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...علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس

ّ
مقدمة ابن خلدون
علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس من خالل
عامر أمحد قبج
:امللخص
ُ
ً
 بناء على ما ورد يف،يهدف هذا البحث إىل توضيح وإبراز معامل الصورة التارخيية واحلضارية للواقع اللغوي يف بالد املغرب واألندلس
كثري من مظاهر احلضارة العلمية يف
م)؛ الذي كان شاهداً على1406/هـ808 . عبدالرمحن بن حممد بن خلدون(ت،مقدمة العلاّ مة أبي زيد
ٍ
 ونبغ فيها، اليت انتقل معظمها من املشرق اإلسالمي إىل بالد املغرب واألندلس، وخباصة علوم اللسان العربي وآدابه وفنونه،كال البلدين
ُ
َّ  وكان ابن خلدون قد.العديد من العلماء
 وربط، فجعل علوم اللغة العربية ضمن العلوم النقلية،قسم العلوم إىل قسمني؛ نقلية وعقلية
ّ ،ظهورها وازدهارها بأمرين؛ العمران
 وخباصة ُق َبيل خراب مدينة القريوان على يد القبائل اهلاللية،واتصال سند العلم يف املدن الرئيسية
ُ ،احلادي عشر امليالدي/خالل القرن اخلامس اهلجري
الرغم
ّ  وعلى،م1236/هـ633وقبيل سقوط مدينة قرطبة على يد النصارى اإلسبان عام
 وخباصة بعد فساد اللغة العربية، بسبب العوامل املذكورة،من التشاؤم الذي أبداه ابن خلدون جتاه األوضاع العلمية والتعليمية يف عصره
 وألن كثرياً ممن دخلوا يف اإلسالم مل يكونوا من ذوي اللسان العربي؛،واختالل دالالتها بسبب اختالط لغة أبناء اجليل الفاتح بلغة غري العرب
ّ
،كثري من العلماء املغاربة واألندلسيني الذين أسهموا يف اإلبقاء على دميومة اللغة العربية وانتشارها يف كال البلدين
مقدمته أتت على
فإن
ٍ
ِّ
ّ
َّ
َّ
 والشعر واملوشحات واألزجال؛، كالنحو واللغة والبيان،وذلك من خالل تآليفهم اليت صنفوها يف خمتلف فروع علوم العربية وآدابها وفنونها
ِّ
 ورغم كثرة الدراسات اليت عنيت بعلوم اللغة العربية.مكونات هويتهما احلضارية والثقافية اإلسالمية واإلنسانية
حتى أصبحت جزءاً من
ّ يف املغرب واألندلس؛ فإنها مل
ّ تسلط
ِّ الضوء بشكل مباشر على ما اشتملت عليه املقدمة من معلومات
قيمة حول ماضي وواقع علوم اللسان
َ وليربز معامل ومظاهر العالقات التارخيية بني
ُ ، فجاء هذا البحث ليعكس صورة الرؤية اخللدونية يف هذا اجملال،العربي فيهما
بل َد ّي اجلناح

َ
.املتبادل الذي رافق مسرية النهضة اللغوية فيهما
 ومدى التفاعل والتأثري،الغربي من العامل اإلسالمي
. الزجل، املوشحات، اللغة العربية، األندلس، املغرب، ابن خلدون:كلمات مفتاحية

Arabic Language Sciences, Literature and Arts in Al- Maghreb and Al-Andalus
through Ibn Khaldun’s “Muqaddema”
Amer A. Qobbaj
Abstract:
This study aims to identify and portray the main historical and civilizational features of the linguistic situation
in Al-Maghreb and Al-Andalus, based on the Muqaddema of Ibn Khaldun (d. 808 A.H\1406 A.D), who was a
witness to many of the scientific aspects of civilization in both countries, especially the Arabic language sciences,
literature and arts, a large bulk of which, was transferred from the Islamic East and reached Al-Andalus and AlMaghreb. Ibn Khaldun had divided sciences into two groups: sciences based on textual evidence and sciences
based on cognitive reasoning. He considered the Arabic Language sciences within the textual sciences, linking
their emergence and wide spread to two reasons: “Umran” (urbanism, culture and civilization), and continuity in
the transmission of knowledge from one generation to another in major cities, especially before the destruction
of Kairouan by Hilali tribes during the fifth century A.H./eleventh century AD, and before the fall of Cordoba
by Spaniards during the seventh A.H century/thirteenth A.D century. Despite the fact that Ibn Khaldoun was
pessimistic about the condition of learning and knowledge in his era, particularly the deteriorating condition
of the Arabic language caused by the mixing of Arabs with non-Arabs, he mentioned in Muqaddimah many
scholars who maintained and protected the Arabic language and spread it in Al-Maghreb and Al-Andalus
through their published books in various areas of Arabic syntax, linguistics, semantics, and poetry. These books
constituted and shaped the cultural, educational and Islamic identity. Much research has been done in the area
of Arabic linguistics, mainly in Al-Maghreb and Al-Andalus, yet most of it did not analyze the contents of the
Muqaddema which relate to Arabic language in these two areas. This study investigates the linguistic references
in the Muqaddema about the Arabic language and shed some light on the features of the historical relationships
between these two regions of the Western Islamic world, as well as the mutual interaction that accompanied
the linguistic development there.
Keywords: Ibn Khaldun Al-Maghreb Al-Andalus Arabic Language Muwashshah, Zajal.
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توطئة من ْ
وحي “املقدمة“
ُ
وافر من
بنصيب
علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها
حظيت
ٍ
ٍ
ُ
ِّ
مقدمة ابن خلدون ،لتقاطع مواضيعها ومباحثها مع نظرياته
َّ
شكلت األساس بالنسبة للمنظومة الفكرية
االجتماعية ،اليت

ُ
وقسم ُ
َّ
أهل األمصار إىل صنفني؛
ابن خلدون العلوم اليت تداوهلا
ً
ً
ُ
ّ
النقلية ،واليت ال جمال فيها
عقلية ونقلية ،وما يهمنا منها؛ العلوم
إلعمال العقل إال يف إحلاق الفروع من مسائلها باألصول ،ومن بينها
علوم اللسان العربي؛ لسان املِ َّل ِة الذي نزل به القرآن الكريم (ابن

ُ
مقدمته ،ذلك أن اللغة؛ إمنا هي ظاهرة إنسانية
اليت قامت عليها

خلدون ،املقدمة.)170 :2004 ،

واجتماعية ،ووسيلة من وسائل التبليغ والتواصل اإلنساني

وكانت العلوم املذكورة قد ازدهرت يف بالد املغرب واألندلس ،وأصبح
ُ
لك ٍّل منها رجال ُي َ
رجع إليهم فيها ،وخباصة يف مدينة القريوان (ابن

واحلضاري ،وهذا ينسجم مع نظريته يف “العمران“ ،واليت برهن
من خالل إحدى جزئياتها؛ أن العلوم تظهر وتزدهر حيث يكون

خلدون ،املقدمة)172 :2004 ،؛ حاضرة بالد املغرب وقاعدتها،
ً
وأم مدنها ،ع ً
وجتارة وصنائع (املراكشي ،)356 :1949 ،فكانت
لما
ِ

طبيعي
وحقيقته ،والتعليم وأصنافه؛ وأفاد بأن العلم والتعليم
ٌّ
وعد َ
املل َ
َّ
كة العلمية أمسى غاياته ،ومن أهم وسائل
يف البشر،

كاملرجل الذي لطاملا كان يغلي بالدراسات والنقاشات واملناظرات

وتطرق ابن خلدون إىل أصل العلم
االجتماع البشري والعمران،
َّ

احلصول عليها؛ دراسة ما وصل إليه السابقون يف هذا العلم أو ذاك،
بفكره
واإلحاطة به ،وبعد طول املمارسة واملران؛ يقوم اإلنسان ِ
ً
َ
ُ
وملكة ،فيرُ اكم
خربة
املمارسة
بالتطوير واإلبداع حتى ُتصبح
ً
جيال بعد جيل .ومن أجل حتقيق ذلك؛ ال بد من
عليها ،وهكذا
َّ
الغنية بالعلوم وفنون التعليم ،ألن
الرحلة إىل األمصار واحلواضر
ِّ
َ
َ
ً
ً
ُّ
حصول امللكات عن طريق املشافهة أشد استحكاما وأقوى ُرسوخا يف
َّ
وشدد ُ
ابن خلدون على احملاورة اللسانية واملناظرة
النفس والعقل،
ً
يف املسائل العلمية؛ بعيدا عن احلفظ دون الفهم ،والتلقني دون

ِّ
ِّ
َ
طلبة
واملتعلم ،ويف هذا السياق ،انتقد
املعلم
التفاعل املتبادل بني
وسائر طلبة أقطار املغرب؛
مدينة فاس يف بالد املغرب األقصى
َ
ً
هلدرهم الوقت يف مالزمة اجملالس العلمية ُسكوتا؛ ال ينطقون ،وإمنا
ِ
ِّ
يركزون على احلفظ ،مما جعلهم قاصرين عن احلصول على َ
ملكة
العلم(ابن خلدون ،املقدمة ،)167-166 :2004 ،ويأتي ذلك يف سياق
التوجيهات الرتبوية الكثرية؛ اليت هدف ابن خلدون من ورائها إىل
تطوير العملية التعليمية يف عصره ،ويف مقدمتها؛ ضرورة التفاعل
ما بني املعلم واملتعلم ،وإثراء حلقات العلم بالنقاش واحلوار،
ً
رسوخا يف الذاكرة من التلقني
والرتكيز على الفهم؛ ألنه أقوى
واحلفظ ،وملا يف ذلك كله من فوائد َّ
مجة يف إثراء دائرة احلصيلة
املعرفية وزيادة القدرات التحصيلية لدى الطلبة.
َّ
ُ
ابن
ونظراً ألهمية العلم يف حياة البشر ومعاشهم؛ فقد َعد

العلمية والفكرية واملذهبية ،حتى باتت حلقاتها العلمية نوادي
ِّ
والنحل (حواله ،)90/1 :2000 ،ومل ّـا
للفكر ،ومسارح لدراسات املِ َلل
خر َبت بسبب اهلجرات اهلاللية إىل بالد املغرب األدنى خالل القرن
ِ
ُ
اضط َّر ُ
أهلها وعلماؤها إىل
اخلامس اهلجري/احلادي عشر امليالدي؛
الرحيل عنها إىل مصر ،وصقلية ،واألندلس ،ومدينة فاس يف بالد
ّ
املغرب األقصى (املراكشي ،356 :1949 ،عن خراب القريوان؛ انظر:
ابن بسامّ ،)615-612/4 :1997 ،
مما أدى إىل ضياع عمرانها وانقطاع
ً
سند العلم والتعليم فيها ،فأثر ذلك سلبا على النهضة العلمية يف
سائر بالد املغرب.
ِّ
وأما مدينة تونس؛ َ
خمتلف؛ فقال“ :وما
حنو
للعبدري على
فب َدت
ٍ
ٍ
لاّ
ً
ُ
مورد
من َف ّن من فنون العلم إ وجدت بتونس به قائما ،وال
ٍ
من موارد املعارف إلاّ
ً
رأيت بها حوله وارداً
ُ
وحائما ،وبها من أهل
ِّ
ٌ
عدد وافر“ (العبدري ،)72 :2007 ،ويبدو أن
والرواية
الدراية
ِّ
مدينة تونس قد مألت ِّ
حيزاً من الفراغ الذي تركته القريوان.
مت ً
وحول املنهاج التدريسي الذي كان َّ
بعا لدى التونسيني؛ أفاد ُ
ابن
ً
َّ
ولكنهم
أساسا للعلم والتعليم،
خلدون أنهم قد جعلوا علوم القرآن
مجعوا بينها وبني خمتلف أصناف العلوم األخرى ،شأنهم يف ذلك
ْ
ونظم
شأن األندلسيني؛ الذين اهتموا أكثر من غريهم بالتجويد
ّ
ُّ
واخلط؛ وخمتلف العلوم الدينية واللغوية األخرى،
والرتسل
الشعر
َ
َ
ُّ
مما أفادهم يف التفنن يف احلصول على ملكة اللسان العربي،

ِّ
ُ
التقارب بني
متفوقني بها على أهل بالد املغرب ،وأما
فأصبحوا

َ
تعليمه من مجلة الصنائع ،واعتمدت ِنسبتها يف اجلودة
خلدون

أسلوبي التعليم األندلسي والتونسي؛ فيعود إىل مهاجري األندلس
الذين قدموا إىل بالد املغرب األدنى واستقروا بتونس ،بعد ُّ
تغلب

الترَّ ف واحلضارة الزائدة على املعاش؛ ال تكون إال يف األمصار

النصارى اإلسبان على بالد الشرق األندلسي (ابن خلدون ،املقدمة،
ً
عدد من السالطني واألمراء
فضال عن قيام
،)355-353 :2004
ٍ

يتفرغون لطلب العلم (ابن خلدون ،املقدمة ،)170 :2004 ،وهذه
ّ
َّ
دعوة مبطنة إىل ضرورة حتقيق العدالة االجتماعية ،واالرتقاء

التونسيني حبكم بعض األقاليم األندلسية يف عهد الدولة املوحدية
(668-524هـ1269-1130/م) ،وأخرياً ،وقوع تونس على طريق الرحلة

َّ
وأن مظاهر ومقتضيات
والكثرة على ِنسبة العمران ،خاصة
الغنية بعمرانها ،وعندما حيصل أهلها على ضروريات حياتهم؛

مبستوى معيشة الناس حنو األفضل ،من أجل زيادة وترية اإلقبال
على العلم والتعليم ،ملا لذلك من أهمية كربى يف حتقيق التقدم
َّ
وعد ُ
َ
تعليم العلم من مجلة الصنائع،
ابن خلدون
والرقي احلضاري.

ً
طلبا للعلم قبل
إىل املشرق ،ومكوث الكثري من األندلسيني فيها؛
َ
مواصلة رحلتهم إىل مصر واملشرق ،فأ ّثروا يف أمناط التعليم

التونسي ُ
وط ُرقه (الطوخي.)72 :1994 ،
ويف بالد األندلس ،فقد َّ
ظلت مدينة قرطبة منذ بداية احلكم
ُ
ُ
وأروقتها
مساجدها
وخرجت
اإلسالمي مركزاً ألهل العلم واألدب؛
َّ
ِّ
َ
َ
العلمية أفواج العلماء ،والتآليف الكثرية يف خمتلف التخصصات ،مما

وبرر ذلك بالقول :أنه بسبب كثرة العلماء وتعدد مشاربهم؛ فقد
تعددت اصطالحات تعليم العلم ُ
إمام طريقة
وط ُرقه؛ فكان لكل
ٍ
خاصة يف التعليم؛ َّ
َّ
متيز بها عن غريه ،إذ لو كان التعليم من العلم؛
َ
َّ
ً
لكان واحدا يف اصطالحاته وطريقة أدائه عند اجلميع ،مما دل أن

أدى إىل ازدهار األوضاع العلمية يف البالد عامة(ابن بسام،33/1 :1997 ،

تعليم العلم من جمُ لة الصنائع (ابن خلدون ،املقدمة،)166 :2004 ،

لالطالع على حضارة قرطبة؛ انظر مقال( :هيلنرباد :قرطبة
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ً
ً
القروسطية مركزاً
عامليا؛ اجليوسي ،)209-183/1 :1998 ،وما
ثقافيا
أن سقطت وغريها من املدن بيد اإلسبان عام 633هـ1236/م (عن
سقوطها؛ انظر :عنان)425-417/3 :1990 ،؛ حتى َّ
ُ
اإلنتاج العلمي يف
قل

جوليان ريبريا الذي قال بأنه كان جيب أن ُيبتدأ بتعليم القرآن
َّ
بدقة،
وعلومه ،ألن ذلك من شأنه متكني الصيب من ُنطق العربية
ِ
ُ
ِّ
وتهيئه لدراسة
وتزويد ذاكرته جبمل عربية جيدة الفصاحة،

بتناقص العمران ،وانشغال الناس مبعايشهم ،مما ّ
ُ
ً
سلبا
أثر
األندلس

علوم اللغة والنحو اليت ستجيء فيما بعد ،فيتخذ من آيات القرآن
َ
ّ
والشاهد (ريبريا ،)35 :1994 ،ويف الوقت ذاته ،أشادت الدوائر
املثل

وآدابها وفنونها (ابن خلدون ،املقدمة)168 :2004 ،؛ ولعل من أهم

الثقافية األوروبية بنظام التعليم اإلسالمي؛ فوصفته بأنه كان
ً
وتقد ً
ً
ً
ُّ
ما من نظم التعليم األوروبية
ومشوال
وعمقا
اتساعا
أكثر

وحفظها ،ألن مصادر األحكام الشرعية هي الكتاب والسنة ،وهي
بلغة العربَ ،
ونق َل ُتها من الصحابة والتابعني عرب ،وارتبطت هذه

الوسيطة ،وخباصة يف جمتمعات القرى الزراعية اإلقطاعية الفقرية
بالعلم والعلماء؛ يف وقت وقف فيه على رأس العملية التعليمية يف

ومل يكتف ابن خلدون بوصف الظواهر اللغوية ومعاينة جزئياتها

البالد اإلسالمية خنبة من العلماء واألدباء ،مما جعل التجربة
ً
مثاال يحُ تذى (.)18-11 :1983 ,Gellner
اإلسالمية يف هذا اجملال

وحسب؛ بل حرص بعد تشخيصها على اقرتاح احللول املناسبة؛
ً
حرصا منه على سالمة اللغة بعد أن طاهلا الكث ُ
ري من مظاهر

ورغم عدم تبين ابن خلدون هلذه النظرية أو تلك؛ فأنه وجد يف
ً
حال حلالة اجلمود اليت كانت عليها الطريقة
نظرية ابن العربي

الفساد يف زمنه ،ويف السياق ذاته؛ ّ
حد َد ُ
ابن خلدون أركان علوم

اإلسالمية يف تعليم الولدان يف املغرب واألندلس ،ولكن الظاهر مما

اللسان العربي بأربعة؛ اللغة والنحو والبيان واألدب (ابن خلدون،

َ
اجلمع خالل املراحل التعليمية األوىل؛
أورده من آراء؛ تفضيله

املقدمة ،)367 ،2004 ،وومن أجل الوصول إىل أمسى غايات علوم
ّ
املتكلم والكاتب
اللسان؛ احلصول على املَ َلكة اللغوية ،وتعين؛ قدرة

ما بني علوم الدين وباقي أشكال وأمناط العلوم األخرى ،وعدم

ِّ
متك ُنه من
على استخراج قواعد اللغة واستيعابها ،بطريقة
التعبري عن ّ
ّ
شتى األغراض بأسلوب سليم (حداد ،)47 :2011 ،أو

الرتكيز على جانب منها دون اآلخر ،ومن ناحية أخرى؛ أشار ابن

القدرة العقلية الكامنة وراء الكالم ،وهي َ
مل َكة فطرية هدفها فهم

خلدون إىل اختالف لغة أهل املشرق عن لغة أهل املغرب ،وكذا أهل
ُ
ُ
التخاطب بني أهل
عصره ،واختالف لغة
عنهما خالل
األندلس
ِ
واحلمريية
املدن واألمصار يف بالد املغرب واألندلس عن امل ُـضرية
ِ

وتكوين مجلة حنوية سليمة؛ يتمثل التعبري عنها باألداء الكالمي
ُّ
تتأتى هذه َ
ّ
بالتعلم
املل َكة إال
والكتابي ( ،)13 :1969 ,Chomskyوال

اليت كان عليها جيل الفتح؛ بسبب خمالطة الفاحتني وأبنائهم
ّ
َّ
تتميز بها
فتخلوا عن احلركات اإلعرابية اليت
وأحفادهم للعجم،

واملمارسة وكثرة احلفظ؛ فعلى قدر جودة احملفوظ وكثرته تكون
ُ
حمفوظاته من أشعار العرب
جودة امللكة احلاصلة عنه ،ومن كانت

اللغة العربية الفصحى ،واستبدلوها بالتقديم والتأخري يف الكالم،
ُ
ُّ
َّ
العامية
وتعدد اللهجات اللسانية
التخاطب،
مما أدى إىل اختالف لغة

على اتصال سند العلم فيهم؛ فلم يبق منه إال علوم اللغة العربية
األسباب اليت استدعت االهتمام بها؛ احلرص على دوام الشريعة

العلوم َ
بامللكة اللسانية واللغوية (ابن خلدون ،املقدمة.)367 ،2004 ،

ً
ً
القدمية كثرية؛ تكون َ
َ
ورتبة يف البالغة،
مقاما
أجود وأعلى
ملكته
ً
أيضا تكون جودة االستعمال
وعلى مقدار جودة احملفوظ أو املسموع
َ
من بعده ،ثم جودة َ
فاملل َكة الشعرية تنشأ حبفظ
امللكة من بعدهما،
َ
ومل َكة الكتابة باملِران وحفظ األسجاع والرتسيل (ابن
الشعر،

املتداولة بني سكان احلواضر واألمصار واألرياف على حد سواء (ابن
خلدون ،املقدمة ،)379 :2004 ،فاشتملت عامية أهل األندلس -على
سبيل املثال -على خليط من األلفاظ العربية والالتينية والرببرية
(اخلولي39 :1985 ،؛ ريبريا ،)112 :1994 ،وخباصة إذا ما أخذنا بعني
ً
ً
“فوضويا“ من األعراق
خليطا
االعتبار أن بالد األندلس قد أصبحت

خلدون ،املقدمة.)390،406 :2004 ،
ُّ
ُ
الصبيان بتعلمها؛
ويف سياق حديثه عن العلوم اليت ينبغي أن يبدأ

والعادات والتقاليد والثقافات والديانات واجملتمعات اللغوية يف ظل

انتقد ابن خلدون طريقة أهل املغرب ،وقال بأنهم يركزون على

احلكم اإلسالمي؛ الذي احرتم خصوصيتهم الثقافية واألدبية

َّ
وسجل على هذه الطريقة
تقديم تعليم علوم القرآن على غريها،
َ
ِّ
َ
املتعلم إىل إتقان مهارة الكالم والوصول إىل ملكة
إخفاقها يف إيصال

واللغوية ( ،)13-12 :2000 ,Menocal, Scheindlin, Sellsورغم ذلك

ً
ً
نسبيا لطريقة القاضي أبي
استحسانا
اللغة ،ويف الوقت ذاته أبدى
1
َّ
بكر بن العربي اإلشبيلي (ت543 .هـ1148/م)  ،الذي فضل تقديم

تعليم العربية والشعر على سائر العلوم ،ثم االنتقال منها إىل
ِّ
املتعلم
احلساب ،ثم يأتي دور القرآن والعلوم الدينية ،حتى يفهم
ما يقرأ ،ولكن ابن خلدون استدرك األمر وأشار إىل صعوبة تطبيق
ْ
َّ
فلسوف ُيشغله
الصيب إذا ما وصل إىل مرحلة الشباب،
ذلك ،ألن
ُّ
ُ
اللهو عن تعلم علوم الدين (ابن خلدون ،املقدمة ،)355 :2004 ،ومما
يتفق مع نظرية ابن العربي ما َّ
أكده علماء اللسان يف أيامنا هذه؛ َّ
أن
َ
ُ
دماغه على قدرة هائلة على اكتساب اللغات ،وهي
الطفل يشتمل

ً
ً
قدرة تمُ ِّ
ذاتيا ،وبذلك يكون
كشفا
كنه من كشف القواعد اللغوية
أكثر قدرة على ُّ
تعلم واكتساب العلوم واملعارف األخرى (شكور،
 ،)22 :2013إال أن هذا الرأي وجد من املؤرخني من خيالفه ،ومنهم
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بقيت العربية الفصحى؛ لغة الدين والثقافة والدولة والقانون،
اللغة الرمسية (اجليوسي ،)480/1 :1998 ،وهذا ما ينطبق على
واقع العربية يف بالد املغرب يف عهد ابن خلدون ،ولكنها استطاعت
احملافظة على متاسكها؛ ذلك أن اللغة الرببرية احمللية كانت أضعف
من أن تقاوم تأثري اللغة العربية اجلارف ،خاصة وأن الرببرية
كانت تفتقر إىل املفردات ّ
الداللية والقدرات البالغية والتصويرية،
َّ
املميز(حواله،
اليت كانت تزهو بها العربية ،ذات اجلرس املوسيقي
.)91/1 :2000
ً
ُ
ير ابن خلدون غضاضة يف إدخال بعض
ويف هذا السياق؛ مل َ
ً
املفردات األعجمية على اللغة العربية ،ليس فسادا هلا؛ ما دامت
َّ
احملكية ُتعبرِّ عن الغرض املقصود من الكالم ،واتضح ذلك
اللغة

ملكات شبيهة بالصناعة ،إذ هي َ
من قوله“ :أن اللغات كلها َ
ملكات
وقصورها حبسب متام َ
يف اللسان للعبارة عن املعاني وجودتها ُ
املل َكة،
ِ

عامر قبج

أو نقصانها ،وليس ذلك بالنظر إىل املفردات ،وإمنا هو بالنظر
إىل الرتاكيب ،فإذا حصلت َ
املل َكة التامة يف تركيب األلفاظ املفردة
حينئذ الغاية من
للتعبري بها عن املعاني املقصودة؛ بلغ املتكلم
ٍ
واملقصود بفساد َ
ُ
إفادة مقصوده ّ
مل َكة اللغة؛ “أن الناشىء
للسامع“،

ً
سلبا على
خشي أهل العلوم اللسانية فسادها ،مما من شأنه أن يؤثر
ْ
لضبط
القرآن واحلديث ،فاستنبطوا القوانني والقواعد القياسية
حركات الكلمات ،كاملبتدأ واخلرب والفاعل واملفعول؛ حتى تتبينَّ
املقاصد بالداللة ،ولواله النتفى أصل اإلفادة ،فنشأ عن ذلك
أصول
ِ

ُ
كي ّ
املقاصد ْ
ات أخرى غري
العبارة عن
من اجليل صار
في ٍ
ِ
يسمع يف ِ

ُ
ُ
وعلم النحو (ابن خلدون ،املقدمة ،)368-367 :2004 ،ويف
اإلعراب
ّ
هذا؛ إشارة واضحة إىل هيمنة ظاهرة اإلعراب على التفكري النحوي

قاله فيما بعد علماء الغرب األوروبي أن الوظيفة الرئيسية للغة:

العربي ،وينسجم ذلك مع ما قيل؛ بأن النحو هو “قوانني ضبط
اللسان وصورة ُكلية ملادة اللغة“ (ظاظا ،)10 :1971 ،ونظراً ألهمية

األفراد واجلماعات ،وال يتحقق ذلك إال من خالل إدراك مقصود

َ
فساده يؤدي إىل
سالمة اللسان؛ فقد ذهب البعض إىل القول بأن

الكالم ( ،)220 :1991 ,Jakobsonوبهذا يتبينَّ بأن فساد اللغة حسب
َّ
يتمثل بفساد اإلعراب؛ وإمنا باختالف دالالت
ابن خلدون؛ مل

َّ
برم ِته؛ ألنه يشكل وسيلة
تفكك الوحدة اللغوية وفساد اجملتمع

الكي ّ
ْ
فيات اليت كانت للعرب“ (ابن خلدون ،)378 :2004 ،وهذا ما
اإلفادة ،أي إفادة الكالم ،بهدف حتقيق عملية التبليغ والتواصل بني

العبارات والكلمات ما بني لغة أهل العربية املضرية وبني احلديثة
َّ
يتمثل يف البنية
اليت عايشها يف زمنه ،ومبعنى آخر؛ ففسادها ال
اإلفرادية وإمنا يف ُبنية الرتكيب من اللغة ،وهنا ميكن اعتبار موقف
ً
تأصيال للبحث يف اللسانيات االجتماعية،
ابن خلدون من اللغة
َ
احملدثني؛ أن االزدواجية اللغوية ُس َّنة من
وهذا ينسجم مع رأي

ُسنن اللغة ،فرضتها العوامل واملؤثرات االجتماعية واملناطقية،

التواصل واالتصال الرئيسية (حداد.)49 :2011 ،
املتكلم عن مقصوده ،وما هذه العبارة إال فعلٌ
ِّ
وأما اللغة؛ فهي عبارة
ِ
ُ
حيسن استخدامها مبا
لساني املقصود به اإلفادة عن الكالم ،وحتى
ٌ
ً
َ
ً
َ
خيدم الغرض؛ ال بد أن تصري اللغة ملكة متقررة يف العضو الفاعل

شجع على ّ
هلا ،وهو اللسان ،ومما َّ
التأليف يف علم اللغة؛ اختالل
كثري من األلفاظ يف غري موضعها ،فاحتيج إىل
الدالالت واستعمال
ٍ
حفظ املوضوعات اللغوية بالكتابة والتدوين على يد أئمة اللسان
ً
حفاظا على القرآن واحلديث (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،
العربي،

اليت جيب أخذها بعني االعتبار وعدم جتاهلها ،وأما حل مشكلة
َّ
فساد اللغة على النحو الذي َّ
فتمثل حسب ابن خلدون
بيناه؛

 ،)370 ،367وأشار ابن خلدون َّ
أن أول من وضع علم النحو وكتب

بوصفه ُبنية تركيب ال ُبنية مفردات
بضرورة إعادة تأهيل اللسان
ِ

فيه؛ أبو األسود الدؤلي (ت69 .هـ688/م)  ،واخلليل بن أمحد (ت.

