.

• العمري، ابن ف�شل اهلل )ت748هـ/1349م(	  

م�شالك الأب�شار في ممالك الأم�شار، )طبع فوؤاد �شزكين( فرانكفورت 1409هـ/1989م.

• عنان، محمد عبد اهلل	  

تراجم اإ�شالمية �شرقية واأندل�شية، مكتبة الخانجي، القاهرة 1390هـ/1970م.
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القاهرة  الخانجي،  مكتبة  والموحدين(  المرابطين  )ع�شر  الأندل�س  في  الإ�شالم   دولة 

1384هـ/1964م.

• عنترة العب�شي )ت22ق.هـ/نحو600م(	  

ديوان عنترة بن �شداد، دار �شادر، بيروت 1377هـ/1958م.

• عي�شى، فوزي �شعد	  

ال�شعر الأندل�شي في ع�شر الموّحدين، الهيئة العامة للكتاب، الإ�شكندرية 1979م.

• ابن غازي المكنا�شي، محمد )ت919هـ/1513م(	  

الرو�س الهتون في اأخبار مكنا�صة الزيتون، المطبعة الملكية، الرباط 1384هـ/1964م.

• الغبريني، اأبو العبا�س اأحمد بن عبد اهلل )ت704هـ/1304م(	  

 عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة ال�شابعة ببجاية، تح رابح بونار، ال�شركة 

الوطنية للن�شر والتوزيع، الجزائر 1970م.

• الغرناطي، اأبو القا�شم محمد بن اأحمد )ت760هـ/1359م(	  

رفع الحجب الم�شتورة في محا�شن المق�شورة، مطبعة ال�شعادة القاهرة 1344هـ.

• غوم�س، اإميلو غر�شيه	  

ال�شعر الأندل�شي، ترجمة ح�شين موؤن�س، القاهرة 1952م.

• ابن الفار�س، عمر بن علي )ت632هـ/1235م(	  

ديوان ابن الفار�س، ط دار �صادر، بيروت، د ت.

• الفازازي، اأبو عبد الرحمن )ت627هـ/1229م(	  

ديوان الو�شائل المتقبلة، مكتبة المنار، تون�س 1378هـ/1958م.

الق�شائد الع�شريات، دار اإحياء الكتاب العربي، القاهرة، د ت
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• الفا�شي، محمد	  

�شاعر الخالفة الموحدية اأبو العبا�س الجراوي، جمعية قدماء تالميذ ج�شو�س 1952م.

• ابن فرحون، اإبراهيم بن علي )ت799هـ/1397م(	  

الديباج المذهب في معرفة اأعيان المذهب، القاهرة، د ت

• فّروخ، عمر	  

 تاريخ الأدب العربي )الأدب في المغرب والأندل�س( ع�شر المرابطين والموحدين، دار 

العلم لماليين، بيروت 1982م.

اأبو نوا�س، دار ال�شرق الجديد، بيروت 1960م.

• الفيروزابادي، محمد بن يعقوب )ت817هـ/1415م(	  

البلغة في تاريخ اأئمة اللغة، تح محمد الم�شري، وزارة الثقافة، دم�شق 1972م.

• في�شل، �شكري	  

تطور الغزل بين الجاهلية والإ�شالم، دار القلم، بيروت، د ت

• القا�شاني، عبد الرزاق )ت730هـ/1330م(	  

ا�شطالحات ال�شوفية، تح محمد كمال اإبراهيم جعفر، القاهرة، 1981م.

• ابن القا�شي، اأحمد بن محمد )ت1025هـ/1616م(	  

جذوة االقتبا�س في ذكر من َحلاَّ من االأعالم مدينة فا�س، دار المن�صور، الرباط 1973م.

 درة الحجال في اأ�شماء الرجال، تح محمد الأحمدي اأبو النور، دار التراث، القاهرة، 

والمكتبة العتيقة تون�س، 1390هـ/1970م.

• ابن قا�شي �شهبة، اأبو بكر بن اأحمد )ت851هـ/1448م(	  

طبقات النحاة واللغويين، تح مح�شن غيا�س، النجف 1974م.
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• ابن قتيبة، عبد اهلل بن م�شلم )ت276هـ/889م(	  

ال�شعر وال�شعراء، تح اأحمد محمد �شاكر، دار المعارف، القاهرة 1966م.

