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حاطة، ج   ٨٩، ص١ا



محر �دلس يف عصر بين ا جتماع يف ا   الشعر ا
  

  إعداد

  عبري عبد اهلل أمني احلسني
  

  املشرف

ر ص ر محد م   الدكت

  
  صمُلخ

  

ل  ـت   ا ع    ت ض محر       "ذ الدراسة م �دلس يف عصر بين ا جتماع يف ا ". الشعر ا

مـا                         محـر،  �ـدلس يف عـصر بـين ا ـل ا ـاة أ ذ الدراسـة يف التعـرّف إىل ح ة  تكمن أمه
حتـضر ؛ إذ                    ّ ة دلت عل رق أسس اجتماع ذا البلد من معاري  �سان العرب يف  صل إل ا

ــشعر  ــد ال ــرآة        ع م ب،  ــشع ــة لل جتماع ــاة ا ر احل ــل مظــا ــاً يف �ق م ــصدراً م ــاع م جتم  ا
ل   .تعكس رؤة الشاعر ملا ح

اشـتملت علـ                        ، لـ صـف حتل ج اسـتقرائ  ـ ـذ الدراسـة علـ أسـاس م قد قامت 
خامتة ل،  مخسة فص د،    .مت

ســر    ــاة ا ر احل شــعار الــيت �ظمــت يف تــص ل ا ل الفــصل ا ــا  غر�اطــة؛ إذ ة يففت

ســرة      ســرة الــيت ســادت بــني أفــراد ا قــة ا اضــحة للع رة  جتمــاع صــ رســم الــشعر ا
ة   .الغر�اط

ـة،                      ق خ مُثلـ ا ـد  تقال خصص الفصل الثا� للحـدث عـن عـادات اجملتمـع الغر�ـاط 
ا                  ـة  ـة العرب ق خ املثـل ا م  جتماع متـسك اجملتمـع الغر�ـاط بـالق ّن الشعر ا ة،  ب م سـ

ا أ              اعتاد ن  �دلس ا ا ة جُبل عل ر   كما سجّل الشعر عادة اجتماع م ملظـا  �قـد



ط

جتماع  م،           . الفساد ا طعـام م،  تـ ز ل غر�اطـة،  بس أ جتماع م صف الشعر ا
م د ائز ع ر اجل   .مظا

ت املختلفـة الـ          حتفا ا اد  ع ل احلدث عن ا ا ـل    أما الفصل الثالث، فت يت احتفـ هبـا أ
ج   غ ا الشعر ا ّر ص الل يف         . تماعر�اطة  ة  سائل التسل صف  كما جاء الشعر عل 

د الص لعاب،  ا ة،  ز ج لل اخلر الشراب،  اء    .اجملتمع الغر�اط كمجالس الغ

ــشعر            صــف ال محــر، إذ  ــين ا احلــرف يف عــصر ب ــن  ــع عــن امل ــصل الراب حتــدّث الف
ــ جتمــاع بعــضاً م ــة اخلبّــاز  ا م العمــارة،  ــاء  ــة الب ــسخ )الفــرّان(ا كم ال اجلــزّار،   ،

اعة الص الطب  احلسبة،  التأدب،  م  التعل راقة،    .ال

جتمـاع يف تلـك احلقبـة، فـتم                     ّـة للـشعر ا اشتمل الفصل اخلامس عل اخلصائص الف
        ّ رة الشعر الص ة،  ب سل خصائص ا ـا      احلدث عن لغة ذلك الشعر  ت الرسالة خبامتة ف ا�ت ة، 

ا الباحث صّل إل تائج اليت ت م ال   .أ

  

  



١



صـحب                  عل آل  د�ا حممد الصادق األمني،  م عل س الس ة  الص احلمد  رب العاملني، 
ذ الرسالة         ع  ض بعد، م جتماع يف األ�دلس يف عصر بين األمحر       "أمجعني،  تكمـن  ". الشعر ا

ـ                          صـل إل مـا  ـل األ�ـدلس يف عـصر بـين األمحـر،  ـاة أ ذ الدراسة يف التعـرف إىل ح ة   اإل�ـسان   أمه
ل الـشعر؛ إذ                     ذلك من خـ  ، حتضر   ة دلت عل رق أسس اجتماع ذا البلد من معاري  العرب يف 
ـة يف               جتماع ـاة ا ما قد  جند يف غري من املـصادر مـا خيـرب عـن احل جتماع مصدرا م عد الشعر ا

دا ل بع ة يف �قل ما رآ الشاعر من ح قة أم ث فعة أ املصلحةاأل�دلس، ف    . عن امل

ـ                جتمـاع  د بالـشعر ا ا إىل أن املقص ن مـن          :  بد من اإلشارة  كـل مـا �ظمـ األ�دلـس
ا ف        قا باتمع الذ عاش ث د ب غرض   . شعر اتصل اتصا  س املقص ـ تلـك      ا مع ا شعر ال ، بل 

عات اليت صد ض ا الشاعرامل س جت عنر ف أحاس   .ا جمتمع ذات 

ـذ احلقبـة                       جتمـاع يف  تطـرق إىل دراسـة الـشعر ا ذ الدراسة أن أحـدا مل  مما دفعين إىل 
مـا                الدراسة،  ا من البحث  ا حق فت أ ىل  ر األ�دلس األ تمت معظم الدراسات بعص ة؛ إذ ا الزم

ة يف عصر بين األمحـ          من جاء يف بعض الدراسات    جتماع اة ا ر، إمنـا جـاء يف معـرض      أشعار تصف احل
ة للشعر األ�دلس                الرثاء، أ يف احلدث عن اخلصائص الف ة أخر كالغزل  احلدث عن أغراض شعر

  .يف عصر بين األمحر

ــة يف األ�ــدلس يف عــصر بــين        جتماع ــاة ا لــت احلــدث عــن احل ا جــدت دراســات ت قــد 
تطرق الدار         ة مل  ا إىل الشعر، مثل كتاب   األمحر، إ أهنا كا�ت دراسات تارخي ن ف غر�اطـة يف ظـل   "س

كتــاب  " بــين األمحــر ســف شــكر فرحــات،  ر  ر احلــضارة يف األ�ــدلس يف عــصر بــين  "للــدكت مظــا
خ" األمحر ر أمحد الط   .للدكت



٢

ش   . أما دراسة د     ة يف الشعر األ�دلس      "حسن ال جتماع اة ا ر الفين للح ر  " التص فقد صـ
ا�ب خمتلفة  ا ج ف عصر بين األمحر حق من الدراسةف ة يف األ�دلس، لك مل  جتماع اة ا   .من احل

ا    اء الطرابلس يف دراست اة الشعر يف هناة األ�دلس: "قد عرضت حس ر   " ح لـبعض مظـا
ة يف عصر بين األمحر جتماع اة ا   .احل

ــشعراء يف        ــن ال ا ــ د ىل عل ــذ يف الدرجــة األ ــد اعتمــدت يف دراســيت  ــذا العــصر،  ق  

ـة يف ذلـك العـصر                  جتماع ـاة ا استخراج األشعار الـيت تـصف احل كمـا كـان    . عكفت عل قراءهتا 
ب "املقركتاب  ب "�فح الط كتاب لسان الدن ابن اخلط خري معني يل " اإلحاطة يف أخبار غر�اطة"، 

ذ الدراسة   . إضافة إىل كتب الرتاجم،يف 

فات ا       املص كر للمراجع  ع البحـث ككتـاب             ضـ ر  : "حلدثة من فضل عل إمتـام م التـص
ة   جتماع اة ا ش،     "الفين للح ر حسن ال كتاب    للدكت ر  "غر�اطة يف ظل بـين األمحـر      "  سـف    للـدكت  

  .شكر فرحات

ا          ، أمه ذ بات مجة يف دراسيت  تين صع اج ـاة          : قد  ا�ـب احل ذ الدراسـة، ألن ج حتدد أفق 
ة متع  جتماع عـدم التعـرض هلـا كاحلـدث عـن العمـارة                    ا ا  ا�ب م ددة فلذلك اضطررت إىل ترك بعض اجل

تكما أ�ين �  . يف عصر بين األمحر    ـ                  ب ا عـس أن جتـد مـن متك ـا مـادة شـعرة تـصف ر اليت مل  أجد ف  إىل األم
ع عل مصادر غري اليت رجعت هلا ط ف من ا ا مادة شعرة تكشف ما،الظر جد ف ا ف   . غمض م

ـة                          جتماع ـاة ا ر احل ـص ـذ الدراسـة أن الـشعر الـذ  ـتين يف  اج بة األخـر الـيت  الصع
تـان                   ت أ ب بق ب قد  لة متعددة األغراض،  لة ضمن قصائد ط ت غري قل ة قد جاء يف حا األ�دلس

ة جتماع اة ا دا عل احل   .شا

ذ الرسالة، فقد اتبعت          ج يف  ، فعكفـت           أما عن م لـ صـف التحل سـتقرائ ال ج ا ـ  امل
د                  ا أسـتخرج الـش ا  أحللـ ا  ف أصـ ا  طفقت أدرس عل مجع املادة الشعرة من مظاهنا املختلفة 

ا   .الشعرة م



٣

خامتة   ل  مخسة فص د  ذ الدراسة عل التم ت    .قد ب

ــد حملــة عامــة عــن غر�اطــة        عــن ا  : قــدمت يف التم �ــشأهتا،  ا  د ة  حــد اس ــاة الــس حل
ــاة  جتمــاع باحل ــم صــلة الــشعر ا ــم يف ف ــة، ملــا يف ذلــك مــن أثــر م الد قتــصادة  ا ــة  جتماع ا

  .العامة

رة    ل الــشعر، فتحــدثت عــن صــ ــاة األســرة مــن خــ ل دراســة احل ل الفــصل األ ــا ج ت  الــز
جة   مـة الـيت �ـشأت ب        الز ت تلك الصلة احلم ب  ، رة      يف الشعر األ�دلس ما، كمـا حتـدثت عـن صـ ـ

اهتم أم م  م بآبائ صلت اء يف الشعر األ�دلس    .األب

ر الشعر األ�دلس      أما الفصل الث     ، فكان تص ، فتحـدثت      ا� د تقال عادات اتمع الغر�اط 
ة اليت ا�تشرت يف               جتماع فات ا ذكرت بعض ا ل غر�اطة،  ا أ ق اليت جبل عل األخ ف عن املثل 

جتمـاع         ا ر الفـساد ا �قـد الـشعراء ملظـا  ، صـف الـشعر عـادة       . تمع الغر�اط ثـم حتـدثت عـن 
م احلمامــات    ــاد ارت ظافــة  ــل غر�اطــة بال تمــام أ ا رد،  ــال اد ب ــشعر  . التــ صــف ال ــم ذكــرت  ث

عط   م  ت ز ل غر�اطة  بس أ صفاأل�دلس مل كذلك ذكرت  م،  األشـربة،    الـشعر ر  األطعمـة 
ر ا ائز يف غر�اطةمظا   .جل

ــشعر          ــ يف ال الل ة  ــسل ســائل الت اســبات  امل ــاد  ــ األع لــت ف ا ــث، فقــد ت ــا الفــصل الثال أم
ة        اسبات الد امل اد  ، فتحدثت عن األع جتماع ـد            : ا ع ـد الفطـر املبـارك  ع ر رمـضان  شـ

بــ لــد ال ذكــر امل ــد الــ األضــح  ع ة،  الــشعبا� راء  م عاشــ ــ رجــان الــشرف  ــد امل ع ز  ، ري
  .صف الشعر األ�دلس هلا

ذا الفصل عـن            لت احلدث يف  ا ، ك         ثم ت ة يف اتمـع الغر�ـاط ـاء    سـائل التـسل مجـالس الغ
ر الشعر األ�دلس هلا تص د،  رحلة الص ة،  ز ج لل اخلر   .الشراب 



٤

ـن                 ر الـشعر األ�دلـس للم ـا      أما الفصل الرابع، فقد استعرضت ف تص مـن  أمه : احلـرف، 

الطـب                    احلـسبة،  التأدـب،  م  التعلـ راقـة،  ال ـسخ  ـة ال م الفـران  ة اجلزار  م العمارة،  اء  الب
اعة   .الص

جتمــاع يف تلــك احلقبــة،             ــة للــشعر ا يف الفــصل اخلــامس، حتــدثت عــن اخلــصائص الف
ة رة الشعر الص ب  األسل   .فتحدثت عن اللغة 

ات ا   ملبحث خبامتة أمجلت ف ا أ صلت إل تائج اليت ت   . ال

ـة                       ر ملـا أحـاطين بـ مـن رعا ص ر محد م ج بالشكر اجلزل إىل أستاذ الدكت يف اخلتام أت
ب، فجزا ا عين خري اجلزاء ص �صح  تمام، فأرشد    .ا

ل   ك �عم ال ق ف حسيب  ف يل الت  ا.  

  

  عبري احلسني                



٥

  

ا، �شأهتا: (غر�اطة- عت ا، طب د   ).حد

ة- اس اة الس  .احل

ة- جتماع اة ا  .احل

ة- قتصاد اة ا  .احل

ة- اة الثقاف  .احل

ة- اة الد  .احل
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ا، �شأهتا: (غر�اطة عت ا، طب د   ):حد

اب أغ     ،)١(اسـم أعجمـ   ـ   ة أ أغر�اطـة     �اطرغقال     الـص ـل إن ق ـا      مع ر�اطـة بـاهلمز، 
م الرما�ةبلغ ا ،)٢(ت ت بذلك لكثرة حدائق الرمان ف ل إهنا مس   .)٣(ق

طلق عل غر�اطة أضا اسم          ذلك )٤("دمشق األ�دلس "كان  ـد    ؛  ا ع د دمشق �زل  ألن ج

ا بدمشق يف غزارة األهنار ت بذلك لشب ل إمنا مس ق كثرة األشجار،الفتح،   )٥( .  

ا -   د   - حد

د مملكة        ـزان              مل تكن حد ق حـسب م تـض دا مستقرة ثابتة، بل إهنا كا�ت تتسع  غر�اطة حد
بني جرياهنا       ا  ة ب اس الس ة  ف احلرب الظر ة  ـذ            . )٦(الق ـة م ت د ا لكن ميكن أن �رسم هلـا احلـد

سف  د حممد بن  ا عل  ام اسط القرن السابع اهلجراق   :بن األمحر يف أ

  ــــــــــــــــــــــــــ

ب، أب عبد ا حممد بن عبد ا السلما�             : ا�ظر )( ـة     )م١٣٧٤/ ـ٧٧٦ت(لسان الدن ابن اخلط ، اللمحـة البدر
صرة لة ال ت، ٢، طيف الد فاق اجلددة، بري ب، دار ا ق حمب الدن اخلط ؛ اإلحاطة يف ٢١م، ص١٩٧٨، حتق
رة، ٤، ٢أخبار غر�اطة، ط ، القا ان، مكتبة اخلاجن ق حممد عبد ا ع .٩١، ص١م، ج١٩٧٣م، حتق

ــب، الطبعــ  )م١٦٣١/ ـــ١٠٤١ت(، أمحــد بــن حممــد  املقــر: ا�ظــر )( ــب مــن غــصن األ�ــدلس الرط ة ، �فــح الط
ت،            ٨اجلددة،   ق إحـسان عبـاس، دار صـادر، بـري ت بـن      ١٤٧، ص ١م، ج ٢٠٠٤م، حتق ـاق  ، ت احلمـ ـاق ؛ 
 ت، ٥، معجم البلدان، )م١٢٢٩/ ـ٦٢٦ت(عبد ا ، بري .١٩٥، ص٤، ج)ت.د(م، دار الكتاب العرب

ر احلــضارة يف األ�ــدلس يف عــصر بــين األمحــر، مؤســسة   :  ا�ظــر)( ، أمحــد حممــد، مظــا خ شــباب اجلامعــة، الطــ
درة،  .٤٨م، ص١٩٩٧اإلسك

ب، ج:  ا�ظر)( ، �فح الط .١٤٧، ص١املقر

.١٤٨، ص١، جاملصدر �فس: ا�ظر )(

، الرباط، مج         )م١٩٧٦(زمامة، عبد القادر    : ا�ظر )( ة الثالثـة    ٢٦، ب األمحر يف غر�اطة، جملة البحث العلم ، الس
.١٠٩عشرة، ص
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ـرة اإل   ـــــ ب شرق ـــــــ  ج ع مملكـة غر�اطـة    ــــــتق   ة عل         اجلز ا الـشرق د فـتح حـد ت  ــــــ ربـة 

ســط  ــشمل مشــا  ،البحــر املت طقت ـــ م ةة ـــــ ـــمر ب)١(أل ــد ج متت ـــ،  ــل   ــــــ ــتح أ جب ــل الف ــ جب ا حت
ـد سف     . )٢(طـارق  تـ ع ـة فت ا الغرب د ر (ح اجلبـل األمسـر   ــــــ أمـا حـد ريا م ا)٣ ()اــــــ سـ ــاد   ل

اد الكبري     طقة هنر ال ات ج     .)٤(التابعة مل ا من الشمال  ق حيد إ بطران  بشة  من الـشرق    ل ة، 
ــة مســر  ــة قــاد مــن الغــرب  ب  ــ ا إىل اجل ــ ســط املمتــد م ء البحــر املت شــاط أرض )٥(سة   

  ــــــــــــــــــــــــــ

مرة) ( م ال  : أـل ة                    من أ اصر لـدن ا عبـد الـرمحن بـن حممـد سـ فة األم ال ا اخلل ا ، ب م د اإلس ة يف الع م ر اإلس ثغ
احلدد، ٩٥٥/ ـ٣٤٤ حاس  ت ال اعة آ رت بص ــ ــ اشت ــني،  ر حصـ ا س عل ــدلس  ر مراس األـ� ــ من أش م، 

ف       اع احلرر،  ف أ� ــ ــ ـ ص ــاج  ــ الدبـ رت باحللل  ــ   اشت ــ اك ،: ا�ظر. ا الكثري من الف  حممد بن حممد بـن عبـد        احلمري

عم   ض املعطار  ،)م١٤٩٥/ ـ ؟ ٩٠٠(امل ت،           ٢ ط ، يف خرب األقطار    الر ق إحـسان عبـاس، مكتبـة بـري  م،١٩٨٤، حتق

ــ القل؛ ٥٣٧ص دق ــ   ش ــن عل ــ٨٢١ت(، أمحــد ب ، )م١٤١٨/ ـ رة،   ١٤ ، صــبح األعــش ــا ــة، الق ــة اخلد م، املكتب
ب، جاملقر ؛ ٢١٧، ص٥ج م،١٩١٥ .١٦٣ص، ١، �فح الط

قال ل جبـل             :  جبل طارق  )( سب إل ف از ف د ج س بن �صري ع ىل م ب �زل طارق بن زاد م  جبل الفتح، 

ــ جبــل الفــتح، ألن مبــدأ كــان م طــة،:  ا�ظــر. طــارق،  / ـــ٧٧٩ت( أبــ عبــد ا حممــد بــن عبــد ا ابــن بط

عجائـب األسـفار، ط                طـة  رحلة ابـن بط    ،)م١٣٧٧ ظـار يف غرائـب األمـصار  ـق علـ     ٤ املـسماة حتفـة ال ، حتق
ت،       ، مؤسسة الرسالة، بري تصر الكتا� د األ�ـدلس         ؛٧٦٧، ص ٢ج،  م١٩٨٥امل ل، ذكـر بـ ـ س       جم ـق لـ ، حتق

ا، مدرد،  ل ، جق القل؛٩٨، صم١٩٨٣م ، صبح األعش د .٢١٩، ص٥ش

ا س( اجلبل األمسر    )( ر س الـذ تقـع قرطبـة يف سـفح              مشـال  جبال يف    ):ريا م ـا جبـل العـر : ا�ظـر .  األ�ـدلس ف

د األ�دلس، ص ل، ذكر ب .١٠جم

، غر�اطــة يف ظــل بــين األمحــر   :  ا�ظــر)( ســف شــكر ــة  ١دراســة حــضارة، ط : فرحــات،  ، املؤســسة اجلامع
ت،  شر، بري ال .١١م، ص١٩٨٢للدراسات 

ة قادس  )( ـا                 جزرة باأل�دلس، قر  :   ف ل،  ا سـ أرضـ ة  ل اد إشـب ة، تقع يف حلـق  ل ب طالقة من مدن إشب
اء مائـة ذراع             عذبةآبار   رتفـع يف اهلـ م قـادس الـذ  ا ص بة، م ا العج ر بآثار د    : ا�ظـر . ، تشت ل، ذكـر بـ ـ جم

ض املعطار، ص٦٧ -٦٥ صاأل�دلس، ص ، الر .٤٤٨؛ احلمري



٨

د سـريا علـ ا         ميكن للمسافر  .)١(الفر�ترية مـن                أن جيتاز الـب ـام،  ب يف عـشرة أ ـ ألقـدام مـن الـشمال إىل اجل
ام ثة أ   .)٢(الشرق إىل الغرب يف ث

ات كرب  ث  ذ اململكة إدارا إىل ث قسم    :ت

ة غ  -أ  ا غ  ر عاصمت متت   : ةاط�ر�اطة،  سط،  ب ـتقع يف ال ـم  ضـــ  األبحرـا حت الب  ـد ج أ  ،
احل)٣( آش اد ة،اط�رة غـالعاصم: اـمد� ل)٤(ةــام،   ،أ)٥(ةش  ،شحكر  ،ز،ــن اللص ب٦(ةطس(،  

  ــــــــــــــــــــــــــ

ط قرطبة    :  أرض الفر�ترية  )( ف اجلزرة من املغرب  إىل املـشرق            شبإ بس ان، آخذة من ج ج طلة  طل ة  . ل

ن، عبد الرمحن بن حممد       : ا�ظر غربـا،             )م١٤٠٥/ ـ٨٠٨ت(ابن خلد رحلتـ شـرقا  ن  ، التعرـف بـابن خلـد
ت،  مكتبة املدرسة، بري ا�  .٨٠٤، ص١٤م، ج١٩٨٣دار الكتاب اللب

ل    :  ا�ظر )( د إمساع ل سف    ابن األمحر، أب ال ل الزمـان،          )م١٤٠٤/ ـ٨٠٧ت( بن  ، �ثري فرائد اجلمان يف �ظـم فحـ
ت،  ة، دار الثقافة، بري ان الدا ق حممد رض .١١م، ص١٩٦٧حتق

شات        : اد آش )( اد ا اد آش أ  اد آش أ  بـني غر�اطـة           . قال  ا  عة جدا، ب ة بدعة، م ة حس  مد
امل     اك  ، كثرية الف ن م ا           . زارعأربع ا من جبل شلري  يف شرق حط هنر األهنار،  ا  هلا امل  . تطرد ح

ض املعطـار     : ا�ظـر .  جبل شلري  نشددة الربد لقرهبا م    ، الـر ، أبـ عبـد ا حممـد بـن            ٦٠٤، ص احلمـري ؛ اإلدرـس
فاق، ط  )م١١٦٥/ ـ٥٦٠ت(حممد   ة املشتاق يف اخرتاق  ا ت   ٢، ١، �ز ؛ ٥٦٧م، ص١٩٨٩، م، عـامل الكتـب، بـري

، معجم البلدان، ص ت احلم ، ج١٩٨اق ، صبح األعش د .٢١٢، ص٥؛ القلقش
ـال                        : احلامة )( ثـة أم البحـر علـ ث ـ مـن أحـسن البقـاع،  احلامة أ احلمة، بلدة صغرية تقع شرق بلَّش مالقـة، 

ـ                   املراكـب سـائرة بـ راجعـة عل عـرف باملـدارج،  هلا مرس عل حصن  ا،  ضـع        . م ـا مـسجد بـدع ال ف
اء  ب الب ا،       . عج اد ا العني احلارة عل ضفة  آخر     ف ستحمام الرجال  ت  ـساء   ب : ا�ظـر . سـتحمام ال

طة طة ابن بط ض املعطار، ص؛ ٧٦٨، ص٢، ج، رحلة ابن بط ، الر .٢٠٠احلمري
شة )( ة تقع غربـ إلـبرية ق           : ل شني معجمة، مد ن  بـة              بالفتح ثم السك ـة ط ـ مد ـسريا،  حرفـة  بـل قرطبـة م

ا لـسان الـدن ابـن               ـ م ـد،  ـا معـدن للفـضة ج ف أشـجار،  ل،  ذات أهنار  ري بش عل هنر غر�اطة الش
ا                ـسم كـان  زلـة األم،  ا فكا�ت هلا يف قلب دائما م ب، �شأ ف ـت احلـضرة  "اخلط ا�ـا    " ب أح ـت غر�اطـة  أ ب

ا   ة غر�اطة "سم ب،  ج    املقر: ا�ظر. اعتزازا هبا " فت ، معجم البلـدان،      ؛ ١٤٨، ص ١، �فح الط ت احلم اق  

ب، اإلحاطة؛٢٦، ص٥ج امش ص١ ج، ابن اخلط  ،٤١٩.
ـار                      :  بسطة )( د فـة،  ق �ظ سـ ة  ار حـص لـة، هلـا أسـ ضع عامرة آ ة امل ان، حس ة من أعمال ج بالفتح، مد

       ، اء رائعة املغ ة الب هبـا الزعفـران         حس ـر  ع هبـا احلر ص الضرع،  الزرع  الربكات  ة كثرية اخلريات   =مد



٩

لشبا�أ)١(ة  ،برال)٢(ةج   .)٣(بكَّمـ 

ة   -ب   ة  ا أ  ألـمر عاصمت ة        : ملرة،  ر األ�دلـس الثغـ ـة      ،   من أمجل املـدن  متتـد مـن 
مسرمدهناض األبة حت البحر م أ بثغر أ: ،  ال)٤(ةرملرة،  ب)٥(ةرصمـ،   ،٦(ةشا�ر(ب  ،ر١(ةج(،  

  ــــــــــــــــــــــــــ

ة = ا محة ق بفحص رد،  ز ا ال جد ف ة املـشتاق، ج : ا�ظر. الكثري،  ، �ز ل،  ذكـر   ٥٦٨، ص٢اإلدرس ـ ؛ جم
د األ�دلس، ص ، ج٦٨ب ، صبح األعش د ، معجم البلدان، ج٢٢١، ص٥؛ القلقش ت احلم اق .٤٢٢، ص١؛ 

ة )( با� رة إلـبرية       :  شل اة من حتت، حصن من أعمال ك اء مث رة ثم  حدة مكس ة باء م ا الساك بعد ال  ، ل بفتح أ
قــصب الــسكر       ز  ء البحــر كــثري املــ ــ شــاط ، معجــم البلــدان، ج   : ا�ظــر. عل ت احلمــ  ؛٣٦٠، ص٣ــاق

، ج ، صبح األعش د .٢١٨، ص٥القلقش
ب شـرق غر�اطـة           بلـدة  :  أرجبة )( ـ ج ـب،   : ا�ظـر . صـغرية مـن أعمـال غر�اطـة تقـع مشـايل ثغـر مرتـل  ابـن اخلط

.٤٢٥، ص٤اإلحاطة، ج
كَّب )( ـرة األ�ـدلس مـن                     :  الـم حدة،  بلـدة علـ سـاحل جز باء م ا،  فتح تشدد الكاف  بالضم ثم الفتح 

ا   بــ زب اكــ مجــة،  ــا ف ف ســمأعمــال إلــبرية، كــثرية مــصاد الــسمك،  ر ا اعة إل�ــشاء . مــش ــا دار صــ ف
، معجم البلدان، ج : ا�ظر. السفن ت احلم ـب، ج  املقـر  ؛٢١٦، ص٥اق ،  ؛ ١٦٥، ص١، �فـح الط  اإلدرـس

ة املشتاق، ج ، ج؛٥٦٤، ص�٢ز ، صبح األعش د .٢١٨، ص٥ القلقش
رة) ( هلا مرس ت      : ب دة قربة من ساحل البحر،  أ  رس  ف السفن، مـ  بل ة  ـ أرض كـثرية    ا بـني مرسـ ـة،  ملر

طـان         طن مـن األ ب قراراهتا  ط ا يف اتساع عمارهتا  ضا األشجار   ـع علـ     . األهنار  ـا حـصن م ف
، معجم البلدان، ج    : ا�ظر. حافة مطلة عل البحر    ت احلم ـة املـشتاق، ج       ؛ ٥٢، ص ١١اق ، �ز ، ٢ اإلدرـس

ب، اإلحاطة، ج؛٥٦٢ص .٥٢٦، ص١ ابن اخلط

رة)( ــص م ــة  :  اـل  ــة أملر ــة تقــع مشــال شــرق مد ــة أملر ــب، اإلحاطــة: ا�ظــر. بلــدة صــغرية يف  ــامش ١ج، ابــن اخلط  ،
.١٠٩ص

ـ علـ                      :  برشا�ة )( ـا عمـارة،  أكثر ا�ـا  ـا ب ثق أ ن مكا�ا  ع احلص  حصن عل جمتمع هنرن،  من أم

ة أملر٥٨بعد   ض املعطار، ص: ا�ظر.ةكم مشال مد ، الر د املغرب  ؛٨٨ احلمري ، )م١٢٨٦/ ـ٦٨٥( ابن سع
رة، ج٣املغرب يف حل املغرب، ط ف، دار املعارف، القا ق ض ق ش .٧١، ص٢، حتق



١٠

   

 أ)٢(ةد  د�٣(شر(.  

ة م  -ج   ا م قال  عاصمت دني      : )٤(ةقالة،  ة لـبين األمحـر، كا�ـت عاصـمة احلمـ تعترب العاصمة الثا�
ــة قدميــ   ــ مد ائــف،  ك الط قــ ةاألدارســة مــن ملــ ا إىل الف ــس ــارخ تأس رجــع ت  قبــل ١٢٠٠ني عــام  

د   .)٥(امل

  ، )١(ةـــــقال مشــلِّبة، قالر مــــ ثغ:اــــــــم مد�ــأ .ةــــــ�اطرحر غرب غـــــــع عل البــــتق  

  ــــــــــــــــــــــــــ

األشـجار،                       :  برجة )( ـار  ـ حمـدق باألز اد عـذراء،  عـرف بـ ج  م جبا�ة،  عل هنر هبـ ة ضمن إقل مد
ا معدن ا   تسم برجة    ف ا " هبجة"لرصاص،  ظر جة م ة املشتاق، ج   : ا�ظر. لب ، �ز  ؛٥٣٧، ص ٢اإلدرس

ب، جاملقر د، املغرب يف حل املغرب، ج؛١٥٠ص، ١، �فح الط .٢٢٨، ص٢ ابن سع

ة )( ـا      :  د عرف بامس ا حصن  ف احل حبر األ�دلس،  ، معجـم    : ا�ظـر . بلد قرب من أملرة من س ت احلمـ ـاق
د األ�دلس، ص؛ ٤٦، ص٢دان، جالبل ل، ذكر ب .١٢ جم

فــــة كــــثرية اخلــــصب،     شر�ــــدأ )( ــــة ظر ــ مد ــ ــــا،  ــ هنــــر بامس ــــة، تقــــع علــ ــــة مــــن أعمــــال أملر  مد
ــا للطــــــبخ    ــــ ا مثــــــل فخار س يف الــــــد� ا، فلــــــ ــ دة تربتــــ ــ ــار جلــــ ، : ا�ظــــــر. ختــــــتص بالفخــــ احلمــــــري

ــار، ص ض املعطـــــــ ، ج ؛٤٢الـــــــــر ــبح األعـــــــــش ، صـــــــ د ــر ؛٢٢١، ص٥ القلـــــــــشق ، �فـــــــــح املقـــــــ
ب، ج امش ص١الط  ،١٦٦.

ــة)( ــن       :  مالقــ ــا مــ ط هبــ حيــــ ــدار،  ــثرية الــ ــة كــ لــ ــامرة آ ــة عــ ــ ــة، مد ــ ــة أعجم ــاف، كلمــ القــ م  ــ ــتح الــ بفــ
ــشاء           اعة إل�ــ ــ ــا دار صــ ــ ف  ، ــ اكــ الف ــريات  ــثرية اخلــ ــا، كــ ــ ب إل ــس ــ ــتني امل ــجر الــ ــا شــ اهتــ ــع ج ــ مج

ائع ا     ــ صــــ ــد  ائع اجللــــ ــ ــل صــــ ــصة بعمــــ ــ خمتــــ ــــ ــب،  ب   املراكــــ ــذ ــار املــــ ــا الفخــــ ــــ ف ــد،  حلدــــ
ــة   ري الربكــــ ــ ــساحة شــــ ــبري الــــ ا كــــ ــسجد ــر. مــــ ــار، ص : ا�ظــــ ض املعطــــ ، الــــــر  -٥١٧ صاحلمــــــري

، معجــــــم البلــــــدان، ج ؛٥١٨ ت احلمــــــ ــــــاق طــــــة، ج ؛ ٤٣، ص٥  طــــــة، رحلــــــة ابــــــن بط ، ٤ ابــــــن بط
، جقالقل؛ ٧٦٨ص ، صبح األعش د .٢١٩ -٢١٨ ص، ص٥ش

ــص     )( ان الـــ ــ ـــ ــب، د ـــ ــن اخلط ــدن ابـــ ــسان الـــ ــام، ط  لـــ ـــ الك ــ  املاضـــ ــام  ـــ اجل ــد  ١ب  ــق حممـــ ـــ ، حتق
شر، اجلزائر،  ة لل ط ر، الشركة ال .١٩م، املقدمة، ص١٩٧٣الشرف قا



١١

ق )٢(رشـط  ،أ )٣(شارـم  ،ـ ر٤(ة�ذش(، ـقـ ت�أةري)٥( ، ـ�ـ ردة)٦(م  رطقـة جبـل     . )٧(ةلَّـ ب لحـق هبـا م
اجلزرة اخلضراء طرف)٨(طارق   )٩(.  

  ــــــــــــــــــــــــــ

بــــني           :  بلَّــــش مالقــــة )( ا  ــــ الــــتني، ب اكــــ  الف ــــب  ــــا الع ف ــــب،  ة هبــــا مــــسجد عج ــــة حــــس مد
 ن مـــــ عـــــشر طـــــة، ج : ا�ظـــــر. مالقـــــة أربعـــــة  طـــــة، رحلـــــة ابـــــن بط ل، ؛ ٧٦٨ ص،٢ابـــــن بط ـــــ  جم

د األ�دلس، ص ، ج؛٦٨ذكر ب ، صبح األعش د .٢١٨، ص٥ القلقش
ـة مالقـة           : طرش  )( م يف مدر ـ ـ تعـد ال ر إلـبرية،  ،  مـن كـ ، �فـح  املقـر : ا�ظـر . تقع عل الساحل الشرق

ب، ج امش ص٣الط .٥٠  ص ٣٢، 
الع: قمارش  )( ن  ن مالقة، كثرية الزت د األ�دلس، ص: ا�ظر. ب من حص ل، ذكر ب .٦٨جم
�ة )( ـ قاعـدة                    :  أرشذ ـاء،  ن  �ـ ة،  ا سـاك الذال املعجمـة،  ضم الشني املعجمة  ن،  بالضم ثم السك

أهنـار كبـار،                          ن غـزار  ـ ـا ع اح تطـرد يف � ا   قرطبة، تـسق أرضـ العمال،  بقبل ة  زل ال م ة  رة ر ك
   ة حبر ـا آثـار قدميـة              بر ف هلا مدن كثرية،  ة  ق املد هلا حصن ف ض املعطـار،      : ا�ظـر . ة،  ، الـر احلمـري

، معجم البلدان، ج؛٢٥ص ت احلم اق .١٥٢، ص١ 
                 : أ�تقرية )( ن مـ ثـ ث بـني مالقـة مخـسة  ـ  ب غر�اطـة،  قـع بـني مالقـة  ن مالقـة  ت  : ا�ظـر .  حـصن مـن حـص ـاق

، معجــم ــة املــشتاق، ج؛٢٥٩، ص١ البلــدان، جاحلمــ ، �ز د األ�ــدلس، ج؛٥٧٠، ص٢ اإلدرــس ل، ذكــر بــ ــ ، ١ جم
.٦٨ص

بة                   : ر�دة )( ـة خـص ـ مد خر، معقل حصني من أعمـال تاكر�ـا،  اء يف ا ملة  فتح الدال امل  ، ن ثا� سك ل  بضم أ
ن باجلم ف ص ا م ل أ ضرع كثرية اخلريات،  ة ذات زرع  بني اجلزرة اخلضراء مسرية أزل ا  ب اللطافة،  رقة البشرة  ال 

ة   بقرهبا عني تعرف بالربا ا آثار كثرية،  ف ثة أام،  ، معجم البلـدان، ج : ا�ظر. ث ت احلم ل، ذكـر   ؛ ٧٣، ص٣اق ـ  جم

د األ�دلس، ص ض املعطار، ص؛٦٨ب ، الر د ؛ ٢٦٩ احلمري ، جالقلقش .٢٢٠، ص٥، صبح األعش
اكـ الكـثرية              مربلَّـة يف صبح األعش    : ةمربل )( ـا الف ف لـ مالقـة مـن الغـرب علـ الـساحل،  ـة صـغرية ممـا  ، مد

ض املعطار، ص:  ا�ظر. السمك ، الر د  ؛٥٣٤احلمري ، جالقلقش . ٢١٩، ص٥، صبح األعش
ـة                 : اجلزرة اخلضراء  )( ـة حبر ـ بر ة علـ ضـفة حبـر الزقـاق،  زرع           مد اء معتـدل  ـ ـا عذبـة،  ذات م

ـة اجلـدار           قـال إهنـا مد اد العـسل،  عـرف بـ ـا  هنر ا،  طا أ ة  ا أقرب املراس إىل العد مرسا ضرع، 
، معجم البلدان، ج    : ا�ظر. الذ أقام اخلضر   ت احلم د األ�ـدلس، ص      ١٣٦، ص ٢اق ل، ذكر ب ؛ ٦٨ -٦٧ ص ؛ جم

، ج ، صبح األعش د .٢٢٠، ص٥القلقش
ان، هناة األ�دلس، ص: ا�ظر )( .٥٥حممد عبد ال ع
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ل مملكة غر�اطة سبع       ثني   بلغ ط ث عشرن درجة  ا سـبع    ا  عرض قة،  ثـني   دق ث  درجـة   ا 

 .)١(عشر دقائق

  

ا -   عت   -طب

زت     قع   اطة�رمملكة غ تم ال، ف    حسن، قرب  مب عتدال يف أكثر األح بـة    من ا عـة، ط ة، م  حص

فة                    ـا، مكـش ا ـاف اجلبـال إ كت ،  جير هبا الرح إ �ـادرا  ا اء، غزرة امل ـة الـشمال،     لاهل اء إ مـن ج لـ
ا جارة م أشجار ملتفة،  ت خمضرة،  مني بني جما ا ميتد عل مسرية  ط   .)٢(بس

ذ اململكة سلسلة من جبال الـثلج            ـا    " لريشـ "خترتق  ـسم حال ـ  "سـريا�فادا "أ مـا   ،
فا ص  ا الثلج شتاء فارق رتفاع   قة ا ف.)٣(جبال شا ل ابن ا  ق   :)٤(شربن 

رمـــــــــن غعـــــــــ ا رـــــــــت�اطـــــــــة مبأ  

ــرب ــد متــــــ ــــــ ــاحيب ع ا صــــــ ــ ــــــ   أما ر م

 لــــــن م اـان صـ الثغرـــ    بــــتــــ أ

ــ   ــــــــ ــــــــــسر حز ــــــــــداجــــــــــري طا أ    ر

ــ ــالثَّحسارمــــــ ــدا بــــــ ــدان جلج عــــــ ــــــ   ل

كرـــثغ  ــريـــا  خمـــ   )٥(دارـــــــــــ بنـ   

  ــــــــــــــــــــــــــ

ب، اإلحاطة، ج: ا�ظر )( .٩٤، ص١لسان الدن ابن اخلط

لـة بـين األمحـر، امـع الثقـايف، أبـ ظـيب،               : ا�ظر )( ة يف غر�اطة يف عصر د جتماع اة ا ، احل ، أمحد ثا� سر الد
.٣٤ -٣٣م، ص ص٢٠٠٤

ب، اإلحاطة، جلسان الدبن ابن اخل: ا�ظر )( ب، ج٩٦، ص١ط ، �فح الط .١٤٨، ص١؛ املقر

لـد         )( ة،  ل  بأب بكر، مؤرخ، أدب، من القضاة، أصل من حصن شلب بإشب ك  ،  حممد بن أمحد اجلذام

اخر عام      ات      . ـ٦٧٤يف سبتة أ يل القضاء بعدة ج ة  يف بغر�اطة عام    . ارتسم بالكتابة السلطا� . ــ ٧٤٧ت

ـب، اإلحاطـة، ج        : ا�ظر ، أمحـد بـن علـ              ٢٣٩، ص ١لسان الدن ابـن اخلط � / ــ ٨٥٢ت(؛ ابـن حجـر العـسق

ت، ج)م١٤٤٩ ل، بري ة، دار اجل ان املئة الثام ة يف أع .٣٤٩، ص٣، الدرر الكام
ب: ا�ظر)( ب، ج٩٧، ص١اإلحاطة، ج: لسان الدن ابن اخلط ، �فح الط   .١٧٨، ١٧٧، ص١؛ املقر



١٣

عرة املسالك        ضاب البشرات ال ا أضا  ا عدة أهنار مثل هنر  .خترتق تقطع ل  عد فرعا  الش ذ 
اد الكبري   رة  ،من ال ص هنر امل  )١(  هنر ح  ،٢(ةدر( .           الـيت متـد ـة األطـراف  هلا اخلضراء املرتام تشر س ت

امة    ة  ة زراع األحجار الكرميـة، فجـاءت            . اململكة بثر اع املعادن  ا بأ� اد ت جبال غر�اطة  كما غ
ء، تغر كل ذ ة يف كل ش ستقل باألمرمملكة غ ازع يف امللك  ح بأن    . طم

ا الـش        ة غر�اطة فحص ط مبد بـسات اخلـصبة الـيت كا�ـت تعـرف               حي عاتـ  ري بكثـرة مزر
ا  ات م مـدرج جنـد،                  : باجل ـة ابـن عمـران،  ج  ، خلة الـسفل ال ا،  خلة العل ة ال ج ة العرف،  ج

ان ا من اجل غري كة    .)٣(مدرج السب

ب    ــد أســ ــا      ق ــسط مآثر ب صــف مملكــة غر�اطــة  األدب يف  ــارخ  الت ــة  ــاء اجلغراف  علم

ـب       ل ابـن اخلط ق ا  ف ا،  يف                    : "حماس ـام العـام،  عـا أ ا  تعـدم زرعـة  ر ا أن أرضـ مـن فـضائل
احلدــد،        الرصــاص،  ــضة،  الف ب،  ــن الــذ ــة م ر ــادن اجل ا املع ــ ــعمالت ت ــشا االت  )٤(املرقش

ردا بطاح ـــجبباهل ،)٥(ز ن ـــا  ط  )٦(ا األ�دارس اجل بل،  الس ا القرمـز    )٧(�اا،  بـشعرائ  إىل  )١(، 

  ــــــــــــــــــــــــــ

.١٢، ص�ثري  فرائد اجلمان األمحر،  ابن:  ا�ظر)(
، معجم البلدان: ا�ظر )( ت احلم   .١٩٥، صاق

ـة، ص     : ا�ظر )( ب، اللمحة البدر ر عبـد الـرمحن     ٢٣لسان الدن ابن اخلط ، مـش ان أبـ   )١٩٨٣(؛ احلبـاز ـ ، د
ة، عمان، األردن، ص اب، رسالة ماجستري، اجلامعة األرد� .٣احلسن بن اجل

طا أ القــصدر   : ــشااملرقش )( مرقــش ثا  ــة مرقــش يف تكملــة املعــاجم العرب ة،  : ا�ظــر. يف اإلحاطــة مرقــش

ت،  ان، بري ة، مكتبة لب ، تكملة املعاجم العرب ز ارت، د .٥٩٢، ص٢، ج١٩٦٨ر

يف اإلا )( رد  ع من املعاز رد،  � ز ارت : ا�ظر. ندحاطة ال ةر ، تكملة املعاجم العرب ز .١٩٥، ص٢، جد

ن )( عرف بـ يف اجلامع: األ�دارس ن  األغذة  األ�دراس ة  ر( ملفردات األد ر ) ربط ل ز ق الساق   �بات رق
ـة عدـدة                           لـ اسـتخدامات طب بـت يف جبـال مظللـة بالـشجر،  ـل الرائحـة،  اد ثق � أصفر مائل إىل الـس ابـن  : ا�ظـر . ل

اء الدن عبد ا طار، ض األغذة، الد الثالث، )م١٢٤٨/ ـ٦٤٦ت( بن أمحد الب ة  .٢٠٧ص، اجلامع ملفردات األد

ا�ا )( ط ة : اجل ة �بات طيب، ل مكا� من األد ب، اإلحاطة، ج: ا�ظر. الرتاق .٩٨، ص١لسان الدن ابن اخلط
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ـة مقـصرة عـن                غلة احل  د العراق ا يف ذلـك إ الـب ـشارك رة  ف  ذ الك ة  ق رر الذ فضلت ب جترا 
عتاقة �ة  لد   .)٢("رقة 

طة يف رحلت        ا ابن بط ل ف س          : "ق عـر د األ�دلس  ا إىل غر�اطة، قاعدة ب ثـم سافرت م
ا    خارج ر               مدهنا،  ل املـش ، خيرتق هنر شـ ا،  مسرية أربعني م �د الد ا   ، �ظري ل يف ب سـ  

ـة             م، حمدقة هبـا مـن كـل ج الكر ر،  القص اض،  الر البساتني،  ـب   . من األهنار الكثرية،  مـن عج
الب اض  مع،  جبل ف الرا عني الد اضع ا لمثلساتني  م ا   .)٣(" بس

قد امتدح   ا قائ   :)٤(ا أحد شعرائ

ــة ــا ل مـــــــــــــغر�اطـــــــــــ   ريظـــــــــــــا �ـــــــــــ

َّــــــمـ ــــــــ إ ســــــ العـــا    ــــــــــــلج تـر

ــ   ــمــ ــش صرا مــ ــا الــ ــ ام، ، مــ ــا العــ   راقمــ

ـــــلتـــــــ مكـنج ةـــــــــلمـــــــ الصاقـد  

  -�شأهتا -  

�د ـــــلفتح اإلس  أبان ا  ةـــــكا�ت غر�اط     ل ة صغ  م ـة    ـــــــ لس مد ، تقـع  "لـبرية إ"رية مـن أعمـال 
اح    ـــ قاع إلبريةة  ـــــــعل مقربة من مد    ة مـن ال م          ـــــ دة ال ن عقـب ا�تـصار ـا املـسلم ـة، افتتح ب ة اجل
ادة ط ط بق قعة شرش يف رمضاـــــارق بن زاد فاتــــــعل الق  . ـ٩٢ن عام ح األ�دلس يف م

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

صل          : قرمز )1( كاد  اب ف  ان تصبغ ب الث قال إ� ح � صبغ أمحر،  ر، أبـ الفـضل حممـد بـن           : ا�ظر.  ل ظـ ابن م
ت، ١٨، ٣، لسان العرب، ط)م١٣١١/ ـ٧١١ت(مكرم   .قرمز: م، مادة٢٠٠٤م، دار صادر، بري

ب، اللمحة البدرة، ص ص )2(  .٢٣ -٢٢لسان الدن ابن اخلط

طة،  )3( طةابن بط  ؛ ٧٦٨، ص٢ ، جرحلة ابن بط
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ظ شليب،  عبد احلف  ، ار رة، ٥األب شر، القا ال الرتمجة  ف  ة التأل  .٥٥، ص١، ج١٩٣٩م، مطبعة جل



 

 

١٥

ـة    ـــــاستم ـة، حتـ                ــــــ لـبرية قاع  إرت مد لـة األم ا يف ظـل الد مركـز قـضائ ـة  دة هلـذ ال
مــا اهنــارت اخل  اخــر القــرن الرابــع ح أ ـــفــة األم عــاث ــــــ تعاقبــت الفــنت،  ، ة،  اح ــ  الرببــر يف ال

ة    ئا حت غدت غر�اطة قاعدة        إخربت مد ئا فش غلب اسم غر�اطة عل      اللبرية ش ة مكاهنا، 
مـن ذلـك احلـني اختفـ اسـم               ا،  ة �فـس ذكـر مكاهنـا اسـم                إال اعـد األ�ـدلس،  لـبرية كقاعـدة مـن ق

  .)١(غر�اطة

ب الرببـر،                          مئـذ يف �ـص قعـت غر�اطـة  اخـر القـرن الرابـع،  ـة يف أ لة األم ار الد عقب اهن
ــن ز   اجة زا ب م صــ ــا زعــ ىل عل ـــاســت ا دار ملكــ ـــ اختــذ اســتقر زا يف حكــم  . )٢(ر 

ام، ثم غ      أعماهلا بضعة أع م     ـــــغر�اطة  ا إىل دار ق �س ادر س       يف ت ا ابن أخ حبـ استخلف عل  

لد بادس    بن  ا يف بادس املظفر. ماكسن، ثم خلف  ما ت أعم   خلف،ـل ـد عبـد     يف حكـم غر�اطـة  اهلـا حف
ة                    بادس بنا بن بلكني     ن البحـر إىل األ�ـدلس سـ ـا إىل أن عـرب املرابطـ استمر يف حكم ـادة   )ــ ٤٨٣(،   بق

ــاء ســتني    ــا ز ن يف حكم اســتمر املرابطــ دئــذ علــ غر�اطــة،  ا ع ل اســت ســف بــن تاشــفني،  م  لــ عا
  .)٣(عاما

حد   ـــــاضطر املرابط    ا إىل امل م ة   ن  ــــ ن لتسل م        )ــ ٥٥١(سـ لتـ ـار د املغـرب،  يف   بعـد اهن
قرابتـ                   السادة مـن بـين عبـد املـؤمن  ا األمراء  ب حكم ا ت حدن   حتـ  ،لبثت غر�اطة يف أد امل

س        رة أب عبد ا حممد بن  د أم       ـــــن  ــــــف ب ــــــكا�ت ث ـ ل بـين  راء سرقـسطة الـسابقني     ــــــ د سـل
م،        اعد األ�دلس من أد ا�تزاع معظم ق حدن  ة                 عل امل ائـل سـ يف يف أ د مـا لبـث أن تـ ـ  لكن ابن 

ستق     )ـ٦٣٥( تح هلا كثري من أسباب ا لت اليت مل  فات د اهنارت ب طـد ــــ  الت دئـذ . )٤(رار  ـر  ع  ظ

  ــــــــــــــــــــــــــ
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١٦

سـف ا     ـصر حممد بن  ف     ل محـر   "  املعـر ل بـين �ـصر      " بـابن ا صـل سـادة حـصن    ـــــ  –سـل م يف ا
رج ــان  ــة ج �ــة مــن أعمــال  م إىل ســعد بــن عبــادة ســــــــأرج ــل ،  اخلــزرجد ـــــــع �ــسب أعلــن أ

م    ة             ل  غر�اطة طاعت ـام رمـضان سـ اخـر أ م مـن أ مقـر            ٦٣٥يف  بـذا غـدت غر�اطـة حاضـرت  ــ، 
 .)١(حكم

  

ة اس اة الس   :احل

محر غ  راثة؛حكم ب ا ا  إذر�اطة،  ل حكم ـصف  – ت ال ل القر�ني  ايل عـشرن   – خ  حـ

مراء م م لقب       ن ا احد م م احلكـم أكثـر مـن           .)٢("أمـري املـسلمني   : "، الذن أطلق عل كل  ل بعـض تـ
الدأب املستمر،             اد الكرم  اجل الصدق  ن باهلمة  م ميتاز كان كثري م تمتع بطاقـات متعـددة     مرة، 

ا�ب إدارة  : اجل ة،  علم مح    . )٣(عسكرة،  ط    استمر الـملك يف بين ا م    غر�اطـة ر إىل سق ـازع   

م          ـ م كان ب م، إ أن بأس ا ا أحد س م علـ بعـض          ،يف ملك ـشغب بعـض ف إىل        ـستعني كـل متـش
ار                  احلكم بـ  ء اجلـ ني بـس ات، املعلـ ني علـ تبـدل الـدع اعقني باخللعان، الـشر ال غاء،  الغ ف   اللف

ت ا ل ا   .)٤(م

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص: ا�ظر)1(  .٣٩املصدر �فس
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ب،  : ا�ظر )4( ةلسان الدن ابن اخلط محر، ٨٣، صاللمحة البدر   .١٥، ص �ثري فرائد اجلمان؛ ابن ا



 

 

١٧

ل(حممد  حكم   سـ   ) ا محـر      بـن  ف بــ     (ف بـن ا خ "املعـر الـش "  "   ـس  ") الغالـب بـامؤس
لة ١ ()م١٢٧٢ -١٢٣٨/ ـ٦٧١ -٦٣٥ (من  غر�اطة يف الفرتة،الد(.  

ة      �دلس يف بدا اطق          حكمكا�ت ا م مات  ا�تثرت إىل حك عا  ة ش ل ا احلرب ا  قد مزقت
حدة هلا         ال ستقرار  فري ا محر إىل ت سع ابن ا رن        . عددة،  است عل حمـ من أجل ذلك ب س

هلما  ني، أ ذلـك لكـ                   : أساس ف؛  ـة حتـسبا للظـر ة الفت م سـ ل ا قة مع بعض الـد ث قة  إقامة ع
الثا�          ن،  ل إن اضطر إىل طلب الع ن من تلك الد ـشتد   : طلب الع م حتـ  مصا�عت صار  ة ال مما

لت    ثبت أركان د  ، د كان .)٢(ع                       �دلـس ـرة كـبرية مـن الـشعب ا ـد مج محـر حيظـ بتأ  ابن ا
ما يف اجل   ك مثة    ب،  ــــس ة           مل  �دلـس مـة ا ع مـن التفـاف ا قـذ،            ما مي م امل ـذا الـزع اء  ل لـ ـا حـ كل

ــافس  كا�  الت ــرق  ح التف ـــلكــن ر ــلة يف �فـــــ ـــت متأص الطامعــــ ــبني  ـــس املتغل ــان أــــ ك صــاغر ني، 
اء  اء حتـــت لـــ �ـــض ن ا ـــؤثر احلكـــام  ـــصملـــك الزعمـــاء  حتفــــــال ا اظ يف ظلـــ مبـــدهنم ـــــــــار 

اع م عل م  ق ائـ         د اء حتـت ل �ـض ا محـر  رة ابن ا اء             .ظا �ـض ة ا ـل مرسـ ـد فـضل أ ففـ ع
اء ملـك قـشتالة        محـ             ) د الثالـث  �ـ فر�ا(حتت ل ـة لـ علـ معاضـدة ابـن ا طمـاع     دفـع اجلز ر بـسبب ا

عة، ثم اشت   ا ض ة ال ل        ــــــــ مدت اهلج ـــلشخص است ـان  طقـة ج ـصار يف م عـاث ال ـ   ا ــــــ ات عل
محـر              �ـة مـسقط رأس ابـن ا ك أمـري               جمتمـع عل حـصن أرج أمـاكن أخـر مـن أمـ ت  عـصب لـ   أ

ة          ا س م رد  )ـ٦٤٢(غر�اطة، حت ضرب احلصار عل غر�اطة �فس  لك ا خبسائر    ،  ار ا عن أس
  .فادحة

  ــــــــــــــــــــــــــ
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ردن، ص ة، عمان، ا رد� رة، اجلامعة ا ش  .٤٩م



 

 

١٨

ح الـشامل لغـرب                  ـاح املـس جت محر أ�  يف ظـل ا مشاهلـا     رأ ابن ا ا  سـط �ـدلس   أن  ا
ـ بـأن حيـين رأسـ للعاصـفة           اسة تقتض عل تفـاق مـع ملـك قـشتالة فر�ا        ،الس د �ـ  فلـم جيـد بـدا مـن ا

ة        ان س دة ج ـ      )ـ٦٤٣(الثالث، فعقد مع معا قـدم إل تفـاق علـ أن حيكـم ابـن             ،  تــم ا  ، طاعتـ
أراضــ باســم ملــك قــشتالة    ــ  محــر مملكت أنحتــتا  ، ــؤد طاعتــ ا مئــة    ة مقــدار ــة ســ  جز

ب     ن ألف قطعة من الذ � يف     ،مخس عا أن  ب  مـا                حر ـد أ ـ عـددا مـن اجل قـدم إل  ضد أعدائـ ف

د اجتماع جملس قـشتالة ال          ش أن  سـلم ابـن    . )١(ـاب باعتبـار مـن التـابعني للعـرش         طلب م ذلك، 
محــر إىل فر�ا غريمهــد�ــا �ــة  أرج ــان  �ــزل لــ عــن أرض   ج  ، ــة حبــسن طاعتــ ن ر ا مــن احلــص

محـر                       ذا الثمن الفادح عقد ملك قـشتالة الـسلم مـع ابـن ا يف مقابل  حتفاظ هبا،  الفر�ترية لعجز عن ا
ة   أقر عل ،ملدة عشرن س ن ما   احلص اعد  ان   .بق من الق ت غر�اطة شـر العـد فـرتة   كذا أم

تطلعا إىل             . من الزمن  ة احتفاظا بأراض  دب بت ا اس  ل الس ضح باستق محر أن  قبل ابن ا
د          الـصم ـضال  ـا ال ع ف ـستط ف أفضل  ـذا الطر             .ظر محـر بتخاذلـ  مـراء   ـــــ قـد فـتح ابـن ا ق 

ة                     املسلمني يف غرب     ة سـ ل ن، فـسقطت إشـب ـازل عـن بعـض احلـص ا حـذ يف الت �دلس بـأن حيـذ ا
ة    )ـــ٦٤٦( م ســ ن ا احلــص ط ســائر املــدن  ــسق ــذا�ا ب ا إ ط ــان ســق ك ن  .،  ــسط القــشتال ب  

م     س راض ا عة       ،ةـــسلطاهنم عل سائر ا كمش بسرعة مر ة ت م س لة ا أخذت رقعة الد  . 

محر م     قف ابن ا د              كان م قف إىل جا�ب أعداء أمت  قفا شاذا مؤملا، فقد كان  ادث م ذ احل ن 
دب ا ن املاد  صار ما استطاع من الع بذل لل   .كان 

�ـس بق ملك قشتالة     ة          ألف �دلـس اعـد ا ـضم كـل الق طمـع يف أن  كـان ابـن     العاشـر   ،  مللكـ

طلب امل   محر  ح لـ ذلـ   ـــدد من بين مرا ـر ابـن         .كن كلمـا  م مل  ضـغط ني  ان القـشتال ملـا تفـاقم عـد
ة                        اخـر سـ ـزل لـ يف أ ، ف مـصادقت اد�ـة ملـك قـشتالة  ة جدـدة يف م اصا من أن خيط خط محر م ا

  ــــــــــــــــــــــــــ
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١٩

ا             عن عـ   )ـ٦٦٥( ـ ن م احلـص د  ـل إن مـا أعطـا ابـن               دد كـبري مـن الـب ق القلعـة،  ـة  املد شـرش 
ن     احلص د  مئذ من الب محر  صار بلغ أكثر من م       امل ا رة  لل ا    س معظم ضع،  �دلس   غرب يفئة م  ا

  .بذا عقد السلم بني الطرفني مرة أخر

ة      ا عاد م س التحرش باململكة ا صار إىل التحرك  ثاق    ،ل م د   إذ  حيافظ العد عل ع
سار ملك قشتالة     ،كعادت �س  ا  ألف جس      العاشر إىل اجلزرة اخلضراء فعاث ف تـ محـر  عـاد ابـن ا  ،

ـ                      طلـب م سف املـرين ملـك املغـرب  ، فبعث إىل أمري املسلمني السلطان أب  صار ات ال شرا من �
محر مل ث، لكن ابن ا عالغ ل  يف بعد ذلك بقل ة إذ ت ذ الدع جة    . ش لري �ت

يف حممد   محات ة ـــــبن ا خلف٦٧١ر  س يل عــــ  لد  د أبـ عبـد ا حممـد    ـــــــ  يف امللك 
سـف امللقـب بالفق    ا ا  ــــــــبـن حممـد بــن  تقـ امتــد حكمـ مـن  ، لعلمـ   -١٢٧٢/ ـــ٧٠١ -٦٧١ ( 

  .)١ ()م١٣٠٢

   ــصر ــة ال ل م امللــك للد ا ،ةـــــــ الــذ رتــب رســ ضــع ألقــاب خدمتــ ا   ــ ا �ظــم د  ،
ا، تــ ا  جبا ــا بــذلك صــفت خلــع عل ــة   ك ـــــ الزااملل ــب  ــــ ل ابــن اخلط قــ يف ذلــك  ــذا "ة،  كــان 

ل    ك ج حد امللـ صرامـــــــ السلطان أ حزمـــــ ة  ض  ـــــ ا، ممـــــ ة  لـة الـذ  ا،   ـــــ د الد ع ألقـاب خدمتـ
اسـتدر         ـقدر مراتب  ـا  م امللك ف أقام رس استجاد أبطاهلا  تـ  ا  را علـ ذلـك بـسعة         ـ جبا ا مـستظ

اسة،   ــس أصــالة ال ــذرع  رصــا�ة العقال ـــ  ــ  ـ ف ســر،  شــدة ا كــة   ـل،  ل احل طــ اء،  ــد ــؤ ر ال متل
رة، تام الـخلــــــة، ملــــــالتجرب ــــح الصد اهلم �اةـة، كرم الـخلق، عظـق، بع   .)٢( "م الصرب كثري ا

كـن ملـك غر�اطـة                  مل  �ـس العاشـر إىل حماربـة املـسلمني،  د �ـشط ملـك قـشتالة ألف ل ع
ت    ب كان حمم     غافل عن اخلطر الذ  محـر    اد  دد من مشارع قشتالة،  لـد      ) املؤسـس (بن ا صـ  قـد أ
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م                ح شـبح اخلطـر الـدا جاد هبـم كلمـا  ست ا ة  ك العد قـد شـاء   .باحلرص  عل حمالفة بين مرن مل
�ـدلس الداخل                    ادث ا حـدن يف حـ امل ثـة املـرابطني  ر لـة بـين مـرن  ـة   القدر أن تلعـب د اخلارج ـة 

ر  ف      ــــــ فقد أرسـل حممـد الفق      .)١(أعظم د ـل  تـ بقل �ـدلس إىل ملـك   ـــــ دا مـن أكاب ـــــــ  عقـب  ر ا
ر   املغرب ص سف امل �ـدلس مـن الـضعف                     أب  ا لـ حـال ا  حيمل إل رسالة اسـتغاثة مـؤثرة، فـشرح

ب  تكال ــــ�قص ا استصرخ   ـــــب الع ــــــة  ا  الق عل ـاد، ثـم        د  اجل ث  ل ـــــــ  رس تتابعـت  للغـ
مح       ار بين ا لة أص ل بين أشق محر  سـف        إىلر  ــــــ ابن ا م الـذ         الـسلطان أبـ  ن بـاخلطر الـدا ـ

لتمـــس �ـــدلس  مـــــــــدد ا ا ســـعاف  ـــ املبـــادرة با داد، فاســـتجاب الـــسلطان أخـــريا ــــــــن إل
هت كتــب ـــــــلدع محــإىلم  ة  ابــن ا �ــدلس يف فاحتــة ســ از إىل ا عــرب عــن عزمــ علــ اجلــ ــ  طمئ ر 

  .)٢()ـ٦٧٤(

سف قد اش     مح     ـــكان أب  جد ب     ـــــــ رتط علـ ابـن ا مـا اسـت ـزل لـ عـن بعـض          ــــ ر ح ، أن 
اع  الق ر  ة، لت   ــــالثغ ا ــــــ د يف الذ  ــــــ ا ج ـــــ زل ب ـــ د الـساحل ـزل لـ عـن ر�       ـــــــ اب  دة ــــــ ـاب، ف

غ            أحلق هبا اهلزائم  سف أراض قشتالة  غزا السلطان أب  اجلزرة،   الكـثري،   اـــــمم  ــــــطرف 
اخــر شثــم ــاء مخــسة )ـــ٦٧٤(ر رجــب ـــــــ عــرب البحــر إىل املغــرب يف أ �ــدلس ز  بعــد أن قــض با

ر   .)٣(أش

ة  يف   ر    ـ  ٦٨٥س ص سف امل يف السلطان أب  خلف عل ع    ،ت مـري أبـ          لد ا رش املغرب 
بـين مـرن                   ط غر�اطـة  ئـق بـ اسـتمرت ع �دلس خـبريا هبـا،  ن ا ا بشؤ كان مثل أب مع ب،  عق

الصفاء دة  اما أخر عل حاهلا من امل   .أع
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بين مرن تثري قلـق سا�ـش ملـك قـشتالة،           محر  قة بني بين ا محـر     كا�ت الع  فـسع إىل حمالفـة ابـن ا
ما ثغـر طرـف مـدخل اجلزـرة                      حذر ة  سـ �دلـس ر ا م علـ الثغـ ئ اسـت ات املغاربة  م   ، من � تفـا  

ذا الثغر من املغاربة    ـا   ،امللكان عل ا�تزاع  محر أن تسلم إل طرف عقـب ا�تزاع ـدما  . اشرتط ابن ا ع
ن      قـدم ابـن     طرـف  حاصرت قـشتالة   محـر العـ اتـ مبال      هلـا ا ــ  مقرب قـة علـ   ، فعـسكر يف ق ــ ة م ــــــ ن   ـــ عـا ا، 

ــصار با ا سا�ــشال حاصــر املــؤن  ــة البحــــمــداد  صــــــــ مــن �اح ن  ل د حــ ــاـــــــر ل مــداد إل . ل ا

ا اضطرت     صمدت حام  لك ر،  ة        ة طرف أربعة أش صار س م لل اة إىل التسل ـا   )ـ٦٩٢( يف ال  ،
م     محر سا�ش بتسل أعرض عطالب ابن ا د    .ا فأب  محـر خيطـب  عـاد ابـن ا ــ  بـين م   رن مـرة أخـر   ـــ

فـد مـن كـرباء                          زر أبا سـلطان عزـز الـدا� علـ رأس  ل  د فرج بن إمساع س أبا سع فد ابن عم الرئ أ
ــب     ب يف طل ــ عق �ــدلس إىل الــسلطان أبــ  أ ـــــــن فأكـــــــ العا فــادهتم  ــسلطان  ب ـــــــطل إىل جــاهبم رم ال

  .)١(الصلح

م علـ صـداقة بـين                   حممد الفق استمر   ـد مقـ اما أخر  ثابـت الع  يف حكم غر�اطة أع

ن خـامي                    حتالف مع ملك أراجـ دة صلح  ل عقد معا فات بقل ل  مـما  جدر بالذكر أ� قب مرن، 
ة  ما يف س دة صلح سابقة ب ذلك جتددا ملعا   .)٢()ـ٦٩٥(الثا� ضد قشتالة 

يف السلطان حممد الفق يف       ة ت قـد زاد ملـك             )ـ٧٠١(  س ثني عاما،   بعد أن حكم أكثر من ث
ب اخلط حداث  اىل ف من ا استقرارا بالرغم مـما ت طدا  د ت محر يف ع   .بين ا

ــ عبــد ا حممــد     لــد أب ــ  ع ) الثالــث(خلــف حممــدا الفق  -١٣٠٢/ ـــ٧٠٨ -٧٠١(امللقــب بــاملخل

كان ضررا  )٣ ()م١٣٠٩ ـؤثر جمـالس العلمـاء              .،  عزم، عاملا شاعرا  ة  كان ذا �با م        ـصغ إلـ الـشعراء، 
�شاد ا ح  ص هتم حمبا ل عظم باحلمراء،جيزل ص شآت املسجد ا كان بني م  )١(.  
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بني بين مرن فأر           دة ب  عمل عل إحكام امل د أن  ة ع ل يف بدا زر أب أبا سـلطان  حا سل 
جدد        دا� ال ا  عزز م إىل سلطان املغرب ل زر ابن احلك ـد ا   ا   الـصداقة، فـأكرم        ع دة  ، فادهتمـا ملـ

ثقا بني الفرقني،  ن ت ك دة أضحت أشد ما  اصر امل عدل عن ح أن أ محر عرض ل فجأة أن  لكن ابن ا
د إىل حما       ع أن  عـز إىل عمـ               حمالفة سلطان املغرب  ان بـأن أ محر أعمال العد بدأ ابن ا لفة ملك قشتالة، 

س أب  ص د ر الرئ خـر مـن                         سع ـل سـبتة يف الـضفة ا ـل صـاحب مالقـة أن حيـرض أ  فرج بـن إمساع
ة البحــر علــ خلــع طاعــة الــسلطان،  اءـــ أ٧٠٥يف ســ هبــذا علــن ا�ــض محــر،  اء ابــن ا  ســبتة حتــت لــ

قة مملكة  بين مرن مرةاضطربت ع   .)٢( أخرغر�اطة 

ع                          ـان الـذ فرضـ حممـد املخلـ ظـام الطغ ش �صر بن حممد الفق ضـاق ذرعـا ب لكن أبا اجل
رة عل أخ       م فأعلن الث معـ ر     ــــــ زر ابن احلك ـ  ـد            ط مـن  ـــــــ   م ع ـ ذلـك يف  لـة،   أكـابر الد

ة   ا ثب   ٧٠٨لفطر س ارجـ،  زر ابن احل   اخل م فقتلـ    بال اعتقل ،كـ أرغمـ   اا الـسلطان حممـد    ــــــــ    

تربع أخ �صر مكا� يف امللك    ازل عن العرش  �.عل الت ع إىل حـصن    ف كَّب  الـسلطان املخلـ الــم ،
ة                              يف سـ ـث تـ ـد بعـد ذلـك مرـضا إىل غر�اطـة ح سـر ثـم أع ام يف أصـفاد ا ث قـض مخـسة أعـ ح

  . )٣()ـ٧١٣(

ل   ش  أبـ "حممد امللقـب بــ       بن    �صر ت ـ ). م١٣١٤ -١٣٠٩/ ــ ٧١٣ -ــ ٧٠٨ (احلكـم "  اجل

ر املل                     املظـا هبـة  عـا با ل كـان   ، العـشرن مـن عمـر س فت يف الثالثة  م جل كـان يف     كان  ـة،  ك
با   قت �فس أد فـق يف تـدبري ا                     ال مل  ـ مل حيـسن الـسرية  لك الفلـك،  اضـة  ر،   عاملـا، بارعـا يف الر مـ

الــت    ت ال  حــ ــ مــن قبــل؛ فاضــطربت ا ــ الــشعب كمــا ســخط علــ أخ ســرعان مــا ســخط عل
  ــــــــــــــــــــــــــ
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زمـات  قـة الراب ــــــ اضطالةـــــقـشت ملـك   فر�ا�ـد الرابـع   اسـتغل . ا محـر    بـني ع بـين مـرن إثــر    بـين ا
ط   ـة يف غر�اطـة       سبتة  سق ضـاع الداخل ة              اضطراب ا اخـر سـ ىل علـ جبـل طـارق يف أ ، فاسـت

كان           )ـ٧٠٩( ب  �دلس من اجل املغرب معا، فقد كان باب ا �دلس  ق يف ا قع عم ط  كان لسق  ،
تني م س صل املباشرة بني اململكتني ا   .)١(صلة ال

كبة فداحـة اخلطـأ الـذ ارتكبـ مبجافـاة بـين مـرن؛ فبـادر إىل                            ذ ال محر عل أثر  أدرك ابن ا
عادت ع قت هبم،  احتسني ع د فاس إىل سابق ع التحالف بني غر�اطة  م    .ئق التفا

سخط الشعب عل مـصا�عت فر�ا�ـد الرابـع ملـك قـشتالة                     ء سرية �صر  كان مـما زاد يف س
ل             د فرج بن إمساع د ل بأداء اجلزة؛ فثار عل أب سع ة      التع ائل سـ صر يف أ سـار   )ــ ٧١٢(ال  ،

رع       ات إىل غر�اطة  ـ مل              يف ق لك السلطان �صر إىل لقائ فكا�ت اهلزمية عل �صر؛ فلجأ إىل غر�اطة، 
ازل عن العرش،    اضطر إىل الت ة  سار بألبث أن أذعن  يف سـ ا حت ت ىل حكم ت اد آش  ل إىل 

  .)٢()ـ٧٢٢(

ل          د إمساع ل ل(خلف يف احلكم أب ال د إمساع  ،  )ا خ       حف ل الـش ل أخ حممد ا
امتد حكم من  ).م١٣٢٥ -١٣١٤/ ـ٧٢٥ -٧١٣ (املؤسس، 

ل    ــل ا ــد إمساع ل طامتــاز  عــصر أبــ ال ـــ بت استقـــــ ــد ـــــــد امللــك  ــاء ع إح ر  مــ رار ا
                 م س لـة ا عـادت الد ني  د عصر ا�تـصارات كـثرية علـ القـشتال قد ش اد،  ز     ــــــ اجل ـة جتـ ة الفت

ح      ة بعد أن  دا من الق ر الف       ع كـان           متتـع   .اءــــــ  أهنـا شـارفت طـ رة،  ل بـا ـل خبـ  الـسلطان إمساع
د،           إقامـة احلـد ـد حر   ففـ شتد يف إمخاد البـدع  ق       ع خ رد الفـساد ا طـ ، ــــــ مـت املـسكرات 
ئـم الرجـال          ـات يف  س الفت د بـش      ،حرم جلـ ـ مـل ال ع ا هلـم           ـــــ  تخـذ ا أن  ألزمـ  ء مـن الـشدة، 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

حاطة، ج: ا�ظر )1( ب، ا �دلس، ص١٤٢، ص١لسان الدن ابن اخلط ان، هناة ا  .١١٤؛ حممد عبد ا ع

حاطة، جلسان الدن اب: ا�ظر )2( ب، ا �دلس، ص١٤٢، ص١ن اخلط ان، هناة ا   .١١٦؛ حممد عبد ا ع



 

 

٢٤

ــصفراءالعمــائ ــا هبــم م ال ــدم حكم.  شــعارا خاص ـــمل  يتــــ ة؛ إذ قتــل ببــاب قــصر    إ اثــ  عــشرة ســ

لة   .)١(غ

ــ عبـــد ا حممـــد     ــ أبـ ـ ــ اب ــع(خلفـ ــ مـــن )الرابـ ــد حكمـ امتـ ـــ٧٣٣ -٧٢٥[    -١٣٢٤/ ـ

ن            . )٢(]م١٣٣٢ ـدة الـصداقة مـع أراجـ ائل أعمال جتدـد معا ـدة الـيت          من أ  إثـر ا�قـضاء أجـل املعا

ل ع         ن،  ملـك أراجـ خ الغـزاة            ــــــ عقدت بني أب  بـني شـ ـ  ف ب ، فقتـل    املغاربـة  د �ـشب اخلـ
ــد  ــع(حمم م بتحــرض)الراب ــ ــل      .  م ــر جب ــن اســرتجاع ثغ ــد م ن يف ع ــسلم ــمتكــن امل ة ط ارق ســ

  .)٣()ـ٧٣٣(

سـف             ل(يل العرش بعد أخ أب احلجـاج  قـة    ـ مل جيـا    ) الغالـب بـا   ) (ا  ز سـن املرا

م مهـة               . )م١٣٥٤ -١٣٣٢/ ـ٧٥٥ -٧٣٣(امتد حكم من     أبعـد ك بـين �ـصر  كان مـن أعظـم ملـ
ن        الف داب  كان عاملا شاعرا حيم ا  ، م خ بـة بكـر          " )٤(أرفع ـت املدرسـة العج امـ ب ففـ أ

افتمتاملدارس يف حضرت  قاف كملت أ  ")٥( .  

د يف عصر تقدما     دت الب ـ الـذ أضـاف إىل قـصر احلمـراء                ش ـا،  أدب ا  ارا علم ازد  

شآت  ة       . أعظم م ا غز م راض املسلمني،  صار  ات ال د كثرت غز ريةيف ع  عـام  طرف الش

زميـة شـددة          ٧٤٠ ن  ـا املـسلم زم ف ام                .ـ، اليت  سـف يف احلكـم بـضعة أعـ اسـتمر أبـ احلجـاج 
   ا الس ـد                   أخر ساد ف م ع ـ عظـم يف  ت باملـسجد ا اء ص لة أث لك ما لبث أن قتل غ من،  ا م 

ة    .)٦()ـ٧٥٥(الفطر س
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان، : ا�ظر )1( �دلسحممد عبد ا ع   .١٢٠، صهناة ا

ب، : ا�ظر )2( حاطةلسان الدن ابن اخلط  .٥٣٢، ص١١، جا

ب، : ا�ظر )3( حاطةلسان الدن ابن اخلط  .١٤٢، ص١، جا

ان،: ا�ظر ) 4( �دلس حممد عبد ا ع .١٢٥، صهناة ا
 

ب،  )5(   .١٠٩ البدرة، صاللمحةلسان الدن ابن اخلط

حاطة، ج: ا�ظر )6( ب، ا �دلس، ص١٤٢، ص١لسان الدن ابن اخلط ان، هناة ا  .١٣٠؛ حممد عبد ا ع



 

 

٢٥

اســة     ــرتدد بــني س اقــضة،  اقــف مت لــة بــين مــرن م قــف مــن د ط غر�اطــة حقبــة  لبــث بــ
ما ملم               ا عضدا ق س من شك أن بين مرن كا� ل جس،  الت بني الثقة  عة  القط لكـة غر�اطـة    التحالف 

ث بــين مــرن  لــ غــ لــة،  ــصار خــدمات جل يف مقاتلــة ال ــاد  ــدان اجل ا هلــا يف م قــد أد اشــئة،  ال
م  لتــ ســطعت د محــر  ــة غــري مــرة، ملــا اشــتد ســاعد بــين ا ــا الداخل ادث اشــتغال مملكــة قــشتالة حب

اء ماستطال �دلس ز م با س ام ا   .ئة عام أخرت أ

ل    ة عل أن  الد ر ا     ة املر ة   ذاهتا دخلت يف د هلا س احنـدرت إىل غمـر احلـرب    ٧٥٢حن ـ، 
ا�قطعـت                         قـت الـشدائد،  ـد الـذ كا�ـت تـدخر  ح بذلك تفقـد غر�اطـة ذلـك العـضد ال ة،  ل ا
ا                        تركـت غر�اطـة مـن ذلـك احلـني إىل مـصري ـصار  �دلس ملقاتلـة ال ر إىل ا ة عن العب ش املغرب اجل

اداخل اجل ة مبفرد صرا� ة تغالب ق ال سبا�   .)١(زرة ا

سف أبا    لد حممد     خلف السلطان  حكم " بالغين با " امللقب   )اخلامس ( احلجاج يف امللك، 
ل مرة   ـد    . )٢ ()م١٣٥٨ -١٣٥٤/ ــ ٧٦٠ -٧٥٥ (غر�اطة  ائـل ع هبـا      شـ    يف أ غلت قـشتالة حبر

ان     ت غر�اطة شر العد ة فأم ـة كا�ـت         . مدة من الزمن   الداخل ادث الداخل رات    لكـن احلـ تـؤذن بتطـ
ة      ـ أخـ                      )ـ٧٦٠(جددة؛ فف رمضان س ؛ إذ تـآمر عل ـا الغـين بـا ملكـ رة فقـد ف  �شبت يف غر�اطة ث

ا إىل                     �فـذ ا حـصن احلمـراء  ـامج ا فرصة ابتعاد عن دار امللـك  ز ل تؤازر مجاعة من الزعماء ا�ت إمساع
ــل أخــ الــسلطان   قــصر احلا ا بإمساع ــاد �  ، لــد ــ  ل ــ بــني أ قتل ان  ةجــب رضــ  ملكــا )ـــ٧٦٠ ( ســ

زر لسان الدن جاز الس. )٣(مكا� ع  ب إىل املغربالطان املخل   .)٤(بن اخلط

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان، : ا�ظر )1( �دلسحممد عبد ا ع   .١٣٦ ، صهناة ا

ب، : ا�ظر )2( حاطةلسان الدن ابن اخلط  .١٤، ص٢، جا

، ج: ا�ظر )3(  .٣٩٨، ص١املصدر �فس

ان، : ا�ظر )4( �دلسحممد عبد ا ع  .١٤٠، صهناة ا



 

 

٢٦

ة    احدة من تسلم امللـك         )ـ٧٦١(يف س ة  ل بعد س ج        ، قتل إمساع ل احلكـم بعـد ز تـ  ،
خلع عام )ـ٧٦١(الغالب با ) السادس(مد أخت أب عبد ا حم    .)١ ()ـ٧٦٣(، 

ــةاســرتد الغــين بــا حكمــ  مــن فــساد، )م١٣٩٠ -١٣٦١/ ـــ٧٩٣ -٧٦٣(  للمــرة الثا�  ا
قـشتالة،             ادن بـني غر�اطـة  غلب الت  ، م يف عصر ـاد               الس اطن اجل مل خيـل عـصر الغـين بـا مـن مـ

اف الصراع مع القشتا نياستئ   .ل

سف   لد  ـر    ،  )م١٣٩٤ -١٣٩٠ /ــ ٧٩٧ -٧٩٣( أب احلجـاج       )الثا� (خلف  ز ل  حـا
�ـصرا يف              حممـدا  ثـة سـعدا  تـ الث ال بالـسم بعـد أن قتـل إخ م خالد اغت سـف علـم   حمبـس  إ أن ،

قتل     زر  اد�ـة                . بذلك فسخط عل  كتـب إىل ملـك قـشتالة يف طلـب امل الـسلم  استأثر بالـسلطة 
ا يف بعـض املعـارك             صار الذن أسر  فاسـتجاب ملـك قـشتالة إىل        ،أطلق سراح عدد من الفرسان ال

عقد السلم بني اململكتني ت    .دع

ســف  ــد  ن يف ع ة   )الثــا� (قــام املــسلم از مرســ ــصار يف أحــ  ــ أراضــ ال غــارة عل  با
رقة م يف        ل صار من جا�ب عاث الفرسان ال زميـة           غر�اطة فحص،  ا هبـم  قعـ أ ن  م املـسلم فرد ،

ة  ائل س ما أ يف مسم ل إ� ت ق السلم،  ادن    .)٢()ـ٧٩٧(شددة، ثم عاد الفرقان إىل الت

لد حممد     ، بعد أن دبر أمـر مـع الزعمـاء          ]م١٤٠٨ -١٣٩٤/ ـ٨١١ -٧٩٧[ )السابع(خلف 
سف عن العرش، ثم         كرب  قصاء أخ ا لة  جن         رجال الدـ يف الـسزج سف  .  قبض عل أخ 

طماع     )السابع( حممد  السلطان كان د ا اجلرأة بع ف  افر الع ـادن       فسع ،  الت دة  ت املـ  إىل جتدـد صـ
ـل علـ ذلـك حتـ �قـضت قـشتالة                     بني الفرقني إ أ�ـ مل ميـض قل عقدت اهلد�ة فع قشتالة،  بني غر�اطة 

ضع كذلك رــاستماهلد�ة  ني ال �قض القشتال د�ة  ع  ق قشتالة بني ت   . هلابني غر�اطة 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، صعبد الرمحن احلج: ا�ظر )1( �دلس  .٥٦٤، التارخ ا

�دلس، ص: ا�ظر )2( ان، هناة ا  .١٥٠حممد عبد ا ع



 

 

٢٧

سـف         خلف حممد الـسابع    كـان   ]م١٤١٧ -١٣٩٤/ ــ ٨٢٠ -٨١١ [)الثالـث ( يف امللـك أخـ   ،
ة    سج با� ال حكم بقلعة شل سـف        .ا ط يف الـسلطان  ة   ) الثالـث (تـ ، بعـد حكـم دام حنـ        )ــ ٨٢٠(سـ

كان أمريا راجح العقل      ام،  جدة، حمبا لشعب        تسعة أع ال ة  س م الفر اسة،  عظ فكان حكمـ    .، بارع الس 
ــارخ مملكــة غر�اطــة   ــة يف ت م    ،القــصري صــفحة زا ــس لــة مــن ال ــد عاشــت غر�اطــة فــرتات ط ــ ع  فعل

عزهتا عة غر�اطة  ب خيتتم تارخ م جل،  افا ا ستقرار إىل أن    .)١(ا

اىل عل عرش غر�اطة بعد السلطان      سف ت هلـم        )الثالث (  مـراء الـضعاف أ لـد أبـ    :  عدة من ا
ـسر      )الثـامن  (عبد ا حممـد    ء        ،  )م١٤١٧ -١٣٩٤/ ــ ٨٣١ -٨٢٠( امللقـب با كـان أمـريا صـارما سـ

ل زـر             اخل كان   ، تصال بشعب دا عن ا ، بع لت ل د ا عل أ ـدة        سـف   ، متعال ح اسـطت ال بـن سـراج 
تصال بشعب   لتل ا عرش .كرباء د رات متعاقبة، فقد ف سر ث د حممد ا  ثـم اسـرتد غـري    قامت يف ع

ط. مرة اكان ب ؤازر بات  �ق ذ ا شجع    .)٢( قشتالة 

ا              ا عل ن الفرص لغز مملكة غر�اطة، فزحف رتبص صار  ل حكم املضطرب كان ال يف خ
ة  ا يف )ــــ٨٣١(يف ســـ غلـــ ت ـــاأرجا،  ا يف بـــسائئ عـــاث مــــ  اد آش، فـــزادت ا ر يف غر�اطـــة ـــــط 

سرعا       سر سخطا،  ازداد الشعب عل ا ـ       اضطرابا،  د باب � رة،  ـ (ن ما ا�فجر بركان الث ) أ أخ

�س) الزغري(امللقب بـ ) التاسع(حممد  �فر من خاصت إىل ت ل  سر يف أ فر ا د  ا للع ل ن  ك   .)٣(ل

 -١٤١٧/ ــ ٨٣٣ -٨٣١[أ أب عبد ا الصغري علـ عـرش غر�اطـة       ) الزغري(س حممد   جل

ن           ]م١٤٢٩ ـ الف داب  عـشق ا ة،  س افر الفر ل،  كان أمريا بارع اخل فـق إىل إمخـاد        . )٤(،  ـ مل  لك
اســتطاع حممــد  الفــنت املــستمرة،  ــسر(الدســائس  دة إىل احلكــم ) ا  -١٤٢٩/ ـــ٨٣٥ -٨٣٣[العــ
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص: ا�ظر )1(  .١٥٤املصدر �فس

ان:  ا�ظر)2( �دلس ، صحممد عبد ا ع  .١٥٥، ١٥٤، هناة ا

، ص: ا�ظر )3(  .١٥٥املصدر �فس

 .١٥٦، صاملصدر �فس: ا�ظر )4(



 

 

٢٨

قشتالة    ] م١٤٣١ سف بن سراج  غـدا         . مبساعدة  بات جدـدة،  ذر با�ق ة ت عادت الفنت الداخل
ــا      أحزاب عا  ة شــ م ســ ا�قــسمت اململكــة ا ــد القــدر،  ــضطرب يف  ــاط مــرة أخــر  العــرش الغر�
ادهتم علــ مملكــة   بــسط ســ ــة  ذكــاء الفت م الــساحنة  ــصار فرصــت لقــ ال افــسة متخاصــمة،  مت

التفرقس ا الضعف    .)١(د

ة  ــشتالة، غــزت )ـــ٨٣٥(يف ســ   ق ــ رأس ق ــسر عل ســار ا ــرج غر�اطــة،  ــ   م التق ــ  ات
ــصار يف بــسائط إ زما إىلبال ــ ــا م ــسر علــ أثر قعــة شــددة ارتــد ا �ــشبت بــني الفــرقني م  لــبرية، 

ـسر حكمـ علـ إ    غر�اطة   ـا فقـد ا ل      .ثر سـف بـن املـ د ب حاكمـا لغر�اطـة   ) جـاج أبـ احل (�ـ
يفمبساعدة قشتالة، إ أن حكم  خا مرضا فت طل إذ كان ش رمل    .)٢( بعد ستة أش

سر  د ا عقـد اهلد )٣ (]م١٤٤١ -١٤٣١/ ـ٨٤٥ -٨٣٥[ للمرة الثالثة  إىل احلكم أع �ـة مـع   ، 
ني لكــن القــشتال ا أن أغــارـــــــا بــالرغم مــن عقــــــــ مــا لبثملــك قــشتالة،  ا علــ أراضــ غر�اطــة د

م املسلم   ة؛ فرد استمر الص  ـــالشرق ام سـجا بـني املـسلم          ـــــن  ملـا     ـــــراع بـضعة أعـ  ، ـصار ال ني 
هتم        عقم حما م  صار كثرة خسائر ـا     رأ ال ة ح ا إىل الـسك ـسر يف       أ. جلأ رسـل الـسلطان ا

ا سلطان مصر           رج ف د إىل مصر سفارة  اخر ع ـصار               أ طـأة ال ث ملـا رآ مـن اشـتداد  الغـ جنـاد  ا
جاد مبصر             ست ا مملكة غر�اطة إىل ا ل مرة تتج ف ذ أ  ، قد كا�ـت حتـ ذلـك       . عل أراض مملكت

ك   ةاحلني تتج دائما إىل مل هلاالعد ر احن مئذ يف د ة كا�ت قد دخلت  لة املر لكن الد  ،)٤(.  

