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متّثل ر�صالة املفاخرة بني »مالقة« و«�صال« لل�صان الدين بن 
اخلطيب )ت 776هـ( اأحد مناذج النرث الأندل�صي، وهو: ر�صالة 
املفاخرة بني »مالقة« و«�صال »، الأوىل ميناء اأندل�صي، والثانية 
اأحد  )ت776هـ(،  اخلطيب  بن  الدين  لل�صان  مغربي،  ميناء 
اأبرز اأعالم الأندل�ص العلماء، والقامة ال�صاخمة زمن حكم بني 

الأحمر، اآخر ملوك الأندل�ص.

اثنني،  ومبحثني  مدخل،  اإىل  مق�ّصمة  الدرا�صة  جاءت 
حتدثت يف املدخل عن املحطات البارزة يف حياة ل�صان الدين بن 
اخلطيب، مركزًا على ثقافته وموؤلفاته، ثم حتدثت يف املبحث 

الأول عن بواعث تاأليف هذه الر�صالة، ودر�صت املو�صوعات التي 
اأرادها ل�صان  كانت حماور املفاخرة بني »مالقة« و«�صال«، كما 
الدين بن اخلطيب نف�صه، معتمدًا يف درا�صتي هذه على ا�صقراء 
الن�ص ذاته، ودرا�صته درا�صة نقدية داخلية. ويف املبحث الثاين 
تناولت الر�صالة من منظور النقد الفني، فو�صحت اأثر املوروث 
الديني والفكري يف نرث ل�صان الدين، واأتيت على و�صف جممل 
لأهم ال�صمات الفنية يف هذه الر�صالة، التي هي بطبيعة احلال 
منوذج اأ�صيل، وجزء ل ينبت عن نرث ل�صان الدين بن اخلطيب 
تو�صلت  ما  باأهم  خامتة  اأوردت  الدرا�صة  نهاية  ويف  مبجمله. 

اإليه الدرا�صة من نتائج. 

الدرا�صة،  هذا  يف  منها  عانيت  التي  الوحيدة  وال�صعوبة 
هي رداءة التحقيق املتوافر لهذه الر�صالة الفنية، اإذ اإنه كثري 
الرتكيب  يف  واأحيانًا  والت�صكيل،  الإمالئي،  الر�صم  يف  اخلطاأ 
كله، مما ا�صتدعى اأن اأرّجح ما يتوافق وروح الن�ص املدرو�ص، 
بحيث اأثبت ال�صواب يف منت الر�صالة، ثم اأ�صري اإىل اخلطاأ يف 

احلا�صية، واأنبه عليه.

قب�س من حياة ل�سان الدين بن اخلطيب )713-776هـ(

اأوًل: ا�سمه ون�سبه وموجز حياته)1(

�صعيد  بن  اهلل  عبد  بن  �صعيد  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  هو 
713هـ،  �صنة  لو�صة  مبدينة  ولد  ال�صلماين،  اأحمد  بن  علي  بن 

ر�شالة املفاخرة بني » مالقة « و »�شال« 
لل�سان الدين بن اخلطيب ) ت 776 هـ (

عالء الدين زكي

مّدر�ص يف جامعة الزيتونة.
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بالأندل�ص  وتعرف  �صلمان،  تدعى  عربية  قبيلة  اإىل  وينت�صب 
ببني الوزير، وهي قبيلة م�صهورة ا�صتوطنت اأول اأمرها مدينة 
قرطبة، وا�صتهر رجالها بالفقه والأدب والعلم، ثم رحلت اإىل 
ال�صلماين  �صعيد  ا�صتقر  واأخريًا  اإ�صبيلية،  اإىل  ومنها  طليطلة، 
وتلقب  بها،  لو�صة فخطب  بلدة  الدين يف  لل�صان  الأعلى  اجلد 

باخلطيب ب�صببها، وا�صتمر هذا اللقب يف اأ�صرته من بعده.

كانت ن�صاأة ل�صان الدين مرتفة، هانئة، ففي حجرال�صلطنة 
ن�صاأ ويف ظلها ر�صع، وكان لوالده اأكرب الأثر يف حياته ال�صيا�صية 

وحظوته عند ال�صالطني.

وي�صطع  نفوذه،  يتو�صع  ومل  الدين  ل�صان  �صهرة  تزدد  مل 
حيث  اجلياب،  بن  احل�صن  اأبي  �صيخه  وفاة  بعد  اإل  جنمه 
الكتاب،  برئا�صة  وارتفعت منزلته، فقد حل حمله  �صاأنه،  عال 
اأخريات �صنة 749هـ فا�صتبد بال�صطلة، وا�صتاأثر بهوى ال�صلطان 
وحظوته، اإذ اأ�صبح ال�صفري والوزير، والنائب عن ال�صلطان اأبي 
احلجاج يو�صف الأول �صنة 755هـ، ثم عن ولده من بعده حممد 

اخلام�ص.

ومل ينغ�ص على ل�صان الدين حياته الهانئة تلك، اإل الثورة 
760هـ، حيث قب�ص عليه،  على �صلطانه حممد اخلام�ص �صنة 
ير�صف  وظل  وخا�صته.  اأهله  على  و�صيق  اأمالكه،  و�صودرت 
املغرب،  �صلطان  من  ال�صفاعة  جاءته  حتى  ال�صجن  اأغالل  يف 
فلحق ب�صلطانه الذي فر اإل وادي اآ�ص، وغادر برفقته اإىل عدوة 

املغرب �صنة 761هـ.

وقد �صكلت هذه احلادثة منعطفا خطريا يف حياته، فبعد 
اآثر  الأموال  ب�صببها  اأدوائها، وجمع  ال�صيا�صة، وخرب  اأن عا�ص 
عدوة  ويف  للعبادة.  لينقطع  اخلدمة،  عن  والنف�صال  تركها، 
املغرب اأقام ل�صان الدين يف مدينة �صال، عزيز اجلانب، موفور 

الرزق، اآمنًا مطمئنًا.

اإقامته يف مدينة �صال هزه م�صاب كبري، حيث  اأثناء  ويف 
األقى احلمام برحله يف فناء داره، واأخذ زوجه منه �صنة 762هـ، 

فا�صتد كمده عليها، ورثاها ب�صعر موؤثر، ين�صح حزنًا واأملًا.

الأندل�ص  اإىل  العودة  على  اخلام�ص  حممد  عزم  وح�صن 
طلبا مللكه، فاآثر ل�صان الدين البقاء يف املغرب وطلب الإعفاء 
من اخلدمة، متعلاًل مبحاولته الن�صراف اإىل بيت اهلل، لأداء 
فري�صة احلج، اإل اأنه مل ي�صعفه اإىل ذلك، بل اأقنعه باأن موؤازرته 
اأبر واأبقى، وملا األح عليه ل�صان الدين اأعطاه عهدًا مكتوبًا باأل 

مي�صكه اأكرث من عامني.

بعد اأن ا�صتعاد حممد اخلام�ص ملكه، حلق به ل�صان الدين، 
بال�صلطة،  فا�صتبد  عهده،  �صابق  اإىل  اأعاده  ظهريًا  له  واأ�صدر 
وا�صتوىل على هوى ال�صلطان، واألقيت مقاليد احلكم بني يديه. 
الدولة،  مب�صائر  والتحكم  ال�صلطة،  يف  التعاظم  هذا  وب�صبب 
بطانة  من  والغرية،  احل�صد  ل�صهام  هدفًا  الدين  ل�صان  اأ�صبح 
وعلى  فيه،  ال�صعاية  وتفننوا يف  عليه،  تكالبوا  الذين  ال�صلطان 
وتلميذ  النباهي)2(،  اأبو احل�صن  قا�صي احل�صرة  هوؤلء  راأ�ص 
اأبو عبد اهلل بن زمرك)3(، وهما من  ابن اخلطيب و�صنيعته 
اإىل اخلال�ص  �صعوا  الذين  اأ�صد  ومن  واأعدائه،  اأ�صد خ�صومه 

منه بعد اأن كانوا ي�صعون يف مر�صاته �صعي العبيد.

