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ملخص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى استجالء المعارك والصراعات الفكرية التي ات َخذَتْ من
والصراع بين الفقهاء والعلماء والدباء والفالسفة
الحِ جاج والمناظرة وال َجدَل
ِ
عصور
 وقد اخترت.والمتصوفة والمفكرين وأهل العلوم التجريبية أساسا لقيامها
َ
عصر من هذه
المرابطين والموحدين وبني الحمر ميدانا لها ؛ وذلك لما يحمله ك ُّل
ٍ
بمنهج
ت فكري ٍة مختلف ٍة عن العصر الذي يسبقه أو يليه
ٍ العصور من طبيع ٍة ومحموال
ٍ
َ
 تَضَمنَ المبحث الول المعركةَ الفكريةَ ذات: مباحث
متوازن اتكأ على ثالث ِة
تحليلي
ٍ
. واهتم المبحث الثاني بدراسة المعركة الفكرية ذات الطابع الفلسفي،الطابع العلمي
في حين تناو َل المبحث الثالث دراسةَ المعركة الفكرية ذات الطابعيْن الدبي
. والنحوي
 الندلسي، الشعر، العلمي، الفلسفي، الفكري، الصراع: الكلمات المفتاحية

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

المعارك الفكرية وتجلياتها في الشعر الندلسي عصور المرابطين والموحدين وبني الحمر أنموذجا
دراسة موازنة

المقدمة
سالم على سيدنا محمد سيد الولين واآلخرين،
صالة وال َّ
الحمد هلل رب العالمين ،وال َّ
وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد  :فقد شهدت الندلس بمختلف عصورها حراكا أدبيا وسجال ارتبط بمناخ
فكري ساعد كثيرا على إذكاء روح هذه الصراعات والمعارك الفكرية .وقد دارت رحى
هذه المعارك بين الشعراء والفقهاء والفالسفة والعلماء والمفكرين ،وتع َّددت وتن َّوعت
مراحلها واتجاهاتها بتعدد أشخاصها ونوازعهم النفسية .فتارة تأخذ من الجدل والمناظرة
أساسا لنشوبها ،وتارة تنشأ على شيء من الصراع والنفعال النفسي ،وهذا ليس غريبا
ي ((وثيق الصلة بعلم النفس؛ َّ
لن التجربة الشعورية تعبر عن
إذا ما علمنا أ َّن العمل الفن َّ
أصالة العنصر النفسي في مرحلة تأثر الفنان المبدع ،بل َّ
إن الصورة نفسها نتيجة انفعال
نفسي يحدد كثيرا من معالمها وقسماتها (.)) )1
وقد ع َّرف علماء النفس الصراع على أنه حدوث اندفاعين أو أكثر متضادين في
الوقت نفسه ،أو قل إنهم فرقوا بين نوعين من الصراع :صراع داخلي وهو ما يدور بين
اإلنسان وذاته ،أو بين العقل الواعي والعقل الباطن ( ،)2وهو ما يمكن لنا أن نسميه
بالزمة الداخلية .وصراع خارجي يتمحور حول عالقة الفرد بالعالم الخارجي كأن تكون
هذه العالقة بين شخصين أو بين اإلنسان والقدر ،أو بين اإلنسان والمجتمع ( ، )3وهو ما
ي لألدب
نطلق عليه بالزمة الخارجية .وهذا ما ذهب إليه فرويد ،إذ رأى أ َّن النقد النفس َّ
موزع بين ثالث قوى :النا (الشعور) ،والنا العلى (الضمير) ،والهو (الالشعور)،
والصراع فيما بينهم يتجلى في سلوكه الشخصي في أي موقف من المواقف ،وهو – أي
الصراع  -يتم من خالل ما يطلق عليه فرويد اسم اآلليات منها القمع والكبت والتسامي
(.)4
ولكي تحقق النفس اإلنسانية توازنها داخل مجتمع من المجتمعات فإ َّن ثمة حاجات رئيسة
تحتاج إليها إلشباع رغباتها ،وهي كما تبدو في المخطط اآلتي (: )5
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الحاجات النفسية الرئيسة

الحاجة
إلى
حب
الظهور

الحاجة
إلى
التقدير
الجتماعي

والتفوطرة

الحاجة
لالنتماء
إلى
الجماعة

الحاجة
إلى
الشعور
باحترام
الذات
وتقديرها

الحاجة
إلى
الشعور
بامتالك
ذات
مستقلة

الحاجة
إلى
الشعور
بالمان
والطمأنينة

ي يصارع نفسه تارة،
وعلى هدى من هذه التصورات النفسية نجد الشاعر الندلس َّ
وتارة أخرى يصارع الفكر بمذاهبه وثقافاته ورؤاه وعلوم التجريب والديانات وغيرها
من أشكال العلوم واآلداب على هيأة نزاع كالمي مستمر.
وسنحاول في هذه المقدمة الموجزة أن نقف عند أهم السباب والدواعي التي
أذكت معارك وصراعات كهذه ،ويمكن أن نحصرها بين أسباب سياسية وأخرى نفسية.
ي فقد شاركت السياسة كبقية المؤثرات في ترك بصماتها على
ففيما يخص الجانب السياس َّ
معالم الفكر الندلسي .إذ نظرت إلى العمل الفكري الذي ل يخدم مصالحها نظرتها إلى
معول رفض وتقويض يهدم ك َّل ما بنته .وقد بلغت هذه المؤثرات السياسية أوجها في
عصر المرابطين ،إذ كانوا  -بحسب ما قاله المستشرق (أشباخ) ((يعملون على سحق
جميع العلوم والفنون والصنائع التي بلغت ذروتها في ظل السيادة العربية ،فكانوا
يطاردون العلماء الذين ينحرفون عن معتقداتهم ويحرقون كتبهم ،ويعملون بالخص على
تحطيم الروح الشعرية الندلسية التي كانت تجد متعتها في قريض الفروسية والقصص
الشعري ،وكانت قراءة هذه الكتب تحظر ويعاقب عليها بأشد العقوبات(.)))6
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ومع تحفظي على عبارة (يعملون على سحق جميع العلوم) إل أنني ل أشك بأن
الفكر في هذا العصر قد أخذ بالكسوفَّ ،
وإن سيطرة المرابطين كانت قد وسمت الثقافة
بالنكماش والتأخر ،فكان إهمال السياسة لألدب  -في هذه المدة  -سببا في اتجاهه اتجاها
شعبيا ،مما أدى إلى ازدهار ضربين من الشعر الشعبي هماَّ :
الزجل والموشحة.
ومن أبرز تجليات هذه السياسة المرابطية ما ذكره ابن خاقان (ت 529هـ) في
صدر كتابه (قالئد العقيان) من أنه أقدم على تأليف كتابه بعد أن تقلصت برد اآلداب
وكسد سوقها وتكدَّر موردها( .)7ولع َّل المثلة الدالة على التقويض الفكري في عهد
المرابطين كثيرة جدا ( .)8أ َّما التجاه السياسي العام في عهدي الموحدين وبني الحمر
فقد غاير ما سار عليه سلفهما (المرابطون) ،إذ أحاط أمراؤهم أنفسهم بالفالسفة والشعراء،
وش َّجعوا الثقافة والدب ،واستعادت الحركة الفكرية هيبتها وحيويتها .فكان في بالط
الموحدين مثال ثالثة من كبار الفالسفة يعيشون في عز وإكرام هم :ابن رشد وابن زهر
وابن طفيل ،إذ ع َّمت شهرتهم فيما بعد اآلفاق الوربية(.)9
على أل يفهم من هذا َّ
أن الحركة العلمية هذه في عهدي الموحدين وبني الحمر
كانت قد اتسمت بالهدوء والثبات والستقرار قياسا إلى ما استنَّه المراء من تشجيع وحث
على اإلبداع ،فقد لعبت المؤثرات النفسية دورا مهما في إشعال فتيل الصراعات
والمعارك الفكرية .وأهم هذه المؤثرات النفعال وما يصحبه من ((تغيرات فسيولوجية
داخلية ومظاهر جسمانية غالبا ما تعبر عن نوع هذا النفعال( ،)))10والحسد والغيرة
اللذان يؤديان إلى ((انفعال الغضب أو الستياء أو التبرم ،يكون مصحوبا بمشاعر النقص
غالبا ،وهي تنشأ عندما يشعر الفرد باإلهمال أو التعسف أو عدم العتبار ( .)))11وقد
أحدثت هذه التقلبات السياسية والنفعالت النفسية حراكا مع من تبنَّى فكرة معينة أو
صب لرأي ما يخالف آراء اآلخرين ومعتقداتهم.
تع َّ
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
المبحث الثالث :المعركة الفكرية ذات الطابعين الدبي واللُّغوي
هللا أسال أن يكتب لعملي هذا القبول ،إنه نعم المولى ونعم المجيب.
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المبحث الول