ادث غر�اطــة عكا�ــت ــسر   حــ ــدة مزعجــة، ذلــك أن الــسلطان ا رات جد ــذر بتطــ دئــذ ت
ـر                 ، فظ جح يف اجتـذاب شـعب ـ مل  رة يف الـداخل،  صار مل حيسن الـس ئ ضد ال بالرغم من حسن ب

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

 .١٥٨، ص�فساملصدر :  ا�ظر)1(

�دلس، ص: ا�ظر )2( ان، هناة ا  .١٦٠حممد عبد ا ع

، : ا�ظر )3( �دلسعبد الرمحن احلج  .٥٦٥، صالتارخ ا

ان، : ا�ظر )4(  .١٦١، ص�دلسهناة احممد عبد ا ع



 

 

٢٩

ف ()اخلامس( بن �صر بن حممد      )العاشر (حممد ح ل غر�اطـة سـرا مـع �فـر كـبري              ) ا الذ جنح يف دخ
أ عمــمــن أ�ــصار  ــة، فلمــا آخــذ  ىل علــ ل علــ إذكــاء الفت اســت ح الفرصــة ثــار يف عــصبت  �ــس ســ

احل  فس ملكا         صاحلمراء  �اد ب م يف السجن،  زج آل  سر  قبض عل ا رة هلا،    عل غر�اطـة ن اا

ة    .)م١٤٤١/ ـ٨٤٥(ذلك س

ر،  مــ مل تــستقر ا ــة مل هتــدأ  ــق قــ فلكــن الفت ــف فر ح ــة ا عــارض   مــن الزعمــاء كــان 
سف           مري  ل احلكم حت سار ا ل عل ت مل ميض قل محر ) اخلامس (الشعب،  ط     ابن ا م يف بـ املق

صار أمد     قشتالة   احتل احلمراء،      مع سرة من الفرسان ال ف  ح  هبا ملك قشتالة، فتغلب عل ا

ئل    ر ق اسرتد عر      . حكم مد أش ف عاد فتغلب عل  ح ة   لكن ا ، )م١٤٤٦/ ــ ٨٤٩(ش س
 ثمة خ   .)١()م١٤٥٨/ ـ٨٦٣(لع س

ىل احلكم بعد   ـد الـسلطان        ]م١٤٦٢ -١٤٥٨/ ـ٨٦٧ -٨٦٣[ سعد بن حممد     ت أع ، ثم عـزل 
ة       الذ    )اخلامس(سف   اخر س كان   .)٢ ()ـ٨٦٨(حكم حت أ سف      أمـريا   )اخلـامس (السلطان 

ا      ح  ص  حازما عاد حمبا ل إقامـة           عاق مـن  د ا ط ت ر  م ة، فعكف عل ضبط ا �شائ عمال ا
ر    الثغ اعد  حتصني الق ة  ب د .ا د ش ة              ع ـصار سـ ـد ال ط ثغـر جبـل طـارق يف  ، )ــ ٨٦٧( سق

ة                      ئق مملكـة غر�اطـة بعـد ل قطع ع ة �اجعة يف سب ل خط صار أ د ال ع يف  ذا الثغر امل ط  كان سق
ل ،املغرب احل راء البحر  ا من  مداد إل م ا ن قد   .)٣(د

 -١٤٦٣/ ـــ٨٨٧ -٨٦٨() الغالــب بــا ( احلــسن علــ بــن ســعد    ثــم صــار احلكــم إىل أبــ   

عشق احلرب           .)م١٤٨٢ العزم،  افر الشجاعة  ـستقر يف عرشـ          كان أب احلسن أمريا  مـا كـاد  اد،  اجل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان، : ا�ظر) 1( �دلسحممد عبد ا ع  .١٦٤، صهناة ا

، : ا�ظر )2( �دلسعبد الرمحن احلج  .٥٦٥، صالتارخ ا

�دلس، ص:ا�ظر) 3( ان، هناة ا .٦٥ حممد عبد ا ع
 



 

 

٣٠

م شؤ      ظ ت ـة  حت أبد مهة فائقة يف حتصني اململكة  الطمأ� ة  حا جددة من القـ ا ر بث ف . )١(هنا، 

افتـتح عـدة                    " ـد املـشركني،  جا �دلس  د ا د املسلمني من ب استقل السلطان أب احلسن عل ما بق ب
د�ت ا  طلب خاف  حت بارقة الكرة عل العد الكافر    .)٢("أماكن، 

        ائل حكم خرج عل أخ أب عبد ا ا ملالقـة    " الزغل"  يف أ ال مئذ  ـضارع    . كان  كـان 
ـضال       حـب ال اجلرأة  ـصر علـ               . يف الشجاعة  ست ـر الرابـع  ن ملـك قـشتالة  جلـأ الزغـل إىل عـ

ــ يف  لق  ، ــ �ةر ــــــــ يف ظاــــــحملتأخ التأ)ـــ٨٧٤(ة ـــــــ سأرشــذ ن  عــد بــالع بــادر ـــــــ، ف د، 
غارة عل أراضـ قـشتال        السلطان أب احلسن   اقـع الـيت             ـــــ من جا�ب با ـصار بعـض امل ا�تـزع مـن ال ة 

ا  ا عل ل ة مبحاربة أخ        . است ثة التال ام الث ع د ا الزغـل الثـائر    ـــــ  أبـ عب   ــــــ شغل أب احلسن يف ا
ما ــ ــضال ســجا ب كــان ال  ، ــ شــغل .عل ــصأبــ   شــغل ـــــاحلــسن بــذلك عــن غــز أرض ال  ، ار

ف الـداخل         م من اخلـ م مبا �شب ب ن أ�فس ة        . القشتال ـر الرابـع سـ ـم  فـاة ملك ذلـك حتـ 
  .)ـ٨٧٩(

اء خرجت مالقة عن طاعة  أب احل          ث ث ثار هبا القائد حممد الفر      يف تلك ا ،  سن، ح ط سـ
ـاد،         ج ا اد  ـ كـثري مـن القـ ن   ا�ضم إل اد الثـائر اسـتدع القـ  أبـا عبـد ا حممـد بـن سـعد        أخـا  

مئــــذ) الزغــــل( أعلكــــان  م، فــــــــ بقــــشتالة،  ة إىل شــــطرن ـــــــــا�قــــسمت اململك ملكــــا علــــ
  .)٣(متخاصمني
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، ص: ا�ظر  )1(   .١٩٢املصدر �فس

ب، ج   )2( ، �فح الط   .٥١١، ص٤املقر

�دلس، صحممد عبد ا: ا�ظر )3( ان، هناة ا      .١٩٢ ع



 

 

٣١

             بقـ أبـ عبـد ا ن علـ أن حتـرتم احلالـة القائمـة، ف خـ  علـ  "الزغـل "عقدت اهلد�ة بـني ا

ستقر أب احلـسن يف          ا،  از أح ل مبالقة  ـا       استق مـا إل قـت �فـس    عقـدت   . عـرش غر�اطـة   يف ال

صار ال   .)١(د�ة مؤقتة بني املسلمني 

ة     ائل س طلـب جتدـد اهلد�ـة                    )ـ٨٨٣(يف أ ، أرسـل الـسلطان أبـ احلـسن إىل ملـك قـشتالة 
ة            ل مئذ يف إشب مان  ق ساب  إ كان  فر�ا�د  ما،  مملكـة      (القائمة ب ن   لةقـشتا كا�ت مملكة أراج

ـر الرابـع ملـك قـشتالة                   ن بإساب أخت  ان الثا� ملك أراج لد خ ، )قد احتدتا باقرتان فر�ا�د 
أن تـؤد إىل قـشتالة                       ما  لكن بشرط أن تعرتف مملكـة غر�اطـة بطاعتـ افقا عل ما طلب أب احلسن  ف

ن          طني السالف ا الس ؤد سر اليت كان  ا  طلب امللكـني     أن أبا احلسن رفض    ، إ �فس اجلزة من املال 

قــة   ن علــ حــصن بلل أغــار القــشتال ني بإبــاء، فاشــتعلت احلــرب بــني الطــرفني  ــصرا� جنــا(ال ) فــ ل

زحـف                     ن احلـرب علـ قـشتالة،  رد أب احلسن عل ذلك بإع از ر�دة،  ا يف أح عاث ا عل  ل است
قتل  ة  ا ع ىل عل اعل بلدة الصخرة إىل أن است ت   .)٢(حام

                           ـد ش بـني  ـاء عـرض للجـ م أث ل عظـ ـد الـسلطان أبـ احلـسن لـس تعرضت غر�اطـة يف ع
ـ                ا� احل شـجار  بـق علـ ا د، فلـم  اق      السلطان أد إىل دمار الـب سـ ا ـادق  الف املـساجد  .  ت 

ــ –قــال املــؤرخ " ــس – عفــا ا ع قــت ال مــن  ــ ــــ  مــري أب م بــدأ ملــك ا قــر  احلــسل العظــ ن يف التق
الــش ذلــك أ�ــ اشــتغل باللــذات  �تقــاض،  ا �تكــاس  ركــن إىل ـــا ــساء املطربــات،  اللــ بال ات 

كثـر الـضرائب يف                      ثقـل املغـارم،  أسـقط كـثريا مـن خـرية الفرسـان  ـد،  ع اجل ضـ ت،  الغفـ الراحة 
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، ص: ا�ظر )1(   .١٩٤املصدر �فس

�دلس ، ص   )2( ان، هناة ا   .١٩٥ا�ظر، حممد عبد ا ع



 

 

٣٢

س   مكس ا شـح بالعطـاء        البلدان،  ال،  م هنب ا ـا           إىل غـري ذلـك      اق،  ثبـت مع ر الـيت   مـ مـن ا
  .)١("امللك

لدان     ـت عمـ الـسلطان أبـ عبـد ا              : كان للسلطان أب احلسن  مها مـن ب سف،  حممد 
ة        ة كان هلا م بعض ذر م ما ر كان قد اصطف عل أم سر،  د مقربـة يف كـل   . ا ة ع كا�ت حظ

د          ة عل أ م د الر قدم أ ف أن  ة، فخ ـافر                قض لـة الت ام الدحـدث بـني خـد ة،  ـت عمـ الـس ب
ــة      م د الر م إىل أ ــض بع ــرة،  د احل م إىل أ ــض ــل بع ــصب مي ــ    .)٢(التع رق ــشتالة  ــك ق ــان مل ب ك

حـت                      ـة بـني املـسلمني،  ل تمام، فلما اضـطربت �ـار احلـرب ا ت ا ادث يف مملكة غر�اطة مب احل
  .)٣( احلرب ضد غر�اطةالفرصة للغز ساحنة؛ قرر بدء

جلس             اخـر     مكا�ـ ثار أب عبد ا حممد الصغري عل أب أب احلسن   علـ عـرش غر�اطـة أ

ة   أعماهلا     م١٤٨٢/ ـ٨٨٧س اد آش  أطاعت غر�اطة  �ـدلس علـ          . ،  غـرب ا ـت مالقـة  بق
  .)٤(طاعة أب

ا بني         كا�ت �تائج املسلمني،  ني  ب بني القشتال قف احلر زمية للمـسلمني، إ أ�ـ        مل تت  �صر 
ا املسلم      ائلة خسر ف م أب عبد ا الـصغري       قعت معركة  أسر ملك كـرباء غر�اطـة    فـاجتمع     ،  )٥(ن 

، مع أ� كان أصـاب مثـل                   ع با ا ب لغر�اطة  ب ذ ا ملالقة للسلطان أب احلسن،  ب ذ �دلس  ان ا أع

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

لة بين �صر، ط            )1( ام غر�اطة، �بذة العصر يف ا�قضاء د ل، آخر أ ـة، دار حـسان،   ١جم ان الدا ق حممد رض ، حتق
  .٤٥، ص١٩٨٤دمشق، 

، �: ا�ظر  )2( ب، جاملقر   .٥١٢، ص٤فح الط

�دلس، ص: ا�ظر ) 3( ان، هناة ا   .٢٠١حممد عبد ا ع

، ص: ا�ظر ) 4(   .٢٠٢املصدر �فس

، ص: ا�ظر   )5(   .٢٠٣املصدر �فس



 

 

٣٣

      ، ب بصر اسـتقل أخـ    "الزغل " أمر قدم أخا أبا عبد الـما تعذر الصرع إىل أن ذ دفع ل �فـس   

  .)١(م١٤٨٤/ ـ٨٨٩  أب عبد ا الزغل بامللك بعد

ة            اخر سـ ـ ملكـا قـشتالة          ــــــ ــ، بع  ٨٩١أطلق سراح أب عبد ا الصغري يف أ د أن أخـذ عل
ما يف القـضاء علـ            اسـت ق س ق اليت تكفل حتق اث امل د  رع ـــــــ كـان ممـا س  . مملكـة غر�اطـة  سائر الع

ة داخل غر�اط        ـــف اضطراب الفت ة  ل ط غر�اطة احلرب ا متكـن أبـ عبـد ا الـصغري           .ةــــــ سق
ـــم ـــع علـــــــن الرتبــ ة ـ ــ مل حيكــم تلــك املــدة ســ مملكــة  م١٤٨٦/ ـــ٨٩٢ عــرش غر�اطــة ســ لك  ،

  .صغرية

ة     اخر س ؛ فقـل الطعـام    ـ، حاصرت قشتالة غر   ٨٩٦يف أ دمت القـر أفسدت الزرع،  �اطة، 
ــاس  ع كــثريا مــن ال أدرك اجلــ ء،  ىل العــد علــ أكثــر "اشـتد احلــصار باملــسلمني،  . )٢(اشـتد الغــ اســت

ا          ع املسلمني مـن احلـرث  م د،  ماكن خارج الب ضـاق احلـ     ا عظـم اخلطـب،         لـسبب  ل،  خـت بـان ا ال، 
تسع    ل عام سبعة  ن       ذلك أ ء د الغـ ع  ء علـ غر�اطـة، بـسبب اجلـ سـت طمع العد يف ا مثامنائة،  ني 

ة . )٣("احلرب �دلس س سقطت غر�اطة آخر معقل للعرب يف ا ذا    .م١٤٩٢/ ـ٨٩٧كان هلم 

طمـع أن            ا، فقـد كـان كـل ملـك  ا احلكم ف صل إل ة للحال اليت  جة حتم ط غر�اطة �ت جاء سق
احل   م بعـضا بق السلطان  ق ذلك، فقد حارب بعض سائل لتحق ، فاتبع كل ال م لـبعض،     كم ل كـاد بعـض

حتـافظ لـ علـ ملكـ                 دة قشتالة لتقـف جبا�بـ  م ملعا ـضاف إىل ذلـك أن املـسلمني        . قد اضطر أحد
�ظـرت                  م،  ثـ غ أتـراك، فلـم  مصرني  ك املسلمني يف أحناء العامل من مغاربة  ا مبل جد �دلس است  كـل   با

ا علـ                          � تعـا جـ املـسلمني،  ـصار يف  ا، يف حـني احتـد ال اقتصرت عل حـل مـشاكل ا  مملكة إىل �فس
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، : ا�ظر ) 1( باملقر   .٥١٥، ص٤، ج�فح الط

ل، : ا�ظر )2( ام غر�اطةجم   .١٢١، صآخر أ

)3( ، باملقر   .٥٢٤، ص٤، ج �فح الط



 

 

٣٤

م احلماسـة علـ الـضعف               طرد ة  القـ لفـة  ة كما كا�ت فاجتمعـت ا إعادهتا مملكة �صرا� �دلس   من ا
ط غر�اطة التخاذل فكان سق ةالتفرق  ع جة طب   .)١( هلذا كل �ت

اة ةاحل جتماع   : ا

ن اتمع    ـا          الغر�اطتك ة متعـددة أمه اصـر بـشر الرببـر  ،العـرب :  مـن ع د  ،  ـ ال ـصار   ،  ال  

ن ن ،املستعرب لد امل الصقالبة ،  م،              .  د ا بـب ا لـشب ط كان بغر�اطة مجلة من فقراء العجـم اسـت
م احلاج أب عبد ا السمر احلاج إبم احلاج التربز   ، د مارق غري  �   .)٢(م الف

ــا مــن    ــاجرن إل ل امل ــادا كــبريا بــسبب ســ قــد ازداد عــدد الــسكان يف مملكــة غر�اطــة ازد
ة  س ة ،مسلم بل مرس ان ،  ج ة ،  ل إشب �دلس اليت كا�ـت تـسقط           ،  اعد ا ا من ق غري قرطبة   

سبان   د ا ر        ،  )٣(يف  ـاء مخـسة أ سـتة         من املرجح أن مملكة غر�اطة كا�ت تضم يف عص خرية ز ا ا
ن �فس ا تضم أكثر من �صف مل حد كا�ت غر�اطة  �فس،  ني من ا   .)٤(م

ــز عــن كــثري مــن اتمعــات         بــة مت صــفات ط رة  ــا ــزات ب ــس م �دل قــد كــان للمجتمــع ا
دن      خر ما بني علم  ة ا م س ثقافة ،ا �ظافة  ،  عمل  ـش      ،  ال املع ب يف أح ترت أ�اقة      حـب ة، 

فرت يف شـعب مـن                       ـدة الـيت إن تـ ل للعلماء إىل غري ذلك من الصفات احلم إج ض  إ�كار للف للعدل 
ار زد ا دفعت ب إىل مدارج التقدم  ة  ضعت يف مرتبة سام ب    .)٥(الشع

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

مأمني، أمحد، : ا�ظر )1( س ر ا رة، ٢، طظ ضة املصرة، القا   .   ٤٧ -٤٦، ص ص٣م، ج١٩٥٩، دار ال

طة، : ا�ظر )2( طةابن بط   .٧٦٨، صرحلة ابن بط

�دلس:ا�ظر )3( ر احلضارة يف ا ، مظا خ  .٧٠، ص أمحد  الط

�دلس، ص: ا�ظر )4( ان، هناة ا   .٧٠حممد عبد ا ع

�دلس،الشكعة، مصطف: ا�ظر) 5( دب ا ت، :  ا ضة، بري ، دار ال مقاصد عات  ض   .٦٩م، ص١٩٧٢ م
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ـل الكتـاب مـن                       ا   التعصب الدين مـن جا�ـب املـسلمني، فقـد تركـ �دلس عرف اتمع ا مل 
جلـدهتم يف املـشرق مـن                       �صار جـد ب �ـدلس مـا  ا يف ا جـد قـد  التعبـد،  ـدة  ـة العق د حر  

م يف كـل اجتـا                 فـسح الفـرص أمـام حـسن املعاملـة  م  س ـشاط         . مساحة ا د يف ال ـ م ال قـد سـا
سـطاء بـني سـكان غر�اطـة                    ر التجـار ال ا د أد اعة احللـ  قتصاد ململكة غر�اطة خاصة يف ص  ا

ني الذن �شطت جتارهتم مع مملكة غر�اطة ب   .)١(التجار اجل

                     اسـتقر م،  ـة رغـم قلـة عـدد ر بارز يف احلركـة التجار ، فقد كان هلم د صار كذلك حال ال
ـا خاصـة                    ـة ف ط احلركـة التجار ـش ا يف ت سامه ة  د اطق احلد م يف امل ـة  أغلب التجار م . )٢( أملر

ا مراتـب                كما احتل كثري مـن       تـسلم ة يف احلكـم  د مراكـز سـام ـ ال ـصار  ـاة العامـة،      ممتـازة ال  يف احل

زر م ال قفكان م س امل طباء  ا الشعراء    .)٣(ناء 

ــل غر�اطــةكــان لبــاس  ـــ الغالأ ــص تاءــــــ يف الــشبـــــ ــا يف ال غ ، أم ا ـــ امللــف املــصب ف فكــا�
ن ال  املـآزر املـ    رتد القطن  عكتان  ـب يف ذلـك    . ةـــــشف م علـ طبقـاهتم   ــــــ لباس: "قـال ابـن اخلط
ـــالفاشــ ب ــاس البــزز م م امللــف املــصبغ شــتاء، تتفا ـــ ـــضــل أج املقــادر بتفاضــل اجلــداتــــ   .

عة     املــآزر املــشف ة،  �ــس املقــاطع الت ــة  ق فر ــة، ا  رد ا  ، املرعــز القطــن،  ــر،  احلر الكتــان، 
فا ـام اجلمـع كأهن       ـــصرفتب. ص ـة              ـــــ م يف املساجد أ ـار املفتحـة يف البطـاح الكرميـة حتـت ا ز م ا

  .)٤("املعتدلة

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة يف غر�اطةالأمحد : ا�ظر )1( جتماع اة ا ، احل سر   .٨٥، صد

، ص: ا�ظر )2(   .٧٤املصدر �فس

، ص: ا�ظر )3( �دلس دب ا   .٧١مصطف الشكعة، ا

ب،  )4(   .١٣٥ -١٣٤، ص ص١، جحاطة ا؛٣٩ -٣٨، ص صاللحمة البدرةلسان الدن ابن اخلط



 

 

٣٦

ن                    عتمـر ا  اس مـن املـسلمني فكـا� م عن سائر ال ز د، فقد جعل هلم لباس مي ة  "أما ال ـس قل
تعمم البتة د أن  ل ل   .)١("صفراء؛ إذ  سب

ة،         كان الشعب الغر�اط     احل صف بالرقة  بة، كما  ة ط ق م  "تمتع بصفات أخ طاعتـ
م معتدلـة غـري                       ف أ�ـ ة  م حـس ر لـة، صـ ـة مج ن اجلبائ م من احتمـال املعـا ق أخ مراء حمكمة،  ل
ـر مـشربة حبمـرة،                    اهنم ز ألـ سطة معتدلـة إىل القـصر،  م مت د قد د مرسلة،  م س ر شع حادة، 

   حة عرب م فص ت ازعـات                ألس ـة يف معـا� امل ـم أب ق أخ مالة،  م ا تغلب عل ا غرب كثري  تخلل ة 
اجرة كثري امل م من الرببر  ف ة،    .)٢("أ�ساهبم عرب

ا بـالغزل،     أغرم اة،  ج احل التمتع مببا املرح،  ل إىل الل  امل ن برقة الطباع،  عرف الغر�اط
الطرب    �س  ت ا ر حف ت اليت كا�ـت تـستغرق شـطرا كـبريا            كثرت .)٣(حض حتفا ـل،     ا مـن الل

اد    ع اسم ا ا   ذلك يف م غري اسبات الزفاف  م ـاء           " فـ   الغ قتـصاد،  ة مائلـة إىل ا م حـس ـاد أع
حداث م فاش حت بالدكاكني اليت جتمع كثريا من ا ت   .)٤("مبد

الرائحـة           مـة،  ع ال ة باجلمـال،  زت املرأة الغر�اط رة          مت حـسن احملـا خفـة احلركـة،  بـة،  الط
�قـاء الثغـ                " ر،  اسرتسـال الـشع م،  عم اجلس ت ف باعتدال السمن،  ص ل، م م حرم مج ر، حرمي

�ب     خفة احلركات  ب الشذا،  رة   ط حسن احملا م،  قـد بلغـن مـن          . ل الك ن،  ـدر فـ ل  إ أن الط

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ج )1( ، �فح الط   .١٢٣، ص١املقر

ب، اللمحة البدرة، ص )2( حاطة، ج٣٨لسان الدن ابن اخلط   .١٣٤، ص١؛ ا

، سراب   : ا�ظر )3( رة،           )م١٩٩٢(ازج ـش را غـري م محـر، رسـالة دكتـ �دلـس يف ظـل بـين ا ، الغزل يف الـشعر ا
را، ص ص   .١٧ -١٦جامعة دمشق، دمشق، س

ب، اللمحة البدرة، ص )4(   .٤٠لسان الدن ابن اخلط
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امل     الت د،  ة هلذا الع ن يف الز التمـاجن      ظاف الـدباجات،  ات  ب افس يف الـذ الت رة بني املصبغات، 
دة   . )١("يف أشكال احلل إىل غاة بع

ا،                  ـاة كلـ ـادن احل ـة الـيت مسحـت هلـا باملـشاركة يف م جتماع ـة ا د من احلر �عمت املرأة بقدر ج
حفــــــــــاختلطـــت بالرجـــل يف كث ات  قـــات الـــصل أ اســـبات العامـــة  الزفـــاف ري مـــن امل ة  ســـ ت الفر

ا   .)٢(غري

 جتماع اة ا اب يف أكتف هبذا القدر عن احل هلا بإس ا ل القادمةة، إذ سأت   .الفص

  

اة قتصادة احل   : ا

قتصادة يف مملكة غر�اطـة           اة ا رت احل كا�ـت غر�اطـة علـ حـال مـن             ازد مـر،  ء ا يف بـاد
فر اخلريا    " قتصاد لت ا إن بـساتني             الرخاء املاد  اعة،  الـص ـار التجـارة  ازد ـة،  كثرة اجلبا ت، 

م تزد عن حاجت م  فرية تكف ا �عما  ل   .)٣("غر�اطة كا�ت تدر عل أ

ة الكـرب مـن أعظـم                        �دلـس لـة ا ـام الد ـذ أ تم سكان مملكـة غر�اطـة بالزراعـة، فكا�ـت م ا
�دلس  ارد ا ت       .م رض  حة ا ن يف ف قد برع الغر�اط م طـرق        ظـ ت غـرس احلـدائق  اشـ  ة امل رب

بـات        اص ال خ ن الزراعة  تعلق بف كل ما   ، ال اجل معرفة أح  ، م    . الر مـزارع م  كا�ـت حـدائق
ا كـثري                            ـا إىل إسـبا� ق مشـال إفر قـد �قـل العـرب مـن املـشرق  مـاء،  ال دة  مثال يف اجلـ مـن  ا  مضرب ا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص)1(   .٤١ املصدر �فس

�دلس، ص: ا�ظر )2( ان، هناة ا   .٤٥١حممد عبد ا ع

محر،  )3(   .٤٣، ص�ثري فرائد اجلمانابن ا
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رز،      ا ل كالقطن،  احملاص شجار  ـا        ا ـل، إضـافة إىل مـا كـان ف خ ال الزعفـران  قصب السكر، 
الربتقال    ن،  ت الز م من القمح،  الكر ت  الت رت  .،  ز،   أملرةاشت اد آش بـالل مالقة بالربتقـال،   

اجلز  ــالتني،  كــب  ب امل ـــغر�اطــة بالرمــان،  مرتفعـــــ ر،  ــالتم ـــرة ب جــاص  ــــ ا ات اململكــة بالتفــاح 
ــة          الكــرز  ل احملاذ الــس قــصب الــسكر يف املــرج  ز  ــائن املــ اء، كمــا كثــرت ج الكــست ز  اجلــ
ء   .للشاط

ة، فكا�ــت        �دلـس ــاطق ا طبــق يف معظـم امل ف الـذ كــان  ـا املعــر  تقــام كـان للزراعــة �ظام
قــدم املالــك    ا أن  ــ ــة م  ط مع فــق شــر ذلــك  ات،  املــزارع لعــدة ســ رض  د بــني صــاحب ا العقــ

رض لل ر العمـال                   مزارع ا دفـع أجـ ا�ـات  شـراء احل فقـات  د املـزارع بتـأمني ال تع باملقابل  البذار،    

غري ذلك اصفة  ل م اقتسام احملص احلصاد  الزراعة    .)١(تأمني احلراثة 

ا    ذ  كا�ت     اع م تفاقات عل أ� ا د  شـعري       " املزارعة: "العق ب من قمح  اليت مشلت احلب
غ  اـ    ذرة  ـا،             " املغارسة"ري اع البـساتني علـ أ� شجار املثمرة  تمت با الـيت  " املـساقاة "اليت ا

ة اليت حتتاج إىل الر مس عات امل املزر ت باخلضار    .)٢(ع

ــا              لة الــيت أ صــ ــة ا ل العرب ــ رت مــزارع اخل اشــت ة  ــة املاشــ ن برتب ــتم الغر�ــاط ا
اة خاصة، كم    ن ع ـا              الغر�اط اع ر علـ أ� ـ الط حـل،  ال م،  الغ ا�ات كالبقر،  ا بسائر احل تم ا ا

احلمام   .)٣(خاصة الدجاج 

ة القدميــة،      �دلــس اعات ا ن احملافظــة علــ كــثري مــن الــص اعة، اســتطاع الغر�ــاط يف جمــال الــص
م، فاستم       ا ا س عرف أسرار ل مل  ا حبق ما ـــــرت غر�اطة مرك  ــــتفرد سـل   زا عظ اعة ا ـاجر    لص اخل حة 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محر، ص: ا�ظر )1(   .١٤٣سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا

ان، هناة ا: ا�ظر) 2(   .١٤٤، �دلسحممد عبد ا ع

محــر، ص   :  ا�ظــر)3( ــين ا ــة يف غر�اطــة،    ١٤٢ســف فرحــات، غر�اطــة يف ظــل ب جتماع ــاة ا ، احل ســر ؛ أمحــد الد
  .٢٩٣ص
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ــاح،   الرم ع  الغــرب اكا�ــت تــصدر الــدر ــشرق  اعة احلر  .  إىل ال ــا اســتمرت صــ ا  ــــكم ــ تقــدم ر عل
أملر      ما يف مالقة  ا  س ار مئ  ـــــــازد كا�ت  ـة فري�تـزا         ـــذ من أعظ  ـــــــة،  كا�ـت مد �دلس،  ارد ا م م

ات كبرية من ا) �سرفل( رد كم اخر القرن اخلامس عشرتست   .)١(حلرر اخلام من غر�اطة حت أ

اعات            مـن الـص ني،  الـحصر إقبا مـن الغر�ـاط اف البسط  أص اكة السجاد  قت ح كما 
أحذـة     ا إىل أحزمـة  ل حت ا  �قش د  اعة دبغ اجلل قمشة ص ا ة عن املعادن  خر اليت  تقل أمه ا

سائ ف  أغماد للس ج  ة اجللدةسر ع   .)٢(ر ا

ر،                 مـداخل القـص ـات  اج تزني ال اء  اعة اخلزف الذ استعمل يف حقل الب ن ص �دلس أتقن ا
ا ة تغص بكثري م �دلس اطق ا ا� املزخرفة اليت ما زالت امل   .)٣(كما استعمل اخلزف يف ا

مـ               أ�ـشئت هلـا املـصا�ع العظ رق،  اعة الـ �دلس بص رت ا شـاطبة،         اشت طلـة  ما يف طل ة  سـ
ـذ القـرن الثالـث عـشر                       ـا م ذاعـت ف با عن طرق فر�سا،  ر سبان عن املسلمني، ثم ا�تقلت إىل أ ا ا  .�قل

رق      اعة ال الكتان يف ص ـة          . )٤(استخدم القطن  فرق ـاطق ا رد من امل ن العاج املست كما استخدم الغر�اط
اعة عيف ص ادق الصغرية  ا الص غري أحجار الشطر�ج  ر    .)٥(لب العط

رت     الز�ـك                     اشت احلدـد  الرصـاص  ـاجم الفـضة  فرة م ـذ القـدم بـ بريـة م ـرة ا شب اجلز
ا طقيت            . )٦(ف ـاجم احلدـد يف مـ تعـددت م ـاجم برجـة  صر استخرج الرصاص مـن م د ال يف الع

اح غر�اطة كما  ب يف ض جد الذ اد آش،     .)١(كثرت مقالع الرخامأملرة 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

�دلس، ص: ا�ظر )1( ان، هناة ا   .٤٤٧حممد عبد ا ع

محرسف فرحات، : ا�ظر )2(   .١٤٦، صغر�اطة يف ظل بين ا

ـــان   : ا�ظر )3( � ــــهنا،  حممـــد عبـــــد ا ع ســـف فرحات،    ٤٤٧، ص دلســـــة ا محـر        ؛  ، غر�اطـة يف ظـل بـين ا
  .١٤٧ -١٤٦ص ص 

ان، : ا�ظر) 4( �دلسحممد عبد ا ع محر، سف فرحات،  ؛٤٢٧، صهناة ا   .١٤٧ صغر�اطة يف ظل بين ا

محرسف فرحات، : ا�ظر )5(   .١٤٧، صغر�اطة يف ظل بين ا

، : ا�ظر )6( ض املعطارالاحلمري  .٤٦، صر



 

 

٤٠

ة   �دلس ء ا اط ة اليت كا�ت مصدر رزق لسكان الش ع ات الطب مساك من الثر كما أن . تعد ا
فـة يف مالق          اعات املعر ن كان من الـص سـائل الـص      ــــــــ إ�تاج الط ـة مل جتعـل مـن الـسمك          ـــــة، لكـن  د البدائ

ا لسد حاجات السك      ا كاف ردا ح ة م ش ـدما          .)٢(ان املع سـترياد خاصـة ع كا�ت غر�اطة تضطر 
ســـط      احل املت ب الـــس م جتــ ـــصار الـــذن أصــبحت ســـف ا بـــسبب ضــغط ال تــ ة اقرتبــت مـــن هنا

ق   .)٣(املض

ـة          كما عرفـت     رت مد اعة اخلـشب، فقـد اشـت املراكـب مـن      أ غر�اطـة صـ اعة الـسفن  ملرـة بـص
بر الـيت كا�ـت       لـة بـين            . تكـس جبـل الـثلج      خشب أشجار الص ـد د اعة الـسفن يف ع ـا دار لـص جـد ف  

ا .�صر غري افذ  ال ر احلمراء  أسقف قص ابر  عت امل اعة السفن من اخلشب، ص ضافة إىل ص   .با

افر مادة قصب السكر    اعة السكر لت ة إلبرية بص رت مد اكما اشت   .)٤(ف

عــان   ــصر � ــد ال ــةكا�ــت التجــارة يف الع خارج ــة  ــ �عــين.  داخل ــة   بالتجــارة الداخل
ا تبعا              ا بضائع ث تعرض كل م ة اليت تتم بني خمتلف مدن مملكة غر�اطة، ح ت التجار رهتا املعام  لش

ة            تظمة داخل اق م اعات يف أس اعة من الص كا�ت غر�اطة العاصـمة مـن      . يف سلعة من السلع أ ص
ة،     اق التجار س اق تعرف باسم      أكرب ا ا أس ـسارة "كا�ت ف ـا        "الق فة تبـاع ف ق مـسق ـ سـ  ،

عة ة الرف �دلس ة ا جات احلرر س امل قمشة    .)٥(ا

ة أما التجارة    دا يف        اخلارج ا بع ـا           غر�اطـة  فقد بلغت شأ ر كثـرة ثغ ـا  قع ذلـك حلـسن م  ،
ـة          هتا البحر ا�تظام ص ا  إفرق با  ر ا بني أ سط سـط،        ت ر البحـر املت ـا   مـع سـائر ثغـ ئق كا�ـت ع

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محرسف فرحات، : ا�ظر )1(   .١٤٣، صغر�اطة يف ظل بين ا

، ص: ا�ظر )2(   .١٤٥املصدر �فس

،: ا�ظر )3( سر ةأمحد الد جتماع اة ا   . ٢٩٤ يف غر�اطة، ص احل

،: ا�ظر )4( سر ةأمحد الد جتماع اة ا   .٣٠٤ يف غر�اطة ، ص احل

، ص:  ا�ظر)5(   .٣٠٦املصدر �فس



 

 

٤١

ةالالتجارة متتد حت     ط ـة                ،قسط طال ر ا ـة يف الثغـ ا التجار ترسـ سـف درة  سـك ا ر الـشام  ثغ   .

ا تزخر مبختلف  ر اكا�ت ثغ إفرق با  ر د أ اردات من ب املشرقال  )١(.  

ـر اخلـام مـن             ة حتمـل احلر ـا             كا�ت املراكب التجار طال سـط يف إ ء املت ا�  مـدن اململكـة إىل مـ
مـارات                       ادق قبـل تـصدر إىل ا ضـع داخـل صـ غلـف  ا، كما كان الـسكر  إفرق ن  أراغ فر�سا 

ـة     ة الغرب سط البلدان املت ة  سبا� عة            .ا ـة املعـادن املـص احللـ    مـن الـصادرات الغر�اط ر  العطـ
الرخ   . امالزعفران 

ــة عأمــا الــسل   فا ــا ا أمه عــة،  ردة فكا�ــت مت القرفــة،  املــست ز،  اجلــ هبــار كالفلفــل،  ا
صباغ من الشرق ا ر    .)٢(البخ

رز من         رد ا ةكا�ت اململكة تست س د املغـرب        بل القمح من ب الزت من قشتالة،  الـسمن      

ا م من إفرق الغ قطعان البقر  د    .)٣(اجلل

د اململكة     بكا�ت �ق ة مربعة، ثم سكت من الذ م فض ـة  . درا ب رسم املربع عل الد�ا�ري الذ  

ـة الكرميـة                   ل ا ج ا مة كتبت عل ال شارة إىل الق فة، فعدا ا د حتمل كتابات معر ق كا�ت ال املستدرة، 
"ــ إ ا محــر    " إل ــين ا ــا� شــعار ب جــ الث ــ ال عل  ،"ــب   ". غالــب إ ا ــن اخلط ل اب قــ ــذا  يف   

ـم مربـع الـشكل               " در ظ،  ـب حمفـ ب إبرـز ط ذ م فضة خالصة،  لـة          ،صرف ـد القـائم بد زن امل  مـن 
حدن ن درمهـا       ،امل ة م سـبع ق ـ      ، يف ا ـد�ا، يف شـق        . خيتلـف الكتـب ف  إلـ إ ا، حممـد   " فعلـ ع
ل ا   .)٤("�اطة غالب إ ا، غر"يف شق آخر  "رس

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان، : را�ظ )1( �دلسحممد عبد ا ع   .٤٤٨ -٤٤٧، ص صهناة ا

ب، ج: ا�ظر )2( ، �فح الط   .١٩٩، ص١املقر

محرسف فرحات، : ا�ظر )3(   .١٥١ -١٤٩ ص ، صغر�اطة يف ظل بين ا

ب، : ا�ظر )4( حاطةلسان الدن ابن اخلط   .١٣٨ -١٣٧ص ، ص١، جا



 

 

٤٢

     تج مما سبق أن قتصادة يف مملكة غر�اطة  �ست اة ا اصـلة مـع       كا�ـت  احل ب املت لكـن احلـر ـرة،   مزد
ار ق ازد قتصاد هبزات تع صاب ا ق التجار  ف تر اس  ل ال سبان جعلت الضرائب تثقل كا   .)١(ا

ة اة الثقاف   :احل

ائل القرمرت   ة يف غر�اطة يف أ اة الثقاف ذلك  احل التصدع،  ستقرار  ن السابع يف مرحلة من عدم ا
ط                       سـق ة مـضطربة،  اسـ ضـاع س ش مـن أ ا،  ملا كا�ت تع املفكرن م جرة كثري من العلماء  بسبب 

د        ة يف  �دلس اعد ا صارالعدد من الق ـا إىل أن قامـت         ال ـة ف شتعال الفـنت الداخل اطـة   مملكـة غر� ، 
د حممد بن  محراسف عل  ابن ا ار ازد هتا  ة ق اة الثقاف استعادت احل اة    .)٢(، فأعاد هلا احل

محر من          ة يف غر�اطة ما عرف عن بين ا اة الثقاف اة من جدد يف احل مـما ساعد عل بث احل
دبـ                ا دباء، إضافة  إىل ا�ضمام كثري من العلمـاء  ا م للعلماء  ع تشج داب،  ا م  اء الـذن   حب للعل

د  م يف  د صارسقطت ب ل غر�اطةال   .)٣( إىل أ

داب                    ا م  �ـدلس الـسابقني مـن محـاة العلـ ك ا ن ملـ ـا علـ سـ ك غر�اطة جر كـان  . كان مل
م حممد               لت مؤسس د م  د ر عم اشت دباء،  ا عة العلماء  م يف طل محر أ�فس محر  اأمراء بين ا بن ا

ت لل ) ـ٦٧١ -٦٣٥( دب،   حبما ا كان الشاعر صاحل بن شرف الر�د مـن خاصـة شـعرائ    فقد علم 
ثري لد   .)٤(ا

ــ    مــري حممــد الفق ــ  ) ـــ٧٠١ -٦٧١(كــان ا عــرف باســم الفق الــشعراء،  رعــ العلمــاء 
شـغف بـ        ام أب  عـ اسـتقدام حملمـد بـن            . لدراست الفق أ ـدل علـ حبـ للعلـم مبختلـف فر مــما 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محرسف فرحات، : ا�ظر )1(   .١٥١، صغر�اطة يف ظل بين ا

ط غر�اطة      هبجت  : ا�ظر )2( �دلس من الفتح حت سق دب ا ، ا جد مصطف ـشر،    م ال ، دار الكتـب للطباعـة 
صل،    .١٩٣م،  ص١٩٨٨امل

دتال: ا�ظر )3( ،  ج �دلس، ركاب دب ا   .٥٨، دار املعارف، مصر، صيف ا

�دلس عبد ا حممد: ا�ظر )4( ان، هناة ا   .٤٦٠، ص ع



 

 

٤٣

ـة                إبرا م الطب ب يف غر�اطـة العلـ درسـا للطـ ة كـ  ط مـن مرسـ حممـد بـن أمحـد الرقـ س  م ا
ة   .)١(الفلسف

ــ        ــسلطان أب ــا يف مملكــة غر�اطــة يف عــصر ال ار ة ازد ــة ذر دب ا ــة   بلغــت احلركــة الفكر
ــصر    ــل ال ســف بـن إمساع لــد الــسلطان حممـد الغــين بــا )ــ ٧٥٥ -٧٣٣(احلجـاج   ،) ٧٥٥- 

بــا  ). ـــ٧٩٣ ــاج �فــس عاملــا أد لطان أبــ احلجنــشغفكــان الــس ل مــرة يف ،)٢( بــالف قــد أ�ــشأ   

ة صر ا املدرسة ال   .)٣(غر�اطة مدرسة مسا

سـف الثـا�               ـل بـن الـسلطان  ـد إمساع ل مري أب ال ر ا محـر   "اشت  بأدبـ  ) ــ ٨٠٧" (ابـن ا
،  صاحب كتاب       ا    ري اجلمان   �ث"بارع �ثر إ م         " الزمـان  يف شعر من �ظمين  عـ ـ  رتجـم ف ، الـذ 

  .)٤(عصر

مؤازرهت         اة احلكام  ت بع م الت حظ ــأبرز العل ــ صحاهبا، العل  ـ ــم  ــ ة املختصة بـالقرآن     ــ م س م ا
احلــدث الــشر ــالكــرم  ــ م القـ ـــــف كعلــ الفقــــ التفــسري  ــتفــسالفمــن علمــاء . راءات  ــ ري ابــن جــز الكلــيب ـ

ـان الغر�ـاط       )ـ٧٤١(الغر�اط   أب ح ـس                ). ــ ٧٤٥(،  ـة حممـد بـن عاصـم الق م الد ر بـالعل قـد اشـت
ل مؤلفات كثرية     ، ر   .)٥(الغر�اط ف بابن عربـ       حممد بن عل  كما ظ ، املعر كـان   )ــ ٦٣٨ ( أب بكر الطائ  ،

ل ثبت حافل يف ا �دلس  فة ا ةأعظم متص حات املك ا كتاب الفت لة م فات اجلل   .)٦(ملص

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

دب العرب    ش: ا�ظر) 1( ف، تارخ ا �دلس، ط      ق ض مارات يف ا ا ل  رة، د  ، دار املعارف،  ٢، عصر الد ت، . القا
  .٦٩ ص

�دلس، ص: ا�ظر )2( ان، هناة ا   .٤٦١حممد عبد ا ع

، ص:  ا�ظر)3( دب العرب ، تارخ ا ق ف، ش   .٦٩ض

�دلس، ص: ا�ظر )4( ان، هناة ا   .٤٦١حممد عبد ا ع

،م :ا�ظر )5( ط غر�اطة،جد مصطف �دلس من الفتح حت سق دب ا   .١٩٣ص  ا

ان، : ا�ظر )6( �دلسحممد عبد ا ع   .٤٥٨، صهناة ا



 

 

٤٤

زر لسان الدن           ب   ايف جمال التارخ �بغ ال اللمحـة  "مثـل   ، كا�ت ل كتابات عدـدة       )ـ٧٧٦(بن اخلط
صرة    لة ال حاطة يف أخبـار غر�اطـة    "  " البدرة يف الد غـرتاب    " " ا لـة ا ع ـا " �فاضـة اجلـراب   .غري

ق كتاب     ال كما ألف أب   باجة تارخ أ "ربكات البلف محر     "ملرة  ألف ابن ا لة بين مـرن      "،  سرن يف د ضة ال " ر

�صار د" الذ ألف )ـ٧٧٠ (ابن خامتة ا ا من الب ةمزة أملرة عل غري �دلس   .)١(" ا

تمام           ا ا من الرعاة  ـب      فـألف �الت كتب الرتاجم غات بـة الك  " ابـن اخلط ـة الكت ـا     ام  يف مـن لق

�د ـة   س من شعراء  لبا حاطـة "  "  املئة الثام ـــف ،  "ا محـر      أـل ، "�ـثري فرائـد اجلمـان     "  " �ـثري اجلمـان   " ابـن ا
ـف  باالقاض أـل ا ")ـ٧٩٢بعد  (ال ااملرقبة العل الفت ستحق القضاء  من    .)٢(" ف

س              جد أبا البقاء خالد بن ع ت ف ن رحلتـ      )ـ٧٦٧بعد   (البلأما يف أدب الرح  الـذ د
ة علماء املشرق"يف كتاب مسا    .)٣("تاج املفرق يف حتل

ـة     �ـدلس أ عــن          : يف جمـال اجلغراف ني ملؤلفـاهتم عـن تـارخ ا �دلـس قـدم كـثري مـن املـؤرخني ا
ة   د     . رجاهلا مبقدمات جغراف �دلـس مـن كتابـ      ) ــ ٦٨٢ت(فقد قدم ابن سع مغرب يف الــ "للقـسم ا

فح   " غربـمحل ال  ، غري أن املقر احـتفظ هبـا يف الـ ا م راق سة سقطت أ ة �ف لـ  . مبقدمة جغراف
ا كتاب جممل مسا  العرض"يف اجلغراف ل  رض يف الط   ".كتاب بسط ا

ــدن    ــ    اللــسان ال صــف غر�اطــة لكتاب ــة يف   ــب مقــدمات جغراف ــارخ "بــن اخلط حاطــة يف ت ا
ـصرة   اللمحـة "   "غر�اطة لـة ال ـة يف الد عم احلمـري        ".  البدر كتابـ  ) ــ ٩٠٠(كمـا ألـف حممـد بـن عبـد املـ

قطار" ض املعطار يف خرب ا ا" الر عد معجما جغراف   .)٤(الذ 
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ط: ا�ظر )1( شعر ات  ، ح اب الغر�اط قراط، عل حممد، ابن اجل رة، د١ال   .٨٢ت،  ص.، الدار اجلما

، ص: ا�ظر) 2(   .٨٢املصدر �فس

، : ا�ظر )3( سر ة يف غر�اطة، صأمحد الد جتماع اة ا   .٢٥٦احل

، ص ص      : ا�ظر )4( دب العرب ف، تارخ ا ق ض ، ط        ٩١ -٩٠ش �دلـس دب ا ان، يف ا ة؛ حممد رض ، ١؛ الدا
دار الفكر، دمشق،  ت،    .٤٦م، ص٢٠٠٠دار الفكر، بري



 

 

٤٥

ة       دب دت احلركة ا ـة      (ش م اللغ العلـ الـشعر  دب  ظـا يف مملكـة غر�اط       ) ا تمامـا ملح ــ ا ة، فقـد   ـــ
ش حفل   دبـاء،  ا محر بعدد من الشعراء  د بين ا ــ ع د  ـــ د علـ ع ــ دت الـب   ــــ شعر ـة  ــ م هنـضة أدب ة ــ

ا احل             الـشعراء الـذن أعـاد رت طائفة من أكابر املفكرن  ؛ إذ ظ ــ خاصة يف القرن الثامن اهلجر دب  ـــــ اة لـ
، مثل  �دلس زر      : ا الـ �ـصار شـاعر أملرـة،  م اللخمـ     ابن خامتة ا زر أبـ   .  أبـ عبـد ا بـن احلكـ الـ

اب زر لسان الدن)ـ٧٤٩ (احلسن بن اجل ال ب،  زر اب.  ابن اخلط غري)١( )ـ٧٩٥ (ن زمركـــــال   .مـ، 

العامة فقط، فقد كان يف           قتصرمل     زراء  محـر مـن        حكام �ظم الشعر عل ال لة بين ا  ظمـ  د

حممــد الثالــث )ـــ٧٠١(أمثــال حممــد الثــا�  لــ اللــذ) ـــ٧٠٨(،  ــان بأ حيتف ظمــان الــشعر  ن كا�ــا 
ة   دب ـس    ا من شعراء القرن التاسـع اهلجـر عبـد الكـرم بـن حممـد              . )٢(عقدان االس ا ـ  (لق

  .)آخر شعراء غر�اطة

بني             ف بالشل ل املعر شب زد ا م اللغة عمر بن حممد ا كان   )ـ٦٤٥ (�بغ يف عل إماما يف  ، 
الفق     ح  برع يف ال ة،  أب بكر حممد بن إدرـس الفرا�ـ القـضاع            .)٣ (العرب لـ يف علـم      )ــ ٧٠٧(   ،

ض كتاب    ض        "العر صـة علـم العـر ض عن خ م بـن               "اخلتام املفض م أبـ جعفـر أمحـد بـن إبـرا ـ م  ،
حـ       ـان الغر�ـاط     . )٤ ()ــ ٧٠٨(الزبري احلـافظ ال م      ،أبـ ح ابـن آجـر اج         د الـص حممـد بـن دا

أب عبد ا حممد بن عل الفخار )ـ٧٢٣( م) ـ٧٥٣(،    .)٥(غري

ـذل                     ـ بـن  ر حي محـر فقـد اشـت ني بالطب متصلة زمن بين ا �دلس اة ا  )ــ ٧٥٣ (تظل ع

ـدلس               . بالطب� ن الذ ضرب ببعض مدن ا باء الطاع صف  �صار رسالة يف  ألف ابن خامتة ا
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة يف غر�اطة، ص: ا�ظر )1( جتماع اة ا ، احل سر   .٢٣٢أمحد الد

جد مصطف: ا�ظر)2( ط غر�اطة، ص م �دلس من الفتح حت سق دب ا   .١٩٣، ا

�دلس، ص: ا�ظر )3( ان، هناة ا   .٤٥٧حممد عبد ا ع

، ص: ا�ظر) 4(   .٤٦٦املصدر �فس

محر، �ثري فرائد اجلمان، ص: ا�ظر )5(   .٥٦ابن ا



 

 

٤٦

افد  "مسا  ) ـ٧٤٩(ام  ع ل املرض ال ل القاصد يف تفص ـب  كما ألف لـسان الـدن  ". حتص  يف  ابـن اخلط

ا  ني: "الطب كتبا عددة م ن اجل عة السائل يف امل" " رسالة تك لـ كتـاب  "رض اهلائـل مق  يف جـزئني  ، 

اجلراحة ات  احلم مراض    .)١(عن ا

م          ة أس د اعة ا ص دلة  مـن            يف علم الص ذا العلم عن علـم الطـب،  ن يف فصل  �دلس ا
ل           شب ة ا م ذا العلم ابن الر ا يف  ـة،         ) ـ٦٣٧(العلماء الذن برز باتـات الطب ـتم بدراسـة ال الذ ا

طار  ذ ابن الب ة"ب كتاب حصا) ـ٦٤٦(تلم د ا غذة    .)٢("اجلامع ملفردات ا

ـل يف            الفلـك، فقـد بـرع      كما �بـغ يف غر�اطـة �فـر غـري قل دسـة  اهل ات  اضـ علـ بـن حممـد    الر
املــشرق )ـــ٨٩١ (ادصلــالق ت إىل املغــرب  صــل صــ ات  اضــ دســة . )٣( يف الر ملــع يف جمــال اهل

رة كبرية يف جمال ختصص           �ال ش اضات حممد بن الرقاح املرس  ا بعلـم الفلـك      . الر تمـ مـن الـذن ا
ان    اد  أب حي ابن رض ،  ال م  "ل كتابآش جـ م يف علم ال ظ العمـل   "رسـالة يف  " امل ب  سـطر ا

  .)٤("ب

�ـدلس، فقـد اسـتمر سـلطان                           ـا يف ا ب ف أما الفلسفة فقد كا�ـت مـن الدراسـات غـري املرغـ
الطعن يف أصحاهبا         ا  ذا العلم بازدرائ تحل  اء عل م م    . الفق ـ هبـذ     لسان الـدن  قد �ال خص  م

ت                    احلجة   بـا ملـا تـضم املدرسني من العلماء كمـا ذكـر القاضـ ال اء  ا كتب مبحضر من الفق أحرق
ق خ ا ر تتعلق بالعقائد  م ذ الكتب من أم د جبت  ذلك ع   .)٥( أ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص :  ا�ظــر)1( ، ص   ٥٠املــصدر �فــس دب العربــ ف، تــارخ ا ق ضــ قــراط، ابــن ا  ٦٩؛ شــ ــاب ؛ علــ ال جل
، ص   .٨٣الغر�اط

، ص: ا�ظر) 2( �دلس دب ا ة، يف ا ان الدا   .٤٤حممد رض

�دلس ، ص: ا�ظر )3( دب ا ة، يف ا ان الدا   .٤٤حممد رض

، ص: ا�ظر )4( اب الغر�اط قراط، ابن اجل   .٨٣عل ال
ط غر�اطة: ا�ظر )5( �دلس من الفتح حت سق دب ا ، ا جد مصطف   .١٩٤، صم



 

 

٤٧

�دلس             قد بلغ الفن ا ن،  محر محاة كرماء للف كان ب ا ن يف مملكة غر�اطة،  رت الف ازد
ذا العصر ذر    ان أضا   يف  فت ا مـا         . ة التحرر  م،  الرس اظر  م امل ن يف تصم ن املسلم ا� سع الف ت

ـ                        صـلت إل ـا علـ مـا  دا ح ر الفردة إ شـا الص الزخارف  ش  ق ما حيت من ال قصر احلمراء 
�ـدلس         م يف ا سـ عة الفن ا ر ة  م س ق يف غر        .العمارة ا سـ رت امل كـان هلـا      كمـا اشـت �اطـة 

ة ق الغرب س ر امل ا يف تط   .)١(أثر

ئا،                           ئا فـش ـة يف مملكـة غر�اطـة شـ تـصف القـرن التاسـع اهلجـر اضـمحلت احلركـة الفكر ذ م م
ة ل اشتعال احلرب ا قت  ة اليت كا�ت متر هبا غر�اطة يف ذلك ال اس ضاع الس   .)٢(ذلك بسبب ا

ث مراحـل، فقـد مـرت يف مرحلـة عـدم                   مـما تقدم �ر أن احلركة       ة يف غر�اطة مرت يف ثـ  الفكر
�ـضجت يف القـرن الثـامن اهلجـر         ـرت  ، ثـم ازد التصدع يف القرن السابع اهلجر ستقرار   أمـا يف  ،ا

اع الض ار  هن ا تسري حن ا را   .القرن التاسع اهلجر ف

ة اة الد   :احل

ب املــالك   ــل غر�اطــة املــذ بااختــذ أ ل لــسان الــدن مــذ قــ ــذا  يف  ــب هلــم،  :  ابــن اخلط

م علـ                         " بـ فـة، فمذا م معر حـل فـ ال ة،  ال سـ ح العقائـد، أحـ صـ ن  ذا القطـر يف الـد ال  أح
ب مالك بن أ�س إمام دار اهلجرة جارة        كان   .)٣("مذ احـدا          با  عا مـذ ن مج سـببا  تباع الغر�اط

م  ب ع يف اخل   يف جت ق احدة         ال ة  عا من آراء فق ن مج صدر ة؛ إذ  ب    "فـ. فات الد ادة مذ إن س
الكـر                   ـ بالرضـا  ـاس عل محـل الـسلطان ال ب مالـك،  ب املخالفـة         –احد  مذ  قلـل مـن املـذا
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�دلس،  ص: ا�ظر )1( ان، هناة ا   .٥١٣حممد عبد ا ع
  .٤٨٨، صاملصدر �فس:  ا�ظر)2(
ب، اللمحة البدرة، ص) 3( حاطة، ج٣٨لسان الدن ابن اخلط   .١٣٤، ص١؛ ا



 

 

٤٨

ن         ـصدر علمـاء  اس من عامة  جعل ال ما،  ة عم ق السبل عل خمالف الس ض  ، ب املالك للمذ
احديف ا رأ  احدة    .)١("لغالب من عاطفة 

م                              م ا تعلـ ب العلـم الـذن تلقـ عـة مـن طـ ـد جمم �ـدلس علـ  ب يف ا ـذا املـذ قد ا�تشر 
ب املـالك مـستمرة يف             ظلـت دراسـات املـذ غري مـن كبـار العلمـاء،  مام مالك  د ا باملشرق عل 

ة     م س لة ا دلس حت هناة الد� د        كـــان م . ا ب العامل الفق أب سع ذا املذ بـن فـرج   ان علمــاء 
عة      ) ـ٧٨٢ (لببن  ا كلمة مسم قة  سـ          . الذ كان ل مكا�ة مرم م بـن م ـ إبـرا ذ الفق م من ت
ل الفقــ"احب كتــاب  صــ)ـــ٧٩٠(حممــد الغر�ــاط بــن ا ابــن ســر" أصــ لــ فتــا )ـــ٨٤٨ (اج،   ،

لبريعددة حممد بن عل الفخار ا  ،)٢(.  

مـن                           ـا،  لتـزام مببادئ ا ـا  ق ن علـ تطب ا حيرصـ حكـام، فقـد كـا� ـق ا محر بتطب ك بين ا تم مل ا
قر ا         م بإ�شاء املساجد مبدن  اؤ تمام اعت ذا ا ر  ا إصـدار الـسلطان أبـ        مظا ـ م  احلجـاج   ململكة، 

ة اجلمعة يف ك            ل غر�اطة بإقامة ص لزم ف أ �ا  ل قا� ات اململكـة   سف ا كثـار مـن         . ل ج كمـا دعـا إىل ا
ة  رة احملافظــة علــ قدســ ن، كمــا أكــد ضــر ر املــصل بــني د ا  ــ ، مــع مراعــاة املــسافة ب املــساجد يف القــر

ا احرتام ة. )٣(املساجد  اد الد ع ل غر�اطة با تم أ   .كما ا

مضاقات الع          ن،  ا الغر�اط ة اليت عاش اس ف الس جة للظر تربص هبم     د  �ت املستمرة هلم، 
              ، ـد العـد ط أراضـ املـسلمني يف أ ـرة مـن سـق حـسرة مر تاهبم من قلق  ما كان  م،  للقضاء عل د
ا                  ـش ع ن الـيت كـان  اـ ـاة التـرف  حل مـا بعـد آخـر،  م  د ة اليت كا�ت تستعر يف ب جة للفنت الداخل �ت

     التص د  رت �زعة الز ء إىل ا               البعض، ازد ا يف اللجـ جـد ـل غر�اطـة الـذن  مشلت الكثري من أ ف 
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محر،  )1(   .٤٥، ص�ثري فرائد اجلمانابن ا

ة يف غر�اطة، ص: ا�ظر )2( جتماع اة ا ، احل سر   .١٣٤أمحد الد

ة يف غر�اطة ، صأمحد الد: ا�ظر) 3( جتماع اة ا ، احل   .١٣٥سر



 

 

٤٩

ا                            ـاة فـارتق ـة احل ا بتفا أحـس الـشدة،  ك  ـاة الـض ـ مـن ح ـم ف م مــما   يف إ�قاذ ابتغاء مرضات أم
ة الزائلة  اة املاد هنا من مفاسد احل ر ط م  ا عل أ�فس عكف ا،  ت ز اة  ج احل م عن مبا   .)١(بأ�فس

ـل الكتـاب مـن                       ا  عرف اتمع الغر�اط التعصب الدين من جا�ب املـسلمني، فقـد تركـ مل 
التعبد دة  ة العق د حر   .)٢(�صار 

ل القــر�ني     ــاة يف غر�اطــة خــ اح احل لــة الــسرعة يف خمتلــف �ــ ــذ اجل ل  ــا مــن خــ تجلــ ل
خرين، أن غر�اطـة عرفـت يف عـصر بـ             ـاة             �صف القرن ا ـت احل ا، فقـد لق ر ـ عـص محـر أز ين ا

م            ـة، كمـا امتـاز عـصر التجار ة  اع الـص ـة  هتـا الزراع ارا يف خمتلـف جما ازد قتصادة تقدما  ا
العلـم         دب  ا ر رجـال الفكـر  دة أش د  ش اة الفكرة  تمام باحل التقـدم     . با ـار  زد ـذا ا كـل 

ة مضطربة ف ت       اس اء س اء مـضطربة تـشتعل               كان يف أج تـارة أخـر أجـ ادئـة  اء مستقرة  ارة أج
الفنت ب  ا احلر  .ف

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

�دلس: ا�ظر )1( دب ا   .٥٤، صمصطف الشكعة ، ا

، ص: ا�ظر )2(   .٧٣املصدر �فس
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ل   الفصل األ

ر الشعر األ�دلس ا اة األسرةتص   حل



 

 

٥١

 :مقدمة

قد حث اتمع الغر�ـاط كغـري مـن اتمعـات                     اء اتمع،  ة يف ب ساس ة ا سرة اللب تعترب ا
اج حرصا م عل س ةعل الز اجتماع ة  ق أخ ة  قا لغاات عدة د حتق   .مة اتمع، 

ســر              ــاء ا �دلــس إىل ب ق احلمامــة إىل ســع اتمــع ا قــد أشــار ابــن حــزم يف كتابــ طــ
اج   ل    . مساعدت من أراد الز قـ اج مـن أحـب أعمـاهلم، إذ  إ�ـك لـرت املـرأة    : "ر أن السع يف الز

قطعة الر    ة امل ج                  الصاحلة احلس ا يف تـز ل سـع ـا للقبـ أرجا ـا  أحـب أعماهلـا إل جاء من الرجال، 
مة اختـاذ             . )١( ..."ت اج  ن علـ الـز قبل اس  ااعات، فقد كان ال ب  احلر ام الفنت  اء أ باستث

الرخاء من  ء من ا ن بش ا حيس سل ما دام   .)٢(ال

ا    ــ ب خمتلفــة، م جــاهتم أســال ــار ز ــاس  يف اخت ــة املباشــرة ســلك ال اج ا امل ــ م ــة  د التقل
اج حب بني الطرفني       سبق الز قد  عجاب،  ات         . ا اخلطبة، فإن اخلطـ ار  خت كن من أمر ا ما  م

ة؛ إذ كا�ـت تبـدأ                          م سـ د ا ة مبـا كـان حيـدث يف معظـم الـب ات شـب اج كا�ت جتر خبط ة للز العمل
دفعـ              بغـ أن  ـر الـذ  ع امل ضـ اقشة م رمبـا                مب اج،  ـ للـز ا حتدـد تـارخ متفـق عل عقبـ الـشاب، 

 عا كام م أسب جة اليت تد ت املب قرأ الطالع ثم تبدأ احلف جم  ذا الصدد مب   .)٣(استعني يف 

قتـصاد                   ا ا ضـع ـث  �دلـس مـن ح ة يف اتمع ا م س سرة ا علـ  ) املـاد (كا�ت ا
عني ة اليت تلتق    : � سرة الغ قـد كثـر    ا  ، ار عة من اجلـ جمم جات عدة  احد ز ا حتت سقف  ف

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ف، ط        )م١٠٦٤/ ـ٤٥٦ت( ابن حزم، عل بن أمحد       )1( ا لفـة  ق احلمامـة يف ا ح         ١، ط ضـبط صـ ، قـدم لـ 
ت،  ل، بري مكتبة اهل ، دار   ار   .٧٢م، ص٢٠٠٠الدن اهل

ت، د           : ا�ظر )2( ـل، بـري ، دار اجل �دلـس ـة يف الـشعر ا جتماع ـاة ا ر الفـين للح ش، حسن أمحد، التص ت، .ال
 .١١٦ص

، ص ص )3(  .١٢٢ -١٢١املصدر �فس



 

 

٥٢

جناب  ا ا احدة لعـدم قدرتـ علـ إعالـة امـرأتني أ                   . ف ا بامرأة  كتف الرجل ف سرة الفقرية اليت  ا
ن                 . )١(أكثر احـدة تعمـل بالتعـا جـة  ن بز كتفـ ا  ني كـا� �دلـس ة العظم من ا مـع  إ أ� من املرجح أن الغالب

فري       خارج لت ت  سرة  الرجل داخل الب اة الكرمية ل ح ما ذكر ل      . احل ذا الرتج عزز  ـسال   بـر  ــ ـقد  ـ
اجرن إىل املغرب ني امل �دلس نعن ا د ضرة إىل جا�ب ج قات، من  عا�ني، أكثر ا م     .)٢( أن �ساء

ر ف         ، اج  حيث عل شجع عل الز اك من   خ    كان  ـذا الـش ا�ة للرجـل، ف م  ذ 

ب أب عبدا بن حربلة     دت العـز                      )٣(اخلط ـذل �فـسا تعـ اج حتـ   رط بـالز ـصح العـازب بعـدم التـ
ل ق   : )٤(الفرح، 

دت    اـــــــــــسف �ــــــــــا عازبـــــــــــا      تـــــــــــذلَّ   ـــــــــــــــــالع ا ــــــــــــــــعالف  ز   رحــــــــــــــــ 

جــــب   حــــــــــــــــ �ب اــــــم  ب ــــــــــ الكل  ج ز  ـــــــــل     ذلٌّ     اجزـــــــــــــــــــــالــ ف   ةــــــــــــــــــز

ج لسان الدن ابن اخلط   ك أشد أ�)٥(بــــــــــقد  ست ر أ�ــــــاع ا  ، د ل التف   ـــــار 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محر، ص: ا�ظر )1(  .١٢٠سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا

سالبر: ا�ظر )2( �دلس،        ــل ،   ـ ت،       تر، حضارة العرب يف ا اة، بري ط، دار مكتبة احل قان قرق مجة ذ
 .٢٦ ت، ص.د

ا عدـدة،               : أب عبد ا بن حربلة     )3( يف عن خزا�ة كتـب أسـفار ت عرج بربع الفضل،   ،أم خ متطلب، خطب  ش
كان ل شعر �زر ا سددة،  ب، : ا�ظر. أغراض �دلس منلسان الدن ابن اخلط ا با ة يف من لق بة الكام  الكت

ت، د ق إحسان عباس، دار الثقافة، بري ة، حتق  .٥٤ -٥٣ص صت، .شعراء املئة الثام

ب، )4( ة،لسان الدن ابن اخلط بة الكام  .٥٤ -٥٣ ص ص الكت

ــب  )5( ري بلــسان الــدن ابــن اخلط صــل، الــش شــ ا د الــسلما� الل  -٧١٣(ــ أبــ عبــد ا حممــد بــن عبــد ا بــن ســع

أ   )ـ٧٧٦ مؤرخ  زر  م، شـعر بـسع حاسـد يف          ،  شـاعر م  كاتب ا  محر ف زر بين ا كان  دب، �شأ يف غر�اطة 
دخـل                        سـفة، فـسجن  ب الف ك مـذ سـل ، اهتم بالز�دقـة  ل أ استقر بفاس   �دلس إىل املغرب  شاة ب فرتك ا ال

دفن يف مقربة           ق  خ   غاد السجن ل ق  "عل بعض ا أشـعار زادت علـ         بفـاس، لـ     " باب احملـر رسـائل  مؤلفـات 
غربا، ج        : ا�ظر. الستني مؤلفا  رحلت شرقا  ن  ن، التعرف بابن خلد ، �فح   -٩٥٩، ص ١٤ابن خلد ـب،    ؛ املقر  الط

جزاء  حاطة، ط٧، ٦، ٥ا ب، ا  .٤٦٠ -٤٣٨، ص ص٤؛ لسان الدن ابن اخلط



 

 

٥٣

ــ صل    ل ــس ق مــم  ــذا خيــالف هنــج ا ــ  قف ـــمب ســلمــــ ــ  ــا بكــم    ": ا عل ــإ� أب ا ف جــ تز
مم   .)١("ا

سـرة، فقـد          ــــــف عص ــــمبا أن الشعر العرب يف خمتل        ت ا ما لدراسة الـص دا�ا م ر كان م
�دلس   ر الشعر ا ـاهتم،               ص أم م  ـاء بآبـائ ب ا ج  ج بز اصفا صلة الز �دلس  سرة يف ا اة ا  احل

�دلس سرة يف ا اة ا صادقة تعني عل دراسة احل مة  قة م ث مر الذ جيعل من الشعر    .ا

ب  رة ا جص الز �دلس    : يف الشعر ا

ب   :ا

ــ ال    كــان ل  ، ائــ ــة أب �دلــس برتب ب ا ــتم ا ــــــا ؛ إذ كــ ــ كــرب ف ر ا ــ ــــــــد ر املــرأة ف ان د
م    قلما تعد م دا  ف ـــــحمد الراح  ــــــة ت ق        ـــــــري الغذاء  خ ـ ا ج ذلـك أن الت  ـــــ ة اجلسدة هلم، 

آرائ     ب  ستمد من ا ا الش   . )٢(كان  ر ل �دلس   ـــقد ص ب   –م مـن قلتـ      ـــــ عل الرغ  –عر ا ر ا  د

العم        يف ر  م،  ر علـ رضـا الـس ائ  ف ــــــ ل عل ــــ عاة أب إبعـاد   ــــــ ري كـل حاجاهت ــــــ  ت متطلبـاهتم  م 
ل رثـاء الـشاعر امللـك                        ـة هلـم، فمـن خـ الطمأ� مـان  شكل مصدر ا ب  ف كان ا ك م،  م ع اهلم

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص ص: ا�ظر )1( بة الكام ب، الكت ر الفين، ص٥٤ -٥٣لسان الدن ابن اخلط ش، التص  .١١٦؛ حسن ال

محر، ص: ا�ظر )2(  .١٢٣سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا



 

 

٥٤

 عــن  )١(ســف الثالــث دت متــسائ قــد بــدأ قــص ل  قــ ر،  ــذا الــد ــا  تجلــ ل الــد   الــصرب لفقــد  ل
  :)٢(الد

ل ــــــن الصــــــ أــــــخل ســـــرب م   رفـــــــــــة تصـــــ الكرميــــــــــــــادـــــن أـــأ    فــــــــا 

كــــــــــــن لــــــــأ ظ    اــــــــــــ �مت ةــــــــال بالسب طــــــر حنــــــــــم للدـــــــــ م   رفـــــــ 

اـــــــ ملـــــــــــ ظــــــــعل ســــن ع �    فــــة  فام لــــ حســـــــد ـــــــــــلخ رـــــــة مف  

ارفــــــــــــ تتــــــــتباكر� تاب    ــــــ ضحــــــر ع  التعــــــــــ تسآلـــــ   ينــــــــــــ   رفـــــــــــــ 

فــــــــ كلف    هتــــــــــــــمما ـــــــــب فــــة للقلـــــــــمه  ـــــف   فــــــــا تكلِّـــــــــــــس فـــــــة لل

التعطـــــــرض الــــا مـــــــان هلـــفك    اـــــــب مكا�ــــم أراقــــــات �فــــس لـــحاج   فــــــــا 

ب                    ، فلسان الدن ابن اخلط د فا حادبا عل أ �ا عط �دلس ح ب ا ا الشعر ا ر ل كما ص
ة                       ر مـن قـ ـ الـد تأس عما سرق م حظ عل طفل من �شاط  ج مبا  بت اس القدر  الس زر الكبري  ال

ل مقدما لشعر. )٣(شباب لةق: "ق لد  يف سن الطف   :)٤("لت أعجبين �شاط 

ـــــسق الدــــــــراب ربنـــ مـــــــــ ش     دـــــــــــــــــر بالكمــــــــــــــــمشع  ؤادـــــــــــفف    دـــــ 

م ت ـــــــاحتمل ل نــــــــــ م ـــــ أفقد� اـــــــاع مـــــب    ــــــــــــــــــــ أبصرت ر إذــــــــا   دـــــــــــــ 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

لـد عـام                   )1( د السلطان الغين با حممد اخلامس،  سف حف سف بن  �ـشأ يف رعاـة      ٧٧٨ السلطان أب احلجاج  ــ 
قرأ عل بعض ال           ة  ة عال أدب ة  تلق ثقافة علم  ك غر�اطـة،             الغين با م،  شاعر مـن ملـ غري خ من بين جز  ش

ة مـن أعمـال غر�اطـة حنـ                     با� حبـس يف قلعـة يف شـل امسـ حممـد  د فأبعد أخ ل أصغر م  يل ع يف أب كان   ١٤ملا ت

ة        فاة أ خ حممـد سـ ىل احلكم بعد  ة، ت دام حكمـ   ٨١١س ـة يف تـارخ مم      ٩ــ  ام، تعـد مـن الـصفحات الزا لكـة   أعـ
يف عام     ان شعر   ٨٢٠غر�اطة، ت ل د ن، ط          : ا�ظر. ـ،  ان ابن فركـ ن، أب احلسني بن أمحد، د ، تقـدم حممـد     ١ابن فرك

ة، املغرب، ا ة اململكة املغرب عات أكادمي ان، ص ص١٩٨٧بن شرفة، مطب  .٩٥ -١٩م، مقدمة الد

سف       )2( سف بن  سف الثالـث، ط ، د)٨٢٠ -٧٧٨(سف الثالث، أب احلجاج  ، حققـ  ٢ان ملك غر�اطة 
رة،  ، القا جنل ن، مكتبة ا  .١٤٤م، ص١٩٦٥قدم ل عبد ا ك

�ــدلس، ط : ا�ظــر )3( ــة ا ــاة الــشعر يف هنا تــة، ح اء بــ ز ، حــس �س، ١الطرابلــس ، تــ ، دار حممــد علــ احلــام
 .٥٤٤م، ص٢٠٠١

امل )4( ام  اجل ب  ان الص ب، د ام، صلسان الدن ابن اخلط الك  .٤٤٥اض 



 

 

٥٥

                            ، تـ فت تـ  ـشاط فـرح بق د ب ـ سـع لـذا ف  ، لـد ـا ل ح ـ م ر م ا الـد ت اليت سلب فكأن ق
  .)١("من سر ب ساءت �فس: "قدميا قالت العرب

دما طال        ب عبد ا ع قا  قـد شـب بفـرخ القطـاة الـذ       بك ش ب املقام يف جبل الفـتح، 
لا�فرد عن مجاعت ق  ،)٢(:  

ع    تـــــــ فأسرع اةـــــــــ القط رخـــــ فـــــــتذكَّرت مــــدم ـــــا  ــــــــــــ ت ل  �ف    )٣(رادــــــ 

  كبريا           ب أس جـد لـسان        قد خلف فقدان ا اع، ف الـض حـدة  را بال شـع ائـ  س أب يف �فـ
أخــا     الــد  ــاة بعــد أن فقــد  ائــسا مــن احل ــب  ــف  (الــدن ابــن اخلط دا يف معركــة طر اللــذن استــش

ش  غاة)ـ٧٤١  للع ر مع عد  مل  لة  ا مج ر الد� عد  ل، ف مل  ق  ،)٤(:  

ســـــــ حن �ــــــــــــــا لــــــــــ للد ـــــش     أر   د ـــبد أـــــ بعيف الع ص   اــــــــبرأ مــــ 

ج   :الز

ـشكل عاملـا                          ـزل كـان  خدمـ يف م د  أ �دلس الـسلطة املطلقـة علـ �ـسائ  ج ا كان للز
ا من العادات امل            ستمد اليت  افق طبع  ا�ني اليت ت فق الق  حيكم  حاة مـن الـدن      مقف ارثة املـست . ت

إذا عجـزت ربـة                    احا،  صـ جا  ـت ضـج ء الب ميتلـ ض  ا�ا تدب الف أح ت  تحرر الب اب  يف غ
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، أب الفضل أمحد بن حممد        )1( دا� ـد،     )م١١٢٤/ ـ٥١٨ت(امل ق حممد حم الدن عبد احلم مثال، حتق ، جممع ا
ة احملمدة،   .٣٠٠، ص٢م، ج١٩٥٥مكتبة الس

ام، ص )2( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د  .٤١٣لسان الدن ابن اخلط

مــام: القطـاة  )3( ع مــن ال ــاة يف الــصحراء�ــ ــؤثر احل قطــع مــسافات .   طــري مجاعــات  رض  صــ يف ا تخــذ أفح
ض مرقط   ب ط، ط        : ا�ظر. شاسعة،  سـ ن، املعجـم ال آخـر م  س، إبرا ت، مـادة   .م، دار الفكـر، د    ٢،  ٢أ�

 .قطا

ام، ص )4( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د  .٢٥١لسان الدن ابن اخلط



 

 

٥٦

ـستتب                 ء  د اهلـد عـ لـ  د الـذ بدخ دة الـس  إ يف ا�تظـار عـ ا  جتـد حـ بتـ ت عن فـرض  الب
ظام   .)١(ال

جتـ          اة عن ز م احل �دلس مه ج ا ـة مـن            محل الز ج اجبـات الز ـا بـأكرب ال م حن قـ كـان   ،
رعاة   محاة  فـران،                      . إعالة  م مـن حيمـل العجـني إىل ا ـ اجبـات، فقـد كـان م م بأصـغر ال ق كما كان 

ق اة من الس رات احل ضر اد  اجب جلب امل ا ب م ع ق م من    .)٢(م

ر تع                  مـن صـ  ، جتـ ن التعلـق بز ـ ج كثريا من ف جتـ مـا كـان          قد أبد الز �دلـس بز لـق ا
ـاة بعـد                            ان احلرمـان مـن متـع احل أخذ ب �فـس مـن ألـ فاهتا، ثم ما كان  بدة ب  للمفارقة ا بد من أس

صا هلا إخ ا  فاء لذكرا ا  ل ان. )٣(رح جد أبا ح جت زمرد، فقد )٤(ف اة بعد فقد ز رج احل    

خلف فرا ح،  كا�ت مبثابة الغذاء للر تساءل قائ ، ف ما يف �فس ا حز�ا عظ   : )٥(ق

حـــــــت بــــكا�    ردــــــــــــــد زمــــــــد فقـــ بع اةــــــــــأأرج ح تغتـــــ تل ـــــا ر   ذــــــذُّ 

قـــزم دلَّفــــرــــــد خعـــــــت للص   ذــــمأخ  لَّـــــــ ك ذاـــــــيب آخـــــــا بقلــــــ�حز    ةــــــــــــب ل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محر، صسف فر: ا�ظر )1(  .١٢٠حات، غر�اطة يف ظل بين ا

ة، ص: ا�ظر )2( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٣٢حسن ال

، ص: ا�ظر )3(  .١٣٥املصدر �فس

ـان     حممد   )4( سـف بـن ح �ـشأ         )ــ ٧٤٥ -٦٥٤(، أثـري الـدن   بـن  لـد   ، قـص لـة �فـزة بـاملغرب ا ، أصـل مـن قب
استقر مبـ        إمامـا يف            بغر�اطة، ثم رحل إىل املشرق  كـان عاملـا باللغـة   ، حـسن عملـ كـان ممـن طـال عمـر  صر، 

ف كتاب        ، ص الفق احلدث  التفسري  ح  ط "ال رب "  " البحر احمل زل       "حتفة ا يف مب د، ت كان ل شعر ج  ،
رة ل بن أبك : ا�ظر. خارج باب البحر بالقا ، خل ان ال)م١٣٦٢/ ـ٧٦٤ت(الصفد أع ان العصر  صر، ، أع

ت،    ٦، ١ط دار الفكــر، بــري ن، دار الفكــر، دمــشق،  آخــر ــد  ــ ز ــ أب ــق عل ؛ ٣٢٥، ص٥م، ج١٩٩٨م، حتق
ب، ج ، �فح الط ة، ص ص٥٣٥، ص٢املقر بة الكام ب، الكت  .٨٦ -٨١؛ لسان الدن ابن اخلط

سـف الغر�ـاط             )5( ـان، حممـد بـن  ـان، ط       )م١٣٤٤/ ــ ٧٤٥ت(أب ح ان أبـ ح ـ ـق أمحـد    ١، د ب   ، حتق  مطلـ
، بغداد،  ، مطبعة العا�  .١٦٧م، ص١٩٦٩خدجية احلدث



 

 

٥٧

ذخريتـ                        ا فقـد عدتـ  جتـ الـيت بفقـد فـاة ز ب حز�ا شددا ل حزن لسان الدن ابن اخلط
ا يف البـستان املتـصل بـدار يف                   ـ قد دف ال،  ح تقف جبا�ب إذا تقلبت ا ال  اليت تع عل حتمل ا

ة س ثر، فقالمد لة كا�ت أقرب إىل ال ات قل ا يف أب رثا  ،)١(:  

ع بال ـــــــــــر    )٣(الــــــــــد إقبــــــــــل بعـــــــــين الثُّكــــسام    )٢(ايلـــــــــــــــاج بلبــــــــــــــ 

اشتــــــــــــــداد   يف ـــــــــعدت    ـــــــــــين زمـــــــــني خا�ـــــــــ حذخريتــــــــ   الــــــــــــــ أ

 حــــــــــــ دار الضَّرــــرت فــــــحف   الــــــــــــــــــ الـحــــال فــــــــــــ بالـمحــــــتعلُّ    اـــــــــــ ل

كـــــــــاب مالـــــــــــــذ    ينــــــــ زمــــــــضا اقتــــ ملــــت مالــد كــــق   ـــــــ آمال تــــــــــ 

م علـ                          كـن كلـ اج مل  ز ـ أن ا جاهتم فإ� مما  شـك ف ني بز �دلس ما كان من أمر تعلق ا م
فـرتاق بـالط               مـر إىل ا ؤد يف هناة ا جاهتم، مما  ـ أبـ الربكـات بـن            . قفاق تام مع ز قـع الفق فقـد أ

قاحلاج   ـة أم العبـاس              )٤(البلَّف جتـ احلـرة العرب ق علـ ز م            ( الط زر حممـد بـن إبـرا ـت الـ عائـشة ب
ـة متفتحـة                . ـ٧٥١عام  ) الكتا� ـا بعقل ا�قطاع ام العـشرة  ا أسـباب د لة حيلل ف كتب رسالة جل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

)1(                    ، ، دار الكاتـب العربـ ق أمحد خمتار العبـاد غرتاب، حتق لة ا ب، �فاضة اجلراب يف ع لسان الدن ابن اخلط
رة، د  .٢٠٥ت، ص.القا

البلبالة )2( ط، مادة بلب: البلبال  س اس، املعجم ال س ال  .لشدة اهلم 

ب: الثكل )3( ط، مادة ثكل. فقد احلب س ء: سامين. املعجم ال ب يف ابتغاء الش ط. ذ س  .مادة سام. املعجم ال

، أبـ الربكـات               حممـد   )4( قـ م البلَّف ـا      )ــ ٧٧١ -٦٨٠( بـن حممـد بـن إبـرا خارج عـرف يف بلـد بـابن احلـاج   ،
دب،       ا �دلس يف احلدث  م ا ، من أع ق ة      بالبلف ىل القضاء مبالقة سـ اخلطابـة     )ــ ٧٣٥( ت ىل القـضاء  ، ثـم تـ

ة              ن بفـاس سـ التقـ بـابن خلـد ك،  استعمل يف السفارة بني امللـ م     )ــ ٧٥٦(بأملرة،  ن عظـ كـان ابـن خلـد  ،
م            ذكر بني مشاخي الذن أخذ ع قدم عل أحدا،  ل ل   ج ن          : ا�ظر. ا ن، التعرـف بـابن خلـد ابـن خلـد

غربــا، جرح ــة، ج١١٣٠، ص١٤لتــ شــرقا  ، الــدرر الكام � ، �فــح ١٥٥، ص٤؛ ابــن حجــر العــسق ؛ املقــر
ب، ج حاطة، ج٤٧١، ص٥الط ب، ا  .١٤٣، ص٢؛ لسان الدن ابن اخلط



 

 

٥٨

احلـضارة يف        الكرامة،  م الدن  ـا   لق ر ـا بإحـسان          . أمسـ مظا جـ حـني فارق . )١(قـد أ�ـصف ز

م الـسخ           : "... فمما قال  ، ففـ غرائـز شـت إن ا جلت قدرت ملا أ�شأ خلق علـ طبـائع خمتلفـة 
اجلبــان، الــشجاع  ــل،  فــة مــن اخللــق، كا�ــت العــشرة   ... البخ إىل غــري ذلــك مــن الــصفات املعر

م إ بأحد أمرن     ا: تستمر ب شرتاك يف الصفات أ يف بعض إما بصرب أحدمها عل صاحب . إما با
ل     سرتح إل من ع ق  ل ضع، شرع هلم الط ذا ال ملا علم الشارع أن بين آدم عل  شرتاك،  إذا عدم ا

سعة عل  ــــصرب عل صاحب   ـذ                ــــ، ت ـذا طلـق كاتـب  جل العمـل علـ  م، ف إحسا�ا م إل ا م 
ل      صـ ز ا ب ال زر احلس ـــخ ال ة الش �ة عائشة اب ة املص جــــ احلرة العرب ر ز عبد ا حممد املذك
احـدة، ملكـت هبـا أمـر                   ، طلقـة  لـ م أبـ عبـد ا حممـد املغ ر املقـدس املرحـ الصاحل الفاضل الطـا

، طالبـــا مـــن ا  ا مـــن عـــشرت ، قـــصد بـــذلك إراحتـــ ، عارفـــا قـــدر �ـــ ا د  مـــن �فـــس غـــين كـــ  أن 
  .)٢(..."سعت

اج   ز اة مع بعض ا ت رحلة احل   .هبذا كا�ت ت

جة الز م  رة ا �دلسص   : يف الشعر ا

م                ـ ا ، ف م بـ م الذ تق ر امل تمعات باعتبار الدة يف كل جمتمع من ا زة أساس تعد املرأة رك
جـــة الز خـــت،  ا ـــة،  ـــــــة،املرب ب ا   . اقتـــصادة فـــض ـــة  ار اجتماع ا يف أد  عـــن مـــسامهت

ـــة   .ثقاف

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص ص: ا�ظر )1( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٤٥ -١٤٤حسن ال

ب، ج )2( ، �فح الط  .٤٧٩، ص٥املقر



 

 

٥٩

ا يف                             مكا�تـ ة  �دلـس جـة أن �عـرج علـ ذكـر املـرأة ا ز ا قبل احلدث عن املـرأة كـأم   بد ل
ت    م ا يف ت ر د البحـث                . اتمع  افـرا مـن الدراسـة  ع �ال حظـا  ض ذا امل  ١(فعل الرغم من أن( ،

رة ت جياز إمتاما للفائدةإ أن الضر ء من ا ا بش راد    .قتض إ

خـر آ�ـذاك                      زت هبا عن كـثري مـن �ـساء البلـدان ا قة مت ة مبكا�ة مرم ت املرأة الغر�اط . حظ

د              ح يف القرن احلاد عشر املـ ريس يف كتاب  الشعر الفص ر ب ل  ة كا�ـت       : "ق �دلـس إن املـرأة ا
ربال    ة أكثر ل ضع اهتا يف املشرق    تتمتع ب ة أخ ضع ة تكرميا عز �ظـري  . ة من  �دلس قت املرأة ا قد 

خر   .)٢("يف اتمعات ا

ـساء بغر�اطـة خيـرجن                             ة، إذ كا�ـت ال ا املـشرق ـ أختـ ـة مل تـصل إل افر مـن احلر فقد متتعت بقسط 
ـة خاصـ         نب إىل احلمـام الـذ كـان لـ أمه ذ  ن أحد، فكن صحب ن أن  ن د كـن مكا�ـا     حد ـ مل  ة هلـن، ف

ستمتاع     ا ن من لقاء صدقاهتن يف فضاءات  صبغ الشعر فحسب، بل كان مكا�ا ميك ك  التدل غتسال  ل
لـة            حادـث الط تبـادل ا الـضحك،  �ـس  لة من ا ـا يف      . )٣(بلحظات مج بـد جل ـة  حتـرر املـرأة الغر�اط

ل         سف ا ب رحلة السلطان  ؛             صف ابن اخلط القـر يف مملكتـ ال املـدن  ا أح أب احلجاج اليت تفقد ف
قـد اخـتلطن بالرجـال                اد آش للمشاركة يف استقبال الـسلطان   اخـتلط : "... قـال . إذ خرجت �ساء 

د                      ـ ح،  بـني محـر الب ن املـ الع ح  التق أرباب احلجا بربات احلجال، فلم تفرق بني الس ساء بالرجال،  ال
  .)٤("دمحر اخلد

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ا�ظر   )1( داب، اجلامعـة                   : مث ـة ا ائف، رسـالة ماجـستري، سـلم سـلمان، كل �دلس عصر الط املرأة يف الشعر ا
ــــة،   صر املرابطني، د         . م١٩٨٦املست ائف  �دلس يف عصــــر الط دب ا رة املـــرأة يف ا حممـد صـبح    . ص

ردن   .م٢٠٠٣أب حسني، عامل الكتب احلدث، ا

، سلم ا   )2( س �دلس، ط      اجل ة يف ا م س ة ا ـة،       ٢،  ٢خلضراء، احلضارة العرب حـدة العرب م، مركز دراسات ال
ت،   .٩٨٠م، ص١٩٩٨بري

ة يف غر�اطة، ص: ا�ظر )3( جتماع اة ا ، احل سر  .٣٢٩أمحد الد

، مؤسـسة شـباب               )4( ـق أمحـد خمتـار العبـاد ـب، حتق دات لسان الدن ابن اخلط ب، مشا لسان الدن ابن اخلط
درة،  سك  .٥٠م، ص١٩٨٣اجلامعة، ا



 

 

٦٠

ذ احلرة اليت متتع         سـتقرار             ـــعل الرغم من  ا كثـرة ا عرف ع ة إ أ� كان  ت هبا املرأة الغر�اط
ـــيف م ـــزهلا  ختــــ اسبـــــ ـــرج إ يف م عـــــ ــة كا ـ ـــات مع ــة  ــــ ــاد احلمامـــات اخلاصـ ـ ارت ات  الـــصل اد 

ساء   .)١(بال

ـــيف داخــل الب   ـــت كا�ــــ ذب ت املـــــــ ـــرأة تعامــل معاملــة كرميــة م حــــ قــد  ـــة،  ــذا ــ ــظ  ـــل  ـ

سال  بر ا مع  ـ قد محل ني إىل املغرب  �دلس اجر كثري من ا دما  بة من املعاملة ــــم ــــع رة الط ذ الص
ـة      ر العائل م ا يف ا مشاركت ل . للمرأة  هتم قـد بقـ حمافظـا  علـ ط                  : "قـ ـ ـاهتم داخـل ب ابعـ  إن منـط ح

عا�ني  ة،   اقشات العائل دخلن يف امل عاملن معاملة أفضل،  جاهتم  إن ز  ، �دلس قات–ا  - أكثر ا

ن  د ضــرة إىل جا�بــ جــ ــا عــن طرائــق ســائر     . مــن   فــا ب اع الطعــام ختتلــف اخت ــ ئــة أ� ن يف هت طرقتــ
د   .)٢("الب

ـاة �اعمـ            عم حب رة كا�ت املرأة ت س سر امل ـام حتـ الـضح               يف ا ن مـن ت ـ ة رغـدة، فكـان م
زل ع       م بأعباء امل ق ا  د من خيدم ج ل الش . اــــل سف الثالـث يف معـرض غزلـ يف           ـــــق اعر امللك 

ن   : )٣(إحدا

ــــــــطرق سلـــــــــــــ ل رـــم ســـــــك    ةرــــــــــــ غـــــــــم علــــــــــت حما   احـــــــباء الصــــــ 

ــــــــكـــــــ ممكن ـــــــــل �ــــــسم ن ــــــــــــا ــــــــتصبح    ــــح الض ؤ   احــــــــــ اصطب  د

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص: ا�ظر )1( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٣٠حسن ال

سال برــل)2( �دلس، صـ  .٢٦ حضارة العرب يف ا

سف الثالث، ص)3( ان امللك  سف الثالث، د  ٢٥. 