احليلة  فاأعمل  ال�صعايات،  بهذه  الدين  ل�صان  ا�صت�صعر 
وملا  اأعدائه،  اأحابيل  من  ينجو  كي  اخلدمة،  من  لال�صتعفاء 
واأخذ  املغرب،  ب�صلطان  ات�صل  طلبه،  يف  ال�صلطان  ي�صعفه  مل 
اأن  وبعد  واإيوائه،  اإليه  بالعبور  له  ي�صمح  يده  بخط  عهدًا  منه 
حت�صل له ذلك تعلل يف تفقد الثغور، فلما و�صل جبل الفتح جاز 
733هـ فتلقاه ولتها باأنواع التكرمة  اإىل �صبتة، ونزل بها �صنة 

والتجلة.
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ذمًا  فاأو�صعوه  الدين،  ل�صان  حل�صاد  اجلو  خال  وعندئذ 
وقدحًا، وجلوا يف كيل التهامات له، فعدوه اآثمًا ملفارقته اأر�ص 
اجلهاد يف الوقت التي هي اأحوج ما تكون اإليه، والأكرث خطورة 
الإ�صالم،  ربق  من  تخرجه  كلمات  اإليه  ن�صبوا  اأنهم  ذلك  من 

فاتهموه بالزندقة، واأحرقوا كتبه.

تطلب  املغرب  اإىل  الأندل�ص  من  الر�صل  توالت  ذلك  بعد 
واإيداعه  النهاية عن اعتقاله  اأ�صفرت يف  الدين،  ل�صان  ت�صليم 
اأبي  بن  اأحمد  العبا�ص  اأبي  املغرب  �صلطان  من  باأمر  ال�صجن، 

�صامل الذي ا�صتوىل على العر�ص �صنة 776هـ.

وقد اأجريت حماكمة �صورية لل�صان الدين، ثم اأفتى بع�ص 
الفقهاء احلاقدين عليه – ظلمًا وزورا – بوجوب قتله، ود�ص 
عليه بع�ص الأوغاد، وبع�ص من جاء من الأندل�ص، فطوقوا عليه 

ال�صجن لياًل، وقتلوه خنقًا �صنة 776هـ.

وهو  وفاته  وقرب  اأجله،  دنو  ي�صت�صعر  الدين  ل�صان  وكان 
مبقطوعة  نف�صه  رثى  اأن  فكان  �صجنه،  يف  باأغالله  ير�صف 

موؤثرة، قال فيها : 

بعدنــا واإن جاورتنا البيــــوت   وجئنـــا بوعظ ونحن �صمـــــوت

واأنفا�صنـــــا �صــــكنت دفعــــــة       كجهـر ال�صـالة تاله القنــــوت 

وكنا عظاما ف�صرنا عظامـــا   وكنا نقـوت فها نحـن قــــــــــوت 

وكنـــــا �صمو�ص �صماء العــــــال    غربنا فناحت علينا ال�صمــــــوت 

فكم جدلت ذا احل�صام الظبا  وذو البخت كم جدلته البخـوت 

وكـــــم �صيق للقرب يف خرقــــة     فتى ملئت من ك�صاه التخــــــوت 

فقل للعدا ذهب ابن اخلطيب   وفــــــات ومن ذا الذي ل يفوت

فمــــــن كان يفرح منهم لــــــه     فقل : يفرح اليوم من لميـــوت 

وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ل�صان الدين لقب مبجموعة األقاب 
»ذو  ومنها  الدين«،  »ل�صان  واأ�صريها  اأ�صهرها  كان  بها،  عرف 
»ذو  اأي�صا  ومنها  القلم،  ووزارة  ال�صيف  وزارة  اأي  الوزارتني« 
اإ�صابته بداء الأرق، فال ي�صتطيع النوم لياًل،  العمرين« ب�صبب 

فيعمر ليله بالكتابة والتاأليف، مما اأ�صاف اإليه عمرًا اآخر.

ولقب بـ »ذي امليتتني« و«ذي القربين« بعد وفاته، فبعد اأن 
قتل خنقًا يف �صجنه لياًل، اأخرج من قربه، واأوقد حوله احلطب، 

فا�صودت ب�صرته، واأعيد اإىل حفرته ثانية.

ثانيًا: ثقافته وموؤلفاته:

ن�صاء ل�صان الدين يف جو مو�صوم بالعلم واملعرفة والأدب، 
اعتناء  الإ�صالمية  احلوا�صر  اأكرث  من  غرناطة  كانت  اإذ 
بالدرا�صات الأدبية والعلمية، وقد ترك هذا اجلو اأثرًا وا�صحًا 
يف ت�صكيل �صخ�صيته الثقافية واملعرفية، مع ما توافر لديه من 

موهبة وا�صتعداد فطري وتعط�ص للعلم واملعرفة.

كان اأول �صيء تعلمه القراآن الكرمي، ومن ثم ولج اإىل العلوم 
الأخرى، حتى ات�صمت ثقافته بات�صاعها وترامي اأطرافها، فال 
يوجد �صيء –غالبًا– يف املعارف والعلوم والآداب اإل وله فيه 
بها  امناز  التي  الظواهر  اإحدى  اأ�صبح  حتى  نافعة،  م�صاركة 

القرن الثامن الهجري.

كما كان ل�صيوخه انعكا�ص كبري يف �صعة علمه وتنوع معارفه، 
اإذ تتلمذ على كوكبة من ال�صيوخ ذوي ال�صاأن واملعرفة ممن بعد 
�صاأوه، وذاع �صيته، واختلف اإىل جمال�صة الكثري من طلبة العلم 

يف الأندل�ص)4(.

�صعره  من  اإلينا  و�صل  جميدًا،  �صاعرًا  الدين  ل�صان  وكان 
ديوان »ال�صيب واجلهام واملا�صي والكهام« وهو مطبوع، ونال 
الدين  ل�صان  عن  املقري  يقول  واأزجاله،  مو�صحاته  يف  �صهرة 
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انتهت  وقد  فكثرية،  واأزجاله  مو�صحاته  »واأما  ال�صاأن:  هذا  يف 
�صيته  طار  كبريًا،  كاتبًا  كان  كما  الفن«)5(،  هذا  ريا�صة  اإليه 
باأدبه، وقد و�صفه ابن خلدون باأنه »اآية من اآيات اهلل يف النظم 

والنرث«)6(.

»اأن  يبدو  حتى  نتاجه،  يف  منوع  تاآليفه،  يف  مكرث  وهو 
الثقافة الأندل�صية من اأولها يف الأندل�ص اإىل اآخرها، قد �صقيت 
وتقطرت يف ل�صان الدين بن اخلطيب، لتعـدد مانحيه، و�صعـة 

علمه، وكرثة نتاجه«)7(.

احل�صر-:  ل  املثال  �صبيل  –على  املطبوعة  موؤلفاته  ومن 
الوزارة«  اأدب  اإىل  و«الإ�صارة  غرناظة«    اأخبار  يف  »الإحاطه 
الزواجر  تليها  وال�صالت،  التواريخ  يف  النا�ص  »اأو�صاف  و 
والعظات« و«كتاب اأعمال الأعالم فيمن بويع قبل الحتالم من 
باحلب  التعريف  و«رو�صة  التو�صيح«  و«جي�ص  الإ�صالم«  ملوك 
الكامنة  و«الكتيبة  املنتاب«  الكتاب وجنعة  و«ريحانة  ال�صريف« 
و«ال�صحر  الثامنة«  املئة  �صعراء  من  بالأندل�ص  لقاينه  فيمن 
و«نفا�صة  والديار«  املعاهد  ذكر  يف  الختيار  و«معيار  وال�صعر« 
املطبوعة  املوؤلفات  من  وغريها  الغرتب«  عاللة  يف  اجلراب 

واملخطوطة)8(.

و�صوف اأتوقف يف هذه الدرا�صة النقدية عند اإحدى ر�صائله، 
ر�صالة  عنوان:  حتمل  وهي  الفني،  لنرثه  منوذجا  متثل  التي 
ثم  املو�صوعية،  بالدرا�صة  اأبداأ  و«�صال«،  »مالقة«  بني  املفاخرة 

الدرا�صة الفنية.

ر�سالة املفاخرة بني »مالقة » و«�سال« )9( الدرا�سة املو�سوعية:

اخت�صت  التي  املوؤلفات  من  كثري  العربي  تراثنا  يف 
ف�صائل  اأم  الأ�صخا�ص  ف�صائل  اأكانت  �صواء  بـ«الف�صائل«، 
البلدان، »وكان التاأليف من ف�صائل الأ�صخا�ص قد �صبق التاأليف 

الإ�صالمي  الفكر  بدع  من  الأمرين  وكال  البلدان.  ف�صائل  يف 
وكان يقابلهما يف اجلاهلية، التحدث باأجماد القبائل واأيامها 

ومفاخرها.
وقد  البلدان،  ف�صائل  هو  هنا  عليه  الكالم  يهمنا  والذي 
ا�صتمر يف  –ثم  الهجري  الثالث  القرن  فيها يف  التاأليف  ظهر 
�صائر القرون من بعد– وكانت املدن التي األف يف ف�صائلها تلك 
التي اأوتيت مناف�صة مع مدن اأخرى، كالب�صرة والكوفة، ومكة 
واملدينة، ودم�صق وبغداد، اأو دم�صق والقاهرة ، والأندل�ص وبر 
ف�صائل  يف  التاأليف  اإىل  دفع  وقد  الأق�صى.  املغرب  اأو  العدوة 
اأو  �صيا�صية،  اأ�صباب  اإىل  اأهمها  يرجع  كثرية،  عوامل  البلدان 

ع�صبية«)10(.

