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 :مفھوم ا�دب الّصوفي: أو#

طرب الخطى، وتلتبس ا-ھ+داف، ضالرؤى، وت فتتشوشحين تتكاثف ظلمات المادية، 

يبدد ما يخامرھم من مخاوف، وسكينة يجدون في رحابھا أماناً  رع الناس إلى الّروحانية،ھوي

، ويجدون قبل ذلك كله ذواتھم التي دمرھ+ا العج+ز ع+ن مس+ايرة كتمحو ما يساورھم من شكو

  .ليه، والعصر الذي يعيشون فيهإالجيل الذي ينتمون 

ي ظل ھذه الروحانية ينشأ التصوف، أو تتجدد أنسجته وخAي+اه، إذ ھ+و ? يع+دو أن وف

  .يكون أحد ردود الفعل الحتمية لطغيان المادية على المظاھر العامة للحياة

وتتس+++م الكتاب+++ة ع+++ن التص+++وف ف+++ي الغال+++ب ا-ع+++م بالتعص+++ب الش+++ديد ل+++ه أو علي+++ه؛ 

يص عن+ه للخ+Aص م+ن أزمانھ+ا الخانق+ة، فالمتعصبون له يعتبرونه الح+ل ا-مث+ل ال+ذي ? مح+

، يص+ورونه طمس+ا آثم+ا ض+دهوالمتعص+بون . والطريق الذي ?عوج فيه نحو الطھارة والنق+اء

لسAمة الفطرة، ورفضا واضحا لمنطق العقل، واستعAًء مقيتا عل+ى مب+ادئ ال+دين، وانس+حابا 

  .مخزيا من معركة الحياة

:سام الفكر اJسAمويعد التصوف اJسAمي القسم الرابع من أق
)1(

  

وھي ما نسميه باسم الفلسفة المشائية ا-ساس+ية، ومّثلھ+ا ف+ي الع+الم : فلسفة ف%سفة ا'س%م/1

في المشرق، وابن رشد، واب+ن باج+ة، واب+ن  الكندي، والفارابي، وابن سينا: اJسAمي كل من

  .طفيل في المغرب العربي

  .و علم أصول الّدينأو ما ندعوه علم التوحيد أ :فلسفة الك%م/ 2

  .القرن العشرينسAمية الحديثة في أواخر الذي أضافته المدرسة اJ :فلسفة أصول الفقه/3

س+++ائل، ا-م+++داح النبوي+++ة، ا-ح+++زاب، الحك+++م، رال(بأنواع+++ه المختلف+++ة: التص+++وف ا'س+++%مي/4

د، وش+عر خواني+ة، والزھ+Jا-وراد، الحكاية الكرامية، شعر التوسAت، ا?بتھا?ت، الرسائل ا

  ).التصوف السني، وشعر التصوف الفلسفي

                                                 
، 1974دراسات في التصوف اJسAمي، دار النھضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، : شرفمحمد جAل : ينظر )1(

 .65ص
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طريق+ة روحي++ة معروف+ة عن+د بع+ض الش+عوب والحض++ارات «:بعض+ھم دوالّص+وفية عن+

الّص+وفية م+ن  دومن الجائز عن. القديمة، وھي نزعة سلوكية، وليست فرقة سياسية أو مذھبية

»...أو سنّيا شيعيا أو معتزليا: المسلمين أن يكون الّصوفي على أي مذھب من المذاھب
 )1(

  

»..طريق+ة ابت++داؤھا الزھ++د الكلّ++ي «وج+از عن++د ال++بعض اNخ++ر أن تك++ون
 )2(

وإذا ك++ان . 

عل+م م+ن العل+وم الش+رعية  «التصوف في نظر ھ+ؤ?ء طريق+ة وس+لوكا، فإن+ه عن+د اب+ن خل+دون

الحادث++ة ف++ي الملّ++ة وأص++له أن طريق++ة ھ++ؤ?ء الق++وم ل++م ت++زل عن++د س++لف ا-م++ة وكبارھ++ا م++ن 

الت+++ابعين وم+++ن بع+++دھم طريق+++ة الح+++ق والھداي+++ة، وأص+++لھا العك+++وف عل+++ى العب+++ادة الّص+++حابة و

وا?نقط++اع إل++ى P تع++الى واJع++راض ع++ن زخ++رف ال++دنيا وزينتھ++ا، والزھ++د فيم++ا يقب++ل علي++ه 

»الجمھور من لذة ومال وجاه واJنفراد عن الخلق في الخلوة والعبادة
)3(

.  

»النفس علم النفس أو علم آفات «وعّده بعض الّدارسين
، ذلك أن+ه يق+وم عل+ى أس+س )4(

علمي++ة وأخAقي++ة؛ فأم++ا الجان++ب ا-خAق++ي العلم++ي ف++نحن نج++د ل++ه أمثل++ة واض++حة وممت++ازة ف++ي 

والّص+حابة والت+ابعون وم+ا تنط+وي  ρالّصدر ا-ول من العصر اJسAمي، فلق+د ك+ان الرس+ول

لجان++ب العمل++ي علي++ه حي++اتھم الّروحي++ة م++ن أق++وال تع++د منبع++ا أص++يA وص++درا حقيقي++ا لھ++ذا ا

  .ا-خAقي

والّصوفية الحقيقيون ھم علماء النفس الجديرون بھذا اللقب، وأطباء القل+وب الخلقي+ون 

  :فلنس+++مع م+++ا يق+++ول أح+++دھم ف+++ي ت+++درج ال+++نفس ف+++ي س+++يرھا نح+++و الكم+++ال. بھ+++ذا الوص+++ف

ف++إن ال++ّروح مادام++ت متظلم++ة بالمعاص++ي وال++ذنوب والش++ھوات والعي++وب س++ميت نفس++ا، ف++إذا  «

الغفل+ة والحض+ور س+ميت نعقلت انعق+ال البعي+ر س+ميت عق+A، فمازال+ت تنقل+ب ف+ي انزجرت وا

قلبا، فإذا اطمأنت وسكنت واستراحت من تعب البشرية سميت روحا، فإذا تص+فت م+ن غ+بش 

                                                 
 .208، ص15الموسوعة العربية العالمية، مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، ج )1(
د الّسعدي، دار الكتب العلمية، تلبيس إبليس، تحقيق محمد بن الحسين ومسعود عبد الحمي: عبد الرحمن بن الجوزي )2(

 .186، ص2002الطبعة الثانية، بيروت، 
، 2005محمد اJسكندراني، دار الكتب العربي، بيروت، : المقدمة، ضبط وشرح وتقديم: بد الرحمن بن خلدونع )3(

 .432ص
 .66محمد جAل شرف، دراسات في التصوف اJسAمي، ص) 4(
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الحس سميت س+ّرا لكونھ+ا ص+ارت س+ّرا م+ن أس+رار P، ح+ين رجع+ت إل+ى أص+لھا وھ+و س+ّر 

»الجبروت
)1(

.  