 

 

٦١

س       ـضاء          )١(كما أكد عبد الكرم الق ا كالفـضة الب عمـة، فقـد كـان جـسم  أهنا كا�ت مدللـة م
ا �دباتثري إعجاب ال د تركت ف آثارا  كان غضا طرا إذا ما ملست  ا،    :)٢(ظرن إل

احد مـــزل تبـــــــيت لـم تـــــد الــــــأف  اظر    اس ظـــــــ إل نـــــــــلل ــــــا مبجاـــــــــــرا ع  

بـــــــن حســـا مـــــــــب مشرـــــــختال    لدــــتعضاء مـــــــة البــن الفضـــم مـــــــجس   اـــــ ذ

  اـــــ �دب ـــــــــــت بــــــ أبق ــــن �عمتــــــحس    ــــــاضتضن غــــــــــ مـــــــــد لـمستــــــــإذا 

ت امل    خاصة يف الطبقة ا     حظ ة  ة علـ  رأة الغر�اط ثقافة عال ة  ة حس ة عل ترب خلاصة الغ
ـام بـين عبـاد             ة أ ل شـب ا ـة،  ام بين أم ة أ افـرا مـن     )٣(غرار ما كا�ت تتلقا املرأة القرطب �الـت حظـا   ،

م حاطة إىل أن حممـد بـن علـ بـن حممـد الفخـار              . التعل ب يف ا ـدرس يف   )٤(قد أشار ابن اخلط   كـان 

كان خيص ساءمسجد مالقة  م ال   .)٥(ص فرتة ما بعد العصر لتعل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

غلـب علـ ال                )1(  ، ، البـسط س ل مـن القـرن         عبد الكرم بن حممد بن عبد الكرم الق لـد يف العقـد ا ظـن أ�ـ 
ـة                        ١٥/ ـ٩ ـصار يف مد ـق، أسـر ال ث ل خطـة الت ة برجة، ثم تـ ، عمل إماما يف مد فق م يف بسطة، شاعر 

م،                           ـذ احلالـة يف شـعر فـ عـزل عـن بعـض اخلطـط، فا�عكـست   ، ت أحرق حا� ا،  لة �سب آبر مدة كا�ت ط
شكا،  �قد   ،ذم ط غر�اطةعاتب،  ن قد عاصر سق ك س مستبعدا أن  ل  ، فات .  �عرف تارخيا حمددا ل

، عبد الكرم بن حممد      : ا�ظر س حممد عبد اهلـاد            )؟(الق خة،  ، تقدم مجعة ش س ان عبد الكرم الق ، د
ت احلكمة، قرطاج،  ، ب  .١٥ -٧م، املقدمة، ص ص١٩٨٨الطرابلس

ان ع)2( ، د س ، ص عبد الكرم الق س  .٣٩٦بد الكرم الق

محر، صسف فرحات، : ا�ظر) 3(  .١٢٢غر�اطة يف ظل بين ا

�ـشأ يف أركـش،        ) عل(  حممد بن     )4( لد  ة،  العرب ك أبا بكر، عامل بالفق   ، عبد الرمحن بن الفخار، اجلذام
ـرة اخلـضراء فـدرس هبـا،            ا، ثـم ا�تقـل إىل اجلز  هبا عن علمائ ر عـرب البحـر إىل سـبتة ثـم عـاد      تعلم بشرش 

يف هبا عام       ت طن مالقة  شعر غرب            )ـ٧٢٣(است ن خمتلفة،  ف كثرية يف ف رة، ل تآل ازت مش كا�ت ج  ،
زعة حاطـة، ج        : ا�ظر. ال ـب، ا ـة، ج          ٩١، ص ٣لسان الدن ابـن اخلط ، الـدرر الكام � ، ٤؛ ابـن حجـر العـسق
 .٨١ص

ب:  ا�ظر)5( حاطة، جلسان الدن ابن اخلط  .٩٢، ص٣، ا



 

 

٦٢

العلـم                       اسة  ـادن الـس ن يف م رت أمسـاؤ ـساء اشـت محر عددا من ال قد عرف جمتمع بين ا
الفن  دب  كان     . ا ل  سف ا ة لد  ل اليت كا�ت حمظ ل املثال مرم أم إمساع ن عل سب �ذكر م

ر البارز يف خلع الـسلطان حممـد اخلـامس           جـة أبـ احلـسن علـ       هلا الد عائـشة احلـرة ز محـر   ا،  بـن ا
دفع ملـك بـين                    ب العرش  ف بني ط قع اخل ة ثرا، مما أ جت الثا� السلطة مع ز ذ  ف ا عل ال صراع

ة محر حن اهلا   .)١(ا

دب         ا رن يف اللغة  ات اشت ساء الل جـايل        : من ال ت أب جعفـر  الط ـب   )٢(أم احلسني ب  الطب
دباملش ا  ا يف حقل الطب   .)٣(ر اليت ملع امس

حكـ أ�ـ كـان يف                          ازل،  ـ ال حكـام  شـة العلمـاء يف معرفـة ا جة أحد قـضاة ل كما فاقت ز
ا، فتشري عل مبا حيكم ب            م إل ق ازل ف زل ب ال ـ            . جملس قضائ ت رسـل إل ممـا جعـل بعـض أصـحاب 

ل   :)٤(مداعبا بق

جــــــــــــــاض لـــــــــــة قـــــــــــشلب كحأ    ةــــــــــــ ز ــــــــــــــ ر ماض ـــا فـــــــ الـــــــــ ام  

مــــــــ ل ــــــــتا لــــــــف   التـــــــــا كا�ـــــــــــــتا لـــــــــــ    اــــــــــــاض قنــــــــك  ـــــــــ   قاض

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محر، ص:  ا�ظر)1(  .١٢٢سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا

م                   )2( د قراءة القرآن، أخذت عل بة، جت لة حس شة �ب ل ل جايل، من أ ت القاض أب جعفر الط   أم احلسن ب

اتا مـن الـشعر         ظم أب كا�ت ت  ، أعراض علمت أسباب  مت أغراض  ا فف لـسان الـدن   : ا�ظـر . الطب عن أب
حاطة، ج ب، ا  .٤٣٠، ص١ابن اخلط

حاطة، ج:  ا�ظر)3( ب، ا  .٤٣٠، ص١لسان الدن ابن اخلط

ب، ج) 4( ، �فح الط  .٢٩٤، ص٤املقر



 

 

٦٣

، فكتبـت ردا يف احلـال                        خـر خري، شـأ� يف املـسائل ا مر ا ذا ا ا حت يف  قد عرض عل
د هلذا الصاحب الساخر ع ل. )١(ف حتقري    :)٢(تق

ـــــــــــــــخ ءــــــــــــ ســــــــــــ ش درـــــــزـــــــــــــــــل     م    ب ـــــــــــــــــــــش   ــــــــــــــعاص

سفع    ــــــــــــــــــــــت  م ـــــــــ لـنــــــــــــــــ لئ  ـــــــــــك ـــــــــــــــــــــــــل اص   ـــــــــــــــــــــــــــــــا بال

ـدخل إ               ـاس  ا ال ـا فتـشري         فقد كان إذا استعص عل الفصل يف قضا جد برأ ـست جتـ  ىل ز
  .)٣(عل مبا حيكم

سر الفقـرية                   ساء يف ا ، فقد كا�ت ال قتصاد دان ا أما ما خيص مسامهة �ساء غر�اطة يف امل
ت        بس داخل الب ك امل حت ف  ج فتغزل الص طفـال         )٤(تساعد الز ـات ل عملن كمرب ن من  كان م  ،

  .)٥(معلمات هلم

اء      �ت ا ا ـا،                  ميك مجـال يف عزلـة تامـة عـن جمتمع جـ ا ـة مل تكـن ب ل إن املرأة الغر�اط إىل الق
طا يف اتمــع �ــش ــصرا فعــا  كا�ــت ع ــة،  بقــدر مــن احلر ــد  ضــع �ــسيب ج قــد . فكا�ــت تتمتــع ب

قة يف      استطاعت بذلك أن حتظ مبكا�ة مرم رت كفاءهتا  أظ املعرفة  ادن العلم  ج م ل استطاعت 
اجمت   .)٦(مع

ـا داخـل                               ر ـف كـان د ـدرك ك ـة ل ال املـرأة الغر�اط حـ ـذا العـرض الـسرع  كان  بـد مـن 
سرة جةا ز   . أما 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص: ا�ظر) 1( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٣٤حسن ال

ب، ج)2( ، �فح الط  .٢٩٤، ص٤ املقر

دب ا: ا�ظر) 3( ، صمصطف الشكعة، ا  .�٤٥دلس

محر، ص:  ا�ظر)4(  .١٢١سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا

ة يف غر�اطة، ص: ا�ظر) 5( جتماع اة ا ، احل سر  .٣٣٨أمحد الد

، ص: ا�ظر) 6(  .٣٤٤املصدر �فس



 

 

٦٤

م   :ا

م الغر�اط   تمت ا ف  ـــــة برتب ـــــا ت ا  د ـ كمـا          ـــــري الغ ــــة أ الراحة اجلـسدة هلـم، ف ذاء 
ن الــشف ــ م احل ــان ا ا أبــ ح ر أحفادق علــ ـــــصــ ــا  د طــاب مــن ـــــــأ ا، حتــضر هلــم مــا لــذ 

ل ق   :)١(الطعام، 

�ـــــــم أمــــت هلـــــكا�ـــ جـــــــــا ح ق    ــدةــــا  ـــــــــما ــــــــشف  ذذــــــــــــل تلـــــــــــ بكتش  

ا يف          إن الشعر  ائ ا بأب قت ع م  ر ا ا د ر ل ص ـة           الذ  ـذ احلقبـة الزم ة يف  �دلـس سرة ا ا
              م كا�ـت حتـب ما أن ا ـ تج م �ـست  ، زرق أمـ مـا ابـن ا ـتني اللـذن رثـا ف مل أجـد إ الب ـل جـدا،  قل

م   ختاف عل ا  د بـة                . أ ـ ذا الـ ف أ ت  فـا مـن املـ ا أم تبكـ  خ ر ل ص تني  ذن الب فف 
ا   م إمنا تبك لفراق ـ   لرب رح ا ع بعـد ـا  بـني أمـ          .  إ مـة  ار بـني �فـس املكل امهـا علـ احلـ قـد ب

دة   :)٢(، فقالالفق

ـــــ للـــــــقت  دـــــــــمالبــــا أفظم    ةاكفـــــ نيــــــــــ الع ع الــــع  حــــال نيـــــتَّر   دـــــــــــلا 

ــــ للكمـ يف الزد عـــق    نــــــ مةــمحر لتـــــــال قر السنــــــ أتــلقف لدــــــــلم  ــــــ    دــــــــلم 

جة   :الز

قـة اسـتمدهتا مـن                        �ـدلس مكا�ـة مرم ـا العـرب يف ا سر الذ ب ظام ا جة يف ال احتلت الز
ـة             ا يف أكثـر مـن آ جة؛ إذ كرم م إىل الز س ا ربكـم الـذ          : " كرميـة، قـال تعـاىل      �ظرة ا ـاس اتقـ ـا ال ـا أ

�ساء ما رجا كثريا   بث م ا  ج ا ز خلق م احدة    .)٣("خلقكم من �فس 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان، ص)1( ان أب ح ان، د  .١٧٠ أب ح

ب، ج)2( ، �فح الط  .٧٠٣، ص٢ املقر

ة )3( ساء، ا  .١ ال



 

 

٦٥

ؤخـذ                          ـا،  ج ـار ز للفتـاة احلـق يف اخت ـتم يف سـن مبكـرة،  �دلس  اج يف اتمع ا كان الز
افق         تؤخـذ م تتم استشارهتا  اج  ذا الز ا يف  ـ   رأ ا عل ـة كا�ـت أم حـرة صـاحبة           . )١(تـ فـاملرأة جار

اج أ رفض ل الز مر يف قب   .)٢(ا

رة، فكا�ـت تقـض               د الـضر ج إ ع زهلا الز رة خترج من م س سر امل جة يف ا مل تكن الز
د استقبال الزائرات      زل إ ع ش داخل امل لة يف التربج،  تتبدل رتابة الع قـات  أمـ . الساعات الط ا أ

ـاد احلمامـات العامـة مـرة أ مـرتني يف                          ارت قربـاء  ا ـل  ـارة ا ـت فكا�ـت ز لة خارج الب ة القل التسل
د زارهتا املقابر هنار اجلمعة      ع ر،  ني فكا�ـت           . الش احلـرف لد طبقات العمال  سر الفقرية  أما يف ا

ف  زل، فتغزل الص ا يف حتمل أعباء امل ج جة تساعد ز بسالز ك امل   .)٣(حت

ر     ا يف أم شارك ة كرمية،  ا معاملة حس عامل جت حبا شددا،  �دلس ز أحب الرجل ا
ا ات كل   . )٤(ح

جن هبا   ا  حتدث ع ان يف أشعار  م ح  حب عت  ان ل   :)٥(، فقالقد بث أب ح

 هبـــــــــج ــــتــــــا سل ـــــــــداء�   داءــــــــن بســــــــ اجلانـــــ ك اــــمـالا طـــــ    رــــاظن 

جهبـــ تــــــدـــــا ب إنـــــعرد ال م    )٦(اءم ــــــح جــــــا فــــــــ مؤادـــف    نــــــك 

 ــشا ــ ــدت معــ ــ ــ اـلحســ ـــ فنــ ــا مجســ ــ ــ ارــ صــــ ملعبـفأعج    داـ  ـــــ جاءــــــ أش  ر  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ق احلمامة، صا:  ا�ظر)1(  .٩٥بن حزم، ط

املـرابطني، عـامل الكتـب              : ا�ظر) 2( ائـف  �دلـس يف عـصر الط دب ا رة املـرأة يف ا ، صـ أب حسني، حممد صـبح
ردن،   .٣٩٠م، ص٢٠٠٣احلدثة، ا

محر، ص)3( سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا  .١٢١ ا�ظر، 

سال برــل: ا�ظر )4( �د،ـ  .٢٦لس، ص حضارة العرب يف ا

ب، ج)5( ، �فح الط  .٥٦٩، ص٢ املقر

اء)6( شة، لسان العرب، مادة :  ال ق املع ض  .الشدة 



 

 

٦٦

ـام هبـا،                      ـا  ات،  غر يف ذلك فقد أحب ب ذ ا عجاب يف  ا قد اختلط الغزل باملدح 
س يف قف أ� رف حشة  مسري يف ال ترحال الغربة  ل يف حل  ق   :)١(، ف

حدتـــس فـت أ�ــــــكا� اغترابــــــ  ام    ـــــ  ـــــــــــم  سفـــــــــتــظق   ارـــــــــــــــ 

مقامـــــــــلت رحــــــ فـــــــمي�د لز    ـــــــــــــ  اعـــــــــــــجـــــ  يف حم   ارـــــــــــــمتيت 

جة    ـا              مب كا�ت الز ج ـة لز الطمأ� مـان  فر ا فس، تـ ب      . ثابـة الـسكن للـ عـت قلـ قـد ر
ا ــاة هبجتــ فقــدت احل جــاهتم،  ت بز بة املــ ع مــص قــ ســف . الــشعراء ل فقــد بكــ الــشاعر امللــك 

جت  ار         -الثالث ز ما شـاء مـن اجلـ اج  ز ا من ا ل غري      –  امللك  رثـ طـ  ع حـر  بـدم
دة ل، )٢(ذ الفق   : )٣(ق

  ادــــــــــــ سعمـــــــــا  دتـــــــــ ساعــــــــف    ادــــــــــــ السمقلـتـــــان ـــــــــــا أجفـــــــــجف

عاد   ادـــــــــــــا البعــــــــــرقت فدـــــــــــق عمـــكحأ    ـــــــــاءا لقــــــــــــــــــ هب  زـــــــــــعا فــــــــــت

ت    ـــــــــــن صفـــــــــ سكـــــــا علــــــا أسفــف اعتقــــــــــــــــل خـــــــــــسج  ــــــــــــــصاد  

رتـــــــــــــــأقف    اـــــــــــ الثرمــــــــــجر �ـــــ الثــــــ فبـــــغف ــــــــــاب الر ال   ادــــــــــــــــ 

ص،                          خـ ا ة  هتـا فقـد سـك الـصف بـصفاء الـسج ، الـيت مب جتـ م بفقـد ز فقد جفا ال
اب املطر اد يف غ ال اب  ات جدباء مقفرة كما  حال الر   .أصبحت ح

             هلا أن تبني من خ ص شعرة  ا من �ص صل إل جـات مـن الرثـاء كـبري        مما  ب الز فقـد  . �ص
ن حتـت                             غـد ت  ن املـ بـ ئـ غ جـاهتم ال م ز ا يف حبـ ن عـزاء الـشعراء ممـن صـدق ـذا اللـ أصبح 

التقـ                اخللـق احلـسن  ـدة كالعفـاف  جتـ احلم ج إ ذكـر خـصال ز بق للز ، فلم  فقـد كا�ـت   . الثر
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان، ص)1( ان أب ح ان، د  .١٩٣ أب ح

�دلس، ص:  ا�ظر)2( اة الشعر يف هناة ا ، ح اء الطرابلس  .٣٢١حس

سف الثالث، ص)3( ان امللك  سف الثالث، د  .٢٦ص: ا�ظر أضا. ٥٥ 



 

 

٦٧

فـة      ق، عف خــ ــة العقـل، دمثــة ا ـان زمــرد رز جـة أبــ ح قــد  ز  ، بــ ــة للحـدث ال اللــسان، را
رة                   رة، مـا ة الـص كا�ت حـس ا،  تتلمذ طلبة العلم عل العراق  الشام  أخذت العلم من علماء مصر 

ا أحفاد ا  د فة عل أ   :)١(، قاليف الط عط

  ذـــس بالبــــــر لــــــــــم طاـــــني كــــــــــل    اـــــمثـن اخللـــــق خلقـــــا مدحسلـ حــــازت

ل قــــل خةـــمج ق    ةـــــــــــــق لـــــة الـخلـــــــل س   )٢(ذـــــحن أـــــب ثاقب الذـــــة قلــــرق

رتتـــ ببالق  ا تــــــــــــم  دســـــ  ا ر       ددـــــــبغت م  أٍّـــــــــأ شام  لـمصــــــــــــــر

�ــــــــمم أــــــــ هلتـــكا� جــــــا ح ق    ةـــــــــدا    ذذُّــــــــــــل تلــــــــم بكــــــــــشا تــــــــــشف

بق حم                 دعـت يف الثـر سـ إن أ ـ  ، ف جتـ ا لـذكر ز ف ج  ا يف القلـب مـا دام    بق الز لـ
ا الثابت يف قلب حب ر لن ميح الد ا  لح ق  ،)٣(:  

اتــــــــــبط  ــــ حمم بـــل القنـــــــم    اــــــــــمحلر فــــ الثَّـــــــا فـــــعدن أـــئل ـــــــل ح  

ـــ  اتثابـــــــــحم ر   ـ حصاتــــ فـــــد الــــ أتــمسا رــم    اـــــــد ت ــــ الد

ــصف    مل  ــا  ــذكر امس ــ يف رثائــ هلــا مل  هتــا، ف جتــ حتــ بعــد م ج كرامــة ز قــد حفــظ الــز
مساء ف سـلم                   رد مجلة من ا ا أ ذكر امس بدل أن  هلا فقط،  خ ا  عدد حماس ا، إمنا كان  خلقت

ل  جتـ                  سعاد  سـف الثالـث ز ، فقـد رثـ الـشاعر امللـك  جتـ ـة أراد هبـا ز مه ا أمسـاء  كلـ ل 
أخر سلم ا، ف تارة سعاد  ل)٤(استعار هلا امسا غري امس ق  ،)٥(:  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان، ص ص)1( ان أب ح ان، د  .١٧٠ -١٦٨ أب ح

ذ )2( ح ر، لـسان                          :  ا مـ اق ا ـ الـذ حيـسن سـ ء،  ا شـ ـ ـ م شذ عل ر هلا الذ   ر القا م املشمر يف ا
ذ: العرب، مادة  .ح

سف الثالث، صسف الثالث، ) 3( ان امللك   .١٦د

اة الشعر يف هن:  ا�ظر)4( ، ح اء الطرابلس �دلس، صحس  .٣٢٦اة ا

سف الثالث، ص)5( ان امللك  سف الثالث، د  ٥٥. 



 

 

٦٨

م دتــــــــــ ساعـــــــف    ادـــــــــ السمقلـــــــــــيت  انــــــــــا أجفــــــــجف   ادـــــــــــــع ساــــــــ 

ل     :)١(ق

  أنـــذ احلمـــــــأع خ بـــــن سلمــــــتذكر م    اـــــــــ راج بــــــــــ  اج ا ـــــــ حب اــــــــــم  

 �دلس اء يف الشعر ا ب رة ا  : ص

ـس                ـا كـان ج ة أ �دلس سرة ا د الطفل يف ا ـ  - ذكـرا أم أ�ثـ     –كان م دا       شكل حـدثا سـع
سـرة                            تتقبـل ا ت  سـرة، فتقـام مـن أجلـ احلفـ ط ا ر يف حمـ الـسر جـة  بعـث الب ـا  ق دا حق  –ع

 ب ا ا ما� املتفائلة–عل رأس �ة با ئة املقر   .)٢( الت

ـاهتم، مــع                ب م  ـائ بـاء الـسعداء بأب ئـة ل �ـدلس تقـدم الت ـد شـعراء ا قـد جـرت العـادة ع
الـشجاعة               إضفا سـامة  ال ادة  دة، كالـس م عل حـدث الـ قـد  . )٣(ء الصفات احملببة لد جمتمع

ل سرائ ل ا د ل)٤(أ ابن س ل م مب  :)٥( أحد

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

سف الثالث ، ص)1( ان امللك   .١٦٥سف الثالث، د

ة، ص:  ا�ظر)2( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٤١حسن ال

، ص:  ا�ظر)3(  .١٤٤املصدر �فس

، أب إسحاق         )4( ل شب ل ا م بن س قـال الـشعر            )ـ٦٤٩ -٦٠٥(  إبرا دب  تلقـ ا أسلم،  دا  ، شاعر، كان 
ص              كان مع ابن خ  ، قص سكن سبتة باملغرب ا ة  ل ، أصل من إشب رق فا�قلـب   ) ايل سـبتة  (فأجاد هبمـا  يف ز

ان شـعر   "فغرقا، ل    ـات، ج      : ا�ظـر . صـغري " دـ ف ايف بال ، الـ / ــ ٧٦٤(؛ الكـتيب، حممـد بـن شـاكر          ٥، ص ٦الـصفد

ات،  ف؛)م١٣٦٢ ف ت، د٦ات ال ق إحسان عباس، دار الثقافة، بري  .٢٠، ص١ت، ج.م، حتق

ل ) 5( م بن س ، إبرا ل سرائ ل ا بعة، اجلامعة )م١٢٥١/ ـ٦٤٩ت(ابن س ق ق ، حتق ل سرائ ل ا ان ابن س ، د
�س،  ة، ت �س  .٥٦، ٥٥م، ص١٩٨٥الت



 

 

٦٩

غـــة السعــــــعل طــ   اــــــــف خب د أضاء ـــــــة قـــــئاسا الرــس    اــــــبحرمف ر ـــــــد ا

 ـــــــــرع أزاـــــــف اق ر   ــــ الرب مـ  ش)٢(مــــ الش)١(ات املعلـف    تـــــــ�اب ب ـــــــامل

شطلـــلـم ســــــ ـــــــعت سـرةا ا ـــــــــ  احملافـــــــــ�    ـ الـلـــــــة  الظُّبجحافـــــل    ــــــــ 

طـــــر الـخـــــــــر ظـــل    ــــــــــــد فإ�َّــــــــــ الـمـــــــ علحتملـــــــــ     اـــــــأ مركبــــــل أ

لتفطمـــــــــــــــن ــــــــ عــــــــــــ فإ�َّــــاناللِّب    بطــــــــل   اـــــــــ مشربـــــــــلحال أـــري دم ا

ـ                        جمـالس الرجـال، ف ف  الـس ة الرمـاح  دتـ أسـ ف فرع من أصل كرم شامخ، فرحت ب
بطال رت إ من دم ا الشجاع الذ   ل،  ر اخل   .الفارس الذ  حيمل إ عل ظ

ن      أ ابن فرك دة  )٣(كما  ل سف الثالث مب ـا أن          امللك   ، مب د لـ لـ فـاة م بـت لـ علـ أثـر 
بة ا الط د لسمعة أب صل إىل أقاص الب ا  م     :)٤(، فقالشرف قد

ئــــــــئ  ام ــــــــــــا إمـــــــــا  جـــــغ    دـــــــــــالـ غـــــث ال ــــــد    دــــــــــــــث ال

  دـــــــــ الـمــــاز أقصـــــح رف ـــــا شــــهل    تــــــــــــد أتــــــــــق دة ـــــــــــفابشــــــــر ب

ف    اــــــــــــــدمذ عـــــــــــــ  تـــــــــــعل طدــــقل س فــــــــــرأت أغمــــــ الثــــــــ اــــــــــرد  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

الشرف، املعجم ال)1( ات من الع أ الرفعة  ط، مادة ع املعل  .س

)2( مط، مادة ش س تكبر، املعجم ال شم الرجل أ ترفع   ،مم، مجع شالش . 

ا�تقل جد إىل غر�اطة، كان )3( ن، أصل من أملرة،  ف بابن فرك ، املعر مان القرش   أب احلسني بن أمحد بن سل

با شاعرا، أدرك أب احلـسني        أد ا  ا فق سـف الثالـث ملـك غر�اطـة،         أب قاض ـد الـسلطان   مكا�ـة كـبرية يف ع
ايل عام            لد أب احلسني ح  ، لت شاعر د  فاة ) ـ٧٨١(فكان كاتب سر عرف ل تارخ  ن،  : ا�ظر. مل  ابن فركـ

ن، ط    )؟(أب احلسني بن أمحد القرش       ان ابن فرك ـة             ١، د عـات أكادمي ق حممـد ابـن شـرفة، مطب تعل ، تقدم 
ة، املغرب، امل  .١٩ -٩م، املقدمة، ص ص١٩٨٧ملكة املغرب

ن، ص) 4( ان ابن فرك ن، د  .١٣٧ابن فرك



 

 

٧٠

أسعـــــميفأ ل  ـــــــــــــــــــب رم ــــــــأك م ــــــأعظ    ةــــــــــــــــا طلعــــــــــــد هبـــــــــــن  داــــــــــم  

ـاك كـبري فـرق بـني                          هتـا أن ق ا  ار ج ازد �دلس يف أ دما كا�ت ا ة ع �دلس سرة ا مل تر ا
�ث من أب    ا أ ابن عمار      الذكر  اء، فقد  مها س ا فك لـد لـ             )١(ائ قـد  �دلس املعتمد بـن عبـاد   ا

، فقال أ�ث دان ذكر  ل   :)٢(م

 مـــ�ث أنـــــم  كـــــلجأ بــــإ القمســــــم الش نيـــــء بــــم الضدـــ تع    رـــــك ذنـــــ    رـــــ 

مر     خاصة بني الفئـات الفقـرية؛ إذ إن          قد اختلف ا ما بعد  ائف  ء يف عصر الط  بعض الش
�دلس من خطر خارج قـد دفـع كـثريا                     دد ا ما كان  �زاعات بني املمالك،  ما حصل من صراعات 
بـاء                          اك حرمـاهتن، فكـان ا ا�تـ عـداء  ـد ا ن ب ع قـ ة مـن  اخلـش ـاهتم  ف عل ب باء إىل اخل من ا

ن الذك �اثفضل   .)٣(ر عل ا

ن                       فرحـ بـاء  ة خطـرية، ممـا جعـل ا اسـ دت غر�اطة اضـطرابات س محر ش يف عصر بين ا
صار              ج هتددات ال قف يف   نم إىل م ذلك حلاجت �اث،  ر أكثر من ا د الذك ال مع ذلـك   . )٤(بامل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

زارتني، جعل املعتمد               )1( لقب بذ ال جاء،  شاعر  زر،  ، الشليب، أب بكر  �دلس د ا   حممد بن عمار امل

لقبـ             سا، ثم خلع عل خامت امللك  جل مشريا  زرا ل  ة فعـص هبـا          ابن عباد  اب علـ مرسـ اسـت مـارة،   با
ة            ذلـك سـ د   ب ام املكاد ل حت قتل يف قصر ل سدد س ل املعتمد عل  ا، فتح دفـن  )ــ ٤٧٧(متلك  ،

ة ل ان،    )م١٢٨٢/ ـ٦٨١(ابن خلكان، أمحد بن حممد      : ا�ظر. بإشب ع ات ا ف ق إحسان عبـاس،     ٨،  م، حتق
ت، د  .٦٦٩، ص٤ت، ج.دار الثقافة، بري

رتين، أب احلسن علـ بـن بـسام             )2( ـق            )م١١٤٧/ ــ ٥٤٢ت( ابن بسام الش ـرة، حتق ـل اجلز ، الـذخرية يف حماسـن أ
ت،   .٢٩٨، ١م/ ٤م، ق١٩٧٩إحسان عباس، دار الثقافة، بري

د    :  ا�ظر )3( ل ، حممد م دا� ـة عـصر           )م١٩٩٠(املش �ـدلس مـن الفـتح إىل هنا جتمـاع يف ا ائـف،  ، الـشعر ا الط
صرة، ص رة، اجلامعة املست ش ، غري م را  .٦٦رسالة دكت

ر، محزة حممد    : ا�ظر) 4( محـر، رسـالة ماجـستري غـري              )م٢٠٠٣(ظا �دلس يف ظـل بـين ا رة املرأة يف الشعر ا ، ص
ردن، ص ة، عمان، ا رد� رة، اجلامعة ا ش  .٨٧م



 

 

٧١

ا �ش           شئت حرصت عل ت ة صاحلة،  ا ترب ت ة اب �دلس سرة ا ة، كان من     فقد ربت ا م ة إس أة عرب
أدبة بارعة عاملة فاضلة  ما بعد أما صاحلة  ا أن صارت ف   .أثر

ة    �دلــس ســرة ا ا –حرصــت ا ــ قــة م ما العر د علــ إبقــاء –  ســ لــ ــار اســم امل   يف اخت

م             ـائ ب محـر  ـ ا سـرة فاختـار ب ء قـدر ا ثة من شأهنا إعـ ر ابع م احلفاظ عل ط صالة   أمسـاء  ا
�ـصر                      ـل  إمساع م أمسـاء حممـد  ـ سـرة، هلـذا كثـرت ب ا يف أسـاس عظمـة ا جداد ممن كا� ا باء  ا

خدجية عائشة  م كفاطمة  س رة يف ا ة مش اهتم فحملن أمساء عرب   .)١(سف، أما ب

ـسم يف                   ل مرة،  حيلق شعر  قة،  دة الطفل تذبح ل العق م السابع ل م   يف ال ـ ، )٢(ـذا ال
سف الثالـث       ن من امللك  بة، فقد طلب ابن فرك ب ل   سم د أن من  ل ة امل من عاداهتم يف تسم

عم عل جبزل عطائ ا أن  ائ راج ة أب   .تسم

ن     ل ابن فرك ذلـك              : "ق  ـدا ا ر  لد أب الطا دة  كتبت ملقام الكرم باحلضرة معلما ب
حد حرمت. ..م ا ت  ا أبق ع  ، ب مثل أخ شكر ا �عمت  د ا   :)٣("فسما أ

ــــأم  إن  بقــــــ الع ـــــد ع د ـــــــــــــزاد لــــخد    د مــــــــا شـــــــمع تـــــــاءـــــك أعد  

افـــأت ــــذ تستمطـــــــ الاكدـــ�    اـــــن راجــــــالكـم ـن عالــــــــدا مــ  ـــــر السحب ع د  

را ــــ س ريــــــــث ف  ــــف ر �ـــال ثِّ    ــــــــــس بك ــــــــــــــ العـــك الـجــــــــر م   ــــــــا م ــــز   د

بقـــمسبت د مـــــة  ــــــــ الد اـــــــــر ذكر    شــــــــ�  م فــــــا بذلــــــــــرك بــــــــــــــ ع د  

د ل ة بعد فطام امل قائ التمائم ال ذ  ق التعا   .)٤(من عاداهتم أضا تعل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محر، ص: ا�ظر) 1(  .١٢٣سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا

ة، ص:  ا�ظر)2( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٤٥حسن ال

ن، ص) 3( ان ابن فرك ن، د   .-٢٤٢ابن فرك

محر، ص: ا�ظر) 4(  .١٢٣سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا
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ب باختتان اب فتقـام             ئم هبـذ          يف سن متأخرة حيتفل ا تقـدم الـ رجا�ـات  امل ت  حتفـا ا
ب ص اس من كل حدب  ا ال دع إل اسبة    .)١(امل

م                     ا تعلـ لـ ني أ �دلس جاء يف العدد من املصادر  أن ا م،  ت ترب م  ائ م أب باء بتعل تم ا كما ا
ل إىل   صــ م  ــ غ عــدد م تمامــا بالغــا كــان ســبب �بــ م يف ســن مبكــرة ا ــائ ــة مــن العلــم أب درجــة عال

ة يف اتمع   .)٢(مراتب راق

حرتام                ا  د ة من ال م عل أسس مت ة تق �دلس سرة ا ا يف ا ة بأب ب . كا�ت صلة ا

ـا، فقـد كا�ـت        م ـتم بتعل ق كما ا خ مكارم ا ح  الص ت عل اخلري  شئة اب ب يف ت تم ا ا
مؤدب       ان عاملة معربة  ة أب ح خ مـصر،               �ضار اب مسعـت مـن شـ  ، اط ة حـضرت علـ الـدم

كا�ـت تعـرب                  �ظمـت شـعرا،  حادث  ا جزءا من ا فس قد خرجت ل تكتب،  كا�ت تقرأ 
دا ا. )٣(ج ذكائ ا  ت فط ا  ان بعلم   :)٤(، فقالقد أشاد أب ح

رآن تــــــــــ القــــــ إل احــــــــــ ارتذاتـــــس دـــط    ررتس ـــــرا بعدـــــ ط ردــــــا  اــــا الس  

حنـــــــــفق تار ــــــــ  معرفــــــــــ    اـــــــ ر� مــــــ العللـــــــ �ـــــ إلرـــظ فكــــــحل    ةـــــــــــــخ 

ـــــــفل    اـــــــــــت بصريــــــــر ا بالتقـــــــــد �ــــــــق ض   اــــما الزــــــــ غريــا فــــع هلــــــم 

حف حــــــثقَّف ة ــــــص طقـــــــت بال ـــلف    اــــــــــ مــــ تنـــــــــا  ــــــــ فر   اـــــــــك ل  لح

ل   ق ا إذ  ب ا": كا�ت �ضار مصدر فخر  ان مثل ا ح ت أخا   .)٥("ل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص:  ا�ظر )1( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٦١حسن ال

جتم: ا�ظر )2( اة ا ، احل سر ة يف غر�اطة، صأمحد الد  .٣٣٦اع

ان، املقدمة، ص: ا�ظر) 3( ان أب ح ان، د  .٦٩أب ح

، ص)4(  .٤٠١، ٤٠٠ املصدر �فس

، ، ص)5(  .٦٩ املصدر �فس
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م                  ل الشعر الذ �ظم يف رثائ م هبم من خ تعلق اهتم  ب م  ائ ب باء  ا حب ا فقـد  . تجل ل
ف                 ش ك تكدر ع ت �ضار  ت اب ان بعد م تساءل أب ح ا، ف ت ز اة  اء هبجة احل ب ت ا م م أفقد

اة مرة أخر   : )١(ستصف ل احل

عضـــــــــأب� ــــــــ صفــــــار أبتغـــــدش ا بع،درتـقد ك    ةـــ ع ش مــــــ    ن الصفــــــد ع

ح   ر ات  ح  حب س    :)٢(فقد كا�ت أ�

س أ تـــــــكا� ار ــــــــــ�ض حبـــــــــ� رــــــــــات حتــــــــــار  كا�ـــ�ض    ــــــ    ــــــح 

ا                   حـس ا مـرا  احلسني، فأصبح حل أم احلسن  س بعد فقد ت اة يف �ظر الق رت احل تغ
  :)٣(، فقالمستقبحا

 د حس أـــأ  ندب عــــــــــنسح ـــــطف    ـــــــــــدار  بمهعـــــــدــــــا عنــــــقل مس   نــــيت ال

ــــــــ عترـــغت مـــــــــاا ـــــــــــ� الدد     لفقد ــــرا جبـــــــتغ ـــــــــــا إن لـــــــ م ر  ــــــــــ سن  

ــ اــبقتمس    رــــــ �ظ  ــــــف ر ـ مــــــ فمـــا ففحل من س ظــح   نــــــــس احل رــــــــــا امل

ب              ، ممـا جيعـل حـزن ا ق أقرا�ـ اقـب تفـ الفراق اتـصاف املرثـ مب حساس بأمل الفقد  زد ا
اب  )٤(عل مضاعفا  رجاحـة العقـل،                    )٥(، فابن اجل دب،  ـ حـسن ا ـر ف ـ أبـ القاسـم  ب  يف رثائ 

ة الفط ما�ة  ا   :)٦(السماحة، 
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ان، ص)1( ان أب ح ان، د  .٤٠٨ أب ح

، ص )2(  .١٤٣املصدر �فس

، ص ص)3( س ان عبد الكرم الق ، د س  .٣٢٩ -٣٢٨ عبد الكرم الق

رة،                       )م٢٠٠٢(ت، فاطمـة     العبد الـ   )4( ـش محـر، رسـالة ماجـستري غـري م �ـدلس يف ظـل بـين ا ، شـعر الرثـاء يف ا
ردن، ص ة، عمان، ا رد�  .٣٨اجلامعة ا

ـاب        ) 5( عـرف بـابن اجل ك أبا احلسن،   ، ـل غر�اطـة      )ــ ٧٤٩ -٦٧٣( عل بن حممد بن عل ، شـاعر أ�دلـس مـن أ
ب      خ لسان الدن ابن اخلط ـات،               أحد ش ب شتمل عل أغراض متعددة من املعـشرات ال   ، مجع لسان الدن شعر  

ن عـام                  يف بالطـاع ـات، تـ حج ا لغـاز  ا ـة  دب عات ا املقط ات  ا� خ ا ات،  دفـن   )ــ ٧٤٩(القصائد السلطا�  ،
حاطة، ج: ا�ظر. بباب إلبرية ب، ا ب،املقر؛ ١٢٥، ص٤لسان الدن ابن اخلط  .٤٣٤، ص٥ ج، �فح الط

ر عبد الرمحن     ) 6( ، مش ـة،                   )م١٩٨٣(احلباز رد� ـاب، رسـالة ماجـستري، اجلامعـة ا ان أبـ احلـسن بـن اجل ـ ، د
ردن، ص  .١٥٧عمان، ا



 

 

٧٤

حماســــــــــــجل احلـــفض    نــــــــــم مـــــــــــض ذا اـــــــم رب ــــــــــ ذاك الق دابـــــــــــــــ    ن ا

رجاحــــمساح أما�ـــــــــــــة  ا�    ةـــــــــــــــــــــة  ـــــــــــص   ابــــــــــــــــــث ا ارةـــــــــــطة 

مرلـــــــــــــمائش  لـــــــــــض   ابـــــــــــــاء سحــــــــا مبــــجد ممزــــــــكالش    ةــــــــــــــــة معس

ـ فقـد اسـرتد ا مـا                              أ�ـ أمـر حتمـ  بـد م القـدر،  م بالقضاء  اة إ التسل س ل يف ال ل
ب لأ ق   :)١(، ف

ـــــــــدك التسلــــــــ بعحتمــــــــــا ــــعل ع رــــ جدـــــــــا قـــــــــم    م ف مــــــــ للم     ابــــ ال

ـــطعذ أــــــــ الـــف  ـــــــــتَّم رب ـــــــــــث    ةـــــــــــــعمعم ك  اســـــرتد ابـــــــ بث اــــــــــــــــ م  

  

  :بعد  

قـات                      عـة الع مة �ستدل هبـا علـ طب قة م ث ة  ذ احلقبة الزم �دلس يف  فقد مثل الشعر ا
م علـ                 شئت ت م  ائ ة أب ات يف ترب م ا باء  ر ا عل د ن  التعا حرتام  ا د  سرة القائمة عل ال ا

ة م س ة ا م العرب الق ق  خ  .ا

�دلس ار يف الشعر ا رة اجل  :ص

ســر    ما يف ا ا،  ســ اصــر أصــبحت أحــد ع ة  �دلــس ســرة ا ار يف �ظــام ا دخلــت اجلــ
ا  ة م ر                       . الغ ـرا مـن مظـا ، فكا�ـت مظ ذ اجلـا ـاء  ثر ا مـراء  ا ك  ت امللـ ـ فقد تعـددت يف ب

هبة ا الرتف    .)٢(الغ 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

اب )1( اب، صابن اجل ان ابن اجل  .١٥٨، د

�دلس، ط: ا�ظر) 2( ار يف ا ائل، اجل   .١٧، صم١٩٨٥، دار القلم، رام ا، ١ أب صاحل، 



 

 

٧٥

د العـد    اجلارة  كل امرأة أ فتاة أخذت أسرية يف احلرب أ �قلـت             قـد  . )١(قـسرا مـن بـ
ـاك، فـإذا كـان احلـ               ة أ ضـعف احلكـام  قص تبعـا لقـ ـ زد أ  �دلس  ار يف ا ـا  اكان عدد اجل كم ق

فا فإ�ـ                        م، أمـا إذا كـان احلـاكم ضـع سيب �ـساء م  غز  أرض أن  جمات الفرجنة   صد استطاع أن 
قل ع غز العد ف د مملكت   اربق داخل حد   .)٢(دد اجل

ض           بـ ا د  سـ ار مهـا ا عني من اجل �دلس � ات         )٣(عرفت ا د كـن حبـش ار الـس ، فـاجل
ؤت هبن من املشرق      كان  صل،  �ـدلس   ،ا قد عرفن بقلة يف ا ل      .   ـ أ كـان عبـد الـرمحن الـداخل 

ن مـن املد                 ـ ـا عـددا م دما جلب إل ذلك ع �دلس،  ل يف ا د هلن السب أفـرد هلـن     من م رة،  ـ ـة امل
ات"حجرات يف قصر عرفت بـ    .)٤("دار املد�

�دلس           قد ا�تشرن بكثرة يف ا فر�سا،  �ان  ال الصقالبة  رمن  ض فكن من ا ار الب أما اجل
  .)٥(عن طرق السيب أ الشراء

ت إىل قـسمني    ـ ن يف الب فت ظ ار حسب  ار اخلدمـ    : قسمت اجل ة أ جـ ار شـعب ة، جـ
ة تـذكر مـن مجـال أ علـم أ صـغر سـن                    زة حس زن مب تم   ء كن ت،       . ؤ ـ ن اخلدمـة يف الب متـ م

ق       ت من الس ت حـسب مـست رب            . شراء ما حيتاج إل الب ـ الب ر  تة يف القص كن بأعداد متفا
ـا اسـم                 ن عل طلقـ ن  ـ احدة م عملن حتت رئاسة   ن  ، قتصاد ت ا رما�ـة "الب ء كـن    ،  "ق ـؤ

اق س ع يف ا   .)٦(عرضن للب

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، دار املعارف، مصر، : ا�ظر ) 1( ار ر، اجل ر، جب  .١١٠، صم١٩٤٧عبد ال

ائل أب صاحل، :ا�ظر)  2( �دلس  ار يف ا  .١٣، صاجل

، ص: ا�ظر)  3(  .١٩املصدر �فس

ب، ج: ا�ظر)  4( ، �فح الط �دلس، ص١٤٠، ص٣املقر ار يف ا ائل أب صاحل، اجل  .٢٠؛ 

�دلساجلائل أب صاحل، : ا�ظر)  5(  .٢٠، صار يف ا

، ص: ا�ظر)  6(  .٢٠املصدر �فس
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ــال          ــن اجلم ــ درجــة م عل ــسن  ــن صــغريات ال ء ك ــؤ ــذة،  ار الل ار خاصــة أ جــ جــ
ن    . )١(العلم م ن بتعل تم ق  ة       )٢(كان جتار الرق م ا من اجلارة ا كن . )٣(، فاجلارة املتعلمة أغل مث

دب       ن ا ـ ف املعرفـة  ب العلـم  ن    ـتلقني خمتلـف ضـر ـ ــات   " حتـ صـار م طق مـات م عاملـات حك
ات   قا س ات م دس ات  ـات    ... فلسف بـات خطاط ات أد عرضـن       )٤ (..."حن  ء كـن ـؤ  ،

ت التجار اخلاصة ع يف ب   .)٥(للب

جة الز بة  احلب ة  املغ ة  املرب ن املعلمة  ثراء خيتار ا ك  ار كان املل ء اجل ـــؤ   .)٦(من 

اءكان للج  الغ الشراب  ر يف جمالس الل  ت د ـضفني  . ار الصغريات السن اجلم فكن 
عة، جبماهلن الفت       ر ذ االس سحرا  ن        ــــعل  مجـال رقـص ن،  دة عـزف جـ صـف    . ان،  قـد 

هلـا                           ر مـن ح الـسر الـرقص  اء اللـ  ـ أجـ قـد عمـت ف  ، ن يف جملـس هلـ ب إحـدا . )٧(ابن اخلط

  :)٨(فقال

ـــــــــــــــت ـــــــــــــة اللِّحـــــــــــاظ إذا تـثـ ـــــت الغ  فات دصـــــرأ ــــــــريف الب  حـــــــــــرـم   ــن 

ـــــــ)٩(غزالـــــــــــة ربـــــــرب م   ـاة قفــــــــــــــر  دد طتعـــــــــــــ ســــــــــــ ــــــد ا ــــــــا ص  رف

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

�دلسائل أب صاحل، : ا�ظر)  1( ار يف ا  .٢٠، صاجل

، ص: ا�ظر) 2(  .٢٠املصدر �فس

م، ج: ا�ظر)  3( س ر ا  .٣٠، ص٣أمحد أمني، ظ

رتين،  )  4( ل اجلزرةابن بسام الش  .٣٢٠، ص١، م٣، قالذخرية يف حماسن أ

�دلسائل أب صاحل، : ا�ظر)  5( ار يف ا  .٢٠، صاجل

، صاملصدر : ا�ظر)  6(  .٢٠ �فس

، : ا�ظر)  7( ازج محر،سراب  �دلس يف ظل بين ا  .٦٥ صالغزل يف الشعر ا

ام، ص)  8( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د  .٤١٤لسان الدن ابن اخلط

ق: ربرب)  9( حش،  ع من بقر ال ، لسان العرب، مادةالربرب  القط احد ل  .ربب: ل من الظباء،  



 

 

٧٧

طقــإذا مـــ )١(ـمثا�ــــــــم الـــ �غــ ـتـا است
ــــــ     ــــــز ة قضــــــث دالقــــــــــــب ــــا   ــد

لـم  ــــــــــد الزمــــــــان علــــــــــ  تـــــدمد  ـــاح ــــــــا علـــــ رغــــم الـحســــــــ  �عمــــــت ب

ـ لـسان الـدن                     ـا  سبة لكثري من الرجال، ف ا بال ار حاجة ملحة  غ ع قد غدت اجل
شـعرا             ا بكاء مرا �ثرا  بكا فاهتا،  حزن حز�ا شددا ل د  أم أ جت  ب الذ أحب ز ، ابن اخلط

قت            ة إىل سلطان املغرب يف ذلك ال ات شعر بعث بأب س      "جند  سـ ـ   " أبـ عمـر تاشـفني امل طلـب إل
رن جت س ش فاة ز مل ميض عل   ، ن قصر ة ممن اشتمل عل ل. )٢(جارة إسبا�   :)٣(ق

لــ أب عـمـــر الرضــــــــا إلـ الـم تـدقص   ـــــــغــــدت بالـــذ  ئـــة جار  رضـــ املش

جري�ــــــ ـمــــ قـــــد طغـــــ ل  فــــان   ط ـــــــــــــــــــ ق جار  فــــــــــــ ؤ ــــــــ آ كبتر 

ــــــــ لــــــــــذــــ لـــراض بالـإ�ـــــ رتض     ـــــــلــ عآب تـــد ــــــت مار ـــا ش باؤ)٤(  

            ، جتـ فا بعد فقد ز عا� يف م راء ذلك أن مي بعض الفراغ الذ  ب أراد من  لعل ابن اخلط
د الصغار خدمة أ   .)٥(حاجت امللحة إىل امرأة تشرف عل خدمت 

م ابـن خلـ                  ـب احلمـ مر �فـس مـع صـدق ابـن اخلط نتكرر ا ن    )٦(د ـدما زار ابـن خلـد  فع
ة    ة تدع     ) ـ٧٦٤(غر�اطة س اك جبارة إسبا�  ـدما عـاد إىل املغـرب بعـث     . )٧("د"تسر ع

ا طلب ب    .)٨(إىل ابن اخلط

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، لسان العرب، مادة: املثا�) 1( ا مث احد ل،  د، الذ بعد ا تار الع  .ثين: من أ

�دلسائل أب صاحل، : ا�ظر)  2( ار يف ا  .٣٦، صاجل

ب، )  3(  .٢٨٢، ص�فاضة اجلرابلسان الدن ابن اخلط

ت )  4( د هب: مارةش ةاملقص  .ا مرم العذراء، أ حت ل كا�ت اجلارة �صرا�

ب، : ا�ظر)  5( اشرلسان الدن ابن اخلط  .٣٥، ص�فاضة اجلراب، مقدمة ال

ائل أب صاحل،:ا�ظر)  6( �دلس، ص  ار يف ا  .٣٧ اجل

ب، ج)  7( ، �فح الط  .١٧٤، ص٦املقر

�دلس، ائل أب صاحل، ا: �ظرا)  8( ار يف ا  .٣٧صجل



 

 

٧٨

ـب سـلطان املغـرب              مـري     ) أبـا احلـسن املـرين     (قد خاطب لسان الدن ابـن اخلط أبـ  "عـن ا
�ة" احلجاج ت ا ز   :)١(ال، فقيف شأن جارة امس

ــــــــا درة للـمجــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــــــ    ـد مك �ـــــــــــــــ ضمـــــــك م  حاجـــــــــة مثلــــــ م

جـــــــــد بالـخـبــــــــز مـــن حقِّـــــــــــــــ دم الـخ  مــن  ـــــــــ أن  �ـــــــــــــــــــــــ ت بز بـــــــــــــــــز 

فس فبعث  مري أب احلجاج ل ا ا أراد ار سلطان املغرب  ذ كا�ت من ج �ة  ت بد أن ز
ا م طلب ات  ب ب هبذ ا   .ابن اخلط

ســرة     ــة يف �طــاق ا جتماع ــاة ا حــدة احل ــ  �ــدلس خطــرا عل ار يف ا قــد شــكلت اجلــ
د        . الصغرية جـب م     ــا تـسع  ــــ فكا�ت اجلارة بعد أن تتمكن من قلـب س ـ     ـــــ  إىل أن ت لـدا،   

ـا          ن عل طلقـ لـد  "هبذا تصبح حـرة  ـ                  . )٢("أم  ـ مـن قلـب أب لـت أن متك ا حا لـد  إذا مـا شـب
ــ املفــض ـــل لدجتعل ا�ــ ــ إخ ـــ عل خرــــ ـــ ا ـــن، ــــ ل حتقـــ ـــ يف ســب ــذا  تتـــ ـــق  رع عــن ــــ

عمال من شأهن         ذ  ا ا،  أخس ب  سال ر الع   ـــــاستخدام أحط ا البغـضاء بـني    ــــ ا غرس بذ ة  دا
ــ    ــ أخ خ عل احــدة؛ إذ حيقــد ا ســرة ال ــا  أفــراد ا ســرة  لــد فتــصاب ا ــ  الــد عل  بالتفــسخ ال

ل حن   .)٣(ا

ة يف           اس ـاة الـس ار يف احل �ـدلس   كما لعبت اجل حتـ             –ا �ـدلس  ـة احلكـم العربـ ل ـذ بدا  م
ا     ج العرب م ة         –خر جتماع اة ا ن يف احل ر قل خطرا عن د را   ـر     .  د �ـدلس   أن  دارس تارخ ا

ء طبعا إ  س حن ا ة إىل أخر  اس تقل من فرتة س �دلس مل ت ر بارز يف ذلكا ار د   .كان للج

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ـب، ط        )1( ان لـسان الـدن ابـن اخلط ـ ب، د ـق حممـد مفتـاح، دار الثقافـة، الـدار      ٢، ١لسان الدن ابن اخلط م، حتق
ضاء،   .٦١٤، ص٢م، ج١٩٨٩الب

�دلسائل أب صاحل، : ا�ظر)  2( ار يف ا  .٣٣، صاجل

، ص صاملصدر  : ا�ظر) 3(  .٣٦ -�٣٣فس



 

 

٧٩

ــيت قامــت  ــة ال ار مــن أســباهبا     إن الفت ــة املؤملــة كا�ــت اجلــ ا ــذ ال أدت إىل  ــدلس  �  يف ا

ــا . املباشــرة ة امس ــة �ــصرا� ج أمــري غر�اطــة أبــ احلــسن جبار ــا"فقــد تــز ــصرا� "ثر ــا ال كــان امس  ،
زاب" ة يف دار أبـ احلـسن              " إ اختذت م كا�ت قد أسرت  �صرا،  ا سعدا  ـ هبـذا    . أجنب م

اج قد  ا علـ                           الز فـضل تـ  �ـ مـال إىل جار ذلـك   ، حـدة شـعب �ـدلس بعـد أن مـزق   سطر هناة ا

سف            أب احلجاج   ،ا أب عبد ا د أ ة عم عائشة  اب جت احلرة  فما كان من ثرا إ أن      . )١(ز
ر الـشقاق بـني أفـ                         لـة، فأخـذت بطـرح بـذ سـعة احل اء  عرفـت بالـد لـة،  ن الد راد تدخلت يف شؤ

د          ن أ عاد جة  د كل ز أ جة تكر ضرهتا،  ت املالك بذلك قطعة من �ار؛ الز أصبح الب العائلة، 
خر  جة ا ت املالك، حت أصبح أب عبد ا              . الز ا أن ا�قسمت ا�قسام الب ما لبثت غر�اطة �فس

ـصار               ك ال صر مبلـ ست كل  ب،  فعل ا كذلك  ضت  ا عمل مل � علـ خـصم     عاد أبا  عـا . ل

ة         صرا� جة ال ستبعد أمحد أمني يف كتاب       " ثرا"لكثرة الدسائس اليت قامت هبا الز م   "  سـ ـر ا " ظ

ا ا�ا إىل أصل صار احملاربني ح ت الغر�اط املالك لل سة عل الب   .)٢(أهنا كا�ت جاس

ــاة اتمــع ا ر كــبري يف ح ار د ــا أ�ــ كــان للجــ ســرة ممــا تقــدم رأ ــاة ا يف ح �دلــس عامــة 
ة خاصة �دلس   .ا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

�دلسائل أب صاحل، : ا�ظر)  1( ار يف ا  .٧٢ ص،اجل

م، ج: ا�ظر)  2( س ر ا  .٤٦، ص٣أمحد أمني، ظ
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  الفصل الثا�

ر الشعر األ�دلس  قتص أخ د  تقال   عادات اتمع 



 

 

٨١

  :مقدمة

ا بـ مـن             ـ ة ا�ـسجمت مـع مـا آم ق خ املثل ا د  التقال ل غر�اطة مجلة من العادات  عرف أ
م الف تراث ة  م س دهتم ا عق م  م متصلة بد   .كرق

ر                   فصل عن جـ عادات مل ت د  ر تقال ة خلقت عل مر العص �دلس ال ا ج س من شك يف أن ا ل
لة ص ة ا ق خ م ا ة. الق جتماع م ا ئت ب أشكال جددة اتفقت  ان  تشكلت بأل �ت  ا تل   .لك

أ د  تقال اضحة لعادات اتمع الغر�اط  رة  �دلس ص ققد رسم الشعر ا   .خ

ق خ ا   :املثل 

م د ج م ب ا هبا متسك متسك ة،  م س ا ة  ق العرب خ ا ن عل املثل  �دلس قد . جبل ا
صف هلا رد يف الشعر من  سأذكر ما  ة،  ق خ املثل ا م  �دلس كثريا من املفا   .صف الشعر ا

ــني   ـــمــن ب ــلــــ ــةذ املث ل ب ق ال خــ ا ـــ احلم  ــصدق  دةــــ ــشعراء . صــفة ال ــد حــث ال  ق

�دلس اس ـــــا أهب      ـــــ عل الت  ن ال مل  قات،  �ـس    ــــــ ا ملـا قـد جي     ــــــزام الصدق يف كل ا ان ـــــر علـ ا
� احل  ـــــمن �تائ  إن كث    ــــــج،  عل  ن ــــــق الذ  ئم ن التج     ذاــــــ ف. )١(ر ال ـ  علـ    حيـث  )٢(يبــــــ  ابـن ل

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ــد: ا�ظــر ) 1( ل القــرن الثــامن اهلجــر عبــد ااهلرامــة، عبــد احلم ة خــ �دلــس دة ا ا : ، القــص القــضا ر  ا الظــ
ة، ط ب  .٥٠٠، ص١م، ج١٩٩٩، دار الكاتب، طرابلس، ٢ا

خ م             ) 2( يب، أبـ عثمـان شـ ن التجـ ـ جز، كـان شـدد          سعد بن أمحـد بـن ل ـ لخـص  ن،  التـد ف  لـع بالتـأل
لعـا                           ـب، كـان م اخ لـســـان الـدن ابـن اخلط ـــــ أحـد أشـ ا�ا،  جادة أح لم با ثار، ل شعر  ري ا التخلق، ش

اختصر " هبجة االس"باختصار الكتب، فاختصر  ا"بن عبد الرب،  كتاب " املرتبة العل  ، بن رشد القفص
عـة كـبرية                    يف اهل  فح جمم رد ل املقر يف الـ أ ترك مؤلفات عددة،  ا من الكتب،  غري حة  آخر يف الف دسة 

عــة   ــ الــشعرة تتــضمن �ــصائح مت ــب، ج : ا�ظــر. مــن مقطعات ، �فــح الط ؛ لــسان الــدن ابــن  ٥٤٣، ص٥املقــر
ة، ص بة الكام ب، الكت  .٨٦اخلط



 

 

٨٢

ف ـــــــدعق الــصد ــ مــن عــزة لل ، ملــا ف لتــزام بــ ـــ إىل ا بــة، حمـــ اقبـــــــس  ع ، ذرا مــن الكــذب 
لف   :)١(ق

فــــ تعـــــــالص م يف الـخلــــق  دل عـــن الصـــــدقـــدق عـز ذمالكـــــذب الـم احـــذر مــن 

ابتــــ زم الصــــدق   ــنــــمع ر   الـــــ السبــــــــــق   ــ  بالعـــــز دأبــــــا تفـــــز    فالزمــــــــ

مـصر أقطـاب                    ر ف يف كل عصر  ذ القدم، فقد ظ عترب الكرم من أبرز صفات اتمع العرب م
كان من أ             د  السخاء،  مة يف اجل اقف عظ م م ر ع رت بالكرم،  م حامت الطـائ الـذ      اشت برز

عـد                   . كان مضرب املثل بالكرم     ، ـ حـث عل  ل ا �فـاق يف سـب ا أمـر بـالكرم  م  س قد جاء ا
ا بالعطاء اجلزل يف الد� امة،  م الق م  جر العظ   .صاحب با

�ـصار               ذا ابن خامتـة ا ن، ف �دلس ا الشعراء ا ة اليت حث عل ق خ  )٢(الكرم من املثل ا

ل ق �سان،  دا لذكر ا ر ف ختل الكرم  د    :)٣(دع إىل اجل

ــــاس قاطبـــــــــــة جــــــــدت فجــــــد لل ا  إذا  بقـــــــــ الذِّكـــر أحـــــ ـــــ   فاحلــــال تف

مـــــــــ ل اللـــــ ضامرســــــا   س ــ   أ�ـفـــــق  تخــــش مــــن ذ العــرش إقـــ   ــــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، جاملقر ) 1(  .٥٦٦ -٥٦٥، ص ص٥، �فح الط

عـرف بـابن خامتـة             ) 2(  ، �دلـس �ـصار ا ، )ــ ٧٧٠ت بعـد  (  أمحد بن عل بن حممد بـن خامتـة، أبـ جعفـر ا
عظـم،                  ا باجلامع ا قراء ف �دلس، تصدر ل ل أملرة با دباء البلغاء من أ أدب حمدث، من ا مؤرخ،  ب،  طب

بني لسان الدن ابن اخلط          كا�ت ب  ا    زار غر�اطة مرات،  ت، ذكر فح، من كتب      املقرب مراس مزة " يف ال
ة      �دلس د ا ا من الب رة    "،    "أملرة عل غري ة يف فائق الت ان شعر   "رائق التحل ل د لسان الدن ابن   : ا�ظر. ، 

حاطة، ج   ب، ا ، أب اخلري حممد بن حممـد    ٢٣٩، ص ١اخلط ـة يف   )م١٤٢٩/ ــ ٨٣٣ت(؛ ابن اجلزر ا ـة ال ، غا
شر ج٢، ٣قات القراء، ططب ت، . م، عين ب ة، بري  .٨٧، ص١م، ج١٩٨٢برجسرت اسر، دار الكتب العلم

ب، ج ) 3( ، �فح الط  .١٥٩، ص٧املقر
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ر الـشح       ف ج ،  )١( ابن زمرك  فتخر هبا الكرم من الصفات اليت        ،  خيلـد   بل عل الكرم أ

ل ق �سان،    :)٢(ا

ئمـــــــ أ مــــــــــةـ  د ش اجلــ د  لــــــدج   ـة فــــ اجلـــــ م م ـــــ ــــــــــا  ثار   بلـــت علـــــ إ

ــــــــــ ـــ فلــــ أ�ــــــ أخلَّـــــــــــــد بالغ ــــد   ذر  ـــــذ ملكــــتــــــا بالـ ــــت ض   لك

ل      أ ني البخل  �دلس قـد �عـ علـ     قال ابن خامتة يف ذم    . أكد الشعر ذم ا احلرص   البخل 
م يف مجع إ�فاق عمر ء حب املال    :)٣(البخ

ــــــن بــــ فــــق العـمــــر الثم  فــة العـــدم   ــا مـــن غــــدا    جـــد ســـ جمــــع مــــال خ

جــــعا�ظــــــــار  فســـــك   فقــــــــد قذفــــت هبـــــا يف لجــــــــة العـــــــــدم   ــــــــاـر يف تخلص ل

ا مــن صــفات الكمــال صــفة    عــد �دلــس  ــا الـشعر ا ــدة الــيت أشــار إل ق احلم خــ مـن ا
اضع اضع أحد  إ رفعالت خرة فما ت ا ا  ل، ف سبب الرفعة يف الد� ق   :)٤( ، ف

ااضــدن بالتَّ ء تفــــــق عـــــ   ـــا حمتسبـــ)٥(اتـخبــــــع  ــــــــ ــــل الس   ـاداتعلـــ أ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ف بـابن زمـرك                   ) 1( ، أبـ عبـد ا، املعـر سـف بـن حممـد الـصرحي زـر مـن كبـار    )ــ ٧٩٧ بعـد  -٧٣٣(  حممد بن   ،
لد    �دلس،  الكتاب با ـب،                  الشعراء  م لـسان الـدن ابـن اخلط م ا  خ تعلم عل ش ازن بغر�اطة  ض الب �شأ يف ر  

ر جرأت     كتب عن السلطان أب سامل املرين يف املغرب، أظ  ، سف الثا� اب   طني غر�اطة الغين با ل الكتابة لس ت
ل حممـد الـسا                ـدما تـ ع  ، سف الثا� إىل سج مر فاضطر  يل ا زـرا لفـرتة               عل أ بع احلكـم أبقـ علـ ابـن زمـرك 

ب                 ش بأستاذ لسان الدن ابن اخلط كان قد   ، ا عل قض ت  أرسل رجا دمه يف ب  ، جـزاء   فلقـ  قصرية ثم عزل
محر شع       قد مجع السلطان ابن ا  ، ــعمل ــ شحات   ــ م ــر ابن زمرك  ـب، ج     املقـر : ا�ظـر .  يف جملد ضـخم    ــ ، ٧، �فـح الط

حاطــة، ج٢٨١ -١٤٥ص ص ــب، ا اســ  ٣٠٠، ص٢؛ لــسان الــدن ابــن اخلط ، أمحــد بــن حممــد املك ؛ ابــن القاضــ
راقة، الرباط، )م١٦١٦/ ـ١٠٢٥ت( ال ر للطباعة  ص قتباس، دار امل ة ا  .٣١٢، ص١م، ج١٩٧٣، جذ

)2 (  ، باملقر  .١٥٩، ص٧، ج�فح الط

ان ابن خامتة، ص ) 3( ، د �صار  .١٥٦ابن خامتة ا

، ص املصدر ) 4(  .�١٥٤فس

اضع، لسان العرب، مادة:  أخبت) 5( ت  .خبت: خشع 
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 فـــ العبـــــــادات   فالتُّــــرب لـــما غـــــــــــدا للرجـــــل متَّطئـــــــــا ـــــــــــ ـــــاس م   تمســـح ال

دع    تعـاىل،      إذ  اب مـن ا سـبحا�  اضع حمتسبا بـذلك الثـ تني إىل الت ذن الب ابن خامتة يف 
عل    �سان  سم با اضع   الرتاب     فالت ، ضاربا بذلك مث قـت ذاتـ لـ               ب يف ال رجـل  سـ ا  الـذ تد

ضا عن املاء الذ جعل ا م كل ش رة ع د الضر اس ع مم ب ال ت ة؛ إذ    .ء حمكا�ة عال

ـة حـق اجلـار                 م رعا سـ م الـدن ا ن مـن تعـال �دلـس ا ا ة اليت استمد ق خ من املثل ا
ــ  ــسن معاملت ــ     . ح حــسان إل ــا إىل ا دع ــاىل باجلــار  تع ــ ا ســبحا�  ص ــد  ــاىل . فق ــال تع : ق

املـسا                { تـام  ال بـذ القربـ  الدن إحـسا�ا  بال ئا  ا ب ش ا ا  تشرك اجلـار ذ   اعبد كني 
ب   اجلار اجل يب علـ حـسن معاملـة اجلـار         . )١(}القرب  ن التجـ ز   حث ابن ل التجـا حتمـل أذا   

، ت ز ئات  تعاىلعن س  بأمر ا سبحا�    :)٢(، فقال عم

 بـــــــــــــــر تمــــــــدفاع ــــــــــــقــــــــــار حمــــــــــ   للجا ساتـــــــــــــرااح  مغضــــــــــــ   ـــل أذا

ـــــــ بـــــــــــ فاغتفـــــــــرص  قــــــد  ــــــــــــــــــــراــلــــــــزل   فاللـــــ الظا  الباطــــــــــــــــن    ـ

ا يف الشع           رد ذكر املثل اليت  ق  خ ذ ا  ل إن ا   ر  مجلة الق رد ذكر ـاة      أخر مل  ، اتسمت هبـا احل
ة يف غر�اطة جتماع م،ا هتذبت طباع اس  س ال ت هبا �ف تز  )٣(.  

ة جتماع فات ا   :ا

ــ       الل ــاة الــرتف  ــة حل  ع جــة طب ئة الــيت جــاءت �ت ــس ا�تــشرت يف غر�اطــة بعــض العــادات ال
ذ العادات الس من  ل غر�اطة،  ا أ   :ئةاحلضارة اليت عاش

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ساء) 1( ة ال  .٣٦ ، ا

ب، ج ) 2( ، �فح الط  .٥٤٨، ص٥املقر

، : ا�ظر ) 3( دا� ائفحممد مش �دلس من الفتح إىل هناة عصر الط جتماع يف ا  .٨٣، صالشعر ا
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ش-    : ا�تشار تعاط املخدرات  احلش

ـصف                    اسـعا يف اتمـع الغر�ـاط بعـد ال ش ا�تـشارا  احلـش قد ا�تـشر تعـاط املخـدرات 
ـذا مـا ح                ل علـ  الـدل  ، ل من القـرن الثـامن اهلجـر دث بـ صـاحب شـرطة الـسلطان أبـ      ــــــــ ا

خ  إذ قال     د الربم ت باجت : " سع ـاس اخل   ـــأطر امــــــ ماب ال حتــــــ ر يف أ ـارة   ــــــ ،  ط  ، ت اسـتداد
د        راهتا، فقال يل يف امل املش ف حاهل  : بلد من قاذ ش ك ء       : ا؟ قلت ـــــاحلش ما عثـرت علـ شـ

ـــ ــاد    : فقـــال. م غـ ا ــثريا مـــن الـــساسة  ــد كـ عـ ن،  فـــ ن  فـــ ن  ـــت فـــ ـــات، ا�ـــزل إىل ب
ئا ممـا                ا�صرفت إىل : ، قال )١ (...الصفاعني ،  فقـدت شـ ئا مما رمس ا ما أخطأت ش  ما ذكر ف

  .)٢("ذكر

د    ح تني للشاعر ابن ال ـ   )٣(يف ب تعاط ش  مـا احلـش فـضل ا  جمد ف  علـ تعـاط اخلمـر،    ا 

اقع تأثري ، املمتع للمتعاطامستمدا احلجة من    :)٤(قال.  الق

ـــــــــــاخضـــــراء  تفعـــــــل الـخمـــ ثبــــــــــــــات   ــــر فعل ثبـــــات فـــــ احلشــــــا    هلـــــا 

ــــــة ــ ج ـــ  �بـــــــــــــات   تؤجــــــج �ـــــارا فــ الـحشــ   ــــش  ــــد لذـــذ العتب  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

مصفعا� :  الصفاعني) 1( صفع كثريامجع صفعان  رج الذ   .١٨٣: امش: �فاضة اجلراب.  امل

ب، �فاضة اجلراب، ص ) 2(  .١٨٣لسان الدن ابن اخلط

د           ) 3( ح ، ابن ال سف الزرع ضرب املثل حبسن خطـ        )ـ٧١١ -٦٤٧( حممد بن شرف بن  ، خطاط كان 
ت املستعصم بالعرا          اق تتلمذ ل لد بدمشق،  رسائل كثرية،  كري قبـل           ل �ظم  ـربس اجلاشـ اتـصل خبدمـة ب ق 

رة    فات بالقا كا�ت  ة  ـة، ج         : ا�ظر. السلط ، الـدرر الكام � ايف     ٤٥٣، ص ٣ابن حجـر العـسق ، الـ ؛ الـصفد
ات، ج ف ات، ج١٥٠، ص٣بال ف ات ال   .-٣٩٠، ص٣؛ الكتيب، ف

، أمحد بن حممد       ) 4( محـد      ، درة احلجـــال يف أمس    )م١٦١٦/ ـ١٠٢٥ت(ابن القاضــــ ق حممد ا اء الرجال، حتق
رة،  ر، دار الرتاث، القا  .٣١٠، ص٢م، ج١٩٧٢أب ال
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بة للــشاع     ــس ش م ــات أخــر يف احلــش ــت أب ين  قــد ر ــرع ــاط حممــد احلجــر ال ر الغر�
س   ف بابن مخ ش بـد مـن اخلمـر          )١(املعر ا للتمتع باحلش دع ف قـد أثبـت هلـ      ،  اقـب       ا   كـثريا مـن امل

ة اليت جتعل املع   :)٢(، قال عل اخلمرمفضلة ااملادة 

ـــــدر اشــــرب مـــن مدامـــة ح  ـــرالـخم ععتَّقــــــــ   دـــــــــــــدمجبرالز ن   ــة خضــــراء لــــــــ

كـــــح مبـــــــــاء سحابــــــــة ــــــــــ عصـــــرت بالرجـــ   ــ البكـــر لـم ت مـــــا  ال   ـدـل 

ــــــــا مــــــا بكأس  ـــس ا مـــــن دهنـــــــا �فـــــس ملحــــــــــد قربـ    عبـــــــــث القس   ــــ

سف ــــــــــــ للخمـــــــا معـــــــان ل م    اـر مثل ــــــــا كــــــ ـــــــفــــــ تستمـــــع ف   ـــدالـمف

ش يف املشر در مكتشف احلش خ ح بة للش س ا م ات �فس ب   .)٣(قا

ب         فة يف شعر ابن اخلط ذ ا ل   ، إذ جند إشارة إىل  ق ل �بـات          (  ـا قلت أضا أعـرض مبـن ت
ب ة أب املخاطب)٤(الق افقة لك ع م ت ع بالرب ك  ()٥(:  

مــــان"أتــــ  ــــــــــبخبـــــــر  أن العقــــــــــل ج   فــ الفكـــر فتـــــــرة" ابــن سل   ـــــــــــد مغ

ــــد اعتـــــــــم عمــــــــــــة الس أظـــــن فقلـــت   ص ــــا يف ا  بـــــــلك ـــــــــة ا    ــل مــــــن ك

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

س   ) 1( ف بابن مخ ين، أب عبد ا، املعر ـة،  )ـ٧٠٨ -٦٥٠( حممد بن عمر بن حممد الرع ، شاعر، عامل بالعرب
ان تلمسان، رحل عن تلمسان إىل سبتة، فأقام هبا مدة ثم استقر بغر�اطة س                     )ـ٧٠٣(ة  من أع يف هبـا قتـ ت  ،

ان مسـ            ـ د الفطـر، لـ د س      "م ع س يف شـعر ابـن مخـ فـ تخـب ال ، الـدرر     : ا�ظـر ". امل � ابـن حجـر العـسق
ة، ج ار الراض، ج١١٣، ص٤الكام ، أز ف مناذج كثرية من شعر٣٠٤ -٣٠١، ص ص٢؛ املقر  ،. 