اأوًل: بواعث تاأليف الر�سالة: 

الر�صالة  تاأليف هذه  الدكتور حممد م�صعود جربان  يرجع 
بداية  نف�صه يف  الدين  ل�صان  ذكره  ما  الأول  باعثني:  اأحد  اإىل 
اأحد  لطلب  وا�صتجابة  تلبية  كتبها  اأنه  من  الر�صالة،  هذه 
اأ�صدقائه وعارفيه الذي مل ي�صمه، واكتفى بذكر ما طلب منه 
لغرناطة  التابعة  الأندل�صية  املدينة  بني  املقارنة  يف عقد هذه  
)مالقة(، واملرموز بها اإىل وطنه ، وبني املدينة املغربية )�صال( 
الر�صالة: »�صاألتني  التي اتخذها دارا ملهجره، يقول يف مفتتح 
عرفك اهلل عوارف ال�صعد املقيم، وحملني واإياك على ال�صراط 
امل�صتقيم، املفا�صلة بني مدينتي مالقة و�صال، �صان اهلل من بهما 
من الن�صم، وحباهما من ف�صله باأوفر الق�صم ، بعد اأن ر�صيت 
بحكمي قا�صيا، )وبف�صلي( اخلطة �صيفًا ما�صيًا، لخت�صا�صي 

ب�صكنى البدلني، وتركي فيهما الأثر للعني«)11(.

امل�صري  اأو  ال�صائل  اأو  الطالب  هذا  كان  »هل  هنا  ونت�صائل 
على ابن اخلطيب بالكتابة يف هذا الغر�ص �صديقًا اأندل�صيًا اأو 
خياله  جرده  متخياًل  �صخ�صًا  كان  اأنه  اأو  له؟  مغربيًا  �صديقًا 

لين�صئ على �صوء طلبه هذه املفاخره؟«)12(.
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كاتب  حياة  عن  ناجم  انفعايل  نف�صاين  الثاين  والباعث 
الر�صالة وظروفه النف�صية القلقة املتوترة يف احلقبة التي كتب 
على  ابن  الفقيه  واأكده  الباعث  بهذا  قال  وقد  ر�صالته،  فيها 
هذه  على  الرد  يف  األفها  التي  منظومته  يف  الدكايل  ال�صلوي 
اأخبار  ببع�ص  املال  اأ�صرف  اإحتاف  اأ�صماها  والتي  الر�صالة، 
اأرجوزته املطولة هذه  اأبيات  اأملح يف  الرباط و«�صال«)13( فقد 
النف�صاين  التاأثري  هذا  حتت  واقعًا  كان  الدين  ل�صان  اأن  اإىل 
وحينما  ومهجرًا،  م�صتقرًا  �صال  مدينة  اتخذ  حينما  النفعايل 
اأو  بزيارته  يقوموا  ومل  املدينة،  اأعيان  بع�ص  فيها  حتاماه 

ا�صتزارته.

فالفقيه ابن علي ال�صلوي يرى اأن هذه الر�صالة يف املفا�صلة 
بني مالقة و�صال »قول اأعمى« جره اإليه الو�صع النف�صي املاأزوم 
الذي كان ابن اخلطيب متاأثرًا به من تنكر املتنكرينب له من 
اأهل �صال واأعيانها، وعدم اإكرامهم وفادته، وهو ما ذهب اإليه 

الدكتور حممد م�صعود جربان)14(.

اأما الدكتور ح�صني موؤن�ص فيقول اإننا ل ندري ال�صبب الذي 
الدين  فل�صان  الر�صالة،  هذه  اإن�صاء  على  الدين  ل�صان  حفز 
اأن يقوم بهذه  اأ�صحابه �صاأله  اأن واحدًا من  يقول يف م�صتهلها 
املفا�صلة، فا�صتجاب ملا طلب اإيل، ولكن الأغلب اأن هذه تعلة ملا 
رمى اإليه من تف�صيل الأندل�ص على املغرب يف �صورة مفاخرة 
فالر�صالة  �صال،  هو  ومغربي  مقالة  هو  اأندل�صي  ميناءين:  بني 
يف حقيقتها لي�صت مفا�صلة واإمنا هي تعظيم مبالغ فيه ملالقة، 
وحملة تخلو من الذوق على �صال، وهي مدينة طاملا اآوت ل�صان 
من  الكثريين  �صاأن  كان  هكذا  ولكن  اإليه،  واأح�صنت  الدين 
–وغري املغرب– من البالد ، وخا�صة  الأندل�صيني مع املغرب 
يرون  ول  جميعا،  عليها   يزهون  فهم   ، املتاأخرة  الع�صور  يف 
اأن  لو  بلدهم، وهو مذهب م�صكور  الدنيا كلها ما يعدل  اأن يف 
لنجت  فعلوا  ولو  الأرواح،  وبذل  بالتفاين  اأيدوه  الأندل�صيني 

غرناطة قطعًا من الهالك!)15(. 

اأننا  العجيب  اأنه من  العبادي  اأحمد خمتار  الدكتور  ويرى 
�صال  وملدينة  املغرب  لبالد  رغم حبه  الدين  ل�صان  اأن  نالحظ 
بالذات، التي جلاأ اإليها يف اأوقات حمنته، يتغا�صى عن كل هذه   
فيجعلها  مالقة،  الغرناطية  املدينة  اإىل  ويتحيز  العتبارات، 
روح  اإىل  ال�صعور  هذا  يرجع  »وقد  اخلط.  طول  على  املف�صلة 
املناف�صة التقليدية القدمية التي كانت �صائدة بني الأندل�صيني 
واملغاربة، والتي تظهر بو�صوح يف ر�صالة ال�صقندي قبل قرن من 

الزمان«)16(.

وما  الر�صالة،  هذه  بدرا�صة  قمت  اأن  بعد   – اأراه  والذي 
مقبوًل  لي�ص  اأنه  يدي–  بيت  ووقع  ح�صلته  مما  عنها  كتب 
اأحد  طلب  تلبية  هو  الر�صالة  هذه  لكتابة  الباعث  يكون  اأن 
هذا  عن  غائبة  احلكم  اإ�صدار  يف  املو�صوعية  لأن  اأ�صدقائه، 
الن�ص متامًا، والتحيز باد يف كل حماور املفاخرة اإىل مالقة، 
عبارات  ب�صع  با�صتثناء  لها  وتنكر  �صال  ف�صائل  كل  �صلب  وقد 
مقت�صبة، فالباعث هو النت�صار لبلده وم�صقط راأ�صه الأندل�ص 
على العدوة املغربية، انتقامًا اأدبيًا من اأهل تلك البلد، الذين 
ق�صروا يف وفادته، ي�صاف اإىل ذلك اإظهار مقدرته البالغية 

واللغوية، وهذا ما �صنتبينه يف الدرا�صة الفنية لهذه الر�صالة.

ثانيًا: الدرا�سة املو�سوعية للر�سالة: 

جند ل�صان الدين من بداية الر�صالة متع�صبًا حمتدًا لوطنه 
الأثري لديه، والذي اأهمل معه كل ميزة لغريه، خا�صة �صال تلك 
التف�صيل  اأن  »على  قال:  حياته،  من  زمنًا  اآوته  التي  املدينة 
اإمنا يقع بني ما ت�صابه وتقارب.ـ اأو ت�صاكل وتنا�صب، واإل فمتى 
وقرد  واخلنا�ص،  وامللك  والن�صنا�ص،  النا�ص  بني  التف�صيل  يقع 
اجلبال، وظبي الكنا�ص. مالقة، اأرفع قدرًا، واأ�صهر ذكرًا، واأجل 
�صاأنًا، واأعز مكانًا، واأكرم نا�صًا، واأبعد التما�صًا، من اأن تفاخر 
ولكني  تعادل،  اأو  تراجع  اأو  ت�صاول،  اأو  تعار�ص  اأو  تطاول  اأو 
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جوهرك  واأباين  معرت�صك،  ربع  واأبني  غر�صك،  اإىل  �صاأنتهي 
وعر�صك«)17(.

