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  داءداءــــــــــــــإهإه
 "أّمي" ...مدرسيت األوىل يف احلياة إىل                

 "يبإىل من علمين الصمود مهما تبدلت الظروف ..." أ
إىل من كان يساندين ويتنازل عن حقو إلرضائي والعيش يف ىناء 

 .."أخي":حممد.
 إىل أساتذيت وزمالئي...       

 .أىدي ىذا البحث راجية من املوىل عز وجل أن أجد القبول والنجاح
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  شكر و عرف انشكر و عرف ان
 

وأعانين على أداء  احلمد هلل الذي أنار يل درب العلم واملعرفة         

واالمتنان أتوجو جبزيل الشكر ،ين إىل إجناز ىذا العمل قفىذا الواجب وو 

إىل كل من ساعدين من قريب وبعيد على إجناز ىذا العمل ويف تذليل ما 

الدكتور عبد وخنص بالذكر األستاذ املشرف  واجهين من صعوبات،

مة اليت كانت بتوجيهاتو ونصائحو القيّ  الذي مل يبخل عليّ  العالي بشير

 عونا يل يف امتام ىذا البحث.

ن إىل كل أعضاء جلنة املناقشة على االمتناو  تقدم بكل الشكركما أ   

 قبوهلم مناقشة ىذه الرسالة فجزاىم اهلل خريا.

 
  

                                                                                                                                
                                                         



 
    

 ةــــمقــــــــــــّدم       
 



 مة:مقدّ 

 

 أ 

ّ مةمقدّ 

ستقل  طلع دلوالت   ري إىل األماملس  لمعرفة ادلاضي واسرتجاعو بآليات سلتلفة  اإلنسان بسليقتوحياول 
تلمسان تارخيا عريقا ومتتلك مدينة  .مستقل  ألمة اليت ليس ذلا تاريخ ليس ذلاصدق من قال اف،  أفض 

 صرح احلضارة العربية اإلسالمية من جديد .وبناء ، قراءتوعادة إإىل نفتخر بو، و نسعى مجيعا 

ادلغرب اإلسالمي بالد وجود حضارة برزت يف  تلمسان مدينةبرز احملطات الزمنية لتاريخ أ 
 . ةيانيوىي احلضارة الز   ،رجرينياذلامن ابع والث  ،وبالضلط خالل القرنني الس  

 رضية خصلة صاحلة لنموه ونضوج مثاره ،يف بلوغو لتلك ادلرتلة وجود أ يايندب الز  األوقد ساعد 
 .اصطلح عليو باسم احلركة األدبية وىذا ما

ماّاألثرّالذيّأحدثهّاألدبّالزيانيّعلىّ: يف ىذا اللحث اإلجابة عن اإلشكالية التالية تلحاو 
ياين يف األدب الز   أسهمكيف  تساؤالت كان أبرزىا: ومنها تفرعت عدة  ؟ حضارةّالمغربّاإلسالمي

ياين ى  عكس األدب الز  يانية ؟تقدم حضارة ادلغرب اإلسالمي ؟ وما نوع احلركة األدبية يف عهد الدولة الز  
وما ىي مظاىر احلضارة   صورة حضارة ادلغرب اإلسالمي يف مجيع نواحيها أم اقتصر على جانب واحد ؟

 ؟لتلك الفرتة يانية من خالل النصوص األدبيةالز  

واسطة  اطالعي على كتابومن أىم األسلاب اليت دفعتين الختيار ىذا ادلوضوع دون غريه ، 
من كنوز قد سلقين إليها بعض اللاحثني  تو فيودوما وج ياين ،السلوك يف سياسة ادللوك أليب محو موسى الز  

مد للدكتور زل  -فنية  –مقاربة تارخيية  – من أعالم تلمسان : فكان أبرزىا  فأماطوا على بعضها الغلار
خطاىم، كون من بينهم أتلع موضوعيا أل دافعاعلد العزيز فياليل ل  ياينتلمسان يف العهد الز  و  ،مرتاض 

حبضارة ادلغرب  ياينمتخذة جانلا آخر من الدراسة متث  يف توضيح نوع العالقة اليت تربط األدب الز  
شغفي الكلري قابلو  .األديبنتاجهم مالمح ىذه احلضارة من خالل   ، ومربزة يف الوقت نفسواإلسالمي

 .يانيةان من خالل أدب الفرتة الز  دلعرفة حضارة مديين تلمس



 مة:مقدّ 
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دباء ربديد أصعوبة  قد اعرتت سليلي أثناء إعداد ىذه األطروحة مجلة من الصعوبات لع  أبرزىاو 
 الشعراء  من ىؤالء . ألناليت ذبلت فيها مظاىر احلضارة الشعرية والنثرية ، واختيار النصوص الدولة الزيانية 

من الللدان  -ومنهم من قدم إليها إما زائرا ،مث اضرتو الظروف دلغادرهتا  يف مدينة  تلمسانمن ولد 
إىل تصنيف ىؤالء الذين أقاموا فيها من فاضطررت  .أو من أج  مهمة أوكلت لو  -االسالمية اجملاورة 

 ضمن أدباء الدولة الزيانية إلسهاماهتم الفكرية داخ  اللالط الزياين فكانوا من خرية أبنائها .

 ادلنهج االستنتاجي االستقرائي فقد متث  يف اللحثا ىذيف  واعتمدتأما بالنسلة للمنهج الذي 
ر األدبية  برز الظواىأل يوذكر ،حركة األدبية وتطورىا من خالل األغراض واألجناس األدبية لل يتتلعب

 ةالشعري النصوصتلف ادلظاىر احلضارية من خالل دلخ ياستحضار و  والسلطاين،كظاىرة ادلديح النلوي 
 .العالقة بينهما  وربديد ةوالنثري

كانت معيين يف توظيف كال اخلطابني   ليتا،  وادلراجع رلموعة من ادلصادرإىل أن اعتمدت على  
 ومن بينها: الشعري والنثري على شك  مناذج قابلة للتحلي  وادلناقشة

 .ياينواسطة السلوك يف سياسة ادللوك اليب محو موسى الز   .1
دلقري مد احمل يف أخلار عياض  وأزىار الرياض من غصن األندلس الرطيب نفح الطيب .2

 .التلمساين 

 و الطمارزلمد بن عمر  –العصور  تلمسان عرب -3   

 .د حاجياتالزياين حياتو وآثاره لعلد احلمي موسى أبو محو -4    

  .وخامتة وملحق ،مدخ  وثالثة فصولو  ،مة اللحث على مقد   فقد اشتم األساس  ىذاوعلى 

ودور  تسميتها ،  عن تاريخ الدولة الزيانية من خالل ذكر أص  خ  إىل احلديثدتطرقت يف ادل
 .وأىم مراحلها التارخيية اليت مرت هبا من مرحلة نشأهتا إىل مرحلة تدىورىا القلائ  يف قيامها ،
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احث ملدب واحلضارة العربية اإلسالمية وقد تضمن ثالثة األعن فص  األول لربدثت يف ا 
فهوم احلضارة  دلادللحث الثالث  ألنواعو ، وادللحث الثاين و ، ،خصصت ادللحث األول دلاىية األدب 

الرابع ادللحث وأفردت  ال وىي احلضارة العربية اإلسالمية،أضارات احلوعوام  قيامها مث ربدثت عن أىم 
 دب واحلضارة.للحديث عن العالقة بني األ

رجريني ، اذلامن ابع والث  يانية يف القرنني الس  احلركة األدبية يف عهد الدولة الز  الفص  الثاين  تناولت يف 
 .نثريةادللحث الثاين لألجناس ال، و خصصت ادللحث األول لألغراض الشعرية  ،تضمن ملحثنيقد و 

ارتأيت وقد ياين ،اىر احلضارية يف األدب الز  ىم ادلظحلديث عن أإىل ا فص  الثالث ال تطرقت يف 
لمظهر لالثاين و لمظهر العمراين ،لادللحث األول خصصت ستة ملاحث ،إىل تقسيم ىذا الفص  

السادس  و،العلمي  مظهرللاخلامس و ، السياسي ظهرادلالرابع و ، االقتصادي لمظهرلالثالث و ، االجتماعي
 الطليعي.لمظهر ل

النتائج اليت توصلت إليها يف ىذه ادلالحظات و  أىم افيه سرجلتهنيت اللحث خبامتة أإل أن 
 .وآخر للموضوعات فهرس للمصادر وادلراجع ،دبلحق و ذيلتو مث  ،راسة الد  

أسطر واليت ال تكفي  ذلك إىل سندي األستاذ الدكتور علد العايل بشري ، ك   الفض  يفويعود 
وقد ذبلى ذلك  ىذا اللحث متفحصا خطواتو من بدايتها إىل هنايتها ، إلمتام جهودبذلو من  لشكره دلا 

كما ال ،وكان ىذا دأبو مع طللتو  والتوجيهات السديدةالالزمة ، خضم ما قدمو يل من ادلالحظات  يف
أرجو من اهلل التوفيق و  مون ىذه األطروحة.يقو  سيفوتين أن أشكر مسلقا ك  أعضاء جلنة ادلناقشة الذين 

 .والسداد

ّ طهراويّنعيمة
 م  2512-55-11: تلمسان يوم
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  مدخل:

 يانيةلمحة تاريخية عن الدولة الز  

 

مل تفلت من ىذه القاعدة ،  ()، ودولة اظتوحدينفًتات عمرية متباينةعتا إّن الدولة كاألشخاص 
ولكن مع توايل األيام أخذ الضعف يدب يف مفاصلها  فكانت يف طور شباهبا قوية مًتامية األطراف ،

وذلك بضعف روح العصبية يف صفوفها وتوزيع قواهتا على شىت األقطار وانغماس قوادىا ورؤسائها يف 
 ، ثورة بني غانيةم(، وتلتها  1212ىـ ) 609باألندلس سنة  هزيمة وقعة العقابأنواع الًتف فكانت 

تنافس الوالة واألمراء  دون أن ننسى م( ، 1216ىــــــ )612سنة  وقعة بين الموحدين وبني مريينمث 
، حيث أّن بين عبد الواد الذين كانوا حيكمون تلمسان وواليتها شقوا عصا الطاعة ونبذوا (1)على الرئاسة 

وقد توارث ،دعوة اظتوحدين معلنني استقالعتم باظتغرب األوسط متخذين  من تلمسان عاصمة ظتملكتهم 
الواد عرشها أزيد من ثالثة قرون إال أن ؽتلكتهم ىذه كانت معرضة دائما للغارات والغزو من بين عبد 

، ملوك اظتغرب األقصى من ()ملوك افريقية من الناحية الشرقية ، واظترنيني( )طرف جرياهنا اضتفصيني 
 (2)الناحية الغربية.

                                                           
 - ( ويعترب اظتهدي ػتمد تومرت الزعيم  1148-1063ىـ/  543-454دولة اظتوحدين : قامت على أنقاض دولة اظترابطني،)م

سعيد العريان،)د، ط (، مد : ػتالروحي واظتؤسس عتذه الدولة ، ينظر اظتعجب يف تلخيص أخبار اظتغرب ، عبد الواحد اظتراكشي، تح 
 172(، ص:  1972إبن أيب زرع القاسي ،) دار اظتنصور، الرباط  –،واألنيس اظتطرب بروض القرطاس 245ص:

 79، ص: (1984اظتؤسسة الوطنية للكتاب ، اصتزائر ،  )ػتمد بن عمرو الطمار ، –تلمسان عرب العصور   - 1
- ( وىم ساللة من الرببر اظتغاربة من قبيلة  1574 -ىـ  982قامت دولة اضتفصيني بتونس خالل الفًتة)ىنتانة من مصمودة م

 ،ويرجع نسبهم إىل أيب حفص حيي بن عمر .
 -  ترجع أصول دولة اظترينيني التارخيية إىل الطبقة الثانية من جيل قبائل زناتة الرببرية فكانوا رتاعات  واحياء متنقلة بني سلجامة

 .14)دـ ط( ،ـص: اسيابن أيب  زرع الف–، ينظر الذخرية السنية يف تاريخ الدولة اظترينية إىل ملوية
 6،ص:(، ديوان اظتطبوعات اصتامعية  1ج)اضتاج ػتمد بن رمضان شاوش ،   –باقة السوسان يف تعريف حاضرة  تلمسان  - 2
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 أوال/ قيام دولة بني زيان وأصل تسميتها:

 : بني زيانقيام دولة -أ

وقيامها ال بد لنا من الوقوف عند  عبد الواد أو بني زيانقبل اضتديث عن بدايات ظهور دولة بين       
 أبرز شتات الدولة اظتوحدية ،وبالضبط أىم العوامل  اليت ساعدت على  قيامها مث سقوطها واضمحالعتا.

على استمرارية وحدهتا الًتابية اظتمتدة من برقة شرقا إىل احمليط  لقد حافظت الدولة اظتوحدية
األطلسي غربا ، ومن البحر اظتتوسط واألندلس مشاال إىل الصحراء جنوبا حتت نظامي إداري مركزي 

 ( 1)موحدي. 

كان اظتوحدون آنذاك زتاة دار السالم يف بالد اظتغرب واألندلس ، سامهوا يف رد العدوان الصلييب    
لى بيت اظتقدس إىل جانب إخواهنم يف الدين من أىل اظتشرق جبيوشهم الربية وأساطيلهم البحرية إال ع

ابع اعتجري  اظتوافق للثالث عشر ميالدي بدأت األوضاع داخل الدولة اظتوحدية انّو يف مطلع القرن السّ 
التفكك الذي أصاب تتغري واألمور تتبدل على الساحة اظتغربية واألندلسية ، بسبب عوامل الضعف و 

 .(2)م 1210ه/ 609ومة يف األندلس سنة "  اظتشئالعقاباظتوحدين ،والسيما بعد معركة "

، فضال عن اضتروب اليت كانت تنشب بني بين ()مث تلتها أزمة أخرى وىي اليت قام هبا بنو غانية     
م أي بعد ثالث سنوات فقط من ىزدية  1216ه/ 612مرين واظتوحدين ،وخاصة منها ىزدية سنة 

وقعت اظتعركة يف واد يسميو )  vas mavas de tolosaباسم اإلسبانمعركة العقاب اظتشهورة عند 
(، فكانت ىذه اعتزائم اظتتتالية للموحدين سببا يف ضعفهم وضياع  تولوسا بلدةقرب  نافاساإلسبان 

ىيبتهم أمام تطلعات القبائل الكربى وطموحاهتا ،فلم تلبث أن ظهرت خالل ىذه الظروف الصعبة 
                                                           

 13ص: (،2002موفم للنشر ، اصتزائر ، 1ج)عبد العزيز فياليل ،  –تلمسان يف العهد الزياين - 1
 .نفسهالصفحة ،انفسو اظترجع  - 2
 - دانية فامتلكوا جزر  غانية ينتمون إىل قبيلة مسوفة الصنهاجية اليت تنحدر منها بنو تاشفني أمراء اظتربطيني كانوا والة على نوب ،

 17ه(،ص: 1406-م 1986ػتمد العروسي اظتطوى،) دار الغريب اإلسالمي ، بريوت ، لبنان -ينظر :السلطة اضتفصية

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%A7
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م(، أذكت نار األزمة  1221 – 1215ه/  630 -629)مواقف جديدة للخليفة اظتأمون اظتوحدي 
يف القصر اظتوحدي بتجرئو على اإلساءة إىل مبادئ اظتذىب اظتوحدي ، فتحدى بذلك الشعور شيوخهم 

 .(1)م 1221ىـ /  630وأعياهنم ،ومل تنتو ىذه اظتشكلة إال خبلعو ووفاتو سنة 

اهنيار ؽتلكة اظتوحدين ما انتهت إليو من اضطرابات نتيجة صغر سن  على وقد ساعد أيضا     
السالطني وانصرافهم عن تطبيق الشريعة اإلسالمية، واستئثار ذوي قرباىم بالنفوذ واستقالعتم من أجل 

   . (2)مصاضتهم اطتاصة 

ت من فكل تلك العوامل سامهت يف تأزم أوضاع الدولة اظتوحدية وانتشار ثورات داخلية ، زاد
 ضعف جسم اظتملكة اليت لطاظتا كانت تًتبع على السواحل الشمالية للقارة اإلفريقية موحدة ترابا وشعبا.

واليت دامت قرن ونصف من الزمن ابتداء من استقرار  -وقد ظهرت على أنقاض دولة اظتوحدين     
ىي الدولة اضتفصية يف  دول مستقلةثالث   -( 3)اظتهدي بن تومرت ،وحىت مقتل آخر خلفائها أيب دبوس

 بتلمسان زيان بني عبد الوادم ،وىي فرع للدولة اظتوحدية وامتداد عتا، مث دولة بين 1230تونس عام
 مرين أو بني عبد الحق في فاسم( ،ودولة بين  1235ه/  623ونواحيها باظتغرب األوسط عام 

م،  1269ه/   668،وىي الدولة اليت استقلت باظتغرب بعد أن قضت على خالفة اظتوحدين عام  
والذي نريد إثباتو ىنا  ىو أن بين (.4)وؽتلكة غرناطة ىي آخر ما بقى للمسلمني من ؽتتلكات يف إسبانيا.

لكاملة على لطة ازيان وقعوا بني فكي الرحى ،أي بني بين حفص وبني بين مرين وكالمها يطلب الس
 .(5)الشمال اإلفريقي

                                                           
 14-13-10اظترجع السابق ، ص:  د العزيز فياليل، عب –تلمسان يف العهد الزياين ينظر،  - 1
 2 16، ص: (1994مكتبة مدبويل ، القاىرة   ، ، 1،ط5ج)عبد الفتاح مقلد الغنيمي  -موسوعة تاريخ اظتغرب العريب -
 324ص: (م، 2004 1اظتدار االسالمي، ط )عبد الواحد ذنون طو ، –ينظر  دراسات يف تاريخ وحضارة اظتغرب اإلسالمي  -  3
15،ص:، اظترجع السابقعبد الفتاح مقلد الغنيمي ، موسوعة تاريخ اظتغرب العريب ،  - 4 
200-199، ص: (مكتبة النهضة اظتصرية ، 1ط)أزتد الشليب–التاريخ اإلسالمي واضتضارة اإلسالمية  - 5 
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ويف ىذا الصدد نتحدث عن أىم دولة من ىذه الدويالت اليت أعلنت انفصاعتا عن الدولة         
حيث كانت ػتط تنافس وأطماع الدول اجملاورة ظتا تتميز  الوادية أو الزيانيةاظتوحدية ،وىي الدولة العبد 

 معربا للقوافل التجارية .بو من موقع اسًتاتيجي خالب ويف كوهنا أيضا 

 أصل الدولة الزيانية:-ب

، وأصل ()إىل بين عبد الواد وىم فرع من فروع الطبقة الثانية من زناتة الزيانيةتنتسب الدولة  
، رىبانية عرف هبا جدىم من ولد شجيح بن واسني بنت  عابد الواديتسميتهم عائد إىل جدىم 

مادغيس األبًت ابن بر بن فيس عيالن بن مضر بن نزار بن يصلينت بن مسرى بن زكريا بن ورسيجنب 
، وكانوا عدة بطون بنو يتكتني ، بنو والو بنو تومرت بنو ورسطف وبنو مسوجا، (1)معد بن عدنان

وقيل إهّنم من الرببر ومن  يضاف إليهم بنو القاسم الذين ينتسب إليهم بنو زيان حاكم الدولة الزيانية.
ومغراوة، وغريىم ولكن منهم من قسمهم إىل أفخاذ  ة بنو عبد الواد ،وبنو مرين ،ناتأبناء زناتة فمن ولد ز 

أوعتما إىل الرببر وينسب ثانيها إىل إدريس بن عبد اهلل بن ػتمد بن أيب اضتسن بن علي بن أيب طالب 
اد على عبد الو  رضي اهلل عنهم ،وقد افتخر يغمراسن بن زيان عندما رفع نسبو إىل إدريس وقد عمل بنوا

 .(2)تأكيد ىذا النسب 

 :دور القبائل في بناء الدولة الدولة الزيانية  ثانيا/

 :  دور القبائل البربرية - أ
مهامو كحاكم إلقليم تلمسان ، وجعل قاعدتو مدينة تلمسان ومقر إدارتو  بدأ أبو حيي يغمراسن 

ىـ  640-630م، يف عهد اطتليفة اظتوحدي عبد الواحد الراشد بن اظتأمون  1236ىـ / 633سنة 
ويذكر يغمراسن بأنو وماسية حتمل لو الطاعة والوالء ،،أرسل إىل ىذا األخري بعثة دبل 1242 -1232/

                                                           
 - بن ورماك بن دره بن زميك بن مادغيس بن بر  زناتة من قبائل البًت الرببرية ويرجع اصلها إىل شانة أو جانة بن حيي بن صوالن

 وكانوا عدو فروع منهم بين مرين بين يفرن بين عبد الواد بطن منهم
95، ص: (، بري فونطانا  الشرقية يف اصتزائر 1مج  ) –حيي بن خلدون  –يف ذكر اظتلوك من بين عبد الوادبغية الرواد  -  1 
 901عبد الفتاح مقلد الغنيمي، المرجع السابق ، ص: –المغرب العربي  تاريخ موسوعة - 2
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ويعادي من يعاديو فرد عليو اطتليفة بالقبول والرضا ، فوضع بذلك حدا ألطماع سيسامل من ساظتو 
وإذا كان كل من عبد اهلل بن ياسني اظترابطي ،وأبناء عمومتو يف اظتنطقة  زناتةالقبائل اظتنافسة لو من 

قد  يغمراسنفإّن ،واظتهدي بن تومرت اظتوحدي قد اعتمدا يف قيام دولتها على حركة دينية مذىبية 
، مث استعان ببعض القبائل اظتغربية  قبيلة بني عبد الواد بالدرجة األولىاعتمد يف بناء دولتو على 

 .(1)بيةوالعر 

فكان منها من كانت تكن الود لبين عبد الواد ، وتؤدي الوالء والطاعة عتم ، وتشارك يف تأسيس 
ر ضدىم على الرغم من الروابط غتدىم وتوسيع رقعة دولتهم ،وكان بعضها يناصبهم العداء ، ويتآم

 .(2)الدموية وصلة القرابة اليت تربطهم ببعضهم

ومن بني القبائل الرببرية عامة والزيانية على وجو اطتصوص اليت ناصبت العداء وخرجت ضد بين 
زيان وحتالفت مع أعدائهم باإلطاحة بعرشهم يف كثري من األحيان وخاصة يف أوقات اضترج اليت أصاب 

 :تلمسان بعض الضعف والوىن نذكر رشفيها ع

،ومن الذين تذبذبوا يف مواقعهم بني مؤيد ومناصر وبني ()، وتوجني وصنهاجة ()قبائل مغراوة
 .()ؼتاذل ومعادي ، بين يفرن

                                                           

17-16عبد العزيز فياليل، اظترجع السابق  ص: -تلمسان يف العهد الزياين - 1 
. 17اظترجع نفسو، ص: - 2 

-   الده يف القرن الرابع ديتد موطن مغراوة من تلمسان غربا أىل شلف شرقا ،ظهرت منها امارة بين خزر مث امارة زيري بن عطية وأو
اعتجري العاشر اظتيالدي طلت مغراوة تتميز بالطابع البدوي الريفي وقلة النفوذ والقوة ؽتا جعلها تتعرض لضربات بين عبد الواد من حني 

 آلخر وعلى الرغم من ضعفها وقلة عددىا إال أهّنا كانت تناصهم العداء.
 -   وحول الونشريس ويف فرع آخر يعرف باسم مليكش يستقر بنواحي متيجة وكانت كانت عتذه القبيلة  أراضي بنواحي اظتدية،

 صنهاجة تناو بين عبد الواد وتناصيهم العداء ،وكثريا ماكانت خترج ضدىم .
 - . بنو يفرن ، وكان موطنها يف عهد بين عبد الواد بنواحي تلمسان وتيهرتن ختضع عالقتها بالزيانيني للقوة والضعف 
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م والعقيدة فاطتالف كان والظاىر أّن اظتصلحة الذاتية لكل قبيلة كانت تطغى على روابط الدّ 
، باستثناء بعض اظتراحل والفًتات اليت كان فيها بنو عبد الواد أقوياء  مستمرا ينشب من حني آلخر

 .(1)نفوذىم مضطرة ،وتدخل يف طاعتهم  حينذاك ، ختضع القبائل اظتنافسة إىل

أما القبائل اليت ناصرت بين عبد الواد ،وآزرهتم ،ووقفت إىل جانبهم سواء أكان ىذا التأييد ،عن 
فهي كثرية نذكر منها ، بين واسني ، أوالد منديل ،كومية ، بين يلومي ، والء خالص ،أم نتيجة ضعفها 

ووجدجين ، وغريىا من القبائل اليت كان يتشكل وارة ، وازداجة ، وبين ورنيد  بين مانو ، بين تغرين ، وى
 .(2)وسط يف عهد الدولة العبد الواديةمنها غتتمع اظتغرب األ

يزان ذو الكفتني يتأرجح حيثما وجد القوة ،وعندما تفطن بنو وكان دور القبائل الرببرية يشبو اظت 
زيان عتذا األمر مل جيدوا سبيال آخر غري ضمهم للقبائل العربية ، وتقريبهم للبالط اظتلكي عن طريق نشر 

 فكرة أهنم من أصل عريب.

  دور القبائل العربية: -ب  

بالد اظتغرب والسيما منها القبائل اليمنية  استقرت القبائل العربية مع استقرار الفتح اإلسالمي ، يف
واظترية )عرب اصتنوب وعرب الشمال(، اليت كانت تتشكل منها اصتيوش الفاحتة يف عهد الدولة األموية 
بدمشق ، مث مع اصتيوش العباسية اليت قدمت إلستاد الثورات وإخضاع اطتارجني واظتناوئني واضتفاظ على 

ائل أخرى ببالد اظتغرب جاءت من العراق والشام واضتجاز ومصر وبالد نفوذ اطتالفة ، كما استقرت قب
بعد أن حتصلت تلفة من بالد اظتغرب وافريقية ،فارس، ولقد سكنت ىذه القبائل حواضر وبوادي وقرى ؼت

على أراضي واقتطاعات إىل جانب اخواهنم يف الدين من أىل اظتنطقة وقدمت طالئع أخرى من قبائل 
                                                           

 181ػتمد بن عمرو الطمار، اظترجع السابق ،ص: –تلمسان يف العهد الزياين - 1
 2 18اظترجع نفسو  ، ص:  - 2
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اجتاحت ربوع اظتغرب اطتامس اعتجري اضتادي عشر اظتيالدي ،واستولت على كثري من بين ىالل، اليت 
 .(.1.)األراضي بالقوة ، وكانت تتعاون مع الدول اظتتعاقبة حينا وخترج ضدىا أحينا

ور الذي لعبتو بعض ىذه القبائل ، يف ترسيخ أقدام الدولة الزيانية وسنحاول التطرق إىل الدّ        
سط ،وتوسيع رقعتها واستمرار ىيبتها ودورىا اإلجيايب والسليب ، يف استقرار أوضاعها باظتغرب األو 

 السياسية واالقتصادية.

لقد لعبت القبائل العربية دورا ىاما وبالغا يف مساعدة الدولة الزيانية منذ عهد مؤسسها األول         
يام الدولة السيما قبائل بين عامر للدولة يف وكان عتا دور ال ينكر منذ الوىلة األوىل لق،يغمراسن بن زيان 

مهدىا واختاذ يغمراسن عتا كحائط بشري وسد منيع للدفاع عن تلمسان العاصمة وسكاهنم بأطرافها 
وجبوارىا ليكونوا عونا عتا عند ساعة اطتطر وذلك لبسط ونشر اللسان والثقافة العربية بني رتوع 

 .(2)السكان

ية على معظم القبائل إال أهنا مل تسلم من انياب جرياهنا وىذا ما حتدث فرغم سيطرة الدولة الزيان  
 ! عنو الكاتب ػتمد الطمار قائال:" وقد تعدد اضتروب بينها وبني جرياهنا ، فكم من مرة حتالفوا ضدىا

وكم من مرة حتالفت مرين مع القبائل العربية والزناتية لتقضي عليها ، ولكنها عرفت كيف تواجو ىذه 
 .(3)اعتجومات اآلتية شرقا وغربا..." حالف وىذه اظتكايد ، فقد دتكن الزيانيون من أن يقاوموااأل

بعدما كان سائدا يف العصر  -يًتاء لنا أّن زمن العصبية القبلية عاد وبثوب جديد ومن ىنا   
، وبناء  ترتديو قبائل بربرية عربية ىدفها األساسي ىو السيطرة على اظتغرب العريب ككل –اصتاىلي 

 حضارة حتمل اشتهم ، تاركني بصماهتم يف ؼتتلف غتاالت اضتياة.

 م(: 5111 -5961هـــــــ( ) 239-366ثالثا/مراحلها التاريخية )
                                                           

19اظترجع السابق، ص:  ػتمد بن عمرو الطمار، -تلمسان يف العهد الزياين -   1 
145اظترجع السابق ص:   -موسوعة تاريخ اظتغرب اإلسالمي - 2 
،207،ص: (2006ديوان اظتطبوعات اصتامعية   ،ط  )الطمار ،ػتمد  –تاريخ االدب اصتزائري  - 3 
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م(، وفيها نشأت الدولة  1306 -1235ىـ /706  -633دتتد من سنة   مرحلة النشأة: –1
 ) 2)، وامتدت على مساحة كبرية من اظتغرب األوسط ، وتبدأ من استسالم يغمراسن(1)الزيانية يف تلمسان

، وتناوب على حكم تلمسان يف 1306ىـ/706اضتكم إىل هناية اضتصار اظتريين الطويل على اظتدينة  
نية مؤسس الدولة الزيا( 3)ىذه اظترحلة ثالث سالطني أوعتم يغمراسن)معناه يف اللهجة الزيانية رئيس القوم(

ىـ ، وكان أشد أبطاعتا بأسا 633، فقد كان زعيم أل زيان توىل رئاسة القبيلة سنة (4)ومنظما لشؤوهنا
على أخيو فجعل من  وأعظمهم مكانة وانظم إليو " بنو مظهر " ، وبنو راشد " اطتارجون من قبل

الضعيفة ، فطار صيتو ووفد  مارة ، وأخذ يوسع رقعتها على حساب اضتامية اظتوحديةتلمسان قاعدة إ
عليو من األندلس رتاعة من األعيان وعلى رأسهم " ابن وضاح " ، فأكرم وفادهتم ، وقرب ابن وضاح 
وقدمو للشورى ، ووفد عليو أيضا " أبو بكر بن خطاب "،وكان كاتبا بليغا فعينو لكتابتو والسيما يف 

 .(5)للخليفة اظتوحدي وأمراء افريقية ؼتاطبتو

نو حيي بن خلدون قائال: " كان كرديا شجاعا فاضال حليما متواضعا ذا سداد وعفاف حتدث ع
 )6)وغتد وعالء ،يؤثر العلماء والصاضتيني وجيالسهم كثريا

 :  مرحلة التوسع –2

يد  م إىل سقوط الدولة الزيانية  على1307ىـ / 706تبدأ من هناية اضتصار اظتريين لتلمسان سنة  
م، وخالل ىذه اظترحلة حكم تلمسان ثالث سالطني ىم السلطان ػتمد أبو  1338ىـ/737 اظترينيني

م، واستمر حىت سنة 703/1304زيان الذي استلم اضتكم ، بعد وفاة والده ، والسلطان عثمان سنة 
                                                           

لتكون مقرا للعرب يف بالد اظتغرب. شيدت يف العهد اإلسالمي  ،زائرية اصت نمن أشهر اظتد تلمسان ىي- 1 
،وىي بداية لدولة بنو عبد الواد أو الدولة الزيانية ،وهناية عهد اظتوحدين باظتغرب  يغمراسن : أول أمري أعلن استقاللو بتلمسان - 2

 304ص:، األمل للدراسات(،1طتضر سيفر،)ج–مي األوسط ،ينظر التاريخ السياسي لدول اظتغرب اإلسال
 65ػتمد برمضان شاوش  ،اظترجع السابق ،ص: -باقة السوسان يف تعريف حاضرة تلمسان  - 3
 64جامعة فلسطني(ص: ىـ، باسم كامل عبد الرزاق شقدان، )رسالة ماجستري233/962ينظر تلمسان يف العهد الزياين - 4
 80ص:اظترجع السابق ،، ػتمد عمرو الطمار–ان عرب العصور ينظر ، تلمس - 5

112حيي بن خلدون، اظتصدر السابق  ص:  -اد يف ذكر اظتلوك من بين عبد الو  بغية الرواد - 6 
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م 1318ىـ/ 718م ،وجاء بعده شقيقو السلطان أبو زتو موسى األول حىت سنة1308/   708
،الذي اعترب من أقوى (1)م1337ه/737ان أبو تشفني عبد الرزتن األول حىت سنة ،وخلفو ابنو السلط

أمراء الدولة ، بعد يغمراسن بن زيان فقد استطاع أن يقمع الثورات اليت عرفتها الدولة ،على اطتصوص 
لة د نفوذه على حساب الدو اظتغراويني الذين كانوا يطمحون يف اقامة دولة عتم ،فاستوىل على مضارهبم وم

 .(2)اضتفصية

مل تكن الدولة الزيانية منذ نشأهتا مستقرة وثابتة بل كانت تتغري وتتبدل ، حبيث تتقلص حينا 
وتتسع أحيانا حسب استعداد بين زيان ،وقوهتم العسكرية واالقتصادية واستقرارىم وأمنهم ، ووحدة 

اضتدود العربية حدودا ثابتة منذ أمرائهم وانسجام قبائلهم ووالئها الصادق ، وقد حاولوا أن جيعلوا من 
عميدىم يغمراسن الذي أوصى بذلك. وقد حاول أغلب خلفائها تطبيق الوصية، بينما جعلوا من 

للتوسع ،عندما تتيح عتم الفرصة لذلك ال سيما   اظتثاستة للدولة اضتفصية غتاالاظتنطقة الشرقية وحدودىا 
تاشفني األول فقد توغلت اصتيوش الزيانية يف عهد  يف عهد كل من يغمراسن وأيب زتو األول وابنو أيب

ىذين العاىلني األخريين يف األراضي اضتفصية، وضايقت مدن جباية وقسنطينة وعنابة ، وخنقتها عدة 
سنوات ،حىت وصلت إىل مدينة تونس عاصمة بين حفص يف عهد ؟ أيب تشفني ،ولكنها تراجعت إىل 

 .(3)نطقة الشرقيةصى اتساع عتا يف اظتأطراف جباية وىو أق

ورغم صعوبة حتديد اضتدود اإلدارية والسياسية للدولة الزيانية واعتمادا على ما ذكره لنا بعض 
اظتؤرخني وما وصفو لنا بعض اصتغرافيني ، نستنتج أن حدود الدولة الزيانية بلغت نواحي جباية وبالد 

وفجيج من الغرب واصتنوب الغريب، ومن الزاب من الشرق ، ومن هنر ملوية وتاوريرت ووجدة وتامزيزدكت 
" وتامزيزدكت عند مصب وادي جباية )وادي الصومام ( بكرمصب هنر ملوية وىنني ،ودلس وحصن "

على ساحل البحر األبيض اظتتوسط مشاال إىل ورجالن وغرادية وإقليم توات جنوبا وىي اضتدود اليت 
                                                           

69اظترجع السابق  ص:  ،ىـ 962/  233 تلمسان يف العهد الزياين - 1 
 12، ص: (م 2007،  1دار اضتضارة ،ط، 1)جنية ، ػتمد ؼتتار حساين، اتاريخ الدولة الزي - 2
44-43ص: ،عبد الغزيز فياليل . اظترجع السابق –تلمسان يف العهد الزياين - 3 
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وجودىا بالرغم من الغزوات واعتجمات اليت قامت  استمرت عليها الدولة الزيانية يف أغلب األحيان طوال
يانية وعلى عاصمتها مدينة مرات عديدة على األراضي الز دولة اظترينية والدولة اضتفصية ،هبا من ال

 .(1)تلمسان

 : تنقسم ىذه اظترحلة إىل قسمني مها : مرحلة النهضة –6

األمريين الشقيقني أيب سعيد وأيب ثابت م ،على يد 1348ه/749:  احياء الدولة الزيانية الفترة األولى
، وتقسيم اضتكم بينهما فكانت اطتطبة والسكة توحيد القبائل (2)بعد ىزدية السلطان أيب اضتسن اظتريين 

يقول ابن خلدون :" وساىم السلطان أبو سعيد عثمان أخاه أبا ثابت الزعيم (3)،وجعلها خاضعة للدولة.
  .(4)إليو أمر اضترب والضواحي كلها " يف ملكو ، وجعل يف سلطانو وشركو يف أمره ، وأردفو

إن اعتدف الرئيسي لألخوين أيب سعيد وأيب ثابت ،ىو احملافظة على النجاح الذي حققو أجدادىم 
من خالل التوسع يف بالد اظتغرب اإلسالمي ، وصد ىجمات اصتارتان اضتفصية واظترينية اللتان حاولتا 

 نفوس القبائل، وخاصة القبائل الرببرية .زرع نار اضتقد ، والكره يف 

م، على يد األمري أبو زتو موسى الثاين 1359ه/760حياء الدولة الزيانية :  وفيو مت إ الفترة الثانية
، حيث (5)دبساعدة الدولة اضتفصية والقبائل العربية والرببرية يف اظتغرب األدىن وشرق اظتغرب األوسط

استطاع ىذا السلطان أن يغتنم فرصة االضطرابات ، اليت عرفتها الدولة اظترينية يف عهد سلطاهنا أيب عنان 
، فعاد من منفاه إىل تلمسان ، دبساعدة بين ىالل الذين زودوه بقوة عسكرية مكنتو من الدخول إىل 

لكو إحدى وثالثني سنة ، فدام م( 6)، تلمسان بعد القضاء على اضتامية اظترينية ، وبذلك أعاد غتد الدولة
                                                           

 1  44-43السابق، ص: عبد الغزيز فياليل . اظترجع –تلمسان يف العهد الزياين .-
.72، اظترجع السابق ص:باسم كامل عبد الرزاق  شقدان  - 962- 233تلمسان يف العهد الزياين  - 2 
.13اظترجع السابق ص: ػتمد ؼتتار حساين ، -تاريخ الدولة الزيانية -  3 
1977،  ص:(، بيت األفكار الدولية  2جابن خلدون ، ) – (العرب تاريخ ابن خلدون ) - 4 
.73، اظترجع السابق ، ص:باسم كامل عبد الرزاق  شقدان  -ىـ962-233تلمسان يف العهد الزياين  - 5 
.14اظترجع السابق ، ص: ػتمد ؼتتار حساين، –تاريخ الدولة الزيانية  - 6 
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ثناء تلك اظتدة على توطيد اظتلك ألبنائو وسلك مع بين مرين مسلكا غري الذي سلكو أسالفو وقد عمل أ
معو فإنو كان إذا حوصر أجفل أمامهم إىل الصحراء وحتصن هبا مث شاغبهم يف عقر ديارىم ،إىل أن 

 .(1)الستيالء على تلمسان م  أمل يف ارحلوا ألن بين مرين مل ينقطع عت

 :وقد دتيز ىذا العصر دبا يلي

: استمرار ثورات القبائل الرببرية ، على الدولة الزيانية ،وزيادة نفوذ القبائل العربية اليت حصلت منو  أوال
التـُُلوِل ،ومن أبرز ىذه القبائل بنو  طرة على أجزاء كبرية من أراضيعلى اقطاعيات كبرية مكنتها من السي

انظموا إىل أعدائو عامر، وسويد ، وحصني وبنو يزيد وزتيان وغريىم ولكنها مل تستمر يف موالهتم لو بل 
 .(2)يني وأمراء الدولة الثائرين عليوواضتفصمن اظترينيني 

أبو زتو موسى الثاين االستيالء على جباية ،إال  : القيام حبركة توسعية على حساب الدولة اضتفصيةثانيا
 .(3)العسكرية ،أدى إىل ىزديتو ببجايةأّن كثرة الثوار وضعف القيادة 

ؽتا دفعو إىل ترك تلمسان والتوجو حنو الواحات  على دولة أيب زتو موسى الثاين،: كثرة اطتطر اظتريينثالثا
م،غادر خالعتا السلطان 1359ه/760غزوة األوىل سنةفكانت ال( 4)الصحراوية، فرارا من اصتيش اظتريين.

لسلطان اظتريين م،أخرجو فيها ا1360ىـ/761سنةوكانت الثانية يف ،وعشريني يوماعاصمتو ظتدة ستسة 
م ظتدة أربعني يوما، وكانت الثالثة وىي أطوعتا زمنا بني 1361-1359ىـ/762-760بو سامل أ

، 1366/1372-ه768/774العزيز اظتريين م يف عهد عبد 1373-774م،1371ىـ/772سنتني
،وقد أصاب أبو نتني واعتيمنة على اظتغرب األوسطمن س كن من احتالل مدينة تلمسان أكثرالذي دت

 ،أما الغزوة الرابعةأحالفو  بعيدا عن رعيتو وعاصمتو زتو موسى ضيق شديد أثناء اقامتو يف الصحراء بني
                                                           

88اظترجع السابق ، ص: -ينظر ، باقة السوسان يف تعريف حاضرة تلمسان - 1 

14اظترجع السابق، ص: ػتمد ؼتتار حساين ، –تاريخ الدولة الزيانية  - 2 
 15 -14ص:نفسو ، ينظر ، اظترجع  -3

 15اظترجع نفسو ، ص:  - 4
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وأىلو ، الجئا إىل  ن أبو زتو موسى الثاين ،وحاشيتو ،م ،خرج فيها السلطا1383ىـ/784فكانت سنة 
 .(1)م 1385ىـ/786الصحراء واالحتماء بفيافيها إىل سنة

: خروج امراء الدولة عليو ،ومن ىؤالء أبو زيان القيب ،وأبو تاشفني الثاين ، الذي تعاون مع القبائل رابعا
ركة عند مواجهتو للجيوش ،فسقط يف اظتع بقيادة زيان الوطاسيربية مث تدخلت القوات اظترينية ،الع

 .(2)اظترينية

: يف الوقت الذي استطاع أبو زتو موسى الثاين ، أن يصمد أمام اطتصوم واألعداء مرحلة التدهور -1
وأن يبين حضارة ومدنية رفيعة اظتستوى ظتدينة تلمسان فشل يف تربية ابنو وويل عهده أيب تاشفني الذي 

. فقد سقط يف كمني أو مؤامرة (4)م( 1351ه/ 752كان أبوه وجده هبا عام )   أيام (3)" بندرومهولد" 
دبرىا لو أعداءه من بين مرين وحاكوا خيوطها يف تلمسان ، بل يف بالطو أكثر تدقيقا ، فقد قاموا 
بتوسيع اطتالف القائم بينو وبني ويل عهده أيب تشفني الثاين ،وبعض مساعديو وأخوتو، وغذوا ىذا 

تشجيع أيب تانشفني والنهوض ضد والده وعندما تطور اطتالف واشتد سارع إىل اعداء والده اطتالف ب
حيتمي هبم ،ويطلب اظتساعدة منهم ، فوجد عندىم التعضيد الكايف واظتساعدة القوية ، ألهنا فرصة ذتينة 

على اظتغرب األوسط  طاظتا انتظروىا لإلحاطة بعرش أيب زتو الثاين ودولتو القوية وحتقيق اعتيمنة اظترينية
 .(5)اظترينيون االستالء عليها بقوهتمبساعد زيانية بعد أن عجز 

خاصة، صتوارىا يف اظتوطن واظتلك، ومنافستهما على  كان الصراع على أشده بني الزيانني واظترينني    
االستقالل برئاسة زناتة. ولتحقيق ذلك راحت كل واحدة منهما تبذل جهودىا يف ؼتتلف اجملاالت، 
مستغلة كل الطرق والوسائل، فكان بذلك تارخيهما السياسي منذ نشأهتما إىل غاية سقوطهما حافل 

                                                           

56اظترجع السابق ص: عبد الغزيز فياليل، -ينظر  تلمسان يف العهد الزياين   - 1 
15اظترجع السابق  ص: ػتمد ؼتتار حساين،  -تاريخ الدولة الزيانية - 2 
59اظترجع السابق ،ص: –عبد العزيز فياليل  –لزياينتلمسان يف العهد ا - 3 
 4 209اظترجع السابق ،ص ػتمد بن عمرو الطمار، –تلمسان عرب العصور  -
95اظترجع السابق، ص: عبد العزيز فياليل،  -تلمسان يف العهد الزياين - 5 
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اضترب والسلم، واظتعاىدات ونقضها واظتؤامرات واطتيانات  باألحداث التارخيية اليت تراوحت بني
 يف األسرة اظتالكة حول العرش، واضتصارات وغريمها. والصراعات الداخلية 

كل ىذا جيعلنا نعًتف بأن الدولة الزيانية وَقعت يف سجلها التارخيي انتصارات عديدة مل حتققها 
 كلو راجع لعاملني  ىامني مها :  أي دولة من  دول اظتغرب اإلسالمي من قبل ، وىذا

 : خربة السالطني بأمور السياسة واضتكم .العامل األول

 : الدور الكبري الذي لعبتو القبائل العربية والرببرية عن طريق احتادىا حتت حكم واحد.العامل الثاني

وعتذا نقول إّن اضتالة اليت آلت إليها ىذه الدولة كان نتيجة كسر قوانني اضتكم ،الذي كان جدارا  
منيعا يف وجو األعداء بظهور حكام عتم نفس شغوفة حبب السلطة فقط ، غري مباليني بأمور رعياىا ،  

 تاركني حكم البالد حتت أياد خفية .

اسية أثرت اجيابا على اظتالمح اضتضارية يف عهد ىؤالء وكل تلك اطتالفات والصراعات السي        
اضتكام ،عن طريق بنائهم لألسوار واضتصون لصد ىجمات أعدائهم وتنافسهم يف بناء دور العلم وتنظيم 

وخري مثال على ذلك اظتنشآت الدينية والتعليمية واظتدنية والعسكرية اليت خلفها بنو مرين ،.اظتدن وزخرفتها
م أمراء مرين بالعمارة واإلنشاء  خلدت وجودىم فيها ـحيث كانت شواىد على اىتمايف تلمسان واليت

من مساجد وقصور وغريىا ، كلها حتمل معاين اإلبداع وروح االبتكار اظتوجودة لدى الفنان اظتريين ،ظتا 
نلمسو يف العمائر من إحساس مرىف ورقة يف العمل ، كما يعطينا فكرة واضحة عن تلك اظتنافسة 

لفكرية والثقافية اليت الزمت اصتارتني ،واليت كانت الوجو اآلخر لذلك الصراع السياسي الذي كان دائرا ا
ثار اطتالدة لكثري من اظتنافع ،ولعلها تلك اآلبينهما ،والذي مل يكن أمرا سلبيا كلو بل حيمل يف طياتو ا

مهدت عتا واليت ورة لذلك العهد ها حركة علمية وثقافية مشهحظيت هبا مدينة تلمسان، واليت تلتاليت 
الدولة الزيانية من قبل وسامهت بشكل كبري يف تقوية الروابط والعالقات الثقافية بني الزيانني واظتريني 

واألدباء ، الذين تتلمذوا فيها ية احتوت كبار العلماء والفقهاء ،حيث أن ىذه اظتؤسسات الدينية والتعليم
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جازات العلمية كما كانت تستقطب طلبة من ؼتتلف البقاع خاصة من وخترجوا منها ، حاملني أكرب اإل
اظتغرب األقصى، والذين سامهوا يف نشر العلوم بألواهنا نتيجة لذلك االحتكاك والتقارب بني علماء بين 

 زيان وبين مرين ،وتبادل العلوم واظتصنفات واظتناظرات اليت كانت تقام يف ىذه اظتؤسسات التعليمية. 

 

 



 
 

 الفصل األول:

 األدب والحضارة العربية اإلسالمية
 : ماهية األدباألول املبحث

 : أنواع األدباملبحث الثاين

 .: احلضارة واحلضارة العربية اإلسالميةاملبحث الثالث

 : عالقة األدب ابحلضارةاملبحث الرابع
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 ؛األولالفصل 

 األدب والحضارة )الحضارة العربية اإلسالمية(

ا ينتجو من فن وماإلنسان عقل أساسها أقوى اغبضارات وأرقاىا وأطوؽبا عمرا ىي اليت  نّ إيقال 
شقوره ب وأفكره  وأبيده إما  نسان اان  اغبضارةاإلف، وينمو اها يقوى ذل  الققل إُف جانب الروح اليت

ألعلى اؼبراتب فيبتكر ويطور  االرتقاء بفنوفكلها مصادر يستلهم منها الفن طاقتو  فيسهر اإلنسان على 
 األدب.جانب ـبتلف جوانبو وخااة 

عن ماىية كل من األدب واغبضارة لكون تزامن وجود بقض  اللثام ماطةإوسنحاول يف ىذا الفصل 
وىذا ما جقلنا نتقصى النظر يف حقيقة طبيقة القالقة بُت االدب ،اغبضارات بوجود أدب خاص اها 

ما المقصود بكلمة أدب واغبضارة وازاحة الغموض عنها باإلجابة على ؾبموعة من التساؤالت التالية : 
وىل ىناك حضارة ، وفيما تكمن العالقة بين األدب والحضارة ؟ وما المقصود بكلمة حضارة ؟،

 .بدون أدب؟
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 المبحث األول : 

 األدب اىيةم

  : لغة األدب-أوال         

الّناس إُف  بقولو: ىو الذي يتأّدُب بو األديب من الّناس ظّبي أدبا ألنو يأُدبُ  ابن منظورعرّفو  
 .(1)احمَلاِمد ،وينهاىم عن اؼبقابح، وأال األْدِب الدعاء 

 :أُدَب الرجل يَأُدُب أدبًا ، فهو أِديٌب  أبو زيدقال      

األدب ؿبركة :الظرف وحسن التناول ،أُدَب  أما ااحب قاموس احمليط ، عرفو كما يلي:   
 .(2)فتأَدب ،واْسَتأَدَب ،كحسن أدبًا فهو أِديٌب ،صب  أدباء وأّدبَُو: علمو ،

،فهو  NALLINO  () وىناك من لو رأيا آخر يف اشتقاق كلمة أدب كالباحث نلينو
أب(( دبقٌت القادة ، ويرى أن ىذه الكلمة َف تشتق من اؼبفرد ، وإمبا اشتقت من اعبم  يشتقها من )) دَ 
 ))و  ((أبآر)) على  ((بئر)) ، كما صبقت  ((آداب ))، مث قلبت فقيل  ((أدآب)) على ((دأب ))، فقد صبقت 

 .(3(()آرام  ))و  ((آبار ))مث قلبت فقيل  ((أرآم 
                                                           

  200ص:  ، دار الكتب القلمية( ،1مج )ابن منظور  -لسان القرب  -1
68م(، ص:2003، 2دي، )إحياء الًتاث القريب، لبنان ، بَتوت ،طآباالفَتوز  –قاموس احمليط  – 2  
 -  م، درس اللغة القربية وول  اها يف سن مبكر ، من مؤلفاتو اللفة  1872وىو كرلو ألفونسو نلينو مستشرق ايطاِف عظيم ولد

عبد الرضبن بدوي ،) دار القلم  –وعة اؼبستشرقُت . ينظر : موس1938القربية يف ؽبجتها اؼبصرية بقد دراستو يف مصر تويف سنة 
 .583للماليُت ، بَتوت ، لبنان (، ص: 

 23( ،ص: 2طو حسُت ،) دار اؼبقارف دبصر، القاىرة ،  ط –يف األدب  اعباىلي -  3
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حىت نسى القرب أال ىذا  ((للدأب)) صبقا   ((اآلداب  ))وقال األستاذ نلينو : وكثر استقمال 
 دأبا ، وجرى اعبم  وما كان فيو من قلب ، وخيل إليهم أنو صب  ال قلب فيو ، فأخذوا منو مفرده أدبا ال

 .(1)استقمال ىذه الكلمة دبقٌت القادة وانتقل من ىذا اؼبقٌت الطبيقي القدمي إُف مقانيو األخرى اؼبختلفة .

