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املقدمة
يركز البحث الراهن على ابراز عطاء احلضارة اإلسالمية اجتماعيا وثقافيا من منظور الفكر الرتبوي حبثا
عن األصالة الفكرية ،والتواصل احلضاري ،واالبتكار التعليمي حسب مقتضيات وسنن التطور .لقد عاش
املسلمون يف بيئات فيها تنوع ثقايف هائل فكانوا حيكمون بالد األندلس لعدة قرون ويصنعون التضاريس
الثقافية يف أوراب والعا،م  ،م أصامهم داء األمم رار التفر واصخصام لكن آاثرهم الزالت حتكي لنا سعة علمهم،
وسبق فكرهم يف ميادين عديدة حتتاج إىل التجلية والدراسة.
حيتاج تراث األمم العريقة إىل فرز دائم وحتليل متواصل ألن الكتب القدمية ال سيما اإلسالمية منها
ختتلط فيها املسائل التارخيية ابلفقهية ابلفلسفية ابالجتماعية ابلرتبوية .كتب سلفنا كتبهم أبسلوب موسوعي
يليب احتياجات عصرهم .إن تبسيط الرتاث للغرض التعليمي والبحثي يستدعي فرز اجلانب الرتبوي عن غريه
وحتليله حسب األدبيات الرتبوية املناظرة هلا قدميا وحديثا من جهة ،وحسب سياقها التارخيي من جهة أخرى.
إن الغرض من هذا البحث التعريف ابإلسهامات احلضارية للمسلمني يف بالد األندلس عرب بيان
مالمح الرتبية والتعليم يومئذ ألهنا فرتة ابلغة األمهية استمرت مثانية قرون ( 23ه 144-م) إىل ( 721ه
= 4123م) .والبحث يف هذا اجملال مهمة معرفية ضرورية يف السيا احلضاري فاألمم ال تستغين عن معاينة
هويتها الثقافية وفتح فضاءات جديدة وتطعيم خطامها املعاصر  .يتكون البحث من جمموعة حماور أساسية
وهي مرتبطة ببيان مالمح التعليم يف بالد األندلس ،والعناية ابللغة العربية ،وتربية املرأة ،والرتبية املوسيقية.

واملنهج املتبع يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي ،وسيتم الرتكيز على كتاب نفح الطيب من
غصن األندلس الرطيب البن املقري التلمساين وهو كتاب زاخر ابملعلومات التارخيية ويعتمد عليه الدارسون.
يتسم كتاب ابن املقري ابلشمولية واألمانة العلمية حيث ينسب القول إىل قائله ويورد املصدر الذي استقى منه
ونقل منه حىت الشعر ينسبه لقائله مما يعطي الكتاب قيمة علمية كبرية.
أمهية البحث
تشري دراسات كثرية إىل أن هناك جوانب تعليمية متعددة ال تزال جمهولة ابلنسبة
.4
للدارسني ال سيما عن بالد األندلس (أبو شعرية3111 ،م ،ص  ،44ريبريا4221 ،م ،ص )7
وكثري من اتريخ األندلس مطموس و،م ححيسن عرضه ،و،م تحدرس تفاصيله .إن اتريخ األندلس يعد ثروة
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حقيقية من العلم واصخربة والعربة ومن الواجب البحث يف هذا التاريخ إذ هو ال يزال حيتاج جلهد حبثي
كبري (السرجاين3144 ،م ،ج ،4ص  ،41-5الفزاري3111 ،م ،ص .)1
تركز الدراسات الرتبوية يف معظمها على املشر العريب مما جعل الرتبية األندلسية ال
.3
حتظى إال أبقل القليل (عيسى4273 ،م.)161 ،53 ،
مسحت حركة حماكم التفتيش الكثري من تراثنا اإلسالمي إبسبانيا ومن احلكمة
.4
ترتيب قراءة تلك احلقبة على ضوء املستحداثت املنشورة يف هذا اجملال .لقد كانت حماكم التفتيش
مؤسسة ظالمية سببت احنسار العلوم والثقافة واالقتصاد (برييز 3143 ،م ،ص .)334
امتازت األندلس حبضارة ذات ميل شديد للفنون واآلداب والعلوم على اصخصوص،
.1
وأنشأ املسلمون يف كل راحية مدارس ومكتبات وخمتربات ،وترمجوا كتب اليوران ،ودرسوا العلوم
الرايضية والفلكية والكيماوية والطبية بنجاح (لوبون3144 ،م .)311 ،قال ابن املقري كان للدين
ابألندلس من العز السامي العماد " ،كانت أنبل دول اإلسالم" (ج ،4ص  .)431 ،444حيتاج
هذا إىل ابراز يف ضوء معطيات الدراسات احلديثة ووفق أطر مناهج البحث.
دراسة املاضي أساس اثبت ميكن أن نستفيد منه لبناء احلاضر (عيسى 4273 ،م،
.5
ماسة إىل
 )56وبناء الشخصية العربية اإلسالمية القادرة على االبداع الفكري " .إننا اليوم حباجة ّ
إحياء ما درس من معا،م ثقافتنا ،وتبيان ما طمس من آاثرها .والكشف عن منابع احلق فيها،
نستخرج منها ذكرايت العزة ،وصفحات اجملد ،وآايت الفخار" (دنيا4276 ،م ،ج ،4ص.)7
الرتاث روح األمم وذاكرهتا األمينة وهويتها الرصينة ،فإن احياء ومحاية األلفاظ من الضياع والنسيان
والتحريف واالنقراض ضرورة من ضرورات البقاء والتطور (الكندري3144 ،م ،ص .)65
بيان االسهامات اإلسالمية للمجتمع اإلنساين لتشجيع احلوار العلمي بني
.6
الثقافات ونشر فكر التسامح والتقارب والتعايش .
أسئلة البحث
.4

ما أبرز مالمح الرتبية عند أهل األندلس استنادا لكتاب نفح الطيب البن املقري؟

.3

إىل أي مدى كانت عناية األندلسيني ابللغة العربية؟

.4

إىل أي مدى رالت املرأة األندلسية حقها التعليمي؟

.1

كيف اهتم األندلسيون ابلرتبية املوسيقية؟
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منهج البحث
منهج البحث هو املنهج الوصفي التحليلي املعتمد على خطوات حمددة يف عددها منظمة يف
موضوعاهتا توجه البحث وتعني على استنباط املضامني ذات الصلة أبسئلة البحث واملعنية ببيان مالمح الرتبية
األندلسية يف كتاب نفح الطيب البن املقري .ولكي تستبني مالمح احلياة الرتبوية والتعليمية سيتم مناقشة
أفكار ابن املقري املتشعبة يف ضوء األدبيات الفكرية القدمية واملعاصرة الستكشاف واشتقا جوانب التميز.

وتعتمد هذه الدراسة على الكتب التارخيية املعنية بتاريخ األندلس وعلى رأسها كتاب نفح الطيب من
غصن األندلس الرطيب للمقري التلمساين فهذا الكتاب أكرب موسوعة عن األندلس (خلف3143 ،م ،ص
 .)11ورد يف مقدمة كتاب نفح الطيب بقلم احملقق إحسان عباس :أننا جيب أن نعرتف بفضل كتاب ابن
املقري حيث سخر مادة الكتاب العلمية لتصوير احلياة السياسية واالجتماعية واألدبية ابألندلس بصورة ال
جندها يف كتاب آخر (ج ،4ص  .)47وال يقتصر البحث على معطيات كتاب ابن املقري لكنه سيتوسع عرب
االستفادة من البيارات املبثوثة يف كتب قدمية أو معاصرة علما أبن الدراسة احلالية تقتصر على املوضوعات
الواردة يف أسئلة البحث فقط.
الدراسات السابقة
قدمت دراسة أبو شعرية (3111م) دراسة تفصيلية عن احلياة الثقافية والنظام التعليمي بقرطبة وعرفت
الدراسة بنماذج فكرية عديدة كنماذج للحركة الثقافية هناك .يتكون البحث من ستة فصول أصول النظام
التعليمي يف قرطبة ،والنظام التعليمي يف قرطبة ،واجملاالت الثقافية ،وأصالة التثقيف الرتبوي ،وأثر قرطبة الثقايف
يف العا،م العريب وأوراب ،كما تناول البحث موضوع الفكر الرتبوي يف قرطبة بني األصالة واملعاصرة .أشار
الباحث إىل أن املرأة كانت تتمتع حبقو كثرية وكان هلا نفوذ يف احلياة العامة وهلا اسهامات ثقافية (ص ،34
 .) 451 ،414ومن أفكار األندلسيني على معلم الصبيان أن ال يكثر من عدد الصبيان يف فصله ألنه لن
يستطيع أن يعلمهم شيئا (ص  .) 16واعتقد بعضهم أن الصبيان ال يتعلمون إال ابلشدة وهذا ال ينفي أن
الرفق دائما يسبق العقاب ( .)74وعن التسامح يذكر الباحث أن ابن املقري نقل يف كتابه شطرا من شعر
متأدبة اليهود والنصارى وهو يكتب اتريخ األندلس ( ص.)351
استعرضت دراسة الدوسري (3111م) غرراطة من حيث النشأة والوصف والسكان والعمران  م
تناولت الدراسة احلياة الدينية واالجتماعية يف غرراطة .وتطرقت الدراسة إىل النظام اإلداري هناك واحلياة
االقتصادية وأخريا تناولت املرأة يف اجملتمع الغرراطي .أشار البحث إىل أن زرايب كان جيعل الناس يلبسون
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األلبسة البيضاء يف االحتفاالت (ص  .)77ونقل الباحث متيز أهل األندلس ابلنظافة وبناء احلمامات الفخمة
وأهنم أش ّد خلق هللا اعتناء بنظافة أبداهنم وبنظافة ما يلبسون .كانت احلمامات بقرب املساجد وموارد املياه

(ص  .)441أشار الباحث أن األمراء قدموا اجلراايت (الرواتب) بسخاء للمعلمني ( ص .)361 ،352
يؤكد الباحث أن املدارس األندلسية بدأت متأخرة واستشهد بكالم لسان الدين ابن اصخطيب الذي أشار إىل
انشاء املدرسة بغرراطة اليت أنشأها أبو احلجاج يوسف عام  151وأن املدارس "،م تكن مها بعد ،وسبب إليها
الفوائد ووقف عليها الرابع املغلة ،فجاءت نسيجة وحدها مهجة وصدراً وظرفاً وفخامة ،وجلب املاء الكثري

