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 مقــــــــــــــــــــدمة
 مشهدا بارزااكن حبسب اتلوصيف الوارد بأمهات املصادر اتلارخيية والرتاجم،  الشعر،   

بالشعر  هولكف   ـزمنئٍذ ـاإلنسان   فوأكدت ذلك الزخم من شغ، دلولة املوحديةاملكون اثلقايف ل يف
ىلع تقريب املبدعني، ودفعهم إىل اتلمزي هم يف املرشق نظراء   املوحدين  ومنافسة خلفائهوالشعراء، 

 واتلباري يف لك صنوف اتلأيلف وانلظم، ملا يُـحتكم إيله من ملموس األثر األديب واثلقايف
صورة  يؤكد، وما جنا منه نة اتلرريب والييا من م   نجزبذلك المُ  م  رغم ما أل   ،أمجع ييخواتلار
من الطامني  ذاك العرص قبلة جديدة للوافدين فال غرو بعد ذلك، أن يكون يف ذلك العهد. رائقة  

يف اصطياد ماكن سام حتت ظالهل الوارفة، ومواكبة فجره املنبلج حديثا، ىلع طول امتداد عمر 
 ادلولة قبل سقوطها ، اذلي نيَّف القرن ونصفه.

ي للمنجز الشعري اجلزائري القديم، واذلي قُيد بإطار زمين مدد، هو عهد إن املتحر      
 ـ يلحظوالرتاجم  ادلولة املوحدية، بمعطياته املدروسة أو بتلك املوروثة ـ يف متون كتب اتلاريخ

ومنافسته ىلع قصبة جبالء اخنراط الشاعر اجلزائري دونما عقدة يف العملية اإلبداعية الشعرية 
  ه.ت  ب  ت  حراس اتلاريخ وك   أكرب  ومغاالة ُغرست يف مسلكه حواجز احليف واالحنيازالسبق، وإن 

مع اغبلية املوضواعت املطروقة  وفنية يتوحد بوجدانيةعليه املحصل -فالشعر اجلزائري  
وواكب ما استجد يف تشلكيه وبنائه الفين، ، متأثرا بتلك املرحلة اتلارخيية  ،يف الشعر العريب قديمه

الصعبة اليت مرت بها اجلزائر من أحداث متتايلة اتسمت يف الغالب باملأساوية والرصا  ادلموي 
 تستقر ىلع حال واحد إال نادرا. املرير تلحصيل سدة احلكم ، تلك السدة اليت لم

، لم تكن دياملوح  يف العرص  بة الشعرية  خ يف الفكر أن اتلجرُ ديئ، يرتسَّ ب  من هذا املفهوم الم       
ترتى عليه وتتعاقب دونما تـوقف،   أى، عما ألم  باملغرب األوسط من عظيم األحداث،تلــن  

 يغذيها رصا   سيايس مرير حىت  أفل جنم ادلولة، وخبا عزها وأدبر.
اكلشعر لفنون اتلقليدية املعروفة يف الشعر العريب، يف عديد ا واملدونة املدروسة تهيلكت    

ثم الشعر ادليين مع اخنراطه  ،للظاهرة االجتماعية  اذلي أرخ  ،السيايس واالجتمايع بكل أطيافه
بوجه اعم واملغرب األوسط بوجه ص بها املغرب اجلارف مع اتلجارب الفنية اجلديدة لظروف اختُ 

بل شلكت أهم  ،حتسب ىلع اهلامش ىلع مواكبة اتلجديدخاص، ولم تتأخر بقية األغراض اليت 



 مقدمة                                                             

 

 ب

 ب
 

اتلجديد عندهم واثبتوا جدارتهم  ون أدوات  حقل استنفر فيه شعراء منسيون أو مقصي  
  واستحقاقهم الصدارة دون مناز . 

تم اختيار موضو   تارخيية سياسية وإنسانية  فيف حقل ذلك املوروث امللغم باعتبارات كثرية    
 عنون: حتتادلراسة 

 لشعر اجلزائري يف العرص املوحديا                   
 دراسة يف موضواعته وبنياته الفنية                           

 واالهتداء هلذا العنوان تيافرت فيه أسباب نوجزها كما يأيت:
 ،علميةرضورة اتلرصص، وحتمية االجتاه إىل الرتاث اجلزائري كأولوية          ـ  1          

واتلعاطف معه من باب االنتماء وطغيان توجه اإلقليمية يف جماالت كثرية؛ حتت وطأة الرغبة يف 
  إبراز اهلوية الوطنية واتلناز  ىلع إثباتها بالغوص يف اإلرث القديم اذلي يدعم جذورها.

ويف  ،ال إفريقيا)املسبق( إىل ما ورد يف املصادر املرجعية للشعر يف شم ـ االطمئنان    2          
رغم اخليبة بعدها  ،للروض فيه متفائال  يف ابلداية نت يف انلفس ميال  ، فزيَّ حارضة جباية ختصيصا

 .، وعودته خبيف حنني أحيانا واالصطدام بواقع اغير فيه املوصوُف املوجود  
ـ اغلب الكتب احلديثة اليت أرخت لألدب يف املغرب اإلساليم اكن توجهها لألندلس  3          

درءا للنقد  ،كدأب القدماء تماما،ومراكش، ولم تكن اجلزائر إال منطقة عبور يف حبوثهم 
األكادييم، وتغطية خللل املنهجية يف استقصاء األدب يف تلك األمصار، واكتفوا بتلك األعالم 

بما أتيح من إماكنية، ؛ ة دون سواها. فاكن لزاما ماولة بعث ذلك اهلامش املنس  ابلارزة الوافد
أن ذلك املنهج يف االستشهاد املقتيب ،اكن من أكرب أسباب ضيا   ، وال ريب   منهي ما تبق  وتقر  

   املدونة اجلزائرية.
من األسئلة اليت  بكثريٍ  إال وحورصاألديب اجلزائري القديم  إىل املنجز   ابلاحث لكما تطرقف       

اكن بعيها هاجسا مؤرقا، لم يهدأ إال بعد االستئناس باجلهود واملعايري اليت قدمها ووضعها 
 األساتذة الرواد. من هذه األسئلة ىلع وجه اتلمثيل ال احلرص:

الفتح يري العلمية واملوضوعية للقبض ىلع هوية اجلزائري يف أية حقبة تارخيية منذ اما يه املع     
 ؟ وإىل جزائريتها ،يمكن أن نطمنئ إيلها ،وهل لك تلك اتلجارب الفنية اإلساليم؟
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فيها أكرث؟ وهل حجم املدونة يمكن أن  ضوضواعت اليت أغرت اجلزائري باخلووما امل     
 نستأنس بها نلؤكد وجود شعر جزائري حقييق يثري الفيول والطمع يف مقاربته؟

ماذا جيسد و ثم ما يه ابلنيات الفنية اليت أسست لألشاكل الفنية القديمة منها واجلديدة؟       
خصائصه من الوجهة الفنية؟ وفيم جتسدت خيارات الشاعر يف تشكيل بنيته الفنية، لغة، وإيقااع 

 ، وتركيبا ؟ 
اليت وغريها. تلك ولعل مثار هذه األسئلة انطلق من معاينة ادلراسات اجلزائرية اجلـادة،        

من املوروث األديب اجلزائري القديم مسرتادا لدلراسـة وابلحث، وال يلق ابلاحث غريها  ذت  خت   
أن اهلمة والعزم عند أصحابها لم ينفاك خيرجان  -من خالهلا-لواذا، وقد يدرك القارئ  برسعة 

بعد االستقالل. وكلك  عن اغية واحدة، يه اتلأسيس ملرشو  أديب يساير املرشو  الوطين العام
اغبت مالمه فيما مىض، عن طريق  ،قديم تأسيس جديد يستوجب االنطالق من أدب جزائري  

لسد اخلواء الفظيع اذلي تركه رواد  ؛اتلـنقيب واتلرريج وابلعث، يف ماولة نلفض الغبار عليه
ادلراسات األدبية احلديثة عن قصد، بدافع الرتدد املربر بيحالة الزاد، أو عن غري قصد، لغياب 

 صائبني لقيمة ما هو موجود وقائم. تصور وتقدير
قد حاول أن يييف بلنة جديدة يف بيدر الشعر اجلزائري  ،اضعتوفإذا اكن هذا ابلحث امل      

س  عليها يه املصادر املغربية املعروفة  ،مالقدي س 
ُ
ويه ىلع أوال، فإن مرجعياته العلمية اليت أ

 الرتتيب حبسب األهمية :
 : عنوان ادلراية فيمن عرف من العلماء يف املئة السابعة ببجاية  الغربيين، أبو العباس أمحد 

 املراكيش عبد الواحد: املعجب يف تلريص أخبار واملغرب.
 ندلس واملغرب.غرب يف أخبار األ: ابليان املرى املراكيشابن عذا

  ، تاريخ بالد املغرب واألندلس يف عغهد املوحدين.: املن باإلمامة عبد امللك ابن صاحب الصالة
 لكتايب املوصول والصلة اذليل واتلكملة : أبو عبداهلل ممد املراكيشبن عبد امللك ا

 الوايف بالوفيات :الصفدي صالح ادلين خليل بن أيبك -
 فوات الوفيات واذليل عليها. الكتيب، ممد بن شاكر ادلمشيق:

عن االتكاء إىل هذه املصادر يف اتلاريخ واألدب  يف العصور القديمة ي باحثوال ينفك أ
 .وغريهما
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إذ هما  يل؛فقد ارتكزا ىلع املنهج اتلارييخ، ثم املنهج الوصيف اتلحلي :أما منهج ابلحث وخطته    
صحابها ومقاربتها موضواعتيا وفنيا، اء انلصوص واتلنقيب عنها وترمجة أفرضا نفسيهما يف استقر

ده اكإلحصاء واملقارنة .  رغم أن هناك آيلات أخرى جتاور املنهج وتعي 
لقد حاول ابلحث جاهدا بعد ما القاه من مشقة اتلنقيب عن انلصوص اجلزائرية األصيلة        

واتكأ ىلع ابن رشيق  ،دونة ىلع فصول ؛ تكون متونها متقاربة يف ادلافع واملوضو أن يوز  امل
 غة خطة ابلحث: فاكنت اكآليت :ايف صي وعبد الكريم انلهشيل يف تقسيم الشعر وتصنيفه

 مقدمة
 الفصل األول: 

الث أقطاب الشعر اجلزائري يف العرص املوحدي، ترامجهم وأشعارهم : وقسمهم ابلحث إىل ث      
 طبقات، بعد تمهيد مفصل للمعايري اليت احتكم إيلها يف هوية الشاعر اجلزائري القديم .

 : الفصل اثلاين
 الشعر السيايس: تناول انلصوص اليت هلا عالقة بشؤون السياسة واحلكم يف موضوعها.       

 : الشعر االجتمايع الفصل اثلالث
 مجع بني تلك األغراض الشعرية اليت توصف بعالئقها االجتماعية.      

 الفصل الرابع:
 الشعر ادليين:حصل ما يدرك يف باب الزهد واتلصوف واحلكم واملواعظ . 

 امس:الفصل اخل
 خاصة وصف الطبيعة. بذاته خصص لغرض الوصف كفن مستقل   الوصف: 

 الفصل السادس: 
 بأنواعه . الغزل:تقرى فيه ابلحث فن الغزل

 الفصل السابع:
   ،ابلنيات الفنية لقصيدة املدونة 

 
جنز فيها اخلصائص الفنية للشعر اجلزائري، من حيث ابلنية وأ

 اإلفرادية والرتكيبية واإليقا .
 خاتمة: 

 بانلتائج املتوصل إيلها.
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 : املالحق
  .املدروسة وغريهاوما تتيمنه يف العادة من فهرس املصادر واملراجع ,فهرست املوضواعت 

 
ح  ادلراسات احلديثة ب اداعءما سلف من  ولربما       ندرة انلص الشعري اجلزائري القديم وش 

، فما تبق منه مشتت بني مصادرة كثرية ، ولكن يف رأيي  هل من الصحةال أساس  ،املنيطة به
عما يمكن أن الصعوبة تكمن يف ذلك اجلهد امليين عند اتلنقيب بني متونها وتفراعتها 

يكون هل صلة باملوضو  وهو أغلب اجلهد اذلي استزنفه ابلحث، فاكن األمل يف احلصول ىلع 
يزيج باتلنقل من مصدر إىل آخر خشية نسيان من يستحق اتلداول، وال ريب أن ابلحوث  ،نتيجة

احلاسم  السابقة قد استقرت إىل الكثري من املنجز دون تميزي بين األصيل والوافد، لكن املعيار
زاد من تعقيد املهمة وصعوبتها. ويقينا أن ذلك العمل يكون قد  ـكريارـاذلي تبناه ابلحث 
 أفلت العديد منهم.

، يطمح بعدها أن حيظى منهجيا ومعرفيا ،يياأ نقاط كبو وظل معتمة كثرية فيهأن من املؤكد      
وابلحث بعد ذلك  بمنارات علمية توجه خطاه، وتعيد تسديد طريقه إىل جادة الصواب،

يه من تلك االستنتاجات واألحاكم، انلقدية خاصة يستسمحها فيما سها وأخطأ، وفيما جترأ عل
 مقدسة ال جيوز املساس بها. هامات كنا حنسبهاتلك اليت مست 

وأود يف هذا املقام أن أتوجه بالشكر والعرفان لألستاذ ادلكتور عبد الرمحن تربماسني بقسم      
 .  جبامعة بسكرة ىلع ما قدمه من مساعدة علمية هامة إلجناز هذه ادلراسةاألدب العريب

 وإىل لك من يسوقه القدر تلصويبه وتوجيهه نسأل هلم اهلل أجر العلماء املجتهدين.
                                        

 وىلع اهلل قصد السبيل، وهو خري وكيال                   
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 تمهيد:

 الشاعر اجلزائري القديم  ومأزق اهلوية   
ظين أن االستئناس باجلانب اتلارييخ واجلغرايف لكيهما، ال ينفك يفرض ظله يف هذه املساحة         

َك املحيط باألدب اجلزائري القديم من أجل  الضيقة من ابلحث، يف حماولة لفك فتائل ألغام هذا الَّشر
 تلك ابققبة مللمة شتات هويته املبعرثة، ما دام املستقصد هو تأسيس أمر مستحدث وإسقاطه ىلع

 اتلارخيية الضاربة يف القدم.
فال شك أنه من املظان اليت يصعب إدراكها يف وقتنا ابقارض، يه حرص حدود  دولة اجلزائر يف ظل        

ابقكم املوحدي باعتبارها لم تكن إال والية تابعة لألمرباطورية املوحدية وضبطها بمعالم جغرافية 
ل افريقية بعضها يف بعض قبل أن تُصطنع هلا حدود وأنظمة إدارية بارزة؛ نظرا تلداخل أقطار شما

يف جغرافيتها وساكنها وكما  -وحدةً طبيعيةً -مستحدثة، فقد تبوتقت هذه األقطار وانصهرت بعد الفتح 
 أن هذا اإلقليم اذلي يطلق عليه "املغرب اإلساليم" 

فاء املتصارعني رشقا وغربا  من وألن املغرب، كما هو معروف أضىح منطقة استقطاب للخل      
وحلقة جتاذب فيما بينهم؛ فقد اعتربوه  - عبورىتبالد املسلمني  الطاحمني ابتداء للسيطرة عليه كمنطق

اك لقوة سلطانهم وتوسعه، فرساعن مايؤدي ذلك اتلجاذب إىل االنفاكك واالنقسام وزرع الفنت  حمح
فاكنت حدودها بني مد   (1)صالح اسرتاجتية ضيقة.وابقروب، بل وإشعاهلا تعمدا  قصد خدمة وحتقيق م

  وجزر دائمني، ولم يعرف ألية دولة منها  ثبات ألمد، يمكن االطمئنان إيله عندما نُهم بغرض النسب.
فادلولة ااجلزائرية باملفهوم اجلديد لم يكن هلا وجود مستقل يف ظل اخلالفة املركزية يف       

ىلع وجه  -مراكش ثم األندلس فيما بعد حيكما أمري تابع للمركز، فلما حاول املجتهدون حرص ختومها 
دت إىل الَّشق قامت يف األساس ىلع أرض ما يسىم باملغرب األوسط  "اجلزائر" وامت -اتلقريب ال ابقرص

يف بعض الوقت إىل حدود تونس والقريوان وسفاقس واجلريد من أرض افريقية؛. أما غربا فتوسعت 
  ( ، اكن وادي ريغ وورقلة  أقىص ما عرف لدلولة من باب اجلنوب.2تللحق بإمارتها سجلماسة  

                                                
 .294، ص1، ج1965، دار مكتبة ابقياة، بريوت 2عبد الرمحان اجلياليل، تاريخ اجلزائر العام، ط /أ  -   (1)

، 2تاريخ اجلزائر يف القديم وابقديث، مبارك بن حممد  املييل، ، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، د.ت، ج  -( 2) 
 234/235ص،
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ه ابلعض جتاوزا فحىت مصطلح املغرب األوسط املتداول كثريا يف ادلراسات األكاديمية يعترب     
( يف 1للحقيقة اتلارخيية بل يعد عند ابلعض جمرد خرافة كما وصف بذلك ادلكتور شخوم السعدي

مما يعين أن املتفائلني أنفسهم يدور حبثهم حول تسمية  2مداخلة حتت عنوان" خرافة املغرب األوسط"
الوسطى ألنها قضية شائكة  املغرب األوسط والتشكيك فيها، وليس إىل تسمية دولة اجلزائر يف القرون

 وال يمكن إثباتها كما قال ادلكتور بوعقادة : 
 صيغة يف جاء قد بل إرصارا، يكن لم اللفظ ھذا أن االعرتاف زيادة باب ومن » 

 .املجاملة

 حّی  األوسط املغربوهل  ط؟األوس باملغرب نعرفھا اليت ابقديثة اجلزائر صلة مدى املطروح والسؤال

 (3«اللفظ؟ ھذا جاء أين ومن فلسفتھا؟ لھا دلولة
  ـه"  وضمها لوهران وتلمسان  بلجاية والقلعة524فبإعالن ادلولة املوحدية وقيام خالفتهم سنة        

) عواصم اجلزائر الكربى( صارت اجلزائر والية تابعة، يف سلسلة معقدة ومأساوية من الظروف 
وابقوادث اتلارخييــة، خاصة بعد ثورة بين اغنية اليت دامت نصف القرن بني الكر والفر يف حكم 

 جباية. 
اتلاريخ القديمة  لم يكن االمتداد اتلارييخ هلذه ادلولة معلوما ومرسودا بدقة وتفصيل يف كتب      

اليت نقلت إيلنا تاريخ املغرب اإلساليم املضطرب، وشخصيا لم أقف يف كتب اتلاريخ اليت استعنت بها 
يف ابلحث، املعجب واملن باإلمامة، أو زاد املسافر، أو ابليان املغرب، وغريها من املصادر، اليت أرخت 

ملة مضمونها "يف مغربنا األوسط"، ثم العماد للمنطقة قبل القرن اخلامس، ماعدا الغربيين اذلي مر جب
 اإلصفهاين  يف كتابه اخلريدة، أين خصص، تراجم حتت عنوان شعراء املغرب األوسط .

حنن نناقش هنا مصطلح املغرب األوسط وليس مصطلح اجلزائر القديمة؛ مما يوضح صورة اتلورط        
 ابلحث حتديد معايري منهجية مسبقة تمهد يف تقيف انلصوص الشعرية املعنية بالنسب،  وحيتم ىلع

وتراجم قد يتعاورها اللبس واجلدال، خاصة ما يتعلق بقضية  فوتؤسس ملا سيأيت من مفاهيم وتعاري
 اهلوية اليت سلف ذكرها آنفا. 

                                                
 .لونييس عيل 2 ابلليدة جامعة -واالجتماعية اإلنسانية العلوم لكية -اإلساليم املغرب تاريخ يف أ حمارض أستاذ - 1
، 1هل املغرب األوسط خرافة(، جملة عصور اجلديدة، منشورات جامعة وهران ينظر األستاذ عبد القادر بوعقادة )  - 2

 60ص2016،  21/22أمحد بن بلة  العدد 
 60ـ نفسه، ص 3
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ولو استندنا إىل املنطق يف النسب وإبقاق األمصار بقاكميها، لفرض علينا بهذا اتلوصيف؛ أن نؤكد       
من دون مواربة أو جماملة أن ادلولة اجلزائرية أو ادلولة اتللمسانية ىلع األقل يه تلك الرقعة الواسعة 

رية؛ ألن عبد املؤمن بن اليت حكمها املوحدون، وتكون األندلس والقريوان ومراكش واليات جزائ
عيل، ومن وااله من اخللفاء جزائريون دما ونسبا. لوال أنهم اختذوا اعصمتهم وسطا بني هذه األقايلم، 

 فهل يكون هذا االستنتاج جمرد تهويم يف ابققيقة اتلارخيية ؟ أم هلا سند فلسيف عليم مقبول؟
اهتموا ببعث الرتاث األديب اجلزائري انصاع يف من اذلين  (1)فإذا اكن الشك املنهيج عند الرواد        

األخري إىل يقني ال يُمارى، مؤكدا ىلع وجود شعر جزائري قديم كمحصلة تنيف بأدلة قطعية مواقف 
 وافرتاضات انعدامه شالك ومضمونا. 

 ومن هنا فإنه من حقنا أن نتجاوز عقدة تلك األسئلة ابلدائية االستفزازية من مثل: هل يوجد       
وهل بمقدور هذا الرتاث الشعري املبعث أن  ،(2) شعر جزائري قديم ؟ وإن وجد، فما مدى فنيته ؟

 جياري قرينيه مَّشقا وأندلسا ؟ .
ال ريب أن لك الفضل يف انزياح وطأة مثل تلك األسئلة ىلع ابلاحث املبتدئ يعود باألساس إىل        

 جرّحت ظلما أو سهوا يف عبقرية املبدع  اجلزائري يف أوئلك اذلين نفضوا غبار النسيان واإلهمال، اليت
العصور األدبية القديمة.  لكن كما سلف هناك أسئلة يه مناطة  بذلك الفضل، استقرت إىل حد ما 
كنقاط ظل يف ادلرب، يستوجب ابلحث طرحها ههنا، منها: من يكون الشاعر اجلزائري املوحدي ؟ 

هويته اجلزائرية ؟ وهل يمكن املغامرة  بطرح سؤال أكرب: من وبأي مقياس حندد جنسية هذا الشاعر و
 تكون ادلولة اجلزائرية  قديما ؟.      

وبصياغة أخرى : هل ننسب األرض إىل اجلزائري اذلي استوطنها وحكمها ؟ أم ننسب اجلزائري         
جتاوزا؟ ؛ إذا علمنا أنه من القديم إىل الرقعة اجلغرافية اليت اصطلح عليها ايلوم باسم اجلزائر إسقاطا و

بأرض اجلزائر حبدودها  -إبان ذاك-انلادر، بماكن أن نقف ىلع شاعر واحد ودل واستقر واعش ومات 

                                                
 أقصد بالرواد أوئلك اذلين حتملوا عبء إبراز الشخصية األدبية واثلقافية للجزائر عرب اتلاريخ من أمثال األساتذة:   - (1)

 بن رمضان الشاوش، وغريهم من األساتذة اذلين اهتمــــوا بتاريخ األدب  حممد الطمار، رابح بونار، حممد       
 اجلزائري القديم وبعثه       

 د/ عبد املالك مرتاض، األدب اجلزائري القديم، دراسة يف اجلذور، دار هيمه للطباعة والنَّش واتلوزيع، اجلزائر، -  (2)
 12، ص،1983     
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اإلقليمية املعروفة ايلوم، ويف جل تلك ادلويالت اليت قامت عليها وخباصة عندما نسقط هذه ابقدود 
 سط .ابقديثة ىلع زمن وىل وغرب اكنت تسىم فيه املغرب األو

هذا املوضوع استهلك طرحا وجدال كما استهلك يف قضية انساب األعالم عندما أصبحت        
اإلقليمية يف األدب يه سيدة املوقف، وأصبح الرتاث املايض ملتحدا، تُعب منه هذه اإلقليميات 

 اجلديدة، وتتبارى عبثا يف إثبات أحقية لك منها بهذا العلم أو ذاك.
وليس غريبا بعد ذلك أن نتداول بيننا أسماء هؤالء بكثري من االستغراب واالندهاش وأكرث من        

فابن رشيق املسييل اجلزائري، القريواين اتلونيس، وابن خدلون  . ! عالمة استفهام حتف باألذهان ؟
لم يكن يطرح حبدة عند اجلزائري اتلونيس املرصي، واملقري اتللمساين األندليس ... إلخ؛ ألن اإلشاكل 

من -إال ما تركه نلا السلف يف جمال اتلنافس  القدماء حينما اكنت هذه األقايلم وحدة جغرافية موحدة،
ليس إال، بني املَّشق واملغرب اإلسالميني يف ظل اختالف راية  -حيث املنجز األديب جودة وإبدااع

 اخلالفة بينهما.
جه اجلزائري للتأسيس توجه مَّشوع بانلظر إىل صريورة اتلطور ومن هذا املنطلق فإن هذا اتلو        

السوسيولويج واتلارييخ وابقضاري واإلقلييم، وأيضا مغابلة ومواكبة  لسلطان نظرية اآلداب اإلقليمية 
 يف الوطن العريب.

يقوم ىلع  وبناء عليه فإن املنهج املتبع يف هذا ابلحث بقل جديلة اهلوية اجلزائرية للشاعر املوحدي      
 األسس اآلتية:

لك من ودل باجلزائر ودرس بها، سواء  أقام فيها طول حياته أو اغدرها إىل غريها من األقطار  -     
 اإلسالمية وسواء أاعد إيلها أو مات بديار الغربة.

ـ لك من ودل خارج حدود اجلزائر من أب جزائري هاجر دليار الغربة، ولم يعد إىل موطنه مطلقا     
ثل "حممد شمس ادلين بن عفيف ادلين اتللمساين" .املعروف يف املَّشق بالشاب الظريف وغريه م

املشاهري اذلين تركوا موطنهم إىل املَّشق أو األندلس ألسباب خمتلفة؛ ألن جزائريتهم حتصيل حاصل 
 بامليالد والنسب  بالرغم أنهم لم يعودوا إيلها قط منذ هجروها. 

أوئلك األعالم، اذلين وفدوا إىل   -ىلع خالف املعتاد -عيار، فإن ابلحث أسقطوتطبيقا هلذا امل       
املغرب األوسط، ممن ترجم هلم الغربيين وتناوهلم ابلعض بادلراسة وابلحث ىلع أساس أنهم جزائريون، 
من أمثال ابن عريب، والششرتي، وأيب مدين شعيب، وغريهم، ألن املنطق األكادييم حيتم علينا تسوية 
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قضية اهلوية قبل الَّشوع يف ابلحث واتلقيص؛ حىت ال نقع يف تناقض هويايت مزدوج اكذلي رسخه 
القدماء، رغم إجحافهم يف حق اجلزائريني، فيندر أن يُنسب جزائري، هاجر ادليار إىل األندلس أو 

األخرى إىل املَّشق ملوطنه األصيل، وىلع خالف ذلك، لم يقدموا مرة ىلع إبقاق املهاجرين من األمصار 
اجلزائر، رغم طول إقامتهم يف جباية وتلمسان وغريها من املدن اجلزائرية ووفاتهم ىلع ترابها، حىت 

 اكن يلحق األعالم املرتجم هلم بمدن مودلهم. ،الغربيين
فإذا اكنت املرافعة لصالح اجلزائر القديمة مربرة من باب االنتماء وتماشيا مع انتشار مذهب       

يف األدب وغريه، كما فعل عبد الرمحان اجلياليل ومبارك املييل وغريهما يف دراسة تاريخ  اإلقليمية
اجلزائر، فإنه من الالئق أيضا وضع األمور نصابها واتباع منهجهما يف نسبة اجلزائريني ابققيقيني 

ائل، بل فحسب، وأسقطوا تلك األسماء الكبرية اليت ظل ابلعض يلهج بها ىلع أنها جزائرية من دون ط
اعتربه ابلعض عبثا أكاديميا، بدل شحن املدونة بغرباء عن ادليار، ال يُعرتف نلا فيهم  بابقق مهما 

 حاونلا تربير معايري االنتماء.
 وىلع هذا انلهج واملعيارين املذكورين سار ابلحث.                         
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 أقطاب الشعر اجلزائري يف العرص املحدي
 الطبقة األول   )أصحاب ادلواوين(أوال: 

              

 األمري أبو الربيع سليمان                                      -1

أبو الربيع سليمان بن عبد اهلل بن عبد املؤمن الزنايت الكويم ، أحد الشعراء األمراء القالئل      
اذلين فلت ديوانهم من الضياع ، يفرتض حسب املستَّشق هوييث مرياندا يف كتابه اتلاريخ السيايس 

ها العقل واملنطق غري أنه  افرتاض مبين ىلع معطيات يدحض( 1)، ـه553 ـهأ 532لموحدين أنه ودل سنة ل
تواله عمه أبو يعقوب يوسف بن  ،، اكن أبوه وايلا ىلع جباية وبها ودل الشاعر ونشأ إىل اغية وفاة وادله ثم

 (2)عبد املؤمن بالراعية والرتبية بعد وفاة أبيه فجأة وهو بالطريق إىل مبايعة اخلليفة .
واتلثقيف واتلعليم وربما اكن يتلىق  وفيها اتلهذيب شك أن الطفل شملته هذه العناية، وال       

 (3) .ذلك مع زميله الطفل يعقوب اذلي أصبح شاعرنا فيما بعد منقطعا إيله خملصا يف حبه
إال ما ذكره صاحب  ،إال أننا ال نعرف حىت اآلن أوئلك اذلين تلىق عنهم ثقافته ادلينية واألدبية        

أبو يعقوب يوسف بن  :امأبيه إىل جباية ملا ويل عليها وهابقلل املوشية أن عبد املؤمن وجه اكتبني مع 
 ومن ابلداهة أن يكون هلما فضل يف تثقيفه وتهذيبه وهو طفل . (،4)سليمان وابن العباس بن مضا 

لم يكن يف بين عبد  »وإن شئنا أن خنترص مزنتله األدبية والسياسية اكنت يف مقولة ابن سعيد        
املؤمن مثله يف مثل هذا الشأن اذلي حنن بصدده الشعر واكن يقوم ىلع مملكيت سجلماسة وجباية واكن 

أغلب املؤرخني إىل تشبيهه بمزنلة ابن  ميلوي (، 5) «اكتبا شاعرا وأديبا ماهرا وشعره مدون وهل ألغاز
 املعزت من بين العباس .

                                                
1
ديوان األمري أيب الربيع سليمان بن عبد اهلل املوحد ، حتقيق حممد بن تاويت الطنيج/ سعيد أعراب ،حممد بن  - 

  4العباس /  القباج / حممد بن تاويت اتلطواين ، منشورات معهد موالي ابقسن للبحوث املغربية ،ص 
،  3ة ، حتق عبد اهلادي اتلازي، دار الغرب اإلساليم ، بريوت، ط ، املن باإلمامة ، عبد امللك بن صاحب الصال -  2

  170، ص 1987
 6مقدمة ادليوان ،  ص  - 3
مؤلف أندليس جمهول من أهل القرن اثلامن ، ابقلل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية، حتقيق ادلكتور سهيل زاكر  - 4

 167ص  1979ابقديثة ، ادلار ابليضاء ، ، دار الرشاد  1واألستاذ عبد االقادر زمامة ، ط
  7من هامش ديوانه ، ص  105املقري ، نفح الطيب اجلزء الرابع ص  - 5
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كره بسلطان املغرب ذوذلا فإن ابن سعيد ي. ويظهر أن واليته بلجاية اكنت شبه مستقلة        
غري أن هوى األدب وما يتبعه من جمالس الطرب  ،األوسط ، ورغم تويله شأن اإلمارة يف جباية وتلمسان

اكنت واألنس أبعدته عن حسن اتلدبري وتسيري دفة ابقكم ، فلم يطل به املقام يف جباية حاكما حىت 
وىل ولم يصمد جيشه ، ف ،فلول بين اغنية يف ثورتهم املشهورة ىلع املوحدين قد اقتحمت عليه مدينته

ظل هناك سلطانا واكن قرصه سواء باألندلس واملغرب منتدى الشعراء مدبرا هاربا متحصنا بتلمسان، ف
نلارص يف غزاته السرتجاع صحبته للخليفة ا ءوالكتاب ورجال العلم ىلع العموم ، أما وفاته فاكنت أثنا

 (1) ـه 604فوافاه األجل  وهما يف طريق العودة إىل ادليار سنة  نإفريقية )تونس(

 آثاره:                             
مطبوع ومنشور حققه األساتذة حممد بن  ". نظم العقود : "أسماه أليب الربيع ديوان شعر   

، كما أنه زاول بن تاويت اتلطوايند موسعيد اعراب وحم  تاويت الطنيج وحممد بن العباس القباج ،
اتلأيلف وهل يف باب اإلنشاء رسائل ذكر منها املقري رسالة نقال عن الرسخيس يف رحلته إىل بين عبد 

 املؤمن ونادم شاعرنا فرتة من الزمن يف قرص السلطان أيب يعقوب .
 صاحب املعجب الشاعر عبد الواحد نعرض تلهمة خطرية اكهلا هل :وقبل ابقديث عن شعره      

 املراكيش ويه قصة تداوهلا القدماء واملحدثون .
فقال يف ذلك صديق يل » :وأنسخ هنا ما ورد ىلع لسان صاحب املعجب حىت تتضح الرؤيا       

من الكتاب اسمه حممد بن عبد ربه أصله من اجلزيرة اخلرضاء ، اكن يكتب أليب الربيع سليمان بن 
يب عبد وأل »ثم أردف فيما تاله عن أمر االنتحال قائال:، (2)«عبد اهلل بن عبد املؤمن واكن خمتصا به 

عره السيد األجل أبا الربيع سليمان بن عبد اهلل هذا اتساع يف صناعة الشعر، إال أنه حنل كثريا من ش
ياه من شعره ، وال لم يدع بعد ذلك يف يشء مما حنله إاهلل بن عبد اهلل بن عبد املؤمن أيام كتابته هل ، و

 (3)«ذكر أنه هل ، فاكن أكرث شعره ينشد أليب الربيع وترويه الرواة هل 
وىلع عكسه كما أسلفنا نرى ابن سعيد  ،ملراكيش ىلع شعر السيد أيب الربيعهكذا حيكم ا      

 -قبل أن حيتكم إىل ديوانه-ويميل األستاذ حممد املنوين  ب ينوه به كاكتب شاعر أديب ماهر .يف املغر
                                                

 14متفق ىلع تاريخ وفاته  ينظر هامش ادليوان ص  - 1
عبد الواحد املراكيش ، املعجب يف تلخيص أخبار املغرب ، حتقيق ادلكتور حممد زينهم حممد عزت ، دار الفرجاين - 2

  245، ص  1994للنَّش واتلوزيع ، 
 247نفسه ، ص  - 3
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يله يف وملا استند إ ، الربيعوإين وإن كنت ال أستبعد رأي املراكيش ملعارصته أليب »رأي املراكيش : إىل
1«حكمه ، فإين أحتفظ برأيي انلهايئ يف املوضوع حىت يتسىن يل الوقوف ىلع ديوان السيد أيب الربيع 

 

فت ذلك بعد مفارقته ابن عر»أما ما استند إيله  فيه املراكيش يف هذا ابقكم عندما قال:         
عيل الكمه ورأيت خبطه أشعارا ـ ألين فقدت شعر السيد أيب الربيع واختلف  أبا الربيع إياه ـعبد ربه 

 (2)«نازلة عن رتبة الشعر جدا ، فعلمت أن ذلك ليس من نسجه.
وقد دافع عنه املحقق يف مقدمة ادليوان من وجهني اثنني: األول: فال ختلو اتلهمة من حقيقة        

ولو لم يريدوه من  ،أن السيد اكن يف مزنلة عرضة هلذا اتلمويه اذلي يتعرض هل العظماء حىت ؛ذلك
والكهما اكن  ،فقد تواردا ىلع والية جباية ،أوعزه إىل صداقة الرجلني :هؤالء العبيد املتملفني ، واثلاين

ومن السهل وابقالة هذه أن ختتلط  ،يتصف بما يتصف به اآلخر من أدب وطرب وجمالسة ومعاقره
 (3) .أخبارهما وتلتبس أشعارهما 

 القضية :رأي يف                 
 ،ابقجة اليت أقامها املراكيش يف نزول بعض أشعار أيب الربيع إىل دون مستوى الشعر اجليد      

يدحضها ما وقع فيه كبار الشعراء من ابتذال وإسفاف ، فال خيلو شاعر من كبوات مهما عال شأنه ، 
دما فارقه شاعرنا لم ينس أن صديق ابن عبد ربه بعكيش لم يكن حياديا، وفاملرا .ومن جهة أخرى

وقد فقد بعد الفرقة  مصدر انلعمة وترف  القصور ، فال يستبعد أن يكون الكما صادرا من نقمة 
وحقد أوىش به إىل املراكيش حىت ينال من ماكنته ويقلل من شأنه، ولو اكن يف املوضوع جانب من 

اذلي الزمه سنوات  (4)يس الشك فيما ذهب إيله ألدركه املقري يف نقله أخبار أيب الربيع عن الرسخ
خلرب صدق القول وعلو اهلمة وأمانة ا الربيع ، والرسخيس نقل عن أيبواألخبار طواال وتبادال األشعار

                                                
 2حممد املنوين، العلوم واآلداب والفنون ىلع عهد املوحدين ، مطبواعت دار املغرب للتأيلف والرتمجة والنَّش ط - 1

 162ص  1977الرباط ، 
 248املراكيش ، املرجع السابق ، ص  - 2
 8مقدمة ادليوان ص - 3
تاج ادلين أبو حممد غبد اهلل بن عمر بن حممد بن محية الرسخيس اخلراساين األصل، دمشيق املودل وهو شيخ شيوخها  - 4

 ـه، وبها كتب رحلته القيمة اليت   600/ 593وفد إىل املغرب، وأكرم اخلليفة وفادته، وظل ببالطه سبع سنوات اكملة من 
 نسخها صاحب انلفح وبها أخبار الكثري من األعالم منها شاعرنا .
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أن شعره مجعه هل اكتبه ابن عبد ربه وأسماه نظم  :ذكر عبد الرمحن اجلياليل فيما سجله يف رحلته . كما 
 فال يعدو أن يلتبس األمر ىلع انلاس بني ناظم الشعر واكتبه .  .( 1)العقود

 ديوانه:                               
بيتا من الشعر  1532 من رثجاء يف مقدمة ادليوان أن األمري الشاعر هل ديوان يتضمن أك         

 تتوزع ىلع األغراض اتلايلة : 
 

 عدد األبيات  عدد املقطواعت  عدد القصائد األبواب 
 267 08 14 املدح
 124 06 07 الرثاء 

 634 36 56 النسيب
 250 52 04 األلغاز

 81 23 01 التشبيه) الوصف(
 91 11 04 العتاب 

 105 12 06 الزهد
 1532 148 92 املجموع

 

 خصائص شعره :                        
 لشلك:إذا تمعنا اجلدول السابق يستوقفنا من حيث ا

فلم يرد من املطول إال ما قاهل مدحيا يف اخلليفة أيب  ،غلبة املقطواعت الشعرية ىلع القصائد املطولة -1
حمرتفا هل ،  و، فالشاعر لم يكن منقطعا للشعر أي أحبه وأخلص هل وخدمه حىت وفاتهيعقوب اذل

نفسا للصحب وأغلب الظن أنه اكن نتاج جمالس املنادمة واملعاقرة اليت اغبلا ما يكون الشعر مت
 رجتال واملنافسة .ضم من الشعراء ما يفتح املجال لالخاصة أن جمالسه اكنت ت

                                                
،ص 2، ج  1965منشورات دار مكتبة ابقياة ـ بريوت ،   2عبد الرمحن بن حممد اجلياليل،  تاريخ اجلزائر العام  ، ط - 1

324 
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وهو سبب اتلهمة سالفة اذلكر، وإن اكن اتلباين ديدن  :تباين مستوى الشعر بني االبتذال واإلجادة -2
 لك الشعراء . فنورد أملة عن اإلسفاف اذلي نزل به  من عتبة الشعر مزنلة دنيا :

 (1) ه يف راحتح  املدامةح     وكأُس علينا ضىًح  يطوُف  ،وساَق 
 همن وجنتح  ت املدامةُ ه       فخلّ ه خدر راحُ  ت  شبهَ وقد أ

 (2) أو قوهل يف وصف الشمس  :        
 يف الوحلح  من خطى انلملح  اتلصاقاً  ها        أشد  خطوَ  لـــــكنر  اكلربقح وماشية   

 ل ح ــوليست بذي رج ي يدح وليست بذح  ها    وصفح  عن كنهح  قوى األبصارح  تكل  
ال ترتيق يف عرف  ،كما نرى ضعيفة املعىن مبتذلة التشبيه ركيكة املبىن من األلغاز فاألبيات       

، ويتضح جليا أن مثل  معه إال يف صحة الوزن والقافيةوال يلتيقنلقاد من املدرستني ملرتبة الشعر، ا
فال يفتأ  ،ملناسبات تتعلق بمجونه وترفه ومعاقرته اخلمرةهذه اتلجارب اكنت اعرضة خاضعة 

 يتبدى هل اعرض القول .
أو  ،أو يف املديح،ألفيناه شاعرا صنديدا يف النسيب  ،ولكن إذا انتقلنا إىل اتلجارب اجلادة    
 (3)  :عن مقدرة يبارز بها عتاة الشعر وأربابه  مفصحا ،غريهما
 ارُ ـوأنص ل ىلع الشوق أعوان  ــفه               دارُ ــال يزداد إذ تدنو بَك  الشوُق          

 ارُ ـك أختــي مندنو   وليس غيــرُ   يا أميل            ما باختياري نأت يب ادلارُ 
 ار ُ ــم نمن تذاكركُ  إال ويف انلفسح               مرحلة ً  وال جاوزُت  ميالً  ما رسُت 

 ار ُ ور زَ  حبيب انلفسح  منكم وطيُف               دال ً ــزارين بكم لو طيفَ  ما رضر 
 ارُ ـذَ ـم وعندي هل يف ذلك أعـبكُ                يفح ـــــملا أن رأى لك نر ه َض لكنر 

 ار ُ فرر  ين وانلــــومُ رقُ ـــيط وكيَف                كينح يا سَ  للنوم ال للطيفح  اذلنُب 
 

                                                
 140ادليوان ، ص  - 1
 130نفسه ، ص  - 2
 76فسه ، ص ن - 3
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ل هذا الشعر يمكن أن ث، فمت يضايه ما تاله مجاال وانسيابيةبيتا لك بي 18القصيدة من       
تكتمل عنارص اإلبداع من صدق القول واتلجربة ومجال الصياغة  حني ،يسند لشاعر جميد

يله اذلي جيعلين أشك خالف ما ذهب إ وفصاحة اللغة ومجال التشبيه وحىت ذاكء الفكرة ، األمر
 كون ذلك الشعر يكون دس عليه من كتابه وحساده . املراكيش يف

، يمدح فيها أبا ونسوق نموذجا آخر تلبيان هذا الرأي تلك الرائعة اليت استهل بها ديوانه       
 يوسف ابن اخلليفة يهنئه بفتح قفصة  :

 (1ع لر وجرت بسعدكم انلجوُم الط        األربعُ  هبت بنرصكم الرياحُ      
 سبقا        حىت لضاق بها الفضا األوسعُ  لعونكم املالئُك  وأتتح 

 إىل مــرادك ترجعُ  نا         أن األمورَ األثري تيق   ُك ل  واستبَّش الفَ 
 ه املتشــعشعُ نورُ  بالفتح اذلي        مأل البسيطةَ وأدرك الرمحان ُ 

اعرتاه الكثري من االنتحال ، وال شك أن ادليوان نهج ديوانه بني اإلجادة والزنول وهكذا سار     
( 2وهو الرأي اذلي ذهب إيله املحقق مستدال خبطأ الرسخيس ) ؛واخللط من شعر غريه املبتذل

ري منها ذكر يف ديوان الشاعر ثك ،ويف األشعار اليت أنشدها ابن عبد ربه صاحب املعجب »فقال:
ا قال صاحب املعجب ولم يدع ولم يكن هل كم ،قد ادىع هل ما اكن من شعره ، فهو إذاً،ونبه عليه

 (3)«بعد ذلك يف يشء مما حنله إياه من شعره
أن املبتذل من ذلك الشعر  –وهو رأي جدير باتلأييد والقبول  -وإفادة هذا الالكم من املحقق     

 اذلي دخل ادليوان هو الشعر املنحول هل من طرف خادمه واكتبه ابن عبد ربه .
ومن املؤكد أن عرصه قد . وخاصة وصف الربيع والطبيعة ،والتشبيهولوع أيب الربيع بالوصف  -3

واعتربوه حمك اتلفوق بل هو لب الشعر ، ما جعل الشاعر  ،أحاط فيه انلقاد التشبيه بهالة كبرية
ينعكس ىلع حياته حيث ذكره ابن  ،يبالغ يف االهتمام به، وعلو همته يف وصف الرياض والقصور

                                                
 20نفسه ، ص - 1
 الرسخيس نسب عفوا وسهوا أليب الربيع أبياتا أليب ابقسن عيل بن عمر بن عبد املؤمن ، واكن أمريا شاعرا أيضا  - 2

 وجوه األماين بكم مسفرة      وضاحكة يل مستبَّشة
 ويل أمل فيكم صادق       قريب عىس اهلل أن يورسه

 اجلود واملــغفرة عيل ديون وتصحيفها     و  عندكم
 8مقدمة ادليوان ، ص  - 3
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واكن بنو محاد شيدوهما من قبل  ،دد الرفيع من وابلديع من رياضهاوهو اذلي ج »خدلون بقوهل :
 ؛تتقاطع مع املوروث العريب  ،.  ومن األمانة أن نقول أن تشبيهاته يف معظمها(1)«وأصابهما اخلراب

مما يؤكد تأثري الرياح املَّشقية ىلع شعر املغاربة مهما علوا، وإن ادلم اجلديد يف جتديدهم ال يعدو 
، ولم يتمی هؤالء من حيث الشلك إال يف بعض إاعدة حبك الصياغة وعنارص الصورةأن يكون 

 األلوان اليت حتسب هلم اكملوشح واألزجال واتلخميس .
 

 عفيف ادلين اتللمساين : ـ  2                       

 رغم اختالفها يف تفاضل حياته وتليق شعره:  ه،ه ونسبماتفقت املصادر اتلارخيية ىلع اس                
املعروف بعفيف ادلين اتللمساين  " أبو الربيع عفيف ادلين سليمان بن عبد اهلل بن عيل العابدي"      

ونسبته بعض   ،اليت ينتسب إيلها مؤسس ادلولة املوحديةنسبه إىل كومة القبيلة الرببرية، ،  يرجع (2)
 (4).منهم املؤرخ الكبري تغري بردي األتابكي (3)املصادر خطأ بالكويف نسبة إىل الكوفة

ذكر أن مودله سنة ف (5)عمر فروخ األستاذ إال  ولم يشذر ،  ـه610املودل الصحيح للشاعر اكن سنة     
 ـه، وال ندري من أين استىق األستاذ فروخ هذا اتلاريخ ، فلم يتالءم خترجيه ال مع اتلاريخ 613

 وال اتلاريخ اخلطأ اذلي ذكره بعض املستشتَّشقني.، الصحيح 
وقىض فيها فرتة من شبابه، وهناك تلىق بذور تعايلم الصوفية وطرقها   ربوع تلمسان نشأ شاعرنا يف       

يطوف حوهلا باحثا عن شيخه، حىت اتلقاه يف بالد الروم،  ،، ثم رحل عن بالده متجها إىل ديار املسلمني
)نسبة إىل قونة( املتوىف سنة  "صدر ادلين الرويم القونوي  "ابن عريب األشهر:  ولم يكن سوى تلميذح 

ه، واكن ذلك اللقاء حتوال كبريا يف مسار حياته الروحية ، فتعرف مع شيخه ىلع تصوف ابن عريب ، 672

                                                
، دار الفكر 6عبد الرمحن بن خدلون ، تاريخ ابن خدلون ، ديوان املبتدأ واخلرب... تح : خليل شحادة/ سهيل زاكر، ج- 1

  334ص  2000للطباعة والنَّش، بريوت بلنان، سنة 
 3/193ص:  الزريلك، األعالم، - 2
أراد حمقق ادليوان تصحيح اخلطأ، فوقع يف خطا آخر، فقال أنها قبيلة عربية صغرية منازهلا ابلحر من أعمال تلمسان  - 3

 رغم أن النسب غري صحيح. 
، دار  1ابن تغري بردي األتابكي، انلجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، تقديم: حممد حسني شمس ادلين،ط - - 4

 25/ص8، ج1992بلنان، \الكتب العلمية، بريوت
 ه3/657عمر فروخ، تاريخ األدب العريب، ص:  - 5
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وقال أن عفيف ادلين ،  (1)ذلك أن شاعرنا لم يلتق بابن عريب كما أكد ذلك املشتَّشق كرنكوف
، ثم رحال ،  فالزم القونوي طوياللل، إال إذا قصد املشيخة الروحيةتلميذ ابن عريب دون أن خنىش الز

إىل مرص واستوطنا هناك، واتلىق فيها أيضا أحد أبرز أعالم الصوفية: حممد عبد ابقق  ابن سبعني 
ل عن الشيخ ئملا س ؛وأعجب ابن سبعني بالعفيف وفضله ىلع شيخه القونوي ، ـه669املتوىف سنة 

 (2)«هو من املحققني، لكن معه شاب أحذق منه  »، فقال:القونوي يف توحيده 
وهناك رزق بودله حممد املشهور بالشاعر الشاب  ،طاب هل املقام بمرص مدة من الزمن       

 ،( 4)لكن رساعن ما غري الوجهة إىل دمشق، يلتوىل اإلرشاف ىلع حتصيل رسوم اخلزانة  ، (3)الظريف
حسن  اكن »:الشيخ قطب ادلينقال  ويف دمشق نال شهرة واسعة كواحد من أهل الطريق الصويف،

 (5)«خالق، هل حرمة ووجاهة العَّشة كريم األ
هل الصوفية اكنوا قد أحكموا إال اتلكريم وابقفاوة، خاصة وأن ألم يلق الشاعر يف دمشق      

والقت طرقهم وأفعاهلم عند انلاس قبوال، إال ما حدث من موقف  ،قبضتهم يف القرن السابع ىلع العامة
، فنعته بأقبح الصفات به تلك األفاكر تفعصف ،ومقاوم اتلتارجمتهد عرصه ومفتيه  ؛ومدرستهابن تيمية 

فإنه ال  فهو أخبث القوم وأعمقهم يف الكفر؛أما الفاجر اتللمساين  »فقال فيه نقال عن ابن شاكر: 
كما يفرق ، كما يفرق ابن عريب، وال يفرق بني املطلق واملعني، يفرق بني الوجود واثلبوت

بوجه من الوجوه، وأن العبد يشاهد السوى مادام  وال سوى، ،ثم غريُ  ماولكن عنده  الرويم)القونوي(،
، يبني هل األمر، وهلذا اكن يستحل مجيع املحرمات...   حمجوبا، فإذا انكشف حجابه رأى أن ماثم غري 

                                                
 11يوسف زيدان) حياة عفيف ادلين اتللمساين( ادليوان،  - 1
 5/412شذارات اذلهب يف أخبار من ذهب، ص: - 2

نه اكن مثل لعل إعجاب ابن سبعني بالعفيف يعود إىل أ »:  نقال عن ادلكتور اتلفزتاين: 13يقول املحقق يف الصفحة 
خمالفا أستاذهما األول ابن عريب،وقد  «يقول بمبدإ الوحدة املطلقة، فالعفيف من العظماء القائلني بالوحدة املطلقة 

 مجعهما ابن تيمية يف سلة واحدة، يف إحدى رسائله. 
 14يوسف زيدان، املرجع السابق،ص  - 3
 2/73الكتيب، ص :الصفدي، الوايف بالوفيات: نقل الكمه حممد بن شاكر  - 4
، دار  1ابن تغري بردي األتابكي، انلجوم الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة، تقديم: حممد حسني شمس ادلين، ط - 5

 25/ص8، ج1992بلنان، \الكتب العلمية، بريوت
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ليس فيه توحيد، واكن يقول القرآن يوصل إىل اجلنة، والكمنا يوصل إىل اهلل  ،واكن يقول القرآن لكه رشك
 (1 )«ىل.. وشعره يف صناعة يف الشعر جيد، لكنه كما قيل:)بقم خزنير يف طبق صيينتعا

اذلي خصه  ،والعفيف بصفة خاصة ،كلك ةمن موقف ابن تيمية من املتصوف مهما يكن    
ولم يكشف عن شعره  ،(2)نيت ىلع ما قد سمع من اثلقات كما وصفهمبرسالة، فإن معطياته بُ 

ألننا ال نستقرئ من شعره مالمح تلك اتلهم اليت اكهلا هل، كما أن املوضوعية  ؛بادلراسة واتلمحيص
 أن أحاكم الفقهاء يف الصوفية تنطبق ىلع العفيف وليس هناك جمال الستثنائه. :تقتيض القول
كما تويف   تويف ابنه حممد الشاعر املحبوب عن سن اخلامسة والعَّشين،،  ـه688يف سنة      

فأصيب حبزن عميق ولم يزد عن ذلك سوه سنتني فتويف بدمشق ،  (3)ما بقصيدة مطولةأخوه حممد فرثاه
 . ه690سنة 

 مؤلفاته :                      
اء ابقسىن ، ورشح منازل السائرين، مسوهل يف لك علم تصنيف، ورشح األ»قال ابن شاكر :        

 .(4)«ورشح مواقف انلفري
لكن يف ابققيقة   عندما يبتغون الرفع من مزنلة املقدم هل، ؛عند القدماء هذه العبارة مألوفة     

كما وردت يف العبارة السابقة يه رشوح لكتب غريه من أهل اته انلرثية يه يف باب اتلصوف، ومؤلف
، وأغلب كتبه خمطوطات لم حتظ 5وأهمها رشح منازل السائرين لعبد اهلل األنصاري اهلروي الصوفية ،
 كما أكد حمقق ادليوان.بالعناية 

          
 

                                                
 19حياة العفيف وموقف ابن تيمية منه، مقدمة املحقق، ص - 1
 20يوسف زيدان، املرجع السابق، ص - 2
 صيدة لم ترد يف ادليوان، وربما اكنت يف نسخة أخرى، ونقلها املحقق من فوات الوفيات للكتيب  الق - 3
 2/72حممد ابن شاكر، فوات الوفيات واذليل عليها، تح: إحسان عباس، دار صادر بريوت، )د،ت( ، ص: - 4
كتاب منازل السائرين يف اتلصوف، ه(، نسبة إىل هراة، هل 481ه/396شيخ اإلسالم، عبد اهلل األنصاري اهلرو ي) - 5

 رشحة العفيف.  
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 :(1ديوانه          
ألن اجلزء اثلاين  ؛هو مقصد ابلحث واغيته، والنسخة املعتمدة يف ادلراسة يه اجلزء األول فقط         
شخصية الشاعر وتوجهاته  ، وهلذا ستكون ادلراسة مبتورة من جزئيات قد تكون إضافية يفمفقود

 وأفاكره .
بينهم ابن تيمية نفسه، فجميع اذلي ترمجوا هل  ،أدل خصومه وأعدائة ، بشهادة جيد وال شكشعره        

فشعره اغية يف الرقة ولم خيرج عن اخلصائص العامة  .(2)أقروا هل باذلروة العليا يف الشاعرية
 رغم ملسته اخلاصة املتمیة.(3)للصوفية

 ،كن تقسيمه ألغراضحسب املحتو ى وال يم اجلزء األول من ديوانه، فيمكن تَّشيح مضامينه اأم    
 ييل:   ألنه يدخل يف باب واحد هو اتلصوف يف ركنيه الوحدة واملحبة  وفق ما

 :  حمتويات ادليوان حسب أشاكل القصيدة وقوافيها؟1جدول رقم إحصائيات:                
عدد  عدد القطع عدد أبياتها  عدد القصائد القافية

 أبياتها
جمموع 

  انلصوص
جمموع 
 األبيات

 37 4 5 01 32 03 اهلمزة 

 348  35 81 14 267 21 ابلاء

 46 05 09 02 37 03 اتلاء

 21 02 00 00 21 02 اثلاء

 30 03 06 01 24 02 اجليم

   80 06 06 01 74 05 ءابقا
 

 14 02 05 01 09 01 ءاخلا

 386 45 65 16 321 29 ادلال

 16 02 06 01 10 01 اذلال

                                                
 1992مطبواعت دار النَّش، سنة  1ديونا عفيف ادلين اتللمساين، حتقيق، يوسف زيدان، ط - 1
 بينهم ابن العماد ابقنبيل)شذرات اذلهب(، الصفدي )الوايف بالوفيات،() ابن شاكر الكتيب،فوات الوفيات( وغريهم  - 2
 اخلصائص يف فصل الشعر ادليين ينظر اتلفصيل يف  - 3
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 978 104 183 37 795 67 املجموع

 
 :ونسبها  جمموع تكرار ابلحور   :2اجلدول رقم      

النسبة  عدد انلصوص ابلحر الرتبة
 املئوية

 %38.46 40 الطويل 01

 %   12.5 13 الاكمل 02
 8.65 09 اخلفيف 03
 07.69 08 البسيط 04
 07.69 08 الوافر 05
 07.69 08 املنرسح 06
 04.80 05 الرسيع 07
 02.88 03 الرمل 08
 02.88 03 املتقارب 09
 01.92 02 املجتث 10
 02.88 03 خملع البسيط 11
 01.92 02 جمزوء الاكمل 12
 00.96 01 جمزوء الرمل 13

 00.96 01 جمزوء الوافر "

 00.96 01 جمزوء اخلفيف "

 
 ييل: ج ماومن خالل قراءة اإلحصائيات نستنت

 بعد عملية اتلقري واإلحصاء للنصوص الشعرية خرج ابلحث باملالحظات اتلايلة:   
فلم خيرج عن املألوف يف الشعر العريب   ،سيـــرورة األوزان املأثورة، يف مقدمتها الطويل دائما -* 

 حيث األسبقية للطويل والبسيط والاكمل واخلفيف.
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املديد، املضارع، فيه أيضا نادرة ومعدلة عن حبور  الرجز،تماما اكملتدارك، و اكملة غياب حبور -*
 أخرى ، أما الرجز فمجال استعماهل واضح وال خيتص بالشعر الوجداين إال قليال.

القافية سارت مع الشائع يف الشعر العريب من سيادة أحرف معينة يف الروي اكبلاء وانلون وادلال  -* 
والالم وامليم ىلع حساب أرواء أخرى نادرة االستعمال، واجلدول يرتجم جبالء الظاهرة، ويمكن 

 إسقاطها ىلع أي ديوان من فحول الشعر العريب.  
لك ابقروف دون استثناء ويبىق ابقكم ناقصا يف غياب اجلزء  جتربة العفيف شملت يف القافية -* 

 ن.ااثلاين من ادليوان. مع فارق كبري يف اتلناسب يف روي انلصوص تماما كتفاوت يف اختيار األوز
 

 بن العفيف اتللمساين  ـ حممد شمس ادلين3
، ولكن ال ومجاهلاأشعاره بني انلاس لرقتها ، كثريا ما تتداول زائري املغمورجلالشاعر ا     

ضخامة ما يقال ولكن ترك ديوانا من ال ،سنة 25لم تهبه ابقياة سوى  ,يدركون نسبها، شاعر  مطرب
  يف موهبته املبكرة.

بن الشيخ بن " االشاب الظريف:"حممد بن سليمان بن عيل شمس ادلين املعروف ب       
 (1 )العفيف اتللسماين

نسيم رسى،  »يف حقه ما يغين عن لك قول : (2)ابن فضل اهللالقايض شهاب ادلين قال فيه      
ئ من العيوب، عن القلوب، وبرح  إال بما خّفّّ ، بل وأخف منه يف الكرى، لم يأتح جرى ، وطيف   ونعيم  

ُ  فرقر  األذان ،  ولم يقرع باَب  ودخل القلوَب  دخل فيها بال استئذان، َّشب، ولزم طريقةً شعره فاكد أن ي
بل لكه رشيق األلفاظ سهل ىلع  ،كرث شعره.. وأبشعره.. واكن ألهل عرصه ومن جاء ىلع آثارهم افتتان  

ه فاخرتم، وحرم أحباه ذلة ابقياة ذاكر، فعاجله أجلُ  به لك   ابقفاظ... فلهذا علق بكل خاطر، وولعَ 
 (3)«وحرم 

                                                
 372/373ابن شاكر، املرجع السابق، ص:  - 1
2
 .مؤرخ وأديب دمشيق من أعيان املئة اثلامنة: العباس شهاب ادلين أمحد بن فضل اهلل بن حيىي بن أمحد العمري،  - 

 ر.األمصامسالك األبصار يف ممالك من أشهر مؤلفاته:   ـه749 ـهوتويف بها سنة 700ودل بدمشق سنة 
 273ابن شاكر، نفسه، ص - 3
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فإن اكن اعش مخسا وعَّشين سنة وتويف  ،من الزمن ن أبوه مستقرا بها فرتةودل بالقاهرة ملا اك          
 ه661وقال الصفدي سنة  ـه .663 ـه، يكون مودله سنة 688سنة  

شاعر جميد ابن شارع جميد، تعاىن الكتابة وويل عمالة اخلزانة بدمشق، »قال فيه الصفدي: 
 (1)«ومات شابا سنة ثمانني وثمانني 

واكن فيه لعب وعَّشة واخنالع »لكن ما لم يذكره ابن شاكر وأثقل عليه الصفدي، قائال :   
 «نسأل اهلل منها السالمة   أبوه يف حال واكن»، وهاجم أباه قائال :  (2)«وجمون

خبطه وهو يف اغية القوة والقلم  وقفت ىلع ديوانه  » :قال، فثىن ىلع ديونهورغم أن الصفدي أ      
رغم أن الشاب الظريف سار  , الرواية أو بعض أشعارهلكن حكمه األخاليق يستند فيه ىلع ، «اجلاري

وأن لم يقل بأفاكر أبيه اكلقول أحيانا من الوجهة الشلكية ىلع األقل، ىلع درب الصوفية يف شعره 
وأبيه االعتقاد انه أخلط بني األب ف ؛وعلينا أن نأخذ أقواهل بيشء من اتلحفظُّ و غريها،  بالوحدة،

خاصة يف نسبة تويلة شؤون اخلزانة. وال يستبعد أن يكون القدماء قد أخلطوا بني ادليوانني نظرا 
 لضخامة ديوان الشاب وضياع نصف ديون أبيه.

ابلارع  بيوبها تويف الشيخ األد»قال،   حنيعته باملفنِت يتورع صاحب انلجوم الزاهرة أن ين ولم     
، اكن شابا فاضال ظريفا، وشعره يف اغية ادلين الشاعر املشهور، ثم يردفشمس  بتشديد اتلاء( املفنّت )

 (3)،«ابقسن واجلودة
يف الكتاب قد وقع صاحبها يف تناقض،  "مفنّت "واملالحظ أن هذه املقولة إن صح ضبط لكمة        

ثم يكون فاضال ظريفا، إال قصد أنه اكن مفتحنا من االفتتان   «الفتنة»فكيف يكون املرء مفتِنا من 
 جبودة شعره كما وصفه ابن شاكر أن اكن مدلل أهل دمشق.

 ديوانه:               
ال ريب أن ديوان شمس ادلين العفيف ديوان ضخم بانلظر إىل سنه اليت اعشها مما يطرح أكرث          

الطريقة  عادي وفيه قصائد عديدة تنتيم إىل بني الشعر اليوان ممزوج ادلمن تساؤل، خاصة أن 
فاملنهج الوارد يف ادليوان خيتلف عما عرف عند شعراء الصوفية، فيه مدح لألمراء  .الصوفية

                                                
 3/109الصفدي، الوايف بالوفيات، ص:  - 1
 نفسه والصفحة ذاتها. - 2
 381ابن تغري بردي، انلجوم الزاهرة، ص - 3
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لهو تلفة، وفيه أيضا ومضات من شعر الوالشخصيات العامة  وفيه وصف للظواهر االجتماعية املخ
د اعش فرتتني من حياته يف توجهه، بدأ شاعرا مبداع اعديا ثم واملجون ابققييق، فهل يكون الشاعر ق

أم نطرح  اإلشاكل السابق أن تكون انلصوص الصوفية الواردة يف ديوانه ؟انرصف إىل مسلك أبيه 
 منسوبة يف األصل ألبيه، وهو يف ابققيقة جمرد افرتاض ووجهة نظر.

 الشلك، والقافية؟ إحصائيات ديوانه:: 3جدول رقم                 
   القطعة  انلتفة  القافية 

 القصيدة 
جمموع  

 انلصوص
جمموع 

 األبيات 
 

  37 08 20 02 9 02 08 04 اهلمزة 
+بيت  10 ابلاء

 مفرد

19 09 48 17 252 36 319  

  22 02 15 01 07 01 / / اتلاء
  28 06 08 01 16 03 04 02 ابقاء
  162 19 126 07 22 05 14 07 ادلال
  02 01 / / / / 02 01 اذلال
  184 34 102 08 48 09 34 17 الراء

  10 02 / / 10 02 / / الضاد
  02 01 / / / / 02 01 الطاء
  77 08 59 03 14 03 04 02 العني
  36 05 22 02 14 03 / / الفاء

  80 15 41 04 31 07 08 04 القاف
  06 02 / / 04 01 02 01 الاكف
  165 20 133 12 28 06 04 02 الالم
  172 24 125 09 27 05 20 10 امليم

  58 16 27 03 13 04 18 09 انلون
  06 03 / / / / 06 03 اهلاء
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  12 03 / / 10 02 02 01 الواو
  16 04 / / 16 04 / / ال

  09 04 / / 03 01 06 03 ايلاء
          املوشح 

  1403 213 930 69 320 67 153 78 املجاميع
  1413 10 01      املوشح

 

 قراءة يف املحصلة:            
 %31نتف من بيتني فقط ، و :   36%قصرية ال من انلصوص أكرث من نصف ادليوان -*

، وهذا يفرس أن شعر الشاب الظريف اكن ظرفيا مرتبطا عة أبياتمقطواعت قصرية ال تتجاوز سب
الغاية منها اتللطف واهلزل  إىل انلاس يف لك مناسبة وهو ما  ؛بظواهر بسيطة وبنكت اجتماعية اعبرة

 صنع شهرته كشاعر ظريف استهوى انلاس.
 وجتنب سار فيها ىلع نسق القدماء من مقدمات النسيب  ،اكنت يف املدح ؛* القصائد املطولة جدا

 اهلزل، أو جاءت يف مضمار ما يشبه شعر اتلصوف.
نصف ادليوان ) الراء امليم والالم ، وادلال(  وهو نسق مألوف دلى ربع قوايف سيطرت ىلع أكرث من أ*ـ 

 . كما يف ابلحور الشعرية تماما.ب ولم يصنع االستثناءلالشعراء يف الغا
  

  ابن حبوس ـ 4                                       
هكذا نسبه صاحب زاد املسافر  : أبو عبد اهلل حممد بن حسني ابن حبوس من قطر جباية               

 أول من  ،  ـه570وتويف سنة،    ه،500ودل سنة   ،الرببرية "ولتسُ "البن إدريس اتلجييب إىل من قبيلة 
اتصل باخلليفة املرابطي بداية شبابه عيل بن يـــوسف بن تاشفني  .(1)استهل به اإلدرييس يف ترامجه

آخر ملوك امللثمني، ومعه حدثت مأساته يلفر إىل األندلس رشيدا هاربا من القتل، إىل أن اعد حمظيا 

                                                
أبو حبر صفوان بن إدريس اتلجييب املريس، زاد املسافر وغرة حميا األدب السافر، تقديم  عبد القادر حمداد، بريوت  - 1

 ... وما يليها.1ص  1939بلنان، 
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عند عبد املؤمن، وسبب توعده هو هجاء رجال ادلولة وهناك من يرميه بتهمة ادلعوى البـن تومرت، هل 
 (1جاء يف مصادر ترمجته  ديوان ضخم كما

رسميا ثلالثة  كثرية يف املصادر واملراجع؛ ألنه اكن اكتبا أخبار ابن حبوس كشاعر متمی       
 تللك الوقائع يف ديوانه سجال ، فجاءث تارخيهم ووقائع فتوحاتهما، سجل أحدمن  خلفاء املوحدين

 بداية اتلأسيس.
أين وقفت ىلع ديوانه يف جمدل  »  ( 3)وقد قال املراكيش .( 2)بيتا 192 من شعره جمموع ما بيّق      

 . «متوسط ينيف عن ستة آالف بيت
دريس نسبه إىل جباية، فر بن ابقاج السليم أنكر عن ابن إالقضية أن جامع ادليون جع       

دحض املخالف، بل تلأييد رأي و اواستناده إىل مصادر أخرى يف نسبه إىل مراكش دون أن يقدم حجج
 ( 4)بلجاية ر نسب ابن إدريساكتىف فقط بإنكا

ا الشاعر ابن حبوس متنازع يف هويته بني انتمائه لقطر اجلزائر وقطر املغرب األقىص، إذً     
سياسية معالم أو حواجز يكن للحدود الحيث لم  ؛وتلك قضية ال لبس فيها وال غموض يف القديم

 رى ما تبىق منه/ فنحصيه حسب ماييل: أما ديوانه، أو باألح نتماء الشاعر.يثبت بها ا

                                                
ويه كثرية ضاع أغلبه ، من تلك املصادر: املن باإلمامة، املعجب، أخبار ملوك بين عبيد سريهم، وأحسن ترمجة  - 1

 وأوسعها جاءت يف اذليل واتلكملة البن عبد امللك ثم زاد املسافر البن إدريس.  
  280إىل ص  261ملصادر ونَّشه بمجلة املناهل من ص مجع األستاذ جعفر بن ابقاج السليم شعره من خمتلف ا - - 2
 311املعجب: صاملراكيش،  - 3
جملة املناهل تصدرها وزارة الشؤون اثلقافية، اململكة املغربية ، ينظر جعفر بن ابقاج السليم) ديوان ابن حبوس(  - 4

 252، ص 1996سنة  50العدد 
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 :  مع األوزان: ديوان ابن حبوس باألرقام 04اجلدول رقم 

رقم  
انل

 ص 

القافي
 ة 

عدداألبيا الوزن
 ت

رقم 
انل

 ص 
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  )أصحاب املقطواعت( الطبقة اثلانية :ثانيا             
قد ونجو من اتللف والضياع, لم يكتب لشعرهم  أن ي ،وهم الغابلية العظىم من الشعراء         

توزعت ترامجهم وأشعارهم بني العديد من املصادر  املغربية واملَّشقية، لكن يبىق الغربيين صاحب 
أما بايق املصادر فقد أخذت عنه،  .اليت أرخت للشعراء اجلزائريني  "مصدر املصادر"هو  :ادلرايةعنوان 

وجدنا هل أثرا يف املعجب للمراكيش، وابليان املغرب البن عذارى، وبغية الرواد  ،ومن لم يرد يف ادلراية
وكتاب اتلكملة البن  عبد امللك، البن إدريس، اذليل واتلكملة البن يليح بن خدلون ، زاد املسافر

األبار، الوايف بالوفيات للصفدي، وفوات الوفيات البن شاكر الكتيب.اإلحاطة للسان ادلين اخلطيب 
ادر، أما كتاب ر اليت مللمنا منها شتات الشعر اجلزائري ىلع هذا العهد وغريها من املصاد،هذه أهم املص

 ب معلوماته ولم يضف شيئا.جبديد فقد نسخ عن هذه املصادر أغل نفح الطيب فلم يأت

 أبو عبد اهلل حممد بن محاد:                     ـ1     

من الشخصيات املشهورة اليت تمثل الشعر اجلزائري يف العهد املوحدي يف القرن السابع        
اهلجري، بل شخصية علمية هلا ادلور ابلارز يف كتابة اتلاريخ، اكن مستندا وثيقا للعديد من املؤرخني 

وكتاب  «ية انلبذ املحتاجة يف أخبار صنهاجة بإفريقية وجبا »واملستَّشقني اكبن خدلون من كتابه 
يف املجلة األسيوية «ورشبنوا«»ال يليف بـروفنص »من أمثال «أخبار ملوك بين عبيد وسريتهم»
 اذلي ترجم كتابه األخبار.    «فوندرهيدن »و
هو أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن محاد بن عيىس بن أيب بكر الصنهايج ، الشيخ األجل           

وليق بها  ،من حوز قلعة بين محادو وقرأ ببجاية( 1)الفقيه الرئيس األكمل، أصله من قرية تعرف )حبمزة 
 ( 2.)جلة منهم الشيخ أبو مدين شعيب 

 اجلزيرة اخلرضاء  :ندلس يف عدة أماكن منهاقاضيا باملغرب واأل (3)اتصل باملوحدين فعينوه    

                                                
 ابلويرة حايلا ، وبها أسس محاد بن بلقني مدينة أشري بعد تمرده ىلع ابن أخيه املعز بن باديس   - 1
 218الغربيين ، املرجع السابق ، ص - 2
ينظر أيضا اتلكملة لكتاب الصلة، البن األبار، حتقيق ادلكتور عبد السالم اهلراس، اجلزء اثلاين، دار الفكر للطباعة   

  166ص  428، الرتمجة رقم 1995والنَّش، بريوت، 
وشهدت  (م 11القرن  )املوحدي وتعود بدايات املدينة، حسب املؤرخني، إىل العهد .شالة سميت قديما باسم -3 

يأيت يف مقدمتها  ،عرفت املدينة تطورا حضاريا عكسته جمموعة منجزاتاملدينة عنفوانها وازدهارها يف تلك ابققبة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_11
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_11
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 وقد نيف اثلمانني.( 1)ه628 ـهثم )بسال( إىل اغية  وفاته سنة 613إىل سنة 
 :(2)وترجم هل الزريلك ىلع انلحواآليت   

ن هايج  م1231-000ه=628-000):الص 

اهلل: قاض، مؤرخ، أديب.  حممد بن عيل بن محاد بن عيىس الصنهايج القليع، نزيل جباية، أبو عبد        
وويل قضاء اجلزيرة  .وببجاية -وإيلها نسبته  -أصله من قرية محزة من حوز )قلعة محاد( قرأ بالقلعة 

ثم استوطن مراكش، وتويف بها. من كتبه )انلبذ  ـه613ثم )سال( سنة  ،(Algesiras) ( 3) اخلرضاء
( لعبد ابقق، و )رشح مقصورة ابن دريد( و املحتاجة يف أخبار صنهاجة( و )اإلعالم بفوائد األحاكم

 (4 (.)برنامج( يف ذكر شيوخه ومقروآته من الكتب، و )ديوان شعر( و )أخبار ملوك بين عبيد
، فقد اكن شاعرا جميدا وإن لم جيعل منه ملتجأ للتكسب، فقد ما يهم ابلحث هو نتاجه الشعري      

اتلاريخ واألنساب، ورغم أن الغربيين لم خيصه بيشء من أغنته وظيفته كقاض وانرصف إىل اتلأيلف يف 
وهو أمر نادر يف منهجه نظرا لشهرته العلمية، فإن مصادر ومراجع أخرى قد أثبتت هل قصائد  ؛الشعر

عجالة املودع وعاللة »مشهورة وذكر عبد الرمحان اجلياليل عنوانا لكتاب يف األدب والشعر اسماه 
 ( 5) «املشيع

 (6) يف شعره   ندب أثار بين محاد من قالع وقصور  :وما اشتهر به 
 

 فانظر  تََر ليس إال السـهُل واجلبـُل          ال رسم  وال طــلُل  (7)أين العروسان

                                                                                                                                          

فرتة ازدهار  (م 14القرن  ، املرينيني م ويعترب عهد 1196 سنة يعقوب املنصور املوحدي األعظم اذلي أنشأه املسجد
 .عمراين وحضاري ال نظري هل

 75الطمار، املرجع السابق، ص حممد  - 1
 167، ص7، ج2002، بلنان ،15خريادلين الزريلك ، األعالم ، قاموس تراجم، ، دار العلم للماليني ، الطبعة  - 2
كيلومرت من الشمال  20وىلع بعد  إسبانيا جنوب منطقة األندلس ، اليت تقع يفقادس مقاطعة بدليات  إحدىيه -3 

 ، أاعد املسلمون بناها كأول مدينة للمسلمني يف شبه جزيرة أيبرييا  طريفا ملدينة الَّشيق 
 76ب اجلزائري، صحممد الطمار، تاريخ األد -4

 334عبد الرمحان اجلياليل ، املرجع األسبق ، ص - 5
. عن اتلجاين، رحلة اتلجاين، تقديم حسن حسين عبد 80عن أمحد أبو رزاق، األدب يف عرص دولة بين محاد، ص - (6)

 /115الوهاب، املطبعة الرسمية، تونس، ص 
 العروسان، بالرة : قرصان من شواهد حضارة بين محاد بالقلعة  -  (7)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%8A%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A8%D9%86_%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1196
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_14
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D8%A7
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و دى الزمـــــاُن به     
َ
 ـادةُ األوُل؟ـفأين ما شـاد منه السـ           وقرُص بالرةَ أ

 ـل ُ ــغرَي اللجيـنح ويف أرحابه زحـ           أين القرُص من َخرحبح  قرُص اخلالفة،
سـ

ُ
ـحـــجين يشء  أ ـَ وليس ُيب ه ـبُُل   ر  به                 ــــ  من بعد أن َنَهَجـت  بالَمن هجح الس 

 لُل ـاق  وال طـــــرسم  وال أثـر  بـ               س هل     ـــــوقد عفا قصــــُر محاد  فليـ
 ـلُل حادث  قلر فيـه ابقادُث اجلــ                    ُن به  اـقد هبر الزممح وجمــلُس القو

ـر                   ــربا   ــــرص قرَص امللك معتوإنر يف الق  ـاُم والـدوُل ــملن تغـــر  به األي
ـرــها خرب  جيـــرحي به امل                اثلــًة      ــــــاملنــارح اآلن موما رسـوُم   ثُل ــلكن

إذ ال عالقة للشاعر بالعهد  ؛القصيدة أوردها أبو رزاق يف سياق ابقديث عن عمران دولة بين محاد       
ابقمادي، وإنما رىث ملكهم وهو يف رحلة سياحة إىل تلك ادليار ادلارسة فتذكر أجماد أجداده اذلين أسسوا 

 القلعة وقصورها. 
 والشاعر مولع بالوصف عموما خاصة القصور والرياض:       

 (1)قوهل يف قرص املنار:  
 اخلـــمائلح  الزاهراتح  وأنظر طيقاَن املــــنار مطـــــلة       ىلع الواجناتح 

ـقه        جنوم ، تبّدت يف ســــــعودح   املنازلح  كأن الــــقباَب املَّشقاتح بأفـ 
 (2)ويصف روضة :

 أو األمريُ  ر ىلع ذراها   كما قام العروُس وقد قام املناُ 
 والسديرُ   كرسى   دليه واخلورنقُ  يزدري إيوانَ  بناء  

ورغم قلة انلصوص اليت بني أيدينا، لكن تعطي صورة جلية ىلع بناء طريقته يف انلظم، وما يرسي    
 وح اتللكف، وغياب اللمسة الشعرية.فيها من ر

 
 

                                                
 334، ص  2عبد الرمحان اجلياليل ، املرجع السابق ، ج  - 1
 334نفسه ، ص - 2
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 حممد بن ابقسن القليع                        ـ2    
وأمرا ابليان وجهابذة العلماء  ءعميد أهل األدب وزعيمهم باجلزائر وفحل من فحول الشعرا 

عبد اهلل حممد بن ابقسن بن ميمون اتلمييم القليع  خني يف العلم ، العالمة الشيخ أبواملحققني الراس
 نسبة إىل قلعة بين محاد اليت اكن جده ميمون قاضيا بها .

وغريه انتقل إىل جباية  (1)نشأ بمدينة اجلزائر فقرأ ىلع جلة علمائها اكلشيخ أيب عبد اهلل بن منداس      
فاجتهد يف حتصيل العلم واستوطن هناك فتخرج ىلع يد أساتذتها الكبار منهم الشيخ ابقرايل وابن حمرز 

 ( 2)يب الطرف بن عمريةأو
مثقال هل  تابه مخس صفحات اكملة،بغريه فأورد هل يف ك برتجتمه كما لم يهتم( 3)اهتم الغربيين      

اكن يف علم العربية باراع  »ألن شاعرنا اكن شيخه لعَّش سنوات اكملة ومما قاهل : ؛ باثلناء واإلطراء
وهو أفضل من لقيت يف علم العربية، لزمت عليه  نها اثلالثة انلحو واللغة واألدب،مقدما حمكما لفنو

عَّشة أعوام واستمتعت به كثريا واستفدت منه كبريا ورسد من ملفاته يف انلحو  القراءة ما ينيف ىلع
 « واللغة املوضح يف علم انلحو حدق العيون يف تنقيح القانون  وغريها.

 ن سيخ ادلمع رسيع العربة واكن بارع اخلط حسن الشعر ...خالقه بقوهل: اكووصفه يف أ    

 شعره :                    
  (4)اكن يسلك يف شعره سلوك حبيب بن أوس واكن صاحبه اجلزائري يسلك سلوك املتنيب   

، وهو أكرث انلاس شعرا وقد رشع يف تدوين شعره (5)شهرته باألديب، لقب أطلقه عليه الشيخ ابقرايل
حني قال وهو يف لك اعم يقول منه ما  ؛يي يف تعظيم شيخهالثني وستمئة ، وربما بالغ الغربينيف اعم ث

                                                
 ـه بمدينة اجلزائر، رحل إىل تونس ثم اعد إىل مسقط رأسه 557أبو عبد اهلل حممد بن قاسم بن منداس، ودل سنة  - 1

وجعله ابن األبار يف باب الغربا ء ممن سموا  169/ 168تلكملة لكتاب الصلة ،اجلزء اثلاين ، ص ، ا 643وتويف به سنة 
 حممد.

  64عبد الرمحان اجلياليل ، املرجع السابق ،ص ،   - 2
  72إىل الصفحة  67الغربيين، املرجع السابق ، من الصفحة  -3

 69نفسه، ص  - 4
مرسية: أبو ابقسن عيل بن أمحد بن ابقسن بن ابراهيم اتلجييب، الشيخ الفقيه، ابقرايل: نسبة إىل حرالة، من أعمال - 5

الزاهد الورع، بقية السلف وقدوة اخللف،اكنت بداية حياته بمراكش ثم رحل إىل جباية ومكث بها فرتة من الزمن، 
خصه الغربيين بالكثري من الرواية  ـه... هكذا قال عنه يف عنوان ادلراية و 637وانتقل بعدها إىل املَّشق وتويف حبماة سنة 

 وما يليها. 143يف أدبه وتصوفه وكراماته، ص 



 الفصل األول 

 

 

  

27 

يكتب يف ديوان ولو تم هل تدوينه لاكن يف جمدلات كثرية ولكن بأيدي انلاس كثري وتواشيحه حسنة 
 جدا .

