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هجاتّومعالجةّالكالم
 
مةّتصدّرعنّمختبّرالل

 
ةّمحك ةّدوري 

 
ّمجل

ةّّ-1ّجامعةّّوهران
 
ّالجزائرّ-أحمدّبنّبل

 

ـــــــــــــــةّ الهيئـــــــــــــــةّالعلمي 

ةوالاستشا ّري 

ّمنّداخلّالوطن

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ـــــــــــــــةّ الهيئـــــــــــــــةّالعلمي 

ة ّوالاستشاري 

ّمنّخارجّالوطن

 

ي دّرار.د.أ
ّ
ة/1جامعة وهران مك

ّ
ّأحمد بن بل

ة/1جامعة وهران عبد امللك مرتاض.د.أ
ّ
 أحمد بن بل

 عّنابة/جامعة باجي مختار خليفة صحراوي .د.أ

 البليدة/جامعة سعد دحلب عّمار ساس ي.د.أ
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 املركز الجامعّي تمنراست رمضان حينوني.د

 البويرة/جامعة آكلي محند الحاج آيت مختار حفيظة.د
 عبد القادر فيدوح.د.أ

 أحمد حساني  د.أ

 جامعة البحرين

 جامعة إلامارات

 اليمن/جامعة صنعاءّخالد علي حسن الغزالي.ّد.أ
 مّراكش/امللكة املغربّية عبد الّرزاق مجدوب.د.أ

 مصر/كلية آلاداب جامعة حلوان دمحم علي سالمة  د.أ

 فرنسا/2جامعة ليون ّ محّمد بسناس ي.د
 سلوى عثمان أحمد محّمـد. د

ّفدوى العذاري .د

 السودان/ة النيلينجامع

 تونس/جامعة سوسة

 مصطفى طاهر أحمد الحيادرة. د
ّرفيدة الحبش.د

 ألاردن/جامعة اليرموك
 جامعة كندا

 السعودية/جدة.الكلية الهندية العامليةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمحـمد راشد الندوي ّ.د

م الشيخ عيد. د
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ّّفرانسييسكو مسكسو.ّد

ّصالح عبد القادر كزاره.د

ة مدريد
ّ
 إسبانيا/الجامعة املستقل

 سوريا/جامعة حلب
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شر
 
ّ:قواعدّالن

ّ

ة 
ّ
ّالكالم)الّتي تصدر عن مخبر ( الكلم)ترّحب مجل ّومعالجة هجات

 
بنشر كّل بحث علمّي، يهتّم ( الل

هجات الجزائرّية والعربّية وإلافريقّية والعاملّية إلانسانّية، 
ّ
بالفصحى في عالقاتها الّتكاملّية وصالتها الّتمايزّية بالل

ة ذلك، وخلفّياته الّسوسيوثقافّية، والّسوسيولسانّية، وألانثربولوجّيةواستبط
ّ
ر والّتأثير وعل
ّ
 .ان مواطن الّتأث

 

هجة في املوضوعات 
ّ
عبّية، وصلتها بالل
ّ
قافة الش
ّ
راث والث
ّ
ة بكّل البحوث العلمّية املهتّمة بالت
ّ
كما تهتّم املجل

 : آلاتية

 

عبّية والحكم، ألاقوال امل
ّ
عبّية، البوقاالت، ألامثال الش

ّ
عبّي وامللحون، ألالغاز الش
ّ
عر الش
ّ
أثورة، الش

ساء في مجاالت معّينة، وتعابير الّرجال في 
ّ
هجّية املتداولة في مختلف املناسبات الجزائرّية، تعابير الن

ّ
الّتعابير الل

 
ّ
هجة في املجال الّتعليمّي حاالت معّينة، ومواطن تأثير املهن والوظائف والحرف على تعابير أصحابها، وتداول الل

 .وإلاعالمّي ومواقع الّتواصل الاجتماعّي، وكذا في مختلف الفنون ألادبّية والّتمثيلّية واملسرحّية

 

ة ألاساتذة والباحثين الّراغبين في املشاركة ببحوثهم العلمّية في املجاالت 
ّ
ة وترّحب مجّددا بكاف
ّ
تنشر املجل

شر وفق 
ّ
روط آلاتيةاملذكورة سلفا، وتقبل الن
ّ
 :الش

 

 أن يتمّيز البحث باألصالة، والجّدة، واملوضوعّية. 

 أن يراعى في البحث املنهجّية العلمّية، وأن يلتزم صاحبه باألمانة العلمّية. 

 أن تكون إحاالت البحث وهوامشه في نهاية البحث. 

  ال تدع فراغا(Espace ) قبل الفاصلة والنقطة، بل بعدهما، وال تدع(Espace )د الواوبع. 

  ص بالعربّية ُيرسل البحث في شكل ملف
ّ
ة( word)مع إرفاق البحث بملخ

ّ
: عبر البريد إلالكترونّي للمجل

(majalatalkalim@gmail.com)غتين الفرنسّية أو إلانجليزّية
ّ
 .، وآخر بإحدى الل

  قبل هيئة علمّية متخّصصة في سرّية تاّمةتخضع املقاالت جميعها للّتحكيم من. 

 ة
 
ّرعنّرأيّاملجل ّرعنّآراءّأصحابها،ّوالّتعب  ّ.البحوثّاملنشورةّتعب 

 ال ترّد املقاالت ألصحابها نشرت أم لم تنشر. 

 اتّية
ّ
ص عن سيرته الذ
ّ
 .يرفق الباحث مقاله بملخ

 ة حّق الّتصّرف في ما له عالقة باملنهجّية العلمّية للمقال
ّ
 .للمجل
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 90حمتويات العدد 

  77    افتتاحّيةافتتاحّية

عر املغاربي
ّ
ورة الجزائرّية في الش
ّ
 مالمح الث

 بن عابد مختارية.أ 

جامعة عبد الحميد بن باديس  

 مستغانم

88  

ح ألاندلس ّي وجمالّياتها الفنّية 
ّ
 الّصناعة املوسيقّية للموش

 تازغت بلعيد. د

ة
ّ
ةجامعة أحمد بن بل
ّ
  جامعة أحمد بن بل

  11وهرانوهران

2222  

 لشعري الجزائري الحديثقراءة  في الخطاب ا

 صالح الّدين يحي. أ 

 جامعة موبود معمري 

  تيزي وزو

2828  

عر الّصوفي الجزائري القديم، استمداداته املعرفية ودالالته الّرمزية
ّ
 الش

زهرة بن يمينة. د   

جامعة عبد الحميد بن باديس  

  مستغانم

0202  

 تمثالت الهوية في الشعر امللحون الجزائري 

 مسعودة مرسلي.د

ملركز الجامعي أحمد بن يحيى ا

  الونشريس ي تيسمسيلت

1111  

اعر محّمد بلقاسم 
ّ
 الّتفكير، لدى الش
ُ
 الّتعبير، ونسقّية
ُ
 خّمار  أسلوبّية

 حسين دّواح: الباحث

ة
ّ
ةجامعة أحمد بن بل
ّ
  جامعة أحمد بن بل

  11وهرانوهران

2222  

 للبشير إلابراهيمي" تساؤل نفس"مسار ألانساق اللغوية في قصيدة 

فة
ّ
 زهرة بللو: املؤل

ة  جامعةجامعة
ّ
ةأحمد بن بل
ّ
  أحمد بن بل

  11وهرانوهران

7070  

 تأثير شعراء املغرب وألاندلس في شعر عبد املجيد فرغلي

 محـمد ألامين بركات .أ

 جامعة محمـد خيضر

 بسكرة

8888  

 البعد الكولونيالي في املدرسة الفرنسية التقليدية لألدب املقارن 

  دمحم بكادي .د

املركز الجامعي الحاج موس ى 

  أخموك تمنراست

4040  

 مضامين الخطاب الشعري املغاربي القديم  قراءة في

 مقدم فاطمة.أ

 املركز الجامعي أحمد زبانة

 غليزان 

122122  

وأثره في التجاوب ألادبي بين شعراء  الخطاب الشعري إلاصالحي التربوي 

فة                                                              املغرب العربي    
ّ
 مليكة شامي: املؤل

ة
ّ
ةجامعة أحمد بن بل
ّ
  جامعة أحمد بن بل

 11وهرانوهران

111111  

 تمثالت الهوية في الشعر الجزائري القديم

 نزيهة درار: الباحثة

املركز الجامعي بلحاج بوشعيب 

  عين تموشنت

124124  

التجربة الجمالية والصورة الفنية وأبعاد الُهوية املغاربية لدى شعراء 

 يوسف بن نافلة .د                                                                                 الجزائر

 جامعة حسيبة بن بوعلي

 الشلف 

102102  

 حضور املصطلح الصوفي في قصائد الشيخ أحمد العالوي 

بوسغادي حبيب.د  

املركز الجامعي بلحاج بوشعيب 

 عين تموشنت

112121  
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ّالرّ 
 

ّالرّ بسمّاّلل
 

ّّحيمحيمحمنّالرّ حمنّالرّ بسمّاّلل

ّةالافتتاحيّ 

ّ

 
ّ
ّيُب : )القّراء الكرام، مستلهمين قوله تعالى إلى( الكلم)ة نقّدم مجل

َّ
لُم الط
َ
نا أمل، في أن ( إليه َيْصَعُد الك
ّ
وكل

يحظى هذا العدد برض ى القّراء، ويتلّقى توجيهاتهم وإرشاداتهم، وأن يلفت انتباههم إلى ما احتوت عليه موضوعات 

سانّية، واملوضوعات ألا 
ّ
ة من مقاالت، في مختلف املستويات الل
ّ
 .دبّية، واملجاالت الاجتماعّيةاملجل

مون، وقد روعي فيها، أن  
ّ
وإّن ما في هذا العدد من مقاالت، انصّب على إنجازها مختّصون، ودعمها محك

 .تكون لها أبعاد فكرّية، وخلفّيات اجتماعّية، وظالل إنسانّية

هجات، أن تقيم  ـ في موضوع ّرابعومبتغى هذه الّدورّية، نصف الحولّية، ـ بعد صدور العدد ال 
ّ
هجة والل
ّ
الل

هجّي الّنظيف، وأن تصّنف الغريب والّدخيل، وأن 
ّ
العالقة الوظيفّية، بين أصالة التعبير الفصيح، واملنطوق الل

 منهما في موضعه، وترّده إلى أصله وأصوله
ّ
هجة، يسعى إلى تحقيق مستويين. تضع كال

ّ
أّولهما : وشعارنا في مجال الل

هجة، وثان
ّ
ة. يهما ترقيتهاتنقية الل

ّ
رقية، تتحّرك جميع موضوعات املجل
ّ
 .وحول الّتنقية والت

ة، أن يجمع قواه ويحصر إنجازه في املستويين املذكورين 
ّ
تنقية . ومّما نأمله من كّل مشارك في هذه املجل

ة، والّتحليل املوّجه إل
ّ
ى كيفّيات الّتعامل وترقية، مع تنويع في كيفّيات إلانجاز، كالوصف املفيد في مدخرات املجل

هجيّ 
ّ
هجة، والّتعليل املدّبر في الّتفكير الل
ّ
 .مع الل

ه تتجاذبه مرجعّيات عديدة؛ أّولها العربّية،  
ّ
هجّي وأصوله في الجزائر، أن
ّ
ومّما لوحظ عن جذور الّتعبير الل

ألامازيغّية بكّل أبعادها ثّم . وهي الفاعل البالغ الّتأثير في الّنطق وألاداء، صوتا ومفردات، وتراكيب، وأساليب

فظّية
ّ
ركّية بمفرداتها؛  . وعددها كثير. الّتاريخّية والاجتماعّية، وتلويناتها الّصوتّية، وإيحاءاتها الل

ّ
غة الت
ّ
ثّم الل

لها في طبقات املجتمع وتعابيره عن حاجاته( بايلك، وقهواجّي وخزناجيّ : )وتراكيبها في مثل
ّ
وهي كثيرة . والفرنسّية بتوغ

راكيب، في مثلأيض
ّ
ذرات ( مرسوات، وطاكسّيات وشامبرات: )ا، مندّسة في املفردات والت

ّ
ثم إلاسبانّية، وبعض الش

 .من لغات عاملّية كالهندّية، والباكستانّية، والفارسّية، والعبرّية، وغيرها، ويشيع هذا في أسماء ألاعيان بخاّصة

هجات، ومالحظة وظائفها و  
ّ
توظيفها في مجاالت الحياة، وبمحاولة الّتصنيف وباعتماد املسموع من الل

حسب الّتوظيف، والاكتمال في مجاالت الاستعمال، نرسو على ما هو عملّي، وظيفّي، فاعل في مجاالت الحياة، ثّم 

 .منه تكون املنطلقات نحو الغايات

ة  
ّ
دافا، وعلى املشاركين منهجا، وماّدة، وموضوعا، ومسارا، ومعالم، وغايات، وأه( الكلم)هذه إملامة بمجل

 .اعتمدنا في إنجاز ألاعمال، وعلى هللا توكلنا في كّل حال

 

 

 

ةّّ
 
ّ.هيئةّتحريّراملجل

ّ

ّ
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عّراملغاربيّ
 
ةّفيّالش ورةّالجزائري 

 
ّمالمحّالث

 -صورّونماذجّ–
Features of the Algerian revolution in Maghreb poetryّ

 - pictures and models -ّ
فة

 
ّبنّعابدّمختارية.أ:ّاملؤل

ّالجزائرّ-ّ جامعةّعبدّالحميدّبنّباديسّّمستغانم

benabed.mokhtaria@yahoo.frّإلالكتروني ّّالبريد

ّ
 
11/19/9118ّ:ّتاريخّإلايداع 92/19/9118:تاريخّاملراجعة 11/11/9112:ّشرتاريخّالن

ّ

ص
 
ّ:امللخ

، واستمر ذلك إلى زمن 1410د هزت الثورة الجزائرية وجدان الشعراء العرب منذ تفجيرها في أّول نوفمبرلق

مــــا بعــــد الاســــتقالل، وال نبــــالغ إذا قلنــــا إن الشــــعر بكــــل أشــــكاله املختلفــــة فــــي كــــل قطــــر عربــــي، مشــــر ّي ومغربــــّي، مــــن 

لمسلمين لا ألابّي؛ ألنها كانت تمثل فخرا للعرب و إلى الخليج قد حفل بمآثر هذه الثورة املباركة وكفاح شعبه املحيط

كافــة، فقــد تضــامن إلاخــوة العــرب مــع الشــعب الجزائــري، وكــان ألاشــقاء مــن املغــرب العربــي فــي املقدمــة ملواســاته فــي 

محنتــه، فمــع انطـــالق الثــورة فـــي  كــل بقعـــة مــن القطــر الجزائـــري، انطلقــت معهـــا أقــالم ألادبـــاء والشــعراء الجزائـــريين 

ّ.ربة مؤازرة لها بروائع من قرائحهم ألادبيةواملغا

فثـــورة الجزائـــر كانـــت فـــي طليعـــة املوضـــوعات الهامـــة التـــي شـــغلت الشـــعراء فـــي املغـــرب العربـــي، حيـــث ألهمـــت 

كـا مـن محّركـات إلابـداع عنـدهم، ومصـدرا مهمـا كانـت عظمتهـا محرّ املئات منهم ليعّبروا بأقالمهم عنها وعن لهيبهـا؛ إذ 

ن فــــي تشــــكيلها الشــــعراء املغاربــــة، والشــــواهد التــــي ســــيتم  مــــن مصــــادر إلالهــــام
ّ
خــــذت مــــادة إبداعيــــة يتفــــن
ُ
لــــديهم، فات

 .إيرادها أقّل ما يكون خير دليل على ما ذكرنا

 :ّكلماتّمفتاحية
ّ
ّ.إلهام ؛الوحدة ؛مضامينّ؛الثورة الجزائرية ؛بير عر املغاالش

Abstract: 

The Algerian revolution has rocked the Arab poets feelings since its bombing on 1 

November1954, This continued until after independence, We do not exaggerate if we say that 

poetry in all its different forms in every Arab country, Influenced by the exploits of this blessed 

revolution and the struggle of its people, The solidarity of the Arab brothers with the Algerian 

people, The Maghreb countries came in the forefront of solidarity, With the start of the revolution, 

the pens of Algerian and Moroccan writers and poets were launched and Supporting them with 

their best literary writings. 

  The Algerian revolution was at the forefront of the issues that preoccupied poets in the 

Maghreb, Inspired hundreds of them to express their ideas about this revolution, Her greatness was 

an engine of inspiration and creativity for the poets, The evidence we will give is the best proof of 

what we have said. 

Key words: Maghreb poetry ; Algerian revolution ; contents ; unity ; inspiration.      
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ّ:توطئة

ممــا ال شــك فيــه أن الشــعر بوصــفه تعبيــرا وجــدانيا يتفاعــل مــع ألاحــداث املختلفــة التــي يصــنعها إلانســان أو 

فـــرض عليـــه، فيعبـــر عنهـــا ويجســـدها، ويعكـــس مـــا فيهـــا مـــن ســـلبيات وإيجابيـــات؛ وهـــو بمـــا يتمّيـــز بـــه مـــن  ـــحر 
ُ
التـــي ت

ة لتخليـد آلاثــار وتصـوير املواقـف، مـا يجعلـه أكثــر البيـان وانجـجام الـنظم، وسـعة املضـامين يعــّد أهـّم وسـيلة تعبيريـ

تأثيرا في النفـو،، وناشـرا للـوعي فـي العقـول، ومتـداوال علـى ألالسـنة جـيال بعـد جيـل، ومـا يزيـده قـوة ومكانـة كبيـرتين، 

رْت وقائعهـــا بـــأحرف مـــن ذهـــب فـــي  ـــجالت التـــاريخ  ب
ّ
اقترانـــه باألحـــداث العظمـــي كـــالثورة الجزائريـــة املجيـــدة التـــي ســـط

 .خالدةال

، 1410لقد هزت الثورة الجزائريـة وجـدان كـل شـاعر حامـل ذرة مـن إلانسـانية، منـذ تفجيرهـا فـي أّول نـوفمبر

واســـتمر ذلـــك إلـــى زمـــن مـــا بعـــد الاســـتقالل، وال نبـــالغ إذا قلنـــا إن الشـــعر بكـــل أشـــكاله املختلفـــة فـــي كـــل قطـــر عربـــي، 

الثــورة املباركــة وكفــاح شــعبها ألابــّي؛ ألنهــا كانــت تمثــل إلــى الخلــيج قــد حفــل بمــآثر هــذه  املحــيطمشــر ّي ومغربــّي، مــن 

لمســلمين كافــة، وقــد عّبــر عــن ذلــك شــاعر الثــورة الجزائريــة حــين اعتــرف بمــؤازرة بــالد العــرب قاطبــة لفخــرا للعــرب و 

 :(اقرأ كتابك)للمقاومة الجزائرية، فقال في قصيدته 

ى غرَسه 
َّ
ــــــ** نسٌب، بدنيا الُعرب زك ـــ ـــ ـــــ َعــــاألــ  ٌم فأورق دوُحــــــــــه وتفرَّ

ُه                 
ُ
َعـــــــــــــــــــــــا** سبٌب، بأوتار القلـــــوب عروق   !إن رّن هذا رّن ذاَك ورجَّ

د بالجزائــــــر ُموَجـــــــــــــــع                 َعـــــــــاآس ى الشاُم جراَحــــــــــــــــــــــة، وتو ** إّما تنهَّ  !جَّ

نانة خافٌق                  في أرض الكب
قضَّ في أرض العراق املضجَعا** واهتزَّ

َ
 !وأ

ــــــــــــــــــــــــــــه أرزاؤه أن َيفزَعـــــــــا** وارتجَّ في الخضراء، شعٌب ماجٌد                ثنب
ُ
 لم ت

ْت لب               
ّ
ه وتأمل
َ
َعا** ـ وهوْت ُمراكُش حول بَّ

ُ
 ناُن، واستــــــــــــــــــــــــــــــــعد جديَس وت

                
ُ
ْر أعصاُبها .. تلك العروبة
ُ
ث
َ
ها، وتضعضَعا** إن ت

َ
 !وهن الزماُن حيال

 والجرح، وّحد في هواها املنزعا** الضاد، في ألاجيال، خلد مجدها 

 .(1)عربية، وجدت بمصر املرتعا**  ــة فتماسكْت بالشـــــــرق جمهوريــــــــــــــــ

نعــم، تضــامن إلاخــوة العــرب مــع شــعب أراد حّريتــه، وكــان ألاشــقاء مــن املغــرب العربــي فــي املقدمــة ملواســاته فــي 

محنتــه، فمــع انطـــالق الثــورة فـــي  كــل بقعـــة مــن القطــر الجزائـــري، انطلقــت معهـــا أقــالم ألادبـــاء والشــعراء الجزائـــريين 

ـورة تـزداد اشـتعاال، كانـت ألاقـالم ألادبيـة تسـيل  واملغاربة مؤازرة لها
ّ
بروائع من قرائحهم ألادبية، وحين كانت نـار الث

فـــي كـــل مكـــان مـــن املغـــرب العربـــي مواكبـــة ألحـــداثها ومصـــّورة لنيرانهـــا ومعاركهـــا الطاحنـــة، ومبـــرزة لســـيماتها وأبعادهـــا 

 .وممجدة ألبطالها الذين ضّحوا بالغالي والنفيس ،املختلفة

ّ:الجزائريةّووحدةّاملغربّالعربيّالثورة -1

تعد الثورة الجزائرية واحدة من بين أكبر أربع ثورات في العالم الحديث، وقد تكون أكبر ثـورة عرفهـا العـالم 

ـــه املحــــيط  ـــة العــــدو الــــذي تحــــالف معـ ـــن تضــــحيات جســــام ولطبيعـ ـــا ملــــا قدمتــــه مـ ـــالمي وإلافريقــــي أيضـ العربــــي وإلاسـ

عب أعــزل آمــن بقضــيته إيمانــا ال شــائبة فيــه يتمثــل فــي تحريــر الــوطن مهمــا ألاطلســ ي بضــفتيه، رغــم ذلــك انتصــر شــ

 .(2)تطلب ألامر

، ظهــــر بيــــان أول نــــوفمبر الــــذي كــــان يؤكــــد علــــى 1410وعنــــد انــــدالع هــــذه الثــــورة التحريريــــة فــــي الجزائــــر عــــام 

 .ضرورة الاستمرار في الكفاح في إطار مغاربي عام
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لكبير على مختلف ألاصعدة، وفي الكثير من مظاهر الحياة، وهي تقوم فبلدان املغرب العربي تتمّيز بتقاربها ا

علــى مبــادع العروبـــة وإلاســالم، ألامــر الـــذي أّدى إلــى بـــروز قوميــة مغاربيــة قوّيـــة، كمــا زادت مــن تقويـــة الــروابط بينهـــا 

 .(3)«وحدة ألارض والتراب واملناخ ووحدة التقاليد » وتعزيزها خصوصيات تمثلت في 

ك بوحدة املغرب العربي الذي كان أحد أبعاد الثورة الجزائرية هو الذي دفـع بالشـعراء املغاربـة ولعّل التمّس 

إلـى تبيـي هــذه الفكـرة وتوظيفهــا فـي إبــداعاتهم الشـعرية، وذلــك إسـهاما مــنهم فـي ترســيخ الفكـرة وتأكيــدها فـي النفــو،، 

 .املتشوقة لرؤية فجر الحرية وانقضاء ليل الاستعمار الطويل الدامس

ر فكرة توّحد املغرب العربي نذكر، على سبيل املثال ال الحصر، أبرز ما يمكن و 
ّ
من الشواهد التي تظهر تجذ

 ": مفدي زكريا"أن يستدّل به وهو قول الشاعر الكبير 

َفر ألالى قالوا 
َ
ـــــة)ك ــــــــار( ** الشمال ثالثـــ ـــ  ودعوا إلى إذاللـــه بالنـــــ

 وسعـوا إلى توزيعـه لضــرار** د سفاهة نصبـوا العص ى على الحدو 

ـــد   .(0)ملء العروق، دم العــروبة جــاري ** واملغرب العربي، شعب واحـ

 (:نار ونور )وقوله في قصيدته 

ى وجهه 
ّ
 ...فغدا له سندا لخوض غمار** للشرق ال للغرب، ول

ـــة  ـــــ ـــ ـــــ  !(1)جبارة، في املغرب الجبار** ال ش يء، إال وحدة عربيـ

د على ضرورة لّم الشمل املغاربي، فيقول " أحمد عبد السالم البقالي"كما نجد الشاعر املغربي 
ّ
 :يؤك

 وأندلس ي أنا مغربي** أنا بربري أنا عربي 

 واحرق بنارك جنح الظالم** شمال إفريقيا اشتعل والتهب 

 فيومك البد آت** أتونس ال تسأمي وأسلمي 

 رقادك والليل قد أدبرا؟  ** ويا جارنا في الجزائر ما   

 .(2)حمدا هلل، آلسادك الثائرين**  ويا شعب مراكش املستميت  

 :ينادي بنفس التوّجه، قائال" دمحم الطنجاوي "وكذلك الشاعر املغربي 

 شهد هللا أننا قد أردنا**  وحدة صرحها قوي قاهر  

 مثلما كان في القديم الغابر**  وحدة املصير في كّل ش يء  

 ونبيي بها السالم العاثر**  ي الشمال تبيي لنا املجد وحدة ف

 .(7)فيرتد عن حمانا الجائر**  وحدة نعتلي بها قمم الجبال  

يشـدّد علـى ألامـر ذاتـه فـي قصـيدة نظمهـا بمناسـبة إحيـاء " أحمد الفقيه حسـن"وهناك، نلمح الشاعر الليبي 

 :الذكرى السابعة للثورة الجزائرية، حيث قال فيها

 ورجالها عرب مدى ألاعصار** زائر أرضها عربية إن الج

 تلك الوشائج من بيي النجار** فرع العروبة ال تزال تلفه 

 .(8)في وحدة من سائر ألاقطار** اليوم تتصل العروبة كلها 

 :ويقول أيضا في موضع آخر

 للعرب ثابتة بال إنكار** فمن املحيط إلى الخليج أواصر 

 .كل الصفوف لحادث أو طار**  وا نادى بها العرب الكرام فوحد

فــي النصــوس الســابقة نلمــس رغبــة الوحــدة املتأصــلة فــي نفــو، شــعراء مغربنــا، وقــد زادت قــوة هــذه الرغبــة 

» بعد اندالع الثورة الجزائرية، حيث ألهمت هذه الثـورة النفـو، املتـرددة، وأعـادت ألامـل املفقـود للمغـاربيين، فقـد 
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يحلمون بالوحدة، وكانت فترة املقاومة الجزائرية من أفضل املناسبات التـي  –زالون وال ي –كان أهل املغرب العربي 

ســاعدت علــى إبــراز هــذا املطلــب أكثــر مــن أي وقــت م ــ ى، وبالخصــوس فــي فتــرة الخمســينات والســتينات مــن القــرن 

نبــذ التقســيم العشــرين، حيــث حمــي وطــيس املقاومــة، وهــذا مــا أعطــى نفســا جديــدا للمطــالبين بالوحــدة املغاربيــة، و 

 .(4)«املقيت الذي فرضه الاستعمار على دول عربية إسالمية متحدة أصال 

 :بكل حما، وانفعال( املغرب الكبير)في قصيدته " دمحم املرزو ي"وفي هذا التوّجه يقول الشاعر التونس ي 

 هذا شباب املغرب املتساند** هللا أكبر في صعيد واحد 

 عى إلى تهديم كل متباعدفس** قد أيقظته من الزمان حوادث 

 .(12)نبيي بها صرحا ملجد تالد** وإلى إعادة وحدة ميمونة 

ومــا ال يخفــى علــى أحــد أن ثــورة أول نــوفمبر مــا كانــت إال تتويجــا للــروح الوطنيــة املتأ جــة فــي نفــو، الشــعب 

في بناء وطن مغاربي الجزائري، فقد ساهم التعلق املذهل لهذا الشعب بوطنه وأرضه في شحذ الهمم وتعزيز الرغبة 

موّحـــد رافـــض لكـــل أشـــكال العـــدوان الاســـتعماري الجـــائر، وهـــذا مـــا ترجمـــه الشـــعراء املغاربـــة فـــي أشـــعارهم لتجســـيد 

إحساسهم القوي بالوطنية، وبانتمائهم إلى أرض البطوالت، أرض ألامجاد، وأرض التاريخ املجيد املليء بأسمى آيات 

 .الكفاح والتضحيات الخالدة

يصـرخ فـي وجـه فرنسـا الاسـتعمارية غـداة انـدالع الثـورة " أبـو الحسـن علـي بـن صـالح"ر الجزائري فهذا الشاع

 :التحريرية قائال

 بأمجادها بين الشعوب تفاخر** فرنسا اعلمي أن الجزائر أمة 

 .(11)وهذا فم التاريخ ممتن وشاكر** لقد نشرت في الغابرين حضارة 

 :ي إليه الثورة من جمع الشمل وتوحيد الصفوف املشتتة، فيقول يلّمح إلى ما ترم" مفدي زكريا"كما نجد 

وا 
َ
خ رب إب ْحُن في الـَجزائب
َ
 َحـْمَرا** نـ

ُ
خيَنة
ّ
نا الث
ُ
 ٌن جَراحات

 الّضادب َوالُعروبةب       
ُ
ْحَمة
ُ
ْبَرى : ريخب والّدينب ** والّتا  ل

ُ
َك ك آُي َرّبب
(12). 
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إن ثـــورة الجزائـــر كانـــت فـــي طليعـــة املوضـــوعات الهامـــة التـــي شـــغلت الشـــعراء فـــي املغـــرب العربـــي، فقـــد ألهمـــت 

املئــات مــنهم ليعّبــروا بــأقالمهم عنهــا وعــن لهيبهــا، وتجــود قــرائحهم بــأروع ألاشــعار املخلــدة لــ الم وللبطــوالت وللنيــران 

لــــى هــــذا الشــــعب ألابــــي، فــــنفض عنــــه غبــــار الســــنين املســــتعرة فــــي أرض الجزائــــر، والتــــي ســــلطها املســــتعمر الغاشــــم ع

الطـوال، ونهــض نهــوض رجــل واحــد عمــالق متحــديا الـذبابات والرشاشــات والقنابــل، ومحــّوال كفــة التــاريخ لصــالحه، 

فاتجهت نحـوه عواطـف املغاربـة والعـرب كلهـم مـواكبين أحداثـه، صـانعين مـن شـعر شـعرائهم ملحمـة شـعرية غّناهـا 

 .قلوبالدهر بعد أن لحنتها ال

كـــا مـــن محركــــات إلابـــداع عنـــدهم، ومصـــدرا مهمـــا مـــن مصـــادر إلالهــــام فعظمـــة الثـــورة الجزائريـــة كانـــت محرّ  

لديهم، وبقدر ما تشرفت ثورتنا املجيدة بجهود الشعراء، فقـد تشـرفوا هـم كـذلك بهـا، وهـذه هـي النتيجـة الطبيعيـة 

ّ.لتالحم الشعر مع ألاحداث الجليلة

ف شــــاهدا حيــــا علــــى مواقــــف وبطــــوالت الشــــعب الجزائــــري؛ إذ صــــارت الثــــورة يقــــ» وهــــا هــــو الشــــعر املغــــاربي 

التحريرية مادة إبداعية يتفنن في تشكيلها ألادباء والشعراء العرب من املحيط إلى الخليج، يمتزج فيها الُبعد القومي 

رائهـــا الحلـــف بالبعـــد إلانســـاني والنضـــالي، تضـــامنا مـــع الشـــعب الجزائـــري ألاعـــزل الـــذي اســـتفردت بـــه فرنســـا ومـــن و 

ألاطلس ي، حيث راح يتضاعف عدد جيوشها إلى ثالثة أضعاف بعد انـدالع الثـورة، وبتجهيـزات متطـورة ألجـل إخمـاد 
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الثــورة وإفشــال إرادة شــعبها، ولكــن هيهــات، انتصــر الجزائريــون بفضــل الوحــدة وإلايمــان بالنصــر، وجــاء الاستقـــالل 

 ( م1422-1422)بعد مفاوضات إيفيان الشاقة 
ُ
«ّوبجت في ألاخير باستقالل الجزائر التي ت

(13). 

وهــــو يصــــدر أحــــداث الثــــورة الجزائريــــة مــــن هــــذا املــــيالد وقفــــة النخــــوة » حقــــا، كانــــت وقفــــة الشــــعر املغــــاربي 

والاعتــزاز، حيــث أصــبح اســم الجزائــر وكــل مــا يرمــز إليهــا مــن جبــال وســهول ووديــان ونحوهــا، عنوانــا يتغيــى بــه، وهــذا 

مالمـح الطبيعـة املختلفــة، وال سـيما الصـامتة منهـا، عــالوة علـى التغيـي بائنسـان الجزائــري التغيـي قـد ظـل يســتند إلـى 

الثــــــائر باملقومــــــات ألاساســــــية الوطنيــــــة، كالــــــدين واللغــــــة، والتــــــاريخ والوحــــــدة الوطنيــــــة واملغاربيــــــة وعروبــــــة الجزائــــــر 

 . (10)«والعروبة في وطنها ألاكبر 

و في املغـرب العربـي كثيـر ال تحصـ ى قصـائده، فقـد تعـددت أفكـاره إن الشعر الذي تناول الثورة في الجزائر أ 

من اعتزاز بالروح الوطنية، والقوميـة املغاربيـة، بـل العربيـة إلاسـالمية، وتمجيـد ألبطـال الجزائـر وشـهدائها، ورفـض 

ة ألســـاليب املحتـــل الغاصـــب، وحـــث للشـــعب الثـــائر علـــى الصـــمود واملواجهـــة، وذم لجـــرائم الاســـتعمار ضـــد إلانســـاني

، وغيــر ذلــك ممــا اتخــذه الشــعراء املغاربــة مضــامين ومواضــيع ئبــداعاتهم ...وتصــوير ألجــيج الثــورة ومعاركهــا،ّوغيرهــا

 .الشعرية، وما سنورده من نماذج عن ذلك ال يعّد إال الش يء القليل مما قيل

 :ّصورّشعريةّمغاربيةّللثورةّالجزائرية -3

ن أجمـــل اللوحــات فـــي قصـــائد مّجــدت الثـــورة الجزائريـــة تهافــت الكثيـــر مــن شـــعراء جزائـــريين ومغاربــة يرســـمو 

 :وقّدستها، من أشعارهم نذكر ما يلي

مــن ألاقــالم الشــعرية التــي تناولــت الثــورة الجزائريــة بائشــادة والتمجيــد بــروح وطنيــة :ّالشــعّرالجزائــرّي . أ

ر قلمـــه ،"مفـــدي زكريـــا"معتـــزة ببلـــدها الجزائـــر، يبـــرز فـــي الطليعـــة شـــاعر هـــذه الثـــورة 
ّ
لهـــا، حيـــث يقـــول فـــي  الـــذي  ـــخ

ما سار 
ّ
أبيات يصف الثورة التي اشتعلت وأتت على العدو كالسيل الجارف، فلم توقفها فيالق العدو، وال فرقها، إن

 : الجيش نحو الّنصر املبين بمعونة املالئكة

 فاستصرخت من قيود الحجر تنعتُق  ** نادى املنادي إلى الّتحرير يدفعها

 فــــــــــال الفـــيـــالـــق تـــثـــنـــيــهــا وال الفـــــــرُق **  ارفةثارت على الظلم مثل السيل ج

 .(11)مسّومـــون بــمـــــــوج املـــــــوت يـــنــــدفــق **جيش إلى النصـــر تحـــدوه مالئـــكـــة 

ــل " دمحم العيــد آل خليفــة"وكــذلك الشــاعر 
ّ
، وشــعره تــاريخ ...رجــل ألامــة الــذي يحمــل أثقــال الــوطن» الــذي يمث

، وهــو فــي هــذه ألابيــات  (12)«وطيــّي عربــّي وجزائــرّي، فشــعره لوحــة الجهــاد الــوطيّي ضــّد الاســتعمار عبــر خمســين عامــا 

 أن يســلبه 
 
يخاطـب املحتــّل الفرنســ ي بــأن الحـّق لــه فــي أرض شــعبل بـذل الــنفس والنفــيس فــي اسـترجاعها، فلــيس عــدال

د املح
ُ
تّل وُيبيد تحت ظلمـه هـذا الشـعب، ولكـن هـذه ألارض هـي ألفـذاذ سـيبقون حقه ليستريح ويشقى هو، وأن يخل

 رغم الطغاة الغزاة، وإن اسُتهين بقوتهم واعُتبروا عبيدا، حيث يقول 
 
 :أحرارا

 
 
 أن تحرمي الشعب حقا
 
 لقي النار دونه والحديدا** ليس حقا

 ** ليس حقا أن تستريحي ويشقـى 
َ
 أن تسكيي ويميدا
 
 ليس حقا

 ** ن تستجّدي ويبلى ليس حقا أ
َ
 أن تخلدي ويبيدا
 
 ليس حقا

 ** يا فرنسا ردي الحقوق إلينـا 
َ
ي ألاذى وكّفي الوعيدا
ّ
 وأقل

 . (17)ر وإن خالنا الطغاة عبيدا** نحن رغم الطغاة في ألارض أحرا 

تهم، وتمجــح عــن انفجــار الثــورة كالســيل بــين الخيــام ئيقــال النيــام مــن غفلــ" أبــو القاســم خمــار"كمــا يعّبــر الشــاعر 

 :عن قاّرتنا إلافريقية غبار السنين، وظلم البشر، قائال

 جزائر.... جزائر
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ب شعب
َّ
 توث

 تحّرك كالسيل بين الخيام

 ...يدّك الجحب ... يهّز النيام 

 يمّر بكفين ناعمتين

 على قسمات القمر

 فيسمح عنها غبار السنين

 وظلم البشر

 .(18)على أرض أفريقيا

ــز علــى الجزائــر باعتبارهــا داره " مالــك حــداد"ويعتبــر  
ّ
الثــورة الجزائريــة لحظــة مّقدســة، تهــب لــه حياتــه، ويرك

 :وقراره، حيث يقول ترجمة عن اللغة الفرنسية

ي ألعشق تلك اللحظة التي تهبيي الحياة... 
ّ
 إن

 سأسمي تلك اللحظة

 !أصغوا إذن 

 سّدوا آذانكم جّيدا

 وافتحوا قلوبكم على مصراعيها

 الذين سأعانقهم عن قريبسأسميها ؟ رفا ي 

 سأسميها ؟ داري حيث تنتظرييي أمي بصبر نافذ

مة
ّ
 سأسميها ؟ رفيقة القيثارات املحط

 . (14) ...سأسميها الجزائر 

م علـــى لســـان ثـــائر ال يعبـــأ بـــاملوت وال يرهبهـــا، ألنـــه اختـــار درب " دمحم ألاخضـــر الســـائحي"وهـــا هـــو الشـــاعر 
ّ
يـــتكل

، (22)والكرامـة ي إن مـات مـن أجلـه، فأبنـاؤه سـينعمون بعـده بحيـاة ملؤهـا العـزةالنضال في سـبيل وطنـه الحبيـب الـذ

 :فيقول 

ـــا بحياتــــــي**  أنا حّر وهذه ألارض أرض ي ـــدي حياتـهـ  سوف أفــ

 بدمائـــــي مروجهـــــــــا النضــــــــــرات**  سوف أبيي أمجادهــــا وأروي

ق يا أّيــــــــــها الـــدم حـ
ّ
ــــــــرافتدف  واْجرب في هذه الذرى الشامخات**  ــ

 .(21)سوف يبقى وسوف تبقى بناتـي** أنا إن مّت هاهنا اليوم فابيي 

اعر 
ّ
 امتـداد ( الجزائـر ومولـد الرسـول )قصـيدة " صالح خرفي"وللش

ّ
ـد فيهـا أّن ثـوار الجزائـر مـا هـم إال
ّ
التـي يؤك

اء إلاســـالم وإعـــادة أيامـــه الحافلـــة باألمجـــاد والبطـــوالت، حتـــى طبيعـــي ملجاهـــدي ألامـــة إلاســـالمية، ثـــاروا مـــن أجـــل إحيـــ

 :تخالهم عين الناظر إليهم أّنهم جزء ال يتجّزأ من مجاهدي أحد وبدر،حيث يقول في أبيات منها

 يــــقــــيــــم لغابـــــر إلاســــــالم ذكـــــرى ** ففي أرض الجزائر خير جنـد 

ك فيـهــــــــم 
ّ
ــــلـي)كأن ـــــرا**  ينــــــــادي( بعـــ ـــق نصـ ـــ  لقد وعـــد إلاله الخلــ

ـــــرا**  فهّبوا القتـــحـام الّنــــــــار وابنــــــــــوا ــ ـــــى جثث الفدا للمجد جسـ  علـــ

ـــا فيــمــــــضــــــي  ــ  كأسرع من وميض البـــرق ســـــــرى **  وسيــف هللا يذكيهـ

ـــم فليت العين منك رن ـــهــ ـــــت إليــــ ـــــرت ** ـ
ّ
 .(22)أحـــــــــدا وبـــــــــدرا" إذا لتــــــــذكـ
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يصف ثورة الجزائر التي كانت خامدة لسنين طويلة في قارة " أبو القاسم سعد هللا"ويأتي الشاعر الجزائري 

يهـا، بـالرغم مـن أّنهـا كانـت جّنـة سـاحرة سمراء ركنت إلى الغربان والجرذان لتفسدها، حتّى كادت الحياة أن تنعـدم ف

 :في ألارض، لوال أن هّبت فيها رياح الثورة على حين غرة من ألاورا،؛ حيث يقول في هذا املعيى

 أفريقيا

 بأرضنا الحنون 

 يا توت، يا تفاح، يا زيتون 

 يا جنة نام بها رضوان

 واستسلمت في حضنها القرون

 فرتعت في دوحها الجرذان

قت في أفقه
ّ
 ا الغربانوحل

 وال نسور ... بدون صاد 

 كم سار آدم فيك بال كساء

 وكم بكت حمائم سمراء

 وكادت الحياة أن تغور 

 ولوال رياح ثائرة

 لوال دماء فائره

 ساحت من ألاورا، مثل الّسيل

 .(23)وفتحت أمامنا السبيل

ّ:ّالشعّراملغربي .ّب

: ذوها مـــادة ئبــداعاتهم الشـــعرية، نـــذكرمــن شـــعراء املغــرب الشـــقيق الـــذين ســاندوا الثـــورة الجزائريــة، واتخـــ

الذي أشاد بالتضحيات الجسيمة التي قدمها الشعب الجزائري الثائر، ُمنّوهـا بصـموده " دمحم علي الهواري "الشاعر 

 :وثباته وتحديه ألعدائه رغم ما لقيه من محن وويالت؛ فيقول 

 باسم املجازر في العرائش، في العراق وفي القسنطينة

 نضالنا من أجل ثورتنا الثمينةباسم النضال 

 والجرح يجمعنا وكره القيد والدم واملصير

 والبؤ، والحرمان والتشريد والصنم ألاجير

د وإلاعصار واليوم الكبير
ّ
 والذل والجال

 باسم الدم املسفوح في الوطن ألاسير

 باسم الضحايا من أجل ثورتنا الحبيبة

 باسم الثوار وشعبنا العربي في أرض الجزائر

 االسم اسمك يا جزائر أنشدب

 .(20)هل تقبلين مّيي النشيد ؟

الـذي عّبـر عـن إبجابـه بصـمود الثـوار وتحـديهم ألعـدائهم، وذلـك علـى لسـان " أحمـد صـبري "وكذلك الشاعر 

 فـي سـبيل الجزائـر التـي ظـل يهتـف (21)"أبو كبور " أحد ثوار الجزائر هو
 
، الذي كان زميال لـه فـي الدراسـة ومـات شـهيدا

ه وشم على صدره صورة لقلب كتب عليها اسم وطنه باسمها
ّ
 :؛ إذ يقول (22)"الجزائر"، عاشقا لها، إلى درجة أن
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دُت البندقيه
ّ
 تقل

 ووشمُت على صدري 

 قلبا: في الجهة اليسرى 

 الجزائر: كتبت فيه 

 آه الجزائر

 وتدحرجت على قمم ألاورا،

 نسرا كمليون نسر

 .(27)وجريت في هضاب عّنابة وَمغنيهْ 

ّ:الشعّرالتونس يّ.ج

ممـــن تعـــاطف مـــع الشـــعب الجزائـــري فـــي محنتـــه أيضـــا إخواننـــا التونســـيون، الـــذين لـــم تبخـــل أقـــالم شـــعرائهم 

يضــفي قداســة علــى الثــورة الجزائريـــة، " محــي الــدين العاللـــي"بمــنح الثــورة إكرامــا وتعظيمــا، فهـــذا الشــاعر التونســ ي 

 ":ثوار الفتح"له بعنوان ويشبهها بفتح من فتوحات املسلمين؛ إذ يقول في قصيدة 

 قد عاد مجدنا وعادت الفتوح

 واستبشرت الدنيا والفجر يلوح

 ثوار تحدوا قمم الجبال والسفوح

   .( 28)وملؤوا القلب سرورا به نبوح

ــــاعر التونســــــ ي  ـــر الشــ ـــا يعتبـــ دفــــــاع املجاهــــــدين عــــــن أرض الجزائــــــر دفاعــــــا عــــــن إلاســــــالم " عبــــــد هللا الزنــــــاد"كمـــ

 :فيقول  واملسلمين،

 لجزائر نادىشعب ا

 بواضح الصوت يجهر

 أريد فّك قيودي

ر
ّ
 من غاضب تنك

 وقام للثأر شعب

 بجبهة يتحّرر 

 رأى البالد تقاس ي

 فهّب فورا شّمر

 رأى العروبة تشكو

 ظلما فقام يزمجر

 للدين أمس ى غضوبا

 فجّرد السيف يشّهر

 هلل يسعى ويدعو

     .( 24)للحق بات يقّرر 

حـــّدث عـــن الثـــورة الجزائريـــة ضـــمن حديثـــه عـــن انتفاضـــة املغـــرب العربـــي يت" أحمـــد اللغمـــاني"وهـــذا الشـــاعر 

وإفريقيــا، فيقســم بــاألطلس الكبيــر، وبكــل مــا يرمــز إليــه، وبالجهــاد، وبالثــالوث املغــاربي، وبــأرواح الشــهداء، وبآهــات 
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ـــر ودمـــــوع الثكــــــالى واليتــــــامى، بــــــأن الجميــــــع ســــــيعلنونها ثــــــورة، وسيشــــــعلونها نــــــارا فــــــي ربــــــوع إفريقيــــــا، تــــــأتي علــــــ ى ألاخضـــ

 :، فهو يقول (32)واليابس

 بأطلسك الشهم إفريقيا

 وتربتك البّرة الخيرّية

 بأفاقك النّيرة

 بحق الجهاد ومجد القتال

 حلفنا بتونس أرض الفداء

 ومراكش الحّرة الشامخة

 بمجد الجزائر ذات الشمم

 بأرواح أبنائها الشهداء

 حلفنا بغرغرة ألابرياء

 بدمع اليتامى

 بنوح الثكالى

 ب ألايامىبند

 حلفنا بأفريقيا الغاضبة

 تدمدم كالرعد الصاعقة

 وتأتي على الذلة الخانقة

 .(31)تكون املبيدة والخالقة

وهـي قصـيدة طويلـة جـدا، مقسـمة  -( إلاعـدام الجمـاعي)في قصـيدته " دمحم العربي صمادح"كما نجد الشاعر 

تعمر في اقتحامه ألحد ألاحياء، ورجالها غائبون في يصّور في القسم الرابع منها وحشية الجيش املس -إلى عّدة أقسام

 :الجبال، فلم يلقوا أمامهم سوى النساء وألاطفال، فعاثوا فيه فسادا؛ إذ يقول 

 وتقدموا من كل صوب يرعدون 

 متأبطين سالحهم يتساءلون 

 أين الرجال ؟

 ما من رجال

 إال الطفولة والنساء والعاجزون

َمَضْوا إلى قمم الجبال يقاتلون 
َ
 ؟ أ

 أين السالح ؟

 ما من سالح

 فدوى الرصاس

 في الطفل في ذلك العقاس

 وتساقطوا مثل الذباب

 أشالء ما بين الشعاب

 والجند في نزواتهم يتسابقون 

 مثل الذئاب فينهبون ويغصبون 
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. . . 

 من قصب –على املنازل  -سكبوا الوقود 

 فإذا اللهب

 يأتي على الدنيا ويلتهم العباد

 يحة والبهائم والعتادومزارع القمح الفس

 .(32)والصخر وألاشجار والعشب املزركش والقتاد

 :الشعّرالليبي.ّد

يصـّور معـارك " أحمد الفقيـه حسـن"لقد  جل الشعراء الليبيون مؤازرتهم ألبطال الثورة التحريرية، فهذا 

الــذكرى )، و(ورة الجزائريـةالـذكرى السادسـة للثــ)، و(ذكـرى الجزائـر املناضــلة: )املقاومـة فـي قصــائد كثيـرة نـذكر منهــا

 :، فمن ألاولى قوله(السابعة للثورة الجزائرية

 واذكر بطولة شعبها املنجاد**  حي الجزائريين أهل الضاد

 .(33)بالنصر ثورته على ألاوغاد**  شعب تطلع للعال فتكللت 

 :ومن الثانية قوله

 وسياسة الباغي به تتحكم**  عصر تدا، به الحقوق وتهضم 

ـــا نــــار املظالم تضرم** ـــــــــــــــه بدا نور الحضــــــــــــارة  فيــــــ ـــ  .(30)وبطيهـ

 : ومن الثالثة قوله

 وبها يتم النصر لألحرار** ذكرى تحطم سطوة الجبار

 .(31)مثال لكل مجاهد مغوار**ذكرى تخلدها الجزائر لم تزل 

ّ:خاتمة

يض، مقارنة بما قيل عن الثورة الجزائرية املجيدة من طرف إن ما ذكر ال يعدو أن يكون مجّرد غيض من ف

شعراء الجزائر واملغرب العربي، الـذين تفـاعلوا معهـا أيمـا تفاعـل، وتـآزروا مـع شـعبها وتضـامنوا معـه بأشـعارهم ذات 

فــي » الكــم الهائــل، وذلــك بصــرف النظــر عــن قيمــة القصــائد التــي أبــدعوها مــن حيــث الجــودة الشــعرية؛ ألن الشــعراء 

زمـن املعانــاة مــن املآســ ي الفرديـة والاجتماعيــة والوطنيــة فــي منـأى عــن الاعتنــاء باللغــة والتـزيين، والشــكل الفيــي، وإنمــا 

، ومهما يكن مـن أمـر فـإن (32)«هّمهم الفكرة املؤثرة، ولذا فهم يخاطبون املجتمع بما يحتاجه الشعب من املضامين 

شرائح املجتمع املغاربي ليس فقط الشعراء منهم، وهذا بغض النظـر الوحدة املغاربية كانت حلما وال زالت ملختلف 

عـن التوجهـات السياسـية املختلفـة لبلـدان املغـرب العربــي؛ ألن أي محنـة تصـيب إحـدى هـذه البلـدان، فإنهـا ســتلقي 

 .بظاللها على البقية، على غرار الثورة الجزائرية املجيدة

ّ:هوامشّوإحاالت

 . 10-13، س 2227، (موفم)لجزائر، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية مفدي زكريا، اللهب املقد،، ا .1

، جامعة (د.م.ل)قضايا النص الشعري الحديث واملعاصر السنة الثالثة : بن يطو عبد الرحمن، محاضرات في .9

 . 22م،  س 2212-2211املسيلة، كلية آلاداب واللغات، قسم اللغة وألادب العربي، : محـمد بوضياف

، ألابعاد الحضارية للثورة التحريرية وأثرها في الشعر املغاربي، مجلة املعيار، جامعة ألامير عبد القادر دمحم زكور  .3

 . 288م، س 2223/ه1023للعلوم إلاسالمية قسنطينة، العدد الرابع، 

 . 121-122مفدي زكريا، اللهب املقد،، املرجع السابق، س  .1

 . 121مفدي زكريا، اللهب املقد،، املرجع نفسه، س  .2
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دراسة موضوعية ( 1422 – 1410الجزائر، ديوان )مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر املغرب العربي  .6

 . 214م، س 1448فنية، املطبوعات الجزائرية، 

، ليبيا، طبع على نفقة وزارة إلاعالم والثقافة الليبية (الحفيد)أحمد الفقيه حسن ، ديوان أحمد الفقيه حسن  .7

 .22م، س 1422/هـ1381الشاعر، الطبعة ألاولى، بإشراف وتعليق 

 .22، املرجع نفسه، س (الحفيد)أحمد الفقيه حسن، ديوان أحمد الفقيه حسن  .8

 . 288دمحم زكور، ألابعاد الحضارية للثورة التحريرية وأثرها في الشعر املغاربي، املرجع السابق، س  .2

 . 228الجزائر، املرجع السابق، س  مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر املغرب العربي، .11

 . 222مصطفى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر املغرب العربي، املرجع نفسه، س  .11

 . 202مفدي زكريا، اللهب املقد،، املرجع السابق، س  .19

، جامعة (د.م.ل)قضايا النص الشعري الحديث واملعاصر السنة الثالثة : بن يطو عبد الرحمن، محاضرات في .13

 . 12-11م،  س 2212-2211املسيلة، كلية آلاداب واللغات، قسم اللغة وألادب العربي، : وضيافمحـمد ب

مصطفى بيطام، صدى ألاورا، في شعر املغرب العربي الحديث، مجلة العلوم إلانسانية وإلاجتماعية، جامعة  .11

 .121م، س 2220، جوان 12باتنة، العدد، 

 .24، س مفدي زكريا، اللهب املقد،، املرجع السابق .12

دراسة تحليلية ألبنيتها الجمالية والداللية، ألاردن، عالم : مسعد بن عيد العطوي، باقات من شعر املغرب العربي .16

 .148، 142م، س 2211الكتب الحديث، 

 240م، س 1442دمحم العيد دمحم آل خليفة، ديوانه، الجزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب، الطبعة الثالثة،   .17

 .44-48ت، س -ر، ظالل وأصداء، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دأبو القاسم خما .18

مختارات من ألابحاث املقدمة ملهرجان )جليل كمال الدين، الشعر والثورة والحرية، من كتاب الشعر والثورة،  .12

 .221 -220م، س 1471–، الجمهورية العراقية، منشورات وزارة إلاعالم (م1470املربد الثالث 

 .223فى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر املغرب العربي، املرجع السابق، س مصط .91

 .17، س 1421دمحم ألاخضر السائحي، همسات وصرخات، الجزائر، املطبوعات الوطنية الجزائرية،  .91

 .13 -12م، س 1470صالح خرفي، أنت بالدي، الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  .99

 .72، س 1424، 4د املجاهد الثقافي، العد .93

 .13-1/12م، س 1481عثمان سعدي، الثورة الجزائرية في الشعر العرا ي، الجزائر، املؤسسة الوطنية للكتاب،  .91

مصطفى بيطام، الثورة : انظر. م13/12/1421هو عنوان القصيدة التي نظمها الشاعر بتاريخ ": أبو كبور "  .92

 .81هامش س . الجزائرية في شعر املغرب العربي

 .81فى بيطام، الثورة الجزائرية في شعر املغرب العربي، املرجع السابق، س مصط .96
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ةّ ناعةّاملوسيقي  ّالص  حّألاندلس ي 
 
ةّاوجماليّ للموش ّتهاّالفني 

حّدراسةّفيّم
 
 البنّسهلّألاندلس يّ ّ"ةياّساقًياّماّوقيتّفتن"وش

The musical industry of in elmowachah andalusian and its artistic beauties 

 by Ibn Sahl al-Andalusi"ya sakiyan ma wakayta fitnaten"  A study in elmowachahّ

ف
 
ّّتازغتّبلعيد.ّد:ّاملؤل

ةّوهرانجامعةّ
 
 الجزائرّّ-1ّأحمدّبنّبل

ّّالبريد  p.belaid2014@gmail.com:ّإلالكتروني 

ّ
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ص

 
 :ملخ

الّصــناعة املوســيقّية وأثرهــا الجمـــالّي والفيــّي فــي بنــاء معمارّيـــة  فــي هــذا املقــال الكشـــف عــن نســ ى                                 

(the architecture )،ــح ألاندلســ ّي
ّ
ــح  املوش

ّ
ا مــا وقيــت فتنــة"وقــد اخترنــا كــأنموذج تطبيقــّي، دراســة فــي موش " يــا ســاقي 

 ،قــادير فيزيائّيــةوالهـدف هــو الحصــول علــى نتـائج دقيقــة وم، وذلـك باعتمــاد الّدراســة املخبرّيــة 1البـن ســهل ألاندلســ يّ 

ركيبّيــــة والهندســـــّية 
ّ
ـــــح ألاندلســــ ّي والكشــــف عــــن مكنوناتــــه الت
ّ
نســــتطيع مــــن خاللهــــا تحديــــد املعــــالم الّصــــوتّية للموش

وإحـــداث  (Music)إلافرادّيـــة التـــي تعـــّد البنـــاء ألاســا، فـــي صـــناعة املوســـيقى للمقــاطع الّصـــوتّية علـــى مســـتوى الّصــيغ

نـا قمنـا بتجـجيالت صـوتّية لثالثـة طلبـة مـن معهـد . فـي تفاصـيل املقـالألاثر الجمالّي والفّيي كما هو موّضح 
ّ
ونشـير بأن

ا، بحيث تّم اختيار أحسـن تجـجيل بغليزانالّتكوين ألاكاديمّي للموسيقى  ججيالت متقاربة جدًّ
ّ
، وقد كانت نتائج الت

ةصوتّي من حيث تحقيق مخارج ألاصوات وصفاتها الّتمييزّية، وذلك ألجل الّدراسة املخب
ّ
 .رّية التي تستدعي الدق

ة غة القشتالّيةالّصناعة املوسيقّية، ّ:الكلماتّاملفتاحي 
ّ
فّية، الالّتوزيع الّصوتّي ، الل

ّ
 .املعمارّية ،ّصورة الط

: Abstractّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّIn this article, we seek to uncover the musical industry and its aesthetic and artistic effect 

in the architecture of elmowachah andalusian. We have chosen an applied model, a study entitled 

"ya sakiyan ma wakayta fitnaten" by Ibn Sahl al-Andalusi, by adopting the laboratory study. And 

physical quantities, through which we can identify the acoustic features of elmowachah andalusian 

and the detection of its structural and engineering instruments for the soundtrack at the level of 

individual formulas, which is the basic construction in the music industry (Music) And aesthetic and 

artistic impact as described in the article. We note that we recorded audio recordings of three 

students from the Institute of Academic Composition of Music in Relizan. The results of the 

recordings were very close, so that the best sound recording in terms of achieving the exits and their 

discriminatory characteristics was chosen for the laboratory study that requires accuracy 

.the architecture Spectral image, Language castilian, Distribution,, The musical industry :Keywords 

 :استهالل

ةتعــــــّد            ــــــناعةّاملوســــــيقي  ــــــعرّي عــــــن ســــــائر الفنــــــون ألاخــــــرى،  الص 
ّ
ــــــز الــــــّنظم الش مــــــن أبــــــرز الخصــــــائص التــــــي تمّي

ســــبة 
ّ
ــــعرّي، لهــــذا فاملوســــيقى بالن
ّ
ــــا فــــي تشــــكيل وبنــــاء معمارّيــــة الــــّنص الش ا مهمًّ ــــعرّي دور 

ّ
وللموســــيقى فــــي الــــّنظم الش
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ـح ألاندلســ ّي هـي مــن الّصـناعات الفنّيــ
ّ
ا لألثــر الجمـالّي للموش وق الفّيــي ( Aesthetic)ة الّنظمّيـة املتقنــة نظـر 

ّ
( Art)والــذ

شكيل الّصوتّي ( Receptor)الذي تحدثه في املتلقي 
ّ
 في نفسيته ومشاعره من خالل الت
 
اال ا فعَّ ر تأثير 
ّ
وذلك عندما تؤث

غوّيــــة وفــــق نظــــام معــــّين فــــ
ّ
ــــح، وذلــــك حــــين توضــــع ألاصــــوات الل
ّ
ــــا الجمــــالّي لهــــذا املوش ســــق الّنظمــــّي لُتحــــدث إيقاع 

ّ
ي الن

(Rhythm)  ــــاح، والتــــي يســـعى فيهــــا إلــــى اســـتمالة كــــل مـــا يثيــــر ألاحاســــيس بـــالعزف علــــى أوتــــار
ّ
يعّبـــر عــــن عواطـــف الوش

 .املشاعر

ّ
 
حاتّفيّالن

 
 :ظمّألاندلس يّ املوش

ــــــ عنــــــدما          
ّ
م عــــــن الجانــــــب الش
ّ
ــــــ عرّي نــــــتكل ـــى اكبيــــــر   االــــــذي كــــــان لــــــه انعكاس  ـــيقى ألا  علـــ  Music) ندلســــــّيةاملوســـ

Andalusian)،  رت بها املوسيقى ألا و
ّ
فال أحد يستطيع أن ينكر انتشـار  ،فيما بعد (Music Spanish) ةسبانيّ التي تأث

ـــــح
ّ
ـــز ، وألا اتاملوش وكـــــان للموســـــيقى فـــــي حـــــّد ذاتهـــــا . صـــــارى ل خـــــارج ألانـــــدلس فـــــي بـــــالد املغـــــرب، واملشـــــرق، وبـــــالد النّ اجــ

ـــ
ّ
لـــت فـــي ألاوزان الش
ّ
بــات تمث
ّ
حنّيـــة، تـــدفع إلــى التّ يّ عر متطل

ّ
فصـــيالت العربّيـــة، وهـــذا يـــادة فـــي التّ طـــّور والزّ ة، وألالـــوان الل

ـأكبر ألاسباب الذي دفع شعراء ألاندلس إلى ضرورة الابتكار، والتّ 
ّ
ا اسـتدعى اكتشـاف ّمـم، عرّي جديـد فـي نظمهـم الش

 
ّ
حات ألاندلسّية"أال وهو  ،نمط جديد لم تشهده العرب قط
ّ
    .ا في أّول الكالمكما ذكرناه "املوش

ــده ابــن خلــدون فــي قولــه هــو مــاليل والــّد           
ّ
بت مناحيــه : )يؤك

ّ
ــعر فــي قطــرهم وتهــذ
ّ
وأّمــا أهــل ألانــدلس فلّمــا كثــر الش

ــوفنونـه، وبلــغ التّ  رون مــنهم فنًّ
ّ
 ا منــه سـّم نميــق فيــه الغايــة، اسـتحدث املتــأخ

 
 أســماطا
 
مونــه أســماطا
ّ
ــح، وينظ
ّ
وه باملوش

ا أغصــان   .(ا، يكثــرون منهــا ومــن أعاريضــها املختلفــةوأغصــان 
2
املزيــد مــن  فيــه مســتحدث،فقــد كــان لهــذا الفــّن ضــرب  

ر فيما بعد حّتى في النّ  ألاوزان الجديدة، وقد
ّ
  سبانّي ظم ألا أث

ّ
غوّي بين الش

ّ
فـي لـون يـدعى  كل، واملضمون، والّتقارب الل

 (.ولدينا دراسة صوتّية خاّصة في هذا املجال)التروبادور 

ــعرّيةى ظهــور أدّ و           
ّ
  التــي تمّيــزةامل هــذه الّنمــاذج الش
ّ
 ات
ّ
ــا رافــة وإلابــداع والابتكــار، ســمت بنــوع مــن الط إجــادة وإتقان 

ــعراء ألاندلســيين، ف
ّ
ــمنقطــع الّنظيــر عنــد الش
ّ
ا؛ ألّنهــم أهــل ألانــدلس  خّصــتحات املوش القصــيدة )وجــدوا أّن تحديــد 

ـاملنّوعـة فأصـبحت فــي حاجـة ماّسـ ة ذات الـوزن الوحيـد ال تصـلح لأللحـانالعربّيـ
ّ
عر يواكــب ة إلـى لـون جديـد مـن الش

ـــحات ألاندلســـّية ظهـــرت نتيجـــة  3(الغنــاء واملوســـيقى فـــي تنّوعهـــا واخــتالف ألحانهـــا
ّ
أّمـــا بخصـــوس ظهورهـــا، فــإّن املوش

ـسـبانّي بالعنصـر ألا  احتكـاك العنصـر العربـّي  هم فـي أسـمّمـا  (The art of singing) ا نتيجـة الزدهـار فـّن الغنـاء، وأيض 

ــحات كــون ألفاظهــا ســهلة بســيطة تحمــل الخّفــة والرّ عود الّســالّصــ
ّ
ــة و ريع للموش

ّ
 تبعــث علــى ق
ّ
 ،ّســامعينفــي الشــاط الن

غـة القشـتالّية 
ّ
 الحتوائها على صبغة نظمّية ممزوجـة بالعامّيـة ألاندلسـّية وبعـض املفـردات مـن الل

 
 Language)نظرا

castilian) -  غة أي
ّ
ا  - قديمةال سبانّيةألا الل ح ألاندلسـ يّ و  .أحيان 

ّ
ـهـو نقلـة جديـدة نوعّيـ املوش

ّ
فـي بـالد  عر العربـّي ة للش

ـــ ،ألانـــدلس
ّ
ـــ قليـــدّي عر التّ حيـــث امتـــاز عـــن الش

ّ
بـــلة لألنظـــار والاهتمـــام مـــن بصـــفات جعلتـــه محط ـــ قب

ّ
عراء فـــي زمـــن الش

غـوّي . ارسين له فـي املاضـ ي والحاضـرووجهة للّد  ،وجوده
ّ
ـح مـن امل: وقـد جـاء فـي مفهومـه الل
ّ
ا، )وش ـح توشـيح 
ّ
ـح يوش
ّ
وش

ـَحْيَها: وضع الوشاح، الوشاح
ْ
ي
َ
ـزيين،  0(نسيج مرّصع بالجواهر تشّده املـرأة مـن عاتقهـا إلـى ك

ّ
ولكثـرة الّتنميـق فيـه والت

 ا على هذا الضّ أطلق اسم  
ّ
 .عررب الجديد من الش

ــ) ّد يعــف ،اأّمــا اصــطالح            
ّ
 ظهــور املوش
 
ــا لــه أهميــة عظيمــة، ملــحات حــدث

ّ
مــن أثــر بــالغ فــي تطــّور  عرّي ا لهــذا الفــّن الش

ـ
ّ
 الش
 
ة، وأوفــى تعريـف وصــل إليــه ة إلاســالميّ لموســيقى والغنـاء فــي املجتمعــات العربّيـلا، وتطـّور فّيــي ومضــمون   عر شــكال

ـــ
ّ
ع اســــة فــــي القـــرن التّ ولــــة املروانّيـــظم، ظهــــر أّول مـــا ظهــــر باألنـــدلس فــــي عهـــد الّد وشـــيح لــــون مـــن ألــــوان الـــنّ التّ : حاملوش

ـــ، ويختلـــف عـــن غيـــره مـــن ألـــوان الـــنّ املـــيالدّي  ا علـــى ظم بالتزامـــه قواعـــد معّينـــة  مـــن حيـــث التقفّيـــة، وبخروجـــه أحيان 

ـــألاعـــاريض الخليلّيـــ
ـــة وبخلـــّوه أحيان 
ّ
  عرّي ا مـــن الـــوزن الش
ّ
فـــي بعـــض  والعجمّيـــة ( Dialec)ارجـــة غـــة الّد وباســـتعماله الل

 
ّ
ــفمــا وجــدت ا 1(صــاله الوثيــق بالغنــاءأجزائـه، وبات

ّ
 للتّ ملوش
ّ
لحـين والغنــاء، ومــن هنــا ارتبطــت دراســة املوســيقى حات إال
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ـــ( Music Andalusian)ة ألاندلســـيّ 
ّ
لحـــين والغنـــاء، وشـــيح بفـــّن التّ حات، فمنـــذ البدايـــة اقتـــرن فـــّن التّ بدراســـة املوش

ــــ
ّ
ا لحــــين التّ  ألّن  ؛ن يصــــنعون ألالحــــان ملنظومــــاتهمو احفكــــان الوش ـــ)كــــان ضــــروريًّ ا اخترعــــوا عنــــد شــــعراء ألانــــدلس، ومـ

 
ّ
 املوش

ّ
 ألن أوزانها أحفل به من أوزان الش
ّ
ـشـيح موقعـه مـن الّسـو عر، لذلك ال يقع التّ حات إال  إذا خـرج ألحان 

ّ
ا، مع إال

م ويلّحن
ّ
ح زينة كالمهم في املجالس، ومفخرة إنتاجهم 2...(وقد كان منهم من ينظ

ّ
سان  فقد كان املوش

ّ
بما يجود به الل

عـــن مختلـــف العواطـــف التـــي تعتـــري الـــّنفس ... الفـــّن، الـــذي يعّبـــر بـــالحرف والكلمـــةضـــرب مـــن )بجميـــل البيـــان كونـــه 

 .7(إلانسانّية

ى           
ّ
ــحّألاندلســ يّ وال تتــأت

 
 باملوســيقى، والتــي تتفاعــل فيهــا املوســيقى الخارجّيــة الّناتجــة  للموش

ّ
الجمالّيــة الفنّيــة إال

ح ألاندلس ّي، وذلك ، مع املوسيقى الّداخلعن الوزن، وأنظمة تشكيل القوافيّ 
ّ
سق الّتعبيرّي للموش
ّ
ية املنبثقة من الن

لنـا تراكيـب لغوّيـة  نـتجمن حيث بعض الفنّيات التـي تضـّم الّصـوت إلـى الّصـوت، والّصـيغ املفـردة ببعضـها الـبعض لت

لها املعادلــة الّصــ منجــجمة
ّ
ا، وهــذا دون إهمــال تجــخير الحمــوالت الّدالليــة التــي تشــك  ومضــمون 

 
ســقة شــكال
ّ
وتّية ومت

الّنغمـات الّصـوتّية علـى وحـدات زمنّيـة متواقتـة ( Distribution) وإلايقاعّية بشكل أسـا،، وكـذلك مـن خـالل توزيـع

(Synchronous ) ــــا ــــافــــي شــــكل متناســــق لينــــتج لنــــا إيقاع  ــــح ُوجــــد مــــن أجــــل أن . منتظم 
ّ
يخاطــــب العاطفــــة، )ألّن املوش

ـــــب كلماتــــه، جميــــل فــــي تــــوالي مقاطعـــــه، ويســــتثير املشــــاعر والوجــــدان، وهــــو جميــــل فـــــي تخّيــــر ألفاظــــ
ّ
ه، جميــــل فــــي ترك

ا ا منتظم  (وانججامها بحيث تترّدد ويتكّرر بعضها فتسمعه آلاذان موسيقى ونغم 
8
ـح ألاندلسـ ّي بمجـّرد إلقائـه  
ّ
واملوش

جـجيل الّصـوتّي مـن خـالل برنـامج 
ّ
ح نغماتـه، ولتوضـيح ذلـك نعـرض نتيجـة الت
ّ
بصوت مسموع، تظهر موسـيقاه وتتـرن

(Praat ) ح
ّ
ف من ثالثة أغصان للموش
ّ
ا ما وقيت فتنة"للبيت ألاّول املؤل  ".يا ساقي 

ة يفي 
 
ورةّالط ّلّالص   :للبيتّألاو 

ــــياّســــــــــــــاقًياّمــــــــاّوقــيـــــتّ هفتنـــــ
ُ
ّت

هصوّرحكتّرحيقّالكؤوسّ
ُ
ّت

ــــــووجــــنــــــــــتّثغــــــــــــــــــــــــرهّفمثلــــــــــ ـــ هــ
ُ
ت

9
ّ

 

ه/فتنـــــــــ
ُ
ه/صوّر ت

ُ
ــــــــــ ت ــنـــــ ه/وجــ

ُ
 ت

   

   
ة يفي 

 
ورةّالط  :قراءةّفيّالص 

يفّيــــة نالحــــظ مــــن خــــالل الّصــــورة ال          
ّ
بــــين املقــــاطع ( Harmony)انجــــجام تــــوافقّي هنــــاك ( Spectral image)ط

لة للبيـت 
ّ
الثـة املشـك
ّ
ـه،ّصـوّر/فتنــــــــــ)ألاخيرة لكّل صـيغة مفـردة لألغصـان الث

ُ
ـه،ّوجــــنــــــــــــــــ/ت

ُ
ـه/ت

ُ
ـا ( ت وهـذا مـا يعطـي نتاج 

ا، وهو الّسبب الّرئيس في  ا زمنيًّ
ا متوافق  ا متوازن  ـح الـذي يسـتجيب لـه الّسـامع صوتيًّ

ّ
إحداث ألاثـر املوسـيقّي فـي املوش
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ا ملــا يصــنعه مــن نغــمل  أو مــا يســّمى املقطعــّي املتــوازن فــي آخــر كــّل غصــن، ( Recurrence)جــّراء الّتكــرار ( Toning)نظــر 

م بتوزيع أصوات املقطع الّصوتّي فـي كـّل صـ أن)وهو ( Distribution)بالّتوزيع الّصوتّي 
ّ
... يغة مـن خطابـهيقوم املتكل

بشرط أن يتكّرر هذا املقطع الّصوتّي آخر الّصيغ؛ ألّن الّصوت الواقع في أواخر الّصيغ إلافرادّية هو آخـر مـا ينطبـع 

(في أذن الّسامع
01
جـ ف  

ّ
ح ينبغي أن تكـون صـناعته محكمـة الن
ّ
حّتـى تظهـر موسـيقاه بمجـّرد قراءتـه، وكـذلك  ؛املوش

ان ألاخـــرى بـــالّرغم مـــن اخـــتالف مقاطعهـــا الّصـــوتّية ألاخيـــرة فـــي كـــّل صـــيغة إفرادّيـــة نجـــد ألامـــر نفســـه فـــي بقّيـــة ألاغصـــ

انيينتهي بها الغصن، وامل
ّ
 .ثال في البيت الث

 :مثالّتوضيحيّ 

ّوىّعلىّساقأقمتّحـــربّالهــ

ّنّساقوبعـتّعقليّبالخــمّرمــ

ــداقأســــــهــّرجفــــــنيّبنــومّأحـــــ
00
ّ

 :مالحظة

ح، وجدنا بأّن هناك اختالف واضـح بخصـوس املقـاطع الّصـوتّية ألاخيـرة مـن           
ّ
من خالل مالحظتنا ألبيات املوش

ــــح، تختلــــف عــــن أصــــوات 
ّ
كــــّل صــــيغة مفــــردة، واملقصــــود مــــن هــــذا، هــــو أّن أصــــوات أغصــــان البيــــت ألاّول مــــن املوش

ـح نفسـه، والحـال كـ
ّ
اني من حيث الكمّية والّنـوع فـي املوش
ّ
ـح؛ أغصان البيت الث

ّ
ذلك مـع جميـع ألابيـات املكّونـة للموش

 أّن إقامـة الـوزن
ّ
ــح منـتظم، ويمكننــا ( Balance) إال

ّ
ثابتـة، مّمــا يوّضـح بــأّن الّتوزيـع الّصــوتّي والّزميـّي فــي تركيـب املوش

ججيل املخبرّي الذي نعرضه في آلاتي
ّ
 .الكشف عن هذا الانتظام من خالل نتيجة الت

ة يفي 
 
ورةّالط  : الص 

 
 :تعليل

نــا           
ّ
 أن
ّ
بـالّرغم مــن الاخــتالف الواضــح بــين املقــاطع الّصــوتّية الواقعــة فـي أواخــر الّصــيغ إلافرادّيــة مــن كــّل بيــت؛ إال

ــــّدر زمــــن الّتصــــويت بـــــ
ُ
ــــا متســــاوّية وق  املســــتقيم ( ثــــا3531: )نجــــد الانتظــــام حاصــــل والكمّيــــة الّزمنّيــــة تقريب 

ّ
علــــى الخــــط

( Rotation)ي الانتظـام فـي إلايقـاع الّصـوتّي الـذي يصـنعه ذلـك الّتنـاوب الّنغمـّي املوّضح في الّصـورة، وهـذا مـا يسـتدع

كمــا هــو موّضــح  (ثــا2531)مقــداره الــذي كــان ( Pause)بــين الّصــوت والّصــمت واملقصــود بهــذا ألاخيــر هــو زمــن الوقــف 

ـا تستحسـنه ألا )مّمـا ينـتج لنـا  كذلك في املرّبعين أعلى الّصورة، ا ثابت  ـا موسـيقيًّ (ذن عنـد سـماعهإيقاع 
02
علـى  واملثـال 

ججيل املخبرّي كاآلتي
ّ
ح مع أقفاله عندما نعرض صورة شاملة لنتيجة الت

ّ
 .هذا ما يحّققه مطلع املوش

 

 

 

 

 
ّ
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ة ةّتوضيحي   :صورةّطيفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ:تعقيب

شـــكيل  (Rhythm) دور إلايقـــاعإّن           
ّ
ـــا فـــي إضـــفاء تلـــك الّصـــفة الّصـــوتّي فـــي الت ا مهمًّ ـــح، يلعـــب دور 
ّ
الّصـــوتّي للموش

ـــالل الالجمالّيــــ وكــــذلك مــــا يجاورهـــــا مــــن أنســــاق صـــــوتّية  ،رادّيــــةعالقـــــة بــــين املقــــاطع الّصــــوتّية والّصـــــيغ إلافة مــــن خـ

غـة فـي تشـكيلها الجمـاليّ وتعبيرّية، وحالة أو حاالت نفسّية تنشأ من ألاصوات وعالقات أخرى تثيرها ط
ّ
الـذي  بيعة الل

الوســـيلة التـــي يحّقـــق بهــا فنّيتـــه وغايتـــه وينشـــأ ذلــك إلاحســـا، بالجمـــال مّمـــا يكتمــل للعمـــل ألادبـــّي مـــن شـــروط )يعــّد 

(إلابـــداع الفّيـــي وخصـــائص
01
ا كونـــه   ســـبة للـــّنظم مهـــّم جـــدًّ

ّ
الّتـــواتر املتتـــابع بـــين حـــالتي )ولهـــذا، فعنصـــر إلايقـــاع بالن

ـول، 
ّ
ين أو القصر والط
ّ
الم أو الحركة والّسكون أو القّوة والّضعف، أو الّضغط والل

ّ
الّصوت والّصمت أو الّنور والظ

(أو إلاسراع وإلابطاء
01
ـد ويتحّقـق مـن خـالل ثنائّيـة الّتنـاقض املبنّيـة ونالحظ من خالل هذا املفه 

ّ
وم أّن إلايقـاع يتول

ا، ( Enation)على الّتوازي  ا موسيقيًّ ـح عنـدما يسـتطيع تفعيـل دور والّتوافق، مّما ينتج لنا وقع 
ّ
وينجح الّناظم للموش

 ،اصر املوسيقى الّداخلّيةة بإيقاعاتها املنّوعة، وفي الوقت نفسه عندما يستطيع أن يمزج بين عناملوسيقى الخارجيّ 

ا لكّل  ا ممّيز  ا لنا إيقاع   .في ترنيمات صوتّية موسيقّية حالة شعورّية وبالتالي يكون منتج 
حّألاندلس يّ 

 
ّفيّاملوش وتّاملوسيقي   :الص 

ــــح ألاندلســــ ّي، مــــا يثيــــر الــــّنفس البشــــرّية للمتلقــــي ويســــتفّزها، ويبعــــث في          
ّ
ـــا ونجــــد فــــي الّصــــوت املوســــيقّي للموش هـ

طة تطرب املسامع بحسب طبيعة الّتجاوب الّصـوتّي الّنغمـّي، كمـا يف ـ ي
ّ
شـكيل الّصـوتّي املوسـيقّي  مشاعر منش

ّ
 الت

ـــــعر 
ّ
شـــــكيل الفّيـــــي والجمــــالّي، بحيـــــث يكـــــاد يفتقـــــدها الش

ّ
ـــبعاّمــــة إن لـــــم ت( Poem)إلــــى عناصـــــر الت ـــر  افرو تــ فيـــــه عناصــ

شــكيالت املوســيقى بكافــة أنواعهــا وأشــكالها، ألّنهــا تعــّد العامــل 
ّ
ألاســا، فــي تنظــيم الوحــدات الّصــوتّية، وهندســة الت

ــحنات العاطفّيــة والـــّدفقات  (Periods of time) إلايقاعّيــة، وذلــك عنــد توزيعهـــا علــى مجــاالت زمنّيــة
ّ
تســتفرا الي

ـــعورّية، وإضـــافة إلـــى ذلـــك
ّ
لالســـتلذاذ  (Receptor) العمـــل علـــى إثـــارة الفكـــر وصـــناعة الخيـــال، فينـــدفع املتلقـــي ،الش

ـــحب
ّ
ا ألغـــواره العميقـــة ،املوش  بـــذلك َســـْبر 
 
والانتشـــاء بعذوبـــة  ،والّتمّتـــع بإيقاعـــه املوســـيقّي  ،واســـتكناه أســـراره ،محـــاوال

تهـــا
ّ
شـــكيالت )والحقيقـــة أّي نـــّص لغـــوّيل . أصـــواته ورق

ّ
 بمعرفـــة مختلـــف املالمـــح والّتلوينـــات والت
ّ
ال تتحّقـــق أهدافـــه إال

(الّصوتّية
01
ف منها، نحو قول  
ّ
 : ابن سهل ألاندلس يّ  التي يتأل

 

بيعّوالقبالّواشرب:ّاملطلع روضّنضر،ّوشادنّوطالّّّفاجتنّزهّرالر 
01ّ

 
ّ:ّالقفل لكّمعتدالّّّّّوذاّرحيقّكالز جاجّعالّكوكبهذاّحبابّكالس 

01ّ

 



ّ (09) :العدد                                       
 
ّم 01: داملجل

 
 (الكلم)ةّجل

 

 

 م9112العددّجانفيّ 92

 

"قلبكّصخٌر،ّوالجسمّمنّذهب"
08
 

هب 
ّ
فهنا ُيظهر مدى قسوة حبيبته كقساوة الّصخر عليه بالّرغم من جمال جسمها وحسنها الذي جعله بمثابة الـذ

ــح ألاندلســ ّي مــن أقــوى وســائل إلايحــاء، ألّنهــا .  الخــالص
ّ
 إحــدى الوســائل املرهفــة التــي)تعــّد وتعــّد املوســيقى فــي املوش

غوّيــــة
ّ
راكيــــب الل
ّ
غــــة للّتعبيــــر عــــن ظــــالل املعــــاني وألوانهــــا، بائضــــافة إلــــى داللــــة ألالفــــال والت

ّ
(تملكهــــا الل

09
فاملوســــيقى  

فـي كثيــر مــن  العــادي وهــو مّمـا ال يســتطيع الكـالم ،تمتلـك القــدرة علـى الّتعبيــر عـن كــل مـا هــو عميـق وخفــّي فــي الـّنفس

 :واملثال في قوله عنه، ألاحيان الّتعبير

يّياّمنيــــــــــتيّملالّّّّّّوأشتكيّمنّصدودكّالعلالت"
 
ّعــــــــــــن ّصــــــــد 

"تغضب
21
 

//1//1ّ/1ّ/1/1//1ّ///1ّّّّّّّّّّّّّّّ//1//1ّ/1ّ/1/1//1ّ///1ّ

/1/1ّ

اح من خالل هذه الخرجة عن مدى شوقه ولوعته وأمله بسبب ما يلقاه من حبيبته من صـ           
ّ
ّد يكشف لنا الوش

اح في نالحظ بأّن و وتمّنع وال مباالة بحاله ومشاعره؛ 
ّ
قدرته على املزج بين  تكمن فيه الّنظمّي صياغة قالب براعة الوش

تعــّد كحمولـة لــدالالت ؛ ألّنهـا الّزمنّيـة والّنغمــات املوسـيقّية ات الّتصــويرّية التـي ال تنفصـل عــن الوحـداتكـّل إلامكانّيـ

ا فــي تشــكيلة  عديــدة وإيحــاءات ثرّيــة تتعــانق مــع ، فنّيــةصــوتّية موســيقّية لهــا جمالّيــة إلايقــاع وتعطــي فــي الّنهايــة نســق 

ا، هي املّد الّصوتّي والذي من خالله يطلق العنان لصوت أمله وحنينه  حات تحديد 
ّ
وأكثر ظاهرة صوتّية تخّص املوش

 .وشوقه املتوّه 
حّألاندلس يّ 

 
ّفيّاملوش وتي  ّالص   :املد 

: تقــول ... املــيم والــّدال أصــل واحــد)م العــرب فــي الّصــيغة إلافرادّيــة املــّد بأّنهــا مشــتّقة مــن الفعــل مــّد ورد فــي كــال           

ا ه مـدَّ يء أُمـدم
ّ
تـه. مـَدْدت الشـ  ه نهـٌر آخـر، أي زاد فيـه وَواصـله فأطـال مدَّ هـُر، ومـدَّ (ومـدَّ النَّ

20
فاملـّد هـو الّزيـادة فـي طــول  

يء أو فــــي مّدتــــه الّزمنّيــــة، وعنــــدما 
ّ
الّصـــــوت )املــــّد الّصــــوتّي فهنــــا الّزيــــادة تكـــــون فــــي مــــّدة الّتصــــويت بمعيــــى : نقـــــول الشــــ 

(املضـاعف للّصــائت القصــير
22
فـإن كــان الّتضــعيف إلـى صــائتين فهــو مـّد، وإن زاد علــى ذلــك فهـو تمديــد 

21
وهكــذا،  

الــب املتخّصــص فــي املوســيقى، وجــدنا أّن الّتمديــد الّصــ
ّ
جــجيل الّصــوتّي ئلقــاء الط
ّ
ــا فــي ومــن خــالل الت وتّي كــان محّقق 

لــة فـي الغنـاء والّزيــادة فـي ألالحــان 
ّ
ـحات ألاندلسـّية واملتمث
ّ
ـح، ويعــود ذلـك للغايـة التــي ُوجـدت ألجلهــا املوش
ّ
أدائـه للموش

ججيل آلاتي
ّ
 .كما هو موّضح في صورة الت

ّ وتي  مديدّالص 
 
ةّللت يفي 

 
ورةّالط  :الص 

حّروسطهاّكحالّّّّّّّّمقلــــتهّّو:ّالقفل لّالس 
 
ّهـــــيّتبــرئّالعــــــــــــلالتمث

فاعجبّّّّّّّّّّّّّّ
21
ّ

 (صّعّع)ّال/العــــــــــــلــ (صّعّع)ّال/كحــ

  
ّ
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 :تعقيب

هو مقطع ( ال/ـــــــلالّ،ّالعــــــ/ـكح)للصيغتين  ألاخير( Syllabe)من خالل الّدراسة املباشرة، يّتضح لنا بأن املقطع           

ا، فاملقطع يستغرق زمن تصويته أكثر من صائتين، وداللة  ا؛ أّما عمليًّ مزدوج الانفتاح ذو كمّية متوّسطة وهذا نظريًّ

ــاح الــذي يســـتمّر فــي ندائــه لحبيبتـــه بغيــة تحقيــق الوصـــال مــن خــالل وصـــفها ومــدحها فـــي 
ّ
ذلــك تعكــس مشـــاعر الوش

ـه محاولــة الوقـت ذاتــه، ألجــل كســب رضــاها واســتث
ّ
جاهــه، وكأن
ّ
غــة إلــى )ارة عواطفهــا ات

ّ
اتّي عبــر الل
ّ
إفضــاء بــاملكنون الــذ

 .(Receptor)وبالتالي فهو نقل تجربة شعورّية وخبرة ذاتّية إلى وجدان املتلقي 21(املتلقي

 :    الصةخ

شــــكيل إلا  الّتنبيـــه( Context)الّســــياق ينبغـــي فــــي هـــذا           
ّ
يقـــاعّي واملوســــيقّي موهبــــة إلــــى أّن امـــتالك القــــدرة علـــى الت

ســــق
ّ
الّنظمــــّي؛  (System) عظيمــــة تحتــــاج إلــــى صــــقل وتنميــــة متواصــــلة، وحــــّس مرهــــف يخلــــق جمالّيــــات فنّيــــة فــــي الن

رة فـــي البنيــــة ( Significance)ل دالالت تحمـــفتتـــآلف بـــذلك الّصــــور مـــع إلايقـــاع ليكــــون الّنـــاتج صــــورة متكاملـــة 
ّ
متســــت

(Construction )ح
ّ
 .الجّيد والاستماعالّسليمة ألاندلس ّي تكتشف من خالل القراءة  املعمارّية للموش

 :الهوامش

هــــ مـــن شـــعراء بيـــي هـــود الـــذين كـــان عصـــرهم مـــن أزهـــى  224هـــو إبـــراهيم بـــن ســـهل ألاشـــبيلّي ولـــد عـــام : ابـــن ســـهل ألاندلســـ يّ  1-

صــل بــابن عصـور الحضــارة فـي بــالد ألانـدلس، نشــأ فــي عهـد دولــة املوّحـدين، وهجــر مـن أشــبيلية فــور اسـتال
ّ
ء ألاســبان عليهـا، وات

ـا معـه سـنة  ا فـي الوصـف والغـزل واملـدح والّرثـاء وغيـر ذلـك، ... م1211/هــ204خـالس والـي سـبتة ومـات غريق  ا شـعريًّ تـرك رصـيد 

، 3لبنــــان، ط –يســــرى عبــــد الغيــــي عبــــد هللا، دار الكتــــب العلمّيــــة، بيــــروت : ُيراجــــع، ديــــوان ابــــن ســــهل ألاندلســــ ّي، دراســــة وتــــح

 .بتصّرف واختصار ،، وما بعدها21سم، 2223

لطان ألاكبــر، مقّدمــة، عبــد كتــاب العبــر وديــوان املبتــدأ والخبــر فــي أّيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عاصــرهم مــن ذوي الّســ -2

 124، سم2222الّرحمن بن خلدون، دار الكتب العلمّية، لبنان، ط

 .144، سم2222الجزائر، ط -ة، بن عكنون عات الجامعيّ تاريخ ألادب الجزائرّي، محّمد الطّمار، ديوان املطبو  -3

  .200، 203، سم2221، 7، يوسف شكري فرحات، دار الكتب العلمّية، لبنان، طعربّي  – معجم عربّي  -0

ركة الوطنيّ  -1
ّ
حات في التروبادور، عبد إلاله ميسوم، الش
ّ
شر والّتوزيع، الجزائر، طتأثير املوش

ّ
  .7، سم1481ة للن

  .147س م،2221، لبنان، طداب العرب، مصطفى الّصادق الّرافعي، دار الكتاب العربّي تاريخ آ -2

، 81م، س2222لبنـــــان، ط –عيـــــد، املؤّسســــة الحديثــــة للكتــــاب، طــــرابلس .الحواســــّية فــــي ألاشــــعار ألاندلســــّية، يوســــف م -7

 .باختصار

عر، إبراهيم أنيس، مكتبة ألانجلو املصرّية، مط -8
ّ
 .1م، س1412، 2يان العربّي، مصر، طلجنة الب: موسيقى الش

  .21يسرى عبد الغيي عبد هللا، س: ديوان ابن سهل ألاندلس ّي، دراسة وتح -4

ـــــد، رســــالة دكتــــوراه علــــوم،  -12 ـــــت بلعيــ وائــــف للمخــــرج حــــاتم علــــي، تازغــ
ّ
صــــوتّيات الخطــــاب الــــدرامّي فــــي مسلســــل ملــــوك الط

ة وهرانم، جامعة أحم2218 -2217
ّ
 .12ئر، سالجزا – 1د بن بل

 .21يسرى عبد الغيي عبد هللا، س: ديوان ابن سهل ألاندلس ّي، دراسة وتح -11

هجــات  -12
ّ
ـة الكلــم، مختبــر الل
ّ
شـكيل الّصــوتّي وأثــره الجمــالّي فـي مســرحّية أميــرة ألانــدلس ألحمـد شــو ي، تازغـــــت بلعيـــــد، مجل

ّ
الت

ة وهران
ّ
  .02م، س2217جوان  ،3الجزائر، ع – 1ومعالجة الكالم، جامعة أحمد بن بل

 .21يسرى عبد الغيي عبد هللا، س: ديوان ابن سهل ألاندلس ّي، دراسة وتح -13

 .نفسه -10

ـــــة للكتـــــاب، الجزائـــــر،  -11 ـــــعر، أّم ســـــهام عّماريـــــة بـــــالل، املؤّسســـــة الوطنّي
ّ
جولـــــة مـــــع القصـــــيدة، تـــــأّمالت وخـــــواطر حـــــول الش

  .32م، س1482ط
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ـــعر العربـــّي، دراســـة فـــي -12
ّ
ـــعرّي الجـــاهلّي، سلســـلة أطروحـــات الـــّدكتوراه  جمالّيـــات الش

ّ
، (21)فلســـفة الجمـــال فـــي الـــوعي الش

 .70م، س2227، حزيران 1لبنان، ط –هالل الجهاد، مركز دراسات الوحدة العربّية، بيروت 

ــــــة أبحــــــاث، م -17
ّ
ســــــانّية وتأثيرهــــــا علــــــى عالقــــــة تحويــــــل املعــــــاني وتأويلهــــــا، ســــــعاد بسناســــــ ي، مجل

ّ
ختبــــــر فاعلّيــــــة املســــــتويات الل

سانّيات وتحليل الخطاب، جامعة وهران 
ّ
  .70م، س2213، ديسمبر 1الجزائر، ع –الل

 .21يسرى عبد الغيي عبد هللا، س: ديوان ابن سهل ألاندلس ّي، دراسة وتح -18

ــــعر عنــــد شــــعراء أبللــــو، ســــّيد البحــــراوي، كلّيــــة آلاداب، املوقــــع -14
ّ
 –،جامعــــة القــــاهرة www.alkottob.com: موســــيقى الش

 .12ر، دط، دت، سمص

 .22يسرى عبد الغيي عبد هللا، س: ديوان ابن سهل ألاندلس ّي، دراسة وتح -22

غة، أبـو الحسـن أحمـد بـن فـار، بـن زكرّيـا، تـح -21
ّ
عبـد الّسـالم محّمـد هـارون، دار الفكـر املجمـع : ُيراجع، معجم مقاييس الل
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ّ
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ّ
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ّ(ّالنصّرللجزائر)فيّالخطابّالشعريّالجزائريّالحديثّديوانّّّقراءة

 ّللشاعّرأبّوالقاسمّسعدّهللا

Reading in the modern Algerian poetic discourse Diwan (victory for Algeria) 

To the poet Abu Qasim Saad Allah 

ف
 
ينّيحيى.ّأ:ّاملؤل ّصالحّالد 

 الجزائرّ-جامعةّموبودّمعمريّتيزيّوزّو

Salahyahia299@gmail.comّالبريدّإلالكتروني ّ

ّ
 
11/19/9118ّ:ّداعتاريخّإلاي 92/19/9118:تاريخّاملراجعة 11/11/9112:ّشرتاريخّالن

ّ

صّالبحث
 
ّ:ملخ

أدى الخطــاب الشـــعري املغـــاربي الحــديث دوره البطـــولي الكبيـــر فــي تحريـــك الجمـــاهير ودفعهــا لنصـــر الثـــورة، ّ

ـــــعر املغـــــاربي الحـــــّر عمومـــــا والجزائـــــري 
ّ
واحتضـــــان ألامـــــل فـــــي التحـــــّرر والتطلـــــع إلـــــى آفـــــاق حيـــــاة أفضـــــل، ليتجســـــد الش

ــه انعكــا، ملظــاهر الكــون وت
ّ
ــعر خصوصــا بأن

ّ
عبيــرا عــن الــنفس البشــرية املتقلبــة وصــراعها فــي هــذا الوجــود؛ فــإّن الش

 .املغاربّي الحديث هو انعكا، لهذا الكون، وألادب تعبير عن هذه النفس الثائرة

وضـــمن هـــذا الّســـياق تحـــاول هــــذه الدراســـة أن تســـتعرض دعـــائم الرؤيــــة التحّرريـــة، وكـــذا تجليـــات الثقافــــة 

ذي يعّد واحدا من أبرز أعـالم الفكرية في الشعر املغاربي 
ّ
الحّر في فكر وأدب الشاعر الناقد أبو القاسم سعد هللا ال

هـذا ألادب الحـديث، وأبـرز الـرواد لفكــر الحركـة التحررّيـة فـي الشـعر املغــاربي وفـي الشـعر الجزائـري خصوصـا مركــزا 

ـــــذي يحيـــــي الجمـــــود ا
ّ
لفكـــــري والسياســـــ ي والثقـــــافي علـــــى رســـــوخ هـــــذا الفكـــــر فـــــي الخطـــــاب الشـــــعري املغـــــاربي الجديـــــد ال

والتــاري ي إلــى ترســيخ مقومــات ألاّمــة وثوابتهــا مــن خــالل مخاطبــة الــذات الجزائريــة وتــذكيرها بماضــيها التليــد وربطهــا 

راثي
ّ
 .    بخصوصيات عمقها الحضاري والثقافي والت

 Summary of the research: The modern Maghreb poetic discourse led to the great heroic 

role in mobilizing the masses and pushing them to victory of the revolution, embracing the hope of 

liberation and looking forward to a better life. The Maghreb poetry is generally free and Algerian 

especially as a reflection of the manifestations of the universe and expression of the volatile human 

soul and its struggle in this existence; Modern Maghreb poetry is a reflection of the universe, and 

literature expresses this rebellious soul. 

In this context, this study attempts to review the foundations of the liberal vision, as well as 

the manifestations of the intellectual culture in the free Maghreb poetry in the thought and 

literature of the critic poet Abu Qasim Saadallah, who is considered one of the most prominent 

figures of modern literature and the pioneer of the liberal movement in Maghreb poetry Especially 

focusing on the consolidation of this thought in the new Maghreb poetry discourse, which revives 

the intellectual, political, cultural and historical stalemate to consolidate the foundations of the 

nation and its constants by addressing the Algerian self and reminding it of its past and linking it to 

the specificities of its cultural, cultural and heritage depth. 
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key words: poetic speech; Modern Algerian poetry; Intellectual culture in the poetry of the free 

Maghreb. 