اأن  البداية يف املفاخرة  الدين قرر قبل  ل�صان  وبهذا جند 
مييل بامليزان ناحية مالقة، وهذا يف ذاته يقت�صي التقليل من 
الأمر،  اأول  من  �صلمية  غري  املقارنة  اأن  والنتيجة  �صال،  �صاأن 
وقد كنا  نتوقع على الأقل األ يكون هذا مبلغ احل�صا�صية الفنية 
وال�صيئ جدًا  »املقارنة بني اجليد جدًا  الدين، لأن  ل�صان  عند 
ل ت�صتقيم، وتلوين اللوحات بالألوان املتعار�صة املتناق�صة لي�ص 
من �صاأن الفنان الأ�صيل ، ولي�صت هذه مالحظة على فن ابن 
اخلطيب، بقدر ما هي ا�صتلفات للذهن اإىل املبالغة الظاهرة 

يف كالمه«)18(. 

وميكن ح�صر مظاهر املفاخرة بني مدينتي مالقة و�صال، 
بهذين امل�صتويني: 

اأ: امل�صتوى الطبيعي، مبا حتويه كل مدينة من مناخ و�صهول 
وجبال واأدوية ورمال واأمواه. 

بناء  من  مدينة  كل  حتويه  مبا  احل�صاري،  امل�صتوى  ب: 
وماآكل وم�صارب،  واأ�صوار، ومنعة ع�صكرية،  وعمارة، وح�صون 
وغري ذلك. وقد يتداخل امل�صتويان يف بع�ص ف�صول املفاخرة، 
يعد خطاأ مو�صوعيًا ومنهجيًا،  والتكرار، وهذا  الإعادة  بعامل 

اأثر على بنائية الر�صالة، وم�صامينها)19(.

قال:  حيث  باأ�صلوبه  هذا  عن  الدين  ل�صان  عرب  وقد 
به  منها  وتتفاخر  البلدان،  بها  تتفا�صل  التي  الأمور  »فنقول: 
الإخوان، وتعرفه حتى الولئد والولدان، هي املنعة، وال�صنعة، 
والبقعة، وال�صنعة ، وامل�صاكن، واحل�صارة، والعمارة، والإثارة، 

والن�صارة«)20(.

ويعد ل�صان الدين بقوله هذا اأول من ي�صع قانونا للمفاخرة 

»ومل  بها،  املفاخرة  تقوم  التي  الأمور  يت�صمن  البلدان،  بني 
عليها  تقوم  اأ�ص�صًا جديدة  ابتدع  من  ابن اخلطيب  بعد  يظهر 

ف�صائل البلدان«)21(.

ذكر  يف  ملتزمة  طريقة  املفاخرة  هذه  ن�صق  يف  اتبع  وقد 
املفا�صلة، يبتدئ فيها عادة بذكر مالقة، وما لها من املحا�صن 
يف كل م�صتوى من ذينيك امل�صتويني، ثم يتبع ذلك بذكر �صال 

وق�صورها عن بلوغ ما ملالقة من املفاخر.

التي جتمع  الأمور  – وهي من  املنعة  ومثال ذلك قوله يف 
امل�صتويني الطبيعي واحل�صاري، كما اأنها اأول ما بداأ به املقارنة 
بني هاتني املدينتني-: »فاأما املنعة  فلمالقة حر�صها اهلل ف�صل 
اجلبل  فاعتقدت  مقبثها)22(  اأما  المتناع،  ومزية  الرتفاع، 
�صوعفت  اأن  بعد  عليًا،  مكانًا  اهلل  ورفعها  كر�صيًا،  املبارك 
اأ�صوارها واأقوارها)23(، و�صما ب�صنام اجلبل املبارك منارها، 
وقرت اأبراجها، و�صوعدت اأدراجها، وح�صنت اأبوبابها، وح�صن 
املحفور،  واخلندق  واجل�صور،  ال�صور  ببلدها  ودار  جنابها، 
بال�صفايح  املغ�صاة  واأبوابها  بذاتها،  مداين  فلقهّراتها)24( 
لب�صت  وكاأنها  وولتها،  اأمرائها  وهمم  بناتها،  مبهارة  �صاهدة 
وجماًل،  بهاء  الفلق  النهر  يف  غا�صت  اأو  �صرباًل،  ال�صباح 
اأمنت من جبهة البحر التقية، واأدار بها من جهة الرب احلفري 
يرتقى  منه  ثلما  ول  تتقى  عورة  بها  العني  جتد  ل  وال�صلوقية، 
حافلة،  مدينة  منهما  واحد  كل  اللذين  الرب�صني)25(،  اإىل 

و)عقيلة()26( يف حلى املحا�صن رافلة«)27(.

التي  املحا�صن  تلك  نقائ�ص  ويذكر  �صال،  اإىل  ينتقل  ثم 
�صور  علمت–  كما  »و�صال–  يقول:  مالقة،  عليها  ا�صتملت 
اإطام)29(  فقري،  والت�صييد  التنجيد  اإىل  و)قور()28(  حقري، 
خاملة، وللروم اآملة)30(، وق�صبتها بالبلد مت�صلة، ومن دعوى 
وبابها  نقية،  �صلوقية)31(  ل  مفرد  �صورها  منتقلة،  احل�صانة 
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تق�صد ل �صاتر حتميه، واملاء بها معدوم، ولي�ص له جب معلوم، 
ول بري بالعذوبة مو�صوم، ويف عهد قريب ا�صتباحتها الروم يف 
اليوم ال�صام�ص، ومل ترد يد لم�ص، من غري منجنيق ن�صب، ول 
تاج ملك عليه ع�صب، قلة �صالح، وعدم فالح، وخمول �صور، 

واختالل اأمور«)32(.

نلمح يف اأو�صافه الأخرية يف هذه الفقرة )ويف عهد قريب 
اأمور( �صدة  ال�صام�ص... واختالل  اليوم   الروم يف  ا�صتباحتها 
�صخريته من �صال، وتهكمه على اأهلها، فقد عنى من قوله ذاك 
اأن  اإىل  الأعداء  اأدنى مقاومة، فلم يحتج  ا�صت�صلمت دون  اأنها 
خمتلة!  خاملة،  الفالح،  عدمية  فهي  املنجنيقات،  ين�صبوا 
كل  يف  املدينتني،  بني  مفاخرته  يف  ي�صري  الطريقة  هذه  وعلى 

من امل�صتويني.

اأ- امل�ستوى الطبيعي يف املفاخرة:

حتدث ل�صان الدين يف هذا امل�صتوى عن مقدرات املدينتني 
الطبيعية، من اأهواء، واأمواه، وجبال، ورمال، و�صهول، وبحار، 
ووديان اإىل غري ذلك، مركزًا على الفروق الطبيعية التي تعلي 
�صاأن مالقة، وحتط من �صاأن �صال، نحو قوله: »فلرنجع اإىل مزية 
ون�صر  �صواها،  يف  افرتق  مبا  مالقة  اهلل  خ�ص  فنقول:  البقعة 
الرمال،  دمث)33(  بني  جمعت  اإذ  طواها،  التي  املحا�صن  بها 
املخ�صو�صة  الفالحة  و)قامرة()34(  اجلبال،  وخ�صب 
مرا�صيه  املي�صرة  داع)35(،  ال�صّ القدمي  والبحر  بالعتدال، 
وتني  لوز  ، جبالها  النتفاع  العميم  وال�صيد   ، والإقالع  للحط 
كل  يف  مرتزقة  حيتان  وبحرها   ، وب�صاتني  ق�صور  و�صهلها   ،
بفح�ص  وكفى  ال�صنني،  ا�صتبداد  عند  املغلة  ومزارعها  حني، 
عذب  الكبري  وواديها  املبني،  بالربهان  �صادع  )قامره()36( 
بحر  بني  ارتكا�ص  وميدان  )مثمرات()37(،  واأدواح  فرات، 

وريا�ص«)38(.

ويف املقابل، جند �صال عنده جرداء، ل ت�صتمل على �صيء 
مما ا�صتملت عليه مالقة من املحا�صن، يقول عنها: »و�صال، بلد 
ال�صنابل،  )الرمال()39(، ومراعي اجلمال، بطيحة ل تنجب 
مكفوف  وبحرها  اخلارج،  جرد  الوابل،  املطر  عرفت  واإن 
الزلق،  الأجاج  من  م�صتمد  املذاق،  ملح  وواديها  املدارج، 
الإغراق،  وتوقع  الإنفاق،  بعد  اإىل  الآفاق،  من  بالرفاق  قاطع 
و�صابلها)40( مق�صور على ف�صل، )وكم ل�صوكة من �صبا ن�صل(

)41(، عدمية الفاكهة، واملتنزهات النابهة«)42(. 