ومهما يكن من الكم الغربيين فلم يسجل هل سوى قصيدتني يف مدح الرسول صىل اهلل عليه وسلم   
 (1)ونتفة من بيتني :

 ـّفاق  ودمعــــك يسُجموقلبك خــ    ادك مغـــرم              ؤنُوا فأمن أجل أن با
 وقلبك مع من سار يف الركب ُمتَهم                د    ـــوما ذاك إال أن جسمك منجَ 

ن قائل   يف نظمه متع  ؟رأيتمُ  كيَف فــــ وجسم بال قلب         جبا           ـــــومح
 وحي الُمتيمـيث فحيث ثوى املحبوب ُ           وال عجب أن فارق اجلسَم قلبُه         

 ابَة يرَُضمــفـــــؤادي يتذكر الصب               وا  ـوما رضهم لو وّدعوا يوم أودع
 نت أعلمــيعودون للوصل اذلي ك                 عساهم كما أبدوا صدودا وجفوة  

 ثُمــــعىس أنظر ابليَت العتيَق وأل             ــــذنب      دعوةَ موإين ألدعو اهلل 
 فؤاُد ويكتمويا شدر ما يلىق الــ                   حبه  ـــفيا طوَل شويق للنيب وص

 ؟وكرثة ذنيب كــــــيف ال أتوهم                 توهمت من طول ابقساب وهوهل    
 ؟فهل تائب  مثيل يصـــيح ويفهم                     ــقاليت وقد قلت حقا فاستمع مل

 ـهنمُ أو جـــ وما ثم  إال جـــنة                        جةً ــوذلك يف القرآن أوضح ح
 ُهيم واخللقُ  اخللقح  ت شفيعُ ــفأن               ـــاجيت     ح إيلك رسول اهلل أرفعُ 

 مُ حمرَ  الئقح ــــوإين من دون اخل                 واغتنموا املىن    الركبانُ  تح فقد رَسَ 
 ــرحمُ ـو وتك يا موالي تعفُ فإنر                  يت     ين عرثَ الشكوى أقل   فيا سامعَ 

 مُ ـه من فضله تتنسّ عىس عطفُ                          ويا سامعني استوهبوا يل دعوةً 
 ؟الشكوى ومن يرتحمُ  فمن يقبُل                       اهلل جهال وصبوةً  ين عصيُت وهب  

 أىلع وأعظمُ  اهللح  عفوَ  كنر ـــول                   عظيمة   ظهري ذنوب   وقد أثقلت  
 مُ ثم أسلِ  اهللح  خــــــلقح  ىلع خريح              ا       دً الة مردِ ــــوأختم نظيم بالص
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ليس خيىف يف القصيدة مجال املطلع يف النسيب ىلع نهج القدماء ،فقد استحرض الشاعر مطالع       

، وكذا اتلناص الظاهر مع وخاصة حسان بن ثابت وكعب بن زهريالشعراء يف عرص صدر اإلسالم 
أو ىلع األقل ما  ،القارئ لنسبة القصيدة إىل صاحبها نفس زهديات أيب نواس، إال أن الشك قد خيتلج

، فال يعقل أن يسقط الشاعر يف اللحن يف روايتها ونسخها وذلك من وجهنيبققها من تصحيف وزيادة 
 وثانيهما اخللل يف الوزن العرويض. ، وهم من وصف بأنه عالمة عرصه يف انلحو واللغة

 (1)والقصيدة اثلانية اليت تظهر تقليده ومسلكه مسلم أيب تمام قوهل
 ـاألثرـفمّهـــد العذر ليس العني كــ     اخلرُب  أصـــدق يف املرأى من اخلربح       
 فـلك  يشء  ىلع حــــد  إىل قـــــدرح         واعمل  ألخَرى وال تبخل  بمكرمة       
 ـرَيح إذا فكرت ذو ُغـــــإن الـزمان             وخّل عن زمن ختـىش عواقــــبَه      

، وإن  طالــــــت  سالمتُه     ولك   ر             ََحٍّ دح  يغــــــتاهُل املوُت بني الوردح والصر
 ــنه ىلع حذرــوال تــقل يلتين مـــ          ـمام فال تبعد زيارته        هو ابقـــــ

ــيَب بالكدر              ــر  فرُسر به      يا ويـح من غّره دهـ  لم خيلصح الصفَو إال شح
بـــــــرةً ألوىل األبلابح والـعربح             با      ظر ملن باد، تنــــظر  أيًة عجـان  وعح

ىل جــنبوا خيال مســــومَة      
ُ
 وشيــــدوا إرمــا خوفا من الـقدر         أين األ

 ولم تـــــفد إرَم للحادثح الـــن َكرح          لم تغنحهم  خيلُهم يوما وإن كثُــرَت        
 ما أوضح الر شَد لــــوال يسُء انلرَظرح       بادوا فعادوا حديثا أن ذا عــجب          

 مال  وال ولــد       
َ
قت ه يُد اتلــــــشتيتح يف األثــرح            ولم يفــــــد سبأ  ومزر

ر  يف ملوك العربح من  فتكح  وتلعترب  بملــــوك الصني من مـرض       يمن           وتل 
 ـهم سوى األسماءح والِسرَيح لم يبَق منـ       أفناهم ادلهُر أوالُهم وآخــــرُهم          
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شعره كحال  أقرب إىل انلظم منه إىل الشعر ، وهالة الزهد طاغية ىلع  وابقق أن مثل هذا الشعر،      
الشعراء اغبلا، وال تكاد تلمس من نظمه جديدا يف املعىن، فمعاين أيب العتاهية تتواتر إىل علماء جباية 

وحىت املطلع ال خيلو من قول أيب تمام  يف بائيته الشهرية وهو ما جعل  ،اذلهن وأنت تطالع القصيدة
  عليه أنه ينهج مسلك أيب تمام .تلميذه حيكم 

يا عليه بالسخاء واملروءة واالنتخاء واكنت يده ويد الطلبة يف وقد أضاف هل بيتني من الشعر مثن      
 (:1كتبه سواء ال مزية هل عليهم فيها )

يهم فيها  كتيُب ألهلح العلمح مبذولة      يـــــــدير مثُل أيدح
 أاعرنا أشيـــــاُخنا كت بهم      وسنــــة األشياخح نمحضيها

 
 (2ابن الفكون )                        -3    
من األدباء اذلين  "ابن الفكون"ومنهم الشيخ الفقيه الاكتب األديب ابلارع أبو عيل حسن         

وامتدح  ،وكأنهما أنوار الزهر رحل إىل مراكش ،غزير انلظم وانلرث ،تستظرف أخبارهم وتروق أشعارهم
 .خليفة بين عبد املؤمن واكنت جائزته عنده من أحسن اجلوائز

واكن مرفع املقدار ومن هل ابقظوة واالعتبار واكن األدب هل من باب الزينة  .وهو من الفضالء انلبهاء       
 .والكمال ولم يكن حيرتف به ،،وأصله من قسنطينة ومن ذوي بيوتها ومن كريم أرومتها 

عظيما، وحيتل خطره يف الشعر ( يف ترمجته، وال شك أن ابن الفكون اكن 3هكذا وصفه الغربيين)    
عن بداية  يشء  ذكر تني ادلوتلني  ،لم يُ افهو أشهر خمرضيم ه .مزنلة أدبية يف الزمن املوحدي ابقفيص

وهو موجود بني أيدي انلاس وحمبوب عندهم ، غري أن ما  ،الغربيين أن هل ديوانا  ، ويذكرحياته أو وفاته
مربرا  ،من باب االستشهاد باملرتجم هلمأوردها صاحب العنوان ،تبىق من أشعاره جمموعة من القصائد 

 أن املقصد  اتلعريف بالشخص وليست الغاية مجع الشعر ، وذلا ضاع ديوانه. 
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 موضوع  الوصف رغم أن إحداها قيلت اجتمعت مواضيعها لكها يف ،أورد هل الغربيين ثالث قصائد       
الطبيعة فلم خيرج عن وصف ويبدو الشاعر مولعا بوصف  يف مدح أحد سادات بين عبد املؤمن، 

  .الرياض واألنهار وابلحار وغريها من مظاهر الطبيعة
 يف وصف انلارصية :         

 (1دع العراَق وبغداَد وشاَمُهما             فانلـــارصيُة، ما إن  مثــلُها بدلُ 
، بان عــنها اهلم    وانلركدُ برٌّ وحبر   وموج، للــعيون به             مسارح 

 حيث اهلوى واهلواُء جمتــمع             حيث الغىن واملىن والعيشُة الرغدُ 
 وانلهر اكلصل واجلنات مـــَّشقة        وانلره ر وابلحُر اكملرآةح ويه يــدُ 
، لألبصار تتّقدُ   فحيثما نظرَت راقت  ، وكــل نوا         َح ادلارح للفكرح

 يانـــعة        أو تنظر للبحر، فاألمواُج تتّطرد إ ن تنظر الرَبر ، فاألزهارُ 
 يا طابلًا وصَفها، إن كنت ذا نَصف      قل جنة اخلدل، فيها األهُل والودلُ 

 
 

 ومن القصائد اليت أجاد فيها أيضا ودلت ىلع مقدرة وبراعة يف األسلوب :    
بيع وإنرما         (2عشونا إىل نار انلّدى واملحلِق                   عشونا إىل نارح الرر

ـرق              ركبنا بواديَــــه جياَد زوارق     ا إيلـها عن ضوامَر ُسب  نزنل 
 بصفحته تبِدي مروق زن بَــق              وخضنا حشاه واألصيُل كأنه    

 
  :والقصيدة أو ما تبىق منها من ستة عَّش بيتا      

ادلراية اكن املصدر األسايس للك من ذكر ابن الفكون ، فقد استند إيله  روبار  ويبدو أن عنوان        
اذلي ينتيم إىل اعئلة  ،برز الشاعر أبو ابقسن بن الفكون، (1)فقال ويف عهد أيب زكرياء ، برنشفيك

 .(2) عترباماجدة من قسنطينة ، وقد مدح مدينة جباية وألف ديوانا مُ 
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رائعة مشهورة عند العلماء باملغرب قد ضمنها ذكر ابلالد اليت رآها يف  وللشاعر ابقسن قصيدة        
 (3)ارحتاهل من قسنطينة إىل مراكش ذكرها املقري يف نفحه والعبدري يف رحلته 

حي ابن الرسى        أيب الــــبدرح اجلواد األرييح  (4)أال قل للرسر
 انلَدى بدَر انلدىأيا معىن السيــادة واملعايل       ويا حبــــر 

ي جــالال         وما قد حزت من حسب عيلح   أما وحبقك املبدح
 وما بيين وما بينك من ذحمام        ومـــا أتيت من خلق ريضح 
 لقد رمتح العيوُن سهاَم غن ج    ولـيس سوى فـؤادي من ريمح 
 فحسبك ناُر قليب من سعري     وحسبُك دمـــع عيين من أيتح 

 

وال يفوتنا اذلكر أن العبدري أتبعها  .القصيدة أوردها العبدري اكملة وتبلغ أثنني وثالثني بيتا           
قال أهل اللغة الغنج والغنج ادلل وحسن الشلك فقوهل : لقد رمت  »بنقد الذع بلعض معانيها: قلت :

العيون سهام غنج غري مالئم وقائله ال يسلم من الئم وال حيسن يف األدب خطاب ذوي الرتب بمثل 
كىف بك داء أن ترى املوت  عين ىلع أيب الطيب املتنيب قوهل:فحسبك نار قليب من سعري، وإذا ن قوهل : 

، وما يهمنا من قوهل هو إثبات أن القصيدة ألقيت يف حرضة وهكذا فعل مع بقية القصيدة (5)«شافيا ... 
 أين السلطان ملا وفد إىل مراكش، وال شك أن القصيدة ال خترج من باب اتللكف يف كثري من مبانيها

 .ختلو من ابقسن اذلي ملسناه يف قصيدة دع العراق وبغداد وشامهما
 
 

                                                                                                                                          
 أبو زكرياء ييح بن حفص: أول أمري لدلولة ابقفصية ومؤسسها ، أدرك الشاعر زمنا من هذه ادلولة.  - 1
، 1988، دار الغرب اإلساليم ، 1روبار برانشفيك، تاريخ إفريقية يف العهد ابقفيص، تعريب محادي الساحيل ، ط  - 2
 429، ص   2ج
لة املغربية، تقديم: أ د / سعد بوفالقة، منشورات بونة للبحوث  ـه، الرح720حممد العبدري ابللنيس، تويف سنة  - 3
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 (: 1)األرييس اجلزائري                        -4      
فيعد من كبار  .واكن هلا يف الشعر كبري مزنلة  . شخصية فذة  أخرى اعرصت ابن الفكون        

قال عنه الغربيين :الشيخ الفقيه الاكتب األديب   .أدباء اجلزائر يف أواسط القرن السابع اهلجري
هو حفيد  "باجلزائري"ابلارع أبو عبد اهلل حممد لن أمحد بن حممد بن أمحد األرييس املعروف 

 (3) .وهو من نظراء شيخنا أيب عبد اهلل اتلمييم ( 2)األرييس  اهللالفقيه اجلليل عبد 
مخسون بيتا، وال شك أن الكثري من شعره قد ضاع  :هأورد هل أربع قصائد ونتفة  فيما جمموع       

واكن صاحبه أبو عبد اهلل اجلزائري  »بديلل قول الغربيين نفسه يف مقام آخر عندما ترجم للقليع
يسلك يف شعره سلوك املتنيب واكنا يرتاسالن األشعار جياوب لك واحد منهما اآلخر لك ىلع 

 (4)«طريقته... ولوال اإلطالة ألتيت من شعر لك واحد منهما ما يستظرف معناه ويروق حمياه
األشعار املتبادلة خاصة عندما  وهكذا يكون املؤلف بدايع خوف اإلطالة قد فوت علينا تلك     

لو مجع شعره لكه جلاء يف جمدلات، وهو دأب لك املؤرخني اكنوا يكتفون برتاجم  ؛قال أن القليع
 السري واالكتفاء بنماذج من أشعارهم لالستشهاد فحسب. 

لفقيه شاعرنا ارتىق يف مزنلة الكتابة حىت توىل مشيخة الكتابة يف جباية ، واملالحظ أن وصفه با     
 وافالقصائد األربعة ىلع خالف أقرانه يف ذلك العهد اذلي اتسم .ال يعكسه ما تركه من شعر

 الزهد واتلصوف لكها يف الغزل والنسيب :  ،بثقافة
 (5)أبيات :  10ومن قوهل  يف قصيدة من      

 
 

                                                
 لم يذكر الغربيين شيئا عن تاريخ ميالده أو وفاته واكتىف بالقول أواسط القرن السابع اهلجري.  - 1
يذهب شكيب أرسالن نقال عن املحقق عالل الفايس يف أصل نسب األرييس، ويعوزه إىل مدينة أندلسية تسىم  - 2

أورشة ،وحورت إىل أريسة ، ولم يذكر الغربيين شيئا من ذلك بل عرفه بلقب اجلزائري ، فال يعقل برأيي أن يهمل صاحب 
ون ملدينة أريس ىلع سفوح األوراس عالقة بنسبه؟ عنوان ادلراية األمر لشهرته ، ,وأتساءل من جهة أخرى هل يك

 عنوان ادلراية املطول يف املوضوع. ، كما ينظر الكم املحقق ل 249ص   فينظر هامش اتلحقيق يف عنوان ادلراية،
ستيل ترمجته : عميد أهل األدب وزعيمهم باجلزائر فحل من فحول الشعر وأمرا ابليان وجهابذة العلماء املحققني ،  _ 3
 '6ص  2بد الرمحان اجلياليل جع
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 احنيـبرس الــروض نَّش الري اأدرها فقد هبــت نُسيـــمة دارين        ونم
 وغىن فأغىن عن رضوب اتلالحني   (  1)وقام خطيب الور ق يدعو هزيله 

 ممنونح  اكن يل غريَ  عيش   ولـــــذةَ  ــــــــبا      وذّكر أيام الصبابة والص
 نيب خمزونح ــبني ج برس ّ  ـُت وحبــ   ـــــد من مستقره    فثار كمني الوج

 
واكن كثري اتلجنيس  »كلف خبالف ما حكم عليه الغربيين : ويتضح جليا ما يف شعره من ت      

يأتيه عفوا من غري تكلف، وألجل ذلك حسن نظمه واكن مليح اتلواشيح ، إن طال يف شعره 
 (2).«أعرب،  وإن اقترص واقتصد أعجب

 (3)بيتا : 19ومن قصيدة أخرى من 
، فقد أودى   بمــهجيت اهلجرُ لعلّك بعد اهلجرح تسمح يا بدُر       بوصل 

 أبيت كما ترىض الكآبة واألىس    وأضىح كما تهوى الصبابة ُوالفـكر
ـر رحه يُس 

 إذا قنَطت نفيسح ينادي بها الررجا    رّوي دك، كـــم ُعرس   ىلع إث 
، يـــــــــرمّحها اذلكرُ  َعت        عالئُق آمال   وإن ذكرُت يوَم الفراقح تقطر

 بــيننا        عـتاب  كربدح املاءح ، لكنه اجلــــم روال أنىس يوما للرسورح و
ــــدر  وال كأَس إال ما سقاين به اللرىم       وال نقَل إال ما حباين به الصر

 
 
طمار بالقصيدة الرائعة ، ووصفه وهذه القصيدة أجود بكثري من سابقتها وصفها حممد ال        
ما  .شيقة هسلك فيه سلوك املتنيب ،وقال : أشعار ،فجاء شعره رائقا ،ضا: أنه أتقن أسايلب ابلالغةأي

 (4)!!! أحىل معناها وما أعذب ألفاظها وما أذل موسيقاها

                                                
 الورق هو ابقمام وواضح أن اهلزيل تصحيف للهديل أو خطأ يف النسخ  -  1
 لم يذكر هل شيئا من هذه اتلواشيح ولم نعرث هل ىلع أثر يف مصادر املغرب األخرى ماتعلق حبياته أو بشعره  - 2
 338فسه ، صن - 3
 81/82حممد الطمار، املرجع السابق، ص  - 4



 الفصل األول 

 

 

  

34 

، قادته ابقمية يف مجع تند إىل مرجعية نقدية متأصلةال تس ؛يالحظ أن أحاكم الطمار بدائية    
 ولم يراع مستوى الشعرية فيما قاهل . ،الرتاث اجلزائري

ولم يرد ذكره سوى  ،األرييس اجلزائري أهملته املصادر املختلفة اليت أرخت لشعراء اجلزائر          
يف عنوان ادلراية ، ولوال الغربيين اذلي جاء برتمجته ما سمعنا من خربه شيئا ، ولربما اكن حمظوظا 

ت يتلىق عنه خمتلف معه ألنه اكن صديقا لشيخ الغربيين )القليع( املذكور اذلي الزمه عَّش سنوا
 العلوم كما ذكر يف سريته .

   

 اتلدليس اجلزائري             -5                   
من "أبوعبد اهلل حممد بن ييح بن عبد السالم "ومنهم الشيخ الفقيه الاكتب األديب ابلارع        

 أكوار جباية، وما اكنويل القضاء ببعض  وسكن جباية وليق املشائخ وبرع يف األدب ، ،(1)تدلس 
ولكن الغالب عليه إنما هو األدب ، هل أشعار  ،ال من األدباءحيب أن ينسب إال أنه من الفقهاء، 

 (2) .مطوالت وخمترصات رائقة
مكتفيا بدال عن ذلك بالقرن السابع  ،ولم يَّش إىل ميالده أو وفاته ،هذا ما أورده من حياة الشاعر   

 اتلواريخ .اهلجري كعادته عندما جيهل 
رغم أنه أخترص فيهما من باب االستشهاد بشعره  ،وان ادلراية قصيدتان طويلتاننمن شعره يف ع    

  .فحسب
 (3) بيتا : 26القصيدة األوىل من 

 

 ولو  لم  يُنب ين غري أين أحـب ه    ُسعدُت بذلك القدرح عم رحي وال أشــىَق 
ـَقا    كىف يب عزاً ، أنرُه يل ســـيِد          تـ  ،  ال أريـُد هل عح  وأيِن عبـــد 

قرا  ومايل والعتُق الُمكِدُر عي شيت         رضيُت بأن أبــىق ملن شفرـين رح

                                                
/ ينظر االستبصار يف عجائب  133أو: دلس كما تعرف ايلوم من موانئ اجلزائر ، وصفها صاحب االستبصار، ص  - 1

 األمصار، ملؤلف جمهول ، نَّش وتعليق ادلكتور سعد زغلول عبد ابقميد.
 105/الرتمجة رقم  341الغربيين، نفسه، ص - 2
 341الغربيين، ص  - 3
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يِن غرُي نفس  رقيقة      تَميُل ألن  أه وى من ابقسنح مــا َرقرا  فلم يبَق مح
ر الرِسِ   حيوحي املالحَة حسنُه          يُريك خيفح

 
 جـــهًرا وإن  رقرا ويب رشأ

يم يف اهلوَى يُرى قد دقا ر عظ  يِن الروَح حىت كأنرينح  أرى َخيفح  خيالط مح
يب اتلذاًذا باذلي هو صانع           وما منح عنايئ يف حمـــبرتحه ألـىق  حبس 

ـىَق وصرب   نحه        وما زاَد من محـل  عيلر وما ألـ   ي ىلع ذِل الغرامح وهو 
 

ني اجلانب الروَح واذلوق فقد أجاد املغاربة يف اجلمع بني جانب ،ىلع نهج املتصوفني انلص لكه         
، وقد جتىل واضحا حتكم الشاعر يف لغة الرمز الصويف ومعانيه يف دروب املحبة اإلهلية اجلمايل

عبودية , ومن ال يرون بدا أو حاجة لالنعتاق من تلك ال ،حيث الصفاء واهلناء يف ظل العبودية لسيد
حيث يتساىم الشاعر املتصوف بمقاصده عن  ؛السهل ىلع القارئ أن يستلهم بيرس تأويالت املعاين

 املقاصد الشلكية الظاهرة.
يف اإلشادة بفقيه الصوفية ابن  لكن ،لف أحد عَّش بيتاؤوالقصيدة اثلانية اخترص منها امل        

 :سيد انلاس 
 

ق  ىلع ابن سـ        ىَن انلرباسح     شمُس السعادة ال ســ
 (1)يّد انلاسح حلّت بأف 

 ــائحه               ختتاُل بني كواكب  أخـــــــراسح وبطائرح ايلمن ارتقت  لسمـ
 ارهم              وهم األســــود دلى احتدام انلاســمن معَّش بذل انلوال شع

 ـَاسودلى القرى يذكون باالقبـــ     ــنة           يذكرون نريان الوىغ بأســ
 م اآلسح نسمات جودك ال نسيـــــ        ه       وكباؤُ ،ه لوب نثارُ ُحب  القــــــ

 ـــاســأفق العىل ومحت ه من أرجـ                نتوشماعة شهب الكواكب زي
 ـقياسيتصافحان بروضة مــــــ       ـدك أقبال         وهو الربيع وزهر سعـ

 ـناسوانعم بطيب العيش واإليـــ        فاهنأ بشمس ادلجن يا قمر ادلىج      

                                                
 ، وابن سيد انلاس أحد مشاهري جباية يف الفقه واللغة، واكن اكتبا يف دواوين األمراء344نفسه، ص  - 1
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 ــاكسـأنت املحىل بالعىل والـــــ    ـــــخر جـّرر ذيله         والبس ردا الف
 ــاكســـمخر املرسة روقت يف الـ     وارشب صبوحك من سعودك واغتبق     

 ـاسـوق أســـــأورثته، فبنيت فـ        ؤدد       ـــفلك الفخار ىلع األنام بس
 
ال جتد فروقا كبرية بني شاعر وآخر يف استلهام ،وباتلمعن يف معجم شعراء الصوفية  بوجه اعم         

 الرموز إال ما اكن يف املنهج أو املسلك، وسيخصص ابلحث فصال  للموضوع .
 

 ه585عمارة بن ييح بن عمارة ت  -6           
، هل علم وأدب وفضل ونبل قىض يف بعض انلواَح يف ابقسين عمارة بن ييح بن عمارةالَّش       

ف أسبابا لضياع ادليوان لكنه لم يقف عنده، ويقدم املؤل ،وانببجاية. ذكر أن شعره قد مجع يف دي
 منها فتنة بين اغنية وثورتهم ىلع املوحدين واستالئهم ىلع جباية ثم تعيينه قاضيا ، لكن وقع يف

 ئ به مصفدا ذيلال. وجي ،األرس بعد اسرتجاع جباية
نظمها يف األرس للوايل اجلديد  شفعت هل القصيدة اليت :ويف مقام األرس كما يروي الغربيين     

 نقتطف منها هذه األبيات :
 

ب يف   (1 )ما هبر الـنسيُم ىلع الزهرح اجلمرح                 وإال كــسالم  كعر ف املنَدل الررط 
 تعرب فوق الـــــخِد عن اكمنح الرِسِ                !فــــــــــلله َدر  مقلتني بعــربة    

ـغر  وقد راعين إيماُض برق  بذي الغَضا                   كما ابتسم الِزن يَج  عن بـَهج اثلـر
 إال نُور برق  لـــــــُه يرسيـــاَدهُ                   وال ناَر ــبدا يل أن الليَل أو رى زنــــ
 يم، قلب  يف لــَظى مج رب  سلـــوقل                 ـــررهاــونار  بأكبادي أكابُد حـــــ

ـَح              وما طائر فوق الغـــصون مرسّ   كمن بات مقصوص اجلناحني يف وكـرح ـــ
 وأصغرهم جيرحي، وأدمُعه تـــــجرحي        ـصّفدا           ــــقلم أنَس توديَع ابلننيح مـ

                                                
 ... املندل: العود طيب الراحئة    - 1

 : شجر يعرف جبودة مجره ... املندل: العود طيب الراحئة  الغضا
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 وجدي شفيُع انلاسح يف موقفح ابقَّشح  ــــليت                أبا زيدح إنــــي بابقسنيح وسي
 
اذلي يقرأ منها طلب العفو من الوايل هل وألصحابه ، ومما يلفت  ،األبيات من فن االستعطاف       

االنتباه يه مسحة التشيع يف قوهل األخري وهو ما أشار إيله املؤلف، وشفع فيه ويف أصحابه جده ، 
خاصة أنه يديع النسب ابقسين الَّشيف، أما من انلاحية الفنية فالشاعر يهتم بابلديع ويطلبه 

لكثري من شعراء املغرب اذلين انرصفوا إىل االبتداع يف ابلديع حىت أسقطوه فاكن ذلك جمرى ا ،طلبا
 مزنلة كما يقول انلقاد القدماء .

ويه الشاعرة الوحيدة اليت ذكرتها  :ىل ابنته األديبة املعروفةوال جيدر املرور هنا دون إشارة إ       
د من أشعارها سوى بعض انلتف ولم ير ،كتب الرتاث للجزائر املوحدية، اعئشة بنت أيب الطاهر

 اغية يف الطرافة والظرف.
 (1)أخُذوا قليب وســاروا       واشتيـــــايق أو َدُعــــوين      

 إن لم يُعودوا         فاعذلُوين أو دعـــــوين (2)ال عدا
 ولعائشة أيضا:

 (3)َصّدين عن حالوةح التشييعح             اجتـــــنَايب مرارةَ اتلروديعح 
ُ ذا بوحشةح هذا              فرأيُت الصواَب ترَك اجلميعح    لم يقم خري 

 وهلا أيضا:
 (4)عذيري من اعشق  أصلَع         قبيح اإلشـــارة واملنـــــزعح       
 يروُم الزواَج بمــا لو أىت           يروم به الصفَع ولم يُصـــفع                    
يــجح إىل َكـــيرة      ـُـ     برأس ُحوح  ـرقُعح ووجه  فـــــقري  إىل بـ

 

                                                
ما روي من شأن ابليتني أنها أرستلتها البن الفكون الشاعر املعروف وطلبت منه الرد فكتب إيلها معتذرا عن  - 1

 اجلواب 
 ويف رواية أخرى : ال غدا. - 2
 48املرجع السابق، ص  - 3
 : قاتلها يف رجل أصلع جاء خيطبها 49نفسه، ص: - 4
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 وننيه ابقديث بما ختم به املصدر السابق من قول :     
ولكن هذا املوضع لم يقصد به هذا املعىن  وهلا رمحها اهلل ظرائف أخبار ومستحسنات أشعار،

 وذكر بعض شواهد ابقال . فيقع منه اإلكثار، وإنما املقصود منه اتلعريف بالرجال

 
 ثاثلا: الطبقة اثلاثلة ) أصحاب انلصوص املتفردة(         

 اتللمساين   -                 1
ه، انتقل إىل  609نصاري، ودل بتلمسان سنة أيب بكر بن عبد اهلل بن موىس األ براهيم بنإ         

 (1 )وهل فيها أرجوزة طويلة، متضلعا يف األدب ،األندلس، صار فقيها اعرفا مربزا يف الفرائض
 

فُها   (2)الغدُر يف انلاسح شيمة  سلَفت           قد طـاَل بني الورَى ترص 

ـــَعم             منــَك يرى قدرَها ويعرفُـها ـح  ما لك من رست هل نـ

 بل ربما أعقَب اجلزاَء بها                مضــــرةً َعزر مصـــــرفُها

 أما ترى الشمس تعطف بالن           ورح ىلع ابلدرح وهو يكـسُفها
 

 حايف الرأس اتلاهريت :-2                    
الشيخ ميح ادلين أبو عبد اهلل حممد بن حممد الزنايت الكمالين نسبة إىل قبيلة من الرببر، امللقب        

 ـه، 606اهرت سنة يف أول أمره مكشوف الرأس، ودل بت نه اكن، أو ألحبايف الرأس بقفرة اكنت يف صدغه
. وتويف بها، ولقب باالسكندراين، وتصدر رحل يف مطلع شبابه إىل مرص واستقر يف األسكندرية

هو أحد اثلالثة املحمدين من كبار انلحاة يف »للتدريسن اكن من أئمة العربية)انلحو( قال الصفدي: 
«اس ، حايف الرأس عرص واحد: ابن مالك، إبراهيم انلح

(3) 

                                                
   200لسان ادلين ، اإلحاطة ، ص - 1
 84الطمار،  تاريخ األدب اجلزائري، صحممد  - 2
 3/365الصفدي، الوايف بالوفيات، ص: - 3
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 ( 1 أورد هل شويق ضيف ترمجة مع ثالث نتف:
رحي -1 ح        فأصبَح ممقوتًا بها، وهــَو ال يد   ومعتقد  أن الرئاسَة يف الكرب 

ف عح باجلَرِ        جير ذيول الكرب  طالت  ُرفعًة         أال فاعجبُوا من طالبح الرر
 

 فثىَن فؤًدا عنه لم يــُك ين ثين  أُمعليم الصرَب اجلميَل بهجرحه       -2

 (2)ال بـــدر من أجر  للِك معلِمح          وإىل السلّو ثواَب ما علرمتين     
 

يب أن  أرى وجَه الصوابح       شكوت إيلك نوَر ادلينح حـايل     -3  وحس 

ـــــُت حىتر                  كحتَابح قي ُت من املجوسح بال   وكتيُبح بحع تُها ورهنـ 
 

 :3ابلاكء        -3
اعش بتلمسان يف القرن  ابلاكء.هلل بن عبد الواحد املجايص أبو حممد عبد ا: الشيخ الصالح      

دا القرن السابع استنا ويستنتج أنهم،السابع، لم يورد هل ابن خدلون أيضا تارخيا حمددا للميالد والوفاة  
 (4)إىل ترامجه للفقهاء يف القرن ذاته وأورد هلم تواريخ دقيقة. 

،  يصومون  لوال رجال  هلم وحر د  يقــوُمون َ                وآخرون هلم رسٌّ
لَت أرُضكم من حتتحكم             زح

 ألنرُكم قوُم سوء  ال تُبـالون      لُزل 
 اللخيم           - 4      
 ـه، اكن فاضال صابقا ذا  558مودله بتلمسان سنة ، بن أمحد بن حممد اللخيم  ابن اللحام حممد           

  ( 1.ه614هل زمانه، تويف بمراكش سنة واعظ أ حظ من األدب والشعر،

                                                
 327شويق ضيف، تاريخ األدب العريب ، ص - 1
 إىل السلّو املعىن غري مستقيم ، والصواب ويل السلو )نسيان ابقب( خيتل الوزن - 2
 33حييي بن خدلون،  بغية الرواد، ص   - 3
 34نفسه، ص  - 4



 الفصل األول 

 

 

  

40 

 (2)غريُب الوصفح ذو علم  غريبح                     عليُل القلبح من ُحِب ابقَبيبح 
يبح إذا ما الرلي ُل أظلم ،قاَم  ن  من انلرحح ـَجح  يبــيك                       ويشُكو ما ي

يبح   يقطع يللَه فــــــكرا وذكًرا                        وينطُق فيه بالَعَجبح العجح
ــبيبح   به من ُحِب سيِده غــــــرام                          جيل  عن اتلرَطب بح والطر

 مـــخبرا                          يطيُب ترابُه من غريح طيــبح ومن يُك هكذا عبدا 
 

 ابن أيب العيش       -4
، ولم بن حممد بن أيب العيش اخلزريج ، ودل وتويف بتلمسان :(3)بن أيب زيد عبد الرمحان   دمحم         

 هذا القول . يذكر ابن خدلون اتلواريخ سوى
 (4) هل نصوصا منها: أورد

, ودعح الوجوَدا وما حوى                إن كنَت مرتــاداً بلوَغ كمـالح     اهلل قُلر
م ىلع اتلفـــصيلح واإلمجالح  ته                 ُعدح ق   فاللك  دوَن اهلل إن حـــــقٌّ
الَلح  ح  ـــها                  لوالهُ يف حمو  ويف اضـــمح  واعلم بأنَّك والعوالم لَكـر
 فالعارفون فنوا وملا اليشــهُدوا                 شيئا سوى الُمتَكـــرِب احملتعالح 
 ورأوا سواه ىلع ابققيقة هــالاك                 يف ابقال واملايض واالستقـبال

ه لواله عنُي حمالح  ـــه من ذاتحه                 ب وجــــــودح  من ال وجوَد ذلاتـح
فحك أ ـًا سوى فعل  من األفـعالح فاملح  بطر   و بعقلك هل ترى             شيئـ

 وانظر  إل أىلع الوجود وســـفلحه                ن ظَرا تؤيـــــده باالستدالل
 جتدح اجلميَع يشرُي حنو جـــالهلح                   بلسانح حال  أو لسانح مقــال

                                                                                                                                          
 27خدلون ، بغية الرواد، ص / ييح ابن - 1
 28نفسه،ص  - 2
ييح بن خدلون، بغية الرواد ولم يذكر ابن خدلون اتلواريخ سوى هذا القول مثل العديد من الشخصيات اليت أهمل   - 3

 اتلواريخ فيها  
 30ييح ابن خدلون، املرجع السابق, ص - 4



 الفصل األول 
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 فرداً عنح األك فاءح واألمــــثالح       ـــفاتحه            وُجبح الوجوَد ذلاتحه وص
 متزنًها عما سوى الفــــعالح ـــلويًة                   فاسكن إيله بهمة عـ

 ما واجب  كمـــــفيد  بزوالح  ل  وجوده                محــــيبىق ولك يضــ
    
هذا ابلحث، تكون ترمجتهم يف سياق ذكرهم لقلة زادهم من الشعر  وما تبىق ممن وردت أسماؤهم يف    

 ولشح املعلومة عن حياتهم .
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 املوحدية الشعر والشعراء يف ظل السياسة

، فلم يهدأ لطة مثلما عرفته يف عرص املوحدينلم تعرف اجلزائر حرااك سياسيا ورصااع ىلع الس

والرصاع ادلموي املرير  السياسةولكن حركية  ة اتلأسيس إىل اغية سقوط دوتلهم،الرصاع منذ بداي

قهية والفلسفية واألدبية حىت يف خمتلف املجاالت الفواكبه من جهة أخرى تفاعل احلركية اثلقافية 

بها للعديد من الشخصيات الفكرية بمشارت عواصم اجلزائر كبجاية وتلمسان مراكز استقطاب صار

اذلي عرف فرتة من اهلدوء واستقرار احلكم بأيدي آل عبد  ،يف القرن السابع اهلجريخاصة  ، املتنوعة

 .املؤمن والسيطرة ىلع األقايلم املتمردة وضم األندلس نهائيا 

إال أن دراسة الشعر  ؛ولويا هلذا ابلحثليس مقصدا أ ،ريخ الرصاع وحيثياتهوإن اكن تا

ال تنفك السياسة أن تفرض نفسها يف املشهد الشعري نظرا تلموقع  ،والقضايا الكربى يف موضواعته

 .والء أو خمالفة ، ة ترتى ىلع الساحاكن اجتاهه مع األحداث اليت  أيااملثقف 

ىلع موقف الشعر من السلطة اجلديدة أن نمر بداية  ـيةسكقضية أساـ ذلا اكن من الرضوري     

وكذا املوقف املناقض للسلطة وموقفها  املوحدي.  اجلزائري  ء السياسية ألقطاب الشعروجتليات اآلرا

 من الرأي والقول.

صور أيضا األفاكر اجلديدة اليت تبنتها ادلولة، كما عىل حنو ما صور الشعر رصاع ادلولة السيايس، ف      

 املؤمنيةادلولة عن الطابع ادليين اذلي وسمت ولم يستطع أن يتنصل  ،فتفاعل مع ادلعوة اجلديدة

ىلع رأي ابن  أن يدرج شعر املدح يف املوضوع :كمبدأ أسايسوجرى منهج ابلحث ، وطبعت بطابعه

ين اتعالج املع ،املدح جمرد قالب من تلك القوالب القديمة لم يعد شعر ، إذرشيق يف نظرته ملديح اخللفاء
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وتواكب األفاكر  ،(1)ةلسيايسبل صارت القصيدة املدحية بوتقة تستوعب احلياة ا ،واملوضواعت املألوفة

أو تزلفا وتكسبا حيث أغدق  ،إيمانا وحقدا ىلع املرابطني وتتدثر بدعوتها ،تلهج بمنهجها ،اجلديدة

 إىل املوقف أيضا وإنما يعود ،تكن تلقائية ، تلك االستجابة لماحلاكم ىلع أهل العلم واستضافوهم 

العلماء واألدباء وفتحوا مصاريع بالطهم للوافدين من انلخبة من أجل  الرسيم لدلولة اذلي شجع

ومدوا يد العفو إىل لك ثائر ىلع دعوتهم   ،أو املشككني واملعارضني ،استقطاب أوئلك املتأخرين

قصته مع ادلعوة املوحدية وقيادته للثورة  يف مع القايض عياض يب، كما حدث وانتهجوا سياسة الرتغ

ييح بن عبد السالم  بعد تويله القضاء بلين اغنية عند  الفقيه الشاعر اجلزائري أبوأو  ،مضد ملكه

رباب ومن جهة أخرى اكن اخللفاء أنفسهم من أ هذا ىلع وجه اتلمثيل ال احلرص، .استيالئهم ىلع جباية

 وينقده كمام وانلرث، يتذوق الشعر املؤمن بليغا يف انلظ، فقد اكن عبد ابليان ومتذويق الشعر وقرضه

أنه اكن أديبا عفيفا شاعرا  (3)كما وصف ابن عذارى اخلليفة املرتيض، و(2)قال صاحب الوايف بالوفيات

 . (1)وذكر أن وقف هل ىلع جمدل من شعره بنظمه ونرثه ،ظريفا

                                                 
،  2007، دار الوفاء للطباعة والنرش، اإلسكندرية، مرص، 1فوزي عيىس ، الشعر األندليس يف عرص املوحدين ، ط - 1

 79/ 78ص 
دار إحياء ،  1أمحد األرناؤوط / تريك مصطىف ، ط :الوايف بالوفيات، تحالصفدي صالح ادلين خليل بن أيبك،  - 2

 .وما تالها 320، ص 9، ج  2000الرتاث العريب ، بريوت بلنان  ، اعم 
ضحية الفتنة بني املوحدين أول اخللفاء اذلين   ـه(646/665اخلليفة املرتيض أبو حفص بن يوسف بن عبد املؤمن) - 3

واكن اخلليفة القاتل أبو دبوس إدريس الواثق أخر خلفاء ، لشباب يف الرصاع ىلع دائرة احلكم وهو يف بداية ا ،قتلوا
وهو آخر عهد دولة بين عبد املؤمن، أورد هل ابن عذارى ترمجه مطولة ،  ـه668املوحدين اذلي قىض عليه املرينيون سنة 

 وذكر هل مقطواعت شعرية تدل ىلع علو كعبه يف الشعر منها :
                                 

 سد ـوحان لرويح فراق اجل          وملا مىض العمر إال األقل                              
 سد ـــيلصلح مين ما قد ف    طفا       ــدعوت إليه مستع                              

 سد ــويذهب عنا الريا واحل     ويصلح نفيس وأخالقها                                   
 وسوق العفاف بها قد كسد      فسوق الرياء بها نـــافق                                 
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فال نطيل احلديث عن األمراء الشعراء وحبهم للشعر سوى بالقول أن اتلقارب قد حصل بني      

 وهو ديدن الشعراء يف لك العصور. ،حة ومآرب متبادلةضوالسياسية دلوافع واالشعر 

 ،بة املوحدين وبالطهمال يعين أن لك الشعراء قد استفادوا من جتر ،وال غرو أن ذلك اتلقارب     

  :فيما ييل وضبطها  تلك املواقف كن استنتاجموقد أ

كحال  والصمت، احلياد والزتمواولم يتأثروا بادلعوة  ،وا املوحدينالشعراء املخرضمون، أدرك -1

شعراء الزهد  واتلصوف، فاجتهوا إىل املورد ادليين هروبا من الواقع ادلموي وتقلبات السياسة 

 وحمنها.

 ،شعراء ساروا يف راكب املرابطني ثم احنازوا إىل املوحدين يف آخر املطاف وهم شعراء املناصب -2

، فأبىق واحلجابة قضاء والكتابة ادليوانية لاك خاصة أوئلك اذلين تولوا مناصب يف ادلولة

 .واالطمئنان إيلهم  عليهم املوحدون بعد غلبتهم للحاجة إيلهم

شعراء نشأوا يف أحضان ادلولة اجلديـدة ووهبـوا أنفسـهم وكرسـوا أشـعارهم ألوم انلعمـة  -3

 يف تأسيسهم لدلولة ورصاعهم للبقاء .

ــون -4 ــعراء ذاتي ــتق ؛ش ــاروا مس ــس ــة األون فانرص ــرار الطبق ــارب لني ىلع غ فوا إىل اتلج

 خالفا للطبقة اثلاثلة. الفنية اذلوقية

ال تعين أنها ظاهرة ثابتة، فتقلبات احلال يف تلك  ،مواقف الشعراء، تلك اليت تموقعوا خلفها     

انتهت يف بعض األحيان  ،مأسوية حمن  الفرتة املتوترة كثريا ما أردت بابلعض إىل مسالك صعبة و

كمقتل شاعر الغزل ابن غزالة  ،رغم أنها أحيانا جتارب شخصية ال عالقة هلا بالسياسة ،باهلالك

                                                                                                                                               
ابن عذارى املراكيش، ابليان املغرب يف أخبار املغرب، قسم املوحدين ، تح : حممد إبراهيم الكتاين / حممد بن تاويت  - 1

 445، ص  1985، ، بريوت بلنان ، 4دار الغرب اإلساليم ، ج ،1، ط/ حممد زنيرب /  عبد القادر زمامة
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رغم ما سبق ذكره بالعفو السلطاين املمدود  حني جترأ ىلع التشبيب بابنة اخلليفة عبد املؤمن

 .(1)ائبني والعائدين إىل جادة الصوابللت

حيتاج إىل داعة وقضاة أو باألحرى إىل  ،الشك أن السلطان ىلع مد العصور وتعاقبهاوال يرىق    

، خاصة أن املوحدين ال أفضل  و ،والشعر فيها ،األكرث انتشارا وتأثريا يف انلاسالوسيلة اإلعالمية 

هلوية امللك املوحدي عند وأسسوا للطابع العريب  ،اختذوا من اللسان العريب لغة رسمية لدلولة

 (2) .ستقدام العرب وتقريبهم واإلحسان إيلهما

وحتصيال للك ما سبق : فإن الطرفني ىلع حد تعبري ابلعض قد دخال يف عالقات جتاذب    

هذا حديث عن  (3) .وتطويق متبادل أملتها عليهما قناعتهما املشرتكة باستحالة الزتام احلياد

مصطلح الفقيه اذلي يتسع يف القديم لصنوف العالقة بني السيايس والفقيه بعيدا عن تعرجيات 

 خمتلف العلوم.

 ومن تلك املوضواعت اليت أرخت للحركية السياسية :

 االنتصار للعقيدة اجلديدة:         -أ

أراد  ،ويه دعوة عقدية باألساس ،دي أهم العنارص يف دعوة املهدي ابن تومرتالعنرص العق         

ىلع ضالل واحنراف عقدي، وأهم ما واعترب املرابطني  ،اتلوحيدقة صاحبها أن يقيمها ىلع حقي

اداعه املهدية والعصمة، رغم موافقته يف بعض اجلوانب للعقيدة األشعرية، ويتفق أغلب املؤرخني 

                                                 
كيل بمن ناحلديث يقترص ىلع انلخبة دون غريها من الرعية ، حيث عرف املوحدون بابلطش والفتك بأعدائهم واتل - 1

  .وما بعدها 141واالهم كما صور ذلك ابليدق يف كتابه أخبار املهدي ينظر الصفحة 
 ، مكتبة  1سالمية يف املغرب واألندلس ، عرص املرابطني واملوحدين،طاحلضارة اإل ،حسن عيل حسن  - 2

 123، ص  1980اخلانيج، مرص،           
 خلرض بولطيف ، الفقيه والساسة يف الغرب اإلساليم ، إصدار املجلس األىلع للغة العربية، اجلزائر،  - 3

 16، ص 2005
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ادلولة أن فكرة املهدية ما يه إال مطية لألغراض السياسية استوحاها من معارشته الطويلة ألمراء 

  (1).وجوب طاعة اإلمام الفاطمية بما حتمله من

ألن املواقف من أفاكر ابن  إىل أطراف وأذيال ليست من مظانه؛ وحىت ال يستفيض ابلحث       

تومرت وداعئم دعوته القت يف ابلداية تباينا عند العامة والعلماء وعند الوالة بما ال يتسع املقام هل 

 هنا، وما يهم هو موقف الشعر والشعراء منها.

اص حلياة بن هو الشاعر اجلزائري واملؤرخ اخل يفرض نفسه يف حركية املهديولعل أول من       

ألف يف ، رفيقه وصاحبه منذ أن دخل اجلزائر وجباية "قأبو بكر الصنهايج املدعو ابليد :"رتتوم

وذلك من خالل كتابه أخبار  ،واتلطرف يف الوالء إىل حد السذاجة سريته كتابا حيث أظهر املغاالة

فألف  ،ويدعوه اخلليفة أمري املؤمنني ريض اهلل عنه ،(2)وسماه السيد املعصوم ،املهدي بن تومرت

من ، وال شك أن موقف شاعرنا لم يأت ما ينفر منه العقل واملنطق تفيه من القصص واحلاكيا

 ،العامة بمثل تلك الرؤى واألحاديثودوره أن يستميل  ،فراغ، بل اكن رشيكا أساسيا يف ادلعوة

نة ومزنلة بني القوم، كرة ما اغبلا، ولربما اكن يرتصد منذ ابلداية ماكادلاعة لفب املنيط ورادلوهو 

    وهو ما اكن.

بيد أنه ال  لضياعها يف ابن تومرت ، من دون نصوص شعرية (3)أوردنا أبا بكر الصنهايج      

فهو أحد األقطاب يف يمكن جتاوزه يف هذا املوضع كشاعر اكن خطره عظيما يف الفرتة املوحدية. 

                                                 
  .وما يتبعها 401ص  1983دار الغرب اإلساليم، ،بلنان ،  ، 1ومرت، طعبد املجيد انلجار، املهدي بن ت - 1
  74وبداية ادلولة املوحدية . ص  ابليذق، أخبار املهدي بن تومرت - 2
3
أبو بكر بن عيل الصنهايج املكىن بابليدق، أحد األقطاب اذلين قامت ىلع أيديهم ادلولة املوحدية ،وأغفلهم مع  - 

أحد من |ذلك الزمان، لم يذكر مؤلفه أال مؤرخان ابن القطان وابن عذارى، ثم اغب عن اذلكر بعد ذلك، فلم يعد 
هاب بن منصور)مقدمة الكتاب( ابليدق ، أخبار املهدي بن املؤرخني ينقل عنه أو يتحدث عن مؤلفه/ ينظر : عبد الو

  9،ص 1971تومرت، وبداية دولة املوحدين، دار املنصور للطباعة والوراقة، سنة 
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تأسيس ادلولة املوحدين ونقل أخبارهم، اكنت كتاباته راجئة بداية األمر لكن تالشت أخباره بعد 

 ضاع من كتابه الشهري. ذلك ولم يعرف يشء عن أواخر حياته أو ما

شعراء املؤرخني اجلزائريني أيضا اذلين حتمسوا للمهدية واعتقاده بها يف كتابه املن ومن ال     

يف اإليمان باملهدي رغم ما وصف به باالعتدال والرصانة (1)عبد امللك بن صاحب الصالة  باإلمامة

  (2).وأرائه

س لكها لن تدرك وربما ويف ضوء ابلحث عن الشعر املمجد البن تومرت يف املغرب واألندل     

 ماعدا تلك القصيدة املشهورة لشاعر جزائري جمهول اهلوية :شيئا ذا أهمية، 

 )3) القصيدة وموضوعها                   

راجع منسوبة لشاعر أوردتها املصادر وامل 26القصيدة من املطوالت يبلغ عدد أبياتها       

فقام ىلع قرب ابن تومرت بمحرض  ،(5)ىلع أيب يعقوب يوسف بن عبد املؤمن (4)وفد ، جزائري جمهول

، فالقصيدة تؤرخ بمرحلية فائقة وعلم بسرية ابن تومرت، وليس مستبعدا أن يكون من املوحدين

                                                 
عبـد امللـك بـن صـاحب الصـالة، مـودله بباجـة ، هـاجر تللمسـان يف  صـباه وأقـام فيهـا مطـوال، ثـم اع   - 1

حيــث اكنــت هل حظــوة يف  ،بــا مــن ســالطني وأمــراء ادلولــةمتــنقال   بــني األنــدلس ومــراكش وتلمســان متقر
 ـه، يـروى أن هل أرجـوزة مـن سـتة آالف بيـت مـن الشـعر ضـمنها العقائـد والرشـائع ،،، 594بالطهم، تويف  سـنة 

، وقـد تـرجم هل 452ينظر عبد اهلادي اتلازي ، مقدمة اتلحقيق لكتـاب املـن باإلمامـة ، وكـذا ابليـان املغـرب ص 
يخ املغرب واألندلس وانتقدوه ىلع مواقفـه وأرائـه حـىت أن ابـن األبـار قلـل مـن مسـتواه العلـيم العديد من مؤر

 .يف الرواية   واتلاريخ، وتناوهل ابن عذارى واملراكيش بيشء من اتلفصيل
 ...408عبد احلميد انلجار، املرجع السابق، ص - 2
 162/163/164ينظر ابن عذارى ، املعجب،  - 3
ومـنهم مـن قـال أنـه أرسـلها إىل اخلليفـة املـذكور وطلـب أ تنشـد ىلع قـرب ابـن تـومرت، لكـرب سـنه وعـدم  - 4

 استطاعته ىلع اتلنقل تلينمليل  ومحل بدال عن رسول إىل اخلليفة ، منهم عبد الرمحن اجلياليل من املحدثني  
يـه وفسـقه باتفـاق أأخيـه حممـد لفسـاد رتون اخلالفـة بعـد خلـع ، خليفة عبد املؤمن املشهور بعلمه وحزمه  - 5

مشايخ املوحدين، قال عنه املراكيش: لم يكن يف بـين عبـد املـؤمن فـيمن تقـدم وتـأخر ملـك باحلقيقـة غـري أيب 
  204ص، يعقوب هذا ،، املعجب 
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 ،ادلعوة اتلومرتية ن تومرت عند نزوهل ببجاية وأحد مريديه، ألن جباية مهدبالرجل قد اتلىق با

 وبها اتلىق بعبد املؤمن وأسسوا اخللية األون لدلعوة :

 العاملني حممدر  خرير  ــاللةر ســـ           در املمج   اإلمامر  ىلع قربر  سالم  
 در د  املس   ضاءر ــوالق أبيهر  ويف اسمر      ه   لقه ثم يف اسمر ه يف خ  به  ومش  

النسب الرشيف البن تومرت كما اكن يدعو نلفسه  استهالل للتأكيد ىلع  فمطلع القصيدة   

 .عنه أتباعه ذلك ينرشو

ِر  در د  س  الم   الكتابر  أرسارر  ومظهر            اتها    ــبعد مم ينر ادلد  علوم   وحميير
  رشى بأن  به الب  نا أتت  

 
 دلخم   ميف األنا ط وعدل  بقــــس              نا  ادلد  يمأل

 ومنجدر  غري  ــا من م  رب  ع   ويملك             ا  رشقا ومغرب   األمصار   ويفتتح         
 
الرسول عليه الصالة والسالم بقيام   اداعء ابن تومرت ألصحابه ببرشىفيف ابليتني إحالة إىل      

 يفتتنون به.جعل العامة  وأظهر هلم من الكرامات ما ىلع يد قوم من املغرب، ادلولة وإحياء ادلين

 فكرة املهدية :ثم يؤكد      

 يملــــهتدر  ني  بر عالماته خـمس ت           وأنه  ىل  ــــىن وأجفمن وصفه : أق   
ـد  ،لوفع  ه          ب  ــونس (، واملاكن  1)واسم   زمان    ـــــدهل يف عصمة وتــأي

 (2)سندر من انلقل م   كذا جاء يف نص             ا يعيشها  ا أو فتسع  سبع   ويلبث    

                                                 
بن تمام بن حممد ابن عبد اهلل بن عبد الرمحن بن هود بن خادل  غري املهدي اسمه من االسم األمازييغ فسىم نفسه : - 1

  .عدنان بن صفوان بن جابر بن حيىي بن رباح بن يسار بن العباس بن حممد بن احلسن بن اإلمام عيل بن أيب طالب
ما صح عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  :» إشارة إىل احلديث انلبوي املزعوم اذلي خاطب به ابن تومرت صحبه  -2 

حكما وعدال، ييل أمر هذه األمة من آل بيت الرسول صىل اهلل عليه وسلم، من رجل "يبعث يف آخر الزمان خليفة يكون 
ساللة فاطمة ريض اهلل عنها، يوافق اسمه اسم انليب صىل اهلل عليه وسلم صىل اهلل عليه وسلم، واسم أبيه اسم أيب انليب 

ألرض عدال، بعد أن ملئت جورا صىل اهلل عليه وسلم، وقد وصفته األحاديث بأنه أجىل اجلبهة، أقىن األنف، يمأل ا
 «وظلما
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 يهتدر ــــي باهللر  ذلكم املهديد ـف               نبينا   عا مثل قولر ـــاع  تس فقد    
 در أمح ذي الصدقر  بهم إخوان   فأكرم                  اهلــدى  ائفة  ـــط ه للنرصر بع  وتت           

 يتهتدر  املهدي باحلق  ـائفة   وطـــــ                هايف اذلكر أمر   املذكور   يه اثللة         
 إذ يروح ويغتدي ،حزب  هل انلرص              (1)اذلي  وانلارص   ها املنصور  ويقدم    
 دوط  ـــجالل املومن مرة  أهل الــ              خرا مف    عيالن   هو املنتىق من قيسر        
 رتديواحللم م   ومن قد غدا بالعلمر                 ه  يفر ــــــوس مهدي اإلهلر  خليفة        
  رة  ــــبهم يقمع اهلل اجلباب       

 
 درشر من احلق م  ون عن حكم  يصدد           (2)ون األ

 ـشيدالم لك مــــأبادت من اإلس             اليت  رةر ـــــــــاجلباب أيام  ويقطع 
يستحسنه خلفاؤه من املناسب ملا هو اتلمهيد  اضح ابتداء أن اإلشادة باملهدي ومناقبهفمن الو   

 للتوجه إىل املستقصد من انلص وهو مدح اخلليفة واملوحدين ىلع اعدة الشعراء. (3)بعده

فاتلقريرية اليت تمزيت بها القصيدة جتعلها نصا تارخييا ال فنيا باملفهوم اذلي عرف به املدح     

 انصهرت مع سريورة األحداث مرحلة بمرحلة: أين  ،يف صورهاتلقليدي كما سبق اذلكر 

 (4) در ــق ويعرون منها فارسا وكأن                فيغزون أعراب اجلزيرة عنوة   
 س عن يـدبالرتد  ويقتسمون املال                    غنيمة   فتح   ويفتتحون الروم  

 هندالم   ـامر ــاحلســـ ويذيقون حد                   ال يغزونه ضىح لدلج   ويغدون  

                                                 
 :انلارص واملنصور - 1
أبو يعقوب يوسف بن عبد املؤمن اذلي خلف أباه ومات شهيدا يف غزوه لألندس واملنصور ابنه  يعقوب بن يوسف     

زائر ولم يكن أقل من أبيه وجده واذلي أظهر أبهة ملك املوحدين، ويف عرصه ظهرت ثورة بين اغنية باجل،اذلي خلفه 
 ...   301، من ص 2واكن هل دور يف كرس شوكتها لفرتة من الزمن، اجلياليل ، تاريخ اجلزائر العام ـ ج

   .هكذا وردت يف األصل يف املعجب، واللكمة اسم موصول بمعىن األىل - 2
توطيد داعئم ملكه  ظلت أفاكر املهدي سارية لفرتة من الزمن حىت عهد اخلليفة املأمون بن املنصور اذلي سىع إىل - 3

وعمل ىلع رفض تعايلم املهدي ولعنه والرجوع بانلاس إىل  ،من طريق القضاء ىلع نزعة أسالفه يف العقائد والترشيع
مذهب اإلمام مالك استعطافا للرعية انلاقمة عليه، ولم يلبث أن فاجأه أبو زكريا احلفيص خبلع طاعته واستبداده باألمر، 

 314جديد ،،، اجلياليل، نفسه، ص فاكن إيذانا ببداية عهد 
 املعىن لم يتضح جيدا مع ما يبدو من ثقل القافية ىلع الشاعر يف صقل معىن ابليت. - 4
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 دـمن لم يوح أمالت قلب   شكوك                  ـــيل  ـوتنجـ ويقتله يف باب دل  

 در جر ــمس فيدعوهم ملحرابر  إمام        هم   ويزنل عيىس فيهم وأمري  

 بتقديم عيىس املصطىف عن تعمد             يصيل بهم ذاك األمري صالتهم   

 ددـــــا بعز جمحقــــ وخيربهم       م            منه وجوهه   بالكفنير  فيمسح  

 املرسمد ويلر ــالط ادلهرر  إىل أخرر                 فيه وفيهم  وما إن يزال األمر  

 ألن الغاية باألساس هو ابلحث عن انلص اجلزائري القصيدة أوردناها ىلع طوهلا،

 القصيدة فنيا ال ترىق إىل اتلمحيص أو املقاربة نظراواتلعاطف معه. ومن املسلمات أن املغمور 

   لضعفها العام يف ابلناء والرتكيب.

وكأنه عراف يستبئ األخبار والوقائع قبل حدوثها، بتوظيف  واثق،الشاعر يتحدث بلغة ال        

اتلفاؤل ، أم ؟اذلي يدل ىلع احلارض، فهل بىن قصيدته طبقا ملا حدث وأاعد صياغتها عالفعل املضار

 يتضح أن الشاعر اكن حياول إظهار ، ومن تسلسل األحداث؟وأبنائه واثلقة بقوة أيب يعقوب

يف  بقليل قتل بعدها فإنه ،يعقوب أيب وإن صح أن القصيدة يف حرضة  الكرامات بقراءة الغيب

 (1)يف مواجهة غري حمسوبة مع الروم محلته ىلع األندلس

 رسالة وليست حبرضة.أن القصيدة  ما استدال بهم من ذهب إالن فهما أما ابليتان األخريا      

  در ـ ـ والوداد املؤكميند  ىلع انلأير     ة  ـاملؤمنني حتي أمري   فابلغ            

 (2) الو راّد عن ورردر مورد ر  وما صد   عليه سالم  اهللر ما ذّر شارق                  

 القصيدة اجلزائرية جمهولة النسب.ة هذا ما تواتر عليه الرواة يف حاكي  

                                                 
 216كيش ، نفسه، صراامل -1

واكن »يرى املراكيش رأيا آخر أن القصيدة نظمها صاحبها يف زمن اكن عبد املؤمن حيا ولم تسعفه الظروف بقوهل:  - 2
 164املرجع نفسه، ص« د املؤمن يح فاهلل أعلم ويه طويلة وهذا ما اخرتت منهاعمله إياها وعب
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 عة:ــــــــــــــيف ابلي   ب ـ  

ولم تكتمل يف تصور منهج احلكم ومرجعيته،  ، واردة بعد ابليعة للخالفة قضية تكن لم    

يف املرشق  لوكوخالفة عبد املؤمن نفسه تمت ىلع غري ما جرت عليه نواميس سابقيهم من امل

ابن تومرت وآهل من بينهم خشية الفتنة وانلفاق ىلع أنفسهم بعد صحاب أ، أين أخرجها واملغرب

ليس من حلسم اخلالف ألنه غريب، تويلة عبد املؤمن  ىلع ، واتفقواالشقاق يف أحقية اخلالفة

 هل ومما رأوا من ميل املهدي إيله وإيثاره ىلع غريه، وما تم من تقديم املهدي ،املصامدة الربانس نسبا

 (1)فتم هل األمر: للصالة أثناء مرضه

ما سبق ذكره من العالقة املصلحتية املتبادلة  يؤكد ،ما يستوقفنا يف قصة ابليعة نلظام الوراثة    

السلطان يف مقابل منافع دنيوية، فلم مآرب بني احلاكم والشاعر وتطويع هذا األخري خلدمة 

ويلوطد نظام توريث احلكم لوال  ،ىلع انلداء بابليعة البنه حممد يكن عبد املؤمن يلتجارس وجيرؤ  

 أو ىلع األقل إيعازا وتلميحا قد حصل بني الشخصيتني للنداء بني انلاس باألمر. ،أن اتفاقا

تكن الشخصية اثلانية يف املشهد املرسيح سوى شاعر جزائري اسمه ابن عمران  ولم       

عبد املؤمن، فاكن االحتفاء بانلرص يف جباية مناسبة لودل أول من  حرض ىلع ابليعة  (2)اتللمساين

 (:3وحافزا للجهر بها 

 لوب هم اكنلارر ما لم ت عقدر ـــــقاملني بليعـــــــة               فانتظار  العطال 
                                                 

األساتذة جعفر انلارصي  أبو العباس أمحد بن خادل انلارصي، كتاب االستقصا ألخبار دول املغرب األقىص، تح : - 1
 101، ص1997، سنة  2وحممد انلارصي، دار الكتاب، ادلار ابليضاء، ج

الوهراين نزيل تلمسان ، شاعر خطيب فقيه، وم قضاء اجلماعة  عيىس بن عمران بن دافال القايض أبو موىس - 2
 ـه/ ترجم هل  ابن األبار يف الغرباء 512 ـه واكن مودله سنة 578باملغرب فحمدت سريته وجلت سريته تويف بمراكش سنة 

 ـهولم يذكر مصدر اتلاريخ. 601نت سنة أورد األستاذ  شويق ضيف أن وفاته اك 17، كتاب اتلكملة لكتاب الصلة ، ص 
 وعة الشعرية املذكورة أدناه. طوربما هو بغية الرواة يليح بن خدلون اذلي أخذ عنه املق

 48دين، ، ص1‘ابن عذارى ، ابليان املغرب يف أخبار األندلس واملغرب،قسم املوح ط - 3
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ي ن ك اهلل  بع ـــري   ول بنرص دين حممدـــعمرا يط          مامها    د تــــفلـ 
ن  لألمر واحتفل  الورى     صألجــــاب لك  اجلواب األق           إن قيل م 

 مدــللناظرين ىلع جـــبني حم        ها      نـــــــور  إن اخلالفة قد تبني   
ه     يلحوز  أكـــــرم اغية للسؤدد          ذاك اذلي أعطت ه  كنيت ك اســـم 

 دـهن  ـوغدا منار م استوىحىت          أة  ــــــفرع غذاه  العلم  من دل   نش
 ديلاـذا بم أخل  ــــينال العأال             من فوق  الكواكب أصل ه  عذر   ما

قلبت طبيعة  لم يبتدع من تلقاء نفسه مثل هذه الفكرة اخلطرية اليت (1من املؤكد أن الشاعر    

موه حك ناملصامدة أهل املهدي اذلي ، وما أعقبها من فنت خاصة نكبةاحلكم وأسست للتوريث

س انلبض عند اخلاصة والعامة، بعد أن مكن نلفسه ومجع لك عليهم، وإنما هو تكليف رسيم جل

 نفسه القوة لردع لك رافض للفكرة. بالد املغرب وأحس من 

وهو تعليق يغين عن لك حتليل أو تربير  ،عذارى اتلعليق بعد روايته للقصة قد أحسن ابن     

فاستحسنها أمري املؤمنني، » ييخ مليالد الفكرة اليت اكنت من ترويج شاعر جزائري قاض فقيه.تار

عند أشياخ  األبياتواكنت حاجة يف نفس يعقوب فأعربت هل عن ضمائر القلوب، وشاع قبول هذه 

املوحدين فتلكموا عن ذلك بإمجاع وإصفاق، فاستحسن أمري املؤمنني منهم واستحسن القول 

 (2.«عنهم

                                                 
، 1903، ، مطبعة بيري فونطال ، 1بين عبد الواد،  جينظر: ييح بن خدلون ، بغية الرواد يف يف ذكر امللوك  من  - 1

 32.. ص24ص
 ابن عذارى. نفسه ، الصفحة نفسها  - 2
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يكن خفيا من األول نزوع عبد املؤمن إىل األمر وخاصة يف تلك الزلة من اللسان  ولم     

بمثل هذا تمدح »أحسن مدحه فقال هل:  (2وعلقوا عليها ملا رد ىلع شاعر (1اليت تناقلها املؤرخون

  «اخللفاء

 (3«فسىم  نفسه خليفة  كما ترى »

للمنصور ويؤكد أحقيته يف اخلالفة وأن تويلته قدر اهلل وال رجعة لم يتوان شاعرنا بعدها أن يدعو         

         (4: شعرية  فيه. وقد أورد هل األستاذ شويق ضيف نقال عن ييح بن خدلون يف بغية الرواد مقطوعة

ل ركم           يا بن اإلمامني أم ،أسيدنا عد  نوط بأمر اهلل ما عنه م   م 
 ذل  ره يف اهلل ما اكن  خي  ـوناص    ه         ور  ظهــ رصتم ألن احلق آن  ن  

 نقلوت   كم  فيه تسري  بار  فأخـ   عدال وما بيق م بساط األرضر مألت  
لم نقف للشاعر ىلع غري هذين األثرين يف عهد اخلليفتني األول واثلاين ، وقد استدامه    

وال ريب أن هل أشعارا ىلع النسق ضاعت فيما ضاع من تراث  ،اثلالث انلارص أيضا يف املنصب ذاته

 اجلزائريني .

املناقض ملا ألفه أقرانه يف  السيايس ولعل ابلحث عن سرية اجلزائريني من الشعراء يف اتلوجه    

صاحب املنامات : مجال  (5سياستهم جتاه املوحدين، يزجينا للحديث عن الشاعر املعروف بالوهراين

                                                 
رات ااملناسبة يه عبور عبد املؤمن ابلحر إىل األندلس وإقامته جببل طارق اذلي سماه جبل الفتح فتوافد شيوخ اإلم - 1

 للبيعه.
 ،واألبيات يه:الشاعر هو األصم املرواين ابن الطليق  -2

 ما للعدا جنة   أوقر من الـــهرب         أين املفر وخيل اهلل يف الطلب
 وأين من يذهب يف رأس شاهقة         وقد رمته سماء اهلل بالشـــهب
 حدث عن الروم يف أقطار أندلس       وابلحر قد مأل العربين بالعرب

 172/ 171قصة العبور وأخبار الشعراء ، ص اتلعليق لصاحب املعجب عبد الواحد بعد أن أورد - 3
 126، ص1995دار املعارف، القاهرة ،  10، ج1مارات ط‘شويق ضيف ، تاريخ األدب العريب، عرص ادلول وال - 4
الشيخ ركن ادلين أو مجا ل ادلين أبو عبد اهلل حممد بن حمرز،بن حممد الوهراين ، رحل إىل املرشق، وطاف بالعديد من  - 5

م استقر بدمشق يف أيام نور ادلين زنكي، رحل إىل بغداد ومرص للتكسب بشعره، لكنه لم يوفق، تون اخلطابة يف ابلدلان 
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رغم كونه يف مقامة رز ، فقد اكن هل قول مأثور ملا سئل عن ملك املوحدين عرّب عنه نرثا ادلين بن حم

، رخّواض  لدّلماء، م     »شاعرا جميدا : م  م 
 
قاب األ ، وأعمل ه يف رر ه يف القرمم  م سيف  سلٌّ من فوق املاء، حك 

، فأغمد  احللم  أشفار ه، وقل م العلم   أظفار ه... ولو أن  للعلمر لسان ا وللورقة حىت خضعت هل اإلنس  واجلان 

مل ت وتظل مت، وألنشدت ك قول أيب العال:
 
 إنسان ا، تل  أ

ا، وتل و ا باطال       وقالوا صدق    نا نعم  نا، فقل  جل و ا صارم 

  (1.، وعند اهلل جتتمع اخلصوم  أجنح   األفايع ، ومساملة  عن هذا أرجح   ولكن السكوت  

من الواضح أن موقفه القاصف لعبد املؤمن يتماىش من جهة أخرى مع املوقف السيايس  

 ،زل والسخرية يف كتاباته، بل يه مسلّمة ثابتة خاصة أنه عرف عنه اهلحييا بهاالرسيم للبالد اليت اكن 

يف إحدى قر بنفسه ذلك نيه من خلفها تقربا ومدحيا، وقد أإال ما جي عبأ باحلياة السياسيةولم يكن ي

ولم يدرج رأيه إال بعد أن سئل عنه، وختمها بوصية تدل ىلع احلياد. األمر اذلي جعل أستاذنا  مقاماته،

من  فإننا ال نستطيع أن ندفع عنه أشياء من قلة الورع، »حيكم عليه أخالقيا وفنيا بقوهل: ،عمر فروخ

  (2«أن تكون شواهد ىلع زندقته

                                                                                                                                               

ري ماعدا فن املقامة املعروف ث ـهولعله لم يعمر طويال. لم يبق من شعره الشيئ الك575ضوايح دمشق إىل أن تويف سنة 
 بمنامات الوهراين.

رمجة مطولة جلياته وآثاره. ينظر : عمر فروخ، تاريخ األدب العريب، األدب يف املغرب أفرد هل األستاذ عمر فروخ ت - 1
 .450إىل ص 445ص/  /5ج،1976، دار العلم للماليني، بريوت، 1واألندلس، عرص املرابطني واملوحدين ، ط

 446شويق ضيف، املرجع السابق، ص - 2
اهلازل والساخر اذلي يعد الوهراين أحد أبرز رواده بعد اهلمذاين ،وكثريا تعودنا مثل هذه األحاكم إذا تعلق األمر باألدب 

أحد الفضالء »ما أهمل  كتاب الرتاجم والسري مثل هؤالء، والوهراين أشاد به ابن خلاكن  وهو من هو يف تاريخ الرتاجم 
وفيها داللة ىلع خفة روحه  الظرفاء، عدل عن طريق اجلد وسلك طريق اهلزل، وعمل املنامات والرسائل املشهورة به،

« ورقة حاشيته وكمال ظرفه، ولو لم يكن هل فيها إال املنام الكبري لكفاه، فإنه أىت فيه بكل حالوة، ولوال طوهل ذلكرته
، د ط  4حباجة إىل: ينظر ابن خلاكن ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، تح : إحسان عباس، دار صادر، بريوت ج

 .ويبىق الشاعر دراسة  تنفض الغبار ىلع أدبه. 385، ص، 1972



 
 

 

 

55 

وجود األعالم  (1وأوعز سبب عودته إىل الشام من ادليار املرصيةثم يضيف رأيا فنيا يف ضعف أدبه 

 (2«عفمن الض   ها يشء  ي، وىلع آثاره لكّ اعد   وللوهراين نظم   »من أمثال العماد األصفهاين فقال: 

 :وختليد االنتصارات ادلعوة إىل اجلهاد ـ   ـج 

اضطلعوا بدور اجلهاد ضد الصليبيني خاض املوحدون رصااع مريرا وشاقا ضد الروم واكنوا قد     

اذلين اكنوا يرتبصون الفرص لالنقضاض ىلع األندلس واسرتجاعها، فاكنت فكرة اجلهاد وحدها 

ألن العدو ملة خمتلفة مما  ؛كفيلة باستنهاض همم الشعراء كعقيدة راسخة أوال يف نفوس انلاس

وثانيا ألن القضية قضية وجود  يشجع ىلع االضطالع بدور املسترصخني نلرصة خليفة املسلمني،

أو بقاء، وال غرو بعد ذلك أن جند من الشعر األندليس واملغريب يف موضوع ادلعوة للجهاد 

 واالستنجاد ما يصنف يف دواوين وجمدلات. 

من  والشعر اجلزائري لم يكن يلتخلف عن الركب يف قضية انلرصة والزحف، وإن اكن أغلبه   

 واستوطنوا فيها.الشعراء الوافدين بلجاية 

ملا هل من  ؛ شعر يف موضوع اجلهاديف هذا املوضوع اكن اخللفاء واألمراء أنفسهم يستعينون بالو    

 ىلع األنفس ويف الظروف اليت تمليها احلاجة إيله.ثري تأ

 عانبليغا اعرفا خبطره يف مواقف الزحف تماما كما است شاعرا اكن عبد املؤمن نفسه 

 (3رأي آخر عرب عنه ببيتني من الشعر جاءت يف املعجب  سياسة احلكم هل فيهاغم أن باخلطابة.. ر

 وحّكم السيف ال تعبأ بعاقبة     وخلّها سرية تبىق ىلع احلقبر 
 فما ت نال بغري السيف مزنلة     وال ت رد صدور  اخليل بالكتبر 

                                                 
يذكر ابن خلاكن أن سبب هجرته ملرص أن سلعته ال تتفق مع حلبة العماد وأصحابه  ألنه يزنع مزنع اهلزل، ص  - 1

385 
 شويق ضيف ، املرجع السابق نفس الصفحة  - 2
 191املراكيش، املرجع السابق، ص   -3
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مناسبة أخرى يعلن جنده يف اخلليفة الشاعر رغم ما أبداه من حكم ورأي يف السياسة     

 (1)اجلهاد شعرا ملا ندب عرب جباية إىل اجلهاد برسالة ختمها بأبيات من نظمه ويه:

 رد الصواهلـــوقودوا إىل اهليجاء ج       الرواحلر  ياء هوج  ــقيموا إىل العلأ
 ائلدوا ىلع األعداء شدة صــــوش         ة ثائر  ــــوقوموا نلرص ادلين قوم

 تواصلـــــبا يف شدة امليفوت الص          ابح  ـــس أجرد   إال ظهر   فما العزّ 
 ائلـــىلع املاء منسوج وليس بس     ده       ــــثور اكن فرن مأ بيض  وأ

 اسلـــوما مجعت من باسل وابن ب   (2)العم من عليا هالل بن اعمربين 
 لـــباألوائصورة ـــــعواقبها من        تعالوا فقد شدت إىل الغزو نية  

 طاولدى اتلــمن بعد املز ـتنج            عد اذليواء وامليه الغزوة الغرّ 
 بها ينصف اتلحقيق من لك باطل            بها يفتح ادلنيا بها يبلغ املىن  

 وحسبكم ،  واهلل أعدل عــادل        أهبنا بكم للخري واهلل حسبنا    
 وترسحيكم يف ظل أخرض هاطل             نا اإلصالح مجيعكم فما همّ 

 لـغري آج ل  عليكم خبري اعجــ            كم نعىم ترف ظالهلا وتسويغ       
 املناهل ـفاء  الساري صـ وللمدلجر               نيمة   فال تتوانو ا فابلدار  غــــ     

بتلك املعاين اليت جيري عليها احلال يف فالقصيدة بالرغم عما فيها من تهلل املبىن، لكنها حمملة      

الفين كيف يوصل الرسالة بدغدغة العاطيف و مثل تلك املشاهد وإعالن انلفري، وأدرك حبسه وذاكئه

                                                 
 190عن املراكيش ، ص  324، ص 2يف القديم واحلديث، جمبارك املييل، تاريخ اجلزائر  - 1

 642، ص  1، ج 2وينظر أيصا عبد اهلل كنون ، انلبوغ املغريب يف األدب العريب، ط
قبائل من هالل بن اعمر اذلين وفدوا إىل املغرب ودوخوا مملكة بين زيري إىل صاحلهم اخلليفة املنصور  بن املنترص  - 2

 .الصنهايج ىلع نصف غلة ابلالد حىت جاء عبد املؤمن فأحلقهم بدوتله وجعلهم جندا يف جيشه 
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فاستجاب هل منهم مجع ضخم فأنزل بعهم  »املشاعر ادلينية والعصبية القبلية ، وقال صاحب املعجب 

 (1)«نوايح قرطبة وبعضهم نوايح إشبيلية وأقاموا هناك

ملا خاطبه أبو عبد ومن شعر عبد املؤمن أيضا يف مواقع احلرب والفتح ما رواه صاحب احللل املوشية    

 بقوهل : (2)اهلل اجلياين

 ـح  انلدجـــاءت نلا األيام واتصل أض                     
ـك                                                       ودة   لك     ـح  أن وجوه ادلهر مس 

 
 (3)فأجابه عبد املؤمن:

 هو الفتح ال جيلو غرائب ه الرشح               
ح                                         أصاب بين اتلجسيم من باسه ت ر 

 أتتنا به البرشى ىلع حني غفلة               
ـ ـ                                    ها الصبح بم  ـهل ك قوم  اكن موعد 

أغلب اخللفاء وكذلك اكن  ،ور ابلديهة وحسن اتلرصفحضارجتاال فيظهر من الرد ىلع شاعر      

واكن املغاربة بوجه اعم إذا  ،حينئذ واألمراء يقارعون أهل ابليان والفقهاء وشىت جماالت العلوم املتاحه

وأوجسوا خيفة من األمراء املارقني واكن هلم ايلد العليا  ،(4)أرادوا تكريم أمري أطلقوا عليه لقب فقيه 

 يف إسقاطهم كما حدث مع أو خليفة لعبد املؤمن وغريه.

                                                 
 ـه واكنت سنة وفاة عبد املؤمن بن عيل ، اكنت نية عبد املؤمن إخالء افريقية منهم ونقلهم إىل  558اكن ذلك سنة  - 1

 املغرب واألندلس ويقربهم من اعصمته ويشغلهم باجلهاد ، 
 ، ينظر أيضا هامش اتلحقيق لكتاب احللل املوشية ، ص 22، ص  3ذكره ابن عذارى يف ابليان املغرب ، ج - 2

156/157  
 157احللل املوشية ، ص - 3
 ،  1983، بريوت/ بلنان،  5مصطىف الشكعة، األدب األندليس، موضواعته وفنونه، دار العلم للماليني، ط - 4

 97ص     
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 وكيف اختلق ،يف موقعة األرك الشهرية (1)وتكملة للموضوع نورد أبياتا للخليفة املنصور

 :(2) ى يف املنام حتمل بشائر انلرصرؤ  

 بشائر  نرصر اهلل جاءتك سافره                                  
 رص نارصه  ـــتعلم أن اهلل ينل                                                                     

        ه   والفتح إنّ اهلّل  بنرصر  وابرش                          
 ه ر  ظـافر  ال شك   اهللر  وخيل   قريب                                                       

 والقنا     فر يبالس   الرومر  فتفىن جيو                                          
    امرهـبعد عوختىل بالدا ال ترى                                                            

 
يف ختليد االنتصارات والفتوح ال يفتأ املادحون واملهنؤون يسعون السرتضاء املمدوح أو     

استغالل املناسبة للتقرب أو حىت لالستعطاف وطلب العفو، هذه املعاين جتلت يف مدونة الشعر 

 اجلزائري السيايس، ندرج لك معىن حسب مقتىض احلال واملاكن املناسب.

يف مدينة  فهذا األمري سليمان بن الربيع أمري جباية يمدح اخلليفة يعقوب املنصور بعد دحر ابن اغنية   

 .(4)ي اكن قد خرج ىلع شاعرنا وطرده منهااذل ( 3)قفصة

 ـجوم الطلعــع           وجرت بسعدكم انلـهبت بنرصكم الرياح  األرب

 عــبها الفضاء األوس   حىت لضاق وأتت لعونكم املالئك سبـــقا       

 واستبرش الفلك األثري تيـــقنا       أن األمور إىل مرادك تــــــــرجع

                                                 
  ـه591اخلليفة اثلالث يعقوب بن يوسف بن عبد املؤمن صاحب االنتصار يف موقعة األرك الشهرية سنة  - 1
 225، ص1972ايس، األنيس املطرب بروض القرطاس، دار املنصور للطباعة، الرباط ، ابن أيب زرع الف - 2
 ـهبعد دحره البن اغنية واكن الشاعر أبو الربيع سليمان وايلا ىلع جباية وانهزم وفر  583اسرتجع املنصور قفصة سنة  - 3

  .إىل تلمسان ينتظر الفرج
 20 ديوان األمري أيب الربيع، املرجع السابق/ ص - 4
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 ح اذلي       مأل البسيطة   نور ه املــــــتشعشعـــوأمدك الرمحان بالفت

 ومنها أيضا:

 كم ال تزنعخليفــة         جعل اخلالفـة فيــــــ إن اذلي سماك خري  
 عـاه يقول ما ال يسمومن ادعـــــــ     م   يؤته إالكــلكم اهلدى لم 

ودع فيك
 
 نعـعطي من يشاء ويمــــــــواهلل ي       م ــهيهات رس اهلل أ

قد يكون أبو الربيع رغم أنه ورث اإلمارة واع  أمريا طول حياته أغزر الشعراء شعرا يف     

مدحه اخلليفة، ليستغل موهبته يف كسب رهان األلفة وتوطيد حمبته للخليفة اذلي اع  معه يف بالط 

 القرص كما سلف اذلكر. 