ة ّّ.الخطاب الشعري؛ الشعر الجزائري الحديث؛ الثقافة الفكرية في الشعر املغاربي الحّر :ّالكلماتّاملفتاحي 

مـــة حظـــي الخطـــاب الشـــعري الجزائـــري املغـــاربي الحـــديث باهتمـــام الدارســـين والبـــاحثين، فـــي كـــّل منـــاحي :ّمقد 

ســـانّية واملقار 
ّ
 ُملفتـــا املجـــاالت الفكرّيـــة والخصـــائص الفّنيـــة واملســـتويات الل

 
 وانتشـــارا
 
بـــات ألادبّيـــة، ولقـــي بينهـــا رواجـــا

ـــراث الشـــعري املغـــاربي، وألادب الـــوطيي، وأكثـــر مـــن ذلـــك 
ّ
لالنتبـــاه؛ حيـــث فـــرض نفســـه فـــي الـــذاكرة املغاربّيـــة ضـــمن الت

ذي استفز ألادبـاء واستفسـر النقـاد واسـتقطب 
ّ
ضمن إلابداع العالمي ليتجاوز بذلك إلانتاج املحلي، هذا إلابداع ال

جلــب البــاحثين والدارســين مـــن كــّل فئــات العـــالم، وعلــى مســتوياتهم املختلفــة، فيلجـــون أبوابــه ويقتحمــون أســـواره و 

فتمكنـــوا مـــن إلافصـــاح عـــن جمالياتـــه وفنياتـــه، وتقنياتـــه الخفيـــة فـــي أتـــون خطابـــه الشـــعري، ليبـــرز بـــذلك املضـــامين 

 .غاربيالفكرية واملناحي التعبيرية والقوى الخفية في الخطاب الشعري امل

ولعل السؤال الكبير املثير للجدل كما يطرح ذلك الشاعر املغاربي الجزائري أبو القاسم سعد هللا في ديوانه 

تطلعات الشعوب املغاربّية، ووحدة املسارات الفكرية للمجتمعات املغاربّية من أجـل الـدفاع علـى ( النصر للجزائر)

في ألادب الوطيي، تسعى من خاللها الشعوب واملجتمعات إلى  قضية محورية ملحمية واحدة، تعبر عن نزعة وطنية

تي رأى معظم املؤرخين بأّنها مزيج بين ما هو مستورد من املشرق العربّي، وما هو مستورد 
ّ
فرض الذات املغاربّية، ال

خــرين أّن هــذا مــن املضــامين الفكرّيــة العاملّيــة، وفــي وقــت آخــر يــراهن أبنــاء املغــرب العربــّي، وغيــرهم مــن البــاحثين آلا 

إلانتــاج وليــد إلابــداع املغــاربّي الخــالص ال هــو مــن هــذا، وال هــو مــن ذاك؛ فهــو وليــد النزعــة الوطنّيــة املغاربّيــة وألادب 

تــــاريخ )الـــوطيي ينقــــل صــــّور وتصــــّورات متطــــّورة عبــــر مختلــــف ألامكنـــة وتفــــاوت ألازمنــــة فصــــار تاريخــــا إنســــانيا معبــــرا 

عـن عمـق إلانسـان املغـاربّي وحضـارته فـي كـّل زمـان ومكـان، ومـن هنـا بـات ( الثقـافيتـاريخ الجزائـر )و( الجزائر الحـديث

ـذي يعبـر ( النصـر للجزائـر)الشعر  جال تاريخيا حـافال بمسـّرات ألاقـوام وثـوراتهم وانتصـاراتهم كمـا هـو فـي ديـوان 
ّ
ال

ـــــة عـــــن نزعـــــة وطنّيـــــة مغاربّيـــــة واكـــــب فيهـــــا إلانســـــان الجزائـــــري حضـــــارته الثوريـــــة، ونزعتـــــه الوط نيـــــة املغاربّيـــــة النقدّي

 . وألادبّية

سـاني، وحـدة تصـّور أمـالي اتحـاد الشـعوب املغاربّيـة وتطلعاتهـا، فيـزع 
ّ
ومحركه ألاساس ي في شعوره وتفكيره الل

الشعر أحاسيس الوحدة املغاربّية بين دول املغرب العربّي ال ينفـك عضـو منـه عـن آلاخـر فيتحـد جسـده فـي الوحـدة 

 :القاسم سعد هللا املغاربّية، فيقول أبو

 باسم هؤالء

 باسم قرابين الحرية في ثرى، أورا،

 وجرجرة، والونشريس، وألاطلس

 باسم ألارض الثائرة، املتمردة على النار

 والقيود، والّسياط

 إلى الّنصر ألاكبر... باسم الجزائر إلى الفجر

 كتبت قصائدي
 
 باسم هؤالء جميعا

 وإليهم جميعا أقدمها في عناق

 1 .بديالحرية ألا 

َن فيهــا الشــاعر املغربــّي العربــّي التحــام الشــعوب املغاربيــة مــن  فأشــعلت ثــورة نــوفمبر وحــدة عربّيــة مغاربّيــة َبــيَّ

 . أجل نيل الحرية ألابدية، وإطالق العنان للتعبير عن الذات املغاربَية وتطلعاتها ونزعتها العربّية إلاسالمّية الوطنّية
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َن الخطــاب الشــعري املغــار  ــه شــعر ال يــزال خالــدا فــي ذاكــرة الشــعوب، يعبــر عــن أحاســيس صــادقة ال وبــيَّ
ّ
بي أن

ــدها التــاريخ فــي وحــدة مغاربّيــة، ومــن 
ّ
تفتقــد أثرهــا علــى النفــو، لتحكــي ماضــ ي الشــعوب، وتصــّور معانــاة وأزمــات خل

يمتع كما كان يثيـر هل إذا ما تقادم العهد بالشعر يفتر ويفقد حرارته فال يعود يثير و "هذا املنطلق يتساءل الشاعر 

ويمتع يوم إن كان جديدا، قضية ال نحسب أن هناك اجماعا حولها بين النقاد ومتذو ي فنَّ الشـعر قضـية تسـترعي 

 .الانتباه

ــه يمكننــا أن نــدعي بــأّن هنــاك شــعرا ال يعتريــه القــدم والــذبول بــل يظــل محتفظــا برونقــه وجّدتــه مهمــا 
ّ
غيــر أن

لصــــادقّإلاحســــاسّاملعبــــّرعــــنّانفعــــالّإنســــانيّعميــــقّبــــ دواتّقــــادرةّعلــــىّالشــــعّراطـــال عليــــه الــــزمن، ونعيــــي بــــه 

غــــة  توصــــيلّذلــــكّإلاحســــاس،
ّ
 مــــا اصــــطلح عليــــه النــــا، بالل
ّ
وهــــذا الانفعــــال إلــــى آلاخــــرين، وليســــت هــــذه ألادوات إال

ه لن يخضـع لقـوانين الفنـا
ّ
ء بـل واملوسيقى الشعرّية والصورة والخيال؛ فإذا ما توفرت هذه العناصر في شعر ما فإن

إذن الشعر املغاربي هو صـورة حيـة فـي نفـو، الشـعوب املغاربّيـة ال  2."سيكون شعرا حيا خالدا وجديدا على الدوام

ه فقط يعبر عن روح هذه الشعوب الجديدة بل يجمع بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها بكّل أزمنتها وأمكنتها
ّ
 . ألن

ــه حمــل مـن تيــار التجديــد  ولعـّل الشــعر الجزائــري بالخصـوس كجــزء كبيــر ال يتجـزأ
ّ
مــن الوحــدة املغاربّيـة فإن

ـه شـعر سـار علـى نهـ  
ّ
ه شعر جزائري خـالص، وأن
ّ
والنزعة الوطنية املغاربّية ما يميزه عن الشعر املغربّي بعمومه، بأن

ــــذين أرادوا الانتفــــاض والثــــورة مــــن قيــــود الــــوزن
ّ
 الحركــــة الشــــعرّية الحداثيــــة مــــع الشــــعراء الجزائــــريين املحــــدثين، ال

قـاد وألادبـاء  والقافية ومن قيود الحركة الاستعمارية إلى التحّرر، ومن الاختالفات القائمة حول هذه املسألة بـين النم

ــذين أدخلـــوا هــذا النـــوع مــن الشـــعر إلــى الجزائـــر رمضــان حمـــود، وقــال آخـــر عبــد الكـــريم 
ّ
مــن يــرى أّن أّول شـــعرائنا ال

ـه أول مـن حـرر الشـعر مـن قيـود الـوزن والقافيـة هـو أبـو العقون أول مـن حـاول فـي الشـعر الحـّر، ورأى فريـ
ّ
ق آخـر أن

وهناك قضية أخرى أحب أن أشـير إليهـا ولـو باختصـار، وهـي أوليـة : "القاسم سعد هللا وكما يبلغنا هو بذلك فيقول 

ـذي أدخـل هـذا النـوع مـن الشـعر إلـى ال
ّ
جزائـر الشعر الحر في الجزائر بعض النقاد عندنا فـيمن هـو ألاول شـعرائنا ال

فذهب بعضهم إلى أن رمضان حمود أول من جرب الشعر املنثور، وقال آخر أّن عبد الكريم أول من حـاول الشـعر 

يــي أول مــن حــّرر الشــعر مــن قيــود الــوزن والقافيــة، ولكيــي أحــب أن اطمــ ن الجميــع بــأن 
ّ
املقطــع، ورأى فريــق آخــر أن

ناك من الشعراء من سبقيي إلى الطريقة الحرة، ولكنـه هذه القضية نسبية كذلك فإّن ألاولّية فيها ليست مطلقة ه

لــم يــتح لــه أن ينشــر تجربتــه وقــد توجــد ظــروف تســمح لهــذا الشــعر بائظهــار وآلخــر بائقبــار، ولــوال ظــروف معينــة مــا 

تـي اعتبـرت عنـد فريـق مـن النقـاد ألاولـى مـن ( طريقـي)نشرت قصـيدتي 
ّ
فـي جريـدة البصـائر املحافظـة وهـي القصـيدة ال

يـــي شخصــيا نظمــت عــدة قصـــائد قبــل نوعهــا فــ
ّ
وارســـلت بهــا للنشــر فلـــم ( طريقــي)ي الشــعر الجزائـــري الحــّر، واذكــر أن

تنشر ألّن القائمين على الجريدة عندئذ رأوا فيها خروجا عـن املـألوف، ولعـّل غيـري حـاول النشـر بينمـا أنـا حاولـت إلـى 

فـي ألادب الجزائـري أبـو القاسـم سـعد هللا؛ فهـو  وبهـذا يتـر ح لنـا أّن أول مـن أدخـل حركـة الشـعر الحـّر  3."أن نجحـت

َن مـن  ه لم يسبق لنشر الشعر الحر قبله، فهو أول من نشر قصيدة كتبـت بالشـعر الحـر، وَبـيَّ
ّ
يبين بدليل مباشر أن

عري الجزائري املغاربي في قصيدته 
ّ
تي نشرها فـي مجلـة البصـائر، ( طريقي)خاللها مظاهر التجديد في الخطاب الش

ّ
ال

بق لـــه قبلهـــا محـــاوالت النشـــر بقصـــائد أخـــرى ورفـــض لـــه ذلـــك؛ ألن أعضـــاء املجلـــة لـــم يكونـــوا علـــى علـــم بهـــذا وقـــد ســـ

 .النمط الجديد من الحركة الشعرّية املغاربّية الجزائرية الجديدة

تي سبقت تجربة سـعد 
ّ
 نغفل تلك املحاوالت الرائدة ال
ّ
ه قبل التسليم بصحة هذا الرأي، ينبغي أال
ّ
والواقع أن

تــــي كتبهــــا رمضــــان حمــــود فــــي هللا
ّ
ــــذي مــــن أجلــــه تميــــز 1428 أو صــــاحبتها مثــــل تلــــك التجربــــة ال

ّ
م، وإذا كــــان الاعتبــــار ال

ـذي جعـل أبـو القاسـم ( يـا قلبـي)هـو إشـكاليته املوسـيقية فـإّن قصـيدة ( طريقي)قصيدة 
ّ
هـي ألاسـبق؛ فـإّن الاعتبـار ال
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مــار،  23فــي مجلــة البصــائر بتــاريخ ( طريقــي)قصــيدته  ســعد هللا الرائــدة فــي حركــة الشــعر الحــّر فــي الجزائــر هــو نشــر

 .   3"والحقيقة أنه إذا لم يسبق أبو القاسم سعد هللا بمثل هذا العمل ملا نشر له في مجلة البصائر. م1411

وهنـاك دليـل آخـر يبــين أسـبقية الشـعر الحــّر املغـاربّي علـى ملســتوى العـالم العربـّي، فيبــين محّمـد ناصـر ذلــك 

مـــا يعطـــي قيمـــة لنظريـــات رمضـــان، وتجربتـــه فـــي هـــذا الصـــدد؛ هـــو كونهـــا مـــن التجـــارب املتســـمة بالســـبق  فـــإّن :  قـــائال

تجربــــة شــــعرية تتميــــز هــــي ألاخــــرى بكونهــــا ( يـــا قلبــــي)فــــإّن قصــــيدة رمضــــان حمــــود  0."والريـــادة بالنســــبة للعــــالم العربــــّي 

تــي ولقــد كتــب رمضــان هــذه التجربــة ب... قصــيدة متعــّددة ألاوزان متغيــرة القــوافي
ّ
عــد سلســلة مــن املقــاالت الواعيــة ال

تنـاول فيهــا بالنقــد املوضــوعي واقـع الشــعر العربــّي، ودعــا فيهـا إلــى عــدم اتخــاذ الـوزن والقافيــة ضــرورة مــن الضــرورات 

ما يجب أن يكون املقيا، هو 
ّ
يالالزمة للشعر، وإن

 
 .حّتى ولو جاء ذلك في قالب نثري  الصدقّالفن

ظــاهرة متفــردة )، بـدون أن تتــرك أي أثــر يـذكر فهــي مـن هــذا الجانــب تعتبـر وهكـذا ظلــت هـذه الــدعوة املبكــرة

 .في تاريخ الشعر الجزائري الحديث

ــذي ال تتعــّدد حولــه 
ّ
ومهمــا تتعــّدد ألاقــوال حــول أســبقية قصــيدة ظهــرت فــي الجزائــر مــن الشــعر الحــّر فــإّن ال

ـــــذي اتجـــــه إلـــــى هـــــذا الشـــــعر عـــــ
ّ
ن وعـــــي، واقتـــــدار وحـــــاول التجديـــــد فـــــي ألاقـــــوال هـــــو أّن الشـــــاعر الجزائـــــري الوحيـــــد ال

ــــعراء  ـــين ظلـــــت محـــــاوالت الشـ ــــي حــ ـــعد هللا فـ ـــم ســ ــــو القاســ ــــة؛ هـــــو أبـ ـــا التعبيريـ ـــكالية املوســـــيقية للقصـــــيدة وبنيتهــ إلاشــ

محّمـد ألاخضـر عبـد القــادر السـائحي فقـد كتـب أّول قصــيدة مـن الشـعر الحـّر تحــت : الجزائـريين آلاخـرين مـن أمثــال

ذي كتب . كنه لم ينشرها آنئذم ول1431في سنة ( حنين)عنوان 
ّ
والطاهر بوشوش ي، والغوالمي وأبو القاسم خمار ال

م، وكــــّل هــــذه املحــــاوالت متســــمة بالتذبــــذب 1410مؤرخــــة بســــنة ( املوتــــورة)أول قصــــيدة مــــن الشــــعر الحــــّر بعنــــوان 

هــة، ومــن جهــة والتــردد، فــإّن أغلــب تلــك التجــارب كانــت إلــى الشــعر العمــودي أقــرب منهــا إلــى الشــعر الحــّر هــذا مــن ج

أخرى فإّن التاريخ على حد تعبير سعد هللا ال يبدأ بقطعة أو محاولة ولكنه يبدأ بحركـة أو تيـار، وال شـك أن مـا يـراه 

بعض الباحثين هو ألاول قد يجد باحث آخـر مـن سـبقه فـي محـاوالت أخـرى أمـا إذا كـان التـاريخ بحركـة أو تيـار، فـإّن 

        1..."فت بعض املحاوالت املعزولةالرأي يظل دائما سليما حتى ولو اكتش

ــــةّالجديــــدةّفــــيّالخطــــابّالشــــعريّالجزائــــرّي: أوال ةّاملغاربي  ــــت مظــــاهر التجديــــد فــــي  :الحركــــةّالشــــعري 
ّ
تجل

ــعري املغــاربي الجزائــري علــى نمــط الحركــة الشــعرية للشــعر الحــّر فــي املشــرق العربــّي، ولــيس فقــط علــى 
ّ
الخطــاب الش

مستوى عالمي كما حدث ذلك في أوروبا على يد الشاعر بـودلير فـي قصـيدة القطـط،  مستوى املشرق العربّي بل على

ن أن الحركة الشعرية املغاربية عمومـا والجزائريـة خصوصـا أّنهـا لـم تكـن بمنـأى عـن التجديـد والتغييـر  وعلى هذا تبيَّ

 . السائر على املستوى العالمي

ال تقـــا، أوليتهـــا بنمـــوذج واحـــد أو ( ا مـــن التجـــاربوغيرهـــ)إن تجربـــة الشـــعر الحـــر : "يقـــول بلقاســـم ســـعد هللا

« اختيـــار»نحـــوه ولكـــن بتعـــّدد النمـــاذج، واقتنـــاع نفســـه بهـــا ومحاولتـــه الاجـــادة فيهـــا، ذلـــك أن التجربـــة قبـــل كـــّل شـــ يء 

ذي يعيي بدوره الايمان بالتجربة، ومحاولة اتقانهـا واملسـاهمة فـي اثرائهـا امـا اكتفـاء أ
ّ
حـد والاختيار يقت  ي الالتزام ال

فيعتبـر فـي نظـري نوعـا ( سـواء كـان منثـورا أو مقطعـا أو حـرا)الشعراء بنموذج واحد او نحوه من غير مـألوف الشـعر 

ولعـــلَّ مـــا يميـــز الحركـــة  2."مـــن التنطـــع بـــل ضـــربا مـــن الجـــبن ألادبـــي قـــد يكـــون أخطـــر مـــن الجـــبن ألاخال ـــي والعســـكري 

تـــي عاشـــها الشـــعب املغـــاربي كفتـــرة الشـــعرية الجديـــدة املغاربيـــة عمومـــا والجزائريـــة خصوصـــا هـــي ا
ّ
لحركـــة الوطنيـــة ال

 حاســـمة للتغييـــر والتجديـــد والنضـــال والكفـــاح فمســـت هـــذه الحركـــة الوطنيـــة املغاربّيـــة كـــّل منـــاحي الحيـــاة الفكريـــة،

وكل املجاالت كاملجال السياس ي، والاجتماعي والتاري ي والاقتصادي والثقافي لدى الشعوب املغاربّية الثائرة عن كـل 

ـــذي مـــس كـــل هـــذه املنـــاحي واملجـــاالت، وانعكســـت هـــذه الحركـــة الوطنيـــة فـــي مضـــامين الخطـــاب الشـــعري ال
ّ
ســـكون ال
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تــــــي حملتهــــــا الثــــــورة 
ّ
املغــــــاربّي الحــــــديث عمومــــــا وفــــــي الخطــــــاب الشــــــعري الجزائــــــري خصوصــــــا مــــــع الحركــــــة الوطنيــــــة ال

ذي-الحدث املغاربي الكبير-التحريرية
ّ
 .  يسمو للتعريف باألدب الوطيي ليتجسد التعبير عنها في الشعر الحر ال

مرحلـــة هاّمـــة مـــن حياتهـــا / م1412كانـــت الثـــورة الجزائريـــة قـــد دخلـــت ســـنة : "ويقـــول أبـــو القاســـم ســـعد هللا 

خصوصــا بعــد مــؤتمر الصــومام وانــدمجت فيهــا انــدماجا كليــا بالعاطفــة والعقيــدة ثــم جــاءت معركــة مدينــة واضــراب 

ورة حـــــديث الجميـــــع، معجبـــــين ومستفســـــرين وبـــــاحثين قـــــوميين م وتطـــــّورت ألاحـــــداث بســـــرعة وأصـــــبحت الثـــــ1417

كمـــا كنـــت ألتقـــي فـــي مـــؤتمرات ونـــوادي الطلبـــة العـــرب باألدبـــاء الشـــباب ... وشـــيوعيين، وبعثيـــين شـــعراء وكتابـــا ونقـــادا

 7."املجـــّددين أمثـــال رجـــاء النقـــا ، وأحمـــد عبـــد املعطـــي رجـــازي، وصـــالح عبـــد الصـــبور ومحّمـــد الفيتـــوري وغيـــرهم

ة الشـــعر الحـــّر املغـــاربّي وليـــدة فكـــر تحـــرري ثـــائر ال وليـــدة التقليـــد واملحاكـــاة فهـــي تـــوحي بتطلعـــات آفـــاق وكانـــت حركـــ

مســــتقبلية للشــــعوب املغاربّيــــة، ورغــــم ذلــــك ال ننكــــر أن الحركــــة ألادبيــــة فــــي عمومهــــا ذات تــــأثير وتــــأثر علــــى املســــتوى 

هــا علــى املغــرب، وكــذلك كــأثر حركــة الشـــعر القريــب بــين أبنــاء العصــر الواحــد كحركــة الشــعر الحــر فـــي املشــرق وأثر 

الحــّر فــي الغــرب علــى العــرب، أو علــى املســتوى البعيــد كــأثر الشــعر العمــودي القــديم علــى الشــعر العمــودي الحــديث 

 . واملعاصر

ّإلــىّالخطــابّالشــعريّالعــال ي-1 ــةّأ رهــاّ:ّمــنّالخطــابّالشــعريّاملغــاربي  ــةّاملغاربي  ّالحركــةّألادبي 
ا
ن ْ
َبــي 
ُ
وت

ـــة علـــىّ دا غـــة الروســـية والفرنســـية، ( النصـــر للجزائـــر)حيـــث حظـــي ديـــوان  بّالعاملي 
ّ
بترجمـــات عديـــدة منهـــا إلـــى الل

غـة الروسـية ( النصر للجزائر)ومهما كان ألامر؛ فإّن : "فيذكر أبو القاسم سعد هللا
ّ
قد ترجم إلى عدة لغات ومنها الل

ـــكو ســــنة  ـــا ألاســــتاذ كرامينــــوف، ونشــــره بموسـ ـــه إليهـ ، وقــــدم لــــه بمقدمــــة نشــــرت أيضــــا بالعربّيــــة، م1421فقــــد ترجمـ

بهـذا املعطـى الشـعري تلقفـت العديـد مـن الشـعوب الخطـاب  8."وهو ُمترجم إلى الفرنسية جزئيا أو كليـا... والفرنسية

الشــعري املغـــاربّي الحـــديث، فكـــان بحـــق أبـــو القاســـم ســعد هللا الشـــاعر الجزائـــري الثـــائر علـــى قيـــد الـــوزن والقافيـــة، 

ـه وعلى قيد الاست
ّ
عمار والدمار، فحظي الخطاب الشعري املغاربّي رواجه في الخارج، وأخذه العديـد مـن املريـدين بأن

ـــه 
ّ
النمـــوذج املثـــالي وألاثـــر املخلـــد فـــي الـــذاكرة علـــى كـــّل اضـــطهاد وكبـــت للحريـــات فاســـتقبلته العديـــد مـــن الشـــعوب بأن

 .             ةالخطاب املنادي للحريات والتطلعات الثقافّية والفكرّية والاجتماعيّ 

ّالحـــديث:ّ انيــا ــعريّاملغــاربي 
 
شــكل الخطـــاب الشــعري املغــاربي الحـــديث :ّقــراءةّفـــيّمضــامينّالخطـــابّالش

فكـان بحـق ،ّيقتدى به في املحافل الدوليـة خاّصـة لـدى الشـعوب العربّيـة، وبـالعموم لـدى الشـعوب الغربّيـةّنموذجا

ـــا املســـــتقبلية، ـــعوب وتطلعاتهـ ـــن طمـــــوح وآمــــالي الشــ ـــر عـ وخاصــــة تلــــك القـــــارة ألافريقيــــة الناهضـــــة باســــم الســـــالم  يعبـ

 فيقول أبو القاسم سعد هللا في قصيدة. والاستقالل

 :أرض ألاحرار( تضامن الشعوب)

 إليك السالم يا شمال إفريقيا

ذي يتلقى ضربات السالح
ّ
 ال

 والتحيات لبالدك الثالثة

 الصامدة للبطش والعدوان

 وباسمك يا شمال إفريقيا أحيى

تي ال تقهركّل ا
ّ
 لبالد ال

 أحيى كفاحك الباسل

ذين يثيرون الغضب
ّ
 وأحيى أولئك ال

 .وأولئك الذين غيبتهم الحرب
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ذين يحملون وهم واقفون 
ّ
 وأنشد لألحياء ال

راب
ّ
ذين يمأل أفواههم الت
ّ
 ولألموات ال

 وأتلقى في أحضاني بالعناق

 كّل املواليد الجدد البازغين من ألاعشا 

  4."والجزائر ومراكشايه يا مواليد تونس 

تـــي تناشـــد ســـالم العـــالم، وتناشـــد مـــرة أخـــرى 
ّ
حمـــل الخطـــاب الشـــعري املغـــاربي وحـــدة الشـــعوب املغاربّيـــة، ال

تــي تــرفض الاســتعمار، وتنــتج وتبيــى وتتطلــع إلــى مســتقبل 
ّ
شــعوب العــالم مــن أجــل تضــامن إنســاني، لكــّل الشــعوب ال

حمايـــة الســـالم واحتـــرام ســـيادة الـــدول الضـــعيفة والقويـــة  أفضـــل تجمعهـــا اليـــوم وحـــدة إلارادة فـــي النضـــال مـــن أجـــل

 . الصغيرة والكبيرة

والثـــورة الجزائريـــة تتنـــاول كـــّل منـــاه  الحيـــاة فـــي الحاضـــر : "ويـــذكر أحمـــد توفيـــق املـــدني فـــي مقّدمـــة الـــديوان

ي ميادين الاجتماع، واملستقبل هي ثورة في السياسة، وثورة في الّدين، وثورة في الاقتصاد، وثورة في الثقافة، وثورة ف

 فمـــن تأمـــل قصـــائد ومقطوعـــات شـــاعرنا الناشـــ   الثـــائر رآهـــا تعبـــر عـــن جميـــع تلـــك ألاحاســـيس وتخـــتل  بكـــّل هاتيــــك

املشاعر، وتتناول بيد الفنان امللهم مختلف عواطف الشعب وزفراته وآالمه وعذابـه وآمالـه، فتصـوغها دون تكلـف 

ه يعبر أصدق تعبير عما تجيش به شعرا ساميا، إن لم يرض كّل جزائري عن ألفاظه 
ّ
وموازينه وقوافيه، فأنا أؤكد أن

 :فيقول أبو القاسم سعد هللا 12."نفس كّل جزائرية، وكّل جزائري، وجميعهم جنود هذه الثورة الجامحة وأعوانها

 أترانا لو رضينا بحياة الذل والعيش املهين

 فتضرعنا وقبلنا النعال وكان مدمعنا هتون 

 ن قلب الجالميد ونستجدى املنون نعصر الرحمة م

 11"أترانا نمنح الحّق، ونعطي عيشنا الحر الججين؟

 :ويقول أبو القاسم سعد هللا أيضا

 لتم  ي السنون، وتجحب خطاها

 إلى منتهاها

 فإنا نسير

 على متنها، أو نطير

 نصارع أيامها العاصفة

 بأرواحنا املاردة

 فداء املصير

  12."مصير الخالس

ن والغـــد املنشــود هـــو : "وحــدة شـــعب مغربيــة ملتئمـــة فــي وحـــدة عربّيــة فيـــذكر أحمــد توفيـــق املــدني وبهــذا يتبـــيَّ

ـــــاني مـــــن ديـــــوان ســـــعد هللا يجـــــجل لنـــــا فيـــــه انفعـــــاالت الـــــنفس 
ّ
اتحـــــاد املغـــــرب العربـــــّي، والغـــــد املنشـــــود هـــــو الجـــــزء الث

 13."الجزائرية ألابّية في عهدها الحر املنشود عهد الاستقالل والكرامة والعزة

 :من الديوان( الثأر املقد،)يقول أبو القاسم سعد هللا في قصيدة و 

 أوقدى الشعلة فالكّل وراها******يا بالدا خّضب النصُر ثراها 

ـــــراها   ثأرنا الدامي لســــــــــــــــــــــــــــراها******كتلة لم يفصم الظلم عــ

ــــلتئم ــ ــ ــ ذي يحـــــــــتدمجرحنا القان******لن يجف الجرح أو يــ
ّ
 ي ال
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ـــم ــ ــ ه نار وريح ودمـــــــــــــــــــــــــــــا******أبدا تنهال منه الحمـ
ّ
 10."إن

ــةّوأبعــادّالهويــةّفــيّاملــوروثّالشــعريّاملغــاربي:ّ الثــا تميــز املغــرب العربــّي بعــد :ّقــراءاتّفــيّألانســاقّالثقافي 

غـة العربّيـة، وحفـظ القـرآن الكـريم، وكـان بـاملوروث الثقـافي إلاسـالمي؛ ّالفتوحات إلاسـالمية
ّ
 وهـو تعلـم وتعلـيم الل
ّ
أال

القـــرآن الكـــريم أساســـا للتعلـــيم فـــي الجزائـــر، وكـــذلك الحـــديث النبـــوي الشـــريف، وكـــذلك أيضـــا تعلـــم وتعلـــيم العلـــوم 

 (:طريقي من ديوان الزمن ألاخضر)العربّية وإلاسالمّية، يقول أبو القاسم سعد هللا في قصيدة 

 هو دييي إّن هذا 

 فاتبعوني أو دعوني

 ....في مروقا

 فقد اخترت طريقي

تـــي خضــع لهــا املجتمـــع املغــاربي والجزائــري خصوصـــا ظهــرت اختالفـــات  11."يــا رفيقــي
ّ
وبفعـــل بعــض الازمــات ال

 محاضـــرات فـــي تـــاريخ)علــى مســـتوى هـــذه ألانســـاق الثقافيـــة، وأبعـــاد الهويـــة، فيقـــول أبـــو القاســـم ســـعد هللا فـــي كتابـــه 

 العهــد العثمــاني فــي الجزائــر بــالركود الثقــافي شــأنه فــي بقيــة الــبالد العربّيــة، فلــم تكــن هنــاك (: الحــديثالجزائــر 
َ
ُعــربف

حركــات تجديــد فكريــة، وال انتفاضــات علميــة ذاتيــة أو متــأثرة بــالبالد ألاوروبيــة ورغــم أن العربّيــة ظلــت لغــة التعلــيم 

غــة الخلـيط ولغـة الشـعب، فــإّن الدولـة اتخــذت التركيـة لغــة رسـمية، و 
ّ
علــى ( لغــة فرانكـا)مــن جهـة أخــرى سـيطرت الل

غـــة العربّيـــة يكـــاد ينحصـــر فـــي املوضـــوعات والتعليميـــة وقليـــل مـــن الشـــعر
ّ
فقـــد  12."التبـــادل التجـــاري، فكـــان إنتـــاج الل

كانــت ويــالت املغــرب العربــي مــن الاســتعمارات أزمــة كبــرى مــن اســتعمار آلخــر عبــر حقــب تاريخيــة متعــددة، عــرف بهــا 

العربـّي بالكفـاح والصـمود واملواجهـات الداميـة بالـدماء مـن أجـل الهويـة الدينّيـة إلاسـالمّية العربّيـة وموروثهـا املغـرب 

 : الثقافي، وقد عبر عن ذلك أبو القاسم سعد في ديوان النصر للجزائر في قصيدة بربرو،

 !أجب بربرو،

 أشعبا تعذبه أم ذباب 

 أقلبا تحطمه أم رجر

 
ّ
 ذي ال يطاقوماذا؟ أأنت الجحيم ال

 أباستيل أنت مليئا جثث

ويتابع في قصيدة قوله عن الشعب الجزائري الصامد وال يقبل إال نيل الحريـة  17..."مليئا عفونة   مليئا قيما

 . وبالسالح والنار وال يأبى الخطورة ويواجه كّل ذلك بالتضحية وتقديم النفس لها

 وهيهات يا ألف قفل حديد 

 ويا ألف سوط شديد 

 ألف زنزانة مظلمة  ويا

 ستنهار جدرانك الشامخة

 وأقفالك املحكمه  

 كأمس البعيد 

 بأسلحة الظافرين 

 بأيد غالل شداد ب

 بأدي الجموع الغضاب 

 تماما، كأمس البعيد
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 فأصبحت شيئا من الذكريات 

 (:شاعر حّر )ويقول في قصيدة  18."ستغدو من الذكريات

 والنور لون وجوده******النار رمز جهاده

 واللحن ملء قصيده****والحب ملء فؤاده

 من دّمه ودموعه*****يصوا للنا، شعرا

           14."لوطنه وجموعه***ويسكب الشوك عطرا

ةّفــــيّالخطــــابّالشــــعريّاملغــــاربي:ّرابعــــا ســــاني 
 
لقيــــت الحركــــة ألادبّيــــة تطــــّورا علــــى مســــتوى :ّالخصــــائصّالل

صـــر تطـــّورات وتغيــــرات علـــى الصـــعيد ألادبــــي العـــالمي فــــي مســـارات ألادب عمومـــا، فقــــد شـــهد العصـــر الحــــديث واملعا

تـــي حظـــي بهـــا الشـــعر مـــن تطـــّورات عـــن الشـــعر القـــديم فـــي عمومـــه، 
ّ
جنســـيه الشـــعري والنثـــري، ومـــن أهـــم الســـمات ال

ولــــيس كمــــا فعــــل ذلــــك أصــــحاب التجديــــد كبشــــار بــــن بــــرد أو أبــــو نــــوا، فــــي التجديــــد الشــــعري العربــــي علــــى مســــتوى 

 ت أكبــر مــن مســتوى التجديــد فــي املوضــوعات، فقــد مســت الحركــة الشــعرّية الحديثــةاملوضــوعات بــل علــى مســتويا

خصـــائص فّنيـــة لســـانّية فـــي الخطـــاب الشـــعري، وعلـــى رأ، هـــذه التطـــّورات والتغيـــرات مـــا عـــرف بالشـــعر الحـــّر وهـــو 

رية التحــرر مــن قيــد الــوزن والقافيــة، وألاكثــر مــن ذلــك جــاءت نظريــات أدبيــة ونقديــة تــرفض بعــض ألاغــراض الشــع

تـــي تــــرى فيهــــا أّن الشــــعراء غيــــر صــــادقين بهــــذه ألاغــــراض، 
ّ
تــــي تقت ــــ ي بــــإخراج شــــعر املــــدح والرثــــاء "ال

ّ
تلــــك النظرّيــــة ال

ه ليس من وراءه فائدة اجتماعية؛ وألّن املادح والراثي، والهجاء، ال يمكن أن يكونوا معبرين عن مشاعر 
ّ
والهجاء؛ ألن

ــــه م
ّ
عجــــب بــــرأي جبــــران هــــذا، ومــــن ثــــم فهــــو يخــــرج مــــن ديــــوان شــــعراء صــــادقة، ويــــنص محّمــــد الهــــادي السنوســــ ي بأن

  22..."الجزائر أشعار املدح والرثاء والهجاء

وكانت هذه الحركة ألادبّية الثائرة على البهرجة اللفظية والزخرف البـديعي، والخيـاالت املفرطـة فـي التصـوير 

الشــعوري والتعبيــر الحقيقــي عــن الواقــع  ويــرون بــأّن الخطــاب الشــعري هــو املبيــي علــى الصــدق. البعيــد عــن الواقــع

مباشرة، ومما يعال  قضايا اجتماعية إنسانية ال ذلك الخطاب املحدق في الغزل واللهو واملجون، ومـن الخصـائص 

فظـــــي التصـــــويري، 
ّ
ســـــانية فـــــي الخطـــــاب الشـــــعري الحـــــديث عمومـــــا واملغـــــاربي خصوصـــــا الابتعـــــاد عـــــن الابتـــــذال الل

ّ
الل

فال البسـيطة ال الغريبـة املجهولـة البعيـدة املعيـى القريـب مـن القـارع مـن أجـل وصـول ومحاولة وصف الوقائع باألل

الرســـالة إلـــى متلقيهـــا، فكـــان الخطـــاب الشـــعري املغـــاربي عمومـــا يتصـــف بهـــذه الســـمات، وبالخصـــوس عنـــد النظـــر فـــي 

كناياتــه، وألفاظــه، ديــوان أبــو القاســم ســعد هللا فإّنهــا تبــرُز بشــكل أكثــر وضــوحا فــي معجمــه، وصــيغه، واســتعاراته، و 

كـّل هـذه السـمات الفنيـة والخصـائص . وتشبيهاته، ومجازاته وجزالة ألفاظه البسيطة املوحية املعيـى وإطارهـا العـام

ـــذي لـــم يكـــن حركـــة تحرريـــة 
ّ
ســـانية انتشـــرت بشـــكل أكبـــر بـــين الشـــعراء الجزائـــريين مـــع حركـــة الشـــعر التحـــرري ال

ّ
الل

ـه يمكننـا أن نـدعي بـأّن هنـاك : " فيقول أبو القاسم سعد هللا. عبادفكرية قط بل كان حركة تحررية للبالد وال
ّ
غيـر أن

الشـعّرالصـادقّشعرا ال يعتريـه القـدم والـذبول بـل يظـل محتفظـا برونقـه وجّدتـه مهمـا طـال عليـه الـزمن، ونعيـي بـه 

إلــــى وهــــذا الانفعــــال  إلاحســــاسّاملعبــــّرعــــنّانفعــــالّإنســــانيّعميــــقّبــــ دواتّقــــادرةّعلــــىّتوصــــيلّذلــــكّإلاحســــاس،

غــة واملوســيقى الشــعرّية والصــورة والخيــال؛ فــإذا مــا 
ّ
 مــا اصــطلح عليــه النــا، بالل
ّ
آلاخــرين، وليســت هــذه ألادوات إال

ـــــه لـــــن يخضـــــع لقـــــوانين الفنـــــاء بـــــل ســـــيكون شـــــعرا حيـــــا خالـــــدا وجديـــــدا علـــــى 
ّ
تـــــوفرت هـــــذه العناصـــــر فـــــي شـــــعر مـــــا فإن

ـــعر بـــدأ يميـــل إلــى الضـــعف منـــذ ال 21."الــدوام
ّ
قـــرن الّرابـــع الهجــري بغـــض النظـــر عـــن ظهـــور شـــعراء فالحقيقـــة أّن الش

عظام في هذا القرن وما تاله، بسبب تراجع الثقافة العربّية عن مكانتها العالية، وافتقارها قوة الدفع من السلطات 

ذي دب في جسم الدولة املقترن باضـطراب اقتصـادي، واجتمـاعي، وفكـري وبسـبب 
ّ
الحاكمة، والضعف السياس ي ال

ع
ّ
 .ر العربّي في قوالب وموضوعات محّددة، ساعدت إلى حد كبير في تكرار صوره وأخيلته ومعانيهانحصار الش
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عراء إلى الاهتمـام بتوافـه ألاشـياء وبـالظواهر السـطحية واملعـاني 
ّ
واجتمعت كّل هذه الظواهر معا لتدفع الش

تي ال تحتاج إلى عمق تفكير أو صدق انفعال
ّ
  22."العاّمة ال

ّ
عر الحّر في املشرق العربـّي واملغـرب لهذا جاءت حركة الش

ـــعر العربـــّي ومـــا أصـــابه مـــن انكســـار 
ّ
العربـــّي كـــذلك ضـــمن فتـــرة متزامنـــة موحـــدة مـــن حركـــة التجديـــد والتغييـــر فـــي الش

عر العربّي بين الشرق والغرب
ّ
 :ونفصلها باآلتي. وانحصار للعديد من ألاسباب وحدة في حركة الش

 ها العالية؛تراجع الثقافة العربّية عن مكانت-1

 الحركة الاستعمارية على البلدان العربّية؛-2

 ؛...الضعف السياس ي، والاقتصادي، والاجتماعي، والفكري -3

عراء املحدثين للشعر العربي القديم في قوالب وموضوعات محّددة، ساعدت إلى حد كبيـر فـي -0
ّ
محاكاة الش

 تكرار صوره وأخيلته ومعانيه؛ 

عراء في هذا العصر الحديث وما تاله من العصـر املعاصـر ورغم كّل هذه ألاسباب وغير 
ّ
ها لم يكن بعض الش

 بمنــأى عــن حركــة تجديــد الشــعر فيــه وبعــث الــروح الجديــدة مــن جديــد بمــا عــرف بشــعر التفعيلــة أو الشــعر الحــّر،

تي سـارت وفـق طـريقين طريـق املشـرق واملغـرب العربـّي لتحـدث بـذلك متغّيـرا جديـدا فـي الشـ
ّ
عر العربـّي هذه الحركة ال

الحــــديث وعلــــى رأ، هــــؤالء مــــا نقدمــــه فــــي هــــذه املداخلــــة للشــــاعر الناقــــد أبــــو القاســــم ســــعد هللا أحــــد رواد الحركــــة 

الجديـــدة فـــي الشـــعر العربـــّي عمومـــا والشــــعر املغـــاربي خصوصـــا كمـــا ســـبق لنـــا ذكــــر ذلـــك ونقـــف علـــى هـــذه النمــــاذج 

تي أصدرت ما بين 
ّ
تـي م، حين كانت الجزا1411-م1401الشعرية ال

ّ
ئر تحت وطأة الاستعمار الفرنسـ ي هـذه ألاخيـرة ال

فجرت العديد من القرائح الشعرّية من داخل الجزائـر وخارجهـا ممـن أبـدع حركـة الشـعر الحـر وممـن كـان محافظـا 

عر العربي القديم
ّ
 .على ضوابط الش

تــي تميــزت بالتجديــد امل
ّ
وضــوعي والفكــري ونضــع أيــدينا علــى إحــدى إبــداعات شــاعرنا أبــو القاســم ســعد هللا ال

 (: ثورة ألارض)للواقع املعا  ال املحاكاة للشعر العربي القديم، فيقول في قصيدة 

 حّتى م افتر  الحصير

 وأساكن الكوخ الحقير 

 وأساهر الحرمان وألالم املرير 

 وتلوك جنبيَّ الخشونة 

 ويحيطيي قبو العفونة

 23."في ظلمة عمياء تطفح بالخشا 

 :ويقول من نفس القصيدة

 فاألمس لوح أسود

 واليوم موج يصخب

 وغد طريق مبهم 

 وأنا هنا 

 ال ش يء  غير كآبة حيري يصاديها الّضيى 

 أين الغيى؟ 

 والثروة املعطاء والعيش الرغيد 

 أين الهناء؟

   20."ما ذقته قط ولو في يوم عيد
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تّ:ّالخاتمــــــة
 
ــــــعرّية الجديــــــدة املغاربّيـــــــة عمومــــــا والجزائريــــــة خصو تميــــــز
ّ
ـــة الحركـــــــة الش ــ ـــة الوطنيــ ــ ـــا بالحركـ ــ صــ

تـــي عاشـــها الشـــعب املغـــاربي كفتـــرة حاســـمة للتغييـــر والتجديـــد والنضـــال والكفـــاح فمســـت هـــذه الحركـــة 
ّ
النضـــالية ال

الوطنيــة املغاربّيــة كــّل منــاحي الحيــاة الفكريــة، وكــل املجــاالت كاملجــال السياســ ي، والاجتمــاعي والتــاري ي والاقتصــادي 

ذي مس كل هذه املناحي واملجاالت وانعكست هذه الحركة والثقافي لدى الشعوب املغاربّية ال
ّ
ثائرة عن كل سكون ال

الوطنيـــــة فـــــي مضـــــامين الخطـــــاب الشـــــعري املغـــــاربّي الحـــــديث فـــــي وجـــــه الاســـــتعمار والاســـــتبداد عمومـــــا وفـــــي الخطـــــاب 

تـــي حملتهـــا الثـــورة التحريريـــة
ّ
ليتجســـد -الحـــدث املغـــاربي الكبيـــر-الشـــعري الجزائـــري خصوصـــا مـــع الحركـــة الوطنّيـــة ال

ذي يسمو للتعريف باألدب الوطيي
ّ
ّ.التعبير عنها في الشعر الحر ال

وكانــت حركــة الشــعر الحــّر املغــاربّي وليــدة فكــر تحــرري ثــائر ال وليــدة التقليــد واملحاكــاة فهــي تــوحي بتطلعــات 

وتـأثر علـى املسـتوى آفاق مستقبلية للشعوب املغاربّية، ورغم ذلك ال ننكر أن الحركة ألادبّية في عمومهـا ذات تـأثير 

 القريب بين أبناء العصر الواحد كحركة الشعر الحر في املشرق وأثرها على املغرب وكذلك كأثر حركة الشعر الحّر 

فـــــي الغـــــرب علـــــى العـــــرب، أو علـــــى املســـــتوى البعيـــــد كـــــأثر الشـــــعر العمـــــودي القـــــديم علـــــى الشـــــعر العمـــــودي الحـــــديث 

ّّ.واملعاصر

يقتــــدى بــــه فــــي املحافــــل الدوليــــة خاّصــــة لــــدى الشــــعوب ّيث نموذجــــاشــــكل الخطــــاب الشــــعري املغــــاربي الحــــد

ـــا املســـــتقبلية ،ّالعربّيــــة، وبـــــالعموم لــــدى الشـــــعوب الغربّيـــــة ـــعوب وتطلعاتهــ ـــن طمـــــوح وآمـــــالي الشـ ـــر عـ ـــق يعبــ فكــــان بحــ

ّّ.وخاّصة تلك القارة ألافريقية الناهضة باسم السالم والاستقالل

ت ألادب عمومـــا، فقـــد شـــهد العصـــر الحـــديث واملعاصــــر لقيـــت الحركـــة ألادبّيـــة تطـــّورا علـــى مســـتوى مســـارا

تي حظي بهـا الشـعر 
ّ
تطّورات وتغيرات على الصعيد ألادبي العالمي في جنسيه الشعري والنثري، ومن أهم السمات ال

ولــم يكــن التجديــد الشــعري العربــي علــى مســتوى املوضــوعات قــط بــل ّمــن تطــّورات عــن الشــعر القــديم فــي عمومــه،

مــن مســتوى التجديــد فــي املوضــوعات، فقــد مســت الحركــة الشــعرّية الحديثــة خصــائص فّنيــة  علــى مســتويات أكبــر

لســـانّية فـــي الخطـــاب الشـــعري، وعلـــى رأ، هـــذه التطـــّورات والتغيـــرات مـــا عـــرف بالشـــعر الحـــّر وهـــو التحـــرر مـــن قيـــد 

 .الوزن والقافية

مـا، وخصوصــا فــي الشــعر العربــي تميـز ألادب فــي العصــر الحــديث واملعاصـر ببــروز نظريــات أدبّيــة ونقدّيــة عمو 

ـه لـيس مـن وراءه 
ّ
تي تقت  ي بـإخراج شـعر املـدح والرثـاء والهجـاء مـن الّنظرّيـة الشـعرّية؛ ألن

ّ
الحديث، تلك النظرّية ال

فائــــدة اجتماعيــــة؛ وألّن املــــادح والراثــــي، والهجــــاء، ال يمكــــن أن يكونــــوا معبــــرين عــــن مشــــاعر صــــادقة، ويــــذكر محّمــــد 

ه 
ّ
معجـب بـرأي جبـران هـذا، ومـن ثـم فهـو يخـرج مـن ديـوان شـعراء الجزائـر أشـعار املـدح والرثـاء الهادي السنوس ي بأن

ذي تـأثر الشـعراء وألادبـاء والنقـاد بنظريتـه ألادبـاء والنقـاد والشـعراء 
ّ
والهجاء، ورائد هذه الّنظرّية الشعرّية جبران ال

 . عموما واملغاربة خصوصا

ى البهرجة اللفظية والزخرف البديعي، والخياالت املفرطة في التصـوير وكانت هذه الّنظرّية ألادبّية الثائرة عل

ويــرون بــأّن الخطــاب الشــعري هــو املبيــي علــى الصــدق الشــعوري والتعبيــر الحقيقــي عــن الواقــع . البعيــد عــن الواقــع

لخصـائص املباشر، ومما يعال  قضايا اجتماعية إنسانية ال ذلك الخطاب املحدق في الغزل واللهو واملجـون، ومـن ا

فظـــــي التصـــــويري، 
ّ
ســـــانية فـــــي الخطـــــاب الشـــــعري الحـــــديث عمومـــــا واملغـــــاربي خصوصـــــا الابتعـــــاد عـــــن الابتـــــذال الل

ّ
الل

ومحاولة وصف الوقائع باأللفال البسـيطة ال الغريبـة املجهولـة البعيـدة املعيـى القريـب مـن القـارع مـن أجـل وصـول 

. ما يتصف بهذه السمات، والخصائص اللسانّية الحديثةالرسالة إلى متلقيها، فكان الخطاب الشعري املغاربّي عمو 

ْبـــُرُز بشـــكل أكثـــر وضـــوحا فـــي معجمـــه وصـــيغه، واســـتعاراته، وكناياتـــه، وألفاظـــه، وتشـــبيهاته، ومجازاتـــه وجزالـــة 
َ
تـــي ت
ّ
ال

سانّية انتشرت بشكل أك. ألفاظه البسيطة املوحية املعيى وإطارها العام
ّ
بر كّل هذه السمات الفنّية والخصائص الل
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ـذي لـم يكـن حركـة تحرريـة فكريـة قـط بـل كـان حركـة تحرريـة 
ّ
ـعر التحـرري ال
ّ
بين الشعراء الجزائـريين مـع حركـة الش

 . للبالد والعباد

ــعر يميــل 
ّ
وظهــرت نظرّيــة الشــعر الحــر علــى أنقــاض الّنظرّيــة الشــعرية القديمــة هــذه ألاخيــرة وبســببها بــدأ  الش

لنظــر عــن ظهــور شــعراء عظــام فــي هــذا القــرن ومــا تــاله بســبب تراجــع إلــى الضــعف منــذ القــرن الّرابــع الهجــري بغــض ا

ذي دب في 
ّ
الثقافة العربّية عن مكانتها العالية، وافتقارها قوة الدفع من السلطات الحاكمة، والضعف السياس ي ال

ـــــــعر العربـــــــّي فـــــــي قوالـــــــب 
ّ
جســـــــم الدولـــــــة املقتـــــــرن باضـــــــطراب اقتصـــــــادي، واجتمـــــــاعي، وفكـــــــري وبســـــــبب انحصـــــــار الش

 .ات محّددة، ساعدت إلى حد كبير في تكرار صوره وأخيلته ومعانيهوموضوع

عراء إلى الاهتمـام بتوافـه ألاشـياء وبـالظواهر السـطحية واملعـاني 
ّ
واجتمعت كّل هذه الظواهر معا لتدفع الش

تي ال تحتاج إلى عمق تفكير أو صدق انفعال
ّ
ّّ.العاّمة ال
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مزية وفيّالجزائريّالقديم،ّاستمداداتهّاملعرفيةّودالالتهّالر  عّرالص 
 
 الش

The old Algerian mystical poetry, its cognitive supply and its symbolic connotations 

ف
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 الجزائرّ-ّجامعةّعبدّالحميدّبنّباديسّمستغانم

zohra_benyamina@yahoo.comّ البريدّإلالكتروني ّ

ّ
 
11/19/9118ّّ:تاريخّإلايداع 92/19/9118:تاريخّاملراجعة 11/11/9112:ّشرتاريخّالن

 

صّالبحثّباللغةّالعربية
 
ّ:ملخ

ـعري الجزائـري القـديم فـي بعـدها             
ّ
ـراث الش
ّ
لة للت
ّ
تهدف ورقة البحث هذه إلى البحث فـي ألاصـول املعرفّيـة املشـك

 الّصــوفي، وأثرهــا فــي صــياغة مواضــيعه وبنياتــه الّرمزيــة، وقــد تــم تحديــد إشــكال هــاّم عــّد محّركــا ملحــاور هــذا البحــث

لة للشــعر الصــوفي الجزائــري القــديم؟ ومــا أثرهــا فــي بنيتــه الّرمزيــة؟ وقــد تــّم : وهــو
ّ
مــاهي أهــّم الّروافــد املعرفيــة املشــك

الّتعامــل مــع هــذا إلاشــكال برصــد أهــّم املرجعّيــات املعرفيــة، والاســتدالل عليهــا بنمــاذج شــعرية وتحليلهــا، وتوّصــلنا فــي 

ــــ
ّ
عر الصــــوفي الجزائــــري القــــديم، هــــو قيمــــة مضــــافة لــــه تزيــــد مــــن جمالياتــــه ألاخيــــر أّن كــــّل ماعــــّد مرجعــــا معرفّيــــا للش

 .  الفكرية والتعبيرية

 :الكلماتّاملفاتيح

 .ألاصول املعرفّية؛ البنيات الّرمزية؛ الشعر الصوفي الجزائري القديم؛ الجماليات الفكرية والتعبيرية 

Abstract: 

       The present research paper addresses the old   sufi poetry Algerian، and it’s references 

cognitives  witch affect  in its  themes and symbolic structures، and wi  gave a very inportant 

problematic witch was: what was this references cognitives ? And what  it’s  refflection in the old 

sufi poetry? In the end of this  present  paper wi  found  that all that  references added a very big 

aesthetics، speculatives، and expressives  values to the old   sufi poetry Algerian. 

Key words: 

The old   sufi poetry Algerian، The references Cognitives، symbolic structures، values. 

مة  :مقد 

ــت فيــه تجــارب ذوقيــة تفــيض بأفــانين الّرمــز والعــدول عــن الحقيقــة فــي        
ّ
ــعر  الّصــوفي  ــجال عرفانيــا تجل
ّ
ُيعــّد الش

ــه تأّســـس مــن العـــدم، بــل هـــو نتــاج تـــراث 
ّ
ــه ال يعيـــي أن
ّ
 أن
ّ
القــول، وهــو علـــى الــّرغم مـــن هــذه ألاصـــالة الّضــاربة فيـــه، إال

ضـــــــرا فـــــــي الـــــــوعي إلابـــــــداعي الجزائـــــــري القـــــــديم، لـــــــذلك ال نســـــــتغرب أن نجـــــــد مجموعـــــــة مـــــــن حضـــــــاري عربـــــــي ظـــــــّل حا

لة له، واملحّددة ملواضيعه ب
ّ
 .الاستمدادات املشك

وفيّالجزائريّالقديمّ-أوال ّ:الاستمدادّاملعرفيّللشعّرالص 

  :القرآنّالكريمّ -1

عر الّصوفي الجزائري القديم مرجعّياته من موارد عّد        
ّ
ة، وهـو فـي اسـتمداده هـذا، يبـرهن علـى وحدتـه استمّد الش

املعرفّيـــة، ويحّقـــق أفقـــا ينصـــهر فيـــه املعيـــى فـــي تراثـــه ومعـــه، وقـــد تنّوعـــت هـــذه الاســـتمدادات بـــين القـــرآن، والحـــديث 

َمة فــي بنــاء الفكــر الّصــوفي،  الّنبــوي، وحســن الّتــذّوق للجمــال والجــالل إلالهيــين، باعتبــار أّن هــذه العوامــل هــي مســاهب
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ى في توظيف القصـص القرآنـي،  وقد كان
ّ
راث الجزائري أثر واضح املالمح تجل
ّ
عر الّصوفي في الت
ّ
لوجود القرآن في الش

ـــذي يســـتطيع الحكـــم علـــى الّتأويـــل ومصـــداقيته، بمعيـــى أّن " وكثيـــر مـــن أنســـاقه الّرمزيـــة 
ّ
إّن املواضـــعة هـــي الّنظـــام ال

تـي يجـب ع
ّ
تـي أوجـدتها الجماعـة هـي ال
ّ
لـى الّتأويـل أن يسـتند عليهـا، ألّن املواضـعة تحالفـات لسـانية ألانظمة الّرمزية ال

فـالّرمز  1"حول رموز وإشارات، ومن ثّم فإّن الانتماء إلى هـذه الّتحالفـات معنـاه انتمـاء إلـى القـيم إلادراكيـة الجماعيـة

ــــه ال يســــت
ّ
 أن
ّ
ســــتمّدة مــــن الّتجربــــة الروحيــــة، إال
ُ
ائقــــة الخاّصــــة امل
ّ
كنف خضــــوعه إلــــى الصــــوفي رغــــم اعتمــــاده علــــى الذ

ل حركــة 
ّ
ســة لـه، فهــذا الاســتمداد الّرمـزي يشــك أعـراف الجماعــة الـذي يعّبــر مــن خاللهـا عــن الوحــدة واملرجعّيـة املؤّسب

لولبّيـــة فـــي ثنايـــا الـــّنّص، فـــإذا كـــان الّصـــوفّي يســـتعمل الّرمـــوز املســـتمّدة ليعـــرج بهـــا مـــن الجماليـــة الخارجيـــة إلـــى املعيـــى 

غويـــة الفاعلـــة فـــي تحصـــيل املعيـــى ليكشـــف العميـــق؛ فـــإّن علـــى القـــارع أن ي
ّ
ســـتقرع هـــذا البـــاطن، وكـــّل الجزئّيـــات الل

اهر مع الباطن
ّ
 . جمالية توافق الظ

ّ:سورةّالفاتحة-1.1

ين وعوا معانيها الباطنة      
ّ
كر والاستمداد جّل الّصوفيين الذ
ّ
هي سورة الحمد، واملناجاة، والفتح، وقد أفردها بالذ

فــي    ( ه238ت")محيــي الــدين بــن عربــي"فــي نظــرهم مفتــاح فهــم القــرآن الكــريم، وقــد ذكرهــا  واســتلهموا أســرارها، فهــي

فهـــي فاتحـــة الكتـــاب ألّن الكتـــاب هـــو عبـــارة مـــن بـــاب إلاشـــارة عـــن املبـــدع ألاّول، فالكتـــاب يتضـــّمن الفاتحـــة :" قولـــه  

مــا صــّح لهـــا اســم الفاتحــة مـــن حيــث أّنهــا أّول مـــا افتــتح بــ
ّ
إذ الفاتحــة دليــل، الكتـــاب ..ه الوجـــودوغيرهــا ألّنهــا منـــه، وإن

تـي " أبو حفص الّزموري"وقد شرح  2"مدلولها، وشرف الّدليل بحسب مايدّل عليه
ّ
منظومتـه رابطـا معـاني ألابيـات ال

تــي 
ّ
ــعر القــرآن، فيقــول فــي تأويــل ألابحــر ال
ّ
نظمهــا فــي ســورة الفاتحــة باآليــات، فكــان املعيــى حينهــا متالحمــا إذ ســاند الش

لقــد افتتحنــا هــذه القصــيدة املشــيرة إلــى بعــض أســرار الفاتحــة، بــذكر هللا ســبحانه :" ا ل يــات مــا نّصــهجعلهــا عناوينــ

وتعالى وضرورة تكـراره ليمتلـا القلـب إيمانـا ويقينـا هلل سـبحانه وتعـالى، وقـد قّسـمنا الفاتحـة إلـى أربعـة أقسـام؛ قسـم 

ّّنه وتعـــالى وهـــو القســـم املشـــتمل علـــى أســـماء هللا ســـبحا( بحـــر الّنـــور )ســـّميناه 
َ
ين ْ

َ
ّالَعـــامل ْ

ـــُدّْرَّرب  َمْنّ(9ّ)الَحما الـــرمحا

ْحيْمّ يْنّ(3ّ)الـرم ْ
ْمّالــد  هللا ورّب العـاملين والــّرحمن الــّرحيم وملــك : وهــي[ 2،3،0: ســورة الفاتحـة، آلايــات]﴾(1)َمْلــْكَّيــوا

حيــاة، حيــاة القلــوب، يــوم الــدين، فهــذه أســماء عظــام منهــا أســرار عظيمــة، وجعلنــا لهــذا البحــر ســفينة هــي ســفينة ال

ـــــاهرة، الحيـــــاة الّدائمـــــة
ّ
ـــــعر والقـــــرآن تـــــداخال وثيقـــــا عنـــــد  3"حيـــــاة الـــــّروح، الحيـــــاة الظ

ّ
وبهـــــذا يكـــــون الّتـــــداخل بـــــين الش

 .   الّصوفية، عّد كّل واحد مدد ل خر

عر الّصوفي، ومدى استلهام الصـوففين لهـا مثـل مـا ف     
ّ
أبـو "علـه يستوقف الباحث أثر هذه السورة املباركة في الش

، إذ نظــم قصــيدة فــي فضــل ســورة الفاتحــة وأســرارها الّنورانّيــة، مــدّعما أبيــات هــذه (م1442ت) 0"حفــص الّزمــوري

القصــيدة بآيــات أخــرى مــن القــرآن الكــريم، والاســتلهام هنــا لــم يكــن حرفّيــا، بــل ضــمنّيا تــدّل عليــه تقســيمات ألابحــر 

تي وضعها الّناظم، كتقسيمه معاني سور 
ّ
 :ة الفاتحة إلى أبحر منها بحر الّنور وخّصه في قولهالعرفانية ال
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 :وبحر الخدمة وسفينة الّنجاة
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 ملقاربتــه ملعيـى عمــق الّتجربــة الّصـوفّية، فبقــدر مــا تشـهد حركــة البحــر الاضــطراب" البحــر"لقـد تــّم إقحــام  مصـطلح 

ـــذي 
ّ
ســـكون؛ كـــذلك تكـــون رحلـــة البحـــث عـــن الحـــّق ثـــائرة تحمـــل فـــي طّياتهـــا كثيـــرا مـــن الّصـــعوبات، إّن الهـــاجس ال

ّ
والال
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يختفــي وراء ربـــط ألالوهّيـــة بصـــورة البحـــر، هـــو هـــاجس الّســـكينة ألابدّيـــة التـــي كانـــت الحقيقـــة إلانســـانّية عليهـــا قبـــل 

ـــ..ظهورهـــا الوجـــودي
ّ
 2ه خلـــف الحركـــة املســـتمّرة للمـــوج تختفـــي الّراحـــة ألابدّيـــةالبحـــر يقـــّوي الحنـــين إلـــى ألاصـــول، ألن

ذين تضّمنتهما سورة الفاتحـة، كمـا 
ّ
ريق املوصل إلى الحقيقة والسّر الل
ّ
واقتران البحر بالّسفينة هو داللة طلب الط

 .يدّل البحر على املكابدة واملجاهدة

الم-9.1 ةّموس ىّعليهّالس  ّ:قص 

لت قّصة موس ى     
ّ
ردا روحّيا به يستلهم الّصوفي عوالم الّتجلي ويرتقي في مقامات العرفان، وقد مو " موس ى"لقد مث

ي: "كـــان لخلـــع الّنعلـــين تصـــّورا خاّصـــا اســـتلهمه صـــوفّية مـــن قبـــل مثـــل خلـــع الّنعلـــين مـــن موضـــع )فـــي كتابـــه" ابـــن قســـ ّ

ــل جــزءا مــن الّتجربــة الّصــو " موســ ى عليــه الّســالم"،  فداللــة قّصــة "ابــن عربــي"، و(القـدمين
ّ
ألّن تجربــة "فية عاّمــة تمث

ــــهود فـــي الفنـــاء والحضــــرة إلالهّيـــة، أي هـــي تجربــــة فـــي مســــتوياتها 
ّ
ـــي والش
ّ
الّتصـــّوف هـــي تجربــــة مثـــول فـــي مقامــــات الّتجل

ــــذي أمــــره هللا فيــــه بخلــــع نعليــــه إمعانــــا فــــي " موســــ ى عليــــه الّســــالم"الّرمزيــــة، تعــــادل موقــــف 
ّ
فــــي الــــواد ملقــــّد، طــــوى ال

فهــــي رمــــز عنــــد الصــــوفي ينفــــتح علــــى معــــاني ال متناهيــــة، بــــل  7"وقدســــية املكــــان الّتقــــديس وإجــــالل عظمــــة املوقــــف،

ّْفــــــيّ)ومؤّسســـــة للمعرفــــــة الّروحيــــــة،   فنجـــــد مــــــثال اقتبــــــا، بعــــــض آياتهـــــا فــــــي قصــــــيدة 
َ
ت َصــــــرا با

َ
َصــــــاٍلّأ ْ

 
اّات

َ
ّذ

َ
ــــــت

ا
ن
ُ
ّك

ا
ْإن

 :في قوله( م1147-ه140ت) 8"أبي مدين شعيب الّتلمساني"شعر :(العال

ّ
ُ
َكّذ

َ
ف َّوصا َعلا ّْاجا

م
َداُّمْقيماّ***ّّال َّعبا نا
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م
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الث تناس مع آلاية الكريمة 
ّ
افالبيت الث

ً
ُّموس ىَّصْعق رم

َ
اَّوخ

م
ُهَّدك

َ
َجَبْلَّجَعل

ا
ُهّْلل ىَّربُّ

م
َجل

َ
اّت مم

َ
ل
َ
وفيه [ 103:ألاعراف]﴾ ف

ـذي هـو
ّ
ي إلالهـي ال
ّ
يهـا، فـالّتجل
ّ
يكـون دلـيال " مـا يظهـر للقلـوب مـن أنـوار الغيـوب" داللة على معيى القّوة إلالهية فـي تجل

ــــي أســــمائه وصــــفاته التــــي ال تحــــّد، ويمكــــن القــــول أّن قّصــــة 
ّ
علــــى فقــــدان وصــــف دقيــــق يعــــادل املوصــــوف لحظــــة تجل

ـف اسـتلهامها هي رمز ملقام املجاهد" موس ى عليه الّسالم "
ّ
ربية الّروحية، والّتجـّرد عـن الّسـوى، لـذلك فقـد تكث

ّ
ة والت

ــيخ
ّ
ــعر الّصــوفي، ونجــد توظيفــا لرمزيــة ســورة موســ ى أيضــا فــي شــعر الش

ّ
: ت) 12"أحمــد بــن مصــطفى العــالوي " فــي الش

 :في قوله( م 1430
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فخلــع الّنعلــين فــي  ألابيــات املتقّدمــة هــو شــرط حاصــل لبلــوا مقــام إلاحســان، خاّصــة وأّن هــذا املقــام قــد تــّم الّتعبيــر 

ي عــن الكـــونين، أي 
ّ
الّزهــد، كمــا تنفـــتح داللــة هــذه القّصــة علـــى معيــى الحــّب والوصـــول إلــى املقــام ألاســـيى عنــه بــالتخل

يخ 
ّ
 :في قوله" العالوي "استلهمه الش
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تتفاعــل فــي حقــل داللــّي واحــد لتصــّور معيــى الحــّب والفنــاء املتــرتبين ( العشــق، لظــى، شــرارة)فألفــال العشــق واملحّبــة 

ات، فالوصـــول إلـــى الحقيقـــة ال يكـــون دون فنـــا
ّ
ء، املكّيـــى عليـــه بـــاالحتراق، والّنـــار هنـــا عـــن خلـــع النعلـــين، وأحدّيـــة الـــذ

تحّولت من مفهومها السلبي لتدّل على املفهوم إلايجابي الذي يعيي الوصول وإدراك الوحـدة فـي الكثـرة، وبهـذا املنحـى 
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ات الّدنيا ومـا يحـول بـين العبـد ورّبـه فأصـبحت بـذل
ّ
ي في املقامات، وإلى الّتجّرد من كّل ملذ
ّ
ر 
ّ
ك تكون قد رمزت إلى الت

تي)ّنـــورا يضــــي    لــــت تــــأويالت مفتوحـــة علــــى اســــتلهام املقامــــات ،ّ(فوجــــدتهاّنــــوراّمـــنّنــــاّرصــــوري 
ّ
إّن هــــذه العبـــارة مث

ومّمـــا يمكــن اســـتنتاجه مـــن أثــر القـــرآن الكـــريم فـــي ّالروحيــة، وتحـــّوال فـــي اســتقبال الـــّنص الـــدييي متجــددا باســـتمرار،

ــعر الّصــوفي هــو أّن هــذا الاســتمدادا لــم يكــن فقــط إمــد
ّ
ادا إيمانّيــا، بــل ورمزّيــا أيضــا، إذ اســتعار أهــّم ألايقونــات الش

ــــل تجــــارب روحّيــــة، فرمــــز 
ّ
أصــــبح تجربــــة روحّيــــة فــــي الاســــتعمال الّصــــوفي، توّســــعت ( خلــــع الّنعلــــين)الّرمزيــــة التــــي تمث

 .دالالتها حسب املقام والّتجربة الخاّصة

ّ:استمدادّ يةّالقرآنية-3.1

ظيـــف القـــرآن الكـــريم قصصـــا، وآيـــات، وجمـــال، وذلـــك تعزيـــزا النتمـــائهم الروحـــي، لقـــد جـــرت عـــادة املتصـــّوفة فـــي تو     

َمّوإقـــرارا باألصـــول الّتـــي تحـــاول التأّســـيس لعرفانيتهـــا بعيـــدا عـــن الّروافـــد الّدخيلـــة، ونجـــد مثـــال آلايـــة القرآنيـــة   َّيـــوا

َراّ ـــــَماُءَّمـــــوا ُمــــوُرّالسم
َ
َرا(2ّ)ت ْســـــيُرّالْجَبـــــاُلَّســـــيا

َ
، وكـــــذلك آلايـــــات مـــــن ســـــورة [ســـــورة الــــّنجم ،4،12:آلايـــــات] ﴾ (11)َوت

﴾ّالّرحمن   ما
َ

ال االعا
َ
ْرّك آْتّْفيّالَبحا

َ
ش

ا
ن
ُ
ُهّالَجَواريّامل

َ
" عفيـف الـّدين الّتلمسـاني"فـي شـعر [ 20آلايـة:سورة الّرحمن]َول

ــغف ودواعــي املحّبــة اللــذين يصــيبان العــارف وهــو يصــارع بحــار الشــوق، كمــا هــو 
ّ
مــايعّبر عــن بصــورة كنايــة عــن الش

 :هر في قولهظا

ٍةّ ُدَّمَحبم َّعها يم
َ
َّعل َكَّياُّعْليم

َ
ْ ي**ّل

َ
ت
ا
ن
َ
ْلْكّت ضا

َ
َراْرّف ْتما َ ىّوالسا

ا
ن
ُ
ّت

َباْرَهاّ
ا
خ
َ
ّْفيّأ

ُ
ُمّالَهَرَمان ْمّ**َّيَتَهدم َّيَتَهدم ما

َ
َكّل

َ
ْدَّوال

ا
اُءَّعق

َ
َّوْبن

ْجَباُلّ
ا
ًراّوال ُموُرَّموا

َ
َماُءّت اّالسم

َ
ذ
َ
ًراَّوُهوَّ**َّوك ْسيُرَّسيا

َ
ْمّّت

َ
ل
م
ث
َ
َّيت ما

َ
ّل

ْدي ْلُمْنيّْبُبعا
ا
ْريَّراَحَّيظ َّدها

َ
ان

َ
ّك

ا
ْمّ**ّْإن ْ

د 
َ
ق
َ
ت
ُ
ْفْهّامل َّصرا

ُ
َكَّحاْدث

ا
َّعن

ْرَهاّ آْتَّوَسيا
َ
ش

ا
ن
ُ
َعْلىّالْجَباْلّامل

َ
ْ ي**ّف

ُّ
ل
َ
ظ
َ
ّت
َ
ف

ا
ش

َ
ْمّك

َ
ال عا

َ
األ

َ
ْرّك 13ّْفيّالَبحا

ــه فـي أبيــات 
ّ
فيــه خــرق واســتبدال، إذ " فيــف الــدين التلمسـانيع"إذا كـان الاقتبــا، فيمــا ســبق مـن أمثلــة مباشــر؛ فإن

تــي تجــري فــي البحــار، فــإّن فــي هــذا البيــت 
ّ
اســتبدلت الجــواري بالجبــال، وإذا كــان املعهــود فــي التصــّور أّن الّســفن هــي ال

كما نجد توظيف ل ية من . صّور الجبال هي التي تجري كناية عن تحّول ألامور املستحيلة عن طبيعتها بفعل الحّب 

حّبين فـي مقامـات العـارفين)البقرة في ديوان  سورة
ُ
ّّ (م1412:ت")عـّدة بـن تـونس املسـتعانمي" لـــ(آيات امل

ُ
ـث َّحيا َوْمـنا

ّ﴾
َ
ون

ُ
َمل عا

َ
اّت اْفٍلَّعمم

َ
ْجْدّالَحَراْمَّوَماُرّْبغ سا

َ
َرّامل

ا
ط

َ
َهَكّش َّوجا َوْل 

َ
ّّف

َ
ت َرجا

َ
 :في قوله[ 104: سورة البقرة، آلاية] خ

َّرَعاَكّهللاُّ لا مم
َ
 
َ
واّت

ُّ
َول

ُ
َماّت

َ
ن يا
َ
َيْةّ**ّّأ ّْمرا

َ
ُهّهللْاّْبال َّوجا مم

َ
ث
َ
11ّف

إّن خالصـة مــا يمكــن أن نقولــه عــن الاســتمداد الّرمــزي مــن القــرآن الكــريم، هــو أّن الّصــوفي كــان ينــزع دومــا إلــى ألاصــل 

ذي يقّوي رّجته، ويعّضد كتابته إذ يستمّد منه أسرار وجوده ومحّبته
ّ
 .ال

9-ّ
 
دي)يالاستمدادّالسن ورّاملحم 

 
ّ(:الن

ات املحّمديـــة ســـبيل الّنجـــاة، وإلالهـــام، والجمـــال أيضـــا، وقـــد ســـبقت إلاشـــارة إلـــى هـــذا الّنـــوع مـــن      
ّ
إّن الّتوّســـل بالـــذ

ــعر عنــد 
ّ
ج"الش
ّ
ــي إلالهــي والخالفــة " ابــن عربــي"و" عبــد الكــريم الجيلــي"و" الحــال

ّ
وكيــف ُعــّد هــذا عنــدهم صــورة للتجل

 :في هذا املقام 11"أبو بركات العروس ي القسنطييي"ويقول  البشرية، فهو أصل الوجود،

ّ
ا
َعت

َ
ل
َ
َّرُسوُلّهللْاَّماط بيُّ

 
ّالن

َ
ال وا

َ
ّتبيين**ّل َمٌرّوالَحقُّ

َ
ق
َ
ٌسَّوال ما

َ
ّش

َجَبٌلّّّ
َ
ٌضَّوال را

َ
ّأ
َ
َّسَماٌءّوال

َ
ّ**َّوال

ُ
ّْطين

َ
َماٌءَّوال

َ
ْبَحاٌرَّوال

َ
َّوال

ٌرّّ
َ
َّبش

َ
َّوال ْجنٌّ

َ
ُّوُحوٌشّوال

َ
ّوَّ**َّّوال

ُ
َهاّالَبَساْتين ْتيّْمنا

 
َماُرّال ْ

 
ّالث

َ
ّال

َّسَبٌبّ
َ
ٌتَّوال َموا

َ
َّوال

ٌ
َحَياة

َ
ّْديُنّ**َّّوال

َ
ٌرَّوال ما

َ
ّأ
َ
ّيْقيٌنَّوال

َ
16َّوال
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ي إلالهي؛ تغّيـرت علـى إثرهـا صـور الوجـود املحمـدي الباعـث علـى الّنـور والعائـد بائنسـان إلـى 
ّ
فكما تتعّدد صور الّتجل

فــي هـــذا املقــام مـــا        " ابــن عربـــي"معرفــة صـــوفّية ملــا خّصــه لـــه بــه عـــن ســائر ألامـــم، ذكــر  أصــل الوجــود، بـــل هــو مصـــدر

ــــا خلــــق هللا ألارواح املحصــــورة املــــدّبرة لألجســــام بالّزمــــان عنــــد وجــــود حركــــة الفلــــك  -أّيــــدك هللا–اعلــــم :" نّصــــه
ّ
ــــه مل
ّ
أن

، ثــــّم ملسو هيلع هللا ىلص، خلــــق الــــّروح املــــدّبرة، روح محّمــــد لتعيــــين املــــّدة املعلومــــة عنــــد هللا وكــــان عنــــد أّول خلــــق الّزمــــان بحركّيتــــه

ــــهادة، وأعلمــــه هللا ( أي روح محّمـــد)صـــدرت ألارواح عنــــد الحركـــات، وكــــان لهــــا
ّ
وجــــود فـــي عــــالم الغيــــب دون عـــالم الش

 كمـا قيـل 
ّ
ره بهـا وآدم لـم يكـن إال
ّ
ـين"بنبّوته وبش

ّ
، إلـى ملسو هيلع هللا ىلصوانتهـى الّزمـان باالسـم البـاطن فـي حـّق محّمـد " بـين املـاء والط

اهر فظهـر محّمـد ( فعند ذلك)اسمه وارتباط الّروح به وجود
ّ
بذاتـه جسـما ملسو هيلع هللا ىلص انتقل حكم الّزمان في جريانه إلى الظ

ـــــرائع علـــــى أيـــــدي ألانبيـــــاء والّرســـــل، ســـــالم هللا علـــــيهم 
ّ
وروحـــــا، فكـــــان الحكـــــم لـــــه باطنـــــا أّوال فـــــي جميـــــع مـــــا ظهـــــر فـــــي الش

ة إيراد هذا النص هو تعليل وجود فكرة الـّروح17"أجمعين
ّ
املحّمدّيـة كنسـق معرفـي صـوفي بـه يسـتلهمون أصـول  وعل

 .ممارستهم الّسلوكية، وتعبيراتهم الوجدانّية

ات املحّمدّيـــة مبعـــث الجمـــال والحـــّب أيضـــا، وفـــي هـــذا البـــاب نـــورد قـــول           
ّ
بركـــات بـــن أحمـــد العروســـ ي " تعتبـــر الـــذ

ات قائال" القسنطييي
ّ
 :في ذكر جمال هذه الذ

ّ ْهَكّْمنا ٍرَّّوَجَماُلَّوجا ْ
ي 
َ
ٍلّن

َ
َهُرّ**ّْهال

ا
ظ
َ
ْهيَرْةّأ

م
ْسّالظ ما

َ
ّش ىَّوْمنا

َ
ن سا

َ
ّأ

ٍنّ ْ
ي 
َ
ْضيٍبّل

َ
ّق َكّْمنا ْ

د 
َ
ُرّ**َّّوْقَواُمّق

َ
ظ

ا
ن
َ
ُقّْفيّالُعُيوْنَّوأ

َ
ش را

َ
ّوأ

َ
حال

َ
ّأ

ُهّ
ُ
ات
َ
حظ

َ
ْذيّل

 
ُقّال

ا
ش َهاّالر  يُّ

َ
َهُرّ**َّياّأ سا

َ
ْمّت يم

َ
ت
ُ
ُلّامل

َ
ّْبَهاُّمق

ا
َحت ضا

َ
18ّأ

ات املحّمدّية
ّ
قد ألهمت الّصوفّية شعرا وإبداعا مار، كثافة في الّصـور املتخّيلـة معيـى ولغـة، لـذلك عـّدت رمـزا  فالذ

فــا فــي املرجعّيــة الفكرّيــة للّتصــّوف الجزائــري القــديم
ّ
وال يقــف الــوعي بالجمــال عنــد حــّد الّتغّيــي بالّصــفات .فّعــاال ومكث

َتخّيلـة، بـل يتعـّداه إلـى دخـول لحظـة الفنـ
ُ
هن فحّققـت سـفرا وإنتاج الّصـور امل

ّ
اء لفـرط مـا انعكسـت بـه املعـاني فـي الـذ

 :  معنوّيا يبتغي الوصول إلى موجد الجمال

َهَدْنيّ
ا
ش

َ
رابّوأ

 
وقّبالش

 
اَدْنيّالش اْتّ**ّزَ

َ
َعاَيان

ُ
ّالجمالّْبامل  ُحب 

ْمْهّ
ا
اَهَدْةّْلْعل

َ
ش
ُ
َبّامل وا

َ
َبَسْنيّ 

ا
ل
َ
اَراَماْتّ**ّوأ

َ
ْزْنيّْبالْتَحاْقّالك ُّيجا

ّ
َ
ّل
م
ذ
َ
ل
َ
اْرُبُهّّف

َ
ّش لم

َ
روُبّوق

ا
ش
َ
اّامل

َ
اَجاةّْ**ّن

َ
ن
ُ
ْلّامل ها

َ
َراْبّأْل

م
ُبّالش

ا
َماَعذ

َ
ّف

َراْبْهّ
َ
َراْبَّمهُدّش

م
َهَواْتّ**ّوَساْقيّالش

م
َّعْنّالش

م
ف

َ
ّك وا

َ
َداّأ َقَّمجا

َ
َّعان نا

َ
12ّمْل

ــعر العربـــي، بينمــا      
ّ
لــل حالـــة حنــين وفقـــد واشــتياق فـــي الش
ّ
ــل شـــعر الوقــوف علـــى الط
ّ
خـــذه الّصــوفّية رمـــزا لقــد مث

ّ
ات

لسـفر الـّروح فـي رحلتهـا الّسـرمدّية الّتــي تطمـع أن تجـد فيهـا مـا يشـفي حيرتهــا، فالّرحلـة الحسـّية كمـا الّرحلـة املعنوّيــة، 

ـة املكّرمـة، مـوطن رسـول هللا 
ّ
ـراث الّصـوفي كانـت فـي الحنـين إلـى ألامـاكن املقّدسـة مثـل مك

ّ
التها فـي الت
ّ
وفـي مثـل ملسو هيلع هللا ىلص وتمث

 :22"مد بن عّمار الجزائري أح"هذا يقول 

َباّّّ ْرّالرُّ ها َ
ّز ّْمنا

َ
ْسيًماَّبات

َ
َبان**َّّيان

ا
ك ْفيّالرُّ

َ
ت
ا
َّيق

ًباّّّّّ ْ
ي 
َ
ًماّّط

َ
يَّسال ْ

 
َنّْمن

ا
ْمل ّ**ّّّاحا

ا
َلّالَبان َهيا

ُ
ّأ ّْمنا

اّّّ
ً
ًماَّعْبق

َ
يَّسال ْ

 
ّْمن

ا
َرا
ا
ُدّ**ّّّْاق جا

َ
ّن
ا
َّبَدت

ا
ّْإن

اّّ
ً
ق ْ
ي 
َ
َهاّش يا

َ
ًباّْإل

ا
ل
َ
ّْليّق ُدّ**ّّْإنم ُهّالَوجا

م
ف
َ
91ّش

ــذي رمــزت إليهــا املفــردات 
ّ
صــال بــالّنبّي الكــريم ال
ّ
، (الّركبــان، أهيــل البــان، نجــد:) فقــد عّبــر الحنــين عــن الّرغبــة فــي الات

هـا  " أبي مدين شعيب التلمساني"وعن هذا املوضوع نفسه كان شعر 
ّ
معّبرا عن حاالت الوجد والحنين في أساليب كل

 :لحوا، ومعراج الّروح في قولهترسم حركة تترجمها ا

َبٍةّّ را
ُ
ّت َهاّْمنا

ُ
ل
ا
َّمْمث

ً
َبة را

ُ
وّى**َّّياّت َّعاٍصّوالد  ْ

ل 
ُ
اٌءّْلك

َ
ّْفيَهاّْشف
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ٍةّ
َ
ض َّروا َهاّْمنا

ُ
ل
ا
َّمْمث

ً
ة
َ
ض َوّى**َّياَروا

َ
َوىّأ

ا
 
َ
ْةّامل

م
ّْفيَّجن َدَّمنا َّياَسعا

َدَما
ا
ىّالُوُصوْلّوْعن

َ
وُحَّعل

ُ
ن
َ
ّْليّأ ما

َ
ّ**ك

َ
ل صا

َ
ْنيّأ

ا
ت
َ
اَرّالَجَوّىَوَصل

َ
ْنيّن

َ
ت ّيا

ّ
ً
َرة

ا
ّْفط

َ
َّصاَدف

ُ
آن ما

م
ْنيّالظ

م
 ن
َ
ك
َ
َوّى**ّف

َ
ت ْديُدَّوَماارا

م
ّالش

ُ
َم 

م
ّالظ

َ
اَعف

َ
ض

َ
ت
َ
99ّف

ــل 
ّ
التــي تتــرجم الحنــين  23"الــذاكرة حافظــة لننســان"للمكــان هنــا داللــة تتجــاوز الفضــاء املعمــاري املحســو، فهــو يمث

بـــه ال
ّ
ـــل صـــورة شـــعرّية تجلـــب الخـــارج إلـــى الـــّداخل، بحيـــث إلـــى ألاصـــول والهوّيـــة وإنقـــاذ مـــا تتطل

ّ
كينونـــة، وألامـــاكن تمث

ــــذي ينجــــذب إليــــه  الخيــــال ال يمكــــن أن يبقــــى مكانــــا 
ّ
رة بــــداخلنا، فاملكــــان ال
ّ
نشــــعر أّن تلــــك ألاشــــياء جــــزء مّنــــا، متجــــذ

ــذي يحّقــق ألالفــة
ّ
ــه املكــان ال
ّ
تــي إضــافة إلــى وصــف املكــان هــذا، نالحــظ جلّيــا عــدم انتهــ 20خيالّيــا، إن

ّ
ــوق ال
ّ
اء رحلــة الش

اعر، فنقطة الوصول هي إشعار لبدايـة جديـدة تـوحي بعـدم الارتـواء، كمـا توّسـع مفهـوم الحـّب والاشـتياق 
ّ
بدأها الش

ـعرّية الّصــوفّية، أال "مـن حـّب هللا إلــى حـّب ألامكنــة 
ّ
إنّنـا نكتشـف فــي هـذه ألاببــات ألاخيـرة آليـة إبداعّيــة مـن آليــات الش

ــي  فــي غيــ
ّ
الكتابــة والّتوســيع، وهــي آليــة تقــوم علــى تحريــر : ره، أو مــا أســماه الّنّقــاد املعاصــرون بمصــطلحوهــي رؤيــة الش

مـا هـو ضـرب مـن  21"ألاشياء من أسر دوالها، امللتصقة بها
ّ
ـذي يرثـي ألامكنـة ويّصـف حالـة الحنـين إليهـا، إن
ّ
ـعر ال
ّ
فالش

صال في بنية الّنّص الّصوفي
ّ
ـعر ا. ضروب تصوير الات

ّ
لّصـوفي الجزائـري أن يّتخـذ مـن الّرمزّيـة سـمة لقد استطاع الش

ـذي 
ّ
ـراء املعجمـي ال
ّ
جهاته املختلفة من عرفانّية وفلسفّية ذات ألاثر الواضح في الث

ّ
واضحة في مضامينه، كما كانت ات

 .كان يحمل تجّددا في املعيى مع كّل قصيدة صوفّية

وفيّللجمالّوالجاللّإلالهيين-3 ّ:الاستمدادّالص 

ـــّب أنـــواع إّن للجمـــ       تـــي تلهـــم املحب
ّ
ال عنـــد الّصـــوفّي ذوقـــا خاّصـــا وهـــو مصـــدر لنحســـا، ببـــديع الّصـــورة الحســـّية ال

يــات ومشــاهدات، فهــو نتــاج تأّمــل ملــا يــراه الّصــوفي ويعــي أســراره ليصــبح بــذاك دلــيال علــى الحــّب 
ّ
ســم الفــّن " الّتجل

ّ
يت

ـــل والجمـــال عنـــد الّصـــوفّية وفـــي إلاســـالم عاّمـــة باملركزّيـــة والوحـــدة 
ّ
حيـــث أّن هللا عنـــد الّصـــوفّية هـــو مركـــز الكـــون ومث

فاملوجودات ماهي إال رمز وتعبير عـن ذات غائبـة بصـورتها الحسـّية وحاضـرة بمـا  22"الجمال املطلق والجالل املطلق

 يـدّل عليهــا فيهــا يســعى الّصــوفّي دائمــا إلـى الكشــف عنهــا وعــن آثــار صــنعها وبـديع خلقهــا، ومهــّم فــي هــذا املقــام  الوقــوف

 .على الّتحديدات إلاصطالحّية بين مصطلحي الجمال والجالل

وذلـك : " حـين يقـول " ابـن عربـي"لقد أشار الّصوفّية إلـى الفـرق بـين مصـطلحي الجمـال والجـالل، ونجـد هـذا عنـد        

 أن الجــــالل والجمــــال وصــــفان هلل تعــــالى والهيبــــة وألانــــس وصــــفان لننســــان فــــإذا شــــاهدْت حقــــائق العــــارفين الجــــالَل 

فجعلـوا الجـالل للقهـر والجمـال للرحمـة وحكمـوا فـي ذلـك . هابت وانقبضت وإذا شـاهدتب الجمـاَل أنسـْت وانبسـطت

مـــا قويـــت ; وتختلـــف مراتـــب وصـــول هـــذا الجمـــال بـــاختالف مقامـــات الّنـــا، والعـــارفين 27."بماوجـــدوه فـــي أنفســـهم
ّ
فكل

ما زا
ّ
دت حاجته للفهم والّتأويل، فتّتضح غايـة البحـث بصيرة الّصوفي وزادت رغبته في فهم وتفسير آثار الجمال، كل

 .هنا في البحث عن وعي الجمال ومن ثّمة تأويله

ف فــي ذهــن          
ّ
ذهنيــة التــي تتــأل
ّ
ي بــل يشــمل أيضــا مجمــوع الّصــور ال إّن مفهــوم الجمــال ال يقــف عنــد املعيــى الحســ ّ

تـي أنتجهـا ذوق وتجربـة املتذّوق فيصبح معناها متجاوزا املعيى العادي إلى آخر يحتاج تأويال
ّ
 لفّك رمز تلك الّصـور ال

ـاذ للعـين بالجميـل؛ فـإّن الّصـوفي يـرى فـي ذلـك فلسـفة خاّصـة لـه إذ 
ّ
خاّصين، وإذا كانت الّنفس البشـرّية تسـم كـّل أخ

د" تتعـــّدى حـــدود الّنظـــرة الّســـطحّية 
ُ
ئـــح علـــى ألاشـــكال إلانســـانّية، وال ت
ّ
ركـــه إّن الجمـــال خفـــّي وجلـــّي، فـــالجلّي هـــو الال

ما ُيْدَرُك 
ّ
ة معناه، وإن
ّ
يه في مظاهر الكمال، والخفّي املجّرد من ذلك الجمال وال ُيدرك بالحوا، لدق

ّ
 بتجل
ّ
ألانفس إال

بالعقـل الــذي هــو نـور مناســب، وإّن الجمــال يوصـل إلــى مشــاهدة الجمـال الجزئــي، والجمــال الجزئـي إلــى بحــر الكمــال 

ــي
ّ
ــق كمــا تتحــّدد فلســفة الجمــال عنــد ا 28"الكل

ّ
لّصــوفّية علــى نحــو أعمــق وأوســع بعيــدا عــن الّنظــرة الحســّية إلــى الّتعل

الّنـوع ألاّول : اعلم أّن جمـال الحـق سـبحانه وتعـالى وإن كـان متنّوعـا فهـو نوعـان"بذاته تعالى وجليل صفاته وأسمائه 
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ـاني معنوي وهو معاني ألاسماء الحسيى وألاوصاف العلى، وهذا الّنوع مختّص بشهود الحّق إّياه،
ّ
صـوري : والّنـوع الث

عّبر عنه باملخلوقات وعلى تفاريعه وأنواعه فهو حسن مطلق إلهي ظهر فـي مجـالي إلالهّيـة، 
ُ
وهو هذا العالم املطلق امل

ســــمية أيضـــا مــــن جملـــة الحســــن إلالهـــي
ّ
تــــي  24"ســـّميت تلــــك املجـــالي بــــالخلق وهـــذه الت

ّ
وهــــذه مفـــاهيم الّصــــوفّية هـــي ال

عّبر عنها
ُ
خذ صيغة املجاز في تصويرها جعلت القضايا امل

ّ
 . تأخذ طابعا فلسفّيا عميقا ات

ص هــذه املعــالم فـي نقطتــين أساســيتين همــا       
ّ
داللــة العــالم :" تتحـّدد معــالم الّتأويــل فــي الجمــال بمعيـى أوســع وتــتلخ

داللــة العــالم علــى وإلــى املعيــى إلالهــي، ; علــى ذاتــه كشــكل مــن ألاشــكال الوجودّيــة املنجذبــة إلــى بعضــها نســقّيا وجمالّيــا

ى فيه ومن خالله عرو  الحقـائق، ومـن تضـاّم وتضـافر وتواشـ  هـاتين الـّداللتين 
ّ
تي تتجل
ّ
املعاني إلالهّية املقّدسة ال

ـــى فيهـــا املعـــاني 
ّ
تولـــد الّداللـــة ألانطولوجّيـــة للكائنـــات بوصـــفها أشـــكاال وجودّيـــة، ودالالتهـــا بوصـــفها صـــورا ومرايـــا تتجل

ة عــن نفســها بقــدر مـــا هــي داللــة مرجعّيــة علــى عظمــة مبــدعها، فــالوعي الّصـــوفي فالّصــور الت 32"إلالهّيــة
ّ
وجــد مســتقل

ــي خــالق الجمــال، 
ّ
ــذي يســعى إلــى فهــم صــور تجل
ّ
بالجمــال يتكــّون مــن وحــدة نســقّية يتوّحــد فيهــا إلالهــي مــع البشــري ال

وهـذا 31"مال، والّسعي إلى إدراكهفمن كمال الّتوحيد محّبة الج" فغاية وعي الجمال مؤّدل إلى إدراك حقيقة الّتوحيد 

يــات إلالهّيــة مــن صــفات وأفعــال، وينتقــل املحــّب مــن  مرحلــة عشــق الجمــال إلــى 
ّ
الّســعي يكــون باكتشــاف أنــواع الّتجل

ُهّمثل" مرحلة الفناء كما ورد في قصيدة   
َ
سّل يا

َ
( ه 242: ت) 32"عفيف الّدين الّتلمساني"لــ" أياّواحداّْفيّالُحسْنّل

 :كس هذا في قولهوفيها ما يع

ُلّ
ا
ُهّْمث

َ
َسّل ْنّليا َياَّواْحًداّْفيّالُحسا

َ
ُلّ**ّأ

ا
ّوالَعق َراْكْهّالْحسُّ َّحاَرّْفيّْإدا َّوَمنا

ْنْهّ ُّحسا
َ
ق
َ
ال
ا
ّْإط

ُ
ت اَهدا

َ
َماّش

م
ل
ُ
ّك ُلّ**َّوَمنا ضا

َ
ُهّف

َ
ْلّل ضا

َ
ّف ْ

ل 
ُ
ّك ُدّْليَّعنا ْ

ي 
َ
ُّيق

َهٍةّّّ ّْوجا ْ
ل 
ُ
ىّك

َ
َراْريّْإل سا

َ
ُهّأ ْ

َوج 
ُ
ّ**ّأ

ا
ش

َ
 
َ
ُلّف

ا
َّيخ

َ
ْهَكّال وَرَّوجا

ُ
َهاّن َّهُدّْمنا

َرّى
َ
ّأ
َ
ٌئّْسَواَكّوال يا

َ
ّش ُرّهلا

ُ
ظ

ا
ن
َ
لُّّ**ّوأ

ُ
ّالك

ُ
ْبت

ا
ْضْهُّيث 33ّْسَوىَّواْحٍدّْفيَّبعا

لقد تعّددت معـاني الجمـال فـي عـين الصـوفي حّتـى تجـاوزت إلـى معـاني وحـدة والوجـود، حيـث يـرى وجـود هللا فـي كـّل      

ما انعكا، لهوجهة  وهو الوجود الحقيقي
ّ
وأمام هذا الّتضايف الوجودي، أي وجود إلانسان " ، وجمال الكائنات إن

في وجود إلالهي، يصبح وجود الحّق ُمسَتهلكا في وجود الحق، فتحدث مرحلة حصول املشـاهدة وبلـوا الوحـدة، وهـي 

نــه مرحلــة تتــويج إلهــي فعــل إرادي كســبي وقصــد اجتهــادي، أي أّنهــا نشــاط بــدني وروحــي ونفســ ي واســتغراق عقلــي، تثّم 

ـذي تـزامن مـع نظيـره العرفـاني وتـداخلت حقولهمـا املعجمّيـة 30"وعطاء رّباني
ّ
ومّمـا ظهـر مـن . وهو الّتوّجه الفلسفي ال

 (:م1883:ت")ألامير عبد القادر الجزائري "معاني وحدة الوجود في شعر 

اَكّباْطٌنّّ
َ
اّذ

َ
ن
َ
ّأ
م
َباْطٌنّْإال

َ
ْرّي**ّّوال يا

َ
اْهٌرّغ

َ
ّظ

َ
َداّوال َبُلّالَجحا

ا
ق
َ
ّأ
َ
ال
َ
ّف

اّّّ
َ
ن
َ
ّأ لا

ُ
ٌهّوق

َ
ّْإل لا

ٌ
َّعاْلٌمَّوق لا

ُ
ق
َ
ا**ّّف ىّْبْهَّردم

َ
ش 

ا
خ
َ
ّت
َ
ت سا

َ
َّوُهَوّل

َ
ت

ا
ن
َ
ّأ لا

ً
َّوق

َواْحٌدّ
َ
يّل ْ

 
سَماُءَّوْإن

َ
َدْتّألا َعدم

َ
َدا**ّّت را

َ
َهاّف زا

َ
اّن

َ
ق
َ
ل
ا
ُبُدوْنيُّمط اعا

َ
ّف
َ
32ّأال

ــــاهر وا 
ّ
م فــــذات هللا هــــي ذات العبــــد، فحقيقــــة الظ

ّ
هــــا وردت بضــــمير املــــتكل
ّ
ـــه "أنــــا"لبــــاطن وتعــــّدد ألاســــماء، كل ، والولــ

تي يستعيض بها املتصّوفة للّداللـة علـى 
ّ
حاد، ومن مصطلحات الجمال ال
ّ
بالجمال سبب في دخول حالتي الفناء وإلات

ـــمس  فـــي كنايتهـــا عـــن 
ّ
تـــي هـــي الحضـــرة إلالهّيـــة، وقـــد وصـــف " ليلـــى"الجمـــال هـــي الش

ّ
" الوي أحمـــد بـــن مصـــطفى العـــ"ال

ّ:جمالها قائال(:م1430ت)

ْنيّّّ
ا
ُبُّيف را

ُ
ّالق

َ
ان

َ
اّك

َ
اَها**ّّّّْإذ

َ
اّالَباْقيّْبَبق

َ
ن
َ
ّأ

ْنيّ
ا
وٍرُّيغ

ُ
ّن َهاّْمنا

َ
ْسّوُضَحاها**َّّّّيال ما

م
َّعْنّالش

َعاْنيّّ
َ
ُسّامل ما

َ
ّْهَيّش ها**َّّبلا

َ
ال
َ
اّت

َ
َمُرّْإذ

َ
36ّوالق
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فنظرّيـــة ألاضـــداد عنـــد املتصـــّوفة  ليســـت هـــي " بـــروز فـــي املعيـــىأّدى تقابـــل املصـــطلحات إلـــى إشـــاعة نـــوع مـــن الفهـــم وال

ات
ّ
نائّيـــات همـــا مــنه  بـــه يـــتّم  التوّســـع فـــي   38فصــيغتا الّتقابـــل 37"طريقــة للعلـــم فقـــط، بـــل هــي طريقـــة ملعرفـــة الـــذ

ّ
والث

ــذي يــنعكس فيــه الوجــود،  مثــل الّتقابــل بــين 
ّ
ر ( الفنــاء والبقــاء)الّداللــة وإثــراء للمعيــى ال

ّ
 اتــب والّتعاقــب بــينوتقابــل الت

ـمس والّنهــار)
ّ
لهــا تلــك ( الش

ّ
وتـرد مــن املصــطلحات مـا يــدّل علــى الّنـور وهيأتــه فتكـون ألاجســام الجلّيــة املحسوسـة وتمث

تــي تكــون مصــدر الّنــور مثـــل 
ّ
ــمس، القمــر) ال

ّ
فكــان الجمـــال  34"والّنــور داللــة املعرفـــة الخاّصــة والقــبس إلالهــي( " الش

ي قدرة هللا فيه، وتجدر إلاشارة أّن الجلّي موصال إلى الجمال الخ
ّ
ذي ال تدركه ألابصار،  فائنسان هو عين تجل
ّ
فّي ال

ـمس، والقمـر، 
ّ
هذه املصطلحات بدالالتها ال تعمل متفّرقة في الحقل الّتأويلي الّصوفي بل هي متكاملة، فكّل مـن الش

ي الجميل والّنور من مرحلـة ألخـرى 
ّ
ما هي صورة تجل
ّ
ـي الجميـل يكـون الّتصـوير وبالغـة الّرمـز فبقـدر ت  والبدر، إن

ّ
" جل

يـه ألاكمـل 
ّ
ـه يسـّمى بـدرا، كـذلك الحـّق فـي تجل
ّ
تي لهـا نـور باألصـالة، عنـدما تظهـر فـي القمـر عينـه وتنيـره كل

ّ
مس ال
ّ
فالش

ي وهو الّتصوير الجمالي يوّسع من داللـة إلاسـتعارة فـ 02"بأسمائه وأحكامه على ذات الخليفة أبدارا، فالبدر الخليفة

حاد من فرط الجمال" ليلى"، وتعبّر "هي شمس املعاني" قوله
ّ
 :أيضا عن الات

اْبَهاّّّّّ
َ
ىّْنق

َ
ن
ا
َّمث ىّْمنا

َ
ل يا

َ
َكّل

َ
ّل
ا
ت

َ
َّجَماْلَها**َّّّجل ّْمنا

ً
َحة

ا
ّمل

ا
َدت با

َ
اّوأ

ً
ْريق

َ
ّط

ّّّ
ً
ة
َ
اذ

َ
ذ
َ
ّل
ُ
ت اّوُتها

ً
ش ّْبَهاَّعيا

َ
ت ْطبا

َ
ْلهَّ**ّّّّّف

َ
ّْظال ْ

اُعّْبَرد 
َ ا
َكّإلْامل

َ
يم 
َ
ّاوف

ّّّّ
ا
َرت

َ
ف سا

َ
اّْهَيّأ

َ
ىّْإذ

َ
ل يا

َ
رىّل

َ
ّت
َ
ف يا

َ
ك
َ
ْلَها**ّّف

َ
َّدال َّواْفًراّْمنا

ا
َدت با

َ
َحاًءّوأ

َ
11ّض

ــاهر إلــى البــاطن 
ّ
إّن الفــرق بــين الّصــوفي وغيــره هــو أّن هــذا ألاخيــر ينظــر برؤيــة أعمــق للوجــود، فينتقــل حينهــا مــن الظ

ال لفلســفة تجمــع أواصــر املعرفــة التــي تمــّده بهــا جزي 
ّ
 لتصــل إلــى اليقــين مشــك

ّ
ّياتهــا التــي ال تنطلــق مــن مبــدأ الحيــرة إال

ــاهر والبــاطن " املبيـي علــى جمــع املتناقضــات
ّ
والّصــوفي ال يبلــغ حالــة الــوعي حّتـى يجمــع بــين الّنقيضــين فيوحــد بــين الظ

وبــــين الغيــــب والحاضــــر، فوحــــدة الّنقيضـــــين هــــذه تعتبــــر مــــن ألاســــس الجماليـــــة فــــي الكتابــــة الّصــــوفية، ومــــن أســـــس 

إّن الجماليـة الصـوفية هــي أوسـع مـن أن تحتويهـا اللغــة، ألّنهـا تنجـ  لنفســها . 02"لحضـور الـّدائم والتجديـد املســتمرا

د هنا عوالم من املعاني ال يفهمها إال صاحب الّتأّمل الحيّ 
ّ
وق، فتتول
ّ
 . عاملا تتداخل فيها الرؤية مع الذ

ّ:خاتمة

ــعر الّصــوفي الجزائــري القــديم اســتلهمّّّ
ّ
ســع، فكــان  إّن الش

ّ
ماّدتــه العرفانيــة مــن مقّومــات مفعمــة بــالّرمز واملعيــى املت

وقيــة العرفانيــة، فتعــّدى بــذلك حــدود الــّنظم املــوزون 
ّ
ت مــن الّتجربــة الذ
ّ
بحــرا تالطمــت فيــه أمــواج مــن املعــاني، تغــذ

م
ّ
راث الال
ّ
 . ادي الجزائري واملقّفى، ليغدو رؤية للوجود، والحّب، والجمال، وتعبيرا عن مكّون عرفاني في الت

 :الهوامش

 .142: ، س2212، 1استراجية التأويل الداللي عند املعتزلة، نادي تراث إلامارات، ط: هيثم سرحان -1

إبــــــراهيم مــــــدكور، الهيئــــــة املصــــــرّية  العاّمــــــة للكتــــــاب، : عثمــــــان يحــــــي، مــــــرا: الفتوحــــــات املكيــــــة، تــــــح: محــــــي الــــــدين بــــــن عربــــــي -2

  .180،181: ، س2ج( .ت.د)2ط

  .31: ، س( .ت.ط.د)من رسائل العالمة  أبي حفص الزموري، منشورات حواركم،: حفص الزموريأبو  -3

هــو العــارف بــاهلل الغــوث الربــاني والقطــب الصــمداني، نجــم التســبيح الشــيخ املربــي ســيدي عمــر أبــو حفــص الزمــوري، مــن  -0

، مـار، 1442، وتـوفي سـنة 2213عنـه سـنة سـيدي عمـر العجيسـ ي قـد، هللا سـرهما، ولـد رضـ ي هللا تعـالى  ذرية الولي الصالح

التــــدريس وإلامامــــة بعــــدة زوايــــا ومســــاجد، منهــــا زاويتــــه العــــامرة بزمــــورة الغــــراء، مــــرورا بزاويــــة الجعــــافرة ببــــرج بــــوعريريج، مــــن 

طيــــف فــــي التصــــريف علــــى البســــط والتعريــــف وهــــو مرجــــع ال نظيــــر لــــه فــــي فنــــه) مرلفاتــــه املطبوعــــة
ّ
مدونــــة ســــيدي بــــن / فــــتح الل

 .1/1/2218/عزوز

  . 21:، س (من رسائل العالمة  أبي حفص الزموري،: أبو حفص الزموري -1
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، 021: س.2211، 2الكتابـة والّتجربـة الّصـوفّية عنـد ابـن عربـي، منشـورات عكـال، الّربـاط، ط: منصـف عبـد الحـق: ينظـر -2

028. 

يـات)الصـوفية فـي الشـعر املغربـي املعاصـر: دمحم بنعمارة -7
ّ
مـدار، للنشـر والتوزيـع، الـدار البيضـاء، : شـركة ،(املفـاهيم والّتجل

 .141: س .م2222ه، 1021، 1ط

أبــــو مــــدين شــــعيب بــــن حســــن ألاندلســــ ي التلمســــاني، الغــــوث والقطــــب وشــــيخ الطريقــــة، وكــــان محيــــي الــــدين يلقبــــه بشــــيخ "  -8

ومــن كلماتــه التــي كــان ..كــوانالشــيوخ ويعــّده واحــدا مــن ثمانيــة نفســا ظــاهرين بــأمر هللا عــن أمــر هللا، ال يــرون ســوى هللا فــي ألا

عبـــد "/ حيـــاتي قائمـــة بالوحدانيـــة، وإشـــارتي إلـــى الفردانيـــة، وروحـــي را ـــ  فـــي علـــم الغيـــب: يبـــذرها بـــين أحبابـــه كالنبـــت الطيـــب

، 1دار الرشــــــــاد، القــــــــاهرة، ط -املوســــــــوعة الصــــــــوفية أعــــــــالم التصــــــــوف واملنكــــــــرين عليــــــــه والطــــــــرق الصــــــــوفية: املــــــــنعم حنفــــــــي

 .322، 314: ، س.م1442ه،1012

ســيدي أبــو مــدين شــعيب نبــذة مــن حياتــه ومقتطفــات مــن ديوانــه وقصــائد فــي ثنائــه ومدحــه، تلمســان : ســيد أحمــد ســقال -4

  .48، 47: س2211، (د،ط)عاصمة الثقافة إلاسالمية،الجزائر، 

ـيخ ألاجــّل سـيدي أحمــد بــن مصـطفى العلــوي بـن دمحم بــم أحمـد املعــروف بـأبي شــ -12
ّ
نتوف وامللقــب هـو أحمــد أبـو العبــا، الش

ه، 1241أصـــل أســـرته مـــن مدينـــة الجزائـــر، ولـــد ســـنة « ابـــن عليـــوة» الجبهـــة بـــن الحـــاج علـــي املعـــروف عنـــد العاّمـــة بــــــــ  بمـــدبوا

صل بالعارف بـاهلل 
ّ
ـيخ حّمـو، املسـتغانمي منشـأ ودارا، الـّدرقاوي نسـبة ومشـربا، ولقـد « سـيدي دمحم البوزيـدي»ات

ّ
املعـروف بالش

ــــعب هويتــــه، فكــــان عملــــه علــــى عــــا  الشــــيخ فــــي زمــــن اســــ
ّ
تولى فيــــه الاســــتعمار علــــى الجزائــــر، فــــأراد العلــــوي أن يبقــــي علــــى الش

ريقــة العالويــة واعــتّم بتربيــة املريــدين وإرشــادهم، إضــافة إلــى ســعيه الســتعمال وســائل 
ّ
جبهتــين، جبهــة داخليــة، أســس فيهــا الط

تابعــة للطريقـــة العالويـــة، ومـــن خاللهــا انتشـــر صـــدى هـــذه إلاعــالم، والطباعـــة والنشـــر، أمــا خارجيـــا فقـــد عمـــل علــى بنـــاء زوايـــا 

فاتـــه
ّ
ألانمـــوذج الفريــد املشـــير لخــالص الّتوحيـــد فــي نقطـــة  ، دوحـــة :الطريقــة فـــي العــالم، مـــن أهــم مؤل

وغيرهــا مــن أمــات ألاســرار فــي معيــى الصــالة علــى النبــي املختــار، املــنح القدوســية بشــرح املرشــد املعــين علــى الطريقــة الصــوفية، 

 22:22h، 21/22/2218مدونة سيدي بن عزوز، : ُينظر/ م، بمستغانم1430الكتب في التصوف، توفي سنة 

 .122: ، س2224، 2الديوان، جمعية الشيخ العالوي للتربية الصوفية، مستغانم، ط: أحمد بن مصطفى العالوي  -11

 . 28: املصدر نفسه، س -12

م، 2213، 1:عاصـم إبــراهيم الكّيـالي، كتــاب ناشـرون، لبنــان، ط: الــديوان، تـح: ي التلمسـانيعفيـف الـدين ســليمان بـن علــ -13

 .128، 127: س

حّبـــين فـــي مقامـــات العـــارفين، ضـــمن كتـــاب: عـــّدة بـــن تـــونس املســـتعانمي -10
ُ
آلاداب املرضـــية لســـالك الطريقـــة : ديـــوان آيـــات امل

  . 144: ، س2222، 1:، بيروت، لبنان، طعاصم إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية: الّصوفية، تح

فاتــه وورد فــي ذلــك  -11
ّ
ــراث الجزائــري  فــي قســم كتــب الّتصــّوف وأورد مؤل
ّ
بركــات بــن :"ذكــر ترجمتــه صــاحب فهرســت معلمــة الت

 مفتاح  إلاشارة فـي فضـائل الزيـارة، وسـيلة املتوّسـلين بفضـل الّصـالة علـى سـيد املرسـلين، تـذكرة: باديس القسنطييي العروس ي

ـراث الجزائـري  بـين القـديم والحـديث: بشـير ضـيف بـن عمـر الجزائـري " الغافل وتبصـرة الجاهـل، املجـالس
ّ
 -فهرسـت معلمـة الت

وذكـــره أيضـــا أبـــو . 222م، س 2227، 2عثمـــان بـــدري، دار ثالـــة للنشـــر، الجزائـــر، ط: نمـــادج متنوعـــة للمعلـــوم واملجهـــول، مـــرا

اعون سنة 122: ، س1ج"ّسلفتعريف الخلف برجال ال"القاسم الحفناوي صاحب 
ّ
ه توفّي زمن الط
ّ
ه أن
ّ
 .482، وقال أن

أحمـد بـن حفـيظ بـن : وسـيلة املتوّسـلين بفضـل الّصـالة علـى سـّيد املرسـلين، نشـر: بركات بـن أحمـد العروسـ ي القسـنطييي -12

 .13:  ، مطبعة تونس، س( .ت.ط.د)الحاج قسوم الخرش ي البسكري 

اني، سالفتوحات املكّية، ا: ابن عربي -17
ّ
 .331: لّسفر الث

 .31: وسيلة املتوّسلين بفضل الّصالة على سّيد املرسلين، س: بركات بن أحمد العروس ي القسنطييي -18

املجمــــوع الفــــايق والدســــتور الرايــــق املســــمى بــــالجواهر املكنونــــة والعلــــوم املصــــونة : عبــــد الحفــــيظ بــــن الخنقــــي الشــــريف  -14

طـايف منهمـرة بعــين املعـارف والعـوارف فـي علـوم الحقيقـة والّسـلوك، املطبعــة املشـتمل علـى تـآليف جامعـة لشـتات آلاد
ّ
اب والل

 .228: ه، س1311، 1الرسمية التونسية، تونس، ط
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ق- 22
ّ
مة املدق
ّ
مفتي مالكّيـة الجزائـر، كـان مـن نوابـغ عصـره، وعبـه هللا " أبو العبا، سيدي أحمد بن عّمار" هو املحّقق والعال

ــــا مــــن ســــيالن قلــــم وطال
ّ
ســــان، لحــــق بــــه حظ

ّ
تعريــــف : أبــــو القاســــم الحفنــــاوي "/ شــــاو لســــان الــــدين والفــــتح بــــن خاقــــان" قــــة الل

 .83: ، س2م ج1422ه،1330(ط.د)مطبعة بيير فونتانا الشرقية، الجزائر، الخلف برجال السلف،

  .80: املصدر نفسه ، س -21

 .70:سيدي أبو مدين شعيب، س : سيد أحمد سقال -22

قافيجم: يوسف عليمات -23
ّ
ـعر الجـاهلي أنموذجـا -الّيات الّتحليل الث
ّ
قافـة-الش

ّ
: ، س1،2220، عمـان، ألاردن، ط،  وزارة الث

133 

شــــــر، بيــــــروت، لبنــــــان، ط: جمالّيــــــات الّصــــــورة، تــــــر: غاســــــتون باشــــــالر: ينظــــــر -20
ّ
، 1غــــــادة إلامــــــام، دار التنــــــوير للطباعــــــة والن

 .242، 241: م، س2212

د، )،1، املغــرب، طPrint Ayneســتعارة فــي الخطــاب الشــعري  الّصــوفي املعاصــر بــاملغرب،الا : نــور الــدين أعــراب الطريســ ي -21

 .172: ـ، س(ت، 

مركــز الــنظم للدراســات وخــدمات البحــث : فلســفة الجمــال عنــد الّصــوفية املســلمين، موقــع: دعــاء معــّوض أحمــد العرييــي -22

  .م17على الساعة  23/27/2217العلمي،

كتــاب الجمــال والجــالل ضــمن رســائل ابــن عربــي، وضــع : دمحم بــن أحمــد ابــن عربــي الحـاتمي الطــائي محيـي الــّدين بــن علــي بــن -27

 .21: م، س2221 -ه1021، 1دمحم عبد الكريم النمري، منشورات بيوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: حواشيه

ـــــريف، تـــــح: لســــان الـــــدين بــــن الخطيـــــب -28
ّ
أحمــــد عطـــــا عبــــد الســـــتار، دار الفكـــــر عبــــد القـــــادر :روضــــة التعريـــــف بالحــــّب الش

  .241: ، س( .ت.ط.د)العربي

أبوعبـــــد الـــــرحمن صـــــالح عويضـــــة، دار الكتـــــب : إلانســـــان الكامـــــل فـــــي معرفـــــة ألاوائـــــل وألاواخـــــر، تـــــح: عبـــــد الكـــــريم الجيلـــــي -24

  .43: س.  م1447ه، 1018، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

منشـــورات /الّربـــاط، املغـــرب-منطلقاتهـــا الكونّيـــة وأبعادهـــا الجمالّيـــة-للجمـــال الّرؤيـــة الّصـــوفّية: أحمـــد بلحـــاج آيـــة وارهـــام -32

 .48: م، س2210، 1031، 1الجزائر، ط/ إلاختالف، منشورات ضفاف

  .222: املرجع نفسه، س -31

ســليمان بــن علــي بــن عبــد هللا يقــال لــه عفيــف الــدبن التلمســاني، لــه شــرح مواقــف النفــري، وشــرح علــى فصــوس الحكــم  -32

عبــد / بأنــه مــن أتبــاع ابــن عربــي ومــن القــائلين بوحــدة الوجــود بــن عربــي، وشــرح علــى منــازل الســائرين، وقــد اتهمــه أصــحابهال 

 .80: املوسوعة الصوفية، س: املنعم الحفيي

عاصـــــــم  إبـــــــراهيم الكّيـــــــالي الحســـــــييي الشـــــــاذلي الـــــــدرقاوي، مكتبـــــــة ناشـــــــرون، :الـــــــّديوان، تـــــــح: عفيـــــــف الـــــــّدين الّتلمســـــــاني -33

 .72م، س 2213-ه1030، 1لبنان،ط

جمالّيــــة املشــــهد العرفــــاني عنـــد محــــي الــــدين بــــن عربــــي، رســــالة مقدمـــة لنيــــل  شــــهادة الــــدكتوراه فــــي نظرّيــــة : ليلـــى قــــراوزان -30

 .180: ألادب، وعلم الجمال، إشراف، دمحم زمري، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة أبي بكر بالقايد، تلمسان، س

 .122:، س2227، 3العربي دحو، منشورات ثالة، الجزائر، ط: الديوان، تح: الجزائري  ألامير عبد القادر -31

 .32: الديوان، س: أحمد بن مصطفى العالوي املستغانمي -32

37 -Mohammed Chaouki Zine : Ibn Arabi Gnoséologie et manifestation de l’être, Edition El-Ikhtilef , 1er 

édi,2010, p: 35. 

