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 ملخص البحث 
تهدف  هذه الدراسة إلى استجالء المعارك والصراعات الفكرية التي ات َخذَْت من  
راع بين الفقهاء والعلماء والدباء والفالسفة  الِحجاج والمناظرة والَجَدل والص ِ
والمتصوفة والمفكرين وأهل العلوم التجريبية أساس ا لقيامها. وقد اخترت  عصوَر  

مر ميدان ا لها ؛ وذلك لما يحمله كلُّ عصٍر من هذه المرابطين والموحدين وبني الح
العصور من طبيعٍة ومحموالٍت فكريٍة مختلفٍة عن العصر الذي يسبقه أو يليه بمنهجٍ  
َن المبحث  الول  المعركةَ الفكريةَ ذات  تحليلي متوازٍن اتكأ على ثالثِة مباحَث : تََضم 

ة المعركة الفكرية ذات الطابع الفلسفي. الطابع العلمي، واهتم  المبحث  الثاني بدراس
في حين تناوَل المبحث  الثالث  دراسةَ المعركة الفكرية ذات الطابعْين الدبي  

 والنحوي . 
 الكلمات المفتاحية : الصراع، الفكري، الفلسفي، العلمي، الشعر، الندلسي

 

Abstract 
 

This study aims to clarify the battles and intellectual conflicts 

that took place arguing, debating, controversy, and conflict 

between Muslim jurists, scholars, writers, philosophers, Sufis, 

thinkers, and people of experimental sciences as a basis for 

their establishment. I have chosen the Almoravid, Almohad, 

and Bani al-Ahmar eras as their field. This is because each age 

carries a different nature and intellectual implications than the 

era that precedes it or after it with a balanced approach relying 

on three topics: The first topic included the intellectual battle of 

a scientific nature, and the second topic focused on studying 

the intellectual battle of a philosophical nature. While the third 

topic examines the intellectual battle of a literary and 

grammatical nature. 
Keywords: conflict, intellectual, philosophical, scientific, 

specialist, poetry, Andalusian 
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 المقدمة 

  ، خرينواآل  ولينال   د سي     محمد    دناسي     على   الم  والسَّ   والصَّالة    ،العالمين  رب     هلل  الحمد  

 . جمعين أ به ح  وص   له آ وعلى 

  بمناخ    رتبطا  وسجال    ادبي  أ  احراك    صورهاع   بمختلف  الندلس  شهدت    فقد :    وبعد 

  ى ح  ر    دارت   وقد .  الفكرية  والمعارك  راعات الص     هذه  روح   ذكاءإ  على  ا كثير    ساعد   فكري

  ت  ع  وَّ ن وت    ت  د  دَّ ع  وت    ، والمفكرين  والعلماء   الفالسفة و  والفقهاء   الشعراء  بين   المعارك   هذه

  والمناظرة   ل  د  الج    من   تأخذ   ة  فتار.  النفسية   ونوازعهم   شخاصها أ  بتعدد   هاواتجاهات    هامراحل  

  ا غريب    ليس   وهذا  ،النفسي  والنفعال   راعالص     من  شيء  على  أ تنش  ة  وتارأساس ا لنشوبها،  

  عن  بر  ع   ت   الشعورية    لنَّ التجربة   ؛النفس  بعلم  الصلة   وثيق  )) الفنيَّ   العمل    نَّ أ  علمنا   ماإذا  

  انفعال    نتيجة    ها نفس    إنَّ الصورة    بل   ، المبدع  الفنان  تأثر  مرحلة  في   النفسي  العنصر   صالةأ

 ها ات  م  س  وق   معالمها من ا كثير   د  د   ح  ي   نفسي  
 (1) )) . 

  في  متضادين أو أكثر  اندفاعين حدوث   نه أ على   الصراع   النفس  علماء    ف  رَّ ع   وقد 

  بين   يدور   ما   وهو   داخلي    صراع    : الصراع   من   نوعين   بين   وارق ف    نهم إ   قل أو    ، نفسه  الوقت 

  ه نسمي    أن    لنا  يمكنما    وهو،  (2)   الباطن  والعقل  الواعي  العقل  بينأو    ،وذاته  اإلنسان

  تكون كأن     الخارجي  بالعالم  الفرد   القة ع    حول   تمحوري  خارجي    وصراع    الداخلية.  بالزمة

  ما  وهو ،  (3)  والمجتمع   اإلنسان  بين أو  ،والقدر  اإلنسان بين أو  شخصين بين الع القة هذه

 لألدب   النفسيَّ   النقد    نَّ أ  رأى إذ    ،فرويد إليه    ذهب   ما   وهذا  الخارجية.   بالزمة  عليه  نطلق

:قو  ثالث   بين  موزع    (، الالشعور)  والهو  (،الضمير)  علىال   ناوال   (،الشعور)  ناال  ى 

أي    –   وهو   ،المواقف  من   موقف  أي    في  ي الشخص  ه سلوك  في  يتجلى  بينهم   فيما  والصراع

  والتسامي   والكبت   عالقم   منها  ليات اآل  اسم  فرويد   عليه   ق  ل  ط  ي    ما  خالل  من  يتم    -  الصراع
(4) . 

  رئيسة   حاجات   ة ثم  نَّ إ ف  المجتمعات   من  مجتمع  داخل  هاتوازن   اإلنسانية    النفس    حقق  ت    ولكي

 :  (5)  تي اآل  المخطط  في  تبدو  كما وهي  ، تهاا رغب إلشباع إليها   تحتاج
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  تارة ،   هنفس    يصارع   الندلسيَّ   الشاعر    نجد   النفسية   التصورات   هذه  من  هدى    وعلى 

  وغيرها   والديانات   التجريب   وعلوم   ؤاه ور    وثقافاته   هبه ابمذ   الفكر    يصارع  أخرى    وتارة  

 . مستمر   كالمي   نزاع   هيأة  على  واآلداب   العلوم شكال أ من

التي   والدواعي  السباب  أهم    نقف  عند  أن   الموجزة  المقدمة  في هذه  وسنحاول 

ها بين أسباب سياسية وأخرى نفسية.   أذكت معارك  وصراعات  كهذه، ويمكن أن  نحصر 

ك بصمات ها على  ففيما يخص  الجانب  السي اسيَّ فقد شاركت السياسة  كبقية المؤثرات في تر 

ها نظرتها إلى   معالم الفكر الندلسي. إذ نظرت  إلى العمل الفكري الذي ل يخدم مصالح 

ها في   ب ن ت ه . وقد بلغت هذه المؤثرات  السياسية  أوج  معول  رفض  وتقويض  يهدم كلَّ ما 

ق   بحس  -عصر المرابطين، إذ كانوا   باخ( ))يعملون على س ح  ب ما قاله المستشرق )أش 

فكانوا   العربية،  السيادة  ظل  في  ذروتها  بلغت  التي  والصنائع  والفنون  العلوم  جميع 

يطاردون العلماء الذين ينحرفون عن معتقداتهم ويحرقون كتبهم، ويعملون بالخص على  

ريض الفروسية والق صص تحطيم الروح الشعرية الندلسية التي كانت تجد متعتها في ق

 ((. (6) الشعري، وكانت قراءة هذه الكتب تحظر ويعاق ب  عليها بأشد   العقوبات 

 الرئيسة النفسية الحاجات

  ةالحاج

 إلى
  الشعور

  بالمان

 والطمأنينة

  ةالحاج

 إلى
  الشعور

  كبامتال

  ذات

ةمستقل  

 ةالحاج

 إلى
 الشعور

 باحترام

 الذات

 وتقديرها

 ةالحاج

 لالنتماء

 إلى
 الجماعة

 ةالحاج

 إلى
 التقدير

 الجتماعي

 ةالحاج

 إلى
 حب

 الظهور

 طرةوالتفو
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ومع تحفظي على عبارة )يعملون على سحق جميع العلوم( إل أنني ل أشك بأن  

الفكر  في هذا العصر قد أخذ بالكسوف، وإنَّ سيطرة  المرابطين كانت قد وسمت الثقافة  

سبب ا في اتجاهه اتجاه ا    -في هذه المدة    -بالنكماش والتأخر، فكان إهمال  السياسة لألدب  

جل والم وشحة.   شعبي ا، مما أدى إلى ازدهار ضربين من الشعر الشعبي هما: الزَّ

رابطية ما ذكره ابن  خاقان )ت   هـ( في  529ومن أبرز تجليات هذه السياسة الم 

ق يان الع  د  اآلداب صدر كتابه )قالئد  ب ر  أن  تقلصت   بعد  تأليف كتابه  أقدم على  أنه  ( من 

مورد ها وتكدَّر  سوقها  على  (7) وك سد   الدالة   المثلة   ولعلَّ    عهد   في  الفكري  ض التقوي. 