المعرف+ة ? نج+دھا ف+ي ا-ن+واع ا-خ+رى م+ن الفك+ر  فالتصوف يمتاز بن+وع خ+اص م+ن

معرف++ة P س++بحانه (اJنس++اني واJس++Aمي، ذل++ك أنھ++ا ت++دور ف++ي فل++ك حقيق++ة الحق++ائق جميع++ا

. ، وأنھا تقدم لRنسان طريقة للسّمو الروحي ? يجدھا الم+رء ف+ي مج+ال معرف+ي آخ+ر)وتعالى

دون إعم+ال العق+ل، ودون اس+تخدام  ذوقي+ة كش+فية إلھامي+ة باطني+ة، ت+أتي القل+ب مباش+رة «فھي

»الحواس
)2(

فھي إذا معرفة خاصة فردي+ة، ونش+اط روح+ي خ+اص بك+ل ص+وفي، ل+ذلك فل+يس  

ي ھو ابن وقته ترد من الضروري أن تتشابه البدايات والنھايات عند الّصوفية، بل إن الّصوف

  .عليه ا-حوال في وقت غير تلك التي ترد عليه في وقت آخر

ھ+++و ال+++ذات العلي+++ة -ن+++ه يبح+++ث عنھ+++ا باعتب+++ار  «ع التص+++وفوالثاب+++ت أن موض+++و

وقيل موضوعه النفوس والقلوب وا-رواح -نه يبحث عن تصفيتھا وتھذيبھا وھ+و ...معرفتھا

»قريب من ا-ول -ن من عرف نفسه عرف ربه
)3(

.  

ف+ن م+ن فن+ون ا-دب  «وإذا كانت الّصوفية ھي كل ذلك، ف+ا-دب الّص+وفي ف+ي حقيقت+ه

زل والم++دح والرث++اء، مج++راه الش++عر ف++ي ا-كث++ر والنث++ر ف++ي ا-ق++ل، وھ++و ف++ي كالوص++ف والغ++

فن الشعر الديني عام+ة، : صورته الشعرية والنثرية فن وجداني خالص، ينبع من أربعة فنون

»العذري والمادي، ومن الخمريات ومن الشعر المبني على الرمز: وفن الغزل بنوعيه
)4(

.  

والبAغ+ة والفك+ر الح+ي المتج+دد وال+وازع ال+ديني فا-دب الّصوفي أدب حاف+ل ب+الروح 

الق++وي البن++اء، أدب يص++در ع++ن نف++وس اس++تغرقھا الح++ب، وم++Uت جوانحھ++ا ل++واعج ا-ش++واق، 

أدب عمي++ق وص++ادق يحك++ي التجرب++ة الحي++ة الت++ي  .اة وال++رواة ف++ي ك++ل مك++اندوتمثل++ت ب++ه الح++

ب+ين المح+ن والم+نح، وب+ين عاشھا ھؤ?ء الّصوفيون بين الحلم واليقظة، وبين ا-م+ل وا-ل+م، و

العبرات والنشوات، فھو يحكي حرارة المشاعر اJنسانية النبيل+ة، وم+رارة الحرم+ان م+ن ني+ل 

                                                 
، 1998قدم له عيسى علي العاكوب، دار الفكر، الطبعة ا-ولى، دمشق، سوريا، يد الشعر، ترجمه و: كلمان باركس )1(

 .10ص
 .68دراسات في التصوف اJسAمي، ص: محمد جAل شرف )2(
إيقاظ الھمم في شرح الحكم للعارف باW ابن عطاء P السكندري، ضبط وتصحيح عاصم إبراھيم : يابن عجيبة الحسين )3(

 .17- 16، ص20005، 1ر الكتب العلمية، طالكيالي الّدرقاوي، دا
 .95، ص1981التصوف في اJسAم، دار الكتاب العربي، بيروت، : عمر فروخ )4(
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وھو أدب ينبض بالحياة والحب والطھ+ر والّس+مو وب+النور الوھ+اج المش+رق . المحب ما يتمناه

  .بنفحات الّسماء، أدب ينشأ في كل تلك الخيوط والخطوط

  

  :في في الجزائر قبل القرن الثامن الھجريا�دب الّصو: ثانيا

  :مقدمات ا�دب الّصوفي في الجزائر -أ

برزت الخيوط ا-ولى لUدب الّصوفي في الجزائر مع ظھور الزھد عند الشاعر بك+ر 

)1(بن حماد
أي+ن الش+عراء والعلم+اء ) ت+ونس(الذي  تأثر في رحAته إلى المش+رق وإل+ى إفريقي+ا 

، فتج+رع )2(الزاھ+د الفقي+ه س+حنون ب+ن حبي+ب التن+وخي: قيروانوالمتصوفة، وم+ن أب+رزھم ب+ال

عنه مذھبه الق+ائم عل+ى الزھ+د ف+ي ال+دنيا، والتعب+د وف+ق الش+ريعة اJس+Aمية، إذ كان+ت أش+عاره 

  :تتمحور حول محاسبة النفس والتذكير بالموت، كقول بكر بن حماد
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  :وكذا أشعاره في الزھد وذكر الموت حين قال

����������� �	�& �� �� �� ������������� �
 �1  �+ ;�������������� �� �� �� ������������ �: ��  �+��������������                                                                                                                                �� �� �< �0�������������������������� �� ������������������������� �< �� �������������������������� �� "=  �� �	 �3�����������������������������  
����������������� � >� ����������������� �+� �5 ������������������� &� ��������������� �
 �?  �+�&��������������� �5�     ��������������������������� �
�� �	� �0 � �  ����������������������������< �� �@  �A&  �+ �5������������������������������  
����������� �	 �2� �� &����������� �� �3 ) �������������� �B  ;�������������& �� �� �	 � �� �	 �<��������������    ����������� �� ��������� �5 � �  ����������� �	 �B  �������������� �5 ������������ �'  �� ����������������)4(  

ا يختلج ف+ي الزھدية التي عبر فيھا عمّ وفي الجملة تعكس أشعار بكر بن حماد تجربته 

)1(اتيذل++ص++نيفه ض++من الزھ++د الوج++داني انفس++ه، والت++ي س++محت بت
الف++ن إل++ى  وق++د دخ++ل ھ++ذا. 