: بـــدر الــّدين الّزركشـــ ي"/واعلــم أّن فـــي تقابــل املعـــاني بابــا عظيمــا يحتـــاج إلــى فضـــل تأّمــل" فــي فضــل الّتقابـــل قــال الّزركشـــ ي  -38

هبي، إبـراهيم عبـد هللا الكـردي، دار املعرفـة، بيـروت، : البرهان في علـوم القـرآن، تـح
ّ
عبـد الـرحمن املرعشـلي، جمـال حمـدي الـذ

ـــه يعمـــل علـــى إثـــراء املعـــاني عنـــد رصـــد ، 124:، س3، ج1444، 1،1012لبنـــان، ط
ّ
كمـــا أّن الّتقابـــل ُيعـــّد آليـــة مهّمـــة للتأويـــل، ألن

خــاذ اســتراتجيات تأويليــة تنحــت مفاهيمهــا وأدواتهــا " نظائرهــا
ّ
ات وللعــالم، وراءهــا فلســفة مطاوعــة تســمح بات
ّ
الّتقابــل رؤيــا للــذ

ومثلمــا أّن الــنّص ..أو معقــدا، ذا مــدى قصــير أو طويــل وخططهــا باســتمرار، ممــا يكســبها الطــابع املنهجــي الــدينامي مبّســطا كــان
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ل، فالتقابــل شــكل للخطــاب، وتشــكيل وتشــكل عبــر البنــاء حينــا، وأخــرى عبــر الّتــأّول 
ّ
نظرّيــة : دمحم بــازي "/ شــكل وتشــكبل وتشــك

، 1، طضــــفاف، بيــــروت، لبنــــان/منشــــورات الاخــــتالف، الجزائــــر-مقــــدمات ملعرفــــة بديلــــة بــــالّنّص والخطــــاب-الّتأويــــل التقــــابلي

 .28: م، س2213ه،1030

 .42: س.م2227(د،ط)الشعر الصوفي بين مفهومي الانفصال والتوّحد، : وفيق سليطين -34

-ه1021، 1الحكمــــة فـــــي حـــــدود الكلمـــــة، دنــــدرة للطباعـــــة والنشـــــر، بيـــــروت، لبنـــــان، ط-املعجـــــم الّصـــــوفي: ســــعاد الحكـــــيم -02

 .188: م، س1481

عــــادل : عنــــوان الدرايــــة فــــيمن عــــرف مــــن العلمــــاء فــــي املائــــة الســــابعة ببجايــــة، تــــح: أحمــــد بــــن أحمــــد أبــــة العبــــا، الغبرييــــي -01

 .22، س 1474، 2نويهض، دار آلافاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط

معقول في الخطاب الصوفي: دمحم زياني-02
ّ
 871:م، س2227لندن، أفريل  -ابن عربي نموذجا-فلسفة الال
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ّالهويةّفيّالشعّرامللحونّالجزائرّيتمثالتّ

 قراءةّفيّقصيدةّولدّالعجوّز

Representations of identity in Algerian malhon poetry 

Reading in the poem of the old womanّ

فة
 
ّمسعودةّمرسلي.د:ّاملؤل

 الجزائرّ-ّاملركّزالجام يّأحمدّبنّيحيىّالونشريس يّتيسمسيلت

 messa.morsli@gmail.comإلالكتروني ّّالبريد

شر
 
11/19/9118ّ:ّتاريخّإلايداع 92/19/9118:تاريخّاملراجعة 11/11/9112:ّتاريخّالن

 

 :باللغةّالعربيةّامللخص

التي ال يمكن أن مازال التراث الشعبي املغاربي عامة والجزائري خاصة حافال بالنصوس الشعرية والنثرية 

ا تكتشف وتجمع بعد، وبقيت مشتتة يتناولها إلاهمال من جهة والنسيان من 
ّ
نقول إنها لم تدر، بعد بل إنها مل

أخرى، والبحث عن الشرعية ألاكاديمية من جهة ثالثة، فمازال الدارسون مختلفين حول أحقية هذا املخزون 

دراسة وجمعا، وبين منتقص ومنكر لقيمته، وقد تناس ى الفريق  الثري بالعناية والدراسة، فانقسموا بين مهتم به

الثاني أّن هذا الزخم يحمل تصورات فئة عريضة من فئات املجتمع الجزائري ويصور آمالها وآالمها، ويعبر عن 

في تمثالت الهوية " أفكارها في صورها البسيطة واملعقدة، وفي هذا إلاطار أقدم مداخلتي التي رأيت أن أوسمها بـ

 "الشعر امللحون الجزائري، قراءة في قصيدة ولد العجوز 

 :الكلماتّاملفتاحية

 .التراث الشعبي؛ الشعر امللحون؛ الهوية؛ إلاسالم؛ العروبة؛ الوطن

 :باللغةّإلانجليزيةّامللخص

ABSTRACT : 

The popular heritage of the Maghreb in general and the Algerian in particular is full of 

poetic and poetic texts, which can not be said that they have not yet been studied. They are not yet 

discovered, yet they are still dispersed, neglected and neglected. The scholars are still different 

about the right The second group forgot that this momentum holds the perceptions of a broad 

category of Algerian society and depicts its hopes and pains, and expresses its ideas in its simple and 

complex images, and in this context oldest My intervention, which I saw to be called "The 

Representations of Identity in Algeria's Malhoun Poetry, A Reading in the Poem of the Old woman" 

Keywords: Popular heritage; malhon poetry; identity; Islam; Arabism. 

 :نصّاملقال

ـــــص  ـــل نـــ ــ ـــي كــ ــ ـــــا-ينتمــ ـــيحا أم عاميــ ــ ـــان فصـــ ــ ــــواء أكــ ــ ل بقوالبهــــــــا  -سـ
ّ
إلـــــــى منظومــــــــة فكريـــــــة أنـــــــتج داخلهــــــــا وتشـــــــك

ـــــــــر عنهـــــــــا الـــــــــنص، بـــــــــل يجـــــــــب علـــــــــى الـــــــــنص أن ووفـــــــــق أطرهـــــــــا، و  ال يشـــــــــترط لتلـــــــــك املنظومـــــــــة أن تكـــــــــون رســـــــــمية ليعّب

ينفلـــــــت مـــــــن قيـــــــود الرســـــــمي ليكـــــــون املصـــــــّور الحقيقـــــــي لجزئيـــــــات املجتمـــــــع وغـــــــائرا فـــــــي حفرياتـــــــه بعمـــــــق، فاملنظومـــــــة 
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ـــــــــر  ــــي –الفكريـــــــــة الرســـــــــمية ومـــــــــا يقابلهـــــــــا مـــــــــن أدب رســـــــــمي ال تصـــــــــور إال فئـــــــــة قليلـــــــــة مـــــــــن فئـــــــــات املجتمـــــــــع، وال تعّب ــ ــ فـ

ـــــب ــ ـــن  -الغالـــ ــ ــ ــ ـــــد مـ ــ ــ ــــع تنشـ ــ ــ ـــن املجتمــ ــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ــ ـــــات عريضـ ــ ــ ـــــى فئـ ــ ــ ـــا، لتبقـ ــ ــ ــ ـــا وطموحاتهـ ــ ــ ــ ـــة وهمومهـ ــ ــ ــ ـــك الفئـ ــ ــ ــ ـــــار تلـ ــ ــ ـــــن أفكـ ــ ــ إال عـ

ت فنونـــــــــــا خاصـــــــــــة بهـــــــــــا، مـــــــــــازال الخـــــــــــالف دائـــــــــــرا حـــــــــــول 
ّ
يصـــــــــــّور حالهـــــــــــا ويكـــــــــــون صـــــــــــوتها النـــــــــــاطق باســـــــــــمها، فشـــــــــــكل

ـــــدع  *تصـــــــنيفها وتســـــــميتها، ومـــــــن تلـــــــك الفنـــــــون التـــــــي أبـــــــدعها الفكـــــــر الشـــــــعبي مـــــــا يعـــــــرف بالشـــــــعر امللحـــــــون  ـــذي أبــ ــ الــ

ـــــــد فيهـــــــا مـــــــآثر ألامـــــــة وبطوالتهـــــــا، وصـــــــّور أبطالهـــــــا واملعـــــــارك 
ّ
الشـــــــاعر الشـــــــعبي ضـــــــمنه قصـــــــائد تغّيـــــــى بهـــــــا الـــــــزمن، خل

ـــــيدة  ــ ــ ـــــاذج قصــ ــ ــ ـــك النمـ ــ ــ ــ ـــن تلــ ــ ــ ــ ــــوها، ومـ ــ ــ ــــــي خاضـــ ــ ـــــيدة "واملعـــــــــــروف فــــــــــي الثقافـــــــــــة الشــــــــــعبية بــــــــــــ" ولـــــــــــد العجــــــــــوز "التــ ــ ــ قصــ

 .ن خاللها، والتي سأحاول من استجالء مالمح الهوية في الشعر امللحون م"العال

ّ:الهويةّوتشكلها-1

لكـــــــّل مجتمـــــــع خصائصـــــــه التـــــــي تميـــــــزه عـــــــن غيـــــــره مـــــــن املجتمعـــــــات داخـــــــل املنظومـــــــة إلانســـــــانية يمكـــــــن أن 

نقابــــــــل تلــــــــك الخصــــــــائص بالجينــــــــات الوراثيــــــــة للجســــــــم البشــــــــري، وكمــــــــا أّن لكــــــــل جســــــــم مواصــــــــفاته املميــــــــزة فــــــــإّن 

ـــه وت ـــة هويتـــ ــ ـــل مجتمعـ ـــزة التــــــي تمثـــ ـــه املميـــ ــ ــــاني خصائصـ ـــــع إنســ ـــاهيم لكــــــل مجتمـ ــ ـــر املفـ ـــن أكثـــ ــ ـــــع ذلــــــك مـ ــــي مـ ـــــرده، وهــ فـ

ـــن  ــ ــ ـــا عــ ــ ــ ـــث فيهـ ــ ــ ـــــل البحــ ــ ـــا، فيمثـ ــ ــ ـــا وثقافيــ ــ ــ ـــا عرقيـ ــ ــ ـــــرف تنوعــ ــ ـــي تعـ ــ ــ ـــــات التــ ــ ـــل املجتمعـ ــ ــ ـــة داخــ ــ ــ ـــــية خاصـ ــ ـــــدا وحساســ ــ تعقيـ

 .الهوية الجامعة من أكبر التحديات أمام تماسكها واستمراريتها

ـــــيق ــ ـــا يضــ ــ ــ ـــــددا وتنوعــ ــ ـــــرف تعــ ــ ـــذي عــ ــ ــ ـــة، والــ ــ ــ ــــوم الهويــ ــ ــ ـــــرض ملفهـ ــ ـــــن التعــ ــ ـــــد مــ ــ ـــر البــ ــ ــ ـــيح ألامــ ــ ــ ـــل توضــ ــ ــ ـــن أجــ ــ ــ  ومــ

املقـــــــــــام عـــــــــــن حصـــــــــــرهما، وإذا عـــــــــــدنا إلـــــــــــى التـــــــــــراث العربـــــــــــي إلاســـــــــــالمي فإننـــــــــــا نجـــــــــــد حضـــــــــــورا للفـــــــــــظ فـــــــــــي تعريفـــــــــــات 

ـــب »الجرجـــــــــاني فــــــــــ ــ ــ ــــي الغيــ ــ ــ ـــــجرة فـ ــ ــــى اليــ ــ ــ ــــواة علـ ــ ــ ـــــتمال النـ ــ ـــــائق اشــ ــ ــــى الحقــ ــ ــ ـــــتملة علـ ــ ـــة املشــ ــ ــ ـــة املطلقــ ــ ــ ـــة الحقيقيــ ــ ــ الهويــ

ـــــق ــــى (1)«املطلـ ـــــرج إلـــ ـــى إذا خـ ــ ـــــالقوة حتــ ــــ يء بــ ــــي الشــ ــــودة فـــ ـــــائص املوجـــ ـــة الخصــ ــ ــــده مجموعـ ـــي عنـــ ــ ـــبحت ، فهــ ــ ــــاة أصــ الحيـــ

 .موجودة بالفعل

والتعــــــــــاريف التــــــــــي قــــــــــدمت لتحديــــــــــد مفهــــــــــوم الهويــــــــــة عنــــــــــد الدارســــــــــين املعاصــــــــــرين كثيــــــــــرة وتكــــــــــاد تفــــــــــوق  

ـــة »الحصــــــــر، فهــــــــي عنــــــــد جــــــــون لــــــــوك مرتبطــــــــة باليــــــــخص نفســــــــه فـــــــــ ــ ــ ـــر أمكنـ ــ ــ ـــــه عبـ ــ ــــو نفسـ ــ ــــخص هــ ــ ـــل اليــ ــ ــ ـــا يجعـ ــ ــ مـ

الشـــــــــعورية مـــــــــن شـــــــــم  وأزمنـــــــــة مختلفـــــــــة، هـــــــــو ذلـــــــــك الـــــــــوعي أو املعرفـــــــــة التـــــــــي تصـــــــــاحب مختلـــــــــف أفعالـــــــــه وحاالتـــــــــه

وتـــــــــــذوق وســـــــــــمع وإحســـــــــــا، وإرادة، تضـــــــــــاف إليهـــــــــــا الـــــــــــذاكرة التـــــــــــي تـــــــــــربط الخبـــــــــــرات الشـــــــــــعورية املاضـــــــــــية بـــــــــــالخبرة 

ـــة (2)«الحاليـــــــــة، ممـــــــــا يعطـــــــــي لهـــــــــذا الـــــــــوعي اســـــــــتمرارية فـــــــــي الزمـــــــــان ــ ــ ـــــة الفرديــ ــ ـــخص أو الهويــ ــ ــ ـــة اليــ ــ ــ ـــن هويــ ــ ــ ـــــذا عــ ــ ، هــ

 .املتميزة عن آلاخر

ـــة أو ــ ـــة الجماعــ ــ ـــكل هويــ ــ ـــة يشــ ــ ــــات الفرديــ ــ ــــوع الهويـ ــ ـــد  ومجمـ ــ ـــي عنــ ــ ـــي تعيــ ــ ـــة، والتــ ــ ـــة الجمعيــ ــ ـــــرف بالهويــ ـــا يعــ ــ مــ

نســــــقا مغلقــــــا مــــــن القــــــيم، تصــــــدر عنــــــه املجموعــــــة املعينــــــة، قصــــــد إيجــــــاد الحلــــــول  ملشــــــكالتها »: فــــــون كــــــرون بــــــاون 

مــــــا اشــــــتد وعــــــي (3)«التــــــي تعترضــــــها فــــــي تطورهــــــا التــــــاري ي، مــــــع املحافظــــــة علــــــى عبقريتهــــــا فــــــي التميــــــز
ّ
، وتــــــزداد بــــــروزا كل

 .ااملجموعة بها وبمكوناته

وفــــــــي ظــــــــل العوملــــــــة والحمــــــــالت الشرســــــــة التــــــــي تــــــــدعو إلــــــــى ســــــــل  املجتمعــــــــات عــــــــن قّيمهــــــــا وجعلهــــــــا نجــــــــخة 

ـــت  ــ ــ ـــا واختلفـ ــ ــ ــــبث بثوابتهـ ــ ـــة والتشــ ــ ـــــات الوطنيـــ ــ ـــــك بالهويـ ــ ـــى التمسـ ــ ــ ـــــدعو إلـ ــ ـــــداءات تـ ــ ـــل نـ ــ ــــي املقابـــ ــ ـــت فــ ــ ـــها تعالـــ ــ ــ ـــن بعضـ ــ عـــ

اق حـــــــول حـــــــدة مقاومـــــــة التغيـــــــرات مـــــــن مجتمـــــــع آلخـــــــر، ومـــــــن منظومـــــــة فكريـــــــة إلـــــــى أخـــــــرى، ولكـــــــن يكـــــــاد يقـــــــع الاتفـــــــ

عناصـــــــرها التـــــــي ال تخـــــــرج عـــــــن الـــــــدين واللغـــــــة والثقافـــــــة والتـــــــاريخ وألارض، فـــــــبعض عناصـــــــرها ثابـــــــت وآلاخـــــــر قابـــــــل 

أن تغيـــــــر الهويــــــــات ينبغـــــــي أن يخضــــــــع لقــــــــانون التـــــــوازن بــــــــين الثوابــــــــت »للتغييـــــــر، يــــــــرى الباحـــــــث إبــــــــراهيم بوتشــــــــيش 

ـــــمن املميـــــــــزة للهويـــــــــة والعناصـــــــــر القابلـــــــــة للتحـــــــــول، وإال لكانـــــــــت الهويـــــــــة عرضـــــــــة  ــ ـــــة تتضــ ــ ـــــدمير، فالهويــ ــ ـــر والتــ ــ ــ للخطــ

مكونــــــــات ثابتــــــــة، وأخــــــــرى قابلــــــــة للتغييــــــــر، ويعتبــــــــر الــــــــدين واللغــــــــة مــــــــن الثوابــــــــت الرا ــــــــخة، بينمــــــــا تكــــــــون املكونــــــــات 
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ألاخـــــــــــرى مـــــــــــن عـــــــــــادات وقـــــــــــيم وطـــــــــــرق تفكيـــــــــــر قابلـــــــــــة للتغييـــــــــــر الشـــــــــــكل إلايجـــــــــــابي الـــــــــــذي تحـــــــــــدده حركـــــــــــة املجتمـــــــــــع 

ـــــل (0)«وتفاعلــــــــــــه بمحيطــــــــــــه الخــــــــــــارجي ــ ــ ـــــا يمثـــ ــ ــ ــ ــــت منهـ ــ ــ ــ ـــر  ، فالثابــ ــ ــ ــ ــ ـــل عنصـ ــ ــ ــ ـــر يمثـــ ــ ــ ــ ــ ـــــرد، واملتغيـ ــ ــ ــــود والتفـــ ــ ــ ــ ـــر الوجــ ــ ــ ــ عنصـــ

 .الديمومة والاستمرارية

ّ:النصّاملوضوعّوالت صيل-9

ـــــمن  -يتكــــــون مــــــن مائــــــة وأربعــــــة عشــــــر بيتــــــا-الــــــنص الــــــذي بــــــين أيــــــدينا نــــــص مطــــــول  ــــنف ضـ ـــن أن يصــ ــ يمكـ

بــــــث روح شـــــعر البطــــــوالت واملالحــــــم التــــــي اخترعهــــــا العقـــــل الشــــــعبي فــــــي فتــــــرة زمنيــــــة كــــــان فيهـــــا فــــــي أمــــــس الحاجــــــة إلــــــى 

ـــن  ــ ــ ـــــماعا عـــ ــ ـــها ســ ــ ــ ـــــذت نصــ ــ ـــة أخـــ ــ ــ ــــائد املطولــ ــ ــ ـــــن القصـ ــ ـــــاة مــ ــ ــــيدة املغنـــ ــ ــ ــــذه القصـ ــ ــ ـــين، وهـ ــ ــ ــــو، املتلقـــ ــ ــ ــــي نفـ ــ ــ ـــة فـ ــ ــ الحماســ

ـــــجلة  ـــم " للشــــــيخ أحمــــــد املــــــازوني"أغنيــــــة مجـ ــ ـــــيدة ولـ ـــي نهايــــــة القصـ ــ ـــا فـ ــ ـــم يــــــذكر ناظمهـ ــ ـــا، ولـ ــ ـــد نســــــبة لهـ ــ ـــم أجـ ــ ـــي لـ والتـــ

ـــي أتمكــــــــن مــــــــن معرفــــــــة إذا مــــــــا كانــــــــت القصــــــــيدة مبتــــــــورة أو أن ناظمهــــــــا اختــــــــار لهــــــــا تلــــــــك ا ــ ــ ـــا والتـ ــ ـــزة فنيـــ ــ ـــــة املتميـــ لنهايـــ

 :تتناسق مع الحدث

ّليّعالمّالخفاّيعجلّبياّ ّكيّنتالقىّبالعالّقلبيّيهمد***ّّاطلبا

ّهيّووليدهاّّادفنهمّدمحم***ّماتتّفيّحجّرالنبيّسيدّرقيةّ

 :وملخص القصيدة أن الرسول خرج ذات يوم في أصحابه

ّلبرارّيتمشاواّمعاهّساداتي***ّخرجّوحدّالنهاّرباباّفاطمةّ

ّ:ورأى فتية يتبارون فأبجب بأحدهم والذي تمتع ببهاء وشجاعة تميز بهما عن أقرانه 

ّماّبلغوشّصيامهمّشبانّصغار***ّيجبّرقدامّوجماعةّملتمةّ

  وبالقوةّمشهورّفاّزعلىّلنظار***ّفيهمّوحدّالشبابّمطبوعّالهمة

 :ولهذا طلب الرسول من أمه أن يرافقهم الفتى في الجهاد 

ّنديهّمعّصحابناّيغدىّيجاهد***ّاّجيتّللعالّعّزعلياّقالّله

ولـــــــم يكـــــــن مـــــــن ألام إال أن تقبـــــــل علـــــــى مضـــــــض لصـــــــغر ســـــــن ابنهـــــــا ووجـــــــوب طاعـــــــة الرســـــــول ورغبـــــــة ابنهـــــــا 

ّ:الشديدة في مرافقته

ّماّزالّصغيّرفيّك يّيرقد***ّأناّولديّصغيّرماّيعرفّحيهّ

ّعنديّحدراكّتشوفّلخيمتيّماّ***ّماّعنديّّفيّاملكانّغيرهّذريةّ

يّحتىّانتياّ اّمنكّفاسد***ّقالّلهاّولدهاّاس     ماش يّذيّالقولّآم 

 :فقامت بتزيينه وتزيين فرسه والتحق بالجيش فقاتل ببسالة إلى أن سقط شهيدا 

ّمقرنصّكالطيّرمنّشافهّيرهب***ّحارواّفيهّبناتّزنجاّرالعديانّّ

ّر***ّواحملّسيدّالعالّعلىّقومّالخزيةّ ّوشهدّواجبدّسيفّوذكّركب 

ّغيّرالليّهربّوالليّشهد ماّمنع***ّّقتلّقومّكثيّرمنّقومّالعديةّ

ّضربهّخدعةّطاحّلألرضّمسند***ّخدعواّذميّمنّالكالبّالذميةّ

وملــــــــا عــــــــاد الجــــــــيش وكانــــــــت ألام بانتظــــــــار ابنهــــــــا راحــــــــت تســــــــأل مــــــــن كــــــــان معهــــــــم فلــــــــم يجبهــــــــا أحــــــــد وســــــــاعتها  

ّ:أدركت أن ابنها قد استشهد

ّوصابواّأمّالعالّتسقس يّفيّالخطار***ّومّوليلةّورجعواّاملجاهدينّفيّي

 وهيّتعيطّوتقولّعيدواّليّلخباّر***ّّودمعتهاّسايلةّوهيّمهبولةّّ

ّوراهّعمانيّعلىّالعقايبّمنّلبصار***ّّوعيدواّليّالعالّضّوالنجالّّ
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فاشـــــــــــتد بكاؤهـــــــــــا وحزنهـــــــــــا عليـــــــــــه، وخيـــــــــــرت بـــــــــــين أن تعـــــــــــود إلـــــــــــى شـــــــــــبابها وتـــــــــــرزق بمثلـــــــــــه أو أن تلحـــــــــــق بـــــــــــه  

 :تارت اللحاق بابنهافاخ

ّكيّنتالقىّبالعالّقلبيّيهمد***ّاطلبّليّعالمّالخفاّيعجلّبياّ

ّهيّووليدهاّادفنهمّدمحم***ّماتتّفيّحجّرالنبيّسيدّرقيةّ

وهـــــــــذا الـــــــــنص وإن كـــــــــان يصـــــــــنف ضـــــــــمن شـــــــــعر الســـــــــير واملغـــــــــازي نظـــــــــرا الرتبـــــــــاط قصـــــــــته برســـــــــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

لــــــــى قصــــــــة استشــــــــهاد ذلــــــــك الطفــــــــل صــــــــاحب العشــــــــر ســــــــنوات وأمــــــــه العجــــــــوز وغزواتــــــــه مــــــــع صــــــــحابته، والتركيــــــــز ع

أن أدب »إال أنــــــي لــــــم أجــــــد لــــــه نســــــبة فــــــي ســــــيرة رســــــول هللا وال فــــــي كتــــــب املغــــــازي، ولعــــــل الســــــبب فــــــي ذلــــــك يعــــــود إلــــــى 

الســــــير واملغــــــازي يعــــــد مزيجــــــا مــــــن العلــــــم والخيــــــال، فهــــــو علــــــم بقــــــدر مــــــا يعتمــــــد علــــــى الواقــــــع، وهــــــو خيــــــال بمقــــــدار 

ـــه ال ــ ـــب بــ ــ ـــا يلعــ ــ ، خاصــــــــة مـــــــع الاعتمـــــــاد علــــــــى الروايـــــــة الشـــــــفهية، إذ يلعــــــــب (1)«خيــــــــال فـــــــي روايـــــــة كثيــــــــر مـــــــن ألاخبـــــــارمــ

املخيــــــــــال الشــــــــــعبي فــــــــــي إضــــــــــفاء ســــــــــمات خاصــــــــــة بكــــــــــل مــــــــــن زمــــــــــن الحكــــــــــي ومكانــــــــــه بمــــــــــا يــــــــــتالءم تمامــــــــــا  مــــــــــع البيئــــــــــة 

 .واملتلقين

إال وإن كـــــــــان هـــــــــذا الجـــــــــنس مرتبطـــــــــا بظهـــــــــور الـــــــــدعوة املحمديـــــــــة ونشـــــــــأة الغـــــــــزوات وانطـــــــــالق الفتوحـــــــــات 

أنــــــــــه عنــــــــــد الشــــــــــعوب راح ينفلــــــــــت تــــــــــدريجيا مــــــــــن صــــــــــبغته التأريخيــــــــــة ليلعــــــــــب دورا حماســــــــــيا فــــــــــي مختلــــــــــف مراحــــــــــل 

ألامـــــــــة إلاســـــــــالمية خاصـــــــــة تلـــــــــك التـــــــــي كانـــــــــت تعـــــــــاني فيهـــــــــا مـــــــــن ألازمـــــــــات الشـــــــــديدة، يقـــــــــول املستشـــــــــرق الفرنســـــــــ ي ج 

ـــــي منــــــــــذ القــــــــــرن الرابــــــــــع عشــــــــــر تقريبــــــــــا وبالتحديــــــــــد منــــــــــذ أن بــــــــــدأ ا»ديســــــــــبارميه عــــــــــن أصــــــــــول املغــــــــــازي  ــ ــ ـــتح العربـ ــ ــ ــ لفـ

ينجــــــحب أمـــــــام العــــــودة الهجوميـــــــة أمـــــــام املســــــيحية، أنتجـــــــت أرض إلاســـــــالم أدبــــــا  يحمـــــــل اســـــــم املغــــــازي مـــــــن نفـــــــس 

طبيعــــــــــة الغــــــــــزوات التــــــــــي نتحــــــــــدث عنهـــــــــــا، وهــــــــــو أدب مجهــــــــــول بالنســــــــــبة لنــــــــــا، يختفـــــــــــي تحــــــــــت قنــــــــــاع اســــــــــم طمـــــــــــوح 

ــــي ومســــــتعار ويتمثـــــــل هدفـــــــه الــــــوطيي إنقـــــــاذ مـــــــاء الوجـــــــه والتــــــذكير باالنتصـــــــارات املاضـــــــية  ـــــيش فـــ ـــــيان الـــــــذل املعــ لنسـ

الحاضـــــــــــــــر، وقـــــــــــــــد أنبـــــــــــــــت الغـــــــــــــــزو الفرنســـــــــــــــ ي للجزائـــــــــــــــر الجـــــــــــــــذع القـــــــــــــــديم لروايـــــــــــــــة الفروســـــــــــــــية إلاســـــــــــــــالمية فرعـــــــــــــــا 

ـــــدا ــ ، وقـــــــــد أدرك الاســـــــــتعمار ذلـــــــــك الـــــــــدور ولـــــــــذلك نجـــــــــده ضـــــــــيق الخنـــــــــاق علـــــــــى مـــــــــن كـــــــــان يمـــــــــار، مهنـــــــــة  (2)«جديــ

 .املداح أو القوال

هــــــــــــا فــــــــــــي الوقــــــــــــت نفســــــــــــه جمهــــــــــــور املتلقــــــــــــين تلــــــــــــك الوظيفــــــــــــة التــــــــــــي كمــــــــــــا أدرك الاســــــــــــتعمار وظيفتهــــــــــــا أدرك

ـــه » ــ ـــــف حولــ ـــــذا التــ ـــــداح]ولهــ ــــوال أو املــ ــ النـــــــا، يســـــــمعون ألاخبـــــــار الجديـــــــدة ويتمتعـــــــون فـــــــي الوقـــــــت نفســـــــه بمـــــــا [ القـ

يقصـــــــه علـــــــيهم مـــــــن حكايـــــــات تحمـــــــل البطولـــــــة واليـــــــجاعة والتحـــــــدي، أو أخـــــــرى تزخـــــــر باملعانـــــــاة والحـــــــزن، فتبعـــــــث 

ـــان  (7)«فتلعـــــــــب بـــــــــذلك دورا تكوينيـــــــــا تربويـــــــــا فـــــــــي نفوســـــــــهم الشـــــــــفقة وتحـــــــــ هم علـــــــــى التضـــــــــامن والتـــــــــآزر  ــ ــ ـــذي كــ ــ ــ ، والــ

 .متالئما مع معارف املتلقين وثقافتهم، ومتالحما تماما مع عواطفهم

ّ:مالمحّالهويةّفيّقصيدةّولدّالعجوّز

يكـــــــاد يقــــــــع إلاجمــــــــاع حــــــــول العناصــــــــر ألاساســــــــية املكونـــــــة لهويــــــــة شــــــــعب مــــــــن الشــــــــعوب واملتمثلــــــــة أساســــــــا 

ــــي  ــ ــ ــ ـــة الثالثـــــــــــــي املتكـــــــــــــون مـــــــــــــن الـــــــــــــدين »فــ ــ ــ ــ ــ ـــة والثقافــ ــ ــ ــ ــ ــــي]واللغــ ــ ــ ــ ـــــيكولوجية [ فهـــ ــ ــ ــ ـــــدود الســ ــ ــ ــ ـــــية والحــ ــ ــ ــ ـــة ألاساســ ــ ــ ــ ــ املرجعيــ

ـــــة ــ ــ ــــيتها القاعديــ ــ ــ ــ ـــة وشخصـ ــ ــ ــ ـــة  (8)«للجماعــ ــ ــ ــ ــــع مجموعــ ــ ــ ــ ــــي ومـ ــ ــ ـــز جغرافـــ ــ ــ ــ ــــى حيــ ــ ــ ــ ـــة إال علـ ــ ــ ــ ـــان الثالثــ ــ ــ ــ ـــــذه ألاركــ ــ ــ ــــوم هــ ــ ــ وال تقـــ

بشـــــــرية معينـــــــة لـــــــذلك ال نجـــــــد أن بعـــــــض الدارســـــــين قـــــــد جعلـــــــوا هـــــــذين العنصـــــــرين مـــــــن مقومـــــــات الهويـــــــة، ولـــــــيس 

ـــل، ف ــ ـــــيل حاصــ ـــك إال تحصــ ــ ـــز ذلــ ــ ــــي حيــ ــ ـــه فـ ــ ـــيته وتجانســ ــ ـــه وخصوصــ ــ ـــــمن وحدتــ ـــا يضــ ــ ــــي مــ ـــا هـــ ــ ــــعب مــ ــ ـــة شـ ــ ـــر هويــ ــ عناصــ

 .زماني ومكاني ما

 

  



ّ (09) :العدد                                       
 
ّم 01: داملجل
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ّ:البعدّإلاسالمي-1

إن املعلـــــــــــــــم ألاول مـــــــــــــــن معـــــــــــــــالم الهويـــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــة هـــــــــــــــو الـــــــــــــــدين إلاســـــــــــــــالمي إذ حولـــــــــــــــه يقـــــــــــــــع التوافـــــــــــــــق 

ـــ ــ ــــح بوضـــ ــ ـــــذا امللمــ ــــى هـــ ــ ــــدييي يتجلــ ــ ــــابع الــ ــ ــــوس ذات الطــ ــ ـــــن النصــ ــ ـــره مـ ــ ـــنص وغيـــ ــ ـــــذا الـــ ــ ــــي هـ ــ ـــاع،  وفــ ــ ـــة والاجتمـــ ــ وح، خاصـــ

ـــبيله  ــ ــ ـــــو سـ ــ ـــــص هـ ــــاعال القـــ ــ ـــم، جــ ــ ــــتنهاض الهمـــ ــ ـــل اســ ــ ـــن أجـــ ــ ــــوالت مـــ ــ ـــــرد البطــ ــــى ســـ ــ ـــــد علــ ــ ـــــرب املعتمـ ــ ـــــذا الضـ ــ ــــي هـ ــ ــــى »فــ ــ إلــ

الـــــــدعوة وإلارشـــــــاد واملوعظـــــــة الحســـــــنة، فقـــــــد كـــــــان للتوحيـــــــد أثـــــــره البـــــــالغ فـــــــي هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن القصـــــــص الشـــــــعبي، 

ــــاب هللا حيـــــــــث يســـــــــاير الـــــــــراوي ذوق مســـــــــتمعيه، فيحشـــــــــو هـــــــــذه ألاخيـــــــــرة بالعبـــــــــارات الدينيـــــــــة، والتـــــــــ ــ ــ ــــا كتـ ــ ــ ي منطلقهـ

،  (4)«وســــــــنة نبيــــــــه الكــــــــريم، عليــــــــه أفضــــــــل الصــــــــالة وأزكــــــــى التســــــــليم، وكــــــــذا أخــــــــالق الصــــــــحابة رضــــــــوان هللا علــــــــيهم

 :ويتجلى ذلك الحضور من خالل ما يأتي

ّ(:ملسو هيلع هللا ىلص)الاستفتاحّبالبسملةّوالصالةّعلىّرسولّهللاّ-أ

ـــــديس يســــــــــتفتح الشــــــــــاعر قصــــــــــيدته علــــــــــى طريقــــــــــة شــــــــــعراء امللحــــــــــون بمعــــــــــاني التوحيــــــــــد و  ــ ــ ــــبيح والتقـ ــ ــ التســ

ّ:هلل عّز وجّل، يقول 

ّوالّإلهّإالّهللاّربّالواحد***ّبسمّّهللاّبديتّهاذيّالقصيهّّ

ّالسميعّالبصيّرماّالّكيفهّحد***ّّسبحانّربّالعلومّالخفيهّّّ

ّواملخلوقاتّعايشةّبيهّمقيد***ّيعلمّماّكانّفيّالسفلّوالعليهّ

 (:ملسو هيلع هللا ىلص) هللاكما ال يخلو الاستفتاح من الصالة على الرسول 

ّوراحةّالقلوبّسيديّدمحم***ّصلىّهللاّعلىّإمامّألانبياّ

ّوعددّاملاشيينّوطيورّتفيد***ّّصلىّهللاّعليهّألفّوميهّ

ّوالناطقّوالباكمةّوالليّجامد***ّوعددّالبّروالبحورّاملوطيهّ

ّوالبدّرمعّالنجومّوالشمسّتوقد***ّوعددّألارضّوالسماواتّالعلياّ

ــــي  ــ ــ ــ ـــي هـ ــ ــ ــ ــــى النبــ ــ ــ ــ ـــالة علـ ــ ــ ــ مـــــــــــن وســـــــــــائل التقـــــــــــرب هلل عـــــــــــّز وجـــــــــــّل ومـــــــــــن ألاذكـــــــــــار التـــــــــــي يحســـــــــــن باملســـــــــــلم والصــ

 .ترديدها واملواظبة عليها

ّ:أركانّإلايمان-ب

مـــــــن مالمــــــــح البعــــــــد الـــــــدييي فــــــــي القصــــــــيدة إلاشــــــــارة إلـــــــى ركــــــــن مــــــــن أركــــــــان إلايمـــــــان وهــــــــو إلايمــــــــان بالقضــــــــاء 

 :والقدر، وذلك ما نجده في قول الشاعر

اّوهللاّلّوطارتل***ّواملكتوبةّبالّدوايةّوقلومهّ ّحقّبالعبدّآم 

اّبإذنّالقهار***ّجرايدّربيّفيّالجباينّمرسومةّ  ألاجلّمحددّآم 

ّ:مدحّرسولّهللاّووجوبّطاعته-ج

 :، وأنه معلم ألامة( ملسو هيلع هللا ىلص)كما تطرق الشاعر إلى ذكر أوصاف النبي دمحم 

ّيوريهمّميتينّمنّدينّالقهار***ّّوإذاّس لواّالنبيّعلىّوحدّالكلمهّ

ّماّفارقوهّحتىّلغدوةّنصّنهار***ّــــــــــــةّمعّإمـــــــــــــــــامّالعلماّّباتواّ مـــ

َماّأرسلناّفيكمّرسوالّمنكمّيتلواّعليكمّآياتناّويزكيكمّ: وهذا موافق ملا تنزل به الذكر الحكيم
َ
﴿ك

 [111: البقرة]ويعلمكمّالكتابّوالحكمةّويعلمكمّماّلمّتكونواّتعلمون﴾ّ

﴿وماّكانّ: مين إال طاعة رسول هللا والامتثال ألوامره، فطاعته من طاعة هللا عّز وجّل وما يجب على املسل

ّ ملؤمنّوالّمؤمنةّإذاّقض ىّهللاّورسولهّأمراّأنّتكونّلهمّالخيرةّمنّأمرهمّومنّيعصّهللاّورسولهّفقدّضل 
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ضت أمه فكرة ذهابه إلى ، وهذا ما توافق معه قول الشاعر على لسان الفتى حين رف[32: ألاحزاب] ضالالّمبينا﴾

 :الجهاد بسبب حداثة سنه وقلة خبرته

يّحتىّانتياّّ اّمنكّفاسد***ّّقالّلهاّولدهاّاس   ّمشينّذيّالقولّآم 

 .ففساد قول ألام وشناعته كان بسبب مخالفتها ألمر الرسول 

 :ومن أوصاف النبي املذكورة في القصيدة صفة الشفاعة، املتكررة في العديد من ألابيات

ّوقالّلهمّياّأصحابناّملنّذيّالولد***ّاهمّشفيعناّسيدّرقيةّسقس

 :وصفة تلقي الوحي

ّوجبرائيلّيجيهّمنّعندّالقهار***ّوهذاكّيجيهّالخبّرمنّالسماّ

ّ:إلاشادةّبالصحابةّوالترض يّعنهم-د

ـــــع ( ملسو هيلع هللا ىلص)يحظـــــــــى صـــــــــحابة رســـــــــول هللا  ــ ــــق مـــ ــ ــ ـــك متفـ ــ ــ ـــنية، وذلــ ــ ــ ـــة الســ ــ ــ ـــة الفكريــ ــ ــ ـــي املنظومــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ـــــة خاصــ ــ بمكانــ

ـــه وصـــــــية رســـــــول هللا ــ ، (12)«علـــــــيكم بســـــــنتي وســـــــنة الخلفـــــــاء الراشـــــــدين مـــــــن بعـــــــدي عّضـــــــوا عليهـــــــا بالنواجــــــــذ» ألمتــ

ـــــحابي »والخلفــــــــاء الراشــــــــدون هــــــــم أعلــــــــى الصــــــــحابة مرتبــــــــة، ومــــــــن ألاحاديــــــــث املرفوعــــــــة املتداولــــــــة بــــــــين العامــــــــة  ــ أصـ

ــــديتم ــــديتم اهتــ ــــأيهم اقتـــ ـــالنجوم بــ ــ وحـــــــاربوا  ولــــــيس هـــــــذا إال مــــــن بــــــاب إلاشـــــــادة بمــــــن آمنــــــوا برســـــــول هللا ونصــــــروه« كـ

 :معه

ّوفرسانّالجودّوالحياّفرسانّالضد***ّوالرضاّعلىّرفاقهّرهجّالعديهّ

 .فهم الفرسان الكرام ذوو ألاخالق العالية واليجاعة والبأ، والذين يذيقون أعداءهم أشد العذاب

تفــــــــنن الشــــــــعراء الشــــــــعبيون فــــــــي »وجعلــــــــت الثقافــــــــة الشــــــــعبية مــــــــن أولئــــــــك ألاعــــــــالم قناديــــــــل يهتــــــــدى بهــــــــا فـــــــــ

ـــــدح  ــ وإلاشـــــــــادة بـــــــــآل البيـــــــــت وعلـــــــــى رأســـــــــهم  علـــــــــى بـــــــــن أبـــــــــي طالـــــــــب، الـــــــــذي أصـــــــــبح بطـــــــــال أســـــــــطوريا، جعلـــــــــت لـــــــــه املــ

الـــــــذاكرة الشـــــــعبية جـــــــوادا وســـــــيفا أنـــــــزال مـــــــن الجنـــــــة لهمـــــــا مواصـــــــفات خاصـــــــة، فـــــــالجواد يطـــــــوي ألارض طيـــــــا، أمـــــــا 

ــــيف–الســــــــيف فهــــــــو مــــــــن الثقــــــــل بحيــــــــث ال يســــــــتطيع حملــــــــه أربعــــــــون رجــــــــال، وبهمــــــــا  ــ ــــواد والســ ــ ـــن  -الجــ ــ ــــي بـــ ــ ـــــذ علــ اتخـــ

ـــب  ــ ــ ـــــي طالـ ــ ــــي (11)«هــــــــذه القــــــــوة ألاســــــــطورية يســــــــتنجد بهــــــــا الشــــــــعراء -هنع هللا يضر–أبـ ــ ــــعبي علــ ــ ـــعر الشــ ــ ــ ــــي الشـ ــ ــــمى فــ ــ ـــــو املســ ــ ، وهـ

 :حيدر لبسالته وشجاعته

ّهوماّحضرواّمعاهّفيّشاّواملشوار***ّّوقالولهاّساليّعمامّرسولّهللاّ

ّومنّيلغولواّفيّالكتوبّعليّحيدار***ّّوالّمولّالحدايدّالليّمنزولةّّ

ـــة وتو  ــ ــــف لفظـــ ــ ــــوب"ظيـ ــ ـــــب" )الكتــ ئضـــــــفاء صــــــــبغة رســــــــمية علــــــــى تلـــــــك التســــــــمية وتلــــــــك املكانــــــــة التــــــــي ( الكتـــ

 .يحظى بها على بن أبي طالب في منظومة املعتقدات الشعبية العربية

ّ:امللمحّالصوفي-ه

ـــــع  ــ ــ ـــــات املجتمـ ــ ــ ـــن طبقـ ــ ــ ــ ـــر مـ ــ ــ ــ ـــة الكثيـ ــ ــ ــ ــــى ذهنيـ ــ ــ ــــائد علــ ــ ــ ـــــاه الســ ــ ــ ــــو الاتجـ ــ ــ ــــوف وهــ ــ ــ ـــح التصــ ــ ــ ــ ـــــنص مالمـ ــ ــ ـــل الـ ــ ــ ــ يحمـ

ّ:ة تواجد ألاتراك وما تال ذلك خالل الحقبة الاستعمارية، يقول الشاعرالجزائري، خاصة خالل فتر 

ّالجنةّوالناّروالسماّوالارض***ّهاذاكّالليّتفرقتّمنهّلشياّّ

ّيجعلناّفيّضمانتهّذاكّالقاعد***ّجدكّوباباكّوأناّوانتياّ

ـــى  ــ ـــن الفتــ ــ ـــــه مــ ـــالم موجــ ــ ـــــذا الكــ ـــال"هــ ــ ـــ" العــ ــ ـــــاد، والاعتــ ـــذهاب للجهــ ــ ـــن الــ ــ ـــــه مــ ـــــت منعــ ـــين حاولــ ــ ـــه حــ ــ ـــن ألمــ ــ ذار مــ

ـــــدات –الرســـــــــول حتـــــــــى يرجـــــــــع عـــــــــن طلبـــــــــه فـــــــــي مرافقـــــــــة ابنهـــــــــا، ولكـــــــــن بهـــــــــذه ألاوصـــــــــاف الخاصـــــــــة بـــــــــالنبي  ــ ـــــق معتقــ ــ وفــ

 .من أنه أصل الخلق، أو أن الدنيا بما فيها خلقت ألجل دمحم عليه الصالة والسالم -بعض املتصوفة



ّ (09) :العدد                                       
 
ّم 01: داملجل
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ـــــة"كمــــــــا اســــــــتخدم الشــــــــاعر مــــــــن معــــــــاني الصــــــــوفية عبــــــــارة  ــ ـــــحاب النيـ ــ ـــك " أصـ ــ ــ ـــا تلـ ــ ــ ـــــد بهـ ــ ـــي قصـ ــ ــ ـــة والتـ ــ ــ الفئـ

 :التي كشف عنها الحجاب فرأت بعيون القلوب ما ال يراه النا، بعيون البصر

ّقالّلهاّياّعجوزّنعطيكّافايد***ّحتىّجاهاّراجلّمنّأصحابّالنيةّ

ّودڤبينّالصفينّرايحةّفيهّتـ***ّولدكّمنّوسطناّاداتهّحوريةّ

ّ:املعانيّذاتّالبعدّالديني-و

ـــ ــ ــــى بعــ ـــير إلـــ ــ ـــرت أن أشــ ــ ـــــة اختــ ـــا لنطالــ ــ ض املعـــــــاني املـــــــذكورة فـــــــي القصـــــــيدة، تلـــــــك املعـــــــاني التـــــــي تنتمـــــــي وتجنبــ

ـــا  ــ ــــوت وغيرهـــ ــ ـــد املــ ــ ـــــاة بعـــ ــ ـــهادة والحيـ ــ ـــــاد والشـــ ـــالمية  كالجهـــ ــ ـــــة إلاســـ ـــة الفكريـــ ــ ـــى املنظومـــ ــ ــــيدة-إلـــ ــ ـــي القصــ ــ ـــرة فـــ ــ ـــي كثيـــ ــ ــ  -وهـ

ولــــــــــيس ذلــــــــــك بغريـــــــــــب عــــــــــن هــــــــــذا النـــــــــــوع مــــــــــن القصـــــــــــائد التــــــــــي تهــــــــــدف أساســـــــــــا إلــــــــــى بــــــــــث روح الجهـــــــــــاد فــــــــــي نفـــــــــــو، 

ــــامعين،   ــ ور الـــــــــوطيي مـــــــــن روح إســـــــــالمية أصــــــــيلة واعتـــــــــزاز كبيـــــــــر بـــــــــالوطن، وامتـــــــــزج ذلـــــــــك فـــــــــي وقـــــــــد نبـــــــــع الشـــــــــع»الســ

وحــــــــــدة متكاملــــــــــة، هــــــــــي التــــــــــي يــــــــــؤمن بهــــــــــا الشــــــــــاعر الشــــــــــعبي، امتــــــــــدادا لرســــــــــالة إلاســــــــــالم التــــــــــي حققهــــــــــا املســــــــــلمون 

ـــــر ــ ـــى النصـ ــ ــ ـــــرار علـ ــ ـــــان لنصـ ــ ـــــز إلانسـ ـــة ويحفـــ ــ ـــة والكرامـــ ــ ـــبيل الحريـــ ــ ــ ــــي سـ ــ ـــــية فــ ـــا قدســـ ــ ــ ـــــفي عليهـ ــ ـــا يضـ ــ ــ ـــــل، ممـ ، (12)«ألاوائـــ

 :ات التي تؤكد على تلك الروحومن ألابي

ّنديهّمعّصحابناّيغدىّيجاهد***ّقالّلهاّجيتّللعالّعّزعلياّ

موضــــــــــع هــــــــــذا الــــــــــنص ضـــــــــــمن منظومــــــــــة فكريــــــــــة واجتماعيــــــــــة تؤكــــــــــد علــــــــــى الانتمـــــــــــاء 
ُ
ومــــــــــن املعــــــــــاني التــــــــــي ت

 :إلاسالمي توظيف كلمة الذمي، والتي منها قول الشاعر

ّلألرضّمسندّضربهّخدعةّطاح***ّخدعواّذميّمنّالكالبّالذميةّ

ــــظ   ـــــذمي"فلفــ ــــي " الـ ـــة وهــ ــ ـــــن الذمـ ـــــأخوذ مـ ـــــا مـ ـــــتخدم هنـ ـــه »املسـ ــ ــــى وجـ ــــنهم علــ ــــى ديــ ـــــار علــ ـــــض الكفـ ـــــرار بعـ إقـ

ـــين ــ ، وأهـــــــل الذمـــــــة هـــــــم املعاهـــــــدون علـــــــى ديـــــــنهم مـــــــن غيـــــــر املســـــــلمين والـــــــذين يعيشـــــــون فـــــــي أحضـــــــان الدولـــــــة (13)«معــ

ـــب د ــ ــ ـــذي يلعــ ــ ــ ـــــع، الــ ــ ـــل املجتمــ ــ ــ ـــر داخــ ــ ــ ــــوه آلاخــ ــ ــ ـــن وجـ ــ ــ ــــا مــ ــ ــ ـــل وجهـ ــ ــ ـــــة تمثــ ــ ـــــذه الفئــ ــ ـــالمية، وهــ ــ ــ ورا حيويـــــــــا فـــــــــي رســـــــــم إلاســ

فـــــــإّن الصــــــــورة عـــــــن الــــــــذات ال يمكــــــــن لفـــــــرد أن يكونهــــــــا بعيـــــــدا عــــــــن آلاخــــــــرين »مالمـــــــح الهويــــــــة كمـــــــا يــــــــرى دمحم مســــــــلم 

ـــر (10)«بــــــــل يجــــــــب أن تظهــــــــر باملقارنــــــــة معهــــــــم ــ ــ ـــــذا آلاخـ ـــــذمي-، وهـــ ـــــريعة  -الـــ ــ ـــب الشـ ــ ـــــداء بحســـ ـــــرة ألاعـــ ــ ــــي دائـ ــ ــــدخل فــ ــ ال يــ

 .إلاسالمية

ــــفات ــ ــ ـــــة صــ ــ ـــــذه الكلمــ ــ ـــــق بهــ ــ ـــــاعر ألحـــ ــ ـــد أن الشــ ــ ــ ـــا نجــ ــ ــ ــــى  ولكننــ ــ ــ ـــد إلــ ــ ــ ـــــذا عائــ ــ ـــــل هــ ــ ـــــار، ولعـــ ــ ـــــاس والاحتقــ ــ الانتقــ

ـــــ ي،  ــ ـــــتعمار الفرنســ ــ ــــوالين لالســ ــ ــ ـــــبحوا مـ ــ ــــذين أصــ ــ ــ ــــود الـ ــ ــ ـــة اليهـ ــ ــ ـــرهم خاصــ ــ ــ ــــلمين وغيــ ــ ــ ـــين املسـ ــ ــ ـــة بــ ــ ــ ـــك العالقــ ــ ــ ـــة تلــ ــ ــ طبيعــ

 .ولم يراعوا عهود الذمة التي كانت بينهم وبين أهل البلد، أو حق املواطنة كما يسمى في الدولة املعاصرة

ّ:البعدّالعربي-9

قـــــــا وال جنســــــــا وإنمــــــــا نقصـــــــد بهــــــــا ذلــــــــك الانتمـــــــاء الشــــــــعوري إلــــــــى ثقافـــــــة معينــــــــة، وذلــــــــك العروبـــــــة لــــــــيس عر 

اللســـــــان الـــــــذي نتواصـــــــل بـــــــه والـــــــذي ذابـــــــت معـــــــه كـــــــل الفـــــــوارق فـــــــي ظـــــــل وجـــــــود اســـــــتعمار يحـــــــاول جاهـــــــدا القضـــــــاء 

ـــة  ــ ــ ــ ـــا، ولغــ ــ ــ ــ ـــــات هويتهــ ــ ــ ـــال مقومــ ــ ــ ــ ـــــالها باستئصــ ــ ــ ـــن استئصــ ــ ــ ــ ـــــتمكن مــ ــ ــ ـــة ويــ ــ ــ ــ ـــة ألامــ ــ ــ ــ ــــي هويــ ــ ــ ــ ـــى تمحـ ــ ــ ــ ــــوم حتــ ــ ــ ــ ـــــذا املقـ ــ ــ ــــى هــ ــ ــ ــ علـ

فكـــــــر الشـــــــاعر وعقيدتــــــه، لـــــــيس هــــــو فحســـــــب بـــــــل إنهــــــا وعـــــــاء حامــــــل لتصـــــــورات ومعتقـــــــدات  القصــــــيدة تصـــــــور لنــــــا

 .جيل أو أجيال كاملة في مرحلة تاريخية من مراحل هذا البلد

ويمكــــــــــن أن نستشــــــــــف روح العروبــــــــــة فــــــــــي مجموعــــــــــة مــــــــــن ألابيــــــــــات نقتصــــــــــر علــــــــــى بعضــــــــــها، ففــــــــــي البيــــــــــت 

 :آلاتي يقول الشاعر

ّهاش يّياّدمحموالّظنيتّ***ّماّنعرفوهّمنّعربّبنّوميةّ
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جــــــــاء البيــــــــت فــــــــي معــــــــرض رد الصــــــــحابة عــــــــن ســــــــؤال الرســــــــول عــــــــن الفتــــــــى، فأجــــــــابوه أنــــــــه قــــــــد يكــــــــون مــــــــن 

عـــــــرب بيـــــــي أميـــــــة أو قـــــــد يكـــــــون هاشـــــــميا، وبنـــــــو أميـــــــة وبنـــــــو هاشـــــــم مـــــــن فـــــــروع قبيلـــــــة قـــــــريش العربيـــــــة، ولـــــــيس هـــــــذا 

 .إال لربط النص ببعده العربي

ـــن كمـــــــا وصــــــــف الجـــــــيش املجهــــــــز للقتـــــــال بالعروبــــــــة والــــــــذي لـــــــم يخــــــــ ــ ــــات"ل مــ ــ ـــــراقبن " العربيــ ـــن يـــ ــ ــــواتي كـــ ــ اللـ

 :صفوف الجيش من الهوادج

ّــــبڤوالعربياتّمنّالعطاطيشّتر***ّركبةّالعربانّڤّكيّبانّالحالّسا

وهـــــــذا يـــــــذكرنا بتلـــــــك ألاناشـــــــيد الثوريــــــــة التـــــــي تؤكـــــــد علـــــــى وقـــــــوف النســــــــاء جنبـــــــا إلـــــــى جنـــــــب مـــــــع إخــــــــوانهن 

ّ:الرجال، فهاهي بنت الجزائر تعلنها مدوية

ّوشعاريّّالوطنية***ّبيةّأناّبنتّعّر

ّبدميّيومّالحمية***ّأفتديّأرض يّوعرض يّ

ّ:البعدّالثقافي-3

ـــالق  ــ ــ ــ ــ ـــن أخــ ــ ــ ــ ــ ــــا، مــ ــ ــ ــ ـــــة مـــ ــ ــ ــ ـــــة لجماعــ ــ ــ ــ ــــح الهويــ ــ ــ ــ ـــم مالمـــ ــ ــ ــ ــ ــــي ترســ ــ ــ ــ ـــــاحي التـــ ــ ــ ــ ـــن املنــ ــ ــ ــ ــ ـــر مــ ــ ــ ــ ــ ـــد الكثيــ ــ ــ ــ ــ ـــــذا البعــ ــ ــ ــ ـــــل هــ ــ ــ ــ يحمــ

ــــــــة الثقافّيــــــــة هــــــــي املعّبــــــــر »ومعتقــــــــدات وأعــــــــراف وجميــــــــع طــــــــرق العــــــــيش والتفكيــــــــر عنــــــــد مجموعــــــــة معينــــــــة، فـــــــــ الهوّي

ـــن  ــ ـــــ ي عــ  إلـــــــى نظـــــــرة هـــــــذه املجموعـــــــة أو ألامـــــــة إلـــــــى ألاساســ
 
الخصوصـــــــّية التاريخّيـــــــة ملجموعـــــــةل مـــــــا أو أمـــــــةل مـــــــا، إضـــــــافة

 إلــــــى نظرتهـــــــا لننســـــــان ومهامـــــــه وحـــــــدوده وقدراتــــــه، واملســـــــموح لـــــــه واملمنـــــــوع عنـــــــه، 
 
الكــــــون واملـــــــوت والحيـــــــاة، إضـــــــافة

 فــــــــإّن الهوّيــــــــة الثقافّيــــــــة عبــــــــارة عــــــــن عــــــــددل مــــــــن التراكمــــــــات الثقافّيــــــــة واملعرف
 
ـــــذا (11)«ّيــــــــةإذا ــ ـــــاعة هـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرا لشســ ــ ، ونظـ

ــــطى  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة-املعــ طـــــــابق أو كـــــــاد مفهـــــــوم الهويـــــــة فـــــــي حــــــــّد ذاتـــــــه، فأصـــــــبح الكـــــــالم عـــــــن هويـــــــة املجتمـــــــع هـــــــو كــــــــالم  -الثقافــ

عــــــن ثقافتــــــه، والكــــــالم عــــــن الثقافــــــة هــــــو كــــــالم عــــــن الهويــــــة، ولعــــــل هــــــذا مــــــا جعــــــل الجــــــابري يــــــدرج الهويــــــة الدينيــــــة 

 :، ولهذا سندر، بعض تلك املالمح في القصيدة نظرا لكثرتها وتجليها للقارع (12)لثقافيةضمن الهوية ا

ّ:املعانيّألاخالقية-أ

يتبيـــــــــــى كـــــــــــّل مجتمــــــــــــع مـــــــــــن املجتمعــــــــــــات منظومـــــــــــة أخالقيـــــــــــة يــــــــــــنظم بهـــــــــــا أطــــــــــــره الاجتماعيـــــــــــة والعالقــــــــــــات 

ـــن إلانســـــــــانية بـــــــــين أفـــــــــراده، وأخـــــــــالق املجتمـــــــــع املغـــــــــاربي والجزائـــــــــري ال تخـــــــــرج عـــــــــن منظومـــــــــة ا ــ ــ ــــتوحاة مــ ــ ــ ـــــيم املسـ ــ لقــ

ـــــا–حضــــــارة هــــــذا إلاقلــــــيم الجغرافــــــي  ـــمال إفريقيـ ــ ومــــــا آمــــــن بــــــه قــــــاطنوه علــــــى مــــــر الحقــــــب الزمانيــــــة، يقــــــول ابـــــــن  -شـ

ــــوا »خلــــــــدون عــــــــن أخــــــــالق البربــــــــر  ــ ــــا جبلــ ــ ـــــدة، ومــ ــ ـــالل الحميـ ــ ـــي الخـــ ــ ــ ـــهم فـ ــ ــــانية وتنافســـ ــ ــــائل إلانســ ــ ـــم بالفضــ ــ ــ ـــــا تخلقهـ ــ أمـ

ـــم ومرا ـــين ألامـــ ـــة بــ ـــق الكـــــريم مرقــــــاة الشـــــرف والرفعـــ ـــن الخلـــ ــــوار عليـــــه مــ ـــن عـــــز الجــ ــــق مـــ ـــن الخلـ ــــاء مـــ عـــــاة املــــــدح والثنـ

وحمايــــــــة النزيــــــــل، ورعــــــــي ألاذمــــــــة والوســــــــائل والوفــــــــاء بــــــــالقول والعهــــــــد والصــــــــبر علــــــــى املكــــــــارم والثبــــــــات فــــــــي الشــــــــدائد 

وحســــــــــن امللكــــــــــة وإلاغضــــــــــاء عــــــــــن العيــــــــــوب والتجــــــــــافي عــــــــــن الانتقــــــــــام ورحمــــــــــة املســــــــــكين وبــــــــــر الكبيــــــــــر وتــــــــــوقير أهــــــــــل 

قــــــــــرى الضــــــــــيف وإلاعانــــــــــة علــــــــــى النوائــــــــــب وعلــــــــــو الهمــــــــــة وإبايــــــــــة الضــــــــــيم و . العلــــــــــم وحمــــــــــل الكــــــــــّل وكســــــــــب املعــــــــــدوم

ـــــاقة ـــالق (17)«الــــــــدول ومقارعـــــــة الخطــــــــوب وغــــــــالب امللـــــــك وبيــــــــع النفــــــــو، مـــــــن هللا فــــــــي نصــــــــر دينـــــــه ومشــ ــ ـــــذه ألاخـــ ، وهـــ

زادهـــــــــا إلاســـــــــالم نصـــــــــوعا وقـــــــــوة وامتزجـــــــــت بـــــــــأخالق العــــــــــرب، فشـــــــــكلت تناغمـــــــــا عـــــــــا  فـــــــــي كنفـــــــــه ســـــــــكان الشــــــــــمال 

 .إلافريقي

ـــ ــ ـــــذ املعــ ـــك نبــ ــ ـــن ذلــ ــ اني التـــــــي تتنـــــــافى مـــــــع املـــــــروءة وألاخـــــــالق النبيلـــــــة والتـــــــي تنـــــــتقص مـــــــن الرجولـــــــة، وذلـــــــك ومــ

 :ما تكرر في موضعين من القصيدة، ألاول في قول الشاعر

اّماّجبتّاخبار***ّوقالّلهاّالّتعلقيّفياّلومةّ ّمانيّهداّرآم 
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ا أو نّمامــــــــــا، فـــــــــاملجتمع الجزائـــــــــري الــــــــــذي هـــــــــو امتـــــــــداد للمجتمــــــــــع العربـــــــــي يهيـــــــــب بالرجــــــــــل أن يكـــــــــون ثرثـــــــــار 

 .ناهيك أن يكون فارسا يحمل راية الجهاد

 :واملعيى ذاته يتكرر في البيت آلاتي

ارڤماّقالواّفيّ***ّأناّولديّماّيحدثّمنّوالاّ الّوهد 
 
ّــــــفاهّوك

ـــار"و" هــــــّدار"ففــــــي البيــــــت ألاول نجـــــــد الفتــــــى ينفــــــي عـــــــن نفســــــه صــــــفتين معيبتـــــــين  ــ ـــــت اخبـ ـــا جبــ ــ ــــى "مـ ، ألاولـــ

ـــة  ــ ــ ـــة للداللــ ــ ــ ـــــيغة مبالغــ ــ ـــت صــ ــ ــ ـــــا البيــ ــ ــــاية، أمــ ــ ــ ـــة أو الوشـ ــ ــ ـــعي بالنميمــ ــ ــ ــــى الســ ــ ــ ـــــة علـ ــ ـــة للداللــ ــ ــ ـــالم والثانيــ ــ ــ ـــرة الكــ ــ ــ ـــى كثــ ــ ــ علــ

 .الثاني، فاألم هي التي تنفي عن ابنها تلك ألاخالق املنبوذة والتي تدور حول الثرثرة والجشع

وهــــــذا يحيلنــــــا إلـــــــى مــــــا نظمـــــــه الشــــــنفرى فـــــــي الميتــــــه فـــــــي العصــــــر الجـــــــاهلي، والتــــــي تصـــــــور بــــــدورها منظومـــــــة 

 :(18)ي يعيش الشاعر في كنفهاالقيم الت

ّيخذل***ّهمّألاهلّالّمستودعّالسّرذائعّّ ّلديهمّوالّالجانيّبماّجر 

ّب عجلهمّإذّأجشعّالقومّأعجل***ّوإنّمدتّألايديّإلىّالزادّلمّأكنّ

فالـــــــذي جعـــــــل الشـــــــنفرى يهجـــــــر قبيلتـــــــه ويتخـــــــذ مـــــــن الوحـــــــو  رفيقـــــــا هـــــــو أنهـــــــم يحفظـــــــون الســـــــر، وهـــــــذا 

ـــه تعـــــــــريض بــــــــــاملجتمع البشــــــــــري ا ــ ــ ــــاني بتحليـــ ــ ــ ـــت الثــ ــ ــ ـــي البيـــ ــ ــ ـــر فـــ ــ ــ ــــده يفخـــ ــ ــ ـــا نجــ ــ ــ ـــــفة،  كمـــ ــ ـــــذه الصـــ ــ ـــــه هـــ ــ ـــت عنـــ ــ ــ ــــذي غابـــ ــ ــ لــ

 .بصفة القناعة إذ الجشع معيب في حق الرجل، وجَعل العجلة في مّد اليد إلى الطعام دليال عليه

 :كما تظهر العديد من املالمح ألاخالقية كالفرح بالضيف وإكرامه

ّومّونهاريّساعدماّقوىّزهريّالي***ّقالتّسعديّوفرحّقلبيّكيّميةّ

 ومرحباّبيكّضفتنيّآدمحم***ّّذيكّالفرحةّدارتّامادّنقيةّّ

ـــة  ــ ــ ــ ــ ـــة ألاخالقيـ ــ ــ ــ ــ ـــــق املنظومـ ــ ــ ــ ـــــرأة وفـ ــ ــ ــ ـــا املـ ــ ــ ــ ــ ـــى بهـ ــ ــ ــ ــ ـــي تتحلـ ــ ــ ــ ــ ـــــفات التـ ــ ــ ــ ــــي الصـ ــ ــ ــ ـــا وهــ ــ ــ ــ ــ ـــة، وهمـ ــ ــ ــ ــ ــــاء والعفـ ــ ــ ــ ـــق الحيــ ــ ــ ــ وخلـــ

 :املستقاة من الدين والبيئة

يهّمنينّتصد***ّمنّذاكّالش يّاستحاتّالسنيةّ  وقالتّسيديّاد 

ـــــده، وكلمـــــــــة الســــــــــنية املتكــــــــــررة  ــ ـــــع وتقاليـــ ــ ـــق املجتمـــ ــ ــ ــــن عمـــ ــ ــ ـــــة مـ ــ ـــــة نابعـــ ــ ـــــة خاصـــ ــ ـــل داللــ ــ ــ ـــــيدة تحمـــ ــ ـــي القصـــ ــ ــ فــ

ـــــذا  ــ ـــه، وهــ ــ ــ ـــى داخلــ ــ ــ ـــب حتــ ــ ــ ـــــال ألاجانــ ــ ـــــن الرجــ ــ ـــب عــ ــ ــ ـــل وتحتجــ ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ـــن بيتهــ ــ ــ ـــــرج مــ ــ ـــي ال تخــ ــ ــ ـــــرأة التــ ــ ــــي املــ ــ ــ ـــنية هـ ــ ــ ــــاملرأة الســ ــ فـــ

ـــه  ــ ــــي مذكراتــ ــ ـــا فـ ــ ـــل أمريكــ ــ ـــه قنصــ ــ ـــــار إليــ ـــد أشــ ــ ـــن ال »التقليــ ــ ـــل إنهــ ــ ـــــيال، أو قــ ـــــرجن إال قلــ ـــة ال يخــ ــ ـــــة الراقيــ ــــاء الطبقــ ــ ونسـ

َية"وهذا الوصف أقرب ما يكون لوصف  (14)«قايخرجن إطال ب
ّ
 "السن

ّ:مالمحّاللباس-ب

ـــــادي–ال تخــــــــرج ألازيــــــــاء  ــ ـــــح مـ ــ الــــــــزي التقليــــــــدي جــــــــزء ال يتجــــــــزأ مــــــــن »عــــــــن تشــــــــكيل هويــــــــة القــــــــوم فـــــــــ -كملمـ

تـــــــــراث ألامـــــــــة، ومظهـــــــــر مـــــــــن مظـــــــــاهر الهويـــــــــة الجماعيـــــــــة لألمـــــــــة، لـــــــــذلك نـــــــــرى الرؤســـــــــاء وامللـــــــــوك يظهـــــــــرون بـــــــــه فـــــــــي 

ـــمية وألا  ــ ــــبات الرســ ــ ـــــراملناسـ ـــــذا العنصــ ـــين لهــ ــ ــــلية وتثمــ ــ ــــويتهم ألاصـ ــ ـــراف بهـ ــ ـــــك اعتــ ــــي ذلــ ــ ـــــاد، وفـ ـــا  (22)«عيــ ــ ـــــادة مــ ـــذي عــ ــ الــ

ـــة  ــ ــ ــ ـــة والجبــ ــ ــ ــ ــــو،  والعمامــ ــ ــ ــ ـــالل البرنـ ــ ــ ــ ـــن خــ ــ ــ ــ ـــرز مــ ــ ــ ــ ــــابية)يبــ ــ ــ ــ ـــة أو القشـ ــ ــ ــ ، كمـــــــــــا يمكـــــــــــن إلاشـــــــــــارة إلـــــــــــى أن هنـــــــــــاك (الجالبــ

 :اختالف بارز بين اللبا، املدني واللبا، العسكري، والذي تظهر بعض مالمحه من خالل النص

ّوجبدتّمنّقشهاّغرايّرووسايد***ّارهاّلعجوزّالسنيةّودخلتّلد

ّومطبـقّمدسوسّلباسهّعايد***ّوجبدتّلوقاطّمنّامللفّالليّغايةّ

ّماّهيشّوافيةّأالّحدّاملرود***ّحتىّللعنقّلبساتهّصدريةّّ

ّمرفوعةّعبّرالصبعّفيّذاكّالقد***ّّدارتّفوقّراسهّاطبعّشاشيةّ

ّهّبالحريّرلكحلّتحتّالجلدشدتّل***ّزادتّلهّفوقهاّعمامةّمكيةّ



ّ (09) :العدد                                       
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ـــا  ــ ـــة ألبنائهــ ــ ــــاب الزينــ ــ ـــــة ثيـ ـــــرأة الجزائريــ ـــ  املــ ــ ـــــا تخبــ ـــــادة مــ ـــه، وعــ ــ ـــد خبأتــ ــ ـــت قــ ــ ـــه ألام كانــ ــ ـــــذي جلبتــ ـــــا، الــ فاللبــ

ليـــــــــوم الختـــــــــان أو العيـــــــــد أو الـــــــــزواج، واليـــــــــوم هنـــــــــا هـــــــــو يـــــــــوم الخـــــــــروج للجهـــــــــاد، ومـــــــــا يلفـــــــــت الانتبـــــــــاه هـــــــــو وســـــــــيلة 

ـــظ   ــ ــ ـــــادة الغرايــــــــر جمــــــــع غــــــــرارة وهــــــــو كــــــــيس " غرايــــــــر ووســــــــايد"الحفـ ــ ـــــت مـ ــ ــــوبر، وكانـ ــ ــــوف والــ ــ ـــن الصــ ــ ــ ـــنع مـ ــ ــ ـــر يصـ ــ ــ كبيـ

ــــي  ــ ــ ـــــا، هـ ــ ـــــنع اللبــ ــ ـــــــــف"صــ
ْ
ل ـــــية"، أمـــــــــا الجزئيـــــــــات فقـــــــــد تشـــــــــكل مـــــــــن صـــــــــدرية قصـــــــــيرة، و"املب ــ ـــا " شاشــ ــ ــ ـــة "وفوقهــ ــ ــ عمامــ

ت بخـــــــيط مـــــــن الحريـــــــر ألاســـــــود، ولعـــــــل امللمـــــــح العـــــــام يشـــــــير إلـــــــى أن هـــــــذا اللبـــــــا، لبـــــــا، حربـــــــي " مكّيـــــــة ـــــــدَّ
ُ
والتـــــــي ش

 .يختلف عن اللبا، املدني

ّ:خيلّوالتغنيّبهاالاعتزاّزبال-ج

مــــــــــن املالمــــــــــح التــــــــــي ال يمكــــــــــن إغضــــــــــاء الطــــــــــرف عنهــــــــــا هــــــــــو عالقــــــــــة أبنــــــــــاء الجزائــــــــــر بالخيــــــــــل، فقــــــــــد ُولــــــــــدوا 

مفطـــــــورين علـــــــى حـــــــب الفروســـــــية، وركـــــــوب الخيـــــــل والطـــــــرب لصـــــــهيلها، وهـــــــو مـــــــا يعكـــــــس فعـــــــال امتـــــــداد إنســــــــانها »

ــــي إلـــــــــــى إلانســـــــــــان العربـــــــــــي القـــــــــــديم، الـــــــــــذي عـــــــــــا  طـــــــــــوال حياتـــــــــــه فارســـــــــــا، ويقـــــــــــول الشـــــــــــعر فـــــــــــي ا ــ ــ ــ ـــد فـ ــ ــ ــ ـــــل فيجيــ ــ ــ لخيــ

وصـــــــــــفها،أو هـــــــــــوا ملظهـــــــــــر الـــــــــــذي ينبـــــــــــ  وبـــــــــــدون شـــــــــــك بمروءتـــــــــــه وفتوتـــــــــــه، يجعلـــــــــــه محافظـــــــــــا علـــــــــــى هـــــــــــذه الصـــــــــــورة 

وفروســــــــــيته، ومــــــــــا  (21)«الاجتماعيــــــــــة معتــــــــــزا بهــــــــــا، معتبــــــــــرا إياهــــــــــا عنصــــــــــرا أساســــــــــيا مــــــــــن عناصــــــــــر مكونــــــــــات رجولتــــــــــه

 :في ألابيات آلاتيةيؤكد هذا هو جمال الوصف الشكلي والحركي الذي استطاع الشاعر أن يقدمه لنا 

ّماّوقفتّقدامّبايّوالّقايد***ّارسلّلهّسيدناّمنّالخيلّمطيةّ

ّبنتّالسلطانّشهرتّجاتّتعيد***ّمنّعندّأحمدّللعلىّجاتّهديةّ

ّعلىّظهّرالفرصةّالاّفرشّوارقد***ّمنّالخيلّتطيّركالروحانيةّ

ّخارجةّالعينينّوالخشمّمكدد***ّجبهتهاّتقولّقصعةّمكفيةّ

ّماذاّتصنعّليدّوالعينّتشاهد***ّرجّشهرةّعربيةّداّرعليهاّس

 :ليضيف قائال

ّونزلّسيديّراحتّالعودةّتشرب***ّوالقاوهّشلةّرباعةّمنّشبانّ

ّومنّضيقةّروحهاّبالّفارسّتلعب***ّـصّجلدهاّمراياّفيّحيطانّڤويتبا

ـــا  ــ ــ ــــى أنهــ ــ ــ ـــــزه إلـ ــ ـــة تطريــ ــ ــ ـــب طريقــ ــ ــ ـــذي نســ ــ ــ ـــــذلك، والــ ــ ـــــرج كــ ــ ـــــف الســ ــ ـــل وصــ ــ ــ ـــــفها بــ ــ ــــى وصــ ــ ــ ـــــر علـ ــ ـــم يقتصــ ــ ــ ـــــو لــ ــ وهــ

 .، وقد عرف عن الجزائري تفننه في تطريز السروج بقدر تفننه في رعاية الفر،"يةعرب"

لنخلص في ألاخير وبعد هذه الرحلة املوجزة إلى أن هذه القصيدة امللحمية املطولة قد أعطتنا صورة تفصـيلية عـن 

أكـــل ولبـــا، وغيرهـــا،  املجتمـــع الـــذي نظمـــت فيـــه، عـــن اعتقاداتـــه وأخالقـــه وتاريخـــه وانتمائـــه وعاداتـــه وتقاليـــده مـــن

ولكـــن ال يمكـــن إال أن نقـــول إن الـــنص مـــن  صـــناعة املخيـــال الشـــعبي وال عالقـــة لـــه بتـــاريخ الســـيرة بـــاملفهوم العلمـــي، 

الشرعية علـى الـنص وموضـوعه وحـث جمهـور املتلقـين  ليس إال من باب إضفاء نوع من -ملسو هيلع هللا ىلص–واستحضار الرسول 

 .نادى عليه نداء الحقعلى تلبية داعي الجهاد إذا 

 :الهوامش

 ألني أرى أنها ألاقرب إلى داللة هذا الجنس وألاكثر تداوال -امللحون –وقد اخترت هذه التسمية *

 .221:، س2223، 21: كتاب التعريفات، علي بن دمحم الجرجاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 1

 www.philopress.net إلابداع فيلوبريس مجلة الفلسفة و   :املوقع الالكتروني 2

 إشــــكالية الهويــــة والتعــــدد اللغــــوي فــــي املغــــرب العربــــي، املغــــرب نموذجــــا، إليــــا، بلكــــا ودمحم حــــراز، مركــــز إلامــــارات  3

 . 18: م، س2210، 21:للدراسات والبحوث إلاستراتيجية، أبوظبي، ط

 www.falsafiat.rigala.netحول مفهوم الهوية ومكوناتها ألاساسية، إبراهيم القادري  بوتشيش،  0

 .113:الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق، نبيلة إبراهيم، املكتبة ألاكاديمية، القاهرة، س 1



ّ (09) :العدد                                       
 
ّم 01: داملجل

 
 (الكلم)ةّجل

 

 

 م9112العددّجانفيّ 61

 

، 2212الاستشراق الفرنس ي والتراث الشـعبي فـي الجزائـر، شـايب الـدور أحمـد، رسـالة ماجسـتير، جامعـة وهـران،  2

 .82:س

 .70: م، س2220ران،الفلكلور، ناصر صبار، دار الغرب، وه 7

 .124:م، س2223الجزائر، . ج.م.املسألة الثقافية وقضايا اللسان والهوية، دمحم العربي ولد خليفة، د 8

 .02:م، س2211املرأة في قصص البطولة، واضح عائشة، رسالة دكتوراه، جامعة تلمسان،  4

 .رواه الترمذي في صحيحه 12

مظـــــاهر وحـــــدة : دمحم العرابـــــي، ضـــــمن -صـــــدى املجتمـــــع الجزائـــــري –ي البعـــــد الـــــدييي والـــــوطيي فـــــي الشـــــعر الشـــــعب 11

 .108: ، س2222املجتمع الجزائري من خالل فنون القول الشعبية، املجلس ألاعلى للغة العربية، الجزائر، 

مظـاهر وحـدة املجتمـع : الشـعر الشـعبي البطـولي ودوره فـي وحـدة املجتمـع الجزائـري، عبـد القـادر خليفـي، ضـمن 12

 .103: ي من خالل فنون القول الشعبية، سالجزائر 

 .001:س5 2224، دار ابن الجوزي، القاهرة، 23:الشرح املمتع على زاد املستقنع، دمحم بن صالح العثيمين، ج 13

الهويــة فــي مواجهــة الانــدماج عنــد الجيــل املغــاربي الثــاني بفرنســا، دمحم مســلم، وزارة الثقافــة الجزائريــة، الجزائــر  10

 .41:، س2224

 https://mawdoo3.com .2218-22-13مفهوم الهوية الثقافية، غادة الحاليقة،  11

ك املركــــب املتجــــانس مــــن الــــذكريات والتصــــورات والقــــيم والرمــــوز والتعبيــــرات ذلــــ»: الثقافــــة عنــــد الجــــابري هــــي 12

وإلابداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية ما، تشكل أمة أو ما في معناهـا، بهويتهـا الحضـارية، فـي إطـار مـا تعرفـه مـن 

املعبــــر ألاصــــيل عــــن "إن الثقافــــة هــــي  وبعبــــارة أخــــرى . تطــــورات بفعــــل ديناميتهــــا الداخليــــة وقابليتهــــا للتواصــــل وألاخــــذ والعطــــاء

الخصوصــية التاريخيــة ألمــة مــن ألامــم، عــن نظــرة هــذه ألامــة إلــى الكــون والحيــاة واملــوت، وإلانســان ومهامــه وقدراتــه وحــدوده، 

 2221-28-24الهويـــــــة الثقافيـــــــة، والـــــــوطن وألامـــــــة والدولـــــــة، عابـــــــد الجـــــــابري، « ومـــــــا ينبغـــــــي أن يعمـــــــل ومـــــــا ال ينبغـــــــي أن يأمـــــــل

http://elaph.com 

 .132: م، س1488، 22:، دار الفكر، بيروت،ط22:خليل شحاتة، ج: تاريخ ابن خلدون، ابن خلدون، تح 17

، 22:إميــــل بــــديع يعقــــوب، دار الكتــــاب العربــــي، بيــــروت، ط: ديــــوان الشــــنفرى، الشــــنفرى عمــــرو بــــن مالــــك، تــــح 18

 .14:م، س1442

إســماعيل العربــي، الشــركة : ، وليــام شــارل، تــع(م1820-1812)مــذكرات وليــام شــارل قنصــل أمريكــا فــي الجزائــر  14

 :م، س1482الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 .103:م، س2213مالمح الهوية في السينما الجزائرية، موالي أحمد بن نكاع، رسالة دكتوراه، جامعة وهران،  22

مظـــــاهر وحـــــدة املجتمـــــع : الخيـــــل والفروســـــية فـــــي الشـــــعر الشـــــعبي الجزائـــــري، لوصـــــيف لخضـــــر بلحـــــاج، ضـــــمن 21

 .371: الجزائري من خالل فنون القول الشعبية، س
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فكير،ّلدىّالش

 
ّالت

ُ
ة عبير،ّونسقي 

 
ّالت

ُ
ة  أسلوبي 

دّبلقاسمّ ار، محم   قراءةّأسلوبيةّخم 

Stylistic expression, and the coordination of thinking, the poet 

Mohamed Belkacem Khammar, A Stylistic Readingّ

احّحسينّطالبّدكتوراهّّ:ّاملؤلف ّدو 

دّبرونة.ّد.أ:ّاملشرف ّمحـم 

ةّوهران
 
 الجزائرّ-1ّجامعةّأحمدّبنّبل

 douahhocine@gmail.comإلالكتروني ّّالبريد

شر
 
11/19/9118ّ:ّتاريخّإلايداع 92/19/9118:تاريخّاملراجعة 11/11/9112:ّتاريخّالن

 

 
ّّ:باللغةّالعربيةّامللخص

عري، لدى محّمد 
ّ
 إلى تعليل نسقّية الّتفكير، انطالقا من أسلوبّية الّتعبير، للّنّص الش

ُ
تنتهي هذه القراءة

اعرة، والتي تمظهر  هابلقاسم خّمار، بوصفب 
ّ
ات الش
ّ
 لألبعاد الفكرّية والّتفكيرّية، للذ
 
 عميقة
 
التها عبر صورة

ّ
ت تمث

عرّي، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى، كوَن الّنّص 
ّ
البنية الّسطحّية، انطالقا من البنّية العميقة في الّنّص الش

، لدى محّمد بلقاسم خّمار، انماز بمجموعة من الخصائص والّسمات ألاسلوبّية،  عريَّ
ّ
ْت عليهالش

َ
غ
َ
جملة  إذ ط

 إلى معرفة محّددات العالقة بين الّتفكير والّتعبير؛ انطالقا  من املهيمنات الّتعبيرّية؛ وعليه، فإّن 
ُ
هذه القراءة تهدف

عري في بنَيَتْيه السطحية والعميقة، لدى محّمد بلقاسم 
ّ
ل بناء النص الش
ّ
من سؤال جوهرّي، وهو كيف يتشك

 خّمار؟ 

 ...العالقة ؛تأويل ؛شعرال؛ الخصائص ؛البنية؛ الرمز؛ أسلوبية ؛التعبير ؛التفكير  :الكلمات املفتاحية

 :باللغة إلانجليزية امللخص

ABSTRACT : 

This reading ends with an explanation of the logic of thinking, based on the stylistic expression of 

the poetic text, by Muhammad Belkacem Khammar, as a profound image of the intellectual and 

intellectual dimensions of the poet's self, whose representations were expressed across the surface 

structure, On the other hand, the poetic text of Muhammad Belkacem Khammar has a number of 

stylistic features and features, dominated by a number of expressionist axes; this reading aims at 

identifying the determinants of the relationship between thought and expression; Harry, which is 

how to build poetic text is formed in the surface and deep Bnite, when Mohamed Belkacem 

headcover? 

Keywords: Thinking; expression; stylistic; symbol; structure; characteristics; interpretation... 
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ّ ّيّتسكنّهذهّالفكرة،منيةّالتالالتّالضّ ّولكنهّمساقّالد 
يةّالحقيقيّ  ّفالخاص 

 
ّّمزي،عبيّرالرّ ةّللت ّة،ريّ ليستّهيّالغموضّأّوالس 

هّالالتباسّوتنوّ 
 
ّولكن

 
ّعّالت

ُ
ّ.مكنةفسيراتّامل

ّ.139ّ،133مصطفىّناصف،ّدراسةّألادبّالعربي،ّصّ

ّ:توطئة

عراء، ولعّل ا
ّ
 الفكر، قضّية مهّمة وجوهرّية، في كتابات ألادباء و الش

َ
اغل إّن قضية

ّ
غل الش
ّ
لش

ض عن ذلك من مساءالت 
ّ
في كل املسائل الفكرّية، هو تلك العالقة بين الفكر والوجود؛ وما يتمخ

قافّية والعلمّية، وألادبّية بدرجة ة، ومقاربات نقديّ فكرية، وأطروحات تحليليّ 
ّ
ة، تغيي الّساحة الث

، وشمو )أكبر؛ 
 
 وأصالة
 
 على وليس يخفى على أحد أن الكاتب ألاكثر جّدة

 
، هو ألاكثُر قدرة  وعيل
َ
لية

إدارة عناصر موضوعهب 
ا لقصديته ومقصديته،( 1 ومن ثّم ) وفقا لرؤيته الفكرية للعالم وآلاخر، وتبع 

ات وفي معرفة آلاخرين
ّ
 قصدّية في الّنصّية والتعبير وفي معرفة الذ
ٌ
، عبر ما ُيقّدمونه من (2فهناك بنية

و غير أدبية، كّل ذلك عبر فاعلّية تداعي ألانساق، ألّن نصوس وخطابات ومتون، وكتابات أدبية أ

غة والعقل)
ّ
 (.3كّل ش يء يتفاعل ليعطي رؤية فريدة وطاغية لل

عر تجربة بوحّية، ذات طبيعة خاّصة، تظّل تجنح دوما  نحو إلايغال والكشف، 
ّ
ومادام الش

غة العادّية، بقواع وتميل إلى الاستبطان وسبر ألاغوار؛ وما دامتب 
ّ
دها العقالنية الّصارمة، عاجزة الل

ه من الّضروري اختيار أسلوب تعبيرّي خيالّي 
ّ
عن ذلك، عاجزة عن الّسبر وإلايغال والاستبطان، فإن

خوم أنساق 
ُ
ى القواعد القاّرة، ُبغية ُمطاولة ت
َّ
غة العادّية، ويتخط
ّ
غير مباشر، يخترق الل

 إّن الّداللة هي جلٌب ثقافّي للخبرة )الداللة،
ُ
، وعبر ُمختلف (0وإبراز لها إلى حّيز الوجودحيث

 .تمظهراتها

 يمكن الّتعبير عن كل  
ُ
ى ذلك إال عبر ُمكنة الانزياح، والخروج عن املألوف، حيث

ّ
وال يتأت

ياتها، وفي انشطارها وانتشارها؛ 
ّ
عورية، في تعّقدها وبساطتها، وفي جزئياتها وكل
ّ
الّدالالت الفكرية والش

 عن طريق توظيف خيالّي للّرمز، وقد ال يتحّقق ذلك ل
ّ
ألّن عاملنا الرمزي ليس ُمنفصال )ألسلوب، إال

غوي 
ّ
؛ هذا من جهة، كما أّن مقاربته، يجُب أن (1! نحن لغة: بأية حال عن ُوجودنا، وبخاّصة عاملنا الل

ْنَيَتْيهب الّسطحية والعميقة، ونقطة الّتماّ، بينهما، من جه  . ة أخرى تبحث في مستوى الّتقاطع بين بب

مز -1 عبيّربالر 
 
غةّإلىّالت

 
فكيّربالل

 
ّ:ّّّمنّالت

ى فيه الّرمز ببساطة، هوإّن أوّ 
ّ
 -أن يالحظ الّدار،  في ثنايا الّصورة نفسها، ) َل ملمحل يتجل

ي أللفال  -وهي ذات طبيعة حّسية في أكثر ألاحيان سيج الحس ّ
ّ
وجود ظالل من املعيى تتحّرك خلف الن

شير بقّوة إل
ُ
غة لت
ّ
ب؛ ألّن  إّما متعّدد أو متفّرد، وإّما ثابتل قاّر،( 2ى وجود ش يء معنوي الل

ّ
أو متغّير متوث

 
َ
فرق كبير بين أن ينطلق الكاتب في موقفهب من قضّية معّينة، فيحاول استيعابها من مناحل )ثّمة
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ستط
ُ
ص من أناه التي تمنُعه من رؤية موضوعه على حقيقته، قدر امل

ّ
ا إلى التخل ؛ (7اعكثيرة، ساعي 

 .ولذلك يستعيُن الّتصويَر الّرمزي 

 مشابهة، بين مستوى ألاشياء الحّسية الّرامزة، 
ُ
إذن، فالّتصوير الّرمزي أساُسه عالقة

ل دافعا 
ّ
شابه هذه، تنحصُر في ألاثر الّنفس ي الذي يتشك

ّ
ومستوى الحاالت املعنوية، وعالقة الت

 قا من تبئير الّتفكير، إلى تحرير الّتعبير، ضمنلتقريب الّصورتين، فهو بذلك يوحي وال يصّرح؛ انطال

الزم تحّقق العملّية اللغوية، املحكّية منها أو املكتوبة، )الصواب ألاسلوبي، بوصف ألاسلوب
ُ
 ت
 
ظاهرة

ختلفة
ُ
ا من مستوى الجملة وتراكيبها امل فث بدء 
ّ
 .، انتهاء  إلى عموم املتن أو الخطاب(8وأّنها تتكش

ا من الغموض، وال يكتسُب الّتصوير   ا كبير  ه يتضّمن قدر 
ّ
 في ذاته، ألن
ّ
الّرمزي داللته إال

يء الغامض في الّرمز هو الفكرة)
ّ
و لكّنه مساق الّدالالت الّضمنية التي تسكن .... ورّبما ال يكون الش 

هذه الفكرة، فالخاّصّية الحقيقّية للّتعبير الّرمزي ليست هي الغموض أو الّسرية، ولكّنه الالتبا، 

ى خاصّية الّتصوير الّرمزي، من خالل أداء ُمكَنة التأويل (4تنّوع الّتفسيرات املمكنةو 
َّ
، وبذلك تتجل

غوي، كون 
ّ
غة رغم طبيعتها قد تكون قريبة من الكمال، من الّتوتر بين البديهة والعلم إلى )الل
ّ
تلك الل

 .ّص أو الخطاباملبثوثة في ثنايا الكلمات، وفي تمفصالت النّ ...( 12املعاني الّضمنية

9- ّ ةّأمّت سيسّفكري  ّ:الاغترابّحالةّشعوري 

 اجتماعية، 
 
 شعورّية، وقد يكون  ظاهرة
 
و أحيانا قد يصبح طقسا قد يكون الاغتراب حالة

اقات  ولقد رافَق الاغتراُب إلانساَن منذ القديم البعيد، فبذل له إلانسانتعّبديا؛ 
ّ
الكثير من الط

ب ظاهرة إنسانية، ال تتحّدد بفترة زمنّية، أو بفئة عمرّية، وألجل ذلك الّروحية؛ والاغتراالفكرّية، و 

 .وغيرها... كان له حضور كبير في الكتابات الاجتماعية وألادبية والفكرية

غوي، 
ّ
ا من الّتأصيل الل فقد ورد في لسان العرب )وتجدر بنا إلاشارة إلى مفهوم الاغتراب، بدء 

الّنا،، وقد غرب عنا، يغرب، غربا، وغرب وأغرب و غربه  الذهاب و الّتنحي عن: في مادة غرب

 .(11وأغربه، أي نحاه، و الغربة و الغرب النزوح عن الوطن والاغتراب

سع لها لفظ الاغتراب، 
ّ
ولعّل تتّبع املصطلح في املعاجم العربية، يبين عن تعّدد املعاني التي يت

ن الوطن والانفصال عن آلاخرين جسديا سواء ولكّنه في أغلب مقارباته الّتعريفّية، يعيي البعد ع

 .كان ذلك عن إرادة و رض ى، أم عن إكراه وجبر

اعرة العميقة، اغترابا، أي بعدا، تتعّدد 
ّ
ات الش
ّ
عر، فهو أن تعيش الذ
ّ
أما الاغتراب في الش

ورية و 
ّ
 ذوات فرعية، كالث
ُ
 في ذلك، عدة
َ
م الذاَت الشاعرة َتاخب
ُ
الّصوفية أنماطه، وتتباين تمظهراته، وت

سيج الباني للعمل .... والانعزالية والّزهدية
ّ
لت الن
ّ
ْت إحداها وهيمنْت، فشك
َ
غ
َ
وغير ذلك؛ ومتى ما ط

عرّية
ّ
ا أسلوبيا، يمكُن من خالله قراءة تخوم ألانساق الش  . ألادبي، أصبحْت ملمح 
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نا نورد ومادامتب الحال كذلك، فقد طغى الاغتراب على معظم قصائد محّمد بلقاسم خّمار، وه

 :بعضا من ذلك، كملمح أسلوبي، جعل الشعر الخّماري،  يستميز بظاهرة الاغتراب، ومن ذلك

ّ:الاغترابّالسياس يّ-9-1

لم يكن بلقاسم خّمار بعيدا عن ألاوضاع السياسية، سواء الجزائرية أم العربية، وحّتى 

ة تشّع بريقا وحنانا وشوقا؛ ومرة الّدولية، بل ظلَّ يعيشها ويعايشها، أثرا وتأثيرا، فجاءت قصائده مر 

في لبو، نججت خيوطه من غربة قاسية، ومن أوضاع سياسية عاشها الشعب، و عاشتها ألامة، 

ْتها الّدول  َبنَّ
َ
 .وت

فال تقتصر الغربة لدى بلقاسم خّمار على البعد املكاني، فهو الذي ظّل ردحا من الزمن بعيدا 

و املبادع، حيث خالطها كدر السياسة وداخلتها براثن  عن وطنه، بل تعّدت ذلك، إلى غربة القيم

 :12املطامع اليخصية، ومن ذلك قوله

ّ...أناّاليوم

ّ...بالّصاحب...ّأحياّ

ّ...ّبالّصاحب...ّّوأسكن

ّ...خرابّجديدّيلملمني

ّ...ّوأكياسهّالسود

ّ..تحومّك شباحّاملقبرة..ّحوليّ

تتسّرب إلى أعمق طبقات نفسه،  هيلغربة التي عاشها الشاعر واعيا و ومن ذلك أيضا ا

فيفضحه شعره، لتصير أحالم يقظة مكتوبة بين مقطع وتفعيلة، و عروض وقافية، محاوال بذلك 

وق العارم الذي يدفع روحه لتسافر و تعانق الجزائر
ّ
 :13إذ يقول . مواجهة الش

ّ.قدّمللتّالقصيد

ّ...لكنّحبيّلبالديّمؤججّباملشاعر

ّ.يأتنفسّألاعماقّفيّمهوىّهموم

ّرائحةّانفجارّيّ ّ.ّوأشم 

كما أّن ألاوضاع الّسياسّية العربّية وما صاحبها من تأثيرات على الكتابات إلابداعّية ألادبّية، 

نالت هي ألاخرى من بلقاسم خّمار، فكان أن زادت من غربته واغترابه، إذ راح ينشد ذلك الحلم 

 :10العربي و يتلّمسه في اليقظة و املنام، حيث يقول 

 ش يء أقس ى أو أمّر ال 

 .على الغريب من الغروب 

 زمن موات 
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 مثقل بالحزن 

 كالحلم العروبي

وعليه فقد كان الاغتراب السياس ي في شعر بلقاسم خّمار حاضرا، و لقد ظّل املرآة العاكسة  

را باألوضاع السياسية التي آلت 
ّ
لجزء من حياته، التي عانى فيها ويالت الغربة  فظهر مع ذلك متأث

 :11ا البالد، ويبدو ذلك واضحا في  شعره، حيث يقول إليه

ّليرفعّعنكّأرزاءّالعوادي***ّبالديّلستّأدريّمنّأناديّ

ّّوليسّلناّسوىّشوكّالقتاد***ّّفهذيّألارضّجناتّلقومّ

زاياّ تناّاملصائبّّوالر 
 
ماد***ّتشت وابعّللر  ّتشتيتّالز 

م مع أن، فإّن بلقاسم خّمار، قد طعَّ
ّ
ظم قصائده بالحديث عن اغترابه وأّيا ما يكن الش

 .السياس ي، حّتى غدا بذلك ملمحا أسلوبيا، ولعّل ذلك راجع إلى املنظومة الفكرية التي كان يمتح منها

ّ:الاغترابّالفكرّيّ-9-9

ه كان متشّبعا بجملة من ألافكار 
ّ
كان بلقاسم خّمار من الذين عاشوا الاغتراب الفكري، حيث أن

لوطنية ئبرازها وتطبيقها نظرا ملا مّرت به  الجزائر من أوضاع  كان لها والرؤى لم تسعفه الظروف ا

 .تبعاتها على الثقافة و إلابداع ألادبي

ه أحد  
ّ
ه عا  حالة الاغتراب الفكري، ألن
ّ
ومن خالل، قراءتنا لشعر بلقاسم خّمار، يتبّين لنا أن

ه كان يؤمن بمنظومة
ّ
قيمّية تالشت سرابا، وألن  حلما عربيا  أبناء املدرسة إلاصالحية في الجزائر، وألن

ْت 
َ
د عنه اغتراب فكري، َعل
َّ
اعر، أفرز يأسا تول
ّ
ووطنيا كان يراوده، غير أّن الواقع الذي عاشه الش

ه بين روّي وقافية، وهو يدافع عن قضايا العرب، وينافُح عن الوطن، وعن املواقف الثابتة، 
ُ
صيحات

 :12إذ يقول 

ّفداهمتكمّسيولّّّ

ّ...ّورمتكم

ّ...ّإلىّشتاتّاملصائر

ّفيّجنوبّالسودان

ّفيّالقدس

ّفيّمصر

ّ...فيّربوعّالجزائر

" و يتحّدث أيضا عن شهداء فلسطين، وعن رسالة الانتفاضة، فيقول من قصيدة عنوانها

"رسالة شهيد من حيفا
17: 

ّألاس ىّفيّبالديّشريداّ
ُ
خّرذاكّالجمود**ّ*ّعشقت ّفيّالص 

ُ
ّّوأحببت

ّأرنّووفيّ
ُ
ّسؤالّخفيّإالمّالخمود*ّ*ّ*ّّخاطريّّوقدّكنت
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صبّرفيّعالمّ
 
زهّكلّيومّصعود***ّّإالمّالت ّيعز 

ّقلبّشهيدّ
َ
 يطلّبهاّمنّشفاهّالخلود***إليكمّرسالة

ّوأغمُرّنفس يّفيّلهيبّالوقيد***ّأعانُقّأطيافهاّساعةّ

ّطعمّالردىّمرة
ُ
ّوطعمّالدناّّوالخلودّالسعيد***ّلقدّذقت

ّوروحاّوريحانةّللشهيد*ّ**ّولمّأجدّكالردىّمنهالّ

ويحمل أيضا هّم وحدة املغرب العربي، وتلك قضية ظّل ينشدها الكثير من املبدعين والعديد 

نداء " ، "تحية إلى إفريقيا"، "إلى وحدة املغرب العربي" من الشعراء، فنجده يعنون قصائده مثال، بـــ

 "دة املغرب العربينشيد وح( " املغرب تونس الجزائر) إلى الثالوث" ، "الاتحاد

ه يعلم أّن 
ّ
ا بها، محاوال الحفال عليها، ألن ا إليها مؤمن  ولقد ظّل الشاعر متشّبثا بالقيم ، داعي 

بات على القّيم، و القضايا العادلة، إذ يقول 
ّ
 :أسا، الفكر الّصحيح، هو الث

مّأهدرت ّقي 

دىّّواملخاطر ّ.بينّالر 

ّوالذيّينكّرالعروبة

ّشعباّوحدويّإلاسالمّ

ّوفاجر...ّذلن

اعر من غربة فكرية، وسط دوامة من الّتخلي عن القيم، والفكر الّضال الذي  
ّ
لقد عانى الش

ه عقوَل ألاّمة العربية، فكان أن تضاربت املواقف، وُوئدت 
ُ
أحاط بشعبه، و الذي غزْت جيوش

ابتة، ومن مثل ذلك قوله
ّ
 :العادات الّسليمة، و املبادع الث

اّملنّكانّنذالّّحق ّ...يراتب 

ّ..يعيشّألطماعهّالسافلة

ّيهدهدني  .ّف هالّبعز 

ّ.ولّوفوقّمسندةّاملقصلة

وعليه، فقد صاحَب الاغتراَب الفكرّي ملحّمد بلقاسم خّمار، اغتراٌب نفس ي  عميق، في ظّل  

 فسدت الطبائع، وتغّيرت 
ُ
ذلك الواقع املترّدي، وبعد انهيار منظومة القيم، وتغّير املفاهيم، حيث

والسلوكيات، فلذلك يستمّر اغتراب الشاعر الفكرّي، بعد أن أحّس بأن مكانته كمثّقف  ألاخالق

 . تضعضعت، وصار ال ينظر إليه مثلما كان من قبل

ولعّل، سريان حّسب  الاغتراب الفكري، في مجمل قصائد بلقاسم خّمار، زاد شعريتها،  وجعل  

اعر،
ّ
وذلك راجع بدرجة أولى إلى مدى إسهام   القارع يعيش جوا من البعد الذي كان يحّسه الش

 .الاغتراب الفكري في تأسيس شعرّية القصيد، و تحقيق كثافته

صوير -3
 
ةّالت َسُقّشعري 

َ
ّ:ّن
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لنقاد؛ حظي مصطلح شعرية التصوير، إلى جانب مصطلحات أخرى، باهتمام الدارسين وا

ة ومتآلفة، تعتبر وسيلة التي تصنعها كل أركان العمل ألادبي متضافر ذلك أن شعرية الّتصوير، و 

ألاديب الشاعر ألاولى، التي يستعين بها، خالل صياغة تجربته إلابداعية، و أداة الناقد املثلى التي 

 .يتوسل بها، وينطلق منها ، ئصدار أحكامه، على أصالة العمل ألادبي، وصدق تجربته الشعرية

بَّ العمل إلابداعي، الذي ُيَح و تعتبر شعرية التصوير
ُ
ق له بعض الفرادة والتميز، أوال، ، ل ّقب

ويضمن له الحفظ والبقاء ثانيا، وهي جوهر دائم وثابت في العمل ألادبي، إذ تتحّقق ذات الشاعر في 

التصوير موضوعيا، أكثر مما تتحّقق في أي عنصر آخر، من عناصر البناء الشعري، وهذا ال يعيي 

ه من الدراسة
ّ
، واستوفى حقه من التأصيل املفاهيمي، بل ال أّن مصطلح التصوير الشعري نال حظ

إلى طبيعة املصطلح  -ومرّد ذلك في نظرنا -يزال  مضطربا غائما، عند الكثير من النقاد والدارسين،

التصوير ألادبي، التصوير الفيي، التصوير البالغي، ) نفسه، وتداخله مع مصطلحات أخرى، كـ 

 ...(التصوير البياني

سون، أّن التصوير الشعري، والذي يؤّسس لشعرية إلابداع، قد ظهر في أكثر ما عليه الدار و 

ظل املذهب الرومنس ي الغربي، ولكن هل يعيي هذا أن  النقد العربي كان خلوا منه؟ أو أنه لم يعرف 

 أشكاله وطرائقه، وبعض مظاهره؟

هب نذ)ليس املطلوب إلاجابة عن ذلك هنا، إذ الكالم سيطول، ولكنه بشكل ما، يمكن أن

نا قد ال نجد املصطلح بهذه الصياغة الحديثة في التراث البالغي 
ّ
مذهب الدكتور جابر عصفور في أن

و النقدي عند العرب، و لكن املشاكل و القضايا التي يثيرها املصطلح الحديث ويطرحها، موجودة 

الّنقدي ( 18مفي التراث، وإن اختلفت طريقة العرض و التناول، أو تميزت جوانب التركيز والاهتما

 .والفكري 

واملعاني مطروحة في )... تستند أغلب املقاربات التعريفية، إلى مقولة الجاحظ الشهيرةو 

الطريق يعرفها العجمي و العربي، و القروي و البدوي، وإنما الشأن في إقامة الوزن، وتخّير اللفظ، 

عر صناعة، وضرب من فإ. وسهولة املخرج، و كثرة املاء، وفي صّحة الطبع، و جودة السبك
ّ
نما الش

ج ، وجنس من الّتصوير
ّ
ه، تمتُح منه قرائح الشعراء، (14الن ؛ هذا الّتصوير الذي في أغلب تخييالتب

ا خيالية، تزيد من الشعرية وتطفح بها، لتتحّقق لكّل واحد أسلوبية تصويرية  أنماطا وصورا ونسوج 

 .معينة

 ظاهرة التّ  ويمكن القول، إّن 
ّ
في أغلب  -طلحا ومفهوما، أصبحت عري مصصوير الش

فكير النقدي، الذي تنبيي عليه تحليالت ألاعمال الشعرية، ملا له من حضور قوي محور التّ  -ألاحيان

في بنائية املخيال الشعري، وسلطة قسرية، تمار، دورها التأثيري النفس ي على املتلقي
22. 
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 -التصوير الشعري  -اعتبارهق إليه، من وجهة الدراسات ألاسلوبية بوعليه يمكن التطرّ 

ملمحا بارزا، يسهم في تقوية التعالقات الخيالية، و التي تسري في كل تمفصالت ألاعمال الشعرية، 

 
ّ
 والتصويَر الرمزي، للزّ وألن

ُ
يادة من شعرية إلابداع، ه قد ير ى ليكون خصيصة أسلوبية، تتكاثف

 
ّ
 وملنح الش
 
ور، ل، وقدرة كبيرة على تكثيف املواقف والصّ ا للّتخييأفقا رحب  عبير، و في التّ  اعر حرية

عراء مالذا لهم، وخّزانا ملختلف صوّ 
ّ
 فلذلك جعله الش

ّ
عرية، املستوحاة من الواقع أحيانا، رهم الش

ومن ألاسطورة والعجائبي أحيانا أخرى، ومن الطبيعة ومظاهرها أحيانا ثالثة، والحال كذلك مع 

 .محّمد بلقاسم خّمار

ّ:منطلقاتهاّالفكريةّ الطبيعةّوت ويلّرمزيةّمظاهّر ّ-3-1

ورة التحريرية الجزائرية، واستعان في بناء 
ّ
كتب بلقاسم خّمار معظم قصائده، إّبان الث

 مظاهر الطبيعة وعناصرها، وتغيراتها الجوية، فاستخدم كل ما فيها، 
َ
منظومته الشعرية، توظيف

 ، فه داللة، ويستعين به إيحاء  ب
ّ
 .ليكون له بذلك التعبير وألاداءليستنجد به رمزا، وَيوظ

نجده في شعر بلقاسم خّمار، كتوظيفه مثال الرعود، والعواصف  ومثل ذلك كثير،

 .وغير ذلك... والزوابع، والقمر والشمس، والرياح 

عمل ألادبي، ملا كان الواقع هو الذي يصنع النص في أحايين كثيرة، وهو الذي ُيحال إليه الو 

 التصويربه في معظم تفسيراته؛ و 
ُ
َتَبْنَيُن مجازية
َ
ا كان ذلك كذلك  -ت

ّ
فقد راح بلقاسم خّمار،  -ومل

لت الطبيعة ومظاهرها، 
َّ
ُل منه موسوعته الشعرية، ويبتيي منه معجمه التصويري، فقد شك ُيَهيكب

ت صرحه الرمزي وال
َ
ل
َ
 .املعانيتصويري، لتكتمَل بذلك الدالالت و قاموسه اللغوي، وَهيك

ظيفه، العواصف والرعود، داللة على انتفاضة وثورة الشعوب، ضد ومن أمثلة ذلك تو 

القهر والعدوان، كما ذكر النخيل و الخمائل، إشارة إلى رقة الصبا وبراءته، وكذلك إلى قوة 

 : 21الذكريات وعلو أحالمها، كقوله

ّللمواويلوفيّرحلةّ

ّعلىّمتنّأجنحةّالثلج

ّت كلّمنّريشهاّاملخملي

ّرياحّالجنوبّالجديبة

ّ..وتنهيدةّالشمس

ّعلىّغيمةّالطائّرالبسكرّي

ّأوغلتّفيّالحلم...ّتعانقتّوالحلم

ّ.ووهجّابتسامّالصغارّ...حبيبةّ..ّّدنياّ

 :رمزيةّتوظيفّمظاهّرالطبيعةّكمفارقةّّ-3-9
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ومن املفارقة في شعر بلقاسم خّمار حين توظيفه لعناصر الطبيعة، واستخدامه ملظاهرها، 

الرمزي، هو أن شعره ظّل واقعيا معيشا، ذلك أّن الشاعر ال يهيم  كمرجعية تقريبية للّتصوير

 
َ
ط بالطبيعة حتى الّتالش ي، وال يفّر إليها حتى يتماهى فيها، و إنما يأخذ عناصرها ومظاهرها، لُيسقب

 .املتخّيل على الواقع، وليميز بامللمو، الظاهر، على الدفين الغائر، من جراحات ومشاعر

أنه ال يقف عند مظهر واحد بعينه، بل تجول به قريحته من مكان إلى ومن املفارقة أيضا، 

مَّ تجول قصائده بالقارع 
َ
املتلقي من تصوير إلى تصوير /مكان آخر، ومن مظهر إلى مظهر، ومن ث

 :22أبرع، كقوله

ّبالديّلستّأدريّمنّأنادي

ّليرفعّعنكّأرزاءّالعوادي

ّأناديّالليلّوالظلماتّلكن

ّدنهاركّمثلهاّجمّالسوا

ّأناديّالبحّروألامواجّغضبى

 تصارعهاّالعواصفّكاألعادي

ّولكنّهلّيروقّليّندائي

ّوفيّأمواجهّصوتّينادي

ّأناديّالصخّروألاوتادّحتى

 .دّصيحتيّفيّكلّواديتردّ 

ف الشاعر من استعمال ألفال الطبيعة كــــ  ب
ّ
الليل، الظلمات، النهار، البحر، )وُيكث

 .يف ملمحا أسلوبياويكاد يكون هذا التكث...( ألامواج

ف الثورة   كما نجده يستخدم كلمات الطبيعة، الدالة على الحركة والقوة و التغيير، لَيصب

في عنفوانها،  والتمرد في أكمل طاقاته، وانتفاضة الحق ضد الباطل، باستخدام مظاهر الطبيعة، 

 :إذ يقول .....كالرعد والعصف والصعق والدمدمة

ّدمةّالرعودأينّالزوابعّوالثلوجّأينّدم

 أينّالكآبةّفيّالسماءّّوأينّأحضانّالوجود

ومن أبرز مظاهر الطبيعة التي يستخدمها الشاعر من أجل تقوية رمزيته التصويرية،  

حيث استخدمها الشاعر، للداللة على الثورة، وعلى عصفها بعقول أبناء الشعب الواحد ( الرياح )

 :وتفرقتهم، إذ يقول 
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 .ملاذا ال تعلمنا الليالي*** ي تفّرقنا الرياح ولست أدر 

سهم في تقريب نمطيته التصويرية،  
ُ
ومن توظيفه ملظاهر الطبيعة كمفارقة أسلوبية، ت

تبعها الشاعر في توظيفه لألماكن، 
ّ
ئ عل هندسة تيخيصية رمزية، يـ ضمن نسقية مجازية، تّتكب

كاألورا، مهد الثورة إذ و ... ل والوديان والبطاح والسهول ومسمياتها البارزة، كالتالل و الجبا

 :23يقول 

ّ
 
ّسّزلزليّدنياّبطاحيهبّاملقد ّياّساحةّالل

ّواستله يّّ اراتناّالحمراءّمنّساحّلساحي

ّ
 
ّهذاّمنّغضبةّألاوراسّمنّقممّالكفاحّإن

ّ
 
ّمنّقلبّاملالمحّالجراح..ّّهداءّمنّقبلةّالش

ار ّياّزحفناّتحركّكالرياح...ّياّشعبناّالجب 

ّندعوكّباسمّترابناّالغا ّالحليّإلىّالس 

 
 
لل، وألّن الّدار تختصُر حياة
ّ
ونجد الشاعر أيضا يتغّيى بالّدار، والّديار، كوقفة على الط

 جماعّية، فهي كّل ش يء عنده، إذ يقول 
 
د ذاكرة
ّ
 :بأكملها، وتخل

ّلداريّالتيّنسيتني

وّق
 
ّوملاّتراميتّبالش

ّ...أطرقّبابهاّأنكرتنيّ

ّوماّاستقبلتنيّ

ّ.بفغادرتهاّوفؤاديّكئي

ُه الذاكرة الجماعية، وما ترّسب فيها، فهي حلقة وصل بين 
ْ
وترمز الّدار هنا إلى كّل ما َحَوت

ماض تليد، وحاضر ي ّن،  وهي خزان الذكريات ومنبت براءة ألاحالم، وهي  عنوان الحرية، وهي 

 .الوطن الفسيح لكل من ضاقت به دور الدنيا، وهي امللجأ آلامن لكل خائف

آخر، في شعر بلقاسم خّمار، حين توظيفه لرمزية الطبيعة، وبناءه صورا  وكملمح أسلوبي

 :20تيخيصية، حيث يقول 

ّ:إلاهداء

ّإلىّالكباّرفيّسذاجةّالصغار

ّإلىّتالميذّأكلوبّفيّعمان

ّعيونهمّتخش ىّبريقّالنوّر

ّأرجلهمّغارقةّفيّالوحل

ّأذرعهمّتلعبّبالنيران

ّ...الّفكّرالّإحساس
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ّ...الّشعوّر

ّ..قعدّالنواسإلىّعبيدّامل

ّ...ياّللعار...ّصبيانّ

ّألىّالذيّيدعونهّالبطل

ّجبينهّالّيعرفّالخجل

ّ...املغرور..ّالهارب،ّاملرتجف

ّ:خاتمة

رفة ما م  ى، ُيمكُن أن نقول، إّن 
ُ
ل كثيرا من املظاهر الطبيعية،  ومن على ش الشاعر  جَّ

ره ببيئته، و افتتانه بجغرافية وطنه، و 
ّ
طبيعته املتنوعة، والتي كانت مصدر ولعّل هذا عائد إلى تأث

 
ّ
كما نجد توظيف عناصر الطبيعة، في شعر بلقاسم خّمار، يتعلق بحالته ؛ عراءإلهام لكثير من الش

 انفعاالته، كملمح أسلوبي، فمّرة حين الفرح، ومّرة حين الحزن 
َ
 ...الشعورية، وما يتالءم وطبيعة

اعر، لهذه وهكذا يمكننا القول، إّن 
ّ
الّرموز، لم يكن هكذا عفويا فقط، ولم  استخدام الش

يأت تقليدا وترديدا، بل هو راجع، إلى تكوينه الثقافي، وإلى قدرته التصويرية و الرمزية، لتكثيف 

 .الشعرية، ما جعله عل دراية، بمتطلبات التصوير والترميز وإلايحاء، في الشعر

مامية إلابداع الشعري، وبذلك أصبحت له نمطية في التصوير، جعل منها وسيلة لبلوا ت

 ولعّل ؛ معّبرا بذلك عن عواطفه وأحاسيسه، و أفكاره و آرائه، مجمال في ذلك، مواقفه من الحياة

القدرة التصويرية لبناء شعرية الترميز، لدى بلقاسم خّمار، أصبحت تمتّد بامتداد التجربة 

 .ذي عّبر عن دفق  شعوري ممّيزالشعرية إلابداعية، وتمتُح من املمارسة الطويلة للبوح الشعري، ال

هتها، أطراف وأبعاد مختلفة، نفسية وفكرية، مازجها  مت في هذه الّتجربة ووجَّ
ّ
وقد تحك

الوعي والابتكار، وخالطها إلابداع والخيال، فأصبح بذلك الّرمز خاصية من خصوصيات الّتصوير، 

وظيفه وتقريبه، وتشكيله من ولعّل توظيفه من طرف بلقاسم خّمار، دليل على قدرة الشاعر على ت

 .نسقية التفكير إلى أسلوبية التعبير

وعليه، فإّن تعليل نسقّية الّتفكير، وتسويغب محّددات العالقة بين الّتفكير والّتعبير، انطالقا 

عري، لدى محّمد بلقاسم خّمار، تنطلُق من البنية الّسطحّية، 
ّ
من أسلوبّية الّتعبير، للّنّص الش

 
 
ها صورة التها، وصوال إلى البنّية بوصفب

ّ
اعرة وتمث
ّ
ات الش
ّ
 لألبعاد الفكرّية والّتفكيرّية، للذ
 
عميقة

، لدى محّمد بلقاسم خّمار، انماز بمجموعة من  عريَّ
ّ
عرّي، كوَن الّنّص الش
ّ
العميقة في الّنّص الش

بَ 
َ
ْت عليه جملة من املهيمنات الّتعبيرّية؛ تأسل
َ
غ
ُ
نَيَتْيه ْت َعْبَرُهَما بب الخصائص والّسمات ألاسلوبّية، وط

 . الّسطحية والعميقة

 :ّهوامشّالبحث
 .22، س 2222، 21ابراهيم محمود، صدُع النّص وارتحاالت املعيى، مركز إلانماء الحضاري، حلب، ط  -1
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عــــادل مصــــطفى، فهــــم الفهــــم، مــــدخل إلــــى الهيرمنوطيقــــا، نظريــــة التأويــــل مــــن أفالطــــون إلــــى جــــادامر، دار رؤيــــة للنشــــر  -2

 .11، س 2227، 21القاهرة، ط  والتوزيع،

نـــوام تشومســـكي، آفـــاق جديـــدة فـــي دراســـة اللغـــة والعقـــل، تـــر، عـــدنان حســـن، دار الحـــوار للنشـــر والتوزيـــع، الالذقيـــة،  -3

 . 22، س 2224، 21سوريا، ط 

عــــادل مصــــطفى، فهــــم الفهــــم، مــــدخل إلــــى الهيرمنوطيقــــا، نظريــــة التأويــــل مــــن أفالطــــون إلــــى جــــادامر، دار رؤيــــة للنشــــر  -0

 .22، س 2227، 21وزيع، القاهرة، ط والت

عــــادل مصــــطفى، فهــــم الفهــــم، مــــدخل إلــــى الهيرمنوطيقــــا، نظريــــة التأويــــل مــــن أفالطــــون إلــــى جــــادامر، دار رؤيــــة للنشــــر  -1
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 :امللخصّباللغةّالعربية

كـــان الشـــعر وال يـــزال ديـــوان العـــرب التليـــد، يزخـــر برؤيـــة لســـانية ومـــا وراء لســـانية، كائنـــة بـــين صـــمت فونيماتـــه،      

وقلقلـــــــة مورفيماتـــــــه، وحشـــــــرجة مونيماتـــــــه، يحمـــــــل بـــــــين ســـــــطوره حمولـــــــة دينيـــــــة وثقافيـــــــة واجتماعيـــــــة وسياســـــــية 

 .واقتصادية

 على ذلك ارتأينا أن نخوض غمار النص الشعري للبشير إلابراهيمي بـائجراء السـيميائي فـي هـذا البحـث وت     
 
أسيسا

 
 
املتواضــع، نتــونى مــن خاللــه دراســة الســمات اللفظيــة والتصــنت لحركّيتهــا القابعــة بــين صــدر وبجــز، أنتجــت أبياتــا

 .منججمة املحورينشعرية محكمة البناء، ومتراصة املعاني، وجّيدة السبك، متسقة و 

 إلى أّي مدى حّققت الّسمات اللفظية خطابية قصيدة تساؤل نفس للبشير إلابراهيمي؟    

 وما هو ألافق السيميائي املراد إيصاله إلى القارع الجزائري و املغاربي على العموم؟    

 .املضامين التعبيرية ;النج  الشعري  ;ألافق السيميائي ;ألانساق اللغوية ;خطابية: الكلمات املفتاحية

 :امللخصّباللغةّإلانجليزية

ABSTRACT :  

      The poetry of the arabes is still celebrated Arab divan, full of linguistic and linguistic vision, It 

exists between the silence of his phonemes, the sound of his morphines, and the movement of his 

monimates, It carries a religious, cultural, social, political and economic weight. 