المعركة الفكرية ذات الطابع العلمي
لم تكن النشاطات الثقافية في الندلس محصورة في جانب واحد دونا عن الجوانب
الخرى ،بل شملت علوما ومعارف كثيرة .وتقف في مقدمة هذه العلوم علوم الشريعة
كالفقه والحديث وعلوم القران ،فضال عن علم الكالم الذي ((هو علم يتضمن الحجاج
على العقائد اإليمانية بالدلة العقلية والرد على المبتدعة في العتقادات عن مذهب أهل
السلف وأهل السنة ،وسر هذه العقائد اإليمانية التوحيد (.)))12
وعلى هذا التأسيس برزت التجاهات الفكرية في شكل صراع مثَّل طرفه الول
العلماء والفقهاء ممن استندوا إلى التفسير بالمأثور والمنقول .في حين مثَّل طرفه اآلخر
بعض فقراء الصوفية والقائلين بوحدة الوجود من الصوفية ،ومن استند في أحكامه إلى
الرأي والجتهاد بما ليس له عالقة بالواقع على أنَّه ممارسات عقلية.
وقد أدرك الندلسيون أهمية هذه العلوم فراحوا يتبارون من أجلها؛ إثباتا للذات أول،
وللتقرب من سدة الحكم ثانيا .يقول المقري (ت 1041هـ) في نفحه(( :وقد سمعت من
تعظيم أهلها للشريعة ومنافستهم في السؤدد بعلمها َّ
أن ملوكها كانوا يتواضعون لهلها
(.)))13
ونتيجة لهذه المكانة المرموقة فقد ندَّت عن بعض أهل البدع والتقليد الخرافي أقوال
وآراء استفزت العلماء والفقهاء لردها ورفضها .ولع َّل هذه النزعة قديمة قدم الوجود
العربي في الندلس ،وحسبنا أن نشير إشارة عابرة إلى موقف ابن عبد ربه (ت 328هـ)
من أرباب العلوم التجريبية والقديمة وتحديدا سخريته من فكرة مسلم بن أحمد بن أبي
عبيدة الفلكي المعروف بصاحب القبلة (ت295هـ) وتهكمه به؛ لنه كان يقول بكروية
الرض وبتعاقب الفصول عليها وباختالفها من مكان آلخر باختالف موقع هذا المكان
شمال أو جنوبا ( .)14المر الذي جعل ابن عبد ربه يتهم صاحبها باإلرجاء والعتزال
ويرميه بالغواية.
ومن الجتهادات الفقهية التي اتهم فيها أصحابها بالخروج عن جا َّدة الصواب
اجتهاد القاضي أبي الوليد الباجي (ت 494هـ) حول حديث البخاري في عمرة القضاء
والكتابة إلى قريش .فحين اعتمر النبي محمد  في ذي القعدة أبى أهل مكة أن يدخلها
حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثالثةٍ أيام ،فلما كتبوا بينهم الكتاب المعروف بـ (عمرة
القضاء في الحديبية) وكان مما جاء فيه(( :هذا ما قاضى عليه محمد رسول هللا ،قالوا ل
نقر لك بهذا ،لو نعلم أنك رسول هللا ما منعناك شيئا ،ولكن أنت محمد بن عبد هللا ،فقال:
أنا رسول هللا ،وأنا محمد بن عبد هللا ،ثم قال لعلي :امح رسول هللا ،قال علي :ل وهللا ل
أمحوك أبدا ،فأخذ رسول هللا  الكتاب ،وليس يحسن الكتب ،فكتب :هذا ما قاضى عليه
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محمد بن عبد هللا :ل يدخل مكة السالح إل السيف في القراب ،وأن ل يخرج من أهلها
بأحد إن أراد أن يتبعه ،وأن ل يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها (.)))15
ي  كتب بيده بعد أن لم
فقد تم َّ
سك الباجي بظاهر هذه الرواية ،فاجتهد أن النب َّ
يكن يحسن الكتابة قائال ..(( :وبعد أن تحققت أمنيته وتقررت بذلك معجزته وأمن
الرتياب في ذلك ل مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم ،فتكون معجزة
أخرى ( .)))16وقد ر َّد عليه وعلى اجتهاده علماء الندلس وعلى رأسهم الزاهد أبو بكر
بن الصائغ المعروف بابن باجَّة السرقسطي (من فقهاء دانيه ت 533هـ) فرموه باإللحاد
والزندقة ،قال أحدهم:
()17
وقـــال َّ
إن رســـول هللا قـــد كتبـــا
برئـــت ممـــن شـــرى دنيـــا بـــآخرة
ولكي تكتمل مالمح هذا الصراع الفكري فقد ألَّف الباجي رسالته المسماة (تحقيق
المذهب) بيَّن فيها المسألة لمن لم يفهمها ،وإنها ل تقدح في المعجزة ،فوافقه أهل التحقيق
بأسرار العلم وأنكروا على ابن الصائغ حملته (.)18
وقد كان تأليف ابن عربي (ت 638هـ) لكتابه (فصوص الحكم) وهو (خالصة
مذهبه في نظرية التحاد ووحدة الوجود ( ))19مثارا لسخرية الكثيرين ،فقد اتهمه البعض
بأنه رأس الضاللة واإللحاد ،وأنكر البعض اآلخر شطحاته فعمل على إراقة دمه ،ويبدو
أ َّن أه َّم أسباب هذا الصراع هو َّ
أن ابن عربي استعمل ثنائية الباطن /الظاهر ،إذ رأى
لحروف اللغة جانبا ممثال بالحروف اإللهية التي تتوازى مع مراتب الوجود من جهة،
وتتوازى مع السماء اإللهية من جهة أخرى ،وأ َّن لحروف اللغة جانبا ظاهرا ممثال
بالحروف اإلنسانية الصوتية التي يتلفظها اإلنسان في كالمه( .)20وأضيف سببا آخر إلى
ذلك وهو غموض أسلوبه وتعقيد بسيطه ،فمصطلحاته الفقهية الفلسفية الكالمية التي بناها
على طريقة مغايرة لطبيعة الشعر اآلخر لدليل على عجائب أسلوبه ،وهذا ما يؤكده بقوله:
ضـــاقت مســـالكها عـــن الفصـــحاء
هـــــذا قريضـــــي منبــــ بعجائـــــب
()21