من  �صال  خلو  على  يوؤكد  الر�صالة  من  اآخر  مو�صع  ويف 
املحا�صن الطبييعة فيقول عنها: »بلد منخرق منقطع متفرق، 

ثلثه مقربة خالية، وثلث خرب بالية«)43(.

ويف معر�ص حديثة عن الن�صارة، التي يق�صد بها »احل�صن 
ال�صابي الذي ياأ�صر الرائي«)44(، جنده يقول عن مالقة: »واأما 
منها  اأخطر  مدينة  الأر�ص  لي�ص يف  اأنه  ادعى  فمن  الن�صارة، 
ول  اأزهارًا،  اآرج  ول  واأعنابًا،  غرو�صًا  منها  اأغزر  ول  جنانًا، 
اأ�صواأ اأنهارًا، مل تكذب دعواه، ول اأزرى به هواه، اإمنا هي كلها 
رو�ص، وجابية وحو�ص، ب�صاتني قد رقمتها الأنهار، وترمنت بها 

الأطيار«)45(. 

واأما �صال في�صلبها الن�صارة، لأنها بلد »عدمي الظالل، اأجرد 
التالل، اإذا ذهب زمن الربيع، واخل�صب املريع، �صار ه�صيمًا، 

واأ�صحى ماوؤه حميمًا، وانقلب الف�صل عذابًا األيمًا«)46(.

ب - امل�ستوى احل�ساري يف املفاخرة:

يف  احل�صارية  املظاهر  من  العديد  امل�صتوى  هذا  يت�صمن 
بـ  عنها  عرب  التي  الدولة  هيبة  مثل  الهجري،  الثامن  القرن 
»الإمارة« وانت�صار التجارة وال�صناعة، والعناية باإثارة الأر�ص 
والغرا�صة، والهتمام بناء العمائر والق�صور والدور واحل�صون 
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يتبع ذلك من  والأمن، وما  والأ�صوار ورعاية اجلند واجليو�ص 
يف  جليًا  جنده  كله  وهذا  وامل�صروب،  املطعوم  يف  احلياة  لني 
التي  �صال،  اإليه  تفتقر  بينما  الأندل�ص،  بها  يعني  التي  مالقة، 

يعني بها املغرب.

فقد ذكر يف هيبة الدولة التي �صماها الإمارة، وخ�ص بها 
مالقة: »القدح املعلى)47(، والتاج املحلى، وهي على كل حال 

بالف�صل اأوىل«)48(.

اهلل  »حر�صها  مالقة  اأن  والتجارة،  ال�صناعة  يف  وذكر 
املنتخب،  اجللد  �صنايع  ومعادن  املذهب،  الديباج  طراز 
املتاع  ومقت�صر  الأقطار،  اإىل  منها  املجلوب  الفخار،  واملذهب 
و)�صنعا()50(  امل�صروب،  الّد�صت  وم�صرب  امل�صدود)49(، 
العباب،  لإفعام  الإياب  اإىل  التجار  وحمج  الثياب،  �صنايع 
ب�صهادة احل�ص، واجلن والإن�ص، ول ينكر طلوع ال�صم�ص«)51(.

يف  �صناعة  »واأي  بقوله:  �صال  لنا  يقدم  ذلك  املقابل  ويف 
اأو  اأو يطرف بها قطر بعيد،  اإليها ويعول عليها،  �صال، يق�صد 

يتجمل بها يف عيد«)52(.

واحل�صون  والدور  والق�صور  العمائر  ببناء  الهتمام  اأما 
مالقة  تاريخ  اإىل  واأ�صار  ذلك،  يف  تو�صع  فقد  والأ�صوار، 
العمراين، مبقابل قلة هذه احل�صرة العمرانيه يف �صال، يقول 
بي�ص،  ق�صور  ما مبالقة من  فح�صبك  امل�صاكن  »اأما  ذلك:  يف 
وملك طويل عري�ص، جنة ال�صيد)53(، وما اأدريك بها من جنة 
دانية القطوف، �صامية ال�صقوف، ظاهرة املزية وال�صفوف، اإىل 
غريها مما ي�صذ عن احل�صر اإىل هذا الع�صر، واجلنات التي 
كان  واإن  �صال  واأما  الأمل...  وجتاوزت  واجلبل،  ال�صهل  مالأت 
قليل  فهو  م�صتور،  بنا  ولأهل اخلدمة  وق�صور،  دور  للملك  بها 
ولي�ص للجمهور اإليه �صبيل. واأما امل�صاكن مبالقة بني را�ص قيد 
احلياة، ومنتقل من جناتها اإىل رو�صات اجلنات، فاأكرب به اأن 

كال�صالت)54(  �صاهد،  ول  ينا�صل،  اأو  به  يجادل  اأو  يفا�صل، 
الباقية املكتتبة، والتواريخ املقررة املرتبة«)55(.

وجنده يف معر�ص ال�صتدلل على ما يذهب اإليه من ف�صل 
ويحيل  التاريخية،  بامل�صادر  ي�صت�صهد  �صاأنها،  ورفعو  ماقلة، 
اإليها، ويف ذلك يقول: » فا�صت�صهد مغرب البيان، وتاريخ ابن 
ب�صكوال،  وابن  الفر�صي،  ابن  وكتاب  الزمان،  وتاريخ  حيان، 
الرجال،  من  عليه  ا�صتملت  ومن  القا�صي،  الزبري  ابن  و�صلة 
الأخبار،  من  فيه  وما  ع�صكر  ابن  وتاريخ  الأبار،  ابن  و�صلة 
�صامية،  الأعالم  ترى  الإحاطة،  وجه  عن  بالإماطة  وبادر 
رحب  بهم  ي�صيق  الرجال،  واأفراد  نامية،  الف�صالء  واأدواح 

املجال«)56(.

ثم يعرج على �صال م�صفقًا قائاًل: »و�صال امل�صكينة ل ترجو 
لع�صرتها اإل ابن ع�صرتها، مهملة الذكر والإ�صادة، عاطلة من 
حلي تلك ال�صيادة، واإن كان بها )اأهل عبادة()57(، و�صالكي 
ومن  علي،  مكان  وذي  ويل،  من  مبالقة  فكم  زيادة،  �صبيل 
طنجايل و�صاحلي، وهذه ل تدفع، ودليل انكارها ل ينفع، فمن 
اخلالف  فليوثر  �صا  ومن  بالإن�صاف،  الإن�صاف  فليوثر  �صا 

و�صجايا الأخالف«)58(.

وذكر يف معر�ص رعاية اجلند واجليو�ص وما تنعم به مالقة 
من الأمن حديثًا مف�صاًل، جعل عنوانه »ال�صنعة« وهو م�صطلح 
الطامعني وتدخل  التي تخيف  »الفظاعة  به معنى  اأراد  غريب 
والدين«)59( قال: »مالقة دار ملك يف  امللة  اأعداء  الرعب يف 
الروم، ومثوى امل�صاعب والقروم)60(، ت�صهد بذلك كتب الفتح 
املعلوم، وذات ملك يف الإ�صالم عديد اجليو�ص، خافق الأعالم، 
الأدار�صة)61(  ملوك  �صكنها  الإعالم،  عن  بال�صهرة  غني 
الكرام، وال�صناهجة)62( الأعالم، ثم بنو ن�صر)63(، اأن�صار 
الإ�صالم، وجي�صها اليوم م�صهور الإقدام، متعدد )املئني()64( 
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على مر الأيام، وجتارها تعقد لواء خافقًا، وتقيم للجهاد �صوقًا 
ال�صفقة  على  اهلل  وتعامل  ال�صائحة،  اخليول  وترك�ص  نافقًا، 
والثغور، واملدن  للعدة من احل�صون  اأم  اأنها  الرابحة، وكفاها 
ذات احلمى امل�صون، و�صجرة الفروع الكثرية والغ�صون، وما 
منها اإل معقل �صام، وبلد باخليل والرجال مرتام، و)غيد حام(
لل�صلطان  فيها  وين�صق  )باذخ()66(،  ملك  بها  يحتوي   ،)65(

اأين  العلية،  وال�صنعة  امليزة،  هذه  من  �صال  واأين  باذخ.  فخر 
بع�ص  كان  واإن  الوفود،  منها  تزور  واحل�صون  والبنود  اجلنود 
امللوك ذهب اإىل اتخاذها دارًا، وا�صتبطانها من اأجل الأندل�ص 

قرارًا، فلقد هم وما اأمت، وطلبه مت«)67(.

