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تقديم
إن تالزم الدين والفن غدا حقيقة عريقة بدءا بالحضارات اإلنسانية الضاربة في جذور
التاريخ ،ومرورا بالتغيرات الزمنية ،ووصوال إلى الحاضر الذي يجلي هذا التالزم .فرهان الفن
يكمن في البحث عن مواطن الجمال األخالقي فيفتح البصائر على أصل الرذيلة الجتنابها،
ويعلي منابع الفضيلة التباعها .واألدب فن وبنية إبداعية ينبغ فيها اإلحساس ويسمو ،ويلقي
بظالله الوارفة على كل مظاهر الحياة في ارتباطها باألزمنة واألمكنة ،وهنا نستحضر قول
عباس الجراري" :إذا كان األدب ـ باعتباره بنية إبداعيةـ يرتبط في أشكاله ومضامينه ببقية
العناصر الجدلية التي توجه املجتمع وتتحكم في تشكيل نمطه وتكوين شخصية أفراده"(((.
والشعر كما عرفه قدامة بن جعفر" :قول موزون مقفى يدل على معنى"((( .وهذا التعريف
يقربنا من املوسيقى الشعرية التي تحمل دالالت ومعان تكتنز قضايا جوهرية ناصيتها البعد
الديني بما يحمله من أخالق وقيم سامقة تختزن إنسانية اإلنسان وسر وجوده .والشعراء في
هذا املضمار سادة القوم ورسلهم األوفياء ،كانوا ومازالوا يعتلون قمم الجمال الروحي واألدبي
والفني؛ يفيضون رقة في إبالغ املعاني ،وعذوبة في اللفظ وإبداعا في التصوير.
والشعر املغربي على الخصوص تفتق عن قريحة شعراء حضر البعد الديني عندهم
بقوة؛ فنسجوا القصائد العظام خاصة قصيدة املدحة النبوية وأدب املولديات احتفاال
بمولده صلى هللا عليه وسلم وأدب النعليات في وصف نعله عليه أزكى الصالة والسالم وغيرها
في األخالق والزهد والتصوف.
لذلك نجد هذا الكتاب للباحث املقتدر الدكتور خالد ناصر الدين ،وهو فعال ناصر
الدين حين اختار هذا املوضوع املستمد من اسمه واملعبر عن شخصه ،والذي جاء في
فصلين أساسين تتصدرهما مقدمة شاملة للموضوع ،وفي ثنايا الفصلين ناقش الباحث
املقتدر الفن والدين وربطهما بثنائية الحلول واالتحاد التي طاملا ناقشها متصوفة األندلس
كابن عربي (1240/1165م) وعبد الحق بن سبعين(1269 /1217م) وغيرهما .وفي مباحث
هذا الفصل اختار الباحث بعض املشاهد التي صورت العالقة الجدلية بين الدين والفن
 -1األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه ،عباس الجراري ،مكتبة املعارف ،الرباط ،ط1979 ،1:م ،ص.3:
 - 2نقد الشعر ،قدامة بن جعفر ،تحقيق وتعليق :د محمد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بيروت/لبنان ،د_ط،
د_ت ،ص.64 :
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وتجلياتهما في الشعر املغربي على الخصوص في ارتباط بالتحقيب األدبي ،ليختمه بتخصيص
للشعر املغربي في العصر العلوي.
أما الفصل الثاني فاتجه الباحث مشكورا على تطلعه وحسن استقصائه للمعلومات
ليغوص بنا في قصائد شعرية حصرها في العصر العلوي ،وحددها لدى ثالثة شعراء مغاربة
كبار هم :حمدون بن الحاج (1232_1174ه) وعبد السالم الزموري (املتوفى سنة 1279ه)،
وعلي السو�سي (ت 1311ه) ،والذين حفروا الذاكرة الشعرية بمشاعر الفاعلية اإلنسانية
مبنى ومعنى ،وطبعوا قصائدهم بانفعاالت جمالية ومعجم متنوع وصور بليغة ،عالوة على
موسيقى توزعت بين إيقاعات خارجية تمثلت في الوزن والقافية والروي وإيقاعات داخلية
أحدثت جرسا موسيقيا مثله التصريع والجناس والطباق واملقابلة وغيرها ...كما كان
لألغراض الشعرية حضورا مستمدا من النص القرآني ،ومستحضرا للذاكرة الصوفية التي
ميزت املغاربة.
وأخيرا ،اليسعنا إال أن ننوه ببحث املؤلف الذي كشف عن حقائق ومعلومات ثمينة
حين أردف النصوص األدبية بحقبة تاريخية مهمة بما يجليها عن بيان منير وسند قوي،
فالصلة الفنية اإلبداعية تفسح للحضور الديني أن يقتحم كل إبداع شاعري ،ويبرز كل
التعابير الناعمة لتقتحم الذات وتبقى على وصل دائم بها.
كما نشكر الباحث حين انتصر لحقيقة تؤكد أن للمغاربة مدرسة متميزة ومختلفة عن
املدرسة املشرقية ،وال تقل عنها إبداعا ورقة ،وأنها طبعت بحرارة اللفظ ومتانة األسلوب
وجزالته واختياره ألوزان شعرية متفردة كاملوشح مثال.
وتأسيسا على ما سبق ،فإننا نكبر في الباحث جهده املضني ،وعمله املتميز مشيرين إلى
أن املكتبة املغربية ما زالت في حاجة إلى أقالم صادقة وفاعلة تنفض الغبار الكثيف على
أيد آمنة تعلي
مخطوطاتها ،وتنبش في موضوعاتها املغمورة حتى نطمئن على إرثنا ونضعه بين ٍ
من شأنه وتفسح مجال حضوره.
وعلى هللا قصد السبيل وبه التوفيق.
الدكتورة صوفية علوي مدغري
الكاتبة العامة ملركز
فاطمة الفهرية لألبحاث والدراسات (مفاد)
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مقدمة:
الحمد هلل حق حمده ،وما كل نعمة إال من عنده ،والصالة والسالم على إمام األنبياء
َ
ً
ً َ َ
ً
وحلما ،وأ ْوف ِر ِهم علما وفهما ،وأقواهم يقينا وعزما ،وأشدهم
جح الخالئق عقال ِ
وخاتمهم ،أر ِ
ً
أفة ُور ْح َمى ،سيدنا وموالنا محمد بن عبد هللا القائل" :إ َّن م َن ْال َب َيان َلس ْح ًراَ ،وإ َّن منَ
بهم ر
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ
ْ
ّ
الش ْع ِر ل ِحك َمة.(((".
ِ
خالفا ملا يتوهمه ويشيعه بعض الباحثين من استحالة وجود عالقة رابطة بين الدين
والفن ،ومن أن العالقة بينهما ال تتجاوز حدود القطيعة التامة والتباعد الشامل والنفور
املتبادل والخصام املطلق ،فإننا نؤكد جازمين أن العالقة بينهما من التداخل والتمازج
والتكامل والحميمية بحيث يستحيل الفصل بينهما ،وال غرابة في ذلك فإن رهان الدين
يتمثل في السعي إلى إحقاق الحق عبر الحض الحثيث على الفضيلة والخير واملعروف ،والنهي
الجازم عن الرذيلة والشر واملنكر ،ورهان الفن يكمن في البحث عن مواطن الجمال وذلك
بالدعوة إلى فتح العيون والبصائر على منابع الرذيلة والفضيلة معا ،إذ من املسلم به أن
َ
العلم بهذه املنابع من شأنه أن ُيق ّ ِو َم سلوك املرء بشكل عفوي وتلقائي بعيدا عن الوعظ
الصريح والخطاب املباشر ،وهذا هو الجانب األخالقي من الفن.
ظل الدين مالزما للحضارة اإلنسانية منذ فجر التاريخ ،بل إن إنسانية اإلنسان لم
تتحقق إال بفضل الدين ،حتى أنه من العسير" ،على ما يبدو أن نفترض وجود مجتمع غابر
خلو من التدين ،إال إذا اعتبرناه متسما -وأعضاءه -بالبالهة والعجز ،(((".وبموزاة مع هذه
الحقيقة ،تبدو حقيقة تالزم الدين والفن ثابتة وعريقة وشاملة لكل الحضارات اإلنسانية
بدون استثناء ،ففي الحضارات األوروبية القديمة كان النحاتون يعمدون إلى تزيين مداخل
الكاتدرائيات وجدران الكنائس برموز بارزة موضوعاتها مأخوذة من الكتاب املقدس ومن
 1هذان حديثان مختلفان ،دأب الباحثون على الجمع بينهما لتقارب سياق معنى كل منهما ،وكالهما صحيح ،ورد األول
ْ
ً
في :صحيح البخاري ،كتاب الطب ،باب"ٍ :إ َّن ِم َن ال َب َي ِان ِس ْحرا" ،رقم 5146:و ،5767ص .1460 :وورد الثاني في :صحيح
البخاري ،باب" :ما يجوز من الشعر َّ
والحداء ،وما ُيكره منه" ،رقم ،6145:ص ،1535 :وفي :الجامع الصحيح وهو
والر َج ِز
ِ
"سنن الترمدي" ،أبو عي�سى محمد بن عي�سى بن سوره ،تحقيق وتعليق :إبراهيم عطوه عوض ،ط1395 ،2:ه1975/م،
 ،137/5رقم الحديث.2844 :
 2املقدس والعادي ،مرسيا ألياد ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،د-ط2007 ،م ،ص.12:
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قصص الرسل والحواريين ،كما كانت الطقوس الدينية تتخذ طابعا فنيا ،إذ يجد الباحث
نفسه عندما ُي ْق ِب ُل على دراسة الديانات القديمة ملزما بالتعامل مع نصوص أدبية ،ذلك
أن الفن يبحث عن لغته البدائية الحاضرة في بعض النقوش والتراتيل واألناشيد القديمة.
وفي الحضارة العربية الجاهلية كان العرب يخلطون بين الشاعر والكاهن والنبي ،فقد كان
الشاعر يحظى بمكانة عالية ،ألن الشعراء  -كما يروي أبو عمرو بن العالء -كانوا بمثابة أنبياء
في أقوامهم ،إال أنهم نزلوا عن تلك املنزلة عندما تحولوا بالشعر عن غايته الدينية((( ،ولذلك
ال نستغرب ما وقع فيه مشركو قريش من خلط بين الشعر والسحر والجنون والنبوة ملا
َ ْ َ
أشك َل عليهم أمر الرسول صلى هللا عليه وسلم .وتجسد التالحم بين الفن والدين في الحضارة
اإلسالمية بشكل جلي من خالل النصوص الدينية نفسها ،فقد عرض القرآن الكريم صورا
عن الجنة والنار بأسلوب يفيض عذوبة ورقة وجماال ،وفي أحاديث النبي صلى هللا عليه وسلم
صور جمالية رائعة الوصف واإلبداع.
هذا التالحم الحميمي بين الفن والدين ،يجد حضوره الباذخ الجلي في اإلبداع الشعري
املغربي منذ البواكير الشعرية األولى التي جادت بها قرائح املغاربة بعد حدث الفتح اإلسالمي
للمغرب .فقد ظلت اللمسة اإلسالمية حاضرة في اإلبداع املغربي منذ امتألت األفئدة بأنوار
َ َ َ
ف ْال ُق ُل َ
وب ُح ُّب النبي العدنان ،وهذا ما
اإلسالم ،وأفعمت الصدور بيقين اإليمان ،ومنذ شغ
يسعى البحث الذي بين أيدينا إلثبات بعض أبعاده واستجالء نماذج من صوره ومشاهده.
وانطالقا من هذه الحقيقة الثابتة تاريخيا في كل الحضارات ولدى كافة األمم والشعوب،
فإن موضوع "البعد اإلسالمي في الشعر املغربي زمان العلويين" تحكمه دوافع منها:
إثبات حقيقة رسوخ اإلسالم عقيدة وشريعة ،روحا وقيما وأخالقا في قلوب املغاربةمنذ حدث الفتح اإلسالمي ،وهذا ما يجسده اإلبداع األدبي عامة والشعري منه على وجه
الخصوص.
فقد الزم هذا الحس اإلسالمي الشعر املغربي منذ عصر الفتوحات ،وعلى امتداد الدول
التي تعاقبت على حكم املغرب ،وال غرابة في ذلك ،فقد شكل البعد الديني أساسا من األسس
التي قامت عليها كل دولة من هذه الدول .وكان طبيعيا جدا أن تظهر صور هذا األساس
 1الشعر العربي وملحمة الساميين ،د أحمد كمال زكي ،مجلة "فصول" ،ع1995 ،2:م ،ص.9:
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ومشاهده في األدب عامة ،وفي الشعر على وجه الخصوص ،ألن اإلبداع األدبي هو املرآة التي
تنعكس عليها أحوال املجتمع وقضاياه وتفاعالته.
إبراز أن تأثير الفقه كان قويا على اإلبداع الشعري املغربي ،وانعكس ذلك بشكل جليعلى القصيدة بناء وأغراضا ومعجما وصورا شعرية وإيقاعا...دون أن يخرج ذلك الذات
املغربية من دائرة الفاعلية الشعرية املفعمة بالرؤى واملواقف والذبذبات ،واملشحونة
باألحالم واملشاعر واالنفعاالت ،ودون أن ينقص ذلك من جمالية القصيدة املغربية وال
شاعريتها وال بالغتها رغم كل أحكام القيمة التي ألصقت بها على امتداد مسارها التاريخي
متمثلة في االجترار والتقليد والنثرية ونضوب معين الشعر وضعف امللكة الشعرية.
كان من عالمات غلبة الجانب الديني على الثقافة املغربية عامة ،اصطباغها بالطابع
الفقهي ،بحيث صارت كل العلوم تدور في فلك الفقه وتخدمه ،وتبعا لذلك فإن "األدب
املغربي ،بمعنى الكلمة ،لم يفسح املجال للفقه حتى يتقدم أمامه فحسب ،ولكنه اصطبغ
أيضا بصبغة دينية فرضتها ضرورات تتصل باملوقع الجغرافي للبالد ،وبالنظام السيا�سي
(((
واالجتماعي القائم بها".
وعلى امتداد هذا املسار التاريخي الطويل ،ظل الفقه يشكل ثابتا من ثوابت الثقافة
املغربية ،لذلك لم يكن غريبا أن تظهر ملسته في كل ما ينتجه املثقف املغربي :شعرا ،وخطابة،
وترسال ،وتاريخا ،وتراجم ،وفلكا ،وطبا ،ولغة ،ونحوا ...يقول محمد األخضر ..." :وبعد أن
يتلقى األديب املغربي ثقافة مبنية في أساسها على مبادئ اإليمان ،يتخرج فقيها يصطبغ
إنتاجه األدبي بالصبغة الدينية .فلقد كانت هذه الثقافة تتحكم في الثقافات األخرى مهما
(((
كان نوعها ،حتى أن من أراد أن يصبح أديبا كان عليه أن يصير فقيها".
وقد وقع اختياري على ثالثة شعراء من العصر العلوي:
-1حمدون بن الحاج (1232-1174ه) :عاصر السلطان محمد بن عبد هللا وابنه املولى
سليمان.
 1الحياة األدبية على عهد الدولة العلوية ،محمد األخضر ،دار الرشاد الحديثة ،الدار البيضاء ،ط1977 ،1:م ،ص.5:
 2املرجع نفسه.34:
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-2عبد السالم الزموري (املتوفى سنة 1279ه) من شيوخه حمدون بن الحاج :عاصر
ثالثة من ملوك الدولة العلوية ،هم املولى سليمان وابنه املولى عبد الرحمن بن هشام وأوائل
عهد ابنه املولى محمد الرابع.
-3علي السو�سي(ت 1311ه) :أحد أدباء دولة السلطان العلوي الحسن األول ومؤرخيها.
وال غرابة في حضور النزعة الدينية "فقها ،وتصوفا" في إبداع هؤالء الشعري" ،فإن شعراء
َ
العصر هم عادة من بين علمائه وفقهائهَ ،وق َّل أال تقف لهم على مساهمة ما في مجاالت
العلوم واملعارف املختلفة تدريسا وتأليفا إلى جانب نشاطهم الشعري .وعلى هذا فإن الشعر
(((
كان آنذاك وسيظل بعد ذلك إلى مشارف عصرنا الحاضر مرتبطا بثقافة العالم أو الفقيه".
وذلك باعتباره -كما يالحظ الدكتور عباس الجراري" -عنصرا مكمال لهذه الثقافة ،ووسيلة
إلظهار القدرة التعبيرية ،وباعتبار دوره ال يتعدى الترويح عن النفس ،وتبادل العواطف مع
(((
اآلخرين".
يتكون الكتاب من مقدمة وفصلين اثنين:
مقدمة تناولت فيها السياق العام ملوضوع الكتاب ،وأهدافه ورهاناته ،ودوافع اختياره،وكذا منهج التناول.
الفصل األول بعنوان" :الفن والدين روعة االتحاد وسحر الحلول" ،يتكون من مباحثثالثة:
املبحث األول بعنوان" :الفن في محراب الدين" تناولت فيه باختصار شديد بعض
مشاهدالعالقة الرابطة بين الدين والفن وبعض صورها.
املبحث الثاني بعنون" :الشعر املغربي والعمق اإلسالمي" تتبعت من خالله حضور
العمق اإلسالمي في اإلبداع الشعري املغربي عبر مختلف عصوره بدءا من عصر الفتوح
وصوال إلى العصر العلوي.
 1الشعر باملغرب زمان العلويين من 1171إلى 1238ه ،أحمد العراقي ،مطبعة أنفو برانت-فاس ،ط2008 ،1:م ،ص.159 :
 2األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه،عباس الجراري ،مكتبة املعارف ،الرباط ،ط1979 ،1:م ،ص.200 :
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املبحث الثالث بعنوان" :الشعر املغربي زمان العلويين :ملحة عن أهم الخصائص وأبرز
السمات" تناولت فيه باختصار شديد أهم الخصائص وأبرز السمات املميزة للشعر املغربي
في العصر العلوي.
الفصل الثاني بعنوان" :العمق اإلسالمي في الشعر املغربي زمان العلويين :صورومشاهد" ،ويتكون من مباحث ثالتة:
املبحث األول بعنوان" :تناصية الشعر املغربي والقرآن الكريم :شعر حمدون بن الحاجالسلمي (1232-1174هـ) نموذجا" استقرأت من خالله صور تناصية الشعر املغربي مع
القرآن الكريم ومشاهدها وأبعادها عبر مختلف عصوره ،وشكل ديوان حمدون بن الحاج
"النوافح الغالية في األمداح السليمانية" محور استجالء خصوصيات هذه التناصية خالل
العصر العلوي.
املبحث الثاني بعنوان" :املقومات الفنية لقصيدة التوسل املغربية من خالل قصيدةلعبد السالم الزموري املتوفى سنة 1279هـ" ،ناقشت من خالله قصيدة التوسل املغربية من
حيث مفهومها وأنواعها ومقوماتها الفنية ،وقد عمدت إلى استجالء هذه املقومات من خالل
تحليل قصيدة توسلية للشاعر عبد السالم الزموري.
املبحث الثالث بعنوان" :هاجس الذنب في شعر علي السو�سي(ت 1311ه)من خاللمعشراته" ،خصصته الستجالء أبعاد حضور تيمة هاجس الشعور بالذنب من خالل
معشرات الشاعر علي السو�سي(ت 1311ه).
لم ألتزم بمنهج نقدي معين في بناء مباحث هذا الكتاب ،بل عمدت إلى التوفيق بين
جملة من املناهج النقدية الحديثة (املنهج التاريخي ،املنهج الفني ،املنهج املوضوعاتي ،املنهج
البنيوي) مستلهما من كل منهج ما يخدم الرهان املحوري الذي يسعى البحث عموما إلى
تحقيقه ،واملتمثل في:
استجالء العمق اإلسالمي في الشعر املغربي خالل العصر العلوي ،وقد تمظهر هذاالعمق في صورتين اثنتين:
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أ-القرآن الكريم الذي شكل منبع الثقافة املغربية باعتبارها  -في نهاية املطاف -امتدادا
للثقافة العربية اإلسالمية القادمة من املشرق العربي ،كما شكل عمودها الرئيس الذي تدور
في فلكه كل مكوناتها ومختلف مؤثثاتها.
ب-التصوف الذي شكل أساسا من أسس الشخصية املغربية ممثال في طريقة الجنيد،
إلى جانب الفقه املالكي والعقيدة األشعرية ،وهو التكامل الذي عناه فقيه القرويين اإلمام
ابن عاشر في أرجوزته الشهيرة "املرشد املعين" بقوله:
َْْ
عقد الش َع ِري َو ِف ْق ِه َم ِال ٍك
ِفي
ِ

ْ
َ َ
َّ
الس ِال ِك
َو ِفي ط ِريق ِة ال ُج َن ْي ِد

وهذا ما تمثله الكتاب من خالل صورتين عرفانيتين بامتياز :التوسل ،والشعور بالذنب،
ذلك أن الشاعر املغربي جمع "بين الفقه والتصوف اللذين كانا عمودي الهوية الثقافية
املغربية ،((("...وهذا ما يجعلنا نعتقد مع الباحث مصطفى الشليح "أن النسق األكبر الذي
أجرى أنساقا تحويلية صغرى في القصيدة املغربية يمثله التصوف باعتباره نمط حياة تنحاز
إليه مختلف بنيات املجتمع ،وبحكم سيرورته في الزمان ،وتسلسله التعاقبي في الذاكرة
الثقافية ،ومن حيث امتداده في اآلفاق املعرفية برمتها ،وألنه أف�ضى إلى نشوء قصيدة ذات
خصوصية ال عموم لها أمام قصائد ذات عموم ال خصوص لها ،ولعلهما معا يبلوران الخارطة
(((
الحق للشعر املغربي".
ختاما ال ندعي أننا أحطنا بموضوع العمق اإلسالمي في الشعر املغربي من كل جوانبه
وزواياه ،فهذا رهان دونه خرط القتاد ،يكفي أننا أسهمنا في النقاش الذي شغل الباحثين في
األدب املغربي منذ جيل الرواد إلى يوم الناس هذا ،ويكفي أننا لم نكتف باستعراض نظري ملا
يؤكد هذه الحقيقة ويثبتها ،بل عمدنا إلى قراءة ومحاورة نصوص شعرية تنتمي جميعها إلى
العصر العلوي ،ووقفنا من خالل ذلك على ما يؤكد العمق والقوة في الشعور اإلسالمي الذي
امتزج بدماء الشاعر املغربي قبل أن يمتزج بألفاظه وعباراته وموضوعاته وإيقاعاته وصوره
الشعرية ،ليتأكد لنا من خالل ذلك أن كل قراءة تحاور النص خارج السياق الحضاري
بحمولته الشمولية للبيت الثقافي املغربي ،ال تعدو أن تكون قراءة واهمة .فقد لون الشعور
 1القصيدة املغربية :الهوية-التصوف-املعرفة ،مصطفى الشليح ،مجلة "املناهل" ،س ،29 :ع ،81/80:محرم 1428ه/
فبراير2007م ،ص.277 :
 2املرجع نفسه.379 :
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اإلسالمي جدران هذا البيت منذ وصلت أنواره إلى القلوب املتعطشة إلى الحق والنور والرحمة
والعدل واإلحسان ،وظل ثابتا من ثوابت كل الدول التي تعاقبت على الحكم ،فصار تبعا
لذلك جزءا ال يتجزأ من كينونة الشاعر املغربي وهويته ،إذ أثبت من خالل تجربته اإلبداعية
الشعرية الغنية واملتميزة أن الدين والفن  -كما يؤكد املفكر اإلسالمي عزت بيكوفيتش-
يشتركان في القضية نفسها" ،قضية اإللهام اإلنساني ُم َع َّب ٌر عنها بطرق مختلفة ،فالدين يؤكد
الخلود واملطلق ،وتؤكد األخالق الخير والحرية ،ويؤكد الفن على اإلنسان والخلق .وهي كلها
في أساسها نواح مختلفة لحقيقة ُج َّوا ِن َّي ٍة واحدة ُع ِّب َر عنها بلغة قد تكون قاصرة في التعبير
(((
ولكنها اللغة الوحيدة املتاحة".

 1اإلسالم بين الشرق والغرب ،146-145 :بتصرف.
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معاني بعض الرموز المستعملة في هذا الكتاب:
(-د-ت) :دون تاريخ.
(-د-م) :دون مكان الطبع.
(-د-ط) :دون ذكر ترتيب الطبعة.
ه :هجرية.م :ميالدية.ط :الطبعة.ج :الجزء.ص :الصفحة.ع :العدد.س :السنة.-ت :توفى.
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الفصل الأول:الفن والدين :روعة الاتحاد وسحر الحلول
املبحث األول :الفن يف محراب الدين

العالقة بين الفن والدين من الترابط والتماسك والتمازج بحيث يصعب الحديث عن
أحدهما في غياب اآلخر ،ذلك أن ميالد الفن ارتبط أشد االرتباط بالدين ،وتقوم الشواهد
التاريخية دليال على أن أعظم الروائع الفنية إنما ولدت من أرحام املعابد وفي محاريب
الهياكل املخصصة ملمارسة الشعائر والطقوس الدينية ،بل إن بعض األشكال الفنية صارت
عند كثير من الشعوب طقوسا دينية مفروضة ،فقد "لجأ اإلنسان منذ القديم إلى الرقص
والطبول واملوسيقى إلثارة وعيه الديني أو للتعبير عن عواطفه ورغباته إزاء القوى املعبودة،
(((
وأتت بالتالي حلقات الذكر صورة أخرى للنمط التعبدي املتمثل في ربط الدين باملوسيقى".
وهذا ما جعل بعض الباحثين يذهبون إلى القول بأن "الظاهرة الجمالية قد نشأت أول
ما نشأت في أحضان "املعبد" ،((("Le Templeفلما "كانت العبادة تستلزم بالضرورة إقامة
االحتفاالت الدينية فقد ظهرت على التعاقب فنون الرقص (املقدس) و(املوسيقى وخصوصا
الغناء) والشعر الغنائي ،وهكذا نشأت معظم الفنون الجميلة في أحضان املعبد ،فكان
الدين هو الظاهرة االجتماعية الكبرى التي عملت على ظهور الفن وتطوره وترقيته ،(((".لم
يكن غريبا تبعا لذلك أن يقر الباحثون باستحالة دراسة الديانات واألساطير إال في إطار
الفن ،فاصطبغ الفن بذلك بصيغة القداسة" ،والحقيقة أننا بصفة عامة عندما نتقدم
لدراسة األساطير ال نجد إال النصوص األدبية"((( ،ومعنى ذلك أنه ال وجود لفن ال ديني "فإذا
(((
امتنع وجود حقيقة دينية امتنع بالتالي وجود حقيقة فنية".
إن ارتباط الفن بالدين بلغ درجة االنصهار والتمازج بحيث ال يمكن تصور أحدهما
منفصال عن اآلخر ،ومن تجليات ذلك أن تقديم القرابين ،واالحتفاالت ،وممارسة الشعائر،
- 1الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم ،علي زيعور ،دار الطليعة ،بيروت1977 ،م ،ص.64 :
- 2مشكلة الفن ،زكريا إبراهيم ،مشكالت فلسفية ،3الناشر :مكتبة مصر ،د-ت ،ص.91:
- 3املرجع نفسه ،ص.91 :
- 4األساطير دراسة حضارية مقارنة ،أحمد كمال زكي ،طبعة مؤسسة كيلوباترا للطباعة ،الهيئة العربية لقصور الثقافة،
ط2000 ،2:م ،ص.134 :
- 5اإلسالم بين الشرق والغرب ،علي عزت بيكوفيتش ،دار الشروق ،د-ط2010 ،م ،ص.173:
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شكلت تعبيرات فنية وأدبية اغتنت بها الحياة الدينية في كل الثقافات ،إضافة إلى أن كال
من الفن والدين يتعامل مع الرمزي في الحياة ،كما أن كليهما تجسيد للثقافي والتركيبي عند
اإلنسان ،وابتعاد عن الغرائزي والطبيعي ،على حد تعبير الدكتور حسن الترابي(((.
يظهر هذا البعد الروحي بشكل جلي في األعمال الفنية القديمة التي تنصهر في بوتقتها
األبعاد الفنية باألبعاد الدينية واألسطورية ،ومن ذلك مثال ما خلفه املصريون القدامى من
تماثيل ونحوت وتعاويذ ونقوش وأناشيد ،ومن ذلك أن الكتاب املقدس (العهد القديم)
يتضمن أسماء أنبياء/شعراء مثل أيوب وداود وسليمان وأرمياء ...القاسم املشترك بين
أسفارهم كلها أنه يمكن التعامل معها على أنها شعر ،بل إنها شعر راق متميز ،بغض النظر
عن صحة صلةبعضها بالتوراة أو عدمه" ،وقد نال "نشيد اإلنشاد" الذي لسليمان درجة
عالية من اإلعجاب من طرف الجميع ،واعتبر قمة في الشعر بتعدد أصواته ودراميته وصوره
البدوية ووجدانيته الطفولية ،((("...ومن ذلك أيضا ما كان يفعله العرب في الجاهلية من
تقرب إلى أصنامهم "وهي تماثيل يصنعها الفنانون منهم بضروب من الفنون كالغناء والرقص
والتراتيل ،فكانت صالتهم عند البيت مكاء وتصدية ،كما كانوا يطوفون بمعبوداتهم ويلبون،
ونظم شعراؤهم تراتيل وتلبيات كانوا يرددونها عند الدوران حول األصنام ،(((".ويقف املطلع
على الشعر الجاهلي على حقيقة هذا االرتباط الوثيق بين الشعر والدين ،فالصورة الشعرية
في هذا الشعر ما تزال تحمل مؤشرات دالة على التأثير السحري للكلمة ،بل إن مصطلح
َ َ ْ ُ
َ
"ع ِرف" وال َع َّراف عند العرب كاهن ،مما يرجح أن
"الشاعر" نفسه مشتق من "ش َع َر" بمعنى
الشاعر في أول أمره كان كاهنا ،ويقوي هذا احتفاظه بصاحبه من الجن كما للكهنة أصحاب
من الجن ،قال األع�شى[:الطويل]
َ
ْ
ََ
ََ ُ ْ ُ َ
َْ
ا"م ـ ـ ْـسـ ـ َـح ٌـل" َسـ ـ َّـدى ِل ـ َـي الـ ـ ـق ـ ْـو َل أن ـ ِـط ـ ُـق
ـاحـ ْـر ًدا َول ـ ـ ِـك ـ ْـن َحـ ـ ـ ِـسـ ـ ْـبـ ـ ـ ُـت ـ ـ ـ ِن ـ ــي
-1ومـ ــا ك ــنـت ش ـ ِ
إذ ِ

