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، إيذانًا بانفصال المغرب عن الخالفة 172كان قيام الدولة اإلدريسية سنة 
العباسية، وميالد شعب متميز في المجموعة الكبرى من الشعوب التي تكون 

ولم يكن المغرب أول من انفصل عن الخالفة العباسية، فقد . الدولة اإلسالمية
سبقتو األندلس حين استولى عمييا عبدالرحمن الداخل، وأسس فييا الدولة 

، أي بعد ست سنوات فقط من سقوط الخالفة األموية في 138األموية سنة 
. المشرق

: ويتشابو السببان الباعثان عمى خرق الوحدة السياسية لمدولة اإلسالمية
فعبدالرحمن الداخل قام منتقمًا لذويو وأسرتو من بني أمية، ومحاواًل إحياء 

خالفتيم التي انقرضت، والمولى إدريس األول كان مطالبًا بحق أىل البيت في 
الخالفة، وال سّيما بعد أن وقعت البيعة بيا ألخيو محمد النفس الزكية، أواخر 
أيام بني أمية، بحضور أبي العباس المنصور العباسي، وأفتى اإلمام مالك 
بصحة ىذه البيعة، وبطالن بيعة المنصور، ألنيا كانت عمى سبيل اإلكراه، 

. فعذره في الخروج واضح، وحقو أوجب من حق عبدالرحمن الداخل

والميم اآلن ىو النظر في النتائج، ال في األحقيَّة، فمن المؤكد أنو لوال 
. استقالل األندلس لما بمغتو ما بمغتو من التقدم واالزدىار

، أكثر من قرن وىو 62والمغرب مّر عميو، منذ الفتح اإلسالمي سنة 
تحت حكم الوالة الذين يأتون من المشرق، من غير أن يتغير من أمره شيء، 

بل بالعكس، أصبح ميدانًا لمشعوذة وظيور المتنبئين، وتقاطرت عميو فرق 
الخوارج، يجّربون حظوظيم في التمرد واالستيالء عمى السمطة، وذلك لبعده 

عن عاصمة الخالفة ومقر الحكومة المركزية، ووقوعو في أقصى البالد التي 
. ال يناليا من عناية الدولة إال القميل
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فمما انتصبت الدولة اإلدريسية، قضت عمى مختمف النزعات المخالفة 
لمسّنة، وطاردت الخوارج، وبنت العاصمة الروحية لمبمد، وىي مدينة فاس، 

أندلسيين وقيروانيين، وانتشر مذىب : واستقبمت وفود العرب الفارين من الظمم
اإلمام مالك في العبادات واألحكام بموجب ميل الدولة إليو، إذ كان رحمو اهلل، 

من مناصري دعوة العمويين، وأفتى، كما سبق القول، بترجيحيا عمى بيعة 
وأنشئ جامع القرويين بمبادرة من سيدة فاضمة من مياجرة . العباسيين

القيروان، وىو الذي أصبح منارة مشعة لمعمم والمعرفة في غرب أفريقيا والعالم 
وبرزت شخصية المغرب كدولة ليا كيانيا ومقوماتيا . اإلسالمي قاطبة

. الروحية والمادية التي تحفظ وحدتيا، وتضمن بقاءىا عمى الدوام واالستمرار

وىكذا وضعت األسس الحضارية لممغرب متأثرة بحضارة دمشق بحكم 
التبعية ليا أيام الوالة، وما حممو معيم مياجرة القيروان وقرطبة، وما نشأ بعد 
ذلك من التمازج بين المغرب وىذه البالد، فيي حضارة عربية أصيمة حافظ 

عمييا المغرب من عيد األدارسة إلى أيام المرابطين، حين قوي التأثر والتأثير، 
واستمرت إلى عيد الموحدين، الذين تبنوا أصوليا، ورفعوا قواعدىا بالعمم 

والمعرفة والدولة الواسعة، وفي أيام المرينيين اكتسبت طابعًا خاصًا، وال سّيما 
في المعمار والفن، وىو الطابع الذي ما تزال تحافظ عميو إلى اآلن، وتتميز  
بو عن البالد اإلسالمية األخرى، ألنيا لم تتأثر بما تأثرت بو ىذه البالد من 
روح العجمة أيام العباسيين، والمماليك، والحكم العثماني الذي طرق أبواب 
العالم اإلسالمي إلى حدود  تممسان، ولكن المغرب بقي خارجًا عنو، وواقفًا 
منو موقف الند، وذلك ىو ما يعطي لممغرب ىذه المكانة الدولية التي تسمكو 
في عدد الدول الكبيرة، ذات الشأن في السياسة والسمطان، فضاًل عن الصورة 
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العربية األصيمة لحضارتو، التي تبير حتى أخواننا العرب الذي يزورونو ألول 
. مّرة، وال يكونون يتصورونو عمى ىذه الحال

وال يستكثر ىذا الذي ذكرناه عمى الدولة اإلدريسية الصغيرة، فإن عزيمة 
أىل البيت وىمتيم وطموحيم، ومالي ال أقول وبركتيم، إذا كانوا في مثل ديانة 

خالصيم لألمة، تفعل األعاجيب، ومثال  إدريس األول وخمفائو ونصحيم وا 
الشمال المغربي أعظم دليل عمى ذلك، فإن مممكة فاس وما إلييا، إذا كانت 

قد نشأت عربية الروح والمسان فذلك مما ال غرابة فيو، ولكن األمر المستغرب 
ىو أن بقية ىذه الدولة التي لجأت إلى الشمال، بعدما أخرجيا موسى بن أبي 
العافية من عاصمتيا فاس، واستولى عمى جل أعمال المغرب، فاستقرت في 
قمعة النسر بأعمى سماتة من قبائل الناحية الجبمية، تحت إمارة القاسم كنون، 

وىي اإلمارة التي يسمييا المؤرخون بالدولة اإلدريسية الثانية، ىذه اإلمارة 
فعمت ما لم تفعمو الدول الكبيرة التي حكمت المغرب، وذلك أنيا عّربت قبائل 

الشمال كميا، الجبمية والغمارية، وغرست فييا حب العمم وحفظ القرآن، 
فصارت حصنًا من حصون لغة الضاد، فيي ال تتكمم إال بالعربية وال تعرف 

غيرىا، واشتير ابناؤىا بحفظ القرآن، وتخريج أكبر عدد من حفاظو في 
المغرب، بحيث صاروا ىم أكثر معمميو في المدن والقرى، بالشمال والجنوب، 
. وىذا إلى العدد العديد من العمماء الذين نبغوا منيم في مختمف العموم والفنون

أليس ىذا من بركة آل البيت؟ وأما قبل وبعد، ألم يكن قيام الدولة 
اإلدريسية خيرًا وبركة عمى المغرب وأىمو؟ 