، درة احلجال، ج ) 2(  .٢٨، ص٢ابن القاض

ة، ص: ا�ظر ) 3( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .٣١٥حسن ال

ب) 4( ستخرج م:  الق ع  د  � ب اهل ط، مادة  �بات الق س ش، املعجم ال ف باحلش  املخدر الضار املعر
ب  .ق

ب،  ) 5( بلسان الدن ابن اخلط ان لسان الدن ابن اخلط  .١٥٣، ص١، جد
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  : الغلمان -

رة الكلف بالغلمان يف غر�اطة بكل ما متثل            ع ظا ـة،       إن ش جتماع ـاة ا رة عل احل من خط
ـ مـن ا                         حـرم ف ا اتمـع مـن الكبـت    عا� ف ئة   ا يف ب ل رة حيار املرء يف تعل ،   ظا �ثـ لـدفء ا

مجـال أهلـب          لعل عمل الغلمان     ا بـ مـن ظـرف  ر الطرب، مع مـا اشـت اء  الغ �س  سقاة يف جمالس ا
ب  القل بـدأ             إىل جا�ب أن ا   . )١(املشاعر  الـرتف درجـة  ذ الفرتة بلغ من احلضارة  تمع الغر�اط يف 

التجدـد                ـع  ذا التحلـل، باعتبـار ضـربا مـن الت ر  ن التمتع بالغلمان أحد مظا ك ا يف التحلل،  ف
ان املتعة    . )٢(يف أل

ال                      زراء  الـ مـراء  ذا الضرب من اهل بـل ا�ـشغل بـ بعـض ا ا يف  اد  مل ختتص طبقة بع قـ
اء   .)٣(الفق

ــذا لــسان الــدن ابــن    ض، ف د مغــرمني أكثــر مــن البــ ا بالغلمــان الــس ني كــا� �دلــس بــد أن ا
صبابة � ب   ن معبرا عن ج ما حالك الل صف غ ب  ل. )٤(اخلط ق   :)٥(ف

مــــــــا حالكـــــــــــا ا كلفــــت بـــــــ غ ــــــجفأجب   قالـــــ فـــ الـمش ــــــــ مــــا  ـم لـــــ ف   ت

صبابـــــــــة   ـــــ ــــــت بـــــــ  ـــــا جم لَّقـــ   معــــجبس زا  مـنحـــر  ــ ق م   )٦(ت فــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ر : ا�ظر ) 1( ش، التص ة، صحسن ال جتماع اة ا  .٣٧٠الفين للح

، ص: ا�ظر ) 2(  .٣٧٠املصدر �فس

، ص ) 3(  .٣٧١املصدر �فس

�دلس، ص: ا�ظر ) 4( اة الشعر يف هناة ا ، ح اء الطرابلس  .٥٢٠حس

ب،  ) 5( بلسان الدن ابن اخلط ان لسان الدن ابن اخلط  .٢١٦، ص١، جد

د:  سبج) 6(  .سبج: لسان العرب، مادة. خرز أس
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           ، ذا الغرض الشعر س يف  ـا      قد برز الشاعر عبد الكرم الق  ف فذكر مغامرات ف مفص
ـا قـصت               تـا حيكـ ف أربعـني ب ثـة  صـلت إىل ث لـة  دة ط ل احلـس الفـاجر، ففـ قـص ا�ا تفص أح
قـض                           قـرار بأ�ـ حـصل علـ مبتغـا  ا إىل ا تـ ، م �ـ م عـن جف أبعد ال ة مع الذ ملك قلب  الغرام

ل)١(لبا�ت من صاحب ق   :)٢(، ف

لســــــــــــــــنمـــــــن ع     ن ساحـــــــــرات  ـــــ ظبـــــ حســـــــن              ذ جفـــــ ـــر يف    )٣(ذ

أضحــــــ معرضـــــــــــــا  القلــــــــب لــــكم   ـــــــــــنس ـــــــ ال فــــــــ إعراضـــــــ ع   ف

ـــــــــــــ قبلـــــــــــــــــةقلــــــــــ   قــــــــال خـــــــــــد لـــك ملـــك مـــذ زمـــــــن   ت إ�ــــــــــــ أمت

 ـــــــا مستعجــــــ ن   قلـــــــــــت فا�عـــــم لـــــ ب ئــــا د ـــــا     مـــــــــنقـــــــال لــــــــ خذ

ـــــــــد ــــــا س ـــــــل دجــــــــــــــن   قلـــــــــــت لــــ بــــت معــــ    قــــــــال لــــــــــ ذاك إذا الل

الـدجـــــــــــفأتا�ـــ ســـــــــــــــدلــــــــــ  حمـــــ   ـ م ـــــنع ـــــــب  قـــــد ظعــــــــــنالرق   ــا

س  أقبلـــــــــــــــــــــت ـــــــــــــــاد كعــــــــر شـ عــــــدن   ت  ـــــــال مــــــــن ذ   تسحـــــب ا

ــــــــدا مــــــن فــــــــــــم ش  فسقا�ـــ اخلمــــــر    رد    ـرنـــــــــــــد اقتــــــــــبـــــــــــــــــ قـــزا�ـــــــ

ا�                      تـ رشـفا،   ما لثمـا  لـ ان ل قـض ، ف م لعاشـق أت الغ ب  ام الرق م  فبعد أن حيل الظ
، مـن                      ـ م عـن ع ـ أبعد ال  ، شف العاشق غلت ممن ملك قلب ة رغبات عاشق حلظة،  م عن تلب الغ

ن الساحرةذلك الظيب ا   .)٤(حلسن صاحب اجلف

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ين، قاسم، : ا�ظر ) 1( �دلس يف القرن التاسع اهلجراحلس ، ط: الشعر ا خصائص عات  ض ة، ١م ، الدار العامل
ة للكتاب، املغرب،  الدار العامل ت،   .١٥٥م، ص١٩٨٦بري

)2 (  ، س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .١٨٦ -١٨٥، ص صد

)3 (نل:  لس غة يف الق ب  .لسن: سان العرب، مادةل. فصاحة 

ين، : ا�ظر ) 4( �دلس يف القرن التاسع اهلجرقاسم احلس  .١٥٦، صالشعر ا
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د شاعر فق عدل كعبـد الكـرم                 ع من الغزل الشاذ ع ذا ال د  ج ن من املستغرب  ك قد 
ـ يف           س غري، رغبة م ا ل دا ف ج س  د عبد الكرم الق د ع ج ن  ك ، لكن من احملتمل أن  س الق

ة غ قدرات الب   .)١(استعراض ملكات الشعرة 

كا،  قـد بلــغ ا  ــة ســل م الد ا علــ القــ ــث خرجــ م حــدا مـسرفا حب تك يف الغلمــان لبعــض لتــ
دة  سـتاذ أبـ فـرج بـن قاسـم بـن لـب                       ،)٢(مساسا بالعق ـب ا خ اخلط ، )٣( عل حن ما حيك عن الـش

  :)٤(القائل

ـــــ  ــــــينصالــــك  بعـــــت بـــــ د ــــــنل فعجلـــــ قبـــ   ا مـــــ ـــن للصــــب فـ احل   احل

تــــــ قربــــــــــك ج بــــــــ  ــــــت باحلـــــــ   صالــــك مطل  بالعــــــنيإن ز  نـــــــدر ع   ـــ

�دلــس    ة يف اتمــع ا ــة متفــش رة اجتماع ــ الغلمــان كا�ــت ظــا كــذا جنــد أن عــادة 
ر   ا يف إ�ـشاء                   أسرف يف تص رطـ قـار ت م بـسمات مـن ال ء الذن ترتبط أمسـاؤ ؤ ا الشعراء، حت 

بـة قـد                          ـذ العـادة الغر  دلـس أن� ل ملتـابع الدراسـة يف حقـل اتمـع ا ث خي شعر الغزل بالغلمان، حب
ان ذلك اتمع   .)٥(أصبحت جزءا من ك

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ين، : ا�ظر) 1( �دلس يف القرن التاسع اهلجر      قاسم احلس ش،  ١٦١، ص الشعر ا ـ ر الفـين  ؛ حسن ال ـاة  التـص  للح
ة، ص جتماع  .٣٧٠ا

اة: ا�ظر ) 2( ر الفين للح ش، التص ة، صحسن ال جتماع  .٣٧٥ ا

اللغـة                 ) 3( ـة  العرب ع بالفقـ  ـل غر�اطـة، لـ اضـط د، مـن أ ك أبا سع  فرج بن قاسم بن أمحد بن لب التغليب 
ـل          حاطـة أ�ـ مـن أ ، جـاء يف ا فتا ف  ل تآل ثر،  ظم  دب،  ا التفسري، شارك يف الفرائض  القراءات 

الدا�ة    الذكاء  ارة،  الط العامة        اخلري  د اخلاصة  أ� كان معظما ع حسن اخللق،  لـسان الـدن ابـن      : ا�ظر. ، 
ب، حاطة، اخلط ب، ج٢٥٣، ص٤ جا ، �فح الط  .٥٠٩، ص٥؛ املقر

ة، ص ) 4( بة الكام ب، الكت  .٦٩لسان الدن ابن اخلط

مقاصدمصطف الشكعة، : ا�ظر ) 5( عات  ض �دلس م دب ا  .٩، صا



 

 

٩٠

  بعد،

مـراض ا          ا فـات  ـذ ا ـ  هلـ       فإن جمتمعـا ا�تـشرت ف ـاة تـرف  لـ ح عـاش أ ـة  جتماع
�قراض ا ت الدمار  ن هنا ن،  بد أن تك   .)١(جم

جتماع قد ا   :ال

ــل،          ــ إىل التحل ــرتف درجــة قادت ال ــن احلــضارة  محــر م ــين ا ــد ب ــس يف ع �دل ــع ا ــغ اتم بل
سفل        صلت إىل الدرك ا أ  ، ق حـصل       "أفسدت أخ ان        فالرتف مفسد للخلـق مبـا  فس مـن ألـ  يف الـ

السفسفة  ا )٢(الشر  ائد ع ل اخلـري   ...   م خـ ـ ب م ل      ... فتذ ا مـن خـ اقـض ن مبـا  تـصف
�قراض      ا دبار  مة عل ا ن ع ك اهلـا         ... الشر ف تتضعـضع أح ء العطـب  لـة مبـاد تأخـذ الد

ا قض عل ة من اهلرم إىل أن  زل هبا أمراض مزم   . )٣("ت

ــان         ــا ك ــل أ اخلل ــام اخلطــأ  ا أم ــ قف جتمــاع  ر الفــساد ا ــشعراء �قــد مظــا ــاد ال قــد اعت
ت                  . مصدرمها ـة فقـد تـضم جتماع ـاة ا با من احل ان قر ح �دلس يف كثري من ا ملا كان الشاعر ا

جتماع قد ا رة ال ضح ص   .)٤(أشعار ما 

ر الفس   جتماع اليت تفش   ــــمن مظا ا الـشعراء، مـا         ــــت ف ـــــاد ا �قـد  اتمع الغر�اط 
  :أت

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ت، دابن خ: ا�ظر ) 1( عات، بري علم للمطب ن، مؤسسة ا ن، مقدمة ابن خلد  .١٦٩ت، ص.لد

ط، مادة: سفسف العمل:  السفسفة) 2( س ، املعجم ال بالغ يف إحكام  .سفسف: مل 

ن، : ا�ظر ) 3( نابن خلد  .١٦٩ص ،مقدمة ابن خلد

، : ا�ظر ) 4( دا� �دلس من الفتح إىل هناحممد مش جتماع يف ا ائفالشعر ا  .٨٤، صة عصر الط



 

 

٩١

م– ب الق   :  ا�ق

زلة العامل   م يف م د ل ع س)١(فقد أصبح اجلا ل عبد الكرم الق  :)٢(، كما جاء يف ق

ــالذكـ) ٤(ــع الـحبـر م)٣(دمفــ      ـلـــ يف بسطــــــة جاد استـــقـــ  اللب   بـــ

الف م أضح ذل رع م ال ر أصبح عززا  س)٥(اسق من ال ل الق   :)٦(،  كما جاء يف ق

ـــــــــــل بــــــــــة     عجبــــــا ملــــادح بسطــــــة مـــــن جا ــــــــاس ع   عمـــــــا بــــــــ فـــــ ال

ــ  ــــــز ــــــــــا تــــــ   ـق عـــــز  لفسقـــــــــــذا الفســــعز ل   ال كتـــــــــــاب اللـــــــــــــــــــذل

ا        ــ ــ الكــفء معــز ع بق حكــام  ــ ا دت ــاط بع ــذ ت ــ ال ل  غــري الكــفء مــن العــد
دا   :)٨( قال الشاعر،)٧(بع

مــــــــــ ــــت عظ ـــــــــــاــة أشفقــــــــترأ  م    م ــــــــد دفــــــــــع العظائــــــــــمــــــش ـة س  

ا� لــــك فـــــ ح ــــــــــــــم قعـــــــعد دت ـــــر العــــ   ــــــ ــــــف قائــــــــــــــــمغ   ـــدل بالتحل

اس م ال اس يف تق م املق ل الشاعر)٩(أصبح الدر ق  ،)١(:  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

خة، مجعة،    ) 1( ـات                 ١٩٩٥ش ل ذجـا، ح ـس من ان الق ـ ، د �دلـس جتمـاع يف الـشعر ا ا اس  قد الس م، ال
ة، ع  �س  .٣٩، ص)٣٧(اجلامعة الت

)2 (  ، س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٢١٢، صد

)3 (مة:  فد رخا م مع ثقل  الك  عن احلجة  م، لسان العرب، مادةالع قلة ف  .فدم:  

 .حرب: العامل، لسان العرب، مادة:  الـحبر) 4(

خة،  ) 5( �دلسا�ظر، مجعة ش جتماع يف الشعر ا ا اس  قد الس  .٥٠ص ،ال

)6 (  ، س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٣١٢ص ،د

خة، : ا�ظر ) 7( جتماع يفمجعة ش ا اس  قد الس �دلسال  .٥٠ص ، الشعر ا

)8 (  ، س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٣٤٤، صد

، : ا�ظر ) 9( اء الطرابلس �دلسحس اة الشعر يف هناة ا  .٥٤٧ص ،ح



 

 

٩٢

ـــــــــــــاس   أخ   مــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــ   أ�ــــــــــــــــــا لل ابـــــــــــــن   عــــــــــــــــــمدام ع   ــد  

ــــــــــــــــــــــدـــــــــإذا لــــ ــــــــــــــــــك ع ن   جـــــــــــــــــــــــــــــرمـج   ـم  ـــــــــــــــ   د�   ــر

ق - خ   :فساد ا

ق اليت تفشت يف  خ ر فساد ا ، من مظا �دلس ا الشعر ا ر ص   :أتذكر ما أغر�اطة 

ا     -١ �غماس ف ا ر يف       ، التكالب عل اللذة  خـ ق،  خـ ل يف ا تج عن ذلـك مـن احنـ ما   

ة العد،ةالعزمي اج جنب يف م  )٢(.  

ا اخلطر كلـ علـ                 بد ر ف فة  ذ ا سف الثالث متربما ضجرا من  الشاعر السلطان 
�دلس م يف ا س ل. )٣(مصري ا   :)٤(ق

ــــــا ــــــم ل ـــــاة ف الـح ـــــبا ح ســـــ   قـــد أشربــــ ن ل فسعـــــــــــ تــــــــــــــــــ م با   ــــــ

ا الـجفـــكـــ ـــــر أس ـــم ـــح بفعـل ا مـ   ــمن الصر كــــــــــــافن دمعــــكــــم أرسلــ  ال   )٥(ـ

ـــــم مـــــن أ  ــــــــ لخطَّـــــــــمــــا م قا   ــــــةرتض   ـــــل جـــــــــــــــــافلـــــــــــين بفعــــــــــبإ  

ـــم ح ــــل ص ــــد فـــ سب ج ـدت افـــــــــــــ   جا ـــــــع ال ـــــم بالـمط ــــت م   رض

ـاء         -٢ البغضاء بـني أب ع احلسد  ـة           ش جتماع قـات ا ، إذ أصـبحت الع اتمـع الغر�ـاط
التباغضمقامة    .)٦(أساسا عل التحاسد 

�دلس يف عصر ذج من اتمع ا م من ل بسطة  ج أ س    :)١(قال الق

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

)1 (  ، س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٦٢، صد

ن،:  ا�ظر) 2( نابن خلد  .١٦٨، ص مقدمة ابن خلد

خة، مجعة، ) 3( ، ط ش �دلس ا يف الشعر ا أثر ب  احلر �س، ١الفنت  ة، ت  .٣٤٣ص ،م١٩٩٤، املطبعة املغارب

سف الثالثسف الثالث،  ) 4( ان   .١٤٤ص ،د

كاف) 5(  .كف: كف الدمع أ سال، لسان العرب، مادة:  ال

خة، : ا�ظر ) 6( �دلسمجعة ش جتماع يف الشعر ا ا اس  قد الس  .٥١ص ،ال



 

 

٩٣

حــــــــرفبلــــــــــ ــــــــــــا اهلــــــــ م ــــــــــك   ـــدة ف ـــــــــــا ا�حــــــرفـــامــــــــــزاج ال   اس ف

 ــــــــدسهبـــــــــاح  قفـــــــــــا   صاحبــــــــ البغــــــــــــــ ــــــــــا قــــد  ــــــذا ب   ذا علـــــــــــ 

ــــــــ أكثـــــــــــر ال ــــا مـــــن تلقــــــــــــــــــ ـــــــــــــا عر   اس ب ــــــــــــن ف صف   فـــــــــابكــــــ  ال

حرتام  -٣ ق    ا�عدام ا خ جة لفساد ا ،         ،�ت ة يف اتمع الغر�ـاط جتماع م ا ب الق ا�ق إذ  
ر                          �دلـس يف خمتلـف عـص د�ـا اتمـع ا زدراء حتـ ملـن ع ا حتقـار  حـل حملـ ا حـرتام ل ا�عدم ا

ــــاء        ل كالفق جـ ا كبار  م بعــــني ا ظر إل ـذ امل     ،ال تكفـ  ـس        ـا الق ـ مـن   –قار�ـة الـيت أقام  

ــاء  �دلــس    –الفق ـــ الــذ أصــاب اتمــع ا جتماعــ خنــرام ا ــدرك مــد ا كلــب ل ــ  ، )٢( بــني فق
ل   :)٣(ق

أشــــــــــــــرف مــــن فق   الكلــــــــــب صــــــــــــــــــار ببسطـــــــــــــــــــــة أعلـــــــــــــــ    ـــــــــــ

عتلــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ     أ�ــــــــــــــــــــ فق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رتق   حمللِّـــــــــــــــــــــــــــ أ 

ــــــــــــــــــمـــــــــن كـــــــ   الكلـــــــــــــب مالكــــــــــــــــــــ هبـــــــــــــــــــــــا ق   ــلِّ مـــــا خيشـــــــ 

ــــــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــا مـــــــــــــــــن أ     فق ــــــــــــــــ تق ـــــــــــــم     مـــــــــــا ســــــــــــــاء م

ـ  ع جــــــــــــــــــفتـــــــــــــرا رتـــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــد خر ــــــــــــــــــــــ لتق  ــــــــــــــــــــنمم ـاع  

م ا اهل يف عمل اتبع اب  ا عن جادة الص م خرج سلم القضاة من �قد الشعراء إذا    .مل 

س إىل فساد الق        جد القاض ابـن          قد أشار عبد الكرم الق محر ف د بين ا اخر ع ضاء يف أ
حترم ما أحل  ،م ال ما حر ة مقابل حتل قبل الرش ل  ح   :)٤(، فقالا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ع ) 1( س سبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٤٦٨، صد

خة،  ) 2( �دلسمجعة، ش ا يف الشعر ا أثر ب  احلر  .٣٤٦ص ،الفنت 

)3 (  ، س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٣١١ص ،د

، املصدر ) 4(  .٣١٤ص �فس



 

 

٩٤

ــــــــــث ببسطـــــــــــة قــــــــــد تقضَّـــــــ  ل ائـــــــــــــم فــــــــــ مفــــــــــــــــا   أ ـــــــــا ب   زلرعا

ـــــــــــــــــــــاء ـــــــــع اجلائــــــز الـمبـــــــــــاح ر    م ر شرعــــــــا أجـــــــاز    احلـــــــــرام احملظـــــــ

 فــ �فســــــــ   ـ بــــــــذاك مضــــــــــــــاءمضـــــ حكمـــــــ ـــــــــ ــــس م ل    مــــن حــــــزاز

بـــــــــــــــــد لمــرش تـــــــــــــزاز   رتشـــ دائمـــــــــــــــا  ا شـــــــــــــة    ـــــــا ـــــــد لق   ع

داهتا جة أ حف ات الز اج من ب ح للرجل الز ب   :)١(�را 

ل  حــــ ـــــــــــــا�قـــــد ابــن ا خ مـــــــــا   مـــــــا رآ شتمم    عقـــــــد اهلبـــــــــــــمستعمـــــ
كــــسحقــ بـــــــــا لـــــ ف ـــــت رب بعــد الدخــــ   )٢(ـاح ب بـــ م أضحــ مذ   )٣(ل با

ت  ــــل �كاح احمللل،    ـضاح القاض ابن مف   ــــــكما أب  ج الطفل الـصغ  ـــــ أن   املطلقـة   ــــــز ري مـث
ل مــن الب      ــا ا ج ــتمكن ز ــ  ــا حت طلق ــم  ا ث اجــا شــكل ــا ز ث ـــث ـــاء هبــا ثا�ــ ل  )٤(ةــــ ــ ق ــ  ف  ،

  :)٥(الشاعر

تــــة ــــــ)٦(أمبت ـــــ الرجـــــ ت ج لز ع ـ  ـاـ  ــــلن مفضَّـــــة ابـــطقاضــ بس ب)٧(كـعل

ـــــا  ـــتجـــــد قاض ـــــقذا مذ   ــ �كـــــــــاح الـمحلِّــــلـــــز  بـــــ تقـــــج   ــب غري ض

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

)1 (  ، س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٤١٧ ، صد

ب) 2( ، لسان العرب، مادة:  رب ت امرأت من غري بة الرجل ب  .ربب: رب

ـــــرم عل) 3( ــ ـــــ شــرعا حيـ ـــــ الرجـ اج مـ ـــــل الــز جـ ـــــات الز ــ ــ ـ ـــــن ب ، حتــ بع ـ ـــــن غــري ــ ــ ــداهتا م ا أ ـــــة أ حف ـــــ ــ ــ تـ د م
ق ــط  .اــ

، : ا�ظر ) 4( س سعبد الكرم الق ان عبد الكرم الق  .٢٤٥ص ،امش، د

 .٢٤٥، ص املصدر �فس) 5(

تة) 6( ثا:  املبت  . بتت: لسان العرب، مادة.  املطلقة ث

اك التفات) 7(  .إذ ا�تقل الشاعر من خماطبة املرأة إىل خماطبة الرجل.  



 

 

٩٥

احلمامات ظافة    :ال

ة             م سـ ا ـة  ل العرب ـة الـد ـد سـار      ،ا�تشرت احلمامات يف غالب ـ تقل ن يف        ـ املـسلم  عل

ـاء                . املدن اخللفاء بب مراء  تم ا اسع؛  إذ  ا العامة بشكل  �دلس ا�تشرت احلمامات اخلاصة  يف ا
املساجد اق  س ا قرب ا ائ اس بب تم ال ر، كما ا   .)١(احلمامات اخلاصة يف القص

ــة       امــات اخلاصــاء احلم ني الفائقــة بب �دلــس ــة ا ا ــا ع فــسر ل ـــما  ــة  م ظاف م لل ــة حــب العام  

الشرب        كل  ان عل ا ح ا يف كثري من ا ل م املقركما جاء يف حدث     . تفض �ـدلس   : " ع ل ا أ
ن                           كـ م مـن   فـ تعلـق هبـم،  غـري ذلـك مــما  ن،  فرش ما  ن  لبس ظافة ما  اء ب أشد خلق ا اعت

بتاع        ط صائما  ، ف م ت  ق د إ ما  بـ             ع ا ساعة عل حالة ت ر ف ظ   ، اب غسل ب ث �ا   صاب

ا     .)٢("العني ع

ـة                   اح ا مـن ال تـ ل إىل أمه اب إىل احلمامـات راجـع يف املقـام ا ني بالـذ �دلـس تمام ا لعل ا
الت              ظافة  دع إىل ال م الذ  س متصلة با م  عادة مرتبطة  د ستحمام ع ة، فعادة ا ر، الد ط

ل                      ـر قبـل الـدخ ـسر للمـسلمني التط ت ن بالقرب من املساجد حتـ  لذلك كا�ت احلمامات عادة ما تك
ني    .)٣(إىل املسجد �دلــس دــة لــد ا ــة تقل رة اجتماع إضــافة إىل ذلــك فــإن احلمامــات تعتــرب ظــا  

ن تعارف ن  تسامر اس  ا عدد من ال ث جيتمع ف   .)٤(ح

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

�ـدلس، مؤسـسة شـباب اجلا                : ا�ظر ) 1( ة يف ا م سـ ـــــة ا ، جاسم، تـارخ احلـضارة العرب معـــــة، مـصر،   القامس
 .٧٠م، ص١٩٩٩

ب، ج  ) 2( ، �فح الط  .٢٢٣، ص١املقر

ة يف غر�اطة: ا�ظر ) 3( جتماع اة ا ، احل سر  .١١٠: أمحد الد

�دلس، ص: ا�ظر ) 4( ة يف ا م س ة ا ، تارخ احلضارة العرب  .٧٠جاسم القامس



 

 

٩٦

ة،     يف مملكـة غر�اطــة مح    رســتقراط ــاء الطبقـة ا أب مـراء  ـت يف مــساكن ا امـات خاصــة ب
قفـ         أ قة احلال مثال ذلك احلمام الذ أ�شأ السلطان حممـد الثالـث  ت للطبقات الرق أخر عامة ب

محـام بـاب الفخـارن      )٢(من احلمامات العامة أضا محـام أبـ العـاص         . )١(عل مسجد احلمراء    يف   )٣(، 

ل                 . طةغر�ا قـ ـساء،  آخـر لل طة يف رحلتـ محامـا للرجـال  د ابن بط ثـم سـافر�ا إىل     : "يف احلمة شا
ـساء           ... احلمة  بلدة صغرية    سـتحمام ال ـت  ب سـتحمام الرجـال   ت محـام  . )٤("الك ب

، فف مـن الـ         س ر الشاعر عبد الكرم الق ائ كما  ل ل يف اعتدال  ـة  بسطة الذ  مث الرفا عم 
جد يف غري لما   ق  ،)٥(:  

ائـــــــــــ   فــــــ بلـــــــــــــدة حمــــــــــام   حـمـــــام بسطــــــــة فــ اعتـــدال    مــــــــا مثلــــــــــ

مـــــا اعتـــــدل اهل  ع  ـــــــــار�  ــــــــاءــــــــ   ــــممع جســـــــــــــامفت لــــــــــــــــ ا خبد ت  

قرة يف اململكة محامات عامة   ة    .)٦(تر املصادر أ� كان يف كل مد

ا     تــسامر م كــ  صــدقاء ملرافقتــ ة ا اب إىل احلمــام دعــ ــد الــذ ــل غر�اطــة ع مــن عــادة أ
ا أطــراف احلــدث   ــادل ــ إىل       . تب ــس أحــد أصــدقائ ملرافقت ــد الكــرم الق ــشاعر عب ــد دعــا ال ق

  :)٧(احلمام

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

حاطة، ج: ا�ظر)1( ب، ا  .٦٣درة، صاللمحة الب ؛١٣٧، ص١لسان الدن ابن اخلط

، ج : ا�ظر ) 2(  .٤٨٣، ص١املصدر �فس

، ط   ) 3( ــة مــن القــرن التاســع اهلجــر ــة غر�اط ثــائق عرب  ، د ك س ســ ــا، لــ ث ــد الدراســات ١ل ، مطبعــة مع
ة، مدرد،  م س  .١٣٠م، ص١٩٦١ا

طة، ج ) 4( طة، رحلة ابن بط  .٢٢٠، ص٤ابن بط

ان عبد الكرم ال ) 5( ، د س ، صعبد الكرم الق س  .٤٥٨ق

محر، ص: ا�ظر ) 6( �دلس يف عصر بين ا ر احلضارة يف ا ، مظا خ  .١٠٧أمحد الط

، ص ) 7( س ان عبد الكرم الق ، د س  .٢٤٦عبد الكرم الق



 

 

٩٧

ر الصبــــــــــا مخجــــ ــــــــــــ �ــــــ ج كمــــــــــام   ـاح ب ـــــــــــار فـــــ ا ز ا  رــــــــدالب  

ـــــــ إلــــــــــ احلمــــــــــــــام    غـــــــــــدإ�ـ عزمــــت علــ التَّحمـــــم فـــ احبســ تصفع  

ــا        ، فكــان ف الرفــا عمــة  جــ ال عــة حمققــة  ــة تقــدم خــدمات مت امــات العامكا�ــت احلم
ــا كــان       ا� أح فــتح املــسام،  ت  ك اجلــسم لغــرض اســرتخاء العــض م بتــدل قــ ــد الــذ  دلك اـــم ال

ك     ست اء يف التدل ـاء             . )١(خدم احل م باحل ر ـساء صـبغ شـع ال ـا  . )٢(كما كان من عادة الرجـال  ف
ســ احلــادة لغــرض       ، إىل جا�ــب امل ــ ــدماء الفاســدة م ــة ال إزال ــف اجلــسم  ظ م بت قــ ــام الــذ  احلج

قة ر بني كرام امللتقني يف           . احل حادث اليت كا�ت تد ا  ا ب أط عم  ذ ال احلمام، أما التلـذذ  آخر 
ام احلمام كل    عة احلال ق ن      . باملاء الساخن ف بطب ـ ا الـشاعر ابـن ل غراض احلـضارة حـدد ذ ا

 داء الف لة ل س ل الذ اتكأ ف عل حرف احلاء  يب يف ق   :)٤ ( فقال،) ٣(التج

ــــــــم   ـــــــــــاللحمـــــــــــام حـــــــــــــــاءات إذا مـــــــ ع ـــــا عثــــــــــرت علــــ ال   ظفـــــرت ب

ــــــــــــــــــــد حكــــــــــــــاك مج  ـــــــــــاء ــــــــــــم   فح د   قــــــــــل حجـــــر ميــــــــر علــــ ا

ض مفعــــــــــــــ    م مــــــــــاء لذـــــــــــــذاحـــــ ــــــــــحجــــــــــام علــــــــــ ال   ـمـــــــــج الق

ــــــــــلل مــــــحلــــــــــق احلد ـــــــــن ت ـــــــــــــــــم   دة ح ـــــــــــــث أخ كر ــــــــــــا حد ب   أط

ن علــ الــرغم   ــساء احلمامــات العامــة د ــاد ال رت �ــدلس  ــاء املــسلمني يف ا ــة بعــض فق  مــن كرا
ن               فـا علـ أعراضـ نب إىل محامـات خاصـة هبـن ميـضني              فقـد . حاجة ملحة مـن مـرض أ �فـاس خ ـذ  كـن 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص: ا�ظر ) 1( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .٢١٤حسن ال

ة يف غر�اطة، ص: ا�ظر ) 2( جتماع اة ا ،احل سر  .٣٢٧أمحد الد

ة، ص: ا�ظر ) 3( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .٢١٤حسن ال

ب، ج ) 4( ، �فح الط  .٥٨٧، ص٥املقر



 

 

٩٨

اهتن يف              د ح بة اليت كا�ت تس اة الرت ا كن خيرجن عن احل ف زل الساعات يف احلمامات،  د تغـزل   ق. )١( امل
ا             )٢(أب البقاء الر�د   اد شعر شدة س ا  ت ج ا يف امحرار  ن  خارجة من احلمام فشب  بإحدا

د س رية خترج من بني السحاب ا   :)٣(فقال. كأهنا مشس الضح امل

ـــــــــا  ج  ـــــحســـــام تمممـــن الـح زتـــــرمثــــــل    ب ــــــنـــــــــــــابع رد بالع   مـــــــــاء الــــ

ـــــــــا عرائـــــــب ش قطـــــر مــــن ذ  ــــــــاح غـــــــــــراب   املــــاء ج سقـــط مــــن   كالطــــل 

ـــــــرة يف الضُّحــــ الـم ــــمسحـــــــاب   فكأهنـــــا الشل س ــــــا مــــن خــــــ   طلعــــت عل

قصد احلمــــام      ا                   كان  ـشف م  ـ إىل أن تـستقل عللـ ا ف بقـ ن من كل مكان،  املعل  املرض 
م  ا مـاء حـار تـشف بـ                 ــــ فقد كان يف بعض احلمامـات كحمـام احلم        . )٤(من أمراض ـ بـع م  عـني  ة مـث

  . العلل

ـا                     ك ن إل ـأت ا    فكـا� احلمامـات لـ رحاء  د اجلن يف ا ج عتقد ب �دلس من  ل ا ان من أ
فردن ققد سخر أب الربكات . م هلم من البلَّف قلل من قدر عق اس    :)٥(، فقالذ الفئة من ال

ـــــــــا رــــــــــم قـــد ل ـــــــــــن عق ـــــــــــــن   زعــــــم الذ ــــــــــر ثم ـــــــــع غ للب رضـــــتإن ع  

الـــــ  باجلـــــــــــــن رة ـــــم محـــــــــــ   أن الرحــــــــا معمـــــــــــــ د ــــــــــــــن] كـــــــذا[ـام ع ق   ب

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص ) 1( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .٢٠٤حسن ال

زد      ) 2( أب البقاء، الر�د بن صاحل ) شرف( صاحل بن  ب  ك بأب الط  ، شاعر أ�دلس)ـ٦٨٤ -٦٠١(، 

الفـرائض، كـان كـثري                            علـم باحلـساب  ظم، لـ معرفـة  الـ ثـر  ا يف ال ا حافظا متف لة �فزة الرببرة، كان فق من قب
لـ                       دـة،  قـصائد ز ـة  ف أدب ـب، لـ تـآل سرتفاد، اجتمع بلسان الدن ابـن اخلط الرتدد عل غر�اطة لطلب ا

ايف     ايف  ) أ الكايف (كتاب امس ال ب،   : ا�ظر. يف �ظم الق حاطـة،  لسان الدن ابن اخلط ،   ٣٦٠، ص ٣ ج  ا ؛ املقـر
ب، ج امش ص�٤فح الط ات، ج٤٨٦،  ف ايف بال ، ال  .٢٧٧، ص١٦؛ الصفد

حاطة، ج ) 3( ب، ا  .٣٧١، ص٣لسان الدن ابن اخلط

،: ا�ظر) 4( سر ة يف غر�اطة، ص أمحد الد جتماع اة ا  .١١١احل

حاطة ) 5( ب، ا  .١٦١، ص٢، جلسان الدن ابن اخلط



 

 

٩٩

 حقـــــــــــان مــــــا قالـــــإن ك اـ ـــــــــن   ا فاحضـــر م مــــن صف ـــــــــ ـــــــــذا ال   للحــــرب 

قـــــــــــــة ا حبق ن   فلئـــــن حضـــــرتم فاعلمـــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــس ا   بأ�ـــــ مصـــــــــارع ق

صار محامات خاصة        مل تقتصر احلمامات يف غر�اطة عل املسلمني       ال د   فقط، بل كان لل
ـة                    . هبم أغلقـت غالب ـسة مـن اسـتعماهلا،  م الك ـصار حرمتـ ط غر�اطة يف أد ال لكن بعد سق

ا   .)١(احلمامات ف

رد اد بال   :الت

�ـد            ل ا ة شغف أ �دلس الرقة ا ر الرتف  م مظا ـار   لمن أ ز ـم  س با ا   ف اف ن أصـ عـدد
اهنــا  ا مجــا علــ مجــالأل ــد شــعار تز قــة با هنا مرف اد تــ ا،  صــاف ن يف ذكــر أ ــ تبــادل ، فتف

ذا العصر ار من أخص خصائص  ز ما ا ا،  س   .)٢ (اهلدا

جمـل         ا الفقـري باملـال ل شرت  ، ستمتع هبا الغين يف حدائق ار،  ز �دلس بطبع حمب ل إن ا
ت  ـ لـ                   الشاع دقد ع . )٣(هبا ب ـة الـيت  غ م تـ ال ار ضمن حاجات ب ز س ا ر عبد الكرم الق

السمن ق  الدق ا مثل اللحم  ا، مثل   :)٤(فقال. ع

ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــ ـــق أشرت ــــــــــــــــــــــــــ   دق

ــمن  ــع ســــــــــــ ــم عــــــــــــــسل مــــــــــــ   ثــــــــــــ

ن لغســــــــــــــــــــلـــــــم صابــــــــــــــــثــــــــــــ   ــ

   ثـــــــــــــــم لحـــــــــــــــم مـــــــــــــــع ملـــــــــــــــح  

ــع  ــم خلـــــــــــ ــحم )٥(ثـــــــــــ ــع شـــــــــــ    مـــــــــــ

ــــــــــــــــــــــار لشــــــــــــــــــــمٍّــــــــثـــــــــ   ـــم أز
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ة يف غر�اطة، ص: ا�ظر ) 1( جتماع اة ا ، احل سر  .١١٥أمحد الد

�دلس، ص: ا�ظر ) 2( اة الشعر يف هناة ا ، ح اء الطرابلس  .٥٤٩حس

، ص : ا�ظر) 3(  .٥٣٨املصدر �فس

، ص ) 4( س ان عبد الكرم الق ، د س  .٦١عبد الكرم الق

طبخ: خلع ) 5( اللحم  ابل، لسان العرب، مادةالقدد املش   .خلع:  بالت



 

 

١٠٠

م من                    ت عل أ�فس دا ملا ا�ط ا ب تأك اد م، فت ما ب ل حمبة ف رد دل �دلس يف ال ل ا رأ أ
اس        م من حب لل ق ما طبعت عل أخ ـان             . خري  ح رد يف كـثري مـن ا ا الـ دا قد صحب الشعر 

اتا  ل ابن خامتة أب ق  ، ا مجا ب خري"فزاد د سر)١(بعث هبا مع مط   :)٢("إىل س

ــ �ـــــــــدم مـــــــــساعد   أذكـــــــ ــ �كـــــــ د  

بســــــــــر م ـــــــــــك ما امتــد الظــــــــــ اج   

 ف الــــد �ــــس يف جــــ أكتمــــاعلــــ ا ن  ج  

اش الصبـــــــــح أبــــد تكتمـــــــا  ح  فـــــإن  

 ثــقــــد ــــرماح ـم]ة) ٣ (]اصفر ـــــــ    عـــن ضغ   ـــــــ   ـاب العــــــــــــ  إذ تقدمـــــــــالك

ــــــــد لــــــ ـــــــفم ج بــــــ  ر تفــز ـــــدمـــعلـــ    ب الســر    �دميـــــــا مسلـمـــــــاقلَّــــــة ال

إبراز صفاهتا           أشعار   صف اهلدة  هنا تتضمن  ش يف ك ق ا متاثل أشعار ال م من  .  اهلدا ف ف
ع شذا             تض ر  تتفتح أكمام   صف اخلري أ� ز ات يف  ب   ذ ا ـ مـن أحـسن       .  إ ل لذلك ف

          تبـد خيتفـ عطـر حاملـا  ـار  غلـق أز م للسر، ت م، كت ف الظ �س يف ج دماء، مساعد عل ا ال
الرقباء شاة  ر الصبح كأ� مثل العشاق خيش ال �)٤(.  

                   د ا أصـدقاء تعـبريا عـن صـداقت  ـدا قد أ  ، �دلس بة لد ا ار احملب ز رد من ا  ال

اكري                د إذا كا�ـت مـن البـ ر ـذ الـ مـة  تـزداد ق ا أحـد         . هلم،  ـدا رد أ رة  ل ابـن خامتـة مـع بـاك قـ
  :)٥(أصدقائ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ض أ أصفر: خري ) 1( ان إما أب ل ر خمتلف ا ل ز ر،  ث عرف يف املشرق بامل ، : ا�ظر. �بات  �صار ابن خامتة ا
ان ابن خامتة، ص  .١٢٥د

ان ابن خامتة، ص ) 2( ، د �صار  .١٢٦ابن خامتة ا

اة الشعر يف هن: ا�ظر ) 3( ، ح اء الطرابلس �دلس، صحس  .٥٤٩اة ا

، ص: ا�ظر) 4(  .٥٤٩املصدر �فس

ان ابن خامتة، ص ) 5( ، د �صار  .١٢٦ابن خامتة ا



 

 

١٠١

تــــــــك بكــــــــــر  مــــ ـــــــــــــــــــــــاح ــــــت الـ   ـــن  ب ض أعجل ــــــرتكــــــــــــــارــــــا اب  

ـــــــــــــــــطلع ـــــــــــــــت لغ ا� ــــــــا اصفــذاك مــــفلــــــ   ــــــاــــــر أ الب ـــــر١(ـــــــار(  

بئــــــــــــــــــــة  بإقـــــــــجاءتـــــــ م  ـــــ   ــــــــــــــكـــــــب   ــا ابتــــــــــدارع هلـــــــــــــــــــــــال الرب

فــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــمحف س م  علـــ   ــــــــــــة با ــــــــــا خمـــــــــــارـــــــــــــ    ــ محاس

ـــ ــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــفكأ�   ــــاط بــــــ عــــــــــــذار  أحــــــــــــــــــــدخــ   ــــــــــــــــــا  ب

د احلمـر الـيت أحـاط هبـا                         خـضر، باخلـد س ا ـا ا قد حف ذ  رد  رة ال شب ابن خامتة باك
رة ذ الباك حسدا من مجال   ار غرية قد اصفر الب   .العذار، 

امل         طني  ق مبقـام الـس دة تل ار  ز �دلس يف ا ل ا جد أ قـدم      قد  ـذا ابـن زمـرك  ك، ف لـ
ارا قد كتب ل،للسلطان الغين با أز ا  ات مع ب ذ ا  )٢(:  

 ــــأمــــ ـــــــــــاك شاق م لــــ ل كـــ   ـــــ تقب  قــــا إلــ البحــــر     ــر الظمــــآن  ش

ــــــت ا ـــر ملـــــما رأ ــلد قــ   ــ هبــــاــا طـلـ رشر  أدأد ــــث ح ــــين مـــــــن  

ــــت بعثـــ الـج ـــــــر ـــــــــالـــك الز  لعلَّ ـــ   ـــ ــــــــــرقبل الز مــــــن  ر  ثغـــــــــ   ـا عـــــ

داء ال      ضافة إىل إ ا التفـاح      با ا، فم عت اهلدا الطعـام      )٣(رد، فقد ت اكـ  ان الف ألـ  ،)٤( ،
بس ا)٥(امل غري  .  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

)1 ( ار ط، مادة: الب س قال ل العرار، املعجم ال ع  ام الرب بت أ ب الرح،  ر ط  .هبرة: ز

سف الصرحي        ) 2( ان ابن    )م١٣٩٥/ ـ٧٩٧بعد  (ابن زمرك، حممد بن  ، ط   ، د �دلـس ـق حممـد     ١زمرك ا ، حتق
ت،  ، بري م س فر، دار الغرب ا ق ال ف  .٤٢١م، ص١٩٩٧ت

، ص: ا�ظر ) 3(  .٧٥املصدر �فس

 .٢٤٥، ١٠٢، ٨٨، صملصدر �فسا: ا�ظر ) 4(

، ص ) 5(  .٤٢١ا�ظر، املصدر �فس



 

 

١٠٢

شربة ا طعمة    :ا

اك من شـك أن احلـدث عـن الغـذاء                 س  ـاة        –ل ـم مطالـب احل طـرق       – أ  ، ا�ـ أل  صـفت 

جــ أساســ مــن    تــ القــص للتعــرف علــ  ــ أمه ، ل ــة تقدميــ ف ك  ، طبخــ ــاة إعــداد  جــ احل
ة يف غر�اطة جتماع   .)١(ا

رد يف         �ـدلس يف ع         "طبقا ملا  ا خ يف املغـرب  ــ كتاب الطبـ حـدن  ــ ع      " د امل ل، �ـستط ـ ملؤلـف جم
ا�ــ ا أل ني قــد عرفــ �دلــس ل إن ا بات تتفاالقــ املــشر طعمــة  ــة مــن ا ــ مــن حــضارة ــــــ راق ا إل صــل مــا   ق 

  .)٢(رق

�دلس       ـا       الشعر ا ة، إ أ� جيعل �دلس ت ا ضع قائمة كاملة باملأك ا عل  ع إن كان  
طرق ط      ان الطعام  ر  الكثري من أل ا الـشاعر القاضـ أبـ        . ــــ�تص دة أ�ـشأ ـذا الـشعر قـص من 

زرق       ـة القـرن التا                 )٣( عبد ا حممد بن عل ابن ا �ـدلس إىل املـشرق يف هنا كان قد رحـل عـن ا سـع  ، 
شـراهبا         )٤(اهلجر ـا  طعام ني إىل غر�اطة  قد أثار احل ـا             )٥(،  ـذ الـيت حيكـ ف دت  ظم قـص ، فـ

عة طعمة امل اة من ا ان مشت ق إىل أل   .تش

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص: ا�ظر ) 1( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٧٣حسن ال

، صاملصدر � ) 2(  .١٧٤فس

)3 (             زرق، أب عبد ا ن، مـن            ) ـ٨٩٦ت( حممد بن عل بن حممد ابن ا قـة ابـن خلـد عامل اجتماع سـلك طر
رض  ك ا فر مل ست فر�ج، فا�تقل إىل تلمسان ثم إىل املشرق  ا ا ىل عل ل القضاء هبا إىل أن است ل غر�اطة، ت أ

ا      جدة صاحب غر�اطة، ل كتب م بر: "ل ب     ا ة آداب احلل ف ك يف ك ل يف شرح خمتـصر      "  " ز املسب شفاء الغل
ل ة" خل ب، ج: ا�ظر. يف فق املالك ، �فح الط ار الراض، ج٦٩٩، ص٢املقر  .٣١٧، ص٣؛ أز

ب، ج ) 4( ، �فح الط  .٦٩٩، ص٢املقر

�دلس، ص: ا�ظر ) 5( ر احلضارة يف ا ، مظا خ  .٨٩أمحد الط
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ل    ق  ، الدجاج املش  ، ض املقل الب ابق الكبش،  ط ذكر اللحم،    :)١(ف

ابـــــــــ   ـــــعـــــمـــــــحــــــــم ــم مــــــــع شاللَّحـــــــــ ــــــــــــــــــ)٢(ـق الكبـــــــــشـط    الث

ـــــــــض فـــــــ ة بالـــــــ املقــــــــــالب ــــــــــــ   ـــــــــــــ ــــــــــــنز ـــــــــــــــــــذ الد   ــــــت اللذ

ج  مشــــــــــــــــــــدجلــــ ـــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــة الفـــــــــــــــــر   ـــر  السمـــــــــــــــــــــنــا   كث

رز باللنب    ا الرقاق  اء،  الش ج  سف ا ام بالثرائد،  عبر عن مشاعر اهل  ل... ثم   :)٣(ق

ــــــدـــــ دةـعــــ)  ٤(ـــل  للثَّر  قــــــ   ـــ ــــــــــــــإلـــــــــ ق ش ـد  

ـــــــــ ص ف كـــغـــ   ـــ أ�ملـــــــــتغـــــــ ص ا ل الـمحســـنــــ   ـ

ـــج سف  شـــ)٥(لــ إلـــ ا ـــــــق دائــ   ــ طرب  ــــــــــــــــــــــم  

 باللَّــــــــتطبخــــــ   ـــــل  إذـــ الفضــــــــــــــرزِّ لـ   )٦(ــــنبـــــــــــ

الرقـــللشــــــــــ اء  ـــــــــم )٧(ق   ـاــــــــــــــــ ـــــــن    ــــــام أ�ث

عـن اجلــنب فــــــإن كـــــــتـ   اس ل تـــــــــــــــــ تذ   ــــــــــــــــــــب

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، �فح الط ) 1(  .٣٠٠، ص٣ب، جاملقر

عا، ا�ظر          ) 2( مام مج ال العصافري  فراخ احلمام  حش بالدجاج  كان الكبش  �ـدلس    :   ا خ يف املغـرب  ل، كتاب الطبـ جم
العاشر،  ة يف مدرد، الدان التاسع  م س فة الدراسات ا حدن، صح د امل  .٣١، ص١٩٦٢ -١٩٦١يف ع

ب، ج ) 3( ، �فح الط  .٣٠٠، ص٣املقر

سق مباء اللحم املتبل: الثرد ) 4( فتت  خ، ص: ا�ظر.  عبارة عن خبز  ل، كتاب الطب  .١٦٥جم

ج ) 5( سف تؤكل مع العسل: ا ق املخمر تقل بالزت،  ارت، تكملة : ا�ظر.  فطرية من العجني الرق ، ر ز د
ن، العراق،  الف زارة الثقافة  ة،  خ، ص١٣٣ ص،١، ج١٩٨٧املعاجم العرب كتاب الطب  ،٧٤. 

خ باللنب   ) 6( رز املطب القرفـة                  : ا ـ الـسكر  ـضاف إل ـب  رز مـع احلل ـ ا طـبخ ف ـات  ع من احلل ل،  : ا�ظـر . � ـ  كتـاب  جم
خ  .١٧٠، صالطب

ة أ مـن الطلـم                 : الرقاق ) 7( بسط مرقق،  ضرب من الفطـائر احملـش ارت،   : ا�ظـر ). اجلـات (خبز  م ـ ، ر ز د
ة، جت  .١٨١، ص٢كملة املعاجم العرب
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ــــ ـر رد أظا ــــــــــــــــ   ــــا كالـــــــــــــــ ســـــــنباط ا كالس   ــــ

ـــــــفــــــ شــــ   )١(ر الكسكســــكـات ذـــ س  ـــــــرف  

ـــــ عـــا بفتــــــــل حســـ   ـما إن كــــــان مصـــــــــــ س   ــنــــــــــــ

غـــــإن تطـــــــــنمة فــــــأطعـــــــــ   ـــــــري ذا  ذكـــــــــــــر   ـــ ال

مــــفابـــــــــــدأ مـــــــ   ــن املمكــــــــــــن باجلبــــــ)٢(ت   ـــــاـن املث

ا الفـــ قــــــــــ ج قــدمــــن ف ـــــ التسمــــنـــ فـــــــــأ�ــــــــ   ــــر  

دةـــــــــن بالعصــثـ ا تطــــــــــــــــيت بــــــ    الــــ)٣(ـــ   ــــربينــــ

ــــاطكذلـــــ عــــــــــــينـــــت الــــــ   ـزـ بالـــ)٤(ـــك البل ق   ـــذ 

ـــــــرتطبــــــ  حــــــــت  نـــــــمر فـــــــــح   ــــــخ   ــــــ التَّلـــــــــ

ـ    فـــــــ الصحــــا)٥(الزبزبـــــــن   ـل البـــــــطنف حســـــــــب أ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

اعـ                 : الكسكس ) 1( ف أ� ـسق باحلـساء علـ اخـت طبخ عل البخار ثم  ل،  : ا�ظـر .  عبارة عن برغل  ـ جم
خ، ص  .١٦٧كتاب الطب

مات ) 2( ق حلـم الـدجاج                   :  املث القرفـــــة تـضاف فـ الفلفـل  امللـح  م  ن مـن الثـ ل،  كتـاب     : ا�ظـر . صلصة تتك ـ جم
خ،  .٣٢ صالطب

دة ) 3( ء مـن دسـم اللحـم              : العص شـ ة  ع الرغـ ـز ـ عـسل م ـضاف إل ب ثم  سق باللنب احلل سلق باملاء ثم  قمح 
قرفة ق  سكر مدق ضاف إل زبد  خ مع شحم ثم  خ، ص: ا�ظر. املطب ل، كتاب الطب  .١٨٠جم

اط) 4( ــت:  البل ــ ــ ا: ا�ظر. ضرب من احلساء تؤكل مع الز ز ر ة، جد ــلة املعاجم العرب ــ  .٤٤١، ص١رت، تكم
 

�تري     : الزبزبن ) 5( د فـ ـة          ( ع ـت              ) كمـا جـاء يف تكملـة املعـاجم العرب اخلبـز الفت ق  ـدق املـدق طعـام متبـل مـن الب
ة، ج: ا�ظر. العسل ارت، تكملة املعاجم العرب ز ر  .٢٨٤، ص٢د



 

 

١٠٥

خ ابـن                   يف ق     د العد يف بعـض أسـفار إىل شـ ا  بب ج ب  دة للسان الدن ابن اخلط ص
ق إىل اللحم املعر ا تش ذكر ف اب  ملحاجل طبخ مباء  ل)١(ف باملربد،  حلم  ق  ،)٢(:  

احـ ـــــا بــــــــــا  م مـــن    ــاســـــــ  إلبـــ ـــــــــد العل بس ـــثع٣("اســـــــــ العبــــــأب"اب(       

ــــــــــ  أقلِّـــــــــاعلـــم بأ�ـــ انسف"   ـيبــــــــد مذ م)٤("ــــ فــــ  ســـــا خ   اســــــة ال

مــن ش دلجح الكتــــــــر٥(اب( ــــــ   زـــــــ تح   اســــــــذا إذا اختـلـــــف ا�تمــاء ال

ــ ـفابـــــعث بـــــ ــةـــــــــا بكـــ ط ــ   لِّ خف ــح الظَّكالط ــــــــــم الغاســــف يف ج  

ري                    حـ الـش ة أب العبـاس املـربد ال ر عن اللحم املربد بك ر عـن    )ــ ٢٨٦ت(فقد   ،
ـا                     ف مك فضل عل حلم اخلر ر  ل إل ف  حيب حلم الث ر معبرا عن عدم م ان الث ر بسف حلم الث

  .)٦("جبد من شرح الكتاب"ع 

ـل        ا عبـد الكـرم                      كما اسـتخدم أ قـد عـد ـ الطعـام لتحـسني مذاقـ  ابـل يف ط  غر�اطـة الت

ة م زل ال س ضمن حاجات م ل. الق   :)٧(ق

م ــــــــــــــــ غـــــــــــــــــــــرم   أ�ــــــــــا فـــــــــ كـــــــل    رب إ�ـــــــــــــــــفاق 

ـــــــــــــــــت أكرت ايل مـــــــــــع كـــــــــــــــــــــــرم   ــــــــــــــــــــــرب ب   لعــــــــــ

ق أشـــــــــــــــــــرت   مـــــــــــــع ملــــــــــــــــح ثـــــــــم حلـــــم   دقـــــــــــــــــــــ

ح صـــــــــــــ أدمـــــــــــــــــــــمطاع   ثــــــــــم إبــــــــــــزار    ــــــــــــــمـ   

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

اة الشعر يف هناة: ا�ظر ) 1( ، ح اء الطرابلس امش، صحس �دلس،   .٥٤٢ ا

ب، ج ) 2( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د  ٧٢١، ص٢ لسان الدن ابن اخلط

ر ) 3( ا اللحم املذك املراد   .قصد املربد، 

ر ) 4( ا حلم الث املراد   ، ر ان الث  .قصد سف

ف ) 5( ا حلم اخلر أراد  ف،  ب ابن خر قصد شارح كتاب س  .لعل 

اء ) 6( �دلس، صحس اة الشعر يف هناة ا ، ح  .٥٤٣ الطرابلس

، ص ) 7( س ان عبد الكرم الق ، د س  .٦١عبد الكرم الق



 

 

١٠٦

ـا اسـم                    ن عل طلقـ ا  كـا� مسـاك،  اعا خمتلفة من ا ن أ� �دلس ت "عرف ا قـد    )١("احلـ  ، 

سم املص ا  ع م س بأكل �   :)٢(، فقال�صح الشاعر الق

ت  ــــــصـــــــــــــلــــ ضـــــر علمفــــــف أك   د الرضــــــــا أمحـــــحــذار مـن أكل احل   ا بال

ـــــــت مـــــــفـــإن كــ ن أكلـــــــــ حبــــ م  ـــــــفأفضــ   ن قــ  سمــــــــل مـــا م  بالـمــــصــــــــ   ـ

ـ              ر من ب ان عامرة من احلل اشت ة بأل ـسم      زخرت املائدة الغر�اط ع  ـات "ا �ـ ـ  " اب
ـب                  تقلـ بالزـت الط ا  ـ ـا اجلـنب يف عج ـضاف إل ع مـن القطـائف  صـف    )٣(� ن الـشعراء يف  تفـ  ،

عجــاب ــدع ل ــا   ــات تف ــذا الــشاعر أبــ الربكــات البلَّ. )٤(اب ا ف قــد شــب ا  ــصف شــكل قــ  ف
�سان ف ا ا سرعان ما تغرب يف ج ل، فبالشمس املشرقة لك   :)٥(ق

ة احلشـ ن مطـــــ فـــــرة اخلــــــدصاملصفــ   ـاــــــــــــــم ـــــؤذن باخلــــعل اجلـــنب   فـــــــــــر  

عـــلـ ـــد طل ا يف احلـــني تغـ   اــــــــــا هبجــــة كالشمــــس ع ـــ فــــــــرب فـــلك    الـجـــــ

الرمان     الكمثر  خ  اخل التفاح  التني  ب  ا الع اك م اعا كثرية من الف ن أ� عرف الغر�اط
ا غري قصب السكر  ز    .امل

ت مع    الت ب  ل الع ا م إىل ت دع أحد ب  ذا لسان الدن ابن اخلط لف ق   :)٦(، ف

ـــ ـــــا حب   لَّــكالقلـــــــــــلع د�ـــ    تأتـــــــبــــــــب بـــــــفتأكـــــل ع تـــــــــــــــاـــــــــــا ع ت   ـــا 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

�دلس، ص: ا�ظر ) 1( ر احلضارة يف ا ، مظا خ  .٩١أمحد الط

س: ا�ظر ) 2( ان عبد الكرم الق ، د س  .٢٣٦، صعبد الكرم الق

ب، ج ) 3( ، �فح الط  .١٨٤، ص١املقر

، ص: ا�ظر ) 4( �دلس ان ابن زمرك ا  .٢٤٥، ١١٢، ٨١ابن زمرك، د

ب، ج ) 5( ، �فح الط  .٤٧٨، ص٥املقر

ب، ج ) 6( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د  .١٨٧، ص١لسان الدن ابن اخلط



 

 

١٠٧

  :)١(صف رما�ة   

 ظــــر عجــــــرما�ــــــة راق م ا م ـ   بـــــــــــــــــ ا إبـــــــتر رتــــــ ص اــــــــــــــك ــــــــــ   داع بار

ــــــــــــما حبــــــكأ� ر ظا  ، را د ا قطمــ )٢(قـــــح   ـــــــاـــــــــــ ـــاــــــــــن شحــــم ار  ـن  

ل ابن زمرك     ق ف  خ،  ل غر�اطة البط   :)٣(كما عرف أ

ن حســــــراء قـــــــــق د مــس منالش صق   ــاـر ــــــســإنتــ ـم لَّــــ م ا ا   ـة تخجـــــلــــــ

اكـ الطازجـة                ـا الف قطـع ف اسـم الـيت ت ـا يف امل أكل اك ل ن الف ن جيفف كمـا  . كان الغر�اط
ما          : " فقال )٤(اللمحة البدرة ذكر صاحب    ـب سـل ن الع دخر ابسة عامة العام، متعددة،  م ال اك ف

ط،                   من الفساد  البلـ القـسطل،  الرمـان،  التفـاح،  ـب،  الزب ، إىل شطر العام، إىل غري ذلك من التني، 
د يف استعمال ز قطع مدد إ يف الفصل الذ  فد،    ز، إىل غري ذلك مما   الل ز،    ".اجل

املـاء املعطـ                       ن فكا�ـت اللـنب،  هلـا الغر�ـاط ا ت بات الـيت كـان  ـر     أما عن املـشر صـة ز ر خب
رد شراب السفرجل،الربتقال، ال التفاح،  د،  التمر  ا،  غري اجلزر   )٥(.  

شرب    ا كان  صف ابن زمرك لب   :)٦(، فقالقد 

ــف الش ـ ــــــضاء مــن ص ـ تـــــــبراــــــــــراب أد   إمثـا   ح ـشأخ لـماك ــــــــــ ريف صـد  

ـ ال ا صرفـــــــــا  تــ ــــــحتســــــ ـــت ـ براـــــــــ ش   ا مـــــع ــــ   ن السكرــــــــذت بشــــكر اللـ ف
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ج ) 1( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د  .٧٥٢، ص٢لسان الدن ابن اخلط

ط، مادةعاء صغري ذ غطاء: الـحق ) 2( س تخذ من عاج أ زجاج أ غريمها، املعجم ال   :حق. 

، ص ) 3( �دلس ان ابن زمرك ا  .٢٤٥ابن زمرك،  د

ب، اللمحة البدرة، ص ) 4(  .٤٠لسان الدن ابن اخلط

خ، ص ص: ا�ظر ) 5( ل، كتاب الطب  .٢٣٤ -٢٢٤جم

، ص ) 6( �دلس ان ابن زمرك ا  .١١١ابن زمرك، د



 

 

١٠٨

ـــــــــغذائـــ ـذ أطعمـ لَّ مقدمــــــ ـتـــــــ اـل ـت م    أ ن إذ أ�ـش مــــــ عالـنـــــعل الكـ   رـــم ا

ـ ــفلســــــاس مــــا ح ـ ــــــا  ــتـــــــــــت ب ا آخـــــلســت بســـ     لفضل ــــــال حبـــــ الد ـــرـــــر  

اخلمر، فقال    ة  اب مقار�ة بني الق قد عقد ابن اجل ة،  ن الق   :)١(عرف الغر�اط

ــتب ــــــــــــصـ ت  ــــاقـــــــــم بــــني إثبـــــات لعقــــــفكــ   ـن ختالفـــــــاـــــــــــر فحكمــــــــا الق إز   ــــل 

دامــ م شتــــانم ـــن اـل ـــن إجنـــاح لسع   ني فاعتبـــــــــــــرـــــــــــــــا ب إخـــــفكــــم ب   اقــــــــفــــــ 

ــــن ظلـــــــــفتـ ظلمـــــــــــــةــــــــــلك هتــــاد ب إشـــــــذ هتـ   ــم  ـــــن عــدل    راقـــــــــاد ب

ش          ـا الطع         ـــــ ارة إىل الطرق  ـــــ أخريا،  بـد مـن ا قـدم ف ضـع زرـاب       ـــــ ة الـيت كـان  قـد  ام، 
ا� ان الطعـام بـ �ظ           ني لتقد ـــق رب        ـــــ م الطعام، إذ جيب أ تقدم أل بـدأ بأطبـاق الـش إمنـا  ـا   ــــام  تبع ا، 

طبـاق                      ـة تـأت ا ا يف ال ـع،  ق الرف ارات مبست الـذ ر املتبلة  بالب ان الط مقدمات من اللحم، ثم أل
اكـــ ا د الف العـــسل أ معقـــ ز  اللـــ ز  ع مـــن اجلـــ ة كالكـــات املـــص ة بالفـــستق ـــملعطـــرة احملـــشاحملـــ

دق   .)٢(الب

عة مـن الكتـان اخلـشن                      ائـد املـص ـة امل ما خيص غطاء املائدة فقد استبدل زراب أغط أما ف
ع   ة مص ف  ــــة من اجلل  ـــإىل أغط ظ ل ت ـس اعم ل هب.)٣(اــــ د ال ا      ـــــ   ـل غر�اطـة قـد عرفـ ن أ كـ ذا 

طعمــة الــيت أجــ   ــة مــن ا ــا راق ا� م احلــضار   أل حــس تفــق  ب  كلــني بأســل ا ل قــدم ــا  ا طبخ اد
 .)٤(املرتف

 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، جاملقر ) 1(  .١٢٤، ص٦، �فح الط

سال برــل:  ا�ظر) 2( �دلس، صـ  .٥٠، حضارة العرب يف ا

ب، ج: ا�ظر ) 3( ، �فح الط  .١٢٨، ص٣املقر

ة، ص: ا�ظر ) 4( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٨٤حسن ال



 

 

١٠٩

ر العط ة  الز بس   امل

ـــارا مل تبلغـــ مـــن قبـــل   ة ازد ـــصر جات يف مملكـــة غر�اطـــة ال ـــس اعة امل ـــرت صـــ .  )١(ازد

بـا       ة تقر �دلس باج ال          . ا�تشرت يف كافة املدن ا الـد ـر  اعة احلر ة بـص رت ألــمر ذكـر    ،فـاخر فاشـت   

باج الفـاخر                     املقر الـد ـسة  ف اعة احللـل ال ل لـص ألـف �ـ اعة احلرر،  ل لص ا مثامنئة � . )٢( أ� كان ف

اعة الكتان أضا رت بص   .)٣(كما اشت

عا خاصـا          ن  � طرز ا  كا� ان املختلفة  ل ة ذات ا قمشة احلرر اعة ا ل مالقة بص ر أ اشت
   سم ا  ة احل"م ش ب يف رسالت      . )٤("لل امل س  (ذكر ابن اخلط  أن مالقة كا�ـت    )مفاخرات مالقة 

ب )٥(طراز" مقصر)٦( الدباج املذ تخب،  ائع اجللد امل معدن ص د  )٧(،  مـضرب  )٨( املتـاع املـشد  ،
عاء)٩(الدست ص ب،  اب)١٠( املضر ائع الث   .)١١(" ص

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ة، ص: ا�ظر)  1( ، تارخ احلضارة العرب   .٨٦جاسم القامس

،:  ا�ظر) 2( ب، جاملقر  .١٦٣، ص١ �فح الط

ب، ص: ا�ظر)  3( ن ابن اخلط دات لسان الد ب، مشا  .٨٢لسان الدن ابن اخلط

محـر        : ا�ظر) 4( ل ابن ا سف ا رة،         ١، ط )سـلطان غر�اطـة   (شبا�ة، حممد كمال، ـة، القـا ، مكتبـة الثقافـة الد
 .١٩٣م، ص٢٠٠٤

د: الطراز) 5( اب اجل سج ف الث ضع الذ ت ط، مادةامل س  .طرز: ة، املعجم ال

باج) 6( حلمت حرر :  الد اب سدا  ط، مادة)فارس معرب(ضرب من الث س  .دبج: ، املعجم ال

ط، مادة    : مقصر) 7( س اب، املعجم ال دق هبا الث ز  : عصا القصار اليت   عـن د ا أمحد خمتار العباد �ق عرف قصر، 
قمشة ةأهنا آلة لغزل ا ب، ص: ا�ظر.  القط دات لسان الدن ابن اخلط ب، مشا  .٥٩لسان الدن ابن اخلط

د  ) 8( ز                  :  املتاع املشد  عـن د حزمة كما عرف أمحد خمتار العبـاد �قـ ا شد ب مثل العمائم  : ا�ظـر . أ كل ما 

ب، ص دات لسان الدن ابن اخلط ب، مشا  .٥٩لسان الدن ابن اخلط

ط، مادة الدست: ت الدس) 9( س  .اللباس، املعجم ال

عاء) 10( ا جماز:  ص املع  جاهتا،  س رة مب كا�ت مش من   .عاصمة ال

ب، ص) 11( دات لسان الدن ابن اخلط ب، مشا  .٥٩ لسان الدن ابن اخلط
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صا            بـسطة خـص غر�اطـة  ـان برجـة  ـة عـرف يف       كان أع ر بـس احلر عـا مـن امل ن � لبـس  

�دلس باسم  ان" امللبد املختم"ا ل ط املتعددة ا   .)١(الذ ميتاز خب

ــذ         الفــراء ال ف  ــص ال بــس مثــل القطــن  اعة امل اد أخــر يف صــ كمــا كا�ــت تــستخدم مــ
ان ال            ، لكن أمثن أل ؤخذ م الفر ان الذ  ف احل اع باخت ان        اختلفت أ� ـ فراء كا�ت تؤخـذ مـن ح

عة يف سرقسطة         بر الفراء الرف عمل من  ر الذ  ان حبـر أدق مـن             . السم ـ ـ ح ـة،  ل ان الق ـ ح
لبس فراؤ كثريا ما  برا  أحسن  ر�ب    .)٢(ا

رة               ة اـا ح د املـس بس الب ة مب ني يف غر�اطة يف البدا �دلس بس ا قـد ذكـر     )٣(تأثرت م  ،
ا أ�             ابن س  ل أ د حدث عن غر�اطة  ل ع د الذ كان معاصرا حملمد ا م     "ع ط تزا سـ كثريا ما 

م تــ أقب م،  ح م كــس ح رن هلــم، ســ م بــز اــا ــاد م، )٤(أج تــ غــري كأقب ط  شــكر  مــن ا
م ج سر م  م   .)٥("كذلك أع

ق                ب با لـع املغلـ عـزا إىل  ن  حظ ذلك ابن خلـد ـ       قد  ز التـشب بـ يف شـعار  تـداء بالغالـب 
ل     ق ، ف ائد ع ال  سائر أح م                   : "... حنلت  لقـة فإ�ـك جتـد ـد مـع أمـم اجل �ـدلس هلـذا الع كما  يف ا

ــل يف اجلــدران     ــ يف رســم التماث اهلم حت أحــ م  ائــد الكــثري مــن ع شــاراهتم  م  بــس ن هبــم يف م تــشب
ت حت لقد  الب مر املصا�ع  ا ء  ست مات ا اظر بعني احلكمة أ� من ع   .)٦("ستشعر من ذلك ال

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محر، ص: ا�ظر)  1( ل ابن ا سف ا  .١٩٣حممد كمال شبا�ة، 

ب:  ا�ظر) 2( ، �فح الط ة، ص١٩٧، ص١، جاملقر اة اجلتماع ر الفين للح ش، التص  .١٩٥؛ حسن ال

�دلس، ص: ا�ظر) 3( ر احلضارة يف ا ، مظا خ  .٧٤أمحد الط

ة) 4( اب، لسان العرب مادة: أقب ع من الث  .قبا: مجع قباء  �

ب، ج) 5( ، �فح الط ط.  ٢٢٣، ص١ املقر شكر ن: ا خ قرمز الل ع من اجل �. 

ن، ص ا) 6( ن، مقدمة ابن خلد  .١٤٧بن خلد
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ـ            بتـذال ف ن ا ج ـست �اقـة يف امللـبس  ن إىل ا لـ ل غر�اطـة مي قـد جعـل ابـن    . )١(كان أ
ال أحسن املراتب ، فب  مكا�ت   :)٢(، فقالخامتة حسن اللباس مؤشرا عل �بل املرء 

ــــــــــــــلحتــــــر مـــ ـــــا ت اب أرفع ثـــــــ لتماســـــأعـــــــــــ  ـــن ا  ـــز حمــــــــــلٍّ ترتقـــــــــــ 

اضعامـــــــــــــر اللِّبــــــــ تبــــــــــغ يف أ ان �بــــــل الـمـــــرء حســــن لباســــ  ـاس ت ـــــ  ـــــفع

مر   ذا ا اضع يف  عدم الت بس الفاخرة  ار امل   .ف حيث عل اخت

اع   � ا شكال  ن يف ا التف فاسة  ال �اقة  ا ا ساء فكان طابع   .)٣(أما أزاء ال

بس اع امل   :أ�

بس : أ     الرأسم

  : العمامة-  

ـة الفـتح                 �ـدلس يف بدا ا يف ا ا غطـاء للـرأس، لكـن      ارتد العرب الذن حلـ اتخـذ العمامـة 
محر كا�ت           ما بعد، فف عصر بين ا مر اختلف ف ذ احلضرة إ مـا شـذ يف             "ا ل  العمائم تقل يف ز أ

م د الغرب م اجل م  علمائ قضاهتم  م  خ   .)٤("ش

ا، ترك العمائم كما جاء عل لسا                 ل مملكة غر�اطة، خاصة يف شرق ن ابـن   فكان الغالب عل أ
محـر،        لة بين ا ام د د ق د الذ ش يف ذلـك   سع ل    قـ م تـرك             : "  �ـدلس فالغالـب علـ ـل ا أمـا ز أ

ـ إ                          ـا مـشارا إل ا  فق م قاضـ ل غرهبا  تكاد تـر فـ �دلس، فإن أ ما يف شرق ا العمائم،  س
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

�دلس، ص: ا�ظر) 1( ر احلضارة يف ا ، مظا خ  .٧٤أمحد الط

ان ابن خامتة، ص) 2( ، د �صار  .١٦٢ ابن خامتة ا

حاطة، ج:  ا�ظر) 3( ب، ا  .١٣٩، ص١لسان الدن ابن اخلط

حاطة، ج      ) 4( ب، ا ، أمحد بـن  : ا�ظر أضا؛ ٣٩؛ اللمحة البدرة، ص   ١٢٦، ص ١ لسان الدن ابن اخلط ابن فضل ا العمر
ن، اجلـزء الرابـع،          )م١٣٤٨/ ـ٧٤٩ت(حي   آخـر ق عبد القـادر خرـسات  مصار، حتق بصار يف ممالك ا ، مسالك ا

التارخ، ج ا، مركز زاد للرتاث  أفرق �دلس  ا املغرب  من  ة يف ال م س  . ١٣٤، ص٤املمالك ا
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لقد رأت عزز بن خ            ا يف ذلك،  ا بشرق قد تساحم ة،         بعمامة،  ـ  ... طاب أكـرب عـامل مبرسـ
اد شعر        ب قد غلب عل س ش م من ترا بعمـة        . حاسر الرأس،  ل م اس فقل سائر ال اد  ج أما ا

ا أ يف غرب  �ـدلس   . يف شرق م د ا ال بـب ع أح ت يف مج �دلس يف عصر�ا رأ د الذ ملك ا ابن 
محر الذ م كذلك ابن ا ن عمامة،  د د ن يف  �دلس ا   .)١("عظم ا

ساء         ن ال م د حد د لـبس العمـائم؛          . )٢(العمامة لباس خاص بالرجال  ـ قد حرم علـ ال
تعمم البتة"إذ  د أن  ل إىل    .)٣(" سب

ـة                     ل الطاق ا الـيت تلـف عـدة لفـات حـ حـد �ـدلس      . )٤(العمامة  قطعة القمـاش  ـل ا كـان أ
ن للع هنا من حتجيعل سدل كتافــمامة ذؤابة  هنا بني ا صرف هنا  رخ م  ، أما العلماء ف سر ذن ال   .)٥(ت ا

ا تعمم      ــمن الذن كا� ب، فقد أ�ش      ــ ــن لسان الدن ابن اخلط ــ ــ ــ د حممد بن عب   ــ ط     ـ د الـرمحن الكرسـ
ثـــ )٦(الفاس ل ل ق)٧( مبالقة حيا  ، حكام هلـ بالغد استعانـ عمامت   :)٨(الـا، قـري عل ا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب) 1( ، �فح الط  .٢٢٢، ص١، ج املقر

م، د) 2( ع زارة ا د العرب، ترمجة أكرم فاضل،  بس ع ارت، املعجم املفصل بأمساء امل ، ر ز  .٢٥٤ت، ص. د

ب، ج) 3( ، �فح الط  .٢٢٢، ص١ املقر

ة) 4( س ا لفظ القل طلق عل كان  د العرب، ص: ا�ظر.   بس ع ، املعجم املفصل بأمساء امل ز ارت د  .٢٥١ر

ب، جاملقر:  ا�ظر) 5(  .٢٢٢، ص١، �فح الط

)6 (        ـ أبـا عبـد ا ك  ، ، الفاسـ ط ـ    )ــ ٧٦٠ بعـد  -٦٩٠(  حممد بن عبد الـرمحن الكرسـ ، �زـل مالقـة، فق
�دلس عام    قدم عل ا لد بفاس   ، ض ا ٧٢٢حمدث، متكلم، عر ـ ف م ل تآل غر�اطة،  : ـ، ثم عل مالقة 

ل الطرر   " حاط   ــــلـس : ا�ظر". ررـــــــالدرر يف اختصار الط"  " الغرر يف تكم ـب، ا ، ٣ة، جــــ ان الـدن ابـن اخلط
ة، ج-١٣٠ص ، الدرر الكام � ب، جاملقر؛ ٤٩٨، ص٣      ؛ ابن حجر العسق  .٩٧، ص٦، �فح الط

ث) 7( ث العمامة عل :  ل زار،  ا ثا أدار مرتني كما تدار العمامة  ء ل ا، لسان العرب، ث الش رأس أ عصب
ث: مادة  .ل

ب، جاملقر ) 8(  .٩٦، ص٦، �فح الط
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ـــــــا قمـــــأمعممـ ـــــــــ ســـــ علـ  ـــــرا تكامــــــــل حبــــــــاأر ة يف البـر مـــس الـمــ الش 

ـــــــمــــــ تلتمــــس مـ ـــــــــن لد ــــــ م)١(تـارـدر  ميفالبــ  ــادةــك ز ر الس )٢(اــن �ـــــ
 

ح       ـــــقد كان للعمام     ة يف بعـض ا ف ا الـص لت مـام اخلط       )٣(انـــــــــ ة د ج ا ب أبـ   ــــــ ، فقـد تـ
ق   ـــعب دا إىل طرق اخلطب     ـــــــرك عمامة بع  ــــــر ابن زم  ـــــــ الشاع )٤(د ا بن مرز ا ــد أن  م  جـــــــة 

ة  ة س ف قد أب)ـ٧٥٣(الص اـــــ،  د ف ارجتل بني  لد ابن زمرك كثريا من الغبطة    :)٥(، ق

جتــــــــــــين بعمــامــــــــــ ت جــــ  ــــــــــ  تـــــاج الكـــرامــــــــت ت
ـــــــــــ ز ض حمــــــــــدك    ـــــــــم  فـــراممـــــع الـحجــــــ بس 

خ أبـا الربكـات                               الـش قـار، إ أن لـة علـ ال ـاس أن لـبس العمامـة د ـ بـني ال من املتعارف عل
ق ست قاعدة ثابتة     البلَّف ا ل ر أ� تمتـع          . )٦(  ـ   رتد املرء العمامة  قـار،   بـأد� حـد  فقد   مـن ال

قا صل بال رتدفا ق املرء �فس  ما    :)١(ر أخ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

)1 ( لـسان العـرب، مـادة                   :  ميتار ، �ـسان، أ جيلبـ ـ الطعـام ميتـار ا ـا أن القمـر         . مـري : من املـرية  د  املقـص
ا ر الس ر من �  .ستمد �

ا) 2( ات �عش:  الس ء يف ب كب صغري خف الض ، لسان العرب، مادةك ا:  الكرب  .الس

ة، ص:  ا�ظر) 3( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .١٩٣حسن ال

)4 (                ك أبا عبد ا  ، ، التلمسا� س ق، العج ب مـن     )ـ٧٨١ -٧١٠(  حممد بن أمحد بن حممد بن مرز خط ، فق 
ظم ا           تفسري،  ع  فر ل  ن من أص ان تلمسان، مشارك يف ف الد إىل املشرق، ثم عاد     أع ؤلف، رحل مع  د  ق لشعر 

، قـدم إىل غر�اطـة عـام                         أمـني رسـالت  ، إمام مجع  جعل كامت سر ) ــ ٧٤٨(إىل املغرب، فقرب السلطان أب احلسن م 

اخر عام      يف أ قراء،  قصد هبا ل رة    ) ـ٧٥٤(استقر هبا  استقر هبـا ثـم رحـل إىل القـا اسـتمر قائمـا   رجع إىل املغرب   

ــف ــ يف، من مؤلفات      ـ ــشرح عم"ا إىل أن ت ــ حكامـ حكام الـصغر " " دة ا ـب، ج  املقـر : ا�ظـر ". شرح ا ، ٥، �فـح الط
 .٤١٩ -٣٩٠صص 

ب، ج) 5( ، �فح الط  .١٦٦، ص٧ املقر

ة، ص:  ا�ظر) 6( جتماع اة ا  للح  ر الف ش، التص  .١٩٥حسن ال



 

 

١١٤

قـــــــار  ـــــــد علــــ رأســـــــــــمـــــــا كـــــلُّ مــــن شـ  عمامـــــــــة حيظـــــــــ بسمـــــــــت ال

ابــــــــــــــــ مــــــــــــة الـمـــــــــرء بأث ــــــــــــــــارالســـــ  مــــــــــــا ق كــــــــــان  يف الديف الس ــــر 

  : الغفارة-

ـس           ال لبـس الرجـال       ـــــ غطاء للرأس  ـ للرجـال طاق ــ اء،  ن         )٢(ةـــــ غالبـا مـا تلـبس بـد  ،
ـس  . )٣(عمامة ــ اء خرقـة تك   ـــــ لل ــ ن علـ رأس املـرأة تقـ هبـا اخلم          ـــــ ـل    . )٤(نار مـن الـد    ـــــ لـبس أ

اخت اخلضراء،  ف احلمراء  �دلس غفائر الص د بلبس الغفائر الصفراء فقطــــا   .)٥(ص ال

ا   لبس صف ابن زمرك غفارة كان    :)٦(، فقالقد 

ـــــــت مـــــــ ــــ بلبل ةـن زمــــس غفــــــــارلفكأ�َّمـــــــــا طلــــل مـــــــــ  ب طـــــــــــــــــــ  ـن ا

ـــــــا حدث ــــــــا  قدمي مـــــــــــانال  أكــــــــــل الز حـــــــــــــــ  تخــــربــــــت بتخـــــــــــــرب ا

 ــــــــــ طح أعالـــــج ــــحلــــــ قم ـــــــا إلـــــ غــــــر بــــــــــــاللــــ  لـــ كـــــــان عم م أفتقــــــر 

عة- ع، املق اع، املق   : الق

زار                     ق الـرأس حتـت ا ضع شطر م فـ ج متاما، إذ  ة ال ساء لتغط  كاخلمار تستعمل ال

عـا،                   القـسمات مج مـح  خفـ حتتـ امل سـط ف مام حت ال عا      تدل سائر من ا ع صـ ـ مـص لك
ن يف الطرقات اقع أقدام ن م بني رؤت ساء  ل بني ال   لئ حي   .)٧(خملخ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، �فح) 1( ب، ج املقر  .٤٨١، ص٥ الط

ثقــة مــن :  ا�ظــر) 2( ص امل ــص ال ء املعــاجم  بــس يف ضــ مســاء امل اد، املعجــم العربــ  م، رجــب عبــد اجلــ إبــرا
ة حت العصر احلدث، ط ل رة، ١اجلا ة، القا فاق العرب  .٣٤٤م، ص٢٠٠٢، دار ا

�دلس من الفت:  ا�ظر) 3( ة يف ا جتماع اة ا ، احل دا� ائف، صحممد مش  . ٢١٨ح إىل هناة عصر الط

د العرب، ص:  ا�ظر) 4( بس ع ارت، املعجم املفصل بأمساء امل ز ر  .٢٥٥د

ب، ج:  ا�ظر) 5( ، �فح الط  .٢٢٢، ص١املقر

، ص) 6( �دلس ان ابن زمرك ا  .٢٣٧ ابن زمرك، د

د العرب:  ا�ظر) 7( بس ع ارت، املعجم املفصل بأمساء امل ز ر  .٣٠٥، صد



 

 

١١٥

مجاهلا          املرأةارتداء   ا  التمتع حبس ا  ج ن رؤة الرجال  ل د اع حي ر ابـن      هلذا الق ، كما 
ن   :)١(فرك

ج  ــــــا لــــقـــــــد  ســتـــــل ح ع ــــــــــا  ـــــــاـ تق  ــــــــــا لــــــــ تج ر ــــــــ ز جت  

ـاع فتاتـ                       ـر يف ق د كثري من الشعراء، فابن خامتـة  ام ع ستل ا ة  ضع الفت اع املرأة م كان ق
ة فت ا مجا  زد لما  ق  ،)٢(:  

ــــــــــعقــــد كــــان فــــ حمـــر الـمقا�ـــ �ــــــــــ  ــــع مق مــــــــال شؤ ا� ل شأ�ــــــــــــ   لض

ـــــــــت بـحمـــــرة فـــــ سمـــــــرة ــــــــــــــن  حتـــ د بــــــــــــاء فـــــ تل كاخلمــــــــرة الص 

�دلس الق        سف الثالث           قد لبس الرجال يف ا ن أن السلطان  رد يف شعر ابن فرك اع أضا، 
ب اخلالص جا من الذ س اعا م رتد ق لكان  ق  ،)٣(:  

ــــــــــــــاع ن مجـــــــــــــــــــا  أحســـــن بـــــــــــــ مـــــــــن ق ـــــــــــــــــــــــ اق العر 

ـــــــــــصفاتـــــ  ــت جلَّــــــــ)٤(الـص التِّبـــــرــن خمـــــ  أن ت  ــــــــــــــــاـــــــــــــ

 ـــــــــــــل حكتـــــــــــــ ص حـــــــــــا  مشـــــــس ا ــــــــــــــــــا  حس �ــــــــــا   ل

قاب-   : ال

    � ضـع                   ارتدت املرأة ا ـ م قـب م ـا كا�ـت ت شب الربقـع إ أ� قاب  غطاء للرأس  ة ال دلس
ني   .)٥(الع

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ن، ص) 1( ان ابن فرك ن، د  .٢٦٠ ابن فرك

ان ابن خامتة، ص) 2( ، د �صار  .٦٨ ابن خامتة ا

ن، ص) 3( ان ابن فرك ن، د  .٢٦٧ ابن فرك

ب، لسان العرب، مادة:  الترب) 4(  .ترب: الذ

د العرب، ص:  ا�ظر) 5( بس ع ارت، املعجم املفصل بأمساء امل ز ر  .٣٤٢د



 

 

١١٦

  قابر ابن خامتة أن ا كان ال حس ل خيف حتت مجال املرأة  ق   :)١(، ف

ــــــــاــــــتــــزر علــ البــــدر امل ب ـــر ج  إ ضم ـــنســـــــفـــ حقَّـــــبن ذاك الـم  

را       )٢(ـر ابـن جـز الكلـيب       �ــ  اء س ضـ قـد خلعـن �قــاهبن كـأهنن الـشم ،  �ــساء غر�اطـة 
ل ق   :)٣(ف

س إذا مــــــا أمطــــشمـ قـــــ ر إذا مــــا حللــ  ــابــــــــن ال ـــدالعقاصـــــــاــــب ٤(ــن(
 

قاب لباس     ت مـن مـاء       كان ال قـد ارتـ رض  �ـصار ا س أضا، فقد شب ابن خامتـة ا العر
ضرت    اخض تالسماء  كـشفت   از س اليت خلعت �قاهبـا  ا كالعر ري ا�تثرت أزا ا  فاح عطر  

ل املشرق ا اجلم ج ل. عن    :)٥(ق

ـــــــــاشقــــت علــ ب رض السمــــاء ج ـــــــــافالـمــــــح   ـ ا ب ســـــــــم ط ــــــــا أ ت ا س 

لـــــــــــــب هبـسحــــب السحــــا ل ذ شـــــ  ـا فض ــــــــــــــــــاف ب لـــــم شع ـــــا  ـ أباطح 

س �قاهبــــــت كمـــــا �ضـــت العــفأتـــ ــ عجلــــت  ـــــاـر جـــــ الـجم ـــــــان ال ب  ـل شر

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان ابن خامتة، ص اب) 1( ، د �صار  .٧٢ن خامتة ا

)2 (        حممد بن حممد بن أمحد، ابن جز الكليب، أب عبد ا  )اهنا، شاعر )ـ٧٥٧ -٧٢١ أع ل غر�اطة  ، من أ
محـر، ثـم ضـرب                 سـف ابـن ا �ثـر، اسـتكتب أبـ احلجـاج  لـ �ظـم  لد بغر�اطة  ة،  ن السلطا� ا من كتاب الد

اط من غري     ـا                     بالس ـد ملك حظـ ع أقـام بفـاس،  ا�تقـل إىل املغـرب  ا، ففارقـ  ظلم ظلما مب  ، ذ�ب اقرتف
ا، ل كتاب يف     يف ف ت ان املرين،  كل أب ع ة     " تارخ غر�اطة"املت ا سـ طـة رحلتـ فكتبـ قد أمل عل ابن بط

حاطـة، ج      : ا�ظر). ـ٧٥٦( ـب، ا ـة،   ؛ ابـن حجـر العـ   ٢٥٦، ص٢لسان الدن ابـن اخلط ، الـدرر الكام � سق
ب، ج١٦٥، ص٤ج ، �فح الط  .٥٢٦، ص٥؛ املقر

محر، �ثري فرائد اجلمان، ص:  ا�ظر) 3(  .٢٩٨ابن ا

 .عقص: مادة: الضفائر، لسان العرب:  العقاصا) 4(

ان ابن خامتة، ص ص) 5( ، د �صار  .٤٦، ٤٥ ابن خامتة ا



 

 

١١٧

البرقــع-   : اللثام 

ســفل مــن          ــة اجلــزء ا ــساء لتغط � �ــدلس رجــا  ــل ا جــ اتخــذ أ ــة ال ع مــن أرد ــ اللثــام �
ج رد الرجل عمامت عل أ�ف. )١(ال ا،  ا عل أ�ف اع   .)٢( رد املرأة ق

اتغزل الشعراء باملرأة    ل الشاعرقد خلعت لثام م ق  ،)٣(:  

ا عل حقفــ عل غص  تــــــد اللِّثــام فأطلعـن الـخـأماطـت ع غص )٤(ن 
 

ني                  ـ ضـع الع ثقب يف م ا، إ أ� كان  ج ة من الربقع غطاء ل �دلس قـال  . )٥(اتخذت املرأة ا
صف صاحبت �صار  بابن خامتة ا ا بربقع خمافة الرق ج قد أخفت   )٦(:  

بــــــــ: قالــــــــــــــت ـــــــ  ــــــــلــ مقبـــــــــــــرق حـ ـــــــت قعـرــــــتب ــ ــ ــ ــ ـ ــــــــذر الرق ــبـ ــ  ــ

ظرتـــــــــ  ـف ـــــا فــــــ  ــــــــإذا بــــــــــــــــــــــــــــفـــ ــــ بقــــمــــــن ح   بــــــــــــ   الـــــــــذ ــــ

الفم               ق  اتخذت م حجابا تغط ب مقدمة الع �دلس اخلمار  ساء يف ا كمـا لـبس    . )٧(ارتدت ال
صف        لسان  كما  ل غر�اطة الط لـة             "لني"أ ل لـة  ط مـن اخلمـار       ـ �ـ   " يف ترمجتـ لكتـاب ألـف ل ع بـس

ــ الكــتفني فقــط       ــا عل ا� ــ أح لق الكــتفني أ  ــرأس  ــ ال طــرح عل ــذ  شــائع  .)٨("ال ــا  ف ــان معر ك   

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ارت، املعجم املفصل بأمسا:  ا�ظر) 1( ز ر د العرب، صد بس ع  .٣٢٢ء امل

بس، ص:  ا�ظر) 2( مساء امل م، املعجم العرب  اد إبرا  .٤٥١رجب عبد اجل

ام، ص) 3( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د  .٦٢٥ لسان لدن ابن اخلط

ط، مادة:  حقف) 4( س ج من الرمل، املعجم ال اع  .حقف: ما استطال 

 .برقع: ، مادة لسان العرب:ا�ظر)  5(

ان ابن خامتة، ص) 6( ، د �صار  .٢٢٨ ابن خامتة ا

د العرب، ص:  ا�ظر) 7( بس ع ارت، املعجم املفصل بأمساء امل ز ر  .١٤٠د

، ص) 8(  .٢٢٩ املصدر �فس
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اخلاصة     ستعمال بني العامة  لـسان إ     "ا ن ط م مـن ميـش د ام أكثر عـ �دلس  اص ا  جتد يف خ

ن اخ املعظم ش م إ ا ضع عل رأس م   . )١("أ�  

�دلس الرب�س   عرف ل ا ، أ          )٢( لباسا هلم يف السفر    اختذ ، أ ب رأس ملتصق بـ ،  رداء أ ث
ب من شك     . )٣(رداء رأس م   صف هبا اكتـساء جبـل شـلري بـالثلج            ـــقد اتخذ ابن اخلط رة  ، ل الرب�س ص

ل   :)٤(ق

ـــــر ء  ـــــــــخ أبــــــــرد ش الش  ــاإذا لب  ــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ضـ ب  ــــــــــــس البر�ـــــــــــس ا

ا بس البدن: ثا�   :م

  :البرد -  

ـساء علـ حـد                 ال شاع استعمال بني الرجال  لبسة،  اع ا عا من أ� ن البرد � �دلس عرف ا
اء صف    . )٥(س لـة     "لني"الربد كما  ل لة  يف     قطعـة : " يف ترمجت لكتاب ألف ل ـة مـن القمـاش الـص ل  ط

ك ام. السم د القدمية خمططا عل الد   .)٦("قد كان يف الع

س إذ رسقد أ ن قلب الشاعر عبد الكرم الق شاكتستت إحدا   :)٧(، فقال بردا م

فاتـــرد رداء الـحسـ )٨(ـــن بردا مفَّ
 باحلــــ   ـت ل ـــ اجلـفماـل ـ ارحـب م  ــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ج) 1( ، �فح الط  .٢٢٢، ص١ املقر

محر، ص: ا�ظر)  2(  .١٢٩سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا

بس، ص:  ا�ظر) 3( مساء امل م، املعجم العرب  اد إبرا  .٦١رجب عبد اجل

ب، ج) 4( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د  .٦٤٣، ص٢ لسان الدن ابن اخلط

ائف، ص:  ا�ظر) 5( �دلس من الفتح إىل هناة عصر الط ة يف ا جتماع اة ا ، احل دا�  .٢٢٢حممد مش

م، املعجم ) 6( اد إبرا بس، ص رجب عبد اجل مساء امل  .٥٤العرب 

، ص) 7( س ان عبد الكرم الق ، د س  .١٤٠ عبد الكرم الق

ف) 8( ف:  الربد املف ل، لسان العرب، مادة ف ض عل الط ط ب  .الذ ف خط



 

 

١١٩

ـد                     يل ع تـسلُّم   أضا، كما جاء يف رثاء ابن زمرك للغين با درلطان يف غر�اطة البلبس الس
  :)١(، فقالسف الثا� السلطة

د البلـــ                  فقــــد �شــر  البـرد اجل                   ما�ـــ ت البرد ال فإن طـــ ــــــد املفـــ   د

أراد ب صاحب   ا   درفذكر ابن زمرك الب.  