والقول كثَت ،دبقٌت الدعوة إُف الوالئم  ((األدب)) والقول كثَت يف أن لفظ ' األدب " قد اشتق من 
 .(2)اختلفت باختالف القصورأيضا فيما دلت عليو ىذه الكلمة من اؼبقاين اليت 

ومن تتب  تاريخ اللفظة عصرا بقد عصر وجد أن اعباىليُت استقملوىا دبقٌت اػبطة األخالقية ،   
والسيما تل  اليت سار عليها السلف الصاٌف ، قال األعشى ميمون :"جروا على أدب مٍت بال نزق"، 

اؼبشهور:" أدبٍت ريب فـأحسن تأدييب " وبقد واستقملوىا دبقٌت األخالق اغبسنة كما يتضح يف اغبديث 
 ظهور اإلسالم إُف أواخر القهد األموي ظل لألدب ىذا اجملال اؼبقريف . فلما بلغ القرب عهدىم الذىيب

األالية يف بغداد وازداد عمراهنم باغبضارة ، والقلم تطور لفظ األدب كما تطور غَته ، فتولد من مقانيو 
 .(3)مقان أخرى اقتضتها اغبال

  اصطالحا: األدب -ثانيا

 :لألدب تقريفات عديدة أشهرىا 

( 4)، و ىو تقبَت عن اغبياة ووسيلتو اللغة، وىو نقد للحياة.بشريةاألدب ىو اياغة فنية لتجربة  

: " ليس األدب ؾبرد كالم صبيل ، ـبتار اللفظ ، ؿبكم القبارة بليغ  وىذا ما أكده  أضبد ىيكل يف قولو
الصياغة ،وإمبا األدب تقبَت صبيل بالكلمات عن ذبربة اادقة قادرة على التجاوز إُف اآلخرين ،واؼبراد 

                                                           
 23، اؼبرج  السابق، ص: طو حسُت –يف األدب  اعباىلي  - 1
 22،ص: نفسو اؼبرج   - 2
  13(ـ   ص:1986،  2لبنان،ط –حنا الفاخوري،) دار اعبيل ، بَتوت  –اعبام   يف تاريخ  االدب القريب   - 3
 .10-08(،ص:  1979سامي ىشام ، )منشورات اؼبكتبة القصرية ،بَتوت  –اؼبدارس واألنواع االدبية  - 4
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بالتجربة ما هبده األديب يف نفسو عاطفة جياشة ينهض اها قلبو أو قضية حية يزدحم اها وجدانو..." 
(1) 

نسانية سائر الفنون ،ىو أبرزىا وأظباىا إ: " األدب من بُت  محمد محمد حسينو يقول      
نسان من سائر اغبيوان بأنو حيوان ناطق والواق  أن اللغة وقديبا ميز الفالسفة اإل،ن الناطق ألنو ىو الف

اليت مادة األدب ووسيلة إُف التغبَت وعاء لكل ما يف اجملتم  من أمباط فكرية وخلقية وصبالية فهي ادى 
      . (2)ؼبا تتضمنو من قيم عليا ومن مثل البيئة وسجل 

اإلنسان، واألمة للقيم الثابتة يف  شف اغبافظ: " األدب ىو الكاأيضا توفيق الحكيمويقرفو   
اغباملة الناقل ؼبفاتيح الوعي يف شخصية األمة واإلنسان... تل  الشخصية اليت تتصل فيها حلقات 

 .(3)" اؼباضي واغباضر واؼبستقبل

بقولو:" األدب ىو الكالم  األدب وفنونو(حديثو يف كتابو )يف  علي بوملجموقد استهل الكاتب 
اليت تقتمد مواد أخرى الفٍت اعبميل الذي يصور الفكر والقاطفة...إنو كالم وبو يبتاز عن سائر الفنون 

كاؼبوسيقى اليت مادهتا األاوات ،والقبارة اليت تقوم باغبجر ،والتصوير الذي ينسج من ألوان  ،غَت اللغة
،والرقص الذي ينهض باغبركات ...ىذا الكالم ينبغي أن يكون فنيا صبيال ،وبذا ىبتلف األدب عن 

يتوخى فيها االوباء القلم الذي يتخذ من اللغة أداة للتقبَت ولكنها لغة جافة ،دقيقة ، تقنية ، تقريرية ،ال 
ورونق األداء ،أما األدب فال مكان فيو لقرض األفكار بشكل تقريري جامد ، وإذا تصور تصويرا رائقا 
بفضل ما يسبغو عليها التقبَت من تشابيو وأشكال وألوان ،ودبا يكسوىا من ؾبازات وكنايات وما يراقها 

 . (4)بو من درر البدي  وحليو...." 
                                                           

 10أضبد ىيكل ، )األعمال الفكرية ، د، ط(، ص:  –يف األدب واللغة  - - 1
 226ؿبمد ؿبمد حسُت ، ،)دار الفرقان (ـ ص: –اإلسالم واغبضارة الغربية  - 2
  3 1) مكتبة مصر( ،ص :–توفيق اغبكيم  –فن األدب  -
. 1علي بوملحم ،) اؼبطبقة اؼبصرية للطباعة والنشر(، ص: -ينظر يف األدب وفنونو - 4  
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مو بقولو: "األدب خيال ؾبنح وبلق بالقارئ يف أجواء بقيدة ال ربد ويبتقد عن الواق  مث يردف كال      
 .(1)الذي يتخبط يف مقاركو بينما يظل القلم ملتصقا بأدمي الواق  احملسوس ال يقوى على االنسالخ عنو

    .( 2)يئة، وسجل غباالت األديب وؿبيطو": " ىو ادى للبمحمد حسينفاألدب إذن كما قال  

ودبفهوم آخر _ كما عرفو األوروبيون _ ىو كل ما يثَت فينا بفضل خصائص اياغتو إحساسات 
صبالية ، أو انفقاالت عاطفية أو نبا مقا ،ومن الواضح أن ىذا التقريف ىبتلف عن التقاريف القربية  اليت 

ٍت ،  تقول مثال :إن األدب ىو األخذ من كل شيء بطرف ،ونقصد خبصائص الصياغة : الشكل الف
فالكالم القادي ال يقترب أدبا ، لحمة أو قصة أو مقالة أو قصيدة ،مث طريقة األداء اللغوي ،كأن يكون م

ألنو ليس لو خصائص األسلوب األديب اللغوي ، ونقصد باإلحساسات اعبمالية اعتبار األدب فنا صبيال 
اعبمالية فقد كونو أدبا ،أما االنفقاالت  فإذا فقد القيممالية اعتبار األدب فنا صبيال ،، فإذا فقد القيم اعب

القاطفية فالبد أن يتضمن األدب حرارة القاطفة وإال انقلب إُف حقائق علمية أو رياضية زبرجو عن كونو 
أدبا ،وحىت عندما يكون القمل األديب قائما على الفكر هبب أن يتضمن اغبرارة القادرة على أن ربرك 

 .(3)وجدان اإلنسان 

" األدب مؤسسة اجتماعية أداتو اللغة ، وىي :فقد قاال أن   ورين أوستنوليكيو رينيو أما 
 .(4)من خلق اجملتم ....كما أن لألدب وظيفة اجتماعية أو فائدة ال يبكن ان تكون فردية ارفا "

                                                           

1علي بوملحم  ، اؼبرج  السابق، ص: -يف األدب وفنونو - 1  
231االسالم واغبضارة الغربية ،ؿبمد ؿبمد حسُت ، اؼبرج  السابق ،ص:  - 2  
 4م  ( ، ص:  2006ـ 5) هنضة مصر ، ط     -ؿبمد مندور  –األدب وفنونو  - 3
 -م من 1926ألبويُت تشيكيُت ،نال الدكتوراه يف الفلسفة عام  1903يف جامقة بيل ولد يف فينا عام األدب اؼبقارن  أسناد
،  2اؼبؤسسة القربية للدراسات والنشر، ط –)تج ؿبي الدين ابحي  –وارين لي  وأوسنت يو  –نظرية األدب  تو " مفهوم النقد"مؤلفا

 05، بَتوت لبنان(،ص:1987
 - لولي   رينيو-نظرية األدب دب األمريكي ، األالت األدبية التالية : ؾبلة نواكلند ، اجملأستاذ للغة االقبليزية شارك يف كل من

 05، ص: ، اؼبرج  السابقوارين وأوسنت 
 .119، اؼبرج  السابق ، ص:وارين لي  وأوسنت يو رينيو  –نظرية األدب  - 4
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نستنتج  من ىذه التقاريف أن األدب ىو مرآة عاكسة ، تنقل لنا جوانب متقددة من جوانب  
حياة اإلنسان وعالقتو دبجتمقو نقال يُظِهر فيو األديب ابداعو ونبوغو .وكل ما هبيش بو وجدانو من 

  .أحاسيس ومشاعر

 وىناك من قسم تقريف األدب إُف قسمُت :

 التقريف كلمة " األدب " على صبي  الظواىر الفكرية اليت: يطلق أاحاب ىذا التعريف العام -1
، رب عن اؼباضي يف رقيهم واكبطاطهم، ويـَُقدُّوَن األدب وثيقة زبشغلت الناس وتركت آثارا مكتوبة

 .(  1)وتقدمهم وتقهقرىم

: تطلق كلمة "األدب" ىنا على بقض النصوص اؼبأثورة دون بقض فأدب اللغة " التعريف الخاص-2
أثر عن شقرائها ، وكتااها من بدائ  القول اؼبشتمل على تصور األخيلة الدقيقة وتصور اؼبقاين الرقيقة ، ما 

وما يهذب النفس ويرققها ويثقف اللسان ، واألدب " ىو ىذه اآلثار اليت وبدثها ااحبها ال يريد اها إال 
طرا خطر لو يف لفظ يالئمو رقة اعبمال الفٍت يف نفسو، ال يريد اها إال شقورا أو إحساسا أحسو أو خ

ما يصدر التغريد عن ولينا وعذوبة وروعة وعنف وخشونة ،ىو ىذه اآلثار اليت تصدر عن ااحبها ك
 .(2) الطائر الغرد

      
      
      
      
      
 

                                                           
 .53( ،ص:1993، 2ي  ، بَتوت طز مفاىيم و مناىج ، حسُت الواد )اؼبؤسسة القربية للنشر والتو  -يف تأريخ األدب  - 1
 56اؼبرج  نفسو ، ص:  - 2
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 المبحث الثاني:

 دب األ أنـــــــــــــــواع 

من طبيقة اؼبصطلحات التفرع واالنقسام ،وقد أخذ األدب باعتباره مصطلح دبفهومو يف صبي  
لغات القاَف قديبها وحديثها ىذه اػبااية فكان أن تفرع عنو فنُت كبَتين يتميز كل واحد عن األخر 

 :دبجموعة من السمات كباول استحضارنبا على الشكل التاِف

 : الشعر -أوال

 : لغةالشعر  –أ 

جاء مقٌت ىذه الكلمة يف لسان القرب على أهنا القريض احملدود بقالمات ال هباوزىا ،واعبم  
قرا وشقرا وشقر، وقيل شِ  قرُ شْ الرجل يَ  قرَ أشقار وقائلو شاعر ألنو يشقر ما ال يشقر غَته، أي يقلم، وشَ 

 راءٌ قَ واعبم  شُ  رَ قْ أجاد الشِ  رَ قَ وشَ  قرَ قر أي قال الشِ شَ 
ُ
 (1)قرالذي يتقاطى قول الشِ ر اعِ تشَ ، واؼب

يتميز الشقر  ، (2)قر غلب على منظوم القول لشرفو بالوزن والقافية(يقول ااحب القاموس) والشِ 
عن منظوم الكالم بوجود مقط  موسيقي يف آخر كل بيت، زاده صباال ورونقا بناء القصيدة على روي 

 واحد.

 اصطالحا: الشعر -ب

وىي اغبفر واؼبوسيقى والشقر، ومرجقها ،ىو من الفنون اعبميلة اليت يسميها القرب اآلداب الرفيقة 
 ، والرسم يصورىا مسطحة باألشكال واػبطوط ال الطبيقة فاغبفر يصورىا بارزةإُف تصوير صب

                                                           
لبنان (، فصل الشُت، مادة  –، بَتوت 1428 -1429، 1، دار الفكر للطباعة والنشر ، ط2مجابن منظور ) -لسان القرب  - 1

 1723شقر، ص:
 قاموس احمليط ، اؼبصدر السابق ، فصل الشُت ، مادة شقر - 2
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، أو ىو اورة  واأللوان ، والشقر يصورىا باػبيال ويقرب عن اعجابنا اها وارتياحنا إليها فهو لغة النفس
ظاىرة غبقائق غَت ظاىرة ،واؼبوسيقى كالشقر ، فهو يقرب عن صبال الطبيقة باأللفاظ ،وىي تقرب عنو 
باألنغام واألغبان وكالنبا يف األال شيء واحد ...  وىو الكالم اؼبوزون اؼبقفى اؼبقرب عن األخيلة 

ما والشقر أقدم اآلثار األدبية عهدا لقالقتو البديقة والصور اؼبؤثرة البديقة ، وقد تكون نثرا كما يكون نظ
 .(1)،أو تقمق يف القلم أو تقدم يف اؼبدنية بالشقور والتو بالطب  وعدم احتياجو إُف الرقى يف الققل

وزون ، : "علماء القروض من القرب يريدون بالشقر الكالم اؼبقفى اؼب جرجي زيدانيقول            
إذ قد يكون الرجل  ،ال للشقر ،...وبينهما فرق كبَت  تقريف للنظموىو فيحصرون حدوده باأللفاظ ،

شاعرا وال وبسن النظم ،وقد يكون ناظما وليس يف نظمو شقر ، وإن كان الوزن والقافية يزيدان الشقر 
 .(2)فيو الشقر وهبوز سبكو يف النثر "حالوة ووققا يف النفس ، فالنظم ىو القالب الذي يسب  

:" ىو الكالم اؼبقيد بقيود الًتتيب والتقسيم والوزن واػبيال ، الذي  مي ىاشمسايقرفو الكاتب   
 .( 3)م  دبوسيقى ؽبا وققها يف النفس "هبقل الفكرة ألوانا وأاباغا ويهدئ القارئ ، والسا

يبدو تارة زفرات حرة يصقدىا ادر ىائج قر، ؾبمل عواطف النفس ونزواهتا ،وىناك من اعترب الش        
ابتسامات عذبة تقلوا ثغرا صبيال ، وقد اتسقت دائرتو بقض األحيان  فأابح يقرب عن عواطف وطورا 

أكثر من نفس بل ردبا عرب عن عواطف أمة بأسرىا ، والشاعر الذي يشقر ووبس بقواطف الشخصية أو 
ريقة بقواطف غَته من حب  وبغض ، وفرح وحزن فَتاىا منقكسة يف مرآة نفسو ، فيربزىا إُف اػبارج بط

 .(4)م شاعريُت مقو بكل بتل  القواطف ذبقلك

 

 
                                                           

28الفجالة القاىرة (، ص:.  -أضبد حسُت الزيات )، دار هنضة مصر  –تاريخ األدب القريب  - 1  
. 51، دار اؽبالل (، ص: 1جرجي زيدان  )ج   -آداب اللغة القربيةتاريخ  - 2  
  16سامي ىاشم ، )منشورات اؼبكتبة القصرية ،ايدا بَتوت(، ص: -اؼبدارس واالنواع االدبية   -3
  4 4افاتو ، فؤاد ابرام  البستاين ،بَتوت ، ص: -فنونو   -نشأتو  –الشقر اعباىلي  -
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 أقسامو: - أ

 ، غنائي إُف شقرفقسموه اعتمد النقاد ومؤرخو األدب على التقسيم الغريب ألنواع الشقر  

 و سبثيلي. ،قصصيو 

 : الشعر الغنائي أو الوجداني -1

مرتبط يف األال  وىو( 1)وىو أن يستمد الشاعر من طبقو وينقل عن قلبو ويقرب عن شقوره.
، والشقر الغنائي ىو كل شقر يقرب عن خلجات النفس بواسطة اؼبوسيقى ، واؼبوسيقى والقاطفةبالغناء

   .(2) تنقل إُف القارئ أحاسيس الشاعروالصورة اليت

( :" إن الشقر الغنائي ىو التقبَت الكامل عن م 1830-1744)ىردر األلماني ويقرفو  
 .(3) لغة اوتية "جات النفسية يف أىذب اػبل

الغنائي ىو الذي يتناول اؼبدح واؽبجاء، واغبكمة ، واؼبثل ،والفخر ،والغزل ، وأطلقوا  فالشقر    
ا  اآللة اؼبوسيقية اليت كان يغٌت  وينشد دبصاحبتها ،كم    lyre" من كلمة "   lyrique عليو اسم"

    . (4)كان ينشده اعباىلي حدوا وجزرا 

 

 

 

 
                                                           

30، ص:سامي ىشام ،  اؼبرج  السابق  -ةاؼبدارس واألنواع األدبي - 1  
53،  ص: نفسو اؼبرج  - 2  
.30، ص:نفسو اؼبرج   - 3  
  4 67(، اؼبرج  السابق ،ص:1992علي شلق ، )دار القلم للماليُت  –مراحل تطور النثر القريب يف مباذجو  -
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 :الشعر القصصي-2

و يقرفو علي شلق  ، (1)ر القومية على شكل قصة كاإللياذةوىو نظم الوقائ  اغبربية واؼبفاخ         
ان :ملحمي طبيقي بقولو : " وىو الشقر القائم على سبجيد البطوالت ، وانتصار أمة على أمة وىو قسم

 .(2)، وملحمي اناعي"

 : الشعر التمثيلي-3

فيتصورىا األشخاص الذين جرت على أيديهم وينطق كال دبا وىو أن يقمد الشاعر إُف واققة 
وىو القائم على اغبوار ، والتمثيل ، وخلق (3)يناسبو من األقوال وينسب إليهم ما يالئمو من األفقال.

ه إُف  الشخصيات واألجواء ،والققد ، واغبلول ، وعدوه أعلى أنواع الشقر ، والفنون قاطبة وقسمو 
 ..(4)اميكوميدي ،وتراجيدي ، ودر 

مث رأوا أن الكالم وحده ال يكفي لتحري  القواطف وسبثيل الفضائل  : "يقول جرجي زيدان 
فقمدوا إُف سبثيلها للقيان حبوادث اخًتعوىا يؤدي سردىا أو سبثيلها إُف مغزى ما يريدون ، فبدال من أن 

،عمدوا إُف نظم قصة تظهر يبدح شاعرىم الشجاعة مثال ووبببها إُف األبطال ببالغة البيان الشقري 
فضل ىذه اؼبنقبة ، يبثلوهنا على مشهد من الناس لتكون أوق  يف النفس ، وأثبت يف الذىن ويسموا ىذا 

 .(5)نوع من الشقر )الشقر التمثيلي( "ال

 : النثر-ثانيا

 :المعنى اللغوي-1
                                                           

 30ص:  سامي ىشام ، اؼبرج   السابق –اؼبدارس واألنواع األدبية  - 1
  2   76علي شلق ، اؼبرج  السابق ، ص:  –مراحل تطور النثر القريب يف مباذجو ينظر  -  -

  31-30،ص : سامي ىشام ، اؼبرج   السابق –اؼبدارس واألنواع األدبية  -3
  67اؼبرج  السابق، ص:  -علي شلق –مراحل نطور النثر القريب يف مباذجو  -4

 53 -52، دار اؽبالل (، ص: 1جزيدان،  ) مر : شوقي ضيف ،جرجي  -تاريخ آداب اللغة القربية  - 5
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من أال مادي حسي  إذا اطلقنا على مقاين ىذه اللفظة يف اؼبقاجم اللغوية يتضح لنا أهنا مشتقة
ر االنف ،أو الدرع الواسقة...، ونث ىو النثرة ، أي اػبيشوم وما واله ،أو الفرجة بُت الشاربُت حيال وترة
 .(1)أنفو أخرج ما فيو من األذى ونثرت النخلة، أخرجت ما يف بطنها 

 وىو اسم جنس مقنوي دبقٌت اؼبنثور. ،أي فرق رَ والنثر مصدر من نثَـ 

 ر وكبوه كَ من السُ  ،ن نثر فالن شيئا وىو اسم اؼبنثورالبالغة ) ما أابت مساس يقول ااحب أ

 .(2)، كالنشر دبقٌت اؼبنشور(

 والنثار دبقٌت النثر أيضا ،وىو الفتات اؼبتناثر من اؼبائدة

يقول ااحب القاموس ) نثر الشيء بنثره نثرا ونثارا رماه متفرقا ،كنثره فانتثر، وتنثر ،والنثارة 
 .(3)بالضم والنثر بالفتح ما تناثر منو ،أو األوُف زبص دبا ينتثر من اؼبائدة فيوكل للثواب( 

بقثر اؼبتفرق وكثَت فلفظة نثر يف اؼبقٌت اللغوي تأخذ افة الشيء الواس  واؼبمتد ألهنا تقٍت الشيء اؼب
 القدد أو الكثرة يف الكالم.

أكثره ،مث تأخذ ىذه اللفظة بقد ذل  داللة مقنوية نثر الكالم أكثره تشبيها لو  ،يقال نثر الولد
 .(4)بنثر الولد ،والرجل النثر الكثَت الكالم 

 . )، ومذياع لألسرارب أساس البالغة ) ورجل نثر مهذاريقول ااح

 قال نضر بن سيار:
                                                           

 1580، ص: ، حرف الراء ، فصل النون، والقاموس احمليط  فصل النون ،مادة  نثر.2لسان القرب ، اؼبصدر السابق ، مج  - 1
(، 1998، 1بَتوت ، لبنان ،ط – ،) تح: مريد نقيم ،وشوقي اؼبقري ،مكتبة لبنان ، ناشَتونالزـبشري ،  -أساس البالغة  - 2

 808باب النون م  الثاء ،ص: مادة نثر.، 
 1580،ص:فصل النون ، مادة نثر.اؼبصدر السابق ، القاموس احمليط  ،  - 3
 .نفسها الصفحة،نفسو  اؼبصدر   - 4
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 (1) لقد علم األقوام مني تحلمي         إذا النثر الثرثار قال فأىجرا

تشبيها لو بنثر اؼبائدة ،ونثر الولد ،وتدخل ىذه والنثر على ىذا النحو ،ىو الكالم الكثَت اؼبتفرق ، 
اللفظة بيئة الثقافة األدبية اهذا اؼبقٌت ،أي أهنا الكالم الكثَت اؼبتفرق ،مث تقتصر على الكالم األديب الذي 
يسمو على الكالم القادي تقبَتا ومقٌت ،ويستقملها النقاد االدباء اهذا اؼبفهوم على أهنا ذل  الكالم غَت 

، الذي يقابل الكالم اؼبنظوم يقول ااحب نقد النثر : " واعلم ان سائر القبارة يف كالم القرب  اؼبنظوم
 .(2)،إما ان تكون منظوما ،وإما أنو يكون منثورا واؼبنظوم ىو الشقر واؼبنثور ىو الكالم " 

 المعنى االصطالحي: - ب

 رة   استقمالو ، وضرو وعدم تقيده، اع الكالم يف الوجود لقرب تناولوالنثر أسبق أنو 

 ..(3)يقرفو طو حسُت قائال: " ىو كل كالم ال ينظمو وزن وال قافية " 

وقد شبهو بقض الدارسُت بالّدر الذي ال نظام لو على خالف الشقر الذي ىو اشبو بالدر الذي 
 .(، 4)ينتظمو الققد 

 .(5)ومرسلوىو نوعان : مسج  ، 

: " وأما النثر فمنو السج  الذي يؤتى بو قطقا ويلتزم يف كل كلمتُت منو قافية قال ابن خلدون
واحدة يسمى سجقا ، ومنو اؼبرسل ،وىو الذي يطلق فيو الكالم اطالقا وال يقط  أجزاء بل يرسل ارساال 

 .(6)من غَت تقبَت بقافية وال غَتىا ،ويستقمل يف اػبطب والدعاء وترغيب اعبمهور وترىيبهم " 
                                                           

 . 809،اؼبصدر السابق، مادة نثر ، ص: الزـبشري  –أساس البالغة  - 1
 74ص:  ىـ( ، 1400م/ 1980لبنان ،  –قدامة بن جقفر ، ) دار الكتب القلمية ، بَتوت نقد النثر ،   - 2
 225(،  ص: 10طو حسُت ، )دار اؼبقارف دبصر ، ط  –يف األدب اعباىلي  - 3
 .نفسها لصفحةا، نفسو اؼبرج   - 4
  5 18تاريخ األدب القريب ،أضبد حسُت الزيات ، اؼبرج  السابق ،ص: -
 – 1428،  1لبنان ، ط –، مؤسسة اؼبقارف للطباعة والنشر ، بَتوت ىيثم صبقة ىالل ابن خلدون ، )تح    - اؼبفدمة - 6

 603(، ص 2007
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 المبحث الثالث:

 الحضــــــــــــارة )الحضارة العربية االسالمية( 

 الحضارة وعوامل قيامهامفهوم أوال: 

عرب بقاع ـبتلفة  لقد تظافرت جهود اإلنسان منذ القصور القديبة يف اياغة اغبضارات اإلنسانية       
وما ىي العوامل ،د بالحضارة ؟ المقصو ما ف وعليويف سجل التاريخ . من القاَف لتًتك بصماهتا اػبالدة 

 .المساعدة على ازدىارىا ؟

 مفهوم الحضارة: -1

يقترب مفهوم اغبضارة من أكثر اؼبفاىيم اقوبة يف التحديد بفضل التطور الدالِف الذي حظي بو        
اػبلفية الفكرية  ىذا اؼبصطلح عرب تاريخ اغبضارة نفسها ، ولقل من أسباب االختالف يف تقريفها أيضا

لتنقيب يف حقل اؼبقريف، ونتيجة غبيوية البحث وا لصاحب كل تقريف، وكذل  تكوينو القلمي وزاده
 . ، ظهرت تقريفات متقددة ومتنوعة لظاىرة اغبضارةالدراسات اغبضارية

 لغــــــــــــــة :الحضارة  - أ

 ، وكان األامقي يقول: اغَبَضارة بالفتح ، يقول القاطمي : اغَبَضارُة: اإلقامة يف اغُبْضر 

 َفمن َكانت الَحَضارًة أعَجبتُو   ***    فأُي رِجال بَاديٍة َترانَا

 .( 1)اغبَاِضر : اغبي القظيم أو القومواغبَاِضَرًة و 

 اصطالحا :الحضارة  - أ

 اغبضارة يف اؼبنظور الغريب : -1
                                                           

 .908ابن منظور ، اؼبصدر السابق ، ص:  -لسان القرب  - 1
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بأهنا:" نظام اجتماعي  William James Durant"() " وليام جمس دورانتيقرفها          
يقُت اإلنسان على الزيادة يف انتاجو الثقايف وتتألف اغبضارة من القناار األربقة الرئيسية : اؼبوارد 
االقتصادية والنظم السياسية والتقاليد اػبلقية ومتابقة القلوم والفنون وىي تبدأ حيث ينتهي االضطراب 

رت يف نفسو دواف  التطل  وعوامل االبداع واإلنشاء ، والقلق ألنو إذا ما أمن االنسان من اػبوف ربر 
 . (1)طريقو إُف فهم اغبياة وازدىارىا وبقدئذ ال تتفك  اغبوافز الطبيقية تستنهضو للمضي يف 

هبقل اغبضارة نسقا ؾبتمقا مؤسسا على مقومات رئيسة متشابكة ذات الة  ديورانت "إّن "       
باالقتصاد والسياسة واألخالق والقلوم والفنون ، تنحو كبو غاية أساسية تتمثل يف مساعدة اإلنسان على 

مأنينة ويقيش اجملتم  طور اغبضارة والتمدن ؼبا ينقم أفراده بالطالثقايف وتقوية منتجو اؼبقريف ، تنمية رايده
 واالستقرار فتنزح إرادتو كبو البناء واػبلق واإلسهام يف ترقية اغبياة.

مفهوم اغبضارة فقال: " اغبضارة يف جوىرىا أخالقية... أعٍت  ()" رايتز ألبرت شف" وقد حدد  
مث أردف كالمو بقولو: " اغبضارة  بكل بساطة بذل  .(2)القول بأن مشكلة اغبضارة مشكلة أخالقية " 

هود بوافنا كائنات انسانية من أجل تكميل النوع اإلنساين وربقيق التقدم من أي فرع كان يف احوال اجمل
 .(3)االنسانية..." 

                                                           

-  ياتنا " تويف سنة م ، من مؤلفاتو " قصة اغبضارة "و كتاب " سَتة ح1885دورانت فيلسوف ومؤرخ وكاتب أمريكي ولد سنة
 م. 1981

 03(، ص: 1988، دار اعبيل ، بَتوت ، 1ول وايريل  ديورانت ، )ج  –قصة اغبضارة   - 1
 -   شفايتزر فيلسوف أؼباين من االلزام ، درس الطب والدين واقام يف أواسط أفريقيا يقاًف االىلُت بداف  إنساين ،لو مؤلفات كثَتة

، 1ؾبموعة من القلماء والباحثُت ،) ط  -م، اؼبوسوعة القربية اؼبيسرة 1952جائزة نوبل للسالم  " فلسفة اغبضارة " ،نالأشهرىا 
 .2028بَتوت (، ص: –ىـ ، اؼبكتبة القصرية ، ايدا  1431-م  2010
2عبد الرضبان بدوي ،اؼبؤسسة اؼبصرية القامة ، د ط( ،  ص: :ألربت شفايتزر ) تج  –فلسفة اغبضارة  - 2  
  3 5، ص: سونف اؼبرج  -
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 نّ أ( Primitive culture)يف كتابو الثقافة البدائية  E.B.Taylor ()تايلورويذكر 
اغبضارة ىي الكل اؼبققد الذي يتضمن اؼبقرفة والققيدة والفن واألخالق والقانون والتقاليد وكل القدرات 

 .(1)ها االنسان بصفة عضوا يف اجملتم اليت يكتسب

يف نظر تايلور ىي تركيب مزجت عنااره فتشابكت لتساعد أفراد اجملتم  على النهوض فاغبضارة 
 قدما .وبناء ارحا من التقدم.

 مفهوم الحضارة في الكتابات العربية الحديثة: -2

خاض الكتاب والقلماء واؼبفكرون القرب احملدثون واؼبقاارون يف موضوع اغبضارة وعاعبوه من  
زوايا عديدة ، وقدموا اجتهادات تتفاوت عمقا وأاالة ، ونسجل ىنا أن كثَتا منها أطروحات للفكر 

 1905إنو مال  بن نيب)ا بإغباح اسم مفكر جزائري كبَت ،نالغريب وتنظَتات رجالو للحضارة ، ويستوقف
م( الذي حدد مفهوم اغبضارة من جوانب متقددة ،إذ عرفها من جانبها البنيوي الذايت من  1973 –

خالل تبيان مقوماهتا والقناار األساسية اليت تتأسس عليها ، مشَتا إُف أن مشكلتها ال ربل إال بالتغلب 
تطرحها عناارىا . واغبضارة عنده تتطلب ؾبموعة من القناار وىي : " اإلنسان على اإلشكاالت اليت 
 وربت ىذا الشكل تشَت الصيغة إُف أن مشكلة اغبضارة تنحل إُف ثالث،+ الًتاب + الوقت " 

ومشكلة الوقت ، فلكي نقيم بناء حضارة ال مشكالت أولية : مشكلة اإلنسان ،ومشكلة الًتاب ،
 .(2)ل اؼبشكالت الثالث من أساسها " ؼبنتجات ، وإمبا كبيكون ذل  بأن نكدس ا

فال بد ؽبذه القناار أن تًتابط بينها لتحقيق الفقل اغبضاري الذي يربط أو يدمج بقضها البقض         
يف بقض ، ويزرع الروح فيها  " فاغبضارة ال تظهر يف أمة  من األمم إال يف اورة وحي يهبط من السماء 

                                                           
 -  ( : أنثروبولوجي إقبليزي ، ساعدت دراساتو على ربديد ؾبال األنثروبولوجيا وتطور  1917 – 1832تايلور إدوارد بَتنت ) م

و "  1871م (أىم كتبو " الثقافة البدائية "  1909 – 1896االىتمام اها ،وكان أستاذا لألنثروبولوجيا جبامقة اكسفورد) 
 920ؾبموعة من الباحثُت ،  اؼبرج  السابق، ص: –م ، اؼبوسوعة القربية اؼبيسرة  1881األنثروبولوجيا " 

1 - Primitive culture- F.B.Taylor .(sixth edition.june.1920.LONDON ). P:19 
  2 45مال  بن نيب ،) تر،  عبد الصبور شاىُت ، دار الفكر ، سوريا  ، دمشق(،  ص:  -شروط النهضة  -
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تقوم يف أسسها على توجيو الناس كبو مقبود  –على األقل  –، ويكون للناس شرعو ومنهاجا ، أو ىي 
فكأمبا قدر لإلنسان أال تشرق عليو مشس اغبضارة إال من حيث يبتد نظره إُف ما وراء غييب باؼبقٌت القام. 

ملة يكتشف مقها اظبى حياتو  األرضية أو بقيدا عن حقبتو ، إذ إنو حينما يكتشف حقيقتو حياتو كا
 .( 1)وتتفاعل مقها" مقاين األشياء اليت هتيمن عليها عبقريتو

ويرى مال  يف موض  آخر من كتاباتو أن شبة ثالثة عوامل أساسية تبٍت التاريخ ، الذي يصن  بدوره       
التأثَت وليس دبقدور ىذه القواَف  وعاَف األفكار وعاَف األشياء ،،وىي عاَف االشخاص  اغبضارة ،

 بقضها فمقناه التقطل عن القمل ، وأي خلل يطال أحدىا أوشتغال إال إذا ترابطت وتالزمت ،واال
بل  ن غٌت اجملتم  وقوتو ال يقاسان دبا وبوزه من أشياء ،بن نيب يف احملل األول على عاَف األفكار ألويركز 

 .(2. )دبقدار ما لديو من أفكار
اغبضارة ال تشًتى بل يصنقها أاحااها بأنفسهم عن طريق عاَف فقد أكد مال  بن نيب أن  

ابتكار أشياء جديدة تغَت من مبط مقيشتهم  ،الذي يساعد األشخاص على خاص وىو عاَف األفكار
وتسهل عمليات التواال بينهم دبختلف األجهزة كالشبكة القنكبوتية وما ربتويو من مواق  التواال 

 .االجتماعي يف وقتنا اغباِف

لقرب الذين حاولوا " من الباحثُت واألكاديبيُت ا حسين مؤنسويقد اؼبؤرخ اؼبصري الدكتور "        
، ووس  مضموهنا لتشمل صبي  نتاج اإلنسان احملصل عليو بفضل ربديد اغبضارة، فقد ربطها بالتاريخ

يف  -اغبضارة   : "جهده يف سبيل تطوير حياتو وربسينها. و قد قال يف كتابو اؼبوسوم ب " اغبضارة " 
ىي شبرة كل جهد يقوم بو اإلنسان لتحسُت ظروف حياتو ، سواء أكان اجملهود اؼببذول  –مفهومها القام 

وىذا اؼبفهوم للحضارة مرتبط أشد االرتباط بالتاريخ ،ألن  للواول إُف تل  الثمرة مادي أم مقنوي،
ج إُف زمن لكي تطل  أي إهنا جزء من التاريخ أو التاريخ ىو الزمن ، والثمرات اغبضارية اليت ذكرناىا ربتا 
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نتاج جانيب للتاريخ ، وكما أن شبر الزروع واألشجار ال يطل  إال بفقل الزمن إذ ال يبكن أن تزرع وربصد 
 .(1) بإضافة الزمن إُف جهد اإلنسان شبرة ما يف نفس الوقت ، فإن شبار اغبضارة ال تظهر إال

  عوامل قيام الحضارة :-2

 للحضارة عوامل ساعدت يف انبثاقها ومن صبلة تل  القوامل:

تنشأ اغبضارة يف الفًتة الفاالة بُت عصرين جليديُت حيث يقتدل اؼبناخ  العوامل الجيولوجية : -1   
طقة ستنتهي بقد أن يغمرىا وتتوفر األمطار ، أما يف حالة قيام عصر جليدي فإن اغبضارة القائمة يف اؼبن

 .(2) اعبليد

ونقٍت اها أن اؼبناخ االستوائي شديد اغبرارة ال يساعد على قيام حضارة  العوامل الجغرافية :-2
مزدىرة ،إذ يؤدي انتشار األمراض واػبمول  إُف عرقلة جهود اإلنسان يف االنتاج ، على عكس اؼبناخ 

 .(3)ر اليت تشج  على ازدىار اغبضارة اؼبقتدل والًتبة اػبصبة واألمطا

ينشط التقدم االقتصادي اغبضارة ، فردبا وجدت حضارات بسيطة  االقتصادية : العوامل -3
 وأبرز األمثلة على ذل  اؽبنود اغبمر ، لشقوب بدائية َف تتقدم بسبب التأخر يف اجملال االقتصادي ،

 . (4) ومن ناحية أخرى يساعد  التقدم يف الزراعة واناعات األدوات على اهباد حضارة متقدمة

ونقصد بذل  وجود سلوك اجتماعي متميز يف اجملتم  وخلق  العوامل الثقافية واالجتماعية :-4
والفلسفي تؤدي إُف قاعدة من التقاليد واألعراف االجتماعية ، وأمباط من الثقافة واإلنتاج القلمي 

 .(5) توحيد اجملتم 
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ثارىا فهي كل متكامل ومتناسق ويؤدي انقدم عامل من ىذه القوامل إُف تدىور اغبضارة أو اند       
 فيما بينها.

 ثانيا: الحضارة العربية اإلسالمية 

عربت عن ذل  النتاج واليت حضارة عرفها القاَف ككل واإلنسانية صبقاء  أىمنقف اآلن أمام 
الفكرية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية  االهتمة القربية اإلسالمية يف صبي  ؾباالالصادر عن 

واألخالقية والقمرانية واالدارية ،وىي اغبضارة اليت فرضت نفسها عرب تارىبها الطويل وامتدادىا اعبغرايف 
 .ا بقد تفرقها وشتاهتا هتدالواس  عرب ربوع القارات ووح

السالمية ويقف الباحثون وكثَتا ما كانت ذبري ؿباورات فكرية حول تسمية اغبضارة القربية ا
، ويبيل كثَت من سباتار ما يراه مناوالدارسون أمام تسمييت : اغبضارة القربية ،واغبضارة اإلسالمية ،وكل ىب

اللغة األساسية لتل  اغبضارة  اعتبارين أساسيُت :أوؽبما: أن القربية ىيالباحثُت إُف تسمية القربية على 
ىلها ،وثانيهما : أن القرب كانوا ساعد على ربقيق وحدة فكرية بُت أ ا ىي الرابط القوي الذيهنّ ،وأ

يهم ىذا قائلُت : نها ويداف  أاحاب ىذا الرأي عن رأحجر الزاوية يف بناء ىذه اغبضارة واللبنة األوُف م
شقوبا أخرى كالفرس والًتك والرببر أسهمت يف البناء اغبضاري الضخم بل إن بقضا من أبرز  حقا إنّ 
يف عروقهم دماء عربية ،ولكن  ي والبخارى وغَتىم ،َف ذبرىذه اغبضارة كابن سينا والفرايب والطرب  علماء

ل اغبكم القريب ويف رحاب علينا أن نقر بأن ىؤالء صبيقا استقربوا واكتسبوا مكانتهم السامية يف ظال
" يُت أمثال غوستان لوبون ،وىذا ما فقلو عدد من الغرب (1)الدولة اؼبًتامية األطراف اليت أقامها القرب

، ...إٍف ،وبقضهم اآلخر شمس العرب تسطع على الغرب "" ،ويغريد ىونكة  "  حضارة العرب
 .(2)يف دائرة ضيقة عندما حضرىا يف إقليم أو أمة مقينة جقلها 
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أما تسميتها اغبضارة اإلسالمية فخصت الديانة أو الققيدة كما فقل كل من أدم مًت " اغبضارة 
اإلسالمية " وجرونباوم " حضارة اإلسالم "،وىاملتون جب " دراسات يف اغبضارة اإلسالمية " ألن 

 . (1)اإلسالم دين الغالبية

ن ىذه اغبضارة َف تكن فقط من أأما حجة ىؤالء اؼبتحمسون لوافها باإلسالمية دون القربية ،
ان  القرب وأن شقوبا كثَتة غَت عربية قد سانبت بنصيب كبَت يف انقها  وازدىارىا ،واطالق افة 
القربية على ىذه اغبضارة يف رايهم ، يثَت حفيظة عَت القرب ووبرك فيهم نقرة القصبية القومية والشقوبية 

وعمل جاىدا على القضاء عليها ، ويقول اؼبدافقون عن ىذا الرأي : إن  .اليت حاراها اإلسالمالقنصرية 
ىاِف البالد اؼبفتوحة من ناحية أخرى قلوب الفاربُت القرب من ناحية وأ اإلسالم قد شكل رباطا قويا بُت

،وإن الشريقة االسالمية اارت ىي الرابط اؼبوحد لشقوب ىذه الدولة اليت استظلت بظل اإلسالم الذي 
كن على اإلطالق ؾبرد عقيدة تتب  وشقائر تؤدى فحسب وإمبا ىو زبطيط مثاِف غبياة الفرد واجملتم  َف ي

 .(2)ور أظبى لإلنسانية يف أجل اورىا،ومنهاج قومي للفكر والسلوك ودستواالمة 

 ولقد ااطبغت ىذه اغبضارة يف نشأهتا بصبغة إسالمية مثالية واضحة ظهرت يف وحدة شقواها
لة اإلسالمية َف تسمر طويال ويف تفكَت أعالمها ويف منهاج حكمها ،وبرغم أن الوحدة السياسية للدو 

،إال أن الوحدة الدينية ظلت قائمة بُت شقوب ىذه الدولة ،ذل  ألن االنقسام السياسي ،الذي انتهت 
كانت البالد اإلسالمية    ،َف يكن يقٍت كثَتا لدى اؼبواطن اؼبسلم ، الذيإليو الدولة اإلسالمية الكربى 

اآلراء و كلها وطنو وحينما توجو ،واؼبسلمون إخوة لو حيث قصد ،ويف ضوء ىذه اغبقيقة أخذت األفكار 
وسهل تنقل القلماء وطالب ،واؼبذاىب الققلية تنتقل من مشرق القاَف اإلسالمي إُف مغربو وبالقكس 

خطوطات وسط القاَف اإلسالمي الذي ساده كذل  تنقل الكتب واؼب،القلم والرحالة بُت الشرق والغرب 
    . (3)جو من الوحدة الروحية اليت َف يشهد التاريخ ؽبا مثيال 
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لكون شارك فيها القرب وىناك من الباحثُت ازبذوا رأيا وسطا فسموىا اغبضارة القربية اإلسالمية 
اغبضارة  أو ،وىو النيب ؿبمدبلغتهم القربية وامتدت برسالة اإلسالم اليت أوكلت إُف فرد من أفرادىم 

 .اإلسالم والقروبة يُتعلى أساسلقيامها القربية بتقدمي كلمة اإلسالم على القربية  اإلسالمية

يف كتابو حضارة القرب : " وتسيطر اغبضارة القربية ،  "()جوستاف لويون ولقد ربدث عنها "      
منذ اثنيت عشر قرنا ، على األقطار اؼبمتدة من شواطئ احمليط األطلنطي إُف احمليط اؽبندي ، ومن شواطئ 
البحر اؼبتوسط إُف رجال إفريقية الداخلية ، وكان سكان ىذه البلدان اؼبًتامية األطراف تابقيُت لدولة 

 .(1)واحدة ونظم واحدة وفنون واحدة " اآلن بديانة واحدة ، وؽبم لغة  واحدة ،ويدنون

سالم ولغة ديانة واحدة وىي اإل نقونقتبقولو ىذا أن شقب ىذه اغبضارة ي جوستاففقد قصد         
 سالمية .اؼبنطلق ظبيت اغبضارة القربية اإلواحدة أال وىي اللغة القربية ، ومن ىذا 

مث أردف كالمو قائال : " وكلما أمقنا يف درس حضارة القرب وكتبهم القلمية واخًتاعاهتم وفنوهنم       
وسرعان ما رأينا أن القرب ااحاب الفضل يف مقرفة القرون ،ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسقة 

علميا سوى مؤلفاهتم موردا غرب َف تقرف ؽبا مدة طبسة قرون ،وأن جامقات ال،الوسطى لقلوم االقدمُت 
، وأهنم ىم الذين مدنوا أوربة مادة وعقال وأخالقا وأن التاريخ َف يقرف أمة أنتجت ما أنتجوه يف وقت 

 .(2)يفقهم قوم يف االبتداع الفٍت "  قصَت، وأنو َف

لقبتو رغم كثرة اؼبستشرقُت الذين َف يقًتفوا بفضل اغبضارة القربية االسالمية وبدورىا الريادي الذي 
وىذا   -و مسانبتها الفقالة يف تنوير الققل األوريب بقدما كان يقيش يف ظالم حال  ودروب مسدودة

 اآلخر ىذا َف هبقل البقضإال أن  -،وبغية منهم لتغليط الرأي القام الديٍت  همكلو كان نتيجة تقصب
 اليت كانت  اؼبستشرقة األؼبانيةكزيغريد ىونكة لكالمهم ويفتده بدالئل حقيقية من التاريخ يستنكر 
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اإلسالمية بالشمس  السباقة يف ىذا اؼبيدان واكبيازىا للقرب طبقتو يف تشبيهها الرائ  للحضارة القربية
سطقت بقلومها ومقارفها أرجاء تل  القارة قرونا طواال و  اليت أزاحت الضباب الذي كان ىبيم على أروبا

 اها مشس القرب تسط  على الغرب .وقد ترصبت ىونكة ذل  االعًتاف يف كتا

 ثالثا: خصائص الحضارة العربية اإلسالمية  

اتسمت اغبضارة القربية االسالمية بقدة ظبات جقلتها تتصدر الريادة ،وـبتلفة سباما عن اغبضارات 
اليت تزامنت مقها أو باألخص اغبضارات اليت سبقتها على سبيل اؼبثال اغبضارة اؼبصرية اليت كان مآؽبا 

 الزوال.   

سبثلها اها عن غَتىا ،وإذا  : " لكل حضارة ظباهتا وخصائصها اليت راغب السرجانيقال الباحث  
واّتسمت حضارة الرومان بتمجيد القوة وبسط النفوذ إلغريق قد اّتسمت بتمجيد الققل ،كانت حضارة ا

،واّتسمت حضارة الفرس باالىتمام دبلذات اعبسد والقوة اغبربية والسطوة السياسية ،واّتسمت اغبضارة 
ارة اإلسالمية ظباهتا وخصائصها اؼبميزة اليت تتفرد اها بُت اؽبندية باالعتداد بالقوة الروحانية ... فإن للحض

اغبضارات السابقة ؽبا والالحقة عليها ،فقد فامت اغبضارة القربية االسالمية على رسالة ظباوية ىي 
ويبكن ( 1)رسالة االسالم وما تتصف بو ىذه الرسالة من االنسانية والقاؼبية والوحدانية اؼبطلقة يف الققيدة.

 ىذه اػبصائص يف النقاط التالية:إصبال 

  الوحدانية : – 1  

فهي أول حضارة تنادي باإللو الواحد ال شري  لو يف حكمو وملكو ، وىو وحده الذي يقبد ، 
، وىو الذي يقز ويذل ويقطي ويبنح (2) ﴾55﴿ ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعينُ  ﴿وىو وحده الذي يقصد 
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اػبَت ؽبم والصالح غبياهتم فالناس صبيقا عبيد لو متساوون يف االنتماء وااللتجاء إليو ويسن لقبده ما فيو 
 .(1)بدون واسطة بشرية ، وعليهم الطاعة وإتباع أوامره سبحانو ، وإتباع شريقتو اؼبنزلة

بالوحدانية تتالشى مظاىر الطغيان يف اجملتمقات ، ويتحرر اإلنسان من أغالل القبودية  وجربوت 
ام واالقوياء ... ويقلو شأنو واها توجو اػبشية للخالق القوي ذو القرش القظيم وليس للمخلوق اغبك

بُت اؼبخلوق وخالقو فيخض  ألوامره ابتغاء مرضاتو  تكمن القالقة بُت القبد وربو أو الضقيف ،وىنا
 ودخول جناتو اليت اها يوعدون .

الوحدانية كان لو أثر كبَت يف رف  مستوى وىذا ما أكده بقض الباحثُت فقال:" ىذا السمو يف 
اإلنسان وربرير اعبماىَت من طغيان اؼبلوك واألشراف واألقوياء ورجال الدين وتصحيح القالقة بُت 

 .)2(اغباكمُت واحملكومُت وتوجيو االنظار إُف اهلل وحده ..."

اإلسالمية تكاد تتميز بو عن  مث أردف كالمو بقولو " كما كان ؽبذه الققيدة أثر كبَت يف اغبضارة       
كل اغبضارات السابقة والالحقة ، وىي خلوىا من كل مظاىر الوثنية وآدااها وفلسفتها يف الققيدة 
واغبكم والفن والشقر واألدب ،وىذا ىو سر إعراض اغبضارة اإلسالمية عن ترصبة اإللياذة وروائ  األدب 

ية يف فنون النحت والتصوير م  تربيرىا يف فنون النقش اليوناين الوثٍت ، وىو سر تقصَت اغبضارة االسالم
 .(3)واغبفر وزخرفة البناء "

" عن التوحيد  مدخل إلى الحضارة اإلسالميةيف كتابو "  عماد الدين خليل "وقد ربدث "     
فقال:" يف التوحيد يغدو الكون والقاَف والطبيقة من ان  اهلل القادر اؼبهُت اؼببتدئ اؼبقيد ويتحرر القاَف 
اؼبسلم من سائر اػبرافات والصنميات اليت تلبستها الطبيقة والقاَف يف اؼبذاىب واألديان األخرى ...إن 

ة سيدا على اػبالئق ، ومن مث يصَت التوحيد فراة كربى التوحيد يض  القاَف اؼبسلم حرا يف مواجهة الكتل
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للتحقق باؼبقرفة ، واالستزادة منها ، من أجل االمساك بتالبيب القاَف والطبيقة واغبياة ...والتقرب أكثر 
 (،1)إُف اهلل " 

ذا القول بصيغة " وى ال إلو إال اهللوالتوحيد بالقبارة البسيطة اؼبتوارثة ىو االعتقاد والشهادة أن "         
النفي ، اؼبوجز أشد االهباز وبمل أصبل اؼبقاين وأغناىا يف االسالم قاطبة وقد تتكثف يف صبلة واحدة ، 

مة " أو " الشهادة " يف وثقافة كاملة أو حضارة كاملة أو تاريخ بأصبقو ، وىذا بالتأكيد ما قبده يف " كل
 .(2)اإلسالم 

  العالمية :-2
تتسم حضارة االسالم بسقة أفقها ورسالتها القاؼبية ، وقد وضح ذل  يف إعالن القرآن الكرمي 

يَا أيُـَّها الَناُس  ﴿وحدة النوع اإلنساين ، رغم تنوع أعراقو ومنابتو ومواطنو ، وذل  يف قولو تقاُف : 
، (3) ﴾َجَعلَناُكم ُشُعوبًا وقـََباِئَل لِتَـَعارَُفوا إّن أْكرَمُكم ِعنَد اهلِل أتْـَقاُكم لْقَناُكم ِمن ذََكر َوأنـَْثى وَ خَ ا إنَّ 

حيث جقل القرآن حضارة االسالم عقدا تنتظم فيو صبي  القبقريات للشقوب واألمم اليت خفقت 
 .(4)المية فوقها راية الفتوحات االس

عاؼبي ،  –اغبضارة القربية االسالمية حضارة ذات طاب  انساين  عماد الدين خليل ""يقول          
فهي تتقامل م  االنسان أيا كان موققو ، وال تقتصر على اعبماعة اليت شكلتها فحسب ...وىي من 

ة لكي أجل ذل  ذباوزت بل كسرت كافة اغبواجز القرقية واإلقليمية واعبغرافية والطبقية واللونية واؼبذىبي
ربقق انتشارىا على مستوى القاَف كلو ، كما أهنا قَِبَلت مشاركة كافة الفئات واعبماعات اؼبنضوية يف 

 .(5) ت أدياهنا وعروقها وانتماءاهتا "نسيج اجملتمقات االسالمية ، أيا كان
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 الصبغة األخالقية :  -3

تقد األخالق السياج الواققي للحضارة اإلسالمية ، وىي األساس اليت قامت عليو ، فمبادئ القيم 
واألخالق تتدخل يف كل نظم اغبياة ،ويف ـبتلف أوجو نشاطها سواء يف السلوك الشخصي، أم يف 

ليتمم مكارم    ملسو هيلع هللا ىلصالسلوك االجتماعي أو السياسي أو االقتصادي ،وقد بقث رسول االسالم 
واهذه الكلمات حدد الرسول الى اهلل عليو وسلم  " إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق "ق : األخال

الغاية من بقثتو ،وكيف أنو يريد أن يتمم مكارم األخالق يف نفوس أمتو والناس أصبقُت ،ويريد للبشرية أن 
 .(1)انون اغبسن الذي ليس فوقو قانون تتقامل بق
ت تنوعِ ويف األسرة  االقتصاد ،ويف اغبرب ،ويف السلم ، ويف  القلم ويف التشري ففي اغبكم  ويف                

تبلغو َف ا ساميا بقيدا ،شريقا وتطبيقا وبلغت يف ذل  َشأناؼببادئ األخالقية يف اغبضارة االسالمية ت
 ولقد تركت اغبضارة االسالمية يف ذل  آثارا تستحق االعجاب وذبقلهاحضارة يف القدمي واغبديث ،

واهذه (.  2)وحدىا ، من بُت اغبضارات اليت كفلت سقادة االنسانية سقادة خالصة ال يشواها شقاء .
اػبااية طغت األخالق اغبسنة ، وغابت األخالق السيئة اليت تتناىف سباما وما دعا إليو الدين االسالمي 

 ، وما اتصفت بو شخصية ؿبمد الى اهلل عليو وسلم من مشائل حسنة .

 التوازن والوسطية : –4

وتقٍت ىذه اػبااية التوسط أو التقادل بُت طرفُت متقابلُت أو متضادين ، حبيث ال ينفرد أحدنبا  
بالتأثَت ويطرد الطرف اؼبقابل ، وحبيث ال يأخذ أحد الطرفُت أكثر من حقو ، ذل  التوازن واالعتدال 

 (3)طوار الزمن .الذي يليق برسالة عامة خالدة جاءت لتس  أقطار األرض وأ
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التوازن يف سائر االذباىات، وعلى اعببهات كافة، إنو بأطرافو اؼبتقابلة وثنائياتو اؼبتقابلة، دبثابة      
اللحمة يف النسيج...ىذا التوازن الذي يتصادى ىنا وىناك يف النظرية والتطبيق على السواء ...إنو يف 

 (1)اميم فكر االسالم  ويف قلب اَتورتو اغبضارية.

 َء َعَلى الَناِس وَيُكونَ آَمًة َوَسطَا لَِتُكونُوا ُشَهدم أُ اكوََكَذلَك َجَعلنَ  ﴿القرآن الكرمي يقوؽبا بوضوح  إنّ        
 واسًتاتيجيةوالوسطية ىنا ليست موققا جغرافيا لكنها موقف عقيدي ، ( 2) ﴾ا الَرسوُل َعليُكم َشِهيدً 

عمل ، ورؤية نافذة ؼبوق  اإلنسان اؼبؤمن يف الكون والقاَف ... إهنا القدرة الدائمة على التحقق بالتوازن ، 
وعدم اعبنوح اوب اليمُت أو الشمال ، ومن خالل ىذه القدرة يتحقق مفهوم الشهادة على الناس 

وبفضل ىذه اػبااية أابحت   (3)،ألهنا تطل عليهم من موق  اإلشراف اؼبتوازن الذي ال يبيل وال هبوز .
اغبضارة القربية اإلسالمية يف أوج ازدىارىا وتألقها ، تتباىا اها عن باقي اغبضارات اليت سبقتها أو 

 تزامنت مقها .

