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التصدير
اهتمامنا بالتراث الثقافي األندلسي مبختلف مجاالته الفنية واألدبية والعلمية
ليس وليد اليوم ،وإمن��ا ب��دأ منذ فترة طويلة ت َّوجتها مؤسسة عبدالعزيز سعود
البابطني الثقافية بعدد من الفعاليات واألنشطة وإص���دار الكتب واملطبوعات
العديدة ،ومن ذلك إقامة دورة مميزة في عام  2004حملت اسم الشاعر األندلسي
أحمد ابن زيدون حضرها املئات من قادة الرأي واملثقفني والشعراء واألكادمييني
واإلعالميني في وطننا العربي وأوروبا وأمريكا.
وقد قامت املؤسسة في صباح أحد أيام الدورة بتنظيم جولة سياحية لضيوفها
ومدعويها ،شملت معالم اإلقليم ليطلعوا على ما بقي من هذه املعالم التي سوف
تظل شاهدة على عظمة البناء احلضاري وروعته في مختلف امليادين في هذه
املنطقة الشاسعة التي شيدت في ظالل احلكم العربي على امتداد ثمانية قرون في
شبه جزيرة أيبريا.
ومن ًعا ملا قد يتبادر إلى ذهن البعض من أن تاريخ األندلس قد أشبع بح ًثا ولم

يبق شيء يقدم ،وتأكي ًَدا على أن هناك الكثير من املعلومات التي ما زالت خبيئة

في خزائن محفوظات املكتبات ،فقد قمنا باإلعالن عن جائزة سنوية باسم «جائزة
عبدالعزيز سعود البابطني العاملية للدراسات التاريخية والثقافية في األندلس»،
ألفضل بحث يتناول جان ًبا أو أكثر من اجلوانب املتعلقة بالتاريخ والثقافة العربية

اإلسالمية في األندلس.
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وقد فاز بهذه اجلائزة في السنوات املاضية عدد من الباحثني كشفوا في
أبحاثهم ع��ن دور ال��ق��رى األندلسية ف��ي اإلس��ه��ام احل��ض��اري اإلنساني ف��ي تلك
احلقبة ،ومن هذه األبحاث بحث بعنوان «علماء الدين والشطار :سهوب مدينة
إستنجة واملناطق احمليطة بها في األندلس» ،وبحث آخر بعنوان «امليقات واملساحة
واحلساب ..تدريس الرياضيات مبساعدة اآلالت الفلكية» ..وغيرها.
ولقد كشفت هذه الدراسات نهضة ثقافية شاملة وواسعة في جميع االجتاهات
في األدب والشعر والعمارة والطب والتاريخ واملوسيقى ..ففي الشعر برز مئات

الشعراء الذين نظموا في األغراض الشعرية املعروفة وابتكروا ألوا ًنا جديدة أخرى
ومن هؤالء الشعراء؛ الشاعر البلنسي والتندي وأبوجعفر بن سعيد وابن زيدون وابن
األبار ووالدة بنت املستكفي وحفصة الركونية وابن فرقون والبسطي.
وهناك العديد من احلكام والوزراء الشعراء مثل ابن اجلياب وابن اخلطيب
وابن زمرك ..ولكن تناولت بعض كتب األدب والتراجم عد ًدا من الشعراء هم أقل

شهرة ولكنهم ليسوا أق ّل أهمية من غيرهم ،إال أنهم لم يحظوا باالهتمام الكافي
كغيرهم ،منهم أبوحيان الغرناطي وابن احلاج النميري وابن خامتة الذي أكثر من
شعر احلدائق والزهور ،واب��ن ليون صاحب رسالة مهمة عن الزراعة .وب��رز في
ملقة شعراء مهمون مثل مالك بن املرحل وفي رندة برز أبوالبقاء الرندي صاحب
القصيدة الشهيرة عن ضياع املدن.
وم��ن الشعراء الذين لم ينالوا ًّ
حظا من الشهرة واالنتشار الشاعر أبوزيد
عبدالرحمن بن مقانا األشبوني أحد شعراء عصر الطوائف ،في القرن اخلامس
الهجري ،الذي يذكر أنه كان ح ًّيا سنة ( 460هجرية) في فترة حكم املعتد بالله آخر

خلفاء بني أمية في قرطبة.
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وأود أن أشكر الدكتور يوسف نكادي ال��ذي أع ّ��د هذا الكتاب ،متناوالً فيه

اهتمامات هذا الشاعر وعمله في مجال الزراعة وتسليطه الضوء على قصيدته
«العينية» التي تناول فيها ذكر مزروعاته وطرق الفالحة التي كانت معروفة آنذاك،
وحبه ملا تنتجه األرض ،والقصيدة هي محور الكتاب ومادته.
وهذه القصيدة «العينية» التي وقف عليها الباحث تبني عالقة عامة فالحي
األندلس بالنشاط الزراعي ،كما تقدم معلومات عن البساتني اخلاصة التي كانت
منتشرة ،ونظام استثمارها واألساليب التي كانت متبعة في العمل الزراعي ،وأبان

فيها ً -
أيضا  -عن احملاصيل الزراعية التي كانت جتود بها تلك البساتني .ونرى أن
هذا الكتاب ذو فائدة كبيرة للباحثني واملهتمني بالشعر األندلسي في حقبة القرن
اخلامس الهجري على وجه اخلصوص.
والله ولي التوفيق،،

عبدالعزيز سعود البابطني
الكويت في  2جمادى اآلخرة 1440هـ
املوافق  7فبراير 2019م
XXXX
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توطئة
تعود صلتنا بالشاعر ابن مقانا األشبوني الى أكثر من عشرين سنة خلت ،حني
كنا بصدد إجناز أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة حول «الزراعة في األندلس
خالل القرن اخلامس الهجري».
وقد استفدنا كثي ًرا من قصيدة له تتألف من تسعة أبيات ،أورده��ا ابن
بسام الشنتريني في كتاب «الذخيرة» .فراودتنا منذ تلك الفترة فكرة تخصيص
بحث مستقل للشاعر ولتلك القصيدة.
وأجنزنا فعلاً  -بعد مرور بضع سنوات  -مقالاً مطولاً حولهما حتت عنوان:
«الزراعة في أندلس القرن اخلامس الهجري من خالل نص شعري البن مقانا
األشبوني» .نشرناه على أعمدة أحد املواقع االلكترونية .ولم تقم إدارة ذلك املوقع،
مع األسف ،بنشر النص الكامل للموضوع.
وها هي الظروف قد سمحت لنا اليوم بالعودة لذلك املقال .فأعدنا فيه النظر
شكلاً ومضمو ًنا.
وانتهى أم���ره ف��ي هيئة كتيب نسعى م��ن خ�لال��ه تعريف املهتمني بالتراث
األندلسي ،وعموم القراء ،بشاعر لم ينل ًّ
حظا واف�� ًرا من الشهرة واجل��اه والثراء
كعدد من شعراء عصره.
وانكب على عمارة األرض
فانسحب من عالم الشعر والشعراء وهو شيخ.
َّ
لكسب قوته.
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ووجدنا في مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني الثقافية محتضنًا لهذه الرغبة،
فتفضل املسؤولون عنها بطبع هذا الكتيب ونشره بني عموم قراء العربية.
وليس ذلك غري ًبا عنهم ،فقد عرفوا منذ عقود خلت برعايتهم للشعر والشعراء
وللمهتمني بالبحث في قضايا الشعر العربي ،حتى أضحت مؤسسة عبدالعزيز
سعود البابطني الثقافية اليوم رائدة املؤسسات والهيئات في هذا املضمار.
فال يسعنا إال التعبير عن جزيل شكرنا وامتناننا للمسؤولني عن هذه املؤسسة،
وعلى رأسهم سعادة الشاعر الكبير ،وراع��ي الشعر ،الدكتور عبدالعزيز سعود
البابطني الذي أولى اهتما ًما بهذا املؤلف وقام بتصديره شخص ًّيا.
فنرجو بهذا العمل املتواضع أن نحقق املراد.
والله ولي التوفيق،،

يوسف نكادي
وجدة حاضرة زيري بن عطية
في  21جمادى األولى 1440هـ
املوافق  27يناير 2018م
XXXX
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مقدمة

ال يختلف اثنان في القول بأن القصائد التي نظمها الشعراء العرب منذ
العصر اجلاهلي متثل «ديوا ًنا» ميكن أن ينهل منه الباحث في التاريخ والباحث في
اجلغرافيا فضلاً عن الباحث في حقل األدب .ألنها تتضمن ً
فيضا من املعلومات
حول اإلنسان واملجال.
وينطبق هذا األمر على جميع املجاالت اجلغرافية التي تواجد فيها العرب
منذ القدم مبا في ذل��ك األن��دل��س ،رغ��م أن تراثها الشعري يتميز بالتفاوت من
حيث الوفرة واألهمية تب ًعا الختالف الفترات التاريخية التي تنتمي إليها الدواوين
واملجاميع التي يتألف منها.
وقد بات من املعروف اليوم في أوساط املهتمني بالشعر العربي عامة وبالشعر
األندلسي خاصة ،بأن شعر القرن اخلامس الهجري رمبا يفوق وفرة وأهمية شعر
القرون التي سبقته أو التي تلته .وهذا ما انتهى إليه ثلة من الباحثني املستشرقني
والعرب على حد سواء.(((.
((( ميكن العودة في هذا الشأن إلى كتاب هنري بيريس ( ،)Henri Pérèsالشعر األندلسي في عصر
الطوائف ،مالمحه العامة وموضوعاته الرئيسة وقيمته التوثيقية ،ترجمة الطاهر أحمد مكي ،دار
املعارف ،القاهرة .1988 ،وكتاب جمعة شيخة ،الفنت واحلروب وأثرها في الشعر األندلسي ،املطبعة
املغاربية للطباعة والنشر ،تونس ،1994 ،جزءان.
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وللداللة على صحة ما خلصوا إليه ،يكفي تصفح دواوي��ن ومجاميع بعض
الشعراء ،أمثال ابن زيدون((( واملعتمد ابن عباد((( وابن عمار((( وابن احلداد((( وابن
اللبانة((( وابن حمديس(((.
فالقصائد التي نظموها تتضمن معلومات غزيرة ح��ول احلياة السياسية
واألح���داث العسكرية التي شهدتها األندلس منذ مطلع القرن امل��ذك��ور ,كوقائع
«الفتنة» التي اندلعت سنة 399
 455هجرية والتجزئة السياسية التي تلتها ،وحول
احلروب التي دارت رحاها بني املمالك الطائفية وسلسلة الغارات التي تعرضت
لها بعضها من قبل املسيحيني .كما تتضمن تلك الدواوين واملجاميع معلومات حول
احلياة االقتصادية وحول احلياة االجتماعية واحلياة الفكرية وما إلى ذلك.
((( هو أبوالوليد أحمد بن عبدالله بن غالب بن زيدون (توفي سنة 463هـ) .له ديوان شعر ومجموعة
رسائل حققها ونشرها ع��دد من الباحثني .من بينهم علي عبدالعظيم ال��ذي نشرها حتت عنوان:
ديوان ابن زيدون ورسائله شرح وحتقيق .وصدرت ضمن منشورات ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والتوزيع ،القاهرة.1957 ،
((( هو أبوالقاسم محمد بن املعتمد بن عباد (توفي سنة 468هـ) .كان أحد ملوك الطوائف ،له ديوان شعر
اهتم بنشره عدد من الباحثني من بينهم حامد عبداملجيد وأحمد بدوي اللذان جمعاه وحققاه ونشراه
حتت عنوان :ديوان املعتمد بن عباد ملك اشبيلية ،دار الكتب املصرية ،القاهرة.2000 ،
((( هو أبوبكر محمد بن عمار األندلسي املهري( .توفي سنة 477هـ) .له مجموعة شعرية نشرها
مصطفى الغديري حتت عنوان :شعر محمد بن عمار األندلسي .قراءة وتوثيق وتعليق ،منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وجدة.2001 ،
((( هو أبوعبدالله محمد بن أحمد بن خلف .اشتهر بابن احلداد (توفي سنة 480هـ) .له ديوان شعر
جمعه وحققه وشرحه وقدم له يوسف علي طويل ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1990 ،
((( هو أبوبكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي الداني ،املعروف بابن اللبانة (توفي سنة 507هـ) .ولد
ونشأ في دانية في أحضان أسرة معوزة كانت تعولها أمه بعد وفاة أبيه .تفتقت مواهبه الشعرية منذ
صباه .واستغلها في التكسب بالشعر حتى قدر له أن يلتحق مبملكة اشبيلية .فعاش في كنف املعتمد
ابن عباد حتى نفيه الى أغمات .فانتقل ابن اللبانة الى ميورقة التي أقام بها حتى وفاته .اعتنى بجمع
شعره محمد مجيد السعيد .ونشره حتت عنوان :ديوان ابن اللبانة الداني .مجموع شعره ،دار الراية
للنشر والتوزيع ،عمان.2008 ،
((( هو أبومحمد عبداجلبار بن أبي بكر بن حمديس (توفي سنة 527هـ) .ولد بصقلية وانتقل الى
األندلس .له ديوان شعر حققه ونشره إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،بدون تاريخ.
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ومع ذل��ك ،فيجب التنبيه بأن قيمة هذا التراث الشعري تختلف باختالف
املوضوع امل��راد البحث فيه .فهو ذو قيمة بالغة بالنسبة للباحث في موضوع ذي
صلة بالتاريخ السياسي والعسكري والفكري نظ ًرا لوفرة وغنى املادة التي يتضمنها.

ولكن قيمته أقل نسب ًّيا بالنسبة ملن يود البحث في قضايا تهم الفالحة وعمارة
األرض .وإن كانت ال��دواوي��ن واملجاميع الشعرية التي يتألف منها ال تخلو من

معلومات ومعطيات قيمة حول الوحدات التضاريسية والغطاء النباتي واملناخ وحول
شبكة األودية واملجاري املائية وحول األراضي التي كانت مستثمرة وحول املنتوجات
واحملاصيل الزراعية.
وإذا ك��ان الشعراء ،واضعو تلك ال��دواوي��ن واملجاميع الشعرية ،قد تطرقوا
ملختلف املواضيع والقضايا ضمن أغراض الشعر املعروفة ،فهذا أمر طبيعي .ألنهم
كانوا مرهفي اإلحساس.
إحساسا من املؤرخني الذين عاصروهم .ولذلك عبروا عن
ورمبا كانوا أكثر
ً

أحاسيسهم في نصوص منظومة .فتحدثوا عن كل شيء .مبا في ذلك «األشياء»
التي تهم مجال الفالحة وعمارة األرض .وألن هذه األخيرة كانت «متغلغلة في
أعماقهم» ،كما يقول هنري بيريس((( ،فقد أضحت صورها بارزة في قصائدهم
بغض النظر عن مواضيعها.
ولكن عد ًدا قليلاً ج ًّدا من أولئك الشعراء ،حتدثوا عن تلك «األشياء» ليس
ثان ،وهو أنه كانت لهم صلة
فقط لكونهم عبروا عن إحساس جتاهها .ولكن العتبار ٍ
خاصة بعمارة األرض .ومن هنا ،فإننا منيز في عالقة شعراء أندلس القرن الهجري
اخلامس بالنشاط الزراعي بني فئتني:
((( انظر كتابه الشعر األندلسي في عصر الطوائف ،مرجع سبق ذكره ،ص .180
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 شعراء واكبوا النشاط الزراعي بالقول .أي بالنظم فقط. وشعراء واكبوه بالقول وبالفعل ًأيضا .أي تطرقوا لبعض جوانبه بالنظم.
ومارسوه بالفعل .ألنهم كانوا ميلكون قطع أرض.
فمارس معظمهم الزراعة بطريقة غير مباشرة على غرار جمهور من الوزراء
والقضاة وأرب��اب الدواوين واخلطط وأف��راد األرستقراطية ،الذين كانوا ميلكون
ضياعا .يعهدون بها ملن يقوم باستثمارها حلسابهم .بينما زاول عدد قليل من
ً
الشعراء الزراعة بطريقة مباشرة كسائر الفالحني البسطاء .ومن بني هؤالء أبوزيد
عبدالرحمن ابن مقانا األشبوني الذي نخصص له هذا الكتيب.
قدر له أن
ولد وترعرع في ناحية من األندلس كانت تعج بالشعراء .ولكن لم يُ َّ

ينال حظوة كبيرة في بالط أحد امللوك على غرار عدد من شعراء عصره .فرحل
بني عدة ممالك ،ثم حتول ،وهو شيخ ،إلى فالح مبسقط رأسه.
سنستعرض في الصفحات املوالية مل ًعا من أخباره .وسنتحدث عن ممارسته

للزراعة ،وعن جوانب تتصل بطبيعة النشاط الزراعي في احمليط الذي زاول به
الزراعة ،وفي أندلس القرن الهجري اخلامس بصفة عامة من خالل إحدى قصائده.
ولكن قبل ذلك ،ال بأس من تخصيص حيز للحديث عن عالقة شعراء هذه
احلقبة التاريخية بالزراعة.

XXXX
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فصل متهيدي
عالقة شعراء أندلس القرن اخلامس الهجري
بالنشاط الزراعي
اب��ت��دأت عمليات فتح األن��دل��س كما ه��و م��ع��روف ف��ي رم��ض��ان م��ن سنة 92
للهجرة .ومع حلول شهر ذي القعدة من سنة  95هجرية ،حيث بدأت رحلة عودة
طارق بن زياد وموسى بن نصير الى دمشق ،كانت تلك العمليات قد حققت نتائج
بالغة األهمية.
ورغم قصر املدة التي استغرقتها ،فقد أفضت الى انتشار اإلسالم في مجال
جغرافي شاسع .ألنه وصل إلى حدود البحر املتوسط في الشمال الشرقي وإلى
مقدمة أقاليم دولة البرتغال احلالية في الشمال الغربي.
وقد كانت تلك العمليات على وشك أن جتعل جميع أقاليم شبه جزيرة ايبيريا
حتت راية اإلسالم ،لوال األمر الصادر عن اخلليفة بوقفها.
وحاول عبدالعزيز بن موسى بن نصير استكمال عمليات الفتح بعد أن استلم
إدارة األقاليم املفتوحة بتكليف من أبيه .غير أن اجلهود التي بذلها خالل السنتني
وبضعة أشهر التي دامتها واليته ،كانت محدودة نسب ًّيا رغم جناحه في ضم أقاليم
الشمال الشرقي وأقاليم اجلنوب الشرقي إلى حظيرة اإلسالم.
ودون اخل��وض مطوال في تفاصيل أح��داث هذه املرحلة األول��ى من مراحل
انتشار اإلسالم بشبه جزيرة ايبيريا ،التي توقف عندها املؤرخون القدامى والباحثون
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احملدثون ،ال بأس أن نقدم بني يدي القارئ ًّ
نصا بالغ القيمة البن القوطية((( يسمح
بتكوين فكرة عن خارطة انتشار اإلسالم بشبه جزيرة ايبيريا مباشرة بعد الفتح
يقول فيه« :فلما ج��اوز ط��ارق وص��ار بعدوة األندلس ،كان أول ما افتتحه مدينة
قرطاجنة ،بكورة اجلزيرة ( )...ثم تقدم إلى أستجة ،والى قرطبة ،ثم إلى طليطلة،
ثم إلى الفج املعروف بفج طارق ،الذي منه دخل جليقية .فخرق جليقية حتى انتهى
إلى أسترقة ( )...وأخذ موسى في ساحل شذونة .وكان دخوله بعد طارق بسنة.
وتقدم إلى شذونة ،ثم إلى اشبيلية فافتتحها .ثم قصد من اشبيلية إلى لقنت ،إلى
املوضع املعروف بفج موسى في أول لقنت إلى ماردة ( )...وتقدم فدخل جليقية من
فج منسوب إليه فخرقها حيث دخلها ووافى طار ًقا بأسترقة .ثم أتاهما عهد الوليد
ابن عبدامللك باالنصراف فانصرفا ( )...وشد موسى بن نصير حصون األندلس
واستخلف ابنه عبدالعزيز على األندلس وأسكنه اشبيلية»(((.
شملت عمليات الفتح كما يتضح من النص أهم املراكز احلضرية التي كانت
معروفة بشبه جزيرة ايبيريا باإلضافة للقرى واحلصون التابعة لها بطبيعة احلال.
وكانت تقيم في كل مركز مت فتحه ،حامية عسكرية تؤمن السيادة عليه ،بينما يتقدم
الفاحتون إلى املركز املوالي .وبناء عليه ،فقد انتشر الفاحتون بعد انتهاء عمليات
الفتح مباشرة ،ثم خالل السنوات التي أعقبتها ،باملناطق الواقعة على طول خطوط
الفتح الوارد ذكرها في النص.
فقد استقر البربر في امل��دن الواقعة على طول الطريق التي سلكها طارق
ابن زياد ،مثل اجلزيرة اخلضراء ومالقة وإلبيرة وقرطبة وبلنسية وطليطلة .بينما
فضل عدد آخر منهم االستقرار في أحواز تلك املدن ،أو في بعض املناطق اجلبلية
((( هو أبوبكر محمد بن عمر بن مزاحم .عرف بابن القوطية نسبة ألمه القوطية األصل (توفي سنة
ً
ً
ومؤرخا .ومن مؤلفاته كتاب تاريخ افتتاح األندلس الذي اهتم به
حافظا للحديث
367هـ) .كان فقي ًها
عدد من الباحثني .من بينهم إبراهيم األبياري الذي حقق نسخة منه صدرت عن دار الكتاب املصري
ودار الكتاب اللبناني ،القاهرة  -بيروت سنة .1989
((( املرجع السابق نفسه ،ص ص .36 - 35
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املشابهة ملواطن استقراهم في العدوة املغربية .أما العرب ،فاستقر معظمهم في
احلواضر الواقعة على ط��ول الطريق ال��ذي سلكه موسى بن نصير ،مثل مدينة
اشبيلية وماردة ووشقة وسرقسطة وطرطوشة((( .وقد حبذ بعضهم االستقرار في
أحواز املدن مثل شرف اشبيلية أو فحص البلوط بنواحي قرطبة.
واتسع مجال االستقرار عند نهاية عصر الوالة .وأصبح يشمل أغلب احلواضر
األيبيرية التي كانت تضم أكبر التجمعات البشرية خالل فترة احلكم القوطي،
باإلضافة إلى عدد من القرى الريفية .وقد خضع االستقرار منذ البداية ،لعامل
الغلبة العددية أحيا ًنا قليلة ،ولعامل الصدفة في معظم األحيان كما يستشف من
نص للمقري يذكر فيه أن العرب والبربر كانوا كلما َم َّر قوم منهم مبوضع استحسنوه،
ّ
حطوا به ونزلوه قاطنني .فاتسع نطاق اإلسالم بأرض األندلس(((.
ومبا أن عد ًدا من العرب ومن البربر ،ظلوا يتوافدون على األندلس ،فرادى أو
جماعات ،خالل عصري اإلمارة واخلالفة ،فقد أفضت هجراتهم ،إلى اتساع رقعة
اإلسالم .وخاصة بعد أن ضاقت احلواضر القدمية بسكانها ،فاضطر القائمون
باألمر ،منذ عصر اإلمارة ،إلى استحداث مدن أخرى مثل بجانة وشنترين وبطليوس.
وانطال ًقا مما تقدم ،يتضح بأن مواطن استقرار الفاحتني والسكان احملليني
في األندلس شملت احلواضر واألري��اف .وتب ًعا لذلك ،فإن مجال تفاعل األح��داث
توزعته احلواضر واألرياف على السواء ،خال ًفا ملا كان عليه األمر ،خالل احلقبة ذاتها
بغرب أوربا .حيث كانت األرياف متثل اإلطار الرئيسي الذي تفاعلت فيه األحداث
التي وقعت منذ القرن اخلامس للميالد حتى مطلع القرن احلادي عشر ،حني بدأت
احلواضر تستعيد جان ًبا من الهيمنة التي فقدتها منذ أزمة القرن الثالث للميالد.
((( ال يدخل ضمن اهتمامنا في هذا احليز احلديث بإسهاب عن مراكز استقرار الفاحتني .وملزيد من
التفاصيل ،ميكن العودة إلى كتاب الفتح واالستقرار العربي اإلسالمي في شمال إفريقيا واألندلس
لعبدالواحد ذنون طه ،منشورات دار املدار اإلسالمي ،بيروت ،2004 ،ص ص .284 - 173
((( أبوالعباس أحمد بن محمد املقري التلمساني (توفي سنة 1041هـ) ،نفح الطيب من غصن األندلس
الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت،1968 ،
املجلد األول ،ص .276
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وتفيد بعض كتب احلوليات((( وكتب اجلغرافيا((( ،أن جميع حواضر وأرياف
شبه جزيرة ايبيريا أضحت موزعة بعد الفتح واالستقرار إلى ثالثة جهات كبرى
هي :املوسطة والشرق والغرب .وكانت كل جهة موزعة بدورها إلى مجموعة كور.
كانت تتألف كل واح��دة منها من حواضر كبرى وأخ��رى متوسطة وأخ��رى صغرى
وعدد كبير من قرى األرياف.
وقد اتخذت اشبيلية بعد الفتح اإلسالمي عاصمة جلميع اجلهات باعتبارها
مركز إقامة بالنسبة ملمثلي السلطة املركزية في املشرق .ثم حلت محلها قرطبة.
وحني انفرطت عرى اجلماعة ،في أعقاب فتنة  422 - 400هجرية ،أصبحت
كل كورة من الكور مبثابة كيان سياسي .متثل احلاضرة الكبرى قاعدة ملكه .كما
أضحت كل واحدة من تلك القواعد مركز إشعاع فكري وثقافي.
وإذا ك��ان دور احلواضر قد تبلور أكثر على املستويني السياسي والفكري
خالل عصر الكيانات الطائفية ،فعلى املستوى االقتصادي ،لم تستطع احلواضر
إقصاء األري��اف التي ظلت متثل منذ الفتح الفضاء الذي احتضن أبرز األنشطة
االقتصادية ،ونعني هنا الزراعة.
وفي ضوء هذه اإلش��ارة ،نستطيع القول ،بأن مجال الزراعة في األندلس

كان «مخضر ًما» ريف ًّيا – حضر ًّيا .كما أن املجتمع الذي كان ميارس ذلك النشاط

االقتصادي جمع بني خاصيات «البداوة»((( والتحضر.

((( من بينها على سبيل املثال كتاب املقتبس ألبي مروان حيان بن خلف القرطبي (توفي سنة 469هـ)،
القطعة اخلاصة بعهد اخلليفة عبدالرحمن الناصر ،حتقيق بيدرو شامليتا وفدريكو كورينطي ،املعهد
االسباني العربي للثقافة وكلية آداب الرباط ،مدريد.1979 ،
((( من بينها كتاب أحسن التقاسيم في معرفة األقاليم ألبي عبدالله محمد بن أحمد املقدسي (توفي
سنة  ،)380حتقيق دو خوج ،مطبوعات بريل ،ليدن.1906 ،
((( خال ًفا ملا توحي به كلمة «بدو« ،التي تستعمل عادة للداللة على املجموعات البشرية غير املستقرة والدائمة
الترحال ،فإننا نستعملها هنا للداللة على سكان البوادي أو األرياف .ونعني باحلضر سكان احلواضر أو املدن.
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فاالستغالليات ،أي قطع األرض املستثمرة كانت تتوزع بني جنات وبساتني
وحقول وفدادين وضياع ومجاشر((( ومنيات((( ومستخلصات((( .بعضها كان يقع
داخل أسوار كل مركز حضري كاجلنات والبساتني .وبعضها كان يقع في ضواحي
املدن كاملنيات .وبعضها كان يقع في األرياف طب ًعا(((.
أما الفئات التي كانت تستثمرها ،فكانت موزعة هي األخ��رى بني فالحني
صغار ميلكون استغالليات داخل محيط املدينة أو خارجها ،ومزارعني (ال ميلكون
سوى مجهودهم العضلي يعملون عند مالكني آخرين) ومالكني متوسطني أو كبار.
كان معظمهم يقيم في املدن .وكانوا ميلكون استغالليات في األرياف يستثمرها
حلسابهم مزارعون مقابل كميات من اإلنتاج حتددها عقود تعرف بعقود املزارعة
أو املغارسة (تبعا لنوعية العمل الذي قد يكون زراعة كميات من احلبوب أو غراسة
أنواع من األشجار املثمرة)(((.
((( مجاشر مفردها مجشر .وهي قطعة أرض شاسعة .تغطي األشجار معظم مساحتها .انظر مادة
«جشر» في لسان العرب ألبي الفضل محمد بن مكرم بن علي ابن منظور األنصاري املتوفى سنة 711
هجرية ،طبعة دار صادر ،بيروت.1999 ،
((( منيات أو منى .ومفردها منية (بضمة فوق امليم) .وهي قطعة أرض فسيحة تنتسب الى شخص (املنية
العامرية ،املنية الصمادحية) أو الى موضع (منية الرصافة ،منية الناعورة) .كان بعضها يقع داخل أسوار املدن.
وكان بعضها اآلخر يقع خارج األسوار .كانت األشجار املثمرة تكسو معظم مساحتها .وكانت توجد بها فضاءات
خاصة بأنواع الورود والزهور .وقد تشتمل على ساحة خاصة بألعاب اخليول ومجلس مبلط بالرخام.
((( هي األراضي الواقعة في حوزة امللوك واألم��راء كتلك التي كانت في حوزة مبارك ومظفر صاحبي
بلنسية .والتي يذكر عنها ابن بسام نق ً
ال عن ابن حيان ،أن مبارك ومظفر كانا يضغطان على أهل بعض
ضياعا مستخلصة» .انظر كتاب الذخيرة
القرى فيغادرونها مكرهني« .فيتخذا ما جال عنه أهل القرى
ً
في محاسن أهل اجلزيرة ألبي احلسن علي بن بسام الشنتريني املتوفى سنة  542هجرية ،حتقيق
إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،1978 ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص.19 .
((( انظر على سبيل املثال املعلومات الواردة في كتب اجلغرافيا ،أو تلك الواردة في مواضع متفرقة من
كتاب ديوان األحكام الكبرى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سير احلكام ألبي األصبع عيسى بن
عبداله بن سهل األسدي (توفي سنة 486هـ) ،حتقيق يحي مراد ،دار احلديث ،القاهرة.2007 ،
((( ميكن العودة في هذا الشأن الى كتاب احمللى باآلثار ألبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي (توفي
سنة 456هـ) ،حتقيق عبدالغفار سليمان البنداري ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2003 ،اجلزء السابع ،ص  42وما يليها.
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وم��ا ذك��رن��اه في ه��ذه الفقرات عن السياق ال��ذي ك��ان مي��ارس فيه النشاط
الزراعي ،وعن طبيعة املجال الذي كان يتم فيه العمل الزراعي وعن االستغالليات
وعن الفئات التي كانت تستثمرها ،استقيناه من مصنفات املؤرخني (اإلخباريني)
واجلغرافيني وثلة من الفقهاء.
وسنستعرض ً
فيضا من املعلومات واملعطيات في الصفحات املوالية انطال ًقا
من مصنفات أخرى .بعضها من وضع علماء الفالحة وأخرى من وضع شعراء.
ومعنى ذلك أن أهل القلم واكبوا النشاط الزراعي في األندلس منذ الفتح.
ولعل أبرز جتليات تلك املواكبة متثلت في إشراف ثلة من الفقهاء على عملية تقسيم
األراضي املفتوحة التي قام بها موسى بن نصير ونقل حيثياتها محمد بن مزين(((.
وقد واكب ذلك النشاط طائفة من أهل القلم خالل القرن اخلامس الهجري.
وكانت مواكبتهم له مختلفة ومتفاوتة بطبيعة احلال.
فقد واك��ب علماء الفالحة ،كابن وافد