فيسخر ابن الخطيب (ت 776هـ) ممن أسماهم بالممرورين بقوله(( :وقلت وقد
أرجف قوم من الممرورين بظهور الخاتم:
قـــد اجتمعـــت أوصـــافه الغـــر فـــي
وقـــالوا ظفرنـــا فـــي الزمـــان بخـــاتم
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـخص
فقلــت لهــم إن صــ َّح مــا قــد ذكــرتم
()22
فالب ـ َّد أن يحتــاج فيــه إلــى ف ـص
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فهو يوري بكتابي ابن عربي (فصوص الحكم) و (خاتم الولياء) ويسخر من أدائه فيهما.
وتطال سخرية ابن الخطيب القاضي (أبا الحسن علي بن عبد هللا النباهي ت نحو 792هـ
) ولسيما بعد أن جاءته الكريهة من صنائعه المتمثلة برسالته التي خاطب بها ابن
الخطيب وشيخه يحيى بن هذيل (ت 753هـ) يقول فيها  ((:فإني أخاف عليكم من
اإلفصاح بالطعن في الشريعة ،ورمي علمائها بالمنقصة ،على عادتكم وعادة المستخف
ابن هذيل شيخكم ،منكر علم الجزئيات ،القائل بعدم قدرة الرب (ج َّل اسمه) على جميع
الممكنات ( .)))23وفي موضع آخر يقول(( :رأيتكم تكثرون في مخاطباتكم من لفظ الرقية
والرمي بالمنقصة والحمق لمستعملها (.)))24
في معرض اإلنكار لوجود نفعهاَّ ،
ولع َّل الغرب من هذا أن نجد مزاعمه الخيالية المتمثلة بـ(الغول ،ساكني الحمام،
صه الشعري الذي يقول فيه وكأنه رقية:
الرحى) وغيرها قد مألت ن َّ
الفرنَّ ،
حجـــابي بطـــه أو بياســـين والخمـ ـس
أعــــوذ مــ ـن يمســ ـي عليــــه معلقــ ـا
وتلــك هــي الحمـى ،ووسوسـة الـنفس
مــــن الجــــن والعمــ ـار أو أم ملــ ـدم
ومـــن َر ْبْ ْط ذي عـ ـرس تكلـ ـف فـــي
ومـــن أم صـــبيان وسـ ـحر وبغضـــة
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
ومـــــن ســـــاكن الحمـــ ـام والفـــ ـرن
ومــن ســاكني قبــر القتيــل مــن اإلنــس
والرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
َّ
ومــن وجــع فــي الْْرأس يخــرج عــن
ومـــن غولـــة فـــي التفـ ـر أو صـــوت
حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتف
وباســم عظــيم جْْاء فــي آيــة الكرســي
بهـ ـر شـــاهيا هرشـ ـا هيـ ـا وشـ ـراهيا
()25

إنها مفردات غريبة ودخيلة تخرج من خاللها شعوذة وخرافة ليس غير .المر
الذي جعل ابن الخطيب يصب جام غضبه عليه في مواطن كثيرة ،منها قوله:
بالحسن واإلقبال ما أقلله
عمامـــــة البنـــــي مشـــــهورة
كأنها الفقاع في
عمامــة قــد ظهــرت فــي الذى
()26
المزبله
وله فيه من أخرى :
شــــهد العفــــاف لــــه بهــــا والخيــــر
جعســوس ز َّيــن خطــة الحكــم التــي
عنهــــا ،ومــــ َّد جناحــــه الطاشــــور
فص ـل الخص ـوم وقــام يركــب نائم ـا
()27
كـــرة… ،وبعــــد ذلــــك يطيــــر
وكأنـــــه جعـــ ـل يـــــدحرج جاهـــــدا
ويكشف الصراع عن ساقه في ظاهرة التقليد الفقهي والصوفي والتحجر الفكري،
إذ كانت هذه الظاهرة موضع انتقاد ،ودخل أصحابها في شرك الصراع بين حرية الفكر
وجمود التقليد .يقول ابن جزي الكلبي (ت 757هـ):
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إنــــي بليــــت بمعشــــر قــــد أشــــبهوا
الصـ ـفاء نفوســـهم
وصـ ـفوا بـــإخوان َّ

صــ َّم الحجــارة فــي القســاوة والجفــا
()28
ل شــك َّ
الص ـفا
أن القــوم إخــوان َّ

ويشكو المقري دواهي التقليد بقوله (( :وإنها إلحدى الكبر دواهي التقليد ،فالتقليد
مذموم ،وأقبح منه تحير القطار وتعصب النظار (.)) )29
وينكر أبو الحسن بن الجياب (ت 749هـ) ما يصدر عن المتصوفة من ادعاءات
بكرامات الولياء ،فيصفها بقوله:
خلـــي إذا مـــا يعمــر الوقـــت بالـــذكر
عيـــــي إذا فـــــاه البليـــــغ بحكمـــــة
ص ـن بالتكــذيب فــي مرقــب وع ـر
فـــ ـإن ذكـــ ـرت لألوليـــــاء كرامـــ ـة
تح َّ
فاعجــب بمحجــوب البصــيرة مغتــر
فلــــــذلك محجـــــــوب ..بغـــــــروره
()30

أن تصرفات هؤلء المتصوفة غدت كأنها من عالم آخر ،فقد زعموا َّ
ويبدو َّ
أن
الجبال مسكونة بالبدال (وهو لقب يطلقه المتصوفة على رجال الطبقة من مراتب السلوك
ف أبو البركات البلفيقي (ت 771هـ) بزعم كهذا ،فنظم ردًّا فيه إنحاء على
عندهم ،فاستخ َّ
نفسه ،واستبعاد لوجود المطالب في جنسه ،وهو منزو في غار ببعض رجال المرية،
يقول:
زعموا َّ
صالحين قالوا من البدال
أن في الجبال رجال
وادعوا َّ
فسيلقاهم على كل حال
أن ك َّل من ساح فيها
بنعال طورا ودون نعال
فاخترقنا تلك الجبال مرارا
وشبا عقرب كمثل النبال
ما رأينا فيها خالف الفاعي
()31
ليس يلقى الرجال غير الرجال
خل عنك المحال يا من تعنى

ومن الفكار الغريبة التي سيطرت على عقول عامة الناس تخيل الجن في الرحاء
والحمامات ،وعد إقدام الناس إل ما ش َّذ عند دخولها منفردين بالليل لسيما في الظالم.
ففي حين بات البلفيقي بحمام الخندق خطرت بباله هذه الفكرة المزعومة ،فاستشعر في
نفسه قوة وإرادة لن يفند زعما كهذا ،فقال مرتجال رافعا بذلك صوته:
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زعــــم الـــــذين عقـــــولهم مقـــــدارها
أ َّن الرحــــى معمــــورة بــــالجن والـــــ
إن كـــان مـــا قـــالوه حقـــا فاحضـــروا
فلــــئن حضــــرتم فــــاعلموا بحقيقــــة

ويؤكد صراعه الدائم بقوله:
يــــــا محنــــــة الــــــنفس بمألوفهــــــا

إن عرضــــت للبيــــع غيــــر ثمــــين
حمــــــام عنــــــدهم كــــــذا بيقــــــين
للحــــرب هــــذا اليــــوم مـــن صـــفين
()32
أنـــي مصـــارع قـــيس المجنـــون