(شكور.)21-20 :2013 ،
ُ
وبرأي ابن خلدون ،فقد َّ
متيز أهل صناعة العربية باألندلس عن
َ
َ
ُنظرائهم املغاربة مبهارتهم يف حتصيل هذه امللكة اللسانية امل ُـضرية
ُّ
التفقه يف كالم العرب ،وكثرة
وتعليمها؛ بسبب حرصهم الدائم على

170هـ786/م)  ،وسيبويه (ت180 .هـ796/م) .

2

4

3

ومن العلماء األندلسيني الذين نبغوا يف النحو واللغة؛ أبو بكر حممد
بن احلسن بن مذحج ُّ
الزبيدي اإلشبيلي (ت380 .هـ990/م) (ابن
خلدون ،املقدمة ،)371 :2004 ،الذي ُع َّد من أهم علماء األندلس

استخدامهم للمصطلحات واملفردات اللغوية ْ
نظ ً
ما ونثراً ،وأما أهل

ِّ
والسري واألخبار خالل القرن الرابع
يف النحو واللغة واإلعراب

بالد املغرب ْ
يقفوا على
فأجروا صناعة العربية جمرى العلوم ومل ِ
ُ
فقه اللغة؛ فأصبحت صناعة العربية لديهم كأنها من مجلة قوانني

اهلجري/العاشر امليالدي (ابن الفرضي121/2 :2008 ،؛ احلميدي،
 ،)72 :2008وكان شاعراً مجُ يداً (ابن بشكوال55/1 :2008 ،؛ انظر

فب ُعدت عن مناحي اللسان َ
العقلية أو اجلدلَ ،
ّ
ومل َك ِته ،ومن
املنطق

مناذج من أشعاره :احلميدي75-72 :2008 ،؛ احلموي-2519 :1993 ،

األسباب األخرى اليت ساقها ابن خلدون؛ تلك اليت اعتمد فيها على

2521؛ الضيب ،)94/1 :1989 ،ومن شيوخه يف اللغة واألدب؛ القاسم
6

5

نظريته القائلة بأن ُ
الع ْجمة إذا سبقت إىل اللسان؛ قصرت بصاحبها

بن أصبغ (ت340 .هـ951/م)  ،وسعيد بن فحلون (ت346 .هـ957/م) ،

يف حتصيل العلوم عن أهل اللسان العربي ،ومن كان أبعد عن هذا

وأبو علي إمساعيل بن القاسم القالي (ت356 .هـ965/م) ،وأمحد بن

اللسان يف األصل؛ كان حصول امللكة له أصعب وأعسر ،وهذا ينطبق

سعيد بن حزم (ت402 .هـ1011/م) (ابن خلكان( ،د.ت)،)374-373/4 :

قاصرين يف حتصيلها
على أهل األمصار يف بالد املغرب ،الذين كانوا ِ

والد أبي حممد بن حزم ،الذي كان من أهل العلم واألدب والبالغة

عن طريق التعليم (ابن خلدون ،املقدمة390 ،386 ،364 :2004 ،؛
ً
أيضا.)334 :1995 ,Gilbert :
انظر

والشعر (ابن بشكوال.)51/1 :2008 ،
ونشط ُّ
الزبيدي يف التأليف ،فكتب “خمتصر كتاب العني للخليل بن
ِ
أمحد“ ،وكتاب “طبقات النحويني واللغويني باملشرق واألندلس“،

علم النحو واللغة

علم َّ
َّ
قدم ُ
َ
النحو على سائر علوم اللسان العربي ،مبا
ابن خلدون
ّ
ّ
فيها علمي اللغة واألدب ،ألنه يمُ ثل برأيه النواة اليت تدور يف
سائر علوم اللسان ،رغم معرفتنا بأن اللغة هي َّ
مادة مجيع
فلكها
ُ
وبرر هذا التقديم بقوله؛ أن النحو هو األساس
العلوم اللسانية،
َّ
ِّ
بالنسبة لتكوين اجلملة العربية وبنائها ،وأهميتة يف احلفاظ

و“الواضح“ و“األبنية“ يف النحو ،و“حلن العامة“ (احلميدي72 :2008 ،؛
القفطي ،)109-108/3 :1986 ،وبدوره أشاد احلموي مبؤلفات الزبيدي،
وأفاد بأن “أهل املغرب يتنافسون يف كتبه ،وخباصة اختصار كتاب
العني ،ألنه ّ
أمته باختصاره وزاد عليه ما كان ينقصه“ (احلموي،
 ،)2519 :1993وهذا ما ذكره ابن خلدون عندما وصف املختصر
املذكور بأنه ِّ
جيد التلخيص ،وسهل الفهم واحلفظ (ابن خلدون،

الس ْمع أساس َ
َّ
وعد َّ
امللكات اللسانية ،اليت
على هيكل وقواعد اللغة،
حافظت على جودة اللغة ونقائها بني العرب ،وملـا طرقها اخلللُ
ّ

قربه من اخلليفة األموي احلكم املستنصر باهلل (366-350هـ-961/

بعد انتشار الفتح اإلسالمي واختالط اللسان العربي بالعجمي؛

976م) ،الذي اختاره دون غريه لتأديب ولده هشام املؤيد باهلل(-366

املقدمة ،)371 :2004 ،ومما شجع الزبيدي على التأليف يف علم اللغة؛
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...
7
ّ
َ
العديد من املناصب الرمسية ،كقضاء
وتوليه
403هـ1012-976/م) ،

مدينة إشبيلية وخطة الشرطة (ابن الفرضي،)121/2 :2008 ،
مما يدل على اهتمام خلفاء وأمراء تلك احلقبة بالعلم والعلماء،

السيوطي225/2 :1979 ،؛ البغدادي ،)786/1 :1955 ،وعلى الرغم من
ً
عاشقا هلذه الصناعة؛ وإمنا كان
ذلك؛ قيل بأن الشلوبني مل يكن
ً
ارتزاقا(القفطي ،)334/2 :1986 ،ومل يربر القفطي سبب
يريديها

وتشجيعهم على التأليف والكتابة.
ِ
ّ
َّ
ُ
وذكر ابن خلدون أن ممن تصدوا للتأليف يف علم اللغة من

ادعائه هذا.
ً
إجالال كبرياً للشلوبني؛ وقال بأن عدداً كبرياً
وأظهر ابن خلدون

األندلسيني خالل عصر ملوك الطوائف؛ علي بن إمساعيل املرسي؛

من علماء وطلبة املغرب واألندلس قد تتلمذوا على يديه وأخذوا

امللقب بابن سيده الضرير (ت460هـ1068/م) (ابن خلدون ،املقدمة،
8
 ،)371 :2004الذي اختذ من مدينة دانية مقراً له ،ونظراً لسريته

علوم النحو والعربية عنه خالل إقامته يف مدينة سبتة ،ومنهم

َّ
َ
ثناء العلماء الذين وصفوه بشيخ
الفذة؛ فقد اكتسب
العلمية
ُّ
اللغويني والنحاة ،وبأعلم أهل األندلس يف النحو واللغة والشعر
(صاعد184 :1985 ،؛ القفطي225/2 :1986 ،؛ انظر مناذج من شعره

قاضي اجلماعة يف مدينة غرناطة؛ أبو القاسم حممد بن أمحد
السبيت ،املعروف بالشريف الغرناطي (ت760 .هـ1359/م)(ابن
خلدون ،املقدمة ،)408 :2004 ،الذي وصفه ابن خلدون بشيخ الدنيا
حو ً
ً
وعلما ووقاراً ورياسة ،وإمام اللسان ْ
كا ونقداً يف نظمه
جاللة

لدى :احلميدي453-452 :2008 ،؛ ابن سعيد( ،د.ت) ،)259/2 :أما أبرز

ونثره(ابن خلدون ،التعريف.)63 :1979 ،

شيوخه؛ فأبو عمر أمحد بن حممد الطلمنكي (ت428 .هـ1036/م)

وكان الشريف الغرناطي قد ولد يف مدينة سبتة عام697هـ1298/م،
وتعلم القرآن والعربية ،ثم رحل إىل غرناطة ،وتولىّ فيها القضاء

أحد أهم الفقهاء واحملدثني وعلماء القراءات يف األندلس (ابن
َّ
َ
خلكان( ،د.ت) ،)330/3 :وألف ُ
املصنفات؛
العديد من
ابن سيدة
أهمها كتاب “احملكم“ يف اللغة ،يف عشرين جملداً ،فجاء على ترتيب

واخلطابة ،ثم تولاّ ها يف مدينيت مالقة ووادي آش  ،خالل عهد
15
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ٍّ
كل من أبي احلجاج يوسف (755-734هـ1354-1334/م) وابنه الغين
17

كتاب العني ،وزاد عليه اشتقاقات الكلمات وتصاريفها (ابن خلدون،
ً
أيضا“ :املخصص“ ،و“األنيق“ (صاعد185 :1985 ،؛
 ،)371 :2004وله

باهلل حممد (793-755هـ1391-1354/م)  ،ثم تفرغ للتدريس والعلم،
ً
أديبا وشاعراً،
وباإلضافة إىل نبوغه يف النحو؛ فقد كان الشريف
وبارعا يف املنظوم واملنثور ،ومن كتبه “رفع ُ
ً
احل ُجب املستورة عن

الفقيه أبو املطرف البلنسي(658هـ1260/م)  ،صديق املستنصر باهلل

حماسن املقصورة“ ،الذي شرح فيه مقصورة أبي احلسن القرطاجين

َ
ترتيبه إىل
احلفصي (675-647ه1277-1249/م) بتونس ،ولكنه قلب
الصحاح على أواخر َ
الك ِلم ،وحظي ُ
ترتيب كتاب ِّ
ابن سيدة برعاية

(ت684.هـ1285/م)  ،وكتاب “التسهيل“ ،ويشار بأن الشريف كان
ً
عاملا بقوى األدوية ومنافعها ،فألف كتاب
باإلضافة إىل ما ُذ ِكر؛

األمري العامل جماهد العامري (ت436 .هـ1044/م) (ابن خلدون،

“األدوية املفردة“(ابن أبي أصيبعة1882 ،م53/2 :؛ ولالطالع على

املقدمة ، )372-371 :2004 ،وملا مات األخري حدثت قطيعة بينه

سريته ومؤلفاته وأشعاره؛ انظر( :النباهي)177-171 :1983 ،؛ (ابن

وبني خليفته؛ املوفق العامري (ت474 .هـ1081/م)  ،فرحل من

األمحر)149-145 :1976 ،؛ (البغدادي ،)161 :1955 ،مما يدل على

مستقره إىل بعض األعمال اجملاورة ،ثم استعطفه بقصيدة؛ فرضي

َّ
موسوعية خمزونه العلمي ،شأنه يف ذلك شأن الكثريين من أعالم

عنه واستقر مبدينة دانية حتى وفاته (ابن خاقان-291 :1983 ،

اللغة وغريها يف بالد املغرب واألندلس.
ومن ناحية أخرى؛ َّ
ٍّ
اتفق ابن خلدون يف الرأي مع كل من الشلوبني

ابن بشكوال ،)59/2 :2008 ،ونظراً ألهمية “احملكم“ فقد خلصه
9
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 .)293وأما أبو إسحق إبراهيم بن حممد ،الشهري باألعلم البطليوسي

18

(ت637 .هـ1239/م)؛ فاشتهر هو اآلخر بنبوغه يف علوم النحو
َّ
َّ
فصنف
والتوشيح والقراءات،
(ابن خلدون ،املقدمة،)425 :2004 ،
َّ
ْ
“اجلمع بني صحاح اجلوهري وغريب املصنف“ يف اللغة ،وله شروح

من أولئك الذين مل يدركوه ،والسبب يف ذلك َّ
أن الذين أدركوه قد

على كتب “اإليضاح“ و“اجلمل“ يف النحو ألبي بكر عبدالقاهر بن

مسعوا الطبقة العليا من الكالم يف القرآن الكريم واحلديث النبوي

عبدالرمحن اجلرجاني (ت471.هـ1078/م) (الذهيب320/46 :2000 ،؛

الشريف ،وخباصة القرآن؛ الذي عجز البشر عن اإلتيان مبثله يف

البغدادي. )11/1 :1955 ،

البالغة والبيان وفصاحة اللسان (ابن خلدون ،املقدمة،)408 :2004 ،

ومن علماء العربية والنحو يف بالد املغرب واألندلس؛ أبو علي
عمر بن حممد بن عمر َّ
الش َلوبني (ت645 .هـ1247/م)(ابن خلدون،
َّ
والش َلوبني بلغة أهل األندلس؛ البياض املائل
املقدمة،)408 :2004 ،

ويف إطار تشخيصه للواقع اللغوي يف بالد املغرب؛ أشار ابن خلدون

13

وأبي القاسم السبيت؛ أن لغة من أدركوا اإلسالم وترعرعوا يف
ً
طبقة يف البالغة وأذواقها يف منثورهم ومنظومهم
كنفه أعلى

أن صناعة النحو واللغة قد شارفت على االنتهاء من بالد املغرب
بسبب تناقص العلوم والصنائع بتناقص العمران؛ لوال وصول

ُّ
للشقرة (ابن خلكان( ،د.ت)452/3 :؛ السيوطي،)224/2 :1979 ،

كتاب “مغين اللبيب عن كتب األعاريب“ للعامل املصري مجال الدين

وانفرد القفطي املعاصر له بالقول أن هذه التسمية جاءت نسبة

بن هشام (ت761 .هـ1360/م)  ،الذي اشتمل على تفسري املفردات

لقرية شلوبينية الساحلية؛ من أعمال كورة رية األندلسية ،اليت
ينحدر منها (القفطي ،)332/2 :1986 ،مع العلم أن عدداً من املؤرخني

واجلمل ووجوه إعرابها (ابن خلدون ،املقدمة ،)370 :2004 ،ورغم
عدم جواز إنكار الدور الذي لعبه كتاب ابن هشام يف نشر الوعي

قد أفادوا أنه من مواليد إشبيلية عام 562هـ1167/م (ابن خلكان،

اللغوي يف بالد املغرب خالل عصر ابن خلدون؛ فإن األخري قد بالغ

(د.ت)452/3 :؛ السيوطي ،)225/2 :1979 ،ومن أهم مؤلفاته :الشرح

يف قوله هذا؛ ذلك أن مبدأ إسقاط اجلزء على الكل ال يتفق واملنطق

َّ
اجلزولية (القفطي:1986 ،
الكبري لكتاب سيبويه ،وشرحه على

ٌ
كتاب
العقلي والتارخيي على حد سواء؛ فمن غري املعقول أن يسهم

 ، )334/2وكتاب “التوطئة“ يف النحو (لالطالع على مؤلفاته انظر:

ٌ
واحد يف أنقاذ الواقع اللغوي من خطر االنهيار التام ،ويبدو أن

14
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عامر قبج

ابن خلدون قد حاول إبراز دور مصر وعلمائها يف مسرية العلم

ً
املقدمةُ ،)375 :2004 ،
إماما يف النحو والتصريف والعروض
وع َّد

واحلضارة املغاربية.
ً
ُ
ُّ
وأخرياً؛ ويف معرض حديثه عن العلوم اليت تعد آلة لغريها ،كاللغة
ُ
حيث
العربية؛ أكد ابن خلدون أنه ال ينبغي أن ُينظر فيها إال من

والشعر وعلم الكالم والبيان واملعاني (السيوطي.)364/2 :1979 ،

َّ
فرع فيها املسائل،
هي آلة لذلك الغيرْ  ،فال
يوسع فيها الكالم ،وال ُت َّ
ألن ذلك من شأنه أن يخُ رجها عن املقصود واهلدف الذي ُوجدت له،
ً
مما جيعل االشتغال بها هلواً
ومعيقا عن حتصيل ملكة اللسان ،وهذا

وأما رابع علوم اللسان عند ابن خلدون؛ فهو علم األدب ،الذي
ً
ِّ
شتمال على كل ما ُيكتب يف العلوم اإلنسانية
العام ُم
يأتي باملعنى

من فلسفة وتاريخ وشعر ونثر ،واألخذ من ِّ
كل علم بطرف،
ٍ
ٍ
سواء كان ذلك من علوم اللسان أو من العلوم الشرعية وأما األدب
كل من الشعر والنثر وما َّ
باملعنى اخلاص؛ فيوحي إىل ٍّ
يتصل بهما

ما عانت منه صناعة النحو لدى املتأخرين ،فأجروها على غري

أدبية أخرى (ابن خلدون ،املقدمة ،)376 :2004 ،وذكر
أجناس
من
ٍ
ٍ
حسبما مسع من شيوخه؛ أن أصول األدب وجماالته أربعة؛ “البيان

والتحصيل يف هذا العلم ،وصار املتعلم يقضي عمره يف حماولة

والتبيني“ للجاحظ (ت255 .هـ869/م)  ،و“أدب الكتاب“ البن قتيبة

حتصيل تلك الفروع دون فائدة (ابن خلدون ،املقدمة،)351 :2004 ،

الدينوري (ت276 .هـ889/م)  ،و“الكامل يف اللغة واألدب“ للمربد (ت.

َ
الدور الوظيفي
وبذلك يكون ابن خلدون قد أعطى للعلم والتعليم
ً
الذي يؤديه على مستوى األفراد واجلماعات ،انسجاما مع فلسفته

285هـ898/م)  ،و“النوادر“ ألبي علي القالي (ابن خلدون ،املقدمة،

ما قصد منها ،وتوسعوا فيها وفرعوا مسائلها ،مما أعاق التعليم

الفكرية (مشس الدين.)63 :1991 ،

علم البيان واألدب وفن صناعة الشعر
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َّ
تفحصنا هذه املؤلفات وما حتويه؛ وجدنا أنها
 ،)377 :2004وإذا ما
نقدية
ودراسات
تفسري للقرآن
تستويف فنون اللسان العربي كلها من
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
ونثر وخطب ،وعليه؛ فمجاالت
وشعر
وبالغية وقصص وسيرَ ،
ٍ
ٍ
ٍ
األدب حسب ابن خلدون؛ الثقافة اجلامعة (حداد.)118-117 :2011 ،

ِّ
َّ
َ
متعلق
علم البيان من العلوم اللسانية؛ ألنه
عد ابن خلدون

وما يهمنا يف هذا املقام؛ األديب الشاعر أبا علي القالي ،الذي كان

باأللفاظ وما تفيدهُ ،
ويقصد بها الداللة عليه من املعاني ،ويدخل
فيه موضوع أبنية الكلمات وتغيري احلركات ،مما جيعله متداخالً
ً
أيضا فنون البالغة واالستعارة
مع علم النحو ،وتدخل فيه

قد انتقل من بغداد إىل قرطبة حاضرة األندلس عام330هـ942/م،
961م)

والكناية والتنميق والتسجيع والتجنيس والتطبيق وعلم البديع،

بالعلم والعلماء (ابن الفرضي ،121/1 :2008 ،لالطالع على مظاهر

وأضاف ابن خلدون أن علم البيان من العلوم اللسانية احلادثة
يف َّ
امللة بعد علمي النحو واللغة ،ولعل من أهم اغراضه وفوائده؛

اهتمامهما بالعلم والعلماء؛ انظر :عيسى ،حممد،)142-107 :1982 ،
ً
ُ
إماما يف اللغة واألدب والشعر ،فألف كتاب “النوادر“ املسمى
وع َّد

ّ
مترس يف
املساعدة يف فهم اإلعجاز القرآني ،وال
يتأتى ذلك إال ملن ّ
خمالطة اللسان العربي وحاز َم َ
لكته ،ويف السياق ذاته؛ أشار ابن

خلدون أن لفظ “الذوق“ عادة ما يتداوله امل ُـ َ
عتنون بفنون البيان،
ومعناه حصول َ
املل َكة البالغية لدى الشاعر أو الكاتب ،باملمارسة
َّ
يتأت للرببر يف بالد املغرب؛ لقصور
واملران لكالم العرب ،وهذا ما مل
حظهم يف هذه َ
املل َكة ،بسبب خمالطتهم للعجم ،مما جعل املشارقةَ
ابن خلدون ذلك بقوله؛ َّ
وفسر ُ
َّ
أن علم البيان هو
يتفوقون عليهم،
ُ
من العلوم والصنائع الكمالية يف العلوم اللسانية ،اليت توجد حيث

وحظي برعاية اخلليفة عبدالرمحن الثالث (350-300هـ-913/
23

ْ
اللذين ُعرف عنهما شغفهما
وابنه احلكم املستنصر

بأمالي القالي ،أو “النوادر واألمالي“ ،الذي أماله يف جامع الزهراء
24

(احلميدي ، )232 :2008 ،ومن كتبه يف اللغة؛ “املقصور واملمدود“
ْ
بناء على َّ
ً
احللق ،و“البارع“ يف اللغة
التفعيل وخمارج احلروف من
على حروف املعجم ،و“فعلت وأفعلت“ ،و“حلي اإلنسان واخليل
وشياتها“ و“مقاتل الفرسان“ (القفطي244-241/1 :1986 ،؛ ابن خلكان،
(د.ت) ،)227-226/1:ولشعره بصمات جليلة يف بالد األندلس
(لالطالع على مقتطفات من شعره ،انظر :احلميدي-234 :2008 ،
 ،)235وتتلمذ على يديه عدد من املشاهري؛ كأبي بكر حممد بن

ً
عمرانا من املغرب ،فلجأ املغاربة إىل
وفور العمران؛ واملشرق أوفر

احلسن الزبيدي األندلسي ،صاحب خمتصر العني (ابن خلكان،

علم البديع واختصوا به وجعلوه من مجلة علوم األدب الشعرية،
ً
ً
َّ
أبوابا ،وزعموا أنهم أحصوها من لسان
وعددوا له
ألقابا،
وفرعوا له
َّ

(د.ت) ،)226/1 :ويدل استقبال األندلسيني للقالي ورعايتهم
لنشاطه األدبي على انفتاحهم على الشرق ،وخاصة إذا ما علمنا أن

العرب ،فنشطوا يف تزيني األلفاظ ،خاصة َّ
وأن علم البديع سهل

األدب األندلسي قد ولد من رحم املوروث الثقايف الشرقي (كاليكا،

ُ
والبيان لغموض
صعبت عليهم مآخذ البالغة
املأخذ؛ يف وقت
ِ
معانيها بالنسبة هلم ،فتجافوا عنها (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،

األدب األندلسي؛ اجليوسي.)464/1 :1998 ،

.)375-374

َّ
فعده ُ
ابن خلدون من فنون اللغة واألدب؛ ومل يقتصر
وأما الشعر؛
ِّ
ُ
نظمه على اللسان العربي ،بل هو موجود يف كل لغة ،سواء كانت

وكان املغاربة واألندلسيون قد تأثروا بفحول علم البيان يف بالد

ً
عربية أو عجمية ،ولكن العرب برعوا فيه أكثر من غريهم،

املشرق؛ كاألديب النحوي أبي عبداهلل ،حممد بن علي اخلوارزمي
(ت425 .هـ1034/م) (ابن خلدون ،املقدمة ،)375 :2004 ،الذي َّ
صنف

واعتربوه من الفنون الشريفة ،فجعلوه ديوان علومهم وأخبارهم،
فاستحكمت َ
مل َكته اللسانية فيهم ،وأضاف أن من أهم بواعثه؛ العشق

كتابا يف التصريف ،وشرح ديوان املتنيبَّ ،
ً
وألف رسائل يف البالغة
والن ْ
َّ
ظم والشعر (السيوطي ،)172/1 :1979 ،وممن نبغوا يف علم

معرض تشخيصه ملدى جودة أشعار أهل املغرب؛
واالنتشاء ،ويف
ِ
ِ
أشار ُ
ابن خلدون إىل ُبعدها عن اللسان املضري لركاكتها ،وهلذا مل

ً
أيضا؛ أبو يعقوب ،يوسف بن أبي بكر السكاكي اخلوارزمي
البيان

يكن فيهم سوى القليل من الشعراء اجمليدين؛ كاألديب واملؤرخ

(ت626 .هـ1229/م) ،الذي ألف كتاب “مفتاح العلوم“ (ابن خلدون،

والشاعر أبي إسحق ،إبراهيم بن القاسم ابن الرقيق القريواني (ت.
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

420هـ1029/م) (ابن خلدون ،املقدمة،)401 ،396 ،390 ،302 :2004 ،
الذي ُع َّد من أملع ُ
الك ّتاب الذين عرفتهم بالد املغرب ،وخباصة خالل
ّ
َ
رئاسة ديوان اإلنشاء يف دولة بين زيري الصنهاجية طوال ما
توليه
يقرب من نصف قرن ،وسمُ ِّ ي خالهلا بكاتب احلضرة الصنهاجية
(حواله ،)194-193/2 :2000 ،ومن َ
أنفس ما َّألف“ :تاريخ أفريقية

بها َ
ابن شرف ،ومنها “رسالة ساجور الكلب“ ،و “قطع األنفاس“
(الكتيب( ،د.ت) ،359/3 :ولالطالع على مناذج أخرى من أشعاره،
انظر( :احلموي365-361 :1993 ،؛ عبدالوهاب ،)149-144 :1986 ،وأما
ٌ
َّ
فكثرية
مصنفاته الشعرية واألدبية واللغوية باإلضافة إىل “العمدة“،
ومنها :كتاب “األمنوذج“ يف الشعر ،و“قراضة الذهب يف صناعة