  : الـمرط-

ف أ                             ـسج مـن خـز أ صـ ط  ب غـري خمـ ـ كـل ثـ ذكر الشعراء لباسا آخر عرف بالـمرط 
ساء)٢(كتان تتلفع ب ال  ، ؤتزر ب  )٣(.  

عم الــمرط          لتحفن باملرط، إذ  �دلس  ساء يف ا ل لـسان      كا�ت ال رد يف قـ كامـل اجلـسم كمـا 
ب   :)٤(الدن ابن اخلط

 أمـــــة أمحــــد ـــــــك اللــ مــــرط  ألحــــف م ضفـــ علـ الغـــــــادة اـل  أما�ا كمـــا 

شاح-   : ال

ا            كشح ا  ر تشد املرأة بني عاتق ا رصع باجل ج عرض  ز أ�   . )٥(�س طقة ر د م
ساء حجار الكرمية تلبس ال   .)٦(عرضة من اجللد مزركش با

ـدل علـ                    �ـ  ا  فضل فضفاضا عل جسم شاح املرأة،  �دلس ب ل ا  الشعراء من أ تغ
د املرأة تلك صفة من صفات اجلمال ع ر اخلصر،  ل ابن خامتة )٧(ضم ق  ،)٨(:  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص) 1( �دلس ان ابن زمرك ا   .٤٤٠ ابن زمرك، د
مساء :  ا�ظر) 2( م، املعجم العرب  اد إبرا بس، صرجب عبد اجل   .٤٦٤امل
ط، مادة) 3( س   .مرط:  املعجم ال
ب، ج) 4( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د   .٤٥٩، ص ٢ لسان الدن ابن اخلط
ط مادة) 5( س ط مادة: الكشح. شح:  املعجم ال س ع، املعجم ال الضل   .كشح: ما بني اخلاصرة 
ارت، املعجم املفصل بأمساء ا:  ا�ظر) 6( ز ر د العرب، صد بس ع   .٣٤٦مل
ائف، ص:  ا�ظر) 7( �دلس من الفتح إىل هناة عصر الط ة يف ا جتماع اة ا ، احل دا�   .٢٢٩حممد مش
ان ابن خامتة، ص) 8( ، د �صار   .٧٢ ابن خامتة ا



 

 

١٢٠

ـ احش  بــدزر ج بة ط ا ثـــــــــــرب  ـــاخص عطـــــــف ل  فـــردف لبغــــداد 

ل        :)١(ق

ــ خل تـــــت خمـــــاص احش  أن ــا  ا  ــ ــ ــ ــ ــ هب ص مــــا مثلــــ غــــــدا م  ك

ا شاح حركة  ا  ر خصر لة عل ضم �ني د ت كا شاح صاحبت ل ص   .ف

شاحم اتقد ت   سف الثالث حبب ذات ال   :)٢(، فقاللشاعر امللك 

ر شـــــاح)٣(أمـــــن أجــــل ز ــاح   لــذات ال ــ ــ ــ  هبـــــا مستب  غـــــدا القلــــب مغــــر

  : القرطق-

�ـدلس مـن القرطـق لباسـا هلـم              ـل ا ـ سـرتة قـصرية     . اتخذ أ ص (القرطـق   تـسبل علـ  ) أ قمـ

ســط اجلــسم   ــ  ــساب حت ت ــسرتة . الكــتفني  ــ ال ص(ل ن إىل   ) القمــ ــص ــان  هلــا كم اجلــسم مباشــرة 
  .)٤(املرفقني

اختالت هبا   ة القراطق  �دلس ل امللك الشاعرارتدت املرأة ا ذا يف ق ر  ظ  ،)٥(:  

ـــــعلِّ ـــــــ  ـن حدائــــــــققتـــ كالغصـــن ب ــقخيتـــــــال ب ــ ــ اطــ م  ــن قراطـــــــــق 

اطق   هبـا                          : امل سـط ث ترفـع  ء  ا بـش سـط  تـشد هبـا ثـم ـ أن تلـبس املـرأة ث مجع �طـاق 
ا شغال، لئ تتعثر يف ذل د معا�اة ا سفل ع  .)٦(ترسل عل ا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان ابن خامتة، ص) 1( ، د �صار   .٨٦ ابن خامتة ا

سف الثالث، ص) 2( ان امللك  سف الثالث، د  ٢٥.  

ر) 3( ر:  ز ر: الصدر، لسان العرب، مادة: الز   .ز

د العرب، ص:  ا�ظر) 4( بس ع ارت، املعجم املفصل بأمساء امل ز ر   .٢٩٢د

سف الثالث، ص) 5( ان امللك  سف الثالث، د  ١٤٩.  

  .�طق:  لسان العرب، مادة) 6(



 

 

١٢١

ب �فس فداء لصاحبة القرطق  سف الثالث  لذا شاعر�ا امللك  ق   :)١(، ف

م  ــــــأ   ـا در أن اهلــــــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ  متقاض ــــــــــــــ أحكامـ 

   �فســـــ فــــــداء مقرطــــــــــــق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ـــــن رجائ ســـــــ ح   د�

زار-   : ا

�د         ل ا د أ ساء ع بس ال زار من م هبـن    "لس، كمـا ذكـر ابـن بـسام         ا زار هلـن أخلـق،  ا
ق ن،  الذ             . )٢("أل بس ختف حتت م ن  ق فسات ساء ف ل فضفاض ترتد ال زار لباس ط ا

ل غر�اطة امللحفة   .)٣(سم أ

ق             ات غاة يف الذ ة ط ا�ب مط اش من اجل ح ف مع زركشات  ع من احلرر أ الص ص قد 
ـا      ا خيرتق ـة  اد الز مـ قراط  ا ا ببعض احللقات  ع ضافة إىل ترص ث تتعلق بالصدر، با بداع حب

ـ مـن             خـر ف ـاء، أمـا الطبقـات ا غ ة، إمنا  لد ا ة كا�ت أم فض ب ات ذ ذ التحل س،  دب
  .)٤(املعدن

  :)٥(قال ابن خامتة  

ـــــ تـــــز عـــــن قض ــر   بفـاء ت ــ ــ ــ ــ ـــــــا قمـ س ـــــن جلــــ عـ   ت

ــــــب �فطــــــــر   شـــدت إزارا علـــــ كث   العقـــــــــد  ــــــــ ـ ـ خاـ�   ـل

ا إزارا   فاء مثل القمر تشد عل قامت قت    .فمعش

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

سف الثالث، ص) 1( ان امللك  سف الثالث، د  ١٦٢.  

ل اجلزرة، ق ا) 2( رتين، الذخرية يف حماسن أ   .٣٧٨، ص٢،  م٣بن بسام الش

ب، عامل الكتب، :  ا�ظر) 3(   .٣١٨، ص�١٩٩٨صر، ثرا، تارخ أزاء الشع

د العرب، ص:  ا�ظر) 4( بس ع ارت، املعجم املفصل بأمساء امل ز ر   .٣٥د

ان ابن خامتة، ص) 5( ، د �صار   .١٧٤ ابن خامتة ا



 

 

١٢٢

فا   سف الثالث بصاحبت غز عف   :)١(، فقالكما تغزل ملك غر�اطة 

كـــف ــاف   فمـــن غمــــزات أحلاظ  ــ ــــل لطــ ـ قبـ   مــــن ضـــــمٍّ إـل

ــــ زار فخــــلِّ ع ن ا ــأن الظـــراف   مــــا د شـ مــن ن ـــ الصـ فإن  

  :الـحلَّـــة -

ل غر�اطة الـحلَّة،  قطعتـان مـن ال            ن إ         ارتد أ الـرداء معـا،  تكـ زار  ـاب مهـا ا ث
خر           بني حيل عل ا احد من الث ن كل  ت حلَّة  مس عة من احلرر       )٢(هبما،  غلب مص ،  عل ا

ة ب ط ذ ش خب   .امل

قد ارتد حلَّة محراء    ل ابن زمرك مادحا الغين با   :)٣(ق

ـ    احلمــــــراءــبــــدر جا�ــــــطلع البـ حلـَّ ـــ باـل ز ــــــــــراءــــــــ  ة احلمـ  

ءة    دلس الـم� ل ا ععرف أ ساء  � بس البدن ارتدا الرجال كما ارتدت ال  آخر من م
ئـة               إذا كا�ت     . أضا ـضاء أ علـ  ب عات زرقاء  جتني ترب س ساء تتألف من شقيت قطن م لل
ق الكتفني      خ تشح هبا الرجال ف ساء اجلسم كل  محر تسرت هبا ال ن ا بة بالل حرفة، مش ط مائلة م ط

ل البدن   ة استعماهلا       ،)٤(أ ح فة بغ م مكش �ـدلس الــحبرة        . )٥( مع إبقاء الذراع ال ـل ا كما لبس أ
اسع خمطـط     �ـدلس م   ـــــ ة أ ــــارت مـن ألبـس    ـــــ يت ص ـة الـ  ــــ اجلب.  رداء  ن هلـم   ـــــ ذ أن س  ــــ ل ا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

سف الثالث، ص ) 1( ان امللك    .١٩٦سف الثالث، د
بس، ص:  ا�ظر) 2( مساء امل م، املعجم العرب  اد إبرا   .١٣٦رجب عبد اجل
، ص) 3( �دلس ان ابن زمرك ا   .٢٧٧ ابن زمرك، د
بس، ص:  ا�ظر) 4( مساء امل م، املعجم العرب  اد إبرا   .٤٦٤رجب عبد اجل
ارت، :  ا�ظر) 5( ز ر د العرب، صد بس ع   .٣٣٠املعجم املفصل بأمساء امل



 

 

١٢٣

بـد أهنـا          عادة  زراب   ـع،  ـ     كا�ـت   إن لبس جباب اخلـز يف الرب ـاء مـن الرجـال          كـذلك ف غ  لبـاس ا
ساء ف. ال م من القطن أ الص د   .)١(أما العامة فكا�ت اجلبة ع

ل       �دلس السرا قـ البلَّحك أن أبا الربكات   . ارتدت املرأة يف ا ـز     "ف ل كـان جالـسا يف د
صــحاب، فــدخ تــ مــع بعــض ا ــ بغــري ســرب جتــ مــن احلمــام  ــت، الت ز ل لقــرب احلمــام مــن الب

أ�شد غاب ساعة ثم خرج  ا مسرعا،  ا فدخل خلف   :فا�كشف ساق

ـــــــاق هلـــكشفت عل س تــــــ لئــــــ   ا فرأ ـمت ـ    راقـــــــــــلبـــــــــــــــر اــــــا كاجل

ا إن ق امتـــــــــــــــ تعجب  ق ـــ امـة    ام م   )٢("م كشف الســــــاقــــــــــــإن الق

ة أ                   ف ارب الـص ن اجل رتد ذ الفرتة  ساء يف  ال ما خيص غطاء القدم، فقد كان الرجال  ف
ة ن أخفافا  )٣(القط تعل ف     ،  معق ل  مام مستط ا ا داء طرف ا         .  س ـت فقـد ا�تعلـ أما داخـل الب

القبقاب اخلشيب دل اجللد    .)٤(الص

اء القباقــب داخــل احلمامــات    ــ حــد ســ ــساء عل  ال ــساء  ،ــستعمل الرجــال    غــري أن ال

ـر       ا إ لتفاد جتر ـال لبس طالـة قامـ             أذ ا  ـستعمل ن  بعـض رض  اهبن علـ ا كا�ـت  . )٥(اهتن أثـ
ع نتص تك مرصعة بأصداف اللؤلؤ من اخلشب  ة بالزخارف  ا�ا غ   . )٦( أح

دت إل ة أ ا قباقب خشب صف ف ب  ن ابن اخلط ات للسان الد ليف أب ق  ،)٧(: 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محر، ص:  ا�ظر) 1(   .١٢٩سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا
ب، ج) 2( ، �فح الط   .٤٨٧، ص٥ املقر
ب، ص:  ا�ظر) 3(   .٣١٨ثرا �صر، تارخ أزاء الشع
محر، ص:  ا�ظر) 4(   .١٢٩سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا
ز ر:  ا�ظر) 5( د العرب، صد بس ع   .٢٨١ارت، املعجم املفصل بأمساء امل
بس، ص:  ا�ظر) 6( مساء امل م، املعجم العرب  اد إبرا   .٣٧٣رجب عبد اجل

ب، ج) 7( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د   .٥٩٦، ص٢ لسان الدن ابن اخلط



 

 

١٢٤

م ملـــا ك الدـــاد ــــا ج ــا   قد قبل ا العتاق احلساـ�  �ا م   أن بل

ع)١(قبلت خلف كلِّ حجرأ ا�ـــا    تب ا عل ع صف  تلعخ  

ــــا فاتخذ�ــــا تطاءا ام�دــا   أر اـ� ا ع دم ف   من شراك ا

ا اجللدة إىل  ر س م عتاق،  اد د ب إىل ج لت قباقب اخلشب حتت قلم ابن اخلط قد حت
ة ط ا  . أع قـع                   لعل اخل ـد املـش مـن طرطقـة ذكرتـ ب القباقب ما حتدث القباقب ع اد  لرابط بني اجل

دان القتال دفع إىل م ل  ت افر اخل   .)٢(ح

         دات يف غر�اطة كن ثائق أن الس تذكر بعض ال لـبس          تعلن  ظا من اجللـد  ن خفا غل  يف أرجل

ق دع امل ق خف أدق م    .)٣(ف

بس - ان امل   :أل

ا    ساس املستعمل ف ا ا  ان رائعة أمه م خاص، ف ذات أل ة بتصم بس الغر�اط ز امل تتم
ن                  ـز تم ـث  م حب ا للباسـ  احدا مع �ا  ا ل لتزم م مل  يب، ف صفر الذ ا زرق،  ا محر،  ا ض،  ب ا

ان املتعددة       ل طا من ا ن خل رتد ا  لكن كا� ن سائر العباد،  ام اجلمع  ")٤(ب د م يف املساجد أ فتبصر
ة املعتدلة ار املفتحة يف البطاح الكرمية حتت ا ز   .)٥("كأهنم ا

ــ      ــاب املغ ضــع زر ــاس   ) ٢٤٣ت(قــدميا   ــ ال جب لــبس مب �ــدلس  ــل ا ــا   جــد زم
ق هبا       ل اب حسب الزمان الذ  اف الث ـذ      . أص ض م ب اس ا لبس ال ف  ـ     فف الص � ر  ـة شـ  هنا

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، لسان العرب، مادة:  حجر) 1( �ث   .حجر: الفرس ا
اء:  ا�ظر) 2( �دلس، صحس اة الشعر يف هناة ا ، ح   .٥٤٠ الطرابلس
ب، ص:  ا�ظر) 3( دات لسان الدن ابن اخلط ب، مشا   .٩٦لسان الدن ابن اخلط
ة، ص:  ا�ظر) 4( جتماع اة ا  للح  ر الف ش، التص   .١٩٨حسن ال
حاطة، ج) 5( ب، ا   .٣٩؛ اللمحة البدرة، ص١٣٥، ص١ لسان الدن ابن اخلط



 

 

١٢٥

�ــة ــاب املل ة الث ــة الــس ن بق لبــس بر،  ر أكتــ �ــة . إىل مطلــع شــ بــس املل ن امل لبــس ــع  يف فــصل الرب
ـاب املـصمتة                       الث ـة  ن احملاشـ املر لبـس ائـل اخلرـف  أ ف  يف هناة الص ة اليت  بطائن هلا،  الزا

ا          �ـة ذ ـاب املل ا مـن خفـائف الث ن إىل       ما شاكل تقلـ قـ الـربد ف فـة إىل أن  البطـائن الكث ت احلـش 
ف الفراء ص �ات  ا من املل   .)١(أثخن م

ان                      ض أكثـر ألـ ب ن ا ، فقد كان الل ج أم  ل مملكة غر�اطة هبذا امل ظر عن التزام أ بصرف ال
يف ــة  ع ــاهتم الطب ــاس يف ح اق ال ذ ــا، بــل أقرهبــا  عا ف بــس شــ لــةامل اســباهتم اجلل ففــ . )٢( م

اد آش مشــال شــرق       ــ ل ب ســف ا ــاج  ــ احلج ــل غر�اطــة للــسلطان أب ــذ خــص أ ســتقبال ال ا
ـضاء                     م الب بـس ـايل اسـتقبل اسـتقبا رائعـا مب ـب أن ا اسـتقبلت البلـدة    "غر�اطة، ذكر ابـن اخلط

ا حس         غصب اد احتفاهلا،  ع ا ا يف تربز سلب ا عـدكم         حرس ـة، م ـل املد �اد بأ مجاهلا  ا 
ة  ب حب      . م الز القلـ اكـب       ... باهتـا فسمحت احلجال برباهتـا  ـا تـزاحم الك تـدافع    فرأ اكـب  بامل

ضاء كأسراب احلمائم ر ب ر بالصد   .)٣("البد

ساء هلذا الل                رتداء ال كان  محر،  ن ا ل غر�اطة الل ا أ ان اليت أقبل عل ل ن أثر كـبري    من ا
سف الثالث شغفا هبن، فجاء عل لسان الشاعر امللك  م حبا  س الشعراء مـما زاد   : )٤(يف �ف

ـــــ ســـــــ قمـــــر ــد   تاللــ مــــــــــا أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ خــ اـل ــاب  ــ ــ ــ ــ رد اجللبـ   متـــــــــ

قت قد سخر أب الربكا   با أمحرالبلَّف لبس ث ب  قد صبغ ش خ    :)٥( من ش

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ج: ظر ا�) 1( ، �فح الط ة، ص١٢٨، ص٣املقر جتماع اة ا  للح  ر الف ش، التص   .١٩٧؛ حسن ال
ة، ص:  ا�ظر) 2( جتماع اة ا  للح  ر الف ش، التص   .١٩٨حسن ال
ب، ص) 3( دات لسان الدن ابن اخلط ب، مشا   .٢٨ لسان الدن ابن اخلط
سف الثالث، ) 4( ان امللك  سف الثالث، د   .٤٥ص 
، ص) 5( ق ، شعر أب الربكات البلَّف ق   .٢٧ أب الربكات البلَّف



 

 

١٢٦

ـــــ ش ــاض ـــــابـأب امحـــــرار ث ـــ   ب   اسـب ــــن الت لبــــــــابأ ـــــــــ ا ـل   ــا أ

قد مض زمن الصبا  بفرقـــــة ا   تبد اخلضاب ـك ـ   ـــــــابحبـــــقضــــ عل

قد حتل حبلَّة محراء    زمرك يف مدح الغين با ١(قال ابن(:  

البــــدر ــــــطلـــع مـالـح ــ باـل   ــراء جا�ـــــــب ــز ـ ـــــــــ  مـح ــــــــة اـل   ـــــراءحلـَّ

أ               سف الثالـث  ا الشاعر امللك  ب فقد ذكر م �ص اب الصفراء يف شعر بـد إعجابـ    للث
ل ق   :)٢(هبا، 

لــــــــ أص ـــــر  احــــب يف فجـس د   مــنر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م رس   أتــــــــــت مبــــــــ   حلـــــ

رس صفر: امل ن ا اب اليت صبغت بالل   . الث

فح   د غر�اطة الغفائر الصفراء كما ذكر صاحب ال م )٣(كما ارتد  قد شب لسان الدن ، 
ا راق ا أ قد سقطت ع �ج  بات الباب هتم ب ن ص ؤد م  ب    :)٤(، فقالابن اخلط

ـكــ ـ م ع س القــــ ـــــمـــأن رؤ ت ــــــاقــ   ـد ص اش ش فـــررض ص مأت ل   د أ

ــاح علــ)٥(أقـاح ـــا الر ـر أمالت الثـــ    ـ ــا ب ـقـد أسقطت ع اش ح ـاـاض  

ـات ابـن زمـرك                    قـد طـرزت أب ا،  قش الشعر عل م ب بس ن م  ز ني  �دلس قد كان بعض ا
ـدا سـلطان غر�اطـة الغـين بـا إىل الـسلطان أبـ العبـاس املـرين سـلطان                            ـل أ ب مسـا مج عل ث

،  مبقدار ما متجد ال قص مجا خالدااملغرب ا عة  ب ر ا تعط للث  :)٦(سلطان فإ�

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص) 1( ان ابن زمرك الصرحي   .٢٧٧ ابن زمرك، د

سف الثالث، ص) 2( ان امللك  سف الثالث، د  ١٧١.  

ب، ج:  ا�ظر) 3( ، �فح الط   .٢٢٢، ص١املقر

املا) 4( ام  اجل ب  ان الص ب، د ام، ص لسان الدن ابن اخلط الك   .٦٥٢ض 

قاح) 5( �ـــج:  ا سط أصغـر، الصحاح، مادة: الباب ض  رق أب ال  ــب الرائحة ح   .قحا:  �بات ط

ب، ج) 6( ، �فح الط ة، ص٢٢٥، ص٧ املقر جتماع اة ا  للح  ر الف ش، التص   .٢٠١، حسن ال



 

 

١٢٧

ــــــــــــاس ــــــــــــــــــد أبــــــــــــــا العبـ ــاس   أ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ البـ  ــد ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   ملـــــــــــك ال

ب السمــــ ثـــــــــــــــ �ــــــــــــــــــــــ ــاس   ـــــاء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــدا لل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   بـــــــــــــــــدر ب

ل ق   :إىل أن 

زر ز مـــــــــــــــــــــــدحــاس   بطــــــــــــــــــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ القرط ــ ــ ـــــــــــــــدح فـ مـ   باـل

ــــت فـــــــ ـ ـ ن السمــــــــــــا لـــــــإن ك ــاس   ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ق ـــــــــــــــــــــــــة  بـس   ء ب

ــــــا بـــــــــدر العــــــــــــــــــــ  ــت ــ� ــــــــــــــــ   فــــ ــشــرفت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اســ بلبـ  

متِّـــــــــــــــفالل بســـــــــــــــــــــــــــ   ــاس   ــــع ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ا ـــــــــــــــــــر   بالبشـ  

ل مملكة          إىل أن أ �دلس اهنا يف الشعر ا أل بس  اع امل � ذا العرض  ع أن خنلص من  �ستط
بـس يف               غر�اطة اعت  ا أفخـر امل ا�ا خمتلفة فارتد أل أشكا  اعا  ا أ� ا م عرف م  أردت م  بس ا مب
ز ن    .أمجل ل

ة -   :الز

ل    تم أ تماما بالغا،   ا م ا ر مظ م  ت �دلس بز اعا كثرية من الــحل  ا ا أ� ا   فعرف ـ  ، كمـا تف
لة مج فة  ا بأشكال لط تسرحي م  ر ف شع     .)١(يف تصف

       يف أن ل شكا               الـح ضـع ـا كـان  ة أ �دلس تمام املرأة ا ات التربج كا�ت تلق ا سائر أد  

ة   ا املاد حالت جتماع  درجـت          . ا ظفار،  اء عل ا ضعت الـح ني،  قد استعمل الكحل للع
الرجال عادة صبغ الشعر باخلضاب ساء    .)٢(بني ال

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ج:  ا�ظر) 1( ، �فح الط   .١٢٧، ص٣املقر
محر، ص:  ا�ظر) 2(   .١٣١سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا



 

 

١٢٨

   :الـحلــ

ز   ـب                       مت ا كمـا جـاء علـ لـسان ابـن اخلط تـ تمـام بز ا �اقـة  ا ة باجلمـال  �دلس ت املرأة ا
ـب                " ط ر،  �قـاء الثغـ ر،  اسرتسال الـشع م،  عم اجلس ت ف بالسحر،  ص ل، م م حرم مج حرمي

خفــة احلركــات ــشر،   رة بــني املــصب   ... ال املظــا ــد  ــة هلــذا الع ن يف الز غات، قــد بلغــن مــن التفــ
ـا                      ن ف ـ غـض ع ـة �ـسأل ا أن  التماجن يف أشكال احللـ إىل غا باجات  الد ات  ب س بالذ ف الت

ر ١("عني الد(.  

ــدماجل        ال ــد  ئ ــ كالق ــة مــن احلل اعــا خمتلف ــساء يف غر�اطــة أ�  ف)٢(اتخــذت ال ــش ال  )٣( ،
ا   غري امت  اخل اق،  ط ب      . ا ذ احلل من الذ مـن الفـضة            كا�ت  اخلـالص لـد طبقـة اخلاصـة 

الزمـرد             . لد العامة  ت  ـاق حجار الكرمية كال ة با ب ا الذ ت حل ة فقد ز رستقراط أما الطبقة ا
ر س اجل   .)٤( �ف

مـا أضـفت مـن حـسن                          أشـكاهلا،  ـا  اع ذكـر أ� ـذ احللـ  �دلـس  صف الشعر ا لقد 
ا بس   .مجال عل 

اقالع - ط ا د    :ق

اع احللـ          ف          : عرفت املرأة يف غر�اطة من أ� ـا علـ اخـت ائ تمـت باقت ا اق،  طـ ا د  العقـ
ا �دلس عاطلة م قلما تبد املرأة يف الشعر ا  ، جتماع ا ا ا   :مست

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

حاطة، ج) 1( ب، ا   .٤١؛ اللمحة البدرة، ص١٣٩، ص١ لسان الدن ابن اخلط
ج:  الدماجل) 2( الدمل  لجمط، مادة: الد س ط بالعضد، املعجم ال ار حي   .دملج: س
ف ) 3( الش  :ف الش :      ذن بفتح الش لبس يف أعل ا ف             الذ  شـ اف  اجلمـع أشـ ا القـرط  الـذ يف أسـفل . ني 

ف: لسان العرب، مادة   .ش
حاطة، ج:  ا�ظر) 4( ب، ا   .٤٠؛ اللمحة البدرة، ص١٣٩، ص١لسان الدن ابن اخلط



 

 

١٢٩

ل لسان الدن ابن اخل     :)١(بطق

ر إىل الطُّلـــــ حـــ ــــن ال ـــــــد   ـ�لثــــــم مـا ب ـئ الق حلـــ  ــت باـل ـــ غصـ   إن 

ل     :)٢(ق

ـــــــا داع ـــــــا ل ـــط در العقـــــــ   لــــــم  أ�س إذ عا�قت ـ ـــفخاـل مـأد ــــــر ـ  ــعــد ج  

تني ما كا�ت تتحل ب املرأة                ذن الب ب يف  صف ابن اخلط حلـ        فقد  ئـد  ة مـن ق �دلـس ا
ئت املرتفة ب حاة من حضارت  لة مست ر مج ا بص ر ص سة    .)٣(�ف

ف - الش قراط    :ا

قــراط يف أســفل      ضــعت ا ــا، ف ذ� ــة  ف ز الــش قــراط  ة مــن ا �دلــس اتخــذت املــرأة ا
ذن ت هبا أعل ا ف فز ا الشذن، أم   .ا

م قد     ـب بـصا     تتـ ا           ابـن اخلط ـا حـس ـب خـالص مــما زاد قـد حتلـت بـأقراط مـن ذ حبت 
  :)٤(، فقالمجا

فســ  غـــزال قـــد غزت ــ   ــــــ لحاظـــــــب ـ ــــــت جمال   ــ ــ ــ ــ ـ سقلبــــــــــــ ح ـــــم ــ ــ ــ   ــ

اجل  البدر  ــ٥(زاء(قرط   سجعـــــمد)ــــ   )٦ اـل ــــــــح الل ـ جــــــ ـــــــ فرعـ  ــ ـــــــــ ـل د    

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ام، ص) 1( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د   .٤٨٨ لسان الدن ابن اخلط
، ص) 2(   .٦١٧ املصدر �فس
، صسراب:  ا�ظر) 3( �دلس ، الغزل يف الشعر ا ازج  ١٢١.  
ام، ص) 4( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د   .٥٧٣ لسان الدن ابن اخلط
زاء) 5( ج السماء:  اجل   .برج من بر
ب، لسان العرب، مادة:  العسجد) 6(   .عسجد: الذ



 

 

١٣٠

ل ع            �دلس يف املرأة ط ا الرجل ا ن      من الصفات اليت أحب ذا جبـ عبر الشعراء عن  ا،   ق

ما �طق بالقرطني    :)١(، فقال لسان الدن ابن اخلط

مـــا قلبـــ ب  ت ــن صبــــاأــــصبـــ ل مـ   اطقـ ـــن صامتـــــــل   )٢( القلــــــب ةـــة القرط

   ا تستغين عن التز لبلغت صاحبة ابن خامتة درجة من اجلمال مما جعل ق   :)٣(ن، 

ـــاء قــد جلـَّ سبفضـــح اهلــــاـــــتمــ   ل ج ـــــــــة بتطــــــعـ ق ـــــن ز ـــــــــــف ـــــــ ـ تش    

ا   ف يف أذ� ر الش قد سطع � ن  ب يف إحدا   :)٤(، فقالتغزل لسان الدن ابن اخلط

ـــــض ثغـــ ـــــ   ــــق بـــــــارقـــرك أم تألـــــــــم فـــــش ش ــــــ اجلـــــــ ــــك ذا أمــــابزاء   ــ

ر  - سا امتا   :اخل

باهتـا                   رصـعت ج ب  الـذ عت من الفـضة  الدماجل اليت ص ر  سا ت �ساء غر�اطة با تز
حجار الكرمية   .با

     مجاهلا عن مـا كا�ـت تتحلـ بـ                لسان الدن   تغ ا  قد شغل حس قت  ب مبعش ابن اخلط
ة   :)٥(، فقالمن ز

ـــا ــت بحسن صفائ ع قــد ــاء شـــــــــــــاحعـــــن دملـــ   حس  دة   قــــــــــ   ـــج 

ط بالعضد ار حي   .الدملج  س

ل     :)٦(ق

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ام،) 1( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د   .٢٧٢ ص لسان الدن ابن اخلط
ط، مادة:  القلب) 2( س احدا، املعجم ال ن �ظما  ك ار    .قلب: الس
ان ابن خامتة، ص) 3( ، د �صار   .٧٩ ابن خامتة ا
ام، ص)  ) 4( الك املاض  ام  اجل ب  ان الص ب، د   .٢٣١ لسان الدن ابن اخلط
، ص)  ) 5(   .٣٧٤ املصدر �فس
، ص) 6(   .٢٧٢ املصدر �فس



 

 

١٣١

مـــا قل  ت لصبــــ ــن صبــــابـــ بأ ــب    مـ ــ ــ ــ ــة القل ــ ــ ـــن صامت اطقــــــــة القرط   ل

افقد صبا قلب شاعر�ا بصاحبة ال   ء معصم مت ا  ار ار اليت صمت س س.  

ـة ابـن أبـ خالـد أ�ـ                         ر ب عن قاضـ قت امت، فقد ذكر ابن اخلط �دلس اخل لبس الرجال يف ا
  .)١(كان خيتتم

خل   :اخل

خل        ات باخل �دلس ساء ا ت ال ع مـن          اختذهناع  ذا ال صف الشعر  قد  ة،  حل ة   ز

ة الز : ل أب ح اق ة لساق قد اتخذت من اخللخال ز  ن �دلس متغز يف إحدا   :)٢(ان ا

ــ ل ـــا  ــت ل لخــالــــــا فـحـــا خ ـــــــا باخلـــــقـ    ساق ــــــا خد ــــــن م ـ ـــــد تز ــ ــالـ   ــ

لة عل ا        ا صامتا د ن ساك ك ـذ صـفة      قد فضل الشاعر اخللخال أن  ـاز سـاق الفتـاة  كت
�دلس ل ا د أ   :)٣(، فقال ابن خامتةمن صفات اجلمال ع

ــــــم مـــــاــــا بــال خلخال ــــ شاحـــ   ك قــد صمتــــا  ال فـــــل ـــــــــنيـــــــك اجلــــــــ حـ تـ  

ة بالشعر ا   :الع

ني باجل         �دلـس تمـام ا ر ا ا علـ            من مظا بـ ترت م  ر ف شـع م بتـصف تمـام ـة ا الز مـال 
ع م الرف ق أشكال خمتلفة تعكس ذ   .أمناط 

ـ                      ـا  تبع �دلس مبا جاء ب زراب من أشكال خمتلفة يف تسرح الشعر كان  قد تأثر اتمع ا
، مـما   �ساؤ د  �ساء إىل        أ �دلس رجا  ل ا ـد      دفع أ تقل قتداء ب  فمـن ذلـك أ�ـ دخـل إىل         "ا

احلـاجبني،             سط اجلبني عاما للصدغني  قا  رسل جمت مفر ا من رجل أ امرأة  ع من ف مج �دلس  ا
  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ص لسا) 1( دات لسان الدن ابن اخلط ب، مشا   .٣٦ن الدن ابن اخلط
ان، ص) 2( ان أب ح ، د ان الغر�اط   .٣٥٩ أب ح
ان ابن خامتة، ص) 3( ، د �صار   .٦٨ ابن خامتة ا



 

 

١٣٢

ا مـع                     ت تـس م،  ن جبـا ا د تقـصري م  ر �ـساؤ لـشع لد  ل حتذف   فلما عان ذ التحص
م      إســداهلا إىل أصــداغ ــم،  ا إىل آذاهن ر ــد ت م،  ــ اجب ة     –ح ــدم اخلــص م اخل ــ ــ ال  حــسبما عل

ار استحس-اجل ت إل أفئدهتم،   ")١(.  

صـف الـشعراء أشـكا                    ، فقد  مجال  حبس  التغ صف الشعر  �دلس عن  غفل الشعر ا مل 
فات البدعــة  التــصف ــف كــان    . مــن التــسرحيات  ــشعراء ك صــف ال ــذ التــسرحيات  ــسرح شــعرمــن   

كأ� حيم اخلد من اللثم عل أت، فتارة )٢(الصدغ ئة ذ�ب العقرب  أخر عل  ا    .شكل حرف ال

�صار   ل ابن خامتة ا   :)٣(ق

ـــت ـــ فـ أقمـ ــ الـحـــــــ ـب ـ د ـــام جسمــــسقــــ   ــن شا مـد ــــــــ   ع ـــــــــــــع  

ـــــــا حالــــــــــــــا أ�ـــــــــ م  ةـــبـــــــ   ـــــــاــفدر قــ فـــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــن ـ ت ج     

ــــ ــــقـــد حف اسم ـــ)٤(فـمــــن عطـــــ   ــــــــــن تحمــــــــــا ال غـــ صـــــــ ـد ـ   ــنـــ بعقرب

حمـ                   فصاحبة ابن خ     كأ�ـ جـاء ل ا علـ شـكل ذ�ـب العقـرب  امتة جعلت من شعر صدغ
ا ت ج   .رد 

  كر عل ما أصاب يف احلب سف الثالث عل عاذل الذ  لرد الشاعر امللك  ق   :)٥(، ف

كر ما ب م ت ت أســـن جـــإن ك     عـفــــفا�ظـر إىل دــاجـ ج يف طر ٦(ـ السـ(  

تـــــا�ظــــر إلـــ عقــ ج ـ   ــــــرب بــــــاد ب ـــــك خـ مسـ م ــ  ــ ــــــــــاجــــــكأـ� طَّ فــــ عـ  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ج) 1( ، �فح الط   .١٢٧، ص٣ املقر
ذن، لسان العرب، مادة صدغ:  الصدغ) 2( ا   . ما بني العني 
ان ابن خامتة، ص ابن خا) 3( ، د �صار   .١٤٣متة ا
  .عطف: اجلا�ب، لسان العرب، مادة:  العطف) 4(
سف الثالث، ص) 5( ان امللك  سف الثالث، د  ١٨.  
ة الطرف:  الساج) 6( ، لسان العرب، مادة: ساج ت   .سجا: فاترة الطرف ساك



 

 

١٣٣

  ــر ــصار يف         س � ــة ا ــن خامت ل اب ــ ــا جــاء يف ق ا كم ــ ــ شــكل حــرف ال ــصدغ عل ــعر ال ح ش
شح   :)١(م

ا غزال          من خطَّ مثال؟قل  ن             ب دخ ق  ن               ف  ا    

ن ما �د د لَّ من أبدع          منقد ج  

ن عل شكل ضفائر   ر سرحن شع ساء  ل ابن جز،كما كا�ت ال   :)٢( كما يف ق

قــــــــــاب س إذا مـــــا أمطـــــــن ال ر إذا مـــ   مشـــ ــابــــــد ــ ــ ــ   ــــا حللــــــــــن العقاصــ

ا   بت كالبدر إذ  أرسلت شعر ر حمب  أكثر، ف    .إ أن الشعر املرسل كان مفض

ربطن                 حجار أ  ة با  ط من احلرر املز ربط خب ار، أ  ز ن با ر ن شع ز ساء  كا�ت ال
ة ب ط الذ ن بشبكة من اخل ر   .)٣(شع

ن ابــن      م علــ شــكل ضــفائر، فقــد ذكــر لــسان الــد ر ن شــع ــسرح ــضا  كمــا كــان الرجــال أ
ـر                 طا من احلر ا خ دخل ف رسل شعر عل شكل ضفائر  ل الثا� كان  ب أن السلطان إمساع اخلط

سط   .)٤(تصل إىل ال

سم بالعـذا                ان  ما  د الصب ق شعر اللح ع �دلس عادة إط رت يف ا كـان مـن     ظ ر، 
           هباء زداد هبا الصيب مجا  مات اجلمال  مة من ع را ع ا      . الشعراء من  رأ ا العـذار  ن عـاب آخر

ج الصيب   .أ� خيف مجال 

ج   ضف من مجال لل ما  س يف مدح العذار  ل الشاعر عبد الكرم الق   :)٥(ق

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان ابن خامتة، ص) 1( ، د �صار   .١٩١ ابن خامتة ا

محر، �ثري فرائد اجلمان، ص اب) 2(   .٢٩٨ن ا

ب، ص:  ا�ظر) 3(   .٣١٨ثرا �صر، تارخ أزاء الشع

ب، �فاضة اجلراب، ص:  ا�ظر) 4(   .١٠٣لسان الدن ابن اخلط

، ص) 5( س ان عبد الكرم الق ، د س   .٤٤٥ عبد الكرم الق



 

 

١٣٤

ا قالـــ  ا العذار ن غــــــ الـحس عابـــ ـــــــر   ـ ل ا بق ضــــــــــضلــــــ ــــن أ ق ـــحـــم عـــر    الطـ

ض ز ن ر فــــرداـــــــكـــم بـ ــــر م ــــ   ـــا بالز ض ز ــــن ر ــــــــــــب ق ـرـــا بالزر ــ ــ ــ اـل    

رأ ف حاج   رقد ذم ابن زمرك العذار  � ج    :)١(، فقالبا جلمال ال

ـ جـ  ـح بـستـــ ص ــــذ عـــــــ   ـــــ راق  �اصعــــــ  صـ     ــــس ـ ــــــل ـل ـ   ــــــرمـــــذار كل

ـا ا�تف( مــاظــــــــــرـــــ أخ ــاع ــا ب ـ �تـ   ــ الدـــإذا اســــــــد ـ الظُّلـم ت ع  ار ــــ ـ ـ�   )٢() ا

تمــام       ــدل علــ ا ، مـــما  لــة لــ رة مج ــم صــ رمس صــف الــشعراء للــشعر  ــذا مــا جــاء يف 
م ب ائ اعت ني  �دلس   .ا

ة  - اد الز   :م

اد اخلـض             ذ املـ  م لعل أ ة،  اد الز اعا خمتلفة من م �دلس أ� ل ا ن بـ    عرف أ اب الـذ تـز
هنم ة لع اتخذ ز ن الكحل  �دلس كذلك عرف ا اء،  ساء عل حد س ال   .الرجال 

  :الـخضاب -

فقـد                      ر عل كرب الـسنجملبة للقلق؛ إذ  مؤش �دلس مدعاة للحزن  ل ا د أ ب ع كان الش
ا اخلضاب لص       . الشباب استعمل ساء كما كر الرجال  ت ال عـادة         فكر م  ـ لـة م تـ حما تغط بغ 
  .الشباب

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص) 1( �دلس ان ابن زمرك ا   .٢٣٩ ابن زمرك، د

ت امل   ) 2( ا      تضمني لب دة اليت مطلع ر من القص يب املش يب،      ...). آحر  قلبـا ممـن قلبـ شـبم         : (ت ـب املتـ أبـ الط
صـحح                     )م٩٦٥/ ــ ٣٥٤(أمحد بـن احلـسني       ، ضـبط  يب بـشرح أبـ البقـاء العكـرب ـب املتـ ان أبـ الط ـ ، د

ت، د ظ شليب، دار املعرفة، بري عبد احلف  ، ار ب م ا إبرا   .٣٦٧، ص٣ت، ج.مصطف السقا، 



 

 

١٣٥

ــ الربكـــات ــــللـــشاع   قر أبـ ــالبلَّف ـــ أبــــ ـــخ صبــــــات يف شــــــ بــ ــغ ش ــ عــــ رجتـ ـــ  دة ــــ
   :)١(الشباب

ـ ش ـــاض امحــــــــأب ــــــــــــابـب  ــ   ـــرار ث  ـــب اسـ ــــــن الت لــــــأ ــــ ا ـل   بـــــــــــابــا أ

عـ ـــ أن  جـر ـن كــان  ــــــمـ د شبابــــــــــــ ـ   ــ قضــــــفالش   بـــــــــابــــــبش  دــ بـــــــر  

قد مض  باـــــتبد اخلضـابالص نبفرقـــــ    زم ــــك حبـــــــــــــــــــقضــ عل   ــابة ا

ف من ف      حبـة دافع   ــــكان اخل ــ راق ا ــ ا لـد البع   ــــــ ء إىل اخلـض    ــــ ـاض    ـــــــض للجـ ا بـ ب ـسرت اب ل
ب ل لسان الدن ابن اخلط ق صحاب،  ا حبة  ا عل ا حيافظ ا شباهبم  د ستع ل م  ر   :)٢(شع

ـــب قـ ـ ـــ الش� ا ع احبــــــلـمـ ـــــــــ �بتغـ   ــال ص ـ ص      ــــــــبـــــ خــــــــ ـ   ــر  أش

 خ ف الفـراق فقلـــفصبغتـــ ـ   ن لـــــــــ ا ــذ ر ن ـع" ـغـأصب"ـة ـ"ب   )٣("أش

ل ابن خامتة   ق اد،  ا بالس ة شعر حاجب �دلس     :)٤(خضبت املرأة ا

ــ   ـب الشجــلقلاستخلصت من فحمـة ا ـ نــصبغــــا ل ن ا ـ مقـــــــر   )٥(جــــب اـل

 

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

، ص) 1( ق ، شعر أب الربكات البلَّف ق   .٢٧ أب الربكات البلَّف

ب، ج) 2( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د   .١٦٣، ص ١ لسان الدن ابن اخلط

يف                         ) 3( ، تـ ة يف عـصر ار املـصر ـ الـد س العامر اجلعد أب عمـر فق د الق س بن عبد العزز بن دا ب الق  أش
ة   ة     ). ــ ٢٠٤(سـ يف ســ ــ أصـبغ بـن فــرج تـ ــة يف مـصر   ) ــ ٢٢٥(أمــا أصـبغ ف ـ مــن كبـار املالك : ا�ظــر. فق

م، ط ع ، خري الدن، ا ت، ٨، ٦الزركل ني، بري   .١٣٣، ص١م، ج١٩٨٤م، دار العلم للم

ان ابن خامتة، ص) 4( ، د �صار   .٦٨ ابن خامتة ا

با         ) 5( ن مقل  �ـدلس      شب احلاجب حبرف ال ا ابـن خامتـة   : ا�ظـر . تشب شـائع يف أدب تلـك املـدة يف املـشرق 
ان ابن خامتة، ص ، د �صار   .٦٩ا



 

 

١٣٦

ن اخلضاب لت   �دلس ااستخدم ا قش عل ال دن  مقد ا. زني ال   فتنت الشاعر أب إسحاق إبرا

صابع خبضاب أمحـ        )١(، ابن احلاج الغر�اط   بن عبد ا  ا  ا شاة املعاصم  ة م اد     بغادة أ�دلس ر مائـل إىل الـس ،
  :)٢(فقال

شـــــأ معصـــم للصــــب م ــــمـــن  صـــــــــــــ �ظـــــــــأطلـــــــ    مع ــم  رةــــــت إل ــ ــ ــ ــ سـ    املت

 م ين حلـــــ ـــــاـــــــفأبقـــت بــ ع اد ـط قل   ن س سـ اد  ــض ســـ عــــــــــــــــمــــــــب ـ   يب املت

ـــس خضابـــــا مـ إ�مـــــــــاــــا عــــــــل ـــ بعـ   ،   ـــر ف مــــــــجـمــن د مـــع ما عزـد الد  

يف بعـض                   د،  سـ محـر أ ا ا باخلضاب ا صبغ  ن اكتفت بعض �ساء غر�اطة بتزني أصابع
ضع  ان كن ح نا ظر إل لفت ال ن  زد يف حس ش مما    . عل شكل �ق

ل ابن خامتة     : )٣(ق

ـــــــقــ ــت ب ضبـــــــاــــــل للـــــيت خ ا� ب عـــ   ـاضمـــــــاء د بدمــــــــــــــ أ سـ ـ� اد ع   ــــــــ

ــــــ قـــــــت فــــــــ �قش ـــــــــــــتأ�ـــ كتاب ب أكبــــ   ـاــا  ـــــمـــن ذ ـــــــــ ـــارــــــاد ب ـ�    شج

ل     :)٤(ق

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

لـد       ) 1( عرف بابن احلاج، أدب أ�دلس من الكتاب،  ك إسحاق،   ، مري م ال م بن عبدا  بن إبرا   إبرا

ة  (بغر�اطة   ة          ) ـ٧١٣س �ـشاء سـ ن رحلتـ              )ــ ٧٣٤(عمـل يف كتـاب ا د ـا  ، لـ رحلـة إىل املـشرق حـج ف
ا           ـ حكـام، م ا علـم احلـدث  ت،  الـرح غـة،  الب دب  ، لـ عـدة مؤلفـات يف ا ـة احلـدق يف ذكـر    : "ذ �ز

فة "  " الغرق ة       " طرق املتص اة سـ د احل رجح أ� كان عل ق عل ا  ، فات �ـ �ظـم    ٧٧٦اختلف يف تارخ  ــ 
ة         شعر يف مدح الغين با     ىل س اسبة افتتاح حضرة فاس املرة ا ـب،      : ا�ظر). ـ٧٧٦( مب لسان الدن ابـن اخلط

حاطة، ج ب، ج٣٤٢، ص١ا ، �فح الط ات، ج١٠٨، ص٧؛ املقر ف ايف بال ، ال   .٤٠، ص٦؛ الصفد
ب، ج ) 2( ، �فح الط   .١١٦، ص٧املقر

ان ابن خامتة، ص) 3( ، د �صار   .٦٧ ابن خامتة ا

، ص امل) 4(   .٧٨صدر �فس



 

 

١٣٧

ــــا الدماء فق ــــــــــاـــعلمـــ   د غـــــدتــــــــسفكـــت أ�امل ا� ـــص ب خـطــ ـــا بـــرم   ــرفـــــ اـل

ك     استخدم الرج    اء يف التدل �دلس احل ـب   ابن    لسان الدن  ، كما جاء عل لسان    ال يف ا اخلط
اء د باحل قد دلك السلطان  ل    :)١(يف ق

ـــ الد سـم شـ كـــــن فخـــــــــــــإن سطــــــــــــــــــدرة العقـــ   ـر الـملــــــــ  ــ ــــــد  ــ ك السلـ ــ ــ   ــ

ــــ ـ ـــــــف بح الكــ لـــكـــــــــــد ـ ـ   ـــــاــاء فقل الد ســـم شـ ـت ـــنأـ� ــ ع   )٢(كـــــــد الدـل

  : الكحـــل-

ا                       ـد تز ف للعـني سـحرا خاصـا  ـة الـيت تـض اد الز �ـدلس الكحـل مـادة مـن مـ ل ا عرف أ
ل  ابن. مجا نق   :)٣( فرك

ـــــــــإذ هلـــــا هبج ـــــن عج سـح ـ   ــــــبــــة  عـ ـــــــــــــــبـــــــمجــــــال بــــــاد  ط  فــــر  

طــ ــــمـ ــــــــــق ل ع  ــــــــــــــــن ـــــــــقــــ   لــــن كح ثغـــــام ـل  نـــــد ش ــــــــر٤(ــــب(  

ني   ا الكحل يف الع م ن صفات صاحبت  عدد ابن فرك   .ف

ـر                    ن فإن من الشعراء مـن  ل الع قبال عل لتجم ا ساء بالكحل  تمام ال عل الرغم من ا
ة فت ع أكثر مجا  اد العني الطب سأن س ل عبد الكرم الق ق  ،)٥(:  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ب، ج) 1( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د   .٤٧٥، ٢ لسان الدن ابن اخلط

ك الشمس) 2( هبا:  دل   .غر

ن، )  3( انابن فرك ن، صد   .٢٥٧ ابن فرك

ب) 4( ط، مادة:  ثغر ش س ان، املعجم ال س صفاء ا ب مجال الثغر  ضت، الش اب ا�  ب: رقت أس ش.  

، ص عبد ) 5( س ان عبد الكرم الق ، د س   .٣٨الكرم الق



 

 

١٣٨

عمـــــ ــــــفــــاء تــــ    ذات دل ـــــابـــة كعـــــــــــبدمــــــــ م    اعتــــدل  ـــب إذاــزر بالقض

ـــــا ف ـــــن �فس ـــــــا عـ دت ةـــــرا ات    خلــــــــــ ج  ــــــــقــــد اكتســـتدر ــل ــا  خجـ    اـل

 مــ ــــاء مبقلـــــــن الـــــــفر�ـــت إلــــ ـ ـــــــ   ــــةـــح ـــفتاـ� ـــــــــلـــة مــــــا كحل ١(ــا إ الكحـ(  

ر - العط ب    :الط

مـن احللـ                ـا،  أفخر ا  بـس أمجلـ ا مـن امل م فاختـار تـ ز م  ـر �ـدلس مبظ ل ا اعت أ
ا ب أزكا الط م  املرا ر  من العط ا،    .أ�فس

احلـشائش            قد است    ـار  ز ا ن  م ر اليت كا�ت تستخرج من الل �دلس العط ل ا . )٢(خدم أ

رد من اخلارج      ست ب كان  اف   . "بعض الط ب مخسة أص ل الط د،   : أص الع ر،  الكاف املسك، 
�دلس دان يف أرض ا ج رب فإهنما م الع د إ الزعفران  ا من أرض اهل كل الزعفران،  رب    .)٣("الع

ة هلن     اتخذت �ساء غ     ر ز العط ب  ب الـشعراء،           ر�اطة من الط  مـما أشعل �ار اهلـ يف قلـ
ن ن برائحة من حيب  تغ ا  سفأخذ ل عبد الكرم الق   :)٤(، كما جاء يف ق

ـــــ اهل   ــــــــر فــــؤاد باهلـــــــب شـــادن أغــ ـــن مع عـ ـــح بـــــــــفأصــربح س     ل

ــن أ�فاسـ] [ بـــاـــــــحتمــل عـمســـــــك هتفـــــ   ــ �فحـــة الص ـــــــح اـئ فـــــــــــــــح  ــــــــر ت    

  .قد اتخذت صاحبة شاعر�ا من املسك عطرا هلا  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

الكحل) 1( اد يف أجفان العني خلقة، لسان العرب، مادة:     .كحل: س

محر، ص:  ا�ظر) 2(   .١٣٠سف فرحات، غر�اطة يف ظل بين ا

ب، ج) 3( ، �فح الط   .١٩٩، ص١ املقر

، ص) 4( س ان عبد الكرم الق ، د س   .١٥٩ عبد الكرم الق



 

 

١٣٩

ب را   ن بط كتم مجاهلا  ن أن حسن املرأة  ار الشاعر ابن فرك   :)١(ئحت

ــإذ هلــــا هبجـــ سـح ـــــــــبـــــــــة  ـ ــــادــــــمجـــال بــــ   ـــن عج عـ ــبـ  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ط  فـــــر  

ـساب علـ اخلـد                          ـ  ـشب الـشعر  غالبـا مـا كـان  ر  الكاف �دلس املسك  ذكر شعراء ا
ضع عل الك قد   � اد ل رباملسك يف س ناف   :)٢(، فقال ابن فرك

التقــــــــتــــــــكمـا رقـم الكافـ ك  بالـمسـ م   ر ائب ــــثــــــــذ ـر أث عـ٣(ن ش(ــــد علــ خـ   

ـصف              ـب  اس، فابن اخلط ا�تشر استعمال بني ال رب  ب الع اع الط �دلس من أ� ل ا عرف أ
لة أ�س مجعت مع صاحب لل ق د،  ال رب  ة من الع ائح الزك قد أحاطت هبما الر   :)٤(ت 

ــــــــا ــــــظلِّل بـــــــــدــــــم �ـــــــ بالغ ع ـــ   ــــرـــ  ـا بالطِّ ــ ضح اكـ ـب ــــــب سحت ــسب  

ب كما ذكر ابن اخل   اع الط عا من أ� ر � بكما استخدم ماء الز   :)٥(ط

ـ اجـجــــا م ـــذ اســــمــة مــــخـــر ب ـ ــ   ــاء ز ق غصـ ـــــــبــــــمــن فـــــــ ـــــاض رط ن للر  

بـ ــــا ط ت د ــــــــأ ـ ــــــنــــــا إل كـــ   إن  ـــ   ـك ــ ـــعلمــــــ بأـ� ـ ــ  ـــبــــــــك طـ   ــــــبــ الطِّ

ـدما  كـان                        ـب ع قد أشار إل لسان الـدن ابـن اخلط ة،  عرف بالغال ع  م � د ب ع من الط
ل ق ايل،  ج بالغ ما معطرا كاملسك املمز د س ، ثم  اهلد الكرم  د  صف باجل م    :)٦(ميدح أحد

مـج مـــخيــص س ك مـــنـ عاطـــــــدــاك بــ   ـــر ــك صـ مسـ ــــــك ايلــــــــ الغكاـل    صاـئ

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ن، ص) 1( ان ابن فرك ن، د   .٢٥٧ ابن فرك
ب، ج) 2( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د   .٢٩٧، ص١ لسان الدن ابن اخلط
ث) 3( ل، لسان العرب، مادة أثث:  شعر أث   .غزر ط
ب، ج) 4( ان لسان الدن ابن اخلط ب، د   .١٠٨، ص١ لسان الدن ابن اخلط
، ج) 5(   .١٤٥، ص ١ املصدر �فس
، ج امل) 6(   .٤٧٣، ص ٢صدر �فس



 

 

١٤٠

القـسط،                   ة  لـ ا ـد  ال ـدل  ا امل ـ اعا عددة م ر أ� ل مملكة غر�اطة من البخ ل   عرف أ قـ
 : )١(ابن خامتة

ــــدـــــخاطــرة كالظَّبـــ ف عــــــا ب ــــــ    خط قـــــتكــــــــاد أعال ـــــــن ت ـــا مــــن اللِّ ــ ــ   ــدــ

ــ سـ ــــا فــ حضـــــرة  ت ضــةـــــــتم ـ   ط ر ــــــــا مــــن خمائل ـــــــم عل ـ ــ ــ ــ ــدــ ــ ــ ــ ــ ـ ــا ال   ــ

ر   اع البخ عا من أ� القسط � ة  ل ب ا   :)٢(ال، فقذكر ابن اخلط

ـــــاؤك يف الـــ ـ ــــد ث ـ  ن الـذ  القس   رـــــــد  ة ــ ـل ـــد ا ـ ـــب مـــا ت   طــــــــمــن الطِّ

ـة هلـم إمتامـا                             ا ز اتخـذ ـل مملكـة غر�اطـة  ـا أ ـب الـيت عرف الط ر  اع العطـ ذ بعض أ�ـ
م ر حسن مظ م    .�اقت

ائز   :اجل

  ـدلس                  إن� ط يف ا قـد أحـ اة كل إ�سان،  اخلطري يف ح خري  عة احلال  احلدث ا ت بطب امل
خر – د ا د– شأن الب التقال العادات  اطر    .)٣( بكثري من اخل

م املتبعـة خمتلفـة عمـا                       مل تكـن املراسـ ت،  ـرا تعتمـد العـائ ازات كا�ت البـساطة مظ يف اجل
م    كا�ت عل يف سـائر أحنـ       سـ ـت معـدة هلـذا الغـرض،        )٤(اء العـامل ا اب م يف ت تـا ن م ا حيملـ ، فكـا�

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ان ابن خامتة، ص) 1( ، د �صار   .١٣١ ابن خامتة ا
ان لسان الدن، ص) 2( ب، د   .٤٦١ لسان الدن ابن اخلط
ش، : ا�ظر ) 3( ر الفينحسن ال ة، صالتص جتماع اة ا  .٤٢٧ للح

محرسف فرحات، : ا�ظر ) 4(  .١٢٣، صغر�اطة يف ظل بين ا



 

 

١٤١

فاضل من الرجال        اق ا عش حيمل عل أع ـل محـل        . )١(كان ال د جل رة ملـش ـا ابـن زمـرك صـ عط
ل ق خ ابن زمرك،    :)٢(ف الرجال �عش القاض املعظم أب القاسم احلسين،  من ش

ــن العجائـــــب  ــد مـــ ـــ ــر ال ــر بحـــ ـــ  أن   

ــا  ــل طالمـــــ ـــــ ا ــ الك ك علـــــ ــ حملـــــ  إن  

اتــــــــق طالـمــــــا ك علـــــــ الع رفعــــــــــ   أ 

ـــــاق      ع ــ ا ــسر علـــ ـــ  ــد د اهلـــ ــ   طـــ

حـــــداق     ـــــت محمـــــ علـــــ ا   قـــــد ك

ابــــ م ـــــــــــر عتــــــــــــاقرفعتـــــــك ظ   ـــــر 

ن      محر الل د للباس       اختار ب ا س ن ا زرق إىل جا�ب الل م احلدادا د ـذا    ،   ع ن  قد تب
 زرقـة        ق معل ل أب الربكات البلف ت                   يف ق ا فأشـب ـ ـب فائـت  ـرت حز�ـا علـ حب ـ بأهنـا تغ  ع

اب احلداد ل)٣(أث ق  ،)٤(:  

ــ ــــ ــ حز�ـــــــــت عل ـــا مغـــين اهلـ  العـــني ـك  

ن أزرق بلــــ)٥ (]مـــــا صبغـــت]لــــذاك    ـ

ــــــا بعــــــد بعــــــدك مــــــا      رقــــــافالــــــدمع م

ب املآتـــــم أزرقــــــــــاأ مــــــــا تـــــــ   ر ثــــــ

ن التعـاز يف املقـابر بعـد الـدفن مباشـرة               تقبلـ ن  �دلس غـة تلقـ         كان ا كا�ـت املراثـ البل  

د ضرح الراحل      ـا                    )٦(عادة بعد الدفن ع ـب معز ل لـسان الـدن ابـن اخلط ل املثـال قـ ا علـ سـب م  ،
زد عل قرب ك ل امس    :)٧(السلطان عن ممل

ــــــا    ة أمرـــــس ف فس ال ن علـــــ الــــــ ــــــــــدإذا ســــــــــلمت فــــــــــ تــــــــــرع لف   ـــــ   ق

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

ر الفينش، حسن ال: ا�ظر ) 1( ة، صالتص جتماع اة ا  .٤٣٥ للح

، ص ) 2( �دلس ان ابن زمرك ا  .٤٧٧ابن زمرك، د

ة، ص: ا�ظر ) 3( جتماع اة ا ر الفين للح ش، التص  .٤٤٤حسن ال

حاطة، ج ) 4( ب، ا ب، ج١٥٩، ص٢لسان الدن ابن اخلط ، �فح الط  .٤٨٢، ص٥؛ املقر

ردت ) 5( فح  يف ال  )رت  ).ما ظ

ش، : ا�ظر ) 6( ر الفينحسن ال ة، صالتص جتماع اة ا  .٤٣٨ للح

ب،  ) 7( بلسان الدن ابن اخلط ان لسان الدن ابن اخلط  .٣١٨، ص١، جد



 

 

١٤٢

 ــلـــم  الد فــــرـــــأت صعــا مثـــاـر بددـــــ  ح ز  ـــــــــدكـــم مـــــن ز    ـد قـــــــد مضـــــ 

عـرف باسـم بـاب                     م حـ  ـ ة، فف ر�دة ال �دلس ار يف املدن ا س قد جعلت املقابر خارج ا
بالقرب من باب ألبري         مس مقربة للمسلمني،  مـا        املقابر، كان با ن كـان ف ع بـالزت ة يف غر�اطة حقل مـزر

  .)١(مض مقربة للمسلمني

ـا         ق تثبـت ف لة تغطـ باحلجـارة  د العامة حفرة مستط حـة كان املدفن ع سـم   الل �ـة   املد
فات     تارخ   ، لقب  ، ت ك د،  م القبـاب،                . الفق ـ ق مداف ن فـ د ـش ا  ـاء فكـا� غ ا مـراء  أمـا ا

هنا بس  ط ت)٢(اج من حدد  حي ز حت يف امل ـة حـال      . )٣(، رغبة يف التم مل تكن تلـك املـدافن علـ أ
صار م كما كا�ت احلال يف مقابر ال الرس ة بالزخارف    .)٤(غ

تعــدد    م،  ــات مــن الــشعر ختلــد ذكــرا ا أب د ا قش علــ شــ ــ طني فكــان  ر الــس أمــا قبــ
عداء     م ضد ا اد د جب تش م،  ـب يف رثائـ                من ذ . فضائل ـد لـسان الـدن ابـن اخلط لك ما جنـد ع

د            ) أب احلجاج (للسلطان   ـش احللم،  الكرم  اد،   العز  ، اهلد ا بالتق  عت ف ل  سف ا
ات عل قرب ب ذ ا قد �قشت  م  س ل ا اد يف سب   :)٥(جب

ـــحق مل أقـــــــل  ــ أ�ـــــــين أ�ـــــــصفتك الـــــ   لـــــ

ــد التَّ  ــا ملحــ ــد  ــ ــدفن اهلــ ــا مــ ــ   ــ   قــ

     ــ العــ  دجـــم الــ  ــز ــك العــ ــ ــلَّ ف ــد حــ   لقــ

ـــر،      ـــام الزـــا كم   أ صـــدف الـــدر ســـ 

ــــا مغــــرب البــــدر      ــــا    ــــا مــــسقط العل

الـمــــستجار مــــن الــــذُّعر   جالــــد رــــدب  

  ــــــــــــــــــــــــــ

 

محرسف فرحات، : ا�ظر ) 1(  .١٢٤، صغر�اطة يف ظل بين ا

، ص: ا�ظر ) 2(  .١٢٤املصدر �فس

ش، : ا�ظر ) 3( ر الفينحسن ال ة، ص للحالتص جتماع  .٤٥٠اة ا

محرسف فرحات، : ا�ظر ) 4(  .١٢٤، صغر�اطة يف ظل بين ا

ب، اللمحة البدرة، ص ص) 5(  .١١٢ -١١١لسان الدن ابن اخلط
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  ـد الـحجــاج حام حم اهلـمـــن كأبـــ

ــع العــــدا  ــــد دافــ ــــث ال ــام اهلــــد غ   إمــ

التُّقـــــــ  الـحلـــــم  غضــــــاء   إذا ذكـــــــر ا

  من كأبــ الـحجــاج ماحــ دج الكــــــفر

ــر   الفخــ ـــمجد  ــة الــ مــ املــــد يف ح ــد ــ   بع

ثــدح  ــــــا    عـن البحرحــــدثت عــــن عل

ن ــتم الغر�ــاط ن مــنقــد ا ر    هبــذا اللــ تمامــا كــبريا، فــ �كــاد جنــد قــربا مــن قبــ  الكتابــة ا
د م خيل من شعر الرثاء عل شا ط   .س

�د  ا أن اتمع ا ن ل ق ال   مما مر تب خ �بـذ أخـر اعتقـد     لس حث علـ التمـسك بـا كرميـة 
ذا    ء، فتحل  ا الس ـة             ف املثـل العرب م  مثلـ بـالق مـ  ارتبطـت ق ل،  أصـ  اتمع بكل ما  خـري 

د تقال ا عل بعض عادات اتمع الغر�اط  ة، كما تعرف م س   .ا
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  الثالثالفصل 
  ألعياد واالحتفاالتاتصوير الشعر األ�دلسي 

  ووسائل التسلية واللهو



 ١٤٥

  :مقدمة

 اتمع الغر�اطي بطابع املرح والبهجة وحب احلياة، ويتجلّى ذلك يف احتفاالهتم باألعياد اتسم  
  .واملناسبات املختلفة، ويف إقامتهم جمالس الغناء والرقص والشراب

 غر�اطة عشقهم للطبيعة، فخرجوا للنزهـة بـني أحـضاهنا، وحرصـوا علـى             أهلكما عرف عن      
ومـارس الغر�ـاطيون ألوا�ـاً خمتلفـة مـن األلعـاب وخرجـوا للـصيد؛ إذ كـان           .ارتيـاد البـساتني والريـاض   

  .الصيد لدى البعض منهم وسيلة للتسلية واملتعة
  التــسلية واللــهووقــد رســم الــشعر األ�دلــسي صــورة واضــحة هلــذه االحتفــاالت، ولوســائل    

    .املختلفة

  :واخلاصة األعياد واالحتفاالت العامة

 بعـضها إسـالمياً كعيـد     كثرية ومتنوعة، وكـان      واملناسبات اليت حيتفي هبا أهل غر�اطة     كا�ت األعياد     
وبعــضها اآلخــر كــان .  عاشــوراء، والــشعبا�يةيــوم املولــد النبــوي الــشريف، ويــومالفطــر، وعيــد األضــحى، و

، ومـسيحياً كعيـد مـيالد       وعيـد العـصري   ) عيـد العنـصرة   (األصل كعيد النريوز وعيد املهرجان أو       فارسياً يف   
  .)١( وكان املسلمون يشاركون أهل هذه األعياد واملواسم االحتفال هبا. املسيح عليه السالم

وأهل غر�اطة حريصون على االحتفال بأعيادهم ويتهيأون لـذلك ويـستعدون غايـة االسـتعداد، إالّ                  
  .)٢("أعيادهم حسنة مائلة إىل االقتصاد" مل يسرفوا يف ذلك، فهم كما يقول صاحب اللمحة البدرية مأهن

                                                           
، جملة معهد الدراسات اإلسالمية يف      ١٤٠، األعياد يف مملكة غر�اطة، ص     )م١٩٧٠(العبادي، أمحد خمتار    : ا�ظر )1(

  .١٤٠، ص)١٥(مدريد، الد 
  .٤٠ لسان الدبن ابن اخلطيب، اللمحة البدرية، ص )2(



 ١٤٦

  .كما أقيمت االحتفاالت الفخمة يف إعذار أبناء السالطني وزواجهم  

  :االحتفال برمضان وعيد الفطر
 عظيمـة،   أبدى مسلمو غر�اطة اهتماماً كـبرياً بـشهر رمـضان الكـريم، باعتبـاره مناسـبة دينيـة                 

فكا�وا يؤمون املساجد وحييون الليل فيها متهجدين يتلون آيـات القـرآن الكـريم، ويف النـهار كـا�وا يوزعـون                     
  .الصدقات على الفقراء

 ، إذ يـصف لنـا     هـذه املـشاهد والعبـادات     يف إحدى عيدياتـه     ابن اخلطيب   لسان الدين   وقد صور لنا    
وال . لـصدقات هنـاراً   ا وتوزيـع لـيال قيـام  الملبـارك بـني    يقـضي شـهر رمـضان ا   ف كان السلطان يوسف األول     كي

  :)١( يقول وخباصة أهل الثراء واملال منهم،شك أن هذه العادة كا�ت سائدة عند أغلب الناس،
  ـــــدهــــــــمزيــينهـــــــلُّ مـــــــن فضــــــــل اآلالءِ     ك مبـــا بِـــــــهِـــــــقَابلَـــت شهــــر الصـــومِ مِنـــ
  ــــــول صعــــــــــودهـــــــه القَبـــــــذِكْـــــــراً يبلِّغُــ    ـه بيومِـــــــــهِــــــــووصلْــــت تــــــم الليــــل مِنــ

  ــدور بــــــــرودهــــــــر الصــينــــدى علَـــى حـ    ى مشـرعٍـــــــوشرعـــــت للصدقَـــــاتِ أصفَ
 ميـدح هبـا الـسلطان ويهنئـه بعيـد الفطـر،             )٢(ويف قصيدة أخرى للشاعر ابن أبي عاصم القيـسي        

  :)٤(، يقول)٣(شهر الصومكان اهلدى وسعيه للجنة، وقيامه ويؤكد فيها إقامة ممدوحه ألر

                                                           
  .٤٢٣ لسان الدبن ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص )1(
حممد بن أبي عاصم القيسي ولعله هو رضوان أبو النعيم القائد موىل إمساعيل بن فرج بـن بـين �ـصر، وزر                      حممد بن    )2(

  .١٧٣لسان الدبن ابن اخلطيب، الكتيبة الكامنة، ص: ا�ظرحملمد بن إمساعيل 
، خـصائص الـشعر األ�دلـسي يف عـصر غر�اطـة، رسـالة ماجـستري غـري         )م١٩٨٦(سـرميين، حممـد وليـد    : ا�ظـر )3(

  .٣١رة، جامعة حلب، سوريا، صمنشو
لـسان الـدبن ابـن اخلطيـب، ديـوان الـصيب        : ا�ظـر أيـضاً  ؛١٧٣لسان الـدبن ابـن اخلطيـب، الكتيبـة الكامنـة، ص         )4(

  .٥٥٢ -٥٥٠واجلهام واملاضي والكهام، ص ص



 ١٤٧

  وقَ السهـــــــا بنيـــــــــانــــــــوسمــــا لَـــــه فَـــــ    أَركــــــانك للهـــــــــدى ــــــــشيــــــدت بِملكِـ
  رهِ اإلميــــــــــانـــــك بِشكْـــــــــمــــا قـــــام مِنـــ    ـــي حممــــدٍــــــــت مِـــــن سنـــــنِ النبــــــوأقم

  ــــا رضـــــــــوانـــــــوكـــــــأن رِضوا�ــــــــاً هبــ     زُخرِفَــــــت ـدــــــــــةٌ قَــفكأَ�ـهــــا لـــــك جنـ
  ـــه الرمحــــــــنـــــــضـــــــــلَ جزائـِـــلينيـــــــلَ ف    ــهــــــــوافـــــاكَ شهــــر الصــــومِ تَقْضــي حقّـــ

  ــــــــــانـــــــه رمضــــبصيامِـــــــــه وقيامِـــــــــــ    ا ا�قَضَـــــــىـــــــاء مهنئــــاً  لَمـــوالعيـــــد جـــ
هجهــــــــفَاهنـــأ بـِـــــه عِيِــــــداً وودائمــ    ـــك عيـــد ـــــــفيــــــــه املواسِــــــــمدانـــاً  تَــــــــــــز  

 احتفـاهلم ص أهل غر�اطة أشد احلرص على االحتفال بعيـد الفطـر الـسعيد، ومـن مظـاهر                  حرفقد    
حيفّه األمراء ووفـود القبائـل الـيت جـاءت لتهنئتـه             موكب هبيج ماداً كفّه للتقبيل،       هبذا العيد أن يسري السلطان يف     

جلـس يف موكـب عيـد       وقدوصف  لنا الشاعر ابن فركـون الـسلطان يوسـف الثّالـث وقـد                .  وجتديد البيعة له  
  :)٢(، فقال)١(الفطر ماداً كفه للتقبيل واألمراء حيفّون به ووفود القبائل بني يديه مهنئة جمددة للبيعة

  ـــارِم عِنـــــــــده تَجديدهــــــــاـــــــراقَ الـمكـ    ـرِ أشــــرف قـــــــادِمٍــــــــــوأتــــاكَ عيـــد الفِطــ
  ــــاـــــــراقَــــــــت تَهائِمهــــــا بــــــــهِ و�ُجودهـــ    ــةِ آيـــــــــةًـــــــــــــت يف أُفُــــــــقِ الـخِالفَـفَطَلَعـ

   سعودهــــــاـروقُ النيـــــــــراتِــــــــغُــــــــر تَـــ    ك أوجــــــهـــــــولديــــــك مِــــن أُمـــــراءِ ملكِ
  ـــــن عهودهـــــــــاـــــــتنـهــــــلُّ فـــــــوقَ اآلمِليــ    ــــاً لـــــم تَــــــــزلْـــــلِ كفّــــــومـــــددت للتَّقْبِيـــ

  ـك معيدهــــاــــــــــــا و�َـــــدى يديــــوبدأْتَهـــــ    ـل أ�عمــــــــــاًــــــــأولَيــــــــت أحـــــرار القَبائـِـــ
  ــاــــــــهــــاذِي مالئِكــــــةُ السمــــــاءِ شهوده    ـــدِ بيعتِــــــك الـــتِيــــــــفأتـــت إلـــــى تَجديــ

ة تتجلّـى فيهـا     ــــــــ رة هبي صـو فة يف   ـــ اخللي ابـن فركـون      يقــــــــــــدم ات الـسابقة    ــــــ ومن خالل األبي    
ـــالرفعــة والكــرم واجلــود وحــب الــشعب خلليفته   ـــكمــا يطلعن. مــــ ـــا يف هــذه األبيــــ ات علــى مراســم ــــ

                                                           
  .٢٣٥ حسناء الطرابلسي، حياة الشعر يف هناية األ�دلس، ص: ا�ظر )1(
  .٢٢٠ -٢١٩  ص صابن فركون، ديوان ابن فركون، )2(



 ١٤٨

ة، وتوزيـع الـنعم واهلبـات علـى الوفـود           ـــــــ االحتفال بعيد الفطر يف غر�اطة، ومنـها جتديـد البيعـة للخليف           
  .املهنئة

  :االحتفال بعيد األضحى
الت بعيد األضحى هلا أيضاً وقع خاص ومراسم جديدة حييي الـسلطان مـن خالهلـا                واالحتفا

شرائع الدين احلنيف، فيخرج الـسلطان يف الـصباح البـاكر ألداء صـالة العيـد مبوكـب مـن الفرسـان املتـسلحني                  
هم، وكأ�ـه   بالدروع القوية، يـسريون بـبطء ليتـسنى لكـل العيـون التمتـع يف النظـر إلـيهم واستـشعار قـوهتم ومنعتـ                        

وبعدها تنحر األضاحي وتوزّع على الفقراء واملساكني، ثم        . استعراض عسكري ضخم يف ذلك اليوم العظيم      
  :)١(يقول ابن اخلطيب مصوراً هذا االحتفال. يعود اخلليفة إىل مرابعه متقبال التها�ي هبذا العيد

  ــــــا الشرائــــــــعـــــــبأ�صــــــارِ دِيـــنِ اِ تُحيـ    ـاًفِ شرائِعــــــــــــــوأَحييـــت للديــــنِ الـحنيـ
  ـــانِ وهـــــي دوارعـــــــصفُـــوف مـــن الفُرس    اــــــــوقــد زَحفَـــت يغْشِـــي العيـــون رواؤه

  ــاك وقَا�ِـــــــعـــــــوأُطْعِـــــــــم معتَــــــــر هنـــــــ    ــــــرِهت العِيــــد سنــــةَ �ْحــــــــفلمـــــا قَضَيـــ
  ـورِ الـهـــدي تلـــك الـمرابــعـــــــفَضَــــاءت بنــ    ــةِ والعــــــــالـــــــرجعــــت إلــــى دارِ الـخِالفَ

  ــا ينابِـــــعـــــــتَفِيـــض علــــى الطُــــــــالبِ مِنه    ــلِ كفّــــــاً  كرميـــــــةًــــــــــــوعرضْــــت للتَّقْبيـ
ابن فركون يف قصيدة له أ�شدها يف عيد األضـحى مـن عـام سـتة      هذه االحتفالمظاهر وقد وصف     

ظهـر لنـا دور     وي .دوام العمـر  ويـدعو لـه بالـسالمة و       ،د فيها السلطان يوسف الثالث بالعي      يهنىء ،عشر ومثامنائة 
اخلليفة وما ينهض به من أعمال يف خدمة اإلسالم وأهله، وكبح مجاح الكفر وأهله، وما يزال ابـن فركـون يـذكر�ا                

  :)٢ (، يقول وعطائهبعادة تقبيل الشعب كف السلطان يف هذا اليوم، ويشيد يف كرم السلطان
                                                           

  .٦١٢لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص )1(
  .٢٢٤ ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص )2(



 ١٤٩

  ـــلُ مدِيلُهـــــاـــــــبألـــفٍ لـــك الصنـــــــع اجلمي     بعـــــدهـــتـــــــوبشـــراكَ باألضْحـــى ومتّعـ
  ــــوره ويزيلُهــــــاــــــــيزيـــــــح الدياجــــــــي �ـــــ    ح هِدايــــةٍـــــــطَلَعــــت بأُفْــــق الـملــــكِ صب

  م صغَـــــــا قُصادِهــــــا وتُقيلُـهــــــــاـــــــتُقيـــــ    ل كفــــــاً كرميـــــــــةًـــــــــــمـــددت إلـــى التَقبي
  روي علـــى حكْـــمِ النـــدى سلسبيلُهـــاــــــــي   وب غَمامةٍــــــــوأرسلْـت مِـــن جــــدواكَ ص

 عادة كان السلطان يتبعها يف هـذا العيـد، أال            على ة أخرى  لسان الدين ابن اخلطيب يف قصيد      وأطلعنا  
  :)١(وهي إصدار العفو عن املذ�بني لتكتمل فرحة األهل والسكان بعيد األضحى املبارك، يقول

  الغفـــــــرانـــه وبـــــــبالعفــــــو مِنـــــك، ومِنــــ    ـــلَ عِيد�ـــــــــــاـــــــبشـــــــــــراك أن ا أكمــــ
 غـامراً عنـد   هذه األضحية العيد، وكان اإلحساس بأمهية  بأضحيةويف هذا العيد يهتم الناس        

وتأمله تأملاً شديداً ملوته ممـا       - أضحيته   –ويوضّح لنا هذا اهتمام الشاعر القيسي خبروفه        . مجيع الناس 
 بعـد    لـه   فلم يبـق   فه أفقده أ�سه وصربه   جعله يرثيه يف قصيدة يصف لنا فيها ما أصابه لفقده، فموت خرو           

، مكتنـزاً بـاللحم     اجلـسم  ممتلـىء    ، طويـل القـر�ني    ،قد كان هذا اخلروف كثري الصوف     موته أمل يف شيء، ف    
  :)٣( يقول.)٢( لكنه مات غما، لكثرة ما أطعمه من شعري وفولوالشحم

  ـــد مــــوتِ الـخَروفِـــــــيرتَجــــي مثلــــي بعـ    ــــــرٍ أَلــــــــــوفِــــــــل أي صبــــأي أُ�ـــسٍ بــــــ
  ـــوفِــــــــنِ رائقيــــــــــنِ وصـــــــــذات قر�يـــــ    ـــدٍـــــي ضحيـــــــــةَ عيـــــــــــولقــــد كــــان لـ
  ـــن رغيـــــــــفــــــــــــه مـحكـم وكـــــم مـــكُلُّ    ـــه مـــــــع فُــــــــــولٍــــــرٍ أطعمتُــكــــــم شعيـــــ

  وفِـــــمِ اعتـــــداد شفـــــوعلـــى ذِي الشحــ    ـمٍــــــــمــــات غمـــاً إذ كــــــان صاحـــب لَحـ
  ـــــةً ألُلــــــــوفِــــــــمضافــألـــــــف هلـــــــــفٍ     ف �فســــي عليـــهـــــــــلَهـــف �فســـي والـهـــ

   شريـــفِِ –ــي ــــــ تـــــراه عينــ–أي عيـــــدٍ     ـــــده أوـــــــــب لــــــــي بعــــــأي عيــشٍ يطيـــ
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  :االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف
د الدولـة املوحديـة وبدايـة       بدأ االحتفال بذكرى املولد النبوي الشريف يف املغرب يف أواخـر عهـ            

 إقبـال املـسلمني     د بن حممد العزيف الـسبيت       عهد الدولة املرينية، حني الحظ قاضي سبتة أبو العباس أمح         
فدفعـه ذلـك إىل االهتمـام باالحتفـال بـذكرى      . )١(على مشاركة النـصارى االحتفـال بأعيـادهم الدينيـة       

 واسـنت سـنة جديـدة بـأن جعـل يـوم             سم حممد العزيف    ه أبو القا  وجاء من بعده ابن   . املولد النبوي الشريف  
  .)٢(ميالد الرسول عيداً وطنياً رمسياً يف إمارته

ا�تقلت عادة االحتفال بذكرى املولد النبوي إىل غر�اطة يف عهد السلطان أبـي احلجـاج يوسـف                 
ابنه الـسلطان   كما اهتم   . األول، وأخذ االحتفال هبا طابعاً رمسياً تنظمه الدولة وتشارك فيه حكومتها          

  . )٣(باالحتفال هبذه املناسبة" الغين با"حممد 
فتقـام  . وجتري االحتفاالت بذكرى املولد النبوي يف ليلة الثا�ي عشر من ربيـع األول مـن كـل عـام         

 وقد ذكـر  . وتقام فيها الصلوات وتتلى آيات القرآن  ، وقصر احلمراء  ، والزوايا ،الليايل الدينية يف املساجد   
 ميـدح فيهـا الـسلطان الغـين بـا       )هــ ٧٦٧(رك يف قصيدة ألقاها يف ذكـرى املولـد النبـوي عـام              هذا ابن زم  

ــم ليلــة مولــد الرســول وأحياهــا ســاهراً بالعبــادات،    ويــدعو الــشاعر للــسلطان أن جيزيــه ا  الــذي عظّ
  :)٤( يقوللصنيعه خري اجلزاء،

  ــــا اُ خيـــــــر جــــــزاءِـــــــجيزيــــــــك عنهــ    ـاـــــةَ أَهلِهــــــــــا فخــــر أ�دلــــسٍ وعصمــــــي
  ـــــــةِ الغـــــــــــــــراءِـــــــوشفَعتـــــــــه باللّيلَـــــــ    ـالد النبــــــــي حممــــــــــدٍـــــــعظَّمـــــت ميــــ

                                                           
ــة غر�اطــة، ص   : ا�ظــر )1( ــشعر يف هناي ــاة ال ؛ أمحــد الطــوخي، مظــاهر احلــضارة يف   ٢٦٠ حــسناء الطرابلــسي، حي

  .١١٧ األ�دلس، ص
  .١٤٨، صأمحد العبادي، األعياد يف مملكة غر�اطة: ا�ظر )2(
  .١٥٨ جتماعية يف غر�اطة، صأمحد الدوسري، احلياة اال: ا�ظر )3(
  .١٨٣ -١٨٢، ص ص٧ج املقّري، �فح الطيب، )4(



 ١٥١

  ـــــــــاءِـــــــقــــوت القلــــــــوبِِِ بِذَلِــــك اإلحيــ    ـراً فأَفدتنــــــــاــــــــأَحييــــــــت  لَيلــك ساهِــ
  .)١(وقد ضعف االهتمام باالحتفال هبذه املناسبة يف القرن التاسع اهلجري

  : عاشوراءبيوماالحتفال 
. )٢(بوية الشريفة  عاشوراء، وهو اليوم العاشر من حمرم عمال بالسنة الن         بيوماحتفل أهل غر�اطة    

هـذا مـا جنـده يف قـصيدة البـن          ووقد كان ملوك غر�اطة يقـدمون فيـه اهلـدايا لـبعض الفقهـاء والـشعراء،                 
  :)٤(، يقول)٣(زمرك يشكر فيها السلطان حممد اخلامس الذي أهداه خلعة هبذه املناسبة

  وم السعـــدِ هالـــــــةَ قَصـــرِهِـــــــحفــــت �ـجــ    ةٍي سمــــــــاءِ خِالفـــــــــــــــيــــــا بــــدر تَــــمٍّ ف
  ـد قَصـرت عنـــــــه مـــــدارِكُ شكْــــرِهــــــــقَــ    ن ثِيابــــــك ملْبســـــاًــــــــــأَلبست عبــــدكَ مِ

  ـــهِ وبِبـــــــــــرهــــــــفَلَقـــــد أشـــــــاد بـجاهِـــــ    ـــا أَلْبستـــــــهـــه خيـــر مــــــــــورِضَــــاكَ عنــ
  ــوم بـحصـــرهــــــأَقُـــــــ أَهديتَنـــــي مــــــــــا ال     ـــــــي شرفْتَنِـــــــــــــيـــــــألْبستَنـــــي أَركَبتَنـــ

 يف قصيدة أخرى يـصف كـرم وعطـاء الـسلطان يف هـذا اليـوم، وقـد أحيـى فيـه                وقال ابن زمرك    
  :)٥(سنة �بوية، وتنوعت فيه اهلدايا وتعددت

  ن راحتَيــــــــك  بـحـــــوراـــــــوتفجــــرت مِــــ    ـداكَ غَمائِـــــــمــــــــفاضَـــت علينـــــا مـــن �ــ

                                                           
  .٢٦١ حسناء الطرابلسي، حياة الشعر يف هناية غر�اطة، ص: ا�ظر )1(
 عن عائشة رضي ا عنها أن قريـشاً كا�ـت تـصوم يـوم عاشـوراء يف اجلاهليـة ثـم أمـر رسـول ا صـلّى ا عليـه                   )2(

مـن شـاء فليـصمه ومـن شـاء أفطـر،       : مضان، وقال رسول ا صلّى ا عليه وسـلّم      وسلّم بصيامه حتى فرض ر    
  .٣١، ص٣، مج١صحيح البخاري، مج

  .١٦١ احلياة االجتماعية يف غر�اطة، ص أمحد الدوسري، )3(
  .١٣٠، ص٢املقّري، أزهار الرياض، ج )4(
  .٢٢١ص:  ا�ظر أيضاً؛١٧٧، ١٧٦، ص٧ج املقّري، �فح الطيب، )5(



 ١٥٢

  ـا شكـــري املوفـــــــــوراـــــــأعجـــــزت عنهــ    ـــــــــاــ وفْرهـ ددــــــــةٌ تعــــــــ�ِعــــــــم منوعـــــ
  ـــــده املشهــــــــوراـــــــوأقمــــــت فينـــــا عيــ    ــمٍ للديـــــنِ قَــــد جددتــــــــــهـــــــي موســــفـ

