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عروس األندلس «غرناطة»..
التاريخ والحضارة

٥

وليد العبري

ا�سم غرناطة ُم�شتق من كلمة رومانية مبعنى الرمانة ،ويقال �إنه� :أطلق عليها هذا اال�سم نظرا لطبيعتها اخل�ضراء الغنية واحلدائق والب�ساتني التي حتيط بها.
�أُقيمت مملكة غرناطة على رقعة من الأر�ض ت�ضم اليوم حمافظات غرناطة وملقا و�أملرييا الإ�سبانية ،تقع مبحاذاة جبال �سيريا نيفادا �أو جبال الثلج بالإ�سبانية
يف جنوب �إ�سبانيا .وي�شعر �سكان هذه املحافظات الإ�سبان اليوم بفخر كبري؛ لوجود �آثار املمالك الإ�سالمية الأندل�سية يف بالدهم اليوم ،ويكنون لها وملن �أقامها
االحرتام والتبجيل.
ت�أ�س�ست مملكة غرناطة بعد انهيار دولة املرابطني على يد �أبي عبداهلل بن يو�سف بن ن�صر الأحمر ،الذي �أ�صبح �أ َّول ملك لغرناطة حتت ا�سم حممد الأول ،الذي
ا�ستمر حكمه  41عاما بني عامي  629و 671للهجرة ،وهذا ما ناق�شه الباحث ع�صام ال�سعيد يف مقاله املن�شور مبجلة «التفاهم»؛ حيث �أ�ضاف ب�أنَّ مملكة غرناطة
هي الأطول عمرا بني ممالك امل�سلمني يف الأندل�س ،وا�ستطاعت �أن حتقق جناحات باهرة توازي جناحات الأندل�س التي �سبقتها �إن مل تتفوق عليها.
ا�ستطاع حكام غرناطة �أن يحافظوا على ال�سالم يف مملكتهم
يف وقت ح��رج؛ حيث كانت ممالك الأوروب�ي�ين قد �سعت ب�شكلٍ
�شجعهم �سقوط قرطبة
دائم لإ�سقاط غرناطة؛ وذلك بعد �أن َّ
على �إنهاء احلكم الإ�سالمي يف الأندل�س ،و�أُطلق على غرناطة
لقب «الأندل�س ال�صغرى»؛ حيث اجتمعت حتت ظاللها بقايا
دول��ة الأندل�س املنهارة وهاجر �إليها ع��دد كبري من امل�سلمني
بعد �سقوط �إماراتهم يف يد امل�سيحني ،وظلت �إم��ارة غرناطة
بف�ضل ذكاء حكامها -نحو مائتني وخم�سني �سنة.يجب احلديث عنها هي مدينة احلمراء،
ومن �أهم املعامل التي ُ
ال�ت��ي تعد متحفا للفن الأن��دل���س��ي؛ مل��ا تتمتع ب��ه م��ن نفائ�س
فريدة من مناذج العمارة الإ�سالمية .يرجع الف�ضل يف �إن�شائها
�إىل ملوك بني ن�صر؛ حيث عمل كل منهم على �إ�ضافة مبنى
�أو برج �أو بركة �صناعية� ،أو ُز ّود �صحن �أح��د الق�صور بنافورة
جذابة ،وتعد مدينة احلمراء بحق مدينة ملكية؛ حيث تتخذ
�شكل احل�صن الذي يقع يف موقع مرتفع على م�ساحة خم�سة
وثالثني فدانا.
كما �أ َّن للم�ساجد مكانة خا�صة يف ح�ي��اة امل�سلمني؛ حيث مل
تكن م�ق� ًّرا للعبادة فقط ،ب��ل لعبت ع��ددا م��ن الأدوار؛ فكانت
جامعا ومدر�سة ومقرا لالجتماعات .وقد اهتم ُحكام غرناطة
ك�ث�يرا ب�ب�ن��اء امل���س��اج��د؛ ح�ي��ث وج��د ب�ه��ا ح ��وايل م��ائ�ت��ا م�سجد،
ومن �أ�شهرها :م�سجد احلمراء ،ال��ذي بُني يف غرناطة و�سط
اله�ضبة جنوبي الرو�ضة ،وقد و�صفه �أحد امل�ؤرخني ب�أن ثرياته
من الف�ضة ،وحم��ارب��ه به �أح�ج��ار الياقوت ،ومنربه من العاج
والأبنو�س.
ومن املعامل التي ب � َر َزت كذلك يف غرناطة هي امل ��آذن ،وكذلك
الق�صور ،التي �أبدع امللوك وال�سالطني يف بنائها لتكون �شاهدا
على رخاء وعظمة حكامها ،ومن �أهم ق�صورها على الإطالق:
ق�صر احلمراء .وقد ُ�ص ِّمم هذا الق�صر ليكون ق�صر اخلالفة،
وم�سجدا جامعا كبريا ،كان يف �أوج ازدهار اململكة منبع العلماء،
وملتقى ال��دار��س�ين م��ن ب�لاد الأن��دل����س وب�لاد امل�غ��رب ،وتخرج
منها علماء كبار منهم العالمة الأندل�سي الغرناطي ال�شاطبي
�إبراهيم بن مو�سى.
�أم ��ا ��س��اح��ة ال��ري��اح�ين �أو «ال �� �س �ف��راء» ،ف��إن�ه��ا م��ن ب�ين عجائب
احل �م ��راء ،ب��ل �أع �ج��ب م��ا فيها جميعا ،ح�ي��ث تتو�سطها بركة