أليس قياميا ىو الذي ميد لقيام المرابطين والموحدين والمرينين والسعديين 
والعمويين، وما ظير أيام ىذه الدول من نيضة عممية وحضارية جعمت 
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لممغرب شأنًا غير الذي كان عميو أيام الوالة، وما كان محتماًل أن يبقي عميو 
. لو لم تقم الدولة اإلدريسية؟

أما أن النيضة العممية واألدبية تأخرت إلى ما بعد القرن الرابع، فإنيا 
كذلك في بقية األقطار العربية التي لم تكن مركزًا لمخالفة، وكانت ىذه 

األقطار تعيش النيضة الكبرى التي شيدتيا دمشق ثم بغداد، ولو من بعيد، 
فعمماؤىا وأئمتيا عمماء وأئمة لتمك األقطار، وأدباؤىا وشعراؤىا أدباء وشعراء 

وىل ىناك من يقول أن اإلمام مالك وأبا حنيفة . لألمة العربية أينما وجدت
والشافعي مثل ىم ممك خاص لمبالد التي أنجبتيم وأقاموا فييا؟ وبالمثل، ىل 
الجاحظ وابن قتيبة وأبو حيان التوحيدي وأبو تمام والبحتري والمتنبي إال تراث 

مشترك بين أبناء العروبة كميم، مشرقييم ومغربييم، ألن المجتمع الذي 
أوجدىم ىو مجتمع النيضة العربية الكبرى، الذي ساىم في تكوينو جميع 

! البالد العربية والمستعربة، فمما لم يعد لو وجود لم يعد لمثميم وجود؟

وىذا ما خفي عمى بعض أىل العمم واألدب، فراحوا يغمزون ويممزون 
األقطار التي تأخرت نيضتيا عن ىذا العيد، وال سّيما في المغرب، وىم من 
ن عاشوا في المشرق، ألن بالدىم لم تكن ميدًا ألولئك النبغاء  يمزميم ذلك، وا 

. ومنشأ ليم، وىم ليسوا بأولى بيم من غيرىم

، البن عبد (العقد الفريد)يحكى أن الصاحب بن عباد لما سمع بكتاب 
وعندما حصمو تصفحو . ربو، اشتدت رغبتو في اقتنائو واالطالع عميو

، كنت أظن أنو يشتمل عمى شيء من أخبار "ىذه بضاعتنا ردت إلينا:"قال
. بالدىم فإذا ىو ال يعدو من أخبار بالدنا، ردوه إلى صاحبو، ال حاجة لنا بو

ومنذ قال الصاحب ىذه الكممة والناس يحممونيا محمل الزراية عمى ابن 
عبد ربو وكتابو، وىي كذلك في الظاىرة، إال أنيم يغفمون عما تخفيو وراءىا 
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من حقيقة تاريخية عن واقع الحياة األدبية في األندلس عمى عيد ابن عبد 
. ربو، وىو عيد حكام قرطبة من بني أمية

: فقد كان ذلك العيد في الحقيقة امتدادًا لعيد الخمفاء األمويين في دمشق
السياسة سياستيم، واالجتماع واألدب ما كانا عميو أيام عبدالممك بن مروان 

وفيما كانت بغداد تبني مجدىا ومجد . وأبنائو في العاصمة العربية الخالدة
العرب العممي، عمى أساس النقل والترجمة، وتصدِّر الفكر والحضارة 

باالقتباس من األمم التي سبقتيم في ىذا الميدان، كانت قرطبة ما تزال تركز 
صبغتيا العربية، فتوفد رجااًل لمتضمع من الثقافة العربية اإلسالمية في منابعيا 
األصيمة بالمدينة وغيرىا، وتستقبل آخرين من أعالم ىذه الثقافة الواردين عمييا 
من المشرق، كأبي عمي القالي، وصاعد البغدادي، فيمقون من الحفاوة واألكرام 

. ما كان يمقاه األطباء والفالسفة حينذاك في بغداد عاصمة العباسيين

وألمر ما كان ظيور كتاب األغاني، ألبي الفرج األصفياني، في األندلس 
. قبل ظيوره في المشرق، موطن مؤلفو

وأذن فإن ابن عبد ربو لم يكن إال حاكيًا لصدى الثقافة العربية المنتشرة 
. في بالده، ومعبرًا أمينًا عن التيارات التي توجو ىذه الثقافة

وبدييي أننا ال نعني انصراف بغداد عن االىتمام بالثقافة العربية 
نما نقصد  اإلسالمية وتشجيعيا، وال إىمال قرطبة إىمااًل كميًا لمعمم والفمسفة، وا 

. أن ىذه الحالة التي كانت غالبة عمى كل من العاصمتين

وحديثنا عن األندلس يشمل المغرب العربي كمو، ففي القيروان، بالمغرب 
األدنى، وفي فاس، بالمغرب األقصى، لم يختمف االتجاه عما رأيناه في 



 -46 -

قرطبة، وأن لم تبمغ ىاتان العاصمتان قط مبمغ قرطبة في نمو األدبية 
. وازدىارىا، ألسباب معروفة

وأما متى تبوأ المغرب مكان الصدارة في الحياة الفكرية العربية، وأسيم 
د عمى يد أمراء المسممين  مساىمتو الفعالة في تقدم ىذه الحياة، فذلك حين توحَّ
من مموك المرابطين، ثم عمى يد خمفاء الموحدين، وتابع طريقو بعد ذلك إلى 

ىذا اليوم، فقد كانت االنتكاسة التي حمت باألندلس بعد انقراض دولة األمويين 
وقيام مموك الطوائف، تؤذن بانحسار المّد العربي في ىذه البالد، لو لم يسارع 

وفضل ىذا الممك في . البطل المغربي العظيم يوسف بن تاشفين النقاذىا
استرجاع األندلس إلى حظيرة العروبة واإلسالم، بعد أن أشرفت عمى الضياع، 

. ال يعادلو إال فضل فاتحيا األول طارق بن زياد، المغربي

ومعموم أن الشرارة التي أعدت الغرب األوروبي، فأقامت فيو ىذه المدينة 
الحديثة، إنما انبعثت إليو من األندلس في ىذا العيد، فإن فمسفة ابن رشد وابن 

طفيل وابن باجة وابن زىر، وطبَّيم ىما المذان فتحا أعين األروبيين عمى 
وىؤالء . حقائق العمم الصحيح، ونتائج المعرفة المبنية عمى التجربة والمشاىدة
نما آتوا أكميم الشيي في أيام  األعالم إنما نبغوا في أيام المرابطين، وا 

فمن الثابت تاريخيًا أن الخميفة الموحدي يوسف بن عبدالمؤمن ىو . الموحدين
الذي حمل ابن رشد عمى  تمخيص فمسفة أرسطو وتيذيبيا، وكتابة ما كتبو 

كان ىذا الخميفة أشبو الموك بالمأمون العباسي . عمييا من الشروح والتعاليق
كان ىو نفسو متحققًا بكثير . في الشغف بعموم الحكمة، والعمل عمى نشرىا