إليها من النهر  ." ...تسمى املدرسة ابملدرسة اليوسفية أو النصرية أو مدرسة غرراطة (ص  .)363وكانت
احلياة العلمية مزهرة ابجلامعة النصرية اليت كانت تدرس علوم دينية وكذلك علم الطب (ريبريا4221 ،م ،ص
.)34
تناولت دراسة عيسى (4273م) املوسعة الدولة والتعليم يف األندلس ومظاهر تدخل الدولة يف
التعليم ،واملراحل التعليمية يف األندلس (حسب املنهج التعليمي -ومكان الدراسة) ،والتعليم اصخاص وظاهر
االهتمام مهذا النمط من التعليم .أشار الباحث إىل أن البعض ،م جيد من النصوص ما يؤكد ذهاب البنات إىل
املكتب يف األندلس وال تتحدث املصادر كثريا عن طريقة تعليم النساء ولكن كن يتعلمن يف املساجد أو
بيوهتن إال أن شواهد اترخيية عديدة تدل على حركة تعليمية حسنة واسهامات متميزة يف تربية األمراء واصخاصة
والعامة (عيسى4223 ،م ،ص  .)111 ،154 ،467 ،364املدرسة النصرية ومسجد قرطبة من أشهر
مراكز التعليم يف األندلس .يرى بعض املستشرقني أن أتسيس املدارس يف إسبانيا اإلسالمية قد أتى من إسبانيا
املسيحية (ص  .) 421 ،417يتعلم األطفال يف املساجد وجبانبه حتت السقائف وعند الشوارع العامرة ابلناس
وقرب احلوانيت وكان احلفظ هو األساس يف العملية التعليمية (ص  ،454 ،334انظر ابن عبدون،
4255م ،ص .)31
تناولت املوسوعة الربيطانية ( )Encyclopædia Britannica, 2010احلياة يف بالد
األندلس ابلتفصيل سياسيا وثقافيا ،وذلك يف عدة مداخل من املوسوعة الربيطانية .تشري املوسوعة إىل أن
املدن اإلسالمية كانت يف إسبانيا خمتلفة عن مدن أوراب النصرانية ففيها احلمامات اصخاصة ،واحلدائق،
واألسوا  ،واملساجد ،واملستوى الثقايف الرفيع .كان اجملتمع يتكون من أداين عديدة .تؤكد املوسوعة الربيطانية
أن ابن رشد ( )Averroësاألندلسي القرطيب من أكرب فالسفة اإلسالم إذ وازن بني الفلسفة اإلسالمية
والفلسفة اليورانية ولعبت تعاليم ابن رشد دورا حيواي يف خدمة تراث أرسطو وأبعد من ذلك كرس ابن رشد
حياته للدفاع عن الفلسفة .استعرضت املوسوعة احلياة الثقافية يف إسبانيا املسلمة كما تناولت شخصية ابن
حزم وأثنت على تنوع كتاابته وال سيما كتابه طو احلمامة ( )The Ring of the Doveالذي اعتىن
بفن احلب .أشارت املوسوعة إىل أن بالد األندلس هلا تراث عريق يف علم الفلسفة كي تتناغم مع احلركة
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الثقافية يف بغداد من جهة  ،ولكي تغطي النقص الناتج عن حمدودية العناية مهذا العلم من جهة أخرى .من
أبرز علماء الفلسفة يف األندلس الطبيب ابن ابجة ( )Avempaceوابن طفيل ( )IbnṬufaylصاحب
قصة حي بن يقظان ذلك الرجل الذي عاش مخسني سنة من عمره يف جزيرة مهجورة وطور فلسفته الشخصية
فعرف احلقيقة عن هللا .اعتربت املوسوعة ابن رشد أعظم فالسفة اإلسالم وأتثر به عدد من املفكرين اليهود
والنصارى من مثل الفيلسوف توماس االكويين  .اعتىن مسلمو األندلس ابلطواحني اهلوائية وصناعة الور .
الرتبية اإلسالمية
َكتب الباحثان موسن وألن ( )Muessig& Allen, 1962حبثا عن اتريخ َ
الرتبية األمريكية .وتطر حبثهما إىل أن زهاء مثانية قرون كانت إسبانيا
بعنوان اإلسهامات اإلسالمية وأثرها يف َ
حتت احلكم اإلسالمي منارة مشرقة ومثاال حضاراي لالستنارة .اهتم املسلمون هناك ابلفن واألدب والعلوم
والرايضيات والتاريخ والفلسفة والقانون وكان عشا املعرفة يف فرنسا وإيطاليا وأملانيا واجنلرتا يشربون من نبع
العلوم يف املدن اإلسالمية .درس سلفسرت الثاين يف إسبانيا وغريه الكثري من املفكرين الغربيني (ص ،414
الرتبية الغربية أخذت من املسلمني الكثري من املباد املهمة وخاصة بناء اجلامعات
 .)451أثبت الباحثان أ َن َ
واملعاهد العلمية .ذكر الباحثان حمناظرة قصرية جرت أحداثها يف األندلس تكشف عن ذاتية التعلم عند
املسلمني يف تلك البالد مناظرة ابن حزم (ت  156هـ =  4161م) الطَالب الغين ،ومناظرته مع سليمان
الباجي (ت  111هـ =  4174م) الطَالب الفقري .بعد حماورة ِع ْل ِميَة جرت بني الطَالبني اعتذر كل منهما
ِ
احلراس يف
عن تقصريه وقلّة معلوماته فقال الباجي أنَه اعتاد أن يحطالع الكتب يف اللّيايل على ضوء سراج ّ
ضة وكأ َن كل منهما حياول أن يحثبت أ َن
ال َشارع يف حني أ َن ابن َحزم كان يحطالع الكتب على منابر ال َذهب والف َ
الفقر أو الغىن من العقبات اليت تحواجه طالب الْعِْلم .يف تلك الفرتة ،م تَكن إرارة الشَوارع وتوفري التـ َْعلِْيم اجملاين
واحلِوار الْعِْلمي من املفردات اليت الدارجة يف تلك النواحي وقت يومئذ .كان الفقري يف األندلس يريد اجملد وكان
الغين كذلك وكالمها وجد التحدايت وتغلب عليها.
مالمح التعليم يف بالد األندلس

حتفل احلضارات بكنوز فكرية ال حصر هلا والرتبية اإلسالمية ذات تطبيقات متنوعة من شأهنا أن
تشحذ مداركنا وتزودرا بطاقة اجيابية ترسخ هويتنا العربية اإلسالمية ،وتوسع مسار فهمنا وابداعاتنا .إن قرطبة

وحدها كان مها عدة مئات من هذه املعاهد وكما ورد يف املوسوعة العربية العاملية "ومن أشهر اجلامعات مها
قرطبة ،وأشبيليا ،وملقا وغرراطة .وقد نقشت على بوابة جامعة غرراطة العبارة التالية  :يقوم استقرار العا،م
ونظامه على أربعة أسس :علم احلكماء ،وعدل امللوك ،وصالة العابدين ،وأبس الشجعان  .ووفد إىل
جامعات األندلس طالب أورواب وقساوستها وأمراؤها للدراسة" .قال ابن املقري "ومن نظم ابن اجلياب ما
كتبه على ابب املدرسة العلمية بغَْرَراطة( :البسيط)
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طالب العلم هذا اببحه فحتِ َحا
اي َ

ض َحى (ج ،5ص .)151
مشس ح
فادخل تشاه ْد سناه َ
ْ
الح َ

يقدر ابن املقري فكر ابن خلدون الذي عاصر احلياة األندلسية وكان من البارزين على مسرح أحداثها
وعالمة ذلك أن ينقل منه وميدحه .قال ابن خلدون وهو يصف التعليم يف بالد األندلس  :وأما أهل األندلس
فمذهبهم تعليم القرآن والكتاب من حيث هو وهذا هو الذي يراعونه يف التعليم .إال أنَه ملا كان القرآن أصل
ذلك وأسه ومنبع ال ِّدين والعلوم جعلوه أصالً يف التعليم .فال يقتصرون لذلك عليه فقط بل خيلطون يف تعليمهم
الرتسل وأخذهم بقوانني العربية وحفظها ووجويد اصخط والكتاب" .واليوم يفتح
الشعر يف الغالب و َ
للولدان ِرواية ِّ
العريب جهاز احلاسوب اصخاص به وخيتار من اصخطوط ما يشاء وجيد ضمن قائمة اصخطوط اصخط األندلسي.
وسطع جنم األندلسيني يف وجويدهم للقرآن نطقا وكتابة والزال اصخط األندلسي يف كتابة القرآن الكرمي من مجيل

مبتكراهتم ،ومبعث اكبار ،ومصدر اعجاب .قال ابن املقري :ومن فضائلهم اخرتاعهم للخطوط املخصوصة
حسن فائق ،ورونق آخذ ابلعقل ،وترتيب يشهد لصاحبه بكثرة الصرب والتجويد
مهم  ...خط األندلس له
ٌ
(ج ،4ص .)454
ولقد اشتهرت األندلس ابلكتاتيب اليت تعتين بعلوم الدين ووجود ملكة اصخط ،كما اشتهرت األندلس
كسائر املدن اإلسالمية ابملساجد الفسيحة حيث يتعلم الناس وقد يغلب على الدراسة فيها الطابع اجلامعي
يف احللقات العلمية فتتجلى بعض اجلوامع على هيئة جامعة تدرس التخصصات الدقيقة .وكانت قصور األمور
تزدان ابملناظرات العلمية واملؤدبني ،كما نشأت املدارس العليا ،وخزائن الكتب ،وفتح بعض العلماء والعاملات
بيوهتم حللقات التعليم يف الصباح واملساء .وتشري املصادر إىل أن األندلسيني يعهدون تربية أوالد األمراء إىل
كبار علماء املشر ممن استقر يف األندلس (بروفنسال3141 ،م ،ص  .)77كما تشري الدراسات املعاصرة
إىل أن القصور الضخمة كانت جممعات متعددة األغراض ففي احلمراء كان القصر مبثابة جامعة إسالمية فيها
حركة تعليمية وحبثية (.)Cunningham and Reich, 2006, p. 187
وينقل ابن املقري عن بعض املتقدمني نظرات تربوية نقدية عميقة تتنقد ركود التعليم" :إمنا أفسد العلم
كثرة التواليف ،وإمنا أذهبه بنيان املدارس  ...وذلك أن التأليف نسخ الرحلة اليت هي أصل مجع العلم" (ص
  )4165م شرح هذا التوجه ابلتفصيل .وهنا جند ابن املقري يتحدث عن الرحلة كأصل من أصول الرتبية
والتعليم وأن املختصرات وحفظ جمموعة حمددة من املسائل أخل ابلتعليم وأضر مبسرية الرتبية رغم أن أسلوب
احلفظ من أساليب التدريس الشائعة قدميا وحديثا .إن االعتماد على الكتب واالفراط يف أتليف الكتب من
مجلة املعطيات اليت أحلقت ضررا جسيما يف احلركة التعليمية ألن مساحات اصخربات الذاتية الناوجة من
الرحالت والتجارب الواقعية تتقلص عندما يتم االعتماد على هذا النمط من التعليم .يرى ابن املقري أن
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انقطاع الرحلة واالرتكاز على املدرسة أضعف العملية التعليمية يف عصره وهذه اللفتة الرتبوية تدل على عمق
وأصالة التحليالت املبثوثة يف كتاب نفح الطيب.
وفيما يتعلق بثقافة القراءة فلقد لعبت القراءة والتعلم والتعليم دورا عظيما يف تكوين شخصية مثقفة يف
بالد األندلس حىت أن القصص والشواهد يف هذا الباب ال حصر هلا .قال ابن املقري عن كتاب اإلحاطة
الذي ألفه لسان الدين "فهو الطائر الصيت ابملشر واملغرب ،واملشارقة أشد إعجاابً به من املغاربة ،وأكثر
هلجاً بذكره ،مع قلّته يف هذه البالد املشرقية" (ج ،1ص  .)413ويستطرد ابن املقري قائال "وملا وقف سلطان
األندلس من كتاب اإلحاطة نسخة على بعض مدارس غرراطة كتب ابن عاصم حجة الوقفية خبطّه ،ولنثبتها
ملا فيها من الفوائد ،قال األديب الفقيه أبو عبد هللا حممد بن احلداد الشهري ابلوادي آشي نزيل تلمسان