ْ
و“نظم السلوك يف ُمسامرة امللوك“ ،و“االختصار البارع
واملغرب“،

األدب“ ،و“الشذوذ يف اللغة“ (القفطي339 ،333/1 :1986 ،؛ احلموي،

يف التاريخ اجلامع“ ،و“كتاب النساء“ ،و“الراح واالرتياح“ ،و“قطب

 ،)865 ،862 :1993وبقي ُ
ابن رشيق يف القريوان حتى هجوم العرب

السرور يف أوصاف اخلمور“ ،مما أسهم يف تنشيط احلركة األدبية يف

اهلاللية عليها وختريبها ،فرحل إىل مدينة مازر الواقعة جنوب

بالد املغرب األدنى وسائر بالد املغرب (احلموي97 :1993 ،؛ الكتيب،

شرق صقلية ،وبقي فيها حتى وفاته عام 450هـ1058/م (القفطي،

(د.ت). )42/1 :

.)338/1 :1986
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ومن أعالم الشعر واألدب املغاربة الذين أشاد بهم ابن خلدون؛ أبو

وعلى صعيد آخر؛ َّ
أن االستحواذ على َ
ابن خلدون على َّ
أكد ُ
املل َكة

عبداهلل حممد بن أبي سعيد بن شرف القريواني (ت460 .هـ1067/م)

الشعرية إمنا يكون بكثرة احلفظ ،وأما جودتها فتتبع جودة
ً
ً
وأمناطا
ألوانا
احملفوظ ،وعليه فقد اتخَّ ذ الشعر يف بالد املغرب

(ابن خلدون ،املقدمة ،)390 :2004 ،الذي اشتهر بقصائد اهلجاء
الشاعر أبا علي احلسن بن رشيق القريواني (الكتيب،
اليت رمى بها
َ
26

(د.ت) ، )359/3 :وله قصيدة يف خراب القريوان على يد القبائل
اهلاللية (املراكشي ،)356 :1949 ،كما َّألف“ :النظم والنثر“ ،و“أعالم

الكالم“ ،و“لمَُح املِ َلح“ (ابن دحية( ،د.ت) ،)66 :و“أبكار األفكار“ يف
احلكم واألمثال (حاجي خليفة( ،د.ت) ،)4/1 :وأبدع يف نظم

ُّ
الشاعر يف األصل؛
التخصص الذي كان عليه
توافقت مع طبيعة
ُ
ً
ص َيغها ومفرداتها عن غريها،
فأشعار الفقهاء مثال ختتلف يف ِ
خاصة وأن الفقهاء وأهل العلوم تنقصهم البالغة ،بسبب ما سبق
إىل حمفوظهم من القوانني العلمية والعبارات الفقهية اخلارجة
عن أساليب البالغة وفنونها ،ومن األمثلة على ذلك؛ ما مسعه ُ
ابن
30

املقامات على نهج اهلمذاني (كاليكا؛ اجليوسي.)466 :1998 ،

خلدون من أبي القاسم بن رضوان (ت784 .هـ1382/م) ؛ الذي قال:

ُ
َ
ابن خلدون أبا علي ،احلسن بن رشيق القريواني (ت.
وع َّد

أنشدت أبا العباس أمحد بن شعيب اجلزنائي (ت750 .هـ1349/م) ،

450هـ1058/م) من أهم أدباء وشعراء بالد املغرب ،وأضاف بأن هذه
ُّ
وتعلمها قد استوت على سوقها يف كتاب ُ
“العمدة يف حماسن
الصناعة

كاتب العالمة للسلطان أبي احلسن علي بن عثمان املريين

ونقده“ ،الذي َّألفه عام 420هـ1029/م ،وحوى األسس
الشعر وآدابه
ِ

(752-731هـ1351-1331/م) (لالطالع على سريته؛ انظر :احلريري،

والقواعد الواجب على الشاعر مراعاتها يف النظم ،والعيوب اليت قد
ون َ
تلحق بذلكَ ،
ظم ُ
ابن رشيق ذلك شعراً (انظر نص القصيدة :ابن

َ
قصيدة ألبي الفضل التوزري الشهري بابن
مطلع
)125-108 :1987؛
ٍ
32
ُ
أدر حني وقفت
النحوي (ت513 .هـ1119/م)  ،ومل أنسبها له :مل ِ
ُ
الفرق بني جديدها والبالي ،فقال لي أبو العباس :هذا
باألطالل ما

أشعاره وكتاباته َّ
ُ
بقوتها
خلدون ،املقدمة ،)304-303 :2004 ،ومتيزت
َّ
وجزالة ألفاظها وغناها باحملسنات البديعية ،فقلده كث ٌ
ري من

شعر فقيه ،فقلت له :ومن أين لك ذلك ،فقال :من قو ِله ما الفرق؟
إذ هي من عبارات الفقهاء ،وليست من أساليب كالم العرب ،فقلت

علماء وأدباء املغرب واألندلس ،وساروا على منهجه (ابن خلدون،

له :هلل أبوك! إنه ابن النحوي ،وممن يؤيدون هذه النظرية لسان

املقدمة ،)375 :2004 ،ومما يدل على املكانة األدبية املرموقة لكتاب

الدين ابن اخلطيب (ت776 .هـ1374/م)  ،الذي التقاه ابن خلدون

“العمدة“؛ قيام العديد من األدباء بتأليف التصانيف والشروح عليه،

وأكد له ذلك؛ يف وقت كان ابن خلدون نفسه يعاني من القصور يف

ومنهم عبداهلل بن حممد بن فرحون األندلسي (ت769 .هـ1368/م)
“العدة يف إعراب ُ
الذي ّألف ُ
العمدة“ (البغدادي ،)467/1 :1955 ،وكتب

هذا الفن ،ألن ملكته الشعرية كانت مسبوقة مبحفوظاته املنظومة
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يف القوانني الفقهية والعلمية (ابن خلدون ،املقدمة،)407 :2004 ،

ً
كتابا ّ
مساه
عثمان بن علي بن عمر السرقوسي (ت570هـ1174/م)

وظهر ذلك عندما استعمله السلطان أبو سامل إبراهيم بن أبي

“خمتصر ُ
العمدة“ (البغدادي ،)654-653/1 :1955 ،ورغم ذلك؛ مل
ّ
يسلم ُ
“العمدة“ من النقد؛ فقد صنف أبو بكر ،حممد بن سعيد بن

سره والرتسيل
احلسن املريين (762-760هـ1361-1359/م) يف كتابة ِّ

السراج النحوي األندلسي (ت549 .هـ1154/م) كتاب “خمتصر ُ
العمدة
ّ
والتنبيه على أغالطه“ (البغدادي.)91/2 :1955 ،

عنه واإلنشاء ملخاطباته سنة 760هـ1359/م ،فلم يسلك ابن خلدون
حينذاك مسلك ُك ّتاب ذلك العهد يف طريقة السجع والتنميق

واإلغراق يف احملسنات البديعية؛ بل َّ
اتبع أسلوب الكالم امل ُـرسل (ابن

وكان ُ
ابن رشيق قد رحل إىل القريوان عام 406هـ1015/م ،حيث املعز

خلدون ،التعريف ،72 :1979 ،انظر مناذج من شعر ابن خلدون بني

بن باديس الصنهاجي (454-406هـ1062-1015/م)  ،فأواله رعايته

يدي السطان أبي سامل؛ املصدر نفسه ،)79-73 :وبرأي ابن خلدون؛

وقربه من جملسه ،ومن أهم قصائده الشعرية؛ تلك اليت مدح

سره يف إفادة املعنى وكمال اإلفادة ،وهو البالغة ،أي
فاخلطاب إمنا ُّ

بها املعز وأشاد فيها بالقصر الذي بناه يف بلدة صربة قرب مدينة

َ
ّ
الكالم إىل نوعني؛ املطبوع
وقسم
مطابقة الكالم ملقتضى احلال،
َ
ُ
ُ
واملصنوع ،فأما املطبوع :الكالم الذي ُ
كملت طبيعته وسجيته من
ً
ُ
ُ
َ
تراكيب الكالم ضروبا من
يتبع
إفادة مدلوله املقصود منه ،ثم

شعر يتغنى فيه بصقلية ومجاهلا وفضائلها (ابن دحية( ،د.ت):

التحسني والتزيني بعد كمال اإلفادة ،كتنميق األسجاع والتورية

 ،)59-58 ،53يضاف إىل ذلك؛ الرسائل الشعرية اهلجائية اليت رمى

ّ
بالصنعة
واجلناس ،وهذا هو املقصود باملصنوع ،أي امل ُـشبع

28

القريوان (القفطي ،)334/1 :1986 ،والقصيدة اليت خصصها ملدح
29

أبي حييى متيم بن املعز بن باديس (501-454هـ1108-1062/م)  ،وله

38

عامر قبج

فمدح األم َ
ري حممد بن عبدالرمحن األوسط (273-238هـ-852/

اللفظية ،اليت عادة ما تكون على حساب املعنى واملضمون ،مع العلم
أنه ال بأس يف استعماهلا دون مبالغة أو ُّ
تكلف ،وكان ُ
ابن خلدون

886م)  ،وابنه املنذر بن حممد (275-273هـ888-886/م)  ،وعبداهلل

قد مسع من شيوخه؛ كأبي الربكات البلفيقي وأبي القاسم الشريف
ِّ
حيذرون من املبالغة يف ذلك (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،
السبيت

بن حممد (300-275هـ913-888/م)  ،وعبدالرمحن الثالث (ابن
رواد ُك ّتاب قصائد ُّ
خلكان( ،د.ت)ُ ،)111/1 :
وع َّد من أوائل ّ
الزهد اليت

411-409؛ ويتفق العامل اللغوي الروسي جاكوبسون مع هذا الرأي،
انظر.)214 :1991 ,Jakobson( :
الرجز املعروف بالشيات ،وهو
كما انتشر يف بالد املغرب
شعر َّ
ُ
حبر معروف من حبور الشعر العربي ،وتسمى قصائده األراجيز،
وواحدتها أرجوزة ،وسمُ ِّ ي بذلك ألنه تتوالي فيه احلركة والسكون،
ثم احلركة والسكون ،ومن أعالمه؛ قاضي سجلماسة الفقيه أبو
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ِّ
بـ“املكفر“ (عيسى ،فوزي ،)224 :2000 ،وهي قصائد ُزهدية
ُتعرف
فنقض َّ
نظمها يف شيخوختهَ ،
بقطع شعرية
كل
قطعة قاهلا يف الغزل ِ
ٍ
ِّ
ّ
ومساها
ليكفر بها عن خطاياه الشعرية،
يف اإلميانيات والزهد،
ِّ
باملمحصات (احلميدي ،)153 :2008 ،ويبدو أن هذا النمط الشعري
ً
مل يكن مقتصرا على شعراء العرب واملسلمني وحدهم ،بل ُوجد
ً
أيضا يف أوروبا املسيحية؛ فقد تطرق بعض الشعراء األوروبيني

عبداهلل ،حممد بن عيسى بن املناصف القرطيب (ت620 .هـ1223/م)،
ذهبة يف ُ
ِّ
الذي َّألف “امل ُـ َّ
والشيات“ (ابن سعيد( ،د.ت)-105/1 :
احللى

يف أواخر حياتهم إىل نوع من “الشعر االستغفاري“ الذي يشبه
ِّ
“املكفر“ األندلسي ،مثلما فعل كونت بواتيه الفرجني؛ غيوم التاسع

.)106

1127-1071( Guillaume IXم) (.)28-27 :1972 ,Jeanroy

وأما أهل بالد األندلس؛ فافاد ابن خلدون يف مقدمته أنهم كانوا
أقرب إىل حتصيل َ
مل َكة الشعر من أهل بالد املغرب ،ألسباب سبق
ً
فضال عن اهتمامهم بعلوم اللسان ،وباحملفوظات اللغوية
ذكرها،
ُ

وأما أبو عمر ،أمحد بن حممد بن ّ
دراج القسطلي (ت420 .هـ1029/م)،
ُ
ّ
فكان هو اآلخر من أشهر شعراء األندلس ،ومن أبرز نقاد الشعر
(ابن خلدون ،املقدمة ،)390 :2004 ،كما متتع مبهارة فائقة يف

ً
نظما ونثراً ،فنبغ فيهم الكثري من الشعراء اجمليدين ،الذين كان

البالغة والرسائل ،ومما أسهم يف علو جنمه؛ الرعاية اليت حظي

أثر كب ٌ
ري يف النهضة الشعرية واألدبية ،فراجت هذه الصناعة
هلم ٌ

بها لدى املنصور بن أبي عامر (ت392 .هـ1002/م)  ،حتى صار
مدح مشهورة
من مجلة ُك ّتابه وشعرائه ،وله يف املنصور قصائد
ٍ
(احلميدي ،163 :2008 ،ولالطالع على مقتطفات من قصيدته يف

استغرقوا يف ذلك مخسة أيام (هيلنرباد؛ اجليوسي،)193 /1 :1998 ،

املنصور ،انظر :ابن األبار ،احللة ،)275/1 :1985 ،وعندما استعرت

ّ
ومما أسهم يف رفد املسرية الشعرية األندلسية مبزيد من عوامل
ُّ
التمكني؛ متتع الشاعر باالحرتام املعنوي الرمسي واالجتماعي،

ُ
نار الفتنة يف قرطبة يف مطلع القرن اخلامس اهلجري/احلادي عشر

يف بالدهم (ابن خلدون ،املقدمة ،)390 :2004 ،حتى قيل أنه
عندما اضطر القرطبيون خالل القرن الرابع لنقل دواوين الشعر؛
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تشرد علماؤها وأدباؤها ،واشتدت فاقتهم ،وفيهم ابن
امليالدي،
َّ

ً
َّ
اخلاصة،
أهال للتقدير املادي يف البالط ويف جمتمع
فبات يرى نفسه

الرزق،
دراج القسطلي؛ الذي مل جيد قوت عياله ،فخرج يف طلب ِّ

ومل يكن الشعراء الوطنيون وحدهم حمل التقدير واالحرتام؛

ليقف على أبواب األمراء الذين اقتسموا األندلس بعد الفتنة؛
َ
اخلليفة األموي سليمان املستعني باهلل (407-403هـ-1013/
فقصد

وإمنا مشل ذلك الشعراء الغرباء ،ويف أحايني كثرية كان الشعراء
ُّ
تشدهم إليها روائح التشجيع
يتزامحون يف القدوم إىل األندلس؛
ِّ
والصالت (ريبريا.)64 :1994 ،
والعطايا
ِّ
ُ
َّ
وادعى البعض أن الشعراء األندلسيني كانوا يقلدون الشعراء
املشارقة ،ولذلك كانت فنون الشعر تنضج يف األندلس بعد أن تكون

ً
ً
شيئا ،ثم مدح ذا
مهنئا ،فلم ينل منه
1017م) وأنشده املديح
الرياستني ،املنصور منذر بن حييى التجييب (ت414 .هـ1023/م)

صاحب سرقسطة؛ عاصمة الثغر األعلى األندلسي (ابن بسام:1997 ،
 94-67/1مواضع خمتلفة؛ ابن سعيد( ،د.ت)َ ،40)61-60/2 :
وق َ
صر ابن

قد بلغت أوجها يف بالد املشرق (الشكعة ،)249 :1983 ،مما ينفي عن

شعره على املديح ،ولعل انشغاله بتدبري رزقه وقوت أبنائه؛
دراج
َ

الشعر األندلسي صفة األصالة ،وهو أمر غري مقبول؛ ذلك أن الشعراء
األندلسيني كانوا قد َّ
قلدوا الشعر املشرقي يف الشكل واملوضوع دون

قد حال بينه وبني االهتمام بغريه (أبو زيد.)184 :2012 ،
ويف عصر ملوك الطوائف راجت صناعة الشعر وازدهرت ،بسبب

املضمون ،خاصة وأن مضمون الشعر األندلسي قد اعتمد على جتارب

تشجيع امللوك واألمراء ورعايتهم للشعر والشعراء ،وكان بنو عباد
ً
ديوانا
يف إشبيلية ،على سبيل املثال ال احلصر ،قد أفردوا للشعراء

مضمون غلب عليه صفة اإلبداع والتجديد ،ال التقليد ،ومما أسهم

ُينزلونهم فيه مراتب متفاوتة؛ حسب براعة ٍّ
كل منهم وجودة

الشعراء الذاتية امل ُـستقاة من بيئتهم االجتماعية والطبيعية؛ فهو
يف ُّ
متيز وصقل الشعر األندلسي؛ الدور الكبري الذي لعبته الطبيعة

ٌ
يوم يف األسبوع؛ هو اإلثنني،
أشعاره ،وكان للشعراء يف بالطهم

األندلسية الساحرة؛ بأنهارها وأشجارها وجباهلا ومروجها اخلضراء

يدخلون فيه على ملك إشبيلية فينشدونه أشعارهم ،فإذا أراد

وظالهلا الوارفة اليت تسرح فيها العيون ويطرب هلا الوجدان ،وهو
ما َّ
رقق أحاسيس أهلها ومشاعرهم (البشري.)342-339 :1986 ،

موضوع هلذا الغرض،
كرسي
الشاعر إلقاء قصيدته؛ وقف على
ٍّ
ٍ
َّ
وعد ُ
أشعاره (البشريَ ،)346 :1986 ،
ُ
َ
ابن خلدون
فيلقي ِمن عليه

ولعل من أهم شعراء القرن الرابع اهلجري/العاشر امليالدي يف

حي َ
ّ
ان بن خلف بن حيان القرطيب (ت469 .هـ1077/م) من فحول

األندلس؛ أبو عمر أمحد بن حممد بن عبد ربه(ت328 .هـ940/م)

أهل هذه الصناعة يف بالد األندلس خالل العصر املذكور (ابن
َّ
تعلم فنون األدب
خلدون ،املقدمة ،)390 :2004 ،وذلك بعد أن

صف بأنه “شاعر األندلس وأديبها“ (ابن الفرضي، )82/1 :2008 ،
ُو ِ

والشعر والتاريخ فأجادها كلها ،ومن شيوخه؛ ابن أبي احلباب

وكان خالل مسرية حياته قد وقف إىل جانب املؤسسة احلاكمة،

النحوي (ت400 .هـ1010/م)  ،وأبو العالء صاعد (ت464هـ1072/م) ،

صاحب “العقد الفريد“ (ابن خلدون ،املقدمة ،)390 :2004 ،الذي
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

وأما أهم تآليفه؛ “املقتبس من أنباء أهل األندلس“ ،و“املتني“

قصيدة من ألفي بيت شرح فيها “التيسري“ على وزن الشاطبية

(احلميدي290 :2008 ،؛ ابن بشكوال ،)180-179/1 :2008 ،ويتضح مما

ُ
تواشيح نبوية ّ
مساها “الوسيلة
(الذهيب ،)437/52 :2000 ،وله

ذكر بأن مسرية النهضة األدبية والشعرية يف بالد األندلس خالل
عصر ملوك الطوائف؛ مل تتأثر كثرياً بالصراعات اليت استعرت

الكربا املرجو نفعها يف الدنيا واألخرا“ ،والقصيدة الطويلة املسماة

ُ
احملن اليت متخضت
نريانها بني خمتلف القوى احمللية ؛ ال بل شكلت

“التبيني والتبصري يف نظم كتاب التيسري“ ،عارض بها الشاطبية
ً
وزنا وقافية ،وقصيدته يف الفرائض املسماة “الواضحة“ (املكناسي،

عنها مصدر إهلام وحتفيز لدى خمتلف أعالم فنون األدب والشعر يف

.)328/1 :1973

تلك البالد.

ونتيجة الستمرار مسرية العدوان والسيطرة اإلسبانية على األراضي

ويف سياق حديث أبن خلدون عن الشاعر أبي إسحق إبراهيم بن

اإلسالمية يف األندلس؛ احنسر الوجود اإلسالمي إىل جنوبي البالد،

خفاجة (ت533 .هـ1140/م) شاعر شرق األندلس؛ قال :بأن الشعر
ً
سهال إال إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إىل الذهن ،وهلذا
ال يكون

ٌ
ري من األندلسيني إىل بالد املغرب ،فقال ُ
عدد كب ٌ
ابن خلدون:
ورحل
َ
َ
“وألقت األندلس أفالذ أكبادها من أهل تلك امللكة باجلالء إىل العدوة،

كان شيوخ الشعر وفحوله يعيبون على شعر ابن خفاجة كثرة

من إشبيلية إىل سبتة ،ومن شرق األندلس إىل أفريقية ،ومل يلبثوا

معانيه وازدحامها يف البيت الواحد (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،

أن انقرضوا وانقطع سند تعليمهم يف هذه الصناعةُ ،
لعسر قبول

 ،)302واملقصود هنا؛ صعوبة األسلوب الذي يستعصي على الفهم،

العدوة هلا وصعوبتها عليهم بعوج ألسنتهم ورسوخهم يف ُ
العجمة
الرببرية“ ،ثم ما لبثت هذه امل َـ َلكة أن عادت إىل األندلس من جديد،

ج .ك ،النشوة واالنضباط يف الفن األندلسي؛ (اجليوسي:1998 ،
ً
مفتونا باحلياة،
 ،)899/2ومن اجلدير بالذكر أن ابن خفاجة عاش

على يد الشاعر ابن بشرين ،والفقيه الشاعر أبي عبداهلل حممد بن

وأما املعاني يف شعره فواضحة ،ال غموض فيها (انظر مقال بريغل،

أمحد بن علي بن جابر ّ
اهلواري (ت780هـ1378/م) (ابن خلدون،

أسرياً لسحر الطبيعة ومجاهلا ،فاستحق لقب “شاعر الطبيعة“ و

املقدمة ،)391 :2004 ،املعروف جبابر األعمى؛ الذي نظم قصيدة

“صنوبري األندلس“ ،ألنه كان “أوحد الناس يف وصف األنهار واألزهار

مدح من خالهلا السلطان الغرناطي أبا احلجاج يوسف (ابن األمحر،

والرياض واحلياض والرياحني والبساتني“ (املقري،)681/1 :1988 ،
ّ
واجلنان (أبو زيد ،)212 :2012 ،خاصة
كما ُل ِّقب بالشاعر البستاني،

 ،)205-200 :1976وله من التصانيف؛ “احللة ِّ
السيرَ ى يف مدح خري

وأنه َّ
شخص الطبيعة؛ فوقف عند كل منظر فيها ليصفه كله جزءاً
جزءاً ،ومل يكتف بذلك؛ بل َّ
وثق الرابطة العاطفية بينه وبني
يطرقه ،وجعلها احملور الذي يدور
الطبيعة ،فربطها بكل موضوع
ُ
حوله ويرتكز عليه َن ُ
ظمه ،فربطها باملدح والذم والغناء والرثاء

الورى“ ،وهي قصيدة يف مدح النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وقصيدة
أخرى مماثلة “نفاس امللح وعرائس املدح“ وكتاب “شرح ألفية
ابن مالك يف النحو“ (البغدادي :1955 ،ص ،)170واشتهر من شعراء
األندلس خالل النصف األول من القرن الثامن اهلجري/الرابع عشر
ّ
اجلياب
امليالدي؛ أبو احلسن علي بن حممد الغرناطي ،املعروف بابن

والزهد (البشري ،)376-375 :1986 ،وباإلضافة إىل روعة الوصف؛

(ت749 .هـ1348/م) (ابن خلدون ،املقدمة ،)391 :2004 ،الذي ُع َّد من
ً
كاتبا لستة من سالطني بين
أشهر كتاب الدولة النصرية ،ألنه عمل

أبعاد ْ
كونية وظالل دينية يف آن واحد ،شأنها يف ذلك شأن الكثري من

نصر ،وعالوة على ذلك؛ قلده السلطان أبو احلجاج يوسف الوزارة

أمناط الشعر األندلسي (بريغل؛ اجليوسي. )899/2 :1998 ،

َّ
شاعريته؛ فقد كان
(ابن األمحر ،)126-125 :1976 ،وباإلضافة إىل
ً
إماما يف البالغة واألدب وعلم الفرائض (ابن فرحون،
ابن اجلياب

ُ
أشعاره ُمفعمة بالنشوة واالنضباط ،فاشتملت على
فقد جاءت
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وتطرق ابن خلدون إىل اآلثار السلبية اليت حلقت بعلوم اللغة
وسائر العلوم نتيجة ُّ
كثري من املدن
تغلب النصارى اإلسبان على
ٍ
األندلسية ،وخباصة خالل القرن السابع اهلجري/الثالث عشر

(د.ت) ،111/2 :للمزيد حول سريته وأشعاره؛ انظر( :ابن األمحر،
129-126 :1976؛ ابن اخلطيب ،اإلحاطة.)397-395 ،389/1 :1974 ،
لاّ
ومن أهم أعالم األندلس يف هذا اجملال؛ كبري مشيخة األندلس الع مة
الفقيه الشاعر أبي الربكات حممد بن حممد بن احلاج َ
الب َّلفيقي

امليالدي ،ويف مقدمتها مدينيت قرطبة وإشبيلية ،وما تبع ذلك من
ُ
امللكة
وتدهور يف أحوال الصنائع ،فوصلت
شديد يف العمران،
تناقص
ٍ
ٍ
ٍ
اللغوية والشعرية احلضيض ،ومل يبق يف أهل األندلس إال قلة من

(ت774 .هـ1372/م) ،أحد شيوخ ابن خلدون ،الذي مدحه األخري

الرندي
الشعراء اجمليدين؛ من أبرزهم أبو البقاء صاحل بن شريف ُّ
ُ
(ت684 .هـ1285/م) (ابن خلدون ،املقدمة ،)391 :2004 ،الذي اشتهر

بقوله“ :من أهل البصر باللسان والقرحية يف ذوقه“ (ابن خلدون،
الشاعر حممداً
البلفيقي قد أدرك
املقدمة ،)411 ،333 :2004 ،وكان
َ
ُّ

بقصيدته “رثاء األندلس“ ،وأبدى فيها حسرته على ضياع العديد

بن عمر بن مخيس يف أواخر عمره ،وأخذ عنه املقامات (ابن حجر

من مدنها وثغورها وحصونها ،ووصف حال أهلها ،واستنصر من

العسقالني ،)155/4 :1993 ،وله ديوان شعر ّ
مساه “العذب واألجاج“

خالهلا ملوك العدوة املغربية (املقري490-487/4 :1988 ،؛ انظر
ً
أيضا :أبو زيد.)280-278 :2012 ،

(النباهي ،166 :1983 ،ولالطالع على مناذج من أشعاره ،انظر:

ومن الشعراء اآلخرين الذين أشاد بهم ابن خلدون؛ مالك بن
َّ
املرحل(ت699 .هـ1300/م) ،الشاعر األديب،
عبدالرمحن بن علي بن
املالقي األصل ،وأحد ُك ّتاب سالطني مملكة غرناطة ،الذي رحل إىل
ّ
لتلقي العلم عن مشيختها،
مدينة سبتة يف بالد املغرب األقصى،
وعلى رأسهم َّ
الش َلوبني (ابن خلدون ،املقدمة ،)391 :2004 ،فنظم
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ابن األمحر ،)161-158 :1976 ،ومن الطبقة ذاتها؛ الشاعر إبراهيم
ُّ
بالطوجين (ت.
بن حممد الساحلي ،املكنى بأبي إسحاق واملعروف
747هـ1346/م) (ابن خلدون ،املقدمة ،)391 :2004 ،الذي ارحتل من
غرناطة إىل املشرق ،ثم استوطن بالد السودان ومات فيها(املقري،
ُ ،)194/2 :1988
وع َّد من أبرز أدباء وشعراء عصره( ،لالطالع على
سريته وأشعاره ،انظر :ابن اخلطيب ،اإلحاطة341-329/1 :1974 ،؛

