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 ملخص

دامت مملكة غرناطة ما یقارب قرنین ونصف من الزمان, تعرض المجتمع خاللھا 
لكثیر من أنواع المحن ال سیما العلماء منھم, ومن ھذه المحن محنة السجن, ومحنة 

 النفي, ومحنة اإلبعاد, ومحنة الغربة.
وكانت محنة السجن ھي األوسع انتشاراً, وكان یعقبھا في أغلب األحیان مصادرة المال 

 وتشرید األھل.
 تقتصر ولم السیاسیة، باباألس مقدمتھا في تقف مختلفة ألسباب للسجن العلماء وتعرض

 العدو سجون في منھم عدد أعتقل بل غرناطة، حكام سجون في العلماء أسر ظاھرة
 أو الخارج إلى النفي إلى العلماء من مجموعة تعرض قد اإلبعاد محنة أما .النصراني

 الصعبة السیاسیة الظروف فإن االغتراب محنة أما المملكة، داخل لمدینة النفي
 العلماء اكتوى فقد لذا المملكة؛ خارج آمنة بیئة عن البحث إلى العلماء اضطرت

 .الجدید الواقع مع التكیف یستطیعوا ولم الغربة بنار المھاجرین
Abstract 

As long as the Kingdom of Granada nearly two centuries and a 

half ago, the community suffered through for many types of 

adversity, especially scientists of them, and these ordeals plight 

and the plight of prison and exile away and the plight of 

alienation . The plight of the prison is the most widespread and it 

was followed in most cases the confiscation of money and the 

displacement of the parents. 
Scientists had been imprisoned for various reasons stand in the 

forefront of political reasons, not the phenomenon of the families 

of the rulers of Granada scientists in prisons is limited, but several 

have been detained in the prisons of the Christian enemy. 

The plight of deportation had been a group of scientists into exile 

abroad or banishment to a city within the kingdom, and the plight 

of the Diaspora, the difficult political circumstances hurt scientists 

to look for a safe environment outside the Kingdom; so it stung 

Ala. 
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 المقدمة

المغـرب واألنـدلس، وشـغلت األنـدلس بمحنتهـا، أصـبحت فـي  لما اضمحل شأن الموحـدین
حواضر األندلس الكبرى أسیرة في قبضـة النصـارى؛ وبـدأت قواعـدها تسـقط تباعـًا فـي یـد 

صـــغیرة فـــي الطـــرف  یبـــق مـــن دولـــة اإلســـالم هنـــاك ســـوى بضـــع والیـــاتم ولـــالنصـــارى، 
یها مملكـة صـغیرة ُعرفـت بمملكـة غرناطـة، شـاءت األقـدار ف الجنوبي من األندلس، قامت

 )1( الزمان.من قرنین ونصف من  لها أن تحمل رایة اإلسالم أكثر
عاشت مملكة غرناطة مائتین وخمسین عامًا بین قوات معادیـة تحـیط بهـا األخطـار لقد و 

وخــالل تلــك  عاشــت فــي بحــر زاخــر مــن األعــداء،و واألحقــاد والمــؤامرات مــن كــل جانــب، 
الحقبــة التاریخیــة الصــعبة تعــرض الشــعب األندلســي لكثیــر مــن صــنوف المحــن والمآســي 

)2(  . 
ظاهرهــا، كمــا وتفاوتــت فــي الكــم والكیــف، غیــر المحــن تنوعــت أشــكالها، واختلفــت م هــذه

أنهـــا بـــال شــــك كانـــت أحــــد العوامـــل الرئیســــة فـــي ســــقوط مملكـــة غرناطــــة بیـــد النصــــارى 
 .م)1492-هـ 897(عام

 أسباب اختیار الموضوع
دراسـة أكادیمیـة علمیـة تغطـي هـذا  مـن-فـي حـدود مطـالعتي  –خلو المكتبـة العربیـة  -1

 الموضوع بالرغم من أهمیته.
 لحقت بعلماء مملكة غرناطة. المعاناة التيالرغبة في إبراز أشكال المحن ومظاهر  -2
عــن علمــاء غرناطــة حیــال الظــروف اإلنســانیة  فعــل الصــادرةالرغبــة فــي معرفــة ردة  -3

 القاهرة.

 معرفة أهم دواعي ومسببات المحن التي تعرضت لها النخبة المثقفة. -4

  

                                                           

 .291م، ص2000بیروت، -) خلیل السامـرائي: تاریخ العرب وحضارتهم في األندلس1(

ترجمـة عبـد العـال صـالح طـه، تنقـیح وتعلیـق محمـد -م1613م إلـى 1492) أنطونیو هورتز: تاریخ مسلمي األندلس مـن 2(
 .6محیي الدین األصفر، بیروت، ص
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 أهداف الدراسة

ضوء عما تكبده علماء األندلس في عهد مملكـة بنـي األحمـر ترمي الدراسة إلى تسلیط ال
 ها.من أشكال ووجوه المحن واالبتالءات المختلفة األشكال وٕابراز 

 اإلطار الموضوعي والزمني للدراسة
یتنـــاول معانــــاة علمـــاء األنـــدلس، والمحـــن التــــي ألمـــت بشـــخوص المؤسســــة  وضـــوعیًا:م

  .العلمیة
م) 1492-1238هــــ= 897-635الممتـــدة بـــین عـــامي(: تغطـــي الحقبـــة التاریخیـــة منیـــاز 

والتــي تشــمل حكــم أســرة بنــي األحمــر علــى غرناطــة حتــى ســقوطها نهائیــًا بیــد النصــارى 
 األسبان.

وخاتمـة، فـي الفصـل األول تـم الحـدیث عـن محنـة السـجن  مباحـثلثالثـة قسمت الدراسة 
العـدو النصـراني  واالعتقال سواء كـان هـذا االعتقـال علـى یـد حكـام غرناطـة، أم علـى یـد

المتــربص، أمـــا الفصـــل الثـــاني فعـــرض محنـــة النفـــي واإلبعـــاد إذ لـــم یتســـع صـــدر الحكـــام 
لمعارضة مستقرة في غرناطة، وفي وعالج المبحث الثالث مشكلة المنـاخ السیاسـي العـام 

بالعلماء إلى  اضطرالمتأزم في مملكة غرناطة، وكثرة الثورات وتفشي االضطرابات مما 
 تقرار، وختم البحث بأهم النتائج.طلبًا لالس لبلدان اإلسالمیة المختلفةهجرة إلي اال

  منهج الدراسة
اســــتخدم الباحــــث المــــنهج التــــاریخي والمــــنهج الوصــــفي التحلیلــــي، وقــــد اســــتعان الباحــــث 
بالعدیــد مــن المصــادر یــأتي فــي مقــدمتها كتــاب " اإلحاطــة فــي أخبــار غرناطــة" للمؤلــف 

نفـــح الطیـــب مـــن غصـــن األنـــدلس الرطیـــب وذكـــر لســـان الـــدین ابـــن الخطیـــب، وكتـــاب " 
بات التـــــي واجهـــــت الباحـــــث نـــــدرة " للمقـــــري، ولعـــــل مـــــن الصـــــعو  وزیرهـــــا ابـــــن الخطیـــــب

المعلومـــــات حـــــول موضـــــوع الدراســـــة، إذ أن المؤلفـــــات ســـــلطت الضـــــوء علـــــى النـــــواحي 
السیاسیة والعلمیة في غرناطة، وَنـَأى المؤرخـون بأنفسـهم عـن التطـرق لمواضـیع المحـن؛  
كونها ظلم وقع على العلماء من قبـل سـالطین دولـة بنـي األحمـر والتـي یحیـى فـي ظلهـا 