ته كثرية ، فيف لك مناسبة هل فقصائد املديح السيايس عند أيب الربيع وختليد انتصارات آل بي      

انساق فيها جمال، وتصفح ديوانه يعني ىلع تتبع األحداث اتلارخيية الكربى اليت سجلها املوحدون، وقد 

واكن بمزنتلهما من اخللفاء يف تسجيل تاريخ اخللفاء وانتصاراتهم، ولم  ، فيها خلف أيب تمام وابن هانئ

، وحىت ال نثقل  واملعز دلين اهلل  حىت يف استقاء تلك املعاين اليت وصفت فتوحات املعتصم يتورع

كتيف بنموذج آخرنتقرى فيه ملسات الشاعرين نبكل ما ورد  من شعره يف املوضوع،  ابلحث

 سوىىلع شعره باتلقليد يف مثل هذه املواضيع اليت ال حيسن فيها  تؤكد ما حكمنا به، املذكورين

 (1):كاء ىلع ما سبق االت

 (2) ! دا ما أفتاكك يف العر حدّ  وغروب                 ! اكر  ـــدى ما أبك لله  دد عزمات  جر            

 اكمل  ت  أن ت   ر اإلسالمر نابر ــــــمل                ارص  ـــك نغري   ينر وما لدلد  ،غضبت
ا لم  ي كن                 اخلطب   غور  اثلد  شكتر  ـ  يلك من اخلطوب املإال إلم   شتىكـ

 سفاكوهذه أن ت   ،هذي أن تصان  ـــ  ـــفقىض لــــ حاكم   أعدل   يف  والس  
                                                 

1
 28ديوان أيب الربيع، ص - 

2
 الغروب مجع غرب : حد اليشء ومضاؤه،،، حدك:  باسك وقوتك  - 
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 لولاكــــدى حمللر   يلال   ومحلت               ا   ج  باح تبلد ـالّص  دى مثل  اله   قدت  
 اكفيه عزم   الفتحر  علوا ديلل  ــج             هم  ود ــــدع (1نيمر صمد بموحدين م  

 ـم سبق   لكد  اغية   ت  ـــفرتك
 
 اكدر  أن ت   ىل  الع  ــت اغياتر ومنع                   بدأ

 ؟لاك هل   ،هاــقدار فيلك األ قالت                  غزوة ــــبـ  أمري املؤمننيـ اهنأ  
 اكمر ــــاسب ن واتلربك  مد ــإال اتلي                د  م أرر ـل اخلالفةر  يا رشف   ،يعقوب  

 ! اكـــــــإال ل خلليفة   ر  خ  د  لم ت                 ظيمها وجسيمها   ـــإن الفتوح ع
قياسا ببايق أشعاره يف غري املديح الرسيم ، ونلحظ بني ثناياها غياب  (2 )فالقصيدة طويلة      

حسيس الشعر والصدق الفين، إنما الرضورة الرسمية يه من أزجت بالشاعر أن يقف موقف اتللكف 

ونظم ما حيفظ به ماء وجهه أمام الربوتوكول اذلي يقام اعدة عقب لك فتح وانتصار، يفتح فيه ابلاب 

 للشعراء. 

 يف الفتنة                       د ـ   

بني املوحدين أنفسهم وبداية ضعف ؤرخ للفتنة اليت سفكت فيها ادلماء الشعر اذلي يومن   

 ،(3دريسيف عهد اخلليفة اخلامس املأمون إ دوتلهم وتكالب املنشقني والطامعني ىلع أطراف اململكة

اعملا بأمور ادلين »هل ابن أيب زرع : اق ال يوصف، فيكيف ما اإلخوان، فاكن العنف اذلي الىق به أعداءه   

طرفة عني   امقداما ىلع عظائم األمور ،إال أنه اكن سفااك لدلماء ال يتوقف عنهاكن شهما حازما وادلنيا 

»(1) 
                                                 

1
 تم اسقاط حرف اجلر للرضورة، واملعىن ىلع عدوهم  - 

2
 ه594املناسبة يه مقابلة اخلليفة أيب يوسف مللك قشتالة وانتصاره يف وقعة األرك الشهرية سن - 

إدريس املأمون بن املنصور بن يعقوب بن عبد املؤمن ، وم اخلالفة وابلالد تضطرم نارا  »خامس خلفاء املوحدين ،  - 3
قد تواىل عليها اخلراب والقحط الشديد واخلوف بالطرقات وقد تكالب العدو ىلع أكرث بالد املسلمني باألندلس، وبنو 

القول البن أيب زرع من كتاب « بواديةحفص قد استبدوا بإفريقية ، وبنو مرين دخلوا املغرب واستحوذوا ىلع أغلب 
 ، وأورد هل بيتا يدل ىلع حرية اخلليفة من أموره:250األنيس املطرب، ص 

 تكاثرت الظباء ىلع خرا     فما يدري خرا  ما يصيد
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والفتك من املوحدين وداعهم إىل ابليعة  ملا اجتمعت هل القوة باألندلس أرسل إىل أهل املغرب     

كثوا عهده وبايعوا ابن العادل، فسارعوا لالمتثال ألمره، ويف طريقه ملراكش سمع أن املوحدين نبأخيه 

 أخيه حييا.

املؤلم يف القصة والسياسة كلك أن هذا اخلليفة أول من قطع إىل مراكش مستعينا بالروم بعد       

اتفاق مع ملك قشتالة برشوط خمزية، وكذا ما تالها بعد انتصاره ىلع ابن أخيه من تقتيل.سجلها هو 

 (:2)وقد اكن شاعرا خطيبا مفوها شخصيا يف أبيات شعرية 

 اكرعزون يف التشبيه للـــــذّ ي             أهل احلررابة والفساد من الورى 
 جاربالقطع واتلعليق يف األشــ     ه        غرير ه فيه الصالح لــــففساد  

 فرتاهم ذك  
 
ـ  را إذا ما أ  وارر ــويف ذرا األس فوق اجلذوعر        وا       ـرصر بــ

 وارـبكل ج ـعدل مألوف  والــ      انلها     بحياة أربا وكذا القصاص  
 انلار هم من أهـــلر ه         ما اكن أكرث  خــــلقر  اهلل سائر   حلم  لو عم ّ 

من لك جوانبها، فجيعة إنسانية وصفها الرواة بدقائقها املبكية، عندما أمر صورة مأساوية     

ىلع أسوار بقتل مجيع أشياخ املوحدين ولم يراع وادلا وال ودلا، وال قرىب وال نسبا، فأمر بتعليق الرؤوس 

حسب صاحب األنيس املطرب.  (3)املدينة فعلقت بدائرتها واكن مجلتها أربعة آالف وستمئة رأس

 فتأذى انلاس من رواحئها، فرفع إيله األمر فاكن جوابه ما سبق شعريا. 

ويندر يف املغرب ىلع هذه الفرتة أن جتد يف األثر واعظا أو ناهرا ملثل هده األفعال ، بل من     

املؤسف أن يكون السبب الرئييس تللك املجزرة من أصحاب القول واملوعظة مستندا إىل القرآن 

، بل وجتد من الشعر ما خدلها يف إطار الفتح املبني والقضاء ىلع املكيدي الفقيه والسنة يف قاضيه

                                                                                                                                               
 249ابن أيب زرع، املرجع السابق، ص - 1
 252نفسه، ص - 2
 250نفسه ، ص - 3
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ليفة أول الفنت بتربيرات دينية ويه من أهم خصائص الشعر السيايس موضواعتيا.. لإلشارة أن هذا اخل

  من لعن املهدي من ىلع املنرب يف خطبته الشهرية أمام انلاس،وأزاح عقيدة العصمة واملهدية . 

يف املوضوع، ألنه يف املحصلة يعد من  (1)اكن لزاما االستهالل ىلع جتربة األمراء الشعراء    

 املدونة اجلزائرية اليت تستوقف ابلحث بل اكنت ابتداء بغيته.

ألن الشعر اكن عمال إعالميا ؛حيرص ملوك املوحدين ىلع أن يمدحهم شعراؤهم املجيدون      

لم تكن معتادة يف املغرب، ووفد عليهم شعراء  ،بهة الترشيفاتلنسبة للسلوك ومالوا إىل يشء من أبا

وال يسع الشك حينئذ يف أن مثل هذه الطروحات وقد حسن موقعها يف نفس  .(2)وأدباء من املرشق

هيب حبسب بالرتغيب أو الرت اكنت وراء تعايله بالسياسة وحماولة استتباع الفقهاء والشعراءواكم احل

 (3).االقتضاء

أحد أبرز شعراء املوحدين، بل أحد  ويعد » ولعل أول شاعر طارت شهرت يف األفاق،   

 (5)«يف الكتابة ادليوانية (4)أعالمهم، وصاحب مذهب شعري خاص يف املدح الرسيم، يوازن بان عطية

 اخلليفة الفاطيم وكذا يف منهج شعره وخصائصه الفنيةازن بان هانئ األندليس يف مقامه من كما يو، 
(6)    

                                                 
 عالم املوحدين أ ـهالكثري منه من 1361ألف العالمة عبد اهلل كنون كتابا بعنوان :أمراؤنا الشعراء  مطبوع سنة  - 1
منشورات مكتبة اثلقافة ادلينية ، ،  ،1، رشيف أبو العال العدوي، ط (مقدمة اتلحقيق )ابن بشكوال كتاب الصلة ، - 2

 15، ص2008املجدل األول،
  11، ص 1966عيل أومليل ، السلطة اثلقافية والسلطة السياسية ،) بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية،  -(3)

 اكتب ديوان خلفاء املوحدين املقدم  لفرتة طويلة ، قتله اخلليفة اثلالث متهما بإفشاء رس من أرسار ادلولة،  - 4
 ويف ذلك قصة طويلة رواها لك من ترجم هل.     
بن احلاج السليم، ديوان ابن حبوس، جملة املناهل تصدرها وزارة الشؤون اثلقافية، اململكة املغربية ، العدد  جعفر - 5

 252، ص 1996سنة  50
 ... 311وازن بني الشاعرين عبد الواحد املراكيش، وحكم البن هانئ جبوده الطبع . املعجب: ص - 6
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اذلي اعد بعد ترشد طويل باألندلس هروبا من توعد اخلليفة ابن تاشفني  (1)ابلجايئ ابن حب وس         

حلماقات ارتكبها ال تغتفر، اتصل بعبد املؤمن بن عيل ونال عنده احلظوة األون ورافقه يف أسفاره 

 .وغزواته 

 ما تبىق منه إيلنا ووصل إيلناثقيل  (2)رغم ضياع معظم ديوانه زاد ابن حبوس يف عبد املؤمن    

ه يف هنا وقفة، فقدره أن يكون مع رفيق وهذا الشاعر يستحق . شتاتا مفرقا بني املصادر املختلفة

جعفر بن عطية ذلك األنموذج املتأزم اذلي عكس تقلبات السياسة وشؤون احلاكم  أبوابلالط 

 وتعامله مع انلخبة بمزاجية التسلط وإخضاعها لألمر والطاعة .

إحصاء  شعره إدراجآثرنا ألهميته يف سرية عبد املؤمن, و ا أصلهوال يتسع ابلحث ذلكر م     

 : (3)ىلع األقل ومجعا لشعره

وتربز خصائص شعره الفنية  من قصائده اليت جتمع بني موضوع اجلهاد وختليد االنتصارات   

 :(4)إحدى روائعه جبالء

لكعـــــــ نورر بــ            ؤمنني لقد أضاء الزمان  أميـر  امل  واستنارا ـدر
لك اس        غرب اها     ـــلكم رشق ا ابلالد وم ــــركم مع الف   تداراـوأم 

 يث دارايـــدور إيلكم من ح       نكم       ـــيسري إيلكم من ناء ع

                                                 
أبو عبد اهلل حممد بن حسني ابن حبوس من قطر جباية هكذا نسبه صاحب زاد املسافر البن إدريس اتلجييب إىل من  -1

 ه،وتويف سنة،  500قبيلة تسول الرببرية  ودل سنة 
 261مجع األستاذ جعفر بن احلاج السليم شعره من خمتلف املصادر ونرشه بمجلة املناهل املذكورة أعاله  من ص  - 2
  280ىل ص إ

بيتا وقد قال املراكيش أين وقفت ىلع ديوانه يف جمدل متوسط ينيف عن ستة آالف  192جمموع ما بيق من شعره  -  3
 ينظؤ شعره يف الفصل األول. بيت .

 
 
 17األبيات من  زاد املسافر ص  -4
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كم، إذا يب              دو  ـــفمن قد فّر عنكم من ع    فراراــيغ الـفـــنحو 
 ت قرارادكنت، وال وجــملا س          (   1وىــتم  أعالم  رض  ـــولو خوف

 

ورغم ما قد يبدو التشابه بينه وبني غريه من شعراء املديح السيايس خاصة املبالغة والسموق     

صقل موهبته، فقد  فال جيوز أن نغفل إجادته يف  ،باملمدوح إىل مصافات ليست من أوصاف البرش

تسىن هل أن يبين مذهبا شعريا متمزيا حتسسه نقاد عرصه ومؤرخوه، وما تشبيهه هلم بمزنلة املتنيب وابن 

خاصية مزيتهما عن غريهم من الشعراء يف قربهما من احلاكم أو يف  نلفسيهماهانئ إال ألنهما كونا 

 طريق املبالغة. 

نا إال من باب العقدة األندلسية اليت اكنت مفاضلة املراكيش البن هانئ ىلع شاعروما 

   «بضاعتنا ردت إيلنا »مستحكمة فيهم كما استحكمت عقدة املرشيق يف القول املشهورة 

أن يكون أحد رواد املدرسة املتنبئية إن  حاول تاويت اتلطواين يتهمه أنه  أن ابنوالغريب      

املدرسة نعين )املتنيب(، يف هذا االتهام أنه تغافل عما بالسطو املتعمد ىلع شعر زعيم  -صح اتلعبري 

أملحنا إيله مرارا عن فكرة اتلقليد للرشق واألندلس دلى أجدادنا املغاربة وربما حىت ايلوم، حيث 

يقدل الشباب خطوات الرشق، ذلك أن أجدادنا اكنوا يعتربون هذا اتلقليد أسىم ما يتمناه الشاعر 

كما يقول املثل العريب، أو ىلع  -عد توارد اخلواطر كما قد يقع احلافر ىلع احلافر انلاجح، ىلع أننا ال نستب

 .به بأنه قد يكون سطا ىلع بعض معاين من سبقوه من الشعراءاحد تعبري املتنيب نفسه، حني جو

كما أننا ال نستبعد كذلك االقتباس اذلي هو يف عرف أوئلك القوم مرشوع، وإن يكن تغافل ابلعض 

  (2.) اتلنصيص عليه خمل بأمانة الرسالة األدبيةعن 

                                                 
 جبل باحلجاز - 1

      14، ص  1984، ماي 236، جملة: دراسات يف االدب املغريب ، العدد(ابن حبوس )عبد الكريم اتلوايت، -2
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الزخرف واتلصنيع، تبعا لبساطة احلياة يف عرصه، من خصائص ابن حبوس يف شعره ابتعاده      

القلب يف رفق، وتدغدغ اخللجات  ومن حسناته أيضا دفق اعطفته اجلياشة باملعطيات احلية اليت تمس

يف همس، وتنايغ األحاسيس وإن يكن ذلك يف لغة قد ال تؤثر يف العقل بما فه الكفاية وأخريا هذا 

اجلرس املوسييق اخلفيف الوقع املحبب انلغم، اذلي يتساوق وصدق العاطفة، وجتايف اتللكف واإلجهاد 

                   (1). عذوبته الشائقة، وحالوته الرائقة

ندرج قصيدته اليت استجمع فيها جل أراء املوحدين السياسية وادلينية بما وحنن  -وجيدر     

 اكنت يف مدح عبد املؤمن  غداة عزمه العبور إىل األندلس،  فيها العقيدة الشيعية واملهدوية املعصومة،

الوافدة فق مع تلك العقائد كأن هواه ال يت ،غري أنه اكن يتناوهلا بيشء من اتللميح دون اتلرصيح

 :(2) بيتا نقتطف منها  26، والقصيدة من والشاذة ىلع اجلزائريني واملغاربة بوجه اعم

نا اغ خبليفةر  لالالعـــ ـــج  نهج    تدى    ــاملهدي سيدر ذ   ـلوم معب دا وم 
بـــــقد اكن خا       بعدما   جرت عني  انلباهةر ــوتف  الـطر ها أكل  وأج 
 قتالــــىت رميناه أصبنا املـــــفم           ري املعقول  قلبا  مائال  ـــصقد 

 قالــعف أن يتنلضد ا من اكن يبدي     يف أوطانه       العلمر  (3ورىع مجيم  
 الـــــوالع ىلع املعارفر  قام  سوقا ت        وسط  سماطه فوجدت ه      ووقفت  

ّ ـــــا متقكرثد ـــــعلما متــمت         ه   ا وإزاء  الم  ــــــــإال ع لم ألق    اللر
 ومنها:

ق  حبرضتر   القو  ـأن تت -كوي  –واحذر  ،للقول           نية واستمع  ه السد واحل 
 الكم  ـــــ  وسعادة األرواح يف أن ت   عا     ــــها كمال ادلين وادلنيا مفبر 

                                                 
 عبد الكريم اتلوايت املرجع السابق.  - 1
، ا،  دار  1حممد بن عبد امللك ، اذليل واتلكملة، تح: إحسان عباس/ حممد بن رشيفة،/ بشار عوار معروف، ط - 2

  .وما يليهما 179/ 78خلامس  املجدل 1، ص  2012الغرب اإلساليم ، تونس ، 
 : انلبت الكثري /  القسطل: الغبار الساطع / احللق : ادلروع ، من لسان العرب ، املرجع السابق اجلميم - 3
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 :ومنها 
 هالأن جي   يس جبائز  ــــــــولفيه        مرتى   اذلي ال ي   م احلقد ألنت  ف  

 ــــــم       م     ــــكاإلهل وأمر   وألنتم رسد 
 
 المال ومفص  جم   العوالم   أل

لت  والة    ه أن ي عقالــــــحسب   ،ه  زن  فهو الم    احلسن عن إدراكه     عزر
 طالــــــوأدرتم فلاك عليها القس   نة        ــــأس انلجومر  زهر   اكثرتم  

 الأجب   اعف  ــاملض ق  ل  تم احل  أرسي            كم ألن   اهلبوب   الريح   ومنعتم
ابن حبوس يظهر متحفظا يف ظل تلك الظروف املتجددة واملتعاقبة غري مرصح ألن يدرك من      

خالل األحداث السابقة اليت عصفت به أيام املرابطني ورشدته أن االئتمان للزمن وحوادثه مغامرة ال 

     حتمد عقباها.

قليد والرسقة يف مدح يتهم بها ىلع اتلاليت  (1)وال نغادر شاعرنا دون ترك اثر من قصيدته الشهرية          

 عبد املؤمن:

 ر ّ ـــوخيم يف أرجائك انلفع والض        حر      ــــأال أيها ابلحر  جاورك ابل          
 افك األمرــــــوفاض ىلع أعط         واحلجا  لم  احلر  ىلع أمواجكوجا           

د   إذا حاولت غزوا فقد وجب انلرص             اتها  ــكم، خيال وسال عليك الرب 
ـ  عتمر لعلك يطغيك اشرتاك  س    حر  ـــــــه بفذاك حبر ال يشالك                   ه  ـ

 ر  ـ  رب  اخل بـــــولكنه إن وافق اخل             ه دح  وجب مي   اللفظر  وليس اشرتاك  
 زخرفها الشعر،يف انلطق ع  د  سوى خ                  ه به  فما لك من وصف تشارك  

 رالطة واهلذ  ــــــه به إال الستفوّ                 ومالك من معىن يشري إىل اذلي   
 درـوابل ه من أمره الشمس  وختدم                ابلدر والشمس عنوة   فأنت خديم  

 درـنده قــــــوليس ملا تأيت به ع                 جدة   ـجودا ون ع األيام  وقد وسر 
                                                 

ديوان ابن حبوس ، املرجع السابق، القصيدة وردت موزعة بني اذليل واتلكملة وزاد املسافر، فجمعها املحقق واجلامع  - 1
 .لشعره حبسب االقتضاء
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 دهر  ــــبه تصلح األيام إن فسد ال                 ه امرؤ  هل الغرب أن حل  ألا هنيئ
 احة والبرشــلقد بهرت  فيه السم                 ده   ـحي وبرشى هلذا السيف ماء  

تؤرخ ملرحلة ما بعد ابليعة باتلوريث ويف ذلك الرصاع اذلي أعقبه ىلع من الواضح أن القصيدة          

الوضع املتأزم سياسيا فيها وهما أخوا ابن تومرت، وهو السلطة واكن فيه هالك طالب اإلمامة وأحقيتهم 

 ؤامرات.وامل فيه وكرثة ادلسائس

ا مهمة رسمية حتت األمر من حمن األدب يف تلك احلقبة أال يصري القول خيارا وموقفا، وإنم       

والطلب، وقد يصري تهمة مهلكة من قول يف غري مقصود إذ انقلبت األمزجة، سوق هذا احلديث قياسا 

رفيقه يف ادليوان وابلالط ، وكيف ترفع عني الرضا دلى  (1ىلع قصة ابن حبوس نفسه وابن عطية الوزير

أكرث  سياسية دسيسة األمري شأن أديب أو ترديه عني السخط إىل أقىس مصري مأخوذا بتهمة قد تكون

 .منها حقيقة وما أكرثها

وكونت دليه  ،قد خلف يف نفسه ترسبات عفنة ،ساه الشاعر يف غربيته بسبب أرائه  اخلاصةاق ما        

أزمة أخالقية تبلورت كثريا يف أشعاره اليت تناولت عالقتاه بانلاس والزمان ويأسه من حرفة االشتغال 

هجاء ابن من ابن حبوس  مأسوية املشهد أن يطلب اخلليفة )السيايس املتسلط ( (2بالشعر واألدب 

ولم جيد من بد سوى فعل  عطية تمهيدا وإعالنا تلصفيته . واكن قبل ذلك قد طلب منه أن يمدحه.

ها يف أشعار املغاربة اذلين نأوا بأنفسهم عن الشعوبية اليت تفشت يف املجتمع دذلك بنربة قلما جن

 املرشيق.

                                                 
ن قتله اخلليفة عبد املؤمن بتهمة أأبو جعفر أمحد بن عطية ، مجع بني الوزارة والكتابة ادليوانية واستمر فيهما إىل  - 1

ألن اخلليفة ذكره عنده بسوء ،، ترجم هل لك من أرخ لدلولة املوحدية  ،إفشاء رس ادلولة: حتذير صهره ونصحه باهلروب
 أنظر مثال ، املعجب ، ابليان املغرب ..

 قصائد متعددة يف هذا املوضوع، نعود إيلها يف املوضوع املناسب  - 2
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 (1ليس من بربر      خيــــتلس   امللك من ابل ـربر  أندليسٌّ 
ر ــــفـــخ   ال ت سلم  الرببر  ما شي دت   بامللك القييس من م 

وربما أكرث عزف فيهما ىلع وتر عفن وكأنه لم يألف من صاحبه ما يشني أخالقه اليت بيتان    

   . ( 2 رفعته إىل قدر الوزارة بعد أن عزل اخلليفة وزيرا بربريا قبله

 .؟فأي جتربة أقىس قد تمر ىلع شاعر من هذه وتفرس جبالء تشاؤمه ونفوره من أهل الزمان     

وما دمنا يف صدد اتلنقيب عن شعراء اجلزائر اذلين حاولوا االندماج مع اتلجربة السياسية املوحدية    

 اخلليفة  يف غزوة السبطاط يف عهد (3 ةقصيد شاعرا آخر، لم يكن حظه مما تبىق من شعره سوى نذكر 

 : (4أيب يعقوب يوسف: الشاعر املعروف بابن األشريي

 اطر ـــــالزمان السّ  ب  ي  ر  وسطا بها             طاطر ـــب  بالسّ  ا اهلالاكتر دارت رح  
 
 
 اطر ي  ـــــــها بمياطر شفعت كريه هر              انة  ـــــإه أي  هني فيها الرشك   وأ

 راطــــلقد رأوا مجال من األشــــف       هم  لكر ــــــم فيها قيامة   إن لم تقم  
 
 
 واطـــال را لعنير ــــــعتب  م    سوداء             مة  ــــهشي اجليادر  رها وطء  صا  وأ

 اطـخي سم   هلوا مقدار  ــــــــملم ي          اده ـــعتالفصل عن م   لوال خروج  
 (5ط ان يف ســــاباــــما اعين انلعم          نوبهم ــــولعاينوا من أخذهم بذ  

 الطــــــيف الطّل بعر ا األاعجم و  كو          جيش من العرب اذلين إذا غزوا  
 واطـــاألسوضعوا السيوف مواضع            ه ــــــبأنف قوم إذا شمخ العناد  

                                                 
 266املرجع السابق، ص ،ديوان ابن حبوس - 1
الوزير أبو حفص عمر أزناج،  من أصحاب ابن تومرت العرشة ، عزهل اخلليفة ابن املؤمن بعد أن مكن نلفسه   - 2-

أبو حفص هذا أشد وأول املتحمسني تلويلة عبد املؤمن / املعجب  ورآه أقل قدرا من الوزارة وعني ابن عطية بدهل . واكن
  170املرجع السابق. ص

 60ص  دريس، زاد املسافر،إأبو حبر صفوان  ابن  - 3
واكن من أهل العلم بالقراءات واللغة والغريب يغلب عليه األدب  ،بتلمسان أأبو عيل عمر بن عبد اهلل بن احلني نش- 4

 .واكن ناظما ناثرا، ورد ذكره يف املعجب ، وزاد املسافر. مع قصيدته
  .إشارة إىل قتل انلعمان بن املنذر ملك احلرية يف ساباط املدائن -5
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 اطــــــــميفكأنه يف الرسب من ذر        نثين يف ذرعه   ــــــي مر  من لك ذر 
ال يسمع فيها حسيس الشعر سوى انلظم املؤرخ  ،لها الشاعر حممال ثقيال من انلربقصيدة محّ            

وربما ، ملوقف معني، قد يكون تزلفا للخليفة أيب يعقوب اذلي استنفر قبائل اهلاليلني كما فعل سالفه

، أو الكهما معا، ألن الشاعر يبدو قادها اخلليفة بنفسه (1 يكون ابتهاجا للفتح واالنتصار يف معركة

طريفة  (2 عند اخلليفة وجليسه يف ابلالط اثلقايف مما جرى من حاكيةاكن حمظيا أنه من خالل بيتني 

 يف القرص :

ر   (3 بيه فقصد  أ به  ورأى ش  ابتهاجا باألسد  س الشبل  أن

 تأييد فلك  قد شهدـــبانلرص لكم   وب وداع الطائر  

 تعليق:

غلب عليه هذا لك ما عرث من شعره يف متون مصادر األدب رغم أنه عرف عنه أنه شاعر ناظم 

ومن خالل ترامجهم  ، األدب يف طبعه، وليس جتنيا إن حكمنا أن أغلب أوئلك املؤرخني املغاربة

اجنرفوا مع اتليار املمجد مللوك تلك الفرتة أو لعقائدهم وتوجهاتهم ادلينية وخاصة العهد املوحدي ، فلم 

شيخ صاحب فضل. وضاع  يغرهم من أشعار الشعراء إال ما تعلق بمدح سلطان أو أمري، أو تقديس

   (4 ولم يلزتموا حياد املؤرخني.الكثري من األسماء واملنتوج األديب وغريه بسبب تلك الزناعت 

                                                 
أقوى االنتصارات اليت حققها املسلمون من ،  ـه569معركة السبطاط من قرب مدينة بلونة األندلسية وقعت سنة  - 1

 .يف العهد املوحدي بعد األرك
يروى أن شبال صغريا أدخل ىلع اخلليفة وطاف بني احلارضين حىت عال حجر اخلليفة واستاكن فيه، وأنشد األشريي  - 2

 ابليتني ارجتاال، كما يروى أن طائرا نطق وبر بانلرص ؟؟؟؟؟
  59/60ابن ادريس نفسه، ص   3
رأي خاص، تستشفه من أحاكم ابن عذارى وعبد الواحد املراكيش اذلين شككوا حىت يف أنساب بعض األدباء  - 4

ولم خيتاروا من نتاجهم إال ما يوافق هواهم ، وكذا فعل الغربيين مع املرتجم  ،ندلسسبوهم لألناملجيدين من اجلزائر  يل
 ي يؤمن به , هلم فأغلبهم من أصحاب الكرامات املتصوفني ىلع نهجه اذل
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إال أن إهمال  ،أو رأي ال خيلو منها اكتب بالرضورة ،وإن اكنت اذلاتية وادلعوة لعقيدة ما

 .اإلنتاج الفين كلك يف الرتاجم قد أضاع علينا منه الكثري

أو قناعة معينة أو نأيا بانلفس من  ابلطش أيضا تزلفا واصطيادا ملاكسب  الساسة  والشعر قد واكب     

تلك ادلاعوى اليت اكنت منهجا رسميا لدلولة، كما سبق اذلكر. وربما نستثين الشاعر ابن حبوس اذلي 

، رغم أنه اكن أرخ لرأي شخيص اكن خيالف اجنراف العامة واخلاصة يف العقيدة املهدية واملعصومية

 رفيق اخلليفة ادلائم.

نقول خمالف بتحفظ: فلربما اكن قربه من اخلليفة وسيع هذا األخري ملحو اآلثار اتلومرتية بعد         

ملا  ؛املهدية سس ادلعوةأميل اخلالفة تغيري  كنه منهت  اس  نكبة شيوخ املصامدة وفتنة تصفيتهم، قد 

رغم أن العمل ىلع تصفية املذهب اتلومريت والعودة إىل املذهب القاه من هوى نفيس عند عبد املؤمن. 

لم يتم إال يف آخر عهد املوحدين اسرتضاء للعامة . هذه العامة اليت أخفت إنكارها للعقيدة  ،املاليك

 اجلديدة ردحا من الزمن كما سلف اذلكر.

العقل واالجتهاد ابن حبوس يف قصيدته اجلريئة داع إىل العودة للكتاب والسنة وحتكيم     

 وهاجم الغلو الصويف واجلنوح الفلسيف الذلين هيمنا ىلع الساحة :

للمشهد السيايس قصيدة طويلة مشبعة بآراء تنم ىلع ويع سام حبقيقة ما جيري وتتبع دقيق       

تؤرخ جبالء للرصاع العقدي واجلدال دراجها يف هذا السياق ألنها ، اكن لزاما إوالعليم يف زمانه

اذلي شجعه اخللفاء واستقدموا من األندلس واملرشق أسماء كبارا للغرض وألسباب سبق  الفلسيف

    ( 1اتلطرق إيلها خاصة يف عهد يوسف ايب يعقوب

                                                 
تكيف اإلشارة إىل ابن رشد وابن الطفيل والرسخيس ،وأيب مدين شعيب وغريهم ممن ضج بهم بالط اخلليفة أيب  - 1

 يوسف رغم ما حدث بلعضهم من صدام بسبب تغري املواقف دلى الوالة بضغط جناح معني وغلبته،كقصة ابن رشد 
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االختصار أكرث قد وبيتا يصعب اختصاره إىل أكرث من ذا تلالحم معانيه وأفاكر،  30من  (1انلص:       

 خيل بها 

ق، إذا ما شئت غري مصـر داقرص  ظماء ك يف رشيعة   (2أمحد          ت س 
 ذل   بانلبوة واقتبس من نـورها        واسل ك ىلع نهج الـــهداية تهتدر 
 ادلين دين اهلل لم يعبأ بمـــــــبتدع ولم يــحفل بضـل ة مـلـحد

    ... ي من ادلعوى قدر  (3قالوا : بنور العقل ي دركما وراء الغيب، قلت:ق ّدد
 بالرشع يدرك لك يشء اغئب         والعقل ي نكر لك من لم ي شــهد
حط علما بغاية نفسه       ويه القـــريبة، من هل باألبـعد  من لم يـ 

 إنـها       ن و ب  تطــــالعنا تروح وتغتدي -أبا فالن-خف ض  عليك 
ا  ـ ــــــــفدسالت  علينا للشكوك جداول        بعد ايلقني، ولم   ت ن 

د د اتلضليل  من لم ت فــقر  وتبع قت بالـكفر فينا ألسن         ال يفقر
، وأقبلوا يف الع ـوّد  أعداؤنا يف ربنا أحــــبابنا          جرحوا القلوب 
ف القناع فال هوادة بيننا         حىت نغادرهم وراء  الــــمسند  ك شر

 فأنا أضارب هم بسيفر مــحمد   من اكن يرضبهم بسيف  واحد        
 قالوا: الفالسف قلت تلك عصبة    جاءت من ادلعوى بما لم ي عهد
وجد دعت بألفاظ تروق لطافة               فإذا طـلب ت  حقيقة  لم تـ   خ 
 أسيف لو أين ن رصت عليــهم              ثلل مت يف الم هجات لك مهند

م       ومجيع  مـــــسنونر انليب حممد      ي لىغ كتاب  اهلل بني ظهورهر
ـــدل م 

 
 يا قاتل  اهلل  اجلهالة   إنــــــها         ورق  ألغصان الشبابر األ

                                                 
 180/181ردها ابن عبد امللك يف كتاب اذليل واتلكملة ص ، وأو 262ديوان ابن حبوس، املرجع السابق، ص - 1
 
 الرشح: غري مرصد: غري ممنوع /  اتلبعق يف الالكم : الكرثة اهلذر فيه، الرشح من اذليل واتلكملة  - 2
3
 : طعايم، قد... الكم حمذوف مقدر قدي - 
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 ونلا عودة للقصيدة يف الفصل املوايل.

 

 خصائص الشعر السيايس:                       

 موضواعتيا:           

قد تكون اخلصائص املوضواعتية يه نفسها تلك اخلصائص اليت جتمعه مع الشعر العريب يف       

املرشق واالندلس، لكن يمكن أن نسجل للشعر اجلزائري تمزيا يف هذا العهد مع مرااعة أن القرن 

ة السادس والسابع اهلجريني يعتربان بداية اجلمود الفين يف الشعر العريب حىت تكون األحاكم مساير

 فيه.للعرص وخصائص الشعر الفنية 

الزنعة ادلينية أكرث بروزا  يف الشعر اجلزائري بوجه اعم ويف الشعر السيايس بوجه خاص ألن  -

حموره هو اخلالفة وهو منصب سيايس ديين، والن ادلولة املوحدية اكنت قائمة ىلع أساس ديين 

، وال غريب حينها أن تكون حبت ، يعتمد عليه يف املرجعية ويستمد منه أحاكمه وسلطانه

اجلزائر يف هذا العهد مقصد رجال ادلين واتلصوف والزهد , يف حني اكن الشعر السيايس يف 

واتلفاخر باحلساب املرشق مثال يف أوج تطوره يعتمد يف موضوعه ىلع العصبية القبلية 

 ،ع الصفات هجاء اخلصوم باقذيزنع إىل واملرجعية فيه شعوبية عرقية واألنساب اجلاهلية، 

وحىت استغالل غرض الرثاء ألغراض سياسية، بينما ال نقف مطلقا ىلع مثل تلك العصبية 

من بني أهّم شعارات احلركة املوّحديّة اليت ألن  القبلية إال ما ذكرناه عن بيتني البن حبوس.

واقرتاحها ـ بّررت بها قيامها ضّد املرابطني، إعالن ها االحتجاج ىلع شيوع الفساد واملنكرات، 

 (1باتّلايل ـ نهجا إصالحيّا

                                                 
 .  82، ص81/1984، ع جملّة اثلّقافة، «ادّلولة والّسياسة يف فكر املهدي بن تومرت » عبد املجيد انلّّجار:  -1
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بنفسه هن اتلكسب اآلين، وإن تزلف للوالة فألجل مكسب سام،  ربأ الشاعر اجلزائري -

 لطموح ملناصب سياسية سامية أو قناعة باحلكم اجلديد والرغبة يف اتلأييد للخالص مناك

العوامل الشخصية فرتض لزنعة رفض اتلكسب إىل فمن املمكن أن ن العهد القديم ،

وانلفسية ويدخل فيها دفاع الشاعر عن كرامته أو قناعته بما دليه من مال جينيه ذل السؤال، 

فهذا االفرتاض يكاد يكون أقرب إىل واقع العرص وأدىن إىل روح األدب واألدباء آنذاك 

 واذلي يؤكد هذا االفرتاض أن هؤالء الشعراء الرافضني اتلعيش بالشعر مدحوا مسؤولني

 عديدين لكنهم رصحوا يف شعرهم بأنهم ال يطمعون إىل عطاء و ال يسعون إىل رفد.

مقر السلطة املركزية  اجلزائري مقارنة بشعر األندلس بلعد اجلزائر عن ندرة الشعر السيايس -

عن اخلوض فيه، فقد أصيب الشاعر اجلزائري كغريه من املغاربة  اءوعزوف الشعرمن جهة، 

اخلوف واحلذر من تقلبات احلياة السياسية خاصة بداية من عهد اخلليفة باالرتباك املشوب ب

ه( فبينما يكون الشاعر مادحا مقربا من احلاكم وصديقا هل نراه معلقا يف 610)انلارص

، وقد يغدو مدحيه لعنة تطارده فيتوارى يف ابلالد مسترتا ( 1؟؟جذع خنلة مصلوبا تالعبه الرياح

، ففضل بعضهم، إزاء هذه األحوال القلقة (2زال حكمه وأفل جنمه متوجسا ألن املقول به قد 

رغم أن  عن مسارح السياسة وبالط احلكم. نوالفوىض املتناهية، الصمت واالنزواء، بعيدي

جسد مراحل حرجة يف بعض األحيان وسجل منعطفا حاسما يف ذلك القليل اذلي وصل منه 

 طبيعة نظام احلكم ذاته.

 فنيا:              

                                                 
اهليئة العامة لشؤون  ،يف اتلاريخ املحىل، اخترصه : ابن خليل ،تح : إبراهيم األبياري القدح املعىلاختصار بن سعيد: ا -ا1

 136ص، 1959، القاهرة/ سنة  ملطابع األمريية
 124نفسه ص -2
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طبيعة احلكم وأفاكر ادلعوة اليت قامت عليه لم تغري يف موضوع القصيدة فحسب، بل تعدت أيضا   

إىل شلك القصيدة، فقد اضطر الشعراء إىل هجرة املقدمات اتلقليدية اكلنسيب واخلمريات ونزعوا حنو 

إلصالحية أمرا بدايات تتالءم وادلعوة اجلديدة، فصارت أغلب املقدمات يف سرية املهدي ومرجعياته ا

حتميا قبل الوصول إىل املمدوح. بينما لم يكن أسالفهم ىلع عهد املرابطني يتحرجون من املقدمات 

 (1املعهودة جلنوح األمراء إىل الرتف واملجون.

ومن مفارقات الشعر الفنية أن جند اخللفاء أنفسهم يوجهون الشعراء إىل مقدمات حمددة    

أن أبا يعقوب يوسف يأمر الشعراء االستهالل يف  (2املن باإلمامةلغايات سياسية كما روى صاحب 

يتهم  نبليت هم بالطريقة ، وليس بعدها بغريب أاملدح باحلمدلة ىلع نهج الكتابة ادليوانية، فالزتموا اغ

الزنعة ادلينية اليت تنفر متذويق  اغرق يف هالشعر اجلزائري يف ظل تلك السياسة بالضعف الفين ألن

  ما ألفوه من قبل.الشعر ىلع

ولم يتوقف توجيه الشعر يف شلكه عند القالب فقط بل تعداه إىل اقرتاح انلظم ىلع أوزان   

رغم أن  وغريه من أمراء املوحدين  يقرتحون وزن اخلبب مثال ىلع الشعراء (3رمعينة، فاكن املنصو

املداحون يف األندلس وال غريه استساغوا هذا ابلحر أو نظموا ىلع قوافيه لطبيعة الوزن اذلي ال يتفق 

 (.4مع شعر املالحم واملدح ذي انلفس الطويل

 وللبحث وقفة ىلع مقوماته الفنية يف الفصل األخري.

  

  

                                                 
1
 يروى عن أيب يعقوب عن طرده ملؤدب أبنائه بمجرد بيت من الغزل أنشده رغم ما عرف عنه من ورع وتقوى،  - 

2
 433ابن صاحب الصالة، املن باإلمامة، ص - 

3
 241املراكيش، املعجب، ص  - 

4
 243مكتبة اخلانيج بالقاهرة ص  2واملوحدين،ط حممد عبد اهلل عنان ، دولة اإلسالم يف األندلس،عرص املرابطني  - 
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 تمايعــــــــــــــــــــــــــالشعر االـج

هذا القسم من الشعر املوحدي خصصه ابلحث الستقراء تلك األغراض اليت ـجاءت يف سياق   

وما يسود يف املجتمع من قيم أخالقية، تلك  ا لقيم  ، بني األفراد يف تعامالتهمالعالقات االـجتماعية 

أو تأيت بني ثنايا  ،والظواهر اليت تتوزع اعدة بني عدة أغراض شعرية معروفة قد تكون مستقلة

 القصائد اليت حتمت منهجية ابلحث ىلع مجعها يف قسم واحد لسببني:

راد قسم خاص كما ـجرى األمر تنصاع إىل إف قلة انلماذج املتوفرة بني أيدينا واليت الاألول: 

والسبب اثلاين هو وحدتها يف موضوعها كقضايا اـجتماعية بادلرـجة األوىل، تعكس  ل،مع شعر الغز

يف جباية خاصة كصورة نمطية تنطبق ىلع اكفة  ي،صورة عن املجتمع اجلزائري يف العهد املوحد

   الواليات واألقايلم األخرى، 

بادلرـجة األوىل ، وليس هذا اتلقديم بدعة وإنما ألفناه يف اغبلية إذا فالسبب الرئييس منهيج 

، مع اإلشارة أن بعض املوضواعت يمكن إدراـجها يف سات اليت تناولت مثل هذه األغراضادلرا

وشعر الرثاء  ،ملجون وشعر الغزل خاصة الشاذ منهكشعر اللهو وا وارضب خمتلفة  سياقات عديدة

 ر والشكوى واالستعطاف وغريها.عتذاواتلعازي واتلأبني، واال

أقسام كربى كما فعل انلهشيل وقبله وليس ببعيد أن انلقد القديم صنف الشعر إىل أربعة 

  .حبسب انتماء موضوعه رغم اختالف االصطالح بني القديم واجلديد قدامة بن ـجعفر

الشعر اذلايت رغم أنهما ال خيرـجان من باب  فمصطلح الشعر االـجتمايع أو السيايس حديثان     

 الغنايئ، وتأصيل ابن رشيق بإدراج الشعر لكه يف باب الوصف رغم تباين موضواعته معروف ، 
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تبنت هذا  منه ال ينقص من قدر  املنهجية إذفيف ظين أن االصطالح أو إدراج انلصوص ض    

 .اتلصنيف ، وإنما استقراء تلك انلصوص وبعثها للحياة هو اهلدف األسىم للبحث

 الشعر واحلركة اإلصالحية               

ول خلفاء ابن تومرت أن يُرّكزوا يف األذهان صورة ارتباط دوتلهم بنهج إصاليح شامل؛ القد ح          

ـجوهره " إحياء ادّلين " و " جتديد العقيدة "، ولرّبما أوىح ذلك إىل بعض ابلاحثني أّن احلياة االـجتماعيّة 

، وأّن املجتمع اكن «تستمّد مظاهرها من ذلك انلّهج اذلي رشعه ابن تومرت » ىلع عهد املوّحدين اكنت 

غري أن احلقيقة من خالل ما وصفته   ،«تظلّله اتلّقوى ويكتنفه الورع » يعيش حياة ـجّديّة يف ـجّو 

ومن ـجاء  » ت،ليست بتلك الصورة املثايلة اليت اكنت يف ذهن ابن تومر، املصادر وما عكسه الشعر

، واكنت سوى إـجراء شيلك حتت شعار موحد نكلم ي ،اخللفاء وإبقائهم ىلع رسوم ابن تومرتبعده من 

ومحايتها من  واكن هلا األثر القوي يف تدعيم أراكن ادلولة ،فة املوحديةسياسة حكيمة من ـجانب اخلال

 (1«أخطار الفتنة واتلفرق

يف تتبع شاريب اخلمر وكرس دنانها يف يوم مشهود وإقامة الرقباء وتنفيذ  إذا هذا املسلك من اخللفاء       

لم يكن إال من باب ادلاعية السياسة اليت يهدف من ورائها إىل إعالن القطيعة مع عرص بائد  احلدود،

 (2. وإيهام انلاس ببداية عرص ـجديد

لهو واملجون يف أغلب هو انتشار أماكن ال ة،ولعل من دالئل عدم تغري نهج السياسة االـجتماعي       

 د احنسارلكن ما يؤكّ  ة؛ منهم اخللفاء واألمراء أنفسهم،ودأب انلاس ىلع رشب اخلمر س،مدن األندل
                                                           

1
 631ص  س،العرص اثلالث عرص املوحدين واملرابطني باالندل س،خ اإلسالم باألندلي، تارعبد اهلل عنان - 
اليق بروفينصال، حتت   :الرسائل املوحدية  اليت أرسلها اخللفاء إىل األقطار بهذا الشأن يف ابليان املغرب مجعهاينظر  - 2.

، ،سنة 10مطبواعت معهد العلوم العليا املغربية، ج ة،عنوان :جمموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب ادلولة املؤمني
 164، ص 28الرسالة  1941
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هو انتشار وشيوع شعر اخلمرة يف اكمل بالد املوحدين وقام غرض  دعوة املهدي وبقائها جمرد داعية،

 ضخم سيم باخلمريات. 

ماز عن غريه من أشعار األندلسيني  ، حنيل إيلها منذ ابلداية أن شعر اجلزائر املوحديةقضية أخرى       

فلم  ،خبلوه من شعر الشعوبية وشعر الطائفية رغم استيطان األقليات ايلهودية وانلرصانية يف هذه ابلالد

ق وادلين سوى يشبه تلك املشاحنات األدبية بني شعراء األندلس القائمة ىلع العرما نعرث مطلقا إىل 

وبطلب من اخلليفة عبد املؤمن نفسه هلجاء  ،بيتني من شعر ابن حبوس اذلي هاـجر إىل تلك ابلقاع

ابن عطية . وال يفرس ذلك سوى تطبع املجتمع اجلزائري بالطابع ادليين اذلي سيطر عليه الواعظ 

تلوفر اجلو ادليين   وس((أن أغلب ادلول ادلينية انطلقت من اجلزائر ) املغرب األوليس رسا وادلاعة، 

 املناسب واستعداد انلاس فطريا تلعايلم اإلسالم .

 : شعر اخلمرة واملجون             ــ أ 

قد يصعب فهم املفارقة بني حتريم اخلمرة وحظرها من ـجهة كما ـجاء يف رسالة أيب يعقوب املنصور        

للخليفة منهم املعارصون  ؛كبار الشعراءإىل األمصار وشيوع شعر اخلمرة وادلعوة إىل رشبها عند 

فإن ذلك ال يمكن  ،ن السكرأن صح ما أورده املراكيش يف تهوينه  من شاألديب املغرم بالشعر، وإ

د نلا خرب أن شاعرا أقيم عليه احلد، رغم ر  لم ي   و س،ب من انلفاق السيايس املدرواعتباره سوى رض

ظهر عليه رغم أن خلفيات العزل أكرب  ،رلعهد بسبب سك  عزل األمري حممد بن عبد املؤمن عن والية ا

 املشهورة.من تلك اتلهمة 

نه يف اتلهذيب والعيش يعلنها رصاحة أمري جباية وتلمسان يف عهده وقري فهذا أبو الربيع سليمان    

 (1 قائال:

                                                           
   .العباس اجلراري يف رساتله عن أيب الربيع ولم ترد يف ادليواناألبيات ذكرها  - - 1
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 ِ و صاحُب ادلعوة والضــارب    ثالثٌة يف جملٍس  طيِّــــٍب     

 اغــب  ــآتــاك منهم شغــُب ش      اــــثــــــــــجتــــاوزت ثال فان                  

ويكين عن الواعظ  ل،س والقنينة واخلليدى الكأفرتى أن ثالثية األنس عنده ال جيوز أن تتع

 (1 .بل ويربطها دون حترج كمذهبباملشاغبني،  

 (2 وعبد املــدان كســــرى    ابن ســاســان ين عهد  رُ تذكّ  مخرةٌ                 

فهو من خاصة  ،وقد يصري األمر واضحا أن األمري أبا الربيع اكن ىلع دراية بذلك انلفاق السيايس    

 خيرت، ثم لم ده أية تبعة عقابيةبعاتويدرك ما يدور يف بالطه، ولم يتورع عن القول وابلوح الس ،القرص

 .أو تمثيل معتقدات السياسة الرسمية للرعية، أن يكون ذلك املثل األىلع 

 :فمثال من تلك اخلفايا 

عن حممد بن عبد ربه الاكتب حفيد صاحب العقد، يقول: استأذنت عليه  (3يروي صاحب املعجب      

وأذن يل فدخلت  ،ع ما اكن دليهأن حيجبين، فاسرتف –رمحه اهلل  –يوما وهو يف جملس هل فلم ير 

إذ عرف أين تفطنت  مستح؛ أحسن لقاء وأخذ حيدثين وفهمت أنه ) يقصد أبو يوسف يعقوب( فتلقاين

 بلعض األمر، فأنشدته رافعا عنه لكفة اخلجل بلعض الشعراء: 

 كــرُ نها الس  تضم   هــا    و لكن ألسباٍب فيها ذلات   ها فما اتلحريمُ ر  أد  

                                                           
 68 ادليوان، ص  -1

 .عبد املدان، ملك ـجاهيل يماين - 2
 243املراكيش، املعجب، ص - 3
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 أو مخرُ  يف الزـجاـجة   ماءٌ  ان  ــبه الفتــى    فسي ّل ز  ي   إذ لم يكن سكرٌ                   

ِ وكتب ب   .أنسه وانبس(، ثم سكت عين ساعة، واستدىع ادلواة هفطرب نّظر اهلل وـجهه، واعود    ا يف يه  د 

 (1 قريب من املعىن اذلي أنشدته فيه:

 التسابيــح و همُس حديثهمُ  ها   قومٌ يرشبُ ُِ لوال الرشع  ،ما رضت اخلمر             

 ــح  ــمراـجيــ عند القيام وال ميُل   ــو   ضهمُ فر  اإذا أدوش ليسوا بــرعُ              

 ح   ــــاملصابي دِّ به وق   الكؤوس  مزج     ســدنٌ  فيــه شــادنٌ و كبيــٍت  بيــٌت                 

وهو أمر لو  ا،يلعلنها رصاحة أنها ليست حرام أبو الربيع()وليس بعدها أن يتجاوز احلد الرشيع    

 لاكن ربما معه شأن آخر مع أوئلك الرقباء الرسميني: س،صدر من خاصة انلا

 املدام   كــــؤوس   ىلع حثِّ  ف  واعك    يف ذلة      و  ه  الل   ذيول   واسحب  

 (2حرام   ذا مــن   و، فما يف مثــل  تمحُ    رى إال  إىل نشــــوةٍ     ــــــوال ت

 امــــاكتت،  وفــــيه ذلاٍت  فما       يف احلبِّ  ،اــهار  ـج   ها الكأس  واعط  

 

االستهتار  ر،تلك انلربة املمزوـجة باالستهتا يف ال ريب أن أستاذية أيب نواس ىلع األمري واضحة      

 (3 :بل واستخفاف حبدود رشعية معلومة،  بالقيم االـجتماعية واألخالقية 

                                                           
 الرعش : اجلبناء م،السادن هو اخلاد ي،: ودل الظبية أذا قو الشادن - 1
 104ادليوان، ص  - 2
،  دار النرش الكوس سقارتسفرالغ، مطابع مؤسسة الرسالة، بريوت، 1تح: إيفادل فاغرن، ط س،ديوان أيب نوا -3

  3/127،ص2003
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 رُ ا إذا أمكن اجله  وال تسقين رس          اخلمرُ  وقل يل  ه   ا،أال فاسقين مخر  

 هرُ ادل   رُص  ق   ،فإن طال هذا عنده           بعد سكرةٍ    إال سكرةٌ  العيُش فما 

 رُ ك  ين السّ ع  ت  ع  وما الُغن ُم إال أن يت             ا  ي  ــــوما الغنب إال أن تراين صاح

ّ  فال خري    فبُح  باسم من تهوى ودع ىن من الُكىن  رتُ  ،اتيف الّل   من دونها س 

 ــفرُ وال يف جمون ليس يتبــــعه ك        ( 1ــــانٍة  جم   وال خري  يف فتك بدون

ىلع درب  إىل رشب اخلمرة ن نفسه وكرسها لدلعوةمثل هذه الصور كثرية يف ديوان أيب الربيع ، فقد وط     

 (2.ستاذهأ

 اخلمر إال يف معاقرة   ا    فما العيُش وم ـجانب  عنك ما ختىش من الل   ودع  

بني أيدينا  شغف الشعراء باخلمر وتعلقهم بها واعتبارها ـجزءا من حياتهم تعكس األشعار اليت         

ومون حول  معاين اخلمر املتحرضة يألفونه ويّلونه، وبلغوا يف القول حد اتلطرف، يف معانيها بقوا حي

وان املجوس عبدتها،  ا،نها شابت لطول حبسهوأ ، حبست يف دنانها  دهرا طويال، فيهاملألوفة

 وألقها وسناها،هذه الصفة وتقليبها يف قصائدهم، وحتدثوا عن شفافيتها وصفائها ن ويكرثون م

ووصفوا لكؤوس  س،ب اذلي يطفو ىلع الكؤواووصفوا احلب س،والرساب والقبوشبهوها بالشمس 

هذه املعاين واألوصاف وغريها وردت يف جمملها يف ديوان أيب الربيع، وقد سبق  ،(3والقنان والسقاة 

 عنها يف باب الوصف.احلديث 

                                                           
 املجانة: املزاح واهلزل - 1
 108نفسه، ص - 2
 148ص ،فوزي عيىس، الشعر األندليس يف عرص املوحدين - 3
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يف معىن شبيه  (1ربيع فال نكاد نلىف شيئا ذا بال سوى ما قاهل الفقيه األرييسالوإن جتاوزنا أبا     

 باملعىن السابق البن عبد ربه:

 
 
ر ها،  فقد هب ت  نسيــمُة داري ن          أ  ون م  برسِّ الروض  نرُش الــــرياحني     د 

 هديل ه             فغ ىن  فأغ ىن عن رُضوب  اتل الحني  وقام خطيُب الو ر ق  يدعو 

بــــــــــاب ة  والص   ر  أيا م  الص   با              وذلة  عــــــــــيٍش اكن  يل غري  ممنون  ــوذكِّ

     

مستويات اخلطاب وتنوعه  دان من معني واحد مع فارق يفير   ،بو الربيعكأنه وأ ،فكما نالحظ      

  .وغزارته

عربيدا فعال إىل هذه ادلرـجة وهو األمري احلاكم؟  هل اكن  أبو الربيع  ه،والسؤال اذلي يطرح نفس      

 أم جمرد حرب ىلع ورق جياري فيه الشعراء يف القول كما روي عن ابن أيب ربيعة.؟ 

 ولم اغبت لك تلك العزائم للساسة املوحدين يف حماربة املنكرات اليت قامت عليها دوتلهم ؟

 زل باملذكرــــــــــــــــــــــــالغ ب ــ    

ختذت طريقا شاذا يف الغزل كما حيب ابلعض أن يصفه، ايؤرخ  الشعر لكثري من األسماء اليت          

فهم دخيل ىلع العرب يف أشعارهم واكن منطلقه ىلع يد أيب نواس اذلي عمد جمانبا تماما املوروث ، 

ويبدأون بالنسيب والوقوف ىلع األطالل، فإذا اكن مستهرتا به وبالشعراء اذلين يتغزلون بالنساء 

بالغلمان فإن طريقه الىق مؤيدين كرث بعده مرصحني بغزهلم  س،السبب انلفيس معلوم عند أيب نوا

                                                           
 337الغربيين، عنوان ادلراية، ص  - 1
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وغريهم، فاتلرصيح  (3ومسلم بن الويلد( 2، وحسني بن الضحاك، (1والصبيان مثل وابلة بن احلباب

قرأ وليس فيه ما يُ  ،سماه" ديوان الغلمان" ا  حىت أن اجلاحظ ألف كتاب عندهم باألسماء واألوصاف

حىت يلتبس  ل،يف املقصود، لكن ـجرت العادة بعدهم أن يستعمل ضمري الغائب املذكر يف الغزخالفه 

 ىلع القارئ املخاطب فيه .

اكن املخاطب فيه  وحىت أوئلك الشعراء الفقهاء شعر الغزل اذلي ورد يف ديوان أيب الربيع من الكثري      

ولم تقف صيحات االستناكر، وعبارات االحتجاج  مذكرا، واعتربه ابلعض يف وقته غزال شاذا ...

والتسخيف اليت أطلقها بعض األدباء املتحفظني، من كتاب القرن السادس اهلجري، دون انتشار هذا 

س بمختلف طبقاته ومن خالل تصفح كتب الرتاـجم اللون من الغزل وشيوعه يف املغرب واألندل

تكاد أن تكون من  ،والسري، يالحظ القارئ أن أخبار احلب الشاذ واتلولع بالغلمان واتلغزل بهم

األمور العادية غري املعيبة أو املستقبحة، فقد اكن يعاجلها نظما ىلع األقل، فقهاء وحناة وعلماء وأدباء 

 ( 4ة تشري إىل وقوع هذا اللون يف قااعت ادلرس وأثناء املجالس األدبيةكبار، ودلينا قصص ونوادر عديد

ه لو زار  وهو مقــــــنٌع      حنــــــــــيال  براهُ حب ه واشتي اقُه  (5وما رض 

 واعنــــــــــق  منه ماحواهُ نطاقُه   فقب ل ماحــــــــواهُ ثلــــــــــاُمه    

                                                           
أسد بن خزيمة، كنيته أبو أسامة، شاعر من  احلُباب األسدي، من بين نرص بن معني منوابلة بن وابلة بن احلباب::  - 1

 ن،املاـجنني يف هذا العرص، يدور شعره حول اخلمرة واملجون والغزل بالغلما شعراء العرص العبايس األول. شيخ الشعراء
 ه170تويف سنة 

، تويف  162 \بو عيل احلسني بن الضحاك بن يارس ابلاهيل ويكىن باحلسني اخلليع .ودل يف ابلرصة سنةأهو  -2 
 250سنة

 .ه208رصيع الغواين كما لقبة اخلليفة هارون الرشيد، تويف جبرـجان سنة  - 3
 185ص ،1985للموسواعت، ، ادلار العربية 2طس،حممد جميد السعيد: الشعر يف عهد املرابطني واملوحدين باألندل - 4
 89ديواين أيب الربيع، ص  - 5
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ينه    د   وكــــــيف تسىن لقمه واعتناقه    وقال أال كيف  اتلِق  وم 

ه وحماقُه ،  فيه ت م   (1وممتنع وقتا من الليل يلتِق        ىلع ابلــــــدر 

ال جيدر بنا ألكن   .فما داللة املخاطبة بصفة املذكر، قد يكون ابلحث يف ذلك مطوال    

فنضخم الصورة حبجم ال حيتمله واقع  ،ننساق وراء هذه القصص وانلوادر واألخبار املتعلقة بالغلمان

احلال، ونسحب الظالل ىلع رقعة واسعة من املجتمع املوحدي. فإن ذلك بعيد عن املوضوعية وادلقة، 

وعلينا أن نتنبه إىل أنه إذا اكن بعض هذا الغزل الشاذ يعترب حقيقة واقعة، فإن بعضه اآلخر، هو يف 

 ( 2.بيا أكرث منه سلواك خلقياتصورنا، قسم كبري، ال يعدو كونه تقليدا أد

وألـجلها ربما  ،لكن ال ختىف بعص صوره الرصحية عند حممد شمس ادلين بن العفيف اتللمسانني

 ( 3وصف باخلالعة فال يتورع أن يتغزل بشيخه املقرئ:

 هتلحنُ  ها بما منيف     قليب غرام   ج  ن هي  ا  األحل   ب  طيِّ  ومقرئٍ 

 هلقنُ ــــذلك إذ واىف ي ألـجل    ا     ــــ  فه لك  ه تلميذُ يموت يف حبِّ 

قد يكون هذا سبب شهرته بالظريف وسبب حب انلاس هل بعيدا عن أحاكم الفقهاء، ألن الشعر    

 فقال مثال يف مليح البس أسود:، عنده استمتاع وإمتاع وظرف

: من حل  بأحشايئ؟  قلُت وقد أقب ل  يف ُحل ة   سوداء 

                                                           
 آخر يلايله حماقه : نقصانه  ويطلق ىلع ابلدر - 1
 185ص  املرـجع السابق ، د،حممد جميد السعي -2
3
 70ادليوان، ص - 
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ف ت  لك  انلاس   ي    أن ك أصبحت  بسود ايئعر   ياسيِّد 

 نتفة( 79) هفاتللطف إىل انلاس يف مثل هذه املواقف الطريفة هو ما عمم نص انلتفة يف ديوان

 (1يقول يف مليح البس أمحر: لسياقنفس امن و

 هيفاء   فيه بقامةٍ  ا  يهت  غد         وقد  اكلشقيق   واىف بأمحر  

 محراء  إذ  مازال يف سودايئدا يف حلة   منه وقد غ   فعجبُت 

كن أن نعدل يف موضوع الشاب الظريف من اتلغزل باملذكر إىل لون شعر الظرف فمن املم           

ملهما باللّطف  ر،غرا استعذب ماء الشع اخاصة أن اكن شاب س،االـجتمايع وانلكتة باتللطف إل انلا

ل دمشق دون منازع، وألن منازهلا خمتلفة كأداة استظرفها انلاس واستطلبوها منه قوال، وـجعلته مدل

 ومتعددة يف ديوانه . 

 شعر اهلجاء:     ج ــ   

خيلو تماما من   ،ندرة شعر اهلجاء أكرث حدة من األغراض األخرى ، فحىت صاحب ادليوان الاكمل      

تصور  فإذا اكن هذا صاحب ديوان يمكن بعدها ه،أي نص لغرض اهلجاء ولم يرد يف فهرسه مسميات

، وال جيب إيعاز ذلك إىل ضياعه فحسب، بل هناك أسباب أخرى احلال عند أصحاب املقطواعت

 نوضحها ىلع انلحو اآليت :

فاهلجاء يأخذ اغبلا صفة التشهري بني شاعر وآخر أو بينه وبني أحد خصومه فتغلب عليه سمة         

ملا فيه من فحش وإقذاع،   ،ب واملؤرخنيبعض الكتا ه،فال يمثل موقفا اعما، وقد انرصف عن ة،اذلاتي

                                                           
1
 4ادليوان: ص - 
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وحترـجوا عن إثباته يف مؤلفاتهم،  فقد وـجدت هذه الزنعة عند ابن يسام فتحرج من ذكر اهلجا املقذع " 

  ،( 1 «وصنت كتايب هذا عن شني اهلجاء، وأكربته أن يكون ميدانا للسفهاء"»وأشار إىل ذلك فقال: ، 

نه ال بأنه جتنب إيداع هجائه يف كتابه ألالشاعر  "لعيل بن حزمون"رصح املراكيش، حينما يرتـجم  كما

اول، غري أنه يفحش يف كثري طوهل مع هذا اهلجاء يد ال تُ  »قائال:"  ،أن ينقل عنه اإلقذاع والفحش جيزي

أبيات ركب فيها ىلع طريقة : أحفظ هل وأسلمه من الفحش واإلقذاع فمن أحسن مامنه، 

 .بل وقد أهمل ابن األبار ذكر شعرا اهلجاء ألنه لم جيد هلم شعرا غريه ..(2«احلطيئة"

كما أن اخللق ادليين اكن سببا يف إحجام بعضهم عن مزاوتله أو تدوينه باعتباره نواع من انلميمة      

وه سمة منبوذة دلى املسلمني، فقد ذكر ابن سعيد األندليس أنه حينما اشرتك مع ابن سهل اإلرسائييل 

ما كىف  !د الفالح عن وـجهكما أبع »بإـجازة أبيات يف هجاء أيب الويلد إسماعيل اللخيم قال هل وادله 

أنك أدخلت روحك يف انلميمة بهجو األعيان، حىت رضيت أن تكون زاملة يلهودي شاعر فاشرتكت 

 (3.«معه يف الصفة باهلجو 

حينما يؤرخون ألحياء من  ؛االـجتماعية دلى انلقاد والكتاب ضواعتوقد يكون احلرص عل املو     

معارصيهم سببا يف جتنبهم ذكر اهلجاء وإغفاهل فيما يكتبون، هذه لكها عوامل أدت إىل قلة ما دلينا من 

شعر األهايج ؛ وبانلظر إىل ما خلفه شعراء اهلجاء االـجتمايع جند أن فن اهلجاء فقد الكثري من 

حيث يركز فيه ىلع  ،ألقرب إىل انلقد االـجتمايعاهلجاء ا بل هو ،العرب دمقوماته املعروفة دلى انلقا

كما هو الشأن عند ابن الرويم مثال، ج،اهر االـجتماعية املشينة وحماولة تقديم وصفات العالوالظ

                                                           
  496عن فوزي عيىس،  الشعر االندليس، ص 1/2/61ابن بسام، كتاب اذلخرية، ص - 1
 244ص ب،املعج ،املراكيش - 2
  140،141ابن سعيد: القدح املعىل، ص -3
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يين ظ السباب والفحش واليت ال خترج يف معظمها عما حيرمه السلوك ادلاتراكيب مملوءة بألف يلتحول

بالقبح وابلخل، إىل ما  أو يسمهصفات اجلنب والفرار عليه ، أو خبلع اكتلعريض خللق املهجو وعرضه

 .هنالك من أوصاف معيبة تغض من قدر صاحبها وتقلل من شانه وماكنته 

وما وقفنا  ،اعت يف معظمه، تنظم بأسلوب بسي(ومقط أو انلقد االـجتمايع وشعر اهلجاء االـجتمايع        

 الستهزاء والسخرية اليت تريم إىل إثارة الضحك.عليه من نماذج حمدودة ال تعدو صور ا

ال  ،، فإذا ما مررنا إىل الشعر اجلزائري يف ذاك املضمار ألفيناه بلقعاهذا عن اهلجاء يف العرص كلك        

يكاد يعيننا بيشء نغين به ابلحث ، ولربما اـجتمعت فيه لك األسباب املذكورة آنفا خاصة أن املؤرخ 

وليس بمستبعد أن يكون قد  اجلزائري "الغربيين" يعد أحد الفقهاء املحسوبني ىلع العارفني الصوفية

وإال كيف نفرس خلو  . والكياسة ربطه بالظرف ماإال  ،ركب طريقة ابن بسام واملراكشيب وابن األبار

كتاب عنوان ادلراية من شعر اهلجاء سواء عند الشعراء اجلزائريني أو عند غريهم من الوافدين اذلي 

 ترـجم هلم؟ وهل فعال اكن املجتمع مثايلا إىل احلد اذلي خيلو فيه من القول الفاحش؟

يكاتريي اذلي يتفنن الاكر شهر منه األسلوب الساخر، األيف أسايلبه متعدد كغرض فين واهلجاء      

كما فعلت شاعرتنا اعئشة بنت أيب ، لصاق الصفات املثرية للسخرية بالشخص املهجوفيه الشاعر بإ

 ( 1 األصلع:الطاهر خبطيبها 

 عذيري من اعشٍق أصلع          قبيح  اإلشــــــارة  واملنــــــــــزع  

 يُصــــــفعيروُم الزواج  بمــــا لو أىت           يروم به الصفع  ولم 

                                                           
 : قاتلها يف رـجل أصلع ـجاء خيطبها 49نفسه، ص: - 1
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ــــــي ة        ووـجٍه فــــــــــقرٍي إىل بـــُـــرقُع   يــــج  إىل ك   برأس ُحو 

 

فالصورة الاكريكاتريية ه ذاتها اليت وصفها الغربيين بالظرف واللطافة وعلق أن هلا من مثل هذا        

 .الشعر الكثري واكتفينا باملثل دون سائر انلصوص

قد يكون هلا عالقة بشخص دون  ،إىل خلة من اخلاللفيه يشري الشاعر  وهناك أسلو ب اتلعريض       

اعر عبد اهلل بن موىس فيظهر كأنه نقد اـجتمايع اعم.  كهذه املقطوعة اليت عرث عليها للش  ،اتلرصيح

 (1األنصاري 

 

 (2ها فُ ى ترص  بني الور   ال  ــقد ط          ت  سلف   شيمةٌ  يف انلاس   الغدرُ 

 هاــفُ ها ويعريرى قدر   ك  ــــمن            مٌ ع  ــــ ــــــنما لك من رست هل 

 هارفُ ــــــــــمص ز  ع   رة  ــــــــمض               بها  اجلزاء   عقب  أبل ربما 

 هاسفُ ــوهو يك ىلع ابلدر   ور            أما ترى الشمس تعطف بالن  

 

                                                           
صار فقيها  س،ه، انتقل إىل األندل 609نصاري، ودل بتلمسان سنة أيب بكر بن عبد اهلل بن موىس األ براهيم بنإ - 1

   200ص ة،ذكره لسان ادلين يف اإلحاط ب،اعرفا مربزا يف الفرائض وهل فيها أرـجوزة طويلة، متضلعا يف األد
 84تاريخ األدب اجلزائري، حممد الطمار، ص - 2
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من جتربة لشك أنه منطلق ولكن أغلب ا ،ياواقع  اـجتماعيا قد يكون ادلافع سلواك       

وهو أمر مألوف أن يذم الشعر الزمن  س،أثارت سخطه يلعمم القول يف انلا به، شخصية ألّمت

 اهلم واتلعويض عن الرضر انلفيس  وحمنه وانلاس وأخالقهم لظروف ذاتية حمضة كتفريج عن

وإن اكنت القصة  ،ومن ذلك اتلعريض قو أيب الربيع يف هجاء رـجل معرضا دون ترصيح

 (1معلومة:

 (2 يعُ ــــــــمنه وض والفعُل  ،قوهل   ــب           ين       قد غر   ،القول   كم من رشيف       

 نيع  ــالص كر  ــــــــــلش أهال   هُ رأيت                   ن  إال لم   املعروف   ع  ــــــــــــــال تصن

 فيع  ــ بالشيت  ــــين ثقدهت   لكن                     ه يف مثل   لُظ ــــــــــــــــــأغ ولم أكن  

    

اهلجاء يف العرص األندليس إىل هجاء األمراء والوزراء والقضاة والفقهاء والواعظ  تعد     

فهناك ومضات يف قصائد مخرية وغزيلة لشعراء ـجزائريني تستجيل منها تعريضا  م،وغريه

إقامة  بالواعظ والفقهاء كخصوم حياربون ىلع منابرهم  جمالس اللهو واملجون ويدعون إىل

فأبو الربيع يطلق عليهم وصف احلساد واملشاغبني عندما يتعشق اخلمرة يف وصفه  د،احلدو

ولم يستبعدهم من القصف كدأب أستاذه أيب نواس" كدأب أيب نواس " دع  ،انالقنان والقيّ 

 عنك لويم فإن اللوم إغراء "

 (1ِ ثالثٌة يف جملٍس  طيِّــــٍب      و صاحُب ادلعوة والضــارب       

                                                           
شفع لشخص مليح الالكم  وتوس( هل من أـجل منصب، فواله وأحسن إيله، فأىت بالقبائح/ ينظر هامش ادليوان  - 1

 133، عن ابن سعيد يف الغصون ايلانعة ص  138ص
 138ادليوان، ص  - 2
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 آتــاك منهم شغــُب شــاغــب   ــــثا      ــــفان جتــــاوزت ثال                           

 (2:أو قوهل يف أوج  االستهتار   

 بُك مرآها ـجواب ا لسائ لــــــــفحس             صبابة   األـجداث  عنهم   تسأل   فإن  

 شاغل   ابلعث   ك يف شغل منلعمر                 م  هُ وإن   ،ون السؤال  ف يرد  ــــــــوكي

 فبدل االعتبار بالوقوف ىلع القبور وتذكر املوت راح يستخف بها  وبمن فيها.               

خبالف  م،إذا قيس باهلجاء يف العرص كلك رغ ،ولكن اهلجاء الرصيح لم يكن معدوما مطلقا      

 ة،مدونة الشعر اجلزائري اليت سبق ذكر أسباب نفوق سوق اهلجاء فيها  وعرص املوحدين بصفة اعم

ووىل ذلك العرص اذلي اكن يتفادى فيه اخللق تعرض الشعراء السفهاء لشخصهم أكرث من استمداحهم 

ذوا من تهديد اذلين اخت ،اتقاء لرشهم، كما هو الشأن مع احلطيئة والفرزدق وـجرير وبشار وغريهم

 انلاس وسيلة للتكسب. وقصصهم معروفة. 

ــ إن اكن فيه حسن أصالــ  ـجاء بعيد تماما عن الزنعة العرقية   من احلسن يف شعر اهلجا ء      

خاصة مع تعايش ملل وحنل خمتلفة من الشعراء يف العرص املوحدي رغم املوقف والطائفية ادلينية 

،  (3لـجبارهم ىلع بلاس ممزي عن غريهم من امللايلهود  وانلصارى وإبد املؤمن مع الصارم اذلي اختده ع

مطلقا يف سريهم أو  اوحىت اإلشارة إىل العنرص الرببري اذلي ينتيم إيله خلفاء املوحدين، لم جند هل أثر

                                                                                                                                                                          
 يف رساتله عن أيب الربيع ولم ترد يف ادليوان   األبيات ذكرها العباس اجلراري - 1
 47ادليوان، ص - 2
 234ص املراكيش، املعجب،  - 3
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فقد أقاموا دوتلهم ىلع املرـجعية ادلينية والسري ىلع  ، !خطبهم أو يف مدائح الشعراء هلم، وليس غريبا

 نهج املهدي اذلي ادىع النسب العلوي واألصل العريب . 

ابن حبوس ملا طلب منه هجاء ابن عطية تمهيدا تلصفيته، عصبية موقف عبد املؤمن من   د  ولم ير         

ير للفعل، حىت ولو اكن اهلجاء لكن املوقف السيايس واملصلحة تقتيض جتاوز  أي شأن يف سبيل اتلرب

 .   بني ما صادفه ابلحث من هجاء وه الفريدة من نوعها برنة شعوبية،

ٌّ ليس  من ب  بٍر             خيتلــــــُس املــــلك  من الرببر  ــــأندليُس   (1ر 

ت              فــ ال تسلُم الرببُر ما شيد  ل ك  القييسِّ من م   ــخر  ــــبالم 

حبوس ومعاناته من السلطان املرابطي اذلي توعده النتصاره يف ابلداية لدلعوة  فمحنة ابن       

يدفعه إىل مركب املضطر للتشبث باملكسب اذلي و ،املوحدية  قد ـجعلته يفقد اثلقة يف انلاس وأخالقه

 .(2ووصل به ايلأس إىل هجاء الشعر  ذاته  ة،ناهل عند اخلليفة ولو اكن الضحية هنا صديقا يف احلرف

 ت الوقواعوملِّيــــــ ،رت  ط             يا غــــــــــــراب الشعر ال       

 (3ق رٌم،  ز د ت  ُهــــــــــــُجواع           وإذا استيــــــــــــق ظ  شهٌم        

 ؟صت اخلضواعــــــــتقن   لم  ِ                 ا ز  ــــــــــع ك ال تفيُض هب  

 ! ارصيع   ت  ي  د  ر  ــــــــــــــــــ  تف                  ا    ع  ــــــت أن ترىق رسيرم  

                                                           
 45/46ص ر،من زاد املساف 266ديوان ابن حبوس. ص  - 1
 266،  ادليوان، ص 46ص  القصيدة من زاد املسافر، - 2
 : السيد املعظم  قرمٌ  - 3
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 ! اـــجوع دت  ــــ ــا واصطشبع                    غاٌث ـــُـــــــربما اصطاد ب

 (2ا ريع  ــــال صــما غ منك            ( 1  بيبا  ــــــــــــــح ولقد اغل  

 واعــــــــــــــقالوُ  ع الطري  ــمن                         ىت  ــــــــــبس( األيدي  ح

 يعاــــــــالرض ربة والطفل  ــــــــــــــ              ــــــــــــ  واستماح الشيخ ذا الك

 اــا ودروع  وف  ــــــــــــــــــــسي لمــــــــــــــ            ــــــــــــــد الشعر للعــــوأع

يضا ، لم يسعفها الشعر يف الوصول، ويعكس أيدة قد تفرس نفسية الشاعر املضطربة والطموحةقص       

 :استلهمه شاعر بعده، فبينها بيت ملحة عن بداية كساد سوق الشع

 (3ورب  الشعر  عندهم بغيٌض         ولو واىف هلــــــــــم به حبيُب 

 ،وقمة اتلأزم انلفيس عند ابن حبوس وقنوطه من جمتمعه وانلاس من حوهل تظهر يف قصيدة أخرى      

جمتمعه يف باخللق، يقصف نس وأخلت قلبه من الرمحة واأل ،يستلهم منها ألوان القسوة اليت عصفت به

 (4ن الوصايا ىلع غري اعدة شعر انلصائح:جمموعة م

ع   
 
ا ــــــــــأ اــــضم ماضــــــــــوأق                د  نلاحب يك  عص   غ ك حص 

ق ا  ــــع  للورى ش  ــــــوشع ش    ا ــااعت  أو ُغص  ــســــمع ال            ر   (1ص 

                                                           
 حبيب ابن أوس )أبو تمام( - 1
 الرصيع: رصيع الغواين مسلم بن الويلد املشهور - 2

 
 . ه672ابليت للشاعر اجلزار املتويف بمرص  -3
 267املرـجع السابق، ص  س،ديوان ابن حبو - 4

https://ar.wikipedia.org/wiki/672
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ل  باخل  اــ  ر صــوبادر  الفُ يت  ــــــــــلق               ديعة  من  ــــــــــواعم 

ا  ت  ــــــــــــــحىت ُتن ع                  الء  ــــوغمِّض  عيني ك  انلج  (2احل و ص 

ا  ا ر ص  كما حــــــــــــواح               واكرش   من ي ُدب  لك  الرض   (3ر ص 

اــــرت  به ملا خ  ــــــــــــظف                 ل و    ــــــوال تعت ب عليه، ف    ل ص 

ص  ــــــيقاس                   ؤ  ظنا بُكل  أٍخ ــــــــــوسُ  اــُمك اثل نا ح   ص 

 بإ م  
ٍة   ــــــــــــــــــــــوال حتفل  اــحمة  الــــــــاُل الشــــــــخي                  ع   رب  ص 

ا                  وب  وعــــــــــــــــومن شهد  اخلط  ــــاش  مثيل، يرشُح الق صص 

اقتبسنا منها هذه الوصايا،، فأي داهية أودت بشاعرنا حىت يهم بنسف لك   ،القصيدة طويلة     

 األخالق والقيم املغروسة يف انلفس اإلنسانية ويدعو بأوامر اتللقني إىل العمل بها ؟

 يف بيت شهري: "املتنيب"قديما  املعاين لكها  اخترص ،اإلـجابة يف ابليت األخري

ا   عرف يت به  نيا م   رىم رحم ــــــــــــــُه غري  راحــــــم             ومن يعرف  ادل 

اكن البن حبوس اثلقافية بن الفالسفة وخصومهم ف وهناك نوع آخر من انلقد اذلي دخل الساحة       

ولم يسلم  ،شبعها رضبا بانلقد الساخرأأمام تلك اآلراء الفلسفية و نث  فلم ي لجدال والرأي،جمال ل

                                                                                                                                                                          
 شعشع: خل( ومزج... رشقا: الغص واالختالط - 1
 احلوص: احلول - 2
 دب هل الرضا: خادعه - 3
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اخلليفة آنذاك هو من عمل ىلع استقدام الفالسفة والعلماء وإثارة ن هلها من لسانه، بالرغم من أأ

سة إلهلاء اخللق عن شؤون وهو دأب معروف دلى السا س،ا انلاانلقاش يف مسائل ـجديدة لم يعهده

 (1 :السياسة واحلكم 

ق، إذا ما شئت غري مصــر د      اقرص  ظماء ك يف رشيعة أمحد      (2تُس 

 ــهداية تهتد  واسلُك ىلع نهج الــــ   ورها     نــ ذُل  بانلبوة واقتبس من

 حدلــــــــــــــــبتدع ولم يــــحفل بضــل ة مادلين دين اهلل لم يعبأ بمــ

 (3...د  ي من ادلعوى قاء الغيب، قلت:ق ّدِّ قالوا : بنور العقل يُدركما ور    

 هدــــعقل يُنكر لك من لم يُشوال    يدرك لك يشء اغئب      بالرشع

 من هل باألبــعد ة،ــريبوه القــــ   ( علما بغاية نفسه    حمن لم يـُـ

 العنا تروح وتغتدينُو ٌب تطــــــــ     إنــها   -أبا فالن-خف ٌض عليك 

ا ت ن ـُـــــــــــــــعد ب    علينا للشكوك ـجداوٌل    سالت    ــفدايلقني، ولم 

د اتلضليُل من لم ت فــ ال   كفر فينا ألسٌن     وتبع قت بالــ  ــق ديفق 

، وأقبلوا يف العُ      ــبابنا     حــــــأعداؤنا يف ربنا أ  وّدـــجرحوا القلوب 
                                                           

 262املرـجع السابق، ص س،ديوان ابن حبو - 1
 الرشح من اذليل واتلكملة  ه،الرشح: غري مرصد: غري ممنوع /  اتلبعق يف الالكم : الكرثة اهلذر في - 2
 قد... الكم حمذوف مقدر ،: طعايم قدي - 3
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ف ال  ــمسندحىت نغادرهم وراء  الــــــ         قناع فال هوادة بينناُكش 

 حمدفأنا أضارُبهم بسيف  مــــ واحد من اكن يرضبهم بسيٍف 

 قالوا: الفالسف قلت تلك عصبة    ـجاءت من ادلعوى بما لم يُعهد

د  وـجدبألفاظ تروق لطافة               فإذا طــلب ت  حقيقة  لم تـُـعت خ 

 ات لك مهندثلل مت يف الُمهج         هم     ــــرصت عليأسيف لو أين نُ 

 ــــسنون  انليب حممدومجيُع مــــــ        م   لىغ كتاُب اهلل بني ظهوره  يُ 

      يا قاتل  اهلُل اجلهالة   إنــــــــــــها    
 
 ــدلم  ورٌق ألغصان الشباب  األ

يتبىن رأيا خمالفا ملا ساد يف عرصهم من عصب الفالسفة اليت طارت أقوهلم  د،فهذا نموذج يف انلق      

فلم يتورع ىلع ريم الفالسفة بألفاظ قصد   وإن أخضع رأيه للسنة، س،وأراؤهم شهرة وشاعت بني انلا

اكن معارصا البن الطفيل العصبة، ابلدعة( ، فهو  ة،اجلهالها التشنيع واالستهزاء ) خفض أبا فالن، ب

، ما إىل مراكش بدعوة اخللفاء اذلين شجعوا احلركية اثلقافية بمختلف أشاكهلاوقد قد  ، وابن رشد

اكن من شأن ابن  إال ما ،ال يتجاوزونه ،هم من السلطان وسنوا للخالف معه خطاوعرف أوئلك مزنتل  

  انلارص.رشد فيما بعد مع اخلليفة 

وربما جتاوز اهلجاء يف صورة انلقد بني العلماء أنفسهم كهذا انلموذج للشاعر حايف الرأس يهجو           

متكربا يف تورية حنوية بني رفعة القدر وارفع يف انلحو ثم بني ـجر طرف اثلوب ىلع وـجه األرض للتكرب 

 واخليالء وبني اجلر يف انلحو:
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ر يومعتقٍد أن الرئاسة  يف 
 ( 1الكرب          فأصبح  ممقوت ا بها، وهــــو  ال يد 

ف ع  باجل رِّ       جير ذيول الكرب  طالت  ُرفعة      أال فاعجبُوا من طالب  الر 

  .واخليالء خطاه يف مسألة حنوية بسيطةملا مثله يف اللغة اتصف بالكرب   اع فهو يهجو          

جائني، ه من اهلبافلم يصل إىل تلك اذلروة اليت اكنت عند أرب ،سفهخالصة القول أن اهلجاء مهما      

  .القائمة ىلع اتلهديد والوعيد يضا من داعئمه األساسيةوخيلو أ

 ( 2اتلكسب  بالشعر     د ــ         

 املديح السيايس ومديح اتلكسب؟ بنيقضية  أخرى قد تطرح نفسها، هل هناك فرق                  

: طريقة يف مدح ا أن ابن رشيق قسم املديح إىل قسمني فليس غريب   ؛قد تكون اإلـجابة سهلة       

 خاّصة بسائر املمدوحني.امللوك وطريقة 

فيف األوىل: يشرتط يف املعاين أن تكون ـجزلة، ويف األلفاظ أن تكون نقّية، غري مبتذلة سوقّية، 

ويف اثلانية اليت ختتّص بما يســميهم  ( 3 والّضجر ويف انّلّص أن يكون غري طويل حىّت ال يبعث الّسأم

ابن رشيق بالّسوقة، فإنّه ينصح للشاعر أاّل يسمو به إىل مرتبة اليستحّقها، ألنّه إن فعل ذلك يكــون 

كمن أنقص من شأنه، وسّف به إىل أرذل درـجة، كما ينصح هل أاّل يضيف عليــه صــفة غــريه، فيصــف 

نــّص عليــه يف  واملهابة، ثم يورد أمثلة متنوعة توّضــح مجلــة مــا الاكتب بالشجاعة، والقايض باحلمية

                                                           
1
 327ص ،شويق ضيف، تاريخ األدب العريب - 

ينظر دراسة مفصلة: رائد عبد الرمحان، ) ظاهرة اتلكسب بالشعر وجتلياتها يف انلقد العريب القديم(، جملة ـجامعة  - 2
 466إىل ص  421، من ص 2010، سنة 1، العدد،12املجدل س،األزهر بغزة، ـجامعة انلجاح، نبل

 .128 /2 ص. ة،ابن رشيق ، العمد  -3
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 (1تعريفه.