 :األصالة واالنفتاح-5

...بُت القدرة على ضباية الذات من ابل موزون بُت األاالة واالنفتاحوىي حضارة سبيزت بتق        
وبُت االستقداد الدائم لقبول القيم واػبربات من الغَت ،وىضمها وسبثلها . فلم ،التفك  والتغَت واالكبالل 

تنغلق يوما على مقطيات اغبضارات األخرى بل فتحت ادرىا دومبا عقد وال حساسيات على القاَف 
 . (4)ل يف بنية اؼبقارف البشرية كافة االواس  ،أخذت وسبثلت كل ما ىو اهبايب فق

عثرة ا لكل الققبات اليت لطاؼبا كانت حجر فليونة اغبضارة االسالمية أدت إُف استمرارىا وذباوزى       
أمام أبنائها ،فقد أطلقت القنان كبو البحث والتنقيب وتبادل األفكار م  اآلخر ،ولكن بشرط عدم 

 الذوبان فيو عن طريق األخذ الققالين ،أو ما يقتضيو الشرع )الدين اإلسالمي(.
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  النزعة العقالنية:-6

وىي خااية بارزة من خصائص حضارة اإلسالم، ويتأكد لدارس تاريخ األديان أن اإلسالم دين 
يتفق م  الققل البشرى السوي ،وأن اياغتو الدينية يسَتة غَت مققدة وتتفق م  الفطرة اإلنسانية 

كتب ،ولذل  انتفت فيو اػبرافات واألساطَت والالمققوالت ،ولذل  فإن اؼبسلم يستطي  أن يقرأ يف  
الديانات السابقة دون أن يتشك  أو يرتاب يف دينو قيد أمبلة، أما أاحاب الديانات السابقة فإذا ما 

فحتما سيهتدون إُف الواحة اػبضراء الوحيدة يف احراء القمر اجملدبة  –ودبوضوعية  -قروا عن اإلسالم
رة ،بل إحقاق حق أدركو وىي االسالم على كبو حتمي ،وليس مقٌت ذل  أي خصومو م  األديان اؼبذكو 
كانت سبهد ؼبقدم الدين   األالف من الذين اىتدوا إُف الدين اػباسبي الكامل ، خااة أن األديان السابقة

 .(1)اػبتامي 

 الطابع اإلنساني:-7

يالحظ أن اإلنسان كان اؽبدف األول للحضارة اإلسالمية ،وىي من اإلنسانية وإُف اإلنسان  
ا كافة ىدفت يف هناية اؼبطاف إُف الرقي بو وتقدمو ،خااة أن اإلسالم نفسو  ،وقبد ان نظمها ومؤسساهت

كدين وبتوي على توافق إؽبي غريد بُت اعبوانب اؼبادية والروحية ،فبا عمق البقد اإلنساين فيها ،ويف 
مقدورنا إدراك ذل  اعبانب فيها من خالل مقرفتنا إن اإلنسان ىو خليفة اهلل تقاُف يف األرض ،وذل   

 .(2)كان تكريبو وعدم إىدار دمو واحملافظة على كرامتو وتسخَت األرض لو

، فإّن فيهـا رغم تققد جوانبها ، القربية اإلسالمية االرتفاع حبياة اإلنسانغاية اغبضارة ومن ىنا فإن 
 .حياة فكرية عقلية، وحياة مادية وحياة نفسية خلقية، وحياة اجتماعية، إُف جانـب اغبياة الفردية 
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ومن اؼبهم إدراك أن القنصر السابق اػباص باعبانب الققالين يتوافق ويدعم سباما اعبانب اإلنساين 
،إذ إن تل  اغبضارة عندما احًتمت " عقل اإلنسان " ،وىو أداة التكليف احًتمت ضمنيا آدميتو 

 .(1) القيمة اؼبتصلة بالطاب  اإلنساينوإنسانيتو ، ومن ىنا كانت تل  اػبااية 

 : أثر الحضارة العربية اإلسالمية في حضارة أروبا. رابعا

زبلد اغبضارات دبقدار ما تقدمو يف تاريخ االنسانية من آثار خالدة يف ـبتلف النواحي الفكرية 
وإن حضارتنا لقبت دورا خطَتا يف تاريخ التقدم االنساين وتركت يف ميادين الققيدة دية ،واػبلقية واؼبا

 األدب آثارا واضحة.والقلم والفلسفة والفن و 

 في ميدان العقيدة والدين : -1
فقد كان ؼببادئ اغبضارة االسالمية أثر يف حركات االاالح الدينية اليت قامت يف أروبا ، يقول  

" : " وقد ظهرت حركة تدعو إُف ربطيم الصور والتماثيل الدينية متأثرة يف  راغب السرجانيالدكتور " 
امن والتاس  للميالد ظهر مذىب نصراين يرفض تقديس الصور والتماثيل ذل  باإلسالم  ففي القرنُت الث

م( وبرم فيو تقديس الصور  726ىـ / 108فقد أادر االمرباطور الروماين ) ليو الثالث( أمرا سنة )
 . (2)م( يقد االتيان اهذه وثنية "730/ىـ112والتماثيل وأمرا آخر يف سنة )

 وانفراده بالسلطان وتنزيهو عن التجسيم والظلم والنقص ، كما أما اإلسالم فقد أعلن وحدة اهلل     
أعلن استقالل االنسان يف عبادتو والتو م  اهلل وفهمو لشرائقو دون وساطة ، و كان عامال كبَتا يف 

 .(3)إُف ىذه اؼببادئ القوية الرائقة تفتح أذىان الشقوب 

 في مجال العلوم :  – 2
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يف ؾبال القلوم من طب وايدلة ورياضيات وكيمياء وبصريات كان تأثَت اؼبسلمُت يف الغرب 
وجغرافيا وفل  وغَتىا ، من أبلغ مظاىر التأثَت يف اغبضارة األوربية حىت اعًتف الكثَت من الغربيُت 

وغدت كتب علمائنا تدرس ( . 1.)اؼبنصفُت بأن اؼبسلمُت ظلوا أساتذة أوربا فًتة ال تقل عن ستمائة سنة
ربية ، فقد ترجم كتاب " القانون" يف الطب البن سينا يف القرن الثاين ، كما ترجم كتاب يف اعبامقات الغ

يف هناية القرن الثاين عشر . وظل ىذان  –وىو أوس  من القانون وأضخم  -" اغباوي " للرازي " 
 . (2)الكتابان عمدة لدراسة الطب يف اعبامقات األوربية حىت القرن السادس عشر

السائحون والزوار واغبجاج وطالب القلم يأتون من أروبا قاادين برشلونة وبلسنبة  وقد كان       
الذي  -كما ذكر االدريسي  –حيث كان يصن  الورق الناعم ليقودوا وقد ضبلوا كميات من ىذا الورق 

: " إن بناء اؼبطاحن)مطاحن الورق( كان اختصااا ()ريد ىونكوتقول زغ (3)المثيل لو يف القاَف اطالقا 
 .(4)عربيا حققو القرب أنفسهم ، ومنحوا أروبا كل مطاحن اؼبائية واؽبوائية " 

  اللغة واألدب :  -3

تأثرا كبَتا ، فقد دخل أدب الفروسية  واغبماسة  –وخااة شقراء االسبان  –تأثر الغربيون 
واجملاز والتخيالت الراقية البديقة إُف اآلداب الغربية عن طريق األدب القريب يف األندلس على 
ن اػبصوص يقول  الكاتب االسباين اؼبشهور أبانيز: " إن أوربا َف تكن تقرف الفروسية وال تدي

اهنم وأبطاؽبم يف اقطار بآدااها اؼبرعية وال لبوهتا اغبماسية قبل وفود القرب إُف األندلس وانتشار فرس
 .(5) اعبنوب "

                                                           
 807قدم اؼبسلمون للقاَف، اؼبرج   السابق ، ص:   ماذا  - 1
 41اؼبرج  السابق ، ص: مصطفى السباعي، -من روائ  حضارتنا   - 2
 44م ،( ص:1993،  8،) دار اعبيل بَتوت ، ط زغريد ىونكو -نظر ، مشس القرب تسط  على الغرب ي   - 3
 -  زغريد ىونكو : مستشرقة أؼبانية ، طائرة الشهرة ، أحبت القرب وارفت وقتها كلو باذلة اعبهد للدفاع عن قضاياىم والوقوف إُف

 .7زغرد ىونكو ، اؼبصدر السابق ، ص:  – تسط  على الغرب جانبهم، ينظر: مشس القرب
 45اؼبصدر السابق ، ص:زعرد ىونكة ،  –  على الغرب مشس القرب تسط   - 4
 42اؼبرج  السابق ، ص:مصطفى السباعي ،   -من روائ  حضارتنا  - 5



 األدب والحضارة )الحضارة العربية اإلسالمية(                                                                 الفصل األول: 
 

 
44 

 المبحث الرابع:

 عالقة األدب بالحضارة 

 

البد من وجود عالقة وطيدة بُت األدب واغبضارة باعتبار األدب ؾباال من ؾباالت حياة     
" : "  محمد محمد حسيناإلنسان الفكرية اليت قد تشهد يوما ما نوعا من التحضر ، يقول الكاتب " 

درة تقديرا فاآلداب الضقيفة ال ربمل على النهضة ضبال ، وال تدف  إُف التطور دفقا يف طرق ـبططة ، مق
، ألن ركود األدب ونشاطو يتب  حال األمم ، فاألدب ادى للبيئة ، وسّجل غباالت األديب وؿبيطو ، 
واألمة الناىضة اليت تزخر نفوس أفرادىا باألمل والطموح ؽبا أدب متوثب يتفجر نشاطا ، واألمة اػباملة 

ا ، واألمة اؼبستضقفة الذليلة ؽبا أدب الراكدة ؽبا أدب ميت ...كأن األلفاظ فيو أكفان ال تضم إال جثث
تفك  عراىا وانفصام  خاش  ربشوه عبارات الضراعة اؼبستكنية واألمة القابثة الالىية ؽبا أدب يصور

 .(1)وحدهتا..." 

مرآة عاكسة ؼبا تقيشو فينشط بنشاط أفرادىا ويركد بركودىم بالفقل  حالة األمم فهو صوراألدب ي
ويتغَت  ،قرب الوحيد عن أفكارىم وأحاسيسهموؽبو وايبان وكفر ... وىو اؼبيصور حياهتم من قوة وضقف 

 بتغَتىا فينتج عن ذل  أغراضا شىت تتطور بتطور اغبضاري اغباال عرب القصور األدبية.

َف يتوقف األدب عن أداء رسالتو يف اغبضارات السابقة ،وىي حضارات بلغت من التقدم والرقي 
 ﴿قال تقاُف: (2) نبلغو َفغت من اآلثار والقوة والرسوخ مان حضارات سالفة بل، ووبدثنا القرآن الكرمي ع
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ْبِلِهْم َكانُوا َأْكثـَرَ  َلْم َيِسيُروا ِفي اأْلَْرِض فـََينظُُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الَِّذيَن ِمن قـَ ُهْم َوَأَشدَّ قـُوًَّة  َأفـَ ِمنـْ
ُهم مَّا َكانُوا َيْكِسُبونَ  آثَارًا ِفي اأْلَْرِض َفمَ َءاوَ   .)1(﴾22﴿ َأْغَنى َعنـْ

نستحضر م  بقض حضارة إنسانية من تل  اغبضارات السابقة توازن فيها اعبانب اؼبادي م  

وذريتو من بقده ملكا عظيما وأالن لو اغبديد وان   اعبانب الروحي واألديب .فقد أويت داود
﴿َوَعلَّمناُه َصنَعَة لَبوٍس َلُكم لُِتحِصَنُكم ِمن بَأِسُكم فـََهل أَنُتم  قال تقاُف: (2)حضارة مادية خارقة

ففي تفسَت الطربي  ( 4) ﴾15َوأَلَنَّا َلُو اْلَحِديَد﴿  ﴿...وقال أيضا يف ؿبكم تنزيلو، (3)﴾25﴿ شاِكرونَ 
 ؽبذه اآلية الكريبة ثالثة مسائل :

يقٍت ازباذ الدروع بإالنة اغبديد لو لَبوٍس َلُكم ﴾قولو تعالى: ﴿َوَعلَّمناُه َصنَعَة  –االولى 
 ،واللبوس عند القرب السالح كلو ،درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رؿبا ، قال اؽبذِف يصف رؿبا:

 لِ فِ جْ مُ  اجِ عَ ي نِ ذِ  ةِ هَ بْـ جَ بِ  قُ وْ *** رَ     وُ أنَّ كَ   يسِ ئِ بَ لْ لِ  وسُ بُ ي لَ عِ مَ وَ 

الدروع داود ،وإمبا كانت افائح ،فهو أول من سردىا : أوؼبن ان  قال قتادة رحمو اهلل 
 وحلقها.

أي ليحرزكم من حربكم ﴾ ﴿ لُِتحِصَنُكم ِمن بَأِسُكم فـََهل أَنُتم شاِكرونَ  الثانية: قولو تقاُف:
 .(5) الضحاك: من حرب أعدائكم
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يف ازباذ الصنائ ، وقد أخرب اهلل تقاُف عن نبيو داود عليو السالم أنو كان يصن   ثالثا: ىذه اآلية 
وكذلــ  حــال ولده ســليمان(1)الدروع وكان نوحا قبارا، ولقمانا خياطا وطالوت دباغا وقيل سقاء

ألحد بل لقد أويت ســليمان ما َف يؤت أحد من القاؼبُت؛ لقد آتاه اهلل تقاُفً  ملكا ال ينبغي ، 
 تصــال اؼبســموع واؼبرئــيالمن بقده، وبلغت حضارتو ما َف يبكن تصوره اليــوم علــى اغبقيقــة،  فــي ســرعة ا

قصتــو مــ   -إن كان األمــر حباجــة إلــى شــهادة-وتشــهد على ذل    ،فحســب، بــل القينــيً  أيضـا
َتْمِلُكُهْم َوُأوتَِيْت  اْمَرَأةً  ِإنِّي َوَجْدتُّ  ﴿(2)الواــف القرآنــيبلقيس ملكــة ســبأ ااحبــة القــرش القظيــم ب

سالم عن طريق اظهاره للتطور القلمي الذي دعاىا لدخول اال،(3)﴾ ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوَلَها َعْرٌش َعِظيمٌ 
الذي بلط  وسبثل ذل  يف القصر، (سبأ)حضارة  هتاالذي والت إليو حضارتو قبل حضار  والقمراين
ِقيَل َلَها اْدُخِلي الصَّْرَح  ﴿فمن يدخلو يقتقد أنو حبر حقيقي وىذا ما جاء يف النص القرآينبالزجاج 

َها قَاَل ِإنَُّو َصْرٌح ُمَمرٌَّد ِمْن قـََوارِيرَ  يـْ  .  ( 4 ) ﴾  فـََلمَّا رَأَْتُو َحِسَبْتُو ُلجًَّة وََكَشَفْت َعْن َساقـَ

 رمــز الــروح واألدب والفــن وكان إعجازىــا الباىــر، فقــال تقالــى:  مزاميــر داوودومــ  ذلــ  كانــت 
فـََفهَّمناىا ُسَليماَن وَُكالِّ آتَينا ُحكًما َوِعلًما َوَسخَّرنا َمَع داووَد الِجباَل ُيَسبِّحَن َوالطَّيَر وَُكنّا  ﴿

َنا َداُووَد ِمنَّا َفْضاًل يَا ِجَباُل َأوِِّبي َمَعُو  (5)﴾٩٧﴿ فاِعلينَ  َر﴾،﴿ َوَلَقْد آتـَيـْ وبقي على الدىر   (6)َوالطَّيـْ
الدىر من عهد سليمان نشيد اإلنشاد، أو بقي ذكره على األقل، إذا كانت اورتو اؼبتداولة اليوم ال هبوز 

تضافر أشــواق الــروح وارامــة اؼبــادة أن تنسب إُف نيب من أنبياء اهلل تقاُف. وكل ذل  دليل على ضرورة 
 .مــن أجــل بنــاء حضــارة إنسانية متزنة ومتوازنة ولســن" الواقــ  اغبضــاري
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كانــت اغبضــارة القربية قبل اإلســالم حضارة أدب،  وبتفــل القريب بالبيــان ووبتفي بو احتفاء عظيم 
ــرب فيقــول: "القــرب أفضــل خااة والبيان بقامة عنــد القابن رشيق القَتواين عن منزلة الشقر وبدثنا 
، وقــال مبُت مكانة الشاعر القريب يف (1)مــم، وحكمتهــا أشــرف اغبكــم، لفضــل اللســان علــى اليــد"األ

ذكر من إُف آخر ما  (2)كانت القبيلة من القرب إذا نبــغ فيها شــاعر أتت القبائــل فهنأهتا بذل " قومو: "
بــو الشــاعر من دفــاع عن قبيلتو ونشــر حملامدىا وزبليد ؼبا كان يقوم  . وما ذلــ  إالمظاىر االحتفاء 

كما قال ابن رشيق :" ألنو ضباية ألعراضهم ،وذّب عن أحسااهم ،وزبليد (3) لذكراىــا فــي الصاغبيــن
 .(4)ؼبآثرىم ،وإشادة بذكرىم "

اعباىلية حضارة أدب ، َف يكن يقينها اغبق ، فكان بقض ذل  األدب ولكون حضارة القرب يف 
حامال لقيم الباطل واالكبراف والشر وارتبط كثَت من البيان بالكهانة والسحر ، وؼبا جاء االسالم احح 

فاستنكر رسول اهلل الى اهلل عليو وسلم سج  الكهان ؼبا  –عالقة األدب باغبضارة  –ىذه القالقة 
م الباطل ،وهنى القرآن الكرمي على فئة من أىل البيان زخرف القول وجقلو مرتبطا وبملو من قي
ْنِس َواْلِجنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم  ءِ َذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ نَِبي﴿ وَكَ  فقال تقاُف: (5)بالشياطُت. َعُدوِّا َشَياِطيَن اإْلِ

   .(6)﴾ رَبَُّك َما فـََعُلوُه َفَذْرُىْم َوَما يـَْفتَـُرونَ َء اَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو شَ ِإَلى بـَْعٍض زُْخرُ 

القبث ، وتل   ضارة فجقل األدب رسالة ونزىو عنولقد أسس االسالم قوال وفقال أدب اغب 
خصيصة من خصائص االسالم اليت تشمل الوجود كلو ، فنحن مدعوون إُف تصحيح مسَتة األدب 
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سانبا حقيقيا يف البناء اغبضارة من أجل أن قبقل األدب مواالنتقال من حضارة األدب إُف أدب 
 .(1)اغبضاري 

وما علينا إال أن نقر بوجود عالقة وطيدة بُت األدب واغبضارة وتالشي أحدنبا يؤدي إُف تدىور  
اآلخر بقول توفيق اغبكيم : " إذا أبصرت شقاعا فاعلم أن وراءه كوكبا ...وإذا رأيت أدبا فاعلم أن 

 .(2)" الشقاع إال انفجار الكوكب  وراءه حضارة وما من خطر يهدد

وجود عالقة وطيدة بُت األدب واغبضارة نقود أدراجنا إُف اغبضارة القربية وسبب بقائها  و باعتبار
 وتطورىا من خالل الشقر نستحضر ىذا القول للباحث نبيل اػبطيب:

" إن الدور السلطوي واالحتكاري الذي أضفى على الشقر ىو ما رسخ االعتقاد بأنو الشكل 
القربية وتطورىا ،وأنو اجملسد الفقلي لكل ذبليات وسبثالت ىذه التقبَتي األظبى واألوحد عن اغبضارة 

اغبضارة ،وىو ما وطد سياقات توطُت مقوالت من قبيل ،ألن القرب خلدت حضارهتا باالعتماد على 
الشقر بينما الشقوب األخرى أو اغبضارات األخرى خلدت مآثرىا وحضارهتا بالبنيان / القمران اي كل 

واعباحظ ااحب ىذه اؼبقولة يربز اختيار القرب للشقر ، (3)سدة ؼبقاَف اغبضارات اؼبظاىر اؼبادية اجمل
قطبو أو وبتويو ال تقًتيو عرى االضمحالل ن اغبجارة وحيطان اؼبدر ،وما يست،بان الشقر أبقى من بنيا

 .(4)أو التالشي أو يبدده النسيان

اؼبقصود من ىذا القول بأن الشقر كونو أدبا ىو اغباضن الوحيد غبضارات الشقوب وليس القمران 
،ألنو ليس شيئا ملموسا حىت يتقرض لتالشي واػبراب، بل ينتقل عرب األجيال عن طريق اغبفظ 

                                                           

15ص: حسن األمراين ، اؼبرج  السابق،   -ؾبلة حراء - 1  
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 72(، ص: 1952، 2، ط1اعباحظ ، ) تح، عبد السالم ،ىارون ،ج-اغبيوان - 3
 .19لبنان (، ص: –،دار النهضة ،بَتوت 1434-2013، 1ؾبلة  اللغة واألدب واغبضارة ) واق  وآفاق(،نبيل اػبطيب ،) ط - 4
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وال واؼبشافهة ،أما القمران فهو مادي مقرض دائما لقوامل الطبيقة فيضمحل ويتالشى م  مرور الزمن 
 أحد يضمن لو البقاء، ليقرب عن مدى التقدم اغبضاري الذي والت إليو تل  الشقوب . 

وكبن بدورنا نقتقد أن األدب مثلو مثل القمران سواء أكان األدب نثرا أو شقرا كالنبا مقرضان 
للتالشي واالضمحالل ،فمثال الشقر إذا توقفت األجيال عن حفظو يف الققول سيذىب جلو ،ويصبح 

طي النسيان ،ومن طبيقة النثر أنو ال وبفظ  بل يدون يف الكتب ،وبالتاِف سيتقرض مثل القمران إُف يف 
 على بقاء حضارة تل  الشقوب . عوامل الطبيقة فكالنبا سيان واعادة األجيال ترميمهما يساعد

أسلوب مقُت يتخذه للحفاظ على حضارتو، فالقرب ازبذوا من الشقر وسيلة لبقاء  فلكل شقب
حضارهتم ،فتميزت اهذا عن أي حضارة يف القاَف .،وقبلهم اؼبصريون ازبذوا من القمران ؾبسدا غبضارهتم 

 األىرامات(.ى ما والوا إليو يف فن القمارة )،وىي حىت اآلن دليل عل

كالنبا قد تقرض ما الدولة الزيانية فقد اختارت لبقاء حضارهتا  كال من األدب والقمران ،رغم أن  أ
 والنسيان.لتخريب 



 
 ي:ـــــــــــــــــالفصل الثان    

        ياني في  الحركة األدبية في العهد الز  
 القرنين الس ابع والثـ امن الهجريين

 األغراض الشعرية لمبحث األول:ا               

 ريةـــــاألجناس النث المبحث الثاني:              
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رجريُت ررة  أدبي  راج ييها ادأدب روااا ةيَتا اؽبياين خالل القرنيُت السابع والثامن شهد العهد الز   
إذل سواء ُب الشعر أو النثر ،وةل ذلك مرده دأسياب عدة منها تشرجيع اغبكام لإلنتاج ادأديب إضاي  

 ، ار تلك اغبرة  ادأدبي واؼبكتيات اليت لعيت دورا ىاما ُب استمر ،(**)سواؼبدار  () ذلك ةثرة اؼبسااد
 يظهر ذلك اليا ييما سنتعرض إليو ُب اؼبيحثُت اآلتيُت:و 

 

 

 

 
                                                           

-   م ، ليكون  1310ه / 710: أنشاه السلطان أبو ضبو موسى ادأول سن  مسجد أكالد اإلماـومن بُت ىذه اؼبسااد نذةر
  دل ييق من ىذا اؼبسرجد إال القي قد قدما من مدين  برشك ، و ملحقا باؼبدرس  القددي  ، اليت بناىا البٍت اإلمام وةان ىذان العاؼبان

اؼبزين  بالقرنصات ومئذنتها اعبميل  ، ةما يقد معظم زخاريو وزينتو ، ويقع بالقرب من مسرجدي أيب اغبسن وابراىيم اؼبصمودي وتواد 
بتأسيسو أبو ضبو موسى الثاين، إذل اانب : قام مسجد ابراىيم المصمودمبعض القطع ادأثري  منو ُب اؼبتحف القدمي بتلمسان .  

ن  القي  والزاوي  واؼبدرس ، وىي اؼبياين اليت بناىا السلطان تكرديا للوالد أيب يعقوب حيتوي اؼبسرجد على مئذن  مربع  الشكل ، وقي  مزي
 –ينظر تلمسان ُب العهد الزياين  ،بأخاديد تشيو قي  ضبام الصياغُت بتلمسان ، ودل ييق من ؾبموع ىذه الينايات إال اؼبسرجد والقي  

 ،147عيد العزيز ييالرل ، ص: 
**

تقع بناري   اؼبطمر ، أمر بيناء ىذه اؼبدرس  السلطان أبو ضبو موسى ادأول ، وعُت على راس ىيئ  مدرسة ابني اإلماـ:  - 
( وةلفهما بإدارة التعليم 1348- 749(، وأخوه ابو عيسى )1342ىـ /746التدريس هبا ابٍت اإلمام أبو زيد عيد الرضبن )ت

وضبلت اؼبدرس  اظبها ،ودل ييق من اؼبدرس  إال اؼبسرجد الصغَت دبنارتو ، الذي اسس جبنيها وال يزال قائما إذل اليوم  والتدريس هبا ،
شوط اؼبعروف اليوم يعرف عند أىل تلمسان باسم " اامع سيدي اوالد ليمام " ، ويقع ُب الناري  الغربي  من اؼبدين  ُب اذباه باب ة

تقع ىذه اؼبدرس   جبانب اؼبسرجد االعظم وىي ُب منتهى الروع  واعبمال ، قام بتشييدىا  المدرسة التاشفينية:.بياب سيدي بوصبع  .
ب قر : " عبد العزيز فيالليالسلطان الطموح ، أبو تشفُت بن أبو ضبو موسى االول ، تكرديا للفقيو أيب موسى عمران اؼبشذارل ،يقول 

م ( أعرف أىل عصره دبذىب مالك وعينو  1345ىـ /  745)ت اليرجائي أبو تشفُت إليو الفقيو أبا موسى عمران اؼبشذارلالسلطان 
، اط  ُب اجملال اغبضاري والعمراينمدرسا باؼبدرس  اعبديدة اليت أسسها بتلمسان وأراد بذلك لعاصمتو ان تضاىي ياس وتونس وغرن

، ينظر يرجاءت ىذه اؼبدرس  منوذاا يريدا العالي  ، ُب الزخري  والتزيُت واليناء ، ندسُت من ذوي الكفاءة واؼبهارة ومهيسخر لينائها يناين
 322عيد العزيز ييالرل ، اؼبراع السابق، ص: –تلمسان ُب العهد الزياين 



 امن الهجريينابع والث  الس   القرنين ياني فيالفصل الثاني:         الحركة األدبية في العهد الز  
 

 

52 

 المبحث األكؿ:

 األغراض الشعرية
رغم بال واىتماما ملحوظا دل تعريو دول اؼبغرب من قيل ،ةيَتاازدىارا  زيان الشعر ُب عهد بٍت شهد 

واؼبريني  ، وىذه العوامل  اغبفصي  ةثرة الصراعات الداخلي  واػباراي  بُت الدول  الزياني  واعبارتُتمن  
السياسي  ةان ؽبا أثر ةيَت ُب نفسي  الشاعر الزياين ،يتعددت أغراضو الشعري  من مديح ويخر وىرجاء 

 ورثاء...

 /المدح:أوال

لقد تعددت تعريفات اؼبدح يمنهم من يعريو بقولو: " ىو غرض من أغراض الشعر، يقوم على   
ين الثناء وتعداد مناقب اإلنسان اغبي ، وإظهار آالئو وإشاع  ؿبامده ويعالو، اليت خلقها اهلل ييو بالفطرة 

 .     (1)واليت اةتسيها اةتسابا واليت يتومهها الشاعر ييو " 

 مها:عهد الدول  الزياني  على صورتُت اء اؼبديح ُب وقد ا 

 المديح النبوم:  -أ 

ويتعرض ييو الشاعر إذل شخصي  النيب ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ُب صورة اليطل بسرد خصالو 
 .اؼبميزة، واؼبعرجزات اليت انفرد هبا عن غَته من ادأنيياء ُب قالب شعري صبيل

صلى اهلل عليو وسلم يكان عدىا عدد لقد تعددت صفات الرسول خصالو:  -1
 النرجوم ياختصرىا شعراء اؼبولديات مضطرين غَت قاصدين ذلك .

 :يقول حيي ابن خلدون ُب اردى مولديتو
                                                           

   160،  ص:)م  1992ىـ /1412،  1دار اإلرشاد حبمص ،ط( وعريان االشقر،  غازي طليمات –ادأدب اعباىلي  -1
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اتً ػػنى   ني ػػػػػميطىاع لىدىل ًذم العىٍرًش ثيم أًمي        مه ػػػػػػػػػػػػبيي كىرًيمي للًرسىالًة خى

ةو ًعندى اإللو مىكويػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني    وي    ػػػػػػػػػػرىؤيكؼه رىًحيمه بالًعبىاًد كىأىن    لىذيك قػيوى

كىغىايتو فىالكل عنػػػػػػػػػٍػػػػػػػػػػػػػػػػػوي يبين     كىًسري كيجيوًد العىالىمين كأىٍصلو         
(1 ) 

وسلم برباع  استطاع الشاعر ُب ىذه ادأبيات أن جيمع ويعدد خصال النيب ؿبمد صلى اهلل عليو 
االجياز ،يهو الكرمي خاًب ادأنيياء ،اؼبطيع لربو ،ادأمُت ،الرؤف الرريم بالناس خَت خلق اهلل اصطفاه يأنزلو 

ع للناس يوم اغبساب. ةلها صفات ضبيدة دأنيياء يهو سر واود العادل ، يشفمنزل  عالي  من بُت صبيع ا
ة أم  بأسرىا ،يهو نعم النيب القدوة خبصالو تدل على شخصي  رامل رسال  اإلسالم وقدرتو على قياد

 دأيضليتو على اػبلق.و اليت التعد 

 معجزاتو:  -2

حملمد صلى اهلل عليو وسلم معرجزات عدة تدل على نيوتو ،أشار إليها شعراء بنو زيان ُب مولدياهتم 
اطالعهم على عوا هبا ودل يروىا وىذا ما يؤةد برىانا منهم على ادياهنم القوي دبا ااء بو ،ودبعرجزاتو اليت ظب

القرآن الكرمي والسَتة النيوي  ةوهنما اؼبصدران ادأساسيان لتلك اغبقائق االعرجازي  ،يكان الثغري على 
رأس تلك الطائف  من شعراء اؼبديح النيوي الذين تطرقوا إذل معرجراتو ،نستحضر مع بعض أبيات ريعها 

بو ضبو موسى اؼبوذل أنام ُب قصيدة مدح لنرجل ياني  بليل  السابع ؼبولد خَت ادأول  الز دبناسي  ارتفال الد  
 أبا ثابت قال ييها:

 ػدً ى العػػػػػى على  بتٍ كأرٍ  ن آمو مً  سلي ري و الػػػػػً ب     ػى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ػػػا أتػػػػمى  لى ػػػػػػػػػػػػػي ك  ػتٍ ػى لا ثمى  زاتي جو عٍ مي  وي لى     

 مدٍ هٍ ن يػى مى  وزى ا فى دم كيى هٍ ا يػى ن مى سٍ يا حي فى       ل ػػػػػدى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الهػػػػػػػي ػػى ػػػػدم لنػػٍ هيى  آفي ػػػرٍ ها القػػػي مي ظى عٍ كأى    

 ػدً ػػػػػػػػػهػٍ الش   نى ى مً تلى يي  ينى ى حً لى ػاه كأحٍ ػى نسى      ى  حى ي الضي فً  سً مٍ ى الش  نى سى  نٍ ى مً لى جٍ أى  يي حٍ و الوى ىي     
                                                           

 .216ص:، تح:  بوزياين الدرااي ، دار االمل للدراسات 2)  ج حيي بن خلدون ، -ُب ذةر اؼبلوك من بٍت عيد الواد بغي  الرواد- 1
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 (1)ػػػػػػػػػدً عػػػػٍ كالبي  ربً القي بً  افى كى   نٍ ه مى دي ػػاىً شػى يي           وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمى ػػػد كػى نػػػػٍ ػػم عً ػػػػالتػى  ره دٍ بى  ػػػػقى ػػػو انشػػػى لػػى  

الكرمي بعض معرجزات النيب الكرمب بداي  من دستور اؼبسلمُت القرآن عدد الثغري ُب ىذه ادأبيات 
القمر الذي اعتربىا الكفار سحرا عند رؤيتهم  نشقاقة تطمئن القلوب ،إذل رادث  االذي بتالوتو العطر 

 ؽبا ، يرد عليهم القرآن ُب سورة من سوره تفنيدا ؼبا ذةروه واهتموه بو. 

 وقال الثغري أيضا ُب نفس القصيدة :

 ػدً ػػػػػػػػػػػػقػػٍ الفى  مي ألى  وً قً وٍ شى  نٍ حنينا شكى مً             وً ػً ػػػػػػػػػػاقػػػرى فً  دى نٍ عً  لً خٍ النى  عي ذٍ جً  نٌ حى  وي لى 

 )2(الورد كى لً ذى  ش منٍ يٍ ل الجى كى رى تػى  فٍ ى أى إلى              ػػػػوً ػػػػػػػػنانػػً بى  نى يٍ بػى  اءً ػػػػػػػػػػالمى  يري مو نى  اضً كفى    

يتضمن الييت ادأول معرجزة أخرى للنيب الكرمي ؿبمد ،وييها ذبلت قدرة اهلل على اظهار العالق   
اغبميم  اليت ةانت ذبمع بُت رسولو وـبلوقاتو ادأخرى )اعبماد(، وقدرتو على التواصل معها حبيث 

الثاين يتمثلت خاطب اذع النخل  الذي ةان يصدر أنينا ظبعو اغباضرون رزنا على يراقو. أما ُب الييت 
 ُب اعل اهلل أنامل نييو منيعا الرتواء اعبيش بعد نفاذ اؼباء. تومعرجز 

ةل تلك اؼبعرجزات رغم تطرقنا إذل بعضها دليل قاطع على نيوة ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم  ،يما 
 على اؼبسلمُت إال االيتخار ةوهنم من أمتو وربت رايتو

 لي ئً الى ا دى هى ليػٍ بغي عى تى  الى  ري اىً وى ظى            دي مى حى مي  يبً للنى  زاتو عجى مي  نٍ مً  كمٍ كى :يالثغر  قال

 )3(ؿي ػػػاكً طػػػى ني كى  وً ا بً نى ئػٍ شً  نٍ مً  ري اخً فى نػي              ةو مى أي  يرى خى  وً نا بً ا كي إذى  ري خٍ ا الفى نى بً 

 المديح السلطاني : -ب
                                                           

تح : ؿبمود  (، يعيد اهلل التنسمد بن ؿب-العقيان ُب بيان شرف بٍت زيان  تاريخ بٍت زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدر و  -1
 .199-198،  ص: )1985-1405بوعياد ،اؼبؤسس  الوطني  للكتاب ، اعبزائر 

 199، ص: نفسواؼبراع  -2
 .161، ص: 2حيي بن خلدون، ج -ُب ذةر اؼبلوك من بٍت عيد الواد بغي  الرواد -3
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وقد ةان يأٌب اؼبديح السلطاين مياشرة وييو يذةر الشاعر خصال فبدورو ،وىو اغباةم أو اػبليف  ،
بعد االنتهاء من اؼبديح النيوي ليؤةد على أن خصال السلطان اغبميدة وةرمي مزاياه مستمدة من أخالق 

 (1)رسول ادأم . 

ه(  791/ 60)أبو حمو موسى الثانيولعل  راةما من ركام الدول  الزياني  دل ديدح ةما مدح  
الذي خلص تلمسان من ركم اؼبرينيُت واستعادىا دأسرتو ، وةان أدييا يذا وشاعرا ماىرا وهنضت 

محمد وأشهر من مدرو  (2)تلمسان ُب عهده هنض  علمي  وأدبي  عظيم  وأراطت بو ةوةي  من الشعر 
 أرد أطيائو وييو يقول: ()بن ابي جمعة التالليسي

ـه عىلىى البىاًغينى ًفي األىٍرًض قىٍد سى      ةو      ػػػػػػػػػػػذيك مىهىابى ميطىاعه شيجىاعه ًفي الوىغىى   الى ػػػػػػػػػػحيسىا

هىلي كدقػػػػػػػػػ  ػػػػػػالى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػها         كىصىارًـ نصر ميٍرىىفي الًجًد الى فػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػلىوي رىاحىةه كىالغىٍيًث يػىنػٍ

بىاهي ا ـه حى  ػػالى ملك إال ًلًعزىتػػػػػػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ذىالى فػػػػػػػػػػػػىػػػػػ        للىوي ميٍلكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوزرا ًإما

 (3)ًر المىنيوًط ًبًو ذىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ػػػػػػػػػػػػػػيجر ًمنن النىصٍ         ًمٍن الزىاًب كىافىانىا عىزًيزنا ميظىفػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا   

اسًتسل الشاعر ُب رديثو عن مشائل ىذا السلطان ،من شرجاعتو ُب اغبروب اليت  لطاؼبا عرف هبا 
وتغٌت هبا الشعراء ُب قصائدىم ،إذل ةرمو مع رعاياه الذي شيهو باؼبطر الذي يأٌب معو اػبَت، ييهذه 

 صبيع اؼبلوك يما ررب دخلها إال نصره ييها اهلل يعمت الفرر  داخل دولتو. الصفات انتصر على
                                                           

، اامع  تلمسان ةلي  اآلداب والعلوم اإلنساني  واالاتماعي   ، ضبد موساوي ) رسال  دةتوراه  أ –شعر اؼبولديات ُب العهد الزياين -1
 .124ه ( ، ص2003/1424

-127، ـدار اؼبعارف( ـ ص:  1ـط ،) طو رسُت –عصر الدول واالمارات  –تاريخ ادأدب العريب  -  2 
-  شاعرا، ةان على قيد اغبياة ما بُت ىو أبو عيد اهلل أيب صبع  التالليسي التلمساين الدار ةان طييب إذل اانب ذلك ةان أدييا و

ؿبمد بن رمضان شاوش والغوثي بن ضبدان ، )مج –، ينظر إرشاد اغبائر إذل آثار أدباء اعبزائر ىـ وجيهل تاريخ وياتو 767. ىـ و76
 262م، ه، داود بريكسي ،الكيفان تلمسان( ، ص:  2001 -ىـ 1422،  1، ط1
  18م( ، ص:   1903، مطيع  بيَت يونطانا الشرقي  ،اعبزائر 1حيي بن خلدون  )جُب ذةر اؼبلوك من بٍت عيد الواد بغي  الرواد  -3
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أيضا قصيدة بديع  ُب مدح السلطان أيب ضبو موسى الثاين إثر ()للمحمد شقركف التلمسانيو
 ) اليسيط ( راوعو من معرة  دل تقع:

 اػػػػػػػػػوتى القي  وي ػػػػػػػػػً بشٍ يي  يثدً حى  ذى ألى  دٍ جً تى        تا   يا شً ور مى نصي المى  كً لً المى  نً عى  ثٍ د  حى 

ـي ظى ا الن  دى غى       ػػػب       ػػػػػػػجػػػػى ها عى لي ح كي فتٍ  بى رائً ػػػػػػػػغى  عٍ كذى        ػػػػاػػوتػػػػػػى اقػػي ا كيى رن ا دي هى ػػػػػػػػػػػػػً ب ا

 اػػػػتى يٍ الص   مً الى ي العى فً  وي لى  تٍ اعى ذى د أى قى فػى               ػػػػػػػةه ػػػػػػيػى اعً ي كى هً فى  فو ذي ل أي ا كي هى بً  رعٍ كاقٍ      

 ػىػػػػػػػػػػػػػتػػى ؤٍ يػي  هي ػػػػػػػػاءى ا شػى مى  كه ػػػػػلً و مى إن  فى               يبً ا رى مى  كفى عا دي طى ك قً بً سٍ حى بً  عٍ طى اقٍ       

 ػػػاػػػػوتػػػى خي بٍ ك مى نفً ا يي مى كى  اءً مى الس   ػػػنى مػػً                ػػػػػػػػػػػػػػػوي رتػػػػػى صٍ ني  أفٌ  شػػػػػػػػػػىػػػكه  ريكى يي  الى       

 ػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػوتػػػى بي كي مى  ادى عى  ادً نى عً بً  وي امى رى  نٍ ػى ػػػػػػم              ػػػػػػػوً تػػػػػً احى ب سى رٍ ك قػي دي عى  يعي تطً سٍ يى  الى  

 ػػػػػػػػػػػػػػاوتن هي بػٍ مى  ادى ا عى يهن دً بى آه ي ػن رى مػػػػػى فى            ػػػو   تػػػػً دى مي  ػػػػػػػرً سػً  نٍ عى  وتي ػػػػػػػػػمى ىً  يكى بً نٍ نػي        

 (1)اػػػػػػػى كتاري ىى  ارى ػػػحى أسٍ  كالى  الرقي الى  كالى        ػػػػػا   ػػػػػػػػػهى لتػى مٍ جي  واءي ىٍ و األى بً  زي تفً سٍ تى  الى   

ينتهي ،وادأمر الذي  أشاد الشاعر بيطوالت السلطان أبو ضبو موسى الالمتناىي  ياغبديث عنها ال 
،وما أدى  اعلو يلفت  أنظار العادل رولو غرائب يتحو ورسن تسَته لدولتو يكأهنا الياقوت بُت ادأمم

إذل خوف ادأعداء من شخصو ىو شرجاعتو وشدة بأسو أثناء اغبروب يهو اؼبطاع الصارم ُب قراراتو 
 واغبَتة والدىش  ؼبا سَتاه من قريب ،،تلك العزدي  أدىشت ةل من استخف بو من بعيد ،يمآلو اػبذالن 

                                                           
 -  م( ،وال نعلم مىت ةانت  1364ىـ ) 765ىو ؿبمد بن صاحل شقرون أندلسي ادأصل تلمساين الدار ةان على قيد اغبياة عام

.ينظر إرشاد اغبائر إذل آثار  الكتاب ُب دول  السلطان أيب ضبو موسى الثاين بتلمسان وةان ىذا ادأديب شاعرا ،ةان من صبل ،وياتو 
 298اؼبراع السابق ،ص:  –أدباء اعبزائر 

 295-294،  اؼبصدر السابق ،ص: 2حيي بن خلدون ، ج  -ُب ذةر اؼبلوك من بٍت عيد الواد بغي  الرواد -1
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إذل أن نفى ُب ختام قصيدتو أن يكون فبن تسيطر عليهم شهوات أنفسهم ،يال سييل ينفع معو 
 ت قوة خارق  )سحر اؼبلك  ىاروت(.رىت ولو ةان

 ثانيا/ الغزؿ :

 بأنو الشعر اؼبعٍتارسون ها بغريزة اإلنسان. وقد عريو الد  ق  ص  الغزل ىو أىم أغراض الشعر العريب وأل  
،أو ىو رديث القلب وركاي  اغبب ييو يتحدث الشاعر عن (1)بصفات النساء وميل الراال إليهن

نفسو ويرسم ييو مشاعره وعواطفو ورغياتو ،ويتحدث عن معشوقتو ييصف ؿباسنها ويرسم عواطفو 
 .(2)ورغياتو وأىواءىا

 اغبديث عن زينتهن ، وةل وارد تألق وقد تغزل شعراء بٍت زيان جبمال نساء تلمسان يأطنيوا ُب
( )أحمد بن يحي بن أبي حجلة مشاعره اذباىها . واليك منوذج للشاعر  ُب وصف ؿبيوبتو مع ذةر

 : متغزال

 

 

 ػػا         رىأٍيتي الش ٍمسى لىيالن كىسػىػػطى دىاًرمػػػػػػػػفىتػىاةه ًحينى زىارىٍتًني عىشػػػػػػػػػػػت

ٍلنػػػىػارٍ ػػػػفػىوىٍردي خي   ()ديكًدىىا مىػػػػػػػػػا الىحى إالى       كىأىٍحرؽى عىاًشقييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ًبجى

 ٍل ًفي الخىٍصًر قىوالن بًاٍخًتصىارٍ ػػػػفىًصٍف ًلي شىٍعرىىىا لىٍيالن كىطوؿ       كىقي 
                                                           

 108ر، اؼبراع السابق ،ص: غازي طليمات وعريان االشق –ادأدب اعباىلي  -1
 53سامي ىاشم ، اؼبراع السابق، ص:  –اؼبدارس وادأنواع ادأدبي   -2
-  ىـ  725ىو ابو العياس اضبد بن حيي بن ايب ررجل  اؼبلقب بشهاب الدين ولد بزاوي  اده الشيخ عيد الوارد بناري  تلمسان عام

 .ىـ 776،انتقل اذل القاىرة وتوُب هبا عام 
 -  الرمان وىي ةلم  يارسي زىر. 
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اٍر   (1)تيًديري لىنىا مىراًشفيهىا عىقػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػارىا      قىريبي العىٍهًد ًمٍن كىٍأًس مػػػىػػػػدى

برع الشاعر ُب وصف ؿباسن الفتاة بالتفصيل ،ييدت لو ةالشمس ُب الضياء إذل أن تطرق إذل 
وررةاهتا ،وهبذا يقد أعادنا إذل وصف أازاء من اسدىا )خدودىا، شعرىا ، خصرىا(، متياىيا جبماؽبا 

 زمن شعراء العصر اعباىلي ،وما ضبلتو قصائدىم مثل ىذا النوع من الغزل، ويسمى الغزل اؼباان.

ومن الشعراء من ذىب بعيدا زاىد ُب الدنيا متغزال بالذات اإلؽبي  ُب صورة امرأة باستعمال الرمز  
 : -الكامل  - " عجبا لها "ُب قصيدتو   ابن خميسالصوُب. يقول 

بنا لىهىا أى يىذيكؽي  طىٍعمى ًكصىاًلهىا     اػػػػػػػػػمىٍن لىٍيسى يىٍأمىلي أىٍف يىميرى بًبىاًلهى         عىجى

اًلهػ         ػػػػػػػة  ػػػػػػػػػػأنىا الفىًقيري إلىى تىًعل ًة ساعػػػػػ هىا كتىٍمنػىعيًني زىكىاةي جىمى  ػىاػػػػػػػػػػػًمنػٍ

 اػػيػىٍبديك كيىٍخفىى ًفي خىًفي مطاله       كىٍم ذاد عىًن عىيًني الًكرىل ميتىأىًلقنا   

 اػػػػػػكىتىضىائيًل الحىٍسنىاًء ًفي أىٍسمىاًله        يىٍسميو لىوي  بىٍدري الدُّجىى ميتىضىاًئالن   

 (2)ٍمنىحيوي عيقىٍيلةى مىاًلهػػػىػػػػػا لىٍيالن فػىتى        كاٍبن السىبيًل يىًجئ يقبس نىارىىىا                    

شخصي  ابن طبيس اؼبتصوي  ةانت رائال بيننا وبُت اعتقادنا بأنو ُب ىذه ادأبيات منغمسا ُب 
وصف امرأة متغزال جبماؽبا وةل ذلك من قييل اجملاز ،وقصده من وراء ةل ىذه ادأوصاف وطليو للوصال 

 بعد الفراق  التغزل بالذات االؽبي  .

 :/ الزىدثالثا
                                                           

الشعراين ط، ذي القعدة ايب ررجل  ، )تح، ادأستاذ  –ينظر ديوان الصياب  ، 131، اؼبراع السابق ، ص: 2ج –باق  السوسان   -1
 .189ىــ (،ص: 1339سن  

بيت اؼبغرب ، د ط (، ’ ، اؼبعهد اػبليفي لألحباث اؼبغربي   2اؼبقري التلمساين  ، )ج شهاب الدين أضبد بن ؿبمد  -أزىار الرياض-2
. 319ص:   



 امن الهجريينابع والث  الس   القرنين ياني فيالفصل الثاني:         الحركة األدبية في العهد الز  
 

 

59 

الزىد أساس ةيَت ُب الدين اغبنيف ، وزاىد ادأم  ادأول الرسول صلى اهلل عليو وسلم ،إذ عاش  
عيش  تقشف وزىد ُب متاع اغبياة الدنيا ، وتيعو ُب ىذه اؼبعيش  ةثَتون من الصحاب  ، وىم مع ذلك 

، وأخذ الكثَتون من  التابعيُت يكسيون ما يعوؽبم ىم وأسرىم رىت ال يكونوا عال  وعيثا على اجملتمع 
يؤثرون ىذا الزىد وما يتيعو من التقشف ...ووعظ الوعاظ الكثَتون الذين دل خيل منهم بلد إسالمي 
يهم خيويون من عذاب اعبحيم وييشرون ادأتقياء والصاغبُت بأهنم عند رهبم الفردوس ازاء لريعهم اؼبتاع 

 .(1)الدنيوي وإقياؽبم على العيادة 

يكان أشهرىم ُب العهد  (2)ب ادأقصى مثلو مثل اليالد اإلسالمي  ةثر ييو الزىاد والعياد واؼبغر  
الذي طيعت رياتو طييع  الزىد ُب الدنيا ، والسيما بعد نزورو عن مدينتو، وبعد أن  ابن خميس الزياين

يارق ادأخالء وادأرياب ،أضف إذل ذلك طييعتو الفقهي  اليت أسعفتو بالقناع  ، والرضا بالقليل والًتغيب 
 واػبوف من اهلل العلي القدير ، ويترجلى ذلك ُب قولو ناصحا غَته مرغيا اياه عن الدنيا.

 ػػػػابً ػػػػػػػسىحػػػػػػىػػػ فىمىا ىيو ًإالى ًمثل ًظلً           ن ػػػػػػػػػػػػػػػف  يىكي فإؾى كيدنا اػػػػػػػػفىالى تػىٍرجى ًمٍن دينٍػيى 

ٍزـي كيلي الحى            اًبيػػػػفىأٍشقىى الوىرىل مىن تىٍصطىًفي كىتيحى           ػػىػػػػا   اٍجًتنىابيهػػػإال ٍزـً ػػػػػػػكىمىا الحى

 ػػػػػػػيػػػػجنابػ ()ورػػػػػػرُّ ببابي اك تطػػػػػػتم          أبػىٍيتي لها ، ما داـ شخصيى ،أف ترل    

كمػػػػػػػػػػػػػالعػػػػاربي  نٍ ت مً طلى م عى كى فى      رة كًصحابً ػػػػػػػى رقٍت من أيسػػػػػتم فى ككػػػػػى        ب و   ػػػػع و

 ابً ػػػػػػػػػػػر ككىعػػػػػػػػككىم أٍثكىلٍت من ميٍعص          اًسر كميدىجػػػػػػىػػػػػػػػج و  ػػػػػػم عىفىرٍت من حككى   

بن  نيا نىصيحةى ميٍشفػػًػػػػػػػػػػػق و   ػػػػػإىليكيم ى  ()ػػػػػػػػوًر نًقػػػػػىػػػػػػػػاب ً علىيكيم بىصيرو باأليم         ي الدُّ
                                                           

 462، اؼبراع السابق ، ص: 10، مج ، شوقي ضيف  عصر الدول واإلمارات  –تاريخ ادأدب العريب  -1
 462، ص:نفسو  اؼبراع   -2
- تطور : تقًتب 
-  مواضعها أو لديو قوة ردسالنقاب : اػبيَت الذي يضع ادأمور 
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 ابو ػػػػػػػًس روكػػػػػٍ م  ًحلػػػػػػعريًض مجاًؿ اله           ىر جىذؿو مماحػػػػػكو   طىويلي ًمراًس الدٌ   

 وـى ًحسػػػػىػػػػػػػػػػػػابً ػػػػػػػػػػفىتلكى التي أعتدُّ يى              عىلىى الميصطىفى الميختاًر أزكىى تىحيةو 

 (1) دير  سىخػػػػػاًب ػػػػػػػكىدىر  سحابو أك ك           فىًتلكى ًعتىاًدم أك ثىنػػػػػػػػػػػػىاءه أصيوغػػيػػػػػػػوي 

نيا يكره تقلياهتا على اإلنسان ،والشقي ُب نظره  يًتاء لنا أن الشاعر ُب أبياتو ىذه متشائم من الد 
ودل يسلم  خالءيدة يهي اليت يرقت بُت ادأسر وادأٍب ند د جبرائمها العد ،من يتعلق هبا  دأن ريها لو زائل 

ء ( يكالمها مرغتو ُب الًتاب يأذلتهما، وىي اليت أبكت اآلبا)راسر واؼبداج منها اغباُب واؼبنتعل
لذا يما على اإلنسان إال أن يكيح صباح نفسو وأن ويلزمها الزىد يأخذت يلذات أةيادىم يأثكلتم ،

 نصائح نابع  من صميم الشاعر..واغبذر منها بأي أسلوب من ادأساليب  ،والتزود ليوم اغبساب. ةلها 

 رابعا/ الفخر:

إن  ىذا الغرض يتكاثر عند العياقرة والفنانُت خاص  ، دأهنم يرون أنفسهم دبنظار غَت الذي ينظر 
بو إليهم اجملتمع ، الذي ةثَتا ما يترجاىل قيمتهم ويهضم رقوقهم وال يكرمهم دبا يستحقون وال يكون 

سياب اليت تكمن من وراء شكواىم بالدىر أو اغبكام ، ومثل ُب مستوى ما ينترجون ، وىي بعض ادأ
ىذا اإلرساس بالغنب ىو الذي يفضي هبم  إذل اؼبيالغ  أريانا ُب االيتخار بالنفس وبالفن او االاداد 

 (2)والقيائل .