                                                 
ھو عبد الرحمن بن حماد بن أبي إسماعيل الزناتي التيھرتي، من أشھر علماء الجزائر وأدبائھا في عھد الدولة  )1(

. ھ296بالقيروان والمشرق، كان عالما بالحديث والشعر، توفي سنة ، أخذ العلم ھ200الرستمية، ولد ونشأ بتيھرت سنة 
 .1/179تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عبد الرحمن الجيAني

عنوان الدراية : أبو العباس الغبريني. ھ240توفي سنة " المدونة والمختلطة في الفقه"ھو أحد قضاة المغرب، له كتاب )2(
، 1981رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  :من عرف من العلماء من المائة السابعة ببجاية، تحقيقفي

 .314ص
ا-زھار الرياضية في أئمة وملوك اJباضية، تحقيق أحمد كرم وآخرون، دار البعث، : سليمان بن عبد P الباروني )3(
 .2/93، 2002، الجزائر، 3ط
 .2/94ا-زھار الرياضية في أئمة وملوك اJباضية، تحقيق أحمد كرم وآخرون، : ان بن عبد P البارونيسليم )4(
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ال++ذي تلق++اه ع++ن )2( م ب++ن عب++د ال++رحمن التيھرت++يس++م++ع الزاھ++د قا )الجزائ++ر(المغ++رب ا-وس++ط

  .شعراء القيروان

ة، فيع++ود إل+ى أواخ++ر الق++رن أم+ا المظھ++ر الث+اني -دب الزھ++د ف+ي ھ++ذه المرحل++ة المبك+ر

فقھ++اء القي++روان )3( الراب++ع للھج++رة، عن++دما ش++ارك الزاھ++د أحم++د ب++ن نص++ر ال++داودي المس++يلي

ھ+ا عب+د إث+ر ردھ+م عل+ى الطائف+ة البكري+ة الت+ي مثل )4( بزعامة عب+د P ب+ن أب+ي زي+د القيروان+ي

كت++اب  بت++أليف)5(ال++ذي ادع++ى رؤي++ة P ف++ي اليقظ++ة ،ال++رحمن ب++ن محم++د ب++ن عب++د P البك++ري

اقتف++ى في++ه أث++ر ب++ن أب++ي زي++د القيروان++ي ف++ي الج++دل ح++ول إثب++ات " ال++رّد عل++ى البكري++ة"بعن++وان

كرام++++ات ا-ولي++++اء، فك++++ان ھ++++ذا المص++++نف أول كت++++اب ف++++ي ا-دب الّص++++وفي ف++++ي المغ++++رب 

ل+م ي+ذكر في+ه ال+داودي كرام+ات ا-ولي+اء، إ?ّ أن+ه تبن+ى موق+ف اب+ن أب+ي زي+د )الجزائر(ا-وسط

  .دد على التصوف المائل إلى الشعوذةالتش القيرواني في

اتھم ا-دبي+ة ق+ھا ف+ي عAبوفي الّسياق ذاته ظھرت مناھج زھدية متفرق+ة ارت+بط أص+حا

برب+اط سوس+ة، )6(بحواضر من العالم اJسAمي، فبينما ارتبط أبو محمد ب+ن عب+د P التيھرت+ي

المس+يلي المع+روف  فكرتھ+ا المحب+ة والش+وق، وث+ق أحم+د ب+ن مخل+وف واختص بفلسفة زھدية

ص+لتھما بقرطب+ة، ف+التزم ا-ول  )ھ410ت( وعبد P ب+ن زي+اد P الطبن+ي )ھ393ت(بالخياط

الم++نھج العلم++ي الق++ائم عل++ى المرابط++ة، واخ++تص الث++اني ف++ي أدب التنس++ك، ف++ي ح++ين وس++ع أب++و 

من عAقته بحك+م رحلت+ه )ھ411ت(خراز الوھرانيالقاسم عبد الرحمن الھمذاني المعروف بال

نة، وش++ملت بيئ++ات الزھ++د والتص++وف كالبص++رة وبغ++داد س++تغرقت عش++رين س++لعلمي++ة الت++ي اا

جم+ع فيھ+ا سان ونيسابور ثم ا-ندلس، صنع من خAلھا طريقة زھدي+ة اوالحجاز ومصر وخر

)7(بين ا?لتزام بالسنة النبوية والعلم والورع والّسخاء والمروءة
.  

                                                                                                                                                         
التصوف في الجزائر خAل القرنين الّسادس والّسابع الھجري، دار الھدى للطباعة والنشر : الطاھر بوناني: ينظر )1(

 .49، ص2004والتوزيع، الجزائر، 
 .2/100ا-زھر الرياضية، . به المؤرخون إلى تيھرت، وكان من أھل الحديثستلميذ بكر بن حماد، ن )2(
البستان في ذكر ا-ولياء والعلماء بتلمسان، ديوان : أبو عبد P بن مريم: ينظر. ھ402من فقھاء تلمسان، توفي سنة )3(

 .146، ص1986المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .117البستان، ص: ابن مريم. ھ389سنة عالم نحوي، كان أستاذا بفاس، توفي  )4(
 .2/337، 1992، بيروت، 1مادي الّساحلي، دار الغرب اJسAمي، ط: الدولة الصنھاجية، ترجمة: الھادي روجي ادري)5(
 .2/86ا-زھار الرياضية، . ھ313قاض معروف بتيھرت، توفي سنة )6(
 .53، 25التصوف في الجزائر، ص : الطاھر بوناني: ينظر )7(
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)1( استفاد أحمد بن واضح كما
لمشرق في الق+رن الخ+امس الھج+ري، من رحAته إلى ا 

والتي تمثل أحد أوجه الج+دال ب+ين الفق+ه تعكسھا تلك المناظرات التي خاضھا مع فقھاء بجاية 

)2(وأدب الزھد
.  

ا-وس++ط جرع++ة قوي++ة عل++ى ي++د الن++ز?ء م++ن  وف++ي المقاب++ل تلق++ى أدب الزھ++د ب++المغرب

نش++اطه )3(محم++د ا-ندلس++يالزھ++اد ا-ندلس++يين ببون++ة، أي++ن أث++رى أب++و عب++د المل++ك م++روان ب++ن 

الزھدي بتأسيسه لرباط، درس فيه العلم وصنف فيه المصنفات، وحت+ى نھاي+ة النص+ف ا-ول 

تمد أفكاره ومواض+يعه م+ن سمن القرن الخامس الھجري، كان أدب الزھد بالمغرب ا-وسط ي

)4(والبصرة وبغداد والحجاز طرف القبائل الھAلية، وكذا من قرطبة
.  