عامر قبج

املقري.)658-657/2 :1988 ،

انظر منوذج من موشحات التصوف البن عربي :الشكعة-441 :1983 ،
 ،)443وبذلك ُ
ط ِّوعت موشحات التصوف حلمل نظريات املتصوفة

فن املوشحات واألزجال

ومصطلحاتهم ،وجنحوا يف التعبري عن مواجدهم وأشواقهم من

يتفق املؤرخون على أن املوشح ٌ
أندلسي خالص ،ويؤكد ابن
فن
ٌّ
ّ
خلدون ذلك بقوله“ :بعد أن ُ
وتهذبت مناحيه وفنونه،
كثر الشعر

خالهلا (عيسى ،فوزي.)235 :2000 ،

ِّ
وبلغ ّ
املتأخرون منهم
التنميق فيه غايته يف أهل األندلس؛ استحدث
ً
ً
ً
ً
مسوه باملُ ّ
ّ
فن ًا منه ّ
أغصانا،
وأغصانا
أمساطا
أمساطا
وشح ،نظموه

ً
ّ
ُيكثرون منها ومن أعاريضها املختلفةُ ،
بيتا
املتعدد منها
ويسمون
ً
واحداً ،ويلتزمون عند قوايف تلك األغصان وأوزانها متتاليا إىل
آخر القطعة ،وأكثر ما تنتهى عندهم إىل سبعة أبيات ،ويشتمل
ُّ
أغصان عددها حبسب األغراض ،فاستظرف الناس
كل بيت على
ٍ
ذلك لسهولة تناوله“ (ابن خلدون ،املقدمة425 :2004 ،؛ لالطالع
ً
أيضا ،)71 :1997 ,Touma :ويبدو
عن الشكل الشعري للموشح؛ انظر
أن اجلنوح إىل البساطة ،واالبتعاد عن التعقيد ،واالقرتاب من لغة
ً
مطلبا من مطالب الناس
النثر يف كتابة األشعار واملوشحات؛ كان

وحسب ابن خلدون ،فقد ظهرت املوشحات يف بالد األندلس يف
َّ
مقدم بن معايف
أواخر القرن الثالث اهلجري/التاسع امليالي ،على يد
ُ
القربي ،أحد شعراء األمري عبداهلل بن حممد (ابن خلدون ،املقدمة،
 ،)425 :2004ومما ُي َ
ؤثر عنه رثاؤه لسعيد بن السعيدي؛ أحد
رجاالت األمري املذكور عام 284هـ897/م (ابن األبار ،احللة:1985 ،
 ،)157-156/1ثم ذاع صيته خالل عهد عبدالرمحن الثالث (الضيب،
 ،)635/2 :1989ولكن معظم أشعاره ضاعت ومل َ
يبق منها إال القليل
(لالطالع على مناذج من أشعاره؛ انظر :املقري،)538/3 :1988 ،
ذكره أن املؤرخني قد اختلفوا يف حتديد البادئ بعمل
ومن اجلدير
ُ
ً
املوشح؛ ففضال عن مقدم بن معايف املذكور ،قيل أن أول من صنع
َ
أوزانه :حممد بن حممود ُ
القربي الضرير ،وقيل أن أبا عمر ،أمحد

ّ
والوشاحني ُّ
والنقاد على حد سواء (عيسى ،فوزي.)276 :2000 ،
“زبدة الشعر ُ
وع َّدت املوشحات ُ
ُ
وخالصة جوهره وصفوته ،وهي

بن عبد ربه ،صاحب العقد الفريد ،أول من سبق إىل هذا النوع
ّ
املغنى ،مع أن األمر اجلدير بالعناية واالعتبار؛ أن املؤلف
من الشعر

َّ
تفوق بها أهل الغرب اإلسالمي على أهل املشرق،
من الفنون اليت

الفعلي لفن املوشحات الذي وصل إلينا هو أبو بكر عبادة بن ماء

وظهروا فيها كالشمس الطالعة والضياء املشرق“ (ابن دحية( ،د.ت):

السماء املتوفى عام422هـ1031/م (الشكعة ،373 :1983 ،ولالطالع على

 ،)204واقرتنت باألزجال؛ فكالهما شكالن من أشكال الشعر العربي
امل ُـ َغ ّنى ،وامتدا إىل بالد املغرب واملشرق ،وأطلق عليهما الباحثون:

مناذج من موشحاته؛ انظر :املرجع نفسه.)409-408 :

اجلنسني الشقيقني؛ فكالهما مقطعي الشكل ،متقاربان يف ُ
الب ْن َية،
ويف كليهما مفردات ْ
حم ّ
كية بعيداً عن القواعد اللغوية العربية،
ً
فن َ
َ
ُ
العديد من أصحاب املوشحات َ
زجال ،والعكس صحيح (انظر:
ظم
مقال مونرو ،جيمس :الزجل واملوشح ،الشعر األندلسي والرتاث
الرومانسي؛ (اجليوسي ،)582-581/1 :1998 ،كما أُطلق على هذين
َّ
الفنني اسم :الشعر الدوري ،الختالفه عن الشعر التقليدي يف

على أي حال؛ فقد ازدهرت املوشحات بشكل كبري منذ عصر
َّ
وقدم املؤرخون ومنهم ابن خلدون أبا عبداهلل حممد بن
الطوائف،
َ
عبادة القزاز (ت .القرن اخلامس اهلجري/احلادي عشر امليالدي)
على سائر ّ
وشاحي العصر الذكور ،خاصة وأنه كان من أبرز
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شعراء وأدباء بالط املعتصم بن صمادح (484-443هـ1091-1051/م)
47

46

ُ
األعلم
صاحب املرية (ابن خلدون ،املقدمة ، )425 :2004 ،وذكر
البطليوسي ،الذي نبغ هو اآلخر يف فن التوشيح (لالطالع على

بنائه ونظامه ،فهو ال يتخذ من البيت ذي الشطرين وحدة قائمة

مقتطفات من أشعاره؛ انظر :ابن اخلطيب ،جيش( ،د.ت))96-86 :
أنه مسع أبا بكر ،حممد بن أبي العالء عبدامللك بن ُزهر احلفيد

وترعرعا يف البيئة األندلسية لظروف خاصة ،ثم انتقال بعد ذلك

شم .ما ّ
مشس ُ
ضحى .غصن نقا .مسك ّ
أمت .ما أوضحا .ما أورقا .ما
ّ
أمت .ال جرم .من حملا .قد عشقا .قد حرم (ابن خلدون ،املقدمة،

َّ
يتكون من قسمني
بذاتها ،وإمنا جيعل وحدته؛ البيت الدوري الذي
متكاملني هماَّ :
الدور والقفل (عيسى ،فوزي.)153 :2000 ،
ومما ال شك فيه أن املوشح والزجل ّ
فنان أندلسيان خالصان ،ولدا
إىل املغرب واملشرق ،وإن كانا مل يبلغا فيهما ما بلغاه يف األندلس من
نضوج وازدهار (عيسى ،فوزي ،)151 :2000 ،ولعل من أهم األسباب
األخرى لظهور املوشحات واألزجال يف األندلس؛ حالة ُّ
التخمة اليت

أُصيب بها الشعر العربي هناك ،لكثرته وغزارة ألفاظه ،فاستعاضوا
عنه باملوشحات واألزجال ،لبساطة ألفاظها ،ومن األسباب األخرى؛
44
ً
َّ
فضال عن
العامية إىل الكالم اليومي ،
تسرب األلفاظ الرومانسية
ُّ
الطبيعة األندلسية امل ُـرتفة ،وتشجيع األمراء واحلكام ،مما أدى إىل
رواج هذه األمناط الشعرية (عيسى ،فوزي ،)159 :2000 ،وجتدر

ٌ
(ت595 .هـ1199/م) يقولُّ :
ّ
عيال على عبادة القزاز“،
الوشاحني
“كل
املقطع اآلتي من موشحة عبادة :بدر ّ
َ
ُ
مت.
األعلم
وذلك عندما مسع

 ،)425 :2004وأما ابن زهر آنف الذكر ،فكان قد ولد عام 507هـ1113/م
يف إشبيلية ،ونشأ فيها ،وحفظ القرآن ومسع احلديث والفقه
املالكي ،وأخذ صناعة الطب عن أبيه ،وأفاد املرابطني واملوحدين يف
هذا اجملال ،وأقبل على األدب واللغة والشعر ،وأجاد نظم املوشحات،
وتويف يف مراكش أول دولة الناصر حممد عام  595هـ1199/م
48
ّ
وي ُّ
(احلمويُ ، )2551 :1993 ،
الوشاحني املربزين يف
عد ابن زهر أحد
ُّ
َّ
والرقة
التدفق العاطفي،
الغزل ،فهو ميثل أمجل ما فيه من حيث

اإلشارة أن املوشحات قد انتقلت من األندلس إىل بالد الشام؛ بواسطة

ِّ
والصدق يف تصوير حرارة العشق وانفعاالته (عيسى،
يف التعبري،

حميي الدين بن عربي (ت638 .هـ1240/م) ،الذي محل معه هذا
ُ
َّ
ست عشرة
ديوانه األكرب
الفن ونشره بني الناس ،وقد حوى

فوزي.)179 :2000 ،
ومن أشهر ّ
وشاحي عصر ملوك الطوائف (484-422هـ1091-1031/م)؛

الصويف ،مما ّ
موشحة أخذت الطابع ّ
أدى إىل ذيوعها على ألسنة

الشاعر أبو بكر حممد بن أرفع رأسه ،شاعر املأمون بن ذي النون

ِّ
املتصوفة،؛ ممن ُعرفوا بالدراويش (أبو زيد،102 :2012 ،
فقراء

(467-429هــ1075-1038/م) صاحب طليطلة ،الذي مدحه بأشعار
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

التوشيح (ابن خلدون ،املقدمة ،425 :2004 ،لالطالع مقتطفات من

ومن معاصري هؤالء من الوشاحني املعروفني؛ أبو بكر حممد

أشعاره؛ انظر( :ابن اخلطيب ،جيش( ،د.ت)85-73 :؛ املقري:1988 ،

بن أمحد بن حممد األنصاري اإلشبيلي ،املعروف باألبيض (ت.

 ،)135-134/4خاصة وأن بيت الشاعر أبي بكر يف طليطلة كان ُي ُّ
عد

525هـ1131/م) (ابن خلدون ،املقدمة)426 :2004 ،؛ اهلمذاني األصل،

بيت علم وشعر وأدب (البشريُ ،)372 :1986 ،
ويعترب كل من ابن

الذي َّ
تأدب يف إشبيلية وقرطبة ،وعال جنمه يف املوشحات وشعر

القزاز وابن أرفع رأسه من أعلى الوشاحني طبقة وطريقة (عباس،

اهلجاء ،وخباصة خالل عصر النفوذ املرابطي يف األندلس (أبو حبر،
53
َّ
املعارض والناقد
ومثل أحد أهم أقطاب أهل األدب
، )113-108 :1980
ِ
للوجود املرابطي يف األندلس ،ومتيز جبرأته وقوة نفسه (عباس،
ً
أيضا؛ احلكيم الوزير أبو بكر حممد بن
 .)117-116 :1997ومن هؤالء

باألعمى التطيلي الضرير (ت520 .هـ1126/م) (ابن خلدون،

حييى بن الصائغ بن باجة (ت533 .ه1138/م) (ابن خلدون ،املقدمة،
ً
ً
ً
لغويا شاعراً
فضال عن إملامه بالطب
ملحنا،
 ،)426 :2004الذي كان

.)186 :1997
وأما يف دولة دولة املرابطني باألندلس؛ فظهر العديد من الشعراء
ّ
الوشاحني؛ كأبي العباس أمحد بن عبداهلل بن هريرة ،الشهري
املقدمة ،)426 :2004 ،الذي َّ
متيز برباعته يف سرعة احلفظ واإلجياز،
ً
ُ
ورقة األلفاظ وسالسة املعاني“ ،حتى صار توشيحه مثال يف سائر
الناس“ (الضيب)235-234/1 :1989 ،؛ ابن اخلطيب ،جيش( ،د.ت):
50
ً
ّ
جملس بأشبيلية،
الوشاحني اجتمعوا يف
مجاعة من
 ، )16وقيل أن
ٍ
َ
ّ
َ
وتأنق يف إنشادها ،فتقدم
موشحتة بدقة،
واحد منهم
ونظم ُك ُّل
ٍ
ٌ
َ
ضاحك
موشحته بقوله:
األعمى الطليطلي لإلنشاد ،وملا افتتح
سافر عن در .ضاق عنه الزمان .وحواه صدري؛ َّ
مزق
عن مجان.
ٌ
َ
احلاضرون موشحاتهم ،ألنهم مسعوا ما يعجزون عن اإلتيان مبثله

(ابن خلدون ،املقدمة ،)426 :2004 ،وتدل هذه الرواية أن املوشح
ً
ً
مرتبطا
أحيانا دون تلحني ،وأن تاثريه يف النفوس مل يكن
كان يلقى

َّ
بالتلحني فحسب (عباس ،)187 :1997 ،خاصة وأن طريقة اإللقاء،
وما تشتمل عليه من متوجات صوتيه ،قد تقوم مقام التلحني،
ً
فضال عن اهتمام السامع بالكلمات واملعاني والدالالت أكثر من
اهتمامه بالتلحني.
وإذا كانت املوشحات قد ازدهرت يف عصر الطوائف ،ومن ثم العصر
املرابطي؛ إال أنها َّ
سجلت كثرياً من مظاهر االزدهار خالل عصر

والفلسفة والفلك واملوسيقى ،وله من الكتب “شرح كتاب السماع
الطبيعي ألرسطو طاليس“ ،باإلضافة إىل رسائل يف علوم اهلندسة
واهليئة (األصفهاني332/17 :1986 ،؛ ابن أبي أصيبعة-62/2 :1882 ،
ولكن معاصريه َّ
َّ
اتهموه باحنالل العقيدة وسوء املذهب؛
،)63
54

العتقاده بأن الكواكب هي اليت ِّ
تدبر العامل  ،فتعرض للعديد من
حماوالت القتل ،ومن تالميذه القاضي والفيلسوف العامل ُ
ابن رشد
احلفيد؛ حممد بن أبي القاسم أمحد بن حممد (ت595 .هـ1199/م)،
أحد علماء القرآن واللغة والفقه والفلسفة والطب وعلم الكالم
55

(الذهيب ، )332-331/36 :2000 ،على الرغم من َّ
أن األخري كان
الت ُّ
له الكثري من َّ
حفظات على بعض جوانب فلسفة ابن باجة
(هرينانديس؛ اجليوسي ،)1104/2 :1998 ،ومن موشحاته الشهرية،
تلك اليت ألقاها يف حضرة خمدومه أبي بكر ابن تيفلويت (أو
56
ً
قائال:
تافلويت)(ت511 .هـ1117/م)  ،فلما انتهى منها؛ صاح األخري
َ
َ
أحسن ما بدأت وختمت ،وحلف
ثيابه وقال :ما
واطرباه ،وشق
لاّ
َّ
املغلظة أن ال ميشي ابن باجة إىل داره إ على الذهب ،فخاف
األيمْ ان
ً
َ
ذهبا يف نعله ،فمشى عليه
سوء العاقبة ،واحتال بأن جعل
ابن باجة

املوحدين ،حتى ُ
اعترب هذا العصر من أزهى عصورها ،ومما يمُ يز
املوشحات اليت ُنظمت فيه؛ تركيز العديد منها على مدح زعماء

(ابن خلدون ،املقدمة ،)427-426 :2004 ،وبعد وفاة ابن تيفلويت

معان معينة ،كوصفهم بالسادة واألماجد،
املوحدين ،والرتكيز على
ٍ

رثاه ُ
ابن باجة بقصيدة .

وغريها من األلقاب والصفات اليت كانت تطلق عليهم ،وتغنى
ّ
الوشاحون ببطوالت املوحدين وشجاعتهم وبسالتهم يف احلروب
اليت خاضوها مع أعدائهم (عيسى ،فوزي ،)210-209 :2000 ،ومن
ّ
الوشاحني الذين ظهروا حينذاك؛ الشاعر الطبيب أبو بكر
أبرز
حييى بن حممد بن بقي السالوي (ت540 .هـ1145/م)(ابن خلدون،
رسية 51مستقراً
املقدمة ،)426 :2004 ،الذي اختذ من مدينة ُم َّ
ُ
واعترب من أمهر معاصريه يف نظم الشعر
له(الضيب،)671/2 :1989 ،

ً
وسيلة لالرتزاق؛ حتى قيل أنه “وقف
واملوشحات ،ولكنه اختذ منها
ّ
يف البالد على كل باب“ ،ومن ذلك اتصاله باألمري حييى بن علي
القاسم هلذا الغرض (احلموي ،)2821-2820 :1993 ،ورغم ذلك؛ فقد
َّ
ُ
األعلم البطليوسي أنه مسع أبا بكر
مبوشحاته؛ فذكر
أشاد البعض
ً
حسد ُ
ْ
قول إال ابن بقي
وشاحا على
ت
بن زهر احلفيد يقول :ما
ٍ
حني قال :أما ترى أمحد .يف جمده العالي ال يلحق .أطلعه الغرب.
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واشتهر بعد هؤالء يف صدر دولة املوحدين يف األندلس؛ أبو الفضل
جعفر بن حممد بن أبي سعيد بن شرف (ت534 .هـ1140/م) (ابن
خلدون ،املقدمة ،)427 :2004 ،ابن أديب القريوان؛ أبي عبداهلل
حممد بن أبي سعيد ،وكان أبو الفضل هذا قد ولد عام 444هـ1052/م
(الذهيب ،)347/36 :2000 ،ودخل األندلس صغرياً ،ثم ما لبث أن
أصبح من أَ ِّ
جل علمائها؛ ومن أكثر املخلصني للمعتصم بن صمادح
58

صاحب املرية (ابن سعيد( ،د.ت) ، )230/2 :وله من الكتب؛ “كتاب
الزمان“ الذي عارض من خالله كتاب كليلة ودمنة ،وأخرى يف النحو
والعروض (ابن دحية( ،د.ت) ،)67 :وكتاب “احلش والتجميش“
ً
فضال عن
يف الطبيعيات واإلهليات (الذهيب،)347/36 :2000 ،
اهتماماته األدبية والشعرية (انظر أشعاره؛ األصفهاني:1986 ،
ً
أيضا؛ أبو احلكم ،أمحد بن علي بن
 .)181-171/17ومن الوشاحني
هرودس األنصاري (ت572 .هـ1177/م) (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،
ً
أيضا بأبي احلكم إبراهيم (ابن ّ
األبار ،حتفة:1986 ،
 ،)428ويسمى

فأرنا مثله يا مشرق (ابن خلدون ،املقدمة ،)426 :2004 ،كما أشاد
ِ
لسان الدين بن اخلطيب هو اآلخر جبودة أشعاره ،وبراعته يف

“ ،)72الوزير األعلى موشي حلل املوشحات وموشح حرب القصائد

تصوير املعاني ،وغزارتها ،وكثرة تشبيهاتها (ابن اخلطيب ،جيش،

امل ُـستملحات“ (ابن دحية( ،د.ت) ،)240 :الذي ينحدر من بلدة

(د.ت). )2 :

مرشانة من أعمال املرية جنوب بالد األندلس (احلمريي:1984 ،
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عامر قبج

ً
كاتبا ألبي سعيد عثمان بن عبداملؤمن
 ،)542ثم سكن مالقة وعمل
حاكم غرناطة املوحدي (ابن سعيد( ،د.ت) ،)210/2 :فقال فيه
َ
موشحته املشهورة ،واليت مطلعها :يا ليلة الوصل والسعود باهلل
عودي (ابن خلدون ،املقدمة ،428 :2004 ،ولالطالع على موشحته

(لالطالع على مقتطفات من شعره؛ انظر :عبدالوهاب-188 :1986 ،
ً
ً
أدبية
نهضة
 ،)190ومن اجلدير بالذكر؛ أن العهد احلفصي قد شهد

ً
ً
كبرية؛ بسبب تشجيع ملوكها ،وامتدادها لثالثة قرون،
وشعرية
63
ِّ
واتساع رقعتها اجلغرافية من برقة إىل جباية والزاب  ،وكثرة

يف األمري عثمان ،ومقتطفات أخرى من أشعاره؛ انظر( :ابن سعيد،

مدارسها ،هذا باإلضافة إىل موقع بالد احلفصيني املتوسط يف مشال
ً
وحمطة
إفريقيا وقربها من أوروبا ،مما جعلها ملتقى احلضارات

الطاعون (ابن األبار ،حتفة.)72 :1986 ،
ً
أيضا؛ الشاعر ابن موهل ،وله :ما العيد يف حلة وطاق .وشم
وظهر

لتزاوج الثقافات (عبدالوهاب.)184-183 :1986 ،
وأفاد ابن خلدون أن من املوشحات اليت ارتقى بها صاحبها شكالً
ً
ومضمونا؛ تلك اليت نظمها الشاعر أبو إسحق إبراهيم بن سهل

 ،)428 :2004مع العلم أن ابن أبي أصيبعة ينسب هذه املوشحة

اليهودي اإلشبيلي (ت658 .هـ1260/م) (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،

ألبي بكر بن زهر احلفيد (ابن أبي أصيبعة ،)78/2 :1882 ،ومن

 ،)431شاعر إشبيلية وسبتة (الذهيب ،)383/48 :2000 ،الذي كان
ً
يهوديا ثم أسلم ،فمدح الرسول صلى اهلل عليه وسلم شعراً (الكتيب،

(د.ت) ،)216-210/2 :أما وفاته فكانت يف مراكش ،نتيجة وباء

وطيب .وإمنا العيد يف التالقي مع احلبيب (ابن خلدون ،املقدمة،

أعالم التوشيح مبدينة مرسية؛ أبو احلسن علي بن حزمون (ت.
ً
586هـ1190/م) (ابن خلدون ،املقدمة ،)430 :2004 ،الذي ُي ُّ
أيضا
عد

(د.ت)20/1 :؛ ابن تغري برديُ ،)68/1 :1984 ،
ووصف بأنه أجاد

ً
صاعقة من صواعق اهلجاء (أبو حبر106 :1980 ،؛ ابن سعيد( ،د.ت):

احلفظ ،وصاغ من رقيق املعاني ،ورسم من بديع الصور يف الغزل

 ،)215-214/2وله موشحة مطلعها :يا هاجري هل إىل الوصال منك

والطبيعة ما جعل الناس ُيسحرون بشعرهُ ،
ويطلقون عليه لقب
“شاعر األندلس“ ،ونظراً لرباعته؛ فقد صار شاعر البالط املراكشي

سبيل  ..أو هل ترى عن هواك سالي قلب العليل (ابن خلدون،
59
ً
فضال عن قصائده يف الرثاء (أبو زيد:2012 ،
املقدمة، )430 :2004 ،

64

َ
اللعب
شعره
املوحدي (ابن سعيد( ،د.ت) ، )270-269/1 :وعرف
ُ

122-120؛ عيسى ،فوزي ،)217-215 :2000 ،واشتهر مع هؤالء بغرناطة؛

باملعاني واأللفاظ وحسن التعليل؛ وأفراط يف الغزل بالغلمان على
َّ َ
ظمه؛
طريقة أهل زمانه (الشكعة ،)78 :1983 ،وأما سبب ِرقة ن ِ
فألنه اجتمع فيه ذلاّ ن؛ ُذ ُّل العشق ُ
ّ
وذ ُّل اليهودية (املقري:1988 ،

فربع يف الفلسفة والشعر واملوشحات ،وكان قد مترد على الدولة
َّ
والتفت حوله بعض قبائل الرببر بنواحي مراكش ،ثم
املوحدية،

 ،)523/3ومن أشهر قصائده؛ القصيدة الغزلية اليت نظمها على وزن

أبو القاسم عبدالرحيم بن إبراهيم بن حممد بن الفرس ،املعروف
باملهر (ت .حنو 600هـ1204/م) (ابن خلدون ،املقدمة،)429 :2004 ،

بعضهم ُ
ُ
فقتل (ابن األبار ،احللة270/2 :1985 ،؛ ابن سعيد،
غدر به

(د.ت) ،111/2 :ولالطالع على مناذج من أشعاره وتوشيحاته ،انظر:

َ
قلب
الرمل ،وجاء يف مطلعها :هل درى ظيب احلمى أن قد محى.
َّ
َّ
َ
ُ
وخفق مثلماَ .
ريح َّ
الصبا
لعبت
نار
ٍّ
صب حله عن َمكنس .فهو يف ٍ
ٍ
َ
بالق َبس(ابن خلدون ،املقدمة ،)431 :2004 ،وأصبحت موشحاته

ابن األبار ،احللة.)271-270/2 :1985 ،

ُ
كبار الشعراء ،ويف مقدمتهم الوزير
ينسج على منواهلا
مناذج فنية ِ

ومن شعراء املوشحات؛ أبو العباس أمحد بن حنون اإلشبيلي (ت.