• القرطاجني، ابو الح�شن حازم بن محمد )ت684هـ/1985م(	  

ديوان حازم القرطاجني، تح عثمان الكعاك، دار الثقافة، بيروت 1964م.

الإ�شالمي،  الغرب  دار  الخوجة،  بن  الحبيب  الأدباء، تح محمد  البلغاء و�شراج   منهاج 

بيروت 1986م.

• الق�شيري، عبد الكريم بن هوازن )ت465هـ/1072م(	  

الر�شالة الق�شيرية، مطبعة التقدم العلمية، القاهرة، د ت

• ابن القّطان، اأبو محمد ح�شن بن علي )ت منت�شف القرن ال�شابع الهجري/الثالث ع�شر 	  

الميالدي(

الغرب  دار  مكي،  علي  محمود  تح  الزمان،  اأخبار  من  �شلف  ما  لترتيب  الجمان   نظم 

الإ�شالمي، بيروت 1990م.

• القفطي، جمال الدين علي بن يو�شف )ت646هـ/1248م(	  

اإخبار العلماء باأخبار الحكماء، دار الآثار، بيروت، د ت

 اإنباه الرواة على اأنباه النحاة، تح محمد اأبو الف�شل اإبراهيم، ار الكتب، القاهرة 1952م 

وما بعد.

دم�شق  العربية،  اللغة  مجمع  مراد،  الحميد  عبد  ريا�س  تح  ال�شعراء،  من   المحمدون 

1975م.

• القلق�شندي، اأبو العبا�س اأحمد )821هـ/1418م(	  

�شبح الأع�شى في �شناعة الإن�شا، المطبعة الأميرية، القاهرة 1915م وما بعد.
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قالئد الجمان في التعريف بقبائل الزمان، تح اإبراهيم الأبياري، القاهرة 1982م.

• ابن قنفذ الق�شنطيني، اأبو العبا�س اأحمد بن الح�شين )ت819هـ/1407م(	  

للبحث  الجامعي  المركز  فور،  واأدولف  الفا�شي  محمد  تح  الحقير،  وعز  الفقير   اأن�س 

العلمي، الرباط 1965م.

الوفيات، تح عادل نويه�س، دار الآفاق الجديدة، بيروت 1403هـ/1983م.

• القيرواني، ابن ر�شيق، اأبو علي الح�شن )ت456هـ/1063م(	  

 العمدة في �شناعة ال�شعر ونقده، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت 

1981م.

• القيرواني، الرقيق )ت نحو 425هـ/نحو1034م(	  

الحفيظ  عبد  تح  الم�شعودي(،  الدين  نور  )علي  اختاره  ال�شرور،  قطب  من   المخت�شر 

من�شور، تون�س 1976م.

• ُكّتاب الدولة الموّحدية	  

ر�صائل موحدية، جمعها ليفي بروفن�صال، المطبعة االقت�صادية، الرباط 1941م.

• ع�شر 	 الهجري/الحادي  الخام�س  )القرن  الح�شن  بن  اهلل محمد  عبد  اأبو  الكتاني،  ابن   

الميالدي(

الت�شبيهات من اأ�شعار اأهل الأندل�س، تح اإح�شان عبا�س، دار الثقافة، بيروت، د ت.

• الكتاني، محمد بن جعفر )ت1345هـ/1927م(	  

�شلوة الأنفا�س ومحادثة الأكيا�س ممن اأقبر من العلماء وال�شلحاء بفا�س، فا�س 1316هـ.

• ابن كثير، اإ�شماعيل )ت774هـ/1373م(	  

البداية والنهاية، القاهرة 1932م.
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• كحالة، عمر ر�شا	  

معجم الموؤلفين، مطبعة الترقي، دم�شق 1380هـ/1961م.

• كرات�شكوف�شكي، اأغناطيو�س )ت1370هـ/1951م(	  

درا�شات في تاريخ الأدب العربي، مو�شكو 1965م.