  حمر ال  وبني  الموحدين   ي عهد   في   العام    السياسي    التجاه    ا مَّ أ  . (8)   جدا    كثيرة   المرابطين 

 ،والشعراء  بالفالسفة  هم نفس  أ  همؤمرا أ  حاطأإذ    (،المرابطون)  هما سلف    عليه  ار س  ما   يرا غ  فقد 

  بالطفي    فكان.  هات  يوحيو   هاهيبت    الفكرية    الحركة    ت  واستعاد   ،دب وال  الثقافة    واعوشجَّ 

  هر  ز   وابن    رشد    ابن   :هم  كرامإو عز    في  يعيشون  الفالسفة  كبار من  ثالثة   مثال   الموحدين

ت  إذ  ،طفيل   ابن  و  . (9) اآلفاق  الوربية بعد   فيما همشهرت  ع مَّ

  حمر ال  وبني   الموحدين   ي عهد   في   هذه   العلمية    من هذا أنَّ الحركة    يفهم   ل  أ  ى عل

  وحث    تشجيع    من  مراء  الاست نَّه    ما إلى    ا قياس    والستقرار  والثبات   الهدوءب  اتسمت   قد   كانت 

ا دور    النفسية   المؤثرات    ت  لعب  فقد   ،بداعاإل   على مهم    الصراعات   فتيل  شعالإ  في  ا 

  فسيولوجية   تغيرات ))  من   حبه ص  ي    وما   النفعال    المؤثرات   هذه  هم  أو.  الفكرية   والمعارك

  والغيرة  والحسد   ((،(10) النفعال  هذا  نوع   عن   ر عب  ت    ما  اغالب    جسمانية  ومظاهر   داخلية

 النقص   بمشاعر  امصحوب    يكون  ، التبرمأو    الستياءأو    الغضب   فعالنا))إلى    يؤديان  اللذان

 وقد .  (((11)   العتبار   عدم أو    التعسفأو    باإلهمال  الفرد   يشعر  عندما  أ تنش  وهي   ا، غالب  

أو    معينة    فكرة    ت ب نَّى  من  مع  احراك    النفسية   والنفعالت   السياسية  التقلبات   هذه  حدثت  أ

 . ومعتقداتهم خرين اآل راء  آ يخالف ما لرأي  ب  صَّ ع  ت  

ولمعرفة أبعاد هذا الحراك الفكري ومضامينه فقد استقامت  خطة  هذه الدراسة على مباحث  

 ثالثة  : 

 المبحث  الول: المعركة  الفكرية  ذات الطابع العلمي  

 المبحث  الثاني: المعركة  الفكرية  ذات الطابع الفلسفي  

: المعركة  الفكرية  ذات الطابعين  الدبي واللُّغوي  المبحث  الثالث 

، إنه ن ع م  المولى ون ع م  الم جيب.    هللا  أسال  أن  يكتب  لعملي هذا القبول 
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 الول  المبحث

 المعركة  الفكرية  ذات الطابع العلمي 

انب  لم تكن النشاطات  الثقافية  في الندلس محصورة  في جانب واحد دون ا عن الجو    

ا ومعارف  كثيرة . وتقف  في مقدمة هذه الع لوم ع لوم الشريعة   الخرى، بل شملت  علوم 

جاج   كالفقه والحديث وعلوم القران، فضال  عن علم الكالم الذي ))هو علم  يتضمن الح 

على العقائد اإليمانية بالدلة العقلية والرد  على المبتدعة في العتقادات عن مذهب أهل  

 ((. (12) ل السن ة، وسر  هذه العقائد اإليمانية التوحيد السلف وأه

الول         طرف ه  ثَّل   م  في شكل صراع   الفكرية   التجاهات   برزت  التأسيس  هذا  وعلى 

ثَّل  طرف ه اآلخر   العلماء  والفقهاء  ممن استندوا إلى التفسير بالمأثور والمنقول. في حين م 

بعض  فقراء الصوفية والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية، ومن استند في أحكامه إلى  

 جتهاد بما ليس له ع القة  بالواقع على أنَّه ممارسات  عقلية . الرأي وال

وقد أدرك الندلسيون أهمية  هذه العلوم فراحوا يتبارون من أجلها؛ إثباتا  للذات أول ،       

ي )ت   ه: ))وقد سمعت  من  1041وللتقرب من سد ة الحكم ثاني ا. يقول ال مق ر  هـ( في ن ف ح 

تعظيم أهلها للشريعة ومنافستهم في السؤدد بعلمها أنَّ ملوك ها كانوا يتواضعون لهلها  
(13) .)) 

ونتيجة  لهذه المكانة المرموقة فقد ن دَّت  عن بعض أهل الب دع والتقليد الخرافي أقوال        

الوجود   ق دم  قديمة   النزعة  ولعلَّ هذه  لرد ها ورفضها.  والفقهاء   العلماء   استفزت  وآراء  

ـ(  ه328)ت    ربه  عبد   ابن  موقفإلى    العربي في الندلس، وحسبنا أن  نشير  إشارة  عابرة  

أبي    فكرة مسلم بن أحمد بن  من  سخريته  اوتحديد    والقديمة  التجريبية  العلوم  رباب أ  من

  بكروية   يقول   كان  لنه   ؛ به  مههكوت  هـ(295فلكي المعروف بصاحب القبلة )ت ال  عبيدة

  المكان   هذا  موقع  باختالف  آلخر  مكان    من  وباختالفها  عليها   الفصول   تعاقب وبالرض  

  والعتزال   باإلرجاء  ها صاحب    يتهم  هرب     عبد    ابن    جعل  الذي  مر ال  .(14) ا  جنوب    وأ   شمال  

 . بالغواية   ويرميه

  الصواب   ة جادَّ   عن   بالخروج ها  أصحاب    فيها  هم ات    التي  الفقهية   الجتهادات   من و

  القضاء  ة مرع    في  البخاري   حديث   حولهـ(  494)ت    الباجي   الوليد أبي    القاضي  اجتهاد  

 ها يدخل    ن أ  مكة    أهل    أبى  القعدة  ذي  في    محمد    النبي    تمر  اع    حينف.  قريش إلى    والكتابة

ٍ    بها  يقيم    ن  أ   علىقاضاهم    حتى   ةعمر)   ـب  المعروف  الكتاب   بينهم  ا كتبوافلم  أيام،  ثالثة 

ل    واقال  ، هللا  رسول    محمد    عليه   قاضى  ما  هذا))  : فيه   جاء   مما  وكان   الحديبية(   في   القضاء

  : فقال ،هللا عبد   بن محمد  نت أ ولكن ، شيئا   اكعنمن ما  هللا  رسول نكأ نعلم   لو ،بهذا  لك نقر  

  ل   وهللا  ل  :علي    قال ،هللا  رسول    ح  امل ع لي  :  قال  ثم ، هللا عبد  بن   محمد  نا أو  ،هللا  رسول  أنا 

  عليه   قاضى   ما   هذا  : فكتب   ،الكتب   يحسن   وليس   ، الكتاب      هللا   رسول    خذ أف  ا،بد  أ   محوكأ
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أهلها    من  يخرج  وأن ل    ،راب الق    في  السيف  لإ  السالح    مكة    يدخل  ل  :هللا  عبد   بن  محمد 

 . (((15)  بها  يقيم   أن   راد إن  أ احد  أأصحابه  من يمنع  ل  ن  أو  ،هع  يتب  أن    راد إن  أ بأحد 

  لم   ن  أ  بعد   بيده  كتب     النبيَّ   ن أ  فاجتهد   الرواية،  هذه  بظاهر   الباجي   كتمسَّ   فقد 

  ن  م  أو   معجزته  ذلكب  ررت قوت  ه منيت  أ  ت  تحقق  نأ   وبعد ))..    :قائال    الكتابة   يحسن   يكن 

  معجزة    فتكون   ، تعليم  غير   من   ذلك  بعد   الكتابة    يعرف  أن     من   مانع    ل   ذلك   في   الرتياب  

دَّ    وقد .  (((16) أخرى     بكرأبو    الزاهد   سهم أر  وعلى   الندلس   علماء    اجتهاده   وعلى   عليه ر 

ة السرقسطي  الصائغ  بن    باإللحاد   ه مو  فر هـ( 533ت  دانيه  فقهاء  من ) المعروف بابن باجَّ

 : م ه  حد  أ قال والزندقة،

ــت   ــنم برئـ ــرى  مـ ــاشـ ــ دنيـ ةخرآبـ  

 
ــا )17(  ــد  ك  ت  بـ ــول   هللا قـ ــال إنَّ  رسـ  وقـ

 
  تحقيقالمسماة )  ه ت  رسال  الباجي   ألَّف   فقد   الفكري  الصراع  هذا  مالمح    تكتمل    ولكي

  التحقيق   أهل    فوافقه  المعجزة،  في  دح تق  ل   نها إ و  ، هايفهم    لم  لمن  المسألة    فيها   ن  يَّ ب    (المذهب 

 ه لت  م  ح    الصائغ ابن  على نكروا أ و العلم  بأسرار
 (18) . 