لسان الدين بن اخلطيب ،الذي أنشأ موشحته املشهورة ،وقال يف
ُ
الغيث إذا الغيث همى .يا زمان الوصل باألندلس.
مطلعها :جادك

625هـ1228/م) (ابن خلدون ،املقدمة ،429 :2004 ،لالطالع على
منوذج من موشحاته ،انظر( :املقري ،)206/3 :1988 ،أحد أبناء
عائالت إشبيلية الثرية ،الذي ُّ
اتهم بالتمرد هو اآلخر على السلطة
املوحدية ،ففر من وجهها ،وعندما تولىّ يعقوب املنصور بن يوسف
60

وصلك إلاّ
ُ
ُ
حل ً
ما .يف الكرى أو خلسة املختلس (لالطالع على
مل يكن
نص القصيدة ،انظر :ابن خلدون ،املقدمة433 :2004 ،؛ وللمزيد
حول فن التوشيح لدى ابن اخلطيب؛ انظر :عناني،)468-441 :1994 ،
ً
غرقا؛ قيل“ :عاد ُّ
الدر إىل وطنه“ (املقري،
وعندما تويف ابن سهل

بن عبداملؤمن (595-580هـ1199-1184/م) ُ
حكم الدولة املوحدية عفا
ً
عنه(ابن سعيد( ،د.ت) ،)249/2 :وظهر يف إشبيلية أيضا أبو احلسن

 ،)523/3 :1988ومن اجلدير بالذكر أنه وبسبب التسامح اإلسالمي

على بن الفضل اإلشبيلي (ابن خلدون ،املقدمة ،)430 :2004 ،الذي

جتاه أهل الذمة ،وخاصة اليهود منهم؛ فقد نشط شعراؤهم يف

توىل خطيت الزكاة واملواريث هناك (ابن سعيد( ،د.ت)،286/2 :

نظم القصائد واملوشحات وارجتاهلا بالعربية (شايندلني ،رميوند:

لالطالع على مقتطفات من أشعاره وموشحاته؛ انظر :ابن سعيد،

اليهود يف إسبانيا املسلمة؛ اجليوسي)308/1 :1998 ،؛ لغتهم األدبية

(د.ت) :ج ،)291-287/2وكذلك أبو بكر حممد بن أمحد بن الصابوني

املفضلة ،اليت عبرَّ وا من خالهلا عن ذواتهم وانفعاالتهم وأحاسيسهم

الصديف اإلشبيلي (ت634 .هـ1237/م) (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،

(.)79 :2005 ,Decter

 ،)430الذي وصف بـشاعر عصره الذي “ختمت األندلس شعراءها

ومن أعالم الشعر والتوشيح الذين ظهروا يف غرناطة خالل

به“ وفق ما ذكره ابن ّ
األبار (ابن األبار ،حتفة ،)230 :1986 ،وكان

القرن السابع اهلجري/الثالث عشر امليالدي؛ أبو احلسن ،سهل بن

ابن الصابوني قد مدح والي املرية أبا بكر عبدالعزيز بن عبدامللك

حممد بن سهل بن مالك األزدي (ت639 .هـ1242/م) (ابن خلدون،

(ت636 .ه1239/م) عام632هـ1235/م  ،ثم حظي بعناية اخلليفة

املقدمة ،)430 :2004 ،الذي ُولد مبدينة غرناطة عام 559هـ1164/م،

املوحدي أبي العالء إدريس (630-625هـ1232-1227/م)  ،ثم رأى أن

واشتهر بالفقه واخلطابة وجتويد القرآن ،كما برع يف األدب املنثور
ً
َّ
كتابا مفيداً رتبه على أبواب كتاب
وصنف يف العربية
واملنظوم،
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يقصد أبا زكرياء بن عبدالواحد احلفصي (647-625هـ1249-1228/م)
مؤسس الدولة احلفصية ،فلقيه يف مليانة ومدحه بقصيدة (ابن
سعيد( ،د.ت) ،)268/1 :ويشار أن أبا زكرياء نفسه كان شاعراً مجُ يداً

ً
أيضا تعليقات على خمتصر “املستصفى“ املسمى
سيبويه ،وله

بالضروري؛ للقاضي أبي الوليد بن رشد احلفيد (ابن فرحون،
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

(د.ت)296-295/1 :؛ السيوطي605/1 :1979 ،؛ ولالطالع على مناذج

قم يا ندميي نشربو .ونضحكو من بعدما نطربو (ابن خلدون،

من أشعاره؛ انظر :ابن فرحون( ،د.ت).)297-296/1 :

املقدمة.)439-437 :2004 ،
ً
ّ
ويف بالد املغرب استحدث أهل األمصار فنا آخر من الشعر ،يف
ً
أعاريض مزدوجةَ ،
نظموا فيه ُ
زجال ّ
مسوه
بلغتهم احلضرية
ً
أيضا
عروض البلد (ابن خلدون ،املقدمة ،)440 :2004 ،وعرف

وأما فن الزجل يف األندلس واملغربُ :
فيفهم مما ورد يف مقدمة ابن
خلدون؛ أن التوشيح سابق له ،إذ يقول“ :عندما شاع فن التوشيح يف
َ
َّ
َّ
العام ُة من أهل
نسجت
املنمق،
األندلس وانتشر؛ لسالسته وكالمه

األمصار شعراً على منواله ،من غري أن يلتزموا باإلعراب ،ومسوه
ً
فع َّد ّ
بالزجل“ (ابن خلدون ،املقدمةُ ،)433 :2004 ،
قائما بذاته،
فن ًا
ً
َ
التوشيح يف
ومستقال عن املوشحات والشعر املنظوم ،ولرمبا عادل

ٌ
رجل
بامللحون (الشاهري ،)126 :2012 ،وكان أول من أحدثه فيهم
َ
عمري من أهل األندلس ،كان قد نزل بفاس ،فنظم
يعرف بابن
ٍ
ً
َّ
قطعة بطريقة املوشح؛ مل خيرج فيها عن مذاهب اإلعراب إال قليال،

أهميته الفنية والتارخيية؛ رغم القواسم املشرتكة اليت جتمع بينهما

ومنها :أبكاني بشاطي النهر نوح احلمام .على الغصن يف البستان

(املوصلي ،4 :1970 ،وملزيد من االطالع على طبيعة العالقة بينهما؛

قريب الصباح  .كف السحر ميحو مداد الظالم .وماء الندى جيري
بثغر األقاح ،فاستحسن ُ
أهل فاس هذا النمط ونظموا على طريقته،

َّ
ولكن أقدم االزجال تعود ألبي بكر حممد بن عيسى بن
هذا الفن،

مراعاة لقواعد اإلعراب (ابن خلدون ،املقدمة،)441-440 :2004 ،
دون
ٍ
أصنافا وأنواعاً،
ً
ثم انتشر عروض البلد يف بالد املغرب ،فجعلوه

عرب،
املقدمة)433 :2004 ،؛ ففي بداية أمره كان ينظم الشعر امل ُـ َ
ورأى أن ذلك ال ّ
ُ
ينافسه فيها
ميي ُزه عن غريه ،فعمد إىل طريقة ال

كاملزدوج وامللحمة والغزل (الشاهري ،)127-126 :2012 ،ونبغ يف

انظر :عباس ،)213-210 :1997 ،وال يعرف على وجه الدقة متى ظهر
عبدامللك بن قزمان القرطيب (ت554 .هـ1159/م) (ابن خلدون،

اجملرد من
أحد ،وابتدع الزجل املنظوم بكالم عامة أهل األندلس؛
َّ
قوانني اإلعراب (ابن سعيد( ،د.ت) ،)100/1 :وهذا ال يعين بالطبع
ً
أن َّ
زجال ،ونظراً لرباعة ابن
جمرد من اإلعراب يسمى
شعر
كل
ٍ
ٍ
قزمان يف النظم بات ُيعرف بإمام الزجالني يف األندلس(ابن سعيد،

ذلك ابن شجاع من أهل تازا ،وعلي بن املؤذن من أهل تلمسان،
ً
وأما أهل تونس فاستحدثوا فن ّ
أيضا على لغتهم احلضرية،
امللعبة
ونبغ فيه الكفيف الزرهوني (ت750 .هـ1350/م) ،من أهل زرهون
بضواحي مكناسة يف بالد املغرب األقصى ،ومن أحسن قصائده؛
القصيدة الزجلية اليت نظمها يف السلطان أبي احلسن املريين ،واليت
ّ
يعزيه فيها ويؤنسه ،إثر اهلزمية اليت حلت به يف القريوان عام

(د.ت) ،)100/1 :وقال عنه أهلها أنه يف الزجالني مبنزلة املتنيب
ُّ
يدل على جودة أزجاله
يف الشعراء(املقري ،)()385/3 :1988 ،مما

749هـ1349/م ،وأشار ابن خلدون أن معظم هذه التآليف الزجلية

َ
ِّ
احملدثون أن أزجال
وعلو منزلته يف هذا الشأن ،ويرى املؤرخون

كانت رديئة من الناحية اللغوية؛ فلم يعلق مبحفوظه منها شيئ

ابن قزمان متثل حلقة مفصلية ضمن حلقات مسرية تطور الزجل

(ابن خلدون ،املقدمة.)444-441 :2004 ،

يف بالد األندلس ويف غريها؛ بعد أن وصل هذا الفن على يديه إىل
ً
ً
وموضوعا (عباس)64 :1997 ،؛ واشتمل على
صورة
درجة الكمال،

ومن ناحية أخرى؛ تأثر التونسيون بالفنون الغنائية والشعرية
والتواشيح األندلسيةَّ ،
فألفوا فيها تواشيح ُعرفت باسم “املألوف“

خمتلف املواضيع اليت طرقها أهل العصر ،مبا فيها زجل اخلمريات

(الطوخي ،)73 :1994 ،وعلى النسق نفسه ُعرف هذا النمط يف

( ،) 368-367 :1984 ,Aseguinolaza; Gonzalez; Domiguesوانتقلت

البالد اجلزائرية باسم “الغرناطي“ ،وأما النمط الثالث؛ وهو النمط

أزجاله لروعتها إىل بالد املشرق ،وخباصة إىل بغداد (ابن خلدون،

الذي مجع بني تراث غرناطة وبلنسية وتداوله املغاربة؛ فعرف
باسم “اآللة“ (الشاهري ،)165 :2012 ،وأخرياً ِّ
ينوه ابن خلدون أنه
قلما يشعر ُ
مهما تنوعت آداب وفنون اللغة العربية؛ َّ
أهل األندلس

املقدمة.)433 :2004 ،
ً
وممن اشتهروا بهذا الفن أيضا؛ الشاعر الزجال أبو احلسن علي بن
جحدر األشبيلي (ت638 .هـ1241/م) (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،
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بالبالغة اليت يف شعر أهل املغرب ،وال يشعر ُ
أهل املغرب بالبالغة

 ،)433ومن أشهر موشحاته؛ تلك اليت قاهلا يف فتح جزيرة ميورقة؛
إحدى جزر الباليار ،ومطلعها :من عاند التوحيد بالسيف يمُ َحق.
أنا بري ٌء ممن يعاند َ
احلق (ابن خلدون ،املقدمة .)436 :2004 ،وظهر

اليت يف شعر أهل األندلس ،وهذا ينطبق على أهل املشرق ،ألن
ٌ
ٌّ
مدرك لبالغة
وكل منهم
اللسان احلضري وتراكيبه خمتلفة فيهم،

ً
أيضا أبو عمرو بن الزاهر األشبيلي (ابن خلدون ،املقدمة:2004 ،

ٌ
وذائق حملاسن الشعر يف أهل جلدته دون غريها (ابن خلدون،
لغته،

 ،)434الذي ُع َّد هو اآلخر من أعالم الزجل األندلسي ،وممن عاصروا

املقدمة ،)446 :2004 ،مما يؤكد على دور البيئة االجتماعية
والثقافية يف تكوين اهلوية اللغوية وحتديد طبيعة أذواقها ،وأخرياً؛

ابن قزمان يف القرن السادس (ابن سعيد( ،د.ت) ،)283/1 :كما ظهر

يتضح ابن خلدون قد اثبت جدارته يف اإلحاطة مبعظم جوانب

أبو احلسن املقري الداني وأبو بكر بن مرتني (ابن خلدون ،املقدمة،

علوم اللسان العربي وفنونه وأعالمه؛ وخباصة يف بالد املغرب
ً
انسجاما مع نظرياته االجتماعية ،اليت ستبقى على
واألندلس،

سعيد( ،د.ت) ،)248/1 :وعاصرهم بشرق األندلس الزجال حملف

الدوام خادمة ملسرية التطور احلضاري واإلنساني.

 ،434 :2004ولالطالع على مناذج من أشعار ابن مرتني؛ انظر :ابن
األسود (ابن خلدون ،املقدمة ،)435 :2004 ،وظهر خالل القرن
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الثامن حممد بن عبدالعظيم الوادي آشي (ت740 .هـ1340/م) ،
ً
إماما يف هذه الطريقة (ابن خلدون ،املقدمة،)436 :2004 ،
الذي ُع َّد
وكذلك أبو عبداهلل اللوشي (ت752 .هـ1351/م) ،66الذي َ
نظم قصيدة
زجلية مدح فيها سالطني غرناطة ،وقال يف مطلعهاَّ :
طل الصباح
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خامتة
بعد كتابة هذه الدراسة وإمتامها يتبينّ ما يأتي:
جاءت معلومات ابن خلدون حول علوم اللغة العربية وأعالمها
يف بالد املغرب واألندلس؛ على حنو غري متوازن من حيث َ
الك ّم،

عامر قبج

وذلك لصاحل بالد األندلس ،والسبب يف ذلك؛ ما ورد يف كثري من

بسبب ما سبق إىل حمفوظهم من القوانني العلمية والعبارات

املواضع اليت أشارت إىل تفوق األندلسيني على املغاربة يف هذا

الفقهية اخلارجة عن أساليب البالغة وفنونها.
ّ
وأظهرت الرؤية اخللدونية أن املوشح والزجل فنان أندلسيان

اجملال ،ألسباب موضوعية كثرية؛ أهمها االستقرار السياسي النسيب
الذي شهدته بالد األندلس ،خالل عصر ابن خلدونُ ،
وقربه
من دوائرها الثقافية والعلمية ،والعناية اليت حظي بها يف كنف
السلطان الغرناطي الغين باهلل حممد اخلامس ووزيره لسان الدين
ً
فضال عن كونه ّ
رحالة؛ انتقل من املغرب إىل املشرق
ابن اخلطيب؛
َّ
وتقلد مناصب سياسية ودينية عدة ،فسمح له كل ذلك االطالع
،

خالصان ،ولدا وترعرعا يف البيئة األندلسية ،ثم انتقال بعد ذلك
إىل املغرب واملشرق ،ولعل من أهم أسباب ظهور املوشحات واألزجال
يف االندلس؛ حالة ُّ
التخمة اليت أُصيب بها الشعر العربي هناك،
وتسرب
فاستعاضوا عنه باملوشحات واألزجال؛ لبساطة ألفاظها،
ُّ
ً
َّ
فضال عن الطبيعة
العامية إىل الكالم اليومي،
األلفاظ الرومانسية

بعمق على حقيقة األوضاع اللغوية واألدبية ،ومالحظة االختالف

ُّ
تفوق األندلسيني على املغاربة يف فنون
األندلسية املرتفة ،ورغم

والتباين احلضاري ملختلف اجملتمعات ،فلمس بنفسه مدى تفوق

الشعر واملوشحات واألزجال؛ فإن سندها مل ينقطع يف كال البلدين،
ّ
وتأثر املغاربة باألندلسيني يف هذا اجملال؛ فنسجوا على منواهلم

األندلسيني على املغاربة ،باإلضافة إىل كثرة أعالم هذه العلوم من
األندلسيني؛ مما جعل مقدمته جتنح يف معلوماتها لصاحل بالد

ً
أمناطا شعرية وزجلية مبسميات حملية ذات مسات خاصة ،ويبدو

األندلس ،على حساب بالد املغرب.

أن األوضاع السيئة اليت سادت بالد املغرب بعد اهلجرات اهلاللية،

ومن ناحية أخرى؛ أظهرت الدراسة إميان ابن خلدون وإدراكه
ّ
ّ
املكانية للعلم والتعليم؛ فإن َ
ص ُلحت أحوال
حليوية املركزية
ُ
احلواضر الرئيسة صلحت أحوال سائر البالد ،وهذا ما انطبق على

وتلك اليت سادت بالد األندلس خالل عصر الطوائف وما بعده؛
ويتضح من خالل معلومات الدراسة عمق الدور الذي لعبه

مدينيت القريوان وقرطبة ،ولكن اهلجرات اهلاللية اليت اجتاحت

األندلسيون يف التأثري يف معامل احلياة العلمية وطرق التعليم يف بالد

القريوان وغريها من مدن بالد املغرب ،وكذلك سقوط قرطبة
بيد اإلسبان؛ قد ّ
ً
سلبا على عمرانهما ّ
واتصال سند التعليم
أثرت
ً
سلبا على أحوال البالد املغاربية واألندلسية َّ
برمتها،
فيهما؛ مما اثر

املغرب األدنى؛ فعلى الرغم من الضرر البالغ الذي أصاب العربية

َ
املستهجن أن تكون غالبية الشخصيات العلمية
ولذلك مل يكن من
واحلضارية اليت أتى عليها يف مقدمته؛ تنتمي للفرتات املبكرة من

قد شحذت قرحية الشعراء حنو مزيد من اإلنتاج الشعري واألدبي.

يف حنوها وإعرابها وتعليمها يف بالد املغرب واألندلس بعد خراب
القريوان وسقوط قرطبة؛ فإن تلك البالد مل تعدم من يواصل رفع
لواء العلم ،فبقيت اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة ،ولغة
ّ
حمل القريوان ،وانتقل
الدين واألدب والثقافة ،بعد أن حلت تونس

ً
فضال عن التأثري املغربي
دور قرطبة إىل إشبيلية ثم غرناطة،
ً
األندلسي احلضاري واللغوي املتبادل ،وظهر ذلك جليا من خالل

تاريخ املغرب واألندلس.
َ
َ
ُّ
التقدم العلمي باحلصول على امللكة العلمية،
وربط ابن خلدون مدى
ّ
يتأتى إلاّ بأمرين رئيسني؛ العمران ،وما يؤول إليه من
وهذا ال

االزدهار العلمي يف جمال الشعر واألدب واللغة يف كثري من بلدان

اكتفاء حصول الناس على أساسياتهم؛ وعندها سيكون مبقدورهم
ّ
فيتمثل ّ
باتصال سند
التفرغ للعلم والتعليم ،وأما األمر الثاني
ّ

املغرب بفعل اهلجرات األندلسية ،وخباصة إىل تونس وفاس ،بعد
ً
ُّ
عدد
فضال عن قيام
تغلب النصارى على بالد الشرق األندلسي،
ٍ

العلم من جيل إىل جيل؛ مما ّ
يؤدي إىل إحداث نقالت تراكمية يف
ٍ
جمال املعارف العلميةّ ،
ويتضح مما أورده ابن خلدون يف مقدمته

من السالطني التونسيني حبكم بعض األقاليم األندلسية يف عهد
الدولة املوحدية ،وأخرياً ،وقوع تونس على طريق الرحلة من

أن تعليم العلوم ،مبا فيها علوم اللغة العربية؛ إمنا هو من الصنائع،

األندلس إىل املشرق؛ فكان كث ٌ
ري من أهل العلم وطلبته ميكثون فيها

ولعل من أهم األسباب اليت استدعت االهتمام بالعلوم اللغوية يف

لطلب العلم قبل مواصلة رحلتهم إىل مصر واملشرق ،ومما أسهم

بالد املغرب واألندلس؛ احلرص على دوام الشريعة وحفظها ،ألن

يف استمرار تدفق سيل اإلنتاج اللغوي املتبادل بني كال القطرين

مصادر األحكام الشرعية هي الكتاب والسنة ،وهي بلغة العرب.
َ
“املل َكة“ اللغوية غاية ووسيلة يف آن واحد؛
واعترب ابن خلدون

التشجيع الذي حظي به علماء العربية من جانب خلفاء وأمراء

ّ
املتكلم والكاتب على استخراج قواعد اللغة
ذلك أنها تعين قدرة
ّ
ّ
ّ
واستيعابها ،بطريقة متكنه من التعبري عن شتى األغراض بأسلوب

كال البلدين ،الذين احتضنوهم ورفعوا من شأنهم؛ طوال العصور
ً
فضال عن ّ
الدور الذي لعبته العلوم الدينية يف
اإلسالمية املتعاقبة،
احلفاظ على اللسان العربي ،ثم انفتاح املغاربة واألندلسيني على

ً
ّ
طلبا للعلم ،وباملشافهة
تتأتى هذه امللكة إال بالرحلة
سليم ،وال

الثقافة اللغوية املشرقية.

واحملاورة اللسانية والفهم وكثرة احلفظ؛ فعلى قدر جودة احملفوظ

ويتبني من رؤية ابن خلدون للعلوم اللغوية يف بالد املغرب

وكثرته تكون جودة امللكة ،ومن كانت حمفوظاته من أشعار العرب
ً
ً
القدمية كثرية تكون َ
َ
ورتبة يف البالغة،
مقاما
أجود وأعلى
ملكته

واألندلس؛ اختالف لغة أهل املشرق عن لغة أهل املغرب ،وكذا أهل

وأما َ
ملكة الكتابة فتتحقق باملِران وحفظ األسجاع والرتسيل.

َّ
وبينت الدراسة بأن آداب اللغة وفنونها يف بالد املغرب واألندلس قد
ً
ً
اختذت ألوانا وأمناطا توافقت مع طبيعة التخصص الذي كان عليه
ً
ص َيغها ومفرداتها
األديب يف األصل؛ فأشعار الفقهاء مثال ختتلف يف ِ
عن غريها ،خاصة وأن الفقهاء وأهل العلوم كلهم تنقصهم البالغة،

األندلس عنهما خالل عصره ،واختالف لغة التخاطب بني أهل
املدن واألمصار يف بالد املغرب واألندلس عن املُ َ
واحلمريية
ضرية
ِ
اليت كان عليها اجليل الفاتح ،بسبب خمالطة أهل املغرب واألندلس
للعجم ،مما أدى إىل تعدد اللهجات العامية اليت ال تعدو كونها حسب
ً
ً
ختليا عن احلركات
حتوال عن اللغة الفصيحة فيما يعده
رأيه إال
اإلعرابية ،اليت ُ
است ْب ِدلت بالتقديم والتأخري يف الكالم ،ورغم ذلك؛
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

وذلك لصاحل بالد األندلس ،والسبب يف ذلك؛ ما ورد يف كثري من

بسبب ما سبق إىل حمفوظهم من القوانني العلمية والعبارات

املواضع اليت أشارت إىل تفوق األندلسيني على املغاربة يف هذا

الفقهية اخلارجة عن أساليب البالغة وفنونها.
ّ
وأظهرت الرؤية اخللدونية أن املوشح والزجل فنان أندلسيان

اجملال ،ألسباب موضوعية كثرية؛ أهمها االستقرار السياسي النسيب
الذي شهدته بالد األندلس ،خالل عصر ابن خلدونُ ،
وقربه
من دوائرها الثقافية والعلمية ،والعناية اليت حظي بها يف كنف
السلطان الغرناطي الغين باهلل حممد اخلامس ووزيره لسان الدين
ً
فضال عن كونه ّ
رحالة؛ انتقل من املغرب إىل املشرق
ابن اخلطيب؛
َّ
وتقلد مناصب سياسية ودينية عدة ،فسمح له كل ذلك االطالع
،

خالصان ،ولدا وترعرعا يف البيئة األندلسية ،ثم انتقال بعد ذلك
إىل املغرب واملشرق ،ولعل من أهم أسباب ظهور املوشحات واألزجال
يف االندلس؛ حالة ُّ
التخمة اليت أُصيب بها الشعر العربي هناك،
وتسرب
فاستعاضوا عنه باملوشحات واألزجال؛ لبساطة ألفاظها،
ُّ
ً
َّ
فضال عن الطبيعة
العامية إىل الكالم اليومي،
األلفاظ الرومانسية

بعمق على حقيقة األوضاع اللغوية واألدبية ،ومالحظة االختالف

ُّ
تفوق األندلسيني على املغاربة يف فنون
األندلسية املرتفة ،ورغم

والتباين احلضاري ملختلف اجملتمعات ،فلمس بنفسه مدى تفوق

الشعر واملوشحات واألزجال؛ فإن سندها مل ينقطع يف كال البلدين،
ّ
وتأثر املغاربة باألندلسيني يف هذا اجملال؛ فنسجوا على منواهلم

األندلسيني على املغاربة ،باإلضافة إىل كثرة أعالم هذه العلوم من
األندلسيني؛ مما جعل مقدمته جتنح يف معلوماتها لصاحل بالد

ً
أمناطا شعرية وزجلية مبسميات حملية ذات مسات خاصة ،ويبدو

األندلس ،على حساب بالد املغرب.

أن األوضاع السيئة اليت سادت بالد املغرب بعد اهلجرات اهلاللية،

ومن ناحية أخرى؛ أظهرت الدراسة إميان ابن خلدون وإدراكه
ّ
ّ
املكانية للعلم والتعليم؛ فإن َ
ص ُلحت أحوال
حليوية املركزية
احلواضر الرئيسة ُ
صلحت أحوال سائر البالد ،وهذا ما انطبق على

وتلك اليت سادت بالد األندلس خالل عصر الطوائف وما بعده؛
ويتضح من خالل معلومات الدراسة عمق الدور الذي لعبه

مدينيت القريوان وقرطبة ،ولكن اهلجرات اهلاللية اليت اجتاحت

األندلسيون يف التأثري يف معامل احلياة العلمية وطرق التعليم يف بالد

القريوان وغريها من مدن بالد املغرب ،وكذلك سقوط قرطبة
بيد اإلسبان؛ قد ّ
ً
سلبا على عمرانهما ّ
واتصال سند التعليم
أثرت
ً
سلبا على أحوال البالد املغاربية واألندلسية َّ
برمتها،
فيهما؛ مما اثر

املغرب األدنى؛ فعلى الرغم من الضرر البالغ الذي أصاب العربية

َ
املستهجن أن تكون غالبية الشخصيات العلمية
ولذلك مل يكن من
واحلضارية اليت أتى عليها يف مقدمته؛ تنتمي للفرتات املبكرة من

قد شحذت قرحية الشعراء حنو مزيد من اإلنتاج الشعري واألدبي.

يف حنوها وإعرابها وتعليمها يف بالد املغرب واألندلس بعد خراب
القريوان وسقوط قرطبة؛ فإن تلك البالد مل تعدم من يواصل رفع
لواء العلم ،فبقيت اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة ،ولغة
ّ
حمل القريوان ،وانتقل
الدين واألدب والثقافة ،بعد أن حلت تونس

ً
فضال عن التأثري املغربي
دور قرطبة إىل إشبيلية ثم غرناطة،
ً
األندلسي احلضاري واللغوي املتبادل ،وظهر ذلك جليا من خالل

تاريخ املغرب واألندلس.
َ
َ
ُّ
وربط ابن خلدون مدى التقدم العلمي باحلصول على امللكة العلمية،
ّ
يتأتى إلاّ بأمرين رئيسني؛ العمران ،وما يؤول إليه من
وهذا ال

االزدهار العلمي يف جمال الشعر واألدب واللغة يف كثري من بلدان

اكتفاء حصول الناس على أساسياتهم؛ وعندها سيكون مبقدورهم
ّ
فيتمثل ّ
باتصال سند
التفرغ للعلم والتعليم ،وأما األمر الثاني
ّ

املغرب بفعل اهلجرات األندلسية ،وخباصة إىل تونس وفاس ،بعد
ً
ُّ
عدد
فضال عن قيام
تغلب النصارى على بالد الشرق األندلسي،
ٍ

العلم من جيل إىل جيل؛ مما ّ
يؤدي إىل إحداث نقالت تراكمية يف
ٍ
جمال املعارف العلميةّ ،
ويتضح مما أورده ابن خلدون يف مقدمته

من السالطني التونسيني حبكم بعض األقاليم األندلسية يف عهد
الدولة املوحدية ،وأخرياً ،وقوع تونس على طريق الرحلة من

أن تعليم العلوم ،مبا فيها علوم اللغة العربية؛ إمنا هو من الصنائع،

األندلس إىل املشرق؛ فكان كث ٌ
ري من أهل العلم وطلبته ميكثون فيها

ولعل من أهم األسباب اليت استدعت االهتمام بالعلوم اللغوية يف

لطلب العلم قبل مواصلة رحلتهم إىل مصر واملشرق ،ومما أسهم

بالد املغرب واألندلس؛ احلرص على دوام الشريعة وحفظها ،ألن

يف استمرار تدفق سيل اإلنتاج اللغوي املتبادل بني كال القطرين

مصادر األحكام الشرعية هي الكتاب والسنة ،وهي بلغة العرب.
َ
“املل َكة“ اللغوية غاية ووسيلة يف آن واحد؛
واعترب ابن خلدون

التشجيع الذي حظي به علماء العربية من جانب خلفاء وأمراء

ّ
املتكلم والكاتب على استخراج قواعد اللغة
ذلك أنها تعين قدرة
ّ
ّ
ّ
واستيعابها ،بطريقة متكنه من التعبري عن شتى األغراض بأسلوب

كال البلدين ،الذين احتضنوهم ورفعوا من شأنهم؛ طوال العصور
ً
فضال عن ّ
الدور الذي لعبته العلوم الدينية يف
اإلسالمية املتعاقبة،
احلفاظ على اللسان العربي ،ثم انفتاح املغاربة واألندلسيني على

ً
ّ
طلبا للعلم ،وباملشافهة
تتأتى هذه امللكة إال بالرحلة
سليم ،وال

الثقافة اللغوية املشرقية.