وىلع هذا األساس تم إحلــاق األول منــه بالشــعر الّســيايّس ألنــه اخــتّص بــامللوك يف معــاركهم 

وليس ذلك املديح املختص بذكر األوصاف واخلالئق والّشمائل اذّلاتية. وما اختص بغري  ،وانتصاراتهم

يف باب اتلكسب وأحلقناه بالشعر االـجتمايع لطبيعته وموضوعه املختلفني تماما عــن  امللوك أدرـجناه

 األول، والسؤال املطروح أيضا ما وزن مثل هذا الشعر يف املدونة املدروسة؟ 

 اتلكسب وأزمة املداح  املوقف من 

مــن املــدح   ىل اتلفريق بــني نــوعنيإ ا يدفعنا بدء فإنه ،ن املقام يستديع عرض فن املديحإذا اك 

: شعر املدح  وشعر اتلكسب،  فقد أقــرت تلــك اآلراء انلقديــة عليه  وطرح إشاكيلات فيما اصطلح

وع منهمــا هنا يستقرئ ما ورد فيهما من نصوص وحظ لك نفابلحث  ؟ بينهماالفرق الشاسع القديمة 

  فيها .

األول راعيــة ســامية النتشــار والشــيوع، فبينمــا وـجــد جتوز املوازنة بني انلوعني من حيث ا  ال

وتشجيعا منقطع انلظري يف بداية ادلعوة املوحدية من اخللفاء وأقاموا هل أيامــا ومناســبات الســتقبال 

خاصة اخللفاء األوائل خلدمة أغراضهم السياسية وادلاعية هلا، لكن ىلع انلقيض من ذلك لم املداحني 

ه نفسها تلــك األســباب املتعقلــة بــاخللق  بسباة سوقا وال رواـجا بني الشعراء أليلق مديح السوق

 دلين. وا

وقبل طرح اإلشاكيلة نستهل بموقف الشاعر ابن حبوس نفسه يف األمر وكيف تداىع عنده شعر         

 املديح وترفعه عن مدح غري اخللفاء:

                                                           
 165/166ينظر حممد مرتاض، انلقد املغريب القديم، ص -1
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ف  قلوب  انلا  قلُت هلم:      أدىن من انلاس  عُطف خالق  انل اس   س،قالوا تعط 

ِّ والقــــــايس  تسليُم أم فِّ الرب   ري إىل الرمحان أمــــثل يل        من استالم ٍ لك 

فليس يتساوى الشعراء يف مراتبهم واجتاهاتهم الشخصية يف انلظر إىل اتلكسب بالشعر، فمنهم          

مرتفعا عن مد الكف للرب  ا،من تضطره احلاـجة للوقوف ىلع أبواب اذلوات، ومنهم من يزنوي متعفف

 ؛ة عرص اخلليفة انلارصوالقايس، ولكن يتضح املوقف ـجليا دلى أغلب شعراء الفرتة خاصة بعد بداي

فنفق سوق الشعر ، األوضاع السياسية واثلقافية وانزاحت لصالح الفلسفة والفقه واللغةحيث تغريت 

ب ... فمن املمكن أن نفرتض لزنعة بينما احناز الشعراء إىل رفض اتلكس، يف مرحلة اجلمود ودخل

رفض اتلكسب العوامل الشخصية وانلفسية ويدخل فيها دفاع الشاعر عن كرامته أو قناعته بما دليه 

من مال جينيه ذل السؤال، فهذا االفرتاض يكاد يكون أقرب إىل واقع العرص وأدىن إىل روح األدب 

مدحوا  ،الشعراء الرافضني اتلعيش بالشعرواألدباء آنذاك واذلي يؤكد هذا االفرتاض أن هؤالء 

 (1لكنهم رصحوا يف شعرهم بأنهم ال يطمعون إىل عطاء و ال يسعون إىل رفد.  ،مسؤولني عديدين

هو الكرامة وحفظ ماء الوـجه، وقد عرب عنها الشاعر ؛  نرـجع أسباب ذلك إىل يشء واحد، إذا        

 الغرية أو احلمية ه اليت تمنعه من االستهانة ببنات فكره، مفضال وأدها وموتها ىلع عيشها يف ذل ب

 واعر.

أم اخلوف من سياط  ؟فما ه مرـجعية الشعراء يف مثل هذا املبادئ،؟ هل ه جمرد أخالق سائدة      

 انلقاد يف هذا ابلاب بالضب( ؟  وملا يضطر هؤالء إىل تربير  انلية يف حال الوقوع يف مثل هذا السلوك؟

                                                           
1
  .يليها وما 89يف املوضوع:  حممد جميد السعيد، املرـجع السابق،ص ينظر - 
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نورد قوال البن رشيق حىت يمكننا فهم أخلقة الشعر : فرغم أنه ال ينكر املديح كلك إال أنه ـجاء         

ىلع املتكسبني من الشعراء ذوي املاكنة املرموقة يف برأي شديد احلد، فلم يشفق ىلع أحد فاكنت محلته 

 ل،أنفس ذخائر الرـجا »أقوامهم، فبني أن تكسب هؤالء بالشعر احنطاط هلممهم وتقصري ملروءتهم فقال

 ة،فقد نزل عن املساوا ه،وأنه إذا خاطب به من فوقه فقد ريض بالرضاعة، وإن خاطب به كفاه ونظري

 (1«مجلة ن خاطب به من دونه فقد سق( فإ

أين يتضح أكرث ادلأب اذلي ( 2ونسوق نموذـجا يف املوقف للشاعر اتللمساين ابن  املعز الصنهايج      

 فقهاء واملتصوفني:سار عليه الشعراء اجلزائريون وخاصة أن أغلبهم من ال

ا       ا    يُقولون  فيك  انقباٌض، وإن ــــــم  م  ل  أحج  و ا رـُجال  عن موقف  اذل 
 
 (3ر أ

ا مورٌد، قلُت: قد أرى     ُل الــ إذا ق يل  هذ  اــولكن  نفس  احلُرِّ حتتم  م   ــظ 

يت  ل  يف خدمة  العلم  ُمه ج  خ    ولم  أبت ذ 
ُ
م  من القيُت، لكن أل د  خ 

 
ماــأل  د 

؟    ل ــــة  نيــــــــــه  ذ  ا، وأـج  ح      أأغرُسه عزًّ
 
ل  قد اكن أ

اــإذا، فاتِّب اُع اجله  م   ــز 

انوهُ، صانُهم        ُموه يف انل   ولو أن  أهل  العلم  ص  ماــــولو  عظ   فوس  لــــــُعظِّ

 ام  ــ  ىت جتهــــاه باألطماع حــــــحمي         سوا  ــــــــودن   ،ولكن أهانوه فهان

                                                           
 43/ 1 ص ابن رشيق، العمدة،  1
ادلنيا، يعمل وثاقا بمدينة أبو الربيع سليمان بن عبد الرمحان بن املعز الصنهايج املعروف باتللمساين، اكن زاهدا يف  - 2

يات أيب يعقوب يوسف بن ييح اتلاديلايهل قصص ورو سال، التشوف إىل  ،ات يف تزهده وفضله يف اتلقوى والورع: ابن ال ز 
  280/281، ص 1997الرباط، سنة  ، منشورات لكية األداب،2طتلوفيق، أمحد ا: رـجال اتلصوف، حتقيق

 281ابن الزيات، نفسه، ص - 3
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،  وإن اكن من وال يسعنا جتاوز شاعرنا ابن حبوس اذلي أطلق رصخة مدوية يف مثل هذا املوضوع       

 (1صحاب احلظوة واملديح عند اخللفاء:أ

ق  حىت توايف انل مــــــريا                 فُرّب عــــــــــــسرٍي أتاح اليسريا  ر   (2رد الط 

ــــــك طورا شماال                 وطــــــــورا ـجنوبا، وطورا دبورا  وأرسل قلوص 

مل  ـجيشا مغــرياوُشن  ىلع غــــــــــازيات  ابلــالد               من انلص    واذل 

م                   وأطف السمــوم به واهلــــــجريا  ر  ماء  وـجهك حىت تـُـــج   (3وفــــ 

 وطر  حيث أنت قوي  اجلــــــــناح               ال عــــــــــذر  لك أال تــــــــــطريا

 وال تقعن  وأنت السليم، حيث تضــــــــــــــــــاه املهيض  الــــــــــــــكسريا

م  الرت  
ُ
م  اإلقامــــــــ ة، تـُـــدىع ن زورافأ

ُ
، تُدىع ولـُـــــــــــــود ا                وأ ل   ح 

ــــــــدودا                وذو الــــــعزم يرضع ثديا د رورا  وذو العزم  يرضُع ثديا ـج 

ــــــــز ىلع انلبل أىن غــــــــدوُت  كــ   ي ع 
ُ
ســــــــــــــــــىم  فقريا ،ا أديب  ــــــــىن  أ

ُ
 وأ

ــــــــرقا ُمبرياوأين ُثبُت  لكــ ــــ ُق عظيم ع   ــــــفِّ الزمــــان                 يُعــــر 

                                                           
 264املرـجع السابق، ص س،ديوان ابن حبو - 1
 املاء اذلي تبول فيه اإلبل، والقلوص : انلاقة الفتية - 2
 جتم: تسرتيح.- 3
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ينِّ هي ــــــــــــــــــــــابٌة                  أخاف الرحيل  وأشن ا الــم سريا
 
 (1وما ذاك أ

ياد  غــــــــد   زمانٍ  ولكن حبكم   ىم احلمري ا ،ا                  حي(  اجل   وُيــــــس 

ترك ما يعيب رش فاملرء، وادلعوة إىل طلب املعايل من مستقرها، فمن العيب  فهذا انلص بادرة إىل       

أن يكون املرء أديبا وحييا فقريا، مملوء بعوامل الشحن يف املرء تذكرنا دائما حبكم املتنيب يف مثل هذه 

 مري اذلين رفع من شأنهمويذم احل املقامات. هذا انلص يدعم ما سبق قوهل يف رفض اتلكسب بالشعر 

 .الزمان 

 ورغم ذلك لم يتحرج من مدح صديقه أيب ـجعفر ابن عطية بقصيدة رائعة منها خاصة:

ةٌ            وإنــ ــــــــما ي عتب ــــــُر الــــعاقل رب   ه ع   للمــــــــــرء  يف مح  ــام 

ا             من ذا وذا،  لو نبــــه  الــــعاقُل   وإنما يــــ ــــــــعرُض أنموذـج 

 الشقاُء اذلي            يشفــــــق منه العال ُم العامُل نعيــــــــــُمه فيه 

 (2وال أنه زائــــل رء  من حر ه       تزول لــــــــــتكاُد نفــــــــُس امل

 وليس من أصــــــحايب اهلازل           د يل شيمةٌ واجل   ،يا صاحيب

 من قــــبل أن يقنصنا الساحل   حنن طلــــــــــيبان فبادر بنا       

 احل ؟ــــساحــــــل        فما تــرى إن غمر السمن من  حبر سلمنا
                                                           

 اشنا : إشنأ خففت اهلمزة للرضورة - 1
2
 271املرـجع السابق، ص س،ديوان بن حبو - 
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 لــارس أو األرـجسواء الفــــــــــ      حيث ال تنيج الفىت حيلة     

واللغة فيها لغة  ه،القصيدة يف رأيي ويف إطار سياقها اتلارييخ حتمل تورية ورمزية موـجهة لصديق       

ن طلب اخلليفة هجاء صديقه لم إنذاره. ألرييد فقد يكون ىلع علم بما حياك هل من اخلليفة ف ر،حتذي

 يطل كثريا فقتله اخلليفة كما سلف الرواية .

فرسد مربرات حظ شعر اتلكسب أو مدح العامة ال يُقصد به غياب مثل هذا الشعر تماما، فربما        

أمريا يكون ذلك املدح إعجابا بالشخص خلصاهل بعيدا عن الطمع أو الرفد، فمن ابلداهة مثال أن جند 

يمدح اعملا من العلماء بعد رفقة مطولة كما فعل األمري أبو الربيع يف مدح العالم الرسخيس أو ابن 

 حبوس يف مدح صديقه أبوـجعفر ابن عطية واكن هل ندا يف دواوين اخلليفة:

 (1فمن قول أيب الربيع يف مدح الرسخيس:

 ُس ــاألنفا ه  ــــــبه  ول ت  ورُس                كم املجلُس ضاء بربـج  أ

 س  ــف  ــه األنمن درِّ لقد اغب                 ه ه در  م  ــمن نظ  اغب  ئ  ل  

 (2ُس د  ن  ه احل  أعقب   بت  ــــــإذا غ             دى الهُ  نهار   شمُس  ك  ن  أك

ه الُمشمُس  اع  ال  ــــــــرى طيُ  ويوم    حنو ه             فــــــذاك من أيام 

                                                           
 39ادليوان ص - 1
س: يلل شديد الظلمة  - 2  احلند 
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ال يرـجو منه األمري حممدة أو تكسبا، ,إنما لعالم نزل ضيفا ىلع القرص وقىض  ،فمديح مثل هذا       

وقد أورد الرسخيس بعضا من شعره تبادال فيها العطاء،  معه الشاعر زمنا طويال يف رفقة علمية

 .وهل مزنلة يف انلفس واحرتام ذلاته  واخباره،

بن عبد احلق بن عبد اهلل الغساين، مد حموليس بعيدا عن املعىن ذاته فقد مدح اكتبه اخلاص        

ويسترسعه يف نسخ ادليوان، مع اإلشارة أن هذه األبيات ديلل قاطع نليف تهمة االنتحال اليت ألصقها به 

 (1: وأخذها املنوين  مأخذ اجلد، املراكيش

ٍر شمقال  مذ              يع    ــــقيه  األملــــــــــأال قل  للف اــــــكِّ  رف ا قديم 

ا           قد ذك ر ت بُمطٍل      (2غسا نُ مين  يم   مىت ُعرفت  بأن تأيت  ذم 

ا ــــوحاشا أن يقرصِّ عن  م ا                 داه   وأنت  ورثت ها حسب ا صميم 

ل نسخ  دي  اوم  ئُ ــى فيه س  ر  ــــفما ظيّن ت              وان  القوايف   ــــــــفعج 

 اأن تدوم  ة   ملن خيىش املالم                   ومٌ ــــــــوي م،وــوما فيه سوى ي

 اريم  ــك ت  هز   رةٌ ك  ذ   ك  وحسبُ                  تاٌب ــــــــأو ع ذكرٌ  وهذا القوُل 

لكن سجاها بكثري من انلعوت اليت حتسب ىلع املديح  ،قد تقرأ املقطوعة أنها من العتاب اجلميل       

واملمدوح فيها جمرد   فقد مجع بني غرضني  الرشف... الكرم اخللق احلميد، م،اكألمليع احلسب الصمي

                                                           
 150ص ه،نفس - 1
 غسان : القبيلة اليت ينتيم إيلها  - 2
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اكتب خاص مع مسحة من العلو ونربة من الوعيد اليت جتري اعدة بني األصدقاء ،"ويوم ملن خيىش 

 ".املالمة أن تدوما

اغلب الشعر السائد هو من هذا السلوك وليس جتاوزا أو تعسفا إن قلنا أن من مارس املديح يف        

كما رصح أكرث من شاعر أنه  ،غري امللوك ال خيرج من هذا ابلاب، وحىت مدح األمراء وامللوك اكن ذلاته

زم يف بداية أمرهم من احلزم والعخاصة أن خلفاء املوحدين اكنوا ىلع كثري  ،ال يطلب كسبا أو رفدا

تصارات ىلع انلصارى وتوحيدها ىلع نثار إعجاب العلماء والفقهاء والشعراء  بما حققوه لألمة من اأ

 عقيدة وجتنيبها فتنة الشقاق واالنقسام.

 :وما يؤسف هل أن نصوصا يف املدح يتضح أنها ضاعت لعدم النسخ واالكتفاء فيها باالستشهاد       

ُت  يل   بن  ياسني   عن نظم  (1وكم صم   (2القريض  وصنتُه      إىل أن رأت  عيين  ع 

ن املبدأ ك املدح العام اكن صونا للوـجه، وأيؤكد ىلع ما ـجرى فيه القول أن تر ، فاألرييس          

اتلربير من اتلجديف ىلع أساس االستنتاج  شائعا بني العلماء والشعراء، وليساألخاليق اكن ثابتا و

ياسني، غري أن الغربيين نفسه  والشك. فهو قد صام عن شعر القريض وصانه حىت اتلىق املدعو عيل ابن

 ف عند هذا ابليت ولم يكمل القصيدة ولم يوضح الشخصية املقصودة. توق

يمدح فيها شخصا يسىم أبا القاسم ووقفنا عند نص إلبراهيم بن أيب بكر  بن موىس األنصاري،          

     ( 3العزيف :

                                                           
 أورده الغربيين فكم صنت، لكن رأيت ا، املعين يصح أكرث بصم ت تفاديا للتكرار وتقصيا للمعىن األنسب - 1
 338الغربيين، ص  - 2
 84ص   ،ريخ االدب اجلزائريحممد الطمار، تا - 3
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ا           أرأ وا العيس  ا    يت  من  رحلوا وزم  سيس   أال يزوُل ىلع الّطلول  ح 

ا  يــس   (1أحسبت  سوف يعوُد نسُف تُراب ها            بما يـُـــــــــشيف دليك  ن س 

ا ؟هل  من  ُمؤنٍس نار ا جبانب ُطورها            ألنيسها ؟  ــــسيس   أم حتس  ح 

فكما نرى دائما أن املقدمة ه أقر ب إىل االستهالل بمقدمات النسيب، ولم يرد منه غري هذه        

 األبيات وضاع ما تبىق منها.

 س،ابن عبد السالم الصويف يمدح الفقيه األديب ابن سيد انلا ا،وهذه قصيدة يمدح بها فقيه فقيه        

 وليس عنده مطمع أو مطمح إال لقدره وعلو همته:

 (2شمُس السعادة ال ســــــــىن  انلرباس              حلّت بأف ٍق ىلع ابن ســــــيّد انلاس  

 وبطائر  ايلمن ارتقت  لسمــــــــــــــائ ه             ختتاُل بني كواكٍب أخــــــــــــــراس  

 األســــــــود دلى احتدام انلاسمن معرش بذل انلوال شعــــــــارهم              وهم 

 يذكرون نريان الوىغ بأســــــــــــنة              ودلى القرى يذكون باالقبــــــــــــــ اس

 حب القــــــــــــــــلوب نثاره وكباؤه                نسمات ـجودك ال نسيــــــــــــم اآلس

 سوشماعة شهب الكواكب زيــــــنت              أفــــــــــق العىل ومحت ه من أرـجــــــــا

                                                                                                                                                                          

 ذكر حممد الطمار أن العزيف أمري سبتة         
: العطش الشديد - 1  النسيس: مصدر الفعل نس 
 344نفسه، ص  - 2
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 وهو الربيع وزهر سعــــــــــدك أقبال             يتصافحان بروضة مــــــــــــــــقياس

 فاهنأ بشمس ادلـجن يا قمر ادلىج            وانعم بطيب العيش واإليــــــــــــناس

 والبس ردا الفخر ـجــــــــــــّرر ذيله              أنت املحىل بالعىل والــــــــــــــاكس

 ــاكســــــــــمخر املرسة روقت يف الــــ     وارشب صبوحك من سعودك واغتبق   

 أورثته، فبنيت فــــــــــوق أســــــــــاس  ــــــــؤدد          فلك الفخار ىلع األنام بس

 

، فإن أن آراء انلقاد العرب تعددت وتنوعت يف هذا الشعر   :وخنلص بمالحظة  هلذا املوضوع       

ولكنهم كما سبق اذلكر مع ابن رشيق،  لفقدانه القيمة األخالقية وابلعد عن الصدق، استقبحه الكثري

اإلبداع،  فيه أىلع درـجات من هذه الوـجهة  ورأوا هواستحسنف يف الوقت ذاته اعرتفوا بقيمته الفنية 

ة، وهو وأن الشاعر إذا صنع قصيد »الفين   يضطر قائله إىل اتلجويد واتلحسنيفليالئم مقام املمدوحني 

 ا،يف غىن وسعة نّقحه وأمعن انلظر فيها ىلع مهل، فإذا اكن مع ذلك طمع قوى انبعاثها من ينبوعه

 (1«وـجاءت الرغبة بها يف نهاية حمكمة 

فليس هذا تناقضا من ابن رشيق بل قمة املوضوعية منه إذ لم يبخس الشاعر حقه فنيا رغم           

خمتلفني يف انلقد معيار موضويع أخاليق ومعيار فين وقد تفرد ابن نفوره منه،  فانلظر إيله يمعيارين 

(2رشيق يف األمر.
 

                                                           
  1/214ص  ابن رشيق، العمدة، - 1
 ينظر: حممد مرتاض، انلقد املغريب القديم خاصة يف باب املناهج انلقدية عند ابن رشيق. - 2



الفصل اثلالث                                                                         
 

 
 

109 

غة بعض القضايا الفنية يف ال خيىف أن مثل هذا الشعر واملديح بصفة اعمة اكن هل دور يف صيا       

وميالد غرض ـجديد سماه ابن رشيق " االقتضاء  ،انلقد وبلورة قواعد ـجديدة للشعر اكملقدمات

كما ال ختىف الصلة الوثيقة بني  (1 «أـجود  فيه اتللطيف وباب احلاـجة، طلب فاالقتضاء " »واالستنجاز

شعر االعتذار والشكوى اذلي ارتب( به ارتباطا وثيقا يف مناسبات خمتلفة فال خيلو االعتذار 

 خاصة يف حالة الوعيد واتلهديد. واالستعطاف والشكوى من املديح أيا اكن

 :الشكوىاالعتذار و رشع    ـهــ           

، ألنها ال تأيت مستقلة والشكوى  توصف باألغراض الصغرية إىل ـجانب العتاب ،وه أغراض       

 .ة خاصة منها  شعر املديح والنسيببذاتها وإنما تتدثر بأغراض رئيسية معروف

عتذار هو املحو فاال ة،ة أكرث ابلناء دقة ومنهجيالشعري ويعد تأسيس ابن رشيق لألغراض

هو قبل أن وفصل يف املصطلحني تفصيال دقيقا،  املنبوذين و طلب املذنبنيوالعتاب هو م واالنقطاع،

ويرى أّن املرء إذا اضّطر إيله فإنّه جيمل به أن ينأى عن االحتجاج  . يتحدث فيه حذر من الوقوع فيه

 …رف كيف يأخذ بقلب املعتذر إيله، وكيف يمسح أعطافه، ويستجلب رضاهوإقامة ادليلل" ويلع

 (2 وحييل الكذب ىلع انلّاقل واحلاسد"

للملوك وأرباب ادلول، واذلاكرة الشعرية حصدت نلا ما وىلع هذا املعىن محل الشعراء اعتذاراتهم 

 تلك اليت بىن عليها انلقاد مرـجعياتهم وـجعلوها أنموذـجا للشعر: ة،ُسيّم مثال باعتذاريات انلابغ

املبتىغ يف شعرنا اجلزائري قد ـجاءت فيه نماذج توضح الصورة السابقة وإن اكنت الشواهد خايلة 

                                                           
 2/158 نفسه  ص - 1
 2/176نفسه،ص  - 2



الفصل اثلالث                                                                         
 

 
 

110 

 من السياق العام اذلي ـجاء فيه االعتذار:

 (1الرشيف احلسيناملعروف ب وانلص اذلي يبلور املعاين يف املوضوع هو البن عمارة أيب الطاهر

ب يف اجلمر                  وإال كــــــما هب  الــنسيُم ىلع الزهر   ل الر ط   (2سالٌم كعر ف املند 

ِّ                !فــــــــــــــــــــلله د ر  مقلتني بعــــربةٍ     تعرب فوق الــــــــــخدِّ عن اكمن  الرسِّ

ا                    ن يج   عن بوقد راعين إيماُض برٍق بذي الغض  ج اثل ــــغرــكما ابتسم الزِّ  ه 

 بدا يل أن الليل  أو رى زنــــــــــــــاد هُ                   وال نار  إال نُور برٍق لــــــــــــــُه يرسي

ى مج ريف لــ وناٌر بأكبادي أكابُد حــــــــــــــــر ها                      وقلٌب سلــــيم، قلٌب   ــظ 

 كمن بات مقصوص اجلناحني يف وكــر    ٌح                 وما طائر فوق الغــــــصون مرس  

 جر يه تــــــــــقلم أنس  توديع  ابلنني  مــــــــصّفدا                     وأصغرهم جير ي، وأدمعُ 

 رش  احل أبا زيد  إنــــــــي باحلسني  وسيليت                      وـجدي شفيُع انلاس  يف موقف  

فلما تمكن املوحدون منها ضاقوا  ة،فالشاعر اكن قاضيا عند بين اغنية املتمردين يف جباي    

بانلاس وحاسبوهم ىلع ما ورد منهم من قول أو فعل بينهم شاعرنا الرشيف، فأرس فرتة من 

                                                           
 ، وقد سبق اتلعريف بالشاعر47الغربيين، ص - 1
 ... املندل: العود طيب الراحئة    - 2

 : شجر يعرف جبودة مجره ... املندل: العود طيب الراحئة  الغضا



الفصل اثلالث                                                                         
 

 
 

111 

أن سمع إلى أنه بِق مدة من الزمن وهو يروم أن يقول فال جيد للقول سبيال،  (1وقال الغربيينن،الزم

 (2منشدا  ينشد سحرا لعيل بن اجلهم 

 ريأدري وال أد   اهلوى من حيُث  نب   ـجل       واجلرس   ا بني الرصافة  امله   عيونُ 

 وزال عن لسانه عقاهل فكتب بالقصيدة اليت منها هذه القطعة                 

، مركزا ىلع اعطفة الرمحة بالودلد واستعطاف أيب زي ،فالقصيدة ركزت ىلع الشكوى أكرث مما ألم به      

تدل ىلع  فلم يرد فيما املعاين اليت، فقد أدرك الشاعر من أين يدخل طلب العفو رغم أن انلص مبتور

أو االعتذار مما صدر منه، وقد يكون ثبوت اتلهمة عليه  ،احتجاج صاحبها ىلع براءته مما نسب إيله

 وقد جنح يف مرامه وأطلق األمري رساحه مع أصحابه . و ،ولم يبق هل

ولو أكملنا ـجزءا من قصيدة هذا األخري ألدركنا  ،وامللفت أن ادلافع للقول هو سماع بيت البن اجلهم    

 عيون املها وللموضوع استدراك يف مقام آخر. سطو الشاعر أيب الطاهر ىلع قصيدة 

امللوك واألمراء فحسب رغم أن الصورة اتلارخيية  مسجلة يف  واالعتذار ليس حمصورا يف وـجهته إىل    

فدافعه الرهبة كما قيل واخلشية من بطش ذوي السلطان وانتقامهم .  ة،هذا املوضوع بتلك العالق

 فربما ـجاء بني ذوي املنازل املتاكفئة فما أخطأ من اعتذر كما ورد يف األمثال العربية.

 املؤمن يعتذر ألخيه اخلليفة أيب يعقوب ملا عتب هذا األخري عليه :األمري احلسن ابن عبد  افهذ     

 (1 ُب ك مهر  نا فما عن  وإن حنن قرص             لُب ــــــــنط كنا فعفوُ أذنب   إذا حننُ 
                                                           

1
 46نفسه ص  - 

وصاحب أمحد بن حنبل ــويف عيل بن اجلهم: هو أبو احلسن عيل بن اجلهم بن بدر شاعر أديب وأحد امراء ابليان  - 2
 ه249سنة 
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 االت  ح   يف لكِّ  ت  ــــــــــــوأن            ة  ــــتنا منك رمحد  قد عو   ،حنانيك  
 
 ُب نا األ

ا ي قوُل الم حبُوُب قبُل د و  ع  نت    ولم   ل ٍة          وال حــــذر ا مم   حــــــــــــــــــالة  ذ 

اختلف موقفه عن شاعر  آخر دفعته الرهبة لالعتذار، وإنما احلاـجة  (2وال شك أن األمري احلسن       

ن اخلليفة عتب باب الربوتكول السيايس فحسب، أل يدخل يف ،إىل االعتذار من موقف صدر منه

 (3ولم يعزه يف وفاة القايض الفقيه أبو يوسف حجاج ،القرىب عليه من ـجهة

يضطر  إيله الشاعر ليشكو حاهل ذلي السلطان  ،قد يكون مصدره احلاـجة والفاقة ،واالستعطاف      

مري نور ادلين عيل بن مسعود تبه، فكتب إىل األاذلي افتقر فباع ككما فعل الشارع حايف الرأس 

 (4يطلب عونا:الصوايب أمري اإلسكندرية 

يب أن  أرى وـجه  الصواب   ادلين   شكوت إيلك نور    حايل       وحس 

 وكتيُب  ب ع تُها ورهن ــــــــــــُت حىت      بقي ُت من املجوس  بال ك ت اب  

وهذه األغراض تتضح أكرث  عندما نصل إىل أمرينا الشاعر أيب الربيع، فعنده نصوص متينة تربز       

 وادلراسة: نها نصوص اكملة تطيع الفهمومنحاها يف املعاين واللغة ألخصائص هذه األغراض 

 (5فقال يشكو الزمان:

                                                                                                                                                                          
 267ص س،ابن أيب زرع، روض القرطا - 1
2
 احلسن بن عيل بن عبد املؤمن أخو اخلليفة املنصور يعقوب واله قرطبة بعد هذا االعتذار - 

 ه 572من قضاة دار اخلالفة، تويف  - 3
 329شويق ضيف ، املرـجع السابق، ص - 4
 143ادليوان، ص  - 5
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اؤه  عــــــذير ي من دهٍر ألح  كأن ما        عــــــــــــــيل  هُل د ي ن، وحان اقتض 

 فيايلت  شع ري ساقٌ(، ال ل علٍة         أينفــــــُع أو جيُدي   دليه  ارتضاُؤه

ال  مضاُؤهوما انلاُس إال  ه   يلــــــــــحُمد يف يوم  الزنِّ ني  بغمد  ي ُف ص   الس 

ن أنه ونسوق نمودـجا آخر يف االستعطاف واالعتذار ـجرى فيه الشاعر جمرى ما قاهل ابن رشيق م     

 (1مطلب املذنبني واملنبوذين:

ــــىن ىلع رحٍم، دعت ه  ، فإن ُه                 أح   وأرحــمُ حاشا أمري  املؤمــــــــــــنني 

 ايلوم تغــــــــــفر للجناة ذنوب ــها                فعىس أكوُن بفضل  عفو ك منهم ُ 

ُم ؟ ىل جن ين، وأنت  الُمــــــن ع 
ُ
ن ي ُت، أليس  يعلــــــُم أن ه               حنن األ  هب ين ـج 

ُء، فتــــحلمُ   والفضُل يظهُر بانلقيض  حلاكٍم                بيين وبينك، إذ  نيُس 

 من أين يُعر ُف قدُر إغضاء  الفىت؟             لوال املسيُئ هل، ولوال املـُـــــــجرم ُ 

وقد  ة،ه املنصور بعد ـجفوة منه بسبب ضياع جباية من يده وفراره أمام بني اغنيهذه انلغمة لعمّ        

وعرف املدخل انلافذ، فقد روى صاحب نفح الطيب أن اخلليفة تلىق القصيدة  ،أدراها ـجيدا

                                                           
 144نفسه، ص - 1
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وعرف أنه أاعده بلجاية بعد طرد  ،باستحسان كبري وعينه الستقبال وفود الشام غداة ايلوم املوايل

 (1املايورقيني.

 :(2وهل ختريج بارع يف االعتذار أيضا      

راوما كنُت أرىض أن يكون  ـجوابُكم    ىلع ما   أردتم  من حمبُِّكم الُعذ 

ر  
 وإن اكن واضح   ي،وإينِّ يف عذ 

 ار  م غد  كُ ــِّــــ يف حق واهللــ ه حسبُ ا    أل  

معىن مبتكر من اجلمال يف االعتذار، اعتذاريات أيب الربيع كثرية أخذت حزيا مقبوال من ادليوان،   

وعرف عنه املجون واهلزل، ومحاقاته كثرية استلزمت منه  ،فال غرو يف ذلك فقد اكن أمريا مدلال للقرص

كرثة االعتذار؟ فق( مثل هذه انلصوص ه من الرباهني اإلضافية لصحة السند إيله ودفعا ـجديدا دلرء 

 اتلهمة عنه. 

  

 

 

 

 

 
                                                           

1
 144من ىلع هامش ادليوان، ص  105/ 4املقري، نفح الطيب، ص - 

 146ادليوان، ص - 2
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 ر ادليينـــــــــــــالشع                   

أو باألحرى العرص املوحدي كلك أكرث العصور احتفاء بالشعر  ؛اكنت اجلزائر يف العرص املوحدي      

املوضواعت اليت اعجلها الشعراء واتسعت بشلك غري وصار من أغزر ، ادليين وعرف انتشارا واسعا

وبزغ  د،مسبوق ، فازدهر املدح انلبوي وشاع الزهد حىت خيبل للمرء أن جباية مثال اكنت مدينة الزها

تلك املحن  :ولعل وراء بعث هذا اللون من الشعر عوامل عديدة أهمها د،شعر اتلصوف لكون جدي

باإلضافة إىل الطابع  ،يلم خاصة اجلزائر منهاااليت تعرضت هلا أغلب األق (1السياسية واالجتماعية

 : ادليين اذلي اتسم به اخلطاب السيايس الرسيم 

م واختص به شعراء تفردوا به دون غريه تراثية،وإن تتبعنا شعر الزهد تارخييا وجدنا هل منطلقات       

لكن الصورة يف اجلزائر املوحدية اختلفت عن قصائد متفرقة يف دواوين أخرى،  توجاء ،من األشعار

          الشعراء كظاهرة موضواعتية متمزيةأين صار انلبع اذلي يغرف منه لك  ر،الشعر يف بقية األمصا

يمكن أن نفرس تلك اهلجرة الواسعة للك زاهد اعبد متصوف إىل جباية يف القرنني  ومن ثمة      

قلية اليت فقد صارت من أهم معاقل احلركة العومن لك حدب وصوب،  ،اخلامس والسادس اهلجريني

لو حاونلا حنن و.  (2 ها عشاق العلم واملعرفة من خمتلف املدن والقرى، ينتقل إيلعرفها الشمال اإلفرييق

 ،فقد يمأل هذا احلزي ىلع حساب املبحث املخصص للشعراء اجلزائريني ، العزف ىلع هذا الوتر تارخييا

 زنف فيها جهد كبري يغنينا عن اتلكرار اذلي ال يضيف شيئامثل هذه ادلراسات قد است   خاصة أن

غري أن ذلك ال يمنع من إيراد بعض املالح يف املاكن  ،للموضوع ويقلص املساحة من حصة اجلزائريني

 املناسب 
                                                           

1
 192فوزي عيىس، الشعر األندليس يف عرص املوحدين، ص  - 

 7اعدل نويهض)مقدمة كتاب عنوان ادلراية( ص  - 2
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 الروافد واتلوجهات :أوال: الزهد                 

شعر الزهد يف باب احلكمة اليت تضم ثالثة عنارص: األمثال،  القدماء درج بعض انلقادقد أ      

قبل ظهور شعر اتلصوف، واملعروف عن شعر  (1واملواعظ، هذا تقسيم عبد الكريم انلهشيل الزتهيد،

لكن هذا الصياغة  ا،الزهد يف موضوعه العام هو الرتغيب يف اآلخرة وادلعوة إىل ترك ادلنيا ومباهجه

ن الزهد يف ذاته ختتلف معانيه حبسب مقتىض احلال ولكن ال فهوما ناقصا للتعريف ألمة تعطي مالعا

 خيرج من نطاق املسحة ادلينية .

ب إىل املوضوعية واملنطق، فيصعب يف الغالب الفصل بني املوعظة أقر السابق وتقسيم انلهشيل      

 واحلكمة والزهد حني تتبلور يف قصيدة واحدة .

   : ومصري املخلوقات باملوت االعتبار   -1

هو بوتقة الزهد ورافده األسايس  اذلي تتفرع منه أغلب املسالك األخرى، بل وتصب فيه، ألن      

الغرض يف املبدأ هو توجيه اإلنسان إىل االستعداد لليوم اآلخر عمال وعبادة وتقربا، فاكن الفناء واملوت 

ا  مصدر استلهام للشعراء يف خماطبة ساسوا وبنو  وهالك األمم السابقة ومصري الطغاة واجلبابرة، ومن 

 انلاس يف وعظهم وإرشادهم:   

 (2فمن قصيدة القليع اتلمييم   

 ـاألثرــاخل ْب  أصـــدق يف املرأى من اخلِْب       فمّهـــد العذر ليس العني ك

 ــدرِ ـىلع حــــد  إىل قــ يشء   فـلكل         بمكرمة   ى وال تبخل  ألخر   واعمل  
                                                           

 انلهشيل . الشعر وعمله: عبدالكريماملمتع يف علم ، من كتاب  170حممد مرتاض، انلقد املغريب القديم، ص - 1
2
 71الغْبيين، ص - 
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ِ ه       إن الـزمان إذا فكرت ذو غ  وخّل عن زمن ختـىش عواقــــب    ـــــــري 

ي  وكل   ردِ والص   بني الوردِ  املوت   ه       يغــــــتاهل  سالمت   ت  ــــطالــ وإن   ،ح 

 هو احلـــــــــمام فال تبعد زيارته        وال تــقل يلتين مـــــنه ىلع حذر

 إال ِشــيب  بالكدر الصفو   به         لم خيلِص  ــــــٌر فرس   يا ويـح من غّره دهـ

 والـعْبِ  ألوىل األبلاِب  بـــــــرةً أيًة عجـــبا         وعِ  تنــــظر   ،انظر ملن باد

ىل جــنبوا خيال مســــومة  
 
 وشيــــدوا إرمــا خوفا من الـقدر        أين األ

 رِ ك  ـنل ــال للحادِث  ولم تـــــفد إرم            ت  ــر  م يوما وإن كث  خيله   هم  لم تغنِ 

 رِ ظ  ــوال يسء  انل  ــل شد  ما أوضح الرل            بادوا فعادوا حديثا أن ذا عــجب  

 
 
 رِ ــيف األث اتلــــــشتيِت  ه يد  قت  ومز            وال ولــدٌ  ماٌل  ولم يفــــــد سبأ

فتِكر  يف ملوك العرِب من يمن             رضـوك الصني من مــــوتلعتْب  بمل وتل 

ِ والس   هم سوى األسماءِ ـــمن لم يبق            م  ره  ــــم وآخأواله   أفناهم ادلهر    ري 

واالعتبار بمن سبق  م،ازدراء ادلنيا واحلذر من غدر احلمابادلعوة إىل استجمع معاين الوعظ؛ فانلص      

من أيضا  وال خيلو ا،واالغرتار به م الرسور بمباهج احلياةيدعو إىل عدكما  ة،واجلبابر من اهلالكني الطغاة 

ما فعله الشاعر يف هذه القصيدة هو استذاكر ومجع ملا قيل يف معاين الزهد و ة،مسحة ابلحث عن احلكم



الفصل الرابع                                                                                                                   

 

118 

ورة اليت ركبها انلهشيل لطبقة معينة من الشعر، ولوال وليس فيه ما ينضاف هلا، وإنما يبين نموذجا للص

 .فحسب للزهد أننا يف مرىم ابلحث عن انلصوص الكتفينا بهذا مثال

 اتلوبة والعودة إىل االستقامة: -2

مثل هذا الصنف جنده عند أوئلك اذلين أرسفوا ىلع أنفسهم باللهو واملجون يف حياتهم ثم يعودون إىل    

 م شيبا، ويدركون انلذير أن جاءهم.يتفطنوا ملآهلم وقد اشتعل رأسهاهلل عز وجل بعد أن 

فلم يرد هل سوى الغزل إال هذه  ،وقفنا ىلع نتف ومقطواعت بلعض الشعراء منهم الشاعر األرييس   

 (1انلتفة السلسة :

اق ت  يب  احلِي ل    يا من  ىلع جوِده املعهوِد أت ِكل         ويا مالِذي إذا ض 

 حبِر آثاِِم، فخذ  بي ِدي       وامُن   بعفو  ، إين  خائٌف و ِجل   غرقت  يف

اغلب املواضيع اليت دأب عليها شعراء اتلوبة واالستغفار عما سلف من اتلصايب والغفلة  املعىن هذا   

 (2يف عز الشباب.

 هباذ  ـها لن يملك   دلار   ل  ــواعم       با   ها أن ختر  قصد   دار   ذكر   دع  

           كم  مجيع   ا يصون  موالن   فاهلل  
 
 ِج ـــــت  ر  ال أ

 
 (3ا لب  مط   ا سواه  بً ر   أ

 اب  نِ ذ  ـالم   ء  امليس ت  كن   وإن   ،اهذ         يت  عاد  ــيت وسبرح   وهو الكفيل  

                                                           
1
 337الغْبيين، ص - 

 153، املراكيش، املعجب، ص  2
 أالرب مفرد آراب : ويه املىن وابلغية  - 3
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قاهلا عند االحتضار واكن آخر ما قال من شعر رغم أنه ال يقارن  "ابن عمران"األبيات لقايض اجلماعة   

ورغم ذلك يستجري برحة اهلل  ( 1بغرية من اآليبني، فقد قيل عنه أنه اكن فريد زمانه دينا وعلما وأدبا 

 غداة دنو الساعة.

 (2فهذا اخلليفة املرتيض يقول يف معىن الزهد :

 وحان  لر وح فــراق  اجلسد           وملا مىض العمر  إال األقــل          

ـد ــس   دعوت  إل يه م ستعـــِطفاً                     يلصلح  مين ما قد فـ 

ـها                  ويذهب  عنها الرياء  واحلسد    ويصلح  نفيس وأخالقـ 

د   س   فـــــسوق  ال ري اء بها نافٌق                  وسوق  العفاِف بها قـد ك 

 (3وقوهل أيضا معتذرا عن لقبه: 

ي دي باملرت يِض             هيهات  أي ن وأي ن  مين  املرتىض   ك س   (4يدعون عبد 

ا  مايل ىلع مالقــــــــبلوه قدرةٌ             إال بما أرجوه  مـــن ك من الر ض 

                                                           
 153املعجب، ص - 1
 5/445ابن عذارى، ابليان املغرب، ص - 2
بالسنة والكتاب حاكما لم تعلم هل صبوة يف صباه  وصفه ابن عذارى أنه اكن اعدال إماما وملاك فاضال وفقيها اعملا - 3

 وال سطوة تتقيها أعداؤه، واكن أديبا شاعرا عفيبفا ظريفا غري أن شعره اكن ضعيفا

 445نفسه، ص  - 4
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ويه حقيقة ملموسة يف تراكيبه اليت شغل  ا،أبيات قال عنها ابن عذارى وعن شعره أنه اكن ضعيف     

 بها بابلديع أكرث رغم أن الزهد عرف يف أهم خصائصه ابتعاده عن الزخرفة بأنواعها املختلفة.

عندما يستوي الفقهاء والعامة والسالطني واألمراء يف تغليب هذا الشعر ىلع غريه يف ذلك العرص     

وما قدم سابقا يف العرص العبايس كتوضيح قد  اج إىل تفسري،وخاصة يف الشمال اإلفرييق، فهذا األمر حيت

حيتاج إىل إاعدة نظر، فغابلا ما يقرن املؤرخون بني ظهور الزهد بسطوة تيار املجون والزندقة يف الشعر؛ 

كتيار مناهض يرِم إىل إيقاف زحف الفساد؟ رغم أن ابلعض اختذه وسيلة للتكسب رياء وتمزيا كأيب 

ين يعيش قد نسب إىل الزهد املنوي املارق ؛ أف بذلك رغم أن املحرك عنده خيتلفالعتاهية الشهري 

 ( 1 .الزاهد من سؤال انلاس

يتجه اتلأويل منىح آخر يف غياب تيار املجون الشعري يف اجلزائر واحنرس يف عدد ومن الطبييع أن    

أهمله املرتمجون وكتاب السرية اكهلجاء وبعض األغراض اليت حتسب ىلع املروق، اجته إىل اتلْبير  ،ضئيل

بشيوع الروح ادلينية بني األوساط االجتماعية، وأصبح اجلو مفعما بروح اتلقوى واإليمان واستشعار 

 ( 2.عظمة اخلالق

قد يكون األمر فيه املفرس بهذا الشلك مقبوال، لكن هذا الرأي نتيجة وليس سببا مبارشا،     

 والسؤال ملاذا ساد هذا اجلو املوصوف. آنفا؟

ال خيرج يف الغالب  -ىلع قلته-إن انلاظر بعمق إىل مسار اإلبداع الشعري يف الزهد  يف تلك الفرتة       

إال بانطباع؛ أن احلياة  قد عبّدت هذا املسار بلغة املأساة وترانيم احلزن، فإضافة إىل ما سبق ذكره من 
                                                           

ه،(، العدد 1398ينظر :زهرا سعيدي ) دراسة حول حقيقة زهديات أيب العتاهية( جملة الرتاث األديب،السنة اثلانية ) - 1
  42 اثلامن، ص

أحد عبيديل، اخلطاب الصويف املغريب يف القرنني السادس والسابع اهلجريني،قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة احلاج - 2
 23ص  2005خلرض، ) رسالة ماجيستري( 
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وصنعت  ة،ور السابقومن قبله يف العص املوحدياجلزائري الظروف اخلاصة اليت عصفت بالشاعر 

املحن . تلك كغريه من بين البرشـ  -رّيب ادلهرتمزقه واغرتابه، استدرجته أيضا خطوب احلياة و

ومشهد م،كتب اتلاريخ اليت يشيب منها الودلان، غليان دائم ورصاع مأزوواألحداث اليت نستقرئها من 

دفع يف رأيي اإلنسان إىل االرتماء يف  املوت وادلم ألفه انلاس حىت صار من يومياتهم احلتمية ؟ هو اذلي

أحضان ادلين وتسليم مصريه للخالق، ألنه يدرك أن احلمام أقرب إيله يميس فال يعلم إن اكن سيصبح 

 فيف لك يوم خْب جديد عن اغز أو فاتح ؟ ا،أم يغدو قتيال أو أسريا مسبي

ب أيب نواس هو غفلة طالت ىلع دأإىل اتلوبة بعد  ولعل من جيسد تيار الزهد احلقييق واملبادرة     

 اذلي تاب وتوقف عن سلوكه  اذلي صنع االستثناء يف نظرته لألحداث واحلياة  الربيع أمرينا الشاعر أبو

ورجع إىل روح اإليمان واالستاكنة إىل القدر املحتوم، فقد ازدىه ديوانه بالعديد من انلصوص ىلع هذا 

 (1صورة فنية عن خطابه وأسلوبه:السياق املذكور خنتار منها ما يعطي 

 يا نفس  حسب ك ما فر طِت فازد ِجري

نوِب، ف  ثواكِ ــإن  القْب  مـــعن اذلل

مِت من زلل     ع ِِص ه             خايف اإلهل  ملا قد 
 
كِ ـواِك، فإن اهلل  يـــوأ  راع 

 اكقص  أ شدِ الرل  وهو اذلي عن سبيلِ             ه    ي هوادت  دِ ما جت  قل  إن  اهلوى، 

 ــب ما اكن أحراكِ                ما بينه   الفرق   تعلمني   ما لشد  
 
 والكدى وأج  األ

 اكب  ــقع   ك يف حتسنيِ جبهدِ  واسيع              ها   ـل  ــيقب إن اهلل   ،تويب إىل اهللِ 
                                                           

1
 152ادليوان، ص - 
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ختلص فيه من نْبة اتلفخيم الفين املعتاد من انلعوت وابلديع مسايرة ملوضوع القصيدة  ،هو شعر   

فالشعر ادليين كما قيل  ة،كغابلية الشعر الزهدي، وال خنال أن الشاعر أضاف جديدا يف املعاين املطروق

بر ىلع املنا أشبه خبطب األئمة من ولم يغد سوى أسلوبا تقريريا خطابيا مبارشا ،عليه قديما سقط فنيا

 بني األوزان والقوايف. ةمضبوط

 (1:وهل نص قصري ينضوي ىلع نفحة من اخلطاب غري معتادة 

رِ   ترك  املاضــــون  دار هم                فـــــزننلاها ىلع خط 

ها               لذلي يـــأيِت ىلع األثرِ  ك   وكذا نمـــــيض ونرت 

ن من جاء يسكن ها            ر    فل ي ك 
 بعـــدن ا من ها ىلع حذ 

بعيدا عن اجلزع وابلاكء وجدل اذلات كما ة،فاملقصود  بانلفحة اجلديدة يه اهلدوء واحلكمة الرصين    

، أم ؟فلسنا ندري من جانب آخر  هل زهديات أيب الربيع اكنت يف حلظات االستفاقة من اذلنب ه،اعتدنا

صوصه غري مؤرخة حىت نستطيع احلكم بانليف أو ، ألن ن ؟جاء بعد توبة خالصة كأيب نواس مثال

 اإلجياب.

 عظاووامل احلكم -3

 :) اللغة اتلعليمية (  3-1

املغرب اكن هلم دور إجيايب خالف املشارقة   من بالدجيب اتلنويه أن الزهاد يف اجلزائر  وغري ها      

أن ادلولة آنذاك يف ذلك ؛  نلاس ومقارعة األعداء وادلعوة إىل اجلهاد، فال عجباواملتصوفة يف توجيه 
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بيني يف معاركهم الكْبى، وقد سجل نلا اتلاريخ يخاصة ضد الصلاكنت ترفع لواء اجلهاد يف سبيل اهلل 

اإلسالمية يف زحفها ىلع انلصارى  العديد من األسماء من الزهاد الشهداء اذلين اكنوا يف مقدمة اجليوش

 .(1كموقعة األرك والعقاب وغريهما كأيب بكر السبايئ وابن بسكرة 

من جهة أخرى فإن القسط األكْب منهم اكنوا يمارسون حياتهم ايلومية ويقتاتون من عمل أيديهم    

دون أن يتقربوا إىل السلطان أو يعتمدوا ىلع أحد يف معيشتهم قبل أن يفسد املتصوفة ومدعو الوالية 

ىلع مذهب أهل  وأما طريقة الفقراء »فيقول املقري عنهم:  .اخلصال يف املجتمع املتدينوالكرامات هذه 

ة اليت تكسل عن الكد وحتوج الوجوه للطلب يف األسواق فمستقبحة عندهم إىل الرشق يف ادلروز

 (2 .«فضال ىلع أن يتصدقوا عليه ه،وإذا رأوا شخصا صحيحا قادرا ىلع اخلدمة سبوه وأهانو ة،انلهاي

أيضا ندرة  يوضحاهم أن يفيدوا انلاس من علمهم فاجتهوا إىل اتلأيلف مما قد تهكما اكنت اغية من     

ومارسوا   ،يرونها أفيد للناس اكلفقه واللغة وانلحو ،الشعر  وانلرث الفين وغلبة اتلأيلف يف مضامري

 ( 3عْب عنه الشاعر جممد بن احلسن القليع: : وهذا ما الشعر ىلع اهلامش فقط

 يهم فيهامثل  أيدِ  يـــــــدي   ِم مبذولٌة    العل يب ألهلِ كت  

نا كت بهم      وسنــــأاعرنا أشيــــ  نِمضيها ة األشياِخ ـاخ 

 إذا فقد مارس شعراؤنا الزهد خلقا وسلواك فاكن زهدا سنيا صافيا ال تعلوه شبهة:    

 : احلكمة 3-2
                                                           

1
نية( ص  26، العبيديل، املرجع السابق، ص   131عن القايض عياض) الغ 

أحد بن حممد املقري، نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، حتقيق إحسان عباس) الطبع غري متوفر( ، دار  - 2
 220، ص1ج 1988صادر، بريوت 
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احلكمة واستلهام انلصوص ادلينية وتنوير انلاس إىل قضايا ثم يتجه الشعراء إىل الوعظ بمزج      

 واتلوجيه : لوب اتلحذير وانلصحيسودها أس  اجتماعية

وهو اكمل ما تبىق من شعره إىل  ، قد أورد الغْبيين نلفسه بيتني من احلكمة ثم أوردهما عمر فروخ    

 ( 1 .جانب بيت واحد من همزيته اليت قرأها ىلع الشيخ السطييف وقال أنها يف أربعني بيتا

دث ا ال ت   ا ج  ي ِته بني احل ش  ن  رس ك  املكنون  خاطب ه     واجع ــل لم   (2نِكح 

، روح   وال تقل  نفثة  املصدوِر راحــــته     كم   ! صدرِه نفث اه من ْ نافث 

 أو عمل اخلري ،حبث انلاس ىلع املعروف وانليه عن املنكر حبته سواء ما تعلق منها ذه نْبة تعليميةهف    

 .و تنبيه الغافلني إىل سلواكت اجتماعية متفشية تلفاديهاأ

 تضطرم استياء من الزمن وانلاس فجاءت وصاياه ونصاحئه حمملة بمدارك ائدوالبن حبوس قص   

: فيف قصيدة يدعو فيها املرء أن يرتفع  ا يف املعىن واالصطالحهمجة، رغم اختالف السياق بينمعنوية 

ألجل العىل، ذلا نعيد إدراجها  واملخاطر ويركب املصاعب ،، أعطوه أو منعوهغريالعن اذلل ومد ايلد إىل 

 (3 يف هذا املقام تلجاوبها مع احلكمة :

ـــك طورا شمااًل   وطــــوراً جنوبا ، وطورا دبور ا                وأرسل قلوص 

غـريا مِل جيشا م  ن  ىلع غـــــازياِت ابلـالد               من انلص  واذل   وش 

                                                           
 القصيدة مطلعها :  1

وا الوصول  لطيبة  الو سعاءِ  رم  اِق بالرقباِء    ح   وا حرية  العش 
 13عنوان ادلراية، ص  اعدل نويهض، مقدمة كتاب  - 2
 264ديوان ابن حبوس، املرجع السابق، ص - 3
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ـِجم                   وأطف السمـوم به واهلـــجريا  ر  ماء  وجهك حىت تـ  ـِ  (1وفـ

 رياــــذر  لك أال تـــــطِ وطر  حيث أنت قويل اجلــــناح               ال عـ

 ، حيث تضـــــــــايه املهيض  الـــــــكسرياوال تقعن  وأنت السليم  

ـدىع ن زورا ـ ة، تـ  م  اإلقامـــ
 
ــــــوًدا                وأ ، ت دىع ولـ  ل  حل م  الرت 

 
 فأ

ــــدودا                وذو الـــعزم يرضع ثديا  د رورا وذو العزِم يرضع  ثديا ج 

وتؤسس ملجموعة من املبادئ األخالقية  ة،فيه درر من انلصائح اليت تشحن العزم وتودل اهلم     

تذكرنا حبكم املتنيب، لكنه ما يفتأ ويف نفس ابلاب يفتح سخطه  ح،والسلوكية بصيغ األمر املفيد للنص

وإن اكن املخاطب ذاته لكن ال مندوحة  إال أن تلحق هاهنا سواء   متأزمة،ىلع انلاس بنوبة تشاؤمية 

تالءمت مع القيم أو تنافت معها لكنها ال ختلو من ملسات اجتماعية يتسىن للمرء األخذ بها دونما 

 (2 جتاوز :

ا ــــضم ماضغ ك حص  ِعـــــد  نلاحِبيك  عًصا               وأقـ 
 
 أ

ا  ـص  قًا            مع الـســااعِت أو غ ص  ــر   (3وشع ِشـــع  للورى ش 

ـ القــــ        واعِمل  باخلـــــديعِة من           ر ص  يت  وبادر  الف 

ا        وغم ض  عيني ك  انلجالء               (1حىت ت ن ع ـــــــت  احل و ص 
                                                           

 جتم: تسرتيح.- 1
2
 267ديوان ابن حبوس، املرجع السابق، ص  - 
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ا           بل لك  الرض  ا واحــــ        واكرِش  من ي د   (2ـرِص  كما حر ص 

ــل و             ا      وال تعت ب عليه، فـ  ــل ص   ظِفــــــرت  به ملا خ 

ل  أخ             ـــــؤ  ظنا بك  ا          وس  ـص   يقاســـم ك اثل نا ِحص 

ة        ــــــــع  ا               وال حتفل  بإِم   خيــــال  الشحمة  الـْب  ص 

ا     ومن شهد  اخلطوب  وعـــــ  ـــــــاش  مثيل، يرشح  الِقصص 

وصايا جاءت بصيغ األمر وانليه كخاصية من خصائص احلكمة، ولكن املغزى هنا خيتلف فهو        

ملثايلة اليت تدعو إىل يدعو إىل معاملة اخلالئق بأخالقهم السيئة باملثل، وال مناص عنده من ترك ا

وقبول العذر وغريهم من القيم اليت حتملها املنظومة ادلينية واالجتماعية، قد تكون التسامح والعفو  

وليس إيمانا ووعيا حبقيقة ما يقول، إنما املوقف  ب،يه اليت استفزته إىل هذا املرك ،قاسيةٌ  ،جتربة ما

 ويلد حلظته كما يقال.وانلص فسه لزييح عن اعطفة الغضب والسخط، فرض ن

أخالقية اكن  صدمة فاقته من أ ،ال يعدو أن يكون جتربة اعبرة ،وسقلناه أعاله يف ابن حب نعم ما    

يراها أنموذجا لشخصية املرء ، فنجده يف نص آخر يعود إىل لغة احلكمة والرزانة واالعتدال شاحذا 

 اهلمم ومنبها كما يف انلص األول:

ـ ــــما ي عتِبـــر  الــعاقلللمـــــرِء يف  ةٌ            وإن ِ  ِح ـاِمه ِعْب 

ـ ــــعرض  أنموذًجا             من ذا وذا،  لو نبــه  الــعاقل    وإنما يـ
                                                                                                                                                                          

 احلوص: احلول - 1
 دب هل الرضا: خادعه - 2
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ه فيه الشقاء  اذلي            يشفـــق منه العالِم  العامل    نعيـــــم 

 (1أنه زائــل تكاد  نفــــس  املرء ِمن حر ه       تزول لـــــوال 

 ازلـواجِلد يل شيمٌة           وليس من أصـــحايب اهل ،يا صاحيب

 لاحِ ـنا الس  أن يقنص   ا          من قــبلِ بن   فبادر   حنن طلـــــيبانِ 

ـ   مر  فما تـرى إن غ          ساحـــل   من   هنا منسلم   حبرٌ   ؟ ـاحل  الس

 ـل  أو األرج   الفـــــارس  سواء           حيث ال تنج الفىت حيلةٌ 

راكب ابلحر قد يسلم يف ساحل ويهلك يف ميه ترمزيية لفلسفة احلياة  إمجاال، تلك احلياة الشبيهة ب     

احلتف لإلنسان يف لك ماكن خاصة ذو العقل اذلي يشىق بعمله ساحل آخر، هو شقاء احلياة وترصد 

 وحيرتف السفر  لغايات سامية،

وإنما هو خماطب ما مقصود وقد يكون اإلسقاط ىلع  ط،قراءيت للنص ليست جمرد  للحكمة فق       

مرتادي وعمال القصور من كتاب ادلواوين ووزرائهم اذلين اغبلا ماينتيه بهم املطاف إىل اتلخوين 

ولربما اكن  ة،تلك السواحل يه سالطني امللك وال يغدو الصاحب أن يكون ابن عطي ة،واتلصفي

ص حتذيرا باحرتافية الرمز  خوفا من بطش صاحب السلطة لصديقه من خطورة املوقف اذلي انل

 عر ذلك اخلطر من حني طلب منه اخلليفة هجاء الوزير ابن عطية. تشينتظره وقد يكون اس
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وال شك، فجمايلته الشعرية ترىق يف اغبلها ىلع أغلب انلصوص اليت وقفنا  ابن حبوس شاعر فذ       

 ! أن ي تنازع ىلع هويته أكرث من إقليمالشعر اجلزائري، وال غرو بعدها  عندها من

 مهامجة الفلسفة   -4

احتد موقف الزهاد وفقهاء السنة وتراصوا ىلع موقف واحد هو رفض الفلسفة؛ الوافد اجلديد إل       

كما هامجوا  ،ادليار، ولم يتوانوا يف اهلجوم عليها ورِم أصحابها بابلدعة والكفر والزندقة املروق

خاصة يف اتلأيلف،  واملقولة املشهورة: ثالثة آفات  ة،املتصوفة واملغالني منهم اذلين وفدوا إىل  جباي

 ب،مزيت العرص بينها الصويف ابن سبعني ومن اكن ىلع صورته اكبن عريب والششرتي  و أيب مدين شعي

ائري ومارس فيه اتلميزي ، وأظنه أقىص واكن بينهم الغْبيين صاحبنا اذلي دّون الشعر اجلز م،وما أكرثه

 (1.من خيالف أصحاب الكرامات وأويلاء اهلل اذلين آمن بهم 

نستشهد بنص شعري قد يغطي الصورة الغائبة يف الشعر ابلارزة يف اتلأيلف ، ويعكس تلك       

 (2 املواقف من الفلسفة:

ق، إذا ما شئت غري  (3مصـر د اقرص  ظماء ك يف رشيعة أحد          ت س 

 ذل   بانلبوة واقتبس من نـورها        واسل ك ىلع نهج الـــهداية تهتدِ 

 ادلين دين اهلل لم يعبأ بمـــــــبتدع ولم يــحفل بضـل ة مـلـحد

ي من ادلعوى قِد...  (1قالوا : بنور العقل ي دركما وراء الغيب، قلت:ق ّد 
                                                           

1
 منهجه : عيل نويهض مقدمة اتلحقيق للكتاب، ينظر حياته و - 

 262ديوان ابن حبوس، املرجع السابق، ص - 2
 الرشح: غري مرصد: غري ممنوع /  اتلبعق يف الالكم : الكرثة اهلذر فيه، الرشح من اذليل واتلكملة  - 3
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 لك من لم ي شــهد بالرشع يدرك لك يشء اغئب        والعقل ي نكر

حط علما بغاية نفسه     ويه القـــريب  من هل باألبـعد ة،من لم يـ 

 إنـها     ن و ٌب تطــــالعنا تروح وتغتدي -أبا فالن-خف ٌض عليك 

ـ ــــــــفد ا ت ن   سالت  علينا للشكوك جداوٌل      بعد ايلقني، ولم 

 ضليل  من لم ت فــِقدوتبع قت بالـكفر فينا ألسٌن       ال يفِقد اتل

، وأقبلوا يف الع ـوّد  أعداؤنا يف ربنا أحــــبابنا      جرحوا القلوب 

 ك ِشف القناع فال هوادة بيننا       حىت نغادرهم وراء  الــــمسند

 فأنا أضارب هم بسيِف مــحمد  ن اكن يرضبهم بسيف  واحد  م

 بما لم ي عهدقالوا: الفالسف قلت تلك عصبة    جاءت من ادلعوى 

وجد دعت بألفاظ تروق لطافًة              فإذا طـلب ت  حقيقًة لم تـ   خ 

 أسيف لو أين ن رصت عليــهم              ثلل مت يف الم هجات لك مهند

 ي لىغ كتاب  اهلل بني ظهورِهم           ومجيع  مـــــسنوِن انليب حممد

ـــدل يا قاتل  اهلل  اجلهالة   إنــــــها      م 
 
 ورٌق ألغصان الشباِب األ

                                                                                                                                                                          
 : طعاِم، قد... الكم حمذوف مقدر قدي - 1
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وطيسها  اخنرط يف تلك املعركة اليت حيمأرجح أن ابن حبوس املثقف ثقافة موسواعتية، يكون قد       

بيا بل ولم يتخذ منها املوقف الرسيم موقفا سل ه،احلركة الفلسفية ىلع أيام يف عرصه املزدهر، وازدهار

وينقصنا الفهم اجليد لطبيعة موقف الفلسفة إىل اعصمة اخلالفة،  وداع شيوخ ،شجع تلك املعارك

منها  العتقادات املخالفة للسنة انلبويةأين جتىل هجومه ىلع الفلسفة إىل غريها من ا ؛الشاعر ادليين

وجدناه  كون شجاعة منه ىلع خالف ماعد مرجعية اخلالفة يف عرصه، وقد تعقائد ابن تومرت اليت ت

  ولم نعرث ىلع نص خيالف املهدوية والعصمة عند اإلمام.يف املديح الرسيم

وهو وافد بلجاية فرتة من الزمن (1ويظهر اهلجوم باهلجاء القاذع يف مقطوعة لشاعر يسىم ابن قسوم      

 نستعني بها يف فهم هذا اتلوجه :

 ديوتقت   اةِ و  الغ   دين بأقوالِ ت      ابة  ــعص اهلل رش   ح  ـــأال قب  

 حممدِ  اهلاشيِم   ب قوّل وتكذّ    ة  ل  قال ابن سينا ِض تصدق ما 

 املجردِ  ريِح ـ  الّص  سوى الكفرِ   ا من حقيقة  ماهل   ك  ف  إِ  أقاويل  

 

 استلهام الشعائر ادلينية   -5

كثريا ما امزتج شعر الزهاد باستحضار الشعائر ادلينية ومدح الرسول عليه الصالة والسالم، حىت     

 صار هذا األخري عند املتصوفة بابا قائما بذاته. 

                                                           
1
 246/ 3ابن عبد امللك، اذليل واتلكملة،  - 
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حيث  ؛احلج وما يثريه من لواعج الشوق إىل املرابع انلبوية اليت وسمت الزهد شعرية  من الشعائر ادلينية

 وق عندهم وكيف وأن املسافة بعيدة وايلد قصرية .شمثواه ومسجده وابليت احلرام، شوق ال يضاهيه 

به بمقدمات النسيب يستدرجنا القليع اتلمييم حبزن عميق إىل املعاين الروحانية أش (1فبعد مقدمة      

 (2اليت يهيج بها لك تواق:اليت استبدت به وهو ينظر ركب احلج  منطلقا وهو املحروم من تلك اللحظة 

  وإين  
 وأثلم   العتيق   ابليت   عىس أنظر                ذنب  ــــم دعوة   دعو اهلل  أل  

 ! م  ال أتوه   ذنيب كيف   رةِ ــــوكث            وهوهِل  احلساِب  من طولِ  ت  م  توه  

 ؟ويفهم   مثيل يصيح   ل تائٌب ــفه           اليِت ـــملق   ا فاستمع  قً ح وقد قلت  

 م  ن  ـأو جه جنةٌ  إال   ا ثم  ــــــوم            جةً ــــح أوضح   رآنِ وذلك يف الق

 م  ي  ه   واخللق   ،اخللِق  شفيع   فأنت              يِت اج  ــــح أرفع   اهللِ  رسول   إيلك  

 م  ر  حم   اخلالئِق  ن دونِ ــــــ مإين             وا املىن  واغتنم   الركبان   فقد سارِت 

 مرح  و وت  ف  ـــتع ،ك يا موالي  فإن             يت   عرث  يِن أقل   ،الشكوى فيا سامع  

 م  ـ  نسّ ت  ه ت  ه من فضلِ عىس عطف            وةً ـــوا يل دعاستوهب   ويا ساميعن  

م             جهاًل وصبوةً اهلل    عصيت  يِن وهب   ح  كوى ومن يرت   ؟فمن يقبِل الش 

لت  ظهري ذنوٌب عظيمٌة   ظم  ــولكن  عفو  اهلِل أىلع وأع          وقد أث ق 
                                                           

1
 قد تم الوقوف عندها يف باب النسيب) مقدمات الفقهاء( - 

 70/71الغْبيين، ص - 2
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الةِ م   ل م   ريِ ــــىلع خ        ردًدا  ـــــوأختم  نظيم بالص  س 
 
 خلِق اهلِل ث م  أ

إىل  كأن معاين الشعر ادليين  اعمة جتمعت يف هذه القصيدة : االبتهال إىل اهلل واتلوبة إيله ثم ادلعوة     

لكها جاءت يف إطار   ؛انلصح واتلذكري بمصري املرء ، وطلب املغفرة ومدح الرسول عليه الصالة والسالم

 مناسبة احلج اليت اهلمته املعاين السابقة.

 :( 1ويف نفس السياق وىلع ذات ابلناء يقول ابن اجلنان بعد املقدمة          

 يم ألن  الفالة  هـوادجا   هوادي             رت  ـــإذا س اكب  الر   بأيب تلك   أال  

فا املناِهجا ا          يرجو ن من  أهِل الص  ف  نا ودلى الص  ىن  الم  ىًن أس   هلم يف م 

ا     سما بهم طوف  ببيت  طـــــامح           أراهم  قبابًا للع ال ومــــعار ج 

و ا من الل واعِت ما اكن اكمنًا           اوأذ     فأبد   ر و ا دمواًع بل قلوب ا مناِضج 

ىِضّ للنلفوِس ح   و ا بتقبيِل اجلداِر ولـــثِمه              حقوقًا، تق   واجِيا  ــوقض 

بيتا( راح الشاعر يستعرض فيها مناسك احلج وتفاصيل الزيارة ومراحلها  30والقصيدة مطولة)       

:أنهاها بمدح الرسول الكريم بقوهل
2)

 

 اجي  اِ ـــــوش   يبلق هل  من قرِب  وصلت           حممد   ب  ى ح   سو  يِت مال  فمايل إِل 

 يكىن من ابلعد ناشجا شجاً  حليف        من ذي صبابة   اهللِ  عليه سالم  
                                                           

 349لسان ادلين اخلطيب، اإلحاطة، ص - 1
 واملقدمة مذكورة يف باب غزل الفقهاء

 352نفسه، ص  - 2
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 اج  زِ اوع موـــما لدلل دمً  كت  ـــــسف         هِ جدِ و   ه حق  أجفان   ولو أنصفِت 

 (1نقتطف منها أبياتا للشاعر ذاته: بيتا(20)ويف شعرية رمضان قصيدة 

 اأومض   بعد ما اكن    واغب سناه        ىض  قد م   وكأن  بك   مىض رمضان  

 اض  ثم قو   م فينا ساعةً ــــفخي      ا    زائرً  يف الصيِف  يِف بنا اكلط   م  أل  

ه   إال مل    فللِه من شهر  كريم   تعــر ضت      اــــماكرم   ن اكن  أعر ض 

 وفيها يقول  يف يللة القدر:

ِق وقفًة            رل ا  وإن قضيت  قبل  اتل ف  ِر ما قض  قِضيها من يللِة القد   فم 

ر ها         وحض  علي اـــفيا حسن ها من يللةر جل  قد  ل وحر ض   ها اهلاِشيم 

ِر، ويه  كريمٌة   ه  ـً تبني  رس            لعل بقايا الش  اــأغم   ا لألواخرِ ــــ  ض 

 :وينهيها بمدح الرسول عيه الصالة والسالم 

 اض  ـرت  م   للرسالةِ  م  ــــرحي رؤوف             ك  بار  ــم   يِبي ن   من    عليهىل  ــوص

ت ه أمىض من السيف م              هل عزة أىلع من الشمس مزناًل  م   انتض  وعز 

ـ  ضـالف   هِ لِ فضايِ  ا ي  من ر  ج تأر             ه   امِ ــخت  مسك  هيِم ي   اذلكر  هل   اــ

                                                           
 350/351ـ  نفسه، ص 1
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 اض  ـوفض   اِض ي   الر  ويِش م   ب  ــوذهّ       ساكٌب  عليه سالمك اهلل ما أنهل  

يث نبوي وصوم بلغة من الزجر واتكاء إىل حدنص يستلهم فيه العبادات من قيام   (1وللشاعر ابلاكء

 رشيف:

ون    ــلوال رجاٌل هلم ِور ٌد يق  (2يصومون  ، هلم رس   وآخرون              وم 

 الونـبال ت   سوء   م قوم  ك  ألن                   كمكم من حتتِ ت أرض  ل  زِ ل  لز  

إىل جانب استعراض بعض   ة،يف باب الزهد واحلكم هذه أغلب انلصوص املتفردة اليت عرث عليها       

ها لم عانلماذج من ديواين أيب الربيع وابن حبوس بما خيدم املوضوع دون اإلكثار منها، ويه يف جممو

خترج عن املوضواعت املألوفة يف الشعر ادليين : اتلخويف والزجر من املوت والفناء ، وغفلة انلاس 

واالحرتاس من  ،أبواب اخلري إىل وب األمر وانليهعنه، وأن ادلنيا دار شقاء وبالء ، وتوجيه انلاس بأسل

وأخالقهم وجتنب اثلقة املفرطة فيهم، وربما اجلديد فيها هو املعارك اليت خاضها الزهاد ضد بين البرش 

ولم خيرج أسلوب هذا الشعر من اتلقريرية واخلطابية واستلهام لغة ألفاظ  ة،الفالسفة وأفاكرهم اجلديد

بة، واكن أسلوب األمر وانليه فيه بما يتالءم مع شعر احلكمة واملوعظة واتلحذير اللغة القرآنية املناس

 ويه األغراض ابلالغية املعروفها هلذين األسلوبني خارج معناهما احلقييق .

 

                                                           
الشيخ الصالح أبو حممد عبد اهلل بن عبد الواحد املجايص ابلاكء اعش بتلمسان يف القرن السابع، لم يورد هل ابن  - 1

خدلون أيضا تارخيا حمددا للميالد والوفاة  وقلنا من القرن السابع استنادا إىل ترامجه للفقهاء يف القرن داته وأورد هلم 
  33تواريخ دقيقة / بغية الرواد، ص 

 34نفسه، ص  - 2
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 شعر اتلصوف   ثانيا: 

 (1الزهد هو السلم الطبييع إىل اتلصوف واإلرشاق بل إنه أول درجات اتلصوف     

من مقول األستاذ الشكعة:  ـ وهو موضوع ضخم يف اتلاريخ اإلسالِم ـ  مبحث اتلصوفاملنطلق يف    

هل فعال اكن الزهد بوابة إىل اتلدرج للتصوف ؟ أم اكنا يتعايشان جنبا إىل جنب ؟ وهل العالقة بينهما 

 عالقة جتاذب أم تنفار؟

فما هو يف احلقيقة إال حديث اعبر  غري مؤسس ألننا ول تتبعنا  ل،ال يمكن التسليم بهذا القو       

لوجدنا أن فكر اتلصوف وما تبعه من غلو وتطرف اكن ممنهجا ويتكئ إىل  ،ظهور الطرق الصوفية

فإن حتول إيله بعض املزتهدين ألسباب وأغراض ذاتية نفسية،  د،ال عالقة هلا بالزه ،خلفيات عديدة

حقيقة تارخيية أن علماء املغرب وزهادهم وقفوا موقف الرفض املطلق تللك فإنه ال يمكن القفز ىلع 

خاصة فقهاء املالكية اذلين  املوجة الوافدة من األندلس، بل بينهم من حارب أرباب اتلصوف املتطرف

 ،بل والكفر أحياناة،نعتوهم بشىت األوصاف من املرورق والزندقف  تصوفة عنتا وإرهاقا،وجد أمامهم امل

، فإن استثنينا اتلصوف السين املعتدل فلم يلق غريه قبوال  فعلوا مع أصحاب الفلسفة والالكم كما 

عند انلخبة، ولم جتد تلك األفاكر والطرق ابلدعية مساحة وبيئة إال عند العامة والسوقة أو من تاهت 

 مراِم احلياة فانساق خلفها جهال تارة وطمعا يف مغانمها تارة أخرى؟به 

ء املؤسس تارخييا أن قدوم دولة املوحدين قد فتح بابا واسعا أمام املتصوفة نظرا هلامش احلرية اليش      

واتلصوف كما سبق اذلكر يف عدة أمكنة من هذا ابلحث،  (2ي أعطته هذه ادلولة ألهل الفلسفةاذل

                                                           
  65مصطىف الشكعة، األدب األندليس، ص - 1
 40العبيديل، اخلطاب الصويف، ص - 2
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فاكن كتاب فصارت األفاكر املستعصية ىلع النرش يف عهد املرابطني متاحة ومفتوحة ىلع مرصاعيها، 

نكاية، لكن غدت أفاكر ابن عريب  يف هذا العرص وأحرق  ،مثال اإلحياء للغزايل حمرما يف هذا اإلقيلم

مع ه،مباحة ونرش كتابه الفتوحات املكية وغريه فال حيرك فقهاء املالكية ساكنا يف سبيل اإلنكار علي

وبما يتعارض مع  اهب الفقهية بأمجعهاعظم الفرق بني كتاب اإلحياء والفتوحات املكية مما ال قرته املذ

 (1 «سالمية يف كثري من املسائلجوهر العقيدة اإل

ما يهم ابلحث بعد هذه املقدمة هو االجتاه الشعري اجلزائري يف موضوع اتلصوف، ألن انلص       

فهو مستوى من الوسائط الفنية اليت تستحق املتابعة  ،الشعري مهما اكنت وجهته الفكرية والعقدية

ومن ناحية أخرى يهمنا كمنهجية حمتمة املرور ىلع املنجز اجلزائري اخلالص  ،والقراءة وحتري مجايلتها

يف العهد املوحدي بعيدا عن اذليول واألطراف اليت غطت عليه من الشعراء الوافدين إىل اجلزائر وهم 

 القسط من ادلراسة واملتابعة.الغابلية، وأخذت أكْب 

الشاب ابنه ال نقف ىلع ديوان آخر للتصوف وكذا ديوان  ،ماعدا عفيف ادلين اتللمساين اجلزائري      

 وبعض القصائد الشعرية اليت وردت يف عنوان ادلراية، الظريف إذا اعتْبناه جزائريا بالنسب وادلم .

عالم مل كثريا ويتجه يف لك مرة إىل األذلك الشعر اذلي أهفابلحث يهتم بشعر اهلامش أكرث:  ا،إذ        

. وحسبنا إذا يف هذا املقام االجتاه إىل اهلامش بدال من املركز مرورا ىلع عفيف واألقطاب دون سواهم 

 ادلين كجزائري قطب ال يمكن إغفاهل منهجيا .

أخبارهم وتآيلفهم، وليس خيىف أن مراده أورد الغْبيين العديد من أسماء املتصوفة اجلزائريني يف        

ن هو نفسه حمسوب ىلع هذه الطبقة، وإن عارفني من الصوفية دون سواهم، ألمن ابلداية هو اتلأريخ لل

                                                           
،ص: 1968، دار الكتاب اللبناين للطباعة والنرش، بلنان، 2عبد اهلل كنون، انلبوغ املغريب يف األدب العريب،ط - 1
1/121 
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وانه نيف ع  وادليلل ىلع ذلك يف مبتغاه هو خروجه عن املنهج ،خارج العارفني حىل كتابه ببعض األسماء

من املئة السادسة سوى لكونهم من شيوخ الصوفية وبرر ذللك واستثىن بعض الشيوخ  ،املئة السابعة

ولقد رأيت أن  »فقال:  (1حتت باب بعنوان" ذكر األشياخ اثلالثة ومن يستطرده ذكرهم ريض اهلل عنه" 

 (2.«نتشار فخرهم وال م،أصل بهذه املئة ذكر الشيخ... لقرب عهدهم بها للتْبك بذكره

أن الغْبيين لم يكن يهمه اجلانب الفين فلم يعتمد ىلع إنتاجهم من حيث قيمته الفنية  إضافة إىل      

، فكثريا ما اكن (3مع أنه اكن واسع اإلملام بكل ماكتبوه ب،وال ىلع احلياة اليت أهلمتهم هذا األد

و اكن يورد هل قصيدة من عرشين بيتا أن واملحظوظ منهم م ،يكتيف باالستشهاد بنتفة أو مقطوعة

ولكن هذا جمموعة من املقطواعت القصرية،  ثم يْبر كحسن اتلخلص من اجلانب الفين بقوهل :  

املوضع لم يقصد به هذا املعىن فيقع منه اإلكثار، وإنما املقصود منه اتلعريف بالرجال وذكر بعض 

  (4«شواهد احلال

 اجلزائريني خبالف بقية الشعراء الوافدين إىل جباية: من هذا اتلوجه الفين قلت نصوص      

ا ىلع ثنائية العشق بعيدا عن اتلجربة الصوفية القائمة أساس اجلزائري تصعب دراسة الشعر الصويف      

 ما يتبلور حوهلهما من مصطلحات عرف بها قاموس الصوفية:و ,واحلب اإلليه

                                                           
1
 أحد املسييل، الفقيه ابو حممدعبد احلق اإلشبييل.يقصد بالشيوخ اثلالثة: أبو مدين شعيب، احلسن بن عيل بن  - 

 20الغْبيين، مقدمة الكتاب، ص - 2
 15اعدل نويهض، مقدمة اتلحقيق، ص - 3
 48الغْبيين، ص - 4
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منافذ الصوفية يف تعبريهم عن  ا يف مقطوعتنيدجس  الغْبيين؛  مالم يذكره انتلمساني اندلينا شاعر      

عن تعريف الصوفية  (1ماويغنينا قوهل م،ومللم فيه الشتات اذلي جيمع الطائفة يف بوحه ،احلب اإلليه

 :يف شطحاتهم و سكرهم  واملتصوفني

ب  احل بيِب        وصِف ذو علم  غريِب            غريب  ال  (2عليل  القلِب من ح 

ـ ِجنل من انل ِحيِب م،إذا ما ال لي ل  أظل و ما ي  قام  يبــيك                       ويشك 

ِب العِجيِب   يقطع يلل ه فــــــكرا وذكًرا                        وينطق  فيه بالع ج 

ب  سي ده غــــــراٌم                ــبيِب           به من ح  بلِب والط   جيلل عن اتل ط 

 ومن يك  هكذا عبدا مـــخب ا                          يطيب  تراب ه من غرِي طيــِب 

 

 : (3وانلص اثلاين ملحمد بن ايب زيد عبد الرحان

, ودِع اهلل ق    (4 الِ ـكم بلوغ   اداً ــمرت إن كنت                 ا وما حوى الوجود   ل 

ق   دون   فاللكل   مجالِ واإل صيلِ ـــم ىلع اتلفدِ ع                ته   اهلل إن حـــــق 

                                                           
ه، اكن فاضال صاحلا ذا حظ من األدب  558حممد بن أحد بن حممد اللخيم  ابن اللحام مودله بتلمسان سنة - 1

 27 ـه/ ييح ابن خدلون، بغية الرواد، ص614تويف بمراكش سنة والشعر، واعظ أهل زمانه، 
 28نفسه، ص  - 2
حممد بن أيب زيد عبد الرحان بن حممد بن أيب العيش اخلزريج، ودل وتويف بتلمسان ولم يذكر ابن خدلون اتلواريخ  - 3

 سوى هذا القول 
 30ييح ابن خدلون، املرجع السابق, ص - 4
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 لِ ال  ح  مِ ـــاضيف و يف حمو   لواله                  ها  ــــلك  ك والعوالم   واعلم بأن ّ 

 ملتعالِ  اِ ْب  ـــتك  شيئا سوى الم                  وا هد  ــفالعارفون فنوا وملا اليش

 بالـيف احلال واملايض واالستق               الاك  ــسواه ىلع احلقيقة ه ورأوا

 حمالِ  عني  ه لواله بوجــــــودِ                 ه ه من ذاتِ ــــذلاتِ  من ال وجود  

ـًا سشيئ          ك أو بعقلك هل ترى   فِ بطر   فاملح    عالِ ـمن األف وى فعل  ـ

 ده باالستداللـــــا تؤينظر                  هفلِ ـــإل أىلع الوجود وس وانظر  

 الــمق أو لسانِ  حال   بلسانِ                  الهِل ـــحنو ج يشري   اجلميع   جتدِ 

 ثالِ ــــواألم فاءِ األك   عِن  فرداً                   ه ه وصفاتِ ذلاتِ  الوجود   ِب وج  

 عالِ ــــعما سوى الفا متزنهً                     لويةً ـفاسكن إيله بهمة ع

 بزوالِ  فيد  ـــــكم ما واجٌب                    وجوده    لل محــىق وك يضبي

التسام  م،ألن اتلفسري الظاهري ال يوصل لغاية الفه ؛فاتلقرب إىل نص صويف ال يغين عن اتلأويل    

ويستلزم آيلات خاصة خمتلفة اكتلحكم يف  ،تلك انلصوص بإحياءات اغمضة يصعب إدراكها

رات خلطاب، أو باألحرى استطالع العباموضواعت اتلصوف املألوفة والعودة إىل القاموس املشرتك هلذا ا

طحية اليت يعتمدها هم أنفسهم يف تأويل القرآن الكريم وانلص ادليين إمجاال، فقد برز حسن الشّ 
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تهم الفائقة يف تأويل الشعر بنقله من املعاين احلسية  إىل تأتيهم يف تأويل الشطحات، كما برزت قدر

 (1.املعاين املعنوية مستفيدين من ثقافة املذاهب والفلسفة كلك

فكشف »هلا دالالت خيتص بها انلص الصويف اكلكمال واجلالل:  ،فيتضح من انلصني معارف     

باهلل يكاشفهم اهلل سبحانه اجلالل يوجب حموا وغيبة وكشف الكمال يوجب صحوا  والعارفون 

ومن طاب فهو  م،يهفمن اغب فهو  م   ا،فإذا اكشفهم اغبوا، وأما املحبون إذا اكشفهم جبماهل طابو ،جبالهل

  (2«متيم

 هذه العبارة تسمح نلا بفهم انلص األول اذلي يدور حول فكرة الكشف واجلمال واجلالل.