• الكلبي، محمد بن اأحمد بن جزي )ت741هـ/1340م(	  

الت�شهيل لعلوم التنزيل، المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 1355هـ.

• ابن الكلبي، محمد بن ال�شائب )204هـ/819م(	  

جمهرة الن�شب، تح محمد فردو�س العظم، دار اليقظة العربية، دم�شق 1983م.

• كنون، عبد اهلل	  

اأدب الفقهاء، دار الثقافة، الدار البي�شاء 1988م.

ذكريات م�شاهير رجال المغرب، تطوان، د ت.

النبوغ المغربي في الأدب اعربي، دار الكتاب اللبناني، بيروت 1966م.

• المبرد، محمد بن يزيد )ت286هـ/899م(	  

الكامل، تح محمد اأبو الف�شل اإبراهيم وال�شيد �شحاتة، دار نه�شة م�شر، القاهرة، د ت.

• المتنبي، اأبو الطيب، اأحمد بن الح�شين )ت354هـ/965م(.	  

والن�شر،  والترجمة  التاأليف  لجنة  عزام،  الوهاب  عبد  تح  المتنبي،  الطيب  اأبي   ديوان 

القاهرة 1363هـ/1944م.

• متولي، بدير	  

ق�شايا اأندل�شية، القاهرة 1964م.
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• متولي، عبد ال�شتار ال�شيد. 	  

اأدب الزهد في الع�شر العبا�شي، الهيئة الم�شرية للكتاب، القاهرة 1984م.

• مجموعة من الباحثين	  

 دائرة المعارف الإ�شالمية، ترجمة عبد الحميد يون�س واإبراهيم زكي خور�شيد واأحمد 

ال�شنتناوي ومحمد ثابت الفندي، القاهرة 1352هـ/1933م.

• مجهول	  

دار  زمامة،  القادر  وعبد  زكار  �شهيل  تح  المراك�شية،  الأخبار  ذكر  في  المو�شية   الحلل 

الر�شاد الحديثة، الدار البي�شاء، 1399هـ/1979م.

• مجهول	  

 مختارات من ال�شعر المغربي والأندل�شي، تح اإبراهيم بن مراد، دار الغرب الإ�شالمي، 

بيروت 1406هـ/1986م.

• مجهول	  

مفاخر البربر، تح ليفي بروفن�صال، المطبعة الجديدة، الرباط 1352هـ/1934م.

• محفوظ، محمد	  

معجم الموؤلفين التون�شيين، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت

• مخلوف، محمد )ت1360هـ/1941م(	  

�شجر النور الزكية في طبقات المالكية، بيروت، د ت

• المراك�شي، عبد الواحد )ت647هـ/1250م(	  

 المعجب في تلخي�س اأخبار المغرب، تح محمد �شعيد العريان ومحمد العربي العلمي، 

مطبعة ال�شتقامة، القاهرة 1368هـ/1949م.
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• المرت�شى، ال�شريف )ت436هـ/1044م(	  

طيف الخيال، تح ح�شن كامل ال�شيرفي، دار اإحياء الكتب العربية، القاهرة 1962م.

• ابن مريم، محمد بن محمد )ت1014هـ/1605م(	  

 الب�شتان في ذكر الأولياء والعلماء بتلم�شان، تح محمد بن اأبي �شنب، المطبعة الثعالبية، 

الجزائر، 1326هـ/1908م.

• المريني، نجاة	  

�صعر عبد العزيز الف�صتالي، مكتبة المعارف، الرباط 1986م.

• ابن المعتز، عبد اهلل بن محمد )ت296هـ/909م(	  

طبقات ال�شعراء، تح عبد ال�شتار اأحمد فراج، دار المعارف، القاهرة 1981م.

• ابن المعّز الفاطمي، تميم )ت374هـ/985م(	  

ديوان تميم بن المعز الفاطمي، دار الكتب الم�شرية، القاهرة 1377هـ/1957م.

• ابن مع�شوم، علي بن اأحمد )ت1119هـ/1707م(	  

اأنوار الربيع في اأنواع البديع، تح �شاكر �شكر، بغداد 1388هـ/1980م.