 1مفاهيم الجمال :رؤية إسالمية ،حسن الترابي ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،القاهرة ،د-ط1996 ،م ،ص.19:
- 2مفهوم التناص خصوصية التوظيف في الشعر اإلسالمي املعاصر باملغرب ،املختار ُح ْس ٍني ،مطبعة النجاح الجديدة،
الدار البيضاء ،ط1428 ،1:ه2007/م ،ص.64 :
-3الشعر املغربي في العصر املريني قضاياه وظواهره ،عبد السالم شقور ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان،
جامعة عبد امللك السعدي ،سلسلة األطروحات ،1 :ط1996 ،1:م ،ص.58:
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َّ
َ
-2ش ــريـ ـ َـكـ ــان فـ ـ ـي ـ ـ َـمـ ــا َب ـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ َـن ـ ـ َـن ـ ــا م ـ ْـن َهـ ـ ـ َـو َ
َ
صـ ـ ِـف ـ ـ َّـيـ ـ ــان :ج ـ ـ ـ ِّـن ـ ـ ـ ٌّـي َوإ ْنـ ـ ـ ـ ـ ٌ
ـس ُم ـ ـ َـوف ـ ـ ـ ُـق
ة
اد
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وقد قرن الشاعر رؤبة بن العجاج في شعره بين الساحر والشاعر [الرجز]:
ً
َ
َ َ ْ َ
ََ
َّ ً َ
ُ َْ َ ُ َ َ
َ (((
ـاعـ ـ ـ ـ ــرا
ـاحـ ـ ـرا
َر ِاوي ـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرا وم ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـرا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
-1ل ـ ــق ـ ــد خـ ـ ـ ِـش ـ ـ ـي ـ ـ ــت أن ت ـ ــك ــون س ـ ـ ـ ِ
ويذهب الدكتور عبد هللا الطيب إلى أن الكهان كانوا "يصطنعون ألنفسهم أحواال من الجذب،
ويلقون كالمهم في أسجاع ورموز ،وعلى طريقة ال شك أنها كانت من طريقة الشعر في أول
أمره ،فهذا أيضا مما يقوي عندك أن الشاعر كان من قبيل الكهنة ،(((".واستحضار كل هذه
املعطيات نستطيع أن نفهم سر املكانة العالية التي كان يحتلها الشاعر بين عرب الجاهلية،
إذ كانت "القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها ،وصنعت األطعمة،
واجتمعت النساء يلعبن باملزاهر ،كما يصنعون في األعراس ويتباشر الرجال والولدان ،ألنه
حماية ألعراضهم ،وذب عن أحسابهم ،وتخليد ملآثرهم ،وإشادة بذكرهم ،وكانوا ال يهنئون إال
(((
بغالم يولد ،أو شاعر ينبغ فيهم ،أو فرس تنتج".
(((

لم يقتصر األمر على فن الشعر فحسب،بل إنه ينطبق على كافة الفنون ،فقد بلغ
فن العمارةأوجه تألقه وازدهاره -في جميع الثقافات اإلنسانية -في مجال بناء املعابد على
الخصوص ،وتجد هذه الحقيقة تجسيدهافي معابد الهند القديمة وكمبوديا ،وفي كافة
املساجد املنتشرة في أنحاء العالم اإلسالمي ،وكذا املعابد التي عثر عليها في غابات أمريكا قبل
وصول كولومبوس ،وكذا كنائس القرن العشرين في أنحاء أوروبا وأمريكا.
ويتضح األمر بشكل أوضح في فنون الرسم والنحت واملوسيقى ،فاألعمال الفنية الكبرى
لعصر النهضة تقتصر في تناولها على املوضوعات الدينية بال استثناء ،وقد حظيت بترحيب
كبير في الكنائس في جميع أنحاء أوروبا ،إذ التكاد توجد كنيسة في إيطاليا أو في هوالندا ال
ُ
ََّ
ت َع ُّد متحفا في اآلن نفسه .كما أن أعظم ُمؤِلف ْي ِن للموسيقى في القرن العشرين وهما" :دبو�سي"
-1ديوان األع�شى ،شرح وضبط د محمد أحمد قاسم ،املكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط1415 ،1:ه1994/م ،ص،248:
وشاحردا :لفظ فار�سي معناه التلميذ املتعلم .مسحل :اسم شيطان الـأع�شىَ .
سدى :نسج كالما[ .عن الديوان].
-2العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،الحسن بن رشيق ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،املكتبة العصرية ،صيدا-
بيروت ،ط1422 ،1:ه2001/م ،17/1 ،والبيت غير وارد في ديوان الشاعر.
-3املرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،عبد هللا الطيب ،دار الفكر ،بيروت ،ط1970 ،2:م.853-852/3 ،
 4العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.53/1
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و"استرافنسكي" أبدعا موسيقاهما في موضوعات دينية ،فقد ألف "دبو�سي" "القديس
سباستيان الشهيد" ،كما ألف "استرافنسكي" "سمفونية املزامير والقداس" ،وصور"شاجال"
لوحاته الخمس عشرة الرئيسة في موضوعات دينية.
واألمر نفسه ينطبق على فن املسرح الذي يقع اإلجماع على حقيقة مفادها أن أصله في
كل الحضارات اإلنسانية يتصل اتصاال وثيقا بالطقوس الدينيةبما فيها الحضارة الفرعونية
القديمة ،ودليل ذلك مخطوط ملسرحية دينية مصرية كتبت (قبل  2000ق.م) ،وتدور حول
اإلله أوزوريس وبعثه .فقد ولد املسرح اليوناني القديم في مدينة أثينا اليونانية في القرن
السادس قبل امليالد من رحم الديانة اليونانية القديمة ،حيث نشأت الدراما اإلغريقية -
وهي أصل التأليف املسرحي الغربي -عند االحتفاالت بعبادة اإلله ديونيسوس ،فكان الناس
يضعون أقنعة على وجوههم ،يرقصون ويغنون احتفاال بذكراه وبوفرة املحصول .ويقال إن
ثسبس كان أول الذين انفصلوا عن جماعة املحتفلين ليلقى بعض األناشيد وحده (535
ق.م) ،وبذلك ظهر أول ممثل ،وكان مولد املسرح حين أضاف ايسخولوس ممثال ثانيا .وقد
بلغ املسرح اليوناني أوج مجده في القرن ( 5ق.م) ،مع سوفوكلوس ويوربيديس وهما أكبر كتاب
التراجيديا ،ومع أرسطوفانس وهو أكبر كاتب كوميديا .ولم يصل املسرح الروماني إلى مستوى
الدراما اليونانية ،وإن وصل كتاب مثل سينكا في املأساة ،وبالوتسوتيرنس في امللهاة ،وكان لهم
تأثير بالغ في الدراما بعد القرن ( ،)16ثم تدهور املسرح في ظل اإلمبراطورية الرومانية ،وكاد
يختفي أمام معارضىة الكنيسة ،وظهر نوع آخر من املسرح في العصور الوسطى في أوربا،
نشأ عن الطقوس الدينية ،فشاعت مسرحية املعجزات ومسرحية األسرار والتي تغيرت
تدريجيا حتى ابتعدت عن املوضوعات الدينية ،وفي عصر النهضة بدأت حركة إحياء العلوم
والفنون(((.
تشترك كل الفنون التي ولدت في أحضان الثقافة اإلسالمية في إثبات حقيقة امتزاج الفن
بالدين امتزاجا يفيض جماال ورقة وجاذبية آسرة ،ففن الخط العربي انتقلت معه الكتابة
من وسيلة لنقل املعنى إلى وسيلة وغاية في الوقت نفسه ،فتحولت الكتابة إلى صورة اتخذت
من األبجدية وحروفها وسيلة الرتكاز اللوحة والصورة وإبداع املعنى جماليا في ضوء الشكل.
- 1انظر :تاريخ املسرح ،ر.بينار ،ترجمة :أحمد كمال يونس ،تقديم ودراسة :علي الجوهري ،الجيزة ،وكالة الصحافة العربية،
ط ،2:د-ت ،ص.3-2 :
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فظهرت مدارس الخط وفنونه املختلفة التي حافظت على تميز الهوية اإلسالمية ونقلت إلى
العين اإلنسانية متعة جمالية خالصة((( .ويعتبر فن تجويد القرآن الكريم نموذجا فريدا
للفنون السمعية ،ذلك أن التمكن منه يعطي املوسيقى أسرار املوسيقى العربية ،وليس من
باب الصدفة أن نجد أساطين املغنين واملوسيقيين قديما وحديثا قد حفظوا القرآن وجودوه
واستفادوا من ذلك ،ومنهم على سبيل املثال ال الحصر السيدة أم كلثوم والشيوخ أبو العال
محمد وسيد درويش وزكريا أحمد وسيد مكاوي وغيرهم((( ،ومن الفنون التي ولدت في حضن
الحضارة اإلسالمية فن زخرفة املساجد هذه الزخرفة هي التي استثمرت األبجدية واألشكال
الهندسية ذات األبعاد والدالالت اإلسالمية كاألقواس والقباب واملآذن واألعمدة والجدران
والنوافير ،لتجعل من أماكن العبادة متاحف فنية آية في الجمال الجذاب والروعة اآلسرة،
يضاف إلى تلك الفنون التي ارتبطت بالعبادة اإلسالمية "الرقص الصوفي" الذي يلعب عند
الدراويش املولوية دورا مهما كوسيلة من وسائل التقرب إلى هللا تعالى ،ومعلوم أن الشاعر
الصوفي جالل الدين الرومي هو الذي ابتدع رقصتهم املشهورة باسم "السما".
وصفوة القول إن لإلبداعات الفنية رسائل عميقة وآسرة تفوق بكثير قدراتنا ومستوى
إدراكنا ،وكأننا إزاء رسالة دينية محاطة بهالة من القدسية املمزوجة بالجمال والجالل ،وال
غرابة في ذلك إطالقا ،فإن الدين مثل الفن يشتركان معا في كونهما تجربة روحية يبحث فيها
اإلنسان عن املطلق ،وينشد فيها الخير والحرية واملحبة والسالم ،تجربة شخصية أصيلة
روحانية متفردة ،تتطلب اإلخالص والصدق ووهج الروح وإحساسها الجميل باملعنى .خبرات
جوانية تحتضن نبل اإلنسان ،أشواقه ورغباته ،وتطلعه للتطهر والوصول إلى الحقيقة،
محتواها النهائي هو اإلنسانية الخالصة.

 1إشكالية التحيز في الفن والعمارة ،عبد الوهاب املسيري ،دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة2008 ،م،
ص.23:
 2مفاهيم الجمال :رؤية إسالمية ،حسن الترابي ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي ،القاهرة1996 ،م ،ص.22:
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املبحث الثاني :الشعر املغربي والعمق اإلسالمي:

لم يكن فتح املغرب حدثا تاريخيا عاديا ،بل إنه شكل محطة بارزة يصعب فهم الشخصية
املغربية في عمقها وأصالتها وحقيقة هويتها إال باستحضار رموزه ومراحله وخلفياته وامتداداته
وثماره ...فاملصادر التاريخية تجمع على حقيقة مفادها أن األمر ال يتعلق بفتح واحد ،فقد
فتح املغرب كله في زمن يزيد بن معاوية سنة 62ه على يد عقبة بن نافع((( ،وتم الفتح الثاني
على يد مو�سى بن نصير في زمن الوليد بن عبد امللك سنة 87ه((( ،ثم "أتى إدريس بن عبد
هللا ،فارا بنفسه من الرشيد الذي اضطهد شيعته الخارجين عليه ،وشتتهم شذر مذر ،فكان
دخول هذا الفرع الزكي إلى املغرب فاتحة عصر جديد ،طاملا تاقت له النفوس ،واشرأبت إليه
األعناق ،(((".وكانت النتيجة هي أن اإلسالم استطاع "-ولو بعد زمن طويل -أن يجد له مكانا
في هذا البلد وفي نفس أبنائه ،خاصة وأنه كان في تلك الفترة األولى يبدو لهم بسيطا في مبادئه
خاليا من كل خالف أو تعقيد ،وخاصة كذلك أن القائمين على شؤونه من العرب الفاتحين
(((
األول لم يكونوا يقيمون األمور على غير العدل ،ولم يكونوا يظهرون غير املحبة واملساواة".
هذا املخاض العسير الذي رافق عملية الفتح كشف عن حقيقتين اثنتين:
-1إن املغاربة الذين ألفوا حياة الحرية والعزة والكرامة ،كانوا على أتم استعداد ملواجهة
كل القيود وكل تدخل أجنبي يروم النيل من كرامتهم وعزتهم.
-2إن اقتناع املغاربة باإلسالم تم بعدما تسللت أنواره إلى أعماقهم ،وبعدما اطمأنت
قلوبهم إلى تعاليمه السمحة البعيدة عن كل غلو وتطرف ،وبعدما تشبعت أفئدتهم بأخالقه
الربانية التي تمثلها الوالة الفاتحون رفقا وتسامحا وعدال ورحمة ...وقد "كان تطور الحركة
اإلسالمية وسيرها باملغرب مدة قرن كامل"((( ،وكان حرص الوالة شديدا على "إشادة معالم
-1النبوغ املغربي في األدب العربي ،عبد هللا كنون ،ط ،2:د-م ،د-ت.37/1 ،
-2املصدر نفسه.38/1 :
-3املصدر نفسه.39/1 :
-4األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه.45 :
-5النبوغ املغربي في األدب العربي.39/1 :
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اإلسالم بهذا القطر ،وتثبيت أركانه وإقامة دعائمه .حتى ارتكز فيه ارتكازا قويا ،وتمكن من
(((
نفوس سكانه أيما تمكن".
وكان من ثمار ترسخ شجرة اإلسالم عقيدة وشريعة وقيما وأخالقا وفكرا في الوجدان
الجمعي املغربي أن شكلت عنصرا ثابتا في كل ما أنتجته الشخصية املغربية فكرا وأدبا وفنا
وعمارة...
وفي الحديث عن األدب يذكر الشعر بالضرورة ،بحكم حميمية العالقة الرابطة بينه
وبين اإلنسان ،فالشعر لصيق بالشعور ،معبر عنه ،واإلنسان كان شاعرا قبل أن يكون
ناثرا ،غير أن تغلغل الروح اإلسالمية في أعماق الشخصية املبدعة املغربية ألزم هذا الشاعر
باستحضار تعاليمها وأبعادها ،فأدرك بأن الكلمة مسؤولية وأمانة ،وأن املوهبة الشعرية
ملزمة بأن تؤدي رسالة موافقة لروح اإلسالم ،إنها رسالة التوجيه واإلرشاد والبناء ،رسالة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،رسالة تذكر اإلنسان في كل حين بأنه لم يخلق عبثا ،وأنه
ال محالة سيبعث ليحاسب بعد املوت ،لذلك ال غرابة أن يمتاح هذا الشعر مادته وروحه
وشعاره ودثاره من القرآن الكريم ومن أحاديث النبي األكرم صلى هللا عليه وسلم.
لم يكن غريبا إذا ذلك التالحم والتمازج الذي حدث في بوتقة الذات الشاعرة املغربية
بين شغفها بالتعبير الفني ونزوعها الروحي/الديني ،خاصة إذا استحضرنا حيثيات الفتح
اإلسالمي وما رافقه من تغيرات عميقة وجذرية أعادت تشكيل الشخصية املغربية ،وغيرت
نظرتها لإلنسان والكون والحياة ،بل إن هذا النزوع الديني سيهمن على كل مجاالت حياة
املثقف املغربي ،وسيلون كل إنتاجاته العلمية واملعرفية ،بل إن املعايير العامة للثقافة
املغربية أعطت األسبقية واألولوية للفقيه على الشاعر ،فاشترطوا في "الشاعر أن يكون
فقيها ،دون أن يشترطوا العكس" ،ذلك أن "شخصية الشاعر كانت منزوية خلف شخصية
الفقيه ،وتبعا لذلك ظلت "حاضرة في تفاصيل املمارسة األدبية ،متغلغلة في بنياتها العميقة،
وكل محاولة لالنفالت من مغناطيس الدين يكون مصيرها الحصار واالضطهاد ،((("...وتبعا
لذلك فإن كل ألوان الثقافة املغربية (التاريخ ،الجغرافيا ،النحو ،املنطق ،الفلك ،الطب،
-1املصدر نفسه.39/1 :
- 2الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية ،محمد شداد الحراق ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،إربد-األردن،
ط2014 ،1:م ،ص.14 :
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الحساب )...كانت ملزمة بأن تستمد مشروعيتها من الثقافة الدينية ،بمعنى أنها كانت ملزمة
بأن تكون منشغلة بالدين وبعلومه ،بل أن تكون في خدمته ،وانسجاما مع هذا التصور وجد
األديب املغربي نفسه ملزما بأن ينخرط بشكل كامل في دائرة "االلتزام الديني حتى يحظى
بالتزكية والقبول"(((.
إن استقراء تاريخ املغرب منذ حدث الفتح اإلسالمي الذي عاش املغرب خالله ظروفا
عصيبة واضطرابات ما تزال تثير إشكاالت جمة ،يقودنا حتما إلى تأكيد حقيقة تشبع
الشخصية املغربية بالروح اإلسالمية ،صحيح أن عصر الفتوح كان "عهدا مظلما توقفت فيه
جميع الحركات الناشئة من علمية وأدبية ،وانقرض العمران ،وكادت الفو�ضى تق�ضي على
هذه البالد ،لو لم يتداركها هللا بعبد هللا ين ياسين مؤسس دولة املرابطين ،(((".أما الدولة
املرابطية فقد قامت أساسا على ركائز دينية محضة ،وتجسد مشروعها في "إصالح الفساد
وتطهير املجتمع من عوامل الشر ،ونشر الفضائل الدينية وتطبيق الشريعة اإلسالمية كما
جاء بها صاحب الرسالة صلى هللا عليه وسلم ،(((".وعلى رأس هذا التنظيم الديني كما ذكر
عباس الجراري "رجال دين وفقهاء ليس باملعنى الضيق لهذه الكلمة ،بل بمعنى الفقيه ذي
الثقافة الواسعة في العلم واألدب وفي السياسة مثل عبد هللا بن ياسين وأبي عمران الفا�سي
شيخ املالكية ،(((".بل إن ارتباط الدولة املرابطية بالتدين وباإلصالح الديني بلغ حد نعتها
(((
بدولة الفقهاء ،وذلك ما أدى إلى ضعف األدب والفكر.
وقد قامت الدولة املوحدية على أسس دينية محضة ،ذلك أن مؤسسها املهدي ابن
تومرت كان يدعو إلى األخذ بمذهب األشاعرة في االعتقاد ،وقد سمى أتباعه باملوحدين
"تعريضا بخصومه من رجال الدولة والفقهاء وعامة أهل املغرب الذين كانوا كلهم على
- 1املرجع نفسه.14 :
- 2النبوغ املغربي في األدب العربي.45/1 :
 -3املصدر نفسه.58/1 :
- 4عباس الجراري باحثا وناقدا :دراسة في كتابه "األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه ،عبد اللطيف الفارابي ،ط،1:
1989م ،ص.44 :
- 5وكانت هذه التهمة موضوع فصل من فصول كتاب "األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه" للدكتور عباس الجراري،
انظر الكتاب :من ص 81 :إلى ص.106 :
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مذهب السلف في العقيدة ،((("...والواضح أنه "مزج بين املهدوية واإلمامية ،ولذلك كان
(((
أتباعه يعتقدون فيه األمرين معا"...
ورغم أن دولة بني مرين لم تنطلق من فكرة دينية كما هو الشأن بالنسبة إلى الدولتين
املرابطيةواملوحدية ،فإن الطابع اإلسالمي وسم كل الجوانب الثقافية والحضارية التي
أثلها املرينيون ،فقد سمحوا للناس بحرية االعتقاد والتمذهب ،فعاد املذهب املالكي إلى
الظهور قويا كما كان أيام املرابطين ،بعد أن نبذ وحارب املوحدون الفروع والتقليد ،وقرب
املرينيون األشراف األدارسة َو َب َّج ُل ُ
وهم بظهائر التوقير واالحترام ،وأعادوا بناء ضريح موالي
إدريس ،وإحياء االحتفاالت باملولد النبوي ،كما اهتموا ببناء املدارس واملارستانات واملساجد
واألربطةواملؤسسات الوقفية املختلفة ،وبرز في عصرهم كبار الرحالة أمثال ابن بطوطة،
وابن رشيد السبتي ،والعبدري ،والتجيبي ،والبلوي وأحمد زروق ،حيث حرص املرينيون على
تمتين الوحدة اإلسالمية مع املشرق عن طريق هذه الرحالت ،واحتضنت عاصمتهم فاس
كبار املؤرخين واألدباء والعلماء أمثال لسان الدين بن الخطيب وابن خلدون وابن البناء
املراك�شي ،وفي أجواء هذا العصر املضطربة ،وحوادثه املتقلبة ،وفي هذه البيئة املشحونة
بالصدمات والتقلبات واألهوال واإلحباطات "يعرف التصوف في املغرب ظاهرة االنتشار
واالمتداد ،وتعرف رموز الثقافة الروحية كالصلحاء والعلماء واألولياء واألشراف تأطيرا قياديا
للجماعات في الحواضر والبوادي ،وتزدهر الثقافة الدينية والعلوم النقلية واألدب في ركابها.
وتجد الدولة املرينية في تشجيع وإنماء هذا االتجاه سندها اإليديولوجي ومشروعها السيا�سي
(((
في آن واحد".
أما الدولة السعدية فقد قامت على ثالث ركائز دينية محضة:
أ-النسب الشريف :كان انتساب السعديين إلى ساللة الرسول صلى هللا عليه وسلم من
أهم دواعي استحقاقهم تولي أمور الحكم وممارسة السلطة السياسية ،وقد اتخذت ركيزة
النسب على العهد السعدي "مسارين اثنين:
- 1النبوغ املغربي في األدب العربي.102/1:
- 2املصدر نفسه.102/1:
-3الشعر املغربي في العصر املريني.9:
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يتعلق األول بقرشية الخالفة ألنها تمثل املشروعية اإلسالمية في الحكم.-ويحرص الثاني على محبة الرسول وأهل بيته ،وهي ركن أسا�سي في التصوف املغربي".

(((

ب-التصوف :تذهب جل مصادر تاريخ املغرب الحديث إلى تأكيد حقيقة مفادها أن
قبائل السوس بعدما هالهم ما أصاب البالد من أهوال واضطرابات نتيجة أطماع األعداء
وتهديداتهم املستمرة ،اتصلت بالشيخ الصالح أبي عبد هللا محمد بن مبارك األقاوي نسبة إلى
آقة من بالد السوس-من مؤس�سي أولى فروع الزاوية الجزولية بالجنوب املغربي،والتي تتصل
بالقطب الصوفي محمد بن سليمان الجزولي -فطلبوا إليه أن يعقدوا له البيعة بعدما ذكروا
لهم ما يكابدوه من افتراق الكلمة وانتشار الجماعة وتكالب األعداء وتهديداتهم ،فامتنع من
ذلك ،وقال" :إن رجال من األشراف بتاجمدارت من درعة يقول :إنه سيكون له ولولديه شأن،
فلو بعثتم إليه وبايعتموه كان أنسب بكم وأليق بمقصودكم ،فبعثوا إليه وكان من أمره ما
كان".