احملروسة :كان على ظهر النسخة الرائقة اجلمال ،والفائقة الكمال ،من اإلحاطة بتاريخ غرراطة احملبّسة على
املدرسة اليوسفية" .وهذا يدل على أمهية األوقاف التعليمية اليت سامهت عمليا يف خلود الكتب وسهلت
مرورها عرب القرون وإال الندثرت هذه الدرر ولغيبها كف النسيان والفقد والضياع.
كانت الوقفية يف جمال الكتب وسيلة عظيمة لربط بالد األندلس ابملشر العريب .قال ابن املقري
"وكان لسان الدين ابن اصخطيب  -رمحه هللا تعاىل  -أرسل يف حياته نسخة من اإلحاطة إىل مصر ،ووقفها
على أهل العلم ،وجعل مقرها خبانقاه سعيد السعداء ،وقد رأيت منها اجمللّد الرابع ،وهذا نص وقفيته."...

والنص السابق وثيقة تكشف لنا أمهية اصخوانق و "أوقاف اصخانقاه" يف نشر العلم وحفظ عيون األدب
العريب .ومن املعلوم أن الربط والتكااي واصخوانق والزوااي لعبت دورا مرموقا يف احلركة العلمية طوال قرون عديدة.
ويف الرتاث اإلسالمي نقرأ " :ومها املساجد اجلليلة ومدارس تسمى عندهم اصخوانق" ،ويقال " حتت نظره خوانق
ومدارس وأنظار" ،ويقال أيضا " تفقه وأعاد ودرس  ...وتوىل مشيخة بعض اصخوانق وكان دينا خرياً كثري
املروءة"" ،وأما رابطات الصوفية اليت يسموهنا اصخوانق فكثرية ،وهي قصور مزخرفة ،يف مجيعها املاء يطرد.
وهناك داير موقوفة لقراءة كتاب هللا تعاىل يسكنوهنا" .ال ميكن احلديث عن مؤسسات التعليم يف احلضارة
اإلسالمية دون االشارة للدور املهم للخوانق والربط والتكااي .ومن أوسع من كتب يف هذا اجملال عبد القادر

بن حممد النعيمي الدمشقي (املتوىف 231 :هـ) يف كتابه الرائد :الدارس يف اتريخ املدارس.
حيكي ابن املقري موقفا طريفا حيث كان الكل (املثقف وغريه) يتنافسون يف شراء الكتب يف األندلس
مما يدل على هوس البعض يف إنشاء مكتبات لكسب مكانة يف اجملتمع .قال ابن املقري "قال احلضرمي:
مرة بقرطبة ،والزمت سو كتبها مدة أترقب فيها وقوع كتاب كان يل بطلبه اعتناء ،إىل أن وقع وهو
أقمت ّ

علي ،إىل أن بلغ فو
خبط جيد  ...ففرحت به أشد الفرح ،فجعلت أزيد يف مثنه ،فريجع ّ
إيل املنادي ابلزايدة ّ
ح ّده ،فقلت له :اي هذا أرين من يزيد يف هذا الكتاب حىت بلّغه إىل ما ال يساوي ،قال :فأراين شخصاً عليه
لباس رايسة ،فدنوت منه ،وقلت له :أعز هللا سيّدرا الفقيه ،إن كان لك غرض يف هذا الكتاب تركته لك فقد
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لكين أقمت خزانة كتب،
بلغت به الزايدة بيننا فو حده قال :فقال يل :لست بفقيه ،وال أدري ما فيه ،و ّ
فلما رأيته حسن اصخط جيّد
واحتفلت فيها ألوجمل مها بني أعيان البلد ،وبقي فها موضع يسع هذا الكتابّ ،

التجليد استحسنته ،و،م أابل مبا أزيد فيه ،واحلمد هلل على ما أنعم به من الرز فهو كثري قال احلضرمي:
فأحرجين ،ومحلين على أن قلت له :نعم ال يكون الرز كثرياً إالّ عند مثلك ،يعطى اجلوز من ال عنده أسنان،
وأرا الذي أعلم ما يف هذا الكتاب ،وأطلب االنتفاع به ،يكون الرز عندي قليالً ،وحتول قلّة ما بيدي بيين
وبينه".
ويف موضع آخر يكشف ابن املقري عشق أهل قرطبة للكتب فيقول "ومن حماسنها ظرف اللباس،
والتظاهر ابلدين ،واملواظبة على الصالة ،وتعظيم أهلها جلامعها األعظم ،وكسر أواين اصخمر حيثما وقع عني
أحد من أهلها عليها ،والتسرت أبنواع املنكرات ،والتفاخر أبصالة البيت وابجلندية وابلعلم ،وهي أكثر بالد
األندلس كتباً ،وأش ّد الناس اعتناء خبزائن الكتب ،صار ذلك عندهم من آالت التعني والرايسة ،حىت إن
الرئيس منهم الذي ال تكون عنده معرفة  ...تكون يف بيته خزانة كتب ،وينتخب فيها ليس إالّ ألن يقال:
فالن عنده خزانة كتب ،والكتاب الفالين ليس هو عند أحد غريه ،والكتاب الذي هو خبط فالن قد حصله
وظفر به" (ج ،4ص .)414
ويف جمال الرتبية ساهم ابن املقري ابحلفاظ على سرد ممارسات الصوفية وبيان أعالمهم وكتبهم
واسهاماهتم وأبياهتم الشعرية ومنهجهم يف تربية الربية .من شروط الصوفية لدى ابن املقري "ترك األذى" (ج،6
احلق بن سبعني املرسي ما يلي "صويف متفلسف،
ص  .)474ويورد عن الشيخ قطب الدين أبو حممد عبد ّ
متقشف ،يتكلّم على طريق أصحابه ،ويدخل البيت ولكن من غري أبوابه ،شاع أمره ،واشتهر ذكره ،وله
متزهد ّ
ّ
املشرفة عن حنو
تصانيف وأتباع ،وأقوال مييل إليها بعض القلوب ومتلّها بعض األمساع ،وكانت وفاته مب ّكة ّ
تغمده هللا تعاىل برمحته" .أورد ابن املقري مدحا للصوفيني ونقل قصصهم وأقواهلم دون نقد
مخسني سنةّ ،
صريح أو استغراب ملبالغاهتا.
وعن الرتبية األخالقية ينقل لنا ابن املقري موعظة مجيلة تعكس قيم ذلك العصر وعصارة الفكر
تعودوا
الرتبوي السائد حينئذ "واجعلوا صلة األرحام من عزم األمور ،وصونوا عن االغتياب أفواهكم ،وال ّ
أس املبىن ،وازرعوه يف تراب
السفاهة شفاهكم ،وأقرضوا القرض احلسن إهلكم ،وعلموا القرآن صبيانكم ،فهو ّ
ترائبهم فعسى أن جيىن ،وال ترتكوا النصيحة ملن استنصح ،وردوا السالم على من بتحية اإلسالم أفصح،
وجاهدوا أهواءكم فهي أوىل ما جاهدمت ،وأوفوا بعهد هللا إذا عاهدمت ،واثبروا على حلق العلم والتعلّم ،وحفوا

مبراقي التكلّم ،وتعلّموا من دينكم ما ال يسعكم عند هللا تعاىل جهله ،ويتبني أنّكم أهله" (ج ،1ص .)471
ويف بيان بديع يصف ابن املقري األندلسيني والعلوم واآلداب قائال "و ّأما حال أهل األندلس يف فنون
العلوم فتحقيق اإلنصاف يف شأهنم يف هذا الباب أهنم أحرص الناس على التميز فاجلاهل الذي ،م يوفقه هللا
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للعلم جيهد أن يتميز بصنعة ويرأب بنفسه أن يرى فارغاً عالةً على الناس ألن هذا عندهم يف هناية القبح والعا،م
عندهم معظّم من اصخاصة والعامة يشار إليه وحيال عليه وينبه قدره وذكره عند الناس ويكرم يف جوار أو ابتياع
حاجة وما أشبه ذلك".

وعلى عكس بالد الشر جند أنه ليس ألهل األندلس مدارس كثرية تعينهم على طلب العلم بل كانوا
كما يقول ابن املقري "يقرءون مجيع العلوم يف املساجد أبجرة فهم يقرءون ألن يعلموا ال ألن أيخذوا جارايً
فالعا،م منهم ابرع ألنّه يطلب ذلك العلم بباعث من نفسه حيمله على أن يرتك الشغل الذي يستفيد منه وينفق
من عنده حىت يعلم " .ومالحظة املقري السابقة دقيقة جدا فعندما تصبح غاية التعلم املصلحة املادية وحتسني
املنزلة االجتماعية من دون ابعث ذايت حينئذ تكثر الشهادات وتقل الكفاءات .التنمية الذاتية والوازع الداخلي

من أعظم أسباب التقدم يف التعلم.
ويكشف لنا ابن املقري عن صعوابت تعلم الفلسفة األندلس فرغم سطوع جنم عدد من الفالسفة يف
األندلس إال أن األمر كان عسريا .قال ابن املقري "وكل العلوم هلا عندهم حظ واعتناء إال الفلسفة والتنجيم
فإن هلما حظّاً عظيماً عند خواصهم وال يتظاهر مهما خوف العامة فإنّه كلّما قيل فالن يقرأ الفلسفة أو يشتغل
زل يف شبهة رمجوه ابحلجارة أو حرقوه قبل
ابلتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق وقيدت عليه أنفاسه فإن ّ
أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقرابً لقلوب العامة وكثرياً ما أيمر ملوكهم إبحرا كتب هذا الشأن"