  ثوابهـــــا عاشـــــورا ـك ــــــتُهــــــــــدِي إليــــــــ    ــن مِنـــــــــةٍــــــــــــــا مأضعــــاف مـــــا أهديتن

  :االحتفال بالشعبا�ية
ــشعبا�ية          ــل هبــا أهــل غر�اطــة ال ــيت احتف ــة األخــرى ال ــن املناســبات الديني ــذه  .وم ــت ه وكا�

ع الغر�ـاطيون شـهر شـعبان ويـستقبلون شـهر            إذ يـود   ؛االحتفاالت تقام يف األيام األخرية من شـهر شـعبان         
 إالّ ما ذكـره ابـن خامتـة         ،لكن ما جاء يف املصادر من أخبار عن هذه االحتفاالت قليل          . رمضان املبارك 

 ويبدو أن هذا االحتفـال أقـيم يف روض مريـع    .األ�صاري يف قصيدة له يصور فيها أحد هذه االحتفاالت    
 حتاكيـه شـادية حـسنة الـصوت     – يف مجلـة أطيـار غريـدة    – بلبـل    ويف جو طبيعي رائع احلسن، يغرد فيـه       

 يف العصر الذي عـاش فيـه        واإل�شاد جيدة الرقص، وهو يعلي من شأن هذه الليايل، ومما يبدو على األقل            
  : )٢(، يقول)١(أن هذا احلفلَ كان يستمر أربعة أيامالشاعر، 

  ــن جملَــــــــةِ العمــــــــرِـــــــحسبـــي بِهــــا مِـــ    ــــن الدهـــــــــــــرِـــــــةٌ مِـــــــــللّــــهِ أربعــــــــــــــ
  ـى غَـــــــــــدرِـــــــفِيــــــــهِ ووفَّاهـــــــــــا علـــــ    ـــى بخَـــــــــــلٍــــــــسمـــح الزمــــان بِهــــــا علـ

  ن خمــــــــــرِــــــــيغنِيـــــك عــــــن �ُقـــــــــلٍ وع    ــى علَينــــــــــا مسمِـــــــع غَـــــــــــرِدــــــــيسعــ
  صـــــرِِــه علـــــى الـحــــــــأربــــــت محاسِنــــ    ـه رشـــــــــــاًـــــــيتَلقَّـــــف النغمـــــــاتِ عنــــــ

  ـــي الشعــــــــــرِـــــــكـــــــادت تُبيــــــــن معا�ِــــ    ــــــدمٍـــــــفَيصوغُهـــــــا رقْصــــــــاً علـــــى قَـــ
  ـــــــــر الشهـــــــــرِن أواخِـــــــبيضـــــــــاً �َصلْــــ    ــت لَهـــــــاـــــــــأعقـــــــاب شعبـــــــانٍ عجبـــ

  ـــةِ القَـــــدرِـــــــفـــــي القَــــــــــدرِ رتْبــــــةُ ليلـــ    رتْبتُهـــــــــــا: ــتــــــــلــــوال التَّحـــــــرج قُلــــــــ
                                                           

  .١٩٦م، ص١٩٩٠، مكتبة اآلداب، القاهرة، ١ي من منظور إسبا�ي، طساألدب األ�دل مكي، الطاهر أمحد،:  ا�ظر)1(
  .١٢٠ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص )2(



 ١٥٣

  :االحتفال بعيد النريوز وعيد املهرجان
ه هبــا احتفالــه بعيــد الــنريوز، وهــو أحــد األعيــاد مــن مظــاهر حــب األ�دلــسي للطبيعــة وشــغف

. )٢(، ويقع يف بداية السنة يف أوائل يناير مـن كـل عـام             )١(الكربى يف األ�دلس، أخذه األ�دلسيون عن الفرس      
ومنذ اختذه العامل اإلسالمي عيداً دخلته تغيريات كـثرية وكـان حيتفـل بـه يف الربيـع يف اليـوم املعتـدل منـه،                        

  .)٣(ك بأول العام اجلديددون أن يرتبط ذل
اهتم األ�دلسيون هبذا العيد، وكان لالحتفـال بـه عـدة مظـاهر منـها صـناعة احللـوى يف صـورة                      

، وعمـل الـدمى مـن الفخّـار واخلـزف           )٤(مدائن ذات أشكال مجيلـة لتقـدميها للـضيوف يف هـذه املناسـبة             
 حرصـت األسـرة األ�دلـسية       كمـا . )٥(املطلي على شكل حيوا�ات على الرغم من حتـريم الفقهـاء لـذلك            

 ومــواد الزينــة ، والــشراب املــنعش،علــى تــوفري مــستلزمات االحتفــال هبــذا العيــد مــن الفواكــه واللحــوم  
  .)٦( إلشاعة الفرحة والسرور يف �فوس أفراد األسرة؛املختلفة كاحلناء

طايـا  وجرت العادة يف هذه املناسـبة أن يتـهادى النـاس، وأن جيـود الـسلطان علـى الـشعب بالع                    
  .واهلبات

                                                           
، هناية األرب يف فنون األدب، �سخة مصورة عن طبعـة           )م١٣٣٣/ هـ٧٣٣ت(النويري، أمحد عبد الوهاب     : ا�ظر )1(

  . ١٨٥، ص١ت، ج.املصرية العامة للتأليف والرتمجة والطباعة والنشر، القاهرة، ددار الكتب، املؤسسة 
  .٢٣٢ص تصوير الفين للحياة االجتماعية،الحسن النوش، : ا�ظر )2(
م، ١٩٩٣، دار املعارف، القـاهرة،  ٤مكي، الطاهر أمحد، دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق احلمامة، ط        : ا�ظر )3(

  .٤١ص
  .١٣١، ص٤ �فح الطيب، جاملقّري،: ا�ظر )4(
  .١٢٠ أمحد الطوخي، مظاهر احلضارة يف األ�دلس، ص: ا�ظر )5(
  .٢٣٣ حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر )6(



 ١٥٤

وكــان الــشعراء ينظمــون القــصائد يف هــذه املناســبة لتهنئــة كبــار رجــال الدولــة راجــني مــألوف   
  :)١(عطاياهم، ويف هذا يقول ابن اخلطيب مهنئاً السلطان أبا احلجاج يوسف بن إمساعيل النصري

  ـــــد وميـــــــــالدـــــــيـــــــد و�يــــروزٌ سعيـفَع    ـــا وأَعيــــادــــــــزَما�ُـــــــك أفــــــــراح لَدينــــــ
  ادــــــــوقُصـــى راحتَيــــــك عفَــــــــــــاة تُرجـ    ــــــانِ كَأ�َــهــــــاــــــــتـــــــزوركَ أثنــــــــــاء الزمـ

  ــــن أجيــــــــــادــــــــفَمِنــــــــا هلــــا در، ومِنهــ    ـــهــــــــصــــفَتَهـــــدِي إلــــى كُـــــلٍّ مقــــاالً يـخُ
  ـتّى لِلْمواسِـــــــــمِ إرفـــــــــــادـــــــ�َوالَـــك، حــ    اء قَاصداًـــــــلَقَـــد عـــم مِنك الرفــــد من ج

  :)٢(ثم يقول
  ـه أَعـــــدادــــــــأتَـتْــــك علــــى آثــــــارِهِ مِنــــــ    دِ ا�ْقَضَـــــىـــــــــك �َيــــروزٌ سعيــــد قَويهنِيــ

  ـــادـن جــدواكَ مـــا هــــــــو يعتـــــــــــفأمــلَ مِـ    ي الـــــورىـــــــأتـــاكَ علـــى عِلْـــــم بـجودِكَ ف
وهو عيد من أعيـاد الفـرس، ويقـع يف          ) عيد العنصرة (كما احتفل الغر�اطيون بعيد املهرجان أو       

وكــان حلولــه إيــذا�اً بــاال�قالب الــشتوي، . )٣(الــسادس والعــشرين مــن تــشرين األول مــن شــهور الــسريان
  .)٤(وكا�ت مدته ستة أيام ويسمى اليوم السادس منه املهرجان األكرب

بدأ الناس بتغيري فرشهم ومالبسهم استعداداً لال�تقـال إىل الـشتاء، ومـن مظـاهر               وعند حلوله ي  
  .االحتفال هبذا العيد تقديم اهلدايا وتبادل التها�ي هبذه املناسبة السعيدة

  .)٥(وقد شارك املسلمون يف غر�اطة إخواهنم املسيحيني يف أعيادهم مثل عيد ميالد املسيح

                                                           
  .٤٠٥ لسان الدبن ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص )1(
  .٦٣١، ٦٢٤ص: ا�ظر أيضاً. ٤٠٧املصدر �فسه، ص  )2(
  .٤١٠، ص٢القلقشندي، صبح األعشى، ج: ا�ظر )3(
  .١٨٧، ص١النويري، هناية األرب يف فنون األدب، ج: ا�ظر )4(
  .١٤٠ ، صاألعياد يف مملكة غر�اطةأمحد العبادي، : ا�ظر )5(



 ١٥٥

ذي كـان يقـام عنـد جـين حمـصول العنـب وعـصره؛ إذ كـان          كما عرفت غر�اطة عيد العـصري الـ       
 فتقـام أيـام مميـزة جلنيـه يف جـو يـسوده املـرح والغنـاء         ،السكان يتوجهون إىل البسائط املختـصة يف زراعتـه       

ويشري ابـن اخلطيـب إىل أن الـسكان كـا�وا حيملـون أسـلحتهم معهـم دائمـاً ألن هـذه احلقـول             . )١(والرقص
وعــادة أهــل هــذه املدينــة، اال�تقــال إىل حلــل العــصري أوان  . "حلــدود العــدوكا�ــت مكــشوفة وجمــاورة 

ــأوالدهم، معــولني يف ذلــك علــى شــهامتهم       ــربوز إىل الفحــوص ب إدراكــه، مبــا تــشتمل عليــه دورهــم، وال
  .)٢("وأسلحتهم، وعلى كثب دورهم، واتصال أمصارهم حبدود أرضه

  :االحتفال بالـحِذاق
وهي االحتفال بإمتام الصيب قـراءة القـرآن        : الغر�اطيون الـحِذَقة هبا   احتفىومن املناسبات اليت      

 والـحِذَاق بكسر احلاء وفتح الذال املعجمة هو الطعام الذي كـان يقـدم              .)٣(أو حفظه أو حفظ جزء منه     
  .)٤(يف هذه املناسبة

ائد علـى   أن الـشعراء كـا�وا ينظمـون القـص    ،ويظهر من خالل القصائد اليت تتناول هـذا املوضـوع          
وقلت مما يكتب   (يقول ابن اخلطيب    . لسان الصيب الذي ا�تهى من قراءة القرآن الكريم أو حفظ جزءٍ منه           

  :)٥ ()يف لوح حذق األمري ولد السلطان قيس على العادة يف مثل ذلك
  ــت الفضَل واألَدبـــاد جمعــــــــمِــن بعدِ ما قَ    ي صغَــــــريــــــفكـــــان أولَ مــا قدمـــــت ف

  ي تَحصيلِــــهِ تَعبــــاـــــال تَعـــــــرِف النفــس ف    ــداًــــــــأ�ـــي جعلْــــت كِتَــــــــاب اِ معتَمـــــ
                                                           

  .١٥٧ أمحد الدوسري، احلياة االجتماعية يف غر�اطة، ص: ا�ظر )1(
  .١٣٨ص، ١لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج )2(
  .١٨٨اطي، صابن اجلياب الغر�علي النقراط، : ا�ظر )3(
  .٨٢، ص ديوان لسان الدين بن اخلطيبلسان الدين ابن اخلطيب،: ا�ظر )4(
  .٢٦٧، ٢٦٥ لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص )5(



 ١٥٦

  ـاــــــــلـمِسك أو أستَطعِــم الضَّربأَستَنشِـــق ا    ــــه بِفَمِـــــــــــيـــــــكأَ�ـــــــــنِي كُـلَّمـــــــا رددتُــ
  ر مِنــــــــه اُ لِـــي أربــــــــاـــــــحِفْظــــــاً فيس    ـــه أحكِِمهـــــــحتّــــى ظَفِـــــرت حبـــــظٍّ مِنـــ

  ـن طَلَبــــــاــــــــــا أدرك الغَايـــــــــاتِ مـــــفربـمـ    ن قريـــــبٍ بِحـــــولِ اِ أحفَظُــــــــــهــــــــوعــ
 ويقـيم فيـه   ،احلاذق يدعو أصدقاءه وأصحابه ملشاركته يف االحتفال هبذه املناسـبة        والد  وكان  

 – رمحـة ا عليـه       –وكتبت إىل الـشريف القاضـي       (يقول ابن اخلطيب    . الوالئم داللة على جوده وكرمه    
  : )١ () إىل حذقة أحد أوالدهوقد استدعى األوالد

  ـس فِيــــــهِ الوالِـــــــد الولَــــــــداـــــــمـمـــا ينافِـ    وم �دىـــــودِ يــــغَشيــان مثــــواكَ مثْــوى الـجـ
  مِ غَـــــــداـــــــــهِ الفــــوزَ يف دارِ النعيجنــــى بِـ    ـن تأثّلَــــــــهــــــــوحبــــــك اليـــــــوم ذُخــــر مــ
إلذنٍ مـــن ع تدــــــدــــديـــــــوقــــد مالكَ ي    مـــا دــح بِهماــــــــفاســـدي أعلــى العالِـمني ت  

  : باإلعذاراالحتفال
وكا�ـت تقـام يف     . أبنائهم) ختان(حرص املسلمون يف غر�اطة على اتباع السنة النبوية يف إعذار           

شارك فيهــا  وتــ، وتنفــق فيهــا األمــوال الطائلــة،مــةهــذه املناســبة احتفــاالت كــبرية تقــام فيهــا الــوالئم الفخ
، ويف هـذا يقـول ابـن        )٢(طبقات اجتماعية أ�دلسية عريضة، وقـد يـدعى هلـا عليـة مـن خـارج األ�ـدلس                 

٣(زمرك يف حفل إعذار حفيد الغين با(:  
  ــي مـحمــــــــداـــــــــمؤكَـــــدة تُرضِــــــي النبـــ    ةًـــــــ سنـــــــ– والـحمـــد  –ت لَـــــه أَقَمـــ

  ـــرِ منتَدىـــــــأَقَـــمــــت هبــــا لِلديـــــنِ والفخ   ـر سنـــــــــــــةٍـــــــهنِيئــــاً هنِيئــــاً إ�ّـــــه خيــــ
   النــــدا درواــــــو�اداهــم التحضيــض فَابتَـــ    ن كُلِّ وجهـــةٍـــــــدعــــوت هلــا األشــــراف م

                                                           
  .٤٦٠ كهام، صلسان الدين ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي وال )1(
  .١٦١، ص للحياة االجتماعيةالفينالتصوير حسن النوش، : ا�ظر )2(
  .١٣٦ -١٣٥ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ص )3(



 ١٥٧

  ـــدىن أُفُـــقِ اهلُــــــــتَجلّـــى هبا اإلحســان مِ    رف قُبــــةٍــــــــــوظَلّلـــت مثْــــوى العـــرضِ أش
لَهـــــودِكَ قَبـــوا يف روضِ جرِحــــــم رِزْقــــاً هنيئـ    ــــاـــــــومـــــا بلَـه ــــــداـــــــتُفيــــــضبؤــاً م  
  ـــد أوحداـــــــوجاءوكَ يـــــوم العــــرضِ أوح    ــــاــــــــو�الـــوا مجيعـــــــاً مِـــــــن �َوالِــك أ�ْعمــــ

وكان صاحب اإلعذار يدعو من األصدقاء من يكلفـه مبراقبـة احلجـام خـالل عمليـة اإلعـذار                    
بـن اخلطيـب    ا الـوزير لـسان الـدين        )١(وقد دعا أبو بكر ابن عبد امللك      . حتى يؤدي املهمة على خري وجه     

كر عبد الـرمحن بـن عبـد امللـك          خاطبين أبو ب  : قال لسان الدين رمحه ا    : ")٢(إلعذار ولده هلذا الغرض   
  :مستدعياً إىل إعذار ولده بقوله

  ـاح غــــــدـــــــإلــى الوصــــولِ إىل داري صبـــ    ن سيـــدي األعلـــى تَكلُّفـــــــهــــــــأريــــد مـــ
  )٣("امِ يف ولديـــــحلجـصناعــــةَ القاطـــــعِ ا    ـــــه ويبصــــر لـــــــيـــــــيزيد�ــــي شرفـــــا منـ

  . اخلطيب اعتذر عن احلضور ال�شغاله خبدمة السلطانلسان الدين ابن  إالّ أن 
 ملـشاركته يف خدمـة إعـذار        )٤(ابن اخلطيب الـشاعر الفقيـه أبـا حييـى البلـوي           لسان الدين   ودعا  

 فـنظم شـعراً يعتـذر فيـه         هـ؛ إالّ أ�ه مل يتمكن مـن احلـضور بنفـسه          ٧٤٩ولديه عبد اإلله وقمر العال يف سنة        
  :)٦(، يقول)٥( ويتقدم بالتهنئة والتمجيد البن اخلطيب يف هذه املناسبة،عن خدمة اإلعذار

                                                           
 هو أبو بكر عبد الرمحن بن عبد امللك، أصله من مدينة باغُه، و�شأ بلوشة وهـو حمـسوب مـن الغر�ـاطيني، كـان ينتحـل الـنظم                             )1(

 أرجازاً يتوصل هبا إىل غرضه، �ظم خمتصر السرية يف األلفاظ اليسرية، و�ظم رجـزاً يف الزجـر والفـال، تـويف              والنثر، وكان ينظم  
  .١١٣، ص٦؛ املقّري، �فح الطيب، ج٥٢٧، ص٣لسان الدين ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج: ا�ظر). هـ٧٥٠(بالطاعون سنة 

  .١٦٦، صالتصوير الفين للحياة االجتماعيةحسن النوش، : ا�ظر )2(
  .١١٢، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج )3(
 هو حممد بن حممد بن عبد الواحد بن حممد البلوي، من أهل أملرية، وكان أهله بنو البلَوي ذوي حسب وأهـل �عـيم، وتربيـة     )4(

 النيابـة يف    ملوكية، كان كثري السكون واحلياء آل به ذلك إىل لَوثَة مل يستفق منها، وكان أديباً بارعـاً حـسن اخلـط تـصرف بـني                        
  .٦٤ -٦٣، ص ص٦املقّري، �فح الطيب، ج: ا�ظر. األحكام الشرعية وبني الشهادات العلمية

  .٦١، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج، و٣٨٢، ص٢لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج: ا�ظر )5(
  .٦٢، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج )6(



 ١٥٨

  ــي وشـــــطَّ مــــــزاريــــــــولئـــن �ـــأى وطَنــ    ـةِ اإلعـــــــذارِـــــــــال عـــــــذر يل عــن خدمـــ
  ـــــادة األعصــــــارــــــــتقضـــي األما�ــــي عـــ    ـه الزمـــــان وصرفُـــــــــهــــــــأو عاقَـــــين عنـــ

  ـــابِ الـــــدارِــــــــوأَحـــطَّ رحلِـــي عِنــــد بـــ    ــوزَ خبدمــيتـــــــقـــد كنـــت أرغــــب أن أفـ
  ــــــلِ إزاريــــــــمتشمــــــــراً فيــــــــــــه بفضَــــ    ع وأَهلِــــــــــهِـــــــــبــــــادي املســــرة بالصنيـــــ

وم القديــم لــــه الشـــرف ــــنالـــــــــيـــا م لَه يـــ    ن العِـــــد الصمــــيم فخـــــارــــــــحســـب وم  
  ـن النيريــــــــــنِ لســــــاريــــــــفـــــي الفَرقَديــــ    ـن أَمـــلٍ بـــــهــــــــيهنيــــك مــــا قَـــد �ِلــــت مِــ
  ــــلٍ زكـــــا وجنـــــــارــــــــفرعـــــانِ مــــن أصــ    ــــر العـــــــــالــــــــعبـــد اإللـــــه وصنــــــوه قم

يل �ـبض احليـاة االجتماعيـة األ�دلـسية كـثرياً مـن مظـاهر               وقد صور الشعراء الذين تولـوا تـسج       
فقـد وصـف ابـن اخلطيـب احلفـل الـذي أقامـه        . هذه االحتفـاالت الـيت كا�ـت تقـام يف مناسـبة اإلعـذار       

إلعــذار ولــده، وقــد دعــا لــه النــاس فجــاؤه مــن كــل حــدب وصــوب ليــشاركوه   ) الغــين بــا(الــسلطان 
 وهي دائرة خشبية تقام يف اهلواء، ويأخذ الفرسان يف قـذفها  ،واشتمل احلفل على إقامة الطبلة . فرحته

  :)٢(، فيقول)١(برماحهم أثناء ركضهم خبيوهلم
  ــــواــــــهِ املهيـــــبِ وإن شطُّـــفهبــــوا لداعيــــ    ـــه الــــــــورىـــذار دعــــوت لـــــــــو إعـــــــ

  طُـــف والغبــــــوحيدوهـم اخلصـــب املضاع    ــاـــيدعوهـــــم الرضــــى وــــــتقودهــــم الزلفـ
  )٥(طُبى ســ وحل)٤(جـقٌ واشرعلـى الكون عِ    ــــاـــهــ أعا�ـ)٣(اكــكــــر الســــح �َـةٍوطاعنــــ

                                                           
ديث عن هذه اللعبة عند احلديث عن األلعاب يف موقـع           وسأفصل احل . ٤٥٩، ص ٦املقّري، �فح الطيب، ج   : ا�ظر )1(

  .آخر من هذا الفصل
  .٤٨٢، ص٤لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج، ٤٦٢/ ٦ املقّري، �فح الطيب،)  2(
  . سكك: الـجو، لسان العرب، مادة: السكاك)  3(
  .وشج: أي املتشابك امللتف، لسان العرب، مادة: العرق الواشج)  4(
  . سبط: �قيض اجلعد، لسان العرب، مادة: السبط  )5(



 ١٥٩

  )١(طُـــرـــــــه ســــا ال يستقيــــــم لــــــهـفثعبا�ُ    ـــي إذا هــــــوتـــــــــاتِ العص حيــــــفــــتلقَّ
  طُّـا حــان هلــــ كـ)٢(ال اجلــودي و ـعلـــى اجلـ    ــر اهلــــــواءِ سفينـــــــــــةًـــا حبـــــــــأزَرت هبـ

دأ بـإطالق   كما اشتمل هذا احلفل على مـصارعة الـثريان؛ إذ صـور لنـا حربـاً بـني الثـور واإل�ـسان تبـ                       
 فتأخذ يف هنش جسمه وأذ�يـه وتتعلّـق هبمـا يف صـورة القـرط، ثـم يـأتي        ،املتوحشة خلف الثّور  " الالن"كالب  

  :)٤(ويقول. )٣(الفارس بعد أن تنهار قوى الثور فيتقدم ملصارعته والقضاء عليه أمام احلاضرين
   أو اإلبــــطُ)٦(ه الصمــــاخُــــ بــــه منــيصـــاب    ــارحٍ جبــــــ)٥(دام الصـــوارِـــوطـــاردت مقـــ
  ـــت اخلــــــطُّــ ينبِـ اـــــــــرة عنهــــــن ممقَصــــــ    )٨(ـةٌ يف رأســـهِ سمهريـــــ)٧(متيــــن الشــــوا
  ـرطُـــــــا قُـــــــــــــــه منهمــــ زا�َــــتَيــــــهِبسامِع    ــــاــــا تعلّقــــــــفلمـ ـــاجٍ ــــا تـوقــــــــد كـــان ذ

) الغـين بـا  (وقد أبدع ابن زمرك يف وصف االحتفـاالت الـيت أقامهـا الـسلطان حممـد اخلـامس                 
مما أجلم اللسن "شهدت هذه االحتفاالت خمتلف مظاهر اجلالل والبذخ فكا�ت   وإلعذار بنيه وأحفاده،    

 إذ كا�ـت ختفـق فيهـا األعـالم وهتـدر الطبـول وتعـزف                ؛)٩ ("اإلعذار الذ�ُّو�ي منـسياً   الذكي عياً، وغادر    
                                                           

  . سرط: سرط الطعام أي بلعه، لسان العرب، مادة: سرط)  1(
  . جود: جبل، وقيل هو جبل بآمد، لسان العرب، مادة: اجلودي)  2(
  .١٤٢أمحد العبادي، األعياد يف مملكة غر�اطة، ص:  ا�ظر)3(
  .٤٨٢، ص٤ الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، جلسان، ٤٦٢، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج )4(
  .صور: القطيع من البقر، لسان العرب، مادة: الصوار)  5(
  .صمخ: األذن، لسان العرب، مادة: الصماخ)  6(
  .شوا: القوائم، لسان العرب، مادة: الشوا)  7(
  .مسهر:  الرماح، لسان العرب، مادةهي منسوبة إىل سمهر رجل كان يقوم: القناة الصلبة، ويقال: السمهرية)  8(
هو حفل اإلعذار الذي أقامه املأمون بن ذي النون بقـصره           : اإلعذار الذ�و�ي . ١٨٣، ص ٧ج املقّري، �فح الطيب،   )9(

حـسن النـوش، التـصوير الفـين     : ا�ظـر هـ وقدم فيه وليمة كربى احتفاالً خبتـان حفيـده حييـى،       ٤٥٥يف طليطلة سنة    
  .١٦٢ للحياة االجتماعية، ص



 ١٦٠

املوسيقى العسكرية كما كا�ت تشهد ألوا�اً من ألعاب الفروسية وكان يدعى هلا علية القوم مـن األ�ـدلس                  
  .)١(وأشراف األمم من أهل املغرب

  :)٢(يقول ابن زمرك  
ســـنِ الصمـــن ح ـــعِ عجائبــاــــــــنيأبديــــت    قَـــــــلُــــــــتـمــــــــانِ وتُنالز روى علـــى مــــــــر  

  ـــلُــــــــخبفوقهـــــــــا النصـــــــــر العزيــــز موكـــ    ر الـــــيتـــــمت بِــــهِ أعالمـــــــك احلـــــــخفَقَــ
  ــــــا يستَعجِــــــــلُــــوان فتــــــحٍ إثرهـــــــــعنــــ    ز حتــــت ظاللِهـــــاـــــــــهـــدرت طبـــولُ العـــ

  لُــــــــــلَ وصنـــــع جــــودكَ أمجيثنـِـــي اجلميـــ    ـالدِ وكلُّهــــــــمــــــــراف البـــــــودعــــوت أشــ
  م تَتهلَّــــلُــــــــمثــــــــلَ الشمــــــوس وجوههــــــ    ـرادِ فوارســــــــاًــــهِ للطــــــوأثـــــــــرت فيـــــــــ

 إذ ؛كما وصف ابن زمرك احلفل الذي أقامه السلطان الغين بـا إلعـذار األمرييـن سـعد و�ـصر             
  .)٣ ("أجاد يف وصف اجلند واجلرد والطلبة وغرائب األوضاع"

  :)٤( وفيه يقول،دمة هذا االحتفال سباق اخليلويأتي يف مق  
   تُتَوهــــــــمِــمــــــلَي خلَــــــــدٍ وــــ جتْـــــرِ فــــملـ    ـــــــــةًجـمب ــــائِــــــــج عــــهِـــيـــــيتَنــــا فِروأَ

رس الـعـأرسلـــــت جِــــان٥(ـــــادِيـ(َكأ �ـاــهــ    أسطَـــر ابوفَي التَّـــــــرٍ فيــــــةِن)ــــــــ)٦مِ حـو  
                                                           

 –، ترمجـة الطـاهر أمحـد مكـي، مكتبـة وهبـة       ١غومس، إميليوغاريثا، مـع شـعراء األ�ـدلس واملتـنيب، ط     : ا�ظر )1(
  .١٦٧ حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص ؛٢٨٩م، ص١٩٧٤عابدين، القاهرة، 

، ٢ج أزهـار الريـاض،    : أيـضاً   ا�ظـر  ؛١١٩، ص ٢ج املقّري، أزهار الرياض،  ،  ٢١٣، ص ٧ج املقّري، �فـــح الطيب،   )2(
  .٧٧ -٧٤ص ص

  .١٨٤، ص٧املقّري، �فح الطيب، ج )3(
  .١٨٧، ص ٧ املصدر �فسه، ج)4(
  .سرع: أوائلها، لسان العرب، مادة: سرعان اجلياد )5(
  .تنف: املفازة، لسان العرب، مادة: التَّنوفة)  6(



 ١٦١

الـيت أرسـلت إىل عنـان الـسماء تتبعهـا الـسهام             " الطبلة"واملشهد الثّا�ي الذي وصفه ابن زمرك         
  :)١( يقولالنارية، وكأهنا شهب مضيئة،

  ـمِـــ بِسلَّـــــــاءِــــقـــــــى إلــــــى أوج السمــــــري    ــهــــ�ـ أَي اجلـــــــــو حتْسِـــــــبـــــــومسافِــــرٍ ف
راماستــــــــراقَ الس وهو  ــعِـــــــــــم ــــــــعنمـــــفأُصي     مبأَـــ مب ن قُضُــــبِ العصـــيســـــمِه  

  ــــــم يرجــــــــــمِــــ هلـــــا لــــــهـــــــوال تعرضُــــل     حواصِبالِــــــــبِ النصهن شــــــرجـمتْـه م
ويصف يف املشهد الثالث أراجيح مركّبة على مدارة تدور بسرعة خاطفة، حاملـة الرجـال يف                  

  :)٢(جوفها، يقول
  مِـدِــــــــــنه ومدسٍِـــــــــهنــــــــلِّ م كُـــــــــداعبإِ    ـاــــــــكُـنـهـه ـــــــزجع أَفــــــــالكِومـــــدارة األَ

يـِشـمجــــالُ بِـــي الرجــا ومجيعهــــــمــــهــــفِو    عــــنم تَسى قَـــــودمـهِـــــــيـــــ لــمـــــــقَتَ يمِـــد  
صور فيه ابن زمـرك حركـات هبلـوان          ي ؛وتتضمن األبيات التالية املشهد األخري يف هذا االحتفال         

، )٣(كأ�ه طري يف صورة آدمي، ثم السري  على خيط رفيع متوهم ال يكـاد يـرى                ووقدرته الفائقة يف االرتفاع     
  :)٤(يقول

  ـــــمِـــــطٍّ بـــــــــــه متَوهـــــــيمشــي علــــى خـ    د ركِـــب اهلـــــواـــــــومنــــوعِ احلركــــاتِ قَــــ
  ـورةِ آدمِــــــــأبصــــرت طيــــراً حــــــــولَ صـــــ    ــم استــــوىـــــــفــــإذا هــــوى مــــن جــــــوه ث

  مِــلٍ أو أرقــــــــــــــــفيـــــــــــه مســـــاور ذابــــــ    ـــنِ الرشـــــاءِ كأ�ـــــــــــهــــــــميشـــي علـــى فن

                                                           
  .١٨٧، ص٧ج  املقّري، �فح الطيب،)1(
     .١٨٧، ص٧ املصدر �فسه، ج)2(
  .١٦٩ حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر )3(
  .١٨٨ -١٨٧، ص ص٧ج  املقّري، �فح الطيب،)4(



 ١٦٢

أما فيما يتعلق خبتان اإل�اث فلم أجد له ذكر يف املصادر، مما يدل على أن هذه العادة مل تكن 
  .موجودة يف ذلك الوقت، أو أهنا كا�ت جتري دون إقامة االحتفاالت كما هو احلال يف إعذار الذكور

  :االحتفال بالزواج
ه يف املشرق العربي يف ذلـك الوقـت،         مل ختتلف مراسم اخلطبة والزواج يف غر�اطة عما كا�ت علي           

يقـام يف سـاحات القـصور       ) وهـو مـا يـسمى بـاإلمالك       (فقد كان يتم عقد قران الرجل باملرأة يف حفل كبري           
وكان العرس يف ذلك الوقت يدوم أسبوعاً كامال يف بيت العروس ثـم تنقـل بعـده يف يـوم يـسمو�ه                      . واملنازل

ومـن عـادة العـروس أن حتمـل معهـا متاعـاً يـسمى               .  عروسـها  إىل بيتها اجلديـد حيـث تـزف إىل        " اجللوة"
  .)٢(وكان يقدر يف بعض األحيان باآلالف من األموال. )١("شورة العروس"

وقد صور لنا ابن فركون حفل زفاف أحد أصدقائه ووصف مـا كـان فيـه مـن الغنـاء والـرقص                        
  :)٣( واصفاً املغين والراقصني من حولهفقال ،واللهو

  ـــــــالِـــــــبوجـــــــــــــوهِ القَبــــــــــــــــولِ واإلقبــ    ـــــــــــد آتٍــــــــالكِ أسعـــــــــــــــــــوأوان اإلمـ
  ـــــــالِــــــــضَـــعرفَتْنــــــــــا عـــــــــــوارِف اإلفْ    هِ بليلــــــــــةِ أُ�ـــــــسٍــــــــقــــــد �َعِمنــــــا فِيــــــ

تـــــوُّــص�ــــــــ شـــــادٍ علـــــى تَــــرــــــولَ مِنــــ    ــودٍــــمِ عالس ـــــبهــــــؤالِـــــــيــــلَ السقَب ــه  
  ـالِــــــــــــقَ م ونــــر دــــ الضَّميــــــفِّــــــــــيخَبـ    ـــانٍـــــر لســــــــــعـــــــــوده �اطِـــــــــــق بغيــــــ

  ـــــــالِـــــــوهـــــــــي بالـموصِلِـــــي ذات اتّصــ    ــروىــــــــ�غمـــــــات عــــــــــنِ املرينــــــــي تُـــــ
  هِ ميـــــــــــالِـــــــ فـــــي دوحِــــــــكَقَضيـــــــبٍ    ــــاًـــــــولكَــــــــم راقِـــــصٍ يـــــــــروقُ ا�عِطافــ

                                                           
، مالمــح مــن اتمــع األ�دلــسي، جملــة البحــث العلمــي، جامعــة حممــد  )م١٩٨٧(الــودغريي، عبــد العلــي : ا�ظــر )1(

  .١٦٩، ص)٣٧(اخلامس، املغرب، ع 
  .٦٢ن ابن اخلطيب، مشاهدات لسان الدين ابن اخلطيب، صلسان الدي: ا�ظر )2(
  .٣١٧ ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص )3(



 ١٦٣

  ــا والشمــالِــــــــكالربــــــى فــــي يــــــدِ الصبــ    ــــــــىـــــه وتَثَنــــــــطَربــــــــاً مـــــــــالَ عطْفُــــــ
الشموع اليت تعكس على احلفل سـحراً خاصـاً         وكان من عادة أهل غر�اطة يف األعراس إضاءة           

  .كما تعكس مظهراً من مظاهر احلضارة يف ذلك الوقت
  :)١(يقول ابن فركون واصفاً الشموع اليت أُضيئت يف حفل زفاف صديقه  

لِلش توأ�َـــــــــارــــجـــــا �ُـــ فيهـــــــــــــــعِمــــوم    َ� تلَــــى عِنـــــــدــــــالِي اكتِْــــــقْصِهـــــا فتُـجم  
  ــــــالـــــمٍ منهــــا رهيــــــن اشتِعـــكـــلُّ جســـ    ي اشتِغَـــــالٍــــــــــــــا هبــــا فــــبٍ مِنلْكــــــلُّ قَ

  ـيءِ الظِّـــــــاللــــــــروضِ بيـــــن فَــــر الـــزَهـــ    طَ منهــــــــــاــــــــوكـــــــأن الــــــــــذي تَســـــاقَ
 األصدقاء اويبدو من أشعار البن اجلياب أن العروس كا�ت جتلس على منصة مرتفعة حييط هب              

واألحبة واألقرباء، حيتفون هبا ويغنون هلا، وقد أخذت زينتـها وبـدت يف أهبـى حماسـنها، وقـد �قـشت                     
  :)٢(وس، يقولهذه األبيات على تاج كرسي العر

  ــب الديبــــــــاجـــــــملــــــــا حكــــــــى مذْهــــ    ذا التّـــــــاجِـــــــــسحــــر العيـــــون مجــــــالُ ه
  ـراجوح بأشــــــراف األبــــــــــــــــمشـــــس تلـــــ    روس كأهنــــــــاـــــــوعلـــــى مِنصتِــــــــهِ العــــ
  ــــا الوهـــــــــــــــاجـــــــوتقابـــــــــــال بسنامهــــ    د جمِعـــا معــــاًـــــــبلــــــد بــــــه القمــــــران ق

وسط احتفـال هبـيج ويـدعا إليهـا         " بالثالث"ويف اليوم الثالث من أيام العرس تُقام الوليمة املسماة            
ليها ابـن فركـون يف مقدمـة إحـدى قـصائده الـيت يـصف فيهـا هـذه الوليمـة           وقد أشار إ. الرجال والنساء 

وحـضرت الوليمـة املـسماة بالثّالـث        «: وكرم الداعي إليها، ويصف ما كان فيها من غنـاء ورقـص، يقـول             
  :)٣ (»...لبعض األوداء

                                                           
  .٣١٨ ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص )1(
  .١٨١ص ابن اجلياب، ديوان ابن اجلياب الغر�اطي، )2(
  .٢٨٥ص ابن فركون، ديوان ابن فركون، )3(



 ١٦٤

  ب الغمائمِــــــــى جادتْــــه سحكَروضِ الـــربـ    ــراً ومخْبــــــراًــــــــوجملـــس أ�ــــسٍ راق خبــ
  ـف حاتـــمِــــــــيبخِّــــلُ فـــي بـــذل النـــدى كـ    ـودِ الـخِـــــــالِل ممجـــــــدٍـــلُّ حممـــــــبـــــــه كــــ

  ا أُفـــــق السهـــــا والنعائـــــمِــــــــــتَــــرى دو�َهـ    ـع رتبـــــــــةٍــــــــوشـــادٍ لـــه يف الـحســــنِ أرفَـ
  ـونِ النواعِـــــــمِــــــــومـــال هبــــم ميــــلَ الغُصــ    هـــــــــفغنــى وقــــد أغنــــى عن السحرِ صوتُ

ذه املناسـبة؛  السالطني وامللوك كا�ت تقام االحتفاالت الشعبية ابتهاجاً هب    ) إمالك(ويف حفل زواج أو     
فـل زواج  إذ كا�ت تُقام يف مدرج  السبيكة  ألعاب الفروسـية وسـباق اخليـل، وقـد صـور هـذا ابـن فركـون يف ح                      

  :)١(فقال بنت القائد املرحوم أبي يزيد خالد موىل النعمة النصرية، السلطان يوسف الثّالث من
  ــداةِ خبالَهــــــاـــــــقَــــــت بأفئـِـــــــدةِ العـــــــألْ    ب اخليـــل الـــــيتــــــــ ملْع*هـــذي السبيكـةُ

  ن النقْـــعِ الـمثــــارِ جاللَهــــــاــــــــلَبِســــت مـــ    ـــارةٍــــــــإن جــــردت بيـــــض السيــــوفِ لِغـــ
  ي الســـــماءِ ومالَهـــــاــــــمـــــا للكواكـِــــــبِ ف    تـــــــفإذا املواكِـــب فـــي مـــداها استَشرف

  ـاقَ مجالَهــــاـــــــجالَـــت بِـــــهِ خيـــــلُ السبــ    ـــا عجبـــاً إذاــــــــيــــــا حسنـــــه حطَبـــــاً وي
للـسرور ومناسـبة للفـرح       مـدعاة     كان هذا ما كان من أمر الزفاف يف غر�اطة فقد رأينا كيف أ�ه           

والغبطة، فيجتمع الـشمل، وتتـآزر النفـوس وتقـدم التـها�ي للعروسـني مـع الـدعاء هلمـا بتواصـل األفـراح                         
  . وال ريب أن مثل هذه االحتفاالت كا�ت تقام يف غري غر�اطة من بالد بين األمحر.ودوام السعادة

ادهم ومناســباهتم املختلفــة، عــشنا يف هــذه الــصفحات مــع أهــل غر�اطــة يف احتفــاالهتم بأعيــ
  . يهتمون هبذه املناسبات ويستعدون هلاواوتبين لنا أن الغر�اطيني كا�

                                                           
  .١١٩ص ابن فركون، ديوان ابن فركون، )1(

بــسيط كــان يقــع جنــوب شــرقي احلمــراء، وكــان ملعبــاً للخيــل وميــدا�اً للفروســية يف  : مــدرج الــسبيكة(لــسبيكة ا *
 .١١٩ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص  : ا�ظر.)األعياد ويف املناسبات



 ١٦٥

   يف الشعر األ�دلسيجمالس الغناء والشراب
. عرفهــا أهــل غر�اطــة الــيت وســيلة مــن وســائل التــسلية واللــهوكا�ــت جمــالس الغناءوالــشراب   

، فوصــفوا مــا كــان فيهــا مــن غنــاء، وموســيقى،  حظيــت هــذه اــالس باهتمــام الــشعراء األ�دلــسينيو
  .وفيما يأتي وصف هلذه االس كما صورها الشعر األ�دلسي. ورقص وشراب

  :جمالس الغناء -
شاع الغناء واملوسيقى يف عصر بين األمحر، فقد هتيأ يف هذا العصر اجلو احلضاري املالئـم لنمـو                    

دلس أثـر كـبري يف تطورمهـا وشـيوعهما، فقـد أضـاف              وكان لدخول زريـاب إىل األ�ـ      . املوسيقى والغناء 
للعود وتراً خامساً استكماالً موعة النغمات املستخرجة مـن العـود لتـستويف الطبقـات الـصوتية، كمـا                   

  .)١(�قل إىل األ�دلس كل اآلالت املوسيقية املعروفة يف الشرق، وأدخل إليها طرائق غنائية جديدة
، وعلَّمـن   فيهـا تي دخلن األ�دلس �واة الس الغناء والـرقص         وشكلت اجلواري املشرقيات الال     

الفتيات األ�دلسيات الغناء واملوسيقى والرقص، ولذلك مل خيل عصر مـن عـصور األ�ـدلس مـن مغنيـات                
  .)٢(أ�دلسيات وموسيقيات وراقصات

ص، فكـان   ولرقّة عواطف األ�دلسيني أغرموا بالغزل واستعا�وا عليه باملوسـيقى والغنـاء والـرق              
وكــا�وا يفــضلون .)٤( حتــى أ�ــه شــاع يف دكاكينــهم)٣(صــوت الغنــاء واملوســيقى يــسمع يف كــثري مــن بيــوهتم

  .)٥(الضروري من العيش مع السماع، على العيش املرتف مع احلرمان 
                                                           

 .٩٩ -٩٨شليب، سعد إمساعيل، األصول الفنية للشعر األ�دلسي، عصر اإلمارة، دار النهضة، القاهرة، ص ص)    1(
 .٣٣، ص٣أمحد أمني، ظهر اإلسالم، ج: ا�ظر)  2(
 .٣٣، ص٣املصدر �فسه، ج:  ا�ظر) 3(
 .٤٠؛  اللمحة البدرية، ص١٣٧، ص١اإلحاطة، ج لسان الدين ابن اخلطيب، : ا�ظر)  4(
 .٣٣، ص٣أمحد أمني، ظهر اإلسالم، ج: ا�ظر)  5(



 ١٦٦

 الغنـاء واملوسـيقى وامتـزج هبمـا يف كـثري مـن احلـاالت، حتـى غـدا مـن               بفـين وارتبط فن الرقص      
 إىلف العــسري أن تتعــر     ــاء واملوســيقى،بل إن ــدة عــن مــصاحبة الغن ــرقص بعي ــها حتــرتف ال  مجاعــة بعين

  .)١(الراقصة أو الراقص كان مغنياً يف الغالب
أثرت هذه االس مبـا فيهـا مـن املـرح واللـهو يف �فـوس الـشعراء، وحفّـزهتم علـى قـول الـشعر يف                   

 ــي ڤليــ وقـد ذكـر       . الـشعراء يف هـذا    وصف أحواهلا وما يكون فيها من غناء ورقص وموسيقى فأبـدع            
  .)٢(�سال أن الشعر األ�دلسي استمد من جمالس اللهو والغناء بعض القوة يف اإلهلامڤبرو

ويصف ابن خامتة جملس غناء وقد شدت فيه إحـدى املغنيـات فأطربـت األمسـاع، وشـنفت                
الذي اشـتهر   ) أم احلسن (سون  مال صوهتا بطائر احل   لقلوب، حتى أ�ه شبه تلك الفتاة جل      اآلذان، وأسرت ا  

  :)٣(، فقالجبمال صوته
  )٤(ـتِ أُم الـحســـــــنحسنـــــــتِ أَحسنــــــــاقٍ حســــــن             فَأَــــدت فَشــدت فـــي مســــبــــ     

ـرييوـــــ     جج فــــوسِـــــــةٌ قَـــــــــدفــي الن تى ظُبــــاــرــــــرجظِهــــ)٥(             ملَـح نــــــدـا فـــي الب  
  ـــت عــــن فَنـــــــــنـــــك إمــــــا ا�ْثَنــــــــك عـــــــــــن بلْبــــــــــلٍ             وتَثْنيـــــي فَتُغْنيــــــــ      تُغَنـــــــــ

لس األ�س هذا على الغنـاء فقـط، بـل أجـادت تلـك املغنيـة الـرقص أيـضاً، وأتـت                      ومل يقتصر جم    
  :)٦(، يقولبفنون الرقص املختلفة بقدها الرشيق الذي يتثنى طوع إرادهتا

                                                           
 .٢٧٦ ص حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية،: ا�ظر)  1(
 .٧م، ص١٩٥١، أدب األ�دلس وتارخيها، املطبعة األمريية، القاهرة،  ـيڤليـ،  �سالڤبرو: ا�ظر)  2(
 .٩٥ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص  ) 3(
 ا�ظر الكتا�ي، أبو عبد ا حممد بن الكتا�ي،    " أبا احلسن "أ�ثى طائر احلسون الذي يسميه األ�دلسيون       : أم احلسن  ) 4(

 .٦٠م، ص١٩٨١، دار الشروق، بريوت، ٢التشبيهات من أشعار أهل األ�دلس، ط
 .الظُّبة: مجع ظُبة، وهي حد السيف والسنان واخلنجر وما أشبهها، املعجم الوسيط، مادة: الظُّبا ) 5(
 .٩٥ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص )  6(



 ١٦٧

ــــــتُريـــــــــــكم مِـــــــــــعتَهــــــــــــي وتُسطيــــــ   ــا تَشــــــــبِقَــــــــــدٍّ ربٍ وصتٍ أغَــــــــــنــــو  
  ـصِ فــي كُـــــلِّ فَــــــــــنفتبـــــــدو مـــــن الرقْــ   )١(ـــــزرانلَهـــــــــــا الـخَيـــــــأن مفاصِكـــــــــ

، ويتحدث عن مغنية أخـــرى واصفاً صوهتا األغن املتميز ورقصها علـى أحلـــــان املوسيقــــى                 
  :)٢(فيقول

  ــــــيـــا األغَـــــــن عــــــــنِ األغا�ِـــــبِمنطِقِهــــ   ـــــــــــــــيـــــــــــــــا فَتُغْنـــــوغَا�ِيـــــــــــةٍ تُغَنينـ
  )٣(لـمثا�ـــــــــــــــيـا الـمثَالِــــــــــث واتُهيجهــ   ـــــونٍــــــت مثْنــــــــى شجــتَثَنــــــــت فا�ْثَنـــ

وأقيمت جمالس الغناء يف غر�اطة يف احتفاالت األعـراس حيـث حيـضر أحـد املغنـيني إلحيـاء                    
ومنها جملس غناء أقيم يف حفل زواج السلطان يوسف الثالث، وقد حضره الشاعر ابـن      . تلك احلفالت 

  :)٤(فركون وقال فيه
  ــولِ واإلِقبــــــــــــــــــالِـــــــــوهِ القَبـــــــــــبِوجـــــ   ــــــــــــــــــد   آتٍــالكِ  أسعـوأوان اإلِمــــــــــــــ

  ـــوارِف اإلفْضَـــــــــــــــــالِرفتنــــــــــــا عـــــــع   ـا فِيـــــــهِ بِلَيلَــــــةِ أُ�ْـــــــــسٍـــــــــد �َعِمنـــــــــــقَ
 وتـرمن عـوده فـأطرب احلاضـرين وأسـعد           ،ثم يأتي على وصف املغني وقد شدا بصوته اجلميل        

  :)٥(، فيقولبالَهـم
  ــــي و�َعــــــــــــم بـــــــــــــــالِوغِنــــــــــى راقَنِـــ   ـــــي غِنــــــــــــــاءــادت سمعِــــــي وكَفِّــوأَفـــ

  ــــــه قَبــــــــلَ  الســــــؤالِســـــولَ مِنـــيهـــــب ال   ادٍ علَــى تَر�ُّــــــمِ عــــــــودٍـــــوت شــــــصــــــــ

                                                           
 .خزر: يدان، املعجم الوسيط، مادة�بات لين القضبان أملس الع: اخليزران ) 1(
 .١١٣ ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص ) 2(
 .من أوتار العود: املثالث واملثا�ي ) 3(
 .٣١٧ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص )  4(
 .٣١٧املصدر �فسه، )  5(



 ١٦٨

ثم يصف الراقصني يف هذا احلفل وقـد متـايلوا طربـاً كمـا تتمايـل أغـصان األشـجار إذا داعبتـها                        
  :)١(، فيقولرياح الصبا والشمال

  ـــــــهِ ميـــــــــــــالِــــــــبٍ فـــــي دوحِــــكَقَضِيـ   ــروقُ ا�عِطَافـــــــــــــاًــــــم راقِـــــصٍ يــــــلَكَـــو
  ــــــــا والشمـــالــــى فـــــي يـــــــدِ الصبكالربـــ   ــــىـــــــــه وتَثَنــــــــــطربــــــــاً مـــــــــــالَ عطْفُـ

وأقيمت جمالس الغناء احتفـاالً بتوديـع شـهر شـعبان واسـتقبال شـهر رمـضان وهـو مـا يـسمى                       
 ابـن خامتـة أحـد هـذه اـالس أقـيم يف بـستان يف مالقـة فيقـدم لوصـف الـس            صفويـ ، )بالـشعبا�ية (

ألرض األخـضر بأزهـاره     بوصف اإلطار الطبيعي الذي أقيم فيـه، فقـد جـاء فـصل الربيـع وطـرز ثـوب ا                   
  :)٢(يقول، البديعة األلوان

ــــــــــــا أيبِه جِــــــــبمالَقَـــــــأَع ـــــــــةٍـــــــــــام   ـــــــــــنيــبحابــــــــــى وصنالـم ــــةٍ غُــــــــــــــر  
  ذَيـــــــــــــلَ احملاسِــــــــــــنِ أَيمــــــــا جــــــــــــــر   ع هبــــــــاــــةٍ جــــــــــر الربيــــفـــــي روضَـــــــــ

  )٣(ــافِ بالزهـــــــــــــــرِــوفَــــــــــةِ األكنـمحفُ   ـــــــــــــرِ األَدواحِ  بالزهـــــــــمطــــــــــــــــــروزةِ 
  :)٤(، يقولملسمع الغرد، والرشا الراقص، والشعر الرائقواجتمع يف هذا الس ا

  ــرــــــن خمــــــ وعــ)٥(ــلٍيغْنِيــــــك عـــن �ُقْـــ   ــرِدمسمِـــــــع غَــــــــــــيسعـــــــى علَينــــــــــــا 
عاطِــــــفثْنـــــــي الـمتِــــــيَغْم� ـــــــنسضْـــــــــــــــرِ   ــــهِـ حنِـــــــهِ النسيـــــــم بِغُصــــــــلَ النفِع  

الن تَلَقَّــــــفـــــــينــــــــاًـغَمـــــــــاتِِ عشر ـــــ   ـــــهبــــأرحماسِن ـــــــتصعلـــــى الـح ـــــرِـــــه  
  ـادت تُبيـــــــن معا�ِــــــــي الشعـــــــــــــــرِـــكـــــ   ـاً علـــــى قَــــــــــــــدمٍــــــفيصوغُهـــــــا رقْصـــ

                                                           
 .٣١٨ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص )  1(
 .١٢١ -١٢٠ابن خامتة، ص صابن خامتة األ�صاري، ديوان )  2(
 .زَهر: البياض، لسان العرب، مادة: والزهر. وهو �ور كل �بات: مجع زهرة: الزهر)  3(
 .١٢١ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص )  4(
 .�َقَلَ: ما يتنقَّل به على الشراب من فواكه وكوامخ وغريها، املعجم الوسيط، مادة: النقْل)  5(



 ١٦٩

فقــد أطــرب الغنــاء احلاضــرين فهــم بــه يف غنــى عــن اخلمــر ومتطلباهتــا، كمــا أجــادت الراقــصة  
  .حبركاهتا املتناغمة مع املوسيقى فجاء رقصها وكأ�ه شرح ملعا�ي الشعر

ــش   ومل ــدلس املمطــرة، ذات ال ـــتاء املــربق واملرعـــــحتــل طبيعــة األ� ــثلج دون إقامـــــ ـــد وامل ة ـــــ
ا، فنجـد  ــــــــ وم واستبـشر بقدومه   ـــــــ ربق والغي ـــــــــ ب األ�دلسي املطر وال   ــــوقد أح . )١(جمالس الغناء 

ــن فركــون يــص  ـــف جملــس غنــاء أقيـــــــاب ـــم يف يـــــ ــاثرتــــ ــثلج وكأهنــا اللؤل وم مــثلج تن ــات ال ـــ فيــه حب ؤ ــ
، ور، واكتست مثار األرض عمامتها البيضاء فهي كالفوارس يف املعركـة وقـد ارتـدت زي احلـرب                ــــــاملنث

  :)٢(فيقول
  ــمِـه سحب الغمائِــــــروضِ الربـــــى جادتْــكَـ   ــراً ومخْبـــــراًــسِ أُ�ــــــــسٍ راقَ خبــومجلِـــ

  ــف �َاظِــــــــــــمِرِ مـن كَـتَناثَـــــر عِقــــــد الـــد   ــــالْــــــج لِألرضِ مِثْلَمــتَساقَـــــطَ فيــــــــــهِ الثَّ
  ــضِ عـمائِـــــــمِيــثِيــــــابٍ تـحــــت بِبِخُضْـــرِ    ــــاً فِيـــــــــهِ فَــوارِســــتَخَــــالُ ثِمـــــار األَرضِ

  :)٣(، يقولوقد ارتفع املغين جبمال صوته إىل مرتبة أعلى من السها والنعائم
  )٤(ـمِـــــ السهــــــا والنعائِــا أُفْــــقتَـــــرى دو�َه   ـه فـي الـحســـــنِ أَرفَــع رتْبــــــــةٍادٍ لَــــوشــــــ

  ــونِ النواعــــــــــــم هبِــــم ميـــــلَ الغُصــومــــال   هـى عـــنِ السحــرِ صوتُــــــــد أغْنـفَغَــــنى وقَ
  :)٥(، يقولوهام احلاضرون بصوت عوده فمالت قلوهبم شوقاً وصبابة

  ـمِلْــــبِ حالـــــةُ هائِـــــقَـــــى الـخَلِــــــي القَفَتَلْ   ــــاًر�ــــــــم ساجِعــــــــوعــــــودٍ لَـــــه مهمـــــا تَ
                                                           

 .٥٠٢حسناء الطرابلسي، حياة الشعر يف هناية األ�دلس، ص : �ظرا)  1(
 .٢٨٥ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص )  2(
 .٢٨٥املصدر �فسه، )  3(
 .�َعِم: منزلةٌ من منازل القمر، املعجم الوسيط، مادة: النعائم)  4(
 .٢٨٦ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص )  5(



 ١٧٠

  ـــدٍ لِلغَـــــــرامِ وكَاتِـــــــــــــمِـمِــــن بيـــــــن مبـــفَ   ــةًــــــــن صبابــــــــيميـــــــلُ قُلـــــــوب العاشِقي
 شاع استخدامها يف األ�دلس، ذكر املقري وجاء يف الشعر األ�دلسي ذكر لآلالت املوسيقية اليت   

، والربــاب، والقــا�ون، و املــؤ�س، والكــثرية، والفنــار،  )٢(، والعــود، والروطــة)١(اخليــال، والكــريج"منــها 
وعـرف أهـل   . )٣(" والبـوق – ومها مزماران الواحـد غلـيظ الـصوت واآلخـر رقيقـه        –والزالمي والنورة   

   .راأل�دلس آالت غريها كاملزهر، والطنبو
إالّ أن العود كان سيد هذه اآلالت مجيعاً فال يكاد خيلو جملس منه، وقد أكثر الشعراء من ذكره، 

  :)٤(، فيقولفيصف ابن فركون العود وما أحدثه يف قلوب السمار
  ـــــــبِ حالــــةُ هائـِــــــــمِي القَلْفَتَلْقَـــــى الـخَلِـ   ـــــم ساجِعــــــــاًـــــه مهمــــــــا تَر�َّـــوعـــــود لــ

  :)٥(وقد أفشى العود يف كثري من األحيان أسرار العشاق  
 اطِـــــــــــق� هــــــــودعـــــــرِ ــــبغَيقـــــــــــــــــالِفِّـــــــــــي الضَّميـــــــخبَ   ــــانٍ لِسم  ونـــرِ  د  

فـوه مبـا يـوحي بـه البنـان، ويعـرب عمـا يف ضـمري اإل�ـسان كأ�ـه           والعود عند ابن اخلطيب كاهن ي 
  :)٧(، يقول)٦(سطيح الكاهن احلكيم أو شق زميله

  يــــــان ومـــــا يلْقـــــيفُــــــوه بِـمـــا يوحِـــي البن   نٍـــه فَـــــوقَ كاهِــــــــوعـــــود حنــى أَضْالعـ

                                                           
 .وهي الطبل املغويل، والكرج من املالهي: ، الكرجة٤٦ص: حسني حمفوظ. ربية، د ورد يف معجم املوسيقى الع) 1(
وقـد أثبـت    . ٢٥١، ص ٥دوزي رينـهارت،  تكملـة املعـاجم العربيـة، ج          : ا�ظـر . آلة وتريـة يعـزف عليهـا      : الروطة)  2(

 .ألكثردوزي أمساء هذه اآلالت املوسيقية يف تكملة املعاجم العربية ولكنه مل حيدد مدلوالهتا يف ا
 .٢١٣، ص٣املقّري، �فح الطيب، ج)  3(
 .٢٨٥ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص  ) 4(
 .٣١٧املصدر �فسه، ص  ) 5(
 .٥٠٥حسناء الطرابلسي، حياة الشعر يف هناية األ�دلس، ص : ا�ظر)  6(
 .٦٩٥، ص٢ لسان الدين ابن اخلطيب، جديوان لسان الدين ابن اخلطيب،  ) 7(



 ١٧١

ع ـــــــرِبعيــــا يف الوـــــمطيح   ـــــــاـضَّمِيـــــــرِ كأَ�َّـمَــا س�ـــداًقَص ــا إىل شِقنبِس١( أو  ح(  
وقد وصف لسان الدين ابن اخلطيب عازف العود وقد حتركت أ�امله على أوتار العود وكأهنـا                

  :)٢(، فقالالعناكب تنسج بيوهتا
  كَـمــــا اجتَهـــدت فِــي �َسجِهِـــن العناكِـــــب   ــــهاألَ�َامِـــــــلِ فَــوقَــــــــع بِعـــــــودٍ تَــــــــرى وقْـ

ازفة على العود وكأهنا مرضعة ثديها للعـود حنا�ـا،          لسان الدين ابن اخلطيب يف وصفه ع      أبدع  و
  :)٤(فقال ،)٣(ودرها ال اللنب بل األدب احملض

  ن أدبٍ محـــــــــضِـدر مِــــــــوالَ در إالَّ الـــــــــ   ـــال مِـــن العـــــودِ ثَديـهـــــــا طِفْــومرضِعـــــــةٍ
ـــــــإذا لَـمنبالب تْــــــــهـــــــــــــــــاســـ   ـــــــانِ تَخَالُهالـح ـطَبيبــــاً مِــــنعلى �َب ــســــضِذَّاقِ ج  

  ـطِ فيـــه مِـن القَبـــــضِـــــق قَـــــدر البســيحقِّ   ـــهــع تُصغــــــي كأ�ــــــــوتُد�ِــــي إلَيــــهِ السمـــ
فهي تارة مرضعة حتنو على طفلها وتلقمه ثديها، وهي تـارة أخـرى طبيـب حـاذق جيـس �ـبض             

  .)٥(حريصة على حتسس �رباتهمريضه، وهي بني هذا وذاك رفيقة به 
وحتدث ابن زمرك عن العود مقابال بني حالتني، حالته وهو غصن يغين عليه الطـري وحالتـه وهـو                   

ويف كلتا احلالتني كان مبعـث الـسرور والطّـرب، مـشرياً إىل براعـة العـازف        . بني يدي املطربات املغنيات   
  :)٧(فقال، )٦(الفنان

                                                           
ــن معاصري سطيح الكاهن هـذا،          . هـ. ق ٥٥حنو  : شق الكاهن )  1( ــات، وهو مـ ــ ــ ــن عجائب املخلوق ــ ــي م ــن جاهل كاهـ

ــري بعض األحــالم ــ ــان أحيا�اً لالستشارة أو تفسـ ــ  .١٧٠، ١٤، ص٣ج،  خري الدين الزركلي، األعالم:، ا�ظروكان يستدعيـ
 .١٠٨، ص١اخلطيب، جلسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن  ) 2(
 .٥٠٥حسناء الطرابلسي، حياة الشعر يف هناية األ�دلس، ص : ا�ظر ) 3(
 .٦٣٩، ص٢لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان ابن اخلطيب، ج ) 4(
 .٥٠٥حسناء الطرابلسي، حياة الشعر يف هناية األ�دلس، ص : ا�ظر ) 5(
 .٢٦٦ ص حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية،: ا�ظر ) 6(
 .٤١١ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 7(



 ١٧٢

  ــا مِنــــه األَ�َامِــــلُ قَــــــد جهـــــــــرتُلْقِــــي لَنــــ   لنديـــــــم بِسِـــــــر مــــــــاف اوالعـــود فِــي كَـــ
  ــــــــرــــى فَوقَــــــــــه ظَبـــــــي أَغَــواآلن غَنـــــ   ـــهِــر وهــــو بِدوحِــــــغَنــــــى عليـــــــهِ الطَّيــ

وصاحب املزمار العود يف جمالس الغناء، فهذا لسان الدين ابن اخلطيب يـدعو إىل جملـس أ�ـس              
  :)١(، فقالبني أ�غام العود واملزمار

  ن السعــــــــــودِـم زَمــــــــــودو�َــــــك فاغْتَنِـــــ   ـــــارٍ وعـــــــــــودِبيــــــــــــن مِزمـــــأَدِرهـــــــــا 
وأشار الشعراء إىل آلة وترية أخرى تـذوقها األ�دلـسيون وهـي الربـاب، و كـان لـشدو أوتارهـا                     
وترجيع أ�غامها صدى يف �فوس الشعراء، فقد تأثّر ابـن اخلطيـب لـسماع صـوت الربـاب إذ ذكرتـه هبـوى              

  :)٢(، فقالصاحبته
 رِقْــــــتشتِـي لَـمــــــربـــــبِعـــــــــــــتتَــــــــــارِ رائِ   ــــــا تغَنـــــــــابِقَـــــــــــعلـــى األَوبــةُ الش  

تــــــربتَعلَكِــومــــــا اسبٍ وطَــــر مِــــن ــــــن   ِ�ذَكِّريـــاببى )٣(ي الرـــوــــــــ" هبــــابِالر"  
ب آلة موسيقية أخرى وهي املزهر، وقـد أصـغت الـورق لر�تـه وأخـذت حتـاكي       وذكر ابن اجليا  

  :)٤(، فقالصوته
 غَـــــتقُ قــــد أصرــوالــوهَّـــــــةِ مِز�تَــــفَغَـ   ـرٍـــلِروتغا�ــــي ص توتُحاكــــــــــــــيـــــد ـــه  

                                                           
 .٢٨٢،ص١لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين اخلطيب، ج ) 1(
 .١٥١، ص١املصدر �فسه، ج ) 2(
أما الرباب األخرى فهي اسـم املـرأة الـيت          . رب: آلة وترية شعبية ذات وتر واحد، املعجم الوسيط، مادة        : الرباب ) 3(

 .بهاحي
  .٥٨٩ابن اجلياب، ديوان ابن اجلياب، ص ) 4(



 ١٧٣

  :ب جمالس الشرا-
زة مــن مســات اتمــع األ�دلــسي، حــني صــارت إحــدى املتــع مثّلــت اخلمــر وجمالــسها مســة بــار  

اجلوهرية اليت أقبل عليها الكثريون يف ولع حقيقي، يشغلون هبا ساعاهتم الطويلة ليال أو هنـاراً يف أسـلوب                  
  .)١(حضري مرتف

ــسقاة         ــوا يف وصــفها فوصــفوا ال ــشراب، وتفنن ــدلس القــول يف جمــالس ال ــدع شــعراء األ� وقــد أب
كــؤوس، ووصــفوا مــا ا�عقــد منــها بــني أحــضان الطّبيعــة وســط الريــاض الغنــاء والبــساتني والنــدامى وال

  .املزهرة
واخلمرة وثيقة الصلة شديدة االرتباط بالطبيعة فال يأتي شاعر على وصـف جملـس شـراب إالّ       

 )٢(فيصف الشاعر أبـو عبـد ا القلطوسـي        . ويصور الطبيعة برياضها وأشجارها وطيورها وأهنارها     
ا األزاهــر، وتغنــي جملــس أ�ــس أقــيم يف الريــاض وقــد رمســه بــصورة رشــيقة خفيفــة الظّــل، تتمــاوج فيهــ  

ووسط هذه الريـاض اجلميلـة يـدعو        . )٣(ل األغصان طرباً وكأمنا سقاها الريح كأس الراح       الطيور، وتتماي 
  :)٤(، فيقولالشاعر الحتساء املدامة ووصل املساء بالصباح

  ـــان مســـــــاءه بصبــــــــــاحِوصِــــــــلْ الزمـــــ   ـــاس الـــــــراحِــــــقِ الـــــراحِ كـــــــأطْلِـــــــع بأُفـ

                                                           
 ٢٨١حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص :  ا�ظر) 1(
ــن إدريــس القــضاعي، الق    هــو حم) 2( ــن حممــد ب ، مــن أهــل إشــتبو�ة  )القللوســي(لطوســي، وورد يف اإلحاطــة  مــد ب

قـراءات وفـرائض، ويل اخلطابـة    اً يف فنـون مـن فقـه و   ، كان إماماً يف العربية والعروض والقـوايف، مـشارك       )إسطبو�ة(
 مدة، وقعد فيه للتدريس، و�سخ بيده الكثري، وكان بقطره علماً من أعالم الفضل و اإليثار واملـشاركة، تـويف                    ببلده
 .٧٢ الكتيبة الكامنة، ص؛٧٥، ص٣ن ابن اخلطيب، اإلحاطة، جلسان الدي: ا�ظر). هـ٧٠٧(سنة 

 .٧٢ خصائص الشعر األ�دلسي يف عصر غر�اطة، صحممد سرميين،:  ا�ظر) 3(
 .٧٣، ص٣؛ اإلحاطة، ج٧٣، ٧٢يب، الكتيبة الكامنة، ص ص لسان الدبن ابن اخلط) 4(



 ١٧٤

  ـــــــي باألفْـــــــــــــراحِـي الـهمــــوم وتَأْتـِــــتَنفِـــــ   ـمِ العـــذُولِ مدامـــــــةًخذْهــــــا علـــى رغْــــ
  ــنٍ �َهرِهــــــــا بِــوِشــــــــــاحِوتَمنطَقَــــــت مِـــــ   ت بـــــرود أزاهــــــــــرٍواألرض قَـــــــــد لَبِســ
  أَقَــــــــــــاحِــع لـــــه بثَغْـــــــــرِ ضَحِــــك الربيـــــ   ــــــةٍبدمــــــــعِ غَمامـــــــواجلـــــــو إذ يبكــــــي 
قــــــــــومرم ضوشــي أَزَاهِـــــــوالـــرتُفْصِــــ   ـــــرٍ بِـــــو ــــوالطّيـــــــــرمـــــــــــا إفْصأي ــــــــاحِـح  
  يــــــحِ صـــرف الــــراحِــــف الريسقـــــى بكــــ   ــــاـــربٍ مييــــــلُ كأ�ّمـــــوالغُصــــن مــــــن طَـــ

صاحب الغناء واملوسيقى شرب اخلمر يف كثري من األحيان، فهذا الشاعر لسان الدين ابن اخلطيـب                  
يدعو إىل احتساء اخلمر بني أ�غام العـود واملزمـار يف ريـاض اكتـست ثوهبـا األخـضر املـزركش باألزهـار، وقـد                       

اخلمرة وكأهنا عرائس بشرية جتلى يف الكاسات، موردة الرتائب وفيه يصور . ا�طوى الليل وطلع فجر يوم جديد
  :)٢(، يقول)١(واخلدود خيطبها الندامى، ويقدمون األ�س مهراً، وأحلان القيان شهوداً

ــأَدِر ــودِ هـــــــــ ــارٍ وعـــــــــ ــين مِزمـــــــــ   ا بـــــــــ
 ــوم ــروضِ مرقُــــــ ــرد الــــــ ـــحواشيفَبــــــ    الــــــ

ــ  ــذْها والبالبــــــــــ ــصامٍوخــــــــــ   لُ يف خِــــــــــ
ــ  عــــــرائِس يف   ى حلَــــــى الكاســــــاتِ تُجلَــــ

  ـــــــراًـان األُ�ْــــــس مهـــــــخطَبناهــــــــا وكــــ

ــ    ـك فاغْتَنِـــــــم زَمــــــــــن الـــسعـــــــودِودو�َــــــ
الع ظُـــــــــــــــومنالطَّـــــــــــــــلِّ م ردقُـــــــــــــــودِو  

ــ   ــصبحِ ملتَهـــــــ ــم الـــــــ ــودِو�َجـــــــ   ب الوقُـــــــ
  الــــــــــــــخُدودوردة التَّرائـــــــــــــبِ ومـــــــــــــ
  ــان القِيـــــــــانِ مـــــــن الشهــــــــــــودِوأحلـــــــــ

ومل يتخذ األ�دلسيون وقتاً بعينه لعقـد جمـالس هلـوهم وشـراهبم فمنـها مـا كـان يعقـد لـيال حتـت                           
ساء ضوء القمر ومنها ما كان يعقد يف الصباح، فنجد الشاعر ابن خامتة يدعو إىل مباكرة الشراب واحتـ                 

  :)٣(، فيقولاخلمر جماهرة
                                                           

 .٥٠٤حسناء الطرابلسي، حياة الشعر يف هناية األ�دلس، ص : ا�ظر ) 1(
 .٢٨٢، ص١لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 2(
 .١١٠ -١٠٩خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص صابن  ) 3(



 ١٧٥

  ــى روضِ الزهـــــــــــرِ واآلسِواشــــــرب علـــ   ـــرِ والكـــــــاسِباكِــــر إلــى رشـــــفِ الثَّغـــــــ
ـــــــــولتَسمــــــــــــــــــةًقِنيهـــــــــا حصافِي ـراء   فـــــجص لَّـــــتــن دع كِ إحســــــــــاسِــاءر  

  ـــــــا اختَفــــى عـــــن النــــــــاسِال خيــــر فيم   ى علَــــــــــمٍــ علــــ)١(ــــذوةولْتَجلُهـــــــــا جــ
ومن املهـن الـيت اتّـصلت اتّـصاالً وثيقـاً مبجـالس الـشراب وعـدت شـرطاً لتمـام ا�عقادهـا مهنـة                           

  .)٢(ذه املهنة تتطلّب قدراً كبرياً من املهارة والوسامة وحسن اهلندامالسقاية، وال شك أن ه
وقد صور الشعراء السقاة يف االس، فهذا الشاعر ابن زمرك يصور ساقياً يف أحـد اـالس، فهـو        

  :)٣(، فيقولمجيل هتوى البدور كماله، وتود أن تؤتى حسنه ومجاله، وقد سكر الندامى من يديه وحلظه
ــ  ــن كَـــــ ــوره مـــــ ــسد �َـــــ ــفَّافٍ تَجـــــ   ف شـــــ

   أن دوتَـــــــــو الَـــــــــهكَم ورـــــــــدى البـــــــــوتَه  
ــا   ــؤوس وربمــــ ــا الكُــــ ــك هبــــ ــى علَيــــ   والَــــ

  ـى مـــــِن يديـــــهِ ولَحظِـــــــهِسكْــــر  الندامــــ

 ــــــــــرهب تُــــــــــهجهرِ اآلالَءِ بهــــــــــوج مِــــــــــن  
ـــمحاسِ  ــه الــــ ــو أُوتِيــــــت مِنــــ ــررلَــــ   ن والغُــــ

   ــر ــورِ إذا فَتَــــ ــأسِ الفُتُــــ ــن كــــ ــسقِيك مِــــ   يــــ
اقِــــبتَعقَـــــــمــــــا سمهم ــى وإذا �َظَـــــــــــر  

  :)٤(، يقول ابن خامتةكما يتوجب على الساقي السهر على راحة السمار واستجابة طلباهتم  
  ــاً درهـــــــــا ســـــــــــاالديـــــر بالراحِ راحـــــي   نــــــــــاــي الـحميــــا طَوع سلْوتِوبـــــات ساقـ

واختذ األ�دلسيون سقاة من اجلواري، فلسان الدين ابن اخلطيـب يـدعو إىل احتـساء اخلمـر مـن          
  :)٥(، فيقولكف جارية ساحرة اجلمال ختتال بزيها وزينتها

عـــا كَمِثْــــل شذْهـــــــخافِيسِ صمال تَ   ـةًــاعِ الش ــــــراءمفيهـــــا إلــــح تَمِـــــعـــــــذَلِسى ع  
                                                           

 .جذا: قطعة من اجلمر، لسان العرب، مادة: جذوة ) 1(
 .١٣٣حممد مشهدا�ي، الشعر االجتماعي يف األ�دلس من الفتح إىل هناية عصر الطّوائف، ص: ا�ظر ) 2(
 .٤١٠ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 3(
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 .٤٩١، ص٢ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج لسان الدين ابن اخلطيب،) 5(



 ١٧٦

احِــــرس كَــــف ــــــمِـــنـــاظِ فَاتِنتَ   ــــــةٍةِ األلْح ـــــاءنسلْـحالـح ـــنيلَـــــلِخْتَــــالُ بـي والـح  
  ــــــــلِــرٍ والغُصــــن يف ميــــفالظَّبــــي فــي �َظَــ   ـــــاً أَعطَافَهــــــــا مرحــــــــتإذا ر�َـــت أو ثَنـ

كما وصف الشعراء آ�ية الشراب فذكروا الكأس واإلبريق والزق، فهذا ابن زمرك يصف كأساً                 
  :)١(، فقالامتُلىء مخراً وكأ�ه من فضّة وقد حوى ذهباً

  ـه خِضَابـــــــــــاشعــــاع الكَأْسِ فيـــــــيبقِّــــي    ف الـمديـــر كـؤوسهــــــاشعشعـــت   كَـــإذا 
  ــاً راقَ العيــــون مذابـــــــــــــــاحـــــوى ذَهبـــــ   ـــد فِضَّــــــــــــــةٍـت أَن الكَــــــاس جامِــختيلْــ

كما وصف لسان الدين ابن اخلطيب اإلبريق وهو ميلىء الكاسات مخراً، ويبدو للـسمار وكأ�ـه                  
  :)٣(، يقول)٢(إمام يطيل السجود

   أحــرفِ الـحلْـــــقِماماً يطيــلُ الـمكْـــث يفإِ   ـودِهِـــق عِنـــــــد سجــــــتَخَــــالُ بِهــــا اإلِبريِـــ
 فهـو وعـاء مـن جلـد يوضـع فيـه اخلمـر، ذكـره ابـن اخلطيـب وهـو يـصف أحـد جمـالس                  أما الزق   
  :)٤(، يقولالشراب
  ـــا زِقِّـــــــــــــين إالّ أن �َحـــرت بِهـــفَـمـــا كــــا   ورد هــــدي مقَـــــــــربلْـــــت بِهـــــا والـــــحلَ

خلمر وهم موقنون أهنا خمالفة للشريعة اإلسالمية، وقـد حرمهـا   وقد دعا الشعراء إىل احتساء ا   
يا أيـها الذين آمنوا إ�ّمـــا اخلَمــر والـميسر واأل�ـصاب واألزالم رِجـس مـن     {: ا سبحا�ه وتعاىل يف قوله    

  :)٦( لسان الدين ابن اخلطيبفقال. )٥(}عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفحلون
                                                           

 .٢٥١، ص١ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ج ) 1(
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 ١٧٧

ــم  ــذْها علــــــى رغْــــ ــالفةًخــــ ــهِ ســــ    الفَقيــــ
ــشوا�ِها   ــالَ يف   �َـــــــــــ ــرؤ قَـــــــــــ   وإذا امـــــــــــ

  ـــــــاـــــــى أَربابهـــــــــــياقوتـــــــــــةً دارت علـــ

ــضُحى    ــمس ال يف ش ـــا األقمــار ـــى بِهـــــ   تُجلـــ
] ــت ــل أ�ْـ ــحا  ] قـ ــد صـ ــيمن قَـ ــاإلخالص فـ   بـ

تَـــــــزاألقــــــفاه هـــــــــــــتمِن ـا واللِّحــــاـدام  
إالّ أن بعض الفقهاء أظهر شوقاً إىل التمتّع مبباهج احلياة املتوافرة يف إقليمهم الطبيعي الساحر لوال            

ر عن ذلك القاضي أبو الربكات . قيود املنصب واتّقاء الناس رياء١(فقال ،البلَّفيقيوقد عب(:  
   ــن ــاب مِــ ــن تَــ ــى مــ ــت علَــ ــشيةٍ حكمــ   وعــ

 ــت ــسرورِ بِ جمعــــ ــملَ الــــ ــا شــــ ــةٍلَنــــ   فتيــــ
  ـــن أن أسيـــــر بسريهِـــــــممــــا عاقَنــــي عـــ

  أَهــــــلِ الــــــخَالعةِ أن يعـــــود لِمـــــا مـــــضَى     
  مشْــــــــال مرتــــــــضى جمعــــــــوا اللِّــــــــذاتِ  

  ـةِ والقضـــــــــــابـــــــــاء مــــــع اخلطاإالّ الريــــــ
 –الكلـف بالـشراب عامـل �فـسي أل�ـاس يعيـشون علـى حافّـة اخلطـر                   وقد سـاعد علـى هـذا          

 جياورهم أعداء مرتبصون هبم يف اخلارج، وحييط هبم صراع دموي من أجل       –بعيدين عن مركز اإلسالم     
وهم مع ذلـك يف رخـاء اقتـصادي يغـوي بـاملتع والرفاهيـة، وهـم يعيـشون يف                    . السلطة واجلاه يف الداخل   

   فنـرى الـشعراء يـدعون إىل       . )٢(احرة اليت تدعو ال�تهاب امللذّات ومـن بينـها اخلمـر          إطار من الطبيعة الس
ــة        ــا�وا يستــشعرون النهاي ــشراب، وكــأهنم ك ــهو واملتعــة وال ــوح هلــم وقــضائها يف الل ــام الفــرص الــيت تل اغتن

  .املأساوية اليت تنتظر مملكتهم
 مبثابـة   – �ظمـت يف وصـفها        رغم قلّة النصوص الـشعرية الـيت       –وكا�ت جمالس الغناء والشراب       

فهي جتاور أشـعار االستـصراخ وتـسجيل النكبـات ورثـاء            . اإلطاللة املشرقة يف دواوين شعراء القر�ني     
املدن، وتربهن على أن حياة األ�دلسي يف هذه املرحلة األخرية من تاريخ األ�دلس اإلسـالمية مـا زالـت                   

                                                           

 .١٥٣، ص٤املقّري، �فح الطيب، ج ) 1(
 .٢٨١حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص : ا�ظر ) 2(



 ١٧٨

. كمـا عـرف عـن األ�ـدلس يف عـصرها الـذهيب            حتافظ على شيء مـن طـابع املـرح واحلبـور والالمبـاالة              
 ليست سوى حلظـات عـابرة خمتلـسة    – ولعل �درهتا يف الدواوين حجة على ذلك  –ولكن هذه االس    

وهي على كل حال حتمل طابع جمالس األ�س املعهودة من          . فبعد أن كا�ت القاعدة أصبحت االستثناء     
 بالزمـان والرغبـة امللحـة يف اغتنـام اللـذة املتاحـة       �شدان اللذة الكاملة، وخييم عليها اإلحـساس الفـاجع   

  .)١(قبل فوات األوان
ويف معرض احلديث عن جمالس الغنـاء والـشراب يف غر�اطـة، جتـدر اإلشـارة هنـا إىل اـالس                      

األخــرى الــيت أقيمــت يف غر�اطــة، وحظيــت بعنايــة كــبرية مــن لــدن أهــل األ�ــدلس، ووردت أخبارهــا    
  .�دلسيةوأحواهلا يف املصادر األ

ــن هــذه اــالس    ــسياسة     : وم ــوعظ، وجمــالس ال ــم، وجمــالس ال جمــالس األدب، وجمــالس العل
  .وغريها

كا�ت جمالس األدب يف األ�دلس، إىل هناية عهد ملوك الطوائف، ذائعة عديـدة فهـي مـن أكـرب مظـاهر                        
 تـصويراً دقيقـاً، وتـدلّ       تـصور احليـاة العقليـة واالجتماعيـة       . الفكر والثقافة، ومن أهم مشاهد اجلمال والذوق      

ثـم ضـعفت العنايـة بـاألدب وجمالـسه يف عهـد املـرابطني               . )٢(على حسن الذوق ورقّة الطبـع وصـفاء املوهبـة         
ثم رجع األمر إىل ما كان عليه       . واملوحدين؛ إذ أثرت احلياة السياسية الداخلية واخلارجية على احلركة األدبية         

فكـان ملـوك غر�اطـة جريـاً علـى سـنن ملـوك              . )٣(دبـاء وأثـابوا الـشعراء     يف عهد بـين األمحـر الـذين شـجعوا األ          
 بتقاليده األدبية الزاهرة كمـا سـطعت        األ�دلس السابقني من محاة العلوم واآلداب، وكان بالط غر�اطة يسطع         

  .)٤(وكان أمراء بين األمحر أ�فسهم يف طليعة األدباء والعلماء. من قبل قصور ملوك الطوائف
                                                           

 .٥١٨ -٥١٧بلسي، حياة الشعر يف هناية األ�دلسي، ص صحسناء الطرا: ا�ظر ) 1(
 .٢٣٩، ص١خفاجي، حممد عبد املنعم، احلياة األدبية يف األ�دلس، العصر العباسي الثا�ي، ط: ا�ظر ) 2(
 .٢٥املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 3(
 .٤٦٠حممد عبد ا عنان، هناية األ�دلس، ص: ا�ظر ) 4(



 ١٧٩

 مؤسس مملكة غر�اطة حبمايـة العلـم واألدب، وكـان خيـصص أيامـاً يـستقبل                 ابن األمحر  فاشتهر حممد   
أ�ـه كـان يـؤثر      ) امللقـب بالفقيـه   (كمـا عـرف عـن حممـد الثـا�ي           . )١(فيها الشعراء يف قـصره ينـشدو�ه قـصائدهم        

  .بية وشهد عصر يوسف األول ازدهاراً واسعاً يف احلياة األد،)٢(العلماء ويعشق جمالس العلم واألدب
 إالّ مـا جـاء فيهـا عـن أن ابـن زمـرك               ،ومل أجد من الشعر ما يفيد يف وصف هذه االس األدبية            

وهذا يـشي  . كان جيلس يف جمالس شعر يحكّم فيها بني الشعراء الذين جاءوا ليعرضوا عليه قصائدهم            
اطـب شـعراء الكتـاب وقـد        فقد قال ابن زمـرك خي     .  ابن زمرك فهو شاعر الغين با األول واملربز        مبكا�ة

  :)٤( السلطان)٣(عرضوا عليه قصائدهم يف بعض صنائع
  ـق باألجنُــمِ الزهــــــــــــــرِوجلَّـــلَ منهــــــا األُفْـ   ـىتابـــــــةَ بالعلَــــــــــتَبـــــــــاركَ مـــــن زَان الك

  ـرِ بـــين �َصـــــرِدِ بنـــي األ�ْصــــارِ فَخْــعمِيـــــ    محمــــــــــــدٍـامِـت بِمــــوالهـــا اإلمـــفَباهـــــ
  ة الفَخْــرِِيف حلَبــــوأحـــــرزَ خصـــــلَ السبق    ـــــــةٍبعـــــــــــدِ غايـــــــأَكُلُّكُـــــــم جلّـــــــــى أل
  ـاد إلـــى البحــــــــــرِــــن رأَى دراً يعــــــفيــــا م   ـهِـــواهِـــر �َظّمِـــــى جـوأهـــدى إلـــــى املولــــ
  ـف بالزهـــــرِ والـــــروض  يتْحِــــــفمـــا لَكُــــم   ـــــرِهِلسمــــــــاحِ بــزهـــــوأتْحفْتُـــــــــم روض ا

�اطة جمالس علـم يتـدارس فيهـا احلاضـرون العلـوم املختلفـة، وقـد ذكـر عبـد            كما أقيمت يف غر     
  :)٥(، فقالالكريم القيسي جملس علم أقامه صديقه أبو عبد ا بن رجاء يف منزله

                                                           
 .٤٤، اللمحة البدرية، صلسان الدين ابن اخلطيب: ا�ظر ) 1(
 .٥٠املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 2(
 .أي الوالئم اليت يقيمها السلطان مبناسبة عيد أو غريه ) 3(
 .٢٠٢ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 4(
 .٩٧عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص  ) 5(



 ١٨٠

  )١(ــاءِـوب الدميـــــــةِ الوطْفــــــــــوسقــاه ص   ـــاه منسجِـــــم الـحيـــــــافـــي منـــزِلٍ حيــــــــ
  ـــــومِ وسِيـــــرة العلمــــــــــــــاءِغيــــــــــر العلـــ   ـــــــاًـــلــــم تَتَّخِـــــــــــذْ فيـــــه جليســــاً مؤ�ِِس

ــــدعِن ائِــــــــــــدفَو ِلْتُهـــــــــفَلكَــــم� لَّــــــ   ــا ذَلِــــكتِهــجلِكَثْر ـــتـــن اإلحصــــــــــاءِــــــا ع  
  ـــربِ الغَـــــــادةِ الـحسنــــــاءظَفَــــــــري بِقُـــــ   ــنيلـــها بِأجــــــلِّ مِـــظَفِــــرت يــــدي مــــــن �َ

وعرفت غر�اطة جمالس الوعظ؛ إذ يتولّى احلديث فيها العلماء والصلحاء حيث يعظون الناس               
  :)٣(يقول ابن اخلطيب على لسان واعظ. )٢(رشدوهنموي