مــن أجلهــا كــان هــذا الصــراع

()33

من هنا نجد َّ
أن المعركة الفكرية بمنحاها العلمي كانت قد حققت تميزا مرتين:
الول يتعلق بما است َّنته هذه الصراعات من ضوابط وأسس لتلقي العلوم والمعارف بشكلها
الصحيح .واآلخر يتمثل بتحجيم الفكار الذكية والمنازع الغريبة التي ل عهد للشريعة
اإلسالمية بها .وهذا ما أكده أبو الوليد الباجي حين تح َّدث عن أسلوب المناظرة وفاعليته
في تصحيح المسار الفكري في قوله ما نصه(( :من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا؛
لنه السبيل لمعرفة الستدلل ،وتمييز الحق من المحال ،ولول تصحيح الوضع في الجدل
سقيم
سقيم ،ول المعوج من ال َّ
لما قامت حجة ،ول نضجت محجة ،ول علم الصحيح من ال َّ
(.)) )34
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المبحث الثاني
المعركة الفكرية ذات الطابع الفلسفي
مثَّل القرن الخامس الهجري في الندلس البداية الحقيقية للصراع الفكري وإذكائه
بين أهل العقل والتطرف .وكان لشتداده أن ظهر علم الكالم الذي هو علم أصول العقائد،
فغدت قضاياه مدارا للمناظرة والنقاش المستمر بين علماء المسلمين ومفكريه .ولع َّل أه َّم
ما ميَّز علم الكالم في هذا القرن نفوذ الفلسفة إلى جميع مدارسه ،فاستعملتها جميع أطراف
المعارك الفكرية لتدعيم مواقفها مع تفاوت في درجة الخذ (.)35
وإلى جانب مدرسة علم الكالم المطعم بالفلسفة ظهرت مدرسة فلسفية أخرى كان
لها مسار خاص في تناولها للقضايا الفكرية ،عبَّرت عن ثقافة اليونان أكثر مما عبَّرت
عن ثقافة اإلسالم وفكره (.)36
وفي القرن السادس وتحديدا في العهد المرابطي عانى أصحاب التفكير الفلسفي
معاناة كبيرة لسباب كثيرة ،منها موقف العلماء والفقهاء المتعنت ونبذهم ونفورهم من
كل ما هو جديد في الدين والخالق ( ،)37مما سبَّب مصادرة للحرية الفكرية وتكميما
لألفواه ،فلم يعد يتعاطاها أحد إل أن يكون سرا .وخير مثال على ذلك َّ
أن الفيلسوف مالك
بن وهيب (مستشار أمير المسلمين علي بن يوسف) كان على الرغم من قربه من المير
إل أنه لم يستطع َّ
بث أفكاره أو نشرها(( ،بل أضرب عن النظر ظاهرا فيها وعن التكلم
فيها؛ لما لحقه من المطالبات في دمه بسببها(.)))38
ولعلٍَّ أحسن تلخيص لموقف العلماء من الفلسفة في هذا العهد ما نجده في وصية
القاضي أبي الوليد الباجي لولديه محذرا من قراءة شيء من المنطق وكالم الفلسفةَّ ،
فإن
ذلك مبني على الكفر واإللحاد والبعد عن الشريعة ( .)39و قد راح ضحية سلوك الفقهاء
هذا أبو الحسن علي بن جودي (ت 530هـ) (تلميذ ابن باجة) حيث اتهم بدينه فطلب
فف َّر ( .)40وهم أنفسهم من أفتى بحرق كتاب اإلمام الغزالي (إحياء علوم الدين)؛ لما ثبت
فيه من حملة على علماء الفروع (.)41
ونموها في عهد الموحدين :إذ استعادت
على حين بلغت الحركة الفكرية أوجها
َّ
الفلسفة نشاطها وحيويتها وانحسرت  -إلى حد ما  -سلطة الفقهاء ،وانتقل الفكر من حالة
الجمود إلى حالة التحرر حيث التأويل والجتهاد والمكانة الرفيعة التي احتلها الفالسفة
من الحكام .ولكن على الرغم من هذه المكانة والمنزلة الكبيرة إل َّ
أن بعض الفالسفة كان
ل يأمن غضب العامة ومن ورائهم الفقهاء الذين لطالما حرضوا العوام ضدهم بعد أن
حاول الفالسفة حجب آرائهم ومؤلفاتهم عن الجمهور ،وعدم التصريح بما يبطنون من
أفكار؛ لنهم يدركون مقت العامة لها وكراهيتهم لصحابها ( .)42وقد احتفظ لنا الدباء
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بما يؤكد طبيعة هذا السجال ويؤيده ،من ذلك ما يرويه ابن رشد عن نفسه بقوله(( :أعظم
ي في النكبة أني دخلت أنا وولدي عبدهللا مسجدا بقرطبة ،وقد حانت صالة
ما طرأ عل َّ
()43
العصر ،فثار علينا بعض سفلة العامة فأخرجونا منه )).
وقد قادت نزعة ابن رشد الفلسفية هذه إلى أن دخل في صراع مع الطبقة المثقفة،
الرحالة ابن جبير (ت 614هـ) الذي
فش َّن عليه غير واحد من الدباء حملة غاضبة منهم َّ
يقول فيه وفي نكبته:
َّ
أن تواليفــــــــــــــ ـه توالــــــــــــــــف
اآلن قــــــد أيقــــــن ابــــــن رشــــــد
()44
هــل تجــد اليــوم مــن يوالــف
يـــــــا ظالمـــــــا نفســـــــه تأمـــــــل
وقوله:
لــــم تلـــــزم الرشـــــد يـــــابن رشـــــد
وكنــــــت فــــــي الــــــدين ذا ريــــــاء

لمــــا عــــال فــــي الزمــــان جــــدك
()45
مــــا هكــــذا كــــان فيــــه جــــدك

وقوله:
قـــد ظهـــرت فـــي عصـــرنا فرقـــة
ل تقتـــــدي فـــــي الـــــدين إل بمـــــا

ظهورهــــا شــــؤم علــــى العصــــر
()46
سـ ـ َّن ابـــن ســـينا وأبـــو نصـــر

ول يقتصر المر عند ابن جبير ،وإنما تعداه لغيره كيحيى التطيلي (ت 629هـ)
الذي هاجم ابن رشد هجوما عنيفا .فبعد أن تحدَّث ابن رشد على أبي حامد الغزالي بكتابه
(تهافت التهافت) قائال(( :وأ َّما أبو حامد فإنه ظلم الوادي على القرى ،ولم يلتزم طريقة
في كتبه ،فنراه مع الشعرية أشعريا ،ومع المعتزلة معتزليا ،ومع الفالسفة فيلسوفا ،ومع
الصوفية صوفيا ( )) )47انبرى يحيى التطيلي رادًّا عليه بقوله:
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كـــالم ابـــن رشـــد ل يبـــين رشـــاده
ول ســـــيما نقـــــض التهافـــــت إنـــــه
كمـــا اطـــرد المحمـــوم فـــي هذيانـــه
أتـــى فيـــه بالبهــت الصـــريح مغالطــا
وحــــاول إخفــــاء الغزالــــة بالســــها
دلئـــل تعطيـــك النقيضـــين بالســـوى
واذا أوضــح المطلــوب منهــا وضــده
وأنــــت بعيــــد الفكــــر عــــن ترهاتــــه

هـــو الليـــل يعشـــى النـــاظرين ســـواده
تضـــ ـ َّمن برســـــاما يعـــــز اعتقـــــاده
يفــــوه بمــــا يملــــي عليــــه احتــــداده
فمــــا غ َّيـــر البحـــر الخضـــ َّم ثمــــاده
فـــــــأخفق مســـــــعاه ور َّد اعتقـــــــاده
وأكثـــــر مـــــا ل يســـــتحيل عنـــــاده
يبـــين علــــى قــــرب وبــــان انفــــراده
()48
فمعظمهـــــا رأي يقـــــل ســـــداده