(ج ،4ص  .)331أشار ابن املقري اشارات سريعة جدا البن طفيل صاحب رسالة "حي بن يقظان" وأوضح
أن ابن طفيل متقدم يف علم الفلسفة والطب (ج ،4ص  )424و،م يسرب األغوار الفلسفية لتلك القصة
األسطورية .لألسف الزالت الثقافة العربية ال ترحب كثريا ابلفلسفة وقد تعاديها ابسم الدين فالعداء للفلسفة
متأصل يف فكر عدد غري قليل لدينا منذ أمد بعيد.
وكانت العلوم التطبيقية حمط ثناء العلماء .قال ابن املقري عن احلكيم عباس بن فرراس "ومن حكاايهتم
يف الذكاء واستخراج العلوم واستنباطها أن أاب القاسم عباس بن فرراس ،حكيم األندلس ،أول من استنبط
ابألندلس صناعة الزجاج من احلجارة وأول من فك مها كتاب العروض للخليل ،وأول من فك املوسيقى،
وصنع اآللة املعروفة ابملنقانة ليعرف األوقات على غري رسم ومثال ،واحتال يف تطيري جثمانه ،وكسا نفسه
الريش ،ومد له جناحني ،وطار يف اجلو مسافة بعيدة" (ج.)414 ،4
شأهنم شأن أهل املشر عشق أهل األندلس الرحلة يف طلب العلم وكانت أساس التعليم العايل وعرب
هذه الوسيلة نبغ العلماء ومحلوا لواء االبداع .حرص ابن املقري على ذكر منافع الرحلة وأمهيتها ودورها يف
حياة العلماء فضال عن طلبة العلم .قال ابن املقري يف وصف ابن األزر "ومن الراحلني من األندلس إىل
املشر بعد أخذ مجيع [علوم] بالد األندلس  -أعادها هللا تعاىل  -قاضي اجلماعة بغرراطة أبو عبد هللا حممد
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بن علي ابن حممد بن األزر  ،قال السخاوي :إنّه الزم األستاذ إبراهيم بن أمحد ابن فتوح مفيت غرراطة يف
السرقسطي العا،م الزاهد
جل انتفاعه به ،وحضر جمالس أيب عبد هللا حممد ّ
النحو واألصلني واملنطق ،حبيث كان ّ

مفتيها أيضاً يف الفقه ( "...ج ،3ص .)622
استنادا ألفكار ابن املقري الرتبوية فإن انتشار الرحالت يف طلب العلب داللة على ازدهار التعليم يف
العصور الزاهرة .إن شيوع املدارس ،وكثرة التأليف واحنسار الرحالت وتقلصها وضعف البواعث على تقصي
املعرفة من مجلة األسباب اليت أدت إىل ضعف التعليم .أتليف الكتب عامة من عالمات االزدهار عندما
تتضمن خالصة وجارب ورحالت ومعايشة أما جمرد الكتابة بغرض الظهور والفخر والوجاهة فإن ذلك تضخم
يف الظاهر وفراغ يف الباطن .انتبه ابن املقري إىل أن الرحلة من أصول الرتبية يف زمنه وعندما يسقط األصل
تندلع نريان التخلف املرير ،وآفات اجلمود املقيت ،وكوارث التقليد املميت.
ومن املالحظ أن الكثري من األمراء وأهل السخاء والنبالء كانوا من حميب املعرفة وراصري العلماء مما
بقي بن خملد
قلص درجة التشدد الديين ،وشجع طابع التنوع الثقايف .حيكي لنا ابن املقري أنه ملا "دخل ّ
األندلس مبصنف ابن أيب شيبة وقر عليه أنكر مجاعة من أهل الرأي ما فيه من اصخالف واستبشعوه ،وقام
مجاعة من العامة عليه ،ومنعوه من قراءته ،فاستحضره األمري حممد وإايهم ،وتصفح الكتاب جزءاً جزءاً حىت
لبقي:
أتى على آخره  ،م قال صخازن كتبه :هذا الكتاب ال تستغين خزانتنا عنه ،فانظر يف نسخه لنا ،وقال ّ
انشر علمك ،وارو ما عندك ،هناهم أن يتعرضوا له" (ج  ،3ص .)542
وفيما يتعلق برعاية وتربية الطفولة جنحت الرتبية األندلسية يف اعداد الطفل وتدريسه مباد اللغة يف

املرحلة االبتدائية على حنو أفضل مما جيري يف مقاطعة إسالمية أخرى ألهنم يدرسون الشعر ونصوص أدبية
أخرى تؤهلهم جيدا للدراسات العليا (ريبريا4221 ،م ،ص  .)61وينقل لنا ابن املقري نصوصا رادرة تكشف
عن ما ينبغي للمعلم أن يفعله وجاه الطفل "وأما الولد فأحسن آدامهم ،واجعل اصخري دأمهم ،وخف عليهم من
إشفاقك وحنانك ،أكثر من غلظة جنانك ،واكتم عنهم ميلك ،وأفض فيهم جودك ونيلك ،وال تستغر
ابلكلف مهم يومك وال ليلك ،وأثبهم على حسن اجلواب ،وسبق لـهم خوف اجلزاء على رجاء الثواب،
وعلمهم الصرب على الضرائر ،واملهلة عند استخفاف اجلرائر ،وخذهم حبسن السرائر ،وحبب إليهم مراس
األمور الصعبة املراس ،وحسن االصطناع واالحرتاس ،واالستكثار من أويل املراتب والعلوم ،والسياسات
واحللوم ،واملقام املعلوم ،وكره إليهم جمالسة امللـهني ،ومصاحبة الساهني ،وجاهد أهواءهم عن عقولـهم ،وحذر
الكذب على مقولـهم ،ورشحهم إذا آنست منهم راشداً أو هدايً ،وأرضعهم من املوازرة واملشاورة ثدايً ،لتمرهنم
على االعتياد ،وحتملـهم على االزدايد ،ورضهم رايضة اجلياد ،واحذر عليهم الشهوات فهي داؤهم ،وأعداؤك
يف احلقيقة وأعداؤهم ،وتدارك اصخلق الذميمة كلما جنمت ،واقدعها إذا هجمت ،قبل أن يظهر تضعيفها،
ويقوى ضعيفها ،فإن أعجزتك يف الصغر احليل ،عظم امليل:
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إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلني إذا قومتها اصخشب
وإذا قدروا على التدبري ،وتشوفوا للمحل الكبري ،إايك أن توطنهم يف مكانك ،جهد إمكانك ،وفرقهم
يف بلدانك ،تفريق عبدانك ،واستعملـهم يف بعوث جهادك ،والنيابة عنك يف سبيل اجتهادك ،فإن حضرتك
تشغلـه م ابلتحاسد ،والتباري والتفاسد ،وانظر إليهم أبعني الثقات فإن عني الثقة ،تبصر ما ال تبصر عني
احملبة واملقة [احملبة والرضا]".
وهكذا لدينا ومضات اترخيية تؤكد اهتمام أهل األندلس بتعليم األطفال وانتقاء أجود العلوم سعيا إىل
تثقيفهم ،فظهرت أجيال من املثقفني واملثقفات يف ميادين معرفية شىت هلم دراية عملية بسياسة األمور وحسن
املعيشة.
العناية ابللغة العربية
حظيت علوم اللغة العربية مبرتبة رفيعة يف ألندلس وال عجب أن جند ابن املقري يستفيض يف ايراد
األخبار والقصائد والقصص وميدح جليل ألفاظها ،وعميق أفكارها ،وعظيم مقاصدها التعليمية .اللغة العربية
ليست جمرد وسيلة تواصل بل هوية أمة ،وملهمة الثقافة العربية اإلسالمية ،وركيزة تفكري وأداة تعبري ،ومن لوازم
الرتبية والتعليم ،ومن مكورات ومقومات اجملتمع املسلم .إهنا لغة قادرة على مسايرة التقدم والرقي والتجديد
والرتاث األندلسي خري أمنوذج .
عرض ابن املقري جوانب احلياة الثقافية والدينية واالجتماعية فتناول شعر الشعراء ومنهم "الصويف
الششرتي ،وهو علي ابن عبد هللا النمريي ،عروس الفقهاء ،وأمري املتجردين ،وكان
الشهري أبو احلسن علي ّ

حجات،
وحج ّ
جموداً للقرآن ،قائماً عليه ،عارفاً مبعانيه ،من أهل العلم والعمل ،جال اآلفا  ،ولقي املشايخّ ،
ّ
التجرد والعبادات .له علم ابحلكمة ومعرفة بطريق الصوفية ،وتق ّدم يف النظم والنثر على طريقة التحقيق،
وآثر ّ
وأشعاره وموشحاته وأزجاله الغاية يف االنطباع" (ابن املقري ،ج ،3ص  ،475ابختصار) .وله ديوان شعر
مشهور ،ومن نظمه قوله ،رمحه هللا تعاىل:
لقد هتت عجباً ابلتجرد والفقر  ...فلم أندرج حتت الزمان وال الدهر
وجاءت لقليب نفحةٌ قدسيةٌ  ...فغبت به عن عا،م اصخلق واألمر
الشعر ت ْغلب عليه العاميَة ِ .
ِ
"ش ْع حر الَز َج ِل":
ويف هذا اصخط تؤكد كتب اللغة على أن الَز َجل :نوعٌ من ّ ْ
ِ ِ
ِ ِ
العاميَ ِة وقالوا الزجل يف أصله أغنية شعبية .وينقل ابن املقري أن " أول زجل عمل يف
قَصائ حد ش ْع ِريَةٌ ِابللَ ْه َجة ّ

الدنيا:
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ابهلل اي طري مدلل  ...مر يب وسط القفار
إايك وجدد لعاده  ...ترمي حجرية يف داري" (ج ،5ص .)341
وإذا كان العرب يهتمون ابألحرجوزة وهي القصيدة من حبر الَر َجز فإن البن املقري عدة أراجيز منها
أزهار الكمامة يف شرف العمامة وحيدثنا ابن املقري كيف كانت األراجيز التارخيية مثال منتشرة ذات هدف
تثقيفي فيقول "وليحىي بن حكم الشاعر املعروف ابلغزال يف فتح األندلس ،أرجوزة حسنة مطولة ذكر فيها
وتقصى،
السبب يف غزوها نظماً ،وتفصيل الوقائع بني املسلمني وأهلها ،وعداد األمراء عليها وأمساءهم ،فأجاد ّ

وهي أبيدي الناس موجودة" (ج ،4ص  .)373ويصف أحد العلماء قائال "وله أرجوزة يف القراءات السبع

وأخرى يف خمارج احلروف" (ج ،3ص  .)456وعن عا،م آخر يقول أيضا ابن املقري "وله أرجوزة يف الفرائض
مبسوطة العبارة مستوفية املعىن" (ج.)453 ،5
ومن زاوية تربوية "قد شارك شعراء األندلس يف الشعر التعليمي وتوسعوا أكثر من املشارقة يف األراجيز
والقصائد التارخيية .وقد ابتدع متأخروهم لورا جديدا من الشعر التعليمي يتمثل يف نظم متون يف العلوم
املختلفة ،تيسريا للدارسني على استيعامها وتذكرها عند االقتضاء لسهولة حفظ الشعر" (عتيق ،بدون اتريخ،
ص  .)444وإذا كان العرب يحنشدون األراجيز يف حداء اإلبل قدميا فإهنم وظفوا هذا اللون الحقا يف التعليم
فاقرتنت املنظومات التعليمية والطابع األديب ابملقصد التعليمي على حنو بديع.