(((

واب��ن بصال((( ،النشاط الزراعي

بالعمل وبالنظر.
((( انظر رواية ابن مزين املتعلقة بتلك العملية والشيوخ الذين حضروا عملية تقسيم الغنائم واألرض في
كتاب رحلة الوزير في افتكاك األسير حملمد الغساني األندلسي ،حررها وقدم لها نوري اجلراح ،دار
السويدي للنشر والتوزيع ،أبوظبي ،2002 ،ص  136وما يليها.
((( هو أبواملطرف عبدالرحمن بن محمد بن وافد (توفي سنة 467هـ) .ولد ونشأ بطليطلة .اشتهر بالتأليف في
مجالي الطب والفالحة .وربط بينهما من منطلق نظرية تبناها تقول بالتداوي عن طريق التغذية .من مؤلفاته
نص في الفالحة منشور باالسبانية انطال ًقا من نسخة قشتالية .وكتاب في األدوية منشور بالعربية .وهما:
Tratado de agricultura, traduccion del castellana por José Maria Millas - Valli.crossa, al - Andalus, vol. VIII, 1943, pp. 281 - 332

كتاب األدوي��ة املفردة ،دراس��ة وحتقيق وترجمة لويسا فرناندا أغيري دي كارثر ،منشورات املجلس
األعلى لألبحاث العلمية والوكالة االسبانية للتعاون الدولي ،مدريد ،1996 - 1995 ،أربعة أجزاء.
((( هو أبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن بصال (توفي حوالي سنة 498هـ) .ولد ونشأ بطليطلة .وبها
اشتهر كعالم نبات وفالحة .واختاره املأمون بن ذي النون ملك طليطلة مشر ًفا على االستغالليات
التي كان ميلكها ..له مصنف في الفالحة يعرف بكتاب الفالحة ..حققه وترجمه وعلق عليه خوسي
مياس  -بييكروسا ومحمد عزميان ،وصدر بتطوان سنة 1955ضمن منشورات معهد موالي احلسن.
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إذ عهد ملوك الطوائف لبعضهم بقطع أرض اتخذوها حقولاً للتجارب(((.
وفيها كانوا يختبرون فرضياتهم فيما يتعلق بنوعية التربة ومدى مالئمة كل نوع
منها لفصيلة من النباتات .وكذلك ما يتعلق بطريقة حتسني مردوديتها وما الى
ذلك .ووضعوا خالصات جتاربهم ومعارفهم في عدة مؤلفات نثرية .اشتهرت كلها
تقري ًبا باسم «كتب الفالحة» .وشد عنهم أحد املتأخرين .فدون خالصات جتاربه
ومعارفه في أرجوزة(((.
وواكب الفقهاء ،كابن حزم((( وابن سهل((( وابن مغيث الطليطلي((( ،النشاط
الزراعي بأن اهتم بعضهم بالنظر في األحكام واملبادئ الفقهية الواجب مراعاتها في
استثمار االستغالليات .والنظر في طريقة صياغة العقود التي حتدد العالقة بني
طرفي عملية االستثمار :مالك االستغاللية واملزارع .أو املالك واملغارس ،أو املالك
واملساقي .بينما انبرى آخرون للبث في النوازل واملسائل املتعلقة بحيازة األرض
والنزاعات التي كانت حتدث بسبب استغالل مياه السقي وقضايا االستحواذ أو
غصب ممتلكات الغير.
((( انظر عادل محمد احلجاج ،موسوعة أعالم العرب في علوم احليوان والنبات ،دار أسامة للنشر
والتوزيع ،عمان ،2005 ،ص  51وما يليها.
((( نقصد هنا ًّ
نصا في الفالحة وضعه أبوعثمان سعد بن أحمد بن إبراهيم بن ليون التجيبي .وهو
أحد علماء النبات والفالحة األندلسيني .نشأ بأملرية وتوفي بها في طاعون  750هجرية .اشتهر بنظم
الشعر وتأليف أو تلخيص مؤلفات في مجال الفقه .والنص الذي وضعه في الفالحة ،حرره في شكل
أرجوزة تعرف بكتاب إبداء املالحة وإنهاء الرجاحة في أصول صناعة الفالحة .وقد حقق األرجوزة
وترجمها خواكينا اكواراس ايبانييس .وصدرت بغرناطة سنة  1975في نصني عربي واسباني ضمن
منشورات مؤسسة تراث قصر احلمراء وجنة العريف.
((( عرفنا به في هامش سابق وأحلنا على أحد مؤلفاته.
((( عرفنا به هو اآلخر في هامش سابق وأحلنا على كتابه ديوان األحكام الكبرى.
((( هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن مغيث الطيطلي (توفي سنة 478هـ) .أحد فقهاء األندلس البارزين
في علم التوثيق والشروط وصياغة العقود .ألف فيه كتا ًبا يعرف باملقنع في علم الشروط ،،تقدمي
وحتقيق فرانسيسكو خابيير أ كيري صدابا ،منشورات املجلس األعلى لألبحاث العلمية ،مدريد.1994 ،
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وواكب اجلغرافيون ،كالبكري((( والعذري((( ،النشاط الزراعي بأن خصصوا
جان ًبا مهما من مصنفاتهم للحديث عن الوحدات التضاريسية التي تتشكل منها
شبه جزيرة أيبيريا ،عامة واألندلس بشكل خاص .كما حتدثوا عن طبيعة املناخ

السائد وعن الشبكة الهيدروغرافية وأشكال احليازات ،وأنواع احملاصيل الزراعية
واملناطق التي كانت جتود بها.
ومتثلت مواكبة اإلخباريني ،وأبرزهم ابن حيان((( ،في كونهم توقفوا مل ًّيا عند

أحداث القرن اخلامس الهجري .فخصصوا صفحات مطولة للحديث عن األحداث
السياسية والعسكرية ،من قبيل فتنة سنوات  422 - 400هجرية واحلروب بني
املمالك الطائفية وفصول ح��رب االس��ت��رداد .وبينوا وقعها الكبير على النشاط
الزراعي وعلى املنتجني املباشرين(((.
ولم يفت أولئك اإلخباريني احلديث عن سلسلة من الكوارث الطبيعية شهدها
القرن اخلامس الهجري وأثرت في النشاط الزراعي .من بينها موجات القحط
((( هو أبوعبيدالله عبدالله بن عبدالعزيز البكري (توفي سنة 487هـ) .اشتهر بكتاب املسالك واملمالك
الذي اهتم بتحقيقه ونشره عدة باحثني من بينهم أدري��ان فان ليوﭬن وأن��دري فيري ،اللذان حققا
نسخة منه صدرت عن الدار العربية للكتاب واملؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ،تونس،
 ،1992جزءان.
((( هو أبوالعباس أحمد بن عمر بن أنس العذري الدالئي (توفي سنة 478هـ) .وضع كتا ًبا في اجلغرافية
يعرف بترصيع األخبار وتنويع اآلثار والبستان في غرائب البلدان واملسالك إلى جميع املمالك ،حتقيق
عبدالعزيز األهواني ،منشورات معهد الدراسات اإلسالمية ،مدريد.1965 ،
((( هو أبومروان حيان بن خلف األموي القرطبي .وقد سبق أن عرفنا به .اشتهر بكونه شيخ مؤرخي
األندلس .وضع عدة مصنفات في التاريخ أشهرها كتاب املقتبس الذي مت حتقيقه من قبل عدة محققني
نشروه في شكل قطع كل واحدة منها تهم فترة معينة من تاريخ األندلس حتى منتصف القرن اخلامس
الهجري .كما وضع مصنفات أخرى ضاعت ولم تبق منها سوى شذرات ونقول في مؤلفات املؤرخني
املتأخرين وبعض األدباء كابن بسام الشنتريني صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل اجلزيرة.
((( سنتحدث عن أبرز هذه األحداث وعن وقعها على العمل الزراعي واإلنتاج في املوضع املناسب انطالقاً
من مناذج من كتب اإلخباريات وكذلك انطال ًقا من إشارات ابن مقانا اليها .وانطال ًقا ً
أيضا من بعض
النماذج الشعرية.
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واجلفاف وبعض السيول وبعض حاالت اجتياح اجلراد((( .وفضلاً عن هذا وذاك،
تطرقوا ،في سياق عرض األحداث ،ألوضاع الفالحني ومعاناتهم(((.
ولم يتقاعس شعراء القرن اخلامس الهجري عن مواكبة النشاط الزراعي
بالنظم ،أو بالنظم والعمل كما أشرنا الى ذلك فيما مضى.
وال بأس من اإلشارة الى أن أولئك الشعراء ،كانوا موزعني الى أربع فئات تب ًعا

ملوقعهم ومكانتهم :فئة الشعراء امللوك وفئة شعراء البالطات وفئة شعراء «املرتبات»
وفئة الشعراء اجلوالني.
وبناء عليه ،سنعرض بإيجاز لعالقة كل فئة بالنشاط الزراعي.
اً
أول :عالقة الشعراء امللوك بالنشاط الزراعي:

كان ملوك الطوائف ميارسون السلطة ,كما كانوا ميلكون منيات ومستخلصات
وينظمون الشعر ,ومن أشهرهم املعتمد بن عباد صاحب اشبيلية وأبوبكر املظفر
صاحب بطليوس واملعتصم بن صمادح صاحب أملرية ومنذر بن يحي التجيبي
صاحب سرقسطة.
كانت لهم صلة مزدوجة بالنشاط الزراعي .متثل مظهرها األول في كونهم
نظموا قصائد كثيرة خ�لال خروجهم إل��ى امل��روج واملتنزهات أو خ�لال جلسات
الشعر التي كانوا يعقدونها في منياتهم .وتغنوا في تلك القصائد بالرياض واملروج
واجلداول والورود .ومتثل مظهرها الثاني في كونهم كانوا ميلكون منيات اتخذوها
فضاءات للراحة واالستجمام .ومستخلصات وأحقال ،كانوا يستثمرونها ويحصلون
منها على إيرادات متثل جان ًبا من مداخيلهم.
((( سنعرض لنماذج من هده الظواهر في املواضع املناسبة .وسنورد إشارات ابن مقانا لها باإلضافة إلى
بعض الشواهد الشعرية األخرى.
((( سنورد مناذج شعرية في املوضوع.
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يذكر العذري أن املعتصم بن صمادح شيد منية «الصمادحية» وبساتني أخرى
ملحقة بها في ضواحي أملرية )...(« .وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة ( )...مثل
املوز وقصب السكر وأنواع سائر الثمرات .فأصبح فيها من كل شيء غريب مما ال
يقدر املرء على وصفه»(((.
ويفيدنا أبواخلير االشبيلي ب��دوره أن امل��أم��ون بن ذي النون شيد منية
أنواعا من املشاتل .من بينها صنف يسمى «االهليلج
بطليطلة .وجلب إليها
ً
الهندي» .جلبه من أقصى الهند .وك��ان ينمو على شكل أشجار جتود «بثمار
عزيزة الوجود» في األندلس(((.
وقد تنافس جميع ملوك الطوائف في تشييد منيات جعلوها مبثابة جنات
فوق األرض.
ويؤكد الفتح بن خاقان((( ما نذهب اليه حني يذكر ،أنه تلقى يو ًما دعوة لزيارة
منية املنصور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن أبي عامر .وحني دخلها وجدها)...(« :
في منتهى اجلمال ( )...وبوسطها مجلس قد تفتحت للروض أبوابه .وتوشحت
ب��األزر املذهبية أثوابه .يخترقه جدول كاحلسام املسلول ( )...وضفاته ب��األدواح
محفوفة .وهو يروق كاخلريدة املزفوفة .وفيه علي بن أحمد أحد شعرائها ()...
((( انظر ترصيع األخبار ،مصدر سبق ذكره ،ص .85
((( أبواخلير االشبيلي (توفي في نهاية القرن اخلامس الهجري) ،عمدة الطبيب في معرفة النبات،
تقدمي وحتقيق محمد العربي اخلطابي ،منشورات أكادميية اململكة املغربية ،الرباط  ،1990اجلزء
األول ،ص .77
((( هو أبونصر الفتح بن محمد بن عبدالله بن خاقان (توفي سنة 529هـ) .أحد أقطاب األدب في
األندلس في النصف الثاني من القرن اخلامس الهجري .وضع مؤلفني مشهورين هما :كتاب قالئد
العقيان ومحاسن األعيان .وكتاب مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس.

- 22 -

وقد حله مع طائفة من وزرائها )..( .وبني يدي املنصور مائة غالم ما يزيد أحدهم
على العشر غير أربع ( )...وهم يديرون رحي ًقا خلتها في كأسها د ًّرا أو عقي ًقا»(((.
وإلى جانب عنايتهم باملنيات ،اهتم الشعراء امللوك باستثمار املستخلصات
واألحقال .ومما ال شك فيه أنها كانت شاسعة وجيدة التربة.
لم يقدم لنا واضعو مصنفات القرن اخلامس الهجري ،مع األسف ،معلومات
تفيد بذلك .فأبواخلير االشبيلي اكتفى باإلشارة الى «جنة السلطان» .ويعني بها
إحدى ضياع املعتمد بن عباد .ولكن ابن اخلطيب((( الذي عاش في فترة متأخرة،
أمدنا بنص بالغ القيمة يتعلق مبستخلصات سلطان غرناطة النصرية محمد بن أبي
احلجاج .يذكر فيه أن هذا السلطان كان ميلك «( )...ما يناهز ثالثني منية .ويحيط
بها ويتصل بأذيالها من العقار الثمني الذي ال يعرف اجلمام وال يفارق الريع ()...
وفي حمى البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين ،بها
اجلمل الضخمة من الرجال ،والفحول الفارهة من احليوان لإلثارة وعالج الفالحة.
وفي كثير منها احلصون واألرحاء واملساجد .ويتخلل هذا املتاع الغبيط ،الذي هو
لباب الفالحة وعني هذه املدرة الطيبة سائر ،القرى والبالد التي بأيدي الرعية»(((.
وقد كان الشعراء امللوك يعينون وكالء يفوضون لهم أمر إدارة تلك املستخلصات
واألحقال وأمر اإلشراف على استثمارها بتعيني فرق من املزارعني تناط لهم مختلف
املهام التي يتطلبها العمل الزراعي.
((( انظر قالئد العقيان ومحاسن األعيان ،نسخة حققها وعلق عليها حسن يوسف خربوش ،مكتبة املنار
للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ،1989 ،ص .202
((( هو أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد السلماني الغرناطي (توفي سنة 776هـ) .وزير وطبيب
ومؤرخ وفقيه وأديب .ألف في مختلف العلوم.
((( اللمحة البدرية ،حتقيق جلنة إحياء التراث العربي ،منشورات دار اآلفاق اجلديدة ،بيروت،1980 ،
ص  .24املعطيات التي يتضمنها هذا النص أوردها ابن اخلطيب متفرقة في املجلد األول ،صفحة
 115وما يليها من كتابه اإلحاطة في أخبار غرناطة ،حتقيق محمد عبدالله عنان ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،1973 ،أربع مجلدات.
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ثانيا :عالقة شعراء البالطات بالنشاط الزراعي.
ً

«نذر» شعراء هذه الفئة حياتهم ملجالسة امللوك ونظم الشعر .ومن أبرزهم
ابن زيدون وابن عمار وابن احلداد وأبوعامر ابن مسلمة((( وابن اللبانة .وكانت
صلة بعضهم بالنشاط الزراعي شبيهة بصلة امللوك به .ألنهم كانوا ميلكون
منيات وضياع.
يكفي أن نذكر أن ابن زي��دون كان ينتمي ألسرة قرطبية عريقة على جانب
من اجلاه والثراء ,فورث عنها الوجاهة والثراء ,وجالس امللوك ,ونظم غزلاً في
إحدى بناتهم((( .وعلى غراره ،ينحدر ابن مسلمة من أسرة علم وشرف وثراء ,فورث
ضياعا ,خشي أن يستحوذ عليها املعتضد بن عباد .فانحاز إليه ونادمه
عن أبيه
ً
وأصبح من خاصته((( .أما ابن عمار وابن حداد وابن اللبانة فينحدرون من وسط
فقير .ينتمي األول ألس��رة متواضعة كانت تقيم بإحدى قرى شلب .ولكنه تألق
ميا للمعتمد.
بشعره واستطاع أن ينال حظوة لدى بني عباد .فأضحى رفي ًقا وند ً
واغتنى واقتنى الضياع .بل أصبح مين على اآلخرين بالهبات .يذكر الفتح بن خاقان
أن ابن عمار «جلس مجلس األمراء»((( .ويضيف ابن األب��ار أنه (أي ابن عمار)
أخذ يتصرف تصرف امللوك« .فاستعمل خساس عبيده على احلصون وأقطعهم
الضياع»((( .وينتمي الثاني ألسرة معوزة كانت تقيم بأملرية بعد انتقال جده إليها من
وادي آش عقب اغتصاب ممتلكاته .فاعتمد على قدراته الذاتية وموهبته.
((( هو أبوعامر محمد بن محمد بن عبدالله بن مسلمة .من أهل قرطبة (توفي سنة501هـ) .كانت له
عناية بعلوم احلديث واللغة واألدب ونظم الشعر .ينحدر من أسرة علم وجاه .انتقل من قرطبة إلى
اشبيلية .وعاش في كنف املعتضد بن عباد .اشتهر بكتاب «حديقة االرتياح في وصف حقيقة الراح».
((( انظر في هذا الشأن علي عبدالعظيم ،ديوان ابن زيدون ورسائله ،ص  29وما يليها.
((( أبواحلسن علي ابن بسام الشنتريني (توفي سنة 542هـ) ،الذخيرة في محاسن أهل اجلزيرة ،حتقيق
إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،1978 ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .535
((( انظر قالئد العقيان ،ص .253
((( أبوعبدالله محمد بن عبدالله القضاعي ،املعروف بابن األب��ار (توفي سنة 658هـ) ،كتاب احللة
السيراء ،حتقيق وتعليق حسني مؤنس ،دار املعارف ،القاهرة ،1985 ،اجلزء الثاني ،ص .142
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وغدا من أقطاب شعراء أملرية .فجالس املعتصم بن صمادح .وال نعتقد أنه
اغتنى وامتلك العقار .ألنه غادر أملرية الى سرقسطة ثم عاد الى أملرية بعد ذلك.
وينحدر الثالث من أسرة دانية فقيرة .فقدت من يعيلها .فاضطرت أمه لبيع اللنب
لتحصيل قوت أبنائها.
ومتكن بفضل موهبته وإبداعه من نيل حظوة لدى بني عباد .فأضحى كابن
عمار من جلساء املعتمد((( .وال نعتقد أنه اغتنى كابن عمار .إذ غادر اشبيلية بعد
سقوط املعتمد في األسر .ورحل الى ميورقة التي استقر بها حتى وفاته(((.
ولكن أكثر ما هو معروف عن صلة شعراء هذه الفئة بالنشاط الزراعي متثل
في التغني بالرياض واجلداول واألشجار والنباتات .واالحتفال في ذلك .حتى أن
أبا عامر بن مسلمة اشتهر بكونه اختص في وصف األزهار .ووضع فيها مصن ًفا(((.
ولم يشتهر بكونه كان «من كبار الفالحني».
وإن القول في عمارة األرض غطى على الصلة العملية لشعراء هذه الفئة
بها ،حتى إن ما نظموه في موضوعها ،وكذلك ما نظمه املعاصرون لهم ،يكاد يؤلف
ً
غرضا من أغ��راض الشعر قائم بذاته ومستقل عن الوصف .مما ينهض
لوحده
دليلاً على الصلة الوثيقة التي ربطت شعراء هذه الفئة بالنشاط الزراعي .وان طغى
على تلك الصلة البعد النظري  -اجلمالي في املقام األول.
ولكن ال بأس من اإلشارة الى أن الورود واألزهار والرياحني التي ركز هؤالء
الشعراء على جانبها اجلمالي ،تناولها علماء الفالحة والنبات وبعض األطباء من
اجلانب النفعي أو الوظيفي ،كنباتات تستخلص من بعضها عطور للزينة .ويدخل
بعضها اآلخر ضمن األعشاب الطبية(((.
((( انظر مقدمة كتاب محمد مجيد السعيد الذي سبقت اإلحالة عليه.
((( املرجع السابق نفسه.
((( نعني هنا كتابه «حديقة االرتياح في وصف حقيقة الراح».
((( انظر على سبيل املثال كتاب عمدة الطبيب في معرفة النبات ألبي اخلير االشبيلي .وقد سبقت
اإلحالة عليه.
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ً
ثالثا :عالقة شعراء «املرتبات» بالنشاط الزراعي:

كان شعراء هذه الفئة يقولون شع ًرا مقابل مرتب .وكانوا ينتظرون ،باإلضافة

ال��ى ذل��ك ،املناسبات لنظم القصائد سع ًيا لنيل أعطيات نقدية أو عينية .وقد

قدر لبعضهم أن مينح قطعة أرض .ومن بينهم ابن دراج القسطلي((( وابن شهيد
األندلسي(((.
فقد س��اءت أوض��اع اب��ن دراج بعد الفتنة .وع��اش سنوات ع��دة حتت وطأة
احلاجة وتعب التجوال .حتى حط الرحال مبملكة سرقسطة التي قال أشعا ًرا

حرجا في
في صاحبها املنذر بن يحي التجيبي .فوهبه «جنة» .ولم يجد شاعرنا
ً
التصريح مبنة األمير عليه .فقال في موضوعها في أبيات من إحدى قصائده:
[املتقارب]
وهَ �������ات�������ي�������ك�������ا َج������� ّن������� ُت�������ن�������ا وال������ت������ي
���ع����م����ي����ن����ا
َح�����ب�����ان�����ا ب����ه����ا َس������� ّي������� ُد املُ���� ْن� َ
وأب����������� َي�����������ـ�����������نُ آي� ِ
���������ات����������ن����������ا أ ّن��������ن��������ا
َح���� َل���� ْل����ن����ا ل������ َدي� ِ
��م���ك���ي���ن���ا
�����ه املَ�������ك�������انَ ال���ـ� َ
�����ك ف�����ي َح� ِّ
وم���������نْ ش� ّ
���ظ����ن����ا ِم��������نْ ِرض��������ا ُه
َ
ِ
الش ِ
ّ
ف����ت���� ْل َ
اهدينا
أع������������ َد ُل
����ك ل���ن���ا
ْ

(((

((( هو أبوعمر أحمد بن محمد بن دراج األندلسي القسطلي (توفي سنة 421هـ) .يعد أحد أشهر شعراء
نهاية القرن الرابع الهجري ومطلع القرن املوالي .كان من خاصة املنصور بن أبي عامر الذي عينه كات ًبا
له .ترك قصائد كثيرة اهتم بجمعها وحتقيقها ودراستها عدد من املشتغلني في حقل األدب .من بينهم
محمود علي مكي الذي حقق تلك القصائد وعلق عليها وقدم لها في كتاب حتت عنوان :ديوان ابن دراج
القسطلي ،منشورات املكتب اإلسالمي ،دمشق.1961 ،
((( هو أبوعامر أحمد بن عبدامللك بن أحمد ابن شهيد (توفي سنة 426هـ) .ينحدر من أسرة عريقة.
وكان كابن دراج القسطلي من الشعراء املجيدين .فضلاً عن إتقانه للكتابة النثرية .له ديوان شعر جمعه
وحققه ونشره يعقوب زكي وراجعه محمود علي مكي ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ،القاهرة،
دون ذكر تاريخ الطبع.
((( انظر القصيدة في الصفحات  236 - 232من نسخة محمود علي مكي.
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وحدث أن أصبح ابن شهيد يعيش هو اآلخر في ضائقة مالية ،فالتمس من
أحد وزراء املؤمتن عبدالعزيز بن أبي عامر صاحب بلنسية أن يهبه «ضيعة» يتعيش
منها .فوعد الوزير ابن شهيد بتلبية طلبه .ولكن وقعت أحداث حالت دون ذلك.
فراسل ابن شهيد املؤمتن شخص ًّيا يلتمس منه تنفيذ ما وعده به الوزير «بصرف

ضيعة له بجهة تدمير حالت الفنت دونها ،واضطراب األحوال عن مطالعتها»(((.

وعلى كل ،فإن شعراء هذه الفئة ،ممن وهبت لهم استغالليات ،كانت صلتهم
بالنشاط ال��زراع��ي شبيهة ال��ى حد ما بصلة شعراء الفئتني األول��ى والثانية به.
ألنهم قالوا فيه شع ًرا .فتغنوا باجلداول واألشجار وبعض املزروعات وأن��واع من
اخلضراوات والفواكه .كما مارسوا الزراعة باتباع نظام االستثمار غير املباشر.

وهذا النظام كان متب ًعا من قبل امللوك ومن قبل خاصة املجتمع ،كالوزراء والقضاة
وبعض صغار األرستقراطية ،وبعض التجار الذين كانوا يقيمون باحلواضر وميلكون

استغالليات في األرياف.
ولكن شعراء هذه الفئة اختلفوا عن الشعراء امللوك ،وعن شعراء البالطات،

في كونهم اتخذوا من النشاط الزراعي مصد ًرا للعيش فضلاً عن األعطيات التي
كانوا يحرصون على احلصول عليها عن طريق النظم في املناسبات.

واجلدير بالذكر أن بعض شعراء هذه الفئة كانوا مينون النفس باحلصول على
استغالليات ليجمعوا بني نظم الشعر وممارسة الزراعة .ولكن لم يقدر لهم حتقيق
هذه الرغبة .فظلت صلتهم بالزراعة نظرية .فما كان على أحدهم ،وهو أبوجعفر
اخلراز البطرني ،سوى التشبث باألمل كما عبر عن ذلك في بضعة أبيات مدح فيها
املعتصم بن صمادح واختزل فيها بعض جوانب النشاط الزراعي .فقال:
((( ورد نص املراسلة في كتاب الذخيرة ،القسم األول ،املجلد األول ،ص ص.198 - 197
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[الطويل]
م� ِ
��ح� ٌ
���ت أج���ن���ي م���ن� َ
��ل
وم����ازل� ُ
��ك وال����� ّده����� ُر مُ ْ
��ص��� ُد
���م���� ٌر ُي���ج���ن���ى وال ال�
��ح� َ
وال ث� َ
��������زر ُع ُي� ْ
ْ
ٍ
�����������اد دان��������ي� ٍ
�������ات ُق����ط����و ُف����ه����ا
������ار أي�
ِث�������م� َ
ألغ������ص� ِ
�����ان������ه������ا ظ� ٌّ
�������ي مُم������������ ّد ُد
���������ل ع������� َل َّ
�����ارم حت � َت��ه��ا
��������رى ج�����ار ًي�����ا م�������ا ُء امل������ك� ِ
ُي� َ
وأط������ي������ا ُر ُش�����ك�����رى ف����وق����ه����نَّ ُت�������غ������� ِّر ُد

(((

رابعا :عالقة الشعراء اجلوالني بالنشاط الزراعي:
ً

لم يستطع الشعراء املنتمون لهذه الفئة نيل «مرتبات» منتظمة .كما لم يحظوا
مبنة من امللوك أو أحد الوزراء وغيرهم من كبار خاصة املجتمع .فكانوا يتجولون
بني املمالك الطائفية .ويتكسبون بقول الشعر في امللوك .ومن بينهم أبوعامر محمد
ابن األصيلي وأبوالفضل جعفر بن محمد بن شرف وأبومحمد بن مالك القرطبي
وأبوالقاسم األسعد بن إبراهيم بن األسعد املعروف بابن بليطة وأبومحمد عبدالله
ابن محمد بن صارة وأبوزيد عبدالرحمن بن مقانا األشبوني.
ومعظم هؤالء ،الذين أوردنا أسماءهم وغيرهم ،ربطتهم بالنشاط الزراعي
صلة نظرية فقط فيما نعلم .فقالوا فيه شع ًرا في سياق وصف الطبيعة أو وصف

بعض املنتوجات الزراعية .وال ندري هل متكن بعضهم من حيازة قطعة أرض ،أم
عاشوا في فاقة كأبي محمد بن مالك القرطبي((( وأبي محمد عبدالله بن محمد
ابن صارة(((.
((( انظر األبيات عند املقري في كتاب نفح الطيب ،املجلد الثالث ،ص .413
((( ابن بسام ،الذخيرة ،القسم األول ،املجلد الثاني ،ص  .246وإحسان عباس ،تاريخ األدب األندلسي.
عصر الطوائف واملرابطني ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ،1997 ،ص .68
((( تفيد بعض املصنفات التي ترجمت له أنه امتهن الوراقة في آخر عمره لتحصيل قوت يومه.
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وشذ عنهم ابن شرف القيرواني الذي مدح املعتصم بن صمادح ،فمنحه «حق
اإلنزال» في قرية بأكملها((( وابن مقانا األشبوني الذي عاد وهو شيخ الى مسقط
رأسه .وكانت له به قطعة أرض .فتفرغ للزراعة ونظم فيها ً
أيضا .وقد تبنى نظام
االستثمار املباشر وغدا كسائر الفالحني البسطاء .ألن األرض أضحت املصدر
الوحيد الذي يحصل منه على قوت يومه.
واذا كانت املصنفات التي عدنا إليها قد قدمت لنا معلومات عن الوجه النظري
في الصلة التي ربطت شعراء «املرتبات» والشعراء اجلوالني بالنشاط الزراعي،
فإنها لم تقدم لنا مع األسف معلومات تتيح إمكانية رصد املظهر التطبيقي ،أو
العملي في تلك الصلة .باستثناء املعلومات التي منلكها عن ابن مقانا األشبوني.
بل إن تلك املصنفات لم تقدم لنا أسماء كافة الشعراء الذين كانوا ميلكون
استغالليات ويتعيشون من عائداتها على غرار عدد من الفقهاء الزهاد الذين كانوا
ميلكون استغالليات صغرى .عكفوا على استثمارها بأنفسهم لسد حاجياتهم كابن
مقانا .ومن بينهم ،على سبيل املثال ،الفقيه الورع أبومحمد عبدالله بن عبدالرحمن
الصدفي (املتوفى سنة 424هـ) .كان ميلك ضيعة بأحواز طليطلة .وكان «يتولى عمل
غنب كرمه بنفسه»(((.
((( يفيدنا املقري في الصفحة  396من املجلد الثالث من كتاب نفح الطيب ،بأن أبا الفضل بن شرف
مدح املعتصم بن صمادح بقصيدة مطلعها:
ضعيفة اخلصر وامليثاق والنظر
		
قامت جتر ذيول العصب واحلبر
			
ومن ضمنها بيت يقول فيه:
اال الذي في عيون الغيد من حور
		
ل ــم يبق للجـ ــور في أيامه ــم أثر
			
وكان ابن صمادح يعلم بأن أبا الفضل يشكو من عامل مينعه من استثمار قطعة أرص بقرية مبوجب
«حق إنزال» .فلما وصل الى هذا البيت من قصيدته ،قال له امللك« :أنا أسوغك جميع القرية».
وال بأس من التذكير بأن «حق اإلنزال» هو صيغة من صيغ اإلقطاع .يخول للمستفيد منه حق استثمار
استغاللية واالستفادة من ريعها ولكن دون أن تؤول إليه ملكيتها.
((( أبوالقاسم خلف بن عبدامللك بن بشكوال (توفي سنة 578هـ) ،الصلة ،حتقيق ابراهيم األبياري ،دار
الكتاب املصري ،القاهرة ودار الكتاب اللبناني ،بيروت ،1989 ،اجلزء الثاني ،ترجمة  ،591ص .408
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والفقيه الزاهد أبوعمر معوذ بن داود األزدي التاكرني (املتوفى سنة 431هـ).
كان يقضي جل وقته في العبادة واستثمار «ضيعة» بإحدى نواحي جبال رية .وكان
يستهلك ج��ز ًءا من محاصيلها ويتصدق بالباقي على من قصده من طلبة العلم
والفقراء وعابري السبيل((( .وأبوعمر أحمد بن يحي بن سميق (املتوفى سنة
451هـ) .رحل من قرطبة الى طليطلة .وبها «كان يختلف الى غلة له .كان يعمرها
بنفسه ليعيش منها»(((.
وعمو ًما ميكن القول ،بأن مختلف املصنفات ،مبا فيها دواوين الشعر ،توفر
للباحث ً
فيضا من املعلومات حول طبيعة العالقة النظرية والعملية التي كانت قائمة
بني الشعراء امللوك «الفالحني» واملنيات واملستخلصات التي كانت في حوزتهم.
وتنسحب تلك املعلومات ً
أيضا على عالقة شعراء البالطات بالنشاط الزراعي.
ولكننا ال نتوفر ،في املقابل ،على معلومات تضاهيها حول الوجه العملي في صلة
شعراء الفئتني الثالثة والرابعة باالستغالليات الصغيرة التي كانت في حوزتهم.
ورغم ذلك ،نرى أن املعلومات التي قدمها لنا ابن مقانا عن نفسه بنفسه تسمح
بتسليط الضوء على صلة شعراء هاتني الفئتني بالنشاط الزراعي.
ومن غريب الصدف أن تلك املعلومات ،التي يقتضي استقاؤها اإلطالع على
مجموعة دواوين ومجاميع ،توفرها قصيدة من بضعة أبيات نظمها شاعرنا .وهي
القصيدة العينية التي يقول في مطلعها:
((( أبومحمد عياض بن موسى بن عياض السبتي (توفي سنة 544هـ) ،ترتيب املدارك وتقريب املسالك
في معرفة أعيان مذهب مالك ،حتقيق وتصحيح محمد سالم هاشم ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
 ،1998اجلزء الثاني ،ص .316
((( انظر كتاب الصلة ،اجلزء األول ،ترجمة  ،119ص .103
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[الطويل]
��ر ال���� َق���� ْب���� َذ ُ
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وقد اعتمد املستشرق هنري بيريس ( )Henri Pérésهذه القصيدة إلدراج
ابن مقانا ضمن الئحة من نعتهم «بالشعراء الفالحني»((( .ونعتقد أنه كان مح ًّقا
فالحا بعد أن
فيما ذهب اليه .فهذه القصيدة تفيد بحق بأن هذا الشاعر غدا
ً
شاخ .وأضحت الزراعة مصدر رزقه .وتختزل القصيدة في الوقت ذاته عالقة عامة
فالحي األندلس بالنشاط الزراعي .وتسلط الضوء على طبيعة ذلك النشاط في
قرية القبذاق وفي منطقة الغرب وفي األندلس بصورة عامة .كما تقدم معلومات
قيمة عن االستغالليات اخلاصة الصغرى التي كانت مهيمنة وعن نظام استثمارها
وعن األساليب التي كانت متبعة في العمل الزراعي وعن احملاصيل التي كانت
جتود بها تلك االستغالليات .وتتضمن القصيدة باإلضافة الى ذلك معلومات تسمح
بإماطة اللثام عن الظروف التي كان يتم فيها العمل الزراعي وعن املصير الذي
كانت تؤول اليه عائدات األرض.
وق��ب��ل أن ن��وض��ح ه��ذه القضايا بتفصيل ،ال ب��أس م��ن التعريف بالشاعر
واستعراض السياق الذي وردت فيه قصيدته.