• المّقري، �شهاب الدين اأحمد بن محمد )ت1041هـ/1631م(	  

اأزهار الريا�س في اأخبار القا�شي عيا�س.

 الأجزاء الثالثة الأولى، تح م�شطفى ال�شقا واإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ �شلبي، مطبعة 

لجنة التاأليف والترجمة والترجمة والن�شر، القاهرة 1939م.

الجزء الرابع،تح �شعيد اأعراب ومحمد بن تاويت،مطبعة ف�شالة المحمدية، د ت.

الجزء الخام�س، تح عبد ال�شالم الهرا�س و�شعيد اأعراب، مطبعة ف�شالة المحمدية، د ت.

نفح الطيب من غ�شن الأندل�س الرطيب، تح اإح�شان عبا�س، دار �شادر، بيروت 1968م.
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• ملين، محمد الر�شيد.	  

ع�صر المن�صور الموّحدي، مطبعة ال�صمال االإفريقي، الرباط، د ت.

• ابن منظور، جمال الدين محمد )711هـ/1311م(	  

ل�شان العرب، دار �شادر، بيروت 1982م.

• المنوني، محمد	  

العلوم واالآداب والفنون على عهد الموّحدين، الرباط 1979م.

• اأبو المواهب، جمال الدين محمد بن محمد )ت1037هـ/1628م(	  

قوانين حكم الإ�شراق، تح عبد الوكيل الدروبي، دم�شق 1916م.

• الموّحدي، اأبو الربيع �شليمان بن عبد اهلل )ت604هـ/1207م(	  

بن  ومحمد  الطنجي  تاويت  بن  محمد  تح  الموّحدي،  �شليمان  ال�شاعر  الأمير   ديوان 

العبا�س القباج و�شعيد اأعراب ومحمد بن تاويت التطواني، كلية الآداب، جامعة محمد 

الخام�س، د ت.

• ابن الموّقت، محمد بن محمد )ت1369هـ/1950م(	  

تعطير االأنفا�س في التعريف بال�صح بال�صيخ اأبي العبا�س، ط حجرية، فا�س 1918م.

• النا�شري، اأبو العبا�س اأحمد بن خالد ال�شلولي )ت1315هـ/1897م(	  

دار  النا�شري،  النا�شري ومحمد  تح جعفر  الأق�شى،  المغرب  دول  لأخبار   ال�شتق�شا 

الكتاب، الدار البي�شاء 1954م.

• نا�شف، م�شطفى.	  

ال�شورة الأدبية، القاهرة، دار م�شر للطباعة، 1958م

• اأبو الح�شن علي بن عبد اهلل )ت793هـ/1391م(	  
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ليفي بروفن�شال،  الأندل�س( تح  الق�شاء والفتيا )تاريخ ق�شاة  ي�شتحق  العليا فمن   المرقبة 

المكتب التجاري للطباعة والن�شر، بيروت، د ت.

• النبهاني، يو�شف بن اإ�شماعيل )ت1350هـ/1932م(	  

المجموعة النبهانية في المدائح النبوية، المطبعة الأدبية، بيروت 1320م.

• النجار، عبد المجيد	  

المهدي بن تومرت، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت 1403هـ/1983م.

• نلينو، كارل )ت1357هـ/1938م(	  

تاريخ الآداب العربية، القاهرة، دار المعارف 1954م.

• اأبو نوا�س، الح�شن بن هانئ )ت198هـ/814م(	  

ديوان اأبي نوا�س، تح اأحمد عبد المجيد الغزالي، القاهرة 1953م. 

• النويري، اأحمد بن عبد الوهاب )ت733هـ/1333م(	  

نهاية الأرب في فنون الأدب، ن�شخة م�شورة عن طبعة دار الكتب، القاهرة، د ت

• نويه�س، عادل	  

معجم اأعالم الجزائر، موؤ�ش�شة نويه�س للطباعة والن�شر، بيروت، 1403هـ/1983م.

• النويهي، محمد	  

ثقافة الناقد الأدبي، مكتبة الخانجي، القاهرة 1969م.