من ال حكتب املشهورة اليت وظَفت األراجيز كتاب ألفية ابن مالك يف النَحو والصَرف للعالمة ححمَ َمد بن

ض قواعد اللُّغَة الْ َعَربِيَة أبسلوب راسب إمكارات ذلك العصر
عبدهللا بن مالك األندلسي ،فذلك الكتاب َعَر َ
وثقافة النَاس حينذاك .نظر املسلمون إىل هذا الفن على أساس أنَه فن تلقيين حممتع حيتوي على األشعار الْعِْلميَة،

والقوانني ِ
الفكريَة .وعلى هذا فإ َن من أهداف التَعليم يف املدارس تزويد الطالب مبحفوظات جيدة ينتخبها املعلم
وحيفظها الطالب ِحفظاً يعينه على حل املسائل الحقاً .ومن أجل التبسيط والتيسري والتسهيل استخدم
األندلسيون الشعر التعليمي (األرجوزة وتسمى املنظومات أيضا) ال سيما يف تدريس النحو.
قال ابن املقري يف عناية أهل األندلس ابلشعر واللغة العربية "وقد يقولون للكاتب والنحوي واللغوي
السمات .وعلم األصول عندهم متوسط احلال والنحو عندهم يف هناية من علو الطبقة
فقيه ألهنا عندهم أرفع ّ

حىت إهنم يف هذا العصر فيه كأصحاب عصر اصخليل وسيبويه ال يزداد مع هرم الزمان إال ج ّد ًة وهم كثريو
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أي علم ال يكون متمكناً من علم النحو فليس عندهم
البحث فيه وحفظ مذاهبه كمذاهب الفقه وكل عا،م يف ّ

عما
مبستحق للتمييز وال سا،م من االزدراء مع أن كالم أهل األندلس الشائع يف اصخواص والعوام كثري االحنراف ّ

تقتضيه أوضاع العربية .وعلم األدب املنثور من حفظ التاريخ والنظم والنثر ومستظرفات احلكاايت أنبل علم

مستثقل.
غفل
ٌ
عندهم وبه يتقرب من جمالس ملوكهم وأعالمهم ومن ال يكون فيه أدب من علمائهم فهو ٌ
والشعر عندهم له حظ عظيم وللشعراء من ملوكهم وجاهة وهلم عليهم وظائف واجمليدون منهم ينشدون يف
جمالس عظماء ملوكهم املختلفة ويوقّع هلم ابلصالت على أقدارهم إال أن خيتل الوقت ويغلب اجلهل يف حني
ّما ولكن هذا الغالب" (ابختصار).
ومن زاوية نسوية ،سامهت املرأة بنصيب يف االبداع األديب ولقد قدم لنا ابن املقري ترمجات موجزة
عن بعض نساء األندلس الشاعرات من مثل حسانة التميمية بنت أيب املخشي ،إذ أتدبت وتعلمت الشعر
(ج ،1ص  ،)462و أم العالء بنت يوسف احلجارية من أهل املائة اصخامسة ،ومن شعرها:
كل ما يصدر منكم حسن وبعلياكم حتلى الزمن
تعطف العني على منظركم وبذكراكم تلذ األذن
ومنهن أم الكرام بنت املعتصم بن صمادح ملك املرية ،كانت تنظم الشعر ،وعشقت الفىت املشهور
ابجلمال من دانية املعروف ابلسمار ،وعملت فيه املوشحات (ج ،1ص  .)411ومنهن العروضية موالة أيب
املطرف عبد الرمحن بن غلبون الكاتب .سكنت بلنسية ،وكانت قد أخذت عن موالها النحو واللغة ،لكنها
فاقته يف ذلك ،وبرعت يف العروض ،وكانت حتفظ الكامل للمربد والنوادر للقايل وتشرحهما ،قال أبو داود
س ليمان بن جناح :قرأت عليها الكتابني ،وأخذت عنها العروض ،وتوفيت بدانية بعد سيدها يف حدود
اصخمسني واألربعمائة ،رمحها هللا تعاىل .ومنهن حفصة بنت احلاج الركونية الشاعرة األديبة املشهورة ابجلمال،
واحلسب واملال" (ج ،1ص  .)414وما سبق يدل بوضوح على تواجد املرأة يف احلياة الفكرية وحركتها
االجتماعية.

تربية النساء
لعبت املرأة األندلسية دورا حيواي كأم وزوجة وبنت وأخت وكانت تظهر يف احمليط اجملتمعي يف أماكن
عديدة  .ومثرة تلك املشاركة مسامهات علمية وأدبية وثقافية على قدر رفيع من احلضارة والرقي الزال الباحثون
ميتحون من رضاب خريها وينهلون من معني عطائها.
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سامهت املرأة يف احلياة الثقافية يف بالد األندلس وقد اشتهر عدد كبري منهن بقول الشعر وحب
األدب والغناء وإنشاء اجملالس األدبية .أورد ابن املقري التلمساين يف موسوعته األدبية املهمة "نفح الطيب"
فصال كامال عن شاعرات وأديبات يف األندلس تتضمن ترمجات ألربع وعشرين امرأة ،كان لبعضهن منتدايت
أدبية معروفة يشارك فيها خنبة من الرجال والنساء من ميادين شىت يف الفنون واألدب .ومن الشخصيات
املرموقة يف اجملالس األدبية حفصة بنت احلاج الركونية ،ووالدة بنت اصخليفة املستكفي ،وعائشة القرطبية،
ونزهون بنت القالعي القرراطية (أبوزيد3144 ،م ،ص  .)14وهكذا مثة اشارات يف مواطن عديدة أن املرأة
األندلسية الربزة ختالط الناس وفق قيم األدب والعفة.
ومن "دالئل التفو العلمي وازدهار التعليم يف اجملتمع األندلسي ما عرف عن بعض حلقات العلم اليت
كانت تعقدها بعض النساء ممن وصلن إىل درجة رفيعة من العلم واألدب ،فقد كانت األديبة مرمي بنت
يعقوب الفصويل تعلم النساء وتعطيهن دروسا يف األدب مع احتشام وعفة" .ومما يبعث على االعجاب أن
العلم ،م يكن مقصورا على الرجال فقد كانت فاطمة بنت حممد بن علي أخت احملدث عبدهللا تشارك أخاها
يف األخذ من بعض شيوخه وأجاز هلا العلماء (البشري4221 ،م .)415 ،414 ،وعليه فقد مارس
األندلسيون مفهوم التعلم بال حدود بصورة حسنة وسامهت املرأة يف وفرة اإلنتاج األديب يف عصر كانت املرأة
يف حضارات أخرى مسلوبة احلقو .
ورغم ذلك كله كانت هناك نزعة إلبعاد املرأة عن ميادين شىت وال شك أن هيمنة الذكور كانت هي

الطاغية على الساحة السياسية والثقافية وهذا ما جنده أثناء التجوال يف كتاب نفح الطيب البن املقري وهذا
ال يعين عدم وجود واحات ثقافية خصبة جنحت املرأة يف الظهور على مسرحها .بيد أن النظر إىل وضع املرأة
عرب التاريخ يهدينا إىل أن ظهور املرأة على الساحة األندلسية على تلك الشاكلة من التجليات الثقافية
عموما وجعلوا
املتقدمة لتلك العصور .لألندلسيني عناية فائقة ابألوقاف على الفقراء واملساكني وأعمال الرب ً

للنساء نصيبا ،فعرفوا حتبيس األواين لتستعملها العروس الفقرية يف حفلة زفافها إضافة إىل احللي والثياب
للغرض نفسه (انظر املوسوعة العربية العاملية ،احلضارة اإلسالمية يف األندلس ).
أحسن ابن املقري صنعا عندما خصص صفات للمرأة يف كتابه نفح الطيب وليقدم مهذا الصنيع مادة
علمية تدل على مكانة املرأة املتعلمة يف احلضارة اإلسالمية .قال ابن املقري يف ِذكر مجلة من نساء أهل
األندلس" :وإذا وصلت إىل هذا املوضع من كالم أهل األندلس ،فقد رأيت أن أذكر مجلة من نساء أهل
األندلس الاليت هلن اليد الطوىل يف البالغة ،كي يعلم أن الرباعة يف أهل األندلس كالغريزة هلم ،حىت يف نسائهم
وصبياهنم .فمن النساء املشهورات ابألندلس ،أم السعد بنت عصام احلمريي ،من أهل قرطبة ،تعرف
بسعدونة ،وهلا رواية عن أبيها وجدها وغريمها" (انظر ج.)466 ،1
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ويسرتسل ابن املقري يف التعريف بعدد من النساء ومنهن حسانة التميمية بنت أيب املخشى أتدبت
وتعلمت الشعر ،فلما مات أبوها كتبت إىل احلكم ،وهي إذ ذاك بكر ،م تتزوج:
إين إليك أاب العاصي موجعة أاب املخشى سقته الواكف الدمي
قد كنت أرتع يف نعماه عاكفة فاليوم آوي إىل نعماك اي حكم
أنت اإلمام الذي انقاد األرام له وملكته مقاليد النهى األمم
ال شيء أخشى إذا ما كنت يل كنفاً آوي إليه وال يعروين العدم