واحملاورة اللسانية والفهم وكثرة احلفظ؛ فعلى قدر جودة احملفوظ

ويتبني من رؤية ابن خلدون للعلوم اللغوية يف بالد املغرب

وكثرته تكون جودة امللكة ،ومن كانت حمفوظاته من أشعار العرب
ً
ً
القدمية كثرية تكون َ
َ
ورتبة يف البالغة،
مقاما
أجود وأعلى
ملكته

واألندلس؛ اختالف لغة أهل املشرق عن لغة أهل املغرب ،وكذا أهل

وأما َ
ملكة الكتابة فتتحقق باملِران وحفظ األسجاع والرتسيل.

َّ
وبينت الدراسة بأن آداب اللغة وفنونها يف بالد املغرب واألندلس قد
ً
ً
اختذت ألوانا وأمناطا توافقت مع طبيعة التخصص الذي كان عليه
ً
ص َيغها ومفرداتها
األديب يف األصل؛ فأشعار الفقهاء مثال ختتلف يف ِ
عن غريها ،خاصة وأن الفقهاء وأهل العلوم كلهم تنقصهم البالغة،
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األندلس عنهما خالل عصره ،واختالف لغة التخاطب بني أهل
املدن واألمصار يف بالد املغرب واألندلس عن املُ َ
واحلمريية
ضرية
ِ
اليت كان عليها اجليل الفاتح ،بسبب خمالطة أهل املغرب واألندلس
للعجم ،مما أدى إىل تعدد اللهجات العامية اليت ال تعدو كونها حسب
ً
ً
ختليا عن احلركات
حتوال عن اللغة الفصيحة فيما يعده
رأيه إال
اإلعرابية ،اليت ُ
است ْب ِدلت بالتقديم والتأخري يف الكالم ،ورغم ذلك؛

عامر قبج

وذلك لصاحل بالد األندلس ،والسبب يف ذلك؛ ما ورد يف كثري من

بسبب ما سبق إىل حمفوظهم من القوانني العلمية والعبارات

املواضع اليت أشارت إىل تفوق األندلسيني على املغاربة يف هذا

الفقهية اخلارجة عن أساليب البالغة وفنونها.
ّ
وأظهرت الرؤية اخللدونية أن املوشح والزجل فنان أندلسيان

اجملال ،ألسباب موضوعية كثرية؛ أهمها االستقرار السياسي النسيب
الذي شهدته بالد األندلس ،خالل عصر ابن خلدونُ ،
وقربه
من دوائرها الثقافية والعلمية ،والعناية اليت حظي بها يف كنف
السلطان الغرناطي الغين باهلل حممد اخلامس ووزيره لسان الدين
ً
فضال عن كونه ّ
رحالة؛ انتقل من املغرب إىل املشرق
ابن اخلطيب؛
َّ
وتقلد مناصب سياسية ودينية عدة ،فسمح له كل ذلك االطالع
،

خالصان ،ولدا وترعرعا يف البيئة األندلسية ،ثم انتقال بعد ذلك
إىل املغرب واملشرق ،ولعل من أهم أسباب ظهور املوشحات واألزجال
يف االندلس؛ حالة ُّ
التخمة اليت أُصيب بها الشعر العربي هناك،
وتسرب
فاستعاضوا عنه باملوشحات واألزجال؛ لبساطة ألفاظها،
ُّ
ً
َّ
فضال عن الطبيعة
العامية إىل الكالم اليومي،
األلفاظ الرومانسية

بعمق على حقيقة األوضاع اللغوية واألدبية ،ومالحظة االختالف

ُّ
تفوق األندلسيني على املغاربة يف فنون
األندلسية املرتفة ،ورغم

والتباين احلضاري ملختلف اجملتمعات ،فلمس بنفسه مدى تفوق

الشعر واملوشحات واألزجال؛ فإن سندها مل ينقطع يف كال البلدين،
ّ
وتأثر املغاربة باألندلسيني يف هذا اجملال؛ فنسجوا على منواهلم

األندلسيني على املغاربة ،باإلضافة إىل كثرة أعالم هذه العلوم من
األندلسيني؛ مما جعل مقدمته جتنح يف معلوماتها لصاحل بالد

ً
أمناطا شعرية وزجلية مبسميات حملية ذات مسات خاصة ،ويبدو

األندلس ،على حساب بالد املغرب.

أن األوضاع السيئة اليت سادت بالد املغرب بعد اهلجرات اهلاللية،

ومن ناحية أخرى؛ أظهرت الدراسة إميان ابن خلدون وإدراكه
ّ
ّ
املكانية للعلم والتعليم؛ فإن َ
ص ُلحت أحوال
حليوية املركزية
ُ
احلواضر الرئيسة صلحت أحوال سائر البالد ،وهذا ما انطبق على

وتلك اليت سادت بالد األندلس خالل عصر الطوائف وما بعده؛
ويتضح من خالل معلومات الدراسة عمق الدور الذي لعبه

مدينيت القريوان وقرطبة ،ولكن اهلجرات اهلاللية اليت اجتاحت

األندلسيون يف التأثري يف معامل احلياة العلمية وطرق التعليم يف بالد

القريوان وغريها من مدن بالد املغرب ،وكذلك سقوط قرطبة
بيد اإلسبان؛ قد ّ
ً
سلبا على عمرانهما ّ
واتصال سند التعليم
أثرت
ً
سلبا على أحوال البالد املغاربية واألندلسية َّ
برمتها،
فيهما؛ مما اثر

املغرب األدنى؛ فعلى الرغم من الضرر البالغ الذي أصاب العربية

َ
املستهجن أن تكون غالبية الشخصيات العلمية
ولذلك مل يكن من
واحلضارية اليت أتى عليها يف مقدمته؛ تنتمي للفرتات املبكرة من

قد شحذت قرحية الشعراء حنو مزيد من اإلنتاج الشعري واألدبي.

يف حنوها وإعرابها وتعليمها يف بالد املغرب واألندلس بعد خراب
القريوان وسقوط قرطبة؛ فإن تلك البالد مل تعدم من يواصل رفع
لواء العلم ،فبقيت اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة ،ولغة
ّ
حمل القريوان ،وانتقل
الدين واألدب والثقافة ،بعد أن حلت تونس

ً
فضال عن التأثري املغربي
دور قرطبة إىل إشبيلية ثم غرناطة،
ً
األندلسي احلضاري واللغوي املتبادل ،وظهر ذلك جليا من خالل

تاريخ املغرب واألندلس.
َ
َ
ُّ
وربط ابن خلدون مدى التقدم العلمي باحلصول على امللكة العلمية،
ّ
يتأتى إلاّ بأمرين رئيسني؛ العمران ،وما يؤول إليه من
وهذا ال

االزدهار العلمي يف جمال الشعر واألدب واللغة يف كثري من بلدان

اكتفاء حصول الناس على أساسياتهم؛ وعندها سيكون مبقدورهم
ّ
فيتمثل ّ
باتصال سند
التفرغ للعلم والتعليم ،وأما األمر الثاني
ّ

املغرب بفعل اهلجرات األندلسية ،وخباصة إىل تونس وفاس ،بعد
ً
ُّ
عدد
فضال عن قيام
تغلب النصارى على بالد الشرق األندلسي،
ٍ

العلم من جيل إىل جيل؛ مما ّ
يؤدي إىل إحداث نقالت تراكمية يف
ٍ
جمال املعارف العلميةّ ،
ويتضح مما أورده ابن خلدون يف مقدمته

من السالطني التونسيني حبكم بعض األقاليم األندلسية يف عهد
الدولة املوحدية ،وأخرياً ،وقوع تونس على طريق الرحلة من

أن تعليم العلوم ،مبا فيها علوم اللغة العربية؛ إمنا هو من الصنائع،

األندلس إىل املشرق؛ فكان كث ٌ
ري من أهل العلم وطلبته ميكثون فيها

ولعل من أهم األسباب اليت استدعت االهتمام بالعلوم اللغوية يف

لطلب العلم قبل مواصلة رحلتهم إىل مصر واملشرق ،ومما أسهم

بالد املغرب واألندلس؛ احلرص على دوام الشريعة وحفظها ،ألن

يف استمرار تدفق سيل اإلنتاج اللغوي املتبادل بني كال القطرين

مصادر األحكام الشرعية هي الكتاب والسنة ،وهي بلغة العرب.
َ
“املل َكة“ اللغوية غاية ووسيلة يف آن واحد؛
واعترب ابن خلدون

التشجيع الذي حظي به علماء العربية من جانب خلفاء وأمراء

ّ
املتكلم والكاتب على استخراج قواعد اللغة
ذلك أنها تعين قدرة
ّ
ّ
ّ
واستيعابها ،بطريقة متكنه من التعبري عن شتى األغراض بأسلوب

كال البلدين ،الذين احتضنوهم ورفعوا من شأنهم؛ طوال العصور
ً
فضال عن ّ
الدور الذي لعبته العلوم الدينية يف
اإلسالمية املتعاقبة،
احلفاظ على اللسان العربي ،ثم انفتاح املغاربة واألندلسيني على

ً
ّ
طلبا للعلم ،وباملشافهة
تتأتى هذه امللكة إال بالرحلة
سليم ،وال

الثقافة اللغوية املشرقية.

واحملاورة اللسانية والفهم وكثرة احلفظ؛ فعلى قدر جودة احملفوظ

ويتبني من رؤية ابن خلدون للعلوم اللغوية يف بالد املغرب

وكثرته تكون جودة امللكة ،ومن كانت حمفوظاته من أشعار العرب
ً
ً
القدمية كثرية تكون َ
َ
ورتبة يف البالغة،
مقاما
أجود وأعلى
ملكته

واألندلس؛ اختالف لغة أهل املشرق عن لغة أهل املغرب ،وكذا أهل

وأما َ
ملكة الكتابة فتتحقق باملِران وحفظ األسجاع والرتسيل.

َّ
وبينت الدراسة بأن آداب اللغة وفنونها يف بالد املغرب واألندلس قد
ً
ً
اختذت ألوانا وأمناطا توافقت مع طبيعة التخصص الذي كان عليه
ً
ص َيغها ومفرداتها
األديب يف األصل؛ فأشعار الفقهاء مثال ختتلف يف ِ
عن غريها ،خاصة وأن الفقهاء وأهل العلوم كلهم تنقصهم البالغة،

األندلس عنهما خالل عصره ،واختالف لغة التخاطب بني أهل
املدن واألمصار يف بالد املغرب واألندلس عن املُ َ
واحلمريية
ضرية
ِ
اليت كان عليها اجليل الفاتح ،بسبب خمالطة أهل املغرب واألندلس
للعجم ،مما أدى إىل تعدد اللهجات العامية اليت ال تعدو كونها حسب
ً
ً
ختليا عن احلركات
حتوال عن اللغة الفصيحة فيما يعده
رأيه إال
اإلعرابية ،اليت ُ
است ْب ِدلت بالتقديم والتأخري يف الكالم ،ورغم ذلك؛
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

وذلك لصاحل بالد األندلس ،والسبب يف ذلك؛ ما ورد يف كثري من

بسبب ما سبق إىل حمفوظهم من القوانني العلمية والعبارات

املواضع اليت أشارت إىل تفوق األندلسيني على املغاربة يف هذا

الفقهية اخلارجة عن أساليب البالغة وفنونها.
ّ
وأظهرت الرؤية اخللدونية أن املوشح والزجل فنان أندلسيان

اجملال ،ألسباب موضوعية كثرية؛ أهمها االستقرار السياسي النسيب
الذي شهدته بالد األندلس ،خالل عصر ابن خلدونُ ،
وقربه
من دوائرها الثقافية والعلمية ،والعناية اليت حظي بها يف كنف
السلطان الغرناطي الغين باهلل حممد اخلامس ووزيره لسان الدين
ً
فضال عن كونه ّ
رحالة؛ انتقل من املغرب إىل املشرق
ابن اخلطيب؛
َّ
وتقلد مناصب سياسية ودينية عدة ،فسمح له كل ذلك االطالع
،

خالصان ،ولدا وترعرعا يف البيئة األندلسية ،ثم انتقال بعد ذلك
إىل املغرب واملشرق ،ولعل من أهم أسباب ظهور املوشحات واألزجال
يف االندلس؛ حالة ُّ
التخمة اليت أُصيب بها الشعر العربي هناك،
وتسرب
فاستعاضوا عنه باملوشحات واألزجال؛ لبساطة ألفاظها،
ُّ
ً
َّ
فضال عن الطبيعة
العامية إىل الكالم اليومي،
األلفاظ الرومانسية

بعمق على حقيقة األوضاع اللغوية واألدبية ،ومالحظة االختالف

ُّ
تفوق األندلسيني على املغاربة يف فنون
األندلسية املرتفة ،ورغم

والتباين احلضاري ملختلف اجملتمعات ،فلمس بنفسه مدى تفوق

الشعر واملوشحات واألزجال؛ فإن سندها مل ينقطع يف كال البلدين،
ّ
وتأثر املغاربة باألندلسيني يف هذا اجملال؛ فنسجوا على منواهلم

األندلسيني على املغاربة ،باإلضافة إىل كثرة أعالم هذه العلوم من
األندلسيني؛ مما جعل مقدمته جتنح يف معلوماتها لصاحل بالد

ً
أمناطا شعرية وزجلية مبسميات حملية ذات مسات خاصة ،ويبدو

األندلس ،على حساب بالد املغرب.

أن األوضاع السيئة اليت سادت بالد املغرب بعد اهلجرات اهلاللية،

ومن ناحية أخرى؛ أظهرت الدراسة إميان ابن خلدون وإدراكه
ّ
ّ
املكانية للعلم والتعليم؛ فإن َ
ص ُلحت أحوال
حليوية املركزية
احلواضر الرئيسة ُ
صلحت أحوال سائر البالد ،وهذا ما انطبق على

وتلك اليت سادت بالد األندلس خالل عصر الطوائف وما بعده؛
ويتضح من خالل معلومات الدراسة عمق الدور الذي لعبه

مدينيت القريوان وقرطبة ،ولكن اهلجرات اهلاللية اليت اجتاحت

األندلسيون يف التأثري يف معامل احلياة العلمية وطرق التعليم يف بالد

القريوان وغريها من مدن بالد املغرب ،وكذلك سقوط قرطبة
بيد اإلسبان؛ قد ّ
ً
سلبا على عمرانهما ّ
واتصال سند التعليم
أثرت
ً
سلبا على أحوال البالد املغاربية واألندلسية َّ
برمتها،
فيهما؛ مما اثر

املغرب األدنى؛ فعلى الرغم من الضرر البالغ الذي أصاب العربية

َ
املستهجن أن تكون غالبية الشخصيات العلمية
ولذلك مل يكن من
واحلضارية اليت أتى عليها يف مقدمته؛ تنتمي للفرتات املبكرة من

قد شحذت قرحية الشعراء حنو مزيد من اإلنتاج الشعري واألدبي.

يف حنوها وإعرابها وتعليمها يف بالد املغرب واألندلس بعد خراب
القريوان وسقوط قرطبة؛ فإن تلك البالد مل تعدم من يواصل رفع
لواء العلم ،فبقيت اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة ،ولغة
ّ
حمل القريوان ،وانتقل
الدين واألدب والثقافة ،بعد أن حلت تونس

ً
فضال عن التأثري املغربي
دور قرطبة إىل إشبيلية ثم غرناطة،
ً
األندلسي احلضاري واللغوي املتبادل ،وظهر ذلك جليا من خالل

تاريخ املغرب واألندلس.
َ
َ
ُّ
وربط ابن خلدون مدى التقدم العلمي باحلصول على امللكة العلمية،
ّ
يتأتى إلاّ بأمرين رئيسني؛ العمران ،وما يؤول إليه من
وهذا ال

االزدهار العلمي يف جمال الشعر واألدب واللغة يف كثري من بلدان

اكتفاء حصول الناس على أساسياتهم؛ وعندها سيكون مبقدورهم
ّ
فيتمثل ّ
باتصال سند
التفرغ للعلم والتعليم ،وأما األمر الثاني
ّ

املغرب بفعل اهلجرات األندلسية ،وخباصة إىل تونس وفاس ،بعد
ً
ُّ
عدد
فضال عن قيام
تغلب النصارى على بالد الشرق األندلسي،
ٍ

العلم من جيل إىل جيل؛ مما ّ
يؤدي إىل إحداث نقالت تراكمية يف
ٍ
جمال املعارف العلميةّ ،
ويتضح مما أورده ابن خلدون يف مقدمته

من السالطني التونسيني حبكم بعض األقاليم األندلسية يف عهد
الدولة املوحدية ،وأخرياً ،وقوع تونس على طريق الرحلة من

أن تعليم العلوم ،مبا فيها علوم اللغة العربية؛ إمنا هو من الصنائع،

األندلس إىل املشرق؛ فكان كث ٌ
ري من أهل العلم وطلبته ميكثون فيها

ولعل من أهم األسباب اليت استدعت االهتمام بالعلوم اللغوية يف

لطلب العلم قبل مواصلة رحلتهم إىل مصر واملشرق ،ومما أسهم

بالد املغرب واألندلس؛ احلرص على دوام الشريعة وحفظها ،ألن

يف استمرار تدفق سيل اإلنتاج اللغوي املتبادل بني كال القطرين

مصادر األحكام الشرعية هي الكتاب والسنة ،وهي بلغة العرب.
َ
“املل َكة“ اللغوية غاية ووسيلة يف آن واحد؛
واعترب ابن خلدون

التشجيع الذي حظي به علماء العربية من جانب خلفاء وأمراء

ّ
املتكلم والكاتب على استخراج قواعد اللغة
ذلك أنها تعين قدرة
ّ
ّ
ّ
واستيعابها ،بطريقة متكنه من التعبري عن شتى األغراض بأسلوب

كال البلدين ،الذين احتضنوهم ورفعوا من شأنهم؛ طوال العصور
ً
فضال عن ّ
الدور الذي لعبته العلوم الدينية يف
اإلسالمية املتعاقبة،
احلفاظ على اللسان العربي ،ثم انفتاح املغاربة واألندلسيني على

ً
ّ
طلبا للعلم ،وباملشافهة
تتأتى هذه امللكة إال بالرحلة
سليم ،وال

الثقافة اللغوية املشرقية.

واحملاورة اللسانية والفهم وكثرة احلفظ؛ فعلى قدر جودة احملفوظ

ويتبني من رؤية ابن خلدون للعلوم اللغوية يف بالد املغرب

وكثرته تكون جودة امللكة ،ومن كانت حمفوظاته من أشعار العرب
ً
ً
القدمية كثرية تكون َ
َ
ورتبة يف البالغة،
مقاما
أجود وأعلى
ملكته

واألندلس؛ اختالف لغة أهل املشرق عن لغة أهل املغرب ،وكذا أهل

وأما َ
ملكة الكتابة فتتحقق باملِران وحفظ األسجاع والرتسيل.

َّ
وبينت الدراسة بأن آداب اللغة وفنونها يف بالد املغرب واألندلس قد
ً
ً
اختذت ألوانا وأمناطا توافقت مع طبيعة التخصص الذي كان عليه
ً
ص َيغها ومفرداتها
األديب يف األصل؛ فأشعار الفقهاء مثال ختتلف يف ِ
عن غريها ،خاصة وأن الفقهاء وأهل العلوم كلهم تنقصهم البالغة،
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األندلس عنهما خالل عصره ،واختالف لغة التخاطب بني أهل
املدن واألمصار يف بالد املغرب واألندلس عن املُ َ
واحلمريية
ضرية
ِ
اليت كان عليها اجليل الفاتح ،بسبب خمالطة أهل املغرب واألندلس
للعجم ،مما أدى إىل تعدد اللهجات العامية اليت ال تعدو كونها حسب
ً
ً
ختليا عن احلركات
حتوال عن اللغة الفصيحة فيما يعده
رأيه إال
اإلعرابية ،اليت ُ
است ْب ِدلت بالتقديم والتأخري يف الكالم ،ورغم ذلك؛

عامر قبج

وذلك لصاحل بالد األندلس ،والسبب يف ذلك؛ ما ورد يف كثري من

بسبب ما سبق إىل حمفوظهم من القوانني العلمية والعبارات

املواضع اليت أشارت إىل تفوق األندلسيني على املغاربة يف هذا

الفقهية اخلارجة عن أساليب البالغة وفنونها.
ّ
وأظهرت الرؤية اخللدونية أن املوشح والزجل فنان أندلسيان

اجملال ،ألسباب موضوعية كثرية؛ أهمها االستقرار السياسي النسيب
الذي شهدته بالد األندلس ،خالل عصر ابن خلدونُ ،
وقربه
من دوائرها الثقافية والعلمية ،والعناية اليت حظي بها يف كنف
السلطان الغرناطي الغين باهلل حممد اخلامس ووزيره لسان الدين
ً
فضال عن كونه ّ
رحالة؛ انتقل من املغرب إىل املشرق
ابن اخلطيب؛
َّ
وتقلد مناصب سياسية ودينية عدة ،فسمح له كل ذلك االطالع
،
بعمق على حقيقة األوضاع اللغوية واألدبية ،ومالحظة االختالف
والتباين احلضاري ملختلف اجملتمعات ،فلمس بنفسه مدى تفوق
األندلسيني على املغاربة ،باإلضافة إىل كثرة أعالم هذه العلوم من
األندلسيني؛ مما جعل مقدمته جتنح يف معلوماتها لصاحل بالد

خالصان ،ولدا وترعرعا يف البيئة األندلسية ،ثم انتقال بعد ذلك
إىل املغرب واملشرق ،ولعل من أهم أسباب ظهور املوشحات واألزجال
يف االندلس؛ حالة ُّ
التخمة اليت أُصيب بها الشعر العربي هناك،
وتسرب
فاستعاضوا عنه باملوشحات واألزجال؛ لبساطة ألفاظها،
ُّ
ً
َّ
فضال عن الطبيعة
العامية إىل الكالم اليومي،
األلفاظ الرومانسية
ُّ
تفوق األندلسيني على املغاربة يف فنون
األندلسية املرتفة ،ورغم
الشعر واملوشحات واألزجال؛ فإن سندها مل ينقطع يف كال البلدين،
ّ
وتأثر املغاربة باألندلسيني يف هذا اجملال؛ فنسجوا على منواهلم

ً
أمناطا شعرية وزجلية مبسميات حملية ذات مسات خاصة ،ويبدو

األندلس ،على حساب بالد املغرب.

أن األوضاع السيئة اليت سادت بالد املغرب بعد اهلجرات اهلاللية،

ومن ناحية أخرى؛ أظهرت الدراسة إميان ابن خلدون وإدراكه
ّ
ّ
املكانية للعلم والتعليم؛ فإن َ
ص ُلحت أحوال
حليوية املركزية
ُ
احلواضر الرئيسة صلحت أحوال سائر البالد ،وهذا ما انطبق على

وتلك اليت سادت بالد األندلس خالل عصر الطوائف وما بعده؛
ويتضح من خالل معلومات الدراسة عمق الدور الذي لعبه

مدينيت القريوان وقرطبة ،ولكن اهلجرات اهلاللية اليت اجتاحت

األندلسيون يف التأثري يف معامل احلياة العلمية وطرق التعليم يف بالد

القريوان وغريها من مدن بالد املغرب ،وكذلك سقوط قرطبة
بيد اإلسبان؛ قد ّ
ً
سلبا على عمرانهما ّ
واتصال سند التعليم
أثرت
ً
سلبا على أحوال البالد املغاربية واألندلسية َّ
برمتها،
فيهما؛ مما اثر

املغرب األدنى؛ فعلى الرغم من الضرر البالغ الذي أصاب العربية

َ
املستهجن أن تكون غالبية الشخصيات العلمية
ولذلك مل يكن من
واحلضارية اليت أتى عليها يف مقدمته؛ تنتمي للفرتات املبكرة من

قد شحذت قرحية الشعراء حنو مزيد من اإلنتاج الشعري واألدبي.

يف حنوها وإعرابها وتعليمها يف بالد املغرب واألندلس بعد خراب
القريوان وسقوط قرطبة؛ فإن تلك البالد مل تعدم من يواصل رفع
لواء العلم ،فبقيت اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة ،ولغة
ّ
حمل القريوان ،وانتقل
الدين واألدب والثقافة ،بعد أن حلت تونس

ً
فضال عن التأثري املغربي
دور قرطبة إىل إشبيلية ثم غرناطة،
ً
األندلسي احلضاري واللغوي املتبادل ،وظهر ذلك جليا من خالل

تاريخ املغرب واألندلس.
َ
َ
ُّ
التقدم العلمي باحلصول على امللكة العلمية،
وربط ابن خلدون مدى
ّ
يتأتى إلاّ بأمرين رئيسني؛ العمران ،وما يؤول إليه من
وهذا ال

االزدهار العلمي يف جمال الشعر واألدب واللغة يف كثري من بلدان

اكتفاء حصول الناس على أساسياتهم؛ وعندها سيكون مبقدورهم
ّ
فيتمثل ّ
باتصال سند
التفرغ للعلم والتعليم ،وأما األمر الثاني
ّ

املغرب بفعل اهلجرات األندلسية ،وخباصة إىل تونس وفاس ،بعد
ً
ُّ
عدد
فضال عن قيام
تغلب النصارى على بالد الشرق األندلسي،
ٍ

العلم من جيل إىل جيل؛ مما ّ
يؤدي إىل إحداث نقالت تراكمية يف
ٍ
جمال املعارف العلميةّ ،
ويتضح مما أورده ابن خلدون يف مقدمته

من السالطني التونسيني حبكم بعض األقاليم األندلسية يف عهد
الدولة املوحدية ،وأخرياً ،وقوع تونس على طريق الرحلة من

أن تعليم العلوم ،مبا فيها علوم اللغة العربية؛ إمنا هو من الصنائع،

األندلس إىل املشرق؛ فكان كث ٌ
ري من أهل العلم وطلبته ميكثون فيها

ولعل من أهم األسباب اليت استدعت االهتمام بالعلوم اللغوية يف

لطلب العلم قبل مواصلة رحلتهم إىل مصر واملشرق ،ومما أسهم

بالد املغرب واألندلس؛ احلرص على دوام الشريعة وحفظها ،ألن

يف استمرار تدفق سيل اإلنتاج اللغوي املتبادل بني كال القطرين

مصادر األحكام الشرعية هي الكتاب والسنة ،وهي بلغة العرب.
َ
“املل َكة“ اللغوية غاية ووسيلة يف آن واحد؛
واعترب ابن خلدون

التشجيع الذي حظي به علماء العربية من جانب خلفاء وأمراء

ّ
املتكلم والكاتب على استخراج قواعد اللغة
ذلك أنها تعين قدرة
ّ
ّ
ّ
واستيعابها ،بطريقة متكنه من التعبري عن شتى األغراض بأسلوب

كال البلدين ،الذين احتضنوهم ورفعوا من شأنهم؛ طوال العصور
ً
فضال عن ّ
الدور الذي لعبته العلوم الدينية يف
اإلسالمية املتعاقبة،
احلفاظ على اللسان العربي ،ثم انفتاح املغاربة واألندلسيني على

ً
ّ
طلبا للعلم ،وباملشافهة
تتأتى هذه امللكة إال بالرحلة
سليم ،وال

الثقافة اللغوية املشرقية.