(((

ج-الجهاد :ثالث الركائز الدينية التي قامت عليها الدولة السعدية هي الجهاد ،فهي لم
تستند إلى مهدوية وال إلى عصبية ،وإنما كانت تسعى لتحقيق أمنية وطنية" ،هي تنظيم
القوات الجهادية وقيادتها لطرد األجانب املحتلين لشواطئ البالد ،وذلك بطلب من املجاهدين
أنفسهم ،(((".كان الجهاد ضرورة تفرض نفسها بعدما اضطربت أحوال البالد ،إذ أصبحت
عرضة لهجمات البرتغاليين الذين كانوا يشنون غاراتهم على الشواطئ من أجل احتاللها
واالنطالق منها لالستيالء على باقي أطراف البالد ،إذاك تحركت الهوية اإلسالمية ضاربة
ُع ْر َ
ض الحائط كل نزعة عرقية عنصرية ،فانتفض املجاهدون األمازيغ ضد دولة الوطاسيين
األمازيغية ،فأعطوا الدليل بذلك على صحة إسالمهم وصدق إيمانهم "وتغلغل الروح الديني
-1الشعر السعدي تفاعل الواقع والفكر واإلبداع ،عبد هللا بنصر العلوي ،منشورات جامعة سيدي محمد بن عبد هللا،
ط1427 ،1:ه2006/م ،ص.39:
-2االستقصا ألخبار دول املغرب األق�صى ،أحمد بن خالد الناصري ،تحقيق وتعليق :جعفر الناصري ومحمد الناصري ،دار
الكتاب ،الدار البيضاء1955 ،م.7/5 ،
-3النبوغ املغربي في األدب العربي.233/1 :
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َ َّ
والتعاليم املحمدية في نفوسهم ،حيث غل ُبوا الرابطة الدينية على العصبية الجنسية واألخوة
(((
اإلسالمية على النعرة القومية"...
أما الدولة العلوية فقد قامت على ركيزتين اثنتين كلتاهما ذات بعد ديني محض:
أ-النسب الشريف :يمتد نسب العلويين إلى علي بن أبي طالب ومنه أخذوا تسميتهم
كان جدهم يستوطن تافياللت وهو"الحسن القاسم" دخل املنطقة في النصف الثاني من
القرن 13م ،وهو من أشراف ينبع من أرض الحجاز ،تزايدت ذريته بتافياللت وانصهرت
مع املجتمع التافياللتي إلى أن أصبح للعلويين هيبة وسمعة كبيرتان هناك ،ويعود ذلك إلى
ساللتهم الشريفة وإلى كونهم يفصلون في النزاعات التي تقوم بين سكان القصور واملجموعات
القبلية .وكانت فكرة الشرف عند العلويين "البديل عن الزاوية ،باعتبارها مؤسسة دينية لها
(((
بعض السلطة".
ب-الجهاد من أجل توحيد البالد :بعد وفاة أحمد املنصور الذهبي سنة 1603م دخل
املغرب في تحوالت سياسية واقتصادية واجتماعية سلبية بتفكك سلطة الدولة بين عدة
إمارات محلية ( الدالئيون ،السمالليون ،آل النقسيس ،بقايا السعديين ،ثم إمارة العلويين)..
وبتعرض البالد لكوارث طبيعية ( سنوات القحط ما بين  1603و )1653وبتراجع أهمية
التجارة املغربية وبوجود األطماع األجنبية على السواحل.
وعموما فقد كان الخطاب الديني هو "الخطاب النمطي الذي رافق كل العصور األدبية
موجها ومتابعا ومعاتبا .وكانت أنشطة العلماء واألدباء منسجمة ومتناغمة مع أبعاد هذا
الخطاب وخصوصياته ،ولم يكن من السهل التمرد أو إعالن العصيان الثقافي في بيئة
(((
صوفية لها تاريخ طويل مع التدين والطرقية واملمارسة الروحانية"...
فقد شكل الدين اإلسالمي ثابتا من ثوابت البيئة املغربية ،واستطاعت املؤسسة الدينية
أن تفرض هيمنتها وأن تمارس سلطتها القوية على كل مجاالت الحياة ،وعلى كل جوانبها
 1النبوغ املغربي في األدب العربي.233/1:
-2من أعالم الفكر واألدب في فجر الدولة العلوية أبو سالم العيا�شي املتصوف األديب ،عبد هللا بنصر العلوي ،وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية1419،ه1998/م ،ص.40:
-3الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية.14-13:
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وشؤونها" ،وقد تأثر األدب بصفة خاصة بهذه الهيمنة ،وتأقلم األديب مع الخطاب الديني
املحافظ الفقهي والصوفي ،وخضع للقيم والضوابط العلمية واألخالقية التي وضعها الفقهاء
والصوفية لكل مشتغل باألدب وفنونه ،(((".وهكذا نالت العلوم الشرعية مكان الصدارة،
وصارت املنطلق واملسار والهدف والغاية في الوقت نفسه ،وتبعا لذلك تم تصنيف األدب
في خانة الوسيلة فقط ولم يرق إلى مستوى الهدف ،واشترطوا وفقا لذلك في "األديب أن
يكون فقيها" دون أن يشترطوا العكس،ذلك أن "الفكر املغربي ارتبط عبر عصوره التاريخية
بدعامتين أساسيتين هما الكتاب والسنة .وقد أظهر ذلك بوضوح سمات عقلية تسعى إلى
التالؤم مع الواقع االجتماعي واالستجابة ملتطلباته .ومن ثم كانت الرؤية سنية االتجاه إذ
امتزج فيها الفكر بالواقع والواقع بالنمط األفضل للسلوك ،(((".وقد نتج عن ذلك أن اتهم
َ َّ
هذا الفكر بأنه ال يمكن أن ُيؤط َر إال في خانة بعيدة عن فن الشعر ،يقول عبد الكريم غالب:
"إن أكثر فنون القول ظلما في املغرب هو الشعر ،فما تزال القولة املشهورة عن نضوب معين
الشعر تتحكم في عقول الناس ،حتى ناس املغرب ما يزالون يعتقدون أن الفكر املغربي يمكن
أن يكون كل �شيء إال أن يكون شاعرا (((".نجد هذا الحكم النقدي يتردد في مختلف الدراسات
واألبحاث التي تناولت الشعرية املغربية بالنقد والتحليل واملناقشة ،يقول عباس الجراري
متحدثا عن االتجاه التقليدي في الشعر" :أما االتجاه األول ،وهو التقليدي ،فكان ينطلق
من مفهوم معين للشعر ،وهو مفهوم يربط الشعر بثقافة العالم أو الفقيه ،باعتباره عنصرا
مكمال لهذه الثقافة ،ووسيلة إلظهار القدرة التعبيرية ،وباعتبار دوره ال يتعدى الترويح عن
النفس ،وتبادل العواطف مع اآلخرين ،(((".ويظل الباحث متشبثا بهذا الرأي دون أن يغيره أو
يعدل عنه في مؤلف آخر له ،بقوله ..." :وظهر هذا املفهوم مرتبطا عند بعضهم بثقافة العالم
أو الفقيه ،باعتباره عنصرا مكمال لها ووسيلة إلظهار ما لهم من فحولة وتطلع للكمال ،ومن
قدرة على التعبير على الشوق ،وباعتبار دوره ال يتعدى الترويح عن النفس وتبادل العواطف
مع األخالء ،(((".ولعل املسافة الزمنية الفاصلة بين تاريخي صدور الكتابين والتي تمتد قرابة
 1املرجع نفسه.14 :
 2الشعر السعدي تفاعل الواقع والفكر واإلبداع.22 :
 3مع األدب واألدباء ،عبد الكريم غالب ،دار الكتاب ،الدار البيضاء ،ط1974 ،1:م ،ص.8:
-4األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه.200 :
 5تطور الشعر العربي الحديث واملعاصر في املغرب ،عباس الجراري ،مطبعة األمنية ،الرباط ،ط1997 ،1:م ،ص.51:
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عقدين من الزمان((( ،دليل قوي على اقتناع األستاذ الراسخ بهذا الحكم وبهذا التخريج.وقد
عبر الشاعر أحمد بن املامون البلغيتي(((عن هذا املعنى قائال((([ :خفيف]
ْ
ً
َْ َ َ ْ ُ َْ
يض ِبال َح ْب ِر َع ْيبا
-1ليس نظم الَق ِر ِ
َ
ْ َ
ُ
َّ ْ َ ْ
اع ًرا خ ْل
-2إن َما العي ُب أن ت َرى ش ِ
ِ

ْ
َ ً
َ ً
َب ْل ك َماال ُمك ِّمال ِلل َم َع ِالي
َ ْ ُُ َ ْ
ًوام َن ْال َف ْ
وم ال َع َو ِالي
ض ِل والعل
ِ

وقد علق الباحث مصطفى الشليح عن هذين البيتين بقوله" :ومن الحق أن نعد البيتين
األخيرين استجابة للواقع الثقافي املغربي حينئذ ،وأن يكونا دليلين لفهم أصول الشعرية
املغربية ،واستيعاب القواعد التي كانت تشترط لبلوغ منزلة شاعر ،وتمثل جدلية املعرفة
واإلنجاز الشعري ،وخصوصية وطنية مفادها :كل عالم يمكن أن يكون شاعرا عند توفر
امللكات واملهيآت ،وليس كل شاعر عاملا ،واملثقف النموذجي من كان عاملا شاعرا أو حين
(((
يصير عاملا شاعرا".
انطالقا من كل ذلك لم يكن غريبا أن يجد املتعاطي لألدب نفسه ملتزما باحترام البنية
الثقافية الدينية وبتمثل أبعادها وتعاليمها ،وبالخضوع لشروطها ومقتضياتها ،وبمراعاة
سماتها وخصائصها املميزة ،ويجد نفسه تبعا لذلك ملزما باستحضار املعطيات اللغوية
والفقهية والصوفية املؤثثة لفضاء الثقافة املغربية ،وقد نتج عن ذلك أن اتسمت شخصية
العالم واألديب املغربي بازدواجية حادة" ،وهي ازدواجية تنتهي إلى غلبة الثقافة الدينية
على الثقافة األدبية عنده ،ومن ثم تكون بصمات هذه الثقافة الدينية واضحة على إنتاجه
األدبي بصفة عامة وإنتاجه الشعري بوجه خاص ،أضف إلى ذلك أن بعض الشعراء -إن لم
أقل معظمهم -لم يكونوا يقولون الشعر تحت تأثير املوهبة أو اإللهام ،وإنما كانوا يقولونه
(((
باعتباره متمما لثقافتهم وأحد مظاهرها البارزة".

 -1صدرت الطبعة األولى من كتاب :األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه ،سنة 1979م ،وصدرت الطبعة األولى من
كتاب :تطور الشعر العربي الحديث واملعاصر في املغرب ،سنة 1997م.
-2أحمد بن املامون البلغيثي1929/1865 :م ،عالم وشاعر وناثر ،مارس القضاء ،ترجم له األستاذ املرحوم عبد هللا الجراري
في التأليف ونهضته في مغرب القرن العشرين ،مكتبة املعارف ،الرباط ،ط ،1:د-ت ،ص.62:
 3تطور الشعر العربي الحديث واملعاصر في املغرب ،ص.52 :
 4في بالغة القصيدة املغربية ،مصطفى الشليح ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط ،ط1999 ،1:م ،ص.56:
-5الشعر الدالئي ،عبد الجواد السقاط ،مكتبة املعارف ،ط1985 ،1:م ،ص.70:
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املبحث الثالث :الشعر املغربي زمان العلويين :ملحة عن الخصائص
واألبعاد

تميزت الرؤية اإلبداعية الشعرية في العصر العلوي بسيادة البعد الديني ،فشكلت
بذلك استمرارا للطابع العام الذي وسم املمارسة األدبية املغربية على امتداد عصور الدول
التي تعاقبت على الحكم ،وتعد هذه واحدة من السمات التي ميزت األدب العربي في املغرب
عن البالد املشرقية التي تأثرت بغزو التتر واملغول واحتالل األتراك ،وهو ما "أتاح للعربية أن
تنمو في بيئة عرفت بكثرة مراعيها العلمية ،(((".وقد تجسد البعد الديني في الشعر املغربي على
عصر العلويين في حضور أغراض دينية محضة لعل أبرزها:
- 1املديح النبوي:

حب املغاربة للنبي صلى هللا عليه وسلم وتعلقهم املفرط بشخصه الكريم ،جعلهم
ُي َس ّخ ُر َ
ون كل طاقاتهم اإلبداعية ومواهبهم الشعرية للتعبير عن هذا الحب ،ويصلون في ذلك
ِ
حدود النبوغ والتميز والتألق ،فقد وجدوا في استحضار سيرته العطرة ،وشمائله الربانية،
بديال عن آالف األميال التي تفصلهم عن املدينة املنورة التي تضم قبره الشريف ،ومتنفسا
لتفجير مشاعر الحنين األبدي إلى األسوة الحسنة الكاملة ،وفرصة لتجديد الوالء واالرتباط
بالنور املحمدي الساطع منذ األزل ،وقد أقبل شعراء العصر العلوي على هذا الغرض إقباال
كبيرا ،وهذا ما يتجلى "في وفرة ما نجد لهم فيه ،وأيضا في كثرة الذين تناولوه منهم حتى يكاد
الباحث ال يجد من بينهم من لم يقل فيه شيئا قل أو كثر (((".وقد تفنن الشعراء املغاربة في
إبداع أشكاله الفنية (الوتريات ،املعارضات ،املقصورات ،املوشحات ،)...كما تفننوا في إبداع
أنماطه (الحجازيات ،الغراميات ،املولديات ،النعليات ،التصليات ،التوسالت ،)...ومن أبرز
هؤالء الشعراء عبد الكريم بن زاكور الذي جعل جل ما في ديوانه الضخم في مديح النبي صلى
هللا عليه وسلم ،ووضع له تسمية تفيد ذلك ،وهي" :السراج الوهاج في امتداح صاحب التاج
واملعراج" ،وحمدون بن الحاج الذي يمكن جعله في مصاف الشعراء مداحي النبي املكثرين
في تاريخ األدب العربي عموما ،وله فيه شعر كثير ،منه عدد من املطوالت سار فيها على نهج
 1من أعالم الفكر واألدب في فجر الدولة العلوية أبو سالم العيا�شي املتصوف األديب.151:
-2الشعر باملغرب زمان العلويين من  1171إلى 1238هـ.247:
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أعالم شعراء املديح النبوي أمثال البوصيري وابن رشيد البغدادي وصفي الدين الحلي وابن
حجة الحموي وغيرهم ،ومن بينها ميميته "عقود الفاتحة" وهي في حوالي أربعة آالف بيت(((.
- 2الشعر الصويف:

شكل التصوف واحدا من أنماط الفكر املغربي في العهد العلوي ،وأحد أهم مقومات
هويته الثقافية ومكونات أيديولوجيتها إلى جانب الفقه واألدب((( ،هذا األخير هو الذي
طبع بطابع التصوف إلى حد كبير((( ،فقد تعاطى شعراء العصر للشعر الصوفي بكل صوره
ومشاهده وألوانه (الحب التوسلي أو البنية اإليمانية ،الحب الشوقي أو البنية الشوقية،
الحب االستغراقي أو البنية الكشفية ،أدب التوجيه واإلصالح)((( ،وعبروا بذلك عن أدق
خصوصيات الشخصية املغربية ،التي امتزج في كينونتها الفقه بالتصوف امتزجا سمح للعقل
الجمعي املغربي بنحت املقولة الشهيرة" :من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ،ومن تصوف ولم
يتفقه فقد تزندق ،ومن جمع بينهما فقد تحقق ،".ومن أنكر هذا فقد أنكر الشريعة((( ،وهكذا
نجد في أشعارهم الصوفية حضورا قويا للحب اإللهي ،وتأثرا كبيرا بالحقيقة املحمدية ،كما
نجد حديثا عن "بعض اآلداب واملجاهدات وخدمة املشايخ والتعلق بهم أحياء وأمواتا،(((".
ومن أبرز شعراء هذا الشعر أبو حفص الفا�سي وحمدون بن الحاج وعبد القادر بن شقرون
ومحمد زنبير وسليمان الحوات وأحمد بن عجيبة ومحمد الحراق الذي "لقب بابن الفارض
الصغير ،وبابن الفارض الكبير باعتباره كان يجمع إلى شعره الجميل علما واسعا لم يتفق
(((
لعمر بن الفارض".
-1الشعر باملغرب زمان العلويين من  1171إلى 1238هـ.248 :
F.Maspèro ,Paris: 1912-laroui A:les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain 1830-2
.230-1977,pp.228
-3مظاهر تأثير صوفية مراكش في التصوف املغربي ،حسن جالب ،مراكش ،ط1994 ،1:م ،ص.35-34:
-4انظر :األدب الصوف في املغرب إبان القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة :ظواهر وقضايا ،عبد الوهاب الفياللي،
ط1435 ،1:ه-2014م ،اململكة املغربية ،الرابطة املحمدية للعلماء ،سلسلة أبحاث ودراسات .3
-5القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام املتعلم ،تح وتع وتق:حميد حماني ،مط شالة-الرباط ،ط1988 ،1م ،ص:
198و .319-318
-6الشعر باملغرب زمان العلويين من  1171إلى  1238هـ .272 :
-7املرجع نفسه.273 :
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- 3شعر االبتهال والتوسل:

من أغراض الشعر الديني التي شاعت في العصر العلوي شعر االبتهال والتوسل الذي
تمثلت مشاهده في "االنصراف إلى مناجاة هللا تعالى وذكر أفضاله ،واالبتهال إليه بذاته العلية
األحدية وصفاته الجمالية والجاللية والكمالية وأسمائه الحسنى ،وذلك قبل وأثناء سؤاله
(((
تعالى واستمناحه وعرض الحاجات".
وقد شاع غرض التوسل بكل ألوانه وصوره في هذا العصر مع مجموعة من الشعراء
ومن ذلك((( :التوسل باهلل عز وجل (التاودي بن سودة ،محمد بن عمر األصغر كي�سي ،أحمد
العلوي ،حمدون بن الحاج ،عبد الرحمن الجشتمي ،)...التوسل بالرسول صلى هللا عليه
وسلم (أبو حفص الفا�سي ،حمدون بن الحاج ،محمد بن عمرو الرباطي ،محمد الحراق ،عبد
القادر بن شقرون ،عبد الرحمن الجشتمي) ،التوسل بالرسل كافة ،التوسل بآل املصطفى
وبصحابته الكرام ،التوسل بالكتب السماوية وفي مقدمتها القرآن الكريم،والتوسل باألولياء
والصالحين واالستغاثة بهم (محمد زنبير ،التاودي بن سودة ،محمد بن عمر األصغر كي�سي،
حمدون بن الحاج ،محمد بن عمرو الرباطي.)...
- 4شعر املواعظ واألخالق:

يرى العالمة عبد هللا كنون أن هذا الباب من أدب الفقهاء ،يعد ينبوعا ثرا ،ومعدنا غنيا
باألعالق النفيسة والجواهر الكريمة ،إذ كانوا هم مصدر اآلداب ومقعدي قواعد األخالق،
ما بين شرعية وسياسية((( ،فقد كان القرآن الكريم وسنة املصطفى صلى هللا عليه وسلم
مصدرين استمدوا منهما أحسن الهدى ،كما أخذوا من أصحاب التعاليم وعلماء األخالق ما
يوافق مبادئ الدين الحنيف.
فقد ساير شعراؤنا في هذا الغرض من سبقوهم ،فأعجبوا بمطوالتهم مثل نونية أبي
الفتح البستي والمية العجم للطغرائي والمية ابن الوردي املسماة" :نصيحة اإلخوان ومرشد
-1الشعر باملغرب زمان العلويين من  1171إلى  1238هـ.293 :
-2املرجع نفسه :من ص ،293:إلى ص.308 :
-3أدب الفقهاء ،عبد هللا كنون ،دار الثقافة1988 ،م ،ص.102:
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الخالن" ،فشاعت في أشعارهم الحكم واألمثال والنصائح والوصايا واملواعظ في األخالق
والتقى ،وهو أمر ينسجم انسجاما مع طور القصيدة الدينية" ،وهو الطور الرابع من األطوار
(((
التي عرفتها القصيدة العربية حسبما ذهب إليه الدكتور عبد هللا الطيب".
ومن النماذج املمثلة لهذا الغرض شمقمقية أحمد بن الونان ،وهو أكبر أقسامها وقد
أورد فيه جملة وافرة من املواعظ والوصايا والحكم((( ،ومن ذلك أيضا مطولة المية ألبي
حفص الفا�سي جعلها على منوال المية العجم ،وقد تعددت موضوعات مواعظه وحكمه
ووصاياه(((.
ولحمدون بن الحاج شعر غير قليل في هذا الغرض ،تناول فيه كثيرا من املواعظ
واآلداب ،لم يخرج فيها عن هدي الكتاب والسنة ،وما يوافقهما من تعاليم األخالق ومكارمها.
وله قصيدتان مطولتان في هذا الغرض ،عارض بأوالهما المية ابن الوردي ،وبثانيتهما المية
الطغرائي ،وقد جمع فيهما جملة من املواعظ والحكم واآلداب(((.ولعبد الرحمن الجشتمي
أشعار في هذا الغرض نزع فيها منزعا زهديا ،وتعرض فيها بخاصة إلى التزهيد في الدنيا ،والترفع
عن حطامها الفاني ومتاعها الزائل(((.

 -1أدب الفقهاء.310 :
-2الشعر باملغرب زمان العلويين من  1171إلى 1238هـ.311-310 :
 -3املرجع نفسه.314-311 :
-4الشعر باملغرب زمان العلويين من  1171إلى 1238هـ.318-314 :
-5املرجع نفسه.320-318 :
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الفصل الثاني" :العمق الإسلامي في الشعر المغربي زمان العلو يين:
صور ومشاهد"
املبحث األول" :تناصية الشعر املغربي والقرآن الكريم"" :شعر حمدون
ابن الحاج السلمي (1232-1174هـ) نموذجا"
-تقديم:

"الكينونة" و"الهوية" تلكما باختصار شديد أسس العالقة الجوهرية املتينة التي
ربطت الشعر العربي في املغرب األق�صى بالقرآن الكريم .وإذا كان اإلنسان املغربي املنتمي إلى
مرحلة ما قبل اإلسالم :قد جعل من الشعر وسيلة من الوسائل الفنية املعبرة عن مشاعره
وأحاسيسه وانفعاالته((( ،فإن ما وصلنا من أشعار منتمية إلى هذه املرحلة التاريخية ،يؤكد
حقيقة حاجة اإلنسان املاسة إلى الشعر،ف"اإلنسان كان شاعرا قبل أن يكون مفكرا،
والطفل يبدأ شاعرا قبل أن يتعلم لغة الحياة العادية ،(((".غير أننا غير معنيين -في هذا
املقام -بشعر هذه املرحلة ،وإنما أشرنا إلى ذلك لنسطر حقيقة مفادها أن الشعر املغربي
املقصود في هذا السياق هو الشعر املنظوم باللغة العربية ،واملنتمي إلى املرحلة التي تبتدئ
بالفتح اإلسالمي ،فهذا الشعر لم يكتسب "كينونته" وال "هويته" إال من القرآن الكريم ،وال
غرابة في ذلك فالقرآن الكريم هو الكتاب/املعجزة الذي غير معالم الحياة العربية تماما،
وأعاد صياغة الشخصية اإلنسانية ،صياغة جديدة متكاملة ومتميزة.
غير أنه ال ينبغي أن نذهب بعيدا فننفي عن الشعر املغربي كل شاعرية ،وكل إبداع،
ونجعل منه اجترارا ميكانيكيا لكل ما ورد في القرآن الكريم ،فقد كان هذا الشعر "فنا" في نهاية
املطاف ،يمتلك رؤية جمالية/فنية خاصة عن اإلنسان والكون والحياة ،ويعبر بحس جمالي
مرهف عن مشاعر وأحاسيس ،وعن مواقف ومبادئ ،يغترف معانيه ودالالته ومقوماته
-1انظر:وجود املغرب الحضاري والثقافي في العصر الجاهلي ،ضمن :األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه ،عباس
الجراري ،مكتبة املعارف ،الرباط ،ط1979 ،1:م.
-2الحركات الفكرية واألدبية في العالم العربي الحديث ،أحمد أبا عوض وعبد اللطيف الفارابي ،دار الثقافة للنشر
والتوزيع ،الدار البيضاء1416 ،ه1995/م ،ص.160 :
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الفنية وأدواته التعبيرية من مصادر متعددة (الشعر العربي القديم ،القرآن الكريم،
األحاديث النبوية ،األمثال والحكم...)...
حميمية وعمق العالقات بين الشعر املغربي والقرآن الكريم ،تجد لها أكثر من مسوغ:
فقد تقبل املغاربة اإلسالم عن حب وطواعية ،وأسهموا في نشره في آفاق أوروبا كما فيأدغال أفريقيا.
عمل اإلسالم على صياغة شخصية اإلنسان املغربي ،من خالل ربطه بالخالق عزوجل ،ومن خالل ربطه بمصيره األخروي ،فلم تعد شخصية مادية محضة ،بل تحقق لها
التكامل التام بإحداث التوازن الرائع بين متطلبات الجسد ،ورغبات الروح ،وحاجات العقل.
شكل القرآن الكريم امليثاق املشترك بين املسلمين مشرقا ومغربا ،ومنه انبثقت كلاألواصر القوية التي ربطت جوانب األمة اإلسالمية ،وهي أواصر عقدية ،فكرية ،مذهبية،
علمية ،وفنية...
لم يكن غريبا أن يحظى القرآن الكريم بمكانة متميزة جدا في األوساط العلميةوالثقافية واالجتماعية املغربية ،فقد أقبل املغاربة عليه حفظا ،ونسخا ،وتفسيرا ،ودراسة...
بشكل منقطع النظير ،واعتبر ضبطه والتمكن منه شرطا جوهريا لالعتراف بكفاءة العالم
مهما كان تخصصه املعرفي.
إن تعلق املغاربة بالقرآن الكريم ،لم يعدله إال تعلقهم بالرسول الذي أنزل عليه ،وعدمعجزة ميزته على سائر الرسل واألنبياء ،فقد أحب املغاربة الرسول صلى هللا عليه وسلم،
وتغنى الشعراء بهذا الحب في قصائد شعرية تعددت أنواعها ،واختلفت أنماطها الفنية.
يمكن القول عموما إن تناصية الشعر املغربي والقرآن الكريم حاضرة بشكل مكثف
والفت لالنتباه ،مما يعطي هذه الدراسة مشروعيتها العلمية ،ومما يسمح لنا بطرح جملة
من األسئلة امللحاحة :ما مفهوم التناص؟ وما هي مظاهر وتجليات تناصية الشعر املغربي
والقرآن الكريم؟ ما حدود استفادة املتن الشعري للشاعر حمدون بن الحاج من القرآن
الكريم؟ ماهي األبعاد الفنية لهذه الظاهرة ،وما هي دالالتها الجمالية؟
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- 1مفهوم التناص:

" "Intértéxtualityمصطلح نقدي غربي ،يحيل على العملية التي يتم بمقتضاها الكشف
عن ترسبات النصوص الغائبة في نص الحق ،وكان الناقد الشكالني الرو�سي ميخائيل باختين
 M.Bakhteenمنذ أواخر عشرينيات القرن العشرين قد دعا النقاد إلى البحث داخل النص
والكلمة ،ألن الكلمة مخصبة باألوضاع العملية والسياقات الشعرية((( ،ويرى أن النص هو
حصيلة جهد متتابع لسلسة من األجيال ،لذا فإننا نحس فيه بوجود إرادة إبداعية جماعية(((.
في مناخ هذه الدائرة املعرفية الشكالنية لباختينُ ،وِل َد مصطلح "التناص" في عام 1966م،
ولكنه ظهر بشكل أوضح على يد تلميذته "جوليا كرستيفا"  J.Kristivaالتي ترى أن التناصية
" "Intértéxtualityهي" :تشكل كل نص من قطعة فسيفسائية من الشواهد ،وأن كل نص
هو امتصاص لنص آخر .وقد طرحت نظريتها هذه مستندة فيها على فكرة "الحوارية"((( .وقد
طور نفر من النقاد هذه النظرية فيما بعد ،وتشعبوا في مدلوالتها وأبعادها ،ومن هؤالء "روالن
بارت  ،"R.Bartheوجيرار جنيت  ،"G.genetteوغيرهما من جماعة " "Tel-quellالفرنسية(((.
ويستمد مفهوم التناص مشروعيته انطالقا من حقيقة أن النص األدبي لم يخلق من
عدم ،بل من ترسبات أركيولوجية وتراكمات عديدة إلبداعات سابقة أو معاصرة ،يحاورها
أو يمتصها أو ينسفها أو يجهز عليها أو يتجاوزها ،وبذلك يغدو بانفتاحه توصيفا إيجابيا ال
يجعل من النص اجترارا ملا سبق بشكل عام ،فالنص األدبي لم يأت من فراغ ،بل هو عبارة عن
استحضار لنصوص سابقة عليه أو معاصرة له ،استحضار قد يكون مباشرا وبسيطا ،وقد
يكون مقنعا ومراوغا ومخادعا ،يستدعي ذكاء وفطنة وإملاما من أجل الوقوف على تجلياته
وتمظهراته" ،لذا فكل نص ينهض على أنقاض آخر .لكنه ليس هو .فلكل نص استقالله
وخصوصيته .كما أن له مرجعه الذي يعود إليه .من ثم اختلفت النصوص في محتوياتها .كما
-1سياسة الشعر :دراسات في الشعرية العربية املعاصرة ،أدونيس ،دار اآلداب ،بيروت ،ط1996 ،2:م ،ص.101:
-2قضايا الفن واإلبداع ،ميخائيل باختين ،ترجمة جميل التكريتي ،دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ،ط1986 ،1:م،
ص.269 :
-3قضايا الفن واإلبداع.270 :
-4ينظر :التناص في معارضات البارودي ،تركي املغيض ،مجلة "أبحاث اليرموك" ،سلسلة اآلداب واللغويات ،ج ،9:ع،2:
جامعة اليرموك ،إربد1991 ،م ،ص.20-19:
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الفنية التي عن طريقها تروم التعبير .حتى ال يلغي نص ما آخر .كذا ال يلغي الالحق السابق.
النص ضد املوت ،(((".يبقى النص األدبي على هذا األساس قائما على ثنائيات :الهدم/البناء،
التأثير/التأثر ،السابق/الالحق...وعلى مقوالت :االستحضار ،التمثل ،املشابهة ،املطابقة،
املماثلة ،االجترار ،االمتصاص ،والتداخل ...ومن ثمة يكتسب هذا النص خصوصياته املميزة،
رغم أنه في الحقيقة "يتشكل من مجموع نصوص كثيرة ،تلتحم في تركيب فني ذاتي ،يجعل
منه وحدة متكاملة ،وتتوزع هذه النصوص في مصادرها املتنوعة على ذاكرة واسعة ،يتداخل
فيها العربي بالغربي ،القديم بالحديث ،العلمي باألسطوري ،الشعبي باألكاديمي ،مما يحيل
عملية رصد هذا النص الغائب وتحديده بدقة مهمة صعبة حقا ،تعترضها عوائق عدة".