َّ
إن هذه الطائفة من النصوص الشعرية وغيرها ( )49التي ترجمت الصراع بين
ابن رشد وخصومه لدليل على عظم نكبته التي انتهت بسجنه وإحراق كتبه الفلسفية كلها،
َّ
((إن الفيلسوف
وبالتالي ل اختلف كثيرا مع رأي الستاذ (غرسيه غومس) حين قال:
الموحدي العظيم ابن رشد لم يترك بين العرب تالمذة له ول مفندين لفلسفتهَّ ،
وإن كثيرا
من مؤلفاته قد فقد في لغته العربية التي كتب بها ( .)) )50ومع َّ
أن التاريخ لم يخلد  -بحسب
رأيه  -تالمذة كانوا قد ترسَّموا خطاه ،إل أنه خلَّد لنا مادة أدبية دلت على تفنيد خصومه
لفلسفته أول ،ولتوجهه الفكري الرسطي ثانيا ،فـ ((هو صاحب الفضل فيما عرفته معاهد
الدروس في أوروبا النصرانية من كتابات أرسطو(.)))51
وعلى سبيل التعميم فإنني أحسب َّ
ي لم يستطع اللحاق بما أحرزه
أن الشعر الفلسف َّ
النشاط الفلسفي من تقدم وازدهار قياسا إلى ما اجتهده أصحابه من التنظير والتقعيد .
ولع َّل السؤال الذي ل مناص منه هو :لماذا هذا التأخر الواقع أ َّن ثمة أسباب كانت وراء
سم أثر هذا النهج المتطرف ،وأهم
هذا النحسار أهمها :سهام النقد الموجهة لكل من تر َّ
سام الشنتريني (ت 542هـ) ،إذ وقف في أكثر من موضع
هذه الصوات صوت ابن ب َّ
موقفا رافضا من خالل تعليقاته على البيات الشعرية التي نحت منحى فلسفيا ،بوصفها
عيبا وهذيانا استراح إليها أصحابها استراح الجبان من تنقض أقرانه(.)52
ول يخفى الثر السياسي الذي نال منه أهل الفلسفة ما نالوا من التعذيب والسجن
والتنكيل .وبالتالي اجتمعت هذه السباب وغيرها لتح َّد من نشاطهم الدبي ،ولتستلب
حريتهم في التعبير عن أفكارهم إل بالقدر الذي رأيناه محدودا .ومهما يكن من أمر فلنا
أن نستشهد ببعض النصوص الشعرية التي ناقشت قضايا فكرية معينة ،منها قول ابن
السيد البطليوسي (ت 531هـ) المتعلق بإثبات وحدانية هللا تعالى بأدلة عقلية ونظرية:

مجلة مداد اآلداب | 209

أ.م.د .بشار خلف عبود سعيد
وهــل يوجــد المعلــول مــن غيــر علــة
وهــل غبــت عــن شــيء فينكــر منكــر
وفـــي كـــل معبـــود ســـواك دلئـــل
وكم لك فـي خلـق الـورى مـن دلئـل

إذا ص ـ َّح فكــر أو رأي الرشــد راشــد
وجـــودك أم لـــم تبـــد منـــك الشـــواهد
مـــن الصـــنع تنبـــي أنـــه لـــك واجـــد
()53
يراهــا الفتــى فــي نفســه ويشــاهد

وقوله:
تتيــــه وقــــد أيقنــــت أنــــك ممكــــن
وهل لـك مـن عـدن إذا مـتَّ أو لظـى

فكيـــف لـــو اســـتيقنت أنـــك واجـــب
محــيص يرجــى أو عــن هللا حاجــب
()54

وقول محمد بن علي بن أحلى (ت 645هـ) وقد عرف عنه التفلسف وعلم الكالم:
والثابــــت الموجــــود حــــي واحــــد
المــــرء يعلــــم بالضــــرورة نفســــه
()55
تقضــي عليــه بالفتقــار شــواهد
والخلـــــق بـــــين حقيقـــــة ومقـــــدر
و((في إطار السعي الدائب لمحاربة كل دعوة هدامة بقصد إفساد القيم الخلقية في
المجتمع الندلسي ،فقد تصدى الزهاد لبعض من وصفوا بالبعد عن الدين من الزنادقة
والفالسفة الذين سلكوا سبيل التقية ،وكان الزاهد ابن جبير وابن قسوم وأبو زيد الفازازي
من أكثر الزهاد تعرضا وذما لتلك الطائفة ( ،)) )56يأتي هذا كتفسير لمنتهى الحالة التي
وصلت بالمة وحجم الخطر الذي تعرضت له بفعل هذه الطائفة الملموس .قال ابن خلدون
(ت 808هـ) في الفصل الرابع والعشرين (في إبطال الفلسفة وفساد منتحلها)(( :هذا
الفصل وما بعده مهم؛ َّ
لن هذه العلوم عارضة في العمران ،كثيرة في المدن ،وضررها
()57
)).
في الدين كثير ،فوجب أن يصدع بشأنها ويكشف عن المعتقد الحق فيها
ولئن كنا رأينا ابن جبير وهجومه على توجه ابن رشد الفلسفيَّ ،
فإن الفازازي
وقف هو اآلخر وقفة معادية لهذه التيارات الفكرية المتطرفة .فمحمولته الفكرية المعتدلة
تنب عن أنه كان ((شديد التباع للسنة والمنافرة لصحاب البدع ،نزيه الهمة ،مؤثرا
للورع ( ،)) )58فضال عن أنه كان ((يبغض أهل العلوم القديمة… ول يصحاب أحدا ول
يؤاخيه إل بعد البحث هل نظر في العلوم القديمة أم ل فإن كان قد ظهر فيها لم يصاحبه،
وكان ممقوتا عنده (.)) )59
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ومن يستقري آثاره الشعرية يجد أنها طبعت بطابع منطقي مستند إلى أساس من
العقل الراجح ،يقول:
ي المعــارف
إذا لــم يكــن عقلــي عــن الغــي زاجــرا
فمــاذا الــذي تجــدي علــ َّ
ولـيس لهـا مـن حجـة العقـل صـارف
تصـــــرفه نفســـــي كمـــــا ل أحبـــــه
()60

ويترجم بغضه للفالسفة وتعريضه وقدحه لهم بقوله:
وغـــدا لربـــاب الصـــواب مجانبـــا
عجبـــا لمـــن تـــرك الحقيقـــة جانبـــا
وذويهمــــا تســــلك طريقــــا لحبــــا
فاقــــذف بــــأفالطون أو رســــطالس
ومقــــالهم تــــأتي الحــــق الواجبــــا
ودع الفالســـــفة الـــــذميم جمـــــيعهم
دعيـــــا كاذبـــــا
فـــــيمن تـــــرى إل ًّ
فـــانظر بعقلـــك هـــل تـــرى متفلســـفا
()61
فارتــد مســلوبا ويحســب ســالبا
أعيتـــــه أعبـــــاء الشـــــريعة شـــــدة

ويبدو َّ
أن استعمالت يحيى بن إبراهيم البرغواطي (من بني التراجم في اإلحاطة ت
 768هـ) الفلسفية ونزوعه إلى اصطالح المنطق ،وولوعه بالنقد والمخالفة في كل ما
يطرق سمعه ،واعتماده على الجدل المبرم ،وذهابه إلى أقصى مذاهب القحة ،وفلتاته
الكثيرة ونوازعه الغريبة ( ،)62يبدو أنها لم تجد ترحيبا من عقالء بني عصره ولسيما
ابن الخطيب :إذ أشار إلى ذلك بقوله:
فهـــو عنـــدي لـــم يعـــد حـــ َّد الفتـــوه
كــــــل جــــــار لغايــــــة مرجــــــوة
مولجــــا منـــــك ناقـــــة فـــــي كــــوه
وأراك اقتحمـــــــت لـــــــيال بهيمــــــا
نســـــأل هللا فكـــــرة تلـــــزم العقــــــــ
ي أن كنــــت يحيــــى
وعزيــــز علــــ َّ

ـــــــل إلـــى حشـــمة تحـــوط المـ ـروه
()63
ثـــم لـــم تأخـــذ الكتـــاب بقـــوه

وقوله أيضا :
لقـــد كـــان يحيـــى منطقيـــا مجـــادل
غـــدا منطـــق التقـــوى وراح مكممـ ـا
فمــا نــال مــن معنــى اصــطالح أداره