  خالصة )   وهو  (الحكم  فصوص )  لكتابه هـ(  638)ت    عربي  ابن  تأليف    كان   وقد 

 البعض  اتهمه    فقد   ،الكثيرين  لسخرية  امثار    ((19)   الوجود   وحدةو  التحاد   نظرية  في  بههمذ 

  ويبدو  ، دمه راقةإ ى عل  ملعف ه شطحات   اآلخر   البعض  وأنكر  ، لحاد واإل الضاللة  س  أر نه أب

رأى  إذ    ،الظاهر  / الباطن  ثنائية   ستعمل ا  عربي   ابن أنَّ    هو   الصراع   هذاأسباب    همَّ أ   نَّ أ

  جهة،  من  الوجود   مراتب   مع   تتوازى  التي  ةلهياإل  بالحروف  ممثال    اجانب    اللغة  لحروف

  ممثال    اظاهر    اجانب    اللغة  لحروف  نَّ أ و  خرى،أ  جهة  من  اإللهية  سماءال  مع   وتتوازى

 إلى  خر  آ  ا سبب    ضيف  أ  و.  (20)كالمه  في   اإلنسان  يتلفظها    التي   الصوتية   اإلنسانية   بالحروف 

  بناها   التي  الكالمية    الفلسفية    الفقهية    هفمصطلحات     بسيطه، وتعقيد    سلوبهأ  غموض    وهو   ذلك

 : بقوله  يؤكده   ما   وهذا  أسلوبه،  عجائب   على   لدليل  اآلخر    الشعر  لطبيعة   مغايرة   طريقة   على 

عجائـــــب ب منبـــــ  قريضـــــي هـــــذا  

 
ضـــاقت  مســـالك  ها عـــن الف  صـــحاء    

)21( 

 
وقد    وقلت  ))  :بقوله   بالممرورين  سماهم أ  من هـ( م 776)ت    الخطيب   ابن    فيسخر  

 : الخاتم ين بظهورمرورمال من قوم   ف  ج  أر

ــاتم الزمـــان فـــي ظفرنـــا وقـــالوا بخـ  

م  ذكــرت   قــد  مــا حَّ صــ   ن  إ لهــم فقلــت    

 
 

 

ــد   ــ  م  اجت   قـ ــاف  أ ت  عـ ر   ه  وصـ ــ  ــي الغـ  فـ

ــ   ص  خ  شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــ  ص    )22( ــى ف ــه إل ــاج في ــ  دَّ  أن  ي  حت  فالب
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ي   فهو     . فيهما  دائه أ  من   ويسخر    ( ولياءال   خاتم )   و  ( الحكم  فصوص )  عربي  ابن   ب ي  بكتا   يور 

هـ  792ي ت نحو  باهالن     علي بن عبد هللا   الحسن   ا ب )أ  القاضي   الخطيب   ابن   سخرية    وتطال 

بها    التي   رسالته ب  المتمثلة   عهائصن  من   الكريهة    هجاءت   ن أ   بعد   ولسيما(     ابن  خاطب 

  من   معليك   خافأ  ني إ ف))  :  فيها  يقول هـ(  753)ت    يلذ  ه    بن  يحيى   ه وشيخ    الخطيب 

  ف   المستخ  وعادة   عادتكم   على   ة،قص نبالم   علمائها   ي م  ر  و    الشريعة،  في   بالطعن   فصاح اإل

  جميع   على  ( ه  اسم    لَّ ج  )   الرب     قدرة  بعدم   القائل    ،الجزئيات   علم   ، منكر  كمشيخ    يل  ذ  ه    ابن 

قية   لفظ   من   مخاطباتكم  في  تكثرون   يتكم أ ر))  : يقول  خر  آ   موضع    وفي .  (((23)   كنات م  الم     الر 

 . (((24)  لمستعملها مقوالح   بالمنقصة   ميوالرَّ   ،نفعها  لوجود  نكار اإل معرض  في

ه الخيالية   نجد  أن     هذا   من   الغرب    ولعلَّ    ، امالحم    ساكني   ،ولالغ  ـ)ب  ة المتمثل   مزاعم 

حى(   ،رنالف    ة: قير   نهأ وك  فيه يقول  الذي الشعري  ه صَّ ن  ت  ألم  قد  وغيرها الرَّ

اقــــ  معل    عليــــه يســــمي   نمــــ   ذ  عــــو  أ    

ــن ــن   مــ ــ  والع   الجــ ــ  م  أو أم  ارمــ دم  لــ  

ــن ــبيان  أم  ومـ ــ   صـ ــغ  وب   رح  وسـ ة  ضـ  

ــ   ســـــاكن ومـــــن ــ   امالحمـــ  رنوالفـــ

ــى حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والرَّ

 صـــوت  أو  رفـــ  تال فـــي مـــن غ ولـــة  و

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتف  

ر   يااه  ر  شـــ  و ايـــ  ه  ا شـــر  ه   اي  شـــاه  ب هـــ   

 

س  مـــ  والخ   بياســـين  أو  طـــهب   يحجـــاب   

نفس  الــ ة  سوســوو ،ىالحمــ   هــي وتلــك  

ــن ط ومـ ْْْ ــ  ذي  َربْ ــ   س  ر  عـ ــي فتكلـ  فـ

ــ   س  ر  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

نــس  اإل مــن القتيــل قبــر   ســاكني ومــن  

ــ  و   ومــن ــي عج ْْر ف  عــن يخــرج سأال

س   حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

وباســم عظــيم   جْْاء فــي آيــة الك  رســي 
)25( 

 
  مر ال  . غير  ليس   ة  وخراف  ة  شعوذ   خاللها  من  تخرج  ة  ودخيل  غريبة    مفردات    نهاإ

 : قوله منها ، كثيرة   مواطن   في  عليه   غضبه  جام   يصب   الخطيب  ابن  جعل الذي

ــة   مامـــ ة  مشـــــهور البنـــــي ع   

ــد ظهــرت فــي الذى عمامــة ق  

 

ه  ل  ل  قأ ما  قبال  واإل  ن س  بالح     

  في  اع  ق  الف   كأنها 

 المزب ل ه  )26(    

   :  أخرى  من  فيه وله 

التــي الحكــم ةطــ  خ   ن  يــَّ ز   وس  ســ  ع  ج    

ــام وم  الخصــ   ل  صــ  ف     انائمــ   يركــب  وق

ــهأوك ــ  ج   نـــ ــد   يـــــدحرج ل  عـــ اجاهـــ  

 

ــا لــــه العفــــاف   شــــهد    ــر   بهــ والخيــ  

ــا ــ   ،عنهــ ــه دَّ ومــ ــور   جناحــ الطاشــ  
 كــــ  رة …، وبعــــد  ذلــــك يطيــــر   )27(

 
  الفكري،   والتحجر   ي والصوف  ي الفقه   التقليد   ة ظاهر  في  ساقه   عن الصراع     ويكشف 

  الفكر حرية   بين  الصراع  كر  ش   في ها أصحاب   ل خ  د  و   ،انتقاد   موضع   الظاهرة   هذه  كانت إذ 

 هـ(: 757)ت  الكلبي ي  ز  ج   ابن  يقول  .التقليد  وجمود 
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أشــــبهوا قــــد بمعشــــر  ليــــت ب   نــــيإ  

ــ  و   ــَّ  بـــإخوان وافصـ نفوســـهم فاءالصـ  

 

ــارة  مَّ الحج ــ  ــي ص ــاوة ف ــ  والج   القس اف  
ــوم   إخــوان   الصــَّ فا )28(  ل شــك أنَّ الق

 
  فالتقليد   ،التقليد   دواهي  الكبر  إلحدى  نهاإو  : ))بقوله   التقليد   دواهي  ي ر  ق  الم    ويشكو

 . (( (29)  ظار الن   ب وتعص    قطارال رتحي   منه  قبحوأ  ،مذموم  

  ادعاءات    من  المتصوفة  عن   يصدر  ماهـ(  749)ت    اب ي  الج    بن  الحسن أبو    وينكر

 : بقوله   فيصفها ، ولياءال  كرامات ب

ــي   ــاه اإذا  ع يـــ ــغفـــ ــ لبليـــ ة  بحكمـــ  

ة  كرامـــــ وليـــــاءرت  لألكـــــذ   ن  إفـــــ  

رهوغـــــــرب ..محجـــــــوب   ذلكفلـــــــ  

 

لـــي  إذا   بالـــذكر الوقـــت  ر  مـــ  ع  ي   مـــاخ   

ر قــب  ر  م   فــي بالتكــذيب  ن  صــَّ ح  ت   عــ  و   

ــ  ر     ــيرة م  غ  ت ــوب   البص ــب   بمحج فاع  ج
)30( 

أنَّ    زعموا  فقد   ، خرآ  عالم    من  غ د ت  كأنها   المتصوفة   هؤلء  تصرفات أنَّ    ويبدو 

  السلوك  مراتب   من   الطبقة   رجال  على المتصوفة    ه يطلق  لقب    هو)و   بالبدال  ة  مسكون   الجبال  

  على إنحاء     فيه ردًّا    م  ظ  فن هـ( بزعم  كهذا،  771البل فيقي )ت    كات ر  الب  أبو    فَّ خ  فاست    ، عندهم

ن زو     وهو   ،جنسه  في  المطالب   لوجود   واستبعاد    ، نفسه ية،   رجال  بعض ب  غار  فيم    المر 

 : يقول 

رجال   الجبال  فيأنَّ  موا ع  ز    

ن   كلَّ أنَّ  ا و  ع  واد   فيها   اح  س   م   

ا  مرار   الجبال  لك ت قنا فاختر  

   فاعي ال خالف   فيها  يناأر ما
 

ل    ن ت ع ن ى   عنك خ  الم حال  يا م   
 

 

 

 

 

بدال  ال من قالوا صالحين   

حال    كل على فسيلقاه م     

ال  ع  ن  دون و اطور   بنعال    

الن بال   مثلوشب ا عقرب  ك  
 

 ليس يلقى الرجال  غير  الرجال  ) 31(
 

  رحاءال  في   الجن    ل تخي    الناس  ة عام  عقول   على   سيطرت    التي   ومن الفكار الغريبة 

  . الظالم  في   لسيما   بالليل   منفردين   دخولها   عند ش ذَّ    ما  ل إ  الناس  قدام إ  وعد   ،امات والحم  

  في فاستشعر    المزعومة،   الفكرة  هذه   ه ببال  خطرت   الخندق   بحمام   البل فيقي   بات   حين   فيف

ا ك  يفند لن     رادةإو قوة  نفسه   : صوته  بذلك ارافع   مرتجال   فقال ،هذازعم 
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مقـــــدارها عقـــــولهم الـــــذين م  عـــــ  ز    

حــــى معمــــورة بــــالجن والـــــ  أ نَّ الر 

حضـــروااف حقـــا   وهقـــال مـــا كـــانإن    

ــئن  ــرتفلــ ــاعلموا  محضــ ــةفــ بحقيقــ  

 
 