م++ن خ++Aل  م++نھج المجاھ++دة العملي++ة يعتم++د ا-ول: تي++اران زھ++ديانوق++د ن++تج ع++ن ھ++ذا 

والّس++واحل م+++ن الخط++ر المس++يحي، ويل+++زم الث++اني بالزھ+++د ف++ي ال+++دنيا المرابط++ة ف++ي الثغ+++ور 

  .وا?عتكاف على المجاھدات

  :)المغرب ا�وسط(مصادر نشأة ا�دب الّصوفي في الجزائر -ب

ل+ى غاي+ة نھاي+ة النص+ف ا-ول م+ن الق+رن الثابت من الناحية التاريخية أن أدب الزھد إ

السادس الھجري لم يكن يرقى في نصوصه المنظومة والمنثورة إلى مستوى يس+مح بإدراج+ه 

ھد المغ++رب ا-وس++ط خ++Aل النص++ف الث++اني م++ن الق++رن ش++إ?ّ بع++د أن  ،ض++من أدب التص++وف

ف++ي رقية وا-ندلس++ية والمغربي++ة ش++م++ن المص++نفات الص++وفية الم دخ++ول مجموع++ة )ھ6(نفس++ه

أو  ،رقش++العائ++دين م++ن الم فت++رات زمني++ة يص++عب ض++بطھا ض++بطا دقيق++ا م++ع الفقھ++اء والعلم++اء

ا-دن++ى وا-قص++ى ال++ذين اس++تقر بھ++م المق++ام بحواض++ر المغ++رب  ينبواس++طة ص++وفية المغ++رب

تجدي+د أنف+اس الرحل+ة ذھاب+ا  دأو مع ا-ندلسيين المھاجرين إلى بجاية وتلمس+ان بقص+ ،ا-وسط

                                                 
في الھجرة المعاصرة -ئمة بن  ةھو أحمد بن واضح العباسي المعروف باليعقوبي من علماء الخمسين ا-ولى من المائ )1(

 .2/17ا-زھار الرياضية، . رستم
 .2/17، م ن: ينظر )2(
ة بھو رجل من أھل الحديث والرواية، رحل إلى المشرق وسمع من جماعة من المحدثين بمصر والحجاز، قتل بقرط )3(

 .53، ص1981تاريخ ا-دب الجزائري، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، : ارممحمد الط. ھ457سنة 
 .60، 59التصوف في الجزائر، ص : الطاھر بوناني: ينظر )4(
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ة ب+رح وتبس+يط محتوياتھ+ا للطلش+ر ب+ارز ف+ي ووك+ان لھ+ؤ?ء د. س+تقرارا?أو بغ+رض  ،وإيابا

)1(والمھتمين
.  

  :ومن أكثر المصادر التي نھل منھا أدب التصوف أفكاره

" ق+وت القل+وب"، و)ھ243ت(للح+ارث ب+ن أس+د المحاس+بي" الرعاية لحقوق P "كتاب

، )ھ465ت(ري-ب+++ي القاس+++م القش+++ي" ريةيالرس+++الة القش+++"و، )ھ3ت،ق(-ب+++ي طال+++ب المك+++ي

)2(-بي حامد الغزالي" إحياء علوم الدين"و
، وھ+ي مص+نفات ف+ي التص+وف الس+ني )ھ505ت(

للوصول إلى النحاة من عق+اب P،  تطرح الخطوات التي يقطعھا الّسالك بواسطة المجاھدات

ف+ي مص+نفه، وإل+ى تق+ويم ال+نفس وتھ+ذيبھا ع+ن طري+ق ) الم+ؤلفين(كما حّددھا ك+ل واح+د م+نھم 

  .والّصالحين والرياضة لبلوغ مرتبة ا-نبياء والقديسين اJرادة

وقد أصبحت ھذه المصنفات منذ النصف الثاني م+ن الق+رن الخ+امس الھج+ري متداول+ة 

ب+ين الق++راء ف++ي حلق+ات ال++ّدرس بتلمس++ان وبجاي++ة وقلع+ة بن++ي حم++اد، حي+ث ك++ان الّص++وفي عب++د 

اس++بي، وي++دعو ف++ي أوائ++ل ي++درس برباط++ه بتلمس++ان رعاي++ة المح)3()ھ486ت(Aم التونس++يالّس++

ط الفك+ري س+، وقد أفلح في تحسيس الو"إحياء علوم الدين"القرن السادس الھجري إلى قراءة 

رع التلمسانيون ف+ي نس+خ ش، وبھذه الطريقة في تلمسان بأھمية اJحياء وقيمة أفكاره الّصوفية

)4(اJحياء وحفظه
.  

)5(وبقلع++ة بن++ي حم++اد اش++تھر الّص++وفي أب++و الفض++ل ب++ن النح++وي
مدرس++ا ) ھ513ت( 

ھر رمضان، ق+رأ ك+ل ليل+ة ج+زءا من+ه، شلRحياء، حيث استنسخه في ثAثين جزءا، فإذا دخل 

»وددت أني ل+م أنظ+ر ف+ي عم+ري س+واه «:دة تمسكه باJحياء نقل عنه قولهشول
واس+تطاع ، )6(

  .أفكاره الغزالية أن يؤلف من حوله كوكبة من القلعيين ينھجون

                                                 
 .147، 146عنوان الدراية، ص: الغبريني: ينظر)1(
 .63التصوف في الجزائر، ص: الطاھر بوناني: ينظر )2(
لمسان، كان عالما وزاھدا من أكابر أولياء P ، ? تأخذه في P لومت ?ئم، يلبس الّصوف، ويأكل الشعير من نزيل ت )3(

 .122البستان، ص: ابن مريم: ينظر.ھ486حرث يده، توفي سنة 
بوعات التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي، تحقيق أودلف فور، مط: ابن الزيات التادلي: بنظر )4(

 .58، ص1958إفريقيا الشمالية، 
ھو يوسف بن محمد أبو الفضل، ويعرف بابن النحوي القلعي نسبة إلى قلعة بني حماد، أخذ نفسه بالتقشف، ولبس خ  )5(

عنوان الدراية، : الغبريني: ينظر. له مؤلفات وقصائد شعرية، أشھرھا المتفرجة. الّصوف، كان يشّبه باJمام الغزالي
 .272ص

 .346، ص1981جذوة ا?قتباس فيمن حل من ا-عAم بمدينة فاس، مطبعة الحجرية، : أحمد بن محمد بن القاضي )6(
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)1(عيبوظھر في بجاية أبو مدين ش
ر عام+ا، ش+ة عس+مك+ث بھ+ا خم ، حي+ث)ھ594ت( 

التذكير، وأكثرھا قراءة في مجلس+ه، كم+ا درس الرس+الة أفضل كتب " اJحياء"جعل من كتاب

  .يرية وأطلع الطلبة على رعاية المحاسبيشالق

فق+د نس++ج )2( )ھ6ت، أواخ+ر الق++رن (أم+ا معاص++ره أب+و عل++ي الحس+ن ب++ن عل+ي المس++يلي

" تمل علي+ه الّس+ور واNي+ات م+ن المب+ادئ والغاي+اتش+التفكي+ر فيم+ا ت"على منوال اJحياء كت+اب

أح++اط في++ه بالفق++ه والتص++وف حت++ى لق++ب ب++أبي حام++د الّص++غير، وأض++حى الكت++اب مت++داو? ب++ين 

"اJحياء"ھرةشيين، وغطى بشھرته والبجا
  .آنذاك)3(

 وفي أواخر القرن الخامس الھجري وبداية القرن الّسادس، ھاجر من تلمسان وجزائر

  .بني مزغنة كوكبة من ا-طر الزھدية إلى ا-ندلس للتمدرس على يد كبار صوفيتھا

، والفقي++ه حج++اج ب++ن إذ قص++د ك++ل م++ن المح++دث يوس++ف ب++ن عل++ي ب++ن جعف++ر التلمس++اني