:" إٌف اهللى الى ييًحبي كيلى والفخار من الناري  ادأخالقي  غَت ؿبيذ وال مستحسن بدليل قولو  
ومن ىنا الفخار بالنفس  أو بالقوم غَت مرغوب ييهما من الفقهاء ادأدباء إلدراةهم ( 3)تىاؿو فىخيور "ميخٍ 

 . وؽبذا يتيادر ُب أذىاننا سؤال ما ىو الفخار ؟،ومن الدارسُت الذين  (4)ؼبساوئ مدح الذات والتيرجح هبا
                                                           

 .368-367ه(  اؼبصدر السابق، ص: 1388م/1968، تح أاان عياس دار صادر بَتوت، 5اؼبقري، )ج  –نفح الطيب  -1
 73( ، ص:م 2004 غرب للنشر والتوزيع ، وىران دار الؿبمد مرتاض،)  يني  ، –مقارب  تارخيي  –من أعالم تلمسان  -2
 18اآلي   –سورة لقمان  -3
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قائال :" من العسَت اجياد مرادف مقيول لكلم  الفخر ، وال تثَت  ()بالشيرراولوا تعريفو اليارث 
الكلم  ُب الذىن يكرة النوع ادأديب بل موقفا يديع الشاعر على التميز من قييلتو أو االنتصاب ذباه 
العدو ذاةرا ؿباسنو وصنائعو الفردي  أو مآثر أسرتو وعشَتتو ييصيح الشاعر ؼبدة وايزة مرةز عاؼبو الذاٌب 

 .(1)ن أقوال الشاعر تتعلق بعام  بنوع اؼبديح إال أنو يتميز من اؼبديح بنغم وميل إذل التيرجح " ، يإ

الذي ربدث عنو الدةتور ؿبمد مرتاض قائال ابن خميس ومن الشعراء الذين ايتخروا بذواهتم قبد  
: " ةان ةثَتا ما حيشو ـبتلف أغراضو باإلشارة إذل مدح الذات لعلو ةان ناذبا عن انعكاس ؼبا القاه من 

 .(2)أعدائو وشططهم يلم يلق سييال إذل التنفيس عن ةربو والتفريج عن ررقو " 

 :-السريع  –قولو  ابن خميسومن يخر 

اًف ًعٍلمه كىمىاؿه         المىاؿ ًعٍلًمي كىىىلٍ  يىٍأبىى ثػىرىاءى   يىجػٍتىًمعي الًضدى

 (3)الرًجىاؿي  ظيهيوري  ًنياا       حىتىى تىهادى ػػػػػػػػػقىاًمي ًبهى كتىأنىف األىٍرضي مي 

والفخار ىنا ااء ـبتلفا سباما على يخر اعباىلي  ياتسم باؽبدوء ريث أشاد بالعلم والعلماء ال غَت 
 للقيم والقواعد ادأخالقي  وأيضا متغنيا بأيام الصيا :مكرسا بذلك 

 خي ػػػػػػػػػػكالسىبٍ  إالى التودعي  كىالى شىاًغله     أأىٍنسىى كيقيوًفي الىًىينا ًفي ًغراًصها  

 رىخي ػػػػػػػػػػػػػػػػػال رىٍخينا كىمىا يىٍمًشي بطرتو   ا  ػػػػػى هطً مىااٍختيىاًلي مىاًشينا ًفي سً  كإالى                  
                                                           

-  وىناك تلقى دروسو ُب مدرس  يرنسي  1915م، ٍب ارربل مع أسرتو إذل اؼبغرب 1900بالشَت مستشرق يرنسي ،ولد ُب باريس،
دىا مدرسا ـ رىت استدعى إذل باريس ليشغل ةرسي ادأدب م، وعمل هب 1922،ٍب التحق جبامع  اعبزائر ورصل ييها على ليسانس 

لينان  –بدوي ،) دار العلم للماليُت ، بَتوت  عيد الرضبن –م ،ينظر موسوع  اؼبستشرقُت 1973ُب مدرس  اللغات الشرقي  توُب سن  
 316م، دار اؼبعارف ، مصر( ،  ص:3،1964لنرجيب العقيقي، )ط -، واؼبستشرقون127(، ص: 1993ـ ، 3ط
، لدار التونسي  للنشر ، تونس ، ال ، م ، ر، ك، اعبزائر  1ج  –ج ، ابراىيم الكيالين ت)  بالشَت –تاريخ ادأدب العريب  -1

 .431(، ص: 1986
 2 212،اؼبراع السابق ،  ص: 1ؿبمد  مرتاض ،ج -اػبطاب الشعري عند يقهاء اؼبغرب العريب  -
.نفسها الصفح ، نفسو اؼبراع  - 3 
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فيري الطى  هىضي الفى      الى  ػػػػػػكىإالى فػىعىٍدًكم ًمثٍػلىمىا يػىنػٍ  (1)ٍرخي ػػػػػػػػػػػػػػكىليدنا ،كحىٍجًلي ًمثٍػلىمىا يػىنػٍ

الفخار الذي يتعلق دبيدان ادأخالق إذل ما يتعلق دبيدان السياس  وىو ما وننصرف نوعا ما عن  
ريث ةان شعره ديتاز باالعتدال والتوازن ، ويظهر ذلك اليا ُب يخره  أبو حمو موسى الزيانيعرف بو 

. يهو يقول مثال ؼبا شرع ُب ررةتو اؼبويق  إلرياء الدول   (2)الذي يدور رول ما قام بو من أعمال بطولي 
 الزياني  : 

قىضيػػػػػػػػػػػحىاًلي يىطي  اًف الوىغى          وؿي كىًمٍحنىًتي الى تػىنػٍ  فىلً ػػػػػػػػى ًمٍن مىحٍ ػػػػػػػكىم ًلي ًبمىٍيدى
 ػػػػلً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا باألٍحمػى ػػػػحىتىى تكل منونه        ميٍغرًبػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػا الى بيدى ًمٍن سيوًؽ النجوع 

ٍنظػػػػػػػػتسقى ًلوىاًردوىىا نىًقي         كتػىرىل الفىوىاًرسى دىاًئرىاتو بًالعػًػػػػػػػػػػػدىل    ػػػػلً ػػػػػػعى الحى

 لىٍيال لىعىلى الد ٍىرى ييٍدًني مىٍنزًلػػػػػػػًػػػػػػػػػػػػػػي            يىا نىٍجلى عاًمًر ًسٍر بًنىا كاطو السىرل         

ٍنظػػىػػػػػػػػػػػػػػػلً  قىد عىمىرتى            م  ػػػػػػػػعى دىارًكي ػػػػػيا نىجلى عىامًر دىارًنىا مى     )3)ًمٍن بػىٍعدنا بالحى

ل بو من بطوالت فإذل زمن عنًتة ابن شداد، وما ر  عاد بنا أبو ضبو موسى الثاين ُب ىذه ادأبيات
ل )اغبرب( ،يتصور نفسو مثلو ُب ىذه الصفات بفضل شرجاعتو ويروسيتو أيام النزا وانتصارات رققها

 يضمن قولو ُب شعره يقد يقال قيلو عنًتة: 

 (4)ػػػػػػػػػػػػػػلً نظػى الحى  قيعى ها نى سي ارً وى ى فػى قى سٍ تي             ػػػا ػػػػػػمػػػػى أن  كى  وهجي ة الوي مى اىً سى  لي يٍ كالخى              

 ُب قصيدة أخرى:د قال وق

 ػػمً ػػػػػػاغً كبى  اغً بى  لى ا كي يهى فً  تي وعٍ د طى كقى             ػػػػدةو بلػػػػٍ  دى ػػػػبعٍ  ةن لدى ػػػى ي بيافً الفى  بتي جي 
                                                           

 67ؿبمد مرتاض ، اؼبراع السابق ، ص:  –أعالم تلمسان من  -1
-210م(، ص:  1974ىـ /1394-عيد اغبميد راايات ، )الشرة  الوطني  للنشر والتوزيع  –ينظر:  أبو ضبو موسى الزياين  -2
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 31ص:(، 2013، مؤسس  بوزياين ، اعبزائر 2)تح بوزيان الدرااي ،ج  –زىر اليستان ُب دول  بٍت زيان  -3
4
الخطيب  -، وشرح ديوان عنترة بن شداد 81م (، ص:  8181عنترة بن شداد العبسي ) مطبعة اآلداب ، بيروت ،  –ديوان عنترة بن شداد  - 

 821(، ص: 2182لبنان  –) دار الكتاب العربي ، بيروت –النبريزي 
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 مً ائً ػػػػػػػػػػػػػضى ى كالهى بى ين الرُّ مها بى طً كأحى             ها ػػػػػػى امكى ا كأى هى لى هٍ م سى وً طٍ أى  لتي ازً كمى              

 مً ػػػػػػػػػػً ياىالغى  ؿً الى ػػػػػى م بين الظػػػػحيهكى         ا   رٍ ػػػػػػً اىظى  وـً القى  هبي يٍ ي غى ا لً دى ا بى مى كلى   

 مً ػػػػػػً ػػػػػائعى النػ   لً ػػػفجى  ثلى ا مً رادن وا شً ولي فى           ةن ػػػػػػػػػػػريضٍ مي  ةن ػػػػػػػػى ملم حى يهً لى عى  لتي مى حى 

 مً اعً شى القى  ورً سي ى للني رعى صى  وـً القى ن مً          مػػػػػػػػػػػػػً شائىى  ؿى الى مى  ادً ى كى لى عى  تٍ احى كطى             

 مً ػػػػػػػً ائنى الغى  اتي ػػػػػػػى جبهى ا مي نى إليػٍ  تٍ اءى جى كى            بً انً جى  لً كي   نٍ مً  رً صٍ الن   ياحي رً  بتٍ ىى كى 

 مً راغً الضى  ليوثً الي كى   اضى خى ا المى زنى جي كى          رى ػػػػػػػػػػػػػى سيى  ادً ى كى ػػػػػى لا عى نى رجٍ ا كعى نى جٍ كعي 

 مً ػػػػػػػػػػً ائمى الغى ا كى ػػػػػػػػى نوقى فى  دو ػػػػػٍ عسى  اتً رايى بً          ا ػػػنى امى وا أمى في هٍ يػى  ري صٍ ى كالنى حى ا ضي رنى سً كى             

 ـً ادً ػػػػػػػػػى قالمى  ري ػػػػػشى  اءً دى عٍ ى األى لى عى  افى كى كى         ا ػػػػى نػػػػػكمى دي وا قي جي رٍ يػى  حي تٍ الفى  افى كى ا كى نى مٍ دً قى  

 مً حً الى المى  لي ىٍ أى  رً فٍ ي الجى فً  رتٍ كً ما ذي كى          يػػػػػػػػػً جتى رٍ أى  تي نٍ ي كي التً  افى سى لمٍ تً  لتي خى دى  

 ـً ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كج اغو بى  لً ػػػػػكي   نٍ ا مً ػػى هرتي هى طى كى        ا  ػػػػػى نلكً مي  ارى ا دى ػػػػهى ابً صى غي  نٍ مً  تي صٍ لى خى فى             

 (1)ـً وارً ػػػػػػػػػػػػػػػػى ا كالصنى ا بالقى وىى لقي طى  قدٍ لى         ة و دػػػػػػػػػػػػػػً ع كفى دي  وةن ػػػػنٍ ا عي ػػػوىى لمي سٍ أى  قدٍ لى             

قارئ ىذه القصيدة يدرك أن أبو ضبو موسى قائد ايش ذو بسال  وشخصي  بطل  رققت 
،واال سهوال  الواسع  بأةملهانو قطع الصحراء يعتز بنفسو ،يرجاء يخره ُب أانتصارات عديدة اعلتو 

وصعد اياال عالي  ،إذل أن اعل اىلها خاضعُت لطاعتو وربت والئو ،ذاةرا ما قام بو ريق  ايشو من 
ذل ان شاىدان على ذلك ، إةالمها معارك ُب مناطق ـبتلف  يواد يسر ُب الشرق وواد مالل ُب الغرب  

روب ،وىي اسًتااعها من غصاهبا بنو مرين منيتو اليت من أالها خاض تلك اغبأوصل تلمسان يحقق 
على أعدائو  عن نفسو الظلم والعدوان ردا ىأبرموه سابقا ،وُب مقابل ذلك نف الذين خالفوا العهد الذي

                                                           

92- 80اؼبصدر السابق ، ص:  ، 2حيي بن خلدون ، ج – ُب ذةر اؼبلوك من بٍت عيد الواد  بغي  الرواد - 1 
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بالقوة ،ىذا منطقو بعد إال بأنو ذو رق ودل يكن ييغ أن تسفك الدماء ،ولكن ما أخذ بالقوة ال يسًتاع 
 .سهام والسيوف وليس بعدة تعتد هباباؼبرأة اليت طلقت بالشد واذب إذل أن شيو تلمسان 
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 المبحث الثاني :

 جناس النثريةاأل
ؼبا تضمنو ىذا اآلخر من  دون أن يتحداه ُب ذلك، ثر الشعر من ناري  النتاج ادأديبساير الن 

عناي  ةيَتة من طرف وةثر ةتابو يلقي يتعددت ينونو أبيات شعري  ةانت دعام  لو للوصول إذل ميتغاه ،
ى النهوض بو وىذا ما ساعد أصحابو علعلى نفوس متلقيو أةرب لو وقع  صاري،ركام الدول  الزياني  

 نواع النثري  اليت عريتها العصور السابق  ،يكان أةثرىاداع ُب مضمونو وشكلو ليتميز عن ادأواالب، قدما 
 انتشارا ُب عهد الدول  الزياني  ما يلي:

 الوصية : -أكال

ُب رقيق  ادأمر ىي توايو سديد ، ونصح خالص ، وإرشاد سليم ، ورث على التمسك بأمر  
من أناس عمروا طويال ، وخاضوا ةثَتا من الترجارب ، وعرةوا  –عادة  –مهم وخطَت والوصايا تصدر 

وعلى اغبياة وعرةتهم ، وخربوا ةثَتا من أمورىا وشؤوهنا  رىت أصيحوا على دراي  ةيَتة بعواقب ادأمور 
علم تام دبا ينفع ويضر. وبناء على ذلك قبد أن الوصايا تصدر ُب الغالب ادأعم من أب رريم على 

 .(1)لى بناهتا أو زعيم راع على قومو أبنائو أو أم راني  ع

يالوصي  من الفنون النثري  اليت ربفز اليشري  على انشاء ايل يأخذ بالنصيح  وسداد الرأي 
 ،واالبتعاد عن طريق اػبطأ الذي ردبا سلكو اآلباء ،يهي سراج يستضاء بو ادأبناء .  

                                                           
 60م (،  ص:2006ؿبمد علي سعد ،) دار العلم واإلديان ،   –اؼبنرجد ُب االدب والنصوص   -1
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وللوصي  دوايع تفرض على ذوي الترجارب العريض  واآلراء السديدة والعقول اؼبستنَتة أن يقوموا 
اس الوصايا وإرساؽبا ، ولعل من أىم ىذه الدواعي الشعور بقرب ادأال وانتهاء ادأمل ، واالرس بإصدار

 .(1)بتغَت ادأروال ، ونزول اػبطر

وىذا النوع من الفن النثري قدمي قدم االنسان عريو العرب ُب  العصر اعباىلي ُب شيو اعبزيرة   
وصوال إذل اؼبغرب العريب وخاص  ُب عهد الدول  الزياني   العربي  ، وانتشر ُب أقطار العادل بانتشار اإلسالم

" الذي ترك لنا   أبي حمو موسى الزياني، بسيب انتشار الفنت والصراع الداخلي وبالتحديد ُب عهد " 
حيتوي على ؾبموع  ةيَتة من الوصايا " كاسطة السلوؾ في سياسة الملوؾ ". كةتابا قيما موسوم بــــــ 

 أيب تاشفُت .اليت قدمها البنو 

 محتول الكتاب :    -1

وأربع  ، على مقدم  عن السياس  العملي  كاسطة السلوؾ في سياسة الملوؾارتوى ةتاب       
نصائح ييما ينيغي على اؼبالك أو اغباةم من العدل والتقوى  -ىو عيارة عن  –. الياب ادأول أبواب

وصيان  اؼبال والعناي  باعبيش. والياب الثاين خاص بقواعد اؼبلك أو اغبكم وأرةانو، وىي العقل والعدل 
تزين اؼبلك واؼبلك ت اليت الياب الثالث يهو خاص بالصفا . أماورسن السياس  والعناي  باؼبال واعبيش

بأنو  -تكملة الكتاب  -ويصرح ُب خاسب  الكتاب  ،م والعفو، وىي الشرجاع  والكرم واغبلواغبكم
 يقول : (2)وضعو البنو أىب تاشفُت ليتيع نصائحو ييو ، ويستقيم ركمو وملكو 

 كقد كضعنا لك يا بني ىذا الكتاب ، كحررنا كالمو من لباب اللباب ، كشرحنا فيو كصايا" 
كالسعادة الباطنة كالظاىرة اسة  دنيوية ، كجعلنا لك ما يصلح بين أمور الدنيا كاآلخرة ،أخركية كسي

كبعد حفظك لكتابنا ىذا ، دم بمذىبو كسراجك الذم تستضيء بو، فاجعلو منهاجك الذم تقت
                                                           

 1 60، ص:السابقؿبمد علي سعد، اؼبراع  –اؼبنرجد ُب االدب والنصوص  -
226شوقي ضيف ،  اؼبراع السابق ، ص: –تاريخ ادأدب العريب  -ينظر   - 2 



 امن الهجريينابع والث  الس   القرنين ياني فيالفصل الثاني:         الحركة األدبية في العهد الز  
 

 

67 

على كإتباعك لؤلمور الشرعية ، كالسياسة الدنيوية فتكوف عمدتك كلها التوكل في جميع أمورؾ 
 .(1)".اهلل سبحانو كتعالى كالتفويض لو..

اعل أبو ضبو موسى الزياين ةتابو ىذا ،وما انطوى عليو من وصايا ُب صبيع ؾباالت رياة اإلنسان 
ىو صورة ييو ،وةل ما ذةره  ُب النكيات وطريقا منَتا يسلكو يسَت على منهرجوإليو و  دستورا البنو يعود

،يأراد أال تتكرر مع ورل عرشو وراةم دولتو من بعده أبا تاشفُت رقيقي  لترجرب  مر هبا ُب رياتو 
وىو  البنو إذل أن ذةر ييها سندا آخر ،يرجاءت خاسب  ةتابو خالص  ربمل مقصده من ىذه الوصايا .

قق اإلنسان ميتغاه، توةلو الكامل على اهلل عز وال إلديانو الكيَت بأن بدونو ال حيأال وىو ولويات ادأمن 
 و سلطان واسع . لولو ةان 

 :ونقتطف من ىذه الوصايا الكربى الفقرة اػباص  بوصيتو عن الشرجاع  ُب اغبروب إذ يقول 

كاعلم يا بني إذا كاف الملك شجاعا ، كاف منصورا مطاعا ، ترىبو األعداء ،كتطمئن إليو "  
اقتحمت كإذا ، ب كالمطلوبالطالقع الحركب ،كيخاؼ سطوتو األكلياء ،يعتد بو جيشو في موا

فغايتك أف تكوف حاكما على نفسك ، صابرا ثابتا في ، ،كاختلطت األبطاؿ باألبطاؿ القتاؿ
كال تزحزح إلى جهة من ، اظرا إلى ساقتك التي ىي قلب جيشك، فلتلـز بها الثباتجأشك ، ن

كإف انكسر أحد الجناحين من جاد كالحماة ،كالقاتلين الكماة ،الجهات ،كلتشد بثباتك األن
كالصبر في ، القلب ال يضرفإف انكسار الجناحين مع ثبات بسببو ، فال تهتم بو كال تنتقلجيشك 

مثل ىذا عائد عليك بما يسر ،ألنو إذا كانت رايات القلب تخفق كطبولو تزأر كاف ذلك حصنا 
 .(2)"للناجحين ،كأمانا للعسكر من الحين ،كارجى للظفر بالعدك عند رجوع الجانبين

                                                           
ه (  1279) اؼبطيع  الدولي  التونسي   حباضرهتا احملمدي  سن   –أبو ضبو موسى الزياين  –واسط  السلوك ُب سياس  اؼبلوك  - -1

 .      163 -162ص:
 2 129اؼبصدر نفسو، ص:  -
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ضبو شرجاع  اغباةم عنصرا أساسيا ُب بناء ركمو وتغليو على ادأعداء وربقيقو لقد اعترب أبو 
النتصارات عدة أثناء خوضو للمعارك، وسبثل مفهوم الشرجاع  عنده على أهنا ثيات القلب الذي يصحيو 

 الصرب.

معلقا على ىذه الوصي : " وىو ينصح ابنو رُت تلتحم اؼبعرة  أن  شوقي ضيفو يقول الكاتب  
يثيت ُب قلب ايشو ، وإذا رأى ُب أرد اعبنارُت انكسارا ال دييل إليو دبن معو من العساةر ، رىت ال 
يتوش اؼبوقف ويظن أنو منهزم ، ورىت لو انكسر اعبناران يإن ثيات القلب يردمها إذل اؼبعرة  ويكتب 

، ويوصي ابنو أن تظل رايات اعبيش ُب قليو زبفق وطيولو تزأر ليكون قدوة لقواد  للرجيش النصر
اعبنارُت ويعودوا إذل مواقعهم من اؼبعرة  ويستمر ابو ضبو موضحا البنو أن الشرجاع  ال تكون صحيح  

 .(1)إال مع الرأي السديد، يتكون مذموم  بل قد تصيح هتورا يؤدي إذل اؼبلك وإذل زوال اؼبلك"

مصَت اعبيش ُب اؼبعارك يكمن ُب مدى شرجاع  القائد ،إذا شعر ىذا ادأخَت باػبوف بالتأةيد 
سينعكس ذلك وبشكل سليب على العساةر ةوهنم ُب الرعيل الثاين ،والقائد ُب الرعيل ادأول  يراقيون 

 ينو، وسداد رأيهم من سداد رأيو.ا  ربرةاتو ،وبالتارل يصيح اينهم من 

" وال يلفتنا ُب ىذه الوصي  الطويل  ما ربمل من يكر دقيق ولفظ منتخب رشيق ٍب أردف قائال :  
يحسب ، بل يلفتنا ييها أيضا اهنا مسرجوع  سرجعا ؿبكما ، وىي شهادة قوي  بأن النثر ادأديب رقي 
باعبزائر ُب القرن الثامن ، حبيث أصيح الكاتب يفكر ُب ارس ةالمو الذي خيطب بو سامعو ، وأيضا 

يحسب يإن الكاتب يالئم بُت الكلمات ُب السياق حبيث يأتى مع الكلم  بشقيقتها ليس ذلك 
السامع أو  ورييقتها اليت حيسن أن تصاريها واليت تؤلف معها لونا من الترجانس أو اعبناس رىت يروق

 .(2)القارئ وجيذبو إليو "
                                                           

، دار 1،ط   10مجاعبزائر اؼبغرب ادأقصى،  مريتانيا ،السودان، شوقي ضيف ،)  –تاريخ ادأدب العريب عصر الدول واالمارات  -1
 226اؼبعارف ،القاىرة (، ص: 

. 226شوقي ضيف ،اؼبراع السابق ، ص:  –تاريخ ادأدب العريب عصر الدول واالمارات - 2 
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بالشكل أةثر من  وبكالمو ىذا يقد نسب أبو ضبو موسى إذل أصحاب مدرس  الص نع  باعتنائو  
اؼبضمون، أو إذل ين اؼبقام  الذي يتسم بكثرة احملسنات اليديعي  وخاص  السرجع إلرداث مقطوع  

 موسيقي  صنعها التكلف ُب اللفظ .

 ثانيا: فن الرسائل

 مفهـو الرسائل: -1

 :لغة الرسالة - أ
 يقال: ااءت مادة )ر س ل ( من راسلو مراسل  يهو لساف العرب ابن منظورعريها صارب  

: التوايو ُب ادأمور وصبع الرسائل واإلرسالالريق والًتسل من الرسل  :مراسل و رسيل . والرسل والرسال 
 .(1) راسل القوم : أرسل بعضهم إذل بعض، وت

رسل اعبمع يقال: وأرسلت يالنا ُب رسال ، يهو مرسل ورسول و  الجوىرم في الصحاح أما
 .(2)، ويقال اؼبالئك  والرسولورسل واؼبرسالت الرياح

 اصطالحا:الرسالة  -ب

، واؼبقصود ىنا (3)ىي لون من ألوان النثر الفٍت لو أصولو وبداياتو وأقسامو اؼبتعارف عليها  
أمور بأقسامو أي الرسائل الديواني  واإلخواني . وعريها القلقشندي يقال : " ىي صبع رسال  واؼبراد ييها 

يرتيها الكاتب من ركاي  رال من عدو أو صيد أو مدح وتقريض أو مفاخرة بُت شيئيُت أو غَت ذلك 
                                                           

 283، 281ىـ (، ص: 1414م/ 1994، 1، دار صادر بَتوت، لينان،،ط11ابن منظور ) ج -لسان العرب -1
 .407ه(، ص: 1429م/2008، 3،ط  اعبوىري ) دار اؼبعري ، بَتوت، لينان –الصحاح  -2
) رسال  مااسًت ُب ادأدب دأضبد سعيد أضبد الزىراين ،أ –الرسال  العلمي   –آثار الرباةم  وبٍت سهل والصوليُت على  النثر الفٍت  -3

 .273السعودي ( ، ص:  –ىـ ـ ةلي  اللغ  العربي  صباع  أم القرى  141، م ؿبمود عيد ربو يياض 
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ـبربا ييها فبا جيري ىذا اجملرى ، وظبيت رسائل من ريث أن ادأديب اؼبنشأ ؽبا ردبا ةتب هبا إذل غَته ،
 .(1)ب وغَتىا"وسع ييها يايتتحت باػبطٍب ت،ا تفتح بو اؼبكاتيات بصورة اغبال مفتتح  دب

 بنيات الفعل الترسلي :-2

اؼبعروف أن ةل تواصل لغوي تنيٍت مقاصده العام  على ربقيق التفاعل بُت اؼبرسل واؼبرسل إليو عن 
 طريق واسط  وىي الرسال .

 المرسل : -ا

وىو الذي يصدر أمر ةتاب  رسال  وقد يكون صارب ادأمر خليف  أو ملكا أو وزيرا أو واليا أو    
 .(2)قاضيا أو شيخا صوييا ... إخل 

قد يكون اؼبستقيل يردا أو صباع  ذا اسم أو بدون اسم واقعيا أو  المرسل إليو )المستقبل (:-ب
اؼبياشر ُب عالق  التواص الًتسلي ونسمي ىذا خياليا باعتياره اؼبقصود بالرسال  صرار  ،والشريك 

اؼبستقيل غَت اؼبياشر مكتوبا إليو وقد يكون اؼبستقيل غَت مياشر ويعترب دبثاب  " شاىد " عليها ونقصد بو 
 (3)من يقرأ الرسال  على اؼبكتوب إليو ومن ديكنو أن يكون ُب رضرة اؼبكتوب إليو عند قراءهتا .

 الرسالة :  -ج

، (4)مناط اػبطاب ةيانا ترسل وتكتب ليقرأىا اؼبستقيل )اؼبرسل إليو(. فبيز من أالرسال  منط 
 ربدثت عنها اليارث  آمن  الدىري بقوؽبا :

                                                           
 139-138(، ص:  1919،اؼبطيع  ادأمَتي  بالقاىرة  14للقلقشندي ، ) ج  -صيح االعشى -1
، منشورات ةلي  اآلداب والعلوم اإلنساني  باحملمدي  ،  1النص واػبطاب ، آمن  الدىري ، ) ط –ينظر: الًتسل ادأديب باؼبغرب  -2

 .21(،ص:5سلسل  الرسائل وادأطرورات رقم 
 22ينظر: اؼبراع نفسو، ص:  -3
 22آمن  الدىري ،اؼبراع السابق ، ص: -ظر: الًتسل ادأديب باؼبغرب :النص واػبطاب ين  -4
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" أن الرسال  من اه  أمر)أو طلب( بإقباز يعل ةتابتها لغرض ما ودبضمون إبالغي ما ،ويقوم 
 .( 1)هبذا اإلقباز الفعلي شخص مأمور عليو وىو الكاتب " 

 الرسوؿ : -د

سلي ، وبو تكتمل الصورة والرسول ىو  الذي حيمل الرسال  إلبالغها وعنصر من عناصر الفعل الًت 
 (2)اآلتي ـ:  

مكتوب عنو    كاتب     شاىد   مكتوب إليو           مرسل مركب                                         
 مستقيل مركب  رسوؿ    رسالة   

 أنواع الرسائل: -3

 الرسائل الديوانية:  -أ

ىي تلك الرسائل الصادرة عن ديوان اػبليف  أو ادأمَت أو الوارل والقاضي دأغراض عديدة ومتنوع   
 ، فبا جيعلها أداة مهم  غبمل سياس  الدول (3)، وُب ؾباالت ـبتلف  من سياس  وإدارة وررب وسلم 

 .(4)وإقال  إذل آخر ما تقتضيو سياس  الدول  ونظام اغبكم ،وقضاء ارتياااهتا ُب أمر وهني وتعيُت

،و هبذا اؼبعٌت عريها اليارث اابر (5)إذا ىي تلك الوسائل اؼبختص  دبصاحل ادأم  ، وقوام الرعي  
قميح  بقولو أن الرسائل الديواني  ىي : " اليت تتعلق بأمر من أمور الدول  أو الشريع  أو مصاحل الناس ُب 

                                                           
 .22آمن  الدىري ،اؼبراع السابق، ص -ينظر:: الًتسل ادأديب باؼبغرب :النص واػبطاب   -1
 .نفسها الصفح  ،نفسو  اؼبراع  ينظر ،  -2
 94د، د، ن (، ص:  –،) د، ط سامي  اياري  –أدب الرسائل الديواني  ُب اؼبغرب وادأندلس  -3
 273ص:   -اؼبراع السابق  –الرسال  العلمي   –ينظر ، آثار الربامك  وبٍت سهل والص ليُت على النثر الفٍت   -4
 .165م( ، ص: 2010، 2، ديوان اؼبطيوعات اعبامعي  ، ط  1) ج –طاىر توات  –أدب الرسائل ُب اؼبغرب العريب  -5
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وهبذا تعترب منشورات رظبي  تعكس الواو الرظبي واغبضاري لدول  اإلسالم وىي ربمل ( 1)والسلم .اغبرب 
 .(2)نفردت عن قرينتها ُب مصر والشام ظبات يني  ا

الدق  ُب ، و ا رسائل تراعي التقاليد اغبكومي ن أيكارىا واضح  ومياشرة وأهنومن أىم فبيزاهتا الفني  أ
يا ما دييزىا الطول ؼبا ُب ذلك من تفصيل ادأمور اليت حيًتز من وقوع اإلشكال ، وغالادأمر والنهي وغَتىا

 .(3)وؽبا فبا ال ربتملو سياس  الدول ر

 :العالمة في الرسالة الديوانية-1

الطابع أو الشعار واػباص اليوم  أولطاني  اليت ةانت دبثاب  اػباًب وتسمى أيضا العالم  الس 
باؼبمالك واعبمهوريات لكنو ةان يوضع أو يرسم على اؼبكاتيات اؼبذةورة بالكتاب  اػبطي  يقط ، وةانت 

 ..(4)وك اؼبنتمُت إذل اؼبملك  الواردةزبتلف بُت اػبلفاء والسالطُت واؼبل

يقال علم الفرس : السم  ، ،أوشارة خاص  تدل على الشيء وتعينو : تعٍت إالناحية اللغويةمن  
 .(5)علق عليو صويا اضبر أو أبيض ُب اغبرب

: " ىي شارة ُب الكتب ةالشهادة الشرعي  ُب  ابن األحمر: يعريها  الناحية االصطالحيةومن 
 .(6)العقود ولتوضيح تلك الشارة أو ابرازىا على واو اػبطاب يإهنا ةانت تكتب بقلم غليظ القطع  "

 كظيفة العالمة:-2

                                                           
 .103(، ص: 1اابر قميح  ـ) دار الفكر العريب ، ط  –إلسالم أدب الرسائل ُب صدر ا -1
نقال عن ةتاب صيح ادأعشى    ،94اؼبراع السابق ، ص:    –سامي  اياري –ُب اؼبغرب واالندلس  أدب الرسائل الديواني   -2

 30(، ص:7للقلقشندي ج
 274اؼبراع السابق ، ص:  –والصوليُت ينظر آثار الربامك  وبٍت سهل  -3
 102طاىر توات ، اؼبراع السابق ، ص:  –دب الرسائل ُب اؼبغرب العريب أ -4
 4522ابن منظور ،اؼبصدر السابق ، ررف اؼبيم ، يصل العُت، ص:  –لسان العرب  -5
 103طاىر توات ، اؼبراع السابق ، ص: –أدب الرسائل ُب اؼبغرب العريب  -6
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من يتوذل وظيف  العالم  جيب أن يكون من ادأعالم ادأيذاذ الذين ضربوا سهم واير ُب ادأدب 
 .(1):" وبعض اؼبلوك يقدم لكتيتها ريس ةتيتو " ابن األحمروالعلوم إضاي  إذل اودة اػبط يقول 

لتورل منصب اغبرجاب  ومنصب العالم   أبو حمو موسى عبد الرحمن بن خلدكفوقد استدعى    
على  ابن األحمر، يأبو ضبو موسى ىو أول ملك زياين ازبذ لنفسو ةاتيا خاصا بكتاب  عالمتو وىذا 

 .(2): "وىو أول ملك من بٍت زين ازبذ صارب عالمتو " رد قولو ُب مستودعو

لك ، وؽبذا انطيق االسم على إن ةتاب  العالم  ةانت من الوظائف السامي  اؼبقرب  من اػبليف  أو اؼب
 (3)اؼبسمى ، رينما أطلق عليها بعضهم وُب اؼبشرق ةاؼبقرزي العالم  السلطاني . 

:"ةانت ىي أريع رتب الكتاب  لدى رثُت اؼبعاصرين يتحدث عنها قائالوقبد أرد اليا
 ..(4)السلطان"

 ومن عيارات العالم  اليت وادت ُب رسائل ملوك بٍت زيان نذةر: 

 صح في التاريخ المؤرخ" دأيب ضبو موسى العيد الوادي ،وعالم  " صح في التاريخعالم  "     
 .(5)اليب زيان ؿبمد ملك تلمسان  (1) الشكل"

 ذج للرسائل الديوانية في عهد بني زياف :نما - 3

وإذا  ( .6)طييعي أنو ال تواد رسائل ديواني  ُب أم  إال إذا وادت ييها دول  وازبذت ؽبا   ةتابا. 
ه  633عدنا إذل تلمسان وادنا بٍت عيد الواد يؤسسون ييها الدول  الزياني  بزعام  يغمراسن منذ سن  

                                                           
 . 103طاىر توات ، اؼبراع السابق ، ص: –أدب الرسائل ُب اؼبغرب العريب  -1
 ،  108ينظر : اؼبراع نفسو  ، ص:  -2
 .108طاىر توات ، اؼبراع السابق، ص: –أدب الرسائل ُب اؼبغرب العريب  -3
 .107يضاء ، اؼبغرب(، ص: م، دار الي 1984، 2، دار الرشاد اغبديث  ، ط 2اؼبغرب عرب التاريخ إلبراىيم ررةات ،)ج -4
 106ينظر ، اؼبراع نفسو، ص:   -5

 6 227،  اؼبراع السابق ، ص:10شوقي ضيف ، مج  -تاريخ ادأدب العريب عصر الدول واالمارات  -
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م، وتظل تلك الدول  كبو ثالث  قرون ونصف، ودبرجرد أن أسس يغمراسن ملك أسرتو أسس 1235/
كر ؿبمد بن عيد اهلل بن ييها الدواوين ، وازبذ أدييا من أبرع ادأدباء ادأندلسُت ةاتيا لو يهو أبو ب

أنو توُب خطاب الغايقي من أىل مرسي  ةتب قيلو دأمراء غرناط ، ونزل تلمسان يازبذه ةاتيا لو غَت 
 .(1)م 1238ه /636سريعا سن  

وقد واصل ملوك بٍت زيان من ازباذ الكتاب لكتاب  رسائلهم الرظبي  يأصيح ذلك تقليدا يعمل بو 
 ةتاب .  وأبرعهمإذل أن ااء عهد أبو ضبو موسى الثاين. يسارعوا ُب استقطاب أرسنهم 

 إذل ابن خلدون :  أبي حمو موسى الثانيقال أرد الكتاب على لسان 

كلي رعايتكم ،إنا قد ثبت عندنا كصح لدينا ما انطويتم عليو  أكرمكم اهلل يا فقيو أبا زيد ك " 
من المحبة في مقامنا كاالنقطاع إلى جنابنا ، كالتشيع قديما كحديثا لنا ، مع ما نعلمو من محاسن 
اشتملت عليها أكصافكم ، كمعارؼ فقتم فيها نظراءكم ، كرسوخ قدـ في الفنوف  العلمية ، 

أكبر درجات امثالكم ، كأرفع –أسماه اهلل  -حجابة ببابنا العليكاآلداب العربية كانت خطة ال
الخطط لنظرائكم قريبا منا كاختصاصا بمقامنا كاطالعنا على خطايا اسرارنا آثرناكم بها إيثارا 

لما لكم فيو  –أسماه اهلل  –كقدمناكم لها اصطفاء كاختيارا فاعملوا على الوصوؿ إلى بابنا العلي 
 .(2)النبيو حاجبا لعلي بابنا كمستودعا ألسرارنا كصاحب الكريمة عالمتنا "من التنويو كالقدر 

ضبلت ىذه الرسال  اليت برع ةاتيها ُب خ ِط ةلماهتا بلغ  عربي  يصيح ، دعوة من ملك إذل يقيو 
،ىو العالم  ابن خلدون بأن يكون راايا العادل اإلسالمي عام  واؼبغرب العريب خاص  معروف ُب 

العليا ،وىذا االختيار وقع عليو دون سواه .الشتمالو على أوصاف اغبااب اغبق من سبكنو من لدولتو 
ياستهلت طلعا على أسرار دولتو رايظا ؽبا ،اؼبعارف والفنون العلمي  إضاي  إذل ىذا ةلو يقد ةان م

 لرسال  الرسال  بأطيب العيارات دأن اؼبرسل ُب صدد دعوة شخصي  معروي  ُب اجملتمع ياشًتط ُب ا
                                                           

231،  اؼبراع السابق ، ص:10شوقي ضيف ، مج  -تاريخ ادأدب العريب عصر الدول واالمارات  - 1 
 100 -99توات ، اؼبراع السابق ، ص:  طاىر –العريب أدب الرسائل  ُب اؼبغرب  -2
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وضوع ُب الرسال  بدون تردد منو لطلب اؼبإليو يسترجيب التلطف واختيار عيارات ذبعل من اؼبرسل 
خول  لو بن خلدون(،يما ةان عليو إال ذةر ؿباسنو .وتذةَته باؼبهم  اؼبا،غباا  اؼبرسل ؼبثل شخصو )
 يرجاءت الرسال  على الشكل التارل :ليتوالىا داخل الدول  الزياني  .

 العالم               إليواؼبرسل                   الرسال                       اؼبرسل       

 ) ابن خلدون (    ) صارب الكردي  ( اؼبرسل إليو ودعوتو) أبو ضبو موسى ( )االشادة بفضل 
 اؼبرسل( لتقرب إذل باب                            

طياهتا مسائل سياسي  ؿبض  تلك اليت واهها الوزير أبو ىالل ومن الرسائل ما ربمل ُب 
إذل ااةم  الثاين ،ويتعلق اؼبوضوع بتحرير أسرى  ه( 737باسم أبا تاشفُت ادأول ) ت  ()القطالين

اؼبسيحيُت اؼبواودين بسرجون تلمسان ،والذين أصيحوا ُب عداد العييد ،وىي رسال  اوابي  إذل صارب 
،فذلك ال يمكن أف يكوف أما ما أشرتم إليو من تسريح من عندنا من األسرل  "أرغون ،يقال ييها : 

،ألف ما عمر بلدنا إال األسرل كأكثرىم صناع متقنوف في أنواع جميع الصناعات كلو طلبتم ما 
يستغني عنو الحاؿ في تسريح خمسة أك ستة ال يسعنا مطلبكم كقضينا أربكم ،كأما تسريح 

ي المواضع كيعطل ما يحتاج من أنواع الصنائع ،فإف أردتم أف تكوف الجميع فصعب ألف ذلك يحل
 .(1)الصداقة بيننا ،فيما عدا األسرل كيكوف حالنا كحالكم ..."

ىم عادتوضح ىذه الرسال  سياس  اؼبلوك ورنكتهم ،وصرامتهم ُب مسائل اؼبتعلق  بأمن دولتهم واب
رد أبو تاشفُت ُب الداخلي واػباراي وخاص  مسأل  ادأسرى اؼبسيحُت، يرجاء عنها ةل ما يهز استقرارىا 

 ؿبذرا ُب أخر الرسال  من اصرار اؼبرسل إليو ُب طلب صبيع أسراه قرارا وسطا ال ادال ييو  ؿبلو متخذا 
                                                           

-  ىو من االعراج ) عناصر من انسيات أوروبي  ـبتلف  ( أرضره اؼبسلمون إذل غرناط  ريث أىداه السلطان الغرناطي ؿبمد الثاين
ه (  718ول ) ت ه (والذي سار إذل السلطان أبو ضبو موسى ادأ 703يغمراسن ) ت  ه( إذل السلطان الزياين701ادأضبر ) 

 يواله اغبرجاي  والوزارة . ه ( وةان قرييا إليو رىت اصيح من خلصائو  737والذي ديع بو إذل ابنو أيب تاشفُت ) ت 
459،اؼبراع السابق ،  ص: 2عيد العزيز ييالرل ،ج –تلمسان ُب العهد الزياين  - 1 
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غَت وىذا جيعلنا ندرك أن الدول  الزياني  ةانت تعيش ُب عز قوهتا ،دأن ىذا سينهي الصداق  بينهما 
 .خاضع  دأوامر الدول ادأانيي 

 الرسائل األدبية)االخوانية(:  -ب

الرسال  الشخصي  أو اإلخواني  ىي الرسال  اليت تتناول موضوعا خاصا بُت شخصُت تربط بينهما 
غاليا عالق  إنساني  أو عالق  نسيي  ةاؼبصاىرة وادأخوة وادأبوة ، ةالرسائل بُت ادأصدقاء وادأقارب ُب 

 .(1)لسارة أو احملزن  ، وما شابو ذلكسري  ، واؼبناسيات ااؼبوضوعات ادأ

ؼبكاتي  صبع إخواني  نسي  إذل االخوان ، واؼبراد ا اإلخوانياتوىذا ما أةده القلقشندي بقولو: " 
 .(2)الدائرة بُت ادأصدقاء "

كاتبها إف الرسائل اإلخوانية شعر غنائي منثور يجد فيها  وعريها بعض الدارسُت قائال : "  
متنفسا حرا بعواطفو ال يقيده فيها كزف كال قافية ، كىي أقرب فنوف النثر إلى الشعر ، كىي تعبير 

 .(3)عن عاطفة شخصية "

قيود ، وهبذا زبتلف عن  س للخلرجات والعواطف الشخصي  بدونيهذه الرسائل ىي بصدق متنف 
كتسهل لو )الكاتب( فيها ما ال يكاد أف الرسائل الرظبي  اليت ربدث عنها صارب صيح االعشى :" 

والكتب اؼبقيدة بادأمثل  والرسوم ( 4)يتسهل في الكتب التي لها أمثلة كرسـو ال تتغير كال تتجاكز " 
 ُب مقصود القلقشندي ىنا ىي الرسائل الديواني .

                                                           
 .103، اؼبراع السابق ، ص: 1اابر قميح  ، ج –عهد النيوة  –أدب الرسائل ُب صدر اإلسالم  -1
 .126م (، ص:  1915، دار الكتب السلطاني  ، القاىرة 8) ج صيح ادأعشى ُب صناع   اإلنشاء ، القلقشندي -2
 5، ص:9، نقال عن ةتاب صيح ادأعشى ج 8اؼبراع السابق ، ص:  –طاىر توات  –دب الرسائل ُب اؼبغرب العريب أ -3
 1916/1334، دار الكتب السلطاني  ، اؼبطيع  االمَتي  ن القاىرة ، 9ؼبصدر السابق ، )ج القلقشندي ، ا –. صيح ادأعشى -4

 5ه( ، ص:
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ميداف فسيح معد للسباؽ حيث تظهر فيو مدل قدرة ويعريها اليارث طاىر توات بأهنا "  
 .( 1)" كاتب كمهارتو اإلنشائيةال

يكاتب ىذا النوع من الرسائل يشعر أثناء تدوينو ؽبا حبري  ذبعلو يسًتسل ُب رديثو دون قيود 
 تكيل تفكَته وعواطفو، وتلزمو بقواعد ال جيب زبطيها.

أما بالنسي  إذل السيب الرئيسي الذي أدى إذل نشأة ىذا النوع من الرسائل يقد أراعو الكاتب  
إذل اتساع نطاق الفتورات اإلسالمي  واستمرارىا وما تيع ذلك من استقرار العرب غانم جواد رضا 

اؼبسلمُت ُب تلك اليقاع النائي  اليت يتحوىا وتياعد بعضهم بعض ، يكل ذلك ةان رايزا قويا لتيادل 
نفوسهم من ُب الرسائل اػباص  بينهم ريث شرعوا يكتيون رسائل ادأشواق اليت ييثون ييها ما جيول 

 .(2)رنُت وتطلع إذل اللقاء

ومن أىم اػبصائص اليت ميزهتا عن الرسائل الرظبي  ربررىا من القيود ييرجد ييها القارئ اؼبرتع  
اػبصب واللمسات اليياني  اإلبداعي  وتترجلى ييها السمات ادأدبي  اليت تندر ُب غَتىا دأهنا تصدر من 

 ..(3)داد ، وذلك ىو اغبايز ُب ذبليتها ُب او اإلبداع واعبمالند إذل ند،إذ ينعدم التكلف بُت ادأن

 موضوع الرسائل األدبية:-1

رىت أوصلها إذل  القلقشندملقد تعددت موضوعات الرسائل ادأدبي   بتعدد أنواعها يقد عددىا  
: " التهاني، كالتعازم، كالتهادم، كالشفاعات ،كالتشوؽ، كاالستزارة سيع عشرة نوعا 

                                                           
 19اؼبراع السابق،ص: –طاىر توات  –ادب الرسائل ُب اؼبغرب العريب  -1
الرسائل الفني  ُب العصر ، نقال عن ةتاب 284ينظر آثار الربامك  وبٍت سهل والصوليُت على النثر الفٍت ، اؼبراع السابق ،ص: -2

 .293-292اإلسالمي ،ص: 
 ـ 285ينظر ، اؼبراع نفسو، ص:   -3
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،االختطاب،المودة ، كخطبة النساء ، كاالستعطاؼ ،الشكول ، استماحة الحوائج ،كالشكر ، 
 (1)كالعتاب ،كالسؤاؿ عن حاؿ المريض ، كاألخبار كالمداعبة ".

 اما بالنسي  الرسائل ادأدبي  ُب عهد الدول  الزياني  ،يلم زبرج عن نطاق ىذه اؼبوضوعات :   

 الشوؽ كالحنين: -أ

شعر بالرار  واالطمئنان رينما يكون جبانب إخوتو وأصدقائو وإذا ابتعد عنهم حبث اإلنسان ي  
عن وسيل  لتهدئ  شوقو ، وليعرب عن اغبنُت إذل لقائهم مرة أخرى برسال  اامع  شامل  يهناك من 
الكتاب من اعتربوا خلو رسائل الشوق من اإلطناب شرط أساسي البد من مراعاتو ، ومنهم القلقشندي 

 :قال  الذي

كينبغي للكاتب أف يجمع لها ) رسائل الشوؽ ( فكره ، كيظهر فيها صناعتو ، كيأخذ في  "

نظمها مأخذ اللطافة كالرقة ، يدؿ على تمازج االركاح  ، كما يجرم ىذا المجرل ، كأف يستخدـ 
لها أعذب لفظ ، كألطف معنى كيذىب فيها مذىب اإليجاز كاالختصار كيعدؿ عن سبيل 

كبيرا من الكتاب فيمل كيضجر ،كينتظم في سلك الملق   كاإلكثار لئال  يستغرؽ جزءااإلطناب 
 .(2)"كالتكلف اللذين ال يعتادىما المتصافوف من االصدقاء

 *  نماذج لرسائل الشوؽ كالحنين في عهد بني زياف :

 : ةاتب فبلك  عيد الواد ُب إردى رسائلو()ابن خطاب  يقول
                                                           

 .5ـ ص:9القلقشندي ،  اؼبصدر السابق ، ج –صيح ادأعشى  -1
 .142، ص:نفسو اؼبصدر  -2
- )  مولدا ومنشأ التلمساين دارا، ويد مع االي  شرق ادأندلس  ىو أبو بكر ؿبمد بن عيد اهلل بن اػبطاب اؼبرسي )نسي  إذل مرسي ،

يغمراسن بن زيان ،وقد استقدمو اؼبستنصر اغبفصي إذل تونس وبعث إليو دبال يرده عليو وبقي مقيما بتلمسان على خطتو و ياستكتي
 –اد اغبائر إذل آثار أدباء اعبزائر =إرشوتونس /ينظر إذل وياتو ،يكان ةاتيا بارعا صدرت عنو عدة رسائل ُب ـباطي  خلفاء مراةش

 221، دار النشر : ىـ، داود بريكسي تلمسان (، ص:1،2001، ط1ؾبمد بن رمضان شاوش والغوثي بن ضبدان )مج 
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سلكا يعرس بساحتك كيستقبل أسرة سماحك كتستمع بنسيمو  " سالمي يتسم مسكا كينتسق
كينسي نفسي تناسيك ،ب لباسوا سقاـ استحاشيأحسن استمتاعا كيستدني مسامتك ، ككسيمو

كاستجلب مسرتي بإسعادؾ ، فعساؾ سقيت مسائحك كحرست مسامحك، ، أساىا بتنعيسك
   .(1)اسدؾ..." كتعس منافسك ، كنكس مشاكسك ، كاستد ساعدؾ ، كاستبد بالبوس ح

ررص ابن خطاب على التزام ررف السُت ُب صبيع ةلمات رسالتو ىذه دأن السُت من اغبروف 
اؼبهموس  وؼبا ربدثو ُب القلب من شعور بالرار  واالطمئنان الداخلي لسامعها وداللتها على مشاعر 

انتقاء االلفاظ اليت . وما نالرظو أيضا تكلف الكاتب ُب وادأسى الذي ينتاب صارب الرسال  اغبزن
 ربتوي على ررف السُت ،وىنا بالتأةيد ذبلت  مهارتو ُب اعبمع بُت االجياز وصبال اللفظ وقوة الفكرة .

 االجياز                                                 

 صبال اللفظ )تكرار ررف السُت(                            رسال   ابن اػبطيب 

 قوة الفكرة                                                  

ننتقل مع بعض إذل رسال  أخرى ُب نفس اؼبوضوع ؿباولُت استشفاف ألفاظها ،وما انطوت عليو 
من معاين الشوق واغبنُت اليت دل تغادر صاريها إذل أن يأٌب الفرج بعد شدة عان منها صاريها ، يلم 

سابقتها من ريث اودة انتقاء ألفاظهما ،وطريق  صياغتها وأسلوهبما اعبياش  زبتلف ىذه الرسال  عن
 :().اظبع إذل قول لسان الدين بن اػبطيب

" أما الشوؽ فحدث عن البحر كال حرج ،كاما الصبر فسل بو أية درج ، بعد أف تجاكز 
 اللول كالمنعرج ، لكن الشدة تعشق الفرج ،كالمؤمن يشق من ركح اهلل األرج ،كأني بالصبر على 

                                                           
 ، 19طاىر توات ، اؼبراع السابق،  ص:  –أدب الرسائل ُب اؼبغرب العريب  -1
-  بن اػبطيب ولد دبدين  لويش  ونشأ بغرناط  قصد اؼبغرب ونزل سيت  ومنها ىو أبو عيد اهلل ؿبمد بن عيد اهلل اؼبلقب بلسان الدين

 ىـ، ،وةان ةاتيا وشاغرا ومصنفا قد بلغ ُب الشعر والًتسل ريث ال جيارى ييهما . 773سار إذل تلمسان عام 
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حتى حكم القهر ،كىل للعين أف تسلو سلو المقصر عن إنسانها ذبر كمطاكلة اليـو كالشهر ،إبر ال
؟ اك تذىل ذىوؿ الزاىد عن سرىا الرائي كالمشاىد ؟ كفي الجسد مضغة يصلح إذا  المبصر

صلحت فكيف حالو إف رحلت عنو كنزحت ؟ كإذا كاف الفراؽ ىو الحماـ األكؿ فعالـ المعوؿ ؟ 
 أعيت مراكضو الفراؽ على الراؽ ككادت لوعة االشتياؽ أف تقتضي إلى السياؽ:

 أكسع أمر الصبر عصيانا        تركتموني بعد تشييعكم           

 .(1)أقرع سني ندما تػػػػػػػػػػػارة       كأستميح الدمع احيانػػػػػػػا "            

بعد ادأاساد صارب بعد اؼبساي  بُت اػبالن وةالمها زاد من قرب توضح ىذه الرسال  على أن 
إذا غيت يعرب لك عن القلوب ،يتأارجت مشاعرمها وتعطشت للقاء ، ينعم صديق تصارب يذةرك 

اشتياقو بكل صدق ،وىذا ما قصده ابن اػبطيب من رسالتو إذل صديقو ابن خلدون ،يابدع ُب تصوير 
صداقتو اليت ذبلت لديو ُب صورة تكامل اعبسد والقلب ، يتمثل ُب صورتو ىذه اسدا ررل عنو القلب 

صيح ُب رال  ارتضار يصارع يكتب لو  بذلك اؼبوت  مرتُت موت الفراق واؼبوت ةياقي الناس ، يأ
اؼبوت اليطيء، يناشد أصدقائو ُب بيتُت من الشعر ختم هبما رسالتو معربا ييهما عن تراةم ادأرزان عليو 
بسيب الوردة اليت دل تفارقو  يقرع أسنانو أريانا ويستييح دمعو أريانا أخرى رىت الصرب دل حيالفو يما 

 .أم تيادل الرسائل بدون لقاء؟اغبل يا ترى؟ ىل ىو اللقاء بعد الفراق ؟ 
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 رسائل التعزية: -ب

ومالو  التعزي  من ادأغراض اليت تناوؽبا الكتاب ُب رسائلهم ـوتصور تلك الرسائل اؼبصاب ادأليم 
وغاليا ما تتضمن معاين الدعوة إذل الصرب ، واعب لد والتسليم بقضاء اهلل وقدره من وقع أليم على النفوس ،

 .(1)يتالفقيد والتخفيف عنو والدعاء لو بالعوض ويذةر ؿباسن اؼب، وتسلي  أىل 

المكاتبة في التعزية باألحداث العارضة في ىذه الدنيا كاسعة المجاؿ: قال القلقشندي : " 
لما تتضمنو من االرشاد إلى الصبر كالتسليم إلى اهلل جلت قدرتو كتسلية الميعىز ل عما ييٍسلًبو 

 .(2)" ككعده بحسن العوض...بمشاركة السابقين بو 

 *    نموذج لرسائل التعزية:

ُب خطاب تعزيتو إذل ادأمَت أيب سعيد ُب وياة والده ادأمَت يغمراسن :  ابن خطٌابيقول الكاتب 
كأجل الصنائع موقعا اهلل موالنا ىذا الصنع الذم نسخ كل كرب كأدخل النور في كل قلب ،  نأ" ى

إلى الصدكر كمحا أثر الحزف منها بيد السركر كأعقب العزية  كأنوارىا مطلعا ما أىدل الجزؿ
 .(3)التهنئة كما عقب الظالـ بالنور "

أيب ادأمَت اؼبرسل إليو ) والتهنئ  للتخفيف من رزن بُت التعزي صاريها الرسال  قد مزج ُب ىذه 
كمن ُب يغياىب الظالم و يشيو التعزي  بالظالم والتهنئ  بالنور الذي يزيح ، وولعو لوياة والده( سعيد

مساند يقف اغبزن الشديد للمصاب اعبلل وىو وياة أرد ادأقارب فبا يستلزم واود بشعور اؼبعزى 
،وقد أظهرت ىذه الرسال  قدرة الكاتب ُب اخراج اؼبرسل اليو )اؼبعزى( من رال   جبانب ىذا ادأخَت

                                                           
م،  2014 -2013)رسال  مااسًت ُب ادأدب والنقد  لرشا يخري النخال ،   –ين الرسائل ُب العصر اؼبملوةي دراس  ربليلي    -1

 .88غزة(، ص: –اعبامع  اإلسالمي  
 80القلقشندي، اؼبصدر السابق ، ص: –صيح ادأعشى  -2
 .63اؼبراع السابق ، ص: ، 2ج  –طاىر توات  -أدب الرسائل ُب اؼبغرب العريب -3
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ت تصيو إليو دائما  رسائل التعزي  ُب هناي  اليأس واإلرياط إذل رال   التفاؤل وتقيل الواقع، وىذا ما ةان
 ادأمر ال لغرض آخر.

 رسائل الشكر: -ج

قام دبعروف عاد  أو صديق ربمل ُب طياهتا عيارات الثناء واؼبدح مواه  لشخصوىي رسائل 
 .قدما،ياستلزم شكره وابداء الفرح ؼبا يعلو، عريانا جملهوداتو وتشرجيعا لو لسَت و العام  اػباص  أباؼبنفع  

 : يقول القلقشندي

ككفاية االستقالؿ دعة من االعتراؼ بأقدار المواىب ،" رقاع الشكر يجب اف تكوف مو 
الصنائع ،ما يشحذ الهمم في  بأعباءبحقوؽ النعم ف كاالضطالع بمجمل األيادم ،كالنهوض 

الزيادة منها ،كيوثق المصطنع بإضافة الصنع كيعرب عن كريم سجية المحسن إليو ،كينبغي للكاتب 
أف يفتن فيها ،كيقرب معانيها ،كينتحل لها من الفاظ الشكر أنواطها بالقلوب : لتستيقن نفس 

مالو أك ما بذلو من ،كحصل من الشكر على أضعاؼ  المتفضل أنو قد اجتنى ثمرة تفضلو
 (1)جاىو..." 