م�ستطيلة ال�شكل ،و�أحوا�ض ُّ
حتف بجوانبها �أ�شجار الريحان،
وق��د بنى ه��ذه ال�ساحة حممد اخلام�س ،وق��د ُنق�شت يف زواي��ا
�ساحة الرياحني هذه العبارة« :الن�صر والتمكني والفتح املبني
ملوالنا �أبي عبداهلل �أمري امل�ؤمني».
�أ�� َّ�س����س ��س�لاط�ين غ��رن��اط��ة ن��وع��ا مم�ي��زا م��ن ال�ف��ن �أط �ل��ق عليه
ا�سم «فن بني ن�صر»؛ نظرا ال�سم م�ؤ�س�س �إمارة غرناطة ،وبد�أ
ال�ط��راز امل�ع�م��اري يف الأن��دل����س ب��ال�ط��راز الأم ��وي ،وذل��ك ن�سبة
�إىل م�ؤ�س�س إ�م��ارة الأندل�س «عبدالرحمن بن معاوية» ،الذي
نقل �إىل الأندل�س الطراز املعماري الأم��وي وما يتميز به من
فخامة.
�أما يف ع�صر ملوك الطوائف ،والتي ن�ش�أت بعد �سقوط الدولة
الأموية ،حيث عمل كل من �أم��راء الأندل�س على �إن�شاء دويلة
منف�صلة ،و�أ��ص�ب��ح احل�ك��م فيها ل��ه ول��ذوي��ه م��ن ب�ع��ده ،يف تلك
الفرتة تطور الفن والعمارة ب�شكل كبري ،وبخا�صة الزخارف
املختلفة ،والتي �أ�صبحت ال�سمة املميزة للفن الأندل�سي.
�أما دولة املرابطني ،وهي الدولة التي �أقيمت على يد املغاربة
ملحاربة املارقني على الإ�سالم ،والذين حكموا الأندل�س نتيجة
ل�لا��س�ت�ع��ان��ة ب �ه��م؛ ف�ق��د مت �ي��زت ال �ع �م��ارة يف ع�ه��ده��م بالطابع
الع�سكري؛ نظرا للحروب التي خا�ضوها للحفاظ على دولة
الإ��س�لام؛ حيث �أك�ث�روا من بناء احل�صون وال�ق�لاع ،و�أ�ضافوا
ممرات منك�سرة تعوق احلركة يف حال مهاجمة املكان.
ثم ج��اءت دول��ة املوحدين ،وه��م جماعة من الأم��ازي��غ املغاربة
ال ��ذي ��ن ح�ك�م��وا امل �غ ��رب والأن ��دل �� ��س حت ��ت ل ��واء ت��وح�ي��د ب�ل��دان
الإ�سالم ،فلم تختلف العمارة يف عهدهم عن �سابقاتها يف عهد
امل��راب �ط�ين؛ ف�ق��د مت�ي��زت �أي���ض��ا ب��ال�ط��اب��ع ال�ع���س�ك��ري؛ ولكنهم
�أك�ثروا من بناء الق�صاب املح�صنة ،و�أ�ضافوا الأ�سوار حلماية
املدن ،واختاروا بناء مدنٍ يف �أماكن مرتفعة.
بعد �سقوط عدد من الإمارات الإ�سالمية يف يد الإ�سبان هاجر
عدد كبري من امل�سلمني �إىل غرناطة ،ومن �ضمنهم عدد كبري
حل��رف ،فنه�ضت العمارة
من العمال املهرة وال�صناع و�أرب��اب ا ِ
وفنون اخلزف.
ومن خالل ا�ستعرا�ض �أه��م �آث��ار غرناطة ،جند اخلط العربي
� �س��واء �أب �ي��ات �شعر �أو �آي ��ات ق��ر�آن �ي��ة -ه��و م��ا مي�ي��ز ال��زخ��ارفالإ�سالمية؛ حيث كان اخلط العربي مالزما للمد الإ�سالمي