XXXX

((( وردت القصيدة في كتاب الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .787
((( وهم ابن عمار وابن شرف وابن مقانا .انظر كتابه الشعر األندلسي في عصر الطوائف ،مرجع سبق
ذكره ،ص .59
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الفصل األول
في التعريف بابن مقانا وسياق القصيدة
 - 1في التعريف بابن مقانا:

يذكر ابن بسام الشنتريني أن ابن مقانا كان «من شعراء [غ��رب األندلس]
املشهورين»((( .ويبدو في اعتقادنا أن األم��ر عكس ذل��ك .ألنه لم يحظ باهتمام
القدامى واحملدثني .بل ال نعرف تاريخ والدت��ه أو تاريخ وفاته .وما كتبه بعضهم
في التعريف به وبشعره جد قليل .فاحلميدي كان ،فيما يبدو ،أول القدامى الذين
تناولوا ذكره في سطرين حتت اسم «عبدالرحمن بن مقانا البطليوسي أبوزيد».
ذكر فيها «أنه أديب مشهور كان ح ًّيا في أيام املعتد بالله» .وأورد له قصيدة من ستة

أبيات في وصف روض((( .ثم أفرد له ابن بسام الشنتريني بضع صفحات ذكر فيها
مل ًعا من أخباره وساق جملة من شعره(((.
وترجم له الضبي بإيجاز شديد في سياق تعريفه «برجال أهل األندلس»(((.
وعلى غرار هؤالء حتدث عنه ابن سعيد املغربي في عجالة .ولم يزد شي ًئا عما أورده
ابن بسام ،سوى ما ذكره عن سفر الشاعر إلى حضرة مالقة ومدحه للخليفة إدريس
((( الذخيرة في محاسن أهل اجلزيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص ..786
((( أبوعبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله احلميدي األزدي (توفي سنة 488هـ) ،جذوة املقتبس في تاريخ
علماء األندلس ،حتقيق وتعليق بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس،
 .2008ترجمة رقم  ،،619ص .402
((( الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .796 - 786
((( أبوجعفر أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي (توفي سنة 599هـ) ،بغية امللتمس في تاريخ
رجال أهل األندلس ،حتقيق صالح الدين الهواري ،املكتبة العصرية ،بيروت ،2005 ،ص .345 - 344
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ابن يحيى بن علي بن حمود (العالي بالله)»((( .وأثبت قصيدة املدح التي سبق أن
أوردها ابن بسام .ولوال تلك القصيدة ،ملا حتدث عنه القدامى في اعتقادنا.
وعلى غ��رار القدامى ،لم يشمله الباحثون احملدثون واملعاصرون بأبحاث
مستفيضة .فقد أورد هنري بيريس معلومات قليلة عنه .بينما اكتفى إحسان عباس
وشوقي ضيف بإشارات حوله أورداها في سياق عام((( .وخصه الباحث العراقي
عدنان محمد أحمد آل طعمة مبقال من حوالي عشرين صفحة ركز فيها على مقام
ابن مقانا مبالقة ،ومدحه للعالي بالله .وعلى مسألة تشيع الشاعر آلل البيت(((.
واستحضر الباحث الكويتي طالل اجلويعد ،ذكراه في مقال من ثالث صفحات(((.
وحصيلة ما نتوافر عليه من معلومات في التعريف بابن مقانا .هو أن اسمه
عبدالرحمن بن مقانا األشبوني .وكنيته أبوزيد .وهو من شعراء عصر الطوائف.
كان ح ًّيا سنة  460هجرية .ألنه ذكر في قصيدته العينية ،التي أوردنا مطلعها ،أبا
بكر محمد املظفر صاحب بطليوس الذي توفي سنة  461هجرية.
ينحدر أبوزيد عبدالرحمن بن مقانا من أسرة مغمورة .اعتبرها عدنان محمد
آل طعمة «أس��رة غير عربية» ألن اسم «مقانا» ال��ذي يحمله ربها مشتق ،حسب
زعمه ،من كلمة  »Magnoأو «.»Magnes
((( أبواحلسن علي بن موسى بن سعيد املغربي (توفي سنة665هـ) ،املغرب في حلى املغرب ،حتقيق
وتعليق شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،1980 - 1978 ،اجلزء األول ،ص .98
((( ما أورده هنري بيريس سبق أن ذكرناه .وما قاله إحسان عباس عن الشاعر ورد في كتابه تاريخ
األدب األندلسي (عصر الطوائف واملرابطني) ،دار الثقافة ،بيروت ،1962 ،ص  ..86 - 85وما قاله
عنه شوقي ضيف ورد في اجلزء الثامن اخلاص باألندلس من كتابه تاريخ األدب العربي ،دار املعارف،
القاهرة ،1989 ،ص .312 - 310
((( «ابن مقانا األشبوني شاعر الدولة احلمودية في األندلس» ،مجلة أهل البيت عليهم السالم ،العدد
السادس ،سنة  ،2008ص .261 - 242
((( «عبدالرحمن بن مقانا األشبوني شاعر أندلسي مجيد سقط من ذاكرة التاريخ» ،مجلة البيان الكويتية،
يوليو  ،2013ص .100 - 98
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ويضيف بأن الكلمة األولى كانت أكثر تداولاً  .استعملت كاسم علم حمله
شاعر يوناني عاش في أثينا حولي سنة  470قبل امليالد .كما استعملت كصفة
مبعنى «العظيم» .واقترنت بأسماء بعض ملوك أورب��ا العصر الوسيط .مثل
ألبرتو العظيم(((.
وإذا عدنا الى رواية احلميدي التي يذكر فيها أن عبدالرحمن بن مقانا كان
«حيا في أيام املعتد بالله» ،فمعنى ذلك أن شاعرنا ولد قبيل سنة  400هجرية.
ألن املعتد بالله ،واملقصود به أبوبكر هشام بن محمد بن عبدامللك بن عبدالرحمن
الناصر ،آخر خلفاء قرطبة وخلفاء بني أمية ،ولد سنة  364هجرية .وتوفي سنة
 428هجرية.
ومن احملتمل أن يكون ابن مقانا األشبوني قد ولد بني سنتي  390و400
هجرية .وبناء على هذا االحتمال ،كان يبلغ ما بني  28و 38سنة عند وفاة املعتد
بالله .ويختلف اقتراحنا مع ما قال به عدنان محمد آل طعمة الذي جعل مولده
بني سنتي  350و 400هجرية حني ذكر بأنه «ولد في النصف الثاني من القرن
الرابع الهجري»(((.
وعلى كل ،كانت أسرة مقانا تقيم زمن والدة ابنها عبدالرحمن ،بقرية تدعى
القبذاق من ساحل شنترة ( .)Cintraوقد قضى عبدالرحمن صباه وطفولته في
القرية املذكورة التي كانت تابعة إلقليم شاسع تقع به بعض املراكز احلضرية الكبرى
مثل أشبونة عاصمة البرتغال احلالية وماردة وشلب ( )Silbأو ( )Silvesوشنترة
( )Cintraأو ( )Sintraوشنترين (.)Santaréme

((( انظر مقاله السالف الذكر ،ص .244
((( املرجع السابق نفسه ،ص .245
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ويفيدنا ياقوت احلموي((( ،في معرض حديثه عن شلب ،أن أهل اإلقليم جبلوا
على قول الشعر ،مبا في ذلك فالحوها .حتى أنه «قل أن ترى من أهلها من ال يقول
شع ًرا وال يتعانى األدب .ولو مررت بالفالح في فدانه وسألته عن الشعر لقرض من
ساعته ما اقترحت عليه وأي معنى طلبت منه»(((.
ويبدو أن ياقوت احلموي لم يبالغ فيما ذهب إليه .إذا علمنا بأن رجلاً يدعى
جاخ الصباغ ،من أهل بطليوس ،كان أم ًّيا وينظم الشعر .وذاع صيته .ورحل من
بطليوس الى اشبيلة .وقال شع ًرا بني يدي أبي عمرو عباد املعتضد بالله .فأعجب
به وعينه «رئيس الشعراء» في بالط اشبيلية(((.
وال بأس من التذكير ً
أيضا بأن اإلقليم ذاته أجنب جمهو ًرا من كبار الشعراء
واألدباء أمثال ابن عمار وابن بسام الشنتريني وأبي بكر املظفر امللك الشاعر وأبي
جعفر أحمد األعمى التطيلي.
وقد ترعرع ابن مقانا وشب في هذه البيئة .ويستفاد من القدامى الذين
عرفوا به ،وأهمهم ابن بسام الشنتريني ،أنه غادر موطنه حني اشتد عوده ،بح ًثا
عن احلظوة .فطاف على غ��رار ع��دد من شعراء القرن اخلامس الهجري بعدة
ممالك طائفية مثل سرقسطة ودانية وبلنسية ومالقة التي يبدو أنه لقي بها شي ًئا
من احلظوة على يد صاحبها إدريس بن يحيى بن علي بن حمود الذي حكم مملكة
مالقة بني سنتي  434و 438هجرية .فأطيح بعرشه .ثم عاد للحكم بني سنتي 444
و 446هجرية .وقد امتدحه ابن مقانا مبجموعة قصائد .أشهرها قصيدة نونية
يقول في مطلعها:
((( هو أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله احلموي (توفي سنة 626هـ) .رحالة وجغرافي وأديب .مولى أحد
كبار جتار بغداد .جمع بني التجارة وطلب العلم .ووضع عدة مؤلفات أشهرها معجم البلدان ،لم يرد اسم
محققه في النسخة الصادرة عن دار صادر ودار بيروت ،بيروت ،1955 ،خمس مجلدات.
((( معجم البلدان ،اجلزء الثالث ،ص .358 - 357
((( انظر احلميدي ،جذوة املقتبس ،مصدر سبق ذكره ،ترجمة رقم  ،965ص  .592واملقري ،نفح الطيب،
املجلد الثالث ،ص .452
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[الرمل]
�������������ر ٍق الئ�
َأ ِل��������������ب�
�������������ح م��������ن أن��������دري��������نْ
ٍ
ْ
������������ت ع����ي����ن� ِ
���اك ب������امل� ِ
ذر َف�
�����اء املَعيـنْ
ْ

(((

وفيها يقول ملمدوحه:
وك����������������أن ال�������ش�������م�������س مل����������ا أش�������رق�������ت
ف����ان����ث����ن����ت ع���ن���ه���ا ع�����ي�����ون ال����ن����اظ����ري����نْ
وج��������ه ادري������������س ب������ن ي����ح����ي ب������ن ع��ل��ي
ب����������ن ح���������م���������ود أم���������ي���������ر امل������ؤم������ن���ي��ن

ويبدو أن ابن مقانا حقق في مالقة ما كان يصبو إليه .فأصبح من خاصة
ش��ع��راء إدري���س ب��ن يحي ب��ن علي ب��ن ح��م��ود .وع��د خ�لال فترة م��ن ال��زم��ن شاعر
احلموديني املقدم لديهم .ومن احملتمل أن يكون ذلك قد حصل خالل الفترة األولى
من عهد إدريس بن يحي السالف الذكر.
والغريب في األم��ر أنه لم ميكث مدة طويلة في مالقة .فغادرها لسبب ال
نعرفه .كما ال نعرف هل غادرها بعد نهاية الفترة األولى من حكم إدريس بن يحي
ابن علي بن حمود .أم ظل بها ولم يغادرها اال بعد نهاية الفترة الثانية من حكمه.
وعلى كل ،عاد شاعرنا إلى مملكة بطليوس التي أقام في حاضرتها فترة في
كنف أبي بكر محمد املظفر الذي حكم بني سنتي  437و 461هجرية .وال نعلم كم
مكث في احلاضرة؟ ومتى غادرها إلى قرية القبذاق؟.
واذا افترضنا بأن شاعرنا ظل في مالقة طيلة فترتي حكم إدريس بن يحي بن
علي بن حمود ،فيكون قد مكث بها إحدى عشرة سنة على أبعد تقدير .ثم غادرها
((( وردت القصيدة في كتاب الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .793 - 791
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إلى بطليوس سنة  446هجرية .وأقام في كنف أبي بكر محمد املظفر عشر سنوات
على أبعد تقدير .رغم أن املصنفات التي عرفت به ،لم حتفظ لنا ولو قصيدة قالها
في حق أبي بكر املظفر ،غير شطر بيت من قصيدته العينية ذكر فيه اسم هذا
امللك وأشار فيه الى إحسانه:
����ر املُ� َ
����ظ����� َّف����� ُر ف����ا َدن����ي
���������ب َأب��������ي ب����� ْك� ٍ
َو ُح� ُّ
��ت ِإل����ى َر ْب��ع��ي
��ر ْف� ُ
ؤ ِإ ْح���س���ا ُن��� ُه ح � ّت��ى ا ْن� َ
��ص� َ

ونعتقد أن ابن مقانا أحس بعد فترة إقامة في كنف املظفر بأنه يشيخ .وأنه لم
يعد قاد ًرا على نظم شعر جيد .فقرر االنسحاب من عالم الشعر والشعراء ليمتهن
عمارة األرض.
ومن احملتمل ً
أيضا أن يكون لإلعاقة التي كان يعاني منها دور في اتخاذه لهذا
القرار .فشاعرنا يعترف في شطر بيت من قصيدته العينية أنه كان «قليل السمع»:
����ه�����ا ق����� َّل����� ٌة م������نْ كُ � ِّ
�����ر َو َن����ف����ع� ٍ���ة
ب� َ
�������ل َخ������ ْي� ٍ
���ق���� ّل� ِ
َك� ِ
��س���م� ِ��ع
���ة َم�����ا ت�������� ْد ِري َل�������� َد َّي ِم������نَ ال� َّ

ويذكر في بيت منفرد أورده ابن بسام في كتاب الذخيرة ،أنه كان يعاني من
«صمم طبيعي»:
َس ِ
���ت ال���كَ��� ْن َ
���ك َي����ص���� ُرخُ ف���ي ال��� ّرب���ي� ِ��ع
���ع ُ
���م ْ
��م� ِ��م الطبيعي
ع��ل��ى م���ا ب���ي ِم�����نَ ال� َّ
��ص� َ

(((

وال ندري هل كانت إعاقته خفيفة أم حادة؟ ألن الشاعر يتحدث تارة عن «قلة
السمع» وتارة عن «الصمم الطبيعي» .ومن املعروف أن في قلة السمع درجات.
((( انظر كتاب الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .788
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وفي جميع األحوال ،فإن قلة السمع تؤثر على البداهة وعلى سرعة رد الفعل
في حلقات الشعر واملناظرات بني الشعراء.
وعلى كل ،غادر ابن مقانا مضمار الشعر وعاد الى قرية القبذاق .والغريب في
األمر ،أنه يجعلنا نفهم من خالل قصيدته العينية بأنه لم تعد له صلة ببالط بني

األفطس بعد الفترة التي قضاها في كنف املظفر.

في حني أن ابن دحية((( جعله من خدام خلفه عمر املتوكل((( بوصفه قاض ًيا.
وذكر ذلك في رواية مفادها أن املتوكل خرج يو ًما في رحلة استجمام بإحدى نواحي
مدينة شنترين رفقة وزيره ابن عبدون((( .فمر الوفد امللكي ببلدة «بلَّش»« .فتلقاهم
ابن مقانا قاضي حضرته .وأنزلهم عنده ( )...وقدم لهم طعا ًما»(((.
ومثل هذه الرواية يصعب تصديقها ألن القدامى الذين عرفوا بابن مقانا لم
يشيروا ،من قريب أو من بعيد ،ملسألة توليه منصب القضاء .وألن الرجل األصم
لم يكن من املمكن أن يسند له منصب القضاء .ألن من ضمن شروط تولي هذا
املنصب ،أن يكون املرشح له «صحيح حواس السمع والبصر»((( .وابن مقانا كان
((( هو أبواخلطاب عمر بن احلسن بن علي ،املعروف بابن دحية (توفي سنة 633هـ) .وهو واضع كتاب
املطرب من أشعار أهل املغرب ،حتقيق إبراهيم األبياري وحامد عبداملجيد وأحمد أحمد بدوي،
مراجعة طه حسني ،دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.1955 ،
((( هو أبومحمد عمر بن املظفر أبي بكر محمد بن عبدالله بن مسلمة ،امللقب باملتوكل على الله .حكم
مملكة بطليوس بني سنتي  464و 488هجرية.
((( هو أبومحمد عبداملجيد بن عبدون الفهري (توفي سنة 529هـ) .وهو من أهل يابرة وشعراء غرب
األندلس املتميزين .عينه املتوكل على الله كات ًبا له سنة  473هجرية.
((( املطرب من أشعار أهل املغرب ،ص .23
((( انظر في هذا الشأن «باب صفة القاضي» من كتاب أدب القاضي ألبي العباس أحمد بن أبي أحمد
الطبري املعروف بابن القاص (توفي سنة 335هـ) ،دراس��ة وحتقيق حسني خلف اجلبوري ،مكتبة
الصديق للنشر والتوزيع ،مكة املكرمة ،1989 ،اجل��زء األول ،ص  .98والصفحتان  22 - 21من
اجلزء األول من كتاب تبصرة احلكام في أصول األقضية ومناهج األحكام ألبي الوفاء إبراهيم بن علي
ابن محمد بن فرحون اليعمري املالكي (توفي سنة 799هـ) ،أخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ جمال
مرعشلي ،دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ،الرياض.2003 ،
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«قليل السمع» أو «أصم» .اللهم إال إذا كانت إعاقته خفيفة ًّ
جدا عند توليه منصب
القضاء .ثم ارتفعت حدتها بعد تقدمه في السن؟.
واضحا بالعودة للقصيدة العينية ،هو أن ابن
ومهما يكن من أمر ،فإن ما يبدو
ً
مقانا كان مقي ًما بقرية القبذاق قبل سنة  461هجرية تاريخ وفاة أبي بكر محمد
املظفر .وبها عكف على استثمار قطعة أرض.

وينقل إلينا ابن بسام في هذا الشأن ،رواي��ة مفادها أن الوزير الفقيه أبا
عبدالله محمد بن إبراهيم الفهري((( أخبره أنه زار يو ًما ابن مقانا في قريته،
فوجده ميسك «مبزبرة»((( .فمال أحدهما إلى اآلخر ،ثم جلسا ينظران إلى «حراث
يحرث بني يدي» ابن مقانا.
فاستنشد أبوعبدالله الفهري ابن مقانا فارجتل قائلاً :
أ َب����ا َع� ِ
���ر ال���� َق���� ْب���� َذ ُ
اق َال َت� ْ
زرع
���ام� َ
��خ���ل ِم����نْ ٍ
َو ِم�������نْ َب���ص� ٍ��ل َن�������ز ٍَر وش� ٍ
���ر ِع
�����يء ِم�����نَ ال���� َق� ْ

���ت َذا َع������ز ٍْم َف� َ
رح���ى
وإن كُ��� ْن َ
�ل��ا ُب����� َّد ِم����ن َ
���س���� َت� ِ
���م���� ُّد ِم�������نَ ال��� َّن��� ْب� ِ��ع
َس� َ
���ح� ٍ
���اب���� َي� ٍ���ة َال َت� ْ

��م���ا َأ ْر ُ
ض َق���� ْب���� َذ َ
�ام� َ�ه��ا
اق َو ِإنْ َج�����ا َد َع� ُ
َف� َ
ب� ِ
���وف���� َي� ٍ���ة ِع� ْ
���ري����نَ ِم�����نْ ُح�������ز َِم ال������� َّز ْر ِع
���ش� ِ
مِ ُ
َو ِإنْ َأ جْ َ
���ر ْت
ن���� َب� ْ
���ت َش � ْي � ًئ��ا َوزَا َد ْت َت� َ
���وا َت� َ
���ازي���� ُر املَ� َ
�����او ِر ِف�����ي َج��� ْم� ٍ��ع
���ه����ا َخ���� َن� ِ
�����غ� ِ
إ َل���� ْي� َ
����ه�����ا ِق����� َّل����� ٌة ِم�������نْ كُ � ِّ
���ع� ٍ���ة
ِب� َ
����ر َو َن���� ْف� َ
������ل َخ����� ْي� ٍ
���ق���� َّل� ِ
َك� ِ
��س��� ْم� ِ��ع
���ة َم�����ا َت��������� ْد ِري َل�������� َد َّي ِم������نَ ال� َّ
((( يذكر ابن بسام أنه كان وزي�� ًرا محمود السيرة ،قتلته «الدهماء» في مدينة األشبونة .انظر كتاب
الذخيرة ،القسم الثالث ،املجد األول ،ص  ..866 - 865ولكنه لم يذكر تاريخ مقتله.
((( اسم آلة معدنية تشبه املنجل ال��ذي يستعمل للحصاد ،وهي أصغر منه حج ًما وأق��ل منه تق ّو ًسا،
وتستعمل لقطع فروع األشجار.
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اخل����ا ِل ِ
����وك َ
����ت املُ����� ُل� َ
ن ُب����رو َده����م
����ع��ي� َ
����ر ْك� ُ
َت� َ
����و ِ
����ب َوال��� َّن��� ْق� ِ��ع
��ي َو َس����� ْي� ِ
اك� ِ
����ري ِف����ي املَ� َ
َع��� َل� َّ

��ت ِف���ي َق��� ْب��� َذ َ
��ص��� ُد َش� ْ�و َك��ه��ا
��ح� ُ
اق َأ ْح� ُ
َو َأ ْ
ص��� َب� ْ

�������ر ٍة َر ْع� َ
�������ش��������ا َء ن���اب���ي���ة ال���� َق� ْ
���ع
مِ ِ
ب��������ز َب� َ
���ط� ٍ
َف������� ِإنْ ِق َ
��ه���ا
��ج���وهَ ���ا َو َأ ْن� َ
��������ت تحُ ِ ��� ُّب� َ
���ي���ل َت� ْ
��ه� ُ
���ب ِ
اخل� ِّ
����ر ِف ال� َّ�ط � ْب� ِ�ع
َف��� ُق���ل إنَّ ُح� َّ
����ل ِم����نْ َش� َ
����ر املُ� َ
���ظ���� َّف����ر َف�����ا َد ِن�����ي
���������ب َأ ِب��������ي َب����� ْك� ٍ
َو ُح� ُّ
��ت ِإ َل����ى َر ْب� ِ�ع��ي
��ر ْف� ُ
��س���ا ُن��� ُه َح � َّت��ى ا ْن� َ
َو ِإ ْح� َ
��ص� َ

 - 2عن القبذاق وغرب األندلس:

تقع قرية القبذاق ( )Alcabidecheأو ( )Alcabidacheفي غرب البرتغال
على مشارف احمليط األطلسي ،في موقع وسط بني شنترة ( )Cintraأو ()Sintra
التي تبعد عنها بستة عشر كلمت ًرا وأشكونية ( )Cascaisالتي ال تفصلها عنها سوى
مسافة قصيرة قدرها خمس كلمترات .وهي قريبة ً
أيضا من العاصمة لشبونة
( )Lisboaالتي تبعدها بثمانية وعشرين كيلومت ًرا.
وهي من القرى القدمية ،التي ظلت قائمة بعد الوجود العربي اإلسالمي
بشبه جزيرة أيبيريا .ولم تندرس حسب زعم عدنان محمد آل طعمة((( .وقد اتسع
عمرانها بعد نهاية العصر الوسيط .وتزايد عدد سكانها .فأضحت اليوم بلدة
مساحتها حوالي أربعني كلمت ًرا مرب ًعا ،وعدد سكانها أكثر قليلاً من  42ألف نسمة
حسب إحصاء .(((2011
((( عدنان محمد أحمد آل طعمة« ،ابن مقانا األشبوني شاعر الدولة احلمودية في األندلس» ،مقال
سبق ذكره ،ص .244
((( انظر املعطيات التي يتضمنها موقع املؤسسة الوطنية لإلحصاء.
Instituto Nacional de Estatistica (I.N.E) www.ine.pt
وكذلك املوقعwww.tageo.com :
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كانت القبذاق خالل القرن اخلامس الهجري مجرد قرية كما ذكرنا آن ًفا،
سماها إبن سعيد املغربي «حديقة احلدائق»((( .وكانت من أعمال مملكة بطليوس
التي نشأت إلى جانب ممالك أخرى في سياق التجزئة السياسية التي شهدتها
األندلس بعد سنة  422هـ .ومن أهم حواضر تلك اململكة بطليوس وأشبونة وشنترة
وشنترين وماردة.
وقد شكلت هذه احلواضر وقراها باإلضافة إلى كل من إشبيلية وباجة والقرى
التابعة لهما ما يسمى في املصادر اجلغرافية بغرب األندلس ،وهي التسمية التي
تنعتها بها كذلك املصنفات األدبية ومن ضمنها «ذخيرة» ابن بسام الذي يتحدث عن
أخبار هذه املنطقة وعن مشاهيرها في قسم من مؤلفه حتت عنوان «فصل في ذكر
األعيان املشاهير من أرباب صناعة املنظوم واملنثور ،بحضرة إشبيلية ونواحيها وما
يصاقبها ويدانيها من بالد ساحل البحر احمليط الرومي ،وهو اجلانب الغربي من
جزيرة األندلس»(((.
وانطال ًقا مما تقدم ،يتضح بأن حواضر وقرى وسط وجنوب البرتغال باإلضافة
إلى حواضر وقرى غرب إسبانيا شكلت خالل فترة الوجود العربي اإلسالمي بشبه
جزيرة إيبيريا ما كان يسمى غرب األندلس الذي يتطابق جغراف ًّيا مع ما يعرف اليوم
باسم إقليم اإلسترامادور ( )Estrémadureالذي يتكون من شقني :إسترامادور

إسباني وآخر برتغالي.
يتميز الشق اإلسباني بكونه شاسع املساحة يطغى على مناخه الطابع القاري.
أما الشق البرتغالي ،فهو إقليم ضيق يغلب عليه التضرس .يقع على امتداد احمليط
األطلسي ويخضع لتأثيراته ،ويعتبر صورة مصغرة لدولة البرتغال احلالية التي تبلغ
((( املغرب في حلى املغرب ،مصدر سبق ذكره ،اجلزء األول ،ص .98
((( انظر كتاب الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد األول ،ص  11وما يليها.
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مساحتها حوالي  91900كلم مربع((( متتد كلها على هضبة امليزيتا ()Meseta
التي تقع على ارتفاع مهم عن سطح البحر في إسبانيا .وتأخذ في اإلنحدار في
اجتاه احمليط األطلسي .ولذلك فإن معظم أراضي البرتغال غير مرتفعة كثي ًرا عن

سطح البحر ،وخاصة األقاليم الواقعة مبحاذاة احمليط األطلسي والتي تقع بها
لشبونة التي ترتفع عن سطح البحر بـ  231مت ًرا ،وشنترة التي ترتفع بـ  272مترا،

وأشكونية احملطة السياحية على الساحل والتي تقع على ارتفاع ال يتجاوز  7أمتار،
وبينهما تقع قرية القبذاق التي ترتفع عن سطح البحر بحوالي  119مت ًرا(((.
 - 3سياق القصيدة:

ارجتل ابن مقانا األشبوني القصيدة العينية التي تفيد بأنه حتول من شاعر
الى فالح ،عندما زاره الوزير الفقيه أبوعبدالله محمد بن ابراهيم الفهري بقرية
القبذاق كما ذكرنا ساب ًقا .فوجده ميسك مزبرة وأمامه «حراث» يقلب جز ًءا من
قطعة األرض التي ميلكها شاعرنا.
وميثل اللقاء بني الرجلني اللحظة اآلنية ،أو السياق اخلاص الذي مت فيه نظم
القصيدة .أما سياقها العام ،فيتمثل في الظروف العامة التي قال فيها الشاعر
قصيدته وباقي القصائد التي نظمها خالل حياته.
وفي ضوء هذه اإلشارة ،سنحاول استعراض أبرز سمات العصر الذي عاش
فيه الشاعر .وسنركز على األوضاع السياسية وعلى احلياة الفكرية التي ارتبطت
بها أميا ارتباط.
((( ال يأخذ هذا الرقم في احلسبان اجلزر التابعة للبرتغال .وعن مساحة البرتغال وجغرافيتها بشكل
عام انظر يسري عبدالرازق اجلوهري ،جغرافية البحر املتوسط ،دار املعارف ،القاهرة ،1978 ،ص
 .133 - 113وفرانسوا َكيشار.