ثم يتحدث عن مظاهر احل�صارة يف جمتمع مالقة، فيقول، 
املختارة، ول كاحللى  ال�صواهد  »ولنقل يف احل�صارة مبقت�صى 
والطيب، واحللل الديباجية واجلالبيب، والب�صاتني ذات املراأى 
الوارفة  واجلنات  اجلبال،  ب�صفوح  املبتناة  والق�صور  العجيب، 
الظالل، والربك الناطقة بالعذب الزلل، واملالب�ص املختالة يف 
اأفنان اجلمال، والأعرا�ص الدالة على �صعة الأحوال، وال�صروات 

املقدرة بالآلف من الأموال«)68(.

رقيقة،  فاأحوال  �صال،  »واأما  �صال:  عن  يقول  املقابل  ويف 
وثياب يف غالب الأمر خليقة، وذمم منحطة فقرية«)69(.

اإقرار  من  بع  بداأت  ما  لتوؤكد  الر�صالة  خامتة  جاءت  وقد 
تتمتع  التي  الأندل�صية  املحا�صن  بتلك  �صال،  على  مالقة  ظهور 
بها، لكنه يذكر ف�صل �صال، ويقدمها على ف�صل بع�ص املدائن 
باأي حال من الأحوال، يقول يف ذلك:  املغربية، ل على مالقة 
وح�صن  وكمالها،  بجاللها  امليزة  ملالقة  اأن  اخلطة  »وف�صل 
اأ�صكالها، ووفور مالها، وتهدل ظاللها، و�صهرة رجالها، وطرق 
�صنايعها  واأعمالها، ول�صال الف�صل لكن على اأمثالها ونظريها 
من بالد املغرب واأ�صكالها... وعنا نلقي ع�صا الت�صيار، ونف�ص 

من عنان الإكثار، وح�صبنا اهلل ونعم الوكيل«)70(.

�صال  على  يثني  الدين  ل�صان  اأن  جند  البحث  معر�ص  ويف 
يف موا�صيع اأخر من موؤلفاته، على النحو الذي جنده يف كتاب 
�صال:  عن  يقول  اإذ  والديار،  املعاهد  ذكر  يف  الختيار  معيار 
املوؤ�صلة  والقاعدة  املخ�صلة،  والبطيحة  املف�صلة،  »العقيلة 

وال�صدرة املف�صلة، ذات الو�صامة والن�صارة... الخ«)71(.

ولعله يكون بذلك قد رد لهذه املدينة ذات الف�صل عليه �صيئًا 
من احلق والعتبار، ويبقى التاأويل مفتوحًا اأمام هذا التناق�ص 
يف اإ�صدار احلكم عند ل�صان الدين، ولعل مرد ذلك يعود اإىل 
»التملق والتزلف ، رغبة –من ل�صان الدين– يف رفد �صالطني 
املغرب وحظوتهم، فقد كتب كتابه معيار الختيار اأثناء وجوده 

يف املغرب، حتت كنف �صالطينها«)72(.

اأنها نبعت  وخال�صة القول يف هذه املفاخرة غري العادلة، 
الآخر،  الطرف  وتع�صب، وميل لطرف على ح�صاب  عن هوى 
على  دلياًل  اأو  �صاهدًا  ت�صلح  ل  املو�صوعية  الناحية  من  فهي 
نحكم  اأن  بعدها  ن�صتطيع  ول  تلك،  على  املدينة  هذه  اأف�صلية 
حكما  ن�صدر  اأن  ن�صتطيع  لكننا  �صال،  وتاأخر  مالقة  بتقدم 
على اأ�صلوب ل�صان الدين بن اخلطيب، وهذا ما ن�صعى اإليه يف 

املبحث التايل من هذا البحث.   

ر�سالة ملفاخرة بني »مالقة« و«�سال » الدرا�سة الفنية:

اأوًل: املوروث الديني والفكري: 

العري�صة  ثقافته  توظيف  اإىل  مييل  الدين  ل�صان  كان 
وال�صاملة، التي تزخر ب�صتى اأنواع املعرفة والعلوم، يف بناء ن�صه 
النرثي، �صواء اأكان ذلك املوروث دينيًا، اأم فكريًا. وهو يف ذلك 
التوظيف يختار ما يتوافق واأغرا�صه ومراميه، وما يوؤديه من 
وظيفة جمالية فنية يف الن�ص، حتى يبدو من ح�صن ان�صجامه 
يف  ومدرجًا  اإليه،  جملوبًا  ولي�ص  منه،  رئي�صًا  جزءًا  الن�ص  مع 

ثناياه.
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من  اقتبا�صه  الر�صالة،  هذه  يف  ذلك  على  الأمثلة  ومن 
القراآن الكرمي، »وقد تقوم الآية امل�صت�صهد بها يف بلوغ الغر�ص، 
وتوفية املقا�صد، ما ل تقوم به الكتب املطولة«)73(، ولعل من 
اأ�صباب وجود هذه اخلا�صية يف نرث ل�صان الدين، ن�صاأته العلمية 
طبع  مما  اأظفاره،  نعومة  منذ  الكرمي  القراآن  وتعلمه  الأوىل، 

طريقة تفكريه بطابعه اخلا�ص.

الن�ص  تزيني  اأجل  من  نرثه  يف  الكرمية  الآيات  تاأت  ومل 
تاأثري  قوة  وتعطيه  الن�ص،  تعزز  هي  واإمنا  فح�صب،  وحتليته 
اأكرب، فعندما ي�صف مدينة مالقة باأنها »اقتعدت اجلل كر�صيًا، 
ورفعها اهلل مكانا عليا«)74(، فهو ينظر اإىل قوله تعاىل يف حق 
نبيه اإدري�ص عليه ال�صالم: »ورفعناه مكانًا عليًا«)75(، ووا�صح 
اأتى بهذه الآية لتاأكيد الفكرة، وتثبيت املعنى، لزيادة  اأنه  هنا 
مالقة،  ملدينة  النت�صار  وبالتايل  املتلقي،  نف�ص  يف  التاأثري 

واإعزاز �صاأنها ومكانتها.

اأنه يريد الإن�صاف،  ومن الغريب هنا ادعاء ل�صان الدين 
واإثبات احلق يف هذه املفاخرة، واأنه لن مييل اإىل طرف على 
املفا�صلة  منه  طلب  من  خماطبًا  يقول  فهو  طرف،  ح�صاب 
املقيم،  ال�صعد  »�صاألتني عرفك اهلل عوارف  و�صال:  بني مالقة 
اأنه  هنا  وجلي  امل�صتقيم«)76(،  ال�صراط  على  واإياك  وحملني 
ال�صراط  »اهدنا  الكتاب:  فاحتة  يف  تعاىل  قوله  اإىل  ينظر 
امل�صتقيم«)77(، وكاأنه اأراد بذلك دفع تهمة النحياز عن نف�صه 
منذ البداية، فهو مل يق�صد اإل اإقرار احلق، ون�صبة الف�صل اإىل 

اأهله!

وجنده يف موطن اآخر يحل الآية الكرمية، ويعيد �صياغتها، 
ومن  الت�صرف،  ذلك من حرية  ملا يف  باقتبا�صها،  يكتفي  فال 
مراعاة الندفاق ال�صعوري والإيقاعي يف الن�ص، وكاأن املتفنن 
ي�صعر اأنه لو اأعاد ت�صكيل الآية الكرمية، وفق الن�ص الذي يبدعه، 
فاإن ذلك �صيوؤدي اإىل حت�صيل اأثر اأكرب يف نف�ص املتلقي، ومثال 

ذلك قوله وا�صفا مالقة: »جنة ال�صيد، وما اأدريك بها من جنة 
�صياغه  اإعادة  وهذا  ال�صقوف«)78(،  �صامية  القطوف،  دانية 
قطوفها  عالية*  جنة  »يف  اأنه:  املوؤمن  حق  يف  تعاىل  لقوله 
كي  الرتتيب،  واإعادة  التحوير  اإىل  جلاأ  قد  فهو  دانية«)79(، 

تتوافق الكلمات وتدفق الن�ص، باإيقاعه ومو�صيقاه.