ع+++++ن القاض+++++ي أب+++++ي بك+++++ر ب+++++ن " اJحي+++++اء"وا بھ+++++ا يوس+++++ف الجزائ+++++ري باش+++++بيلية، وأخ+++++ذ

)4()ھ557ت(ب++ن أب++ي الفك++ون، بينم++ا قص++د ك++ل م++ن الفقي++ه أب++ي الحس++ن )ھ543ت(العرب++ي
 

والزاھد أبي موسى عيسى بن حم+ود التلمس+اني مرس+ية، وأخ+ذوا بھ+ا ع+ن القاض+ي أب+ي عل+ي 

-ب+ي  "ءحلي+ة ا-ولي+ا"و" ري+اض المتعلم+ين"للّسلمي و" آداب الّصحبة"، وأخذوا عنه الّصدفي

)5(يدين، ولما عادوا إلى مواطنھم عملوا على نشرھا بين الطلبة والمرالنعيم ا-صفھاني
.  

ويكاد دور صوفية المشرق الطارئين على المغرب ا-وسط يكون بسيطا في جل+ب أو 

تبس++يط مض++امين المص++نفات الّص++وفية، ف++ي ح++ين ش++كلت حرك++ة ھج++رة ص++وفية ا-ن++دلس إل++ى 

المغرب ا-وسط على مدار القرنين الّسادس والّسابع عامA رئيسا أدى إلى دخول المص+نفات 

                                                 
ھو شعيب بن الحسن ا-ندلسي التلمساني، أقام بفاس، وسكن بجاية، حيث كثر أتباعه حتى خافه السلطان يعقوب  )1(

: ينظر. غيب Jزالة الريب وستر العيب، وله أشعار كثيرةمفاتيح ال: له مؤلفات منھا. ھ594المنصور، توفي بتلمسان عام 
 .180، ص2000، بيروت، 1معجم شعراء الحب اJلھي، دار ومكتبة الھAل للطباعة والنشر، ط: محمد أحمد درنيقة

: عاش في القرن الّسادس، كان يسمى أبا حامد الصغير، جمع بين العمل والورع والعلم، له المصنفات الكثيرة منھا )2(

تعريف الخلق برجال السلف، موفم : الحفناوي: ينظر. التذكر في علم أصول الدين، البراس في الرد على منكر القياس
 .1/68للنشر، الجزائر، 

 .59التشوف، ص: ابن الزيات التادلي: ينظر )3(
ونات البAغة، وكان أديب قسنطيني، انكب منذ صغره على الدرس وانقطع إلى اJطAع على أسرار اللغة وكشف مكن )4(

 .280عنوان الدراية، ص: الغبريني: ينظر. يحب التجول، نظم الموشحات والقصائد
 .91، ص2، ج1988نفح الطيب من غصن ا-ندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، : المقري )5(
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ببجاي+ة مجموع+ة م+ن المؤلف+ات ) 1( )ھ581ت(عب+د الح+ق اJش+بيلي  الّصوفية ورواجھا، ف+ألف

، "أش++عار زھدي++ة ف++ي أم++ور اNخ++رة"و" التھج++د"و" ال++ّردة"و" الزھ++د"الزھدي++ة، أبرزھ++ا كت++اب 

وق+د ظل+ت مؤلف+ات عب+د الح+ق اJش+بيلي خاص+ة ". العاقب+ة ف+ي ذك+ر الم+وت"A عن كتاب+ه ضف

واعتم+دوه مرجع+ا ف+ي كتاب+اتھم حي+ث اعتم+د كتابه ا-خير مصدرا زاھ+ديا نھ+ل من+ه الّص+وفية 

"العلوم الفاخرة"في تأليف كتابه )2( )ھ875ت(عليه عبد الرحمن الثعالبي 
)3(

.  

بفع++ل نش++اط الث++وار الط+امعين ف++ي الحك++م، وتع++اظم  -ولم+ا اض++طربت أوض++اع ا-ن+دلس

 تق+اطر أع+Aم -ش+رق ا-ن+دلسھ 633نشاط حركة ا?سترداد المسيحي التي بلغت أوجھا ع+ام 

نح+و بجاي+ة وتلمس+ان، وحمل+وا معھ+م مص+نفات التص+وف، فأدخ+ل أب+و الحس+ن  اا-ندلس ف+رار

)4( )ھ642ت(عب+++د P النفي+++ري الش+++اطبي
-ب+++ي النع+++يم " حلي+++ة ا-ولي+++اء"مختص+++ره عل+++ى  

ا-ص++فھاني، وعم++ل عل++ى تلقين++ه للطلب++ة، كم++ا درس أب++و الحس++ن عل++ي أحم++د المع++روف ب++ابن 

)5(الّس++راج اJش++بيلي
-ب++ي المع++الي، وبّس++ط " اJرش++اد"و -ب++ي طال++ب المك++ي"بق++وت القل++و"

)7()ھ660ت(، فضA على تلقين أبي العباس أحمد بن خالد المالقي)6(مضامينھا للطلبة
للطلب+ة  

  .شراقيJ، الذي تضمن فلسفة التصوف ا)8(?بن سينا "اJشارات والتنبيھات" كتاب

إل+ى بجاي+ة وتلمس+ان، ونجح+وا  الّص+وفي إنت+اجھم بإدخ+الوإلى جانب ھذا الّدور ق+اموا 

ب+ن  في تشكيل اتجاھات صوفية لم تكن معروفة بالمرة في المغرب ا-وسط، مثل محي ال+دين

بع+ض الب+احثين إدراج مؤلفات+ه ض+من قائم+ة المص+نفات الت+ي أدت دورا  معربي، ال+ذي يص+مّ 

                                                 
رحل على بجاية حيث . ھ582توفي عام ، وھ510ھو أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ا-زدي الشبيلي، ولد سنة  )1(

: ينظر. تخيرھا وطنا، من تآليفه ا-حكام الكبرى في الحديث، ا-حكام الصغرى في الحديث كذلك، علم التذكير، التھجد
 .78عنوان الدراية، ص: الغبريني

سير ابن عطية في ھو عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، كان إماما عAّمة مصنفا، اختصر تف )2(
: ينظر. ھ875جزئين، وشرح ابن الحاجب الفرعي في جزئين أيضا، وله تفسير الجواھر، أقام في بجاية، توفي سنة 

 .74، 1/73تعريف الخلف برجال السلف، : الحفناوي
 .156، ص1349، لبنان، 1شجرة النور الزكية، في طبقات المالكية، دار الكتاب العربي،ط: ابن مخلوف: ينظر )3(
ھو أبو الحسن بن عبد P بن فتوح النفيري، من أھل شاطبة، كان من أھل العلم والفضل والدين، له شعر بارع وأدب  )4(