ــ  ر  ع  إن    ــع ت ضــ ــر   للبيــ ــين   غيــ ثمــ  

يقــــــين  ب كــــــذا عنــــــدهم امحمــــــ    

ين  ف  صــــ   نمــــ   اليــــوم هــــذا للحــــرب   
ــون   )32( ــيس   المجنـ ــارع   قـ  أنـــي مصـ

 

 : بقوله  الدائم هعصرا  ويؤكد 

ــا ــة يــــ ــنفس محنــــ ــا الــــ بمألوفهــــ  

 
ــذا الصــراع )33(  ــان ه ــا ك ــن أجله  م

 
  : مرتين  ا تميز    حققت   قد   كانت   العلمي   ها ا بمنح  الفكرية    المعركة    أنَّ   نجد   هنا   من 

  بشكلها  والمعارف  العلوم  يتلقل  سس  أو  ضوابط    من   الصراعات   هذه  هت ناستَّ   بما  يتعلقالول  

د  للشريعة   ل   التي  الغريبة   عوالمناز   الذكية الفكار    بتحجيم   يتمثل   خر واآل  . الصحيح    ع ه 

  وفاعليته  المناظرة أسلوب  عن ث  حدَّ ت  حين الباجي  الوليد أبو   كدهأ ما وهذا  .بها  اإلسالمية 

شأن ا؛    عظمها أ و  ا قدر    العلوم  رفعأ   من ))  :ه  نص    ما   قوله   في   الفكري   المسار   تصحيح   في

 لالجد   في  الوضع   تصحيح  لولو   ،المحال  من   الحق   يزيوتم   ،الستدلل  لمعرفة  السبيل   لنه 

  قيم السَّ   من   المعوج  ول   ، قيمالسَّ   من   الصحيح    لم ع    ول   ة ، محج   نضجت   ول   ة ،حج   قامت   لما
(34)  .)) 
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 الثاني المبحث  

 المعركة  الفكرية  ذات الطابع الفلسفي 

ثَّل  القرن  الخامس  الهجري  في الندلس البداية  الحقيقية  للصراع الفكري وإذكائه   م 

بين أهل العقل والتطرف. وكان لشتداده أن  ظهر علم  الكالم الذي هو علم أصول العقائد،  

ا للمناظرة والنقاش المستمر ب ين علماء المسلمين ومفكريه. ولعلَّ أهمَّ  فغدت قضاياه مدار 

يَّز علم  الكالم في هذا القرن نفوذ  الفلسفة إلى جميع مدارسه، فاستعملتها جميع  أطراف  ما م 

 . (35)المعارك الفكرية لتدعيم مواقفها مع تفاوت في درجة الخذ 

وإلى جانب مدرسة علم الكالم المطع م بالفلسفة ظهرت مدرسة  فلسفية  أخرى كان  

ت  لها مسار  خاص في تناولها للقضايا الفكرية، ع بَّرت عن ثقافة اليونان أكثر مما ع بَّر 

 . (36) عن ثقافة اإلسالم وفكره 

ي  وفي القرن السادس وتحديد ا في العهد المرابطي عانى أصحاب التفكير الفلسف

معاناة كبيرة لسباب كثيرة، منها موقف العلماء والفقهاء المتعن ت ونبذهم ونفورهم من  

الدين والخالق   ا  (37) كل ما هو جديد في  الفكرية وتكميم  للحرية  ، مما س بَّب  مصادرة  

ا. وخير  مثال  على ذلك أنَّ الفيلسوف مالك   لألفواه، فلم ي ع د  يتعاطاها أحد  إل أن  يكون سر 

بن وهيب )مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف( كان على الرغم من قربه من المير  

ا فيها وعن التكلم   إل أنه لم يستطع  بثَّ أفكاره أو نشرها، ))بل أضرب عن النظر ظاهر 

 ((. (38) فيها؛ لما لحقه من المطالبات في دمه بسببها

ٍ  أحسن  تلخيص  لموقف العلماء من الفلسفة في   هذا العهد ما نجده في وصية  ولعلَّ

ا من قراءة شيء من المنطق وكالم الفلسفة، فإنَّ   القاضي أبي الوليد الباجي لولديه محذر 

. و قد راح ضحية  سلوك الفقهاء (39) ذلك مبني على الكفر واإللحاد والبعد عن الشريعة  

ودي )ت   أبو الحسن علي بن ج  بدي530هذا  ات هم  ابن باجة( حيث  نه فط لب هـ( )تلميذ 

ن  أفتى بحرق كتاب اإلمام الغزالي )إحياء علوم الدين(؛ لما ثبت (40) ف ف رَّ   . وهم أنف س هم م 

 .(41) فيه من حملة على علماء الف روع 

ها في عهد الموحدين: إذ استعادت   ها ونموَّ على حين بلغت الحركة  الفكرية  أوج 

سلطة  الفقهاء، وانتقل الفكر  من حالة   - إلى حد  ما  - الفلسفة  نشاط ها وحيويت ها وانحسرت  

الجمود إلى حالة التحرر حيث التأويل والجتهاد والمكانة الرفيعة التي احتلها الفالسفة   

ولكن على الرغم من هذه المكانة والمنزلة الكبيرة إل أنَّ بعض  الفالسفة كان    من الحكام. 

ضوا العوام  ضدهم بعد أن    ل يأمن غضب  العامة ومن ورائهم الفقهاء الذين لطالما حر 

حاول الفالسفة  حجب  آرائهم ومؤلفاتهم عن الجمهور، وعدم التصريح بما يبطنون من  

ق ت   . وقد احتفظ لنا الدباء   (42)  العامة لها وكراهيتهم لصحابها  أفكار؛ لنهم يدركون م 
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بما يؤكد طبيعة  هذا السجال ويؤيده، من ذلك ما يرويه ابن  رشد  عن نفسه بقوله: ))أعظم  

ما طرأ عليَّ في النكبة أني دخلت أنا وولدي عبدهللا مسجد ا بقرطبة، وقد حانت صالة   

 ((. (43) مة فأخرجونا منه العصر، فثار علينا بعض سف لة العا

وقد قادت نزعة  ابن  رشد  الفلسفية هذه إلى أن  دخل في صراع مع الطبقة المثقفة،  

ب ي ر )ت   حالة ابن ج  هـ( الذي 614ف ش نَّ عليه غير  واحد  من الدباء حملة  غاضبة  منهم الرَّ

 يقول فيه وفي نكبته: 

 اآلن قــــــد أيقــــــن ابــــــن  رشــــــد 

ل   ا نفســـــــه تأمـــــــ  ــا ظالمـــــــ   يـــــ

 

ه توالــــــــــــــــف   أنَّ تواليفــــــــــــــــ 

ن  ي والــف  )44(   هــل تجــد اليــوم مــ 

 

 وقوله: 

شـــــد  يـــــابن رشـــــد   لــــم تلـــــزم الر 

 وكنــــــت  فــــــي الــــــدين ذا ريــــــاء

 

 

ا عــــال فــــي الزمــــان جــــد ك  ــ   لمــ

 مــــا هكــــذا كــــان فيــــه جــــدك )45( 

 
 وقوله: 

ــي عصـــرنا فرقـــة   ــد ظهـــرت  فـ  قـ

ــا ــدين إل بمـــ ــي الـــ ــدي فـــ  ل تقتـــ

 

 ظهورهــــا شــــؤم  علــــى العصــــر 

ــر  )46(  ــو نصـ ــينا وأبـ ــن  سـ نَّ ابـ ــ   سـ

 
 

بير، وإنما تعد اه لغيره كيحيى الت طيلي هـ(  629)ت   ول يقتصر المر عند ابن ج 

ا عنيف ا. فبعد أن  تحدَّث  ابن  رشد  على أبي حامد الغزالي بكتابه   الذي هاجم ابن  رشد  هجوم 

ا أبو حامد فإنه ظلم الوادي على القرى، ولم يلتزم طريقة    )تهافت التهافت( قائال : ))وأمَّ

فة فيلسوف ا، ومع  في كتبه، فنراه مع الشعرية أشعري ا، ومع المعتزلة معتزلي ا، ومع الفالس

 (( انبرى يحيى التطيلي رادًّا عليه بقوله:  (47) الصوفية صوفي ا 
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 كـــالم  ابـــن رشـــد ل ي بـــين  رشـــاد ه  

ــه ــيما نقـــــض التهافـــــت إنـــ  ول ســـ

ــه ــي هذيانـ ــوم فـ رد  المحمـ ــ  ــا اطـ  كمـ

ا ت الصـــريح مغالطـــ   أتـــى فيـــه بالب هـــ 

ها  وحــــاول إخفــــاء الغزالــــة بالســــ 

ــوى ــين بالسـ ــك النقيضـ ــل  تعطيـ  دلئـ

ذا أوضــح المطلــوب منهــا وضــدهوا  

 وأنــــت بعيــــد الفكــــر عــــن ت ره اتــــه

 

 

 هـــو الليـــل ي ع شـــى النـــاظرين ســـواد ه   

ــاد ه   ا يعـــــز  اعتقـــ ــام  ن  برســـ مَّ ــ   ت ضـــ

ــداد ه ــه احتــ ــي عليــ ــا ي ملــ ــوه بمــ  يفــ

مَّ ثمــــاد ه   ضــــ  ر  الخ  ر البحــــ   فمــــا غ يــــَّ

دَّ اعتقـــــــاد ه    فـــــــأخفق مســـــــعاه ور 

ــاده ــتحيل عنـــ ــا ل يســـ ــر مـــ  وأكثـــ

قــــرب  وبــــان انفــــرادهيبـــين علــــى   
ــداد ه  )48( ــل  ســـ ــا رأي يقـــ  فمعظمهـــ