      On the basis of this, we felt that we are engaged in the text of poetry of Bachir El-Ibrahimi, with 

Semiotics procedure in this research, we envisage the study of verbal features and Intonation of its 

mobility between the two parts of the poetic house, abiata produced poetic construction court and 

monolithic meanings, consistent and harmonious axes. 

       To what extent did the verbal and rhetorical features have achieved a similar question for the 

Bachir El-Ibrahimi? 

       What is the symbolic horizon to be communicated to the Algerian reader and the Maghreb in 

general? 

Keywords: Rhetorical; Language formats; Symphonic horizon; Poetic tissue; Expressive content. 
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 :نصّاملقال

 :توطئة

تهـتم النظريــة اللســانية بأنســاق اللغــة الطبيعيــة، وبتراكيبهــا املتحّققــة أو املمكنــة التحّقــق، وبتطّورهــا التــاري ي 

وبمختلف أنشطتها الثقافية ،ووظيفتها املجتمعيـة  وأسسـها املعرفيـة، والبـد مـن حضـور املجـاالت املتعـددة والعلـوم 

لسانيات –يرجع بعض الباحثين  بروز هذا العلم الطليعي الرائد . اء تحليل الخطاباملختلفة في الّدر، اللساني أثن

 .إلى العهد ألارسطي فيربطون بينه وبين مقوالت أرسطو في البالغة والخطابة والشعر -النّص 

 نحــو الصــورنة "
 
قــد جعلــت مــن الــّدر، ... formalisationإّن املســتقرع الــراهن اللســانيات اليــوم يلحــظ نزوعــا

 بمــادة فيزيائيــة معزولــة ،حّتــى غــدت الوقــائع اللغويــة  ا
 
قــا
ّ
، كمــا لــو كــان ألامــر متعل
 
 لتشــريح اللغــة مخبريــا
 
للغــوي مجــاال

بمثابــة  وقــائع تجريبيــة، تضــطلع  اللســانيات برصــدها وتفكيكهـــا، ومفصــلتها باالســتناد إلــى أمــثالت لــم يعــرف حـــد، 

 (1)"اللغة صنوا لها مثل الثورات العلمية الحديثة

 بـــين البالغــــة وعلــــم الــــنّص، ألّن البالغـــة تضــــع فــــي الحســــبان 
 
 وثيقــــا
 
ويـــرى بعــــض البــــاحثين إلـــى أّن هنــــاك ارتباطــــا

مستويات القّراء وأحوالهم النفسية والاجتماعية، وتعّدد القراءة، وأشكال التواصل، ودرجـات الفهـم والاسـتيعاب، 

ي الحدي  .ث للنصوس النثرية والشعريةوغيرها من املبادع التي يقوم عليها التحليل النص ّ

كـــان الشـــعر وال يـــزال ديـــوان العـــرب التليـــد يزخـــر برؤيـــة لســـانية ومـــا وراء لســـانية كائنـــة بـــين صـــمت فونيماتـــه، 

وقلقلـــــــة مورفيماتـــــــه وحشـــــــرجة مونيماتـــــــه، ويحمـــــــل بـــــــين ســـــــطوره حمولـــــــة دينيـــــــة وثقافيـــــــة واجتماعيـــــــة وسياســـــــية 

 .واقتصادية

لعليا الكلية إلى رؤية استشرافية هائلة القيم، بديعة الّسيم وعظيمة ويصبو الشاعر من نججه لهذه البنية ا

املثل، يروم الشاعر العربـي واملغـاربي بالخصـوس إلـى اللحمـة العربيـة إلاسـالمية، وألالفـة إلانسـانية، ومـا أحوجنـا فـي 

سترقم الغربي –هذا العالم 
ُ
 .باسم إلاسالم والعروبةإلى نسق الذوات العربية املتحاّبة، الناطقة  -الذي يحكمه امل

 :واقعّعلمّالنص( 1

، مرتكــــزة تــــارة علــــى الــــّدر، 
 
عقــــب التكــــوثر العلمــــي الحاصــــل، أخــــذت الدراســــات النصــــية تنحــــو منحــــى جديــــدا

وفحص الكفاءة ألادائية للغة، وإمكاناتها التركيبية والداللية، بوساطة النظر في عناصرها على مستوى الجملة وما 

خــرى علــى الاســتعمال مــن خــالل فحــص النــواحي الاتصــالية للعمليــة اللغويــة، أي بــالتركيز علــى دونهــا، ومرتكــزة تــارة أ

فـي  Zellig Harrisأّن البدايات الفعلية لنحو النّص كانت علـى يـد زيلـ  هـاريس" النّص كإجراء في عملية اتصال حّية 

ز على أهمية السياق مDell Hymes 1422النصف الثاني من القرن العشرين وذلك في دراسة  دل هيمز 
ّ
، الذي رك

 (2)".الاجتماعي للّنص

رتأينــا أن نخــوض غمــار أجــرأة الــنّص الشــعري للبشــير الابراهيمــي، بــاملعول الســيميائي فــي   علــى ذلــك اب
 
وتأسيســا

ت لحركيتهــا الداخليــة القابعـة بــين صــدر 
ّ
هـذا البحــث املتواضــع، نتـونى مــن خاللــه دراسـة الّســمات اللفظيــة والتصـن

 شعرية محكمة البناء ومتراصة املعاني، وجّيدة السبك، متّسقة ومنججمة املحورينوبجز، أن
 
 .تجت أبياتا

وأمارة ذلك ما ألفيناه من خصيصة الّتواسم في أركان القصيدة شـاملة، حيـث أدى تـداخل السـمات وتضـافر 

 .الرا ي بعضها مع بعض إلى إنجاز فعل سيميائي حافل بعالمات متشاكلة ومنتشرة في حّيز النج 

 للبشير إلابراهيمي؟" تساؤل نفس"إلى أّي مدى حّققت الّسمات اللفظية خطابية قصيدة 

 وما هو ألافق السيميائي املراد إيصاله للقارع الجزائري و املغاربي على العموم؟

مـا الخـد  الـذي تخلقـه آثـار مما"
ّ
 من التبـادل والتعلـيم، وإن
 
رسـة، لست أعيي باألدب جملة أعمال، وال قطاعا

 النّص، وأعيي نسيج الدالئل والعالمات التي تشكل العمل ألادبي، ما دام النّص . هي ممارسة الكتابة
 
وأقصد أساسا
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وبفعـل الـدور الـذي تقـوم بـه الكلمـات، والتـي  (3)..."هو ما تثمره اللغة، وما دامـت اللغـة ينبغـي أن تحـارب داخـل اللغـة

ل مسرح النّص 
ّ
 .تشك

 :ةّالتراثنحّووعيّنقديّلقراء( 2

راهنــت املنــاه  النقديــة املعاصــرة، وإشــكاالت التلقــي واملنــاه  املرتبطــة بخلفيــات معرفيــة وثقافيــة علــى قــراءة 

يتخــذ أصــحابها مــن بعــض ألاطروحــات كقضــية إنمحــاء ألاجنــا، "... النصــوس إلابداعيــة، بآليــات إجرائيــة جديــدة 

التفكيـــك، ورفـــع لـــواء املوضـــوعية العلميـــة، معـــاول ئثـــارة ألادبيـــة، والكتابـــة مـــا بعـــد الحداثيـــة، وكـــذا اســـتراتيجيات 

أســـئلة لـــم تكـــن قـــادرة علـــى الاســـتجابة لهمـــوم القـــارع العربـــي، بـــل إّنهـــا ســـاهمت فـــي تنمـــيط النقـــد وإلابـــداع، علـــى حـــد 

، هـــذا مـــا يـــدعونا إلـــى العـــودة إلـــى (0)"ســـواء، وحصـــلت فجـــوة بـــين تحصـــيل هـــذه الثقافـــة وتوصـــيلها إلـــى املتلقـــي العربـــي

ثنـــا التليـــد وأصـــالته، وإعـــادة إحيائـــه مـــن جديـــد فـــي حلـــة خطـــاب تفـــاعلي حـــديث، ومدارســـته بميكانيزمـــات علميـــة ترا

عندما نتأمل املشـهد النقـدي املعاصـر، مركـزين علـى أهـّم التخّصصـات التـي تطبـع . "جديدة، تساير النهضة اللغوّية

ليــوم كــل التخّصصــات، وتوّســع عناصــر إنتاجهــا، الثقافــة النقديــة، تبــرز لنــا مجــاالت البحــث الســيميائي التــي تعبــر ا

لقــد أّدت عامليــة العالمـة إلــى تتّبــع تحوالتهـا واختــراق مختلــف أنســاق ... فتقـام لهــا مراكــز بحـوث توّجــه ألافكــار والقـيم

املعرفـــــة وأشـــــكالها، ونـــــتج عـــــن ذلـــــك زحـــــف الســـــيميائيات علـــــى مختلـــــف مجـــــاالت البحـــــث، ولقـــــد ســـــمحت الشـــــروط 

كمــــا  (1)..."والنفســــية التــــي تــــّم فيهــــا انتقــــال الــــنمط العــــولمي إلــــى املجــــال ألادبــــي العربــــي بانتقالهــــاالتاريخيــــة والثقافيــــة 

ســــمحت البنيويــــة والتفكيكيــــة والتقويضــــية، وغيرهــــا مــــن املنــــاه ، التهافــــت علــــى تجــــزيء الخطــــاب الشــــعري العربــــي 

 .وتحليل عناصره

اربي بمقيــا، ســيميائي حــديث لقيــا، درجــة ونحــن نتــونى مــن هــذا امللتقــى العلمــي ،قيــا، الشــعر العربــي املغــ

شعريته، ولّربما تفّوق على الجهاز السيميائي وهذا يعيي أن هناك مستويات متعّددة تدّل على نشاط العقل العربي 

فــــي اشــــتغاله بالعالمــــة اللغويــــة، لَيعبــــر إلــــى عالمــــة غيــــر لغويــــة، ويرصــــد تشــــكالت  املعيــــى ووجهــــات الداللــــة وتخومهــــا 

 .يلهاواستراتيجية تأو 

وتنبغـــــي إلاشـــــارة هنـــــا إلـــــى أّن الثقافـــــة العربيـــــة إلاســـــالمية لـــــم تكـــــن بمنـــــأى عـــــن التفكيـــــر الســـــيميائي ســـــواء فـــــي "

سيبويه وابن جيي وابن فار، وابن سـيدة، والجـاحظ وأبـي هـالل العسـكري  –الدراسات اللغوية وألادبية والبالغية 

الكنـــدي والفـــارابي –الدراســـات الفلســـفية واملنطقيـــة وعبـــد القـــاهر الجرجـــاني وحـــازم القرطـــاجيي والســـكاكي، أو فـــي 

ولقــد عّبــر أبــو حامــد الغزالــي بــأّن الشــ يء وجــود فــي ألاعيــان ثــّم ألاذهــان ثــم فــي ألالفــال ثــّم فــي الكتابــة،  (2)..."وابــن ســينا

 رأت عينه وفاة صـديقه ابـن بـاديس، فارتـدت ألافكـار والخـواطر فـي 
ّ
ذهنـه، وهكذا وصلت إلينا قصيدة إلابراهيمي ملا

ت قصــــيدة مكتوبــــة فــــي ديباجــــة منفيــــة عبــــر جــــدران  ــــجن آفلــــو
ّ
ومــــن . "ومــــن ثمــــة ســــيقت فــــي ألفــــال متراّصــــة، شــــكل

، لطيــف القــول، بســيط  الطــول، حســن 
 
 مخلصــا
 
ب املتمّنــاة فــي الحــَب أن يهــب هللا عــز وجــل إلانســان صــديقا

ّ
ألاســبا

ن البيان، مرهف اللسان، جليل الحلم،
ّ
واسع العلم، قليل املخالفة، عظيم املساعفة،  املأخذ ورقيق املنفذ، متمك

ا علــى إلاذالل هــذه هــي خصــال إلابراهيمــي الــذي صــبر علــى ذل ومهانــة املســتعمر، لعلــّو . (7)..."شــديد الاحتمــال، صــابر 

ا العيون والعقول   آسر 
 
 راقيا
 
 .أخالقه، وطيبة نفسه، فكتب بأنامله تحت وطأه الظلم شعرا

 :ماهيةّالشعر( 3

 . بمعيى العلم، جمع أشعار، وعند أهل العربية كالم يقصد به الوزن والقافية الشعر مصدر

إّن اللغـــة هـــي مفتـــاح املعرفـــة، أداة التخاطـــب بـــين ألافـــراد والشـــعوب، وهـــي وســـيلة للتفـــاهم، أو لغيـــر التفـــاهم "

 (8)..."إعالن إلايمان أيضا بين املتجادلين واملتحاورين بها تعلن الحروب، وبها تعقد إتفاقات السالم، بل بها يتّم 
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لقـــد أوفـــت اللغـــة العربيـــة بـــالغرض ســـاعة الحـــروب، فـــي بـــالد املغـــرب العربـــي، أوقـــدت نـــار املـــدّمر، وســـعرت نـــار 

، وهاجـــت ألافكـــار واستشـــاطت املشـــاعر، وعبـــرت اللغـــة فـــي صـــمت 
 
الشـــعر العربـــي، واتقـــدت وازدادت معانيهـــا ســـعيرا

 .وبصورة ضمنية خافتة ألاصوات

إّن الشــــعر هــــو التعبيــــر : "فــــي دائــــرة املعــــارف البريطانيــــة " وانــــس دانتــــون "للشــــعر هــــو قــــول  إّن أفضــــل تعريــــف"

 (4)".املادي والفيي للفكر إلانساني بلغة عاطفية ذات إيقاع 

وقـــد عّرفـــه اليونـــانيون بأنـــه مركبـــة يجرهـــا زوجـــان مـــن الخيـــول املطهمـــة همـــا املخّيلـــة والشـــعور، يســـّيرها رجـــل 

 .شعر بالوزن  والشعور والخياليمتاز ال.حكيم هو العقل 

مـا هـو فـي ألاصـل تـذّوق واعل للفـن واستسـاغة "
ّ
ـا لطعـام مضـغة الغيـر، وإن ليس ألادب تاريخا يسـتذكر وال التقام 

 (12)..."شخصية للجمال ، واكتناه ناض  لعناصر الحسن وإلاجادة

بات املجتمــــــع مــــــن حــــــروب لقــــــد صــــــّور الشــــــعر الحيــــــاة العربيــــــة وّعبــــــر عــــــن منــــــاحي الحيــــــاة  املختلفــــــة، واضــــــطرا

نــا نلفــي الشــعر العربــي املعاصــر 
ّ
 أن
ّ
ومجاعــات، وآفــات اجتماعيــة منــذ العصــر الجــاهلي، وحّتــى العصــور املتقّدمــة، إال

قد تحّرر من ألافكار الكالسيكية القديمة، ومن قيود املقدمة الطلّية ومن القافية، وأصبح يصطبغ بثقافة خاصـة 

ه يحتمل أكثر من قراءةووعي وإدراك للمفردات، فأضحى يس
ّ
 .ّمى بالنّص املفتوح ألن

، املقولـة الشـعرية فـي بنيتهـا املاديـة تعتبـر كالتـالي، كمـا "الشعر هو التشديد على املرسـلة علـى حسـابها الخـاّس "

، كما لو كانت غاية في ذاتها
 
 اللغة الشعرية...لو أّن لها معيى متضمنا

 
هذا هو مفهوم الشعر عند جاكبسون ...مؤكدا

ــه صــيغ كالميـــة عارمــة بيـــحنات الشــعر وبـــوارق الفكــر، والتماعـــات 
ّ
فهــو ال ُيعــّرف الشـــعر كمــا يعّرفـــه ألادبــاء علـــى أن

على شعرية الرسالة املرسلة، أي على بنية القصـيدة فـي أجزائهـا الداخليـة  Jakobsonيؤكد جاكبسون  (11)..."الخيال

ــي عنفـــوان أنســـاقها، هنـــا تكمـــن شـــ ـــد املعـــاني، وفـــي حركتهـــا الضـــمنية، وفـ
ّ
عرية القصـــيدة فـــي وظيفـــة الكلمـــات التـــي تول

شـة، وبــدون الوظيفـة الشــعرية، تصـبح اللغــة سـاكنة وغيــر ديناميــة
ّ
أّن ."...وتخلـق الطاقــات الجـادة والعواطــف الجّيا

ه يتمّحص الشرود الذهيي خارج مجال الحياة العملية
ّ
إذ يعدو أن يكـون ...الشعر مجرد ترف ذهيي، و بذخ فيي، وإن

 زخ
 
 ساحرا
 
 من الكالم أسرا
 
فأولى لهم أن ينصرفوا عنه إلى سؤاله مّما ينفعهم في ألارض، وهم يكابدون تكاليف ... رفا

 من نج  الكالم خافقة
 
 ارتعاشا
ّ
، وليس إال
 
 جامحا
 
 خياال
ّ
 (12)..."الحياة وأثقالها فليس الشعر بعد إال

 مــن القــيم الفنيــة والجماليــة ا
 
 كبيــرا
 
لتــي تعطــي معيــى للحيــاة، فهــو كــالجوهرة املاســية التــي يحمــل الشــعر زخمــا

ــع اشــعاعات ضــوئية تنيــر علــى القــارع الــّدرب للوصــول بــه إلــى بــّر املعــاني الصــادقة والقــيم الجليلــة، أو كمــا ســّماه 
ّ
تش

اعر، وشعوره املليء بالصدق وألامن والحقيقـة إلانسـانية" الشعر الخالص"فاليري و بريمو بـ
ّ
 النابع من عاطفة الش

ـــاركهم فــــي ذلــــك العلمــــاء . " لــــم يكــــن هــــذا الانصــــراف إلــــى الشــــعر والاهتمــــام بــــه، مــــن لــــدن الشــــعراء وحــــدهم، فقــــد شـ

والنقاد، ومن بين هؤالء علماء اللغة الذين استهواهم الشعر فوقفوا عليه وقفـات واتخـذوا منـه مـادة أفـادوا منهـا فـي 

هــم مصـادر اللغــة العربيـة، تــواتر إلينــا عبـر ألاجيــال منــذ يّعـد الشــعر العربــي مصـدر مــن أ. (13)..."بحـوثهم، ودراســاتهم

 .حقبل خلت، وما زال ينمو ويتكاثر على أيدي الدارسين، يسقونه بينابيع النظريات اللغوية املعاصرة

..." 
 
 فّعـاال
 
 مـن الوظـائف التـي يوجـد مـن خـالل عمليـات قوامهـا الحكـم   Actuel systemالـنص نظامـا

 
أي تجّمعـا

ــه  Evoluationولهــذا يمكــن ئنشــاء ... ين يكونــان بــين عناصــر النظــام الافتراضــ يوالانتقــاء، الــذ
ّ
الــنّص أن يوصــف بأن

 .Actualisation "...(10)تفعيل 

هذه الّسمة املمّيزة للـنّص الشـعري، أكسـبته املعيـار الجـوهري للتعـّرف علـى خصائصـه ومفاتيحـه، فقـد يكـون 

ف مــن عناصــر لــيس لهــا أكثـر مــن كلمــة وأكثــر مـن مجموعــة مــن الجمــل، وأك
ّ
ثــر مـن مجموعــة مــن الفقــرات، وقــد يتـأل

 .من النّص من شروط، إّنها العناصر السيميائية
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 : مؤ راتّالكتابةّالشعرية( 0

ر بمـــؤثرات كثيـــرة، مثـــل الاســـتعداد الفطـــري والخصـــائص العرقيـــة  -الشـــعر -إّن هـــذا النـــوع مـــن الكتابـــة
ّ
قـــد تـــأث

ياســية والاتصــال بــين الشــعوب، حيــث نجــد أّن شــعر ألامــة العربيــة يختلــف وإلاقلــيم والــدين والحضــارة والحيــاة الس

ت بعدما كانت غليظة خشنة في العصر الجاهلي
ّ
باع و رق
ّ
 كان في البالد املفتوحة ،فتأثرت الط
ّ
 عّما
 
 كبيرا
 
 . اختالفا

ّ
وملا

 علـى الكتابـة كانت الحياة السياسية عند شعب من الشعوب تقوم على الاسـتبداد والقـوة والاسـتعمار، كا
 
نـت حـافزا

وإلانتــاج ألادبــي، بشــّتى ألانــواع مــن مقالــة وشــعر وخطبــة وقصــة وروايــة، مثلمــا هــو الحــال فــي بــالد املغــرب العربــي، إذ 

 .برزت الحركات القومية والوطنية في ألاقطار العربية ملقاومة املستعمر

اّمــــة، وانبثقـــت عنــــه الكثيـــر مــــن ،حيـــث عقــــدت فيـــه املـــؤثرات اله 1427فقـــد احتضـــن الحركــــة الوطنيـــة منــــذ " 

وإلـى جانـب ذلـك ملتقـى السياسـيين ... ألافكار الوطنية كفكرة جمعية العلماء واملـؤتمر إلاسـالمي، ومشـروع البصـائر

فقــد  (11)..."وجمهــور العلمــاء واملثقفــين، وكــان مثابــة لألدبــاء والشــعراء تلقــى فيــه خطــب الحماســة والقصــائد الرائعــة

، شــعر 1432-1421، شــعر ألاجــرا، ســنة 1421شــعر املنــابر ســنة : علــى النحــو التــالي كــان تصــميم الشــعر عنــدهم

ولم يكن هّم هؤالء الشـعراء . 1410، وشعر الثورة سنة 1410- 1401، وشعر الهدف سنة1410-1432البناء سنة 

ن حريــــة والكّتـــاب املجاهـــدون ســــوى الـــدفاع عــــن خصائصـــهم القوميــــة والحضـــارية، وإثبــــات هـــويتهم العربيــــة، وإعـــال 

يــتهم الجزائريــة التــي طمســتها فرنســا
ّ
رّدت الجزائــر علــى هــذه الخطــة الفرنســية التــي عزلتهــا عــن جــذورها القوميــة ." إن

باملقاومة الشعبية، وبالحركة إلاصالحية التي تزعمها ابن باديس وجمعية العلماء املسـلمين التـي شـاركت فـي النهضـة 

 ... الفكرية الحديثة
 
آالف مدر، العربية في الجزائر،  0مدرسة تخّرج منها نحو  222بإنشاء  فأصدرت الجمعية قرارا

 مع مجموعة من رجال الفكر أمثال الطيب العقبي و دمحم البشير إلابراهيمي، وأحمد توفيق املدني
 
 (12)..."تعاونا

ـــب، أّمـــــا الاســـــتعداد الفطـــــري، فهـــــو مـــــا يخلـــــق عليـــــه إلانســـــان كدقـــــة الحـــــّس، ودقـــــة الشـــــعور، والـــــذكاء فـــــي الق لــ

 
ّ
والصفاء في الطبع، فيتأثر الشاعر بما يحيط به من مظاهر الطبيعة وبما يؤملـه مـن واقـع الحيـاة، فيتـرجم تـأثره نثـرا

 
 
 (:ه317.ت)يقول أبو فرا، الحمداني . و شعرا

 .ال فّرق هللا فيما بيننا أبدا يا طول شو ي إن كان الرحيل غدا "

 صه إن غاب أو شهداومن أخال يا من أصافيه في قربل وفي بعدل   

 كنت تؤنسه   
 
 ود بين الجفون الّدمع والّسهدا  راع الفراق فؤادا

   
 
 ال أرى أنسا
 
 وال تطيب لي الدنيا إذا بعدا ال يبعد هللا شخصا

 إذ عّدني ولدا 
 
ّر وفي علنل     أعّده والدا  (17)"أضحى وأضحيت في سل

ـــة العاطفـــة، وصـــفاء التـــوّدد، وحـــ
ّ
ـــوق، والـــدعاء الصـــادق، إّنهـــا إخوانيـــات أبـــي يمتــاز شـــعره هـــذا برق

ّ
رارة الش

 في نفس القارع ،لذلك يلجأ املحللون إلى الانكبـاب علـى اللغـة فـي ذاتهـا 
 
فرا، الحمداني، الشعر ألاثر الذي يترك أثرا

 Leo Spitzerومـن أجــل ذاتهــا، أي الاهتمـام باللغــة وبنــاء الـنّص الســتخراج املعــادن الدفينــة فيـه، يقــول ليــو، بيتـزر

وجعلــت تحليــل  -مراكــزهم العاطفيــة–لــذلك انصــرفت عــن بحــث الحــاالت النفســية وشــرح أســاليب املــؤلفين مــن "...

 لتفسير آلاثار،
 
قائمة بحّد ذاتها دون اللجوء إلى ميـزاج املؤلـف، ومنـذ  -بوصفها منظومات شعرية -ألاسلوب خاضعا

 (18)"-يوي املنه  البن–سلكت هذا املسلك الذي أسميه اليوم  1422عام 

ــــــل ألاســــــلوبية اليـــــــوم النقطــــــة املركزيـــــــة التــــــي تـــــــدور حولهــــــا كـــــــل الدراســــــات اللغويـــــــة الحاليــــــة، إذ يســـــــتخدم 
ّ
تمث

ألاســلوبيون معــايير موضــوعية عديــدة ومعــايير إلاحصــاء والجغرافيــة اللغويــة التــي تكشــف عــن الحيــاة الاجتماعيــة، 

ا أفـرز هــذا العقـل أنواعــا تعبيريــة سـواء كانــت لغويــة أم ويطبقونهـا علــى الّنصـوس النثريــة وخاّصــة الشـعرية منهــا ،مّمــ

ســـيميولوجية ،فأمســـت الدراســـة تتعّمـــق إلـــى حـــدود فضـــاء القصـــيدة وفراغاتهـــا البانيـــة، والبيـــاض املهيكـــل ألجزائهـــا 
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بذبات الصوتية الحاصلة 
ّ
وهندستها الّصوتية والفيزيائية، حّتى بلغت الدراسات اللغوية أوج تطّورها، وتجاوزت الذ

رة ع
ّ
لى مستوى الحروف الى جـّس نـبض حركيـة تفـاعالت الكلمـات الكيميائيـة، وتأثيرهـا علـى الكلمـات املجـاورة، كالـذ

ه اللسانيات الكيميائية
ّ
 .إلاشعاعية، معلنة عن ميالد علم جديد، المراء أن

ين علـى بنيتـه ونحن نروم في هذه الورقة البحثية إلى دراسة الّنص الشـعري إلابراهيمـي دراسـة لغويـة ، معتمـد

الّداخلية التي تقودنا إلى البنية الخارجية ،أي ندر، الّنص دراسة نسقية استطيقية، ونحن نقّدر ذلك الاسـتعداد 

الفطــري، الــذي ُجبــل عليــه شــاعرنا املغــاربي، بنــاه بالقريحــة وصــقل املوهبــة ،والتمــّر، والكتابــة املســتمرة ،وحفظــه 

هذه مظهر من مظـاهر الحيـاة الانسـانية، وميـزه خاصـة يعّبـر بهـا الانسـان عّمـا  لكتاب هللا الحكيم، وكتابته املتمّيزة،

أّن الضمير الوطيي للشعب  )*(إذ يرى توما، كامبل. "يشعر به، وما يتأثر به خارجه، فهو صورة ملحيطه وابن بي ته

التـــي حـــّزت فـــي نفـــس  تجربتـــه ألارض الظـــاهرة هـــي (14)."الجزائـــري قـــد تحـــرك واســـتيقظ بمجـــرد ماحـــّل الغربـــاء بـــاألرض

، وقـف فـي وجـه فرنسـا بكتاباتـه، جريئـا نبريّسـا مقـداّما، يصـارع بـال 
 
 مغـوارا
 
 ومصـلحا
 
ا فحـال إلابراهيمي، وصيرته شاعر 

، عبد الحميد بن باديس"تساؤل نفس" هوادة،  . ، تساؤل أرض طيبة عن فقدان غالل عالمل فذل

 : منّهّوالبشيّرإلابراهي ي( 1

أفــّل نجــم مــن نجــوم الجزائــر، ملــا أضــاء بنــوره الســاطع مــا يزيــد  علــى نصــف  1421مــاي  22فــي مثــل هــذا اليــوم 

قــرن مــن الــزمن، ســكت اللســان الــذي كــان يصــدع بــالحّق، ويــدعو إلــى الهــدى، ويصــارع الظلــم والظــاملين، ويســتنهض 

ها ، لتتخــذ منــه طاقــة وقــوة الهمــم  إلــى املعــالي ،ويــدعو الــنفس إلــى مطاولــة املكــارم، وكــان يتغيــى بأمجــاد ألاّمــة فــي ماضــي

 . تستطيع أن تحّقق بها أما لها في الحاضر واملستقبل

شـــّيعت الجزائـــر وهـــي مفتخـــرة بطـــال مـــن أبطالهـــا البـــارزين الـــذين آمنـــوا وجاهـــدوا،  لتكـــون كلمـــة هللا هـــي العليـــا 

ب الصــادق، وإلارادة وكلمــة الــذين كفــروا هــي الســفلى، هــو إلامــام الرائــد، الــذي نــبض قلبــه بائيمــان الرا ــ  ، والحــ

 الجريئة، 

ــه علــم مــن أعــالم الفكــر وألادب، ولــد ســنة 
ّ
رافــق عبــد الحميــد بــن بــاديس فــي قيــادة الحركــة إلاصــالحية  1884إن

الجزائرية، جمعية العلمـاء املسـلمين الجزائـريين، مـن أهـّم مؤلفاتـه عيـون البصـائر، إننـا نحتفـل بـذكراه أداء  للحـق، 

 
 
 لألسوة، والتماسا
 
 .للعظة، ووفاء  لرجل أيقن أّن الحياة يجب أن تكون لنسالم والعروبة والجزائروطلبا

ومـــــن التــــــراث الضـــــائع للعالمــــــة البشــــــير إلابراهيمـــــي هــــــو ذلــــــك البرنـــــامج التربــــــوي الحافــــــل الـــــذي وضــــــعه الشــــــيخ 

جليــل البشـــير وضــع أســـتاذنا ال: قـــال عنــه املرحـــوم دمحم العســيري أحـــد تالمــذة الشـــيخ "للمــدار، العربيـــة الابتدائيــة، 

 عظيمـة 
 
 للتعليم العربي بجميع أنواعه، وضّمه أصوال
ُ
ا حافال إلابراهيمي رئيس جمعية العلماء، منذ سنوات برنامج 

 .(22)"من علم التربية

يقــول البشــير إلابراهيمــي فــي . لقــد كــان مربــي بامتيــاز نــال الريــادة فــي التربيــة وتــأليف املنــاه  التعليميــة التعلميــة

 إّن :" آلاثــــار
 
التربيــــة بالقــــدوة قــــد تكــــون أبلــــغ مــــن التعلــــيم والترغيــــب، وغيرهــــا مــــن الوســــائل ألّن ألاخــــذ بالشــــ يء عمليــــا

 للمـــتعلم مـــن الحـــديث عـــن الثنـــاء عليـــه
 
بعـــث إلابراهيمـــي وهـــو فـــي املنفـــى رســـالة إلـــى . (21)..."والتمســـك بـــه أكثـــر إقناعـــا

أعتقــد أّن " هر عبــد الحميــد بــن بــاديس، يقــول فيهــاألاســتاذ أحمــد توفيــق املــدني، ليقــّدم لــه التعــازي فــي أخــيهم الطــا

ــمس لجميــع الّنــا،، فلهــذا بعثــت أعــزيكم علــى فقــد ذلــك 
ّ
الراحــل أنــي العزيــز لــم يكــن ألحــد دون أحــد، بــل كــان كالش

وذيـل الرسـالة بقصـيدة وسـمها  (22)..."البحر الذي غاض ،بعد أن فاض، ببقـاء آثـاره فـي الحيـاض، وأنهـاره فـي الريـاض

 العلــم، وثّقــف النفـو،، ذلــك الــذي "فــستسـاؤل ن"ب 
ّ
، اســتهلها بالسـؤال عــن الراحــل العزيـز، الــذي زرع الخيــر وبـث

ع، والرأي امللهم، والعقل الكّيس، والنفس الطاهرة
ّ
 .وهبه هللا تعالى اللسان الجريء، والجنان املش
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ين املبــدع واملتلقــي، وعالقتهــا ويتبــّين مّمــا ســلف أّن أســالفنا لــم يغفلــوا فــي دراســاتهم طبيعــة الّصــلة والتفاعــل بــ

د هذا الطرح عنـدما 
ّ
 ما فت  يؤك
ّ
الوثيقة التي تساهم في إضفاء شرعية فهم النّص، وتحديد فضائه، فالفرزدق مثال

، فهــذه إشــارة واضــحة إلــى تعــّدد لقــراءات الــنّص الواحــد و "علينــا أن نقــول و علــيكم أن تؤّولــوا: "أجــاب ابــن ألاعرابــي

سها عّبر عنها بـول فـاليري بتعـّدد الـنّص، والـنّص الاحتمـالي، وأسـماها روالن بـارت بـالنّص املـنّجم تنّوعها، والفكرة نف

Etoilé  "(23) . يرســل إشــعاعات وإشــارات ضــوئية، تقــود القــارع ،
 
 منجّمـا
 
ولقــد غــدى الــنّص الشــعري إلابراهيمــي نّصــا

ــه واحـــد مــن هــؤالء ألاشـــاو، الــذ
ّ
ين حـــاربوا املســتعمر الفرنســـ ي بــالروح والقلـــم، إلــى فهــم معـــاني أنســاقها اللغوّيـــة، إن

 
 
 صــاديا
 
واملــدافع  -فــي مطلــع ألاعــوام ألاربعــين مــن القــرن العشــرين –فمــن ذا الــذي كــان يســتطيع أن يرفــع صــوته عاليــا

ـه البشـير إلابراهيمـي يهتـف بقلمـه 
ّ
الفرنسية تحرق ألاخضر واليابس، وتحمق النسل، وتحـبط أعمـال املجاهـدين، إن

 وفـــي قلبـــه مـــن غيابـــث ال
 
ـــف وراءه أنـــداد  فـــي الجزائـــر، يرفـــع قلمـــه جهوريـــا
ّ
جـــجن لُيبـــّين لفرنســـا أّن الـــذي مـــات، قـــد خل

جـــوى وحـــزن دفــــين علـــى فقـــد حســــام الجزائـــر، ليفتخــــر بـــزعيم امللحـــين وســــّيد ألابطـــال، وقائـــد القــــادة، الصـــادق فــــي 

لّتواسم والتشاكل، إّنهـا مـأثرة مـن املـآثر، اكتجحت قصيدته ألانساق اللغوية الّدلة على ا. الجهاد بالّسنان واللسان

مــــاهي خصيصــــة هـــذا اللســــان الـــذي نطــــق بــــه . وشـــعر نجــــجه علـــى منــــوال املراثـــي التــــي كــــان يكتبهـــا الشــــعراء القـــدامى

 البشير إلابراهيمي؟ هل يتخطى امليزة اللسانية إلى ميزات أخرى؟  

ما هنـاك نـص مطـروح إلابداع عملية كلية ال تتّجزأ، وال تتمزع، فال شكل وال مضمون 
ّ
، وال دال وال مدلول، وإن

بـين أيـدينا، وفــي صـورته النهائيــة بكـّل أبعــاده الفنيـة والجماليــة وإلايديولوجيـة، ويحمــل إلابـداع شــبكة مـن العالقــات 

املعـاني " يعمل القارع على فك شفراتها املتّعددة واملتّجددة، ليكون الخطاب أبهـر وأروع وأعمـق، كمـا قـال الجـاحظ

ما املدار على غير ذلك من عبقرية النج مطرو 
ّ
ريق، وإن
ّ
 "حة في الط

ةّأداة( 2  :  ب ي 

ـــل فيهـــا الـــدقيق، ونجلـــو بهـــا الكـــامن فـــي العالمـــات اللغويـــة، ونكّبـــر 
ّ
إن قراءتنـــا للقصـــيدة هـــي قـــراءة مجهريـــة، نحل

م مـن حولهـا الضـ يل فـي مســعى لتوضـيح الغـامض، وكشـف البـاطن، وتعريـة 
ّ
املتـواري، وإثــارة عبرهـا الّصـغير، ونضـخ

ــــا  ا يافع  ــــا شـــعري  ا، وننـــتج نتاج  ـــا جديــــد  نـــا نكتــــب نصًّ
ّ
املســـكوت عنـــه، بــــين الّســـطور ومــــا تخفيـــه الّســــمات اللغويـــة، وكأن

ه إلابداع  ولغة اللغة
ّ
 . ينبض بالحركة والدينامية والديمومة والسيرورة املمتدة عبر الحقب والسنين، إن

آخر، هـو شـكل مـن الكتابـة أدنـى إلـى املمارسـة إلابداعيـة منـه إلـى أّي  وإذن فتحليل النص أو قراءته باصطالح"

ش يء آخر، على حين أّن علم الاجتماع، وعلم الّنفس، وعلم اللغة العـام، وكـل علـم آخـر هـي مـن ألادوات والخلفيـات 

ة مكتملــة ألاطــراف، فقــد ملحنــا القصــيد. (20)..."التــي يمكــن أن يتظــاهر الّنقــد بهــا علــى التنظيــر لهــذه العمليــة املعرفيــة

، ما حّقق لها نصّيتها وخطابّيتها 
 
ب من جمل سليمة، مرتبطة ارتباطا وثيقا
ّ
 .وصلدة ألاركان، تترك

نا نصبو إلى التعويل على اسـتخدام أدوات منهجيـة، وآليـات إجرائيـة معروفـة ملواجهـة هـذا الـنّص الـذي بـين 
ّ
إن

 .ع من إلابداع املنهمر باملياه العذبة، واملاء الزاللأيدينا، ونستزيد من املعرفة املقدمة إلينا، ونتشبّ 

 علــى "
 
ربمـا بـدا للغــرب مـن خــالل الّتـوالي إلاجرائــي، الـذي يمــتح أصـوله مــن أطـرل فكريــة وفلسـفية محــّددة، باعثـا

ــه 
ّ
 تّصــوره ملفــاهيم الكتابــة، فــي محاولــة جاهــدة لــدفع" دريــدا"وهــو إلاطــار الــذي أســند إليــه " يكتــب ليقــرأ،"القــول بأن

 . (21)"التمركز الّصوتي، الذي كان عناية بالكالم على حساب الكتابة

غــــة املدّونــــة، أّمــــا فــــي   معناهــــا 
ّ
يــــرى تــــودوروف أّن للكتابــــة معنيــــان، ينحصــــر ألاّول  فــــي كونــــه النظــــام املنقــــو  لل

 .العام، فهي  نظام مكاني و داللي ومرئي

ــــتن إلــــى الدراســــة اللغويــــ
ّ
ة واللســــانية والتحليليــــة والتفكيكيــــة والســــميائية لقــــد كــــان العــــرب ســــباقين بســــنين خل

 .للنصوس، فتفّوقوا على الغرب
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الحـــال الناطقــــة بغيــــر اللفــــظ، واملشــــيرة بغيـــر اليــــد ،ذلــــك ظــــاهر فــــي خلـــق الســــماوات وألارض، فــــي كــــّل  صــــامت "

 .(22)"وناطق

تجــاوزة الكتابــة النصــبة، داللتهــا مبنيــة علــى نظــرة فاحصــة للــنّص املقــروء، م[ ه211ت]هكــذا ســّمى الجــاحظ 

 .إلى نوع من الاستغراق والتفكير، فالكون في حد ذاته كتابة ناطقة مشيرة وصامتة

إذن تمــة تحليــل وقــراءة متبّصــرة متعّمقــة ،تنصــرف إلــى ســطح الــنّص بقــدر مــا تنصــرف إلــى عمقــه، ومــا القــراءة 

 جهاز معرفي جمالي، يقف جهده على مواطن الجمال والتذوق ألادبي
ّ
 . إال

 :صطلحّّوإلاجراءامل( 7

، إذ اعتمـد علــى وسـائل لغويــة مثــل 
 
ا شــامال انطلـق البشــير إلابراهيمـي مــن رؤيــة لسـانية، تصــّنف الـّنص تصــنيف 

ـاملة، ولكـي تكـون "الاتساق، الذي يعّد املقّوم ألاساس ي في الحكم نصية أّي نص، 
ّ
الّنصّية تحّقق  للنّص وحدتـه الش

جموعــــة مــــن الوســــائل اللغويــــة التــــي تخلــــق النصــــّية، بحيــــث تســــهم هــــذه ألّي نــــّص نصــــّيته، ينبغــــي أن يعتمــــد علــــى م

 .(27)"الوسائل في وحدته الشاملة

 الحسام املنت  ى        لصروف الدهر في اليوم العصيب -يا أخت -أين

 ذو البيان الحّر والرأي الخصيب    إلامام املرت  ى     -يا أخت –أين 

ر الخصيبيرحض         أين من أن أمحل الفكر م  ى 
ّ
 ألامحال بالفك

ـــا، فالفصـــل والوصـــل والحـــذف والتكـــرار أضـــفى عليهـــا  ـــا محكم  ورّدت مورفيمـــات ألابيـــات الشـــعرية مرتبـــة ترتيب 

ن وأعـــــاد إنتـــــاج الـــــّنص فـــــي كـــــل وقعـــــة، إنـــــه إكســـــير نســـــقي البـــــّد منـــــه فـــــي الكتابـــــة إلا 
 
ـــن اتســـــاق جمـــــاال بداعيـــــة، يزيـــــد مــ

 آثار إلايحاء التـي تحـدث ،تقول جوليا كريستيفا إّن التكرار ألانساق
ّ
عرية، فما التكرار إال
ّ
وحدة داللية في اللغة الش

 .عنها هيمسليف

يـــا أخـــت الحســـام، يـــا أخـــت إلامـــام وكأّنهـــا وصـــية للنفـــو، الجزائريـــة والعربيـــة، لنقـــف وفقـــة متأنيـــة فـــي فقـــدان 

ـه مصلح الوطن ،ورائد التعليم ،ونبرا، القرآن، ويعيد التفكير في شؤون البالد، ومن 
ّ
ى زمام ألامر من بعـده، إن
ّ
يتول

 . تكرار باني ومخلق للمعاني

ومـــــا يهّمهـــــا فـــــي هـــــذه الورقـــــة البحثيـــــة، هـــــو إلانطـــــالق بـــــأداة ســـــيميائية لتّقصـــــ ي الّســـــمات اللغويـــــة للقصـــــيدة،  -

وتبـدلت  بعد أن تطور إلاجراء القرائي وازداد خبرة وممارسة وتغّيـر  املنظـور املنهجـي -وتقت  ي مّنا الضرورة املنهجية 

يعتبــر املصــطلح . "إلــى إلافصــاح عــن املصــطلحات الســميائية املعتمــدة -الرؤيــة املعرفيــة، واتســعت آفــاق الخطابــات 

أداة مــــــن أدوات التفكيــــــر العلمــــــي ووســــــيلة مــــــن وســــــائل تطــــــّور العلــــــوم وألاداب، وهــــــو أيضــــــا لغــــــة مشــــــتركة للتفــــــاهم 

 والتواصــل بــين أعضــاء فئــة مــا ،يجمــع بــين أعضــائها مجــال مّحــد
ّ
د مــن مجــاالت الحيــاة واملعرفــة، ال يقــوم أّي علــم إال

  (28)"بمصطلحاته

ذلـــــك أّن مفـــــاتيح العلـــــوم مصـــــطلحاتها، وإذا أحكـــــم وضـــــع املصـــــطلحات، أحكـــــم فهـــــم اللغـــــة ضـــــبط معانيهـــــا،  -

ة هذا العلم
ّ
 . فوجود املصطلح العلمي الدقيق، مبّرر على جودة ودق

" قـراءة"في ديمقراطية النقد حـين يّسـمي الناقـد عملـة علـى الـّنص  ربما جسدت السميائية في مطلبها التعّدد" -

ليترك املجال ألقوال أخرى، وتأويالت أخـرى تعـيش مـع أقوالـه وتأويالتـه حالـة مـن التعدديـة، التـي تتنـاقص وتعاضـد 

  (24)."دون أن تصل إلى مرحلة املواجهة والسعي إلى إلغاء آلاخر

ا علينـا أن نقـرأ القصـيدة - قـراءة سـميائية، بوصـفها أحـدث النظريـات اللغويـة التـى تقـارب النصـوس  كان لزام 

ا لها نحو القراءات
 
 . وتأّولها ،وتفتح آفاق
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- " 
ّ
أو شـبكة مـن العالقـات املنتظمـة ". نظـام الّسـمة" فإّن السيميائية تعيي  في أبسـط تعريفاتهـا وأكثرهـا وروجـا

ســق هــو نســق وتراكــب الوحــدات ال. (32)..."بتسلســل
ّ
لغويــة فيمــا بينهــا، فــي بنيــه الــّنص ونظامــه، فهــو ذلــك النــاتج فالن

عب الذي اتسق أجزاؤه والتحمت أركانه، وتآزرت أشالؤه في حلة نّص دال
ّ
 .املل

النــون والســين والقــاف أصــل صــحيح، يــدل علــى تتــابع فــي  -نســق -"ه 241وردفــي مقــاييس اللغــة البــن فــار، ت 

 (31)."عطف بعضه على بعض جاء على نظام واحد قد: الش يء، وكالم نسق 

امتد هذا الانبثاق العلمي، وتجّدر في ساحة الـدر، اللغـوي العربـي والغربـي علـى وجـه الخصـوس، ملـا اعتبـردي 

، يختلـــف عـــن ألانســـاق ألاخـــرى فـــي تنظيمـــه وبنائـــه، وعلـــى هـــذا  De Saussureسوســـير
 
 دالا
 
 ســـيميائيا
 
اللســـان نســـقا

ه نسق سيميائي يتجلى في قابليته إلى التقطيع املزدوج إلى ألاسا، تعاملت اللسانيات املعاصرة مع م
ّ
وضوعها على أن

وحدة صوتية صغرى فونيم، ووحدة صرفية صغرى مـورفيم، ووحـدة تركيبيـة صـغرى سـانتكس، ووحـدة معجميـة 

 .صغرى ليكسيم، وما يحكم العناصر اللسانية ومستوياتها هو ترابط بنياتها بعضها ببعض، وهو النسق

 و تملت حظها منها الترب  النفو، الرجية    حرمت منه 

 أين حامي النفو، من شوب الضالل    ومجير الحق من إفك الهوى 

 صيقل ألاذهان إكسير القوى  حواري الجالل     -يا أخت–أين 

احتفـــت القصـــيدة بمجموعـــة مـــن الحـــروف الرخـــوة ،الخافتـــة املعـــاني، تـــدل علـــى عمـــق الجـــرح و كبـــت الحـــزن 

منطــوق يــوحي بــاللطف والرقــة، ومــن ثمــة فهــو قريــب مــن الرحمــة التــي مــن معانيهــا  Apocopationم التــرخي" الــدفين،

الّرقـــة والتعطـــف والرخمـــة أيضـــأ قريـــب مـــن الرحمـــة ويقـــال وقعـــت عليـــه رخمتـــه أي محبتـــه ولينـــه، ويقـــال رحمـــان و 

وكـــان النـــداء مـــن أكثـــر  (32)"وأّن مـــن معانيـــه اللغويـــة املـــودة واملحبـــة، والجميـــع عطـــف ورفـــق ومـــودة وحنـــان....رخمــان 

 للتخفيف والاقتصاد اللغوي كقوله 
 
 : مواضع الترخيم، طلبا

 
 .يا أخت تقديرها أنادي أختا

 :السماتّالسيميائيةّلألنساقّاللغويةّفيّالقصيدة( 8

 

ــــى  ــ ــ ــ ــ ـــــة علـــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الدالــ ــ ــ ــ ــ ـــــاق اللغويــ ــ ــ ــ ــ ألانســ

 التشاكل

ــــى  ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ـــــة الدالـــ ــ ــ ـــــاق اللغويـــ ــ ــ ألانســـ

 الحّيز

ــــى  ــ ــ ــ ــ ـــــة علــ ــ ــ ــ ـــــة الدالـــ ــ ــ ــ ـــــاق اللغويـــ ــ ــ ــ ألانســـ

 واسمالت

ــــام ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ى -الحسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــام -املنت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ -إلامـ

ـــ ى ــ ــــالل -املرت ـ ــــــاف -فــــــار، -هــ
ّ
 -كش

ـــــامي ــ ــ ــ ــ ـــر -حـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم -مجيـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــث-تجـ ــ ــ ــ ــ ذو  -ليــ

 خادر -الحر -البيان

ــــوم ــ ــ ـــــة-اليــ ــ ــ ــــالي-الحلبــ ــ ــ -ألامـــــــــــس-الليـــ

 القوى -الهوى -عرين-الفكر-الدنيا

ـــيب ـــيب-الـــــرأي املصــ ـــر الخصــ -الفكــ

-إكســــير القــــوى -مجيــــر الحــــق-أمــــين

ـــــر-زئيــــــــــر ــ ــ ــــذم-الطريـ ــ ــ -الــــــــــرؤو،-املخــ

 الرئيس

 

لشــعر هــو الصـوت، ُيبيــى علــى الكلمـة فــي حــد ذاتهــا، وذاتيـة الصــوت جرســه، وهـو القــوة املــؤثرة التــي إّن جـوهر ا

لقـد أنتجـت هـذه السـمات . تتحكم في داللة ألالفال بوصفها عالمة ممّيزة للكالم، ودعوة إلى توحيـد الـدال واملـدلول 

التشـاكل يريـد بـه إلـى املعيـى ألاجنبـي "تباين اللغوية داللة سيميائية نبعت من أصواتها، فأفادت معيى التشاكل أي ال

isotopy-isotopie  الحســام، املنت ــ ى،  (33)"وقــد اســتعمل هــذا املصــطلح دمحم مفتــاح فــي الكتابــات العربيــة الجديــدة

ـت علـى التـواءم بينهـا وبـين الفقيـد عبـد الحميـد بـن بـاديس، وهـي صـيغ إفراديـة وصـفية، 
ّ
اف، ألفـال دل
ّ
املرت  ى، كش

 .عيى املوصوفصفات حملت م

تقوم ظاهرة املشاكلة في اللغة العربية على نظام من ألاحكام املحدودة، يتخّرج عليها ما ال ينحصر من الصـور 

وقـــد فطــن لهــذه الظـــاهرة الزجــاج فــي إعـــراب " اللغويــة التــي فـــزع إليهــا العربــي فـــي كالمــه، إيفــاء  لـــنظم الكــالم وســياقه،
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 واســـعا
 
ملـــا يجـــيء فـــي التنزيـــل مـــن ازدواج الكـــالم  املطابقـــة واملشـــاكلة، وكـــذا عـــرض  القـــرآن املنســـوب إليـــه، وعقـــد بابـــا

فالتشــاكل لــيس  (30)...."الزركشــ ي فــي البرهــان ملــا يجــيء فــي التنزيــل مــن مشــاكلة اللفــظ للفــظ، ومشــاكلة اللفــظ للمعيــى

ـبه وامل."... بمصـطلح جديـد علـى اللغـوين العـرب وخاصـة مـنهم ألاصـوليين
ّ
ثـل، وشـاكل الشـيئان والشـكل فـي اللغـة الش

هـــذا علـــى شـــكل هـــذا أي مثالـــه، واملشـــاكلة املوافقـــة واملماثلـــة : وشـــاكل كـــل واحـــد منهمـــا آلاخـــر، شـــابهه وماثلـــه، ويقـــال

 .(31)...."واملشابهة

 من 
 
هكذا بيى إلابراهيمي قصيدته على املواءمة بين الدوال واملدلوالت، إذ يبيي النّص الشعري نظامه انطالقا

ف 
ّ
ـز علـى اللغة ليؤل

ّ
ـعرية، التـي ترك
ّ
لغة جديدة ،تحّقق كيانه الفيي بتظافر جملـة مـن الوظـائف أهّمهـا الوظيفـة الش

الـــنّص فـــي حـــّد ذاتـــه، إذ تعمـــل علـــى تحريـــك محـــوري الاســـتبدال والتـــأليف قصـــد الـــدمج العملـــي للوحـــدات اللغويـــة، 

، أو مـا يطلــق عليــه التـوازي، فــأين يــا وكـذلك تعمــل علـى تحريــك مبــدأ التكـافؤ والتماثــل بــين الوحـدات املكّونــة للــنّص 

اف الكرب
ّ
 أخت هالل الداجية فار، الحلبة كش

 ويل قومي إن توارى أو غرب  كان نورا في الليالي الساجية  

 وتملت حظها منها الترب  حرمت منه النفو، الراجية  

ـــى إلادمـــــاج أبـــــدع الشـــــاعر فـــــي تحقيـــــق تـــــوازي شـــــطري ألابيـــــات، وأتقـــــن فـــــي بنـــــاء هندســـــة القصـــــيدة القائ مـــــة علــ

 .والتكافؤ

الفراا املتوّهم الذي يشغله ش يء ممتد كالجسم، أو ( " ه212ت)أّما الحّيز فهو كما عّرفه الشريف الجرجاني 

، للسـطح الظـاهر مـن املحـّوى 
ّ
 (32)"غير ممتد كالجوهر الفرد، وعند الحكماء هـو السـطح البـاطن عـن الحـاوي املمـا

نشـئه القـاّس أو الروائـي فـي اسـتعماله، بحيـث يعتبـر مجـّرد هندسـة مكّونـة مـن ويختلف عـن املكـان الجغرافـي الـذي ي

فنجـــد حّيـــز قصـــيدتنا شاســـع يشـــمل . املكونـــات الشـــعرية أو الســـردية ألاخـــرى للـــنّص ألادبـــي كاللغـــة والزمـــان وإلايقـــاع

 .من رمى ألامة بالجّد التعيس: ألامة الجزائرية وألامة العربية بائجمال في قوله

 ينشــــأ عنــــه داللــــة "... فهــــو تــــداخل الســــمات وتضــــافرها مــــع بعضــــها الــــبعض، والّتواســــم
 
 ســــيميائيا
 
لتنجــــز فعــــال

ــل فــي اتفــاق ســمتين أو أكثــر فــي موقــع واحــد، كتواســم الســمات املتشــاكلة أو الســمات املتباينــة بعضــها 
ّ
ســيميائية تمث

ب فــــي مّصــــب واحــــد، وهــــو رثــــاء و ، ولقــــد ارتــــدت ألابيــــات رداء التواســــم ألّن كــــل الســــمات اللفظيــــة تّصــــ(37)"مـــع بعــــض

 .وصف الفقيد عبد الحميد بن باديس

ـــــامخ، يفخـــــر بـــــه كـــــّل شـــــاعر مغـــــاربّي 
ّ
ود الش
ّ
إّن مـــــا صـــــنعه البشـــــير إلابراهيمـــــي بأبياتـــــه املتناســـــقة، بقيـــــت كـــــالط

بطـة، تـرك لنـا بشعرّيته وأدبّيته، ونحن هنا في هـذا املقـام نحتفـي بـالنظم الفّيـي املتكامـل، وبداللـة الـنّص الكلّيـة املترا

 لنحيـي تداولّيتــه وســيميائّيته، ونعمـل علــى أجرأتهــا لألجيـال،
 
املــادة اللغويـة العربيــة بمــا تمتـاز بــه مــن "... الفضـاء رحبــا

 إذا كانــــــت لغــــــة ذات مجــــــحة شــــــعرّية أو ... خصــــــائص وســــــمات
 
فاللغــــــة العربيــــــة كأّيــــــة لغــــــة طبيعّيــــــة أخــــــرى خصوصــــــا

م الحدود بالتضاد وبالتناس... شعرّية
ّ
 يؤدي إلى التداخل والتكرارتحط

 
 دالليا
 
 (38)..."ب وبالترابط، مّما يكّون فيضا

اعر( 4
 
ّرعنّأصالةّالش  :خطابّمنطوقّيعب 

للبشـــير إلابراهيمـــي، ذلـــك املصـــلح الـــدييي الـــذي "تســـاؤل نفـــس "انصـــبت دراســـتنا لألنســـاق اللغويـــة فـــي قصـــيدة 

ـــا بقـــي خا  راقي 
 
 حقيقيـــا، أنتجـــت أناملـــه نجـــجا
 
ا عبـــر ألاجيـــال، يحيـــا و ينمـــو ويثمـــر و يزهـــر علـــى أيـــدي أبـــدع إبـــداعا لـــد 

، فيمتلـك بـذلك أحقّيـة 
 
، وتنـبجس معانيـه انبجاسـا
 
 ومجـدا
 
الدارسين والبـاحثين عبـر العصـور، يـزداد شـعره عنفوانـا

هـــــو كـــــائن إنســـــاني ونمـــــوذج فريـــــد وطـــــراز جّيـــــد، هـــــو  ـــــحابة ممطـــــرة بقيـــــا، وعيـــــه وإدراكـــــه، يعـــــال  ألانـــــا . إحيائّيـــــة

ية الجزائرّيةالاجتم
ّ
 .اعي، ألانا الواعي و العقل اليقظ في أشعاره، ويرفع شعار إلان
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ــه جاهــد 
ّ
ــد اليقـين أن
ّ
نتـوق مــن خـالل ُمدارســتنا لقصـيدته إلــى معرفـة احتكــاك الــدوال مـع مــدلوالتها، لنـوقن أش

ــا ،كــ ان إلابراهيمــي يمتلــك وناضــل وقــاوم وصــمد مــن أجــل الهوّيــة الجزائرّيــة، وفــي ســبيل رفــع رايــة القــرآن الكــريم عالي 

ا بأحداث ألامة العربية إلاسـالمية، يعّبـر عـن آالمهـا وغبنهـا بحـّس لغـوّي 
 
ا وفراسة ذاتية، وكان عامل  ولغوي 
 
ا روحيا فيض 

، يجلو في صيرورة دائمة  .عالل

وكـان عال  في عيـون البصـائر القضـايا إلاصـالحية ئصـالح حـال ألامـة، بجيلهـا ورجالهـا ونسـائها، وّحـد التعلـيم، 

 فــي التربيــة والتعلــيم، أعــاد البصــائر للظهــور عــام 
 
، حــاول خلــق كتلــة عربيــة إســالمية واحــدة، مطالبــة 1408فيلســوفا

ألامـة لألمـة، مــن خطبـه أّيهـا الشــعب الجزائـري، أّيتهـا ألامــة الجزائرّيـة، ماثـل أبــو اليقظـان بـن الحــاج عيسـ ى فـي رفضــه 

ويحتـك بهـا، دافـع مدافعـة صـلبة عـن قضـية فلسـطين، وعـن اللغـة للتمثيل النيابي، وكان يراسـل الصـحف املصـرية 

يا فلسطين أنت في قلب كل مسلم جزائري، في قضيتك جروحا دامية، وفي جفن كل مسلم جزائري "العربية إذ قال 

وفــي حقــك كلمــات متــرددة هــي فلســطين قطعــة مــن الــوطن إلاســالمي الكبيــر، قبــل أن تكــون قطعــة مــن وطيــي العربـــي 

وفـــــي مثـــــل هـــــذا املقـــــام يقـــــول أبـــــو اليقظـــــان املصـــــلح الـــــدييي، الـــــذي حمـــــل رســـــالة الصـــــحافة فـــــي عهـــــد  (34)"...الّصـــــغير

إّن رســالتي إنســانّية "الاســتعمار الفرنســ ي، أّيمــا حمــل لعــبء ثقيــل، ضــّحى بــالنفس والنفــيس فــي ســبيل الــوطن، قــال 

 ".وليست يقظانّية

فـي معاملـة الصـحافة العربيـة، واعتبـار لغتهـا أجنبيـة فـي  باديـة )**(ال تزال آثار ذلك الشـوطاني"يقول إلابراهيمي 

وطنهــا، وال تــزال ألامــة العربيــة الجزائريــة تنكــره وتتحــداه، فهــل آن ألاوان ئلقائــه والتنفــيس علــى الصــحافة وإعطائهــا 

طبــــة، ، دافــــع بــــالقلم عــــن الحــــق لينشــــر الفضــــيلة وليســــمو بائنســــانية إلــــى أعــــالي العــــالم قا(02)..."حقوقهــــا الطبيعّيــــة

 .تحّدى الظلم والفقر والحرمان والججن والنفي

كمــــا كانــــت الصــــحافة العربيــــة ذات طــــابع حربــــي فــــي مجملهــــا، تعّبــــر عــــن ألاحــــزاب الوطنّيــــة التــــي تولــــت القيــــادة "

لحركة التحرير الوطيي العربي في تلك املرحلة، فمارست الثورة الحربية املسلحة أثناء السيطرة ألاوربية وعانت من 

ة واملصادرة، وبعـد الاسـتقالل درسـت الصـحافة العربيـة قضـية الوحـدة العربيـة، وتحريـر فلسـطين والتنميـة املطارد

 .(01)"والعدالة الاجتماعية

ما كانت تنقله لنا الصحافة في ذلك العهد من أخبار، ال يقل أهمية عما كانت تنشره على صفحات جرائـدها، 

الواقع املرير الذي عاشه الشعب الجزائري إّبان الاستعمار من أمثال من مقاالت وخطب وأشعار، يصّور فيها كاتبها 

يـب بـن دحـو، الـذي حينمـا اعتـدي 
ّ
عبد الحميد بن باديس وأبـو اليقظـان والشـيخ العقبـي والشـيخ امليلـي والحـاج الط

ا على أّي جنب كان هللا مصرعي: عليه قال ، شعارها كانت صحافة الثورة توزن بذهب. ولست أبالي حين أقتل مسلم 

 .جهاد الكلمة والتضحية في سبيل نصر كلمة الحّق 

تهّفيّنسقّالخطابّالشعرّي( 12
 

 : املعنىّّوتشكال

اهـــــتم دمحم منـــــدور بنقـــــد الشـــــعر وتحليلـــــه، فتوصـــــل إلـــــى أّن الشـــــعر يقـــــوم علـــــى عنصـــــرين مهمـــــين همـــــا التجربـــــة 

 بذلك الشكل واملضمون، فأقام تحلي
 
ل الخطاب الشعري علـى ثـالث مسـتويات إلانسانية والصياغة الفنية، متناوال

 .املستوى الصوتي، املستوى التركيبي واملستوى الداللي: 

وكان العربي يحير في كيفية قيام املعيى العالمة على شفتيه، ثم كيفية إنتاج املعاني الجديدة في ذهنه، وهي "...

ـــه تلمـــس لعصـــب الداللـــة فـــي الكـــالم أ
ّ
ي معيـــى أن تـــتكلم، وذلـــك مـــن خـــالل إدراك أولـــى بـــواد املمارســـة الســـيميائية، إن

 (02)."العالقات بين الكلمة والش يء، والكلمة والكلمة، الكلمة والفكر والكلمة والثقافة
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 :"تساؤلّنفس"ّإستراجيةّألانساقّاللغويةّفيّقصيدة( 11

الكــون، وإدراك  لقـد حّفــز القــرآن الكــريم العــرب علــى قــراءة وفهـم العالمــات اللغويــة وغيــر اللغويــة املوجــودة فــي

طبيعتهـــا، فـــامتلكوا بـــذلك ناصـــية اللغـــة العربيـــة، وتمكنـــوا مـــن النحـــو وإلاعـــراب والعامـــل والشـــكل، فعرفـــوا  حقيقـــة 

 .النظم وبلوروا نظرة في ذلك الشأن في العام الخامس الهجري 

ـ"...
ّ
ا إن بقينـا الـدهر وكنا قد علمنـا أن لـيس الـنظم شـيئا غيـر تـوني معـاني النحـو وأحكامـه فيمـا بـين الكلـم، وإن

 يجمع شملها ويؤلفها، ويجعل بعضها بسبب من بعـض، 
ّ
نجهد أفكارنا حّتى نعلم الكلم املفردة سلكا ينظمها وجامعا

 (03)."غير توني معاني النحو وأحكامه فيها، ما كّل محال دونه

 إذا اتبـــــع قـــــوانين 
ّ
ـــرم لقــــد بـــــان واتضـــــح للمـــــتفحص الحصـــــيف أنـــــه ال نيـــــال املزيـــــة مـــــن الـــــنظم، إال النحـــــو، واحتــ

أصـــوله، وســـلك املســـالك التــــي يـــنهض عليهـــا تــــرابط الـــنّص مـــن فصــــل ووصـــل، وحـــذف وتقــــديم وتـــأخير، وكـــّل معــــاني 

ــــب حســــن اختيــــار وحســــن تــــأليق مــــن متعــــاطي القــــول 
ّ
ــــق البشــــير إلابــــراهيم وصــــلته الوثيقــــة . النحــــو التــــي تتطل

ّ
إّن تعل

ه، أكســـبه فصـــاحة وبيـــان، نصـــية الخطـــاب القرآنـــي هـــي بـــالقرآن الكـــريم وتـــدبره ملعانيـــه، ومعرفتـــه بأصـــوله وأحكامـــ

 .الباعث ألاّول لنبراهيمي على أن ينج  ولو مثقال ذرة صغيرة على منوال الكتاب املعجز

إّن الومضة أو إلاشـراقة التـي تـدفع الشـاعر لكتابـة القصـيدة، تسـتدعي منـه إيجـاد الصـورة الشـعرية، لتقـوم "

يف املعيى وتحسين الّنص، رّبما يقوم الشاعر بإعادة صياغة نصـه أكثـر مـن بوظيفة جمالية وتصبح قادرة على تكث

ولم يحير إلابراهيمي ملا اعتمد . (00)"مرة أو الاشتغال عليه، وكلّما اغتنت القصيدة  بالّصور كلّما أصبح تأثيرها أقوى 

 البلد أجذب ،ألارض انحبس عنه: امحل:في قصيدته على معاني الكلمات آلاتية 
 
 .ا املطرامحاال

 انسله من غمده -السيف: انت  ى

 .اشتد وتعاظم، تحّير، الطرة الجبهة والناصية، طرف كل ش يء: تقلت، الحر: خدرت العين: خادر خدر خدرا

 .الناصر واملعين: العضب

أّول مـا يعيـي أن العالمـات ال تحيـل عـل شـ يء يقـدر مـا تسـتقل عـن نظـام ألاشـياء لتتأّسـس فـي نسـق لغـوي ينــتج "

وإذا اســـتقر لـــدينا أن اللغـــة نســـق ... إنتـــاج الداللـــة ، طبقـــا لقواعـــد داخليـــة هـــي فـــي جوهرهـــا قواعـــد ســـيميائيةويعيـــد 

د داخله من تفاعـل عناصـره املكّونـة، وحسـب دي سوسـير، فـي ألانسـاق السـيميائية كمـا 
ّ
سيميائي، فإّن الداللة تتول

محّددة، فإّن مفهوم الهوية يتداخل مـع مفهـوم هو الحال في اللغة، حيث العناصر تتساند في توازن بحسب قواعد 

 .(01)"القيمة 

ووفـــــق هـــــذه الـــــرؤي ينصـــــح لنـــــا أن هويـــــة الشـــــاعر العربيـــــة املغاربيـــــة هـــــي التـــــي أكســـــت العالمـــــة اللغويـــــة داللـــــة 

، وفحــوى التــداخل والتعــالق بــين الهويـة والقيمــة هــو الســياق الجديــد 1402مسـتجدة تبعــا للقيمــة الراهنــة، فــي عـام 

لة شبكة عالئقية كبيرة وهي القصيدةالذي انخ
ّ
 .رطت فيه العالمة، مع العالمات املجاورة مشك

ن شـــعرية النســـق الشـــعري عـــن مثاليـــة متســـامية حاملـــة منـــاحي شـــعورية وتعبيريـــة فّياضـــة، وجامعـــة لقـــيم  بنــّيب
ُ
ت

وألطـــف وأعمـــق مثلـــى امتزجـــت بـــين خليقـــة وإنســـانية واجتماعيـــة أصـــيلة، ّصـــورها الشـــاعر املغـــاربي فـــي أجمـــل وأروع 

املعاني التي انسابت خلسة في هيكل القصيدة ،مرهونة برفع الحصـار عـن الشـاعر العربـي الحـّر الـذي دافـع واليـزال 

ولـــم -يجالـــد ويقاتـــل ،وينفـــى قلمـــة فـــي ســـبيل رفـــع رايـــة الحـــّق، وإدامـــة وســـيرورة الـــدم العربـــي فـــي عـــروق العـــالم بأســـره،

 على شتات موائد العل
ّ
 .والبقاء للمسلم هو ألافدى-ماء العرب يرتقي ذلك آلاخر إال

لتظل خصوصية العمل الشعري حاضـرة داخـل اللسـان العربـي املغـاربي، بـل إّن حـّدتها ال تفتـأ تتزايـد ،منـذ أن 

وطأت أقدام املستعمر بالد املغرب العربي، وتفاقمت املدلوالت وعَبرت من النسق اللساني إلى النسق السيميائي في 

يـة، وجـذبت حولهـا آللـا القـول والكتابـة، مــذ أعلـن عـن انعقـاد ملتقـى العـرب واملغاربـة فـي مرســ ى منظومـة معرفيـة راق
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مخّصص لرسّو سفن العلوم واملعارف، والرجاالت من كّل صوب ومصر، بغية تكـريم الشـاعر العربـي الكفيـل بنيـل 

ح بآفاق املعاني الالمتناهية في كون ال
ّ
 .النهائياتتاج الّصدارة والجدارة ألادبية، املسل

وهكذا الذات املسلمة العربية املغاربية في بحث دؤوب عن نسـق أحـاد، يمثـل الباحـث و ينـوب عنـه فـي محافـل 

 .عربية وغربية ،شّيدت لها الّصروح العلمية واللغوية على أكتاف العربي

 :هوامشّالبحث

ردن، عالم الكتب الحديث للنشر هيفاء جدة السعفي، إربد ألا :-مقاربة الفاس ي الفهري -الفاعلية في اللسانيات (1

 . 223، س2210والتوزيع، الطبعة ألاولى، 

خليل بن ياسر البطاش ي، عمان، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة : الترابط النّص في ضوء التحليل اللساني للخطاب (2

 . 213، س2213ألاولى، 

ملغرب، دار توبقال للنشر والتوزيع، الطبعة روالن بارت، ترجمة عبد السالم بن عبد العالي، ا: در، السيميولوجيا (3

 .10، س1443الثانية، 

آمنة بلعلى، لبنان،  دار النهضة العربية، الطبعة ألاولى : -تشكالت املعيى في الخطابات التراثية –سيمياء ألانساق  (0

 .4، س2213

 . 12س: املرجع السابق (1

أحمد يوسف لبنان، الدار العربية للعلوم، الجزائر، : -املنطق السيميائي و جبر العالمات -السيميائيات الواصفة  (2

 .24، س2221منشورات إلاختالف، بيروت، املركزالثقافي العربي، الطبعة ألاولى،

ف (7
ّ
لفة وآلاال
ُ
، 2212ابن حزم ألاندلس ي، الجزائر، بيت الحكمة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، : طوق الحمامة ألا

 . 22س

عبد املالك مرتاض، الجزائر، البصائر : -تحليل مجهري ملجموعة الدخول إلى الجنة -لنّص شعرية القّص و سيميائية ا (8

 . 12، س2213الجديدة للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، 

دمحم التولجي و راجحي ألاسمر، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة : ينظر املعجم املفّصل في علوم اللغة ألالسنيات  (4

 . 311، س2221ألاولى،

 . 0، س1428حنا فاخوري، لبنان، منشورات املكتبة البوليسية، الطبعة الثالثة، : منتخبات ألادب العربي (12

فاطمة الطبال بركة، بيروت، املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، : النظرية ألالسنية عند جاكبسون  (11

 . 71، س1443الطبعة ألاولى، 

عبد املالك مرتاض، الجزائر، دار القد، العربي للنشر : -ايا الشعر املعاصرمتابعة ألهّم قض -قضايا الشعريات  (12

 . 132، س2224والتوزيع، الطبعة ألاولى، 

 . 7ط، س.إبراهيم السامرائي، لبنان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، د: الشعر بين الجيلين (13

، 1448ة، عالم الكتب، الطبعة ألاولى، روبرت دي بوجراند، ترجمة تمام حسان، القاهر : النّص والحطاب وإلاجراء (10

 . 47س

 . 10أبو القاسم سعد هللا، تونس، الدار التونسية للكتاب، الطبعة الثانية، س: دراسات في ألادب الجزائري الحديث (11

دراسة تحليلية نقدية لكتاب أبو اليقظان وجهاد الكلمة رائد الصحافة ألادبية في الجزائر، الطالبة : مذكرة ليسانس (12

 .12، س2221و زهرة، املشرف مياحي سليمان، جامعة السانيا وهران، كلية آلاداب واللغات والفنون،بلل

 .233-232حنا فاخوري، س: منتخبات ألادب العربي  (17

 . 228جان ستاروبنسكي، س: ينظر نظرية النقد وألادب  (18

 .سيف الدين، جريدة البصائر: الصحافة العربية و مهمتها:ينظر مقال   (14

 .12، س2228دمحم دراجي، الجزائر، عالم ألافكار، الطبعة ألاولى،: -من وحي آفلو-مام إلابراهيميمواقف إلا   (22

 .22، س3البشير إلابراهيمي، الجزء: آلاثار  (21
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 .13دمحم داجي، س: -من وحي آفلو -مواقف إلامام إلابراهيمي  (22

 .101جلة الكلمة، سدمحم ملياني، م: -الواقع واملأمول  -منه  جمالية تلقي النص ألادبي: مقال  (23

عبد املالك مرتاض، الجزائر، دار هومة : -متابعة ألهم املدار، النقدية املعاصرة و رصد لنظرياتها -في نظرية النقد  (20

 . 28، س2222للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، 

حبيب مونس ي، : -مقاربة تطبيقية في قراءة القراءة عبر أعمال عبد املالك مرتاض-فعل القراءة النشأة والتحول   (21

 .13، س2221الجزائر، منشورات دار الغرب، الطبعة ألاولى،

 .72، س1448الجاحظ، القاهرة، مكتبة الخانجي، تحقيق عبدالسالم دمحم هارون، الطبعة السابعة، : البيان والتبيين  (22

 .24لثاني، سنور الدين السد، الجزائر، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزء ا: ألاسلوبية و تحليل الخطاب  (27

، 2212، 22دمحم بن سعيد، مجلة املترجم، العدد : -املصطلحات عند جيرار جينات-املصطلح في النقد ألادبي: مقال  (28

 .21وهران، س

 .18حبيب مونس ي، س: فعل القراءة النشأة والتحول   (24

عكنون، ديوان  دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليالي ملحمد العيد، عبد املالك مرتاض، الجزائر، بن  (32

 .11املطبوعات الجامعية، س

، 1ابن فار،، تحقيق عبد السالم دمحم هارون، القاهرة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، الجزء : مقاييس اللغة  (31

 .022س

الطبعة مكي درار، سعاد بسناس ي، الجزائر، دار أم الكتاب، : املقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية  (32

 .134، س2213الثالثة، 
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ّّوألاندلسّاملغربّاءشعّرّت  ير

 -تحليليةّدراسةّ-ّفرغليّاملجيدّعبدّشعّرّفي
Influence of poets of Morocco and Andalusia in poetry 

Abdul Majeed Farghaly - An Analytical Study - 

ف
 
ّدمحمّألامينّبركات .أ:ّاملؤل

 الجزائرّ-ّجامعة دمحم خيضر بسكرة

barkatmohy@gmail.comّ البريدّإلالكتروني ّ

ّ
 
11/19/9118ّ:ّتاريخّإلايداع 92/19/9118:تاريخّاملراجعة 11/11/9112:ّشرتاريخّالن

 

ّ:ّملخصّاملقال

يتنــاول هــذا البحــث بعــض جوانــب التــأثر بــين املشــرق واملغــرب فــي الشــعر مــن خــالل التفاعــل الــذي نلفيــه فــي 

بـيُن عـن حبـه الجـّمب ألدب آلاخـر،
ُ
إذ تطرقنـا إلـى معارضـات الشـاعر لشـعراء املغـرب  نصوس عبد املجيد فرغلـي التـي ت

 . وألاندلس ، كونها شكٌل من أشكال التأثر والتأثير بين الشعراء وفق قراءة تحليلية جمالية

  .التأثير؛ فرغلي؛ املغرب ؛ ألاندلس؛ دراسة تحليلية :الكلماتّاملفتاحية

 :امللخصّباللغةّإلانجليزية

ABSTRACT :  

      This research deals with some aspects of the influence between the East and the Maghreb in 

poetry through the interaction found in the texts of Abdel Majid Farghali, which shows his love for 

the other literature as we touched on the poet's objections to the poets of Morocco and Andalusia 

as a form of mutual  influence among poets according to aesthetic readings. 

Keywords: Farghali، mutual  influence، the poets، Morocco and Andalusia. 

ّ:نصّاملقال

ّ:تمهيد

يعـد الشــعر ألاندلســ ي  جــزءا مهمــا مــن الشــعر العربــي ، ومــا نلفيــه مــن تشــابه بينــه وبــين  نظيــره املشــر ي مــرّده 

علـى ذي بصـر قـارع  العالقات الثقافية التي سادت بين ألاندلس واملشرق في وقت م ـ ى ، فالتـأثير املشـر ي ال يخفـى

ألشعار ألاندلسيين ؛ إذ يرى فيها الروح املشرقية  واضحة، و ذلك في بدايات تأسيس الدولة ألاندلسـية ، ثـم مـا فتـ  

الوضع على حاله إذ بدأت الاسـتقاللية عنـدما اسـتوى عـود الثقافـة فـي ألانـدلس وكثـرت الينـابيع الثقافيـة بـين علمـاء 

 1 دبية ، ورحالت أدبيةومفكرين ، ومكتبات ، وبالطات أ

لقــد دار الزمـــان وأضـــحت ألانـــدلس معينـــا خصـــبا لشـــعراء العصـــر املعاصـــر يســـتلهمون مآثرهـــا ويســـتدعون   

شــــــعراءها وأعالمهــــــا ، وألن الــــــنص ألاندلســــــ ي كتــــــاب مفتــــــوح تقــــــرأ فيــــــه حــــــال ألانــــــدلس فــــــي بيئتهــــــا وظروفهــــــا ألادبيــــــة ، 

 2 .. والسياسية ، والاجتماعية والفكرية والعقلية

وفــي دراســتي هــذه ســتكون حــول تــأثير شــعراء املغــرب وألانــدلس فــي نصــوس عبــد املجيــد فرغلــي الــذي يظهــر   

وقــرأُت لجميـع شـعراء العربيــة فـي عصـورها املختلفــة " ولعـه بـاألدب ألاندلســ ي،  وهـو يسـتعرض ســيرته ألادبيـة بقولـه 

ردو، املفقـــود ، ومـــا يؤكـــد حـــب الشـــاعر لهـــذا بمـــا فـــي ذلـــك عصـــر الفـــ...( كـــابن ســـناء امللـــك، وابـــن املعتـــز  والبهـــاء زهيـــر
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، والخليفـة املعتضـد، أبـو بكـر بـن  3ابـن حمـديس:العصـر وأهلـه ؛ معارضـاته الشـعرية لجملـة مـن شـعرائه مـن بيـنهم 

  2ن ، ابن الخطيب الغرناطي، ابن خلدو 1، ابن اللبانة ، ابن زيدون  0عمار ألاندلس ي

 : دواعي املعارضة

 :للمعارضات أن دواعي هذا الفن يرجع  إلى نزعتين أساسيتين همالقد أرجع بعض الدارسين    

 نزعة الابجاب والتقليد -1

   7نزعة التفوق و إلابدا -2

ونضــيف أمــرا ثالثــا يتعلــق بشــاعرنا فرغلــي أال وهــو ســعة اطالعــه ممــا جعلــه يلــمم بكثيــر مــن الشــعراء وســيرهم 

الــذي حفــل بــبعض املعارضــات التــي ســنتطرق " أنــداءدمــوع و " وأخبــارهم ،وهــذا يتجلــى فــي دواوينــه الشــعرية مــن بينهــا

 . إليها

 (776ت)معارضتهّالبنّالخطيبّألاندلس يّ -1

 :8في ديوانه دموع وأنداء التي مطلعها" تلك أندلس"إّن القارع لقصيدة فرغلي التي عنونها ب 

يْبّ ْ
 
صوْنّالط

َ
ّغ حّمنا

 
ت
َ
ف
َ
ٌرّت ها َ

كوب***ّز عهّاملسا با
َ
ّبابنّالخطيْبّْبن

 4:نفسه التقليد بقوله  يجده قد نفى عن

ْفيّلَهاّْبمقلٍدّ ّفيَّوصا
ُ
ت

ا
ن
ُ
هّرحوٍبّ***ّماّك هاّْبْمجا ّناقٍلّمنا ّأوا

ها ب
ّ
 12 :وهو بذلك يعارض قصيدة ابن الخطيب التي مدح بها السلطان أبي عنان استهل

َهُّمنيبّ دىّْلداعيّالفوْزَّوجا نيْبّ***ّأبا
ا
ّت  ٍلّوْمنا

ا
ّمنَّعذ

َ
اق

َ
ّوأف

غلـــي مـــع قصـــيدة ابـــن الخطيـــب مـــن ناحيـــة الـــوزن والقافيـــة وحركـــة حـــرف الـــروي ، لقـــد اتفقـــت قصـــيدة فر  

وجــاءت القصــيدتان علــى بحــر الكامــل ، إال أن فرغلــي بــالغ فــي طــول القصــيدة ليتفــّوق علــى ابــن الخطيــب ، حيــث إن 

 . مئة وخمسون بيتا في حين كان عدد أبيات قصيدة ابن الخطيب مئة وبيت" تلك أندلس " عدد أبيات 

  حريةوشا
 
 11: عرنا ال يخفي إبجابه بقصيدة ابن الخطيب التي كانت في نظره لوحة

ّفيّْسحرهاّ
ٌ
ة يم ْ

 
ّفن

ٌ
وَحة

َ
موٍنّوواَحْةّْطيْبّ***ّهيّل ّوَجَمالّمضا

طيُبّبهاّأّوابنّخْطيْبهّ
َ
طيْبّ***َّجاَلّالخ

َ
ُرّخ

ا
 بْلساْنّديٍنّفيْهّْفك

ه متنبي عصر 
ّ
 12  : هبل ويتعدى إلى أبلغ من ذلك إذ يصفه بأن

ْريحٍةّ
َ
نبٌئُّهّوفيّ ياْبّق

َ
يوْبّ***ُّمت

ُ
َدّغ

ا
ن ّوراَءّالغيْبّزَ

ا
َدحت

َ
ّق

ق ابن الخطيب بقول هوهو يوافب
13 

نْبٌئّأناّفيُّحالّتلَكّالُعلىّ
َ
ُرّحبيْبّ***ُّمت ريّفيَكّ،ّْشعا ّْشعا ّلْكن 

يب كغـدر ابـن  ثم نجد شاعرنا ينحرف عن أصل املعارضة ليقوم بعرض الحوادث التي تعرض لها ابن الخط

 10: زمرك تلميذه باألمس

ُهّ َدَرّابنّزمركّبالخطيبّومس 
َ
ّذنوْبّ***ّغ ٍ

ّفيَّمذهٍبّمنهّبكل 

اْذهّ
َ
ت ّالُحَساَمّبْهّعلىّأسا اَكّْبحوْبّ***َّسل 

َ
َلّذ

ا
دًراّْمث

َ
ّغ

َ
ت ّأرأيا

دا كتـــب ابـــن الخطيـــب التـــي ذاع صـــيتها وانتشـــرت بـــين النـــا، ككتـــاب ُحـــب روضـــة ال" ثـــّم يتطـــّرق معجبـــا معـــّدب

ـــّيب " الـــذي كـــان ســـبب تحامـــل الحّســـاد علـــى ابـــن الخطيـــب أدى ذلـــك إلـــى قتلـــه ، وكـــذلك ذكـــر ديوانـــه " الشـــريف الصَّ

نتـــاب  11"والجهــام واملاضـــ ي والكهـــام
ُ
ّتـــاب  ونجعـــة امل
ُ
يـــفب " وكتـــاب ريحانـــة الك

ّ
فاَضـــة الجـــراب فـــي ُعاللـــة  12"خطـــرة الط
ُ
ن

ْمحة البدرّية في الدولة النصرية"و" الاغتراب
ُ
 17 "الل
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ُل امتداد املاض ي العتيق في الحاضر املتجدد، وتحقق 
ّ
ويمكننا أن نستشف مما سبق أن معارضة فرغلي تمث

ا مـــن اتصـــال الشـــعر املصـــري املعاصـــر بنظيـــره ألاندلســـ ي، وتضـــفي علـــى الشـــعر صـــفة الديمومـــة والّتجـــدد وهـــي  جـــزء 

مقوماتـه، والاتكـاء عليـه لبنـاء س شـعري  استعادة واستيحاء لجزء من التراث الشعري ، بهدف الحفال عليه وعلى

 18 ..جديد متمّيز في شكله ومضمونه

ي -2
 
قل   (ه297ت)معارضتهّالبنّحمديسّالص 

ـب  من بين الشعراء الذين تأثر بهم شاعرنا الشاعر ألاندلس ي عبد الجبار الصقلي الذي نظر إليه نظرة معاتب

ت ابن حمديس التي يّدعي فيها حبه ملوطنه وحنينه ال معجب لهذا نجد أن معارضته جاءت على شكل مناقضة ألبيا

 14 : إليها

اَرهاّ
َ
ُسّأوط

ا
ف
م
باّالن ْ

ّفيّالص 
ا
ت

َ
ض

َ
اَرها***ّق

َ
ذ
ا
يُبّإن

م
هاّالش

َ
غ
َ
ّوأبل

ْتّْقَداُحّالهوىّ
َ
ْجيل

ُ
َعمّوأ

َ
ـــــــــــــــــــاَرها***ّن

َ
ش نّأعا ما سم

َ
ق
َ
ّعليهاّف

الهـاربوَن مـن أرضـهم : "هو عنـوان القصـيدة املوسـوم ب ما يدل على أن املعارضة جاءت بلهجة عتابية حادة

ا ار  ــوَّ
ُ
وهــو يشــير إلــى خــروج ابــن حمــديس مــن صــقلية ولــم يمكــث للــدفاع عنهــا مســتميتا لوطنــه كعــادة الثــوار " ليســوا ث

  :22وكان مطلعها

اَرهاّ
َ
ك
ا
ذ
َ
وقّت

 
ّمَعّالش

ا
ّأخبارها***ّأَهاَجت

ُ
وق

م
َرْنيّالش

م
ك
َ
ذ
َ
ّف

تين نجـد أنهمـا علـى وزن واحـد وقافيـة موحـدة ، وكـذا حركـة الـروي ، إال أن طريقـة لدى املوازنة بين القصيد

 21 : التناول تختلف فيبدأ ابن حمديس متغنيا بلهوه ، ومجونه في صباه في أرض صقلية

جومّ
ُّ
ّرالن ٍقّكُزها يانّصدا

ا
َراُرها***ّوْفت ّْكرامّالنحائّزأحا

ؤوُسّ
ُ
ْفيُضّالك

ُ
ّراًحاّت

َ
ْمّ***ُّيديرون

َ
ل
ُ
وارهاّعلىّظ

ا
يْلّأن

 
ّالل

 22  :بينما فرغلي يتناول وصف الطبيعة ويصف حالة املتشّوق الباكي لوطنه وحنينه إليه

ّ
ا
َصرت ّماّأبا

ُ
وق

 
َراَرها***ّفهاجّلهاّالش

ّْمدا
ُ
ن ّالَعيا

ا
َّدرمت

دا
َ
ّوق

َباّ ْ
ْضّالص  قّتاركّأرا ظىّناَرَها***ّفماّشوا

َ
ت
ا
ل
ُ
ّعْنّامل َّيْقلُّ

فرغلــي تفــوق علــى ابــن حمــديس فــي عــدد أبيــات قصــيدته التــي َرَبــْت عــن مئــة  ويظهــر للــدار، للقصــيدتين أن

بيتـــا ، يـــدل علـــى مقـــدرة شــــاعرنا ( 37) بينمـــا لـــم تتجـــاوز قصـــيدة ابـــن حمــــديس ســـبعة وثالثـــين( 127) وســـبعة أبيـــات

 . وطول نفسه الشعري الذي نلفيه في بعض القصائد إذ يتعدى ثالثمئة بيت

بيانا لحبه ملوطنه وحنينه إليه إال أنه يجحف في ذلك وال  وعلى الرغم من أن قصيدة ابن    حمديس نظمها تب

 لصقلية
نجد له إال الستة ألابيات ألاخيرة التي يربقم
23: 

ىّ ةّوألاس َ ي 
 
ّْصْقل

ُ
رت

َ
ك
َ
اَرها***ّذ

َ
ك
ا
ذ
َ
ْسّت

ا
ف
م
جّللن ْ

ُّيَهي 

ن حمــديس ، وكأنــه صــقليم فــي حــين أن فرغلــي كــل قصــيدته تتحــدث عــن صــقلية وأخبارهــا ومــا ألــمَّ بهــا أيــام ابــ

الهـــوى ، أندلســـ ّي النســـب ، لكـــن ملـــا نعلـــم عمـــق انتمائـــه لعروبتـــه وئســـالمه ومواقفـــه امللتزمـــة تجـــاه القضـــايا القوميـــة 

 :20 ندرك رجم العتاب الذي يلقيه على عاتق ابن حمديس ويغلظ له القول 

ٍةّ اَرها***ّوماّالبنّحمديسّمنُّحج 
م
ف
َ
َكّغ َّربُّ

َ
ان

َ
ّوالّك

فّْ
ا
ْتٍرّأَيغ ــــــــــــــــــــها

َ
ت سا

ُ
اَرها***ُّرّذنًباّمل

َ
ز فْسّأوا

م
مُلّللن َّيحا

اّ
ً
ْضْهّخائـــــف ُرُبّمنّأرا َواَرها***ّويها

ا
َلّأغ

 
ل
َ
خ
َ
اّت ّعُدوًّ

 :21 وهو بهذا ينقُض قول ابن حمديس ويفّنده القائل

وبّ
ُ
ن
ُّ
ّلَديَكّالذ عظَمن 

َ
ّت
َ
ارَها***ّفال

م
ف
َ
َكّغ اَلَّربُّ َماّزَ

َ
ّف
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ُههــا للشــعراء وهــي قضــية كبــرى فــي عصــرنا أال وهــي  ثــم ــا بليغــة يوّجب
كم  نــرى شــاعرنا يطلــق فــي ختــام معارضــته حب

 على عاتق الشعراء يقول 
ٌ
 :22 قضية التزام الشاعر بقضايا وطنه وأّن الشعر مسؤولية ملقاة

اْعـــــــــــــــــــٌرّتاْرُكّأرْضهّ
َ
ْضّأوطـــــــــ***ّوَماّش ُقّلألرا

 
ّــــاَرهاُيَحق

ْضْهّ َّعلىّأرا لم
َ
َّيظ

ا
َداَرَها***ّلـــــــــــــــــــــُهّأن

ا
ْفّْمق يا َعّبالسم

َ
ف ّوَيرا

اتــــــــــــــــــــــٌلّ
َ
ُعّق

َ
ف ُهّْمدا

ُ
َمت

ا
ْكل

َ
َداَرَها***ّف َمّاملرُءّإصا

َ
ك اّأحا

َ
ّإذ

ـُمها ب  ، جـاءت فـي حــدود  27"ابـن حمـديس يخــرج مـن الجّنـة"ولشـاعرنا قصـيدة أخـرى حـول ابــن حمـديس يسب

ــق فــي وصــفه بــأن ألانــدلس جنــة ، وأبــى ابــن حمــديس إال أن يخــرج منهــا كمــا خــرج آدم عليــه 
ّ
الواحــد وســتين بيتــا إذ وف

 :28السالم من الجنة بسبب ذنبه ، وفيها يصفه باملنافق الذي ال حّق له في ش يء فيقول 

ّ
ُ
َكّياّابنّحمديسّنفاق

ُ
ّ***ّحْنين

ُ
وق

ُ
اّحق

ً
ناْفٍقّوطن

ُ
ّوماّمل

َهاّ اُهّعنا
َ
ف
َ
ىّون ّعص َ

ا
ْعيُقّ***ّكآَدَمّإذ

ُ
 َوىّت

َ
ْةّامل

م
ّخروُجَّجن

لقـــد اســــتطاع الشـــاعر أن ُيبــــين عـــن مقدرتــــه الشـــعرية مــــن تطويـــع الحــــدث ، والـــتحكم فــــي ألالفـــال بسالســــة 

مستعينا بثقافته الواسعة التي جالت في رحاب التاريخ ؛ تنير بعـض جوانـب ابـن حمـديس ُينصـفه تـارة ويغلـظ عليـه 

َبلب قبائل بنو هالل وُسليمت خر مستهجنا منه فراَره من جنان ألاندلس ورياضها إلى إفريقية وخرابها من قب
ُ
 . ارات أ

ّ(ه818تّ)ّمعارضتهّالبنّخلدوّن -3

ــّدر 
ُ
 ق
ْ
ال غـرو أن نجـد شـاعرنا يعجـب أيمـا إبجـاب بيخصـية عظيمـة كـابن خلـدون نابغـة عصـره دون نـزاع إذ

، ويظهـر  32صورنا املتأخرة ، ليصبح في رحاب التاريخ ألادبي والفكري نابغـة العصـور له أن يقود النهضة ألادبية في ع

 31" لقاء مع ابن خلدون " شغف الشاعر بابن خلدون في مستهل معارضته التي جاءت بعنوان 

وىّوالَهوىّالُعذريّمنّدونيّ
 
ّالن

م
ّشوقيّوابنّخلُدوّن***ّشط

َ
ْحيلّماّبين

ُ
ّأ

ياُلّ
َ
َرىّالخ

َ
نانيّوأبعدنيّســــــــــــ دا

َ
هىُّدوني***ّف 

َ
ت
ا
مانيّوان دىّمنّزَ

َ
َدّامل ُّبعا

اّ
ً
ف
َ
غ
َ
ّش

ا
ّرفـــــــــــــرفت

ماُّروُحُهّقدا
 
ــــــــــــُدوني***ّلْكن ْربّيعدوُهّوَيعا

ُ
ّوالق ْ

ّبالَحب 

حيــث تعــّد معارضــة الشــاعر لقصــيدة ابــن خلــدون ترجمــة لــه إذ بلــغ عــدد أبياتهــا مئتــان وســبع وعشــرون بيتــا 

 32:  يستهلها بذكر نسبه معرضا حبه له( 227)

ٍبّأّوبعاطفٍةّ را
ُ
نيّبق

ُ
ّطيْنّ***ّفمنَّيْصل ّماٍءّومنا ّبينّاملحبينّمنا

مُعناّ ٌبَّســــــــوفّيجا را
ُ
ّق
ُ
ة
َ
ْطين

َ
ديني***ّف

ا
ديْهّويف

ا
ّأف ْ

ّْبراْبْطّالُحـــــــــب 

بيتـا ، بينمـا يثبـت ابـن الخطيـب أربعــة أمـا عـن القصـيدة املعاَرضـة فجـاءت فـي كتابـه العبـر فــي واحـد وثالثـين    

 33 : وثالثين بيتا ومطلعها

ييْنيّ حا
ُ
ّت
ا
بُلّكانت

َ
عاْهدّق

َ
ّامل ْ

ميْني***َّحي 
ا
ويهاّوُيظ عَّيرا ما ّبواْكفّالد 

كـــان موضـــوعها مـــدح الســـلطان أبـــي عبـــد هللا ابـــن أميـــر املســـلمين أبـــي الحجـــاج ، وقـــد اتفقـــت القصـــيدتان فـــي 

يمتــزج صــوت فرغلــي مــع صــوت ابــن خلــدون فــي نونيــة شــجية ســهلة ألفاظهــا بســيطة  القافيــة والــوزن والــروي ، حيــث

 30  : التراكيب ، وما زاد من قوة التالحم بين القصيدتين هو تضمين فرغلي لبعض أبيات ابن خلدون كقوله

واّ
ُ
حبّألالىّتَرك يّالص 

 
ّعن

ُ
ّمبلغ ّأضاُعوْني***ّمنا

ا
يّوضاعّْحَماهمّإذ ْ

ُّود 

ّ
ُ
ـــــــــت يّأويا

 
ياّإلىّحرمّّأن

ا
يني***ّمنّالُعل حي 

ُ
رىّت

ا
ّمغانيْهّبالُبش

ا
ّكاَدت

َقّبعَدُهُمّ
ا
ل
َ
ّأ يّظـــــاْعٌنّلما

 
ًماُّيشاْكيْني***ّوإنن صا

َ
اْكيّوالّخ

َ
ش

ُ
ًراّأ َّدها

مثـــل قشـــتالة و طليطلـــة : ويـــذكر لنـــا شـــاعرنا مشـــاهد مغربيـــة ، وأندلســـية متـــأثرا بفقـــدانها متحســـرا عليهـــا    
املغــــرب و تلمســــان   37تــــونس: ، ويستحضــــر ألامــــاكن التــــي حــــوت أو مــــّر عليهــــا ابــــن خلــــدون مثــــل 32وغرناطــــة وأملريــــة31
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يوســــف بــــن تاشــــفين ، : ، ويســــتدعي شخصــــيات متعــــددة شــــهدتها ألانــــدلس وُعــــدَوة املغــــرب مثــــل  38وبســــكرة  وبجايــــة

 34 واملعتمد ابن عباد

 لطولها   
 
 02 : وفي ختام معارضته يصّرُح شاعرنا أنها جاءت ملحمة

ْلّملَحَمٍةّ
ا
ّفيّشك

ٌ
راجمة

َ
َكّت

ا
ياحين***ّوْتل ْحّالرم

ا
ف
َ
ّن ّمنا

َ
دون

ا
ديّابنّخل ّأها

ْفـــــــــْهّ
م
ُيّقراءْتيّمول اَكّوحا

َ
نيــــــــــْنّ***ّوذ

ا
ق
َ
ّبت

ا
ت صم

ُ
ّخ

ٌ
مة َهاُّمقد  ّمنا

هـــذه    والشـــاعر فرغلـــي اليتوقـــف عنـــد هـــذا الحـــد مـــن إبجابـــه وُحّبـــهب البـــن خلـــدون فنـــراه يـــنظم ملحمـــة تفـــوق 

، وال بجــب فــي هــذا  01" رحلتــه فــي أعمــاق ابــن خلــدون " بيتــا غــاس فيهــا وأبحــر متخــذا( 301) القصــيدة فبلغــت أبياتهــا

التــأثير الكبيــر الــذي تركــه ابــن خلــدون فــي نفــس شــاعرنا إذا علمنــا أن أول طبعــة لكتــاب املقدمــة الــذي حــوى قصــائد 

امتــد   41نهــا متطلعــة إلـى عهــد جديـد تلــوح تباشــيره فـي ألافــق، إذ كانــت ألاذهـان حي( م 1817) ابـن خلــدون بمصـر ســنة

 .أزمنا بعده إلى عصرنا هذا والنا، مازالت عاكفة على آثار ابن خلدون ألادبية والفكرية الاجتماعية  والسياسية

ّ:الخاتمة

 :في ختام هذا البحث يمكن أن نستخلص أهم النتائج

  . املغربي وألاندلس يأبانت معارضات فرغلي عن حبه العميق لألدب   -

 معارضاته عن اطالعه الواسع ألعالم الشعراء وشعرهم وأخبارهم وسَيربهم -
 .تنمم

 . تتفق معارضاته مع الشعراء الذين عارضهم من ناحية الوزن والقافية والروي وتختلف أحيانا في املوضوع -

 .ذلكتفّوُق فرغلي واضح من خالل طول نفسه الشعري إذ فاق معارضيه في  -

 .يعجب فرغلي بشكل شديد بالعالمة ابن خلدون ، ويجعله مثاال يحتذى به في علمه وإملامه باملعارف -

ّ.تظهر موسوعية فرغلي من خالل شعره ومعارضاته بصفة خاصة -

ّ :ّهوامشّالبحث

بعــض النصــوس التأريخيــة أنمــوذج فريــد، محاولــة الســتقراء )عبــد هللا بــن علــي ثقفــان، ظــاهرة الانتمــاء فــي ألادب ألاندلســ ي  -1

 .  11،س 1440، 11، مجلة دراسات أندلسية، تونس، العدد (ألادبية 

، 2220عبد الرزاق حسين، ألاندلس في الشـعر العربـي املعاصـر دراسـة، مؤسسـة البـابطين لنبـداع الشـعري، الكويـت، ط  -2

 . 4س 

 . 34، س 2217  ،0سيرة ومسيرة، عماد عبد املجيد فرغلي، مؤسسة يسطرون، مصر، ط  -3

 . 02س : املرجع نفسه  -4

 . 01س : املرجع نفسه  -5

 . 02س : املرجع نفسه  -6

،  1دار الكتـب العلميـة، لبنـان، ط   -دراسـة نقديـة موازنـة  –يوسف طركي سلوم البخاري، املعارضات في الشعر ألاندلس ي  -7

 . 23،س 2228

 . 322،س 2217عبد املجيد فرغلي، مؤسسة يسطرون، مصر، ط عبد املجيد فرغلي، دموع و أنداء، تحقيق عماد  -8

  .320س : املصدر نفسه  -9

 . 128، س 1،ج2227، 2ابن الخطيب، الديوان ، تحقيق دمحم مفتاح، دار الثقافة ، املغرب، ط -10

 . 321عبد املجيد فرغلي، دموع وأنداء، -11

  .321س : املصدر نفسه  -12

  133،س1ابن الخطيب، الديوان،ج -13

  .322عبد املجيد فرغلي، دموع و أنداء، س  -14

 . 322س : املصدر نفسه  -15
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 . 327س : املصدر نفسه  -16

 . 328س : املصدر نفسه  -17

 . 121ياسين إبراهيم منصور، استيحاء التراث في الشعر ألاندلس ي عصر الطوائف واملرابطين، س -18

عبــــد املجيــــد فرغلــــي، . 182،س (د ت ط)ا،، دار صــــادر، بيــــروت، لبنـــان، ابـــن حمــــديس، الــــديوان، تحقيــــق إحســـان عبــــ -19

 . 308دموع و أنداء، س 

 . 308عبد املجيد فرغلي ، دموع وأنداء، س  -20

 . 181ابن حمديس ، الديوان ، س  -21

 . 308عبداملجيد فرغلي، دموع وأنداء،  س  -22

 . 181ابن حمديس ، الديوان ، س  -23

 . 313ي، دموع وأنداء ، س عبداملجيد فرغل -24

 . 183ابن حمديس ، الديوان ، س  -25

 .  313عبداملجيد فرغلي، دموع وأنداء ، س  -26

  .310: املصدر نفسه  -27

  .317س : املصدر نفسه  -28
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 : امللخص

تعتبر املدرسة الفرنسية التقليدية، أحد أهم املدار، والاتجاهات في ألادب املقارن، وهي مدرسة كان لها               

، وظلت هي املدرسة الوحيدة السائدة في هذا العلم على الساحة، لقرابة قرن كامل من الزمن ، السبق في الظهور 

وهي مدرسة تعتمد في دراستها املقارنة على استقصاء عملية التأثير والتأثر بين مختلف آلاداب القومية، ورصد 

 .الظروف واملالبسات املتعلقة بهذه العملية ودراستها دراسة تاريخية

واملدرسة الفرنسية التقليدية هي مدرسة اتبعت منهجا خاصا في دراستها املقارنة، تمثل في اعتماد مبادع           

وأسس خاصة، وهي مبادع وأسس امتزجت فيها التقنية ألاكاديمية، مع الخلفية الكولونيالية التي كانت سائدة في 

                      .       تلك الحقبة في الثقافة والفكر الفرنس ي بشكل عام 

وذلك من خالل .  في أدبياتها ومرتكزاتها و الاستعماري ألبعد الكولونيالي إلى هذه املدرسة وليتطرق وبحثي هذا          

وتبيان بعدها .التي اشترطتها في دراستها املقارنة كذا القواعد و  ،عليها التي قامتوألاسس  املبادعهم أتناول 

، ومن منهجيتها في الدراسة ألادبية من تشكيلها ألبعد الكولونيالي الذي كان يمثل جزء ال يتجز واملتمثل في ا الخفي

 .املقارنة 

 الكولونيالية؛ ألادب املقارن ؛ املدرسة الفرنسية التقليدية؛ التأثير والتأثر؛  الاستعمار،:ّالكلماتّاملفتاحيةّ

ABSTRACT : 

the classic french school , is one of the important schools in comparative literature , and it was the 

first school on appearance , it longed about one century , in its comparative studies , it depends 

on catching the influence between the dreferent world literatures . 

        the classic french school follow a special approach in comparative studies , by mixing between 

academic technic and colonial background which took place in the french culture and thought . 