ويقول عبدالواحد المراكشي في . من مسائميا، مشاركًا في جممة من فنونيا
أنو استظير من الكتاب الطبي الممكي أكثره مما يتعمق بالعمم : "كتاب المعجب

". خاصة دون العمل، ثم تخطى ذلك إلى ما ىو أشرف منو ممن أنواع الفمسفة
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وكان قد استوزر الفيمسوف أبا بكر من طفيل، وىو الذي دلو عمى ابن 
رشد، فاستدعاه وافضى إليو برغبتو المذكورة، كما حكى ذلك المراكشي في 

استدعاني أبو بكر : "تاريخو عن تمميذ لو اسمو أبو بكر بن داود القرطبي، قال
سمعت أمير المؤمنين يشتكي من قمق عبارة : ابن طفيل يومًا فقال لي

لو : أرسطوطاليس، أو عبارة المترجمين عنو، ويذكر غموض أغراضو ويقول
وقع ليذه الكتب من يمخصيا ويقّرب أغراضيا بعد أن يفيميا جيدًا، لقّرب 

ني ألرجو أن تفي  مأخذىا عمى الناس فإن كان فيك فضل قوة لذلك فافعل، وا 
ليا لما أعممو من جودة ذىنك وصفاء قريحتك وقوة نزوعك إلى الصناعة،  
وما يمنعني من ذلك إال ما تعممو من كبرة سني واشتغالي بالخدمة، وصرف 

فكان ىذا الذي حممني : قال أبو الوليد. عنايتي إلى ما ىو أىم  عندي منو
". عمى تمخيص ما لخصتو من كتب الحكيم أرسطوطاليس

ويحكي ابن رشد عن انطباعو في أول لقاء لو مع يوسف بن عبد 
لما دخمت عمى أمير ):المؤمن، عمى ما رواه عنو تمميذه المذكور، فيقول

المؤمنين أبي يعقوب وجدتو ىو وأبو بكر بن طفيل ليس معيما غيرىما، فأخذ 
أبو بكر يثني عمّي ويذكر بيتي وسمفي، ويضم بفضمو إلى ذلك أشياء لم 

يبمغيا قدري، فكان أول ما فاتحني بو أمير المؤمنين بعد أن سألني عن اسمي 
أقديمة ىي - يعني  الفالسفة- ما رأييم في السماء: واسم أبي ونسبي، أن قال

فأخذت أتعمل وأنكر اشتغالي بالفمسفة، . أم حادثة؟ فأدركني الحياء والخوف
ففيم مني أمير المؤمنين الروع والحياء، . ولم أكن أدري ما قرر معو ابن طفيل

فالتفت إلى ابن طفيل وجعل يتكمم عمى المسالة التي سألني عنيا، ويذكر 
فرأيت منو غزارة حفظ لم أظنيا في أحد من . احتجاج أىل اإلسالم عمييم
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ولم يزل يبسطني حتى تكممت، فعرف ما . المشتغمين بيذا الشأن المتفرغين لو
. عندي من ذلك، فمما انصرفت أمر لي بمال وخمعة سنية

وأما عن النيضة األدبية، فإن ما عرف الناس منيا عمى عيد المرابطين 
والمجموعات األدبية . ثم الموحدين أعظم بكثير مما عرفوه عمى عيد من قبميم

الكثيرة التي تضم عددًا عديدًا من أسماء الشعراء والكتاب النابغين في المغرب 
واألندلس، أنما صنفت في أيام توحيد المغرب، وبأسماء مموكو وأمرائو، مثل 
قالئد الفتح بن خاقان، وذخيرة ابن بسام، وزاد المسافر لصفوان بن أدريس، 

وصفوة األدب لمجراوي، ما إلييا، وىي الدواوين التي تضمنت طمبة الصاحب 
ابن عباد، ولو رآىا لما قال كممتو تمك، ولكن أنى لو أن يراىا وىي أنما ألفت 
بعد زمنو، في عيد اكتمال الشخصية األدبية المغربية، وازدىار الثقافة العربية 

. في ىذه البالد

والعجب من المستشرق رينيرت دوزي في ادعائو أن الحياة األدبية 
وىا نحن أوالء نرى . باألندلس قد اضمحمت بعد استيالء المرابطين عمييا

العكس، وقد خطاه في ذلك المستشرق اإلسباني كارسيا كوميس، ولكنو عاد 
فوقع في مثل خطئو بحكاية األقوال الصبيانية التي نسبيا بنو الموتورين من 

األندلسيين إلى يوسف بن تاشفين، وىي عقدة يصعب عمى الكتاب األوروبيين 
. أن يتخمصوا منيا ميما تحموا بصفة اإلنصاف

واآلن نذكر بعض األعمال التي قام بيا أفراد من المغاربة في سبيل تقّدم 
. الثقافة العربية والحضارة اإلسالمية، ورفع لوائيا الخفاق في كثير من اآلفاق

فإلى جانب طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين، يجب أن يذكر األمير أبو 
بكر بن عمر الممتوني، الذي تنازل عن الممك البن عمو يوسف، ومضى ىو 
ينشر الدعوة اإلسالمية، وفي ركابيا، طبعًا، المغة العربية بين أقطار أفريقيا 
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الغربية، فزىد في المال والجاه والنعمة بأرض المغرب الفيحاء، ودخل 
الصحراء التي يمفح سموميا ويقتل حرىا، وتوغَّل في بالد السوادين مبشرًا 

بكممة ربو، مقدِّمًا بين يديو المصحف الكريم، فمم ينتو حتى وصل إلى حدود 
وىكذا خفقت راية اإلسالم فوق السنيكال، ومالي، والنيجر، وتبع ذلك . غينيا

انتشار العموم اإلسالمية والعربية التي ما فتئت جامعة القرويين تغذي أبناء 
. ىذه األقطار بمبانيا حتى يومنا ىذا

وعمى ذكر القرويين فإننا ال نغفل دور ىذه الجامعة في خدمة الثقافة 
ونقول في أقطار . العربية اإلسالمية وتقدميا ونشرىا في أقطار المعمور

المعمور ونحن نعني ما نقول، فقد كرع من حياضيا رجال ال يحصون من 
 245أىل المشرق والمغرب، ومن أوروبا أيضًا، وظمت منذ تأسيسيا سنة 

وىي منارة إشعاع فكري في العالم اإلسالمي، إلى جانب شقيقتييا جامعة 
. الزيتونة وجامعة األزىر

ويطول بنا الحديث  لو تتبعنا ذكر النابغين من أبناء المغرب في مختمف 
إسالمية وقديمة، ولذلك فإننا نكتفي ببعض األمثمة التي فييا غنية عن : العموم

. األكثار، ونبتدئ بالعموم اإلسالمية لشرفيا

ففي ىذا الميدان من االختصاص العممي ال نكاد نحصي الشخصيات 
التي برزت في عموم الفقو والحديث والتفسير، منذ القرن الثالث عندما استقرت 