 

 

 

التي ترجمت الصراع  بين    (49) إنَّ هذه الطائفة من النصوص الشعرية وغيرها  

ظم نكبته التي انتهت بسجنه وإحراق كتبه الفلسفية كلها،   ابن  رشد  وخصومه لدليل  على ع 

ا مع رأي الستاذ )غرسيه غومس( حين قال: ))إنَّ الفيلسوف    وبالتالي ل اختلف كثير 

دي العظيم ابن رشد لم يترك  بين العرب تالمذة  له ول مفندين لفلس وح  ا  الم  فته، وإنَّ كثير 

ل د     (50) من مؤلفاته قد ف قد في لغته العربية التي كتب بها   بحسب   - ((. ومع أنَّ التاريخ  لم ي خ 

وا خطاه، إل أنه خلَّد لنا مادة  أدبية  دل ت على تفنيد خصومه   - رأيه   سَّم  تالمذة كانوا قد ت ر 

هو صاحب  الفضل فيما عرفته معاهد   لفلسفته أول ، ولتوجهه الفكري الرسطي ثاني ا، فـ )) 

 ((. (51) الدروس في أوروبا النصرانية من كتابات أرسطو

  حرزه أ  بما اللحاق    يستطع   لم  الفلسفيَّ أنَّ الشعر     حسب  أ  نني إ ف  التعميم  سبيل  وعلى 

.    والتقعيد   التنظير  مناجتهده أصحابه    ما إلى    ا قياس    وازدهار    تقدم    من  الفلسفي   النشاط  

 وراء  كانت أسباب    ثمة   نَّ أ   الواقع    خر أالت  هذا   لماذا هو:    منه   مناص   ل   الذي   السؤال    ولعلَّ 

  هم  أو   ،المتطرف  النهج   هذا  ثر  أ  م  سَّ ر  ت    ن  م    لكل  ة الموجه  النقد   سهام    أهمها:   نحسارال  هذا

  موضع   من أكثر    في   وقفهـ(، إذ  542)ت    الشنتريني   ام بسَّ   ابن   صوت    صوات ال   هذه

  بوصفها منحى  فلسفي ا،    ت  ح  ن   التي  الشعرية   بيات ال   على   تعليقاته   خالل   من   ا رافض    ا موقف  

 . (52) قرانهت ن ق ض  أ  من جبان استراح  الها إليها أصحاب   استراح وهذيان ا  اعيب  

  نوالسج  التعذيب   من   ما نالوا  الفلسفة   أهل    منه  نال  الذي  السياسي    ثر  ال   يخفى   ول 

ولتستلب     ، دبيال  نشاطهممن    لتحدَّ   وغيرها   سباب ال  هذه  اجتمعت    وبالتالي  . والتنكيل

  لنا ف  مرأ  من   يكن  ومهما   .امحدود    يناه أر  الذي  بالقدر   ل إ  فكارهم أ  عن   التعبير   في   حريتهم

  ابن   قول    منها  ة  معينة،فكري  قضايا   ناقشت    التي  الشعرية  النصوص   بعض ب  ستشهد  ن  ن  أ

 : ونظرية عقلية بأدلة  تعالى   هللا  وحدانية  ثبات بإ   المتعلقهـ( 531)ت   البطليوسي  يد الس   
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 وهــل يوجــد المعلــول مــن غيــر علــة

 وهــل غبــت عــن شــيء فينكــر منكــر

ــل ــواك دلئـ ــود سـ ــل معبـ ــي كـ  وفـ

 وكم لك فـي خلـق الـورى مـن دلئـل

 

ــر أو رأي الرشــد راشــد   حَّ فك  إذا صــ 

 وجـــودك أم لـــم تبـــد منـــك الشـــواهد 

واجـــد مـــن الصـــنع تنبـــي أنـــه لـــك   

يراهــا الفتــى فــي نفســه ويشــاهد )53( 

 

 
 وقوله: 

ــن ــك ممكــ ــت أنــ ــد أيقنــ ــه وقــ  تتيــ

ن  إذا مـتَّ أو لظـى د   وهل لـك مـن عـ 

 

ــب   ــك واجـ ــتيقنت أنـ ــو اسـ ــف لـ  فكيـ

ــب  ــن هللا حاج ى أو ع ــ  ــيص يرج مح

  )54( 

 هـ( وقد ع رف عنه التفلسف  وعلم  الكالم: 645وقول محمد بن علي بن أحلى )ت   

ــم  ــرء يعلــ ــهالمــ ــرورة نفســ بالضــ  

ــدر ــة ومقـــ ــين حقيقـــ ــق بـــ  والخلـــ

 

ــد   ــي واحــ ــود حــ ــت الموجــ  والثابــ

ــار شــواهد )55(  ــه بالفتق  تقضــي علي

 
  في   الخلقية  القيم  فساد إ  بقصد   ة  امهد    دعوة    كل  ب لمحاربة الدائ  السعي   طارإ  في))و

  الزنادقة  من   الدين   عن   بالبعد   واصفو    من   لبعض   هاد الز    ىتصد    فقد   ،الندلسي  المجتمع

  الفازازي   زيد   بوأو  قسوم  وابن   بيرج    ابن  الزاهد    وكان   ، التقية  سبيل  سلكوا   الذين   والفالسفة 

  التي   الحالة لمنتهى    تفسير((، يأتي هذا ك  (56)   الطائفة  لتلك   اوذم    ا تعرض  الزهاد  أكثر    من

  لدون خ    ابن    قال  .الملموس   ة الطائف  هذه  بفعل  له  تعرضت   الذي  الخطر   وحجمبالمة    وصلت 

))  بطالإ  في)  والعشرين  الرابع  الفصل  فيهـ(  808)ت   نتحلها(:  م  وفساد    هذا الفلسفة 

  ها وضرر   ،المدنفي    كثيرة    ،عمرانعارضة  في ال العلوم   هذهمهم؛ لنَّ    بعدهوما  الفصل

 ((.  (57)  فيها  الحق  المعتقد  عن   ويكشف    نهاأشب  ع  يصد   نأ  فوجب  ،كثير الدين  في

شد الفلسفي، فإنَّ الفازازي   ه على توجه ابن ر  بير وهجوم  ولئن كن ا رأينا ابن  ج 

وقف هو اآلخر وقفة  معادية  لهذه التيارات الفكرية المتطرفة. فمحمولته الفكرية المعتدلة  

ا   ة، مؤثر  الهم  نزيه   البدع،  للسنة والمنافرة لصحاب  أنه كان ))شديد  التباع  تنب  عن 

((، فضال  عن أنه كان ))يبغض  أهل  العلوم القديمة… ول يصحاب أحد ا ول    (58) للورع  

  ، هيصاحب    لم   فيها   ظهر   قد   كان   ن  إ ف   ل أم    ة القديم  العلوم يؤاخيه إل بعد البحث هل نظر في  

 ((.  (59)  عندهممقوت ا   وكان 
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  من إلى أساس    مستند    ي منطق  بطابع   بعت ط    نها أ   يجد   ة الشعري  ثاره يستقري آ  ومن 

 : يقول  ،الراجح العقل

ا  إذا لــم يكــن عقلــي عــن الغــي  زاجــر 

فه نفســـــي كمـــــا ل أحبـــــه  تصـــــر 

 

ــارف  ــيَّ المع ــدي عل ــذي تج ــاذا ال  فم

ولـيس لهـا مـن حجـة العقـل صـارف 

  )60( 

 
 ويترجم بغضه للفالسفة وتعريضه وقدحه لهم بقوله: 

ا ــ  ــة جانبـ ــرك الحقيقـ ــن تـ ا لمـ ــ   عجبـ
 

ــطالس ــأفالطون أو رســ ــذف بــ  فاقــ

ــيعهم ــذميم جمـــ ــفة  الـــ  ودع الفالســـ
 

ــف ا  فـــانظر  بعقلـــك هـــل تـــرى متفلسـ

ــدة ــريعة شـــ ــاء  الشـــ ــه أعبـــ  أعيتـــ
 

 وغـــدا لربـــاب الصـــواب مجانبـــا 
 

ا لحبــــا ــ  ــا تســــلك طريقــ  وذويهمــ

ــا ــق الواجبــ ــأتي الحــ ــالهم تــ  ومقــ
 

ــا ا كاذبـــ ــًّ ــرى إل دعيـــ ــيمن تـــ  فـــ

ــالبا  )61(  ــب س ــلوب ا ويحس ــد  مس  فارت
 

ويبدو أنَّ استعمالت يحيى بن إبراهيم البرغواطي )من بني التراجم في اإلحاطة ت       

بالنقد والمخالفة في كل ما  768 المنطق، وولوعه  إلى اصطالح  الفلسفية ونزوعه  هـ( 

القحة، وفلتاته   إلى أقصى مذاهب  المبرم، وذهابه  يطرق سمعه، واعتماده على الجدل 

، يبدو أنها لم تجد  ترحيب ا من عقالء بني عصره ولسيما  (62) الكثيرة ونوازعه الغريبة  

 ابن الخطيب: إذ أشار إلى ذلك بقوله: 

 كــــــل  جــــــار  لغايــــــة مرجــــــوة

ا  وأراك اقتحمـــــــت  لـــــــيال  بهيمـــــــ 

 