 ، لذا جاءت المعلومات محدودة ومبتورة.المؤرخون
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 أوًال: محنة السجن 
 تعریف الحبس لغة واصطالحاً 

، یقال للفرد الحبس مادة سجن أي السین والجیم والنون تدل علىالسجن : السجن لغة
 .)1(سجین ، وللجماعة سجناء 

 : تعریف السجن في االصطالح

َواْلُخُروِج ِإَلى َأْشَغاِلِه  َوَمْنُعُه ِمَن التََّصرُِّف ِبَنْفِسهِ ُهَو: َتْعِویُق الشَّْخِص  السجن اصطالحاً 
وهناك ألفاظ لها صلة لغویة بكلمة السجن ویأتي بمعنى ، )2(َوُمِهمَّاِتِه الدِّیِنیَِّة َواِالْجِتَماِعیَّةِ 

وهو في اللغة الحبس ، واعتقلت الرجل أي : )3(االعتقال، ومنها المنع واإلمساك
  .)4(حبسته

كان االبتالء بهذا اللون من المحن والنكبات أوسع األلوان انتشارًا، وكان یعقبها في 
ولقد تعرض عدٌد من العلماء ، )5(أغلب األحیان مصادرة للمال، وتشریدًا لألهل وألوالد

للسجن ألسباب مختلفة تقف في مقدمتها األسباب السیاسیة، ومن هنا یتحتم علینا أن 
هـــ 897-635الذین تعرضوا للسجن واالعتقال خالل فترة الدراسة ( نتتبع بعض العلماء

 م).1492 -1238= 
ولقد كثر شعر الشكوى في عصر مملكة غرناطة، بسبب وقوع عدد من العلماء في 

 ، ومن العلماء األندلسیین الذین تعرضوا للسجن)6(األسر، أو النفي من بلدهم ألي سبب
، )7(لدسیسة من المتصوف إبراهیم الفزاري إبراهیم بن الزبیرأحمد بن العالم واالعتقال 

                                                           

 .   203، ص 13ابن منظور: لسان العرب، بیروت، دار صادر للطباعة والنشر، مادة ( سجن)، مجلد  )1(

 .398، ص35ابن تیمة: مجموع فتاوى، ج  )2(

المالكي: تبصرة الحكام في أصول األفضـلیة ومنـاهج الحكـام، تحقیـق ابن فرحون، إبراهیم بن محمد بن فرحون الیعمري  )3(
 .150، ص2، ج2003جمال مرعشلي، دار عالم الكتب، 

، 4، ج1987الفیومي، أحمد بن محمد بن على الفیومي: المصـباح المنیـر فـي غریـب الشـرح الكبیـر، مكتبـة لبنـان، ص )4(
 .، مادة عقل214

 . 112-111، ص5) المقري، نفح الطیب، ج5(

د ناطق صالح مصلوب، تـاریخ العـرب وحضـارتهم فـي األنـدلس،  -د عبد الواحد ذنون طه -) د خلیل إبراهیم السامرائي 6(
 .)353م (ص: 2000، 1بیروت، لبنان، ط -دار الكتاب الجدید المتحدة 

 .121، ص1) وأعدم الفزاري بعد إثبات الشعوذة في حقه. ابن الخطیب: االحاطة، ج7(
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 )1(الغالب بن نصرثم تجددت محنته على ید  واعتقل،فكبس منزله وصودرت كتبه 
اإلقامة المحروسة ویمنعه یعتقله ثم یفرض علیه الذي أكرمه مدة قبل أن یفرض علیه 

 )م 1353هـ=753()3(یبيكما أن ابن هذیل التج، )2(عن استقبال الزوار لفترة طویلة
وله أشعار رقیقة تصور مأساته داخل السجن، ویصف بعده عن منزله، وهو یعیش )4(

في غیاهب  )6(األنصاريأحمد الِحبالي  ، كما زج العالم )5(حالة من القهر لما حل به، 
على ید السلطان محمد بن أبي الحجاج بعد رجوعه إلى الملك، وكان غیاهب السجون 

هــــ 763(یهلك  أن فلما اعتقل ضرب بالسیاط حتى كاد ،قد تنبأ بالثورة علیه العالمهذا 
كما أن الحسد والدسائس والمؤامرات، كانت سببًا مهمًا في سجن العلماء، م)، 1361= 

الذین یعانون من الناحیة الجسدیة والمعنویة في سجنهم، ویطغى علیهم الشعور بالذل 
، دبر الحاسدون له المكائد واألكاذیب ین بن الخطیبلسان الدوالمهانة فعالم غرناطة 

والوشایات حیث اتهموه بالزندقة واإللحاد، وأوغروا صدر سلطانه علیه، فشعر ابن 
، فعلم أعداؤه بخروجه فأوغروا )7الخطیب بالخطر فخرج إلى المغرب، ومنها إلى فاس

                                                           

أبو الحسن علي بن سعد (الغالب باهللا) وكـان أبـو الحسـن أمیـرًا واقـر الشـجاعة والعـزم، یعشـق الحـرب والجهـاد، ومـا ) هو 1(
كـــاد یســـتقر فـــي عرشـــه حتـــى أبـــدى همـــة فائقـــة فـــي تحصـــین المملكـــة وتنظـــیم شـــؤونها، وبـــث فیهـــا روحـــًا جدیـــدة مـــن القـــوة 

 ..511، ص4الطیب، جوالطمأنینة، جاهد العدو، وافتتح عدة أماكن. المقري: نفح 
 .17لسان الدین بن الخطیب، حیاته وتراثه الفكري، ص:  ) محمد عبد اهللا عنان:2(
) هـــو أبـــو زكریـــا یحیـــى بـــن أحمـــد بـــن هـــذیل التجیبـــي، حكـــیم غرناطـــة وفیلســـوفها، وقـــد بـــرع فـــي الطـــب والفلســـفة والعلـــوم 3(

 .488، ص5والریاضة . المقري: نفح الطیب ج
 .487، ص5ج ) المقري: نفح الطیب،4(
 .340، ص4) ابن الخطیب، لسان الدین، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج5(

)أحمد بن محمد بن یوسف األنصاري أبو جعفر الغرناطي، كان من أهل العدالة وله تصرف فـي المسـاحة والحسـاب ولـه 6(
رر الكامنــة فــي أعیــان المائــة ولــه معرفــة بأحكــام النجــوم مقصــود فــي العــالج فــي الرقــي والعــزائم، قــرأ الطــب. العســقالني: الــد

 .363ص1الثامنة ج
مدینة مشهورة كبیرة على بـر المغـرب، وهـي حاضـرة البحـر وأجـل مدنـه قبـل أن تخـط مـراكش، وفـاس مختطـة بـین تبتـین  )7( 

، 4فـي والیـة إدریـس بـن إدریـس. الحمـوي: معجـم البلـدان، ج  193عظیمتین، ویوجد بهـا عیـون كثیـرة ونهـر ، تأسسـت عـام 
 .            .230ص 
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ن ابن الخطیب وقتله، بأن یكتب إلى سلطان المغرب لالنتقام م )1(السلطان الغني باهللا
فسارع السلطان الجدید بالقبض على ابن الخطیب ومصادرة أمالكه، وأودعه السجن 

وهذا االعتقال لم یكن األول من نوعه، فلقد اعتقل في سنة  )2(مقیدًا من جدید،
بن یوسف بن وهي الفترة التي آل فیها الحكم إلى إسماعیل م) 1359ه=760(