تجــــارى ســــيل الهــــوى وتهــــورا
وأصــبح مــن فــوق الجــدار مســورا
ســوى أن بــدا فــي نفســه وتصــورا
()64
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وتأخذ المعاني الفلسفية بعدا آخر لتتصل بعلم الفلك ودراسة الجرام السماوية
وحركات النجوم والشمس والقمر والرض وجريانها في فلكها ومدى ارتباطها في الحياة
وأحداثها .غير أنها لم تحظ بعناية الفقهاء ،إذ تصدَّى لهذه العتقادات غير واحد من
الفقهاء .وقد ساق لنا المقري أمثلة شعرية كثيرة ،منها قول أحدهم:
ــــــــــــر ول نفـــــــــــع ســـــــــــبيل
لـــــــيس للـــــــنجم إلـــــــى ضــــــــ
()65
قـــــــات والســـــــمت دليـــــــل
إنمـــــــــا الـــــــــنجم علـــــــــى الو
وقول غيره:
ٍمــــــن كــــــان يخشــــــى زحــــــال
فـــــــــــــــــإنني منـــــــــــــــــه ،وإن

أو كــــــــان يرجــــــــو المشــــــــتري
()66
كــــان أخــــي الدنــــى بــــري

وهكذا فقد تراءت أمامنا أشكال هذا الصراع بمنحاه الفلسفي  ،وهي أشكال ل تعدو أن
تكون ترجمة لمنتهى الحالة التي وصل إليها طرفا الصراع .
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المبحث الثالث
المعركة الفكرية ذات الطابعين الدبي واللغوي
ومن أنواع المناظرات الخرى التي ارتدت ثوب الصراع والتنافس ،واتسمت
بطابع علمي مشوب بنوازع شخصية ودوافع تخصصية إلدراك التفوق وإظهاره ما كان
خاصا بأصحاب التخصص الواحد ،كالذي جرى بين أهل الدب مثال ،أو بين أهل اللغة،
أو بين أهل الدب واللغة وغيرهما من التخصصات المناظرة الخرى كالفقهاء مثال ،أو
بين أهل هذه التخصصات في الندلس ونظيراتها في المشرق.
إ َّن ما يمكن أن أسجله على نزاعات أهل هذه العلوم أنها اصطبغت بصبغة واقعية
شخصية ،بمعنى أنها لم تنسل من خلفيات مذهبية وعقدية متجذرة .وكل ما جرى ل
يتعدى حدود الصراع على زعامة أو اتجاه شعري أو الستئثار بسلطة ما بشيء من
التعصب والتناوش ،الهدف منه إثبات الشخصية ليس غير.
وكجزء من شخصيته المبدعة في الندلس ،فقد اجتهد الندلسي في فنون الدب
اجتهاده في اللغة واضطالعه في غريبها ،بحيث كانت له وقفات ونظرات وسجالت في
مسائل النحو كما هو موجود في المشرق .بل َّ
إن هناك من علماء اللغة الندلسيين من
لرد على نحاة المشرق وعلى نظرياتهم وقواعدهم التي استنبطوها بعد إعمال
تص َّدى ل َّ
فكر وكبير بحث .فابن مضاء الندلسي (ت 592هـ) مثال ألف كتابا سماه (الرد على
تعرض للمسائل النحوية التي أثارها ابن جني وسيبويه وغيرهما ،منتقدا
النحاة) ،وفيه َّ
إياها حينا ،ومفندا حينا آخر.
ومن المثلة على ذلك مسألة (تقدير الضمير في الفعال) ،فقد وضع النحاة أصال
َّ
أن الفاعل ل يتقدم على فعله ،فإذا تقدم نحو( :زيد قام) فال يعربون المتقدم فاعال ،بل
يعدونه مبتدأ ،ويقدرون في الفعل ضميرا مستترا يكون هو الفاعل ..وتقدير النحاة للفاعل
المستتر يدل على َّ
أن الفعل عندهم ل يدل بلفظه على الفاعل .إذ لو كان كذلك لما أضمروا
فيه فاعال.
وقد ناقش ابن مضاء دللة الفعل وانتهى إلى َّ
أن ((دللة الفعل على الفاعل لفظية.
أل ترى أنك تعرف من الياء التي في (يعلم) َّ
أن الفاعل غائب مذكر ومن اللف في
أن الفاعل مذكر ،وعلى هذا فال ضمير؛ َّ
(أعلم) أنه متكلم ..ويعرف من لفظ (علم) َّ
لن
()67
واستمر
)).
الفعل يدل بلفظه عليه كما يدل على الزمان ،فال حاجة بنا إلى إضمار
َّ
في تحديه للمشارقة ،فحذف من النحو ثالثة أمور هي :العوامل النحوية والعلل والتمارين.

مجلة مداد اآلداب | 213

أ.م.د .بشار خلف عبود سعيد
ومن المناظرات التي استعمل فيها أصحابها الجدال ،وتمكنوا من رد حجج
الخصوم ما دار بين البليغ الحافظ أبي بكر بن حبيش وأبي زكريا اليفرني حول استعمال
(ماذا) أهي لالستفهام أم للتكثير فبعد أن قال أبو بكر في ((تخميسه المشهور:
بماذا على كل من الحق أوجبت
اعترض عليه أبو زكريا اليفرني بما نصه :استعمل المخمس (ماذا) في البيت
تكثيرا وخبرا ،والمعروف من كالم العرب استعمالها استفهاما ،فجاوبه بقوله :أما
استعمالها استفهاما كما قال فكثير ل يحتاج إلى شاهد ،وأما استعمالها في ألسن فصحاء
العرب للكثرة فكثير ل يحتاج إلى شاهد ( .)) )68ويبدو َّ
أن (ماذا) جرت بسببها مناظرات
الربيع وبين مالك بن المرحَّل بسبتة ،حتى
كثر ،منها مناظرة بين أبي الحسين ابن أبي َّ
(الرمي بالحصى والضرب بالعصا) ،فنظر ابن أبي الربيع إلى هناته
ألف مالك كتاب َّ
فقال:
جنبوهــــــــــا قربهــــــــــا نــــــــــدم
كـــــــان (مـــــــاذا) ليتهـــــــا عـــــ ـدم
()70
إنهـــــــا كالنـــــــار تضـــــــطرم
ليتنــــي يــــا مــــال ( )69لــــم أرهــــا
وهذا ما قادهما إلى احتدام الصراع بينهما ،فقد تطفَّل ابن أبي الربيع على مالك في الشعر،
كما َّ
أن مالكا تطفل عليه في النحو قائال:
ليـــــــت شـــــــعري كـــــــان مـــــــاذا
عـــــــاب قـــــــوم كـــــــان مــــــــاذا
()71
مـــــــــنهم كـــــــــان مـــــــــاذا
إن يكــــــــــن ذلــــــــــك جهــــــــــال
وعلى غير عادته نجد أبي حيان الغرناطي (ت 754هـ) ينتقد ك َّل من اشتغل
بالنحو وبغيره من العلوم بعد أن كان مفاخرا بعلمه وبأهل النحو عموما ،يقول:
قضــــاء وتدريســـا وفتيــــا ومنصــــبا
فمـــن يعتنـــي بالفقـــه يـــرأس إذ يلـــي
يـــرى أنـــه أســـنى الفضـــائل مطلبـــا
ومـن كــان ذا حــظ مــن النحــو واللغــا
جميع الـورى صـ ًّما عـن الحـق غيَّبـا
ومــن كــان بــالمعقول مشــتغال يــرى
فـــذاك الـــذي يــدعى اإلمـــام المهـــذبا
فـــإن كـــان فـــي النحـــوين صـــاحب
بــالعراب والمعنــى لالقــراء رتبــا
دريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
()72
رآهــا عيان ـا لــيس عنهــا محجبــا
وحــــافظ ألفــــاظ القــــراءات جاهــــل
فيخبـــر عـــن أشـــياء فـــي ملكوتـــه
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ومن النماذج الخرى التي تعكس حالة الصراع بين المتخصصين قول ابن الجيَّاب في
أحد النحاة:
ومـــا كـــان مـــن ضـــرب لزيـــد ول
وآخــر أقصــى علمــه ضــرب زيــده
عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو
يـــــرى أنـــــه حقــــا إمـــــام لســـــاننا
ومـــا حظـــه منـــه ســـوى النصـــب
ولما كان الفقيه في أغلب العصور يمثل سلطة عليا ورقابة رسمية ،فإنه –()73في
والجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
الوقت نفسه – مثَّل منافسا خطيرا قادرا على أن يأكل الدنيا باسم الدين ،ويس َّد أمام الشاعر
أبواب الرزق .وإلى سيادة دولة الفقه هذه وانهيار دولة الشعر أشار العمى التطيلي (ت
525هـ) بقوله:
علـــــى أنهـــــا للمكرمـــــات مناســـــك
أيـ ـا رحمتـــا الشـــعر أقـــوت ربوعـــه
فـــال الفخـــر مختـــال ول العـــز تامـــك
وللشـــعراء اليـــوم ثلـــث عروشـــهم
فقــد أصــبحت تلــك العــرى والعرائــك
فيــا دولــة الضــيم أجملــي أو تجــاملي
فقــــد حــــال مــــن دون المنــــى (قــــال
ويـــــا (قـــــام زيـــــد) أعرضـــــي أو
()74
مالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك)
تعارضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
وإذا كان التطيلي قد تحدَّث برفقَّ ،
فإن أبا بكر البيض (من شعراء المرابطين ت
544هـ) كان هاجم الفقهاء بعنف قائال:
نـــــور القلـــــب وبهجـــــة الســـــماع
قــــل ل مــــام بــــن الئمــــة مالــــك
قـــد كنـــت راعينـــا ونعـــم الراعـــي
هلل درك مــــــــن إمــــــــام عــــــــادل
وتركتنـــــا جـــــرزا لشـــــر ســـــباع
فمضـــيت محمـــود النقيبـــة طـــاهرا
طـــاوي الحشـــا مـــتكفن الضـــالع
أكلـــوا بـــك الـــدنيا وأنـــت بمعـــزل
()75
مــاذا رفعــت لهــا مــن الوضــاع
تفـــديك دنيـــا لـــم تـــزل بـــك بـــرة
وقال أيضا  ،وتنسب لغيره:
أهـــــل الريـــــاء لبســـــتم ناموســـــكم
فملكـــــتم الـــــدنيا بمـــــذهب مالـــــك
وبأشــــهب شــــهب البغــــال ركبــــتم