François Guichard, Géographie du Portugal, Paris, Masson, 1997
((( انظر املعطيات التي يتضمنها املوقع.www. tageo. com :
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وال بأس من التذكير ،بأن عصر ابن مقانا أضحى اليوم جد معروف ألنه شكل
موضوع مؤلفات أجنزها املشتغلون في حقل البحث التاريخي .كما توقف عنده مل ًّيا
عدد من املشتغلني في حقل األدب الذين اهتموا بتحقيق ونشر دواوين شعراء القرن
اخلامس الهجري .وقد تناول أحدهم خصائص هذا العصر في كتاب مستقل(((.
ولعل أبرز تلك اخلصائص ،التجزئة السياسية املتقدمة التي شهدتها األندلس.
إذا علمنا بأنها واجلزائر التابعة لها ،كانت جهات وكو ًرا منصهرة في كيان سياسي
واحد .وأضحت خالل القرن املذكور مجالاً ألكثر من عشرين كيا ًنا سياس ًيا .اصطلح

على تسميتها باملمالك الطائفية.

وقد كانت كذلك .ألن كل طائفة من طوائف األندلس العربية والبربرية ،فضلاً
عن طائفة املوالي الذين كانوا في خدمة القائمني باألمر أيام اخلالفة واحلجابة
العامرية ،انتزت بعد سنة  400هجرية باجلهة أو الناحية أو الكورة التي كان لها
بها نفوذ .وأقامت بها مملكة .وقد ذكرنا أسماء بعضها عند التعريف بابن مقانا
األشبوني.
وسنعود في هذا احليز للحديث عن تلك التي طاف بينها شاعرنا حسب
اإلفادات التي قدمها ابن بسام عند التعريف به .ونبدأ مبملكة بطليوس التي ولد
وترعرع في ربوعها .ثم عاد اليها بعد رحلة البحث عن الذات .فاستقر فترة في
حاضرتها .ثم «انصرف الى ربعه» ليمسك املزبرة.
كانت مملكة بطليوس تقع شمال جبال الشارات (سييرا مورينا) .وكانت متتد
من غ��رب مملكة طليطلة حتى احمليط األطلسي .وق��د شمل نفوذ ملوكها رقعة
شاسعة من األرض .متثلت في معظم تراب البرتغال وبعض أراضي اسبانيا .وكانت
((( نعني هنا جمعة شيخة وكتابه ،عصر ابن زيدون ،منشورات مؤسسة البابطني ،الكويت.2004 ،
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تقع بها عدة مدن من بينها بطليوس قاعدة اململكة ،وماردة ويابرة وأشبونة وشنترين
وشنترة وقلمرية وبازو.
يفيدنا ابن بسام نقلاً عن ابن حيان أن أحد الفتية العامريني ،يدعى سابور،
انتزى بها عند اندالع الفتنة سنة  400هجرية((( .وظاهره ،أحد أعيان بني األفطس،
وهو عبدالله بن محمد بن مسلمة ،الذي شغل منصب وزير ،فأجاد تدبير الشؤون.
وجنح في االستبداد بسابور ،ثم أصبح احلاكم الفعلي لإلمارة بعد وفاة هذا األخير
وتسمى باملنصور ،وضبط أمور بطليوس التي أضحت في عهده إحدى أقوى وأكبر
املمالك الطائفية ،ال تضاهيها قوة سوى مملكة اشبيلية التي أقامها بنو عباد.
وكانت تنتمي بدورها لغرب األندلس ،ولذلك كان من املنتظر أن يندلع الصراع بني
اململكتني ،خاصة وأن بني عباد سلكوا سياسة توسعية على حساب جيرانهم منذ
عهد أبي القاسم محمد بن اسماعيل(((.
وحني توفي عبدالله بن محمد املنصور في جمادى األولى سنة  437هجرية،
تولى احلكم ابنه أبوبكر محمد الذي تلقب باملظفر .وجعل من بطليوس مملكة
قوية ضاهت مملكتي اشبيلية وطليطلة .ولكنه قضى فترة طويلة من حكمه في
حروب ضد بني عباد((( .ولم تضع تلك احلروب أوزارها اال في ربيع األول سنة
 443هجرية ،بعد توقيع معاهدة صلح بني اململكتني((( .وخ��اض بعدها وقائع
محدودة نسب ًّيا ضد قوات طليطلة .وتزامنت مع تلك الوقائع وتلتها وقائع ضد

((( انظر ،ابن بسام ،الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص  .641وابن األبار ،احللة السيراء ،اجلزء
الثاني ،ص  .96وسابور املذكور هو «أحد صبيان فائق اخل��ادم .الذي كان بدوره أحد فتيان احلكم
«املستنصر بالله».
((( انظر رواية ابن حيان في الوضوع عند ابن بسام في كتاب الدخيرة ،القسم الثاني ،املجلد األول ،ص
.27 - 26
((( انظر كذلك رواية ابن حيان في كتاب الذخيرة ،ص  33وما يليها
((( املرجع السابق نفسه ،ص .36
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املسيحيني تساقطت فيها مدن وحصون ،أهمها قلمرية التي كانت إحدى أعظم
مراكز البرتغال احلالية.
ورغ��م شهرة أب��ي بكر محمد املظفر ك��ف��ارس م��ق��دام ،اشتهر أي ً
��ض��ا بسعة
اطالعه وغزارة علمه .فقد نعته ابن بسام «بأديب ملوك عصره»((( .ويتفق معظم

مصنفي القرن اخلامس الهجري ،بأنه وضع مؤل ًفا ضخ ًما من عدة مجلدات عرف

«باملظفري» .تناول فيه معارف شتى .ضاع مع األسف .ولم تصلنا منه سوى شذرات
ونقول في مؤلفات القرون املوالية ،وزاد عن غزارة علمه بأن فتح أبواب بالطه في
وجه الشعراء واألدباء الذين وفدوا عليه من أنحاء بطليوس ومن غيرها ،ومن بينهم
أبوعبدالله محمد بن البنت الترجيلي وأبوعبدالله محمد بن صارة وشاعرنا ابن
مقانا األشبوني الذي ذكره في الشطر األول من البيت األخير من قصيدته العينية.
وبعد وفاة أبي بكر محمد املظفر سنة  461هجرية ،تولى احلكم ابنه يحي
الذي تلقب هو اآلخر باملنصور ،ولكن حكمه لم يدم فترة طويلة ،فقد عاجلته املنية
سنة  464هجرية ،فخلفه على عرش بطليوس أخوه أبومحمد عمر الذي تلقب
باملتوكل على الله ،وعاد بالط بطليوس خالل فترة من حكمه الى سالف عهده قبلة
للشعراء واألدباء ،وقد تزامنت تلك العودة مع فترة سلم ورخاء عمت اململكة ،قبيل
أن تصبح عرضة لغارات املسيحيني بزعامة ألفونسو السادس.
وقبل أن يعود ابن مقانا الى مملكة بطليوس ،كان عند خروجه منها ،وهو
شاب ،قد اجته فيما يبدو الى سرقسطة قاعدة الثغر األعلى.
ويفيدنا ابن حيان بأن هذا الثغر كان خاض ًعا قبيل مطلع القرن اخلامس

الهجري لنفوذ بني تيجيب من خالل أحد أقطابهم ،وهو منذر بن يحي الذي كان
((( الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .640
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مجرد جندي وارتقى أواخر عهد املنصور بن أبي عامر الى منصب القيادة(((.
ف��أق��ره سليمان املستعني بالله على حكم سرقسطة .وح�ين اندلعت الفتنة
استطاع أن يستقل بها ،وضم إليها تطيلة وطرطوشة ،وجنح في توطيد دعائم
ملكه بفضل دهائه وحنكته .وكذلك بفضل سياسة املهادنة التي نهجها جتاه
زعماء املمالك املسيحية ،فأضحت قاعدة مملكته تضاهي قرطبة أم املدائن
أيام خالفة بني أمية(((.
وبعد وفاته سنة  414هجرية ،خلفه ابنه يحي الذي تلقب باملظفر ،ولكن فترة
حكمه لم تدم أكثر من ست سنوات ،حيث وافته املنية سنة  420هجرية ،فخلفه
على حكم سرقسطة ابنه منذر بن يحي الذي تلقب باحلاجب معز الدولة ،ودام
حكمه عشرة أعوام انتهت مبقتله في مطلع شهر ذي احلجة سنة  430هجرية،
وانتقل حكم سرقسطة بعده لبني هود(((.
ومنذر بن يحي املذكور هو الذي قال فيه ابن مقانا األشبوني قصيدة مطلعها:
[املتقارب]
لمِ َ����������������نْ

َط��������ل� ٌ
س ب������ال������ َّل������وى
�������ل
ِ
دار ٌ
���اش����ي� ِ
ك����ح� ِ
������ر ِد أو َك���������ال��������� َّردا
���ة ال�������ب� َ

(((

ومن احملتمل أن يكون قد وقف بني يديه في بحر السنة التي قتل فيها.
((( انظر كتاب الذخيرة ،القسم األول ،املجلد األول ،ص .180
((( املرجع السابق نفسه ،ص .181
((( انظر الرواية املتعلقة مبقتله وبحيثيات انتقال احلكم الى بني هود عند أبي العباس أحمد بن محمد
ابن عذاري املراكشي (كان ح ًّيا سنة 712هـ) في كتاب البيان املغرب في اختصار أخبار ملوك األندلس
واملغرب ،حققه وضبط نصه وعلق عليه ،بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي،
تونس ،2013 ،املجلد الثاني ،ص  427وما يليها.
((( وردت القصيدة في كتاب الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .790 - 788
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ومن سرقسطة ،شد ابن مقانا الرحال الى دانية التي كان بحكمها مجاهد
العامري منذ سنة  405هجرية .وال ندري متى حل بها؟ وكم أقام بها؟
والراجح ،أن رحلته إليها متت بعد ذي احلجة من سنة  430هجرية ،تاريخ
مقتل املنذر بن يحي كما ذكرنا ،وقد يكون ابن مقانا أقام بدانية حتى سنة 436
هجرية ،تاريخ وفاة ملكها مجاهد العامري.
وال بأس من التذكير بأن هذا األخير كان واح ًدا من الفتية العامريني الذين

غادروا قرطبة عند اندالع الفتنة واجتهوا صوب شرق األندلس ،وجنح في السيطرة
على دانية((( ،وتلقب باملوفق بالله ،وقد آزره في حتقيق مسعاه ،فقيه عربي شهير
هو أبوعبدالرحمن عبدالله بن عبيدالله املعيطي.
واشتهر مجاهد العامري ،كأبي بكر املظفر ،بكونه كان أمي ًرا في البحر

وأديبا في البر ،لم تشغله احلمالت البحرية الكثيرة التي خاضها عن مجالسة
العلماء واألدباء.
والراجح ،حسب رواية ابن حيان ،أن مجاهد العامري كان ميالاً الى علوم اللغة
وعلوم القرآن والقراءات وما إليها((( ،ولذك رحل إليه عدد من الفقهاء من قرطبة
ومن غيرها.
وارت��ب��ط اس��م��ه ب��اس��م ع��دد م��ن أق��ط��اب الفقه أم��ث��ال أب��ي احل��س��ن علي بن
إسماعيل ،املعروف بابن سيده وأب��ي عمرو عثمان بن سعيد الداني وأب��ي عمر
يوسف بن عبدالله النمري ،املعروف بابن عبدالبر وأبي العباس أحمد بن رشيق.
((( املرجع السابق نفسه ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص  .23والبيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص .411
((( وردت الرواية في كتاب الذخيرة ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص  23وفي كتاب البيان املغرب ،املجلد
الثاني ،ص .412
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وعلى العكس من ذلك ،ال تقرن املصنفات األدبية اسم أحد الشعراء باسم
مجاهد ،ألنه كما يقول ابن حيان :كان «أزهد الناس في الشعراء» .بل يزعم أنه كان
ينكر عليهم نظمه ،ورمبا يقصد أن مجاهد كان يرفض أن ميتدحه الشعراء.
ورغم ذلك ،مدحه ابن مقانا األشبوني بقصيدة يقول في بيت منها:
[املتقارب]
ك���������������أن ال����������ث����������ر ّي����������ا ب��������ه��������ا راي��������������� ٌة
ي��������ق��������ود امل����������وف����������ق أب��������ط��������ال��������ه��������ا

(((

ثم غادر ابن مقانا األشبوني دانية الى بلنسية التي قدر لها أن تقع منذ سنة
 401هجرية غنيمة بني يدي فتيني عامريني .يدعى أحدهما مظفر واآلخر مبارك،
وهما من موالي عبدامللك املظفر ابن املنصور بن أبي عامر ،وكانا قبل اندالع الفتنة
«يتوليان وكالة السقاية» أيام والية عبدالرحمن بن يسار لبلنسية(((.
وقد أحكما قبضتهما على املدينة .وقاما بتحصينها ،حسب إفادات ابن حيان،
فارتفع عنها طمع اجليران ،وس��اد في ربوعها األم��ن فقصدها عدد من املوالي
والعبيد الذين كانوا منتظمني في سلك اجلندية أيام املنصور بن أبي عامر ،كما
قصدها كثير من الناس من عدة مدن مبا في ذلك قرطبة .فاقتنى بعضهم الضياع
وامتهن عمارة األرض .بينما انخرط بعضهم اآلخر في طوائف احلرفيني(((.
وعلى غ��رار ملوك الطوائف ،شيد مظفر وم��ب��ارك ق��ص��و ًرا فخمة ،وأقاما
املنيات .واتخذا الضياع واملستخلصات التي صادرا بعض مساحاتها من ممتلكات
الفالحني البسطاء(((.
((( وردت القصيدة في كتاب الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .796
((( انظر كتاب الذخيرة ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص  .14وكذلك كتاب البيان املغرب ،املجلد الثاني،
ص .415
((( الذخيرة ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص  .17وكتاب البيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص .415
((( الذخيرة ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص .19
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وتوفي مظفر .وانفرد مبارك بحكم بلنسية فترة قصيرة ،حيث قضى صري ًعا
من على فرسه سنة  408هجرية ،فخلفه على احلكم لبيب أحد الفتية العامريني
الذي كان يحكم طرطوشة ،ولكنه لم يتمكن من بسط سيادته على مملكة بلنسية،
فشاركه في حكمها مجاهد العامري صاحب دانية الذي جنح بعد فترة في إزاحة
لبيب .ولكن حكمه لبلنسية لم يدم طويلاً  ،حيث قام ضده عدد من الفتيان العامريني
الذين كان لهم نفوذ في اململكة.
ون��ادوا بأحد سادتهم ،وهو عبدالعزيز بن عبدالرحمن املنصور ،مل ًكا على
بلنسية سنة  411هجرية(((.
ورغم االضطرابات الداخلية التي كانت تشهدها بلنسية بني فترة وأخرى.
ورغ��م ال��غ��ارات التي شنها مجاهد العامري ضدها سع ًيا منه لضمها حلظيرة
مملكته ،فقد استطاع عبدالعزيز بن عبدالرحمن أن يوطد دعائم ملكه .وظل على
رأس بلنسية أربعني سنة حتى وفاته سنة  452هجرية(((.
ويحتمل أن يكون ابن مقانا األشبوني قد زار بلنسية في بحر سنة  435هجرية،
ثم غادرها خالل السنة ذاتها أو في مطلع السنة املوالية في اجتاه طرطوشة التي
كان ميني النفس بنيل أعطية من صاحبها الفتى العامري مقاتل ،ولكنه منع من
دخول املدينة ،فكتب الى مقاتل قائلاً :
[البسيط]
إن ك�������ان وادي����������ك ن�����ي� ً
�ل��ا ال ي�����ج�����از ب��ه
ف���م���ا ل���ن���ا ق����د ح���رم���ن���ا ال���ن���ي���ل وال���ن���ي�ل�ا
إن ك�����ان ذن���ب���ي خ����روج����ي م����ن ب��ل��ن��س��ي� ٍ�ة
�������ت ت���ب���دي�ل�ا
������رت وال ب�������� ّدل� ُ
ف�����م�����ا ك�������ف� ُ
((( املرجع السابق نفسه ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص  .251والبيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص .418
((( املرجع السابق نفسه.
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«ه������ي امل����ق����ادي����ر جت������ري ف�����ي أع���ن���ت���ه���ا»
ل���ي���ق���ض���ي ال����ل����ه أم��������� ًرا ك������ان مفعوال

(((

واجته ابن مقانا صوب مالقة التي كانت خالل زيارته لها حتت حكم ادريس بن
يحي بع علي بن حمود الذي اعتلى العرش سنة  434هجرية كما ذكرنا.
وال بأس من اإلش��ارة الى أن هذا األخير ينحدر من أس��رة بني حمود التي
سيطرت على مالقة في سياق أحداث الفتنة.
وتفيدنا مصادر القرن اخلامس الهجري ،بأن أحد زعماء األسرة ،وهو علي
ابن حمود ،كان أمي ًرا على سبتة ،فاسنفر عددا من الفرسان وعبر بهم املضيق
الى األندلس بدعوى أنه أتى لنصرة اخلليفة هشام بن احلكم بن عبدالرحمن(((.
فسانده بعض الزعماء ،والتف حوله عدد من الناس.
واستولى على مالقة ،ثم اجته نحو قرطبة ،وحارب سليمان املستعني ،الذي
كان خليفة آنذاك ،وهزمه وأحكم سيطرته على قرطبة ،وأعلن نفسه خليفة باسم
الناصر لدين الله((( ،ولكنه لم يحكم أكثر من سنة وبضعة أشهر.
حيث قتله خدامه الصقالبة بالقصر في مطلع ذي القعدة سنة  408هجرية(((.
فخلفه أخوه القاسم وتلقب باملأمون ،ولكن فترة حكمه لم تدم إال ثالث سنوات
وبضعة أشهر ،إذ قام ضده ابن أخيه يحي بن علي الذي جنح في إع��ادة احلكم
لساللة علي بن حمود .وأعلن نفسه خليفة ،وتلقب باملعتلي ،غير أنه لم يتمكن من
فرض سلطته على قرطبة التي خرج منها في ذي القعدة سنة  413هجرية ،وعاد
العم املطاح به حلكمها مرة أخرى(((.
((( وردت األبيات في كتاب الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص .790
((( انظر جذوة املقتبس للحميدي ،ص  .40وكتاب البيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص ..386
((( املرجع السابق نفسه.
((( احلميدي ،جذوة املقتبس ،ص  .42وابن عذاري ،البيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص .387
((( انظر احلميدي ،جذوة املقتبس ،ص  43وابن عذاري ،البيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص .395
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ولكن حكمه لها لم يدم هذه املرة غير سبعة أشهر ،لم يستطع خاللها مواجهة
األخوين يحيى وادريس ابني علي بن حمود اللذين قويت شوكتهما .فغادر قرطبة
وحاول اللجوء الى إشبيلية التي امتنع أهلها عن إيوائه ،والتحق بشريش التي لم
ينعم باالستقرار بها.
فألقى األخوان عليه القبض وظل رهن االعتقال حتى مقتله سنة  431هجرية(((.
ولم يتمكن يحيى بن علي بن حمود من بسط سيطرته على قرطبة سوى
حوالي سنة ونصف .فوقعت حتت سيطرة قوى أخرى محلية .واقتصر حكمه،
منذ سنة  413هجرية ،على مالقة إلى أن قتل في مطلع شهر محرم سنة
 427هجرية(((.
وحدث فراغ في السلطة في مالقة ،فالتمـس أعيانها احلموديون من ادريس
ابن علي ،وهو أخ يحيى القتيل ،وكان يحكم سبته وطنجة ،االنتقال حلكم مالقة
والتنازل عن سبتة لفائدة ابن أخيه حسن بن يحيى .فاستجاب لهم .ونودي به ملكا
على مالقة .وظل يحكمها باسم املتأيد بالله حتى سنة  431هجرية(((.
وعني بعض املتنفذين يحيى خل ًفا ألبيه ادريس بن علي على حكم مالقة .ولكنه
لم يحكمها طويلاً  .إذ سرعان ما قام ضده احلسن بن يحيى بن علي ،الذي فتك به
وتولى حكم مالقة باسم املستنصر بالله .ولم يحكم أكثر من سنتني .إذ توفي سنة
 434هجرية.
فاعتقل أح��د املتنفذين أخ��اه ادري��س بن يحيى سع ًيا منه إلقصاء العلويني

واالنفراد بحكم مالقة .ولكنه لم ينجح في مسعاه.
((( احلميدي ،جذوة املقتبس ،ص .43
((( انظر احلميدي ،جذوة املقتبس ،ص .45
((( املصدر السابق نفسه والصفحة نفسها.
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فقد فتك به أنصار ادري��س بن يحيى .وأخ��رج��وا ه��ذا األخير من معتقله
وبايعوه((( ،ألن «خالفة الله سمت نحوه» وف��ق تعبير أب��ي محمد غ��امن بن وليد
املخزومي في قوله:
[السريع]
����ل امل��������� ْل� ُ
اس�����ت�����ق�����ب� َ
��������ك إم������������ام ال�����ه�����دى
����������������������ع ب��������ع��������د ث��ل��اث�����ي�����ن�����ا
ف������������ي أرب�
ٍ
خ����ل����اف���������ة ال���������ل���������ه س��������م��������ت ن������ح������وه
وه���������و اب���������ن خ�����م�����س ب�����ع�����د ع���ش���ري���ن���ا
إن�����������ي ألرج�������������و ي��������ا إم�������������ام ال������ه������دى
أن مي�������ل�������ك ال��������دن��������ي��������ا ث����م����ان����ي����ن����ا
ال رح�����������م ال�������ل�������ه ا ْم�������������������ر ًأ ل��������م ي���ق���ل
ع������ن������د دع���������ائ���������ي ل������������ك :آم�������ي�������ن�������ا

(((

فحكم «إمام الهدى» مالقة وسبتة باسم العالي بالله ،بني سنتي  434و438
هجرية .ثم بني  444و 446هجرية .وقد ولج بالطه خالل فترتي حكمه ثلة من
الشعراء من بينهم ابن دراج القسطلي وأبوبكر عبادة بن ماء السماء وأبومحمد غامن
ابن وليد املخزومي وأبوعبدالله محمد بن السراج املالقي وابن مقانا األشبوني
الذي نظم في مدحه قصيدته النونية التي أوردنا مطلعها ساب ًقا .وهي القصيدة
التي طبقت شهرتها اآلفاق أكثر من الشهرة التي حظي بها ناظمها.
مما ال شك فيه أن ما أوردناه في هذه الصفحات يسلط بعض الضوء على
األج��واء العامة التي ع��اش فيها اب��ن مقانا األشبوني وغيره من الشعراء الذين
((( لويس سيكو دي لوثينا ،احلموديون سادة مالقة واجلزيرة اخلضراء ،ترجمة عدنان محمد آل طعمة،
مطبعة الشام ،دمشق  ،1993ص .42
((( أورد األبيات ابن األبار في كتاب احللة السيراء ،اجلزء الثاني ،ص .27
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أدرجناهم في فئة الشعراء اجلوالني .وقد ذكرنا أسماء بعضهم ونحن نتحدث عن
املمالك التي طاف بينها شاعرنا.
ويتضح كيف أن ه��ؤالء الشعراء كانوا يضطرون ،حتت وط��أة احلاجة ،إلى
مكابدة مشاق السفر والتطواف بني املمالك ،والتملق للملوك.
ردحا
ورمبا كان بعضهم يضطر الى تبني مذهب اململكة التي كان يقيم بها ً

من الزمن .كما فعل ابن مقانا عند مقامه مبالقة .فقيل بأنه كان متشيعا آلل البيت
عليهم السالم(((.
وكان هم هؤالء الشعراء ،في نهاية املطاف ،السعي لنيل حظوة ،أو على األقل
ردحا
نيل عطاء نقدي أو عيني .وحني كان يقدر ألحدهم نيل حظوة ،كان يستقر ً
من الزمن في كنف امللك الذي من عليه بهذا االمتياز .وحني يفشل في حتقيق هذا

املبتغى ،أو حتول أسباب دون استقراره ،كان يشد أمتعته في اجتاه وجهة أخرى.
وهذا كان قدر ابن مقانا األشبوني الذي قضى فترة من حياته في الترحال.
ولم يقدر له املكوث طويلاً في مالقة التي نال بها حظوة .وحني شاخ وتعب من
السفر وسئم االستجداء ،اضطر الى العودة الى قرية القبذاق واالعتكاف على
عمارة قطعة أرض لتحصيل قوته اليومي.
فماذا ميكن أن يقال عن هذا النشاط الذي أصبح ميتهنه شاعرنا؟.

XXXX

((( انظر مقال عدنان محمد آل طعمة ،ابن مقانا ،شاعر الدولة احلمودية ،وقد سبقت اإلحالة عليه.
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الفصل الثاني
خصائص الزراعة وأهميتها
في القبذاق وفي سائر أقاليم األندلس
كانت الزراعة تشكل عصب احلياة االقتصادية في قرية القبذاق وفي قرى
الغرب كما في باقي قرى األندلس .وقد كانت كذلك في بالد املغرب .غير أنها لم
ً
ًّ
خاصا بالقرى ،بل مورست ً
أيضا في املجاالت احلضرية ،داخل أسوار
نشاطا
تكن
املدن وفي ظهير تلك املدن ،كما ذكرنا آن ًفا .ولذلك متيز املجال الذي مورست فيه
بكونه كان مجالاً مخضر ًما ريف ًّيا  -حضر ًّيا .خال ًفا ألقاليم أوربا العصر الوسيط
التي شكلت فيها األرياف املجال الرئيس للزراعة(((.
وقد تزايدت أهمية النشاط الزراعي بالنسبة للقائمني على األمر في األندلس
وبالنسبة ألفراد املجتمع خالل القرن اخلامس الهجري .فأصبحت «قوام احلياة
وقوت النفوس .ومن أعظم األسباب وأكثرها أجرا» على حد تعبير الطغنري(((،
أحد علماء الفالحة املعاصرين البن مقانا األشبوني.
فقد متيز هذا القرن فعلاً بتراجع املبادالت التجارية واألنشطة احلرفية(((.

فأضحت الزراعة متثل أهم نشاط اقتصادي على اإلطالق.

((( ملزيد من التفاصيل بهذا اخلصوص ،ميكن العودة للفصل التمهيدي من كتابنا الزراعة في األندلس
خالل القرن اخلامس الهجري ،وجدة ،مطبعة اجلسور.2007 ،
((( أبوعبدالله محمد بن مالك الطغنري (كان ح ًّيا سنة 480هـ) ،زهر البستان ونزهة األذهان ،مخطوط
رقم  ،1260Dقسم املخطوطات باخلزانة العامة بالرباط ،ورقة .2
((( انظر في هذا الشأن الفصل الثاني من كتاب امحمد بن عود ،جوانب من الواقع األندلسي في القرن
اخلامس الهجري ،مطبوعات الشويخ ،تطوان .1999 ،والفصل السادس من كتابنا الزراعة في األندلس
خالل القرن اخلامس الهجري ،مطبعة اجلسور ،وجدة.2007 ،
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وكانت متارس في مجال أخذ في التقلص تدريج ًّيا بسبب الغارات وحرب
االسترداد التي مكنت مسيحيي شمال شبه جزيرة أيبيريا من استعادة مساحات
من األرض كانت في حوزة املسلمني.
وتب ًعا لطبيعة اإلقليم الذي تنتمي إليه قرية القبذاق ،فإن الزراعة كانت تتم
في مجال غير متصل االمتداد توزع بني سهول صغيرة املساحة أهمها سهل بالطة
وأحواض أنهار كثيرة املنعرجات ومنحدرات صخرية .وينطبق هذا األمر على سائر
أقاليم األندلس.
 - 1أشكال االستغالليات:

كان املجال املستثمر مؤل ًفا من عدة استغالليات متفاوتة املساحة ومتداخلة
على شكل لوحة فسيفساء .وكانت هذه االستغالليات عبارة عن وحدات اقتصادية
اختلفت األطراف املالكة لها .فمالكوها كانوا من املسلمني ومن أهل الذمة .وكانوا
ينحدرون من أصول عرقية مختلفة .ويتوزعون بني ذكور وإن��اث .كانت أغلبيتهم

تتألف من فالحني .ولكن كان من بينهم ً
أيضا جتار وفقهاء وأدباء(((.