��ش��رق��ا وغ��رب��ا ،وك ��ان ال �ق ��ر�آن ال �ك��رمي يلقن ب��ال�ل�غ��ة الأ��ص�ل�ي��ة،
فانت�شر اخلط العربي ،و�ساعد على ذلك علو مكانة ال�شخ�ص
الذي يتقن الكتابة العربية.
و��ص��اح��ب ان�ت���ش��ار الإ� �س�لام ب��الأن��دل����س ان�ت���ش��ار للغة العربية،
وجت��وي��د الكتابة باللغة ال�ع��رب�ي��ة ،وق��د ت�ط��ور اخل��ط الأم ��وي
ت�ط��ورا ك�ب�يرا ،ح�ت��ى �إن �أه ��ل الأن��دل����س ب�سطوا اخل��ط ال�ك��ويف
بطريقة �أطلق عليها اخل��ط الأندل�سي ،وم��ن اجلدير بالذكر
�أن الن�ساء برعن يف كتابة اللغة العربية والبالغة ،وا�شتهرن
بها وذاعت �شهرة العديد من ن�ساء الطبقة العليا بح�سن اخلط
وكتابة امل�صحف.
و�أخ ��ذت الكتابات يف الأن��دل����س يف التطور لت�صبح ذات �سمات
مم�ي��زة؛ ففي ع�صر ملوك ال�ط��وائ��ف ازداد التطور يف ح��روف
النقو�ش ،كما ازداد ال�ت��وري��ق وال�ت��زه�ير ال��ذي حل��ق باحلروف
و�أط ��راف� �ه ��ا وب �ي�ن ال� �ف ��راغ ��ات ،وك� ��ان ذل ��ك ل �ب��داي��ة ال��زخ��رف��ة
والتجويد يف ع�صر بني ن�صر.
ومل ي�ت�ف� َّرد ال�ف�ن��ان الأن��دل���س��ي يف اخل��ط ال�ع��رب��ي ف�ق��ط ،ولكن
�أي�ضا يف امل��واد امل�ستخدمة يف ال��زخ��ارف؛ فقد ا�ستخدم الفنان
ال �غ��رن��اط��ي م ��واد خم�ت�ل�ف��ة م�ث��ل اخل���ش��ب وال ��رخ ��ام واجل ����ص،
ومزجها يف �أ�شكال فنية متعددة ،كما ا�ستخدم الفنان الأندل�سي
طريقة خا�صة به عرفت با�سم «نق�ش حديدة» ،والتي يتم فيها
ال�ن�ق����ش ع�ل��ى امل ��واد امل���ص�ب��وب��ة ،م�ث��ل اجل����ص ب�ح��دي��دة ق�ب��ل �أن
جتف ،كما ا�ستخدم �أنواعا خمتلفة من الرخام نا�صع البيا�ض
واخل �م ��ري وال� � ��وردي ،ال ��ذي ي��وج��د يف �أم ��اك ��ن ك �ث�يرة يف ب�لاد
املو�شى با ُ
الأندل�س ،كما كان ينت�شر يف غرناطة الرخام ّ
حلمرة
وال�صفرة.
ُّ
وم��ن �سمات ال�ع�م��ارة الإ�سالمية الوا�ضحة يف �أبنية الق�صر:
ا�ستخدام العنا�صر الزخرفية الرقيقة يف تنظيمات هند�سية
كزخارف ال�سجاد ،وكتابة الآي��ات القر�آنية والأدع�ي��ة ،بل حتى
ب�ع����ض امل ��دائ ��ح والأو�� �ص ��اف م��ن ن�ظ��م ال���ش�ع��راء ك��اب��ن زم ��رك،
وحتيط بها زخ��ارف م��ن اجل�ص امل�ل��ون ال��ذي يك�سو اجل��دران،
وبالطات القي�شاين املل َّون ذات النقو�ش الهند�سية ،التي تغطي
الأج ��زاء ال�سفلى من اجل ��دران .ويف العام � ،2007أختري ق�صر
احلمراء �ضمن قائمة كنوز �إ�سبانيا االثني ع�شر ،يف ا�ستفتاء
�صوت فيه �أكرث من ت�سعة �آالف �شخ�ص.
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