كالـــذئب يختـــل فـــي الظـــالم العـــاتم
وقســــمتم المــــوال بــــابن القاســــم
وبأصـــبغ صـ ـبغت لكـــم فـــي العـــالم
()76

أ َّما التنافس على الصعيد الدبي فرجالته كثر ،لذا سنشير إلى صراعين أو ثالثة
خشية اإلطالة .فالصراع الول يمثله الشاعران ابن مجبر (ت 588هـ) وأبو العباس
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الجراوي (ت 609هـ) ،إذ تشابكت حياتهما وتداخلت إلى حد َّ
أن بعض النصوص يصعب
للجراوي كتلك القصيدة التي تبدأ بـ:
تمييزها ،أهي لبن مجبر أم
َّ
وأمـــركم باتصـــال النصـــر موعـــود
عـــدوكم بخطـــوب الـــدهر مقصـــود
()77

للجراوي .ومن
(الروض المعطار)
َّ
فهي في (البيان المغرب) لبن مجبر ،وفي َّ
مالمح هذا الصراع بينهما َّ
الجراوي من مكانته التي
أن ابن مجبر استطاع أن يزعزع
َّ
كان يتمتع بها في بالط الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف ،إذ كان شاعره المقرب.
فهناك خبر مفاده َّ
أن ابن مجبر ((أنشد ذات يوم بين يدي الخليفة يوسف بن عبد المؤمن
قصيدة منها هذا البيت:
َّ
مثلمـــا يخطـــب الخطيـــب ارتجـــال
إن خيـــر الفتـــوح مـــا كـــان عفـــوا
فعلق الجراوي على هذا البيت بأنه مأخوذ من قول وضاح:
كأنــــــــــه خطبــــــــــة ارتجــــــــــال
خيــــر شــــراب مــــا كــــان عفــــوا
فبدر المنصور ..وقال :إن كان اهتدمه فقد استحقه لنقله إياه من معنى خسيس إلى
معنى شريف ،فس َّر أبوه بالجواب وأعجب الحاضرين (.)) )78
الجراوي يتمثل في وصف
وموقف ثان انتصر فيه المنصور لبن مجبر على
َّ
مقصورة عجيبة صنعت للمنصور على وفق حركات هندسية ،تهبط مستقرة عند
استقراره ،وترتفع لنصرافه عنها ،فتبارى في وصفها غير واحد من الشعراء ،منهم ابن
مجبر قائال فيها:
فكأنهـــــا ســـــور مـــــن الســـــوار
طـــورا تكـــون بمـــا حوتـ ـه محيطـــة
فكأنهــــــا ســــــر مــــــن الســــــرار
وتكــــون طــــورا عــــنهم مخبــــوءة
فتصـــــرفت لهـــــم علـــــى مقـــــدار
وكأنهــــا علمــــت مقــــادير الهــــوى
فــــي قومــــه قامــــت إلــــى الــــزوار
فــــإذا أحســــت باإلمــــام يزورهــــا
()79
كتكـــــون الهـــــالت لألقمـــــار
يبــــدو فتبــــدو ثــــم تخفــــي بعــــده

فكان أن استحوذ على اإلعجاب لتفرده بوصف كهذا ،ولرسمه صورة مترابطة
تشبه (السيناريو) .حيث ((طرب المنصور لسماعها ،وارتاح لختراعها ،والتفت إلى
الجراوي وكان يعلم قلة تسليمه لبي بكر وكثرة غضبه منه ،فقال :سلم يا أحمد ثم أنشده:
َّ
وجــــــاوزه إلــــــى مــــــا تســــــتطيع
اذا لــــــم تســــــتطع شــــــيئا فدعــــــه
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فخرج أبو بكر بن مجبر والشعراء يومئذ يلومونه أن لم يكن أول منشد حتى يخفوا
أشعارهم بعده ،ويخفوا عوارهم ( .)) )80وهكذا يرتقي ابن مجبر إلى أن يكون شاعر
الجراوي إلى المحل الثاني.
المنصور الثير المترنم ببطولته وسجاياه .في حين توارى
َّ
أ َّما مرج الكحل (ت 634هـ) فقد دارت بينه وبين بعض معاصريه خصومات
وسجالت ،ومن أبرزهم أبو حريز محفوظ بن مرعي ال َّ
شريف (ت634هـ) .إذ تراشقا
بسهام الزدراء والنقص ،ولست أظن َّ
أن عامل الرغبة بالحصول على مكانة رفيعة عند
الحكام كان هاجس أحدهما بقدر ما هو نابع من دوافع شخصية ونفسية قادتهما إلى أن
يسدا النقص الذي قد يالزمهما ،وإثبات قدرتهما على نظم القريض .يقول الشريف أبو
حريز:
أشــــــأم مــــــن ناقــــــة البســــــوس
مــــالي أرى شـــــعر مــــرج كحــــل
()81
شــ ـ َّن مغــــارا علــــى النفــــوس
فإنمـــــــــــا شـــــــــــعره مغيـــــــــــر
س
ولمرج الكحل في الرد عليه:
الســــلف
أيـــــــا ناقصـــــ ـا يـــــــدعي َّأنـــــ ـه
كــــريم الجــــدود شــــريف َّ
()82
وضــيع ،ونحــن نحــط الشــرف
أل جــــــيء لنــــــا بــــــأب واحــــــد
ومن ألد خصومه الديب ابن حريق البلنسي (ت622هـ) ،إذ تبادل القدح
والنتقاض كما في قول مرج الكحل هاجيا إياه:
وإنــي دعــي فــي القــريض أمخــرق
ي إننــــي غيــــر شــــاعر
يقــــول علـــ َّ
بمنطـــــق أبنـــــاء الخناقـــــة ينطـــــق
وحــــ َّق لــــه فــــي أن يقــــول لنــــه
ولكـــن فتيـــت المســـك بـــالنَّتن يعبـــق
ولــــم يدنــــه مــــوله يبغــــي كرامــــه
ول غـــــرو َّ
أن الـــــروض بالزبـــــل
فاشــــعاره زبــــل وذلــــك روضــــة
()83
يونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق
ولئن تعرفنا على الدوافع الشخصية للصراعات المتقدمةَّ ،
فإن بعض الخالفات لم
تعرف دوافعها ،كتلك التي جرت بين ابن الخطيب وأبي القاسم بن قطبة الدوسي (من
شعراء القرن الثامن الهجري) .إذ انتقده ابن الخطيب ،وجعله ((ممن ينتحل الشعر ،ويكسد
سوق حظه فيغلي السعر ..مفحاش مهذار ،ل يتعقب زلته اعتذار ،ول يزعه من بعد
خط الزوال بمفرقه انذار .)))84(..وعلى هذا الساس وقف ابن الجيَّاب طرفا وسيطا
بينهما ،فقدم نصائح لبن الخطيب يقول فيها:
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واصـــرف وساوســـك الكثيـــرة إنهـــا
تجنــي عليــك قطيعــة الصــحاب عــن
أمــا ابــن قطبــة فهــو صــاحبك الــذي
فلـــئن أســـأت بـــه الظنـــون ظلمتـــه
شـــر البـــروق ،إذا اختبـــرت الخلـ ـب
بيَّنـ ـت مـــا عنـــدي نصـــيحة مشـــفق