أما من حيث مساحتها ووضعها العقاري ،فنميز في تلك االستغالليات ،بني
خمسة أصناف أو أنواع رئيسية .نوجز عنها احلديث كما يلي(((:
يتمثل الصنف األول في تلك األراضي الكبرى الشاسعة املساحة التي كانت
في ح��وزة األس��ر احلاكمة في كل إم��ارة طائفية ،وبعضها كان في ح��وزة ال��وزراء.
وتشمل املنى أو املنيات ،واألراضي املعروفة باجلنات السلطانية والضياع املنطوية
في إطار املستخلصات.
((( من بينهم على سبيل املثال ،الوزير الكاتب أبومحمد عبدالله بن عبدالبر املتوفى سنة 458هـ .والشاعر
املشهور إبن دراج القسطلي املتوفي سنة 421هـ .انظر كتابنا السالف الذكر ،ص .127 - 126
((( ملزيد من التفاصيل بخصوص هذا املوضوع نحيل القارئ إلى الفصل الثاني من كتابنا السالف الذكر.
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ويتمثل الصنف الثاني في أراض��ي اإلقطاع .وهي قطع أرض كانت أحيا ًنا
أقاليم منحتها السلطة احلاكمة لبعض القبائل وال��ق��وى الفاعلة ف��ي الساحة
السياسية والعسكرية ،أو انتزى بها واقتطعها ألنفسهم بعض كبار قادة اجلند أو
أشخاص من ذوي النفوذ.
وقد كانت أحيا ًنا أخرى قط ًعا صغرى قدمها القائمون على األمر ،قبل قيام
املمالك الطائفية أو بعد مراحل قيامها ،لقادة اجلند أو بعض أكابر القوم أو بعض
حملة القلم مقابل اخلدمة والوالء.
ويتمثل الصنف الثالث ف��ي تلك القطع األرض��ي��ة املنتشرة ف��ي احلواضر
واألرياف ،والتي كان ميتلكها بعض الوزراء وأرباب اخلطط .كما كان ميتلك بعضها
عدد من القضاة والفقهاء وبعض األدباء وعدد من سكان احلواضر على مختلف
انتماءاتهم الدينية والسوسيومهنية والفالحون .وهي قطع متفاوتة املساحة طب ًعا.
بعضها صغير ًّ
جدا ،وبعضها كان يضاهي منيات امللوك واألمراء ،ولكنها تشترك في
كونها استغالليات كانت تستثمر إلنتاج ما يساهم في إشباع احلاجيات.
ويتمثل الصنف الرابع في قطع األرض التي كان بعض اخلواص يحبسونها
على املؤسسات الدينية كاملساجد ،أو يجعلونها وق ًفا على أفراد أسرهم أو على
فئات اجتماعية ،الستغاللها واالستفادة من ريعها دون تغيير وضعها القانوني بالبيع

أو االستبدال أو التقسيم.

أما الصنف اخلامس ،فتمثله بعض احليازات التي كانت تدخل ضمن ممتلكات
هذه اململكة أو تلك .بعضها كان يقع في احلواضر وبعضها اآلخر في األرياف.
وهي عبارة عن مساحات خضراء (كانت تتخذ كمتنزهات عمومية) أو عبارة
عن سبخات أو مروج تغلب عليها شعراء األودية ،أو عبارة عن فضاءات في مناطق
وعرة ومتضرسة.
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«مشاعا» يستغلها عموم الناس .حيث
وفي جميع احلاالت ،كانت قط ًعا تترك
ً

كانت تلك الواقعة في احلواضر تتخذ كمتفجرات .بينما كانت تلك الواقعة في
ظهير احلواضر أو في األرياف تستغل للرعي.
تسمح املعطيات التي تتضمنها قصيدة ابن مقانا األشبوني ،وكذلك السياق
اخل��اص ال��ذي مت فيه ارجتالها ،بالقول ب��أن قطعة األرض التي ك��ان يستثمرها
شاعرنا ،تندرج ضمن الصنف الثالث .فهي إذن استغاللية خاصة.
ومبا أنها كانت صغيرة املساحة حسبما يستشف من املعطيات نفسها ،فهي
من نوع االستغالليات اخلاصة الصغرى التي ورد احلديث عنها في مصنفات الفترة
حتت عدة مسميات منها :احلقل والبستان واجلنة والفدان(((.
وقد احتلت موق ًعا مه ًّما في خريطة امللكيات العقارية خالل القرن اخلامس

الهجري .وانتشرت باحلواضر وقرى األرياف.

ففي املراكز احلضرية كانت تلك االستغالليات منسجمة مع مورفولوجية
وتضاريس املدينة .فهي متتد عند نهاية حدود املجال املسكون الذي تشغله املنازل
واملرافق األخرى .ومتتد حتى مشارف األسوار.
كما متتد على ضفتي األودي��ة واألنهار .كما في مدينة بلنسية التي تقع في
مستوى من األرض ( )...وهي على نهر جار ينتفع به ويسقي املزارع وعليه بساتني
وجنات وعمارات متصلة(((« .وقد تقع هذه االستغالليات في بعض األحايني خارج
أس��وار املدينة حني تكون أراض��ي ه��ذه األخ��ي��رة متضرسة وتربتها غير صاحلة
((( ميكن العودة في هذا الشأن إلى كتب اجلغرافية وكتب الفتاوى والنوازل التي ستحيل على مناذج منها
في الهوامش الالحقة.
((( أبوعبدالله محمد بن محمد اإلدريسي (توفي سنة 560هـ) ،نزهة املشتاق في اختراق األفاق ،حتقيق
مجموعة باحثني ،مكتبة الثقافة الدينية ،بورسعيد ،بدون تاريخ ،املجلد الثاني ،ص .556
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للزراعة ،كما في مدينة أملرية ،حيث «أكثر منابتها شيح ( )...إال ضفتا نهر بجانة
املمتد كاحلبل»((( .لذلك فإننا جند «( )...حول مدينة بجانة [املجاورة لها] جنات
وبساتني ومتنزهات وكروم وأموال كثيرة ألهل املرية»(((.
وفي األرياف ،كانت االستغالليات اخلاصة الصغرى منتظمة وفق حجم وشكل
القرية وموقعها طب ًعا .وال شك أنها كانت متفاوتة العدد تب ًعا للتباين احلاصل بني
عدد املساكن التي تتألف منها كل قرية .فقد كانت بعض القرى تضم أربعة عشر
مسكنًا ،بينما كانت قرى أخرى تضم عد ًدا أكبر نسب ًّيا((( .وبالتالي ،فإن أعداد تلك
االستغالليات في كل قرية ،كانت تتماشى مبدئ ًّيا مع أعداد املساكن .مع اإلشارة

إلى كون أن بعض أهل تلك املساكن لم يكونوا ميلكون استغالليات خاصة .وكانوا
مجرد مزارعني يعملون عند بعض املالكني العقاريني من أفراد األرستقراطية أو
عند فالحني آخرين .كما هو الشأن بالنسبة «للحراث» الذي ذكره ابن بسام في
حديثه عن اللحظة السابقة على ارجتال ابن مقانا للقصيدة.
وتفيد بعض كتب العقود والشروط ،ككتاب «املقنع في علم الشروط» البن
مغيث الطليطلي ،أحد فقهاء القرن اخلامس الهجري ،أن كل استغاللية من تلك
االستغالليات اخلاصة الصغرى كانت مبثابة وحدة انتاج ذات معالم واضحة وحدود
معلومة .وكل عملية بيع أو قسمة أو هبة يكون موضوعها إحدى تلك االستغالليات،
كانت تتم من قبل فقيه موثق وبحضور شهود.
((( أبونصر الفتح بن خاقان ،قالئد العقيان في محاسن األعيان ،اجلزء األول ،ص .147
((( اإلدريسي ،نزهة املشتاق ،مصدر سبق ذكره ،املجلد الثاني ،ص .556
((( أورد هذه املعطيات أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد (توفي سنة 520هـ) ،في كتاب الفتاوى ،تقدمي
وحتقيق وجمع وتعليق املختار بن الطاهر التليلي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،1987 ،السفر الثاني،
ص  .784 - 783كما أكدتها بعض احلفريات التي متت في مواقع تابعة لبلنسية ،انظر عنها:

Julio Navarro Palalazón, Excavaciones arqueológicas en la Cuidad de Murcia durante
.1984, Servicio Regional de Patrimonio Historico, Murcia, 1987
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فيحرر املوثق عق ًدا يسجل فيه كل املعطيات املساعدة على إب��راز هوية
ومعالم االستغاللية .ب��د ًءا بتسجيل أسماء املعنيني بعملية البيع أو القسمة أو
الهبة ،وموضع االستغاللية ،وموقعها وحدودها وأن��واع املنشآت املوجودة بها،
وكذلك أصناف املزروعات واملغروسات التي تشغل كل مساحتها ،أو جز ًءا منها،
واملصدر الذي يزودها باملياه .ثم ينتهي العقد بذكر أسماء الشهود الذين حضروا
العملية وتاريخ حصولها.
وإذ لم توفر لنا املكتبة األندلسية من��اذج من تلك العقود ،وإمن��ا من��اذج من
صيغ العقود الواجب محاكاتها عند صياغة عقد حقيقي ،فإنها وفرت لنا بعض
املصنفات النوازلية التي تتضمن نوازل ومسائل ميكن من خاللها معرفة مواضع
ومواقع عدد من تلك االستغالليات اخلاصة الصغرى .كما ميكن من خاللها معرفة
أسماء مالكيها وبعض احليثيات املتعلقة بها.
وتفيد مناذج من تلك النوازل واملسائل ،أن االستغالليات اخلاصة الصغرى
كانت تشكل ثروة عقارية خاصة في حوزة بعض األف��راد كما هو الشأن بالنسبة
الستغاللية ابن مقانا .وقد يشترك في ملكية إحداها شخصان ال توجد بينهما
صلة قرابة(((.
وقد يشترك في ملكيتها زوج وزوجته .وقد يشترك في ملكيتها مجموعة أفراد
ينتمون الى عائلة واحدة((( .وكذلك كان ميلك بعض تلك االستغالليات عدد من
املنتمني ألهل الذمة(((.
((( انظر فتاوى ابن رشد ،السفر األول ،ص .332
((( املرجع السابق نفسه ،السفر األول ،ص .194
((( انظر ديوان األحكام الكبرى البن سهل ،ص  .462وص.594 .
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وقد تنوعت الطرق التي استطاعوا احلصول بواسطتها على تلك االستغالليات.
وتراوحت عمو ًما بني الشراء واالستحواذ واإلرث والصدقة أو الهبة.
لم متدنا املصنفات التي عرفت بابن مقانا ،وال قصائده ،مبعلومات تسمح
بالتعرف على الطريقة التي آلت بها إليه تلك االستغاللية .فمن احملتمل أن يكون
قد ورثها عن أبيه .ومن احملتمل ً
ايضا أن يكون قد اشتراها .فهل اشتراها قبل
عودته الى قرية القبذاق؟ أم اشتراها بعد عودته؟.
نطرح هذه االحتماالت واألسئلة ألن مصنفات العصر تفيد بأن األفراد من
جتار وغيرهم متكنوا خالل عصر احلجابة العامرية من اقتناء دور وجنات وبساتني.
ويذكر ابن حيان في هذا الصدد أن بعض األندلسيني استغلوا الرخاء واستتباب
األمن في عهد املنصور بن أبي عامر« ،فتناغوا في املكاسب .وحتاسدوا في اقتناء
األصول ( )...وغالوا في الفرش واألمتعة ( )...فسمت أثمان ذلك في تلك املدة»(((.
والراجح أن تلك احلركة تراجعت بعد اندالع أحداث الفتنة .وما استتبعها
من صراع دامي وتراجع اقتصادي ودميوغرافي .ولكن بعض عمليات اقتناء األرض
أخذت تتم هنا وهناك خالل كل فترة كانت تهدأ فيها العاصفة.
ولم يفت شيخ املؤرخني ابن حيان أن يعود الى املسألة ليؤكد بأن مثل هذه
الظاهرة حدثت في بلنسية .فبعد ان انتزى بها مبارك ومظفر «س ّدا عورة املدينة
بسور أحاط بها ( )...فارتفع الطمع عنها .ورحل الناس من كل قطر باألموال إليها.
وطمحت بسكناها األمال .واستوطنها طائفة من جالية قرطبة القلقة االستقرار.
فألقوا بها عصا التسيار .وأجمل عشرتهم .فتب ّوؤوا بها املنازل والقصور .واتخذوا
البساتني الزاهرة والرياضات الناضرة .وأجروا بها املياه املتدفقة»(((.
((( أورد النص ابن اخلطيب في كتاب أعمال األعالم فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك االسالم ،القسم
الثاني ،حتقيق ايفاريست ليفي بروفانسال ،دار املكشوف ،بيروت ،1956 ،ص .85 - 84
((( انظر النص عند ابن بسام في كتاب الذخيرة ،القسم الثالث ،املجلد األول ،ص  .17وكذلك عند ابن
عذاري في كتاب البيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص .415
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وإذا كان الشراء ميثل الطريقة العادية واملشروعة التي مكنت معظم املالكني
من احلصول على استغالليات صغرى في احلواضر األندلسية ،مبا فيها حواضر
غرب األندلس كإشبيلية وبطليوس وشلب وشنترين واألشبونة ،فإن عد ًدا منهم فعل

ما قام به أولو األمر في املمالك الطائفية ،وذوو النفوذ من اخلاصة ،فزادوا في
عدد استغاللياتهم وفي مساحتها عن طريق الترامي على أمالك الغير أو غصبها
أو االستحواذ عليها.
وهكذا ،فإننا نعرف من خالل إحدى النوازل التي أفتى فيها ابن سهل أن
شخصا يدعى «ابن دهمة» كان ميلك «جنة» في مدينة بياسة .اضطر للرحيل عنها
ً

مبعية أفراد أسرته أيام الفتنة الى سرقسطة التي توفي بها .وبعد مرور عدة سنني،
عاد ابنه «عبدالله» الى بياسة فوجد جنة أبيه قد سطا عليها أحد األشخاص
واعتمرها .فرفع عبدالله دع��وى في موضوعها .وأثبت املغيب وامل��وت والوراثة.
وأشهر عقد ملكية األرض(((.
ومبا أن االستغالليات اخلاصة الصغرى تشكل جز ًءا من املمتلكات العقارية
لألسر التي متلكها ،بغض النظر عن الطريقة التي آلت بها إليها ،فإنها تنتقل بحكم
القانون املنظم لإلرث الى أعقاب رب األسرة وأعقاب أعقابه .وهكذا ،فإن عد ًدا من
سكان حواضر وأرياف األندلس ،ألت إليهم بعض االستغالليات عن طريق اإلرث.
وهذا ما تفصح عنه كتب الفتاوى والنوازل في مواضع عديدة(((.
ومن املفيد اإلشارة الى أن عد ًدا من األفراد استطاعوا أن يصبحوا مالكني
الستغالليات صغرى عن طريق «تصدق» آبائهم أو أمهاتهم عليهم بتلك االستغالليات
((( ديوان األحكام الكبرى ،ص .429
((( ميكن العودة في هذا الشأن الى املعلومات الواردة في السفر األول من فتاوى ابن رشد ،ص - 320
 321وص 325 .وص.345 .
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التي منحت لهم كهبات .حسبما يستفاد من نازلة أفتى فيها ابن رشد في موضوع
امرأة كانت متلك استغاللية مبملكة بني عباد تصدقت بها على ابن لها(((.
وباملثل ،استطاع بعض اإلناث أن يصبحن مالكات عقاريات مبناسبة زواجهن.
بعضهن قدم لهن آباؤهن استغالليات زراعية (جنات) كنحلة((( .وبعضهن قدم لهن
الذين ارتبطوا بهن بعقد الزوجية ،نصف مساحة استغاللية أو جز ًءا منها كصداق
(مهر) .كما هو الشأن مثلاً بالنسبة الم��رأة تزوجت في شلب .فساق إليها من
تزوجها «نصف بقعة محدودة ( )...تكون بينهما بنصفني»((( .وأخرى تزوجت من
رجل على «أرض مسماة .قد عرفتها ووقفت عليها»(((.
ومهما يكن من أم��ر ،ف��إن ط��رق امتالك استغاللية صغرى ،كانت متنوعة.
شيوعا .وفي مجتمع ذكوري كاملجتمع
رغم أن الشراء م ّثل فيما يبدو أكثر الطرق
ً

األندلسي ،فإن أغلب املالكني العقاريني كانوا من الرجال.
 - 2نظم استثمار االستغالليات:

كانت االستغالليات اخلاصة الصغرى عبارة عن وح��دات إنتاج ذات طابع
أس��ري كما ذك��رن��ا .ك��ان يسود فيها نظام االستثمار املباشر (le faire valoir
 .)directمبعنى أن كل واحدة منها كان يستثمرها رب األسرة مبعية أفراد أسرته.
وقد يستعني بخدمات عامل أو عمال مزارعني أجانب عن األسرة في مناسبات
معينة كمناسبة قلب تربة جزء من االستغاللية ،أو عند حرثها في بداية املوسم
الزراعي ،أو مبناسبة عملية احلصاد أو جني احملاصيل.
((( انظر كتاب فتاوى ابن رشد ،السفر األول ،ص .294 - 293
((( انظر على سبيل املثال النازلة الواردة في الصفحة  94من كتاب األحكام ألبي الطرف عبدالرحمن
الشعبي املالقي (توفي سنة 497هـ) ،حتقيق الصادق احللوي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.1992 ،
((( ابن رشد ،فتاوى ابن رشد ،السفر األول ،ص .225 - 224
((( املرجع السابق نفسه ،السفر األول ،ص .608
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فابن مقانا األشبوني كان يستثمر استغالليته بنفسه كما يتضح من السياق
الذي أورد فيه ابن بسام القصيدة ،حيث يذكر أن الوزير الفقيه أبا عبدالله الفهري
وج��د اب��ن مقانا ميسك «مب��زب��رة» عندما قابله بقرية القبذاق .ويؤكد ذل��ك قول
الشاعر في البيت السابع من القصيدة:
��ت ِف���ي َق��� ْب��� َذ َ
��ص��� ُد َش� ْ�و َك� َ�ه��ا
��ح� ُ
اق َأ ْح� ُ
و َأ ْ
ص��� َب� ْ
����اب����� َي� ِ
�������رة َر ْع� َ
����ة ال��� َق ْ
ب������� ْز َب ٍ
���ع
������ش�������ا َء َن� ِ
مِ ِ
���ط ِ

وك��ان ابن مقانا ،شأنه شأن معظم الفالحني املالكني الستغالليات خاصة
صغرى ،يستعني أحيا ًنا بخدمات يد أجنبية .فقد ذكر ابن بسام عن اللحظة التي
سبقت ارجتال القصيدة ،أن ابن مقانا وضيفه «جلسا ينظران إلى حراث كان يحرث
بني يدي ابن مقانا» .ويحتمل أن يكون «احلراث» عاملاً أجي ًرا يقدم خدماته مقابل

أجر .وقد كان هذا اإلجراء معمولاً به وجتيزه التشريعات((( .كما يحتمل أن يكون
مزارعا يعمل حلساب ابن مقانا مقابل حصة معينة من اإلنتاج ،متفق عليها
احلراث
ً
وينص عليها عقد مزارعة(((.
واجلدير بالذكر ،أن املستفيدين من اﻹقطاعات املمنوحة ،ومالكو االستغالليات
اخلاصة الكبرى من وزراء وقضاة ،وكذلك فئة من مالكي االستغالليات اخلاصة
الصغرى املنتشرة ف��ي احل��واض��ر وال��ق��رى م��ن جت��ار وأدب���اء ،ك��ان��وا ال يستثمرون
استغاللياتهم بأنفسهم .وإمنا كانوا يعينون من يقوم باستثمارها حلسابهم مبقتضى
عقد .قد يكون عقد مزارعة إذا أراد أحدهم زراعتها بنوع من أنواع احلبوب .وقد
((( جتيز كتب األحكام مسألة اعتماد إنسان على خدمات إنسان آخر مقابل أجر في حدود أوامر الله
ونواهيه .انظر في هذا الشأن اجلزء السابع ،ص  3وما يليها من كتاب احمللى باآلثار البن حزم .وقد
سبقت اإلحالة عليه.
((( عن عقود املزارعة انظر كتابنا الزراعة في األندلس ،ص .200 – 194
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يكون عقد مغارسة إذا أراد غراسة جزء من االستغاللية بنوع من أنواع األشجار
املثمرة .وقد يكون عقد مساقاة إذا كان يرغب في القيام بري منتظم للمساحة التي
تكسوها أشجار أو مقاثي ،وال يستطيع شخص ًّيا القيام بذلك.
أما القائمون على األمر في املمالك الطائفية ،وأفراد أسرهم واملقربني منهم
وبعض علية القوم من اخلاصة ،فكانوا يعهدون باملنيات واملستخلصات التي كانت
في حوزتهم لوكالء يسهرون على تدبيرها .فيعينون في إط��ار مهامهم فر ًقا من
املزارعني((( .يسندون إليهم املهام الواجب القيام بها حسب جدول األعمال الزراعية.
 - 3بعض أساليب وتقنيات العمل الزراعي:

كان ابن مقانا األشبوني ،شأنه شأن باقي الفالحني وجميع الذين ميلكون
استغالليات زراعية ،يستثمر استغالليته بهدف احلصول على محاصيل زراعية
ومنتجات مختلفة سنتحدث عنها بعد حني .ومبا أن حاجة أسرة شاعرنا ،وكذلك
حاجة أسر أولئك املالكني وسائر أفراد املجتمع ،إلى تلك احملاصيل واملنتجات كانت
أكيدة ،فإن جميع املنتجني مباشرين أو غير مباشرين ،كانوا يهتمون بها ويحرصون
مبدئ ًّيا على إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن بينها سواء من حيث درجة االهتمام

أو من حيث املساحة املخصصة لكل منتوج في قطعة األرض املستثمرة.

ولتحقيق ه��ذا ال��ه��دف ،ك��ان ل��زا ًم��ا عليهم ات��ب��اع أساليب معينة ف��ي العمل
الزراعي .وكذلك اتخاذ مجموعة إج��راءات والقيام بعدة تدابير كتهيئة املساحة
املراد استثمارها لتؤدي وظيفتها اإلنتاجية على أحسن وجه .وتختلف أهمية تلك
األعمال واإلجراءات باختالف أنواع املنتوجات املراد احلصول عليها.
((( وردت اإلشارة إلى فرق املزارعني حتت إسم «اجلمل الضخمة من الرجال» في كتاب اللمحة البدرية
البن اخلطيب ،ص  .24وفي اجلزء األول من كتاب االحاطة ،ص .115
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فإذا كانت أحد أنواع احلبوب أو «القطاني» ،فإن املساحة املراد استثمارها
ال حتتاج عمو ًما إلى أعمال تهيئة كبرى .وإذا كان يراد غرس تلك املساحة بأنواع
من اخلضراوات أو الكروم أو األشجار املثمرة ،فإنها على العكس من ذلك حتتاج
إلى جهد كبير وإمكانيات مادية وتقنية لقلب تربتها وتسويتها وتنقيتها من األحجار
واجتثاث األعشاب الضارة منها وربطها باملصدر الذي سيزودها مبياه الري.
وبعد أعمال التهيئة ،تأتي عملية بذر بذور وزراريع اخلضراوات والقول أو غراسة
أوتاد بعض الشجيرات .ثم تأتي عقب ذلك أعمال املتابعة والتعهد حتى بداية موسم
جني الثمار وتخزين نصيب من احملاصيل كالفول أو اجللبان على سبيل املثال.
واجل��دي��ر ب��اإلش��ارة أن سلسلة األع��م��ال واإلج���راءات التقنية التي يقوم بها
الفالح أو املزارع بعد تهيئة املساحة املراد استثمارها تندرج ضمن جدول األعمال
الزراعية .وتتنوع بني أعمال وإج���راءات تتطلبها امل��زروع��ات من حبوب وغيرها،
وأخرى تستدعيها البستنة وأصناف املغروسات.
وهي كثيرة وبعضها معقد ال يسمح املجال باستعراضها بتفصيل ،ولذلك سنكتفي
باحلديث عن من��اذج منها تتضمن قصيدة اب��ن مقانا إش��ارات بشأنها كعملية إزال��ة
األعشاب الطفيلية من املساحة املستثمرة ومن السواقي واجلداول املوصلة للمياه.
فقد ورد في البيت السابع من القصيدة العينية قول الشاعر:
��ت ِف���ي َق��� ْب� َ
��ص��� ُد َش� ْ�و َك� َ�ه��ا
��ح� ُ
��ذاق َأ ْح� ُ
ْ
وأص��� َب� ْ
����اب����� َي� ِ
������رة َر ْع� َ
����ة ال���� َق� ْ
ب�������ز َب� ٍ
���ع
������ش�������ا َء َن� ِ
مِ ِ
���ط� ِ

وبغض النظر عن املعنى الذي يقصده بعبارة «أحصد شوكها» ،فإن الشوك
وكافة أن��واع النباتات الشوكية ،هي من فصيلة النباتات الطفيلية التي يتوجب
إزالتها منذ إنطالق عملية تهيئة املساحة املستثمرة .وتستمر عملية إستئصالها مع
مراحل منو املغروسات ،ولذلك تتطلب اجلهد واملواظبة ،ألنها إذا تركت في املساحة
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املستثمرة تزداد من ًّوا وكثافة فتستهلك نصي ًبا من املواد العضوية املخصبة للتربة
على حساب املزروعات أو املغروسات .وإذا تركت في املجرى املائي املوصل ملياه
السقي ،أو حول جذع الشجرة أو في حوض املغروسات ،فإنها تعيق جريان املياه
بشكل عادي .كما تستهلك كميات منها.
وفي هذا السياق يذكر الطغنري بأن نبات النجم إذا تكاثر في األرض أفسدها،
لذلك أوصى بضرورة إزالته باملواالة بحرث األرض «بالسكة املبسوطة األطراف»(((،
وزاد عنه ابن اخلطيب ،فذهب إلى التأكيد بأن «العشب الناجم ( )...عشب غاصب
( )...يعدم عند قوة الفالح واضطالعه وقيامه على األرض ،واتصال مباشرته ()...
فإذا انشغل عنه لضعف أو مرض أو قلة ذات يد ،ألفى غال ًبا على األرض مهل ًكا
للفلح مبي ًدا للمال.(((»...

وفي ضوء هذه احلقيقة ،نستطيع أن نتصور بأن العملية كانت تستنزف جز ًءا

من موارد ابن مقانا املالية .كما كانت تتطلب منه بذل جهد عضلي وهو الشاعر
الذي أصبح ميتهن الفالحة بعد أن شاخ ووهنت قواه.
وإذا كان ابن مقانا قد ربط عملية «حصاد الشوك» باملزبرة ،فاحلقيقة أن
عملية إزال��ة األعشاب وجميع النباتات الطفيلية ،تتم باستعمال احمل��راث وقلب
تربة األرض إذا كانت تلك األعشاب والنباتات منتشرة وبكثافة في مساحة كبيرة
نسب ًّيا ،أما إذا كانت منتشرة في حوض الشجرة أو في حوض تشغله بعض أنواع
اخلضراوات مثلاً  ،فإن إزالتها تتم باستعمال املسحاة((( .وال تستعمل املزبرة ،وهي
((( الطغنري زهر البستان ،...مخطوط سبقت اإلحالة عليه ،ورقة .56
((( ابن اخلطيب ،أعمال األعالم ،القسم الثاني الذي سبقت اإلحالة عليه ،ص .241 - 240
((( جمعها :املساحي وهي عند ابن منظور «مجرفة من حديد» .انظر مادة «مسحاة» .وملزيد من التوضيح
نذكر أنها عبارة عن قطعة معدنية مشدودة في وسطها مبقبض خشبي كما هو الشأن بالنسبة للفأس
أو البيلة .تستعمل لقاع األعشاب الطفيلية من احلقول أو من حوالي األشجار .وتستعمل عند السقي
لتحويل مجرى املياه بسحب التربة وغلق احلوض بعد تزيده باملاء ثم فتح آخر ليتلقى بدوره املياه.
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عبارة عن منجل صغير عن املنجل الذي يستعمل للحصاد ،إال لقطع بعض النباتات
املستعصية مثل شجيرات السدر التي يتوجب قطع بعض أجزائها قبل اجتثات
جذورها بواسطة املسحاة.
ومبا أننا بصدد احلديث عن املزبرة ،فنشير الى أنها كانت تستعمل لزبر أو
تقليم فروع وأغصان الشجرة التي تبدو شاذة .فتسمح هذه العملية للشجرة بالنمو
بشكل متناسق ،كما تساعدها على االستفادة من الهواء ال��ذي يتخللها .وإلب��راز
منافع هذه العملية ،فإن أبا اخلبير اإلشبيلي ،أحد علماء الفالحة الذي عاصر
هو اآلخر ابن مقانا والطغنري ،يشبهها بعملية حلق شعر الرجل وتزيني شاربه،
فتنبسط نفسه لذلك(((.
ومهما يكن من أمر ،فإن عملية التعهد واملتابعة كانت تقوم على عدة إجراءات
وتدابير متسلسلة كما أشرنا الى ذلك .تبدأ قبيل انطالق املوسم الزراعي ،وتتوقف
ردح��ا من الزمن بعد جني احملاصيل والثمار .ثم تتواصل مجد ًدا قبيل املوسم
ً
املوالي ،وهكذا دواليك .فكانت لوحدها تعد ضر ًبا من ضروب املعاناة التي يكابدها
الفالح بهدف احلصول على إنتاج جيد من حيث الكم والكيف .وقد وصلت أصداء
عملية تدبير االستغالليات ،أو تدبير املغروسات الى جمهور الشعراء.
فعبر عنها ابن عمار في بيت من إحدى قصائده بقوله:
[املتقارب]
����ج� ِ
ذاك األص����ي� ُ
���ح َ
����ئ� َ
���ل
����ك ال���� َف����ت� ُ
ف������إن ُي� ْ
ف� ِ
ّ
َ
الشجر
ذاك
��������ر ِس ت���دب���ي���ر
���م����نْ غ� ْ

(((

((( أبواخلير اإلشبيلي (توفي عند نهاية القرن اخلامس الهجري) ،كتاب الفالحة ،حققته ونقلت نصه إلى
اإلسبانية خوليا مارية كراباثا برابو ( ،)Julia Maria Carabaza Bravoمنشورات الوكالة اإلسبانية
للتعاون الدولي ،مدريد ،1991 ،ص .149
((( وردت القصيدة التي تتضمن البيت في قالئد العقيان ،ص  .267وفي كتاب شعر محمد بن عمار
األندلسي ،قراءة وتوثيق وتعليق مصطفى الغديري ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،وجدة،
 ،2001ص .82
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وعلى العموم ،ك��ان الفالحون يقومون بتدبير األرض ،وتدبير املغروسات،
وكانوا يبذلون جهو ًدا ليشمل اإلنتاج أنواع احلبوب واخلضراوات والفواكه وثما ًرا

ومنتوجات أخرى.

وتفصح قصيدة ابن مقانا العينية ،وخاصة البيت األول منها والشطر األول
من البيت اخلامس عن حقيقة مفادها أن الزراعة التي كانت سائدة في قرية
القبذاق كانت زراعة مختلطة ومتعددة ( .)Polycultureألنه ذكر في البيت األول
بأن استغالليات القرية املذكورة جتود «بالزرع» و«البصل» و«القرع»:
أ َب����ا َع� ِ
���ر ال���� َق���� ْب���� َذ ُ
اق َال َت� ْ
زرع
���ام� َ
��خ���ل ِم����نْ ٍ
َو ِم�������نْ َب���ص� ٍ��ل َن�������ز ٍَر وش� ٍ
���ر ِع
�����يء ِم�����نَ ال���� َق� ْ

وأضاف في الشطر األول من البيت اخلامس قائال :بأن «بها قلة من كل
خير ونفعة».
وتؤكد كتب الفالحة وكتب اجلغرافيا بدورها ،بأن النشاط الزراعي جمع في
كافة أقاليم األندلس بني الزراعة والغراسة والبستنة .فشمل بذلك مختلف أنواع
وأنواعا من األشجار املثمرة ،فضلاً عن
احلبوب والقطاني واخلضراوات والبقول
ً
منتوجات أخرى كالتوابل وقصب السكر والكتان.
ونستطيع أن نقول ً
أيضا ،في ضوء املعطيات ذاتها ،بأن الزراعة كانت مكثفة
( .)Culture intensiveفرضت استغالل جميع املساحات الصاحلة بهدف
احلصول على منتجات مختلفة وكافية  -مبدئ ًّيا  -لتلبية احلاجيات.