 .178عنوان الدراية، ص: الغبريني: ينظر. اختصار حلية ا-ولياء -بي نعيم: يافع، من مؤلفاته
شبيلية، استوطن بجاية، كان على سنن الفقھاء، توفي عام ھو أبو الحسن علي بن أحمد بن قاسم ا-نصاري، من أھل ا )5(

 .182عنوان الدراية، ص: الغبريني: ينظر. ھ657
 .176عنوان الدراية، ص: الغبريني: ينظر) 6(
من أھل مالقة، قرأ با-ندلس ثم بمراكش، وھو الشيخ الفقيه ا-صولي، كانت له مشاركة في الطب والحكمة والطبيعيات  )7(

 .100عنوان الدراية، ص: الغبريني :ينظر. ببجايةھ 660توفي سنة  واJلھيات،
 .178عنوان الدراية، ص: الغبريني :ينظر )8(
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مواق+ع "ف+ي المغ+رب ا-وس+ط م+ن منطل+ق تأليف+ه لكت+اب " وح+دة الوج+ود"بارزا في نشأة اتج+اه

)1(قبل دخوله بجاية" النجوم
.  

وھن++اك م++ن الّص++وفية م++ن اض++طرھم طبيع++ة المن++اخ الفك++ري الّس++ائد ف++ي ا-ن++دلس إل++ى 

) ھ610ت(أب+و إس+حاق ب+ن دھ+اق المع+روف ب+ابن الم+رأة: مغادرتھا نحو تلمسان، ومن ھؤ?ء

ن -ب+ي العب+اس ب+" شرح كت+اب محاس+ن المج+الس" و" شرح أسماء P الحسنى"مؤلف كتاب 

ش++مس مط++الع "مؤل++ف كت++اب) ھ638ت(، وأب++و عل++ي ب++ن أحم++د الحرال++ي)ھ536ت(العري++ف

أب+ي محم+د عب+د الح+ق المع+روف : كم+ا أدى وج+ود الّص+وفيين. "القلوب وب+در طوال+ع الغي+وب

إل++ى ھ 264، وتلمي++ذه أب++ي الحس++ن الشش++تري ف++ي بجاي++ة من++ذ س++نة )2( )ھ669ت(ب++ابن س++بعين

  .ما في الوحدة المطلقة بين نخبة من طلبة بجايةانتشار مؤلفاتھما وتواشيجھما وأشعارھ

الع+ارف وعقي+دة المحق+ق المق+رب الكاش+ف  ب+د"أما عن أشھر مؤلفاته ابن سبعين، فھي

كن++ز المغ++رمين ف++ي "وكت++اب " لمح++ة الح++روف"وكت++اب " وطري++ق الّس++الك المتبت++ل الع++اكف

)3(ورسائل عبارة عن نصائح صوفية" الحروف وا-وقاف
.  

  .أتي الحديث عنه مفّصAً أّما الششتري فسي

  :التعريف بالشاعر: ثالثا

أب++ا  ىري الشش++تري اللوش++ي، ويكن++ي++ھ++و عل++ي ب++ن عب++د P النم :نب++ذة ع++ن ت++اريخ حيات++ه -أ

، والشش+تري نس+بة إل+ى شش+تر، "ھ+وزان"الحسن، والنميري نسبة على نمير بطن من بط+ون 

  .ية با-ندلسقر" لوشة"با-ندلس، واللوشي نسبة إلى " آش"وھي قرية بوادي 

، حف++ظ الق++رآن من++ذ ص++غره، ث++م س++لك مس++الك علم++اء المس++لمين ف++ي ھ610ول++د س++نة 

دراس++تھم، ف++درس الفق++ه ث++م انتق++ل من++ه إل++ى الحكم++ة، وانتھ++ى ب++ه المط++اف إل++ى دراس++ة ط++رق 

A4(الّصوفية علما وعم(
الفقي+ه الّص+رفي  «:إلى منھج دراسته ھذه حين يق+ول يشير الغبريني. 

                                                 
 .176، ص2من غصن ا-ندلس الرطيب، ج نفح الطيب: المقري: ينظر )1(
مغرب، ، عاش في الھ613قطب الدين بن عبد الحق بن سبعين، من مواليد مرسية با-ندلس سنة : ابن سبعين ھو )2(

واشتھر أنه من أكبر صوفية الوحدة فيھا، وبسبب ذلك كفره فقھاء المغرب، فلجأ إلى المشرق وجاور مكة حتى وفاته سنة 
 .270الموسوعة الصوفية، ص. ھ669

 .148عنوان الدراية، ص: الغبريني :ينظر) 3(
  :ينظر الكتب اNتية: حول حياة الششتري )4(

  .06، ص1960، 1لتشار، دار المعارف اJسكندرية، طتحقيق علي سامي ا: ديوان الششتري -
 .5/711، 1994، بيروت، 1أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، ط: كشف أنطوان، إعداد: حاجي خليفة -
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»من الطلبة المحصلين والفقراء المنقطعين، له علم بالحكمة ومعرفة بطريق الّصوفية
)1(

أما . 

، وأّم+ا معرفت+ه بالش+عر وخاص+ة الموش+حات )اب+ن س+بعين(الفلسفة فقد درسھا عل+ى ي+د أس+تاذه 

  .وا-زجال ا-ندلسية فكانت على جانب كبير من العمق

ج++و?، ورح++ل إل++ى ب++Aد ع++ّدة ف++ي ا-ن++دلس والمش++رق تمب++دأ الشش++تري حيات++ه ت++اجرا 

والمغرب، وھي إحدى الرياض+يات الروحي+ة عن+د الّص+وفية، وف+ي إح+دى رحAت+ه إل+ى بجاي+ة 

وھن++اك ل++زم مجل++س القاض++ي مح++ي ال++دين ب++ن  -أتب++اع أب++ي م++دين ش++عيب-ةي++حض++ر حلق++ة المدين

  .وأخذ عنه التصوف ،)2(سراقة

خلف أس+تاذه اب+ن س+بعين ف+ي اJمام+ة عل+ى أدى الششتري فريضة الحج عّدة مرات، و

ع+ن أربعمائ+ة فقي+ر، وإمامت+ه كان+ت  الفقراء والمتشردين، وك+ان يص+حبه ف+ي أس+فاره م+ا يزي+د

  .لطريقة جديدة ھي الششترية

قضى الششتري الفترة ا-خيرة من حياته متنقA بين سواحل الشام ومصر، وقد ع+اش 

.نه شارك في الحرب ضد الّصليبيينفترة من الزمان في دمشق، ومن المرجح أيضا أ
)3(

  

وقد مرض في رحلته ا-خيرة إلى مصر، واشتدت علّة مرضه بالقرب من دمياط في 

، )ن+ةيالط(أتباع+ه ع+ن المك+ان فلم+ا قي+ل ل+ه) الشش+تري(، وقد سأل الش+يخ)الطينة(مكان يقال له