  ـي أَحــــوج لِلذِكْـــــــراـــــرت �َفْسِـــي فَهــــلَذَكَّ   رٍ ولــــو كُنـــــــت منصِفـــــــاًقَعـــــدت لِتَذْكِيـــ
  ـري كَيـــف تَفْعــلُ يف أُخـــرافَيـــــا لَيـــت شِعـ   ـي واعِــــــــــظٌــــن مِنــــي لِنفْســـــإذا لَــــم يكُـ

وشــهد بــالط الــسلطان يوســف الثالــث جمــالس فقهيــة، حيــضرها علمــاء الــشريعة، وكــان مــن    
وقـد قـدم ألبيـات      . عادته أن يدعوهم على هامش اجتماعهم إىل وليمة شرعية يقيمها يف رياض قـصره             

ووجهنـا ارجتـاالً إىل جملـس علمـاء حـضرتنا يف وليمـة شـرعية اختـذ�ا                   "أشار فيها إىل هذه الوليمة بقوله     
  .)٤("صنيعها بالرياض من قصور�ا على ما اقتضته عنايتنا مبجلسهم وحتفينا باملزيدمن تأ�ّسهم

  :)٥(ثم أ�شد  
  ا �ُجـــــــــوم األُفْـــــــــــــــقِـــــــــــفأجيبــــــــــوا ي   ـــاحٍ مشـــــــــرقٍــــــــــــــــوم صبـــــيومنــــــــــا ي

  ــا فــــي �َســــــــــــــــــقِمــــــت أَشرافُهــــــــ�ُظِ   ــــــــةًقـــــــــــام سنـــــــــيوسفيـــــــــاً قـــــــــــد أَ

                                                           
 .وطف: رها أو قصر، لسان العرب، مادةالدمية السح احلثيثة، طال مط: الوطفاء ) 1(
، مكتبـة   ١حسن، علي حسن، احلضارة اإلسالمية يف املغرب واأل�ـدلس عـصر املـرابطني واملوحـدين، ط               : ا�ظر ) 2(

 .٤١٧، ص١٩٨٠اخلاجني، مصر، 
 .٥٤١لسان الدين ابن اخلطيب، الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص ) 3(
 .١٤٨ف الثالث، صيوسف الثالث، ديوان امللك يوس ) 4(
 .١٤٨املصدر �فسه، ص ) 5(



 ١٨١

  ـرِبٍ ومشـــــــــــــــرقِـــــــع فـــــي مغْــــــــشائـــ   ـــــــــدـا متّحِـــــــــــاضٍ حسنهــــــــــفـــــي ريــ
  ــدِ وتـــــــــــــــــاج املفـــــــــــــــرقِقْـــــــــدرر العِ   ــــهِـملِــــــكِ قَـــــد حفُّـــوا بِــــــــــووفُـــــــــود ال

  ـاة الديـــــــــنِ أسنــــــى خلقـــــــييــــــــا حمـــ   دىتفــــــــــالِ املنتـــــــــوم احهـــــــــــــذه يـــــــ
ويف جملــس الغــين بــا كــان جيتمــع القــوم للحــديث يف األمــور الــسياسية، ويــذكرون فيــه األمثــال   

    :)١(واحلكم، يقول ابن اخلطيب واصفاً هذا الس
  ــمِــــــــالِ والـحِكَــــــــــمِـــن السياســـةِ واألَمثَ   ــراً فــي مجالِسِـــــهِلقَـــــــوم ذِكْـــــــرِ اولْيكْثِـــــ

  :اخلروج للنزهة
ــها      ــاد رياضـ ــوا علـــى ارتيـ ــنها، وحرصـ ــاء ومبحاسـ ــة الغنـ ــة غر�اطـ ــسيون بطبيعـ ــام األ�دلـ هـ

  .وبساتينها
 عنــد أهــل غر�اطــة مناســبة لتوثيــق أواصــر الــصداقة  وقــد شــكّلت عــادة اخلــروج إىل النزهــة 

 مـا خيلـق     )٢(ففي بـروزهم إىل املـروج واملتنزهـات مـع عوائلـهم           . واحملبة بني األهل واألقارب واألصدقاء    
  .)٣(التواصل بينهم وجيدد متاسكهم

 )٤("عـني الـدمع  "ومن بينها موقع يـدعى      . واشتهرت غر�اطة بكثرة رياضها وبساتينها وجناهتا     
، ويتمتع باعتدال هوائه، وخضرة بساتينه، وعذوبة مياهه، حتـى          )٥(لذي يطلّ على سفح جبل الفخار     ا

  .غدا هدفاً للنزهة الشائقة أيام الربيع وليايل الصيف

                                                           
 .٥٣٢، ص٢لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 1(
 .٤٠، ص اللمحة البدرية؛١٣٨، ص١ج لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة،: ا�ظر ) 2(
 .٩١، صر الطوائفالشعر االجتماعي يف األ�دلس من الفتح إىل هناية عصحممد املشهدا�ي، : ا�ظر ) 3(
 .١٧٦، ص١املقّري، �فح الطيب،ج: ا�ظر ) 4(
 .١٢١، ص١لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج: ا�ظر ) 5(



 ١٨٢

 الـذي   البلَّفيقيولعلّ أحسن ما قيل فيه قول أبي الربكات         . وقد أكثر الشعراء من ذكر عني الدمع      
 :)٢(يقول. )١(معاهد أ�س سبقت له فيه، ويصف حسنهيتشوق فيه لعني الدمع، ويذكر 

  دمِالدمـــعِ وقْـــــف على الـــــــــن ــــةِ عِيـــلِفُرقَ   ي بِمقْلَـــــيتـــنيِ يهمـــــــــــالعـع ــــــلِّ دمــخــــ أال
  مِِـــــــــفُـــــــــــؤادِِ متيـــــوبِ الـــــةِ مسلـــــــــــكَر�َّ   ـــــةٌــــنيــةٌ شجـــــــــاءِِ فِيـــــــــــــــهِِ ر�َّـــــــــفَللم
  دمتُذكر�ـــــــــــي عهــــــــــــد الصبــــــــا املتقــــ   ةٌـــــــــــةٌ موصِليـــــــــه �غمـــــــــــتتري فيــــــــوللط

  ـــمِـــــوى كُـــــــلَّ  مسلـــــتَـــــرد إلـــى دِيـــــنِ اهلَ   قمــــــــــار بِـــــــــــهِ يوسيفيــــــــةٌوللحســــــــنِ أ
ــضـــاً     ــات أيـ ــن املتنزهـ ــل "ومـ ــور مؤمـ ــة  " حـ ـــات غر�اطـ ـــد متنزهــــ ــو سيــــ ــها )٣(وهـ  وأمجلـ

  :)٥( فيه أبو جعفر بن أبي مروان بن سعيديقول .)٤(وأظرفهـا
عــــــــــميخرِ وــــــوعلــــى الـح جي   ــــهِ بِــــــــــــراألما�ـي ضافيـــــح ث٦(ـات(نــالـج اح)٧(  

                                                           
 .٧٤أبو الربكات البلَّفيقي، شعر أبي الربكات، ص: ا�ظر ) 1(
 .٤٨١، ص٥ج املقّري، �فح الطيب، ) 2(
 .٤٧٥، ص١ج املقّري، �فح الطيب،: ا�ظر ) 3(
 .١٠٣، ص٢ املغرب يف حلى املغرب، جابن سعيد، ) 4(
هو أبو جعفـر أمحـد بـن عبـد امللـك بـن سـعيد العنـسي، شـاعر ووزيـر، اسـتوزره عثمـان بـن عبـد املـؤمن ملـك                                   ) 5(

غر�اطة، واستنابه أموره، وشى به أحد أصـحابه عنـد امللـك، فعزلـه أسـوأ عـزل، اشـرتك هـو وعثمـان يف هـوى                           
ما حتبني يف ذلك األسود وأ�ـا أقـدر أن   : ن، فبلغه أن أبا جعفر قال حلفصة    حفصة الشاعرة، وكان عثمان أسود اللو     

أشرتي لك من سوق العبيد عشرة خرياً منه؟ فأسرها يف �فسه إىل أن فر أخـوه عبـد الـرمحن بـن سـعيد إىل ملـك                          
: �ظـر ا). هــ ٥٥٠(شرق األ�دلس، فوجد له بذلك سبباً إىل اإليقاع بأبي جعفر، فضرب عنقـه، وكـان ذلـك سـنة      

 .١٧٩، ص٤؛ املقّري، �فح الطيب، ج١٦٤، ص٢ابن سعيد، املغرب يف حلى املغرب، ج
 .ضفا: لسان العرب، مادة. واسعة وكثرية:  ضافيات) 6(
 .٥١٧، ص٣املقّري، �فح الطيب، ج ) 7(



 ١٨٣

ــزه جنــد املطــلّ علــى بــسيط غر�اطــة    ــسبيكة املوجــود خــارج  )١(ومنــها كــذلك متن ــزه ال ، ومتن
  :)٣(، وفيهما قال ابن زمرك)٢(املدينة

   �َجـــد بواديهـــــا)٥(وتطَـــــةٌ قَــــد ثَـــغَر�ا   ــا و�اديهـــ)٤(ن إىل �َجـــــــــدٍيــــــا مــــــن حيِ
  ــــرد جاليهــــــــا الفـ)٦(عقيلـــةٌ والكثيـــب   ـاوا�ْظُــــر ما بساحتِهـــــــقِـــــف بالسبيكَــــةِ 

  .)٧(شتة، والزاوية، واملشايخالل: وذكر ابن سعيد من متنزهات غر�اطة
. وكان من عادة أهل غر�اطة دعوة األصدقاء واخلـالن إىل �زهـة يف بـساتني غر�اطـة ورياضـها              

،  يـدعو أحـد أصـدقائه لنزهـة يف عـني الـدمع حيـث املـاء واخلـضرة                   )٨(فهذا الشاعر أبو القاسم بن قطبة     
  :)٩(فيقول

  ومِـــــلْ بنـــــا �َحـــــو عـــــنيِ الـــــدمعِ �َـــــشربها     
  ـــــــو راتعـــــةٌ  ث الــــــمنى وفنـــــون اللّهـ  حيـــــ

ــسقيين    ــسِ يــ ــاسِ األُ�ْــ ــسرور بكــ ــث الــ   حيــ
  والطّــــــري مــــــن طَــــــرب فيهــــــا تُنــــــاجيين    

                                                           
 .١٠٥، ص٢ابن سعيد، املغرب يف حلى املغرب ، ج: ا�ظر )1(
 .٦٧٨، ص٢املقّري، �فح الطيب، ج ) 2(
 .١٧١، ص٧ج ملصدر �فسه،ا ) 3(
رابه، وجودة هوائـه، وحـسن �باتـه،      من اجلزيرة العربية بني احلجاز والعراق، أكثر الشعراء القول فيه لطيب ت            إقليم:  جند ) 4(

 .جند: املعجم الوسيط، مادة
 . ثوى: أقام واستقر، املعجم الوسيط، مادة: ثوى باملكان وفيه:  ثوت) 5(
 .كَثَب: ستطيل احملدودب، املعجم الوسيط، مادةالرمل امل:  الكثيب) 6(
 .١٠٣، ص٢ ابن سعيد، املغرب يف حلى املغرب ، ج) 7(
هو حممد بن أمحد بن قطبة الدوسـي، يكنـى أبـا القاسـم مـن أهـل غر�اطـة، شـاعر، كاتـب حـسن اخلـط، ذاكـر                          ) 8(

، ٢الــدين ابــن اخلطيــب، اإلحاطــة، جلــسان : ا�ظــر. للتــاريخ واألخبــار، ارتــسم يف الــديوان، ثــم ا�تقــل إىل الكتابــة
 .٢٥٠ص

 .١٢٣، ص١ج لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ) 9(



 ١٨٤

ــاءِ  ــدولُ املــــــ ــيوجــــــ ــهِحيكــــــ    يف أجنتِــــــ
  ـةٌـرِ فــي األَغْصـــان جاحِظـــوأَعيــــن الزهـــ

  ت يف يــــــــوم صِــــــــفِّني صــــــــوارماً جــــــــرد 
  وى الغِــــــــــزالنِ تُغْرينــــــــــيـهـــــــــــا بِكأ�َّهـــــ

ممـا تقـدم تبـين لنـا شـغف األ�دلـسي بالطبيعــة والريـاض، وحرصـه علـى اخلـروج إليهـا وقــضاء            
  .أطيب األوقات بني املروج واملرابع إلدخال البهجة والسرور على قلبه

  :األلعاب
 الــشعر األ�دلــسي وعــرف بــبعض هــذه  عــرف الغر�ــاطيون أ�واعــاً خمتلفــة مــن األلعــاب وجــاء  

  .األلعاب اليت مارسها أبناء غر�اطة طلباً للتسلية ورغبة يف تزجية الوقت
ــشطر�ج،     : ومــن هــذه األلعــاب  ــة، وال ــثريان، والطبل ــل، ومــصارعة ال الفروســية  وســباق اخلي
  .والنرد، والسباحة وغريها

األلعاب الرياضية املفـضّلة لـدى أهـل        كا�ت ألعاب الفروسية وسباق اخليل من       :  سباق اخليل  -
وقد شـجع أمـراء غر�اطـة وسـالطينها هـذه الرياضـة، وكـان               . )١(غر�اطة لكوهنا أبرز مظاهر الرجولة    

أفـرس مـن جـال علـى     "منهم من حيرتف الفروسية، فقد ذكر ابن اخلطيب أن السلطان حممداً الرابع كـان               
  .)٢(" على أدرب بركض اجلياد منه –ن  وإن غصت امليادي–  ع العنيقصهوة، ال ت

  :)٣(، فقالوقد وصف ابن زمرك سباقاً للخيل حضره السلطان حممد اخلامس، وأبدع يف وصفه
  اـاد مــــــــــــا تُجاريهـــــــــــلريــــــاحِ جِيـــــــــفَلِ   اد إذا تَجــــــــري سوابِقُهــــــــــالَـــك اجلِيـــــــــ

ـــــرــــــقٍ فــإذا ا�ْببس ـــــومي تهـــــــــــاتناريهــ)٤(روقَ طِالحــــاًتــــرى البـــــــ   ـي أَعــاـــ ال تُب  
                                                           

 .١٣٧يوسف فرحات، غر�اطة يف ظل بين األمحر، ص: ا�ظر ) 1(
 .٩٠لسان الدين ابن اخلطيب، اللمحة البدرية، ص ) 2(
 .٢٠١، ص٧؛ وا�ظر أيضاً، ج١٧٤، ص ٧املقّري، �فح الطيب، ج ) 3(
 .طلح: مادة: الـمعيي من اإلبل وغريها ، لسان العرب: طالحاً ) 4(



 ١٨٥

  هـــــــاـاءِ فَــــإن الصبـــــح يخْفيشهــــب السم   د بـدا صبحاً تُـــراع لَـــــــــهمِــــن أَشهــــبٍ قَــ
ــنع ـــروقِ وقَـأو  أشقــــرٍ  مــــرقْـــرِ البش ــــــا شفقــ   ـــدقَـــى لَهبيهـــــــــــــاأَبتَن ــواً فـــي الـج  
   بــــأسِ مذْكيهــــــــــــايعلُـــو لَـهـــــا شـــرر مِـــــن   ــــدره يف الـحـــرب متَّقَـــأو أحمـــــــرٍ جمـــــــــ

ـــــدلُــــــأو أدهــــمٍ مـــــلء صعرِ الليـــــلِ تَنأهلّــــــ   ـــهقَ وديهــة فَـــــوبضِ يــــــــهِ األَرــــــــاج  
شيفَــــرٍ  بالعــــأو  أصحرى مفُـ   ـــاًــــاتِ ارتـــــدربتمــــــــــوع بِيهـــــــــــاديـهنــــــا اللَّيـــــــلِ ي  

ينقــل لنــا ابــن زمــرك يف هــذه األبيــات صــورة حيــة مــن ســاحة الــسباق الــيت مجعــت يف رحاهبــا   
ة يف مظهــره وقوتــه فيــصفها واحــداً ــــــــات معينــــــجمموعــة مــن اجليــاد ميتــاز كــل منــها بلــون خــاص ومس 

  .واحداً
الفروسية ا�تشرت يف غر�اطة مصارعة الثّريان اليت كا�ت تُقـام        ومن ألعاب   :  مصارعة الثريان  -

وكا�ت ملـصارعة الـثريان   . يف حلبات أو ساحات متعددة مثل ساحة باب الرملة وساحة باب الطوابني          
  :يف غر�اطة طريقتان

  .)١(يتم فيها الصراع بني الثّور واألسد:  الطريقة األوىل
. الثور واإل�سان، وهي منتشرة بني علية القوم من أهل غر�اطـة   كا�ت تتم بني    :  الطريقة الثا�ية  

                  لطان الغـين بـاوهـي أن   . وقد وصفها لسان الدين ابن اخلطيب يف إحدى قصائده اليت ميدح فيهـا الـس
ثم تطلق عليه كالب الالن املتوحشة فتأخذ يف هنش جـسمه           ) أو البقر الوحشي كما يسميه    (يطلق الثور   

وهذا العمل التمهيدي كان الغرض منه هـو احلـد مـن قـوة الـوحش وهتـذيب            .  كاألقراط وأذ�يه متعلّقة به  
وكـان املـصارع    . حركته، وهو ما يقوم مقامه اليوم عمل رماة السهام وطاعن الرمح متهيداً للقـاء املـصارع               

                                                           

 .١٣٧يوسف فرحات، غر�اطة يف ظل بين األمحر، ص: ا�ظر ) 1(



 ١٨٦

ه يف النهايـة  الغر�اطي كما يصفه ابن اخلطيب فارساً مغواراً يصارع الثّور وهو ممتط فرسه املدرب ثـم يقتلـ              
  :)٢ (يقول ابن اخلطيب واصفاً هذه الطريقة. )١(برحمه
  ــــطُـــأو اإلبـ ـه الصمــــــاخُــيصــــاب بــه مِنـــ   جبــــــــارحٍ ــــوارِـــــاردت مِقْــــدام الصوطَـــ

  ــت الـخـــــــطُّــــــن مـــــا ينبِــــــصــــرة عنهمقَ    ـةٌـــــي رأْسِـــهِ سمهريــــفـ متيـــــن الشـــــوا
  ــــا قُــــــــــرطُـــه زا�َـــــــــــه مِنهمـبسامِعتَيــــــــ   ــا تَعلّقــــــــــاـان ذا تـــــــاجٍ فَـلَمـــوقَــــــــد كـــــ

با�تـصاراهتا العـسكرية، وهـي مـن        ة بأعيادهـا و   بة يف احتفاالت غر�اط   وغالباً ما تقام هذه اللع    
  . وال تزال موجودة إىل اليوم)٣(األلعاب املفضّلة يف إسبا�يا وبعض بلدان أمريكا الالتينية

تعـد رياضـة الطّبلـة عنـد األ�دلـسيني إحـدى ألعـاب الفروسـية، الـيت مـن                    : )٤( رياضة الطبلة  -
  .)٥( للجهادغاياهتا التدريب  على الرماية من أجل االستعداد

وقد وصف الشعراء هذه الرياضة ضمن قصائد مطولة يف وصف االحتفاالت اليت كان يقيمها              
  .)٦(ملوك بين األمحر يف املناسبات الوطنية واالجتماعية والدينية املختلفة يف غر�اطة

وقـد  . اهلـدف والرامـي ومـا يقـذف بـه اهلـدف           : وتتألّف هذه الرياضة من عناصـر ثالثـة هـي         
 عراء شكل اهلدف وطريقـة وضـعه يف اهلـواء، والعـصي أو الـسهام الـيت يقـذف هبـا، وهيئـة           وصف الش

  .)٧(الالعبني الذين يقذفون اهلدف بالعصي
                                                           

 .٦لسان الدين ابن اخلطيب، مشاهدات لسان الدين ابن اخلطيب، هامش ص ) 1(
 .٤٦٢، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج ) 2(
 .٣٧، صيوسف فرحات، غر�اطة يف ظل بين األمحر: ا�ظر ) 3(
يف الشعر األ�دلسي يف عصر بين األمحر، جملة جممع اللغة العربية األرد�ـي، بـدون               " الطبلة"جرار، صالح، رياضة     ) 4(

 .٦٢ -٢٩م، ص ص١٩٩٦، السنة العشرون، عمان ٥٠جملد، العدد
 .٥٠املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 5(
 .٣٠املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 6(
 .٣٠املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 7(



 ١٨٧

يشكّل اهلدف أساس هذه الرياضة وتتجه أكثر  األبيات اليت تصف هـذه الرياضـة إىل وصـف                  
 يف قـول لـسان الـدين ابـن           ، كمـا جـاء     )١(اهلدف، فهو هـدف خـشيب يجعـل يف مكـان مرتفـع مـن الفـضاء                

  :)٢(اخلطيب
ــــــــةٍ �َحكـــــاكـــــوطاعنالس قٌ واشـعلـى الكـونِ عِ   ـــــاأَعا�َهـــ ـــــرـــــرــــــوحل جبس طُــى  

وكان اهلدف اخلشيب هذا يصنع على شكل أسطوا�ة مدببة الرأس ليساعدها علـى اال�طـالق               
وكــان يــضيق وســط . )٣(ف حبيــث تبقــى كاألســطوا�ة الفارغــة أو كالطبلــةيف الفــضاء، كمــا كا�ــت جتــو

، كمـا  )٤(وقبل إطالقه إىل الفضاء كان يزين باحللي والقمـاش امللـون      . اهلدف حبيث يبدو وكأن له خصراً     
  :)٥(، فقالوصفه ابن زمرك

  ـيٍ تستفـــــز الغوا�يــــــــــــــالْـــــــ حبأ�ــــــــــواعِ   ــــاتــــــى فـــــــي ضُروهبــــتطــــور حـــاالتٍ أ
  ـــا حــــلَّ منهــــا األعاليــــــاوتـــــــاج إلـــــى مــ   ــــاـــا وشــــــاح بخْصرِهــــفحجـــلٌ برجليهـــ

 أمــا الــسهام الــيت كا�ــت تطلــق علــى اهلــدف فكا�ــت عــصياً رقيقــة وقــصرية ذات رأس معــد�ي
وقد شبهها ابن اخلطيب باحليات الصغرية مـن جهـة الطّـول والـسمك والـرأس املـدبب، وشـبه                    . مدبب

  :)٧(، فقال)٦(احليات الصغريةهذه اهلدف بالثعبان الضخم الذي يبتلع 
  ـــــــــرطُــــــ سـ ــــــهـــا ال يستقيــــــــــــم لــــفثعبا�ُهــ   ـاتِ العِصـــــي إذا هــــــــوتتَـلَـقَّــــــف حيـــــ

                                                           
 .٣١ -٣٠صالح جرار، رياضة الطبلة يف الشعر األ�دلسي، ص ص: ا�ظر ) 1(
 .٤٦٢، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج ) 2(
 .٣٣صالح جرار، رياضة الطبلة يف الشعر األ�دلسي، ص: ا�ظر ) 3(
 .٣٧املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 4(
 .١٩٤، ص٧املقّري، �فح الطيب، ج ) 5(
 .٤٣ة يف الشعر األ�دلسي، صصالح جرار، رياضة الطبل: ا�ظر ) 6(
 .٤٦٢، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج ) 7(



 ١٨٨

إذ يتبعــون اهلــدف بالعــصي  ) الالعــبني(وبعــد أن ينــدفع اهلــدف إىل الفــضاء يبــدأ دور الرمــاة   
فإذا أصاب الرامي اهلدف وكسره، وبكسره تدخل العصا إىل جوف اهلدف يعد    . )١(الكثرية) السهام(

  :)٣( كما وصفه ابن احلاج النمريي) ٢(ذلك فوزاً عظيماً
  د مِــن الـجبــــــرِبطَــلِ األَحمــى يعـــــلــدى ال   ـا زَالَ كَسرهـاــــــالتِ الالئـــــي مــــــــن الطَّبمِ

وإذا أصاب اهلدف دون كـسره ودون دخـول الـسهم يف جوفـه، يعـد ذلـك �قطـة لـصاحل الرامـي                      
  :)٥(؛ إذ يقولج النمريي، كما يراه ابن احلا)٤(لكنها ليست يف املستوى األول

  ــد مِـــــــن البِـــــــرــان ال يخْفَـــــى يعــــوإن كــــ   ـــــهوفُــــــــودِ عقُوقُـــــــوضَارِبهـــــــا يـــــــــوم الَ
هلـدف   ويف هـذه احلالـة يبـدو ا        ،أما إذا مل يكسر اهلدف ومل  يصب ففي هذه احلالة خيسر الرامي            

  :)٧(فيقول ابن احلاج النمريي. )٦(وكأ�ه يزري بالعصي اليت تُرمى عليه
  ـروقِ غَـــــدت تُـــــزرِيــــروقٌ ولَكِـــــن بالببــ   ــي كَأ�ـهــــــــايهـــــــــــا بالعِصِـــــوأَ�ـحــــــو  علَ

وبعــضها اآلخــر ) الطلبــة(ضها يــسميها وقــد اختلفــت املــصادر يف تــسمية هــذه الرياضــة، فبعــ
 لقـصيدة البـن زمـرك إذ يقـول فيهـا إن              ابـن األمحـر    فقـد قـدم إمساعيـل بـن يوسـف         . )٨ ()الطبلـة (يسميها  

  .)٩("أجاد يف وصف اجلند واجلرد والطلبة وغرائب األوضاع"الشاعر قد 
                                                           

 .٤١صالح جرار، رياضة الطبلة يف الشعر األ�دلسي، ص: ا�ظر ) 1(
 .٤٦املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 2(
، ديوان إبراهيم بن احلـاج الـنمريي، تقـديم وضـبط            )م١٣٦٧/ هـ٧٦٨ت(ابن احلاج، إبراهيم بن عبد ا النمريي         ) 3(

 .١١١م، ص٢٠٠٣ احلميد عبد ا اهلرامة، أبو ظيب، عبد
 .٤٧صالح جرار، رياضة الطبلة يف الشعر األ�دلسي، ص: ا�ظر ) 4(
 .١١١ابن احلاج، ديوان إبراهيم بن احلاج النمريي، ص ) 5(
 .٤٧صالح جرار، رياضة الطبلة يف الشعر األ�دلسي، ص: ا�ظر ) 6(
 .١١١اج النمريي، صابن احلاج، ديوان إبراهيم بن احل ) 7(
 .٤٨صالح جرار، رياضة الطبلة يف الشعر األ�دلسي، ص: ا�ظر ) 8(
 .١٨٤، ص٧املقّري، �فح الطيب، ج ) 9(



 ١٨٩

ه لقـصيدة لـه، إذ يقـول        أما لسان الدين ابن اخلطيب فإ�ه يطلق عليها اسم الطبلة وذلـك يف تقدميـ              
  .)١("اسرتكب الفرسان ملزاملة اهلدف اخلشيب املتخذ يف اجلو املسمى بالطبلة"مشرياً إىل سلطا�ه إ�ه 

وذلك لورودها يف الشعر على هذه      ) الطبلة(ويرى الدكتور صالح جرار أن االسم الصحيح هو         
  :)٣(ل، إذ يقو)٢(فقد ذكرها ابن احلاج النمريي يف مقطوعته. الصورة

  ــرِ أَسفَـــر للِسفْــــــرِتُحاكـــي عمــــود الفَجــــ   ةٍ اجلـــو آيـــــةُ طبلَــــوقَـــد صعــــدت فـــي

  :)٤(ويقول
   مِـــن الـجبــــرِـديعــلَـــدى البطَــــلِ األَحمـــى    اــي مــــا زَالَ كَسرهــــمِـــــن الطَّبــــالتِ الالئــ

 وغر�اطة ذات األهنار واملياه الكثرية كا�ت ال بد أن هتيء البيئـة الطيبـة لـتعلّم فـن                   : السباحة -
ومـن هـذه    . )٥(السباحة وممارستها، بيد أ�نا مل �قع على أشعار كثرية تعبر عن هذا الضرب مـن الرياضـة                

خامتة األ�صاري اليت أ�ـشأها للحـديث عـن غـالم مجيـل             األبيات القليلة اليت تصور السباحني أبيات البن        
  :)٦(، فيقولبارع يف السباحة

  ـنِ أضْفَــــــى قَميـــــــصوقـــــــد زَر   للحســــ   رد عــــــــــن قُمصِــــــــــــهِبــــــــــي جتـــــــــــــظ
  ـــى كَمعنــــــــى عويــــــــصفَـيـبـــــــدو  ويخْفَـ   ـــاءِ تيهــــــــــاــي املــــــــــــلَ يسبـــــــــح فـوأقبـ

  ـوح وطَــــــــــــوراً  يغــــــــــــوصفَطَـــــوراً يلُـــــــ   ــدر سحـــــــــابٍكـــــــأن محيـــــــــاه بــــــــــــــ

                                                           
 ).الطلبة: ويف النفح (٤٥٩، ص٦؛ املقّري، �فح الطيب، ج٤٧٨، ص٤لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) 1(
 .�٤٨دلسي، صصالح جرار، رياضة الطبلة يف الشعر األ: ا�ظر ) 2(
 .١١٠ابن احلاج، ديوان إبراهيم بن احلاج النمريي، ص ) 3(
 .١١١املصدر �فسه، ص ) 4(
 .٣٢٢حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص : ا�ظر ) 5(
 .١٣٦ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص  ) 6(



 ١٩٠

يف زما�نا احلاضر حيث جيتمع الناس يف مكـان         " السريك"ا يشبه   ودرج يف غر�اطة من األلعاب م     
يقــول لــسان الــدين ابــن . معــين ملــشاهدة حبــري وهــو يتالعــب علــى احلبــال صــاعداً و�ــازالً يف الفــضاء 

  :)١(اخلطيب يف وصف هذا البحري
  ــلُ متَّصِـــــــلَ الصمــــــــوتِــــــوجـــــــيء الغِف   ــطٍــــب فـــــــي شريـــــــــوبـحــــــــريٍ تَالعــــ

  ـــــــكِ والثُّبــــــوتِعجـــــب فـــــي التّماســفأ   ـوىـــى وارتَقـــــــى ومســـــــا وأَهــــــــــــتَدلّــ
  ـــن عنكبــــــــــوتِـه غريــــــــــزة  مِـــــــففيــــــــ   ـــاً سويــــــفَقُلنـــــــــا إن  يكُــــــــــن بشــــــــــراً 

وعرف أهل غر�اطة من الرياضات البد�ية أيـضاً رياضـة الـصوجلان وهـي لعبـة متـارس بـضرب                    
  .، إالّ أ�ين مل أجد يف الشعر ما يعرفنا هبا)٢(الكرة بعصا خاصة من فوق ظهور اجلياد

وهـي  . عاب والرياضـات الراقيـة لعبـة الـشطر�ج        عرف الغر�اطيون من األل   :  الشطر�ج والنرد  -
أو كما يقول الـشاعر أبـو       . لعبة هلا طابع عسكري، سالح الالعب فيها إعمال الفكر واستجماع البديهة          

 :)٣(، بتعبري آخرالعمةزيد بن 

  ـحـالٌ وجـــــرد سوابِــــــــ وأفيــــ)٤(رخــــاخٌ   ــــاــيشيـــــنِ جمعـم إلــــــى تَدبيــــــرِ جهلُــــــ
  )٥(ــا والقَرائـــــــــــــحفأرماحهــــا ألبابنــــــــ   الح إىل الوغــــىعـــن حمــــــلِ الســــتَكبــرن 

راج اللعــب بالــشطر�ج يف األ�ــدلس منــذ القــرن الثالــث اهلجــري، وقــد أقبــل ملــوك بــين األمحــر    
  .)٦(ج فاشتهر به السلطان يوسف الثا�يواألعيان على الشطر�

                                                           
 .٥١٥، ص٤لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) 1(
 .٣٢٠حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص : را�ظ ) 2(
 .٣١٦املصدر �فسه،  ) 3(
 .رخ: من قطع الشطر�ج، املعجم الوسيط، مادة: رِخاخ ) 4(
، املطرب من أشعار أهل املغـرب، حتقيـق إبـراهيم    )م١٢٣٦/ هـ٦٣٣ت(ابن دحية، أبو اخلطاب، عمر بن حسن   ) 5(

 .٧٥، ص١٩٥٤محد أمحد بدوي، املطبعة األمريية، القاهرة، األبياري وحامد عبد ايد، وأ
 .١٣٨يوسف فرحات، غر�اطة يف ظل بين األمحر، ص: ا�ظر ) 6(



 ١٩١

فهـذا  . وكثرياً ما استلهم الـشعراء لعبـة الـشطر�ج يف تـصوير مـا يـشغلهم مـن األحـداث الكـبرية                     
لسان الدين ابن اخلطيب يصور حتركات السلطان ابن األمحـر العـسكرية مـن فـاس البيـضاء إىل غر�اطـة                     

  :)٢(يقول. )١(ه اآلمنةاحلمراء يف سبيل امللك وكأهنا قطع الشطر�ج وأرضيت
يالس ثَثْــــــــتـــا حلَـماكِـــــــوح واللّــــه ـــرلْكِـ   ــمـــــا بعِـــلِمْي�فـي الد ىـكـــرفِــــي األُخـزٍّ و  

  ـاء  إالّ  إلـــــى حمـــــــراــــــــلُ مِــــــن بيضَــينقَّـ   ـرىطِرفُـــك ال يـحكَـــى فَــــرس الشطْر�ــــجِ 
كما استلهم ابن اخلطيب لعبة الشطر�ج يف وصـف الـسماء يف ليلـةٍ صـار القمـر فيهـا بـدراً ومـن                        

  :)٣(، فقال الزهرة والنجوم الكثرية كوكبحوله
  ـا لَعـــــــــوب حــــــــــاذِقُـــا فيهـــــــوكِالهمـــــ   ـــــةً مِنهـــــــــا رقْعــــتَتَعـــــــاور  القُطْبـــــــــــانِ

  )٦(ادِقُــــــوم  بيـــ  والنجـ)٥(اهوالبــدر شـــ   ــــا بِهــــــ)٤(ــراء فَــــــرزَانـرة  الزهــــلزهــا
  .والفرزان والشاه والبيادق هي أدوات لعبة الشطر�ج   
، وعلى الرغم من شيوعها يف غر�اطـة        )٧(حلظّ كالنرد والرهان على أ�واعه    ومارس أهل غر�اطة ألعاب ا       

كما مارس  الغر�اطيون ألعاب امليسر سراً ألن الـدين حيرمـه،            . مل أجد من النصوص الشعرية ما يفيد التعريف هبا        
  .)٨(وكان هم احملتسب مراقبة النوادي اليت يقصدها املقامرون ومالحظة مروجي األلعاب املمنوعة

                                                           
 .٣١٩حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص : ا�ظر ) 1(
 .٤٠٨، ص١لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 2(
 .٧١٣، ص٢املصدر �فسه، ج ) 3(
: وهـي يف الـشطر�ج   . فـرزن : من لُعب الشطر�ج،أعجمي معرب، ومجعه فـرازين، لـسان العـرب، مـادة            : الفرزان ) 4(

 . اجلزء الثا�ي٧١٣امللكة كما ورد يف ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، هامش ص
 .شاه: ةومنه الشاه املستعمل يف رقعة الشطر�ج، املعجم الوسيط، ماد) فارسية(امللك : شاه ) 5(
 .بيدق: مجع بيدق، اجلندي الراجل، املعجم الوسيط، مادة: بيادق ) 6(
 .١٣٨يوسف فرحات، غر�اطة يف ظل بين األمحر، ص: ا�ظر ) 7(
 .١٣٧املصدر �فسه، ص: ا�ظر) 8(



 ١٩٢

  :الصيد
إن رحــالت الــصيد قدميــة قــدم احليــاة علــى األرض، فقــد مــارس اإل�ــسان الــصيد منــذ دهــور  

  .)١(سحيقة باحثاً عن قوته، أو مدافعاً عن �فسه، أو �اشداً الرياضة واملتعة
وكان الصيد بالنسبة إىل امللوك والقواد والوالة لو�اً من ألوان احلـرب يف زمـن الـسلم، يتمرسـون بـه       

هـم، ويعلـي عـزائمهم، وحيلـيهم بالـصرب واأل�ـاة، ويعلمهـم            مى ركوب اخليل فيلني معـاطفهم ويـشحذ مه        عل
االحتيال على اخلصم، وميرن خيلهم بالطراد، ثـم إ�ـه يـذهب مهـومهم ويكفهـم عـن احملرمـات ويتـيح هلـم                

  .)٢(اللذة واملتعة
 إىل كـف الـنفس عمـا يف    وهو بالنسبة إىل غري امللـوك سـبيل مـن سـبل العـيش الكـريم، ووسـيلة                 

  .)٣(أيدي الناس
وبقيت رحلة الصيد حمتفظة يف األ�دلس بكل متعها، وبكل ما هلـا مـن شـأن كمـا كـان احلـال يف                       

وكان اخلروج إىل الصيد من أحد وسائل التسلية لدى السالطني، فقد ذكر ابن اخلطيـب أن                . )٤(املشرق
  .)٥("كان مغرماً بالصيد"السلطان حممداً الرابع 

                                                           
الصاحلي، عباس مصطفى، الصيد والطرد يف الشعر العربي حتى هنايـة القـرن الثـا�ي اهلجـري، املؤسـسة                   : ا�ظر ) 1(

 .١٤، صم١٩٨١جلامعية، بريوت، ا
، دار النفـائس، بــريوت،  ١باشـا، عبـد الـرمحن رأفـت، شـعر الطـرد إىل هنايـة القـرن الثالـث اهلجـري، ط          : ا�ظـر  ) 2(

 .١٣م، ص١٩٧٤
 .١٤ص املصدر �فسه،:  ا�ظر) 3(
 .٣٢٣ حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر ) 4(
 .٩٠ ، اللمحة البدرية، صلسان الدبن ابن اخلطيب ) 5(



 ١٩٣

رج السالطني إىل الصيد ينشدون املتعة والتسلية يف مواكب حافلـة ومعهـم اجليـاد والكـالب                 خ
ومنـها  . وقـد سـجل شـعراء غر�اطـة لـسالطينهم وصـفاً موفّقـاً هلـذه الطرديـات                 . )١(واألمراء والقـادة  

  :)٢(، فيقولطردية البن زمرك يصف فيها رحلة صيد أعملها سلطا�ه ورمى فيها ثالثة ثريان
  ـارِــادِ  و�ُزهــــــــةَ األَبصـــــــــــر اجلهــــــــــأَجــ ـهـا    ــــا بِــــــــلْنــــي  �ِـــــــك التـــــــــــــحلتُــــِ رِ

  ـــــــةِ األثــــــــــــــوارِــــــ القِــــــــرى بثَالثَسنــــن   ــاـوم وردتَهـــــم يــــــحتـــــــى الفَــــــــالة تُقيــــــ
  :)٣(، فيقول ابن زمركأطلق فيها طري العقاب ليصطاد من وحوش األرض وطيور السماءو

  ـــــن أَطْيـــــــــــارـــن وحــــشٍ ومِـتَصطَـــاد مِـ   اب الـجــــو تُهدِيــــك الــــــذيوســــرت عقَـــ
ــاد      ويف هــذه الر ــات الــيت اســتُنفِرت لكــي تعــدو اجلي ــذة مطــاردة احليوا� ــسلطان ل ــة حيــرز ال حل

  :)٤(، ويصف ابن زمرك هذا املشهد، فيقولوراءها
   كأَ�ــــــــ فَراتــستَن ــهِ الـمـــــ ــت بِـــــ   هاعرضَـــــ

  ــرر   الـجِيــــــادِ كَواكِبـــــــــــــاًأَتْبعتَهــــــا غُــــــ
ــن يف  ــراب جلْـــــــ ــلٌ عِـــــــ   ارِ مِـــــــــضْمخيـــــــ

  ـا فــي سمـــــاءِ غُبــــــــــــارتَنقَــــض رجمــــــ
وميتطي السلطان فرساً سريعة متكّنه من اللحاق بالثّور الذي يتقدم اجليـاد ويتـدفق مـسرعاً إىل                

مـاحهم  أن يلحق به ويضربه برحمه، ويرتكه خمضّباً بدمائه، ثم يأتي رفاق السلطان وينـهالون علـى الثـور بر              
  :)٥(كأهنا طيور أوت إىل أوكارهاو

                                                           
 .٦٣، ص غر�اطة عصرخصائص الشعر األ�دلسي يفحممد سرميين، : ا�ظر ) 1(
 .١٥٦، ص٧ج املقّري، �فح الطيب، ) 2(
 .١٥٦، ص٧املصدر �فسه، ج ) 3(
 .١٥٦، ص٧ج املصدر �فسه، ) 4(
 .١٥٧ -١٥٦، ص ص٧املصدر �فسه، ج ) 5(



 ١٩٤

ــشوى    ــلُ الـــــ ــا عبـــــ ــات يؤمهـــــ   )١(واهلَادِيـــــ
  هأَثْبـــــــــت فيـــــــــهِ الـــــــــرمح ثُـــــــــم تركْتَـــــــــ

  ـهِ الـــذَابِــــــالت كأَ�ـهـــــــــاحامــــــــت علَيــــ

ــارِ   ـــتَدفُّقِ التيــــــــــــــ ــدفِّق كَــــــــــــــ   متَــــــــــــــ
م املـــــــــوا�ِح بالـــــــــدوالــــــــــج ـــــــــضِبارِخ  

  طيـــــــر  أَوت  مِنــــــــــــــه إلـــــــى أَوكـــــــــــــارِ
 أ�واعها منها احلجالن والـبط واحلمـام الـربي، وقـد         اختالف وكا�ت غر�اطة غنية بالطيور على    

وكان تدريب الباز على الصيد يستوجب خربة       .  إىل طيور الباز الصطياد هذه الطرائد      جلأ الغر�اطيون 
  .)٣(كما كثرت احليوا�ات الربية يف جبال شلري ومنها الدببة والغزالن. )٢(ة اشتهر هبا الغر�اطيونومهار

، وإذا كـان عـز      ومل يقتصر الصيد يف غر�اطة على صيد الرب واجلو، بل اشتمل أيضاً صيد البحـر              
 جا�ـب وقوعهـا علـى    علينا شيء من الشواهد الشعرية، إالّ أن كثرة األهنار وامليـاه يف بـالد األ�ـدلس إىل    

، إالّ أ�ـه وكمـا يبـدو مـن املـصادر       املتوسط من اجلنوب، دفعت بـال شـك أهـل غر�اطـة إىل صـيد البحـر                
 وقـد يكـون هـذا التفـاوت         ،األ�دلسية أن األ�دلسيني اهتموا بصيد الرب واجلو أكثر بكثري من صيد البحر           

  .عوبة الرحلة البحرية وخطورهتايف االهتمام راجعاً إىل سهولة رحلة الصيد الربية مقار�ة مع ص

                                                           
 .املتقدمات سبقاً: تواهلاديا. كناية عن الثور:  عبل الشوى) 1(
 .٣٢٦ حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر ) 2(
 .١٣٦، صغر�اطة يف ظل بين األمحريوسف فرحات، : ا�ظر ) 3(
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  الرابعالفصل 
  ملهن واحلرف يف األ�دلساتصوير الشعر األ�دلسي 



 ١٩٦

  :مقدمة
 جيهد أن يتميز بـصنعة، ويربـأ بنفـسه أن           ي، فقد كان األ�دلس   العملعرف عن األ�دلسيني حبهم     

لعمـل،  غفهم بالـصناعة وحـبهم ا   ولـش . )١ (يرى فارغاً عالة على الناس، ألن هذا عنـدهم يف هنايـة القـبح             
  .فقد تنوعت املهن واحلرف يف غر�اطة بتنوع اتمع الغر�اطي وتعدد أوجه النشاط فيه

ــن واحلــرف       ــدلس تلــك امله ، كمــا وصــفوا أصــحاهبا   يف أشــعارهمولقــد وصــف شــعراء األ�
 وصل إلينـا هـو وصـف        إالّ أن ما  . وطباعهم، فسجلوا بذلك جا�باً مهماً من جوا�ب احلياة االجتماعية        

  . هذا الشعر كثري منلبعض هذه املهن ولعل السبب يعود إىل ضياع

  :العمارة و البناء
 شهدت غر�اطـة يف عهـد بـين األمحـر ازدهـاراً معماريـاً ال �ظـري لـه، مشـل القـصور، واحلـصون،                     
 الـصور   وكـان الـشعر األ�دلـسي سـخياً يف إعطـاء          .  وغريهـا   والقناطر  واملساجد، واملدارس  والقالع،

  .الرائعة لتلك املبا�ي، خملفاً لنا وصفاً واقعياً هلا وملا حوته من التماثيل والنقوش
وال بد أن يكون وراء هذه النهضة املعمارية عمال مهرة جاهدوا بأ�فـسهم يف سـبيل إقامـة هـذه                      
وير حيــاة وبقــدر مــا كــان الــشعر ســخياً يف وصــف تلــك الروائــع إالّ أ�ــه يكــاد يــصمت أمــام تــص. الروائــع

فال �كـاد جنـد يف الـشعر مـا يـصف لنـا       .  سبيل إقامة تلك املبا�ي على هذه الصورة  يف العاملني وما عا�وه  
مهنة البناء ويطلعنا على صورة عامل البناء، وحياته اليومية، ومكا�ته االجتماعية، إالّ ما جـاء يف قـول                   

مـح العـاملني يف هـذه املهنـة، وكـان قـد       ، الـذي وصـف لنـا شـيئاً مـن مال     البلَّفيقـي الـشاعر أبـي الربكـات    
  :)٣(، يقول)٢(مارسها من تلقاء �فسه تطوعاً

                                                           
 .٢٢٠، ص١املقّري، �فح الطيب، ج: ا�ظر ) 1(
 .٣٩٩حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر ) 2(
 .٤٧٢، ص٥الطيب، جاملقّري، �فح  ) 3(



 ١٩٧

  ـــــــالِ التُّـــــــــرابِ والـجيـــــــــــــــــــارِوا�ْتِقَــــــ   ــارِ األَســـــــاسِ واآلبــــــــــــــارِفِــــــي احتِفــــ
  ــــــوبِ واألحجــــــــــارِ وجـــــــصٍّ والطُّـــــــرٍّ   ـــــــــــن رمــــــــلٍ وآجـــــــوقُعــــــودِي مـــــا بيــ
دــــــــربالطيـــــــــنِ واملـــــوامتها�ــــــي ب تــــــ   ــــــاييـــــــي بالغُبـــــــــــــــــــارِءِ ورأســــي ولِح  

  ــــــارِهـــــــا مِـــــــن خمـــــبِ خليــــــعٍ ومــــا لَـ   ـطُّ علــى قـــــلـــــــــــــــم  تَمـــــــــر  قَـ�َشــــــوة لَـ
ويبدو أن شاعر�ا قام هبذا العمـل حتـى يـشبع روحـه الظامئـة إىل الـصوفية الـصادقة، املتطهـرة                        

باألعمال الشاقّة يف إقامة دور العبادة، فهو يشعر بنشوة ما بعـدها �ـشوة وهـو حيفـر اآلبـار وينقـل التّـراب                        
  .واجليار والطوب، ويكسي الغبار برديه ورأسه وحليته

 عالقة عمال البناء، بأصحاب البناء، فبعد أن ينتهي العمـال مـن            بلَّفيقيالثم يصف أبو الربكات       
البنــاء، وقــد بــذلوا يف عملــهم غايــة اجلهــد واإلتقــان، مل جيــد العمــال مــن أصــحاب املبــا�ي واملــالك غــري    

وقد يدلّ ذلك على د�و طبقة العمـال واحتقـار   .  )١( ال يرغبون يف رؤيتهم حتى جمرد زائرين    فهماإلعراض  
  :)٢( يف ذلكلناس هلم، يقولا

  ــــهارِــــــــولَ النــــــــــمتْعبـــــــــون يهـــــــوون طُ   ــــــهــــــاءِ أَن بنِيـــــــــمِــــــــن غَريـــــــــبِ البنـــ
  ــدار إليـــــــــــه كُـــــــــــلَّ البِـــــــــــــدارِـوالبــــــ   ــــن صا�عيـــــــــــــهِـــــون الوصــــــــالَ مِــيبتَغُـــ

  ـــــه بعيـــــــــــــد املــــــــــزارِيشتَهــــــــون مِنـــــ   ــلَّ يف ذَراهـــــــــــــــم تَراهــــــــــــــــمفإذا حـــــ

  :اخلباز
بــز للنــاس بــاألجر، ويــضم الفــرن باإلضــافة إىل ا�تــشرت يف مــدن غر�اطــة أفــران عامــة تعــد اخل  

اخلبازين ، ومن يقوم بإعداد العجني، بعض الصبية الـذين يوصـلون اخلبـز إىل البيـوت، كمـا أشـار الطـاهر           

                                                           
 .٣٩٩حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر ) 1(
 .٤٧٢، ص٥املقّري، �فح الطيب، ج ) 2(



 ١٩٨

      نـة حيمـل اخلبـز عجينـاً ويعـود بـه                        "أمحد مكي يف قوله إنلكل فرن صيب معـني ميـر بـالبيوت يف سـاعة معي
  . )١("مستوياً

ر غر�اطة ما يفيد يف التعريف هبذه املهنة وبأصحاهبا إالّ أبياتاً قليلـة البـن خامتـة                 ومل أجد يف شع     
  :)٢(األ�صاري، يتغزل فيها بفران مجيل الوجه، يزيده وهج �ار الفرن سحراً وهباء، فيقول

فـــــــــــر برتَــــــــــــــــانٍ جفْحـــــــــــال صـــــــــ   ــــهاللَه ـــــــدِبجسالع ـــــــــالءفُــــــــــرنِ ج  
 ضْــــــــــرِمـــــيشبأَح ــــــــــارىالنرضْــــــمِ   ــــاءِ الـــــــوــــــــــا  يثْلَمقَـــــــــــدِـــرِمتَوسفـــــي الـم   
  ــها الشعــــــــر كَقِــــــــدرٍ أَســـــــــــودِفَوقَــــــــــ   بــــــــــــزةــــه  خلوجــــــــــــه مِنــــــــفَكـــــــأَن ا

  :اجلزارة
عرف الغر�اطيون مهنة اجلزارة منذ وقت مبكر، ورمبا وجد يف كل مدينة سـوق اختـصت ببيـع                  
ذكر فيها هذه املهنة ومهن     ويف قصيدة هزلية للسان الدين ابن اخلطيب يهجو فيها بعض النهمني، ي           . اللحم

  :)٣(، يقولأخرى تتعلّق ببيع الطعام
  )٥(ـهِ سفّاجـــــــاـدت فــــي أَعقَابِــــــ           وقَصـــــ)٤(ــد �َبــــــذْت مهرقمـــــاًفكأ�ـــــين بِـــــك قَــ    

ـــــتحِبصو    ــــــــمٍ طَياراً لِلَحــــــــزــــــبٍــ جمدخـــــ           وقصم ــــــــرغَي اجــــــاتجــرٍ د  
فابن اخلطيب يف هذه األبيات يعدد املهن تعداداً فيذكر املهرقم والـسفاج واجلـزار والـدجاج ومل                   

  .من الشعر ما يرسم صورة واضحة هلايصف تلك املهن وال أصحاهبا، ومل أجد 

                                                           
 .٣٢الطاهر أمحد مكي، دراسات عن ابن حزم، ص ) 1(
 .٣٨، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج ) 2(
 .٢١٨، ص١لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 3(
 .٤٠، ص١١دوزي رينهارت، تكملة املعاجم العربية، ج: بائع بقايا احليوا�ات كاألمعاء والكبد واألرجل، ا�ظر:  املهرقم) 4(
 .بائع اإلسفنج وهو �وع من احللويات سبق التّعريف به: السفاج ) 5(



 ١٩٩

  :ةالنسخ والوراق
 مهنة مزدهرة بازدهار احلضارة والرغبة يف إ�شاء املكتبـات العظيمـة، والتنـافس              كا�ت الوراقة   

وقد استمدت الوراقة أمهيتها باعتبارها الوسـيلة الوحيـدة آ�ـذاك           . )١(العجيب يف اقتناء الكتب القيمة    
  .للحفاظ على كتب العلوم املختلفة، و�شرها بني الناس

ــور و   اقني يف غر�اطــة وبراعتــهم يف مهنتــهم مــا جعــل الــشعراء يــصفون جــودة   قــد كــان مــن أمــر ال
  :)٢(فقد مدح القيسي وراقاً امسه عبد املليك معبراً عن إعجابه خبطّه يف قصيدة أوهلا. خطوطهم

علُــــــــــــــومِنـــــــــى بكُتْــــــــتَهكـــــذا يديــــــــ   ـب العمــــــانفـــي حفــي القَديـــــمِـثِ الز أَو   
   وشــــي رقيـــــــــمِــطٍّ فــاقَـى خــــــلَـــــــحبِ   ــــها البيـــــــض منـــــ)٣(ـــــى املهـــــارِقُوتُحلَّ

  :)٥(، قائال)٤(ثم يصف مجال هذا اخلطّ وينعت صاحبه باإلجادة واالخرتاع  
ـــــــبــــــــبـــــــارِع   ـطٍّــــــــ خِـب كاتِـــــدِ املليـــــــكِمـــــا كَعوعِ يف الـخُطــــــــــوطِ قديـــــــمِ الن  

  ـد أَهــــــــل الفُهـــــــومِــر عِنـــــــوابــــن جبيــــ   ــاقٍــ وابــن بــ)٦(فـــــــاقَ خــــــطَّ ابن مقْلَـــــةٍ

                                                           
 .٣٩٥حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر ) 1(
 .١٧١م القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، صعبد الكري ) 2(
 .هرق: مجع مهرق وهو ثوب من حرير أبيض يسقى الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه، لسان العرب، مادة: املهارق ) 3(
 .١٥٦م، ص١٩٨٩، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ١ابن شريفة، حممد، البسطي آخر شعراء األ�دلس، ط:  ا�ظر) 4(
 .١٧٢يسي، ديوان عبد الكريم القيسي، صعبد الكريم الق ) 5(
أبو علـي، كـان أديبـاً وخطّاطـاً، اخنـرط يف سـلك الوظـائف           ) ٣٢٨ -٢٧٢(حممد بن علي بن مقلة      :  ابن مقلة هو   ) 6(

حتى أصبح وزيراً لثالثة من اخللفاء العباسيني، وامتحن يف زمن اخلليفة الراضي وسـجن وقطعـت يـده اليمنـى،                    
ــشد القلــم علــى ســ   ــه، ومــات يف ســجنه فكــان ي ــدين الزركلــي، األعــالم، ج : ا�ظــر. اعده ويكتــب ب ، ٦خــري ال

حممـد بـن شـريفة، البـسطي آخـر          : أما ابن باق وابـن جـبري فلعلـهما مـن اخلطّـاطني األ�دلـسيني، ا�ظـر                .  ٢٧٣ص
 .١٥٦شعراء األ�دلس، ص



 ٢٠٠

  ــــــه بالنعيــــــــــــــمِـه إالّ دعــــــــــا لَــــــمِنـــــــــ   ــنِ حــــــــرف العيــــــرِــــــا تبــــــــدى لِناظــمـ
  :)١(ويشري إىل أ�ه �سخ الكثري من املصاحف والكتب خبطّه  
  ـمِـــــــــــه العظيــــرِضَــــــى اإللـــــه تَبتَغـــــــي    ــــــه خطّتْــــــــــابٍ ومصحـــــفٍ كَفُّــكــــم كِتَـ

ومل تَكُن مهنة الوراقة قصراً على الرجال، فقد كـان هنـاك مـن النـساء مـن احرتفـن هـذه املهنـة، فهـذه                    
  :)٢(�ضار ابنة الشاعر أبي حيان قد برعت يف �سخ القرآن والسنة النبوية، فقال أبو حيان يف رثائها

  ـــى عليــــه األَصابِـــــــعوى قَلَــــــــمٍ تُثْـنــــسِــــ   ـــداً إلــى شغُــــلِ يـــــت يومــــــاًومـــا أَعملَــــــ
  ـــه واخلــطُ بـــارِعأَتَــــت عــــن رســــــولِ اللـــ   ـــيتــرآن والسنـــن الــــــــتَخُــــطُ بــــــــهِ القُـــــ

  .شعراء أدوات الكتابة وتسطري املعرفة فوصفوا الدواة والقلم والقرطاسكما وصف ال  
 أهـداه إيامهـا الـسلطان الغـين بـا، فجـاءت الـدواة               )٣(وخرطبـاً وقد وصـف ابـن زمـرك دواة           

موشاة األطراف تعلوهـا قبـة ذهبيـة جعلـت فيهـا فتحـات لتـتمكن األقـالم مـن اسـتخراج املـداد منـها،                          
  :)٤(قال

  دِـــها باألَسعطُلُوعِـــــــكالشمـــــــسِ عِنــــــد    ــــــين مشمولَــــــــــــةً مبحاسِـــــــــــــــنٍأَهديتَـــ
  ـــــدِـــها الــــــيت لَـــم تُعهــفَاقَـــــــت محاسِنـــــ   ــةَ الـحلَـــــــىةَ األَعطَــــــافِ رائقَـــموشِيـــــــــ

  ت أرجاؤهــــا بالعسجــــدِهــــــــقَــــــــــد موِّ   ــــةٌــــــةٌ مرفُوعــــــــــــلِلــــــهِ مِنــــــــــها قُبـــــــــــ
  ــدٍ بالبشائِـــــــــرِ مسعِـــــــدِــــــلِوفُـــــــــودِ سع   ــت مِــن حولِــــــــــهاــــــها قَــــــد فُتِّحـــأبوابـــــ

                                                           
 ١٧٢عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 1(
 .٢٦٨ -٢٦٧ن أبي حيان، ص صأبو حيان، ديوا ) 2(
كلمة ليست عربية فال وجود هلا يف القاموس فهي دخيلة ولعلها إسبا�ية، ويبدو أهنا تدل على �ـوع مـن            : اخلرطب ) 3(

 .٢٤٢ص اليت تُصفَّف فيها األقالم عند عدم االستعمال، الديوان، هامش) الـمِقْلَمة(
 .٢٤٢ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 4(



 ٢٠١

  ــــاء إلـــــى اإلمــــام محمــــــــدِيهـــــدِي الثَّنــــ   ـا الـمِســــك الفَتيــــق لِناشِـــــــــقٍومِدادهـــــ
تَــــــــــارثُـتَم األَقْـــــــالم ــــــــــهجتَم ـــــــــمقَ الطُّــــــروسِ لقــــ   ــهشِـــــدِفَـــــــــونــارِىءٍ أو م  

  :)١(ثم يصف اخلَرطَب الذي تأوي إليه األقالم منشدة الراحة، يقول  
  ــل مفْــــــردِــه بشكْـــمِعـــــت محاسِنـــــــــج   ــــمهــــــي راقَ أَدِيـــــــــــومكَلَّــــــــلٍ بالــــــوشـ
  ـــه براحـــــــةِ الـمتَوســـــــدِوتَبيــــــــت مِنــــــ   )٢(ـــاجمامِهـــــد الم عِنــهتــــوي لــــــه األقـــــ

  ــــن مبرصـــــــــــــدِيـــــدِمِــــن ظَهـــــــرِهِ للقَاصِ   ــد صفِّفَـــــــتـــــلُ خمســــــةٌ قَــــولــــه أ�امِــ
ف الـــشعراء الـــصحف الـــيت يكتـــب فيهـــا، فيقـــول الـــشاعر القيـــسي يف وصـــف ــــــكمـــا وص

  :)٣(إحداها
غـــــــ)٤(كاغــــــدفِيــــ ال  ي ـــــه مِـــــــــوصداد    لَـــــأبيـــــــــضـاللَّــــــــونِ أمــــــسجذو م ـس  

  ــــان بـحبـــــسِـــا عابــــــــــها بنــــوهــــي مــــ   ــدة فــــــــــــيهــــــالم ايــــــــــ األقــــبتَكْتُـــــ
  .)٥( األصابع ال تتحكم يف األقالم من فرط جودة هذا الكاغدوكأن
 من الظلمـات إىل     عجب لسان الدين ابن اخلطيب بقلمه، مبيناً أمهيته ودوره يف إخراج الناس           وأ

  :)٦(، فقالالنور
  ــــــــي فِـــــــــــــي الــــــــــــــــــــــدواةِكَيراعِــــــــ   ــــــــبــاًـنِي عجِيــــــــــــــــــــــمـــــــــا رأَت عيـ

                                                           
 .٢٤٢ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 1(
 .مجم: راحتها، لسان العرب، مادة: جمامِها ) 2(
 .٣٢٢عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 3(
 .كغد: القرطاس، املعجم الوسيط، مادة: الكاغد ) 4(
 .٣٢٢عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، هامش صفحة ) 5(
 .٥١٤، ص٤لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) 6(



 ٢٠٢

رالـــــــــــــــــــــد غايصــــــــــــــاً يستخــــــــــــرِج   ـــــــــــــــــــــــــــــــاتِبِبـــــــــــــــــــــــــــــرِ  الظُّلُمح  

  : التعليم والتأديب
غالباً ما كا�ت األسرة األ�دلسية ترسل أبناءها إىل الكُتّاب القريب مـن منازهلـا لتلقّـي التعلـيم فيـه؛ إذ                      

. )١(الكتابـة واخلـطّ ثـم حفـظ آي القـرآن الكـريم      فيه أوالد احلي ويكب علـى تعلـيمهم القـراءة و        " املؤدب"جيمع  
                 رط الـذي   ـــــى هـذا �ظـام الـش      ــــوكان املؤدب أو املعلم يقوم بعمله هذا لقاء أجر يتّفق عليه مع أهـل احلـي ويـسم

ــ ارط أهـل القريـة علـى أج       ــــان معروفاً يف احلواضر والبـوادي يف األ�ـدلس؛ إذ يتـش           ــــك ــ رة م ـــ ع طالـب حـافظ     ــ
ــدين يقــرىء صــبي  للقــرآن ــادىء ال ــؤم   عــارف مبب ــة وي ــا ان القري ـــ يقويف هــذا، )٢(النــاس فيه ـــول عبــ د الكــريم ــــ
  :)٣(القيسي

  ـــــن فـــــــراشٍ الئــــــــــقٍ وطَعــــــــامِلــــــــها مــ   ـــاراً ومـــا هــــو تابـــــــعخبمســــــــــــني دينــــــ
  ــسِ الفــــــروضِ كِــــــــــرامِمقيميـــــن  للخَمـــــ   ـي مســــجِـدٍ بِجماعـــــــــةٍـا فــــــأَؤم  هبــــــــــ
  ـم فـــي موصـــــــــلٍ وشـــــــــــآمفــــما  مِثْلُهــــــ   ـرب األَمثــــــالُ يف حفظِ دِينهِـــــمهبــــــم تُضْـــ

ــ ر املتف  األجـ  وباإلضافة إىل    ــ ق عليـه كـان أهـل احلـي يوفّ         ـــ ــ رون للمعلـم الفـراش الالئ     ــــ ق ويقـدمون لـه     ــــ
  .الطعام

وقد اهتم ملوك غر�اطة بالعلم والتعليم واحتلّ يوسف األول وابنه حممد اخلامس مكا�ة بـارزة يف هـذا        
 اليت اهتمت بتدريس خمتلـف      رسةتلك املد ،  )هـ٧٥٠(اال؛ إذ أ�شأ يوسف األول املدرسة اليوسيفية سنة         

 الـذي درس     فيها فـرج بـن لـب الـتغليب           ومن أوائل من درس   . العلوم وقصدها الطالب من املناطق النصرية كافة      

                                                           
 .١٥٨يوسف فرحات، غر�اطة يف ظل بين األمحر، ص: ا�ظر ) 1(
 .٢٦حممد ابن شريفة، البسطي آخر شعراء األ�دلس، ص: ا�ظر ) 2(
 .١٢٣عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص  ) 3(



 ٢٠٣

 الـذي تـوىل اإلقـراء باملدرسـة النـصرية للعديـد مـن          يا حييى بن هـذيل التجـييب        ، وأبو زكر  )١()هـ٧٤٥ (فيها سنة 
 الذي كان مالزماً للتدريس فيهـا وقـلّ يف األ�ـدلس مـن مل          ، وابن الفخار    )٢(العلوم كاألصول والفرائض والطب   

  :)٤(ويف هذه املدرسة قال ابن اجلياب. )٣(يأخذ عنه من الطلبة
ـــ ــب اليـــــــ ــا ا طَالِـــ ــه فُتحـــ ــذا بابـــ ــم هـــ   عِلْـــ

ـــ ــنواشكُـــ ــلٍر  مجـــــريكَ مِـــ ــلّ ومرتَحِـــ    حـــ
  ــرة اإلســــالمِ مدرســــــــةً   وشرفــــت حضــــ 

  هـــــــــا و�يتــــــــف موال�ــــــــــــــالُ يوســـــأعم

  اهـــنس اهِدـــلْ تُـــشخمشـــس ضُـــحىفَاد الح  
  ــن ــرب اُ مِــــ ــا �َ إذ قَــــ ــاك  مــــ ــامرمــــ   زحــــ

  ـدى والعــــلمِ قــد وضُحــــا    هبا سبيـــــلُ الـهـــ  
  ــــا رجحــهاــــــرزَت صحفاً ميزا�ُـــــد طَــــق

وبالرغم مما هو معلوم أن مهنة التعليم مل تكن من املهن ذات العائد الكبري، مثل التجـارة أو اجلنديـة        
، الرضـا عـن مهنتـه       )٥(علـم أبـو عبـد ا اليتـيم        أو القضاء، فإ�نا �لمس يف األبيات اليت أ�شأها الـشاعر امل          
  :)٧(يقول. )٦(يثوفرحته بتالميذه ألسباب أدبية ال صلة هلا بأي ميل خب

ـــم ح ـــيت وقَرفَففيهـــــ ـــوام عـــــ ـــــــــ   شـــــييــــ
ـــري فيهِ ـــموأمـــــ ـــر مـــــــ ـــاع أمــــــــــ   طـــــــــــــ

أ�ـــــين رجــــــــلٌ ح لَـــــــــــــموتَعصـــــــــــــــــور 

  ـــهم ـــي خبلطتــــــــ ـــه �َوأحوالــــــ   جيحـــــــــــــــ
هـــــهم مصابيـــــــوأوجــــــــــحص بيحـــــــــــــه  

  حيحـــــــــــــهـــــــــــــةً ص معرفَــــــرف ذاكَعوتَ
                                                           

 .٢٥٣، ص٤طة، جلسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحا: ا�ظر ) 1(
 .٣٩٠، ص٤املصدر �فسه، ج :ا�ظر) 2(
 .٣٧ -٣٥، ص ص٣املصدر �فسه، ج ) 3(
 .٤٥٧، ص٥املقّري، �فح الطيب، ج ) 4(
هو حممد بن علي العبدري، املالقي، يكنى أبا عبد ا، ويعرف بأبي عبد ا اليتـيم، عـرف عنـه حبـه للدعابـة                         ) 5(

ــاً يف املــسجد األع  لــى مبالقــة، كمــا عمــل يف التعلــيم والتأديــب، تــويف يف الطــاعون ســنة    والفكاهــة، عمــل خطيب
 .٩٦، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج: ا�ظر). هـ٧٥٠(

 .١٥٩حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر ) 6(
 .٩٥، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج ) 7(
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  .)١(واألبيات موجهة إىل صديق له كان يداعبه متهماً إياه بامليل الشاذ  
 .رت اجلرايـات علـى العلمـاء واملعلمـني        ـــــ ام األسـرة املالكـة بـاملعلمني أن أج        ـــــــ وكان مـن اهتم     

ــوا يف الوق      ــها معاشــات، لكــي يقوم ــاالً يتقاضــون  من ــيهم أعم ــت إل ـــوأول ــيم   ــــ ــدريس وتعل ــسه بالت ت �ف
  .)٢(الناس

  :احلسبة

، أساســها األمــر بــاملعروف )٣(وهــي مــن الوظــائف املهمــة يف الــنظم اإلداريــة للدولــة اإلســالمية
ولـتكن مـنكم أمـةٌ يـدعون إىل اخلـري            {: وذلـك قولـه   ، عمال بأمر ا سبحا�ه وتعاىل،       )٤(والنهي عن املنكر  

       املفلحون نكر وأولئك همعن الـم ون باملعروفِ وينهونرب من طرف احلـاكم     . )٥(}ويأموكان احملتسب ينص
  . يف شتى ااالت االجتماعية واالقتصادية والدينية)٦(للنظر يف أحوال الرعية

احملافظــة علــى �ظافــة الطــرق، والرأفــة  : فقــد تناولــت احلــسبة أمــوراً اجتماعيــة متعــددة منــها 
باحليوان بأن ال حيمل ما ال يطيق، ورعاية الصحة العامة، واحلكم علـى أهـل املبـا�ي املتداعيـة للـسقوط                     

                                                           

 .١٥٩حسن النوش، التصوير الفين للحياة االجتماعية، ص: ا�ظر ) 1(
م، احليــاة العلميــة والثقافيــة يف غر�اطــة يف عــصر بــين األمحــر، رســالة   ١٩٩٩الــدوري، رفــاه تقــي الــدين،  : ا�ظــر ) 2(

 .٦١ماجستري، جامعة مؤتة، الكرك، األردن، ص
 .٢٠٦أمحد الدوسري، احلياة االجتماعية يف غر�اطة، ص : ا�ظر ) 3(
 .٢٠٢، صأمحد الطوخي، مظاهر احلضارة يف األ�دلس: ا�ظر ) 4(
 .١٠٤آل عمران، اآلية  ) 5(
 .٢٠٦أمحد الدوسري، احلياة االجتماعية يف غر�اطة، ص : ا�ظر ) 6(



 ٢٠٥

ومنع معلمي الصبية من ضرب األطفال ضرباً مربحاً، ومراقبـة احلا�ـات وشـرب اخلمـر وتـربج            . هبدمها
  . االجتماعيةياةباحلالنساء وغريها من األمور املتعلقة 

أما يف اجلا�ب االقتصادي، فكان احملتسب يراقب األسعار واملوازين ويراقب أصحاب املهـن،              
فكــان مــن عــادة احملتــسب أن ميــر علــى األســواق راكبــاً، ومعــه موازينــه وأعوا�ــه، فيــزن اخلبــز وميــتحن   

اللحــم، وقــد يرســل األسـعار، ويراقــب البطاقــات علــى الــسلع إذ كا�ــت البطاقـات توضــع علــى اخلبــز و  
 فـإن مل يرتـدع �فـي مـن          )١(احملتسب إىل البائع من ميتحنه سراً فإن عهدت عليه خيا�ة ضُرب أوالً  وجرس             

  .)٢(البلد
وميـنعهم  . ويف اجلا�ب الديين كان احملتسب يأخذ املسلمني بصالة اجلمعة، واجلماعـة واألعيـاد            

  .)٣(من اإلفطار يف رمضان، ويعنى بنظافة املساجد
 بد أن يكون احملتسب عاملاً خبرياً يف شؤون منصبه، �زيهاً عفيفاً عن أموال النـاس، �ـشيطاً،        وال

  .)٤(قوياً، شجاعاً، شديداً يف احلق، رفيقاً لين القول، طلق الوجه
 يف طلـب    )٥(وكان احملتسب يلقـى احـرتام النـاس وتقـديرهم، ويعلـو شـأ�ه بينـهم، يقـول أحـدهم                   

  :)٦(خطة احلسبة
  تَرفَعــــــــــين قَـــــــــدراً وتُكْسِبنــــــي عِــــــــــزاً   ـةِ خِطّـــــــــــةًخيــــــــر البريـــــــــــين يــــــــا أ�ِلْـــ

   ا�ثنـى فـــرزاًــرة الشطَر�ــــــج لَـماعـــلى سفْـــ   فأعـــتز  فــــي أَهلـــــي كــــــما  اعتَـــز  بيــــدقٌ
                                                           

 .جرس: أي �ُدِد به، املعجم الوسيط، مادة: جرس ) 1(
 .١٨، ص٣أمحد أمني، ظهر اإلسالم، ج: ، ا�ظر أيضا٢١٨ً، ص ١املقّري، �فح الطيب، ج: ا�ظر ) 2(
 .١٩٥م، ص١٩٨١، دار الكتب اللبنا�ي، بريوت، ٣طفى، حضارة العرب، طالرافعي، مص: ا�ظر ) 3(
 .١٩٦املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 4(
 .وهو حممد بن عبد الرمحن املتأهل من وادي آش، كان حياً بعد سنة سبع عشرة وسبعمئة ) 5(
 .٤٧٨، ص٢لسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) 6(



 ٢٠٦

ومل أجد يف الشعر ما يفيد يف التعريف هبذه املهنة، وما وجدته هو قول لسان الدين ابن اخلطيـب                 
  :)١(يف هتنئة أحدهم وقد تولّى خطة احلسبة

  ـــــد والـهــــــــــــزلُـه الـجــــــــومـــــــن لديـــــــــ   ـــــــــــــــزلُـــــا الـمحتَسِـــب اجلـــيـــــــــــا أيهــــ
  ـــــــــــا عـــــــــــــزلُــــةٌ ليـــــــــــس لـهـــواليــــــــ   يهنيــــــــــــك والشكــــــــر ملولـــــــى الـــــــــورى

  :الطـــب
ء حممد بن كثر عدد األطباء يف غر�اطة واشتهر بعضهم يف املشرق واملغرب، ومن هؤالء األطبا           

إبـراهيم األ�ـصاري املعــروف بـابن الـسراج الــذي عـاش يف بـالد بــين األمحـر فكـان طبيــب حممـد الثــا�ي          
 الـذي كـان     )٣(وحييـى بـن هـذيل التجـييب       . )٢(اخلاص، كما اشتهر بعمل اخلري إذ كان يداوي الفقراء جما�ـاً          

م يوسـف األول، والطبيـب    الـذي كـان طبيـب دار اإلمـارة أيـا      )٤(أستاذ ابن اخلطيب، وحممـد الـشقوري      
  .، وال �نسى من األطباء املشهورين لسان الدين ابن اخلطيب)٥(الشاعر واملؤرخ ابن خامتة األ�صاري

ومن العادات الطبية القدمية اليت شاعت يف غر�اطـة الفـصاد، وهـي شـق العـرق وإخـراج الـدم               
  :)٦(فقالوقد هنأ ابن زمرك السلطان الغين با بعد افتصاده . الفاسد منه

  اهنــــــــــأْ بِهــــــــــا مِــــــــــن ســــــــــنةٍ �َبويِــــــــــةٍ
ــا    ــذَاكَ مـــــ ــد فَلـــــ ــنيب محمـــــ ــصد الـــــ   فَـــــ

 ـــــــــدشلِ والرجعالــــــــــم ــالْبِر   تَلْقَـــــــــاكَ بِـــــــ
     دفَــــص بــــأَن فــــوســــا النمن لَــــه تحــــمس  

                                                           
 .١٦٨، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج ) 1(
 ٢٨٧، ص٣ابن حجر العسقال�ي، الدرر الكامنة، ج ) 2(
 .٣٩٠، ص٤لسان الدين ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج: ا�ظر ) 3(
 .١٧٩ -١٧٧، ص ص٣املصدر �فسه، ج: ا�ظر ) 4(
 .٢٣٩، ص١املصدر �فسه، ج: ا�ظر ) 5(
 .٢٤٤ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 6(



 ٢٠٧

  ـــر بِعافِيـــــــةٍ تَـــــــدوم إلـــــى األَبــــــــــدوابشِــ  فاستَقْبـــــِلِ الصنـــــــــع الـجمِيــــــلَ بِغِبطَـــــــــةٍ
وتشري النصوص إىل أن األطباء قد توصلوا إىل اكتشافات طبية يف عالج بعـض األمـراض، فقـد       

عالجاً ألمراض البطن، فهذا لسان الدين ابن اخلطيب   " حلية التيس "اكتشف األطباء أن يف �بات يدعى       
  :)١( ملن يشتكي أملاً يف بطنه، يقولينصح بتناوهلا

  وقَـــالَ ولَــــم تُرشِـــــد حلـــــــــذقٍ وال كيــــــسِ    سقْـــم بطْنِـــهِي ظَبـي شكـــارعـــى عارِضِ
  )٢( التَّيــــسِيشكــــو بِهــا لِحيــةُــن وينفَـــــــع مــ   أَلـــم تَـــــر أ�ّــــي عِلَّــــةَ البطْـــــــنِ أشتَكــــــــــي

كما وجـد لـسان الـدين ابـن اخلطيـب يف شـرب مـاء عـني توجـد حبـصن �ارجـة منفعـة وشـفاء                              
  :)٣(ملرضى احلصا ، يقول

ــزةِ  ــبيه معجِـــــ ــهِ شـــــ ــر إليـــــ    العـــــــصاا�ْظُـــــ
  ـاه أَســــرع �ُجحـــــــــهفَـــإذا الطَّبيــــب سقــــ

ـــمثَا�َةِ خصـــــــصامـــــــــــا  ـــةِ الـــــ   ؤه بتَنقِيـــــــــ
  وتَحــــــدث باملـــــــــاءِ الــــزاللِ مـــع الـحصــــا

ة، فنجـد لـسان الـدين    ـــــ رق األكـل واملـواد املغذي  ـــــواهتم األطباء األ�دلسيون بأ�واع املآكل وط      
املعــدة بيــت الــداء : "احلكمــة القائلــة راف يف األكــل والــشرب مــستوحياًـابــن اخلطيــب حيــذّر مــن اإلســ

ق اختيار املـأكوالت املغذيـة،      ــــــمستخلصاً بذلك أن إصالح األبدان يتم عن طري       " رأس الدواء واحلمية  
  :)٤(يقول

                                                           
 .٥٢٠، ص٤طة، جلسان الدبن ابن اخلطيب، اإلحا ) 1(
ــاس يأكلوهنــا ويتــداوون     : حليــة التــيس ) 2( وهــي بقلــة جعــدة ورقهــا كــالكراث، ال يرتفــع كورقــه ولكــن يتــسطّح والن

ابـن البيطـار،    : ا�ظـر . بعصريها، وهي تشفي من قروح األمعاء وضعف املعدة، ويعـرف باأل�ـدلس بالـسوارص             
 .١٠٥ -١٠٤، ص ص٣اجلامع ملفردات األدوية واألغذية، ج

 .٥١٠، ص٤لسان الدين ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) 3(
 .٢١٧، ص١لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 4(



 ٢٠٨

ــرِ   ــذاءٍ غَيــ ــن غــ ــف مِــ ــوى خــ ــدِلِ القُــ    معتَــ
  ـهِ يصــــــاب وفَرجِــــــــهِوالــــمرء مـــن فَمِـــــــ

  )١(ــد األمشاجــاذَر طَعامــاً  يفْســــواحـــ 
م ــــــودرِــــفَيعـــــواجأُج وبــــرالش ه٢(ـــاد(  

 األطباء األ�دلسيون يف فرع هام من فروع الطب وهـو علـم الكحالـة وأثـروا مبؤلفـاهتم        أسهموقد    
ان هلـذه املؤلفـات الـيت اهتمـت باجلا�ـب        وكـ . املادة الطبية املتعلقة بـأمراض العـني وعالجهـا ومـداواهتا          

. النظري الوصفي يف علم الكحالة وباجلا�ب التطبيقي اجلراحي صداها يف املشرق العربـي ويف أوروبـا               
  .)٣(للحريري" النهاية يف الكحل"ومن هذه املؤلفات كتاب 

 مـن العـني،   وكان من طرق معاجلة العيون قدمياً القدح والكحل؛ والقدح هو إخراج املاء الفاسـد     
وقد حذّر عبد الكريم القيـسي مـن هـذه الطـرق ملـا فيهـا                . أما الكحل فهو مادة توضع يف العني ملداواهتا       

  :)٤(من خطر على العني، فقال
ـــ  ــلُّ مــــــــــــن بالقَــــــــــــدح والكُحــــــــــ   كُــــــــــ

  ــه بـِــــــــــــــــــــــوِدٍّـــــــق مِنــــــــــــــــال تَثِــــــــــــ
  ـــــــــــراه  حـــــــــــــــــــازَ  علمــــــــــــــــاًلِ  تـــــــ 

  ــــــــواك أعمـــــــــــــــــىــــــــــــه يهـــــــــــإ�ّـــــــــ
وعلى العموم فإن الطب أيام بين األمحر وصل إىل درجـة عاليـة مـن التقـدم والتطـور، فقـد أ�ـشأ                         

مستــشفى يف ) هـــ٧٦٧(كمــا بنــى حممــد اخلــامس ســنة   . وى للعميــانحممــد األول داراً للعجــزة، ومــأ 
 .)٥(غر�اطة

  

                                                           
 .مشج: األمشاج من البدن طبيعته، لسان العرب، مادة: أمشاج ) 1(
 .أجج: املاء املاحل الشديد امللوحة، لسان العرب، مادة: أجاجا ) 2(
 .٥٠ -٣٥، ص ص)٨العدد(، طب العيون يف األ�دلس، جملة دراسات أ�دلسية، ١٩٩٢، احلمار�ة، �شأت ) 3(
 .٤٢٩عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 4(
 .١٦٤يوسف فرحات، غر�اطة يف ظل بين األمحر، ص: ا�ظر ) 5(



 ٢٠٩

  :الصناعة
استطاعت غر�اطـة أن حتـتفظ بـالكثري مـن الـصناعات األ�دلـسية القدميـة، وسـاعدها علـى                      

  .ذلك توافر املواد األولية الالزمة للصناعات مثل املعادن واألخشاب واملنتجات الزراعية واحليوا�ية
ريــة ومالقــة يف صــناعة الفخــار املــزجج املــذهب، ويــذكر ابــن ســعيد أ�ــه كــان يــصنع فاشــتهرت أمل  

ــارهم يعــرف      ــوع يبــسط بــه قاعــات دي ــوع مــن املفــصص املعــروف يف املــشرق بالفسيفــساء، و� باأل�ــدلس �
  .)١(بالزليجي، وهو ذو ألوان عجيبة يقيمو�ه مقام الرخام امللون الذي يعرفه أهل املشرق يف زخرفة بيوهتم

وقد وصف لسان الدين ابن اخلطيب ما بداخل قصر أبي احلجاج من زخـارف وزلـيج خمتلـف       
  :)٢(األشكال، فقال

  ــوديــــــــمِ ومســـــــــــبِلَو�َيـــــــنِ مبيــــــض األدِ   ـــهِيــجِ صفْحــــةَ أَرضِـــدحيـــــت مِــــــن الزلِّ
 تقــدماً كـبرياً، وتــذكر  فيهـا ، وتقــدمت صـناعة احلريــر   يف غر�اطـة لنــسيجازدهـرت صـناعة ا  و  

ــة كا�ــت مــصنعاً    ــلاملــصادر أن أملري ــسطة   . )٣( املوشــية النفيــسة للحل ــا صــناعة األب كمــا تقــدمت فيه
، )٦(، وصــناعة األوا�ــي الفخاريــة وصــناعة اخلــزف والزجــاج     )٥( والــصناعات اجللديــة )٤(والــسجاد

  .)٨( واألسلحة)٧(وصناعة السفن

                                                           
 .٢٠٢، ص١ا�ظر املقّري، �فح الطيب، ج ) 1(
 .٤٢٧لصيب واجلهام واملاضي والكهام، صلسان الدين ابن اخلطيب، ديوان ا ) 2(
 .١٦٣، ص١املقّري، �فح الطيب، ج: ا�ظر ) 3(
 .٢٠١، ص١املصدر �فسه، ج: ا�ظر ) 4(
 .٢١٩ -٢١٨، ص ص٥القلقشندي، صبح األعشى، ج: ا�ظر ) 5(
 .٢٠٢، ص١املقّري، �فح الطيب، ج: ا�ظر ) 6(
 .٢١٨، ص٥القلقشندي، صبح األعشى، ج ) 7(
 .٢٠٢، ص١ري، �فح الطيب، جاملقّ: ا�ظر ) 8(



 ٢١٠

أما الزراعة ومع أهنا تعترب أم املهن، وقاعدة احلضارة يف األ�دلس، فإن الشعر الذي بـني أيـدينا ال                     
  .ميكننا من تصور واضح هلذه املهنة

ومن املؤكد أ�ه كا�ـت يف غر�اطـة        . هذا ما كان من أمر وصف الشعر األ�دلسي للحرف واملهن           
  . أو وصف يف الشعر األ�دلسي ىل ما ليس له ذكرمهن وحرف مل آت على ذكرها؛ إذ مل أتطرق إ
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 ٢١١
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 ٢١٢

  :اللغة واألسلوب
أن لغـة الـشعر ال بـد أن تكـون           ، لـذلك ذهبـوا إىل       اهتم النقّاد بلغة الشعر، فهي املادة الفاعلة فيـه          

     ال ي       "جزلة وواضحة وسهلة، فإن ،١("نغلق معناه، وال يستبهم مغزاه    أجود الكالم ما يكون جزالً سهال( .
ــاً       " ــاً، أو عاميـ ــشياً غريبـ ــون وحـ ــاهنم، وال يكـ ــه يف زمـ ــتعماهلم، ويتداولو�ـ ــاس يف اسـ ــه النـ ــا يتعارفـ ممـ

  .)٢("سخيفاً
وإذا تتبعنا لغة الشعر األ�دلسي بعامة، والشعر االجتمـاعي خباصـة يف عـصر بـين األمحـر جنـد                      

ــسهولةأ�ّهــا اتــسمت يف معظمهــا   ــة واللــني والفــصاحة، وكا�ــت بعيــدة عــ    وابال ن االبتــذال لوضــوح والرقّ
ضـوح يف حيـاهتم   لبـساطة والو طبـاع األ�دلـسيني ولـني أخالقهـم، وإىل ا     سـهولة   ويعود هـذا إىل     . والغرابة

  .)٣(رقّة الطبيعة األ�دلسية ومجاهلاوطرائق تفكريهم، وإىل 
البـسيطة يف لغـة قريبـة مـن مـدارك      فقد عمـد الـشعراء إىل اختيـار األلفـاظ الـسهلة والرتاكيـب              

الناس، ليفهموها فهماً مباشراً ويتأثروا مبعا�يها، فاتّسم أسـلوهبم بالبعـد عـن التكلّـف والتـصنع وحتميـل                   
  .)٤(األلفاظ ما ال تطيق من املعا�ي املزدمحة

بـة،  يكما حرص الشعراء يف عصر بين األمحر على اختيار اللفظ الرقيق واالبتعـاد عـن األلفـاظ الغر                 
  : )٥(ا�ي، ومن ذلك قول ابن فركون مهنئاً السلطان يوسف الثالث مبولودة لهواملواءمة بني األلفاظ واملع

                                                           
)1 (    ــو هــالل احلــسن بــن عبــد ا ــصناعتني، حتقيــق علــي حممــد   )م١٠٠٥/ هـــ٣٩٥بعــد (العــسكري، أب ، كتــاب ال

 .٦٧م، ص١٩٥٢، دار إحياء الكتب العربية، ١البجاوي، وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط
 أسـرار البالغـة، قـرأه وعلّـق عليـه حممـود             ،)م١٠٧٨/ هــ ٤٧٤(اجلرجا�ي، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الـرمحن           ) 2(

 .٦م، ص١٩٩١، دار املد�ي، جدة، ١حممد شاكر، ط
 .٣٠٩م، ص١٩٩٢، دار اجلليل، بريوت، ١طخفاجي، حممد عبد املنعم ، األدب األ�دلسي التطور والتجديد، :  ا�ظر ) 3(
 .٣٠٩املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 4(
 .١٣٧ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص ) 5(



 ٢١٣

ــدى   ــام اهلُـــــــــ ــاً إمـــــــــ ــاً هنيئـــــــــ   هنيئـــــــــ
  ــت ــد أَتـــــــــ ــدة قـــــــــ ــشرى بوافـــــــــ   وبـــــــــ
ــد طلعـــــــــــت هـــــــــــذه عنـــــــــــدما    لَقَـــــــــ

  عد بــــــــــها طلعــــــــةــــــــــــــن وأســـــــــــفأمي

ــودِِ و   ــوث الوجــــــ ــدى وغَــــــ ــث النــــــ   غيــــــ
ــازَ أقـــــــصى املـــــــدى  ــرف حـــــ   هلـــــــا شـــــ
ــدا   ــرى أُغمــــــــــ ــيفَه يف الثــــــــــ   رأت ســــــــــ

  ـــداــــــــــها مولـــــــــــــوأعظـــــم وأكــــــرم بـــــ
و�لمس التالؤم بني األلفاظ واملعا�ي يف الشعر الذي يصف جمالس األ�س واللهو، وقـد اسـتخدم                  

  :)١(الغرض الذي قيلت فيه، ومنها قول ابن زمركالشعراء فيه ألفاظاً رقيقة لينة تناسب 
  هــور ــسد �َـــــ ــفَّافٍ تَجـــــ ــف شـــــ ــن كَـــــ   مـــــ
   أن دوتَـــــــــو الَـــــــــهكَم ورـــــــــدى البـــــــــوتَه  
ــا   ــؤوس وربمــــ ــا الكُــــ ــك هبــــ ــى علَيــــ   والَــــ
  سكْــــر  الندامـــــــى مـــــِن يديـــــهِ ولَحظِـــــــهِ

  ءِ بهجتُــــــــــه بهــــــــــرمِــــــــــن جــــــــــوهرِ اآلالَ 
 رــر ـــمحاسِن والغُــــ ــه الــــ ــو أُوتِيــــــت مِنــــ   لَــــ
   ــر ــورِ إذا فَتَــــ ــأسِ الفُتُــــ ــن كــــ ــسقِيك مِــــ   يــــ
قَـــــــــــى وإذا �َظَـــــــــــرــــــا سمهم اقِــــبتَعم  

جــل وقــد مــال كــثري مــن الــشعراء إىل اشــتقاق الكلمــات واملفــردات يف األبيــات الــشعرية، مــن أ   
حتقيق املزيد من تناغم األلفاظ وتآلفها فيما بينها من جهة، وبني املعا�ي مـن جهـة ثا�يـة؛ ملعرفـة الـشعراء            
أن يف هذا اال�سجام والتنـاغم راحـة لألمسـاع، �اهيـك عمـا ترسـله األلفـاظ مـن موسـيقى جـراء تآلفهـا                

ــ   مثــال ذلــك قــول ابــن  . )٢(ةوتوافقهــا، فيكــون هلــا يف �فــس الــسامع أثــر حــسن، ويف مــشاعره راحــة تام
  :)٣(خامتة

  ـتِ أَحسنـــــــــــتِ أُم الـحســـــــن            فَأَحسنــــــــاقٍ حســــــن ـبــــــــدت فَشــدت فـــي مســ

ـرييوـــجج فــــوسِ          ـــــــةٌ قَـــــــدفــي الن تى ظُــرــــــرجــابــــ   م نــــــــدظِهــــــا فـــي البلَـح   
                                                           

 .٤١٠ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 1(
 .٢٩٦حممد املشهدا�ي، احلياة االجتماعية يف األ�دلس من الفتح إىل سقوط غر�اطة، ص: ا�ظر ) 2(
 . ٩٥ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص ) 3(



 ٢١٤

ـــــــي فَتُغْنيــــــــــتُغَن كـــــــــــنــــــــــــــل علْبـــــــــــ    بفَن ــــــــنع ــتــــــــا ا�ْثَنـإم وتَثْنيـــــكـن  
  : )١(وقول ابن زمرك  

ــ  ــوكَ علـــــــى الكَواهـــــ ــالِ طَالَإن يحمِلُـــــ   مـــــ
  ــــق طالَـمــــــالعواتِـــأو يرفَعــــــــــوك علـــــــى ا

  قَـــــد كُنـــــت محمـــــوالً علـــــى األحـــــداقِ     
  ـــرٍ وعِتَــــــــــــاقرفَعتْـــــــك ظَهـــــــــر منابـــــ

إن : "طـاجين وقد أدرك النقّاد القدامى أمهية األسلوب ومكا�تـه يف الـنظم، فقـدمياً قـال حـازم القر                   
األلفاظ واملعا�ي كالآلىلء، والوزن كالسلك، واملنحى الذي هو مناط الكالم وبه اعتالقه كاجليـد لـه، فكمـا           

  .)٢("أن الـحلي يزداد حسنه يف اجليد احلسن، فكذلك النظم إمنا يظهر حسنه يف املنحى احلسن
ل اتّجاه شعري أسلوباً خاصاً مييـزه       وقد ربط النقّاد بني األسلوب واملضمون، فذهبوا إىل أن لك           

إذ إن أساليب الشعر تتنـوع حبـسب مـسالك الـشعراء يف     "عن غريه من االجتاهات واألغراض الشعرية؛       
  .)٣("كل طريقة من طرق الشعر

وقــد متيــز الــشعر االجتمــاعي بأســلوب خيتلــف عــن غــريه مــن االجتاهــات الــشعرية، إذ اتّــصل      
تماعيـة اتـصاالً وثيقـاً، أساسـه العالقـات العامـة بـني الـشاعر ومـن حيييـون معـه،             موضوعه بالبيئـة االج   

وا�تهج الشعراء حني أرادوا القول يف املوضوعات االجتماعية األسـلوب الـواقعي الـشعيب              . ويرتبطون به 
 ، وكـان هـذا األسـلوب مفهومـاً مـن اجلميـع، مألوفـاً، مـستعذب األلفـاظ،                  )٤(املباشر املنسجم مـع احليـاة     

ســهال غــري متــوعر، اســتمد مــن مجــال الطبيعــة مجــاالً، ومــن طيــب النــسيم طيبــاً، ومــن عطــر الــروض   
فبا�ــت األحــوال الــسارة يف الــشعر الــذي حتــدث عــن جمــالس األ�ــس، ومــشاهد األعــراس    . )٥(عطــراً

                                                           
 .٤٤٧ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 1(
 .٣٤٢بلغاء، صحازم القرطاجين، منهاج ال ) 2(
 .٣٥٤املصدر �فسه، ص ) 3(
 .٣٠٤حممد املشهدا�ي، احلياة االجتماعية يف األ�دلس من الفتح إىل هناية عصر الطوائف، ص: ا�ظر ) 4(
 .٣٠٤املصدر �فسه، ص: ا�ظر ) 5(



 ٢١٥

واألعيــاد واملواســم، ووضــحت األحــوال الكــدرة الــيت حلقــت بــالنفوس، فغــاب عنــها الــصفاء يف شــعر  
١(ثاءالر(.  