         In my research , I will look for  the french school and colonial dimension in its literature dealing 

, and I will focus on its basis , and how it deal with comparative literature , especially 

the colonial dimension , which was the main part of french school studies. 

Keywords : colonialism ; comparative literature ; traditional French school ; the influence ; 

colonialism  
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 :ّتمهيـــــد

 الذي يدر، مواطن التال ي بين آلاداب في لغـــــــاتها املختلفة، وصالتها" العلم: يعرَّف ألادب املقارن بأنه

تأثير أو تأثر أيا كانت مظاهـــــر ذلك  الكثيرة املعقدة، في حاضرها أو في ماضيــــــها، وما لهذه الصالت التاريخية من

ـــــر أو التأثر س ــواء تعلقــــــــت باألصول الفنية العامة لألجنا، واملذاهب ألادبية أو التيارات الفكرية أو اتصلت التأثيـ

  1."بطبيعة املوضوعات واملواقف وألاشخاس التي تعال  أو تحاكى في ألادب

في ومن خالل هذا التعريف نتبين الطبيعة ألاكاديمية لعلم ألادب املقارن، ولوظيفته العلمية املتمثلة 

دراسة العديد من املجاالت التي تدخل ضمن مهامه، وفق قواعد تقنية معينة لغرض الوصول إلى نتائج علمية 

 . موضوعية

ولكن، وبالرغم من هذه املهمة العلمية وألاكاديمية والتقنية لهذا العلم، إال أننا حين ندقق في مبادع 

، نجد أن هذه املدرسة لم تقف عند ( التقليدية)ة وأسس أول وأعرق مدرسة من مدارسه، وهي املدرسة الفرنسي

حدود الوظيفية العلمية لهذا العلم، بل حاولت توظيفه توظيفا خارجا تماما عن تلك الوظيفة التي من املفترض 

وذلك لكون أن هذه املدرسة، قد أرادت . أن تكون هي الوظيفة الوحيدة املناطة به كعلم من العلوم الدارسة لألدب

مما . لهذا العلم مهمة أخرى هي في ألاسا، أبعد ما تكون عن العلمية وألاكاديمية وهي املهمة الكولونيالية أن تسند

 . جعل هذا العلم عند هذه املدرسة يكتسب بعدا آخر هو البعد الاستعماري 

: أيوألهمية هذا ألامر فإننا سنحاول أن نسلط الضوء، من خالل هذا البحث، على هذه الزاوية تحديدا؛ 

 .زاوية البعد الكولونيالي لهذا العلم في املبادع وألاسس التي قامت عليها املدرسة الفرنسية التقليدية

ّالتعريفّباملدرسةّالفرنسيةّالتقليديةّفيّألادبّاملقارّن:ّأوال

ّالتعريفّباملدرسةّ:ّأّ

همة في ألادب املقارن، املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن، هي إحدى املدار، والاتجاهات امل

وذلك باعتبارها املدرسة ألاولى أو الاتجاه ألاول الذي ظهر في هذا العلم، والذي ظهر ـ تحديدا ـ في فرنسا في أواخر 

، أي أواسط القرن العشرينالقرن التاسع عشر، واستمرت سيطرته كاتجاه وحيد في ساحة ألادب املقارن إلى غاية 

  2.في فلكه هذا العلم، وكمدرسة وحيدة تنظر له قرابة القرن من الزمان تقريبا أنه دام كاتجاه وحيد يدور 

عنيت هذه املدرسة وركزت في دراستها املقارنة في بدايات نشأتها على مجال واحد هو مجال التأثير والتأثر 

ن خالل رصد كل ما بين آلاداب، أي على دراسة كل ما يتعلق بعملية التأثير بين مختلف آلاداب القومية، وذلك م

يحيط بتلك ألاعمال ألادبية التي وقع بينها تأثيرا وتأثرا، وذلك بالوقوف على الظروف الخارجية التي تحيط بهذه 

ألاعمال، كالظروف التاريخية ،والسياسية، والاجتماعية ، والاقتصادية ، والفكرية من جهة ، وبالظروف 

معتمدة في . لكتاب أو املبدعين املنتجين لتلك ألاعمال، من جهة أخرى واملالبسات التي تحيط، أيضا، باألدباء أو ا

دراستها لذلك التأثير والتأثر بين تلك ألاعمال ألادبية على املنه  التجريبي، بحيث ال تكتفي بمجرد تخمين وجود 

ة التي ال تدع الظاهرة،فحسب، بل بإثباتها واستعراض القرائن والبرهنة على وجودها باألدلة والوثائق امللموس

 للشك أو الريب
 
 3.مجاال

تأتي في املقدمة منها " واملدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن تستند إلى خلفيات نظرية وفلسفية 

النزعة التاريخية في دراسة ألادب، تلك النزعة التي انتشرت على نطاق واسع في فرنسا وأوروبا على امتداد القرن 

، (Quellen)ي يرى أصحاب هذه النزعة أّن تاريخ ألادب هو، في جزء كبير منه، تاريخ مصادره والت. التاسع عشر

التي تنتقل داخل ألادب القومي وبين آلاداب القومية بصورة (  Stoffe)ومواّده ألادبية (  Themen)ومواضيعه 

  0".يمكن دراستها وتتبعها بالوثائق وألادلة
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ّالتعريفّب همّأعالمهاّ-ب

أعالم هذه املدرسة وروادها الذين ساهموا في تأسيسها ونشأتها، واعتنقوا آرائها ،ونظروا ملبادئها  من أهم

 :وأسسها في أبحاثهم وكتبهم، هم

Jean Marie Caréeّجانّماريّكاريهّّ-1

ن في علم جان ماري كاري هو رائد من الرواد ألاوائل للمدرسة الفرنسية التقليدية، ومن املنظرين البارزي          

علم ألادب املقارن، : ألادب املقارن، بحيث أنه كان من املقارنيين ألاوائل الذين حاولوا أن يعرفوا بهذا العلم ،أي 

ويبينوا طبيعته وحدود دراسته واختصاصاته، ومختلف املجاالت التي تدخل في نطاق دراساته، وهو املقارني الذي 

التاريخ ألادبي ،ألنه دراسة للعالئق الروحية الدولية، والصالت الواقعية، فرع من  "عرف ألادب املقارن ، على أنه 

التي توجد بين بيرون ،وبوشكين  وجوتة  وكارليل، ووالترسكوت ،وفييي ، أي بين املنتجات وإلالهامات ، بل بين 

قيمتها ألاصلية، حيوات الكتاب املنتمين إلى آداب عدة، وهو ال ينظر من وجهة جوهرية، إلى املنتجات من حيث 

  1".ولكنه يعيي على ألاخص ، بالتحوالت ، التي تخضع لها كل دولة أو كل مؤلف مستعاراته

 :Marius Francois-Guyardّ فرانسواّغوياّر ماريوسّ-9ّ

وهو مقارني فرنس ي ورائد من الرواد املؤسسين للمدرسة الفرنسية التقليدية ،  وهو من الذين تتلمذوا 

ي الفرنس ي جان ماري كاريه، ويعتبر ماريو، فرانسوا غويار من املقارنيين الذين كانت لهم آراء نقدية على يد املقارن

مهمة في مسألة إشكالية مصطلح ومفهوم علم ألادب املقارن ،وهي إشكالية عدم تالؤم تسمية هذا العلم مع 

ه رأى أن هذه التسمية هي ضعيفة الداللة ألن( ألادب املقارن ) مفهومه ومدلوالته، فكان من الرافضين لتسميته بــ

وهو . على مفهومه، ورأى أن مصطلح ألادب املقارن هو مصطلح ناقص وغير دقيق وال يوافق مفهومه في ش يء

مصطلح ضعيف الداللة على املقصود منه وال يعبر ـــ مطلقـــا ــــ على مجال الدراسة أو الدراسات التي أطلق عليها، 

، هي تسمية قاصرة عن التعبير عن جملة املجاالت وامليادين التي من املفروض أنه (دب املقارن ألا )وأن تسميته بــ 

، (ألادب املقارن ) ُيعيى بدراستها، ولذلك فقد كان من جملة املقارنيين والنقاد الذين لم يكتفوا برفض مصطلح 

حيث قدم مصطلحا . وطبيعتهفحسب ، بل حاولوا أن يستبدلوا ذلك املصطلح بمصطلحات وتسميات تتالءم 

ـــة العــالقات تاريخ: ) بديال لهذا املصطلح، وهو ــــــدال عن مصطلــــح 2(الدولية  ألادبيـ  (.ألادب املقارن : ) ، بـ

ويعتبر فرانسوا غويار من املنظرين البارزين ألاوائل في املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن، 

، والذي (   La Littérature Comparéeألادب املقارن : )، والذي كان بعنوان 1411ه عام ويعد كتابه الذي أصدر 

تناول فيه دراسة نظرية ملفاهيم علم ألادب املقارن، وملناهجه ومجاالت البحث فيه، أحد أهم الكتب النظرية التي 

      7 .كتبت في مجال علم ألادب املقارن خالل القرن العشرين

 Paul Van Tieghem مّبولّفانّتيغّ-3

هو أحد أقطاب املدرسة الفرنسية التقليدية، ومن روادها البارزين ، وأحد منظريها الذين كانت أرائهم        

 La Littératureألادب املقارن ) املتعلقة بعلم ألادب املقارن من أكثر آلاراء رواجا وانتشارا  فقد كان كتابه املعنون بــــ

Comparée ) من أكثر الكتب التي 1431ألفه في النصف ألاول من القرن العشرين، وبالتحديد سنة ، والذي ،

نظرت لعلم ألادب املقارن، والتي القت رواجا كبيرا، واستقباال متميزا  وحظيت باالنتشار الواسع ، حتى أن هذا 

كتاب هدف املقارني بول فان  وهو. الكتاب كان أول كتاب تنظيري في علم ألادب املقارن تتم ترجمته للغة العربية

بدأ من املصطلح وتعريفه وتاريخ . رسم معالم ألادب املقارن، وتحديد أسسه ومنطلقاته" تيغم من تأليفه إلى

ظهوره، مرورا بأسسه ووسائله ومهامه ونتائجه، بما في ذلك، ألانواع، وألاساليب واملواضيع، وألاشخاس، 

       8."وأنواعه وقوانينه، واملصادر والوسطاء ودورهم في عملية التبادالت ألادبيةوالخرافات، والتأثر والتأثير وأشكاله 
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املقارنة تعيي : " ولقد كان للتعريف الذي عرف به بول فان تيغم علم ألادب املقارن، والذي قال فيه بأن

مة التي تسيطر عليها ، التقريب بين وقائع مختلفة ومتباعدة في غالب ألاحيان وذلك رجاء استخالس القوانين العا

وألادب املقارن الحقيقي يحاول ككل علم تاري ي ،أن يشمل أكبر عدد ممكن من الوقائع املختلفة ألاصل حتى 

يزداد فهمه وتعليله لكل وحدة منها على حدة فهو يوسع أسس املعرفة كما يجد أسباب أكبر عدد ممكن من 

قارن وطبيعته، وفي رسم أبرز معامله ومجاالته، وكذا الشروط دور كبير في التعريف بعلم ألادب امل 4"الوقائع

  .املتعلقة بدراساته املقارنة، وذلك بطبيعة الحال، حسب وجهة نظر املدرسة الفرنسية التقليدية في هذا املجال

ّالتعريفّبالكولونيالية:ّ انيا 

لى الهيمنة والسيطرة والتأثير الذي تفرضه ؛ هو مصطلح يطلق ع( (colonialismالكولونيالية، أو الاستعمارية        

رة دولة على الكيان التابع لها، أو على دول وشعوب دول أخرى تقع تحت حكمها أو سيطرتها في جميع  مستعمب

وقد نشأ هذا املصطلح بالتوازي مع ازدهار الّرأسمالّية . سية، أو الاجتماعية أو الثقافيةاملجاالت، سواء السيا

 12.لنمبريالية وهو مصطلح مرادف. كقّوة عمالقة صاعدة في العالم الغربي، والغزو ألاوربي آلسيا وإفريقيا

وللعلم فإن الكولونيالية، أو الاستعمارية، أو إلامبريالية، كانت كثيرا ما تطلق ويراد بها الهيمنة السياسية 

أو العسكرية أو الاقتصادية، ولكن في واقع ألامر فإن جانبها الثقافي والفكري ال يقل عن هذين الجانبين أثرا إن لم 

 11.أثره أبلغ وأخطريكن 

   

ّتجلىّالبعدّالكولونياليّفيّاملدرسةّالفرنسية:ّ الثا

والقرن . لقد ظهرت املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن، كما هو معروف خالل القرن التاسع عشر      

تى أنواعها وأشكالها؛ التاسع عشر ،كما هو معلوم ،أيضا، كان حقبة زمنية تع  بالصراعات والنزاعات الدولية بش

السياسية وألايديولوجية، والثقافية، وساد فيه التنافس الشديد بين غالبية دول العالم، والسيما بين الدول 

ألاوروبية التي كانت تمثل الدول القوية حينها، ولذلك فقد كانت الغالبية من هذه الدول في نزاع وصراع؛ بعضه 

ة وبسط النفوذ على الدول ألاخرى أو الدول الضعيفة حينها والتي كان خفي، وبعضه معلن من أجل فرض السيطر 

اغلبها من مستعمراتها مثل بعض الدول إلافريقية، وبعض الدول ألاسيوية، وبالخصوس فرنسا التي كانت لها  في 

،من خالل بسط السيطرة الثقافية على سترجاع مكانتها الثقافية املاضيةتلك الحقبة، رغبة شديدة في ا

ويبدو أن هذا املناخ الذي كان سائدا في تلك الفترة الزمنية قد تغلغل . 12املستعمرات الفرنسية في البلدان إلافريقية

حتى في الجانب العلمي وألاكاديمي وأثر بشكل قد يكون مباشرا أو غير مباشر في العديد من آلاراء الفكرية والعلمية 

 .ر، العلمية وبعض الاتجاهات الفكرية في ذلك الحين لبعض املنظرين وألاكاديميين في بعض املدا

ومن الاتجاهات التي انعكست عليها وضعية تلك الحقبة، ولعبت دورا كبيرا وبارزا في تشكيل أسسها ومبادئها،       

لية الكولونيا هي املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن  وهي املدرسة التي كانت النزعة الاستعمارية، أو

حاضرة بشكل الفت في تنظير أعالمها وأقطابها ومنتسبيها من املنظرين في املسائل والقضايا املتعلقة بعلم ألادب 

املقارن، والتي يمكننا أن نتلمس القرائن على وجودها بشكل كبير عندما نمعن النظر في مبادئها ومرتكزاتها، 

 .        عتها كأسا، للدراسة املقارنةوالقواعد وألاسس والضوابط والشروط الصارمة التي وض

ولو تتبعنا هذه الشروط املنهجية التي وضعتها هذه املدرسة للدراسة املقارنة  نجدها محصورة تقريبا في ثالثة      

وفنية، وشروطا منهجية صرفة  شروط رئيسة؛ وهي شروط تعتبرها املدرسة الفرنسية التقليدية ضوابط تقنية

هو وضع معايير و قواعد منهجية خاصة للدراسة ألادبية املقارنة  -حسب زعمها  -للدراسة املقارنة، هدفها ألاسا،  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
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التي تدخل في مجال ألادب املقارن،من شأنها أن تميز هذا النوع من الدراسات عن بقية الدراسات ألادبية ألاخرى؛ 

 . ى سبيل املثالكالدراسات النقدية عل

ولكن، في واقع ألامر نجد أن هذا الطرح يفتقر للدقة نسبيا ، وذلك ألننا حين نتدبر هذه القواعد والشروط         

التي وضعتها هذه املدرسة لتحدد إلاطار الذي تتم فيه الدراسات املقارنة، نجدها ال تقف عند حدود الطابع التقيي 

يس فقط تحديد إلاطار املنهجي للدراسات ألادبية املقارنة، ولكنه يتعداه لهدف آخر، والفيي ألاكاديمي، وأن هدفها ل

قد ال يكون ظاهرا بشكل مباشر في تلك القواعد والضوابط والشروط ، ولكنه موجودا وال يقل في ش يء عن الهدف 

 . لونيالي الاستعماري ألاكاديمي التقيي املعلن إن لم نقل أنه قد يكون أكثر منه استهدافا، وهو الهدف الكو 

ولتبيين هذا البعد الكولونيالي، وهذا الهدف الاستعماري الذي كان مستهدفا من طرف املدرسة الفرنسية      

التقليدية في ألادب املقارن، فإني سأقف على هذه الشروط املبدئية الثالثة التي وضعتها هذه املدرسة واعتبرتها 

ارنة في مجال ألادب املقارن إال بتوفرها، وذلك من خالل عرضها وتحليلها وإبراز شروطا أساسية ال تتم الدراسة املق

 .بعدها الكولونيالي، ومواطن النزعة الاستعمارية الذي رصدته فيها

 : وهذه الشروط الثالثة كما وضعتها املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن ، تتمثل في ألاتي 

ّ.ّةّاملقارنةّفيّألاجناسّألادبيةّاملختلفةّالقوميةحصّرالدراس:ّالشرطّألاولّ

لقد أرادت املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن، أن تجعل من الدراسات ألادبية املقارنة دراسات         

 متميزة في منهجها وشروطها وحدودها ومجالها عن عن بقية الدراسات التي تقوم بها بعض العلوم الدارسة ل داب

ولذلك فقد كان شرط حصر الدراسة ألادبية املقارنة . ،كالدراسات النقدية، مثال، أو غيرها من الدراسات ألاخرى 

في ما بين ألاجنا، ألادبية املختلفة القومية فحسب في مجال ألادب املقارن، من بينشروطها ألاساسية التي تجعل 

 13.في إطار علم ألادب املقارن  من تلك الدراسة تنتمي للدراسات املقارنة، التي تجرى 

 :وهذا الشرط يعيي أن هذه املدرسة تؤكد على  

؛ أن تكون ألاعمال املعنية باملقارنة هي أعمال أدبية خالصة ، أي محصورة في ما بين ألاجنا، ألادبية، أوالّ

املقارن، التي  فحسب،وال تخرج عن إطار النصوس ألادبية، بخالف رأي نظيرتها املدرسة ألامريكية في ألادب

توسعت في نطاق الدراسة املقارنة لتشمل املقارنة بين ألاجنا، ألادبية فيما بينها، وبين ألاجنا، ألادبية وغيرها  

من فروع املعرفة ألاخرى كالفلسفة والتاريخ والعلوم الاجتماعية والعلوم الدينية،و كذلك الفنون املختلفة ؛ مثل 

 10.ا من مجاالت التعبير إلانساني ألاخرى كالرسم والنحت واملوسيقي وغيره

؛ أن ال تكون هذه ألاعمال ألادبية التي تكون محال للدراسة املقارنة من أدب قومي واحد، بل يجب أن تكون   انيا

أي أن القومية التي ينتمي إليها العمل ( . اللغة: )من قوميات مختلفة ، وما يحدد القومية عند هذه املدرسة هو

تب بهاألادبي تص
ُ
بمعيى أن العمل ألادبي إذا ما كتب بالفرنسية فهو أدب قومي 11.نف عن طريق اللغة التي ك

و بالتالي فأعمال الكاتب . فرنس ي ، مهما كان موطن كاتبه أو جنسيته أو عرقه أو ثقافته أو حتى نمط تفكيره 

دية في ألادب املقارن لألدب البرتغالي، باعتبار البرازيلي باولو كويلو ،مثال، تنتمي في مفهوم املدرسة الفرنسية التقلي

ولالعتبار نفسه تعد الكتابات التي كتبها . أن تلك ألاعمال مكتوبة بالبرتغالية، وأن املحدد للقومية هي اللغة 

الكتاب الجزائريون مثل ؛دمحم ديب، أو كاتب ياسين ، أو مالك حداد ، أو آسيا جبار أو غيرهم من الكتاب 

 . الذين يكتبون باللغة الفرنسية ، كتابات تنتمي لألدب القومي الفرنس ي  الجزائريين

وفي حقيقة ألامر، فإننا عندما نقف عند هذا الشرط، وعلى تأكيد هذه املدرسة على ضرورة اختالف القومية        

ي لها عالقة وطيدة جدا الذي هو معيار لساني ، وإهمالها لكل املعايير ألاخرى الت12 ؛ (اللغة)التي جعلت معيارها 

، عيار الجغرافي، والثقافي والديييبالقومية ،والتي من املفروض أن تكون مقدمة على ذلك املعيار الذي اختارته، كامل
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نجد أن هذا الشرط هو أبعد ما يكون عن العلمية ، وهو أقرب للتوظيف الاستعماري الكولونيالي منه . وإلاثيي

عتبار أن هذا الشرط يهدف، من وجهة نظري، لتثبيت وترسيخ الهيمنة الثقافية للدول للتنظير ألاكاديمي العلمي با

رة للعديد من البلدان والدول ، التي كان العديد  رة عموما ، ولفرنسا بشكل خاس باعتبارها دولة مستعمب املستعمب

أجل الحصول على مزايا ثقافية من كتابها وأدبائها وشعرائها ومبدعيها يكتبون باللغة الفرنسية،  وذلك ،طبعا، من 

تضاف إلى رصيد ألادب القومي الفرنس ي، من جهة، والحكم علميا وثقافيا من خالل ذلك الطرح على تلك الدول 

 .بتبعيتها الفكرية والثقافية و ألادبية للثقافة والفكر وألادب الفرنس ي 

ّأنّيكونّاملؤ ّرأدباّموجباّواملت  ّرأدباّسالباّّ:الشرطّالثاني

قسم " لقد قسمت املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن آلاداب القومية، وثقافات العالم إلى قسمين؛    

رة بالدول املستعَمرة  موجب وقسم سالب، وربطت عملية التأثير والتأثر بحالة الاستعمار، وعالقة الدول املستعمب

ألاقوى وهي دائما املؤثرة وعلى ذلك يكون   أدبها موجبا، وأن ، فترى أن آداب وثقافات الدول املستعَمـرة هي دائما 

، وهو ما يعيي أن آلاداب القومية 17." أدب وثقافة الدول املستعَمرة هي الضعيفة، وبالتالي فهي املتأثرة دائمـــــــــا

ير راق، للدول ، من وجهة نظر هذه املدرسة  ليست من مقام واحد، بل هي صنفان صنف راق مميز ، وصنف غ

وبالتالي فدراسة التأثير والتأثر بين مختلف آلاداب القومية التي تتناولها الدراسة ألادبية املقارنة من وجهة نظر 

هذه املدرسة هي دراسة تحكمها قاعدة أساسية تتمثل في أن يكون دائما الطرف املؤثر هو من آلاداب القومية 

من بقية آلاداب القومية ألاخرى، وبالتالي فعملية التأثير والتأثر بين  ، والطرف املتأثر(آلاداب ألاوروبية)الراقية،

 .  هي عملية غير تبادلية -حسب منهجها  –مختلف آلاداب القومية 

وحسب ظيي ، فإن الناظر في هذا الشرط ال يحتاج لجهد كبير حتى يقف فيه على البعد الكولونيالي للمدرسة       

ب املقارن، ألن أسا، التقسيم الذي قسمت به هذه املدرسة آداب وثقافات العالم إلى الفرنسية التقليدية في ألاد

موجب وسالب هو تقسيم استعماري كولونيالي بامتياز، واملدرسة الفرنسية التقليدية لم تنكر ذلك ولم تخفيه بل 

رت له، حين ربطته في نظريتها بحالة الاستعمار، حين قالت
َّ
صراحة بأن آداب  بالعكس فقد جاهرت به ونظ

رة هي املوجبة التي تكون املؤثرة دائما لكونها القوية وهي التي تمثل الحضارة ،أما الدول  وثقافات الدول املستعمب

املستعَمرة، وخصوصا العربية وإلافريقية فهي تتأثر فقط باعتبارها ضعيفة وال تمتلك ما تقدمه ل داب القومية 

  18.ألاخرى 

    .وفّرالرابطّالتاريخيّبينّألاعمالّألادبيةأنّيتّ:الشرطّالثالث

وهو يعيي أن أي دراسة أدبية تقارن  14 وهذا الشرط هو شرط جوهري فرضته املدرسة الفرنسية التقليدية،      

بين عملين أدبيين أو مجموعة أعمال أدبية ال تدخل تحت مجال الدراسة ألادبية املقارنة إال إذا ثبت بالقرائن 

أن يثبت ملن سيقوم بالدراسة املقارنة ، : أي . تاريخية أن عنصر التأثير والتأثر متوفرا بين تلك ألاعمالوألادلة ال

قبل البدء، أن أحد هذه ألاعمال قد تأثر باآلخر، وفي حالة عدم وجود عنصر التأثير والتأثر، فإن هذه الدراسة إن 

 22.النقد ألادبي: وإنما تدخل تحت مجال آخر هو أجريت فال يكون مجالها ألادب املقارن وال تدخل تحته ، 

وفي واقع ألامر فإن هذا الشرط قد يبدو للوهلة ألاولى شرط ذو عالقة بفنيات وتقنيات الدراسة ألادبية املقارنة       

،فحسب، لكن من يتفحصه ويدقق في جوانبه يجد أنه ال يخلو البتة ، هو آلاخر، من البعد الكولونيالي ألن فرض 

لرابط التاري ي الذي تثبت وجوبا من خالله مسألة التأثير والتأثر يقودنا حتما إلى أن الدراسات التي تدخل في ا

مجال الدراسة ألادبية املقارنة هي تلك الدراسة التي تأثر بعضها باآلخر والتي عادة ما يكون أغلبها إن لم نقل كلها 

ل كان املؤثر فيهما أدبا أوروبيا وآلاخر املتأثر إما أن يكون أدبا دراسات قائمة على املقارنة بين عملين على ألاق

أوروبي مثله ألن التأثيرات املتبادلة بين آلاداب املوجبة عند هذه املدرسة ال تطرح إشكاال، وإما أن يكون هذا ألادب 
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منه فسيكون هذا الشرط و ذلك الرتباط هذا الشرط بالشرطين السابقين، و . سالبا ينتمي إلى آلاداب غير ألاوروبية

هو شرطا مكمال في بعده الاستعماري الكولونيالي للشروط السابقة التي وإن سقط أحدها أو بعضها، أوكلها من 

أي دراسة مقارنة، فإنه ،حسب هذه املدرسة، ستنتفي عنها صفة الدراسة ألادبية املقارنة التي تدخل ضمن مجال 

 .ألادب املقارن 

 ّّ:الخــــــــــــاتمةّ

رت لها املدرسة الفرنسية التقليدية في ألادب املقارن ، نجد أن   
َّ
إنه وبوقوفنا على أهم ألاسس واملبادع التي نظ

هذه ألاسس واملبادع  واملرتكزات التي قامت عليها ، حتى وان كانت تسعى من خاللها لتأسيس علم قائم بذاته 

رى، إال أنها تضمنت في الوقت نفسه بشكل أو بآخر أبعادا يتمتع باالستقاللية املنهجية عن با ي العلوم ألاخ

كولونيالية ، ألن تلك الشروط والقواعد املنهجية التي خصت بها الدراسات املقارنة تحمل في ثناياها مكونات غير 

ا هو علمية وال أكاديمية ، فشرط التفرقة بين آلاداب و الثقافات العاملية، الذي هو أسا، ألاسس التي قامت عليه

شرط ومبدأ قائم على تفرقة غير علمية وال منطقية ، وإن كان له من هدف يذكر فهو بطبيعة الحال ليس وضع 

رة على  القواعد العلمية املنهجية و التقنية لعلم ألادب املقارن ، بقدر ما هو محاولة بسط سيطرة الدول املستعمب

ة الشديدة لبعض هذه الدول في الحصول على بعض رغبفكر وثقافة شعوب مستعمراتها من الدول ألاخرى، وال

 .املزايا الثقافية التي تقارع بها نظيراتها وتجعلها في املقدمة 

وهذه النتيجة والحقيقة هي ما تفطن له حتى الفرنسيون أنفسهم ،من التجديديين املنتسبين للمدرسة     

، وحاولوا بما أمكنهم أن يغيروا من تلك ألاسس (بشوا ، وبرونيل ، وايتامبول ) الفرنسية ، فيما بعد، أمثال 

واملبادي التي قامت على بعض ألافكار الكولونيالية عند هذه املدرسة ، وأن يقوموا بتوجيه هذا العلم في اتجاهه 

ي ألاكاديمي الصحيح الخالي من كل أشكال التوظيف الكولونيالي والنزعة املركزية ألاوروبية التوسعّية املتعالية ، الت

تخدم مساعي الهيمنة الثقافية لبعض الدول ألاوروبية وتذكي العقلية الاستعمارية ، وجعله علما أكاديميا راقيا 

 .يدر، كل آداب العالم بدون خلفية ال متعالية وال دونية، وفق مناه  وأسس علمية بحتة 

ّ:ّهوامشّالبحث
   12دب العربي املعاصر، نهضة مصر ، القاهرة ، سدمحم غنيمي هالل، دور ألادب املقارن في توجيه دراسات ألا  -1

أنظر؛ أحمد درويش ، نظرية ألادب املقارن وتجلياتهـا فـي الـوطن العربـي ، دار غريـب للطباعـة و النشـر والتوزيـع ،القـاهرة ،  -2

 27، س2222جمهورية مصر العربية ، 

 31، س 1444اد الكتاب العرب ، دمشق ، سورية، عبده عبود ، ألادب املقارن مشكالت و آفاق ، منشورات اتح؛ أنظر -3

 28املرجع نفسه ، س  - 0

 40،س 1487،بيروت ، لبنان   1، املركز الثقافي العربي ، ط -دراسة منهجية  –سعيد علو ، مدار، ألادب املقارن  -1
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ّقراءةّفيّمضامينّالخطابّالشعريّاملغاربيّالقديمّ
ّأنموذًجا–عبدّالرزاقّبنّحمادوشّالجزائرّي

A reading of the contents of the Maghreb poetry discourse,ّ

 Abd Elrazak Ben Hammadouch the Algerian -model-  ّ
فة

 
ّمقدمّفاطمة.أ:ّاملؤل

 الجزائرّ-أحمدّزبانةّغليزاناملركّزالجام يّ

ّّالبريد  kiramk48@gmail.comّإلالكتروني 

شر
 
11/19/9118ّ:ّتاريخّإلايداع 92/19/9118:راجعةتاريخّامل 11/11/9112:ّتاريخّالن

ّ

 :باللغةّالعربيةّامللخص

لســان املقــال فــي النبــأ عــن : "ضــمن ابــن حمـــادو  أشــعاره فــي الجــزء الثــاني مــن رحلتــه املوســومة بعنــوان     

ا من تـراث الجزائـر وامل"النسب والحسب والحال غـرب، ألّنهـا كتبـت ، ويرى كثير من الدارسين لها أّنها تمثل جزء  هـام 

ا فـــي هـــذا العصـــر  ألّن معظمَهـــا ضـــائع  –فـــي العهـــد العثمـــاني، بـــالنظر إلـــى أن عـــدد كتـــب الرحلـــة الجزائريـــة ضـــ يل جـــد 

ا عن عصر كاتبها ومعاصريه، كما  -حسب علمي  ا واقتصادي  ا واجتماعي  ا وفكري  فهي تزخر باملعلومات الكثيرة سياسي 

 . أنها مصدر هام عن حياة املؤلف نفسه

لقــد كــاد النســيان يــأتي علــى هــذه اليخصــية الهامــة فــي تاريخنــا الثقــافي لــو ال كتاباتــه  التــي جعلــت البــاحثين 

، وأســـهم فيـــه برحالتـــه (م18)يهتمـــون بـــه بعـــد وفاتـــه، فقـــد عـــا  ابـــن حمـــادو  خـــالل القـــرن الثـــاني عشـــر الهجـــري 

ا، بــــل  ا ونثــــر   لألحـــداث املعاصــــرة شـــعر 
 
ا عليهــــا، وكانـــت لــــه رغــــم وتجاربـــه الطبيــــة، وكـــان مجــــجال ا فيهــــا، وشـــاهد 

 
ومشـــارك

ـا، فكانـت  ا وفكري  الركود الذي أصاب الحياة الثقافيـة تطلعـات وآثـار ثاقبـة، وقـد عـا  حيـاة فقيـرة عـانى منهـا جسـدي 

 القليل،  فالرحلة  التي بين أيدينا تمثل الجزء الثاني م
َّ
نها، الضحية في ذلك هي كتبه ومذكراته التي لم يصلنا منها إال

ـــم  –علــــى أّن الجــــزء ألاول ضــــائع  فلــــو عثرنـــــا عليــــه لتمكنــــا مــــن معرفـــــة أمــــور أخــــرى كثيـــــرة عــــن حيــــاة ابـــــن  -فيمـــــا أعلـ

حمــــادو  وعصــــره، وإّن الغايــــة التــــي نســــعى إليهــــا مــــن خـــــالل دراســــة املضــــامين الشــــعرية الــــواردة فــــي ثنايــــا رحلــــة ابــــن 

ـــا وعصــــــره،  حمـــــــادو  الجزائــــــري، هــــــي التقــــــرب أكثــــــر مــــــن هــــــذا املنجــــــز الشــــــعري  ــــى شــــــخص مؤلفهـــ ـــر علــ للتعــــــرف أكثـــ

 .ومعاصريه، ومنزلته بينهم

 .الخطاب؛ الشعر؛ املضامين؛ ألاغراض؛ الجزائر؛ املغرب؛ عبد الرزاق بن حمادو : الكلمات املفتاحية

 :امللخصّباللغةّإلانجليزية

ABSTRACT :  

Ibn hamadouche wrote his poems in the second part of his travel which entitled: the article tongue 

in the news on the descent and ancestry and case. That's why many researchers considered it as an 

important part of Algeria and morocco héritage, because it was written in the ottoman period, 

However the number of travel books written in this age is very few-because most of them are lost 

as I know- it's rich with information in various fields, political, intellectual, social and economic 

about the age of it author and contemporaries. 
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This important personality in our cultural history was almost forgotten if it were not for his writings 

that made the researchers interested about him after his death. Ibn hamadouche lived during the 

twelfth century AH(18 AD), where he contributed to his travel and medical experience and he was 

recorded this events in his time through poetry and prose, because he participated and was a 

witness to it , he also lived a poor life that affected him physically and intellectually, that's why we 

received a few of his books and memoirs, this travel is the second part, because the first one is lost -

as I know- if we found it we would discover many other things about his life and his age, And that is 

what we seek through the study of thepoetic contents contained in the travel of Ibn hamadouche, is 

to draw closer to this poetic work in order to learn more about the personality of the author and his 

age and his contemporaries even his place among them. 

Keywords: Discourse; poetry; contents; purposes; Algeria; morocco; and elrazak Ibn hamadouche. 

 :نصّاملقال

بتعـــدد الـــرؤى، وتنـــوع الثقافـــات، وهـــذا مـــا يجعـــل الخطـــاب الشـــعري يتجـــدد،  تتعـــدد قـــراءات الخطـــاب الشـــعري     

 فالقـارع يسـتقبل الخطـاب بمـا يملكـه مـن. قـراءة؛ ألن القـراءة سـبيل إلـى تعـدد وجهـات النظـر وينبعث من خالل كـل

إثرائــه بهــذه املعطيــات  كــل يعمــل علــى قـدرات فكريــة، ولغويــة، وثقافيــة، وهــذه العناصــر درجــات متفاوتــة بــين القــراء

بــالنظر إلــى الشــكل املجســد للعناصــر اللغويــة، ومنفتحــة بحســب  اليخصــية، فالخطــاب بنيــة لغويــة فنيــة منغلقــة

ا -قــدرات التأويــل، فــال يمكــن
 
 فهمــه إال بمعرفــة دالالتــه الســطحية، والعميقــة، وتفهــم املقــام الــذي أنــتج فيــه، -إذ

ألامـــور، أدركنـــا قيمتـــه  باملبـــدع، وبالعمـــل إلابـــداعي، فـــإذا اســـتطعنا إلاحاطـــة بهـــذه والظـــروف الاجتماعيـــة املحيطـــة

 .اللغوية، وإلابداعية، والجمالية

وكما هو معلوم لدينا، فإّن الشعر فن من الفنون الجميلة، مثله مثـل التصـوير واملوسـيقى والنحـت، وهـو فـي أغلـب 

وهو جميل في تخير ألفاظه، جميل في تركب كلماته، جميـل . أحواله يخاطب العاطفة، ويستثير املشاعر والوجدان

ــا لــذلك،  ــا، وتبع  ــا منتظم  فــي تــوالي مقاطعــه، وانجــجامها بحيــث يتــردد ويتكــرر بعضــها فتســمعه آلاذان موســيقى ونغم 

معيــى ذلــك أّن الخطــاب الشــعري هــو سلســلة مــن الصــور الفنيــة املوحيــة  1فالشــعر صــورة جميلــة مــن صــور الكــالم

ألّن معرفتنا مختزنة "نفس الوقت عن الحالة الشعورية، والفكرية، والنفسية، والانفعالية ملنتجه، ذلك  واملعبرة في

في الذاكرة على شكّل بنيات معطاة ممثلة ألوضاع متكـررة نسـتقي منهـا عنـد الاحتيـاج إليهـا لتـتالءم مـع ألاوضـاع التـي 

، كمــا ال يغفــل دور الســياق فــي 3لشــعري مــن الواقــع، وبنــاء علــى ذلــك، فالشــاعر يســتمد مضــامين خطابــه ا2"تواجهنــا

ب
َ
ا" الكشف عن مراميه ومقاصده، مراعيا في كل ذلك حالة املخاط  .طبع 

وبمـا أّن الخطـاب الشـعري عـالم لـه توهجـه الخـاس، بـل هــو عـالم معقـد تحـوم فيـه شـتى النـوازع، فـإّن ذلـك يصــعب 

وعليــه، يضـطر الـدار، لـه إلــى  ودراســة جميـع جوانبـه،علـى القـارع مهمـة الوقـوف علــى مقاصـده وأبعـاده املختلفـة، 

  تحديد وجهة ما في الدراسة ئيضاح جانب معين من هذا الخطاب، ولعّل أخصـب
 
املنـاه ، وأنسـبها، وأشـدها تعلقـا

سـاني، ومرجـع ذلـك إلـى مـا ب
ّ
فيغـدو "حققـه مـن نتـائج علميـة فـي دراسـة الظـاهرة اللغويـة،  بالخطاب الشـعري املـنه  الل

 
 
 بـــين تفكيـــك تفـــاعال
 
 الظـــاهرة إلـــى مركباتهـــا والبحـــث عمـــا يجمـــع ألاجـــزاء مـــن روابـــط مؤلفـــة فهـــو مـــنه  يعتمـــد قـــارا

 بحيـــث يتعاضـــد التجريـــد والتصـــنيف فيكـــون مســـار البحـــث مـــن الكـــل
 
إلـــى ألاجـــزاء ومـــن  الاســـتقراء والاســـتنتاج معـــا

سانيات 4"ألاجزاء إلى الكل حسبما تمليه الضرورة النوعية ب
ّ
ـعر بصـفة ، فاقتراب الل ب

ّ
من ألادب بصفة عامة، ومـن الش
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ـــا ودقـــة وموضـــوعية ا واتقان  فـــي البحـــث، وفـــي الكشـــف عـــن خبايـــا  5خاصـــة تتوســـع نظرياتهـــا، ومناهجهـــا، وتـــزداد تطـــور 

 .وأسرار هذا املنجز الشعري 

ا ومما هو متفق عليه، هو أّن الشعر تجربة إنسانية تعبر عن أحوال املجتمع بل وأفكـاره، ألّن الشـاعر الع ربـي قـديم 

ا هو لسان حـال أمتـه، كيـف ال، وهـو الـذي اسـتطاع أن يعكـس بشـعره ألاوضـاع السـائدة فـي مجتمعـه، سـواء 
 
وحديث

هــــو فعالّيــــة لغويــــة انحرفــــت عــــن  -مــــن حيــــث هــــو رســــالة–أكانــــت إيجابيــــة أم ســــلبية، ومــــن هنــــا فالخطــــاب الشــــعري 

ها عن موضعها الاصطالحّي إلى موضع جديد يخّصها مواضعات العادة واملألوف وتمّيزت بخاصّية التحدّي التي رفعت

ويليـــق بهـــا، والظـــاهر أّن خيـــر وســـيلة للنظـــر فـــي تجلّيـــات الخطـــاب الشـــعرّي وســـبل تحـــّرر عناصـــره هـــو الانطـــالق مـــن 

فظـي
ّ
، وعنـد هـذا الطـرح يتبـين لنـا أّن الخطـاب 6مصدره اللغوّي من حيث كان مقولة أسقطت فـي نظـام التواصـل الل

ه يهدف كذلك إلى الحث والتحريض ليس ل"الشعري، 
ّ
ا باأللفال فقط وليس نقل تجربة فردية ذاتية فحسب، إن عب 

ـــلوكه  ــ ــــعيته وســ ـــر وضـــ ــ ــــى تغييــ ــ ـــه إل ــ ــــى دفعــ ـــه، وإلـــ ــ ـــــي ومعتقداتــ ـــــار املتلقـ ـــر أفكــ ــ ــــى تغيــ ـــعى إلـــ ــ ـــــو يسـ ـــــاج، وهــ ـــــاع والحجــ والاقنـ

حيــة واملعبــرة فــي نفــس ، وفــي ضــوء هــذا املعطــى، فالخطــاب الشــعري هــو سلســلة مــن الصــور الفنيــة املو 7"ومعتقداتــه

الوقــت عــن الحالــة الشــعورية، والفكريــة، والنفســية، والانفعاليــة ملنتجــه، حيــث يســعى هــذا ألاخيــر إلــى إثــارة متلقــي 

خطابــه مــن خــالل الصــور التــي يهــدف إلــى ترســيخها فــي ذهــن املتلقــي، بــل ودفعــه إلــى أْن يعــيش تلــك الحــاالت النفســية 

 .قعوالانفعالية كمشهد عايشه هو في الوا

ا مع هذا الطرح، نالحظ أّن الخطاب الشعري في ألادب العربي يقسم عادة إلى موضـوعات، ولهـذا  
 
فالشـعر "وتساوق

وفقـــا لفكـــرة املوضـــوعات التقليديـــة ضـــرب مـــن الحلـــى أو جـــنس مـــن التصـــوير، فكـــرة املوضـــوعات غيـــر منبثقـــة مـــن 

ما هي منبثقة من خارجه، أو من املجتمع الذي ي
ّ
مثل هذه ألاغراض، بوصفها تحتوي على  8"تطلبالشعر نفسه، وان

ا من رحم املجتمع  .مضامين فكرية منبثقة أساس 

ــــا علــــى مـــــا ســــبق ذكــــره، ارتأيـــــت أن أســــم مــــداخلتي بــــــعنوان قــــراءة فــــي مضـــــامين الخطــــاب الشــــعري املغـــــاربي : وتأسيس 

ا–القديم، عبد الرزاق بن حمادو  الجزائري   -أنموذج 

: قــد ذكــر أغــراض شــعره فــي الرحلــة حــين قــال 9أّن عبــد الــرزاق ابــن حمــادو  ويهمنــا أن نشــير هــا هنــا، إلــى 

 أخـرى 10"بنيت ديواني علـى الغـزل والنسـيب واملــراثي ومــدح املصـطفى ملسو هيلع هللا ىلص"
 
ا تتنـاول أغراضـا  أننـا صـادفنا قصـائد 
ّ
، إال

ـــا غيـــر التـــي ذكرهـــا  ا  –أيض  ـــه نظـــم مـــا عـــدا الرثـــاء، والظـــاهر لنـــا مـــن خـــالل أ -ســـابق 
ّ
شـــعاره الـــواردة فـــي الرحلـــة، هـــو أن

املــــدح والحنــــين إلــــى ألاهــــل والـــــوطن والفخــــر والشكـــــوى مــــن كســــاد "قصــــائد عديــــدة تتنــــاول موضــــوعات كثيــــرة مثــــل 

 .11"التجارة، ومعاكسة الزمـان، وإلاستجازة من علماء املغرب، ونحو ذلك

 نظمها في ألاغـراض 
 
ا مفقودة ه جعلها في ديوانه  ويبدو أن ملـؤلف الرحـلة أشعار 

ّ
التي أشار إليها، والتي قال أن

ا هو آلاخر ا إلى كل هذا سنحاول ذكـر القصـائد والقطـع الشـعرية التـي  -حسب علمي –الذي ما يزال مفقود  واستناد 

عثرنـــا عليهـــا فـــي الرحلـــة، وســـوف نبـــين مضـــامين ألاغـــراض التـــي قيلـــت فيهـــا، ومطالعَهـــا وبعـــض ألاوصـــاف ألاخـــرى لكـــل 

 .طعةقصيدة وق

نظم ابن حمـادو  قصـيدتين يمـدح فيهمـا السـلطان مـوالي عبـد هللا بـن إسـماعيل، ألاولـى كانـت : املدح -1 

وما تقـدم مـن هـذه القصـيدة التـي هنيـت : "هـ، ويشير في الرحلة أنه لم يقدمها له، بدليل قوله1101أثناء واليته عام 

وهــذه القصــيدة تبلــغ خمســة  ،12"عليهــا ووضــعتها فــي رحلتــي فيهــا مــوالي عبــد هللا لــم أدفعهــا إليــه، وإنمــا حمليــي ألادب

 : وثالثين بيتا، ومطلعَها

تل َوُدوَنَهـــــــا 
َ
ــــــــال ا ُمــــــوهب َحــــــــــار  ْعـُت بب
َ
ط
َ
ْيـــــرب    ق

َّ
يَها الُوُحـوُ  َمَع الط وب
ْ
أ
َ
 ت
َ
ا ال َفــــار   قب

ْركب َوالَعَربب َوالَعَجــ
ُ
َد الت
َ
ال ى الُحُمرب         ـــمب وُجْبُت بب

َ
ا َعل ْور 
َ
ا َوط ْور 
َ
ي َوط مب
دَّ
َ
ى ق
َ
 13َعل
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 :حيث يتجلى لنا غرض املدح في هذه ألابيات، التي يقول فيها

 
 
ة ُبـــــــــوَّ
ُ
ْبــــــــــَت أ َي َعْبـــــــــــــــــُد اللــــــــــــــهب طب
َ
َمــــــــْوال
َ
ـــــــُل     أ

ْ
ث َهـْل مب
َ
ا، ف مًّ
ُ
ي الَعْصرب  َوأ يَفــــــةب فب لب
َ
 الخ

َدا ى العب
َ
َياتب َعل ُيوثب الَعادب
م
َيا اْبَن الل
َ
ي الَفْقرب              أ ذب يَن لب مب احب

َرامب الرَّ  َوَيا اْبَن الكب

ــــــــــــــــــُه  نَّ ـيــــــــــــــــَن َوإب قب َفــــاسب
ْ
ل ــــــَوى لب
ُبــــــــــوَك النَّ
َ
ْيــــ    أ

َ
غ
َ
ْيرب ل

َ
الخ ينب بب َســـــــــــــــــــــاكب
َ
ْرضب امل
َ
ى أ
َ
 َعل
ٌ
 ــــث

 ُمَهَنـــــــــــــــــــــــٌد 
ٌ
ُر  اللــــــــهب َسْيـــــف
ْ
َعمــــــــ
َ
ــــَت ل
ْ
ن
َ
ْجـــــــــــــــــــــ    َوأ

َ ْ
أل ـــــــــــُه لب
نَّ
َ
 أ
َّ
ال ي الُجــــــــــــــودب َبْحــــــــٌر إب  ــــــــرب َوفب

يَنـــــا  اضب
َ
ْفــــــــــــَت ق ــــــــارب َضيَّ
َ
ْنط القب ْيُتَك بب
َ
ْهــــــرب     َرأ

َّ
الظ ــــــــــــُل بب
َ
ق
ْ
ـــــــــــاُرَك الـَمـْوُزوُن ُيث
َ
ْنط  َوقب

ـُهـــــــــم           نَّ إب
َ
ــــــَراُم ف ــــــــــــــــرم الكب ْصَحــــاُبـــــَك الغب
َ
ى الَبـــْدرب     َوأ

َ
ُجـــــــــــــــــــــومب َعل
ةب النم
َ
ق
َ
َحل
َ
 ُعُيــــــوٌن ك

ى  ُم هللاب َيا َمْجَمَع الّربض َ
َ
ْم َســــــال
ُ
ْيك
َ
ْهـــــرب     َعل

ـــــــــــــــــــُدوُم َمــــــــــــــَدا الدَّ
َ
ــــــــاتل ت يَّ حب
َ
 ت
َ
ف
ْ
ل
َ
 .14َوأ

ويهنئـــه فيهـــا حـــين هـــزم وقتـــل ( عبـــد هللا بـــن إســـماعيل)مـــدح فيهـــا نفـــس الســـلطان وأّمـــا قصـــيدته الثانيـــة في    

ـا، بـدليل قولـه ـه لـم يقـدمَها لـه أيض 
ّ
ـا : "الثائر أحمد الريفـي، غيـر أن

َ
وقـد هيـأت لـه قصـيدة هنيتـه فيَهـا حـين قهــر الباش

َض، ، معيى ذلك أن إذن السماح له بالدخول ع15"ورجع، فلما رأيت غلظ رجابه مسكتَها عندي لى السلطان قد ُرفب

ا، ومما جاء فيها قوله  :وتبلغ هذه القصيدة ثالثة عشر بيت 

ـــــــــــــَرَك ا
ْ
َي َعْبـــــــــُد هللاب ُبش
َ
َمـــــْوال
َ
ْصـــرب       لَهَنــــــــــــــــــا      أ

َن الَفْتحب َوالنَّ ي  مب ْبغب
َ
ي ت ذب
َّ
لب ال
ُ
ك  بب

ْعدب َج  َياُح السَّ ْت رب
َ
 الَهَنـــــــــا     ــــــوَساق
َ
َية ى الُيْســـرب         ــارب

َ
يضب َعل فب
َ
لب َبْحـربَك امل َساحب  لب

ـــــــــاءب َوَم 
َ
ي الَعط ـــــَك َبْحٌر فب
نَّ
َ
أ
َ
ــــــــن  ك

ُ
ْفـــــرب            ْن َيـك

َّ
َن الظ ْن َيَنـــــــــــــاَل مب
َ
َك ُحــــــــــقَّ أ لب
ْ
ث مب
َ
 ك

ـــ
َ
ل
َّ
ى َوذ ْعــــــــــَداُء َحـتَّ
َ
ــــَك ألا
َ
َهــــــــاـــْت ل نَّ
َ
ــــــأ
َ
اَهــــــا َعنب الُجْحــــــــرب                ك

َ
ط
ُ
ْعُدو خ
َ
 ت
َ
ٌب ال َرانب
َ
 أ

ــ يب
َ
ــــوا الـُمغ
ُ
ول
ُ
ـَدْت أ هب
َ
ْد ش
َ
ق
َ
ـــــهُ ل نَّ

َ
نب                ــــَراتب أ

ْ
ي الَبط  فب
ُ
اف
َ
ط
ْ
ن
َ
َتْنُصْرَك ألا
َ
ْهرب  ل

َ
 َوالظ

َهــــــــــــــــــــــ ــــــــْن َمَحــلب ـــــــــــربْجـَهـــــــــــــــــا مب
ْ
ُتخ
َ
 ل
َّ
ال ـــــاَوإب ْمـــــــــرب               ـــ

َ
ي ألا ـــــــــــــــــــــوَن فب
ُ
ك
ُ
 َيش
َ
َهــــــــــــــــــــــــــا َوال
ْ
ـل قب
ْ
ث
ُ
 َوت

 ُسلَّ 
ٌ
َك َسْيف نَّ
َ
أ
َ
َدى   ك رب الرَّ
َ
ي الَفْقرب                   َعْن َمْعش ولب

ُ
يَن أ عب ـــــــــــــــائب
َ
ي الط  َيْروب
ٌ
ْيث
َ
 16َوغ

وبناء على مضمون هذه القصيدة نالحظ أّن الزمن الذي كان يعيشه شاعرنا هو زمن عادي حقيقـي، ألنـه  

د نفســـه فـــي تحـــري الدقـــة والصـــدق، كــــوصفه كـــان يقـــدم لنـــا الحــــوادث والوقـــائع كمـــا هـــي دون مبالغـــة، بـــل كـــان يجهـــ

لوقـــــائع وأســـــباب ثـــــورة دمحم الريفـــــي حـــــاكم تطـــــوان علـــــى الســـــلطان مـــــوالي عبـــــد هللا، حيـــــث أبـــــدع فـــــي وصـــــف أحـــــداثها 

 .وتفاصيلها ونتائجها، والنهاية التي آلت إليها

ا آخــر بعــده، ولـم يتقــرب إلــى ذوي  الجـاه والســلطة بــدافع  وتجـدر إلاشــارة هنـا إلــى أّن صــاحب الرحلـة لــم يمــدح سـلطان 

ا : "الرغبة في الحصول على املال والجاه، وقد صرح بذلك حين قال م 
ّ
فكان من فضل هللا علي أن لم أجعل علمـي سل

ا قــط غيــر هـــاتين القصــيدتين، حمليــي لـــألدب  ا لطمــع، وال مــدحت ســـلطان  ا، ولــم أمـــدح أحــد  للــدنَيا، ولــم أنــل بـــه شــيئ 

 .17"دتهَما في ديوان ألادب، ولم يراهَما، ولم أتكلف لوصولهَما، فخل(كذا)

، قالَهـــا فـــي شـــيخه أحمـــد بـــن املبـــارك، وفيَهـــا ُيكثـــر مـــن الالحـــاح فـــي طلـــب (املـــدح)ولـــه قصـــيدة أخـــرى فـــي نفـــس الغـــرض 

ا، جاء فيها قوله  :إلاجازة منه، كما وصف فيها حالة العلوم في عصره، وتبلغ هذه القصيدة ثالثة عشر بيت 

َيــــــــــــــــ
َ
ْحَمدل املُبــأ

َ
ـدب أ َسيب
َ
َهــــــــــــا                   أ ب
ّ
ـل
ُ
ـــــــــــــةب ك يَّ ْيــــُخ الَبرب
َ
َنــــــــــا ش
َ
ْيخ
َ
ْهــــــــــــــــربي ـا ش

اَركب في الدَّ
َ
 18ــ

 
 
َعـــــــــــــــة
ْ
ْجدب ربف
َ
َرى امل
ُ
 ذ
َ
ْعـــال
َ
ى أ
َ
ْوَت َعل
َ
ْنَت                   َعل

ُ
ك
َ
بب الــُدربي  ف
َ
ْوك
َ
الك
َ
ّزب ك َوجب العب
َ
ي أ  فب

َدى  َك الَيْوَم في العب يَج َوْحدب سب
َ
ْنَت ن
ُ
ــيـــــــــــربي        َوك النب

َ
َك ك
َ
ل
ْ
ث مب مب
َ
ْســــــال ب
ْ
ن ْيـَن لب
َ
ْن أ  َومب

ــْونب ُيْقَصُد َبــــاُبــــــــــُه 
َ
ي الك ْم فب
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث                    َوَمْن مب

َ
ْن أ ي الَعْصـربي َومب يَنــا ُوُجوُدُه فب تب
ْ
 ْيَن َيأ

ْيُتــــــــــــُه 
َ
ى َرأ  َبْحــــــــــــــــُر الَجْهــــــلب َحـتَّ
ْد َعمَّ
َ
ق
َ
ى الَبــــــــــــــــّربي                   ل

َ
ــــامب َعـل
َ
ن
َ
اقب ألا
َ
آف ـــــا بب
 
يط  ُمحب

يـــــــــــــكل  لم دب
ُ
ْد َصــــــاَر ك
َ
ـــــــّربي          َيْصـــــُرُخ َوْحَدُه َوق

َ
 الش
َ
َمـــــــــة
َ
ـي ُمَسْيل ْحكب
َ
ُه ت
ُ
 19َوَدْعَوت
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 :إلى أن يطلب منه إلاجازة صراحة، فيقول   

ــــــــــــــــــــــــــــا  ق  ــــــــــــــومب ُمَحقب
ُ
ــــــالُعـل َمـــــــــــــــــــاٌم بب ــــــــَت إب
ْ
ن
َ
َن الَبْحربي        َوأ َجــــاةب مب

ُك النَّ
ْ
ل
ُ
ْم ف
ُ
ك َســـــاَحتب  بب

ــــــــــــْم 
ُ
َرى َوْجـَهك
َ
ْن أ
َ
ْبـــــــُت اللـــــــــَه أ
َ
ل
َ
نــــــــــــّيب ط ى الَبّربي        َوإب

َ
ـــفب َعل
ُ
ك
َ
َك ألا
ْ
ل ْ ُجـــــــــــَد َعْن تب
َ
 َوأ

ُت ا
ْ
ل ْد نب
َ
ـــــــــا ق
َ
ن
َ
ـــــيَوَهـــــــــــا أ َتهب

ْ
ش
َ
ْنــــــُت أ
ُ
ي ك ـــــــربي        لــــذب

ْ
ش
َ
ي الن  فب
ُ
َجـــــــــــــــاَزة ي إلاب َيــــــــــــْت لب ْد َبقب
َ
 َوق

ي  ْصبب َصْفَحتب
َ
وَع في ن
ُ
ْرف
َ
َك امل
َّ
ط
َ
َضْع خ
َ
ـّربي              ف َن الغـــب ْيَت مب

َ
ق
َ
ْد ل
َ
هب َمْن ق ْب بب َوَعقب

20 

مــن املتصوفـــة أو حتــى املتظــاهرين بالتصــوف مثــل "ا أن نشــير إلــى أن ابــن حمـــادو  لــم يكــن ويهمنــا هنــ: التصــوف -2

ا بمقيا، ذلك العصر... معظم فقهاء وقته ه كان عقالني 
ّ
َنا نجد في الرحلـة مـا يـدل  21"ولذلك حكم بعضهم بأن

ّ
غير أن

ا، ولكن بنسبة ض ي ا مع روح العصر في هذا الجانب أيض  ه كان متجاوب 
ّ
اعلى أن  .لة جد 

ـــه تـــردد علـــى ضـــريح الـــولي الصـــالح ســـيدي علـــي الريفـــي للزيـــارة وأخـــذ العهـــد، 
ّ
ومـــن ذلـــك مـــا أورده هـــو فـــي رحلتـــه مـــن أن

، فقطعت واد الكيتـان إلى أنصاف فخـذي، وهو واد عظيم من أفضل : "يقول 
 
ذهبت لزيارة سيدي علي الريف راجال

ليي قبة قبر الشيخ فأجلسيي عنده وذهب، فبقيـت إلـى قـرب املياه، فبلغت له ضحاء فلقييي خادمه وسلم علي وأدخ

 .22"الزوال

، وعبر وادي الكيتان الذي وصلت مياهه كما ( ابن حمادو )ويتضح من خالل كالمه 
 
 راجال
 
 طويلة
 
ه قطع مسافة
ّ
أن

ـه 
ّ
نــا نالحــظ أن
ّ
ـا إلــى فخذيــه، غيـر أن
َ
املغــرب، رغــم كثــرتهم لــم يــذكر زيـارات أخــرى ألوليــاء آخـرين فــي الجزائــر أو فـي "أخبرن

، فهــذا يــدفعَنا إلــى التســاؤل عــن الســر وراء زيارتــه لضــريح 23"وشــهرتهم التــي رّبَمــا تجــاوزت شــهرة ســيدي علــي الريــف

 .بالذات دون غيره؟ 24الشيخ سيدي علي الريف

ه هو 
ّ
نـا ال أّن ابن حمـادو  لم يسلم من الانجراف في تيار العصر، وهو تيـار التصـوف، غ"والظـاهر من هذا كل

ّ
يـر أن

ـه تعـالى علـى 25"ندري إلـى أّيـة طريقـة صـوفية كـان ينتسـب
ّ
ا بشـرفه وبصـلته بـآل البيـت، بـل إن ، فـرغم فقـره كـان فخـور 

 
 
 :املفتي ابن علي قائال

ـــــــــــا 
َ
ْيُرن
َ
َل غ
َّ
ث
َ
ْجَد الـُمؤ
َ
 ُيْدربُك الـمـ
َ
ــــــال
َ
ي  ف ْيدب

َ
ي ألا َيا َوَحاَزَها فب
ْ
ْدَرَك الُدن
َ
ْن أ َوإب

26 

ه انتصر للسـلطان املغربـي عبـد هللا 
ّ
ـه لـم يسـمح لـه بالـدخول عليـه بالقصـيدة التـي أنشـأها "كما أننا نالحظ أن

ّ
رغـم أن

وفـي مــدح "هـو الشـريف الحقيقـي، بينمـا أحمـد الريفـي فـي نظـره ادعـى الشـرف، ( مـوالي عبـد هللا)، فالسـلطان 27"فيـه

ه ينتمي إلى نفس ألا 
ّ
؛ حيـث  28("أي السيدة فاطمـة)رومة التي خرج منها السلطان ابن حمادو  للسلطان افتخر بأن

 1101نجده يذكر ذلك في قصيدة مدح فيها السلطان عبد هللا سنة 
 
 :هـ، أثناء توليته ألاولى، قائال

ى 
َ
ق ْدقب التم ي صب ُنوُن فب
ْ
ك
َ
 امل
ُ
ؤ
ُ
ل
ْ
ؤ
ُ
        ُهْم الل

ْ
ى الَحش
َ
ل يَنــــــا إب ـوُت فب
ُ
ُهْم الَيـــــــاق نَّ  ــــــــــــــبرَوإب

َهـــا  ـَهــــــــــارب
َ
ْمُس ن
َ
َيــــــا َوش
ْ
 الُدن
ُ
يَنـــــــــة ــــــــالَفْجــــــــــــــرب        ُهْم زب ْيـــــــــُل بب

َّ
ــــَع الل بب
ُ
ت
ُ
ُهـْم َما أ
َ
ْوال
َ
 َول

ا َبَدا 
َ
سُر الـَمُصـــــوُن بإذ ، وَ        ُهْم الُنـوُر َوالب قب
ْ
ل
َ
لَى الخ الَزْهـرب إب ُق بب
َ
َرْون
ُ
 الَرْوُض امل

َجْت  ّوب
ُ
 ت
ُ
يـــــــَفة لب
َ
ا الخ
َ
ن
َ
َمْوال ا بب
ُصـوص 
ُ
رب        خ

ْ
ى الَفخ
َ
اَمْت بإل
َ
مل َوق ي َهاشب وُ، َبيب
ُ
 ُرؤ

 
 
ة ُبـــــــــــــوَّ
ُ
ْبـــــــــَت أ َي َعْبــــــُد هللاب طب
َ
َمــــــــْوال
َ
َل ال            أ

ْ
ث َهْل مب
َ
ا، ف مًّ
ُ
ي الَعْصـرب َوأ يَفـــــةب فب لب
َ
 .29خ

أنهـم اليـاقوت : "وهكذا يتضح لنا من خالل هذه ألابيات أّن ابن حمادو  أدخـل نفسـه فـي جملـة ألاشـراف حـين قـال

 .، وفي هذا دليل على تمسكه بالشرف وبنسبته إلى آل البيت"فينا إلى الحشر

كان يكتب يومياتـه ويجـجل مالحظاتـه ومشـاهداته،  يستطيع القارع للرحلة أن يالحظ أّن صاحبها: طلبّإلاجازة -3

ــه كــان 
ّ
ــا أن ــه يــذكر العلمــاء وألادبــاء الــذين لقــيهم ســواء  الــذين قصــدهم أم الــذين ســمع عــنهم، كمــا نالحــظ أيض 

ّ
كمــا أن

ا لالتصــال بهــم ولألخــذ عــنهم، ولالســتفادة مــن تجـــاربهم وخبــراتهم وهكــذا يحصــل علــى إلاجـــازة ــه 30يســعى جاهــد 
ّ
؛ بــل أن

يلح في أخذ إلاجازة من العالم الذي يقصده، ويتتبع الطريقة املعروفـة فـي إلاسـتجازة كتقـديم أبيـات مـن الشــعر  كان
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ا على املجيـز، ثـم يطلـب منـه إلاجـازة ا نفسه، ومثني  ، بشـكل واضـح وصـريح، ولـه قصـيدة 31"أو قطعة من النثر، مقدم 

 :يلح عليه فيها بأن يمنحه إلاجازة، ومما جاء فيها قولهيمدح فيها الشيخ دمحم بن عبد السالم البناني الفاس ي، و 

ٌل  ــــــــــــازب
َ
ـَك ن ُقْربب ــــــــــــــْن بب
ُ
ـــــــــــْم َيـك
َ
ل
َ
ال          َسَمــــــــْوَت ف

َ
الُســــــــؤ ـــُر بب ْمطب
ُ
ـــــــّزب ت َوجب العب
َ
ي أ ْنـــَت فب
ُ
ك
َ
 ف

يـــــ نب
ُ
ْمُس امل
َّ
َت ُهَو الش
ْ
أن
َ
ي الَوَرىف  فب
ُ
ـــــــلب           ــــــَرة ب

ّ
ظ
ْ
ل ُب  لب ـــــــــائب
َ
ك ي الرَّ وب
ْ
ــــــأ
َ
ْد  ت
َ
ـــَك ق ْهفب
َ
ك  لب

ي الُس  َهـــُب فب
ْ
ذ
َ
ُم ت
َ
ْسال َك إلاب ورب
ُ
ي ن فب
َ
ْنَت َنَهــــــاَرُهْم                 ف
ُ
ــــــــــــْربب ك
َ
ْرضب الغ
َ
أ ْعَت بب
َ
ل
َ
 ُبـــــلط

ـــ ْد َحسَّ
َ
ـــم َوق

ُ
يك ـــــــاربَب فب
َ
غ
َ
ْرُق امل
َّ
الَنْقــــــــــــلب           ـــــــــــَد الش  بب

َ
َواَيــــــــــــــــــــــــــة ي الـرب ـــــــــْروب
َ
ي ن يب
َ
ْرَسـل
َ
أ
َ
 ف

ُمـــــــــــــــوَسُهــــــم 
ُ
ــــــــــــــــــــمب ش
ْ
ل ُنــــــــــــــورب العب ْيــــــــــلب           َرَدْدَت بب

َّ
َن الل وا مب
ُ
يــــــــــــــُهـْم  َوَمل َيالب
َ
ْت ل
َ
ـــــــال
َ
ط
َ
 ف

ــــــــ
َ
َك  ألاك
َ
َدْت ل هب
َ
قْد ش
َ
ـــــــــُد                 ف ي الاْســُم ُمَحمَّ َنـــا الَبَنــــــــــــــــانب
َ
ْيخ
َ
َيا ش
َ
الَفْضـــــــــــــلب أ ُر  بب  ابب

ــــــــــ نَّ
َ
أ
َ
َك  َوالُهـــــــــــَدى ك مب
ْ
ل ي عب ْقَمــاُن فب
ُ
ــــــــــْولب          ـــــَك ل

َ
الق ْهَت  بب
ُ
ا  ف
َ
ذ َك َحَســـــــــــــــــــــاُن  إب
نَّ
َ
ْو أ
َ
 أ

 
 
ة
َ
ـْرف
َ
َك غ مب
ْ
ل ْن َبْحــــــــــرب عب ــــــــــــــــْل مب
َ
ن
َ
ي أ ْح لب بب
َ
َهـــ         أ َبـــــــــْل بــــــب

َ
ــــــــــــــــــَن الَجْهـــــــــــلب أ ادب مب
َ
 ـــا َحــــَر الُفـــــــــؤ

َمـــــــــــــــــا 
َّ
ل
ُ
 ك
َ
َواَيـــــــــــــــــــــــة ي رب ـْق لب لب
ْ
ط
َ
ي َوأ ــــــــــــــــــْزنب جب
َ
ي ا         أ ولب

ُ
ّزل أ َيــــــــــــــــاخل عب
ْ
ش
َ
ــــــــولب َرَوْيُتُه َعــــــــــــْن أ
ُ
 لط

ي َجـــــــاَزتب يــــــــــــــــــفب  إب رب
َّ
َك الش طب
َ
خ ــــْح بب يـــــــــــــــــــُد َمــــــــَع الُفـلب          َوَوشب ضب

ْهـــــــُر النَّ َها الــــزَّ
َ
اَك ل
َ
ذ
َ
 ف

ـــــــــ
َ
ْحظ
َ
ــــــــــــــــــّلب ل
ُ
ي ك ُم هللاب فب
َ
ْم َســـــــــال
ُ
ْيك
َ
ْعــــــــــــــلب َعل ى الفب

َ
 َعل
ُ
ربيف
َّ
ْجُل الش َباُعَك النَّ
ْ
ت
َ
 ـــةل                َوأ

ْيـــرب ُمْرَســلل     
َ
ــــُه الَعـــــْر ب َعْن خ
َ
ل  إب
ُســلب          َوَصلَّ ي الرم  فب

َ
َفـــاَعـة
َّ
َضــــُل َمْن َحــــــاَز الش
ْ
ف
َ
 32َوأ

لغاية من وراء توظيف ابـن حمــادو  ليخصـيتي لقمـان الحكـيم وحسـان بـن ونالحظ من خالل هذه القصيدة أّن ا

مـــا كـــان الغـــرض منـــه جعلنـــا نتصـــور مكانـــة هـــذه اليخصـــية التـــي تبــــرز 
ّ
ثابـــت عنـــد حديثـــه عـــن شـــيخه دمحم البنـــاني، إن

ــــا أن نتصــــور مــــن خــــالل توظيفــــه  مكانتهــــا مــــن خـــــالل العلــــم والحكمــــة والتقـــــوى، وفصــــاحة اللســــان، كمــــا أرادنــــا أيض 

 .ليخصية مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة حالة العلوم في عصره حيث أصبح كل شخص يدعي املعرفة والعلم

وعليــه، فاســتدعاء ابــن حمــادو  لهــذه اليخصــيات التاريخيــة وتوظيفهــا فــي خطابــه الشــعري كــان ذا أهميــة كبيــرة، 

يصــادف مثــل هــذه اليخصــيات وهــو مــن حيــث توضــيح الصــورة، وتعزيــز الفكــرة وتعميقهــا أكثــر لــدى القــارع حــين 

 .يقرأ شعره املبثوث في هذا املنجز الرحلي املغاربي

لقد كانت الغربة عن ألاهـل والـوطن مـن بـين الـدوافع التـي أدت بـابن حمـادو  إلـى أن : الحنينّإلىّألاهلّوالوطن -0

وطن يحـن إليــه ويــدافع إلانسـان محــب لبي تـه ووطنــه، وهـو متمســك بهـذا الـــ"يـنظم فــي هـذا الغــرض، ونحـن نعلــم أن 

، والحنـين إلـى الــوطن ظـاهرة إنسـانية عامـة ال يسـتطيع املـرء التخلـي عنهـا، مهمـا بلـغ رقيـه الحضـاري، وتطـوره ...عنه 

 في حـاالت شاذة نادرة
ّ
، ومنذ وجد إلانسان ذاته في وطن بين أهل وأصحاب، آباء ...املادي، وسموه الروحي، اللهـم إال

ا لتطوراتــــه وأبنــــاء، شــــعر بقــــوة الرا بطــــة التــــي تربطــــه بهــــم، وبهــــذه الــــبالد التــــي شهـــــدت خلقـــــه وحياتــــه، وكانــــت مســــرح 

 .، ولهـذا فالحنين إلى ألاهل والوطن أمر طبيعي يشعر به كل من ملك قلبا مرهفا33"النفسية والفكرية

ســـبات إلاحســا، بالغربـــة يتضـــاعف فــي نفـــو، الشـــعراء املهــاجرين حـــين تمـــر علــيهم بعـــض املنا"ولقــد كـــان  

التي تعودوا أن يقضوها بين أهلهم وذويهـم، كمناسـبات ألاعيـاد ونحوهـا، وحـين يجـد الشـاعر نفسـه وحيـدا غريبـا فـي 

 ذكرياتــه ودموعــه
َّ
، وهــذا مــا نلمســه فــي قصــيدة البــن حمــادو  قالهــا حــين شــهد 34"مثــل هــذه املناســبات ال يملــك إال

ا، ومما جاء فيها قولهعيد ألاضحى في املغـرب، والتي عبر فيها عن حزنه وغرب  :ته وبقائه وحيد 

ــــــرل  ْصَبَر َصابب
َ
ْبَل الَيْومب أ
َ
ْنُت ق
ُ
ْد ك
َ
ق
َ
يـــــــــــــــــــــُل           ل لب

َ
َوانب ذ
َ
ا ألا
َ
ي َهـــــذ ا فب
َ
ن
َ
 35َوَهـــا أ

 
 
َيــــــــــــــــارب َصَبـــاَبـــــــــــة ى ُبْعـــــــدب الّدب
َ
ــــــوُح َعل
ُ
ن
َ
يُل     أ ي َجمب ْحَسُبونب

َ
ى ت
َ
ـــال
َ
ك
َّ
يَّ الث َواحب
َ
 ن

نــــّيب َجـــــاُرَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ي َوإب ْنــــــــــدب  عب
ُ
ْيَنــــــة
َّ
يـــــــــــــُل      ُبث نّيب  َعلب إب

َ
ــــا، ف ْره 
َ
ُتَهـــــــا، ك
ْ
اَرق
َ
 َوف

ْدَرَك العب 
َ
ــــــــْد أ
َ
َيـــاَرهُ َوق ْيـــــــــَل ّدب
َ
يـــــــــــــــــُل      يــــــــــــُد الخ ْيـــــــهب َسبب

َ
ل َمـا إب
َ
طل ف
َّ
ط
َ
ى ش
َ
 َعل
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اَر َزْهـ ى دَّ
َ
ل ــي               إب َيـتب
ْ
َبغ ُيـــــــــــــــــــر بب ْيـــــــــــــــــــــــــــــٌر َيطب
َّ
ـاَن ط
َ
ْو ك
َ
ل
َ
تَ ف الكب يـــــــــــــــــــــــُل ـــــَرا بب  ـــــابب َيدب

ــــــــــــُر  بب
ْ
ُيخ
َ
َمـــــــانب ف
َ
ـــــــــــــــْوَق ألا
َ
ُتــــُه ط
ْ
َوق
َ
ط
َ
يـــــــــــــــــــــــــُل      ل حب

َ
َيــــارب ن ى ُبْعـدب الّدب
َ
نّيب َعل
َ
أ  بب

ــــــ
ُ
يـ
م
ــــــــــــــْدرب الط
َ
ْم ت
َ
ـــــــــــْن ل كب
َ
يَول ـيب

نَّ
َ
ــــأ يــــُل   ــوُر بب ي َعوب ا، َولب

ْهر 
َ
َماَء، ق ْيُت الّدب
َ
 36َبك

وهنــا نجــد عبــد الــرزاق بــن حمــادو  يعمــد إلــى توظيــف بعــض اليخصــيات التراثيــة فــي خطابــه الشــعري، وذلــك ألّن 

ـــا مـــن اللصـــوق بوجدانَنــــا" ـــا مـــن القداســـة فـــي نفـــو، ألامـــة ونوع  ـــا خاص  ـــا للتـــراث مـــن  املعطيـــات التراثيـــة تكتســـب لون 
ّ
مل

ــا فــي وجــدان ألامــة بقــيم روحيــة ...حضــور حــي ودائـــم فــي وجــدان ألامــة  ، وكــل معطــى مــن معطيــات التــراث يــرتبط دائم 

وفكريـــة ووجدانيـــة معينـــة، بحيـــث يكفـــي اســـتدعاء هـــذا املعطـــى أو ذاك مـــن معطيـــات التـــراث ئثـــارة كـــل إلايحــــاءات 

ـاوالـدالالت التي ارتبطت  به في وجـدان السـام ا  –، فـال غرابـة 37"ع تلقائي 
 
أن نجـد ابـن حمـادو  يفجـح املجـال فـي  -إذ

. 38"التي تتجاوب معـه، والتـي مـرت ذات يــوم بـنفس التجربــة وعانتهـا كمـا عاناهـا هــو نفســه"شعره لهذه اليخصيات 

عميـق الفكـرة وتجدر إلاشارة هنا إلى أن هذه اليخصيات هي عبارة عن مؤشرات زمنية استخدمها ابن حمـادو  لت

مـا أراد مـن وراء ذلـك جعـل القــارع 
ّ
وتوضيحها أكثر، فهو حين وظف شخصـيتا جميـل بـن معمـر ومحبوبتـه بثينـة، إن

، فلجـــوء الشـــاعر إلـــى التـــراث العــــربي (زوجتـــه الثانيـــة)يتصـــور الحالـــة الصـــعبة التـــي يعيشـــها بســـبب بعـــده عـــن زهـــراء 

ا لغرض تدعيم الفكرة و املعيى  .يكون غالب 

، حــين تحطمــت الســفينة التــي كانــت ســتنقله ومــن (الحنــين إلــى ألاهــل والــوطن)يدة أخـــرى فــي نفــس املوضــوع ولــه قصــ

 :معه إلى الجزائر، يقول فيها

مم َعْبدل 
ُ
َيا أ
َ
َصـَبــــــربي  39أ
َ
ْمـــــــــرب َجـــــــــــــــــــــــــــــــ         َصـْبربي ت

َ
ى ألا
َ
نّيب َعـل
َ
ــــي أ نب ْيقب
َ
 ــربي َوأ

ـــــــــــ
ُ
 َيك
َ
َر ال ــــــــــــــــــــّدب
ُ
ـــــْن َمـــــــــــــــــا ق كب
َ
ــــــــــــــــــــــــهب  َيُهــــــــــــوُن         ـــــــــــــــــــــــــــوُن ل ـي بب ْرضب

َ
ـأ
َ
ـــــــــــــــــــــــــَواُه، ف  سب

كب  فب َمــــا بب
ْ
ل
َ
أ
َ
ي ك   َوبب
َ
َن ألا ــــــي        َســــــــــــــــى مب سب

َ
ت
ْ
ــــْن ُمؤ ـــــــــــهب مب عب
ْ
َدف ي بب ْيـــــــــــــــــَس لب
َ
 َول

 
َ
َنـــــا ألا
َ
ـــــَرى َجـــــــــــــَرْت ل
َ
ي ن تب
َّ
ال ـَداُر بب
ْ
ي الـَوَرى       ق َصْبربي فب

َ
ا ك ربي َصْبــــر  اْصبب
َ
 ف

ا 
َ
ـــــا، َومـ ْره 
َ
َد ك
َ
ا ل
َ
ن
َ
ــورب أ
ُ
الَفخ ْم بب
ُ
ـُروُر       ْيك

ُ
ي الغ َيــــــــــا َيُقــــــوُدنب
ْ
ن دم
ْ
ل ـــــــــــــــــــْن لب كب
َ
 ل

يَما عَ  الُفُجـــــــورب َوُحُبَهــــا، فب
َ
ْمُتْم، ك ْحَمُق الُبُحــــوَر            لب

َ
ــــــــــَب ألا َهــــــــــــــــــا َركب ْجـلب
َ
ألب

40 

ــا حــين يتــذكر أبنــاءه الــذين "ل هــذه القصــيدة أن نزعــة الحنــين كانــت والظــاهر مــن خــال تتــأ   فــي نفــس الشــاعر أيض 

َر عليــه الحــزن حــين انقطعــت أخبــارهم عنــه، 41"تـركهم ورحــل عــنهم إلــى مكــان نــاء بحثــا عــن الــرزق ونحـوه
َ
، كمــا َســْيط

 : يقول في ذلك
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ـــا ك
 
َراخ
ْ
ف
َ
ُت أ
ْ
َرك
َ
ـا            ت

َ
َمط
َ
ـُه ت
َ
ْقرل َوَمال
َ
ُحـــــوسب ف
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ُ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
ي  ل ـــــــــــــــــــــامب فب
َ
ن
َ
ي الـَمَنـــــــــامب        ألا َصــــــــــــــــــاٌل فب ب
ّ
ت َنــــــــــــــا اب
َ
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ُ
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َ
ق
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َ
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َ
َنــــــــــــــا ن َحـالب
َ
ْم ك
ُ
ك
ُ
ْم َحـــــال
َ
 42ـــــــــــــٌب أ

إلانســـان فـــي الرحلـــة تتغيـــر مألوفاتـــه وعاداتـــه فيكتســـب بمواجهـــة "ومـــا يمكـــن أن نستخلصـــه ممـــا تقـــدم أن  

ذلـــك أخالقـــا طيبـــة تغرســـها الرحلـــة فـــي الـــنفس، مثـــل خلـــق الصـــبر لكثـــرة مـــا يالقيـــه الراحــــل مـــن متاعـــب بدنيـــة وآالم 

ـــة  ـــ...نفســـــية لفــــــراق ألاحبــ ـــد شــ ـــه أشــ ـــن وطنــ ـــد عــ ا بالحاجـــــة إلـــــى هـــــذا ألادب، فـــــإن البعيــ ـــن مشـــــاعره  43"عور  ـــر عــ للتعبيــ

 :وعواطفه، وفي هذا الصدد نجد قوله

ـــــــو 
ُ
ُه َيك نَّ كب
َ
فل ُيْســــــرل        ُن َبْعـــــَد الُعْسرب ُيْسـٌر ل

ْ
ل
َ
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ْ
ل
َ
أ ـُع الُعْسَر بب بب
ْ
 َوُيت
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نَّ َمــ
َ
ي أ يب ْيقب
َ
َفـــُر        َوأ
َّ
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ُ
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ْ
ْم َوَرغ
ُ
يـك ـــي فب َرتب
ْ
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َ
ي امل ي فب َواحب                الب

وب َوالـــــــــرَّ
دم
ُ
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ْ
ا َدأ
َ
 َوَهذ

ــــــــا َجـــــــَزْعـــــ
َ
ن
َ
ْن أ إب
َ
ـــــــــُت ف
ْ
ـَرق
َ
ْو ف
َ
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َ
ــــــــــــــــــْد ك
َ
ا ق رًّ
ُ
ي ُمـــــــــــ ْيُقُنـونب
َ
أ
َ
 44ــُت ف

ولهذا يهمنا أن نشير إلى أن البيئة، أو الوسط الذي يعيش فيـه صـاحب الرحلـة بمـا فيـه مـن أمــور طبيعيـة  

بتــأثير النظــام الاجتمــاعي أو السياســ ي، تتــرك بصــمتها علــى مــا يشــعر بــه، ويحــس، فتســمو تلــك "كانــت أم مصــطنعة، 

، الـــذي يعـــيش فيـــه الشـــاعر، ولـــذلك 45"مـــاعيإلاحساســـات، وتبـــرز فـــي صـــور، تعكـــس الوســـط البي ـــي الطبيعـــي والاجت

ُبْعـُد صـاحب الرحلـة عـن وطنـه وأهلـه، وكسـاد تجارتـه، وغـزارة 46"تلعب البيئة دورها في تطور ألاحداث"
َ
، وتنوعها، ف

ا  ا جــد  ا، حيــث الحظنــا أنــه كــان متــأثر  ــا وحيــد  ــا كئيب  ــلم هــذه ألامــور جعلتــه حزين 
ُ
ألامطــار، وانشــغال النــا، بشــؤونهم، ك

 .اء الغربة والبعدمن جر 

ـــــا، حيـــــث صـــــعب عليـــــه     أيض 
 
ولهـــــذا فالجانـــــب النفســـــ ي والصـــــحي بالنســـــبة لصـــــاحب الرحــــــلة كـــــان متـــــدهورا

، حتــى وجــدناه يــود لــو يســمع أخبــار أهلــه وأحبائــه حتــى ولــو فــي املنــام، (املغــرب)التكيــف واملالئمــة فــي البيئــة الجديــدة 

التــي تخــتل  فــي صــدره مــن خــالل هــذه  47"شــاعر وألاحاســيسللتعبيــر عــن العواطــف وامل"وبـذلك وجــد الشــاعر وســيلة 

 .القصائد

ــــا، : الفخــــّروالهجــــاء -1 أورد صــــاحب الرحلــــة قصــــيدة يفتخــــر فيهــــا علــــى الشــــاعر املفتــــي ابــــن علــــي، ويهجــــوه فيهــــا أيض 

وســبب ذلــك أن ابــن حمــادو  كــان ذات مــرة فــي دار صــديقه وشــيخه دمحم بــن ميمــون فــدخل عليهمــا املفتــي ابــن علــي، 

نــاداني إلــى داره، كعادتــه، : "... يقــم لــه ابــن حمــادو  احترامــا، فغضــب وخــرج، وهــذه هــي روايتــه عــن ذلــك يقــول فلــم 

شـيخنا ســيدي دمحم بــن ميمــون بعــد العصـر، جــزاه هللا خيــرا، اذ قــد دخــل علينــا الرافـل فــي ثوبــه الزاهــي بكبــره وبجبــه، 

نــــه بلــــغ غايــــة القصــــوى، وأبــــاح فــــي جانبنـــــا الــــذي يعــــد ألاشــــراف أرضــــا، وأن نعلــــه يطــــأ صــــفحات خـــــدودهم فرضــــا، وأ

العدوي، وأنه استبطن منا ملكة من ذوي ألاقدار، فاستقذرها وعدها من ألاقذار، ورغبته في الدنيا وليس له رغبة 

املســتحق املقــت، فغضـب اذ لــم انتصــب متمـثال بــين يديــه، وشــرع  48فـي دار القــرار، مفتــي الحنفيـة بالوقــت، ابــن علـي

ـــا افتخـــر فيهـــا بنســـبه  إلـــى بيـــي 49"بـــه ينســـب الـــي ممـــا اتصـــف ، ولقـــد نظـــم ابـــن حمـــادو  قصـــيدة تبلـــغ أربعـــة عشـــر بيت 

، وممــا 50 (وهــو صـحيح)هاشم، وهجا فيها ابن علي على أسا، أنه من الكراغلة املولـودين مـن أب تركـي وأم جزائريـة 

 :ورد في هذه القصيدة قوله
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ُ
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َ
ن ْهـدب    َبَنا َجدم
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َ
ْرت
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 ن
َ
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 ف

َنـــــــا         َوَيــــــــ
َ
رين
َ
يـــــــــــــــــَن ق ـمب
َ
ي الَعال ا َيـَرى فب
َ
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َ
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َ
ـــا ط
ًّ
ى َحظ
َ
ْن َرأ إب
َ
ا عَ    ف مـْجَد َجـــــــــدًّ
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ْ
ل
َ
اَء ف
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َمْن ش
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َ
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ُ
 َيْقل

ـــــــــــا 
َ
ـْيُرن
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َ
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َرى الـَمْجـــــــــــدب ُيْرت
ُ
ي ذ ـــــــامل فب
َ
ــــلم َمق
ُ
ك
َ
ــدب    ف

ْ
ف يــــــــــــــَن َمــَع الرَّ ّيب ــــامب
ي السَّ ْوُجــــــــٌه فب
َ
َنــــــــا أ
َ
 ل



ّ (09) :العدد                                       
 
ّم 01: داملجل

 
 (الكلم)ةّجل

 

 

 م9112العددّجانفيّ 111

 

َبــــ
َ
ْيــــــــُر الق
َ
ــــــــمل خ ـــــــــَبُنـــو َهـــــــاشب ْنُهــم   ـائب يـــــَن الـَمْهـدب        ـلب مب ّيب  الُحَسْينب

َمـــــــاُم الُهـــــَدى َجـدم إب
51 

ـــين   ـــة بـ ـــد واملنافسـ ـــا قائمــــة علــــى الحسـ ـــد ذاتهـ ـــن خــــالل هــــذه القصــــيدة أن الطبيعــــة إلانســــانية بحـ ـــين مـ ونتبـ

تهيئة الجو الذي ينبغي أن يكون عليه إلانسـان فـي يعيي اثبات الذات، و "املتعاصرين، ألن الفخر في ألابيات السابقة 

ولقــد الحظنــا أن صــاحب الرحلــة افتخــر  ،52"ظــروف تســودها الصــراعات والاختالفــات والتنــافس علــى قضــايا معينــة

 .بنسبه وشرفه العلوي الهاشمي

ومتكبـر كونه غير عربي، وألنـه يحـب الـدنيا  -كما سبق وذكرنا  –والظاهر أن صاحب الرحلة هجا ابن علي  

، واملعـروف أن ...وهيهـات أن يصـل شـعر ابـن حمـادو  إلـى شـعر ابـن علـي"ومتصلق، إال أن هذا يعتبر رأيه الخـاس، 

 .53"، وكان ابن عمار وابن علي على عالقات ودية...ابن ميمون كان صديق الاثنين

ا، ولــم يحــض بمناصـب را        قيــة، وكانــت أســرته فقيــرة هــي ويبـدو لنــا مــن خــالل مــا تقــدم أن ابـن حمــادو  كــان فقيــر 

ـا، والتـي تولـت القضـاء والفتـوى الحنفيـة فـي  ألاخرى، كما لم تكن لهم صلة بالسـلطة علـى عكـس عائلـة ابـن علـي تمام 

ــــ، ولهــــــذا 1112الجزائـــــر خــــــالل القــــــرن الحــــــادي عشــــــر الهجـــــري، وتوالهــــــا ابــــــن علــــــي ســــــنة  ـــلوك "هــ ـــة الســـ تــــــدل مالحظـــ

، Self assertiveـانون مــن مركــب الــنقص قــد يصــبحون توكيــدي الـــذات الاجتمــاعي علــى أن بعــض ألافــراد الــذين يعــ

وذلــك ئخفــاء شــعورهم بــالنقص، فمــن املحتمــل أن يبــالغ فـــرد فــي مــدح نفســه، كائشـــادة بمزايــاه فــي أحـــد املجــاالت، 

ادو  ، وهــذا مــا الحظنــاه بالفعـــل فــي هــذه القصيـــدة، حيــث وجــدنا ابــن حمــ54"ألنــه يعـــاني مــن نقــص فــي مجـــال معــين

ا، وابــن علــي كــان مــن  ا معــدم  يفتخـــر بنفســه وشــرفه علــى ابــن علــي، ئخفــاء الــنقص الــذي يعــاني منــه، ألنــه كــان فقيــر 

 .أصحاب الجاه والنفوذ، وهذا ما يفسر حقيقة الخالف بينهما

ا في الرحلة على قطعة شعرية أخرى، هجا فيها أوالد مختار باملغرب على بخلهم،   يها وقد عبر ف"وعثرنا أيض 

، وتبلــغ هــذه القطعــة 55"علــى الخــوف الــذي ســاوره هــو ورفاقــه ألن ليلــتهم كانــت محفوفــة بــالخطر مــن أولئــك القــوم

ا، ولقد وردت في آخـر مقامته ألاولى، التي قالها وهـو في الطريق من تطوان إلى مكنا،، ومطلعها  :تسعة عشر بيت 

يـــــــُت  َتــــــارل َيبب
ْ
 ُمخ
َ
ــــــــة
َ
ْيـل
َ
 ُيْرَجى َيُحوُر َعنب الَهـّمب َول

َ
ْهرب ال
ى الدَّ َهـــــا َهـــــــــــــــــــــمٌّ        َمــــــــــــدَّ  بـب

ُهْم َمْج 
م
ل
ُ
يـــــــــــــــــــمل ك رب
َ
َدى   َوآَل ق مب         َمـــُع الــــــــــــرَّ

ْ
ْولب َوالُحك
َ
فب في الق
َ
ْضيا
َ
األ يُئوَن بب ُيسب

56 

إذا كانــت الحيــاة بمتطلباتهــا تســتدعي وجــود عالقــات مختلفــة تــربط بــين النــا، فــي تعــامالتهم، فــإن املــوت : الر ــاء -2

أيضا كان يقوي تلك العالقات والروابط، بل يكشـف عـن مـدى صـدقها أو زيفهـا فكمـا كـان العلمـاء وآلابـاء يتبـادلون 

ــا ينظمــون ألاشــعار عنــد  التهنئــة ويتمــادحون فيمــا بيــنهم بحكــم الظــروف واملناســبات، نالحــظ أنهــم وقــوع "كــانوا أيض 

وممــا ال شـــك فيــه أن الرثـــاء يكـــون  ،57"مصــاب بأحـــد العلمــاء أو الشـــيوخ وشــعر الرثـــاء علــى خـــالف شـــعر املــدح قليـــل

أصــدق إذا مــا قيــل فــي الشـــيوخ والعلمــاء وألاقــارب، والبــن حمـــادو  قصــيدة فــي رثــاء شـــيخه أحمــد بــن املبــارك، تبلـــغ 

ا، ومما جا  :ء فيها قولهثالثين بيت 

َرى 
َّ
ي َرْجبب الث ْربب فب
َ
ْمَس الغ
َّ
تب َيا ش
ْ
ل
َ
ف
َ
ّمب          أ

َ
ي الغ مب َوفب
َ
ال
َّ
ي الظ ا فب
اس 
َ
ْيــــــــتب ف
َ
ْبق
َ
 َوأ

 
 
ــــــــــة
َ
ــــــــــــــــــــــــــتب آل
ْ
ـل
َ
ا َوَعط ـــــــــــــــْرتب ُرَصـــــــــــــــــاد  َحـيَّ
َ
َرْحتب          ف

َ
ْجـــــــــمب َوف

الرَّ ــــــــــُه بب
ُ
َهْرت
َ
ـــــــا ق ان 
َ
ْيط
َ
 ش

ْجـــــــــــَل ُمَبـــــ
َ
ن
َ
ْحَمـــــــــُد                  أ
َ
ْيـــــــــــــُخ الَجَمـــــاَعةب أ
َ
َنــــا ش
َ
ْيخ
َ
َيــــا ش
َ
ـــمب أ حب

و الرَّ
ُ
ـــــَت ذ
ْ
 ــــــاَركل َوَصل

ـــــ وم 
ُ
ــــــَت ُعـل
ْ
ل
َ
ا َبذ ز  يَهـــــــــــــــا ُمـْبــــــــرب ْنَت فب
ُ
ْسَت بمَنــــــاعل الُعَفــــاَت َمَن الَفْهـمب          ــــــــــــــــا ك