واحملاورة اللسانية والفهم وكثرة احلفظ؛ فعلى قدر جودة احملفوظ

ويتبني من رؤية ابن خلدون للعلوم اللغوية يف بالد املغرب

وكثرته تكون جودة امللكة ،ومن كانت حمفوظاته من أشعار العرب
ً
ً
القدمية كثرية تكون َ
َ
ورتبة يف البالغة،
مقاما
أجود وأعلى
ملكته

واألندلس؛ اختالف لغة أهل املشرق عن لغة أهل املغرب ،وكذا أهل

وأما َ
ملكة الكتابة فتتحقق باملِران وحفظ األسجاع والرتسيل.

َّ
وبينت الدراسة بأن آداب اللغة وفنونها يف بالد املغرب واألندلس قد
ً
ً
اختذت ألوانا وأمناطا توافقت مع طبيعة التخصص الذي كان عليه
ً
ص َيغها ومفرداتها
األديب يف األصل؛ فأشعار الفقهاء مثال ختتلف يف ِ
عن غريها ،خاصة وأن الفقهاء وأهل العلوم كلهم تنقصهم البالغة،

األندلس عنهما خالل عصره ،واختالف لغة التخاطب بني أهل
املدن واألمصار يف بالد املغرب واألندلس عن املُ َ
واحلمريية
ضرية
ِ
اليت كان عليها اجليل الفاتح ،بسبب خمالطة أهل املغرب واألندلس
للعجم ،مما أدى إىل تعدد اللهجات العامية اليت ال تعدو كونها حسب
ً
ً
ختليا عن احلركات
حتوال عن اللغة الفصيحة فيما يعده
رأيه إال
اإلعرابية ،اليت ُ
است ْب ِدلت بالتقديم والتأخري يف الكالم ،ورغم ذلك؛
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

وذلك لصاحل بالد األندلس ،والسبب يف ذلك؛ ما ورد يف كثري من

بسبب ما سبق إىل حمفوظهم من القوانني العلمية والعبارات

املواضع اليت أشارت إىل تفوق األندلسيني على املغاربة يف هذا

الفقهية اخلارجة عن أساليب البالغة وفنونها.
ّ
وأظهرت الرؤية اخللدونية أن املوشح والزجل فنان أندلسيان

اجملال ،ألسباب موضوعية كثرية؛ أهمها االستقرار السياسي النسيب
الذي شهدته بالد األندلس ،خالل عصر ابن خلدونُ ،
وقربه
من دوائرها الثقافية والعلمية ،والعناية اليت حظي بها يف كنف
السلطان الغرناطي الغين باهلل حممد اخلامس ووزيره لسان الدين
ً
فضال عن كونه ّ
رحالة؛ انتقل من املغرب إىل املشرق
ابن اخلطيب؛
َّ
وتقلد مناصب سياسية ودينية عدة ،فسمح له كل ذلك االطالع
،

خالصان ،ولدا وترعرعا يف البيئة األندلسية ،ثم انتقال بعد ذلك
إىل املغرب واملشرق ،ولعل من أهم أسباب ظهور املوشحات واألزجال
يف االندلس؛ حالة ُّ
التخمة اليت أُصيب بها الشعر العربي هناك،
وتسرب
فاستعاضوا عنه باملوشحات واألزجال؛ لبساطة ألفاظها،
ُّ
ً
َّ
فضال عن الطبيعة
العامية إىل الكالم اليومي،
األلفاظ الرومانسية

بعمق على حقيقة األوضاع اللغوية واألدبية ،ومالحظة االختالف

ُّ
تفوق األندلسيني على املغاربة يف فنون
األندلسية املرتفة ،ورغم

والتباين احلضاري ملختلف اجملتمعات ،فلمس بنفسه مدى تفوق

الشعر واملوشحات واألزجال؛ فإن سندها مل ينقطع يف كال البلدين،
ّ
وتأثر املغاربة باألندلسيني يف هذا اجملال؛ فنسجوا على منواهلم

األندلسيني على املغاربة ،باإلضافة إىل كثرة أعالم هذه العلوم من
األندلسيني؛ مما جعل مقدمته جتنح يف معلوماتها لصاحل بالد

ً
أمناطا شعرية وزجلية مبسميات حملية ذات مسات خاصة ،ويبدو

األندلس ،على حساب بالد املغرب.

أن األوضاع السيئة اليت سادت بالد املغرب بعد اهلجرات اهلاللية،

ومن ناحية أخرى؛ أظهرت الدراسة إميان ابن خلدون وإدراكه
ّ
ّ
املكانية للعلم والتعليم؛ فإن َ
ص ُلحت أحوال
حليوية املركزية
ُ
احلواضر الرئيسة صلحت أحوال سائر البالد ،وهذا ما انطبق على

وتلك اليت سادت بالد األندلس خالل عصر الطوائف وما بعده؛
ويتضح من خالل معلومات الدراسة عمق الدور الذي لعبه

مدينيت القريوان وقرطبة ،ولكن اهلجرات اهلاللية اليت اجتاحت

األندلسيون يف التأثري يف معامل احلياة العلمية وطرق التعليم يف بالد

القريوان وغريها من مدن بالد املغرب ،وكذلك سقوط قرطبة
بيد اإلسبان؛ قد ّ
ً
سلبا على عمرانهما ّ
واتصال سند التعليم
أثرت
ً
سلبا على أحوال البالد املغاربية واألندلسية َّ
برمتها،
فيهما؛ مما اثر

املغرب األدنى؛ فعلى الرغم من الضرر البالغ الذي أصاب العربية

َ
املستهجن أن تكون غالبية الشخصيات العلمية
ولذلك مل يكن من
واحلضارية اليت أتى عليها يف مقدمته؛ تنتمي للفرتات املبكرة من

قد شحذت قرحية الشعراء حنو مزيد من اإلنتاج الشعري واألدبي.

يف حنوها وإعرابها وتعليمها يف بالد املغرب واألندلس بعد خراب
القريوان وسقوط قرطبة؛ فإن تلك البالد مل تعدم من يواصل رفع
لواء العلم ،فبقيت اللغة العربية هي اللغة الرمسية للدولة ،ولغة
ّ
حمل القريوان ،وانتقل
الدين واألدب والثقافة ،بعد أن حلت تونس

ً
فضال عن التأثري املغربي
دور قرطبة إىل إشبيلية ثم غرناطة،
ً
األندلسي احلضاري واللغوي املتبادل ،وظهر ذلك جليا من خالل

تاريخ املغرب واألندلس.
َ
َ
ُّ
وربط ابن خلدون مدى التقدم العلمي باحلصول على امللكة العلمية،
ّ
يتأتى إلاّ بأمرين رئيسني؛ العمران ،وما يؤول إليه من
وهذا ال

االزدهار العلمي يف جمال الشعر واألدب واللغة يف كثري من بلدان

اكتفاء حصول الناس على أساسياتهم؛ وعندها سيكون مبقدورهم
ّ
فيتمثل ّ
باتصال سند
التفرغ للعلم والتعليم ،وأما األمر الثاني
ّ

املغرب بفعل اهلجرات األندلسية ،وخباصة إىل تونس وفاس ،بعد
ً
ُّ
عدد
فضال عن قيام
تغلب النصارى على بالد الشرق األندلسي،
ٍ

العلم من جيل إىل جيل؛ مما ّ
يؤدي إىل إحداث نقالت تراكمية يف
ٍ
جمال املعارف العلميةّ ،
ويتضح مما أورده ابن خلدون يف مقدمته

من السالطني التونسيني حبكم بعض األقاليم األندلسية يف عهد
الدولة املوحدية ،وأخرياً ،وقوع تونس على طريق الرحلة من

أن تعليم العلوم ،مبا فيها علوم اللغة العربية؛ إمنا هو من الصنائع،

األندلس إىل املشرق؛ فكان كث ٌ
ري من أهل العلم وطلبته ميكثون فيها

ولعل من أهم األسباب اليت استدعت االهتمام بالعلوم اللغوية يف

لطلب العلم قبل مواصلة رحلتهم إىل مصر واملشرق ،ومما أسهم

بالد املغرب واألندلس؛ احلرص على دوام الشريعة وحفظها ،ألن

يف استمرار تدفق سيل اإلنتاج اللغوي املتبادل بني كال القطرين

مصادر األحكام الشرعية هي الكتاب والسنة ،وهي بلغة العرب.
َ
“املل َكة“ اللغوية غاية ووسيلة يف آن واحد؛
واعترب ابن خلدون

التشجيع الذي حظي به علماء العربية من جانب خلفاء وأمراء

ّ
املتكلم والكاتب على استخراج قواعد اللغة
ذلك أنها تعين قدرة
ّ
ّ
ّ
واستيعابها ،بطريقة متكنه من التعبري عن شتى األغراض بأسلوب

كال البلدين ،الذين احتضنوهم ورفعوا من شأنهم؛ طوال العصور
ً
فضال عن ّ
الدور الذي لعبته العلوم الدينية يف
اإلسالمية املتعاقبة،
احلفاظ على اللسان العربي ،ثم انفتاح املغاربة واألندلسيني على

ً
ّ
طلبا للعلم ،وباملشافهة
تتأتى هذه امللكة إال بالرحلة
سليم ،وال

الثقافة اللغوية املشرقية.

واحملاورة اللسانية والفهم وكثرة احلفظ؛ فعلى قدر جودة احملفوظ

ويتبني من رؤية ابن خلدون للعلوم اللغوية يف بالد املغرب

وكثرته تكون جودة امللكة ،ومن كانت حمفوظاته من أشعار العرب
ً
ً
القدمية كثرية تكون َ
َ
ورتبة يف البالغة،
مقاما
أجود وأعلى
ملكته

واألندلس؛ اختالف لغة أهل املشرق عن لغة أهل املغرب ،وكذا أهل

وأما َ
ملكة الكتابة فتتحقق باملِران وحفظ األسجاع والرتسيل.

َّ
وبينت الدراسة بأن آداب اللغة وفنونها يف بالد املغرب واألندلس قد
ً
ً
اختذت ألوانا وأمناطا توافقت مع طبيعة التخصص الذي كان عليه
ً
ص َيغها ومفرداتها
األديب يف األصل؛ فأشعار الفقهاء مثال ختتلف يف ِ
عن غريها ،خاصة وأن الفقهاء وأهل العلوم كلهم تنقصهم البالغة،

50

األندلس عنهما خالل عصره ،واختالف لغة التخاطب بني أهل
املدن واألمصار يف بالد املغرب واألندلس عن املُ َ
واحلمريية
ضرية
ِ
اليت كان عليها اجليل الفاتح ،بسبب خمالطة أهل املغرب واألندلس
للعجم ،مما أدى إىل تعدد اللهجات العامية اليت ال تعدو كونها حسب
ً
ً
ختليا عن احلركات
حتوال عن اللغة الفصيحة فيما يعده
رأيه إال
اإلعرابية ،اليت ُ
است ْب ِدلت بالتقديم والتأخري يف الكالم ،ورغم ذلك؛

عامر قبج

بقيت العربية الفصحى اللغة الرمسية يف األندلس ،وهذا ينطبق

خلكان( ،د.ت).)539-535/2 :

على واقع اللغة العربية يف بالد املغرب يف عهد ابن خلدون ،ولكنها

 -3اخلليل بن أمحد :بن عمرو بن متيم الفراهيدي ،إمام يف النحو،

استطاعت احملافظة على متاسكها؛ ذلك أن الرببرية كانت أضعف

وأول من استنبط علم العروض ،وصنف “العني“ ،و“العروض“

من أن تقاوم تأثري اللغة العربية اجلارف.
ً
وأفرغ ابن خلدون لقضية فساد اللغة أبوابا متعددة ،واعترب
أخذ املفردات من لغة األعاجم ليس فساداً للغة ،ومل ير يف ذلك

و“الشواهد“ ،انظر ترمجته( :القفطي.)382-376/1 :1986 ،
أخذه عن اخلليل بن أمحد وغريه ،تويف يف بالد فارس ،وسيبويه

غضاضة؛ ما دامت اللغة احملكية ال تزال تعرب عن الغرض املقصود

بالفارسية؛ رائحة التفاح ،انظر( :ابن خلكان( ،د.ت).)465-463/3 :

من الكالم ،وبأن فساد اللغة مل يكن يتمثل بفساد اإلعراب وإمنا

 -5ابن أصبغ :أبو حممد ،القاسم بن أصبغ بن حممد يوسف ،ويعرف

باختالف دالالت العبارات والكلمات ما بني لغة أهل العربية

بالبياني ،ولد يف قرطبة عام 244هـ858/م ،رحل إىل املشرق فسمع

املضرية وبني اللغة اليت عايشها يف زمنه ،وميكن اعتبار موقف
ً
تأصيال للبحث يف اللسانيات االجتماعية،
ابن خلدون يف هذا اجملال؛

من علماء مصر والعراق واحلجاز ،ثم عاد إىل األندلسُ ،
وي َعد من
أئمة احلديث والنحو والشعر ،انظر( :ابن الفرضي-467/1 :2008 ،

ذلك أن االزدواجية اللغوية سنة من سنن اللغة ،فرضتها العوامل

.)469

واملؤثرات االجتماعية واملناطقية ،اليت جيب أخذها بعني االعتبار

 -6ابن فحلون :أبو عثمان ،سعيد بن فحلون بن سعيد ،ولد عام

وعدم جتاهلها أو إقصائها.

252هـ866/م ،أصله من البرية جبنوبي بالد األندلس ،من أنبغ

ويتضح من خالل حديث ابن خلدون عن فنون األدب أن لفظ

األدباء واللغويني يف عصره ،مسع من علماء األندلس ،وتفقه يف

“الذوق“؛  -والذي يعين حصول امللكة البالغية لدى األديب باملمارسة

القريوان ،ورحل إىل بالد املشرق ومسع من علمائها ،انظر( :ابن

 -4سيبويه :عمرو بن عثمان بن قنرب ،من أشهر علماء النحو،

َّ
يتأت للرببر يف بالد املغرب ،لقصور حظهم
واملران لكالم العرب-مل

الفرضي.)239-238/1 :2008 ،

يف هذه امللكة ،بسبب خمالطتهم للعجم ،مما جعل املشارقة يتفوقون

 -7هشام املؤيد :أبو الوليد ،ابن احلكم املستنصر ،توىل احلكم عام

عليهم ،ألن علم البيان يعد من العلوم والصنائع الكمالية يف العلوم
ً
عمرانا من
اللسانية ،اليت توجد حيث وفور العمران؛ واملشرق أوفر

366هـ976/م وهو ابن عشرة أعوام ،تغلب عليه املنصور حممد بن

املغرب ،فلجأ املغاربة إىل علم البديع وجعلوه من مجلة فنون األدب

أبي عامر (ت392 .هـ1002/م) وأبناؤه ،وتعرض لنكبات عديدة اىل
أن قتل عام403هـ1012/م ،انظر( :الضيب.)43/1 :1989 ،
ٌ
 -8دانية :مدينة ساحلية تقع شرق بالد األندلس ،سورها داخل يف

الشعرية.
ً
ويتبينَّ أيضا مدى التسامح الذي أبداه مسلمو األندلس ،على وجه

البحر ،وهلا قصبة ودار لصناعة السفن ،انظر( :اإلدريسي:2002 ،

اخلصوص ،جتاه اليهود النصارى الذين عاشوا يف كنف الدولة

.)557/2

اإلسالمية ،فترُ كت هلم احلرية يف إظهار إبداعاتهم اللغوية واألدبية
والشعرية ،والتعبري عنها بلغتهم اخلاصة ،فظهر منهم الكثري من
ّ
والوشاحني.
األدباء والشعراء

وأخرياً؛ اشتملت مقدمة ابن خلدون على العديد من التوجيهات
واإلرشادات والتحذيرات ،حول اسبل النهوض بعلوم اللغة العربية
ً
ً
وتعليما ،ومن ذلك؛ أن اللغة العربية من
علما
وآدابها وفنونها؛

عد ً
ُ
العلوم اليت ُت ُّ
حيث
آلة لغريها ،وال ينبغي أن ُينظر فيها إال من
هي آلة لذلك الغيرْ  ،فال َّ
فرع فيها املسائل ،ألن
يوسع فيها الكالم ،وال ُت َّ
ذلك من شأنه أن خيرجها عن املقصود واهلدف الذي ُوجدت له ،مما
ومعيقا عن حتصيل َ
ً
جيعل االشتغال بها هلواً
مل َكة اللسان.

 -9أبو املطرف  :أمحد بن عبداهلل املخزومي ،فقيه وأديب ،ولد يف
َّ
فتفقه بها ،وكتب
جزيرة شقر عام 582هـ1186/م ،وسكن بلنسية
عن والتهاُ ،
وو ّلي القضاء يف األندلس ،ويف عدد من مدن بالد املغرب،
ً
أيضا :عبدالوهاب:1986 ،
انظر( :الغربيين)301-298 :1979 ،؛ انظر
.)191-190
 -10املستنصر باهلل :أبو عبداهلل ،حممد بن أبي زكرياء ،أحد ملوك
الدولة احلفصية األوائل ،ويعد من مؤسسي هذه الدولة ،وأول من
أعلن اخلالفة فيها وتسمى بأمري املؤمنني ،انظر( :الطوخي:1994 ،
.)65
 -11العامري :أبو اجليش ،املوفق باهلل ،جماهد بن عبداهلل ،نشأ يف
قرطبة ،وكان من أهل الشجاعة والعلم واألدب ،قصد مدينة دانية

اهلوامش

وسائر جزائر األندلس الشرقية عام 406هـ1015/م ،وغزا جزيرة

 -1ابن العربي :أبو بكر ،حممد بن عبداهلل اإلشبيلي ،أحد أهم علماء

سردانية البيزنطية ،وظل يف دانية حتى وفاته ،انظر( :احلميدي،

الفقه والتفسري واحلديث ،توىل قضاء إشبيلية ،وله العديد من

.)524-522 :2008

املؤلفات ،أهمها“ :أحكام القرآن“ ،و“العواصم من القواصم“ ،وتويف

 -12املوفق العامري :إقبال الدولة ،علي بن جماهد ،توىل حكم

بفاس ،انظر( :ابن خاقان)300-297 :1983 ،؛ (ابن بشكوال:2008 ،

شرقي األندلس بعد وفاة أبيه عام 436هـ1044/م ،اشتهر حببه للعلم

.)227-225/2

والعلماء ،ويف عهده نشبت خالفات بينه وبني بين هود ملوك

 -2أبو األسود الدؤلي :ظامل بن عمرو بن شعبان الدؤلي ،أصله

سرقسطة عام 468هـ1075/م ،فغلبوه وامتلكوا دانية ،انظر( :ابن

من البصرة ،توىل قضاءها خالل خالفة علي بن أبي طالب(-35

خلدون ،العرب.)211/4 :2000 ،

كرم اهلل وجهه ،وشارك يف صفني ،ويعد أول من
40هـ660-656/م) ّ

 -13اجلرجاني :أبو بكر ،عبدالقاهر بن عبدالرمحن ،من كبار
ً
ً
أشعريا ،له من التصانيف“ :املغين يف شرح
شافعيا
النحويني ،كان

وضع علم النحو ،وملزيد من االطالع على سريته ،انظر( :ابن
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علوم اللغة العربية وآدابها وفنونها يف املغرب واألندلس...

ُ
“اجل َّمل“ و“العمدة“ يف التصريف ،انظر( :ابن العماد،
اإليضاح“،

فيها إىل مصر؛ انظر( :عبدالوهاب ،)123-122 :1986 ،وقصيدة أخرى

.)309-308/5 :1986

مدح فيها األمري باديس عام 405هـ1014/م ،انظر( :املرجع نفسه:

 -14اجلزولية :كتاب يف النحو ،ألفه عيسى بن عبدالعزيز اجلزولي

.)124-123

(ت607 .هـ1210/م) ،أحد علماء العربية ،للمزيد ،انظر( :ابن

 -26انظر مقتطفات من أشعاره يف اهلجاء واملدح والوصف لدى( :ابن

خلكان( ،د.ت))490-488/3 :؛ وممن تصدوا لشرح اجلزولية؛ القاسم

بسام)530/1 :1997 ،؛ (نفسه)643-642/2 ،؛ ابن دحية( ،د.ت)-67 :

بن أمحد املرسي (ت661هـ1263/م) ،انظر( :البغدادي.)829/1 :1955 ،
ً
ميال جنوبي غرناطة،
 -15وادي آش :بلدة تقع على بعد أربعني

)71؛ (الكتيب( ،د.ت).)361-359/3 :
 -27ابن فرحون :عبداهلل بن حممد ،أندلسي األصل ،ولكنه رحل

انظر( :احلمريي.)45 :1984 ،

إىل املدينة املنورة ،ومات بها ،انظر( :ابن حجر العسقالني:1993 ،

 -16أبو احلجاج يوسف :بن امساعيل بن فرج ،توىل حكم مملكة

)300/2

غرناطة عام734هـ1334/م ،وأنشأ أول مدرسة فيها ،ويف عهده ُهزم

 -28ابن باديس :املعز بن باديس بن منصور بن بلقني ،توىل حكم

املغاربة والغرناطيون يف موقعة طريف البحرية عام741هـ1340/م،

الدولة الزيرية يف بالد املغرب بعد مقتل أبيه عام406هـ1015/م،

وتويف عام 755هـ1354/م ،انظر( :ابن اخلطيب ،اللمحة1347 ،هـ،90 :

وخالل عهده غزا اهلالليون بالد املغرب ،وهزموه ،فتقلص ملكه

.)97-96

وانزوى باملهدية حتى مات عام 454هـ1062/م ،انظر( :ابن خلدون،

 -17الغين باهلل :حممد (اخلامس) بن يوسف بن إمساعيل ،توىل احلكم

العرب.)211-210/6 :2000 ،

عام 755هـ1354/م ،وتعرض النقالب أدى إىل خلعه عام 760هـ1359/م

 -29أبو حييى بن باديس :توىل احلكم بعد وفاة أبيه املعز يف

حتى عام 762هـ1361/م ،وشهدت مملكة غرناطة يف عهده نهضة

ظروف مضطربة ،مما اضطره خلوض حروب مع القبائل

عمرانية كبرية ،انظر( :ابن اخلطيب ،اللمحة1347 ،هـ.)114-100 :

اهلاللية والرببرية ،فاستغل اإلسبان األمر وسيطروا على املهدية

 -18القرطاجين :ابو احلسن حازم بن حممد بن حازم األنصاري،

عام480هـ1085/م ،فاستخلصها من أيديهم باملال ،انظر( :ابن

تونسي األصل ،ويعد من علماء املذهب املالكي ،ومن أهم أعالم النحو

خلدون ،العرب.)213-212/6 :2000 ،

والشعر ،ومن تصانيفه :قصيدته امليمية يف النحو (املقصورة)،

 -30أبو القاسم رضوان :عبداهلل بن يوسف بن رضوان النجاري،
ً
ً
عاملا باحلديث والنحو
أيضا أبا الفضل ،من أهل مالقة ،كان
ويكنى

.)260/1

واللغة والشعر ،ارحتل إىل بالد املغرب ،وتوىل العديد من املناصب يف

 -19ابن هشام :مجال الدين ،أبو حممد ،عبداهلل بن يوسف ،من أهم

الدولة املرينية ،وتويف مبدينة أزمور ،للمزيد ،انظر( :ابن خلدون،

علماء اللغة والفقه يف مصر ،ومن أهم مؤلفاته“ :أوضح املسالك

التعريف.)45-42 :1979 ،

إىل ألفية ابن مالك“ ،انظر( :الونشريسي( ،د.ت))50 :؛ (ابن حجر

 -31اجلزنائي :أبو العباس ،أمحد بن حممد بن شعيب ،من أهل فاس،
ً
عاملا باحلساب واألنساب والطب والنجوم ،وبرع يف علم اللسان
كان

 -20اجلاحظ :أبو عثمان ،عمرو بن عمر ،أديب ولغوي مشهور ،من

واألدب والشعر ،انظر( :املكناسي ،)121-119/1 :1973 ،لالطالع على

أهل البصرة ،ومن أهم كتبه“ :كتاب احليوان“ و“البيان والتبيني“ و

مقتطفات من اشعاره؛ انظر( :ابن خلدون ،التعريف.)50-49 :1979 ،
ً
عاملا
 -32ابن النحوي :أبو الفضل يوسف بن حممد القريواني ،كان

 -21ابن قتيبة الدينوري :عبداهلل بن مسلم :فارسي األصل ،ولد عام

يف الفقه وأصول الدين ،أصله من توزر ،وسكن القريوان ثم استقر

213هـ828/م ،عاش يف بغداد ،وولي قضاء دينور يف بالد فارس ،وكان
ً
عاملا يف اللغة العربية واألخبار ،وله الكثري من التصانيف ،ومنها:

يف قلعة بين محاد ،وله رحلة إىل األندلس ،انظر( :الذهيب:2000 ،
)360/35؛ ولالطالع على مناذج من أشعاره ،انظر( :األصفهاني،

“عيون األخبار“ ،و“املعارف“ ،انظر( :الذهيب.)383-381/20 :2000 ،

.)111-110/16 :1986

 -22املربد :أبو العباس ،حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األزدي،

 -33لسان الدين بن اخلطيب :أبو عبداهلل ،حممد بن عبداهلل ،ولد

عامل يف النحو ،ومن أهم كتبه “الكامل“ ،وهو كتاب جيمع بني فنون

عام 713هـ1313/م يف مدينة لوشة ،اتصل ببالط أبي احلجاج يوسف

األدب والشعر والرسائل والنثر ،انظر( :حاجي خليفة( ،د.ت):

وتوىل وزارته وكتابة سره ،وقتل يف فاس عام 776هـ1374/م ،انظر:

.)1382/2

(ابن حجر العسقالني.)471-469/3 :1993 ،

 -23عبدالرمحن الثالث :الناصر لدين اهلل ،بن حممد بن عبداهلل:

 -34لالطالع على مقتطفات من أشعار وموشحات ابن عبدربه،

توىل حكم بالد األندلس عام 300هـ913/م ،ويف عام 316هـ928/م أعلن
اخلالفة وتسمى بأمري املؤمنني ،وشهدت األندلس يف عهده ازدهاراً

انظر( :صاعد)161-160 :1985 ،؛ (ابن دحية( ،د.ت))154-152 :؛
وملعرفة أهم مميزات أسلوبه الشعري ،انظر( :الشعر األندلسي،

على مجيع الصعد ،انظر( :احلميدي)33-32 :2008 ،؛ (الضيب:1989 ،

اجليوسي.)492-490/1 :1998 ،

.)39/1

 -35األمري حممد :أبو عبداهلل ،حممد بن عبدالرمحن بن احلكم بن
ً
عاما ،عرف عنه حسن اخللق والنبوغ
هشام ،بويع وعمره ثالثني

وكتاب “منهاج البلغاء“ يف البيان والبالغة ،انظر( :البغدادي:1955 ،

العسقالني)310-308/2 :1993 ،؛ (ابن تغري بردي.)132-131/7 :1984 ،

“البخالء“ ،انظر( :ابن النديم( ،د.ت).)212-208 :