ى أعن+اقھم إل+ى ، ولم+ا ت+وفي حمل+ه أتباع+ه عل+»حنت الطينة إلى الطين+ة«:لفظ عبارته الشھيرة

  .ھ668دمياط حيث دفن فيھا سنة

  :مكانة الششتري وفلسفته الّصوفية -ب

                                                                                                                                                         

 .339، ص2003، القاھرة، 1الموسوعة الّصوفية، مكتبة المدبولي للطباعة والنشر، ط:عبد المنعم الحفني -

 .210عنوان الدراية، ص: رينيبالغ -

 .62، ص1996، بيروت، 2شعراء الّصوفية المجھولين، دار الجيل، ط: يوسف زيدان -

 .208، ص2000، 1معجم شعراء الحب اJلھي، دار ومكتبة الھAل، لبنان، ط: محمد أحمد درنيقة -

 .2/185من غصن ا-ندلس الرطيب،  نفح الطيب: المقري -

، لبنان، 1ئق اJحسانية الجبروتية، دار الكتب العلمية، طاللطائف اJيمانية الملكوتية والحقا: أحمد بن عجيبة -
 وكتب أخرى. 70، ص2006

 .211عنوان الدراية، ص: رينيبالغ)1(
ھو أبو عبد P محمد بن علي الطائي الحاتمي المعروف بابن سراقة، ويلقب محي الدين ويعرف بابن العريب، أصله  )2(

، ومن شعره كتاب "الفتوحات المكية: "كثيرة كلھا في علم التصوف أشھرھامن مسرية، سكن اشبيلية، له من المؤلفات ال
 .158عنوان الدراية، ص: الغبريني: ينظر. ترجمان ا-شواق

 .6ديوان الششتري، ص )3(
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لع++ل أول م++ن تنب++ه إل++ى أھمي++ة الشش++تري كمفك++ر ص++وفي م++ن ب++ين م++ؤرخي الفك++ر 

 -للتص+وف اJس+Aمي والممت+از اJسAمي ا-قدمين ھو تقّي الدين بن تيمية، فقد ذكر ھذا الع+د

ة وح+دة الوج+ود ال+ذين أث+روا أبل+غ ا-ث+ر ف+ي إقام+ة يوفعلى أن+ه واح+د م+ن كب+ار ص+-الششتري

ت+دل د?ل+ة ، »ص+احب ا-زج+ال «:المذھب ونشره، وإشارة ابن تيمية إلى الشش+تري عل+ى أن+ه

)1(واضحة على ما كان يرى في شعره العامي من خطورة
.  

أما عن أھميته في ا-ندلس وشمال إفريقيا، فقد وض+حھا لن+ا اب+ن خل+دون، وھ+و بص+دد 

ينح++و منح++ى  «:-يعن++ي اب++ن الخطي++ب -ع++ن لس++ان ال++دين ب++ن الخطي++ب، ح++ين ق++ال أن++ه ال++تكلم

»الششتري في الزج+ل
تري م+ن أھمي+ة واعتب+ار كبي+رين ف+ي ش+، وھ+ذا ي+دل عل+ى ماك+ان للش)2(

  .ا-ندلس جعله رأس مذھب في نظم ا-شعار الملحونة

ل+ه، ويعطينا ابن عباد الرندي صورة واضحة عن قيمة الرج+ل وش+عره ف+ي ن+ص ھ+ام 

وأما أزجال الششتري ففيھا حAوة وعليھ+ا ط+Aوة، وأم+ا تحليتھ+ا بالنغم+ة والّص+وت «:إذ يقول

»فإن قدرتم أن تفيدوا منھا ما وجدتموه فافعلوا ذلكالحسن فA تسل، 
)3(

.  

واشتھرت الششترية كطريقة متميزة ع+ن طريق+ة أس+تاذه اب+ن س+بعين، عل+ى ا-ق+ل ف+ي 

الت+ي ك+ان يؤلفھ+ا الشش+تري، حت+ى اب+ن الرن+دي دع+ا إل+ى  اعتمادھا على الّس+ماع والموش+حات

جمع تراث الششتري الشعري اJنشادي، وھ+اجم اب+ن س+بعين لغموض+ه، غي+ر أن+ه ك+ان ي+دافع 

»إنھ+م يقول+ون ذل+ك لقص+ورھم ع+ن فھ+م الش+يخ«:عن أستاذه ابن سبعين ويق+ول
)4(

وھ+و ق+ول . 

  .يتفق مع مبدأ ضرورة أدب المريد مع الشيخ في كل وقت

مص++ر ك++ان الشش++تري يت++ردد عل++ى ا-دي++رة، ويتلق++ي بالرھب++ان، وردد ذل++ك ف++ي وف++ي 

  .الشاذلية من بعده، وأنشدوا موشحاته ه، وورث رباط)5(شعره، واعتبر نفسه من الشاذلية

ويتضح أثر المدينية في الششتري، فلقد تب+رأ م+ن م+ذھب الحل+ول وا?تح+اد ف+ي أواخ+ر 

)1(حياته، تحت تأثير ھذا المذھب
.  

                                                 
 .6، صم ن )1(
 .550المقدمة، ص: ابن خلدون )2(
 .07ص: الديوان )3(
 .ن ، صم ن )4(
ا نھجه، وتقوم على ا-خذ بعلم P الذي تركه على رسوله وا?قتداء بالخلفاء طريقة أبي الحسن الشاذلي،والذين نھجو )5(

 .805الموسوعة الّصوفية، ص: عبد المنعم الحفني. والّصحابة والتابعين وا-ئمة والتمسك بالكتاب والسنة
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ن المحتمل أن يبقى الششتري مدينيا طيلة حايته لو? حادثا معين+ا غي+ر ا?تج+اه وكان م

تن+ق عالروحي الباطني للرجل تمام التغيير، وجعله يتجه بكليته نحو التص+وف الفلس+في، وأن ي

مذھب وحدة الوجود في صورته العارية، وھو مذھب ابن عربي في اعتب+ار الوج+ود واح+دا، 

و P أم اJنسان فإن+ه واح+د ف+ي مظھ+ره وف+ي ج+وھره، ول+يس ثم+ة وسواء أكان ھذا الوجود ھ

  .وھذا مذھب شيخه ابن سبعين. سواه

، وت+ذكر الرواي+ة أن ھ648أما ھذا الحادث، فھ+و مقابلت+ه ?ب+ن س+بعين ف+ي بجاي+ة س+نة 

ع++اه إلي++ه بكلم++ات دمتراوح++ا بين++ه وب++ين أب++ي م++دين ش++عيب، اب++ن س++بعين لم++ا وج++د الشش++تري 

كنت تريد الجن+ة فاذھ+ب إل+ى أب+ي م+دين، وإن كن+ت تري+د رّب الجن+ة فھلّ+م ن إ«:صوفية رھيبة

»إليّ 
، فطل+ب من+ه أن "إكس+ير ال+ذوات"و"مغناطيس القل+وب"، جعلت الششتري ينجذب إلى )2(