على  يلح  ما  كثريًا  اأنه  الدين  ل�صان  لنرث  الدار�ص  ويلحظ 
الإ�صارات التاريخية)80(، وهذا جنده عند احلديث عن مالقة، 
وال�صهاجنة)82(  الكرام،  الأدار�صة)81(  ملوك  »�صكنها  فقد 
ويت�صل  الإ�صالم«)84(،  اأن�صار  ن�صر)83(،  بنو  ثم  الأعالم، 
بالفخر  ال�صلة  ذات  التاريخية  باملوؤلفات  ا�صت�صهاده  بذلك 
مبالقة وتاريخها، كما جاء يف قوله: »فا�صت�صهد مغرب البيان، 
وتاريخ ابن حيان، وتاريخ الزمان، وكتاب ابن الفر�صي، وابن 
من  عليه  ا�صتملت  ومن  القا�صي،  الزبري  ابن  و�صلة  ب�صكوال، 
من  فيه  وما  ع�صكر  ابن  وتاريخ  الأبار،  ابن  و�صلة  الرجال، 
الأعالم  ترى  الإحاطة،  وجه  عن  بالإماطة  وبادر  الأخبار، 
بهم  ي�صيق  الرجال،  واأفراد  نامية،  الف�صالء  واأدواح  �صامية، 
املو�صوعية  ثقافته  من  نابع  ذلك  ولعل   .)85(« املجال  رحب 
والراأي  الذي يق�صده،  املعنى  التاريخ يف  ال�صاملة، فقد وظف 

الذي يريد النت�صار اإليه.

الر�صالة،  يف  األفاظ  بع�ص  ورود  ال�صاأن  بهذا  ويت�صل 
قوله  نحو  والت�صاد،  الطباق  من  املزيد  اأمام  املجال  تف�صح 
»ولكني  املفاخرة:  هذه  اإن�صاء  عليه  اقرتح  من  دعوة  ملبيًا 
جوهرك  واأباين  مفرت�صك،  رفع  واأبني  غر�صك،  اإىل  �صاأنتهي 
وعر�صك«)86(، وال�صاهد هنا قوله »جوهرك وعر�صك« فهذه 
اآثار  اإحدى  وهي  والفل�صفة،  املنطق  علم  من  م�صتقاة  األفاظ 
على  القائم  الن�ص،  وروح  تتفق  النهاية  وهي يف  الكالم،  علم 

املفارقة، واملطابقة. 
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ثانيًا: ال�سمات الفنية: 

اأ�صلوب  تتمثل يف احلديث عن  الفنية،  ال�صمات  اأوىل هذه 
عن  التعبري  يف  طريقته  اأو  الر�صالة،  هذه  يف  الدين  ل�صان 
اآرائه، ومراميه، ومن الوا�صح اأن اأ�صلوبه جاء م�صجوعًا، وهذا 
اأ�صبح  حتى  الدين،  ل�صان  نرث  على  يطغى  امل�صجوع  الأ�صلوب 
يعرف به، »فما  اأن يذكر ل�صان الدين الأديب اإل ويقرتن ا�صمه 
به، فكاأنهما �صنوان ل يفرتقان، ويبدو اأنه مل ين�صج على غريه 

من الأ�صاليب«)87(.

فمن ذلك قوله: »وف�صل اخلطة اأن ملالقة املزية، بجاللها 
وكمالها، وح�صن اأ�صكالها، ووفور مالها، وتهدل ظاللها، و�صهرة 
رجالها«)88(، ففي هذا الن�ص جند ق�صر العبارة، واعتدالها، 
وتناغم �صجعتها، وما تولده هذه الأ�صياء من اإيقاع داخلي، وجو 

مو�صيقي عذب تاأن�ص النف�ص اإليه.

ومن وجوه ال�صجع التي تاأتي بعد منزلة العتدال عنده، اأن 
ذلك  ومن  الأول)89(،  الف�صل  من  اأطل  الثاين  الف�صل  يكون 
والديباجية  واحللل  والطيب،  »كاحللي  مالقة:  وا�صفًا  قوله 

واجلالبيب، والب�صاتني ذات املراأى العجيب«)90(.

مو�صع  اأولهما  لطيفان،  ملحظان  اجتمع  الن�ص  هذا  ويف 
ال�صت�صهاد، فقد جاء الف�صل الثاين، اأطول من الف�صل الأول، 
يف كل �صجعة، طوًل مل يخرج به عن العتدال كثريًا، وثانيهما 
الت�صل�صل املنطقي يف بناء اجلملة، فقد تكونت اجلملة الأوىل 
التي  واجلملة  األفاظ،  ثالثة  من  الثانية  وتبعتها  لفظتني،  من 

تليها من اأربعة األفاظ.

على  ويدل  عاليًا،  جماليًا  بعدا  الن�ص  يعطي  الأمر  وهذا 
مقدرة فنية خ�صبة، وهو �صرب يحتاج اإىل كد واإعمال عقل، 

ولو اأنه يبدو �صهاًل، ل يحيتاج اإىل كبري تكلف وت�صنع. 

هذه  يف  الدين  ل�صان  عند  جنده  ال�صجع  من  اآخر  ووجه 
الر�صالة، وهو اأن يكون الف�صل الأخري اأق�صر من الف�صل الأول، 
وقدعابه ابن الأثري بقوله: »وهو عندي عيب فاح�ص«)91(، ولكنه 
ورد عند ل�صان الدين، وكاأنني به مل يابه ملن عابه وانتق�ص منه، 
ومن ذلك قوله يف و�صف �صال: »و�صال بلد عدمي الظالل، اأجرد 
�صار ه�صيمًا،  املريع،  الربيع اخل�صب  اإذا ذهب زمن  التالل، 

واأ�صحى ماوؤه عميمًا، وانقلب الف�صل عذابًا األيمًا«)92(.

فقد جاء بطول الف�صل الأول عن الثاين يف بداية الن�ص، 
الأول  الف�صل  بق�صر  وجاء  والعني،  الالم  قافيتي  خالل  ومن 
عن الثاين يف نهايته من خالل قافية امليم. وبهذا يكون ل�صان 
الدين يف هذه الر�صالة قد لون يف ا�صتخدام ال�صجع، العتدال، 
من  هذا  ويف  الأول،  اجلزء    واإطالة  الأخري،  اجلزء  واإطالة 
الكلم، ما فيه  القول، وتطويع  الت�صرف يف فنون  املقدره على 

من اإبداع واإعمال عقل! 

ومن ال�صمات الفنية لهذه الر�صالة ، اعتمادها على الطباق 
اأجل اإمتام املعنى، فهذه الثنائيات املت�صادة يف بنية الر�صالة، 
جاءت لتخدم املق�صد منها ب�صكل ل يبدو منفرًا، اأو �صاذًا، اأو 
مقحمًا على الن�ص دون مزيد بيان، فمن ذلك قوله يف مفتتح 
الر�صالة، نافيًا اأن يكون هناك وجه للمقارنة اأ�صاًل بني مالقة 
و�صال: »واإل فمتى يقع التف�صيل بني النا�ص والن�صنا�ص، وامللك 

واخلنا�ص، وقرد اجلبال، وظبي الكنا�ص«)93(.

وجلي هنا اأنه يوظف الطباق يف خدمة املعنى املراد، فقد 
طابق بني الأ�صماء: النا�ص     و)الن�صنا�ص( اأي القرد، وامللك 
و)اخلنا�ص( اأي ال�صيطان، وقرد اجلبال، وظبي الكنا�ص )وهو 
والبون  للمفارقة  �صورة  اإل  الطباق  هذا  وما  الظبي(.  بيت 
ال�صا�صع ما بني مالقة و�صال، واأنه ل تعقد مقارنة بينهما اأ�صاًل، 
ل  �صديقه  لطلب  ا�صتجابة  بينهما  قارن  الدين  ل�صان  ولكن 
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غري! اإذن، جاء الطباق هنا متوافق مو�صوعيًا وفنيًا مع غر�ص 
ملا  النف�ص،  يف  موقعه  وح�ّصن  للن�ص،  زينة  و�صكل  الر�صالة، 

يحمله من دللت وم�صامني فكرية، من�صجمة ومتناغمة. 

�صيوعًا يف  اللفظيه  املح�صنات  اأكرث  اأما اجلنا�ص، فهو من 
اأدب ل�صان الدين عامة، نحو قوله:  هذه الر�صالة خا�صة، ويف 
»ولكني �صاأنتهي اإىل غر�صك، واأبني مغرت�صك، واأباين جوهرك 
من عر�صك، فنقول الأمور التي تتفا�صل بها البلدان، وتتفاخر 
املنعة  هي  والولدان،  الولئد  حتى  وتعرفه  الإخوان،  به  منها 

وال�صنعة والبقعة وال�صنعة....«)94(.