، بتحریض خصومه، وسجن قبض علیهحیث  في غرناطة وب ثورةنش ، عقب )3(نصر
)4(وأمر بكبس قصره، ودوره األخرى، ومصادرة سائر أمالكه ومقتنیاته

اهللا واعتقل ، 
السجن على خلفیة أحداث سیاسیة، ومكث  )5(بن یوسف الصریحي "ابن ُزمْرك"امحمد 

أبو جعفر ، أما )6( في محبسه عشرین شهرًا، وظل یعاني من تقلبات السیاسة والحكم
، حیث تم إلقاء القبض على أبي جعفر في أحمد بن عبد الملك بن سعدي العنسي

 .)8(نتیجة األحداث السیاسیة، ومات في سجنه )7(مالقه

                                                           

م)، بعـــد أن دّبـــر أمـــره مـــع 1408-1394هــــ=811-797تـــولى الحكـــم بعـــد مـــوت والـــده یوســـف (الثـــاني) أبـــو الحجـــاج ( )1(
الزعمـــاء ورجـــال الدولـــة إلقصـــاء أخیـــه األكبـــر یوســـف عـــن العـــرش، ثـــم قـــبض علـــى أخیـــه یوســـف وزجـــه فـــي الســـجن، كـــان 

 .150، ص5طماع..م. ن، جالسلطان محمد (السابع) وافر العنف والجرأة بعید األ
 .112-111، ص5المقري، شهاب الدین أحمد، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ج )2( 
م) ، مـــن ملـــوك بنـــي نصـــر بـــن 1360-1339هــــ/761-740إســـماعیل بـــن یوســـف بـــن إســـماعیل بـــن فـــرج بـــن نصـــر(  )3(

بـاهللا ، فـاجتمع حولـه مـن شـجعه علـى الثـورة، األحمر في األندلس، ولد في غرناطة، وشب والملك في ید أخیـه محمـد الغنـي 
هــ ، وانـتظم األمـر إلـى إسـماعیل سـنة 760فثار، وضبطوا له غرناطة، وأفلت منهم الغني باهللا الـذي فـر إلـى وادي آش سـنة 
 .321ص:1واحدة إلى أن قتل غیلة، كان سيء التدبیر، دمث الخلق. الزركلي: األعالم، ج

 .55لدین بن الخطیب حیاته وتراثه الفكري، ص: محمد عبد اهللا عنان: لسان ا )4(
) محمد بن یوسف بن محمد بن أحمد بـن محمـد بـن یوسـف الصـریحي أبـو عبـد اهللا ابـن زمـرك ولـد بـبعض قـرى غرناطـة 5(

ثاقـب الــذهن، أصــیل فـي شــوال سـنة ونشــأ، وكـان شــعلة فـي الــذكاء، نشـأ عفــا طــاهرا ثاقـب الــذهن جیـد الفهــم فاشـتهر فضــله، 
ر النبــل، بعیــد مــدى اإلدراك، مســتظهرا بــالفنون التــي بعــد فیهــا شــأوه، مــن العربیــة والبیــان واللغــة". المقــري: نفــح الحفــظ، ظــاه

 .245، ص 7الطیب، ج

  .157، ص2) المقري: أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض، ج6(
ثیــرة البنیــان، وهــي فــي غایــة مالقــة: مدینــة تقــع علــى ســاحل البحــر المتوســط، علیهــا ســور صــخر وهــي حســنة عــامرة ك  )7( 

 .177الحصانة، وتقع بین اشبیلیة وغرناطة. ویكثر بها شجر التین. الحمیري، الروض المعطار، ص

                                  : 
 ابن سعید: )8( 



 ISSN (2706-5025( 2022فبرایر  -العدد الثامن مجلة التاریخیة الفلسطینیة

106 

 

ولم تقتصر ظاهرة أسر العلماء في سجون حكام غرناطة نتیجة المهـاترات السیاسـیة أو  
العلمــاء لمحنــة األســر فــي  الدســائس والصــراعات علــى المناصــب بــل تعــرض عــدٌد مــن

، حیـث أسـره )1م)1490هــ=895العـالم عبـد الكـریم القیسـي ( سجون النصارى، ومنهم 
، ولقــد ســجن القیســي فــي قعــر دار )2(النصــارى، ومكــث فــي أســره طــویًال وتعــرض للــذل، 

مظلمة سوداء تبعث على الخوف في النفوس، وهذه الدار تحت األرض ال یرى فیهـا إال 
مـات فـي أسـر النصـارى  فقـد، )4(العبـدريه علي بن أحمـد وأما الفقی،  )3(مخیف ءكل شي

عـــام وســـقط أبـــو جعفـــر القیســـي فـــي األســـر ، كمـــا )5(م)1230هــــ=627النصـــارى ســـنة (
الفقیـه إبـراهیم بـن  كذلك، و )7(وقد تعرض للتعذیب الشدید في أسره )6()1246= هـ 643(

وقــد وقــع فــي األســر بعــد ســقوط  )9(م)1245هـــ= 642()8(المیــورقيبــن إســحاق العبــدري 
، كمــا أســر محمــد بــن )10(األســرمدینــة َمـُیوْرَقـــة بیــد النصــارى، وتمكــن مــن الــتخلص مــن 

                                                           

هو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم القیسى، من أواخر الشعراء الذین ظهروا في هـذه الفتـرة، فتـرة االنهیـار األخیـرة،  )1(
وقــد تــرك لنــا دیوانــا، یضــم قصــائد عدیــدة تشــیر إلــى بعــض أحــداث العصــر مثــل ســقوط جبــل طــارق وحصــار مالقــة وســقوط 

تدل مــن بعــض إشــاراته إلــى أنــه قضــى ردحــا مــن الــزمن فــي أســر أرشــدونة وبلــش وغیرهمــا مــن قواعــد مملكــة غرناطــة؛ ویســ
 .491، ص 5ج. عنان: دولة اإلسالم في األندلس، م)ـ،1490ه =  895القشتالیین، وقد توفى في سنة( 

) القیسي، عبد الكریم: دیوان عبد الكریم القیسي، تحقیق جمعة شیخة، محمد الهـادي الطرابلسـي، بیـت الحكمـة، قرطـاج، 2( 
 .102-101ص، 1988قرطاج، 

 .102) القیسي، عبد الكریم: دیوان عبد الكریم القیسي، ص3( 

) هو علـي بـن أحمـد العبـدرى المیـورقي فقیـه عـالم راوي للحـدیث، تصـدر اإلقـراء وكـان خطیبـًا مفوهـًا، رجـًال صـالحًا غایـة 4(
 183، ص5في حسن الوجه. ابن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة، س

 .183، ص5المراكشي: ج ) ابن عبد الملك5(

) هــو أحمــد بــن محمــد بــن محمــد القیســي، محــدثًا وراویــًا، تصــدر إلقــراء القــرآن والتعلــیم بالعربیــة ولــه مؤلفــات عدیــدة منهــا 6(
م)؛ ینظــر: ابــن 1246هـــ=643كتــاب "العبــاد، تفهــیم القلــوب، آیــات عــالم الغیــوب، تســدید اللســان، مختصــر التبصــرة، (ت:

 .108، ص1الصلة، جاألبار، التكملة لكتاب 

 .108، ص1) ابن األبار، التكملة لكتاب الصلة، ج7(

نـه ) هو ِإْبَراِهیم ْبن ِإْسَحاق ْبن ُمَحمَّد ْبن َعِلّي َأُبو ِإْسـَحاق الَعْبـَدرّي مـن أهـل میورقـة، روى الحـدیث، وتفقـه بـه ، وصـف بأ8(
صالحًا غایـة فـي حسـن الوجـه. التكملـة لكتـاب الصـلة بأنه فقیه عالم راوي للحدیث، تصدر اإلقراء وكان خطیبًا مفوهًا، رجًال 