(((

وقد وقع اختالف بين الدارسين العرب املحدثين في إيجاد مقابل له في االصطالح العربي،
فترجمه محمد مفتاح ب"التناص" ويعرفه بأنه "تعالق(الدخول في عالقة)نصوص مع نص
حدث بكيفيات مختلفة ،(((".ويسميه عبد هللا الغذامي "تداخل النصوص ،أو النصوص
املتداخلة ،أو النصوصية ،(((".ويعتبره محمد بنيس "مصطلحا سيميولوجيا تشريحيا،
والتناص عنده يحدث من خالل ثالثة قوانين هي :االجترار واالمتصاص والحوار ،ويضع
للنص املتناص مرجعيات عدة منها :الثقافة الدينية ،واألسطورية ،والتاريخية ،((("...ويصطلح
إبراهيم رماني على تسميته ب "النص الغائب ،(((".وفي رأي صبري حافظ "أن النص يمتد
بميراث ن�صي ألول نص في اللغة التي ينتمي إليها ،(((".والتناص عند عبد امللك مرتاض" :هو
-1حدود النص األدبي :دراسة في التنظير واإلبداع ،صدوق نور الدين ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط1405 ،1:ه1984 /م،
ص.11:
-2النص الغائب في الشعر العربي الحديث ،إبراهيم رماني ،مجلة الوحدة ،املجلس القومي للثقافة العربية ،الرباط-اململكة
املغربية ،صفر1409ه -أكتوبر1988م ،ع ،49:س ،5:ص.53:
 -3تحليل الخطاب الشعري "استراتيجية التناص" ،محمد مفتاح ،املركز الثقافي العربي ،ط ،3:يوليو 1992م ،ص.121 :
-4الخطيئة والتكفير :من البنيوية إلى التشريحية .قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر ،عبد هللا الغذامي ،النادي األدبي
الثقافي ،جدة ،ط1985 ،1:م ،ص.325-320:
 -5حالة السؤال ،محمد بنيس ،دار التنوير للطباعة-بيروت ،ط1985 ،1:م ،ص 117:وما بعدها.
 -6الظواهر النصية في الشعر العربي الحديث ،أحمد قدور ،مجلة "بحوث جامعية" ،حلب ،ع1991 ،1:م ،ص 205 :وما
بعدها.
 -7الشعر والتحدي :إشكالية املنهج ،صبري حافظ ،مجلة "الفكر العربي املعاصر" ،ع1986 ،38:م ،ص.77:
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عالقة تفاعلية بين نص سابق ونص حاضر ،(((".ويفضل عبد الوحد لؤلؤة تسمية التناص
ب"التضمين" ،وهو بذلك يرده إلى أصوله لدى الناقد العربي القديم((( ،ويورد سعيد يقطين
عدة تسميات مثل" :التفاعل املنتمي ،وامليتانص ،والتناص الداخلي ،والخارجي.(((".
وبينما يسعى مجموعة من النقاد العرب املعاصرين إلى التوفيق بين مفهوم "التناص"
ومفاهيم نقدية كانت شائعة في النقد العربي القديم :السرقات األدبية ،املعارضات الشعرية،
االقتباس ،التضمين ،الحفظ الجيد (((...يذهب محمد مفتاح إلى ضرورة التمييز التام بين
املفهومين ،إذ لكل منهما مرجعيته الفكرية والفلسفية وسياقه الثقافي ومحدداته التداولية
وظروفه الحضارية والسياسية والفنية التي أفرزته" ،وعليه فإنه من مجانبة الوعي التاريخي،
ومنطق التاريخ أن تقع املوازنة بين نشأة دراسات السرقات األدبية وتطورها في العصر
العبا�سي وبين نظرية التناص التي هي وليدة القرن العشرين ،فمفهوم السرقات استمر
أدبيا وجماليا وأخالقيا بناء على محدداته ،وأما نظرية التناص فهي أدبية وفلسفية يهدف
الجانب الفلسفي منها إلى نسف بعض املبادئ التي قامت عليها العقالنية األوروبية الحديثة
واملعاصرة ،(((".ويفهم من ذلك أن اشتراك كل من "التناص" و"السرقات األدبية" في معاني"
الهدم والبناء ،اإلنتاج وإعادة اإلنتاج ،ال ينبغي أن يتخذ مطية وذريعة تسمح بالقول بأن
املفاهيم النقدية العباسية سبقت ما يوجد لدى األوروبيين حاليا.
تسمح لنا هذه الجولة السريعة الخاصة بمفهوم التناص ،بالخروج بمجموعة من
االستنتاجات:
 -1التناص في معارضات البارودي ،تركي املفيض ،مجلة "أبحاث اليرموك" ،سلسلة اآلداب واللغويات ،ج ،9ع ،2جامعة
اليرموك -إربد1991 ،م ،ص.90-89 :
 -2أدونيس منتحال :دراسة في االستحواذ األدبي وارتجالية الترجمة ،كاظم جواد ،مكتبة مدبولي ،ط1993 ،2:م ،ص111 :
وما بعدها.
-3انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين ،الدار البيضاء-بيروت ،ط1992 ،1:م ،ص.18-17 :
-4انظر :رحلة التناصية إلى النقد العربي القديم ،معجب العدواني ،مجلة "عالمات في النقد" ،ربيع اآلخر1423 :ه2002 /م،
ج ،44:مج ،11:ص.762-744:
- 5دور املعرفة الخلفية في "اإلبداع" والتحليل ،محمد مفتاح ،مجلة "دراسات سيميائية أدبية لسانية"[ ،عدد خاص حول
جمالية التلقي] ،ع ،6:خريف/شتاء1992 :م ،ص.87:
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اإلقرار بتأثير نصوص سابقة أو معاصرة في نصوص الحقة ،ذلك أن كل نص يعد فيحقيقته امتصاصا وتحويال لعدد وافر من النصوص األخرى.
يوحي لفظ "تحويل" لدى كريستيفا ،أن النص الالحق يمتص نصوصا سابقة قديتصارع معها ،أو يجهز عليها ،أو يضيف إليها ،لكنه في جميع الحاالت يحافظ على بصمات
تلك النصوص وآثارها.
الذات املبدعة تتفاعل مع الذوات السابقة ،وتعيش مخاضاتها العسيرة.أما إبجابيات التناص فيمكن إجمالها في نقطتين:
تدمير فكرة األبوة الواحدة.-التخلي عن فكرة استقاللية النص.
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- 2الشعر املغربي ومقولة التناص:

لقد سمحت أسبقية املشارقة في مجال اإلبداع الشعري ،بحصول تراكم هائل من
النصوص الشعرية ،وهذا ما جعل الخزانة الشعرية العربية تزخر بمئات الدواوين الشعرية
لشعراء وشواعر ال يحصيهم العد ،تصدوا لقرض الشعر منذ العصر الجاهلي ،حيث كان
"الشعر علم قوم ،لم يكن لهم علم أعلم منه (((".كما يؤكد عمر بن الخطاب ر�ضي هللا عنه،
مرورا بالعصر اإلسالمي ،حيث شارك الشعر بفعالية كبيرة جدا في املعركة التي دارت رحاها
لحظتئذ بين اإليمان والكفر ،وهذا ما يتضح جليا من خالل قول الرسول األكرم صلى هللا
عليه وسلم لألنصار" :ما يمنع القوم الذين نصروا رسول هللا بسالحهم ،أن ينصروه بألسنتهم؟
فقال حسان :أنا لها يا رسول هللا ((("...وصوال إلى العصر األموي حيث سخر الشعر لخدمة
الخالفات السياسية واملذهبية التي استعر أوارها بين مختلف الفرق واألحزاب واملذاهب ،ثم
العصر العبا�سي الذي شهد ميالد أنبغ الشعراء العرب وأشهرهم من أمثال املعري ،املتنبي،
أبي تمام ،البحتري ...وغيرهم كثير.
الشعر املغربي كان حاضرا بقوة منذ حدث الفتح اإلسالمي ،وارتبط بدوره بمختلف
الظروف السياسية التي عاشها املغرب ،والتي أفرزت تعاقب دول تسمح لنا بتمييز نسبة
الشعر الذي أبدع في ظلها ،فنقول مع األستاذ محمد ابن تاويت (((:شعر ما قبل العهد
املرابطي (الذي جسد املراحل الجنينية األولى املواكبة لتكون وتفتق الشاعرية العربية
املغربية) ،الشعر املرابطي ،الشعر املوحدي ،الشعر املريني ،الشعر الوطا�سي ،الشعر
السعدي ،الشعر العلوي...
وجدير بالذكر أن تسمية "الشعر املغربي" هذه ،ال تعدو أن تكون تسمية إجرائية ،ال
تحمل أي بعد عنصري أو إقصائي ،بقدر ما تستهدف تعميق البحث والدراسة في اإلبداع
-1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ،أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني ،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،املكتبة
العصرية ،صيدا-بيروت ،ط1422 ،1:ه2001/م.18/1 ،
-2انظر سياق الحديث وتتمته وتخريجه في :األدب في خدمة الدعوة ،مجلة "األدب اإلسالمي" ،مج ،8:ع1422 ،29:ه،
ص.29:
-3انظر كتابه :الوافي باألدب العربي في املغرب األق�صى محمد بن تاويت ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،ط1404 ،1:ه1984/م.
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الشعري الذي أنتج في هذا الربع من العالم العربي اإلسالمي ،من أجل تمتين الصالت بينه
وبين الشعر العربي املشرقي الذي يشكل الجذر واألصل بال منازع.
لقد متح الشاعر املغربي املقومات الفنية لقصائده الشعرية من لغة وصور شعرية
ودالالت وموسيقى ...من مصادر متعددة ومختلفة :الشعر العربي القديم ،القرآن الكريم،
الحديث النبوي الشريف ،الفقه ،التصوف ،التاريخ...
سنخصص هذه الورقة الستجالء مظاهر تناصية الشعر املغربي مع القرآن الكريم
وخصوصياتها ،وسنستعرض نماذج شعرية منتمية ملختلف العصور األدبية املغربية ،ثم
سنركز الحديث على تجربة حمدون ابن الحاج الشعرية من خالل ديوانه الشعري" "النوافح
الغالية في األمداح السليمانية".
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- 3مظاهر وخصوصيات تناصية الشعر املغربي مع القرآن الكريم:

أ-ما قبل العهد املرابطي:
يتسم الحديث عن هذه املرحلة املتميزة جدا من تاريخ املغرب بحساسية مفرطة،
فالنصوص الشعرية التي وصلتنا قليلة جدا ،ليس فقط ألن أغلبها تعرض للضياع والنسيان،
بل أيضا ألن قريحة اإلنسان املغربي لم تبدع لحظتئذ نصوصا ذات شأن ،وال غرابة في ذلك
فقد كان حديث عهد باللغة العربية ،إذ كانت "وافدة عليه ،طارئة عليه في قومه ،فكانت
تنتظر منهم التعرف إليها ،واإلصاخة إلى ندائها ،(((".ودون الخوض في مناقشة األسباب
الجغرافية والحضارية واالجتماعية والسياسية لهذا التأخير ،نؤكد أن املقطوعات والنتف
واألبيات الشعرية املنتمية إلى هذه املرحلة تؤكد حميمية الشعر املغربي بالقرآن الكريم
وتجدر عالقتهما ،ومن ذلك مثال قول ابن غازي الخطيب أحمد بن سعيد في ناقة((([ :كامل]
َ ٌ
-1ح ْرف
َ ْ
-2كال َب ْد ِر

َّ َ
َ ْ
َّ
الص ِاد ِإال أ َّن َها
ك ِمث ِل
َ َّ َ ُ ْ َ
ً
الل ُه َم َن ِازال
قدره
ِ

الس َرى َج َاء ْت َك َح ْرف ُّ
َب ْع َد َّ
النو ِن
ِ
َ ْ
ُْْ
ِفي الف ِق َح َّتى َع َاد كال ُع ْر ُجو ِن

َ ْ
ْ
َ
حيث يتناص البيت الثاني مع قوله تعالى"َ :وال َق َم ُر ق َّد ْرَن ُاه َم َن ِاز َل َح َّتى َع َاد كال ُع ْر ُجو ِن
َْ
الق ِديم" [يس]39/
ومن ذلك أيضا قول سعيد بن هشام املصمودي في هجاء بورغواطة((([ :وافر]

َ
َ ْ
َّ َ
التف ُّر ِق فاخ ِب ِر َينا
ِ -1ق ِفي ق ْب َل
َ َ ُّ
َ
ُ
-2ه ُم ُ
ضلوا
وم َب َر ِاب ٍر خ ِس ُروا و
ُ
َ َ َ ْ َ َ َّ
َ َ
ضل ْت
-3أال ِي َم أ َّم ٍة هلكت و
َ
َُ
-4ي ُق ُولو َن َّ
َ
غف ْي ٍر
أ ُبو
:الن ِب ُّي

ُ
َ
ْ
َوق ِولي َواخ ِب ِري خ َب ًرا ُم ِب ًينا
َ
َ
َوخ ُابوا ال ُس ُقوا َم ًاء َم ِع َينا
ُْ
َ
َو َزاغ ْت َع ْن َس ِب ِيل ال ْس ِل ِم َينا
ََ
ُ
َْ
َّ ُ
فأ ْخ َزى
لا أ َّم الك ِاذ ِب َينا

إذ نقف على حقيقة غنى عملية التناص مع آيات قرآنية عديدة في هذا املقطع الذي
كاد أن يصبح إحاالت دينية متالحقة ،وهذا ما يتضح من خالل املصطلحات الدينية اآلتية:
-1الوافي باألدب العربي في املغرب األق�صى ،11/1 :وفيه" :التعرف عليها" وصوابه ما أثبتناه.
-2املصدر نفسه.22/1 :
-3الدولة املرابطية:قضايا وظواهر أدبية ،حسن جالب ،املطبعة والوراقة الوطنية-مراكش،ط1997 ،1:ه1418 /م ،ص:
.93
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خسروا ،ضلوا ،خابوا ،ضلت ،سبيل املسلمين ،ماء معين ...ويمكن استجالء بعض مالمح
هذا التقاطع والحضور كما يلي:
الخسران/الضالل :وردت كلمة الخسران في القرآن الكريم  65مرة ،وارتبطت في الغالبَ
ض َّل َع ْن ُه ْم َما َك ُانوا َي ْف َت ُر َ
ين َخس ُروا َأ ْن ُف َس ُه ْمَ ،و َ
بالضالل"ُ :أ َولئ َك َّالذ َ
ون" [هود" ،]21/ق ْد
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ
َ
ُ
خ ِسروا أنفسهم ،وضل عنهم ما كانوا يفترون" [األعراف.]53/
ْ
الضالل/السبيل :وردتا معا ثالث َعش َرة مرة ،وفي أغلبها ذكر للجزاء ،فالضالون عنَ
َُ ْ َ َ ٌ َ
ُّ ْ
سبيل هللا "ل ُه ْم ِفي
اب ش ِد ٌيد" [فاطر.]7/
الدن َيا ِخ ْز ٌي"[الحج ،]9/و"لهم عذ
املاء املعين/املاء الحميم :املاء املعين هو املاء الجاري أو الظاهر .سهل التناول ،وفيَْ
َ ُ َ
القرآن الكريم ذكر لنعيم أهل الجنة ومنه املاء املعين"ُ :يطاف َعل ْي ِه ْم ِبكأ ٍس ِم ْن َم ٍاء َم ِع ٍين"
َ ْ َ َََ َ َْ
يق َوكأ ٍس ِم ْن َم ِع ٍين" [الواقعة ،]18/واملاء الحميم هو املاء
اب وأبا ِر
[الصافات"ِ ،]45/بأكو ٍ
َ
َّ
َ
َّ
َ
الشديد الحرارة ،قال تعالى"َ :و ُس ُقوا َم ًاء َح ِم ًيما فقط َع أ ْم َع َاء ُه ْم" [محمد"ِ ،]15/إال َح ِم ًيما
َو َغ َس ًاقا" [النبأ ،]25/وقال تعالى"ُ :أ َولئ َك َّالذ َ
ين ُأ ْب ِس ُلوا ب َما َك َس ُبوا َل ُه ْم َش َر ٌ
اب ِم ْن َح ِم ٍيم"
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
ُ
ُ
َّ
[األنعام ،]70/وقال عز وجل"ُ :ي َ
يم" [الحج" ،]19/ث َّم إن ل ُهمْ
ص ُّب م ْن َف ْوق ُرؤوسه ُم ال َحم ُ
ِ
ِ
ِ َ َِ ْ ِ ِ
َُ ُ ُ َ ٌ َ
َع َل ْي َها َل َش ْو ًبا م ْن َحميم" [الصافاتَ ،]67/
يم َوغ َساق" [ص]57/
"هذا فليذوقوه ح ِم
ِ
ِ ٍ
الخزي :وردت في القرآن الكريم ثماني مرات ،وتدور معانيها حول ثالثة محاور:-1الخزي-الكذب :كما عند الشاعر ،فقد أخزى البربر بسبب كذبهم.
َُ ْ ْ ََْ ُ ُ َ
ص ْرك ْم َعل ْي ِه ْم" [التوبة.]14/
-2الخزي-الهزيمة" :ويخ ِز ِهم وين
ََ َ َ ُ ْ
َ ْ
(((
اب ال ِخ َر ِة أخ َزى" [فصلت".]16/
-3الخزي-العذاب في اآلخرة" :ولعذ
ب-العهداملرابطي:
بدت آثار القرآن الكريم بشكل أوضح في الشعر املرابطي ،وهذا ما ينسجم تمام
االنسجام مع الخط الفكري الذي اختارته الدولة املرابطية ،فقد "ضعفت موضوعات
الخمر واللهو واملجون التي كانت مزدهرة مع الطوائف وحل محلها ذلك التيار الجاد الذي
- 1الدولة املرابطية :قضايا وظواهر أدبية.98 :
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أشرنا إليه :فازدهر أدب الجهاد ومحاربة الكفار ،وكأننا في عصر الرسول والخلفاء الراشدين
أو مع أدب الفتوحات في مضمونه وشكله ،بل حتى األمداح التي قيلت في املرابطين كانت تدور
حول معاني الجهاد والشجاعة والتقوى والورع ،(((".بل نجد أثر القرآن جليا حتى في األغراض
الشعرية األخرى كوصف الطبيعة ،وهذا ما يتضح مثال من خالل قصيدة ابن زنباع الذائعة
الصيت التي نظمها في وصف الربيع ،ومما ورد فيها((([ :كامل]
َ
َْ
َ
َ
-1أ ْب َد ْت ل َنا ال َّي ُام َز ْه َرة ِط ِيب َها
َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
وع َها
ش
ض بعد خ ِ
-2واهتز ِعطف الر ِ
َ َ َ َّ
َ
-3وتطل َع ْت ِفي ُع ْن ُف َو ِان ش َب ِاب َها
َْ َ
َ
-4و َق َف ْت َع َل ْي َها ُّ
الس ْح ُب َوقفة َر ِاح ٍم

َ َ
َ
َوت َس ْرَبل ْت ِب َن ِض ِير َها َوق ِش ِيب َها
ُ
َو َب َد ْت ب َها َّ
الن ْع َم ُاء َب ْع َد ش ُح ِوب َها
ِ
ِم ْن َب ْع ِد َما َب َل َغ ْت ُعت َّي َم ِشيبهاَ
ِ
ِ
َف َب َك ْت َل َها ب ُع ُي ِون َها َو ُق ُلوبهاَ
ِ
ِ

فقد استمد الشاعر الصور الشعرية الواردة في هذه األبيات من آيات قرآنية عديدة،
َََ َْ
ً َ َ َ ْ َ َْ َ
َ َ
ُ
ال ْر َ
كقوله تعالى" :وترى
ض َه ِام َدة ف ِإذا أ َنزل َنا َعل ْي َها الاء ْاهت َّز ْت َو َرَب ْت َوأ َنبت ْت ِمن ك ِ ّل َز ْو ٍج َب ِه ٍيج"
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ض َخاش َعة فإذا أ َنزل َن َ
[الحج ،]5/وقوله"َ :وم ْن َآياته أ َّن َك َت َرى ال ْر َ
اعل ْي َها ال َاء ْاهت َّز ْت َو َرَب ْتِ ،إ َّن
ِِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ
ْ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َُ
َّ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ال ِذي أ ْح َي َاها ل ْح ِيي الوت ٰىِ ،إنه عل ٰى ك ِ ّل �ش ْي ٍء ق ِد ٌير" [فصلت ،]39/وقوله" :للا ال ِذي ي ْر ِس ُل
ََ ْ
ُ
َ َ َ
ْ
الرَي َ
اح َف ُت ِث ُير َس َح ًابا َف َي ْب ُس ُط ُه في َّ
ّ
الس َم ِاء ك ْيف َيش ُاء َو َي ْج َعل ُه ِك َس ًفا فت َرى ال َو ْد َق َيخ ُر ُج ِم ْن
ِ
ِ
َ
َ َ َ
اب به َم ْن َي َش ُاء م ْن ع َباده إ َذا ُه ْم َي ْس َت ْبش ُر َ
خ َلله َفإ َذا َأ َ
ص َ
ونَ ،و ِإ ْن ك ُانوا ِم ْن ق ْب ِل أ ْن ُين َّز َل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ْ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ
ْ
للا كيف يح ِيي الرض بعد مو ِتها ِإن ذ ِلك لح ِيي
علي ِهم ِمن قب ِل ِه لب ِل ِسين ،فانظر ِإلى أث ِر رحم ِة ِ
َْْ َ َ ُ َ ََ ُ ّ َ َ
�ش ْي ٍء ق ِد ٌير[".الروم ،]50-49-48/فقد حول اإلسناد مجازا فجعله لألرض
الوتى وهو على ك ِل
بدل العباد ،واشتق "راحم" من أثر رحمة هللا اشتقاقا مطابقا في معناه ،فلم يأت بالصفة
املشبهة بل باسم الفاعل ،كما أنه جعل السحب تبكي بدل أن يخرج الودق من خاللها .ومما
ورد في القصيدة أيضا ،قوله:
َ
ََ ْ ُ ُ َ ْ ُْ
س ِفي َحاف ِات َها
  18فأ ِدر كؤوس الن َِ
َّ َ َ َ َ ٌ
ُ ْ
الصف ِاء لذاذة
 19 -ف َح ِديث ِإخ َو ِان

ْ
َْ
َو ْ
اج َع ْل َس ِد َيد الق ْو ِل ِم ْن َمش ُر ِوب َها
ُ
ْ
ت ْج َنى َو ُيؤ َم ُن ِم ْن ِج َن َاي ِة َح ْو ِب َها

َ
َ
َ ْ َّ َ ْ
ويبدو أثر القرآن واضحا من خالل التناص مع اآلية الكريمة"َ :يت َنا َز ُعون ِف َيها كأ ًسا ل لغ ٌو
ِف َيها َ َول َتا ِث ٌ
يم[ ".الطور.]23/
- 1املرجع نفسه.122 :
- 2الوافي باألدب العربي في املغرب األق�صى.33-32/1 :
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ومن أشهر ما نظمه القا�ضي عياض قصيدة تعليمية نظمها على نسق سور القرآن،
وضمنها مدح النبي صلى هللا عليه وسلم وآله والعشرة املبشرين بالجنة ،مطلعها((([ :طويل]
َ
ُ
َْ
-1في ك ِ ّل "فا ِت َح ٍة" ِللق ْو ِل ُم ْع َت َب َر ْه
ِ
ْ َ َ ُ ْ ً َ َ َ ْ َ ُُ
"آل ِعمران" قدما شاع مبعثه
ِ
-2في ِ
َ ْ َ َّ َّ ّ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً
اس ِمن نعماه "ما ِئدة"
-3قد مد ِللن ِ

ُ َّ َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ
وث ِ"بال َبق َر ْه"
حق الثن ُاء على ال ْب ُع ِ
َ ُُ ْ َ ّ
َ
اس َت ْو َ
"الن َس ُاء" ْ
ض ُحوا خ َب َر ْه
ِرجالهم و ِ
َ
ْ
ََ
َ
ْ
َع َّم ْت فل ْي َس ْت َعلى الن َع ِام ُم ْق َت ِص َر ْه

ورغم كون القصيدة تندرج في إطار النظم التعليمي املحض ،فإن ما يهمنا هو الحضور
القوي واملكثف للقرآن الكريم من خالل إيراد أسماء السور من "الفاتحة" إلى "الناس".
ج-العهداملوحدي:
إذا كان املرابطون قد عدوا "الشعر هزال ،والشعراء أفاكين يسخدمون مواهبهم لطلب
املال ،فلم يعينوهم لذلك في البالطات ،فإن املوحدين قد اهتموا بالشعر والشعراء ،وجعلوهم
أصحاب رسالة اجتماعية ودينية ال يمكن اإلخالل بها ،بل البد من أدائها على وجهها األكمل،
وتتجلى في الدفاع عن كيان الدولة ،ونشر مذهبها ،والتعريف بتحركات الخلفاء وتشريعاتهم
(((
وقراراتهم .ولذا تحدد مفهوم الشعر عندهم بالذي يسير في هذا االتجاه".
وملا كانت الدولة املوحدية قد قامت على أسس عقدية دينية محضة ،فقد كان لزاما
على الشعراء أن يسخروا أشعارهم لخدمة العقيدة املوحدية ،ومن ثمة فقد تم استبعاد
األغراض الشعرية التي ال تنسجم وخط الدولة الفكري/العقدي ،كما تم تمثل مبدأ "األمر
باملعروف والنهي عن املنكر" باعتباره أهم مبادئ العقيدة التومرتية.
ومهما تعددت أوجه تميز هذه العقيدة عن باقي املذاهب والعقائد ،فال غرو أن
مصدرها الفكري والتشريعي بقي واحدا هو القرآن الكريم ،الذي شكل أهم مصدر استقى
منه الشاعر املوحدي معانيه وأفكاره وصوره الشعرية ولغته وموسيقاه ...فهذا ابن حبوس
شاعر الخالفة -ينظم قصيدتين بمناسبة احتفال الخليفة باملصحف العثماني الذي أتى- 1الوافي باألدب العربي في املغرب األق�صى.64-63-62/1 :
-2الدولة املوحدية :أثر العقيدة في األدب ،حسن جالب ،منشورات الجامعة ،السلسلة األدبية ،1ط ،1:أبريل1983 ،م ،ص:
.49
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به عام 552ه((( ،وهذا من مظاهر تبجيل املوحدين للقرآن الكريم ،ومن مظاهر تمثل هذا
الشاعر معاني القرآن ،قوله في مدح الوزير جعفر ابن عطية((([ :متقارب]
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ
الد ْه ِر أ ْن أ َرى
-1وما كنت أخ�شى ِمن

ُ
َْ
ُّ ْ
َتم َ
الدن َيا َوأن ُت ْم ِج َبال َها
يد ِب َي
ِ

ْ
َ َ َ ْ
-1أ َيا أ ُّي َهاذا ال َب ْح ُر َج َاو َر َك ال َب ْح ُر

َو َخ َّي َم في َأ ْر َجائ َك َّ
الن ْف ُع َو َّ
الض ُّر
ِ
ِ

ْ
حيث تتناص الصورة الشعرية الحاضرة في البيت الشعري مع قوله تعالى"َ :و َج َعل َنا ِفي
َْ
ً َّ َّ
َ
ال ْ ض َر َوا�س َي َأن َتم َ
يد به ْمَ ،و َج َع ْل َنا ف َيها ف َج ً
اجا ُس ُبل ل َعل ُه ْم َي ْه َت ُدون" [األنبياء ،]31/أو مع
ر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
َ َ ْ َ ٰ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ ً َ ُ ُ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ نَ
ا�سي أن ت ِميد ِبكم وأنهارا وسبل لعلكم تهتدو " [النحل.]15/
ض رو ِ
قوله تعالى" :وألقى ِفي الر ِ
ومن أمداح ابن حبوس لعبد املؤمن قصيدته الرائية التي أنشدها وهو برباط الفتح ،استهلها
مخاطبا البحر املحيط((([ :طويل]
ومنها قوله:

َ َ َ ْ َْ
ُ
-14تك َّنف َها الل ُن ِم ْن ك ِ ّل َجا ِن ٍب

َ
َ ْ ََْ
َنق َ
يض ِان ذا ُحل ُو الذ ِاق َوذا ُم ُّر
ِ

ََ ْ َ َ ُْ َْ
ال ْ ض َت ْغ ُم ُر َب ْع َ
ض ُه
ر
-9ويح ِويك شطر ِ
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ ً َ ً
ودا َون ْج َدة
-10وقد و ِسع اليام ج

ْ
ْ
َْْ َ
الفال ُك َوال َب ُّر َوال َب ْح ُر
َْ
َ
تأ ِتي ِب ِه ِع ْن َد ُه ق ْد ُر

ويتناص مضمون البيت مع قوله تعالى"َ :و َما َي ْس َتوي ْال َب ْح َران َٰه َذا َع ْذ ٌب ُف َر ٌ
ات َسا ِئ ٌغ
ِ
ِ
َش َر ُاب ُه َو َٰه َذا م ْل ٌح ُأ َج ٌ
اج" [فاطر ،]12/ومنها أيضا قوله[ :طويل]
ِ
َوفي َ
ص ْد ِر ِه
ِ
ََْ َ َ
وليس ِلا

حيث يتأكد لنا من خالل الكلمات القرآنية اآلتية( :األرض ،وسع )...أن البيتين يتناصان
ضَ ،وَل َي ُئ ُ
مع اآلية الكريمة"َ :وس َع ُك ْرس ُّي ُه َّ َ
ات َو ْال ْر َ
ود ُه ِح ْف ُظ ُه َماَ ،و ُه َو ْال َعل ُّي ْال َع ِظ ُ
يم"
الس َماو ِ
ِ
ِ
ِ
[البقرة]255/
ولم يكن لقب "شاعر الخالفة" خاصا بابن حبوس فقط ،فقد عرف أبو العباس
الكراوي أيضا بهذا اللقب ،وقد اشتهر شعره بكثرة االقتباس من القرآن الكريم ،كما يؤكد
-1انظرهما في :الوافي.98-94/1 :
-2انظر املقطوعة في :الوافي.100/1 :
- 3انظر القصيدة في :الوافي.105/1 :
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ذلك األستاذ محمد بن تاويت((( ،ومن ذلك مثال قوله في قصيدة مدح بها عبد املومن حينما
كان محاصرا مدينة املهدية((([ :بسيط]
َ َ َ ََ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ
اس ق ْبل َنا فخل ْوا
ن
-1كانت محل أ ٍ