اآلتية يف تأويل انلصوص الصوفية اعدة:فاإلنسان مفتقر ويمكن فهم انلص اثلاين بإسقاط العبارة      

فالعاجز هدفه أن يتصل بالكمال وان  .واهلل مستغن عن العالم وعن اخللق مجيعا ،إىل اهلل الاكمل

يكون هذا االتصال باتلقرب إيله بالعبادة وانلوافل واإلنسان جبل ىلع االحتياج إىل اهلل ملا فيه من 

 . (3لسيد نقصه ويكمل حاجته معه إىل الاكمل  الضعف وانلقص وما حيتاج

 كما ال خيىف تناوهل لقضييت احللول ووحدة الوجود ىلع طريقة الكبار من املتصوفة,    

ويه حباجة إىل عدة اكفية وإنما كشف انلقاب  ،قد ال يعنينا اتلحليل املطول للنصوص الصوفية     

  عن املغمورين يف هذا املجال من اجلزائريني اذلي لم يرد هلم ذكر اغبلا يف ادلراسات احلديثة.

 ومن انلصوص اجليدة املغمورة قصيدة للشاعر ابن عبد السالم اذلي سبق ذكره :      

                                                           
 55اتلأويل الصويف للنص( جملة الرتاث العريب) دون تاريخ أو رقم العدد( ، صعبد اإلهل نبهان )   - 1
 106، ص1987، مؤسسة خمتار للنرش واتلوزيع،القاهرة، 1د/ حسن الرشقاوي، معجم ألفاظ الصوفية ط - 2
 58نفسه، ص - 3
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 (1ىق  ــي وال أشرِ عم   بذلك القدرِ  عدت  ه    س  بل ـين غري أين أحنب  ي   لم   ولو  

 اق  ــت  هل عِ  د  ـال أري ، دٌ ـــ عبوأين              دٌ ي  ـــيل س ه  أن   ا،كىف يب عز

 ين ِرق اـىق ملن شف  ــبأن أب رضيت        شيت   عي   ر  د  كالم   ومايل والعتق  

ق اــاحلسِن مفلم يبق  ِمين  غري  نفس  رقيقة      ت ميل  ألن  أه وى من   ا ر 

 حيوِي املالحة  حسن ه          ي ريك خيِف  الرس   ج
ٌ
 هًرا وإن  رق اـــويب رشأ

يم يف اهلو ى ي رى قد دقا يِف  عظ   خيالط ِمين  الروح  حىت كأن يِن  أرى خ 

يب اتلذاًذا باذلي هو صانٌع          وما مِن عنايئ يف حمـــب تِه أل  ىقـحبس 

نِه        وما زاد  من ح ـري ىلع ذل  الغراِم وهو   ىق  ــل  عيل  وما أل  ـوصبـ 

فاألبيات يف بداية القصيدة تدخل يف العنرص القطب املتمثل يف ابلعد انلفيس للحب اإلليه، يف        

نارص ما جيعلها عنرصا هاما يف اخلطاب الصويف،  تتكئ إىل ع ،خضم اعطفة قوية تتسم بالصدق الفين

 الشمول والعبودية واالستغراق والفناء يف املحبوب أو وحدة املحب يف املحبوب .

قد حقق تفاعال مع املتليق حىت يف أكرث األوقات جدية ..ألن  ،أن خطاب الغزل الصويفمع اإلشارة      

 (2رسالة الغزل تتجاور مع رسالة اتلصوف اليت تقوم ىلع جتسيد عالقة املتصوف باهلل 

                                                           
 341الغْبيين،ص  - 1
، دار األمل للطبع والنرش، اجلزائر، 1عارصة،طآمنة بلعىل، حتليل اخلطاب الصويف يف ضوء املناهج انلقدية امل - 2

 63ص2009
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 ثم يقول:       

ـــــيا ه   شمٌس  ـ ا ،أال بأيب من ال أرى يف اهلو ى سو ى     حم  ق ن ا ثغِره بـر   أو س 

ه         وال غصن  إال القدل ال ما ارتقت  ورقا ــــاه  وحلـــظ   وال مخر  إال  لِم 

ه           بماِء انل ِعيم اعتاد   ـــــــىق وال زهر  إال  مِن ِري ا ِْ خبــــــد   ناظر ه يس 

ا       كختال  به من اخلي   وارِس  ا ح  االِن ِحسًّ ق  ، صدر  مزئرِها ش  ر د   ـمائِم   و 

ا ع ب  يف بذِل مهجة         يميل  ملــــا أهواه  حتًما وإن  شــق   هناك يهون  الص 

ان، ناٌر وأدم   د   رىق   ــــت وال عْبةً  ىرو  ت   د  ـــفال كبـــــٌع        وجيتمع الض 

ومجيلة بشاعريتها ورقتها وصدق ، جرى بها ىلع اتلمثل باحلب اإلنساين، واملتليق (1القصيدة طويلة      

قد ال يرى فرقا بني مثل هذا انلص وبني شعر الغزل احلقييق، وتتداخل عليه الصور حىت ال يكاد 

العشق   عذراء حسناء من بين البرش؟  فلغةيغىش عليه املخاطب من يكون؟ أيه العزة اإلهلية أم 

لو من أوصاف يلىل وسعاد وهند من القد املياس واللحظ ورشب اخلمر ال خت ،ووصف املحبوب برمزية

 هذا املعشوق اذلي تهون من أجله لك مشقة . م،واخلد املورد بماء انلعي ه،من ملا

                                                           
 تنظر القصيدة اكملة يف فصل الرتاجم.  - 1
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وبعدها اخلمرة اليت ظلت رمزا للحب اإلليه فرمز املرأة إذا من الرموز األساسية عند املتصوفة،      

وال جرم أن حيتيف شعراء اجلزائر برمز   (1يف طريقه إىل الفناء وفق احلاالت اليت تنتاب املتصوف

 الطبيعة خلف املرأة واخلمرة، فيستعينون يف كثري من األحيان باجلمع بني هذه اثلالثية .

الصوفية "وجيتمع الضدان" , وهو تفسري  يطلق ىلع أىلع حال كما ال ختلو القصيدة من فكرة االحتاد     

ذات  ب وذات املحبوب كأنهما يف االحتادمن أحوال الصوفية الواصلني وذلك عندما تصري ذات املح

 (2واحدة

 املعالم الصوفية يف ديوان عفيف ادلين اتللمساين)أنمودج(            

هما من يمثالن عقل اتلصوف اجلزائري وقلبه، فهو لم شخصية عفيف ادلين اتللمساين ومؤلفاته     

قوال وعمال، وإن الىق  يةالصوفمؤلفات، تْبز  رموز الطريقة يكتف بانلص الشعري لكن اغص فيه ب

مة ابن تيمية وصل حفاوة كبرية مع ابنه الشاب الظريف يف دمشق وغريها، غري أنه تعرض هلجوم العال

 ة،لك فقد مجع ابن تيمية لك متصوفة عرصه ورماهم يف سلة واحدإىل حد تكفريه، فالغرو أن يفعل ذ

 .(3وقذف بهم إىل قعر اجلحيم

وهو املستقل اذلي لم يتقيد العفيف  ه،وأفاق تصوف يعد ادليوان أكرث أعماهل تعبريا عن شخصيته،    

وغريها من مالمح  ة،ما يراه هو من حقائق املحبعانطلق حبسه الشعري املرهف يلعْب بعبارة غريه، بل 

 (4الطريق الصويف (

                                                           
 104أمنة بلعىل، املرجع السابق،ص  - 1
 126نفسه، فهرس املصطلحات، ص  - 2
 20)د، ت( ص -، دار الرشوق،1يوسف زيدان)مقدمة ادليوان( ديوان عفيف ادلين اتللمساين،ط  3
 34صنفسه،  - 4
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 الوحدة                     - أ

ويه يف مفهومها الصويف تعين ال موجود ىلع ة،وتعددت إشارات اتللمساين إىل فكرة الوحدتكررت      

احلقيقة إال اهلل تعاىل ،وأنه إذا تالىش الوجود املخلوقات بالوجود اإلليه تالىش الوجود اخلليق تماما ولم 

 (1.إال اهلل فقط يبق

اِحد   ده ج  د الواحد  من أحد           إذ لكل مـــن وح   (2ما و ح 

ِاِحد    توحيد  من ينطق  عن نعِتِه        عبــــارةٌ أبـطل ها الو 

ه إي اه   توحــــيده           ونعــــت  من ينِعت ه  الِحد    توحيد 

من  د،باجتاه املخالفة لعقيدة اتلوحيفالغموض اذلي يكتنف املقطوعة يصعب تفهمه، لكنه يسري        

ألنه متحد مع خلقه فال جيوز الفصل يف الوصف وإال وقع يف  ه،يريد توحيد اهلل اهلل وحده بصفات

 ومعارضو الصوفية يطلقون ىلع هذا املنىح بوحدة الوجود ويكفرون بسببها اجلحود واإلحلاد. 

 الصوفية. حني يكفر لك فريق خصمه,.أصحابها، وهنا تكمن نقطة اتلصادم الكْبى بني الفقهاء و

 (3ووجهة نظره يف الوجود والكمال :

 ود  وج   هِ علي   منه   رمٌ ـــــــهل ك     وجود   قول  أ ن  أيب وحس   وجودٌ 

 بمعىن اعتباِر انللقِص فيه يع ود    ألن ه       الِ ـالكم   نعِت  عن   ه  تزن  

                                                           
ل   »يستند الصوفية يف قوهلم بالوحدة اإلهلية إىل تأوهلم نلصوص القرآن مثل اآلية اثلاثلة من سورة احلديد - 1 و 

 
و  األ ه 

ه  اهللِ  »من سورة ايلقرة  115واآلية  «واآلِخر  والظا هر  وابل اِطن   م فثم  وج  و ه ك  للوأ و ج  ا ت و   «فأي ن م 
 ديوان عفيف ادلين اتللمساين،ص  - 2
 ، والقصيدة مبتورة من هذه األبيات اليت أشار إيلها املحقق يف نسخة أخرى.225ديوان العفيف اتللمساين، ص - 3
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ه    ــود        ولكّنه  فيِه الكمال  وضدل م  ، واملجموع  فيِه ص   هل  منه 

ويقصد الشاعر منطلقا من مرجعيات انلصية للصوفية: إن الوجود اذلي هو املجىل اتلام لأللوهية، فيه    

الوجود،وقول عقب املجموع فيه صمود الكمال وضده، يعين: الكمال وانلقص باعتبارهما متقابالت 

 (1إشارة إىل رتبة اإلحاطة.

 املحبة :  - ب

 العالقة الكْبى يف الطريق إىل اهلل ويف مفهومها :تفريغ القلب من اتلعلق بيشء سوى حمبة اخلالق يهو

أعمال والشوق إىل لقاء اهلل والوحشة بته من عبادة وزهد وتقرب بفضائل عز وجل والقيام بواجب حم

 (2ادلنيا .من 

  

وليس هناك خالف بني الزهاد والفقهاء واملتصوفة يف هذه اخلاصية لكن الصوفية حلقوا بأجنحة        

  (3املحبة يف سماء الشوق إىل اهلل حىت اكنت أحواهلم يف جمملها آيات حب اهلل

ار  من أحبل خبد ـ  كأن ِعذ  هِ ـــه بعض آثار صــرضاه ، وفي     ِه           ـــ  (4د 

 جيوش  اهلو ى من حتِت رايِة قصـِده                ، راِشق  اجلفِن فاتٌك رشيق اتل ث ين   

ِل اله وى قلب  عبِده      يكل ف  رِد فيِه من اثل قِل مثل  ما           يكل ف  من ثق 

                                                           
 230يوسف زيدان، نفسه، هامش ادليوان، ص - 1
 الرشقاوي، معجم ألفاظ الصوفية،  - 2
 حسن الرشقاوي، معجم الصوفية، ص  - 3
 223، ص1، دار الرشوق، ج1فيف ادلين اتللمساين، تح: يوسف زيدان/ طديوان ع - 4
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ع ِر ظام  لِِورِدهوثعــــبان  ذاك                  يموج  غديٌر حتت  غصِن قِواِمِه      الش 

هذه أبيات من قصيدة لكن هل يتسىن نلا حلها ىلع باب الرمز واإلشارة اذلي يميل إيله       

يس زاد عما اعتدناه عند اتللمساين ؟ وهل جيوز إدخاهلا يف سياق احلب اإلليه؟ ، فاتلصوير احل

لق عز وجل يف صورة فيجسدون اخلاالصوفية، يمكن حتميله ىلع الشطح اذلي دأب عليه الشعراء،  

فاتنة( حىت يزداد افتنانهم حبضوره ادلائم بهذا اإلسقاط اآلدِم، وخاصة تلك  مرأةحسية مجيلة ) ا

وليس هناك أقرب إىل املنطق  ألن غريها مألوف دلى ابلعض، (1الصورة اليت جيسد فيها ثقل األرداف

 مانع أن يكون الشاعر قبل سلوكه الطريق قد من اتلفسري اذلي قدمه املحقق يف اللكمة هو: أنه ال

وبقيت الصورة احلسية مرتسخة  ذلك احلب الزائل إىل احلب ادلائم، ثم انرصف عن ا،أحب حبا إنساني

 سقطها ىلع املحبوب اجلديد.وأ يف ذهن الشاعر،

 :والرضا االبتالء                -1

إما باخلري وإما  ن،ويرى الصوفية أن االبتالء امتحاوهذا ركن متصل بالعنرص السابق )املحبة(          

 .(2بالرش، من اهلل لعبده الصادق، يلتعرف تعاىل ىلع مدى إخالصه يف حمبته هل 

ـ ِدي  لك أن جتـــور  عيّل يا أم يل             وعلـــي  أن  أرَض  بــما ت بـ

ع ِديولــنئ أراق  دِمــــي هواك                فيا رشيف، ويا  ي ويا س   حظ 

ـ ـــــد ِ  نّا              فكــــأن ن ا كن ا ىلع وع ِْ ض  ي ت  ف   أخفيت  حب ك  إذ  خ 

                                                           
 ـهيتأول الردفني ىلع أنهما: مجيع العلوم املكتوبة بالقلم األىلع يف 1143عبثا راح عبد الغين انلابليس املتوىف سنة  - 1

 38اللوح املحفوظ اذلي هو نفس العلم بانلور املحمدي. / يوسف زيدان، ص
 عجم الفاظ الصوفية، صالرشقاوي م - 2



الفصل الرابع                                                                                                                   

 

147 

ابلالء يعين اختبار اهلل للمؤمنني حىت يظهر صدقهم وتولكهم ىلع اهلل يف لك األمور امتثاال وهذا      

ِظيمٌ  »لقوهل تعاىل: م  ع  ب ك  م  بالٌء من  ر    (1«ويف ذ لِك 

يف عز شبابه، لكن إذا عرضنا الشاعر ىلع حمنته احلقيقية يف حمنة فقد ابنه الشاعر الشاب الظريف     

يف  ، أدركنا أن قوهل يف الرضا واالبتالء من خرد القتاد، فال يعدو أن يصري برشيا جيزع ويندب ويؤبن

 (2:  فاق فيه شعراء اعديني اكبن الروِم : يقول يف آخرها  وابلاكء اغية الرثاء

 د  ـــرى يل ولفمن أين ي   ت،د     شاخ  ــــق ك  وأمل  يِن مس   كْبٌ يب 

 دل  ــــــواجل ما ال يصاب   ْب   فالص      أ  ــأن مشرتيهِ  املوِت  يا بائع  

 يل ودل   كنت اـــم أو يا يلت                أبا لك ن  ــين لم أكت  ــيا يل

فمحنة االبتالء كبرية بانلظر إىل الاكئن البرشي وغريه من الاكئنات عند فقد عزيز؛ الفقيد هو       

حديث جمالس الظرف االبن الوحيد الشاعر املجيد الشاب الظريف كما عرف به مدلل دمشق و

لكن بانلظر إىل مواقف الصوفية  اإليمانية الغارقة وقوهلم بوحدة الوجود والرضا بما قسمه  ل،والغز

يكون عفيف ادلين يف حلظة اجلزع املفائج قد توارى عن صوفيته ويزنل من برجه اإلليه إىل  ب،احلبي

ينتظر من احلياة  حيث الغريزة اإلنسانية اليت تتألم ملوت فذلة الكبد.  فرناه بيق جزاع يتمىن املوت وال

 شيئا بعيدا عن املقدرة ىلع الصْب واجلدل، وتويف من أثر احلزن بعد اعمني من فقد ودله الشاعر.    

 احلرية:                      -2

                                                           
 49سورة ابلقرة، اآلية:  - 1
األبيات استشهد بها املحقق من الوايف بالوفيات للصديف عند ترمجته للشاب الظريف ، ألن القصيدة لم ترد يف نسخ  - 2

 ادليوان 
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بني الرضا واخلوف، وبني الرجاء واخلوف واحلرية  اليت ال  ه،وقف بني ايلأس يف اهلل والطمع فيوهو م      

ثم ل،ترد إال ىلع قلوب املريدين كما يقول بعص العارفني: أن موقف اتلحري  يليه موقف االتصا

ذا ‘وبمعىن آخر  موقف اتلحري يليه موقف الرجاء، ثم الوصول إىل املطلوب، فالعارف ة،فتقار ثم احلرياال

واملعرفة توجب احلرية والقلق، والعارف احلق يعرف باحلزن م،تصال وافتقار دائيف موقف بني حرية وا

 (1ويرى ابلعد يف القرب مهما وصل واتصل 

ي   ِ قاِدي يف اهلو ى وجتدلل ِدي    سلبتم  ر  ا قل يِب الص  م   (2وزدت م بدميِع يف ظ 

نًا     م ض  ر دِ      وألبستم وين من جفونِك  بًا من البـــــس  متج   فواع ج 

 أأحباب نا، ال والــــغرام  اذلي هل      و ر ودي ومايل  مصدٌر بعد مو رِِدي

دِ  س  ت ج  ِل لم  ي  قم لوال  الوص  ــــيم اذِلي   من السل و رس   ل نِئ  كنتم أثبتم 

فال القرب يغين عن القلق وموقف الشاعر واملتصوفة أنفسهم يف هذا املوقف يثري احلرية أيضا،      

 ن،فالصويف عليه أن حييا يف قلق مزم م،وال ابلعد يغرس راحة ايلأس  فتستكني أنفسه ، واحلرية

 بد،ويكون هذا املوقف عند بدايات سلوك املنهج ويظل مستمرا إىل األ

يف حييا املرء يف يبدو نلا مشهد  اتلناقض يف مقاماتهم ومواقفهم فك ،لكن إذا قارناه بالعنرص املوايل    

هلذا حيسب مذهبهم عند املعارضني يف مهب  ؟تكون السكينة بعد ادلهشة،حرية وقلق دائمني ثم 

  الريح والشطح ليس إال.

                                                           
 55األرشاف،ص . / عن الشيخ مجال ادلين حممد ايب املواهب،قوانني حكم 126ـ الرشقاوي، املرجع السابق،ص  1
 198ادليوان، ص  - 2
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 :ادلهشة والسكينة              -3

ويه القوة  املسيطرة تملك املحب من هيبة حبيبه اذلي هو اهلل تعاىل وهو موقف خوف      

فكأنه غيش عليه من قوة اذلي تملكه وبعد ادلهشة تلىق إيله السكينة، ورجاء تتملك العبد 

 (1.رسه ويسطو ىلع عقله ول ما يقول يف هذا املوقف اذلي يأفيهنأ ويسعد فيق

 

 تمن ي ت  من وصِل احلبيِب اختالسةٌ 

 (2وما لكل نفـس  أدركت  ما تمن ت ِ 

ست ِكن ةِ ــىلع زف    و  داللٌة      ــــحت ل يت  باتل ذاكِر، وه     (3رة  يف أضل يِع م 

  طوع   اخليلِ  عناق   كذاك            ى ي مع اهلو  النقيادِ  ناٌس  تعجب  
 
 ةِ عن  األ

ْ تب    هل ر   فحنت            ه  د  ــاذلي أنا عب ى يل احلبل د ّ
 
 ِت جن  وح بما قد أ

 ِت أن  واطم   ، أرساري هل    شواهد           فأذعنت    دون حيس   لعقيِل جتىل  

  فوق   قليب منه   ب  ي قل          ما  ــــــفكأنّ  ،ه بعد  يليِل  تطاول  
 
 ةِ ن  ــسِ األ

  ترديدِ  ري  ــــ غين  مِ  ولم يبق      ه  قربِ ــــــ لين  م  فيه باتل   ت  ل  تعل  
 
 ةِ ن  أ

                                                           
 141نفسه، - 1
 138/139ادليوان، ص - 2
اتلذاكر: عند الصوفية انلفخة اإلهلية يف آدم عليه السالم، واحلنني: شوق األرواح إىل حرضة اتلوحيد الشهودي  - 3

 األزيل)حرضة اتلوحد مع اهلل(/ هامش ادليوان
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 ةِ ن  ج  د   المِ ــاح يف ظصب   فضوء         ه فقدِ ــي لعندِ  ت األشياء  ري  تغ  

ة   وق  الش   ج  تهي   ــر د   ةِ ن  رِ م   لك   دِ ـــــجي إىل الو  دِ ه  وي             عيل  لك  م 

 يِت ك جن  ي واقرتاب  ك نارِ اد  ـــعبِ        ما  ن  إِ ـــبقليب يف هواك ف ق  ف  تر  

وما انلار إال  ة،هكذا يف تصور املريد العارف ال تستكني نفسه إال بقرب احلبيب جنته األبدي     

هذا احلب اذلي يتعجب من انقياده هل كرها ال طواع، كما تنقاد اخليل مع األعنة، هو طوق  ه،بعد

  ة،أبدي لكنه طوق من السعادة والسكينة والطمأنينة. وانلصوص اليت جاءت يف هذا املعىن متعدد

خيىف أن اتلصوير جرى  ، والشباههأواقف اتللمساين كغريه من مأوردنا شاهدا منها ىلع عينة من 

فيه الشاعر كما قلنا ىلع جمرى احلب البرشي. واملالحظ أيضا أن اخلمرة والسكر اكنت من فيض 

املوارد اليت استلهم منها الشاعر موضواعته وال تكاد ختلو نصوصه من تلك املعاين اليت يطرقها 

اضلعه يلغيب عن الويع شعراء املجون يف وصف السكر والسايق والكأس، ذلك السكر اذلي خيدر 

 وحييا يف مقام آخر يف حرضة احلبيب .

 (1ب  رِ ط  ـومض ما ساكنٌ ه  ن     ما   أبينه   والفرق   هما سواءٌ 

 ب  عضها جي  ي بعليه شكرِ   ى  هو   ويل ىلع اعذيل حقوق  

 ب  ب  الس   اه أنيف عشقِ  فكنت     هِ بِ  ام  ــــه ا رآه  ـ فلم   الم  

 ب  ر  ـوالط   ور  ا الرسل  ونال من     رحننا   ـوى يـــوقائل واهل

                                                           
 79ادليوان،ص  - 1



الفصل الرابع                                                                                                                   

 

151 

 فل ت حرِم اخلمر  بعد  والعنب       همن لواحظِ  نلا الراح   ت  حل  

ما لويت لك  هب        خذا ن ِدييّم  س  ، إذ  يـ  نل  عطاء  من ال يم 

فلو أخذناها ىلع الظاهر، لطاونلاه ىلع أرباب شعر املجون  ة،ممتعة جدا تفاصيل لعبه باللغة والصور       

وأصحاب انلدامة من عشاق الراح واخلالن، لكن للصوفية شأن آخر يف مذهبهم اذلي يمجه الواقع 

 .(1ويكيف ما قاهل ابن العميد احلنبيل : أما شعره فيف اذلروة العليا من ابلالغة والرشع.

دثني سوى األستاذ عمر فروخ كما وصف غريه من اجلزائريني ولم يصفه بالضعف من القدماء واحل 

 (2.«ينوء أحيانا بالضعف ما شعره سهٌل أ »اذلين اجتهوا حنو الرشق: ,

 

 :)مقامات الصحو ( اذلهاب أو الفناء            -4

حمبة خالصة هلل تعاىل وفناء يف ذاته، نتيجة االنشغال به واذلهاب ثمرة من ثمرات العشق         

وهو بذلك غيبة عن   ة،وإحساس وجود باملر لمدراكت احلسية من سمع وبرصلاإلليه، فال يبىق 

الصفات املذمومة وبقاء يف احلق، وذللك فاذلهاب أتم من الغياب، ألنه ذهاب القلب عن 

سات وذلك بمشاهدة املحبوب، كما يقال عن ذهاب املحبوب: أن املحب الفاين إحساس املحسو

 ( 3يف ذات اهلل ال يشعر بغيته أو فنائه. فهو ذهاب النهاية هل وال حد.

                                                           
، دار ابن 1شذرات اذلهب يف أخبار من ذهب، تح: عبد القادر األرناؤؤط/ حممد األرناؤؤط، طابن العماد احلنبيل،  - 1

 412/ 5كثري بريوت، بلنان، ص
 656/ص 3عمر فروخ: تاريخ األدب العريب، ج - 2
 146الرشقاوي، املرجع السابق، ص  - 3



الفصل الرابع                                                                                                                   

 

152 

 (1ادِ س  احل   ض   تعرل يف   ت  ــــدي   وأطعاِ ق  ر   ت  ن سلب  إو ،احلبيب   أنت  

ى ورشادِ  ال  إن م      ه      دِ ج  بو   فيك   ظل   ،ال اكن قلٌب  د   فيك إىل ه 

وال تزل العني غمضة عن رؤية احلبيب وإن فعلت  احلرضة،يه فاتلمايه يف اذلات اإلهلية      

 :واهلدى  فإىل سبل الرشاد

(2 ! د  ه  ش  كيف ي   ،هعين   ومن لم تشاهد             هرةً ــــك جمجال   عييِن  ت  د  ملا شهِ                
 

بِد  اأبدً  بها             هابرشبِ  قد صحوت   ،س  ألك عجبت   يل  ي ع ـــــر  وي ع  ح   ،  ص 

فـــر د   ِن م  ،  وهو يف  احلس  وا               وقد يتث ىن  ف  يلىل  قد تثىن  فأرشك   رأو ا ِعط 

ـــد   ح  ل  هلم،  لست  أج   فإن  حاولوا ِمين  اجلحود ، أو الر دى              فهذا دِم، ح 

فاألبيات تفرس إحدى أهم راكئز املتصوفة ) احلضور والغياب( فالسكر هو الصحو ، والصحو     

هو احلرضة اإلهلية وتكشف احلجب أمامهم لرؤية جالهل ومجاهل،  أم الغياب فهو العودة إىل 

وهو ما يسميه الصوفية  احلال العادية إىل حياة بين البرش مما يعين االبتعاد عن اجلالل حلظتها.

 كشف واإلظهار أو اجللوة. ال

كما يشري الشاعر إىل ديانة الزنادقة القائلني با)اثلانوية( أي أن انلور  والظلمة أصالن        

 خالقان متساويان يف األزيلة. ويه عقيدة تعود إىل املذهب الزرادشيت اذلي يقول بأن انلور 

 
                                                           

 198ادليوان ص - 1
 108نفسه،ص  - 2
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 (1اإذ حصلت تراكيب العالم بامزتاجهم ن،والظالم هما أصل الكو

قد يكون االنسياق خلف مجايلات شعر عفيف ادلين عبئا ثقيال ىلع ابلحث خاصة أن قضية             

ف وادلراسات حوهل تغين عما ينأى ابلحث عن حلها، فعفيف ادلين معرو ،اتلصوف متاهة كبرية

للتصوف ورشح كتاب منازل السائرين ورشح تائية  أن نضيفه هنا، فالشاعر نفسه اكن منظرا  يمكن

 (2:  ابن الفارض وغريهما فال بأس أن ننيه املبحث باملنازل اليت أسس عليها العفيف  شعره

 األبواب القسم 

اتلوبة، املحاسبة، اإلنابة، اتلفكر، اتلذكر، االعتصام، الفرار، الرياضة،  ابلداية 

 السماع

الورع، اتلبتل،  اإلشفاق، اخلشوع، اإلخبات، الزهد، احلزن، اخلوف، األبواب

 الرجاء، الرغبة

احلرمة، اإلخالص، اتلهذيب، االستقامة، اتلوك، اثلقة،  الراعية، املراقبة، املعامالت

 التسليم

اتلواضع، الفتوى ، ، الصدق، اإليثار، اخللق، الشكر، احلياء الصْب، الرضا، األخالق

 االنبساط

 ايلقني، األنس، اذلكر، الفقر، الغىن، املراد العزم، اإلرادة، االدب، القصد، األصول

السكينة،  م،اإلهلاكمة، ابلصرية، الفراسة،اتلعظيم، اإلحسان، العلم، احل األدوية

 الطمأنينة، اهلمة

                                                           
 213/214هامش ادليوان، ص -1
2
 وسف زيدان في التقديم للديوان، كما ينظر لشرح المصطلحات حسن الشرقاوي،معجم ألفاظ الصوفية  ينظر ي - 
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الْبق، الوجد، ادلهش، اهليمان،، الغرية، الشوق، القلق، العطش، املحبة األحوال

 اذلوق

الرس، انلف س، الغربة، الغرق، الغيبة،  ،اللحظ، الوقت، الصفاء، الرسور الواليات

 اتلمكن

املاكشفة، املشاهدة، املعينةن احلياة، القبض، البسط، السكر، الصحو،  احلقائق

 االتصال، االنفصال

املعرفة، الفناء، ابلقاء، اتلحقيق، اتللبيس، الوجود، اتلجريد، اتلفريد،  انلهايات

 حيداجلمع واتلو
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 وصف:ـــــال                             

الشعر يف بابه اإلنساين املحض، املتصل باذلات  وتفاعلها بما حييط بها من ظواهر شىت هو روح         

اإلبداع بعيدا عن ضغط اتلوجهات السياسية والروحية أو اتلوجه العقدي والفكري اذلي يفرض ىلع 

ا نا  الشاعر االنزواء والترشنق يف بوتقة ضيقة،  حتتمها عليه ظروف نفسية واجتماعية مزمنة. ذل

الشعر منذ إرهاصات انلقد العريب األوىل حمل تصنيف وتقسيم حبسب املوضوع تارة، أو حبسب الشلك 

تارة أخرى، أو اجلمع بينهما يف اتلقسيم واتلصنيف ثاثلة؛ كما فعل ابن قتيبة عندما صنفه يف أربعة 

و التشبيه كما حيلو أرُضب حبسب اجلودة يف املعىن واللفظ، ووقف عند االختيار  يف باب الوصف أ

وليس لك الشعر خيتار وحيفظ ىلع جودة اللفظ واملعىن ولكنه قد خيتار  »للقدماء تسميته قائال : 

 (1«وحيفظ ىلع أسباب منها اإلصابة يف التشبيه كقول القائل

وبعيدا عن إدراج تلك اتلقسيمات املعروفة خاصة بايْب الشعر اذلايت والشعر املوضويع، يأيت        

الوصف بابا وسطا، لم يتورع ابلعض أ  جيعله نظاما شعريا خمتلفا عن االثنني نظرا ملكوناته املوضوعية 

والفنية املجانبة يف معظم األحيا  للرضبني السابقني، حىت صنف قسم منه بالوصف املوضويع. واالبن 

 2رشيق رأي مشهور : وال يعدو الوصف أ  يكو  أصل لك األغراض الشعرية.

أل  ما يبوح به الشاعر يف أي جتربة شخصية، يكو  فيها الوصف أداة ابلوح ملا خيتلج يف انلفس      

من تباريح وعواطف، ذلا ليس هناك بد من توضيح، أ  املستهدف بتحييد الوصف  هاهنا عن بقية 

ات األغراض هو ما اختص بتلك اتلجارب املتعقلة بوصف املحيط بتمظهراته املتنوعة؛ بعيدا عن خلج

                                                           
1
دار الكتب العلمية،  1مسلم بن قتيبة ادلينوري، الشعر والشعراء، تح : د/ مفيد قميحة ، طأبو حممد عبد اهلل ابن  - 

 23بريوت بلنا ، ص
 223/ 1 ابن رشيق، العمدة، ص - 2
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انلفس وما جيرفها من مشاعر وأحاسيس إنسانية حمضة، ويف رأيي قد أحسن القدماء ملا أطلقوا عليه 

 فن التشبيهات.

لم يكن الشاعر اجلزائري يف أي زمن يلنأى عن القول يف هذا املجال، وربما أوسع جمال حظي     

ور، وغريها من املجاالت الطبيعة باهتمام الشعراء، ما تعلق بالطبيعة أو جمالس اللهو، أو القصور وادل

 املتحركة واجلامدة .

قد افتنت الشاعر بطبيعة بدله . وتفاعل مع حميطه تفاعال فنيا بكل ما جتسد فيه من مجال،     

فتحسسه الشعراء يف لوحات فنية بغض انلظر عن مستويات تلك اللوحات، وإ  نانت املدونة املتاحة 

 بول تناسبا ملا وصل إيلنا وتبىق من شعر ذلك العرص.بني أيدينا قليلة، فيه بقدر مق

وإذ قرصنا ابلحث ىلع أوئلك اجلزائريني األصالء، بعيدا عن الوافدين والعابرين، سيكو  كم    

ا، فقد سايرت جتاربهم ما وفد إيلنا من جتارب  اتلجربة حمصورا يف عدد من الشعراء، وإ  قلوا كمًّ

،وليس هناك ما يمكن أ  يشوبها من منقصة كما حيلو للبعض  األندلسيني واملشارقة كيفا وفنا

 وسمها.

 قراءة يف وصفيات ديوا  أيب الربيع -1

أبو الربيع سليما : أمري موهوب مسكو  بهاجس الشعر اعمة وبالوصف خاصة، لم تثنه هموم       

ي يف العرص السياسة أ  يصور مقامات متنوعة، ولو جاز يل احلكم، لقلت أنه رائد الشعر اجلزائر

املوحدي من دو  منازع، صاحب ديوا  متنوع اتلجارب واالهتمامات، فاك  الوصف أبرز سماته 

الطاغية، مأخوذا بالصورة، مفتتنا بالتشبيه، منافحا ألغلب شعراء الوصف يف تاريخ شعر العرب مقدلا 

 وجمددا  ، ولربما احتاج إىل وقفة متأنية يف بنية القصيدة الوصفية عنده:
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من مهام القراءة أ  تعيد إىل انلص تداويلته. وهذا عمل يبدأ  مع بداية املعاجلة اللغوية            

واألسلوبية للمقروء وحماولة جتاوز  إكراهاته ابلنائية وفك سننه ومعرفة سياقاته حبل تناقضاته 

 (.1املتتايلة

املوضع حتديدا كنموذج يف معاجلة انطالقا من هذا املبدأ حياول ابلحث أداء املهمة السابقة يف هذا 

 نصوص تراثية لشاعر مغمور يستحق اتلفاته إلحياء منتوجه.

الصورة التشبيهية عنده:  تأيت الطبيعة يف املقدمة، فال غرو أ  يكو  األمر كذلك،  يف          

برسم  فحارضتا جباية وتلمسا  اللتا  نا  عليهما أمريا طوال حياته بطبيعتهما السحرية جديرتا 

معاملهما ىلع ديوا  أيب الربيع،  فما لم خيصصه للطبيعة ذاتها فقد نانت أيضا  موردا فياضا يف اغبلية 

األغراض األخرى ، يف الغزل ، يف املجالس القصف، يف املدح أو يف الرثاء، حارضة بمسمياتها 

 وبمعجمها اللغوي املتنوع، حيتيف بها حىت تأصلت خاصية جاحمة :

 كن تقسيم موضواعت الوصف يف املدونة حسب األهمية إىل:ويم       

 وصف جمالس اللهو و اخلمرة -1

 وصف الطبيعة -2

 وصف الرياض والقصور -3

 موضواعت أخرى متنوعة -4

                                                           
1
القول مليشال ريفاتري، حممد خرماش )انلص األديب وإشاكيلة القراءة واتلأويل( جملة قراءات، العدد اثلاين، قسم  - 

 11، ص2009لكية اآلداب واللغات، جامعة بسكرة ،األدب العريب، 
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لوال طبيعة ابلحث اليت تزنع حنو حتصيل نماذج ومنواعت يف موضواعت الشعر اجلزائري من          

الربيع حبسب املعجم الطبييع ناجعة أكرث، وأكرث دقة  زوايا متنوعة لاكنت طريقة تناول ديوا  أيب

 وعلمية من حيث اتلليق واتلأويل:

 (:1يف وصف الطبيعة ذلاتها كصورة فوتوغرافية متحركة يستوقفنا نموذج يف وصف دوحة تفاح    

ـــــبا فأثار الزهَر والَوَرقَا  أنظْر إىل دوحِة اتلـــفاِح ماَل بها           ريُح الصَّ

 وانلبُت من حوهلا تـــبدو  أزاِهُره            كــأنّها أجنٌم قد فُــــــرقت فِـَرقا

 (2كأنها ملك طــــاَف العفــاةُ به              ليســــألوه فألــــىق بينهم َوِرقا

 فارشْب ىلع حسنها صهباَء صافيًة            تهدي الرسوَر، وتنـيف اهلّم واألَرقا

امزتجت فيها صور الطبيعة، بل ازدمحت بها، واك  سيد اتلويلف بينها صورة التشبيه،  املقطوعة    

فاملوقف يف الواقع هو بستا  تفاح يتماوج من عبث الريح لكن اخليال اتلويليف كما يسميه ادلكتور 

( قلب الصورة إىل رؤيا مجايلة؛ بما محلته ذاكرة الشاعر من صور ومعارف هلا عالقة 3مصطىف ناصف

استحرضها يف احلني، تلك العملية اليت أنشأت انلص،  فصارت الصورة احلسية الطريفة يف أصلها 

دوحة  تفاح تتمايل بها الريح ذات ايلمني وذات الشمال فبعثت يف انلفس صورة جديدة متعددة 

تين العنارص، فاستوىح منها صور قريبة منها "كأنها أجنم "  "كأنها ملك" فليس خيار الشاعر أ  يع

بالتشبيه، بل يزنع إيله نزواع جماراة ملغاالة انلقاد يف اإلعجاب املتواتر بماكنة التشبيه ،فقد رأوا فيه " 

                                                           
1
 134ادليوا ، ص - 

 الورق بفتح الواو وكرس الراء - 2
3
 40، ص 1973، دار األندلس، بريوت بلنا ، 3مصطف ناصف، الصورة األدبية، ط- 
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(. وتقريبا 1أرشف الكم العرب ""وفيه تكو  الفطنة والرباعة " كما يقول القايض عبد العزيز اجلرجاين

مجايلة التشبيه يف هذه اللوحة وولف بني تللك الصورة انلمطية، فإ  أبا الربيع أدرك بفطنته املطلوبة 

ولم يقرّص مطلقا أ    ،صورة  بمعشوقته اليت اُشتُهر بهاأراكنه بعناية فائقة. ولم ينس ربط تلك ال

 يمازجها يف لك قول، إ  لم تكن يه الغاية يف املبتدأ واملنتىه .

صورة أخرى من الطبيعة  امزتج فيها اخليال بظاهرة طبيعية تعكس حتكم الشاعر يف الصورة       

 (2املطلوبة 

 (3بني الريَّاِض وبني اجلو معـــرتٌك         بِيض من الربِق أو ُسمٌر من السمرِ 

 إ  أْوتَرْت قوَسها كفُّ السماِء رمت       نباًل من الُمز  يف درٍع من الغدرِ 

 الشقائِق جرحاها، ومغنُمها            وشــُي الّربيِع، وقتالها جىَن اثلَّمرِ فتُح 

 فأعجُب حلرٍب سجاٍل لم ترِث رضًرا       نــــفُع املحارِب فيها اغيُة الظفرِ 

ـَجرِ   (4من أجل هذا، إذا هبَّْت طالئُعها             تَدرَّع انلهُر واهزتت قنَا الشَّ

                                                           
 حممد ابلجاوي، القايض عبد العزيز اجلرجاين، الوساطة بني املتنيب وخصومه، تح: حممد أبو الفضل إبراهيم/ عيل - 1

 16مطبعة عيىس بايب احلليب، د ت، ص
أفرد انلقاد فصوال ناملة للتشبيه ورشوط توظيفه عند الشعراء نانت معيارا لقياس جودة الشعر، ويبدو أبو الربيع  - 2

خيال تلميذا فذا البن رشيق واجلرجاين، فاك  بتلك املقاييس إذا أسقطناها ىلع شعره  فحال من فحول التشبيه وذا 
والتشبيه واالستعارة خيرجا  مجيعا  »يقول ابن رشيق مؤكدا ىلع انلاحية احلسية يف التشبيه: ابتاكري يثري اإلعجاب.

األغمض إىل األوضح، ويقربا  ابلعيد..ورشح ذلك ما تقع عليه احلاسة أوضح يف اجلملة مما ال تقع عليه احلاسة واملشاهد 
 1/287ة، ص ابن رشيق ، العمد «وضح من الغائبأ

  140ادليوا ، ص - 3
4
فانظر حفظك اهلل »األبيات نسبها "املراكيش" ملحمد بن عبد ربه ناتب الشاعر اخلاص ، وعلق عليها مستحسنا :  - 

 246.. املعجب ، ص «إىل حسن توطئة هذا املعىن وقوة ختلصه ىلع هذا التشبيه بأحسن لفظ وأسهله ىلع السمع وانلطق
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يغة واالستعارة يف هذا انلص، ترتى الواحدة تلوى األخرى، وتالحقت تالحقا كأنما التشبيهات ابلل      

شاعرنا ال يريد أ  يتوقف عند اغية سوى نيل اإلعجاب واتلقدير يف هيلكة التشبيه وتوظيفه، يه فتنة 

دو  من (يف عرصه كما قيل، ربما من أسبابها أ  انلقاد ينفعلو  انفعاال قويا بما أحرزه املجد1التشبيه 

 (.2إخفاق متفاوت يف بناء االستعارة

ربما الصورة نفسها، صورة الغيم والرعد والربق، ليست باالختيار املبتكر عند شاعرنا، فقد ألفناها       

عند اجلاهليني املفتتنني بالوصف كعبيد بن األبرص، لكن لك شاعر  يتجاوز الصورة الواقعية 

يف حدود األدوات اليت يملكها؛ تلصل إىل احلقيقة الشعرية  واتلفاعل معها نفسيا ويعيد تشكيلها

الاكمنة يف أعماق انلفس املبدعة، فتسهم يف إثراء اتلجربة الشعورية وتعميقها ، و االشرتاك يف وصف 

اليشء بني شاعرين ال يعين بالرضورة تقليدا وسطوا فنيا حىت وإ  نانت اتلجربة السابقة حارضة يف 

باملفهوم احلديث ، وكثريا ما تسابق املبدعو  وتراصوا يف تصوير لوحة فنية واحدة   اللحظة، بل هو تناص

 أو موقف مشابه .

شعر الوصف عند أيب الربيع، ال يتعدى يف أحسن األحوال مقطوعة نانلموذجني السابقني، خبالف        

ر، وباألحرى تعبري عن القصائد الواردة يف املديح مثال، وربما يوعز ذلك لسببني : الشعر عنده عبو

مواقف اعبرة يف حياته، استأنس هلا وترك منها ذكرى، اثلاين: كأ  الشاعر خيىش الوقوع يف مطب 

 اإلطناب وردود انلقد ، ورغم ذلك لم ينُج من سهامهم ضعفا ورسقة كما أسلفنا اذلكر مع املراكيش.

أكرث هيمنة من حيث عدد انلصوص،   إدراج موضواعت الطبيعة عند أيب الربيع يف األولوية ليس ألنها

وإنما ألنها تربعت ىلع نافة ألوا  القول عنده،  فصارت رموز الطبيعة بأشاكهلا نبضاً داخل نافة 
                                                           

 االستعارة بالتشبيه عند القدماء.اغبلا ما تلحق  1
 47مصطىف ناصف، املرجع السابق، ص 2
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رغم أ  صوره حسية ال تتعدى إىل دالالت جمردة أو رؤى فلسفية كما جنده عند  نصوصه تقريبا،

 شعراء الصوفية أو حىت غريهم من الشعراء.

ال جيب أ  يكو  املعىن كبريا حىت يستحق العناء كما عند أصحاب نظرية املعىن. فشاعرنا يبدو       

 مرهف احلس،  تدفعه موضواعت بسيطة يف حلظة نفسية ما، أو ملجرد انتشاء.

 (1يقول يف وصف وردة، والغريب أنا أدرجت يف باب النسيب:

 وغرِي حياءِ  خْذها إيلَك كوجنِة العذراء    من غري ما خجٍل 

ق انلدماِء واجلـــلساء  عطريَة األنفاِس يمأل عرفُها     متنشَّ

 نرث السحاُب آلئلاً منه عـىل      أوراقِها لكــــــنّها من ماءِ 

 وكأنما رقَم انلدى أوراقَها       رقْم احلباِب غاللَة الصــهباء

ْمَن فـرائداً يف صحنِها    فكأنّها خداَك غــّب 
َ
 بــاكءِ  ثّم اتْلَأ

رّخت أنها لوردة كما           
ُ
صورة ملكلة من مقتنيات روضة من الرياض؛  يه أقرب إىل اللغز واتلورية أ

يبدو من القراءة السطحية،  ويه كذلك، لكن بإمعا  القراءة قد تقفز إىل اذلهن إسقاطات جديدة ، 

إىل اللو  القرمزي" آلئلاً من ماء""  فيأيت التشبيه لزييل االتلباس يف الفهم" كوجنة العذراء" يلحيل

وكأنما رقم انلدى أوراقها"، وهذا ما يستحسنه ابلالغيو  من التشبيه؛ يف أ  يزيل الغموض إىل 

                                                           
 135ادليوا ، ص - 1
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أل  نية وضع األداة والفصل بني الطرفني ال ينفصل حبال عن جوهر املقارنة اليت يقوم بها »املكشوف، 

 (1«مفهوم التشبيه

اغبلية موضواعت ديوانه، قد يكو  خارج سياقات املناسباتية اليت يضج بها هو موضوع كغريه من      

الشعر القديم، وهو ما يمكن حسابه كخاصية أليب الربيع باعتبار شعره خارج نطاق اتلمذهب أو 

اتلحزب أو حىت شأ  السياسة اليت نا  أحد رجاالتها، وهو ما يمكن أ  جيسد إ  صح اتلعبري كغريه 

 ة الفن للفن أ  لم يكن هذا احلكم جتاوزا .من أقرانه مدرس

احلديث يف السياق يدفعنا إىل تبين نماذج أخرى يف مزج الرمز الطبييع مع موضوع )مبتذل ( يف       

عرف رواد مدرسة االحتفاء باملعىن، لكن إخراجه يف حلة شعرية يرفعه ملقام الفن، وهو مذهب 

اثلاين باعتبار تقسيم ابن قتيبة ألرضب الشعر، معروف قديما  خمالف لألول أو ىلع األقل يأيت يف املركز

 املعاين مطروحة يف الطريق:

 (2أنظْر إيلها وقد سالت جوانبُها    باملاء سيال خفيفا، دمُعه يــــِكُف 

قيُب، فال جتـري وال تـِقُف   كأنَّها مقليت يوَم الوداِع, وقد       الح الرَّ

ي يرفع من املبتذل يف عرف العامة إىل اإلبداع والشعرية. فأي رس ينقل الربط بني طرفني هو اذل       

ُخّصة َاملاء اليت أهلمته )واليت قد ال يعطيها انلاظر العادي اعتبارا من األساس( ويعطيها كينونة 

استثنائية سوى مجال الربط بني موقفني متباينني يف األصل متقاربني يف اخليال" كأنها مقليت يوم 

، لزييدها دهشة وجه الشبه , "وقد الح الرقيب،  "فال جتري وال تقف" "سيال خفيفا" يه الصورة الوداع"

                                                           
 194، ص1980جابر عصفور، الصورة الفنية يف الرتاث انلقدي وابلاليغ، دار املعارف، القاهرة، - 1
 يكف: وكف ادلمع سال قليال قليال - 2
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املنزتعة من متعدد كما يقول القدماء يف تعريف التشبيه اتلمثييل من رفع مستوى الصورة إىل قدر من 

 اجلمال.

 (1أنظْر، فإيّن سماُء بدٍر                 مطلُعه ِميني اجليوُب 

 ويفَّ مهما نظرَت معىًن               ُمبتَدٌع زاهٌر عجيُب 

 بَدري ال يعرتيه نقٌص               وأجنيُم ما هلا غروُب 

قد تكو  قراءة انلص األديب مشلكة، وليس من شأ  انلص األديب أ  يقدم مرجعياته ىلع طبق        

 (2حتقيقها.  من فضة، لكنه يقدم ما يساعد ىلع اكتشافها يف الوصول إىل

األمري أ  تكتب عليها، وعندما ندرك املوصوف يمكن  يه مقطوعة يف وصف حلة زرقاء، وأمر     

حينها أ  نستشف بقية عنارص الصورة يف تركيبها ومزجها بني ألوا  تلك احللة وألوا  الطبيعة  يف 

احللة اليت تزين بها ما سمائها وبدرها وأجنمها برشوقها وغروبها، لكن  ملسة الفخر واضحة. وليست 

أثار شاعرنا، بل ما حتملة من داللة حماولة االستعالء أراد أ  خيدل نفسه بها ويؤرخ هلا، وهو استنتاج 

قد يكو  من حق القارئ أ  يتمم إجناز انلص ويعطيه حتققه الفعيل كما يقرر  ذلك نقاد انلص 

 (3املحدثو .

قام اثلاين عنده ، فهو شاعر متمرد اجتماعيا ىلع هيبة يأيت موضوع جمالس اللهو والقصف يف امل     

ادلولة خبالف املشهور من دوتلهم اليت قامت ىلع أساس ديين ولم يعرف عنها أي تسامح يف هذا 

ِخذ انلاس بالظنة وادلسيسة. وليس غريبا 
ُ
املحك، فقد أسست الرقباء من الطلبة إلقامة احلدود، وأ

                                                           
 142ادليوا ، ص  - 1
 10شاكيلة القراءة واتلأويل( جملة قراءات، صحممد خرماش )انلص األديب وإ - 2
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سس ادلولة األول ملجرد ظهور عالمات السكر عليه، وهو يرتنح ىلع بعدها أ  خيلع ويل العهد ابن مؤ

جواده، وحرم حىت ما يسىم باألنزيز أو الرُّب اذلي تعود عليه أهل ابلالد اتقاء لقساوة الربد. هذا 

 (2(اليت أرخت لدلولة واألمراء رغم أنها ال ختيف رشب اخللفاء للخمر رسا.1ماحصلته الكتب 

الشاعر اعتبارا للك تلك املؤسسات، ألنه نا  شبَه مستقل بإمارته يف جباية ابلعيدة  لم يِعر األمريُ      

عن مراكز القرار، فسلك مسلك احلسن ابن هانئ أيب نواس يف عربدته ومخرياته. ووصف باالستهتار 

تللمسا  ( 3والفسق، وربما نانت سببا يف هزيمته مع أول بوادر ثورة بين اغنية املايورقيني وفراره

 منتظرا حىت استعادها هل املنصور.

نانت اخلمرة حارضة بشلك دائم يف جمالسه وترحاهل ورحالت صيده، ولم يكن شعره بمنأى عن      

 رصد بعضها جماهرا وداعيا إيلها مرسورا بها مع خالنه خاصة أبو عبد ابن عبد ربه ناتبه اخلاص.

ـُه هلل يوٌم، قد تكامل أنُســـه            أبد  (4ت نلا وجه املرسة كأس

عت بادلجِن فيه شمُسه  خلعت كمائها األزاهُر بهجًة             وتلفَّ

 قد ظل حيسـده عليه أمُسه    نلنا به لكَّ املىن فـــذللك ما          

 جسـٌم ولكنَّ املدامَة نفُسه    فاعكف ىلع رشب املدام فيومنا    

                                                           
، حيث اختىف الشعراء بإراقة اخلمور يف عهد املنصور اذلي نا  شاعرنا أمريا يف  5/173ينظر ابن عذارى مثال: ص  - 1

 دوتله.
ول نيس أ  يرفع ما نا  ،  أ  ابن عبد ربه ملا أذ  هل اخلليفة أبو يوسف بادلخ247مثال ذلك ما أورده املراكيش،ص- 2

 باملجلس من رشاب ، فرأى ما عليه من حرج فأراد أ  يرفع عليه اللكفه فأنشده:
 أدرها فما اتلحريم فيها لـذاتها     لكن ألسباب تضمنها السكرُ 
 إذا لم يكن سكٌر يزلُّ به الفىت    فسيا  ماء يف الزجاجة أو مخر

 5/176ابن عذارى، املرجع السابق، ص - 3
 139ادليوا ، ص  - 4
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قد تمرد الشاعر ىلع القيم ادلينية األخالقية الضاغطة بشلك يثري التساؤل؟ فمثل هذه الشواهد          

(.  سؤال يتعلق بإرصاره  ىلع خرق القيم اإلسالمية ملجتمعه، مع سبق 1تعد مهربة وحمرمة سياسيا، 

ك"  .. بصيغة اإلرصار ىلع هذا اخلرق، وىلع اتلحدي واجلرأة " فاعكف ىلع رشب املدام" ، " خذها إيل

وبعيدا عن انلقد األخاليق، فمرصد ابلحث متجه إىل حتري الصورة  األمر اذلي يفيد انلصح بها ؟؟ .

الوصفية يف شعره .فاملقطوعة السابقة سارت ىلع نسق االستعارة أكرث ليستدرجنا إىل اغيته يف القدرة ىلع 

ابلالغة اذلين حددوا لالستعارة شالك  اتلنميق واتلحسني واتلوضيح مثلما هو مطلوب تماما من أرباب

واغية، فيف لك بيت استعارتا )مكنيتا ( تقريبا عّرى بها وشائج انلفس ونزوعها حنو طلب املتعة 

واملرسة، وأل  االحتفال بها ال أظنه اعتباطيا وال بريئا، بل من املؤكد " أ  هل دالالت مرتبطة بوسطه 

 (2انلفيس، وتصبح رمزا ألشياء أخرى".اثلقايف واالجتمايع ، وحىت يف تركيبه 

جانب نفيس مؤثر أهمله القدماء يف انلقد ابلاليغ . فصور املتعة املنشودة متعلقة براكئز ثالث،         

األنيس ، الطبيعة، واملدامة. ثالثية مستبدة بشاعر آثر أ  حييا ألجل املتعة ال غري. وربما تشبيه ماكنة 

نلفس من اجلسد توضح بكثري من املبالغة إلفه العزف ىلع ذلك الوتر املدام من اإلنسا  بمزنلة ا

 وإرسافه فيه.وادلعوة إيلها غري اعبئ بالرقيب ادليين أو الوازع األخاليق.

                                                           
لكن القراءة للشعر اجلزائري يف حارضة جباية يف تلك الفرتة رغم قلته يستنتج منها كأنها  حارضة مستقلة تمتعت  - 1

بنوع من احلرية، لم تكن معهودة يف بقية احلوارض املغربية. وال غرابة أ  تكو  بداية ابن تومرت يف ادلعوة إىل انليه 
وصفت إبا  احلكم املرابطي أنها موطن املنكرات، وربما تراكم ذلك املوروث االجتمايع عن املنكر من جباية حيث 

بيق سائدا رغم حماوالت اإلصالحيني ، وهو ما يفرس أيضا تدايع املتناقضات الفكرية واتليارات الشعرية إيلها، حيث 
أ  يميح عمدا ذلك املوروث نانت قبلة ادلاعة واملزتهدين وشيوخ الصوفية من لك حدب وصوب, وليس مستبعدا 

 الشعري املناقض ملجريات شيوخ ادلين وسطوتهم ىلع املدينة بعد ذلك. كما حدث مع الرتاث الفلسيف تماما. 
2
 10م ، ص2000عمر حممد الطالب، عزف ىلع وتر انلص الشعري، منشورات إحتاد الكتاب العرب، دمشق، - 
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بيه ال يمرُّ وما ندري  (1هلمَّ يلوم ـ دْع أخاك ـ ومثلَه     عديَم الشَّ

 عن القطرتنقبت السماء فيه بُدجنها          وأسفرت الّسحاُب فيه 

 نلغنم صفو العيش قبل فواته       بإِعمانِلا صهباَء طيبَة انلــــرش

 ودع عنك ماختىش من اللوم جانبا                 

 فمـا العيش إال يف معاقرة اخلمر                                             

 فما مثُل هذا ايلوم يوما نضييعه                    

ْكرِ                                            فبادْر فنحن ـ ال عدمَت ـ ىلع السُّ

هرِ  هِر،  فاقبَل ما أتاك من ادلَّ  عيِش املرِء ما سمحْت به    يُد ادلَّ
ُ
 فأهنأ

احلقيقة فأبو الربيع  يستفزنا كثريا يف مخرياته اذلي فرض نفسه هنا مجايلا، واالستفزاز االجتمايع       

رسه يف استفزاز اذلوق بصور رائقة،  تشد قارئ الشعر شدا . فبساطة امللفوظ واملوضوع وبسطة نفسه ما

 من اخليال كفيلة بتويلد اإلثارة واإلعجاب ويه اغية الشعر أيا نا  نوعه :

 (2قالوا اذلباُب وقعَن يف مرشوبنا       حاشاه من وقِع اذلباب وحاشا

 ملا أضــــاء هلا سقْطن فراشا    لم يستبْح حرَم العقاِر ،وإنـــما   

يه تلك املسحة من البساطة اليت تدغدغ انلفس، وتلهمها إاعدة القراءة تلحميل الصورة. فحىت           

 اذلباب ملا يتذوق من ضوء الصهباء يتحول إىل فراش من االنتشاء.

 صفياته علت أو نزلت :وبمقطوعة أخرى تسند القول السابق يف امزتاج الطبيعة يف لك و           

 (1وحملي أنٍس ال نظــــرَي حلسنِه           يف روضٍة معدومِة انلظراء

                                                           
 108ادليوا ، ص - 1
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 مجَعت به شىّت األَزاهر فاقتطْف         ورَد الّربيع ووردةَ الصهـباء

 من قهوةٍ محراَء حتسب ضوَءها           قبًسا تُبدي يف ُديج الظلماء

 فكأنَّها خداَكِِ عند بـــاكء   صبغت بياَض الكأِس إذ حلَّت به   

قد يسميه ابلعض إسفافا ونزوال عن رتبة الشعر كما فعل املراكيش، وليس اتلربير جائزا بأ  للك  

شاعر فطحل عرثة ، فالشعر قد يُقرأ من جوانَب كثرية بتلك املقاييس ابلالغية املتعددة، واحلكم 

، هذا قول  األخاليق اذلي سنه ابلعض ال جيدر إدراجه يف مضمار الشعر وإال أسقطناه من باب الفن

املعتدلني اذلين احتفوا بالقيمة اجلمايلة للشعر ومنابعه مهما نانت مرتبة املعىن ، أو كما نوه به ابن 

وقرب فهمه، وعذب انلطق به، وَحيِلَ يف فهم سامعه، فإذا نا   ما ذل سماعه ،وخف حمتمله.»رشيق: 

 (2 .«متنافراً متبايناً عرس حفظه، وثقل ىلع اللسا  انلطق به، وجمّته املسامع فلم يستقّر فيها منه يشء

فرشح الصورة يف املقطوعة السابقة وفهمها، يدفعانك إىل اإلعجاب حببْك الطرفني املشبه واملشبه         

، وكيف تناظر ىلع الشاعر ذلك اخليال يف أ  يربط بني ما تبىق من سواد القهوة ىلع بياض الكأس به 

بدمع مقلة املمزوج بالكحل ىلع خد حسناء. صورة مركبة من صورتني متباعدتني اعديتني يف األصل، 

 ظه ولغته .إنما مجال اتلنسيق بينهما هو  ما ودّل ما يسىم "ذلة انلص" رغم الرتكيب البسيط يف لف

ولعل اجلرجاين يعيننا لفهم توجه الشاعر من حيث الطبع ويعرب عن حاجتنا لالطمئنا   إىل        

وقد نا  القوم خيتلفو  يف ذلك ، ويتباينو  فيه، فريّق  »إعجابنا  بشعرية أيب الربيع اليت جمها اآلخرو : 

شعر أحدهم، ويصلُب شعُر اآلخر، ويسهل لفُظ أحدهم، ويتوّعر منطُق غريه، وإنما ذلك حبسب 

 (3«اختالف الطبائع، وتركيب اخللْق، ,ودماثة الشعر من دماثة اخللْقة

                                                                                                                                                                          
(1

 138ادليوا ، ص  - 
 .257:  1العمدة  2
 17/18اجلرجاين عبد العزيز، املرجع السابق،ص  - 3
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لشاعر  وبيئته اخلاصة، تينك ابلوابتا  اللتا  دماثة اخللقة واخللق ثابتة من مواقف يف حياة ا           

 تتيحا  األدوات لفهم منغلقات انلص .

ازدهاء الشاعر بالوصف ولكفه به  يزجينا بالرضورة حسب خطة ابلحث ورضورته إىل إيراد نتف         

 يف موضواعت أخرى اعمة بسيطة تؤكد ذلك الشغف ،وهو ما يدرجه القدماء يف باب األلغاز:

 (1:1ج انلموذ

 َوَميٍت برمٍس طعُمه عند رأِسه     إ  ذاق من ذلك الطعاِم تكلَّما

 يموت فيحيا ثم يفـــُرغ زاده        فيـــرجُع للقرب اذلي منه قييما

ـما  فال هو يحٌّ يستحق كرامـــًة      وال هـــو مييت يستحق ترحُّ

 

 (2:2انلموذج 

 شمَس أ  تعُدو عليهوأسمُر يرصف السوداَ  بِيًضا   وخيىش ال

ـّل انلاس حمـــتاج إيله  هل يف صنعه رس مليـــــــح    وكــــ

 (3:3انلمودج

 وطائرةٍ تطــــري بال جناٍح       تفوت الطائرين وما تطريُ 

ها احلجُر اطمأنّت      وتألَم أ  يالمَسها احلـريرُ   إذا ما مسَّ
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يه ألغاز شعرية؛ سار بها ىلع نهضة عرصه يف امليدا  حىت صارت ظاهرة شدت الكثري من           

االنتباه وادلراسة آنذاك، وأراد شاعرنا أ   يواكبها، وأاّل يتخلف عن الركب، ويبارز فرسانها لربما 

 يتسىن هل الفوز بقصب السبق، وهو هدف فين مرشوع.

حوارا مع املوجودات واألشياء؛ حتت وطأة حافز املنافسة والرغبة يف  يف الصور السابقة عقد الشاعر      

الربوز، اتلأويل يف  فهمها قد يكو  صعبا ىلع القارئ يف بداية األمر لكغز، حيفز اذلهن وخيترب اذلناء 

القراءة يف حله ، وهو طبعا مفهوم نظريات القراءة واتلليق احلديثة ، وهنا تلتيق  دوالفطنة. وقد تتعد

ذه انلظريات مع ما يسىّم باللغز األديب قديما  حيث تصري لك انلصوص الشعرية ألغازا يفرض فيها ه

يلتحقق انلص متعددا بقدر ما ينشط خميلة القارئ  يف اكتشاف غىن »اتلأويل واتلفسري نفسه 

 (1 «ادلالالت املتوقعة يف مستوى الصورة الشعرية.

املنطلق يف انلماذج السابقة صور حسية فردية بسيطة، لكن إيماءاتها الفلسفية واجلمايلة يف       

تكوينها هو ما يعطيها تلك الرغبة يف إرشاك اذلوق الفين وحماولة اكتشاف كنهها الفكري العميق. 

( 2«وال حيياثم ال يموت فيها »حيث يشبه القلم مع ادلواة بصورة كأنها مستوحاة من القرآ  الكريم 

 حييا عندما يتذوق الطعام)املداد( فيتلكم ويعود إىل رمسه حني يفرغ ..فال هو مكرم وال هو مرحم ؟.

ال قيمة هل معىن لكن عندما أفرغ عليه  -كيشء-ويف الصورة اثلانية ينطلق من وصف الصابو       

الشمس أ  تعدو عليه  من اخليال، حرك به ذلة عند القارئ املتذوق، فالكحل صار سوداَ  خيىش

فيصري أبيض. والعني يف الصور ة األخرية أرسع من لك طائر، ال ختىش حجر الكحل إ  مسها ولكن 

 ختىش مالمسة احلرير.

                                                           
الوايف سايم، )قراءة الشعر وانفتاح أفق ادلاللة ( جملة قراءات، العدد اثلالث/ منشورات، قسم األدب، جامعة بسكرة  - 1
 144، ص2011، 
 من سورة األىلع " ثم ال يموت فيها وال حييا" 13اآلية  - 2
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االنفتاح ىلع قديم الشعر العريب بل املوسوعية فيه بارزة، ومواكبة مستجدات الشعر وانلقد خاصة        

جلية أيضا؛ مما يفرس حرص الشاعر ىلع امليض قدما بنفسه يف املنافسة. وإين ألعجب من املؤرخ عبد 

، وكيف  ! اصالواحد املراكيش اذلي حكم ىلع شعر أيب الربيع أنه لصديقه ابن عبد ربه ناتبه اخل

 يرىض هذا األخري أ  يسند لك منتوجه لغريه؟.

ونلا عودة للشاعر يف مواضع أخرى من هذا ابلحث كعتبته الرئيسية لزنيح احلديث إىل جتارب     

 أخرى.

الشاب الظريف،  هو قبل االنتقال إىل شاعر آخر يف موضوع خمتلف، نمر ىلع شاعر جزائري مهاجر    

 ،حممد بن شمس ادلين اتللمساين، هل باع طويل يف الوصف وإ  اختص بالغزل وشعر الظرف وانلكتة

 لكن عبقريته أيضا جتلت يف ملحات من وصف الطبيعة وقد أتقن فن انعت والوصف:

ى بدرُه      وحوهل من لكي جنــٍم شارُق   (1انظْر إىل ابلدر،ِ َتبَدَّ

َطَرنْ  ـها       لم يبَق إال انلقُش وابليادُق كرقعِة الشَّ  ِج إال أنَـّ

صور صورة حسية  هذا من رضب التشبيه يف تصوير ظاهرة طبيعية هو أقرب إىل الوصف الواقيع ملا    

 بصورة حسية أخرى.

 ابن الفكو  وجتربة أدب الرحلة : -2

( أبو عيل حسن بن 2غري بعيد عن أيب الربيع يأيت معارصه الشاعر ابلارع كما ترمجه الغربيين       

 الفكو ، فقد نا  هل الشعر من باب الزينة أنيسه يف الرحلة ، وزاده يف ابلوح والوصف.

                                                           
1
 50الديوان، ص - 

 وينظر ترمجته املفصلة يف الفصل األول. 334الغربيين، عنوا  ادلراية، ص  - 2
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عايري بأ  وأدب الرحلة بمعايريه املعلومة واملوضوعة تتوافق كثريا من جتربة ابن الفكو ، تلك امل        

تكو  الرحلة حقيقية، وأ  يكو  مستوى وصفها مرموقا فنيا إىل حد مقبول بالرغم أ  جتربة الشعر 

 يف السفر، يتجنب ابلعض إلدراجها يف أدب الرحالت اذلي يستند إىل نقل الواقع كما هو دو  خيال.

نه وبني املاك ، ىلع ما وصل ابن الفكو  يستوقفنا كنموذج ثاٍ  يف فن الوصف بالوشيجة الوثيقة بي      

من قليل شعره، تتضح تلك الصورة جبالء يف ارتباطه بتصوير األمكنة اليت مر بها يف رحالته، وسجل 

نلا خبالف ذاكرة الوجع يف الشعر اجلزائري القديم : ذاكرة جديدة للمدينة ، فتصويره األمكنة نابضة 

  واملأساة اليت ألفناها يف الشعر العريب بصفة اعمة باحلياة، تعج بابلهجة والرسور، يناقض عواطف احلز

ما كتبه الشعراء تلخليد مآثر املد  » واملقصود هنا باذلاكرة وشعر بكاء املد  والقصور املندثرة. 

ورثاء أطالهلا واسرتجاع ماضيها، أو عربوا عنه يف غربتهم عن الوطن وحنينهم إيله، هو الشعر اذلي 

 (1 «نة يف تارخيها العام واخلاص حاول أ  يبىق وفيا للمدي

ابن الفكو  أختار من املاك   الصورة القشيبة، قد يوعزه ابلعض إىل ميله الفطري واستعدادته      

الفنية وإدراكه احليس القوي للماك ، اذلي يتدخل يف بناء الصورة الفنية وانلاس خمتلفو  يف مستويات 

 (2اتلجربة .هذا اإلدراك ودوافعهم الفنية يف تلك 

القصيدة املشهورة واليت تستحرض اغبلا يف مستويات احلنني والفخر بالوطن؛ يه ما يقر  بها ابن     

الفكو  ويتداول بها، وربما القصيدة أشهر من الشاعر نفسه، وتشلك رمزية خاصة ملدينة جباية 

 (:3انلارصية

                                                           
1
، دار هومة للطباعة 2، ط1962-1925اجلزائر نموذجا،-إبراهيم رماين، املدينة يف الشعر اجلزائري احلديث  - - 

 28ص 1999اجلزائر، والنرش، 
 67، ص1972، دارانلهضة العربية،  2ينظر يف رشح املوضوع : عبد العزيز عتيق، يف انلقد األديب، ط - 2
انلارصية اسم جباية القديم نسبة إىل انلارص بن علناس، اخلليفة احلمادي اذلي أسسها وجعلها اعصمة ملكهم  - 3

 ه 546املرابطني متأخرة، ثم فتحها عبد املؤمن بن عيل املوحدي سنة اجلديدة بعد ختريب القلعة، دخلت حتت حكم 



 : الخامس الفصل                                                                                                               

170 
 

 (1، ما إْ  مثــلُها بدلُ دع العراَق وبغداَد وشاَمُهما              فانلـــارصيةُ 

 برٌّ وحبٌر  وموج، للــعيو  به             مسارٌح، با  عــنها اهلمُّ وانلَّكدُ 

 حيث اهلوى واهلواُء جمتــمٌع            حيث الغىن واملىن والعيشُة الرغدُ 

 وانلهر نالصل واجلنات مـــرشقة        وانلَّْهر وابلحُر ناملرآةِ ويه يــدُ 

 نظرَت راقْت ، وكــل نوا         يح ادلاِر للفكِر، لألبصار تتّقدُ فحيثما 

 إ   تنظر الرَبَّ ، فاألزهاُر يانـــعة        أو تنظر للبحر، فاألمواُج تتّطرد

 يا طابلًا وصَفها، إ  كنت ذا نَصٍف     قل جنة اخلدل، فيها األهُل والودلُ 

قد ختم يف وصف جباية بأنه جنة ، بكل مقوماتها الطبيعية واملعيشية والعلمية تعلو عن الوصف        

واتلوصيف يف مجاهلا وال يسع الواصف اإلملام بكل ذلك الزخم اذلي أثار الرسور يف نفس الشاعر 

ماك  أسايس يف جتربة اإلنسا  وعنرص تكويين شمويل جيسد رؤية الشاعر  »الزائر ، فاملدينة كلك : 

 (2 «فنيا وتارخييا 

نعم جسد الشاعر تارخييا صورة ندية بلجاية  يف القر  السادس اهلجري؛ وهو أزىه عصورها ىلع         

ولة املوحدية ، ( اليت نادت أ  تقوض أراك  ادل3اإلطالق، رغم ما مر بها من كر وفر يف ثورة بين اغنية

ىلع القادة الفاحتني  -ىلع خالف املعتاد مع بقية املد  اليت دخلوها وأحرقوها-املدينة اليت استعصت 

تلخريبها ربما ألنها تمثل اعصمة املغرب األوسط ومركز احلكم هلم فلم تهن عندهم  ، فاك  ذلك من 

 حظها.
                                                           

 334/335الغربيين، عنوا  ادلراية، ص - 1
، دار هومة للطباعة  2، ط1962-1925اجلزائر نموذجا،-إبراهيم رماين، املدينة يف الشعر اجلزائري احلديث    - 2

 12ص 1999والنرش، اجلزائر، 
ابطني اذلي رفضوا االنصياع دلولة املوحدين اجلديدة واختذوا جزيرة مايورقا باالندلس مركزا بنواغنية من بقايا املر -3

مللكهم بعد خروجهم من جباية واستعصت ثوراتهم املتتايلة ىلع جباية اليت استعادوها أكرث من مرة ، الرصاع بني الطرفني 
 ايب يوسف يعقوب. \قيو  وتم فتح جزيرتهم ىلع عهد ىلع جباية والرشق اجلزائري دام نصف قر  حىت تم استؤصل املايور
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ا بتشبيهها باجلنة اليت فيها األهل والودل، اجلنة اليت الشاعر لم يفّصل يف مجايلة املدينة واخزتهلا فني     

ال يعلو فوقه مشبه آخر بتاتا، ولم يبالغ مطلقا إذا ما قارناها بوصف الرشيف اإلدرييس) القر  

السادس، وهو معارص للشاعر ( حني استوقفته  مطوال جبماهلا الطبييع األخاذ وبرثواتها االقتصادية  

( بعد أ  رسد ما ختزتنه من مزايا حتلو 1ال عنها جباية " قطب لكثري من ابلدلا " املتنوعة املدينة اليت ق

بها احلياة، ويطلب فيها رغد العيش. وليس بعدها تفسري أفضل للهجرة املعاكسة من املرشق بلجاية 

سوى هذا الواقع اذلي أرخ هل الشعر من جهته" دع العراق وبغداد وشامهما " أل  اهلجرة اليت حصلت 

 هذا القر  بعد بداية أفول جنوم عواصم الرشق إىل بالد املغرب وجباية ختصيصا لم يشهد هلا مثيل يف

 من قبل.

قد يكو  الشعر مؤنسا دائما يف استشعار اتلاريخ اعطفيا حنو الزما  واملاك  وربما أمجل وأكرث         

 .تأثريية من املؤرخني ووصاف الرحالت، وهذا ما جنح فيه ابن الفكو 

ليس بعيدا عن جباية ومن مظاهر االزدهار فيها القصور وادلور اليت نانت هلا مواعيد فنية مع        

الشعر اجلزائري كغريه من الشعر العريب منذ  أ  خدل ابلحرتي إيوا  كرسى يف رحلته رغم الصورة 

سيس ملوضوع جديد يف الرتاجيدية واحلز  العميقني الذلين اكتحلت بهما السينية الشهرية كبداية اتلأ

الشعر. لكن يلجسد الشعر يف املغرب واألندلس مشهدا خمالفا للصورة القاتمة عن سابقتها يف وصف 

 .قبل انلكبة  الرسوم املندثرة

 (:2يقول يف وصف قرص الربيع       

                                                           
، املجدل 2002ينظر الرشيف اإلدرييس، نزهة اللمشتاق يف اخرتاق اآلفاق، منشورات مكتبة اثلقافة ادلينية، القاهرة  - 1

 261/263األول، ص
عبد املؤمن كما قال  قد يكو  الربيع هو األمري أبو الربيع أل  وصف القرص جاء يف سياق مدح أحد سادات بين - 2

 الغربيين ، ولم يسجل إال ما خص من وصف القرص.
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بيع وإنَّما    عشونا إىل نار انّلدى واملحليق   (1عشونا إىل ناِر الرَّ

َـّقركبنا بواديَــــه   جياَد زوارٍق    نزنْلا إيلـها عن ضوامَر ُسب

ي مروق زْنبَــق  وخضنا حشاه واألصيُل كأنه     بصفحته تبدي

 وسيُّــــدنا قد سار فيه ألنه     بـــزورقِه يهوي به ثُم يرتــيق

ع حىت صــار يف بطِن زورق  أيا عجبًا للبحر عبَّ عبابُه     جتمَّ

 اَعنا   بكل مجاٍل مبهِج الّطرف ُمرتِقوملا نزنلا ساحَة القرِص ر

 فما شئَت من ِظلٍّ وريٍف وجدولٍ                       

م به الريُح يَعـبَق                                              وروٍض مىت تلمَّ

 وشادي َمغاين احلسن يف نغماته    يطارحه هدَر احلماِم املـــطوَّق

ـقفيا حسَن ذلك القرص الز  اَل آهال  ويا طيَب ريَّا نرِشه املتــنشي

 رتعنا به يف روَضة األنْس بعدما    هرَصنا به غصَن املرّسة ُمـوِرق

 ويضحكنا طوُل الوََصا وربما        يــمر ىلع األوهام ذكُر اتلـفرق

هِر أبلِق   فتضىح موصناُت ادلموع هدالًة   وحنن ىلع طرف من ادلَّ

يلملثلــــِهما من مزنه  ُر ذيُل اذلَّ  ( كــل موفـق2ونزاهــة      جيري

 فلله سااعٌت مضنْي صــوالٌح        عليهن من زيي الصبا أي رونِق 

 خلعنا عليها النُّْسك إاّل أقـلَّه   وإ  اعودت ، خنلْع عليها اذلي بيِق 

إىل قرص الربيع ضيفا  اتلجربة واضحة ال حتتاج إىل تفسري يف موضوعها ، يه رحلة رائعة عرب ابلحر     

 قىص اغية الشاعر هنا.أوهو يوم مشهود حيتاج إىل تنب فينٍّ يؤرخه ، وهو 

                                                           
 335الغربيين، ص - 1

2
 يف رواية أخرى جير ذيول ادلل. - 
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غري أ  القصيدة حتتاج إىل رؤيا فنية يف لغتها ومدى توافر عنارص الشعرية فيها، قلت القصيدة،       

وليس انلص الشعري للبو  الشاسع بينهما. أل  اللغة يف الشعر هلا شا  آخر، هلا شخصية ناملة تتأثر 

ىلع بعث اجلو بأصواتها ... وتؤثر، تنقل األثر من املبدع إىل املتليق نقال أمينا ..واأللفاظ الشعرية تعني 

 (.1يمكن أ  تثري متعة تذق االنسجام اليح

فانضباط لغة الشعر هو املبدأ األول، وهو ما لم يوفق فيه الشاعر كثريا، لقد استعصت اللغة عليه     

فلله  وهو يف مقام انلظم وانزاح عن اللغة الرتكيبية السليمة أحيانا "  ركبنا بواديَــــه جياَد زوارٍق "  "

سااعت مضني صــوالٌح " "   خنلع عليها اذلي بيِق" وغريها من العرثات اللغوية اليت تمردت عليه فيها 

قواعد انلحو، زيادة إىل طغيا  تراكيب اإلضافة ىلع القصيدة؛  تلك الرتاكيب اليت تنسب للشاعر 

كتبت بها فحدث عصيا  املبتدئ، أو الشاعر انلاظم. وكأنها صورة ممسوخة عن األصل انلرثي اذلي 

 اللغة وتمردها عند نقلها لصورة انلظم.

أما املبدأ اثلاين فهو العمق، فاتلجربة اليت تتمتع بدرجة كبرية من العمق يه اتلجربة اليت يزبغ منها       

، (. وهنا تربز آيلة السطحية يف نقل اتلجربة. وإذا أضفنا إيلهما املبدأ اثلالث، فالعاطفة الغائبة2الشعر

فقد عجز الشاعر يف نقل اعطفته وجنح بها إىل اتلصنع واتللكف يف توظيف أسايلب اتلعجب من دو  

طائل   "فيا حسَن ذلك القرص الزاَل آهال " هذا الشطر يعكس جبالء ترهل العنرص الفين يف بناء 

رتي بصورة القصيدة كلك، ومما ال شك فيه ومن خالل األلفاظ املختارة، أنه نا  جياري سينية ابلح

 معاكسة ولم يفلح .

وإ  أضفنا املستوى الرابع املتمثل يف اإليقاع، أين تكلل تنافر األصوات وسوء توظيف الوز        

املناسب والقافية والروي املالئمني وحرش األلفاظ الغريبة واألصوات الضخمة ىلع نامل انلص، فلم 

                                                           
 294ص 1992عزادلين إسماعيل ، األسس اجلمايلة يف انلقد العريب، دار الفكر العريب،  - 1
 298نفسه، ص - 2
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أو اجلانب اتلعلييم يف انلظم، واليت عكست يتبق بعدها من وظيفة لقصيدته سوى احلقل اتلارييخ 

مجال املدينة واالهتمام بتشييد القصور الفخمة وانتشار السياحة بمظاهرها املختلفة. ويه فائدة ال 

 يمكن اتلقليل من شأنها أيضا يف توظيفها لفهم الواقع االجتمايع .