ه  ــو  دَّ الفتـ ــ  د  حـ ــ  ــم ي عـ ــدي لـ ــو عنـ  فهـ

ه و  ا منـــــك ناقـــــة فـــــي كـــــ   مولجـــــ 

 
ـــ ــزم العقـــــ ــرة تلـــ ــأل  هللا فكـــ  نســـ

ــت   ــيَّ أن  كنــ ــز علــ ــىوعزيــ يحيــ  

 

ه  رو  ــ   ـــــــل إلـــى حشـــمة تحـــوط المـ

ه )63(  و  ــ  ــاب  بقـ ــذ الكتـ ــم تأخـ ــم لـ  ثـ

 

ا :   وقوله أيض 

ــادل   ا مجـ ــ  ــى منطقيـ ــان يحيـ ــد كـ  لقـ

ا ــ  مـ ــوى وراح مكم  ــق التقـ ــدا منطـ  غـ

 فمــا نــال مــن معنــى اصــطالح أداره

 

را  ــو  ــوى وتهــ ــيل  الهــ ــارى ســ  تجــ

را ــو  ــدار مس ــوق الج ــن ف ــبح م  وأص

را  د ا فــي نفســه وتصــو  ســوى أن  بــ 

  )64( 
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السماوية   الجرام  الف لك ودراسة  بعلم  لتتصل  آخر   ب عد ا  الفلسفية  المعاني  وتأخذ 

وحركات النجوم والشمس والقمر والرض وجريانها في فلكها ومدى ارتباطها في الحياة  

العتق لهذه  تصدَّى  إذ  الفقهاء،  بعناية  تحظ   لم  أنها  غير  غير  واحد من  وأحداثها.  ادات 

هم:   الفقهاء. وقد ساق لنا المقري أمثلة  شعرية  كثيرة ، منها قول  أحد 

 لـــــــيس للـــــــنجم إلـــــــى ضــــــــ

ــنجم علـــــــــى الو ــا الـــــــ  إنمـــــــ

 

ــبيل  ــع  ســـــــــ ــر  ول نفـــــــــ  ــــــــــ

ــل )65(  ــمت دليـــــ ــات والســـــ  قـــــ

 
 وقول  غيره:  

ــال حــــ ــان يخشــــــى ز  مــــــن كــــ  ٍ  

ــه، وإن   ــإنني منـــــــــــــــ  فـــــــــــــــ

 

 أو كــــــــان يرجــــــــو المشــــــــتري 

ري )66(  ــ  ــى بــ ــي الدنــ ــان أخــ  كــ

 

 

راع بمنحاه  الفلسفي ،  وهي أشكال  ل تعدو أن    وهكذا فقد تراءت  أمامنا أشكال  هذا الص  

راع .  ل  إليها طرفا الص   ص  تكون  ترجمة  لمنتهى الحالة التي و 
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 الثالث  المبحث 

 واللغوي  دبيال الطابعين ذات الفكرية   المعركة  

  واتسمت    ، والتنافس  الصراع  ثوب  ارت د ت     التيالمناظرات الخرى    نواع أ  ومن 

  كان   ما   ظهاره إو  التفوق  دراكإل  ة  تخصصي  ودوافع    شخصية    بنوازع    مشوب    علمي   بطابع 

  ،اللغةأهل    بين أو    ،مثال  أهل الدب    بين   جرى   الذي ك  ،الواحد   التخصص   صحاب أ ب  ا خاص  

أو   ،مثال   فقهاءالكالخرى  المناظرة  التخصصات  من  ا موغيره واللغة أهل الدب   بين أو  

 . المشرق في  ونظيراتها   الندلس في التخصصات  هذهأهل   بين

  واقعية   صبغة ب  بغت طصا   نها أ   العلوم   هذه أهل    نزاعات   على   هل  ج  س  أن  أ    يمكن    ما   نَّ إ

من    لم  نها أ  بمعنى  ،شخصية   ل   جرى  ما  وكل    .متجذرة    وعقدية    مذهبية    خلفيات  ت ن س ل   

  من   بشيء   ما   بسلطة    الستئثارأو    شعري  اتجاهأو    زعامة    على   الصراع   حدود    يتعدى 

 . غير  ليس الشخصية ثبات إ  منه الهدفوالتناوش،  التعصب 

الدب    فنون  في  الندلسياجتهد    فقد   ،الندلس  فيالمبدعة    ته شخصي  من   وكجزء  

  في   سجالت  و  ونظرات    وقفات    له  كانت   بحيث   ،غريبها  فيواضطالعه    اللغة   في  اجتهاده

  من   الندلسيين   اللغة  علماء   من   هناك إنَّ    ق. بل المشر  في  موجود    هو   كما  النحو  مسائل 

  عمال  إ  بعد   ها واستنبط   التي  وقواعدهم  نظرياتهم   وعلى   المشرقن حاة    على   د   لرَّ ل  ى تصدَّ 

  على  د  ر  لا)  سماه   ا كتاب    فل  أ  مثال  هـ(  592)ت    الندلسي   مضاءفابن   .  بحث    وكبير    فكر  

  ا منتقد    ، وغيرهما  وسيبويه  ي جن    ابن    ثارهاأ  التي   النحوية   لمسائلل  ض تعرَّ   وفيه   (،حاةالن  

 . خر آ ا، ومفند ا حينا  حين   ياها إ

ومن المثلة على ذلك مسألة )تقدير الضمير في الفعال(، فقد وضع الن حاة  أصال   

أنَّ الفاعل  ل يتقدم على فعله، فإذا تقدم نحو: )زيد  قام( فال يعربون المتقدم فاعال ، بل  

ا يكون هو الفاعل.. وتقدير الن حاة للفاعل  يعد ونه مبتدأ، ويقدرون في الفعل ضمي ا مستتر  ر 

المستتر يدل  على أنَّ الفعل  عندهم ل يدل  بلفظه على الفاعل. إذ لو كان كذلك لما أضمروا  

 فيه فاعال . 

وقد ناقش ابن  مضاء دللة  الفعل وانتهى إلى أنَّ ))دللة  الفعل على الفاعل لفظية .  

ياء التي في )يعلم( أنَّ الفاعل  غائب  مذكر   ومن اللف في  أل ترى أنك تعرف من ال

، وعلى هذا فال ضمير؛ لنَّ   )أعلم( أنه متكلم .. ويعرف من لفظ )علم( أنَّ الفاعل  مذكر 

((. واستمرَّ    (67) الفعل  يدل  بلفظه عليه كما يدل  على الزمان، فال حاجة  بنا إلى إضمار  

ذ ف  من النحو ثالثة  أمور هي: العوامل النحوية والعلل والتمارين.في تحد يه    للمشارقة، فح 
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حجج   رد   من  وتمكنوا  الجدال،  أصحاب ها  فيها  استعمل  التي  المناظرات  ومن 

الخصوم ما دار بين البليغ الحافظ أبي بكر بن حبيش وأبي زكريا اليفرني حول استعمال  

 فبعد أن  قال أبو بكر في ))تخميسه المشهور: )ماذا( أهي لالستفهام أم للتكثير  

 بماذا على كل من الحق أوجبت 

بما نص ه : استعمل المخم س )ماذا( في البيت    اعترض عليه أبو زكريا اليفرني

أما   بقوله:  فجاوبه  ا،  استفهام  استعمالها  العرب  كالم  من  والمعروف  ا،  وخبر  ا  تكثير 

ا كما قال فكثير  ل يحتاج إلى شاهد، وأما استعمال ها في  ألسن فصحاء   استعمالها استفهام 

ت  بسببها مناظرات  ((. وي   (68) العرب للكثرة فكثير  ل يحتاج إلى شاهد   ر  بدو أنَّ )ماذا( ج 

ل بسبتة، حتى   حَّ ر  بيع وبين مالك بن الم  ك ث ر، منها مناظرة  بين أبي الحسين ابن أبي الرَّ

مي بالحصى والضرب بالعصا(، فنظر ابن  أبي الربيع إلى ه ن اته   أل ف مالك  كتاب  )الرَّ

 فقال: 

د م    كـــــــان )مـــــــاذا( ليتهـــــــا عـــــــ 

ــا ــم أرهــ ــال  )69( لــ ــا مــ ــي يــ  ليتنــ

 

د م    ب هــــــــــا نــــــــــ   جن بوهــــــــــا ق ر 

 إنهـــــــا كالنـــــــار تضـــــــطرم  )70( 

 
وهذا ما قادهما إلى احتدام الصراع بينهما، فقد تطفَّل  ابن  أبي الربيع على مالك في الشعر، 

 كما أنَّ مالكا  تطف ل  عليه في النحو قائال : 

 عـــــــاب قـــــــوم  كـــــــان مــــــــاذا

ــال   ــك جهــــــــ ــن ذلــــــــ  إن  يكــــــــ

 

 ليـــــــت شـــــــعري كـــــــان مـــــــاذا 

ــنهم   كـــــــــان مـــــــــاذا )71(   مـــــــ

 
الغرناطي )ت   حي ان  أبي  نجد  عادته  اشتغل  754وعلى غير  كلَّ من  ينتقد  هـ( 

ا، يقول:  ا بعلمه وبأهل النحو عموم   بالنحو وبغيره من العلوم بعد أن  كان مفاخر 

 فمـــن يعتنـــي بالفقـــه يـــرأس إذ يلـــي

ن كــان ذا حــظ  مــن النحــو واللغــا  ومــ 

ــرى ــتغال  ي ــالمعقول مش ــان ب ــن ك  وم

ــاحب  ــوين صـ ــي النحـ ــان فـ ــإن  كـ فـ

ــة   يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ر   د 

 وحــــافظ ألفــــاظ القــــراءات جاهــــل  

ــي ملكوتـــه ــن أشـــياء فـ ــر عـ  فيخبـ

 