ون��ود أن نذكر في هذا املقام ،بأن ظاهرة االختالط ال متثل شي ًئا جدي ًدا

خالل القرن اخلامس الهجري .فقد كانت معروفة في شبه جزيرة إيبيريا منذ
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العهد الروماني .وبعد الفتح اإلسالمي استمرت جميع الفعاليات التي كانت تستثمر
أموالها في النشاط الزراعي في االهتمام باملزروعات واملغروسات التي تعززت
باستجالب أصول وبذور وزراريع بعض األنواع من املشرق اإلسالمي .ونعني هنا
على سبيل املثال النخيل والرمان والكتان وقصب السكر(((.
وقد حتدث علماء الفالحة في مصنفاتهم عن ظاهرة االختالط بني املزروعات

واملغروسات داخل الفضاء الواحد كما ذكرنا ساب ًقا .ولم يفت بعض الشعراء احلديث
ضمنًا عن «الزراعة املختلطة» .فهذا عبدامللك بن سعيد املرادي اخلازن((( يشير
إليها في مقطوعة يصف فيها ناعورة .حيث يقول في أبيات منها:
[مخلع البسيط]
������ت
ن��������اه��������ي��������ك ن�������������اع�������������ورة ت�������ع�������ال� ْ
ع������ل������ى ص������ف������ات������ي م���������ع اق���������ت���������داري
ي������ح������م������ل������ه������ا امل������������������اء ب�������ان�������ق�������ي� ٍ
������اد
������ار
وحت����������م����������ل امل��������������������اء ب�������اق�������ت�������س� ِ
ت����������ذك����������ر ط������������������������و ًرا ح��������ن����ي���ن ن��������اي
وت�����������������������ارة م������������ن زئ����������ي����������ر ض������������اري
ت�������س�������ق�������ي ب��������س��������ات����ي���ن ح����������اوي����������ات
��������ار
غ��������رائ��������ب ال���������������روض وال���������ث���������م� ِ

(((

((( ملزيد من التفاصيل بخصوص هذا املوضوع ميكن العودة إلى إبراهيم القادري بوتشيش ،أثر االقطاع
في تاريخ األندلس السياسي من منتصف القرن الثالث الهجري حتى ظهور اخلالفة (250هـ 316 -هـ)،
منشورات عكاظ ،الرباط ،1992 ،ص .113 - 112 :وكذلك خالد بن عبدالكرمي بن حمود البكر،
النشاط االقتصادي في األندلس في عصر اإلمارة (138هـ 316 -هـ) ،مكتبة امللك عبدالعزيز العامة،
الرياض ،1993 ،ص .128 - 127 :وص .132 .والصفحات .137 - 135
((( أدي��ب موصوف بالفضل وغ��زارة الشعر .توفي حوالي سنة  366هجرية .انظر احلميدي ،جذوة
املقتبس ،ترجمة رقم  ،632ص .411
((( املصدر السابق نفسه والصفحة ذاتها.
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أما عن ظاهرة الكثافة ،فنستطيع القول ،بأنها لم تكن على درجة كبيرة من
احلدة قبل مطلع القرن اخلامس الهجري ،ألن املساحات الصاحلة للزراعة كانت
متوفرة بفعل الوحدة السياسية التي كانت تنعم بها األندلس ،وبفعل عمليات التوسع
في اجتاه الشمال اإلسباني .وقد جعلت تلك العمليات العديد من األراضي تنضاف
إلى املساحات املستثمرة.
أما بعد سنة  400للهجرة ،فإن األراضي الصاحلة للزراعة مت «توزيعها» بني
مختلف املمالك الطائفية الناشئة .كما أن مساحات شاسعة منها ،شرع مسيحيو
الشمال في اقتطاعها حلسابهم في سياق الغارات وحرب االسترداد(((.
وم��ن ث��م ،ف��إن املجال الصالح للزراعة أخ��ذ في التقلص تدريج ًّيا .فكان
املنتجون املباشرون وغير املباشرين مضطرين الى إنتاج مختلف أنواع املزروعات
واملغروسات في مساحات أقل .وباإلضافة الى ذلك ،فإن النظام اجلبائي الذي
أصبح متب ًعا منذ سنة  400هجرية((( واجلزية وااللتزامات املادية التي أصبح
يفرضها زعماء وق��ادة املمالك املسيحية ،جعلت القائمني باألمر في املمالك
الطائفية يثقلون كاهل الفالحني.
فأضحى ه��ؤالء ملزمني ببذل جهد أكثر من خ�لال الضغط على األراض��ي

املستثمرة .ومن هنا نذهب إلى االعتقاد بأن مجموع هذه العوامل واالعتبارات،
تضافرت إلذكاء االجتاه نحو شيوع الزراعة املكثفة خالل القرن اخلامس الهجري.
وب��ال��رغ��م م��ن ذل���ك ،ف��إن االس��ت��غ�لال املكثف موس ًما بعد م��وس��م للمساحة

املخصصة للحبوب في أية استغاللية لم يكن ممكنا ملا كان سيترتب عنه من إنهاك
((( عن فصول حرب االسترداد وعن املكاسب الترابية التي حققها املسيحيون من ورائها نحيل القارئ إلى
الفصل األول ،صفحة  120وما يليها من كتابنا الزراعة في األندلس خالل القرن اخلامس الهجري.
((( حتدثنا بتفصيل عن أنواع وقيمة اجلبايات وعن وقع الضغط اجلبائي على الفالحني وعلى عمارة
األرض في الفصل السابع من كتابنا السالف الذكر.
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للتربة وتراجع لإلنتاج .وبالتالي ،فإن الضرورة كانت تقتضي احلرص على استراحة
قسم من تلك املساحة فيما يتم استثمار القسم اآلخر خالل املوسم نفسه .وبطبيعة
احلال ،فإن االستراحة تسمح للقسم املستريح باالحتفاظ بنسبة من املواد املخصبة
التي يزيد من فعاليتها الروث الذي تخلفه احليوانات وقطعان املاشية وهي ترعى
في حدوده .باإلضافة إلى عمليات القليب املتكرر بشكل منتظم .وبذلك يكون هذا
القسم جاه ًزا لالستثمار خالل املوسم املوالي لفترة االستراحة.
ومثل هذا املعطى يجعلنا منيل إلى االعتقاد بأن األسلوب املعروف من قبل
شيوعا في األندلس شأنها
املختصني في علوم الزراعة بأسلوب الدورتني كان األكثر
ً
في ذلك شأن باقي أقاليم البحر املتوسط .رغم أن مختلف املصنفات ،وأهمها في
هذا شأن كتب الفالحة ،ال تفصح عن طبيعة األسلوب الذي كان يتبناه الفالحون
واملزارعون خالل القرن اخلامس الهجري أو قبله .وإن كانت تتضمن إشارات قليلة
تفيد بأن األسلوب املشار إليه كان معمولاً به.

وبناء على مسألة التناوب بني االستغالل واالستراحة ،فإن املنطق يفرض أن
ابن مقانا األشبوني ،وكل مالك الستغاللية خاصة ،كان يقسم استغالليته لثالثة
أجزاء :جزء يزرعه بنوع من أنواع احلبوب ،وجزء يستريح بالقليب .بينما يخصص
اجلزء الثالث لزراعة القطاني ولغراسة أصناف من البقول واخلضراوات وأنواع
األشجار املثمرة.
وفي هذا اجلزء ،كان على الفالح أو املزارع أن يحرص على إحداث نوع من
«التناوب» و«التعايش» بني أصناف مختلفة من املغروسات واملزروعات .وهذا ما
يوضحه حديث ابن مقانا في البيت األول عن «الزرع» و«البصل» و«القرع» .ويؤكد
ابن عمار وجود هذا التعايش بني املغروسات واملزروعات داخل محيط االستغاللية
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الواحدة من خالل ذكره «للغرس» و«للزرع» في بيتني من قصيدة مطولة رد بها على
أحد األمراء .حيث يقول فيهما:
[ الكامل]
َ
روض�������ة
وأر ُّد ِذ ْك�
������������رك ِم��������نْ ث����ن����ائ����ي ْ
�������ن�������ور ِودادي
َغ�������� َّن��������ا َء َح������ال������ َي������ َة ِب
ِ
������ر َس� َ
������ك ق�����د دن���ا
ح���� ّت����ى َت���ب��� ّي���ـ���ن ًّ
أن َغ� ْ
وزر ُع�����������ك ق������ ْد أت������ى حِلصاد
جِل���� ْن����ي
ْ

(((

أنواعا
وتفيد بعض كتب الفالحة والنبات فعلاً  ،بأن الفالحني كانوا يغرسون
ً

من البقول في نفس الفضاء املخصص لألشجار املثمرة أو لشجيرات الكروم .كما
كانوا يغرسون الباذجنان في نفس الفضاء املخصص ألشجار الرمان أو السفرجل(((.
 - 4التوزيع اجلغرافي للمحاصيل الزراعية:

يقتضي املوضوع في حقيقة األمر استعراض مختلف أنواع احلبوب وأصناف
اخلضراوات والبقول والفواكه والثمار واملنتوجات األخ��رى التي كانت جتود بها
مختلف االستغالليات ،كما يقتضي القيام بتوزيع جغرافي لها ،وذلك بربط كل نوع
أو صنف منها بأهم املناطق التي اشتهرت بإنتاجه مع احلرص على التطرق إلى
كمية اإلنتاج وإلى ديناميكة املردود في ضوء العوامل املؤثرة فيه .ومثل هذه القضايا
يطول عنها احلديث ،لذلك سنكتفي في موضوعها بعرض سريع.
((( انظر البيتني ومجموع القصيدة عند مصطفى الغديري في كتاب شعر محمد بن عمار األندلسي،
مرجع سبق ذكره ،ص .50 - 46
((( انظر ما أورده أبوعبدالله محمد بن إبراهيم بن بصال املتوفى حوالي سنة 498هـ .في كتاب الفالحة،
حتقيق وترجمة وتعليق خوسي ماريا مياس بييكروسا ومحمد عزميان ،منشورات معهد موالي احلسن،
تطوان ،1955 ،ص  ،62وكذلك ما أورده أبواخلير اإلشبيلي في مواضع متفرقة من كتاب عمدة الطبيب
في معرفة النبات ،تقدمي وحتقيق محمد العربي اخلطابي ،منشورات أكادميية اململكة املغربية ،الرباط،
 ،1990قسمان.
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كانت احلبوب تتصدر قائمة احملاصيل الزراعية من حيث األهمية .فال غرو
إذا جعلها الطغنري أص��ل معاش الناس والبهائم وس��ر حياتهم((( .بل ذه��ب ابن
عبدون أبعد من ذلك حني جعل «احلنطة» أداة امتالك املدائن والرجال وأساس
كل نظام((( .وقد كانا محقان في ذلك على اعتبار أن احلبوب شكلت دائ ًما املادة

الغذائية األساسية ملختلف املجتمعات منذ ظهور احلضارات الزراعية األولى .ومما
ال شك فيه أن األمر كان كذلك في األندلس خالل عصر ابن مقانا ،وقبله وبعده
بطبيعة احلال.
وال يختلف اثنان في القول بأن احلبوب كانت تدخل في حتضير معظم أصناف
األطعمة واملأكوالت وعلى رأسها اخلبز الذي لم يكن يفارق الوجبات .ومن هنا نفهم
ملاذا خصص ابن سهل حي ًزا مهما من باب االحتساب في كتاب « ديوان األحكام
الكبرى» ملعاجلة قضية الغش في صناعة اخلبز(((.

فتطرق ألوجه الغش وحتدث في نفس الوقت عن االجراءات الزجرية الواجب
اتخاذها في حق من يقومون بذلك .ونلمس نفس األهمية التي يحتلها اخلبز ،ومن
خالله احلبوب طب ًعا ،في الكتب املتخصصة في مجال احلسبة ،بحيث إن مناذج
منها تقدم لنا احملتسب مسؤولاً يتجول في أس��واق املدينة يرافقه أع��وان .يحمل
أحدهم امليزان لوزن عينات من اخلبز للتأكد مما إذا كانت الكميات املعروضة منها
للبيع واالستهالك مطابقة للوزن املنصوص عليه(((.
((( الطغنري ،زهر البستان ،....مخطوط سبقت اإلحالة عليه ،ص .200
((( أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبدون (كان ح ًيا أواخر القرن اخلامس الهجري) ،رسالة في القضاء
واحلسبة ،حققها ونشرها إيفاريست ليفي  -بروفانسال ضمن ثالث رسائل أندلسية في آداب احلسبة
واحملتسب ،منشورات املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية ،القاهرة ،1955 ،ص .5
((( انظر الصفحة  600وما يليها .من كتابه الذي سبقت اإلحالة عليه.
((( انظر في هذا الشأن رسالة ابن عبدون التي سبقت اإلحالة عليها ،ص  20وص  ،43وكذلك ما
أورده أبوالله محمد السقطي املالقي في كتابه في آداب احلسبة الذي نشره س .ج كوالن وإيفاريست
ليفي  -بروفانسال بباريس سنة  ،1931ص .11 - 9
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وكما هو الشأن اليوم ،حيث إن اخلبز الذي نتناوله في وجباتنا يصنع من عدة
أنواع من احلبوب ،كل نوع على حدة .وأحيا ًنا يتم اخللط بني نوعني قابلني لذلك،
ً
وأيضا قبله وبعده حسبما
فقد كان األمر كذلك خالل القرن اخلامس الهجري
يتضح من الصفحات التي خصصها أبومروان عبدامللك بن زهر((( «لذكر األخباز».
وفيها استعرض أنواع اخلبز ورتبها حسب املادة املصنوعة منها وحسب أهميتها
وقيمتها الغذائية.
وتأسيسا على تلك املعايير يصنف اخلبز املصنوع من احلنطة واملطبوخ في
ً

التنور أو الفرن في املرتبة األولى((( ،ثم يتلوه خبز الشعير ،وبعده خبز السلت ،ثم
خبز الدخن ،ثم اخلبز املصنوع من اجللبان وبعده خبز الشليم أو الشيلم((( وبعد
هذه األنواع تأتي أنواع أخرى من األخباز هي تلك املصنوعة من اجللبان أو الفول
أو احلمص أو اللوبيا أو األرز(((.
ويتضح من هذه املعطيات بأن األخباز التي كان يتناولها األندلسيون كانت
وأنواعا
متنوعة بتنوع املواد التي تدخل في صناعتها ،وتشمل تلك املواد احلبوب
ً

أخرى تشكل ما نسميه بالقطاني .وهذه األخيرة كانت بدورها تندرج ضمن أنواع
احلبوب .وما ورد عنها من معلومات في كتب الفالحة((( وفي كتاب السقطي املالقي
وفي كتاب عبدامللك بن زهر ،يوضح بأن التمييز الذي نقيمه اليوم بني احلبوب
والقطاني لم يكن معمولاً به خالل القرن اخلامس الهجري أو بعده.
((( توفي سنة 557هـ ،وهو صاحب كتاب األغذية الذي حققته وقدمت له ونقلت نصه إلى اإلسبانية
الباحثة اكسبراثيون غارسيا سونثر ( .)Expiracion Garcia Sanchezوصدر مبدريد سنة 1992
ضمن منشورات املجلس األعلى لألبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم العربي.
((( املصدر السابق نفسه ،ص .10
((( املصدر السابق نفسه ،ص .11
((( املصدر السابق نفسه ،ص .12
((( وأهمها في هذا املقام كتابا ابن بصال والطغنري.
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وبالتالي ،فإن العدس والفول واللوبيا واجللبان وغيرها كانت حتتل مكانة
هامة ال تقل عن مكانة القمح والشعير وال��ذرة والشليم .ألنها تستكمل دور هذه
األخيرة في إشباع حاجيات فئات عريضة من املجتمع.
ورغ��م أن مختلف املصنفات تتضمن معلومات تسمح بالتعرف على أن��واع
احلبوب التي كانت تستهلك في األندلس ،فإنها ال تساعد مع األسف على تقدمي
فكرة عن املساحة اإلجمالية التي كانت مخصصة لها خالل القرن اخلامس الهجري
في مجموع التراب األندلسي ،أو في إحدى املمالك الطائفية ،أو املساحة التي كانت
مخصصة ألحد تلك األنواع.
مع أننا نستطيع أن نقول جازمني بأن تلك املساحة كانت آخذة في التراجع
متاش ًيا مع تراجع مساحة الرقعة الترابية التي كان يشملها نفوذ املسلمني بني مطلع
القرن املذكور ومتمه ،وذلك بسبب حركة االسترداد املسيحي التي كانت تعمل على
تآكل تلك الرقعة.
ومع ذلك ،فإننا منيل إلى االعتقاد بأن املساحات املخصصة لزراعة احلبوب
كانت شاسعة ومتثل نسبة مهمة تفوق نسبة املساحات املخصصة للخضراوات
والبقول واألشجار املثمرة وأنواع املنتوجات األخرى .وما نذهب إليه يبدو منطق ًّيا
إذا علمنا بأن احلبوب متثل ،كما سبق القول ،املادة األساسية في تغذية اإلنسان
واحليوان ،وألنها تتطلب مساحات شاسعة من األرض.
وإذا كان من الصعب اجلزم بأن كل أنواع احلبوب كانت منتشرة في جميع
املناطق األندلسية بدون استثناء ،فاألكيد أن بعض األنواع كانت منتشرة في جميع
أراضي املمالك الطائفية((( ،ألن كل واحدة منها كان عليها أن «تتدبر» أمر تزودها
من هذه امل��ادة وحتقيق أمنها الغذائي .ألن زمن التكامل بني مختلف الكور التي
تتشكل منها األندلس كان قد َو َّلى.
((( انظر ما تورده كتب اجلغرافيا في املوضوع.
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وألن معظم املمالك الطائفية كانت تربط بينها عالقات عدائية لم تكن تسمح
فيما يبدو ،بأن تع ِّول اجلارة على جارتها .وفي أسوء األحوال ،فإن أحد تلك األنواع
قد تكون زراعته حققت هذا االنتشار املجالي((( في األراضي التي تصلح تربتها

لزاعة احلبوب ،وكذلك في األراض��ي الرديئة والتي ال تسمح إال بإنتاج كميات
محدودة على اعتبار أن العمل الزراعي في كنهه يتمثل في قلب تربة األرض وبذرها
للحصول على نوع أو أنواع من احلبوب.
كما أن الفالح ،سواء كان في مملكة بطليوس أو في مملكة إشبيلية أو في
مملكة سرقسطة أو في مملكة أملرية ....كان يحرص طب ًعا على إنتاج كميات ،ولو
ً
مرتبطا بالسوق لتلبية حاجياته من هذه املادة األساسية.
ضعيفة حتى ال يظل دائ ًما
وبالرجوع إلى قصيدة ابن مقانا ،نعلم بأن احلبوب كانت متثل أحد عناصر
املشهد الزراعي بقرية القبذاق حسب شهادة الشاعر نفسه من خالل قوله« :أبا
عامر القبذاق ال تخل من زرع» .ولكن استغاللياتها كانت جتود ،مع األسف ،بكميات
قليلة حتى وإن كان املوسم جي ًدا:
ف���م���ا أرض ق����ب����ذاق وان ج������اد ع��ام��ه��ا
مب����وف����ي����ة ع����ش����ري����ن م������ن ح�������زم ال�������زرع

وخال ًفا الستغالليات قرية القبذاق ،فإن االستغالليات املنتشرة في فحص
بالطة ،الواقع بني مدينتي األشبونة وشنترين ،كانت جتود بكميات أكثر حسب
شهادة اإلدريسي((( .الذي يضيف بأن استغالليات هذا الفحص كانت متخصصة
في انتاج احلنطة التي كانت ،حسب زعمه ،حتصد أربعني يو ًما بعد بذر البذور(((.
((( نأخذ مبقولة «أضعف اإلميان» مع أن معظم املصنفات اجلغرافية تورد اجلملة التالية« :ومتى سافرت
من مدينة إلى مدينة ال تكاد متشي إال في العمارة ما بني قرى وحصون ومياه ومزارع وبساتني».
((( نزهة املشتاق في اختراق األفاق ،املجلد الثاني ،ص .550 - 549
((( املرجع السابق نفسه ،ص .550
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وكان الكيل الواحد منها يعطي مائة كيل ورمبا زاد ونقص»((( .ويؤكد واضع
كتاب «ذكر بالد األندلس» ب��دوره أن مالكي االستغالليات الواقعة بظهير مدينة
شنترين كانوا كاملصريني يحرثون أراضيهم بعد فيضان نهر آنة الذي يخترقها.
فكان القفيز الواحد من القمح يعطي مائة قفيز وأحيا ًنا مائتني أو أقل(((.
وفي كورة تدمير يقع فحص شنقنيرة ( )Sanganeraاملمتد على طول أربعني
ميال (ما بني  60و 80كلم) .كانت جتود به احلبوب التي حدد الزهري فصيلتها في
القمح .وذكر أن احلبة الواحدة منه كانت تقدم عند نضجها ما بني ثمانني ومائة
سنبلة ،وفي كل سنبلة ثمانون أو مائة حبة(((.
أم��ا اإلنتاج السنوي في نفس ال��ك��ورة ،فكان يترواح حسب الزهري ما بني
اخلمسني والستني قفي ًزا ،وأحيا ًنا يصل إلى مائة قفيز حني يكون املوسم جي ًدا(((.
وعلى غرار االستغالليات الواقعة في كورة تدمير ،كانت كثير من االستغالليات
بظهير قرطبة وبسهل القنبانية جتود بكميات من القمح والشعير ،وكذلك األمر في
عدة استغالليات ببعض األقاليم التابعة لقرطبة مثل إقليم املدور وإقليم الصدف
وإقليم بني مسرة وإقليم أولية السهلة(((.
((( املرجع السابق واملجلد نفسه ،ص .550
((( مؤلف مجهول ،ذكر بالد األندلس ،حتقيق وترجمة لويس مولينا ،منشورات املجلس األعلى لألبحاث
العلمية ومعهد ميكال أسني ،مدريد  ،1983اجلزء األول ،ص .53
((( أبوعبدالله محمد بن أبي بكر الزهري (توفي بعد سنة 560هـ) ،كتاب اجلعرافيا ،حتقيق محمد حاج
صادق  ،Bulletin d’études orientalesاملجلد  ،21دمشق ،1968 ،ص 207
((( املرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.
((( أبوالعباس أحمد بن عمر بن أنس العذري الدالئي (توفي سنة 478هـ) ،ترصيع األخبار وتنويع اآلثار
والبستان في غرائب البلدان واملسالك إلى جميع املمالك ،حتقيق عبدالعزيز األهواني ،منشورات معهد
الدراسات اإلسالمية ،مدريد ،1965 ،ص 127 - 124
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وفي مملكة بلنسية التي جمعت على حد تعبير العذري مزايا البر والبحر والزرع
والضرع((( كانت العديد من االستغالليات جتود بكميات من احلبوب ،وخاصة في
شاطبة التي اشتهرت بخصوبة تربتها ووفرة إنتاجها من القمح والشعير((( .بينما
اشتهرت أعمال أخرى تابعة لبلنسية بإنتاج كميات من األرز(((.
وفي مملكة بني صمادح ً
أيضا كانت بعض االستغالليات جتود بأنواع من
احلبوب رغم غلبة اجلفاف على مناخها ،ورغم قحولة األراضي احمليطة بقاعدتها.
وقد اشتهرت مناطق فيها مثل دالية وبرجة باحلروث واملزارع منذ القدم(((.
والشيء نفسه ينطبق على مملكة غرناطة التي كانت عدة استغالليات تقع
وراء سور قاعدتها ،تنتج كميات من القمح والشعير(((.
وفي ضوء هذا العرض السريع ،نستطيع أن نؤكد مرة أخرى أن جميع املالكني
العقاريني في مملكة بطليوس ،التي تقع بها قرية القبذاق ،كما في املمالك الطائفية
األخرى ،كانوا يعملون جاهدين بأنفسهم ،أو يحثون املزارعني العاملني حلسابهم،
على إنتاج كميات من احلبوب كافية لتلبية حاجيات أسرهم وحاجيات السوق .وعند
عدم كفاية اإلنتاج احمللي ،كان ال بد من اللجوء إلى االستيراد.
ً
وأيضا بني مناطق
ومما ال شك فيه أن اإلنتاج كان متفاوتًا من مملكة ألخرى،
ونواحي كل مملكة على حدى .وهذا أمر جد طبيعي ،لذلك نرى اجلغرافيني منذ
((( املصدر السابق نفسه ،ص .18
((( املصدر السابق والصفحة نفسها وكذلك اإلدريسي ،نزهة املشتاق ،...املجلد الثاني ،ص .556
((( انظر مصنف أبي بكر أحمد بن محمد الرازي( ،املتوفى سنة 344هـ) ،وصف إسبانيا الذي حققه
ونشره باللغة الفرنسية إيفاريست ليفي  -بروفانسال في أحد أعداد مجلة األندلس سنة ،1953
ص .80
((( العذري ،ترصيع األخبار ،...مصدر سبق ذكره ،ص  86وأبوعبدالله محمد بن عبداملنعم احلميري
(توفي حوالي سنة 727هـ) ،الروض املعطار في خبر األقطار ،حتقيق إحسان عباس ،مكتبة لبنان،
بيروت ،1975 ،ص .20
((( انظر اإلشارات الواردة في كتاب التبيان لألمير عبدالله بن بلقني بن باديس (توفي سنة 483هـ)،
حتقيق وتقدمي وتعليق أمني توفيق الطيبي ،منشورات عكاظ ،الرباط.1995 ،

- 79 -

الرازي((( .ينعتون بعض املناطق دون غيرها بأنها متخصصة في إنتاج احلبوب
«التي ال نظير لها» .ومن بني املناطق التي يتردد ذكرها في مختلف املصنفات تطيلة
واستجة وطليطلة وتدمير ويبورة وطلبيرة.
واذا كانت احلبوب تشغل معظم مساحة االستغاللية (ألن جز ًءا منها يكون
مزروعا وجز ًءا أخر يكون في استراحة) ،فإن املالكني العقاريني بوجه عام ،وصغار
ً
الفالحني بوجه خاص ،ومن ضمنهم ابن مقانا ،كانوا يهتمون ً
أيضا بإنتاج اخلضراوات

والبقول وبعض الفواكه .فكانوا يخصصون لها مساحة من االستغاللية .كما كانوا
يحيطونها بأهمية رمبا تفوق األهمية التي يولونها للحبوب .ألن هذه النتوجات
تتطلب تدبي ًرا جي ًدا لتربة املساحة املخصصة لها كما ذكرنا ذلك من قبل .كما

تتطلب عناية خالل فترات منوها ،من قبيل تدمني التربة وتهويتها من حني آلخر
وطرد احلشرات .وتتطلب فضلاً عن ذلك تزويدها باملياه خال ًفا للحبوب التي يترك
أمرها ملا جتود به السماء.
وب��ن��اء عليه ،ف��إن االستغالليات املنتشرة ف��ي قرية ال��ق��ب��ذاق ،وم��ن ضمنها
استغاللية اب��ن مقانا ،كانت جت��ود بكميات مما يسميه علماء الفالحة «بخضر
البقول» أو «البقول» .ومن بينها البصل والقرع واجلزر واللفت والباذجنان والكرنب
والكراث والسلق.
وقد ذكر ابن مقانا في البيت األول من قصيدته العينية «البصل والقرع».
ورمبا كانت استغالليات القرية جتود بكميات قليلة من األنواع األخرى ،وبكميات
قليلة ً
أيضا من الفواكه .في ضوء قول شاعرنا« :بها قلة من كل خير ونفعة».

وال ب��أس م��ن اإلش���ارة ال��ى أن احل��اج��ة كانت تقضي توفير أن���واع م��ن هذه
املنتوجات حتى ولو كان اإلنتاج هزيلاً ألن تناولها يندرج ضمن التقاليد الغذائية.
((( الرازي ،وصف إسبانيا (النسخة الفرنسية) التي سبقت اإلحالة عليها.
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وإذا كان اإلنتاج هزيلاً في قرية القبذاق ،فقد كان وفي ًرا في قرى أخرى.

مثل قرى يبورة التي كانت على حد تعبير اإلدريسي «أحسن البالد بقعة .جتود
فيها سائر أنواع البقول»((( .وشنترين التي كانت منتشرة داخل مدارها احلضري
وخارجه «مباقل خصبة جتود مبختلف أنواع اخلضر»(((.
وفي أراضي تدمير ً
أيضا كانت اخلضراوات ال تقل وفرة وجودة عن احلبوب.
واذا صدقنا الزهري ،فقد كانت بعض االستغالليات املنتشرة بها جتود بقرع كبير

احلجم ،حتى أن الواحدة منه اذا يبست ،ميكن أن تسع قفي ًزا قرطب ًّيا من القمح(((.