َع ْن َها

َ ََْ َ ََْ َْ َ ََ ً
ين تك ُّرما
-9فعفوت عفو الق ِاد ِر

َع ْن ُه ْم َو َع ْف ُو ْال َقادر َ
ين َجم ُ
يل
ِ
ِِ

َ
َوآثا ُر ُه ْم

ات
ُم ِق َيم ِ

ِف َيها

َ ََ
ْ ُ ٌ
ويسمح لنا اللفظ القرآني "فخل ْوا" باكتشاف تناصية البيت مع اآلية الكريمةِ " :تل َك أ َّمة
َ ََ َ
َ
َ
َُ
ُ َ
َ ُ َُ َ
َ ُ
ق ْد خل ْت ،ل َها َما ك َس َب ْت َولكم َّما ك َس ْب ُت ْمَ ،ول ت ْسألون َع َّما كانوا َي ْع َملون" [البقرة ،]134/ومما
قاله بعدما تم فتح املدينة((([:كامل]
للا َل ُك ْمَ ،و َّ ُ
ص َف ُحواَ ،أ َل ُتح ُّبو َن َأن َي ْغف َر َّ ُ
وفيه تناص مع قوله تعالى"َ :و ْل َي ْع ُفوا َو ْل َي ْ
للا
ِ
ِ
الس َ
اع َة َلت َي ٌةَ ،ف ْ
َغ ُف ٌ
اص َفح َّ
يم" [النور ،]22/وقوله"َ :وإ َّن َّ
الص ْف َح ْال َجم َ
ور َّر ِح ٌ
يل" [الحجر.]85/
ِ
ِ
ِ
ِ
ومن شعره قصيدة أنشأها بمناسبة انتصار يوسف بن عبد املؤمن بن علي في معركة
واجه فيها امللك النصراني فرنندوالبيبوج بن األدفونش أحد ملوك اإلسبان سنة 569ه(((،
ومما ورد فيها[ :كامل]
َّ
َ َ ُْ
للا َح َّق ِج َه ِاد ِه
-3جاهدت ُم ِفي ِ

َو َن َه ْ
ض ُت ُم

ِب ِح َم َاي ِة

ْ
ال َيم ِان
ِ

َ ْ
ود َك
مع ُب ِ

َ
ت ْع َت ِم ُد

َّ
َ َ ُ
للا َح َّق ِج َه ِاد ِه" [الحج،]78/
حيث التناص واضح للعيان مع اآلية الكريمة" :وج ِاهدوا ِفي ِ
ومما قاله بمناسبة انتصاره على ثورة لألعراب قصيدة مطلعها((([ :خبب]
َ
يط
-1بب ِس ِ
ِ

ْ َ
ال َعال ِم

ومما ورد فيها ،قوله:

َ
-7ما

َ
غ َّر ُه ُم

ِب ِه َزْب ِر

َ
ت ْع َت ِض ُد

َ
َو َعلى

َ
َوغى

َ
ِحل ُق

َْ
ال ِاذ ّ ِي

َ
ل ُه

ِل َب ُد

َْ
َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ
ان َما غ َّر َك ِب َرِّب َك الك ِر ِيم"
النس
وهو بيت يستمد بعض ألفاظه من اآلية الكريمة" :يا أيها ِ
[االنفطار ،]6/وقوله:
- 1الوافي.118/1 :
- 2انظر القصيدة في :الوافي.118/1 :
- 3انظر القصيدة في :الوافي.119/1 :
- 4انظر القصيدة في :الوافي.128/1 :
- 5انظر القصيدة في :الوافي.131/1 :
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َ
-15ي ِع ُدو َن

َ
َوال

ُ
ُيوفو َن

ِب َما

َو َع ُدوا

َو َت ُج ُ
ود

َ
َوال

َ
ت ِع ُد

َّ َ ُ ُ
ضو َن ْال َيث َ
وفو َن ب َع ْهد َّللا َوَل َي ُنق ُ
اق" [الرعد]20/
وفيه تناص مع قوله تعالى" :ال ِذين ي
ِ
ِ ِ ِ
ومما ورد في قصيدة نظمها بمناسبة بنائه منار الكتبية((([ :بسيط]

ُ َ
-12ب َنى َم َنا ًرا َع َلى َّ
َ
الت ْق َوى تط ِال ُع ُه
َ
-13و َه َّد َما َك َ
َ
ان َم ْب ِن ًّيا َعلى ُج ُر ٍف

ُ
َْ
َْْ َ
ُز ْه ُر الك َو ِاك ِب َوالفال ُك ِم ْن أ َم ِم
َ
َ
َ
َه ٍار َول ْم ُي ْب َن ِم ْن ت ْق َوى َعلى ُد َع ِم

ََ
ويسهل علينا الوقوف على تناصية البيتين لفظا وصورة شعرية مع اآلية الكريمة" :أف َم ْن
َ
َ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ٰى َ َّ َ ْ َ َ ْ ٌ َ َّ ْ َ َّ َ ْ َ َ َ َ
س ُبن َيان ُه َعل ٰى شفا ُج ُر ٍف َه ٍار ف ْان َه َار
للا و ِرضو ٍان خير أم من أس
أسس بنيانه على ٰتقو ِمن ِ
َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ
ْ َ ْ َ َّ
َ
للا ل َي ْه ِدي القوم الظ ِ ِالين[".التوبة]109/
ِب ِه ِفي ن ِار جهنم ،و
ونستحضر في هذا السياق أيضا القصيدة املدحية التي نظمها بمناسبة دخول ابن
غانية بجاية ،وانتصار املنصور عليه بأسطوله الظافر ،والتي مطلعها((([ :طويل]
َ
-1ل َو ُاؤ َك َم ْن ُ
ص ٌ
ور َو َس ْع ُد َك غ ِال ُب
ِ

َْ
َو ِح ْزُب َك ِلل ْع َد ِاء َع ْن َك ُم َحا ِر ُب

وتتميز بتعدد مظاهر التناص مع آيات الذكر الحكيم ،كما يتضح من خالل قول
الشاعر:
َ
-3س َما ِل ْس ِت َراق َّ
الس ْم ِع ِم ْن َو َه َدا ِت ِه
ِ

ْ ُْ
َ
َ
ُ
َو ُدون َس َم ِاء الل ِك ش ْه ٌب ث َوا ِق ُب

ُ
ُ َ ْ َْ َ ْ
هللا َل ْي َ
س َي ُفوت ُه
-13هو الم ُر أم ُر ِ

َ َ ََْ
ََْ ُ َ
َُ
اص ُب
من ٍاو وال ينأى علي ِه من ِ

ُ َ َ
ً
َْ
َّ َ َّ َّ َّ َ َ ُّ ْ
الدن َيا ِب ِز َين ٍة الك َو ِاك ِبَ ،و ِح ْفظا ِم ْن ك ِ ّل ش ْيط ٍان
وفيه إحالة إلى قوله تعالى"ِ :إنا زينا السماء
َ
َمارد ،ال َي َّس َّم ُعو َن إ َلى ْالَإل ْ
ورا َول ُه ْم َع َذ ٌ َ
األع َلى َو ُي ْق َذ ُفو َن ِم ْن ُك ّل َجا ِنبُ ،د ُح ً
اص ٌبِ ،إال َم ْن
ٍِ
اب و ِ
ٍ
ِ
َِ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َخ ِطف الخطفة فأت َب َعه ِش َه ٌ
اب ثا ِق ٌب[".الصافات ،(((]10-6/ومن خالل قوله:
فقد وظف الشاعر "أمر هللا" باملفهوم الوارد في القرآن الكريم ،بمعنى الفصل في
ان َأ ْم ُر َّللا َم ْف ُع ًول" [األحزاب ،]37/ويقول"َ :و َك َ
املوضوع وإنهائه ،يقول عز من قائل"َ :و َك َ
ان
ِ
- 1انظر القصيدة في :الوافي.132/1 :
- 2انظر القصيدة في :الوافي ،135-134/1 :وفي :الدولة املوحدية :اثر العقيدة في األدب.102 :
- 3انظر في املوضوع نفسه :سورة الجن/آيات ،9-7 :وسورة امللك/آية.5 :
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ْ
ل َ َ َ َ َ ْ ُ َّ ُ
َ
َأ ْم ُر َّ َ َ ْ ُ
�ض َي ِبال َح ِ ّق َوخ ِس َر ُه َن ِال َك
للا قد ًرا َّمقد ًورا" [األحزاب ،]38/ويقو " :ف ِإذا جاء أمر ِ
ِ
للا ق ِ
ْ ُ ْ ُ نَ
الب ِطلو " [غافر ،]78/ومن خالل قوله:
َ َّ ْ َ ُ َّ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ُ
صل َها
ضأ
ِ
-18هيالدوحةالشماء ِفيالر ِ

َّ
َو َق ْد َز َ
اح َم ْت م ْن َها َّ
الس َم ُاء الذ َوا ِئ ُب
ِ

َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ ً َ ً َ ً َ َ
للا َمثال ك ِل َمة ط ِّي َبة كش َج ٍرة
وفي البيت تناص واضح مع قوله تعالى" :ألم تر كيف ضرب
َط ّي َب ٍة َأ ْ
ص ُل َها َثاب ٌت َو َف ْر ُع َها في َّ
الس َم ِآء[ ".إبراهيم.]24/
ِ
ِ
ِ
وال يفوتنا أن نستحضر أيضا القصيدة التي نظمها الشاعر ،مخلدا ذكرى موقعة األرك
الشهيرة التي انتصر فيها املنصور باألندلس انتصارا سار ذكره في كل أرجاء العالم اإلسالمي،
والتي مطلعها((([ :طويل]
ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َّ ْ
النث َرا
-1هو الفتح أعيا وصفه النظم و

ْ
ْ
َو َع َّم ْت َج ِم َيع الُ ْس ِل ِم َين ِب ِه ال ُب ْش َرى

وقد استقى الشاعر الكثير من معانيها وألفاظها وصورها الشعرية من القرآن الكريم.
د-العصراملريني:
تميز العصر املريني بواقع سيا�سي واجتماعي مضطرب جدا ،إذ "تكالبت على العالم
اإلسالمي األعداء في الشرق والغرب ،ففي الشرق أبادت جحافل التتر كل ما وجدته في طريق
زحفها نحو الغرب ،وفي الغرب استأسد النصارى في األندلس ،فاستأصلوا الوجود اإلسالمي
(((
في أهم الحواضر األندلسية".
ولعل هذا ما جعل شعراء العصر املريني يحتمون بالقرآن الكريم ،ويعتبرونه أهم مصدر
يستقون منه معانيهم وصورهم ومعجمهم وصورهم الشعرية مهما كان الغرض الشعري
املطروق ...ونذكر من هؤالء األديب عبد العزيز امللزوزي الذي مدح يعقوب املنصور املريني
بقصائد ومالحم تاريخية متميزة ،ومن ذلك قصيدة مدحية مطلعها((([ :طويل]
َ
ُ
َ ْ َ َ ْ ُ
صغ ُر
-1أ َرى ك َّل َج َّب ٍار ِبسي ِفك ي

ومنها قوله:
- 1نكتفي باإلحالة على القصيدة الواردة في :الوافي.142-141/1 :
- 2الشعر املغربي في العصر املريني.31 :
- 3انظر نص القصيدة في :الوافي.365/2 :

َُ
يك َع ْن ف َعال َك َي ْق ُ
ص ُر
وك َّل َم ِل ٍ
ِ ِ
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َ
ْ
َ
َ
-9ف ِإ َّن َك ال َت ْه ِدي َم ْن أ ْح َب ْب َت ِلل ُه َدى

َ
ََ َ
َ
أت ْدف ُع َع ْن ُه َما َعل ْي ِه ُمق َّد ُر

َ
ل ْو َع ٍة
َو ُو ُر ُ
ود َها

َ َّ
الت َر ْ
اق
و
ُد َه ْ
اق

َ
وفيه تناص واضح مع قوله تعالى" :إ َّن َك َل َت ْهدي َم ْن َأ ْح َب ْب َت َ،و َٰلك َّن َّ َ
للا َي ْه ِدي َمن َيش ُاء،
ِ
ِ
ِ
َو ُه َو َأ ْع َل ُم ب ْالُ ْه َتد َ
ين" [القصص .]56/ومنهم أيضا أحمد بن محمد بن شعيب ،ومن شعره
ِ ِ
يرثي جاريته((([:مجزوء الكامل]
َ َ
-15أ ْبق ْت
َ َ
َ
ت ْنط ِفي
-16ال

َ
َح َرا َرة

َب ْي َن
ِم ْن

َّ
الت َرا ِئ ِب
َ
َك ْأ ٌ
س
أ ْد ُم ِعي

إذ يستوقفنا الحضور املميز لأللفاظ القرآنية" :الترائب ،التراق ،كأس دهاق"،
ُّ ْ
ْ
ُ
الصل ِب
فلفظ "الترائب" مستمد من قوله تعالى" :خ ِل َق ِم ْن َم ٍاء َدا ِف ٍق َيخ ُر ُج ِم ْن َب ْي ِن
ّ
َّ
َ لَّ َ َ َ
والترا ِئ ِب"[الطارق ،]7-6/ولفظ "التراقي" مستمد من قوله تعالى" :ك ِإذا َبلغ ِت الت َر ِاق َي"
ْ
َ
[القيامة ،]26/وعبارة "كأس دهاق" مستمدة من قوله تعالى"ِ :إ َّن ِلل ُم َّت ِق َين َمفا ًزاَ ،ح َدا ِئ َق
َْ
ً
َْ
ََ َْ ً ََ َ
اع َب أت َر ًاباَ ،وكأ ًسا ِد َهاقا[ ".النبأ.]31-32-33-34/
وأعنابا ،وكو ِ
ومنهم األديب منديل بن محمد ابن آجروم النحوي املعروف ،له قصيدة "فريدة في بابها،
حيث تتصل بيئتها ،وتعبر عن هيام صاحبها ،وتعلقه بها ،وهي على قدرة في الوصف للمناظر
الجميلة للطبيعة وتلوينها ،((("...وقد تضمنت بعض أبياتها تعابير قرآنية ،منها ما ورد في البيت:
[خفيف]
َ
ََ
َ ُ
-19أ ْج ِم ُعوا أ ْم َرك ْم ِل َن ْح ٍو أتى

َ
َج َاء َك ّ
الص ِ ّل ِم ْن ِقف ٍار ِف ِيح
ِ

ُ
-24ث َّم م ْن َذل َك ْال َهاد َأف ُ
يضوا
ِ ِ ِ
ِ
ِ

َ َْ َ ْ
ضب ِم َن ْال ُه ُ
وم ُم ِر ِيح
م
نحو ه ٍ
ِ

ََ
َ ُ ُ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ُ ُ ً
وفيه تناص مع قوله تعالى" :فأ ْج ِم ُعوا أ ْم َرك ْم َوش َرك َاءك ْم ،ث َّم ل َيك ْن أ ْم ُرك ْم َعل ْيك ْم غ َّمة،
ُ َّ ْ ُ َ َّ َ َ ُ
نظ ُ
ون" [يونس ،]71/وما ورد في البيت:
ر
ت
ثم اقضوا ِإلي ول
ِ
ِ
اض َّ
وفيه تناص مع اآلية الكريمة"ُ :ث َّم َأف ُ
اس َت ْغف ُروا َّ َ
اسَ ،و ْ
يضوا م ْن َح ْي ُث َأ َف َ
الن ُ
للاِ ،إ َّن
ِ
ِ
ِ
َّ َ
للا َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
يم" [البقرة]199/
-1انظر نص القصيدة في :الوافي.427/2 :
-2الوافي.466/2 :
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وقد يتمثل الشاعر املريني معاني القرآن بشكل عفوي تلقائي ،كما نلمس من خالل قول
العبدري في مقدمة رحلته املنظومة((([ :وافر]
َ َ ْ ُ ْ َْ َ َ ُ َ ً
ض غ ْرًبا ث َّم ش ْرقا
-7مسحت الر
ََ َ
َ ُ
ْ
-8فقال ْت َما ُسؤال َك َب ْع َد ِعل ٍم

ُ
أ َسا ِئ ُل َع ْن
ََ َ
أل ْم ت َر ُه ْم

ُ
َع َوا ِق ِب ك ِ ّل
َ ً َ
يعا ت ْح َت
ج ِم

َح ّ ِي
َ
ط ّ ِي

حيث يتمثل العبدري دعوة القرآن إلى أخذ العبرة من األسفار ،ومشاهدة الديار،
َ
ْ َْ َ َ ُ ُ َ ْ َ
ف َك َ
ان َعاق َب ُة َّالذ َ
في آيات عديدة ،منها"َ :أ َف َل ْم َ
ُ
ين ِمن ق ْب ِل ِه ْم"
ي
ك
وا
ر
نظ
ي
ف
ض
ال
ي
ف
وا
ير
س
ي
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ
َْ ََ
َْ ُ ْ ٌَُ َ
ْ
ُ
ْ
ض
[يوسف ،109/وغافر ،82/ومحمد ،]10/ومنها":قد خلت ِمن قب ِلكم سنن ،ف ِس َيروا ِفي الر ِ
ْ ْ َ ُ
َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َُْ ّ َ
ُ ْ ُ
ض فانظ ُروا
فانظروا كيف كان عا ِقبة الك ِذ ِبين"[آل عمران ،]137/ومنها" :قل ِسيروا ِفي الر ِ
ُ ُْ
َْ َ
ف َك َ
ان َعا ِق َبة ال ْج ِر ِم َين" [النمل.]69/
كي
وقد حظي الشعر املوسوم بنزعة دينية بنصيب األسد في اإلنتاج الشعري املغربي على
عهد بني مرين ،وهذا ما يتضح من خالل نبوغ مجموعة من الشعراء في إبداع القصائد
الربانية ،والقصائد النبوية بمختلف أنماطهاومختلف أشكالها الفنية .وكان هذا الشعر
النبوي أكثر أغراض الشعر استلهاما لآليات القرآنية ولآلحاديث النبوية الشريفة ،ويتخذ
ذلك أشكاال وأساليب مختلفة ،فمن الشعراء "من يضمن نص اآلية أو الحديث ومن
يقتبسه ،ومن يصرفه إلى معنى جديد ،وهم في ذلك كله بين حالتين :يجترون ما يوردونه
اجترارا ،أو يفجرونه تفجيرا .ومن وظائف التضمين واالقتباس :البرهنة والتوضيح ،وإثارة
(((
الخيال وتحريف الوجدان"...
قال ابن فرج السبتي((([ :طويل]

َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
ْ َ
اب ق ْو َس ْي ِن ِإذ َدنا
-1دنا فتدلى ق

َّ َ
ََ
َ
ْ
فأ ْو َحى ال ِذي أ ْو َحى ِإل ْي ِه ِم َن ال ُه َدى

َ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ ّ ٰ َ َ َ َ َ َ
اب ق ْو َس ْي ِن أ َو ا ْد ٰني" [النجم.]9/8:
وفيه تناص مع قوله عز وجل" :ثم دنا فتدلي ،فكان ق

-1الرحلة املغربية ،محمد العبدري البلن�سي ،تقديم :سعيد بوفالقة ،منشورات بونة لألبحاث والدراسات1428 ،ه/
2007م ،ص.215:
-2الشعر املغربي في العصر املريني.132:
-3املرجع نفسه.133 :
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ومن أشكال االتكاء على نصوص القرآن ما يكتفي فيه الشاعر بالتكرار واالجترار ملعنى
مسبوق إليه ،ومنه قول ابن فرج في مدح الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم((([ :كامل]
ََ َ ْ ُ ََ ْ َ َ ْ ْ َ ْ
اك ِإذ
الشر ِ
-1ونجى "ابن آزر" ِمن لظى ِ
َ
ُ
س ْاب ُن َه َ
-2ق ُد َ
اج َر ِح َين ت َّلَ ،و ِإ َّن ُه
َ
-3و ْ
َّ َ (((
اح َت َّل إ ْدر ُ
يس َم ْع ًنا ِفي السما
ِ ِ

َ
ال َّال ِذي َق ْد َن َ
َن َ
ال ِم ْن ِت ْمث ِال ِه
َ
َُ ّ
َْ
ل َس ِل ٌم
ِفي أف َع ِال ِه
ِل ِب ِيه
َ
آل َّ
َأ ْس َمىَ ،م ُ
الن ْج ِم ُدون َم ِآل ِه

يس ،إ َّن ُه َك َ
َ
تعالى":و ْاذ ُك ْر في ْال ِك َتاب إ ْدر َ
ان ِص ِّد ًيقا َّن ِب ًّيا"
حيث التناص واضح مع قوله
ِ
ِ
ِ ِ ِ
[مريم]56/
ومما ورد في غرض البرهنة ،قول ابن القراف في الغرض نفسه((([ :بسيط]

َ َ َّ َ َ َ ْ
ص ُه ل ْيلة ِال ْع َر ِاج ِح َين َس َرى
-1فخ

َ ْ
ض َرة ْال ُق ْدس ب ْال ْد َناء إ ْذ َ
ص َع َدا
ِلح ِ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ
ْ
َ
"-1و َما َر َم ْي َت ِإذ َر َم ْي َت" أ ْع ُي ًنا
ََ
َ
َّ ُ
-2فأ ْن َز َل
للا َعلى َع ُد ّ ِو ِه ْم
َْ َ
َ
َ َ ً
َمال ِئكة
َعل ْي ِه ْم
-3أن َزل ْت

به َ"و َلك َّن َّ َ
للا
ِ
ِِ
َ
َُّ
ْ
ْ
َ
أ َزاحت ِمن ُه ْم كل
َ
ُُ
َّ
ود ال
الس َم ِاء ِبجن ٍ

َر َمى"
َع َنا
ُت َرى

ِفي َج ْو ِف ِه َع ِن
ََ ٌ َ
ض ِل ْن
ِف ِيه غر
َع ْن ُك ّل ُ
ض ّ ٍر
ِ

ْ
ال ِع َدا
ُي َرى
ََ
َوأذى

ُ ْ َ َ َّ َ
َ
ْ
َ ً
َْ
وهو يتناص مع اآلية الكريمة" :سبح
ان ال ِذي أ ْس َر ٰى ِب َع ْب ِد ِه ل ْيل ِّم َن ال ْس ِج ِدال َح َر ِام ِإلى
َْ
ْ
َْ
ال ْق َ
�صى َّال ِذي َب َار ْك َنا َح ْو َل ُه ِل ُنرَي ُه م ْن َآيا ِت َنا ،إ َّن ُه ُه َو َّ
الس ِم ُيع ال َب ِص ُير" [اإلسراء،]1/
ال ْس ِج ِد
ِ ِ
ِ
وقوله((([ :رجز]
ِم ْن ُه،
ً
ِريحا
ِم َن

ففي البيت األول استحضار حرفي لآلية الكريمة"َ :و َما َر َم ْي َت إ ْذ َر َم ْي َت َو َٰلك َّن َّ َ
للا
ِ
َ َ َ ِ َ ُ ُ ً َّ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َر َم ٰى"[األنفال  ،]17/وفي البيت الثالث استحضار لقوله تعالى" :وأنزل جنودا لم تروها"
[التوبة ،]26/وقوله:
َ ُ َْ
-4و َآية الغ ِار َم َع
َ
-5ق َ َ ُ
الص ّد ُ
ّ
يق
ال له ِ ِ
ََ َ َ
ال :ال َت ْح َز ْن
-6فق

ْ
ّ
الص ِّد ِيق ِإذ
ِ
َْ َ َ ْ
َ
كيف نخت ِفي
َ َّ َّ َ َ
للا ق ْد
ف ِإن

-1الشعر املغربي في العصر املريني.133 :
-2كسر في وزن هذا املصراع يصعب جبره.
-3الشعر املغربي في العصر املريني.133 :
-4املرجع نفسه.133134- :

َ
ت َوا َرَيا
َ
َون ْح ُن
َح َج َب َنا
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وفي األبيات استحضار لحدث الهجرة ،وما واكبه من شعور بالحزن ،تاله الشعور
صاحبه َل َت ْح َز ْن إ َّن َّ َ
للا َم َع َناَ ،ف َأ َنز َل َّ ُ
ْ َُ ُ َ
للا
بالسكينة والطمأنينة ،يقول تعالى"ِ :إذ يقول ِل ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ
ُّ ْ َ َ َ ُ َّ
للا ِه َي
ين ك َف ُروا
ود لم تروها ،وجعل ك ِلمة ال ِذ
س ِكينته علي ِه ،وأيده ِبجن ٍ
السفل ٰى ،وك ِل َمة ِ
ْال ُع ْل َياَ ،و َّ ُ
للا َعز ٌيز َح ِك ٌ
يم" [التوبة]40/
ِ
د-العصرالوطا�سي:
رغم الغموض الذي ميز هذا العصر من حيث تاريخه ومعامله الحضارية وخصوصياته
الفكرية والعقدية واألدبية ...فإن األشعار املنسوبة لشعراء هذه املرحلة تؤكد حقيقة
االرتباط الحميمي للشعر املغربي مع القرآن الكريم ،ونكتفي بإيراد نموذج واحد لخطيب
القرويين أحمد الصنهاجي املعروف بالدقون ،وهي قصيدة يو�صي فيها باألندلسيين خيرا،
مطلعها((([ :بسيط]
َ
َ ْ ُ ْ َْ
س َآم ٍال َوأ ْح َو ِال
-1أ ِمنت ِمن عك ِ

ومما ورد فيها متناصا مع القرآن الكريم ،قوله:

َّ
َ ْ َ َ َْ َ ُ
للا ُم ْج َت ِه ًدا
ور ِ
-13قد رام ِإطفاء ن ِ

َ
ْ
َ ْ
َو ِعش ُت َما َب ْي َن أ ْع َم ٍام َوأخ َو ِال

َ
ً ُ
َو َب ِاذال ك َّل َما ق ْد َح َاز ِم ْن َم ِال

ُ ُ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ٌّ ُ َ َ َ
ور ُه َول ْو ك ِر َه
للا ِبأفو ِاه ِهم وللا م ِتم ن
وفيه اقتباس من قوله تعالى" :ي ِريدون ِليط ِفئوا نور ِ
ْال َكاف ُر َ
ون" [الصف ،]8/وقوله:
ِ
َ
َّ
َ َ
-33ف َأ ْ
ص َب ُحوا ال ت َرى ِإال َم َس ِاك َن ُه ْم

َ ْ َ
َ ْ
ك ِمث ِل َع ٍاد َو َما َع ٌاد ِبأشك ِال

َ
َّ َ َّ
للا َ"و ُّ
الر ْج َعى ل ُه َو ِب ِه
"-34إنا ِإلى ِ
ِ

َ
َت َع َّل َق ْال َق ْل ُب في َ"ت ْ
ص ِح ِيح ِإ ْعال ِل"
ِ

َُ ْ ََ َْ َ ُ ْ َْ
ص ٍح َوتذ ِك َر ٍة
-45فقل "تعالوا ِإلى" ن

َ َْ
ْ
ال ْم ُر ج ٌّد َف َال ُن ْ
ص َح ِ ِلك َس ِال
ف
ِ

َ َ َّ
وفيه استحضار حرفي لقوله تعالى"ُ :ت َد ّم ُر ُك َّل َ
�ش ْي ٍء ب َأ ْمر َ ّرب َهاَ ،ف َأ ْ
ص َب ُحوا ل ت َر ٰى ِإل
ِ
ِ ِ ِ
ْ َ ُْ
َ َٰ َ
َم َس ِاك َن ُه ْم،كذ ِل َك ن ْج ِزي الق ْو َم ال ْج ِر ِم َين[".األحقاف ،]25/وقوله:
َ
َ ٌ َ ُ َّ َّ
َّ َ َ َ َ َ ْ
ل َو ِإ َّنا ِإل ْي ِه
فالعبارة األولى مستمدة من قوله تعالى" :ال ِذين ِإذا أصابت ُهم ُّم ِصيبة قالوا ِإنا ِ ِ
َ
َر ِاج ُعون" [البقرة ،]156/وقوله:
-1الوافي.612-611-610/2:
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ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
اب ت َعال ْوا ِإل ٰى ك ِل َم ٍة َس َو ٍاء َب ْين َنا
وفي البيت استحضار لآلية الكريمة":قل يا أهل ال ِكت ِ
ُ
َو َب ْي َنك ْم" [آل عمران ،]64/وقوله:
َ ْ َ َّ ُ َ ْ ً َ َ َ
ان) ق َّد َر ُه
�ضي للا أمرا ك
(ِ -58ليق ِ

َ
َْ
َّ
َ ْ َْ
ل ِم ْن ق ْو ٍل َوأف َع ِال
والم ُر ِ ِ

ً
للا َأ ْم ًرا َك َ
والتناص جلي مع اآلية الكريمة" :ل َي ْق�ض َي َّ ُ
ان َم ْف ُعول" [األنفال]44/
ِ ِ

و-العصرالسعدي:
متح الشاعر السعدي -على غرار سابقيه -الكثير من مقومات فنه من القرآن الكريم،
وال غرابة في ذلك ،فقد خولت له معطيات عصره أن يجني "ثمار الغرس الحضاري والثقافي
الذي أخصب في العهود السابقة ،إضافة إلى الرافد األندل�سي الذي صب كليا في املغرب بعد
انتهاء الوجود اإلسالمي في الفردوس املفقود ،دون إغفال االحتكاك الندي مع املشرق الذي
كان يومئذ تابعا لسيادة العثمانيين ،وكان الصدام الحربي مع البرتغال وما أف�ضى إليه من
(((
انتصار في معركة وادي املخازن الفاصلة".
ولم يقتصر أمر التأثير القرآني في الشعر على الشعر الديني ،خاصة املولديات التي
بلغت ذروة ازدهارها خالل هذا العصر ،بل امتد أثره ليشمل كل األغراض الشعرية .سنكتفي
في هذا املقام -بإيراد نماذج من أغراض شعرية مختلفة:فمما ورد من مولدية للحسن بن أحمد املسفيوي((( ،قوله[ :بسيط]