ا وف تيــــا ومنصــــبا   قضــــاء  وتدريســــ 

ــا ــائل  مطلبـ ــنى الفضـ ــه أسـ  يـــرى أنـ

ا عـن الحـق غ يَّبـا مًّ  جميع  الـورى صـ 

دعى اإلمـــام المهـــذ با  فـــذاك الـــذي يـــ 

راء رت بــا  ــ  ــالع راب والمعنــى لالق  ب
ــا )72( ب ج  ح  ــيس عنهــا م  ا ل ــ   رآهــا عيان
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يَّاب في   ومن النماذج الخرى التي تعكس حالة  الصراع بين المتخصصين قول ابن الج 

 أحد الن حاة: 

ده ــ  ي ــرب  ز  ــه ض ر  أقصــى علم ــ   وآخ

ا إمـــــام  لســـــاننا  يـــــرى أنـــــه حقـــــ 

 

ــد  ول   ــرب  لزيـ ــن ضـ ــان مـ ــا كـ ومـ

 عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو 

ــب  ــوى النصـ ــه سـ ه منـ ــ  ــا حظـ ومـ

 والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   )73( 

 

ا كان الفقيه في أغلب العصور يمث ل  سلطة  عليا ورقابة  رسمية ، فإنه   في    – ولم 

ا على أن  يأكل  الدنيا باسم الدين، ويسدَّ أمام الشاعر    – الوقت نفسه   ا قادر  ثَّل  منافس ا خطير  م 

أبواب  الرزق. وإلى سيادة دولة الفقه هذه وانهيار دولة الشعر أشار العمى الت طيلي )ت 

 هـ( بقوله: 525

ا رحمتـــا الشـــعر أقـــوت ربوعـــه  أيـــ 

 وللشـــعراء اليـــوم ثلـــث عروشـــهم

ــة الضــيم أجملــي أ و تجــامليفيــا دول  

ــد ( أعرضـــــي أو  ويـــــا )قـــــام زيـــ

 تعارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

ــك  ــات مناســـ ــا للمكرمـــ ــى أنهـــ  علـــ

ــك ــز تامـ ــال ول العـ ــر مختـ ــال الفخـ  فـ

 فقــد أصــبحت تلــك العــرى والعرائــك

ــال  ــى )قــ ــن دون المنــ ــال مــ ــد حــ فقــ

ــك()74(   مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
قد تحدَّث  برفق، فإنَّ أبا بكر البيض )من شعراء المرابطين ت    وإذا كان الت طيلي 

 هـ( كان هاجم الفقهاء  بعنف قائال : 544

ــك ــة مالــ ــن الئمــ ــام بــ ــل ل مــ  قــ

ــادل   ــام عــــــ ــن إمــــــ  هلل درك مــــــ

ــاهرا   ــة طـ ــود النقيبـ ــيت  محمـ  فمضـ

ــزل   ــت بمعـ ــدنيا وأنـ ــك الـ ــوا بـ  أكلـ

ة    تفـــديك دنيـــا لـــم تـــزل  بـــك بـــر 

 

الســـــماع  نـــــور القلـــــب وبهجـــــة    

ــي ــم الراعـ ــا ونعـ ــت راعينـ ــد كنـ  قـ

ــباع   ــر  ســـ زا  لشـــ ر  ــ  ــا جـــ  وتركتنـــ

ا مـــتكفن  الضـــالع   شـــ   طـــاوي الح 

مــاذا رفعــت  لهــا مــن الوضــاع  )75( 

 

 
 وقال أيضا  ، وتنسب لغيره: 

 أهـــــل  الريـــــاء لبســـــت م  ناموســـــكم

ــك   ــذهب مالـــ ــدنيا بمـــ ــت م  الـــ  فملكـــ

ــتم ــال  ركبــ ب  البغــ ه  ــ  ــهب  شــ  وبأشــ

 

تـــل  فـــي الظـــالم العـــاتم  كالـــذئب   ي خ   

ــم ــابن القاســ ــوال  بــ ــمتم  المــ  وقســ

بغت  لكـــم فـــي العـــالم  وبأصـــبغ  صـــ 

  )76( 

ا التنافس على الصعيد الدبي فرجالته ك ث ر، لذا سنشير إلى صراعين أو ثالثة    أمَّ

)ت   ب ر  ج  م  ابن   الشاعران  يمثله  الول   فالصراع   اإلطالة.  العباس  588خشية  وأبو  هـ( 
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اوي )ت   ع ب  609الجر  هـ(، إذ تشابكت  حيات هما وتداخلت  إلى حد  أنَّ بعض  النصوص يص 

اوي  كتلك القصيدة التي تبدأ بـ: تمييزها، أهي لب   ن مجبر أم للجرَّ

ــود  ــدهر مقصـ ــوب الـ ــدوكم بخطـ  عـ

 
ــود   ــال النصـــر موعـ وأمـــركم باتصـ

  )77( 

 
اوي وض المعطار( للجرَّ ب ر، وفي )الرَّ ج  . ومن  فهي في )البيان المغرب( لبن م 

اوي من مكانته التي   مالمح هذا الصراع بينهما أنَّ ابن م جبر استطاع أن  يزعزع الجرَّ

كان يتمتع بها في بالط الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف، إذ كان شاعره المقرب.  

فهناك خبر مفاده أنَّ ابن  م جبر ))أنشد ذات يوم بين يدي الخليفة يوسف بن عبد المؤمن  

 ذا البيت: قصيدة منها ه

ا ــو  ــان عفـ ــا كـ ــوح مـ ــر الفتـ  إنَّ خيـ

 
ــال  ــب ارتجـ ــب الخطيـ ــا يخطـ  مثلمـ

 
اوي على هذا البيت بأنه مأخوذ  من قول وضاح:   فعل ق الجر 

ا ــو  ــان عفــ ــا كــ ــراب مــ ــر شــ  خيــ

 
 كأنــــــــــه خطبــــــــــة ارتجــــــــــال 

 
فقد استحقه لنقله إياه من معنى  خسيس إلى    فبدر المنصور.. وقال: إن  كان اهتدمه

معنى  شريف، فس رَّ أبوه بالجواب وأعجب الحاضرين 
 (78)   .)) 

يتمثل في وصف   اوي  الجرَّ المنصور  لبن م جبر على  انتصر فيه  وموقف  ثان  

عند   مستقرة  تهبط  هندسية،  حركات  وفق  على  للمنصور  ص نعت  عجيبة  مقصورة 

عنها، فتبارى في وصفها غير  واحد  من الشعراء، منهم ابن    استقراره، وترتفع لنصرافه 

 م جبر قائال  فيها: 

ــة   ه  محيطـ ــ  تـ و  ــا ح  ــون بمـ ا تكـ ــور   طـ

ــوءة ــنهم مخبــ ا عــ ــور  ــون طــ  وتكــ

ــوى ــادير الهــ ــت مقــ ــا علمــ  وكأنهــ

 فــــإذا أحســــت  باإلمــــام يزورهــــا

 يبــــدو فتبــــدو ثــــم تخفــــي بعــــده

 

 فكأنهـــــا ســـــور مـــــن الســـــوار 

ــرار ــن الســــ ــر مــــ ــا ســــ  فكأنهــــ

ــدار ــى مقـــ ــم علـــ ــرفت لهـــ  فتصـــ

 فــــي قومــــه قامــــت إلــــى الــــزوار

ــار )79(  ــالت لألقمـــ ن الهـــ ــو   كتكـــ

 

فكان أن  استحوذ  على اإلعجاب لتفرده بوصف  كهذا، ولرسمه صورة مترابطة  

إلى   والتفت  وارتاح لختراعها،  لسماعها،  المنصور  ))طرب  )السيناريو(. حيث  تشبه 

اوي وكان يعلم قلة تسليمه لبي بك  ر وكثرة غضبه منه، فقال: سل م يا أحمد ثم أنشده: الجرَّ

 اذا لــــــم تســــــتطع شــــــيئا  فدعــــــه

 
 وجــــــاوزه إلــــــى مــــــا تســــــتطيع 
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فخرج أبو بكر بن م جبر والشعراء يومئذ يلومونه أن  لم يكن أول  منشد  حتى ي خفوا  

أن  يكون شاعر     (80) أشعارهم بعده، وي خفوا عوارهم   إلى  ابن  مجبر  ((. وهكذا يرتقي 

اوي إلى المحل الثاني.   المنصور الثير المترنم ببطولته وسجاياه. في حين توارى الجرَّ

ا مرج الك حل   هـ( فقد دارت  بينه وبين بعض معاصريه خصومات   634)ت  أمَّ

، ومن أبرزهم أبو حريز محفوظ بن مرعي الشَّريف )ت  هـ(. إذ تراشقا  634وسجالت 

بسهام الزدراء والنقص، ولست  أظن  أنَّ عامل  الرغبة بالحصول على مكانة رفيعة عند  

خصية  ونفسية  قادتهما إلى أن   الحكام كان هاجس  أحدهما بقدر ما هو نابع  من دوافع  ش

يسد ا النقص  الذي قد يالزمهما، وإثبات قدرتهما على نظم القريض. يقول الشريف أبو  

 حريز: 

ل   ج  ك حـــــ  ر   مــــالي أرى شـــــعر  مــــ 

غيـــــــــــر    فإنمـــــــــــا شـــــــــــعره  م 

 