فم+ا ك+ان م+ن اب+ن س+بعين إ?ّ أن طب+ق علي+ه القاع+دة . يعرفه أص+ول الطري+ق ويقبل+ه تلمي+ذا ل+ه

س المري++د م++ن الغ++رور والتكب++ر، وھ++و م++ا يع++رف الّص++وفية الخاص++ة بض++رورة تخل++يص نف++و

ومع أن الششتري كان آن+ذاك وزي+را وعالم+ا، فق+د طل+ب من+ه ". كسر ّحدة النفس"عندھم باسم 

وھ+و يل+بس . »ب+دأت ب+ذكر الحبي+ب «:شيخه أن يمسك علًما ويدور في ا-سواق متغني+ا بعب+ارة

خ+ذ عن+ه عل+وم التحقي+ق ال+ذوقي، بردة بالية، وفعل التلميذ ذلك، و?زم شيخه مAزمة تام+ة، وأ

)3(وحقائق تجلي الذات اJلھية في كل ذرة من ذرات الكون
.  

الششتري الّصوفي باقي+ا حت+ى اNن ف+ي ش+مال إفريقي+ا، فق+د أوص+ى الس+ّيد  ومازال أثر

قبل وفاته ولده وخليفته ف+ي مش+يخة الطريق+ة  -ية السابقواشيخ الطريقة الدرق -محمد الّصديق

علي س+امي (ويؤكد محقق الديوان . يق بإنشاد قصائد الششتري في الحضرةالسيد أحمد الصد

.خAل زيارته لمراكش ا-ثر العظيم للششتري قي زوايا الّصوفية بھا) النشار
)4(

  

                                                                                                                                                         
 .10الديوان، ص )1(
 .07الديوان، ص )2(
 .62شعراء الّصوفية المجھولون، ص: يوسف زيدان: ينظر )3(
 . 07الديوان، ص)4(
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و? يقتصر أثر الششتري في العصور الحديثة على مراكش وحدھا، فش+عره مع+روف 

تخدم ف+ي اJنش+اد الّص+وفي وغي+ر في ت+ونس ينش+ده ص+وفيتھا، كم+ا أن ھن+اك آل+ة موس+يقية تس+

"الششترية:"الّصوفي تنسب إلى اسمه، ويقال لھا في العصور الحاضرة
)1(

.  

وض++من المھرج++ان ال++ذي أق++يم بف++اس للموس++يقى العالمي++ة العريق++ة، ولق++اءات ف++اس الت++ي 

ف++ي إط++ار التقالي++د العلمي++ة والفني++ة والروحي++ة  2001و  1994أنش++ئت عل++ى الت++والي ع++امي 

م++ن أھ++م  2001المدين++ة، فق++د اعتب++رت ھيئ++ة ا-م++م المتح++دة مھرج++ان ف++اس س++نة  الّس++ائدة ف++ي

  .التظاھرات التي ساھمت في ترسيخ حوار الحضارات بشكل ملحوظ

عل+ى  2006يوني+و  9وبين برنامج ھذه ا?حتفا?ت، البرنامج الموس+يقي لي+وم الجمع+ة 

س++ن الشش++تري، وذل++ك بع++د ال++زوال احت++وى أناش++يد ص++وفية تكريم++ا -ب++ي الح 4.30الّس++اعة 

)2(بمتحف البطحاء
ولعل ھذا ا?ھتم+ام إن دل عل+ى ش+يء فإنم+ا ھ+و ي+دل عل+ى مكان+ة الرج+ل . 

  .الشعرية والحضارية في المغرب

كم++ا حض++ي الشش++تري بعناي++ة المستش++رقين من++ذ الق++رن الث++امن عش++ر للم++يAد، إذ ق++ام 

ديوان+ه بخطيھم+ا،  بنس+خ)Willemet(و ويلم+ت) Shultens(المستشرقان الھولنديان ش+ولتنز

1949ويقول محقق الديوان بعثوره على النسختين أثناء زيارته لجامعة لندت صيف 
)3(

.  

  :مؤلفات أبي الحسن الششتري -ج

  :ترك الششتري كتبا في النظم والنثر، فأما كتبه النثرية فھي

ب+++دار الكت+++ب المص+++رية،  رديء الرس+++الة العلمي+++ة، ولھ+++ا مخطوط+++ة بخ+++ط مغرب+++ي -1

اJنال+ة العلمي+ة ف+ي ا?نتص+ار للطائف+ة " ليون التجيبي ف+ي كت+اب اس+ماهاختصرھا ابن 

وتوج++د ص++ورة فوتوغرافي++ة لھ++ذا المختص++ر ف++ي الخزان++ة التيموري++ة ب++دار " الّص++وفية

  .الكتب المصرية بخط مغربي

المقاليد الوجودية في أس+رار الّص+وفية، ولھ+ا أيض+ا ص+ورة فوتوغرافي+ة ف+ي الخزان+ة  -2

 .التيمورية

                                                 
 .17، صم ن )1(
  .للموسيقى العلمية الراقية 12موقع منارة بوابة العرب، مقال مھرجان  )2(

www.arabe.menara.ma/includArNX/print.asp? Article-id=1862& catégorie=&l module 

salon/54k.20/05/2007.h:09.30. 
  .05الديوان، ص )3(
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 .غدادية، وھي رسالة قصيرة، ولھا مخطوط في ا?سكو\الرسالة الب -3

  :حتى اNن -على حّد العلم -أما الكتب التالية فلم يعثر عليھا

 .العروة الوثقى في بيان السنن -4

 .إحصاء العلوم -5

 .ما يجب على المسلم أن يعتقده إلى وفاته -6

 .الرسالة القدسية في توحيد العامة والخاصة -7

.مانية واJحسانيةالمراتب اJسAمية واJي -8
)1(

  

وع++ن الث++ورة الش++عرية الت++ي أب++دعھا الشش++تري، فق++د تجم++ع ل++دى محق++ق ال++ديوان س++بعة 

أح++دھما كبي++ر يحت++وي نظم++ه الطوي++ل، : عش++رة مخط++وط لل++ديوان، وھ++ي ف++ي ا-ص++ل ديوان++ان

  .واNخر قصير يحتوي مقتطعات فحسب

بينم++ا ديوان++ه ويب++دو أن ال++ديوان الكبي++ر يتض++من م++ذھب الش++اعر الّص++وفي الفلس++في، 

  .الّصغير في أكثره أوراد ومقطوعات إنشادية لمبتدئي المريدين

  :وقد جاء الديوان مرتبا على الشكل التالي

  .مرتبة حسب قافية القصائد: القصائد الكAسيكية/ 1

  .موشحات وأزجال: ا-شعار الملحونة/ 2

  .ا-شعار المشكوك في صحة نسبتھا للشاعر/ 3

                                                 
 .15- 13، صم ن: ينظر )1(