وضوع ذاته، وصف الطبيعة وما حييط واحلقيقة عندما تتبعنا آثار الشاعر القليلة،  ويه لكها يف امل    

بها من مرسة، جنده متباينا يف املستوى الفين للغته، يرتيق مرة، ويهوي بها أخرى حىت يساورك الشك 

أ  ما تبىق من آثاره خالطه دخل وانتحال ، وال عالقة هل باختالف اتلجربة. فاملقطوعة اتلايلة نظمها 

 (:1تلك الرحلة بعد السابقة مبارشة عند العودة يلال من

ةٍ ما زلت منها        أمرُّ ىلع صـــراط مستقــيمِ   ويلِل مرسَّ

 لبَست ثيابُه عزا إىل أ          حتّدرت  الرجوُم من انلــجوم

يْـــه جنـاُت انلعيمِ   فنهٌر نالسجلجل قد تراءت    ىلع شطَّ

 يرسُّ انلفَس يف نظٍر وشيٍم       من املرأى الوسيِم أو الـنَّسيم

 تشلكَِّت الكواكُب فيه حىت    جرت يف قعره ُشهُب الرُّجـوم

 وأشلَك منظرا علواً و سفاًل     من الُفلك األثرِي إىل انلجوم

 فما تمتاز أرٌض من سماٍء     وحوْت املاء من حوْت انلـجوم

  هد. فقد حتقق اتلوازاهيل يف املشفابلناء الفين هنا أمجل والصورة أبلغ، رغم ارتباطه بالرتاث اجل         

 بني أصوات الوحدات برصف انلظر عن املعاين  : فقد رشح بنفسه اللحظة املوصوفة وكأ  انلص

                                                           
وملا نضب ماء  »، ىلع لسا  الشاعر يف توضيح مناسبة املقطوعة :336بانلظر إىل ما ورد يف عنوا  ادلراية، ص  - 1

األصيل ورق نسيم العليل، وهم العيش بانرصام وودع انلهار بسالم، وأرىخ الليل فوقنا سدولة ، وجّرر ىلع األفق ذيوهل 
 «بوصف تلك احلالة فبادرتهم بهذه العجالة  -أعزهم اهلل-عدنا إىل زورقنا ذلك... فأمروا
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عدنا إىل زورقنا ذلك وحُمَيَّا اجلّو غرُي حمتجب، ووجه األفق غرُي متلفٍع بثوب الغمام وال  »مرتجم عنها: 

ماء  ت الكواكُب يف املاء، فكأنما جيري بنا زورقُنا يف السَّ  (1«منتقٍب ، وقد تشلكَّ

دة مقدرة يف فك رموز الصورة الطبيعية وإاع رجتلها حلظتها يكو  ابن الفكو  ذاوإذا صح أنه ا     

 تشكيلها بشلك صنايع أكمل وأمجل.

 يف قصيدة الرحلة

القصيدة املتداولة بما هلا وما عليها تأيت يف السياق املذكور ، رغم التشكيك يف صحتها يف نسبتها          

 (ندركها من خالل قراءة مقارنة مع ما تبىق من شعره:2إىل ابن الفكو  ملعطيات فنية 

ِي ابن الرسى    (3أيب الــــبدِر اجلواد األرييح      أال قل للرسَّ

 أيا معىن السيــادة واملعايل       ويا حبــــر انلَدى بدَر انلدى

 أما وحبقك املبِدي جــالال         وما قد حزت من حسب عيِل 

 وما بيين وما بينك من ِذماٍم       ومـــا أتيت من خلق ريِض 

 سوى فـؤادي من ريِم لقد رمِت العيوُ  سهاَم غنْج    ولـيس 
                                                           

1
 .نفسه والعبارة تكملة للفقرة أعاله - 
القصيدة لم يرش إيلها الغربيين مطلقا، ماعدا خرب الرحلة وقوهل رحل إىل مراكش وامتدح خليفة بين عبد املؤمن  -2

ونال عنده أحسن اجلوائز ، فهل يمكن أ  يغفل الغربيين قصيدة بتلك الشهرة اليت ناتلها يف املغرب ؟، أوردها العبدري 
ورمت أ  أجد من يروي عنه قصيدته املشهورة يف رحلته من  »واحدة:  يف الرحلة املغربية وقال مناقضا نفسه يف فقرة

قسنطينة إىل مراكش، فلم أجده، فقيدتها هنالك غري مروية واك  القسنطيين كتب بها إىل ا بن مردنيش وهو بقسنطينة 
 -لعبد املؤمن فعرب فالعبارة حتمل متناقضات تارخيية أل  ابن مردنيش هذا نا  ملاك ىلع رشق األندلس وأىب الطاعة  «
إيله ابلحر فقىض عليه بينما رحلة الشاعر إىل مراكش نا  قد مدح فيها اخلليفة عبد املؤمن؟ وحىت مستوى القصيدة  -

 يزنل كثريا عن مرتبة بقية املقطواعت اليت جنت من ديوانه الضائع.
 60العبدري: الرحلة املغربية، ص  - 3
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      فحسبك ناُر قليب من سعرٍي    وحسبُك دمـــع عيين من أيِت 

رتباك واضحا منذ ابلداية ، مستهل القصيدة زاوج فيه الشاعر بني املدح والنسيب، فيبدو اال          

املعاين غري منكور دلى ابن رشق  وىل باذلكر؟. فرغم أ  الزتاوج بنيوح أم املقدمة اتلقليدية للشعر أاملم

وغريه مثال إال أنه مقيد  بأحاكم صارمة تلحري اجلمال خاصة يف مقام النسيب ، فإذا عرضنا املطلع 

حق النسيب أ  يكو  حلَو  »ىلع حماسن الشعر عند ابن رشيق يكو  املطلع يتناىف وقيم اذلوق : 

ر رطَب املكرِس شفاَف اجلوهِر، يطرب احلزيْن، ويستخفُّ األلفاظ رسِلها غري كزٍّ وال اغمٍض.. لنيي اإليثا

( فالصفات اليت أنشأها بهذا الغرض)حلو، رسل، قريب سهل( متتابعة ال جتري ىلع لسا  1«الرصنيْ 

األبيات وال تلتيق مع املعاين املطلوبة، وحىت العبدري نفسه اذلي أوردها أعقبها بسيل من انلقد 

لقد رمت العيو  سهام غنج غري مالئم وقائله ال يسلم من الئم وال حيسن يف  »االنطبايع فقوهل: 

 (2«األدب خطاب ذوي الرتب بمثل قوهل فحسبك نار قليب من سعري 

 فلما جئت ميلة خري دار          أمــاتلين بكــل رشـى أيب

 فكم أورت ظباء بين وّرار       أواَر الشــوق بالرق الشــيِه 

 لت بدورا        يضيق بوصفها حرف الـروِيوجئت جباية فج

 ويف أرض اجلزائر هام قليب        بمعسول املـراشف كوثـري

 ويف مليانة قد ذبت شوقا          بلني العطف والقلب القيس

 ويف تنس نسيت مجيل صربي     وهــــمت بكل وجه ريض

ًـّبا           بوســـنا  املحاجر لـوذ  يعويف مازونة مازلت ص

 ويف وهرا  قد أمسيت رهنا        لظايم اخلرص ذي ردف روي
                                                           

 2/116ابن رشيق، العمدة، ص - 1
 62/63العبدري، الرحلة املغربية، ص  - 2
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 وأبدت يل تلمســـاُ  قدوًدا       جلنب الشــوق للقلب اخليِل 

    

وهكذا يستمر يف ذكر املد  اليت نانت يف طريق املسافر إىل مراكش، ولم يستوقفه فيها إال القدود     
 ده الواقفو  املتذكرو  لألطالل.واخلصور والطرف واحلور وما إىل ذلك مما اعتا

 وربما اخلروج عنده نا  أكرث تكلفا:   

 فها أنا اختذت من الغرب دارا         وأدىع ايلوم باملـــــراكيش

 ىلع أ  اشتيايق حنو زيـــــٍد            كشويق حنو عمٍرو بالسـوِي

 غـريبيقاسمين اهلوى رشقا وغربا              فــيا للمشــــريِق امل

      فيل قلٌب بأرض الرشق اعٍ             وجسم حلَّ باملغرب القـِص 

ليس السبب يف إنكار نسبة القصيدة ، هو اتلناقض اتلارييخ الوارد يف كتاب العبدري فحسب،         

بل أيضا ما تثريه من نفور يف خياراتها الفنية ، بداية من حبر الوافر اذلي يثري التساؤل : ما يه العالقة 

املوضوع واملوسيىق ىلع  بني الوافر وغرض القصيدة؟؟ فنظرية عرصه اليت أسست للعالقة الوطيدة بني

يدي حازم القرطاجين، ال تستويف مكوناتها هنا كصالحية بعض األوزا  ملوضواعت بذاتها دو  

األخرى ، ثم ركوبه مركبا صعبا يف اختيار القافية والروي، فمن انلادر أ  يوظف الشعراء صوتا صامتا 

لروي أصال، ما جعله يتورط يف )ايلاء الساكنة(كقافية بل يعتربه ابلالغيو  غري صالح كحرف ل

رضورات مستقبحة كثرية تتناىف مع اخلرق اللغوي اجلائز،  خاصة يف تعديل األسماء يف أغلب لكمات 

القافية. سقطات كثرية تصدم السمع وابلرص يف قراءة القصيدة يف وحداتها الرتكيبية والربط بينها) فلم 

 ت عديدة متتابعة.يغري الشاعر مثال حرف اجلر ّ" ويف " طوال أبيا

تقييم القصيدة كخالصة :حييلنا قرسا إىل نيف الشعرية عنها من جهة، ومجايلة انلظم من جهة        

ملارين عليها مرور الكرام، تصفها بالروعة" اأخرى, وجتد الغرابة يف تلك األحاكم اجلزافية العابرة عند 
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وليس بغريب أ  يكو  سبب عدم وهل قصيدة رائعة يف وصف رحلته من قسنطينة إىل مراكش" 

يه ذات  –املصدر األسايس للشعر اجلزائري يف القر  السادس والسابع   -ذكرها عند الغربيين 

األسباب اليت وقفنا عندها ،رغم أنه ال يتحرج من نقل جتارب مماثلة ألصحابها وقد صح عنده السند 

ن أين نقلها العبدري صاحب الرحلة بما يتمزي به شعر الفقهاء اعدة  من خصائص انلظم أكرث. فم

 املغربية؟

 السلبية ابن محاد والصورة -3

شاعر جزائري آخر  نا  هل من اخلطر يف اتلاريخ والسياسة واألدب،  ما لم يبلغه شاعر غريه يف         

( توسعت عنده اتلجربة ىلع مدار ثالث دول جزائرية واك  شاهد عيا  ىلع تداول األيام بني 1املقام 

تلك ادلول. فإ  نا  ناتبا مؤرخا رحالة ومصدرا فيه، فلم ينسه أ  يقلب ذاكرة الوجع يف املدينة واآلثار 

املنكوبة بنصوص شعرية ، يزنع فيه منىح اإلحساس بالغربة واالغرتاب؛ أل  املاك  املنكوب ما هو إال 

وهو غريب، حىت وإ   مسقط الرأس وموطن صباه، وما تثريه هاتا  اجلملتا  من شجن دلى اإلنسا 

نا  املاك  اعمرا نابضا باحلياة، فما يكو  عليه احلال وهو خراب وبلقع يف وقفة شاعر سيخ ادلمع 

 (2مرهف اإلحساس؟:

 ال رسٌم وال طــلُل         فانظْر تََر ليس إال السـهُل واجلبـُل  (3)أين العروسا 

وْدى الزمـــــاُ  به        
َ
 ما شـاد منه الســـادةُ األول فأين   وقرُص بالرةَ أ

 قرُص اخلالفة، أين القرُص من َخرِِب ؟       غرَي اللجيـِن ويف أرحابه زحـــــل

                                                           
1
 ينظر ترجمته، الفصل األول. - 

2
 . عن اتلجاين، رحلة اتلجاين، تقديم حسن حسين  80أمحد أبو رزاق، األدب يف عرص دولة بين محاد، ص  - 

 /115عبد الوهاب، املطبعة الرسمية، تونس، ص       
  العروسا ، بالرة : قرصا  من شواهد حضارة بين محاد بالقلعة -  (3)
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ـبُُل  ـَرُّ به         من بعد أ  َنَهَجـْت بالَمنْهِج السُّ س
ُ
ـِـــجين يشٌء أ  وليس ُيبْه

 ٍق وال طـــلُل وقد عفا قصــــُر محاٍد فليـس هل            رسٌم وال أثـٌر بــا

 وجمــلُس القوِم قد هبَّ الزمــُن به           حبادٍث قلَّ فيـه احلادُث اجلــلُل 

ـَـاُم والـدوُل  ـّ  وإ َّ يف القرص قرَص امللك معتــربا             ملن تغـــرُّ به األي

َـّــها خرٌب جيـــرِي ب  ه املـثُل وما رسـوُم املنــاِر اآل  ماثلــًة                لكن

بكائية جارفة، تعاكس تلك الصورة الزاهية للمدينة والقصور اليت سبقت عند الفكو ، فشتا  بني    

 املاكنني خاصة أ  جباية أخذت ماك  القلعة يف احلياة.

ت يف نفسه حزنا عميقا،      فوقفة الشاعر أمام تلك األطالل أفجعته ببالئها وعفو رسومها، ودسَّ

فاالستفهام املتكرر يدل ىلع توتره، ويزداد توترا لكما ارتىق يف سؤاهل وهو ما دفعه إىل فتح نافذة ىلع 

ين أقاموا حضارة نانت اتلاريخ، يستعيد من خالهلا وهج األيام املرشقة حلكم أجداده الصنهاجيني اذل

قصورا اعمرة، ربما هذا االستذنار وعقد املوازنة بني املايض واحلارض، هو مناص الشاعر يف تلك 

اللحظة للتخفيف من وقع الصدمة واتلوتر يف لقائه املفجع مع تركة امللوك بالقلعة، كما أ  جلوءه إىل 

أيضا طريقة صائبة، تنضاف إىل السابقة للتقليل االعتبار بمحن اتلاريخ ودوال األيام بني انلاس واألمم 

 من حدة احلز  واتلأيس عن املصاب.

ال شك أ  وقفة الشاعر ىلع مدينته بعد فرتة طويلة من خرابها، وربما يف رحلة سياحية خاصة أو يف    

 مرور اعبر؛ أل  ابن محاد لم يكن يوم أفوهلا إال صبيا غرا لم يدرك حقيقة ما جرى، وانلص نفسه

يعكس هذه احلقيقة، كما جتدر اإلشارة أ  انلص يف بنيته املوضوعية واللغوية، يتجاور يف كثري من 

اخلصائص مع الشاعر اجلاهيل يف وقفاته ىلع األطالل، ومع ابلحرتي يف وصفه بلقايا إيوا  كرسى، وربما 
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فرضت نمطية التشابه يف  استلهم الشاعر لكتا اتلجربتني يف وقفته، أو أ  املقامات املتشابهة يه اليت

 اتلجربة الفنية.

عندما تذكر الغربة، يتخاطر معه تلقائيا موضوع احلنني، يستتبعه قرسا خاصة محيمية املاك  ، فما     

فلكمة احلنني ومشتقاتها ومسمياتها »  احلنني يف احلقيقة إال جتليا ومظهرا ارتداديا لإلحساس بالغربة:

شفافية ورهافة يف اإلحساس وحتمل يف ثناياها اإلشفاق، وتدور حول ذات إحياءات اعطفية تعرب عن 

 (1)«ابلاكء والطرب والشوق والرقة واحلز  والفرح

 (:2هذه املوضواعت داخل املقولة جتمعت يف مقطوعة أخرى البن محاد       

 أال يلت شعري هـل أبِينَتّ يلـــلة         بوادي اجلوى ما بني تلَك اجلداولِ 

 سمعنَّ تلك الطيوَر عشيــَة        جتاوٍب يف تلك الغصوِ  ابلـــالبلِ وهل أ

 (ىلع الّصدى      فأبــرَد من حر الضلوِع انلواهل ؟3وهل أرَِد َّ عنَي الّسالم 

 وأنظر طيقاَ  املــــنار مطـــــلة       ىلع الواجنات الزاهرات اخلـــمائل

 جنوٌم، تبّدت يف ســــــعود املنازل    كأ  الــــقباَب املرشقاِت بأفْــقه    

 فإ  ثنت األيام عنها أعــــــنتيْن         وأنزتلْين يف غــــري تلك املنازل

 فصرب مجيل غري أ  صـــــــبابيَت         ستبـىق بقاء الطالعاِت األوافــلِ 

فاملكونات األساسية ملوضوع احلنني تتألف من بنية عميقة واحدة/الشاعر/ الوطن / األحبة(       

ويه عالقة توتر تؤدي إىل حفر هوة نفسية سحيقة »والعالقة بينها يه عالقة نزوح وغياب واغرتاب( 

ن من الكآبة بينهما، قبل أ  يكونا، وتلك العالقة بتوترها يه اليت تلو  مقومات املوضوعة بتالوي

                                                           
 18عمر بوقرورة، الغربة واحلنني يف الشعر اجلزائري احلديث، ص  - (1)

 حممد الطمار: تاريخ األدب اجلزائري - 2
 عني السالم وغريها من األماكن اذلكورة يه شواهد ألماكن بمدينة القلعة.  - 3
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 (1)«وأدبيتها. واحلز  واالغرتاب وتضيف ىلع املوضوعة شعريتها 

فالشاعر لم تغره ماكسب الغربة يف ظل ادلولة اجلديدة وبيق مرتبطا باملاك  األول حيث أضنته     

الصبابة وأنزتله األيام منازل أخرى ، هو ما جيسد الوفاء للماك  يف أسىم معانيه ويه اعطفة إنسانية 

 اعمة .

القلعة وتلك الطبيعة اليت قام ويف نص مفعم باحلنني واملعاناة من الغربة يصف عني السالم بموطنه    

 (:2ىلع ذراها قرص املنار املنكوب، واذلي يفضله ىلع إيوا  كرسى 

الِم سالُم َصبٍّ   غذاَّه مأواَها العذُب انلــمريُ   ىلع عنِي السَّ

 تأوَّد أيُْكها وجرْت صبَـاها     وشــمَّ هلا كما فتَق العــبريُ 

 وأنَدى حني حيتدُم اهلجريُ وأبرُد ما يكو  اجلوُّ فيـــها    

 وما أدري أجيري فــــوق ُدرٍّ    أم ابتســـم بمنبِعها اثلغورُ 

 وقد قام املــــناُر ىلع ُذراها    كما قــام العروُس أو األمريُ 

 بناٌء يزدري إيواَ  كـــرسى    دليه  واخلـــورنُق  والسديرُ 

 

 الوصف يف جتارب اتلصوف:ـ  4

تصوفني ، يأخذ منىح آخر، فبالرغم من استلهام عنارص الطبيعة بشلك الوصف يف شعر امل    

مكثف؛ إال أ  معجم الصوفية يتجه حنو الرمزية اليت يتكئو  عليها وجيعلونها ديلل الصدق 

 حسب قول شيخهم األشهر ابن عريب:

                                                           
 94شعر أيب مدين، الرؤيا والتشكيل، ص خمتار حبار،   - (1)

 76/77حممد الطمار، ص  - 2
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 أاَل إ َّ الرموَز ديلُل صدٍق   ىلع املعىن الَمغيِب يف الفؤادِ 

 ـــــوز    وألغـــــاز يلدىع بالعبادوأ  العاملني هل رم

 ولوال اللغز نا  القوُل كفًرا   وأدَّى العاملنَي إىل الِعـنادِ 

وليس غريبا بعد ذلك أ  يولع متصوفة املغرب بصفة اعمة بالطبيعة تماما ناحتفائهم برمز      

اء فإ  اللفظة أو ادلال املرأة واخلمرة، فإ  نا  املدلول خيتلف بني معاين الصوفية وغريهم من الشعر

ومصدره هما ذات انلبع اذلي يردو  منه مجيعا والوصف والتشبيه أداة أصيلة يف الشعر بني اجلميع 

. إذا فقد ولعوا بالطبيعة ولواع منقطع انلظري، وأعطوه فسحة واسعة من بوحهم ، ويف كثري من 

 يف نص واحد .  األحيا  يستجمعو  هذه الرموز املعروفة عند رشاء الغزل العادي

وديوا  العفيف اتللمساين ال يستغين يف معظم قصائده من هذه اثلالثية يف الوصف الطبيعة     

 ومسمياتها/، املرأة وأوصاف حسنها، واخلمرة وألوانها .

نلأخذ نموذجا من نصوصه لرنى كيف استحوذ هذا احلقل ادلاليل وسيطر ىلع مساحة انلص      

 (: 1سيطرة تامة

ي وَسْعدييا   رسوري باتلَّــــــداين     يا هنَا حــــــــظي

 جاد يل بْدري بوصـــــٍل     يا هـــــــنايئ نِلُْت قْصـدي

 فاجتِمْع يا ماَء عـــــيين      وانَطـــيِف يا ناَر وَجــــدي

نيِْس         قد صفا مـــــــورُد ِورْدي
ً
 أنا يف يلـــــــلِة أ

 ـــُت ُكؤويِس      بني رحيـــــــــاٍ  وَورِدوتناولـــــــ

 من يدي ُحلِْو اتلَّثــــــين        فاتٍن، أهيـــــــــِف قدَّ 

                                                           
1
 191/192الديوان، ص - 
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ـِي       وطوًرا هــاَك َخــــــديي  تارةً يُنشُد خْذ كأســــ

لْـــَف عبْدي
َ
لَْف َمـــــْوىَل         قال يل: يا أ

َ
 إ  قال : يا أ

ــرِْف وحِدي َ أو سىق املمــــزوج ين بالصَّ  غرْيي       خصَّ

 يف هواهُ دْع َمـــــــــاليِم        واطرْح غِّيي ورُْشـــِدي

ـْدي  ناُر وَجِدي يف هــــــــواهُ         كنعيِم اخلدُْلِ ِعنــــ

وليس هذا انلص اختيارا متفردا، بل هو قياس ىلع بايق انلصوص تتبادل فقط الرتب يف       

قلنا أ  الكثري من ديوا   (  فال نعجب إذا1رة من نص آلخر، خاصة يف رمزية املرأة و اخلمرة،السيط

العرب يدخل يف هذين ابلابني رغم حرمتهما يف اإلسالم،  نظم فيها الزنادقة واخلمارو  كما نظم 

ْوا فيها بابا للفن، ثم جاء الصوفية
َ
لريتقوا بها  فيها الصاحلو  واألتقياء؛ ممن لم يرشبوها ولكن رأ

رمزيا إىل غيبوبتهم اليت تشبه السكر، فاندفعوا إيلها  اندفااع عج بها شعرهم ، كما تمثلوا برمز 

اجلمال واحلب "املرأة "يف اهليام باملحبوب بالشعر احلب اإلنساين، فال تكاد تمزي بني املعىن احليس 

زي العفيف أنه ال يرتك املجال واملعىن الرمزي وهو احلب اإلليه وقوهلم بالفناء والوحدة ويتم

للتأويل السطيح للمصطلح بل اعدة ينيه نصه بما يفيد بهوية املخاطب . وإحصائية بسيطة يف 

انلص السابق تعطينا فكرة جلية عما يغنينا عن اتلفصيل يف القول ودالالت الرمز ، وتفصيل ذلك 

 يكو  يف الشعر ادليين.

لصوفية ، إذ بدونه ال يمكن نقل كغرض مستقل يف جتربة ا إذا املغزى هنا هو دور الوصف        

اربهم بما وظفوه من نعوت وأحوال واستلهام أراك  التشبيه من الطبيعة واخلمرة ، بل نانتا أشبه جت

بالبساط اذلي نرش عليه الصوفية مقاماتهم ، فالرابط وثيق اليمكن فكه كغريه من الفنو  وإ  

                                                           
1
 90ص  2005ينظر أمحد عبيديل، اخلطاب الشعري الصويف املغريب، رسالة نليل درجة املاجيستري، جامعة باتنة، سنة  - 
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والوصف الوجداين، هذا األخري هو ما يمكن إدراج شعر  تباينت طرق الوصف بني املبارش

 الصوفية فيه .
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 املرأة والشعر        :زل ـــــــــــــــالغ                  

الغزل بمختلف مسمياته وأنواعه  ذلك الرافد للشعر العريب تربع ىلع حزي عظيم من ديوان العرب       

فلم خيل  ت،أمر معلوم واملنجز إثره من دراسة ونقد وتقسيم استوىف الكثري من ادلراسا ة،منذ اجلاهلي

 منه ديوان أو فلت منه شاعر.

راسات اقنقدية القديمة وما ارجر عنها من تقسيمات ومعايري إال بما وابلحث ال يهمه كثريا تلك ادل     

وما تركه  ،لعرص املدروس ويف اقنص الغزيلوإنما حتري املنجز الشعري اجلزائري يف ا ة،خيدم املنهجي

شعراؤنا ىلع قلة ما وقفنا عليه من نصوص ، وهل استطاعوا اتلكيف مع واقع املعايري الشعرية املوضوعة 

للغرض؟ وما يه اللمسات اإلبداعية اليت أضفوها ىلع اقنص وتمزيوا بها ؟ أم اكن شعرهم جمرد تقليد 

 وجماراة للموروث العريب ؟

تعبــري الغــزل مــن  اختصــارا لــك تلــك اتلعــاريف املتنوعــة قــديما وحــديثا، فــ نف      

ــة  ــةاقناحي ــ: األدبي ــ  و ينيع ــن ا  ــري ع ــة للتعب ــيدة الغنائي ــون القص ــن فن ــام م ــ   أفن حاس

ــامل ــه تل ــا تعكس ــاالتهم وم ــا وانفع ــاالتاال   كحب ــ  يف نفع ــعور اقنف ــوان الش ــن أل  .م

لــوان الشــعر أحــد أذا نبــم مــن  ربــة الشــاعر الصــادقة إوهكــذا ينــون الغــزل،     

الزنعــة الوادانيــة فيــه، اســتمد الشــاعر معانيــه بمــا  ىلإالغنــاع عنــد العــرب وأقربهــا 

يلهـــا، إفيهـــا مـــن عطـــاو الشـــعور واثـــر ا ـــ  واأيـــال مـــن ع قتـــه بـــاملرأة ونظرتـــه 

ــل  ــن مي ــك م ــن ذل ــ  ع ــا يلت ــوده، م ــه ووا ــا يف واقع ــ ، ىلعأومزنتله ــاين يف و ح ــوره  تب ص

 .ة والعرصئ مزاة الشعراو وعوامل ابلأتبعام للعوامل املؤثرة يف 

 يمقضية ابل ئة ومراعيات االغلاب العاطيف عند الشاعر اجلزائري القد  
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  عندها يف ف هرة أدبية تارخيية  يتحتم الوقوتستوقفنا كك مرة ظا وقبل استعراض اقنصوص املتاحة    

 ويه اأواو اذلي يتمزي به الشعر العذري كما اصطلح عليه .هذا املقام بالضبط 

لك  طرق أن سب  ذلك يعود إىل شخصية اإلنسان املغريب املتدينة  فهو يأنف (1)فيجمع أكرث ادلارسا     

فيتوا  ىلع لك   ا ياو العام، فن حظ أن الغزل العذري ُيَعد سووا أيضا خيدش ا ياو واأُلق،يم  ما

بالسوو. ويف هذا املنىح هذه الصبابة بأي طريق إال  اجلهر صبابة من الشعراو وغريهم أن ينفث ذي 

اكنت عليه ادلولة كما تأثر  وقد طبع الشعر أيضا، بالطابع ادليين اذلي» يذه  أ/ حنا الفاخوري 

نيف هذا لنن هل ي ( 2).«باهلداية ومبادئها ]...[ فقلَّ شعراأمريات وقل أدب اتلغزل املكشوف 

اتلربير لفهم قضية بهذا الوزن؟ أم أن اتلربير يف ذاته يعترب من باب حسن اتلخلص عند اتلطرق إىل 

محص ايدا للشعر اأمري والغزل اإلبايح جيد نصيبهما مقبوال بالقياس إىل ألن امل ! هذا املوضوع

حجر األساس يف بيت حجم الشعر اذلي وصل إيلنا كك، وخاصة عند كبار الشعراو اذلين اشلكون 

 الشعر اجلزائري القديم مث ، ويبىق الغائ  األكرب هو فن الغزل العذري.

قد ينون اتلفسري من الزاوية االاتماعية أو اقنفسية  هلذه الظاهرة الفنية الشاذة أقرب إىل املوضوعية من      

 يعقل أن يتوااد الغزل املاان بنل اتلأوي ت السطحية العابرة اليت رجدها يف كت  اتلاريخ األديب، ألنه ال

 إباحيته وشعر اأمريات ويندر الغزل العفيف املتبج  بالعواطف السليمة السامية.

ربما ينون لغياب حرية اتلعبري واذلي طال حرية اتلفكري سب  قوي هو سلطة الفقيه ىلع رأي األستاذ     

اكن ب ماكنهم دائما أن يثريوا سخط اجلماهري ىلع لك واكن للفقهاو سلطة شعبية عظيمة، وذلا » عبد اهلل رشيط 

من حياول اتلهتك الساخر من األدباو وكذلك ضد لك من حياول أن يظهر أفاكره من الف سفة، واكن هلذا تأثريه 

                                                           
 حىت نهاية ينظر مث  األساتذة : عمر بن قينة  األدب  العريب قديما. العريب دحو، الشعر املغريب من الفتح   - 1

 -شاعر ادلولة الرستمية-اإلمارات... حممد األخرض السائيح، بنر بن محاد       

  1011أ/ حنا الفاخوري، اجلامع يف تاريخ األدب العريب، دار اجليل،  بريوت بلنان، دت، ص  -2              
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الكبري يف اعل األدب ال ينطلق إال يف أفاق حمدودة ]...[ واكنت الفلسفة يف املغرب واألندل  تعترب مرادفة 

مفروضة ىلع الشاعر ولم تنن نابعة من شخصيته، بل  ،فالضوابط اقنفسية إذام اكنت مصطنعة    1).« لإل اد

يف القول وابلوح، فتمخض عن ذلك غربة اعطفية فكرية اعمة يف فن الغزل  -ااتماعيا–اكن مسلوب ا رية 

أو  الفلة املوحدية نفسها تقريبا.والشعر الفلسيف، هذا األخري اكن يصنع ا دث األديب يف املرشق العريب ىلع 

 ما يطلق عليه حديثا باالغلاب االاتمايع.

 الشاعر با االبتاكر واتلقليد: :مستويات الغزل     

 : النسي  اتلقليديأـ 

 من شعر الفقهاو( قدمات)مـ بناو الضعائن 1

اعمة يف  مأثورةويقصد به ذلك النسي  اذلي ال يعرب عن شعور قائله اأاص بل يروي أقواال      

اللاكي  أحيانا أما املعاين  ال خيتلف بعضها من بعض اخت فا ظاهرا إال يف تلك ،تراكي  خاصة

 (.2مكرورة يف القصائد عند الشعراو املختلفا

املوروث السائر با بقية الشعراو يف املرشق ولنن يف بعض   غريبا أن جياري الشاعر أحيانا ول    

فقد سبق اذلكر أن الشعراو اجلزائريا يف املديح السيايس قد ختلصوا من لك تلك  .املواضيع دون غريها

 املقدمات املوروثة:

 (1فمن قول حممد ا سن القليع:

                                                           
،  1983، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر سنة 3عبد اهلل رشيط، تاريخ اثلقافة واألدب يف املرشق واملغرب ط   -   (1)

 149-148ص 

 ، ص1973، دار بلنان للطباعة والنرش، بريوت بلنان، 1عمر فروخ، عمر ين أيب ربيعة املخزويم، ط-2
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 (2ودمعــــك اسُجموقلبك خــــــّفاق            ك مغرم  أمن أال أن بانُوا فؤادُ 

 ك مع من سار يف الرك  ُمتَهمـَجد          وقلبُ وما ذاك إال أن اسمك من

 كيف رأيــتم؟ب  قل  فــ واسم       ا       ـجبم وِمن قائٍل  يف نظمه متعــ

 تيمـُُيثوِي المُ  وال عج  أن فارق اجلسَم قلبُه          فحيث ثوى املحبوب 

 يرضمُ  تذكر الصبابةَ فــــؤادي يـــ       وما رضهم لو وّدعوا يوم أودعوا   

 يـــعودون للوصل اذلي كنت أعلمُ          عساهم كما أبدوا صدودا وافوةم 

ويه يف وصف الظعائن  ط،ب تا فق 26فاألبيات مقدمة لقصيدة طويلة استشهد منها ب          

ألن الظعائن تأيت بعد الطلل مبارشة، لنن استغناو  ؛املرحتلة، وربما األادر أن تلحق بوصف األط ل

كثريا يف اغل  معروفة الشاعر عن الطلل جيعلها ترد إىل النسي  يف صورته املعهودة، صورة حزينة 

ك  ريراق  من بعيد ارحتال ال عر، حا يقف الشااالسياقات الشعرية القديمة مهما اكن موضوعه

 ، وهو ال يقوى ىلع اتلجمل، ترضمه الصبابة ويراو أن يعود الوصال بعد ابلا.باملحبوب

فاللحال اكن للحج واملشهد  ة،استه ل واداين حمض لنن ال ع قة هل بما يليه من القصيدهذا       

 (3 والس م حا تتضح الصورة بقوهل: أثار فيه الشوق لزيارة بيت اهلل ومدح الرسول عليه الص ة

 يَت العتيَق وأثلُمــوإين ألدعـــو اهلل دعوةَ مذنٍ            عىس أنظر ابل

 مفيا طوَل شويق للنيب وصحبِه        ويا شدَّ ما يلىق الـــــــفؤاُد وينتُ 

                                                                                                                                                                          
أيب عبد اهلل بن منداس وغريه انتقل إىل جباية فااتهد يف حتصيل  نشأ بمدينة اجلزائر فقرأ ىلع الة علمائها اكلشيخ - 1

 العلم واستوطن هناك، ينظر ترمجته يف الفصل األول,

 72إىل الصفحة  67الغربيين،  من الصفحة  -2
 نفسه ونف  الصفحة - 3
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الستحضار املقدمة اس  ، موقف من(اإلبل/ الرك / اللحال)فاملوقف  اذلي بين عليه قصيدته      

تلوافق املشهد ا قييق والصورة املقدمة إضافة نفوذ مثل بمعىن أن خياره موفق يف االسته ل  اتلقليدية ؛

ة )إذا اكن شعرا فالنسي  املقدم(، ه ووفاو الكثري من الشعراو هلا يف ظل املقولهذه املقدمات يف عرص

ال يصري الشاعر يف  »ها :الشاعر الفحل أن ينجو منوأكرب مىن  ر،خاصة وأن سياط اقنقد ت حق الشع

قريض الشعر فح  حىت يروي أشعار العرب، واسمع األخبار، ويعرف املعاين، وتدور يف مسامعه 

األلفاظ، وأول ذلك أن يعلم العروض... واقنحو... والنسي  وأيام اقناس، واستعا بذلك ىلع معرفة 

 (1«املناق  واملثال ، وذكرها بمدح أو ذم

فمن األراح القول أن مثل هذه األقوال اكنت ترن يف أذن الشاعر وهو ينت  نصه، فقد ااو      

كأن ازو من ابلناو اللغوي ول   موضواع من  النسي  األول بعد رشوط صحة ابلناو اللغوي

 .موضواعت الشعر.

للمعاين املألوفة رغم ومع عذوبة مثل هذا النسي  ف نه ال يعرب عن شعور قائله، بل هو ترديد     

 اتلفاعل العاطيف الصادق  مع تلك املعاين لتشابه اتلجارب .

 (2ومن تلك اقنماذج أيضا قول ابن اجلنان   

 ا(3:فعاجلَْن أشجانا يناثرن اعلج   ذاكر اذّلكُر وتُهيج اللواعجا  ت

 اجَ ــعاب نواعِ ـنوابيح يف تلك الش وبارٍق   راكبا رست با العذي 

                                                           
 132 / 1ص ، 1981 اعم،دار اجليل بريوت، 5ميح ادلين، ط حممد يه حواش علق و حققهابن رشيق، العمدة، - 1
أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن أمحد املعروف بابن اجلنان، اأطي  ابلارع ا افل من أهل الرواية وادلراية، ذكره ابن  - 2

  ـه610اأطي  مطوال وذكر أن تويف ببجاية سنة 
/ القاهرة، املجد مكتبة اأانيج 1لسان ادلين اأطي ، اإلحاطة يف أخبار غرناطة تح: حممد عبد اهلل عنان، ط  - 3

 351اثلاين، ص



 الفصل السادس                                                                                                               

192 
 

نَن   جاِسَجاـْرنها إال يف األراك ســمن واد أالراِك منازالم      يطتيمَّ

 عن ا نا أهازااـداهُ، يُراّ ــونَت ح   هلن من األشواق حاٍد، ف ْن    

 وادااَ ــوادَي يمألن الف َة هـإذا رسْت    ه ،واكَ  أال بأيب تلك الرَّ 

واقنهج اذلي سار عليه يف املقدمة نهج  ة،دمة أيضا يف وصف اللحال إىل ا ج ويه مطولفهذه املق  

فيجزم القارئ أنها من العرص اجلاهيل ينافح فيها ، تقليدي كما نرى من حيث ابلناو والصور واألخيلة

، وصور ذكر أسماو األماكن ف،زهري بن أيب سلىم وطرفة بن العبد وغريهما لوال انتماؤه لعرص خمال

وحىت اللغة املعجمية يه نفسها تلك اللغة اليت  ق،الشو ةواعطف ج،الصحراو من املنازل والراكب واهلواد

 ،شاعر إىل طبقة الفقهاو املحدثاوربما نعلل لك هذا بانتماو ال ن،واألمويو اكن استيق منها اجلاهليون

 (1ومهما ينن ف ن الشاعر هنا شك صورة مألوفة يه قريبة من مقدمات اهلذيل يف الرثاو:

ــــن إىل ـــا اكدلوم ظعـ ــــزايل فيه  تــ

  
ـــــزة ــــال وهــ ــــن أمج ــــيج هل  وس

   
 خــزرج   وأنتَحــتُهنَّ  عجــاىل، غــدون

  
 هـــــــــدوج آثــــــارهن مقفئــــــة

   
ـــم إذ ـــاإلق ع ه ـــت ب ـــبا هلُ  هبَّ  الصَّ

  
ـــَ   ـــْ و   فأعق ـــدها ن ــــروج بع  وخـ

   
أخرى ، تدور يف ذات الفلك لكنها أقل حدة ىلع السمع يف تناوهلا رغم أنها لم  نفسه قصيدة وللشاعر

 :(2خترج عن  السياق

 عادِ ـوإب ٍي أذي ن م صبابةَ وارحَ       حادي    يا هللِ با ْف ك  قِ الرَّ  يا حاديَ 

 يبالوادِ  حلَّ  عمنْ  ا ل سأَل سمعم          هُ ــــل ما ينبيغ عنك إال أن تصيخَ 

                                                           
بتول محدي البستاين/ أمحد يعقوب عطا اهلل غثوان) املقدمة الغزيلة يف قصيدة الرثاو اهلذيلة( جملة اللبية  - 1

 128، واقنص منقول عن رشح أشعار اهلذيلا، للعسكري، ص  271،ص2009، العدد الرابع،16والعلم،املجد 
، أور د الغربيين هذه القصيدة ولم يدرج القصيدة السابقة خب ف ابن اأطي  أذلي لم يذكر  350الغربيين، ص - 2

 القصيدة اثلانية . 
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 اديَـّ ع واقنبْ بذاك الرَّ  وهل نزلَت       رٍ ـــخب منْ  دليك عن األحباِب  فهْل 

 وابلادي يق عنده ا ارضُ ــويلت      اللواو به     وى يرتيق سايمَ حيث الل  

ِِن   اِديـيف ِعلََّة الصَّ ـف نه اذلي اُشْ     ه       من حديث القوم أعذبَــورو 

ـَ با اجلوانِح نار   للجَوى َوق   رَت دِ ــق ف نْ             َدْت ـ
َ
 ادِ إخَ  بعَض  دِ ْخِ فأ

 ادإيقَ  لويع نارَ ـــــض نارَ  يزيدُ               مُ رهُ ـوذك ،اتستطيع إخادم  هيهاَت 

         م ــبه الوصوَل  ُت مْ شتاقهم ف ذا رُ أ
ُ
 يف بمرصادِ ن إلْ ـع ليف القواطعَ أ

 يادِ وَّ ـأين عُ  ولننْ  ليُل ـــالعأنا        هم ـــيل ب  كيَف ايئوَ يت ورَ هم علَّ 

قد أاعد الشاعر واهة اللكي  إىل املألوف من اللغة وحلو املعاين واللفظ كما يقول ابن رشيق، 

،  ربتان يف النسي  اتلقليدي قبل قليل فقمع ذلك اجلنوح اذلي سبق ،فجعل تناوهلا رطبا ىلع السمع

انضباطا تاما مع املوروث يف لك مقوماته) ابل ئة، لنن بمستوين خمتلفا كثريا، مستوى انضبط فيه 

أعطى قنفسه مسحة من االبتاكر يف إاعدة الصياغة ساير بها عرصه،  اأيال( ومستوى ثانٍ  ،املاكن، اللغة

وأحس  الشاعر الفقيه استعرض قدرته ىلع العزف ىلع الوترين معا  يف ظل تصادم تواهات اقنقد يف 

 تلك الفلة.

تلقري   واستأنسوا مثل هؤالو الشعراوبه ري  من العهد املوحدي اذلي استظل ذلك اقنقد الق 

 دائما  ويمنن ا نم ىلع املقطواعت السابقة بعرضها ىلع أستاذية ابن رشيق ،حمك اقنقد منجزهم إىل

"وابليت من الشعر اكبليت من (1 وقدم مثاال للبيت الشعري اقنموذج بقوهل: ،اذلي رفض الرضائر مطلقا

األبنية: قراره الطبع، وسمكه الرواية، وداعئمه العلم، وبابه ادّلربة، وساكنه املعىن، وال خري يف بيت غري 

بية، فأما ما خمسكون. وصارت األاعريض والقوايف اكملوازين واألمثلة لألبنية، أو اكألوايّخ واألوتاد لأل

                                                           
 1/120ابن رشيق، املراع السابق، ص - 1
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 .(1عنها" سوى ذلك من حماسن الشعر ف نّما هو زينة، ولو لم تنن الستغىن

ا يرضب هل مث م بابل ئة حإّن ابن رشيق يقّرب الفّن إىل املتليق أو املرسل إيله، خياطبه بما يفهم عنه      

تعرثوا  شعرائنا أمفهل انطبقت هذه األحاكم ىلع  (2.حس فاليت حييا فيها، ويه ب ئة ا رض واملدر معام 

 من زاوية اقنقد وابل غة؟

حيث طاف ىلع لك  ؛وإاادةنجز ابلارز يف املوضوع كما األمري أيب الربيع صاح  املونمر إىل الشاعر   

صنوف الغزل )با اتلقليد واتلجديد( وأفرد هل حصة األسد يف ديوانه استتبااع  ياة اللهو واملجون اليت 

نسي  عرصه خب ف بقية اقنصوص يف ال وويف مستوى املقدمات لم يربح منهج الفقهاو من أبنا ا،اعشه

 (3: عنده ومن املقدمات اتلقليدية األصيل،

 هاراكبَ  حىت أزورَ  قفـــوا ساعةم      وا  بسحـــــرية ٍ أقول لرك  أدجلُ 

 
ُ
 هاطالت عتابَ ـِـها      وأشكو إيلها، أن أواه من حماسِن  يَنَّ عيْ  وأمأل

 هابابَ ـق رأيُت  يب أنْ حسْ ــوإال ف   وأنعمت   بالوصالِ  اادْت  ف ن يِهَ 

 هالمت انساكبَ ـىلع غري با ما ع ربة    ـواسك  ع شكوُ بها أ وقفت

 هاابَ ـنق املنريِ  رِ ت عن ابلدْ وحّط        ٍ  ان خمضَّ نَ من بَ  خٍص ت برُ فأومْ 

 هارابَ ـد أراده  واشكو اقنوى من قد أطار غـوقالت أيبيك ابلا من ق

 هااـوابَ يت أوكنت أرى أن اجلواب تعـــلُّل          فقد زاد ما يب إذ ر

                                                           
فيها ادلابة.  ض مثنيام فيربز منه شبه حلقة تشدّ رواألوايّخ: األخية واألخيّة ج. أوايخ وأخايا وأواخ: حبل يدفن يف األ -1

 120، ص1ينظر العمدة، ج كما أوايَخ اإلخاو".نيقال "شد اهلل ب 
 57حممد مرتاض، اقنقد املغريب القديم، ص  - 2
 49ادليوان، ص  - 3
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يتمظهر  عمر بن أيب ربيعة عنوة يف حوارياته ومقومات حيث  هذا الشعر عن اذلاكرة خيىفول   

 (1شعره:

 طــــ بهاوتَـــــَعزُّ عن تِ           أت ْ ـــفؤادك إذ ن أزارْ 

 ابهاـــــذَ بتها بنِ ذَّ وكــــ       ا فصـــــدقتها    ثتهَ دّ ح

 ــطابهاــخبــ رفيقةم  ــِث ـــا ديــــــــ اكتمةَ  وبعثْت 

لت امل  ـابِهاــرَض من سبيل نقـ        عا     ــــفرقَت فسهَّ

ف ىلع األط ل، وقد سبق اذلكر أن وما هو أشبه بالوق :وهل من مثل هذه املقدمات نماذج كثرية منها    

وكأن اأوض يف الشعر اتلقليدي هو دفع تلهمة العجز عن  ،شاعرنا قد ينافح اقنقاد يف إبراز مقدرته

2 اتلبحر فيها، ولنن ملسته اأاصة ال ختىف ىلع دار ٍ بمقومات الشعر  .
) 

 فا ؟ـيا خلييلَّ بذي األثِل قفا        وسَ  ربَعهم كيف ع

 فاــبعد أن اكن ريـاضا أن    وغدا قفرام يبابا ُموحشا      

 امعطف فيه بغصِن  هُت شبَ      عليه ولَنْم  ت الريحُ سفَّ 

 واألبيات ال حتتاج تلعليق حىت نربز  تلك الصورة اجلاهلية يف الوقوف ىلع األط ل.        

 رمزية الغموض" يلىل"  ـ  2

ونفض من املكون الشعري الرمزي بقية األسماو يتجىل كرمز للمحبوب أيا اكن،   امرأة اسم يلىل      

وسعاد، ألنه رمز ارتبط بالعفة واإلخ ص والوفاو، فمن ابلدييه أن يتقمص شعراو  كهند وأسماو

وبهذه املستويات الفنية ينون الشاعر اجلزائري القديم قد أواد  ه،اجلزائر هذا الرمز خاصة دون غري
                                                           

 376،ص 1953، مطبعة السعادة بمرص، 1حممد ميح ادلين عبد املجيد، رشح ديوان عمر بن أيب ربيعة املخزويم، ط- 1
   51ادليوان، ص  - 2
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 قنفسه منفذا، استنشق منه بعض النسائم املنعشة، وخيرج من خ هل الزفرات ا ارقة يف عملية أشبه

 كفقهاو هلم وقارهم  بعملية اتلهري  خلسة، خشية االنفضاح والسقوط حتت طائلة الرقي  ادليين

 .اكرزماتية خاصة باملجتمع و 

 قصيدة اتنأ فيها ىلع جماراة أهل اهلوى العذري يف معانيها وبنائها (1لألرايس اجلزائري

 ه سهرُ ـــلييل كُّ ـــىل بـــوأن يل     يت خرُب       أهل ا ىم هْل لنْم عن قصَّ 

 مرُ ـــها            دمع  ىلع صفحات اأد ينهــــــيرضمُ  لويع نريان  ـــويف ض

 فرُ ـقاب بدا يل أنه الســــعن اقن     افرةم       ــدور اليح  ســـــــملا رأيت ب

 رإال ما انتىض ا وَ    وارمَ ـــوال ص           هم  دودِ ــــل إال من قـــوال عوام

ـَـيا حادي امل سأتلك اهللَ   جرب ُ ـــــين رفقا عيّل لعل الصدعَ           بهم    طي  ـ

 واوا  منا ومن أرَس لُ تَ حديث   من قَ           يل إىل   ــــــكّرم عيلَّ فيل قل    يم

 فطرــفَِقف، تُعاين فؤادي كيـف ين           هم   باؤُ ـت ظأن غنَّ  وأنت يا سعدُ 

م  واللي   ورب يلل بليىل بتُّ أســـــهرهُ              كرُ ــــعتــل مــوحّسدي نُوَّ

 وقه قمر ُ ـــــف غصــــٍن  تبدو كشم  الضىح تعلو قضي  نقا  وتنثين مثَل 

 ـرُ ــــَوازَر إال صـــارم  ذكَ ـوال م              ين   يطغيها فتظلمُ  وا سنُ  ،تقول

وما ي قيه من أرق وصبابة وقرور عا  ه،هجر يل  ر،اهلج منصور ا زن  اقنص  طويل تلى فيه    

لو اكن الشاعر الفقيه من أهل الصوفية ألدركنا فيصف فيها حماسن يلىل من قد وحور ..  د،ا سا

                                                           
الشيخ الفقيه أبوعبد اهلل امحد األرايس املعروف باجلزائري، شيخ كتبة ادليوان ببجاية، الغري  أن بعض ادلراسات  - 1

 تتناوهل باسم اإلدرايس حتريفا وتصحيفا : ينظر فصل اللاام. 
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   الرمزية بليىل عن العزة اإلهلية، لنن اجلزائري معروف عنه أنه فقيه بعيد عن مسالك الصوفية. 

مرأة ما، أراد أن يعكسها يف تلك اللحظة. ف ن لم خيرج عن ربة شخصية أو صبابة إىل اولنن ربما  

تلك األوصاف املتعارف عليها يف الغزل العذري، ف نه أااد يف صقل  ربته الشخصية بشك يعك  

عند الشعراو الفقهاو  ضح جب و أن مقدمات النسي  و رغم قلة اقنصوص يت     .جب و صدقه الفين

 :قيدا ال مفر منه  اكنت

 :(1لألرايس أيضا مطلع مجيل لقصيدة ضائعة يبدو أنها يف املدح حبس  ابليت األخري منها

ـَ وذكّر أياَم الِصبا والّص   ولـــــذةَ ع ٍ  اكن يل غري ممنونِ    بَاــــ

ـِ     فثاَر كمُا الوَاد من مستقر ه   زونِ ـبا انيبَّ خم ــر  وحبت بس

 ونِ ـوأراُع مغلوبا بصفقِة مغب   ، أأطرق حيَّنم     فيا ساكيْن رجد

 ويا ساكين اجلراعِو إن اكن عندُكم                   

 وِنـ، فوافنصي   من الصرب اجلميلِ                                              

 أمونــوما سحُر عينيها عيّل بم    عند خيمِة زينَ    تركت فؤاديَ 

 وات ينال ت صايب خــلقة  وأن اتلَّ      ال استفزِن ا  َّ  ت أنلْ فنم خِ 

 وكم صمُت عن نظم القريِض وصنتُه                 

 (عيلَّ بن ياسا )، إىل أن رأت عييِن                                              

 فذلك ال يعين مطلقا غياب اهد الشاعر املقد،  ،حا يتم اتلوصيف مثل هذا الشعر باتلقليد     

فقد يتفاضل  »ال يغنيان عن كد الشاعر يف ختريج قوهل ىلع أحسن صورة،  ،واملوضوعفجاهزية الفكرة 

                                                           
 338الغربيين، ص  - 1
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فتشلك اجلماعة يف الشعر املتداول، فينفرد  هذه املعاين حبس  مراتبهم من العلم بصفة الشعر، متنازعو

أحدهم بلفظة تستعذب، أو تركي  استحسن، أو زيادة اهتدى هلا دون غريه، فرييك املشلك املبتذل يف 

 (1«صورة املبتدع املخلع 

وابل تان األخريان من املقطوعة يدعمان قوال سابقا بأن الشاعر اجلزائري يعترب ابلوح يف الغزل نوع     

عية الفنية فرضت . ولنن املراوكأنه يدرأ تهمة الوقوع يف اهلوى عن نفسه اللدي واملجازفة من

 نفسها، فجاوت مقدمة ملدح شخصية هامة .

فقيها فقد ينون اختذ منها واهة  (2يغازل يل ه فباعتباره ويلا صا ا وشيخا ،ودلينا الشاعر السطييف

 (3 أخرى حنو اللمزي واختلفت داللة املعىن عن يلىل املرأة رغم انفتاحه ىلع تقبل املعن ا:

ا، وأبَدْت ملعةم من مجـــطري     الْت لَك يلىل من َمثىَْن نقابِها     اهِلاـَ قم

ا وتْهُت ذلاذةم      ك األمل    فطبُت بها ع شم
َ
 اهَ ــ لظِ  يردَّ  اعُ ــــــوفيَّأ

 ؟هلاا من داَل ت وارفم دَ ــضحاوم وأب       فرْت أسْ  يهَ   إذْ فكيف ترى يلىَل 

 ؟اصاهلِ وِ  نالِ ا  من مَ وقتم  لِ ولم خُت ها  عنها شخُص  لم يغْ   بها إنْ  وكيَف 

ـْ تواكنَ       ها  إن كنتَ  وكيف ينون األمرُ   ؟ ااهلِ ت  َ ا فحلَّ ك حتقيقم ــــ

 :(4للشاعر املغمور حممد بن موىس الُمزايل م،يلىل رغم اخت ف املقامقطوعة أخرى يف   

                                                           

 172القايض اجلرااين، الوساطة با املتنيب وخصومه، ص -1 
 ه677ييح بن زكرياو بن حمجوبة القريش السطييف، تويف سنة  أبو زكرياو - 2
 103الغربيين، ص  - 3
ه، وتويف بمرص 606الشيخ شم  ادلين أبو عبد اهلل حممد بن موىس أيب عمران املزايل اتللمساين ودل بتلمسان سنة  - 4

ملستغيثا خبري األنام يف ايلقظة  ـه فقيه ماليك وزاهد متعبد اعرف )صوفيا( هل كتاب " مصباح الظ م يف ا783سنة
 واملنام"
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 (1ـواهاا        وقد نظرت إىل َحَسِن سأتطمع أن ترى يلـــىل بــع

 سواها ال يروُق الطرَف حسنما        وأوصــــاُف اجلمال هلا مِحاها

 مَحاهامِحاها مزنُل األحباب قــْدما           وإن اكن اجلمـــال هلا 

 عا تمنعها قذاهاـــأتنظُرها بعٍا بعد عـــــٍا           فتلك ال

 اهاك ال ترَ ر غريَ هْ ا ادلَّ ــــبع       عنها  زوُل ـــي قذاها إن أردَت 

فما يلىل إال رمز للعزة اإلهلية، ورمز الصوفية باملرأة معروف نعود إيله   ؛فاملخاط  هنا خمتلف تماما    

 يف مقامه.

 النسي  األصيل             ب ـ

هتوهو تلك املقطواعت أو القصائد الشعر      ذلاته، ويف إىل الغزل  ية اليت تفردت يف موضوعها، ووا 

 وباستثناو ديواين  ا،يه من املدونة ال يغين كثري ظات ا   اإلنساين بعيدا عن املناسباتية، وما تم تقفّ 

للتعرف ىلع بنية القصيدة ما كأنموذاا يمنن تبنيه وحممد شم  ادلي اتللمساين، الذلين أيب الربيع

 إال عند الفتات متفرقة : يف الشعر اجلزائري يلم يقف ابلحث الغزيلة

 ـ الفتات:                 1

ور أو اسلاق للحظات رس  ،يه مقطواعت ونتف معدودة ادا،عربت عن فيض إنساين يف  ربة ا     

 اعبرة برؤية اجلمال وما يثريه يف اقنف :

      

                                                           
 284،ص 6، ج1983، دار العلم للم يا، بريوت بلنان، 1عمر فروخ، تاريخ األدب العريب،ط - 1
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 : من يتعرثاأليفة عبد املؤ*ـ     

األيفة عبد املؤمن املراعية السلطوية للرقي  ادليين والسيايس لم اسلم من قصف اللحظ         

ره، رغم أن ضحايا الغزل كرث يف يبا وزفنية مشاركة ب نه ويف صورة يف  ظة اعبرة عرب عنها  ،لفؤاده

( ألنه  ارس وتشب  ببنت األيفة غزالةتاريخ خلفاو املوحدين، لعل أبرزهم مقتل شاعر اسىم )ابن 

 نائه ألنه سمع عنه ب تا يف الغزل؟نفسه، وطرد مؤدب أب

ا بشارع من أنه مر يوما مع وزيره )ابن عطية( أحد ضحاياه فيما بعد، مرَّ عنه:   يروي ابن أيب زرع     
 ،واه اارية كأنه الشم  الضاحية هقد قابله من ،عليه شباك خش  ،شوارع املدينة ف ذا بطاق يف دار

املحل فقال  لبه لّك قها وحلت يف فأعجبه حسنُ  ن،فنظر إيلها عبد املؤم، قد بادرت الطاق تنظر إيله
 :ار االم 

 ،ت،نظرَ  إذْ  ،باكمن الش   قّدْت فؤاديَ 

 فقال ابن عطية :

 ؟ لِ قَ بالمُ  اقِ رنو إىل العشّ ـــت راوَ حوْ 

 فقال عبد املؤمن :

 هااعشقِ  لِ  ــها يف قظُ ـــما  كأنَّ 

 :فقال ابن عطية

 يل ؟ــع بِن  املؤمِن  د عبدِ املؤيَّ  سيُف 

 (1؟بمال ازيلمر هل وزيره فخلع عليه وأ اازةإ فطرب عبد املؤمن واستحسن

صاح  روض القرطاس قال :وهل شعر رائق حسن، ونس  ابل تا يف اارية، هذا اإلسناد نفسه يعد    

وتغاىض عن نوازع اقنف   ة،إذ ال جيوز أن يتغزل حبر ؛بمثابة القفز عن ا قيقة ودفااع عن األيفة

ملسلم با اإلنسانية  اه اجلمال مهما اكن مصدره. ويعرب عن حالة اتلناقض اليت يع شها املجتمع ا

                                                           
 204ابن أيب زرع، األن   املطرب، ص  - 1

file://///غجازة
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بالقول يف مجال مصون، ويهون األمر إن اكن ا   اجلمايل والوازع ادليين اذلي ينبح وينبت ابلوح 

 .اكلشم ا سن قد بدا من اارية 

 (1اعئشة إبنة أيب الطاهرإمرأة تتغزل:  ـ *

 أمران:  سد يف هذه ال فتة         

العرص املوحدي بالرغم عن اتلمحيص ادلقيق ـ عمدا ـ يه الشاعرة الوحيدة اليت عرث عليها ابلحث يف 

 ـ يف حماولة للعثور ىلع أثر لغريها.

، ذلك الغزل اذلي لم ا وااز من أمام اجلهر بالغزل وحىت اهلجاو ال ذع رغم قلته ـ نموذج كرس

 يتجارس عليه الراال. خاصة أن وادلها أبا الطاهر رال فقيه معروف.

اتلايلا أرسلتهما للشاعر املعروف ابن الفكون فطلبت منه  شاع أن ابل تاقال الغربيين حس  ما      

 (:2معارضتهما أو الرد عليهما، فكت  إيلها معتذرا عن اجلواب

 (3وِن )ـــاروا          واشتيـــايق أوَْدُعــأخُذوا قليب وس

 فاعذلُوِن أو دعـــوِن     ( إن لم يُعودوا      4ال عدا                              

تمثلت بشك واضح من هذه القصة با اعئشة وابن  ،فعقيدة االنضباط األخ يق با الرال واملرأة     

ورفضه اتلفاعل مع مبتغاها" الفين" وتفاديه مواطن الشبهة خب ف ما اكن يدور باألندل  من  الفكون

خاصة باألدب  رصيح وإقامتهن ملنتدياتمثل هذه القصص وشيوع شعر النساو الفاح  يف الغزل ال

                                                           
 سبق اتلعريف بهما يف فصل اللاام - 1
 48الغربيين، ص  - 2
ها البن الفكون الشاعر املعروف، وطلبت منه الرد فكت  إيلها معتذرا عن ما روي من شأن ابل تا أنها أرستلت - 3

 اجلواب. 
 ويف رواية أخرى : ال غدا. - 4
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والدة بنت املستكيف معارصة شاعرتنا ) اعشتا يف الفلة نفسها( نموذج اكنت والشعر مع الراال، ف

 ..تصنع ا دث األديب وتناوهلا املؤرخون املغاربة بتفصيل ممل ب نما أهملوا اعئشة بنت أيب الطاهر

ولنن هذا  وهلا رمحها اهلل طرائف أخبار ومستحسنات أشعار، »واكتفوا باتلعليق ىلع بعض اقنتف

املوضع لم يقصد به هذا املعىن فيقع منه اإلكثار، وإنما املقصود منه اتلعريف بالراال وذكر بعض 

 ، وهو ما يدعم اليت استهل به  ابلحث يف باب الغزل. (1«شواهد ا ال

نسوة من األندل ، وربما فعلت، فاختىف وهلا نموذ ج آخر يفرس طموحها يف أن تساير رك  ال 

 (2 أثرها.

 نَايب مرارَة اتلَّوديِع ااتـــــ           َصّدين عن ح وةِ التش يِع  

 فرأيُت الصواَب ترَك اجلميعِ           ذا بوحشِة هذا     لم يقم خرْيُ       

ترك املجال وا اهها إىل السخرية محلها إىل العشاق يف الشعر  املجتمع ومجود انتاكستها من          

 ( 3 واالستهزاو:

  قبيح اإلشـــارة واملنـــــزِع      عذيري من اعشٍق أصلَع    

 ـفعـيروم به الصفَع ولم يُصـ       يروُم الزواَج بمــا لو أىت    

ـُـــرقُعِ      ة   ـــيَّ برأس ُحِويــِج إىل كَ   وواٍه فـــــقرٍي إىل بـ

نربة االحتقار واالستخفاف باأطاب والراال اشبه كثريا هجائيات والدة يف  ه،نربتال أخيف أن   

 ذاته لم اسلم منها حىت ابن زيدون:املوضوع 

                                                           
 48الغربيين، ص - 1
 48املراع السابق، ص  - 2
 : قاتلها يف رال أصلع ااو خيطبها 49نفسه، ص: - 3
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 وال يفارُق  ،تفارقك ا ياةُ              وهو نعت   ،َ ولقبت املسدس

 (1رنان وسارقـأبون وزان            وديـــوث وقــــــوم فلوطي      

 وهو أهون ما قالت من اهلجاو.          

 :يف صورة معاكسة(2الشاعر حايف الرأس 

 ُك ينْثينــبهجِره     فثىَن فؤدما عنه لم ي أُمعليم الصرَب اجلميَل 

 (3ال بدَّ من أاٍر لك  معل ِم          وإىل السلّو ثواَب ما علَّمتين 

يعاك  ب املعلم املأاور ىلع عمله، معىن وهل ثوا ،فهو اشكر املحبوب ألنه علمه الصرب        

رغم الرضورة عىن امل ابتاكريكون هل السبق يف ف ،مشاعر اللوم والعتاب وابلاكو من اهلجر املعتادة

اليت أوقعته يف سقطة لغوية أو خلل عرويض، املهم يف األمر أننا اكتشفنا شاعرا وحنويا ازائريا 

 لق  باألسكندراين . ،الغربةار اعش يف دي

  رصيحتيزناح للـ األرايس 

ما اكن نص متفرد بلغته وموضوعه وصنع اتلمزي ىلع اكفة اقنصوص السابقة يف رصاحة الغزل و     

، ثم إن اقنص أصيل باملعىن و شعراو الغزل املااناأمر نمط مرأة ىلعيدور يف األوة با رال وا

 : املتداول إذ  خصصه للغزل كه ولم ينن مقدمة 

                                                           
 187مصطىف الشكعة،األدب األندليس، ص  1
الشيخ ميح ادلين أبو عبد اهلل حممد بن حممد الزنايت الكم ين نسبة إىل قبيلة من الرببر، امللق  حبايف الرأس  فرة  - 2

ه، رحل يف مطلع شبابه إىل مرص واستقر 606اكنت يف صدغه أو ألنه اكن يف أول أمره مكشوف الرأس، ودل بتاهرت سنة 
ه، اكن من أئمة العربية وكبار  اقنحاة كما وصفه الصفدي.  693ها سنةيف األسكندرية وتصدر للتدرا  فيها،وتويف ب

  327عمر فروخ، تاريخ األدب العريب، ص 
 إىل السلّو املعىن غري مستقيم، والصواب ويل السلو )نسيان ا  ( خيتل الوزن - 3
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 :(1يقول األرايس يف ابلداية     

 هجيت اهلجرُ ـــبم ، فقد أودىتسمح يا بدُر    بوصلٍ  ك بعد اهلجرِ لعلّ 

 والفكرضىح كما تهوى الصبابة ُ األىس    وأأبيت كما ترىض الكآبة و

ُ رِ ىلع إثْ  رْسٍ م عُ ـــك ،دكيْ اا    روّ الرَّ   ينادي بهات نفيِس إذا قنطَ   رْس ه ا

 رمّحها اذلكرُ ـــــــــي ،آمالٍ  ع ئقُ     ْت عَ تقطَّ  الفراقِ  يومَ  وإن ذكرُت 

 طاهر املعاين ر،مستهل اقنص من املعاين اليت ألفناها يف الشعر من سمو العاطفة وشكوى اهلج        

بعد هذا اتلمهيد استذكر األيام  ة،لنن الشاعر مافتئ إن انتقل إىل حديث املغامر ،واداين عذب

 اأوايل اليت مجعته باملحبوب وما قضاه معه من رسور.

 رمْ ـ، لكنه اجل املاوِ  كربدِ  تاب  ـــيننا          عــوب وال أنىس يوما للرسورِ 

 درـــإال ما حباين به الصَّ  وال نقَل     ىم      إال ما سقاين به اللَّ  َس أوال ك

 (2كرثقلها السُّ أف ختطو، ت ألنوخفَّ           ها الطَّ بمعطفِ  تقول وقد مالْت 

 (3غرـّـاثل نهُ تضمَّ  ،يل برق   فأومَض   ها   رطِ مُ  با فضَل الصَّ  وقد ااذبت ريحُ 

 ؟مرــُ ك ا ق أدمعُ ملآتفيض من ا          وهَل  ـــأنت م ،من يومنا باجلزعأ

 رُ ـعن الشكوى فقد قيض األم وَعدي    دع العت ، فالعتىب أحق بيومنا  

 رُّ وى مُ اقنَّ  وحلوُ  ،اهلوى صع    ذلوُل      أنه    ُّ ـــيعلم ا  لم وإن ،علمنا

 ويوم اقنوى شهرُ  يوم،   وشهر الرىض وى دجم ح اقنَّ وصبْ  ،صبح   قاوِ اللَّ  ويللِ 
                                                           

 339الغربيين، ص  - 1
 معطفها الط : اجليد الصغري  - 2
 كساو من خز - 3
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 حرُ ــأم هو الس ،سحرا للفظها ضمنُ ها     أحديثِ  طيِ  ما أدري أ ! اهللِ  فو

 ! ربُ ـــه الّص عين إذ ودعت شموودّ             َج ذا يوم فقدت به ا ِ فيا حب

وفقد فيه وقاره رغم أنه حيب  إىل نفسه  ،لقد رسد األرايس يوما من مغامراته بنل رصاحة  

فقدان العقل يف مثل هذا ايلوم، ال غرو أن مثل اقنصوص الرصحية تعد تهريبا بمسحتها الفنية يف 

  (1 عهد الشاعر كما يدفعنا اقنص يف بنائه إىل استحضار  رائية عمر بن أيب ربيعه تناصا أو معارضة

 رواد الغزل األصيل يف الشعر اجلزائر   -2

 للغزل:  األمري أبو الربيع أنموذاا  - أ

قد ينون ما سبق من أحاكم ىلع اقنصوص املتفردة حكما يتسم باملجازفة يف حق قائله ؛ ف ذا       

أمرا اسريا يف ادلراسات ابلنيوية اكنت دراسة نص فريد واستنتاج أحاكم متعلقة بشعريته 

إذا كك، إال شاعر الالعسري تبين موقف من لنن من   قائله،  بغض اقنظر عنواألسلوبية خاصة، 

حتكمنا إىل نماذج متعددة تربز مستويات اإلبداع واخت فها للوصل إىل نتائج يطمنئ إيلها ا

 ادلارس واستأن  هلا.

اتلوضيح هو ما يدفعنا إىل دراسة الغزل يف ديوان أيب الربيع كنموذج مستقل قد يمنن يف  هذا     

اذلين لم حيظوا من  ،مطية ىلع أقرانه من الشعراو اجلزائريا املعارصين هلاألخري إسقاط الصورة اقن

الصورة اليت اعلت ابن خدون وغريه  تلكاتلاريخ األديب إال بنص أو نصوص معدودة ىلع األكرث، 

بأنه أنزل مرتبة من نظريه يف املرشق واألندل  رغم أن أدوات  ؛ينظر إىل شعراو القطر اجلزائري

 اتلفاضل منعدمة اكتلقارب يف كم املنتوج الفين ب نهما.

                                                           
ينها فن املعارضات  للقصائد الشهرية يف حماولة استظهار املقدرة بالنسج ىلع املنوال أو إاعدة هيلكة قد شاع ح - 1

 القصيدة باتلخم   والتسدا  
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  غزلديوان أيب الربيع والـ 

حقا األمري أبو الربيع بنل ماهل وما عليه خارج ا قل ادليين والصويف وبتنوع أغراض        

اجلزائري الوحيد )مي دا ونسبا وانتماو وحياة(  يف العرص  ديوانه وطريقته يمنن اعتباره الشاعر

رغم حماولة املراكيش   ،املوحدي اذلي يتسىن قنا أن نفاخر به أهل املرشق واملغرب يف ذلك الزمن

 اتلقليل من شأنه والتشكيك يف نسبة شعره انط قا من العقدة األندلسية كما قال حمقق ادليوان، 

ن نزع اهلوية اجلزائرية عن الشارع ابن حبوس ونسبته إىل مراك  املحدثوكما حاول املغاربة 

أوا صاح  "زاد املسافر"  حا نسبه إىل جباية يف مي ده وبداية حياته دون تقديم أسانيد وخّط 

 وأدلة معقولة ملحاوتلهم.

حة من صف 60 ا،نصف ادليوان تقريباحتل الغزل وما يصاحبه من موضوع اللهو واملجون فقد      

 با قصيدة ومقطوعة قصرية : بمجموع ث ثة وتسعا نصا موزاعة،صفح136جمموع 

ة وحبث مستقل كظاهرة متمزية عن غريه من الشعراو، مثل هذا النم حيتاج إىل وقفة مطول      

ويف هذا اإلطار نستعرض بعض   والوقوف عن املراعيات االاتماعية واقنفسية تللك الظاهرة،

الظواهر  الشعرية يف غزيلاته استقراو بلعض اأصائص اليت قد تعيننا ىلع تقري مستواه الفين 

 وتقييمه يف ضوو ضوابط اقنقد السائد آنذاك  وخاصة اقنقد املغريب.

 ـ اإلجياز :*

  حاكية  ملغامرة أو قطعةفقد عمد أن تنون لك قصيدة أو  ز،يف شعر أيب الربيع كثري من اإلجيا     

 أن نفهم ذلك إما تقفيا أىتَّ تأو صورة  الة اعطفية ىلع اغية من اإلجياز، وي ،عرضا فكرة غزيلة

والقوا شهرة طائرة مثل الطريقة  ،وتأسيا ببعض الشعراو اذلين عرفوا بهذه الظاهرة يف الغزل

ن نصادف من معانيهما يف قصائد الذلي ار ادليليم وابن أيب ربيعة هيمل نسبة ة،املهيارية أو العمري
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مما يؤكد ىلع تأثره بهما يف املعاين ول   بعيدا أن ينون قد أخذ عنهما أيضا طريقة  الكثري، مرياأل

 :مطوالت مطلقاف  نقف ىلع  االقتضاب واإلجياز.

 (ب تا 17أكرث) 15إىل  12من  12إىل 10من  10إىل  3من  اقنتفة

 06 نصوص 03 نصا    16 نصا 75 نصوص 03

 

رغم أن اذلوق  ،ّل فاإلجياز يقابله ابل غة يف تعريف بعض القدماو ويقرنونه باإلجياز إذا ما لم خُي         

جياز مفهوم ، فحسبما يرى األيل فاإلالشعري تعود ىلع املطوالت وتعدد املوضوع يف القصيدة الواحدة

 نظرية اختلف فيه من واهة اقنظر حديثا اليت تنيفنسيب مرتبط بموقع املتليق ورؤيته اأاصة، رغم ما 

 (1اإلجياز واإلطناب يف الشعر اكألستاذ حممد مفتاح واون كوها .

هذا اإلجياز كظاهرة اعمة يف ديوانه مما يفرس غياب تلك األغراض اليت حتتاج إىل اقنف  الطويل          

 ايب النسي  واأللغاز.ــاكملدح والفخر  وسيطرة ب

د واملستهدف هو  بعيدا عن املقصونظريا  اتلفصيل يف باب اإلجياز وابل غة قد يأخذ منىح           

 :(2اتلمثيل بالشواهد

ه         وأراحـــــين من هجره وعتابه  أفدي اذلي إهدى الكؤوس بنف 

ــــيل برضاهُ رشَف رضابه  فمداَميت من كأِسه و ـــــاِظه            وتنقُّ

 لقد رشبُت مزاَاها           من ريــــــِقه وافونِه ورشابِه فلنئ سكرُت 

                                                           
 ينظر مث  ابن رشيق من القدماو ،واون كوها اقنظرية الشعربة، ثم حممد مفتاح، يف سيمياو الشعر القديم  - 1
 56ادليوان، ص - 2
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أفاد املعىن املقصود وهو اإلخبار عن  ظة من املتعة، وال حيتاج قد  ،فمثل هذا اقنص القصري        

اتلكرار اذلي يمجه السمع،  وحتقق ما اكن يقصده القدماو باملساواة أو إئت ف  وأللتفصيل اململ 

، ول    (1أو بمعىن أن ينون اللفظ مساويا للمعىن ف  يزيد عليه وال ينقص ؛عىناللفظ مع امل

املقصود بهذه املزية حكرا ىلع أيب الربيع وإنما القصار واقنتف معروفة يف دواوين أغل  الشعراو ,إنما 

 املقصود بها كظاهرة اعمة خب ف غريه.

فجاو يف قول ابن رشيق حا  حتس  حساب املخاط ،  وقد حس  بعض اقنقاد ذلك فطنة         

 اإلاراو أنحيث  وهو معيار كيم يربطه باملتليق كما دأب ىلع ذلك ابل غيون» ز،يتناول مفهوم اإلجيا

 ها معلوم لك ألن الغامض اقنتاج حيال وا ساب الظن يف السامع نف  اتساع " ىلع اعتمادا يتم

 مع رأي األيل كما سبق اذلكر.( وهذا رأي يتفق 2«الكونه حمصور

أن شاعرنا أكرث ما ينون مقدا فج الفكرة  عندما  نقول ع،وإن أردنا أن خنترص رأيا يف املوضو     

 يطيل ف ستحرض املوروث القديم بثقله، وأمجل ابتاكراته يف تلك القصار واقنتف.

  امزتاج غزهل باأمرة والطبيعة:ـ 

لنن الظاهرة املوضواعتية فيه أنه يمزج قول  ا،القيم كما قلنا سابقتمرد الشاعر واضح ىلع          

بل ويقرن با أوصاف املحبوب وأوصاف الصهباو ، لك ذلك يف او حتيطه  ة،الغزل اغبلا بوصف اأمر

لنن ث ث ته حارضة ىلع استثناو، فاألمري اكن حييا صور الطبيعة،  وهو دأب شعراو املجون وال ري ، 

 طبيعة متمزية عن غريها : ترفا وهلوا يف

 

                                                           
 55ه، ص1302، مطبعة اجلوائ ، القسطنطينية، 1فر، نقد الشعر، طقدامة بن اع - 1
 1/124ابن رشيق، العمدة، ص  - 2
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 (1ألفق املـغرب قد انحت   فالشمُ        ْب رشَ يها وافاسقنِ  ،هذا األصيُل                 

 (، شيه  ريُقه      صايف األديـــــِم مؤدب وُمـهّذب2من كف  ذي لعٍ  

ا           واجلـــــو با مفضض ومـذه   أَو ما ترى زهر الرياض مؤنقم

 تشُدو يف الغصون فصيحةم        نغــماُتُهن بنل صـوٍت ُمـطرِب والطرُي 

 ِب رِ ك ـ واطْ ك ـ ال عدمتُ وانعْم بع شِ  مَر خطفُة بارٍق    ــبأن الع فاعلمْ 

قام غزل أو م من القضايا  املسلم به أن شعر الطبيعة يتداخل يف أكرث املناسبات مع أبيات ح  أو        

 .وقوته وانتشاره ه،لربيع يف هذا االمزتاج تشعر فيه بسطوتارشاب ومنادمة، لنن شعر أيب 

دليوان ابن الربيع أو غزهل بصفة يف نقد  موضواعتيةعرث ىلع رأي نقدي أو دراسة نلألسف ال          

يري متباينة ف ذا أخضعنا مثل هذا ا. فالشعرية يف مناهج القدماو ختضع ملعخاصة حىت نستأن  بها

زاوية أخ قية فهو شعر كه رش  ،األخ يق عند املغاربة فينظر إيله اقنهشيل من زاويتاالشعر للمنهج 

      ،(3وزاوية فنية حيث يتسم بالصدق الفين واإلخ ص يف العاطفة  واالبتعاد عن روح اتلكس  ا،إذم 

اساير روح اقنقد بعده، ف ن املنهج الفين ينطبق  ولم ه،خ يق اقنهشيل اذلي انفرد بف ذا أسقطنا املنهج األ

 .تماما يف إيراداته ىلع شعر أيب الربيع

فقراوة ، فتليق الشعر  واالستمتاع به وتقييمه خيضع بالرضورة للمتليق واألدوات اقنقدية اليت بيده      

اغص فيها، ناقد إال و ولم يبق ،ال شك أنه يثري تلك الذلة الفنية اليت تعق  القراوة ،نص أليب الربيع

اكن هلا السبق يف اذب بل  ،رس القارئ، بل ابلنية اللكيبية قد ينونفل   املعىن وحده من يأ
                                                           

 102ادليوان، ص - 1
 اللع : سواد بالشفتا، مستحسن  - 2
 عبدمن مقال : البشري قط )76 :القطان،  ص شاكر حممود/د للنھشيل،حتقيق وعمله، الشعر علم يف املمتع اختيار - 3

اجلزائري، دراسات يف الشعرية اجلزائرية اامعة املسيلة، العدد  األديب للنقد اتلأس   مرحلة و املسييل اقنهشيل الكريم
 200ص 2009األول، سنة 
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وال ينجذب ملعىن أخ يق  ،يف موضوع اأمرة والغزل املستمع والقارئ وربما ينجذب بلناو فين راقٍ 

 وظيفة الشعر. فاتر باهت يف لفظه. ويف هذا املنظور تقوم نظرية األدب يف قضية

  با االبتاكر واتلجديدـ 

واملقصود باتلقليد هو تقاطع بعض  ا،غزل أيب الربيع كثري من اتلقليد وكثري من اتلجديد أيضيف       

ة( أو من حيث تركي   الصورة ) التشبيهينصوصه يف الغزل مع شعراو هلم باع يف هذا الغرض، سواو 

 املعىن ، أو اللفظ .

اتلقليد انتقاصا من قيمة نصوصه وإنما يوضح من اان  آخر معرفته الكبرية  خببايا الشعر ول          

العريب وصوره، وال غرو أن تنعك  ىلع شعره. تلك القضية اليت وقف منها اقنقاد موقفا موضوعيا، 

ف  فرق عند اقنهشيل مث   ة،واستندوا يف املفاضلة با الشعراو يف املوضوع الواحد ىلع مقياس اجلود

با القديم واجلديد إال يف اجلودة والرداوة، الفتا من خ ل ذلك األنظار إىل اثر ابل ئة يف الشعر 

 (1واخت ف أذواق اقناس للشعر باخت ف املاكن واألزمان

وصور اتلقليد أو اتلناص باملفهوم ا ديث يه استعانة الشاعر استعانة واعية بنصوص سابقة،        

سابقوه والكتها ألسنهم حىت صارت مبتذلة وهذه الظاهرة تتكرر يف تلك الصور اجلاهزة اليت تداوهلا 

 ذات دالالت متعارف عليها.

ثل
َ
 (  قفا       وَس  ربَعهم كيف عفا؟2يا خلييلَّ بذي األ

 فاـبعد أن اكن رياضا أنَ          شا   ا يبابا ُموحِ وغدا قفرم 

                                                           
 202البشري قط، املراع السابق، ص - 1
 األثل: من أشجار العرب اشبه الطرفاو إال انه أعظم منه/ من رشح ادليوان. - 2
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وحىت يف اعطفته مناقضة لشخصية الشاعر، املتسمة ه،فهذا نموذج قفر أيضا يف لغته ومعاني          

باملرح واللف وادلعوة إىل اللهو، فتلكفه الزائد يف نقل صور قديمة أفقدها ا يوية واتلجديد، فجاوت 

 (2.( يف الغزل " الشكوى ادلائمة واألنا املتواصل1الطريقة املهياريةىلع 

عنده سوى  ـاغبلاـ ويه م حظة مدروسة أن اتلقليد يف بناو القصيدة ال نقف  :فت ل نتباهال         

فهل يعترب شاعرا يف اقنتف واملقطواعت القصرية وناظما  ل،يف تلك القصائد اليت تتسم بنوع من الطو

 لطوال ؟يف ا

تلك املجال   إاابة ابلحث : ف ن األمر يتعلق بالزمان واملاكن، إذ جييد الشاعر يف صوره يف          

حيث اسود الرسور واللهو واملجون، وينحو حنو استحضار اتلجارب  ؛اليت ير ل فيها أبياتا ،اأاصة

وهذا تفسري ة،القديمة يف خلوته ويف  ظات اجلد وما ينون ألم به من أحزان، ف  تسعفه القرحي

 فاكن الشعري باملحتوى تعلق إذا إجيايب معيار من اهتها العفوية ف ن حيتاج إىل تفصيل. ،نفيس حبت

 آخر معيارا اقناقد عند يعترب اذلي الر الا رمعيا يودل اذلي واالنهمار اتلدفق ىلع داال وروده يف

 (3املبدعا با للتفاضل

فتشبيه  ة،أن االشلاك يف املعجم الغزيل ال يعين بالرضورة عدم اإلااد وإنما  در اإلشارة         

وساق اقنعامة وغريها قاموس  ،املحبوب بالغزالة والظيب وابلدر والشم  وعيون املها وأيطل الظيب

 ، اكلعاطفة وابلنية اللكيبية يبىق اتلفاضل يف مزايا أخرى  ،متداول وال مناص منه عند لك شاعر عريب

 (4 ونسوق مثاال ثانيا الزدحام صور اتلقليد من مصادر متنوعة:

                                                           

 ه 428تويف )  ِمهيَاُر بن مروزيه ادليّليِمُّ  -ا سا  أو أبو -أبو ا سن  -1 
  51هام  ادليوان، ص  - 2
 208مجال حرضي، )مقاي   الشعر عند ا سن بن رشيق( دفاتر خمرب الشعرية اجلزائرية، املراع السابق، ص - 3
 58ادليوان، ص 4
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 وزر ادليار إذا وصــلَت مسل ما     واندب بها قليب الّصديع طــوي 

 ( وقل هلا     بتلــطف أْحِِي ـ فــديت قتي 1الس م ىلع ألُوفوأقر 

 قام دخي ـــــقتلتْه أسهُم  ِظك اجلاين فــما    أبقــا سوى الس

 والـىف ضىن وحنــــقد اكد أن خي     ه مُ ـــقام فجسالسّ  ه فرُط ذابَ أو

 (2ثل ما بك حذوك اتلمثي ــيب م     قالت: فرس حنو ا بي  وقل هل 

 
َ
  ـواك منه بديـيض بســرتؤاهلا       ال تَ ــاية ســبغيتها وغ َت نْ وأَل

فيمنن هلذا اقنص املقتطف من قصيدة تتألف من خسة عرش ب تا أن حييلنا إىل أكرث من شاعر،     

وامرؤ الق  ؟ فكأن الشاعر أاعد مزج تلك الصور ىلع الوزن  ر،ب نهم املتنيب، ابن أيب ربيعة، اري

 املختار ولم يتبق هل سوى ذلك الفضل .