َ
ُْ
َ َ
َ
-26يا خ ْي َر َم ْن َي ْرت ِج ِيه ال ْس َت ِج ُير ِإذا

َ
َ َ َ ُ
ان ك ُّل ْام ِر ٍئ َر ْه ًنا ِب َما ك َس َبا
ما ك

َ
ُ
وفيه تناص جلي مع اآلية الكريمة" :ك ُّل ْام ِر ٍئ ِب َما ك َس َب َر ِه ٌين" [الطور]21/
ومما ورد من قصيدة مدحية له أيضا((( ،قوله[ :طويل]

َ
َ َ
ُ ْ َْ َ َ
ص ِار ن ْح َو َجال ِل ِه
-4ف ُه ْم ش ِاخصو الب

َ ُّ َ ْ َ ْ َ َ
َْ
ون ِللذق ِان ت ْح َت َي ِد الق ْه ِر
ي ِخر

- 1وردت القولة في التقديم الذي خص به الدكتور عباس الجراري كتاب :الشعر املغربي في عصر املنصور السعدي ،نجاة
املريني ،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،ط1999 ،1:م ،ص.11 :
- 2واردة في :الوافي.358-357-356 :
- 3واردة في :الوافي.361-360-359 :

الفصل الثاين :العمق اإلسالمي يف الشعر المغربي زمان العلويين :صور ومشاهد

53

َّ َّ َ ُ ُ ْ ْ
ُ
َ َ ُْ
ين أوتوا ال ِعل َم ِمن
ويبدو التناص واضحا مع قوله تعالى" :ق ْل ِآم ُنوا ِب ِه أ ْو ل تؤ ِم ُنواِ ،إن ال ِذ
ََ ً
ان َ ّب َنا إن َك َ
ون ل ْ َل ْذ َقان ُس َّج ًداَ ،و َي ُق ُولو َن ُس ْب َح َ
َق ْبله إ َذا ُي ْت َل ٰى َع َل ْيه ْم َيخ ُّر َ
ان َو ْع ُد َرِّب َنا ل ْف ُعوال،
ر
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِِ ِ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َو َيخ ُّرون لألذقان َي ْبكون َو َيزيده ْم خش ً
وعا[ ".اإلسراء ،]109-108-107/ويقول في القصيدة
ِ
ِ
ِ
ِ
نفسها:
َ
ُ ْ َ
-8ف َك ْم َف َّل َغ ْر َب ُّ
الر ِوم َس ْيف ان ِتق ِام ِه

َْ
َ َ َ
َ ُ َْ
َوطاف َعل ْي ِه ْم طا ِئف الق ْت ِل َوال ْس ِر

َ َ َ َ َ ٌ
إذ تجعلنا عبارة "وطاف عليهم" نستحضر مباشرة قوله تعالى" :فطاف َعل ْي َها طا ِئف ِّمن
َ
َ
َّرِّب َك َو ُه ْم نا ِئ ُمون"[القلم.]19/
ومن هذه النماذج أيضا ،قول محمد بن علي الوجدي الغماد (1033-...هـ) من قصيدة
مدحية((([ :طويل]
َ َّ
َ
-5وح َين َط َغى َي ُ
اج ُ
وج َم ٍاء َعلى الث َرى
ِ

ََ ْ ُ ْ َ َْ َْ ٌ َ َ َ
اك َوال َر ُّد
ولم يستطع ردع ِلذ

َ
فقد وظف اللفظ القرآني "ياجوج" لإلشارة إلى قوم ُمخ ّ ِرِب َين ،فياجوج وماجوج أقوام
عاثوا فسادا في األرض ،فحمى ذو القرنين الناس من ظلمهم وتجبرهم ببناء سد يحول
َ ُ
َ َْ َ
دون طغيانهم ،وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم ،يقول عز وجل" :قالوا َيا ذا الق ْرن ْي ِن ِإ َّن
َ
َ َ
َ َ َ
َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ ُ َن ْ َ ْ َ َ
ض ف َه ْل ن ْج َع ُل ل َك خ ْر ًجا َعل ٰى أن ت ْج َع َل َب ْين َن َاو َب ْي َن ُه ْم ُس ًّدا"
يأجوج ومأجوج مف ِسدو ِفي الر ِ
ل َ َّ ٰ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ُ ّ ُ ّ َ َ َ ُ نَ
نسلو ".
[الكهف ،]94/ويقو " :حتى ِإذا ف ِتحت يأجوج ومأجوج وهم ِمن ك ِل حد ٍب ي ِ
[األنبياء]96/
وكان االنتصار في معركة وادي املخازن الشهيرة ،مناسبة ألهمت الشعراء ،فتغنوا بذلك
الظفر العظيم ،مشيدين ببسالة الجنود املغاربة ،شامتين في سيباستيان وجنوده ،كما
يتضح من خالل قول داود الدغوغي في قصيدة مطلعها((([ :طويل]
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
الظبى َوالك َنا ِئ ِن
-1جنى النصر ما بين

ومما ورد فيها متناصا مع القرآن الكريم ،قوله:

ْ
َ َ َ ْ ُ ُ َ َّ ُ ُ
للا َي ْمك ُر َمك َر ُه
-13غدا مكره و
- 1واردة في :املرجع نفسه.320 :
- 2واردة في :املرجع نفسه.671-670/3 :

ُْْ
ََ َ َ
ات َّ
الص َوا ِف ِن
ات الذ ِك َّي ِ
على س ِابق ِ

ْ َْ
ْ
َ
ِب ِهِ ،إذ َح َد ُاه ن ْح َو ِتل َك ال َم ِاك ِن
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للا َخ ْي ُر ْالَاكر َ
للاَ ،و َّ ُ
حيث ضمن الشاعر قوله تعالى"َ :و َم َك ُروا َو َم َك َر َّ ُ
ين" [آل عمران،]54/
ِ ِ
وكَ ،و َي ْم ُك ُر َ
وك َأ ْو ُي ْخر ُج َ
وك َأ ْو َي ْق ُت ُل َ
ين َك َف ُروا ل ُي ْثب ُت َ
وقوله"َ :وإ ْذ َي ْم ُك ُر ب َك َّالذ َ
ون َو َي ْم ُك ُر َّ ُ
للا،
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ
َ
وللا خيرال ِاك ِرين[ ".األنفال ،]30/ومن القصيدة نفسها ،نقرأ:
َ
ُ َ َ َ ْ ُْْ
ص ُر الؤ ِم ِن َين ُمؤ َّز ٌر
-29هن ِالك ن

ََ ُ
َ
ُ ْ َ ُّ
اغ ِن
على ك ِ ّل ِذي كف ٍر ت َهج ُم ض ِ

َ َ َ َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ
ص ُر الؤ ِم ِن َين[ ".الروم]47/
وفيه تناص مع اآلية الكريمة" :وكان حقا علينا ن

ونجد الحس القرآني حاضرا حتى في أغراض ذاتية وجدانية كغرض الغزل ،ومن ذلك
قول أبي الحسن امللزوزي من أرجوزة((([ :مجزوء الرجز]
َ
َ ّ
ُ ْ
َ
-6د ْع ِني ف ِإ ِني ق ْد ش ِغف
َ
َ
َ َ
-7ي ْق َ
ُ
َعل َّي ك ْيف ل
�ضى

ُ
َما
ِفي ك ِ ّل
ُح َّب ُه
ُت
َ
ُ
ُي ْق َ
ق ْد
ِب َما
�ضى
ت ِّي َما

إذ تم استحضار موقف شغف امرأة العزيز بيوسف عليه السالم ،كما ورد في اآلية
َ ْ
َ
ٌ َْ
ُ
َ َ ََ
الكريمة"َ :و َق َ
ال ِن ْس َوة ِفي ال ِد َين ِة ْام َرأ ُت ال َع ِز ِيز ت َر ِاو ُد ف َت َاها َعن َّن ْف ِس ِه ،ق ْد شغف َها ُح ًّباِ ،إ َّنا
ََ
ََ
ضل ٍل ُّم ِب ٍين[ ".يوسف]30/
لن َر َاها ِفي
ومن شعر أبي الحسن علي بن منظور الشيظمي املراك�شي ،مقطوعة كتبت على باب
مرمر من أبواب "البديع"((( ،ومما جاء فيها متناصا مع القرآن الكريم ،قوله[ :بسيط]
-3ص ْر ٌح ُأق َيم ْت َع َلى َّ
َ
الت ْق َوى َد َعا ِئ ُم ُه
ِ
ْ
َ َْ ُ
-4و َال َح َأ ْي ً
َ
ضا َو َع ْي ُن ال ِح ْف ِظ تكلؤ ُه

َو َد َّل ِم ْن ُه
َ ُ
تا ِريخ ُه ِم ْن

ْ
َع َلى َّ
التا ِر ِيخ َمغ َن ُاه
َت َمام ُ"ق ْل ُه َو َّ ُ
للا"
ِ

س ُب ْن َي َان ُه َع َل ٰى َت ْق َو ٰى م َن َّللا َور ْ
حيث نجد حضورا جليا لآلية الكريمة"َ :أ َف َم ْن َأ َّس َ
ض َو ٍان
ِ
ِ ِ
َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ
َ
َْ
َ ْ ٌ َ َّ ُ ُ ّ َ ْ َ َ َ َ
للا ل َي ْه ِدي الق ْو َم
س ُبن َيان ُه َعل ٰى شفا ُج ُر ٍف َها ٍرف ْان َه َار ِب ِه ِفي ن ِار جهنم ،و
خير أم من أ ِس
َّ
ُ
الظ ِ ِال َين[ ".التوبة ،]109/واستحضارا واضحا لسورة اإلخالص من خالل قوله تعالى" :ق ْل ُه َو
َّ ُ َ
للا أ َح ٌد" التي أمدت الشاعر بالروي واملعنى املناسبين.
-1وادة في:الوافي.677-676/3:
-2واردة في:الوافي.677/3:
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ومن ذلك أيضا قول عبد العزيز الفشتالي في قصيدة كتبت في بهو البديع بمرمر أسود
في آخره بياض((([ :كامل]
َّ َ
َ َ َ ْ
-7ف ِإذا أ َجل َت الل ْحظ ِفي َج َن َبا ِت ِه

َ
َي ْرت ُّد

َو ْه َو

ِب ُح ْس ِن ِه

َم ْس ُح ُ
ور

ُ
َْ َ َْ َ َ
َْ َ َ َْ َ َ
اس ًئا
ويتناص معنى البيت مع قوله تعالى":ث َّم ا ْر ِج ِع البص َر ك َّرتي ِن ينق ِل ِب ِإليك البص ُر خ ِ
َو ُه َو َح ِس ٌير[ ".امللك.]4/
وعموما فقد شكل القرآن الكريم مصدرا ثريا ،استقى منه الشاعر السعدي الكثير من
معانيه وألفاظه وتراكيبه وقوافيه ...وهذا ما يسمح لنا بمجاراة األستاذ بنصر العلوي في حكمه
على العصر السعدي ،بأنه تميز بكون االتجاه الديني بلغ "في اآلداب والعلوم مرحلة استحكم
فيها التعلق بآيات القرآن الكريم ،والتشبث باآلراء الصوفية واألخذ باألحكام الفقهية .وقد
حققت هذه الرؤية لإلبداع الشعري -وخاصة بمناسبة املولد النبوي -لونا متميزا في الشعر
(((
العربي ،وإن سار في ركابه الفني".
ز-العصرالعلوي:
ظل التأثير القرآني واضحا على الشعر املغربي إبان هذا العصر ،وهذا ما ُي َع ُّد تأكيدا
للطابع الديني املميز للثقافة املغربية عموما ،وقد لعب هذا االتجاه دورا كبيرا بالنسبة إلى
األدب املغربي ،فهو "الذي حفظ للمغرب تميز أدبه عن املشرق الذي أثر فيه غزو التتر
واملغول واحتالل الترك فأصاب األدب واللغة ضعف باد ،وسالمة املغرب من ذلك أتاح
للعربية أن تنمو في بيئة عرفت بكثرة مراعيها العلمية ،(((".وقد كان األديب املغربي حاذقا في
تعامله مع القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ومع التراث اإلسالمي عامة ،إذ لم يكتف
باالجترار امليكانيكي ،وال بالتقليد الجامد ،بل استطاع أن يبعث الحياة في موروثه الثقافي من
خالل رؤية إبداعية متجددة شاملة كل األشكال التعبيرية شعرا ونثرا.
وعلى غرار ما أوردناه بخصوص العصور السابقة ،سنكتفي باستحضار نماذج شعرية
تؤكد ارتباط الشعر العلوي الحميمي مع القرآن الكريم ،دون أن نن�سى أن شعر حمدون بن
-1واردة في:الوافي.684/3:
-2من أعالم الفكر واألدب في فجر الدولة العلوية أبو سالم العيا�شي املتصوف األديب.150 :
 -3املرجع نفسه.151 :
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الحاج -الذي سنعمق فيه النقاش -وحده مؤشر قوي على صدق وحقيقة ما ذهبنا إليه،
وفيما يلي استعراض لبعض هذه النماذج:
فمن ذلك قول محمد بن يعقوب في قصيدة بعثها إلى محمد العربي التطواني ،يهنئه فيها
بقدوم ابن الطيب العلمي ،ومما ورد فيها ،قوله((([:طويل]
َ َ ُ ََ ُ َ َ ُ َََْ
�ضي
-5شجاه أراه ال ي ِبيد فينق ِ

َ ُ
ْ
َو ِإ َّن
اص ِط َب ِاري ال َيل ُّم ِل ُب ِّد ِه

َ
َ َ ّ َْ َ ُ
وج ِدي َو ُمك ّ ِو ِني
-1يار ِب أنت م ِ
ْ
َْ َ َْ
ََ
-2أنشأت ِني َو َر َزق َت ِني َوكف ْي َت ِني

َو ُم َد ِّب ِري
َ
َو َعل ْي َك

َ ّ
َو ُم َ
ص ّ ِو ِري َو ُمش ِك ِلي
َ َّ َ ْ َ ُ َ ُّ َ
اب ت َوكلي
صح ِبال ارِتي

َ ُ ْ
َّ ْ ُ
َْ
-1ت ْست ُر ال َع ْي َب تغ ِف ُر الذن َب ت ْع ِطي
ْ
َْ
َ
ُ
-2ت ْج ِب ُر الك ْس َر ت َب ِّد ُل ال ُع ْس َر ُي ْس َرا
َ ً
َ
َ َ
-3ل ْم ت َز ْل ُم ْح ِس ًنا غ ِن ًّيا ك ِريما
َ ُ ْ
ُ
-4ع َّم ك ُّل ال َو َرى ْام ِت َنان َك َح ًّقا
ْ
َ
َ ْ
َُ
-5فق َر ُاء َوأغ ِن َّي ُاء َعلى ال َبا

ْ
ْ
ُ
َ
ت ْم َن ُع ال َع ْب َد ك ُّل ُحك ِم َك
َ
ُّ ُ
َْ ُ
الض َّر ك ُّل ذ ِل َك
تك ِشف
ُْ
ْ َ
َْ
أن َت ُه َو الخ ِال ُق ال ِع ُّز
َ
ُّ ْ
َ ْ ُ َّ
فال َوف ُق َم ْن ل ُه الشك ُر
ُُ ٌ
ض ٌ
وف َل ُه ْم ُخ ُ
وع
ِب وق

َ َ َ َ ُ ُّ َ َ َ ٰ َ
يد َه ِذ ِه أ َب ًدا" [الكهف ،]35/ومن ذلك
وفيه تناص مع قوله تعالى" :قال ما أظن أن ت ِب
أيضا قول محمد الطيب ابن مسعود املريني ،وقد ذكر له ابن الطيب العلمي تآليف في
التصوف ،كما أثبت من شعره قصيدة في مناجاة هللا ،استهلها بقوله((([ :كامل]

َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ
وهي معان مستمدة كلها من القرآن الكريم ،كقوله تعالى"َ :و َما خل َق الذك َر َوالنثىِ ،إ َّن
َ َ َ َ َ َ
َ ُ َ ُ ُ
ُ َ َ
�ض ٰى أ ْم ًرا ف ِإ َّن َما َي ُقو ُل ل ُه ك ْن ف َيكون" [البقرة،]117/
َس ْع َيك ْم لش َّتى" [الليل ،]3-4/وقوله" :و ِإذا ق
ُ َ َّ ُ َ ّ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َٰ َ َّ ُ َ ْ
،ٱل َعز ُيز ْٱل َح ِك ُ
يم" [آل عمران،]6/
وقوله:
"هو ُٱل ِذي َيص ُ ِوركم ِفي ٱلرح َِام ُكيف يش َّاء،ل ِإل َه ِإ َّل ُهو َ ُ ِ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
وقوله" :فآواك ْم وأ َّيدكم بن ْ َ
ات ل َعلك ْم تشك ُرون" [األنفال ،]26/وقوله:
ص ِر ِه ورزقكم ِّمن الط ِّي َب ِ
َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َ َ ٰ ِ َّ َ ً
الل و ِكيل" [األحزاب ...]3/ولعل ما يبرر هذا االتكاء الكلي على القرآن
للا ،وكفى ِب ِ
"وتوكل على ِ
الكريم في هذه القصيدة كونها من القصائد اإللهية التي تجعل هللا تعالى محورا تدور في فلكه
كل العطايا والهبات وكل الخوارق واملعجزات ...وهذا ما ينطبق أيضا على مقطوعة ألحمد
(((
دتودش ،يقول مناجيا الذات اإللهية
[:خفيف]
ٍ

-1وردت منها ستة أبيات ،في :الوافي.832/3 :
-2واردة في :الوافي.834/3 :
-3وردت في :الوافي.835/3 :

َع ْد ُل
ْ
َبذ ُل
ُْ
ال ِذ ُّل
ُ ْ
شغ ُل
ُ
َوذ ُّل
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ولم يقتصر األمر في هذه املقطوعة على استمداد املعاني من القرآن الكريم ،بل نجد
اآليات القرآنية حاضرة لفظا ومعنى ،من خالل كل بيت من هذه األبيات ،كقوله تعالى:
َ ُ َ َّ َ ْ
انص ْرَنا َع َلى ْال َق ْوم ْال َكافر َ
اغف ْر َل َنا ُذ ُن َوب َنا َوإ ْس َر َاف َنا في َأ ْمرَن َاو َث ّب ْت َأ ْق َد َام َنا َو ُ
ين[ ".آل
"قالوا ربنا
ِِ
ِ
َ ِ
ُ ًّ ِ ٰ َ ِ ٰ ِ َ ِ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ُّ
َ
َ
ُّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
عمران ،]147/وقوله" :كل نمد هؤل ِءوهؤل ِء ِمن عط ِاء َرّبك ،و َما كان عط ُاء َرّبك َمحظ ً
ورا".
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ْ َ ِ َّ ُ ُ ّ َ َ
َ َّ َ َ ْ
ُ
ُ
ْ
ْ
ً
[اإلسراء ،]20/وقوله" :ف ِإن مع العس ِر يسرا" [الشرح ،]5/وقوله" :و ِإن يمسسك للا ِبض ٍر فل
َ َ َ َّ
ُ
َ َ
َ َ ُ
اشف ل ُه ِإل ُه َو" [األنعام ،]17/وقولهَ " :وت ِع ُّز َمن تش ُاء َوت ِذ ُّل َمن تش ُاء " [آل عمران،]26/
ك ِ
َ َٰ َ ُ َ ّ ُ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُُ
َ
وقوله" :كذ ِلك يب ِين للا لكم آيا ِت ِه لعلكم تشكرون[ ".املائدة.]89/
ولم يقتصر هذا التأثير القرآني على القصائد ذات املنحى الديني (القصائد اإللهية،
قصائد املديح النبوي ،)...بل نجده حاضرا بقوة أيضا في مختلف األغراض الشعرية املعروفة
ً
(املدح ،الفخر ،الوصف ،)...من ذلك مثال قول اليو�سي مادحا شيخه َم َح َّمدا بن ناصر ،في
قصيدته الدالية املشهورة((([ :كامل]
َّ
َّ ْ َ ْ َ َ
َْ َ ََْ
اص ٍر ال ِذي
غيث الورى الشيخ ابن ن ِ
ََ َ َ َ ْ َ ّ
الدين َأ ْب َي َ
ض ُم ْس ِف ًرا
وأعاد وجه ِ ِ

َن َ
ص َر
ً
َب ِهجا

ْ َ
الل ُه
ِ
ُم ِقراًّ

َ ََ َ
يعة أ ْح َم ِد
ِب ِه ش ِر
ُ
َع ْي َن ك ِ ّل ُم َو ِ ّح ِد

َ ُ ُ
نص ْرك ُم
حيث يحيلنا اللفظ القرآني "نصر" على آيات بينات كثيرات ،كقوله تعالى"ِ :إن ي
َّ ُ َ َ َ َ ُ
َ َ َ ْ ُ َ َّن َّ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ َّ َّ َ َ َ
َ
ٌ
للا لق ِو ٌّي ع ِزيز".
للا فل غ ِال َب لك ْم" [آل عمرن ،]160/وقوله" :ولينصر للا من ينصرهِ ،إن
َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ
للا َوالف ْت ُح" [النصر.]1/
[الحج ،]40/وقوله"ِ :إذا جاء نصر ِ

 -1القصيدة كاملة ،في :نيل األماني في شرح التهاني ،الحسن بن مسعود اليو�سي ،د -م ،د -ت .انظر البيتين وشرحهما في ص:
.76-75-74
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- 4التناص يف شعر حمدون بن الحاج :التجليات والخصوصيات:

يستمد شعر حمدون بن الحاج الكثير من مقوماته الفنية ومن أبعاده الداللية
واملوضوعاتية من مصادر متعددة ومتنوعة ،وهكذا تسمح لنا قراءة قصائد ديوانه الشعري
بالوقوف على نوعية هذه املصادر ،إذ نجد القرآن الكريم ،الحديث النبوي الشريف ،الشعر
العربي القديم ،األمثال والحكم العربية...كما تعبر أشعار الديوان عن اطالع صاحبها ،وإملامه
بعلوم مختلفة :علوم اللغة ،العروض ،البالغة ،التاريخ ،الفقه ،املنطق ،الفلك ،التفسير،
الحديث وعلومه ...ومن هنا يصح اعتبار هذا الديوان الشعري صورة حية متكاملة ،تحدد
بوضوح املالمح املميزة لألديب املغربي خالل العصر العلوي ،فهو مثقف موسوعي التكوين،
واسع االطالع على مختلف العلوم واملعارف.
غير أن ما يهمنا في هذا املقام ،ليس هو استجالء القيم التي تزخر بها هذه األشعار ،وليس
الوقوف على أبعادها املتعددة واملختلفة ...بقدر ما نسعى الستجالء تجليات وخصوصيات
تناصية شعر حمدون بن الحاج مع القرآن الكريم ،فقد اتكأ عليه كثيرا ،وبشكل الفت
لالنتباه ،وهذا ما يستوجب وقفات متأنية قصد تفسير هذه الظاهرة وتعليلها ،والتي تعود ال
محالة إلى حفظ شاعرنا املتين للقرآن الكريم ،وإلى "كثرة تالوته له ،واملواظبة عليها بمفرده أو
مع الحزبيين ،وتعاطيه لتدريس تفسيره ،وما كان يصحب ذلك من استحضار مستمر ملعانيه
(((
وأساليبه ،ومقدرة عجيبة على تمثلها والتأثر بها في معاني شعره وألفاظه وقوافيه".
ويبدو أن تناصية شعر شاعرنا مع القرآن الكريم لم تقتصر على غرض شعري دون
آخر ،بل نجد هذه الظاهرة حاضرة ،وإن بأشكال متفاوتة في كل أغراض الديوان الشعري
(املديح الرسمي ،املديح النبوي ،الغزل ،الوصف ،الرثاء ،الشعر االجتماعي ،)...بل إن
بعض القصائد نظمت خصيصا للتعبير عن مواضيع ذات صلة عضوية بالقرآن الكريم،
فالقصيدة التي رقمها ()128أ ،الواردة في ص ،411:نظمها الشاعر مضمنا سؤال السلطان
َ
ألهل مصر عن وجه قراءة ِهش ٍام ِإ ْب َر َاه َم بالفتح في بعض املواضع دون بعض ،وهشام هذا
هو القا�ضي أبو الوليد هشام بن عمار السلمي من القراء املشهورين من أهل دمشق ،له
-1النوافح الغالية في األمداح السليمانية ،حمدون بن الحاج السلمي ،دراسة وتحقيق :الدكتور أحمد العراقي ،منشورات
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1421 ،ه2000/م ،ص.109:
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كتاب "فضائل القرآن" توفي بدمشق سنة 245ه ،وتعد القصيدة (ب) جوابا من الشاعر بعد
أن لم يبد من عند أهل مصر جواب ،وقد تضمنت القصيدة اقتباسات عديدة من القرآن
الكريم نكتفي بذكر بعض األبيات التي تضمنت بعض ما له عالقة بالقرآن الكريم ،كأسماء
السور مثال((([:طويل]
َ َ َ
َ
-3ف َف ْت ُح ُه في َّ
الز ْه َر ِاء أ ْولى ِل َّن ُه
ِ
َ
ُ ْ
-4و َك ْس ُر ُه َفي َّ
َ
الز ْه َر ِاء أخ َرى ِل َّن ُه

ُ َ َْ
ْ َ ّ
ً َ
ال ْ
ص ُل ُع ْج َمة ك َما َج َاء ِفي الخ ِط
هو
ْ
ً
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُه َو الف ْرع ت ْع ِريبا َو َرُّبك ذو ِق ْس ِط

فالزهراء األولى هي سورة البقرة ،والزهراء األخرى هي سورة "آل عمران" .وكان إيراد
أسماء السور أمرا طبيعيا جدا،مادام املوضوع الرئيس هو القرآن الكريم ،وهكذا ذكرت
أسماء عديدة :النساء/ب ،8األنعام/ب ،10التوبة/ب ،13هود/ب ،14النحل/ب ،16مريم/
ب ،17األنبياء/ب ،19العنكبوت /ب ،20حاميم/ب ،24الذاريات/ب ،25النجم والحديد/
ب...26
سنعمد عموما إلى استجالء مالمح تناصية الشعر الحمدوني مع القرآن الكريم ،وفق
املحاور اآلتية:
أ-التناص مع ألفاظ وعبارات وتراكيب وجمل قرآنية:
يسهل على الباحث استجالء الحضور املكثف لعبارات وجمل وتراكيب وألفاظ قرآنية
في شعر حمدون بن الحاج ،ومن ذلك مثال ما ورد في القصيدة املدحية املصدرة للديوان،
واملميزة برقم ( ،)1يقول((([ :طويل]
َ َ َ َ َ َّ
س ُّ
الط ْر ُف ُم ْق َتب َ
الض َحى
-35فراح ِبذاك
ِ
َ
َ
ُ
َ
-36وإ ْذ َس َل َخ ْته أ ْبد ِت ّ
الس َّر ِفي َ"وآ
ِ
ِ

َْ
َ َ َ ُ
ََْ
اع ًيا الف ْج َرا
ولي ٍل ِإذا سجى م َر ِ
َ َ
َ ٌ َ ُ ُ َّ
الل ْي ُل" ْانت َ
ية لهم
صا ًرا ِل ْن ف َّرا
ِ

َّ َ
حيث يبدو التناص واضحا في البيت ( )35مع اآليتين الكريمتين"َ :و ُّ
الض َحىَ ،والل ْي ِل ِإذا
َ َ ٌ َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ
الن َه َار ف ِإذا
َس َجى"[ ،الضحى ]2-1/وفي البيت ( )36مع اآلية الكريمة" :وآية لهم الليل نسلخ ِمنه
ْ َ
ُه ْم ُمظ ِل ُمون" [يس ،]37/ومن نفس القصيدة ،نقرأ:
-1النوافح الغالية في األمداح السليمانية.413 :
-2انظر نص القصيدة كامال ،في :النوافح الغالية في األمداح السليمانية.125-138 :
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ُ َ
ََ َ َ
ال َعطا ِئي ْامن ْن أ ِو ْام ِس ْك َو ِإ َّن َما
-96فق

َْ
ُ َ َّ ُ َ َ ْ َ َ ْ
ان ِبال َع َم ِل ال ْح َرى
يقدم ما قد ك

ُ
َ
-102و ِم ْن َب َر َو ْع ٍظ ِفي ِإ َزا ِئ ِه َد ْو َحة

َ َ َََ ْ َْ َ ْ ََْ ُ ّ ْ
الذك َرى
كما نبتت ِفي قل ِب من تنفع ِ

وفيه تناص مع قوله تعالى"َ :ه َذا َع َط ُاؤ َنا َف ْام ُن ْن َأ ْو َأ ْمس ْك ب َغ ْير ح َ
اب" [ص ،]39/ونقرأ:
س
ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َّ ّ ْ َ َ ْ ُ ْ
الذك َر ٰى تنف ُع الؤ ِم ِن َين"
ف ِإن ِ