 .183، ص5؛ ابن عبد الملك المراكشي، الذیل والتكملة، ج146، ص1ج

 404، ص14) الذهبي: تاریخ اإلسالم، ج9(

 .146، ص1) ابن األبار: التكملة لكتاب الصلة ج10(
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وســــجن محمــــد بــــن ســــواد فــــي الســــجون  )2(م) 1329ه = 731ام( )1(محمــــد بــــن ســــهل
 )3(القشتالیة ووصف المهانة والمذلة التي یتعرض لها السجین في سجون األعداء

 النفي
-م 1238هــــــ= 897-635العلمــاء الــذي ذاقــوا مــرارة اإلبعــاد ضــمن فتــرة الدراســة (ومــن 
م) العالم ابن غرناطة الفقیه الكاتب أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن جـزي الكلبـي 1492

وتعرض لمحنة  )5(السلطانیة، الدواوین كتاب من وهو ،)4( م)1356هـــــ=758( الغرناطي
، حیـث )7(إلى مدینة فاس ظلمًا  )6(عن وطنه غرناطة نفیه وأبعاده لمحنة كانت نتیجتها 

حیـث أمـر السـلطان یوســف بـن األحمـر بنفیــه إلـى المغـرب مـن غیــر ذنـب اقترفـه، والتــي 
 محمــد بــن إبــراهیم األنصــاري نفــي،  و )8(خــرج منهــا وقلبــه یعتصــر ألمــًا علــى فــراق وطنــه

 .)9(عرض لسجن طویل األمد،بعدما ت إلى بالد المغرب
ئمًا خارج غرناطة، ففي بعض األحیان تكون دائرة النفي أضیق حیث لم یكن النفي دا

سهل بن محمد بن ینفي إلى إحدى المدن الغرناطیة، لكنه نفي على كل حال، فالعالم 

                                                           

مقتصــدا فــي أمــره.  العســقالني أحمــد بــن علــي بــن ) یكنــى أبــا عبــد اهللا، الــذي كــان ســلیم البــاطن محافظــا علــى الجماعــة 1(
م، تحقیـــق محمـــد ضـــان، أعیـــان المائـــة الثامنـــة، مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة، 1449هــــ= 852محمـــد العســـقالني (ت 

 .443، ص 5م، الهند ج1972
 .443، ص 5) العسقالني : الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة ج2(
 .412، ص1حلى الَمْغِرب، ج ) ابن سعید، الُمغِرب في3(

) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمـد بـن عبـد اهللا بـن یحیـى ابـن عبـد الـرحمن بـن یوسـف بـن جـزى الكلبـي، مـن أهـل 4(
غرناطة وأعیانها، یكنى أبا عبد اهللا، من أعالم غرناطة، مشارًا إلیـه فـي ثقـوب الـذهن؛ وسـعة الحفـظ، تـوفي فـي أوائـل ثمانیـة 

 .163ص 2ابن الخطیب: اإلحاطة ج وخمسین وسبعمائة.

 .37، ص7) الزریكلي: األعالم، ج5(

) ابــن األحمــر، إســماعیل بــن یوســف بــن محمــد: نثیــر فرائــد الجــان فــي نظــم فحــول الزمــان: تحقیــق محمــد رضــوان الدایــة، 6(
 .296-295، بیروت، ص1967دار الثقافة للنشر والتوزیع، 

 .37، ص7) م، ن، ج7(
 .298یل بن یوسف، نثیر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، صابن األحمر، إسماع )8(

 .76 ) المصدر السابق،9(
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، وبات بعیدًا في )2(، وقد بغى علیه حاسده ووشوه فتم نفیه إلى مرسیه)1(الغرناطي مالك
 )3(في غربته.  

 ، فقـد أبعـد عـن وطنـه غرناطـة لظـروف سیاسـیة،)4(الثالـثأما العالم أبو الحجـاج یوسـف 
تــم اختیــاره لوالیــة العهــد مــن طــرف والــده الســلطان یوســف الثــاني، وقــد أثــار هــذا  حیــث

و دبـر  أمـرهاالختیار حفیظة أخیه األصغر منه األمیـر (محمـد )، فلمـا تـوفى الوالـد حـزم 
، ونفـي مـن ش فقبض علیـهأمره مع الزعماء ورجال الدولة إلقصاء أخیه یوسف عن العر 

الحصــینة التــي كانــت ســجن الدولــة الرســمي علــى  وزج بــه فــي قلعــة ( شــلوبانیة) غرناطــة
فظل األمیر یوسف سجینا طیلة حكم أخیه الذي دام نحو أربع عشرة ، عهد بني نصــــــــــر

منازعتـه إیــاه فــي الملــك عــدم سـنة یعــاني مــن شـدة الحجــر الــذي فرضــه علیـه حتــى یــأمن 
وكان یوسف یشعر  ،الة طبیعیة فهو ولي العهد والوارث الشرعي للعرش بعد ابیهوهذه ح

ومكــث بعیــدا عــن غرناطــة فــي ســجنه طــویًال یعــاني مــن األلــم  ،قــد ســلب حقــه أخــاه أن
 .)5(والحزن والكآبة، وقد نظم شعرًا كثیرًا أیام سجنه اسماه "أیام الوحشة

محمـد بـن  ، ومثلـه تلمیـذه)6(ینـة فـاسوظل ابن الخطیب مغتربًا عن وطنه، وأقام  في مد
الذي نفي إلى المغرب، و نظم ابن زمرك في منفاه یتشوق  یوسف الصریحي "ابن ُزمْرك

 .)7(ویحن إلى غرناطة

                                                           

، كـاَن مـن جِ  )1( العلمـاِء  لّـةَسْهُل بُن ُمَحمَّد بن َسْهل بن ُمَحمَّد بن َأْحَمد بن ِإْبَراِهیم بن مالـك، َأُبـو اْلَحَسـن اَألْزِدّي الَغْرنـاطيُّ
ــا، مجــودا للقــرآن، متقــدما فــي  ــي العلــوم، محــدثا ضــابطا،عدال ثقــة، ثبت ــاء َمــَع التفــنُّن ِف العلمــاِء األدبــاء واألئمــِة الُبلغــاء الخطب

   .318، 317، ص 14تاریخ اإلسالم، ج العربیة.الذهبي: 

ه، 911هــ/ سـنة الوفـاة 849ة جالل الدین عبد الرحمن السیوطي: بغیة الوعاة في طبقات اللغـویین والنحـاة، سـنة الـوالد )2(
، 2ه، تحقیــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهیم، الناشــر المكتبــة العصـــریة، ســنة النشــر، مكــان النشــر لبنــان، عــدد األجـــزاء 911

 .1، ج605صیدا، ص

 .285، ص4) ابن الخطیب، لسان الدین، اإلحاطة، ج3(

كمـه بقلعـة شـلوبانیة كمـا قـدمنا، كـان یتمتـع ) لما توفى محمد خلفه فى الملك أخوه یوسف (الثالث)، وكان سـجینا طـوال ح4(
 .153، ص 5یتمتع بخالل حسنة، ویعلق علیه الشعب آماال كبیرة. عنان: دولة اإلسالم في األندلس ج