إذل ()ستعرض رسال  بعث هبا ؿبمد بن يوسف السنوسي التلمساينومن مناذج ىذه الرسائل ن
 :ةنائس اليهود بتوات ىذا نصهاسالمي ُب رادث  ىدم  متو للدين اإلليشكره على خد ()لييالشيخ اؼبغ

                                                           
 184القلقشندي، اؼبصدر السابق ، ص:  –صيح ادأعشى   -1
- السنوسي : ىو ؿبمد بن عمر بن شعيب عيد اهلل السنوسي ةيَت علماء تلمسان وزىادىا نشأ بتلمسان وهبا توُب عن ثالث وستُت

عادل نويهض )  -در اإلسالم رىت العصر اغباضر   سن ، لو عدة رسائل ووصايا ومواعظ ، ص: ينظر :  معرجم أعالم اعبزائر من ص
، وارشاد اغبائر 180م(، ص:  1980ه/  1400، 2لينان ، ط  –مؤسس  نويهض الثقايي  للتأليف والًتصب  والنشر ،  بَتوت 

 342اؼبراع السابق، ص: –غلى آثار أدباء اعبزائر 
 -  ، متكلم ، لو نظم ، نسيتو إذل مغيل  ، قييل  من الرببر نشأ بتلمسان ،  اؼبغيلي ىو ؿبمد بن عيد الكرمي بن ؿبمد يقيو ، مفسر

 ةان ُب سفره ن ينشر أركان الشرع وحيض على ادأمر  باؼبعروف والنعي عن اؼبنكر ، توُب ُب توات ، من= 
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اهلل محمد بن يوسف السنوسي إلى األخ الحبيب القائم بما اندرس في فاسد  " من عبد
الزماف من فريضة األمر بالمعركؼ كالنهي عن المنكر التي القياـ بها ال سيما في ىذا الوقت علم 
على االتساـ بالذكورة العلمية كالغيرة االسالمية ،كعمارة القلب باإليماف السيد أبي عبد اهلل الكريم 

غلي حفظ اهلل حياتو كبارؾ في دينو كدنياه كختم لنا كلو كلسائر المسلمين بالسعادة كالمغفرة الم
بال محنو يـو نلقاه بعد السالـ عليكم كرحمة اهلل كبركاتو ،فقد بلغني أيها السيد ما حملتكم عليو 

بالد اإلسالـ  كنيسة في–أذلهم اهلل –كالشجاعة العلمية من تغيير أحداث اليهود الفيرة اإليمانية 
كحرصكم على ىديها  كتوقف أىل تمنطيطة فيو من جهة من عارضكم فيو من أىل األىواء فبعثتم 
إلينا مستنهضين ىمم العلماء فيو فلم أر ممن كفق إلجابة المقصد ،كبذؿ كسعو في تحقيق الحق 

شيطاني من مداىنة يشير إليو الوىم الكشفاء الغلة كلم يلتفت إال لقوة ايمانو كنصوع  إيقانو لما 
من يتقي شوكتو سول الشيخ اإلماـ القدكة الحافظ المحقق علم األعالـ أبي عبد اهلل محمد بن 

جزاه اهلل خيرا قد امد إلبانة الحق كنشر أعالمو النفس كحقق  –امتع اهلل بو –عبد الجليل التنسي 
 (1)احي ظلمو أعظم قبس"نور إيمانو المنقال كفهما فبالغ فأبدل من 

ىل الدين ُب خدم  اإلسالم ،ونيذىم لعقيدة اليهود ُب ذلك الدور الذي لعيو أتصور ىذه الرسال  
بالد اؼبغرب انطالقا من ىدم أماةن عيادهتم )الكنائس(،قابلها زبوف العلماء من انزالق أىارل اؼبغرب 

ي ةان ُب عقر ذل اانب ذلك عدم ذباىلهم للخطر الذ،وىذا ما ررص عليو الشيخ اؼبغلي إعن دينهم 
ان تصديهم لو نتيرج  غبنك  ويطن  ىؤالء الذين ؽبم غَتة على دينهم يما على الناس إال دارىم ، يك

 سالم.إلشكرىم ؼبا قدموه ل

 ثالثا : أدب الرحلة
                                                                                                                                                                                           

عادل نويهض   -اغباضر    =مؤلفاتو " اليدر اؼبنَت ُب علوم التفسَت " ، ينظر :  معرجم أعالم اعبزائر من صدر اإلسالم رىت العصر
 308،اؼبراع السابق، ص: 

  344ؿبمد بن رمضان شاوش والغوثي بن ضبدان، اؼبراع السابق ، ص:  –إرشاد اغبائر إذل أدباء اعبزائر  -1
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 الرحلة كدكافعها -1

الررل  قددي  قدم االنسان مرتيط  بغريزة رب اؼبعري  لديو ، ورىت ُب تللك الفًتات اليت ةانت  
مستهلكا دون انتاج ، ةانت الررل  ريلتو وىي اليت ةانت ربقق لو أغراضو لذا يإن صبيع ادأمم قد 

  مهامها اؼبتعددة عريت الررالت ُب صبيع أشكاؽبا لكونو مرتيط  بالنشاطات االنساني  ، ودل تفقد الررل
إذل اآلن ، ومازالت تطلع إذل ما دل تطمح إليو قيل استكشاف االعماق واآلياق يدورىا ريادي رادل 
منذ يرجر االنساني  ، ورىت وقتنا دل يكف اليشر عن الًترال وسواء ةانت الررل  للصيد ، أم للترجارة أم 

احمللى بادأساطَت يإهنا أعانت اإلنسان على  لالستكشاف وسواء ةانت بري  أم حبري  أم ُب عادل اجملهول
الشعور بواوده ُب التعامل مع بيئتو ، وويرت ةثَتا من راااتو بوسائل متعددة بل تعددت االاتهادات 

 .(1)اليشري  ُب ابداع ىذه الوسائل ومازالت ُب تطور مطرد
يتحدث يؤاد قنديل عن أنواع الررالت اليت خيوضها االنسان قائال :"واغبق أن اإلنسان منذ أن   

يولد رىت ديوت ىي ررالت دائي  تعددت أشكاؽبا دبرور ادأيام وتغَت الظروف وادأروال ، بل إن 
ييها من دنيا غبظات ميالده تعد ررل  من ررم ادأم إذل دنيا اليشر ، وما وياتو ودينو إال ررل  ينتقل 

اليشر إذل ررم ادأرض سبهيدا ؼبررل  هنائي  وسرمدي  تيدأ يوم ينفخ ُب الصور ، وىناك ررالت أخرى 
متياين  على طريق العلم من مررل  إذل مررل  وعلى طريق النضج من عمر إذل عمر ، وُب إطار التشكيل 

الوطن ،   سرة وىناك ررالت داخلاالاتماعي ىناك ررل  من العزوب  والفردي  إذل الزواج وتكوين ادأ
، وررالت من داخل الوطن  اغبضر ةاالنتقال من قييل  إذل أخرى أومن القري  إذل اؼبدين  أو من اليدو إذل

 (2)إذل خاراو، وتتسع مسار  اغبرة  وسبتد الررل  لتصيح ررل  من ادأرض إذل القمر والكواةب"

وزبتلف من شخص إذل آخر ومن قوم إذل قوم  تعددت الدوايع اليت ربمس االنسان للررالت وقد
 ، ومن عهد لعهد إال أهنا ُب ادأغلب  ال زبرج على أن تكون : 

 دكافع دينية: -أ
                                                           

2-1م(= ص:2004-1424اظباعيل زردومي ) رسال  دةتوراه دول ، اامع  باتن    -ين الررل  ُب اؼبغرب العريب القدمي - 1 
-18م ،القاىرة (، ص: 2002 -ىـ  1423،  2يؤاد قنديل ،) مكتي  الدار العربي  للكتاب ، ط  -الررل  ُب الًتاث العريبأدب  2 
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ةأن يرربل للحج إذل ادأماةن اؼبقدس  تليي  لنداء الرضبن وتوب  وتطهَتا للنفس من دنس الذنوب   
يارتلت الررل  اغبرجازي  إذل ادأماةن اؼبقدس   ( 1)، وعهدا للسَت على الصراط اؼبستقيم وأمال ُب اؼبغفرة، 

اؼبرتي  ادأوذل بُت الررل ،دأن ىذه ادأماةن تتمتع دبكان  عالي  عند اؼبسلمُت ُب ةل ادأصقاع ياغبج من 
أىم اليواعث للررل  ؼبا ةان يتمتع بو اجملتمع اؼبغريب اؼبسلم من سبسك بالقيم الروري  يكان أقصى أماين 

ح لو يرص  زيارة قرب الرسول صلى اهلل عليو وسلم، وةان يتحمل اؼبشاق وادأخطار ُب اؼبسلم ، أن تتا 
 .(2)صحاب وةل ذلك عن رغي  وطيب خاطرالطريق إضاي  إذل مشاعر الغرب  واليعد عن ادأىل وادأ

 دكافع علمية أك تعليمية :-ب

طلب العلم وىذه  ، يسميت ررل  ُب(3)بغرض االستزادة من العلم ُب منطق  أخرى من العادل  
الررل  تتعلق بسيب أو بآخر بالناري  الديني  دأن اإلسالم رض على طلب العلم ويرضو على ةل مسلم 
ومسلم  ، لذا يقد اىتم طلي  العلم منذ القدمي بالررل  يقطعوا الصحاري والقفار حبثا عن يائدة أو ظباعا 

طا الزما للعادل عموما ولعادل اغبديث غبديث أو رااء لقاء عادل رىت أصيحت الررل  ييما بعد شر 
. يقول قنديل يؤاد ُب ىذا الشأن : "وتذةر ةتب اغبديث والسَت أن من الفقهاء والعلماء (4)خصوصا 

من ةان يقطع القفار ويعرب ادأهنار طليا غبديث نيوي ظبع بو أو جملرد التحقق من ةلم  ييو وقد يعل 
 .(5)ذلك عيد اهلل بن عياس والغزارل وابن منده وادأرنف العكربي الشاعر..." 

 سياسية : دكافع-د    
                                                           

19يؤاد قنديل ، ص:   -أدب الررل  ُب الًتاث العريب- 1 
12م( ، ص:  2013أدب الرِّرل ُب اؼبغرب واالندلس، علي إبراىيم ةردي ـ )اؽبيئ  العام  السوري  للكتاب ـ  دمشق   - 2 
 3 19قنديل يؤاد ـ اؼبراع السابق ، ص:  –ادب الررل  ُب الًتاث العريب  -

 13دب الرِّرل ُب اؼبغرب وادأندلس ، علي إبراىيم الكردي ،اؼبراع السابق ، ص:أينظر ، -4
 19اؼبراع السابق ، ص: –قنديل يؤاد  –أدب لررل  ُب الًتاث العريب -5
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ةالويود والسفارات اليت ييعث هبا اؼبلوك واغبكام إذل ملوك وركام الدول ادأخرى ، لتيادل الرأي   
 .(1)وتوطيد العالقات أو ؼبناقش  شؤون اغبرب والسالم أو سبهيدا لفتح أو غزو

 : دكافع سياحية كثقافية-ق

ادأاواء واؼبناظر ، ومعري   تصدر عن رغي  ُب الطواف نفسو والسفر لذاتو ورب التنقل وتغيَت
اعبديد من خلق الطييع  واليشر ، واةتساب اػبربة باؼبسالك والطيائع وقد تكون لتعرف على اؼبعادل 

ومن امثل  الررل  السياري  ررل   (2)الشهَتة ةاآلثار واؼبنارات وادأبراج أو الكهوف والغرائب والعرجائب .
 ابن بطوط  .

 دكافع اقتصادية: -ك

إما للترجارة وتيادل السلع أو لفتح أسواق اديدة ؼبنترجات ؿبلي ، أو عبلب سلع تتواير ُب وتكون 
ء الرخص واليسر والويرة أو بالد أخرى وتندر ُب بلد اؼبساير، وقد يكون ىربا من الغالء وسعيا ورا

 .(3)العمل

 دكافع صحية: -م

ةالسفر للعالج او االستشفاء ، أو إرار  النفس من الوان العناء وزبليصها من الكدر ةاالرربال   
 .(4)ن ىربا من وراء او طاعون أو تلوثإذل اؼبناطق الريفي  وكبوىا، وقد يكو 

 تعريف أدب الرحلة: -2

 
                                                           

 1 20اؼبراع السابق ، ص:  –قنديل يؤاد  –لعريب أدب للررل  ُب الًتاث ا  -
. نفسها الصفح  ، نفسو اؼبراع ينظر :   - 2 
 3 نفسها. الصفح ،نفسو اؼبراع  -
 4- .نفسها الصفح  ، نفسو اؼبراع  
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أمور ُب أثناء ارى لو من أرداث، وما صاديو من  أدب الر رل  ىو ادأدب الذي يصو ر ييو الكاتب ما
 ررل  قام هبا.

يقد ذةرت نوال عيد الر ضبن شوابك ، بأن أدب الر رل  ين  تغمره اغبياة ويزخر بالترجارب اغبي ، 
.وىناك من اعتربه ينًا من ينون ادأدب العريب ، وىذا ما قالو شوقي (1)واغبرة ، واالنتقال من مكان آلخر

الت من أىم ينون ادأدب العريب، ونقصد هتم  قصوره ضيف ردًا على من اهتموه بالقصور:  " إن الرر
ُب ين القص  . ومن غَت شك  من يتهمونو ىذه التهم  دل يقرؤوا ما تقدمو ةتب الر رالت من 

 .(2)قصص..."

. وقد (3)يعريو أيضا الكاتب رسُت ؿبمود رسُت بقولو: "منط خاص من أمناط القول ادأديب"و 
أدب الررل  ىو: "ؾبموع  اآلثار ادأدبي  اليت تتناول انطياعات  ورد ُب معرجم اؼبصطلحات ادأدبي  أن

اؼبؤلف عن ررالتو ُب بالد ـبتلف ، وقد يتعرض ييها لوصف ما يراه من عادات، وسلوك، وأخالق 
وتسرجيل دقيق للمناظر الطييعي  اليت يشاىدىا أو يسرد مرارل ررلتو مررلً  مررل ، أو جيمع بُت ةل  

 .(4)ىذا ُب آن وارد"

ويرى الدةتور أقبيل بطرس أن " أدب الررالت ىو ما ديكن أن يوصف بأدب الررالت الواقعي ، 
 شاىداتو،وىي الررل  اليت يقوم هبا رر ال إذل بلد من بالد العادل، ويدون وصفاً ؽبا يسرج ل ييو م

 .(5)وانطياعاتو بدرا  من الد ق ، والص دق، وصبال ادأسلوب"

 ياني ) المقرم سيرة كمسيرة (:أشهر الرحالة في العهد الز  -3
                                                           

 243( ص:  008 –1429،  1نوال عيد الر ضبن شوابك ، )دار اؼبامون عمان، ط -أدب الررالت ادأندلسي  واؼبغربي   – 1
 6( ص : 4القاىرة، ط -) دار اؼبعارف  –شوقي ضيف  –الررالت  - 2
 9م(، ص: 2008 – 1429، 3) دار ادأندلس، لينان، ط  -رسُت ؿبمود رسُت  -أ دب الررل  عند العرب  - 3
 38م(.،ص : 1995،  1ناصر عيد الرزاق اؼبواَب،) ط -ىـ(  4الررل  ُب ادأدب العريب )رىت هناي  ق  - 4
  48نفسو ، ،ص :  اؼبراع -5
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شد  طالب العلم من أىل تلمسان رراؽبم إذل ـبتلف اغبواضر اؼبغربي  وادأندلسي  واؼبشرقي  ،  
تديعهم الرغي  ُب االستزادة من العلم على ةيار شيوخ ىذه اغبواضر، وىؤالء الررال  التلمسانيُت الذين 

روا شيوخا علماء ، ذبشموا مشق  السفر ُب سييل الدرس والتحصيل والتعمق ُب العلم واؼبعارف رىت صا
سامهوا بقسط ةيَت ُب إثراء النهض  الفكري  والتعليمي  ُب أقطار اؼبشرق واؼبغرب ، اليت رلو هبا خالل 
العهد الزياين ومن ادأسر اليت اشتهرت بالًترال نذةر منهم آل مرزوق ، آل التنسي وآل اؼبقري وآل 

العيش ، وآل زاغو والسراغن  وغَتىم من الييوت  الشريف التلمساين وآل النرجار وبنو أيب اغبسن وبنو أيب
 . (1)وادأسر اليت أقبيت العديد من العلماء والفقهاء وادأدباء

ومن ىذه ادأسر سنتحدث عن أرد أيراد أسرة آل اؼبقري وىو الررال  الشهَت أبو عيد اهلل ؿبمد 
 ()اؼبقري 

 أكال: مؤلفاتو :

يقد ةان اؼبقري عاؼبا تفتخر بو تلمسان ُب تلك الفًتة ،وقد نال ىذه اؼبرتي  بعزديتو وصربه ، يتعلم  
م أاياال ةانت ندا للدول  الزياني  ،ويخرا للحضارة على أيدي ؾبموع  من العلماء ،وىو بدوره عل  

                                                           

. 329عيد العزيز ييالرل، اؼبراع السابق ،ص:  –ينظر : تلمسان ُب العهد الزياين  - 1 
-  ولد اؼبقري بتلمسان ُب تاريخ دل يضيطو عندما ةتب ترصبتو الذاتي  ،ودل حيدده أرد من مًتصبيو القدامى وإمنا أيادنا ىو نفسو أن

 707بن عثمان بن يغمراسن اؼبعروف بن أيب ضبوادأول ، الذي وذل اغبكم بتلمسان من سن  مولده ةان ُب عهد ادأمَت الزياين موسى 
ه.يقال: " ةان مولدي بتلمسان أيام أيب ضبو بن عثمان بن يغمراسن بن زيان وقد وقفت على تاريخ ذلك ولكٍت  718ه إذل سن  

مشتهرة أوساط علماء ذلك العصر ،ريث أننا نقف عند رأيت الصفح عنو ". ييدو أن ظاىرة عدم التصريح بتاريخ اؼبيالد ةانت 
تاريخ وياة العديد من العلماء اؼبشهورين دون تاريخ ميالدىم ،واقتدى بالسلف " أبو الربةات ؿبمد بن ؿبمد ابن ابراىيم اليلفيقي 

 م ( يقد أنشد أبياتا عندما سئل عن سنو يقال: 1370 –ىـ  771السلمي ") ت 
ِفظ  لِ            ث         ار  ــــــب     س ان ك  ال  ت يح  بِث ال  ى   سًن وم اًل ،إن  س ئِلت  ومـــــ ذ 
ث ِ  ت يتـ ل ى بِثال ث              دب كفـِــــــــــــــر وحِب اسـِـــــــد وم كـــ ــــذ بِ                 ِــ يـ ع ل ى الثال 

. و أزىار 30(  ص:1988ؿبمد اؽبادي ابو ادأصبان )الدار العربي  للكتاب  -االمام أبو عيد اهلل ؿبمد  اؼبقري التلمساين ينظر:
 5أضبد اؼبقري ، ج  –نفح الطيب و  .28عيد السالم ىراس( ،  ص: –،   تح ، سعيد أضبد عياض  5أضبد اؼبقري ، )ج  –الرياض 

 2، اؼبصدر السابق،  ص: 
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بلدان عدة ،وحبثو عن العلم ،بستانا مثمرا وماء عذبا سقى بو ةل   اإلسالمي  ، يرجاءت زبدة أسفاره إذل
ُب يأثرى اؼبكتي  العربي  بعدة مؤلفات ُب صبيع اجملاالت يكان أمهها، ا شعرا أو نثرامتعطش لألدب ، إم  

 أدب الررل :

، يتحدث ييو عن ررلتو " نظم اللئالي في سلوؾ األمالي " ررلتو ُب مؤلف أظباه  المقرمدون  
 ، يما مسار ررلتو؟ ( 1)ُب طلب العلم ، وشيوخو ُب ـبتلف اؼبراةز العلمي  اليت زارىا بالعادل اإلسالمي

 ثانيا: مسار رحلة المقرم العلمية :

يقدرقيمتها ، ويراىا أىم من  المقرمةانت الررل  العلمي  من أىم ما حيرص عليو الطلي  وةان   
التأليف اليت أخذت تنشر وتصرف الناس عن الررل  اليت تستدعي مشق  ، وتكون أادى لصاريها ، 

أمنيتو اليت لطاؼبا ةان  المقرموقد رقق  (.2)وىو ُب ىذا الرأي يتابع أستاذه ؿبمد بن ابراىيم اآلبلي .
 ةاآلٌب :  مسار رحلتوالعلمي يكان  حيلم هبا يقام بعدة ررالت ساعدتو ُب إثراء رصيده

 رحلتو العلمية إلى حواضر المغرب اإلسالمي: - أ

 بجاية: -1

جباي  ُب عهد الدول  الزياني  من أىم اؼبراةز اغبضاري  ُب اؼبغرب اإلسالمي ريث نايست  اعتربت
باقي اؼبراةز اغبضاري  على سييل اؼبثال اارهتا تلمسان وتيهرت وأخَتا  ياس ، ياستقطيت العديد من 

ارهتا الررال  أورل ادألياب ، وؿبيب العلم والعلماء وخاص  الررال ، وفبن ةان لو النصيب ادأوير ُب زي
الذي اعتربىا نقط  النطالق ررلتو العلمي  ، يشد إليها الررال طاؿبا ُب لقاء  التلمساني محمد المقرم

 علمائها ساعيا من أال ربصيل العلم وأخذ عصارة شبارىا اليانع  ، يلقي رينئذ أشخاصا يذةر لنا 
                                                           

 رواضر اؼبغرب اإلسالمي) رسال  مااسًت لفاي  بوش ، ايالرل ، اامع  أبو عيد اهلل اؼبقري وررلتو العلمي  بُت تلمسان ُب  -1
 .12اؼبقري ،اؼبصدر السابق، ص:  -، ينظر أيضا ، ازىار الرياض ُب اخيار العياض، 77م( ص:  2011ىـ /1432-تلمسان 

 69م( ، ص:1988العربي  للكتاب  ، ؿبمد بن اؽبادي أبو ادأافان ، ) دار  -اإلمام أبو عيد اهلل ؿبمد اؼبقري التلمساين -2
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رجوا ، فأمست بعدىم خالء بلقعا أعالما د رحلت إلى بجاية فلقيتاظبائهم ُب ررلتو ىذا نصها: " 
، فمنهم الفقيو ابو عبد اهلل محمد بن يحي الباىلي عرؼ بابن المسفر باحثتو كاستفدت منو 
فسألني عن اسم كتاب الجوىرم فقلت لو ، من الناس من يقوؿ الصحاح بالكسر، كمنهم من 

أف يكوف مصدر صح يفتح فقاؿ: إنما ىو بالفتح بمعنى الصحيح كما ذكره في باب صح كيحتمل 
 ككتب لبعض أصحابو رسالة صدرىا بهذين البيتين :

 كصلت صحيفتكم فهزت معطفى        فكأنما أىدت كؤكس القرقف

 ػػػػػػائف        أك كصل محبوب لصب مدنفػػػػػػػػػػػككأنها نيل األماني لخػػػػػػػ

كمنهم قاضيها أبو عبد اهلل محمد ابن الشيخ أبي يوسف يعقوب الزكاكم فقيو ابن فقيو كاف 

يقوؿ من عرؼ ابن الحاجب أقرأ بو المدكنة قاؿ ، كأنا أقرأ بو المدكنة 
"(1). 

عن غَتىا من الررالت ُب ةون ىذا الررال  دل ينقل لنا وصفا ؼبا شاىده بل  المقرمسبيزت ررل  
 قدم لنا ؾبموع  من اؼبعارف اليت تلقاىا من شخصيات معروي  ،ـباطيا هبا العقالء وذوي العلم.

 تونس: -2

 –ةانت تونس رينئذ ُب ظل اإلمارة اغبفصي  اليت استطاعت أن ذبعل منها إمارة قوي  ، وىي ةسابقتها 
من  المقرميشد إليها الرِرال طالب العلم يكان القيركاف  ارتوت على مرةز رضاري أال وىو –جباي  

" ثم رحلت إلى تونس ، فلقيت بها قاضي الجماعة كفقيها، أبا عبد زوارىا يرجاء نص ررلتو ةالتارل :
 .(2)اهلل بن عبد السالـ فحضرت تدريسو كأكثرت مباحثتو..." 

                                                           
 69،  ص:5، اؼبصدر السابق، جاؼبقري  التلمساين   -أزىار الرياض  ُب أخيار عياض  -1
 70اؼبراع نفسو،  ص:  -2



 امن الهجريينابع والث  الس   القرنين ياني فيالفصل الثاني:         الحركة األدبية في العهد الز  
 

 

91 

من يقهاء تونس طريقتهم ومنهرجهم ُب التدريس عن طريق رضوره لعدة ؾبالس  المقرميقد أخذ 
وىو حيمل إاابات لعدة تساؤالت نس ، يعاد إذل مسقط رأسو تلمسان أقيمت أثناء مكوثو بتو 

 استلهمها من أيواه العلماء . 

 تلمساف:-3

اغبديث ُب طريق مرايقا يؤنسو وصديقا ينسيو مشق  السفر يتيادل معو أطراف المقرم وقد اعل 
 عودتو إذل تلمسان ، وىذا ما ذةره ُب ررلتو اؼبغربي  رُت قال:

قفلت إلى المغرب يسايرني رجل من أىل القسطنطينية يعرؼ بمنصور الحلبي ، فما "  
لقيت رجال أكثر اخبارا كال أظرؼ نوادر منو فمما حفظتو من حديثو أف رجال من االدباء مر برجل  

 اـ بين ستة أطفاؿ جعل ثالثة عن يمينو كثالثة عن شمالو ،كأخذ ينشد:من الغرباء ، كقد ق

 ما كنت أحسب أف أبقى كذا أبدا          أعيش كالدىر في أطرافػػػػػػػػػػػػػو حتف

 شخصي كأحرؼ ساس كسطها ألف    ساس بسبتة أطفاؿ توسطػػػػػػػػػػػػػػػػػػهم      

الكعبة، ثم قاؿ لآلخر  ن، فقاؿ : طالب كربٌ قاؿ: فتقدمت إليو كقلت ، أين تعريقة السي 
 .(1)من جهة يمينو: قم فقاـ يجر رجلو كأنو مطبوؿ ، فقاؿ: ىذا تماـ تعريقة السين  ..." 

 المغرب :-4

ع ر ف اؼبغرب ادأقصى خالل اغبكم اؼبريٍت نشاطا علميا ةيَتا يلقب بالعصر الذىيب ، يكان ىذا 
يواو مسار ررلتو لتلك اليالد  من أال االستزادة ُب ربصيل  المقرمادأخَت احملرك الوريد الذي اعل 

 العلوم ياذبو كبو ياس العاصم  يقال:
                                                           

  73-72اؼبقرى التلمساين ،  اؼبصدر السابق،  ص: -أزىار الرياض  ُب أخيار عياض    -1
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" ثم دخلت من تلمساف إلى المغرب فلقيت بفاس الشيخ الفقيو الحاج أبا اسحاؽ ابراىيم 
كالشيخ بن عبد اهلل بن عبد الرحيم اليزنانسي كالشيخ الفقيو أبا محمد عبد المومن الجاناتي ،

الفقيو الصالح، أبا زرىوف عبد العزيز بن محمد القيركاني، كالفقيو أبا الضياء مصباح بن عبد اهلل 
 .(1)اليالصوتي..."

"كلقيت بتازا أبا  ٍب ُب طريقو مر على تازة إذل ياس وهبا لقي علمائها الثالث  وىم رسب قولو:  
 (2)عبد اهلل بن عطية كاألستاذ أبا عبد اهلل المجاصي ،كاألستاذ أبا الحسن الجبار". 

من ياس إذل أغمات إذل أن وصل  لسيت  ، وىناك أدرك أنو قد تعرف على بالد  المقرمٍب تواو 
 اؼبغرب وما ربملو من ةنوز العلم وىم علماؤىا يقال: 

 .(3)بلد من البد من لقائو كصلحائو " فاستوعبت بالد المغرب كلقيت بكل " 

 عودتو إلى تلمساف:-5

يعود بو اغبنُت إذل مسقط رأسو تلمسان يَتاع إذل أىلو ، وىو ُب قم  المقرم  ةل مرة ةان    
 : السعادة  وعن ىذا قال

 (4)" فقفلت إلى تلمساف فأقمت بها ما شاء اهلل "

 إلى بالد المشرؽ: رحلتو العلمية-ب

 مصر:-1
                                                           

 73التلمساين ،  اؼبصدر السابق ، ص: اؼبقرى  -أزىار الرياض  ُب أخيار عياض    -1
 74اؼبصدر نفسو ، ص: -2
 نفسها. الصفح  ،نفسو اؼبصدر  -3
 .نفسهالصفح  ا،نفسو اؼبصدر   -4
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ةانت مصر بالنسي  دأيب عيد اهلل اؼبقري ؿبط  عيور إذل اليقاع اؼبقدس  باغبرجاز، يقد تواو إليها 
اؼبغارب  رغي  منهم ُب طلب العلم والدراس  ُب مدارسها اؼبشهورة ومساادىا العريق  إضاي  إذل ذلك 

عدد ةيَت من الوايدين إليها ، يأصيحت مرةزا ربفيز ركامها للعلم والعلماء فبا أدى إذل استقطاب 
كال أكفر اليـو في الحضارة من مصر ، للحضارة العربي  اإلسالمي  ، و عن ذلك يقول ابن خلدون: " 

 .(1)وع العلم كالصناع "فهي أـ العالم كإيواف اإلسالـ كينب

 قاؿ في رحلتو إلى مصر:       

الغرناطي ،ركيت عنو كاستفدت منو ، كشمس  لقيت بمصر األستاذ أثير الدين أبا حياف" 
اآلخر كشمس الدين بن عدالف كقرأ علي بعض شرحو لكتاب المازني كناكلني  الدين األصبهاني

إياه كشمس الدين بن اللباني أخر المذكورين كالشيخ الصالح أبا محمد المنوفي كتاج الدين 
 .( 2)التبريزم األصم كغيرىم مما يطوؿ ذكرىم "

ف ىذه الررل  عن سابقتها من ريث االستفادة من العلماء وإيادهتم دبا اةتسيو من غَتىم ودل زبتل
ىم وما قدموه لو من معارف، وةان ىذا اؽبدف ادأظبى الذي حياول ينقل لنا أخيارىم ذاةرا أظباء

 صارب الررل  العلمي  ربقيقو والوصول إليو.

 مكػػػػػػػػػػػػػػػػػة: -2

القصَتة رول بالد اؼبغرب بسيب ادأوضاع السياسي  اليت ةانت تعاين منها  المقرمبعد اول    
 (3)ه، يكان وقويو بعري  يوم اعبمع 744بالده قصد بالد اؼبشرق بغي  أداء يريض  اغبج ، وذلك سن  

 
                                                           

 246م( ، ص:2007الطنرجي ، وزارة الثقاي  ، اعبزائر ،  ابن خلدون ،) تح ، ؿبمد بن تاويت –التعريف بابن خلدون    -1
 74، ص:اؼبقرى التلمساين ،  اؼبصدر السابق  -أزىار الرياض  ُب أخيار عياض    -2
 77ؿبمد بن اؽبادي أبو ادأافان ، اؼبراع السابق، ص: –االمام أبو عيد اهلل اؼبقرى التلمساين  -3
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" ثم حججت فلقيت بمكة أبا الموقف أبا عبد اهلل محمد بن عبد الرحمن التوزرم المعركؼ 
 .(1)ـ النحر حين كقفت بالمشعر الحراـ... "بخليل ،كسألتو بو 

عصفورين حبرجر وارد ييذىابو إذل بيت اهلل للحج اغتنم يرص  لقائو بأةرب  المقرميقد ضرب  
علماء اؼبشرق ياستفاد منهم ، وىذا ما اعلو يتحدث عنهم بإعرجاب ويخر ُب ررلتو ناقال بذلك 

 أخيارىم إذل تالمذتو بتلمسان.

 الشػػػػػػػػػػػػػاـ:-3

يكانت واهتو ادأخَتة  المقرمةانت دمشق ال تقل قيم  عن باقي اؼبراةز اغبضاري  اليت زارىا   
 .ليختم ررلتو اؼبشرقي  

ثم دخلت على الشاـ ، فلقيت بدمشق شمس الدين بن قيم صاحب الفقيو ابن تيمية " 
 .( 2)"أبا القاسم ابن محمد اليماني الشافعي كغيرىم ، ،كصدر الدين العمارم المالكي

 بالد اؼبغرب اإلسالمي. إذلعلماء الشام ويقهائها عاد جملموع  من المقرم و بعد لقاء 

 رجوعو إلى المغرب:-ج

استمرار الصراع السياسي داخل الدول  الزياين أدى باؼبقري للمكوث مدة زمني  ُب بالد اؼبغرب  
 .(3)كدرعة " ()" فدخلت إلى المغرب فدخلت سجلماسةمياشرة بعد راوعو من اؼبشرق ريث قال: 

 
                                                           

 74اؼبقري التلمساين ، اؼبصدر السابق ، ص: –أزىار الرياض  -1
 75اؼبصدر نفسو ، ص:  -2
-   مدين  تارخيي  ةانت تقع وسط وار  ةيَتة انوب ادأطلس الكيَت ، مقابل  ؼبدين  الريصاين ُب تايياللت اغبالي   ،واليوم سرجلماس

 .تعترب اؼبدين  موقعا أثريا يضم اآلثار وتقع ضمن ردود اؼبملك  اؼبغربي  اغبالي 
 74اؼبقري التلمساين ، اؼبصدر السابق ، ص: –أزىار الرياض  - 3
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 األندلس:-د

ُب ررلتو الربي  بل ذباوز ذلك ُب قطعو لليحر ادأبيض اؼبتوسط إذل  المقرمدل تنحصر الررل  عند 
" ثم قطعت إلى األندلس فدخلت الجبل كاصطبونة ، كمربلة ، مناطق عديد من بالد ادأندلس. 

 .(1)كمالقة ، كبلش ، كالحامة كانتهت بي الرحلة إلى غرناطة "

امن اؽبرجريُت ابع والث  ياين خالل القرنُت الس  وقد الرظنا أثناء تعرضنا للحرة  ادأدبي  ُب العصر الز    
أن أدباء ىذه اغبقي  قد اعتنوا دبظاىر اغبضارة ، ووظفوا بعض مالؿبها ُب نصوص شعري  وأخرى نثري  ، 

 وىذا ما سنتعرض إليو بنوع من التفصيل ُب الفصل الثالث.

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 74اؼبقري التلمساين ، اؼبصدر السابق ، ص: –أزىار الرياض  - 1
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 الفصل الثالث:

 انييالمظاىر الحضارية في األدب الزٌ 

يانية كوهنا من أبرز اغبضارات اليت كضعت تعددت اؼبظاىر اغبضارية يف عهد الدكلة الزٌ لقد 
اؼبغرب اإلسالمي الذم تعاقبت عليو بصماهتا يف التاريخ العريب اإلسالمي ،كبالضبط يف بالد 

،فكاف البد لإلنساف العريب اؼبسلم أف يبٍت ىو  (كالبزنطية، القرطاجيةية ،الفينيقية ،)الركماناغبضارات
ما اصطلح عليو  كحياة اإلنساف أزدىار يف ك  ااجماالت اليت سب  كاال،أيضا لنفسو صرحا من التقدـ 

كعما جادت بو التميز عن باقي اغبضارات ،فض  كاف ؽبا ،الذم   اغبضارة )عاصمتها تلمساف(باسم 
 األمم الغابرة .

من اؼبظاىر  ،دكرا كبَتا يف ربريك  كغَتىا كاف للطبيعة كالعمراف كالعلم كاالقتصاد كالثقافة ...كقد  
عقوؿ كمشاعر األدباء ،فجاء أدهبم شعرا مرىفا مليئا باؼبشاعر)حب ،عشق ،فرح ،كحزف ،كبكاء( ،كنثرا 
ىادفا يطغى عليو غرض الوصف ، كاصفُت بذلك األشياء كصفا دقيقا مفصال يعانقو عنصر اػبياؿ  

األديب لدرجة  جعلت من كاتقاف ضارية من صباؿ اؼبظاىر اغب تلك كاشفا الغطاء عن ما كانت زبتزنو
 . رآه أك كصف صباؿ ما عبارات مناسبة لسكب مشاعره اؼبتدفقةال جيد 
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 المبحث األكؿ: 

 رانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػالمظه

إٌف كثرة العمراف ،كتفنن البنائيُت يف تشيده ،دلي  قاطع على غاية اغبضارة ، كما قاؿ ابن خلدكف 
يف اؼبقدمة : " إفَّ اغبىضىارةى غىايىةي العيٍمراًف كهًنىايىة لعمره " 
يعك  خاص هبا  فلك  حضارة طابع عمراين،(1)

 .تقدمها كازدىارىا الذم تزخر بو  صورة

 ،اؼبغرب بأنواعها الثالثة الدينيةر على اغبضارة العربية اإلسالمية يف بالد كقد انطبق ىذا اؼبعيا
مستخدما أشكاؿ ىندسية اقتبسها من الطبيعة، كاؼبدنية، فأبدع الفناف اؼبسلم يف بنائها فحالىا ب، اغبربية

 .كغَته النفيسة من رخاـالبناء مواد يف ذلك 

الدكلة الزيانية نالحظ بصمات ملوكها مازالت صامدة كإذا عدنا إىل األبنية اليت شيدت يف عهد 
 ،كلألسف أغلبها طمستو يد االستعمار الفرنسي. إىل حد اآلف تعرب عن فًتات زمنية متتالية

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .47ابن خلدكف ، اؼبصدر السابق ، ص:  –اؼبقدمة  -1
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 أكال/العمارة الدينية:

عن  ل،فلم تكن حضارة بالد اؼبغرب اإلسالمي دبنأاإلسالمية للدين النصيب األكفر يف العمارة 
د ىذا اعبانب لكوف نصفها الثاين ركحي عقائدم ،فازبذت اؼبساجد مكانا لتجمع اؼبسلمُت يف ك  موع

منابرىا كثرياهتا كقناديلها الذم مش  أركقتها ك  تميز،كما جيلب األنظار كيسحر العقوؿ  ذلك ال صالة
 .(مصر كدمشق)اؼبشرؽ فجاءت ـبتلفة سباما عن  مساجد  ،)اؼبصابيح(

دل سبسك سكاف بالد اؼبغرب جياؿ عن مرىن لألا بمادي العمارة الدينية دليالكهبذا أصبحت 
 م اليت اعتربت شرطا أساسيا يف بناء صرح غبضارهتم.هتد،كعقي بدينهم

 المساجد كالجوامع-1

ازبذ أى  ك  ديانة منذ القدمي دكرا للعبادة إلقامة طقوسهم الدينية فيها ،فازبذ اؼبصريوف القدامى 
كاليهود اؼبعابد ، كشيد النصارل الكنائ  يف اقطار اؼبعمورة أما اؼبسلموف فخصصوا اؼبساجد أك اعبوامع 

كذلك  ،حفظ القرآف الكرمي مكانا مناسبا لعبادة اهلل كفيو يؤدكف الصلوات اػبم  كفيو يواظبوف على 
 قب  ظهور الزكايا.

ساجد كدبختلف الطوابع مل يكن اؼبغرب اإلسالمي دبنأل عن دكؿ اؼبشرؽ يف بناء عدد كبَت من اؼب
كلنق  صورة تلك اؼبساجد كبالتحديد يف القرنُت السابع كالثامن ىجريُت نستعرض قوؿ ؿبمد ، العمرانية

 :كعنها قاؿ( )كاؼبساجد اليت أنشأت يف اؼبنصورة عن اعبوامع  ()بن مرزكؽ التلمساين

                                                           
- كهبا نشأ كتلقى مبادئ العلـو مث قاـ برحالت  إىل بالد  ىو أبو عبد اهلل ؿبمد بن مرزكؽ التلمساين اؼبلقب باػبطيب ،كلد بتلمساف

اؼبشرؽ احدامها ألداء فريضة اغبج كأخرل علمية ،مث عاد رجع إىل تلمساف كخلف عمو يف اػبطابة جبامع العباد ػ كاف البن مرزكؽ دكر 
ء الكثَت ،كمن تصانيفو القيمة :شرح ىاـ يف السياسة كمل يكن حظو يف األدب أق  منها ،فلو يف فنوف النثر كأغراض  الشعر الشي

 275،ص: 1العمدة .إرشاد اغبائر إىل آثار أدباء اعبزائر، اؼبرجع السابق ، مج 
-  ىي اؼبدينة اليت بناىا بنو مرين غرب تلمساف حاؿ حصارىم الطوي  ؽبا ،كىي تبعد عنها بثالث أمياؿ إرشاد اغبائر إىل آثار أدباء

 277، ص: 1ج اعبزائر، اؼبرجع السابق ، م
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كأما ما أنشأه بمدينة تلمساف فمما يرجى من اهلل إعادة رسمو كتجديد آثاره فكاف مما لم " 
لو في قواعد البلداف ،فمن ذلك جامع القصبة المشتمل كيعهد في سالف األزماف كال سبق ش

على المحاسن التي لم يجتمع مثلها في مثلو من حسن كضعو كجماؿ شكلو كترتيب ركاقو 
كاعتداؿ صحتو كحسن ستاره كمعين مائو كاتساع رحابو كاحتفاؿ ثرياتو الفضية منها كالصفرية 

 .(1)"كغرابة منبره

ة داخ  معلم تارخيي كىو جامع اؼبنصورة الذم تألق على صبيع أخذنا الكاتب يف جولة استطالعي
اعبوامع يف كام  اؼبعمورة شكال كىندسة كحسنا كابداعا ،فقاـ باستدراجنا إىل أركقتو اؼبنسجمة فيما بينها 
ك اؼبرتبة ترتيبا ،مث انتق  بنا إىل صحنو الذم يتوسطو كبو اؼباء جيرم غَت منقطع ،كمنو إىل رحابو الواسع 

ؼبتسع ،فتأخذؾ عيناؾ إىل أضواء ثرياتو اؼبًتاقصة بُت أحضاف جدرانو تزينها بألواهنا الفضية كالصفرية ا
،كاؼبفاجأة األكرب تكمن يف شك  منربه العجيب الذم زاد ىذا اعبامع تألقا على تألقو .فيأخذنا التفكَت 

يىٍظهىر بذلك ابداع الفناف اؼبسلم بعيدا إىل أف صانعو أراد أف خيرج عن اؼبألوؼ بتصميمو بشك  مغاير ،ل
يف تلك الفًتة من الزمن كعشقو الالمتناىي لك  جديد ،فًتاه يطلق العناف ػبيالو لتصورات عدة فيسرع 
لتجسيدىا يف الواقع على شك  ربف تتماشى كثقافة شعبو من دين كمعتقدات متفاديا بشك  من 

يكوف قد ساىم بقدر بسيط يف ازدىار حضارة  األشكاؿ اؼبساس بتلك اؼبقدسات ،كبطريقة غَت مباشرة
 أمتو)حضارة اؼبغرب اإلسالمي(.

 

 

 

 
                                                           

سبيغَتا، الشركة الوطنية  ) تح:  ماريا خيسو-ابن مرزكؽ اػبطيب –أيب اغبسن اؼبسند الصحيح اغبسن يف مآثر كؿباسن موالنا  -1
 402(،ص: 1981، اعبزائر 1401للنشر كالتوزيع 
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 العمارة الحربية: -ثانيا

ياة ؾباالت اغبياة فبغيابو ال معٌت غبالتقدـ كاالزدىار يف صبيع  لتحقيق اأساسي اعنصر األمن يعترب 
خاصة إذا كاف اإلنساف يعيش داخ  للحفاظ عليو كبشىت الطرؽ ،)اإلنساف (فسهر ىذا األخَت،اإلنساف 

 حياة التنق  كالًتحاؿ تعرؼ يط مستقرة يف مكاف كاحد الؾبمعات سكانية تتسم بالتنظيم كحسن التخط
سوار كاألبواب كاألبراج فازبذ من عمارة األ -كما كاف يفع  العرب يف العصر اعباىلي   -حبثا عن الكأل

،فكاف شك  بنائها يعرب عن القوة كدقة  حدكد دكلتونفسو االعتداء على لو حاجزا صلبا أماـ من زبوؿ 
 ؽبا . ذه األنواع تأدم اؼبهمة اليت أنيطتالتصميم ك  كاحدة من ى

 األسوار: -1

) كانت تلمساف مدينة ؿبصنة بسورين احدمها داخلي كاآلخر خارجي حييطاف هبا من ك  جانب .
 (04الشك  

 قاؿ أبو ضبو موسى الزياين:

كىدىاريكا بػًأٍسواًر المىدينىًة كيلىهػىػػا      كىدىكًر ًسوارو فىوؽى أبٍػهىى المىعىاًصمً      
(1) 

( بصيغة اعبمع، كذلك دلي  على أف تلمساف اشتملت على أسوار عدة مل أسواركردت كلمة ) 
 .بهها باؼبعصم يف اعبماؿ كالبهاء يذكر أبو ضبو موسى عددىا، كقد أحاطت دبدينتو اليت ش

" أنو شيد األسوار كحفر الخنادؽ كمؤل بقوؿ حيي بن خلدكف يف البغية عن أبو ضبو موسى :  
 .(2)المطامير كالصناديق ..." 

                                                           
 91، ص: 2حيي ابن خلدكف،  اؼبصدر السابق، ج –يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواد بغية الركاد  -1
 129،ص: 1اؼبرجع نفسو، ج- 2
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اؼبساحة اليت كانت بُت األسوار اػبارجية كالداخلية للمدينة كخصوية الًتبة، كالمها  فشساعة
عامالف طبيعياف ساعدا أىايل تلمساف يف استغالؽبا لزرع أنواع ـبتلفة من األشجار كربويها إىل جنة تبهر 

 ػبارجي. رحاب السورين الداخلي كايف.الناظر فكانت تلمساف بذلك ؿباطة بسور أخضر) البساتُت (

أسوارىا أكثق كمن قرأ رحلة العبدرم جيده ىو اآلخر ربدث عن أسوار تلمساف فقاؿ أف :" 
 .(1)"...األسوار كأصحها

من شاىدىا مواد صناعتها أنظار  كسبيزت ىذه األسوار باإلحكاـ كالصالبة، كقد لفت شكلها 
كلتظهر ، بنائها اؼبتقنخالؿ شك  لًتعب األعداء من صممت خصيصا  كقدعن قرب كتلم  جدراهنا. 

كأبواب ، مت بأبراج مراقبة تعلوىاعً إال أهنا دي كقوهتا  ،كرغم متانة ىذه األسوار تتوسطهامة الدكلة اليت عظ
تغلق يف  الدكلة الزيانية أهنا كانتكاؼبالحظ يف عهد ، راقبة الداخ  كاػبارج من اؼبدينةم دبتسمح ؽبؿبكمة 
 أياـ اغبصار .يف اللي ، ك 

 األبواب:  -2

من داخ  اؼبدينة كمراقبة توفَت األ كمهمتها تصميمها ىي جزء مهم من األسوار يف األبواب 
ذا عدنا إىل بالد اؼبغرب اإلسالمي كباألخص الدكلة الزيانية كإربركات السكاف باستمرار كبشك  منتظم ,

)الشرقية كالغربية توزعت على ـبتلق اعبهات اشتملت على عدة أبواب قبد عاصمتها تلمساف قد 
رئيسية عددىا حيي بن خلدكف منها الثانوية، كجعلها أبو الفداء ثالثة عشر بابا ، ك كاعبنوبية كالشمالية( ف

 :فقاؿ 

كلها خمسة أبواب قبلة باب الجياد كشرقا باب العقبة كشماال باب الحلوم كباب " 
 (03)الشك  .(. 2)"  القرمديين كغربا باب كشوط

                                                           
 28اعبزائر ( ص:  –ـ، بونة  2007ىػ / 1428البلنسي،  )منشورات بونة للبحوث كالدراسات   ؿبمد العبدرم -الرجلة اؼبغربية -1
 19، اؼبصدر السابق ،ص: 1حيي بن خلدكف ،ج – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد   -2
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 يقع يف شرؽ اؼبدينة ، كىو الباب القدمي الذم ظ  قائما منذ تأسي  مدينة " أكادير"  باب العقبة:-1
 .(1)، بٍت بأحجار من بقايا الركماف

يقع ىذا الباب يف مشاؿ اؼبدينة، ازبذ اظباء عديدة منها: باب الزاكية نسبة  باب سيدم الحلوم:-2
 .(2)إىل زاكية سيدم اغبلوم، باب علي

يف الشماؿ الغريب من تلمساف، كيعترب اغبصن الدفاعي يقع باب القرمادين ، باب القرمادين:-3
األساسي، الذم حيمي مدخ  اؼبدينة من ىذه الناحية اليت هبا اؼبنية كاؼبلعب، كيبدك أنو كاف يوجد 

ي الباب بباب القرمادين ظب كالقرميد ،كؽبذا، كاآلجر، ب من الباب أفراف لصناعة الفخاربالقر 
 .(3)(2)الشك 

كمعناه باب األكشاؾ )صبع كشك(، يقع يف اعبهة اعبنوبية الغربية، من اؼبدينة أصبح  باب كشوط:-4
أما عن تاريخ  (4)قد أمر ببنائو كربصينو بأبراج كأسوار عالية. يما بعد، باب فاس ، ككاف يغمراسنيعرؼ ف

رحمو اهلل ببناء باب  -يغمراسن  -" في سنة ثماف كستين أمر بنائو فقد قاؿ  حيي ابن خلدكف 
 .(5)كشوط "

كظبي كذلك لقربو من اسطب  ،( 6)يقع ىذا الباب يف اعبهة اعبنوبية من اؼبدينة  باب الجياد:-5
 .(7)السلطاف اػباص بًتبية اػبي  كالعناية هبا 

 

                                                           
 .112اؼبرجع السابق ، ص: –عبد العزيز فياليل  –الزياين تلمساف يف العهد  -1
 .نفسها الصفحة،نفسو  اؼبرجع  -2
 .113، ص: نفسو اؼبرجع  -3
 الصفحة نفسها.،، نفسو اؼبرجع  -4
 .115،  اؼبصدر السابق ، ص: 1حبي  ابن خلدكف ج – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد   -5
 .113عبد العزيز فياليل، اؼبرجع السابق، ص:  –الزياين تلمساف يف العهد  -6
 .7، اؼبرجع السابق ، ص:  2ج –ينظر : باقة السوساف  يف التعريف حباضرة تلمساف   -7
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 :-الخفيف  -()يقوؿ الثغرم

 أٍنسىنا بباًب الًجيىادً  جىدِّدكا           يػُّهىا الحىاًفظوف عىهٍد الًودادأ

 (1)ادً ػػػػػػػػكىآلؿو نيًظمنى في األٍجي           ػػػاؿو ػػػػػػػػػػصاًئال بلىيػػػػػػًكصليوىىا أ  

ألنو كاف ك   ،يدعو الثغرم ك  من أبدل حبو كإعجابو دبدينة اغبضارة تلمساف لتجديد زيارتو ؽبا
من يقصد باب اعبياد يقدـ كعدا بأنو سيعود يوما ما غببو_ معربا عن ذلك بكلمة )كداد(_ كشدة تعلقو 

 بذلك اؼبكاف كشعوره بأنو يؤنسو يف كحدتو كلما رأل بساتينو ، كقد نعت ىؤالء حبافظي الوعود.

 مث أردؼ كالمو قائال :

كىاٍفتح بىاب الرىجىاًء الميٍقفىلً         ميٍنعرجىاًت بىاًب ًجيىادىىا عىًرج بً 
(2) 

فسبي  ك  من أراد الدخوؿ من باب الرجاء الذم يعترب بابا من أبواب السور الداخلي للمدينة أف 
،كقد عرب عن تلك الطريق اؼبلتوية  دير دبنعطفات عديدة بعد أف قصد باب اعبياد من السور اػبارجي

)منعرج/منعرجات(.قاصدا من كالمو أف الطريق كانت غَت مستقيمة لع  كالطويلة بصيغة اعبمع لكلمة 
  السبب يف ذلك كثرة البساتُت يف اؼبنطقة الفاصلة بُت البابُت.

يف الوصف قبده ىو اآلخر قد خصص بيتا ربدث فيو عن ىذا  ابن خميس ركإذا عدنا إىل شع
 الباب قائال: 

 (3)ميٍلٌث ييصىاٍفي تيربػىتىها كىيصىاًفحي         كىسيحَّ على سىاحىاًت بىاًب ًجيىاًدىا 

                                                           
-  ؿبمد بن يوسف القيسي التلمساين ابو عبد اهلل:  شاعر اديب كاتب من أى  تلمساف من اشهر شعرائها  كبلغائها اؼبقدمُت لدل

، كصفو اؼبازكين  باإلماـ العالمة االديب األريب الكاتب ، كاف من شعراء بالط السلطاف ايب ضبو موسى الثاين، ينظر سالطينها 
 . 92عادؿ نويهض  ، اؼبرجع السابق ، ص: –معجم اعالـ اعبزائر 

560،اؼبصدر السابق،   ص: 2حيي ين خلدكف، ج  – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  - 1 
.نفسها الصفحة ، نفسواؼبرجع   -  2 
 69ؿبمد مرتاض ، اؼبرجع السابق،ص: -فنية–مقاربة تارخيية  – -من أعالـ تلمساف  -3
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يدعو ابن طبي  ك  زائر أراد التجوؿ بُت أزقة تلمساف أف تكوف كجهتو األكىل باب اعبياد ؼبا 
سَتاه حينئذ من مناظر خالبة تبهر ناظريو ،كيتمٌت رؤيتها كىي الساحة اؼبًتبعة يف مدخلو زادهتا صباال 

تربتها كنتيجة لتمازجهما فقد انبعثت رائحة طيبة منهما ،فجسد صورة نزكؿ زخات من اؼبطر على 
نجر عنها مشاعر احملبة  التحية عن طريق اؼبصافحة ف لشاعر تلك  الصورة يف صورة  صديقُت تبادالا

 ،كيف ذلك كلو  راحة لنفسية السائح . 

اكز حراسة ككانت ىذه األبواب الرئيسية اػبمسة كاسعة ، شيدت على جانيب ك  كاحد منها مر 
دبثابة أبراج صغَتة ، مربعة الشك  ؼبراقبة الضواحي كاألماكن ااجماكرة كالداخلُت إىل اؼبدينة كاػبارجُت منها 

من الرجاؿ كالنساء  ()باستمرار، كأقيمت يف جوفها حجرات يقيم فيها اؼبوظفُت كاغبراس ،كاؼبكاسوف
 .( 1)،كأنشئت بالقرب منها دكر ؼبزارعي اؼبداخ 

 قاؿ: كعنوبباب الحديد ، باب آخر عرؼ الثغرمكإىل جانب ىذه األبواب ذكر 

 إلىى تًلٍمسافى األىصيلة فىٍدخيلٍ ػكإذىا دىنىٍت شىٍمسي األىًصيًل ًلغيريكًبهىا     فى 

 (2)ػػًل ػػػػػميتنزًىا ًفي كيًل حىفًل ميحىفػػىػػ ػػػػػػػا     ػػػػػًمٍن بىاًب مىٍلعىًبهىا لًبىاًب حىًديًدىى    

كاف سكاف اؼبناطق ااجماكرة ؼبدينة تلمساف إذا جاء كقت غركب الشم  قصدكا باب اغبديد يف     
السور الداخلي الذم كاف يقابلو باب اؼبلعب يف السور اػبارجي للمدينة ،فقد كاف ذلك كقت ؿبدد 

اليت كاف ينظمها سالطُت بٍت زياف يف  اؼبكاف  االحتفاالتلفتحهما مستقطبا العديد من األىايل غبضور 
سباؽ للخيوؿ العربية األصيلة  يف ملعب اػبي   االحتفاالتالفاص   بُت البابُت ،كما عرؼ من تلك 

 ،كمنو ظبي الباب باظبو لقربو منو.  

                                                           
 -  أم صبع ضريبةى مركر البضائع من اعبمرؾاؼبكاسوف : من :  .مكى  الشَّخصي
 14، اؼبصدر السابق ،  ص: 1حيي ين خلدكف، ج – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد   -1
 16اؼبصدر نفسو، ص:   -2
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كيبدك أف األبواب اليت لي  لنا كصف ؽبا كمكاف ؿبدد بوجودىا ، ىي عبارة عن فبرات أك 
 االسوار العديدة اليت ربتوم عليها مدينة تلمساف ، على شك  أبواب صغَتة تفتح عند فتحات يف

 .(1)لي ، كإذا تعرضت اؼبدينة لألخطاراغباجة، ككانت األبواب الكبَتة تغلق يف ال

 األبراج: –3

بعدما حرصوا على عن طريق ترصدىم غبركات أعدائهم اىتم بنو زياف بتحصُت مدينة تلمساف 
 نذكر منها : ،عدة أبراج قوية كعالية للمراقبةأضافوا إليها بناء األسوار الدفاعية 

: انشئ ىذا الربج يف جنوب اؼبدينة أيضا يف اؼبوضع اعببلي اؼبؤدم إىل ىضبة برج القشاقش
 .(2)د أى  تلمساف بالدنة اليت تزك سيت ؼبراقبة اعبهة اعبنوبية كضبايتها، كيف ذلك الوقت غبماية الطاحو الال

كىو عبارة عن قصر كبَت بٍت على شك  قلعة مرتفعة تقع يف الشماؿ الغريب من مدينة  برج إمامة:
 .(3)ت الغزاة اؼبناكئُت على اؼبدينة تلمساف ، عرؼ سكاهنا ؿبنا صبة ،ال سيما فًتة ىجوما

ىبى  بيركجو ك  :الثغرميقوؿ 
اًت اؼب  بىاًديىاتي السىنا كىشيٍهًب بػػػًػػػًوًداًدماين        ػػػػػميشىيدى

كىصىفا النػَّهير ًمث ى صفر ًكدىاًدم      رىؽى ًفيهىا النىًسيمي ًمث ى نىًسييب  
(4) 

فجاءت صورتو ااجمازية  يف كوهنا   ،عرب الثغرم عن عظمة أبراج بنو زياف بوصفها بالشموخ كالعلو
تكاد تالم   قبـو السماء ،ك يالحظ من فيها قرب  ضوء الربؽ إليو ، إىل اف انتق  بنا  لصورة حقيقية  

 تكمن يف علي  نسيمها كطيب ىوائها .  

 كقاؿ أيضا:

                                                           
 114-113ص:-، اؼبرجع السابق، 1عبد العزيز فياليل،ج –تلمساف يف العهد الزياين   -1
 112،ص:  اؼبرجع نفسو  -2
 .نفسها الصفحة ،نفسو اؼبرجع   .-3
 560، اؼبصدر السابق ، ص: 2ج  -لدكف  حيي بن خ – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -4
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اى اهبً بى ا كقً هى كجً ري بػي بً  ركجىهابي لىٍت زيٍىرى النُّجوـً بزىٍىرًىا      كابػى قى  دٍ قى 
(1) 

فقد كاف ؽبذه األبراج مهمة كبَتة سبثلت يف تسهي  عملية اؼبراقبة ،كهتيء بنو زياف ألم خطر 
 خارجي.