وحىت ال نثقل ىلع الشاعر وتسيطر تلك األحاكم ىلع فضله يف الشعر، ف ننا نسوق ومضات فنية       

فلسمات الصدق  ويثبت بها شخصيته املستقلة يف ابلوح، م،مجيله تدل ىلع شعريته و افيه مع القدي

 (3 ال ختىف ىلع القارئ: ،اعدتهإ الفين متنوعة، وحضور ابل غة ومجال اتلصوير أو

 يا شــاربما أثلــمين شاربما                قد خط بالعنرِب واملـــْسك 

 اـاد به ثم زوى واـــَهه                 ملا دعــوناه إىل الــــفتْك

 كمن إفْ  مه  فما يف الفتِك                 قلــت هل ملا انثىن ُمعرِضا

ةٍ      ، إن ِعْشَت من النُّْسِك          فاقِض اذلي تهواه من ذلَّ  ال بُدَّ

                                                           
 ألوف : اسم املرأة حب بة الشاعر. - 1
 حذوك وأتمثلكحذوك اتلمثي : أي أحذو  - 2
 57ادليوان، ص - 3
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فكأنما اإلاادة عنده ) يف رأيي( مرتبطة بالفتك واملجون وربما اكنت تعبريا صادقا عن  ظات      

 (1 حقيقية بعيدا عن اتللكف والزتلف.

ا      وعـــوّض من مزاج ِاملاِو ِريَقاسقاين الراُح   سلساالم عتيــقم

ا مِ  حسنا       ف  واــــَد املحاُق هل طريقم  ه ل يزدري بالشَّ

 إذا ما الرُشب أعوزهم رحيق          فـــمن أافانِه اُســيق رحيقا

تعطي  ، يزدري بالشم (فعذوبة األبيات واتل ع  بالصورة القديمة واالنتفاض عليها ) ه ل       

قنا ومضات عن ابتاكرات األمري، فاألهيف وصف باهل ل بدل تلك األوصاف اليت شبهت بها القدود، 

ينون فيه أو املعىن يرتبط بالزمن وهو الليل اذلي   ة،مما يعطينا تصورا اديدا ملقاي   اجلمال يف املرأ

 الفتك والقصف اعدة.

  عذوبة شعره:ـ 

للغة وازاتلها، فأحسن الشاعر سهل بعيد عن خشونة ا ب،األمري من القصار عذأغل  شعر         

وهذه أيضا مزية حتس  هل، وكذلك اختيار األوزان  زاواة با غرض الغزل وما ي ئمه من لغة ولفظ،امل

وهذه حقيقة أدركها اقنقاد فيما اسىم م زمة ابلحر للموضوع، حا أكدوا  ع،اأفيفة املناسبة للموضو

ا فأغل  ابلحور اليت اختارها هلذ .ص حية بعض األوزان ألغراض معينة دون ص حيتها ألخرى

الغرض من اأفيف والبسيط والرسيع واملتقارب والوافر، ب نما ينرث الطويل يف تلك اتلجارب 

 . وغريهما األخرى اكملدح والرثاو
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 ذلَّ  اجلاحظ ذكره اذلي األسلوب هذا ىلع الالكم اكن إذا »والقياس ىلع العذوبة نعيد قول ابن رشيق:     

 ،ومتباينا متنافرا اكن ف ذا سامعه، فم يف يلَّ وحَ  به اقنطق وعذبه،فهم وقرب ،تملهحُم  وخفَّ  ،سماعه

 (1«ويش   منه فيها استقرَّ  فلمع،املسام تهوجمَّ  ،به اقنطُق  اللسان ىلع لوثقُ  هحفظُ  عرُث 

 عله موافقا للغناو ومطاواع لأل ان، خاصة أن منها ما  ،وهلذا ال نلدد يف القول أن هذه اأصائص     

اسود فيها ا وار اشبه تماما أوئلك الشعراو اذلين ااوت أشعارهم يف املنازل األوىل عند املغنا 

 واملطربا.

 املتدفقةويرث اإلعجاب بشعريته  ،املزايا السابقة خاصة يف الغنائية والعذوبة استوقفنا نص جيمع با     

 (2وغنائ ته اجلارفة:

 يِن ــسَ يت وَ مقلَ  ىف عنْ ــ          ونيِن ـــــقَ ى وأرَّ من أهوَ  نام
 ِن جَ ـــــ ىلع الشَّ وأحالين      واحظه      ــــ لنويِم  ْت لبَ سَ 

 عشقينـي هدَ أن السَّ ـــوك   ه          قُ ــــيعش ، مَ وْ اقنَّ  فكأنَّ 
 يِن يفتنُ  رِ حْ زل بالس  ـــلم ي             َت  ــــه فِ ــيف طرف رشأ،

 وفينـــفما طلين فيه وســـليه              ع ن  ـْـــاكن يل دي
 يِن مَ ـــكَّ  ـ وحياة ا    ـ          فما   ،منه يهِ ت استقِض ائْ 
 ينلُ ـُ ـو يقتــــورىث يل وه             مِ ــشِ تَ حُم   صدَّ ين  د مِ ـص

 ِبِ تَ ــواغ فاحتمل يا قلُ          به       لَّ ـح ذاب قليب منذُ 
 ينفُ ينِص ـه اجلاين فــطرفِ           ىلع  عدي الفؤادَ ن يُ أين مَ 

 ينبَ جَ ــأع تُّ يل إن مِ  قاَل          كيف يل باالنتصار وقد    
 ينمُ ـلظْ ــوِن ويوهو جيفُ   ه               قُ ــواه وأعشــأنا أه

 ننـالسُّ  أواِ   ه منْ حبَّ           ــذاك أرى    ب ،ف  وأنا كَ 

                                                           
 1/124، ابن رشيق، العمدة، ص،  1
 55ادليوان، ص  - 2
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تزنل عن مرتبة  ه،أن مرتبة شعر :اللغة يف تلقائ تها وبساطتها يه ما أشار إيله املراكيش مثل هذه          

واكن اتلليق عنده قائم ىلع اللغة الفخمة اليت سار عليها هو نفسه كشاعر يف  ،يف بقية القصائدالشعر 

 مدح خلفاو املوحدين.

 :ثانياأنموذاا  حممد شم  ادلين اتللمساين: - ب

يري ابعد أيب الربيع حيفا يف حقه إن قسناهما إىل مع (1قد ينون ترتي  الشاب الظريف         

فشم   ،سبق بنثريفاألمري أ ،ترت با تارخييا فحس حث لنن اقتىض ابل ،الشعرية واإلاادة

، ولم يلام هل مؤرخ إال وأثىن ىلع إاادته ابن العفيف ال يوازى إال بفحول الشعراو حممد ادلين

وإتقانه وحسن سبكه، بل منهم من اعله من طبقة امرئ الق   وال حرج. اكبن شاكر الكتيب، 

 من غزهل املتنوع؛ لنن ما يؤسف هل أننا لم نعرث هل ىلع  دي مما حيتم أن نعطيه مساحة وازية والصفَ 

ديوان حمقق سوى طبعة قديمة ادا، دون تقديم أو عرض أو قول يف شعره، وما استند عليه ابلحث 

هو هذه النسخة وبعض اللاام يف املصادر القديمة تشابهت معظمها يف اللمجة وتناقلت فيما 

لق  الشاب الظريف قد غطى ىلع مكنون هويته اجلزائرية تلك الومضات عن حياته، وربما  ب نها

 وىلع خمزون شعره الفائق يف اجلودة.

 ح،شم  ادلين باستثناو بعض القصائد اليت تعد ىلع أصابع ايلد الواحدة يف املديحممد ديوان       

رغم أنه لم ينسأ كثريا يلحيا وينشد  ،يص  يف الغزل بأنواعه املختلفة،  اربه ومغامراته الشعرية

ة الفرز منىح الصوفيه يف اللمزي رغم صعوب، أنه حنا فيه علما أن بعض الغزل خيامر يف الشك ،أكرث

قد سمق بالشعر والغزل بما يضايه أربابه، خيترصها قول ابن شاكر نق  عن القايض  با اقنوعا، 

بل وأخف منه يف الكرى، لم يأت إال بما خف عن نسيم رسى، ونعيم ارى ، وطيف،  »:اهلل:  فضل
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القلوب، وبرئ من العيوب، فرق شعره فاكد أن ارشب، ولزم طريقة دخل فيها ب  استئذان، ودخل 

واكن ألهل عرصه ومن ااو ىلع آثارهم افتتان بشعره.... وأكرث شعره  ن،القلوب ولم يقرع باب األذا

فلهذا علق بنل خاطر، وولع به لك ذاكر، فعااله بل كه رشيق األلفاظ سهل ىلع ا فاظ... 

 (1«أاله فاخلم، وحرم أحباه ذلة ا ياة وحرم 

 : (2اقصائده متداولة با األوساط وربما دون معرفة قائله

 اُق شَّ نا عُ فلكُّ  واكَ ـــ ه وارشحْ           واُق ــبك األش ما صنعْت  ِف ال خُتْ 

 قاُ فَّ ـــك اأقلبُ  ولوالَ ي،  اار          اْل  كلوال دمعُ  ّ  ا ُ  ىفقد اكن خَيْ 

 اُق فَ عاشقون رِ ـــــه فاليف محلِ        هل اهلوى ك من شكوَت فعىس بعينيْ 

 واألحداُق  ناُت ــاُ به الوُ  ْت كَ فتَ          رمٍ ـــــغمُ  أولَّ  فلسَت  ،زعنَّ ال  ْ 

 وللهوى أخ ُق  ،اُل ــاعد الوص       ما   ــفربَّ  ا بيِ   ىلع هجرِ  واصربْ 

  ولألفاكر يب أحداُق ىقم ـــــلْ مُ          أحدايق هلا   رُت ـــأسه كم يللةٍ 

 راُق فِ  فاُق الر   َف ــــ وقد ألعين         هم   بُّ ـــــاذلين أح ياربُّ قد بعدَ 

ال أظنها تعلو فوق ما قاهل يف حقه القايض فضل اهلل أع ه، " نسيم  ،فأي مقاربة جلمايلة اقنص        

هذا املوروث عند ابل غيا القدماو هو تعريف  :املوروث ابل يغفب نة القصيدة يف ضوو   رسى ..." 

    (4)كما يعطي للصورة بعدا اديدا هو لفظ املحااكة(، 3)«الشعر الكم موزون خميل » حازم القرطااين 

                                                           
 273ابن شاكر، نفسه، ص - 1
ديوان الشاب الظريف،منشورات اأوااة لطف اهلل الزهار، صاح  املكتبة الوطنية، املطبعة األدبيةن بريوت/  - 2

 47،ص 1885بلنان، سنة 
، دار الغرب 2منهج ابللغاو ورساج األدباو، تح:حممد ا بي  بن اأوااة،طحازم القرطااين،   – (3)

 124،ص 1881اإلس يم،
 48،  ص1989سيمياو الشعر القديم، دراسة نظرية تطبيقية، دار اثلقافة، ادلار ابليضاو، حممد مفتاح، يف   -(  4)
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كتمال، من حيث الوزن والقافية واملعىن، ولكنه أضاف عليها العامة من اال اقلبت صورتهاقد »

هو غري  عن نفسه، وهذا اجلان   اان  اتلأثري يف املتليق، اذلي خيضع لعنرص الرغبة يف سماع لك ما

اذلي اعله فعنرص اتلخييل  .(1«إال بسلوك الشاعر درب اتلخييل اذلي هو قوام املعاين الشعرية يتمال 

 ر،ستعارة اليت وفق فيها الشاعاكالصط حية اقنقاد يف املزنلة األوىل يف اإلبداع الشعري ظهر بمزاياه اال

 ثروا الس مة باجلنوح حنو التشبيه.د، وآرغم سقوط العديد  من الشعراو حتت سياط اقنق

املعىن ا قييق إىل املعىن ستعارة هو ما جيسد عنرص اأيال أو املجال بغرض استبدال صور اال    

 /للهوى أخالق. املجازي: /صنعت بك األشواق/ ارشح هواك/ فتكت به الوانات اعد الوصال

ول سلا ية الشعرية هدف واحد هو إىل استثارة العملية االستعارية. لك الصور تهدف وإن     

القلوب ويربأ من العيوب ىلع حد قول وقد وفق الشاعر يف إيرادها بما خيف عن   (...2)«استبدال املعىن

 ؟ابن شاكر

آخر اإلعجاب،وهذا يدفعنا إلبراز نموذج موهبة الشاب الشاعر تتجىل يف اغل  نصوصه ويثري     

 (3:ل ستدالل 

 ابَ ومرحَ  من هواكمْ  با   وأه  بسيْقِ ـَ وأطي ما أذلَّ  م،غرايم منن

 ابَ قليب ما َص     يف ا ُ  إىل غريهِ    ه  ــمجالُ  املصونُ  م ذاكَ غزالكُ 

 َسىَب حسنُه لكَّ القلوِب َ َنَّبَا      دما  ــفعن القلوِب   ىلع لّك  ىلَّ 

بَا يْقاُت أنٍ ، كُّها زمُن الصَّ و 
َ
 أأحباونا: هل اعئد يف محاكم      أ

                                                           
 89ص ق،القرطااين، الساب - 1
  1966ترمجة : د، أمحد دروا  ، مكتبة الزهراو ، القاهرة، اعم  اون كوها، بناو لغة الشعر،  -  (2)

 136ص 
 8ادليوان، ص - 3
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بَاـوغرُي والُكْم  عبدكم ما تن     ىلع حبنم أفنيُت حاصَل َمْدَميع  سَّ

بَـا    وا عن مَجالُنموحاشاكم أن تبعد وح مننْم معذَّ  حليَف هومى، بالرُّ

 ابَ ه فتهذَّ ــــــب فينم عشقَ وهذَّ      هافنَ  هدُ السَّ  واصَل  نْ وا مَ وإن تهجرُ 

 اــوه بعد ما قد تأدبرُ ــــف  تهج         كم   دودِ ــه بصم تهذيبَ وأحسنتُ 

 .فكيف ترى عننم مدى ادلهرمذهبا         هادينُ  الصبابةِ  دينُ  ،ويل مهجةُ 

ينطلقون من مسلمة أن الشعرية تتحدد باملجاز كم سلف القول، ف ن  (1)ف ذا اكن املحدثون         

الصورة ابل غية كثريا ما ارتبطت يف مفهومها البسيط بالغرض األديب وا الة اقنفسية للقائل، 

أين تنقل املعىن من وضعه املجرد إىل املعىن املحسوس عن طريق التشخيص  ؛وخاصة االستعارة

وهذا ينطبق ىلع اقنص يف قدرة الشاعر  واتلجسيم من أال اتلوضيح واتلأثري ونقل األحاس  . 

ىلع نقل أحاس سه ومشاعره بتوظيف املجاز واالستعارة اتلرصحيية/ غزالنم/ واملكنية/ سىب 

 غرها من الصور اليت اكتملت بها اتلجربة الشعرية.وي ه،حسنه/ أحسنتم تأديب

ااوت يف جمال  الظرف الشاعر ال تتعدى اقنتفة "ب تا" ، امل حظ أن ثلث اقنصوص عند      

  املوازين.ولنن إذا انتقل إىل الغزل ألفناه يقصد القصيد ويطيل  كيت،نواألن  واتل

لعفيف كما طبقوا املنهج اتلكفريي ىلع وادله , ق املنهج األخ يق ىلع القد حاول ابلعض تطبي     

ولكنه   (2«واكن فيه لع  وعرشة واخن ع وجمون» وأطلقوا عليه نعوتا من مثل ما قال الصَفدي:

( : وقفت ىلع ديوانه  خبطه وهو يف اغية القوة 3لم استطع كمتلق  متمزي إال أن جيزيه باتلقدم،  وقال 

                                                           
 136رأي اون كوها، ص   - (1)

 3/109يف بالوفيات، ص: الصفدي، الوا - 2
 نفسه، الصفحة نفسها.  -6 3
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الشعرية أن يفرد هل امللمجون مثل هذه األحاكم وتتوارى أمام شعره والقلم اجلاري. فحسبه من 

 خ عته وجمونه . إن اكن كذلك فشعر العرب أغلبه ال ينفك خيرج عن هذه الغنائية.
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 للنص الشعريالفنية  اتدراسة يف ابلني

 تمهيد :                         

قبل الرشوع يف دراسة ابلنية اللغوية للمدونة الشعرية وددت اإلشارة أن اهلدف املسطر يف ابلداية       
ثم  ح،الشعر العمودي اتلقليدي ثم املوش ة،إلفراد جزء للبنية الشلكية للقصيديف هذا املوضع هو 

وبعض األشاكل األخرى اليت وجدت نلفسها ماكنا  يف اإلبداع اكتلخميس والتسديس،  األزجال،
قبل اتلنقيب ادلقيق يف  - اخلطة اكن استئناسا واطمئنانا ملا ورد يف املصادر  القديمةتلك  املنطلق يف
حني اتلعريف بالشعراء ومنتوجهم، وخاصة تلك اإلشارات اليت ينيه بها   -جودها من عدمهاصحة و

. هذه  « وهل من اتلواشيح املستحسنة الكثري  »«وهل ديوان مشهور بني أيدي انلاس»أحدهم ترمجته 
وأبو عبد السالم  اليت أطلقوها: كما فعل الغربيين مع ابن الفكون وابن ميمون القليعاألقاويل 

وغريهم، يه ما أدخل اإلطمئنان يف انلفس ىلع وجود تلك األثار وبقائها ىلع قيد احلياة، لكن واقع 
ولم يبق منها سوى ما استشهد به من إنتاجهم من قصائد  ،احلال يعكس تماما تلك األقاويل

 سة املوجود وفق مقتىض احلال :ومقطواعت وابلايق انتىه إىل درك الضياع. ذلا حتتم تعديل اخلطة إىل درا

 األشاكل الفنية للمدونة: أوال:        

 الشعر العمودي:              -1

أو تلك املقطواعت  األربعة املدروسة، وهو أغلب املنجز اذلي تم استجماعه سواء من ادلواوين     
 يف املصادر القديمة،  وينقسم يف حجمه بني : املتناثرة هنا وهناك 

ويه الظاهرة السائدة يف ديواين شاعرين يشالكن عصب املنتوج الشعري ,هما األمري أبو  انلتفة: -*
الربيع وحممد شمس ادلي اتللمساين، وقد اشرتاك يف الكثري من اخلصائص الفنية واملوضواعتية. 

  ة،وحىت تشابههما يف نمط احلياة االجتماعية وبما عرف عنهما من عربدة وخالع

ويه أيضا ظاهرة بارزة  ت،ويه يف املصطلح ما يزيد عن بيتني إىل سبع أبيا أو املقطوعة:القطعة  -*
ين يتشالكن ريف ادليوانني السابقني فإحصائيات ديوانيهما أكدت أن أكرث من ثليث ادليوانني املذكو

حياة املبدع ، وكذلك من نتف ومقطواعت مما يعطي تفسريا للعالقة بني بنية انلص وابليئة و
 . نصف منتوج بقية الشعراء الوارد يف املدونةاملقطوعة تجاوز ت
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 القصيدة:          -*

ويه ماتبىق من النسبة املحصية، وترتكز عند شاعرين العفيف ادلين اتللساين وابن حبوس      
الطبقة اثلانية يف  رغم أن ديوانيهما ليسا حبجم ادليوانني السابقني، وبعض القصائد بلقية الشعراء

يلعطي الصورة بشلك أوضح  ملنت جمموع ادلواوين األربعة؛ : ونعطي مثاال بهذا اجلدولهذا ابلحث
: 

 املخمس املوشح  القصيدة  املقطوعة انلتفة الشاعر
 /  92 105 43 أبو الربيع

حممد شمس 
 ادلين

 اتللمساين 

78 67 69 01 / 

عفيف ادلين 
 اتللمساين

01 36 67 / / 

 / / 09 04 06 ابن حبوس 
ابن عبد 

 السالم
    01 

  01 237 212 128 املجموع
      
  

 ح: ــــاملوش                   -2

يعرث ابلحث إال ىلع موشح فريد متفرد عند حممد شيم ادلين بن العفيف  من لك املدونة لم     
نفسه موشحات كثرية يف  للعفيفمقوالت قديمة تشري إىل أن اتللمساين، رغم ما عرثنا عليه من 

 (مطلعه:1اتلصوف ولغريه من الشعراء: وهذا املوشح من عرشة أبيات

 الَ دَ ـأو ع ارَ ـ     ما ي عنه أن جيف اهلوى عداَل  بدر عن الوصال  

                                                           
1
 القفل اذلي يليهابليت خيتلف عن ابليت يف القصيدة العمودية، فابليت يف املوشح فيتكون من ادلور مضافا إيله  - 
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 مذهب  

 ث  ه خب  ظ  ـلف ظ  ح  الل   مرتك  

 عث  ــا وينبشَ إيله يصبو احلَ 

 أشكو إيله وليَس يكرت ث  

 بأن  يذوَب فاَل       واملوت  واهلل  من مقا ي  اَل  َداع فؤاد يي

 اق ر ب  

واملوشح الوحيد يظهر عليه يف بنائه اتلمزي وخروجه عن املألوف يف املوشح عموما وخرق ابلناء الشيلك هل 
 بأن جعل جزءا من املطلع والقفل بداية لدلور.

 اتلخميس            ـ    3

أي  ة،هو أن يأخذ الشاعر بيتا لسواه، فيجعل صدره بعد ثالثة أشطر مالئمة هل يف الوزن والقافي     
فيحصل ىلع مخسة أشطر، ومن هنا جاءت  يأيت بعجز ذلك ابليت بعد ابليتني، ثم ن،جيعله عجز بيت ثا
ويسىم عملهم  وربما نظموا يف ابليت األصيل أربعة أشطر أو مخسة أشطر أو ستة،  ،التسمية باتلخميس

 تسديسا أو تسبيعا أو ما فوق ذلك ..

 وقد شاع التشطري باتلخميس وغريه يف بداية اجلمود الشعري وخاصة عندما يعمد الشعراء إىل ما    
سوا قصائد املشاهري حىت  .إظهارا للقدرة اإلبداعية وجمارة الفحول رضةايسىم باملع فقد مخسوا وسد 

 يربزوا الرباعة الفنية.

هذا ابلاب قصدنا ختميس الشاعر اجلزائري ابن عبد السالم وهو انلموذج الوحيد يف املدونة اليت       يف
 عرثنا عليها يف العهد، مطلعه :

ق   تَشـوُّ
ُـّ ال  ـــ  أاعذ ليَت فيَم املالم ؟ ترف ــــٌقي       أما هذه آثار  ِس 

، قد حنت إىل تلوح فتغىن عن عبارة منطق      ابلَان أين ٌقحنانيك 
ع الركب  نلتٌقي   ومن أيَن  ي أن يرج 



 الفصل السابع                                                                                                                    

226 
 

 

 

 :معجم املدونةـ احلقول ادلاليلة يف ثانيا                       

يتبىق أن خنص هذا املبحث بمصادر املعجم الشعري عند شعرائنا يف العرص املوحدي، غري أن من        
لكن حماولة  ة،بأغراضها ومواضيعها املختلفالصعب توحيد املعجم الشعري بني اكفة عنارص املدونة 

 تفرضها املنهجية، بحثتقريب الصورة يف مصادر هذا امل

يهدف إىل القبض ىلع املكونات األساسية  ، إن تصنيف املعجم انطالقا من املستوى املوضواعيت     
توصلنا إىل أو نصوصا لشاعر فريد  للنص. وقد تبدو آيلة اتلصنيف ميسورة ملا نواجه نصا فريدا،

أو ذلك ادليوان، غري أن هذا ابلحث جيد نفسه أمام  ،استنباط طبيعة املعجم ومستوياته يف ذلك انلص
حقائق جتعل حماولة القبض ىلع احلقل ادلال ي يف الشعر اجلزائري القديم ضبابية، وهذا لسببني: أن هذه 

، وتفرد بعض الشعراء بنص يتيم املدونة املختارة حتتكم إىل تعدد الشعراء وتعدد انلصوص من جهة
 مما جيعل األمر يتسم بويع منهيج مسبق بالصعوبة اليت ستصادف هذا املقام. من جهة أخرى، 

 تختلف وىلع هذا األساس فإن املحاولة ستتجه حنو استكناه احلقول ادلاليلة الغابلة املشرتكة بني     
كما أن اهلدف العام   ها من حيث اهليمنة،روس حسب ترتيبانلصوص الواردة يف موضواعت الشعر املد

مجع لك اللكمات اليت ختص حقال معينا، والكشف عن صالتها الواحد  »من حتليل احلقل ادلال ي هو:
 (1)«باآلخر، وصالتها باملصطلح العام 

 :ديينـــــاحلقل ال           ـ 1 

فهذا احلقل يعكس بامتياز احلكم السابق بأن الشاعر اجلزائري القديم يضع االعتبار ادليين       
باملقام األول، فال مناص بعد ذلك أن يكون رجع اللفظ ادلال ىلع ادلين واألخالق قويا يف املدونة 

املنظور، وثانيهما  املختارة، لسببني رئيسيني: أوهلما أن الشاعر بىن شخصيته وشهرته األدبية وفق هذا
تزيج قرسا إىل اتلخفيف واتلطهر عن طريق الشكوى وادلاعء  ، أن الرضورة يف هذه األحوال من املعاناة

                                                           
 79، ص1992، منشورات اعلم الكتاب، القاهرة، 3د، أمحد تختار عمر، علم ادلاللة، ط  -  (1)
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لك هذا يستديع لغة خاصة جتعل  احلكمة واتلحيل باألخالق الفاضلة. واالبتهال إىل اهلل، واالستعانة ب
إىل اتلجربة الصوفية اليت تتخذ نلفسها  الشاعر يستحرض بالرضورة قاموس ادلين واألخالق، إضافة

 رموزا دينية متمزية يف خطابها الشعري.

غري أن املالحظ يف هذا احلقل هو تباين توظيف هذا القاموس بني ابلنية السطحية لللكمة وبني      
ىل آخر، وربما هذه األخرية تتجىل عند شاعر اتلصوف أكرث من غريه. إابلنية العميقة هلا من شاعر 

   :ويمكن تفصيل هذا احلقل يف املجاالت اتلايلة.

 :  ألفاظ القرآن الكريم واحلديث انلبوي الرشيف واستلهام مسميات العقيدة –      

وفوق لك ذلك أسماء اهلل احلسىن. ا،اتلقوى، اإليمان، احلق، اتلوبة، املغفرة، اهلدى  ... وغريه)       
السالم بكرثة وكذا استلهام أسماء الشعائر ادلينية من صالة وصيام  وتداول اسم الرسول حممدعليه

وهذا احلقل جيمع بني أغلب انلصوص الشعرية ويف لك املوضواعت حىت تلك اليت تدخل يف حزي  م،وصو
وليس املقصود بالعقيدة املصطلح   الغزل ابأنواعه، حىت صار اللفظ ادليين مفتاح احلقول مجيعها.

قصود تلك اللكمات اليت هلا مدلول ديين مبارش وباشتقاقاتها املختلفة، فتتخذ صورة بذاته، وإنما امل
الفعل أو املصدر أو صورة إحدى الصيغ املشتقة األخرى. واملالحظ أن هذا املجال تنحرص دالالته ىلع 

ر اغبلا ما املعين املركزي دون املعىن اإلحيايئ، ألن احلالة انلفسية يف مثل هذه االستعماالت عند الشاع
تكون أكرث ميال إىل اهلدوء أو دعوة إيله. فيعمد إىل اتلقريرية واملبارشة دون احلاجة إىل اخلرق اللغوي 

 اذلي يستهدف إثارة املتلٌق وشحنه بإرسايلة اتلأثر أو اثلورة.

 :بييعــــــاحلقل الط        ـ2

األول، فأغلب مسميات الطبيعة واردة يف املدونة وهو املستوى اثلاين اذلي اغبلا ما يندمج مع احلقل     
أو بشلكه الرمزي أو بمدلول الرمز عند شعراء  ، بشلكها الرصيح يف شعر الوصف أو الغزل أو املدح

دلاللة، ألن يف االستعمال وتوظيفها يف الصورة ابلالغية بينهم مع فارق يف ا الصوفية، فال اختالف
شاكل أية مضبوطة. هلذا احتىف شعر الغزل العام والغزل الصويف بشارات ورمزعجم الصويف حمدد بإامل

  من أهل الطريقة. سريا ىلع انلهج احتفاء عظيماومسمياتها الطبيعة  
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الورد، الرياض،  م،وقد اشرتكت ظواهر طبيعية خاصة أكرث من سواها مثل: ابلدر، الشمس، انلج     
سسوا لغرض جديد خصوه لوصف األندلسيون بصفة اعمة، قد ألشعراء فا؛ املاء ، وغريها وليس تفردا

 الطبيعة اجلامدة واحلية. وزادتها اتلجربة الصوفية نضجا وعمق.

 مرة:ـــ حقل املرأة واخل               3

وهو حقل ال ينفك عن احلقل السابق، بل شلك ثالثية مرتابطة احللقات يصعب الفك بينها،        
حسيا ومعنويا، فارتبطت يف  ا،يستديع وصف املرأة وذكر مظاهر احلسن وابلهاء فيهفالغزل باملرأة 

التشكيل ابلاليغ كطرف يف التشبيه واالستعارة والكناية، فما ذكر يف حقل الطبيعة، ال يعدو أن 
به يف االستعارة اتلرصحيية أو التشبيه اكبلدر والشمس وانلجم... كما ورد الطرف اثلاين  ايكون مشبه

واألرداف، واخلال، واخلرص، والقد،  ،ن التشبيهات، يف اللحظ، واخلد، والوجنات، والشعر، واجليدم
والساق، وغريها. وما يرتبط بهذه األسماء من صفات اكحلور، وابللج، واهليافة، والطول،  وال ننىس دائما 

اليت صوروا العزة  شطحاتهمأن هذين الرافدين شالك  رصيدا مركزيا للشعر الصويف، بإسقاطاتهم و
 حتمله يلىل من مزايا اجلمال. ة يف صورة يلىل بكل ممااإلهلي

هرا حقيقيا كما عند أيب الربيع أو صفاتها وأسمائها ومشتقاتهما، تمظوتأيت اخلمرة والسكر بكل     
فاخلمرة اختذت عندهم منطلقا مغايرا للصحو والسكر يا عند العفيف وغريه من الشعراء. تموقعا رمز

 والغيبوبة عند شعراء املجون.

 ل الرتاث:ـــــحق         ـ 4

 لليةويشمل خاصة فيما تقاطع فيه الشاعر اجلزائري مع الشاعر العريب القديم يف املقدمات الط       
تناوهل الشعر القديم يف وصف الطلل واخليام وابلوادي، وأسماء  ، فأغلب ماوالغزيلة وغريهما

و كذا  ، وليس ذلك غريبا فاملعجم موحد بينهما،ةأساسية يف املدونة اجلزائري احليوانات، اكن مرجعية
 حفاظ ابلنية الفنية للقصيدة يف النسيب واملدح ىلع شلكها طوال العصور. 

 حقول أخرى:              ـ 5

:    فقد ذكر الزمان يف مواضع كثرية بألفاظ يه:  ويه تلك احلقول اليت يمكن أن نسميها هامشية      
) الزمن، والزمان، ادلهر، األيام، الليا ي( والكثري من أسماء األعالم، وأسماء األماكن واألشياء، 
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واملصطلح الفلسيف عند شعراء اتلصوف، اليت طرأت جديدة يف الشعر، وإن اكنت هذه املصطلحات 
زائري، بل مصطلحات مغلقة يف حزي املعجم الصويف، وما يمنوا الصوفية ليست من ابتاكر الشاعر اجل

 ر جديدة. به من قيم وأفاك

 ابلنية االفنية للقصيدة الشعرية :ثانيا

 ابلنية اإلفرادية :  –  1
لم يعد هناك أدىن خالف أن اللغة يه الركزية األوىل للعملية اإلبداعية، إذ تلعب دورا هاما يف        

ىلع ما يف قوة  يعتمد ذلك ألن الشاعر» حتديد مستوى شعرية أي نص أديب وتمزيه عن لغة الالكم 
  (1) «اتلعبري من إحياء باملعاين يف لغته اتلصويرية اخلاصة به

األستاذ حممد مفتاح يه بلنة   ذلك فإن اللكمة الشعرية، أو املعجم اتلقين كما يسميهواستنادا ىلع       
ابلناء الفين للقصيدة، ودرع الشاعر الوايق من السقوط يف الالشعريـة، واالستهالل باحلديث عنها 

ج إىل يكون اعمال مساعدا للولو ،واتلعرف ىلع املعايري انلقدية العامة املوضوعة تلقييم هذا ابلناء
دراسة األدوات الفنية يف الشعر اجلزائري القديم، دراسة حتليلية وصفية للوصول إىل حتديد خصائص 

 هذه األدوات .

فإن اللكمة » فرغم لك األهمية اليت يكتسيها لك مستوى يف تشكيل ابلنية اللكية للعمل الفين         
بقات ابلنيوية، ما حتت اللكمة وما فوق اللكمة ال ، فلك الط(2)«تبىق الوحدة األساس للبناء الفين اللغوي 

 .(3)تكتسب دالتلها إال من خالل عالقتها باملستوى املشلك من قبل اللكمات 

ولقد اهتم انلقاد العرب القداىم باللكمة الشعرية، فرغم اختالف الرؤى وتعدد اتلوجهات إال أن        
غري ساقطة  ،انلظرة املعيارية لللكمة لطاملا تم االتفاق حوهلا، فاشرتطوا فيها أن تكون مستعذبة حلوة

معروفة وأمثلة  ااء ألفاظللشعر» موضوعة فيما عرف أن تستعمل فيه، فابن رشيق يرى أن  ،وال حوشية

                                                           
 415، ص1964، دار انلهضة العربية، القاهرة 3د، حممد غنييم هالل، انلقد األديب احلديث، ط  -  (1)
  127جون كوهن، بناء لغة الشعر، ترمجة : د، أمحد درويش، مكتبة الزهراء، القاهرة، ص  -  (2)
 ترمجة: د، حممد فتوح أمحد، دار املعارف، القاهرة،  –بنية القصيدة  -يوري لوتمان، حتليل انلص الشعري  -(   3)

  143، ص1995        
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فال جيب بهذا املنظور ىلع الشاعر أن  (1«مألوفة ال ينبيغ للشاعر أن يعدوها وال أن يستعمل غريها 
ينقل معجم امليادين األخرى إىل الشعر، وغريها من املعايري اليت حارصوا بها الشاعر، باإلضافة إىل 

فية وابلالغية، أو ما يسىم باملستوى الرتكييب،  غري مرااعة بنيات انلص الفنية، اكبلنية انلحوية والرص
أن هذه انلظرة املعيارية لم تنجح كما هو معروف، سواء أكان السبب تمردا وقفزا من الشاعر ىلع 

انلص.  قواعد انلقد وابلالغة، أو سقوطا عفويا اضطراريا  فرضته عوامل إبداعية أخرى حلظة ميالد
 ار الشعراء.وهو األمر اذلي لم يسلم منه كب

والشعر اجلزائري املدروس عند عرضه ىلع هذه انلظريات انلقدية، سواء القديمة منها أو احلديثة،        
أم  ؟هل هو شعر : يتحتم علينا أن نعيد تقسيمه بشلك يتوافق مع الشعرية أو الالشعرية؛ بمعىن آخر

ة املألوفة الشعر الكم موزون مقىف. جمرد نظم خيلو من اتلخريج املعروف للشعرية ؟ بعيدا عن املقول
أن يقرأ بالرتاث، ألن القراءة بالرتاث كما  –يف الغالب–رغم أن  االعتبار العليم فهو أن الرتاث جيب 

 يرى األستاذ حممد مفتاح دائما من أجنع ما يؤدي إىل الفهم اتلارييخ احلق وجينبنا الوقوع يف الالتارخيية
بإسقاط مفاهيم عرصنا ىلع القصيدة بغري ديلل وتمنعنا من انلظر إيلها بمعزل عن بايق اآلثار املعارصة 

 (.2)هلا  

عند القدماء ابلينة اإلفرادية، أو اتلالحم  وسهولة املخارج:الوحدة العضوية (  فاملقصود بوحدة    
إفرااغً واحداً وسبكه سباكً واحداً  إفراغ هذا الشعر وخاصة ابن رشيق اذلي وافق فيهما رأي اجلاحظ

 وما يقابله من املصطلحات احلديثة يف خاصية اتلقابل والتشالك.يلغدو أسهل ىلع اللسان مثل ادّلهان. 

فابن رشيق يؤّكد مقولة اجلاحظ السابقة، ويشري إىل أثر ذلك يف نفس املتلٌّق اذلي يذّل هل الّسماع، 
الكم ابلاّث من خّفة املحتمل، وقرب فهمه، ذلك أّن اخلطاب الّشعرّي  وحيلو هل اإلصغاء، ملا يتوفّر عليه

تالحم  تكّون هذه املسحة اجلمايلّة، منها ،يك يتّسم بمتعة اجلمال، فإنّه ال بّد من أن تتوفّر فيه عنارص
 (3.األجزاء وحسن املخارج

 شعر الفقهاء ورشخ ابلنية            أ ـ       

                                                           
 2/128ابن رشيق، العمدة، ص  -  (1)
 21ح، يف سيمياء الشعر القديم، دراسة نظرية تطبيقية، صحممد مفتا – (2)

 130حممد مرتاض، انلقد املغريب القديم، ص - 3
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وتطبيقا هلذه العنارص اجلمايلة إمجاال ىلع الشعر اجلزائري، فإن حقيقة بعض القصائد تصطدم مع     
اتلوجه اجلما ي، وتنفر املتلٌق ثلقل تخارج األلفاظ فيها وتهلهل ابلناء بني أجزائها، بل احلقيقة أن 

هولة أمام معايري أو ما ينسب إىل الفقهاء يسقط بس ،تلك املقطواعت والقصائد املتفردةأصحاب 
 الشعرية قديما وحديثا :

 الفقيه ابن عبد السالم من قصيدته الطويلة يف مدح الرسول عليه الصالة والسالم:  

 وما رضهم لو وّدعوا يوم أودعـوا        فـــــؤادي يتذكر الصبابَة ي رَضم

 أعلم   اذلي كنت   يعودون للوصل          وجفوةً  عساهم كما أبدوا صدوداً 

فالقصيدة لكها ىلع هذا النسق املرتبك من  الرتاكيب، تفتقد إىل اتلالحم اذلي حتدث عنه ابن     
وتغلّب فيه ضغط الوزن  ة،رشيق، فال عالقة منطقية  يف الشطر اثلاين بني بناء مكونات اجلملة الفعلي

 الشطر األول واثلاين. فابلنية السليمة تقتيض الرتابط بين معاين ه،ىلع مرااعة اتلخريج اجلميل للكمات
 فاملقياس إذا  هنا هو مقياس اجلودة وإمتاع املتلٌق بالسبك اجليد .

 (:1يقول يف املدح يوالشاعر الفقيه أبوعيل عيل األشري

 دارت رَحـــــا اهلـــــالاكت  بالّســـــب طاط  

  
 وســـطا بهـــا َري ـــب  الزمـــان الّســـا   

   
هـــــني فيهـــــا الرشـــــك  أي  إهــــــانة

 
 وأ

  
ــــه  ــــفعت كري ـــــي اط  ٍ ش ــــا بمـ ه ياط   ه 

   
هم  إن لــــم تقــــم  فيهــــا قيامــــة  مـــــلك 

  
 فـــــــلقد رأوا مجــــــال مــــــن األرشاط

   
ــــــيمةً  ــــــاد  هش صــــــاَرها وطء  اجلي

َ
 وأ

  
ــــوا  ــــني  ال ـــــرا لع عتبَــ ــــوداَء  م   س

   
 

يكون ذليذ السـمع، خفيـف املحتمـل، »السابق من  أحاكم ابلالغة  فإذا ما أسقطنا عليه القول     
يكون مثل هذا انلص قد خرج من األدب الرايق  ، «قريب الفهم مّما جيعل انلطق به عذباً مستسااغً 

يف غياب اتلنسيق بني بنية  اللفظ وهشاشة اتلعبري عن املعىن، بل إن اختياره لقافية الطاء جاء تماشيا 
يف انتقاء األلفاظ ذات األصوات اثلقيلـة مـع راككـة  مع مناسبة اإلشادة بمعركة السبطاط، وتكلفة

 اتلويلف بينها يف تنافر األصوات، جعله يسقط يف دائرة اثلقل،  جمته األسماع وثقل حممله.
                                                           

1
 72حممد الطمار، تاريخ األدب اجلزائري، ص - 
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لم يرتك للجانب الشعوري شيئا ملموسا، فكأنما  ، فهذا الرتكيب ابلاهت يف انلص من حيث ابلنية    
 كمن ينحت من صخر. ظ مناسبة لشاعر يف ابلحث عن ألفانلمس عناء ا

 

 (1 فابن الفكون يقول :

ـــــل أال ـــــي ق ـــــن للرس   ـــــى اب  الرس

  
ـــــــبدر   أيب ــــــي اجلــــــواد الـــ  األري

   
ـــــا ـــــىن أي ــــــادة مع ـــــا ي السيـ  واملع

  
 انلـــدى بـــدرَ  انلـــَدى حبـــــــر ويـــا

   
ي وحبقـــــك أمـــــا ـــــد  ــــــالاًل  املب  جـ

  
ـــا ـــد وم ـــازت   ق ـــن ح ـــب   م ـــيل   حس  ع

   
ـــا ـــين وم ـــا بي ـــك وم ـــن بينَ ـــام   م م  ذ 

  
 رض   خلـــــق   مـــــن أتيـــــَت  ومــــــــا

   
 

األبيات من قصيدة قيل أنها لشاعر كبري حسب اتلعريف هل وهو الفقيه ابن الفكون، هيمن 
 ( 2عليها االبتذال،و الزنول إىل درك اإلسفاف ولم تسلم حىت من راويها العبدري يف رحلته

واتلصنع يف الشعر، بل يزدرون املبالغة والغلو فإذا اكن ابللغاء، ال يقفون ضد الصناعة املعتدلة  
وهامجوا املروق يف اتللكف غري املربر. وما هامجوا به الشعر انلازل عن مألوف الطبع ينطبق يف رأيي  ا،فيه

ىلع هذه انلصوص، فقد استحق االزدراء من غلوه يف بنيته إمجاال واختياراته املفضووحة ؛تكلفا 
ن مربر.) الرسي ابن الرسى() بدر انلدى، حبر انلدى() أيب ابلدر اجلواد وانسياقا وراء اتلصنع من دو

األريي( فالرتكيب القرسي جيل تماما واللهث وراء اتلجنيس والرتادف  شلك لب اهتماماته يف غياب 
 حس شعوري ملموس، إضافة لروي القافية) ايلاء الساكنة( املحظور صوتا يف ابلالغة العربية؟ 

ت يف هذه انلماذج السابقة ىلع بقية الشعر يف مقطواعت الفقهاء مع تفاوويمكن أن نقيس 
نصادف الشعرية يف تلك انلصوص اخلارجة عن نطاق لكن ، مستوى ابلنية من نص إىل آخر
 اإلحتفائية واملناسبات الرسمية: 

ه فقصيدة ابن الفكون الشهرية اليت صنعت تداويلته وشهرته استطاع فيها أن يتجاوز بها حمنت

                                                           
 60العبدري: الرحلة املغربية، ص  - 1
2
 ينظر الفصل األول واثلاين: تفصيل القول يف موضوع القصيدة .  - 
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 الفنية  يف انلص السابق:

، ما إن  مثــل ها بدل   ما             فانلـــارصية   (1دع العراَق وبغداَد وشاَمه 

، بان عــنها اهلمُّ وانل كد    برٌّ وحبري  وموج، للــعيون به             مسارحي

 حيث اهلوى واهلواء  جمتــمعي            حيث الغىن واملىن والعيشة  الرغد  

ل واجلنات مـــرشقة        وانل ه ر وابلحر  اكملرآة  ويه يــد  و  انلهر اكلص 

فاجلمايلة هنا صنعها الطبع يف القول بعيد عن اتللكف، اتلنسيق بني أجزائها ووحدة املعىن يف اكمل     
 أبيات القصيدة.، جعلها مما يسهل حفظة وجيري يف الفم كما قال القدماء.

 .(ادلواوين الطبقة األوىل) ب ـ نضج ابلنية اإلفرادية عند شعراء         

 فمقاربة انلص تكون مقاربة موضوعية؛ كوحدة فردية مستقلة بعيدا عن األحاكم املجملة اليت      
ليسقطها ىلع بايق انلتاج الشعري، فهذا ابن الفكون  ؛نصادفها عند بعض انلقاد انطالقا من نص واحد

من قصيدة واحدة، ولكن ما تبىق من شعره ال يرىق بأي حال  سوى إىل مرتبة انلظم؛    نال شهرة واسعة
فانلقد نفسه ال يتعلق باتلجربة الشعورية يف العمل األديب إال حني تأخذ صورتها اللفظية، ألن الوصول 

للفظية اليت إيلها قبل ظهورها يف هذه الصورة حمال، وألن احلكم عليها ال يأيت إال باستعراض الصورة ا
 .(2)«وردت فيها، وبيان ما تنقله هذه الصورة إيلنا من حقائق ومشاعر 

وبناء ىلع هذا القول فإن انلصوص القوية اليت تنصاع هلا تلك األحاكم انلقدية يف اتلالحم وحسن       
اتلخريج، حيتكرها أصحاب اتلجارب الفنية انلاضجة دلى شعراء ادلواوين: فيجزينا القول فيها إمجاال 

 هاتني اخلاصيتني.أنها تتجاوب مع اذلوق الشعري اذلي خطه ابلالغيون وانلقاد  لفن الشعر يف 

                                                           
 334/335ادلراية، صالغربيين، عنوان  - 1
 32السيد قطب، انلقد األديب، أصوهل ومناهجه، دار الرشوق، بريوت، د ت، ص  -    2
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فباستثناء ديوان األمري أيب اذلي تبلورت جتربته بني الريق واإلخفاق ، ذلك اتلباين اذلي يثري الشك      
فبايق انلصوص يف ادلواوين اثلالثة املتبقية تتجىل فيها متانة الشعر يف السبك  ؛(1يف مجع ديوانه

 فنيا كبريا دلى لك من أرخ هلم ولشعرهم:  والتشالك حسب ما يروق ألرباب انلقد، ونالت استحسانا

قياسا ىلع بايق شعره، إذ ال يمكن دراسة  ":الشاب الظريف حممد بن احلسن"ونلأخذ نموذجا نلص     
لك انلصوص، لكن يمكن أن نطمنئ تلناسب انلص مع مستويات أغلب انلصوص املطولة، باستثناء 

 ألحاكم انلص املطلقة :نصوص انلتف اليت حتتاج ملقاربة خاصة وال ختضع 

اق    (2ال خت  ف  ما صنعت  بك األشــواق           وارشح  هـــواَك فلكُّنا ع ش 

ا ق  قد اكن خَي ىف احل ّب لوال دمع ك ال           جاري،  ولواَل قلب ك اخلـــف 

فَاق    فعىس بعيني ك من شكوَت هل اهلوى       يف محل ه فالـــــعاشقون ر 

ــنات  واألحداق   غـــــرم          فتََكت  به الو ج  ، فلسَت أول  م   ال جت زعن 

، وللهوى أخالق    واصرب  ىلع هجر  احلبيب  فرب ــما          اعد الوصــال 

ــــىًق ولألفاكر يب أحداق   لـ   كم يللة  أسهـــرت  أحدايق هلا           م 

َد اذلين أحـــــبُّ  فاق  ف راق  ياربُّ قد بع   هم          عيني وقد ألــــَف الري

نه خطط هلا عن طريق تداعيها يف ال ص آخذا بعضها يف أعقاب بعض، وأن لقد جاءت أبيات انل      
شعوره بطريقة منسجمة أخاذة، عرب عما يكابده من ضىن الوجد وجفاء املحبوب مستهال بمخاطبة 

م القديم يف بنية قصيدة الغزل، ولم ينس أن يوا ي هذه الصيغة العشاق كلك، بصيغة األمر  خارقا انلظا
 ؛يسىم باالتلفات يف الضمري ) عرب اكمل األبيات ( رغم أن املخاطب ليس سوى نفسه باتلخيف وراء ما

مستفيدا من األسايلب اإلنشائية األخرى اليت تعضده اكالستفهام وانلداء، واتلمين. ما جيعل الوحدة 
نلص، تتشابك أجزاؤها بشلك متناسق، وترتيب منطٌق سليم حىت تنتيه،مما يعين أن تبدأ من بداية ا

                                                           
 ينظر اتلفصيل يف الفصل األول. - 1
 47ديوان الشاب الظريف، ص - 2
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الوحدة املوضوعية مهيأة يف ذهن الشاعر واكتملت قبل الصياغة ووحدة شعرية الزتم بهاو ووحدة 
 (.1عضوية احتد فيها املضمون والشلك

فال تنافر  هو اذلي يشلك حسن املخرج،  –هذا اتلناغم بني وحدات القصيدة ـ اليت يه األلفاظ       
بني بني أصوات اللكمات اليت بىن عليها  انلص. وال قدرة ىلع خلخلة أية وحدة من ماكنها، وإال تزعزع 

 املعىن واختل املبىن، بل إن وحدة ابليت اليت مزيت القصيدة القديمة ال تثبت أمام هذا انلص.

القصيدة وديلل اتلحامها هو شعورنا أنها حتتاج إىل تخرج ولم تكتمل بعد، فانلفس الشعري  مجايلة     
فيأيت ابليتان املوايلان لزيحيا الستار عن بقية  ،حباجة إىل تربير ذلك اهلجر اذلي القاه من املعشوق

 املكنون يف فكر الشاعر فيقول:

ـح  عن  دهم ميثاق  عربي رأيت  أصح  ميثاق  هلم    أن  ال يَص 

عر ضي   فيـــه َنَفاير دائــمي ونفاق    وىلع انلي اق  وىق األكلَة م 

 ا،ذلك اجلانب املهم يف الشعر وهو املوسيىق بقسميه ا،وال يمكن جتاوز املنىح اثلالث يف انلص بالغي   
يار وحدات وقد أبرز الشاعر قدرة فائقة يف صنع تشكيلة جذابة من األحلان يف املوسيق اخلارجية باخت

 ة،وحىت ذلك اتلجنيس واتلكرار واتلطابق،  جاءت منسابة عذبة،بسيطة سهلة بعيدة عن السماج
هلمته نغما موسيقيا عذبا، ثم امتداد هذا انلغم يف فة بينها من دون تكلف أو تعرث، واصنعت  األل

/ املوسيىق ادلاخلية يف تفعيالت الاكمل وقافية القاف املردوفة  ) فاق  ، ميثاق/ ميثاق، أحدايق/ الري ف راق 
 أحداق، اهلجر/ الوصال...(

ونأخذ جزءا من  نص  آخر من تلك انلصوص املتألقة البن حبوس ويف موضوع آخر، هذا الشاعر      
 اذلي يستفزنا كثريا يف نصوصه املتالمحة، مزيها ـ كسابقه ـ انلضج وتدفق الشعرية:

َق حىت توايف انل مـــريا   ر   (2فر ّب عــــــسري  أتاح اليسريا                رد الط 

 وأرسل قلوَصـــك طورا شماال                 وطــــورا جنوبا، وطـورا دبورا

                                                           
1
 43ينظر: حممد عمر الطالب، ص - 

 املاء اذلي تبول فيه اإلبل، والقلوص : انلاقة الفتية - 2
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ن  ىلع    مل  جيشاً مغـرَيا      غـــــازيات  ابلـالد   وش 
 من انلص  واذل 

م      ـج  ـ ر  ماَء وجهك حىت تـ   (1وأطف السمـوم به واهلـــجريا                   وفـ

 وطر  حيث أنت قويُّ اجلــــناح               ال عـــــذَر لك أال تـــــطريا

 وال تقعن  وأنت السليم، حيث تضـــــــــايه املهيَض الـــــــكسريا

م  اإل
 
ــــــوًدا                وأ َل، ت دىع ولـ  حُّ م  الرت 

 
ـدىع نَزورافأ ـَة، تـ   قامـــ

 وذو العزم  يرضع  ثديا َجــــدودا                وذو الـــعزم يرضع ثديا َدرورا

ســـــــــىم  فقريا
 
ـَــــىن  أديبًا، وأ ك

 
ــــز ىلع انلبل أىن غــــدوت  أ  يَع 

د باتلكسب، فرغم نص يندرج يف موضوع اجتمايع حبت، هو احلفاظ ىلع ماء الوجه ونبذ مد ايل       
إال إن ابلناء اللغوي يغطي اجلانب الشعوري  ،ميله إىل فن احلكمة اليت اعدة ما يكون مصدرها عقليا

انلاقص، فلك مسواغت انلجاح يف املعين والرتاكيب واملوسيىق اخلارجية متاحة، تربر هل اتلوفيق من 
خالل ما سبق ذكره من الصناعة احلسنة  واالبتعاد عن االبتذال واملروق الزخريف اذلي يشني اذلوق 

 وينفر السمع.

يف انلص ىلع وحدته العضوية من خالل ما يسىم بتقنية تويلف املعجم، ويمكن االحتجاج      
فبواسطتها يمكن اخزتال الوحدات املعجمية اليت تشلك ابلنية اللكية للنصيف لكمات حمورية واعمة 

: فبينة انلص األساسية يف الرتكيب هنا يه وحدة الفعل ) األمر( يف اكمل (2تتفرع عنها ألفاظ ثانوية
م ( فإن لكن املغزى هو اتلحيل بالقوة والعزم، فإن أغلب وحدات  ،أرسل، شن،فرن د،انلص،) ر

 
طر، أ

اهلجري، ال تقعن، العزم، قوي  م،عىن) الرتحال، اجليش، الغازيات، السموملانلص تدور حول هذا ا
 اجلناح( تلتفرع عنها بنيات أخرى ال خترج عن النسق. 

                                                           
1
 تستريح.تجم: - 

2
 188أمحد طالب، املرجع السابق، ص  - 
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سني"أسهم كثريا يف تثبيت الوحدة العضوية وهو خيار ومن جهة أخرى أصوات اهلمس خاصة " ال    
وهو الشطر اثلاين من  .قلما يلتفت إيله الشعراء، من حيث الشلك عندما يهتمون باملعىن ويغيبون املبىن

 العملية اإلبداعية.

 خالصة القول:                  

واتلقابل يف املدونة املدروسة تقتيض منا  أو التشالك دية أو خاصييت اتلالحم واتلخريج،ابلنية اإلفرا    
 االنتهاء بنتيجة :

* يه إخفاق أغلب أصحاب املقطواعت الشعرية وقصائد الشعراء الفقهاء، باستثناء مقطواعت  
الشعراء املتصوفة: فلهم طريق مهيأ موحد يف املعجم الشعري، ويف استلهام رموزهم من قاموس 

جتعل املتلٌق  ر،اوت بينهم خاصة أنهم تبنوا الغموض كخيارغم ذلك يبىق اتلف، واصطاليح جامع
ينخرط يف حماولة فهم املعىن ىلع حساب املبىن يلبىق انلص الصويف يف تداويلته حكرا ىلع ذوي اخلربة 

 يف قراءة مثل هذه انلصوص وما تتطلبه من أدوات خاصة.

من حيث ابلناء الفين  اتلجارب الفنية يف اغبلية انلصوص املدروسة عند أصحاب ادلواوين ـ نضج*
وتقمص أراء انلقاد وتاليف العيوب اليت حنطوا بها انلصوص املبتذلة، مع اإلشارة إىل اتلفاوت املرشوع 

 فنيا دلى الشاعر الواحد.

 

 :  : بينة اجلملة ابلنية الرتكيبية         ـ2

 :الفعل واجتاهاته أزمنة ـ  أ

املتعارف عليه أن الفعل يدل ىلع زمن أو داللة حمددين بقرائن لغوية تضبط موازينهما بدقة،        
إذا ارتبط  ، فالفعل املاض هو ما دل ىلع زمن مىض ,واملضارع  ما يدل عل الزمن احلارض أو املستقبل

بقرينة) السني، سوف( غري أن هذا الزمن )الزمن انلحوي( قد حيدث وأن ينحرف عن أصله دلواع 
 سياقية وبالغية. 
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فعىل املستوى الكيم يمارس الفعالن حضورا بالرضورة، فال يتأىت للشاعر إدراك نصه من دونهما،      
نص آلخر، تتحكم فيه موضوعة انلص من  -يف غلبة أحدهما ىلع اآلخر-كما أن حضورهما يتباين 
ىلع اعتبار أن داللة الزمن املاض مضادة دلاللة احلارض ومن الطبييع أن ختتلف » والغرض يف املدونة، 

املعاين باختالف األزمنة، وأن استخدام األفعال بصورة متباينة من حيث الزمن حيدث تضادا فيما بني 
  (1)«.األفعال 

زاوية من ابلحث مقصدان : أوهلما الوقوف عند طبيعة االتلفات احلاصل يف واملراد يف هذه ال      
حماولة إدراك )دالتلهما اجلمايلة( عندما  :دالتلهما الزمانية )ادلاللة الوظيفية( ودواعيها، وثانيهما
 يهيمن زمن ىلع الزمن اآلخر، أو يتعادالن ويتناوبان.

املاض عن دالتله الزمنية األصلية إىل داللة مضادة يف مواضع كثرية من املدونة انرصف الفعل      
 تماما كما يف تراكيب املعادلة الرشطية، أو يف مقامات ادلاعء حني يصبح متجها يف معناه إىل ملستقبل.

واملضارع أكرث طواعية ومرونة يف حتوهل من معىن إىل آخر، ألنه حمكوم بعوامل حنوية كثرية منها:      
نليف بال ولن، دخول السني والتسويف عليه، دخول الفعل املاض عليه، ويكرث الرتكيب الرش ، ا

دخول الفعل انلاقص "اكن" وأداة اجلزم "لم" عليه، ووفق هذه القرائن تتنوع أزمنة الفعل الواحد 
 (2)واجتاهاته، ووفق هذا اتلنوع أيضا وضعت هل مصطلحات كثرية.

عل واجتاهاته يف لك املدونة ويف عرص اكمل، لكن ما الف وقد يصعب، بل يستحيل حرص بنية       
نستشفه من القراءات انلموذجية أنها تتجاوب يف مقامات كثرية مع ما نظر ملعين الفعل واجتاهاته، 
فليس خيارا فنيا بل رضورة حتتمها الصياغة يف القول، فاجلدول األيت يربز املعاين اليت يمكن أن خيرج 

 ألصلية:إيله الفعل عن سياقاته ا

                                                           
 21أمحد عيل حممد، ظواهر العدول يف  شعر أيب مسلم ابلهالين، ص  -  1
 ديوان   -دراسات يف انلحو العريب –ينظر: عبد اجلبار توامة، زمن الفعل يف اللغة العربية قرائنه وجهاته   -  2
 104إىل ص 82، ص1994اجلامعية، اجلزائر،  املطبواعت     

 القرينة معناه            الفعل

 
 

 خال من السوابق البسيط أو املطلق -1
 مقرتن ب)قد( املتصل باحلارض -2
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 الفعل  1-  العادي
أو املستمر 
 يف احلارض

  خال من
 القرائن

)احلال    احلاكيئ  -2 املضارع
 املاض(

 مسبوق بماض
 مسبوق بناقص
 مسبوق ب )لم(

 
 

املضارع  -3
 االستقبا ي

ورد جوابا للطلب 
أو يف تركيب 
 الرشط

 أو مقرتنا بالسني
 

املختلفة إثقاال للبحث من دون طائل، إال أن هذه  وقد يكون اتلمثيل للك فعل يف إنزياحاته    
اتلارييخ اذلي ينشده  ياقويه رضورة يفرضها املعىن والس ب،األزمنة ال خيلو منها نص يف الغال

 : (1فيف ادلينعالشاعر، ويمكن استدراج اغب تلك املعاين يف مقطوعة واحدة للشاعر 

ــــت   ، حتل ي  ــــةي  وهــــو باتلــــذاكر  الل  د 

  
ــــرة ــــل يع يف ىلع زف  مســــتكنة   أض

   
ى ـــد  ـــبُّ   ي تب ـــا اذلي احل  ـــده أن  عب

  
ـــت ـــا رويح هل فحّن ـــد بم ـــت ق  أجن 

   
ــــاوَل  ــــيل تَط ــــده، يل ــــا  بع  فكأنم

  
ـــب ـــيب يقل  ـــه قل ـــوق من ـــنة ف  األس

   
ــــت   ــــه تعل ل ــــاتلمين في ــــه ب  لقرب

  
 أنـــة   ترديـــد غـــري مـــين يبـــَق  ولـــم

   
 

قرائن ت من معناها األصيل إىل معان جديدة بواسطة بقلملضار واملاض يف هذه األبيات انفصيغ ا       
 دخلت عليها يف السياق.

                                                           
  139ديوان عفيف ادلين اتللمساين،ص  -1

 املاض
 

 ادلاعء املاض االستقبا ي-3
واقع يف تركيب  
 الرشط
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 يمارس هذا اتلباين يف اتلوظيف دالالت مجايلة نوجزها فيما يأيت: (1)أما من انلاحية اجلمايلة     

احلد من رتابة الزمن الواحد، وإحداث تنوع وحتول يف داللة القصيدة باالنتقال من زمن إىل  -
 خلها.زمن آخر دا

 اتلعادل انلحوي: -     

صدر ابليت وعجزه تلحقيق التساوي  عندما يدخل الفعل يف عالقة تركيبية مع مثيله يف ابليت بني    
 مثال: ( 2)يف املقاطع الصوتية، وانلرب، وحىت تنظيم األلفاظ املعجمية غري املنظمة.فقول الشاعر

        

     
يف اتلطابق بني صدر ابليت وعجزه بواسطة عنارص متعادلة  (3)لقد حتقق فيه اتلعادل انلحوي اتلناقيض

ىلع مستوى ابلنية الرتكيبية، لكنها متناقضة ىلع مستوى ادلاللة عن طريق اتلقابل للتعبري عن معىن 
)يسري، واحد ويتدخل الفعل يللعب دور اتلعادل يف التساوي بني املقاطع الصوتية، هو الفعل املضارع 

 .يدور(

؛ فكثريا ما حتدد موضوعة القصيدة الزمن املناسب هلا، وحىت السياق األسلويب يستديع  املالءمة-   
 (4أو قول الشاعر: .توظيف زمن حمدد 

ــــوني  تفانكرســــ ســــفرنَ أ وإذا  عي

  
 قلـــوب فانكرســـت ،فـــتكنَ  ن،هلـــ

   
 .فهذا ابليت حقق املالءمة بني طريف ابليت من جهة واتلوازن بني وحدات بينته      

ملناسبته مقام االستذاكر ووصف  أغراض الشعر السيايسأن الفعل املاض هيمن يف  جند :حتصيال  
وشعر  األحداث املاضية )زمن تارييخ( بينما يالحظ سيطرة املضارع يف مواضيع ومقامات االبتهاالت

 اليت تستديع املمارسة بفعل اخلطاب، وادلاللة ىلع االستمرار.  واتلصوف، الوصف
                                                           

 تزيد أهمية الوظيفة اجلمايلة أو تضعف حسب قيمة انلص ىلع املستوى اإلبدايع وحسب قدرة الشاعر ىلع  -( 1)
ادلكتور عمر حممد اتلحكم اإلجيايب يف تنويعها أو جتانسها. ينظر الوظيفة اجلمايلة للزمن انلحوي واتلعادل انلحوي،       

 190/191/192/193الطالب، عزف ىلع وتر انلص، ص
 263ديوان ابن حبوس، املرجع السابق، ص  - 2
 قيض، اتلأيليف.يقسم اتلعادل انلحوي إىل أشاكل منها : الرتاديف،  اتلنا  - 3

 6ديوان الشاب الظريف، ص - 4

 عـــنكم نـــاءَ  مـــن إيلكـــم يســـري    

  
ــــدور   ــــم ي ــــن إيلك ــــث   م  داراَ  حي
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 (1)العدول عن السياق األسلويب:       ب ـ

 ة،لم تكن الظواهر الرتكيبية يف الشواهد السابقة سوى انرصافا عن أنظمة اللغة وانلحو اثلابت       
وذللك ينحرص تأثريها يف املواضع اليت وردت فيها، غري أن بعض الظواهر األسلوبية ذات تأثري شامل إن 
ىلع مستوى الرتكيب وإن ىلع مستوى السياق األسلوبــي، وللسبب نفسه فصل ابلحث بينهما يف 

 لة.متجاورين يلكتمل انلظر إىل السمات األسلوبية العامة املشرتكة للمدونة املحلعنرصين 

 اجلملة اإلنشائية الطلبية:       

كة » األسلوب اإلنشايئ الطليب نظام لغوي       تنازع ابلحث فيه لك من انلحاة وابلالغيني فهو رش  
ويف دالتله يعرب عن حاالت نفسية وشعورية يف اخلطاب األديب ويقسم إىل أنواع يه األمر،  ( 2)«بينهما 

انليه، االستفهام، اتلمين، انلداء. ولك نوع هل أدوات أو صيغ حمددة بدقة. تؤدي معىًن حمددا هو)املعىن 
دالالت شىت، األصيل(، لكن االستعمال قد حيوهل من أصل وظيفته إىل معىًن باليغ  خيرج فيه إىل 

وهذا ما يدخل يف العدول عن السياق األسلويب ويكرث ، (،3)يمكن اتلماسها يف السياق اذلي يرد فيه
 يف الشعر، إذ يتخذه الشاعر مالذا للتعبري عن احلالة انلفسية اليت يمر بها.

 أنواع توافر فيها هذا العنرص من العدول يف لك -قيد ابلحث-واملالحظ أن انلصوص انلموذجية      
األسايلب الواردة، فإحصاء األغراض املتباينة داخل األسلوب الواحد مع تعدد األسايلب غري ممكن 

 لكن نموذج للتمثيل قد يوضح نلا هذا العدول: ا،عملي

ـــال احلمـــام هـــو ـــه تبعـــد ف  زيارت

  
ـــل وال ـــين تق ـــه يلت ـــذر ىلع من  ح

   
ــبه دهــري  غــّره مــن ويــح يــا  فرس ّ

  
ــم ــص   ل ــفوَ  خيل ــيَب  إال الص ــادر ش   ب

   
ىل أيـــن

 
 مســـومةَ  خـــيال جنبـــوا األ

  
 القــدر مــن خوفــا إرمــا وشــيدوا

   
ــر ــن انظ ــاد، مل ــر   ب ــةً  تنظ ــا أي  عجب

  
ــــربةً  ـــــعرب   األبلــــاب   ألوىل وع   وال

   
                                                           

، ويف املجال اتلطبيٌق ينظر:   أمحد عيل 72ينظر: نظرية السياق يف كتاب علم ادلاللة لدلكتور أمحد تختار عمر ص  -1
 18حممد، ظواهر العدول يف شعر أيب مسلم ابلهالين، ص

 135أماين  سليمان داود، األسلوبية والصوفية، ص  -  (2)
 116إىل ص 77ينظر أمحد اهلاشيم، جواهر بلالغة، بداية من ص  -  (3)
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اجلمل اإلنشائية بني األمر وانليه واالستفهام وتكرارها، يعطي صورة عن الكم أوال ثم  فتنوع       
 العدو ل عن املعىن األصيل إىل معاين بالغية جديدة.

 وهذان بيتان فريدان للغربيين جيليان الصورة أكرث: 

َحن  ِس َك املكنوَن خاطبَه          واجَعل لَمييت ه بني احلَـــَشا  (1َجدثَا  ال ت نك 

ه من صدر ه نفثَا ، روح   املصدور  راحــــته          كم   نافث 
 وال تقل  نفثة 

يمن أكرث يف انلصوص اجلملة اإلنشائية الطلبية ته وإذا أردنا أن نقرب الصورة أكرث كحوصلة: فإن
راء وغريها من واإلغ ة ونصوص احلكمة، ألنها اغبلا خترج إىل أغراض انلصح واتلوجيه واتلحذير ادليني

 األغراض ابلالغية .

 اتلكرار:            - ـج  

واتلكرار يف املدونة اختذ صورا تختلفة، منها ما اكن هل أثر من حيث قدرتها ىلع إجراء منبهات         
ذات قيمة فنية ىلع صعيد اخلطاب األديب، مثل اتلكرار اتلقابيل ىلع مستوى املعاين أو ىلع مستوى 

طي لللكمة أو للعبارة وأثقل اكهله اكتلكرار انلم ،الصيغ الفعلية املتباينة، ومنها ما أخل ببنية انلص
بمرادفها دون إضافة جديد للسياق، حبيث إذا حذف بٌق املعىن ىلع حاهل، وعدها القدماء منقصة من 

ألنه خيرج ىلع املعايري اليت حددوها كرضورة  (2)العمل األديب وأسموها "احلشو" أو"اإلطناب والزيادة"
الظاهرتني بارزتان يف املدونة تؤكدان حكما سابقا ومناسبة القول للمقام، والك  مرااعة مقتىض احلال،

 ورد يف ابلحث، وهو تباين مستوى األداء اللغوي بني الشعراء.

 )اإلجيايب( (3)اتلكرار اتلقابيل: -     

–وهو اتلكرار املنيط بالعملية اإلبداعية ومسوغ لوجود داللة ما، يرسلها الشاعر كمنبه أسلويب      

فاتلكرار ، عل دلى املتلٌق ومحله عل فك شفرة ادلاللة املحملة يف اتلكرارإلحداث ردات ف -تبرصا

                                                           
 13اعدل نويهض، مقدمة كتاب عنوان ادلراية، ص   - 1
 171ينظر : جون كوهني، بناء لغة الشعر، ص  - (2)
 251ينظر : أمحد تختار عمر، علم ادلاللة، ص  - (3)
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اتلقابيل اذلي يشلك فيه اتلضاد بني صيغ الفعل أكرث ترديدا يف اغلب انلصوص من حيث الكم فال 
 خيلو منه نص قصده الشاعر أم لم يقصده:

 (:1عفيف ادلين كقول الشاعر      

 حنــت الوصــل إىل نفيســاتي  نفــوس

  
ــاّ  ــقاها فلم ــبُّ  س ــالاكس احل ــت   ب  حن 

   
ـــت ـــت   واكن ـــوَت  أن تمن  ـــبابةً  تم  ص

  
ــاَق  ــا فس ــد   إيله ــا الوج ــد   م ــت   ق  تمن

   
 

فيف ابليت اثلاين املعىن اتلقابالت جبالء يف ابليتني؛ يين بنيات متشابهة يف املخارج  وبل  فقد برزت     
 زمن مستمر وهو احلارض يف العجز: يتجه إىل زمن مىض يف الصدر، بينما يتجه إىل

 (2مثال آخر:

،ولوال جتين  ، أوىل ما استعان به الصبُّ    هو الصرب  حلبُّ ماعــــذب ا احلبُّ

 احلبُّ إذا كنت أهوى لغري تواصــــــل        فعشٌق لرويح، ال ملن قلت ذا 

 قلب   لو بٌق        ىلع ما أاعنيه من الوَجـــد  ي القلـــــب وما أنا إال مغرم  

ربما يكون الشاعر قد سقط يف عيب يسىم اإلقواء لكن اتلكرار عنده لم خيرج عن أداء وظيفة يف  
النسيج اللغوي املطلوب دون اإلحساس أنه متلكف يف مسعاه وال نشعر أيضا باجلفاف اململ يف هذا 

   .سابق اتلكرار، وهذا ما يسجد القول ال

يف عملية استحضار املسىم » صة القول، أن قيمة اتلقابل اللفظي ىلع املستوى ادلال ي تكمن فخال     
ومقابله، اليت تعترب من أهم وسائل اللغة يف نقل اإلحساس باملعىن والفكرة واملوقف نقال صادقا عن 

اعر وأحاسيسه حنو موضوعه طريق هذه اثلنائيات اليت تلعب دورا أساسيا يف تفريغ انفعاالت الش
 (3)«.الشعري

                                                           
 133ادليوان، ص - 1
 17ديوان الشاب الظريف، ص- 2
 ، دار الوفاء للطباعة والنرش، 1حممد مصطىف أبو الشوارب، مجايللت انلص الشعري)قراءة يف أما ي القا ي( ط  -  (3)

 88، ص2002االسكندرية،       
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 ر انلمطي:)السليب(ااتلكر -

هو اتلكرار  -عند ابلالغيني-ومن الظواهر اليت تسرتيع االنتباه وتقلل من مستوى األداء اللغوي    
انلمطي، أو احلشو والزيادة من دون إثارة أو إضافة للمعىن، فهذا انلوع قليل اتلأثري يف السياق األسلويب 

 ة،نية واثلاثلمن الطبقة ااثلاألصحابها ، ونصادفه أكرث يف تلك انلصوص (1)ألنه متصل بغايات إنشادية
ويه تسند رأيا سابقا يف كون مثل هذه انلصوص تفتقر إىل اتلجربة الفنية املبدعة، فاكن هاجس 
ص املحافظة ىلع صحة الوزن والقافية وانلظم هو املسيطر ىلع الشاعر دون غريه من املقاصد، فجاء انل

 فلو أخذنا هذه األمثلة أدركنا الصورة جيدا: إىل انلظم أقرب منه إىل الشعر، 

                    (2 ابن الفكون:فقول الشاعر      

         

 

، بل وكرس لك مسحة مجايلة، وخاصة يف (3)فتكرار بعض الصيغ تكرار ممل، لم يضف شيئا للمعىن      
 عجز ابليت، مرااعة للقافية والوزن، جتعل انلص خارجا عن جنس الشعر.

هذا احلشو، ومثله كرس بنية اللغة يف كثري من املواضع، ومثلهما إقحام لكمات غري منسجمة  فمثل     
يمكن أن تكون عليه، وتلوضيح هذا املوقف  ،تماما مع املقام، حتيل القصيدة إىل أضعف مستوى فين
 (4 نربزه باملقاربة البسيطة اتلايلة ألبيات متتايلة يف انلص:

ــــا ــــىن أي ـــــادة مع ــــا السيـ   يواملع
  

 انلــدى بــدرَ  انلــَدى حبــــــر ويــا

   
ي وحبقــــك أمــــا  جــــــالال املبــــد 

  
ــا ــد وم ــزت ق ــن ح ــب م ــيل   حس  ع

   
مــام   مــن بينــك ومــا بيــين ومــا  ذ 

  
 رض   خلـــق مـــن أتيـــت ومــــــا

   
ـــد ـــت   لق ـــون   رم  غـــن ج ســـهامَ  العي

  
ــــيس ـــوى ول ــــؤادي س ـــن ف  رم   م

   
ـــبك ـــار   فحس ـــيب ن ـــن قل ـــعري م  س

  
ـــب ك ــــع ٍ وحس ـــين دمــ ـــن عي  أيت   م

   
                                                           

 21أمحد عيل حممد، ظواهر العدول يف شعر ابلهالين، ص  -  (1)
 335الغربيين، ص - 2
 ما اكن نوعه من انلاحية ادلاليلة واجلمايلة لدلراسات احلديثة رأي آخر يف ظاهرة اتلكرار مه  -  (3)

4
 60العبدري: الرحلة املغربية، ص  - 

ــــار   إىل عشــــونا ــــع ن بي ــــا الر   وإن م

  
ـــونا ـــار إىل عش ـــدى ن ـــق انّل     واملحلي

   
ــــا ـــــه ركبن ــــادَ  بواديَـــ  زوارق   جي

  
ـــا ـ ق ضـــوامرَ  عـــن إيلــــها نزنل  بـــ  س 
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لوجدنا أنها وقعت يف  ،بمسبار العدول افهذه األبيات املتتابعة يف انلص األصيل لو استكشفناه       
عيوب مجة عل مستوى النسق انلحوي يف اتلقديم واتلأخري واحلذف وانتهاك القواعد انلحوية أو 

يه حمصلة الضعف العام للقصيدة.  ؛ يف حرف الزيادة  السياق األسلويب يف اتلكرار واحلشو واملعاظلة
 .ة يبيحه علم العروضهذه العيوب اليت ال تقرها حىت مبادئ الرضورة الشعرية كهامش حري

 بنية الصورة: ابلنية الرتكيبية   ـ3                                       

 بني اللغـة والصورة: -أ          

بني اللغة والصورة اتلحام يصعب سلخه، وحتري هذه الصعوبة يف الفصل بينهما  يستدعيه الوازع      
ادلرايس واالنضباط املنهيج يف احرتام املشجر اذلي سبق اتلمهيد به ىلع أساس أنه املسار ذلي 

وهو املعىن اذلي  :نزياحات اللغويةأو اإل ،تعامل باألساس مع اللعب اللغويوالصورة ت يستحسن تبنيه، 
تتداخل يف إطار أوسع مع اخليال واملجاز لتشلك ما  ها. ألنال خيرج عنه مفهوم الصورة ىلع العموم

 الشعرية.نصطلح عليه باللغة 

واملوروث  (1)قف "عند حدود الصورة ابلالغية يف التشبيه واملجاز"يقديما اكن فالرتكيب ابلاليغ     
عل أقرب تعريف خيزتل اتلعريفات األخرى يف هذا املوروث عند ول ابلاليغ وانلقدي عند العرب،

كما يعطي للصورة (، 2)«الشعر الكم موزون تخيل » ابلالغيني القدماء هو تعريف حازم القرطاجين 
 وهو ما يعد خرقا للمنظور السائد يف عرصه.( 3)بعدا جديدا هو لفظ املحااكة

وتتبع تطور مفهومها  اض ما قيل يف تعريف الصورة،استعرأغلب الظن أن ابلحث ليس حباجة إىل     
يف العرص احلديث، إنما تتبع الرتكيب ابلاليغ نلصوص املدونة وفق منظور عرصها انلقدي املنتصب يف 

 صورة  املجاز والتشبيه.

 االستعـارة ـ 1    

                                                           
 دار األندلس ، 3ط ،لصورة يف الشعر العريب حىت آخر القرن اثلاين اهلجري، عيل ابلطل ينظر تفصيل ذلك:  - (1)

 .15ص، 1981للطباعة  والنرش، واتلوزيع، د م،        
 89منهاج ابللغاء، صحازم القرطاجين،   – (2)
 48سيمياء الشعر القديم، صحممد مفتاح، يف   -(  3)
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خرق لقانون اللغة ومكملة » االستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه يف انلص، وكما يقول جون كوهني:    
للك األنواع األخرى من الصور، وإن لك الصور تهدف إىل استثارة العملية االستعارية، ولالسرتاجتية 

  (1)«الشعرية هدف واحد هو استبدال املعىن
 (2)أخرى ملاذا العدول من احلقيقة إىل املجاز ؟ فإذا اكن املحدثون وملاذا استبدال املعىن؟ وبعبارة     

سلف القول، فإن الصورة ابلالغية كثريا ما  اينطلقون من مسلمة أن الشعرية تتحدد باملجاز كم
ارتبطت يف مفهومها البسيط بالغرض األديب واحلالة انلفسية للقائل، وخاصة االستعارة أين تنقل املعىن 

جرد إىل املعىن املحسوس عن طريق التشخيص واتلجسيم من أجل اتلوضيح واتلأثري ونقل من وضعه امل
 األحاسيس. 

وباألحرى الصورة  ة،فاملدونة اجلزائرية املدروسة كثريا ما تبلورت فيها هذه املعاين من صور االستعار   
 الطاغية بني لك الصور.

يه أكرث وضوحا لألذهان فيما يسميه ابلالغيون العرب باالستعارة  (3)وانلظرية االستبدايلة    
  (5:فقول الشاعر ( 4) اتلرصحيية األصلية ا

م  مجـــــاهل   املصـــــون   ذاك غـــــزالك 

  
ـــري ه إىل ـــبي  يف غ ـــيب   احل  ل 

ـــبَا قَ  ماَص

   
 

فحذف املشبه بالغزال  ، فقد شبه تلك املرأة اليت تشبب بها يف تركيب غزالك تمثل فيه هذا املفهوم      
، اكنت االستعارة ترصحيية أصلية والغرض غري اسم ذاتوأدرك املشبه باذلكر، فلما اكن املستعار 

مرتبط فقط باجلمال بقدر ما وضح نلا جبالء مقدار معاناته، واذلي أردفه)اتلوضيح( بواسطة اتلقابل 
لقرينة اآلمنة ىلع املقصود )ذاك املصون مجاهل، يف احلب قليب ماصبا( فهذ الرتكيب هو اب

 باللفظ)الغزال(.

                                                           
 136جون كوهني، بناء لغة الشعر، ص   -  (1)
 رأي جون كوهني يف املرجع السابق   - (2)
  83ص -)اسرتاجتية اتلناص(-حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري   -3
االستعارة أصلية وإذا اكن مشتقا سميت تبعية، أما املطلقة يه اليت لم  إذ اكن اللفظ املستعار اسم ذات سميت  -  4

 تقرتن بما يالئم املشبه واملشبه به. بينما تسىم مرشحة إذا حتقق اتلالؤم يف القرينة  بني الطرفني.  
  330/ ، ص309ينظر: أمحد اهلاشيم، جواهر ابلالغة، ص       

5
 8ديوان الشاب الظريف، ص - 
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ــــا ــــىن أي ـــــادة مع ــــا ي السيـ  واملع

  
 انلــدى بــدرَ  انلــَدى حبــــــر ويــا

   
  

فإنه حيمل معىن  االستبدال لغرض اإلثارة ، وابليت السابق أعاله، رغم االبتذال الوارد يف الرتكيب
، ولكن بأكرث مجايلة قول السياق من اختاذ ابلدر مرصحا به ويف نفسواملبالغة يف مدح صاحبه.

 (1العفيف:

 بوصــــــــل   بــــــــدري  ي جــــــــادَ 

  
ــــــا ــــــايئ ي ــــــت   هن ي ن ل ــــــد   قص

   
 عيـــــــين مــــــاءَ  يــــــا فــــــاجتمع

  
ي يــــــا نــــــارَ  وانطــــــيف  وَجــــــد 

   
 

 .فاالستبدال باالستعارة اتلرصحيية جاء متتايلا يف ابليتني، كثف به املعاين وأوجز يف اإلفصاح

 ( 2 أو قول ابن حبوس:

ـــــحر   ــــاورك ابلـ ــــر  ج ــــا ابلح  أال أيه

  
ـــــر ّ  ــــع والضـ ــــك انلف  وخــــيم يف أرجائ

   
 وجـــا  ىلع أمواجـــك احل لـــم  واحلجـــا

  
ــــــر ــــــافك األمـ ـــــاض ىلع أعطــ  وف

   
 

فابليتان تضافرت فيه االستعارتان ومحلتا املعاين السابقة من التشخيص واملبالغة يف وصف          
 املمدوح. 