ال زلت ابلعزة القعساء مرتدايً حىت تذل إليك العرب والعجم
فلما وقف احلكم على شعرها استحسنه ،وأمر هلا إبجراء مرتب ،وكتب إىل عامله على إلبرية فجهزها
جبهاز حسن .ويف هذا اجملال أشار ابن املقري إىل الشاعرة الغسانية البجانية  ،وهي من أهل املائة الرابعة ،فمن
نظمها من أبيات:
عهدهتم والعيش يف ظل وصلهم أنيق وروض الوصل أخضر فينان
ليايل سعد ال خياف على اهلوى عتاب وال خيشى على الوصل هجران
كما أشار إىل العروضية موالة أيب املطرف عبد الرمحن بن غلبون الكاتب .سكنت بلنسية ،وكانت قد
أخذت عن موالها النحو واللغة ،لكنها فاقته يف ذلك ،وبرعت يف العروض ،وكانت حتفظ الكامل للمربد
والنوادر للقايل وتشرحهما ،قال أبو داود سليمان بن جناح :قرأت عليها الكتابني ،وأخذت عنها العروض،
وتوفيت بدانية بعد سيدها يف حدود اصخمسني واألربعمائة .حتدث ابن املقري أيضا عن حفصة بنت احلاج
الركونية الشاعرة األديبة املشهورة ابجلمال ،واحلسب واملال.
ومما سبق تظهر املرأة يف اجملال االجتماعي والتعليمي واألديب مسة خالدة يف جمتمعها وإن ،م تسهم يف
أتليف الكتب واملؤلفات املرموقة كما فعل الرجل.
ومن أشهر نساء األندلس األديبة الشاعرة والَدة بنت املستك ِ
ْفي ابهلل حممد بن عبد الرمحن بن عبيد
ح َْ
َ
هللا بن الناصر لدين هللا .والدة أمرية أندلسية مشهورة ،وأديبة ابرعة خلد التاريخ امسها واستقطبت األدابء
جمللسها األديب العامر .قال ابن املقري :وكانت واحدة زماهنا ،املشار إليها يف أواهنا ،حسنة احملاضرة ،مشكورة
املذاكرة ،كتبت ابلذهب على طرازها األمين:
أرا وهللا أصلح للمعايل وأمشي مشييت وأتيه تيها
وكتبت على الطراز األيسر:
وأمكن عاشقي من صحن خدي وأعطي قبليت من يشتهيها
وكانت مع ذلك مشهورة ابلصيانة والعفاف ،وفيها خلع ابن زيدون عذاره ،وقال فيها القصائد الطنانة
واملقطعات ،وكانت هلا جارية سوداء بديعة املعىن ،فظهر لوالدة أن ابن زيدون مال إليها ،فكتبت إليه:
لو كنت تنصف يف اهلوى ما بيننا ،م هتو جارييت و،م تتخري
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وتركت غصناً مثمراً جبماله وجنحت للغصن الذي ،م يثمر
ولقد علمت أبنين بدر السما لكن ولعت ،لشقويت ،ابملشرتي"
وأشار ابن املقري لوالدة وشعرها يف ابن زيدون...نقل ابن املقري أبيات عديدة لوالدة تدل بوضوح
على قوة شخصيتها وحريتها يف التعبري عن مشاعرها املتقلبة بني ألوان الغرام واهليام ،والقرب والبعد ،والرغبة
واجلفاء.
وقال ابن املقري "يقال لنساء غرراطة املشهورات ابحلسب واجلاللة " العربيات " حملافظتهن على املعاين
العربية ،ومن أشهرهن زينب بنت زايد الوادي آشي ،وأختها محدة ،ومحدة هي القائلة وقد خرجت إىل هنر
منقسم اجلداول بني الرايض مع نسائها فسبحن يف املاء وتالعنب" (ج .)372 ،1ومن نساء األندلس
املبدعات عائشة بنت أمحد القرطبية .وينقل لنا ابن املقري يف كتابه نفح الطيب "،م يكن يف زماهنا من حرائر
األندلس من يعدهلا علماً وفهماً وأدابً وشعراً وفصاحة ،متدح ملوك األندلس وختاطبهم مبا يعرض هلا من
حاجة ،وكانت حسنة اصخط ،تكتب املصاحف ،وماتت عذراء ،م تنكح سنة أربعمائة ...إهنا من عجائب
زماهنا ،وغرائب أواهنا" (ج .)321 ،1وقال ابن املق ري "منهن أم اهلناء بنت القاضي أيب حممد عبد احلق بن
عطية ،مسعت أابها ،وكانت حاضرة النادرة ،سريعة التمثل ،من أهل العلم والفهم والعقل" (ج ،1ص .)323
وتدل كتاابت ابن املقري على أمهية املغنيات يف التاريخ األندلسي حيث وثق العلماء سريهتن وكيف
كن جيمعن بني الغناء ،وحسن األدب ،وسعة العلم ،والشهرة الذائعة .ال حتلو احلياة من غري رؤية إسهامات
النساء إىل جانب الرجال فمن أبسط قوانني العدالة أن تؤدي املرأة دورها يف احلياة دون هتميش .إن دور املرأة
يف بناء احلضارات ال مرية فيه ألويل األلباب.
ويذكر التاريخ أن املرأة األندلسية كانت قدوة لنساء العا،م ودليل ذلك "أن ملك إجنلرتا "جورج الثاين"
أرسل بعثة من بنات النبالء واألشراف ويف مقدمتهن األمرية "دواينت" ابنة أخيه إىل قرطبة ،ووجه معهن
خطااب إىل اصخليفة األموي يقول فيه :أردرا ألبنائنا اقتباس حضارتكم لتكون بداية حسنة يف اقتفاء أثركم لنشر
العلم يف بالدرا اليت حييط مها اجلهل" (أبو شعرية ،ص  .)341وتوصل الدوسري (3111م) يف حبثه إىل أنه
"،م تكن املرأة الغرراطية يف عزلة عن اجملتمع بل متتعت نساء غرراطة بقسط نسيب جيد من احلرية ،م تتمتع مها
زميالهتن يف بالد املشر إذ وجاوزن وضعهن الطبيعي وسامهن يف جماالت متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية
واقتحمن جمال العلم واملعرفة  ،وأظهرن كفاءهتن العلمية" (.)412
وبناء على ما سبق فإن احلركة العلمية للمرأة اإلسالمية القت أمهية ابلغة وإن كان بعض العلماء من
السابقني يف تراثنا العريب حاول منع النساء من التقدم الثقايف بناء على مسوغات اجتماعية لكن تلك
املعوقات ،م تفلح متاما أو على األقل ،م حتقق غايتها يف األندلس .استنادا للمعطيات السابقة وغريها فإنه من
دالئل التوفيق يف كتاابت ابن املقري أنه خصص شطرا غري قليل من كتاابته لتتبع ابداعات املرأة.
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الرتبية املوسيقية

الرتبية املوسيقية وسيلة مهذبة لالرتقاء ابإلنسان فكرا وذوقا وصحة" .وقد كانت األمة األندلسية أمة

مرهفة الشعور واحلس  ،تعشق الفن اجلميل ،وحتب احلياة الناعمة املرتفة ،ووجنح إىل املرح والطرب .وقد وصف
لنا ابن اصخطيب حملة من هذا الرتف ،الذى كان عنواراً حلياة األمة األندلسية يف عصورها األخرية ،وذكر لنا
كيف كان الشعب يعشق الغناء واملوسيقى ،وكيف كانت غرراطة متوج ابملقاهي الغنائية اليت يؤمها الشعب من
سائر الطبقات .ولألندلسيني آاثر قيمة يف املوسيقى العلمية والعملية" (عنان4221 ،م ،ص  ،5ص ،546
ابختصار).
أما املوسيقى يف األندلس يف سطر فيها العرب صفحات من اجملد ،فارتقت العلوم والفنون وكانت
قرطبة موطنا للعلماء وأشبيلية مركزا للشعر وصناعة اآلالت .اهتم خلفاء األندلس ابملوسيقى حىت انتشرت
وذاع صيتها وغزت مجيع طبقات الشعب" (الطاهر3115 ،م ،ص .)54
ارتبطت املوسيقى برواد الفلسفة وكما قال ابن املقري "وأما املوسيقى فكتاب أيب بكر ابن ابجة
الغرراطي يف ذلك فيه كفاية وهو يف املغرب مبنزلة أيب نصر الفارايب ابملشر  ،وإليه تنسب األحلان املطربة
ابألندلس اليت عليها االعتماد ...احلكيم أبو بكر ابن ابجة صاحب التالحني املعروفة ...إنّه آخر فالسفة

اإلسالم جبزيرة األندلس" (ج ،4ص  ،475ج ،1ص  ،1ج ،1ص  .)41كما ارتبطت املوسيقى ابلشعر
حيث بلغ أدابء األندلس الغاية يف حسن األداء وتطويع علوم اللغة العربية يف حتقيق األغراض النبيلة وأصبح
من أهل األندلس أعالم البيان وفرسان الكلمة الفصيحة سواء من الرجال أو النساء كما سبق أن بينا يف هذه
الدراسة.
وهناك على أرض األندلس تناغمت الفلسفة مع الشعر مع املوسيقى" .اشتهر يف األندلس كثري من
املوسيقيني واملغنني وعلى رأسهم ابن احلاجب الشاعر وامللحن واملغين ،ووالّدة بنت املستكفي الشاعرة واملغنية،
والصقلّي املغين ،والطبيب حيىي بن عبد هللا الذي كان جيدد يف تكوين الفرقة املوسيقية املصاحبة لغناء الزجل
وذلك إبدخال آالت النفخ النحاسية ،وابن احلمراء امللحن والعازف البارع .ولكن املؤلف األكثر عمقاً كان
ابجه وهو يف الوقت نفسه عا،م نظري وعازف ماهر ومغن ابرع ،وقد ألف كتاابً يلخص فيه
الفيلسوف ابن ّ
املعارف املوسيقية مما يضعه يف صف واحد مع الفارايب" (املوسوعة العربية السورية ،ج ،4ص .)731
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وكانت مدينة أشبيلية شغوفة ابملوسيقى يعيش فيها كثري من حميب الثقافة املوسيقية ولقد نقل ابن املقري
عبارات تشري لذلك "..إذا مات عا،مٌ إبشبيلية فأريد بيع كتبه محلت إىل قرطبة حىت تباع فيها ،وإن مات
مطرب بقرطبة فأريد بيع آالته محلت إىل إشبيلية ،قال :وقرطبة أكثر بالد هللا كتباً" (ج ،4ص  .)455وهذا
ٌ
ال يعين أن قرطبة ،م تكن هتتم ابحلركة املوسيقية .لقد انطلقت املوسيقى وأتلقت يف بداايت احلضارة األندلسية

يف قرطبة كما تشري املراجع" .أنشأ زرايب معهداً للموسيقى يف قرطبة ود َرس فيه عدداً كبرياً من املوسيقيني،
كما د َرس فيه أبناءه الثمانية وبنتيه علية ومحدونة" (املوسوعة العربية العاملية3111 ،م ،زرايب ،انظر أيضا
ابلنثيا3117 ،م ،ص .)16
وعندما نتعقب الفرتة الذهبية للموسيقى األندلسية جندها مقرتنة بزرايب .يذكر ابن املقري نبذة عن
سرية زرايب فيقول" :وقدم سنة ست ومائتني زرايب املغين من العرا  ،وأورث صناعة الغناء ابألندلس وخلّف
أوالداً فخلفه كبريهم عبد الرمحن يف صناعته وحظوته" (ابن املقري ،ج ،4ص  ،411ابختصار)  .جاء زرايب
مطبوعا .وقد طور زرايب املوسيقى العربية
وشاعرا
مقتدرا
ابرعا وعاملا
ً
كبريا وفلكيًا ً
ً
قرطبة "وكان زرايب مثق ًفا ً
ً
فزاد الوتر اصخامس يف العود وعزف بريشة النسر بدل اصخشب ،وأسس مدرسة تعليم املوسيقى يلقن طالبه فن
املوسيقى على مراحل من اإليقاع إىل األحلان والعزف .وال يقبل يف مدرسته إال بعد امتحان ألصوات الطالب
والكشف الطيب عن الصدر واألسنان .من إسهامات زرايب يف جمال املوسيقى أنه الذي ابتدع القوالب اليت