وضعية المغرب عمى ما ذكرنا من االستقالل، بدءًا بيحي بن يحيى راوية 
الموطأ عن األمام مالك، فأبي محمد األصيمي راوية البخاري، فأبي عمران 

الفاسي، وأبي ىارون البصري، نسبة إلى بصرة المغرب، ودراس بن إسماعيل، 
وعيسى بن سعادة، الذي تنازعو الفقياء والمحدثون لما توفي بمصر، وابن 

الزويري الذي كان يضرب المثل بصحة فتواه، وابن العجوز وعثمان بن مالك  
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فقيو المغرب في وقتو، الذي كان من أول من كتب عمى المدونة، وأبي إبراىيم 
األعرج، والقاضي عياض، وعيسى بن الممجوم، وعمي بن حرزىم، وعبد 

الجميل القصري، وابن القطان، الساللجي، وأبي الحسن الصغير، وابن ُرَشْيد، 
وابن الحاج صاحب المدخل، وزروق، وابن الشاط، وابن غازي، وابن بري،  

الخراز، إلى المتأخرين من عمماء القرن التاسع والعاشر، فمن بعدىم إلى وقتنا 
ىذا، فضاًل عن المئات ممن يعدون في الطبقة الثانية أو الثالثة من أىل ىذه 

. العموم

ويتعذر عمينا أن نتكمم عن أعماليم وأضافاتيم إلى مجاالت المعرفة 
اإلسالمية، فمنقتصر عمى تقديم واحد منيم فقط وىو القاضي عياض، الذي 

: قيل فيو

مشارق أنوار تبدت بسبتة   ومن عجب كون المشارق بالمغرب 

مشارق األنوار في )  وسبتة ىي بمده، وفي ىذا البيت، تورية بكتابو 
وقد قيل في إجابة . ، وىو كتاب من الشيرة بمكان(غريب الحديث واآلثار

: صاحب ىذا البيت وىو الحافظ بن الصالح

ال فال فضٌل لترٍب عمى ترِب  وما َفَضَل األرجاَء إال رجاُليا  وا 

وخمف من . وكان ىذا العالم الفاضل محدثًا وفقييًا وأديبًا ولغويًا كبيراً 
الكتب الممتعة ما جعمو أحد أعالم الفكر اإلسالمي والعربي، وقد ترجمو 

بصفتو األدبية الفتح بن خاقان في قالئده، وألف فيو العالمة المقري كتابو 
. ، وىو يقع في أربعة مجمدات(أزىار الرياض)

، ىذا الكتاب الذي غزاه العالم (كتاب الشفا)ومن كتبو اإلسالمية الشييرة 
اإلسالمي كمو، عربية وعجمية، بحيث أصبح من الكتب المقدسة التي يتبرك 
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بتالوتيا ويستشفى بقراءتيا، وىو في تحميل حياة النبي صمى اهلل عميو وسمم، 
وسيرتو، والذب عن كرامتو وشرفو، ورد المطاعن والشبيات التي يوردىا 

. المالحدة في ىذا الصدد

، وضعو في حياة اإلمام (كتاب المدارك)واشتير كذلك من كتبو التاريخية 
مالك وأصول مذىبو، وترجيحو عمى المذاىب، وتراجم أصحابو، والفقياء من 

. أتباع مذىبو من أىل األقطار اإلسالمية، ويقع في أربعة مجمدات

. وكتبو كثيرة يضيق المقام عن تتبعيا، ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنق
موه بو من  وال بد أن نشير إلى ما خدم بو عمماء المغرب عمم الفقو، وما أصَّ
القواعد وصححوه من األوضاع، وال سّيما في العصور المتأخرة، وأىم ذلك 

التوسع في قاعدة العمل التي اعتمدىا اإلمام مالك في مذىبو، ومرجعيا إلى 
الترجيح بما عميو الناس من األعراف، وبذلك نشأ عندىم ما يسمى بعمل أىل 
قرطبة، وعمل أىل القيروان، وعمل أىل فاس، باإلضافة إلى العمل المطمق 

وقد ألفوا في ذلك الكتب المتعددة، وخصوا بعض ... الذي يأخذ بو الجميع
المسائل من العمل بالتأليف المستقل، كمسألة بيع الصفقة، ومسألة الجمسة، 
وىو ما يسمى في بعض البالد اإلسالمية بخمو الرِّجل، وفي الوقت الحاضر 

وبمغ ما يسمى بالعمل الفاسي أكثر من ثالثمئة مسألة كميا . بالمركز التجاري
. مما لم يؤخذ فيو بالقول المشيور أو الراجح، بل بما جرى بو العمل

ولقد قال لي األستاذ ميو، وىو من رجال القانون الفرنسي، وكنت لقيتو 
أتدري أننا قررنا في مؤتمر الىاي لمقانون الدولي اعتماد : بأحد الفنادق بالرباط

إن مسائل العمل عند فقياء المغرب : الفقو اإلسالمي كمرجع أول؟ وزاد قائالً 
مما يدل عمى عبقريتيم، وأن مسألة بيع الصفقة بالخصوص ىي من أعظم 
االجتيادات التي سيؤخذ بيا ال محالة في جميع القوانين الغربية، ألنيا تحل 
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معضمة من المعضالت التي تعيشيا األسر األرستقراطية، ويواجييا المالكون 
. عمى العموم في األمالك التاريخية والقصور المشتركة

نجاز آخر ىو أعظم من ذلك، ونعني بو مراجعة كتب الفقو التي ألفيا  وا 
المتأخرون من فقياء المالكية، وتصحيح ما وقع فييا من أغالط، ويراد بيم 

األجاىرة، شراح مختصر الشيخ خميل بن إسحاق الجندي المصري المبين لما 
الشيخ عمي االجيوري ومن تبعو من : بو الفتوى في مذىب اإلمام مالك، وىم

تالمذتو، وغيرىم كالخرشي والزرقاني والشبرخيتي والدردير، وقد اتفق عمماؤنا 
عمى أنو ال يجوز االعتماد عمى ىذه الشروح وال الفتوى بما فييا إال بعد 

مراجعة حاشية الشيخ محمد بن الحسن بناني عمى شرح الزرقاني، وحاشية 
الشيخ التاودي بن سودة عميو أيضًا، وحاشية الشيخ الرىوني عمى حاشية 

بناني، وشرح الزرقاني معًا، ويخص شرح الزرقاني بالذكر ألنو أمثميا وأكثرىا 
ال فبقية الشروح األخرى مثمو في وجوب التحّري والتثبت من صحة  تحقيقًا، وا 
األقوال والنقول التي تتضمنيا وتجمبيا لتأييد ما تذكره من مسائل وأحكام، مما 
تكفل بنقده وتحقيقو ما ذكرناه من حواشي العمماء المغاربة وكتاباتيم المحررة 