َّ
ويبدو تناص العجز واضحا مع اآلية الكريمة"َ :وذ ِك ْر
[الذاريات]55/
ومن تجليات التناص مع ُ
القرآن الكريم في قصيدة التعزية والتهنئة املميزة برقم (،)12
قول الشاعر((([ :بسيط]

َ َ
َ َّ
َ ْ
للا َج َاء ُه َوق َاد ل ُه
-20نص ٌر ِمن ِ

ََ ً َ ْ َ َ ّ ْ َ ْ َْ َ
ص ِر تث ِنيكا
كتا ِئبا عن مو ِاد الح

ّ
َ ُ ْ َ ٰى ُ ُّ َ َ َ ْ ٌ ّ َ َّ
ٱلل َو َف ْت ٌح َقر ٌ
يبَ ،و َب ِش ِر
حيث يتناص الصدر مع قوله تعالى" :وأخر ت ِحبونهانصر ِمن ِ
ِ
ُْْ
ٱلؤ ِم ِن َين" [الصف]13/
ومن ذلك أيضا ما ورد في القصيدة ( ،((()15نقرأ[ :طويل]

ً
-9مل ٌ
يك َح َب ُاه َّ ُ
للا َن ْ
َ
ص ًرا َو ِع َّزة
ِ

َ َْ ً ُ ً َْ
س م ْن ُدو ِن ِه َب ُ
اب
وفتحا م ِبينا لي َ ِ

ْ
َ َ َْ
َ
اك ُملك ُه
-27و َرُّب َك َر ُّب ال َب ْي ِت آت

َوف َيما َأ َق َام َّ ُ
للا َع ْب َد ُه آ َر ُ
اب
ِ

َ َ
َ
والتناص جلي جدا مع اآلية الكريمة"ِ :إ َّنا ف َت ْح َنا ل َك ف ْت ًحا ُم ِب ًينا" [الفتح ،]1/ونقرأ:

َ َ ُ َّ ُ ْ ُ ْ ْ ْ َ َّ
َ
للا الل َك َوال ِحك َمة َو َعل َم ُه ِم َّما َيش ُاء" [البقرة ،]251/أو
وفيه تناص مع قوله تعالى" :وآتاه
َ ْ ُْ
ْ ْ ْ َ
َ
َ ّ َْ َ
َ
ْ
مع قوله تعالى"ُ :يؤ ِتي ال ِحك َمة َمن َيش ُاء"[البقرة ،]269/أو مع قوله" :ر ِب قد آتيت ِني ِمن الل ِك
َْ
َ َ َّ َ
ََْ
يث" [يوسف.]101/
وعل ْمت ِني ِمن تأ ِو ِيل الح ِاد ِ
ومن املقطوعة ( ،((()17نقرأ[ :متقارب]

َ
-3س ُي ْعط َ
َ
يك َرُّب َك ف ْت ًحا ُم ِب ًينا
ِ
ص ُر َك َّ ُ
َ
للا َن ْ
-4و َي ْن ُ
ص ًرا َع ِز ًيزا

ِب َد ْع ِو ِة
َ
َوت ْق ُف ُل

-1انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.148-149 :
-2انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.151-153:
-3انظر نص املقطوعة كامال ،في:املصدر نفسه.157:

ْ
َ ْ َ َ
ات ال َق ُبو ْل
أح َمد ذ ِ
َ
ْ
ِبال ُغ ْن ِم أ َّي ُق ُفو ْل
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َ َ
َ
فالبيت الثالث يتناص مع قوله تعالى"ِ :إ َّنا ف َت ْح َنا ل َك ف ْت ًحا ُم ِب ًينا" [الفتح ،]1/أما البيت
نص َر َك َّ ُ
للا َن ْ
الرابع فيتناص مع قوله تعالى"َ :و َي ُ
ص ًرا َع ِز ًيزا" [الفتح.]3/
ومن القصيدة ( ،((()18نقرأ[ :خفيف]

َ
ْ َ ََ
َ
-13و ْه ُو َحش ٌر ِل ْن طغ ْوا ِفي ِبال ٍد
ً
َ
-14ف َس َي ْ
ص َل ْو َن ب ُّ ُ
وف َس ِعيرا
السي ِ
ِ
َ
َ َ
-15ه َي َز ْم َه ِر ٌير َول ِك ْن ِإذا ش َّب
ِ

َّ
ِل َس ِعير َوب َ
الد ِار
يس ُع ْق َبى
ٍ
ِ
ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ه َي ب ٌ
يض تكسوهم ِباح ِم َر ِار
ِ
ِ
ْ ُُ ٌ َ َ ْ َُ ً
َ
ت حروب عادت وقودا ِلن ِار

َّ َ َ َ ْ ْ
الد"[الفجر ،]11/أما قافيته فهي
فالبيت ( )13يتناص مع قوله تعالى" :ال ِذين طغوا ِف ٰي ال ِب ِ
الس ّي َئ َة ُ،أ َولئ َك َل ُه ْم ُع ْق َبى َّ
َ
تعالى":و َي ْد َر ُءو َن ب ْال َح َس َن ِة َّ
الدار"[الرعد .]22/أما
مأخوذة من قوله
ِ
ِ
ِ
َّ َّ َ َ ْ ُ ُ َن َ ْ َ َ ْ َ َ َ ٰ ُ ْ ً َّ َ َ ْ ُ ُ نَ
البيت ( )14فصدره مقتبس من قوله تعالى"ِ :إن ال ِذين يأكلو أموال اليتامى ظلما ِإنمايأكلو
ُ ُ ْ َ ً َ َ َ َْ َ
ِفي بط ِون ِهم نارا ،وسي
صل ْون َس ِع ًيرا[ ".النساء ،]10/كما أن عجز البيت ( )15متناص مع قوله
تعالى" :إ َّن َّالذ َ
ا،و ُأ َٰولئ َك ُه ْم َو ُقودُ
ين َك َف ُروا َلن ُت ْغن َي َع ْن ُه ْم َأ ْم َو ُال ُه ْم َوَل َأ ْوَل ُد ُهم ّم َن َّللا َش ْي ًئ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الن ِار[ ".آل عمران ،]10/ومن القصيدة نفسها نقرأ:
َ
َ
َ َ
ً
-17ق ْد ط ِف ْق َت َم ْسحا ِب ُسو ٍق َوأ ْع َنا
َ ُ َ
َ
َ َْ
-18آخ ُر َ
صفا
ُمق َّرنون ِبأ
ون
َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ َ ُّ ْ
الصف
-19ول ِبست برد السماح ِة و
ْ َ َ َ َْ
َ َ ٌ ْ
ان ِلل َح ِال ِمنك تال"أم
-20وِلس

َ
ْ ْ
ْ َْ
ٍق ل ُه ْم إذ ال ُهوا َع ِن الذك ِار
ٍد َك َس ْت ُه ْم ث َ
ياب ِخ ْز ٍي َو َع ِار
ِ
َ ْ َ ْ ُ ْ ْ ََ
ْ
ِح ال َج ِم ِيل والفضل ِللبر ِار
َ ْ
ُْ
َ
كال ُف َّجار"
ال َّت ِق َين
ن ْج َع ُل

َْ
فالبيت ( )17يتناص مع اآلية الكريمةُ " :ر ُّد َ
وها َع َل َّيَ ،ف َط ِف َق َم ْس ًحا ب ُّ
السو ِق َوال ْع َن ِاق".
ِ
َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ
صف ِاد" [ص ،]38/أما البيت ()20
[ص ،]33/والبيت ( )18مع اآلية" :وآخ ِرين مقرِنين ِفي ال
َ ْ َْ
َّ َ َ ُ ْْ
َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ
ض،
ال
ي
ف
ين
د
س
ف
ال
ك
ات
ح
ال
الص
وا
ل
فعجزه بعض من قوله تعالى" :أم نجعل ال ِذين آمنوا وع ِم
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
ُْ
َ َ
أ ْم ن ْج َع ُل ال َّت ِق َين كال ُف َّج ِار[ ".ص.]28/
ومن القصيدة ( ،((()21نقرأ[ :بسيط]

َ ْ َ ُ َّ ُ ٌ َ
ش أ َّد ْت َه ِد َّي َت َها
-24إليك مراك
ِ
َّ َ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
َ
َ
-25جاءت ِبها ِريح نص ٍر ِفي السفا ِئ ِن

َ
َ َ َّ َ ْ َ َ َ
َ
ات ق ْب َل ن ْج َو َاها
وقدمت
صدق ٍ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
للا قد كان ُم ْج َر َاها َو ُم ْر َس َاها
ِباس ِم ِ

-1انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.157-159:
-2انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.164-166:
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ََ
فالبيت ( )24متناص مع قوله تعالى"َ :يا َأ ُّي َها َّالذ َ
ين َآم ُنوا إ َذا َن َ
اج ْي ُت ُم َّ
الر ُسو َل فق ِّد ُموا َب ْي َن
ِ
ِ
َ
َ
َي َد ْي َن ْج َو ُاك ْم َ
ص َد َق ًة[".املجادلة ،]12/أما البيت ( )25ففيه استحضار لقوله تعالى" :وق َ
ال
ْار َك ُبوا ف َيها ب ْسم َّللا ُم ْج َر َاها َو ُم ْر َس َاها ،إ َّن َرّبي َل َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
يم[ ".هود.]41/
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ومن القصيدة ( ،((()24نقرأ[:طويل]

َ َّ َ
َ
-32ت َول ْوا ِإلى َو ْع ٍر َو ُه ْم َي ْج َم ُحون ِم ْن
َ ْ َ ُ َ
ُ ٌ ََ
-33و ِإذ ل ْم َيك ْن ل ُه ْم ِب ِه ق َّوة أت ْوا
َ
ََ
َ َ
-34وف ُّروا ل ُه ِم ْن ُه َول ْوال ِف َرا ُر ُه ْم

ََ
َْْ
َ
ُّ
َجالل ِت ِه َوالقل ُب َم َّزق ُه الذ ْع ُر
َ ْ
َ
َو َآو ْوا ِإلى ُرك ٍن ش ِد ٍيد ِب ِه ُس ُّروا
إ َلى َع ْفوه َأ َ
ص َ
اب َح ْ ُرث ُه ُم ِص ُّر
ِِ
ِ

َْ َ ُ َ َْ ًَ َْ َ َ َ َ
َ ً َّ َّ َ
ات أ ْو ُم َّدخل ل َول ْوا ِإل ْي ِه
فالبيت ( )32يتناص مع اآلية الكريمة" :لو ي ِجدون ملجأ أو مغار ٍ
َ
َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ ُ َّ ً
َو ُه ْم َي ْج َم ُحون[ ".التوبة ،]57/والبيت ( )33يتناص مع اآلية الكريمة" :قال لو أن ِلي ِبكم قوة
َ
َ َ
َ ْ َ
أ ْو ِآوي ِإل ٰى ُرك ٍن ش ِد ٍيد[ ".هود ،]80/والبيت ( )34يتناص مع قوله عز وجل..." :ك َمث ِل ِر ٍيح ِف َيها
َ َ ََ َ
ََ َ َ
ص ٌّر َأ َ
ص َاب ْت َح ْرث ق ْو ٍم ظل ُموا أ ُنف َس ُه ْم فأ ْهلك ْت ُه[".آل عمران.]117/
ِ
ومن القصيدة ( ،((()29نقرأ[:خفيف]

ُ َّ ُ ٌ َ ْ ُ َ ٌ
ُ ُ
ور
-9هن حور مقصورة ِفي قص ٍ
َ ً َ
َ
ُْ
ات ط ْرفا َعلى ِز َين ِة ال ْل
اص َر ٍ
-10ق ِ

س ُّ
ات َش ْم َ
الض َحى
ُم ْب ِق َي ٍ
َْ
ك ُس َل ْي َم َ
ان ال ِال ِك
ِ

ُ ُ
ور
ِفي قص ِ
َْْ ُ
ور
النص ِ

إذ يتناص البيتان مع آيتين من سورة الرحمن ،ففي البيت ( )9استحضار لقوله
ْ
ور ٌ
ُ
ور َّم ْق ُ
تعالى":ح ٌ
ص َ
ات ِفي ال ِخ َي ِام[ ".الرحمن ،]72/وفي البيت ( )10استحضار لقوله تعالى:
َّ َ َ ُ َّ
نس َق ْب َل ُه ْم َوَل َج ٌّ
الط ْر ِف َل ْم َي ْط ِم ْث ُه َّن إ ٌ
ان[ ".الرحمن.]56/
اصرات
" ِف ِيهن ق ِ
ِ
ومن املوشح ( ،((()31نقرأ:

َ
-14إ ْن َب َد ْت ِم ْن ن ِار ُس ْم ٍر
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
-15ظل ُموا النف َ
س ِف َيما

ُ
ش َع ُل
َ ُ
ف َعلوا

ُ
ْ
ُّ
ُي ْه َز ُم ال َج ْم ُع َو ُي َولو َن
الد ُب ْر
َ َُ ُ َ
ُ
ُّ
َ
الزُب ْر
وه في
�ش ْي ٍء فعل
ك ُّل

-1انظر نص القصيدة كامال ،في :املصدر نفسه.169-174 :
-2انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.179-180:
-3انظر نص املوشح كامال ،في :املصدر نفسه.181-184:
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"س ُي ْه َز ُم ْال َج ْم ُع َو ُي َو ُّلو َن ُّ
فعجز البيت ( )14مقتبس من قوله تعالىَ :
الد ُب َر" [القمر،]45/
�ش ْيء َف َع ُل ُ
وه في ُّ
أما عجز البيت ( )15فهو مقتبس من قوله تعالى"َ :و ُك ُّل َ
الزُب ِر" [القمر.]52/
ٍ
ِ
ومما ورد متناصا مع القرآن الكريم في املوشح ( ،((()38قول الشاعر:

-27إ ْن َي ُك َ َّب َ
اك َم ْز َج َر ِاح
ر
ِ

َك َ
ان

-71و َم ْن ُي َبا َ
يك في ْافت َ
َ
ض ِاح
ِر
ِ
ِ

َْ ُ ُ
تأخذ ُه

م َز ُ
اج ُه
ِ

َزْن َجب ْ
يل
ِ

َُ ْ َ ْ َ َ َْ ً َ َ َ ُ َ َ َ ً
نج ِبيل[".اإلنسان،]17/
وفيه تناص مع اآلية الكريمة" :ويسقون ِفيها كأسا كان ِمزاجها ز
وقوله:
َ ْ َ
أخذ َك

ْال َوب ْ
يل
ِ

ََ َ َْ َ ْ ً
وفيه تناص جلي مع قوله تعالى"َ :ف َع َ
�ص ٰى ِف ْر َع ْو ُن َّ
الر ُسو َل فأخذن ُاه أخذا
ً
َو ِبيل[".املزمل.]16/
ونلمس الحضور نفسه من خالل القصيدة ( ،((()68يقول الشاعر[ :وافر]

َ
ُ
ً
َْ َ
َ
است َرق ْت ل َو ِاحظ َنا َب ِريقا
-4و َما
ََ َ َ
ََ ُ َ
يق ِر ٍيق
-5ثناياها حباب ر ِح ِ

َ
َّ
َْ
ش َه ُ
اب
َوأت َب ْع َنا
ِإال
ل ُه
ِ
م َز ُ
ُم ْس َت َط ُ
َزْن َجب ٌ
اب
يل
اج ُه
ِ
ِ

فالبيت ( )4مستمد لفظه من قوله تعالى" :إ َّل َمن ْ
اس َت َر َق َّ
الس ْم َع َف َأ ْت َب َع ُه ِش َه ٌ
اب ُّم ِب ٌين".
ِ
َ ُ ِْ َ ْ َ َ َْ ً َ َ َ ُ َ َ َ ً
[الحجر  ،]18/والبيت ( )5مقتبس من قوله تعالى" :ويسقون ِفيها كأسا كان ِمزاجها زنج ِبيل".
[اإلنسان.]17/
واألكيد أن تناصية شعر حمدون بن الحاج مع ألفاظ وعبارات وتراكيب القرآن
الكريم تبدو الفتة لالنتباه ،إلى درجة يصعب معها ضبط كل حاالت ومواقع هذا املستوى
من التناص ،ويبقى ما أوردناه مجرد غيض من فيض ،مجرد نماذج قليلة ،حسبها أن تؤكد
حقيقة استحضار الشاعر وتمثله -إن بشكل شعوري أو ال شعوري -للقرآن الكريم أثناء
لحظات اإلبداع الشعري ،بغض النظر عن الغرض الشعري من جهة (مديح رسمي ،مديح
ديني ،شعر اجتماعي ،رثاء ،)...وعن النمط الفني للقصيدة من جهة أخرى (موشحات،
مقطوعات ،قصائد.)...
-1انظر نص املوشح كامال ،في:املصدر نفسه.187-192:
-2انظر نص القصيدة كامال ،في :املصدر نفسه.245-246:
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ب-التناص مع آيات بها ذكرألعالم القرآن الكريم وقصصهم:
استحضر الشاعر قصص مجموعة من األنبياء عليهم السالم ،فوفق في استلهام أحداث
قصصهم لخدمة األغراض الفنية املطروقة ،ويبدو أن قصة النبي سليمان عليه السالم قد
استأثرت باهتمام شاعرنا ،فنالت إعجابه ،ولم يجد بدا من إيرادها في مقامات عديدة ،وفي
قصائد مختلفة ،وال غرابة في ذلك ،مادام ممدوحه السلطان سليمان َس ِم ُّي النبي سليمان
عليه السالم ،ومن ذلك مثال قول الشاعر في القصيدة ( )1من الديوان((([ :طويل]
ََ
َ َ ْ َْ
ََْ
يس فأ ْز َر ْت َوأذك َر ْت
-37و ِقيست ِببل ِق ٍ
َ َ ُُ
َْ َ
وك الغ ْر ِب ن ْج َل ُم َح َّم ٍد
-38س ِل
يل مل ِ

َ ً ْ ً َ
َُ
فؤ ِادي ُسل ْي َمانا َو ُملكا ل ُه
ُ َ
َ ُ
َ َ
اس ُن ُه ت ْتلى ش َما ِئل ُه
مح ِ

َ
أ ْز َرى
ُ
ت ْق َرا

فقد شبه الشاعر املرأة التي يتغزل بها ببلقيس ملكة سبأ ،التي وردت قصتها مع النبي
سليمان عليه السالم في القرآن الكريم (سورة النمل ،)44-20/غير أنه لم يكتف بذلك،
فنجده في القصيدة نفسها يشبه هذه القصيدة بنفس املشبه به ،أي بلقيس ،ويستحضر
بعض أحداث قصتها مع سليمان عليه السالم:
َ َ َْ ُ ََ َ
اك ب َع ْر ِش َها َّ
ال
-97وه ِذ ِه بل ِقيس أت ِ
ََ ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ً
ً
ص ْرحا ُم َم َّردا
-98رأت ِمن على معناك
ّ َ َ ً
َ َ َ َ
-99لذا كشف ْت َع ْن َس ِاق ِج ٍد ز ِفيفة
ِ

صاف َك َّ
ْ َ ُ ْ َْ َ
الز ْه َرا
ِذي ِعنده ِعل ٌم ِبأو ِ
َ
َ َ
َْ
ُ ً
فظ َّن ْت ُه ل َّجة ُت َو ِافي ل َها ال ْج َرى
َْ َ ُ ََْ ُ ُ ّ َ
َْ
ان ت َو ِفي ل َها ال ْه َرا
ِإليك سليم

وقد يستحضر الشاعر قصة سليمان عليه السالم من خالل إشارات لفظية خاطفة،
كما يتضح من خالل قوله في القصيدة نفسها:
َ ً َ َ ً
َ ْ َ َ
ات ق ِضيبا َوخاتما
-100أ َرتك غ ِر َيب ٍ

ُ
ً َ
َْ َ
َوك ْر ِس ًّيا ألق ْي َنا ِب ِه َج َسدا خ َّرا

ُ
َ ُ
َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
وفي العجز إشارة إلى قوله تعالى" :ولقد فتنا سليم
ان َوألق ْي َنا َعل ٰى ك ْر ِس ِّي ِه َج َس ًدا ث َّم
َأ َن َ
اب[ ".ص.]34/
ونجد حضورا لقصة سليمان عليه السالم في القصيدة املوالية ( ،((()2يقول الشاعر:
[طويل]
- 1انظر نص القصيدة كامال ،في :النوافح الغالية في األمداح السليمانية.125-138:
- 2انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.138-142 :
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َ ُ ُ َ ُ َّ
-9يجوز
ض ِعيف الل ْح ِظ ِم ْن َها َو َمل َج ِئي
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َ
ْ
ُس َل ْي َم ُ
ان ِن ْع َم ال َع ْب ُد ِإ َّن ُه أ ْع َد ُل

ْ
ود ُس َل ْي َم َ
ففي العجز استحضار لقوله تعالى"َ :و َو َه ْب َنا ل َد ُاو َ
انِ ،ن ْع َم ال َع ْب ُدِ ،إ َّن ُه
ِ
َأ َّو ٌ
اب[".ص.]30/
ونقرأ من القصيدة ([ :((()15طويل]

ُُ
َ
َ ًَُ
-21ف َيا َأ ُّي َها َّ
الن ْم ُل ْادخلوا َم ْسكنا لك ْم

َف َه َذا ُس َل ْي َم ٌ
ان َو ُج ْن ُد ُه َج َّو ُ
اب

فقد استحضر الشاعر حدثا من أطرف أحداث قصة سليمان عليه السالم ،يقول
ُ َ
ُُ
ُ
الن ْمل َق َال ْت َن ْم َل ٌة َي َاأ ُّي َها َّ
تعالى":ح َّت ٰى إ َذا َأ َت ْوا َع َل ٰى َواد َّ
َ
الن ْم ُل ْادخلوا َم َس ِاك َنك ْم ل َي ْح ِط َم َّنك ْم
ِ
ِ
ِ
ود ُه َو ُه ْم َل َي ْش ُع ُر َ
ُس َل ْي َم ُ
ان َو ُج ُن ُ
ون[".النمل.]18/
ومن القصيدة ( ،((()56نقرأ[ :بسيط]

ْ ُُ َ
َ ْ ُ َ ََ ُ
ود ك َما
-25يغدو ل َها وي ُروح ِفي الجن ِ

ومن القصيدة ( ،((()61نقرأ[:وافر]

ََْ َ َ َ ََ ْ َْ ُ َ ً
يس ق ْبال
-96أتتك كما أتت بل ِق

ومن القصيدة ( ،((()63نقرأ[ :كامل]

َ
س َي ْ
-10و َ َرأ ْي ُت ُغ ْن َج ِك َل ْي َ
ص ِف ُد ِج َّن ُه

ص ْن َع َاء ُس َل ْي َم ُ
َغ َدا َو َر َ
اح ل َ
ان
ِ
َ ً
ُسل ْي َمانا
َّ
ِإال

َ
َوق ْد

ُس َل ْي َم ٌ
ان

َ
َرك َن ْت
َ
َجال

ُ ً
ُركونا
َ
َ
ت ْق ِديسا

حيث يشير الشاعر إلى صفد النبي سليمان للشياطين املشار إليه بقوله تعالى:
َ َ َُ َ ُ َ َ
َ
َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ
َ َّ
الش َي ِ َ ُ َّ َ َّ َ َ َّ
صفادَ ،هذا َعطاؤنا ف ْامن ْن أ ْو أ ْم ِس ْك ِبغ ْي ِر
اص ،وآخ ِرين مقرِنين ِفي ال
"و
اطين كل بن ٍاء وغو ٍ
َ
اب[ ".ص ،]39-38-37/وقد سبق له أن أورد هذه الصورة في القصيدة ( ،((()1يقول:
ِحس ٍ
[طويل]
صف ُد َش ْي َط َ
ان ْافت َقار َك َ
َُ ْ
ص ْف ُد ُه
ِ
-51وي ِ
ِ

- 1انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.151-153 :
- 2انظر نص املوشح كامال ،في:املصدر نفسه.125-138 :
- 3انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.224-230 :
- 4انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.235-237 :
- 5انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.125-138 :

ََ ْ َ َ
ص َفاده ُ
ْ َْ
ْ
ض َّرا
ولست ت َرى ِمن بع ِد ِإ ِ ِ
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ومن القصيدة نفسها ،نقرأ:

َ
َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ُ ّ
الر َيح َع َّل أ ْن
-91تناءى فسخرنا له ِ

َ ُ َ ْ ُ ُ ُّ َ َّ َ ُ َ
َ
يكون الغدو والرو
اح ل َها ش ْه َرا

َ ُ َ ْ َ َ ّ َ ُ ُ ُّ َ َ ْ ٌ َ َر َ ُ َ
اح َها ش ْه ٌر[ ".سبأ]12/
الريح غدوها شهر و و
وفيه تناص مع اآلية الكريمة" :وِلسليمان ِ
ومن القصيدة ( ،((()69نقرأ:

َ
َ
َ
َ
-44م ْد ُح ُسل ْي َم ٍان َحال ِفي ف ِمي
َ
َ
َ
ِم ْن ث َنا
ِبن َب ٍإ
-45و ِج ْئ ُت ُه
َ َ
َ
ص َدق ْت
-46س َاو ْي ُت ُه ِفي ِخ ْد َم ٍة

ََ
َ
ْ
َح َّتى كأ َّن ِني ل ُه ال ُه ْد ُه ُد
َ
َ
ُ
ََ
ذوو
ت ْس ُج ُد
َبالغ ٍة
ل ُه
َ
َ
ُْ َ
ل ْو أ َّن ِني ِإ ْن ِغ ْب ُت أف َتق ُد

فقد تمثل الشاعر قصة النبي سليمان عليه السالم مع الهدهد ،كما صور القرآن ذلك
في سورة( :النمل.)28- 20/
ولم يقتصر األمر على قصة سليمان عليه السالم ،بل وفق الشاعر في تمثل واستحضار
قصص أنبياء آخرين من ذلك مثال قصة النبي صالح عليه السالم التي تمت اإلشارة إليها من
خالل قول الشاعر في القصيدة ([:((()18خفيف]
ُ ّ َُ
ُ ْ َ ٌ َْ
وم
-16مح ِرقات ِلقل ِب ك ِل ظل ٍ

ُ
ِم ْن ُع َت ٍاة َع َت ْوا ُع ُت َّو ق َد ِار

ُ
فقد استحضر الشاعر قصة صالح عليه السالم من خالل لفظة "ق ُدار" ،وهو قدار بن
َ َ َ ُ َّ َ َ
واالناقة
سالف ،ويقال له أحمر ثمود ،وهو الذي عقر الناقة/املعجزة ،يقول تعالى" :فعقر
ُ
ُْ
ْ
َ َ
َو َع َت ْوا َع ْن َأ ْمر َ ّربه ْمَ ،و َق ُالوا َي َ
اص ِال ُح ائ ِت َن ِاب َما ت ِع ُدنا ِإ ْن ك ْن َت ِم َن ال ْر َس ِل َين[ ".األعراف.]77/
ِ ِِ
ومن ذلك أيضا قصة يوسف عليه السالم ،يقول الشاعر في املقطوعة ([ :((()26طويل]

ََ
َ
-3وفي َيده ُم َ
و�سى َف َ
ص َار ِب َما أتى
ِ ِِ

ْ
ْ ََ
ُ ُ
ف
ِب ِه ِمن ِج َر ٍاح ِمن صو ِاح ِب يوس ِ

فقد جرح (الحجام) يده من شدة الدهشة ،وهو يحلق شعر رأس السلطان ،وكان هذا
ََ
ْ
مناسبة الستحضار ما وقع لصواحب يوسف عليه السالم ،يقول تعالى" :فل َّما َس ِم َع ْت ِب َمك ِر ِه َّن
-1انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.246-249:
-2انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.157-159:
-3انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.178:
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ََ َ
َ
َ
َ َ َ
َ
ّ
ًَ َ ُ
َ َ ْ
أ ْر َسل ْت ِإل ْي ِه َّن َوأ ْع َت َد ْت ل ُه َّن ُم َّتكأ َوآت ْت ك َّل َو ِاح َد ٍة ِّم ْن ُه َّن ِس ِك ًينا َوقالت اخ ُر ْج َعل ْي ِه َّن ،فل َّما َرأ ْي َن ُه
َ ْ َ ْ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ َ َّ
ل َما َٰه َذا َب َش ًرا إ ْن َٰه َذاإ َّل َم َل ٌك َكر ٌ
يم[".يوسف.]31/
أكبرنه وقطعن أي ِديهن وقلن حاش ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ومن ذلك أيضا قصة مريم عليها السالم ،يقول الشاعر في القصيدة ([ :((()70بسيط]