، 1965) الثالــث، یوســف: دیــوان ملــك غرناطــة یوســف الثالــث، تحقیــق عبــد اهللا كنــون، مكتبــة األنجلــو المصــریة، القــاهرة،5(
 .23-22، ص2ط
 .36، ص5شهاب الدین أحمد: نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، جالمقري،  )6( 

 .245، ص7) المقري، شهاب الدین أحمد: نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ج7(
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لم یكن النفي هو الوسیلة الوحیدة إلجبار العلماء على الخروج من غرناطة، ففي بعض 
غرناطة النعدام حریة الفكر أو لمضایقات من  نجد العلماء یهربون من الحاالت 
هــــــــ = 680ابن حیان النفزي (ت ، ومنهم السلطة هروبًا من استبداد  الحساد أو

ومن ثم استطاع أن یفلت بجلده إلى  للتنكیل بأمر السلطان،تعرض  )1() م1283
كان من كتاب السلطان أبي  )3(القیسيصابر وابن ، )2(المشرق حیث نال شهرة واسعة

فلما . )4(السلطان مالكي المذهبوكان على مذهب أهل الظاهر، وذكر  ،سعید فرج
سمع السلطان أنه یرفع یدیه في الصالة، هدده بقطع یده، فلجأ إلى مصر قائال: "إن 
إقلیمًا ُتَمات فیه سنة رسول اهللا، حتى یتوعد بقطع ید من یقیمها لجدیر بأن یرحل 

وهنا یتبادر لألذهان حجم ضیق أفق الحریة التعبدیة عند بعض حكام مملكة  ،)5(منه
غرناطة، ولعله یعكس حالة انعدام حریة ممارسة الشعائر التعبدیة، بالشكل الذي أرهب 

 العالم وأجبره على مغادره وطنه غرناطة.   

                                                           

) محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیـان النفـزي، مـن أهـل غرناطـة، یكنـى أبـا حیـان، كـان نسـیج وحـده فـي ثقـوب 1(
ظ واالضطالع بعلم العربیـة، والتفسـیر وطریـق الروایـة، إمـام النحـاة فـي زمانـه غیـر مـدافع، نشـأ الذهن، وصحة اإلدراك والحف

. كمــا ووصــفه 28، ص3ببلــده غرناطــة، مشــارًا إلیــه فــي التبریــز بمیــدان اإلدراك، وكان،شــاعرًا مكثــرًا. المقــري: اإلحاطــة، ج
زر بــل المــد، ســیبویه الزمان،تضــرب إلیــه اإلبــل آباطهــا، شــیخ النحــاة العلــم الفــرد والبحــر الــذي لــم یعــرف الجــ الــذهبي بقولــه:"

وكــان عــذبا مــنهال وســـیال یســبق ارتــداد الطــرف وٕان جـــاء مــنهمال". تــاج الـــدین بــن علــي بــن عبـــد الكــافي الســبكي: طبقـــات 
حقیـق : ، ت10هــ، الطبعـة : الثانیـة، عـدد األجـزاء / 1413 -الشافعیة الكبرى، دار النشر : هجـر للطباعـة والنشـر والتوزیـع 

 )276/ 9د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، (
-قــراءة فــي المكونــات والــدالالت-بنیــة الصــراع الحضــاري األندلســي مــن خــالل رســائل ابــن الخطیــب  ) مصــطفى الزبــاخ:2(

، 2نیـــة، عـــدد مجلـــة كلیـــة اآلداب بتطـــوان، جامعـــة ســـیدي محمـــد بـــن عبـــد اهللا، عـــدد خـــاص بنـــدوة ابـــن الخطیـــب، الســـنة الثا
 .،388، ص:1987مطبعة النجاح الجدیدة، الدار لبیضاء، 

) أحمد بن صابر القیسي أبو جعفر، وكان كاتبـا مترسـال سـاعدا شـاعرا حسـن الخـط علـى مـذهب أهـل الظـاهر وذكـر أنـه 3(
ث وكــان فاضــال كــان كاتبــا لألمیــر أبــي ســعید لفــرج بــن الســلطان الغالــب بــاهللا منــه فخــرج وقــدم دیــار مصــر وســمع بهــا الحــدی

 .  258، 6؛ الصفدي: الوافي بالوفیات ج120، ص: 1نبیال . وكان یرفع ید  ابن الخطیب: اإلحاطة، ج
 .         258، 6)الصفدي: الوافي بالوفیات ج4(
 .         258، 6)المصدر السابق ج5(
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 هرب من غرناطة إلى م)1352ه=753سنة( منصور بن علي الزواوي مكما أن العال 
القاضي الحسن النباهي تعرض هو كما أن  )1( م)1364هــ=765(سنة العدوة المغربیة 

 .)2(أیضا لنهب أمواله
مــن خــالل تتبــع األحــداث یتضــح لنــا أن أســباب محنــة الســجن والنفــي تتمثــل أســبابها فــي 
وشـــایات الوشـــاة بســـبب الغیـــرة والحســـد وهـــذا ینشـــأ عـــن علـــو مكانـــة العـــالم عنـــد أمیـــره او 

مما یدفع الوشاة إلى اإلیقاع بین العالم وأمیره حتى ینكبـه، ویجـرده مـن مناصـبه، ملیكه، 
 وكذلك الطمع في السلطة مما یدفع الحاكم إلى البطش والسجن.

كما ویالحظ مـن خـالل تتبعنـا لعلمـاء األنـدلس الـذین تعرضـوا لالعتقـال والسـجن واألسـر 
ء العلمـاء مـن سـجانیهم، فسـواء كـانوا والنفي واإلبعاد؛ مدى المعاناة التي عانى منها هؤال

داخـــل الدولـــة أم بیـــد األعـــداء فقـــد ذاقـــوا مـــرارة الســـجن وقســـوته، وتعرضـــوا لعـــذاب نفســـي 
وعــذاب جســدي، إضــافة إلــى ثقــل األغــالل والقیــود، كــل هــذه المعانــاة التــي تعــرض لهــا 

ألهـم مـن هؤالء العلماء، ودفعتهم إلى نظم الشعر الذي وصفوا من خالله هذه المعانـاة وا
ذلــك أنهــم نظمــوا أشــعارًا رقیقــة فــي الحنــین إلــى أوطــانهم التــي أبعــدوا عنهــا، وٕالــى أهلــیهم 

 وأحبتهم الذین خلفوهم وراءهم في الوطن.
كما ویالحظ أن العلماء الذین تعرضوا للسجن واالعتقال، لم یسلم منه الخاصة، مثل  

ضافة إلى من اعتقل من الملك یوسف الثالث، الذي ذاق مرارة السجن واالعتقال، إ
 الوزراء أمثال ابن الخطیب، وابن زمرك فقد تعرض كل منهما للسجن.