• النيفر، محمد )ت1330هـ/1912م(	  

تون�س  التون�شية،  المطبعة  اأديب،  عالم  من  التون�شية  بالمملكة  ن�شاأ  عّما  الأريب   عنوان 

1351هـ.

• ابن هانئ الأندل�شي، محمد )ت362هـ/973م(	  
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ديوان ابن هانئ الأندل�شي، دار �شادر، بيروت 1980هـ.

• هّدارة، محمد م�شطفى	  

اتجاهات ال�شعر العربي في القرن الثاني الهجري، دار المعارف، القاهرة 1963م.

• الوادي اآ�شي، محمد بن جابر )ت749هـ/1349م(	  

1405هـ/  بيروت  الإ�شالمي،  الغرب  دار  محفوظ،  محمد  تح  اآ�شي،  الوادي   برنامج 

1985م.

• ابن الوليد، م�شلم )ت208هـ/823م(	  

ديوان م�شلم بن الوليد، تح �شامي الدهان، دار المعارف، القاهرة 1970م.

• اليافي، عبد الكريم	  

درا�شات فنية في الأدب العربي، مطبعة دار الحياة، دم�شق 1391هـ/1972م.

• اليح�شبي، عيا�س بن مو�شى )ت544هـ/1149م(	  

ال�شفا بتعريف حقوق الم�شطفى، تح علي محمد البجاوي، بيروت، 1404هـ/1984م.

• اليعالوي، محمد	  

ابن هانئ الأندل�شي المغربي، دار الغرب الإ�شالمي، بيروت، 1405هـ/1985م.

• اليو�شي، الح�شن بن م�شعود )ت1102هـ/1691م(	  

 المحا�شرات في اللغة والأدب، تح محمد حّجي واأحمد ال�شرقاوي اإقبال، دار الغرب 

الإ�شالمي، بيروت، 1982م.

ب: المخطوطات

• البلوي، اأبو القا�شم: اأحمد بن محمد )ت657هـ/1259م(.	  
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  العطاء الجزيل في ك�صف غطاء التر�صيل، �صورة من مخطوط الخزانة الح�صينية بالرباط 

رقم 6148.

• بوجندار، محمد بن م�شطفى )ت1345هـ/1926م(.	  

االغتباط بتراجم اأعالم الرباط، �صورة عن مخطوط الخزانة العاّمة بالرباط رقم1387د.

• البّيا�شي، اأبو الحجاج يو�شف بن محمد )ت653هـ/1255م(.	  

  الحما�صة البّيا�صية، �صورة عن مخطوط الخزانة العاّمة بالرباط بملك االأ�صتاذ ح�صن دياب 

العلي.

• الّتادلي، يو�شف بن يحيى )ت627هـ/1230م(.	  

  ر�صالة في ف�صائل ال�صيخ اأحمد بن جعفر الخزرجي ال�صبتي، مخطوط المكتبة الوطنية 

بتون�س رقم 18553.

• الّتجاني عبد اهلل بن محمد )ت721هـ/1321م(.	  

 تحفة العرو�س ومتعة النفو�س، مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم 18382.

• التلم�شاني، اإبراهيم بن اأبي بكر )ت699هـ/1300م(.	  

 االأرجوزة التلم�صانية، مخطوط مكتبة االأ�صد الوطنية بدم�صق رقم 4678.

• التنبكي، اأحمد بابا )ت1036هـ/1627م(.	  

رقم  بتون�س  الوطنية  المكتبة  مخطوط  الديباج،  في  لي�س  من  لمعرفة  المحتاج   كفاية 

.14897

• ابن الخطيب، ل�شان الدين )ت776هـ/1375م(	  

.8136 في اأخبار غرناطة )الجزء الثالث( مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم  

حر وال�صعر، مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم 2298.  ال�صِّ
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• ابن خمي�س وابن ع�شكر.	  

 اأعالم مالقة، �صورة عن مخطوط الخزانة الح�صينية بالرباط رقم 11055 بملك الأ�شتاذ 

ح�شن دياب العلي.

• ابن ر�شيد الفهري، محمد بن عمر )ت721هـ/1321م(.	  