وفي االستغالليات املنتشرة داخل بلنسية وفي قراها ،كانت جتود جميع أصناف
اخلضراوات .وأن متيز من بينها الكرنب الذي كان ال يضاهى نظ ًرا لكبر حجمه(((.
وعلى ذك��ر الكرنب ،جت��در اإلش���ارة ال��ى أن ورق��ة منه استعملت في احدى
املناسبات كدعامة لكتابة رسالة نصية قصيرة بعثها أحد امللوك لوزيره يستدعيه
جللسة مدام .يذكر ابن بسام في هذا املقام أن املتوكل بن األفطس صاحب بطليوس،
كان يتجول يو ًما ببستان« .فأخذ ورقة بقلة كرنب .وكتب إلى وزيره وكاتبه أبي طالب
ابن غامن قائلاً :
[مخلع البسيط]
ْ
���������ب إل�����ي�����ن�����ا
ان����������ه�
���������ض أب�������������ا ط����������ال� ٍ
واس�������ق�������ط س������ق������وط ال��������� ّن���������دا ع���ل���ي���ن���ا
������ر وس�����ط�����ى
ف������ن������ح������ن ع��������ق�������� ٌد ب�������غ�������ي� ِ
م�������ا ل�������م ت�����ك�����ن ح��������اض�������� ًرا لدينا

(((

((( نزهة املشتاق ،املجلد الثاني ،ص .544
((( نفس املجلد والصفحة.
((( انظر كتاب اجلعرافيا ،ص .207
((( املرجع السابق نفسه ،ص .205
((( الذخيرة ،القسم الثاني ،املجلد األول ،ص  .652وانظر كذلك الفتح بن خاقان ،قالئد العقيان ،ص .144
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وكما كانت استغالليات قرية القبذاق جتود بكميات من اخلضراوات ،فال
شك أنها كانت جتود ً
أيضا بكميات من الفواكه .رغم أن ابن مقانا لم يشر إليها في
قصيدته .وتعزز ما نذهب إليه عدة قرائن :أولها أن إنتاج الفواكه كان يندرج ضمن
اهتمامات عموم الفالحني .ولذلك كانت الفواكه متنوعة ومتوفرة على مدار السنة.
ويذكر ال��رازي في هذا الشأن بأن بلد األندلس «( )...تتصل فواكهه أكثر
أنواعا معينة من
األزمنة .وتدوم متالحقة غير مفقودة»((( .وفي أسوأ األحوال ،فإن
ً

الفواكه كانت حتظى باهتمام جميع املنتجني املباشرين وغير املباشرين .ونعني هنا
التني والعنب.
ثانيها أن ابن مقانا قد يكون يعني الفواكه من خالل قوله بأن في القرية «قلة
من كل خير ونفعة» .وثالثها ألن بعض الشهود يفيدون بأن عدة استغالليات في
مملكة بطليوس كانت جتود فيها أشجار الفواكه الطرية كالتفاح والرمان والتني.
يتحدث أبواخلير اإلشبيلي عن وجود أنواع كثيرة من التفاح في األندلس.
نوعا منها كانت «تختص به ناحية شنترين وجليقية»((( .ويؤكد
ويفيدنا بأن ً
اإلدريسي أن «شنترين بها بساتني كثيرة وفواكه عامة»((( .ويذكر ابن سعيد بدوره
أن بعض تلك البساتني كانت تغطيها أشجار من التفاح «جتود بعينات كبيرة احلجم.
حتى أن الدابة ال تستطيع أن حتمل منها أكثر من ثالث حبات»((( .ويبدو أنه لم
يبالغ فيما ذهب إليه .ألن واضع كتاب «ذكر بالد األندلس» يذكر بدوره أن بعض
تفاحا عظي ًما .دور الواحدة
البساتني الواقعة في ظهير مدينة األشبونة كانت تنتج
ً
منه ثالثة أشبار(((.
((( وصف اسبانيا (النص الفرنسي) ،ص  .59وكذلك املقري ،نفح الطيب ،املجلد األول ،ص .129
((( عمدة الطبيب في معرفة النبات ،اجلزء األول ،ص .119
((( نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق ،املجلد الثاني ،ص .550
((( املغرب في حلى املغرب ،اجلزء األول ،ص .415
((( مؤلف مجهول ،ذكر بالد األندلس ،اجلزء األول ،ص .51
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ومبا أن استغالليات كثيرة في مملكة بطليوس كانت تقع في مناطق متضرسة،
فقد كانت تنمو بها األشجار التي جتود بفواكه يابسة .ومن بينها اجلوز والفستق
والبندق واللوز والقسطل.
ويفيدنا صاحب كتاب «ذكر بالد األندلس» في هذا الشأن ،أن ظهير مدينة
شلب تقع به «رياضات وجنات» تغص بأشجار الصنوبر واجلوز واللوز((( .وعندما

كانت تورق هذه األشجار وتظهر نواويرها كانت تضفي جمالية على الفضاء الذي
تتواجد به .فكانت تثير أحاسيس الشعراء .فقالوا فيها شع ًرا .ومن بينهم أبوبكر
يحي بن بقي((( الذي كان يو ًما مبنية الزبير .فأثار إحساسه سط ًرا من أشجار اللوز
قد اصطفت بشكل متناسق وتفتقت نواويرها فقال:
[البسيط]

س��ط��ر م���ن ال���ل���وز ف���ي ال��ب��س��ت��ان ق��اب��ل��ن��ي
م����ا زاد ش������يء ع���ل���ى ش������يء وال ن��ق��ص��ا
������ن ك���������م ج������اري������ة
ك�������أمن�������ا ك���������ل غ�������ص� ٍ
إذا ال���ن���س���ي���م ث���ن���ى أع���ط���اف���ه رقصا

(((

 - 5العوامل املؤثرة في العمل الزراعي واإلنتاج:

بالعودة الى قصيدة ابن مقانا العينية ،يتضح بأن استغالليات قرية القبذاق،
ومن بينها استغاللية شاعرنا ،كانت جتود مبحاصيل مختلفة.
ويبدو أن ابن مقانا وغيره من الفالحني ،كانوا يتوقون للحصول على كل منتوج
ميكن أن تقدمه قطعة األرض املستثمرة .وال شك أنهم كانوا يطمحون ً
أيضا أن
((( مؤلف مجهول ،ذكر بالد األندلس ،اجلزء األول ،ص .54
((( شاعر .قرطبي األص��ل .رح��ل بني اشبيلية وطليطلة .واشتهر بنظم املوشحات .توفي سنة 540
هجرية .انظر عنه ابن بسام ،الذخيرة القسم الثاني ،املجلد الثاني ،ص  615وما يليها.
((( ورد البيتان في الصفحة  136من مقالة مطولة حملمد مجيد السعيد حتت عنوان« :ابن بقي القرطبي
حياته وشعره» ،مجلة املورد ،فبراير  ،1978ص .152 - 125
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ِّ
ويسخرون
يكون اإلنتاج وفي ًرا .ولتحقيق هذا املسعى كانوا يبذلون جهو ًدا مضنية.
كل ما يتوفرون عليه من إمكانيات تقنية ومادية ،ولكن احلصيلة لم تكن دائ ًما في

مستوى التطلعات حسبما يفهم من كالم ابن مقانا.

ومعنى ذلك أن العمل الزراعي واإلنتاج كانت تؤثر فيه مجموعة عوامل .ميكن
التمييز فيها بني عوامل خاصة وعوامل عامة .ونعتقد أن تلك العوامل هي التي
كانت جتعل اإلنتاج يتراوح بني «القلة» في قرية القبذاق والكثرة النسبية في قرية
أخرى .وكما كانت تختلف القلة والكثرة من مجال آلخر ،كانت تختلف من موسم
آلخر وفق العوامل ذاتها التي جنمل عنها احلديث كما يلي:
��اس��ا ف��ي نوعية ال��ب��ذور وف��ي التأثيرات
تتمثل ال��ع��وام��ل اخل��اص��ة أس ً

البيومناخية احمللية.

إنتاجا جي ًدا في حالة توفر املعطيات
فغني عن البيان أن البذور اجليدة تعطي
ً

إنتاجا ضعي ًفا .وقد
املالئمة للعمل الزراعي ،في حني أن البذور الرديئة تعطي
ً

يحدث أال تنبت متا ًما حتى وإن توفرت تلك املعطيات حسبما يستفاد من بعض

النوازل التي أفتى فيها فقهاء عصر ابن مقانا(((.

وقد تنبه بعض علماء الفالحة لهذا األم��ر .فنصحوا الفالحني واملزارعني
بضرورة اختيار وانتقاء البذور قبل القيام بعملية البذر(((.
((( انظر على سبيل املثال النازلة الواردة في السفر الثاني ،ص  985من كتاب فتاوى ابن رشد الذي
سبقت اإلحالة عليه.
ً
((( ميكن العودة في هذا الشأن إلى ما أورده أبوعمر أحمد بن محمد بن حجاج (كان ح ّيا سنة 470هـ)
في كتاب املقنع في الفالحة ،حتقيق صالح جرار وجاسر أبوصفية ،تدقيق وإشراف عبدالعزيز الدوري،
منشورات مجمع اللغة العربية األردني ،عمان ،1982 ،ص  .11كما ميكن العودة إلى النسخة الفرنسية
من كتاب الفالحة ألبي زكريا يحيى بن محمد بن العوام (توفي سنة 540هـ) ،حتقيق وترجمة جون
كليمان مولي ( ،)J. J. Clément Mulletدار بوسالمة ،تونس ،1977 ،اجلزء الثاني ،ص .15
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أما عن املعطيات البيومناخية احمللية التي يسود تأثيرها في رقعة ترابية
ضيقة ،فنقف على جتلياتها في تدمير ،وفي قرطاجنة كما يستفاد من بعض كتب
إنتاجا
اجلغرافيا ،التي تذكر أن أحواز تدمير كانت جتود بها احلبوب .وكانت تعطي
ً
واف ًرا بفعل فيض النهر الذي يحدث مرة واحدة في السنة .فال حتتاج بعده إلى مياه
أيا كان مصدرها((( .وفي قرطاجنة ،التي اقترن اسمها بوفرة إنتاج احللفاء بفعل
سيادة اجلفاف ،يقع إقليم الفندون الذي كان» ( )...الزرع فيه يثمر بسقي مطرة
واحدة وإليه املنتهى في اجلودة»((( .وفي طليطلة ،كان الهواء السائد يساعد على
إنتاج كميات مهمة من احلبوب وذات جودة عالية ،كما كان يسمح بتخزين نصيب
منها ملدة طويلة ج ًّدا دون أن تتسوس أو تتغير(((.
أما العوامل العامة ،فهي متنوعة ومتداخلة في نفس الوقت .تفصح قصيدة ابن
مقانا عن كثير منها دومنا حاجة للعودة إلى مصنفات الفترة .ومما ال شك فيه ،أن
تأثيرها كان قو ًّيا على العمل الزراعي وعلى اإلنتاج .ونعتقد أن تظافرها هو الذي كان
وراء ظاهرة قلة املردود التي عبر عنها ابن مقانا ضمنًا وعالنية في أكثر من بيت.
وهذه القلة لم تكن إحدى سمات املردود في قرية القبذاق وحدها ،بل ميزت
املردود في معظم قرى وأقاليم األندلس خالل القرن اخلامس الهجري .فماذا عن
هذه العوامل؟.
نبدأ استعراضها باحلديث عن التربة فقد قامت الزراعة في قرية القبذاق،
كما في سائر قرى وحواضر األندلس في استغالليات تراوحت تربتها بني اجليدة
اخلصوبة واملتوسطة اخلصوبة والرديئة.
((( الرازي ،وصف إسبانيا (النص الفرنسي) ،ص  70والعذري ،ترصيع األخبار ،...ص .1
((( اإلدريسي ،نزهة املشتاق ،...املجلد الثاني ،ص .559
((( الرازي ،وصف إسبانيا (النص الفرنسي) ،ص  82وأبوعبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز البكري (توفي
سنة 487هـ) ،كتاب املسالك واملمالك ،حتقيق وتقدمي أدريان فان ليوفن وأندري فيري ،الدار العربية
للكتاب واملؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ،تونس ،1992 ،اجلزء الثاني ،ص .907
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وال شك أن التربة في قرية القبذاق كانت من النوع ال��رديء .وتفيد بعض
األبحاث الصادرة منذ بضع سنوات ،أن القرية املذكورة تقع في مجال يغلب على
تربته الكلس((( خال ًفا لتربة فحص بالطة القريب من مدينة شنترين ،ولذلك كان
مردودها من احلبوب واخلضراوات والبقول ضعي ًفا حسبما يتضح من قول ابن
مقانا في البيتني األول والثالث والشطر األول من البيت املوالي.
ومن هنا نفهم ملاذا خص علماء الفالحة التربة بفصول مطولة من مؤلفاتهم.
ميزوا فيها بني مختلف أن��واع التربات ودرج��ة خصوبة كل نوع .ومبا أن التربات
الفائقة اخلصوبة أو املتوسطة اخلصوبة لم تكن منتشرة في كافة األقاليم ،فقد كان
على الفالحني واملزارعني تعويض هذا النقض ببذل جهود عضلية كبرى.
متثلت في عمليات القليب املتكرر للجزء املستريح من االستغاللية .ونشر
كميات من الزبول في املساحات املخصصة للمغروسات ملدها باخلصوبة.
واجلدير باإلشارة أن جمهور الشعراء لم يفتهم احلديث عن أهمية الزبول في
تدمني التربة وحتسني خصوبتها.
وهذا ما توضحه بعض النماذج الشعرية كقول ابن حمديس(((:
[البسيط]
���ر ِج ال����ش����ي َء ع���ن ش����يء ُي ِ
���واف��� ُق��� ُه
ال ُت����خ� ِ
��ص��� َد ُه
��ص���د ب����أم� ِ
���ر َك ف���ي ال � ّت��دب��ي��ر َم���ق� َ
واق� َ
ِ
�ح � ٌة
ل��ن��ب��ت
ف���ال��� ّدم���نُ ف��ي��ه
ِ
األرض م��ص � َل� َ
���ور أفسد ُه
ول�����و خ��� َل���ط� َ
��ت ب����ه ال����ك����اف� َ

(((

((( انظر كتاب:

Jacques Rey, Recherches géologiques sur le Crétacé inférieur de l’Estramadura (Por.tugal) , Serviços Geologicos de Portugal, Lisboa, 2010, p. 215

((( هو أبومحمد عبداجلبار بن محمد بن حمديس .وقد عرفنا به في هامش سابق.
((( ورد البيتان في الصفحة  167من ديوان ابن حمديس .النسخة التي حققها إحسان عباس.
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ورغم اجلهود املبذولة والتدبير اجليد ،كان الفالحون واملزارعون مجبرين
على انتظار ما جتود به السماء لكي تنمو مزروعات ومغروسات اجلزء املستثمر من
االستغاللية ،ألن التساقطات تروي املزروعات واملغروسات كما هو معروف .كما
أنها تزود اجلداول واألنهار .وتثري الفرشة املائية.
ويبدو أن قرية القبذاق لم تكن تتساقط بها كميات كافية من األمطار رغم
وقوعها في مجال خاضع للمؤثرات البحرية ،اآلتية من البحر احمليط (أي احمليط
األطلسي) .ويستفاد من عمليات الرصد احلالية أن متوسط معدل التساقطات في
القرية ال يتجاوز  795مم سنو ًّيا(((.
وتتميز هذه التساقطات بكونها متذبذبة من موسم آلخر .وقد كانت كذلك
خالل القرن الهجري اخلامس .ولذلك فإن إنتاج استغالليات قرية القبذاق من
احلبوب لم يكن يتجاوز عشرين من حزم الزرع في املواسم اجليدة كما ورد في بيت
من قصيدة ابن مقانا.
ومن ثم ،فإن جتاوز حالة قلة اإلنتاج الناجتة عن رداءة التربة وندرة التساقطات
كان يقتضي اللجوء إلى ري املساحات املخصصة للخضراوات والبقول واألشجار
املثمرة .ويقترح ابن مقانا أال يتم ذلك اعتما ًدا على الوسائل املتداولة كالناعورات،
وإمنا اعتما ًدا على «رحى سحابية» .أي آلة ري ال تستمد حركتها من تدفق مياه
املجرى املائي ،وإمنا من مصدر آخر مولد للحركة وهو الرياح حسبما يفهم من قول
الشاعر في البيت الثاني:
��ت َذا َع������ز ٍْم َف� َ
�ل��ا ُب����� َّد ِم�����نْ َر َح����ى
وإنْ ك���ن� َ
���س���� َت� ِ
���م���� ُّد ِم�������نَ ال��� َّن��� ْب� ِ��ع
���ح� ِ
َس� َ
���اب���� َي� ٍ���ة َال َت� ْ

((( انظر املوقع املتخصص في املعطيات املناخية .climate - data : http: //fr. climate - data. org
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بارعا في قوله ومح ًّقا فيما ذهب إليه،
وال نبالغ إذا قلنا بأن ابن مقانا كان
ً
بخصوص آلة الري التي اقترح استعمالها .على اعتبار أن قرية القبذاق ومحيطها
تهب فيه الرياح ،في الوقت احلاضر ،بشكل مسترسل تقري ًبا على مدار السنة(((.
وال شك أنها كانت كذلك خالل عصر الشاعر.
ولذلك تشتهر املنطقة بطاحوناتها الهوائية (أو الريحية) .ومن بينها طاحونة
أقيمت في القبذاق تخلي ًدا لذكرى ابن مقانا(((.
ولعمري بالبرتغاليني ،واالسبانيني .فقد أخذوا اقتراح ابن مقانا على محمل
اجلد منذ بزوغ األزمنة احلديثة .فشرعوا في إقامة طاحونات ريحية في جميع
املناطق التي تهب فيها الرياح بانتظام .وسخروها لتوليد الطاقة الكهربائية.
وها هي اسبانيا حتتل اليوم املرتبة الثانية بعد الدمنارك من حيث نسبة الكهرباء
املولد اعتما ًدا على هذه اآلالت .وحتتل البرتغال املرتبة الثالثة رغم صغر مساحتها.
والغريب في األم��ر ،أن مصنفات القرن اخلامس الهجري ،لم تتحدث عن
الطاحونة التي اقترح ابن مقانا استعمالها .فهي تفيد بأن الناعورات ،هي اآلالت
التي كانت أكثر استعمالاً للري ف��ي معظم أن��ح��اء األن��دل��س .وق��د حت��دث عنها
اجلغرافيون في أكثر من موضع في مؤلفاتهم .كما خصها الشعراء بعدة قصائد.
من بينها قصيدة عبدامللك بن سعيد املرادي اخلازن التي أوردنا أبياتًا منها ساب ًقا(((.
ومن املفيد التذكير ،بأن هذه اآلالت كانت تعتمد في حركتها على قوة تدفق
أو جريان املجرى املائي الذي ترفع كميات من مياهه من مستوى أدنى إلى مستوى

أعلى .ويفترض أن يكون صبيب مياه ذلك املجرى قو ًّيا ليتم دوران الناعورة بشكل
((( انظر املوقع السالف الذكر.
((( انظر صورتها في ملحق الكتاب.
((( انظر الصفحة .76
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جيد .وقد يحدث أن تتباطأ عند دورانها إذا كانت الرياح تهب في اجتاه معاكس
الجتاه املجرى املائي (نهر أو وادي).
ونستطيع أن نؤكد بأن فرضية تدفق املياه بقوة لم تكن تتحقق دائ ًما خالل
القرن اخلامس الهجري .ألن املجاري املائية كانت تستمد أكبر كمية من مياهها من

التساقطات املطرية (والثلجية) التي متيزت على امتداد هذا القرن بالقلة وبعدم
االنتظام ،بل واالنحباس أحيا ًنا كما تؤكد ذلك العديد من املصنفات.
فقد حدث سنة  407هجرية أن شهد كل من املغرب واألندلس وإفريقية حالة
«قحط شديد ومسغبة عامة ووباء كثير» .وفق شهادة ابن أبي زرع((( .وفي سنة 448
هجرية عمت األندلس حالة قحط وشدة.
أشار إليها ابن بشكوال وهو يعرف بأبي محمد عبدالله بن أحمد ،املعروف
بابن املكوي .حيث يذكر أنه «توفي يوم االثنني  13جمادى األولى سنة  448هجرية
بالصيلم املشهورة باألندلس»((( .و«الصيلم» كما هو معروف كلمة تطلق على السيف
احلاد البتار ،وعلى الداء الفتاك الذي يستأصل الناس .وميكن أن تعني كذلك الوباء
أو القحط .ألن ابن بشكوال نفسه يعود في موضع آخر عند التعريف بأبي عبدالله
محمد بن عبدالله املقرئ .ليذكر بأنه توفي صبيحة يوم اجلمعة تاسع محرم سنة
 448هجرية« .أيام اشتد القحط»(((.
((( أبواحلسن علي بن عبدالله بن أبي زرع (توفي سنة 741هـ) ،األنيس املطرب بروض القرطاس في
أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس ،دون ذكر اسم احملقق ،دار املنصور للطباعة والوراقة ،الرباط،
 ،1972ص .118
((( أبوالقاسم خلف بن خلف بن عبدامللك بن بشكوال (توفي سنة 587هـ) ،كتاب الصلة في تاريخ أئمة
األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم ،حتقيق إبراهيم األبياري ،دار الكتاب املصري ،القاهرة ،ودار
الكتاب اللبناني ،بيروت ،1989 ،اجلزء الثاني ،ص  ،422ترجمة .612
((( املرجع السابق نفسه ،اجلزء الثالث ،ص  .786 - 785وأبوعبدالله محمد بن محمد بن عبدامللك
املراكشي (توفي سنة 703هـ) ،الذيل والتكملة لكتابي املوصول والصلة ،حتقيق إحسان عباس ،دار
الثقافة ،بيروت ،1955 ،السفر اخلامس ،القسم األول ،ص .33
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ويبدو أن القحط عاود زيارة األندلس قبيل سنة  474هجرية .ورمبا يكون قد
اقتصر على مملكة سرقسطة وفق ما ورد في رسالة كتبها الوزير الكاتب أبوعمر
يوسف بن جعفر الباجي باسم املقتدر بن هود الذي كان يحكم سرقسطة آنذاك(((.
ثم حل القحط والشدة مبملكة إشبيلية زمن حكم املعتمد بن عباد .كما يفيد بذلك
أمر مكتوب صدر عنه(((.
وكانت مملكة بطليوس هي األخرى على موعد مع القحط واجلدب في إحدى
سنوات حكم املتوكل على الله بن األفطس حسب افادة ابن خاقان(((.
وانتهى القرن الهجري اخلامس بقحط ومسغبة عمتا بالد العدوة واألندلس
سنة  498هجرية حسب إفادات ابن عذاري .ويبدو أنهما كانا شديدي الوطأة حتى
«أيقن الناس بالهالك»(((.
وال نحتاج إلى التأكيد بأن جميع حاالت القحط واجلدب والشدة ،كان لها
تأثير بالغ على نفسية وذهنية الفالحني واملزارعني وعموم أفراد املجتمع الذين
كانوا يستشعرون قرب قيام الساعة .بل إن أعدا ًدا كبيرة منهم ،في احلواضر وفي
األرياف ،كانت تلقى فعلاً حتفها من جراء املجاعات واألوبئة التي تواكب عادة كل
حالة جفاف وانعدام األق��وات .هذا فضلاً عن تعطل اإلنتاج وت��ردي أوض��اع من
ينجون من مخالب املوت.
واجل��دي��ر بالذكر أن األن��دل��س شهدت خ�لال القرن اخلامس الهجري إلى
جانب حاالت القحط واجل��دب التي استعرضنا مناذج منها آفات طبيعية أخرى
كان لها بدورها وقع كبير على العمل الزراعي وعلى اإلنتاج ،متثلت في موجات
((( انظر نص الرسالة في كتاب الذخيرة البن بسام ،القسم الثاني ،املجلد األول ،ص .196
((( األمر املكتوب (تعلمة) رفعه املعتمد إلى قواد مملكته .وورد نصه في كتاب الذخيرة ،القسم الثاني،
املجلد األول ،ص .253 - 252
((( أبونصر الفتح بن خاقان ،قالئد العقيان ،...مصدر سبق اإلحالة عليه ،ص .144
((( انظر البيان املغرب ،مصدر سبق االحالة عليه ،املجلد الثالث ،ص .37
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اجتياح ألسراب اجلراد ،باإلضافة إلى «مجموعة جوائح» كانت تصيب املزروعات
واملغروسات((( من حني آلخر.
ومهما يكن من أمر ،ففي ظل هذه الظروف املالئمة أحيانا وغير املالئمة في
أحايني كثيرة كان فالحو ومزارعو أندلس القرن اخلامس الهجري (ومن بينهم ابن
مقانا) ميارسون نشاطهم الزراعي منذ انطالق املوسم الزراعي ،بد ًءا بقلب تربة
األرض ثم حرثها وبذرها وغراسة املغروسات ،حتى نهاية املوسم بجمع احملاصيل
وجني اخلضراوات وثمار األشجار .وفي جميع مراحل هذا النشاط كانوا يتعاملون
مع احمليط الطبيعي بأدوات قليلة العدد ومحدودة الفعالية .وأهم تلك األدوات على
اإلطالق «احملراث» الذي كانت األعداد املستعملة منه قليلة(((.
ول��ذل��ك ك��ان يتم اإلعتماد على األداة املعروفة بـ«املسحاة» للقيام مبعظم
العمليات التي تتطلب قلب التربة.
وال مجال لإلنكار ،بأن التخفيف من وقع مختلف املؤثرات يكون ممكنًا في
ظل سيادة األمن واالستقرار .ولكن القرن اخلامس الهجري شهد كما هو معروف
اضطرابات سياسية وعسكرية كثيرة .احتفظت لنا النصوص ،ومن بينها النصوص
الشعرية ،مبادة غزيرة عن مظاهرها؛ من خالل حديثها املسهب عن الدسائس وعن
مسرحا لها بعد سنة 399هـ.
احلروب التي أصبحت األندلس
ً
وكذلك من خالل حديثها عن التجزئة السياسية التي آلت اليها البالد .وقد
واكبتها جتزئة للمجال الذي شرع املسيحيون منذ هذا التاريخ في اقتطاع أجزاء
منه حلسابهم عن طريق غارات مكثفة .سرعان ما حتولت إلى عمليات ممنهجة
عرفت «بحرب االسترداد».
((( ملزيد من التفاصيل بخصوص هذه اجلوائح واآلفات ميكن العودة إلى كتابنا ،الزراعة في األندلس
خالل القرن اخلامس الهجري ،ص .88 - 87
((( حتدثنا عن األدوات التي كانت مستعملة في مجالي الزراعة والغراسة باألندلس خالل القرن اخلامس
الهجري في مقال نشر مبجلة البادية املغربية التي تصدرها مجموعة البحث في تاريخ البوادي املغربية،
العدد األول ،سنة  ،2006ص .33 - 3
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وقد سهلت مأمورية القائمني عليها وأذكت مجرياتها ،النزاعات احملتدمة بني
القائمني على األمر في املمالك الطائفية التي نشأت بعد سنة 422هـ .ومن بني
تلك املمالك مملكة بطليوس التي يذكر ابن مقانا اسم أحد ملوكها :أبوبكر محمد
ابن عبدالله املظفر.
فقد تناقل مؤرخو وأدباء القرن اخلامس الهجري أخبا ًرا مطولة عن احلروب
التي خاضها ضد آل عباد حكام إشبيلية أكبر ممالك غرب األندلس .وفي كل جولة
من جوالت تلك احلروب ،كان يسقط القتلى ويقتاد األسرى وتنتسف الزروع ،ويتم
تدمير املنشآت من مساكن ومستودعات وأرحي وغيرها.
وفي هذا السياق يذكر ابن حيان أن املعتضد بن عباد سيطر في إحدى جوالت
تلك احل��روب سنة 442هـ على عدة «( )...حصون [بطلوسية] وشدها برجاله،
ودمر عمارات واسعة وأفسد غالتها وأوقع رعية املظفر في املجاعة الطويلة .وعجز
هذا األخير عن دفعه شب ًرا واح ًدا»((( .وحني وضعت احلرب أوزارها بني الطرفني،
انتقل املعتضد بن عباد إلى حرب األم��راء األصاغر بغرب األندلس (كالبكريني
مثلاً ) .فانتصر عليهم وحاز أمالكهم .ثم وجه نظره بعد ذلك إلى اجلزيرة اخلضراء
التي القت املصير نفسه(((.
وغني عن البيان ،أن وقع تلك احل��روب على العمل الزراعي وعلى اإلنتاج،
لم يكن يقف عند حد اخلسائر البشرية واملادية املباشرة التي كانت تترتب عنها.
وإمنا كان يتجاوزها إلى مستويات أخرى إذا علمنا بأن الفالحني واملزارعني كانوا
دعامة وحطب تلك احلروب .فكانوا يستنفرون خلوضها .وكانوا ميولونها مبا كان
يجبى منهم من ضرائب ومغارم ومكوس .كانت تستخلص منهم بشتى ضروب العنف
((( انظر نص ابن حيان عند ابن بسام في كتاب الذخيرة ،...مصدر سبق ذكره ،القسم الثاني ،املجلد
األول ،ص  .25وعند ابن عذاري في البيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص .450
((( ابن عذاري ،البيان املغرب ،املجلد الثاني ،ص  .450وص .472
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والشطط كما يوضح ذلك ابن حيان وابن حزم وابن عبدون((( .وقد أكد ابن مقانا
ما ذهبوا اليه حني قال في بيت من قصيدته العينية:
وإن َأ جْ َ
���ر ْت
ن���� َب� ْ
���ت َش � ْي��ئ��ا َوزَا َد ْت َت� َ
���وا َت� َ
���ازي���� ُر المَ � َ
�����او ِر ِف����ي َج��� ْم� ِ��ع
���ه����ا َخ���� َن� ِ
�����غ� ِ
ِإ َل���� ْي� َ

وخال ًفا ملا يذهب إليه هنري بيريس الذي يؤكد بأن كلمة اخلنازير الوارد
ذكرها في البيت كان ابن مقانا يعني بها احليوانات التي حتمل هذا االسم ،فإننا
نعتقد أن األمر يتعلق بجباة الضرائب الذين كانوا يشكلون في كل مملكة طابورا
مجن ًدا من قِ َبلِ القائمني على األمر .فكانوا يشتطون في استخالص مكوس ومغارم
مختلفة من العامة التي كانت مؤلفة في معظمها من فالحني ومزارعني.
وكان هؤالء ميثلون في أعني القائمني على األمر «عنصر املال ومادة اجلباية،
ْص ُر
التي بها قوام السلطان ،وعز السلطان وأرزاق األجناد التي بها يُ َقاتَ ُل العدو ويُن َ
الدين وتحُ مى احلرم.(((»...
وقد شجب بعض فقهاء القرن اخلامس الهجري والقرن املوالي السياسة
اجلبائية القائمة على االكراه واالبتزاز .فرأى ابن حزم أنها مبثابة «غارات تشن
على أموال الرعية»(((.
ورأى ابن عبدون أن األعوان املكلفني باستخالص املكوس واملغارم «لصوص
أش��رار وظاملون وفسقة»((( .وأك��د الشعراء بدورهم ما ذهب اليه الفقهاء .فهذا
((( عن ابن حيان انظر شهادته في موضوع معاناة فالحي بلنسية زمن حكم مبارك ومظفر .أورد الشهادة
ابن بسام في كتاب الذخيرة .أما شهادة ابن حزم ،فقد تضمنها نص موسوم بـ«رسالة التلخيص في
وجوه التخليص» ،وردت ضمن رسائل إبن حزم األندلسي ،حتقيق إحسان عباس ،املؤسسة العربية
للدراسات والنشر ،بيروت ،1983 - 1980 ،اجلزء الثالث ،ص  .177 - 173أما عن ابن عبدون،
فيمكن العودة لرسالته في احلسبة التي سبقت اإلحالة عليها ،ص .31 - 30
((( وردت هذه القولة على لسان علي بن حمود صاحب مالقة وأثبتها ابن بسام في كتاب الذخيرة ،القسم
األول ،املجلد األول ،ص .120
((( انظر رسالة التلخيص ،ص .173
((( رسالة في القضاء واحلسبة ،ص .6
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الشاعر القاضي ابن لبال الشريشي((( يتهم فئة من أولئك األعوان باجلور ،ويدعو
أحدهم الى التوبة وتقوى الله تعالى في قوله:
[البسيط]
ص ال��� َّزي��� ُت���ونَ َف� َ
��ارغ��� ًة
ي���ا َم���ن َأ َت�����ى َي���خ��� ُر ُ
َو َي�����س����� َت� ِ
�����و َر ِق
����د ُّل َع���� َل����ى َم�����ا َف� َ
�������ات ِب������ال� َ
أ َت����ع���� َل���� ُم ال� َ
����اس ُك��� ِ ّل���هِ ��� ُم
��ب دونَ ال����� َّن� ِ
��غ���ي� َ
ال وا َّل���������ذي َخ���� َل� َ
��ق
���ق ا ِإلن�����س�����انَ ِم�����ن َع��� َل� ِ
�����د ُّل ِب� ِ
���������ت ف���ي���ه���ا َت������س������ َت� ِ
����ه
َو ِإ مَّن��������������ا َأن� َ
َك���� َث� ِ
داج ِم�����نَ ال� َ
��ق
��س� ِ
���اق� ِ
��غ� َ
���ب ال������� ُّد ِّر ِف����ي ٍ
���ب ِ
َف��� ُت���ب ِإل�����ى ال���� َل� ِ
���ه
���و ِاق ِ
���ه َواح�������� َذر ِم����ن َع َ
�أم��ن ِم���نَ َ
الغ َر ِق
َم���ن َي���ر َك� ِ
��ب ال � َب��ح� َ�ر ال َي� َ