 محنة االغتراب
 العصـــر هـــذا وفـــي المختلفـــة، العصـــور عبـــر اإلنســـان لـــدى مشـــكلة أكبـــر یشـــكل االغتـــراب

 فالمعانـــاة الزمـــان، فـــي وتباعـــد المكـــان، فـــي اإلنســـان عـــن اإلنســـان انفصـــل حیـــث وبالـــذات

 وسـلوكهم، المغتـرب شخصـیة فـي واضـحة سـمة تشكل المحتوم، وبالفناء بالوحدة، والشعور

 المرضـــیة الظـــاهرة هـــذه خـــالل مـــن المغتـــرب نســـاناإل یعـــیش التجربـــة مـــن نمـــط فـــاالغتراب

                                                           

 .132، ص: 1) المصدر السابق، ج1(
 155) المصدر السابق، 2(
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 ووضــعه المغتـرب للشـخص الجوهریــة الطبیعـة بـین تنـافراً  یشــكل واالغتـراب غریـب، ءكشـي

 .)1(الفعلي وسلوكه
 سبباً  كان الملوك بید األندلسیة المدن معظم وسقوط األندلس، في السیاسیة األحداث إن

 محنة یعیشوا أن األندلسیین على قدر فقد األندلسیون، عاشها التي المحنة في مباشراً 

 الهجرة إلى دفعهم الذي األمر النصارى، بأیدي األندلسیة المدن سقوط بسبب مریرة اغتراب

 الضیاع مرارة فذاقوا رجعة، غیر إلى وأحبابهم أهلیهم وفراق أوطانهم، وترك دیارهم، من

 الغربة تجربة وكانت المشرق، إلى رحل من ومنهم المغرب، نزل من فمنهم والتشتت،

 والمعاناة، والتشوق والحسرة اللوعة شدة من باكیة أشعاراً  فنظموا )2(نفوسهم، في عمیقة

 لهؤالء حدث ما وهذا به وتعلقه وطنه إلى اإلنسان حنین من یزید ءشي كاالغتراب "ولیس

 .)3(األندلسیین"

الهجــرة، والهــروب وأدى ســقوط مــدن األنــدلس إلــى تــرك األوطــان والنــزوح عنهــا، وازدیــاد 
إلــى حیــث األمــن واالســتقرار، كمــا عــانى الكثیــر مــن علمــاء األنــدلس مــن ظــروف قاســیة 
أحاطــت بهــم، وأرغمــتهم علــى مغــادرة أوطــانهم، فقاســوا مــن عــدم التكیــف فــي الــبالد التــي 
حلوا فیها وقد أدى ذلك إلى أن یترك األندلسي في مدینته المنكوبـة ذكریاتـه، ممـا جعلهـم 

 .)4(هم حالمین بالعودة إلى أرض الوطنیقضون حیات
ولقــد ســاهمت مختلــف الفتــاوى التــي صــدرت عــن علمــاء عایشــوا الفتــرة والتــي حثــت علــى 

الهجـــرة، وبینـــت وجوبهـــا فـــي مثـــل هـــذه الظـــروف فـــي تزایـــد عـــدد المهـــاجرین ســـیما تجـــاه 

بـن الضفة األخرى، ومن تلك الفتاوى فتوى العالم الجزائري أبو العبـاس أحمـد ابـن یحیـى 

                                                           

، الالذقیــة، 1، ع14الغربــة فــي شــعر حســن بكــر الغــزازي، مجلــة تشــرین للدراســات والبحــوث العلمیــة، مدرابســة، محمــود:  )1(
 .115، ص1992

، ص ص 2006مركـــز اإلســـكندریة للكتـــاب،  محاضـــرات فـــي تـــاریخ المغـــرب واألنـــدلس،كمـــال الســـید أبـــو مصـــطفى،  )2(
212-218. 

 .273، بیروت، ص1976هضة العربیة للطباعة والنشر، عتیق، عبد العزیز، األدب العربي في األندلس، دار الن )3(
 .45، ص1، ج1978رجب، محمود: االغتراب، منشأة المعارف، اإلسكندریة،  )4(
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م والمسماة بـ:"أسني المتاجر في 1508ه=914محمد بن علي الونشریسي المتوفى سنة 

بیان أحكام من تغلـب علـى وطنـه النصـارى ولـم یهـاجر، ومـا یترتـب علیـه مـن العقوبـات 

والزواجـــر" والتـــي حـــث فیهـــا مســـلمي األنـــدلس المضـــطهدین علـــى الهجـــرة، واعتبـــر ذلـــك 

 ،)1(فرضا واجبا على المستطیعین

ـــة فتـــرات الفـــتن، إال أنهـــا بـــرزت بوضـــوح فـــي القـــرن  اســـتمرت هـــذه الهجـــرة القســـریة طیل
، والــذي والثــورات الداخلیــةرت مملكــة غرناطــة، ثــم ثــار الصــراع ســم) حیــث انح12=هـــ7(

أدى إلـــى هجـــرة عـــدد ملحـــوظ مـــن الشخصـــیات البـــارزة إلـــى المغـــرب مـــن أمـــراء وعلمـــاء 
إن ســــقوط غرناطــــة علــــى أیــــدي "یــــب: ابــــن الخط، وفــــي ذلــــك یقــــول 2وأدبــــاء وعســــكریین

النصــارى لــم یبــق للمســلمین معقــًال أو مدینــة تضــمهم تحــت حكــم اإلســالم؛ لهــذا الســبب 
 .)3("فضلوا الهجرة 

ــروا عــن مــدنهم األندلســیة نتیجــة لســقوطها بیــد العــدو  ومــن العلمــاء األندلســیین الــذین ُهجَّ
الذي تغرب عن موطنه ومسقط رأسـه جزیـرة  )4(بن عمیرةاالعالم أبو المطرف اإلسباني، 

شــقر، فقــد اســتقر بــه المقــام فــي تــونس، ولــم یلــق فیهــا مكانــة، وال اهتمــام، وممــا زاد فــي 
شـــعوره بالغربـــة، واأللـــم والعـــذاب لبعـــده عـــن وطنـــه خاصـــة حـــین وصـــلت خبـــر باســـتحالة 

، كمـا )5(رجوعـه إلیـه بعـد سـقوطه بیـد العـدو الصـلیبي، فلـم یعـد لـه سـوى الـذكرى والحنـین
م) مفارقـًا أهلـه وأحبابـه والـوطن، وكـان 1248هــ = 646إلـى تـونس( )6(هاجر ابـن األبـار

                                                           

الهجـرة مـن 8أسني المتاجر في بیان أحكام من تغلب على وطنه النصارى ولم یهاجر (حكـم كأبو العباس الونشریسـي،  )1(
، ص ص 1981بــن عبــد الكــریم، الشــركة الوطنیــة للنشــر والتوزیــع، الجزائــر،  تحقیــق محمــد خــالل ثــالث رســائل جزائریــة)،

69-80. 
 .318هـ، ص1417، 10، السنة 15ثورة بنت محمد بن عبد العزیز النویجري: الصراع بین أبناء یوسف األول وأثره في إضعاف مملكة غرناطة، جامعة أم القرى، العدد 2

 .48-46، ص1984في أخبار ملوك بني نصر، تحقیق: محمد رضوان الدایا، دار حسان، دمشق، لسان الدین ابن الخطیب: نبذة العصر (3)

هو أحمد بن عبد اهللا بـن محمـد بـن الحسـین بـن عمیـرة المخزومـي، ولـد فـي شـاطبة وعـاش فـي غرناطـة، تفـنن فـي العلـوم  )4(
هــ = 658محمـد بـن عبـد اهللا القضـاعي، (ت: ونظر في أصول الفقه ومـال إلـى اآلداب، وبـرع فیهـا.ابن األبـار: أبـو عبـد اهللا 

 .168، ص 1967م)، المعجم في أصحاب الصدفي، تح: أبراهیم األبیاري، (القاهرة، دار الكتاب المصري)، 1269
 .152، ص 1ابن عبد الملك: الذیل والتكملة، ج )5(