. في ذلك

وال ننسى اجتيادات الفقياء التي تتمثل في كتب النوازل والفتاوى، ويا ما 
المعيار المغرب، : أكثرىا، بحيث تكّونت منيا موسوعات فقيية كبيرة، مثل

والجامع المغرب في فتاوى أىل أفريقية واألندلس والمغرب، الذي جمعو أبو 
وقد انتيى بو إلى القرن العاشر . العباس الونشريسي في ثالثة عشر مجمداً 

، الذي (المعيار الجديد)وعقب عميو الشيخ الميدي الوزاني بكتاب . اليجري
يتضمن فتاوي المغاربة في نوازل القرون التالية، إلى قريب من منتصف القرن  

وىذه النوازل والفتاوي تكسر الجدار الذي أقامو البعض . الرابع عشر المنصرم
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أمام االجتياد في التشريع، وتمجم المتقولين عمى الفقو اإلسالمي بالجمود 
. والتحجر

ومن نبغاء أىل المغرب في عمم العربية َمْن َجاَذَب سيبويو حبل الذكر، 
فضمنو  (الكتاب)وتقمص معو جمباب الشيرة، وىو ابن آجروم، فذلك ألف 

عمم النحو بجميع قواعده وشواىده، وعصم لسان العرب من المحن، عمى كونو 
فجعميا مقدمة الكتاب، ومدخاًل لم يمجو أحد  (األجرومية)أعجميًا، وىذا وضع 

وعبر زمان طويل لم يكن اعتماد العرب في تثقيف لسان أبنائيم . إال من بابيا
ولقد بمغ من تقدير العرب ليذا . إال عمييا، مع كون صاحبيا أعجميًا أيضاً 

 (االجرومية)الرجل ومقدمتو الصغيرة أن أطمقو اسميا عمى عمم النحو فقالوا 
وعنوا النحو، حتى التبس ذلك عمى أحد األعالم من رجال النيضة الحديثة، 

وظن أن العرب أخذوا  (المقتطف)وىو الدكتور يعقوب صروف صاحب مجمة 
.  اليوناني األصل الذي يعني النحوGrammaireىذا االسم من لفظ 

ويمي ابن آجروم في الشيرة بعمم النحو أبو موسى الجزولي، صاحب 
، وقد (المقدمة والقانون واالعتماد)الكراسة الشييرة في ىذا العمم، وتسمى أيضًا 

كتبت بأسموب جديد كان العمماء يمتحنون أنفسيم بيا، وأنشد فييا ابن خمكان 
: البن ظيير االربمي

مقدمة في النحو ذات نتيجة 
حبانا بيا بحر من العمم زاخرا 

 

تناىت فأغنت عن  مقدمة أخرى 
وال عجب لمبحر أن يقذف الدرا 

 

وقد شرحيا أبو عمي عمي الشموبين، نحوى إشبيمية بل األندلس بشرحين 
ومن الطريف ما حكاه . وشرحيا ابن مالك وغيرىما. كبير وصغير في مجمدات
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عن الشموبين، أنو قدم  (الذيل والتكممة)ابن عبدالمالك المراكشي في كتابو 
مراكش أول مرة وىو معتّد بما عنده من ىذا العمم لمظيور في عاصمة 

الموحدين إذ ذاك، التي كان نفوذىا يشمل المغرب العربي كمو وبالد األندلس، 
وكان دخولو من باب دكالة، فانتحى مسجدًا بقرب ىذا الباب، فوجد بو جماعة  

من طمبة العمم يتفاوضون في مسائل من النحو، فاستحسن مأخذىم في 
ذا بأبي موسى يدخل المسجد عمى ىيأة أىل المين ولكن الطمبة  المذاكرة، وا 
لما رأوه سكتوا وتحمقوا عميو، فأخذ يتكمم في بعض أبواب العربية، بضبط 

قوانينيا، وتقييد مسائميا، وأحكام أصوليا بما ال عيد ألبي عمي بو، فبيت عند 
إذا كان ىذا الموضع الخامل في أطراف المدينة : ذلك وسقط في يده وقال

ينتصب لمتدريس فيو مثل ىذا المغربي البعيد في بادئ الرأي عن التكمم، 
فضاًل عن االستبحار في النحو، فماذا يكون عميو األمر في المجالس 

. والمساجد بوسط المدينة؟ وانكفأ لمحين عائدًا لبالده

ومن نحاة المغرب الكبار ابن معطي صاحب األلفية، التي نظم ابن مالك 
فائقة ألفيو ابن معطي، ثم عاد : ألفيتو المعروفة عمى منواليا، وقال متحديًا ليا

: فقال

وىو بسبق حائز تفضياًل 
واهلل يقضي بيبات وافرة 

 

مستوجب ثنائي الجميال 
لي ولو في درجات اآلخرة 

 

وفي عمم المغة ناىيك بابن الطيب الفاسي، الذي أربت كتبو عمى 
الخمسين، من أعظميا فائدة وأكثرىا عائدة حاشيتو الكبرى عمى قاموس 

الفيروز آبادي، التي استقي منيا كثيرًا شارحو الشيخ مرتضى الزبيدي في تاج 
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العروس، واعترف بأنو شيخ في ىذا العمم، ومالك بن المرحل الذي نظم 
فصيح ثعمب، وابن منصور المغراوي صاحب عدة كتب في الغريب، كغريب 

. الشياب، وغريب الرسالة وغيرىما

أما في الشعر واآلداب فنذكر الشاعر ابن حبوس الفاسي، وىو يعدل 
بابن ىانئ متنبي المغرب، والكاتب أبو جعفر بن عطية، ويعدل بابن زيدون، 
والشاعر الجراوي صاحب كتاب صفوة األدب المعروف بالحماسة المغربية، 

وجمع كتابًا يحتوى عمى فنون الشعر عمى وضع : "الذي يقول فيو ابن خمكان
، وىو كثير (صفوة األدب وديوان العرب)الحماسة ألبي تمام الطائي، وسماه 

... الوجود بأيدي الناس، وىو عند أىل المغرب كالحماسة عند أىل المشرق
ولو كل شعر مميح، وكان شيخًا مسنًا جاوز الثمانين سنة، وتوفي في أواخر 

واألديب الشاعر المتفنن مالك بن المرحل، وكان غاية . ، بأشبيمية609سنة 
في النوادر والحكم واألخبار، وامتاز من بين شعراء المغرب بتنوع مقاصده 

وكثرة أغراضو وسعة عارضتو وقوة ممكتو، ولو عدة دواوين شعرية ومؤلفات 
الضرب بالعصى والرمي : "في المغة واألدب وفنون المحاضرة منيا كتاب

واخترع عروض . الذي حاور فيو ابن أبي الربيع النحوي، وغيره" بالحصي
الدوبيت المجزوء، كما قال لسان الدين بن الخطيب، ونظم فيو قصيدة غزلية 