 الحصوف :-4

االزمات  اغبصن ىو اؼبكاف اؼبناسب الذم كاف يلجا إليو اؼبلوؾ لتحصُت أنفسهم عند اشتداد
عمارهتا ـبصصة ؼبهمة كاحدة كىي اغبماية فجاءت  ،،كتدىور األحواؿ داخ  دكلتهم أك خارجها

،كقد عرفت اغبضارات السابقة  بناء عدة معاق  يف أماكن بعيدة يف اعبباؿ العالية  كاالختباء من األعداء
 ػ.اليت يصعب الوصوؿ إليها

شهد اضطرابات السابقة مثلها مث  تلك اغبضارات بالد اؼبغرب العريب اإلسالمي كحضارة 
قائمة بُت الدكلة الزيانية كاؼبرينية من جهة كاغبفصية من  ترصبتها العداكة اليت كانتفيما بُت دكؽبا  سياسية

جهة أخرل كؿباكلة بنو زياف يف استباب األمن داخ  دكلتهم ،قابلها ربسبهم ألم خطر خارجي أك 
 مرة أخرللعود هددىم ،كىذا سبب جعلهم يفكركف يف مكاف حيميهم ،كيفركف إليو جبلدىم لي داخلي 

 كىم أقوياء. إىل ديارىم
 يف كصيتو اؼبوجهة البنو بو ضبو موسى الثاينمث  تلك اغبصوف السلطاف الزياين أىل كقد أشار إ

 ياه ببناء حصن ينجيو من األعداء فقاؿ:داعيا إ
ليو عند الشدائد كتتحصن و ينبغي لك أف تتحصن لنفسك معقال ... تلجأ إيا بني أنٌ  اعلم"

كركنا منيعا ال يضاـ ،كذركة ال ،بو من العدك كالمعاند ، كصفة المعقل أف يكوف حصنا منيعا ال يراـ 
،كعقيلة ال تفترع ،كبكر ال تخطب ،كقلعة ال تطلب ،كقد اشتمل على الماء كاالختزاف تقرع 

أثقالك ،تسكن فيها أجنادؾ موالك ،كأثاثك كأمتعتك ك لعدد كاالمكاف ،تجعل فيها ذخائر أ،كا
ال الذين لة كالزعماء من الرجاؿ المحصلة كحماتك كقوادؾ ،تحشنو بالرجاؿ كالرماة المترج

                                                           
 332، اؼبصدر السابق، ص: 2اؼبقرم ، ج –أزىار الرياض  -1
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كال يخوفهم سل الحساـ ...كليكن غرس ىذا الحصن ما يكوف بو االنتفاع مثل ،يركعهم الحماـ 
على ساحل البحر  ف تأتى أف يكوف ذلك الحصنإ،ك الزيتوف كالتين كما قارب من ىذه األنواع 

كليكن ،و أحسن لنظمك فهإف قدرت أف يكوف بحره تحت حكمك  ك  ،،فنعم الحصن كالثغر
 .(1)من جميع الحصوف كأحصن ..."  نحسأحصنك ذلك 

لو  فَّ ؿ اؼبواصفات اليت قدمها للحصن ،أف يقنعنا من خالبو ضبو موسى الزياين أد السلطاف أراأ
كالتشييد فجاء تصوره ؽبذا اغبصن على شك  ـبطط مرسـو باحًتافية انطالقا من دراية كبَتة بفن العمارة 

،إىل حجراتو اليت تستطيع أف تستوعب ك  من ال خيوؿ الحد تسلق جدرانو الذم علو ارتفاعو مشوخو ك 
ؽ هبم سلحة ،اؼبستعدة ألم خطر حيدٌ ىل اعبيوش اؼبدججة دبختلف األكاألثاث إاؼبأك  كاؼبشرب كاؼبلب  

و لالبتكار كاالخًتاع جعلو خيصص للمعق  جانبا طبيعيا حباستعداد ماديا كنفسيا ،إال أف ك  جهة ،من  
للخركج  يضطركفعلى أصحاب اغبصن باؼبنفعة فال  اليت تعوديتمث  يف غرس ـبتلف األشجار اؼبثمرة 

 .ؽبم االعداء فيتفطنك  للبساتُت للحصوؿ على األ
 ثالثا/العمارة المدنية:

مها من حيث بناء القصور كاؼبالعب يالسياسي لو يد يف تعمَت اؼبدف كتفرغ اغبكاـ لتنظ االستقرار
موجو لعامة  كالبعض اآلخر حاشية من حكاـ ك  للخاصة اموجهكاف   ...فبعضهاناطركتبات كالقكاؼب

سنذكر أىم ما سبيزت بو العمارة كيليب احتياجاهتم اليومية ،خيدـ الصاحل العاـ من سكاف اؼبنطقة ك  الناس
صورة ىذا النوع من  ت عكساليت اؼبدنية يف العهد بنو زياف من خالؿ عرض مناذج من األدب الزياين

 العمارة فكاف أشهرىا:

 القصور:    -1

كىلعى حكاـ بنو زياف ببناء القصور األنيفة ،كالظاىر أهنا نافست قصور بٍت العباس فجاءت ذات  
تصميم معمارم بديع ،ؼبا احتوتو من زخارؼ ابدع فيها الفناف اؼبسلم كبساتُت زاىية .يقوؿ أبو ضبو 

                                                           
 89-88:  أبو ضبو موسى الزياين ، اؼبصدر السابق، ص -كاسطة السلوؾ -1
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كرا منجزاتو ـ ذا  1362 -ق763موسى الثاين يف رثاء كالده اؼبوىل ايب يعقوب يوسف بعد كفاتو عاـ 
 العمرانية :

 عً ػػػػػػػػػػػػػػػػيرً صى  ابً  الًتي يف  ـو قوى  رميً كى ول       بً النى   ى عى ا فػى مى  تي رٍ صى بٍ م أى دً عٍ سى ا مى يى 

 عً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً رٍ  تػى يف كى  زو  عى يف  افى ا كى مى           ػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأنػَّ رل فى الثى د بً غبىٍ  يً  طى يف 

 عً ػػػػػػػػػػػػػػػػأىٍمسىى مىا جىالى ًمٍن بػىٍعًدًه          كىمىنىازًؿي تػىٍزىىى ًبكيً  صىًني القىٍصرك

ٍأميوفً            ػػػىػػػػػػا  ػػػػػملٍى يينبى قىطه ًمثاؽبػػػػػػػػػػػػػػ مقىاًصره ك                 ًمٍن ًقب  لًلمى
  ًىٍخليوع

 (1)كاؼب

نافست قصور بٍت زياف قصور خلفاء الدكلة العباسية يف اؼبشرؽ  كاػبليفة اؼبأموف من حيث    
 اعبماؿ كالبهاء  كركعة التصميم كما احتوتو من مصانع .

 كمن أشهر ىذه القصور نذكر:

 قصر المشور: -أ

كاليـو ىي ىو عبارة عن قلعة صبيلة ؿبكمة البناء ربتوم على صبيع التجهيزات الضركرية للعيش ، 
 معلم تارخيي تركو األجداد من بٍت عبد الواد. رغم طم  بعض آثاره من طرؼ االستعمار.

كإذا عدنا إىل معٌت اؼبشور فيعٍت اؼبكاف الذم يعقد فيو أمَت اؼبسلمُت السلطاف اجتماعاتو مع 
 .(2)ت اغبرب كزرائو ككتابو كضباطو ؼبناقشة شؤكف الدكلة ،كالتشاكر يف أمور الرعية كقت السلم ككق

                                                           
-  العرش يف بغداد عاـ ىو اػبليفة السابع من خلفاء بٍت العباس كاظبو عبد اهلل اؼبأموف بن ىاركف الرشيد كىو أعظمهم ، اعتلى

 230، ،اؼبصدر السابق، ص: 2حيي بن خلدكف ج -ـ(، بغية الركاد  833ىػ )  218ـ( كتويف عاـ  814ىػ ) 198
-  اؼبخلوع ىو اػبليفة العباسي جعفر بن اؼبعتضد اؼبلقب باؼبقتدر باهلل بويع مكانو عبد اهلل بن اؼبعتز لكن ىذا األخَت قت  يـو

 .230، اؼبصدر السابق،ص:2حيي بن خلدكف ، ج  –در باهلل إىل العرش .بغية الركاد اؼببايعة فعاد اؼبقت
 230، اؼبصدر السابق ، ص: 2جحيي بن خلدكف ،   - يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -1
 115ػ عبد العزيز فياليل ، اؼبرجع السابق، ص: 1تلمساف يف العهد الزياين ، ج -2
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أما عن سبب بنائو فيعود إىل أف السلطاف يغمراسن يف بداية حكمو كاف يقيم يف القصر القدمي 
() بتلمساف العليا )تاكرارت( إىل غاية بنائو لصومعة اؼبسجد اعبامع، فصارت اؼبئذنة تط  على القصر

حىت ال يًتؾ ؾباال للمؤذف كغَته ، ، ضطر السلطاف أف يغَت مقر اقامتو،كتشرؼ على صحنو، عندئذ ا
من االطالع على فبا يدكر بداخ  القصر السلطاين ، كال يعرض حرديو لنظرات اؼبتطفلُت ، فقرر تشيد 
قصر جديد ، يليق دبقاـ اؼبلوؾ، كيتطابق كتقاليد السالطُت اؼبسلمُت يف ذلك الوقت، فاختار مكانا 

 .(1)ر سبيزا لو عن القصر القدمي جبنوب اؼبدينة كبٌت فيو قصره ، كظباه اؼبشو 

نلتم  من ىنا أف بنو زياف كانوا متمسكُت بتعاليم الدين اإلسالمي كمن األشياء الالفتة لالنتباه 
كىذا االمر دعا إليو اهلل عز كج  عباده يف  ()ىو أف حكم السالطُت كاف قائما  على  مبدأ الشورل 

نػىهيٍم كىفبَّا رىزىقػٍنىاىيٍم كىالًَّذينى    كتابو العزيز حيث قاؿ: "  ةى كىأىٍمريىيٍم شيورىل بػىيػٍ ٍم كىأىقىاميوا الصَّالى ابيوا لًرىهبًه اٍستىجى

 فبالشورل يعم العدؿ بُت الناس كال هتضم اغبقوؽ . (2)  يػيٍنًفقيوفى 

 قاؿ الثغرم:

نىةن         يػٍ  (3)كأٍعدىٍؿ إلىى قىٍصًر اإلمىاـً األىٍعدىؿً      كتىأىفى ًمٍن بػىٍعًد الدُّخيوًؿ ىينػى

فسالطُت بٍت زياف اتصفوا بصفات عدة ،كمن بينها سهرىم على تطبيق العدؿ بُت الرعية، ليعم 
 من بربر كعرب.االستقرار داخ  دكلتهم انطالقا من قصر اؼبشور رغم تعدد القبائ  كاألجناس .

                                                           
- اؼبوحدم القدمي ااجماكر للمسجد الكبَت ، الذم كاف يعرؼ بدار اإلشراؽ حيث يقيم العام  على تلمساف ككانت كىو القصر

 .448-  369: التشوؼ إىل رجاؿ التصوؼ ،ص: للقصر رحبة تعرؼ برحبة الفصر ، أنظر ابن الزيات الناديل
 114سابق، ص: ػ عبد العزيز فياليل ، اؼبرجع ال1تلمساف يف العهد الزياين ، ج   -1
-  الشورل بأهنا طلب الرأم فبن ىو أى  لو، أك ىي استطالع رأم األمة أك من ينوب عنها يف األمور العامة اؼبتعلقة هبا، تعرؼ

كعليو فقد ازبذ اؼبسلموف الشورل أصالن كقاعدة من أصوؿ اغبكم كقواعده، كعليها قاـ ترشيح العدكؿ من اؼبسلمُت ؼبن يركنو أىالن 
 4ة كاإلمامة لتويله أمرىم، أنظر الشورل كأثرىا يف الدديقراطية عبد اغبميد األنصارم ،) دار الفكر العريب(، ص: للقوَّ 

 (.38سورة الشورة  ) اآلية  -2
 16ػ ص:  1حيي بن خلدكف ، اؼبصدر السابق ، ج – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواد بغية الركاد -3
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اؼبرابطي خيمتو حينما  ذم نصب فيو يوسف بن تاشفُتكيبدك أف صرح اؼبشور شيد ، يف اؼبكاف ال
حاصر مدينة "أكادير"، كقاـ بتخطيط القصر على شك  قلعة كما سلفنا مستطي  الشك  ، طوؿ 

 .(1)مًت مربع 137200االصبالية كبو  ـ، كبالتايل تكوف مسحتو 280ـ، كعرضو  490ضلعو 

ق /  718 – 707كؿ) موسى األ بو ضبوأصر على حالو ب  أضاؼ لو السلطاف كمل يبق الق
ـ، معلمُت معماريُت آخرين مها قصر كمسجد   1317 -ق 717ـ ( يف سنة  1307-1318

 .(2)كرجاؿ الدكلة كاألعياف ، يؤدكف فيو صالة اعبمعة كالصلوات اػبمسة خاص ، باألمراء

، مبنية كقد كاف حييط باؼبشور سور عايل ، يضم قصورا عديدة صغَتة إىل جانب قصر السلطاف 
سقايات كنافورات كبساتُت ، لو  بأسلوب معمارم فٍت بديع كمزينة بزخرفة رفيعة ،كحيتوم القصر على

باباف أحدمها يقع يف اعبنوب كيط  على البادية ذباه اعبب  كالثاين يقع يف الشماؿ الغريب باذباه كسط 
خرل بداخلو للحاشية كالكتاب اؼبدينة كيقيم جبواره رئي  اغبرس كلو ساحات كشوارع كدركب كمنازؿ أ

 .(3)كالضباط كاػبدـ ،ككاف باؼبشور ؾبموعة من اؼبخازف كاؼبطامَت ػبزف اغببوب كاؼبؤف اؼبختلفة

كالظاىر أف القصر السلطاين ، يتميز عن غَته من القصور كالدكر بشكلو كسعتو كؿبتواه حيث كاف 
مبلط باعبب  األنيق ،كالسقوؼ اػبشبية كجدرانو ،ونة ، اليت تكسو قاعتو مزين بالرخاـ كالفسيفساء اؼبل

اؼبدىونة ،كالثريات النحاسية الفخمة ،اليت ربم  قنادي  الزيت كالشموع ،ككانت أرض القصر السلطاين 
يف معظمها مبلطة بالزليج اؼبلوف ،كتتخل  القصر أحواض من الزىور كاألشجار اؼبثمرة ،كنافورات اؼبياه  

السلطانية بفاس كغرناطة كتون  ،فهو معلم من معامل العمرانية الزيانية الرائعة كما ىو الشأف يف القصور 
 .(4)، اؼبتأثرة فبا شك فيو باؽبندسة اؼبعمارية األندلسية

                                                           
 .115، اؼبرجع السابق ، ص:1عبد العزيز فياليل ، ج –الزياين ينظر : تلمساف يف العهد   -1
 .الصفحة نفسهانفسو ، اؼبرجع  -2
 .نفسها الصفحةاؼبرجع نفسو ، -3
 .نفسها الصفحةاؼبرجع  نفسو ،  -4
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كبها للملك قصور زاىرات اشتملت على المصانع الفائقة كالصركح يقوؿ صاحب البغية: " 
نوسبت أطوالو كعركضو ،فأزرل بالخورنق الشائقة ، كالبساتين الرائقة ، مما زخرفت عركشو ،ك 

 .(1)"  كأخجل الرصافة كعبث بالسدير

مساحاهتا ، كركعة  برع ابن خلدكف يف كصف ىذه القصور عن طريق ذكره ؼبميزاهتا من شساعة 
اتقاف ما احتوتو من اؼبصانع كزخارفها اليت مازالت متشبثة يف بعض جدراهنا كخاصة قصر اؼبشور على 

 سبي  اؼبثاؿ الكتابات اعبدارية...كغَتىا من الزخارؼ. 

كقد استطاع أبو ضبو موسى بعد كفاة عبد العزيز اؼبريٍت من اسًتداد ملكو كالبقاء على عرش 
قتو كنبوغو يف السياسة ،كبعد رجوعو إىل تلمساف فإنو رمم ما خربو بنو زياف من سور اؼبدينة أسالفو غبذا

عليها حُت مغادرهتا ،كقد عرب عن ذلك  تأسف طاؼبالكمشورىا كما كاف حيتوم عليو من دكر كمتنزىات 
 (ا على أحد جدرانو فقاؿ : )الوافريف أبيات من نظمو كبته

 كىكينىا نىٍحني بػىٍعضي الوىارًثًينػىػا بيو المىعىالػػػػػػػًػػػػي        بػىنىاىىا جىدينىا أى         

نػػػػػػىػػػػػػػػػاىىا أىيىامػػػػػنػػػػػػػػػػا                طػػػػػػػػًػػػػوىاالى كىلىيىاًلي آًمًنينػػػىػػػا    لىقىٍد سىكى

هىا        تىرٍكنػػػىػػػػػػػاىىا لًقىوـً آخىروينػػػىػػػػػػػػػػا         نىا الدٍَّىري عىنػٍ  (2)فػىلىمىا أىٍف جىالى

عاش أى  تلمساف يف أمن كسالـ يف مدينة ؿبصنة البناء مشيدة بإتقاف، رغم اغبصار الذم 
 تعرضت لو من طرؼ جارهتا اؼبرينية إال أهنا بقيت صامدة عدة شهور.

،ربدث  (3)كقد قاـ ببناء ىذه القصور الثالث  أبو تاشفُت دار الملك ،كدار السركر ،كأبو فهر:-ب
 عبد الرضباف بن خلدكف عن صباؽبا فقاؿ: 

                                                           
 .10، اؼبصدر السابق ، ص:  1حيي بن خلدكف ، ج  - يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد   -1
 .56أيب الوليد اظباعي  بن األضبر ،) اؼبطبعة اؼبلكية ، الرباط (، ص:   -ركضة النسرين يف دكلة بٍت مرين  -2
 .61عبد اغبميد حاجيات ،اؼبرجع السابق ، ص:  –ينظر : أبو ضبو موسى الزياين   -3
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ككانت قصور الملك بتلمساف ال يعبر عن حسنها  ،اختطها أبو حمو األكؿ كابنو أبو "  
كاستدعيا الصناع كالعملة من األندلس، فبعث إليهما أبو الوليد بن األحمر بمهارة البنائين  تاشفين

استجادكا لهما القصور كالمنازؿ كالبساتين، مما أعيا عن الناس بعدىم أف يأتوا بمثلو ... 
فأصبحت أعظم أمصار المغرب ،كنفثت بها أسواؽ العلـو كالصنائع ،كضاىت أمصار الدكؿ 

 ،( 1")كالقواعد الخالفية  اإلسالمية

عن كصف ىذه القصور مكتفيا هبذه العبارة نتيجة  عبد الرحماف  بن خلدكففقد عجز لساف  
لدىشتو أثناء رؤيتو ؽبا ،أما كلمة )حسن/ اؽباء تعود على القصور( تعبَت كاضح على اعبماؿ اؼبؤدم إىل 

 االنبهار، كدلي  على أنو مل ير مثلها يف حياتو.

كلع ببناء الدكر كتجيير القصور حيي فقد ربدث عن ىذه القصور  بإطناب فقاؿ: " أما أخوه 
،كتشيد المصانع كاغتراس المتنزىات مستظهرا على ذلك باأللف عديدة من فعلة أسرل الرـك بين 
نجارين كزالجين كزكاقيين كغير ذلك مع صدقو رحمو اهلل باالختراع كبصرة بالتشكيل كاالبداع ، 

لم تكن قبلو لملك كال عرؼ لها بمشارؽ األرض كمغاربها نظير كدار الملك كدار فخلد آثارا 
 .(2)السركر كابي فهر كسواىا "

بلطت ىذه القصور بالزليج كشيدت أبواهبا باأللواح فاستعانوا يف ذلك بالنجارين ،كأبدعوا يف 
 زخرفتها بأشكاؿ ـبتلفة فاستعانوا بالزكاقيُت .  

 القصبة:-2

بناىا السلطاف أبو ضبو موسى األكؿ ، من أج  اسكاف رىائنو ،  قصبةاشتملت تلمساف على 
كذلك ألنو كاف يشًتط من القبائ  اػباضعة لسلطتو أف تقدـ لو رىائن من أبناء أشياخها كبناهتم ، فلما  

                                                           
 297، اؼبصدر السابق ،  ص: 7ج ابن خلدكف ،-تاريخ ابن خلدكف  -1
 134، اؼبصدر السابق ، ص: 1ج  - ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواديف بغية الركاد   -2
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يقع غريب  كثر عدد ىم اضطر إىل اسكاهنم يف القصبة اليت بناىا ، كيف مكاف يصعب ربديده كلعلو كاف
 .(1)شوار ،يف اذباه حي اؼبطمراؼب

يقوؿ الباحث عبد العزيز فياليل : " فقد كاف يبالغ يف أخذ الرىائن ،من القبائ  اليت تنضوم ربت 
نفوذه ، حىت يضمن طاعتهم ككالءىم كتتكوف ىذه الرىائن يف الغالب من ابناء القبائ  ،كمن إخواهنم ، 

كربت رعاية السلطاف ،فبٌت ؽبم أبو ضبو موسى قصية يسكنوهنا، كظبح يرسلوهنم لإلقامة دبدينة تلمساف 
 .(2)ذف ؽبم بالزكاج كبناء اؼبساجد 'أزؿ كالدكر كالتوسع يف العمراف ،ك ؽبم ببناء اؼبنا

فمن خالؿ ىذا القوؿ يًتاء لنا أف القصبة اليت بناىا ابو ضبو كانت عبارة عن جزء مهم من   
 .ركرية للعيشمدينة تلمساف ؾبهزة دبرافق ض

كىي الغور الفسيحة الخطة أما عبد الرضباف ابن خلدكف فقد جاء كصفو ؽبذه القصبة  بقولو: " 
، تماثل بعض األمصار العظيمة ، اتخذىا للرىن ،ككاف يبالغ في ذلك ، حتى كاف يأخذ الرىن 

ن كالثغور مالمتعددة من البطن الواحد كالفخذ الواحد كالرىط ، كتجاكز ذلك إلى أىل االمصار 
فمؤل تلك القصبة بأبنائهم كإخوانهم ،كأذف لهم في ابتناء المنازؿ كاتخاذ المشيخة كالسوقة ،

النساء ،كاختط لهم المساجد، فجمعوا بها لصالة الجمعة ،كنفقت بها األسواؽ كالصنائع ،ككاف 
 .(3)حاؿ ىذه البنية من اغرب ما حكي في العصور عن سجن "

،فكانت يف شكلها مدينة كسط مدينة تلمساف  ىذه القصبة بالعظمة كحسن التخطيطسبيزت 
 بأسواقها كمساجدىا .

 
                                                           

 59اؼبرجع السابق ، ص:  –عبد اغبميد حاجيات  -ينظر، أبو ضبو موسى الزياين حياتو كآثاره -1
 117اؼبرجع السابق ، ص:  –عبد العزيز فياليل  –تلمساف يف العهد الزياين   --2
ـ ، 2000ق/ 1421، تح: خلي  شحادة ، دار الفكر 7،،) ج7ر السابق ، جابن خلدكف  ،اؼبصد –تاريخ ابن خلدكف  -3

 115-114، اؼبرجع السابق، ص: 1ج -، ينظر تلمساف يف العهد الزياين215لبناف( ص:  –بَتكت 
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 :المكتبات العامة-3

بيت اؼبدارس ك مكاهنا شبارىا ـبتلف العلـو ،اؼبثمرة ،اؼبكتبة يف عهد بٍت زياف كانت دبثابة الشجرة 
على كمن أمثلة ذلك اعبامع الكبَت بتلمساف الذم احتول .مقصد صبيع الناس كعامتهم  ماكوهن  اهلل 

مكتبتاف عامتاف حافلتاف بالكتب النفيسة ، اليت اعتربت مصدرا ينه  منو طالب العلم يف أكقات 
 فراغهم.

 ـ 1359ق/ 760:) عاـ المكتبة التي أنشأىا السلطاف أبو حمو موسى الثاني-أ

باؼبكاف الذم التزاؿ بو اػبشبة ذات الكتابة اعبامع الكبَت ؿبراب ىذه اؼبكتبة على ديُت كانت 
أمر بعمل ىذه الخزانة المباركة احملفورة اليت كانت مثبتة فوؽ  باهبا كالنص اؼبكتوب عليها ىو:" 

 بو حمو بن األمراء الراشدين أيد اهلل أمره كأعز نصره كنفعو بما كصل كنول كجعلو منأالسلطاف 

غ من عملها يـو الخميس ثالث عشر ذم القعدة عاـ سبعمائة كستين أىل التقول ككاف الفرا 
 .(1)ق " 760

 ـ( 1394ق/ 796) عاـ  المكتبة التي انشأىا السلطاف أبو زياف محمد الثاني-ب

 1323الدكلية عاـ  كانت ىذه اؼبكتبة بالقسم األمامي من اعبامع الكبَت مث نقلت إىل اؼبدرسة  
عدة ىل يومنا ىذا دبكتبة ثانوية اغبكيم بن زرجب ،ككانت هبا إـ ،كالتزاؿ منها بقية  1905ق/

كؽبما : " كتاب الدر كالعقياف يف بياف شرؼ بٍت زياف " للحافظ أـبطوطات منها ـبوطاف نفيساف 
 .(2)صرم" للحافظ الشيخ أيب رأس النا كثانيهما " كتاب عجائب األسفار،التنسي 

 :اؼبكتبة األكىل قائال الثغرم كقد كصف
                                                           

 89اؼبرجع السابق ، ص:  – 1اغباج بن رمضاف شاكش، ج -ينظر : باقة السوساف يف التعريف حباضرة تلمساف  -1
 .67ص:،2، جسو اؼبرجع نف -2
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 ػػرناػػػػػػبناف يديو أٍبحػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػرنا عىشػػٍػػػػػػػػػػ    لىًئٍن كىافى بىٍحرنا ًفي العيليوـً فىإنَّوي ًفيًو          

 رىاػػػػكىبالًنٍسبىًة الغىراًء ىيو الميٍغرـي الميغى       ػىػػػػػػػػػةن  ػػػػػػلىوي ًبًكتىاًب اهلًل أىٍعنىى ًعنىايػػػػػػػػػ       

ًإالى ًكتػػػػػػىػػػػػػػػػابه كىسينى          ةه        بًنىٍسًخًهمىا قىٍد أىٍحرىزى الفىٍخرى كىاألىٍجرىاػػػػػػػػػػػػفىمىا ىىميو ي

 (1)ارل ضىاًمننا لىهيم النىٍصرىاوي       كىنىسىخى البيخى ػػػػػفػىنىسىخى ًكتابى اهلًل جىًل جىالىلػػيػػػػػػػ       

من حيث غزارة علمو، كاتساع فكره فحبو  أبو ضبو موسى الثاينبىذه  الشاعر يف  رائيتوأشاد 
يف حياة بٍت زياف فكانت مصدرا للعلم كالعلماء جعلو يفكر يف كضع ىذه اؼبكتبة ،فقد لعبت دكرا مهما 

مصاحف  غبفظ القرآف ) نسخ  اليت سبثلت يف مث ذكر أىم ؿبتوياهتا  ينهلوف منو العلم بتشعب ؾباالتو
كتاب اهلل ج  جاللو (، إضافة إىل  ذلك كتب السنة مث  صحيح البخارم) نسخ البخارل ( ككتب 

 دينية أخرل ... .

 المتنزىات: -4

سوارىا أالنف  ،كخاصة اليت تواجدت خارج  مشلت مدينة تلمساف على مناطق للتنزه كالًتفيو عن
،كىي عبارة عن أماكن يقصدىا سكاف اؼبدينة ، للنزىة كالراحة كاالستجماـ كالتمتع دبناظر الطبيعة 
اػبالبة كهبوائها اؼبنعش ،بعيدا عن ضوضاء اؼبدينة كازدحامها ،كتتمث  ىذه اؼبتنزىات يف اغبدائق العامة 

، كمنزه الربكة  ()ث  ساقية الركمي،كيف اؼبنيات كاؼبالعب ،احمليطة دبدينة تلمساف كيف ضواحيها : م
 .(2)العظيمة ، كملعب اػبي 

 عن ساقية الركمي قاؿ ابن طبي :ف

 كىإٍف رىًغمىٍت تًلكى الرىكايب الرىكاًشحي      ًعنًدم مىزًيػػػػػىػػػةي       لػًسىاًقيًة اليركًمي
                                                           

 .241ص: ،اؼبرجع السابق ، ـ كام  عبد الرزاؽ اـ ،  بس1555- 1235ىػ/962 -633-تلمساف يف العهد الزياين  -1
- .كتسمى اليـو بساقية النصراين 
 .153، ص: 1اؼبرجع السابق، ج–عبد العزيز فياليل  –تلمساف يف العهد الزياين   -2
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ىنىائػػػًػػػػػػػجي ػػػػػػػػػػتيسى          ًبكنم يل عىلىيهىا ًبغدك كركحػػػػىػػػػػػػػًة    
ينىا كاؼب

ا اؼب  اًعديين ًفيهى

ىياًديًن جىاًمحي         فىطىرؼه عىلى تًلكى البىسىاًتُتى سىارًحي 
 كىطىرؼه عىلى تًلكى اؼب

 كتػىٍهفيوا هًبا األىٍحالىـي كىًىي رىكاًجحي            بي ػػػػػػػػػربيىاري هًبىا األىٍذىىافي كىًىي ثىواقً 

ػواًدحي ػػػػػػػػػػػػػصى  كىطَته ؾبىىانًيهىا شىواده          في   ػػػػػػػػػػػواطه عىواطً ػػػػػػػػػًظبىاءي مىغىانًيهىا عي 
(1) 

احتلت ىذه الساقية مكانة مرموقة يف قلب الشاعر لكوهنا معلم تارخيي يعود للحقبة الركمانية 
ماؿ، كزاد صباؽبا كجود حيوانات فاقتهما يف اعب فتعددت زيارتو ؽبا متأم  ؼبا حوؽبا من بساتُت كمباين،
 .ظباء كطيور كشواد(.تصدر من أفواىها أصواتا كنغمات تطرب زكارىا)

الذم كانت تتسابق فيو اػبيوؿ  الملعب الكبيركمن اؼبالعب اليت شيدت يف عهد الدكلة الزيانية 
 :محمد القيسي الثغرم،يف ؿباف  مشهورة كيف ذلك يقوؿ الشاعر 

هػػػػًػػػػػػػػ   كإذا العىًشية مشىٍسيها مىالت فىًمٍ               يتمى
و اؼبصلى مىيلةى اؼب  ػػػػ ً ػػػػػػػػػػػػػػػػكبى

ٍحف ً وي        ػػػالفىًسيح ؾبىىالي بػًمىلعىًب الخىيًل كى         
ى
 أىجىلىى النىواًظرى يف ًعتاًؽ اؼب

كي          يٍستىٍسهػًػػػػػػػ ً   ػػػػػةو      ػػػػػػػػػػػػػػ ي عىًشيػػػػػػػػػػػػػػػفىًبحىلىبىًة األىٍفراس ً
ىٍلعىًب اؼب

 لىًعبه ًبذىاؾى اؼب

ىٍجلىى كىاؼبصلى خىلفى         
 ػػيػػػػػػػػػػػػػكىًكالىمهيىا يف حيريػػػػىػػػػػػػػػػة الى يأتلػػػػ و ي       ػػػػػػػػػػػػػػػػفػىتػىرىل اؼب

 عىٍطفنا عىلى الثىاين عنػػػػػػػػػػػػاف األكؿً  ػػػػػي        ػػػػػػري فػىتػىٍنثىنػػػػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىىذا يىًكري كىذىا يىفً         

 (2)ػ ً ػػػػػػػػػػػػػقىيدى النىواًظًر ًفٍتنػػػػىػػػػػػػػةي اليمتأىمػػػػػًػػػػػػ    يف كيً  طىرؼ ك  طرؼ يستيب             
                                                           

 12-11، اؼبصدر السابق  ، ص:1ج  -حيي بن خلدكف  - يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواد بغية الركاد  -1
 .15ص: اؼبصدر نفسو ،  -2
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يف مسته  قصيدتو على موقع ملعب اػبي  الذم يتجلى يف غرب مدينة تلمساف  الثغرم  أطلعنا
،كبالتحديد يف اذباه غركب مش  األصي ، ذاكرا اظبو الثاين الذم عرؼ بو)اؼبصلى( ،فعدد مواصفاتو 
كمكوناتو من الداخ  فرآه متسع اؼبساحة بو ؾبل  للجمهور حكاما كرعايا ،كمن خاللو تتحرر أنظار 

 بتو اليت تًتبع يف كسطو ،كفيها يتسابق الفرساف متطُت جيادىم  .ىؤالء غبل

خرل ـبصصة السًتاحة السالطُت كاالمراء ككبار أاف بضواحي مدينة تلمساف متنزىات كقد ك
القـو ،مث  القبة اليت انشاىا القائد ىالؿ بالركض، على ضفة كاد الصفصيف شرؽ اؼبدينة ،كاسًتاحة 

طاف أبو اغبسن اؼبريٍت بالقرب من اؼبلعب الكائن ما بُت تلمساف برج الكي  الذم بناه السل
 .(1)كاؼبنصورة

 قاؿ الثغرم :

 (2)كبركجىها ببركجها كقًبابها     قد قابلىٍت زيٍىرى النُّجوـً بزىٍىرًىا               

اىتم سالطُت بنو زياف ك  االىتماـ براحتهم اعبسمانية كالنفسية فخصصوا مكانا للنزىة 
كاالسًتاحة على شك  قباب ؿبكمة البناء ذات تصميم مناسب لتلك اؼبهمة ،ككاف أغلبها يتواجد 

 بالقرب من األكدية أك ؿباطة بالبساتُت اػبضراء كثَتة اؼباء ، قد حفت رائحة أزىارىا اؼبكاف .

 القناطر كالجسور: -5

مساحتو صعوبة طبيعة كثرة العمراف يف بالد اؼبغرب اإلسالمي كاتساع لقد صاحب           
اؼبنطقة من كثرة الودياف اليت سبيزت بشدة تدفق مياىها كغزارهتا ،كك  ذلك أدل إىل صعوبة تنق  األىايل 

ة، كىذا ما تفطن بُت أرجائها ،فكاف اغب  األفض  الختصار طرقها ىو بناء جسور كقناطر فوؽ األكدي
ساىم يف ربط مدينة تلمساف باؼبدف كالضواحي ااجماكرة اغبسن اؼبريٍت أثناء توليو اغبكم ف إليو السلطاف أبو

                                                           
 154عبد العزيز فياليل ، اؼبرجع السابق ، ص: –تلمساف يف العهد الزياين    -1
 332، اؼبصدر السابق، ص: 2اؼبقرم ، ج –أزىار الرياض  -2
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ؽبا ،انطالقا من أبواهبا اؼبختلفة كاؼبتواجدة يف صبيع االذباىات شرقا كغربا مشاال كجنوبا دبجموعة من 
 ربدث عن ىذه االقبازات ؿبمد بن مرزكؽ اػبطيب التلمساين قائال: ، كقد القناطر كاعبسور 

الدين أبو الحسن على بن محمد بن فرحوف اليعمرم بالمدينة  " أخبرني الفقيو اإلماـ نور
)شرفها اهلل( قاؿ: ...أما القناطر فال يخفى ما فيها ، فقد عمل فيها األعماؿ العجيبة ،فقنطرة 

طرة كادم نادم بداخل فاس ،كقنطرة الرصيف كقكادم ردات ، كقنطرة بني بسيل ،كقنطرة الو 
: ىذه كلها من إنشائو ()كسد سيرات كقنطرة ميناء  () بتلمساف كقنطرة باب الجياد سطفسيف

مواؿ الطائلة فيها) فنفعو اهلل بها بها كال يقدر قدر ما أنفق من األ كفي حسناتو كال يحيط الوصف
(، كىذه األمور ىي التي يشترؾ في االنتفاع بها القوم كالضعيف كالبادم كالحاضر كىذه اآلثار 

 .(1)المتعددة لم تعهد لملك قبلو في سالف االزماف " 

سيطر على نصو  فالظاىر ىنا أف عنصر الدىشة قد،مل يأت الكاتب بوصف ؽبذه القناطر 
مكنوناتو اللغوية كقدرتو على الوصف اليت رأيناىا سابقا ،فبدأ يعدد أظباءىا كالدعاء لصاحبها فذىبت 

باػبَت إلقباز العظيم  الذم حققو ػبدمة الصاحل العاـ، كغياب الوصف مرده لألعماؿ العجيبة لتلك 
ف عاجزا اعبسور كمهارة صانعها يف اظهار براعتو، فال ينفع الوصف يف نق  صورهتا ألنو سوؼ يق

أمامها .ككأف الكاتب أراد أف يضفي نوعا من الفضوؿ يف القارئ لرؤية ىذه التحفة اليت مل يسبق غباكم 
 كأف قاـ هبا رؤية حسية كمشاىدة عينية.

 

 
                                                           

-  الصفصيف،ك "باب اعبياد" ىو جسر " مشكانة " كال يزاؿ بو اطالؿ تدؿ على اؼبوقع اغبقيقي ؽبذا الباب " السطفسيف " ىو
 276،ص:1ينظر: إرشاد اغبائر إىل آثار أدباء اعبزائر، اؼبرجع السابق ، مج 

- 276،ص:1اسم هنرين موجودين بوالية غليزاف. إرشاد اغبائر إىل آثار أدباء اعبزائر، اؼبرجع السابق ، مج 
 418ابن مرزكؽ اػبطيب ، اؼبصدر السابق، ص:  –اؼبسند الصحيح اغبسن  -1
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 المبحث الثاني:

 اعيػػػػػػػػػػػػػػر االجتمػػػػػػػالمظه

 

هبا كيأثر فيها ، كىذا بطبعو ديي  بفطرتو إىل العيش على شك  ؾبموعات يتأثر  جتماعيااإلنساف 
 ،بأفعاؿ مشًتكة كتكوف غالبا منتظمةعن طريق قيامهم بينهم تج عنو انسجاما كبَتا يناالحتكاؾ 

إذا كنت في قـو ،" ،حىت جاء يف أمثاؿ العرب يف العصر اعباىليفيتشاركوف يف األحزاف كاألفراح 
 اكتلك األفعاؿ اؼبشًتكة تسمى مظاىر .م إذا نزلت عند قـو افع  كما يفعلوف أ" إنائهم  فاحلب في

 .م كصلت إليو حضارة تلك ااجمموعاتمدل الرقي الذ اجتماعية تعك 

حيث سبكنت من خلق مظاىر اجتماعية  ،كمل زبتلف ؾبتمعات بالد اؼبغرب اإلسالمي عن سابقتها
احياء ركح اغبضارة العربية اإلسالمية ككلها سامهت يف  ،اختلفت من منطقة إىل أخرل كمن ؾبتمع آلخر

 .من خالؿ اغبياة الثقافية كالدينية ،كمن أبرز تلك ااجمتمعات ااجمتمع الزياين

 على فبارستها يفتعودكا كقد ؾبموعة من الطقوس كالعادات كالتقاليد ، كرث ااجمتمع الزياين لقد
 ،متمسكُت هبا كتمسك الشجرة بًتبتها ،فهي أص  ىويتهم كمفخر غبضارهتم أفرادشك  ؾبموعات أك 

كقد كصلت إىل بٍت زياف عرب األجياؿ فاحتضنها ملوكهم بصدر رحب موفرين ؽبا اعبو اؼبناسب إلقامة 
ىذا من جهة كمن جهة  كىنا دعوة لزيارهتا،لياء الصاغبُت بناء أضرحة خاصة باألك  شعائرىا عن طريق

أك غبدؽ  اؼبولد النبوم الشريفعدة داخ  البالط الزياين إما دبناسبة  تأخرل تنظيم ؿبكم الحتفاال
 .سببا يف سباسك ااجمتمع الزياين رغم تشعب قبائلو كلها فكانت  ،الكرمي  لقرآفأحد أبناء السلطاف ل
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اليت كانت تقاـ أك سبارس يف كالتقاليد  العاداتن إىل ؾبموعة منحاكؿ يف ىذا اؼببحث التطرؽ س
ة ؿبللُت نصوصو الشعرية لتلك الفًت  حضارنا لًتاث األديبتالقرف السابع كالثامن للهجرة عن طريق اس

 .كالنثرية

 :أكال/ العادات كالتقاليد

حرص بنو زياف على اؼبمارسة اؼبنتظمة اجمموعة من العادات كالتقاليد اؼبوركثة أبا عن جد، فكانت 
مع ذىاهبا كتالشيها يعترب موتا حتميا ؽبم ، رغم تنايف بعضها ، بالنسبة ؽبم الٌدـ الذم جيرم يف عركقهم 

 :أبرزىا ما جاء بو الدين اإلسالمي كمن

 :االحتفاالت/أ

إىل جانب و اغبفاظ على اؽبوية اليت كانت تقاـ يف عهد الدكلة الزيانية ى االحتفاالتالغاية من 
كالعسكرية  ةالثالثة الديني بأنواعها، فراد ااجمتمع الزياينأالتعايش كادخاؿ السعادة يف نفوس بث ركح ذلك 

 كاؼبدنية. 

 الدينية: اإلحتفاالت-1

 االحتفاؿ بالمولد النبوم الشريف:  - أ

فقد كاف أكؿ من تنبو إىل االحتفاؿ باؼبولد النبوم يف بالد اؼبغرب ىم بنو العزيف أصحاب مدينة 
سبتة يف أكاخر القرف السادس اؽبجرم الثاين عشر اؼبيالدم، كأبرزىم ؿبمد بن أضبد اللحمي العزيف 

 .(1)مولد النيب اؼبعظم "السبيت الذم دعا لالحتفاؿ بو ،كألف كتابا ؽبذا الغرض عنوانو: " الٌدر اؼبنظم يف 

أما خبصوص الدكلة الزيانية فقد عرفت االحتفاؿ هبذه اؼبناسبة يف كقت متأخر عن جَتاهنا كذلك 
كفق ما تشَت إليو معظم اؼبصادر اليت ذبمع على أنو تاريخ شيوع االحتفاؿ بذكرل اؼبولد النبوم الشريف 

                                                           
 275، اؼبرجع السابق، ص: 1ج –عبد العزيز فاليل  –ينظر : تلمساف يف العهد الزياين  -1
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كىذا  (1)ـ، 1359ق/ 760اغبكم سنة  مقاليد أبي حمو موسى الثانييف تلمساف ، بدأ مع تويل 
ؽبذا االحتفاؿ فهيأ لو اعبو اؼبناسب يف مشوره دار -من ملوؾ بٍت زياف -األخَت كاف اغباضن األكؿ 

 ملكو.

 ربدث عن ليلة اؼبولد النبوم ابن خلدكف فقاؿ:

فأقاـ لها  –على صاحبها أفضل الصالة كأزكى التسليم  –كأطلت ليلة الميالد النبوم " 
ره داره العلية، مدعى كريما كعرسا حافلة ،احتشدت لها األمم ، كحشرت بها األشراؼ بمشو 

 .(2)"()مصفوفة كزرابي مبثوثة  ()كالسوقة،،فما شئت من نمارؽ

كيًصفت ليلة اؼبولد النبوم بالعرس للحشد الكبَت الذم لقيتو من ك  بقاع العامل تعبَتا منهم لنصرة 
تأثَت صلييب خارجي ،فكاف ؽبذا اغبف  التميز عن باقي اغبفالت يف كونو الدين اإلسالمي كرفضهم ألم 

أقيم يف قصر اؼبلك أبو ضبو موسى الثاين داره العلية ،كأنو كاف موجها لعامة الناس كمنهم الفقراء ،كمل 
 يقتصر على أشراؼ الدكلة .

بن خلدكف من كسائد  أما التنسي فقد ذكر تفاصي  ما زين بو قصر اؼبشور إضافة إىل ما ذكره حيي
كبسط موشاة بالذىب مغشاة ، كشمع كاألسطوانات ، كموائد  كزرايب فقاؿ بالتفصي  اؼبم  :" 

 كالهالالت، كمباخر منصوبة كالقباب، يخالها المبصر من تبر مذاب ،كيفاض على الجميع أنواع 
                                                           

 276، ص:، اؼبرجع السابق 1ج –عبد العزيز فاليل  –تلمساف يف العهد الزياين  --1
-  اؼبرجع 2حيي بن خلدكف،ج -منرؽ: الوسادة الصغَتة ، تستعم  لالتكاء عليها . ينظر: بغية الركادالنمارؽ: مفردىا منرؽ أك  ،

 101السابق ، ص:
- اقتب  حيي ابن خلدكف ىذه العبارة من القرآف الكرمي يف قولو تعاىل: )) كمنارؽ مصفوفة كزرايب مبثوثة (( سورة الغاشية ، اآليتاف
15 -16. 

 .101،  اؼبرجع السابق ، ص:2حيي بن خلدكف،ج - ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواديف  بغية الركاد -2
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كيخالط حسن  األطعمة، كأنها أزىار الربيع المنمنمة، تشتهيها األنفس كتستلذىا النواظر،
رياىا األركاح كيخامر، رتب الناس فيها على مراتبهم ترتيب احتفاؿ ،كقد علت الجميع أبهة الوفار 

 .(1)كاإلجالؿ "

رسم التنسي لوحة فنية رائعة ؽبذا االحتفاؿ ، فاستخدـ الصور البيانية كالتشبيو ) مشع  لقد 
،  كاألسطوانات، موائد كاؽبالالت ،كأهنا أزىار الربيع...( ،قاصدا من كالمو اظهار عظمة ذلك اليـو

كمدل اىتماـ أىايل تلمساف باؼبظهر اػبارجي ،كبالتأكيد دكف نسياهنم للمظهر الداخلي كيكمن يف 
ألبيات شعرية تناكلت مدحو، كردبا كاف نظمهم حبهم الكبَت لرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم عن طريق 

موسى لثراء دكلتو كترفها يف ىذا االحتفاؿ  _ من زرايب فاخرة ، كموائد متقنة سبب اظهار أبو ضبو 
الصنع ،كأطعمة متنوعة بتنوع أشكاؽبا كالواهنا _ مرده إىل ذلك التناف  الشديد الذم كاف قائما بينو 

 تنظيمو.كاغبفصية فكاف لدكلة الزيانية الصدارة يف ىذا االحتفاؿ  رغم تأخرىا يف  كبُت جارتيو اؼبرينية

بعقب ذلك يحتفل المستمعوف بأمداح المصطفى عليو مث أردؼ التنسي كالمو قائال:  " 
السالـ ،كمكفرات ترغب في اإلقالع عن اآلثاـ، يخرجوف فيها من فن إلى فن ،كمن أسلوب إلى 

 .(2)أسلوب كيأتوف من ذلك بما تطرب لو النفوس ،كترتاح إلى سماعو القلوب "

قرض الشعر بإلقائهم قصائد مدحوا فيها خَت يف عىجَّ قصر اؼبشور بالشعراء الذين أظهركا براعتهم 
األناـ ؿبمد ظبيت باؼبولديات ، خاسبُت اياىا باإلشادة دبىًلًكهم أبو ضبو موسى الثاين كما حققو من 

 اقبازات كانتصارات.

 اتباع آثاره يف ىذه اؼبناسبة بقولو:كقد أكصى أبو ضبو موسى الثاين ابنو أبا تاشفُت الثاين ب
                                                           

 513، اؼبصدر السابق ، ص:  6اؼبقرم ، ج –نفح الطيب  -1
 .نفسها الصفحةاؼبرجع نفسو ، -2
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يا بني عليك بإقامة شعائر اهلل عز كجل كابتهل إليو في مواسم الخير كتوسل كاتبع آثارىا " 
في القياـ بليلة مولد النبي عليو السالـ ،كاستعد لها بما استطيع من االنفاؽ العاـ ،كاجعلو سنة 

ريزة الشعرية كتعطي الشعراء ،فإف ركبت فيك  الغمؤكدة في كل عاـ تواسي في تلك الليلة الفقراء 
لى كمالك فانظم المولديات ،كاجر مع إية زادت جماال إلى جمالك ككماال دب،كتحليت بالحلية األ

 .(1)حلبة السابقين في األدبيات، تحرز بذلك أفضل المزيات "

عادة يرثها ابنو من أراد أبو ضبو موسى من خالؿ كصيتو ىذه أف جيع  االحتفاؿ باؼبولد النبوم 
داعيا اياه بأف حيافظ عليها كيسهر على قباحها بك  ما ديلك من ماؿ كجاه  كسنة مؤكدة يتبعها ، بعده،

 كغريزة شعرية فبهذه األخَتة يكتم  ملكو كيزيده صباال كرفعة .

بنصائح كالده كنسج ىذه العادة على نسج أبيو ،كزاد عليو احتفاؿ آخر بليلة  فعم  أبو تاشفُت
كلما كانت ليلة سابع المولد المذكور احتفل لها أعلى اهلل السابع للمولد ،يف ذلك يقوؿ التنسي: " 

 .(2)"مقامو بمثل احتفالو لليلة المولد أك أعظم 

، مدركا يف ىذا اعبانب فاستجاب ألكامره ف أبو تاشفُت كاف بارا بأبيو يتضح من ىذا القوؿ أ
 بذلك بأف الدين اإلسالمي ىو أساس بناء حضارة دكلتو ، كزبليو عنو ىو انذار لسقوطها .

كقد كانت ليلة السابع من اؼبولد النبوم كسابقتها يف استقطاب عدد كبَت من اغبضور كمن ـبتلف 
ات كما ىم حاملُت أركع  القصائد اليت عرفت باؼبولديالفئات ،كمن بينهم فئة الشعراء الذين مل يأتوا إال ك 

كمدح السلطاف ،فبدكف ىذه الفئة ال معٌت ؽبذا االحتفاؿ ؼبا كانوا يضفوه  انطوت عليو من مدح النيب 
الذم مل  ،كمن ىؤالء الشعراء الثغرم من جو يعمو الفرح كالسعادة نتيجة لشغف الناس بالشعر كحبهم لو

 يف صنع يتواف يف اغبضور فكاف شاىدا على ىذه الليلة ،كلي  ىذا فحسب ب  كاف من بُت اؼبشاركُت
                                                           

 168، ص: أبو ضبو موسى الزياين ، اؼبصدر السابق  -كاسطة السلوؾ -1
للتنسي ، )تح، ؿبمود آغا  بوعياد ، -مقتطف من نظم الدر كالعقياف يف بياف شرؼ بٍت زياف –تاريخ بٍت زياف ملوؾ تلمساف  -2

  196(،  ص: 2011موفم للنشر، اعبزائر ، ط:
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الفرحة اليت ربدثنا عنها سابقا مسامها يف قباحها حيث ألقى قصيدة رائعة خصيصا لتلك اؼبناسبة ،كىذه 
 -الطوي  -بعض أبياهتا:

 دً ػػػػػػغٍ الرى  ةً ػػػػػيشى كالعً  ؿً ذٍ ييهم بالبى حٍ يى كى        ػػػػوػػػػػػػػػػػػػػػػرعيػػػػػػػػة يػػػى عً ي الرى مً حٍ ا يى كن لً ا مى يى فػى 

 دً ػػػػػػفكالرى  قً ػػػػػٍ فكالرً  ودً الجي م بً هي لي مي شٍ كيى      ل  ػػػػػػػدى كالنػػػى  لً ضٍ كالفى  ؿً دٍ م بالعى لهي في كٍ كيى 

 ػػػػػدً ػػػػػػهػٍ عى  نٍ ػػػػمً  كى لً ذى ـ بً رى ػػػػكٍ أى  وي عي ابً كسى         ػػػده ػػػػولً مى  دً هٍ عى  نٍ مً  تى دٍ دى ا جى مى  كى نً هى يػي لً 

 ػػدً ػػػػػػػػػػػػٍ لػػػالخي  ػػػػػػةى نػى ا جى ػػػػى ماىي تى لٍ ا كً ػػػػػػنى ر كً ذى تي    ا    ػػػػػمى هً تً لى يػٍ ي لى فً  نً سٍ الحي  يعى مً جى  تى عٍ ػػػػػػمى جى 

 (1)دً حى  نٍ مً  رً خٍ الفى  رً هى ظٍ ي مى ا فً مى هي ا لى مى فى         ى ػػػػػػضى الرً  وي عي ابً ػػػػي كسى امً السى  ولدي و المى ىي        

يف إقامة ليليت اؼبولد كسابعو ،فوصف  أشاد الشاعر يف داليتو ىذه بفض  السلطاف أبو تاشفُت
األكىل بالسمو كالثانية بالرضى ،فبهما كاف بنو زياف يفتخركف كيعتزكف عن باقي دكؿ العامل اإلسالمي 
،ػلما صبعت فيهما من ؿباسن سواء اعبانب اؼبادم من ملب  كمأك  أك اعبانب الفكرم كالذم سبث  يف 

 الشعر.القاء 

 كريم كختمو:االحتفاؿ بحفظ القرآف ال - ب

كاف اػبليفة أبو ضبو موسى الزياين يقيم حفال هبيجا ألبنائو كلما حفظوا سورا من القرآف الكرمي، 
 أك ختموه تشجيعا ؽبم هبذا اؼبكسب .

كما جادت بو قرائحهم من قصائد شعرية ؽبذه اؼبناسبة ، فكاف عراء كمل خي  ىذا اغبف  من الش
 لسورة البقرة  فقاؿ  ()أبرزىم ؿبمد القيسي الذم ىنأ ابو ضبو موسى دبناسبة حدؽ األمَت ايب زياف 

                                                           
، اؼبصدر السابق،  ؿبمد عبد اهلل التنسي–مقتطف من نظم الدر كالعقياف يف بياف شرؼ بٍت زياف –تاريخ  بٍت زياف ملوؾ تلمساف -1

 .201ص: 
 -  ينظر : إرشاد اغبائر إىل آثار أدباء اعبزائرـ. 1375ىػ / 776ىو ثالث أيناء أبو ضبو موسى الزياين.، كقد حدؽ سورة البقرة يف شهر رجب من عاـ- 

 .306ؿبمد بن رمضاف شاكش كالغوثي بن ضبداف ، اؼبرجع السابق ، ص: 
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 )الطوي ( :

 ري ػػػػػػػػػػػػػجٍ نى  وي لى  ابى طى  ينى حً  لجٍ و نى نٍ ا مً كى زى              ػػوً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتػػػػػػً لذى  نه ػػػػيزً  فى ياى ا زً أبى  كإفَّ 

 ري ػػدٍ الصى  رحى شى كانٍ  لبى القى  نوي مً  رؽى أشٍ فى             دو وِّ ػػػػػػػػجى مي  دؽى حى  رآفى القي  دؽى حى  دٍ كقى 

 ري صٍ ا خً هى لى  اؽي طى د النِّ قٍ عى  نٍ د عى د شى قى كى        و      لى فٍ ـ حى دي ػػػػػخٍ ء تى وزاى و الجى لى  تٍ شَّ ىى كى 

 ػػػري ػٍ ػػػػػػػػكػػالذً  ظى ا حفػػػمى  اهللً  تابى ي كً تالً لً             ػػػػػػػظي افػػػً حى  وي ػػػػػػكالل اهللً  ابى تى و كً لي تػٍ يػى كى 

 ػػػػػػري زىىػػػػػػٍػػ مي ػػػػجي أنٍ  الى عي ا للٍ هى نػٍ مً  تٍ رقى أشٍ فى             ػػورهً ػػي ػػػػػػػػػػػػػػنػ ةي عى أشً  تٍ اضى فى  كى الً ا مى يى فػى 

 ا الكفػػػػػػػػػػػػػػري يهى دً ػػػػػػػهٍ انا يػى كى أٍر  ينً الدٌ  نى مً            ػػػػػػػػمٍ ػػػػػػػػػيهػػػػػػػً دٍ هى بً  يتى بنى  ناءه أبٍ  كى نئي هى ليػي 

 ري بػٍ كالحً  وحي ػػػػكاللي  ـي قاٍل األى  تٍ ىى دى ا ازٍ مى كى           ا   ػػػػى نكالقى  يضي كالبً  ـي الى عٍ ىي األى دى زٍ تػى  وً بً 

 (1)رُّ بً   جػػػػػػػده  امى يه ضً رى  م إالى نهي ا مً ػػػػػػػػى مكى             ػػػػػػػده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػؤى مي  يره أمً  م إالى هي نػٍ ا مً مى فى 

دبناسبة حفظ أبناء  مشاعر الفرحة كالبهجة كالسركر اليت عمت البالط الزياين القيسي  لنا قن
السلطاف أبو ضبو موسى للقرآف الكرمي ،كلي  ىذا فحسب ب  اتقاهنم ألحكاـ التجويد ،كمل يقتصر 
االحتفاؿ على اػباصة ب  مش  عامة الناس ،إىل أف ختم قصيدتو دبدح األمَت أبو ضبو موسى غبرصو 

ه عن طريق غرس مبادئو يف الشديد للحفاظ على الدين االسالمي انطالقا من أبنائو ليشم  رعايا
  نفوسهم ، كىذا ما جعلة مفخرة للجميع .كقد تواصلت األمداح بتواص  اقبازاتو يف عصره.