االإ�صكوريال،  ابن ر�صد( �صورة عن مخطوط  الغيبة )رحلة  العيبة بما جمع بطول   ملء 

لدّي.

• ابن الطّواح، عبد الواحد بن محمد )كان حيًا �شنة 710هـ/1310م(	  

 �صبك المقال وفّك العقال، �صورة عن مخطوط الخزانة العامة بالرباط، بملك االأ�صتاذ 

جمال ابن حمادة.

• العمري، ابن ف�شل اهلل، �شهاب الدين اأحمد )ت748هـ/1347م(.	  

 م�صالك االأب�صار في ممالك االأم�صار )الجزء ال�صابع( مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س 

رقم 6778.

• ابن ليون الّتجيبي، �شعد بن اأحمد )ت750هـ/1350م(	  

 لمح ال�صحر من روح ال�صعر، مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم 15985.

• مجهول.	  

 كّنا�س اأدبي مخطوط بالمكتبة الوطنية بتون�س رقم 18458.

• المّقري، �شهاب الدين اأحمد بن محمد )ت1041هـ/1631م(.	  

 كنا�س المّقري، مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم 18327.

• ابن المنا�شف، محمد )ت620هـ/1223م(.	  

 اأرجوزة ال�صيرة النبوية، مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم 234.
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• المناعي، محمد )ت1247هـ/1831م(.	  

 كّنا�س المّناعي، مخطوط المكتبة الوطنية بتون�س رقم 16589.

ج:  الر�سائل الجامعية:

• البا�شا، مهجة.	
 

رثاء المدن والممالك الأندل�شية، ر�شالة دكتوراه بكلية الآداب جامعة دم�شق 1989م.

• �شلطاني، الجيالني.	
 

دم�شق  جامعة  الآداب،  بكلية  ماج�شتير  ر�شالة  المرابطين،  عهد  في  ال�شعر   اتجاهات 

1987م.

• �شيخة، جمعة.	
 

جامعة  الآداب،  بكلية  دكتوراه  ر�شالة  الأندل�شي،  ال�شعر  في  واأثرها  والحروب   الفتن 

تون�س 1982م.

• العبيدي، محمد مختار.	
 

جامعة  الآداب،  بكلية  دكتوراه  ر�شالة  الأغلب،  بني  عهد  في  بافريقية  الأدبية   الحركة 

تون�س 1992م.

• كردي، علي.	
 

رحلة العبدري، تحقيق ودرا�شة، ر�شالة ماج�شتير بكلية الآداب، جامعة دم�شق 1989م.

• محمد، محمود �شالم.	
 

دم�شق  جامعة  الآداب،  بكلية  دكتوراه  ر�شالة  المملوكي،  الع�شر  في  النبوية   المدائح 

1990م.
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• هني، عبد القادر.	
 

بكلية  ماج�شتير  ر�شالة  الهجري،  الرابع  القرن  نهاية  حتى  الأندل�شي  ال�شعر   اتجاهات 

الآداب، جامعة دم�شق 1984م.

د: الدوريات

• مجلة البحث العلمي المغربية، الأعداد 1 ـ 2 ـ 7 ـ 26	

• مجلة الثقافة المغربية، الأعداد 4 ـ 5	

• مجلة دعوة الحق المغربية، الأعداد 1 ـ 12 �شنة 1958م، 6�شنة 1959، 6�شنة 1961م، 2 ـ 3�شنة 	

1975م.

• مجلة ر�شالة المغرب المغربية، الأعداد 5 ـ 7 ـ 8 �شنة 1943م، 1 ـ 2 ـ 4 �شنة 1947م، 36 �شنة 	

1952م.

• مجلة الم�شرق اللبنانية، الأعداد 11و15	

• مجلة مهد الدرا�شات الإ�شالمية بمدريد، العدد 9.	

• مجلة المناهل المغربية، العدد 38 �شنة 1989م.	

ه�:المراجع الأجنبية

	• ENCYCLOPEDIE DE LISLAM
LEYDE ـ PARIS 1960 ـ T ـ I

	• C0 BROCKEMANN
GESCHICHTE DER ARABI SCHENLTTErATUR ـ E0J BRILL
LEIDEN 1937
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