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  شاركوا في الحروب ضد النصارى.

ر، نها الزجل موضوع المكّفومن األنواع الدينية التي تضّم
والحكمة تكفيرا عن ن االستغفار والوعظ وهو الغرض الذي يتضّم

مها الزّجال في شبابه قبل توبته. الهزل واألحماض التي ينِظ
ر ظهر في الشعر والموشح أوًال، ومن الطبيعي أن ينتقل والمكّف

إلى الزجل ألن األزجال طرقت األحماض والخالعة أكثر من 
  األشعار األخرى.

وفي أواخر الحكم اإلسالمي في األندلس مال الزجل إلى 
 ينايري بالمناسبات كالمولد النبوي وعيد ح الدينية والتغّنالمدائ
ير" فقد ظهرت في األزجال التي طرقت باب "اليّن . أما"اليّنير" أو

ومن ذلك قوله  ،بالد األندلس منذ عصر اإلمام أبي بكر بن قزمان
  :)76(في هذه المناسبة

  والغــزالْن تبـــاعْ     الحلـــوْن ُيعجـــْن
ــرْح للي ــْريفـ ــاع    ّنَيـ ــن م ــاْع م   قط

ــ ــد ذا النص   اشــــكاال ِمــــالْح    باْتلق
ــراْح    وفيــــه بــــاهللا    للعـــين انشـ
ــاع  ــْس م ــن ل   اســــــتراْح أوالد    وم
ــدري ــن يـ ــاْع    إال مـ ــاْل اتسـ   فالحـ
ــبْ     ترتيــْب األثمــارْ  ــّيا غري ــْو ش   ه
ــْب    اللــوْز والقســطاْل ــْر العجي   والتم
  والتــيْن والزبيــْب    والَجوْز والبلـوط 
  تفريــْق اجتمــاعْ     تشــتيتا منظــومْ 

                                                 
  .464)، ص 72ابن قزمان: الديوان، زجل ( - 76
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  شـــيئا ملهـــوي     جلْوْز عين الثـورْ 
ــرًا    ينقْر لك فالبـابْ  ــتوي نقـ   مسـ
ــّدوي     يصـــّدْع راســـْك ــذاَك الـ   فـ
ــي ذاك الصــداْع    ْزورزْق الجلـــــو   ف
  داْر فيهـــــا زواْج    كــــأّن الَمْيــــدا
ــاجْ     والحلـــوْن فيهـــا ــروْس بتـ   عـ
ــّدباْج    والتــيْن والبلــوط   الصــوْف وال

ــيم ــواْن نقـ ــام    األلـ ــناْع مقـ   الصـ
ــ ــاْبوالن ــد    رنْج احب   لواإذا اتعــــــ

ــوا    واللـــيْم دفافـــاْت   إذا ولولــــــ
ــب    وإن كان ثم َدْوم ــوح ًاأو قصـ   لـ
ــ    فلــْس لــو تشــبيْه   ماْعإال بالشـــــ
ــاهللا ــم بــ ــْع    اتحّكــ ــي وانطبـ   ذهنـ
ــحاْر ــقت األس ــقت    وُس ــدْع وُسـ   البـ
ــّك انُّ ــرعْ     وال شــــ ــيئا مختـ   شـ

ــراْع    أحــال فــانظْر مــا ــذا االختـ   هـ
ــهْ      تــرى مــا ســّميْت ــُت في ــا قل   وم
ــْس   ــاْن لـ   بمــــا نشــــتريْه  إْن كـ
ــدينْ  ــابْن حمـ ــهْ     فـ ــي بيـ   يجمعنـ
ــاْع    على أفضـْل حـالْ   ــر انطبـ   وخيـ
  مــا أشــهْر ُعــالْك    أبــــو عبــــد اهللا
ــى عرضــْك ــاكْ     وأنق ــْب ثنـ   واطيـ

  نريـــْد ان نـــراْك    ْكِعوْض من ولـد 
  المتــاْع لَصــْحب    لَّتــــرْد الحـــــ 
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  :)77(ير"يّنوالبن قزمان زجل آخر يتحدث في خرجته عن "ال

 الشهر األول الشمسي بمعنىكلمة التينية ّنَيْر الي
)Ianuarius (بدأ األندلسيون يحتفلون هأي يناير أو جانفي .