 العسكرية كالمدنية: االحتفاالت -2

 العركض العسكرية:-أ
                                                           

 .307ؿبمد بن رمضاف شاكش كالغوثي بن ضبداف ، اؼبرجع نفسو، ص:  -ر أدباء اعبزائرينظر : إرشاد اغبائر إىل آثا -1
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حيتفلوف باستعراض اعبيش يف كثَت من اؼبناسبات ،كيتفقدكف عدتو كقدرتو كاف أمراء بٍت زياف 
ـ ،احتف  أبو ضبو موسى الثاين باستعراض ضخم  1366ق/  767اؼبدينة، ففي سنة  القتالية دبلعب

عبيشو حضره سكاف مدينة تلمساف ،إىل جانب سلطاهنم ، يف حف  هبيج ،كقد كصفو حيي بن خلدكف 
 كصفا دقيقا ، بقولو :

مة ، " صدرت األكامر العلية للقبيل األعز ككافة القواد بحشد العساكر ،إلى الحضرة الكري 
لتعرض بين خليفة اهلل ... كفي أكائل شهر شواؿ من نفس السنة، اجتمعت المحالت كافة 

 (1)بالبسيط األفيح ، من ظاىر الحضرة " 

كر يف قلوب استطاع سالطُت بنو زياف ،كباألخص أبو ضبو موسى الزياين أف يدخلوا البهجة ،كالسر 
عسكرية ضخمة تظهر  ستعراضاتاشعارات بتنظيم إصدارىم ألكامر تتضمن إسكاف دكلتهم عن طريق 

مدل قوة اعبيش اؼبرابط حامي الديار الساىر على مقاكمة األعداد، كاؼبميز يف ىذا اغبف  حضور 
السلطاف مع حاشيتو كترصده بنفسو غبركات جيشو القتالية اؼبنتظمة بزم خاص  ،كأسلحة ـبتلفة : رماح 

 .، سيوؼ ... 

فيها كصيتو الذم جاء من خالؿ بعد كفاتو راد ىذا السلطاف أف يوص  ىذه العادة البنو كقد أ
 :قائال

يا بني كينبغي لك أف تتخذ أياما في السنة كتلك من السير الحسنة ،فتتفقد فيها أحواؿ " 
ؼ منو أحوالهم كتختبر قطائعهم جيشك كقوادؾ كأجيادؾ ،كعددؾ كاعدادؾ فتميزىم تميزا تعر 

هم كتضبط عددىم كتعرؼ عددىم ،فتحسن لمن يستحق االحساف كعلى ىذا يكوف موال،كأ
 .(2)" شاء اهلل ،كيرجى لك سعود أيامك كدكاـ سلطانك إفعملك في سائر أعوامك 

                                                           
 286، اؼبرجع السابق، ص: 1ج –عبد العزيز فاليل  –تلمساف يف العهد الزياين  -1
 .86ابو ضبو موسى ، اؼبصدر السابق ، ص:  –كاسطة السلوؾ  -2
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من راقبة اعبيش سياسي يعٌت دب ب آخركجان، الستعراضات العسكرية جانب ترفيهيكاف ؽبذه ا
يعيش ك  يت يكوف ؽبا جيش قوم يق  أعداؤىا،فالدكلة ال قتالية،كما حيتاجو من معدات  قادة كجنود

يف مكاف كاحد كبُت شد جيوشهم غبؼبداكمة على اكرغم ذلك فقد حرص بنو زياف  ،أبناؤىا يف سالـ
 حواؿمعرفة شاملو أل ذا األخَتؽبوف ليكبقوة جيشو من جهة ،ك منو احتفاء  ك  سنةمن  يدم السلطاف 

 .كمطلعا على ما حيتاجو من جهة أخرل،اؼبادية كاؼبعنوية  -دكلتو  باعتباره أحد أركاف –جيشو 

 سباؽ الخيل:-ب

فعٍت سكاف  سباؽ الخيلتعددت كسائ  الًتفيو كالتسلية عرب العامل اإلسالمي فكاف أبرزىا 
تلمساف يف عهد الدكلة الزيانية اػباصة منهم كالعامة بًتبية كتركيض عدد كبَت من اػبيوؿ ،كذبهيزىا بك  

فاؿ ما حيتاجو الفارس أثناء االحتفاؿ الذم كاف يقاـ بظاىر اؼبدينة دبلعب اػبي  ،كقباح ىذا االحت
غبضور مث  ىذه اؼبناسبات كبعدد ىايل تلمساف للفرجة كاؼبرح جعلهم يساعوا كحسن تنظيمو كحب أ

أكرب فبا يتصوره العق  ؼبا ؽبا من صلة كطيدة باعبانب الديٍت فقد  حثنا عمر بن اػبطاب على تعليم 
أخربنا أبو حامت ؿبمد بن يعقوب أنبأ اغبسُت جاء يف السند فابنائنا ثالث رياضات كمنها ركوب اػبي  ،
ن اؼببارؾ عن أسامة بن زيد حدثٍت مكحوؿ الدمشقي : أف بن إدري  ثنا سويد بن نصر أنبأ عبد اهلل ب
 .(1)" أف علموا ابناءكم السباحة كالرماية كالفركسية  "عمر بن اػبطاب كتب إىل أى  الشاـ : 

 عن ىذا السباؽ فقاؿ:  الثغرمربدث 

 (2)ػػػػػادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػى رل اعبً نا كؾبىٍ القى  ري جى كحى       ي       ػػػػػػػػػػػانػػػػً ى األمى رقى كمى  الى العي  ري قى مى      

 كقاؿ أيضا:
                                                           

ـ مكتبة  1989ىػ / 1409،  1إسحاؽ بن أيب إسحاؽ القراب اغبافظ ػ ) طػ أبو يعقوب -فضائ  الرمي يف سبي  اهلل تعاىل  -1
 .56الزرقاء( ػ ص: –اؼبنار ، األردف 

 328اؼبقرم ، )تح: ؿبمد ؿبي الدين عبد اغبميد، دار الكتاب العريب ، بَتكت (، ص:  –نفح الطيب  -2
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ٍلعىبً لىًعبه ًبذىاؾى    ػػػػػػةو           ػػػػػػكي ي عىًشيػػ  فىًبحىلىبىًة األىٍفراس     يٍستىٍسهػًػػػ المى
 ػػػػ ً ػاؼب

ىٍجلىى كىاؼبصلى خىلفى     
 ػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىًكالىمهيىا يف جريػػػػػػػػػػػػػػو الى يأتلػ        و ي     ػػػػفػىتػىرىل اؼب

 ؿً كى األى  ػػافى ػػػػػػػػػػػػػػػنػػػى عىٍطفنا عىلى الثىاين عً        ػػػػػػي     ػػػػػػػػري كىذىا يىًفري فػىتػىٍنثىنػػػػًػػػػػػػػػػػػػػػػػىىذا يىكً    

 ػػػ ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي اليمتأىمػػػػػًػػػػػػػػػًر ًفٍتنػػػػىػػػػػػػػػػػػػػقىيدى النىواظً       ك  طرؼ يستيب        يف كيً  طىرؼو    

  ً رسً مي  ػػػػػمى جػػٍ رى  هابً شً كى   بى هى شٍ ك أى أى     ػا        ػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػى الدُّ  قي فى شى  وي ديى أدً  فَّ أى كى   دى رى كى    

 ػػػ ً ػػػػػػػػػعػػى أشٍ  ػػػرؼو ػػػػػػػػعػػػي ي بً زىً يي  رى قى شٍ أك أى              دً ػػػػػجى سٍ عى مي كى دً  األى إينه فى  رى أك أضٍبى    

 ػ ً ػػػػػػػػػػػػػجػػى ؿبيى  رو غى أى  نٍ مً  ؾى ورً بي  بحً الصٍ كى             ة ً ػػػػػػػػػرى ػػػػػػػػػػػػػاألغػػػً  ػػ ً ليػػػػػػػٍ كى   مى ػػػػػػػػػػػىى دٍ أك أى    

ى  عى صبى   
 هػػػػػ ً تسٍ  يوً فً  ػػػػػػػػػػػني العيٍ  ؼي ري ى تػى ػػػػػػػػػمهم    شياتو          عً ػػػػػػػػ بدييف  نى اسً حى اؼب

 (1) دؿً األجى  اضى انفى  تنفضي  دً األسي كى       ػػػا         ػػػػػػػػػاهنى ػػػػػػػػرسى ها في وقى ي  فى قباف خى عي   

يف ىذه األبيات كاصفا ما كاف جيرم ك  مساء يف ملعب اػبي  ذاكرا جزئياتو،  كقف الثغرم
فالحظ ذلك التناف  بُت اػبيوؿ للوصوؿ إىل خط النهاية بغية كسب السباؽ كالفوز فيو ، فراقب ؾبرياتو 

عجابو بك  لقطة شاىدىا يف ذلك السباؽ كاليت مازالت إتها إىل هنايتها ،معربا بذلك عن من بداي
صلة يف ذاكرتو ،مسيطرة على مشاعره كردبا ىذا ما يفسر االقباؿ الكبَت ألىايل تلمساف ؼبث  ىذه متأ

 السباقات بغية التمتع دبنظر جرم اػبيوؿ.

 

 التبرؾ بالمقابر كاألضرحة:/ ب
                                                           

 .15اؼبصدر السابق، ص:  ،1حيي بن خلدكف ج – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد   -1
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يف معظم األحواؿ كانت تقع اؼبقابر اإلسالمية خارج أسوار اؼبدينة ،كعندما يتسع عمراهنا كينتشر 
تصبح اؼبقابر داخ  أسوارىا ،كقد عرؼ أى  تلمساف حبرصهم الشديد على زيارة مقابر كأضرحة الشيوخ 

 .(1)اؼبتصوفة كما كانوا يعتقدكف بأف بركة الشيخ ربرص مدينتهم كربميها من الغزاة 

 بالعباد. أبو مدين شعيبكمن بُت األضرحة اؼبشهورة ضريح 

 عنو قاؿ الثغرم:

مهييوـي النػىٍفً  عىٍنًك دبىٍعزىؿً ػػػػػػػػًمنهىا غػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لًٍلعيبىادً كىلًتٍغدي   ػػػٍدكة            تيٍصبح ي

 ػػػػػػػػػػػػػوىيلػػػػػػػػػػػػػؾى فىحبىذا ذىاؾى الػػػزيٍره ىينىا             شيعىٍيبػيهىاكىًضريحي تىاجي العىارًًفُتى 

نيػػػىػػػػػػا مىعػػػػػنػػػ      (2)ػػػػػػا             سٍبحي ذينيوبكى أك كيركبكى تػىٍنجىًليػػػػػفىمىزىاريه لًلًديًن كالدي

،إما من أى  تلمساف أك من خارجها  بو نفسو العيبىادي مكانا يلجأ إليو ك  مهمـو ذاقت كاف
متربؾ بضرحيها أبو مدين شعيب الذم لقبو الثغرم بتاج العارفُت، كقد أكد أف بزيارتو تذىب مهـو 

 اإلنساف ألنو يعترب من أكلياء اهلل الصاغبُت الذين تفقهوا يف الدين ككاف ؽبم خربة يف اغبياة.

 يقوؿ التالليسي:

 مىا القٍلبي نىاسو ًذمامػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي         بًًو رىكضىةه للخىًَت قىٍد جيعلٍت حىالى  عيباىديؾى ك

ىٍشهيوري يف األىرًض ذًك
أىٍىالن بًو دىاًئمنا أىػػػٍػػػػػػػالىػ أبيو مىديىن        ريه  ػػػػػهًبىاشىيخينىا اؼب

(3) 

، كقد اكتسح اظبو العامل باسم أبو مدين آلخذ كاف الناس حيجوف إىل ضريح ىذا الويل اؼبشهور
 .بقصائده  بركتو متغنُت

                                                           
 18-17عبد العزيز فياليل ، اؼبرجع السابق ، ص: –تلمساف يف العهد الزياين  -1
 14حيي بن خلدكف ،اؼبصدر السابق، ص: - يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواد بغية الركاد -2
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 يقوؿ ابن طبي :

يػػػػػػػىػػػػػػةه       قػىٍريًة العيبىادً عىلىى    كىمىا فىاحى ًمن ًمٍسكي اللىًطيمىة     ًمًٍت ربًى
()  فىاًئحي 

ىعىاًرًؼ ًدديىةي     
 تػىغيضي هًبىا تًلكى الريبػػػػػىػػػػػػػػػػػػى كاألىبىاًطػػػحي        كىجىادى الثػىرىل تىاجي اؼب

ػػػوازًحي ػػػػػػػػػػػػػوـه نػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػنػىوىازعي لىكػػػػًػػػػػػػنى اعبيسيػ            شيعىيبي ٍبني الحسيػػػػػػػػػػػػنإلىيكى 
(1) 

طيبة كرائحة اؼبسك ، رافعا  بعث ابن طبي  إىل الفقيو اإلماـ أبو مدين شعيب بن اغبسُت ربية
يداه بالٌدعاء لقربه معربا بذلك عن حبو ألكيل الكرامة كالصاغبُت  ،مؤكدا على أف أى  تلمساف 

 يتسابقوف لزيارة ضرحيو ،كمل دينعهم شيء إال اؼبوت.

 : اللباسانياث

يعترب اللباس من الضركريات اليت ال يستطيع اإلنساف االستغناء عنها كاؼبسكن كاؼبأك  ،فهو الذم 
يعرب عن ثقافة الشعوب كوف اإلنساف يعيش ضمن ؾبموعات كك  ؾبموعة ؽبا عاداهتا كتقاليدىا اػباصة 

ة ألخر هبا ، كقد عرؼ اللباس تغَتا كاضحا من حيث تصاميمو كزخارفو من عصر آلخر كمن منطق
،كبعدما كاف الناس يصنعونو يف منازؽبم لتلبية طلباهتم اػباصة ،أصبحت صناعتو  فيما بعد حرفة ؽبا 
مكاف خاص هبا كصناع حييكونو بإتقاف ، متخذين من صناعتو حرفة يقتاتوف منها فأصبحت منتوجاهتم 

ية )الدكؿ ااجماكرة أك االجنبية(، تباع يف األسواؽ الداخلية للدكلة اليت يعيشوف فيها أك يف األسواؽ اػبارج
 .كىذا بالضبط ما كاف شائعا لدل ااجمتمع الزياين

ناس أخيار ألو حياء ككقار ككفاء بالعهد يقوؿ حيي ابن خلدكف عن أى  تلمساف بأهنم : " 
كدين كاقتصاد في المعاش كاللباس كالسكن على ىدم السلف كحوؾ الصوؼ يتفانوف في عمل 

                                                           
- ..كعاء اؼبسك 
 12حيي بن خلدكف ، اؼبصدر السابق، ص:  – ٍت عبد الواديف ذكر اؼبلوؾ من ببغية الركاد  - 1
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أثواب الرقاؽ فتلقى الكساء كالبرنوس عندىم من ثماني أكاقي ،كاألحراـ من خمس بذلك عرفوا 
 .(1)في القديم كالحادث " 

بساطة اغبياة عند أى  تلمساف كانت سببا يف بساطة اللباس عندىم ، فمن مادة الصوؼ صنعوا 
بة لك  األعمار فمثال الربنوس أثوابا ـبتلفة تتماشى كصبيع فصوؿ السنة يرتديها كال اعبنسُت  كمناس

 .قبده للكبار كللصغار

كقد خصص ملوؾ بٍت زياف لباس خاص جبيوشهم بعد تقسيمهم إىل أربعة أقساـ كلك  قسم مهاـ 
 مكلف هبا .

 : أبو ضبو موسى الزياين عن القسم الرابع من أقساـ اعبيش كىم فباليك اؼبلك فقاؿ ربدث 

يمتازكف بذلك على سائر الناس يتزينوف باألقنية الحساف " يكوف لهم ترتيب في اللباس ، 
المختلفة االلواف كبأيديهم الحراب عليها صفار الرايات من أنواع الحرير مختلفات ألنهم مما 
يزيدكف في بهاء الملك كجمالو كضخامتو ككمالو ،كىم مما يتزين بهم الملوؾ كاألمراء كاالشراؼ 

 .(2)" كالكبراء...

نوعة من مادة اغبرير كلها بدافع رتديو ىؤالء كالرايات اليت حيملوهنا يف أيديهم ،كاؼبصاللباس الذم ي
 ظهار مكانة األشخاص الذين ىم بصدد مرافقتهم ،ككأهنم اغبلي اليت تزين اؼبلوؾ أينما حلوا كارربلوا.إ

 حدل قصائده:إكقد قاؿ أبو ضبو موسى يف   

 (3)العىمىاًئمً غىَتى  الًتيجىافً لىٍعمرؾى مىا      ىىاًشم   ككبىٍن ذيك الًتيجىاًف ًمن آؿً            

                                                           

 32حيي ابن خلدكف ،  اؼبصدر السابق ، ص:  - يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد   1 -
 81ص:  –اؼبصدر السابق  –أبو ضبو موسى الزياين  –كاسطة السلوؾ يف سياسة اؼبلوؾ  -2
 212، ص: 2حيي بن خلدكف ، اؼبصدر السابق ، ج – عبد الواديف ذكر اؼبلوؾ من بٍت بغية الركاد  -3
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ذكر الشاعر نسبو إىل آؿ البيت ) بنو ىاشم ( أم رىط النيب ؿبمد  صلى اهلل عليو كسلم ، الذين 
عرفوا بارتدائهم للعمامة اليت يقابلها عند غَتىم من غَت العرب بالتاج ، فقد قاؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو 

كوهنم مزجيا من الرببر -كقد احتفظ بنو زياف ،(1)"  " العمائم تيجاف العربكسلم  يف حديث لو : 
بتقاليدىم فكاف ملوكهم يضعوهنا لرمزيتها فهي تعرب عن السلطة كالسيادة كاؼبكانة العالية  -كالعرب 

للشخص الذم يرتديها ،فتميزت بفخامة الثوب الذم تصنع منو ،إىل جانب ذلك اختالفها من حيث 
 رصع باللآلئ .الشك  عن باقي العمائم اليت يضعها الرعية  ،فكانت كالتاج اؼب

 : األكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلثالثا

يعترب األك  أيضا من ضركريات حياة اإلنساف  إىل جانب اللباس، فأبدع ىذا األخَت يف صناعة 
 أطعمة لذيذة كدبكونات بسيطة ،كمن اؼبأكوالت اليت كانت ربضر يف عهد الدكلة الزيانية نذكر:

 :  المشهدة-1

 البغية قصة أبطاؽبا سيدم اغبلوم ك اإلماـ أبو اسحاؽ ابراىيم بن سرد لنا حيي ابن خلدكف  يف
 يوسف بن ؿبمد بن الدىاف األكسي اؼبعركؼ بابن اؼبرأة ، فجاء نصها كاأليت :

 أتيت من مرسية زائرا عمة يل بتلمساف فما سرين شيء كوجودىا حية كتطوفت يوما بتلمساف" 
ا من فرأيت ىذا الشيخ يبيع طبق عود يف يده حلواء للصبياف الصغار فتفرست فيو ـبائ  القـو فاتبعتو فاذ

فيدكر فيشطح كردبا أنشد مقطعات منفقات األلفاظ يف مغٌت احملبة فلم لو دير بو من الصبياف ينفركف 
هبا على يتيم ذم  أشك أنو من الصاغبُت مث أخذ يف شبن شيء من حلوائو كسرة خبز ظبيد فتصدؽ

اطمار بعد علمو حباجتو فقلت يف نفسي ىذا كيل مورعن مقامو يبيع اغبلواء ككاف ذلك برمضاف ، فلما 
                                                           

ىػ  1405، 1ط،، تح، ضبدم عبد ااجميد السلفي  1القاضي أيب عبد اهلل كبند بن سالمة القضاعي ، ) ج –مسند الشهاب  -1
 75ـ(، ص: 1985/
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يفطرىا عندم رج  من الصاغبُت  مشهدةصنعي يل إر ابتعت ظبيدا كعسال كقلت لعميت جاء الفط
سي اللهم حبقو فاصبع بيٍت ففعلت، كالتمستو يف الناس بعد صالة العيد فلم أجده فحوقلت كقلت يف نف

فقلت نعم فقاؿ قم  المشهدةكبينو يف ىذه الساعة فإذا ىو عن دييٍت فانضم إيل كقاؿ صنعت عمتك 
اغباضرة كحينئذ منشي إىل دار عمتك فقمت معو إىل خارج اؼبصلى  المشهدةبنا إىل ناحية نأك  ىذه 

مل ير مثلها احكاـ طبخ  مشهدةفيو  فأخرج من ربتو صحفة مغطاة دبندي  نظيف ككشطو فإذا ىو
فلم تشبو األكىل بشيء  مشهدتهاكجودة صنعة ككثرة آداـ فأكلنا كتوجهنا إىل دار عميت فأحضرت عميت 

 .( 1")فأكلنا منها شيئا 

ىي من اغبلويات اليت كاف  فاغبلوء اليت تناكؽبا اإلماـ أبو اسحاؽ مع الشيخ سيدم اغبلوم
يصنعها سكاف تلمساف دبناسبة حلوؿ عيد الفطر اؼببارؾ ، كقد تفنن األىايل يف صنعها رغم بساطة 
مكوناهتا) السميد كالعس  ( ،كىذا ما أدىش االماـ أبو اسحاؽ عند تناكلو ؼبشهدة سيدم اغبلوم 

الغريب أنو مل يذكر من صنع اؼبشهدة  ك  ،كرأل فرقا بينها كبُت مشهدة عمتوفاستغرب للجودة صنعها  
 .اليت كانت حبوزة اغبلوم

 طعاـ الميالد: -2

دبناسبة احتفاؿ أىايل تلمساف دبولد خَت االناـ كأزكى السالـ  ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم خصصوا 
ىذه األطباؽ طعاـ اؼبيالد  أشهى األطباؽ ،كمن -يف عهد أبو ضبو موسى الثاين  -ؼبولده من ك  عاـ 

 الذم ربدث عنو حيي بن خلدكف قائال: 

 (2)الشهي المالذ الحافل المالمح "     " كجيء آخر الليل بالخرس

                                                           
 . 67 -66لسابق ، ص: ،  اؼبصدر ا 1حيي بن خلدكف ، ج – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -1
   123ص: ،  نفسو اؼبصدر  -2
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يكشف لنا ىذا القوؿ على جانب مهم من ااجمتمع الزياين احملافظ على عاداتو كتقاليده معززا ذلك 
دبولد ؿبمد صلى اهلل عليو كسلم ،عن طريق ربضَته لطبق خاص هبذه اؼبناسبة كىو اػبرس .  بفرحتو

اليت كانت تصنع بسميد الشعَت احملمص كالزيت كاؼباء حيث كانت تقدـ  ()كاؼبتمث  يف طبق البسيسة
 .للنفساء كاألشخاص الذين يأتوف لتهنئة باؼبولود اعبديد كذلك حسب بعض اؼبصادر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

-  بٍت عاصمة تلمساف حباضرة التعريف يف السوساف باقة رمضاف، ضبدبن اغباجم  :تسمى كذلك تقنتة، أنظر 
 375(،ص: 1995،اعبزائر،   اعبامعية اؼبطبوعات ،ديواف 2زياف،)ج .
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 المبحث الثالث: 

 ادمػػػػػػػػػػػر االقتصػػػػػػػػػػػػػػػالمظه

دراجنا أار عجلتو يف الدكراف ،كإذا عدنا قباعة أم حضارة  تكمن يف قباعة اقتصادىا كاستمر  لع َّ 
وجدناه حافال بالنجاح، كما ل-متصفحُت تاريخ حضارتو  -زمن حكم بٍت زياف  إىل إىل الوراء كبالضبط
الزيانية من ازدىار كتقدـ يف اعبانب االقتصادم كاف سببو الرئيسي بناء اؼبصانع  حققتو الدكلة 

كاألسواؽ، كما شهدتو من نشاط اقتصادم كاسع النطاؽ من جهة ،كمن جهة اخرل كفرة اؼبياه اليت كاف 
 ضركشعَت كذرة، كاػبنذكر منها أصناؼ اغببوب من قمح ؽبا يد يف كثرة احملاصي  الزراعية بشىت أنوعها.

اليت سبثلت يف الفوؿ اعبلباف كاللوبياء ،أما األشجار اؼبثمرة فشملت الزيتوف ،النرنج ،الليموف ،التُت 
" أال أنها كالكرز أك ما يعرؼ حبب اؼبلوؾ قاؿ لساف الدين بن اػبطيب :  األجاص،اللوز، الرماف ، 

 .(1)بسبب حب الملوؾ مطمعة للملوؾ "

 :األسواؽ -كالأ

من اؼبرافق الضركرية كاغبيوية اليت تتم فيها صبيع التعامالت التجارية عن طريق تبادؿ تعترب األسواؽ 
السلع بُت التجار إما داخ  الدكلة أك خارجها ، يرتاد إليو الناس من ـبتلف الفئات كاألعمار ،كمل زب  

 الدكلة الزيانية من ىذا اؼبرفق اغبيوم فكاف أشهرىا:

 

 

 

 
                                                           

 38، ص: 1اغباج ؿبمد بن رمضاف شاكش ، اؼبرجع السابق ، ج– باقة السوساف -1
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 القيصرية : -1

تتكوف من ؾبموعة من البنايات هبا دكاكُت كؿبالت  (1)سوؽ كاسعة األطراؼكىي عبارة عن 
ذبارية ،ككرشات صناعية ـبازف كيف بعض االحياف مساكن فوؽ اغبوانيت كهبا فنادؽ يقصدىا التجار 

 .(2)األجانب 

من أىم أسواؽ الدكلة الزيانية الحتوائها على السلع اآلتية من أركبا إىل  ()كقد اعتربت القيصرية
موانئ الدكلة الزيانية كوىراف كاؼبرسى الكبَت كىنُت كمزغراف كتن  ، تنق  منها إىل تلمساف حيث يزداد 
اإلقباؿ عليها من قب  أىلها الرتفاع مستول سكاف تلمساف العاصمة، كعلى اػبصوص يف العصر 

فَتكل عن أيب ضبو موسى أنو قاؿ يف شأف هتافت الناس على البضائع األكركبية :" بأهنا تغَت من  الذىيب،
 .(3)طبائع الناس كتدفع األغنياء كبو الرشوة "

 :ابن طبي  عن ىذا السوؽ قاؿ

حي ارً ر سى يٍ غى  يكً فً  حه ائً سى يي بٍ ظى كى      ؟  يفى ككى  فو اكي هى تػى  نٍ عى  الى  (*)زالبى  وؽى سي  كى تي ركٍ تى 
(4) 

فحنُت ابن طبي  إىل سوؽ البٌز داؿ على ؿببتو ؽبذا اؼبكاف ، فردبا ترؾ فيو أصدقاء لو كاف    
 حيادثهم كلما ظبحت لو فرصة التجوؿ بُت أزقتو القتناء ثياب لو.

 دار الصناعة: –ثانيا 
                                                           

 130اؼبرجع السابق  ، ص:  –ؿبمد الطمار  –تلمساف عرب العصور  -1
 135ينظر : تلمساف يف العهد الزياين ، عبد العزيز فياليل ، اؼبرجع السابق ، ص:   -2
-  :اؼبرجع السابق ، 1تلمساف يف العهد الزياين ، عبد العزيز فياليل ،ج القيصرية : تعٍت سوؽ السلطاف اك القيصر. ينظر  ،

 .157ص:
 51-50اؼبرجع السابق ،  ص:  –ـبتار حساين  –ينظر: تاريخ الدكلة الزيانية   -3
*- كىو سوؽ  كانت تباع فيو الثياب 
 133اؼبصدر السابق،  ص: -اؼبقرم –نفح الطيب  --4
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حققت الدكلة الزيانية اكتفاء ذاتيا  من حيث الصناعة اغبربية فكانت منتوجاهتم ؿبلية الصنع  
تتميز باعبودة العالية كاالحكاـ يف الصنع ، كالفض  يف ذلك يرجع إىل العناية اليت خصصها السلطاف 

للصناعة سنة  الزياين أبو ضبو موسى الثاين ؽبذا اعبانب خاصة فئة الصناع فجاء مشركعو تشييد دار
ـ، ذات الفائدة اغبربية كىي دار استقطب ؽبا الصناع على اختالؼ أجناسهم  1365ىػ / 766

كلغاهتم كديانتهم كصناعاهتم فكاف العم  فيها نشيطا ، قائما على قدـ كساؽ ،كنظرا ألمهية ىذا اؼبصنع 
 .(1)و مرتُت يف ك  يـو  يتفقد صناعتكانتاجو اغبريب االسًتاتيجي اؽباـ فقد كاف أبو ضبو الثاين

 كقد كصف حيي ابن خلدكف ىذه الدار فقاؿ:

السعيدة تموج بالفعلة على اختالؼ أصنافهم ،كتباين لغاتهم كأديانهم فمن  إف دار الصنعة" 
دراؽ كرماح كدراع ،كلجاـ ككشاء ،كسراج كخباء كنجار كحداد كصائغ كدباج كغير ذلك فتصطك 
ألصواتهم كأالتهم األسماع ، ،كتجار في أحكاـ صنائعهم األذىاف كتقف دكف بحرىم الهائل 

أصيالف كل يـو مصنوعاتهم فيو بين يدم الخليفة )أم السلطاف( أيده األبصار ،ثم تعرض قومتهم 
 .(2)اهلل ... كينصف العاملين من أرزاقهم عدال ىكذا أبدا " 

يقاؿ اغباجة كليدة االخًتاع ،فلوال حاجة بنو زياف لدركع كالرماح كالسركج ...كىلم جر من اللواـز 
ـبتلفة من الصناعات ، كالسعادة اليت ربدث عنها حيي بن اغبربية ؼبا عبأكا إىل بناء  مكاف جامع ألنواع 

خلدكف تكمن فيما رآه من تعاكف كانسجاـ بُت عماؽبا ) دار الصنعة(، رغم اختالفهم يف مشارهبم 
كلغاهتم فهدفهم األظبى كاحد ،كىو اتقاف الصنعة لتعلن يف األخَت على شك  منتوجات قابلة للعرض يف 

الزياين دبا حيتاجو من عيدة ربسبا ألم طارئ قد حيدث يف األياـ اؼبقبلة االسواؽ ،أك لتزكيد اعبيش 
،كألمهية ىذا اؼبشركع سهر أبو ضبو موسى على قباحو ببث النشاط فيو عن طريق تسديده ألجورىم 

 عماؽبا  بالتساكم دكف سبييز أك سباط  منو . 
                                                           

 221، اؼبرجع السابق ، ص:  1عبد العزيز فياليل ج  –تلمساف يف العهد الزياين  -1
 .نفسها الصفحة،نفسو اؼبرجع  -2
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يارة دار الصناعة ،متخذىا جعلو خيصص كقتا معينا لز  كلع  حب ىذا السلطاف للصناعة اغبربية
طماع األعداء ىناؾ عيٌدة حربية قوية كلما قلت أذرعا لصمود دكلتو أماـ اعدائو كاخافتهم، فكلما كانت 

 للسيطرة عليها كيف ىذا قاؿ:

كال تمضي فيو ،يا بني كينبغي لك أف تتخذ في أياـ الجمعة يوما تتخلى فيو عن الناس " 
كتتفقد أموالك في ديار الصناعات من األشغاؿ ،مجابيك كأموالك حكما تنفرد فيو بالنظر في 

 .(1) "تظهر بها القوة بالكلية كالحاجات مثل النظر في العدد الحربية التي 

 -كقد انتهج  السلطاف أبو ضبو موسى الزياين يف تعاملو مع  طبقة التجار ،كالصناعات كاغبرؼ 
سياسة خاصة بو، كقد فصَّ   -قدـ اغبضارة الزيانية باعتبارىم قوة اقتصادية كجزء مهم ساىم يف ت

 : اغبديث فيها على شك  كصية البنو أبو تاشفُت  فقاؿ

، مثل أىل التجارات  " كالوجوه كالفضالء الضابطين لجموعهم ، الرابطين تابعهم بمتبوعهم
كأىل الحرؼ كالصناعات ،فتنزؿ كل جماعة منزلتها ،كترتبها في طبقتها ، كلتكن عوائدؾ جارية 
بالفضل عليهم كأياديك منبسطة إليهم ، فربما تدعوؾ الضركرة إلى االنتقاع بهم في الشدايد، 

نهم ،كتوثقك فيقفوف معك الموقف المرضي في المصادر كالموارد، كلذلك لحسن مدافعتك ع
 .(2)باإلحساف منهم ،كلتكن معاملتك لهم بما يليق من اكرامهم ،كحفظهم كاحترامهم " 

 
 

 ثركة المياه: –ثالثا
                                                           

 86بو ضبو موسى الزياين ، اؼبصدر السابق، ص:  أ –يف سياسو اؼبلوؾ كاسطة السلوؾ  -1
 87اؼبصدر نفسو ، ص:   -2
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 اؼباء ىو أساس حياة الكائنات ، كاإلنساف حيتاج إليو باستمرار إما لشرب اك االستحماـ أك لٌسقي
، كلتقريبو من مكاف اقامتو فكر (1)﴾ ًمنيوفى و حىيٍّ أىفىالى يي  شىٍيءو  كيلَّ  اٍلمىاءً  ًمنى  ﴿كىجىعىٍلنىاقاؿ اهلل تعاىل: ،

يف بناء شبكة لتوزيعو بانتظاـ ،كىذا ما كجد داخ  اؼبدف الزيانية ، كساعد تزكيد أى  تلمساف باؼبياه 
، كصف حيي ابن  (2)اكبدار األهنار من أعايل اعبباؿ ، ككثرة الينابيع كالعيوف اليت تقع خارج أسوار اؼبدينة

 ها فقاؿ :ئخلدكف ما

 (3)"  عذبة الماء كريمة المنبت "

اؼبقصود من ىذا القوؿ أٌف تلمساف سبيزت بوجود مساحات خضراء زبللتها أشجار الفواكو  
كـبتلف احملاصي  الزراعية اليت كانت تعود على الدكلة الزيانية بالدخ  الوفَت،  كذلك كلو يعود بالدرجة 

ا أكثر عطاء من حيث األكىل إىل كثرة اؼبياه كعذكبتها، كإىل تربتها اػبصبة بالدرجة الثانية .فبا جيعله
 اإلنتاج كلذة من حيث طعم اؼبنتوج.

 يف أبيات لو فقاؿ: التالليسيكقد أشار إىل ذلك الشاعر 

سىقىى اللىوي ًمن صىوًب اغبىيا ىىاًطالن كبىالى  
()      ا اٍستػىٍعلىى  ريبوعى تًلمسػػىػػػػػػافى اليًت قىٍدرىى

بػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابي ميصىاًحبػػػػػػػًػػ  ا الًذيالى         ػػػػي   ػػػػػػػػػػػػػػػػريبوعه هبىا الشى  جىررتي إىلى اللىذاىتً يف دىارىى

 

 

 الى ػػهبًا الًني الضىًنُتي  كىكىٍم مىنىحى الدىىري       ػىػػػػػػػػةو    ػػػػػػكىم نٍلتي فًيهػػػىػػػػػػػػا ًمن أمػػػػػىػػػػػاًف قىًصيػػػػ    
                                                           

 (30) اآلية :  سورة األنبياء -1
 149اؼبرجع السابق ، ص:  -فياليلعبد العزيز  –تلمساف يف العهد الزياف  -2
 9ص:  –اؼبصدر السابق  –حيي ابن خلدكف  – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -3
-  اؼبطر الشديد. 
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 إىل أف قاؿ:

ةو          ا هٍبجىةه تػيٍزرم عىلى كي  بلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى  ى ػػػػػلػػىػػػػػػػػػػػػبًتاًج عىالىىا كالعػػىػػػػػػػػػػػػريكًس إذىا ذبى       ؽبى

فىحىازىٍت عىلىى كيً  الًبالًد ًبو الفيٍضلىى     فىيا جىنةى  الدينيىا اليًت رىاؽى حيسىنىهػػػػػػػػػا          
(1) 

فسقى تربتها  باؼبطر الشديد الذم ينزؿ ، باالخضرارجع  اهلل سبحانو كتعاىل ربوع تلمساف تنعم 
كتفجرت العيوف فأصبحت جنة دنيوية غبسنها كصباؽبا فاحتلت بذلك مرتبة ، بغزارة فامتألت الودياف

 العريب خاصة كالعامل عامة.عالية بُت حواضر اؼبغرب 

كقد أفرد الشاعر ؿبمد بن مرزكؽ اػبطيب التلمساين بيتُت من الشعر ربدث فيهما عن تلمساف 
 فقاؿ: ) الكام (

 ػػػاواىػػػػػى ىى ا كى هى بً حي بً  ؤادي كلف الفي       ػػػػػػػػػػااىػػػػى وى نػى  رَّ ا أمى مى  اكؿً دى د الجى لى بػى 

 (2)ػػػػػػػااىػى وى ا كىى ىى اؤي ا مى هى نػٍ مً  يكى فً كٍ يى      ا  ػػػػهبً ي حي م فً رً اذً عى  نٍ ي كي لً اذً ا عى يى   

ثٍػرىتإٌف   حرؾ مشاعر شعراء الدكلة  ما مياًه تلمساف ذبلت يف اختالؼ منابعها كؾباريها ،كىذا كى
الزيانية ،فسارعوا يف كصفها بأكصاؼ يرؽ ؽبا القلب كتدمع ؽبا العُت شوقا لرؤيتها كلما طاؿ بعد 
أجسادىم عنها رغم تعلق قلوهبم هبا متمنُت العودة ألحضاهنا كؼب  مياىها كهنلهم منها لتذكؽ عذكبتها 

اة قلب اإلنساف العاشق ػبريره كىو ينساب يف كرؤية صفائها ،فاؼباء ىو اغبياة ،حياة اإلنساف كحي
اعبداكؿ ، منظرا لطاؼبا تغٌت بو الشعراء كافتخركا بو كوف بلدىم من حيتويو ،كال مانع ؽبم لتقرب منو 

 مصدرا غبياة حضارهتم كبقائها.كاف كاالنتفاع بو إال الفراؽ كالبعد ،كافتخركا بو كونو  
                                                                                                                                                                                           

-  اؼبنيف 
  18 – 17، ص: 1حيي بن خلدكف ، مج  – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -1
 ،  278ؿبمد رمضاف شاكش كالغوثي بن ضبداف ،اؼبرجع السابق ، ص:  –إرشاد اغبائر إىل  آثار أدباء اعبزائر  -2
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:  كل حسن على تلمساف كقفدة لو بعنواف يف قصي محمد بن يوسف القيسي الثغرم قاؿ
 )اػبفيف(

 الًنجػىػػػػػػػػػػاًدم كحيسػػػػىػػػػػػػػػػاـو       عىارًم الًغٍمًد سينديًسي  جىٍدكؿو كأىنبػىرىل كي  

 (1)رت بغَت مدادػػػػػػػػأحرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا سط     و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكظالؿ الغصوف تكتب في

عن صفاء مياه تلمساف بصورة صبيلة أثناء مركره من بُت اعبداكؿ كالسيف االمع حُت  الثغرمعرب 
اخراجو من غمده ،كانعكاس صورة أغصاف األشجار اليت يف جوانبو كأهنا أحرؼ كتبت على صفحة 

 بيضاء كبدكف حرب.

 كيف قصيدة أخرل قاؿ :

تيسىًليكى دىكحىاهًتا           
() (2)الجىٍدكؿً نػىٍغم البىالبً  كاٍطراًد          كًتالًعها 

صىاحىبى جرياف اؼباء يف كعائو )اعبداكؿ( نغمات كاف يصدرىا طائر البلب  يالحق مسَتتو باذباه 
 االشجار العظيمة لسقيها بدكف توقف ،يواص  سَته غَت أبو بطوؿ الطريق.

ن الطوب ، مغطاة ربت ككانت شبكة اؼبياه ىذه ؿبكمة القنوات داخ  اؼبدينة كخارجها تبٌت م
األرض كال سيما اعبزء الذم يكوف خارج اؼبدينة ، كىو األنبوب الرئيسي الذم يصب يف األحواض ، 
اليت تستعم  يف سقي البساتُت كيف الصهاريج اليت تزكد سكاف اؼبدينة ، عن طريق قنوات تص  الدكر 

 .(3)زكايا كالساحات العامة كاألسواؽ كاؼبنازؿ كالقصور ،كاغبمامات كالفنادؽ كاؼبساجد كاؼبدارس كال
                                                           

 561، ص: 2اؼبصدر السابق، ج–حيي بن خلدكف  – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -1
- ٍكحه دى  : الشجرة العظيمة اؼبتشبعة ذات الفركع اؼبمتدة من شجر ٌما كاعبمع 
 88: ص:1اؼبصدر السابق، ج –حيي بن خلدكف  – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -2
 149، اؼبرجع السابق ،  ص: 2عبد العزيز فياليل ، ج –تلمساف يف العهد الزياين   -3
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كتنصب إليها من عل جبلها أنهار من ماء غير ماسن ، تتخلد بو أيدم قاؿ صاحب البغية :" 
المكفورة خاللها ثم ترساه بالمساجد كالمدارس كالسقايات كالقصور كعليو  كاألسراب المذانب

الماضي كيسقي بساتينها خارجها كمغارس الشجر  الدكر كالحمامات فيفعم الصهاريج كيفهق
 .(1)كمنابت الحب فهي التي سحرت األلباب "

كبَت، كيسمى أيضا باغبوض العظيم الصهريج الذم يتحدث عنو حيي ابن خلدكف ىو الصهريج ال
"grand bassin  مًت( مائتا الذم يرجع حفره إىل عهد أيب تاشفُت ، كتبلغ مسافتو ) (03" ) الشك

كمائة مًت عرضا ،كثالثة أمتار عمقا، كالظاىر أنو كاف معدا للفرجة ككذلك للرم البساتُت الواقعة  طوال
كيذكر أنو كاف ( 2)مشاؿ اؼبدينة ،ككاف اؼباء يأتيو من اؼبرتفعات اليت تط  على تلمساف من اعبنوب، 

 .( 3)كللسقي يف األياـ العاديةؼبلكية ا االحتفاالتك يستعم  للسباؽ بُت الزكارؽ كالقوارب يف أياـ األعياد 

فقد كاف ىذا الصرح يؤدم مهمتُت يف آف كاحد ،الًتفيو عن النف  من جهة ،كسقي البساتُت  
 من جهة أخرل .

 كقد كجدت عدة سقايات يف ازقة اؼبدينة كيف دركهبا ،ك عيوف خارج أسوارىا .

في المدينة ما شاىده قائال:" رجاء تلمساف كاصفا ناء رحلتو بُت أكىذا ما الحظو حسن الوزاف أث
عدة سقايات، كلكن العيوف توجد خارج المدينة ،بحيث إف العدك يمكنو أف بقطع الماء عنها 

 كمن أشهر عيوهنا نذكر :.(4)بدكف صعوبة "

 اليت تقع خارج باب اعبياد من اعبهة اعبنوبية عين كنزكنة :

 
                                                           

 10اؼبصدر السابق، ص:  –حيي بن خلدكف  – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  - 1
 .62اؼبرجع السابق ، ص:  –حياتو كأثاره  –أبو ضبو موسى الزياين  -2
 .129اؼبرجع السابق  ، ص:  –ؿبمد الطمار  –تلمساف عرب العصور  -3
  20، دار الغرب اإلسالمي (،   ص:  2تج،: ؿبمد حجي كؿبمد األخضر ،  ط  1حسن الوزاف ، )ج –كصف افريقيا   -4
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 .(1)،يف اعبهة الشمالية الغربية ؼبدينة تلمساف باؼبنية خارج باب القرمادين عين الكسور:

 .(2)رم بالقصر اؼبلكي القدمي بتلمساف: كاف ماء ىذه العُت جيأـ يحيعُت 

 قاؿ عنها  التالليسي :

ىثىالى ػػػػػػػػػػػػػككىم لىيلةو بتنىا ًبصٍفًصيًفها الًذم      تسىامىى علىى األنٍػهىار إذىا عى 
 دـى اؼب

لػػػىػى ػػػػػػػػػػػػػألنػىهيما يف الًطيًب كالًنيً  بى  أىح    شىربنىا    أـي يىٍحي عىينً كًمنوي كمٍن     
(3) 

ـ حيي _ دبياه هنر الني  اؼبوجود يف بالد مصر مىٍهدي اغبضارة شبو الشاعر مياه ىذه العُت _ أ
 .جاء هبذه اؼبقارنةفلوال ذلك ؼبا و هن  من ىذا النهر ، ككأنٌ يف العذكبة ب  فاقتو يف اغبالكة الفرعونية

ككانت مدينة تلمساف تزكد من عُت أخرل تعرؼ بػ " الفوارة " عرب قنوات ربت األرض تبعد عن 
 .(4)اؼبدينة بنحو ثالثُت فرسخا 

 قاؿ القيسي :

يبػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػارىؾً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكًبعذًب مىن          ارةو ػػػػػػػوى فىػػػػػػػػػػػػػى وـو ثىالثو ػػػػػػػػػػػػػػػبي دٍ كأقيصي 
ا اؼب  هىلهى

ائًػػػػػػػػػػ رًم يف ديًر عبيُتو سى  ػػػػػػػػػػػ ه          أٍحلىى كأٍعذبي ًمن رىحيقو سىٍلسى ً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذبى

 

 
                                                           

 .150، اؼبرجع السابق ، ص:  1ج  –عبد العزيز فياليل  –تلمساف يف العهد الزياين  -1
 .293ؿبمد بن رمضاف شاكش كالغوثي  بن ضبداف ، اؼبرجع السابق ، ص:  –ينظر :إرشاد اعبائر إىل آثار أدباء اعبزائر  -2
 .17اؼبصدر السابق ، ص:  –حيي ابن خلدكف   – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -3
 .151، اؼبرجع السابق ، ص: 1ج –عبد العزيز فياليل  –اف يف العهد الزياين تلمس -4
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ل تًلمسىافى العىليىةً   (1) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمن ك كأٍشرؽى علىى الشىرًؼ الًذم بإزىائهىا           لًتى

( لالرتواء من مائها العذب اؼببارؾ  الصايف كالفضة أىايل تلمساف يقصدكف ىذه العُت )فوارةكاف 
 عند جريانو بُت السواقي ،كمن خالؽبا ترل تلمساف كالعركس يف أهبى حيلة. 

 رابعا/اإلنتاج الزراعي:

الذايت كخاصة يف ؾباؿ االنتاج الزراعي ،فكاف  باالكتفاءاقتصاد اؼبغرب العريب االسالمي سم اتَّ 
سواؽ ،كمصدرىا أراضي الدكلة الزيانية لثركة اؼباء كخصوبة كالفواكو حضورىا اؼبكثف داخ  األ للخضر
كاالستغالؿ اعبيد لتلك الثركة من طرؼ األىايل كمسؤكيل الدكلة ،كاؼبهمة األكرب كانت على عاتق  الًتبة

كقد أشار حيي بن خلدكف إىل بعض ،احملتسب الذم كاف يقـو بضبط األسعار يف األسواؽ كمراقبتها 
 :فقاؿ اؼبنتوجات الزراعية اليت كانت تثمرىا أرض تلمساف

لب بما تشتهيو األنفس كتلد األعين من فواكو الرماف اق الغكيوجد بخارجها ... الحدائ" 
،كتنصب إليها من أعلى جبالها أنهار من ماء غير آسن، كيسقي بساتينها ...كالزيتوف كالتين 

 .(2)" خارجها كمغارس الشجر ،كمنابت الحب

كطاب  ما لذَّ ضي احمليطة بأسوار مدينتهم لزراعة ك  ايؤكد الكاتب أف أىايل تلمساف استغلوا األر 
زينة الدكلة ب ، كوف تلك اؼبنتوجات كانت تعود على خ،غَت متكلُت على اؼبدف ااجماكرة يف ىذا اعبان

لتواجد أغلب بساتينهم خارج اؼبدينة بالدخ  الوفَت يف اياـ السلم ،أما أياـ اغبصار فَتتفع سعرىا 
 .كالعم  هبافيصعب الذىاب إليها 

 
                                                           

، كبغية الركاد ، 31، اؼبرجع السابق ، ص1ج  –اغباج ؿبمد بن رمضاف شاكش  –باقة السوساف يف التعريف حباضرة  تلمساف  -1
 .15ص: 

 11اؼبصدر السابق ، ص:  ،1حيي بن خلدكف، ج – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد   -2
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 المبحث الرابع:

 يػػػػػػػر السياسػػػػػػػػػالمظه

 

سبيزت اغبياة السياسية يف عهد الدكلة الزيانية حبسن التنظيم كالتسيَت ،كالسيطرة على األكضاع 
 كاغبفصية بُت اغبُت كاآلخر رغم تعرضها ؼبضايقات من طرؼ جارتيها اؼبرينية-الداخلية كاػبارجية 

انطالقا من اغباكم باعتباره العق  اؼبفكر كاآلمر كالناىي كصوال إىل -كتعرضها للحصار لعدة شهور 
الرعية باعتبارىم اؼبنفذين لتلك األكامر ،كالنتيجة اليت حققتها الدكلة الزيانية قباعة سياستها أحسن فبا 

ؼبؤكد حققتو الدكؿ ااجماكرة ،كقد ظهر ذلك جليا يف القرنُت الثالث عشر كالرابع عشر للميالد ،كاؼبصدر ا
ؼبا ذكرناه كصية السلطاف أبو ضبو موسى الزياين البنو أبو تاشفُت فقد تضمنت بُت طياهتا ؾبموعة من 
اػبطط  سهر طوؿ فًتة حكمو على تطبيقها بغية تنظيمو لدكلتو ، متمنيا البنو أف يسَت على خطاه  بعد 

 كفاتو . 

 نظاـ الحكم:أكال: 

ة ملكي كراثي تعاقبت عليو عدة ملوؾ ك  كاحد منهم ترؾ كاف نظاـ اغبكم يف عهد الدكلة الزياني  
 ياه:إزياين ربدث عنو التالليسي مادحا بصمتو يف ـبتلف ااجماالت ،كأشهر ىؤالء اؼبلوؾ أبو ضبو موسى ال

ـي ى االمى وسى كمي       ذ    اكى ىى  نً سٍ  اغبي يف  نتً كي   فٍ ب إً جى عى  كالى  ي  ا
 ىلى ػػػػػػػػحى  دٍ قى  يكً ى فً ضى رتى اؼب

 الى سى  دٍ قى  ضً رٍ  األى يف  ُتى اغً ى البى لى عى  اـه سى حي    ة        ابى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهى كمى  ادً غى  الوً يف  اعي جى الشي  اعه طى مي 

 ػػالى ػػػػػػػػػػػػػػعػكالفً  ؿى ػػػػػػػػػوٍ القػػػػػػى  دؽي صٍ يى  يده ضبىً  عيده سى           ػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوالػػي نى  ػػػػػيه ػػػػػػػػػػً اسبً حى  مه ػػػػػػػػػػليحى  رميه كى            

 
ى
 ى ىي رقى األى  لكي ىو اؼب

ى
 ىي         ى  ػػػػػػػػػػػػضى الرً  لكي و اؼب

ى
 ىلى ػػػػػػػػػعٍ األى  كي ػػػػػػػػلً و اؼبػػػى  ىي ٌتى سٍ األى  لكي و اؼب
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   ً ى كي لى يقا عى قً حى          تٍ عى مى ذبىى  فيوً  اؼً كصى ه األى ذً ىى  نٍ مً كى       
ى
 (1) ػػػػػػوىلى تػػػػػى اسٍ  دٍ  قى ايل عى اؼب

الوحيد الذم ظبا يف ملكو  ضبلت شخصية أبو ضبو موسى عدة صفات جعلتو اغباكم الزياين
،فمن الشجاعة كالصرامة يف ازباذ القرارات إىل اعبود كاغبلم مع رعيتو إىل الصدؽ يف القوؿ كالفع  ، 
فبهذه األكصاؼ ناف  ملوؾ اؼبغرب اإلسالمي برمتهم ،فكاف اؼبلك اؼبطاع الساىر على خدمة دكلتو 

 بو األشواؾ من ك  جانب. ،كاغبريص على بقائها زىره فواحة يف بستاف أخضر ربيط

 خطط الدكلة ثانيا:

كك  دكلة إسالمية كضع حكاـ بنو زياف لدكلتهم خططا لتنظيم شؤكهنا ، كالنظر يف اؼبظامل لفك 
النزاعات ،كنظاـ اغبسبة لقمع الغش، ك نظاـ الشرطة لٌسهر على توفَت اؽبدكء كاألمن كاالستقرار لرعاياىا 

م كالفساد كـبتلف اآلفات االجتماعية اليت قد تؤدم بالدكلة إىل ،كحىت ال يطغى على ااجمتمع الظل
 اؽباكية.

 :خطة المظالم -ا

يعترب النظر يف اؼبظامل ىيئة قضائية عالية تشبو ؿبكمة االستئناؼ يف أيامنا كلذلك كانت سلطة 
ظيفة ، عرفها ابن خلدكف يف اؼبقدمة فقاؿ: " ىي ك (2)صاحب اؼبظامل أعلى بكثَت من سلطة القاضي 

فبزكجة من سطوة سلطانية كنصفة القضاء ،كربتاج إىل علو يد كعظيم رىبة ،تقمع الظامل من اػبصمُت 
كتزجر اؼبعتدين ،كإليها النظر يف البينات كالتقرير ، كاعتماد اإلمارات كالقرائن ،كتأخَت اغبكم إىل 

 (3)نظر القاضي " استجالء اغبق ، كضب  اػبصم على الصلح ،كاستحالؼ الشهود ،كذلك أكسع من

 
                                                           

 18حيي بن خلدكف ، اؼبصدر السابق ،  ص: – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  -1
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أما بالنسبة  لشركط  من تيوجىبي عليو تويل النظر يف اؼبظامل فقد ذكرىا اؼباكردم يف قولو: " ... أف 
يكوف جلي  القدر، ناقد األمر عظيم اؽبيبة ظاىر العفة، قلي  الطمع، كثَت الورع ،ألنو حيتاج يف نظره إىل 

ة القدر نافد األمر بُت صفات الفريقُت ،كأف يكوف جباللسطوة اغبماة كثبت القضاة ، فيحتاج إىل اعبمع 
 .(1)يف اعبهتُت "

كفيما يتعلق بتاريخ ظهور ىذه اػبطة يكمن يف أنو مل يكن يف زمن اػبلفاء الراشدكف ؾبلسا ؽبا 
ألهنم كانوا حديثي اإلسالـ ،ككازعهم الديٍت مل خيوؿ ؽبم ذلك فكاف سطانا يسيطر على نفوسهم 

الوحيد الذم اضطر للنظر يف اؼبظامل ىو علي بن أيب طالب ،كلكنو مل يعُت لذلك يوما ،كلكن اػبليفة 
 .( 2)معينا كال زمنا ؿبددا ،ب  كاف ينظر يف شكاية من يأتيو من اؼبتظلمُت ،كيعم  على إنصافو 

كمع تغَت أحواؿ ااجمتمع اإلسالمي تغَتت طباع الناس على ما كانت عليو يف صدر اإلسالـ 
الرقعة اعبغرافية للدكلة اإلسالمية يف عهد بٍت أمية زاد من كثرة اؼبظامل كاالستهتار حبقوؽ الناس، ،كاتساع 

فًتاكمت الشكايات فبا دفع خلفاء تلك الفًتة بتخصيص يـو معُت للنظر يف مظامل الرعايا ،كأكؿ من 
عليو ، فكاف ابن  فع  ذلك عبد اؼبلك بن مركاف الذم كاف يستعُت بقاضيو إدري  األزدم فيما أشك 

 .( 3)إدري  ىو اؼبباشر كعبد اؼبلك ىو اآلمر، كقد أفرد يوما يتصفح قصص اؼبتظلمُت

كبعد امهاؿ بعض خلفاء بٍت أمية ؽبذه القاعدة أعاد خلفاء الدكلة العباسية ؽبا اغبياة ،ككاف اؼبهدم 
يستندكف ىذا اؼبنصب إىل  أكؿ من جل  للمظامل ،مث اتبعو من جاء بعده من اػبلفاء ،ككانوا كثَتا ما

أحد كزرائهم أك قضائهم ،كما فع  اؼبأموف بقاضيو حيي بن أكثم ، كاؼبعتصم بقاضيو أضبد بن أيب 
 .(4)داؤد

                                                           
ـ ، ػمكتبة دار ابن 1989 -ػ1409ػ 1اؼباكردم ، )تح ، أضبد مبارؾ البغدادم ،ط –األحكاـ السلطانية  كالواليات الدينية  -1

 102فتيبة ،الكويت( ، ص: 
 132بشَت رمضاف التليسي ، كصباؿ ىشاـ الذكيب ،اؼبرجع السابق، ص:  –تاريخ اغبضارة اإلسالمية   -2
 133نفسو ، ص:  اؼبرجع  -3
 .نفسها الصفحة، نفسواؼبرجع  -4
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كمن النصوص النثرية اليت تؤكد بوجود ىذه اػبطة كصية أبو ضبو موسى الزياين البنو أبو تاشفُت 
 يأمره بتطبيقها قائال: 

صالة الجمعة ( تجلس بمجلسك للشكايات تأخذ في القضاء  كبعد فراغك من الصالة )" 
الحاجات كالفصل بين الخصماء ،كاالنتقاـ من الظلمة الغثماء فتقمع الظالم كتفهر كتحمي 
المظلـو كتنصره كتحضر الفقهاء في مجلسك حين الفصل بين الناس إلزالة ما يقع في األحكاـ 

مخصص للرعية كالجمهور فيو تتقعد الضعفاء  من االلتماس ،كىذا المجلس في اليـو المذكور
 .(1)"  كالمساكين كاألرامل كاأليتاـ كالمحتاجين ،كأف تنظر في أىل سجوناتك

عكف أبو ضبو موسى  الثاين على قمع الظامل كنصرة اؼبظلـو ،فخصص يوما يف األسبوع عقب 
الشرعية بغية اصدار أحكاـ عادلة بُت صالة اعبمعة، كحىضَّر يف ؾبلسو الفقهاء الستشارهتم يف اؼبسائ  

 الرعية .