م) ونشــأ فیهــا نشــأته 1199هـــ =595ام( ) هــو محمــد بــن عبــد اهللا بــن عبــد الــرحمن القضــاعي البلنســي، ولــد فــي َبَلْنِســَیة عــ6(
األولى، وكان فقیهًا، أدیبًا، شاعرًا، وذاع صیته في العلم، لهذا استدعاه حـاكم َبَلْنِسـَیة الموحـدي وأقامـه علـى كتابـة دیوانـه، ثـم 
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، ومـــن العلمـــاء الـــذین اضـــطروا إلـــى مغـــادرة غرناطـــة طیلـــة )1( یتمنـــى العـــودة إلـــى وطنـــه
، محمــد م)1346-1256ه=745-654أبــو حیــان الغرنــاطي(حیــاتهم العــالم األندلســي 

ي، كانت له الید الطولى فـي التفسـیر والحـدیث حتـى قیـل بن علي النفزي األثري الغرناط
أن مصنفاته تزید عن الخمسین مصنفا، حیث رحل خائفًا یترقب وحل بمصر لكن شوقه 

، وممن بعدت علیهم الشـقة وهـاجروا )2إلى وطنه ومسقط رأسه وحنینه إلیه ألهب مشاعره
اضطرارًا إلى العدوة ، الذي غادر غرناطة إسماعیل ابن األحمرمن أوطانهم مضطرین، 

المغربیــة، فحــن إلــى الــوطن، لكنــه مــرغم علــى مغادرتــه بحكــم انتســابه إلــى فــرع آخــر مــن 
، فهــو غیــر قــادر علــى العــودة إلــى وطنــه متــى )3(فــروع بنــي األحمــر، ســلب منــه ســلطانه

 ذات وفـي، )4(یشاء، وأنه لم یغادر وطنه بمحـض إرادتـه بـل اضـطر إلـى ذلـك رغمـًا عنـه

 شـــعریة قصـــائد ولـــه غربتــه فـــي األمـــرین عــاني قـــد النمیـــري الحـــاج بــن راهیمإبـــ فـــإن الســیاق

ابــو الحســن بــن أحمــد بــن ســلمان "ابــن كمــا أن العــالم ،)5( غرناطــه فــي حیاتــه تصــف
ــده الصــغیر فركــون " الــذي رافــق یوســف الثالــث فــي خروجــه مــن غرناطــة  فــیحن إلــى بل
 فینظم قصیدة ُیْودُع فیها الوطن )6(غرناطة
 وفراقـــــــــــي تغربـــــــــــي طـــــــــــول بعـــــــــــد هـــــــــــل

 

 تــــــــــــــــالق حــــــــــــــــین والت اللقــــــــــــــــاء أرجــــــــــــــــو 

 
                                                                                                                                                      

وعنـدما سـقطت  عینه على قضاء دانیة، وبلغ ابن األبار درجـة عالیـة مـن التقـدیر مـن قبـل مـدافع بـن مـردنیش حـاكم َبَلْنِسـَیة،
َبَلْنِسَیة هاجر ابن األبـار إلـى تـونس، وقـد لقـي عنـد حاكمهـا أبـي زكریـا حظـوة حیـث عینـه كاتبـًا فـي دیوانـه، وحینمـا مـات أبـو 

هــ = 685زكریا نال احترام السلطان الجدید المستنصر، لكن هـذه العالقـة لـم تـدم، حیـث كثـر الواشـون بـه، فـأمر بقتلـه عـام( 
 .922وري، تاریخ األدب العربي، صم). ینظر: الفاخ1260

 
 .370، ص3ابن الخطیب، لسان الدین، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج )1(
 .224أبي حیان، أثیر الدین: دیوان أثیر الدین أبي حیان، ص )2(
 .25ابن األحمر، إسماعیل بن یوسف، نثیر الجمان في شعر نظمني وٕایاه الزمان، ص )3( 
بـن یوسـف: نثیـر الجمـان فـي شـعر مـن نظمنـي وٕایـاه الزمـان، تحقیـق محمـد رضـوان الدایــة، دار  ابـن األحمـر، إسـماعیل )4( 

 .25الثقافة، بیروت، ص
المقري، شهاب الدین أحمـد، أزهـار الریـاض فـي أخبـار القاضـي عیـاض، تحقیـق إبـراهیم االبیـاري، مطبعـة لجنـة التـألیف  )5( 

 .196، ص3، ج1939والترجمة والنشر، والقاهرة، 
 .284-283، ص3ابن الخطیب، لسان الدین، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج )6(
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 یــــــــزل لــــــــم المنــــــــازل عــــــــن رحلــــــــت لمــــــــا

 

 الخفــــــــــــــــــاق بقلبــــــــــــــــــي الغــــــــــــــــــرام ســــــــــــــــــكنى 

 ولعلــــــــــــــــه ببعــــــــــــــــدهم الزمــــــــــــــــان جــــــــــــــــار 

 

 )1(اإلشــــــــــــــــفاق بعــــــــــــــــادة یجــــــــــــــــود یومــــــــــــــــا 

 مبینا ما أصابه بسبب الغربة: صالح بن یزید النفزيوممن شكا الغربة وآالمها  
ــــــــــــــــــب ــــــــــــــــــى كلمــــــــــــــــــا غری ــــــــــــــــــب یلق  غری

 

 حبیـــــــــــــــــــــب وال لدیـــــــــــــــــــــه وطـــــــــــــــــــــن فـــــــــــــــــــــال 

 اشـــــــــــــــــتیاقا فبكـــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــله تـــــــــــــــــذكر 

 

 )2(غریــــــــــــــب یبكــــــــــــــي أن غریبــــــــــــــاً  ولــــــــــــــیس 

أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن سعید جزي الكلبـي،  الغرناطيواكتوى بنار الغربة العالم  
الذي ظلم على ید السلطان یوسف بن األحمر من غیر ذنب اقترفه، فقد أمـر بنفیـه عـن 

، أمــا العــالم األندلســي )3(غرناطــة، والتــي خــرج منهــا وقلبــه یعتصــر ألمــًا علــى فــراق وطنــه
المشـرق، فنـزل فـي مصـر  ، فإنـه ارتحـل مـن غرناطـة متوجهـًا نحـوأبو الولید بن الجّنـان

عبــد الكــریم ، ولقــد ذاق العــالم )4(ودمشــق وحلــب، وهنــاك بكــي علــى فــراق أهلــه وأحبابــه.
الغربة مضاعفة؛ غربة عن الوطن واألهل، وغربة السـجن حـین وقـع أسـیرًا فـي یـد العـدو 

أهلــه وأحبتــه،  علــىاإلســباني، و نظــم الكثیــر مــن الشــعر فــي أســره عبــر فیــه عــن شــوقه 
أثیـر الـدین ، وحـل العـالم )5(الـوطن واألهـل علـىیقـول القیسـي فـي الحنـین  ووطنه بسـطة
، لیحــل فــي مصــر، بعیــدًا عــن أهلــه ووطنــه محــاوًال أن یتكیــف مــع المجتمــع أبــي الحیــان

الجید الذي أمضى فیه عشرین سنة، لكن لم تصُف لـه األحـوال فـي مصـر، حیـث انعـدم 
 )6(واألهل. األصدقاء وأضنته نار الغربة، والبعد عن الوطن 

                                                           

المقري، شهاب الدین أحمـد، أزهـار الریـاض فـي أخبـار القاضـي عیـاض، تحقیـق إبـراهیم االبیـاري، مطبعـة لجنـة التـألیف  )1( 
 .196، ص3، ج1939والترجمة والنشر، والقاهرة، 

، 205، ص1995، بیـروت، دار الكتـب العلمیـة، 1س، ت: د مـریم الطویـل، طالنباهي، أبو الحسـن، تـاریخ قضـاة األنـدل )2(
40-41. 