)اأبني/  نحو  الأفعال  يف  ال�صتقاقي  اجلنا�ص  هنا  وجلي 
)غر�صك/  نحو  الرتاكيب  ويف  تتفاخر(  تتفا�صل/  اأباين، 
الولدان،  )الولئد/  نحو  الأ�صماء  ويف  عر�صك(  مغرت�صك/ 
املنعة/ ال�صنعة، البقعة/ ال�صنعة( ولعل اجلنا�ص هو الذي دفع 
)ال�صنعة(،  الغريبة  اللفظة  هذه  ا�صتخدام  اإىل  الدين  بل�صان 
ويتعمده،  ق�صدًا،  اجلنا�ص  يق�صد  اإمنا  اأنه  على  دليل  وهذا 

وي�صعى اإليه، ويتكلف يف �صبيله الألفاظ الغريبة.

يف  ي�صيع  معينًا،  �صوتيًا  م�صتوى  ين�صد  ذاك  عمله  يف  وهو 
اأ�صلوب  ميثل  اأي�صًا  وهو  لذيذًا،  عذبًا  مو�صيقيًا  جر�صًا  الن�ص 
الإن�صاء يف زمنه، وال�صوابط التي تعارف عليها الأدباء، حتى 
ي�صمى ما يقدمونه فنًا اأدبيًا، وهو يف احلقيقة اإمنا ين�صج على 

منوال القا�صي الفا�صل، وعلى وقع خطاه ي�صري)95(.

ويف هذه الر�صالة، ل جند الألفاظ ملعانيها خادمة دائمًا، 
فقد يطنب الكاتب، ويف�صل القول ثم ل ترجى فائدة حقيقية، 
اأو معنى حمدد ميكن التو�صل اإليه، نحو قوله عن مالقة : »اإذ 
ت�صهد  والقروم،  امل�صاعب  ومثوى  الروم،  يف  امللك  دار  مالقة 
خافق  الإ�صالم،  يف  ملك  وذات  املعلوم،  الفتح  كتب  بذلك 

عام  كالم  وهذا  الإعالم«)96(.  عن  بال�صهرة  غني  الأعالم، 
ت�صوبه املبالغات، وهو وا�صع غري حمدد املعاين، قليل ال�صبط، 
فقد كنا ننتظر اأن يقول لنا مباذا ا�صتهرت مالقة يف تاريخها، 

وما اأ�صا�ص هذه ال�صهرة، ولكن �صيئًا من ذلك مل يكن)97(.

ر�صمها  التي  البديعية  الفنية  ال�صورة  بهذه  القول  واأختم 
حروف  من  املكونة  باأ�صباغه  ولونها  بري�صته،  الدين  ل�صان 
ال�صباح  لب�صت  »كاأنها  قائاًل:  مالقة  ي�صف  فهو  وكلمات، 
�صرباًل، اأو غا�صت يف نهر الفلق بهاء وجماًل... مدينة حافلة، 

وعقيلة يف حلى املحا�صن رافلة«)98(.

اللغة  طاقات  يح�صد  البديعية  ال�صورة  هذه  يف  اإنه 
واإمكاناتها، وبكلمات قليلة يقدم ملا معان عميقة، عرب الرتكيز 
على عن�صر اخليال، وما يثريه يف النف�ص من كوامن ودوافع، 
تقود اإىل تاأمل الكون من حولنا ثم اإعادة �صياغة عالقاتنا به، 
واإعادة حتديد م�صاعرنا جتاهه. كان باإمكانه اأن ي�صف مالقة 
قائاًل: هي مدينة نظيفة ح�صنة البنيان، وهذا تقرير ومبا�صرة 
و�صطحية، جتعل الن�ص تاريخًا ل اأدبًا، اأما ما عمد اإليه ل�صان 
الدين، فهو الرتكيز على ال�صورة احلركية )لب�صت/ غا�صت/ 
رافلة( وال�صورة الب�صرية وال�صوئية )ال�صباح/ الفلق/ بهاء/ 
جماًل( وا�صتثمار طاقات اللغة يف جت�صيد ال�صباح، وت�صخي�ص 
ثم  عليها،  الأنوثة  اإ�صفاء �صفة  ثم  اأن�صنتها،  اأو  مالقة،  مدينة 
منعمة  اأنها  على  تقدميها  ثم  احل�صناء،  بالزوجة  ت�صويرها 

مرفهة مدللة ترفل يف حليها وزينتها.

ولعل هذه اللم�صات الفنية يف ر�صالة املفاخرة بني »مالقة 
» و«�صال »، التي متثل منوذجًا لنرث ل�صان الدين بن اخلطيب، 
يف  مدر�صة  راأ�ص  بحق  واأنه  كعبه،  وعلو  بالغته،  رفعة  توؤكد 
الكتابة، ليبقى النموذج الأخري الأول لإبداع العرب، واأملعيتهم، 

على اأر�ص الأندل�ص املفقود.
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خامتة:

ر�صالة  حول  نقدية  درا�صة  تقدمي  اإىل  البحث  هذا  �صعى 
بن اخلطيب،  الدين  لل�صان   ،« »�صال  و   « »مالقة  املفاخرة بني 
فعرف بالكاتب من حيث ا�صمه ون�صبه واأهم حمطات حياته، 
التي بينت ارحتاله بني الأندل�ص واملغرب غري مرة، وما لذلك 
من اأثر جوهري يف اإن�صاء هذه الر�صالة، كما عرف بثقافة هذا 
العلم الفذ، فهو اأديب مو�صوعي الثقافة، متفنن وموؤلف يف �صتى 
امليادين والخت�صا�صات، وقد جتلت ثقافته املو�صوعية تلك يف 

ر�صالته هذه، من حيث املو�صوع والأ�صلوب الفني.

الر�صالة،  كتابة  بواعث  الباحث  عالج  الأول،  املبحث  يف 
منه  طلب  له  �صديقا  باأن  الدين   ل�صان  ادعاء  بطالن  فرجح 
كتابة هذه الر�صالة، وبني اأن الباعث احلقيقي يتمثل يف اإذكاء 
وامل�صرق،  املغرب  مناف�صة  على  القائمة  الأندل�صية  الروح  تلك 
ويف  �صاأن غريها،  من  ذاتها، حتط  من  ترفع  ما  فهي مبقدار 
هذا من التجني والإ�صفاف ما فيه، لذلك يقرر الباحث اأن هذه 
اأف�صلية  يعتمد عليه يف احلكم على  اأ�صا�صًا  الر�صالة ل ت�صلح 

هذه املدينة اأو تلك.

قدم  الر�صالة،  لن�ص  املو�صوعية  الدرا�صة  معر�ص  ويف 
الباحث �صورة كلية يندرج حتتها العديد من ال�صور اجلزئية، 
فكان الناظم العام ملحاوراملفاخرة يتلخ�ص يف م�صتويني اثنني، 
امل�صتوى الطبيعي وما يت�صمنه من مناخ و�صهول وجبال واأودية 
بناء  من  يت�صمنه  وما  احل�صاري  وامل�صتوى  واأمواه،  ورمال 
وعمارة، وح�صون واأ�صوار، ومنعة ع�صكرية ، وماآكل  وم�صارب، 
وغري ذلك، ويف كل من هذين امل�صتويني جند ل�صان الدين يقدم 

ذكر مالقة وي�صيد بها، ثم يوؤخر ذكر �صال ويذمها. 

ويف املبحث الثاين، قدم الباحث درا�صة فنية لهذه الر�صالة، 
اأو�صحت اأثر تلك الثقافة ال�صاملة التي متتع بها ل�صان الدين، اإذ 

جتلت يف ا�صتعمال املوروث الديني من القران الكرمي، واملوروث 
التي  التاريخة  والإ�صارات  والفل�صفة،  املنطق  علم  الفكري من 
اأو  احلاكمة  الأ�صر  اأو  الأعالم  م�صتوى  على  �صواء  منها  يكرث 

امل�صنفات اجلامعة يف بابها للكثري من حمطات التاريخ. 

تبدت يف هذه  التي  النرثية  ال�صمات  اأهم  الباحث  بني  ثم 
اأو  باأنواعه املختلفة،  امل�صجوع  الأ�صلوب  الر�صالة، على م�صتوى 
التطبيق اأو التجني�ص اأو دللة الألفاظ على املعاين، اأو ال�صور 
تقومي  اإىل  الباحث  �صعى  وذاك،  هذا  ويف  الإبداعية،  الفنية 

الأخطاء العلمية يف التحقيق الذي ح�صله، واعتمد عليه.
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