 خطة الشرطة:  -ب

عرفها صاحب لساف العرب بأهنا من أٍشرىطى فالف نفسو لكذا ككذا ،أعلمها لو كأعدَّىا لغة:-1
 ،كمنو ظبي الشيرىٍط ألهنم جعلوا ألنفسهم عالمة يعرفوف هبا الوىاًحدي شيٍرًطيٌّ 

 قاؿ ابن األضبر:

 ككاف بنفًسو حجتان ضنينان.       فأٍشرىطى نفسىوي حرصنا عليها  

كالشيٍرطىةي يف السلطاف من العالمة كاإلعداد، كرج  شيٍرًطيٌّ كشيرىًطيٌّ منسوب إىل الشيرطىة كاعبمع 
شيرىطه ، ظبو بذلك ألهنم أعدكا لذلك كأعلموا أنفسهم بعالمات 
(2). 

                                                           
 .85 – 84أبو ضبو موسى الزياين ، اؼبصدر السابق ، ص:  –يف سياسة اؼبلوؾ كاسطة السلوؾ  -1
 742اؼبصدر السابق ، فص  الشُت مادة شرط، ص: –لساف العرب  -2
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تشهد اغبرب ،كتتهيأ للموت ،كطائفة من أعواف الوالة يقوؿ صاحب القاموس )ىم أكؿ كتيبة 
 .(1)مفرد شيٍرًطيٌّ (

 يوجد مفهومُت مها: االصطالحأما يف 

" الشرطة ىي اعبند الذين يعتمد عليهم اػبليفة كالوايل يف استباب األمن ،كحفظ المفهـو األكؿ: 
 (2)تكف  أمن اعبمهور كطمأنينتو"  النظاـ كالقبض على اعبناة كاؼبفسدين ،كما إىل ذلك من األعماؿ اليت

 .( 3)" ىي اؽبيئة النظامية اؼبكلفة حبفظ األمن كالنظاـ ،كتنفيذ اكامر الدكلة كأنظمتها المفهـو الثالث:

 -باعتبارىم ىيئة نظامية-ىناؾ عالقة كطيدة بُت اؼبفهومُت فكالمها يؤكداف أف دكر رجاؿ الشرطة 
السهر على توفَت جو خايل من الفوضى كأال أمن انطالقا من تنفيذىم اجمموعة من األكامر الصادرة عن 

 السلطة العليا . 

 ربدث أبو ضبو موسى الزياين عن ىذه اػبطة يف كصيتو قائال :

ثم دخل صاحب شرطتك كحكاـ بلد حضرتك ليخبرؾ بما يريد في ليلتك ال يخفي "  
يتك كبلدؾ مع ضبط مملكتك فتسألو عن القليل كالكثير كالجليل من عليك شيء من أحواؿ رع

األمر كالحقير لئال يتوصل أىل العناية للرعية مضرة كال أذية كال يقع من حكاـ جور في بلد كال 
 ظلم ألحد فإنو إذا علم الحاكم أكغيره من أىل العنايات كأعل الدعاكم كالجنايات بأف الملك  ال
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أحواؿ بلده فيمتنع كل منهم من استطالة يده فيقف الناس عند يغيب عنو شيء من  
 .(1)"  حدكدىم

لردع أى  اعبرائم كالتقلي  من عمليات اإلجراـ داخ  ااجمتمع الزياين، كاف جهاز الشرطة أفض  
كسيلة ازبذىا السلطاف أبو ضبو موسى فسهر على تطبيقها بواسطة صاحب شرطتو الذم كاف يطلعو 

َتة عن رعاياه ،فبا جع  مهمتو أصعب ىو نق  اغبقيقة كعدـ السكوت عنها ،فهو بك  صغَتة أك كب
 .ابة العُت اليت يبصر هبا اغباكمدبث
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 الخامس:المبحث 

 يػػػػػػػػػػػػػػر العلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمظه

 

العلماء غباضرهتم سارع ملوؾ بٍت زياف منذ كضع اللبنة األكىل لدكلتهم يف استقطاب العديد من 
ي  ؿبب للعلم كالعلماء عب ىمتلمساف كالوافدين من بالد اؼبشرؽ كاألندل  ، إضافة إىل ذلك إعداد

لتوفَت اعبو اؼبناسب من بناء اؼبدارس ،كفتح اؼبكتبات سواء يف اؼبساجد اؼبناسبة ،فازبذكا ك  اإلجراءات 
علمي ماديا ك كمعنويا ،فانعك  ذلك اجيابا أكغَتىا من اؼبرافق ، متيقنُت من ضركرة تشجيع البحث ال

على الدكلة الزيانية فشهدت هنوضا كبَتا مل تشهده بلداف اؼبغرب اإلسالمي من قب ، فجاء كصف بعض 
كغَتىا من األكصاؼ  " الحركة الفكرية "ك النشاط العلمي "الباحثُت ؽبذه النهضة بنعوت شىت منها " 

 :هلالج لجقوؿ اهلل  ، فجاء شعارىم على أساس(1)العامة اليت تبُت الكمية كالفعلية 

 .(2 )﴾9﴿ اأٍلىٍلبىابً  ا﴿ قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى ًإنَّمىا يػىتىذىكَّري أيكليو 
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 كراـ أىل العلم: إأكال/ 

ة حضارهتا فاحتلوا مرتببنائها أك من خارج أسوارىا ضبلوا لواء أخَتة تلمساف بعلماء من  حظيت
ا امتدت جلساهتم يف بالط اؼبدارس كاؼبساجد بأمثاؽبم بعدم فامتألتالتلمساين ،  عليا داخ  ااجمتمع

فأكرموىم كأمدكا ؽبم يد العوف للمزيد  استقباؽبم حبفاكة ،كقلب رحب مل يتهاكنوا يف ملوؾ بٍت زياف الذين
دكرا للعلم ربملوا أظبائهم مث  مدرسة لبنا االماـ إضافة من البذؿ كالعطاء خدمة للعلم كالعلماء فأسسوا 

فكار ،كخَت دلي  على ما كاف جيرم داخ  ات خاصة هبم ،للمناظرة كتبادؿ األإىل ذلك فقد اقاموا جلس
 عن أيب تاشفُت ككيفية تعاملو مع العلماء : البالط الزياين قوؿ التنسي

" فقد كاف لو بالعلم كأىلو احتفاؿ ككانوا منو بمحل تهمم كاىتباؿ ،كفد عليو بتلمساف الفقيو 
،أعرؼ أىل عصره بمذىب مالك فأكـر نزلو كأداـ ()العالم المتفنن ابو موسى عمراف المشذالي

لعباس بمدرستو الجديدة ،كلما كرد الفقيو العالم أبو ا التدريس المبرة بو كالحفاية بجانبو ككالء
أحمد بن عمراف البجائي على تلمساف تاجرا دخل المدرسة القديمة ، فحضر مجلس ابي زيد بن 
االماـ ،فألقاىم يتكلموف في قوؿ ابن الحاجب في األصوؿ في حد العلم إنو صفة توجب تمييزا 

 ال يحتمل النقيض فنادل :
الشيخ أبو زيد: " من  " يا سيدم ىذا الحد غير مانع إذ ينقض بالفضل كالخاصة ، فقاؿ لو

 ىذا الذم انبأ مقالو عن مقامو ؟ " فقاؿ : " محبكم أحمد بن عمراف " 
 فقاؿ : " أكؿ ما تشتغل بضيافتك كحينئذ يقع الجواب " 

 
                                                           

-  الفقيو اغبافظ أبو موسى عمراف اؼبشدايل من كبار الفقهاء كخيار العلماء كالصلحاء من زكاكة  جباية ،مل يكن يف معاصريو أحد
مثلو علما دبذىب مالك ، كحفظا ألقواؿ أصحابو ك عرفانا بنوازؿ االحكاـ كصوابا بالفتيا، تويف يف حدكد طب  كاربعُت كسبعمائة  

 .72حيي بن خلدكف ، اؼبصدر السابق ، ص:   - ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواد يفينظر: بغية الركاد 
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بو زيد أمير أفعرؼ بو  نو جاء تاجراألكرامة، فأخبره عن مقدمو فاخبره فانزؿ منزؿ ا
زيادة  ،كأعطاه، فرفع عنو كلفة مغرمة كمغـر من جاء معو، ككاف مائتي دينار  با تاشفينأالمسلمين 

 على ذلك مائتي دينار ذىبية ،كجاء بو أبو زيد إلى أخيو أبى موسى مسلما عليو فقاؿ لو:
 علينا " فأكردهخينا سؤاال أكردت على أ" سمعنا أنك  -

 فلما قرره بين يديو قاؿ لو:

ما توجب تميزا ال الحاجب : صفة توجب تمييزا كالخاصة إنَّ " يا فقيو غنما قاؿ ابن  -
 .(1)تمييزا "

جاء ىذا القوؿ ليوضح لنا طبيعة العالقة اليت كانت تربط خلفاء الدكلة الزيانية بفئة العلماء من 
شعاع حضارم من تلمساف إنو بداع ،ك  ذلك نتج عإلرعاية يف مقابلها عطاء كانتاج ك امشاعر اغبب ك 

 .حواضر اؼبغرب اإلسالمي ) فاس كالقَتكاف( كديتد إىل حواضر اؼبشرؽ ) بغداد( صبيع ليعلو

 كيف ىذا السياؽ قاؿ ابن خلدكف متحدثا عن تلمساف كعلمائها :

فأصبحت أعظم أمصار المغرب ،كرحل إليها الناس من القاصية ،كنفقت بها أسواؽ "  
مصار الدكؿ اإلسالمية االعالـ ، كضاىت أاء كاشتهر فيها العلـو كالصنائع ،فنشأ بها العلم

 (2)" كالقواعد الخالفية كاهلل  كارث األرض كمن عليها 

 ىد فيها أمورا مل يعهدىا يفايدؿ على أنو شتعظيم ابن خلدكف لتلمساف على صبيع بلداف اؼبغرب 
كأىلو ػمخصصُت ؽبم م اىتماـ اػباصة كالعامة بالعل سابقاهتا من الدكؿ اليت زارىا ،كأبرز ما لفت أنظاره

 داخ  البالط الزياينظبائهم كمكتبات ربتوم على كتبهم ،كؾبال  للمناظرات كاحملاكرات مدارس ربم  أ
                                                           

-141التنسي ،  اؼبصدر السابق ، ص: –تاريخ بٍت زياف ملوؾ تلمساف مقتطف من نظم الدرر كالعقباف يف شرؼ بٍت زياف  -1
142  

 .105، اؼبصدر السابق ، ص: 7ابن خلدكف ، ج -تاريخ ابن خلدكف ) العرب (-2
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يف قرض الشعر. كك  ذلك جع   قدرهتم ظهارإلفيها يفتح اؼبلك اؼبنافسة بُت األدباء عياد دينية ،كاقامة أ
اؼبنية فيدفنوف يف تراهبا كيسقى قربىم من مائها الوافدين إليها يستقركف بُت أحضاهنا إىل أف توفيهم 

تلمساف كرغم ذلك فقد أحبوىا كتشبثوا هبا كمدحوىا يف فيعتربكف من خَتة ابنائها الذين مل تنجبهم 
 .نتاجاهتم األدبية عرفانا ؼبا قدمتو ؽبم من خَت سبق ذكره إ

دعاء العلماء بطلب منهم إىل كمن جهة أخرل أكد التنسي حرص حكاـ  بنو زياف على است
" إنو كاف لو في أىل العلم رغبة ق( قائال :  681-633تلمساف متحدثا عن يغمراسن )  حاضرهتم 

 .(1) "عالية يبحث عنهم أينما كانوا يستقدمهم إلى بلده ،كيقابلهم بما ىم أىلو 

فص  يف اغبديث عن ميزة أهبرتو كعكست صورة اؼبؤلوؼ  ف أشاد التنسي بشخصية يغمراسنبعد أ
ى  العلم على دكلتو اليت أسسها ب  بادر بنفسو يف استدعاء يف كونو مل ينتظر كفود أعن اؼبلوؾ السابقُت 

أشهرىم كأعرفهم بأمور العلم حبا منو للعلم كأىلو كتشوقو لرؤية دكلتو تشع فيها أنوار اغبضارة من ك  
 .جهة 

كمن أعلم من كاف في زمانو ;لمساف قاؿ التنسي أيضا " و تإىل حاضرت يغمراسن دمهمكفبن استق
،كانت الفتاكل تأتيو من افريقية كتلمساف  بو اسحاؽ ابراىيم بن يخلف بن عبد السالـ التنسيأ

لى أف ،كيرغبو في سكنى تلمساف ،كيمتنع إإلى تنس ، فكاف أمير المسلمين يغمراسن يكاتبو كثيرا 
إليو فقهاؤىا ػويأخذكف عنو العلم فبلغ  نشأت فتنة مغراكة، فورد مرة على تلمساف ،فكاف يجتمع

تلمساف  عظم، كمعو فقهاءجاء إليو ،كاجتمع معو بالجامع األخبره أمير المسلمين ،فركب بنفسو ك 
 يع ما تحتاج " جم كقاؿ لو: " ماجئتك إال راغبا منك أف تنتقل إلى بلدنا تنشر فيها العلم كعليها

 
                                                           

 126التنسي ، اؼبصدر السابق ، ص:  -مقتطف  من نظم الدرر كالعقياف يف بياف شرؼ بٍت زياف –تاريخ بٍت زياف  -1
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مير المسلمين : " نحن ال ندعك و أفقاؿ ل...فقاؿ لهم : إف رجعت تسببت في انتقالي " 
 .(1)ترجع كلكن نرسل إلى أىلك من ينقلهم إلينا " 

حينما سرد لنا طريقة ذىاب ىذا اغباكم إىل فقيو معركؼ  حب يغمراسن للعلماء ترصبو لنا التنسي
يف اقناعو بالبقاء يف  ذاكرا لنا أسلوبو الرائع يف اؼبغرب العريب ، حُت ظباعو بقدكمو عند فقهاء تلمساف 

كحىت ال يضطر ىذا  كتقدمي لو ما حيتاجو حىت كلو استلـز األمر احضار عائلتو بالكام  ،، حاضرتو 
سالسة ك  ب يف التعام  مع األمور ة يغمراسنكىنا  تظهر حنكالفقيو للعودة إىل بلده حبجة رؤية أىلو ، 

ألمثاؿ ىؤالء العلماء للسَت إىل األماـ كالغوص بدكرىا سبث  ربفيزا  . كاضعا ك  التسهيالت اليت كعقالنية
 يف حبر العلم كالبحث يف مكنوناتو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 127 -126،ص: التنسي ، اؼبصدر السابق  -مقتطف  من نظم الدرر كالعقياف يف بياف شرؼ بٍت زياف –تاريخ بٍت زياف  -1
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 االختراعات كاالبتكارات العلمية:-ثانيا
العلم يفتح أبوابا عدة منها باب االبتكار كاالخًتاع كالتطوير لتلبية حاجيات االنساف يف حياتو 

 :اليومية كمن أىم ما أجاد بو العق  الزياين نذكر
 خزانة المنجانة: -أ

التشغي  استخدمت فيها ذكر بعض اؼبؤرخُت دبا يف ذلك حيي بن خلدكف بوجود ساعة ذاتية 
ـ( 1358 – 1348تقنيات متقدمة جدا ،صممت ىذه اؼباكنة يف عهد السلطاف أبو عناف )حكم

ـ( إلحياء اؼبولد النبوم 1387- 1359،كاستخدمت فيما بعد من طرؼ السلطاف أبو ضبو الثاين )
اؼبعركؼ بابن  كقد صنعها أبو اغبسن علي بن أضبد (1)ـ يف قصر السلطاف دبشور تلمساف،1359عاـ 

 .(2)الفحاـ'

كخزانة المنجانة ذات تماثيل اللجين المحكمة ، كصفها حيي بن خلدكف يف البغية فقاؿ: " 
 ()قائمة المصنع ، تجاىو بعالىا أيكة تحمل طائرا ، فرخاه ، تحت جناحيو ، كيخاتلو فيهما أرقم 

، عدد ساعات اللياؿ الزمانية ، ()خارج من كوة بجذر األيكة صعدا كبصدرىا أبواب موجفة
كدكين راس  –كطرفيها باباف موجفاف ، أطوؿ من األكلى كأعرض ،فوؽ جميعها ()يصاقب
كؿ كل ساعة أ  -سير نظيره في الفلك ، كيسامت قمر أكمل ، يسير على خط استواء  –الخزانة 

كاحد منهما صنجة  في كل () عقاباف –من البابين الكبيرين  –بابها المرتج، فينقض  –
، يلقيها إلى طست من الصفر مجوؼ ، بوسطة ثقب يفضي بها إلى داخل الخزانة ، ( )صفر

                                                           
 .32اإلسالمي ، علي ؿبمد رضا ، ص:  جوانب من تقنيات التوقيت كأدكات الرصد يف اؼبغرب -1
 282، اؼبرجع السابق،ص:1عبد العزيز فياليل،ج –تلمساف يف العهد الزياين  -2
- األرقم: أخبث اغبيات ، كاألرقم اغبية اؼبرقطة بالسواد كالبياض 
-  أكجف الباب :أغلقو ، أكجف الشيء : حركو صَته يضطرب 
--يصاقب ىنا :  يقارب 
- اب : طائر من  قفصيلة اعبوارح ،لو ـبالب قوية كمنقار أعقف ، يشبو النسرالغق 
- تسمى الصنج صبعها صنوج : كىي صفيحة مدكرة من النحاس األصفر ،أما الصفر : فاؼبقصود بو ىنا ىو النحاس األصفر. 
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فيرف ،كينهش األرقم أحد الفرخين ، فيصفر لو أبوه ،فهنالك يفتح باب الساعة الراىنة ،كتبرز منو 
ظوما ،كيسراىا موضوعة فيها اسم ساعتها من ()أذبارة جارية محترمة كأظرؼ ما أنت راء ،بيمناىا

على فيها ،كالمبايعة بالخالفة ألمير المؤمنين أيده اهلل، حيل أحكمت يد الهندسة كضعها ..." 
(1). 

نستشف من خالؿ ىذا الوصف أف الدكلة الزيانية عرفت تقدما كبَتا يف ؾباؿ الصناعات 
على دكر العلماء ،كسهرىم  اؼبيكانيكية ،كما أنتجو العق  التلمساين من اخًتاعات عظيمة دلي  كاضح

 بتلبية احتياجاهتم اليومية . على خدمة البشرية

 الشجرة العجيبة : -ب

فقد كاف أبو تاشفُت شديد االىتماـ جبماؿ قصوره ،فحلى أحدىا بشجرة من الفضة كصفها 
 التنسي يف نظم الدر كالعقياف فقاؿ:

ر الناطقة ،كأعالىا صقر، " ككانت عنده شجرة من فضة ،على أغصانها جميع أصناؼ الطيو 
فإذا استعمل المنفاخ في أصل الشجرة، كبلغ الريح مواضع الطيور صوتت بمنطقها المعلـو 

 (2)لمشابهها ،فإذا كصل الريح موضع الصقر صوت فانقطع صوت تلك الطيور كلها " 

 العجيب يف ىذه الشجرة لي  يف كوهنا مصنوعة من فضة ب  الف هبا ؾبسمات لطيور تصدر من
افواىها أصواتا مشاهبة سباما ألصواهتا اغبقيقية دبجرد النفخ يف قاع الشجرة ،كىنا تكمن دقة صنعها ،كىذا 

كباػبصوص أثناء فًتة حكم أبا  ،بالذات يثبت لنا مدل التقدـ العلمي الذم كصلت إليو اغبضارة الزيانية
،كيقاؿ أنو كاف يأخذىا معو ؼبلعب اػبب  غبضور االستعراضات العسكرية اليت كاف يشرؼ على  تاشقُت

 اقامتها متباىيا هبندستها كصباؽبا  أماـ اغبضور.
                                                           

- .يقصد بكلمة أذبارة ىنا : لوحة أك قطعة  ما هبا كتابة 
 301 – 301، المصدر السابق: 2يحي بن خلدون  ، ج – ذكر الملوك من بني عبد الوادفي بغية الرواد  - 1

 2 141التنسي ، اؼبصدر السابق، ص: –تاريخ بٍت زياف  مقتطف من نظم الدر كالعقياف  -
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كيعترب عهد أيب تاشفُت األكؿ عصر ازدىار العمراف بتلمساف كبلوغو أكج عظمتو كركنقو ، ككاف 
نيا كمسراهتا ، ككاف ديتاز عن أسالفو بذكؽ فٍت تناـ نعيم الدُّ ىذا األمَت ديي  إىل اللهو كاللذات ، كاغ

 .(1)كتفهم عبماؿ األشكاؿ كالصور

كلتأكيد ىذه الفكرة نستحضر قوؿ حيي بن خلدكف كىو يتحدث  عن أيب تاشفُت كدكره يف 
 :االبداع العلمي  

ملك كال عرؼ ، كبصره بالتشكيل كاالبتداع فخلد آثارا لم تكن قبلو ل" مع صدقو باالختراع
 .(2)"  لها بمشارؽ األرض كمغاربها نظير

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 60عبد اغبميد حاجيات  ، اؼبرجع السابق ، ص:  –أبو ضبو موسى الزياين    -1
 134،  اؼبصدر السابق ، ص: 1حيي بن خلدكف ، ج – ن بٍت عبد الواديف ذكر اؼبلوؾ مبغية الركاد   -2



يانيالفصل الثالث:                                               المظاهر الحضارية في األدب الز    
 

 
160 

 :سادسالمبحث ال

 يػػػػػػػر الطبيعػػػػػػػػػالمظه

 

نعٍت باؼبظهر الطبيعي تلك الطبيعة العذراء اليت مل تصنعها يد اإلنساف، مشكلة بذلك ؾبموعة من 
اؼبتنزىات ،أك كانت مصدرا لسقي احملاصي  الزراعية أك للشرب، كالطبيعة ىي اغباضنة الوحيدة للعمراف 

ب قاصدين اياىا بغية كاالقتصاد كااجمتمع ،فال حضارة بال طبيعة فهي اعباذبة لسُّياح من ك  حدب كصو 
التمتع دبناظرىا الساحرة من جباؿ كشالالت ، كحىت علي  ىوائها كمنذ أقدـ األزمنة كاإلنساف حياكؿ 
اغبفاظ على طبيعة دكلتو ألهنا جزء ال يتجزأ من حضارة ذلك الشعب فعلى سبي  اؼبثاؿ الرسوؿ صلى 

احات كمساحات خضراء ذات مناظر خالبة مركزا اهلل عليو كسلم ازبذ من اؼبدينة اؼبنورة ،ؼبا ربتويو من ك 
غبضارتو ،فكذلك اغبضارة الزيانية كاف ؽبا ذلك اؼبكسب كنقصد بو اؼبظهر الطبيعي كاؼبتمث  يف جب  
الال سيت ،كشالالت الوريط ، ككهف الضحاؾ، ككاد الصفصيف ، اليت أبدعت فيها يد اػبالق سبحانو 

حاضرة العلم كالعلماء تلمساف كخاصة فئة األدباء معربين يف كتعاىل ،فكانت اؼبتنف  الوحيد لقاصدم 
انتاجاهتم األدبية عن اشتياقهم الكبَت لزيارهتا بك  حرقة كحزف كرىف شديد للعودة إليها ، معززين 
بذلك مشوخ حضارهتا بتلك األماكن ، فجاء كصفهم صادؽ اإلحساس نابع من الوجداف ، غَت قادرين 

 على كتماف ذلك اعبماؿ.

كلتأكيد ما قلناه نستحضر بعض ما جادت بو قرائح شعراء تلك الفًتة عن طبيعة حضارة اؼبغرب 
 .كرىم ألظباء أشهر مظاىر طبيعتها اإلسالمي ،كسر صباؽبا بذ 

، قاؿ الشاعر التلمساين ابن طبي  (1)أكال نسلط الضوء على جنات الوريط كشالالهتا الساحرة
 )الطوي (:

                                                           
 .153اؼبرجع السابق ، ص: –عبد العزيز فياليل  –تلمساف يف العهد الزياين   -1
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 ة كأفػػػػػػػىػػػػػػػػػػػاكحي ػػػػػى ا رىكضػػػػػأنػػػػػػىػػاًفخ ًفيهى            كىكقػٍفىة   لوىريطى كىإٍف أىنسىى الى أىنسىى ا            

 ػًػػحي ػػػػإلنسىاًف عىيًٍت ًمٍن صفىاهي صىفائػ         ميًطالن علىى ذىلكى الغىديري كقىٍد بىدىٍت     

ٍمًعي     ػػػػػػػلىئٍن كينتي مىلآننا ًبدى  ػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػرافى حًبيبػػػػػًػػػػػػكى طىافػػػػػػػًػػػػػػػػػػفػىغىٍتى سىكٍ          ػػػػػا  ػػػػطىاًفحن

 ػػػػحي ػػػػًحثي القىرائػػػػًػػػػػػػػػػػػػالىهي تىٍستى ػػػػػػػػػػػدبًثً  حى          ًق  ػػػػػقىراحه أتىى يػىٍنصىبي ًمٍن رىأًس شىاىً             

اتًػػػػػ        كأٍصفىى ًمنى الدٍَّمًع الذم أنىا سىاًفحي      ػػػمي      ػػأرىؽي ًمنى الشىوًؽ الًذم أنىا كى
(1) 

تعود على زيارة ىذا اؼبكاف بغية التمتع بطبيعتو اعبميلة  الثغرمنلتم  بُت ثنايا ىذه األبيات أف 
بداية من انسياب مائو من ع  إىل صفائو كرقة جريانو ،كك  ىذه اؼبناظر كانت تالم  أحاسيسو اؼبرىفة 

 فيشكو ؽبا مهومو.

 فقد قاؿ التالليسي :  ()كدية العشاؽأما عن 

يًسني الشىيخي ًمنى حيٍسًنهىا ًطٍفالن ؽبىىا اغبيٍسني يػىٍنتىهً  كيٍديىةي عيشىاؽً كى       
ي      يػىعيودي اؼب

(2 ) 

 يف عجزكتم  ،فجاء قد ا جع  الشاعر مظهر ىذا اؼبكاف يسحر ناظرم زائريو ، فاعبماؿ عنده 
اؼبكاف اغبقيقية اليت خاضها بنفسو مع طبيعة ىذا  ،ككأهنا ذبربتوليؤكد صدؽ ما قالو  حي دبثاؿالبيت 

 .انتابو كىو بُت أحضانوكاصفا الشعور الذم ،

 أما ؿبمد القيسي )الكام ( قاؿ:

  
                                                           

 68ؿبمد مرتاض ، اؼبرجع السابق ، ص: -فنية–مقاربة تارخيية  –من أعالـ تلمساف   -1
- بُت القلعة العليا كالعباد، ينظر : إرشاد اغبائر إىل أدباء اعبزائر ، اؼبرجع السابق ، ص:  اسم ربوة من األرض كاقعة جنوب اغبرطوف

293. 
 17ؿبمد مرتاض ، اؼبرجع السابق ، ص: -فنية–مقاربة تارخيية  –من أعالـ تلمساف  -2
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ًة العيشىاًؽ كى       سىٍلوىًة عىاًشػػػػقو         قىتلىتػػػػػٍػػػػػػػػػػػػػوي أغبىاظي الغىزاًؿ األىٍكحػػػىػػػػػػػػػػػػػػ ً ًبرىبٍػوى
(1) 

ككأف عشق الناس ؽبذا اؼبكاف جعلهم يطلقوف عليو ذلك االسم كما احتواه من مظاىر طبيعية 
 مصدر لتسلية نفوسهم اعبياشة بالعواطف كاحملبة لك  صبي  ،كعاشقة لو.خالبة كانت 

 قاؿ التالليسي: غدير الجوزاءكعن 

ٍمتي بًو كىٍهالن  غديري الجىوزىةً نًٍعمى       السىاًلًب اغبىجىا         نىًعمتي بًًو ًطٍفالن كمهى
(2) 

جاء التالليسي يف مسته  بيتو بفع  جامد )نًٍعمى( إلنشاء اؼبدح ،مادحا بذلك غدير اعبوزة، بأنو 
سالب للعقوؿ ،فذكر قصتو معو، حيث كاف مقصده للعب دبياىو العذبة ، كىو صغَت ،كملجأه الوحيد 

بوح لو بأحزانو كمهومو ،كىو شيخ كبَت. فجمعت بينو كبُت  ىذا اؼبكاف عالقة حب كىياـ طيلة الذم ي
 مراح  عمره.

 :كادم الصفصيف قاؿ ك عن 

ىثالى صٍفًصيفػً كىكىم لىٍيلةو بًتنىا بػً 
ـى اؼب اًر إٍذ عىدى ىا الًذم          تىسىامىى عىلى األىنٍػهى

(3) 

عبارة عن نقطة لالسًتاحة كنسياف عناء السفر، سواء أكاف ذلك الشخص  كاف كاد الصفصيف
 قاصدا زيارة  تلمساف أك يود مغادرهتا.

 الثغرم فقد كصفو كصفا دقيقا فقاؿ: أما

 ػػػػ ػػػكىبًو تىس  كعىنوي دىابا فسئػػػػػػ           ا   ػػػػػػػيىومنا ثىانين  الصىٍفًصيفكاٍعمىد إىلى 

اليػػػػنػػػ  أىٍحسىن بًو عيطىالن كىغىَتى ميعىطى ً             ػػػا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىادو تػىرىاهي ًمن األىزاىػػػػػػػػػػػػػػػػػر حى
                                                           

 14ؿبمد مرتاض ، اؼبرجع السابق ،ص: -فنية–مقاربة تارخيية  –من أعالـ تلمساف   -1
 17حيي بن خلدكف ، اؼبصدر السابق  ، ص:   - يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادلركاد  بغية ا  -2
 نفسها.الصفحة ،نفسو اؼبصدر   -3
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  ً يػػػػػػػكىاغبيسىاـً جىالىهي كىفي الصىقأىك           ػػػا   ػػػػيػىٍنسىابي كىاألىػيًم اٍنًسيابػػػػػػػػنػػػػػػا دىاًئمػػػػنػػػػ           

 (1) لػػىػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىصبىىاليوي يف كيً  عىًُت قىٍد حى        ػىػػػػال ى  ػػػػػػػػػػػػػػػػفػىزيالىلػػػػيػػػػػػػػػػػػػػوي يًف فىًم قػىػػػػػػػػػػػػػٍد حػػػػػػ   

كىو يتحلى فدعوة الشاعر كاضحة يف البيت األكؿ لك  من أراد أف يتسلى برؤية كاد الصفصيف، 
ر لرؤية مائو ،كىو يف كعائو بأنواع األزىار ،فاألحسن لو أف خيتار ىذا اؼبكاف لقضاء أياـ عطلتو فسيسي 

يتدفق كانسياب الثعباف يف مشيتو ،كنعومة ملمسو يشبو السيف اؼبصقوؿ ،كمذاقو عذب ، كصفاؤه صباؿ 
 تعشق العُت رؤيتو.

يعد من أعظم األماكن كأحسن اؼبنزىات، اليت يضرب الذم منزه كهف الضحاؾ  إضافة إىل ذلك
هبا اؼبث ، يف اؼبناظر اػبالبة، حىت قي  فيو شعرا، يقع خارج أسوار اؼبدينة، ككاف خاصا بالطبقة اغباكمة 

 .كعنو قاؿ الشاعر ؿبمد بن يوسف القيسي الثغرم :(2)كأعياف اؼبدينة كشيوخها 

 

ٍهًفهىا الضىحىاؾً      تىٍسرٍح جيفيونيكى يًف اعبىمىاًؿ األىصٍبى ً         ا ًقٍف ميتنزًىن  كًبكى

 .(3)كاجنح إىل ذلك اعبناح اؼبخض      ا    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكسبشى يف جناهتا كرياضه   

 

 كقاؿ عنو أيضا:

 (4)ادً ػػػػػػػػػػػػػػنى   ً ى كي لى عى  اهى اكً حى ضى          هفي كى  بى أرٍ ا كى اىى بى  ري يًف  وري ك الني حً ضى         

                                                           
 15حيي بن خلدكف ، اؼبصدر السابق ، ص:  - يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الواد بغية الركاد -1
 154، اؼبرجع السابق، ص: 1عبد العزيز فياليل ، ج – تلمساف يف العهد الزياين  -2
 14، اؼبصدر السابق  ، ص:   1حيي بن خلدكف ، ج  – يف ذكر اؼبلوؾ من بٍت عبد الوادبغية الركاد  - 3
 562،  ص: 2، ج اؼبصدر السابق -4
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تضمنت ىذه األبيات أيضا دعوة صرحية من القيسي لزائر تلمساف أف تكوف كجهتو ،كمقصده 
ؼبدة طويلة من الزمن ؽبذا الكهف ،الذم أبدع فيو اػبالق لدرجو أف عُت اإلنساف تأخذه خبياؽبا بعيدا 

 .كالًتفيو عن النف بغية التسلية  عبماؿ ما فيو ، كهبذا كلو فاؽ على ك  ااجمال  اليت كاف يقصدىا الناس
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 خاتمة:
 

فقد حفل ادلغرب اإلسالمي مبجموعة كبرية من األدباء عاش أغلبهم  بني أحضان الدولة 
الزيانية ، فحملوا لواء حضارهتا وسامهوا يف تنشيطها ، ونظم شعراؤىا قصائد يف خمتلف أغراض 

،والبارز يف ىذا العصر اشتهار كتاهبا برباعة كتاباهتم وخاصة يف رلال كتابة الرسائل اليت كان الشعر 
ذلا يد يف تعزيز أواصل العالقة بني الدول واألصدقاء فجاءت يف شكلها على نوعني ديوانية 

 وإخوانية ، ومن النتائج اليت خرجت هبا من خالل ىذا البحث ما يلي:
ازدىار حضارة ادلغرب اإلسالمي بظهور شعر ادلولديات.ودوره يف  هم األدب الزياين يفسأ -1

للمد  حفاظا منهم على عقيدهتم ،وتصديهماستمرار الزيانيني يف االحتفال بادلولد النبوي 
 الصلييب .

لقد كان للشعر حضوره ادلكثف يف ادلناسبات واالحتفاالت اليت كانت تقام من طرف حكام  -2
يف وجوده تشجيع احلكام الزيانني ذلذا النوع من األدب وشغفهم الدولة الزيانية ،وقد ساىم 

 الكبري لنظمو وخاصة السلطان أبو محو موسى الزياين .
إّن احلالة السياسية للدولة الزيانية وأطماع اجلارتني ادلرينيةواحلفصية  يف السيطرة عليها ،كلها   -3

رلال األدب  والعلم ،فسهر بنو  عوامل كانت سببا يف خلق التنافس بني ىذه الدول الثالث يف
زيان على استقطاب األدباء والعلماء من شىت أقطاب العامل وخصصوا ذلم مراكز متثلت يف 

 .ادلكتبات وادلدارس ) ادلدرسة التشفينية ، مدرسة ابنا االمام...(
هم طبيعة تلمسان اخلالبة كان ذلا دور كبري يف حتريك مشاعر األدباء فسكبوا كل ذلك يف انتاج -4

 األديب  وكان على رأسهم ابن مخيس التلمساين .
تأثر االدب الزياين بنوعيو النثري والشعري حبضارة ادلغرب اإلسالمي ،وخاصة احلضارة الزيانية  -5

فظهر ذلك التأثر جليا من خالل تناولو دلختلف ادلظاىر احلضارية )العمران ، االقتصاد ، الثقافة 
 ، العلم ...(.
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من األغراض الشعرية الثي لقيت رواجا يف عهد الدولة الزيانية الوصف وادلدح ، فالوصف ظهر  -6
جليا يف وصفهم دلظاىر الطبيعة اليت عرفت هبا تلمسان حاضرة ادلغرب اإلسالمي وجوىرتو ،أما 
ادلدح فتمثل يف استحضار الشعراء لصفات ادلمدوح وقد جتلى يف شخصية الرسول صلى اهلل 

 م والسالطني الدولة الزيانية. عليو وسل
أوىل حكام الدولة الزيانية عناية كبرية  باجلوانب الفكرية وخاصة رلال األدب فكانوا األوىل يف   -7

احتضانو داخل البالط الزياين وخري منوذج على ذلك أبو محو موسى الزياين وإبداعاتو الشعرية 
باالنتصارات اليت حققها والثانية متثلت يف  والنثرية ،فاألوىل طغى عليها وصف ادلعارك واالفتخار

سياستو الرشيدة أثناء فًتة حكمو وخلصها يف كتابو واسطة السلوك سياسة ادللوك الذي اعترب من 
 .أروع الوصايا اليت عرفها ادلغرب اإلسالمي يف تلك الفًتة من الزمن 

كان للوصف النصيب األوفر يف النثر منو يف  الشعر الذي اقتصر على ذكر السطحيات   -8
واصفني ما حوذلا  –كونو مظهر عمراين -كاقتصار الشعراء على تعداد أمساء أبواب تلمسان 

من مظاىر الطبيعة  غاضني النظر عن وصف شكلها ومواد صناعتها والزخارف البادية عليها ، 
 ن  اخلطاب النثري لسهولة نظمو واسًتسال صاحبو يف ذكر جزئيات ولكنو أثبت وجوده يف

  –ادلوصوف  بدون تقيده بوزن وقافية .كوصف حيي ابن خلدون والتنسي لليلة ادلولد النبوي 
 .وصفا جيعل  النفس  تلذ لرؤية ادلوصوف عن كثب -كونو مظهر اجتماعي 

باألضرحة جاء نتيجة لبناء بين زيان ذلا شكلت ادلظاىر احلضارية كتلة واحدة متالمحة ،فالتربك  -9
متيزا ألصحاهبا عن غريىم من ادلوتى ،وبشكلها ادللفت لألنظار ،وىنا اجتماع للمظهر العمراين 

 بادلظهر االجتماعي. 
تنوعت ادلظاىر احلضارية يف اإلنتاج األديب بنوعيو الشعري والنثري ،فكان ادلظهر الطبيعي  -11

لقرائح الشعراء افتتانا منهم بطبيعة الدولة الزيانية تلمسان ،اليت  األكثر ادلظاىر جذبا وحتريكا
 جتلت يف مياىها الكثرية ورياضها اخلضراء وكهوفها ادلتعددة.
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انطوت القصيدة الواحدة يف األدب الزياين على مظهرين حضاريني فأكثر، كتحدث  -11
اجتماعي يقصد منو الشاعر الثغري عن ملعب اخليل كمظهر عمراين، وعن سباق اخليل كمظهر 

 الًتفيو عن النفس.
ومن خالل عرضنا لكل ىذه النتائج نًتك اجملال مفتوحا للبحث يف جوانب أخرى  ذلا حق 

 التنقيب يف مكنوناهتا ،وىذا ما تصبو إليو ىذه الدراسة .
 

  

 مت حبمد هللا 
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 القرآن الكريم برواية ورش -

 قائمة المصادر والمراجع                                     

 المصادر: -أوال
 أبو احلسن علي بن زلمد بن حبيب البصري ادلاوردي –ألحكام السلطانية والواليات الدينية ا-1

 م(. 1989ه/1409، 1) تح : أمحد مبارك البغدادي ، ط 

) تح: مريد نعيم وشوقي أيب القاسم جار اهلل حنمود بن عمر بن أمحد الزسلشري  –أساس البالغة -2
 م، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ، لبنان(.1998ـ1ادلعري ،ط

، ادلعهد 2لتلمساين ) جشهاب الدين أمحد بن زلمد ادلقري ا –أزىار الرياض يف أخبار عياض-3
 اخلليفي لألحباث ادلغربية ، بيت ادلغرب ، دط(.

 (. 1972ابن أيب زرع الفاسي ، ) دار ادلنصور ، الرباط ،  –األنيس ادلطرب بروض الفرطاس -4

) و ، بريفونطانا الشرقية ، اجلزائر( 1ج حيي بن خلدون)  –لوك ب ي عبد الواد دلايف ذكر بغية الرواد -5
 .بوزيان الدراجي ، دار األمل للدراسات(ح : ، ت2ج

بيت األفكار  – 2بن خلدون ) جاعبد الرمحمن  –وديوان ادلبتدأ واخلرب(  تاريخ ابن خلدون ) العرب-6
 لبنان( –م ، بريوت 2000ه/ 1421دار الفكر  تح: خليل شحادة،  ،7الدولية ( و) ج

زلمد بن  –لمسان مقتطف من نظم الدرر والعقيان يف بيان شرف ب ي زيان تاريخ ب ي زيان ملوك ت-7
 1985ه / 1405ادلؤسسة الوطنسة للكتاب / اجلزائر ،  –عبد اهلل التنسي  ) تح : زلمود بوعياد 

 م(.

، مؤسسة ادلعارف للطباعة والنشر ، ىيثم مجعة ىالل )تح : عبد الرمحن بن خلدون، –ادلقدمة -8
 .( 2007 – 1428،  1، طلبنان  –وت بري 
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 سعيد العرباوي د ط(. :حادلراكشي) ت عبد الواحد –حيص أخبار ادلغرب ادلعجب يف تل -9
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، ادلطبعة األمريية بالقاىرة ، 14و 7القلقشندي ) ج  -صبح األعشى يف صناعة اإلنشا -12

 م (.1919
، 3ريوت ،لبنان ، طاجلوىري ) دار ادلعرفة ، بإمساعيل بن محاد  –الصحاح  -13

 ه(.1429م/2008
ادلطبعة الدولية التونسية حباضرهتا الزياين، ) أبو محو موسى  –واسطة السلوك يف سياسة ادللوك  -14

 ه (. 1279احملمدية سنة 
ه  1428زلمد العبدري البلنسي ) منشورات بونة للبحوث والدراسات  –الرحلة ادلغربية  -15

 م ،بونة اجلزائر(.2007/
عبد الرمحن بن خلدون ، ) تح : بن تاويت ،  – ورحلتو غربا وشرق التعريف بابن خلدون -16

 م(. 2007الطنجي ، وزارة الثقافة ، اجلزائر ، 
، دار الكتب  11) ج القرطيب زلمد بن أمحد بن أيب بكر بن فـَرْح –اجلامع ألحكام القرآن  -17

 م (. 1941ه / 1360ىرة ، ادلصرية ، القا
 1952، 2،ط1اجلاحظ )تح: عبد السلم ىارون ،جمرو بن حبر بن زلبوب بن فزارة  -احليوان  -18
 م(.

) تح:  الشعراين طو ، ط: دي القعدة ،  ادلغريب  أيب حجلةشهاب الدمي أمحد   –ديوان الصبابة  -19
 ه(. 1339

 ابن أايب زرع الفاسي ) د، ط(. –الذخرية السنية يف تاريخ الدولة ادلرينية  -20
 ة ، الرباط (.أبو الوليد امساعيل بن األمحر ) ادلطبعة ادللكي –روضة النسرين يف دولة ب ي مرين  -21
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 (.2013، مؤسسة بوزياين ، اجلزائر 2مؤلف رلهول ) تح: بوزيان الدراجي ،ج –زىر البستان  -22
، تح : د/ النبوي عبد الواحد 1ابن رشيق القريواين ،)ج  –العمدة يف صناعة الشعر ونقده  -23

 شعالن مركز حتقيقات تكاميوتري علوم اسالمي(.
) احياء الرتاث العريب، لبنان ، بريوت ، رلد الدين زلمد بن يعقوب الفريوزآبادي –قاموس احمليط  -24

 م(. 2003، 2ط
القاضي أيب عبد اهلل  حنند بن سالمة القضاعي، ) تح: محدي عبد اجمليد  -مسند الشهاب -25

 م(. 1985ه/ 1405، 1، ط1السلفي، ج
ابن مرزوق اخلطيب، ) تح: ماريا  –سن ادلسند الصحيح احلسن يف مآثر وزلاسن موالنا أيب احل-26

 م (. 1981ه / 1401خيسوس بيغريا ،الشركة الوطنية للمشر والتوزيع ، اجلزائر 
، دار 2، دار الكتب العلمية(.و) مج1ابن منظور )مج زلمد بن مكرم بن علي –لسان العرب  -27

، دار صادر، بريوت 11م، بريوت ، لبنان (. و) مج 1992ه/1428ـ، 1الفكر للطباعة والنشر ، ط
 م(. 1994، 1لبنان ،ط
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 1394عبد احلميد حاجيات ) الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، –بو محو موسى الزياين أ -1
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، 1، ط1زلمد بن رمضان شاوش الغوثي بن محدان ) مج –إرشاد احلائر إىل آثار أدباء اجلزائر  -11
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 (.2و 1اجلامعية ج
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179 

بشري رمضان التليسي ومجال ىشام الذويب ) ادلدار اإلسالمي ،  –تاريخ احلضارة االسالمية  -18
 (.2ط

 م(. 2007، 1،دار احلضارة ، ط1زلمد سلتار حساين ) ج  –تاريخ الدولة الزيانية  -19
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 ، بريوت (.
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 اسات (.، األمل للدر 1خلضر سيفرج ) ج –التاريخ السياسي لدولة ادلغرب اإلسالمي  -26
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 2،1402حيي ادلعلمي) الشركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع، جدة ،ط –الشرطة يف اإلسالم  -39
 ه(

 عبد احلميد األنصاري) دار الفكر العريب د ط ( –الدديقراطية الشورى وأثرىا يف  -40
، 1بو يعقوب إسحاق بن أيب إسحاق القراب احلافظ ) طأ –فضائل الرمي يف سبيل اهلل تعاىل  -41
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 (.1992، ) دار العلم للماليني علي شلق -مراحل تطور النثر العريب يف مناذجو  -52
 ،دار ادلعارف ، مصر (. 1964، 3جنيب العقيقي ) ط –ادلستشرقون  -53
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 البيضاء ، ادلغرب (.  
 م(. 2007، 2، ط1عبد عون الروضات ) دار األىلية ، عمان ج –موسوعة تاريخ العرب  -56
تبة مدبويل ، مك1994، 1، ط5عبد الفتاح مقلد الغنيمي ) ج –موسوعة تاريخ ادلغرب العريب  -57

 ، القاىرة (.
 عبد الرمحان بدوي ) دار العلم للماليني (. –موسوعة ادلستشرقني  -58
 1993، 3، طلرمحن بدوي ) دار العلم للماليني، بريوت لبنانعبد ا –موسوعة ادلستشرقني  -59
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غرب للنشر والتوزيع ، وىران زلمد مرتاض ) دار ال  -فنية  –ة مقاربة تارخيي –من أعالم تلمسان  -60
 (.م 2004،

 م(. 2006زلمد علي سعد ) دار العلم واالديان ، –ادلنجد يف األدب والنصوص  -61
 1998، 1مصطفى السباعي ) دار السالم للطباعة والتوزيع والرتمجة ، ط –من روائع حضارتنا  -62
 ه ، القاىرة ، مصر(. 1418/
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 الرسائل الجامعية: -ثالثا  
) رسالة  -أبو عبد اهلل ادلقري ورحلتو العلمية بني تلمسان وحواضر ادلغرب اإلسالمي فافة بوش  - 1 

 م (. 2011ه /  1432ماجسرت ، جامعة نلمسان 
)  -الرسالة العلمية أمحد سعيد أمحد الزىراين  –آثار الربامكة وب ي سهل والصوليني على النثر الف ي  -2

 ة اللغة العربية مجاعة أم القرى ، السعودية (.رسالة ماجسرت يف األدب ،كلي
كامل عبد الرزاق شقدان ) رسالة ماجسنري جامعة   –ه  233/962تلمسان يف العهد الزياين  -3

 م (. 2002فلسطني 
أمحد موساوي ) رسالة دكتواره جامعة تلمسان كلية اآلداب  –شعر ادلولديات يف العهد الزياين  -4

 م(. 2003ه / 1424جتماعية والعلوم اإلنسانية واال
-1424إمساعيل زردومي ) رسالة دكتوراه دولة جامعة باتنة ، –فن الرحلة يف ادلغرب العريب القدمي  -5

 م(. 2004
) رسالة ماجسرت يف األدب  -فن الرسائل يف العصر ادلملوكي دراسة احليلية رشا فخري النحال  -6

 م (. 2014-2013والنقد ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة 
منر بن زلمد احلميداين) رسالة دكتوراه ، دار عامل الكتب ، الرياض ،  –والية الشرطة يف اإلسالم  -7

 (. 2ط
 المترجمة:المراجع  -رابعا             

 جوستاف لويون )  تج: عادل زعيرت ، مطبعة عيسى الباين احلليب(. –حضارة العرب -1
مالك بن نيب ) تج: عمر كامل مسقاوي وعبد الصبور شاىني ،دار الفكر ،  –شروط النهضة -2

 دمشق ، سوريا (.
دار اجليل تج: فاروق بيضون وكمال دسوقي،   زغريد ىونكة )  –مشس العرب تسطع على الغرب  -3

 م(. 1993، 8، بريوت ، ط
 ي ، ادلؤسسة ادلصرية العامة ، د ط (ألربت شفايتزر ) تج : عبد الرمحن بدو –فلسفة احلضارة  -4
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دار اجليل ، بريوت ،  3ج،1جتج : زكي رليب زلمود، م ول وايريل دورانت )  –قصة احلضارة  -5
 (م1988،

 ،دمشق ، سوريا (.دار الفكر ، 1جمالك بن نيب )تج: عبد الصبور شاىني ،  –ميالد رلتمع  -6
تج:  زلي الدين صبحي ، ادلؤسسة العربية للدراسات ) وارينليك وأوسنت يو رونيو  –نظرية األدب  -7

 م ، بريوت ، لبنان (.1987، 2والنشر ، ط
 األجنبية:المراجع  -خامسا               

1-Primitive culture- F.B.Taylor(sixth edition.june.1920.LONDON ) 

 :المجالت-سادسا
دار ، م ( 1434م/ 2013، 1اخلطيب ) طيل نب -رللة اللغة واألدب واحلضارة ) واقع وآفاق ( -1

 ، لبنان(النهضة، بريوت
 م، دار النيل ، مصر(. 2014، نوفمرب 45رللة حراء ) العدد  -2
 
 



 قـــــــــمالح
 رسالة السلطان أبو احلسن املريين إىل امللك ميورقة-1

 ينباب القرماد -2

الصهريج  –خريطة ملدينة تلمسان يف العهد الزياين ) األبواب  -3
 األعظم(

 سوار وأبراج مدينة تلمسان يف القرن الرابع عشرأ -4
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 قةميور  ملك إىل املريين احلسن أبو السلطان ( رسالة1) الشكل 

 
 –م (  11 -11يف املغرب اإلسالمي خالل القرنني السابع والثامن اهلجريني ) ق  السفاراتالمرجع : 

 5112أمال سامل عطية ) رسالة دكتوراه يف التاريخ الوسيطـ، جامعة مصطفى اسطنبويل  معسكر، 
 (م1113م/
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 ( باب القرمادين2لشكل 

  

 
 21ابن األمحر ، املرجع السابق ، ص:–انظر روضة النسرين  المرجع :
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 (1)الشـــــــــــــــكل

 
 554عبد العزيز فياليل، املرجع السابق، ص:  -تلمسان يف العهد الزياين  المرجع:

 



 قـــــــــــــحملا
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552عبد العزيز فياليل، املرجع السابق، ص:  -تلمسان يف العهد الزياين  املرجع :  (11) للشكل
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 ملخص األطروحة: 

ساعد وقد   ،تعّد حضارة املغرب اإلسالمي من أرقى احلضارات اليت شهدىا العامل اإلسالمي برمتو
احلضارة الزاينية الصدارة يف ذلك اجلو املليء ابحلماس  واحتلت يف سطوعها دول تنافست فيما بينها ،

 أدب بين زاين أساسا لالزدىار والرقي ،اعترب . وقد وحب املعرفة وتقدم الفكر وتطلعو إىل آفاق بعيدة 
 بني طياتو أبرز مظاىر احلضارة الزاينية. احلامل

ضارة املغرب حلاألدب الزايين مدى مواكبة   ىذه الّدراسة الكشف عن انطالقا من كل ذلك حتاول
 وحتديد معاملها. اإلسالمي 

 غرب اإلسالميأثر ،أدب ، حضارة ، مظاىر ، الزاينية، املالكلمات املفتاحية :  
 

Résumé :  
      La civilisation du Maghreb Islamique est considéré parmi les plus impressionnante  

civilisations Islamique a cause de la concurrence des payes voisins, la civilisation Zyanide été 

florissante durant l’apparition d’un atmosphère pleine d'enthousiasme, d'amour de la 

connaissance et de progrès intellectuelle poussé par des ambitions et des objectifs  à long termes. 

La littérature de Bani Zienne était considérée comme étant référence  de la prospérité et du 

progrès, portant entre autres les aspects les plus importants de la civilisation Zyanide. 

     À partir de cette étude on a tenté d’identifier à quel point la littérature Zayani du Maghreb 

Islamique été compatible avec la littérature Zyanide dans le Maghreb Islamique et exposer ses 

caractéristiques. 

  Mots-clés: L’effet, littérature, civilisation, manifestations, Zyanide, Maghreb islamique 

summary: 

      The Islamic Maghreb civilization is considered among the most impressive civilizations that 

took place in the Islamic world because of the competition its neighboring countries, the Zyanide 

civilization was flourished during an atmosphere full of enthusiasm, love of knowledge and 

intellectual progress driven by ambitions and long-term goals. The literature of Bani Zienne was 

considered as a reference of prosperity and progress, taking in the other hand the most important 

aspects of the Zyanide civilization. 

    From this study, we tried to identify the extent of Zayanid literature in compatibility within the 

Islamic Maghreb and expose its characteristics 

   Keywords: The effect, literature, civilization, manifestations, Zyanide, Islamic Maghreb 
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