 .298ابن األحمر، إسماعیل بن یوسف، نثیر فرائد الجمان في نظم فحول الزمان، ص )3(
 .121، ص2المقري، شهاب الدین أحمد، نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ج )4(
 .102-101الكریم القیسي، صالقیسي، عبد الكریم، دیوان عبد  )5(
 .56-55، ص4ابن الخطیب، لسان الدین، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج )6(
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وقــد بــدت مشـــاعر الغربــة والوحشـــة فــي مواقــف الـــوداع التــي تصـــور كیــف ودع العلمـــاء 
یصـور موقـف الـوداع  ابـن خاتمـة األنصـاريأهلهم وذویهم وأصدقاءهم ، فعـالم غرناطـة 

ومعاناتــه وعذابــه بســبب الفــراق والــوداع، الــذي ال یمكــن أن یشــعر بــه إال مــن جــرب مثــل 
، الـذي ارتحـل أبو عبد اهللا بن جابر محمد بـن جـابر الضـریر، أما العالم )1(هذا الموقف

إلى المشرق، ودخل مصر، فلم یكن حاله أفضل من غیره من العلماء في عصر مملكـة 
، وشبیه بحـال ابـن جـابر كـان حـال القاضـي )2غرناطة، فقد كان لرحیله عن بلدته ألمریة

ن موقـف الـوداع الـذي كـان لـه كبیـر األثـر ، الـذي عبـر عـأبي البقاء خالـد البلـويالعالم 
فـي نفســه، حیـث بكــى دمـًا، وكــاد یهلـك مــن حزنـه وألمــه حتـى أشــاع النـاس أنــه ال بــد أن 

أبـو عبـد اهللا ، ومن المرتحلین أیضًا إلى خارج غرناطة القاضي )3(تكون نهایته قد حلت
هــــ 895(المتـوفى سـنة بن علي بن محمد بن القاسم األصبحي المعروف بـابن األزرق 

م)، أصله من وادي آش، تولى قضاء الجماعة بغرناطـة، كـان بارعـًا فـي النثـر 1490= 
 علـــىوالــنظم، ولمــا ســاءت األحـــوال فــي غرناطــة، وأشــرفت علـــى الســقوط، فعبــر البحــر 

تلمسان، ثم ارتحـل إلـى المشـرق، ونـزل بالقـاهرة، وعبـر عـن مـدى شـوقه إلـى ربعـه وأهلـه 
 )4(في قصائد شعریة عدیدة. 

وكان لغربته أثر عمیـق فـي نفسـه،  أبو الحسن بن الصباغ،ومن المرتحلین عن غرناطة "
فحــن إلــى أیامــه الماضــیة، وٕالــى ربــوع غرناطــة، حتــى كانــت نهایتــه فــي الغربــة بعیــدًا عــن 

 )5(م 1359هــــ = 758وطنه حیث توفي بمدینة فاس في شوال عام (
هین بســـبب ســـقوطها بیـــد العـــدو ومـــن أبنـــاء غرناطـــة الـــذین هـــاجروا عـــن أوطـــانهم مكـــر 

االســباني العــالم حــازم القرطــاجني، الــذي غــادر مدینتــه قرطاجنــة حــین ســقطت بیــد العــدو 
 .)6(متجهًا إلى المغرب ثم إلى تونس، وظل فیها إلى أن مات بعیدًا عن وطنه

                                                           

 .244، ص1ابن الخطیب، لسان الدین: اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج )1(
 .668، ص2المقري، شهاب الدین أحمد: نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب، ج )2(
 .532، ص2المصدر نفسه، ج )3(
 .319-318، ص3المقري، شهاب الدین أحمد، أزهار الریاض في أخبار القاضي عیاض، ج )4(
 .124-123، ص4الخطیب، لسان الدین، اإلحاطة في أخبار غرناطة، ج )5(
 .46، ص1القرطاجني، حازم: دیوان حازم القرطاجني، تحقیق عثمان الكعاك، دار الثقافة، بیروت، ط )6(
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وهكذا ومن خالل تتبعنـا لـبعض العلمـاء األندلسـیین الـذین آثـروا الهجـرة، علـى البقـاء فـي 
ن،  في فترة الدراسة عصر مملكة غرناطـة، الحظنـا أن هـؤالء العلمـاء هـاجروا عـن الوط

أوطــانهم لــیس  كــرههم لهــا، وغالبــًا مــا كــان الــدافع لهــذه الهجــرة قســریًا رغمــًا عــنهم، وٕان 
تعـددت األســباب التـي دفعــتهم إلـى الهجــرة، وكمـا یالحــظ أن الفـرار مــن اضـطهاد الحكــام 

ًا من العلماء بسبب ما حاكه الوشاة والحاقـدون ضـدهم كـان األندلسیین الذین الحقوا عدد
سـببًا فـي الهجــرة القسـریة، ومــن األسـباب األخــرى واألهـم التــي دفعـت معظــم العلمـاء إلــى 
الهجــــرة عــــن أرض الــــوطن، ســــقوط معظــــم المــــدن األندلســــیة فــــي یــــد العــــدو األســـــباني 

أعراض وتدمیر مدن  النصراني، الذي نكل بأهل هذه المدن، بین قتل وأسر وسبي وهتك
وحرقهــــا، كمــــا ویالحــــظ مــــن خــــالل اســــتعراض العلمــــاء عــــدم قــــدرتهم علــــى التكیــــف مــــع 
المجتمع الجید، الذي لـم یحفـظ لهـم مكانتـه، ولـم یقـدرهم حـق قـدرهم، إضـافة إلـى تـذكرهم 
لماضــیهم فــي بالدهــم، ومقــارنتهم بــین أحوالــه فــي بالدهــم وأحــوالهم فــي بــالد الغربــة فیمــا 

 الغربة. أشعرهم بمرارة
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 الخاتمة

 -توصل الباحث إلى العدید من النتائج أهمها:وفي نهایة هذه الدراسة 

هــي األوســع علــى صــعید المحــن، وفــي حــاالت عدیــدة تلتهــا  كانــت محنــة االعتقــال ·
 مصادرة للمال، وحالة من التشتت األسري.

 لقـــد تعـــرض عـــدٌد مـــن العلمـــاء للســـجن ألســـباب مختلفـــة تقـــف فـــي مقـــدمتها األســـباب ·
 السیاسیة.

أن الحسد والدسـائس والمـؤامرات، كانـت تنتهـي غالبـًا بصـاحبها إلـى السـجن، أو إلـى  ·
 المنفى.

عــاني العلمــاء فــي الســجون  مــن الناحیــة الجســدیة والمعنویــة، وطغــى علــیهم الشــعور  ·
 بالذل والمهانة.

بل تعرض عدٌد من العلمـاء لم تقتصر ظاهرة أسر العلماء في سجون حكام غرناطة  ·
 ة األسر في سجون النصارى، وتعرضوا للتعذیب والترهیب.لمحن

ُحكــم علــى مجموعــة مــن العلمــاء بــالنفي مــن غرناطــة، وبعضــهم هــاجر الــوطن خوفــًا  ·
 على حیاتهم.

من المحن أي مواطن غرناطي، حیث تعرض أبناء الطبقة الحاكمة للمحن  لم یسلم 
 المختلفة. والعاملین في المواقع المتقدمة في أجهزة الدولة

أدى سقوط مـدن األنـدلس إلـى زیـادة وتیـرة النـزوح عـن غرناطـة، والهـروب إلـى حیـث  ·
 األمن واالستقرار.
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