صنع مختلف أطباق ير منذ العهد األموي باألندلس، وفيه ُتباليّن
  عطل العمل.الناس الهدايا وُيالحلوى ويتبادل 

وكانوا يحتفلون بهذه المناسبة في اليوم السابع من والدة 
وهو األول من شهر يناير، غير أنهم  له المسيح واليوم الموالي

وهي كلمة فارسية تعني رأس السنة الشمسية  "النيروز"وه سّم
 ىالعدوة فيسّم مارس. أما في بّر 21عند الفرس المصادف ليوم 

. وظل األندلسيون والمغاربة يحتفلون )78("اليّنيرـ "ب هذا اليوم
بهذه المناسبة رغم تحذير فقهاء المالكية وتحريمهم مشاركة 

  المسلمين المسيحيين أفراحهم.

المناطق الشمالية على  "يراليّن" اقتصروبعد سقوط األندلس 
، "ايْرالّن"ى الغرب الجزائري، الذي أصبح يسّموللمغرب األقصى 

سكان الجبال  خاصةو الجزائروبقي مجهوال في بقية مناطق 
العشرين. كما  في السبعينيات من القرن مرةالذين عرفوه ألول 
المتكون من البقول  "الشرشم"بأكلة  اليوم اشتهر الناس في هذا

تقويم الوكانوا يحتفلون بهذه المناسبة حسب  والقمح.
  .)julienي (وسيوليال

 قت التقويم الغريغوريالجزائر وطّبولما دخلت فرنسا 
)grégorien(  أول ، الحظ أهل الغرب الجزائري أن مرةألول

 19 وكان ذلك في يوميوما  12 ـيناير الجديد قد تقدم ب
                                                 

  .284)، ص 40انظر، المصدر نفسه، زجل ( - 77
  .1/294ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب،  - 78
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 ديسمبر من التقويم القديم، لذا لم يحتفلوا حسب التقويم الجديد
 12ا حتى يوم وبل انتظر م، 1582الذي حذف عشرة أيام سنة 

يناير وكانت الفرصة مواتية لمخالفة االستعمار والتبرك بيوم 
وهو مولد الرسول األعظم. أما أهل المغرب األقصى فهم  12

قون من يناير، ألنه في الوقت الذي بدأوا يطّب 13يحتفلون يوم 
يوما  13 ـفيه التقويم الجديد كان التقويم القديم قد تأخر ب

  .م 1900وذلك ابتداء من شهر مارس 

بالمجتمع الريفي، غير أنه ليس بداية  "الّناير"لقد ارتبط 
السنة الفالحية التي تبدأ عند اعتدال فصل الخريف كما هو 

وإنما  عند الفرس،معروف في النيروز عند األقباط والمهرجان 
كما هو الحال عند  الميالديةهو االحتفال برأس السنة 

تفاال بمحصول الخريف المسيحيين، غير أن المغاربة جعلوا منه اح
من مكسرات وتمر وفواكه مجففة، وذلك حتى يخالفوا 

كما يعتقد بعض  مطلقاال عالقة له بالوثنية  "ايرالّن". والنصارى
 الذين يتخذون من التراث الالمادي وسيلة لمحاربةالمتعصبين 

د األندلسيون أن يحتفلوا بأعياد وقد تعّو .لعروبة واإلسالما
أو  طريقتهم، ومن هذه األعياد يوم العنصرةالنصارى على 

  .، وهو عيد جني ثمار الصيفيونيو 24المهرجان في 

  الرثاء: - و

أما الرثاء فإنه قليل في األزجال، ومع ذلك فإن الزّجالة لم 
البلدان التي حزنوا لخرابها. يكتفوا برثاء األشخاص بل رثوا أيضا 

وقد اشتهر به َد هذا الموضوع في القصائد والموشحات، ور
  األندلسيون نظرا إلى أحداث الخراب التي شاهدوها في بالدهم.

ومن األزجال النادرة التي ُبنيْت على الرثاء، زجل ألبي بكر 