 -24الزهراء :مدينة أندلسية بناها اخلليفة عبدالرمحن الثالث على
بعد مخسة أميال غرب قرطبة ،انظر( :اإلدريسي.)579/2 :2002 ،
َّ
يتشوق
 -25لالطالع على مقتطفات من أشعار ابن الرقيق يف قصيدة
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ً
يف األدب والبالغة ،شهدت األندلس يف عهده استقراراً
نسبيا ،واشتهر
باجلهاد ضد اإلسبان ،انظر( :ابن ّ
األبار ،احللة.)119/1 :1985 ،

عامر قبج

 -36األمري املنذر :أبو احلكم املنذر بن حممد بن عبدالرمحن

 -47لالطالع على مقتطفات من أشعار وموشحات ابن زهر ،انظر:

األوسط ،وصف بالشجاعة ومضاء العزمية ،ومات عام275هـ888/م

(احلموي)2555-2552 :1993 ،؛ (ابن دحية( ،د.ت))207-203 :؛ (ابن

وهو حماصر للثائر عمر بن حفصون (ت305 .هـ917/م) يف قلعة

اخلطيب ،جيش التوشيح( ،د.ت))212-196 :؛ (عيسى ،فوزي:2000 ،

ببشرت مشال مالقة ،انظر :ابن ّ
األبار ،احللة،137 ،129 ،120/1 :1985 ،

 ،)240-239وحول تصانيفه ،انظر( :البغدادي.)104/2 :1955 ،

.)138

 -48املأمون بن ذي النون :حييى بن امساعيل الظافر ،ولي احلكم يف

 -37عبداهلل بن حممد ،بن عبدالرمحن األوسط ،ولد عام230هـ845/م،

إشبيلية بعد أبيه عام 429هـ1038/م ،بينه وبني النصارى مواقف

ُ
َّ
عهده بالفنت،
غص
يكنى أبو حممد ،توىل احلكم عام 275هـ888/م،
ِّ
متغلب ،ومات عام 300هـ913/م ،انظر( :احلميدي،
وصار يف كل جهة

مشهورة ،ويف عام 435هـ1044/م استوىل على بلنسية وانتزعها من
ً
مسموما ،انظر( :ابن
بقايا العامريني ،وضم إليه قرطبة ،وتويف

.)32 :2008

خلدون ،العرب.)207/4 :2000 ،

 -38املنصور :حممد بن عبداهلل بن أبي عامر ،أصله من اجلزيرة

 -49انظر مقتطفات من توشيحاته؛ (ابن بسام)753-728/2 :1997 ،؛

اخلضراء ،تعلم األدب واحلديث يف قرطبة ،وتوىل الوصاية على
ً
حمبا للعلم والعلماء ،ومن
هشام املؤيد ،فدانت له األندلس ،وكان

(األصفهاني)521-511/17 :1986 ،؛ (ابن سعيد( ،د.ت))456-452/2 :؛
(ابن اخلطيب ،جيش( ،د.ت).)32-16 :

ً
أيضا سريته اجلهادية ،انظر( :املراكشي.)39-27 :1949 ،
أهم مآثره

 -50مرسية :مدينة بالشرق األندلسي ،وهلا نهر يسمى بامسها،

 -39وملعرفة مميزات أسلوبه الشعري ،انظر( :الشعر األندلسي،

وتبعد عن بلنسية مخس مراحل ،انظر( :اإلدريسي-557/2 :2002 ،

اجليوسي)499-497/1 :1998 ،؛ وملزيد من االطالع على سرية ابن

.)559

دراج ،انظر( :الذهيب.)51-49/29 :2000 ،

 -51لالطالع على مناذج من أشعار وتوشيحات ابن بقي ،انظر( :ابن

 -40ابن أبي احلباب :أبو عمر ،أمحد بن عبدالعزيز بن فرج النحوي،

بسام)636-615/2 :1997 ،؛ (األصفهاني)247-236/17 :1986 ،؛ (الكتيب،

من أهل قرطبة ،وهو أحد علماء اللغة واألدب والشعر وعلم اللسان،
ً
معلما للمظفر أبي مروان عبدامللك بن املنصور بن أبي
وعمل

(د.ت))94-90/1 :؛ (ابن اخلطيب ،جيش( ،د.ت))15-2 :؛ (عباس،
.)92 :1997

عامر ،انظر( :ابن بشكوال.)46/1 :2008 ،

 -52لالطالع على مناذج من توشيحاته وأشعاره ،أنظر( :ابن دحية،

 -41أبو العالء صاعد :بن احلسن الربعي البغدادي ،أصله من املوصل،

(د.ت))76 :؛ ابن اخلطيب ،جيش( ،د.ت).)239-234 :

وصل إىل األندلس عام380هـ990/م أيام هشام املؤيد وحجابة
ً
املنصور ،كان شاعراً
وعاملا باللغة واآلداب واألخبار ،وهاجر صاعد

 -53لالطالع على أفكاره ومعتقداته؛ انظر( :هرينانديس ،الفكر
اإلسالمي يف شبه اجلزيرة اإليبريية)؛ (اجليوسي-1101/2 :1998 ،

أيام الفتنة إىل صقلية ،وتويف فيها ،انظر( :الضيب.)417-413/2 :1989 ،

.)1104

 -42انظر( :ابن دحية( ،د.ت))117-111 :؛ (ابن سعيد( ،د.ت)-367/2 :

 -54البن رشد العديد من املصنفات؛ منها“ :تهافت التهافت“ ،و“منهج

)371؛ (األصفهاني)6/16 :1986 ،؛ (املقري)691-682/1 :1988 ،؛ انظر
ً
أيضا :شعر الطبيعة يف األندلس وظهور ابن خفاجة؛ (اجليوسي،

األدلة يف الكشف عن عقائد امللة“ ،و“الكليات يف الطب“ ،و“شرح رجز
ابن سينا“ ،و“كتاب احليوان“ ،انظر( :ابن أبي أصيبعة-77/2 :1882 ،

)566-533/1 :1998؛ انظر :عباس.)172-163 :1997 ،

)78؛ (الذهيب)198 -196/42 :2000 ،؛ (النباهي.)111 :1983 ،

 -43انظر مقال اجليوسي :الشعر األندلسي؛ اجليوسي-479/1 :1998 ،
)480؛ ولالطالع على تركيب وبنية وأوزان املوشح والزجل ،انظر:

 -55ابن تيفلويت (أو تافلويت) :أبو بكر ،أو أبو حييى ،بن إبراهيم
املسويف ،من أمراء املرابطني ،وصهر يوسف بن تاشفنيِّ ،
ولي

عيسى ،فوزي)274-241 :2000 ،؛ (أبو زيد)107-102 :2012 ،؛ ومقال

سرقسطة ،واستقل حبكمها حتى وفاته ،انظر( :ابن األبار ،احللة،

مونرو( ،اجليوسي.)583/1 :1998 ،

)276/2 :1985؛ (ابن اخلطيب ،اإلحاطة.)408-404/1 :1974 ،

 -44املعتصم باهلل بن صمادح :أبو حييى حممد بن معن التجييب ،أحد

 -56ابن بسام622-621/3 :1997 ،؛ األصفهاني ،333/17 :1986 ،ولالطالع

أشهر وأهم أمراء الدولة الصمادحية ،استمر حكمه لواحد وأربعني
ً
عاما ،واهتم باألدب والشعر والشعراء ،انظر( :ابن سعيد( ،د.ت):

على أشعاره ،مبا فيها قصيدة الرثاء؛ انظر( :ابن اخلطيب ،اإلحاطة،
.)409-408/1 :1974

)197-196/2؛ (ابن دحية( ،د.ت))36-35 :؛ (األصفهاني-83/17 :1986 ،

 -57لالطالع على أشعار أبي الفضل يف املعتصم بن صمادح وغريها؛

.)89

انظر( :ابن سعيد( ،د.ت))231-230/2 :؛ (ابن دحية( ،د.ت))71 :؛

 -45املرية :مدينة أندلسية ساحلية تقع جنوب شرق البالد ،بناها

(ابن اخلطيب ،جيش( ،د.ت))108-97 :؛ (املقري-393 ،/3 :1988 ،
ً
أيضا( :عبدالوهاب.)179-177 :1986 ،
)395؛ انظر

اهلام وصناعاتها النسيجية واملعدنية ،انظر( :احلمريي-537 :1984 ،

 -58انظر مقتطفات من أشعاره( :ابن سعيد( ،د.ت))218-216/2 :؛

.)538

(املقري)466-465/3 :1988 ،؛ (الشكعة.)439-437 :1983 ،

 -46لالطالع على أشعار ابن القزاز وموشحاته ،انظر( :ابن سعيد،
ً
أيضا( :ابن بسام)805-803/1 :1997 ،؛
(د.ت))137-134/2 :؛ انظر

 -59يعقوب املنصور :أبو يوسف ،يعقوب بن يوسف بن عبداملؤمن
الكومي ،أمه أم ولد رومية األصل ،امسها ساحر ،ثالث حكام

(األصفهاني)183-182/17 :1986 ،؛ ولالطالع على أشعاره مبدح ابن

املوحدين ،وانتصر على اإلسبان يف موقعة األرك عام 591هـ1195/م،

صمادح ،انظر( :املقري.)412-411/3 :1988 ،

انظر( :املراكشي.)283-282 ،261 :1949 ،

اخلليفة عبدالرمحن الثالث عام 344هـ955/م ،اشتهرت مبرساها
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 -60لالطالع على شعر الصابوني يف أبي بكر عبدالعزيز بن

عيون األنباء يف طبقات األطباء ،جزءان ،نقل وتصحيح :امرؤ

عبدامللك ،انظر( :ابن األبار ،احللة)310-308/2 :1985 ،؛ ولالطالع

القيس بن الطحان ،ط ،1املطبعة الوهبية ،القاهرة-مصر.

على مناذج أخرى من أشعاره ،انظر( :ابن األبار ،حتفة -230 :1986 ،
)233؛ (املقري.)519-518/3 :1988 ،

األصفهاني ،عماد الدين ،حممد (ت597 .هـ1201/م) ،)1986( ،خريدة

 -61أبو العالء إدريس :املأمون إدريس بن يعقوب املنصور ،أحد

القصر وجريدة العصر ،قسم شعراء املغرب ،ج ،16حتقيق :حممد

خلفاء املوحدين ،عاصر قيام الدولة احلفصية ،فقاومها ورفض

املرزوقي ،حممد العروسي املطوي ،اجليالني بن احلاج حييى ،ط،3

تعاليم املهدي حممد بن تومرت(ت524 .هـ1130/م) ،وقتل من

الدار التونسية للنشر ،تونس.

عارضه من شيوخ احلفصيني ،انظر( :ابن اخلطيب ،اإلحاطة،
.)418-409/1 :1974

أبو حبر ،صفوان بن إدريس التجييب (ت598 .هـ1202/م)،)1980( ،

 -62الزاب :اإلقليم اجلنوبي لبالد املغرب األوسط ،من أهم مدنه

زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر ،أعده وعلق عليه :عبدالقادر

قفصة وتوزر ،انظر( :اإلدريسي.)277 ،263/1 :2002 ،

حمداد( ،د.ط) ،دار الرائد ،بريوت-لبنان.

 -63لالطالع على أشعار ابن سهل ومناذج من موشحاته ،انظر:
(الكتيب( ،د.ت))30-20/1 :؛ (ابن تغري بردي)74-68/1 :1984 ،؛

ابن بسام ،أبو احلسن علي الشنرتيين (ت542 .هـ1147/م)،)1997( ،

(املقري)308-307/2 :1988 ،؛ (املصدر نفسه.)523-522/3 :

الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة4 ،أجزاء ،حتقيق :د .إحسان عباس،

 -64لالطالع على أشعار ابن قزمان وأزجاله ،انظر( :ابن األبار،

(د.ط) ،دار الثقافة ،بريوت-لبنان.

حتفة)101-100 ،)58-56 :1986 ،؛ (ابن سعيد( ،د.ت))176-167/1 :؛
ً
أيضا( :الشكعة،
(ابن اخلطيب ،اإلحاطة)498-495/2 :1974 ،؛ انظر

البشري ،سعيد ،)1986( ،احلياة العلمية يف عصر ملوك الطوائف يف

.)457-456 :1983

األندلس ،رسالة دكتوراة ،قسم التاريخ ،كلية الشريعة والدراسات

 -65الوادي آشي :أبو عامر ،حممد بن عبداهلل بن عبدالعظيم بن

اإلسالمية ،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة-السعودية.

أرقم ،من بلدة وادي آش األندلسية ،من أهل الفقه واألدب واللغة،
عرف عنه ميله للدعابة ،واشتغل يف بلدته بالتدريس والفتيا،

ابن بشكوال ،خلف بن عبدامللك (ت578 .ه1280/م) ،)2008( ،كتاب

انظر( :السيوطي.)139/1 :1979 ،

الصلة ،جزءان ،حتقيق :شريف العدوي ،ط ،1مكتبة الثقافة

 -66أبو عبداهلل اللوشي :حممد بن حممد بن عبداهلل ،من مدينة لوشة

الدينية ،القاهرة-مصر.

االندلسية ،ومن شعراء بالط سالطني بين األمحر يف غرناطة،
انظر( :ابن اخلطيب ،اإلحاطة)269/2 :1974 ،؛ ولالطالع مناذج من

البغدادي ،إمساعيل باشا ،)1955( ،هدية العارفني ،جزءان( ،د.ط)،

أشعاره ،انظر( :نفسه.)272-271 :

دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت-لبنان.

 -67بلنسية :عرفت مبدينة الرتاب ،تقع شرقي بالد األندلس ،على
بعد ثالثة أميال من البحر ،انظر( :اإلدريسي.)556/2 :2002 ،

ابن تغري بردي ،مجال الدين ،أبو احملاسن (ت874 .هـ1469/م)،
( ،)1984املنهل الصايف واملستوفى بعد الوايف13 ،جزء ،حتقيق :د.

املراجع

حممد أمني( ،د.ط) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة-مصر.

ابن ّ
األبار ،أبو عبداهلل ،حممد بن عبداهلل (ت658 .هـ1260/م):
 ،)1985( -احللة السرياء ،جزءان ،حتقيق :حسني مؤنس ،ط ،2دار

اجليوسي ،سلمى ،)1998( ،احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلس،

املعارف ،القاهرة-مصر.

جزءان ،ط ،1مركز دراسات الوحدة العربية ،بريوت-لبنان.

 ( ،)1986حتفة القادم ،علق عليه :إحسان عباس ،ط ،1دار الغرباإلسالمي ،بريوت-لبنان.

حاجي خليفة ،مصطفى بن عبداهلل (ت1068 .هـ1657/م)( ،د.ت)،
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ،جزءان ،صححه وعلق

ابن األمحر ،أبو الوليد ،إمساعيل بن يوسف الغرناطي (ت.

عليه :حممد شرف الدين( ،د.ط) ،دار إحياء الرتاث العربي ،بريوت-

807هـ1404/م) ،)1976( ،نثري اجلمان يف شعر من نظمين وإياه الزمان،

لبنان.

حتقيق :حممد رضوان الداية ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت-لبنان.
ابن حجر العسقالني ،شهاب الدين أمحد(ت852 .هـ1448/م)،)1993( ،
اإلدريسي ،أبو عبداهلل ،حممد بن حممد (ت560 .هـ1165/م)،)2002( ،

الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة4 ،أجزاء( ،د.ط) ،دار اجليل،

نزهة املشتاق يف اخرتاق اآلفاق ،جزءان( ،د.ط) ،مكتبة الثقافة

بريوت-لبنان.

الدينية ،القاهرة-مصر.
حداد ،فتيحة ،)2011 (،ابن خلدون وآراؤه اللغوية والتعليمية(دراسة
ابن أبي أصيبعة ،أمحد بن القاسم (ت668 .هـ1270/م)،)1882( ،
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حتليلية نقدية) ،منشورات خمرب املمارسات اللغوية ،جامعة مولود

عامر قبج

معمري ،تيزي أوزو-اجلزائر.

اخلولي ،عبدالبديع ،)1985( ،الفكر الرتبوي يف األندلس ،ط ،2دار
الفكر العربي( ،د.م).

احلريري ،حممد ،)1987( ،تاريخ املغرب اإلسالمي واألندلس يف
العصر املريين ،ط ،2دار القلم ،الكويت.

ابن دحية ،أبو اخلطاب ،عمر بن حسن (ت633 .هـ1236/م)( ،د.ت)،
املطرب من أشعار أهل املغرب ،حتقيق :إبراهيم األبياري ،حامد

احلموي ،ياقوت بن عبداهلل (ت626 .هـ1229/م) ،)1993( ،معجم

عبداجمليد ،أمحد بدوي( ،د.ط) ،دار العلم للجميع ،بريوت-لبنان.

األدباء ،حتقيق :د .إحسان عباس ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت-
لبنان.

الذهيب ،مشس الدين ،حممد بن أمحد (ت748 .هـ1347/م)،)2000( ،
تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم53 ،جزء ،حتقيق :د.عمر

احلميدي ،أبو عبداهلل ،حممد بن فتوح (ت488 .هـ1095/م)،)2008( ،

تدمري ،ط ،1دار الكتاب العربي ،بريوت-لبنان.

جذوة املقتبس يف تاريخ علماء األندلس ،حتقيق :بشار معروف،
حممد بشار ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،تونس.

ريبريا ،جوليان ،)1994( ،الرتبية اإلسالمية يف األندلس ،أصوهلا
املشرقية وتأثرياتها الغربية ،ترمجة :الطاهر أمحد مكي ،ط ،2دار

احلمريي ،حممد بن عبد املنعم (ت900 .هـ1495/م) ،)1984( ،الروض

املعارف ،القاهرة-مصر.

املعطار يف خرب األقطار ،حتقيق :إحسان عباس( ،د.ط) ،مكتبة
لبنان ،بريوت-لبنان.

أبو زيد ،سامي ،)2012( ،األدب األندلسي ،ط ،1دار املسرية للنشر
والتوزيعّ ،
عمان-األردن.

حواله ،يوسف ،)2000( ،احلياة العلمية يف إفريقية منذ متام الفتح
وحتى منتصف القرن اخلامس اهلجري ،جزءان ،ط ،1جامعة أم

ابن سعيد ،علي بن موسى املغربي(ت685 .هـ1286/م)( ،د.ت)،

القرى ،مكة املكرمة-السعودية.

املغرب يف حلى املغرب ،جزءان ،حتقيق :د.شوقي ضيف ،ط ،4دار
املعارف ،القاهرة-مصر.

ابن خاقان ،الفتح بن حممد (ت529 .هـ1135/م) ،)1983( ،مطمح
األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس ،حتقيق :حممد

مشس الدين ،عبد األمري ،)1991( ،الفكر الرتبوي عند ابن خلدون

شوابكة ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت-لبنان.

وابن األزرق ،ط ،1الشركة العاملية للكتاب ،بريوت-لبنان.

ابن اخلطيب ،لسان الدين ،حممد بن عبداهلل (ت776 .هـ1374/م):

السيوطي ،جالل الدين ،عبدالرمحن(ت911 .هـ1505/م)،)1979( ،

( -د.ت) ،جيش التوشيح ،حتقيق :هالل ناجي( ،د.ط) ،مطبعة

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،جزءان ،حتقيق :حممد

املنار ،تونس.

أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر( ،د.م).

 (1347هـ) ،اللمحة البدرية يف الدولة النصرية ،حتقيق :حمب الديناخلطيب( ،د.ط) ،املطبعة السلفية ،القاهرة-مصر.

الشاهري ،مزاحم ،)2012( ،احلضارة العربية اإلسالمية يف املغرب،

 ،)1974( -اإلحاطة يف أخبار غرناطة4 ،أجزاء ،حتقيق :حممد عبداهلل

ط ،1مركز الكتاب األكادمييّ ،
عمان-األردن.

عنان ،ط ،1مكتبة اخلاجني ،القاهرة-مصر.
الشكعة ،مصطفى ،)1983( ،األدب األندلسي ،موضوعاته وفنونه،
ابن خلدون ،عبدالرمحن بن حممد (ت808 .هـ1406/م):

ط ،5دار العلم للماليني ،بريوت-لبنان.

 ( ،)2004مقدمة ابن خلدون ،جزءان ،حتقيق :عبداهلل الدرويش،ط ،1دار يعرب ،دمشق-سوريا.

شكور ،مسعودة ،)2013( ،إسهامات ابن خلدون وآراؤه يف تعليمية

 ،)2000( -تاريخ ابن خلدون املسمى العرب7 ،أجزاء ،حتقيق :خليل

اللغة ،األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،جامعة حممد

شحادة وسهيل زكار( ،د.ط) ،دار الفكر ،بريوت-لبنان.
ً
ً
غربا وشرقا( ،د.ط) ،دار
 ،)1979( -التعريف بابن خلدون ورحلته

الصديق ،ع ،10جيجل-اجلزائر.

الكتاب اللبناني ،بريوت-لبنان.

صاعد ،أبو القاسم ،بن أمحد األندلسي (ت462 .هـ1070/م)،)1985( ،
طبقات األمم ،حتقيق :حياة أبو علوان ،ط ،1دار الطليعة للطباعة

ابن خلكان ،أبو العباس ،مشس الدين امحد (ت681 .هـ1282/م)،

والنشر ،بريوت-لبنان.

(د.ت) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان7 ،أجزاء ،حتقيق :إحسان
عباس( ،د.ط) ،دار صادر ،بريوت-لبنان.

الضيب ،أبو جعفر أمحد بن حيي(ت599 .هـ1203/م)،)1989( ،
بغية امللتمس يف تاريخ رجال األندلس ،جزءان ،حتقيق ،إبراهيم
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األبياري ،ط ،1دار الكتاب املصري ،القاهر؛ دار الكتاب اللبناني،

حتقيق :عادل نويهض ،ط ،2دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت-لبنان.

بريوت-لبنان.
ابن فرحون ،إبراهيم بن علي(ت799 .هـ1397/م)( ،د.ت) ،الديباج
الطوخي ،أمحد ،)1994( ،العالقات احلفصية األندلسية( ،حبوث

املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ،جزءان ،حتقيق :د .حممد

ندوة األندلس ،الدرس والتاريخ) ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية،

أبو النور( ،د.ط) ،دار الرتاث للطبع والنشر ،القاهرة-مصر.

دار املعرفة اجلامعية ،اإلسكندرية-مصر.
ابن الفرضي ،أبو الوليد ،عبداهلل بن حممد (ت403 .هـ1012/م)،
ظاظا ،حسن ،)1971( ،اللسان واإلنسان ،مدخل إىل معرفة اللغة ،دار

( ،)2008تاريخ علماء األندلس ،جزءان ،حتقيق :د .بشار معروف،

املعارف ،القاهرة-مصر.

ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،تونس.

عباس ،إحسان ،)1997( ،تاريخ األدب األندلسي ،عصر الطوائف

القفطي ،أبو احلسن ،علي بن يوسف (ت624 .هـ1227/م)،)1986( ،

واملرابطني ،دار الشروقّ ،
عمان-األردن.

إنباه الرواة على أنباه النحاة4 ،أجزاء ،حتقيق :أبو الفضل إبراهيم،
ط ،1دار الفكر العربي ،القاهرة ،مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت-

عبدالوهاب ،حسن ،)1986( ،جممل تاريخ األدب األندلسي( ،د .ط)،

لبنان.

مكتبة املنار ،تونس.
الكتيب ،حممد بن شاكر (ت764 .هـ1363/م)( ،د.ت) ،فوات الوفيات
العبدري ،حممد بن حممد البلنسي (ت753 .هـ1352/م)،)2007( ،

والذيل عليها 5 ،أجزاء ،حتقيق :د .إحسان عباس( ،د.ط) ،دار

الرحلة املغربية ،تقديم :د .أسعد بوفالقة ،ط ،1بونة للبحوث

صادر ،بريوت-لبنان.

والدراسات ،بونة  -اجلزائر.
املراكشي ،عبدالواحد بن علي التميمي (ت647 .هـ1249/م)،)1949( ،
ابن العماد ،شهاب الدين ،عبداحلي بن أمحد (ت1089 .هـ1678/م)،

املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ،ضبطه وصححه :حممد العريان

( ،)1986شذرات الذهب يف أخبار من ذهب 10 ،أجزاء ،حتقيق:

وحممد العلمي ،ط ،1املكتبة التجارية الكربى ،القاهرة-مصر.

عبدالقادر وحممود األرناؤوط ،ط ،1دار ابن كثري ،دمشق-سوريا.
املقري ،شهاب الدين ،أمحد بن حممد (ت1040 .هـ1631/م)،)1988( ،
عنان ،حممد عبداهلل ،)1990( ،دولة اإلسالم يف األندلس( ،عصر

نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب 8 ،أجزاء ،حتقيق :إحسان

املرابطني واملوحدين يف املغرب واألندلس) ،ط ،2مكتبة اخلاجني،

عباس( ،د.ط) ،دار صادر ،بريوت-لبنان.

القاهرة-مصر.
املكناسي ،أمحد بن القاضي (ت1025 .هـ1616/م) ،)1973( ،جذوة
عناني ،حممد ،)1994( ،من أعالم فن التوشيح يف األندلس :لسان

االقتباس يف ذكر من حل من األعالم مدينة فاس( ،د.ط) ،دار

الدين بن اخلطيب ،دراسة وتوثيق( ،حبوث ندوة األندلس ،الدرس

املنصور للطباعة والوراقة ،الرباط-املغرب.

والتاريخ) ،كلية اآلداب ،جامعة اإلسكندرية ،دار املعرفة اجلامعية،
اإلسكندرية-مصر.

املوصلي ،سامي ،)1970( ،دراسات أندلسية ،ط( ،1د.ن) ،بغداد-
العراق.

عياض ،القاضي أبو الفضل ،بن موسى السبيت (ت544 .هـ1149/م)،
( ،)2002مجهرة تراجم الفقهاء املالكية ،حتقيق :د .قاسم سعد،

النباهي ،أبو احلسن ،بن عبداهلل بن احلسن(ت792 .هـ1390/م)،

ط ،1دار البحوث للدراسات اإلسالمية ،دبي -اإلمارات.

( ،)1983املرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ،حتقيق :جلنة
إحياء الرتاث ،ط ،5دار اآلفاق اجلديدة ،بريوت-لبنان.

عيسى ،حممد ،)1982( ،تاريخ التعليم يف األندلس ،ط ،1دار الفكر
العربي( ،د.م).

ابن النديم ،أبو الفرج ،حممد بن إسحق (ت438 .هـ1047/م)( ،د.ت)،
الفهرست ،حتقيق :رضا جتدد( ،د.ط)( ،د.م).

عيسى ،فوزي ،)2000( ،دراسات يف أدب املغرب واألندلس ،دار املعرفة
اجلامعية ،اإلسكندرية-مصر.

الونشريسي ،أمحد بن حييى(ت814 .هـ1411/م)( ،د.ت) ،وفيات
الونشريسي ،حتقيق :حممد القاضي( ،د.ط) ،شركة نوابغ الفكر،

الغربيين ،أبو العباس ،أمحد بن عبداهلل (ت714 .هـ1314/م)،)1979( ،
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية،
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