يؤدي وظيفة مضاعفة يف الغرض واهلدف من استحضارها،  ،واتلنويع يف الصورة واتلداخل بينها        
اذلي استعاره من )معىن اجلود واملثال اثلاين ال خيرج عن النسق السابق حني ادىع الشاعر عالقة بني 

ع من االستعارة ( بعيد التشخيص أيضا، وال غرابة بعد ذلك أن يسىم مثل هذا انلو/ ابلحر حقيٌق
 باالستعارة اتلخييلة.  

وربما تكون االستعارة اتلرصحيية أقل وضوحا يف نظر ابلالغيني لعدم االحتاكم إىل قرينة عالقة   
املشابهة دائما بني طريف االستعارة، ويكون املشبه به يف املكنية أكرث وضوحا الرتباطه بالزم من 

                                                           
1
 193ان، صادليو - 

 264ص ديوان ابن حبوس، املرجع السابق،  - 2
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عل االستعارة املكنية األكرث شيواع بني انلوعني، وهذه األخرية اللوازم حيدده بدقة، وهو األمر اذلي جي
عند القدماء ألنها تقيم عالقات جديدة غري منطقية  (1)اتلخييل أو االداعء  يه اليت ارتبطت بمصطلح

 بني معنيني متباعدين يف األصل من باب اخليال واالداعء.

يربز كيفية إنشاء العالئق بني املعاين  ،ىلع سبيل املثال ال احلرصأيب الربيع فقول الشاعر      
 (2)املتباعدة:

 مســــــفَرا أىت ملــــــا الصــــــبح   أىت

  
ــــد ــــبس وق ــــل   ل را اللي ــــتَنك   مس

   
ـــــن ه أجـــــل فم ىج يف مبســـــم   ادلُّ

  
 ي ـــــــــرى أن زارن   إذا خيـــــــــاف  

   
ــــا ــــحَ  في ــــدر   فاض ــــوئ ه يف ابل  ض

  
ـــــــــك أردَت  ـــــــــذرا أن بفعل   ت ع 

   
      

فيف ابليت األول مزج بني صورتني تختلفتني يف عالقتهما، أوالهما عالقة املشابهة يف االستعارة       
استعار من املشبه به  حيث)قد لبس الليل()يا فاضح ابلدر( ( أىت الصباح / أىت مسفرااملكنية )

 يف املجاز املرسل) فشخصه باتلا ي كإنسان، املحليةغري املتعارف عليه يلنسبها إىل   املحذوف صفات  
فالتشخيص ذو قدرة ىلع اتلكثيف واالقتصاد أو اإلجياز]...[ وأهم ما ينبيغ أن حيرزه اتلجسيم رسوخ 

  (3)«اإلطار العاطيف 

تعارة صارت رمزا بذاته سفاال ة،مع اإلشارة أن هذا اتلكثيف يتناهىى إىل حده عند جتارب الصوفي     
  :   من رموز الصوفية

ــــك ــــيل ل ــــا أَم ــــيّل ي ـــــوَر ع  أن جتــ

  
ي ـ د  ـَ بــــــما ت بـــــ  وعلـــــــي  أن  أر

   
ــــــواكَ  ـــــــي ه ـــ ـــــــنئ أراَق دم   ولـ

  
ي د  ـــع  ـــا َس ـــي وي ـــا حظي ـــا رشيف، وي  في

   
ـــَتٍ  َضــــّنا  أخفيــــت  حب ــــَك إذ  َخَفيـ 

  
ــــــد   ـ ــــ ـــــا ىلع وع نَا كن  ــــــان   فكـــ

   
 

                                                           
 85عند القرطاجين والساكيك ىلع الرتتيب، حممد مفتاح، املرجع السابق، ص  -  (1)
 257ابن محديس، ادليوان، ص  -  (2)
 136مصطىف ناصف، الصورة األدبية، ص  - ( 3)
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ى الرموز يف غري فالرتمزي باالستعارة ىلع هذا النسق هو السائد يف الطابع الصويف , وربما اكنت أقو     
 تلك املصطلحات املوحدة يف اخلطاب الصويف.

وانلماذج ادلالة ىلع هذا انلوع كثرية يف أي نص، وربما هو نسق يفرض نفسه ىلع القائل من حيث      
يريد أو ال يريد، وتتشابه فيه املقامات، وإحصاؤه وجرده يف املدونة من وجهة نظر ابلحث يعد رضبا من 

 لزوم ما ال يلزم، بما أن انلماذج تتشابه يف الرتكيب وال تضيف جديدا.     

 الكنـــــاية واملجاز املرسل:ـ 2

فهما صنفان من املجاز شبيهان باالستعارة، واالختالف اذلي وضعت من أجلها يكمن يف العالقة      
بني املعنيني، فاملجاورة يه املسماة يف الكناية بينما ال يكتيف املجاز املرسل بعالقة واحدة فتعددت 

 عالقاته.

نصيبا من االستعارة يف اتلواجد دائما، وهو حال انلصوص املدروسة اليت وال شك أنهما دائما أندر      
الشاب  وقف ابلحث عند نماذج منها جنح أصحابها يف توظيفها وشحنها بعواطف احلزن واأللم كقول

 الظريف:

 هلــــا أحــــدايق   أســــهرت   يللــــة   كــــم

  
ـــــــىق ـــــــاكر مل ـــــــداق   يب ولألف  أح

   
 

 معىن جزيئ يدل ىلع اللك يف معىن مراد غري معناها األصيل، أسهرت أحدايق( ، فاستعمال عبارة )      
يتضح كيف يؤدي تكرار الظريف،  ومن قول الشاعر ، اجلاز املرسل يف عالقته اجلزئيةيدخلها يف 

 (1)صورة الكناية غرض إبراز احلالة انلفسية ايلائسة لصاحبها:

ق   األجفــــان   يــــا راقــــدَ  بــــاهلل  غــــري ر 

  
ــــاظر   ذي ــــم ن ــــزل ل ــــميّ  ي ــــه ه ق   يؤري

   
، آخـــذَ  يـــا  جســـدي ىلع فـــاردده القلـــب 

  
ـــــــه أن فيـــــــه اهللَ  حـــــــاذر أو قَ  حتري

   
 

يف  احلقيٌق        فابلالغيون العرب يرون أنه يمكن أن يقصد باتلعابري الواردة يف األبيات املعىن احلَر 
ومن ثمة فإن الكناية تكون غري موجودة وال تطرح أي راقد األجفان /آخذ القلب/ غري ذي نظر ()

                                                           
 47ادليوان،ص  -  ( 1)
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عملية استداليلة تبعا ذللك. لكن القراءة السطحية هنا غري واردة إذ ال بد من ابلحث عن املعىن 
وربما عدت هذه احلالة انلفسية قرينة ىلع أن املراد هو  والشوق، اخليف. وهو اذلي يعكس حالة ايلأس

حاذر إضافة إىل تراكيب االستعارة اليت يمكن أن تتداخل مع الكناية ( )املعىن املجازي ال احلقيٌق، 
(  باعتبار لك استعارة مكنية يه كناية،  يكون الشاعر قد شحنها بكثري من العواطف أن حترقه

ىلع الصورة الفنية أن تعرب مسافة طويلة قبل أن تصل إىل املتلٌق، ويه املسافة  »الكئيبة. ووفق هذا 
    (1)«ني املوضوع واذلاتاليت تفصل ب

وال خيتلف املجاز املرسل عن الكناية إال يف عدم إماكنية إرادة املعىن احلقيٌق لصورة املجاز املرسل      
 .وتبىق العالقة بينهما يه املؤرش ىلع املعىن احلقيٌق

يف  الكييفيبىق اتلباين بني انلصوص من جانبني جانب اتلكثيف يف نوع من أنوا الصورة واجلانب 
 (2توظيف هذه الصور: وهذا نص ابن حبوس جراه جمرى املجاز يف مقام انلصح :

  

ــــــــد   ــــ ع 
َ
ـــــــَك  أ ي ـــــــا نلاحب   عًص

  
ـــــــضم ـــ ــــــَغك وأقـ  ــــــا ماض  حَص

   
ــــــــع   ــ ـــــــورى وشع ش  ــــــــَرقًا لل  َشـ

  
ــــــع ـــــــااعت   م ـــــــَصا أو الـسـ َص    غ 

   
ـــــــل   ــــــــديعة   واعم  ـــــــن باخلــــ  م

  
ــــــــيَت  ـــــــادر   لقـــ ا وب ـَ َرصـــــــ  الف 

   
ـــــــض   ـــــــَك  وغمي ـــــــالءَ  عيني   انلج

  
ن َعــــــــــــــَت  حــــــىت    احلَوََصـــــــا ت 

   
ـــــن واكرش    بُّ  م ـــــد  ـــــَك  يَ ـــــ ل  ا الرّض

  
ــــــــر ص   ـــــــا واحــــ ـــــــا كم   حَرَص

   
 

 قل حظا من االستعارة والتشبيه.يكون حظ املجاز املرسل والكناية أواعدة ما

 التشبــــــيه: -3

الشعراء اجلزائريون يف نصوصهم كوصيف لالستعارة رغم أن هذه األخرية ما يه يف  ولقد احتىف به     
وقد جاءت صور التشبيه لكها برصية لم خيرج  فيها شعراؤنا عما ألفه القدماء  »األصل إال جزء منه، 

                                                           
 56ص 1986عبد اهلل محادي، دراسات يف األدب املغريب القديم، دار بلعث، قسنطينة اجلزائر،  -  (1)

 267ديوان ابن حبوس، املرجع السابق، ص  - 2
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 أن ستنتجوي ، وخباصة عند ابلحث عن الطرف اثلاين ) املشبه به(. (1)«من حشد للصور بشلك خاريج
ن الصورة املنتجة من الشعراء تعتمد ىلع أاحلواس نشاطا يف اتلصوير اذلهين للصورة، و أكرثابلرص 

فيكون الطرفان .« يستهويهم اتلجانس ابلرصي للصورة »الشعراء  أكرثن إة، ذللك فـاللقطة ابلرصي
 ( 2حسيني يف صورة تشبيهية اكملة األراكن فيسىم بعدها مرسال:

 جوانب هـــا ســـالت وقـــد إيلهـــا أنظـــر  

  
ــه خفيفــا، ســيال باملــاء ف   دمع   يــــــك 

   
 وقــــد, الــــوداع   يــــومَ  مقلــــيت كان هــــا

  
، الح ـــب  قي ـــال الر  ــــري ف ــــق ف   وال جت  ت

   
   يدل ىلع اإلغراق يف الذلة واإلِساف فيها: رتكيب اجلميل يف ابليت ذو إحياء نفيسفال     

 (3 املجون واللهويف معىن  يب الربيع دائماوأل .ويكون الطرفان تختلفني حسا وعقال     

ها ـــــة   إيلـــــَك  خـــــذ   العـــــذراء كوجن

  
ـــن ـــري م ـــا غ ـــل   م ـــري    خج ـــاء   وغ  حي

   
 عرف هـــــا يمـــــأل األنفـــــاس   عطريـــــةَ 

  
ــــــق ــــــدماء   متنش  ـــــــلساء انل  واجلــ

   
 

أيب الربيع فيكون مؤكدا أو بليغا. كقول  ، وقد تتخذ صورة التشبيه تركيبا مغايرا حبذف أحد ركنيها     
 (4 جامعا بني التشبيهات ابلليغة واالستعارات اتلرصحيية :

،  بــــــدر   ســــــماء   فــــــإيّن  أنظــــــر 

  
ـــــــــه ـــــــــيني  مطلع   اجليـــــــــوب   م 

   
ــــــــا ويف   ــــــــرَت  مهم ــــــــىنً  نظ  مع

  
ــــــــَدعي  بت ــــــــري  م   عجيــــــــب   زاه

   
ــــــــدري ــــــــه ال بَ ــــــــصي  يعرتي  نق

  
 غــــــروب   هلــــــا مــــــا وأجن ــــــيم

   
 

قد يطول اتلحليل إذا تتبع ابلحث جزئيات الرتكيب ابلاليغ بما ال يقدم أو يؤخر جديدا أو أمرا      
يتوافر منها شواهد (  5)مهما. فالرتاكيب التشبيهية بصورها املتعددة وتسمياتها اليت حرصتها كتب اللغة
دمة اكفية ىلع تغطية تلك مطابقة كثرية وبنسب تختلفة بني أنواع التشبيه، ربما تكون انلماذج املق

                                                           
 70، ص2003، دارهومة، اجلزائر، 1عبد احلميد هيمة، الصورة الفنية يف اخلطاب الشعري اجلزائري، ط   - (1)

 126ديوان أيب الربيع، ص  - 2
 135ادليوان، ص - 3
 142ادليوان، ص  - 4
 248ينظر أمحد اهلاشيم، جواهر ابلالغة، ص   - 5 
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لكن الفارق يكون كما تتبع ذلك ابلالغيون وانلقاد القدماء يف مستويات التشبيه ومدى الصور. 
وهو ما أخذوا به يف تتبع عرثات الشعراء حىت املجيدين منهم، يه ة الطرف املشبه به وجتانسه جود

، فإن اكنت انلماذج السابقة تقع يف معايري التشبيهات لمتلٌقل فيها  تذوق الصورة حقيقة نقدية ختضع
 (1 فبعض التشبيهات ضعيفة ساقطة يف مهوى اجلفاف : كقول ابن محاد: اجليدة، 

 ذ راهـــــا ىلع املـــــــــنار   قـــــام وقـــــد

  
 األمـــــري   أو العـــــروس   قـــــــام كمـــــا

   
 كــــــــرسى إيـــــوانَ  يـــــزدري بنـــــاءي 

  
ــــــه ـــــــورنق    دلي ــــــدير    واخلــ  والس

   
 (2 أو قول ابن الفكون:

ـــــد اكلســـــجلجل فنهـــــري  ـــــراءت   ق  ت

  
ـــــــه ىلع ـ يـ  ـــــــات   شط  ــــــيم   جن  انلع

   
صورة وجه الشبه جتعل التشبيه يف خانة الضعف والفشل يف أداء  مفاتلنافر بني الطرفني وانعدا  

 الوظيفة املنيطة به.

ويف آخر احلديث عن الصورة الفنية وبنيتها نشري إل ى أن مصادرها متنوعة منه ما هو مبتكر      
ومنها ما هو  من تويلف الرتاث وإعيد صياغته بشلك جديد مقبول ن،خاصة عند اصحاب ادلواوي

 صنافه املتنوعة، ويف ذلك حديث آخر.حييل إىل األخذ األديب بأ عند انلقاد، ومنها ما

 اإليقاع  رابعا: ) ابلنية الصوتية(                        

الشعر منذ القدم أكرث اخلطابات األدبية جذبا وإغراء آللة ابلالغة وانلقد يف ميدان الصوتيات       
الرتباطه بعملية األداء واإلنشاد، وبالرضورة تفرده وتمزيه عن بايق اخلطاب األديب باإليقاع والوزن اذلي 

هة، واحرتام قواعد انلظم يضاعف مسؤويلة الشاعر الفنية يف حتقيق اغية اإلنشاد واتلأثري من ج
املحققة هلا من جهة ثانية، وال غرابة بعد ذلك أن جند يف الرتاث العريب احتفاء خاصا به وتقديمه ىلع 
انلرث فقالوا " إن املنظوم أرشق يف األسماع وأعلق يف الطباع ]...[ وأخدل عمرا" واهتم ابلالغيون بما 

 (.3)مهم بادلاللة اذلاتية للحرف وإن اكنا األمران متالزمني حيقق املتعة املوسيقية لألذن أكرث من اهتما

                                                           
 76/77حممد الطمار، ص  - 1
 ، 336الغبرييين عنوان ادلراية، ص  - 2
 31حممد مفتاح، يف سيمياء الشعر القديم، ص  -   (3)
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يه األصوات املتمزية وما  -من وجهة نظر األسلوبية وابلنيوية-فاملادة الصوتية يف السياق اللغوي       
يتألف منها وتعاقب الرنات املختلفة للحراكت والشدة واتلكرار وجتانس األصوات... مما يمكن أن 

 قااع وذلة يف انلص.يؤلف ويودل إي

فال خالف بعد ذلك يف املبدإ عند حتديد مصادر اإليقاع إال يف االصطالح وتسمية هذه املصادر،      
اإليقاع تكرار وحدات صوتية منطوقة متساوية أو متجانسة، حتقق انسجاما » يفهم من جمموعها أن 
  (1)  .«وتالؤما وتأثريا سمعيا 

هذا اتلعريف وغريه أن اإليقاع ينضوي حتته ثالثة أقسام يه: )الوزن كما يفهم أيضا من خالل      
ر اذلي اقرتحه األستاذ حممد مفتاح حيث قسم املواد (2)العروض، األداء، املوازنات(  ، و حسب الم َشج 

فإذا اكن األداء )اتلنغيم( يضم صور االجناز  (3)الصوتية إىل )جرس احلروف، اتلنغيم، الوزن والقافية(
واملوازنات )جرس احلروف( هو جمال املقاربة اتلطبيقية املنجز األديب ( 4)شفوي، تبىق املادة العروضيةال

يف اتلحليل الصويت، وليس املقام صاحلا لالسرتسال يف تارخيية االصطالح واتلقسيم واخلالف احلاصل 
يف ذلك بل هو عبور تلحديد آيلة العمل يف هذا ابلحث؛ اذلي يتكئ ىلع ما سبق آنفا عند حممد مفتاح 

رسم املصطلح يف عنوانني أساسيني هما: العنارص اخلارجية لإليقاع  -منهاجيا–مري يلعيد وحممد الع
)الوزن والقافية( والعنارص ادلاخلية هل )اتلوازنات الصوتية( إلبراز قضية يه: إىل أي مدى استفاد 

 .الشعر اجلزائري من النسج اإليقايع للموروث العريب يف هذين املجالني وخصائصه املمزية هل

 

 1- : العنارص اخلارجية لإليقاع: الوزن والقافية يف املدونة

                                                           
 د: حممد كراكيب،  خصائص اخلطاب الشعري يف ديوان أيب فراس احلمداين، دراسة صوتية وتركيبية، دار   - 1

 46ص -2003هومة للطباعة والنرش واتلوزيع، اجلزائر           
 11حممد العمري، حتليل اخلطاب الشعري، ص  -  2
 28حممد مفتاح، يف سيمياء الشعر القديم، ص  -  3
لكة نقدية متعلقة بمصطلي اإليقاع والوزن فمنهم من سو ى بينهما ومنهم من فرق ىلع أساس أن الوزن تثار مش  - 4

       حركة صوتية داخلية وان اإليقاع حركة صوتية خارجية غري أن اإليقاع ادلاخيل واخلاريج لم يسلما من غموض

   47ص ألن العالقة بينهما قد تصبح عالقة تباديلة، حممد كراكيب، نفسه،
 فنالحظ مثال أن د: حممد العمري جعل اإليقاع أصال تتفرع منه األقسام اثلالثة وتدرس يف إطاره بينما جعله د: -      

 محد مفتاح فراع من اتلنغيم إىل جانب انلرب 
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فغابلا ما يقرتن أيضا تعريفهما يف سياق واحد يف حماولة للتفريق بينهما عند اذلين جيدون يف ذلك         
 الوزن وحدة انلغمة اليت تتكرر ىلع حنو ما يف الالكم أو يف ابليت: أي »فرقا فجاء مثال يف هذا املضمار 

توا ي احلراكت والسكنات ىلع حنو منتظم يف فقرتني أو أكرث من فقر الالكم أو يف أبيات القصيدة ]...[ 
 (1)«أما الوزن فهو جمموع اتلفعيالت اليت يتألف منها ابليت

ألنهما فضاء و »وجتدر املالحظة أن الشعر عند ابلعض ال يتحدد بوزن وقافية ألنه أكرب منهـــما     
   (2)«ومغلق، فهو مكون من مكوناته اليت أعطت شعرا مليئا باحلركة اإليقاعيةصويت حمدود 

أن األوزان العروضية ستة عرش أو أربعة عرش حبرا تقوم ىلع مكونات أساسية  -تطبيقيا–واملتداول      
وقوانني دقيقة أحصاها اخلليل ووضع مسمياتها وإن لم تكن يف أصلها إال صورة جمردة موجودة يف 

  (3)عر العريب توارثها الشعراء سليقة وطبعاالش

مستهلكة إىل حد اتلضخم، وما يهمنا هو تعامل  هفهذه القضايا املتعلقة بعلم العروض ومصطلحات    
الشعر اجلزائري القديم مع الوزن والقافية ومدى انسجامه مع األسس اخلارجية هل والعالقة القائمة بني 

 إليقايع املختار ملا سبق يف انلصوص املختارة ذلات املوضواعت. التشكيل املوضواعيت والتشكيل ا

 : أ: الـــــــــــوزن -1
بعد عملية اتلقري واإلحصاء للنصوص الشعرية خرج ابلحث باملالحظات اتلايلة:       

  *- سيـــرورة األوزان املأثورة:

فمن خالل إحصاء أوزان ثالثة دواوين وصلنا إىل انلتيجة اآلتية:       

العفيف  ابن حبوس/   ابلحر 
 اتللمساين 

أبو الربيع 
 سليمان 

 النسبة  املجموع
 املئوية

  363 240 104 19 عدد انلصوص
 31.40 114 72 40 02 الطويل

 14.60 53 39 11 03 البسيط
                                                           

 435/436حممد غنييم هالل، انلقد األديب احلديث، ص  - 1
 161، ص1999، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، 1املغربية، طد: مصطىف الشليح، يف بالغة القصيدة   -  2
 9د: عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، دار انلهضة العربية، بريوت، د ت، ص  -  3
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 15.42 56 37 15 04 الاكمل

 07.16 26 18 05 03 الرسيع

 08.26 30 17 09 04 الوافر

 09.36 34 29 03 02 املتقارب

 03.30 12 07 04 01 الرمل

 05.23 19 10  09 اخلفيف

 02.75 10 02  08 املنرسح

 00.55 02  02  املجتث

 00.88 03 03   الرجز 

 00.27 01 01   املتدارك

 01.10 04 04   املديد

 

   قراءة يف اجلدول:

ويف أي عرص  , لم تنحرف انلتيجة عن أغلب املتحصل عليها عند دراسة الوزن يف الشعر العريب          
أديب اكن، وجاءت هذه املحاولة صورة مصغرة ألية دراسة يمكن أن تكون مطيلة يف هذا انلوع من 

 ب،فاملتقارادلراسات، ويه غلبة ابلحور املأثورة يف الشعر ويف مقدمتها؛ الطويل ثم البسيط ثم الاكمل 
فالوافر وبدرجة أقل بعض ابلحور األخرى، وتبىق انلتائج نسبية ألن نسبة كبرية من ديواين ابن حبوس 

 والعفيف مغيبة بالضياع.

يف نصوص  ألوزانوال يشلك هذا ابلناء استثناء أو غرابة يف ابلحور الشعرية، اكن الطويل أغنية ا     
يف ذلك إذ اكن منذ القديم حلن الشاعر العريب، والشاعر  املدونة بنسبة قاربت اثللث، وال غرابة

اجلزائري يف العرص ااملوحدي عرب عن صميم االندماج يف اتلجربة الشعرية العربية، فلم ينأ عن 
خصائص تلك اتلجربة  وسار ىلع نهجها، حيث تصدرت بعض ابلحور موسيىق الشعر العريب ىلع 

سيط ثم االوافر، فالاكمل، وهو األمر اذلي تأكد أيضا يف حساب ابلحور األخرى، يه الطويل ثم الب
اإلحصاء السابق، وال أعتقد أن األمر سيختلف مع بقية مقطواعت الطبقات األخرى من الشعراء ؛ألن 
ظاهرة سيادة تلك ابلحور قد تم الفصل فيها وقراءتها فنيا ونفسيا، باعتبار انسجام موسيقاها وطول 
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إىل ِسد الوقائع واتلعبري عن اذلات يف املوضواعت اجلادة، وتبعد الشاعر عن انلفس فيها جتعلها أنسب 
ألن إيقاع اذلات، وإيقاع احلرف، واللكمة، واجلملة » الوقوع يف متاهات العيوب يف مقدمتها اتلضمني 

 (1)« والنسق، وإيقاع اتلخييل ]...[ لكها مكونات تعمل ىلع استساغة االستماع إىل قصيدة طويلة

   حبور اغئبة  

بعض ابلحور اكن نصيبها يف درجة بعد الصفر بقليل أو منعدمة، أيضا مثل املجتث واملقتضب      
لم  ،واملضارع و املتدارك، وكذلك ليس من الغرابة يف يشء، فهذا األخري نلدرته يف الشعر القديم

  .فةيكتشفه صانع علم العروض واألخرى ما يه إال تعديل بسيط للبحور املعرو

 تعديل األوزان: وامليل إىل ادلائرة الرابعة   -    

ن املتشابهني يف اخلصائص: أيب الربيع ، وحممد شمس عريما يالحظ يف املدونة خاصة دلى الشا     
وهو حبر ملحق تأخر بثالثة قرون اكملة عن  ة،ادلين هو امليل إىل انلمط املخلع  من البسيط خاص

، ويبدو أن الشاعرين وجدا فيه جماال فسيحا تللك انلتف القصرية العابرة، اخلليل مع حازم القرطاجين
وكذا امليل إىل اىل استعمال بنية املجزوء  من ابلحور يف كثري من نصوصهما، وهو ما يفرس سري 
الشاعرين مع موجة اتلجديد املتاحة. خاصة بظهور املوشح رغم عزوفهما عن اخلوض فيه أو ضياع 

 ذا الشلك اجلديد.منجز الشعر يف ه

 وطأة الرضائر:    

القول بأن الزحاف اكلرخصة يف الفقه، قول أورده ابن رشيق قياسا ىلع الزحافات والعلل، فهو يرفض    
وىلع الشاعر أن يرتٌق  بفنه مثل هذه الرخص واستعماهلا دون تريث ة،الرضائر مطلقا إال للرضورة املاس

هرة كمأزق عند شعراء الطبقات ادلنيا تلاليف السقوط يف املزيان أو كد واجتهاد، لكن نلتٌق بهذه الظا
   (2أو لفقر القاموس اللغوي عندهم مما يغنيهم عن هذه املعاظلة.

 : القـــــــــــافية: -ب -1

                                                           
 31ص1999، مطبعة املعارف اجلديدة، الرباط، ، 1مصطىف الشليح،  يف بالغة القصيدة املغربية، ط  -  (1)
2-  
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انلاقد ابن رشيق يف سياق احلديث عن اإليقاع اخلاريج، وربما هو الرأي السائد عند  أعرب    
 اغبلية انلقاد القدماء خاصة، أن القافية رشيكة الوزن ملا ترتكه القافية من اثر يف السامع.

إن القافية قبل لك يشء عنرص صويت شانها يف ذلك شأن الوزن، ولعل ما يمزيها هو تكرارها          
فيه باتلا ي ذات وظائف متنوعة، وال  (1)«  تلميل علينا الرجوع إىل السطر» املنتظم يف نهاية لك بيت 

تقترص ىلع الوظيفة الصوتية املتمثلة يف اتلكرار الصويت بغية اإلنشاد، وهو ادلور اذلي ركز عليه 
وإنما تتعدى وظيفتها عند القدماء ودخلوا يف خالف عميق يف ماهيتها، وتصنيفها، وقيمتها، وعيوبها... 

املحدثني إىل وظيفتني أخريني هما: السيميائية، بوجود عالقات ممكنة بني اللكمات اليت تتكرر ىلع أنها 
واثلاثلة وظيفة  (2)قواف من جانب ابلناء الرصيف أو انلحوي أو املعجيم، مما يقوي جانبها السيميايئ 

ألن وظيفتها احلقيقية ال تظهر إال إذا وضعت يف » عىن، داليلة مما داع إىل رضورة دراسة عالقتها بامل
 (3)  .«عالقة مع املعىن 

ذات وظيفة تكوينية للبيت الشعري أبعد ما تكون حلية »  -مجعا للوظائف السابقة–ويه أخريا      
  (4)«تزيينية وأقرب إىل املركز منها إىل اهلامش

 تموقع القافية املختارة، وفق ما رسا عليه اخلالف ما جيب أن يستوقف ابلحث هنا هو انلظر إىل      
 ابلاليغ القديم من اصطالح ومفهومات، نظر وصيف إحصايئ حبت.

 حروف القافية وجمراها: -*  

ولعل من تلك املفاهيم أن بنيت القافية يف األساس من حروف ستة أجلها قدرا الروي فهو جيسد      
عمود القافية واحلروف األخرى تسبح يف فلكه، ألن القصيدة العمودية يمكن أن ختلو أحيانا من 

ختلو أبدا من اتلأسيس أو الردف أو اخلروج أو الوصل أو ادلخيل، أو منها مجيعا،  لكنها ال يمكن أن 
الروي. وأحرف اهلجاء أغلبها صالح للروي ولكن نسبة شيوعها متفاوتة بشلك قد يكون حادا بني 

 بعض احلروف.

                                                           
                       97جون كوهني، بنية اللغة الشعرية، ص  -  1
 169عمر حممد الطالب، عزف ىلع وتر انلص الشعري، ص  -   2
  98جون كوهني، املرجع السابق، ص  -   3
 223مصطىف الشليح، ااملرجع السابق، ص  - 4
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وسوف نعتمد ىلع ادليواين الاكملني  البن الربيع والشاب الظريف وهما شاراعن بينهما قرن من      
 ة أو الشعر العريب بوجه اعم        الزمن، تلفهم روي القوايف املسيطر ىلع الشعر يف تلك الفرت
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    الشاب الظريف أبو الربيع 
عدد  القافية

 اانلصوص
جمموع  عدد انلصوص

 انلصوص
  النسبة

  13 08  05 اهلمزة 
  90 52  38 ابلاء
  07 02  05 اتلاء
  / /  / اثلاء
  02 /  02 اجليم
  12 06  06 احلاء
  / /  / اخلاء
  23 19  23 ادلال
  01 01  / اذلال
  77 34  43 الراء
  04 /  04 السني
  03 /  03 الشني
  05 04  01 الضاد
  01 01  / الطاء
  26 08  18 العني
  13 05  08 الفاء
  24 15  09 القاف
  09 02  07 الاكف
  40 20  20 الالم 
  52 24  28 امليم
  28 16  12 انلون
  04 03  01 اهلاء
  03 03  / الواو
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 قراءة يف املعطيات         

ـ ادليوانان كقياس ىلع بايق الشعر اجلزائري رغم تباعدهما الزمين واملاكين، إال أن التشابه بينهما من 
حيث سيطرة نوع حمدد من القوايف يف رويها يظهر متقاربا إىل حد اتلطابق يف بعض األحيان فقد 

باملئة من  68.88احتلت عندهما نفس القوايف ذات الرتتيب:  وشلكت احلروف يف اجلدول أدناه 
 جمموع احلروف اهلجائية .

عدد انلصوص  القافية 
 جمتمعة 
450                  

 النسبة 
 املئوية

 20 90 ابلاء

 17.11 77 الراء

 08.88 40 الالم

 11.55 52 امليم

 06.22 28 انلون

 05.11 23 ادلال

 

فهيمنة هذه احلروف باذلات شلك ظاهرة فنية يف اذلاكرة الشعرية العربية، مع تفاوت بسيط بني بايق       
 األصوات، وبمعىن آخر أن الشعر اجلزائري لم حيد عن ابلناء الفين للقافية عن املوروث الشعري العريب.

 

  06 04  02 ايلاء
  04 04   ال

   240  210 املجموع
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 العنارص ادلاخلية لإليقاع: )اتلوازنات الصوتية( -2

ماكن الوقوف ىلع لك ذلك الزخم الرتايث يف هذا املبحث أو باألحرى هو جمال وإن ليس باإل     
ادلراسات انلظرية وليس جمال ادلراسات اتلطبيقية، فإن هذه األخرية ال مناص هلا إال أن تستنري بضوء 
تلك ادلراسات مستلهمة منها االصطالح واملفهوم إلسقاطه ىلع انلص املعتمد للتحليل. ولكون 

يعتمد ىلع اختيار الظواهر األبرز يف ذلك انلص، فسيحرض باتلا ي منها األنسب ملقام اتلحليل اتلطبيق 
 بلقب ويستبعد ويغيب منها ما ال خيدم هلذا املقام.

لم خيَف ىلع الشاعر أن اإليقاع ال يصدر من ترديد املقاطع الصوتية للوزن والقافية فحسب       
اع، يطرب بها األذن، ويؤثر يف انلفس انتصبت بعد ذلك قسما يللتفت بعدها إىل مصادر أخرى لإليق

أساسيا يف املوسيىق. ويف حصيلتها يه إاعدة تكرار وحدات صوتية معينة، جتعل انلص الشعري حيتيف 
باإليقااعت املنوعة، و ترثي اجلانب اإلحيايئ لللكمة، وتساير املعىن املقصود فيه، ولم يفت أيضا 

مام بهذا اجلانب وقادهم إىل رصد األلفاظ املتشابهة األصوات الواردة يف اآلثار ابلالغيني العرب االهت
 األدبية، فخصوها باتلصنيف واتلعريف وتسمية لك صنف منها. 

  

هل ترديد الصوت يف انلص فعل مقصود إلحداث مؤثر موسيٌق؟، أم هو جمرد توزيع اعتبا  من       
املعىن ؟ قد يكون اجلواب هو الشطر اثلاين من السؤال عند  باب املصادفة استدرجه السياق يلالئم

ومع ذلك فإن الالكم املنجز وخباصة اخلطاب الشعري حياول بويع أو بدونه مقاومة تلك » ابلعض. 
         (    1)«. املصادفة وحتديد ذلك االعتباط منميا تردد األصوات املالئمة للمضمون

ي ستدىَع فيها الصوت بإحلاح ينم عن ويع تام بذلك االستداعء يف بعض انلصوص املدروسة         
ملضمون ظاهر، ويدحض الشطر األول من السؤال السابق، وقد تراءت هذه الصورة أكرث يف القصائد 
ذات الطول املمزي؛ أين يكون تواتر الرتديد باديا للعني أو جابلا للسمع، وسواء أتعلق األمر باألصوات 

موسة، واملحاولة هنا تأخذ منىح االستشهاد ببعض انلصوص، وليس اإلمجال نلفور املجهورة أم بامله
ابلقية ىلع االنصياع للظاهرة، وهو ال خيرج عن منىح ابلنيوية  اليت تتبىن مبدأ االختيار املسبق للنص 

 املطيع.
                                                           

 33نفسه، ص  -  1
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 1-اتلكــــــرار اللفظي:

عر كثريا ما يلجأ إىل اللعب اللغوي يمتلك اتلكرار أِسارا اعيلة من صوتية انلص ألن الشا       
تلحقيق هذه الصوتية معتمدا عل مكتسباته الفنية اليت جتذرت يف ذوقه عن دراية أو سليقة وطبع، وال 
مناص للبحث غري اللجوء إىل اعتماد ابلالغة الستكناه واستكشاف سريروة موسيىق اللفظ  يف الشعر 

 ومصطلحاتها.اجلزائري القديم 

واتلكرار يتخذ أشاكال متنوعة منها املشالكة والرتديد  واتلجنيس بصوره الغنية ومنها ائتالف      
اللفظ مع اللفظ، وغريها من اتلمظهرات الصوتية اليت تمطي أنماطا من اتلعبري صنفت بالغيا، وألن 

ن بلعضها الشاعر اجلزائري كفنان لم يكن يلغيب عليه هذا اللعب اللغوي ىلع مستوى املوسيىق، اك
حضور يف املدونة، حضور يسطع ويأفل، يتحكم فيه أمران: شيوع انلوع أو خفوته يف انلظم بوجه اعم،  
وسطوع جنم الشاعر الفين أو أفوهل، وسيكون االقتصار هنا ىلع ما اكن تللك األنواع نصيب وافر من 

 السطوع، وإهمال العابر منها.

 :املشـــــــالكة )جتانس ادلال واملدلول( - أ

إاعدة اللفظ الواحد بعينه وبالعدد أو بانلوع مرتني » واتلعريف الالكسييك ال خيرج عن كونها      
بإاعدة  ألن الرتديد خيتلف عن اتلكرار ) (2)ويفهم من اتلعريف أنه اتلكرار أو الرتديد (1)«فصاعدا 

اللفظ مع فارق جزيئ بينهما(. وهذه اخلاصية ىلع املستوى الصويت أو ادلال ي ال ينجو منها الشاعر أو 
باألحرى ال حييد عنها ألنها حتقق الغايتني السابقتني، فالشاعر عندما يكرر وحدة معجمية بنفس 

ن داليلا باهلواجس اللفظ فإنه يقصد إىل اإلحلاح ىلع عنرص معني من عنارص اإلرسايلة، ويقرت
واألحاسيس اليت تدمن احلضور يف ابلنية انلفسية، أما الغاية اجلمايلة يف مستوى الصوت والرتكيب 
فتتجىل فيما يسىم اتلكرار انلغيم أو الرتنيم وهذا عندما يكون بعيدا عن سلطان احلشو والرضورة 

 ومقصودا ذلاته فنيا.

                                                           
 . وقد اقتبس املفاهيم واملصطلحات  من السجلمايس يف كتابه  34الشعر القديم، ص  حممد مفتاح، يف سيمياء  -  1

 476/525)املزنع ابلديع يف جتنيس أسايلب ابلديع(،  حتقيق: عالل الغازي، مكتبة املعارف، الرباط،  ص       
 77شعري، صألن اتلكرار اليلك للمعىن يف نص فين مستحيل كما يقول لوتمان. حتليل اخلطاب ال  - 2
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قد وىف انلص أراكنه من هذين اجلانبني ىلع األقل،  والشاب  وعندما تتضافر الغايتان يكون الشاعر     
أختذ منه  ة،واحد من اذلين أحلوا ىلع دور اتلكرار والرتديد يف اتلنغيم فاختذ أشاكال متنوعالظريف 

 مركزا لألغراض املذكورة.

 ة شلك متجانس ىلع مجيع املستويات )إاعدة اللفظة ذاتها( ي ستوىح منه وظائف مجة، واملوسيقي
  (1:)منها خصوصا كقوهل

ه ال حيج ب ه تلمام   وبمه جيت  القمر  اذلي، القمر  اذلي          بتمــــام 

ــــرى متمنيعا              متجـــــنيبي  عن أن ه يتََجن ب    متمنيعي من أن يـ 

 (2)املزاوجة بني شلك متجانس لكنه يضم عنرصا مضافا إىل غريه كقوهل: -

يت  بم حارضون، وأنتم غبتم   ي مهجيت ،    فبه ج  ف د 
َ
ي بَاال احلضورَ أ  غ 

 (3 وشلك  غري متجانس حنويا ومتعدد الصيغ: كقول العفيف: -

د الواحد  من أحد    ما وَح 
 

د   ده َجاح   إذ لكُّ مـــن وح 
 

 توحيد  من ينطق  عن نعت ه  
 

د    عبــــارةي أبـطلَها الَوا ح 
 

ه إي اه   توحــــيده    توحيد 
 

د   ت ه  الح   ونعــــت  من ينع 
 

مثلة، وىلع أكرث من صعيد، منها اتلكرار ف إىل اإليقاع املوسيٌق واضح يف األفاتلالعب اللغوي اهلاد     
الشعراء املجدين يف املدونة  يف  واتلفابل اللفظيني )إىل جانب اتلداخل احلاصل بينهما(، وهو مزنع

شعرهم، حيث يعد ابلديع مذهبا فنيا مطلوبا دليهم ىلع غرار القادمني من األندلس، والرجوع إىل 
 انلصوص القليلة املختارة تؤكد هذه املزية جبالء.

                                                           
 11ديوان الشاب الظريف، ص – 1
 7ادليوان، ص  - 2

 34ديوان عفيف ادلين اتللمساين، ص   - 3
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التشـــالك :) جتانس ادلال واختالف املدلول(  –ب               

التشالك يقابله مصطلح اتلجنيس، وهو يتجسد يف ألفاظ تتحد يف ابلنية وختتلف يف ومصطلح      
ومعظم ادلارسني يكاد يسلم بأن اجلناس يعزز الصالت املعنوية اليت تربط الوحدات » املعىن، 

[ ومهما يكن فيمكن أن نسلم بأن  املعجمية، و]أن اتلقارب الصويت يمكن أن يؤول إىل قرابة معنوية 
يلجأ إىل اتلجنيس حينما يريد أن يعرب عن جتربة متجانسة متكررة خاضعة لوترية الزمان الشاعر 

 (1)« ادلوري وجربوته

وابلالغيون العرب اكنوا أكرث دقة يف بيان مواطن االحتاد واالختالف باملقارنة مع نظرائهم     
موه إىل قسمني رئيسيني؛ ، وصنفوا بني أشاكل اجلناس بكثري من اجلزئية املتناهية فقس(2)الغربيني

قائم ىلع إدراكهم أن  -حسب الظن-لفظي ومعنوي، وأعطوا  للك قسم مصطلحات مناسبة، واتلقسيم 
أن »قسما منه يتعلق باملستوى الصويت أكرث وأبعدوه عن املتعلق منه باملستوى املعنوي. فقالوا مثال 

س تستحسن املكرر مع اختالف معناه اتلجنيس فيه استداعء مليل السامع واإلصغاء إيله، ألن انلف
 (3)«ويأخذها نوع من االستغراب

والشاعر اجلزائري لم يكن بعيدا عن املؤثرات الفنية القادمة من مدرسة األندلس أو من مدرسة       
أيب تمام يف ابلديع، فاستلهم ما يؤكد انضواءه حتت لواء املوروث ابلاليغ العريب بوجه اعم، وباألحرى لم 

اراته لألحداث واتلطورات يقدر أن يكون بمنأى عن املدارس الفنية يف الشعر العريب، يلؤكد ىلع جم
احلاصلة، خاصة وأن الشعر اجلزائري برزت شخصيته يف القرن اخلامس اهلجري، أين اكن الشعر 

 العريب يتجه حنو اجلمود واالحتفاء بالصنعة اللفظية.

فاتلجنيس بمختلف أنواعه اكن هل حضور قوي يف انلصوص املدروسة  عند لك الشعراء اذلين      
َل هلم نص صي يف املدونة املختارة، وقد يكون تناول الظاهرة باستيفاء حمتاجا إىل موقع أكرب من هذا،  ح 

                                                           
 35حممد مفتاح، يف سيمياء الشعر القديم، ص  - 1
:حممد العمري، حتليل اخلطاب الشعري  )ابلنية الصوتية يف الشعر ( ابتداء  من  )اتلجنيس(ينظر تفصيل املوضوع  - 2
 273ص 

 396ينظر : أمحد اهلاشيم، جواهر ابلالغة، ص  -  3



 الفصل السابع                                                                                                                    

265 
 

لكن ال حميد عن االستئناس ببعض انلماذج نستقرئ بها ما سبق توصيفه يف عالقة اتلجنيس 
 ، وال بأس من اإلشارة أنه يظهر وخيفت من نص آلخر.(1)باملوسيىق )اجلناس اللفظي(

صوص مزناحة إىل االسرتسال يف هذا اجلانب إىل حد اإلِساف؛ ملعطيات كثرية ويظل أغلب انل     
ذكرها ابلحث سابقا، نعيد قراءة نص من تلك انلصوص السابقة كمثال حنتج به ىلع غرام الشاعر 

      (2)بابلديع واإلِساف فيه:

ذَهب                    ومطلب يما مثل ه 1 َمــــــــطلب  ـ    ي يف هواكم َمـــــذهبي م   

بُّ 2 ب  الم ح  ـ ال تلــــــــــم  صبويت فمن  َحب                       يصبو  إن ما يرحم  الم ح   

وهل يف خيــــــــــام  يلىل َمهب        كيف ال يوقد  النسيم  غــــــــرام                    

************************************************* 

وـوحبييب أنـــــــوار ه ليَس ختَب                    ما اعتذاري إذا خبَت   ي نــــــاري              

ـــــــــــل  فيها                            ــّب            هذه احل ل ة  اليت ح   عقد  صــــربي وَحل ها  ي ح 

 لك قلب  إ ي مــــــعان يه يصبو               مأل الكوَن حسن ه، فلــــــــــهذا                          

فهذا انلص للعفيف اتللمساين رغم توجهه الصويف اذلي اليكرتث يف العادة بالزخرفة واملوسيىق 
ا يعرف يف باب ادلاخليه، جعل هذه األخرية مطلبا ذلاتها بني اتلجنيس واملطابقة واتلرصيع وغريها مم

تجىل بقراءة سطحية .  املوسيىق، والشواهد يف تس 

 وحىت تلك انلصوص ايلتيمة ظهر فيها املزنع حنو ابلديع بشلك ملفت أكرث من غريها:

وا قليب وســـــاروا         ــــون )     أخذ   (3واشتيـــــايق أو َدع 

 إن لم يع ــودوا               فاعــــذل ون أو دعـــون ال  عدا  

                                                           
 وما يليها  397نفسه، ص/  -(  1)
 83ديون العفيف، ص  -  2   

 48الغبرين، ص   - 3
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(1 ونضيف نصا ثاثلا لألرييس:  

، فقد أودى بمـــهجيت اهلجر   ك بعد اهلجر  تسمح يا بدر        بوصل 
 لعلّ

 أبيت كما تـر الكآبة واألىس    وأضىح كما تهوى الصبابة  والفكر

ر ه ي رس      إذا قنَطت نفيس  ينادي بها الر جا
رّوي دك، كـــم ع رس   ىلع إث   

فتبين خيار املحسن ابلدييع بمختلف أنواعه ظاهر للعيان بني الطباق واتلرصيع والرتديد واملقابلة       
.وانلصوص السابقة نماذج دالة ىلع ما ينشده الشاعر من بناء شعري  (2)يتوسطها )اجلناس املضارع(

متاكمل للبيت صوتا ولغة وتركيبا وداللة، وقد تكونلتعميم احلكم ىلع بقية انلصوص بفوارق نسبية 
من حيث الورود، ألن استحضار بقية الشواهد سيصري اجرتارا مستثقال ال طائل  منه، حري بها أن 

 وسيقية أخرى منها:توجه إىل تمظهرات م

   2- االزدواج: 

، يعمده الشاعر (3)«هو جتانس اللفظني املجاورين» وال يبعد كثريا يف معناه عن السابق، باعتباره     
للحفاظ ىلع انسيابية انلص دون عثار أو نشاز يف تخارج األلفاظ املتتالـية، وجند خترجيا ناجحا يف 

(4)كنموذج :  

ـ ـــد   ي   ـَعلييلإن لم  جت باللقا              كن  بالـــــوعود  م   

ل    يا ساكناً طـــوَل املَدى             يف القـــــــلب  لم يتََحو 

 أهال بأكـــرم  نازل  وقد           حل   بأشـــــرف  َمــــزنل  

                                                           
 339الغربيين، ص  - 1
اجلناس املضارع يكون باختالف ركنيه يف حرفني لم يتباعدا تخرجا، وقريب منه اجلناس الالحق مع فارق  بسيط   -  2

 هو اختالف احلرفني يف املخرج وهو من اجلناسات األشهر .
 404أمحد اهلاشيم، جواهر ابلالغة، ص  -(    3)
 54ديوان الظريف، ص   -   (4)
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ألمثلة اليت املقصود جيعله  قريبا يف من اتلجنيس يف بعض األحيان ألن افمعىن جتاور اللفظني 
قدمها صاحب جواهر ابلالغة ال خترج عن هذا املضمار قد يكون االختالف بينهما يف كون 

 االزدواج يتعدى إىل املجاورة بني  أكرث من لفظني.

 3ـ اتلصـــــــريع:

الصنعة، وكذا قدرته ىلع إمداد الفضاء  يرتبط اتلرصيع يف الشعرية العربية بابلالغة واالقتدارىلع     
، ولك حديث عن املوسيىق ادلاخلية للنص يستديع حضوره بالرضورة، فمن (1)الصويت جبملة إيقااعت

هو ما اكنت عروض ابليت يف تابعة لرضبه، تنقص بنقصه وتزيد » ناحية املفهوم كما يعرفه ابن رشيق 
  (2)«. بزيادته

ية اتلرصيع ودورها يف الشلك ابلنايئ للنص هلما ماكن ال ي دفع خاصة فليس هناك خالف بأن صوت     
يف الشعر القديم، غري أنه يفتقد القداسة املطلقة اكلوزن أو القافية، وهذا ما اكتشفه ابلحث يف 
انلصوص اجلزائرية القديمة، تلك انلصوص اليت لم ت برَت  عن أصلها، ألن االختيار أحيانا يعتمد ابلرت 

املوضوع، فاالحتفاء به اكن مناطا بشعراء دون آخرين. واالحتاكم إىل طول القصيدة يف احرتام  ملسايرة
 اتلرصيع أو إلغائه قد يكون مقياسا 

 فاإلحصاء يف املدونة خرج بمالحظتني : 

 ـ أن الشاعر اجلزائري احتىف بابلنية القديمة يف احرتام اتلرصيع خاصة أصحاب انلصو املعدودة

ع يصري حتميا يف املطوالت عند جل الشعراء، ويكاد اتلرصيع أن يساغرق اكمل دوين ـ أن اتلرصي
 العفيف اتللمساين

 )اتلوازي العمودي(  ـ 4

أو اتلجنيس  وهو مظهر صويت موسيٌق مكمل للبناء كلك عندما ال يناط الرتكيب باملشالكة      
فيخرج عن دائرتهما )ال جيوز إحلاقه بأحد انلوعني( ألنه ممزي عنهما ولكنه ال يقل أهمية يف اإلطراب 
واحلفاظ ىلع اتلنغيم وانلرب يف ابليت)أفقيا( أو انلص) عموديا( لكون ألفاظ العبارة من واد واحد، وقد 

                                                           
  285، املرجع السابق، صمصطىف الشليح  -  (1)
 173، ص1ابن رشيق، العمدة، ج -   (2)
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ذلك، حيث يتجسد اتلوازي العمودي بني أبرز سماته، وهذا مثال تلوضيح   العمودي( 1)يكون اتلوازي
 ( 2)أبيات ابن محاد الصنهايج:

 وهل  أسمَعن  

 وهل  أر َدن  

 تلك

 عنيَ 

 الطيورَ 

 السالم  

اوب  يف تلك  عشيَة               جت 

 ىلع الصدى         فأبرَد من حري 

 الغصون  

 الضلوع  

ابلـالبل     

 انلواهل  

 

املنار  مطـــــلًة             ىلع الواجنات   وأنظر طيقانَ   

فصربي مجيلي غرَي أن  صبـــابيت               ستبىق بقاءَ    

 الزاهرات  

 الطالعات

اخلمائل       

األوافل       

     

  :فنحويا حنن أمام تواز  يف -*    

الفعل املتصل بنون اتلوكيد: أسمعن/ أردن      

/الضلوع  اجلر باإلضافة أو      ابلديلة :الغصون   

/ انلواهل       الصفة : ابلالبل   

ورصفيا أمام تواز يف الصيغ  الرصفية جلميع األمثلة السابقة -*     

فاالحتاكم إىل املسميات السابقة اليت حاول ابلحث إدراجها يه املنجز الفين يف سياق املوسيىق       ؤ
عر مهما اكن عرصه الكتمال بناء نصه باذال ما يف وسعه اخلارجية وادلاخلية، اليت ال حييد عنها الشا

استطاع  -اكنطباع اعم-ألجل  توصيل اإلرسايلة ويه املقصدية من القول، والشاعر اجلزائري القديم 
استغالل هذه املراكب الفنية يف اجلانب الصويت ىلع غرار املراكب األخرى، ولم ينكص ىلع عقبيه، 

، بل واستأثر نلفسه بعض اتلمزي يلضايه أقرانه رشقا وغربا، وإن اكن من فجارى ما اكن سائدا يف عهده
املوضوعية أيضا اتلأكيد ىلع ختلف بعض انلصوص عن املسايرة واملجاراة، أمر ال يقلل إطالقا من شأن  

 اتلوصيف السابق.
                                                           

 اتلوازي، هو التشالك العمودي  لصيغ حنوية ورصفية وداليلة يف بيت وآخر أو أكرث يليه  - 1
 262مبارك املييل، تاريخ اجلزائر يف القديم واحلديث، ص  -2
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 :ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــختم

ملك املصتدر اليت أرـخت للشعر اجلزائري ومت حفظته ذاكرة بعد الطواف الشتق بني متون           

اليت مم مبنيهت يف ادلراس  الرتاث يف ثنتيتهت من انلصوص الشعري  اجلزائري  ىلع العهد املوحدي، ملك 

 عرب حمطتت ابلحث موضواعميت وفنيت يةكن إجيتز انلتتئج اليت موصل إيلهت.

اتلةكني للشعراء األصليني دون سواهم من املوضوعي  ومنهج ابلحث وـخطته يف احلرص ىلع         

عنت إىل إسقتط الوافدين من األقطتر اإلسالمي  األـخرى، ــ حبجج سبق ذكرهت يف بداي  ابلحث ــ يدف

الكثري من املدون  اليت اكنت حمسوب  ىلع املنجز الشعري اجلزائري دون سند عليم أو منطيق يربرانه، 

وإنةت اكن ـخيترا استند واطةأن إىل الرواد اذلي أسسوا للتتريخ اجلزائري  ،وهذا ليس بدع  من ابلحث

اعتبتر  ومن غري،  دون سواهتوا فيهت يف النسب جزائري  ادلم القديم ومراجم أعالمه، فتحر  

بتلرتاث اجلزائري رغم منتفرهت  كةت حتول ابلعض إحلتقهت قرسا  ،للشخصيتت األـخرى مهةت عال شأنهت

أن إنكتر ملك الرتك  الكبرية من شعر مع مع املنطق اتلترييخ ومنفيهت املصتدر القدية  نفسهت. 

ز كتحصيل نهتيئ من حيث الكم واملستوى الوافدين قد ينقص كثريا من القيم اليت يقتس بهت املنج

 الفين. 

اجتةتعي ، ال مراء  إىل حقيق  مترخيي  انصتعحمك اتلقويم ىلع قيتس مت مبىق بعد اتلصفي  فإذا       

قليةي  الستئد حتيلت ال يةكن املزايدة عليهتو فيهت ، كةت حتول جتنب املرافع  اذلامي  مةتشيت مع ميتر اإلإ

ة االنتةتء، كدأب بعض املرتمجني قديةت حيث حتكةت األهواء وعقدة االنتةتء يف يف االحنيتز ومرااع

 ممت يتعترض مع انلقد ابلنتء وابلحث األكتدييم.أحاكمهم  
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بتالمكتء ىلع مت ورد يف املصتدر ه الفرتة من الشعر اجلزائري قد ضتع يف هذ من املؤكد أن الكثري     

اء كرث، بقيت دواوين شعري  لشعر وابن عذارى اذلين أكدوا وجوداكيش القدية  ـختص  الغربيين واملر

 ئج:وهذه أم انلتتأسةتؤهم وضتع أثرهم. 

يشلكه أربع  دواوين قتدرة ىلع املنتفس  الفني  مع أٍي من  ،أ ــ املنجز احلقييق طوال الفرتة املوحدي        

، "عفيف ادلين والفني  ضواعمي الشعر يف زمنهم من األندلس أو املرشق يف موجهتمهم املو بأربت

اتللةستين، وابنه  حمةد شةس ادلين اتللةستين"، :وأبو الربيع سليةتن األمري"، "وابن حبوس". هذا األـخري 

   ومت مبىق من ديوانه، يشلك زاوي  منتزع يف هويته بني هذا ابلحث وبتحيث املغرب األقىص.   

ووجد  ثمتنوع  من انلصوص متنتثرة بني كتب الرتا وع جمة :مت مبىق من املدون  املدروس ب:        

ابلحث مشق  وعنتء كبريين يف اتلنقيب عنهت وإاعدة بعثهت من جديد، ومقتربتهت فنيت، فاكنت األولوي  

وبتقٍر إحصتيئ   –اتلترخيي  ذامهت بلعث انلص الشعري طتل أو قرص، ألنه اكن اغي  ابلحث منذ ابلداي ، 

يف هذه الطبق  من الشعراء اذلي ال يتعدى أحسنهم أربع    ــ بوجه اعمــ من الشعر  املوحديللةنجز 

شلكوا أعةدة اإلبداع الفين إىل جتنب  ناذلي ، والقليعواألرييس ،وابن الفكون ،ابن محتد: نصوص ك

 الطبق  األوىل من أصحتب ادلواوين. أمت بتيق الشواهد من أصحتب انلصوص ايلتية  ــ وهم األغلبي ــ 

 فيشلكون اهلتمش ىلع املدون  املدروس  كةت اكنوا ىلع اهلتمش يف املصتدر القدية . 

ج ــ ال شك أن الشتعر اجلزائري القديم، قد معرض حليف كبري من طرف املؤرـخني واملرتمجني، فلم       

،  أشعترهميشلكوا عندهم إال حمطتت عبور واسشتهتد تلجنب القصور يف منهجهم، وانتقتصت من قية  

 حىت أنهم مترسوا االحنيتز الفتضح، وقتسوا بةعيترين متنتقضني مةتمت، فال يتورعون يف نسب الشعراء

املجيدين املهتجرين إىل أمتكن وفتدمهم بتألندلس واملرشق، ولم يطبقوا املعيتر نفسه ىلع اجلزائريني 

رغم طول  ،ىلع أسةتئهم يف الرتمج  مرسيم أصوهلم ونسبهم الشعراء الوافدين للجزائر وظلوا مرصين ىلع
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اإلقتم  يف اجلزائر أو الوفتة ىلع مرابهت، مثلةت حصل مع األمري أيب الربيع والشتب الظريف ىلع طريف 

 واكن هذا اتلطرف املنهيج من اهم أسبتب ضيتع ادلواوين الشعري  اجلزائري . نقيض يف مزيانهم.

وضع املدون  يف سل  واحدة، فلك نص درس ىلع حده، ولو : من انلتحي  الفني  ال يةكن د            

يف اغبليتهتــ ملقتييس انلقد القديم ومعتيريه  أـخضعنت ملك انلصوص املتفردة اليت عرث ابلحث عليهت ــ

الفني ، فال مرىق إىل الشعري  املرجتتة من اإلبداع يف أبسط سةتمه، ومن دون ملك ادلواوين املذكورة ال 

والوصول إىل نتيج  أن دلينت  ملت هو موجود، إشعتر خـخرــ جتتوز احلقيق  واالطةننتن يةكن ،لألسف، ــإىل

ي دام أكرث من قرن ونصف من الزمن، وهو زمن طويل مدون  شعري  نتضج  يف العرص املوحدي، اذل

يف املرشق انلتتج الشعري العريب  ميذكر أمت ،و وقيتست ىلع طول املدة، فال يكتد الشعر اجلزائري

هذه احلقيق  املؤسف  يه اليت دفعت بةعترصينت إقحتم أسةتء كثرية وافدة إىل اجلزائر يف  ألندلس.وا

مضةون املنجز اجلزائري وإكرامه بزـخم من ادلراستت كأيب مدين شعيب، والششرتي، وابن عريب، 

 د اثلقتيف يف جبتي  ـختص :هوغريهم من املشتهري يف مجيع املجتالت اليت صنعت املش

ه: بتستثنتء العفيف اتللةستين اذلي حظي بتلكثري من  العنتي   ومبين ديوانه وأشعتره، فإن بتيق        

اآلثتر مبىق حقال ثريت، حيتتج إىل اتلفتم  واهتةتم، وحتةل الكثري من الظواهر املوضواعمي  والفني  

 دقيق . متخصص  ولكن يه جديرة بوقفتت ،اسرتعت االنتبته، اعلج ابلحث منهت يف السيتق ومضتت

، ـختص  دلى الشتب حمةد شةس ادلين اتللةستين وأيب الربيع األمري ابلجتيئ وابن حبوس ابلجتيئ

 مبىق جمتال واسعت وبيدرا جديدا يستحق العنتء. وبعض انلصوص املطول ،
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 مصادر ابلحث ومراجعه
 

 أوال: املـــــــــــــــــــصادر
 **: القرآن الكريم**            

 :احلميدي بن إدريس اإلدرييس الرشيف أبو عبد اهلل حممد بن عبد اهلل
 2002منتشورات مكابة اثلقااة ادلينية  املجدل األول القاهرة تشاا   ي اتارا  افآاا   نزهة املـ 1 

 ابن إدريس أبو حبر صفوان اتلجييب املريس:
 1939زاد املساار وغرة حميا األدب الساار حتقيق: عبد القادر حمداد  بريوت بلنان  ـ 2

 ابن األبار: احلااظ أبو عبد اهلل حممد بن عبداهلل بن أيب بكر القضايع

اتلكملة لكااب الصلة    حتقيق ادلكاور عبد السالم اهلراس  اجلزء اثلاين  دار الفكر للطباعة  ـ 3
 1995والنرش  بريوت  

 : أبوبكر عيل الصنهايج املسييل:ابليد 

 1971  الرباط  1بن تومرت وبداية دولة املوحدين  دار املنصور للطباعة والوراقة  ط أتبار املهديـ 4

 : أبو القاسم بتشكوالبن ا

  رشيف  (مقدمة اتلحقيق  ي تاريخ أئمة األندلس وعلمائهم وحمدثيهم واقهائهم وأدبائهم) الصلة  ـ 5 
 2008منتشورات مكابة اثلقااة ادلينية     املجدل األول   1أبو العال العدوي  ط

 ابن تغري بردي مجال ادلين األتابكي  أبو املحاسن  يوسف:
  دار الكاب 8  ج 1ملوك مرص والقاهرة تقديم: حممد حسني شمس ادلين ط انلجوم الزاهرة  يـ 6 

     1992بلنان  \العلمية  بريوت

 اجلرجاين القايض عيل عبد العزيز:          

الوساطة بني املانيب وتصومه  تح: حممد أبو الفضل إبراهيم/ عيل حممد ابلجاوي  مطبعة عيىس  ـ 7
  بايب احلليب  د ت

 بن جعفر قدامة  أبو الفرجا         
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 ه1302طبعة اجلوائب  القسطنطينية   م1نقد التشعر  طـ 8

 ابن تدلون عبد الرمحن:         
  دار الفكر للطباعة 6تاريخ ابن تدلون  ديوان املبادأ واخلرب... ت: تليل شحادة/ سهيل زاكر  جـ 9

  2000والنرش  بريوت بلنان  سنة 
 :ييح بن تدلونا         
  1903    مطبعة بيري اونطال   1بغية الرواد  ي  ي ذكر امللوك  من بين عبد الواد   جـ 10 

 :ابن تلاكن          
 1972  د ط  4وايات األعيان وأنباء أبناء الزمان   تح : إحسان عباس  دار صادر  بريوت جـ 11

 ابن اخلطيب: لسان ادلين ذو الوزارتني:              

  املجدل اثلاين  مكابة  1 ي أتبار غرناطة تح: حممد عبد اهلل عنان  ط اإلحاطةـ 12 
 اخلانيج/ القاهرة.

 املراكيش عبد الواحد: 

املعجب  ي تلخيص أتبار املغرب  حتقيق ادلكاور حممد زينهم حممد عزب  دار الفرجاين للنرش  ـ 13   
 1994واتلوزيع  

 ابن رشيق: أبو احلسن عيل املسيل          

  دار اجليل 1/2  ج5ميح ادلين  ط  حممد يه حواش علق و حققهالعمدة  ي حماسن التشعر  ـ 14
 1981 اعمبريوت  

 الزريلك تريادلين:   -
 : 2002  بلنان 15  دار العلم للماليني  الطبعة  7األعالم  قاموس تراجم  جـ 15

يات أبو يعقوب يوسف بن ييح اتلاديل  :ابن الَّزَّ

داب  الرباط  سنة   منتشورات لكية افآ2د اتلوايق  طرجال اتلصوف  حتقيق: أمحالتتشوف إىل ـ 16
1997  

  بن سعيد:ا            
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اهليئة العامة    ي اتلاريخ املحىل  اتارصه : ابن تليل  تح : إبراهيم األبياري القدح املعىلاتاصار ـ 17
  1959  القاهرة/ سنة  لتشؤون ملطابع األمريية

 الصالة عبد امللك:ابن صاحب 
  1987   3املن باإلمامة    حتق عبد اهلادي اتلازي  دار الغرب اإلساليم  بريوت  ط ـ 18

 :الصفدي صالح ادلين تليل بن أيبك - 

دار إحياء الاراث العريب      9ج    1أمحد األرناؤوط / تريك مصطىف   ط :الوا ي بالوايات  تح ـ 19
   2000بريوت بلنان    اعم 

 العبدري حممد بن حممد بن عيل بن أمحد بن مسعود احلايح ا ابللنيس: -
الرحلة املغربية  تقديم: أ د  سعد بواالقة   منتشورات بونة للبحو ث وادلراسات  عنابة  ـ 20

 2007اجلزائر 
 :ابن عذارى املراكيش -

تح : حممد إبراهيم الكااين /      5  جاملغرب  قسم املوحديناألندلس وابليان املغرب  ي أتبار ـ 21  
  1985دار الغرب اإلساليم  بريوت بلنان    1حممد بن تاويت / حممد زنيرب /  عبد القادر زمامة  ط

 :ابن العماد احلنبيل 

شذرات اذلهب  ي أتبار من ذهب  تح: عبد القادر األرناؤؤط/ حممد األرناؤؤط  ـ 22
   نان  اجلزء اخلامس   دار ابن كثري بريوت  بل1ط

 : أبو عبداهلل حممد بن حممد األويس املراكيشبن عبد امللك ا 

عوار تح: إحسان عباس/ حممد بن رشيفة / بتشار  لكاايب املوصول والصلة  اذليل واتلكملةـ 23  
 2011دار الغرب اإلساليم   تونس     خلامس     املجدل 1معروف  ط

 اهللالغربيين:  أبو العباس أمحد بن أمحد بن عبد  

  منتشورات 2عنوان ادلراية ايمن عرف من العلماء  ي املئة السابعة ببجاية  تح:اعدل نويهض  طـ 24
  1979دار األاا  اجلديدة  بريوت  

 :أبو احلسن عيب بن عبد اهللأيب زرعابن  الفايس ـ                     
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دار املنصور   ي أتبار ملوك املغرب وتاريخ مدينة ااس   األنيس املطرب بروض القرطاس ـ 25
  1972للطباعة  الرباط   

 القرطاجين حازم :ـ           

 .1881  دار الغرب اإلساليم 2منهج ابللغاء ورساج األدباء  تح:حممد احلبيب بن اخلواجة ط ـ 26

 
 الكايب  حممد بن شاكر بن أمحد بن عبد الرمحان ادلمتشيق

 1973الوايات واذليل عليها  تح: إحسان عباس  دار صادر بريوت   اواتـ 27

 املقري أمحد بن حممداتللمساين :ـ            

  )رقم الطبع غري ماوار(   دار 1نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب  حتقيق إحسان عباس جـ 28
 1988صادر  بريوت 

 مؤلف أندليس جمهول من أهل القرن اثلامن: ـ    

احللل املوشية  ي ذكر األتبار املراكتشية  حتقيق: ادلكاور سهيل زاكر ,األسااذ عبد القادر زمامة  ـ      29
 1979  دار الرشاد احلديثة  ادلار ابليضاء   1ط

 : مؤلف جمهولـ      
ـ االستبصار  ي عجائب األمصار    نرش وتعليق ادلكاور سعد زغلول عبد احلميد. دون بيانات  30

 إضااية
 :نلارصي أبو العباس أمحد بن تادلا-

األساتذة جعفر انلارصي وحممد  كااب االساقصا ألتبار دول املغرب األقىص  تح : ـ       31
 1997  سنة  2انلارصي  دار الكااب  ادلار ابليضاء  ج
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 املراجــــــــــــــــــــــــــــــــعثانيا: 
 إسماعيل عزادلين:ـ      32   

 1992  القاهرة  1العريب  ط   دار الفكراألسس اجلمايلة  ي انلقد العريب

 :أومليل عيلـ    33

    السلطة اثلقااية والسلطة السياسية  ) بريوت  مركز دراسات الوحدة العربية 

 :ابلطل عيلـ        34

 دار األندلس   3ط  لصورة  ي التشعر العريب حىت آتر القرن اثلاين اهلجريا 
 1981للطباعة  والنرش  واتلوزيع  د م         

 ـ بلعىل آمنة: 35
 2009  دار األمل للطبع والنرش  اجلزائر  1حتليل اخلطاب الصويف  ي ضوء املناهج انلقدية املعارصة ط

 :بولطيف خلرض  ـ 35
 .2005  الفقيه والساسة  ي الغرب اإلساليم   إصدار املجلس األىلع للغة العربية  اجلزائر  

  عبد اجلبار: توامة - 36
ديوان املطبواعت اجلامعية   -دراسات  ي انلحو العريب –زمن الفعل  ي اللغة العربية قرائنه وجهاته      

 1994  اجلزائر 

 عبد الرمحان :  ـ جلياليل 37
   1965  دار مكابة احلياة  بريوت 2  ط1تاريخ اجلزائر العام ج 

 حبار خماار:ـ  38
  2002شعر أيب مدين شعيب  الرؤيا والتتشكيل  منتشورات احتاد كااب العرب   دمتشق   سنة       
 :حسن عيل حسن  - 39
 . د تاخلانيج  مرص  ابةمك  1املرابطني واملوحدين ط سالمية  ي املغرب واألندلس  عرصاحلضارة اإل 

 ـ محادي عبد اهلل:     40
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 1986دار بلعث  قسنطينة اجلزائر دراسات  ي األدب املغريب القديم  

 أماين سليمان:  داود ـ 41
  2002   وزارة اثلقااة  عمان األردن 1األسلوبية والصواية   ط     
  إبراهيم: رماينـ  42

   دار 2  ط1962-1925املدينة  ي التشعر اجلزائري احلديث  اجلزائر نموذجا      

 2001هومة للطباعة والنش  اجلزائر      

 سليمان أبو الربيع بن عبد اهلل بن عبد املؤمن:  ـ43
ديوان األمري أيب الربيع بن عبد اهلل املوحد  حتقيق حممد بن تاويت الطنيج/ سعيد أعراب /حممد بن    

الرباط   العباس  القباج/ حممد بن تاويت اتلطواين  منتشورات معهد موالي احلسن للبحوث املغربية.
 دت
  حممد جميد:السعيد  ـ       44

 1985  ادلار العربية للموسواعت  2التشعر  ي عهد املرابطني واملوحدين باألندلس ط

  الرشقاوي حسن:ـ      45

  1987  مؤسسة خماار للنرش واتلوزيع القاهرة  1معجم ألفاظ الصواية ط

 عمر حممد: الطالب ـ     46
عزف ىلع وتر انلص  دراسة  ي حتليل انلصوص األدبية التشعرية  منتشورات احتاد   كااب العرب       

  2000دمتشق  

 :رشيط عبد اهلل ـ     47 

   1983  املؤسسة الوطنية للكااب اجلزائر سنة 3تاريخ اثلقااة واألدب  ي املرش  واملغرب ط  

 : مصطىف لتشكعةا ـ 48

 1983  بريوت/ بلنان   5األدب األندليس  موضواعته وانونه  دار العلم للماليني  ط 

 التشليح مصطىف:ـ 49
   1999  مطبعة املعارف اجلديدة  الرباط  1 ي بالغة القصيدة املغربية  ط 
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 أبو التشوارب حممد مصطىف: ـ 50
   دار الوااء للطباعة والنرش  1  مجايللت انلص التشعري)قراءة  ي أمايل القايل( ط 

  2002االسكندرية        

 :شويق ضيف  ـ 51
 1992  دار املعارف  القاهرة 1عرص ادلول واإلمارات ط تاريخ األدب العريب  ض/ 

 عبد املجيد حممد ميح ادلين: ـ    52 

 1953  مطبعة السعادة بمرص  1رشح ديوان عمر بن أيب ربيعة املخزويم  ط 

 عصفور جابر: ـ       53

 1980الصورة الفنية  ي الاراث انلقدي وابلاليغ  دار املعارف  القاهرة  

 عفيف ادلين أبو الر بيع بن عيل بن عبد اهلل اتللمساين: ـ 54

  1992   مطبواعت دار النرش  سنة 1ديون عفيف ادلين اتللمساين  حتقيق  يوسف زيدان  ط -  
 عايق عبد العزيز :ـ      55

 1972  دارانلهضة العربية   2 ي انلقد األديب  ط 

 بد العزيز:ععايق  ـ 56
   علم العروض والقااية  دار انلهضة العربية  بريوت  د ت 

 :خماارعمر أمحد ـ        57

 1992  منتشورات اعلم الكااب  القاهرة  3علم ادلاللة  ط  

 :عنان حممد عبد اهللـ  58
 1990   القاهرةمكابة اخلانيج   2ني واملوحدين ط دولة اإلسالم  ي األندلس عرص املرابط 

 :اوزي عيىس - 59
 2007اإلسكندرية  مرص  ة والنرش    دار الوااء للطباع1التشعر األندليس  ي عرص املوحدين   ط 

  حنا: لفاتوريا ـ 60

   دار اجليل  بريوت بلنان  دت   اجلامع  ي تاريخ األدب العريب     
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 : اروخ عمر ـ      61

   1982  دار العلم للماليني  بريوت بلنان 1   ط3تاريخ األدب العريب  ج      

 اروخ عمر: ـ 62
 اتلصوف  ي اإلسالم  دار الكااب العريب  بريوت  بلنان  د ت     

 اروخ عمر:ـ      63

 1973  دار بلنان للطباعة والنرش  بريوت بلنان  1 عمر ين أيب ربيعة املخزويم  ط 

 قطب السيد:  ـ      64

 انلقد األديب  أصوهل ومناهجه  دار الرشو   بريوت  د ت  

 كراكيب حممد: ـ      65
 تصائص اخلطاب التشعري  ي ديوان أيب اراس احلمداين  دراسة صوتية وتركيبية  دار 

 2003هومة للطباعة والنرش واتلوزيع  اجلزائر 

 : عبد اهلل كنونكنون  ـ     66

 ه1361  تطوان  املغرب   2ط  1  جانلبوغ املغريب  ي األدب العريب  

 حممد شمس ادلين بن العفيف اتللمساين:- ـ 67
ديوان التشاب الظريف  منتشورات اخلواجة لطف اهلل الزهار  صاحب املكابة الوطنية  املطبعة األدبية   

 1885بريوت/ بلنان  سنة 
 

 حممد: مرتاضـ 68
 انلقد األديب القديم  ي املغرب العريب  منتشورات احتاد كااب العرب  دمتشق  اعم      
     2000   
 مرتاض عبد املالك: ـ  69
 األدب اجلزائري القديم  دراسة  ي اجلذور  دار هيمه للطباعة والنرش واتلوزيع  اجلزائر  

     1983 
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 : حممد جميد السعيدـ       70

 1985  ادلار العربية للموسواعت  2التشعر  ي عهد املرابطني واملوحدين باألندلس ط
 مفااح حممد :ـ      71

  1989نظرية تطبيقية  دار اثلقااة  ادلار ابليضاء  سيمياء التشعر القديم  دراسة   ي 

 حممد: مفااحـ      72

  1985بريوت     دار اتلنوير للطباعة والنرش  1حتليل اخلطاب التشعري )اساراجتية اتلناص(  ط     

 :املنوين حممدـ  73

 2العلوم وافآداب والفنون ىلع عهد املوحدين  مطبواعت دار املغرب للاأيلف والارمجة والنرش ط
  1977الرباط  

 املييل مبارك بن حممد: ـ 74

   املؤسسة الوطنية للكااب  اجلزائر  د.ت2تاريخ اجلزائر  ي القديم واحلديث   ج  

 ناصف مصطف:ـ       57

 1973دلس  بريوت بلنان    دار األن3الصورة األدبية  ط 

 انّلّجار عبد املجيد:  ـ 76

 81/1984  ع جملّة اثلّقااة  «ادّلولة والّسياسة  ي اكر املهدي بن تومرت » 

 :أبو نواس احلسن بن هانئ ـ 76
   دار النرش الكوس سقارتسفرالغ  مطابع مؤسسة الرسالة  1ديوان أيب نواس  تح: إيفادل ااغرن  ط

 2003بريوت  
 

 أمحد اهلاشيم:ـ       87

 جواهر بلالغة  ي املعاين وابليان وابلديع  دار إحياء الاراث  بريوت/ بلنان/ دت 

 :هالل حممد غنييمـ      97
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 1964  دار انلهضة العربية  القاهرة 3انلقد األديب احلديث  ط  

 هيمة عبد احلميد:ـ      80

 هومة  اجلزائر   دار1اجلزائري  ط   الصورة الفنية  ي اخلطاب التشعري 

 املراجـــــــــــــــع املعربة:   ثاثلا: 
 ـ جون كوهني:     28

 1966ترمجة : د  أمحد درويش   مكابة الزهراء   القاهرة  اعم  بناء لغة التشعر  

 ـ اليق برواينصال:    83
هد العلوم العليا املؤمنية  مطبواعت مع  حتت عنوان :جمموع رسائل موحدية من إنتشاء كااب ادلولة 

 1941  سنة 10  ج املغربية
 روبار برانتشفيك:ـ         48

 1988 1  دار الغرب اإلساليم  ط  2تاريخ إاريقية  ي العهد احلفيص  تعريب محادي الساحيل  ج 

 ـ   يوري لوتمان:58

 ترمجة: د  حممد ااوح أمحد  دار املعارف  القاهرة –بنية القصيدة  -  حتليل انلص التشعري

 الـــــــــــــدوريات:رابعا: 

 :أمحد عيل حممدـ        85  
   جانيف 37"ظواهر العدول  ي شعر أيب مسلم ابلهالين" جملة نزوى  )الرباط(العدد 
 2004   

 لبسااين باول محدي :/ غثوان أمحد يعقوب عطا اهللـ ا       86 

 2009  العدد الرابع 16) املقدمة الغزيلة  ي قصيدة الرثاء اهلذيلة( جملة الاربية والعلم املجدل  
 
 :بوعقادة عبد القادر -     87 
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  أمحد بن بلة  العدد 1  منتشورات جامعة وهران جملة عصور اجلديدة) هل املغرب األوسط ترااة(      
21/22   2016 
 :الكريماتلوايت عبد ـ         88 

 1984  ماي 236  العدد دب املغريبدراسات  ي األ  جملة: (ابن حبوس )
 :مجال حرضي -     89 

  جامعة املسيلة  العدد )مقاييس التشعر عند احلسن بن رشيق( دااتر خمرب التشعرية اجلزائرية 
  2009األول 

 حممد  ـ ترماش      90

قراءات  العدد اثلاين  قسم األدب العريب  لكية افآداب  )انلص األديب وإشاكيلة القراءة واتلأويل( جملة
  2009واللغات  جامعة بسكرة  

 ـ رائد عبد الرمحان:      91 

) ظاهرة اتلكسب بالتشعر وجتلياتها  ي انلقد العريب القديم(  جملة جامعة األزهر بغزة  جامعة انلجاح   
 2010  سنة 1  العدد 12نبلس  املجدل

 جعفر بن احلاج:السليم  -  92 
سنة  50تصدرها وزارة التشؤون اثلقااية  اململكة املغربية  العدد  جملة املناهل( ) ديوان ابن حبوس 

1996 
 
 ـ سعيدي زهرا          93 

 ه (  العدد اثلامن.1398) دراسة حول حقيقة زهديات أيب العااهية( جملة الاراث األديب السنة اثلانية )

 : ـ قط البتشري       94 

اجلزائري  دراسات  ي التشعرية  األديب للنقد اتلأسيس مرحلة و املسييل انلهتشيل الكريم عبد)
 200اجلزائرية جامعة املسيلة  العدد األول  سنة 

 نبهان عبد اإلهل: ـ       96
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 من موقع إلكاروين ) اتلأويل الصويف للنص( جملة الاراث العريب) دون تاريخ أو رقم العدد(

 :ـ الوا ي سايم        97

)قراءة التشعر وانفااح أاق ادلاللة ( جملة قراءات  العدد اثلالث/ منتشورات  قسم األدب  جامعة 
  2011بسكرة   

 

 الـــــــــــــرسائل اجلامعية :تامسا:
 : عبيديل أمحد -98

اهلجريني قسم اللغة العربية وآدابها  جامعة احلاج اخلطاب الصويف املغريب  ي القرنني السادس والسابع 
 2005خلرض  ) رسالة ماجيستري( 
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 فهرس املوضواعت:                               

 مقدمة :

 40ـ    إىل صفحة 1من صفحة  ــــــــــ صل األول:ـــــــالف       
 أقطاب الشعر اجلزائري القديم : ترامجهم وأشعارهم                                         

 1ــــــــــــــــــــــــــ ص   ـ الشاعر اجلزائري القديم ومأزق اهلوية.1

 7ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ص  ـ أقطاب الشعر اجلزائري:2

 دواوينــاب الــــــأصح ـــــــــــــــــــــــــــــ:لطبقة األوىلا

 طواعتــــــأصحاب املق ـــــــــــــــــــــــــــــالطبقة اثلانية:

  أصحاب املقطواعت املتفردةـــــــــــــــــــــــــــ: اثلاثلةالطبقة 

  : ل اثلاينـــــــــــــالفص
 ي ـــــعر السياســــــــــــــالش                                 

 الشعر يف ظل السياسة املوحدية                                        

ـتخليد 5يف ادلعوة للجهاد  4ـ يف ابليعة،3ـاملديح السيايس،2 ـ ، االنتصار للعقيدة اتلومرتية،1
 خصائص الشعر السيايس 7ـ شعر الفنت والرصاع السيايس، ـ 6الفتوحات واالنتصارات 

 111ـ 76ــ ص ــــــــــــــ   ل اثلالثــصــــــالفــ

 تمايع :ـــعر االـجــــــــــالش                                     

ـ شعر  5ـ شعر اهلجاء 4ـ الغزل باملذكر  2ـ شعر اللهو واملجون  2ـ  الشعر واحلركة اإلصالحية  1
 ـ االعتذار والشكوى والعتاب6اتلكسب 

 152ـ 112ـــ صــــــــــــــــ ـصل الرابعـــالفـــــ
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 ر ادليين:ــــــــــــــــــــــــالشع

 ـ احلكم واملواعظ3اتلصوف  2ـ شعر الزهد    1

 186ـ 153ص ــــــــــــــــــل اخلامس: ــــــالفص 
 فــــــــــــــــــــــالوص                                     

 ءـ وصف األشيا3ـ وصف اخلمرة  2وصف الطبيعةـ 1

 222ـ 187ص   ـــــــــــــــــــ       السادسصل ـــــالف
 زل:ــــــــــــــــــــــــــــالغ                          

أبو الربيع، وشمس ادلين  4ـ النسيب األصيل،3ـ النسيب اتلقليدي/ شعر الفقاء 2ـ الشعر واملرأةـ 1
 طبيقية ىلع الغزل األصيل.بن العفيف نماذج ت

 268ـ 223ـــ ص  ــــــــــــــــــ: ل السابعــــالفص
 ــــــــــــات الفنية للنص الشعري ابلني                             

 ـ ابلنية اإلفرادية 1

 ـ ابلنية الرتكيبية/ اجلملة / الصورة2 

 ـ ابلنية الصوتية/ اإليقاع 3

 275ـ 272ص    ـــــــــــــــــــــــــــــخاتمة
 286ـ 275ص ـــــــــــــــــــ   قائمة املصادر واملراـجع 

 288ـ 287فهرس املوضواعت ـــــــــــــــــــــــــص 

 892مـــــالحق: ــــــــــــــــــــــــــــ  ص 