: سائرة يقول في مطمعيا

الصب إلى الجمال مائل  والحب لصدقو دالئل 

وقد اشتير ىذا البحر، ونظم عميو كثير من األدباء، ونشرت أخيرًا في 
". وممحو في اختراع األعاريض كثيرة: "قال ابن الخطيب. العراق رسالة لو فيو

إذن فنحن بإزاء أوزان شعرية جديدة، تقوم إلى جانب الموشحات التي كانت 
وقد ذكر العالمة محمد بن عبدالمجيد بن كيران ىذا . من اختراع األندلسيين
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العروض ووزنو ووجو اسمو، وذلك في رسالتو في عمم العروض، ونسبو كذلك 
ويشبو ابن المرحل في المتأخرين ابن زاكور، األديب الشاعر . إلى ابن المرحل

عنوان )المؤلف، ولو ديوان شعر معروف وشرح عمى ديوان الحماسة سّماه 
. وكتب أخرى من ىذا القبيل( قالئد العقبان)وشرح عمى  (النفاسة

وبين ابن المرحل وابن زاكور شعراء آخرون كثيرون ال فائدة في ذكر 
أسمائيم من غير ذكر آلثارىم، ومنيم في عصره الشاعر الفحل الفيمسوف 
الطبيب أبو العباس أحمد الجزئائي، وفي العصر السعدي أبو فارس عبد 

نفتخر بو عمى مموك "العزيز الفشتالي، الذي قال فيو المنصور الذىبي 
ومعاصر ابن زاكور محمد بن ". األرض، ونباري لسان الدين بن الخطيب

، الثني عشر أديبًا من (األنيس المطرب)الطيب العممي وحده ترجم في  كتابو 
بل إن . أىل عصره، وذكر جممة من أشعارىم ورسائميم، فيما الكثير الطيب

ينا المرحوم محمد غريط قد ذكر في كتابو  نحوًا من  (فواصل الجمان)َعْصرَّ
ثالثين أديبًا ممن أدركيم ىو وترجميم بطريقة النشر الفني الذي كان بارعًا 

. فالمجال في ىذا الباب واسع وما ألممنا بو منو فيو مقنع. فيو

ذا التفتنا إلى فن التاريخ والتراجم فإننا نرى رصيد المغرب في ىذا الفن  وا 
مما يغني ويقني؛ فالمراكشي، وابن عذاري وابن أبي زرع، وابن القاضي، 

والفشتالي، واالفراني، والقادري، والزياني، والناصري، ابن جعفر الكتاني، وابن 
زيدان، وغيرىم أسماء المعة خدمت التاريخ السياسي، واألدبي ليذا الجناح من 
العالم العربي، خدمات جمى، لوالىا لساد الظالم عمى فترات تاريخية، وحيوات 

أجيال ييم كل عربي، فضاًل عن أي مغربي، أن يعرفيا الرتباطيا بماضي 
موطنو الكبير، ولما تشتمل عميو من أحداث وأعمال يحق لو أن يفخر بيا، 

. َوُيعدَّىا من مآثر أمتو العظيمة
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وال ننسى الجغرافية والرحالت، فالشريف اإلدريسي أول من وضع خريطة 
مدققة لمعالم بعد بطميموس، وقد صنعيا في شكل كرة من الفضة، ومثل عمييا 

أقسام اليابس والماء، وتحرى في ذلك ما لم يتحّره أحد قبمو، بحيث بقيت 
نزىة المشتاق في )وألف كتابو . خريطتو ىذه مدى سنين أصّح خريطة لمعالم

، بين فيو ىذه الخريطة، وتوسع في جغرافية األرض، فمكية (اختراق اآلفاق
وعمرانية وطبيعية، بما ال مزيد عميو في الدقة التي كان يمكن أن يتوصل إلييا 

العمم آنذاك، وقد وقع االحتفاء بخريطتو وكتابو ىذا في أوروبا منذ عصر 
النيضة الحديثة، فترجمت أجزاء منو، ونشرت خرائطو بعناية غير واحد من 
المستشرقين، وال سيما ما كان منيا فريدًا في بابو، كالكتابة التي جاءت فيو 

ولم يقتصر االىتمام بو عمى أوروبا، فقد قام المجمع العممي . عن فنمندا
العراقي  بنشر خرطيتو نشرًا عمميًا دقيقًا، وكتب عنو من أعالم العراق الدكتور 

أحمد سوسة كتابًا قيمًا في مجمدين، وقام أخيرًا في إيطاليا جماعة من 
ولصديقنا العالمة محمد بيجة . المستشرقين بتحقيق كتاب النزىة ونشره كامالً 

األثري عناية كبيرة بتحقيقو، العمل عمى إخراجو في طبعة عممية تناسب 
. أىميتو الجغرافية والتاريخية

وجاء الرحالة ابن بطوطة بعده فجاب أقطار المعمور، وعرف من 
المجاىل في أفريقيا وغيرىا ما لم يعرفو أحد قبمو، وكتب لنا رحمتو الممتعة 

، التي ما تزال تستيوي الرواد وعشاق األسفار في كل بمد حتى (تحفة النظار)
. وىي بدورىا قد ترجمت إلى عدة لغات، ونشرت في الشرق والغرب. اآلن

وآخر نشرة ليا فيما نعرف كانت في انكمترا في ثالثة مجمدات كبيرة، مذيَّمة 
. بتحقيقات وتعاليق ميمة جداً 
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أما العموم القديمة أو الكونية، التي تعّد تراثًا مشتركًا بين جميع الشعوب، 
فإن المغرب لم يقصر فييا عن غاية بمغتيا أمة من األمم في العصور 

السابقة، بل شارك في تقّدميا، وعمل عمى نشرىا، حتى أن ما كان أشرق من 
نورىا عمى أوروبا في العصور المتوسطة إنما أشرق عمييا من جيتو، كما مّر 

كان يبير معاصريو . وقد اشتير أن البابا سمفستري الثاني قد درس بفاس. آنفاً 
ولكن الثابت أنو . بتفننو في العموم، وأنو الذي أدخل إلى أوروبا األرقام العربية

درس بطميطمة وال مانع أنو دخل مدينة فاس، ورأى توثب المغرب لمنيضة 
العممية، ولكن ما من خالف عمى أنو الذي أدخل إلى أوروبا ىذه األرقام 

وىي أحد الشكمين المذين كان لمعرب فضل . المستعممة فييا إلى اآلن
ىذا الشكل الذي أخذه األوروبيون : أو نقميما عن اليند وتطويرىما. ابتكارىما

ويسمونو األرقام العربية، وبو العمل في المغرب العربي، والشكل الذي يعرف 
باليندي وبو العمل في الشرق العربي، نص عمى ذلك الرياضي المغري 