َ
ل
َ
 58ف

 :ويظهر رثائه لشيخه واضحا في هذه ألابيات، يقول 

ي  ــــــلب
ْ
ث ـــلم الَوَرى مب
ُ
ــــــــــــا َوك ْيُتـــــَك َمْحـــُزون 
َّ
ــــمب          َرث

ْ
ل ي الحب َك فب لب
ْ
ث مب
َ
ـــــا ك ص 
ْ
خ
َ
َنـا ش
َ
نىَّ ل
َ
 َوأ

َمــــــــــــــــــاءب  الـّدب ي الُعْمـــَر بب ْبكب
َ
ْن ن
َ
َنـــا أ
َ
ـــــــُق ل مب            َيحب

ي الـــــرم َوى فب
َّ
 ث
ْ
ذ ْحربيرب إب
مب النَّ ى الَعالب
َ
 59َعل
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ا مــن أنَّ هــذا وتعتبـر هــذه القصــيدة هـي الوحيــدة لــه فـي غــرض الرثــ  اء، وهـذا يثبــت فعــال مـا أشــرنا إليــه سـابق 

 إذا مـــا قـــورن بـــاألغراض ألاخـــرى التـــي عثرنـــا عليهـــا فـــي الرحلـــة كاملـــدح، والحنـــين إلـــى ألاهـــل 
 
الغـــرض الشـــعري قليـــل جـــدا

 .والوطن

والشــعراء، علــى  نوعـا مــن الرياضــة ألادبيــة يتعاطاهــا الفقهــاء"لقـد كــان تــداول ألالغــاز والتنــافس فــي حلهــا : ألالغــاز -7

الســـواء، ففـــي وقـــت انعـــدمت فيـــه أو كـــادت وســـائل الترفيـــه والتســـلية، كـــان اللجـــوء إلـــى التلغيـــز بالشـــعر احـــدى هـــذه 

الوسائل وكان امللغز يعبر عن حادثته بالبيت أو ألابيات، ولكنه ال يلجأ إلى القصـيدة الطويلـة، ولـيس مـن الضـروري 

بعضهم يعـود إلـى كتـب ألادب العربـي ويأخـذ منهـا نموذجـا أو أكثـر، ويرسـل أن ينظم امللغزون ألغازا جديدة فقد كان 

 .60"به إلى زمالئه فيعملون فيه الرأي والذكاء محاولين الاجابة التي قلما تكون صائبة

، ولقـــد حـــاول حلـــه مــــع بعـــض علمـــاء الجزائــــر  فـــي ألالغــــاز 62مــــن كتـــاب البـــوني61أورد ابـــن حمـــادو  لغـــزا  

فتــداولناه بيننــا حتــى بلــغ كــل عــالم وأديــب فــي : "هــم بجــزوا عــن حلــه، بــدليل قولــه فــي الرحلــةواملغــرب وتــونس، غيــر أن

 :قوله 64، ومما ورد في اللغز63"البلد فلم يفتض بكرته ولم نجد علما عند أحد به

ــــــــــُق الَفيَ 
ُ
ْجــــــــَودل          َيش
َ
ْهرب أ
َ
ى ظ
َ
ي َعل ــــــــــادب
َ
َهــــــا الغ يم
َ
 أ
َ
دل أال

َ
ْدق
َ
ا َبْعـَد ق د 
َ
ْدق
َ
ي ق  ــــــــــافب

ْهَل الـَمَجـــالب 
َ
َهـــــــا أ ي بـب َحّيب
ُ
           ت
ٌ
ـــــــــــــــــــــــــة يَّ حب
َ
ي ت ـيب َحَمْل، َرَعــــــاَك هللُا، مب
َ
ــــــدل ت

َ
ي غ  سب فب

ـــــــا  ُقــــــــوا َمع  لب
ُ
 خ
ٌ
ُهْم َمــــــــــــا َسْبَعة
َ
ْل ل
ُ
دل  َوق ـّزل ُمــــــــــــــــــــــــــورب ــــوبب خب

َ
ي ث  فب
ٌ
 َوَمـــــــا َسْبَعــــــة

ـــــدل  ي َوْجهل َواحب ُبُهْم َسْبُعــــــــــــوَن فب قب ُهْدُهـدل  َحَواجب
ْ
ل
َ
ي خ ْسُعوَن فب ْعُيُنُهْم تب
َ
َما أ
َ
 وأ

ْن اْسمب َجْعَفـــرل         ــــانب مب
َ
ُه َحـْرف
َ
ُبوُهْم ل
َ
ـــــــدل   أ ْحمَّ

َ
ّيل َوأ ْن اْســـــــمب َعـــــــــــــلب ـــــانب مب
َ
 65َوَحـــــْرف

أجابــه فــي : ، والــذي قــال أنــه66ومــن علمــاء الجزائــر الــذين ســألهم صــاحب الرحلــة عــن معيــى هــذا اللغــز، يحــي الشــاوي 

 : الحال وعلى ارتجال بقوله

ُقــــوا َم  لب
ُ
ةل خ
ْن َبْيضَّ  مب
ٌ
ـاُهْم َسْبَعــــة دل    ع  ـــــــــــــــــــــــّزل ُمـــــــــــــــــــورب ـــــــْوبب خب

َّ
ي ث ُهــــــــــــْم فب
ُ
ل
ْ
ث  َومب

دل  ــــــــّلب َواحب
ُ
ي ك  ُهْدُهـدل    َحـــــــَواُجُبُهْم َسْبُعــــوَن فب

ُ
ْسُعـــــــوَن ُصـوَرة ْعُيُنُهــــــــــــــــــْم تب
َ
 َوأ

ُبــــــــــوُه 
َ
يــــــــــــــــــــٌم َمـــــــاربدٌ أ ـدل               ُمَتَمــــــــــــــّربدٌ  ـْم َرجب يَّ

َ
ـــــّزل ُمق
ْ
غ
ُ
ْفـظب ل
َ
ْن ل َعْت مب ْد ُجمب
َ
 .67َوق

ــا أن الشــيخ ابــن بــاديس بعــث بــاللغز املــذكور إلــى الجزائــر فلــم يحصــل مــن فقهائهــا " 68كمــا يــذكر صــاحب الرحلــة أيض 

نت كاتبته بجواب شيخنا الشاوي عنه فأجابيي بأنه لم يفهم الجـواب، فأحــلته علـى النظــر فـي الحيــاة جوابا عنه، وك

، وهــذا دليــل واضــح وصــريح عــن بجــز املؤلــف وعلمــاء 70"فانــه ذكــر مــا يوضــح اللغــز، فعليــك بــه 69الكبـــرى للّدمـــيري 

 .الجزائر في حل هذا اللغز

يهــا فــي الرحلــة ومــا تحتويــه مــن مضــامين فكريــة، نتبــين أن ابــن حمــادو  وفــي ختــام حــديثنا عــن ألاشــعار التــي عثرنــا عل

أنــه قـــد بيــى ديوانــه علـــى الغــزل والنســيب ومــدح املصـــطفى واملراثــي يحتــاج إلـــى التأمــل، ومــن الطبيعـــي أن : "حــين قــال

ا71"تكـون الرحـلة ليست ديوان شعـره، فهي لتججيل ألاحداث ال ألاشعار ه كثير 
ّ
ا أن ما يشـير إلـى أن  ، كما نالحظ أيض 

ما يحاوله كدخيل عليه، لذلك ففي أشعاره العديد من ألاخطاء العروضية والنحوية وإلامالئية 
ّ
شعره غير جيد، وان

 .وغيرها

ا لشــاعرين كبيـرين هَمــا أحمــد بـن عمــار وابــن   ومـن خــالل أشـعاره املبثوثــة فــي الرحلـة عرفنــا أنــه كـان معاصــر 

بشــعرهما ال شــ يء فــي الواقــع، فهــو لــيس ســوى متطفــل علــى قــول الشــعر،  فشــعر ابــن حمــادو  إذا مــا قــورن"علــي، 

ا فنون نثره بأغــراض شـعره، فسـوف 72"كما تدل على ذلك قوافيه وبحوره وتعابيره
َ
نا إذا قارن
ّ
، بائضافة إلى ذلك فإن

 .نالحظ أن مقاماته مثال أجود من شعره على سبيل املثال
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بمـا تقدمـه لنـا  73"الفائدة... تكمن فيها املتعة كما تكمن فيها"وعاتها وعلى كـل حـال، فإّن الرحلـة بكل موضـ 

ودراســته اليخصــية ملــا  -النثريــة والشــعرية –مــن معلومــات وأخبــار عــن حيــاة مؤلفهــا واهتماماتــه العلميــة، وألادبيــة 

 .حوله، إلى جانب ما تحتويه من أخبار عن عصره ومعاصريه، سواء عن الجزائر أم عن املغرب ألاقص ى

ّ:سةهوامشّالدرا

 .27م، س1447، 27يراجع إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة ألانجلو مصرية، ط -1

 .123م، س1481ط، /يراجع دمحم مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، املركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، املغرب، د -2

 .13س. م1442، 23هيم النهضة والتقدم والحداثة، طفادي إسماعيل، الخطاب العربي املعاصر، قراءة نقدية في مفا -3

 .11م، س1481ط، /ليبيا، تونس، الدار العربية للكتاب، د عبد السالم املسدي، التفكير اللساني في الحضارة العربية، -0

 .111م، س1484، 21يراجع مازن الوعر، دراسات لسانية تطبيقية، دار طال،، دمشق، سوريا، ط -1

ســانيات وتطبيقاتهــا علــى الخطـاب الشــعري، دار العلــوم للنشــر والتوزيــع، عنابــة، الجزائــر، طيراجـع رابــح ب -2
ّ
، 21وحــو ، الل

 .17ت، س/د

 .34م، س2212، 1يراجع أبو بكر العزاوي، الخطاب والحجاج، مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، ط  -7

 .231م، س1483، 23لطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، طمصطفى ناصف، دراسة ألادب العربي، دار ألاندلس ل -8

الثــامن عشــر )هــو عبــد الــرزاق بــن دمحم بــن دمحم، املعــروف بــابن حمــادو  الجزائــر، عــا  خـــالل القــرن الثـــاني عشــر الهجــري  -4

... خ مجهــولين ، وتــوفي بعــد حــوالي تســعين ســنة فــي مكــان وتــاري(م1241-هـــ 1127)، فقــد ولـــد فــي مدينــة الجزائــر ســنة (املــيالدي

، يراجــع عبــد "الــدباا"، ألنــه وصــف والــده وعمــه فــي بعــض العقــود موصــوفين بكلمــة "وكانــت أســرته فيمــا يبــدو تمــتهن الدباغــة

أبـو القاسـم سـعد هللا، املؤسسـة : ، تـح2لسان املقال في النبأ عن النسب والحسب والحـال، ج: الرزاق بن حمادو  الجزائري 

 .24م، س1483ط، /جزائر، دالوطنية للفنون املطبعية، ال

 . 118الرحلة، س -12

 . 01م، س2221، 22أبو القاسم سعد هللا، الطبيب الرحالة، حياته وآثاره، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط -11

 .112الرحلة، س -12

 .112املصدر نفسه، س -13

 .117املصدر نفسه، س -10

 .47املصدر نفسه، س -11

 .48، 47املصدر نفسه، س -12

 .117املصدر نفسه، س -17

كذا القصيدة على هـذا النحـو سـواء منهـا املنسـوب وغيـر املنسـوب، وقـد تركنـا ذلـك علـى حالـه، وهـي أيضـا مليئـة باألخطـاء  -18

 .العروضية والنحوية

 .83الرحلة، س -14

 .83الرحلة، س -22

 .   08أبو القاسم سعد هللا، الطبيب الرحالة، املرجع نفسه، س -21

 .33ة، سالرحل -22

 .   04أبو القاسم سعد هللا، املرجع نفسه، س -23

 .يكتبه تارة الريفي، وتارة أخرى سيدي علي الريف، وهو من صلحاء تطوان -20

 .   04أبو القاسم سعد هللا، الطبيب الرحالة، املرجع نفسه، س -21

 . 212الرحلة، س  -22
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 .   12أبو القاسم سعد هللا، الطبيب الرحالة، س -27

 . 12املرجع نفسه، س -28

 . 217الرحلة، س  -24

 .34يراجع الرحلة، س  -32

أبـــو القاســـم ســـعد هللا، موســـوعة أعـــالم العلمـــاء وألادبـــاء العـــرب واملســـلمين، حـــرف الحـــاء، املجلـــد الســـابع، دار الجيـــل،   -31

 .227م، س2221 -هـ1022، 21بيروت، ط

 .34الرحلة، س  -32

ن إلــــى الــــوطن فــــي ألادب العربــــي حتــــى نهايــــة العصــــر ألامــــوي، دار القلــــم للنشــــر والتوزيــــع، دبــــي، دمحم إبــــراهيم حــــّور، الحنــــي  -33

 .20م، س1484-هـ1024، 22ط

 .24م، س2222ط، /فوزي سعد عيس ى، دراسات في أدب املغرب وألاندلس، دار املعرفة الجامعية، د  -30

 .ئية، ومع ذلك فموضوعها طريف وفيها لقطات جيدةفي هذه القصيدة خلل كثير لم نصلحه، من أخطاء نحوية وإمال   -31

 . 128الرحلة، س  -32

ط، /علـــــي عشــــــري زايــــــد ،اســـــتدعاء اليخصــــــيات التراثيــــــة فـــــي الشــــــعر العربــــــي املعاصـــــر، دار الفكــــــر العربــــــي، القــــــاهرة، د  -37

 .12م، س1447-هـ1017

ط،  /واملعنويـة، دار الكتــاب العربـي، القــاهرة، دعـز الـدين اســماعيل، الشعــر العـــربي املعاصـر، قضــاياه وظـواهره الفنيــة   -38

 .327م، س1427

 .هو عبد الرزاق اسمه هو( عبد)يبدو أن املؤلف هنا يخاطب أمه، و  -34

 . 112، 124الرحلة، س -02

 . 24فوزي سعد عيس ى، دراسات في أدب املغرب وألاندلس، نفس املرجع، س -01

 . 112الرحلة، س -02

بكـــر أحمـــد بـــن علـــي بـــن ثابـــت، الرحلـــة فـــي طلـــب الحـــديث، حققـــه وعلـــق عليـــه، نـــور الـــدين عتـــر، دار إلامـــام الحـــافظ أبـــو  -03

 .27م، س1471-هـ1341، 21الكتب العلمية، مصر، ط

 . 112الرحلة، س -00

، 21حميـــــد آدم ثـــــوييي، فـــــن ألاســـــلوب، دراســـــة وتطبيـــــق عبـــــر العصـــــور ألادبيـــــة، دار صـــــفاء للنشـــــر والتوزيـــــع، عمـــــان، ط -01

 .14م، س2222 -هـ1027

دمحم زغلــــول ســــالم، دراســــات فــــي القصــــة العربيــــة الحديثــــة، أصــــولها، اتجاهاتهــــا، أعالمهــــا، منشــــأة املعــــارف بائســــكندرية،  -02

 .22ت، س/ط، د/د

، 22إبــراهيم حـــور، الحنـــين إلـــى الـــوطن فـــي ألادب العربـــي حتـــى نهايـــة العصـــر ألامـــوي،  دار القلـــم للنشـــر والتوزيـــع، دبـــي، ط -07

 . 02م، س1484-هـ1024

هو دمحم بن دمحم املهدي املعروف بابن علي، تولت أسرته القضـاء والفتـوى فـي الجزائـر خـالل القـرن الحـادي عشـر الهجـري،  -08

هـــ، حــين تــوفي أو عــزل، وال نــدري تــاريخ 1124هـــ، وظــل فيهــا إلــى ســنة 1112هـــ، وتــولى الفتــوى الحنفيــة فــي ســنة 1242ولــد حــوالي 

 .212لة، هامش، سوفاته بالضبط، يراجع الرح

 . 212الرحلة، س -04

 . 212يراجع نفس املصدر، هامش، س -12

 . 217، 212الرحلة، س -11

، دار الكتــاب العربــي، (232-هـــ32)العربــي دحــو، ألادب العربــي فــي املغــرب العربــي، مــن النشــأة إلــى قيــام الدولــة الفاطميــة  -12

 .82م، س2227ط، /الجزائر، د
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، دار البصــائر، الجزائــر، طبعــة 2، ج(1832-1122)، تــاريخ الجزائــر الثقــافي، تــاريخ الجزائــر الثقــافي أبــو القاســم ســعد هللا -13

 .272م، س2227خاصة، 

، (مجلـة تصـدرها وزارة إلاعـالم والثقافـة بـالجزائر)خير هللا عصار، مقدمة لعلم الـنفس، العلـم التجريبـي، مجلـة الثقافـة  -10

 . 124م، س1482هـ، يوليو آب، 1022ضان ، شعبان رم18السنة العاشرة، العدد 

 . 01أبو القاسم سعد هللا، الطبيب الرحالة، املرجع نفسه، س -11

 .72الرحلة، س -12

 . 274، املرجع نفسه، س2أبو القاسم سعد هللا، تاريخ الجزائر الثقافي، ج -17

 . 87الرحلة، س -18

 . 88املصدر نفسه، س -14

 .282، املرجع نفسه، س22الجزائر الثقافي، ج أبو القاسم سعد هللا، تاريخ -22

ا به -21 ا خاص   . يعرف بلغز السبعة، ولقد وضع فيه الشيخ أحمد البوني تأليف 

 . هـ1134هو أحمد بن قاسم بن ساس ي البوني له حوالي مائة تأليف، توفي في عنابة سنة  -22

 .  132الرحلة، س -23

 .131هـ، يراجع الرحلة، هامش، س411ي بكر السيوطي، املتوفى بالقاهرة سنة ينسب هذا اللغز إلى عبد الرحمن بن أب -20

 .132الرحلة، س -21

 . هـ1242سنة  هو يحي الشاوي امللياني، املتوفى -22

 .131الرحلة، س -27

لمـــاء الظــاهر أنــه هــو بركــات بـــن بــاديس القســنطييي، شــيخ أحمــد البـــوني، وال نــدري متــى تــوفي ابــن بـــاديس، غيــر أنــه مــن ع -28

 .131القرن الحادي عشر الهجري، يراجع الرحلة، هامش، س

ميري املصري صاحب كتاب  -24  . هـ828، تـوفي سنة (حياة الحيوان الكبرى )هـو دمحم بن مـوس ى بن يحي الّدب

 .131املصدر نفسه، س -72

 . 02، 01أبو القاسم سعد هللا، الطبيب الرحالة، املرجع نفسه، س -71

 . 02س املرجع نفسه، -72

، الوكالـــة العربيـــة للنشـــر والتوزيـــع، -رحـــالت أمـــين الريحـــاني نموذجـــا  –حســـيي محمـــود حســـن، أدب الرحلـــة عنـــد العـــرب   -73

 . 23م، س1441ط، /د
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 وأ رهّفيّالتجاوبّألادبيّبينّشعراءّاملغربّالعربيّالخطابّالشعريّإلاصالحيّالتربوّي

Discourse and its Impact on the Literary response among Reformatory Educational Poetic 

Poets of the Maghebّ

فة
 
ّمليكةّشامي:ّاملؤل

 الجزائرّ-1جامعةّأحمدّبنّبلةّوهران

Malikachami56@gmail.comّ البريدّإلالكتروني ّ

شر
 
11/19/9118ّ:ّتاريخّإلايداع 92/19/9118:تاريخّاملراجعة 11/11/9112:ّتاريخّالن

 

ّ:امللخصّباللغةّالعربية

حسب العصور والثقافات، وتتعّدد  فتهتمتد جذور الخطاب الشعري إلى عمق الحضارات، وتختلف وظي

ـــعري إلاصـــالحي التربـــوي  . الّدراســـاتاملـــداخل النقديـــة و إلاجابـــات حولهـــا بتعـــّدد 
ّ
فـــي مســـيرته  ودراســـة الخطـــاب الش

حيــث ُيعبــر الشــاعر فيــه ... عــد التربــوي التعليمــي،  والبعــد الثــوريإلاصــالحية أخــذ أبعــاد متعــددة البعــد الــدييي، والب

ـــ. عـــن متغّيـــرات جـــّدت فـــي بي تـــه أو أمـــور حـــدثت فـــي حيـــاة شـــعبه
ّ
عري آذان صـــاغية وعقـــول واعيـــة لقـــي الخطـــاب الش

ـعري هـو أسـا، الّتلقـي، يظهـر . أحدثت تجاوبا وطنيا وقوميا وعربيـا
ّ
والكشـف عـن جمليـة التجـاوب فـي الخطـاب الش

دّور القــارع وفعالّيتــه فــي إعــادة تقويمهــا وإعطائهــا معيــى وفــق مجموعــة مــن العوامــل املّتصــلة بطبيعــة وعــي هــذا  فيــه

 .القارع وعصره وثقافته

ــــكالية يلخصــــها الســــؤال املركــــزي التــــالي  
ّ
مــــا هــــي ألابعــــاد التــــي تناولهــــا الخطــــاب : نقــــدم هــــذه الّدراســــة لنجابــــة عــــن إش

ـعري إلاصــالحي التربـوي فــي ألا 
ّ
دب الجزائـري؟ مــا هـي مرجعيتــه التـي ارتكــز عليهـا ومــا عالقتهـا بالهويــة الوطنيـة؟ ومــا الش

 أثرها في التجاوب ألادبي بين شعراء املغرب العربي؟

 .التجاوب ألادبي ;الهوية الوطنية ;املرجعية الدينية ;الشعر إلاصالحي ;الخطاب الشعري :الكلماتّاملفتاحية

 :امللخصّباللغةّإلانجليزّي

ABSTRACT : 

The roots of  poetry discourse extends into the depth of civilizations.Its function differs according to 

 ages and cultures. The answers concerning this function multiple according to 

the  different  numbers of  critics and sudies. The study of poetic, reformatory and educational 

discourse  in its reform career .took different dimenssions among; religious, educational and 

learning and revolutionary...where the poet expresses on the different changes that occured in 

his  environment or on things which happened in  the life of his people. The poetry discourse 

captured  effective listners and conscious minds who created  national, patriotism and arabic 

response. The revealing of  the overall response in the  poetry discourse is the basis of 

recieving.  Where   the role of the reader and his efficency  appears in  re-evaluating and giving it 

a  sense according tto factors related the nature of awarness of the reader, his era and his 

culture.We provide this study to answer to the issue  summerized by the folloing central question. 
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 What dimenssions did the  reformatory educational poetic discourse in the Algerian liturature 

address? What is its reference that it  constituted its base?  What is its relationship ot the  national 

identity? What is its impact on  the literary response among the poets of the Maghrib?  

Keywords: poetic discour ;Reformatory poetry ;Religious reference ;National reference ;Potic 

respoense. 

ّ:ّتمهيد 

ا وحـدة في كل معارك ألامة النضالية، وأبلى فيها بالءا حسـنا، فأسـهم فـي قضـاي الخطابّالشعرّيلقد شارك 

املجتمع وإصالحه وتحريره وشارك فـي إنهـاض قضـايا التعلـيم ونشـره، والبدايـة الحقيقيـة للحركـة ألادبيـة لهـا ارتبـاط 

وثيــق ببدايـــة الحركـــة إلاصـــالحية، وأن الحداثـــة فــي الشـــعر الجزائـــري بمفهومهـــا الصـــحيح إنمــا تبـــدأ فـــي هـــذه الفتـــرة ال 

 .قبلها

ّ(ّ:srDocsiD)مفهومّالخطابّ

: بـأن مـادة "مقـاييسّاللغـة"فـي  ابـنّفـارسعلى عدة معان، منهـا مـا ذكـره  ابّفيّاللغةّالعربيةيطلقّالخط

، 1"الخاء والطاء والباء أصالن أحدهما الكالم بين اثنين، يقال خاطبه يخاطبه خطابا، والخطبة من ذلك( خطب")

عـة الكـالم، وقـد خاطبـه بـالكالم والخطـاب واملخاطبـة مراج: "بقولـه "لسانّالعرب"وما ذكره ابن منظور في معجمه 

لخطــــاب عنــــد العــــرب يــــدل علــــى أنــــه الكــــالم، ارتــــبط باللغــــة، ا؛ وإن كــــان معيــــى 2"مخاطبــــة وخطابــــا، وهمــــا يتخاطبــــان

وتغييـــر املواقـــف والتـــأثير فـــي آلاخـــرين، فإنـــه وقـــد اســـتمّد مكانتـــه فـــي العهـــد الجـــاهلي مـــن ســـلطة القبيلـــة، ومـــع مجـــيء 

 .من نصوصه املقّدسة سواء القرآن أو السّنةإلاسالم استمّد سلطته التأثير 

يـــوحي بإنتـــاج لغـــوي يـــربط فيـــه ربـــط تبعيـــة بـــين بنيتـــه الداخليـــة  ومعنـــىّالخطـــابّفـــيّاللســـانياتّالحديثـــة

ليســـت مجـــرد إقامـــة عالقـــة  ماهيـــةّالخطـــاب"أن (  طـــهّعبـــدّالرحمـــان)ويـــرى ّ 3(بـــاملعيى الواســـع)وظروفـــه املقاميـــة 

هذه العالقـة، علـى قـدرها وفائـدتها، قـد توجـد حيـث ال يوجـد طلـب إقنـاع الغيـر بمـا  تخاطبية بين جانبين فأكثر، ألن

قصـد التوجـه إلـى :ّدار عليه الخطاب؛ فقد يحصـل أحـد الجـانبين القصـدين املطلـوبين فـي قيـام هـذه العالقـة، وهمـا

يزيــد فــي يقــين أو  ألاخــر وقصــد إفهامــه مــرادا مخصوصــا، مــن غيــر أن يســعى إلــى جلــب اعتقــاد أو دفــع انتقــاد، وال أن

يــــنقص مــــن شــــك، وإنمــــا حقيقــــة الخطــــاب تكمــــن فــــي كونــــه يضــــيف إلــــى القصــــدين  التخــــاطبين املــــذكورين قصــــدين 

كالما مبنيا على عالقة تخاطبية مضـافا : ، وعلى هذا يكون الخطاب4قصد إلادعاء، وقصد الاعتراض: معرفيين هما

 . إليها العناصر الاستداللية والحجاجية

غــــــوي مــــــأخوذ مــــــن ألاصــــــل الالتييــــــي، وهــــــو Discoursّلغربيــــــةّالخطــــــابّوفــــــيّالثقافــــــةّا
ّ
علــــــى املســــــتوى الل

وهـو فعـل " الجـري ذهابـا وإيابـا" أو" الجري هنا وهناك"الذي يعيي  Discurrereاملشتق من الفعل  Discursusالاسم

والخطــاب هــو . 5رتجــاليتضــمن معيــى التــدافع الــذي يقتــرن بــالتلفظ العفــوي، وإرســال الكــالم، واملحادثــة الحــرة، والا 

غة فـي حالـة اسـتعمال
ّ
لتـدل علـى ظـاهرة فعليـة أو قوليـة  أو كتابيـة لتحديـد إيديولوجيـة معينـة أو لتحديـد  6وضع الل

 .حالة عقلية في ظرف مهم بالنسبة إلى مجال معّين

يشـــار بـــه إلـــى كيـــان لغـــوي، قوامـــه خصـــائص ( الخطـــاب)ومـــن خـــالل هـــذه التعـــاريف يتبـــين لنـــا أن مصـــطلح 

غويـــة، لغو 
ّ
يـــة وغيـــر لغويـــة، دالليـــة وتداوليـــة وســـياقية وينـــدرج فـــي حيـــز إلانجـــاز أكثـــر مـــن اندراجـــه فـــي حيـــز القـــدرة الل

الخطــابّاملرســلّواملرســلّإليــهّويتخــذ موضــوعا لــّدر، لســاني منفصــل ُيــدعى تحليــل الخطــاب، فيــدخل فــي انجــاز 

ا معينـا لتغييـر شـأنه وحالـه والتـأثير فيـه التـي توجـه إلـى وعـي املخاطـب ئفهامـه قصـد والسياق،ّوأساليبّالتخاطـب

 .وإقناعه باملضمون الجديد للرسالة الجديدة
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ّ:فيّالخطابّالشعرّي

الخطاب الشعري نوع معين من الخطابات، يرتبط بالشعر بصفة خاصة، لكن فكرة الخطـاب بطبيعتهـا أن 

حّمـــال دالالت، وهـــو مـــا  7"استغطـــي علـــى الخصوصـــية ألاخـــرى التـــي تنتمـــي إليهـــا، لـــذلك للخطـــاب الشـــعر كيانـــه الخـــ

يفصح عنه الّنص الشعري عند دراسته وتحليل مضامينه وغاياته، ما يؤسـس لـه ملمحـه ألاسـلوبي الـذي يميـزه عـن 

مــة علــى ســائر أنــواع الخطابــات ألاخــرى 
ّ
وأحــس النقــاد العــرب بقيمتــه املعرفيــة . "ســائر النصــوس مــن جنســه، ومــن ث

، ولـذا حرصـت "كانّالشعّرعلمّقومّلمّيكنّلهمّعلـمّأصـحّمنـه:ّ"هنع هللا يضرعمّربنّالخطابّمنذ وقت مبكر  حين قال 

العـــرب بحفـــظ أشـــعارها لتأخـــذ العبــــرة منهـــا وتوثـــق العالقـــة بـــين حاضــــرها وماضـــيها، ولتكـــون ُمعلمـــا وهاديـــا لألجيــــال 

ّ 8..."يتعلمونّمنهاّاملجدّوألاخالقّوالكرمّوالشجاعةّّوالشرفالقادمة ، 

و الشــعر منظــوم :"وقــال بيــانّمفهــومّالشــعّرعــر فّابــنّمنظــورّالشــعروالنقــاد فــي  فكثــرت أقــوال اللغويــون 

ابـــنّســـالمّفقـــد رأى . 9"وقائلـــه شـــاعر ألنـــه يشـــعر بـــه غيـــره أي يعلـــم بـــه...القـــول غلـــب عليـــه لشـــرفه بـــالوزن والقافيـــة

وض والقــوافي املنطــق علــى املــتكلم أوســع منــه علــى الشــعر، والشــعر يحتــاج إلــى البنــاء والعــر "أن(ّه931ت)الجمحــيّ

 10".واملتكلم مطلق يتخير الكلم

ّ:الاتجاهّإلاصالحيّفيّالشعّرالجزائرّي

هو اتجاه ارتبط بالحركة الوطنية إلاصالحية التي قادتها جمعّية العلماء املسلمين الجزائريين حيث ارتبط  

ريمـة فـي التربيـة وإلاصـالح ونشـر بها جمع غير يسير من الشعراء والخطباء والفقهاء حملوا رسـالتها النبيلـة ورايتهـا الك

العلـــم والثقافـــة والـــوعي لّتحـــرر مـــن ربـــق الاســـتّدمار علـــى حـــّد تعبيـــر بـــن مالـــك الـــذي أوغـــل فـــي تجهيـــل ألامـــة الجزائريـــة 

 .وبذل الوسع لتلحق باألمة الفرنسية

 أقالمهـــم وقـــرائحهم لخدمـــة مبـــادع وغايـــات شـــعبهم وأمـــتهم شـــعراءّالاتجـــاهّإلاصـــالحيمـــن البدايـــة ّ ـــخر  

فكانــت كلمــتهم مدويــة ومســموعة أرهبــت العــدو، وثّبتــت ألاخــوة فتبــّين حينهــا أن الشــعر وأهلــه يتحملــون مســؤوليتهم 

ـــا "وإّن مــــن الشــــعر لحكمــــة"بحكمــــة وأمانــــة،  ـــها بقصــــائدها وانتمائهـ ـــة عــــن نفسـ ، فوجــــدنا كوكبــــة مــــن الشــــعراء معلنـ

م، نذكر منهم
ّ
سـعيد الزاهـري، رمضـان حمـود، مفـدي زكريـا، أحمد  ـحنون، دمحم العيـد آل خليفـة، ال: تّدحض الظل

ــعر ورســالته التــي تحــّرر إلانســان وتبيــي ألاوطــان بجــدارة وإقتــداء 
ّ
عمــر بــن قــّدور، وغيــرهم لقــد قــاد هــؤالء حركــة الش

 .معلنين عن اتجاههم ومدرستهم  بفخر واعتزاز فحتضنها الشعب والوطن

ّ:ّجماليةّالتجاوبّّوالتلقي

 
ْ
َهـــُه الشـــاعر إلاصـــالحي يـــدعو إلـــى التربيـــة وإلاصـــالح ولنشـــر العلـــم والثقافـــة إن الخطـــاب الشـــعري الـــذي وّج

عب الجزائـري  والعـالم العربـي
ّ
َي آذان صاغية وعقول واعية فتلقاها وتجاوب معها الش قب

َ
ـف . والوعي ولتحرر ل

ّ
والكش

َهـُر فيـه دور القـارع وفعاليتـه
ْ
ـعري هـو أسـا، التلقـي، َيظ
ّ
فـي تفسـير الخطابـات  عـن جمليـة التجـاوب فـي الخطـاب الش

الشــعرية وإلاســهام فــي إعــادة تقويمهــا وإعطائهــا معيــى وفــق مجموعــة مــن العوامــل املتصــلة بطبيعــة وعــي هــذا القــارع 

َناَزع في تّوجيه الّنص وتحديد قيمته، حيث إّن كل نص 
ُ
وعصره وثقافته، وقد أصبح القارع آلان صاحب سلطة ال ت

 .يتوجه إلى القارع ويحيل إليه

ّ:بّالجزائريّالحديثألادّّ

غـة 
ّ
غـة، وألادب، والـّدين، واملجتمـع، فالل
ّ
الواقع أن الفترة التي نحن بصدد البحث فيها تشهد تـدهورا فـي الل

ضــــعّفت، وأصــــاب ألادب الجمــــود والعقــــم، وكـــــذلك الــــّدين قــــد ّضــــعف فــــي الّنفـــــو،، أمــــا املجتمــــع الجزائــــري أصـــــبح 

 .مار و الّسيطرة ألاجنبيةيتخبط في الّتخلف املادي واملعنوي بسبب الاستع
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ــــــعري فــــــي هــــــذه املرحلــــــة مــــــن ألادب الجزائــــــري وتحديــــــد مرجعيتــــــه وعالقتهــــــا بالهوّيــــــة  
ّ
ودراســـــة الخطــــــاب الش

أمـــا . الخطـــاب، والشـــاعر، ومتلقـــي: وعناصـــر الخطـــاب الشـــعري هـــو. الوطنيـــة يّســـتلزم تحديـــد عناصـــر هـــذه العالقـــة

ــــورة التحريريــــة، فــــي خضــــم هـــــذه الــــّدين : بالنســــبة إلــــى الهوّيــــة الوطنيــــة عناصـــــرها هــــي
ّ
غــــة والــــوطن، املجتمـــــع، الث
ّ
والل

ـــعري إلاصـــالحي مـــع عناصـــر الهويـــة الوطنيـــة وعالقـــة عناصـــره 
ّ
العناصـــر نحـــاول أن نـــرى مـــدى تضـــمن الخطـــاب الش

 .بعناصرها املذكورة

غـــــــة
 
ـــم إذا كانـــــــت فـــــــي عصـــــــورها الزاهـــــــرة أداة حّيـــــــة متطـــــــّورة اســـــــتطاعت أن تّســـــــتوعب ثقافـــــــات الشـــــــعوب و ألا  :الل ــ مــ

 .املتحّضرة، فإنها في هذا العصر قد أصابها الجمود

ــــراث
 
ــــعر الجزائــــري، إذ أضــــفى عليــــه طــــابع القــــوة والجزالــــة مشــــيعا بتعــــابير :الت

ّ
كــــان ركبــــا ثريــــا ســــاعد علــــى تنميــــة الش

مّســتمدة مــن ألادب القــديم، حيــث كــان ســببا فــي إعاقــة الطريــق أمــام الّتطــور الفيــي عنــد بعــض شــعراء هــذا الاتجــاه 

غة املعاصرة والّصورة الطريفة بعدم
ّ
 11تناوله الل

 .إذا كان شعرا و نثرا يعبر عن حضارة العصور املاضية، في هذا العصر أصابه العقم و الجمود :ألادب

ين نت من خلق حضارة عربية إسالمية، فإنه في هذا العصـر قـد ضـعف  :الد 
ّ
كان قوة روحّية ومبادئه اجتماعية مك

 .وهام والخرافات، ودخل فيه ما ليس من جوهره ومبادئهفي الّنفو، وطغت عليه ألا 

ص  املجتمعّالجزائرّي
ّ
قد أصبح يتخبط في الّتخلف املادي واملعنوي بسـبب الاسـتعمار والّسـيطرة ألاجنبيـة، وليـتخل

غ
ّ
ة الشعب من هذا كله، البد أن يعيد النظر في كل ش يء، فيطهر الّدين مما علق به من أوهام وخرافات، ويطّور الل

  بإصـــالح املجتمـــع برجوعـــه والانتمـــاء إلـــى حضـــارة لهـــا 
ّ
بالتجديـــد فـــي أســـالبيها وطـــرق البيـــان فيهـــا، ولـــن يتحقـــق هـــذا إال

ولهذا ارتبط الشعر برجال ئصالح الذين كانوا ال يـرون تقـدما بغيـر مقومـات  12خصائصها الروحية واملادية املتميزة

غة والّدين  وتاريخ وح
ّ
 .ضارةألاساسية للشعب، من الل

ّ:الشعّرإلاحيائي

ـــحن ألاعمـــال إلابداعيـــة  جزائـــري شـــرع الشـــعر ال
ْ
ي ـــذي بـــدأ يَّ
ّ
يتـــنفس مناخـــا جديـــد، وهـــو املنـــاخ الّنهضـــوي ال

ســـاني لألوطـــان والجماعـــات، فكـــان 
ّ
بقـــيم الّنضـــال والحرّيـــة، والتـــّوق إلـــى إلانعتـــاق السياســـ ي والفكـــري، والازدهـــار إلان

صـــّدره
َ
كخطـــوة طبيعيـــة فـــي اســـتمداد مـــاض زاهـــر، ( التيـــار إلاحيـــائي)ا فـــي البـــدءذلـــك كفـــيال بمـــيالد حركـــات شـــعرية ت

لتجــاوز حاضــر راكــد بــدأت تســري فيــه الحيــاة، تطلعــا إلــى مســتقبل مشــرق واعــد إنســانيا، وفكريــا وحضــاريا، فمثلــت 

 13.هذه املرحلة أصوات، اختلفت مستوياتها وإسهاماتها في الجزائر

ّبوصـــفهّواقوالحـــديث  ـــاّيـــرجحّأنّتكـــونّالحركـــةّإلاصـــالحيةعـــنّالشـــعّرالجزائـــري  ريـــاّوفني 
 
التـــي  عـــاّفك

ـعر فـي ظلهـا 
ّ
ـعر مـن حيـث مبنـاه علـى وجـه الخصـوس، فالش
ّ
عرفتها البالد في عهد الاستعمار هي املسـار الحقيقـي للش

حظـــة ويعبـــر عنهـــا 
ّ
ركيـــّزعلـــىّفكـــرةّإلاحيـــاءّوكانـــتّ"اســـتطاع أن يعـــيش الل

 
ّإلـــىّالت ـــعّرالجزائـــري 

 
جـــهّالش

 
ومـــنّهنـــاّات

تذىا لّالنموذجّاملح 
 
ذيّيمث

 
جهّإلىّاملاض يّال

 
ةّتت رةّفيهّسلفي 

 
14ّّ"لنظ

ّ:خطابّالشعّرإلاصالحي-1

التــراثّاحتضــنوا " إلاصــالح"ألن الــذين دعــوا إلــى " إلاصــالحي"وكــان مــن الطبيعــي أن يــرتبط الشــعر بــالفكر"

غــــة
 
ذاّالفكــــّروعبــــّرعــــنّأهدافــــهّومــــنّ ــــمّازدهــــّرالشــــعّرفــــيّرحــــابّهــــفــــي الجزائــــر،  والثقافــــةّالعربيــــة وألادبّوالل

وما يميز واقع الفكر إلاصالحي الجزائـري أنـه يخضـع لتنظـيم قـاده رجـال لهـم مشـارب متفقـة أو متقاربـة  15"ومراميه

ولهـــم منـــابرهم الخاصـــة، وقـــد ارتكـــز نشـــاطها فـــي بدايـــة ألامـــر علـــى إلاصـــالح الـــدييي والاجتمـــاعي والتربـــوي، وكـــان أولـــى 

، أمـــا فكـــرة التجديـــد فـــي ألادب التـــي نـــادى بهـــا طـــه مي ممـــا علـــق بـــه مـــن أوهـــام وخرافـــاتأولويـــات تنقيـــة الـــّدين إلاســـال 

 .حسين والعقاد في املشرق العربي لم تحقق الش يء الكثير لدى أنصار هذا الاتجاه في الجزائر
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 :خطابّالشعّرإلاصالحيّالديني -1-1

فيـه مـن أدواء محـاوال إصـالحه مـن  الشاعر إلاصالحي في هذه الفترة كان يتأمل واقع املجتمع ومـا استشـرى 

ــعرية إلاصــالحية  فــي كــل مناســبة بــأن الرجــوع إلــى القــيم الّروحيــة واقتنــاء أثــر 
ّ
زاويــة الــّدين، فتــراه يــذكر بخطاباتــه الش

فـوسّوتحريـكّالطبـاعّهـيّ 16الّسلف الصالح هو سبيل النجاة
 
ّالن فكانـتّللخطـابّالشـعريّوظيفـةّت  يريـةّفـيّهـز 

حيـــث أنـــه مقتـــبس مـــن الخطـــاب دييـــي  باعتبـــاره مكمـــن التربيـــة وألاخـــالق، والقـــيم العليـــا ّأســـ ىّوظـــائفّالشـــعّرمـــن

واملثل السامية، فهو يدّل على معالي ألاخـالق، وصـواب الـرأي، ومـن هنـا احتـاج الشـاعر لتوظيـف الخطـاب الشـعري 

ضـه، لالنتمــاء لعقيـدة غيـر عقيــدة إلا 
ّ
سـالم وخيـر مــا يمثـل لنــا لتبليـغ  الرسـالة ســماوية، حيـث حـارب العــّدو وأعلـن رف

 :في قولهرمضانّحمودّّهذه الظاهرة خطاب الشاعر

ّتعيثّبهّألاهواءّوالكلّذاهلّّمّأناّمسلمــــــــــــونّودينناونــــــــــزع

ّّوالجهلّدأب افيّالبسيطةّجاهلّناونبغيّحياةّالعـــز  ّوهلّنالّعز 

ّلنحظىّببعضّالش يءّوالش يءّسافلّ         ــــــاعقينّتهالكــــــــــــانسيّروراءّالن

ّوإنّجاءّمنهمّتافهّفهّوكاملّنرىّقولهمّحقاّوصادقاّوحجة

17ّولمّنتبعّماّنتبعّماّقررتهّألاوائلّّّّّّّّّّّنقلـــــــــــــدهمّكالببغـــــــــــاءّتفرنجا

 

ظــة واحــدة أن يتحــدث عــن وملــا كانــت فكــرة إلاصــالح تبــدأ مــن الــّدين وتنتهــي بــه، فــإن الشــاعر إلاصــالحي ال ينســ ى لح

 :القرآن والسنة في خطابه الشعري يقول الشاعر

ّمـــــــــاّمثلهّللمرءّهادّكتــــابّربـــيّحجتيّّ

ّودليلّقصديّّوسنادي     وطريقّأحمدّليّهد

ر بخطاباتـه الشـعرية فـي كـل مناسـبة  بحيـاء الـّد 
ّ
ك
َ
ين  فهـو  في هذه الفترة كان  الشـاعر يتأمـل واقـع املجتمـع ، فتـراه ُيـذ

ّ:في قوله( دمحمّالعيدّآلّخليفة)السبيل الّتحرر من ربق الاستعمار كما هو الحال في خطاب الشاعر

ّإلىّماّضاعّمنّشرفّالجدودفهلّللمسلمينّاليومّعودّّّّّ

ــــــــودّ وهلّلرجالهمّعزماتّصدق ّإلىّألاهدافّتقدحّكالزنــــ

ــودّّّّّّّّّّّّبنيّإلاســــــــالمّأحيـــواّالدين ـــ ـــــ ــــواّبالعقــ ـــ ّشعائـــــــرهّوأوفــــ

كــــــــــــــــــودّّّلجزائّرمستيقنوهلّشعبّا ّمنّألاحالمّمطرحّالر 

ــــود)أّو(ّليبيا)ك مةّّّّّّّّوهلّبالتحريّرسوفّيحظىّ ـــــ ـــ ّ(كالهنــــ

رّغيّرشعب ّيجيبّإلىّاملعامعّحيثّنوديّّّّوالّيعطىّالتحر 

ّّّ:إلىّأنّيقوّل

ــــودّّّّّّّّّّواّالديــــــــــنّّبنيّإلاسالمّأحي ــــواّبالعقــ ـــ ـــ ـــــ ّشعائـــــــــرهّوأوفـ

18ّومجدّدمحمّمجدّالخلودّ       فديـــــنّدمحمّدينّالترقي

وبناء على ما تم ذكره سابقا فإن الخطاب الشعري إلاصالحي الجزائري كان أصـدق الواصـفين قـوال وأعلـى 

ونعـرض قصـيدة الشـاعر . ت خطابا سـاهم بخطابـه الشـعري فـي إصـالح الوضـع السياسـ ي والاجتمـاعي السـائدألاصوا

واصــــف الحالــــة املزريــــة التــــي آل إليهــــا مصــــير املصــــلح الجزائــــري نادبــــا هــــذه املأســــاة  مخاطبــــا  (دمحمّســــعيدّالزاهــــرّي)

ف عنـــد شـــعراء إلاصـــالح الـــدييي فـــي ،ولعـــل هـــذه القصـــيدة مـــن أبـــرز مـــا وقـــ -مـــن فهـــم إلاســـالم فهمـــا خطـــأ -املتصـــوفين

 .تنقية الّدين من الشوائب التي علقت به في تلك الفترة السائدة

ّبحياةّمـــــــــنّعالــــــــــمّمحـــــــــرومّّّّّّّّلمّأجدّفيّالشقاءّمنّهّوأشقى
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ّ ـــــــلومّبينّالعمومّّّّّّّّهّرصعبــــــــاالّوالّفيّمتاعبّالد  ـــــ ّمثلّنشّرالعـــ

19ّليسّفيهمّغيّرالجهولّألا يمّومّع يّالبصائّرصـــــــــــمّّّبينّق

ـــه احتضـــن 
ّ
وقـــد كـــان خطـــاب جمعيـــة العلمـــاء املســـلمين فـــي ألاغلـــب إصـــالحي يـــرتبط بطـــابع الفكـــري، كمـــا أن

ـــه بعــــض . إلاســــالم والعروبــــة والــــوطن ـــة نجــــد فيـ ـــي مضــــامينها الدقيقـ ـــة العلمــــاء فـ فمــــن خــــالل اســــتقراء خطــــاب جمعيـ

 :التي تعّبر عن  أكثر من املعيى الدييي، ففي بيت شعري مشهور البن باديس يقول فيه املفاهيم

ّوإلىّالعروبةّينتسب     ّّشعبّالجزائّرمسلم

ّأّوقالّماتّفقدّكذب منّقالّحادّعنّأصلهّ

 رامّاملحالّمنّالطلبّّّّّّّّأّورامّإدماجاّلـــــــــهّ

ز، وتعّبــــر عــــن تمييــــز الشــــعب الجزائــــري عــــن الشــــعب فــــي البيــــت هــــي مفهــــوم سياســــ ي بامتيــــا" شــــعب"فكلمــــة 

الفرنسـين وفــي هــذا يشــترك ابــن بــاديس مــع مصــالي الحـاج مؤســس حــزب الشــعب، والــداعي إلــى الاســتقالل، مّمــا يعيــي 

 .أّن الخطاب الشعري الدييي إلاصالحي مضمونه موّجه إلى الخطاب إلى الاستقالل وإلى تأسيس هوّية وطنية

ّّ:حيّالتعلي يخطابّالشعّرإلاصال-1-9

ها إذا كانت قد اعتمدت على الّدين فإن الطريق إلى تحقيقها هـو التعلـيم و نبـذ 
ّ
وال شك أن هذه ألافكار كل

الجهـل، ومـن ثــم نجـد ذلــك الكـم الغزيـر مــن الخطابـات الشــعرية التـي تلــح طـويال  علـى العلــم وتـدعو الشــعب إلـى بنــاء 

وال ( فـي الجزائـر والثقافـةّالعربيـة التـراثّوألادبّواللغـة)إلاصـالح فـي  املدار، وتعليم النشء، فبغير التعلـيم ال يـتم

تشــــــعّتحقــــــق ألاهــــــداف، ووســــــط الصــــــورة املضــــــطربة للحيــــــاة الاجتماعيــــــة والسياســــــية كانــــــت هنــــــاك بعــــــض املــــــدن 

ثقافتــه العربيــة إلاســالمية، اســتقطبت عــدد  20"بمدارســهاّومســاجدهاّ قافــةّيتغــذىّمنهــاّاملجتمــعّروحيــاّوعقليــا

وإن اقتصـــرت علـــى تحفـــيط القـــرآن، ولكـــن مـــن جهـــة أخـــرى حافظـــت علـــى أهـــم مقـــوم فـــي . اء وألادبـــاء والشـــعراءالعلمـــ

 .الهوّية الوطنية وهو اللغة العربية

رســــالتهّيصــــالحيةّفــــيّشــــعّرالــــوع ّأداء  (أحمــــدّســــحنوّن)وكــــان للخطــــاب الشــــعري أثــــره فــــي رفــــع الهمــــم، وفضــــل 

املعلـــم بهـــذه ألابيـــات الحيـــة املتفائلـــة بمســـتقبل الـــوطن وألامـــة،  الشـــباب الجديـــد، فكـــان يخاطـــب وإلارشـــادّوتوجيـــه

 :يقول في هذا الشأن

ّوادخـــــــــــــرهمّعدّجندّجهاد    تادهاتّمنّنشءّالح ىّخيّرّع

ّويفكّالضادّمنّأسّرألاعادي        صالحـــــاّيبنيّالعــــــــــالهاتّنشاءّ

ّإنّدجىّخطبّيكنّأولّفاد   ّالقويــــــــــــــــــــاّباسهـــاتهّجنداّ

21ّأمةّالضادّستحظىّباملراد       ّالّتضقّذرعاّوالّتهلكّأس ى

هجــة املتفائلــة نفســها 
ّ
التلميــذ الــذي رمــز إلــى الجيــل الجديــد الــذي رفــع رايــة الجهــاد فــي ( أحمــدّســحنوّن)خاطــبّوبالل

 :النهاية وقاد الثورة، فهو يخاطب التلميذ قائال

ّياّرجاءّالضادّياّذخّرالبالدّلكّفيّكلّحشاّنبعّوداد

ّمنّعتادّفلتكنّخيّرعتادّشعبكّاملو قّلمّيبقّله

ّكلّيومّمنهّألوانّواضطهادّلجّالستعماّرفيّطغيانه

ّنالهّاملكروهّمنّأيديّألاعاديّّّ  دينكّإلاسالمّفيّأوطانه

22ّإنّتحريّرالح ىّللحّرحادّّوليكنّحاديكّالح ى

حــال املجتمــع وكيــف ران عليــه الجمــود وطغــى عليــه الجهــل فــي  23(بــيّشــنبدمحمّبــنّأ)وفــي مقــام أخــر يصــف الشــاعر 

 (أفيقّوبنيّع ي)قصيدة بعنوان 
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ّوجدواّوكدواّفيّاكتسابّاملعارفّىّاملشارفأفيقواّبنيّع يّبرق

24ّولمّيبقّإالّكلّغمروّخالفّفقدّذهبّألاعالمّّوالعلمّبينكم

البنـــت الجزائـــري التـــي تشـــقى بالجهـــل وتعـــيش فـــي يتحســـر علـــى وضـــع  (خبشـــاش)الشـــاعرّوفـــي الســـياق ذاتـــه يتحســـر

الظالم، ويبين بأن الشريعة إلاسالمية ال تمنع املرأة من التعليم، بل يتحداهم أن يأتوا ببرهانهم أن كانوا صادقين في 

 :قوله

ّ!ياّنخبةّألاشياخّوالصلحاء؟ّفهلّالشريعةّحرمتّتعليمها

25ّقطعيةّليماطّكلّرداءّّإنّكانّذاكّفبينواّبحقائق

 :ثم أنه يبكي أماكن الّدر، التي لم يبق منها أثر لدار، بل لم يبق لها أثر هي أخرى في قوله

26ّبكتّمنذّأزمانّلفقدّاملعارفّوسلّجامعاّمنهاّوزاويةّفقد

ّ:خطابّالشعّرإلاصالحيّالثوريّ-1-3ّ

تعمار، فقد كّر، شعراء ملا كانت الجزائر في حاجة إلى أبنائها للّدفاع عنها، وإصالح ما أفسدته أيادي الاس

ري بصفة عامة، والاجتماعي والّدييي بصفة خاصة، وإن كان 
ّ
عرية لنصالح الفك
ّ
إلاصالح  كل طاقاتهم الفكرية والش

ـعرهم، ألـيس 
ّ
وريـة والتـي تتجلـى فـي الكثيـر مـن ش
ّ
ـعرهم ال يخلـو مـن النزعـة الث
ّ
يغلب عليها الطابع إلاصالحي، إال أن ش

 : من قال دمحم العيد آل خليفة  هو

واّالقيودّّوحطمواّألاغالل           ألاسّرطالّبكمّفطالّعناؤكم
ُّ
ّفك

27ّحريـــــــــةّتحميـــــــــهّواستقــــــــــالالّّّعبّضجّمنّاملظالمّفانشدواّّوالش

فقــــد صـــــقلت ثورتنـــــا قـــــرائح كثيــــر مـــــن الشـــــعراء فـــــي جميـــــع أقطــــار العروبـــــة واســـــتقطبت اهتمامـــــاتهم ولعـــــل  

ـــعراء الـــذين خلـــدوها وتغنـــوا ببطوالتهـــا الشـــعراء ال
ّ
جزائريـــون مـــنهم كـــانوا أكثـــر هيامـــا وتعلقـــا بهـــا، فكـــان مـــن أبـــرز الش

 .الشاعر الجزائري 

ّهلّنقـــــحمّفالحياةّمقاحمّ  هلمّنعاركّفالحياةّمعارك

ّدوياّلهّمثلّالرعودّدمادم     ّهلمّنثّرفيّاملؤمنينّجميعهمّ

ّإلىّكمّأنتّوسنانّحالّتيق       أصرحّأحياناّبقصديّواضحا

ّتضيقّبمعناهاّاللغـــةّوالتراجم        تيق ّففيّدنياكّأعظمّنهضة

28ّوقاومّفإنّالحّرفيهاّمقاومّحّرمجاهدوجاهداّفإنّال

ورة الّتحريرية املباركة بإمكانـاتهم الفنيـة املتواضـعة فـإنهم برهنـوا حقـا  
ّ
ول ن برهن شعراء الجزائر إبان الث

ك على أن الواقـع املباشـر يمكـن رفعـه إلـى أفـاق شـاعرية، كمـا برهنـوا علـى أن الكلمـة يمكـن أن بما ال يدع مجاال ل
ّ
لش

تســتحيل رشاشــا مــدويا فــي وجــه العــدو، تســتثير رعبــه، وتكــون فــي الجانــب آلاخــر ملهمــة للثــوار و حمالــة همــوم شــعب 

ّ:الشاعرّفيقوّليشد الحرية والاستقالل 

ــــعّوالرشـــاشّهــــادرّّّّّّّاسمعوهاّصرخةّمـــنّكـــلّ ائـــر ّصرخــــــــةّاملـــدفـــ

ّغـايـــــةّالثــــواّرفـــيّأرضّاملــــفــــــاخـــــــرّّّّّّوحدةّالقطّروشعبيّفيّالجزائر

ّأنــــــــاّدونّالنصــــــــّرالّتخمـــــدّنـــــارّيّّّّّّّيـــاّبــــالديّأنــــاّأقـــســـمــتّبثـــارّي

ّللطـــــوارّيّألـــف ّقرارّيّ–بنيّالغربّّ–فاحذرواّاليومّّّّّّّّجيــــــلّمستــــعــــد 

ـواّاليـومّبالتقسيـمّدارّي ّلــنّتمـــدواّيـــدكــــــمّنحــــــّوالصــــحــــــارّيّّّّّّّلــــــنّتمس 

ّشبّرفيّالجزائرّّّّّّّفاسمعــــــــوهاّصرخةّمنّكــــلّ ائـر ّ"29لنّتنالواّأي 
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ــــأتي نظـــــرة " ــــابهة لنظـــــرة دمحم الهـــــادي  –الشـــــاعر–وتـ ــــو آلاخـــــر بنظـــــرة مشـ ـــر الســـــائحي وهـــــو ينـــــاجي وطنـــــه هـ دمحم ألاخضــ

ـــه وقـــد اختـــار درب النّضـــال، 
ّ
السنوســـ ي، فالســـائح وهـــو يخاطـــب وطنـــه علـــى لســـان ثـــائر ال يعبـــأ بـــاملوت وال يرهبهـــا، إن

ها فداء لوطنـه الحبيـب الـذي إن مـات مـن أجلـه، 
ّ
فأبنـاؤه سـينعمون بعـده فـي وطـنهم املفـّدى بحيـاة فدماؤه وحياته كل

 :يقول السائحي في هذه املعاني 30"ملؤها العزة والكرامة 

ّوهذهّألارضّأرض ي"ّ ــــيّّّّّّّّأناّحر  ّسوفّأفـــــديّحياتـهــــاّبحياتــ

ّبدمائـــــيّمروجهـــــــــاّالنضــــــــــراتّّّّّّّّسوفّأبنيّأمجادهــــاّوأروي

ق
 
ــــــــــهاّالـــدمّحـــــــــــراّفتدف ْرّفيّهذهّالذرىّالشامخاتّّّّّّّّياّأي  ّواجا

ّهاهناّاليومّفابني
 
31ّ"سوفّيبقىّوسوفّتبقىّبناتـيّّّّّّّأناّإنّمت

ـــورة التـــي يؤّيـــدها شـــعب   خمـــار نّزعـــة وطنيـــة  وفـــي شـــعر دمحم بالقاســـم
ّ
نابعـــة مـــن اعتـــزازه بـــالجزائر وأواســـها، منبـــع الث

 :لى أرض تحتدم نيرانها، وتزلزل كيان املستعمر، فهو يقول على سبيل املثال ال الحصر برّمته ع

نــــاّللمجـــــدّننتقــــمّّّّّّّوفيّالجزائر،ّفيّألوراسّملتهبا"ّ
 
ّشعـــــــــارهّأن

زهّشعــــبّب جـــمــــعـــــــــــه  32"أرضّتزلزلّوالهيجاءّتحتدمّّّّّّّجيـــــشّيعز 

ّ:ّوالوطنيةّالدينيةّاملرجعيتينّبينّإلاصالحيّّشعرّيالّالخطاب

 النبويـــة والســـنة الكـــريم القـــرآن مركزيتـــه إلاســـالمي الـــّدين فـــي  إلاصـــالحي الشـــعري  للخطـــاب الدينيـــة املرجعيـــة تتمثـــل

ـــل ـــراث يمثــــل مــــا وكـ ـــالمي، العربــــي التــ ـــي يعتمدونــــه الــــذي وهـــــو إلاسـ ـــح الشــــعرية، خطابــــاتهم فــ ـــهم لنــــا وتتضــ ـــى حرصـ  علــ

ـري  التـراث في الّصيرورة بفعل تأسست التي الوطنية، املرجعية على التأكيد نفسه الوقت وفي الّدينية املرجعية
ّ
 الفك

ذي
ّ
دتّاملرجعيةّالوطنيةّوتالحمتّمعّاملرجعيـةّالدينيـةّفـيّالفتـرةّالاسـتعمارية الجزائر، به زخرت ال ، وقدّتجس 

ور والتطّور 
ّ
عري من سطحية الفكرة إلى عمقها، حيث أخ ألن قضية الشعر الجزائري بدأت في التبل

ّ
رج الخطاب الش

 .عمليةّالتجاوبّألادبيّبينّشعراءّاملغربّالعربيومن جمودها إلى حركيتها، ولعل أبرز  ما حققه في هذه الفترة  

ّ:أ ّرالخطابّالشعريّإلاصالحيّفيّالتجاوبّألادبيّبينّشعراءّاملغربّالعربيّ-(2

افـة، والعوامــل التـي أحاطــت بـالفكر واملجتمـع والسياســة، أثـرت فــي إن الظـروف التـي أحاطــت بـاألدب والثق

فكــانّللخطــابّالشــعريّإلاصــالحيّفــيّهــذهّالفتــرةّأ ــّرحقــقّتجــاوبّأدبــيّبــينّالشــعر ووجهتــه لخدمــة هــذا الفكــر 

سّرســالةّالخطــابّالشــعريّإلاصــالحي،ّورأىّأنهــاّ.ّشــعراءّاملغــربّالعربــي
أولّتجــاوبّكــانّمــعّاملتلقــيّالــذيّقــد 

فكانـــت كلمـــتهم مدويـــة ومســـموعة أرهبـــت العـــدو،  تـــراءىّســـموهاّفيمـــاّتحققـــهّّمـــنّغايـــاتّصـــالحةّخيريـــةأمانـــةّي

ــعر وأهلــه يتحملــون مســؤوليتهم بحكمــة وأمانــة
ّ
ــورة .وثبتــت ألاخــوة فتبــين حينهــا أن الش

ّ
فــي هــذا املقــام قــال شــاعر الث

 :الجزائرية

33ّلوالّالنبوةّكانّالشعّرقرآناّرسالةّالشعراءّفيّالدنياّمقدسة

مــن 
ّ
ــعر ملــا فيــه مــن انعكــا، علــى (ّدمحمّالعيــدّآلّخليفــة)وفــي مقــام أخــر وبــنفس الــوعي وإلادراك ث

ّ
دور الش

عب متعلقان ببعض
ّ
عر و الش
ّ
عب، إيمانا منه بأن ألاثر كبير وأن الش
ّ
 :يقول " الش

ّوحسبكّبالشعّرمنّباذرّ    لقدّبذّرالشعّرفيهّالفدى

 34لىّ خروكرستّعمريّإّ  وقفتّعلىّالشعبّجهدّبه

وإنـــه ملـــن قبيـــل املجازفـــة، واملهمـــة الشـــاقة الحفـــر فـــي التـــراكم القرائـــّي الضـــخم املـــرتبط بقـــراءات الخطــــاب 

ــــعرية  التــــي أثــــارت حفيظــــة املتلقــــي 
ّ
الشــــعري إلاصــــالحي لــــذلك ســــنحاول الوقــــوف علــــى مجموعــــة مــــن الخطابــــات الش

اعر املغربي، وما يهمنا في هذا املقام هو في أي الظروف ي
ّ
ـعري؟ وخالفـا لتأويـل التقليـدي الـذي الش

ّ
قال الخطاب الش

ــعري بحثــا عــن قصــدية صــاحبه، 
ّ
كــان يحــاول تجــاوز ســوء الفهــم، فيجتهــد فــي تقصــ ي املعــاني الخفيــة فــي الخطــاب الش
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فيكـــون املعيـــى نتيجـــة تفاعـــل بـــين الخطـــاب الشـــعري واملتلقـــي بمثابـــة أثـــر ينبغـــي أن يـــدرب ولـــيس موضـــوعا ينبغـــي أن 

 .    يحدد

الشـــاعّرت للثــورة لجزائريــة أبعـــادا عربيــة قوميــة تجســدت فـــي غيــر مــن القصـــائد،نذكر منهــا  قصــيدة فكانــ

ّ:وهّويخاطبّهذاّالنسّربقوله(ّأغنيةّالنسّرالعربي)ّاملعداويّ

ّسّرفيّطريقكّسامياّنحّوالجزائرّّّّّي يهاّالنسّرالعربيّاملشرفّبلدتي

ّكتّأختيّالصغيرةّليّالغزاةفهناكّليّجرحّعميقّجرحّيمزقهّالغزاةّّّّّّياّكمّش

ّوأناّهناكّيضنيّالليلّالسحيقّّّّّّّّّزنزانتيّتهبّالدمر،ّتهبّالسموم

ســـــــــــــّرالجمـــــــــوحّّّّّّّّّ
 
ّأناّلنّأغادّرمعقليّحتىّتهبّبشارتكّياّأيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّالن

ّغتدّرمعقليّحتىّتعودأناّلنّأّّوتمدّليّريشّالجناحّالناعم

35ّويعودّليّشرفّالحياة

و جل ألادب مثل هذه الوقفات إلى جانب ثورتنـا العظيمـة وهـذا دليـل علـى تتبـع إلاخـوة الشـعراء املغاربـة  

لكـــل مـــا كـــان يجـــري إبـــان هـــذه الثـــورة، وهـــي بمثابـــة وثيقـــة تاريخيـــة شـــاهدة علـــى تجـــاوب شـــعراء املغـــرب مـــع خطابـــات 

 .كانت تنشر في الصحائف وتعلميهم بكل جديد الشعرية الجزائرية التي

، فحــين نكبــت طــرابلس فالخطــابّالشــعريّالجزائــريّكــانّحاضــراّمتجاوبــاّمــعّأحــداثّاملغــربّالعربــي

باالستعمار إلايطالي كتب الشعراء الجزائريون يعبرون عن  خطهم يهـاجمون اسـتعمارها ويشـاركون إخـوانهم، وفـي 

حــين جعــل " عمــّربــنّقــدوّر"راء مــن وقــائع وأحــداث نقــدم خطــاب الشــاعراســتنطاق بعــض مــا  ــجلته ألاقــالم الشــع

 .التي تعاني من ظلم ألاجنبي"فتاةّطرابلسّالغرب"خطابه الشعري في وصف 

ّرعىّهللاّقوماّفيّطرابلسّالغربّّّّّّّّّّتبينّفضلّالشرفّمهمّعلىّالغرب

ّأراعيّوصاياّالدينّفيّالذبّعنّشعبيّأجابّفتى،إنيّلدىّكلّوجهةّّّ

ّولكنّلكيّأجزيّإذاّزدتّعــــــنّحبيّّّّّّحميكّال،ّالّإنيّأراكّحبيبتيس 

فسّواملالّفيّالحربّألمّتعل يّأنّإلالهّقدّاشترىّّّّ
 
36ّمنّاملؤمنينّالن

ـــك أن
ّ
أســـهمت بقــــوة فــــي هـــذه النهضــــة، ولـــم تكــــن الفتــــرة إلاصـــالحية بمعــــزل عمـــا يجــــري فــــي  الصــــحافةّوالش

حققـتّتجاوبـاّبـينّالحركـةّا تتردد وخاصة فـي بيئـة املثقفـين فـي املغـرب العربـي، املشرق أو املغرب، بل كانت أصدائه

ـــا، فصــــحافة  إلاصــــالحيةّوبــــينّكتــــابّاملغــــربّوتــــونس، ـــا يتماشــــ ى مــــع اتجاههـ فكانــــت الصــــحافة الجزائريــــة تنشــــر مـ

ر مـــا املصــلحين  كانـــت تنشــر أراء كتـــاب املغـــرب وتــونس التـــي تؤيـــد أفكارهــا، كـــذلك كانــت صـــحافة رجـــال الطــرق تنشـــ

 37يشيد بها وبدور أصحاب الحركة الفكرية والعلمية أو ما يكون ردا على خصومها

ــعريّإلاصــالحيّألا ــّرالبــالغّفــيّالتجــاوبّبــينّألاقطــاّرالثال ــةّوبقيــةّألاقطــاّر
 
ــقّالخطــابّالش

 
وهكــذاّحق

ايّرالعربيــــةّألاخــــرى،ّفرســــمّصــــورةّصــــادقةّعــــنّاملجتمــــعّفــــيّأســــلوبّّينــــافسّروحّالعصــــّروروحّالــــدعوة،ّويســــ

الخطابـــةّّالتـــيّشـــاعتّفـــيّهـــذهّالفتـــرةّفـــيّاملســـجدّواملدرســـةّواملنتـــديات،ّفالـــدعوةّإلـــىّإلاصـــالحّكانـــتّتجتـــذبّ

هلمـــواّإلـــىّ:ّّ"بعنـــوان:ّونلحـــ ّهـــذاّفـــيّالخطـــابّالشـــعريّلشـــاعّرالتونســـ ي.الشـــعراءّلينشـــرواّقصـــائدهمّفيهـــا

ّ.سس كيانا واحدا لدى الشعب مما يّدل على أن املرجعية الدينية والوطنية تتالحم بشّدة لتؤ "ّالنهوض

38ّوهبواّإلىّاملعارفّجازميناّّهلمواّمعشّرإلافريقيين

 قصيدةّلشاعّرمغربيّيمدحّفيهاّاملتصوفةوالدعوة إلى ليقظة وإلى الرجوع إلى الّدين تبدو في 

كّضدانّّّّّ
 
39ّوالحقّوالباطلّاملبطولّخصمانّنورّاليقــنّوالليلّالش

ّ
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ع هوضّسواءّمنّشعراءّالجزائّرأّوشعراءّتونسّأّواملغربوكانّألاسلوبّواحدّفيّالد  ّ:وةّإلىّالن 

40ّونشطّمنّتحلّبهمّونـــــــــادّّّخذّإلاقدامّفيّبثّالرشادّّّ

ّ:إلىّأنّيقوّل

41ّومالّبنشئناّعنّالفسادّتصوفّشيخناّمنّفرطّجهلّّّ

لهمـمّفـيّخطابـهّالشـعريّّنظمـهّيـدعّوإلـىّالنهـوضّوإيقـا ّا(ّدمحمّغـريط)ّويقولّفيّنفسّاملقامّالشاعّراملغربـي

ّ:إ ّراحتاللّمدينةّتلمسان،ّبدأهاّباستنكاّرتباطوءّاملغاربةّوعدّتحركهمّملواجهةّغطرسةّالعدّوالفرنس ي

ّمنّبعدّماّأخذّالروميّتلمساناّّّّّّّّّّّماليّأرىّجفنّأهلّالغربّوسنانا

42ّعدّودينهم،ّالّنالّإمكاناّك نهمّماّدرواّماذاّيريدّبهم

ـائر الجزائـرّي مـن " أخيّفيّالجزائر: "، في قصيدته 11شاعر إبراهيم السوالميكما أن ال
ّ
يفتخر ويباهي بما حققـه الث

  :يقول .. نصر على املحتل الغاشم 

ّأنتّأدرّى

ّأنّأوراسّيباهيّبكّفخرا

ّقمةّالعزةّأوراس

ّصخرةّفاضتّعلىّالدنياّحماس

ّ:إلىّأنّيقولّ

ّدقّقلبّالفجّرفيّصدّرالدياجر

43ّ..ّنورّياّأرضّالجزائّرفابشريّبال

ّ:التجاوبّألادبيّودورهّفيّتطورّوظيفةّالخطابّالشعريّإلاصالحي

ـــعري إلاصـــالحي فـــي هـــذه املرحلـــة ال نعيـــي بهـــا التجديـــد 
ّ
والواقـــع أن طـــرح فكـــرة التطـــور وظيفـــة الخطـــاب الش

ة وأســاليبها، ولكـــن والابتكــار، أي إلاتيــان بمعـــاني جديــدة  فـــي أســلوب جديــد تظهـــر فيهمــا خصـــائص محــددة مــن اللغـــ

 .التجديد هنا يعيي رؤية جديدة للمجتمع وقضاياه، و تعبيرا عنها بأسلوب الشعر العربي املعروف

ألن الشـــعراء لـــم ينظـــروا إليـــه نظـــرة  فالتجديـــدّإذنّانصـــبّعلـــىّاملوضـــوعاتّوألاغـــراضّالّعلـــىّالشـــكل

ين. نقديـــة بقـــدر مـــا نظـــروا إليـــه نظـــرة تقـــديس شـــعّر" وقضـــاياّاملجتمـــعّبمعنـــىّأنـــهّفالوظيفـــةّهنـــاّهـــيّخدمـــةّالـــد 

 ـالثّاتجاهـاتّاستجابة للواقع الوطيي، كما يمكن للباحث أن يججل الخطوات الجادة في طريق لتطور في "ّملتزم

إالّأنّهـــذهّالاتجاهـــاتّلـــمّتتجســـدّفـــيّ.ّالاتجـــاهّإلـــىّالرمـــز،ّوالاتجـــاهّإلـــىّالرومانســـية،ّوالاتجـــاهّإلـــىّالواقـــع:هـــي

ّ.ة،ّبلّجاءتّمندمجةّمتداخلةّفيّالخطابّالواحدالخطابّالشعريّبطريقةّمنظم

وعليهّلمّيكنّالشعّرالعربيّالجزائريّيتميّزعـنّغيـرهّفـيّالعـالمّالعربـيّمشـرقاّومغربـاّإذاّكـانّيـنحطّّ

إذاّنحطّويرقـىّإذاّرقـىّحتـىّأنّنهضـتهّالحديثـةّهـيّنفسـهاّمـاّكانـتّعليـهّفـيّاملشـرقّواملغـربّالعربـيّمتمثلـةّفـيّ

ديــد،ّوكــانّلهــاّنزعــةّاملحاف:ّنـزعتين رّوالتج  ظــةّوالتقليــد،ّبحيــثّكــانّلهــاّروادهــاّومتحمســونّلــه،ّونزعــةّالتطــو 

إذا اعتمــد الشــعراء الرمــز وســيلة تعبيريــة  بوضــع عالقــة بــين معيــى مجــرد وصــورة حســية أنصــارهاّوالــداعونّإليهــاّ

هـّومـاّأفسـحّاملجــالّم تنطبـق علـى املعيـى املـراد تجسـيده، فقـد اصـطلحوا علـى ألفــال وعبـارات نظمـوا بهـا قصـائده

 .، الختالف الخلفية واملنهجية والهدف املبتغىلالنتقادّوالت ويلّبينّشعراءّاملغربّالعربي

عراء وأهل التصوف
ّ
ف الش
ّ
رمزا للجمال والحب والخير والحقيقة املنشودة فإننا " ليلى"ول ن سبق وإن وظ

ّ:بمعنىّالحريةّعندّدمحمّالعيدّفيّقوله( ليلى)نجده

ّحيلّبينيّّوبينهاّّّّّّّّّّّـاليّأينهــــــــــــاأينّليـــ
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ّهلّقضتّدينّمنّقض ىّّّفيّاملحبينّدينها

لتّالقلبّنــــــارها ــــاّأص  ـــــ ّوأذاقتهّحينهـــ

ــــــــاّماّلياليّلمّتصلّ ّمهجاتّفدينهــ

ــــــــــاّّّوقلوباّعلقنهــــــــــــــــــا ـــ 44ّوعيوناّبكينهــــ

وهـو يتسـاءل عـن غيابهـا بعـد أن أفعمـت قلبـه دفئـا وحنانـا، املفقـودةّ(لـياله)ّفيّخطابهّالشعريّعـنيعلنّالشاعّر

التــي يبحــث عنهــا الشــاعر ليســت  (ليلــى)ّفــأودت بــه إلــى واقــع يملــؤه إلاحســا، بــالقهر والتعاســة وبــث آلاهــات، إال أن

ّ.تيّيتغنىّبهاإنهاّباختصاّرالحريةّال،فضائهّاملثاليّالخاصموجودة في الواقع وإنما في 

ّ:ومنّالصورّالرمزيةّالتيّأدتّوظيفتهاّالدالليةّبشكلّرائعّقولّمفديّزكرياّفيّإحدىّقصائده

ّيتهادىّنشوانّيتلّوالنشدّّّقامّيختالّكاملسيحّوئيدا

ّباســــــــــمّالثغــــــــــّركاملالئكّّّّّّّّّّأّوكالطفلّيستقبلّالصباحّالجديد

ّسالماّيشعّالكونّعيــــــــــــداّويتسامىّكالروحّفيّليلةّقدر

45ّووافىّالسماءّيرجّواملزيداّومتطىّمذبحّالبطولةّمعراجاّ

وهـو يسـير نحـو املقصـلة وهـي صـورة تتكـون مـن صـورة (ّأحمدّزبانا)في وصف  صورةّمركبة(ّمفديّزكريا)اعتمدّ

بخطـوات جبـارة نحـو املـوت،  ، وقـد هـّم (أحمـد زبانـا)جزئية بسيطة تتآزر فيما بينها فتعكس إكبار الشاعر ليـخص 

ذي لم يأبه بكيد اليهود و اتجه نحو 
ّ
اعر باملسيح ال
ّ
ليس متأهبا فحسب بل وبنفس تغمرها قوة إلايمان، فشّبهه الش

الّصليب بنفس مطمئنة تعلوها سمات الرضا بقضاء هللا عزوجل وقدره، مؤمنـا بقـيم الرسـالة التـي بعـث مـن أجلهـا 

ربانــا لهــا مــن حيــ
ُ
بتضــحيتهّفــيّســبيلّالــوطنّصــورةّاملســيحّرمــزاّإلانعتــاقّوإنّ(ّزبانــا)استحضــرث فقـدم نفســه ق

 .شبهّلهم

ــــــاّّّّّهمّالجبالّ باتاّيومّحربهم ـــ ّفصابّرمنّعداهـــــــمّصبرهّخانـــ

يوث،ليوثّالغابّغاضبة
 
يثّالّيلتقيّإنّكانّغضباناّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهمّالل

 
46ّوالل

املجاهـــدين فـــي الحـــرب وهـــم يضـــاهون ثبـــوت الجبـــال فـــي انتصـــابها و شـــجاعة الليـــوث فشـــاعر فـــي خطابـــه مولـــع بثبـــات 

رمــزا يجســد معيــى انبهــار   وولــع الشــاعر بقــوة هــؤالء املغــاوير فــي ركــوبهم الصــعب ابتغــاء (ّالليــوث)الغاضــبة فجــاءت 

 .مرضاة هللا

ّ:ّخاتمة

ــــــع
ّ
ري إلاصــــــالحي التربــــــوي فــــــي مســــــيرته ارتــــــبط الشــــــعر الجزائــــــري فــــــي بدايتــــــه بــــــالفكر إلاصــــــالحي، وكــــــان للخطــــــاب الش

ورة
ّ
فكان لـه أثـر فـي إحـداث تجـاوب أدبـي بـين الشـعراء املغـرب ... إلاصالحية مساهمات في إصالح الّدين والتعليم والث

العربي بفضـل ودراسـة هـذا الخطـاب والحفـر فـي مضـمونه والكشـف عـن العالقـة بـين مرجعيتـه الدينيـة وبـين الهويـة 

متجـذران فـي تـاريخ الجزائــري الثقـافي والاجتمـاعي وأثنـاء الفتـرة الاسـتعمارية جـرى الــّتالحم  الوطنيـة، كشـفت لنـا أنهمـا

عري الجزائري الحديث امتدادا لتلك املألوفة في 
ّ
بين املرجعية الّدينية والهوية الوطنية كانت مضامين الخطاب الش

: وضـوح، وإن كـان يغلـب عليـه محـوران همــاالشـعر العربـي القـديم، بحملـه لنّزعـة روحيـة وقـّيم إنسـانّية تجلـت فيـه ب

 . حّب الّدين والوطن وكّره الاستعمار شكال وحدة وطنية وقومية أنتجت جمالية في تجاوب شعراء املغرب العربي

عري التي ساهمت في بقاءه واستمراره علـى الـرغم مـن وجـود أسـباب أخـرى منهـا  الثقـافي، 
ّ
تعدد وظائف الخطاب الش

وفي رحاب هذا الاهتمام بات تعلـيم  الـنص الشـعري املغربـي ومـا يحويـه ... ،والسياس ي، والاجتماعيوالّدييي والتاري ي 

مـــن معــــارف متنوعــــة دعامــــة أساســـية لتــــدريس تــــراث ألادب املغربــــي، فهــــو املرتكـــز وألاســــا، المــــتالك ثقافــــة تســــموا 

ضـــــــيف إلـــــــى الشـــــــعر غايـــــــات أخـــــــرى تســـــــاهم فـــــــي إثـــــــراءه غيـــــــر الغايـــــــا
ُ
غويـــــــة والفكرّيـــــــة ت بـــــــالفكر، خاصـــــــة بعـــــــدما أ

ّ
الل
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عصـــــــور القديمـــــــة والحديثـــــــة فأصـــــــبح الـــــــّنص الشـــــــعري عظـــــــيم الفائـــــــدة وشـــــــديدة الّداللـــــــة علـــــــى حـــــــال ال،والتعبيرّية

 .واملعاصرة

 :الهوامش

عبد السـالم هـارون، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت، لبنـان، : ،مقاييس اللغة، تح(أحمد بن زكريا)ابن فار،-1

 .148:، سم1474-هـ 134

 . 1140، س 10/ 1عبد هللا علي الكبير وآخرون، دار املعارف، القاهرة، ط: لسان العرب، تح: ابن منظور -2

، دار ألامـــان للنشــــر (بنيـــة الخطـــاب مـــن الجملـــة إلـــى الـــنص)قضـــايا اللغـــة العربيـــة فـــي اللســـانيات الوظيفيــــة: أحمـــد املتوكـــل -3

 .12م، س 2221والتوزيع، الرباط، املغرب، د ط،

 .221:م، س1448، 1طه عبد الرحمان، اللسان ومليزان والتكوثر العقلي، املركز الثقافي العربي، بيروت، ط-4

 .20:، س1447جابر عصفور، آفاق العصر، مهرجان القراءة للجميع الهيئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،: ينظر -5

Le Discours est le langage mis en action. Dictionnaire de linguistique, P450.-  6 

دمحم صــالح زكــي أبــو حميــدة، الخطــاب الشــعري عنــد محمــود درويــش،  دراســة أســلوبية، كليــة آلاداب، جامعــة ألازهــر، غــزة، -7

 24:م، س2222

 0كلية اللغة العربية الجامعة إلاسالمية بإسالم باد، س: فيضل هللا، وظيفة الشعر عند النقاد القدامى، مقال- 8

   ع ر: مادة.بن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بيروت، لبناناّ-9

 24:، س1470ابن سالم الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق محمود شاكر، القاهرة،-10

م، 1481، 1دمحم ناصــر، الشــعر الجزائــري الحــديث اتجاهاتــه و خصائصــه الفنيــة، دار الغــرب إلاســالمي، بيــروت لبنــان، ط-11

 .01:س

 24:عبد هللا الركيبي، الشعر الدييي الجزائري الحديث، س: ينظر -12

 .21:، س 1444، 1عمر بن قينه، ألادب العربي الحديث، دار ألامة للطباعة والنشر، الجزائر، ط :ينظر-13

 .21سعد الدين السيد صالح، احذروا ألاساليب الحديثة في مواجهة إلاسالم، مكتبة رحاب ،الجزائر، س -14

 .7:م، س2224، 2الركيبي، الشعر الدييي الجزائري الحديث، دار الكتاب العربي، ج عبد هللا-15

 11:الشعر الدييي الجزائري الحديث، س: عبد هللا الركيبي-16

 .10:الشعر الجزائري، س: صالح خرفي-17

 :م، س2212دمحم العيد آل خليفة، الديوان، دار الهدى، الجزائر،  -18

 10:، س1480ئري، املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائري، صالح خرفي، الشعر الجزا-19

 11:املرجع نفسه، س-20

ملفـــوف صـــالح الـــدين، تجليـــات الفكـــر إلاصـــالحي فـــي الشـــعر الجزائـــري الحـــديث، مجلـــة ألاثيـــر، جامعـــة خمـــيس مليانـــة،   -21

 .80:، س2210، جوان، 22العدد

 .املرجع نفسه، س،ن-22

ف وتّرجم ما يقرب من خمسين كتاباهو علم ب(: م1424-1824)أحمد بن شنب23
ّ
 .حاثة جزائري حقق وأل

 .21:عبد هللا الركيبي، الشعر الدييي الجزائر الحديث، س-24

 .128:املرجع نفسه، س -25

 .22:املرجع نفسه، س-26

 .71:س،2211، 1نصر الدين بن زروق، البيى ألاسلوبية في شعر دمحم العيد آل خليفة، دار الوعي، رويبة الجزائر،ط -27

 .138-137:دمحم العيد ديوان، س-28
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 :باللغةّالعربيةّامللخص

املنتخـــب النفـــيس مـــن شـــعر ابـــي عبـــد هللا بـــن "تتنـــاول هـــذه املداخلـــة صـــورة الـــوطن فـــي الشـــعر الجزائـــري القـــديم      

خمــــيس كنمــــوذج للدراســــة،وتهدف إلــــى إبــــراز جماليــــات املــــوروث الشــــعري القــــديم، وخصوصــــا ديــــوان ابــــن خمــــيس 

 .لنفض الغبار عليه

 .مسان ألاكبر نموذج حي للشاعر الوفي لوطنه، حيث بلغ الذروة في شعر الحنين والاغترابويعد شاعر تل

فوقفــت علــى كــل مـــا يتعلــق بتلمســان مــن قريـــب أو مــن بعيــد، وعــن كـــل مــا يبــرز هويــة الشـــاعر، فكانــت بلدتــه مثيـــرة  

 .ن بعده عنهللمدح، الوصف والحنين،ودلت النتائج على إلتزام شاعرنا بوطنه، وإخالصه له بالرغم م

 صورة، الشعر، الجزائري، ابن خميس، تلمسان:  الكلمات املفتاحية

 :باللغةّإلانجليزيةّامللخص

ABSTRACT :  

This entrance is about the image of country in old qlgeriqn poetry .the sophesticqted selectir from 

poetry of abi abdellah ibn khamis as a sampte for studying. 

And the main purpose ist i shoz the beauty of our old poetry especally the plate of ibn khamis  to 

clear dust from it. 

And the potry oft Tlemcen is considered tob e the greatest and a living sample for loyalty for home 

sweet home it reachty the summit of tendancy and nostalgio. 

I stood up on every thing in relation with home was a priviledge for descriptin and tendancy all lead 

to  one thing ist hat our potry is loyal desprit being away. 

Keywords: the image. Poetry. ibn khamis. Tlemcen (5 terms) 

ّ:تمهيد  

عشق الشاعر العربي البيئة التي عا  فيها، فكان أول هم الشعراء أن يرفع من شأن أرضه ويدافع  

 .عنها فكان لسان حالها الناطق وبمثابة املدافع عنها، وال نبالغ إذا قلنا عن كل ما يتعلق بمدينته

ن طرأ عليه تعديل طفيف، فلم يخرج الشعراء الجزائريين عن طاعة الشعراء القدامى املشارقة لك

"الحنين والحب والدفاع عن ألارض"لكنه لم يتعدى 
1 
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ّ:مدحّتلمسانّوكلّمايتعلقّبها -1

أبدع الشعراء الزيانيون في ابتكار املعاني والصور الشعرية، فجاءت املدائح ذات نغمة واحدة        

 .فاملمدوح أي املدينة أوال والسلطان الزياني ثانيا

ّ:يانمدحّملوكّبنّوّز-أ

 :يقول الشاعر

 عيش وال هانت علي الليال***       لوال بنو زيان ما لذلي ال        

 علي بيي الدهر خطاه التقال***       هم خوفوا الدهر، وهوخففوا   

 غمر رداء الحمد جم النوال***         لقيت من عامرهم سيدا     

 2نا، من كل حاليسعى إايها ال***       وكعبة للجود منصوبة       

تظهر صورة بنو زيان في هذه ألابيات ككعبة منصوبة للجود يسعى إليها النا، من كل فج عميق       

وهذه كناية عن صفة الكرم والجود والعطاء فلوال بنو زيان مل لذ لشاعرنا العيش فهم خففوا عليه 

 .بهذا املنصب والثناء الدهر وخففوا على أهل بي ته خطاههم الثقال، فسالطين بنو زيان أحق

 فهو فخور بهذا القول وبنفسه ،يقول    

 مستملح النزعة عذب املقال***    خذها أبازيان من شاعر       

 وينظم آلاالء مثل اللئال***     يلتفظ ألالفال لفظ النوى  

ما كنت لوال طمعي في اخيال***    مجاريا مهيار في قوله         
3 

 : في قوله *سه وبألفاظه وعذوبة مقاله فهو مجاريا مهيارفكيف اليفتخر بنف   

والبكر ال تعرف غير الحجال***     عتقها في الدن خمارها   
4 

ظهرت تلمسان في صورة العرو، وهي في موكب الزفاف وهنا نجد عالقة تربط بين العرو،    

لستور وبكر الغرب والحجال فتلمسان  عرو، الغرب والحجال هي القبة التي زينت بالثياب وا

 .معروفة بالسترة

 مدحّاملدينةّكاملة -ّج

تعلق الشعراء منذ القديم بمناطق معينة، فكان من ذلك قصائد شعرية مطولة تسيل       

منها أغراض شعرية تتمثل في املدح والرثاء والوصف بائضافة إلى شعر الطبيعة هذا 

خاصة، يحمل بين أطرافه  الغرض الدخيل على الشعر العربي عامة والشعر الجزائري 

فالطبيعة مصدر إلهام للشعراء، يأوون إليها " عواطف صادقة ينبع منها الحب وإلابجاب

5ّ".مستلهمين وحي الشعر

فمدينة تلمسان من أجمل ألاماكن في الغرب الجزائري، امللفتة للنظر بشالالتها وأبوابها،            

 .وأنهارها وأوديتها إضافة إلى قرية العباد
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يقول ابن خميس متغزال بمدينة تلمسان التي كان لها أثر في نفسيته وخاصة بعد مكوثه في ألاندلس 

واتصاله بشعرائها فأنهل من بحرهم فال نبالغ إذا حكمنا عليه بلقب جنان تلمسان، وهذا اللقب 

 :ليس له عالقة بابن خفاجة، ألنه لم يصل إلى ماوصل إليه جنان ألاندلس، يقول 

 وأرست بواديك الرياح اللواقح***    جادتك الجحاب الدووالح         تلمسان 

 6ملث يصافي تربها ويصافح***      و ح على ساحات باب جيادها        

يتوسل الشاعر لبلدته، بصورة بيانية استعارية  وكأنه يشبه املطر بانسان وهويصافح، لينتقل إلى 

رة وفيها يقول الثغري في قصيدة رفعها للسطان أبو حمو باب الجياد وهو من أبواب تلمسان املشهو 

 :مطلعها

 7جددوا أنسنا بباب الجيادا***    أيها الحافظون عهد الوداد   

فأغلب صوره كان يأخذها من الطبيعة ليجسدها وكأنها إنسان يحمل بين أطرافه أنباء عن بلدته     

 :تلمسان، يقول 

 فعند صباها من تلمسان أنباء***     سل الريح إن لم تسعد السفن أنواء   

 8وللنجم مهما كان للنجم إسراء***    وإني ألصبوا للصبا كلما سرت     

فهو يعرب عن الريح ويشتاق لنسيم الصباح أيام الصبا كلما راحت، فييخص لنا الريح في         

 .هيئة إنسان يرفع لنا أنباء عن تلمسان

 :إلابر، يمثل لنا  حالة فراشه، يقول وفي صورة أخرى تجمع بين الشوك و 

 قتاد كما شاءت نواها وسالء***   واستجلب النوم الغرار ومضجعي 

 9ففي مره من جوى الشوق إبراء***      لعل خياال من ليدها يمر بي     

 .يصف لنا الشاعر حالته وهو بعيد عن بلدته مشبها فراشه بيجرة القتاد الصلبة التي تشبه إلابر

متوجها نحو مدينة -أثناء الحصار املرييي على تلمسان–بن خميس في وقت متأخر من الليل تسلل ا

سبتة املغربية، بعد وقوعه في ورطة كادت أن تنهي حياته، فتحركت فيه نفسه النزعة إلانسانية بعد 

 10ما شاهد من مجاعة وفقر، فدعا العائلة امللكية إلى مايرمي من صالحها

 لفشل وانقلبت ألامور ضده،فلم يستطع امللك حمايته، وفي ذلك لكن محاولته باءت با

 :يقول 

 إبائي ركبت إليك الرياحا***         ولوال  خائم قوم أبوا       

 11حميت حمى عرضهم أن يباحا***     أباحوا حماي وكم مرة         

 :فكم من مرة دافع عنهم بشعره، لكن جزاءه كان الجالء، يقول 

فكان الجزاء جالئي املتاحا***   بشعري انتصارا   ودافعت عنهم
12 
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 :واملبايعة الرخيسة التي تلقاها الشاعر من بنو زيان، فجاء العدو لقتله، وفي ذلك يعبر

 أكان سماحهم بي رباحا***     أباعوا ودادي بخسا فسل   

سرارا فجاءوا لقتلي صراحا***    وأغروا بنفس ي طالبها    
13 

غراءه، بأنه ليس هو املقصود، وحلفوا يمينا على ذلك بأن ما توهم به مجرد مزاح، وحاول الخصوم إ

 :لكن ابن خميس لم يشعر باألمان اتجاههم فشاور نفسه، فرأت له الصواب وقرر الفرار ، يقول 

 توهمت لم يك إال مزاحا***     وألوا يمينا على أن ما         

بغير الفالة الفالحا رأت لي***   فشاورت نفس ي في ذا فما    
14 

فتوجه نحو سبتة في الليل، فبات وحده يناجي نجوم الدجى، يجوب الدياجير ن وال مؤانس له سوى 

 :القطط والسراحا، وما يسمع سوى ضباح الثعالب التي تحس بمروره، يقول 

 نجاء فلم ألق إال نجاحا***    فبت أناغي نجوم الدجى   

 ؤانس إال القطا والسراحام*** أجوب الدياجير وحدي وال  

 15مبيتي فتمأل سمعي ضباحا***    وإال الثعالب تحتس في   

 :ويصادف في طريقه قبائل بدو أرادوا أن يقطعوا طريقه، يقول 

 أجابوا عواء وأموا  النباحا***    وجواب بدو إذا استنبحوا   

 وإذهاب نفس ي فيه مباحا***   يرون قتالي في الحجر حال 

 16أعاجم شو، العيون قباحا***فلم أحطهم  قصدت سناهم

 :فيتساءل كيف خلص من أسراهم؟ أسيرا أم سراجا، يقول 

 17أسراهم؟أسرى أم سراجا***     فسل كيف كان خالص ي من   

وفي ألاخير نجا منهم بأبجوبة، ثم يواصل سيره ليلتقي بقبيلة أخرى كراما أعاريب شم ألانوف 

 :في كبر العيون وسوادها، يقول فصيحين، مشبه بناتهم باألبقار 

 فلفم ألق إال الغنا والسماحا***   والمثل بيت تيممته    

 كرام الجدود فصاحا الفصاحا***        وإال أعاريب شم ألانوف   

 يرين فساد املحب صالحا***        وإال يعافير سود العيون  

ين راحالم يدع  لي عقال بها ح***      وأبدى لعييي بدائع       
18 

 .يبدو أن شاعرنا قد وقع في حب إحداهن، فسلبت منه عقله وعيته حين راحا
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وفي صورة أخرى يشبه النجوم وهي تغيب كأنها إبل، وكأن شاعرنا قد تعب وعان من مشقة السفر 

 :الطويل لدرجة مزجه بين الصجراء والسماء في قضية النجوم وإلابل، وقد عبر عن ذلك بقوله

 نواهل ماء صدرن قماحا***   كأن النجوم وقد غربت                          

 19فأدركها الصبح روحى طالحا*** لواعب باتت تجد السرى 

قصارى القول، ارتبط الوصف بالطبيعة فوجود الوصف بوجود الطبيعة، والبيئة الزيانية غنية 

وصاف التي رأيناها كانت بالظواهر الطبيعية الخالبة املساعدة على تطور هذا الفن، فمعظم ألا 

 .صور نقلية عبرت عن كل ماشاهده الشاعر الزياني من مدن ومنتزهات ومباني 

يسير ابن خميس إلى الجرح الذي أصيب بلدته، واملحنة التي تسببت في خراب مدينة، فيصور لنا 

 الحصار املرييي الطويل الذي دام أكثر من عشرة سنين على تلمسان، فراح يسرد 

 :لبالء التي أملت بها، ويصور لنا الحالة التي أصبحت فيها دولته، يقول شدة ا

 إذا مام  ى قيظ بها جاء إهراء*** لعشرة أعوام عليها تجرمت   

 20ويرحل عنها قانطون وتناء*** يطنب فيها عائثون وخرب 

فانق  ى الشاعر عشرة أعوام  على تلمسان، عايش شدة الحر والبرد وشدة القتال، فسرعان 

ماصارت خرابا وفسادا، فصور الرماح في صورة الحديدة التي تشعل نارا، وألاموال في صورة الشاب 

 :العاقل الطائع، يقول 

قداح وأموال املنازل أبداء***   كأن رماح الناهبين مللكها 
21 

 :فصارت خرابا، فصور لنا الجماد باكيا ، بعدما كانت شمسا ونجخت ظالال، يقول 

 22فقد قلصت منها ظال وأفياء*** ناخا لراكب فال تبغين فيها م

 :فاشتد عليه املرض وطال، فهل يطول عمري وأعيش لحظة فك الحصار؟، يقول 

 ونزعها وقسم أضناء علينا وأطناء*** ومن بجب أن طال سقم

 23ترى هل لعمر ألانس بعدك إنساء***    فيا منزال نال الردى منه ما اشتهى

لتي راحت ضخية الحرب والهالك، فهل يأتي ذلك اليوم للموعود الذي يتحسر الشاعر على مدينته ا

 :تنق  ي فيه أيام البؤ، وتعود تلمسان كما كانت من قبل وضياء النور على وجوه البشر، يقول 

 إذا ما انقضت أيام بؤسك إطناء*** وهل للمظى الحرب التي فيك تلتظي 

أزهر وضاء إليك ووجه البشر*** وهل لي زمان أرتجي فيه عودة  
24 

 :ويندب على الحرب التي هلكت املدينة، يقول  
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 25لصب خيربها الغر الكرام إال هاؤا*** فوا حربا لي إن هلكت ولم أقل

فلم يمر وقت طويل  وتحققت أمنية ابن خميس وانفك الحصار بعد قتل يوسف بن يعقوب على يد 

لتلمسان هذه من الخير، بعد " خميسابن "وكان من إلاتفاق الغريب، سرعة وقوع ما تمناه" خادمه

، فصحيح كما 26"طول املحنة واشتداد البالء، ولم يتأخر ذلك عن تاريخ القصيدة غير أربعة أشهر

قيل بعد الصبر يأتي الفرج، فنال شاعرنا ماابتغاه وعاد السالم وألامن لتلمسان، فقد نقل لنا صورة 

 .وكان شاهدا على دمارها صادقة تنعدم فيها الرحمة ، فهو عا  هذه التجربة

 :وفي صورة أخرة يبكي الشاعر وينوح على تركه لتلمسان، وهو يدرف دموع القراح، يقول 

 27وأقطع ليلي بكا ونياحا***     ينوح علي وأبكي له       

ويفضل الشاعر مدينة تلمسان على بغداد وجهتها الشرقية، فس ى به الزمان وساعده على تحقيق 

 :ي قصيدته الغربية في صورة اململكة العظمى التي ليس لها مثيل، يقول مناه، وصورها ف

 28ميى النفس ال دار السالم وال الكرخ*** تلمسان لو أن الزمان بها يجخو

فكلمة الوطن تشتمل على الديار وألاهل واملنازل والتربة والبرق والرعد واملاء وألانهار، فالشاعر  

شعر الغربة وإلاغتراب، فحن إلى تلمسان وكل ما يتعلق بهذا املكان الزياني الجزائري كان سباقا في 

 .من قريب ومن بعيد

وفي صورة حنينية رائعة معبرة عن شوق ابن خميس لبلدته وهو في ألاندلس، مستعمال الطيور 

 :.والرياح في عباراته على سبيل إلاستعارة املكنية، يقول 

 كلما ناح صادحوينهل دمعي *** يطير فؤادي كلما الح المع 

 28وفي كل شطر من فؤادي قادح*** ففي كل شفر من جفوني مائح 

استعان الشاعر بالطيور لنقل مشاعره وأحاسيسه لتلمسان، فكلما هبت الرياح طار معه الشوق، 

وينهل دمعه كلما رأى طيرا، ففي كل جفن دمع مالح قارح يبكي غربة وحنينا على تلمسان، وفي نفس 

 :املعيى يقول 

 بعد لو كر نجاحا( هز)فما ***طار فؤادي برق أالحاأ

 حسام جبان في الكفاحا***كأن تألقه في الدجا

 29تلذ إذا ماسنا الفجر الحا***أضاء وللعين إغفاءة

يصور لنا فؤاده في صورة الطائر املكسور الجناح املغلوب على أمره تارة وتارة أخرى في صورة 

 . لكن ليس له حل سوى إلاستسالم الجندي املكافح صاحب الحسام الصقيل

فهو يسأل الريح عن أخبار مدينته، فلعلها حاملة أنباء من الغرب الجزائري، ففي خفقان البرق 

 :إشارة إليها، يقول 

 فعند صباها من تلمسان أنباء***سل الريح إن لم تسعد السفن
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إليك بما تتميى أليك وإيماء***ففي خفقان البرق منها إشارة
30 

 .الريح وشخصه في صورة إلانسان وهذه سمة فنية الفتة فقد جسد

فيهدي إليها كل يوم تحية فعس ى أن تتجاوب معه في رد التحية، ويفترض أن خياال من طيفها يمر به، 

فهو يراها في كل مكان، فتلمسان بعيدة عن عيناه لكنها قريبة من قلبه، فهو كثير ألاشتياق لها، 

 :يقول 

 وفي رد إهداء التحية إهداء*** يةوأهدي إليها كل يوم تح

 عيون لها في كل طاملة راء***وكيف خلوس الطيف منها وطونها

 31ببعض اشتيا ي لو تمكن إنباء*** وإني ملشتاق إليها ومنب 

 :فكم حلبت عشاقا وكم فتنوا بحبها وغرامها لدرجة املوت من أجلها، يقول 

 32ء وأمالءوقد أخلقت منها مال*** وكم قاتل تفيى غراما بحبها

 .فهي صورة مشرفة تبهر العين بلباسها وحلتها

فتمر اللليالي وهو ينتظر سماع أخبارها، ففي كل ليلة يحن لها، حيث تستهويه تلمسان، فصور لنا 

 :بلدته وكأنها نجم في السماء يستهوي كل واحد فينا، يقول 

 ولألذن إصغاء وللعين إكالء*** تمر الليالي ليلة بعد ليله

 33وللنجم مهما كان للنجم إصباء***ألصبو للصبا كلما سرتوإني 

ففي قلبه نارا تشعل جوانحه ودمع يكتجح عيناه، فال طيف يصبره على شوقهوال نجم جانح من 

 :الغرب الجزائري، يقول 

 وما النار إال ما تجن الجوانح*** فما املاء إال ما تجح مدامعي

 لصبحي الئح بليل وال وجه*** خليلي ال طيف لعلوة طارق 

 34لعييي وال نجم إلى الغرب جانح*** نظرت فال نور من الصبح ظاهر

 .وكأنه يستعمل الطير الجانح للتعبير عن أشواقه وناره املكبوتة في داخله

 :فالقرح والدمع يلهب نار ضلوعه حنين وشوقا لبلدته، يقول 

 35ويلهب نار ظلوعي اقتراحا***أتى تستفيض دموعي امتياحا

اما وسامحييي، لقد تعبت من كتمان حبك، فدمعي قد فضحيي، هذه هي كلمات الحب فكفى خص

 :التي صرح بها ابن خميس ملحبوبته تلمسان، يقول 

 فما الخل كل الخل إال املسامح*** بحكقكما كفا املالم وسامحا

 يرد عناني عن علية ناصح***وال تعذالني واعذراني فقلما

 36وكيف أطيق الكتم والدمع فاضح*** كتمت هواها ثم برح بي ألاس ى

 .تلمسان وأبو حمو موس ى امللك: ويقصد به صيغة املثيى هنا

فطوحوا بابن خميس في تلمسان، فلم يكن على علم بكل ما حدث له فألم الفراق طغى عليه وطال 

 :عنه الحال، يقول 
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 37ظننت فرا ي لها أن يتاحا***وطوح بي عن تلمسان ما

إذا هبت ريحا ويبكي عليا فهو يموت عطشا لشدة الشوق، وييشرب شوقا يحن شاعرنا إلى تلمسان 

 :لدرجة ألامتالء ألنه بعد عنها متكرها ومرغوما ، يقول 

 وأبكي عليك إذا ذقت راحا***أحن إليك إذا سفت ريحا

 38أشحت بوجهي عنك انتشاحا***وأفيى ألتياحا إليك وكم

 فلم يبخل  شوقا  عن تلمسان وهوفي الغربة

ولم يلق زند اشتيا ي شحاحا***لف دجن انتحابي شحيحا فلم ي
39 

فكم من ليلة وكم من عشية وكم من يوم غدا وراح يتأر ح حبا وتدلال على ضفاف ساقية الرومي 

 :ذات املنظر الجميل واملاء الصافي، يقول 

 وإن رغمت تلك الروابي الرواشح*** لساقية الرومي عندي مزية 

 40تساعدني فيها امليى واملنائح***ةفكم لي عليها من غدو وروح

وهو سارح في بساتينها وعينه جامحة على ميادينها الخالبة،  تهفو كل أفكاره وهو يستعمل الطيور 

 :ليترجم عواطفه، يقول 

 وطرفي على تلك امليادين جامح*** فطرفي على تلك البساتين سارح

 ا حوتهفو بها ألافكار وهي رو *** تحاربها ألاذهان وهي ثواقب

 41وطير مجانيهاشواد صوادح***ظباء مغانيها عواط عواطف

فيرسل الشاعر كل يوم تحية إلى قرية العباد، تفوح مسكا، وصورة ابن شعيب كالتاج تزيد من 

جمال القرية، فالقلوب متضامنة معكن وكأنها بجوارك لكن الجسوم بعيدة عنك تتذوق ألم 

 :الفراق، يقول 

 كما فاح من مسك اللطيمة فائح***على قرية العباد ميي تحية

 تغض بها تلك الربى وألاباطح***وجاد ثرى اعرفين ديمة

 42نوازع لكن الجسوم نوازح***إليك شعيب بن الحسين قلوبنا

 :وفي صورة أخرى يشكره على ما قدمه لتلمسان وأهلها، يقول 

فسعيك مشكور وتجرك رابح***سعيت فما قصرت عن نيل غاية
43 

ال ينس ى وقوفه على الوريط وهو يشم رائحة زكية تنبع من روضه الخالب، فإن نس ي شاعرنا 

 املطل على الغدير  الصافي وكأنه صفيحة من بعيد، يقولك

 أنافح فيها روضه وأناوح***وإن أنس ال أنس الوريط ووقفة

 44ئنسان غييي من صفاه صفائح***مطال على ذاك الغدير وقد بدت

وكأنه ال يصدق ما تراع عيناه من شدة صفاء الغدسر وهو سكران  أماؤك أم غيي؟: ويتساءل قائال

طافح بحب بلدته سائحا بين بساتينها سايح في عيابها وكأنه يخاطب هذه ألاماكن الصامتة التي بدت 
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لنا في صورة الريم، فهو يصور لنا محادثة شيقة بينه وبين محبوبته، فيظهر في صورة العاشق 

 .وحيدة في الغرب الجزائري  وملا ال في القطر الجزائري،الولهان هايما بامرأته ال

 :ويشعر بقرحة في قلبه زخرفت شوقا غائما وهو شاهق عليها سافح الدمعة، يقول 

 عليه فينا ما يقول املكاشح***أماؤك أم عييي؟ عشية صدقت

 فإني سكران بحبك طافح***ل ن كنت م يا بدمعي طافحا

 ذاك غزالي في عبابك سايح***وإن كان مهري في تالعك سائحا

 45بمثل حاله تستحث القرائح***قراح غدا ينصب من فوق شاهق

فعن شوقه كاتم وعن دمعه سافح، فهو معتكفا صائما عن النساء، ضيق الصدر بائع لرشاده كثير 

 :الحسد، فهو عاشق لتلمسان، يقول 

 لعرض ي كما قال النصيح لناصح***أما وهوى من ال أسميه إنيي

 يقال فالن ضيق الصدر بائح***مي واعتكافي وخلوتيأبعد صيا

 46وأي مقال ليس لي فيه قادح***أي مقال ليس فيه حاسد

إن املتأمل في هذه النصوس الشعرية يلحظ تفوق عنصر املاء على شاعرنا، وعالقة الدال 

بألحانها باملدلول عزفت على قيتارة طبيعية حنينية، أنغامها أنهارا وشالالت ومياه تظرب السامع 

 .وتريح القلوب بصفائها

ننتقل مع الشاعر من ضواحي تلمسان لندخل إلى وسط املدينة وهو سوق القيسارية اليوم، الذي 

تركه ال عن تهاون بل مرغوم عن نفسه، فراح يتذكر كيف كان يمش ي بين أرجائه وقلبه سائح فيه 

ي ديوني ألعود إلى بلدي، فقد وجهت سارح، طامع في والءه ينتظر إشارة منه وهمة فيه،  فمتى تنق  

 :اعتذاري لهم، يقول 

 وكيف وظبيي سائح فيك سارح***تركت سوق البز ال عن تهاون 

 وناظر وهمي في سماطك طامح***وإني وقلبي في والئك طامع

 أتقي ديوني ام غريمي فالح*** أيأهل ودي واملشير مؤمن

 ناصح يقطع من قلبي بعينه*** وهل ذلك الظبي النصاحي للذي

 47ووجه اعتذاري في القضية واضح***كنيت بها عن عناء وحشمة

التي خربت  -معاهد ألانس-وكيف ينس ى شاعرها أيامه التي كن فيها واقفا الهيا في  أحد معاملها

ودمرت أيام املرينيين والتي لطخت فيها ألواحنا ، وهو سكرانامن الوجد غير مشغول إال بحبها شبه 

 :الذي يتخد من شجرة العفار، يقول  اشتايقه بورق الرند

 ظواهر ألفال تعمدها النج ***معاهد أنس عطلت فكأنها

 كما كان يعرو بعض ألواحنا اللطخ***وأربع آالف عفا بعضءايها

 منه امللتخ-طول الدهر-فإني***فمن يك سكرانا من الوجدمرة

 فجرت بحق في الحمى أنهاره** أم أبطح الصفصاف سال بماءه
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 48وال شاغل إال التودع، السبخ***ي الهيا في عراصهاأأنس ى وقوف

وهو يتخيل نفسه يمش ي في أرجائها رخيا مشبه نفسه بطائر الرخ، وعو يعدوا ويبعد مثل ولد الظبي 

 .رافعا رجال ويمش ي على ألاخرى ومشبها قيامه كما ينهض الفرخ

 :ك سوى الشباب، يقول وهو في مقتبل العمر وفي فترة الشباب كأنه أردشير بن بابك ال يمتل

 رخيا كما يمش ي بطرنه الرخ***وإال فاختيالي ماشيا في سماطها

 وليدا ورجلى مثل ما ينهض الفرخ***وإال فعدوي مثل ما ينفر الطال

وال ملك إال الشبيبة والشرخ***كأني فيها أردشير بن بابك
49 

النقاء والصقفاء والطهارة  ويتذكر الشاعر عهده وهو في مقتبل العمر في تلمسان املحروسة ، حيث

 :فال يوجد دنس وال أجين املاء، يقول 

 50وماء شبابي ال أجين وال مطخ***وعهدي بها والعمر في عنفوانه

ّ:إلى أن يقول متغنيا بليالي ألانس التي قضاها في بلدته

 ومعهد أنس ال يلذ به لطخ***قرارة تهيام ومغيى صبابة

 51وقوع العذل في أدنى ص كأن ***ليالي ال أصغي إلى عذل عاذل

هل أنسلى بلدتي : فمازال يتشوق ملنزله ألاول بتلمسان، ويصبر نفسه على فاجعته، فيتساءل قائال

 :بعدما يمر بي العمر؟، يقول 

 52ترى هل لعمر الانس بعدك إنساء***فيا منزال نال الردى منه ما اشتهى

تهر من شدةالبرد ، وعساسه قد نام ويهوم متذكرا الدير الذي لطاملا طاف حوله وطرق بابه وكالبه 

 : به البئيس، يقول 

 بليل وبدرا ألافق أسلغ مسناء***ولم أطرق الدير الذي كنت طارقا

 53وقد نان عسا، وهو سناء***أطيف به حتى تهر كالبه

ينادي الشاعر داره بدرب حالوة في صورة املريض الذي يستغيث ياألطباء طابا النجدة من هذا و

 :فال لشرابي لذة وال لطعامي طيبة، فأنا مريض بحبك، يقول  البالء،

 وال لطعامي دون بابك إمراء*** فما لشرابي في سواك مزازة

وقد جدعيث في بالها ورداء***وياداري ألاولى بدرب حالوة
54 

 :فهو يحن إليها مثلما تحن الناقة املسنة ألبنائها، يقول 

 55من مورد املاء ظماء وما عاقها***أحن لها ما أطت النيب حولها

ثم يسير بنا إلى الحي الذي كان يسكنه، وهو يتذكر أيامه بها التي حيلت وانمحت جراء إلاغتصاب 

 :على أيدي الناهبين، يقول 

 56منار ألاس ى لو أمكن الحنق اللبخ***وداري بها ألاولى التي حيل دونها

ولته فيها وكيف كانت عامرة بناسها، فبذكر الديار كأنه يرمز إلى ألاهل وألاقارب فهو يتصور طف

 .يسودها السلم وألامان، ويغمرها الحب وإلاحترام، فمدينة تلمسان معروفة بكرمها وحسنها
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ثم يحن الشاعر إلى تلك ألايام التي مضت بسرعة ، أيام الصبا والشباب واملال والترف ، فهو يتشوق 

لكعاب، متشوق للعب معهم لسماع صوت ألاقالم على القرطا،، متشوق لسماع حركة ا

 :ومداعبتهم، فهم نعم ألاصدقاء، يقول 

 ومر الصبا واملال وألاهل والبذخ***مضوا وم  ى ذاك الزمان وأنسه

 صرير ولم يسمع ألكعبهم جنخ***كأن لم يكن يوما ألقالمهم بها

 شميم وال في القضب من لينه مل ***ولم يك في أدواحها من ثنائهم

 57وال في جبين البدر من طيبهم ضمخ***هديهم سناوال في محيا الشمس من 

وكأن كل هذه القصص لم تحدث فمضت وانمحت وبقيت سوى الذكريات، ذكريات ألاصدقاء 

 .وطيبة البدر، زمالء الدين وألادب والخصال الرفيعة الطبيين، شمس الهداية

القوام، عن كل فحشاء ومن أصدقائه إلى إخوانه في صورة جآدر الرمل في جمالها وحسنها واشتداد 

 :ودنس ومنكر بعيدين، شان هداية وكرم، منصبهم في العال، يقول 

 جآذر رمل وال بجاف وال بزخ***وإخوان صدق من لداتي كأنهم

 وعن كل فحشاء ومنكرة صل *** وعاة ملا يلقى إليهم من الهدى

 58شبابهم الفرغان والشيخة السل ***هم القوم كل القوم سيان في العال

ّ:مةخات

 :قصارى القول، يمكن أن نعرج على أهم النقاط
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The aesthetic experience, the artistic image and the dimensions of the Maghreb identity 

among the poets of Algeria 
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ّ
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ص
 
ّ:امللخ

تتنــاول هـــذه الورقـــة البحثيــــــــــــــة الحـــديث عـــن الجوانـــب الجماليـــة وكــذا روعـــة الصـــور الفنيـــة  مـــع التأكيـــد علـــى دعـــوة 

الشـــعراء الجزائـــريين  للوحـــدة املغاربيـــة مـــن خـــالل  أشـــعارهم ونصوصـــهم الخالـــدة  ،مـــن ذلـــك إلاشـــارة إلـــى خصـــائص 

لتراكيــــب الشــــعرية ،وروعــــة التصــــاوير ،والتعامــــل مــــع املعــــاني لــــدى شــــعراء التركيــــب فــــي الشــــعر الجزائــــري ووظــــائف ا

حـاد املغـاربي  ،وعلـى رأسـهم مفـدي زكريـاء الـذي .الجزائر 
ّ
بعدها أذكر ثلة من الشعراء الجزائريين  الـذين  تغنـوا باالت

ب بشاعر الثورة الجزائرية والوحدة املغاربية ،والشاعر أبـي الحسـن علـي بـن صـالح القـرا ّقب
ُ
ري الجزائـري ،والشـاعر ل

 .رمضان حمود ،وصالح خرفي ،ودمحم العيد آل خليفة ،وأبي القاسم خّمار ،وأبي القاسم سعد هللا وغيرهم كثير

 .الصورة ، الجمالية ، الشعر املغاربي ، الهوية ، ألادب الجزائري ، شعراء الجزائر: الكلمات املفتاحية

Summary: 

This paper discusses the aesthetic aspects as well as the beauty of artistic images, with emphasis on 

the Algerian poets' call for Maghreb unity through their poems and timeless texts, from the 

reference to the characteristics of the structure in Algerian poetry, the functions of poetic structures, 

and the magnificence of the portrayals and the meanings of the poets of Algeria. I mention a 

number of Algerian poets who sang in the Maghreb Union, headed by Mafdi Zakaria, who was 

named the poet of the Algerian revolution and the Maghreb Unity, the poet Abi Hassan Ali Ben 

Saleh Al-Qarari of Algeria, the poet Ramadan Hammoud, Saleh Kharfi, Dr. Eid Al Khalifa, and Abu 

al-Qasim headcover, and Abu al-Qasim Saad Allah and many others. 