(((

XXXX

((( هو أبواحلسن علي بن احمد .عرف بابن لبال الشريشي .ولد ونشأ في مدينة شريش .كما
تولى قضاءها .وتوفي سنة  582هجرية .ترك عدة آثار أدبية من بينها مجموعة قصائد حققها
ونشرها محمد بن شريفة في كتاب حتت عنوان :ديوان ابن لبال الشريشي .مطبعة النجاح ،الدار
البيضاء.1996 ،
((( ديوان ابن لبال الشريشي ،ص .87
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خامتة
من املؤسف ح ًّقا أن اسم عبدالرحمن بن مقانا األشبوني ال يتداوله في الوطن
العربي اال املهتمون بتاريخ وحضارة األندلس في عصر الطوائف .والغريب في
األمر أن عد ًدا كبي ًرا من ناشئة بلدة القبذاق البرتغالية ومن سكانها يرددونه كل يوم
رغم أنهم ال يعرفون صاحبه .ألن مجموعة مدارس توجد بها حتمل اسمه.
وقد حاولنا أن نعيده لذاكرة التاريخ من خالل هذا الكتيب الذي تناولنا فيه،
انطال ًقا من اشتغالنا في حقل البحث التاريخي ،ابن مقانا الفالح ،وليس الشاعر.
ونستطيع القول استنا ًدا الى شهادته بأن الزراعة اكتست أهمية بالغة في
األندلس خالل القرن اخلامس الهجري .وشكلت عصب حياة املجتمع بأكمله .وقد
صدق الطغنري حني قال بأنها «قوام احلياة وقوت النفوس».
فقد كانت كذلك بالنسبة للقائمني باألمر وبالنسبة لعامة الناس .وها هو ابن
مقانا استغل موهبته في قول الشعر .عسى أن يدر عليه دخلاً محتر ًما .فتجول
بني املمالك .واستجدى امللوك .وأزاح أحدهم احلجاب الذي يفصل بينه وبني ابن
مقانا .فاقتبس شاعرنا من ذاك امللك «نو ًرا» ،ولكن لم يقتبس منه ثروة ،ورمبا أضاع
ما وصله به من هدايا وأعطيات .فخرج من عالم الشعر خاوي الوفاض .وعاد في
نهاية املطاف إلى عمارة األرض .فمسك املزبرة .واستعان مبن يحرث قطعة األرض
التي أضحى يحصل منها على قوته اليومي.
ويبدو أنه كان متفان ًيا في خدمة تلك القطعة .ولكنها لم تكن جتود مبا يثلج
الصدر ألن الشروط املالئمة ملمارسة الزراعة لم تكن متوفرة خالل عصره سواء
على املستوى احمللي في قرية القبذاق أو على صعيد األندلس بشكل عام.
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فقد حالت دون توفرها مكونات الوسط الطبيعي (عدم جودة التربة وقلة
امل��وارد املائية) .وعدم توفر اإلمكانيات التقنية الضرورية .كما أن أكثر املنتجني
املباشرين من فالحني ومزارعني ،كانوا يفتقدون لألمن الداخلي في املمالك التي
كانوا يقيمون بها .وكانت هذه املمالك بدورها عرضة حلرب شاملة والبتزاز مادي
ممنهج من طرف القوى املسيحية املجاورة .ولذلك كان على الفالحني واملزارعني
بذل جهود مضنية للحصول على عائدات كافية .يبدو أنهم لم يستفيدوا منها .إذ
أن النصيب األوفر منها كان يودع في بيوت مال تلك املمالك على شكل ضرائب
ومغارم ومكوس نقدية وعينية كانوا ملزمني بدفعها.
ففي ك��ل مملكة ،ك��ان جيش م��ن اجل��ب��اة واخل���راص يقوم باستخالص تلك
الضرائب واملكوس واملغارم عن طريق العنف والشطط.
والراجح أنها لم تكن تستثمر في مشاريع اقتصادية منتجة .فقد كانت تنهب
ليقدم نصيب منها كجزية لزعماء املمالك املسيحية .وكان نصيب ثان منها ينفق في
حروب غير مجدية .بينما كان نصيب ثالث يصرف في حياة الترف وحتقيق املتعة
وإشباع النزوات .ومما ال شك فيه ،أن قصيدة ابن مقانا العينية تفصح عن مجمل
هذه القضايا .بعضها تفصح عنه صراحة وبعضها اآلخر تفصح عنه ضمنًا مما
يجعلها ذات قيمة توثيقية بالغة.
ولذلك ال نبالغ اذا قلنا بأن ابن مقانا نقل بتلقائية وبأمانة واق��ع النشاط
الزراعي في األندلس خالل عصره .وهذا ما أكده هنري بريس ،وهو يتحدث عنه.
فذكر في سياق ذلك احلديث أن «الشاعر الريفي األصيل ال يستطيع أن يعبر
بأفضل من هذه األشعار البالغة البساطة ( )...عن ارتباطه مبسقط رأسه ،وحبه
ملا تنتجه األرض من أشياء»(((.
ً
راسخا عند جميع مثقفي شبه جزيرة ايبيريا
ويرى بأن هذا األمر يعد تقلي ًدا
مهما كان أصلهم .ألن األرض التي نشأوا وترعرعوا فيها «شكلتهم بطريقة بالغة
األصالة .وصنعت منهم عمو ًما فالحني قبل أن يكونوا كتا ًبا أو وزراء أو جنو ًدا»(((.
((( الشعر األندلسي في عصر الطوائف ،مرجع سبق ذكره ،ص .182
((( املرجع السابق نفسه والصفحة نفسها.
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ورغم اتفاقنا مع ما يذهب اليه هنري بريس ،فإننا نعتقد أن ابن مقانا لم يكتف
فقط بالتعبير عن حبه ملا تنتجه األرض .ولكنه عبر كذلك عن الواقع والظروف
التي كانت حتيط بعملية إنتاج تلك األشياء .ورمبا يكون قد عبر عن هذا اجلانب
بطريقة أفضل من مؤلفي كتب الفالحة الذين ال نلمس صدى الواقع في مؤلفاتهم.
ً
ارتباطا باألرض.
رغم أنهم يعدون أكثر مثقفي شبه جزيرة أيبيريا
فقد نقل بصدق صورة عن أوضاع فئات عريضة من عامة األندلس الذين
كانوا ملزمني بقضاء معظم يومهم في وضعية انحناء نحو األرض لكسب قوتهم.
ومن املؤسف أن علماء الفالحة لم يقوموا بنقل هذه الوضعية في مصنفاتهم .كما
لم يقم معظم الشعراء بنقلها في قصائدهم .وحلسن احلظ أن ابن مقانا توقف
عندها .فهيهات بني ما ذك��ره عن نفسه ،وعن القبذاق .وهو أحد ممثلي أولئك
املنحنني نحو األرض في القبذاق وفي غيرها .وما قاله ابن خفاجة عن األندلس
«جنة اخللد» وعن «أهلها»:
[البسيط]
��������س ِل������� َّل� ِ
َي��������ا َأه� َ
������ه َد ُّركُ ������������� ُم
����������ل َأن��������� َد ُل� ٍ
ٌّ
������������ل َو َأن���������ه���������ا ٌر َو َأش��������ج��������ا ُر
م���������ا ٌء َو ِظ�
اخل������ل� ِ
م�����ا َج������ َّن������ ُة ُ
������ار ُك������� ُم
�����د اال ف�����ي ِدي� ِ
َو َل���������و َت� َ
����ت َأخ�����ت�����ا ُر
����رت هَ �������ذا ُك�����ن� ُ
����خ����� َّي� ُ
ال َت��خ � َت��ش��وا َب���ع��� َد ذا َأن َت� ُ
��دخ���ل���وا َس��ق��ر ًا
اجل����� َّن ِ
�����دخ ُ
���س ُت َ
�����ل َب����ع���� َد َ
�����ة ال����ن����ا ُر
َف���� َل����ي� َ

ولذلك صدق الذين نعتوا ابن خفاجة «بالشاعر اجلنان» .ويحق أن ينعت ابن
مقانا «بالشاعر الفالح».
XXXX
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ملح ـ ـ ــق

خريطة املمالك الطائفية نقال عن موقع وكيبيديا (املوسوعة الشاملة)

موقع مملكة بطليوس في شبه جزيرة ايبيريا
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موقع القبذاق في دولة البرتغال
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جدول املمالك
التي طاف بينها ابن مقانا وتواريخ حكم ملوكها
اً
ً
شيخا وتوفي بها:
أول :مملكة بطليوس التي ولد ونشأ بها .وعاد إليها

قامت سنة  413هجرية .وسقطت سنة  488هجرية على يد املرابطني.
ملوكها:
 - 1عبدالله بن محمد بن مسلمة (املنصور) ( 413هـ 437 -هـ).
 - 2محمد بن عبدالله (املظفر) ( 437هـ 461 -هـ).
 - 3يحي بن محمد (املنصور) ( 461هـ 464 -هـ).
 - 4عمر بن محمد (املتوكل) ( 464هـ 488 -هـ).
ثانيا :مملكة سرقسطة .رحل إليها بعد خروجه من بطليوس:
ً

قامت سنة  403هجرية .وسقطت سنة  503هجرية على يد املرابطني.
ملوكها من بني جتيب:
 - 1املنذر بن يحي التجيبي (املنصور) ( 403هـ 414 -هـ).
 - 2يحي بن املنذر (املظفر) ( 414هـ 420 -هـ).
 - 3املنذر بن يحي (معز الدولة) ( 420هـ 430 -هـ).

ملوكها من بني هود:
 - 1سليمان بن محمد بن هود (املستعني بالله) ( 431هـ 438 -هـ).
 - 2أحمد بن سليمان (املقتدر) ( 438هـ 474 -هـ).
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 - 3يوسف بن أحمد (املؤمتن) ( 474هـ 478 -هـ).
 - 4أحمد بن يوسف (املستعني) ( 478هـ 503 -هـ).
 - 5عبدامللك بن أحمد (عماد الدولة) ( 503هـ 503 -هـ).
ً
ثالثا :مملكة دانية .رحل اليها بعد مغادرته ململكة سرقسطة:

قامت سنة  400هجرية .وسقطت سنة  483هجرية على يد املرابطني.
ملوكها من الفتيان العامريني:
 - 1مجاهد العامري (املوفق) (400هـ 436 -هـ).
 - 2علي بن مجاهد (إقبال الدولة) ( 436هـ 468 -هـ).

ملوكها من بني هود:
 - 1املقتدر بن هود (468هـ 474 -هـ).
 - 2املنذر بن هود (474هـ 483 -هـ).
رابعا :مملكة بلنسية .رحل إليها بعد زيارته لدانية.
ً

قامت سنة  400هجرية .وسقطت سنة  495هجرية على يد املرابطني.
ملوكها من الفتيان العامريني:
 - 1مبارك ومظفر (400هـ 408 -هـ).
 - 2لبيب العامري (408هـ 411 -هـ).
 - 3عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن أبي عامر (411هـ 452 -هـ).
 - 4عبدامللك بن عبدالعزيز (452هـ 457 -هـ).

ملوكها من بني ذي النون:
 - 1املأمون بن ذي النون (457هـ 478 -هـ).
 - 2عثمان بن أبي بكر (478هـ 478 -هـ).
 - 3القادر بن ذي النون (478هـ 485 -هـ).
 - 4القاضي بن جحاف (485هـ 487 -هـ).
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ملكها املسيحي القشتالي:
 - 1السيد الكمبيادور (487هـ 495 -هـ).
خامسا :مملكة مالقة .رحل اليها بعد خروجه من بلنسية بنية زيارة طرطوشة
ً
التي منع من دخولها:

قامت سنة  427هجرية .وسقطت سنة  483هجرية على يد املرابطني.
ملوكها من بني حمود:
 - 1ادريس بن علي بن حمود (املتأيد بالله) (427هـ 431 -هـ).
 - 2يحي بن ادريس بن علي (القائم بأمر الله) (431هـ 431 -هـ).
 - 3احلسن بن يحي بن علي (املستنصر بالله) (431هـ 434 -هـ).
 - 4ادريس بن يحي بن علي (العالي بالله) (434( )1هـ 438 -هـ).
 - 5محمد بن ادريس بن علي (املهدي) (438هـ 444 -هـ).
 - 6ادريس بن يحي بن ادريس (السامي) (444هـ 444 -هـ).
 - 7ادريس بن يحي بن علي (العالي بالله) (444( )2هـ 446 -هـ).
 - 8محمد بن ادريس بن يحي (املستعلي بالله) (446هـ 449 -هـ).

ملوكها من بني زيري:
 - 1باديس بن حبوس (449هـ 456 -هـ).
 - 2متيم بن بلقني (456هـ 483 -هـ).

XXXX
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طاحونة هوائية تخلد ابن مقانا
Moinho Ibn Mucana
Poeta Arabe Lusitano
In: as Ruas de Alcabideche - 2001
www. jf - alcabideche. pt ورد الشكل في موقع
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قائمة منتقاة للمصادر واملراجع
املعتمدة في إجناز الكتاب
أوال  -املصادر:
 - 1ابن األبار ،أبوعبدالله محمد بن عبدالله القضاعي (توفي سنة  658هـ) ،كتاب احللة السيراء،
حتقيق وتعليق حسني مؤنس ،الشركة العربية للطباعة والنشر ،القاهرة ،1963 ،جزءان.
 - 2اب��ن أب��ي زرع ،أبواحلسن علي بن عبدالله الفاسي (توفي سنة 741هـ) ،األنيس
املطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة فاس ،دون ذكر اسم
احملقق ،دار املنصور للطباعة والوراقة ،الرباط.1972 ،
 - 3ابن بشكوال ،أبوالقاسم خلف بن عبدامللك (توفي سنة 578هـ) ،كتاب الصلة في
تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم ،حتقيق إبراهيم األبياري ،دار
الكتاب املصري ،القاهرة ودار الكتاب اللبناني ،بيروت ،1989 ،ثالثة أجزاء.
 - 4ابن بصال ،أبوعبدالله محمد بن ابراهيم (توفي حوالي سنة 498هـ) ،كتاب الفالحة،
حتقيق وترجمة وتعليق خوسي مياس بييكروسا ومحد عزميان ،منشورات معهد
موالي احلسن ،تطوان.1955 ،
 - 5ابن بلقني ،أبومحمد عبدالله بن باديس (توفي سنة 483هـ) ،كتاب التبيان ،حتقيق
وتقدمي وتعليق أمني توفيق الطيبي ،منشورات عكاظ ،الرباط.1995 ،
 - 6ابن احلداد ،أبوعبدالله محمد بن خلف (توفي سنة 480هـ) ،ديوان ابن احلداد األندلسي،
جمع وحتقيق وشرح وتقدمي ،يوسف علي الطويل ،دار الكتب العلمية ،بيروت.1990 ،
 - 7ابن حزم ،أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي (توفي سنة 456هـ) ،كتاب
احمللى باآلثار ،حتقيق عبدالغفار سليمان البنداري ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
 ،2003اجلزء السابع.
 - 8ابن حزم ،رسائل ابن حزم ،حتقيق إحسان عباس ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت ،1983 - 1980 ،أربعة أجزاء.
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 - 9ابن حمديس ،أبومحمد عبداجلبار (توفي سنة 527هـ) ،ديوان ابن حمديس ،تصحيح
وتقدمي احسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،بدون تاريخ.
 - 10ابن حيان ،أبومروان حيان بن خلف األموي القرطبي (توفي سنة 469هـ) ،املقتبس،
(القطعة اخلاصة بعهد اخلليفة عبدالرحمن الناصر) ،حتقيق بدرو شامليطا وفدريكو
كورينطي ،املعهد اإلسباني العربي للثقافة وكلية آداب الرباط ،مدريد.1979 ،
 - 11ابن خاقان ،أبونصر الفتح بن محمد بن عبدالله (توفي سنة 529هـ) ،قالئد
العقيان في محاسن األعيان ،حتقيق وتعليق حسن يوسف خربوش ،مكتبة املنار
للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان.1989 ،
 - 12ابن خاقان ،مطمح األنفس ومسرح التأنس في ملح أهل األندلس ،دراسة وحتقيق
محمد علي شوابكة ،مؤسسة الرسالة ،بيروت.1983 ،
 - 13ابن اخلطيب ،أبوعبدالله محمد بن عبدالله (توفي سنة 776هـ) ،أعمال األعالم
فيمن بويع قبل االحتالم من ملوك اإلس�لام ،القسم الثاني ،حتقيق إيڤاريست
ليفي  -بروڤانسال ،دار املكشوف ،بيروت.1956 ،
 - 14ابن اخلطيب ،اللمحة البدرية ،حتقيق جلنة إحياء التراث العربي ،منشورات دار
اآلفاق اجلديدة ،بيروت1980 ،
 - 15ابن خفاجة ،أبوإسحاق إبراهيم بن أبي الفتح (توفي سنة 533هـ) ،الديوان ،حتقيق
عبدالله سنده ،دار املعرفة ،بيروت.2006 ،
 - 16ابن دحية ،أبواخلطاب عمر بن احلسن بن علي (توفي سنة 633هـ) .املطرب من
أشعار أهل املغرب ،حتقيق إبراهيم األبياري وحامد عبداملجيد وأحمد أحمد بدوي،
مراجعة طه حسني ،دار العلم للجميع للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت.1955 ،
 - 17ابن دراج ،أبوعمر أحمد بن محمد القسطلي (توفي سنة 421هـ) ،الديوان ،حتقيق
وتعليق محمود علي مكي ،مطابع املكتب االسالمي ،دمشق.1961 ،
 - 18ابن رشد ،أبوالوليد محمد بن أحمد القرطبي (توفي سنة 520هـ) ،فتاوى ابن رشد
تقدمي وحتقيق وجمع وتعليق املختار بن الطاهر التليلي ،دار الغرب اإلسالمي،
بيروت ،1987 ،ثالثة أسفار.
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 - 19ابن زهر ،أبومروان عبدامللك (توفي سنة 557هـ) ،كتاب األغذية ،حققته وقدمت له
ونقلت نصه إلى اإلسبانية اكسبراثيون غارسيا سونثر (Expiracion Garcia
 ،)Sanchezمنشورات املجلس األعلى لألبحاث العلمية ومعهد التعاون مع العالم
العربي ،مدريد.1992 ،
 - 20ابن زيدون ،أبوالوليد أحمد بن عبدالله بن غالب توفي سنة 463هـ) ،ديوان ابن
زيدون ورسائله ،شرح وحتقيق علي عبدالعظيم ،دار نهضة مصر للطباعة والنشر
والوزيع ،القاهرة.1957 ،
 - 21ابن سعيد ،أبواحلسن علي بن موسى املغربي (توفي سنة 685هـ) ،املغرب في حلى
املغرب ،حتقيق وتعليق شوقي ضيف ،دار املعارف ،القاهرة ،1980 - 1978 ،جزءان.
 - 22اب��ن سهل ،أبواألصبغ عيسى بن عبدالله (توفي سنة 486هـ) ،دي��وان األحكام
الكبرى أو اإلعالم بنوازل األحكام وقطر من سير احلكام ،حتقيق يحي مراد ،دار
احلديث ،القاهرة.2007 ،
 - 23ابن شهيد ،أبوعامر أحمد بن عبدامللك (توفي سنة 426هـ) ،ديوان ابن شهيد ،جمع
وحتقيق يعقوب زكي ،مراجعة محمود علي مكي ،دار الكتاب العربي للطباعة
والنشر ،القاهرة ،بدون تاريخ.
 - 24ابن عباد ،أبوالقاسم محمد بن عباد (توفي سنة 488هـ) ،ديوان املعتمد بن عباد
ملك اشبيلية ،جمعه وحققه حامد عبداملجيد وأحمد بدوي ،دار الكتب املصرية،
القاهرة.2000 ،
 - 25ابن عذاري ،أبوالعباس أحمد بن محمد املراكشي (كان ح ًّيا سنة 712هـ) ،البيان
املغرب في اختصار أخبار ملوك األندلس واملغرب ،حققه وضبط نصه وعلق عليه
بشار عواد معروف ومحمود بشار عواد ،دار الغرب اإلسالمي ،تونس،2013 ،
ثالثة أجزاء( .جزء رابع خاص بالفهارس).
 - 26ابن عمار ،أبوبكر محمد األندلسي املهري (توفي سنة 477هـ) ،شعر محمد بن
عمار األندلسي .قراءة وتوثيق وتعليق مصطفى الغديري ،منشورات كلية اآلداب
والعلوم االنسانية ،وجدة.2001 ،
 - 27ابن غالب ،محمد بن أيوب الغرناطي (توفي أواخر القرن السادس الهجري) ،تعليق
منتقى من فرحة األنفس في تاريخ األندلس ،حتقيق لطفي عبدالبديع ،مجلة
معهد املخطوطات العربية ،املجلد األول ،اجلزء الثاني ،نونبر .1955
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 - 28ابن فرحون ،أبوالوفاء ابراهيم بن محمد (توفي سنة 799هـ) ،تبصرة احلكام في
أصول األقضية ومناهج األحكام ،خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه الشيخ
جمال مرعشلي ،دار عالم الكتب ،الرياض ،2003 ،جزءان.
 - 29ابن القوطية ،أبوبكر محمد بن عمر (توفي سنة 367هـ) ،تاريخ افتتاح األندلس،
حتقيق ابراهيم األبياري ،دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناني ،القاهرة -
بيروت.1989 ،
 - 30ابن الكردبوس ،أبومروان عبدامللك (كان ح ًّيا عند أواخر القرن السادس الهجري)،
تاريخ األندلس ،وهو قطعة من كتاب االكتفاء في أخبار اخللفاء ،حتقيق أحمد مختار
العبادي ،صحيفة معهد الدراسات اإلسالمية ،مجلد  ،13مدريد.1966 - 1965 ،
 - 31ابن اللبانة ،أبوبكر محمد بن عيسى بن محمد اللخمي (توفي سنة 507هـ)،
ديوان ابن اللبانة الداني .مجموع شعره ،جمع وحتقيق ،محمد مجيد السعيد ،دار
الراية ،عمان.2008 ،
 - 32االدريسي ،أبوعبدالله محمد بن محمد احلمودي احلسني (توفي سنة 560هـ)،
نزهة املشتاق في اختراق اآلفاق ،حتقيق مجموعة باحثني ،مكتبة الثقافة الدينية،
بور سعيد ،بدون تاريخ ،مجلدان.
 - 33البكري ،أبوعبيد الله عبدالله بن عبدالعزيز (توفي سنة 487هـ) ،كتاب املسالك
واملمالك ،حتقيق ف��ان ليوفن وأن���دري فيري ،ال��دار العربية للكتاب واملؤسسة
الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات ،تونس ،1992 ،جزءان.
 - 34التجيبي ،أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عبدون (ك��ان ح ًّيا عند أواخ��ر القرن
اخلامس الهجري) ،رسالة في القضاء واحلسبة ،حققها ونشرها إ .ليفي –
بروفانسال ضمن ثالث رسائل أندلسية في آداب احلسبة واحملتسب ،منشورات
املعهد العلمي الفرنسي لآلثار الشرقية ،القاهرة.1955 ،
 - 35احلميدي ،أبوعبدالله محمد بن فتوح األزدي (توفي سنة 488هـ) ،جذوة املقتبس
في تاريخ علماء األندلس ،حتقيق وتعليق بشار عواد معروف ومحد بشار عواد،
دار الغرب اإلسالمي ،تونس.2008 ،
 - 36احلميري ،أبوعبدالله محمد بن عبداملنعم (توفي حوالي سنة 727هـ) ،الروض
املعطار في خبر األقطار ،حتقيق إحسان عباس ،مكتبة لبنان ،بيروت.1975 ،
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 - 37الزهري ،أبوعبدالله محمد بن أبي بكر (توفي بعد سنة 560هـ) ،كتاب اجلغرافية ،حتقيق
محمد حاج صادق ،Bulletin d’études orientales ،املجلد  ،21دمشق.1968 ،
 - 38الشعبي املالقي ،أبواملطرف عبدالرحمن بن قاسم (توفي سنة 497هـ) ،األحكام،
تقدمي وحتقيق الصادق احللوي ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت.1992 ،
 - 39الشنتريني ،أبواحلسن علي ابن بسام (توفي سنة 542هـ) ،الذخيرة في محاسن أهل
اجلزيرة ،حتقيق إحسان عباس ،دار الثقافة ،بيروت ،1978 ،ثمانية مجلدات.
 - 40الطغنري ،أبوعبدالله محمد بن مالك (كان ح ًّيا سنة 480هـ) ،زهر البستان ونزهة
األذهان ،مخطوط رقم  ،1260Dقسم املخطوطات ،اخلزانة العامة ،الرباط.
 - 41العذري ،أبوالعباس أحمد بن عمر بن أنس (توفي سنة 478هـ) ،نصوص عن
األندلس من كتاب ترصيع األخبار وتنويع اآلث��ار والبستان في غرائب البلدان
واملسالك إل��ى جميع املمالك ،حتقيق عبدالعزيز األه��وان��ي ،منشورات معهد
الدراسات اإلسالمية ،مدريد.1965 ،
 - 42مجهول (عاش خالل القرن الثامن الهجري) ،ذكر بالد األندلس ،حتقيق وترجمة
لويس مولينا ،منشورات املجلس العلى لألبحاث العلمية ومعهد ميغيل أسني،
مدريد.1983 ،
 - 43املقري ،أبوالعباس شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (توفي سنة 1041هـ)،
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب،
حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،1968 ،املجلدان األول والثاني.
ثانيا  -املراجع:

أ  -دراسات وأبحاث عربية أو معربة:
 - 1بيريس هنري ،الشعر األندلسي في عصر الطوائف .مالمحه العامة وموضوعاته
الرئيسية وقيمته التوثيقية ،ترجمة الطاهر أحمد مكي ،دار املعارف ،القاهرة.1988 ،
 - 2البكر خالد بن عبدالكرمي بن حمود ،النشاط االقتصادي في األندلس في عصر
اإلمارة (316 - 138هـ) ،مكتبة امللك عبدالعزيز العامة ،الرياض.1993 ،
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 - 3بن عبود امحمد ،التاريخ السياسي واالجتماعي إلشبيلية في عهد دول الطوائف،
مطابع الشويخ «ديسبريس» ،تطوان.1983 ،
 - 4احلجاج عادل محمد ،موسوعة أعالم العرب في علوم احليوان والنبات ،دار أسامة
للنشر والتوزيع ،عمان.2005 ،
 - 5جودة حسنني جودة ،جغرافية أوربا اإلقليمية ،دار النهضة العربية ،بيروت.1980 ،
 - 6اجلوهري يسري عبدالرازق ،جغرافية البحر املتوسط ،دار املعارف ،القاهرة.1978 ،
 - 7ذن��ون ط��ه عبدالواحد ،الفتح واالس��ت��ق��رار العربي االس�لام��ي ف��ي شمال افريقيا
واألندلس ،دار املدار االسالمي ،بيروت.2004 ،
 - 8خالص صالح ،إشبيلية في القرن اخلامس الهجري ،دراسة أدبية تاريخية لنشوء
دولة بني عباد في إشبيلية وتطور احلياة األدبية فيها ،دار الثقافة ،بيروت.1965 ،
 - 9شيخة جمعة ،الفنت ،واحلروب وأثرها في الشعر األندلسي ،املطبعة املغاربية للطباعة
والنشر ،تونس ،1994 ،جزءان.
 - 10شيخة جمعة ،عصر ابن زيدون ،منشورات مؤسسة البابطني ،الكويت.2004 ،
 - 11ضيف شوقي ،تاريخ األدب العربي ،اجلزء الثامن ،عصر الدول واالمارات .األندلس،
دار املعارف ،القاهرة.1989 ،
 - 12عنان محمد عبدالله ،دولة اإلسالم في األندلس :العصر الثاني ،دول الطوائف منذ
قيامها حتى الفتح املرابطي ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة .1988
 - 13القادري بوتشيش إبراهيم ،أثر اإلقطاع في تاريخ األندلس السياسي من منتصف
القرن الثالث الهجري حتى ظهور اخلالفة (250هـ 316 -هـ) ،منشورات عكاظ،
الرباط.1992 ،
 - 14لوثينا لويس سيكو ،احلموديون سادة مالقة واجلزيرة اخلضراء ،ترجمة عدنان
محمد آل طعمة ،مطبعة الشام ،دمشق.1993 ،
 - 15كمال السيد أبومصطفى ،مالقة اإلسالمية في عصر دويالت الطوائف (القرن
اخلامس الهجري/احلادي عشر للميالد) ،دراسة في مظاهر العمران واحلياة
االجتماعية ،مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية.1993 ،

- 109 -

 - 16كمال السيد أبومصطفى ،بحوث في تاريخ وحضارة األندلس في العصر اإلسالمي،
مؤسسة شباب اجلامعة ،اإلسكندرية.1993 ،
 - 17نكادي يوسف ،ال��زراع��ة في األن��دل��س خ�لال القرن اخلامس الهجري ،مطبعة
اجلسور ،وجدة.2007 ،

ب  -دراسات وأبحاث أجنبية:
1 - Guichard François, Géographie du Portugal, Paris, Masson, 1997.
2 - Jacques Rey, Recherches géologiques sur le Crétacé in - férieur de l’Estramadura
(Portugal) , Serviços Geologicos de Portugal, Lisboa, 2010,
3 - Palazón Julio Navarro, Excavaciones arqueológicas en la Cuidad de Murcia durante
1984, Servicio Regional de Patri - monio Historico, Murcia, 1987.

ً
ثالثا  -املقاالت:
 - 1آل طعمة عدنان محمد أحمد« ،ابن مقانا األشبوني شاعر الدولة احلمودية في األندلس»،
مجلة أهل البيت عليهم السالم ،العدد السادس ،سنة  ،2003ص .261 - 242
 - 2اجلويعد طالل« ،عبدالرحمن بن مقانا األشبوني شاعر أندلسي مجيد سقط من
ذاكرة التاريخ» ،مجلة البيان الكويتية ،يونيو  ،2013ص .100 - 89
 - 3السعيد محمد مجيد« ،اب��ن بقي القرطبي .حياته وشعره» ،مجلة امل��ورد ،فبراير
 ،1978ص .152 - 125

XXXX
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