. (تمقيح األفكار)المعروف ابن الياسمين في كتابو 

وابن الياسمين ىذا كان من الشخصيات العممية الفريدة، وىو إلى تمكنو 
من األدب والشعر، امتاز بتضمعو في العموم الرياضية، واشتيرت أرجوزتو في 

الحساب والجبر أيما اشتيار، وىي تتضمن خالصة كثير من القوانين 
تمقيح )ولو كذلك كتاب . والمعادالت الجبرية التي توجد في كتب الجبر الحديثة

يعني األرقام الحسابية بشكمييا المذكورين،  (األفكار، في العمل برسوم الغبار
وىو كتاب ميم جمعو من مذكراتو التي كان يمقييا عمى طمبتو في العموم 

الرياضية، وىو من كتب الخزانة العامة بالرباط، وكنا أول من انتبو إليو ونبَّو 
. عميو
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وبجانب ابن الياسمين بذكر ابن البناء العددي، الذي طبقت شيرتو 
اآلفاق، ورفع من ذكر مراكش بما نبغ فيو في عموم العدد والحساب واليندسة 
والنجوم، وقد ترجمت كتبو إلى المغات األوروبية من زمن طويل، وتبنى بعض 
الرياضيين الغربيين بعض نظرياتو في ىذا الصدد، كما كشف الستار عن ذلك 

ومن شدة تأثير كتبو في تقدم العموم الرياضية أن . الرياضي الفرنسي شال
، التي تفيد معنى التقويم الزمني، إنما أخذت من اسم كتابو Almanacكممة 

وىو  (منياج الطالب في تعديل الكواكب)كما يقول سارطون، يعني  (المنياج)
سار كل مسار، وكتبت  (كتاب التمخيص)ولو في الحساب . من كتبو المشيورة

". أنو ضابط لقوانين أعمالو مفيد"عميو الشروح العديدة، وقال فيو ابن خمدون 
ىو "وىو أكبر من التمخيص، قال عنو ابن خمدون  (رفع الحجاب)ولو أيضًا 

كتاب جميل القدر، أدركنا المشيخة تعّظمو، وىو جدير بذلك، إلى كتب أخرى 
. في الفمك واليندسة والفالحة والعموم الروحانية

وكان أبو عمي الحسن بن عمي المراكشي من أعظم رياضيي العرب في 
وىو صاحب كتاب . القرون الوسطى، اعترف لو بذلك عمماء الغرب المحدثون

 (كشف الظنون)، الذي يقول فيو صاحب (المبادئ والغايات في عمم الميقات)
، وَنوَّه سيديو بصواب تصحيحاتو في "أنو أعظم ما صنف في ىذا الفن"

الجغرافية الفمكية، وبسبقو إلى استعمال الخطوط الّدالة عمى الساعات 
. المتساوية، فإن اليونان لم يستعمموىا قط

ولو ذىبنا نذكر جميع الرياضيين المغاربة، وخصوصًا الفمكيين منيم، وما 
ليم من آثار، لما وسعنا ىذا المجال الضيق، وفي خزانتنا من تآليف عمماء 
المغرب في ىذا العمم فقط عشرات الكتب والرسائل، فما بالك بما في غيرىا، 

بمو ما اندثر ولم يبق لو أثر؟ 
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ونبغ في الطب يوسف بن سمعون الييودي، رفيق موسى بن ميمون 
وزميمو في العمل، وأبو العباس الجزنائي، الذي كان كاتبًا وشاعرًا وفيمسوفًا 

 (المفردات الطبية)وأبو القاسم الوزير، صاحب كتاب . وطبيبًا وكيميائياً 
المشيور، وأسرة أدراق التي تسمسل الطب في عدة من أفرادىا، وابن شقرون 

، وأبو القاسم الغول، ولو (الشقرونية في عمم تدبير الصحة)المكناسي صاحب 
أيضًا نظم طبي مبّوب أحسن تبويب، وابن عزوز المراكشي، صاحب كتاب 

وبمغت نيضة الطب أْوَجَيا  في . وغيرىم (ذىاب الكسوف في طب العيون)
. عيد المنصور الموحدي، الذي بني مراكش أعظم مستشفى كان في عصره

وبنى بمدينة : "في وصف المستشفى (المعجب)ولنستمع إلى ما يقولو صاحب 
مراكش مارستانا ما أظن أن في الدنيا مثمو، ذلك أنو، تخير مساحة فسيحة 
بأعدل موضع في البمد، وأمر البنائين باتقانو عمى أحسن الوجوه، فأتقنوا فيو 
من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد عمى االقتراح، وأمر أن يغرس 
فيو مع ذلك من جميع األشجار والمشمومات والمأكوالت،  وأجرى فيو مياىًا 
كثيرة تدور عمى جميع البيوت، زيادة عمى أربع برك، في وسط أحداىا رخام 

أبيض، ثم أمر لو من الفرش النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير 
واألديم وغيره بما يزيد عمى الوصف ويأتي فوق النعت، وأجرى لو ثالثين 

دينارًا في كل يوم برسم الطعام وما ينفق عميو خاصة، خارجًا عما جمب إليو 
من  األدوية، وأقام فيو من الصيادلة لعمل األشربة واألدىان واألكحال، وأعد 

فإذا نقو . فيو لممرضى ثياب ليل ونيار لمنوم، وجياز الصيف والشتاء
المريض، فإن كان فقيرًا أمر لو عند خروجو بمال يعيش بو ريثما يستقل، وان 

ولم يقصره عمى الفقراء دون األغنياء، . كان غنيًا دفع إليو ما لو وتركو وسببو
بل كل من مرض بمراكش من غريب حمل إليو وعولج إلى أن يستريح أو 

وكان في كل جمعة بعد صالتو يركب ويدخمو يعود المرضى، ويسأل . يموت
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كيف حالكم ؟ وكيف القومة عميكم؟ إلى غيري ذلك من : عن أىل بيت، يقول
". السؤال، لم يزل مستمرًا عمى ىذا إلى أن مات رحمو اهلل

وبكر المغاربة بوضع دوائر لممعارف العامة قبل أن يظير ىذا النوع من 
ومن أحسن ما ينطبق عميو ىذا . التأليف في العصر الحديث بقرون عديدة

لعبد الرحمن الفاسي، تكمم فيو عمى  (االقنوم في مداخل العموم)الوصف كتاب 
نحو مئة وخمسين عممًا، فاستوعب مبادئيا، واستوفى حدودىا بأوجز عبارة 

وألبي الحسن اليوسي . وأوضحيا، وىو نظم من الرجز في عدة آالف بيت
وما نشأ منيا قديمًا وما استنبط في  (القانون في احصاء العموم وتفرعيا)كتاب 

والمقارنة بالنظر الفمسفي بين العموم العقمية . االسالم، واقتضاء الممة لكل ذلك
والنقمية وتمخيص مطالب العموم عمى اختالفيا، مما يشبو في غايتو وطريقة 