Keywords: image, aesthetics, Maghreb poetry, identity, Algerian politeness, poets of Algeria. 

 :املقدمــــــــــــــــة

ـدوا الثـورة الجزائريـة فـي كتابـاتهم ، دعـوا 
ّ
لقد أنجبـت الجزائـر جملـة مـن  ألادبـاء ألافـذاذ ،والشـعراء الكبـار الـذين خل

ــــي إلـــــى تحقيـــــق الوحـــــدة املغاربيـــــة وكـــــان ذلـــــك حلمهـــــم الســـــامي ،إذ بوحـــــدة أدبـــــاء املغـــــرب العربـــــي  وهـــــم مـــــن الن ـــة فـ خبــ

مجتمعاتهم  ، حتما سنصل إلى وحدة  الشعوب  ،ولعّل من أهم الشعراء الجزائريين  الذين كـانوا يحلمـون بالوحـدة 

ن  القامـــــــــــة النحريـــــــــــر مفــــــــــــدي زكريـــــــــــاء الـــــــــــذي كــــــــــــان ُيعـــــــــــرف  بشـــــــــــاعر الثــــــــــــورة 
ّ
املغاربيـــــــــــة  الشـــــــــــاعر الكبيـــــــــــر واملــــــــــــتمك

أن أتحــدث عــن مضــامين الخطــاب الشــعري  لــدى   كبــار الجزائرية،والوحــدة املغاربيــة  ،وقــد ارتأيــُت فــي هــذا البحــث 

 مفدي زكرياء،ورفيقه  دمحم العيد آل خليفة شاعر الشباب:الشعراء الجزائريين الذين مّجدوا الاتحاد املغاربي منهم 



ّ (09) :العدد                                       
 
ّم 01: داملجل

 
 (الكلم)ةّجل

 

 

 م9112العددّجانفيّ 113

 

، ورمضـان حمـود ، وصـالح خرفـي ، والشـاعر جلـواح، وأبـو الحسـن علـي بـن صـالح ، وإبـراهيم وشاعر املغـرب العربـي

 .وغيرهم ،مع إلاشارة إلى  جوانب فنية جمالية في نصوصهم الشعرية...قظان ، أبو الي

ل في إلاجابة عن جملة من ألاسئلة هي على النحو آلاتي
ّ
 :أما إلاشكال الذي أرغُب في طرحه فيتمث

 كيف ساهمت الحركة الشعرية الجزائري في الدعوة إلى الوحدة املغاربية؟-1

حاد املغاربي؟ماهي النصوس الشعرية الجزائ-2
ّ
جّسد تجليات الات
ُ
 رية التي ت

 املغاربي؟-3
ّ
 كيف ساهم الشعر الجزائري الحديث والقديم في الدعوة  إلى وحدة الصف

 فيم تكمن جماليات الصورة الفنية في خطابات الشعراء الجزائريين؟ -0

 :فكرة عن ألادب الجزائري وأصوله

ـــة أّن  أصــول الحداثــة  فــي ألادب الجزائــري تعــود إلــى  النصــف ألاول مــن القــرن التاســع   يــذكر الــدكتور عمــر بــن قينـــــــــــــ

عشـــر  ،حـــين كـــان ارتبـــاط الحركـــة ألادبيـــة  فـــي املغـــرب العربـــي باملشـــرق العربـــي  قائمـــا ،وقـــد بـــدأت النهضـــة فـــي العـــالم 

ياء أمهات الكتـب ، فـي هـذا إحالعربي عموما باستلهام  التراث العربي املشترك في عصور ازدهاره ألاولى ،انطالقا من  

ـــراث ــ ــ ــ ــ ـــــه حالتـ ــ ــ ــ ـــهم بــ ــ ــ ــ ــ ـــــدأت تســ ــ ــ ــ ـــا بــ ــ ــ ــ ــ ـــــب مــ ــ ــ ــ ــــى جانــ ــ ــ ــ ــــوة  إلـــ ــ ــ ــ ـــر القـــ ــ ــ ــ ــ ـــن عناصــ ــ ــ ــ ــ ـــتفادة  مــ ــ ــ ــ ــ ـــــل ، ، والاســ ــ ــ ــ ـــــة ، والنقــ ــ ــ ــ ـــة الترجمــ ــ ــ ــ ــ ركــ

 .،والنشر،والانفتاح على الثقافة ألاوروبية عموما والطباعة

، فإّن ألامير ( م 1420-1838)وإذا كان من رواد الحركة ألادبية  الحديثة في املشرق العربي محمود سامي البارودي  

مــــــــثالن  مدرســــــــة عبــــــــد القــــــــادر يعتبــــــــر مــــــــن روادهــــــــا فــــــــي املغــــــــرب العربــــــــي عمومــــــــا  ،وفــــــــي الجزائــــــــر خصوصــــــــا  ،فهمــــــــا  ي

ـــــاء ــ ــ ــ ،والتجديد  ،وقــد شــاركا  فــي صــفات البطولــة فــي الشــعر ،و فــي الحــرب  ،فكــّل واحــد منهمــا خــاض املعــارك فـــي إلاحيــ

املنفى ، ووحشة الغربية ،فقد ق  ى محود سـامي البـارودي  سـبع عشـرة سـنة  ميدان القتال  ،كما عانا كالهما ألم

،والغربـــة  فـــي (فرنســا ) الشــتراكه فـــي الثـــورة العرابيــة ،وعـــانى ألاميــر عبـــد القـــادر املنفــى فـــي( ســـرنديب)منفيــا فـــي جزيــرة 

 .عد ، واملعاضد كما قالبعد الغدر به  على إثر استسالمه عندما فقد السا(  دمشق)،ثم ف ( بروســـــــــــــــة)

صـا فـي عصـوره مّتصـل بـالتراث ألادبـي العربـي عمومـا ،والشـعري خصو  -مـع بعـض الاخـتالف–وكال الّرجلين في ألاخير 

ـــــة ــ ــ كمـا  عكسـه البـارودي فـي مثـل  ،ويستوحيانه في إلانشاد ،مع روح تجديديـة متوثبـة فكـرة ،وشـعورا وطريقـةالزاهيــ

 :قوله

 ـــــــــج يرى الّناَ، غيره               لكّل امرع فيما يحـــــــــــــاول مذهــــــــــــُب أسيُر على نهـــــ

حــدث هـــذا فــي مصـــر كمــا حـــدث ألميــر عبـــد القــادر  فـــي الجزائــر أثنـــاء حياتــه إبـــان قيادتــه  الكفـــاح ،واملقاومــة فـــي فتـــرة  

يـــة كمـــا كـــان التعلـــيم منتشـــرا ، والعربيـــة ســـليمة مـــن كانـــت الثقافـــة  العربيـــة ،والحركـــة ألادبيـــة فـــي الجزائـــر ذات حيو 

ـــــة الُعجمــــــــــــة ،والّضعــــــف ،وهـو الوضــع  الـذي بــدأ يتراجـــــــــــع  بمجــيء الاحـتالل ،والاســتبداد ، حيـث بــدأت  تنتشـر ألاميــــ ــ ــ ــ

ضهم ،خاصة بعـد نفـي ألاميـر مـن بتوطد الاحتالل  ، ويضعف  املستوى ألادبي بانزواء رجال  أو صمتهم  ، وهجرة بع

ــــــة أدبيـــة ــ ــ كمـــا يبقـــى شـــعره ممـــثال لهـــذه الفتـــرة ،وإلـــى جانبـــه  أصـــوات شـــعرية  فـــي .الجزائـــر لهـــذا تبقـــى فترتـــه فتـــرة حداثــ

 (.م 1877-1827)مقدمتها  صديقه ألاديب القاض ي دمحم الشاذلي القسنطييي 

فتبــرز أمامنــا عــّدة أســماء مختلفــة فكــرا ،ومنهجــا  ،وفــي   – وقــد احــتفظ برونقــه –أمــا فــي النثــر  الخــاس بهــذه الفتــرة 

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــماء  حمــــدان بــــن عثمــــان  خوجـ ـــــرآة )صــــاحب كتــــاب ( م 1802-1773)مقدمــــة هــــذه ألاسـ ــ ــ ــ ــ ــ اتحــــاف )، وكتــــاب (  املــ

  ذو الفكر الثاقب  النّير والروح القومية ملتوثبة( املنصفين وألادباء في الاحترا، من الوباء

ـــــاب  ــ ـــر كتــ ــ ــ ـــــرآة)ويعتبــ ــ ــــــــــة ( املــ ـــد عالمـــــــــة مضـــــــــيئة فـــــــــي الفكـــــــــر الجزائـــــــــري  ،وشـــــــــهادة حّيـــــــــ ــ ــ ــــليبية ،وحقــ ــ ــ ـــــة صـ ــ ـــــن شراســ ــ عــ

، فضــــا لكــــّل أشــــكال الهيمنــــة، والظلــــم،عكســــت طمــــوح الشــــرفاء الجزائــــريين ألابــــاة إلــــى العــــّزة ، والكرامــــة ر استعماري 

ـــتالل  .والاحـــ
ّ
ة  ،عّبــــــر بوضــــــوح عمــــــا لحــــــق بــــــالجزائر مــــــن وكمــــــل عّبــــــر الكتــــــاب عــــــن روح شخصــــــية فكريــــــة جزائريــــــة فــــــذ
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أذى،وويـــــالت اســـــتبدادية  مثلمـــــا  عّبـــــر عـــــن الحـــــّس الـــــوطيي ،والقـــــومي بعمقـــــه الـــــدييي الـــــذي بقيـــــت تعـــــوزه كثيـــــر مـــــن 

ـــر القــوة لقهــر ألاعــداء ،وعناصــر الوحــدة الشــاملة للوقــوف فــي وجــه عمليــات الاضــطهاد ، واملجــ  ، وإلاذالل ،  ــ ــ عناصــ

ــــخ ، ــ ــ  1.بعد عمليات الحرق ، وإلابادة ، واملصادرة ،والاستحواذ على  ألارض وعلى كّل ما عليها ، ومن عليهاواملسـ

ــــابي اســـم الشـــهرة الـــذي ُعـــرف  بـــه  أمـــا اليخصـــية الثانيـــة  مـــن هـــذه املرحلـــة  ومفكريهـــا ، وأدبائهـــا فهـــو  دمحم بـــن العّنـــــــــــــ

،وقــد كتــب الشــعر كمــا كتــب النثــر  ،ولــه فيــه ( م 1811-1771)ســين  املفتــي الجزائــري دمحم بــن محمــود  بــن دمحم بــن ح

وهـو  كتـاب سياسـ ي عسـكري عـن  الحـاكم والرعّيــــــــــــة ،وإعـداد ( الّسعي املحمـود فـي نظـام الجنـود )بالخصوس كتابه 

 .الجيش  ،وحســــــــن  السياسة في غدارة شؤون ألامــــــــــة بالعدل وإلاحســـــــــان

يتولى منصب القضاء الحنفي في  عهد الداي  أحمد باشا كما تعاطى السياسة  بسفارة للمغرب ألاقص ى ،مما  وكان

ــــــه ،ومـــــا إليـــــه مـــــن العلـــــوم الشـــــرعية  ،بـــــل كـــــان أيضـــــا ديبلوماســـــيا  محّنكـــــا،  يوضـــــح أنـــــه لـــــم يكـــــن مجـــــّرد عـــــالم بالفقــــــــ

 .نا حا،وخبيرا بشؤون الّدول 

ي مواجهــة مــع املحتلــين الــذين انطلقـــوا يســتولون علــى الشــؤون الدينيــة  ،ويحّولـــون  وبعــد الاحــتالل الفرنســ ي دخــل فـــ

رجــال الـّدرك بــالقبض عليـه  ،فقــادوه إلـى الجــجن  بــدعوى ( كلوزيــل)املسـاجد مستشــفيات، فـأمر الجنــرال الفرنسـ ي 

في من الجزائر ق
ُ
هينت،ثم ن
ُ
هدت أسرته،وأ
ُ
م  1831بل نهاية سنة عمله  ئعادة الحكم إلاسالمي للجزائر ،كما  اضط

جه إلـى مصـــــــــــر،وأقام  فـي مدينـة إلاسـكندرية كمـا 
ّ
محروما من مهلة كافية لبيع  أمالكه ،فلم تتجاوز عشرين يوما،فات

قنــت صــالته 
ّ
 حولــه العلمــاء ،وتالميــذ منــة مصــر،وتونس  وغيرهمــا، وتوث

ّ
تــولى التــدريس فــي ألازهـــــــــــر الشــريف  ،فــالتف

 .م1811دبية ببعض معاصريه حتى كانت وفاته سنة الثقافية ،وألا 

الذي نال إبجاب دمحم علي  في مصر ،وبإشـارة  منـه (  السعي املحمود في نظام الجنود )أما عن أهم أثر له فهو كتابه 

ف هذا الكتاب بعنوان 
ّ
 (.مختصر السعي املحمود:بلوا املقصود :) اختصر أحد تالميذ املؤل

خاذ الُجند ، وترتيبهم  ، ومـواقفهم  ،وضـباطهم ، وفـي عقـد ألالويـة ، والتـدريب والكتاب يضّم  ستة عشر ف
ّ
صال في ات

يــــل العــــرب ،و ــــم العلــــوم آلاليــــة مــــن الكفــــرة جــــواز"علــــى  ألاعمــــال الحربيــــة ،وفــــي اللبــــا، ، والحــــزم ،وحب
ّ
،وضــــرورة "تعل

ـــة والاتفـــــاق " ـــا مثـــــل" اجتمـــــاع الكلمــ ،هـــــذه " الحقـــــوق ملســـــتحقيها  رحمـــــة  الضـــــعفاء ،وإجـــــراء العـــــدل و بـــــذل" ،وغيرهــ

النقطــة ألاخيــرة يــرى  ألاســـتاذ أبــو القاســم ســـعد هللا  أّن ابــن العنــابي دخــل  بهـــا حقــا عصــره ،فـــي الــدعوة إلــى إنصـــاف 

ـــــاي ــ ـــن قضــ ــ ــ ـــــديث عــ ــ ـــــمن حــ ــ ـــــ ي ضــ ــ ــــوع سياســ ــ ــ ـــي موضـ ــ ــ ــــــدل  فــ ــ ـــــراء العـ ــ ــــعفاء ، وإجــ ــ ــ ـــن الضـ ــ ــ ـــــام مـــ ــ ـــــذير الحكــ ــ ـــــة ،لتحــ ــ ا حربيــ

، حقــوقهم  ،وإيثــار مــن ال يســتحق ،ممــا يعتبــره ابــن العنــابي هنــا ،والاســتبداد ،والجــور فــي ألاحكــام ،ومنــع النــاالظلم

عــب "،وفــي ذهنـه  مــآل الدولــة العباسـية التــي ُحظـي فيهــا املغنـون " مـن أســباب خـراب امللــك ، وزوال  الدولـة "
ّ
وأهــل الل

 :وهي" د من هللا والعبا"بالرعاية ،وأهملت الرعية ،فيرى لذلك أربعة شروط في الحاكم املرض ي عنه " والبطالة

ـــــدل -1 ــ ــ ــ ــ ـــة العــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .إقامـ

ـــر الدين-2 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــهار  شعائـ ــ ــ ــ ــ ــ  .إظـ

 يد القوي عن الضعيفظلومنصرة امل-3
ّ
 .، وألاخذ على يد الظالم ، وكف

 .املستضعفين ن  ، ومالحظة ذوي الخصاصـــــــة، و ، واملساكيمراعاة  الفقراء-0

ـــيم الحضـــارة العربيـــة إلاســـالمية بخلفيـــــــــــــة دينيـــة واضـــحة ســـعيا لنصـــالح ،وتمكينـــا وهـــي ُرؤى ا ســـتمّد فيهـــا الكاتـــب قب

للحّس السياس ي املسؤول ، وتأصيال لتقاليد إسالمية في ألاخوة ، املحّبة ، والتآزر ، والعدل ، وإلانصـاف ، والعمـل ، 

 2.الفضل من إيثار لغير الكفاءة ، وإلاخالس وإلاخالس فيه ، ومكافأة الجادين من أهل العلم ، و 

،وقـد ُولـد فـي ( مــ1811-ه 1272)أما اليخصية الثالثة فهي شخصية الكاتب والشاعر قـدور بـن رويلـة  املتـوفى سـنة 

العلمـــاء ، وبعـــد ســـقوط مدينـــة الجزائـــر فـــي  أيـــدي الاحـــتالل الفرنســـ ي بـــاملثقفين، و  الجزائـــر العاصـــمة  الحافلـــة قبـــل
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خـذه ألاميـر كاتبـا حتـى سـنة اللتحـاق بجـيش ألاميـر عبـد القـادر إلى مليانـة  ل املحتلين فّر 
ّ
وهـو  ( م1803/ه1214،ثـم ات

( D’Aumaleدومـال  )بقيـادة "  الشـاللة" قـرب" طـاقين"التاريخ الـذي وقـع فيـه أسـيرا بـين أيـدي الفرنسـيين فـي معركـة 

ــــالةالزمـــــــــــ)ابن ملك فرنسا عندما هاجم هذا عاصمة ألامير  املتنقلـة  ،بينمـا  كـان ألاميـر فـي معركـة أخـرى ضـارية مـع ( ــ

ــــو"و" تاقدامت "في ( LA Moriciére الموريسيير )الجنرال الفرنس ي  ــ ــ ــ ـــــرسـ ــ ــ  ".ســ

ـــــر لترّصــــدها ( الــــدوق دومــــال )ترّصــــد  ـــ
ّ
العاصــــمة  املتنقلــــة لتوفرهــــا  علــــى القــــدرات املاليــــة  للجــــيش الجزائــــري ،فيجخ

ـن الفرنسـيين  مـن الانقضـاض 1803ماي  12يوم ( طاقين)لعمالء ، والخونــــــــة  ، الذين  حّددوا نزولها في ا
ّ
م  ،مما مك

عليها  بتدبير مكيدة  أشار بها الخائن عمر العيادي حيث كانت الخسائر باهضة ، في ألانفس ، والعتاد ، و ألاموال ، 

 .أسرى املباغتة بمكيدة العدو والخونة وكان قدور بن رويلــــــــــة  من بين 

في إلى املدينة املنورة ،
ُ
طلق سراحـــــــــــــه ،ون
ُ
صالته الكتابية باألمير  ، وتساجال شعرا5ثم أ

ّ
 .من هناك أعاد ات

ـــة " وبعـد وصـول ألاميـر  إلـى ــ ــ ــ ا عليــه م ،  كـان ابـن رويلـة ممـن أقبلـو 1813-ه 1224علـى إثـر إلافــراج عنـه سـنة " ألاستانـ

 .ه  قبل وصول دمشق1272إلى دمشق لكنه لقي رّبه في الطريق ،ببيروت سنة " بروســـــــــــة "في 

وقد ارتبطت شخصية ابن رويلـــــــــة بـاألمير ، فهـو شـاعر ، ومجاهـد ،عمـل كاتبـا لألميـر لـه أشـعار قليلـة ،أمـا أهـم آثـاره 

ـــــــــه  التشــــــــريعية  املســــــــتوحاة مــــــــن ـــــريعة ال فهــــــــو رسالتـــــــــــ ــ عســــــــكري  ،جــــــــاءت فــــــــي شــــــــكل كتــــــــاب ســــــــالمية كقــــــــانون ‘الشـ

 3"وشــــــــــــــــاح الكتائب وزينــــــــــــة الجيش املحمدي الغالب ويليه ديوان  العسكر املحمدي الغالب:"بعنوان

ين  ،حـين دعـا وهو قانون من تفكير ألامير ،وتحرير ابن رويلة الذي يعتبر املسلمين املقيمين تحـت حكـم الكفـار ذمّيـ

 .من بقي في مدينة الجزائر إلى مغادرتها رفضا لنقامة تحت سلطـــــــــــة الكفار التي ينبغي أن يناهضها املسلم 

ـــــاب فــــي هــــذه  ّتــــــــــــــ
ُ
وهكــــذا يّتضــــح أّن القضــــايا السياســــية ، والعســــكرية ، والاجتماعيــــة كانــــت فــــي مقدمــــة انشــــغاالت الك

الكتابـات التـي بـدأت تتفاعـل مـع محـيط دولـي متغّيـر ،بـدا فيـه العربـي خصوصـا ، واملسـلم  الفترة كما عكستها معظم

ــــه ، وقـــد احـــتفظ النثـــر لـــديهم عمومـــا بقـــوة التعبيـــر ، ورونقـــه  ،  فــــــــــــ
ّ
ـــع إلـــى الخـــروج مـــن انحطاطـــه ،و تخل
ّ
عمومـــا يتطل

تاب هذه الفترة
ُ
 .فتناغم ذلك مع حيوية القضايا التي عالجها أغلب ك

خصوصا بشعره ( م1883-1827)ا لألمير عبد القادر ير أّن زعامة الحركة ألادبية عموما تبقى في هذه الفترة  أيضغ

الــذي اختلفــت ألوانــه ، ثوريــات  ، وإخوانيــات  ، وغزليــات  ، فخــرا ،وتصــّوفا ، وتــأمال ، ووصــفا ، وهــي ألــوان اختلفــت 

 .رجما أو كثافة ،ومستويات  فنّية

ـــد القــــاد ـــة فــــي الــــوطن العربــــي ،مســــك بزعامــــةفــــاألمير عبـ ـــة الحديثـ الســــيف  ، وزعامــــة الشــــعر فــــي  ر مــــن جيــــل  النهضـ

ـــــة معســكر  ( القيطنــة )،ولــد فــي قريــة وطنه ــ ــ ــ ــ م  ،حيــث نشــأ  ، ودر، علــى يــد والــده الشــيخ 1827-ه 1222غــرب مدينــ

م  حيث صحبه ابنه عبـد 1821-ه 1232محيي الدين الذي أجبرته السلطات العثمانية على إلاقامة في وهران سنة 

ســـع وعيـــه بطبيعـــة الحكـــم العثمـــاني 
ّ
ســـع معارفـــه بالدراســـة علـــى علمـــاء املدينـــة ، كمـــا شـــرع يت

ّ
القـــادر الـــذي بـــدأت  تت

ـــم قــــــا ــــة حاكمــــــة ، ثـــ ــــوء تــــــدبيره ، و اســــــتغالل فئــ ـــ ي ، وســ ــــعفه السياســـ ــــي ضــ ـــذ فــ -ه1201م بفريضــــــة الحــــــّ  ســــــنة يومئـــ

العثمانيــة بــذلك ،فكــان ذلــك مناســبة للتعــرف علــى ألاوضــاع فــي  ،صــحبة والــده الــذي ســمحت لــه الســلطاتم1821

ــــــــــر ، والعـــــــــراق ، وســـــــــوريا ، ثـــــــــم ل ـــر عـــــــــدة بلـــــــــدان عربيـــــــــة خـــــــــالل ســـــــــنتين  تـــــــــونس ومصــــــــــ ــ ــ ــــودة عبــ ــ ــ ـــق العـ ــ ــ ــــي طريــ ــ ــ ـــا فـ ــ ــ يبيــ

 .م1828-ه 1203في ( القيطنة)،وطرابلس حين كان الرجوع إلى قرية (برقة)

م حســين داي  الــبالد إلــى الفرنســيين ، وإعــالن استســالمه فــي الخــامس مــن وبعــد الاحــتالل الفرنســ ي للجزائــر ،وتســلي 

 حـول محيـي الـدين  والـد عبـد 1832شهر جويلية 
ّ
م  بدأت أشكال مختلفة من املقاومة فـي كـّل أنحـاء الـوطن ،فـالتف

ل الفرنســـ ي ، القــادر مواطنـــو قســم كبيـــر مــن الغـــرب الجزائــري ،خاصـــة منطقــة معسكـــــــــــــــر مــن أجـــل مقاومــة الاحـــتال

وتحريـــر الـــوطن غيـــر أّن كبـــر ســـّنه ، ونباهـــة ابنـــه عبـــد ةالقـــادر ، وحماســـه الثـــوري ،جعلتـــه يقترحـــه للقيـــادة ، فتّمـــت 
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نــــوفمبر  18ه املوافــــق ل1208رجــــب  13فــــي ( فروحــــة )بــــوادي " غــــريس"مبايعتــــه تحــــت شــــجرة الــــدردرة املعروفــــة فــــي 

ـــم  ،ومنهادخــــل مدينــــة معســــكر حيــــث كانــــت املبايعــــة ا1832 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ، اد  أكثــــر حيويــــة، وعزمــــا، وحّبــــالعامــــة ، وانطلــــق الجهـ

 4.وإخالصا

بعــده حــدثت انتكاســة ثقافيــة تحــت ضــغط الاحــتالل الفرنســ ي  ،وبعــد  الانتكاســة السياســية ثــم الثقافيــة ،وألادبيــة 

، كســـــــــــــار  املـــادي واملعنـــوي نفتـــرة انكمـــا  ثقـــافي أشـــبه بالغيبوبـــة ،حيـــث شـــعر فيهـــا إلانســـــــــــــان الجزائـــري بـــالغبن  ،والا 

تـــــاب ، و ألادبـــــاء  الـــــذين  هـــــم بطبيعـــــتهم أكثـــــر إحساســـــا باملعانـــــاة الوطنيـــــة بكـــــّل امتـــــداداتها تحـــــت 
ُ
وهـــــو مـــــا شـــــمل الك

الاحــتالل النصــراني الظــالم  املتعجــرف ،فامتــّد  ذلــك  حتــى أواخــر  القــرن التاســع عشــر حــين بــدأ يســري فــي املجتمــع 

 .ف النهوض بعد الانكسار بفعل عوامل مختلفة داخلية ، وخارجية انتعا  واعد باست نا

فشـــرع الوضـــع الثقـــافي  فـــي الانتعـــا   إذ ال يلبـــث أن يبـــرز فيـــه  كّتـــاب مختلفـــون  أولهـــم  الشـــيخ العالمـــة  عبـــد القـــادر 

ة تلمسان سنة ولد في مدين.املجاوي كيخصية متميزة بفكرها  ،وطموحها إلى  النهضة ،وأملها في التغيير ،وإلاصالح 

م  حيـث در، ،ثــم انتقــل إلــى املغــرب ملتابعــة دراســته فـي فــا، ، و طنجــة ،وجــامع القــرويين ، عــاد بعــد 1808-ه1227

ـــر ســـــنة  ــــى الجزائــ ـــل 1818-ه 1311ه ،فـــــأدى فريضـــــة الحـــــّ  ،وشـــــرع فـــــي التـــــدريس، وفـــــي ســـــنة 1242ذلـــــك  إلـ م  ،انتقــ

لبيـــــة كمـــــا  ُعـــــّين إمامـــــا وخطيبـــــا بجـــــامع ســـــيدي رمضـــــان املجـــــاوي  إلـــــى العاصـــــمة للتـــــدريس فـــــي مدرســـــتها العليـــــا الثعا

فــــا نشــــيطا ، رجــــل 1428-ه 1322بالعاصــــمة ســــنة 
ّ
م ،وبقــــي فــــي قمــــة نشــــاطه  ،إمامــــا قــــديرا ،وأســــتاذا متمكنــــا ، ومؤل

إصــــــــــــــــــالح فــــــــــــــــــي جميــــــــــــــــــع الحــــــــــــــــــاالت بمســــــــــــــــــتوى الوضــــــــــــــــــع ، والظــــــــــــــــــروف  ، وقــــــــــــــــــد تخــــــــــــــــــّرج علــــــــــــــــــى يديــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــالم فــــــــــــــــــي 

أستاذ الشيخ عبد الحميد بن بـاديس ،وكـذلك " حمدان الونيس ي"مقدمتهم ،والثقافة  ،وفي ،والعلم،والتعليمالفكر

م حيـث دفـن  1410وقد تـوفي الشـيخ املجـاوي  بمدينـة قسـنطينة فـي السـاد، مـن أكتـوبر . الولود بن املوهوب ، غيره

 .تاركا وراءه آثارا طيبة معظمها  في النحو واللغة بلغت ستة عشر كتابا

تعريــف الخلـــف )م صـــاحب كتــاب 1402-1812(أبــو القاســم الحفنــاوي )ة نجــد الشـــيخ وبعــد املجــاوي فــي  هـــذه الفتــر 

 5( .م 1424-1824/ه 1307-1282)،والشيخ دمحم بن أبي شنب (  برجال السلف

أمــا فــي مجــال الشــعر فقــد بــرزت أســماء مختلفــة أهمهــا ثــالث شخصــيات كتبــت النثــر ، و كتبــت الشــعر أولهــا دمحم بــن 

م  ،وثانيهـــا الشـــيخ عاشـــور بـــن 1421-ه 1334م  ،واملتـــوفى ســـنة 1810-ه  1272ود ســـنة عبـــد الـــرحمن الديســـ ي املولـــ

 6(.م 1432-1882)،أما ثال ها فهو عمر بن قدور الجزائري ( م 1424-1810/ه 1300- 1220)دمحم بن عبيد الخنقي 

ق بالحركــــــــــة الشعرية في الجزائر من الفترة 
ّ
 :ن إجمالها فيما يأتيم  فيمك1422إلى  1422أما  ما يتعل

هيم أبـــو اليقظـــان بـــن مـــن بـــين ألاســـماء ألادبيـــة فـــي هـــذه املرحلـــة فـــي الشـــعر وفـــي النثـــر أيضـــا إبـــرا:  التيـــار التقليـــدي-1

، وأبــــو الح خرفــــي، و أبــــو القاســــم ســــعد هللادمحم العيــــد آل خليفــــة، و مفــــدي زكريــــاء ،والــــدكتور صــــالحــــااج عيســــ ى، و

 .القاسم خّمـــــــــــــار

لـــه الشـــاعر مبـــارك جلـــواح :الشـــعر الوجـــداني  فـــي-2
ّ
ــــــر الســـائحي املولـــود فـــي ســـنة ( م 1403-1428)ويمث ــ ــ ،ودمحم ألاخضــ

 7م1431م ،وأبو القاسم خمار املولود ببسكرة سنة 1418

 : أدباءّمنّّاملغربّالعربيّالكبير

أهــم ( السـودان -موريتانيــا–غـرب امل-الجزائـر:عصــر الـدول وإلامــارات )ويـذكر الـدكتور شــو ي شـو ي ضــيف فـي كتابـه 

ابــن قاضــ ي )بن دمحم التنــوني عبــد الكــريم النهشــلي ،و عبــد اللهــ:أدبــاء املغــرب العربــي ففــي الجزائــر ذكــر مــن الشــعراء 

،و دمحم بن يوسف القيس ي الثغري التلمساني ،الشهاب بن الخلوف، ودمحم القوجيلي، وأبـو حمـو ، وابن خميس(ميلة

، وإبراهيم ، ودمحم أحمد ألاريس يماد التاهرتي، وسعيد املنداس ي  ، وعبد الرحمن ألاخضري موس ى الثاني، وبكر بن ح
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، و أبو العيش بن ، و دمحم بن علي بن حماد القلعي بن عبد الجبار الفجيجي التلمساني  ، و عبد هللا بن دمحم الجراوي 

 ....وغيرهم  ، و دمحم بن عبد هللا العذار زرجي، و إبراهيم التازي عبد الرحيم الخ

 .8..، والوهراني ، وأبو الفضل بن محشرة وغيرهم د أبا القاسم عبد الرحمن القالميأما في النثر فنج

ــــة ،و ابـــن الصـــباا ،و ابـــن زاكـــور، و  ابـــن ُعم رلــــــــــ
ُ
يـــر، وابـــن شـــجاع أمـــا فـــي املغـــرب ألاقصـــ ى فيـــذكر مـــن الشـــعراء ابـــن غ

ــــدغوغيابــــــــن عبــــــــد املنــــــــان ،و الهــــــــوزا، و التــــــــازي، وابــــــــن زنبــــــــاع، وحبــــــــو،، والجــــــــراوي  ــ ـــــ ي، والــ ــ ــــدبن القاضـ ــ ،  لي ،و أحمــ

، و عبـد العزيـز ن الونـان ، و أبـو الربيـع املوحـدي، وعمـر السـلمي، و ابـالشاذلي ،و عبد العزيز امللزومـي، و والبوعناني

 .، و مالك بن املرّحل علي اليوس ي ،و   ميمون بن خبازة ، و ابن شعيب الجزنائي ،و أبو الفشتالي

ابــن ناصــر، ورحلــة الــوزير  ، ورحلــةو رحلــة العبــدري ، ورحلــة العياشــ يا فــي أدب الرحلــة فيــذكر رحلــة ابــن رشــيد ، أمــ

جعفـــر أحمـــد بــــن  ،وأبوالقاضـــ ي العيــــاض:كبــــار الكتـــاب فهـــم  أمـــا  عـــن.، ورحلـــة دمحم بـــن عثمــــان املكناســـ ي  الغســـاني

 9....مي وغيرهم، وابن بطوطة، ودمحم بن علي الفشتالي ،ودمحم بن الطيب العلعطية

ابن رازكـــــــــــه ، و دمحم اليدالي الـديماني ، وحـرم بـن عبـد الجليـل العلـوي ،وا ملختـار :أما في موريتانيا  فنجد من الشعراء 

بـــــن بـــــون،و دمحم بـــــن ســـــيدي ألابييـــــري ، و دمحم بـــــن الطلبـــــة اليعقـــــوبي ، و املختـــــار الكنتـــــي ، و مولـــــود بـــــن أحمـــــد الجـــــواد 

 10.اليعقوبي 

الشيخ يحيى السالوي السوداني ، في السودان فنجد من الشعراء الشيخ حسين زهراء، والشيخ دمحم عمر البنا، و أما 

،والشـيخ عبـد هللا البنـا ، وصـالح ، و الشيخ  أبو القاسم أحمـد هاشمعثمان هاشم ، و الشيخ دمحم سعيد العباس ي و 

 11عبد القادر ، والشيخ عمر ألازهري، والشيخ عبد الّرحمن

تــــــــــــهم  : اهيــــــــــــــةّالشعّرومهم 

 : لقد عّرف ابن طباطبا  الشعر بقوله 

كالم  منظوم ،بائن  عن املنثور الذي يستعمله النا، في مخاطباتهم  ،بمـا خـّص بـه  مـن الـّنظم الـذي إن عـدل عـن )

وق 
ّ
صّح طبعه ، وذوقه لم يحتج إلى الاسـتعانة ونظمه معلوم محدود ، فمن .جهته مجته ألاسمــــــــــاع ، وفسد على الذ

علــــى نظــــم الشــــعر بــــالعروض التــــي هــــي ميزاتــــه ، ومــــن اضــــطراب عليــــه الــــذوق لــــم يســــتغن مــــن تصــــحيحه ، وتقويمــــه  

بع الذي ال تكلف معه 
ّ
 12.(بمعرفة العروض ،والحذق به حتى تعتبر معرفته املستفادة كالط

بن طباطبا  أّن أهم ما فـي هـذا التعريـف أنـه ُيحـّدد الشـعر علـى ويذكر جابر عصفور انطالقا من التعريف السابق ال 

 أنهــــــا متضــــــمنة فيــــــه أســــــا، الانتظــــــام الخــــــارجي للكلمــــــات ،وأّن التعريــــــف صــــــحيح  ال يشــــــير صــــــراحة
ّ
 .إلــــــى قافيــــــة إال

 والتعريــف ال يهــتم بالجانــب التخيلـــي مــن الشــعر ،مــن حيـــث مصــدره أو تــأثيره ،وإنمــا يهـــتم بالشــعر فــي ذاتــه باعتبـــاره

وق ،وأنـــه اســـتقّر فـــي عصـــر ابـــن طباطبـــا  تعريـــف  الشـــعر  عنـــد 
ّ
بنيـــة لغويـــة ،ومنتظمـــة علـــى أســـا، مـــن الطبـــع ،والـــذ

خّيـــل " الفالســـفة  علـــى أنـــه 
ُ
عنـــد املبـــدع ،ويحـــدث تـــأثيره بتحريـــك قـــوة " املخيلـــة "الـــذي  ينشـــأ عـــن فاعليـــة " الكـــالم امل

باعتباره خاصـية " التخّيل "التعريف الفلسفي ربما ألنه فهم   املخيلة عند املتلقي ، لكن ابن طباطبا ال يلجأ إلى هذا

أساسـية فـي الفـّن ألادبـي بعامـة ،يمكـن أن ينطـوي عليهـا  الشـعر ،والنثـر علـى السـواء ،وبـذلك يظـّل أسـا، التمييـز فـي 

غـــوي املتميــز  للشـــكل  ويــربط ابـــن طباطبـــا  الشــعر  بصـــحة  
ّ
يشـــير إلـــى كأنــه " الطبــع والـــذوق "الشــعر هـــو الانتظــام الل

الشـــعر ال يمكـــن تعلمـــه إذا  افتقـــد  املـــرء مجموعـــة مـــن الاســـتعدادات  النفســـية للـــّنظم ،وبـــذلك ال يمكـــن للمعرفـــة 

ه مجتــه ألاســماع وفســد علــى الــنظم الــذي إن عــدل عــن جهتــ)العروضــية أن تخلــق شــاعرا ،ممــا يجعلنــا نفهــم عبــارة 

وق 
ّ
مصــطلح لـــه  ( الــنظم)ولــنالحظ أّن .ساســية ،وهــو الانتظــام  فهمــا  رحبــا ،يــرتبط  بمبــدأ مــن  مبــادع  الفـــّن ألا ( الــذ

وق ،فمـن اضــطرب 
ّ
أبعـاده  املرتبطـة  بتفسـير إبجـاز القـرآن الكـريم  ،وبـأر ى درجـات البالغـة التـي ال تنفصـل عـن الـذ
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 إذا تحولــــت املعرفــــة 
ّ
وق  لــــم يســــتطع تصــــحيح الشــــعر ،وتقويمــــه ،بمعرفــــة العــــروض ،أو الحــــذف بــــه ، إال

ّ
عليــــه الــــذ

ف معه "فادة إلى ش يء املست
ّ
 13"كالطبع الذي ال تكل

ص فـــي أّن الشـــعر  مهـــارة صـــفور  تقودنـــا إلـــى  مفهـــوم الصـــنعةوأّن العبـــارة ألاخيـــرة  فـــي رأي الناقـــد جـــابر ع
ّ
،الذي يـــتلخ

ـــ ـــاحبة الســــــتعداد  خـــــاس  ،أو طبـــ ـــه  ،تنشـــــأ مصـــ ـــر بعينـــ ــــى إحـــــداث  أثـــ ـــتخدام أدوات نوعيـــــة ،ترمــــــي إلــ ـــب اســـ ع ،وتتطلـــ

ؤخــــذ  مــــن تجــــارب الّســــابقين  الــــذين  حّققــــوا  ،وتكتمــــل بابعينها
ُ
ربــــــــــــــــة  ،والرجــــوع إلــــى قواعــــد محــــّددة ،ت ملمارســــة ،والدم

ــــــة ) -عنــد القــدماء مــن معاصــري ابــن طباطبــا–يعيـــي ( الطبــع )نجاحــا  الفتــا  فــي صــنعتهم ،وإذا كــان الاســتعداد   ــ ــ ــ ــ ملكــ

ــــوة الـــــنفس الفاعلـــــة)أو ( نفســـــانية ـــا ( قـ ألافعـــــال ،أو ألاعمـــــال الاختياريـــــة صـــــدورا تلقائيـــــا ،فـــــإّن القواعـــــد تصـــــدر عنهــ

ولذلك .مل يمكن ان تر   فتتحّول إلى طبع،ومادامت  الخبرة بكيفية الع" بكيفية العمل "املحددة تشير إلى الخبرة 

هـــي –م فـــي املصـــطلح القـــدي–( ألاداة)و.فـــي الـــنفس -أو كاملتأصـــل–يبـــدو إتقـــان ألادوات مســـتحيال بغيـــر طبـــع متأصـــل 

وإلاتقـان فـي اسـتخدام  ألاداة  ال .في  وصول  أثر  ألاول إلى الثـاني (  املتلقي)واملنفعل ( الشاعر)الواسطة بين الفاعل 

كمثــــل  النــــار الكامنــــة  فــــي  يمكــــن  أن يــــتم دون طبــــع  ،ومتــــى لــــم يكــــن  ثــــّم طبــــع  لــــم تفــــد ألادوات شــــيئا ،فمثــــل الطبــــع

الحديــدة  التــي يقــدح بهــا الزنــاد أال تــرى  أنــه إذا لــم يكــن فــي الزنــاد نــار ال يفيــد ،ومثــل ألادوات كمثــل الحــّراق  ،و الزناد

 . ذلك الحراق ،وال تلك الحديدة شيئا 

فهـــــم  عبـــــارات  ابــــــن طباطبـــــا  
ُ
ـــعر أدوات يجـــــب:"وفـــــي هـــــذا الضـــــوء  ينبغــــــي  أن ت ــــــف  للشــ

ّ
إعــــــدادها قبـــــل مراســـــه ،وتكل

ــف منــه ،وبــان الخلــل فيمــا ينظمــه ،ولحقتــه العيــوب  ،فمن تعصــت عليــه أداة مــن أدواتــه ،لــم يكمــل لــه مــانظمــه
ّ
يتكل

أي أّن علينــا أن نــرد استعصــاء ألاداة إلــى استعصــاء الطبــع  ،وتفهــم ألاداة فهمــا رحبــا ال يقصــرها علــى ".مــن  كــّل جهــة 

ــــام  مجـــــــــــرد التوســــــــــــيع فـــــــــــي علــــــــــــم اللغــــــــــــة  ،والبراعـــــــــــة  فــــــــــــي فهـــــــــــم إلاعــــــــــــراب  ،والروايــــــــــــة لفنـــــــــــون آلاداب  ، ــ ــ ــ ـــــة بأيــ ــ ــ واملعرفـــ

ــــابهمالنا، ــ ــ ــ ـــــيس  ،ومناقبهم ،ومثـــــــــــالبهم ،بـــــــــــل  ُيمتـــــــــــّد بهـــــــــــا لتشـــــــــــمل الوقـــــــــــوف،وأنسـ ــ ــ ــــي تأســ ــ ــ ــ ـــــرب فـ ــ ــ ـــــذاهب العــ ــ ــ ــــى مــ ــ ــ ــ علـ

وإيفــاء  كــّل  معيــى حظــه مــن العبــارة ...،والتصــّرف فــي معانيــه فــي كــّل فــّن قالتــه العــرب فيــه ،وســلوك مناهجهــا الشعر

حتــى ال يكـون متفاوتــا ..نـاب مــا شـنيه ــوإلباسه مـا يشــاكله مـن ألالفــال  حتـى  يبــرز فـي أحســن زّي ،وأبهـى صــورة ،واجت

مرقوعا ،وبمثل هذا الفهم تصبح ألاداة الشعرية واسطة نا حة بين املبدع ،واملتلقي ،فتقوم بعملية توصيل املعيى 

ال إدراكـــــــي فــــــــي وبالتـــــــالي  تحـــــــدث الصــــــــنعة أثرهـــــــا املطلـــــــوب ،وتــــــــؤثر فـــــــي أكثـــــــر مــــــــن مجـــــــ.الشـــــــعري علـــــــى أحســـــــن وجــــــــه 

ـــــان ــ ــ ـــه ،فيلتذ الفإلانســ ــ ــ ــ ــ ــ  14.هم بحسن معاني الشعر كما يلتذ السمع بمونق لفظــ

ـــف مـــن :) أمـــا  الـــدكتور ألاخضـــر جمعـــي فينطلـــق فـــي مفهـــوم  الشـــعر مـــن تعريـــف ابـــن ســـينا 
ّ
الشـــعر كـــالم ُمخّيـــل  مؤل

أول   فـــالكالم جـــنس.( أقـــوال ذوات إيقاعـــات  ُمتفقة،متســـاوية ،متكـــررة  علـــى وزنهـــا ،و متشـــابهة  حـــروف الخـــواتيم 

 15....للشعر  يعّمه مثل الخطابة ،والجدل  وسائر ما يشبهها 

ق باألسا، ألاخال ي ملهمة الشعر فيبدأ تحديد هذه املهمة   لدى جابر عصفور من تأكيد حقيقة مؤداها 
ّ
أما مايتعل

لك  ،وقبضتها عمـا أّن ألاقاويل الشعرية بها استجالب املنافع ،واستدفاع املضار ،ببسطها النفو، إلى ما يراد من ذ

ومــــا دام املقصــــود بالشــــعر  فيمــــا يقــــول حــــازم القرطــــاجيي هــــو إنهــــاض ....يــــراد ،بمــــا يخّيــــل لهــــا فيــــه  مــــن خيــــر أو شــــّر 

النفـــو، إلـــى  فعـــل شـــ يء  أو  طلبـــه  أو اعتقـــاده ،أو التخلـــي عـــن فعلـــه أو طلبـــه ،أو اعتقـــاده فمـــن املنطقـــي أن يكـــون 

شياء املّتصلة بما يفعله إلانسان ،ويطلبه ،ويعتقده ،ومن املنطقي أيضـا املوضوع ألاساس ي في صناعة الشعر هو ألا 

أن تكون أداة صناعة الشعر مّتصلة بغايته أو مؤدية إليهـا ،فتظـّل منتسـبة إلـى الفعـل إلانسـاني مـن زاويـة الطلـب أو 

 16.الاعتقاد أو املمارسة 

،ذلك أّن املستند  النفساني الذي تمـّر عبـره  وتنحصر مهمة الشعر أساسا لدى لخضر جمعي  بين إلامتاع والفائدة

تجربــــة الخضــــوع لفعاليــــة  الشــــعر  ،ووضــــحت حالــــة املتلقــــي الشــــعرية التــــي يأســــرها الشــــعر ـويتجاوز الانفعــــال بــــه 
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ذة  ،أو املتعة إلى إلايحاء بسلوك أو الدعوة إلى موقف ، و إذا كان واضحا في تصّور الفالسفة أّن مصدر 
ّ
مستوى الل

ق  بالخصائص الفنية في النّص أساسـا  ،فـإّن  االقيمـة ألاخالقيـة رهـن املضـمون الـذي ضـبط الفالسـفة املتعة متع
ّ
ل

 .إلاسالميون مجاله وحدوده 

وقد تقّرر في بحث الصورة ،واملادة أّن املضمون الشعري ال يخرج  في التصـّور الفلسـفي  عـن ألاخـالق  ، وقـد جمعـوا 

الخلــــق ،أو محاكــــاة ألازمنــــة كمــــا هــــو الحــــال فــــي القصــــص الشــــعري ،فطبيعــــة ذلــــك فــــي العــــادات الشــــاملة لألفعــــال ،و 

ـق بالشـّق 
ّ
املضمون الشعري هي التي تحـدد القيمـة ألاخالقيـة ومـن ثـم وظيفـة النفـع فـي الـنص الشـعري ،فـي حـين يتعل

م فـــي العناصـــر املاديـــة والصـــور 
ّ
ـــذة ،وإلامتـــاع ،ويحـــّتم ذلـــك  منظـــور منهجـــي يبتغـــي الـــتحك

ّ
ية املكّونـــة الصـــوري قيمـــة الل

للقصيدة  ،أما في سياق النص فإّن الضروري تقت  ي أن تتفاعل العناصر املضمونية والصورية في تحقيق مهّمــــــــــــة 

ـــــة ،وهــــذا هــــو التصــــّور الافتراضــــ ي الــــذي وســــم مهّمــــــــــــــــة الشــــعر لــــدى الفالســــفة ،فــــي حــــين تأســــس  ـــــر ألاخالقيــــــــ عـــــــــ
ّ
الش

عر العربي على ىالقول بطغيان جانب املتعة فيه ،وتضاؤل قيمته ألاخالقية نقدهم للموجو 
ّ
ل في الش
ّ
 17.د املتمث

 :الدعوة إلى الوحدة املغاربية في الشعر الجزائري 

من أهـم الشـعراء الجزائـريين الـذين تغنـوا بآمـال ألامـة العربيـة ،والوحـدة املغربيـة  فقـد اسـتطاع أن يحمـل  أحـزان ، 

ـدها فـي قصـائده ،وهـو فـي اعتقـادي   هـو وهموم أمته ،وب
ّ
كى آالمها ،وشقاءها  ،وفحمل تلـك الهمـوم علـى عاتقـه ،فخل

 .الوحيد الذي  خلدها بطريقته الخاصة  ولم يفعل ذلك   شاعر  آخر في املشرق واملغرب معا  

ل فكـــرة الاتحـــاد وعليـــه فمـــن الشـــعراء الـــذين  أســـتهل بهـــم هـــذا املبحـــث الخـــاس بالـــدعوة إلـــى التضـــامن والاتحـــاد حـــو 

ــــاء ففي قصيدة له بعنوان (املغاربي  والوحدة العربية   شاعر الثورة الجزائرية ،والوحدة املغاربية  ــ ــ ــ ــ ــ  مفدي زكريـ

 :يقول ( من بحر الخفيف ( )واْجَعــــْل املغرب الكبيــــــــــر وحيدا نحن لم نستجب لغير الوحيد )

عب أنت أم يوم عيد-1
ّ
 ي                    أّم جالل إلالـــــــــــــه ملُء وجــــــــــودي؟قّصة الش

نا بنشيــــــــــــــدي -2 فمبر شعري                   أنت َمن أسكـــــــــر الدم
ُ
 غّنب للكـــــــــــــون يا ن

م  املدافع في الّســـــــا                 حب انطالقا ،على رن-3
ّ
ـــدي أنت َمن عل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ين قصــ

 .أنت َمن َهْدَهَد املقادير في الغْيـــــ                 ــــبب ،وأزجى شراعها للّســـــــــــــــــــــــــــــعود -0

ْحـــ                   ـــــتار ،فانقاد للقرار العتيــــــــــــــــــــــــ-1
ُ
 .ــــــدب أنت َمن حّل ُعقدة الفلك امل

شر ،كاملسيح الوليــــــــــــــــــــــد -2  .أنت من زحزح الظالم بفجــــــــــــر                   طافح البب

 .وتنّبأَت باملصيــــــــــــــر ،فآمنـــــــــــ                   ـــــــــــنا بوعد الّسما ،وعزم ألاســـــــــــــــــود-7

ــــــــــــــــــ                   ـــــــــــنا البرايا رسالــــــــــــــــــــــــــة البــــــــــارودواستلمنا ال-8
ْ
غ
ّ
 بالا منك ،فبل

ــــــــــــــغري حــــــــــــــّدادُه بال-4
ُ
غّسُل العــــــــــــــــــار بالّنـــــــــــا                 رب ،ون
ُ
ـــــدحديـواندفعنا ن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

هيد -12
ّ
 .صدق الوعُد يوم صدق العهـــــــــــــــ                ــــــــــــُد ،ووعدث الّدمــــــــــا كعهــــــــــد الش

ْعــــــ                ـــــُب ،وحبُل الّسمــــــــــــــا كحبل الوريــــــ-11
ّ
 .ـــــدب َصدَق الّرُب يوم أن صدَق الش

ـــــدأيم وحي عن الجزائر ُيــــــــــــــوحي                 للبرايا؟ وأيم ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر حميـــــــ-12 ــ ــ ــ  .ــ

 ـــــــــــــــــــــــــــودب البطوالت ،أم كريـــــــــــــم الّججايا                   أم أعاجُب من َ خــــــــــــــاءل ،وُجــــ-13

 .أم بما إن شاء الهوى ؟ والذي شا              َء الهــــــــــــــــــــوى ال ُيقا،  بالّتحديــــــــــــــــــــــــــد-10

عُب ياحكايـــــــــــــــــــــــــــــة ُحّبي             يا كيانــــــــــــــي ،ياُمبدب -11
ّ
 ئــــــــــــــــــي ،يا ُمعيــــــــــــــــدي أّيها الش

 .أنت َمن وّزع الّضيــــــــــــاء بقلبــــــــــــــي            وأشــــــــــــــــــاع الحنان  ملء ،وجودي -12

كا في خالئقـــــ -17
َ
ذي من ترابــــــــــــــه صّورنــــــــــــــــي                   مل
ّ
ـــعودي  وال ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي ،وصـ ــ  ــ

 تربـــــــــة تصنُع املالئَك ال الّنــــــــــــــا                  ،وأرٌض  عروقـــــــــــــــــــــــها من ُجدودي  -18
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ـــد كم تمّيى أبـــــــــــوك آدُم ، وأن لـــــــــــــو                 خلقـــــــــــــــوه بطينها -14 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  من جديــ

 الّتوحيــــــــــــــــــ-22
ُ
ــ              ـــــمب ،وسادت رسالـــــــــــــة
ْ
ل
ّ
ـــــدالّمـــحى الغدُر ،وانطـــــــــــــوى شبُح الظ ــ  ـ

رُت في أم -21 ــــــــــــــلٌد               حب
ُ
ك خ
ّ
  عـــــــــــــرفُت أن
ْ
لده املوعـــــــــــــــودوطنــــــي ُمذ

ُ
 ـــــــــــــر خ

ـــد َموطـــــــــــــــٌن ال يعيُش فيــــــــــه لئيـــــــــــــــٌم               ال ، وال كلم ُمستبـــــــــــــّد عنيـــــــ-22 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ـــــــــــــــــ-23
م
رم بالظ
ُ
مــــــــــــــر بليـــــــــــــــــدوبــــــــــــــــالٌد تخ

َ
ــــــــــــــــا              غي ،وُتهـــــــــــــوي بكّل غ
ّ
 .ـلم الط

ـــــدَحســــــــــــــُبوا الُحكم َمغنــــــــــما ،فترامــــــــــوا               كابن آوى إلى افتــــــــــــــــرا، املصيـــــ-20 ــ ــ ــ  ــ

 ــــــــــوال للّتبديــــــــــــــــــــــــدوابتغــــــــــــوُه  تجــــــــــــــارة ،وارتشـــــــــــــــــــاء              واستبــــــــــــــــــــــــاحوا ألامــــ-21

بــــــــــــــاب انهـــــــــزاما            بين -22
ّ
ـــــــــــــــــــــــح ووعيـــــــــــــــــــــــد وأشاعوا دنــــــــــــــيا الش  وعــــــــــــــــد  ُمجيَّ

 عميـــــــــــــــــــــال                   لضيــــــــــــــــــــــاع ،على حســـــــــ-27
ّ
ـــــــــرمـــــــــزيا
ُ
ــــودوأرادوه  ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اب ألاســ

ـــــدود ظــــــــــــــــــول البالد نهب ذئاب                 وعلى  الكادحين لطـــــــــــــــــــــــــــــــــُم الخـــــــــــــــوحــــــــــ -28  ـ

عـــــــــــــــارات ،والُهتافات  -24
ّ
رديد يحيا                 تستقـــــــــــــــــــرم ألابـــــــــــــــــــــــــ:والش

ّ
 ـــــــواق للتـــــــــــــــــــــــــ

ـــد وعيـــــــــــــون من الّزعانـــــــــــف تقفـــــــــو                كلَّ حـــــــــــــــــــّر ،َيعــــــــــــــــــاف د-32 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نيا العبيــ

ـــــدوامللفـــــــــــــات باألكاذيـب تنـــــــــــــ-31 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــد ومكيـ ــ ــ ــ ــ ـــال    بين كائــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدى              خجــ ــ ــ ــ  ـ

بنـــــــــــــــــــى              خجــــــــــــال بين  كائـــــــــــــــــــد-32
ُ
قـــــــــــاء ت
ّ
ـــد ومكيــــــــــ وألاحابيــــــــــــل لألش ــ ــ ــ ــ ــ  .ـ

ـــــــــــــــــان ،والتّ -33
ّ
 ،ألان
ُ
ـــــدجّنـــــــــة الخلــــــــــد ضاق في رحبها الحْر             ُر ،حليـــــــــــــــــــــــف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  نهـ

يخ ،من ُبكــــــــــــــــــــــــــــــاء الوليــــــــــدسمـــــــــــــع هللا في العاللي ،يـــــــــداها ،              من ُدعــــــ-30
ّ
 ــــــا الش

 ك ُجنـــــــــــــــودي لّبيــــــــــــــــك يا جزائــــــــــــــر ،مـــــــازا               ل ُحمـــــــــــــــــاة الحّي هنـــــــــــــــــــا:قال -31

لم ،دون ُجهـــــــــــــــد جهيد هكـــــــــــذا ينزُل ا-32
ّ
طوى               قّصة الظ
ُ
 لّستــــــــــــــــــار ،وت

عُب ،في القـــصـــــــــــــــــــــــ-37
ّ
عوب ُيدنيـــــــــــــــــــــه                 غضُب الش
ّ
ذي يحقـــــــــــــُر الش
ّ
ـــــدوال ــ  ــاس ألاكيـ

ــــــــــه من    قديم الُعهــــــوذمــــــــــــ-38
ّ
  الل
ُ
عوب في حاكميــــــــــــــها                  ذّمـــــــــــــــــــة
م
ــــود ـــــــام الش ــ ــ ــ  ـ

ـــــــــــــــ               ـــــــــــَه ،وأوفـــــــــ-34
ّ
ــــودوالّسعيـــــــــــــُد الّسعيـــــــــُد َمن راقَب الل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه بالعهــ ــ ــ ــ ـــــى لشعبــ  ــ

يــــــــــــــــالي من الّزمـــــــــــــان ُحبــــــــــــالى                 ُمثقـــــــــــــــــــــــالت مجهولــــ-02
ّ
ــــود والل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــة املولـ ــ ــ ــ ــ  ــ

 ا-01
ُ
اكــــــــــــــي الّرشيــــــــــــــــوصــــــــروف

ّ
بل للذ ـــــدلّزمـــــــــــــــــان  خيرعــــــظات                  تفتـــــــــــُح السم ــ ــ  ـ

ْبــــــ                 ــــــرى ،هنيئا بيومـــــــــــــــــــك -02
ُ
ــــــها املهرجــــــــــاُن في الفرحـــة الك ــــود أيم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  املشهــ

مــــــــــــــــامــــ-00 ذي زّور الــــــــحــــــــــــــــدود عليـــــــــــه                    لـــــــــــم ُيزّوُر ذب
ّ
ـــــدود وال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه بالحــ ــ  ــ

ـــــــــــــــم   من أب كريـــــــــــم ، و-01  أّم                     وعــــــــــــــروق جذورهــــــــــــــــــــا في الجــــــــــــــــــــــدود  رحب

ــــودوالجراحـــــــــــــاُت ،وألامانــــــــــــي وما شا                 َء الهــــــــــــــــوى من مواثـــــــــــــــــق وعهــ-02 ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـ

ـــد وإذا  ما الجفـــــــــــــــاء باعــــــــــد يومــــــــــا                 بيننا  ،ليس ذا أمـــــــــــــــــــــــــــــــ-07 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـــــر جديـ

مـــــــــــــــودليس بدعــــــــــــا في العاشقيـــــــــن  الّتجيي                فالهــــــــــــــوى بين ثـ-08
ُ
 ــــــــــــــــــــــــــــــورة وخ

ربا ،وُبعــــــــــدا                وعرفــــــــــــــنا الّسمـــــــــــــــ-04
ُ
ـــــــــــدودقد بلــــــــــــــونا الغـــــــــــــــرام ق  ــــــــــــــــاح بعد الصم

ة  الُحّب  في العتـــــ-12
ّ
 فيـــــــــــــــه ذكـــــــــــــــــر الحســـــــــلذ

َّ
 ـــود   ـــــــــاب ، ولـــــــــــــــوال               ُه ،ملــــــــــا لذ

رعـــــــــــــــ-11 يــــــــــــــــود ودالُل الحبيُب ،ليس مـــــــــــــــــــــــــــــــــالال                  والهـــــــــــــــــوى شب
ُ
 ـــــــــــــة بدون ق

12-  
ُ
ـــد أّيها الُحبم أنت مصــــــــــــــــــــدر وحيي                  أنا   لوالك لم أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  بامل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  جيـ

غُمـــــــــــــْر  الّســـــــلم -13
ُ
ــــد؟:َء دنيا               َك ،نقُل للغــــــــــــــــــــــــرام الّرضــــــــى مل5ا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  هل من مزيـ

ـــــدواجعــــــــــــــل املــــــــــــــــغرَب الكبيَر وحيدا                 نحُن لم نستجب لغـــــــــــــــــير الوحيــــــــــ-10 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  18. ـ
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مهـا الشـاعر لتمجيـد نـوفمبر ودعوتـه إلـى تحقيـق 
ّ
فمن خـالل هـذه القصـيدة  التـي تتـألف مـن أربعـة وخمسـين بيتـا نظ

أملــه فــي الوحــدة املغاربيــة  فيــذكر أن ذلــك هــي  قصــة شــعب خالــد كتــب اســمه بــأحرف مــن ذهــب ووصــفه بأنــه يـــوم 

،فنوفمبر  ى  فهو من أسكر الدنيا بقصـائدهيمشهود  ويوم عيد ،وجالل إلاله عّز وجّل ، ثم يطلب  من شعره أن يتغ

ــم  املــدافع فــي ســاحة الــوغى  انطالقــا علــى رنــين قصــائده  ،وهــو مــن عدهــد املقــادير ،ووحــّل عقــدة الفلــك 
ّ
هــو َمــن عل

املختـــار  ،وزحـــزح الظـــالم بفجـــر جديـــد  ،وتنّبـــا باملصـــير  ،فتحّقـــق وعـــد إلالـــه  ،فاســـتلمنا الـــبالا  ،وعزمنـــا علـــى غســـل 

،ونغري حداده بالحديد ،فصدق الوعد يوم أن صدق العهد ،ووعد الـّدما  كعهـد الشـهيد ،وقـد صـدق   العار بالنار

ع الضـــــياء هللا تعـــــالى عهـــــده ،وأنجـــــز وعـــــده بعـــــدها يخاطـــــب الشـــــعب علـــــى أنـــــه حكايـــــة حّبـــــه ،وكيانـــــه ،وهـــــو مـــــن وظـــــزّ 

ال كـــّل متغطـــر،  ظـــالم عنيـــد ،وأشـــاع الحنـــان ،والرأفـــة والســـكينة مـــلء الوجـــود ،ــــوطنه ال يبقـــى فيـــه لئـــيم  ،و بقلبه

حســـبوا الحكـــم مغنمـــا ،وقـــد ســـمع هللا تعـــالى نـــداء املستضـــعفين مـــن النســـاء والولـــدان ،والشـــيب ،والشـــبان فحقـــق 

مــا زال حمــاة  الحــّي هنــاك  (لّبيــك يــاأرض الجزائــر:) النصــر ،وزال الاســتبداد عــن هــذه الاأرض الطيبــة فقــال إلالـــــــــــــه 

 .جنودي

صيدته يدعو  إلى الوحدة املغاربية ال سيما في البيت  ألاخير ،ذلك أّن الشاعر يبدو أنه مولع بهذه ونجده في أواخر ق

لّقــُب بشـاعر الثـورة والوحـدة املغربيــة  إذ فعـال هـذه عقيدتـه  ،وإيمانــه بالوحـدة بـين شــعوب 
ُ
الفكـرة  كيـف ال وهـو امل

ـــة ، والتــــــــاريخ  واحــــــــ املغــــــــرب العربــــــــي الكبيــــــــر  ذلــــــــك أّن الــــــــدين واحــــــــد ، واملعبــــــــود  واحــــــــد ــ ــ ـــــد ، و اللغـ ــ ـــير واحـ ــ ــ د ،واملصـ

فمن خالل كّل هذه ألاسـباب دعـا الشـاعر النحريـر صـاحب .،املستقبل واحد  ،والعدّو الذي يترّبص بنا واحدواحدة

القامـــة الســـامقة  مفـــدي زكريـــا إلـــى هـــذا الوحـــدة الشـــاملة الكافيـــة والوافيـــة  ااملحققـــة  للســـعادة بـــين أفـــراد شـــعوب 

 .املغرب العربي

هــب املقــّد، )ونجــده هــو نفســه يتغيــى بــاملغرب العربــي فــي ديوانــه  
ّ
املغــرب العربــي )حيــث قــال فــي قصــيدة بعنــوان ( الل

ـــه  ــ ــ ــ ــ  :فقال . 1422-1421مار، 32تخليدا للذكرى الرابعة لعيد استقالل تونس في ( أنت جناحــ

كـــــــــــرُم ألاعيـــــــ-1
ُ
 ــــــــــاُد                 وبيوم عيــــــــــــــــدك يعذُب إلانشـــــــــــــــــــــادُ في مثل يومـــــــــــــك ،ت

 ـــــــادُ عشــــــــــــــرون مار، جّل يوما خالـــــــــــــــــدا                  قد ُحطمت في فجــــــــــــــــره ألاصفـــــــــــــ-2

 أنت أقدُ، موـســم                 في أمـــــــــــة ،فتــــــــــــــكت بـــها ألانكــــــــــــــــــــــادُ ..ار، عشــــــــــــــــرون م-3

 ؟ـــلم بالدهُ هـــــــــــل في الزمـــــــــــــان أجلم من يوم به                    يقـــــــــــــــــــوى الضعيف ،وتستقــــــــــــــــ-0

 ــــرق امليــــــــــــــالدُ فيك انطــــــــــــــــــــــــــوى شبُح الحمايـــة ،واّمحى              عهـــــــــــــــــــُد الظالم  ،وأشــــــــــــــــ-1

عــــــــــــداء شعب طاملـــــــــــــــــا                    َضربت  بتــــــــــــ-2  ــــونس دونـــــــــــــــه ألاســـــــــــــــــــــدادُ تنّفس الصم

ــــــــــــــــــقادُ ورأى السيــــــــــــــــادة في بالد طاملــــــــــــــا                   قّضت زمــــــــــــــانا  للهـــــــــــــــــــــ -7
ُ
 ــــــــــــوان ت

ـــــــــــــــــــــــــــها ألامجـــــــــــــــــــــــادُ  يا شـــــــــــــــعَب تونس-8
ّ
 ،كم لتونس في الفـــــــدا                صفحاُت مجد ،خط

 كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ ــــات وألاأكـــــــــــــرم بهــــــــــــا حريــــــــــــة قربانــــــــــــــــــها                  ياتونُس    املهجـــــــــــــــ-4

 ـــــــالدين جهـــــــــــــــــــاُد واذكــــــــــــــــر ألحــــــــــــرار البالد مواقفــــــــــــــا                  يســــــــــــمو بها  في الخـــــــــــ-12

ْض يا شعُب معركــــــ-11
ُ
نا              فالعزم من  عــــــــــــرق  الحبيــــــــــــــــن ُيشـــــــــــــــــــــاُد واصعـــــــــــــد ،وخ  ـــة البب

 ــــاُد ـد املنطــــــــــــــاملغرُب العربيم ،  أنت  جناحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه             حّرك جنـــــــــــــاَحك  ،    يصعــــــــــ-12

فتـــــــــــــــــــُح ل-13
ُ
ـــــاد ولتشهـــــــــــد الدنيا ،  هنالك  وحــــــــــــــــدة                 جّبــــــــــــــــــارة ،ت ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــها آلابـ ــ ــ ــ  ــ

 بدمائــــــــــــــــــــــــــــه ، والحادثــــــــــــــــاُت شـــــــــــــــــــــــــدادُ      شعُب الجزائـــــــــــــــــر قام يبيي صرحــــــــها            -10

 19ــــــــــــــادُ ــــــــــــــــــــــــــــإقبل تحيتــــــــه ، وبارك حربـــــــــــــــــــه                      فبفـــــــــــــــــــــوزه تتــــــــــــجّدُد ألاعي-11
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فمـن خـالل هـذه القصــيدة التـي ألقاهـا الشـاعر مفــدي زكريـاء  يمناسـبة ذكـرى اســتقالل تـونس  يّتضـح لنـا أن ذكــرى 

كرم ألاعياد ،وُيعذُب إلانشاد وقول الشعر وتهنئة ألاحبـاب  ،وأّن هـذا التـاريخ هـو أقـد، موسـم فـي 
ُ
العشرين مار، ت

صـــيبت بـــه  ألامــــة فـــي صـــميم شخصــــي
ُ
تها ،وقـــد زالـــت دولــــة الظلـــم ، وحصـــل الاســــتقالل وانتصـــرت الحريـــة علــــى زمـــن أ

الاســتبداد ،والطغيــان ،وأشــرقت شــمس  الســعادة والفرحــة بجــالء ألاعــداء علــى ألارض الطــاهرة ،وتــنّفس الصــعداء 

سـتعمل الشـاعر شعب طاملا  ُضربت بتونس ألاســــــــــــــــداد ،وقد رأى السيادة ظاهرة ففرح بـذلك واستبشـر ،ثـم بعـده ي

ـــــرم بها)في يقوله  (أفعل به )صيغة التعجب ــ ــ ــ وهذا تمجيـد للحريـة والاسـتقالل ، وبعـدها يـدعو الشـعب التونسـ ي (  أكـ

ويترجاه لخوض معركة البناء والتشييد  ،بعـد حصـوله علـى  الاسـتقالل حتـى يلحـق بركـب الـدول املتقدمـة ،ويبيـي مـا 

عـدوان الفرنسـ ي علـى الـبالد ،وثـم يخاطـب بعـدها املغـرب العربـي ويشـبهه بالطـائر فاته من تخلف ،و تحطيم سـّببه ال

أنت جناح هذا الاستقالل ،والبناء والتشييد وهنا يبدو أنه  يدرك ما يقول ففي الاتحاد بين أمم :كالنسر  فيقول له 

ـــاملغـــــــرب العربـــــــي  ُيحقـــــــق تـــــــونس بمســـــــاعدة الجميـــــــع مـــــــا يصـــــــبو إليـــــــه ويخـــــــرج مـــــــن م ــ ـــه ،فيطلـــــــب منــ ــ ه أن ُيحـــــــّرك حنتــ

ـداد جناحه ،ويصعد املنطاد ،ولتشهد الدنيا  بذلك ،وأّن شعب اللجزائر قد قام يبيي صرحها بدمائه ،والحادثات شب

الل  فليقبل تحيته ،ووبفوزه تتجدد ألاعياد وألافراح
ُ
 .غ

ة ،وكــــذا  ويـــذكر الباحــــث يحيــــى الشــــيخ صــــالح أّن الشــــاعر مفــــدي زكريــــاء  قــــد ُعــــرف عنــــه دعوتــــه إلــــى الوحــــدة املغربيــــ

ومكانـــــة كبـــــرى ،فقـــــد تغّيـــــى الوحـــــدة العربيـــــة  ذلـــــك أّن ألامـــــة العربيـــــة فـــــي شـــــعر مفـــــدي زكريـــــاء  تجـــــّل ناصـــــع مشـــــرق ،

ــــدها أي شــــاعر آخــــر  فــــي املشــــرق بآمالهــــا
ّ
ــــدها فــــي شــــعره ،كمــــا لــــم يخل
ّ
،وبكى آالمهــــا ،وحمــــل همومهــــا علــــى كاهلــــه ،وخل

 أن  هــذا الــوطن كــان فــي نظــرهم تلــك الرقعــة وكثيــر  مــن الشــعراء  قــد تغنــوا بآمــال وطــ.  واملغــرب معــا 
ّ
نهم  ،وآالمــه  إال

الصــغيرة مــن ألارض الغربيــة  التــي يحملــون جنســيتها علــى بطاقــات ُهــويتهم  ،أمــا الشــاعر  مفــدي زكريــاء فلــم يتقوقــع 

ـــحـــــول الوطنيـــــة  الضـــــيقة التـــــي تحـــــددها  ُهويـــــــــــــــة بطاقتـــــه باعتبـــــاره جزائريـــــا ،بـــــالر  ـــا عاشـــــه  هـــــذا الــ ـــن غم ممــ وطن  مــ

،وخطــوب فــي صــراعه  مــع الاحــتالل الفرنســ ي ، وممــا لــم يســتطع أن يشــغل مفــدي عــن الاهتمــام  بقضــايا ألامــة محن

 20.العربية الكبرى 

،   ففي ى وهو في  أشّد معاناته  وأحزانهويضيف الباحث يحيى الشيخ  حديثه عن  تخليد الشاعر لذكريات أمته حت

دة ضد الاحتالل الفرنس ي الغاشم  ،بل ومن  وراء القضبان  في  جن بربرو، خضم معركة الجزائر ،وثورتها املجي

الرهيب ينطلق صوت  مفدي زكرياء مجلجال قويا ،ينادي بحياة ألامة العربية ،متأملا ملا يصيبها  ،وما  أكثر ما أصابها 

 ...من نكبات ،وأرزاء  ،مثل العدوان الثالثي على مصر ،وقضية فلسطين ،وتطورها

ـــم ي ــ ــ  فـــــــــي ولــ
ّ
ـــا كـــــــــن اهتمـــــــــام  مفـــــــــدي باألمـــــــــة  العربيـــــــــة مـــــــــن النـــــــــوع الحـــــــــالم الـــــــــذي ال يبـــــــــرز إال ــ ــ ــــاء  ،متغنيــ ــ ــ ــــات الرخـ ــ ــ أوقـ

،والجمال  ،وزاخـــرا بالســـالمات ،والعواطـــف ،وألاشـــواق بعيـــد عـــن تلمـــس الـــداء ،للبحـــث عـــن الـــدواء  ،بـــل بالطبيعـــة

تـــأثير العميــق  بــالخطوب ،والفــرح الشــديد بكــل مــا تحملــه  هــذه الكلمــة  مــن معــاني ال" ثوريــا"شــعره فــي ألامــة العربيــة  

واهتمــام مفــدي .باملكاســب ،والانتصــارات ،واملشــاركة فــي جميعهــا ،والتعبيــر عــن املواقــف إزاءهــا بصــراحة  ،ووضــوح 

زكريا باألمة الغربية  لـم يكـن  وليـد ثـورة نـوفمبر التـي ظهـرت بوجـه مشـرق فـي تأكيـد انتمائهـا العربـي بـل يرجـع إلـى فتـرة 

 .حياته  مبكرة  من

وأول قصــيدة نشــرها ،وهــو لــم يــتم العقــد الثــاني مــن عمــره كانــت تتنــاول قضــية ثوريــة خــارج الجزائــر ،وبالتحديــد فــي 

املغـرب ألاقصــ ى ،وهــي ثــورة الريــف املشــهورة الشــ يء الــذي يؤيــد مــا يحكيــه الشــاعر عــن نفســه مــن أنــه آمــن بالوحــدة 

ـــر  ــ ــ ــ  :املغربية في شبابه ودعا إليها وهو صغيــ

دُت من مجد العروبة صفحـــــــــة               رسمُت على عنوانها وجه قحطان  
ّ
 وخل

 وملء عرو ي صارخ دم يعرب                     فألهميي ينبوع يعرب تبياني 
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 وفي املغرب الجبار، ناشدُت وحدة                سبقت بها  في فجر عمري أقراني

 أزل              أغيي مع الدنيا ،بأمجاد أوطاني  وأحببُت أوطاني  ،رضيعا ،ولم

 وهمُت بأبناء العروبـــــــــــــــــــــة يافعا              أرى كّل أبناء العروبة إخواني

 21وُرضت القوافي الجامحات فأسلمُت            وناديت عمالق القريض ،فلّباني 

ولم .العربية  ،وهدف لها في آن واحد  ليها على  أنها وسيلة للثورات وبقي كذلك ينادي بالوحدة  على كّل منبر يصل إ

يقتصر التعلق باألمـة العربيـة ونشـدان وحـدتها  علـى مفـدي الشـاعر بـل تعـداه  إلـى مفـدي السياسـ ي فقـد كتـب سـنة 

هجــــــــ1430
ّ
ــــــة ،قـــــوي م  ،مقـــــاال فـــــي املـــــؤتمر الرابـــــع  لطلبـــــة شـــــمال إفريقيـــــا  ،وهـــــو مقـــــال  شـــــديد  الل العاطفـــــة  ،ثـــــوري  ــ

علـى غـرار عقيـدة التوحيـد املبثوثـة  فـي كتـب  الفقـه غيـر أنـه ال يقصـد  22(عقيدة التوحيـد )،واملوقف  ،سماه النظرة

  توحيد  ألامة العربية  في شمال إفريقيا بأسلوب حازم وصارم ال يتردد في الضرب بقوة على يد كـّل مـن 
ّ
بالتوحيد  إال

 .ألامة  ،والتأثر باالستعمار في سياسته التفريقية تسّول له نفسه املسا، بوحدة 

وإذا كـــان مفـــدي كثيـــرا مـــا يركـــز علـــى الوحـــدة  املغربيـــة أي الوحـــدة  بـــين أقطـــار املغـــرب الربـــي فـــإّن ذلـــك  ال يطعـــن فـــي 

مبدئـــه  حـــول وحـــدة ألامـــة العربيـــة جمعـــاء فـــي املغـــرب واملشـــرق العـــربيين ،بـــل يعـــززه ،و يـــؤازره ،فهـــو  يـــرى أّن وحـــدة 

 .لغرب العربي خطوة في سبيل الوحدة العربية الشاملة ،ووحدة املسلمين جميعاا

ـــــدىهـــــــــــو املغــــــــــــــــرب ألاكبر املستمــــــــــــــــــــد رساالتـــــــــــــه من رســــــــــــول الهـــــــــ ــ  ــ

ـــــداووحـــــــــــــــدة مغربنا اليوم  خطـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن غـ ــ ــــدة املسلميـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو          إلى وحــ  ـ

 ـــدابتوحيــــــــــــد بعض نوحـــــــــــــد كــــــــــــــــال           وهل ينكــــــــــر الخبـــــــــــــر املبتـــــــــــ

ـــدي فرّبمــــــــــــــــــا كــــــــــــــان مغر  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــما به  يقتــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا           مثاال قويـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بنــ

ـــــدا ــ ــ ــ ـــــل مددنا اليــ ــ ــ ــ ــ ــــواء السبيـ ــ ــ ــ ــ ـــك الغرب ف أمرهم               سـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  23وإن سلـ

يـة فــي أي موضـع حتـى يشـفعها بالوحـدة العربيــة الشـاملة اعتبـارا منـه  أنهمـا شــ يء  ومـا إن يـذكر مفـدي  الوحـدة املغرب

 :واحد  أو مرحلتان لهدف واحد 

 املغرب العربي أقــــــــــــــد، وحــــــــــــــــــدة              صنعت وشائجــــــــــــــــــها القرون ألاولى

ــــونس في ــ ــ ــ ــ ـــــو لتــ ــ ــ ــ ــــوال يهفــ ــ ــ ــ ــ ـــــر حبله املوصـ ــ ــ ــ  النوائب مغرب           تخذ الجزائـ

 صرخت بها ملء العروق دمـــــــــــــــــــــــــاؤنا          وال زكا بها  الحّب العميق أصيـــــــــــــــــــال

ـــالغنيت  في فجر الحيــــــــــــــاة نشيــــــــــــدها              ووض ــ ــ ــ ــ ــ ـــها إنجيــ ــ ــ ــ ــ  عت في ثالوثــ

 ـــالووقفت في حـــــــــــــرم العروبــــــــة خاشعا             متبتــــــــــــــــال لجاللـــــــــــــــــــــــــــها تبتيـــ

تفــاهم ،والتــواد فحســب ،ممــا املغاربيــة عنــد مفــدي زكريــاء ال تقــوم  علــى أســا، تعــاطف ينبيــي علــى  ال وإّن الوحــدة 

يجعــل أساســها هشــا ال يتحمــل صــرحها العتيــد ،وإنمــا يراهــا ضــرورة حتميــة مــن العوامــل املوضــوعية ،واملنطقيــة مــا 

 :يجعلها أمرا الزما ومنها 

 .تشابك ألارحـــــــــــام -أ

ـــة الواحدة-ب ــ ــ ــ ــ ـــة العربيــ ــ ــ ــ ــ  .اللغـ

ـــمألالــــــــــــــــــــــ-ج  .ــ

ـــحاد-د ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوة الاتـ ــ ــ ــ ــ  .قـ

ـــــر-هـ ــ ــ ــــدة املصيــ ــ ــ ــ ــ  24.وحـ
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 دمحم العيــــد آل خليفــــة  ،فقــــد 
ّ
ومــــن الشــــعراء الجزائــــريين أيضــــا الــــذين تغنــــوا بالوحــــدة املغاربيــــة الشــــاعر الكبيــــر الفــــذ

بــــي ،وهــــذه إحــــدى قصــــائده يحــــي فيهــــا اســــتقالل تجــــاوب الشــــاعر مــــع ألاحــــداث العربيــــة فــــي كــــّل جــــزء مــــن الــــوطن العر 

 :م  فقال1412سنة ( البصائر)من جريدة  311السودان الشقيق  ،وقد نشرت في العدد 

 فوز سرت بحديثـــــــــــــه الّركبــــــــــــــان                     فالشــــــــــــــــــــرق ُمغتبط به جذالن 

علن بشرها                      ولو أزدرت بحقوقــــــــــها ألاديـــــــــــان والّسمحة البيضــــــــــــــ
ُ
 اء ت

طــــــــــىن 
م
ص  حولــــــــــــــه الش
ُ
 والنيـــــــــــل يجري صاخبا وُمصفقـــــــــا                    طربا فترق

 في النيل أبحر ركبــــــــــه الُعريــــــــــــان           وبنـــــو العروبة يهتفون ملركـــــــــــــــــــب      

 ـانوألازهـــــــــــر املعمور يدعو بالهــــــــدى                  لألزهـــــــــــــــــــــــــري فإنه الّربــــــــــــــــــ

 امــــــــــــــــــــــــــــــة 
ّ
ـــــرآن                ماأمـــــــــــــة السودان إال ــ ــ ــ ــ ـــة وكتابها القــ ــ ــ ــ  عربيــ

هـــــــــــــا                 لبنـــــــــــــــــاء شامـــــــــــــخ مجد
ّ
ـــــانالين والتاريخ والـــــــــــــــــــــــــّدم كل ــ ــ  25هم أركــ

يدعو إلى الوحدة الكبرى فيقـول ترحيبـا ( م 1488-1422)لح  ومن شعراء الجزائر أيضا نجد أبا الحسن علي بن صا

 :م في جفل رائع فقال 1421باألخوات الطالبات الليبيات الزائرات  لثانوية حسيبة بن بوعلي بالجزائر سنو

ـــــاليبيــــــــــــــا الشقيقـــــــــــــة مرحبــــــــــــــــــا                    شعب املفاخـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر وإلابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

ــــو ص ــ ــ ــ ــــلب نحوكمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي                     فالقـ ــ ــ ــ ــ ــــال إخواتـ ــ ــ ــ ــــال وسهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاأهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  بــ

ـــــاوطنـــــــــــــــي الجزائــــــــــــــــر أرضكـــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاما أطيبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا مقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــم                  حلــ

ـــــا أرض البطولــــــــــــــــــة موطــــــــــــــــــــــــــــــن                العربــــــــــــــــان ،سل عنــــــــــــــا ــ ــ ــ  قبــ

ــــىـــــــــرب جســــــــــــــــــم واحــــــــــــــــــد               رغــــــــــــــم الزمـــــــــــــــان وإن أبــــــــفالعـــــــــــــ ــ  ــ

ـــــافـــــــــــن املحيـــــــــــط إلى  الخليــــــــــــــــ                   ـــــــــــج نرى السميــــــــــــــــدع يعر  ــ ــ ــ  بـ

ـــــاشــــــــــــــــعب العروبــــــــــــة في املعــــــــــــــــا               رك جيشــــــــــــــــــــــــــــــــه لن ُيغ ــ ــ ــ ــ ــ  لبــ

ــــى؟هل وحــــــــــــــــــدة كبــــــــــــــــرى ؟فإّن                    السيــــــــــــــــل ق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــغ الزبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  د بلــ

 ألاسنــــــــــــــــــــــــــــــ                ــــــــــــة فاجعـــــــــــــــــلوها م
ّ
ـــــاإن لم تكــــــــــــــــــن إال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ركبـ

 
ّ
 ــاالبنــــــــــــــــــــــــــــا                    دق فابعثوهـــــــــــــــــا موكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أو لم تكـــــــــــــــــــن إال

   املـــــــــــــــدا                  فع فاطلقوهـــــــــــــــــا كوكبــــــــــ
ّ
ـــــاـأو ـلم تكــــــــــــــــــــــــــن إال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  26ــ

ـــــار يتغيــــى بالوحــــدة املغربيــــة وألامــــة العربيــــة فيقــــول فــــ جيـــــــــــــــد  دمحم بلقاســـــــــــــــم  خمـــــــــــــ
ُ
ي قصــــيدة ونجــــد أيضــــا الشــــاعر امل

 : 1474الجزائر ( قصيدة إلى إفريقيا)

ـــــقيا  ــ ــ ــ ــ ــ  ــاإفريقيــــــــــــــــــ...إفريـ

ـــــر ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا  الخبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ال تسألنــ

ــــاب ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدود في ألاحقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا املمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عن ظلنـ

 عن فــــــــــــــــــــار، ليس لــــــــــــــــــه أثــــــــــــــــــر

ـــــراب هـــــــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ  ـب من الســ

 ثم أتى يحمـــــــــــــــــــــــــــل نايا ووتــــــــــــــــر

ـــــراب ــ ــ ــ ــ ــ ـــلوءة شـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــرة ممـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وجــ

ـــــر؟ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي ما  الخبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ال تسأينـ

ـــ ــــابفيوم أن جالــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوا مع الجحـ ــ ــ  ــ

ـــــر ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــادوا من القمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ويوم أن عـ
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ـــــراب ــ ــ ــ ــ ــ ـــن التــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدنا مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .عـ

 ــّر ليومنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ألاغــــــــــــــــــــــــ

ـــــقيا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا ...إفريـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  إفريقـ

 وكلنـــــــــــــــــــا بشـــــــــــــــــــــــــــــــل 

 لكنهـــــــــــــــــم في أرضكــــــــــــــــــم أحبــــــــــــــــــاب 

 في  أرضنــــــــــــــــــــــــا 

ــــابأربــــــــــــ  ــ

 ونحــــــــــــــــــــــن رغــــــــــــــــــم ما  أصابنــــــــــــــــــا من ضـــــــــــــــر 

 ورغـــــــــــــــم موتنــــــــــــــــــــــــــــــــــا العنيد 

ـــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا الجديـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  وبعثنــ

 ـــــــــــــــــــــوام من ديارنـــــــــــــــــــــــامازالت ألاق

 27تعيــــــــــــــــــش في رحابـــــــــــــــها أغراب

 :والشاعر الثائر رمضان حمود هو آلاخر يتغيى بمجد  ألامة العربية  إلاسالمية فيقول 

 ى أمـــــــــــــــة  مخلوقـــــــــــــة للنــــــــــــــــــوازل بكيُت ومثلي ال يحق له البكــــــــــــــــــا                عل

 بكيُت عليهـــــــــــا رحمـــــــــــــــة وصبابــــــــة             وإني على ذاك البكـــــــــا غير نــــــــــــــادم 

 اهــــــــــــــــــر طول الليــــــــــل ضوء الكواكــــــــــــــبذرفُت عليها أدمعـــــــــــــــا من نواضــــــــــــر           تس

جى ،يبدو لهــــــــــم غير حائــــــــــــــــــل  بكيت فلم يجد البكـــــــــــــــاء عليهــــــــــــم             فلون الدم

ـــم     فسيروا حثيثا واستــــــــــــــــــردوا فخاركــــــــــم        ــ ــ ــ ــ ــ ــــرء تحت ألاداهــ ــ ــ ــ ـــــت حياة املــ ــ ــ  28فب ســ

 :ونجد أيضا الشاعر الجزائري  الدكتور  صالح خرفي  يهدي قصيدته للشعب العربي قائال

ـــــل ع ــ ــ ــ ـــــرنو         من  دخيــ ــ ــ ــ ــــح تـ ــ ــ ــ ــ ـــب ،واملطامــ ــ ــ ـــت يا شعــ ــ ــ ــ ـــــرأنــ ــ ــ ــ ــ ـــالد ،وما كــ ــ ــ ــ ــ ــ  لى البـ

ـــــرها مع الصحب سامـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــولى                 بات يجتـ ــ ــ ـــــر،قد تــ ــ ــ ــ ـــــات غابــ ــ ــ ــ ـــــرياحكايـ ــ ــ ــ  ـ

ـــــام             وق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــطاح خيـ ــ ــ ــ ــ ـــــرأنت يا شعب ،والبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوب تشبثت بالحنـ ــ ــ ــ ــ ــ  لـ

ـــــرُعلب الليل فـــــــــــــــــوق نفطـــــــــــــك تطفـــــــــــو         ثم ترســــــــــــــو على بنــــــــــــــــــــان  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مقابــ

ـــــايا على حصيــ ــ ــ ــ  29ـــــــــــد هــــــــــــــــوانا        وعلى الغوث عـــــــــــــــــــــــا  مليــــــــــــون ضامــــــــــــروالضحــ

ــــعد هللا ـــم ســ ــ ــــو القاسـ ـــد القــــــادر ،أبــ ــ ـــر عبـ ــ ـــــال ألاميـ ــــعراء الجزائــــــريين أمثـ ـــن الشــ ــ ـــرهم مـ ـــدي وغيـــ ــ ـــــ ى ألاحمـ ـــــب موسـ ،وألاديـ

 ....،ومبارك جلواح  وغيرهمنويوات

 :ة لدى مفدي زكرياء شعرية القصيد

ـــــي )أردُت فــي هــذا الجــزء التطبيقــي  الحــديث عــن الصــورة الفنيــة والتعبيــر الجمــالي  ،وشــعرية قصــيدة  ــ ( هنيئــا بيــي أمــ

بيتـــا ،ألقاهــا تهنئــة الجزائـــر الثــائرة ،املغـــرب ( 11)وهــي قصـــيدة تتــألف مــن إحـــدى وخمســين .للشــاعر مفــدي زكريـــاء  

 :م  فقال1412-1411نوفمبر  18بمناسبة الذكرى السادسة ئعالن استقالله يوم الشقيق ملكا وحكومة ،وشعبا ،

عُت ألحــــــــــــــــاني              ومن نشوة التحرير ،لّحنُت أوزاني
ّ
 هل نبضات الشعب  ،وق

 ني وأنشدت في أفـــــــــــــــــــراح شعبي ،وترحـــــه              روائع ،لم يصدع  بإبجازها ،ثا

دُت من مجــــــــد العروبة ،صفحـــــــــــة               رسمُت على عنوانــــــــــــها ،وجــــــــه قحطـــــــان 
ّ
 وخل

 وملء  عروقـــــــــــــــــــــــــــي  ،صارخ دم يعرُب             فألهمنـــــــــــــــــــــــــي ينبوع يعرب ،تبياني 

 الجزائــــــــــــــــــر ،فارتـــــــــــــــــــوى            نشيدي في الساحات من دمها القانــــــــــيوتّيميي حبم 
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 وفي املغرب الجّبار  ،ناشدت وحـــــــــــــدة                  سبقت بها في فجـــــــــر عمري أقراني 

 ،ولم أزل              أغيي مع الدنيـــــــــــا ،بأمجــــــــــاد أوطانـي وأحببُت أوطـــــــــــــــــــاني ،رضيـــــــــعا 

 ـي وهمُت بأبناء العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــروبة ،يافعا                 أرى كّل أبناء الروبة ،إخوانـــــــــــــــــ

 وناديُت عمــــــــــالق القريض فلّباني                وُرمُت القوافي الجامــــــــــــــــــحات ،فأسلمت   

قُت بالفصحى ، فأشربُت ُحّبـــــــــــــــــها                    وأرغمُت فيـــــها أنف من يتحــــــــــــــداني
ّ
 تعل

ــــطان إذا كان للشيطــــــــــــــــــــــــــــان فضل عليهم                   فشعري وحـــــ ــ ـــــاو، شيـ ــ ـــــي ال وســ  ــ

 ومن يستهــــــــــن بالتاج ، من أجــل شعبه                     يعش خالدا في شعبه طول أزمــــــــــــــــــان 

 يان  بيي املغـــــــــــرب ألاقص ى ،هنيئا بموســـــم                   به اعتّز شعب ،واّمحـــــــــــى ظلم مار 

ـــر الغادر الجاني ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا                   من الغاصب املستعمـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــي بعيد خالصنــ ــ ــ ــ ــ  30هنيئا بيي أمــ

ـــة نالحــــــــظ أّن الشــــــــاعر مفــــــــدي زكريــــــــاء  قــــــــد اعتمــــــــد علــــــــى جملــــــــة مــــــــن ألادوات الفنيــــــــة كاملو  ــ ـــــا الداخليـــ ــ ـــيقى بنوعيهـ ــ ســـ

 والخارجية
ّ
ـــه ،والصـــــــورة الشـــــــعرية املكث ــ ـــــة ،لديــ ـــــال  كـــــــذا الّرمــــــــــــــــــز ،وألاســـــــاليب  البالغيـــــــة5فـــ ــــاني والخيـــ ــ ـــــة كاملعـ الجميلـــ

وشـــعر مفـــدي زكريـــاء نظـــرا إلـــى أنـــه شـــعر خليلـــي لـــم يتعـــد حـــدود البحـــور الشـــعرية الســـتة .،و ألـــوان البـــديع الخصـــب

 .عشرة  ،وإذا تعداها  في محاولته  التجديدية القليلة 

 :دته نرى أنه اعتمد على بحر الطويل من حيث املوسيقى الخارجية في قصي

 وأنشدُت في أفــــــــــــراح شعبي وتــــــــــــرحــــــــه         روائــــــــــــــع لم يصـــــــدع بإبجازها ثاني 

عبي و ترحــــــــــــــــــــــــــه           روائٌع لم يصدع بإعــــــــــــــجازه
َ
 ا ثاني وأنشددُت في أفراح ش

//2/2/ /2 /2/2/ /2/2   //2/ /2                   //2//2  /2 /2/2 //2/2//2 /2/2 

ــــلن ــ ــ ــ ــ ــــولن   مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن                  فعولن مفاعيلن  فعولن مفاعيـ  .فعــ

 .أما بالنسبة  للقافية  فإّن حرف النون هو الذي انتهجه الشاعر في قصيدته 

الجانــــب الجــــداللي أو املعنــــوي ،والجانــــب :أمــــا عــــن الصــــورة الشــــعرية عنــــد مفــــدي زكريــــا فنجــــدها تتمثــــل فــــي جــــانبين 

ومـن حيـث الوظيفـة  الدالليـة للصــورة نجـد أنهـا تحققـت بشـكل رائـع وجّيــد  فقـد رسـمت الصـورة لديـه فــي . االنفسـ ي

كة املغربية  بمناسبة حصوله على الاستقالل  يوم القصيدة ما كان يهدف إليه من خالل تهنئة الجزائر الثائرة  اململ

ف لبلوا ذلك صور بيانية كثيرة  ،وتشبيهات ،ومجازات متعددة من ذلك قوله .م 1412-1411نوفمبر  18
ّ
:) وقد وظ

عُت ألحاني 
ّ
ـع ألحانـه عليهـا ،ومـزن شـدة ( نبضات شعبي  وق

ّ
ص نبضات شـعبه  و معاناتـه فوق
ّ
فنجد أّن الشاعر شخ

 .أوزانه على سبيل الاستعارة املكنية فرحه لّحن 

ــــدُت مـــن مجــــد العروبـــة صــــفحة    رســـمت علــــى عنوانهـــا وجــــه قحطـــان :) وقولـــه
ّ
ص الشــــاعر العروبــــة ( خل

ّ
حيــــث شـــخ

وجعــل لهــا وجهــا  رســم عليــه عنوانــا وهــذا أيضــا علــى ســبيل املجــاز ،أي  الاســتعارة املكنيــة حيــث ذكــر املشــبه وحــذف 

 .وغيرها من الصور البيانية الكثيرة .ه وهي القرينة اللفظيةابقى على ش يء من لوازم5املشبه 

ـــف الشـــاعر ألاســلوب الخبـــري  الـــذي كــان غرضـــه الزم الفائـــدة وفائــدة الخبـــر 
ّ
وم املحســـنات .أمــا عـــن املعـــاني فقــد وظ

 (.حب ودم)و( أفراح وترحه)البديعية نجد الطباق بين

 :الشاعر من جوانب عديدة تتمثل في آلاتيويمكن للناقد أن يدر، هذه القصيدة أو غيرها من قصائد 

 :وتشمل آلاتي :   بنية إلايقاع -1

 مستوى التمفصل-مستوى التنوع          ج-مستوى الشكل       ب-أ

 :وتشمل آلاتي:   بنية التوازي -2

 .املستوى التركيبي -املستوى الصوتي     ج-املستوى الداللي       ب-أ
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 :وتشمل  آلاتي: ة  بنية الداللـــــــــــــ -3