ومن السمات األسلوبية للـشعر االجتمـاعي اسـتخدام األسـلوب القصـصي وأسـلوب احلـوار،                   
فقد رأى شعراء هذا العـصر يف اسـتخدام هـذين األسـلوبني مـا يوافـق مـراميهم وحيقّـق غايـاهتم يف �ظـم                          

قّــي، الــشعر االجتمــاعي؛ ذلــك أن اســتخدام األســلوب القصــصي واحلــوار يقربــان املعــا�ي مــن املتل        
ومن ذلـك توظيـف عبـد الكـريم القيـسي األسـلوب القصـصي يف رثائـه                  .ويكسباهنا إثارة ومتعة وحياة   

  :)٢(خروفه الذي كان يعده ليكون أضحية للعيد، إذ يقول
  ــــوفِــــــــــنِ رائقيــــــــــنِ وصــــــــذات قر�يـــ    ــــدٍـــــــةَ عيـــــــي ضحيــــــــــقــــد كــــان لـول

  ـــفن رغيـــــــوكـــــم مــــــم ــــــكُلُّـــــه مـحكـ    ـــــولٍــــع فُــــــــــ أطعمتُــــه مـــــرٍــكــــــم شعيـــ
  وفِـــــــــــداد شفوعلـــى ذِي الشحــــمِ اعتــ    ـمٍـــــــب لَحــــــان صاحــمــــات غمـــاً إذ كـــ

  فِِـــــ شريـــ–ـي ــــــــراه عين تــ–أي عيـــــدٍ     ـــــده أوـــي بعــــــــــشٍ يطيــــــب لـــــــي عيــأ

ومن األمثلة على استخدام أسلوب احلوار، احلوار الذي قام بني ابن األزرق وأمه وهي حتتـضر،                  
  :)٣(إذ قال
  ا ولَــــديـــــــــــالَ يــــني والتَّرحـــمــا أَفْظَــع الب    ــةٌــــــــنيِ واكفــــــــــوع  العـــولُ يل ودمــــــــتَقــــ

الس أين ى قَالَـــفَقُلــتــــــرمةِ محلِر ــــــــــتف    ن زولَــــــقَـــد علكِ مل يولـــــــي الـم لِــــدِـــــدـم ي  
  :)٤(القيسي مع أحد الغلمان يرجو قربه ووصاله، فيقولوحوار عبد الكريم   

                                                           
 .٣٥٨، ٣٥٧حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص: ا�ظر ) 1(
 .١٦٤لقيسي، صعبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم ا ) 2(
 .٧٠٣، ص ٢املقّري، �فح الطيب، ج ) 3(
 .١٨٦عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 4(



 ٢١٦

رفقـــــــــاً بــــــــــــي فإ�ّـــــــــي هالــــــك قُلْــــت  
ــةً   ــى قُبلـــــــــــ ــي أمتنـــــــــــ ــت إ�ّـــــــــــ   قُلْـــــــــــ
 ــستعجِال ــا مـــــــ ــا�ْعم يل هبـــــــ ــت فـــــــ   قُلْـــــــ
  قُلْــــت لــــو بـــــــت  معــــــــــي يـــا سيـــــــــدي

  ــا ع ــال يل مـــــ ــزن قـــــ   نـــــــك رِفقِـــــــي يختَـــــ
   ــن ــذْ زَمــــ ــك مــــ ــك مِلْــــ ــدي لــــ ــال خــــ   قــــ
ـــــــــنم ـــــــــذها هنيئـــــــــاً دونقـــــــــال يل خ  
ــــــــــــــنجقـــــال لـــــــي ذاكَ إذا الليـــــــــــــلُ د  

وقد ظهر يف الشعر االجتماعي تأثّر األ�دلسيني بـالقرآن الكـريم، واحلـديث الـشريف، واألمثـال         
  .أثورة ، والشعر العربي، وجتلّى ذلك يف األلفاظ واملعا�ي والصورواألقوال امل

إذ اقتبس بعض الشعراء آيات من القرآن الكريم أو أجزاء منها، ويظهـر ذلـك يف قـول أحـدهم يف          
  :)١(زوجة قاضي لوشة

  لقاضيــــــةويــــا ليتــــها كا�ــــــــــت ا    فيـــا ليتَـــــه لــــم يكـــــــن قاضيـــــــا
  )٢(يا ليتها كا�ت القاضية:  تعاىلفعجز البيت مأخوذ من قوله

  :)٣(ويف رد زوجة قاضي لوشة عليه، إذ قالت  
  لنسفعــــــــــاً بالناصيــــــــــــــــــــــــــه    كــــــال لئـــــــن لــــــــــــــم ينتــــــــــــــــه

 و�ظمتها شـعراً، إذ مل تغيـر فيهـا          )٤(كال لئن مل ينتهِ لنسفعاً بالناصية     : كرميةفواضح أهنا وظّفت اآلية ال    
  .حرفاً واحداً

  :)٥(ويف قول الشاعر ابن األزرق يف رثاء أمه  
  دِـــــــــومل يلِد ــــــم يـولَــــي الـملكِ لــز فـــــقَد ع    ةِ مــــنــــت لِرحمــــرى قَالَــــت أين الســــــفَقُل

                                                           
 .٢٩٤، ص ٤املقّري، �فح الطيب، ج ) 1(
 .٢٧احلاقّة، اآلية  ) 2(
 .٢٩٤، ص ٤املقّري، �فح الطيب ، ج ) 3(
 .١٥العلق، اآلية  ) 4(
 .٧٠٣، ص ٢املقّري، �فح الطيب، ج ) 5(



 ٢١٧

  )١(مل يلد ومل يولد: يبدو متأثراً بقوله تعاىل  
ومن األمثلة على استفادة الشعراء من األحاديث النبوية، قول ابن خامتة األ�ـصاري حاثّـاً علـى                 
  :)٢(الكرم

ــــــــــــهـــــما رســــولُ اللـــــــــــــــه ضامِنوال تَخْـ    ال سي من ذي العـــرشِ إقــــــالالأْ�فِــــق ـــش  
         عليــه وســلم يف احلــديث القدســي مــن قولــه صــلى ا إذ اســتفاد" :    أ�فــق يــا ابــن آدم أ�فــق
  .)٣("عليك

  :)٤(ويف قوله حاثّاً على التواضع
   الســــــــــياداتتَفُــــق عـــــــالء علـــى أهـــلِ    دِن بالتواضُـــــــــعِ واإلخبــــــــاتِ حمتســــــــباً

  .)٥("ما تواضع أحد  إالّ رفعه ا"فقد استفاد هنا من قوله صلى ا عليه وسلم   

 قـول لـسان الـدين ابـن اخلطيـب وقـد أعجبـه               ومن األمثلة على االستفادة من األمثال واألقوال املأثورة         
  :)٦(ب فقال وهو يتأسى عما سرقه منه الدهر من قوة وشبا،�شاط ولده

ابـــــــسبش هــــرقَ الدـــــــــي مــرشعِــــــــفَفُـــ    ـــديــــــن يـــــــــــــــؤادِي مبالكَم ـــــدِــــــــــــر  
  ديـــــي مـــــــِن ولَــــــِـا أفْقَد�ـــــــــــــــبـــــاع مــ    ـــر إذ أبصرتُــــــــــه ـــــــــــت األَمـــــــــواحتَملْــ

                                                           
 .٣اإلخالص، اآلية  ) 1(
 .١٥٦ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص ) 2(
 .١٦٥، ص١م، ج١٩٨٣، وزارة األوقاف، القاهرة، ٤األحاديث القدسية، أخرجه البخاري، ط ) 3(
 .١٥٤ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص ) 4(
 .١٢٩م، ص١٩٩٣، دار السالم، القاهرة، ١رياض الصاحلني، ط، )م١٢٧٧/ هـ٦٧٦( النووي، أبو زكريا حييى بن شرف )  5(
 .٤٤٥لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص ) 6(



 ٢١٨

  .)١("من سره بنوه ساءته �فسه: "فقدمياً قالت العرب  
ومن األمثلة على تضمني الشعراء األ�دلسيني أبياتاً لشعراء آخـرين، مـا فعلـه ابـن زمـرك يف قولـه                       

  :)٢(الذي يذم فيه العذار، ويرى فيه حاجباً جلمال الوجه و�وره، إذ يقول
ــال يستـــوي ص جـو ـح ـــــبــــــــــهٍ راقَ  �َاصِعذُو عِـــــ   ـهــــــــــــــو ــــــذَارٍ كَلَيـ صـني   ــــس ـــلٍ لَـيـــــــرم  

ـا ا�ْتِفَــ( مـأَخِـــــــو اظـِـــــــــرِهِـــــــاعــا بِن ْيـ�ي الد   تـــــــإذَا اس ـ ــــدِه األـ� عِنـ توالظُّلَـو ارـــــــــــــــــــوم(  
  .)٣( ...)واحر قلباه ممن قلبه شبِم(فالبيت الثا�ي للمتنيب من قصيدته اليت مطلعها   
  إدراكـاً  ؛يف الشعر االجتماعي حرص الشعراء على تكرار ألفـاظهم وعبـاراهتم          من السمات البارزة    و  

مهمـا يكـن �وعـه يـستفاد منـه زيـادة الـنغم        "، فكـل تكـرار   )٤(اللفـظ لوزن وزيادة ر�ة منهم ملا يف التكرار من تقوية ل   
ومـن األمثلـة     .وجاء هذا التكرار علـى مـستوى البيـت الواحـد واألبيـات املتتابعـة              . )٥(" اجلرس وتقوية

  :)٦(على التكرار يف البيت الواحد قول عبد الكريم القيسي يف العذار
ي ضٍ زهـــــكـــم بـوـــــــن رـــــــــن روضٍ زهــــــــوبيـــ   هــــرِ منفَــــرِداًـــا بالز   ـــورقِــــــا بالزهــــــــرِ واـل
أضـفى علـى البيـت موسـيقى خاصـة اسـرتاحت هلـا           ) روض، زهـا، الزهـر    (فتكرار األلفاظ     
  .اآلذان

                                                           
، جممع األمثال، حققه حممد حميي الدين عبد احلميد، مكتبة السنة )هـ٥١٨(امليدا�ي، أبو الفضل أمحد بن حممد  ) 1(

 .٣٠٠، ص ٢م، ج١٩٥٥احملمدية، 
 .٢٣٩ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 2(
 .٣٦٧، ص٣أبو الطيب املتنيب، ديوان أبي الطيب املتنيب، ج ) 3(
، ٢جم،  ١٩٧٠ املرشد إىل فهم أشعار العـرب وصـناعتها، الطبعـة الثا�يـة، دار الفكـر، بـريوت،                   ،الطيب، عبد ا  : ا�ظر ) 4(

 .٥٠٥ص
 .٥٦٨، ص ٢املصدر �فسه، ج ) 5(
 .٤٤٥عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 6(



 ٢١٩

  :)١(ومن األمثلة على التكرار يف األبيات املتتابعة قول الشاعر السلطان يوسف الثالث
  ـرفــــــــةُ تُصــــــــه الكرميــــــن أياديــــــــــوأيـــ    ــفــرب منـــــا ويوســــــــن الصـــــــــخليلـــي أي

  رفــــــــــرِ حنــــوي يطْــــــم للدهـــــــــوال منظـ    ــــاــــــــةِ �ِمتُهـــــــــالٍ بالسبيكـــــــن ليـــــــــوأيــ
يؤكـد أمل الـشاعر لفقـد أبيـه، كمـا يعطـي لألبيـات لو�ـاً خاصـاً مـن                     " أيـن "فتكرار أداة االسـتفهام       
  .املوسيقى
كما أن تكرار بعض احلـروف يكـسب الـشطر أو البيـت لو�ـاً مـن املوسـيقى تـسرتيح إليـه اآلذان                      

مام ومـا يقدمـه مـن خـدمات         ؛ كتكرار الشاعر ابن ليون التجييب حرف احلاء يف وصفه احل          )٢(وتقبل عليه 
  :)٣(، إذ زاد هذا التكرار من النغم املوسيقي لألبيات، وجعلها منسجمة متناغمة، قاللرواده

  ظَفَـــــرت بِهـــــا عثَــــــــــرت علــــى النعيــــــــم   وللحمـــــــــــام حـــــــــــــــاءات إِذا مــــــــــــــــــا
  وقُــــــــــلْ حجـــــر ميــــــــر علــــى األديــــــــــــمِ   حِنـــــــــــاء وحكّــــــــــــــاكٌ مجيــــــــــــــــــــدفَ

  ج القويــــــــــــمِــى النهـــــــــوحجــــــــــام علـــــ   وحـــــوض مفعــــــــــــــم مــــــــــاء لذيـــــــــــــذاً
  ــث أخٍ كَريـــــــــــــــــمِبهــــــــــــا حديـــــــــوأطي   ن تنمــــــىــــــــــدة حيـــــــوللحلــــــــــقِ احلديـ

  :)٤(وتكرار ابن خامتة حرف السني يف قوله  
ـــــنسفـــي مســـاقٍ ح تفَشــــــــد تــــــــدفأ   بـــــــنسالـح ــــــــتِ أَحسنــــــــــتِ أُمنسح  

  .مما أضفى على البيت موسيقى مجيلة تطرب هلا اآلذان  
ومن السمات املميـزة للـشعر االجتمـاعي يف عـصر بـين األمحـر اسـتخدام الفنـون البديعيـة الـيت                         

ة الـيت كــان يعيـشها أهــل   شـاعت يف ذلـك العــصر، وكـان شـيوعها �تيجــة حتميـة حليـاة الــرتف واحلـضار       
                                                           

 .١٤٤يوسف الثالث، ديوان امللك يوسف الثالث، ص ) 1(
 .٣٥ت، ص.أ�يس، إبراهيم، موسيقى الشعر، د: ا�ظر ) 2(
 .٥٨٧، ص ٥املقّري، �فح الطيب، ج ) 3(
 .٩٥ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص ) 4(



 ٢٢٠

غر�اطــة، وميــل أذواق الغر�ــاطيني إىل التــأ�ق والزينــة يف حيــاهتم، إالّ أن شــعراء هــذا العــصر مل يبــالغوا يف 
األخذ بفنون البديع، وما كان يقع هلم من ذلك يف عباراهتم كان أكثره مجيال مقبوالً، ألن الـشعراء كـا�وا ال                     

  .)١(الّ ما كا�ت جتود به قرائحهم من غري تعمد وال إجهاد خاطريأخذون من هذه األ�واع البديعية إ
ومن الفنون البديعية اليت استحوذت على اهتمام الشعراء التوريـة، وقـد اسـتخدم لـسان الـدين                    

ابن اخلطيب أسلوب التورية يف طريقة هزلية فكاهية داعب فيها شـيخه ابـن اجليـاب، وذكـر تـشوقه إىل                     
  :)٢(، قائالاللحم املعروف باملربد

  "ي العبــــاسِـــــأب"ــن ــــــمٍ مـــــــابعـــث بِسهـ   ـاسِــال  إِلْبـــــــــــــــا بــــــــد العليــــــيـــــا واحِـ
  واســــــــــةَ الوســــــــــــــاً خِيفَيومـ" سفــــيان"   ـــيبــــــــد مذْهـــــ أُقلِّــــ ي الــــِم بأ�ّــــــــواعلـــ
لِجــــــومــن ش ح الكتـــــــدـــزيـــــــريتَح ا�تمـــــهــ   اب تَـلَـــــفــــــذا إذا اخالن اسِـــــــــــاء  

" أبـي العبـاس  "فقد اسـتخدم لـسان الـدين عـدداً مـن أعـالم اللغـة العربيـة يف توريتـه، ففـي قولـه                  
ــ ــا املــراد هنــا فهــو اللحــم املعــروف بــاملربد   يتبــادر إىل الــذهن أب وقولــه . و العبــاس املــربد عــامل النحــو، أم

، يتبـادر إىل ذهـن      "وجلـد مـن شـرح الكتـاب       "أراد حلم الثور وليس سفيان الثوري، أما يف قـول           " سفيان"
  .السامع أ�ه يريد ابن خروف شارح كتاب سيبويه، لكن الشاعر أراد هنا حلم اخلروف

  :)٣(شأن جاريةويف قوله يف   
  أن يـــــــــــودِم  الـخُبــــــــــــــــز  بزيتُو�َــــــــــــــــــه   ومـــــــن يـجــــد بالـخُبــــــزِ مِــــن حقِّــــــــــــــهِ

ــة تــدعى        ــشاعر أراد هنــا جاري ــه أراد الزيتــون الــذي يؤكــل إالّ أن ال ــسامع أ� يتبــادر  إىل ذهــن ال
  .)٤(ةزيتو�

                                                           
 .٣٠٩، األدب األ�دلسي التطور والتجديد، صحممد خفاجي: ا�ظر ) 1(
 .٧٢١، ص٢لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 2(
 .٦٣٤، ص٢املصدر �فسه، ج ) 3(
 .٦١٤، ص٢املصدر �فسه، ج ) 4(



 ٢٢١

واستخدم الشعراء اجلناس بنوعيه التام والناقص ، وحتدث النقّـاد عـن قيمـة اجلنـاس يف العمـل                     
الفين، ووجدوا أن خري اجلناس وأحاله ما وقع من غري قصد من املتكلم، وال يكون اجلناس مقبوالً حتى                  

  .)١(يكون املعنى هو الذي طلبه واستدعاه
 ذلـك اجلـرس املوســيقي الـصادر عــن تكـرار الكلمــات     ويعـود مجـال اجلنــاس غـري املتكلــف إىل     

  :)٢(ومن ذلك قول ابن زمرك. املتماثلة �اقصاً  كان أو تاماً
 ـــدمِــــــنــــــــه وم ــدســــنــــه كــــــــلِّ مداعـــإبــــــــ  ــــــــاههنز كُـــــ أعجــالكِــــ األفــــــدارةــومـ

  .موفراً إيقاعاً موسيقياً للبيت" مهندم"و " مهندس"اً �اقصاً بني فهو جيا�س جناس  
  :)٣(وقول ابن فركون  

ــــ تِغَـــــالـــــا هبــكـــلُّ قلــــــبٍ منـهيـــكـــــلُّ جســـــمٍ منهــ   ــا فــــــــي اشــــــا راشتِع ـــالــن  
  ".اشتعال"و " اشتغال"فقد جا�س بني   
  :)٤(ة على اجلناس الناقص أيضاً قول عبد الكريم القيسيومن األمثل  
ـــــــــفَر�َـــ يـالـح مِــــــن إلــــي لُهـــــــــــــــــةٍ مــــــفتاـ�   ـاءِ مبقلـــــــــــةٍـــتـــــــــلْـــــــــــا كُح ــا إالّ الكَحـ  

  .وهي السواد يف أجفَان العني خلقة" الكَحل"يها و وهو ما تزين به املرأة عين" الكُحل"فجا�س بني   
وقد أدى استخدام الشعراء اجلناس التام الذي تشاهبت أصوات كلماته واختلفت معا�يهـا إىل                

ومن ذلـك مـا جـاء يف        . زيادة النغم املوسيقي يف األبيات الشعرية، وجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية          
  :)٥(قول لسان الدين ابن اخلطيب

                                                           
 .٧عبد القاهر اجلرجا�ي، أسرار البالغة، ص: ا�ظر ) 1(
 .١٨٧، ص٧املقّري، �فح الطيب، ج ) 2(
 .٣١٧ن فركون، ديوان ابن فركون، صاب ) 3(
 .٣٨عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 4(
 .١٥١، ص١لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 5(



 ٢٢٢

  ـوى الربـــــــــــــابِـــــــــهــ يذَكِّر�ِــــــي الربـــاب   مــــــا استَعبــــــرت مِــــن طَــــربٍ ولَكِــــــــــنو
  .فالرباب األوىل أراد هبا اآللة املوسيقية، أما الرباب الثا�ية فهي حمبوبته  

  :)١(ويف قول ابن زمرك  
ـــــــو يزهـــــــوهــ   ـراءِـــــــب احلمـــــــــدر جا�ِــــــــــــ البـعـــــــطَلَ حلـَّ ــــــ ةــــــــــــى باـل اءِـــــــ احلمـــــر  

فحمراء األوىل هي قصر احلمراء، أما الثا�ية فهـي لـون ثيـاب الـسلطان، وهـذا اجلنـاس يـضفي                       
  .على البيت موسيقى خاصة

اق يف وصــفهم مظـاهر احليــاة االجتماعيــة وبــدا غــري متكلّــف  ــــــــم الــشعراء الطبكمـا اســتخد   
ــشعراء مــن املقار�     ــن ال ــة، إذ مكّ ــشعر قيمــة مجالي ـــأكــسب ال ــوقفني متناقــض ــــــ ــني م ني وصــورتني ـــــة ب

ويف استخدام الشعراء للطباق أثر واضـح علـى موسـيقى           . )٢(متخالفتني يف بيت واحد أو شطر واحد      
  .الشعر

وظّــف ابــن ليــون التجــييب الطبــاق يف النــهي عــن الكــذب واحلــث علــى الــصدق يف مجيــع   قــد و  
  :)٣(األحوال، يقول

فــــال تعـــــالص الكَــ  دلْ عـــن الصـــــدقِـــدق عِـز ومِ يف الـخَلْــــقِواحـــذر مِــنذْمـذبِ الـم 

  
                                                           

 .٢٧٧ابن زمرك، ديوان ابن زمرك، ص ) 1(

 .٢١٩فاطمة العبدالالت، شعر الرثاء يف األ�دلس، ص ) 2(

 .٥٦٥، ص�٥فح الطيب، جاملقّري،  ) 3(



 ٢٢٣

  ".الكذب"و " الصدق"فطابق بني   
  :)١(جلياب الطباق يف املقار�ة بني القهوة واخلمرةواستخدم ابن ا  

 فكَـــــم بيـــــن إثبـــــاتٍ لعقـــــلٍ وإزهـــــــــــاقِ  تَبصـــــر فحكمــــــا القَهوتيـــــــــــن ختالفـــــــــا

  .فطابق بني إثبات وإزهاق  
ن هلــا دور يف تــشكيل اإليقــاع   ومــن الفنــون البديعيــة الــيت بــرزت يف الــشعر االجتمــاعي وكــا         
  .املواز�ة، ورد العجز على الصدر، والتصريع، والرتصيع، ولزوم ما ال يلزم، وااللتفات: املوسيقي
أما املواز�ة فهـي أن يكـون صـدر البيـت الـشعري وعجـزه متـساويي األلفـاظ وز�ـاً، ممـا يـضفي                           

  :)٢(كونموسيقى داخلية مجيلة على البيت الشعري، مثال ذلك قول ابن فر
جي هــــــا لــقَـــــــدنسعِهـــــــــاتَـــــلى حهـــ  ـوال تَقَنرتَنــــــــى زَهجيهــــــــــاونِيـــــا لــــــــوال تَج 

  :)٣(قول ابن جزي الكليب  
 ـن العِقاصـــــــاــــــــدور إذا مــــا حلَلــــــــــــــبـ  ـــابـــــوس إذا مــــــا أَمطْــــــــن النقـــــــشمــــ

كما عمد بعض الشعراء إىل استخدام أسـلوب رد العجـز علـى الـصدر إلضـفاء رو�ـق ومجـال                       
خاص على الشعر،  وهو أن يأتي الشاعر بلفظني مكررين أو متجا�ـسني فيجعـل أحـدمها يف أول اجلملـة              

مثال ذلك قول أبي    . )٤(يف الشطر األول والثا�ي يف الشطر اآلخر      واآلخر يف آخرها، أو أن يكون أحدمها        
  :)٥(حيان يف زوجته زمرد

                                                           
 .١٢٤، ص٦املقّري، �فح الطيب، ج ) 1(
 .٢٦٠ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص ) 2(
 .٢٩٨ابن األمحر، �ثري فرائد اجلمان، ص ) 3(
 .٣٠٨م، ص٢٠٠٠، دار الفرقان، عمان، ٧عباس، فضل حسن، البالغة فنوهنا وأفناهنا، ط: ا�ظر ) 4(
 .٥٦٧، ص ٢املقّري، �فح الطيب، ج ) 5(



 ٢٢٤

  ــون بســـوداءِـــــان اجلنـــــــــــا  كــــويـــا طَالـم    ونٍ و�َاظِــــرٍــــــــــوداء لَـــــــجنِنــــت هبــــا سـ
  ١( بافتصادهوقول ابن زمرك مهنئاً السلطان الغين با(:  

  وس بــأَن فَصــدـــــا النفــــت لَــــه مِنــسمحـــ   ـــــاـد فَلِــــــذَاكَ مــــــــفَصــــد النـــــيب محمــــ
  :)٢(ويف قول عبد الكريم القيسي  

  ـــةُ سـيـــــدي دفْـــــــــــع العظائــــــــــموشيمـــ   رأيـــــت عظيمـــــــــةً أَشفَقْـــــت مِنهــــــــــــــا
وهو ما كا�ت عروض البيت فيه تابعة       "وقد يلجأ بعض الشعراء إىل التصريع يف مطلع القصيدة؛            
  :)٥(ابن زمركمثال ذلك قول . )٤(، إلضفاء موسيقى داخلية على البيت الشعري)٣("لضربه

  غَر�اطــــــةٌ قَــــد ثَــــوت �َجــــد بواديـــــــــــــها    ـــــى �َجـــــــــدٍ و�اديـــــهايا مـــــن يحِــــــن إلـــــ
  :)٦(وقول لسان الدين ابن اخلطيب  
   مضْمو�َـــــــــــــــهـــي مِنـــــــكِحاجـــــــــةُ مثْلـ   ـد مكْنو�َــــــــــــــــــــــــــهــــــــا درة للـمجــــيــــــ

. )٧(وجلأ بعض الشعراء إىل الرتصيع للتنويع يف املوسيقى ، وهو أن يكون حشو البيت مسجوعاً             
  :)٨(مثال ذلك قول لسان الدين يف رثاء أبي احلجاج

                                                           
 .٢٤٤ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص ) 1(
 .٣٤٤عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 2(
العمدة يف حماسن الـشعر وآدابـه و�قـده،         ). م١٠٦٣/هـ٤٥٦ت(ابن رشيق القريوا�ي، أبو علي احلسن بن رشيد          ) 3(

 .١٧٣،  ص١م، ج١٩٨١، دار اجلليل، بريوت، ٥ط
 .٢٧٦إبراهيم أ�يس، موسيقى الشعر، ص : ا�ظر ) 4(
 .١٧١، ص٧املقّري، �فح الطيب، ج ) 5(
 .٦١٤، ص٢لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان لسان الدين ابن اخلطيب، ج ) 6(
 .٣٧٥أبو هالل العسكري، كتاب الصناعتني، ص ) 7(
 .٥٣١لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص ) 8(



 ٢٢٥

  ــــةِ الـمجدِ والفَخْــــرِبعيـــد املــــــدى يف حومـ   إمـــــام اهلُــــــدى غيـــث النـــــدى دافِع العِــدا
ممـا يزيـد مـن اإليقـاع املوسـيقي للبيـت،       ) اهلدى، الندى، العـدا، املـدى   (فيظهر الرتصيع هنا يف       

  .وجيعله حسناً تتقبله اآلذان
  :)١(وكذلك قول ابن زمرك  

  اهلُــــدى يســـري علَــــــى األعنــــــاقِطَــــــود    ومِـــــن العجائِـــــبِ أَن يــــرى بحـــــر النـــــدى
واستخدم الشعراء لزوم ما ال يلزم، وهو تكرار حروف معينة يف القافيـة ال تتطلبـها قواعـد علـم                      

، مثـال ذلـك قـول ابـن زمـرك ميـدح الـسلطان               )٢(القافية؛ إمنا يكون ذلك لزيادة اإليقاع املوسـيقي للقـصيدة         
٣(الغين با(:  
  ــــوراــــــوتفجــــرت مِــــن راحتَيــــــــك  بـحـ    داكَ غَمائِـــــــمــــــن �ـــــــــــــا مــت علينفاضَــ

  ـــــوراـــأعجـــــزت عنهـــا شكـــري املوفـــ    �ِعــــــــم منوعــــــــةٌ تعــــــــدد وفْرهــــــــــا
  ـــده املشهــــــــوراـــوأقمــــــت فينـــــا عيــــ    يـــــنِ قَــــد جددتــــــــــهفـــي موســــمٍ للد

  ـا عاشـــــوراـــتُهــــــــــدِي إليـــــــــك ثوابهــــ    أضعــــاف مـــــا أهديتنــــــا مــن مِنـــــــــةٍ
  . إليقاع املوسيقي للقصيدةفقد ساهم تكرار احلروف يف القافية يف حتسني ا  

  :)٤(وقول أبي الربكات البلَّفيقي
ـــن التناسـ   ـــابِــــــاض شيـــــــــبٍ وامحـــــرار ثيـــــــأبيــ ــــــــــــــأـي ـــــــــي األلبــــــــابِــــب ـي   ــا أُوـل

  ــةِ األحبــــــــــــــابِــــــك بفرقَـــــــــــــــى علَيوقَضَـــ   باـــــــــى زَمن الصــــتُبدي اخلضاب وقد مض

                                                           
 .٤٤٧ابن زمرك، ديوان ابن زمرك األ�دلسي، ص  )1(
 .٣٩٣حياته وشعره، ص: علي النقراط، ابن اجلياب الغر�اطي: ا�ظر ) 2(
 .١٧٦، ص٧املقّري، �فح الطيب ، ج ) 3(
 .٢٧أبو الربكات البلَّفيقي، شعر أبي الربكات البلَّفيقي، ص ) 4(



 ٢٢٦

أما االلتفـات، وهـو �قـل الكـالم مـن أسـلوب إىل أسـلوب، فـريى فيـه الزخمـشري تطريـة لنـشاط                          
وقـد اسـتخدم عبـد الكـريم القيـسي          . )١(السامع وإيقاظاً لإلصغاء إليه من إجرائه على أسلوب واحـد         

  :)٢( بالقاضي ابن مفضل، يقولهذا األسلوب يف التعريض
 عليــــــك بقاضــــي بسطــــــةَ ابـــن مفَصــــل  أَمبتوتـــــــــةً تَهــــــــــوى الرجـــــــوع لِزوجهــــــــا

  .فا�تقل  من خماطبة املرأة إىل خماطبة الرجل
 ورقيقـة مل يعمـد الـشعراء إىل         وجممل القول يف لغة الشعر االجتماعي أ�ّها كا�ت سـهلة وواضـحة           

أمـا  . املعقد منها والوحشي، فقد كا�ت مستمدة من البيئـة األ�دلـسية الـيت اتـسمت باحلـضارة والرقـي                  
أسلوب الشعر االجتماعي فكان سهال مناسباً ملوضوعاته، حتقّق فيـه مجـال الـنظم، وحـسن الـسبك،                  

  .وعذوبة املوسيقى

  :الصورة الشعرية
ص الشعر يف الصور الشعرية، ألن الشعر ال ميكن أن يؤثّر يف املتلقّي إالّ مبا يتوفر تتجلّى أهم خصائ  

ها ـــــ ورة االعتبار األول لكـل إبـداع شـعري، أل�      ــــــوال خيفى أن النقّاد يضعون للص     . فيه من إحياء وخيال   
ة يف أصــالة ـــــالناضجيف حقيقــة األمــر تــسمو بالنتــاج كلمــا كا�ــت صــادقة، ومرتابطــة، و�اقلــة للتجربــة   

  .وعمق
ة مـن الـشاعر إىل املتلقّـي يف       ـــــ ة أو حالـة عاطفي    ــــة حـسي  ــــــ ل جترب ـــــ والصورة الشعرية هـي �ق      

شــكل فــين تتخــذه األلفــاظ والعبــارات، بعــد أن ينظمهــا الــشاعر يف ســياق بيــا�ي خــاص، مــستخدماً    
                                                           

، الكشاف عن حقائق التنزيـل وعيـون األقاويـل          )هـ٥٣٨(عمر  الزخمشري، أبو القاسم، جار ا حممود بن        :  ا�ظر ) 1(
يف وجوه التأويـل، حتقيـق حممـد الـصادق فحمـاوي، الطبعـة األخـرية، مكتبـة ومطبعـة مـصطفى البـابي وأوالده،                         

 .٦٤، ص١م، ج١٩٧٢مصر، 
 .٢٤٥عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 2(



 ٢٢٧

ــة، والرتكي   ــة وإمكا�اهتــا يف الدالل ــات اللغ ـــطاق ــاع، واب، واإلـــ ـــيق از وغريهــا مــن وســائل التعــبري   ـــ
  .)١(الفين

أن تتمثـل للـسامع مـن لفـظ الـشاعر املخيـل أو              "ويسمي حازم القرطاجين الـصورة ختيـيال وهـو            
  .)٢("معا�يه أو أسلوبه و�ظامه وتقوم يف خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها

ع الـذي منتـه يف ملكـات الـشعراء ضـروب اجلمـال              وقد غلب على الشعر األ�دلسي اخليال البدي        
املنتـشرة يف شــبه جزيــرهتم، وسـاعدهم ذلــك علــى أن جيـودوا التــشبيه، ويكثــروا مـن اســتعمال اــاز     
والكنيــة يف شــعرهم، وال بــدع، فقــد كا�ــت األ�ــدلس مــسرح اخليــال مبــا ركّــب ا يف طبيعتــها مــن فنــون 

منــه بالعجــب العجــاب يف أشــعارهم، فلــهم التــشبيهات الــسحر واجلمــال، لــذلك أتــى شــعراء األ�ــدلس 
  .)٣(البديعة، واالستعارات الفاتنة، والتوليدات العجيبة، واألخيلة الرائعة

وقد استعان شعراء األ�دلس بالصورة الشعرية يف �قل الكثري من مظاهر حيـاهتم االجتماعيـة،                 
ستخدمني ضروب علم البيـان     معتمدين يف تصويرها ووصفها على التشخيص والتجسيم والوصف، م        

النفـوس  "، كمـا أن   )٤ ("يعرف مبا حياكيـه أو مبـا حيـاكي مـا حياكيـه            "من تشبيه واستعارة وكناية؛ فالشيء      
  .)٥("تنشط وتلتذ باحملاكاة

وقد أهلمت الطبيعة الفاتنة الشعراء صوراً هي من أرقى ما خطت أقالمهم، واعتمد الـشعراء             
فنجد عبد الكريم القيـسي  .  الصامتة واملتحركة يف تشكيل صورهم بصورة جلية على مظاهر الطبيعة    

  :)٦(، فيقوللذي يزهو باألزهار واألوراق معاًيصور العذار يف وجه الغالم بالروض ا
                                                           

 .٤٧م، ص١٩٨٤ النهضة املصرية، القاهرة، يف شعر الديوا�يني بني النظرية والتطبيق، مكتبةهدية، حممد علي، الصورة : ا�ظر ) 1(
 .٨٩حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص ) 2(
 .٤٨حممد خفاجي، احلياة األدبية، ص: ا�ظر ) 3(
 .٩٤حازم القرطاجين، منهاج البلغاء، ص ) 4(
 .١١٧املصدر �فسه، ص ) 5(
 .٤٤٥ ديوان عبد الكريم القيسي، صعبد الكريم القيسي، ) 6(



 ٢٢٨

ـذار وقالـــوا الـحســـــــــعابـــوا العِ غَيـ ـــــنهـ   ـــر لِهـضَـــــــــضَلّــــــوا بِقَوأو ــــن قِــــــــــــح الطُــــم عـر  
ي هـــــــــــكـــم بـضٍ زهـــا بالزوقِــــــــن روضٍ زهـــــــــوبيـــ   ــرِ منفَــــرِداًـــن ررــــــو   ـــا بالزهــــــــرِ واـل

  :)١(وجند لسان الدين ابن اخلطيب  يصور  رؤوس القوم يف صالهتم  كأهنا أقاح داعبتها الرياح  
ــــــكـــــأن رؤوس القـــ ــــــــومِ عِنـصالتِهـــــم ـــوقَـــ   ــدمأَو فْــــــدلألَرضِ ص واشيهــــــاـــــأَتش ـــر  

ــرىـــــــــا الريــــــاحٍ أمالتهــــــــأق علــــى الثـــ قَطَ   ــاحعنـــــوقــد أس ــــــــــتح ـــاض يـواشِيهـــاهــا ب  
ويصور أبو البقاء الر�دي تساقط قطرات املاء من شعر إحـداهن وكأهنـا حبـات طـل تتـساقط                   

  :)٢(، فيقول مصوراً بذلك شدة سواد شعرهامن جناح غراب
  ـــرابِغُــــــــن جنــــــــاحِ كالطّــــلِ يسقُـــطُ مِـ   واملــــاء يقطُـــــر مِــــن ذوائـــــــبِ شعرِهــــــا

واستخدم الشعراء التشخيص والتجسيم يف تصوير مظاهر الطبيعـة، فنجـد الـشاعر أبـا عبـد           
  :)٣(ا القلطوسي يصور األرض فتاة تتخذ من األزهار برداً هلا ومن النهر وشاحاً

   مِـــــــــن �َهرِهــــــــا بِــوِشــــــــــاحِوتَمنطَقَــــــت   واألرض قَـــــــــد لَبِســــت بـــــرود أزاهــــــــــرٍ
  :)٤(كما يصور اجلو  إ�سا�اً يبكي لتضحك الورود واألزهار، يقول  

  احِضَحِــــك الربيـــــــــع لـــــه بثَغْـــــــــرِ أَقَــــــــــــ   واجلـــــــو  إذ يبكـــــي بدمــــــــعِ غَمامـــــــــــــــةٍ
  :)٥(واألرض عند ابن زمرك إ�سان يقيم سنن القرى  

  سنــــن القِـــــــرى بثَالثَــــــــــــــــةِ األثــــــــــــــوارِ   حتـــــــى الفُــــــــالة تُقيــــــم يـــــــوم وردتَهـــــــــا
                                                           

 .٦٥٢لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص ) 1(
 .٣٧١، ص٣لسان الدين ابن اخلطيب، اإلحاطة، ج ) 2(
 .٧٢لسان الدين ابن اخلطيب، الكتيبة الكامنة، ص ) 3(
 .٧٢املصدر �فسه، ص  ) 4(
 .١٥٦، ج ٧املقّري، �فح الطيب، ص ) 5(



 ٢٢٩

فـابن فركـون   .  يف الـصورة الـشعرية  وكان للواقع احلربي الذي عاشه املسلمون يف ذلك العصر أثـر         
  :)١(يصور األرض وقد كسا الثلج مثارها هبيئة الفرسان يف ساحة القتال، يقول

  تَناثَـــــر عِقــــــد الـــدرِ مـن كَـــــف �َاظِــــــــــــمِ   تَساقَـــــطَ فيــــــــــهِ الثَّلْــــــج لِألرضِ مِثْلَمــــــــا
  بِخُضْـــرِ ثِيــــــابٍ تـحــــت بِيــــــضِ عـمائِـــــــمِ   ـالُ ثِمـــــار األَرضِ فِيـــــــــهِ فَــوارِســــــــــاًتَخَـــ

  :)٢(وابن سهل اإلسرائيلي يصور الطفل  يأبى إالّ ظهور اخليل مهادا، ودم األبطال شرابا  
  لِ أوطـــــــأ مركـــبــــرى ظُهـــــور اخليــــــليـــ   ـودِ فإ�ّـــــــــــــــــهــــــــوه علـــــــــى املهــال حتملــ
  ــال أحلـــــــــى مشربـــــاليـــــــــرى دم األبطــــ   ــانِ فإ�ّـــــــــــــــــــهـــوه عــــــــن اللِّبــــــولتفطِمــ

ــة علــى     احلركــة يف تــشكيل صــورهم، ومثــال ذلــك قــول ابــن   واســتعان الــشعراء باأللفــاظ الدالّ
  :)٣(زمرك

تركْتَـــــــــه ثُـــــــــم حمفيـــــــــهِ الـــــــــر ـــــــــتأَثْب  
 هِ الـــذَابِــــــالت كأَ�ـهـــــــــاحامــــــــت علَيـــــ

  خـــــــــضِْب الــــــــــجوا�ِح بالـــــــــدم املـــــــــوارِ 
  ــــــــــارِــه إلـــــــى أَوكــــــــر  أَوت  مِنــــــــــطيــ

  :)٤(وقول ابن فركون يف وصف أحد الراقصني  
  ــالِــــــــكَقَضِيـــــــــبٍ فـــــي دوحِــــــــــــــهِ مي   ـروقُ ا�عِطَافـــــــــــــاًـــــم راقِـــــصٍ يـــــــولَكَــــ

  دِ الصبــــــــا والشمـــالبـــــــــى فـــــي يـــــكالر   ىــــــــــــــــه وتَثَنـــطربــــــــاً مـــــــــــالَ عطْفُـــــ
ــشعرية ممــا أكــسب أشــعارهم قيمــة إحيائيــة        ــة يف رســم صــورهم ال ــشعراء الكناي واســتخدم ال
  :)٥(ومن ذلك قول ابن خامتة يف وصف إحداهن. مجيلة

                                                           
 .٢٨٥ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص ) 1(
 .٥٦ابن سهل اإلسرائيلي، ديوان ابن سهل اإلسرائيلي، ص ) 2(
 .١٧٦، ص ٧املقّري، �فح الطيب، ج ) 3(
 .٣١٨ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص ) 4(
 .٨٦ابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن خامتة، ص  ) 5(
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  ـي غــــــــــدا موصوهبـاوكالمهـــــــــــا مثلـــــــ   ــهاـا وأن وشاحــــــــــت خالخِلُهـــــــــــصمتَ
فقد كنى ابن خامتة عن اكتناز ساق الفتاة بصمت خلخاهلا، كما كنى عـن دقـة خـصرها بـأ�ني                  
  .وشاحها
  :)١(ومن ذلك قوله  

  ليثـــــــــــربفردف لبغــــــــــــداد وعطــــــــف    خصيبـــــةُ طـــــي األزر جـــــدب وشاحهـــــا
  .فكنى عن امتالء ردفيها ببغداد خلصبها، وعن دقّة خصرها بيثرب جلدهبا  
  :)٢(ومن الكناية قول لسان الدين ابن اخلطيب  

  لناطقَـــــةِ القُرطيـــــن صامتـــــــــة القُلْـــــــــــب   صبــــوت ومـــــا قلـــــيب بأَولَّ مــــــــن صبــــــــا
  .فكنى عن طول رقبة الفتاة بنطق القرطني، وعن اكتناز ساعديها بصمت القُلْب  
وكـثرياً مـا يعـرض    . وقد تطرق الشعراء يف هذا العصر إىل صور استخدمها الشعراء يف القـديم     

الشاعر  األ�دلسي الصورة املوروثة الشرقية عرضاً جديداً، فيعطيها اجلدة والطرافة، ومن هذه الـصور          
  :)٣(كرم بالغمامة والندى والبحر، كما يف قول ابن فركونتصوير ال

  يــــروي علــــــى حكـــــــم النـــــدى سلسبيلها   أرسلـــت مــــن جـــدواك صـــــوب غمامــــــةٍ
  :)٤(وقول ابن زمرك  

ــــداكَ غمائــــــــــم� علينــــــا مِـــــن مِــ   فَاضَـــــت تـــــرتَفجحـــــــــــــوراوب راحتيــــك ــــــن  

                                                           
 .٧٢ خامتة، صابن خامتة األ�صاري، ديوان ابن ) 1(
 .٢٧٢لسان الدين ابن اخلطيب، ديوان الصيب واجلهام واملاضي والكهام، ص ) 2(
 .٢٢٤ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص ) 3(
 .١٧٦، ص٧املقّري، �فح الطيب، ج ) 4(
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  :)١(وقول ابن فركون  
  �َـــداكَ الذي تَستَمطِــــر السحـــــب عهـــــده   أَتـــــى وافِــــــداً مِــــن عالَـــــمِ الكَون راجِيــــاً

  :)٢(ءوقول عبد الكريم القيسي، يف وصف جسم الفتاة املنعمة بالفضة البيضا  
  جـــــسم مـــــن الفـــــضة البيـــــضاء معتـــــدلٌ    

  ــــــــهــه مـــــــــــن غضاضتــــــإذ يــــد لَـمستْـــ
ــا     ختالـــــــه مـــــــشرباً مـــــــن حـــــــسنه ذهبـــــ

  ــــــاـه أبقـــــــت بــه �دبــــــوحســـــن �عمتـــــــ
الـصور، أم   مما تقدم يتجلّـى لنـا إبـداع شـعراء األ�ـدلس يف رسـم صـورهم، سـواء ابتكـروا هـذه                          

  .من الصور املعروفة يف الشعر العربيفيها استفادوا 

                                                           
 .٢٤٢ابن فركون، ديوان ابن فركون، ص ) 1(
 .٣٩٦عبد الكريم القيسي، ديوان عبد الكريم القيسي، ص ) 2(
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  اخلامتة
حاول هذا البحث إعطاء صورة واضحة عن مظاهر احلياة االجتماعية يف األ�دلس يف عـصر                 

وفيما يلي أبرز النتائج الـيت توصـل إليهـا     . بين األمحر، من خالل دراسة الشعر االجتماعي يف تلك احلقبة         
  :هذا البحث

 يعـد الــشعر االجتمــاعي وثيقــة مهمــة تفيــد يف التعريــف باحليــاة االجتماعيــة يف عــصر بــين  :أوالً  
  .األمحر

 أن الشعر االجتماعي يعد ميدا�اً مهماً لدراسة احليـاة األسـرية يف غر�اطـة ورسـم صـورة          :ثا�ياً  
  .واضحة للعالقات األسرية اليت سادت بني أفراد األسرة

االجتماعي صورة واضحة لعادات اتمع الغر�اطي وتقاليده، وبين متـسك           رسم الشعر    :ثالثاً  
  .اتمع الغر�اطي باملثل واألخالق العربية واإلسالمية

ــاطيون، ا�تــشرت يف جمــتمعهم آفــات     :رابعــاً   ــاة الــرتف واحلــضارة الــيت عاشــها الغر�  �تيجــة حلي
واملخـدرات وشـيوع ظـاهرة الغـزل        اجتماعية، صورها الشعر االجتماعي، كا�تـشار تنـاول احلـشيش           

  .بالغلمان
 كان للشاعر األ�دلسي دور مهم يف �قد مظاهر الفساد االجتمـاعي مـن ا�قـالب للقـيم                  :خامساً  

  .وفساد يف األخالق
ــسيون يف  :سادســاً   ــنن األ�دل ــثرية مــن األقمــشة     تف ــسهم واســتخدموا أصــنافاً ك صــناعة مالب

 كمـا عـرف عـن       .ع عديـدة مـن مالبـس الرجـال والنـساء          واخليوط، وقد عرف الشعر االجتماعي بأ�وا     
وقـد  . أهل األ�دلس حرصهم على أن يظهروا مبظهر الئـق فاختـذوا الطيـب وأ�ـواع العطـور ومـواد الزينـة        

  .ورد وصفها يف الشعر
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 أحب األ�دلسيون الغناء وأغرموا به، فأقاموا جمالس للغناء والشراب، وعمد الشعراء            :سابعاً  
   الس وما كان فيها من رقص وغناء وموسيقى وشراب، فوصفوا اآلالت املوسيقية،            إىل وصف هذه ا

  .واملغنيني والراقصني والسقاة وأدوات الشراب
ــاً   ــشعر االجتمــاعي احتفــاالت أهــل غر�اطــة باألعيــاد واملناســبات املختلفــة،     :ثامن  صــور ال

  .اع البهجةوسجل أخبار هذه االحتفاالت وما كان يقام فيها من مظاهر الفرح وأ�و
 األ�دلسيون العمل، وكرهوا أن يرى أحدهم عاطال دون عمل، فكـان األ�دلـسي         أحب :تاسعاً  

 وقـد وصـف     ،جيهد �فسه ألن يتميز يف صنعته ويربع يف عمله، هلذا فقد تعددت احلرف وتنوعـت املهـن                
  .الشعر االجتماعي بعض هذه املهن وأصحاهبا

الـسهولة والوضـوح والرقّـة والفـصاحة، فكا�ـت بعيـدة             اتسمت لغة الشعر األ�دلـسي ب      :عاشراً  
ــة  ــذال والغراب ــساطة      . عــن االبت ــم، وإىل الب ــني أخالقه ــسيني وإىل ل ــاع األ�دل ــود هــذا إىل ســهولة طب ويع

  .والوضوح يف حياهتم، وإىل رقّة الطبيعة األ�دلسية ومجاهلا
ة، فاتـسم أسـلوهبم      عمد الشعراء إىل اختيار األلفاظ السهلة والرتاكيب البسيط        :حادي عشر   

  .بالبعد عن التكلّف والتصنع
  . استوحى الشعراء صورهم الشعرية من مظاهر الطبيعة الصامتة واملتحركة:ثا�ي عشر  
 أبدع شعراء هذا العصر يف رسم صورهم الـشعرية سـواء ابتكـروا هـذه الـصور أم            :ثالث عشر   

  .استفادوا فيها من الصور املعروفة يف الشعر العربي
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  املصادر واملراجع
 : املصادر

    القرآن الكريم -
�ثري فرائد اجلمان يف �ظم فحـول   ). م١٤٠٤/هــ  ٨٠٧ت( ابن األمحر ، أبو الوليد إمساعيل بن يوسف ،  -

  . م١٩٦٧ دار الثقافة، بريوت، ،)قيق حممد رضوان الدايةحت(، الزمان
املـشتاق يف اخـرتاق     �زهـة   ). م١١٦٥/هــ ٥٦٠ت (،  اإلدريسي، أبو عبد ا حممد بن حممد احلسين         -

  . م١٩٨٩ عامل الكتب ، بريوت، ، ١، طاآلفاق
ــل ،   - ــن إمساعي ــرتاث  صــحيح البخــاري ). م٨٧٠/  هـــ٢٥٦ت( البخــاري ، حممــد ب ــاء ال  ، دار إحي

  .م١٨٩٥العربي، بريوت، 
  . م١٩٨٣، وزارة األوقاف ، القاهرة، ٤ ، طاألحاديث القدسية . ـــــــــــــــــــــــ -
شـعر أبـي الربكـات ابـن     ) . م١٣٦٩/   هــ  ٧٧١ت(،  ابن احلاج  أبو الربكات البلَّفيقي ، حممد بن حممد-

، مطبوعــات مركــز مجعــة املاجــد للثقافــة  )عنايــة عبــد احلميــد عبــد ا اهلرامــة (، احلــاج  البلَّفيقــي
  . ت.والرتاث ، دبي، د

الـذخرية يف حماسـن أهـل       ). م١١٤٧ /هــ ٥٤٢ت( ابن بـسام الـشنرتيين، أبـو احلـسن علـي بـن بـسام،                 -
  .م١٩٧٩ دار الثقافة، بريوت، ،)قيق إحسان عباسحت(، اجلزيرة

 رحلـة ابـن بطوطـة     ). م١٣٧٧/ هــ   ٧٧٩ت( ابن بطوطـة ، أبـو عبـد ا حممـد بـن عبـد ا اللـوا�ي ،                     -
ــصر  حققــه( ج،٢ ،٤املــسماة حتفــة النظــار يف غرائــب األمــصار وعجائــب األســفار، ط      علــي املنت

  . م١٩٨٥ ، مؤسسة الرسالة ، بريوت، )ا�يالكت
 اجلامع ملفردات األدوية  ). م١٢٤٨/ هـ٦٤٦ت( ابن البيطار، ضياء الدين عبد ا بن أمحد املالقي،           -

  .ت.، الد الثالث، دواألغذية
قـرأه  (،  ١ ، ط  أسـرار البالغـة   ). هــ ١٠٧٨/ هــ ٤٧٤ت  (  اجلرجا�ي، عبد القـاهر بـن عبـد الـرمحن،             -

  . م١٩٩١، دار املد�ي ، جدة ، مطبعة املد�ي، القاهرة،  )مود حممد شاكروعلق عليه حم
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، عـين   غايـة النهايـة يف طبقـات القـراء        ). م١٤٢٩/ هـ٨٣٣ت( ابن اجلزري، أبو اخلري حممد بن حممد،         -
  .م١٩٨٢م، دار الكتب العلمية، بريوت، ٢، ٣برجسرتاسرت، ط. بنشره ج

قيـق  حت(، ٢ ، طتاج اللغة وصحاح العربيـة ) . م ١٠٠٢/  ـه٣٩٣ت (  اجلوهري، إمساعيل بن محّاد،     -
  .م١٩٧٩، دار العلم للماليني ، بريوت، )أمحد عبد الغفور عطار

ديـوان إبـراهيم بـن احلـاج        ). م١٣٦٧/ هــ ٧٦٨ت(، إبراهيم بن عبـدا  الـنمريي،          النمريي  ابن احلاج    -
  .م٢٠٠٣ع الثقايف ، أبو ظيب ، ، ام)تقديم وضبط عبد احلميد عبد ا اهلرامة(، النمريي

الدرر الكامنة يف أعيـان   ). م١٤٤٩/ هـ٨٥٢ت( أمحد بن علي،     شهاب الدين  ابن حجر العسقال�ي،     -
  . ت.،  دار اجليل ، بريوت، دئة الثامنةامل

طـوق احلمامـة يف     ). م١٠٦٤/ هــ ٤٥٦ت  ( ابن حزم، أبو حممد علي بـن أمحـد بـن سـعيد األ�دلـسي،                 -
  .م  ٢٠٠٠ ، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، )قدم له وضبطه صالح الدين اهلواري(، ١، طاأللفة واألالف

الـروض املعطـار يف     ). م١٤٩٥/ هــ ٩٠٠ت (، احلمريي ، أبو عبد ا  حممد بن حممـد بـن عبـد املـنعم                -
  . ت. مكتبة لبنان ، بريوت، د،) إحسان عباسقيق حت(، خرب األقطار

حتقيـق  (،١ ، ط  ديـوان أبـي حيـان     ). م١٣٤٤/ هــ ٧٤٥ت( أبو حيـان، حممـد بـن يوسـف الغر�ـاطي،             -
  .م١٩٦٩، مطبعة العا�ي، بغداد، )أمحد مطلوب وخدجية  احلديثي 

حتقيـق  (،ديـوان ابـن خامتـة     ،  )م١٣٦٩بعـد   / هــ ٧٧٠ت بعـد    ( ابن خامتة األ�صاري، أمحـد بـن علـي،           -
  .ت. دار الفكر، بريوت، دار الفكر ، دمشق، د،)حممد رضوان الداية

التعريف بـابن خلـدون ورحلتـه شـرقاً         ). م١٤٠٥/ هـ٨٠٨ت(ون، عبد الرمحن بن حممد،       ابن خلد  -
ب اللبنـا�ي ومكتبـة املدرسـة،    ا، دار الكتـ ١٤، املنشور يف آخر جزء من تاريخ ابن خلـدون، ج          وغرباً

  .م١٩٨٣بريوت، 
  .ت.، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، دمقدمة ابن خلدون. ـــــــــــــــــــــــ -
حتقيـق  (م،٨، وفيات األعيان وأ�باء أبناء الزمان   ). م١٢٨٢/ هـ٦٨١( ابن خلكان، أمحد بن حممد،       -

  .ت. دار الثقافة، بريوت، د،)إحسان عباس



 ٢٣٦

املطـرب مـن أشـعار أهـل        ). م١٢٣٦/ هــ ٦٣٣ت(  ابن دحية الكليب، أبو اخلطـاب عمـر بـن حـسن،                 -
 املطبعــة األمرييــة، ،)وأمحــد أمحــد بــدويحتقيــق  إبــراهيم االبيــاري وحامــد عبــد ايــد  (،املغــرب

  . م١٩٥٤القاهرة، 
العمدة يف حماسن الـشعر     ). م١٠٦٣/  هـ٤٥٦ت  ( ابن رشيق القريوا�ي ، أبو علي احلسن بن رشيق،           -

  . م١٩٨١، دار اجليل، بريوت، ٥، طوآدابه و�قده
قيــق حت(،خمتــصر صــحيح البخــاري). م١٤٨٨/ هـــ٨٩٣ت ( الزبيــدي، أمحــد بــن عبــد اللطيــف،   -

  . م١٩٨٥، دار النفائس، بريوت، ١ ط،)إبراهيم بركة
الكــشاف عــن حقــائق ). م١١٤٢/ هـــ٥٣٨ت( الزخمــشري، أبــو القاســم جــار ا حممــود بــن عمــر، -

 مكتبــة ،)حتقيــق حممــد الــصادق فحمــاوي(، ط األخــرية،التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل
  .م١٩٧٢ومطبعة مصطفى البابي وأوالده، مصر، 

، ديـوان ابـن زمـرك األ�دلـسي       ). م١٣٩٥/ هــ ٧٩٧ت بعـد    ( ابن زمرك، حممد بن يوسف الـصرحيي،         -
  . م١٩٩٧ دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ،)حتقيق حممد توفيق النيفر(،١ط

حتقيق (،٣، طرب يف حلى املغربغْمـال). م١٢٨٦/ هـ٦٨٥ت( بن موسى ، ابن سعيد املغربي، علي-
  . ت.لقاهرة، د دار املعارف، ا،)شوقي ضيف

 ديــــوان ابــــن ســــهل  ) . م١٢٥١/ هـــــ٦٤٩ت( ابــــن ســــهل اإلســــرائيلي، إبــــراهيم بــــن ســــهل،      -
  . م١٩٨٥ اجلامعة التو�سية، تو�س، ،)حتقيق حممد قوبعة(،اإلسرائيلي

م، باعتنـــاء هلمـــوت ٣٠، الـــوايف بالوفيـــات). م١٣٦٢/ هــــ٧٦٤ت( الـــصفدي، خليـــل بـــن أيبـــك،  -
ــرت، ــني  (ري  -١٩٦٢م، ١٩٦٢هــد األملــا�ي لألحبــاث الــشرقية، بــريوت،     ملع، ا)حتقيــق جمموعــة حمقق
  .م٢٠٠٤

، دار الفكـر،    )حتقيق علي أبو زيـد وآخـرون      (م،  ٦،  ١، ط أعيان العصر وأعوان النصر   . ـــــــــــــــــــــــ -
  .م١٩٩٨دمشق، ودار الفكر، بريوت، 

ب املتـنيب بـشرح أبـي       ديـوان أبـي الطيـ     ). م٩٦٥/ هــ ٣٥٤ت( أبو الطيب املتنيب ، أمحد بـن احلـسني،           -
، دار )، ضبطه وصححه مصطفى السقا، وإبراهيم األبياري، وعبـد احلفـيظ شـليب        البقاء العكربي 

  .ت.املعرفة، بريوت ، د
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البيـان املغـرب يف     ). م١٢٩٥/ هــ ٦٩٥ت حنـو    (املراكـشي،   بن حممـد    ) أو  أمحد  ( ابن عذاري، حممد   -
، دار الثقافــة، )�ــسالڤ بــروـــيڤليـــو،  كــوالن.س.حتقيــق ج(، ٣، ج٢، طأخبــار األ�ــدلس واملغــرب

  . م١٩٨٠بريوت، 
-         ،١،  طكتـاب الـصناعتني  ). م١٠٠٥/ هــ ٣٩٥ت بعـد  ( العسكري، أبو هـالل احلـسن بـن عبـد ا ،

، دار إحيــاء الكتــب العربيــة،  القــاهرة،            )حتقيــق علــي حممــد البجــاوي  وحممــد أبــو الفــضل إبــراهيم(
  .م١٩٥٢

تقديم وتعليـق  (،  ١، ط ديوان ابن فركون  ). ؟(سني بن أمحد بن سليمان القرشي ،         ابن فركون، أبو احل    -
  . م١٩٨٧، مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، املغرب، )حممد ابن شريفة

مــسالك األبــصار يف ممالــك    ).م ١٣٤٨/ هـــ٧٤٩ت(أمحــد بــن حييــى ،     ابــن فــضل ا العمــري ،   -
ــصار ــسان وآ  (، األم ــادر خري ــد الق ــق عب ــدلس    )خــرونحتقي ــيمن واملغــرب واأل� ــع يف ال ، اجلــزء الراب

  . ت.وأفريقيا، مركز زايد للرتاث والتاريخ، دبي، د
، مسـاء الرجـال  درة احلجال  يف أ  ). م١٦١٦/ هـ١٠٢٥ت  ( ابن القاضي، أمحد بن حممد املكناسي،        -

  . م١٩٧٢، دار الرتاث، القاهرة، ) أبو النورحتقيق حممد األمحدي(
  .م١٩٧٣جذوة  االقتباس ، دار املنصور للطباعة والوراقة، الرباط ،. ـــــــــــــــــــــــ -
، منـهاج البلغـاء وسـراج األدبـاء       ). م١٢٨٥/ هــ ٦٨٤ت( القرطاجين، أبـو احلـسن حـازم بـن حممـد،             -

  . م١٩٦٦، دار الكتب الشرقية، تو�س، )تقديم وحتقيق حممد احلبيب ابن اخلوجة(
حتقيـق مجعـة شـيخة وحممـد        (،  ديـوان عبـد الكـريم القيـسي       ). ؟ (  القيسي، عبد الكريم القيسي،    -

  . م١٩٨٨، بيت احلكمة، قرطاج، )اهلادي الطرابلسي
التـشبيهات مـن    ). م١٠٣٠/ هــ ٤٢٠ت حنـو    ( ابن الكتا�ي ، أبو عبد ا حممـد بـن احلـسن الكتـا�ي،                -

  . م١٩٨١رة، ، دار الشروق، بريوت والقاه)حتقيق إحسان عباس(، ٢ ، طأشعار أهل األ�دلس
، دار  )حتقيق إحسان عباس  (م،  ٦،  فوات الوفيات ). م١٣٦٢/ هـ٧٦٤ت( الكتيب، حممد بن شاكر،      -

  . ت.الثقافة، بريوت، د



 ٢٣٨

ــسلما�ي،      - ــد ا الــ ــن عبــ ــد بــ ــد ا حممــ ــو عبــ ــب، أبــ ــن اخلطيــ ــدين ابــ ــسان الــ ـــ٧٧٦ت ( لــ / هــ
، مكتبـة اخلـاجني،     )نحتقيق حممد عبد ا عنـا     (م،  ٤،  ٢، ط اإلحاطة يف أخبار غر�اطة   ).م١٣٧٤

  . م١٩٧٣القاهرة، 
ـــ - ــوان الــصيب واجلهــام واملاضــي والكهــام . ــــــــــــــــــــــ ، )حتقيــق حممــد الــشريف قــاهر (، ١، طدي

  . م١٩٧٣الشركة الوطنية للنشر، اجلزائر، 
ار الثقافة،  الدار    ، د )ح  حتقيق حممد مفتا  (م،  ٢،    ١، ط ديوان لسان الدين ابن اخلطيب    .ـــــــــــــــــــــــ  -

  . م١٩٨٩، البيضاء
حتقيـق إحــسان  (، ئـة الثامنـة  مـن لقينـاه باأل�ـدلس مـن شـعراء امل     الكتيبـة الكامنـة يف   . ــــــــــــــــــــــــ   -

  .ت.، دارالثقافة، بريوت، د)عباس
 ، دار اآلفاق )اخلطيبحتقيق حمب الدين (، ٢، طاللمحة البدرية  يف  الدولة  النصرية     . ـــــــــــــــــــــــ  -

  . م١٩٧٨اجلديدة، بريوت، 
، مؤسسة شـباب  )حتقيق أمحد خمتار العبادي(، مشاهدات لسان الدين ابن اخلطيب .ـــــــــــــــــــــــ  -

  . م١٩٨٣ اإلسكندرية ، ،اجلامعة
ـــ  - ، دار الكاتــب )يحتقيــق أمحــد خمتــار العبــاد (، �فاضــة اجلــراب يف عاللــة االغــرتاب . ــــــــــــــــــــــ

  . ت.العربي، القاهرة، د
حتقيــق حممــد رضــوان (، ١، ط�بــذة العــصر يف ا�قــضاء دولــة بــين �ــصر : آخــر أيــام غر�اطــة جمهــول ، -

  . م١٩٨٤، دار حسان، دمشق، )الداية
ــري - ــاض ). م ١٦٣١/ هـــ١٠٤١ت (، أمحــد بــن حممــد،  املقّ حتقيــق ( ، أزهــار الريــاض يف أخبــار عي

، مطبعة جلنة التـأليف والرتمجـة والنـشر ،          )يم األبياري، وعبد احلفيظ شليب    مصطفى السقا، وإبراه  
  . م١٩٣٩القاهرة، 

حتقيــق إحــسان (م، ٨ ، الطبعــة اجلديــدة، �فــح الطيــب مــن غــصن األ�ــدلس الرطيــب. ـــــــــــــــــــــــــ -
  . م٢٠٠٤، دار صادر ، بريوت، )عباس

م، دار ١٨، ٣، طلــسان العــرب). م١٣١١/ ـهــ٧١١ت( ابــن منظــور، أبــو الفــضل حممــد بــن مكــرم،   -
  . م٢٠٠٤صادر، بريوت، 



 ٢٣٩

حتقيـق حممـد حميـي      (،  جممـع األمثـال   ) . م١١٢٤/ هــ ٥١٨ت( امليدا�ي، أبو الفضل أمحد بن حممـد ،          -
  .م١٩٥٥، مكتبة السنة احملمدية، ) الدين عبد احلميد

سالم، ، دار الـ   ١ ط ،ريـاض الـصاحلني   ). م١٢٧٧/ هــ ٦٧٦ت( النووي، أبـو زكريـا حييـى بـن شـرف،             -
  .م١٩٩٣القاهرة، 

، �ــسخة م٢٨، هنايــة األرب يف فنــون األدب).م١٣٣٣/ هـــ٧٣٣ت( النــويري، أمحــد عبــد الوهــاب، -
ــأليف والرتمجــة والطباعــة والنــشر،       مــصورة عــن طبعــة دار الكتــب ، املؤســسة املــصرية العامــة للت

  . ت.القاهرة، د
-         ،دار الكتـاب العربـي،      معجـم البلـدان   ). م١٢٢٩/ هــ ٦٢٦ت( ياقوت احلموي، ياقوت بن عبـد ا ،

  .   ت.بريوت، د
، ديـوان ملـك غر�اطـة يوسـف الثالـث     ). م١٤١٧/ هــ ٨٢٠ت( يوسف الثالث، يوسف بن يوسـف،     -

  . م١٩٦٥،  مكتبة األجنلو، القاهرة، )حتقيق عبد ا كنون(، ٢ط



 ٢٤٠

  : املراجع
البس يف ضوء املعاجم والنصوص املوثقة من املعجم العربي ألمساء امل . إبراهيم ، رجب عبد اجلواد -

  . م٢٠٠٢، دار اآلفاق العربية ، القاهرة ، ١، طاجلاهلية حتى العصر احلديث
  . م١٩٥٩ النهضة املصرية، القاهرة،  دار،٣، ج٢، طظهر اإلسالم. أمني ، أمحد-
  .ت.د، جملدان ، دار الفكر، ٢، طاملعجم الوسيط أ�يس، إبراهيم وآخرون، -
، دار النفائس ، بـريوت،      ١، ط لطرد إىل هناية القرن الثالث هجري     شعر ا لرمحن رأفت،    عبد ا   باشا، -

  . م١٩٧٤
سلـسلة حماضـرات عامـة، املطبعـة األمرييـة، القـاهرة،       : أدب األ�دلس وتارخيها  .ـيڤليـ،   �سالڤبرو -

  . م١٩٥١
  . ت.، د ، ترمجة ذوقان قرقوط، دار مكتبة احلياة، بريوتحضارة العرب يف األ�دلس .ـــــــــــــــــــــــ -
 ، مديريـة دار الكتـب،     األدب األ�دلسي من الفتح حتى سقوط غر�اطـة        . هبجب ، منجد مصطفى    -

  . م١٩٨٨املوصل، 
  . م١٩٩٨، عامل الكتب ، تاريخ أزياء الشعوب . ثريا ، �صر-
  . م١٩٤٧ ، دار املعارف ، مصر ، اجلواري . جبور ، عبد النور-
، مركز دراسـات الوحـدة      ١، ط احلضارة العربية اإلسالمية يف األ�دلس     . اجليوسي، سلمى اخلضراء   -

  . م١٩٩٨العربية، بريوت، 
 غـري  ، رسـالة ماجـستري  ديـوان أبـي احلـسن بـن اجليـاب        ). م١٩٨٣(، مشهور عبد الرمحن ،      احلبازي -

  .  ، اجلامعة األرد�ية ، عمان، األردنمنشورة
، ١، ط التاريخ األ�دلسي مـن الفـتح اإلسـالمي حتـى سـقوط غر�اطـة        .د الرمحن علي   احلجي ، عب   -

  . م١٩٧٦رياض ، ال -دار القلم، الكويتو ،  بريوت-دمشقدار القلم ، 
، ١ ، ط   واملوحـدين  عصر املرابطني  : املغرب واأل�دلس  احلضارة اإلسالمية يف   . حسن، حسن علي   -

  .م١٩٨٠مكتبة اخلاجني، القاهرة، 
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، عـامل   يف عـصر الطوائـف واملـرابطني       يصـورة املـرأة يف األدب األ�دلـس        .سني ، حممد صبحي      أبو ح  -
  .م٢٠٠٣الكتب احلديث، األردن، 

، الـدار   ١، ط موضـوعاته وخصائـصه   : الشعر األ�دلسي يف القرن التاسع اهلجري      . احلسيين، قاسم  -
  .م١٩٨٦العاملية، بريوت، والدار العاملية للكتاب ، املغرب،  

  . ٥٠ -٣٥، )٨(، جملة دراسات األ�دلسية، ع �دلسطب العيون يف األ). م١٩٩٢(مار�ة ، �شأت،   احل-
  . ت.، د، دار الفكر العربيتاريخ األدب العربي يف األ�دلس.   أبو اخلشب ، إبراهيم علي -
  . ١٩٩٢، دار اجلليل ، بريوت، ١، طاألدب األ�دلسي التطور والتجديد .عبد املنعم   خفاجي، حممد-
  .١ط، العصر العباسي الثا�ي:  احلياة األدبية يف األ�دلس:ـــــــــــــــــــــــ -
ــد رضــوان  - ــة ، حمم ــسي . الداي ــشق،    ١، طيف األدب األ�دل ــريوت، ودار الفكــر، دم ، دار الفكــر، ب

  . م٢٠٠٠
، محــراحليــاة العلميــة والثقافيــة يف غر�اطــة يف عــصر بــين األ). م١٩٩٩( الــدوري، رفــاه تقــي الــدين، -

  .٦١رسالة ماجستري، جامعة مؤتة، الكرك، األردن، ص
أكرم فاضـل، وزارة اإلعـالم      : ، ترمجة املعجم املفصل بأمساء املالبس عند العرب      . دوزي، رينهارت  -

  . ت.، دمديرية الثقافة العامة
ـــ - ــة  .ــــــــــــــــــــــ ــاجم العربي ــة املع ــون،  عــدة مرتمجــني، ،تكمل ــة والفن  -١٩٦٨بغــداد،   وزارة الثقاف

  .م٢٠٠١
ي، ـــــ ، امـع الثقاف ة يف غر�اطة يف عصر دولة بين األمحرــاحلياة االجتماعي . الدوسري، أمحد ثـا�ي  -

  . م٢٠٠٤أبو ظيب ، 
  . م١٩٨١ ، اللبنا�ي ، بريوتالكتيب، دار ٣ ط،حضارة العرب . الرافعي ، مصطفى -
   . ت.، د ، مصر، دار املعارف يف األدب األ�دلسي. الركابي، جودت-
  . م١٩٨٤م، دار العلم للماليني ، بريوت ، ٨، ٦، طاألعالم.  الزركلي، خري الدين-
، )٢٦( جملـة البحـث العلمـي ، الربـاط، ع            ،بنـو األمحـر يف غر�اطـة      ). م١٩٧٦(،   زمامة، عبد القادر   -

  .١١٠ -١٠١السنة الثالثة عشرة، 



 ٢٤٢

، رسـالة ماجـستري     لسي يف عصر غر�اطـة    خصائص الشعر األ�د   .)م١٩٨٦( سرميين، حممد وليد،     -
  . غري منشورة، جامعة حلب، حلب ، سوريا

، مكتبـة الثقافـة الدينيـة ،        ١، ط )سـلطان غر�اطـة   ( يوسـف األول ابـن األمحـر       . شبا�ة، حممد كمـال    -
  . م٢٠٠٤القاهرة، 

  . م١٩٨٥، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ١، طالبسطي آخر شعراء األ�دلس.  ابن شريفة، حممد-
ــصطفى  - ــشكعة، م ــسي . ال ــريوت،   موضــوعاته ومقاصــده : األدب األ�دل ــة، ب ــضة العربي ، دار النه

  .م١٩٧٢
القـاهرة،  النهـضة،     ، دار عـصر اإلمـارة   : األصـول الفنيـة للـشعر األ�دلـسي       .  شليب، سعد إمساعيـل    -
   .ت.د

 ،   غر�اطـة  ثرها يف الشعر األ�دلسي من سقوط اخلالفة إىل سقوط        الفنت واحلروب وأ   . شيخة، مجعة  -
  .م١٩٩٤، املطبعة املغاربية، تو�س، ١ط

ـــ - ــشعر األ�دلــسي يفالنقــد الــسياسي واالجتمــاعي   ). م١٩٩٥(،  ــــــــــــــــــــــ ديــوان القيــسي  :  ال
  . ٥٤ -٢٩): ٣٧(، حوليات اجلامعة التو�سية، ع منوذجاً

  . م١٩٨٥ رام ا، ،، دار القلم١، طاجلواري يف األ�دلس.  أبو صاحل، وائل -
، املؤسـسة   ١، ط هــ ٢ الـصيد والطـرد يف الـشعر العربـي حتـى هنايـة ق              . الصاحلي، عباس مصطفى   -

  . م١٩٨١اجلامعية، بريوت ، 
 جملة جممع اللغة ، األمحربينيف الشعر األ�دلسي يف عصر   " الطبلة"رياضة  ). ١٩٩٦( صالح، جرار،    -

  . ٦٢ -٢٩، )٥٠( العدد ،العربية األرد�ي
، دار املعــارف، ٢، ط�ــدلسعــصر الــدول واإلمــارات األ: ريخ األدب العربــيتــا . ضــيف، شــوقي-

  .ت.القاهرة، د
، دار حممد علي احلامي، تـو�س،       ١، ط اية األ�دلس حياة الشعر يف هن   . بوزويتةحسناء   الطرابلسي،   -

  . م٢٠٠١
ة، ، مؤسسة شـباب اجلامعـ  بين األمحر مظاهر احلضارة يف األ�دلس يف عصر . الطوخي، أمحد حممد -

  .م١٩٩٧سكندرية ، اإل



 ٢٤٣

-ت.، دار الفكر ، بريوت، د٢، طصناعتهااملرشد إىل فهم أشعار العرب و . الطيب ، عبد ا.  
ــين األمحــر    ). م٢٠٠٣( ظــاهر، محــزة حممــد،  - ــسي يف ظــل ب ــشعر األ�دل ــرأة يف ال ، رســالة صــورة امل

  . ماجستري غري منشورة، اجلامعة األرد�ية ، عمان ، األردن
 ، جملة معهـد الدراسـات اإلسـالمية يف          األعياد يف مملكة غر�اطة   ). م١٩٧٠(،  أمحد خمتار  العبادي،   -

  .١٤٩ -١٣٣): ١٥(مدريد، الد 
  . م٢٠٠٠، دار الفرقان ، عمان ، ٧، طفنوهنا وأفناهنا: البالغة .  عباس ، فضل حسن-
 غـري   ، رسـالة ماجـستري    شعر الرثاء يف األ�دلس يف ظل بين األمحر       ). م٢٠٠٢( العبدالالت ، فاطمة،     -

  . ، اجلامعة األرد�ية، عمان، األردن منشورة
-  ــان، حممــد عبــد ا ــاريخ العــرب املتنــصرين  .  عن ــدلس وت ــة األ� ــأليف  ٣، طهناي ــة الت ، مطبعــة جلن

  . م١٩٦٦والرتمجة والنشر، القاهرة، 
، مكتبة وهبة  ، ترمجة الطاهر أمحد مكي١، طمع شعراء األ�دلس واملتنيب . جارثيا غومس، أميليو-

  . م١٩٧٤عابدين، القاهرة ، 
ـــ - ــسي  ــــــــــــــــــــــ ــشعر األ�دل ــصه : ، ال ــؤ�س، دار   ٢، طحبــث يف تطــوره وخصائ ، ترمجــة حــسني م

  . م٢٠٠٥الرشاد، القاهرة، 
، املؤسـسة اجلامعيـة   ١، طدراسـة حـضارية  : غر�اطة يف ظل بين األمحر .، يوسف شكري  فرحات -

  . م١٩٨٢وت، للدراسات والنشر ، بري
، ، مؤسسة شباب اجلامعة يف األ�دلستاريخ احلضارة العربية اإلسالمية.  القامسي، جاسم بن حممد-

  . م١٩٩٩مصر ، 
 ، مطبعـة معهـد      ١،  ط  وثـائق عربيـة غر�اطيـة مـن القـرن التاسـع اهلجـري                .لوثينا، لويس سيكودي   -

  . م١٩٦١الدراسات اإلسالمية، مدريد، 
   .م١٩٨٣، ، مدريد)حتقيق لويس مولينا(، �دلسذكر بالد األ . جمهول-
ــول، - ــد املوحــدين    .) م١٩٦٢ -١٩٦١( جمه ــدلس يف عه ــيخ يف املغــرب واأل� ــاب الطب ، صــحيفة كت

  . ٢٥٦ -١٥٥الدراسات اإلسالمية يف مدريد ، الدان التاسع والعاشر، 



 ٢٤٤

 ،هـ٨٩٧ -هـ٦٢٩من   : احلياة السياسية يف دولة بين األمحر     ). م١٩٩٧( حماسنة،أمحد توفيق حممد     -
  .  اجلامعة األرد�ية ، عمان، األردن،رسالة ماجستري غري منشورة 

  . م١٩٦٤، دار اجلمهورية، بغداد، معجم املوسيقى العربية حمفوظ ، حسني علي ، -
الــشعر االجتمــاعي يف األ�ــدلس مــن الفــتح إىل هنايــة عــصر  ). م١٩٩٠( املــشهدا�ي، حممــد مولــود، -

  .   غري منشورة، اجلامعة املستنصرية، بغدادهكتورا، رسالة دالطوائف 
، دار املعـارف، القـاهرة،   ٤، طدراسات عن ابن حـزم وكتابـه طـوق احلمامـة    .  مكي، الطاهر أمحد -

  . م١٩٩٣
  .م١٩٩٠، مكتبة اآلداب، القاهرة، ١، طاألدب األ�دلسي من منظور إسبا�ي .ـــــــــــــــــــــــ -
  . م١٩٩٣، مطبعة اإلسراء، القدس، ١، طر إىل الغروبمن الفج.  املالح، ياسر-
  .ت.، الدار اجلماهريية، د١ ، طه وشعرهحيات:  الغر�اطيابن اجلياب . النقراط ، علي حممد -
، دار اجليـل ، بـريوت،       عر األ�دلـسي  التصوير الفين للحياة االجتماعيـة يف الـش       .  النوش، حسن أمحد     -
  .ت.د

، مكتبــة النهــضة املــصرية،  شــعر الــديوا�يني بــني النظريــة والتطبيــقالــصورة يف . هديــة ، حممــد علــي-
  . م١٩٨٤القاهرة، 

- الظواهر والقضايا : القصيدة األ�دلسية خالل القرن الثامن اهلجري .  اهلرامة، عبد احلميد عبد ا
  .م١٩٩٩، دار الكاتب، طرابلس، ٢، طواألبنية

، جملـة البحـث العلمـي، جامعــة    تمــع األ�دلـسي مالمـح مـن ا  ). م١٩٨٧( الـودغريي، عبـد العلـي،    -
  ).٣(حممد اخلامس، املغرب، ع 

، رســالة دكتــواره غــري الغــزل يف الــشعر األ�دلــسي يف ظــل بــين األمحــر). م١٩٩٢( يــازجي، ســراب، -
  . منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوريا
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