لمفارابي، وما كتبو ابن خمدون في المقدمة بيذا  (احصاء العموم)بحثو كتاب 
. وناىيك بفكر اليوسي الغواص العميق. الصدد

وعمارة األماكن والديار، فمصر وأىراميا، . ىذا ولم نشر إلى تخميد اآلثار
وبغداد وقصورىا، والحمراء وزخارفيا، ال يمكن أن تغطي عمى ما شاده 

المغاربة من مصانع ىائمة، وما أنشؤوه من مدن عامرة، وما ابتدعوه من فن 
فمئن بني المنصور بغداد، والمعز القاىرة، فمقد بنا إدريس الثاني فاس، . جميل

وابن  تاشفين مراكش، وتانك عاصمتان إسالميتان كبيرتان في إقميمين 
متباعدين، وىاتان عاصمتان إسالميتان كبيرتان في إقميم واحد، طالما زىتا 
عمى عاصمتي المشروق بمموكيما وجيوشيما وعممائيما وأدبائيما، حتى لقد 

قيل كثيرًا أن بالطييما كانا يموجان في مناسبات مختمفة بما لم يعيد في بالط 
. بغداد من أفواج الكتاب والشعراء، والفالسفة والمؤرخين وغيرىم



 -62 -

ن ننسى من المصانع اليائمة الدالة عمى عمو ىمة منشئيا، فال ننسى  وا 
الكتبية بمراكش، والخيرالدة بإشبيمية، وصومعة حسان بالرباط، : المآذن الثالث

تمك االثافي الثالث التي تقوم دلياًل عمى عظمة فن المعمار بالمغرب، التي لو 
وكذلك يقال في مآثر السمطان . لم يكن لممنصور الموحدي أثر إال ىي لكفى

موالي إسماعيل العموي، ومنشآتو بمكناس التي حار الناس في أمرىا، فنسبوا 
. وقديمًا نسبت العرب كل أمر غريب إلى عبقر. صناعتيا إلى الجان

أما في باب زخرفة البناء وتشييده بالكمس والجص، وصنع المقربصات 
البديعة وتموينيا وتذىيبيا، ونظم قطع الفسيفساء الجميمة وتنسيقيا، الكتابة 
والنقش عمى الجص والخشب بكل تنّوق وتفنن، فيذه آثار بني مرين بفاس 

وغيرىا، ومن أعجبيا مدارسيم العممية الشييرة، وىذه قبور السعديين بمراكش 
كميا تشيد بما ليذا المغرب األقصى من السبق في مضمار الفنون الجميمة، 

وال ننسى الموسيقى .واإلبداع في ىندسة البناء الرفيعة، وليس العيان كالبيان  
وىي من الفنون التي تدل عمى سمو الذوق وازدىار الحضارة، ونخص 

الموسيقى المسماة باألندليسة، وىي التراث الفني الموسيقي الحافل الذي يحتفظ 
بو المغرب، والذي ألف فيو الموسيقار الكبير محمد بن الحسن الحايك كتابو 
المعروف باسمو، والذي حافظ فيو عمى الييكل العام ليذه الموسيقى، وكان 

. لوال تسجيمو ليا ربما آل إلى الضياع

وىذه الموسيقى، وأن نسبت إلى األندليس، فإن عامل التطور قد أضفى 
عمييا حمة المغربة، وال سّيما أنو ثبت أن بعض صنائعيا، مثل طبع 

أضف إلى ذلك . االستيالل ونغمة المزموم، ىما من وضع فنانين مغاربة
. ابتكارات أخرى وتحسينات في األداء واآلالت وغيرىا
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وييمنا أيضًا الكالم عمى الخط المغربي الذي يكوَّن مظيرًا من مظاىر 
والفرق بينو وبين المشرقي واألندلسي واضح، ويالحظ . الحضارة المتميزة

االنسجام بينو وبين اأِلرقام الحسابية المغربية في اليندسة الشكمية، ولو 
فمنو المجوىر، المبسوط، : أوضاع تختمف باختالف األسماء وما تستعمل فيو

والمسند، والكوفي، وىذا أيضًا لو ميزتو الخاصة، وكثيرًا ما يستعمل في 
. الزخرفة الكتابية عمى الجدران ونحوىا، ولكنو مع األسف كاد يضمحل

ن ننسى ال ننسى أنواع  المالبس والفرش، والمبطخ الذي طارت شيرتو  وا 
وفي عصر الموحدين كتب أحد المعتنين تأليفًا في المطبخ . في البالد

المغربي، ذكر فيو مئات األصناف من أطباق الطعام والحمويات والعصير 
مع ترجمة  (ويسي ميراندا)واألشربة، ونشر ىذا الكتاب المستشرق االسباني 

أرني مطبخ أي : اسبانية، وعالقة المطبخ بموضوعنا تتبين من قول بعضيم
. بمد أحدثك عن حضارتو

إن ىذه األعمال الكبيرة التي ذكرناىا، والشخصيات  العظيمة التي 
قدمناىا، لو حذفت من التاريخ لطويت صحف من أعظم صحف المجد 

والخمود لألمة العربية، ولخسرت اإلنسانية جانبًا من التراث الفكري والحضاري 
. الذي تعتز بو اآلن

وىذا خير تقويم لمساىمة المغرب في بناء الحضارة العربية، بل أقربو إلى 
ولعل من المناسب أن ننقل عبارة شييرة لمشيخ محمد . اإلنصاف وأقمو تبجحاً 

وىي . ، جاءت في كتابو ىذا(صفوة االعتبار)بيرم التونسي، صاحب كتاب 
لعمري أن صناعة اإلنشاء في الدول بالمغة العربية كادت تكون اآلن :"قولو

فإذا كان ىذا الفاضل قد سجل مالحظتو ىذه عن ". مقصورة عمى دولة مراكش
وىو يعني كتابة )تفّوق المغرب في العالم العربي في وقتو في فن اإلنشاء 
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، فكم من باب من أبواب المعارف ينتظر تسجيل ما لممغرب (الرسائل الديوانية
! فيو من يد، كانت وما تزال ذخرًا لمعروبة وفخراً 

والمؤمل، والمغرب يبني استقاللو من جديد بقيادة عاىمو اليمام الحسن 
الثاني، وبتعاوٍن مع  أشقائو في األقطار العربية وسائر البالد اإلسالمية، أن 
يخطو خطوات مماثمة لما سجمو في الماضي، ويحافظ عمى دوره الرائد في 
تقّدم الثقافة اإلسالمية، وبناء الحضارة العربية، بما يعيد  تاريخيا المجيد، 

والواقع أن األعمال الكبيرة . ويزيدىا تألقًا وسطوعًا وازدىارًا وعطاء
والمشروعات العظيمة التي تُباشر ُوتنجز باستمرار، تبشر بمستقبل باىر ليذا 

. البمد األمين والشعب المؤمن، حقق اهلل الرجاء

عبداهلل كنون 

 (المغرب-  طنجو)