جاءتـــك عـــن تـــرجيم ظـــن يكـــذب
إمــــالء شــــيطان وبــــئس المــــذهب
مــا شــان نــور البشــر منــه تقطــب
ورغبـــت عمـ ـن كنـــت فيـــه ترغـ ـب
شــر الصــحاب ،إذا اعتبــرت القلــب
حــبَّ ٍا وإخالصــا ورأيــك أصــوب
()85

غير َّ
واستمر في تماديه مع بعض الخصوم،
أن ابن الخطيب لم يأبه لنصيحة كهذه،
َّ
فأرسل جوابا لبن الجيَّاب يؤكد من خالله رفضه لكل مبادرة صلح ،يقول فيه:
بهـــــم خبيـــــر مـــــاهر ومجـــــرب
كلنـــي لعلمـــي فـــي صـ ـحابي إننـــي
مـــنهم بـــواطن ،عـــن عيانـــك غ َّيـ ـب
لــك ظــاهر مــنهم حكمــت بــه ولــي
او غــــــادر أو عــــــاذل ومؤنــــــب
ســــيان مــــنهم واصــــل أو هــــاجر
ســــعة ،وفــــي عــــرض البســــيطة
مهما جفـاني صـاحب فـي النـاس لـي
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب
ل تســـتقر علـــى التنـــافس صـــحبة
ومـــــودة الكفـــــاء أمـــــر يصـــــعب
وإذا رضـــيت ،وقـــد رضـــيت فلـــيس
علــم بمــن يرضــى ول مــن يغضــب
لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
()86

وهكذا نفضي إلى القول َّ
إن الخالفات الفكرية هذه وإن أسَّست لصراعات ومعارك
على صعيد الفكر ،إل أنها ل تخلو من فوائد ،وأهمها أنها رافد من روافد تلقي العلوم
والمعارف ،وسبيل يزيح الكتلة الضَّبابية التي تكتنف فكرة ما بعد أن يحتدم الجدال
والصراع والحجاج؛ لتوصل القارئ والمتابع إلى أن يقتنع بالنتائج التي تمخضت عن
َّ
((إن كل مناظرة تجرى يمكن أن تشك َّل
هذه المحاجة ويؤمن بها .ومن هذه الفوائد أيضا
بحثا قائما بذاته ،ويمكن للعالم المناظر أن يجمع آراءه وآراء منافسه في كتاب ويجعل
منه مادة تدرس في حلقة الدرس( )))87تماما كما فعل الباجي في كتابه (فرق الفرق) فهو
عبارة عن مجموعة من المجالس التي ناظر فيها ابن حزم وغيره ( .)88وإذا ما كان المر
كذلك فإنني أحسب أنني حاولت واجتهدت لن أكشف بعضا من الحجب عن هذه
المناظرات بما يتناسب مع طبيعة البحث العلمي ،وهللا تعالى هو الموفق والمعين.
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الخاتمة
بعد هذه الرحلة البحثية المتواضعة مع موضوع المعارك الفكرية في عصور
المرابطين والموحدين وبني الحمر نخلص إلى مجموعة من القناعات والنتائج ،وأهمها:
-1

-2

-3

-4

-5

-6

عاش الشاعر الندلسي أزمتين :أزمة داخلية تمثلت بصراعه مع نفسه وذاته ،أو بين
عقله الواعي والباطن .وأزمة خارجية تمثلت بصراعه مع العالم الخارجي ،كعالقته
مع أشخاص آخرين ،أو عالقته مع القدر ،أو مع المجتمع بشكل عام ,وهاتان الزمتان
شكلتا عنده نزاعا مستمرا.
العامالن السياسي والنفسي كانا وراء كثير من صراعات الشاعر الندلسي ،إذ نظر
أهل السياسة للفكر المرابطي الذي يتعارض مع أهدافهم بأنه معول هدم ورفض
وتقويض .على عكس أهل السياسة من عصر الموحدين وبني الحمر الذين نظروا
إلى الفكر على أنه منتج وعامل مساعد في تثبيت الشخصية الندلسية لوجودها.
كشف الصراع العلمي عن ساقه في ظاهرة التقليد الفقهي والتحجر الفكري ،فدخل
أصحابها في شرك الصراع بين حركة الفكر وجمود التقليد ،بما حمله أهل التفكير
العلمي المتطرف من أقوال واجتهادات ل عهد للشريعة اإلسالمية بها .المر الذي
عمل على تحجيم أفكار وبدع ومنازع غريبة كهذه.
نفوذ الفلسفة إلى الواقع الندلسي بشكل أثار ضجَّة ومقتا وكراهية لها ولصحابها
الذين نالوا من التعذيب والسجن والتغريب ما نالوا ،فتصدَّى لعتقاداتهم غير واحد
ممن حمل لواء العتدال والستقامة من العلماء والفقهاء.
اتسمت المعارك الفكرية ذات التخصص الواحد بأنها ارتدت ثوب التنافس والصراع
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.
َّ
إن هذه الصراعات بأبعادها العلمية والفلسفية والدبية والنحوية وإن أسَّست لخالفات
طال أمدها ،ال أنها حققت فوائد مهمة ،منها أنها سبيل ورافد لتلقي العلوم والمعارف
بشكلها الصحيح ،وطريق يزيح ما اكتنف العقل والمنطق من جمود وضباب .زيادة
على كونها مادة خصبة تطلعنا على ما جرى ودار داخل الواقع الندلسي من تشظ
في الفكار ،وإيغال في التصرفات ،ومدى مطابقتها أو معارضتها لهذا الواقع
الندلسي المعيش.

الهوامش
( )1المذاهب النقدية :د .ماهر حسن فهمي ،مكتبة النهضة ،القاهرة ،د.ت.148-147 ،
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مطبعة لجنه التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة. 1940 ،
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العلمية ،بيروت .
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الكتب العلمية ،بيروت. 1971 ،
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 ،9العدد . 2013 ،32
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اإلمارات ،دبي ،ط. 1996 ،1
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 .31الفتوحات المكيه :محمد بن علي ابن العربي ،دار صادر ،بيروت ،د.ت .
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مصدر باللغة االنجليزية
1)Silla del moro y nuevas escenas andaluzas: Garcia Gomez, coleccian
Austral no. 1220, Buenos Aires 1954: 152
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