بحنيت عليها املوشحات اجلديدة ابألندلس" (املوسوعة العربية العاملية3111 ،م ،احلضارة اإلسالمية يف
األندلس، ،ايضا زرايب ،ابختصار وتصرف) .
بسط ابن املقري القول متحداث عن عبقرية زرايب وكان مما حكاه "وكان زرايب عاملاً ابلنجوم وقسمة

األقاليم السبعة واختالف طبائعها وأهويتها وتشعب حبارها وتصنيف بالدها وسكاهنا ،مع ما سنح له من فك

كتاب املوسيقى ،مع حفظه لعشرة آالف مقطوعة من األغاين أبحلاهنا" (ج ،4ص  .)431ويف صفحات
طويلة ذكر ابن املقري ابداعات زرايب ومسرية حياته وأبرز طالبه .كان لزرايب وفكره الرتبوي مسامهات
جوهرية يف تطور املوسيقى األندلسية واالرتقاء مها حنو العاملية ونقل هلا مرياث املشر وطوره تطويرا ال نظري له.
كانت األندلس حبق وحقيقة أرض األحالم ترنوا هلا النفوس الطاحمة للعلوم والفنون واالبداع.
وبناء عليه ويف عهد زرايب مت تطوير العملية التعليمية املوسيقية برمتها" .وكانت العادة قبل زرايب ،يف
تعليم الغناء ،أن يكرر اللحن عدة مرات حىت يتم للتلميذ املغين أخذه على متامه .أما زرايب فقد جعل طريقته
يف التعليم يف ثالث مراحل :يتعلم التلميذ يف املرحلة األوىل ميزان الشعر  م يقرؤه وهو ينقر على الدف ليدل
على مفاصل امليزان وليبني مواضع احلركات يف تبيان ملواضع القوة والضعف ،ويف املرحلة الثانية يتعلم التلميذ
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اللحن بسيطاً جمرداً من كل زخرفة ،أما يف املرحلة الثالثة فيتعلم التلميذ الزخرفة وما يتبعها من إظهار للعواطف.
وكان زرايب خيضع تالميذه لالختبار ،قبل البدء بتعليمهم ،فيجلسون على مقاعد عالية ويصيحون بكل ما يف
صدورهم من قوة (اي حقام)  ...ممدودة على مجيع درجات السلم ،وبذا يتم اختيار ذوي املوهبة واالستعداد
الطيب لتعليمهم .وكان إذا لوحظ يف صوت التلميذ لني رخو حش َد على بطنه شال العمامة حىت يقوى صوته،
وإذا كان ال يستطيع أن يفتح فاه إال بقدر لعيب خلقي فرض عليه أن يدخل يف فيه قطعة خشبية عرضها
ثالث أصابع ينام مها طوال الليل .وكان أوالد زرايب العشرة ،الذكور منهم واإلراث ،أوائل تالميذ معهده،

وكانوا كلهم حراساً لصناعة الغناء وعاملني على إشاعته يف األندلس" (املوسوعة العربية السورية ،ج ،4ص
 ،731ابختصار ،ابن املقري ،ج ،4ص .)432
قال ابن املقري واصفا انتشار تعاليم زرايب "واستمر ابألندلس أن كل من افتتح الغناء يبدأ ابلنشيد
أول شدوه أبي نقر كان ،وأييت إثره ابلبسيط ،وخيتم ابحملركات واألهزاج تبعاً ملراسم زرايب .وكان إذا تناول
اإللقاء على تلميذ يعلمه أمره ابلقعود على الوساد املدور املعروف ابملسورة( "...ابن املقري ،ج ،4ص
.)437
يعترب بعض الرتبويني من املعاصرين أن زرايب صاحب اجنازات حضارية" .وكان وصول زرايب إىل
األندلس ،بداية عهد جديد من التطور االجتماعي ،وخطوة حقيقية يف سبيل التقدم واالزدهار ،ال يف جماالت
الطرب ،والغناء  ،واملوسيقى فحسب ،بل يف جماالت النمو االجتماعي واحلس الذوقي ،والسمو ابآلداب،
وخمتلف مظاهر السلوك حيث جلب زرايب إىل األندلس ،آخر ما وصلت إليه احلضارة اإلسالمية من تطور
يف املشر  ،مغريا تلك احلياة العسكرية اجلافة ،اليت صبغت بالد األندلس فرتة طويلة حيث ظلت فيها حياة
البداوة ،واصخشونة واجلفاف ،إىل هناايت القرن الثاين من اهلجرة-الثامن امليالدي"" .ما من أحد كتب يف اتريخ
األندلس ،إال وأشار إىل األمهية الكربى لزرايب –ذلك الشرقي الذي استطاع وحده أن ينقل أمة أبسرها من
حال البداوة إىل حال احلضارة عن طريق  :حتبيب هذه األمة يف املوسيقى ،وتنظيم أسلوب حياهتا اليومي"
(عيسى4273 ،م ،ص .)24 -23
ويف رؤية خمالفة ومعاكسة ملا سبق وبنظرة ونربة نقدية قوية قال راغب السرجاين (3144م) "ال يعلم
الناس أن زرايب هذا ومن سار على طريقه كان سببا رئيسيا يف سقوط بالد األندلس" (ج ،4ص .)437
وهذه وجهة نظره ولكنها رؤية ختتزل سقوط أمة بسبب املوسيقى! هذه رؤية تعتقد أن الفكر املوسيقى وراء
خراب احلضارة األندلسية وكأن املوسيقى ضد الدين وكأن رأي بعض الفقهاء احملرمني للموسيقى هو حكم
الدين املتفق عليه .نعم عندما اقرتن الفساد مبجالس الغناء وهبطت األذوا واحنرف املسار يف املوسيقى وازداد
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االحنطاط السياسي والتعليمي احنطت حينئذ احلضارة وغابت مشسها .كيف يكون زرايب وأمثاله من أسباب
سقوط األندلس يف حني أن بالد األندلس سقطت بعد وفاة زرايب بعدة قرون! إن احلروب الطاحنة املتواصلة
واألطماع وتردي وضع التعليم سببت الشقاء وهو ما ميكن أن نستشفه من كتاابت ابن املقري وابن خلدون
وغريمها.
لقد اهتم األندلسيون ابملوسيقى كاهتمامهم بباقي الفنون والعلوم ومبرور سحابة االحنطاط على األمة
تراجع الغناء واملوسيقى برتاجع احلياة األدبية والسياسية واالجتماعية (احلقيوي3144 ،م ،ص  .)11إن
الطمع ابلسلطة والتعصب والفساد والتفر وضعف التعليم واحنراف الساسة وتكالب األعداء من األسباب
الرئيسة املعينة لسقوط أي حضارة.
وهكذا واستنادا ملا سبق جند زرايب قد حقق آمال الطاحمني فوضع بدقة أصول تعليمية للرتبية
املوسيقية وربطها ابلذو والصحة واالبتكار وروائع البيان العريب وساعده يف ذلك حسن اختياراته ،ورفيع
ذوقه ،وعمق فكره املنظم ،ودعم حميب املوسيقى له .من صور التسطيح البحثي أن نقرن سقوط األندلس
بعنصر أو عامل واحد كما فعل البعض.
"يرجع الفضل للموسيقيني العرب يف نقل األسلوب العريب يف الوزن الشعري وااليقاع املوسيقي عرب
اقليم بروفانس جبنوب شر فرنسا ،من خالل أغاين الشعراء اجلولني .وهكذا تغري أسلوب الشعر واملوسيقى
إىل أسلوب عصري .يقول الباحث املوسيقي االسباين كورااي لوبيز  :املوسيقى العربية هي أم املوسيقى
االسبانية  ،واملوسيقى االسبانية هي أم املوسيقى العاملية" .وعن التعليم يف جامع قرطبة" :يوجد ستة أساتذة
من علماء النحو كل يوم يف قرطبة ،ويوجد مخسة من علماء املنطق يقرأون على الدوام ،وهناك ثالثة من
علماء الطبيعيات يقرأون كذلك كل يوم ،كما يوجد أستاذ واحد يقرأ يف اهلندسة ،وثالثة يقرأون يف الفيزايء ،
وهناك اثنان من األساتذة يقرأون يف املوسيقى" (الشهاوي ،46-45 ،ابختصار وتصرف).
تناول إبراهيم عبد هللا (3144م) أمهية املوسيقى يف الرتبية عند ابن رشد وميكن تلخيص بعض الفوائد
عن ابن رشد يف حديثه عن املوسيقى:
 .1يتحاشى اجلدل الدائر يف اجملتمع اإلسالمي حول املوسيقى والسماع حتليال أو حترميا
ويثمن رأسا أمهية املوسيقى واألحلان والغناء يف تربية النشء وتربية الفيلسوف.
 .3أداة يتوسل مها إىل محل النشء على العمل ابلفضائل ،بل إن املوسيقى مما حتسن
الرضع .وبقدر االبتعاد عن املوسيقى تفتقد الفضيلة.
أخال ح
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 .4والنساء ،عند ابن رشد ،أكثر حذقا من الرجال يف فن املوسيقى العملية ،إذ
األحلان تبلغ كماهلا إذا أنشأها الرجال وعملتها النساء.
وعن الرتبية املوسيقية أمهيتها وميادينها ومبتكراهتا جدير بنا االشارة إىل أمهية دور املرأة يف تطوير هذا
اجملال .حيدثنا املقري عن العديد من النماذج النسائية اليت برعت يف الغناء واتصفت ابلرزانة والعفة واألدب.
قال ابن املقري "ومن النساء الداخالت إىل األندلس من املشر قمر جارية بن حجاج اللخمي ،صاحب
إشبيلية ،وكانت من أهل الفصاحة والبيان واملعرفة بصوغ األحلان ،وجلبت إليه من بغداد ،ومجعت أدابً وظرفاً،
ورواية وحفظاً ،مع فهم ابرع ،ومجال رائع ،وكانت تقول الشعر بفضل أدمها" (ج ،4ص .)414
"وملا سقطت حضارة العرب يف األندلس انتقل معظم سكاهنا إىل مشال أفريقيا وأقاموا مها وأتثر سكان
الشمال األفريقي بكنوز املوسيقى األندلس وأصبحت هذه البلدان وارثة هلذه الفنون" (الطاهر ،3115 ،ص

.)54
وذكر ابن املقري عددا من أولئك النسوة الاليت ذاعت أخبارهن يف مغارب ومشار التاريخ األندلسي
ال سيما يف قصور األمراء .إن تدين ابن املقري وورعه ،م مينعاه من نقل حكاايت أعالم املوسيقى وابداعات
املغنني وروائع امللحنني من اجلنسني ويف ذلك وسطية واضحة وسعة فقهية وواقعية يف الفكر وأمانة يف النقل.
أبرز النتائج
.4

مجع ابن املقري بني دفيت كتابه الغصن الرطيب جمموعة كبرية من

اإلشارات الرتبوية .مجع ابن املقري مادة علمية تصور جوانب حضارية مضيئة يف احلياة
الرتبوية والتعليمية ابألندلس وبصورة غزيرة وعبارات جزلة رغم اإلسراف أحيارا يف استخدام
السجع.
الكثري من األمراء والوجهاء يف األندلس كانوا من حميب املعرفة وراصري
.3
العلماء مما قلص درجة التشدد الديين ،وشجع طابع التنوع الثقايف.
تفنن أهل اللغة العربية وأبدع معلموها يف تدريس الشعر ووجديد أسلوب
.4
البحث والفهم والتحليل وحل املشكالت ،فكانوا أقرب اىل حتصيل هذه امللكة وتعليمها
واالبداع يف وضع املوشحات والزجل واملنظومات.
 .1لألندلسيني عناية برتبية الطفل ومنهجه الدراسي وتنوع العلوم يف ضوء
قدراته واحتياجاته والواقع االجتماعي.