 مستوى املفارقـــــــــــة-مستوى املجاورة      ج-مستوى املشابهة        ب-أ

ـــــر-0 ــ ــ ــ ــ  :وتشمل آلاتي:  بنية الضميـ

م        ب-أ
ّ
 31مستوى الغائب-مستوى التخاطب           ج-مستوى التكل

ـــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :الخاتمـ

حلة العلمية مع قامـات سـامقة مـن ألادب الجزائـري ، وشـعراء  كبـار  وهـم  يتغنــــون،ويمدحون الوحـدة بعد هذه الر  

 :املغاربية  ،وكذا الوحدة العربية يمكن أن نلخص إلى جملة من النتائج أوجزها فيما يأتي

ذلــــك أّن   إّن  الصـــدق خاصــــية أساســــية مــــن خصــــائص الشــــعر العربــــي ،والشــــعر املغــــاربي  ،والجزائــــري خصوصــــا-1

الشاعر إذا لم ينته   هذه الخصلة  الحميدة لم يكن له شأن ،وال إقبال  عليه  ،وحتـى أّن املبـدعين الـذين يتحـرون 

 الصدق في نصوصهم يجدون خلودا لشعرهم ،وبالتالي وافيا على إنتاجهم 

ـــــق امل-2 ــ ــ ــ ــــي تحقيـــ ــ ــ ــ ــ ـــة فــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاعر املتمثلـ ــ ــ ــ ـــة الشـــ ــ ــ ــ ــ ـــى مهمـــ ــ ــ ــ ــ ــــوم علـــ ــ ــ ــ ــ ـــا يقــ ــ ــ ــ ــ ـــعر عمومـــ ــ ــ ــ ــ ــــي للشـــ ــ ــ ــ ــ ـــــا، ألاخال ــ ــ ــ ــ ـــــافع ألاســـ ــ ــ ــ ـــــاد  نـــ ــ ــ ــ ــ ،وإبعـ

 .وقبضها عما يراد بما ُيخيل له من الخير أو الشر5،فيبسطها في النفو، إلى ما يراد من ذلك املهالك،واملضار

الشــعر املغــاربي عمومــا فــي اعتقــادي اســتطاع أن يجمــع فــي فعــال مضــامينه وحــدة الفكــرة والتصــّور فــي نظــرة ثاقبــة -3

مــح إليــه وتتميــى تحقيقــه علــى أرض الواقــع ،وباالتحــاد بــين أدبــاء عميقــة تعّبــر عــن أمــالي الشــعوب املغاربيــة  ،ومــا تط

املغرب العربي الكبير في اعتقادي ، يمكـن التوصـل إلـى الحلـم الكبيـر املتمثـل  فـي الوحـدة املغاربيـة بـين الشـعوب علـى 

 .مّتحدون ننجح ونصل إلى املعالي ،ومتفّرقون نسقط ،ونفشل:املستوى السياس ي،ألنه كما يقال 

تصوري أجد الشاعر الكبير مفدي زكريا هـو أحسـن سـفير  لالتحـاد املغـاربي كيـف  ال وقـد كـان ُيلّقـب  بشـاعر في  -0

الثـــورة  ،والوحـــدة املغاربيـــة  ،وكـــان يعتبـــر وطنـــه الكبيـــر هـــو املغـــرب العربـــي الكبيـــر ،و هـــو جـــزء ال تجـــّزأ مـــن املشـــرق 

ن بوحدانية شمال إفريقيا ،وهو يعمل على تحقيق هذه العربي حتى أنه يقسم أنه مؤمن بوحدانية هللا تعالى  ،ويؤم

 .ألامنية مادام في الجسم روح

فــــي الشــــعر الجزائــــري خصوصــــا ،والشــــعر املغــــاربي عمومــــا نجــــد تجليــــات ســــاطعة ،وصــــفحات مشــــرقة  عــــن ألامــــة -1

ـــــة    العربيــــــــــــــة عمومــــــــــــــا ،والــــــــــــــدول املغربيــــــــــــــة خصوصــــــــــــــا ، و منزلــــــــــــــة كبيــــــــــــــرة فقــــــــــــــد تغنــــــــــــــوا كلهــــــــــــــم  بآمــــــــــــــال ــ ــ ــ ــ ـــــذه ألامـ ــ ــ ــ ــ هـ

ـــــــدوها فـــــــي شـــــــعرهم ،ودواويـــــــنهم جروحة،املكلومـــــــةامل
ّ
،وبكوا همومهـــــــا ، وحملـــــــوا علـــــــى كـــــــاهلهم أحزانهـــــــا ،وهمومها،وخل

ـــَم ال وحـــدة عربيـــة كبـــرى؟  تهابهـــا ألاعـــداء ،ويعملـــوا لهـــا ألـــف حســـاب عل ـــى . متشـــوقين إلـــى وحـــدة مغاربيـــة شـــاملة ،ولب

 .شاكلة الاتحاد بين الدول ألاوروبية

 :الهوامشّوإلاحاالت

،بن ن قينــــة،ديوان املطبوعــــات الجامعيــــةعمــــر بــــ/ فــــي ألادب الجزائــــري الحــــديث تاريخــــا ،وأنواعــــا ،وقضــــايا،وأعالما ،دينظر-1

  .وما بعدها 11م ،س2217عكنون الجزائر،الطبعة الثالثة 

 .وما بعدها 18ينظر املصـــــــــــدر نفســـــــــــه س -2

 22- 14س ينظر املصـــــــــــدر نفســـــــــــــــــه-3

 .وما بعدها  21ينظر املصــــــــــــــدر نفســــــــــه س-4

 .وما بعدها 01ينظر املصــــــدر نفســـــــــــه س -5

  .وما بعدها 02املصــــــــــــدر نفســـــــــــه س: ينظر  -2

  .وما بعدها  14عمر بن قينة س/ ينظر في ألادب الجزائري الحديث ،د-7

،دار املعـــــــــارف (الســــــــودان-يــــــــاموؤيتان-املغــــــــرب ألاقصــــــــ ى–الجزائــــــــر )شــــــــو ي ضــــــــيف ،عصــــــــر الــــــــدول وإلامـــــــــارات / د: ينظــــــــر -8

 .وما بعدها 112م س1441ع ،الطبعة .م.،جالقاهرة
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 .وما بعدها  381ينظر املرجــــــــــــع نفســـــــــــــه س -9

 .وما بعدها124ينظر املرجـــــــــــع نفســـــــــــه س  -10

 .وما بعدها 210يبنظر املرجـــــــــع نفســــــــــــه س -11

 .24م ،س2217مفهوم االشعر دراسة في التراث النقدي ،جابر عصفور ،الهيئة املصرية العامة للكتاب  ،:ينظر -12

  32-24ينظر املصـــــــدر نفســــــــــــه س - 13

 .31-32اينظر املصدر نفسه س -14

وعــــــــات الجامعيـــــــــة  بــــــــن عكنـــــــــون ألاخضــــــــر جمعـــــــــي ،ديــــــــون املطب/نــــــــد الفالســــــــفة إلاســـــــــالميين ،دينظــــــــر نظريــــــــة الشـــــــــعر ع-15

  .وما بعدها 27م س1444،الجزائر

 .222ينظر مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ،جابر عصفور ،س -16

  .114نظرية الشعر عند الفالسفة إلاسالميين ،ألاخضر جمعي ،س:ينظر -17

م  وقصــائد أخــرى أمجادنــا )ديــوان:ينظــر  18-
ّ
،مؤسســة مصــطفى بــن الحــاج بكيــر حمودة:وحققــه،ملفــدي زكرياء،جمعــه ( تــتكل

 .214-218-217-212م ،س 2223مفدي زكرياء ،الجزائر 

هب املقد،) ينظر ديوان-19
ّ
  172-171م س 1441مفدي زكرياء ،املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،الطبعة الثانية(الل

ـــالح ،:دي زكريــا دراســة فنيــة تحليليــة  ،تــأليفشــعر الثــورة عنــد مفــ:ينظــر  -20 دار البعــث (رســالة ماجســتير)يحيــى الشــيخ صــــــــ

  . 127م ،س 1487—هـ1027للطباعة والنشر ،قسنطينة الطبعة ألاولى 

 321-322اللهب املقّد، س -21

بـــة شـــمال إفريقيـــا الـــذي انعقـــد هـــي مقـــال مـــن خطبـــة طويلـــة  ألقاهـــا  مفـــدي زكريـــاء  فـــي جلســـة افتتـــاح املـــؤتمر الرابـــع لطل -22

أوت 4فـــي عـــددها الســـابع عشـــر بتـــاريخ ( تـــونس الفتـــاة )م ،وقـــد نشـــرته مجلـــة 1430بقاعـــة الجمعيـــة الخلدونيـــة بتـــونس ســـنة 

 :م وهو ما يلي1422مار،  11بتاريخ  2481في عددها ( الصباح التونسية)م  ،أعيد نشره بجريدة 1434

 : عقيدة التوحيد 

،وبائسـالم  دينـا، وبـالقرآن  إمامـا ، وبالكعبـة قبلـة ،وبسـيدنا  دمحم نبيـا ورسـوال ،وبشـمال إفريقيـا وطنـا واحـدا آمنُت بـاهلل رّبـا -1

 ال يتجّزأ

 .أقسم بوحدانية اله أنيي أومن بوحدانية شمال  إفريقيا ،وأعمل لها  ما دام  في قلب خافق ،دم دافق ،ونفس عالق-2

 .ا  وطننا ،والعربية لغتناإلاســـــــالم  ديننا ،شمال إفريقي-3

مـن ( شـمال إفريقيـا)لسُت مسلما  ،وال مؤمنا  ،وال  عربيا إذا لم  أبـذل نفسـ ي ، و مـالي ، ودمـي فـي سـبيل تحريـر وطيـي  العزيـز -0

 .أغالل العبودية 

كــــــــــّل مســــــــــلم  بشــــــــــمال إفريقيــــــــــا يــــــــــؤمن بــــــــــاهلل ورســــــــــوله ،ووحــــــــــدة  شــــــــــماله هــــــــــو أنــــــــــي وقســــــــــيم روحــــــــــي ،فــــــــــال  أفــــــــــرق بــــــــــين  -1

 ..،ومغربي ،وجزائري ينس تو 

أعتبــره أكبــر عــدّو  لــي ولــوطيي  ،وأحاربــه بكــل وســيلة ،و لــو ( شــمال إفريقيــا)كــل مــن عمــل  للتفرقــة  بــين أجــزاء وحــدة وطيــي  -2

 الذي أنجبيي أو أني من أبي وأمي كان أبي

 .العربية الشريفة  وطن شمال إفريقيا وطن ماجد له ذاتيته املقدسة ،وتاريخه الباذخ ،ولغته الكريمة ،وجنسيته-7

قــد تبــّين الرشــد مــن الغــّي فــال سياســة انــدماج وال سياســة اســتجداء نحــن طــالب حــّق مغصــوب ،وتــراث مســلوب فيجــب أن -8

 .نناله وكفى

 .نحن ال نبغض ألاجنا،  فالكّل عباد هللا  -4

،ونتحـــرك لتحركـــه ،ونســــكن  وطننـــا شـــمال إفريقيـــا جـــزء ال يتجـــزأ مـــن جســـم املشـــرق العربـــي ،نفـــرح لفرحـــه ،ونتـــألم ألملـــه-12

 . لسكونه،وتربطنا به روابط اللغة  ،والعروبة  ،وإلاسالم

  122س–محاضرات امللتقى الساد، للفكر إلاسالمي –إلياذة الجزائر –مفدي زكريا -23

  .وما بعدها 128شعر الثورة عند مفدي زكريا دراسة فنيةتحليلية  ،س:ينظر-20
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  .ومابعدها310لوطنية للكتاب الجزائر س ،املؤسسة اديوان دمحم آل خليفة-21

 .م1488املؤسسة للكتاب ،الجزائر ( م1488  -1422)ألبي الحسن علي بن صالح ( ؟مآس ي وأين آلاســـــــــــــي)ن ديوا رينظ-22

ـــار ، الشــركة الوطنيــة للنشــر والتوز ( الحــرف الضــــــــــــــــوء: )ينظــر-27 ومــا  04م، س1474يــع الجزائــر، ،ديــوان  دمحم بلقاســم خمـــــــــــ

  بعدها

 102م  س1478-هــ1348دمحم ناصــــــــــر، الطبعة العربية  ،غردايـــــــــــة ،/ رمضان حمود ،د:ينظر -28

يع،الجزائر،الطبعـــــــــــــة الثانيـــــــــــــة ،صـــــــــــــالح خرفي،الشـــــــــــــركة الوطنيــــــــــــة للنشـــــــــــــر والتوز ( أطلـــــــــــــــس املعجــــــــــــزات)ديـــــــــــــوان :ينظــــــــــــر-24

 . 213،سم1482

لهب املقّد،، ملفدي زكرياء  من سينظر ديوا-32
ّ
  (هنيئا بيي أمي:قصيدة .)328إلى 322ن ال

 : مكتبـــــــــــــــةّالبحث

فـــي ألادب  الجزائـــري الحـــديث تاريخـــا ،وأنواعا،وقضـــايا ،وأعالمـــا ،عمـــر بـــن قينـــة ،ديـــوان املطبوعـــات الجامعيـــة،بن عكنـــون -1

 .م 2217الجزائر الطبعة الثالثة سبتمبر 

 م 1444ألاخضر جمعي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،بن عكنون الجزائر ،/ شعر عند الفاسفة إلاسالميين ،دنظرية ال-2

 .م 2212أعالم من ألادب الجزائري الحديث ،الطيب العروس ي ، دار الحكمة الجزائر -3

 م 2217هرة ،مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي ،جابر عصفور ،الهيئة املصرية العامة للكتاب  القا-0

الطبعــة .شــو ي ضــيف ،دار املعــارف ،القــاهرة/ ،د( الســودان-موريتانيــا-املغــرب ألاقصــ ى–الجزائــر (عصـــــر الــدول وإلامــارت  -1

 .ألاولى

 .2223عبد امللك مرتاض ، ،/ أدب املقاومة الوطنية في الجزائر ،د-2

مــــار ،وزارة الثقافة اجزائر-7
ّ
 م 2227 تاريخ ألادب الجزائري ،دمحم الط

ـــر الجزائــري الحــديث ،اتجاهاتــه وخصائصــه الفنيــة،د-8 دمحم نــاس،دارالغرب إلاســالمي  بيــروت لبنــان  ،الطبعــة ألاولــى / الشعـــــ

 م 1481

والتوزيــــــع القبــــــة  عبــــــد هللا الركيبــــــي ،دارالكتــــــاب العربــــــي للطباعــــــة والنشــــــر/ الشــــــاعر جلــــــواح  مــــــن التمــــــّرد إلــــــى الانتحــــــار ،د-4

 م2224الجزائر،

 م 1482طلس املعجزات  ،صالح خرفي  ،املؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ،الطبعة الثانية ،أ-12
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ّ:ملخصّالبحث

لشـــيخنا أحمـــد ( دمعـــي مهطـــال)أن ترصـــد املعجـــم الصـــوفي املوظـــف فـــي قصـــيدة تحـــاول هـــذه الورقـــة البحثيـــة           

 .العالوي صاحب الطريقة، وإذ نريد أن نرصد هذا النوع من املصطلحات حتى نتعرف علـى مشـرب هـذه اليخصـية

للشـــيخ العــــالوي قصــــيدة مدحيـــة بامتيــــاز، فقــــد تضـــمنت رمــــوزا ومصــــطلحات صــــوفية ( دمعــــي مهطــــال)إّن قصـــيدة 

ـــا شـــــيخن وأول مالحظـــــة يمكـــــن أن نرصـــــدها فـــــي هـــــذا الصـــــدد هـــــو اســـــتلهامه لكثيـــــر مـــــن املفـــــاهيم  بيتـــــا، 37ا فـــــي نظمهــ

الصوفية، تنم عن مقـدرة واطـالع واسـع لهـذا النـوع مـن الخطـاب، وثـاني مالحظـة هـي تلـك املكنـة التـي تـّم بهـا توظيـف 

 .هذه املصطلحات في أماكنها املناسبة لها

القصــيدة تتبــع املصــطلحات الصــوفية الــواردة فيهــا، والتعريــف بهــا كمــا أشــارت إلــى نســعى إذن مــن خــالل هــذه           

الحـــب، الشـــرب، العشـــق، الحضـــرة، الجـــذب، املريـــد، : ذلـــك املعـــاجم الصـــوفية، وحســـبنا أن نشـــير إلـــى الـــبعض منهـــا

 ... الخمرة، الجمال، الكنز املخفي، السكر، القرب، رجة الحق، الطريق، الذات، الكأ،، املعيى 

 

ّ:الكلماتّاملفتاحية

 .املصطلح الصوفي؛ الشيخ العالوي؛ الحقل الداللي؛ قصيدة دمعي مهطال؛ الداللة

Research Summary 

This paper tries to monitor the mystical lexicon employee in the poem (Demaee mehtale) to Sheikh 

Ahmed Alawi, the owner of the way, and we want to monitor this type of terminology to identify 

the drinker of this character. 

The poem (tears of precipitation) of Sheikh Alawi poem praising excellence, it included symbols 

and mystical terminology organized by our sheikh in 37 houses, 

The first observation that we can observe in this regard is the inspiration for many Sufi concepts, 

indicating the ability and broad knowledge of this type of discourse, and the second observation is 

the machine in which these terms were used in the appropriate places. 

We seek, therefore, through this poem to follow the mystical terms contained therein, and to define 

them as referred to in the mystical dictionaries, and we can refer to some of them: love, drinking, 
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love, Hadara, attraction, Almorid, winery, beauty, hidden treasure, sugar, proximity , Argument, 

right, way, self, cup, meaning  ....  

key words: 

The mystical term, Sheikh al-Allawi, the semantic field, a poem of the tears. Significance. 

ّ:نصّاملقال

ّ
ً
ّمنّهّوأحمدّأبّوالعباسّالعالوي؟/ّأوال

ن املراجع الجزائرية التي ترجمت ألعالم الجزائر، ومعظمها أشار إلى اعتمدنا في ترجمة الشيخ على جملة م

أّن شـــيخنا هـــو أحمـــد أبـــو العبـــا، بـــن مصـــطفى العـــالوي املعـــروف بـــأبي شـــنتوف وامللقـــب بـــابن مـــدبوا الجبهـــة، كـــان 

 بمســـتغانم، أســـس زاويـــة مـــا تـــزال إلـــى يومنـــا 1824فقيهـــا شـــاعرا أديبـــا مفســـرا وقاضـــيا ومتصـــوفا، مـــن مواليـــد ســـنة 

معلمــا قائمــا يــزوره املريــدون وطلبــة العلــم وحفــال القــرآن، حفــظ شــيخنا القــرآن صــغيرا ثــم اشــتغل بالتجــارة، تلقــى 

العلم عن رجاالت الصوفية لعل أبرزهم شيخه دمحم البوزيدي الذي واله فيمـا بعـد الطريقـة الصـوفية، التـي سـميت 

 .ن بمسقط رأسهودف 1430فيما بعد بالطريقة العليوية؛ توفي رحمه هللا سنة 

القــــول املعــــروف فــــي الــــرد علــــى مــــن أنكــــر : )لــــه العديــــد مــــن املؤلفــــات أبرزهــــا مــــا لــــه عالقــــة بالجانــــب الــــدييي

التصــوف، ومفتــاح الشــهود، القــول املقبــول فيمــا تتوصــل إليــه العقــول، البحــر املجــجور فــي تفســير القــرآن بمحــض 

فقــه والتوحيــد، والرســالة العالويــة فــي الــبعض مــن املســائل النــور، ومبــادع التأييــد فيمــا يحتــاج إليــه املريــد فــي علــم ال

الشــرعية، وألانمــوذج الفريـــد املشــير لخـــالص التوحيــد، ودوحــة ألاســـرار فــي معيـــى الصــالة علــى النبـــي املختــار، ديـــوان 

د شعر، وألابحاث العلوية في الفلسفة إلاسالمية، ومناهل العرفان في تفسير البسملة وسور من القرآن، ونور إلاثمـ

فـــي ســـنة وضـــع اليـــد علـــى اليـــد، ومفتـــاح علـــوم الســـر، فـــي تفســـير ســـورة العصـــر، والنـــور الضـــاوي فـــي الحكـــم ومناجـــاة 

الشــــــيخ العــــــالوي، وبرهــــــان الخصوصــــــية فــــــي املــــــآثر البوزيديــــــة، ومعــــــراج الســــــالكين ونهايــــــة الواصــــــلين، وغيرهــــــا مــــــن 

 (1)الاسر املالكة لها املخطوطات والرسائل التي مازالت قابعة في رفوف املتاحف والزوايا و 

ّماذاّنعنيّبامللحون؟/ّ انًياّ

حــــاول مــــن خاللــــه أن يبــــرز غنائيتــــه قبــــل كــــل شــــ يء،  (2)وضـــع دمحم الفاســــ ي تعريفــــا جامعــــا ملصــــطلح امللحــــون 

والـذي أراه أنهـم اشـتقوا :" وليس كما قيل عنه أنه شـعر بلغـة ال إعـراب فيهـا فكأنـه كـالم فيـه لحـن، يقـول هـذا ألاخيـر

م ليتغيــى بــه قبــل كــل شــ يء، ونجــد مــا يؤيــد هــذا اللفــظ 
ّ
مــن التلحــين بمعيــى أن ألاصــل فــي هــذا الشــعر امللحــون أن يــنظ

هذا النظر في قول ابن خلدون في املقدمة في الفصل الخمسين في أشعار العرب وأهل ألامصـار لهـذا العهـد، بعـد أن 

وقــد وقفــت ...طة ال علــى الصــناعة املوســيقيةوربمــا يلحنــون فيــه ألحانــا بســي: تكلــم علــى الشــعر باللغــة العاميــة فقــال

: أخيرا على نص ألحد العلماء إلايرانيين من أهل القرن الثاني عشر الهجري يقول فيه عن الرباعي في ألادب الفارس ي

ْه بالفارسية
َ
ّيى به امللحون يسّمى تران
َ
 (3)"إّن الرباعي الذي ُيغ

بـل هـي لغـة " غـة منحطـة ومبتذلـة، يتعامـل بهـا طبقـة مـن معينـة أّما من ناحية لغته فليس كما يعتقد الـبعض بأنهـا ل

أر ــى مــن اللغــة التــي يــتكلم بهــا حتــى املتعلمــون ألن شــعراء امللحــون ُيــدخلون فــي كالمهــم كثيــرا مــن الكلمــات الفصــيحة 

ــْرجم إنتــاجهم للغــة حيــة لعــّدوا
ُ
مــن أكــابر  بعــد إجرائهــا علــى ألاســلوب العــامي، ثــم إّن مــن بــين شــعراء امللحــون مــْن لــو ت

 (0)"شعراء الدنيا

ّ
ً
ّماذاّنعنيّبالتصوف،ّوالشعّرالصوفي؟/ّ الثا

، نجـده قـد (هــ222ت)من املتصوفة الـذين خـال  التصـوف قلـوبهم ودغـدا عـواطفهم هـو معـروف الكرنـي 

" أنـــه ( هــــ330ت)؛ ويـــرى أبـــو بكـــر الشـــبلي (1)"ألاخـــذ بالحقـــائق واليـــأ، مّمـــا فـــي أيـــدي الخالئـــق" عـــّرف التصـــوف بأنـــه 
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جهـــاد " ؛ وكـــان مّمـــن عّرفـــه أيضـــا ألاميـــر عبـــد القـــادر الجزائـــري الـــذي يـــرى بأنـــه (2)"ضـــبط للحـــوا، ومراعـــاة لألنفـــا،

النفس في سبيل هللا أي ألجل معرفة هللا وإدخال النفس تحت ألاوامر إلالهية والاطمئنان وإلاذعان ألحكام الّربوبية 

 .(7)"ال ش يء آخر في سبيل معرفة هللا

( 8)جماعــات دراويــش  –تأليفــا وأداء وتلقيــا –ذلــك الشــعر الــذي ينتجــه " لصــوفي الشــعبي فهــو أّمــا الشــعر ا

الصوفية بوصفه نتاجا للمعتقدات الصوفية الخاصـة بهـم، ومـا نـتج عنهـا مـن طقـو، وشـعائر، ويخـتص بـأداء هـذا 

دون هــم حملــة هــذا النــوع مــن الشــعر مجموعــة مــن املنشــدين املحتــرفين ومــن ثــم ال يســتطيع غيــرهم روايتــه فاملنشــ

 (4)" النوع من املأثورات

من هذا التعريف أمكننا القول أّن الشعر الصوفي الشعبي هـو ذلـك الشـعر املـؤدى فـي مجـالس الـذكر الشـعبية وفـي 

املولــــد النبــــوي واملناســــبات الدينيــــة وفــــي حضــــرات الســــاحة، املنتمــــي فــــي أغلبــــه إلــــى الثقافــــة الشــــعبية علــــى حــــّد تعبيــــر 

 (12)افظإبراهيم عبد الح

ّ
ً
ّماّهيّالعالقةّالتيّتربطّالشعّرامللحونّبالتصوفّ؟/ّرابعا

يعتبر الشعر والتصوف حقالن متقاربان يجمعهما عـالم معرفـي واحـد هـو عـالم الـروح املتخفـي وراء عـالم 

فـالنص الصـوفي مثـل الـنص " الواقع، ال يمكن أن ينفصـمان البتـة فكـل منهمـا يسـتدعي آلاخـر عبـر آليـة اسـتبدالية، 

ســم ا
ّ
لشــعري يتميــز بصــدق التجربــة لكونهــا وليــدة معانــاة، وذلــك ألن الصــوفي عاشــق ُيــَنّفُس عــن مشــاعره بكلمــات تت

بالرمزيــة التــي تفرضــها طبيعــة املعــاني الروحيــة، فهــو ال يعّبــر بلغــة العمــوم بــل يلجــأ إلــى لغــة الخصــوس، فالتجربتــان 

متصوفا أو ال يلزمه أن يكون متصوفا ولكن الصوفي ال الصوفية والشعرية مرتبطتان، غير أّن الشاعر قد ال يكون 

 (11)"يبعد أن يكون شاعرا

ّالثقافــــةّعلــــىّكبيــــّرّتــــ  يّرّلهــــاّكــــانّخــــاص،ّبشــــكلّالصــــوفيةّوالطــــرّقّعــــامّبوجــــهّالتصــــوفّأنّشــــكّاّل

ـــــلتّوقـــــدّعموًمـــــا،ّاملغاربيـــــةّواملنطقـــــةّالجزائـــــّرّفـــــيّوالفنـــــوّنّالشـــــعبية ّالزهـــــادّمـــــنّالصـــــوفيةّاملرجعيـــــاتّتوس 

ّخطابهـاّتجـذيّرّّوّنشـّرّفـيّبوظيفتهـاّلتقـومّالشـعبيةّوالثقافـةّبالفنوّنّمبكّرّوقتّمنذّالطرق،ّوشيوخّوالعارفين

اّالسياس يّوحتىّوالاجتماعيّوالروحيّالديني
ً
 .املجتمعّمنّالسفلىّالطبقاتّفيّأحيان

ــــدّالثعــــالبيّالــــرحمنّعبــــدّســــيديّمدرســــةّبفضــــلّالجزائــــّرّفــــيّالتصــــوفّشــــاعّوقــــد ّيوســــفّبــــنّومحم 

ّإنّبــلّعيًبــا،ّأّوّنقًصــاُّيعـدّالصــوفيةّالطــرّقّمــنّطريقـةّإلــىّالانتمــاءّيكــنّولـمّ.وغيــرهمّزروّقّدأحمــّّوّالسنوسـ ي

اّكــانّالطريقــةّأخــذ
ً
ّّوالجنــودّوالساســةّوالتجــاّرّالعلمــاءّويمارســهّالنــاسّبــينّويشــاعّعنــهّيعلــنّشــيئ

ً
ّعــنّفضــال

 .العامة

ّأ قــلّهــّوّامللحــوّنّلشــعّراّأنّبعيــدّزمــنّمنــذّاملغاربيــةّاملنطقــةّفــيّالصــوفيةّوأقطــابّشــيوخّفهــمّوقــد

ّالشـــيوخّهــؤالءّوفهــمّ.أتبــاعهمّأغلبيــةّيشـــكلوّنّيزالــوّنّومــاّشــكلواّالــذينّالعامـــةّأذهــانّفــيّرســوخاّوأكثــّرّوزنــا

ّاملتينـةّالعضـويةّالعالقـةّجـاءتّهنـاّومـنّ.يغـنّلـمّإذاّالعامـةّأذهـانّفـيّيرسخّأنّيمكنّاّلّالشعّرّهذاّأنّأيضا

ّنظــمّعــنّعــاجزينّكــانواّامللحــوّنّشــعراءّأنّذلــكّيعنــيّواّلّ.وّنامللحــّشــعراءّوبــينّالتصــوفّوأقطــابّشــيوخّبــين

ّوأسرعّأكثّرّألنهّ(نموذجاّالعل يّقدوّرّسيدي)ّالفصيحّمنّأكثّرّامللحوّنّينظموّنّكانواّولكنهمّالفصيحّالشعّر

 أ را،ّوأكبّرّانتشارا

 .الصوفيةّالرسالةّتوصيلّفيّفاعليةّأكثّرّوبالتالي

ـــاّ(داحاملـــ)ّظـــاهرةّاعتبـــاّرّيمكـــنّاملنطلـــقّهـــذاّومـــن
ً
ّآخــــّرّبتعبيـــّرّأّوّالصـــوفية،ّطـــرفّمـــنّللمجتمـــعّفنيـــاّاختراق

ّوخاصــةّاملختلفـةّالاجتماعيــةّالطبقـاتّمســتوّىّعلـىّالصــوفيّالـدينيّالخطــابّلتحريـكّكوســيلةّللفـنّتوظيفـا
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ّالفصيحّالشعّرّنظمّباستطاعتهمّكانّالصوفيةّمنّامللحوّنّشعراءّمنّالعديدّأنّنالح ّولهذا.منهاّالبسيطة

 (19)التقليديةّالخليليةّألاوزانّعلى

ومن الباحثين املحدثين من يـرى أن العالقـة بينهمـا هـي عالقـة تشـابه وتماثـل، فمـا يحـس بـه الشـاعر يحـس 

املتصـــوفون والشـــعراء " بـــه الصـــوفي التـــي يطغـــى فيهـــا الجانـــب الوجـــداني والامتـــزاج الوجـــودي، يقـــول ســـعيد بوســـقطة

وابــــن الفــــارض وغيــــرهم كــــانوا يســــتعملون الشــــعر فــــي التعبيــــر عــــن  الكبــــار أمثــــال رابعــــة العدويــــة والحــــالج وابــــن عربــــي

ـــة  ـــز ال لغــ ـــة املجـــــاز والرمــ ـــة العمـــــوم لغــ ـــة الخصـــــوس ال لغــ ـــي لغــ ـــب تجـــــربتهم الصـــــوفية فهــ ـــن جوانــ ـــر مــ معـــــانيهم والكثيــ

التصريح والوضوح فما يعانيه الشاعر خالل عملية تجسيد ما اختمر فـي ذهنـه مـن تسـاؤالت وأفكـار يشـبه مـا يقـوم 

 (13)"في في مقاماته وأحوالهبه الصو

فــــإذا " ومـــن الـــدالئل أيضـــا علــــى وجـــود تلـــك الوشــــائج التـــي تـــربط بـــين الشــــعر والتصـــوف يؤكـــده صــــالح عبـــد الصـــبور 

إنيي أحب التجربة الصوفية، ذلك ألن التجربة الصوفية شبيهة جدا بالتجربة : أتحدث عن الشعر والتصوف أقول 

إن إلانسـان : جتهاد قد يثاب عليه الشاعر أو ال يثـاب لـذلك قـال الصـوفيون الفنية، إّن كتابة قصيدة هي نوع من الا 

يم ـ ي فــي طريــق الصـوفية يجتهــد ويتعبــد ولكّنـه قــد ال يهــبط عليــه شـ يء أو ال يفــتح عليــه بشـ يء وهــذا الفــتح لــيس إال 

 (10)"تنزالت من هللا

ّ:بداياتّالشعّرالصوفيّفيّالجزائر/ّخامًسا

الثـــاني إلـــى القـــرن الخـــامس للهجـــرة حركـــة فـــي الزهـــد تجلـــت مالمحهـــا إثـــر شـــهد املغـــرب ألاوســـط بـــين القـــرن 

:" الفتوحـــات إلاســـالمية التـــي شـــهدتها هـــذه املنطقـــة، يقـــول الطـــاهر بونـــابي معلقـــا علـــى الحركـــة الزهديـــة فـــي الجزائــــر

رت ظــاهرة نتــاج إرهاصــات دينيــة واجتماعيــة وسياســية واقتصــادية تعــود بجــذورها إلــى القــرن الثالــث الهجــري تخمــ

 (11)"عبر قرون وتمخض عنها ميالد الحركة الصوفية

ومـن الشـواهد البالغـة الدالــة علـى بـزوا فجـر التصــوف فـي الجزائـر وجـود عــدد معتبـر مـن الزوايـا املنتشــرة 

عبر مناطقها؛ والقائمة الاسمية الكثيرة لشعراء التصوف التي تضمنتها كتب الطبقات والتـراجم والسـير، علـى غـرار 

عنــــوان )و( التشــــوف إلــــى رجــــال التصــــوف البــــن الزيــــات)و( ذكــــر ألاوليــــاء والعلمــــاء بتلمســــان البــــن مــــريم البســــتان فــــي)

( معجم أعـالم الجزائـر لعـادل نـويهض)و( كتاب أعالم التصوف في الجزائر لعبد املنعم القاسمي)و( الدراية للغبرييي

ى آثــار أدبــاء الجزائــر ملحمــد بــن رمضــان شــاو  إرشــاد الحــائر إلــ)و( تــاريخ الجزائــر الثقــافي ألبــي القاســم ســعد هللا)و 

وتعريـــف )و( منشــور الهدايــة فـــي كشــف حـــال مــن ادعــى العلـــم والواليــة لعبــد الكـــريم الفكــون )و( والغــوثي بــن حمـــدان

إعــداد مجموعــة مــن : موســوعة العلمــاء وألادبــاء الجزائــريين)؛ و(الخلــف برجــال الســلف ألبــي القاســم دمحم الحفنــاوي 

 .وهلم جرا( ح خدوس يألاساتذة إشراف راب

ّ:أهمّأعالمّالتصوفّفيّالشعّرالجزائريّالفصيحّقديما/ّسادًسا

يمكن أن نلمس أهم ألاعـالم مـن خـالل مـا ورد فـي كتـب التـراجم العديـدة، فمـثال كتـاب البسـتان البـن مـريم 

عفيـف الـدين ترجمة ألولياء وعلماء ولدوا وعاشوا بتلمسـان، علـى غـرار أبـو مـدين شـعيب و  182تضمن ما يزيد عن 

التلمســاني وعبــد الــرحمن الثعــالبي وأبــو زكريــا يحــي الــزواوي، تقــول زينــب القــوني أّن هــؤالء الصــوفية كــان أغلــبهم مــن 

والشــعر ...والصــوفية نجـدهم أقــرب إلـى الشــعر ذلــك ألن الصـلة وثيقــة بـين التجــربتين الصـوفية والشــعرية" الشـعراء

الم التصـــوف هـــذا ألاخيـــر الــذي يعـــد مـــن أهــم الســـمات املميـــزة ألدبنـــا الجزائــري القـــديم زاخـــر باألســماء الالمعـــة فـــي عــ

 (12)"القديم 

ينّامللحــــوّنّشــــعراءّمعظــــمّأنّعلــــىّالت كيــــدّينبغــــيّنفســــهّالســــياقّوفــــي ّنقــــلّلــــمّإنّواملغاربــــةّالجزائــــري 

ّالعزيزّعبدّخلوف،ّبنّلخضّرّسيدي : الحصرّاّلّاملثالّسبيلّعلىّبينهمّمنّنذكّرّّو.ّالصوفيةّمنّهمّجميعهم
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ـــدّالحــــاجّاملغـــرواي، ــــار،ّمحم  ّبــــّوّمبـــاركّالحــــاجّاملجـــدوب،ّالــــرحمنّعبـــدّالشــــيخّلغـــواطي،ّعيســــ ىّالحـــاجّالنج 

 .جراّوهلمّبلحسن،ّوسيديّعودة،ّبنّأدمحمّوسيديّبلوهراني،ّالقادّرّعبدّلغارابلي،ّأحمدّسيديّلطباق،

ّوالــوع ّالنبــوّيّاملــديحّفــيّكتبــواّالــذينّالشــعراءّمــنّأخــرّىّأســماءّهــؤالءّإلــىّنضــيفّأنّاملمكــنّومــن

ــــــىّوالصــــــالحين،ّألاوليــــــاءّومــــــدح
 
بةّنصوصــــــهمّولكــــــنّكصــــــوفيةّيشــــــتهرواّلــــــمّإنّّوّحت ّالصــــــوفيةّبــــــالروحّمشــــــر 

ــدّالحــاجّهللاّعبــدّأبــّوّالتلمســانيّالشــاعّرّهــؤالءّبــينّومــنّ.الصــوفيةّواملصــطلحات ّمســايبّبــنّأحمــدّبــنّمحم 

ـهّغيـّرّألاغـراضّمنّديدالعّفيّيكتبّكانّألاندلس،ّمنّأصلهّّوّالهجرّي19ّّالقرّنّفيّعاشّالذي
 
ّيكتـبّعنـدماّأن

ـــّزّأنّالقـــارّئّيســـتطيعّاّلّألاوليـــاء،ّمـــدحّأّوّالـــوع ّأّوّالنبـــوّيّاملـــديحّفـــي ّالشـــعراءّمـــنّغيـــرهّوشـــعّرّشـــعرهّبـــينّيمي 

فين ةّوذلكّاملتصو   (17)ّالصوفيةّالتعابيّرّّوّألاحوالّفيّغوصهّلشد 

كتابيـــة، وبالتـــالي تحتـــاج إلـــى أداة التصـــوف تجربـــة وجدانيـــة وليســـت " بعـــد هـــذا العـــرض أمكننـــا القـــول أّن 

للتعبيــــر وتجــــد ضــــالتها فــــي التجربــــة الشــــعرية للتعبيــــر وإخــــراج مكنونــــات الــــذات بواســــطة اللغــــة الشــــعرية التــــي تمثــــل 

 (18)" الطريقة ألانسب للتعبير اللغوي 

ّ(12)نصّالقصيدةّ/ّسابًعا

ها   1  دمعي مهطاْل            من عييي مضَّ

ـــــــــــــــــــــــــها       يــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــرد ألاصــــــــــــــــــــــــاْل        2  ســــــــــــــــــــــــلْم علــــــــــــــــــــــــى طـــ

ْم عليـــــــــــــــــــــــــْه             يا نسيم القـــربب           3 ب
ّ
 سل

 واذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْر إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْه             لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعتي وحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  0

ــــــــْع بــــــــــــــــــــــــــــــْه             وليس في كسبـي          1
َّ
 مول

 بٌر محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْل             عـــــــــــــــــــــــــــن حضـــــــــــــــــــــــــــرة اليهـــــــــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــــــــ  2

 يا برد ألاصال            سلم على طــــها           7

 نــــــــــــــــــــــــوُر الحبيــــــــــــــــــــــــــــــــــْب             يــــــــــــــــــــــــا عاشــــــــــــــــــــــــقين يســــــــــــــــــــــــلْب  8

 َمْنُه لبيــــــــــــــــــــْب            إذا يراْه ُيجــــــــــــــــــــــــــــذْب          4

 أمــــــــــــــــــــــــُر بجيـــــــــــــــــــــــــــــْب           يدريــــــــــــــــــــــــهب مــــــــــــــــــــــــْن َيقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْب   12

 عند الوصـــاْل          ذي املعيى يـــــــــــــــــــراها        11

 يا برد ألاصاْل           سلْم على طـــــــــــــــــــــها 12

 السبــــــيْل            يا مريَد القــــربب         13
ْ
 خذ

 تبع دليــــــْل             لحضرةب العربــــيوا10

 أياْك تمـــــــــيْل           عن مذهبب الحـــبب        11

سقاها12
ٌ
 تشـــــرْب زالْل            من خمرة ت

 يا برد ألاصاْل              سلْم على طــــها        17

ــــداْم             في حضرة القد،18
ُ
 سا ي امل

ســي           طهَ 14
ْ
 إلامـــــــــــــــــاْم               عنب املداْم ُين

 فال مــــــــــــــــــــــــــــــــالْم              إن قلُت في كاســـي22

ـــــها         21 
َّ
 نوُر الجمــــــــال              لألشيا غط

ـــهايـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــرد ألاصـــــــــــــــــــــاْل                ســـــــــــــــــــــلْم علـــــــــــــــــــــى طــ22 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ــ

 جماُل الــــــذاْت              محمُد الهــــادي         23

ـــــــــــــــــــــــــــــــاْت              كنــــــــــــــــــــــــــــــزي واعتمــــــــــــــــــــــــــــــادي20  نــــــــــــــــــــــــــــــوُر الصفــــ

 حاُل املمـــــــــــــات              جعلتــــــــُه زادي        21

ـــــــــــــــــــــــــــــا22 ـــــــــــــــــــــــــــــوْل أنــــــــــــــــــــــــــــا لهــ ـــــــــــــــــــــــــــــؤاْل               يقـــــ  عنــــــــــــــــــــــــــــد الســـــ

 سلْم على طــــها             يا برد ألاصاْل   27

ــــــــــــــــــــــــي28 ـــ ــــــــــــــــــــــــْق               فـــــــــــــــــــــــيمْن كـــــــــــــــــــــــان مّنب  يشـــــــــــــــــــــــفْع تحقيـــــ

ـي24  على الطريـــــــــــــــق              هكذا في ظّنب

 إني وثيــــــــــــــــــــــــــــــــــــْق             باملصطفى حصيي32

 ة نْرجـــاها         عند املــــــــــآْل              الرحم31

ــــــــــــــــــــــها32  يـــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــرد ألاصـــــــــــــــــــــاْل                ســـــــــــــــــــــلْم علـــــــــــــــــــــى طـــ

 سواْه نرجــــوُه                في عســـــري         33

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــري 30 خـــــ
ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاه              محمــــــــــــــــــــــــــــــــــٌد ذ  عظــــــــــــــــــــــــــــــــــيم الجــــــ

 قلبي يهــــــــواْه              في مدة العمري       31

ه مــــا زاْل  32
ُ
 لألمة يغشــاها            فْضل

 يا برد ألاصاْل               سلْم على طــــها 37

ّ
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ا
ً
ّ:املعجمّالاصطالحيّالصوفيّالواردّفيّالقصيدة/ّ امن

سنتعرض في هذا العنصر إلى إيراد أهم الكلمات التي يستخدمها الصوفيون فـي قاموسـهم الصـوفي، للداللـة علـى مـا 

التي يترنحون بها ذات اليمين وذات الشمال؛ مستعينين في ذلك بما جادت بهـم املعـاجم يختل  قلوبهم، وألاحاسيس 

 .والقواميس الخاصة بالتصوف

ّ:ّالعشق/1ّ

ّ:                 يقول العالوي  ّّّّّّّّّّّّّّياّعاشقينّيسلبا  نوُرّالحبيـــبا

م ملــــا جــــاوز الحــــد فــــي اســــ"مصــــطلح العشــــق مــــن املصــــطلحات الكثيــــرة التــــداول فــــي القــــامو، الصــــوفي وهــــو 

املحبة، أو هو الهوى عندنا عبـارة عـن سـقوط الحـب فـي القلـب فـي أول نشـأة فـي قلـب املحـب ال غيـر، فـإذا لـم يشـاركه 

َص له وصفا سمي حبا، فإذا ثبت سمي وّدا فإذا عانق القلب وألاحشاء والخواطر لم يبق فيه شـ يء إال 
ُ
ل
َ
أمر آخر وخ

ـــ ـــه ســــمي عشــــقا؛ مــــن العشـ ـــا قــــال الحفيــــي (22)"ق، وهــــي اللبالبــــة املشــــوكةتعلــــق القلــــب بـ هــــي أقصــــ ى درجــــات :"؛ أو كمـ

املحبــة، وســائر مقاماتهـــا كلهــا مندرجــة فيـــه، ومعنــاه اتحــاد ذات املحبـــوب بــذات املحــب اتحـــادا يوجــب غفلــة املحـــب 

الانتشــاء شــغال بشــهود محبوبــه فــي ذاتــه بذاتــه، ولــذا قيــل أنــه أقصــ ى مقامــات الــذهول والغيبــة، وأوالهــا الغــرام وهــو 

مـن خمـر املحبـة، ثـم الافتتــان وهـو خلـع العـذار وعـدم املبــاالة بـالخلق، ثـم الولـه وهـو مقــام الحيـرة، ثـم الـدهش وهــو 

الذهول، ثم الفناء عن رؤية النفس، وهو أن يكون العاشق ال يسمع إال ملحبوبـه، وال يبصـر إال بـه، وال يـدرك إال بـه 

 (21)"وله، ومنه فناء به عن نفسه وعن ألاشياء

 :ومما ورد من أشعار صوفية، تبدو فيها تجليات عشقهم للرسول الكريم متجلية قول دمحم مبخوت

اّوالّملــــــوالّّّّّّّّّّّّّأناّالعاشقّدوماّرغمّاغتـــــــــــــــــــراب ّلستّفيّالهوىّدعيًّ

ّبوصالّفالوصلّحياةّّّّّّّّّّّّّف حيينيّبالحبّياّوحيدّأحبابي ّفعدّإلي 

ّالعاشقّالّأفيقّمنّسكرةّّّّّّّّّّّّّّالهوىّالهوىّك س يّوشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابيأناّ

 (22)العشـــــــــــــــــــقّقبلتيّفهلّيزيـــــــــــــــــــــلّّّّّّّّّّّّّالهوىّخواطّرالشكّوالارتيــــــــــاب

 :قام العشق للرسول الكريم قائالكما نجد الباحث عبد الحفيظ بورديم يطرز حديثه بم

ّأغنيةّللورىّيشدواّبهاّالوتّرّّّّّّّّّّّمنّعينّعاشقةّماّعابهاّبشـــــــــــــر

 (23)والكونّأنشودةّليلىّلهاّنغمّّّّّّّّّّّّّوالجنّتخضعّإذّترقىّبهاّالصورّ

 :القوافي عندما قال كما ألفينا الشاعر قدور رحماني يفيض حماسة وهو يلقي بظالل العشق مرة أخرى على

ّ
م
ّالســــــــــــــــــواقيّّّّّّّّّّقدّتعر ىّعلىّالبساتينّفال ّفيّوريديّحنانّكل 

ّطفلةّالك سّحلوةّحينّتجريّّّّّّّّّّفيّجفونيّلكنّك سكّأحلى

اّيع ّماّطر 
ً
 (20) انقّطفــــــــــــــــــــالكنتّليّكنـــــــــــــــــــــــــتّكلّأوانـــــــــــــــــــــــــــيّّّّّّّّّّّنغما

ّ:ّالحب/9ّ

ّّّّّّّّّّّلوعتيّوحبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي: يقول الشيخ العالوي  ّإليـــــــها ّواذكرا

ّّّّّّّّّّّعنّمذهْبّالحـــــــــــْبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّتمـــــــــيلا ّأياكا

خيــــر تعبيــــر لكونــــه إلانســــان الكامــــل فــــي ( س)الشــــعراء املعاصــــرين عــــن حــــبهم للحبيــــب املصــــطفى لقــــد عبــــر 

الوجود الذي استأثر بكامـل املقامـات والكمـاالت املوصـلة إلـى أعلـى حـال فـي الحـب إلالهـي ولـذلك فهـو املحـّب املنفـرد 

ال يلــــثم )لــــة زيـــدان فــــي قصـــيدتها ومــــن الـــذين عبــــروا عـــن حــــبهم الشـــاعرة جمي...واملثـــالي فــــي حبـــه هلل دون ســــائر الخلـــق

 :إذ تقول ( البدر

عاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوحيّأتىّورفعّدونّإخفاق ّأحبكّال نينّفيكّتجم 
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ــــــــــــــــــكّيزدادّتــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمادامّذكركّعقداّب عناقي ّوحب 

 (21)أن ىّبهّفيغويّالسهّوأعماقيّّّّّّّّّوذكركّيغنينيّعنّكلّذكّرّّّّّّّ

ـــــه موضـــــوع الحـــــب لـــــدى الشـــــعراء ( IDWARDE LINE)يقـــــول ادوارد اليـــــن 
ّ
متحـــــدثا عـــــن شـــــخص الرســـــول علـــــى أن

حة)وكان املنشدون في هذا الوقت ينّوعون لحن مقاطع :" واملنشدين
ّ
اللتـين تشـيران إلـى الرسـول ( القصيدة أو املوش

 (22)"كموضوع حب ومدح( س)

املحــب واملحبــوب شــ يء واحــد وفــي هــذا املقــام ال تكــون املحبــة رجابــا لقيامهــا بــذاتها "ا فــي اصــطالح الصــوفية فــإّن أّمــ

عنـد فنــاء جاــي املحبوبيــة واملحبيـة فيهــا؛ واملحبــوب ألاول مــن الخلـق دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ثــم مــن كــان أقـرب منــه بحســن املتابعــة 

فمـن اتبعـه يصـل إليـه فتســري ( قـل إن كنـتم تحبـون هللا فـاتبعوني يحبــبكم هللا)ألنهـا تفيـد املحبوبيـة، قـال ســبحانه 

منــــه خاصــــية املحبوبيــــة فيــــه، بحيــــث يتــــأتى منــــه جــــذب آخــــر إلــــى نفســــه، وإعطــــاؤه إيــــاه الخاصــــية املحبوبيــــة كمــــا أن 

آخـر املغناطيس يجذب الحديد إلى نفسه لجنسية روحانية بينهمـا فيعطيـه خاصـيته بحيـث يتـأتى منـه جـذب حديـد 

خلوصـه إلـى القلـب وصـفاؤه عـن كـدورات العـوارض :"  ؛ أو بتعبيـر آخـر هـو(27)" وإعطاؤه إياه الخاصية املغناطيسية

الحـب فمـن عـرف هللا أحبـه وعالمـة املحبـة أن ال يـؤثر عليـه : فال غرض له وال إرادة مع محبوبه، ومـن عالمـة املعرفـة

ت فقلبـه مـريض كمـا أّن املعـدة التـي تـؤثر أكـل الطـين علـى أكـل شيئا من املحبوبات فمـن آثـر عليـه شـيئا مـن املحبوبـا

 (28)"الخبز، وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة

 :ومن الشعراء املادحين والواصفين للحب املحمدي قول قدور رحماني واصفا الجمال املحمدي وحبه الشديد له 

ّنبامنّوجنتيكّنقاءّالحبّقدّشرباّّّّّّّّّّحتىّتحولّصبحاّينبتّالع

ّكلّالنجومّالتيّأحببتهاّغربــــــــــــتّّّّّّّّّّونجمّحبكّعنّعينيّماّغربــــــــــا

ّالشوقّي كلّمنّتفاحّأّووردتيّّّّّّّّّّومنّشرايينّقلبيّينسجّالشهبا

 (24) ياّسيديّلغتيّسوطّيعذبــــــــــــنيّّّّّّّّّّّّفكمّكتابّعلىّظهريّقدّانكتبا

 :عدويةوقالت املتصوفة رابعة ال

ّحبّالهوىّّّّّّّّّّّّّّّّوحباّألنكّأهلّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك:ّأحبكّحبينّ

ّف ماّالذيّهّوحبّالهوىّّّّّّّّّّّّّّّفشغليّبذكركّعمنّسواكا

ّوأماّالذيّأنتّأهــــــــــــــــــــلّلهّّّّّّّّّّّّّّّّفكشفكّللحجبّحتىّأراكا

 (32) فيّذاّوالّذاكّليّّّّّّّّّّّّولكنّلكّالحمـــــدّفيّذاّوذاكاّفالّالحمد

ــم عـن الحــب إلالهــي وأخرجــت التصــوف عــن 
َّ
ل
َ
ك
َ
فــق جميــع البــاحثين والدارســين بـأن الرابعــة العدويــة أول مــن ت

ّ
وقـد ات

ظــــة لــــو اســــتطردنا فــــي ذكــــر تــــاريخ لف» :تــــأثره بعامــــل الخــــوف، وأخضــــعته لعامــــل الحــــب، كمــــا يقــــول مصــــطفى حلمــــي 

الحــب، أو املحبــة واســتعمالها فــي التصــوف إلاســالمي لرأينــا أن رابعــة كانــت صــاحبة الفضــل علــى مــن جــاء بعــدها مــن 

كمـــا يؤكـــده الباحـــث علـــي نجيـــب  ؛ (31)"  صـــوفية املســـلمين الـــذين اصـــطنعوا لفظـــة الحـــب فـــي غيـــر مـــا تـــرّدد أو إبهـــام

 
 
لهــي والحبيــب الــذي تتغّيــى بحبــه وتناجيــه، هــو هللا عــّز بأنهــا أول مــن أنشــد املقطوعــات فــي الحــب إلا» : عطــوى قــائال

ُل عليه، وتخلو إليه، وتدأب على حبهـا لـه، فـال تبـرح بابـه مهمـا طـال بهـا الانتظـار، ألنـه مـؤنس لروحهـا  قبب
ُ
وجل، الذي ت

 في جنته ولكن ابتغاء وجهه الكريم وحد
 
 من ناره وال طمعا
 
   (32)"ومنّبه لقلبها وأمل لحبها، ال تفعل ذلك خوفا

 في : الحب إلالهي الخالص الثاني؛
 
أما الغزل إلالهي الخالص الذي استعمله ابن الفارض في أشعاره فقد كان واضحا

نــــوع مخاطبتــــه أو طريقــــة التعبيــــر عــــن حبــــه وعشــــقه الالهــــي وذلــــك مــــن خــــالل اســــتخدامه ُعنصــــري الرمــــز والتلــــويح 

 (33)مدامـة          سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم شربنا على ذكـر الحبيب  : فنجده في البيت التالي يقول 
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فهذه املدامة التي وصفها ابن الفارض فـي خمريتـه، فهـي روحيـة خالصـة شـربها وسـكر بهـا مـن قبـل : "يقول حلمي دمحم

؛ ويقـول فـي موضــع (30)" أن يخلـق الكـرم أي مـن قبـل أن تهــبط روحـه مـن عـالم ألامــر إلـى عـالم الحـس وتتصــل بالبـدن 

هـذا الحـب إلالهـي الـذي نـراه فـي ابـن الفـارض لـم يـأت مـرة واحـدة، أي لـم يكـن علـى مسـتوى واحـد فـي التعبيـر :  "  آخـر

عن نوع الحـب الـذي اسـتعمله لربـه، بـل مـّر بعـّدة أطـوار حملـت تغييـرات كثيـرة فـي نفـس ابـن الفـارض، حتـى وصـل فـي 

قه وتغّزل
ّ
 (31)" ه بالذات إلالهية آخر طور الى الحالة املتآلية القصوى في طريقة تعل

ْتّّ ّماّّّّّّّّّّأريـــــــــــــــــــــــــــــــدّ،ّأرادتنـــــــــــــــيّلهـاّوأحب 
ُ
اّتركت ،ّفلم 

ً
ا  وصرتّبهاّصب 

،ّنفس يّحبيبتي ّلنفسـهّّّّّّّّّوليسّكقوٍلّمر 
ً
ّ،ّبلّمحبا

ً
ّحبيبـا

ُ
 (32) فصرت

 » يعيي 
 
 بهـا مريـدا
 
 لهـا صـبا
 
وصـالها، فلمـا تركـت أرادتيـي وفنيـت بهـا عـن جميـع املـرادات وأحببتهـا  كنت مـن قبـل عاشـقا

 
 
 بعدما كنت محبا
 
 (37)"  لذاتها أرادتيي املحبوبة لنفسها وأحبتيي فصرت محبوبا

ّ:ّالطريقة/3ّ

ـي:   يقول الشيخ ْ
 
         علىّالطريـــــقّّّّّّّّّّّّّّهكذاّفيّظن

الســير بالسـير املختصــة "تعـابيرهم ويســتخدمونه للداللـة علـى هـذا املصـطلح ممــا يـردده كثيـرا الصــوفية فـي 

ــي فــي املقامــات
ّ
والطريقــة الصــوفية تخليــة القلــب بالكليــة عمــا ســوى هللا ...بالســالكين إلــى هللا، مــن قطــع املنــازل والتر 

اء بالكليـة وذلك أول شرطها ومفتاحها استغراق القلب بالكليـة فـي ذكـر هللا وهـو بمنزلـة تحريمـه الصـالة وآخرهـا الفنـ

فــي هللا وقــد صــدر عنــه قــد، ســره هــذا القــول بعــد فراغــه مــن تحصــيل العلــوم وإقبالــه علــى طريــق الســادة الصــوفية 

 (38)"وعلم بصفاء اليقين أنها الطريقة املرضية

ّ:ّمذهبّالحبّأّوك سّالحبّأّوشرابّالحب/1ّ

ّّّّّّّّّّّعنّمذهْبّالحـ: يقول الشاعر العالوي  ّتمـــــــــيلا  ــْبّأياكا

ّفيّكاســـــــــــــــــــيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
ُ
ّّّّّّّّّّّّإنّقلت ّفالّمـــــــــــالما

فمــاء كــأ، الحــب، الجــواب القلــب مــن "هــو مــن املصــطلحات املتــرددة كثيــرا فــي أشــعار الصــوفية، ذو املعيــى املجــازي 

( كـل يـوم هـو فـي شــأن)مـن حـال إلـى حـال كمـا أن هللا الـذي هـو املحبـوب  املحـب ال عقلـه وال حسـه فـإن القلـب يتقلـب

فيتنــوع املحــب فــي تعلقــه حبــه يتنــوع املحبــوب فــي أفعالــه كالكــأ، الزجــاجي ألابــيض الصــافي يتنــوع بحســب تنــوع املــائع 

ـــا أ" ، (34)" الحــــال فيــــه فلــــون املحــــب لــــون محبوبــــه ولــــيس هــــذا إال للقلــــب فــــإن العقــــل مــــن عــــالم التقييــــد ّن هــــذه كمـ

الطائفة يسمون حالوة الطاعة ولذة الكرامة وراحة ألانـس شـربا، وال يسـتطيع أحـد أبـدا عمـل عمـل بـال شـرب وكمـا 

وسئل بعض املشـايخ  عـن شـرب القلـوب مـن ...أن شرب الجسد من املاء فشرب القلب من الراحات وحالوة الطاعة

ب الحكـم وشـرب ألارواح الـنغم وشـرب النفـو، شـرب القلـو : السماع وشرب ألارواح منه وشرب النفو، منه فقال

 (02)" ذكر ما يوافق طبعها من الحظول

ّ:الشرب/2ّ

ـــي  مصــــطلح الشــــراب مــــن املصــــطلحات التــــي اتخــــذها الســــادة الصــــوفية للداللــــة علــــى ألاشــــياء الالماديــــة التـ

ـــى" ينتشــــيها الصــــوفي أو املريــــد وهــــو فــــي تلــــك الحالــــة مــــع الــــذكر  ـــين  شــــراب الحقيقــــة يتجلــــى هللا بــــه علـ بعــــض املخلصـ

 .الصادقين من عباده وينفرد به أصحاب الوالية والصالحين من أهل الحق كثمرة من ثمرات جهادهم ورياضتهم

وفـــي هـــذا املقـــام يقـــول العبـــد الصـــالح عبـــد القـــادر الجيالنـــي ملـــا أحـــاط بـــه املريـــدون وهـــو يتـــذاكر معهـــم ثـــم 

 :يصمت لحظة وينظر إلى السماء وينشد

ّودتيّّّّّّّّّّأنيّأشحّبهاّعلىّجالس يالّتسقنيّوحديّفماّع

 (01) أنتّالكريمّوهلّيليقّتكرماّّّّّّّّّأنّيعبّرالندماءّدورّالك س
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ّ:الجذبّوالجذبة/6ّ

ّّّّّّّّ:        يقول الشيخ العالوي  ُّيجـــــذبا ّّّّّّّّّّّّإذاّيراها ُهّلبيـــــــــبا
ا
َّمن

يشــها الصـــوفي لحظــة ذكــره هلل تعـــالى، فــيحس وكـــأن هــذا املصــطلح كســـابقه، فهــو الحالــة املنتشـــية التــي يع

هي تقريب العبد بمقت  ى العناية إلالهية املهيئـة لـه :" السماوات وألاراضين قد طويت بين يديه، يقول رفيق العجم

جـذب هللا تعــالى عبـد ا إلــى "؛ أو بعبـارة أخــرى هـي (02)" كـل مـا يحتــاج إليـه فـي طــي املنـازل إلـى الحــق بـال كلفـة وســعي منـه

حضــــــرته، وجــــــذب ألارواح عبــــــارة عــــــن التوفيــــــق والعنايــــــة، مــــــن أمثــــــال ســــــمو القلــــــوب ومشــــــاهدة ألاســــــرار واملناجــــــاة 

واملخاطبة وما يشاكل ذلك مما يبدو على القلوب من أنوار الهدايـة بمـا يـدل علـى مقـدار قـرب العبـد وبعـده وصـدقه 

يـــه، ولـــذذها بـــذكره والوصـــول إلـــى قربـــه وبجـــل إن هللا تعـــالى جـــذب أرواح أوليائـــه إل: وصـــفائه فـــي وجـــده، قـــال الخـــراز

 (03)" ألبدانهم التلذذ بكل ش يء، فعيش أبدانهم عيش الحيوانيين وعيش أرواحهم عيش الربانيين

أما املجذوب فهو من اصطنعه الحق لنفسه واصطفاه لحضرة أنسه وطّهره بماء قدسـيه فحـاز مـن املـنح واملواهـب 

أو هو السالك يتر ى واملجذوب يتدلى كما أن الطـالع ...ال كلفة املكاسب واملتاعبما فاز به جميع املقامات واملراتب ب

 (00)يقبل والعاص ي يتولى السالك يتر ى درجة درجة إلى الحضرة واملجذوب يؤخذ إليها بأول مرة 

ّ:ّاملريد/7ّ

ّّّّّّّّّّّّياّمريَدّالقــــرْبّّّّّّّّ:          يقول العالوي  ّالسبــــــيلا
ا
ّخذ

ا املصطلح يستخدمه الصوفية للداللة على انضواء الطالب أو التلميـذ تحـت يـدي شـيخه طالبـا منـه أن ينيـر لـه هذ

الفقيـــر الســـالك الـــذي ير ـــى فـــي املقامـــات والاحـــوال إلـــى أن يصـــل واملـــراد هـــو الـــذي تجذبـــه العنايـــة "درب طريقتـــه فهـــو 

ومـن شـرط ...لكنـه يتـدلى فـي مراتـب الوجـود باملقامـات إلالهية لحضرة هللا فيصـل إلـى هللا  بـال تعـب وال سـعي وال طلـب

املريــد الصــادق أن ال يكــون بينــه وبــين أبنــاء الــدنيا مصــادقة وال مصــاحبة وال مجالســة إال بقــدر الضــرورة الشـــرعية 

وبتعبيــر آخــر هــو مــن انقطــع إلــى هللا عــن نظــر واستبصــار  ؛(01)" فــإن محبــة طريــق هللا تعــالى ال تدعــه يميــل إلــى غيرهــا

 .جرد عن إرادته، إذ علم أنه ما يقع في الوجود إال ما يريده غيره، فيمحو إرادته فال يريد إال ما يريده الحقوت

مــن لــم يكــن لــه أســتاذ فإمامــه :ويجــب علــى املريــد أن يتــأدب بشــيخ فــإن لــم يكــن لــه أســتاذ ال يفلــح أبــدا، قــال أبــو زيــد

غـار، فإنهـا تـورق لكــن ال تثمـر كـذلك املريـد إذا لـم لــه  اليـجرة إذا نبتـت بنفســها مـن غيـر: الشـيطان، وقـال الـدقاق

 (02)أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا فنفسا فهو عابد هواه 

وعلى املريد في الطريق الصوفي أن يترك ما اعتاد عليه وتطبع به بطريق التقليد واملحاكاة فلكي يصدق في سلوكه إلى 

حظوظهـــا وشـــهوتها ويتجــــه بكليتـــه، وبكامـــل إرادتـــه هلل ســــبحانه هللا عليـــه أن يهجـــر الهـــوى ومطالـــب الــــنفس ألامـــارة و 

 (07)وتعالى، فإذا أراد أن يتحرر من قيود الهوى والشهرة فعليه أن يصدق النية ويبدأ العمل 

ّ:الجمال/8ّ

ـــــها:         يقول الشاعر
م
          نوُرّالجمــــــــالّّّّّّّّّّّّّلألشياّغط

يـــه تعـــالى بوجهـــه لذاتـــه فلجمالـــه املطلـــق جـــالل هـــو قّهاريتـــه للكـــل عنـــد "وفية هـــو هـــذا املصـــطلح فـــي قـــامو، الصـــ
ّ
تجل

يه بوجهه فلم يبق أحد حتى يراه وهو علو الجمال وله دنو يدنو به مّنا وهو ظهوره في الكل كما قيل
ّ
 :تجل

ّـــــــــــاترجمالكّفيّكلّالحقائقّســــــــــــافّرّّّّّّّّّّّوليسّلهّإالّجاللكّســـــــــــــــــ

ّتجليتّلألكوانّخلفّستورهاّّّّّّّّّّّفنمتّبماّتخفىّعليهّالسرائر

ومشــــــاهدة الجمــــــال فهــــــو تجلــــــي القلــــــوب بــــــاألنوار والســــــرور وألالطــــــاف والكــــــالم اللذيــــــذ والحــــــديث ألانــــــيس 

 بــه
ّ
القلــب مــن  والبشــارة باملواهــب الجســام واملنــازل العاليــة والقــرب منــه عــز وجــل ممــا ســيؤول أمــرهم إلــى هللا وجــف
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أقسامهم في سابق الدهور فضال منه ورحمة وإثباتا منه لهم في الدنيا إلى بلوا ألاجل وهو الوقت املقدور لئال يفرط 

 .بهم املحبة من شدة الشوق إلى هللا تعالى

أما الجمال إلالهي الذي تسّمى به جميال ووصف نفسه سبحانه بلسان رسوله إنه يحب الجمال في جميع 

ما ثّم إال جمال فإّن هللا ما خلق العالم إال على صورته وهو جميل، فالعالم كله جميل وهو سبحانه يحب ألاشياء و 

الجمال ومن أحب الجمال أحب الجميل واملحب ال يعذب محبوبه إال على إيصال الراحة أو على التأديب ألمر وقـع 

يضّر بـه وينتهـره ألمـور تقـع منـه مـع استصـحاب منه على طريق الجهالة كما يؤدب الرجل ولده مع حبه فيه ومع هذا 

 (08)" الحب له في نفسه

يه بوجهه لذاته فلجماله املطلق جالل هو قهاريته للكـل عنـد تجليـه بوجهـه فلـم يبـق أحـد :" ويقول الكاشاني
ّ
هو تجل

بــه بتعينــات ولهــذا الجمــال جــالل هــو احتجا...حتــى يــراه وهــو علــو الجمــال ولــه دنــو يــدنو بــه منــا وهــو ظهــوره فــي الكــل

ألاكــوان فلكــل جمــال جــالل ووراء كــل جــالل جمــال، وملــا كــان فــي الجــالل ونعوتــه معيــى الاحتجــاب والعــزة لزمــه العلــو 

والقهــر مــن الحضــرة إلالهيــة والخضــوع والهيبــة منــا وملــا كــان فــي الجمــال ونعوتــه معيــى الــدنو والســفور لزمــه اللطــف 

 (04)" والرحمة من الحضرة إلالهية وألانس منا

ّ:ّالقرب/2ّ

ّ:ّيقول الشاعر َّيقــربا ّّّّّّّّّّّّيدريْهّمنا ّأمُرّعجيـــــبا

ّّّّّّّّّّّّّياّمريَدّالقــــــرْبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّالسبــــــيلا
ا
ّخذ

حال القرب لعبد شاهد بقلبه قرب هللا منه فتقرب إلى هللا تعالى بطاعته وجميع همه : "يقول رفيق العجم

فمـــنهم املتقربـــون إليـــه بـــأنواع الطاعـــات : ي هللا تعـــالى بـــدوام ذكـــره فـــي عالنيتـــه  وســـّره وهـــم علـــى ثالثـــة أحـــوالبـــين يـــد

مــا : لعلمهــم  بعلــم هللا تعــالى بهــم وقربــه مــنهم وقدرتــه علــيهم ومــنهم مــن تحقــق بــذلك، كمــا قــال عــامر بــن عبــد القــيس

ضــا أّن القـرب هـو عبـارة عـن الفنـاء بمـا سـبق فـي ألازل مــن نظـرت إلـى شـ يء إال رأيـت هللا تعـالى أقـرب إليـه ميـي، وورد أي

قرب العبد من الحق سبحانه باملكاشفة واملشاهدة والانقطاع "؛ وبتعبير آخر هو (12)"العهد الذي بين الحق والعبد

؛ (11)" قــــرب النوافــــل وقــــرب الفــــرائض: عمــــا دون هللا، وقيــــل القــــرب الــــدنو مــــن املحبــــوب بــــالقلوب، وهــــو علــــى نــــوعين

ونادينــــاه مــــن جانــــب الطــــور ألايمــــن : ) بمعيــــى الــــدنو أي موضــــع العطــــف والرعايــــة قــــال تعــــالى"قــــول الشــــرقاوي هــــو وي

: ، وقولــه أيضـــا[14:ســورة العلــق]  كــال ال تطعــه وا ــجد واقتـــرب﴾ : ، وقولـــه أيضــا[12: ســورة مــريم( ]وقربنــاه نجيــا

التقرب إلى هللا تعـالى وذلـك بكثـرة العبـادات ، فالقرب هو [182:سورة البقرة] وإذا سألك عبادي عيي فإني قريب﴾ 

وعمــل الطاعــات وفــي هــذا الحــال يكــون املريــد دائــم التطلــع إلــى هللا ال يــرى شــيئا ســواه، فــال يــأتي عمــال يكرهــه هللا وال 

 (12)" يترك عمال يحبه هللا

ّ:الكنز/11ّ

ّّّّّّّّّّّّّّكنزيّواعتمادي:    يقول الشاعر 
ا
 نوُرّالصفـــــات

 (13)" الهوية ألاحدية املكنونة في الغيب وهو أبطن كل باطن:"طلح في عرف الصوفية هو هذا املص

ّ:الذات/11ّ

ّّّّّّّّّّّّّّمحمُدّالهــــادي:  يقول العالوي 
ا
    جماُلّالــــــذات

أو هــي عبــارة عــن الوجــود املطلــق بســقوط جميــع ...وجــود الشــ يء وحقيقتــه" الصــوفية هــي مصــطلح الــذات فــي معجــم 

عتبارات وإلاضافات والوجهات ال على أنها خارجة عن الوجود املطلق بل على أّن جميع تلك العبارات وما إليها من الا 

جملــة الوجــود املطلــق فهــي الوجــود املطلــق ال بنفســها وال باعتبارهــا بــل هــي عــين مــا هــو عليــه املوجــود املطلــق، يقــول 

ّ:الشاعر
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ّـــراّرّّّّّّّّومجليّالذاتّوألانوارياّمظهّرألاســـــــــــــــــــــــــــــ

ّتعطفّياّعليّالش نّّّّّّّوخلصناّمنّألاغيـــــــــــــــــــــار

ّ:وقال آخر

ّالحّبرقّالذاتّمنّذاكّاللواّّّّّّّّّّّمذّظهّرحبي

       (21)وبهّقدّزالّعنّعينيّالسوىّّّّّّّّّّّوانجــــــلىّقلبيّ

ّ:إلامام/19ّ

ســي :    يقول الشيخ العالوي 
ا
ُّين ّّّّّّّّّّّّّّعْنّاملداما            طَهّإلامـــــــــاما

أكبر ألاولياء بعد الصحابة، القطب ثـم ألافـراد علـى خـالف للداللة على "هذا املصطلح يستخدمه السادة الصوفية 

وأربــــع منهــــا ومــــن شــــرائط إلامامــــة عشــــر، ســــت منهــــا خلقيــــة ال تكتســــب ...فــــي ذلــــك ثــــم إلامامــــان ثــــم ألاوتــــاد ثــــم ألابــــدال

قيـــــة فـــــالبلوا والعقــــل والحريـــــة والذكوريـــــة ونســـــب قـــــريش وحاســــة الســـــمع والبصـــــر، وأمـــــا ألاربـــــع 
ْ
ل مكتســــبة، أمـــــا الخب

 (11)" املكتسبة فالنجدة والكفاية والعلم والورع 

ّ:ّالنوّر/13ّ

ـــــها:            يقول الشيخ
م
          نوُرّالجمــــــــالّّّّّّّّّّّّّلألشياّغط

مفتاح أكثر املعارف فمن ظن أن الكشف موقوف على ألادلة املجردة فقد ضيق رحمة "صطلح هو هذا امل

  فمـــن يــرد هللا أن يهديــه يشــرح صـــدره : هللا تعــالى الواســعة، وملــا ســـئل رســول هللا عــن الشــرح ومعنـــاه فــي قولــه تعــالى

التجـافي عـن دار : فقيـل ومـا عالمتـه؟ فقـالهو نور يقذفـه هللا تعـالى فـي القلـب : قال [ 121: سورة ألانعام]لنسالم ﴾ 

أو بتعبيــــر آخـــر هــــو الظــــاهر الــــذي ظهــــرت بـــه ألاشــــياء ومــــن اســــتقامت نفســــه علــــى ....الغـــرور وإلانابــــة إلــــى دار الخلــــود

 (12)التزكية بالطاعات من ظلمة الطبائع حتى يقابل بنورها نور الروح َمنَّ هللا عليه باستغراق الشهود في املحبة 

ّ:املحمديةّالحقيقة/11ّ

أّما عن الحقيقة املحمدية فنلفيها ماثلة في كل أبيـات القصـيدة مـن مبتـداها إلـى منتهاهـا، ألّن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص هـو 

 إل ...النور ألاول وهو سر الوجود وهو الجمال وهو الشفيع واملخلص

نّألاوّلفهـي  نــد جميــع التعّينــات وألجــل ذلــك كــان نبّينــا ، الــذي ظهــرت منــه النبــّوة والرســالة والواليــة، ونشــأت عالتعــي 

سيد الوجود، وأصل كل موجود وهو أول ألاولين وخاتم النبيّين، املختّص بائسم ألاعظـم الـذاتي الـذي ال ( س)دمحم 

ــه املرجـع ألاصــلي، لجميـع التعّينــات 
ّ
 لـه دون جميــع ألانبيـاء، مــن حيـث أن
ّ
أمـا الاعتقــاد بأزليـة الوجــود   "؛ (17)يكـون إال

 وآدم " حمـدي فقـد ظهـر فـي عصـر مبكـر، وقـد أشـير إليــه فـي طائفـة مـن ألاحاديـث مثـل الحـديث املشـهور امل
 
كنـت نبيــا

أي قبل خلق جسد آدم وقد ذكـر أتبـاع هـذه النظريـة أن أول شـ يء خلقـه هللا هـو الـروح املحمديـة " بين املاء والطين 

 فـي صـورة النبـي دمحم نفسـه أو أنـه أو النور املحمدي الذي ظهر بصورة آدم ثم بصورة كل نبي بعـد
 
ه، حتـى ظهـر أخيـرا

فـالنور املحمـدي عنـدهم هـو الـروح الالهيـة . استمر يظهر بعد دمحم في صورة علّي وأهل بيته كما هـو مـذهب الشـيعة

م، هي مبدأ الحياة و مركزها في العال -ال الصورة املحمدية الجسدية -والحقيقة املحمدية . التي نفخ هللا منه في آدم

فهي بهـذا املعيـى روح كـّل شـ يء وحياتـه، وهـي مـن جهـة أخـرى الواسـطة بـين هللا وعبـاده واملنبـع الـذي يفـيض منـه علـى 

 (18)" العارفين معرفتهم باهلل

  
 
، (إلانســـان الكامـــل )أو َمـــن هـــو ( إلانســـان الكامـــل )، فـــإذا ســـألنا مـــا هـــو (الانســـان الكامـــل)وبهـــذا املعيـــى ســـّموا دمحما

إلانســـان الكامـــل هـــو : "لصـــوفية إجابـــة واحـــدة ويقـــول الجرجـــاني فـــي تعريفاتـــه عـــن الانســـان الكامـــلفلـــيس فـــي كتـــب ا

فمـــن حيـــث . الجـــامع لجميـــع العـــوالم الالهّيـــة والكونّيـــة الكلّيـــة والجزئّيـــة، وهـــو كتـــاٌب جـــامٌع للكتـــب إلالهّيـــة والكونّيـــة

ومـــن حيــث نفســـه، كتـــاب . وح املحفـــولومـــن حيــث قلبـــه، كتـــاب اللــ. روحــه وعقلـــه، كتــاب عقلـــي مســـمى  بــأّم الكتـــاب
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 املطهـرون مـن الحجـب 
ّ
املحو وإلاثبات، فهو الصحف املكّرمة املرفوعة املطهـرة التـي ال َيُمّسـها وال يـدرك أسـرارها إال

 (14)"  فنسبة العقل ألاول إلى العالم الكبير وحقائقه بعينها نسبة الروح إلانسانية إلى البدن وقواه. الظلمانّية

 :الحقيقة في مايلي وتجلت هذه

ّ:، يقول الشاعر دمحم الفاضليعلةّالوجودأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ّأناّلوالكّجدولّمنّسرابّّّّّّّّّّّالّيباليّبوهمهّضمــــــــــــــــــــــــآن

ّأناّلوالكّحفنةّمنّرمــــــــــــادّّّّّّّّّّّّّبعثرتهاّالرياحّفهيّدخان

ّنّّّّّّّّّّتّفنحنّوتشلهّألاحــــــــــــزانأناّلوالكّلنّأكونّوإنّك

ّ:، وفي هذا الشأن يقول الشاعر رحماني قدور قديمّقدمّالخلقوأنه عليه الصالة والسالم 

ّعيناكّساقيتانّأشربّمنهماّّّّّّّّّّّّّالّبلّهماّنسقّمنّالقرآن

ّفيّبستـــــــانّالّيستحمّالقلبّإالّفيهـــــــــــــــــــــماّّّّّّّّّّّّّّّكعشيةّترتاح

اتي ّ(61)قبلّالخليقةّكنتّأقبلّمنهماّّّّّّّّّّّكمّمنّصباحّفيهماّعر 

ّ:وجدت قبل خلق السماوات وألارض، يقول الشاعر الفاضلي درةّبيضاءوهو أيضا 

ّ(69)قدّكنتّفيّدررّألاسراّرملتحفاّّّّّّّّّّشاللّضوءّدعاهّهللاّفانسكبا

ّ:به على العالم كله، يقول الشاعرليشرق  نورّخلقهّهللاّتعالىوهو أيضا 

ّاركبنّفلكّالحياةّواسبحنّّّّّّّّّّّّّفيّبحاّرالنورّيسطعّهاهنا

ّوبلطفّريحّأنسّنشـــــــــــــــــــرتّّّّّّّّّّّّّّّتمألّألاكوانّطباّوســـــــــــــــــــــــــــنا

ّ(63)جمالّالقربّأنساّوهناّياّنسيـــــــــــــــــــــــــمّساعةّمرتّبناّّّّّّّّّّّّّّّفي

 :، فال يضاهي به أي جمال مخلوق، يقول الشاعر دمحم الشبوكيتجلىّفيهّالجمالوهو أيضا عليه الصالة والسالم 

ّفياّحسنهّالئحاّفيّالفضاءّّّّّّّّّيطالعناّبسناهّالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديع

ّـــقيّّّّّّّّّّّفيسمّوإلىّمستواهّالرفيعفينعشّمرآةّروحّالتــــــــــــــــــ

ّ(61)فياّحسنهّفيّسماهّينــــــاجيّّّّّّّّّمرتقـــــــــــــــــــــاهّبنيّألارضّالبديعّ

قيـــة فقـــد أكثــر الشـــعراء فـــي وصــف النبـــي 
ُ
ل
ُ
بأنـــه كـــان علــى قـــدر مـــن ألاخـــالق ال ( س)أمــا فيمـــا يخـــص مــدح صـــفاته الخ

 :وألاناة والخلق العظيم، يقول دمحم بن املبخوت يوجد من يضاهه من البشر في الحلم

ّوشهدّلكّبالخلقّالعظيمّربناّّّّّّّّّّّّّشهادةّجاءتّفيّالذكّراملمجد

د شد 
 
ّ(62)رحمةّللعاملينّليونةّللمؤمنينّّّّّّّّّّّّغلظةّعلىّأهلّالعنادّوالت

 :ويقول ابن الفارض في ديوانه

،ّعزيٌزّبي،ّحريٌصّلرأفةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوقـدّجـاءنيّمنيّرسوٌل،ّعليـــــــــــهّماّ  َعنتُّ

ت 
 
ـتّأمرهـاّمــــــــــــــــــــــــــــــــاّتول

 
 فحكمـيّمنّنفسـيّعليهـاّقضـيتهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّولـماّتول

 ومنّعهدّعهدي،ّقبلّعصّرعناصريّّّّّّّّّّإلـىّداّربعٍث،ّقبلّإنذاّربعثة 

ـيّم 
 
ّمن

ُ
ّكـنت

ً
ّرسوال ْتّإلـي 

 
،ّاستـــــــَدل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوذاتـي،ّبآياتيّعلي 

ً
ّ(66) ـرســـــــــــــــــــــــــــــــــال

ّ

ّ:الخمّروالسكّروالزالل/12ّ

ّّّّّّّّّّّّمنّخمرةّتسقاها:       يقول الشيخ ّزاللا  تشـــــربا

مـزون بهـا إلـى بعـض املواقـف إلانسـانية تعتبر الخمرة معينا خصـبا يمـتح منـه شـعراءنا ليبـدعوا منـه صـورا شـعرية ير 

 .البارزة كموقف الحب والغرام أو موقف السعادة والنشوة وبخاصة في قصائد املديح
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فعنصر الخمرة يكاد يكـون أساسـيا فـي شـعر النسـيب، وهـي مثـل عنصـر املـرأة فقـد تـرد فـي القصـائد حقيقـة وقـد تـرد 

لــف ألاغــراض الشــعرية فتســربت إلــى الشــعر الصــوفي واملــديح رمــزا وقــد تغلغلــت املعــاني املشــتقة مــن الخمــرة فــي مخت

النبــوي، إذ أقــام املتصــوفة شــعرهم علــى اســتحياء معــانيهم مــن الخمــرة فوجــدوا فيهــا الوســائل القمينــة بــالتعبير عــن 

 (27)عاملهم الخاس

لســـكر بــل إّن الصـــوفية قــد أدخلـــوا بعضــا مـــن هـــذه ألالفــال ضـــمن مــا اصـــطلحوا عليـــه مــن عبـــارات مثــل الصـــحو وا

 (28)" والذوق والشرب والقرب والبعد والشوق واملحبة والغيرة واملناجاة والوصل واملسامرة

إّن الخمرة قد تحولت عند هؤالء الشعراء إلى مادة شعرية خصبة، يأخـذ كـل شـاعر منهـا مـا يريـد لتشـكيل أو تكـوين 

ســرب املعــاني املولــودة مــن الخمــرة إلــى صــورته، ولــم تكــن الخمــرة مقصــودة لــذاتها عنــد أي واحــد مــنهم، وهكــذا فــإّن ت

أغــراض الشــعر ظــاهرة فنيــة عامــة، وتفســير هــذه الظــاهرة التــي تحولــت فيهــا الخمــرة إلــى طاقــة شــعرية خالقــة لــيس 

سهال ولعله يتعدى حقل الدراسة ألادبية إلى مجاالت أخرى، من مهماتها البحث في الرموز وطرائق توليـدها وكيفيـة 

 (24)عملها 

ر الصــوفي تلــك النشــوة العارمــة التــي تفــيض بهــا نفــس الصــوفي وقــد امــتألت بحــب هللا حتــى غــدت قريبــة ونعيــي بالســك

منــه كــل القــرب، وقــد عبــر الصــوفية بألفــال متقابلــة عــن حــاالت هــذه النشــوة ودرجاتهــا كالغيبــة والحضــور والصــحو 

ّ:إليه ومنها قولهوالسكر والذوق والشرب وغيرها، مما جمعه الحالج في إحدى املقطوعات املنسوبة 

ّوسكّر مّصحّو مّشوقّّّّّّّّّوقربّ مّوصلّ مّأنس

ّّّّّّّّّوفرقّ مّجمعّ مّطمس  وقبضّ مّبسطّ مّمحّو

: ســكرت مــن كثــرة مــا شــربت مــن كــأ، محبتــه، فكتــب إليــه أبــو يزيــد: وكتــب يحــي بــن معــاذ الــرازي إلــى أبــي يزيــد يقــول 

 :العطش، العطش، وينشد: على صدره، وهو يصيح غيرك شرب بحار السماوات وما روى بعد، ولسانه خارج 

ّعجبتّملنّيقولّذكرتّربيّّّّّّّّوهلّأنس ىّف ذكّرماّنسيت

ّأموتّإذاّذكرتكّ مّأحياّّّّّّّّّّّّّّولوالّحسنّظنيّماّحييت

ّف حياّباملنىّوأموتّشوقّّّّّّّّّّّّفكمّأحياّعليكّوكمّأموت

ّ(71)وماّرويتّشربتّالحبّك ساّبعدّك سّّّّّّّّّفماّنفدّالشرابّ

علم ألاحوال ولهذا يكـون ملـن قـام بـه الطـرب والالتـذاذ وأمـا حـّدهم "في اصطالح الصوفية فهو   مصطلحّالسكرأّما 

له بأنه غيبة بوارد قوي فما هـو غيبـة إال عـن كـل مـا ينـاقض السـرور والطـرب والفـرح وتجلـي ألامـاني صـورا قائمـة فـي 

فــي حــال الســكر علــى مراتــب نــذكرها إن شــاء هللا فســكر طبيعــي وهــو مــا عــين صــاحب هــذا الحــال، ورجــال هللا تعــالى 

تجده النفو، من الطـرب والالتـذاذ والسـرور والابتهـاج بـوارد ألامـاني إذا قامـت ألامـاني لـه فـي خيالـه صـورا قائمـة لهـا 

 :حكم وتصرف يقول شاعرهم

ّفإذاّسكرتّفإننيّّّّّّّّّّّّّربّالخورنقّوالسدير

( س)لعــارفين وبقــي ســكر الكمــل مــن الرجــال وهــو الســكر إلالهــي الــذي قــال فيــه رســول هللا والســكر العقلــي ســكر ا

اللهم زدني فيك تحّيـرا والسـكران حيـران فالسـكر إلالهـي ابتهـاج وسـرور بالكمـال وقـد يقـع فـي التجلـي فـي الصـور سـكر 

 :بحق قال بعضهم

ّ(71)وأسكّرالقومّدورّالك سّّّّّوكانّسكريّمنّاملدير

ض قصـــيدة خمريـــة رائعـــة تعـــد بحـــق نموذجـــا الكتمـــال الرمـــوز الخمريـــة فـــي الشـــعر الصـــوفي بشـــكل عـــام، والبــن الفـــار 

اعلــــم أن قصــــيدته مبنيــــة علــــى اصــــطالح الصــــوفية فــــإنهم :" يقــــول عبــــد الغيــــي النابلســــ ي وهــــو شــــارح لهــــذه القصــــيدة

بهم مـــن املعرفـــة أو مـــن الشـــوق يـــذكرون  فـــي عبـــاراتهم الخمـــرة بأســـمائها وأوصـــافها ويريـــدون بهـــا مـــا أدار هللا علـــى ألبـــا
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واملحبة، والحبيب في عبارة عن حضرة الرسول عليه الصالة والسالم وقد يريدون به ذات الخالق القديم جّل وعـال 

ألنه تعالى أحب أن يعرف فخلق، فالخلق منه ناش   عن املحبة وحيث أحب فخلق فهو الحبيب واملحبوب والطالـب 

 (72) "هية والشوق إلى هللا تعالىواملطلوب واملدامة املعرفة إلال

والشــراب الصــوفي لــيس خمــرا تــدير الــرأ، وتثقــل الحــوا، وتضــرب غشــاوة علــى القلــب بــل هــي علــى العكــس، تــوقظ 

ّ:النفس وتنعش الوجدان وتجلو عين البصيرة، وتفتح أمام القلب أرحل آلافاق، نسب للشبلي قوله

ّــــــــــــــــــــوحياّغافلينّالصبــــ:ّّّّّّّّّّّّالغيمّرطبّينادي

ّفقلتّأهالّوسهالّّّّّّّّّّّّّماّدامّفيّالجسمّروح

ومـا دامــت الخمــرة الصــوفية تفــتح للــروح هــذه العــوالم الجذابــة الشــائقة فإنهــا أبــدا تغــري باملزيــد مــن الشــراب، فــإذا 

ّ:كوشف العبد بنعت الجمال حصل السكر وطرب الروح وهام القلب وفي معناه أنشدوا

ّلفظيّهّوالوصلّكلهّّّّّّّّّّّّّّّّّّوسكركّمنّلحظيّيبيحّلكّالشربافصحوكّمنّ

ّشـــــــــــــــــــاربّّّّّّّّّّّّّّّّّّّعقاّرلح ّك سهّيسكّراللبــــــــــ ّساقيهاّوماّمل  ّــــــــــــــــــــــــــــافمـــــــــــــــــــــــــــاّمل 

 :هذه الخمرة باألجسام؟ يقول الخراز وإذ تسكر الروح ويهيم القلب فماذا تفعل

ّأديرتّكؤوسّللمناياّعليهــــــــــــــــــــــــــــــــــمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفاغفواّعنّالدنياّك غفاءّذيّالسكر

ّف جسامهمّفيّألارضّقتلىّبحبهّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوأرواحهمّفيّالحجبّنحّوالعالّتسرّي

ّفماّعرســــــــــــــــــــ ّبؤسّوالّضر  ّ(73)ــواّإالّبقربّحبيبهمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوماّعرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواّعنّمس 

ّ:ّالحضرةّوالحضوّر/16ّ

ّّّّّّّّّّّّعنّحضرةّاليهاّّّّّّّّ:يقول الشيخ العالوي  ّصبٌرّمحــــالا

ّّّّّّّّّّّّّلحضرْةّالعربــــيّواتبعّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ّدليــــــلا

ّّّّّّّّّّّّّفيّحضرةّالقدسّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ــــداما
ُ
ّساقيّامل

الحضــور فــي اصــطالح الصــوفية هــو حضــور القلــب ملــا غــاب عــن عيانــه بصــفاء اليقــين فهــو كالحاضــر عنــده وإن كــان 

ة هللا عــز وجــل، ومــن لــم يتطهــر مــن ســائر الــذنوب باطنــا وظــاهرا، ال يصــح لــه غائبــا عنــه؛ وحضــرة الطريــق هــي حضــر 

 (70)دخولها، فحكمه حكم من دخل الصالة وفي بدنه أو ملبوسه نجاسة، ال يعفى عنها

ّ:الخاتمة

بعد هذه إلاطاللة في شعر الشيخ العالوي، واستخراج القامو، الاصطالحي الصوفي منه ترشح البحث عن النتائج 

 :ةالتالي

 .القصيدة غنية باملصطلحات الصوفية، ومن يتصفح قصائد املتصوفة عبر التاريخ يجدها ماثلة /1

هــذه املصــطلحات الصــوفية تــنم عــن اطــالع واســع لــدى الشــيخ بعــالم الرمــوز وإلاشــارات الصــوفية، كيــف ال وهــو  /9

 .صاحب طريقة

هــذه التجربـة، فالشــيخ بالفعـل عــايش هــذا مـن املســتحيل أن تمتـاح قصــيدته بهــذه املصـطلحات وهــو لـم يعــايش  /3

 .العالم

كـان علـى الحقيقـة ....( السـكر والشـراب واملـدام والكـأ، والـزالل والحضـور والقـرب)توظيف الشـيخ ملصـطلحات  /1

ه تذوق عالم الشهود بالفعل
ّ
 .وليس باملجاز، وما استحضاره لها إال ألن

أن شــــعر العــــالوي مــــا زال بكــــرا يحتــــاج إلــــى دراســــة وتثــــوير، مــــن املقترحــــات والتوصــــيات التــــي توصــــل إليهــــا البحــــث  /2

ـــَب عنـــه يجـــد النـــزر اليســـير، وهـــي فرصـــة نـــولي فيهـــا طلبـــة العلـــم إلـــى هـــذه  تب
ُ
وإخراجـــه إلـــى النـــور، ألنـــه مـــن يتصـــفح مـــا ك

 .القبلة
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ّ:الهوامش

، 1بيـــروت، ط عـــادل نـــويهض، معجـــم أعـــالم الجزائـــر مـــن صـــدر إلاســـالم حتـــى العصـــر الحاضـــر، مؤسســـة نـــويهض،: ينظـــر/ 1

؛ 0/122، 1448، 1؛ وأبــــــــو القاســــــــم ســــــــعد هللا، تــــــــاريخ الجزائــــــــر الثقــــــــافي، دار الغــــــــرب إلاســــــــالمي، بيــــــــروت، ط1/043، 1482

وبلهاشــمي بكــار، مجمــوع النســب والحســب والفضــائل والتــاريخ وألادب فــي أربعــة كتــب، مطبعــة ابــن خلــدون، تلمســان، حقــوق 

؛ وزكــــي 1/218، 2222، 11ين الزركلــــي ، ألاعــــالم، دار العلــــم للماليــــين، طخيــــر الــــد ؛ و171-127، س1421الطبــــع للمؤلــــف، 

 .40-3/43، 1440، 1دمحم مجاهد ، ألاعالم الشرقية، دار الغرب إلاسالمي، بيروت، ط

 .هناك تعريف كثيرة، لكن اكتفينا بالتعريف الجامع ملصطلح امللحون / 2

 .32-1/24، 1482، 1ديمية، اململكة املغربية، طدمحم الفاس ي، معلمة امللحون، دار املطبوعات آلاكا/ 3

 .1/31دمحم الفاس ي، معلمة امللحون، / 0

 .12، س1أمين يوسف عودة، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، جدار للكتاب العالمي، ألاردن، ط/ 1

 .13أمين يوسف عودة، تأويل الشعر وفلسفته عند الصوفية، س/ 2

، 1481ط، .بـــد القـــادر الجزائـــري متصـــوفا وشـــاعرا، املؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب، الجزائـــر، دفـــؤاد صـــالح الســـيد، ألاميـــر ع/ 7

 .111س

الــدرويش كلمــة تعيــي الرجــل الفقيــر ذا القلــب الكبيــر وهــي إذا أردنــا توجيههــا وفــق منطــوق العربيــة ومفهومهــا ووفــق ألاحــوال / 8

وإنـه ....لحيـاة عـن رغبـة وانصـراف نفـس ال عـن فقـر وإعـدامالتي نشاهدها من هؤالء الرجال فهي تعيي الرجل الزاهد في متـاع ا

تضــم [ التــي]لــيس ثمــة فــرق بيــنهم وبــين غيــرهم إال ذلــك ألاســلوب الــذي اتســع ملعــانيهم الفكريــة الفلســفية وهــو أســلوب املــديح 

خـرة وخلودهـا وفيهـا الجانب النفس ي التعبدي الزهـدي وجانبـا آخـر مـن الرمـز والتلـويح إلـى مفاسـد الحيـاة وزوالهـا وإلـى الـدار آلا 

 من املواعظ والعبر وإلارشاد بأسلوب شيق عظيم يستفيد منه العوام في الرجوع إلى هللا والخوف منه والوقوف عند حدوده

 . 1، س(ت.د)، 1إبراهيم السامرائي، مديح الدروايش، مكتبة الشروق الجديد، العراق، ط: ينظر

يـــد فـــي الشـــعر الصـــوفي الشـــعبي، مجلـــة الثقافـــة الشـــعبية، البحـــرين، العـــدد إبـــراهيم عبـــد الحـــافظ، إلابـــداع وآليـــات التجد/ 4

 .73، س2213، 2، السنة23

 .70إبراهيم عبد الحافظ، إلابداع وآليات التجديد في الشعر الصوفي الشعبي، س: ينظر/ 12

لغــة وألادب العربــي، بولعشــار مرســلي، الشــعر الصــوفي فــي ضــوء القــراءات النقديــة الحديثــة، أطروحــة دكتــوراه، قســم ال/ 11

 .12، س2210/2211، (1)جامعة وهران 

 ، 2227سعيد جاب الخير، التصوف وشعراء امللحون في الجزائر، :  ينظر/ 12

https://elaph.com/Web/ElaphLiterature/2007/5/231207.html   

، 2ســــعيد بوســـــقطة، الرمـــــز الصـــــوفي فــــي الشـــــعر العربـــــي املعاصـــــر، منشــــورات بونـــــة للبحـــــوث والدراســـــات، الجزائـــــر، ط/ 13 

 .101، س2228

 12، س1481، 1صالح عبد الصبور، حياتي في الشعر، دار إقرأ، بيروت، ط/ 10

، (ط.د)يــــين، دار الهــــدى، الجزائــــر، امليالد 13و12/الهجــــريين 7و2الطــــاهر بونــــابي، التصــــوف فــــي الجزائــــر خــــالل القــــرنين / 11

 .07، س2220

 .43-42زينب قوني، مالمح الخطاب الصوفي في الشعر الجزائري القديم، س/ 12

  2227سعيد جاب الخير، التصوف وشعراء امللحون في الجزائر، : ينظر/ 17

 .  10بولعشار مرسلي، الشعر الصوفي في ضوء القراءات النقدية الحديثة، س/ 18

 72.-71م، س2210، موفم للنشر، الجزائر، 1ن دعما  عبد القادر، املهم في ديوان الشعر امللحون، طب/  14

 .201، س1444، 1رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط/ 22

 180م، س1487، دار املسيرة، بيروت، 2الحفيي عبد املنعم، معجم املصطلحات الصوفية، ط/ 21

 28-27، س2220، 1بن املبخوت بختي دمحم، قلب شاعر، دار املعرفة، الجزائر، ط/ 22

https://elaph.com/Web/ElaphLiterature/2007/5/231207.html%2012/
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بـــورديم عبـــد الحفـــيظ، : ، نقـــال عـــن 110طـــالبي ســـليمة، الحقيقـــة املحمديـــة فـــي الشـــعر الصـــوفي الجزائـــري الحـــديث، س/ 23

 .4ينابيع الحنين، س

 128، س2227، 1ر، طرحماني قدور، ثروة عمري، منشورات أرتيستيك، الجزائ/ 20

 .27، س2227، موفم للنشر والتوزيع، الجزائر، 1جميلة زيدان، أزهار اليا،، ط/ 21

، 1444، 2ادوارد ولــيم اليــن، عــادات املصــريين املحــّدثين وتقاليــدهم، ترجمــة ســهير دّســوم، مكتبــة مــدبولي، القـــاهرة، ط/ 22

 .023س

 238م، س1487، دار املسيرة، بيروت، 2الحفيي عبد املنعم، معجم املصطلحات الصوفية، ط/ 27

 .271-270، س1444، 1رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط/ 28

 .12-11، س2227، منشورات أرتيستيك، الجزائر، 1رحماني قدور، ثروة عمري، ط/ 24

 .142،س1442، دار الرشاد ، القاهرة، 2املحزونين، طعبد املنعم الحفيي، رابعة العدوية إمامة العاشقين و / 32

 102حلمي، دمحم مصطفى، الحب إلالهي في التصوف إلاسالمي، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، التا، س/ 31

ابــــن الفــــارض شــــاعر الغــــزل والحــــب إلالهــــي، دار النتــــب العلميــــة، بيــــروت، لبنــــان، الطبعــــة ألاولــــ ، : نجيــــب عطــــوي، علــــي/ 32

 17م، س4401

 141، س2228درويش الجويدي، املنتبة العصرية، بيروت، . د:ديوان، تحقيق: ابن الفارض، عمر بن علي / 33

 121حلمي، دمحم مصطفى، الحب إلالهي في التصوف إلاسالمي، دار املعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، التا، س/30

 .118-117مي، سحلمي، دمحم مصطفى، الحب إلالهي في التصوف إلاسال / 31

 87ديوان ابن الفارض،س / 32

أحمـــد فريـــد املزيـــدي، دارالنتـــب : القيصـــري، داود بـــن محمـــود، شـــرح القيصـــري علـــى تائيـــة ابـــن الفـــارض الكبـــرى، تعليـــق/  37

 .13م، س2220، 1العلمية، بيروت، ط

 .177-172، س1444 ،1رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط/ 38

 .777رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 34

 .043رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 02

 .232م، س1487، مؤسسة املختار، القاهرة، 1الشرقاوي حسن، معجم ألفال الصوفية، ط/ 01

 .202رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 02

 .22م، س1487، دار املسيرة، بيروت، 2الحفيي عبد املنعم، معجم املصطلحات الصوفية، ط/ 03

 .831رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 00

 .887رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 01

 .202م، س1487بيروت،  ، دار املسيرة،2الحفيي عبد املنعم، معجم املصطلحات الصوفية، ط/ 02

 .222م، س1487، مؤسسة املختار، القاهرة، 1الشرقاوي حسن، معجم ألفال الصوفية، ط/ 07

 .212-212رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 08

-22، سم1442، دار املنـار، القـاهرة، 1الكاشاني عبد الرزاق، معجم اصطالحات الصوفية، تح عبد العـال شـاهين، ط/ 04

27. 

 .711-713رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 12

 .212م،س1487، دار املسيرة، بيروت، 2الحفيي عبد املنعم، معجم املصطلحات الصوفية، ط/ 11

 .233م، س1487، مؤسسة املختار، القاهرة، 1الشرقاوي حسن، معجم ألفال الصوفية، ط/ 12

 .822لحات التصوف إلاسالمي، سرفيق العجم، موسوعة مصط/ 13

 .317-312رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 10

 .42رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 11
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 .447-441رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 12

 .322رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 17

يكلســــــون، آلـــــــن، فــــــي التصـــــــّوف إلاســـــــالمي وتاريخــــــه، نقلهـــــــا إلــــــى العربيـــــــة وعلـــــــق عليهــــــا أبـــــــو العــــــال عفيفـــــــي، دار املعـــــــارف، ن/ 18

 112.م، س1402إلاسنندرية، 

 21.م، س1483، 1الجرجاني علي بن دمحم ، التعريفات، دار النتب العلمية، بيروت، ط/ 14

 .32، س2227، 1لجزائر، طالفاضلي دمحم، وردة للغريب، منشورات أرتيستيك، ا/ 22

 41.رحماني قدور، ثروة عمري، س/ 21

 11.رحماني قدور، ثروة عمري، س/ 22

 . 23م، س1440، 1عمر أبو حفص، الرسائل، منشورات من حواركم، الجزائر، ط/ 23

 220، س2212، دار هومة، الجزائر، 1الشبوكي دمحم، ديوان ذوب القلوب، ط/ 20

 .134قلب شاعر، سبن املبخوت بختي دمحم، / 21

 .122ديوان ابن الفارض، س/ 22

: ســـعاد الفحصـــ ي، صـــورة الخمـــرة فـــي قصـــيدة املـــديح النبـــوي فـــي فجـــر الدولـــة العلويـــة، موقـــع دنيـــا الـــوطن، تـــاريخ: ينظـــر/ 27

21/11/2221 ،www.pulpit.alwatanvoice.com 

حسين، الشعر الصوفي حتى أفول مدرسـة بغـداد وظهـور الغزالـي، دار الرشـيد،  وزارة الثقافـة وإلاعـالم، العوادي عدنان / 28

 .222، س1474، 1العراق، ط

ســــــــــــــــــعاد الفحصــــــــــــــــــ ي، صــــــــــــــــــورة الخمــــــــــــــــــرة فــــــــــــــــــي قصــــــــــــــــــيدة املــــــــــــــــــديح النبــــــــــــــــــوي فــــــــــــــــــي فجــــــــــــــــــر الدولــــــــــــــــــة العلويــــــــــــــــــة، : ينظــــــــــــــــــر/ 24

www.pulpit.alwatanvoice.com 

 .144العوادي عدنان حسين، الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي، س/ 72

 .772و س  072رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف إلاسالمي، س/ 71

ة، بيــــروت، ، دار الكتــــب العلميــــ1البـــورييي بــــدر الــــدين والنابلســـ ي عبــــد الغيــــي، شــــرح الـــديوان، جمعــــه رشــــيد اللبنـــاني، ط/ 72

 .2/201م، 2223

 .144العوادي عدنان حسين، الشعر الصوفي حتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي، س/ 73

 .78م، س1487، دار املسيرة، بيروت، 2الحفيي عبد املنعم، معجم املصطلحات الصوفية، ط/ 70
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بر الّلهجات ومعالجة الكالممخ  
 

 

ة الكلم
ّ
ل  مج 

مة تصدر عن مخ
ّ

هجات ومعالجة الكالمدورّية محك
ّ
بر الل  

ة جامعة 
ّ
الجزائر –1وهرانأحمد بن بل  

 

 

 

   

. 

 

 

 
 

هجات ومعالجة الكالم: بر البحثمنشورات مخ
ّ
الل  

Laboratory  Dialects  And  Treatment  Of  Speech 

ببببببببببببب               
ّ
 ( الك ببببببببببببب )ترّحببببببببببببب     

ّ
   تصببببببببببببب    ببببببببببببب     ببببببببببببب  تببببببببببببب ال

هجاااااات ومعالجاااااة الكاااااالم)
ّ
بنشبببببر حبببببّي بيببببب     بببببّ     ببببب ّ  ( الل

  ببا  بالفصبب ف  بب   ا
ّ
قات ببا الّ كا  ّةبب  هاببات ا الّ ةاباّلبب  بال 

ال اائرّلبببببببببببببببب  هال راّةبببببببببببببببب  ه  رل ّةبببببببببببببببب  هال ا ّةبببببببببببببببب     ببببببببببببببببا ّة   

ببببببب   لببببببب   ه  فّةاتببببببب  
ّ
ر هالّ بببببببذل   ه  

ّ
هاسبببببببواطا   بببببببوال  الّ بببببببذل

كةببببببببا الّ وسببببببببةول ا ّة   هالّ وسةول ببببببببا ّة   ه    بولو ّةبببببببب  

 ا ببب  
ّ
 امل هال 

ّ
ببب  بكبببّي الايبببومل ال  ةّةببب  ا و ّةببب  ببببال 

ّ
ت ببب ّ  اّ  

   
ّ
 اّة   ها ت ا بال 

ّ
 ...الش