ــوس    ــة البســــ ــن ناقــــ ــأم مــــ  أشــــ

ا علــــى النفــــوس  )81(  نَّ مغــــار   شــــ 

 س
 ولمرج الك حل في الرد  عليه: 

ه  ــَّ ــد عي أنـــــ ا يـــــ ــ  ــا ناقصـــــ  أيـــــ

ــد   ــأب  واحــــ ــا بــــ ــيء لنــــ  أل جــــ

 

ل ف    ــَّ ــريف  الســ ــدود شــ ــريم  الجــ  كــ

ــط  الشــرف  )82(   وضــيع ، ونحــن نح

 

)ت  البلنسي  حريق  ابن   الديب  خصومه  ألد   القدح   622ومن  تبادل  إذ  هـ(، 

 والنتقاض  كما في قول مرج الك حل هاجي ا إياه: 

 يقــــول علــــيَّ إننــــي غيــــر  شــــاعر

ــه ــول لنــ ــي أن  يقــ ــه فــ قَّ لــ ــ   وحــ

نــــه مــــوله يبغــــي كرامــــه  ولــــم ي د 

ل  وذلــــك روضــــة   بــــ   فاشــــعاره ز 

 

رق    ــ  خ ــريض أ م  ــي الق ــي  ف ــي دع  وإن

 بمنطـــــق أبنـــــاء الخناقـــــة ينطـــــق  

 ولكـــن فتيـــت  المســـك بـــالنَّت ن يعبـــق  

ــل  بـــ ــروض  بالز  ــرو أنَّ الـــ ول غـــ

ــق  )83(   يونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ولئن تعرفنا على الدوافع الشخصية للصراعات المتقدمة، فإنَّ بعض  الخالفات لم  

ت عرف دوافع ها، كتلك التي جرت بين ابن الخطيب وأبي القاسم بن قطبة الد وسي )من  

، ويكسد   شعراء القرن الثامن الهجري(. إذ انتقده ابن  الخطيب، وجعله ))ممن ينتحل  الشعر 

، ل يتعقب زلته اعتذار، ول يزعه من بعد  سوق حظه فيغلي السعر .. مفحاش  مهذار 

انذار.. بمفرقه  الزوال  وسيط ا  (84) خط  طرف ا  يَّاب  الج  ابن   وقف  الساس  هذا  وعلى   .))

 بينهما، فقد م نصائح  لبن الخطيب يقول فيها: 
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ــا ــرة إنهـ ــك الكثيـ  واصـــرف  وساوسـ

 تجنــي عليــك قطيعــة  الصــحاب عــن

ــو صــا ــة فه ــن  قطب ــا اب ــذيأم حبك ال  

ــه ــون ظلمتـ ــه الظنـ ــأت  بـ ــئن أسـ  فلـ

ب   لـــ   شـــر  البـــروق، إذا اختبـــرت  الخ 

ــفق   ــيحة مشـ ــدي نصـ ــا عنـ ت  مـ ــ   ب يَّنـ

 

ــذب    ــن  يكـ ــرجيم  ظـ ــن تـ ــك عـ  جاءتـ

ــذهب   ــئس المــ ــيطان وبــ ــالء شــ  إمــ

ب   ر منــه تقطـــ   مــا شــان  نــور البشــ 

ب   غـــ  ن كنـــت  فيـــه ت ر   ورغبـــت  عمـــ 

ب   ــرت  الق لــ  ــحاب، إذا اعتب ر  الص ــ   ش

ا ورأيــك أصــوب   ا وإخالصــ   ٍ بَّ حــ 

  )85( 

 
غير أنَّ ابن  الخطيب لم يأبه  لنصيحة  كهذه، واستمرَّ في تماديه مع بعض الخصوم،  

ل ح ، يقول فيه:  يَّاب يؤكد من خالله رفضه لكل مبادرة ص   فأرسل جواب ا لبن الج 

ــي حابي إننـ ــ  ــي صـ ــي فـ ــي لعلمـ  كل نـ

ــي ــه ول ــت  ب ــنهم حكم ــاهر  م ــك ظ  ل

ــنهم  ــي ان مــ ــاجر  ســ ــل  أو هــ واصــ  

 مهما جفـاني صـاحب  فـي النـاس لـي

ب ة   ح   ل تســـتقر  علـــى التنـــافس صـــ 

، وقـــد رضـــيت  فلـــيس  وإذا رضـــيت 

ــي  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ب    ر  ــ  جـــ ــاهر  وم  ــر  مـــ ــم خبيـــ  بهـــ

ب    مـــنهم بـــواطن، عـــن عيانـــك غ يـــَّ

ب   او غــــــادر  أو عــــــاذل  ومؤنــــــ 

ض البســــيطة  ر  ع ة ، وفــــي عــــ  ــ  ســ

 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب  

 ومـــــودة الكفـــــاء أمـــــر  يصـــــعب 

ن يغضــب   ــ  ــن يرضــى ول م ــم  بم عل

  )86( 

 لصراعات  ومعارك    
وهكذا نفضي إلى القول إنَّ الخالفات الفكرية هذه وإن  أسَّس ت 

ها أنها رافد  من روافد تلقي العلوم   على صعيد الفكر، إل أنها ل تخلو من فوائد ، وأهم 

الجدال   يحتدم   أن   بعد  ما  فكرة   تكتنف   التي  بابية   الضَّ الكتلة   يزيح   وسبيل   والمعارف، 

بالنتائج التي تمخضت  عن  والصرا ؛ لتوصل القارئ  والمتابع  إلى أن  يقتنع  ع  والحجاج 

ا ))إنَّ كل مناظرة ت جرى يمكن أن  تشكلَّ   ة ويؤمن بها. ومن هذه الفوائد أيض  هذه المحاج 

ا بذاته، ويمكن للعالم المناظر أن  يجمع  آراءه وآراء منافسه في كتاب ويجعل    بحث ا قائم 

س في حلقة الدرسمنه مادة ت   ا كما فعل الباجي في كتابه )فرق الفرق( فهو  (87)د ر  (( تمام 

. وإذا ما كان المر   (88) عبارة عن مجموعة من المجالس التي ناظر فيها ابن حزم وغيره  

هذه   عن  ج ب  الح  من  ا  بعض  أكشف   لن   واجتهدت   حاولت   أنني  أحسب   فإنني  كذلك 

عين.  المناظرات بما يتناسب مع طبيعة  وف  ق والم   البحث العلمي، وهللا تعالى هو الم 
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 الخاتمة  

في عصور   الفكرية  المعارك  مع موضوع  المتواضعة  البحثية  الرحلة  هذه  بعد 

 المرابطين والموحدين وبني الحمر نخلص إلى مجموعة من القناعات والنتائج، وأهمها: 

مع نفسه وذاته، أو بين  عاش الشاعر الندلسي أزمتين: أزمة داخلية تمثلت بصراعه   -1
عقله الواعي والباطن. وأزمة خارجية تمثلت بصراعه مع العالم الخارجي، كع القته  
مع أشخاص آخرين، أو ع القته مع القدر، أو مع المجتمع بشكل عام, وهاتان الزمتان  

ا.   شكلتا عنده نزاع ا مستمر 
ر الندلسي، إذ نظر  العامالن السياسي والنفسي كانا وراء كثير من صراعات الشاع -2

هدم  ورفض    معول   بأنه  أهدافهم  مع  يتعارض  الذي  المرابطي  للفكر  السياسة  أهل  
. على عكس أهل السياسة من عصر الموحدين وبني الحمر الذين نظروا   وتقويض 

 إلى الفكر على أنه منتج  وعامل  مساعد  في تثبيت الشخصية الندلسية لوجودها. 
ساقه في ظاهرة التقليد الفقهي والتحجر الفكري، فدخل  كشف الصراع العلمي عن   -3

ك الصراع بين حركة الفكر وجمود التقليد، بما حمله أهل التفكير   أصحابها في ش ر 
د  للشريعة اإلسالمية بها. المر الذي   العلمي المتطرف من أقوال واجتهادات ل ع ه 

 عمل على تحجيم أفكار  وبدع  ومنازع  غريبة كهذه. 
ق ت ا وكراهية  لها ولصحابها  نفوذ    -4 ة  وم  جَّ الفلسفة إلى الواقع الندلسي بشكل أثار ض 

الذين نالوا من التعذيب والسجن والتغريب ما نالوا، فتصدَّى لعتقاداتهم غير  واحد 
ن حمل لواء  العتدال والستقامة من العلماء والفقهاء.  مم 

بأنها ارتدت  ثوب  التنافس والصراع  اتسمت  المعارك  الفكرية  ذات التخصص الواحد   -5
بطابع علمي مشوب  بنوازع  شخصية  ودوافع  تخصصية  إلدراك التفوق وإظهاره.  
فضال  عن أنها لم تكن نتيجة  خلفيات مذهبية وعقدية بقدر ما فيها إثبات الشخصية  

 والنتصار للتخصص ليس غير. 
دبية والنحوية وإن  أسَّس ت  لخالفات  إنَّ هذه الصراعات بأبعادها العلمية والفلسفية وال -6

طال أمد ها، ال أن ها حققت  فوائد  مهمة ، منها أنها سبيل  ورافد  لتلقي العلوم والمعارف  
باب . زيادة   بشكلها الصحيح، وطريق  يزيح  ما اكتنف العقل  والمنطق  من جمود  وض 

لندلسي من تشظ   على كونها مادة خصبة تطلعنا على ما جرى ودار داخل الواقع ا 
الواقع   لهذا  معارضتها  أو  مطابقتها  ومدى  التصرفات،  في  وإيغال   الفكار،  في 

 الندلسي المعيش. 
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