23

سامهت املرأة يف احلياة الثقافية يف بالد األندلس وقد اشتهر عدد كبري
.5
منهن وأبدعن يف جمال الشعر وحب األدب والغناء وإنشاء اجملالس األدبية من مثل والدة
بنت اصخليفة املستكفي وغريها.
 .6من دالئل التوفيق يف كتاابت ابن املقري أنه خصص شطرا غري قليل من كتاابته لتتبع
ابداعات املرأة .املرأة يومئذ ،م تدون املؤلفات والكتب فغابت عن ميدان مهم رغم حضورها
يف جوانب ثقافية أخرى.
.1

ساهم زرايب بفكره الرتبوي يف تطور املوسيقى األندلسية واالرتقاء مها حنو

العاملية ونقل هلا مرياث املشر وطوره تطويرا ال نظري له .ويف عهد زرايب مت تطوير الرتبية
املوسيقية برمتها.
يعتقد ابن املقري إمنا أفسد العلم كثرة التواليف وذلك أن التأليف نسخ
.7
الرحلة اليت هي أصل يف حتصيل مجيع العلوم ووسيلة عملية لتنمية ونضج شخصية املتعلم.
من األمهية مبكان التعريف ابإلسهامات احلضارية للمسلمني يف بالد
.2
األندلس عرب بيان مالمح الرتبية والتعليم هناك ألن "احلفرايت املعرفية" تدل على أهنا فرتة
ابلغة األمهية يف الفكر الرتبوي اإلسالمي وهي مهمة ثقافية ضرورية يف السيا احلضاري
املعاصر.
 .41من االنصاف أن ندرك أن احلضارة يف األندلس متميزة ومبدعة ومن
أسرار قوهتا أهنا استفادت من اجلميع إال أهنا ،م تقلد الشر املسلم أو الغرب النصراين يف
كل أمر بل كانت حلنا مجيال مستقال.
 .44بلغت احلضارة العربية اإلسالمية أوج جمدها يف بالد األندلس فقدمت
طائفة من العلماء سطعوا يف مساء املعرفة وأضافوا لسجل الثقافة الكثري من االبداعات.
التوصيات
.4

تلهمنا الرتبية األندلسية طر االبداع يف شىت امليادين النظرية والعملية

وجيب أن نتعلم منها كيف نريب الذات اإلسالمية املنفتحة على العلوم والفنون واآلداب،
وأن جنعل كل مدينة من مدننا العربية واإلسالمية منارة من منارات العلم والعمران واإلميان
واألحلان.
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استثمار الرتبية األندلسية يف تدريس مقرر تطور الفكر الرتبوي اإلسالمي
.3
عرب توسيع نطاقه ،واالبداع يف عرضه ،وتوظيفه يف جماالت احلياة.
تبين املنهج العلمي يف التفكري العلمي ،واعمال العقل ،واعمار احلياة .إن
.4
التقدم العلمي والعقل التجرييب والبحث والتحليل من مسات الرتبية األندلسية اليت حنتاج
إليها يف عص ر تكشف فيه االختبار الدولية عجز طلبتنا يف حتصيل العلوم والرايضيات بل
وحىت القراءة.
العناية ابملوسيقى وتنويع مسارات الفنون لتهذيب الفكر واعالء شأن
.1
احلضارة وكشف اإلبداعات االسالمية النافعة بعيدا عن مجود التشدد الديين.
 .5تبصري املعلمني عرب دورات متخصصة إببداعات املسلمني يف شىت العلوم
وسبل تطويرها وغرسها يف جيل الشباب.

أبرز املراجع العربية
ابن املقري ،أمحد (4143هـ3144-م) .نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب .ط ،5نسخة ورقية
بتحقيق إحسان عباس ،دار صادر -بريوت – لبنان .كما مت االستعانة بنسخة (املكتبة الشاملة :نسخة
الكرتونية ،مكة املكرمة3143 ،م ،االصدار.)4417 :

ابن عبدون التجييب ،حممد بن أمحد (4255م) .رسائل ابن عبدون يف القضاء واحلسبة .ثالث رسائل
أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب اعتىن بتحقيقه ودراسته الفنية واللغوية والتارخيية واالجتماعية .األستاذ إ.
ليفي بروفنسال مطبعة املعهد العلمي الفرنسي لآلاثر الشرقية ابلقاهرة.

أبو شعرية ،خالد حممد (4137هـ3111-م) .األثر الثقايف للنظام التعليمي القرطيب على العام
اإلسالمي وأوراب .ط ،4األردن :مكتبة اجملتمع العريب للنشر.
ابلنثيا ،آخنل جنثالث (3117م) .اتريخ الفكر األندلسي .ط ،3القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.
نقله عن اإلسبانية د .حسني مؤنس.
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بروفنسال ،ليفي (4144هـ3141-م) .احلضارة العربية يف إسبانيا .ترمجة :طاهر أمحد مكي .ط،4
القاهرة :دار العا،م العريب.
البشري ،سعد عبدهللا (4141هـ4221-م) .احلياة العلمية يف عصر اصخالفة يف األندلس (446هـ-
133هـ237-م4141-م) .اململكة العربية السعودية :جامعة أم القرى.
برييز ،جوزيف (3143م) .التاريخ الوجيز حملاكم التفتيش إبسبانيا .ترمجة مصطفى أمادي .ط،4
أبوظيب :هيئة أبوظيب للسياحة والثقافة :كلمة .موقع كتاب ( .)http://wp.me/p21SiY-1c2
اجلندي ،نزيه أمحد -محيدان ،زهري (3143م) .الرتبية العربية اإلسالمية .املوسوعة العربية .سوراي.
موقع املوسوعة.
احلسني ،قصي (3115م) .موسوعة احلضارة العربية :العصر األندلسي .بريوت :دار البحار.
احلقيوي  ،سليمان (4141هـ 3144 -م) .الغناء العريب :حبث يف الرتاث واالمتدادات .جملة
«تراث» ،مركز زايد للدراسات والبحوث .رادي تراث اإلمارات يف أبوظيب .العدد 461 :سبتمرب.
خلف ،فاضل (3143م) .دراسات أندلسية .ط ،4الكويت :مكتبة ومركز :فهد الدبوس للرتاث
األديب.
مخاش ،جندة (3144م) .زرايب (علي بن رافع) .يف املوسوعة العربية (السورية) .اجمللد العاشر:
احلضارة العربية ،زرايب (علي بن رافع) .من شبكة االنرتنت.
دنيا ،سليمان ( 4116هـ  4276 -م) .مقدمة كتاب :قَانون التَأويْل ،أتليف :القاضي حممد بن
السليماين ،الناشر :دار القبلة
عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي ،دراسة وحتقيقّ :
حممد ّ

مؤس َسة عحلوم القرآن ،بريوت.
للثقافة اإلسالميَةَ ،ج ّدةَ ،

الدوسري ،أمحد اثين (4135هـ3111-م) .احلياة االجتماعية يف غرراطة يف عصر دولة بين األمحر.
تقدمي  :عبداهلادي التازي .أبوظيب :اجملمع الثقايف.
ريبريا ،خوليان (4221م) .الرتبية اإلسالمية يف األندلس :أصوهلا املشرقية وأتثرياهتا الغربية .ترمجة

الطاهر أمحد مكي .ط ،3دار املعارف :القاهرة.
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السرجاين ،راغب (4143هـ3144-م) .قصة األندلس من الفتح إىل السقوط .ط ،4القاهرة:
مؤسسة اقرأ.
الشهاوي ،صالح عبدالستار (3144م) .املوسيقى يف الرتاث العريب اإلسالمي .جملة فنون ،العدد
 ،442إبريل السنة الثالثة عشر .الكويت  :اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.

الطاهر ،عبدالرزا عمر (4136هـ3115-م) .املوسيقى العربية وأتثرها ابالطار احلضاري والبيئة
احمللية .يف اجمللة العربية للثقافة .تونس :املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم .اجمللد  ،العدد .4
عبد هللا ،إبراهيم (3144م) .أمهية املوسيقى يف الرتبية عند ابن رشد .موقع ملتقى األدابء املبدعني

العربhttp://www.almolltaqa.com/vb/showthread.php?t=35627 :
عتيق ،عبدالعزيز (بدون اتريخ) .األدب العريب يف األندلس .بريوت :دار النهضة العربية.
عنان ،حممد عبد هللا (4221م) .دولة اإلسالم يف األندلس .مكتبة اصخاجني ،القاهرة.

عويس ،عبداحلليم (4144هت3141-م) .ابن حزم األندلسي وجهوده يف البحث التارخيي
واحلضاري .ط ،4القاهرة  :الصحوة.
عيسى ،حممد عبداحلميد (4273م) .اتريخ التعليم يف األندلس .ط ،4القاهرة :دار الفكر العريب.
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الكندري ،لطيفة حسني (3144-4141م) .رحلة مع ألفاظ تراثية تعليمية :احلفرايت اللغوية
تثبت براعة التعليم يف صدر اإلسالم .جملة «تراث» ،الصادرة عن مركز زايد للدراسات والبحوث .رادي
تراث اإلمارات يف أبوظيب .العدد 461 :سبتمرب.
الكندري ،لطيفة حسني (3144م) .رحليت إىل إسبانيا أطياف تربوية وأنغام أندلسية .جملة الرابطة:
رابطة أعضاء هيئات التدريس يف الكليات التطبيقية .العدد  ،1مارس .الكويت.
لوبون ،غوستاف (3143م) .حضارة العرب .ترمجة عادل زعيرت .القاهرة :اهليئة املصرية العامة للكتاب.
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