ُ ْ ُُْ َْ
ال ْم َداح َغ ْي َر ُم َق ّ
ص ٍر
-97أهززه ِب
ِ
ِ

َْ
ْ
َ ْ
َي ْس ُقط ِم َن ال ْم َن ِاح َما تخ َت ُار

َ
-1ح َادى ب َها ْال َحادي َف َه َ
اج ْالع َ
يسا
ِ
ِ
ِ

َو َأ َط َار َق ْل ًبا لي َك َطائر ع َ
ي�سى
ِِ ِ
ِ

َ
ْ
فقد ملح الشاعر إلى قصة مريم عليها السالم ،حيث نقرأ قوله تعالى"َ :و ُه ّ ِزي ِإل ْي ِك ِب ِجذ ِع
َ
ْ َ
َّ ْ َ ُ
النخل ِة ت َسا ِقط َعل ْي ِك ُرط ًبا َج ِن ًّيا[".مريم .]25/وقد يستحضر الشاعر قصة نبيين أو أكثر في
القصيدة الواحدة ،مستلهما من كل قصة ما يناسب معاني ودالالت قصيدته ،ومن ذلك
مثال القصيدة ( ((()63التي جمعت بين قصة سليمان (البيت  ،)10وقد سبقت اإلشارة إليه،
وقصة عي�سى عليه السالم من خالل قوله[ :كامل]
فقد ملح الشاعر إلى ما كان عي�سى بن مريم عليه السالم يصنعه كهيئة الطير ،وينفخ فيه
ّ َ ُْ
"...إ ِن َي أخل ُق
فيكون طيرا بإذن هللا ،وإلى
هذا يشير قوله تعالى على لسان عي�سى عليه السالمِ :
َ
َ
ََُ ُ
ْ َّ
َُ ّ َ ّ َ َْ
َّ ْ َ ُ ُ
للا[ ".آل عمران ،]49/كما نجد في
الط ِين ك َهيئ ِة الطي ِر فأنفخ ِف ِيه فيكون طا ِئ ًرا ِب ِإذ ِن ِ
لكم ِمن ِ
القصيدة نفسها إشارة إلى قصة مو�سى عليه السالم:
َ
-9و َ َرأ ْي ُت َج ْف َن ِك َل ْي َ
س ُي ْب ِط ُل ِس ْح َر ُه

إ َّال َّالذي َي ْأتي ب َآية ُم َ
و�سى
ِ
ِ ِ
ِ
ِ

ففي البيت إشارة إلى معجزة مو�سى عليه السالم ،وهي عصاه التي أبطلت سحر السحرة.
وقد استحضر الشاعر جانبا آخر من قصة مو�سى عليه السالم في القصيدة ( ،((()55يقول:
[بسيط]
َ ْ ََ َ َ َ َ َ َ ً
-26ج َاء ال ِخالفة أ ْو كان ْت ل ُه ق َدرا

َ َ
َك َما َأ َتى َرَّب ُه ُم َ
و�سى َعلى ق َد ِر

ففي عجز البيت استحضار لقوله تعالىُ ..." :ث َّم ج ْئ َت َع َل ٰى َق َدر َيا ُم َ
و�س ٰى[ ".طه.]40/
ِ
ٍ
-1انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.250-257:
- 2انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.235-237:
- 3انظر نص املوشح كامال ،في:املصدر نفسه.211-213:
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ونقف في القصيدة (- ((()62وهي قصيدة غزلية -على ذكر للملكين "هاروت وماروت"،
يقول الشاعر[:وافر]
-9و َه ُار ٌ
َ
وت

َو َم ُار ٌ
وت

ُ
ِبغ ْن ٍج

ُ
ت ِر ِيه

ُ
َي ْن ُفث

ّ
الس ْح َر
ِ

ُْ
ال ِب َينا

فسحر العيون املتغزل بها وجمالها وروعتها ،جعلت الشاعر يستحضر امللكين "هاروت
ُ
َ ْ ََ َ
وماروت" اللذين كانا يعلمان الناس السحر ببابل ،يقول تعالى"َ :و َما أ ِنز َل َعلى اللك ْي ِن ِب َب ِاب َل
وت َو َم ُار َ
َه ُار َ
وت" [البقرة.]102/
ج-التناص مع كل ما له عالقة بالقرآن الكريم:
اتخذت تناصية شعر حمدون بن الحاج مع القرآن الكريم أشكاال مختلفة ،فباإلضافة
إلى مستوى األلفاظ والتراكيب والعبارات ومستوى قصص األنبياء ،استحضر الشاعر
عناصر مختلفة حميمة الصلة بالقرآن الكريم ،من ذلك مثال كتب التفسير ،كما يتضح من
خالل القصيدة ( ،((()1يقول الشاعر[ :طويل]
ْ َ
َ َّ
َُ َ َْ
اف" ان َجلى
-84يف ِ ّس ُرها "تف ِس َير كش ٍ

ً
ً َ ً ْ
َف َ
ص َار َح ِديثا ُم ْر َسال أ َبدا َيت َرا

ففي قوله "تفسير الكشاف" تورية ،فقد ورى عن تفسير املمدوح للفنون تفسيرا مبالغا
في الكشف بتفسير "كشاف" ،وهو اسم كتاب في تفسير القرآن الكريم لجار هللا محمود
الزمخشري.
كما استعار الشاعر قوافي بعض قصائده من القرآن الكريم ،كما هو الشأن مثال
بالنسبة إلى القصيدة ( ((()16املكونة من خمسة وعشرين بيتا شعريا اقتبست قوافيها من
سورة (ق) ،نكتفي باستحضار بعض األبيات منها[ :وافر]
َ
-2و َأ ْن َت ب ُك ّل َد ْهر ع ُ
َ
يد َم ْن ل ْم
ٍ ِ
ِ ِ
ُ ُ
ََ
ْ َُ
اف
-3ت ِحيط ِب َمن تع ِاد ِيه كق ٍ

َ ْ
َيخف
ِب َع ْو ِن

ُل ْق َي َ
اك ِفي َي ْو ِم
ّْ
َّ
الذك ِر
للا ِذي ِ
ِ

- 1انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.231-234:
-2انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.125-138:
-3انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.153-156 :

َْ
يد
الو ِع ِ
َْ
يد
ال ِج ِ
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الص َٰ َ َ ْ ْ َ
فقافية البيت ( )2مقتبسة من قوله تعالى"َ :و ُن ِف َخ في ُّ
يد[ ".ق،]20/
ور،ذ ِلك يو ُم الو ِع ِ
ِْ
ِ
َ ُْْ َ
يد" [ق ،]1/ونلمس األمر
أما قافية البيت ( )3فهي مقتبسة من قوله تعالى" :ق ،والقر ِآن ال ِج ِ
نفسه في املوشح ( ،((()38يقول الشاعر:
ْ َ
َ ْ ْ َ
اع ِطف ِإذا َما ان َجل ْت ِب َر ِاح
-26و

ً
ِص ْرفا

ْ
ِب َرش ِفي

ِل َس ْل َسب ْ
يل
ِ

ْ ً
ُ
فقافيته مقتبسة من قوله تعالىَ :
"ع ْي ًنا ِف َيها ت َس َّم ٰى َسل َس ِبيل" [اإلنسان.]18/

وقد يستحضر الشاعر اسم سورة من السور ،قاصدا معاني آيات معينة منها ،كما هو
الشأن بالنسبة إلى القصيدة ( ،((()44نقرأ[ :سريع]
َ ّ ُ
ور ُم ْق ِر ٍئ َم ْن َي َرى
"-13ش ْر ِق ِي" ن ٍ

َ
ص ْف َح َت ُه

َ
خ َوا ِت َم

ُّ
الز َم ِر

فهو يشير ب "خواتم الزمر" إلى اآليات  75-74-73من سورة "الزمر" ،وهي خواتمها،
وفيها يخبر هللا سبحانه وتعالى بأن الذين اتقوا ربهم سيساقون إلى الجنة زمرا فرحين مبتهجين
َ َ َّ َ َّ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ً َ َّ َ َ ُ َ ُ
وها َوف ِت َح ْت
بذلك ،يقول عز من قائل" :و ِسيق ال ِذين اتقوا ربهم ِإلى الجن ِة زمرا ،حتى إذا جاء
َ َ َ ُ ْ َ ِ ْ ُ َّ َّ
َ َ ََ
َْ َ َُ َ َ َ َ َ ََُ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ
ل ال ِذي صدقنا
أبوابها وق
ال ل ُه َْم خزنت َها ُسل ٌم عليك ْم ِطبت ْم فادخلوها َخ ِال ِدين ،وقالوا الحمد ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
ُ َ
َ
َ ْ َ ُ َََْ َ ْ َ َ
ض نت َب َّوأ ِم َن ال َج َّن ِة َح ْيث نش ُاء ف ِن ْع َم أ ْج ُر ال َع ِام ِل َينَ ،وت َرى الال ِئكة َح ِاف َين ِم ْن
وعده وأورثنا الر
َ ْ ْ َ ْ ُ َ ّ ُ َ َ ْ َ ّ ْ َ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ْ َ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ّ ْ َ َ
َ
ل ر ِب الع ِالين" ،ومن
�ضي بينهم ِبالح ِق ،و ِقيل الحمد ِ ِ
حو ِل العر ِش يس ِبحون ِبحم ِد ِرب ِهم ،وق ِ
ذلك أيضا ما ورد في القصيدة ( ،((()65نقرأ[:كامل]
ْ ُْ ُ َ ْ ْ َ َ
الن ِفط ِار ت ِج ْد ِب َها
-17انظر ِلسور ِة ِ

َرًّبا

َ ً
ك ِريما

َدا ِئ َم

ْ َْ َ
اف
اللط ِ

َ
نس ُ
فهو يحيل على سورة "االنفطار" ،حيث يقول تعالى"َ :يا َأ ُّي َها ْال َ
ان َما غ َّر َك ِب َرِّب َك
ِ
َْ
الك ِر ِيم"[االنفطار.]6/

-1انظر نص املوشح كامال ،في:املصدر نفسه.187-192 :
-2انظر نص القصيدة كامال ،في:املصدر نفسه.196-198:
-3انظر نص القصيدة كامال ،في:النوافح الغالية في األمداح السليمانية.239-241 :
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- 5خالصات واستنتاجات:

تسمح لنا هذه الجولة املستكشفة ألواصر العالقات الرابطة بين القرآن الكريم والشعر
املغربي عبر سيرورة التاريخ األدبي باملغرب األق�صى ،بالخروج بمجموعة من الخالصات
واالستنتاجات:
الحضور املكثف للقرآن الكريم في الشعر املغربي منذ نصوصه األولى ،دليل قاطع علىترسخ العقيدة اإلسالمية في قلوب املغاربة الذين تقبلوا اإلسالم عن حب وطواعية ،واقتنعوا
ب "الهوية اإلسالمية" التي شكلت أعظم انتماء ،امتزجت فيها الدماء والحضارات والثقافات
دون تعصب مقيت وال عنصرية بغيضة ،ويكفي أن نستحضر نفور األمازيغ ،بل هجومهم
على كل الشعوب الغازية التي استوطنت املغرب قبل الفتح اإلسالمي...لنتأكد من حقيقة
األثر اإليجابي العميق الذي خلفه اإلسالم دينا وحضارة وثقافة ...في شخصية اإلنسان
املغربي الذي سرعان ما استجاب لنداء ربه ،فهب رافعا راية "ال إله إال هللا محمد رسول هللا"
في باقي األقطار واألمصار...
نستطيع الجزم بأن الشعر املغربي لم يكتسب "كينونته" و"هويته" إال بفضل القرآنالكريم ،ولعل هذا ما يبرر الطابع الديني الذي ُي َع ُّد سمة مميزة لهذا األدب عموما .ولم يكن
غريبا أن يتم االعتماد على هذا املصدر بالدرجة األولى ،فهو معجزة املصطفى النبي األمي
صلوات هللا عليه وسالمه ،املعجزة التي أخرست العرب أرباب البيان والفصاحة ،وأربكت كل
حساباتهم ،وأرغمتهم على االعتراف بألوهية مصدره.
لقد لعب القرآن الكريم دورا كبيرا في وسم األدب املغربي عموما بطابع دينى ،وهذا ماأسهم إلى حد كبير في حفظ اللغة العربية من كل محاوالت التشويه والتحريف ،ومن كل
أشكال اإلقصاء والتهميش التي مورست في حقها خالل مراحل تاريخية فظيعة عاشها الشرق
اإلسالمي الذي تكالبت عليه جيوش التتر والسالجقة واملغول واألتراك ...مباشرة بعد انطفاء
شمعة الحضارة العباسية ،حيث تفرد املغرب وأسهم علماؤه ومثقفوه وشعراؤه بشكل
كبير جدا في الحفاظ على مقومات الهوية اإلسالمية ،ولم يتأت لهم ذلك إال بفضل "القرآن
الكريم" الذي كان منطلق طالب العلم املغربي وغايته القصوى في الوقت نفسه.
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لم تقتصر استفادة الشعراء املغاربة من القرآن الكريم على مستوى املعجم فقط ،بلتعدته لتطال مختلف املستويات (اإليقاع ،الصور الشعرية ،التركيب ،املعاني واألفكار.)...
لم تقتصر استفادة الشاعر املغربي من القرآن الكريم على مستوى "االجترار" ،بل اتخذتعامل هذا الشاعر/املبدع مع القرآن الكريم ،شكل "امتصاص" أحيانا وشكل "حوار" أحيانا
أخر((( ،والدليل على هذا أن أغلب الشعراء نجحوا إلى حد بعيد في التعبير عن قضاياهم
ومواقفهم املعاصرة ،موظفين الزاد القرآني الثر ،ومستفيدين من كنوزه شكال ومضمونا.
أما بخصوص نظرية "التناص" التي شكلت محور هذا البحث ،فال نملك إال أن نؤيد رأيالدكتور محمد مفتاح الذي يدعو إلى عدم الخلط بين هذه النظرية ذات الجذور الغربية،
والتي نشأت في "سياق اجتماعي وفلسفي وثقافي وسيا�سي خاص وبين آراء النقاد العرب في
السرقات األدبية التي وراءها خلفيات اجتماعية وجمالية وثقافية وسياسية خاصة،(((".
ويكتسب هذا الفصل شرعيته انطالقا من االختالف الواضح بين الحضارتين اإلسالمية
والغربية.

-1نستعير هذه املصطلحات الثالثة من محمد بنيس الذي يرى أن "التناص" تحكمه ثالثة "قوانين" ،فهو إما اجترار مرادف
للرداءة ،وإما امتصاص مقبول ،وإما حوار مطلوب ومرغوب فيه .ويعتبر الثورة على القيم ورفضها معيارا للمعاصرة
والطليعية.
- 2دور املعرفة الخلفية في اإلبداع والتحليل ،محمد مفتاح ،مجلة "دراسات سيميائية أدبية لسانية" ،ع ،6:خريف/شتاء،
1992م ،مطبعة النجاح الجديدة ،البيضاء ،ص.87:
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املبحث الثاني" :املقومات الفنية لقصيدة التوسل املغربية من خالل
قصيدة لعبد السالم الزموري املتوفى سنة 1279هـ"
-تقديم:

ال يحتاج الباحث في "األدب املغربي" إلى كبير عناء من أجل الوقوف على أهم خصوصية
مميزة له ،أال وهي اصطباغه بصبغة دينية ،إذ نجد الحس اإلسالمي حاضرا بشكل أو بآخر في
كل ما أنتجه األدباء املغاربة منذ الفتح اإلسالمي ،وهذا ما جعل بعض الباحثين يستنتجون
بأن "شخصية األديب املغربي في الواقع كانت منزوية خلف شخصية الفقيه"((( ،بل إنهم
اشترطوا في األديب أن يكون فقيها دون أن يشترطوا العكس.
وإذا كانت املكتبة املغربية تزخر بمصنفات هائلة في مجاالت الفقه والتصوف والتفسير
والحديث والسيرة النبوية ...فإنها احتفظت لنا أيضا بدواوين ومجامع شعرية تعددت
وتنوعت أغراض قصائدها ومقطوعاتها الشعرية ،وحظيت قصيدة املديح النبوي بنصيب
األسد في كل ذلك ،فقد تفنن الشعراء املغاربة في إبداع أنماطها (الحجازيات ،الغراميات،
املولديات،النعليات ،التصليات ،التوسالت ،)...كما تفننوا في إبداع أشكالها الفنية
(الوتريات ،املعارضات ،املقصورات ،املوشحات.)...
سنخصص هذه الورقة للحديث عن املقومات الفنية لقصيدة التوسل املغربية من
خالل قصيدة لعبد لسالم الزموري ،ودون أن ندعي اإلحاطة بكل جوانب املوضوع ،نسارع
إلى القول بأننا سنعمد إلى مناقشة املوضوع على ضوء الخطاطة اآلتية:
-1شعر التوسل :املفهوم والجذور
-2عوامل ظهور قصيدة التوسل ونشأتها في الشعر املغربي
-3فروع قصيدة التوسل املغربية
-4نص القصيدة املقترحة للتحليل
 -1الحياة األدبية في املغرب على عهد الدولة العلوية .5 :1894-1864/1300-1075
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- 1شعر التوسل :املفهوم والجذور

نقرأ في "لسان العرب" مادة "وسل"" :توسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل ،وتوسل
إليه بكذا :تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه .والوسيلة :الوصلة والقربى ،وجمعها
ُ َ َ
ْ ََ َ َْ
َ
الوسائل ،قال هللا تعالى"ُ :أ َٰولئ َك َّالذ َ
ين َي ْد ُعون َي ْب َتغون ِإل ٰى َ ِّرب ِه ُم ال َو ِسيلة أ ُّي ُه ْم أق َر ُب"،
ِ
ِ
الجوهري :ما يتقرب به إلى الغير ،والجمع الوسل والوسائل .والتوسيل والتوسل واحد ،وفي
حديث اآلذان" :اللهم آت محمدا الوسيلة" ،هي في األصل ما يتوصل به إلى ال�شيء ويتقرب به،
واملراد به في الحديث :القرب من هللا تعالى ،وقيل :هي الشفاعة يوم القيامة ،وقيل :هي منزلة
من منازل الجنة ،كما جاء في الحديث .((("...والتوسالت في االصطالح الفني نمط من أنماط
قصيدة املديح النبوي ،يتم عبرها التوسل باهلل مباشرة ،أو بأسمائه الحسنى ،أو بمالئكته،
أو بأنبيائه ورسله ،أو بفواتح سور القرآن الكريم...كما يمكن أن يتم عبر استحضار شخصية
الرسول صلى هللا عليه وسلم باعتباره صاحب املقام املحمود واملرجو لتحقيق الشفاعة.
وهذا ما يجعل شعر التوسل وسيلة لنيل ر�ضى هللا تعالى ،ولتحقيق هدفين متالزمين:
هدف دنيوي يتمثل في الرغبة امللحة في الفكاك من أزمات ومآزق وقع فيها الشاعر ،وجعلته
يشعر بالضعف وبالحاجة املاسة إلى يد العون ،وهدف أخروي يتمثل في رغبته امللحة في
نيل الشفاعة ،وفي محو كل الذنوب والخطايا التي تجعله يشعر بالحسرة والندم الشديد،
ويسعى جاهدا للتخلص من أوزارها ومن تبعاتها.
ومن ثمة ارتبط التوسل بالشعور بالفشل واإلحباط ،وباأل�سى واأللم ،وبرفض الحاضر
القاتم املظلم ،واللجوء إلى إشراقات املا�ضي طلبا للخالص والنجاة في املستقبل ،وهذا ما
وثق األواصر الوجدانية واملعرفية بين التوسل والتصوف الحق ،إذ ال يعدو التوسل في نهاية
املطاف أن يكون مرحلة ينتصر فيها األمان على الفزع واالضطراب ،والثقة على الريبة والشك،
والرجاء على الخوف ،والحب على الحقد والكراهية ،والتفاؤل على التشاؤم واالستسالم...
وعبره يسترد الشاعر/املتوسل كل ما افتقده من إحساس بدفء الحياة ،وجمال الحرية
والحب ،وسحر الطمأنينة والسكينة ...ذلك أن "الذات بآالمها وتطلعاتها وأن الواقع بإحداثه
واضطرابه سبيل إلى التشبث باآلمال ،باعتبارها تطلعا إلى سعادة النفس وراحة الضمير
-1لسان العرب ،ابن منظور ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط1414 ،3:ه1994/م ،مادة وسل.
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وتوقا إلى تالفي النقص الذي يعتور اإلنسان في مواجهة الكمال ،وتحقيقا لطبيعة اإليمان
(((
والتشبث بالعقيدة اإلسالمية وما تفرضه من دوام االستغفار".
ولعل هذا ما يسمح لنا بالتساؤل :ما العوامل الذاتية واملوضوعية التي أسهمت في ظهور
قصيدة التوسل في الشعر املغربي عموما ،وفي العصر العلوي على وجه الخصوص؟

-1في املدحة النبوية املغربية أبحاث وأوراق ،عبد هللا بنصر العلوي ،منشورات املركز األكاديمي للثقافة والدراسات املغاربية
والشرق أوسطية والخليجية/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مظهر املهراز/فاس ،ربيع األول1437ه/يناير 2016م ،ص.69:
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- 2العوامل التي أسهمت يف ظهور قصيدة التوسل يف الشعر املغربي:

تمتد جذور شعر التوسل إلى القرن الثالث الهجري ،واألكيد أن لهذا النمط الشعري
عالقة وثيقة بالتصوف ،كما أن ثمة عوامل مختلفة ومتعددة أسهمت في نشأته ،يمكن
التمييز فيها بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي ،فمن العوامل املوضوعية ،نذكر:
سيادة التمايز الطبقي وما نتج عنه من احتقار لإلنسان ،واستصغار ألمره ،مما جعلهيلجأ إلى هللا وإلى رسوله صلى هللا عليه وسلم بكل الخوف والرجاء.
ارتبط شعر التوسل باإلحباطات التي عاشها العالم اإلسالمي منذ سقوط الخالفةالعباسية ببغداد وانهيار الحكم اإلسالمي باألندلس ،ولم ينج املغرب من ذلك ،بل يمكن
القول بأنه كان أكبر ركن مستهدف من العالم اإلسالمي ،وهذا ما يجعلنا نجاري األستاذ
أحمد الطريبق الذي يرى أن ظاهرة التوسل كانت"وليدة أرض اهتزت بها الزالزل وربت في زمن
(((
السقوط الحضاري ،كما في زمن اإلحباطات الذاتية والنكبات السياسية"...
وكان الزدهار الزهد والتصوف ،والنتشار الطرق الصوفية األثر األكبر في نشأة هذاالنمط من الشعر وازدهاره" ،ومن املعلوم أن التصوف ارتبط بنشوء املدائح النبوية
واملولديات ،وبعبارة أصح كيف ساعد الفكر الصوفي على صياغة النبويات بالتصورات التي
تليق بأغراضها وموضوعاتها ،ومن هنا كان التوسل باإلنسان الكامل ،الذي هو الرسول -عليه
السالم -وعلى سبيل االلتزام والتبعية ،فإن الصالحين من رجال هللا ،كما يعتقد الصوفية
(((
يستمدون بالوراثة الروحية املدد الكامل من اإلنسان الكامل".
وتجدر اإلشارة إلى أن "الشعر بطبيعته بحث مضن عن قوالب جديدة ،وأغراضمستحدثة ،وهو في ذلك بمثابة الكائن الحي الذي يتوفر على قوى خاصة تضمن له البقاء
والتطور ،وإذا ما توفرت له ظروف خاصة تفتق عن أساليب في الفن لم تكن معهودة،((("...
وهكذا إذا وجد األديب املغربي نفسه ملزما بالبحث عن قوالب فنية جديدة ،وعن موضوعات
-1أدب التستاوي من خالل كتابه "نزهة الناظر" ،أحمد الطريبق ،ر-ج  ،570/3نقال عن :شعر التوسل باملغرب األق�صى،
مقالة نشرت في صحيفة اإلشارة ،س ،2:ع ،20-19:ربيع الثاني-جمادى األولى 1422ه/يوليوز -غشت 2001م ،ص.6:
-2املرجع نفسه الصفحة نفسها.
-33الشعر املغربي في العصر املريني :قضاياه وظواهره.63-62:
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جديدة تواكب املتغيرات الحضارية التي عاشها املغرب باعتباره جزءا ال يتجزأ من العالم
اإلسالمي.
أما بخصوص العوامل الذاتية فقد ارتبطت أشد االرتباط باألزمات النفسية ،والظروف
القاهرة واملحرجة التي عاشها كل شاعر ،والتي جعلته يشعر بأنه وحيد في أمس الحاجة إلى
من يؤنسه ،وبأنه ضعيف في أمس الحاجة إلى من يقويه ،وبأنه كئيب حزين يائس في أمس
الحاجة إلى من يواسيه ،ويبعث في أعماقه روح التفاؤل واألمل والحياة.
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- 3فروع القصيدة التوسلية:

تعد قصائد التوسل من أكثر أنماط الشعر النبوي ذيوعا وانتشارا في الغرب والشرق
اإلسالميين ،وقد تألقت في هذا اإلطار مجموعة من األسماء :ابن داود ،أبو إسحاق إبراهيم
التازي ،الصرصري ،الراعي ،الوتري ،ابن خاتمة ،العبدري ،عبد الرحمن الغازي ،أبو جرول
زهير الجشمي ،عبد امللك بن حبيب...
وقد تعددت أنواع القصيدة التوسلية بتعدد املتوسل به ،واختلفت ألوانها باختالف
املخاطب /املقصود لتحقيق الرجاء ،ولبلوغ األماني والغايات ،وهذا ما يسمح لنا بالحديث عن
َُ
أن ْي َماط توسلية-إن صح التعبير -تعد كلها فروعا لشجرة أم واحدة هي القصيدة التوسلية،
َُ
ومن ثمة فإن االختالف الكامن بين هذه (األن ْي َماط) ال يعدو أن يكون اختالفا شكليا ،يقوم
دليال على األهمية القصوى التي حظي بها فن التوسل باعتباره بوتقة امتزج فيها الهم الفردي
بالهم الجماعي ،كما يكشف حقيقة ترسخ الحس اإلسالمي في أعماق الشعراء املغاربة منذ
التالقح الحضاري العريق الذي وقع بين املشرق واملغرب اإلسالميين.
في إطار هذه الفروع الفنية إذا ،نجد التوسالت اإللهية ،حيث يتم التوسل باهلل مباشرة،
ومثاله قول عبد الرحمن الغازي((([ :طويل]
ُ َ
ُ
ُّ ْ َ
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ
َو ِم ـ ـ ْـن ـ َـك َو َجـ ْـد ُت الل ـ ــط ــف ِف ــي ك ـ ـ ِ ّـل ن ـ ــا ِئـ ِـب
ـف ِفـ ـ ــي ك ـ ـ ِ ّـل ِشـ ـ ـ َّـد ٍة
-1إ َلـ ـ ــي ــك مـ ــددت الـ ــك ـ
َ
ْ
َّ َ َ
َِ ْ َ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
ٌ
-2وأنـ ـ ـ ــت م ـ ـ ـ ــال ِذي والن ـ ـ ـ ــام ِب ـ ـ ـ ــم ـ ــعـ ـ ـ ِـز ٍل
وهل م ــس ـ ــت ِـح ـ ـي ــل َ ِفـ ــي ال ـ ــرج ـ ِـاء ك ــو ِاجـ ـ ِـب
ْ
َ
َ َ َ َ ((( َ ُ ّ ْ َ َ َ
َ
ـاحـ ـ ِـب
-3فـ ـ َـحـ ـ ِّـق ـ َـ ْـق َر َ َج ــا ِئـ ــي ِف ـ ـ ـيـ َـك َي ــا َر ِ ّب َواك ـ ِـفـ ـ ِنــي
ش ــمـ ــات ـ ــة ع ـ ـ ــد ٍو أو ِإس ـ ـ ـ ـ ــاءة ْص ـ ـ ِ
ْ َ
ً
َ ْ َ َ
َ
ـاف ِم ـ ْـن َجـ ـ ِـم ـ ـيـ ِـع الـ ـ َـجـ ـ َـوا ِنـ ـ ِـب
-4و ِمـ ـ ـ ْـن أ ْيـ ـ ـ َـن أخ ـ ــش ــى ِم ـ ـ ْـن َع ـ ـ ُـد ّ ٍو ِإ َسـ ـ ـ َـاءة
و ِس ـ ــت ـ ُـرك ض ـ ٍ
وقول أبي جعفر ابن خاتمة((([ :بسيط]
ُ
ُ ْ
َ ُ
َ
َ ً َ ُ َّ ْ َ
َ
-1يا َم ْـن ُي ـ ِغـ ـي ــث الـ َـو َرى ِمـ ْـن َب ـ ْـع ـ ِـد َم ــا قـ ـ ِن ــطــوا ا ْر َحـ ـ ْـم ِعـ ـب ــادا أك ــف ال ـ ــفـ ـ ْـق ـ ِـر ق ـ ـ ْـد َب ـ َـس ــطــوا
-1اإلحاطة في أخبار غرناطة ،ابن الخطيب ،لسان الدين ،جمع ومراجعة وتقديم :عبد السالم شقور ،مطابع الشمال
طنجة1988 ،م.346/4 ،
َ َْ
-2يستحب الوقوف على كلمة "ش َماتة" ساكنة من أجل جبر كسر وزن هذا املصراع.
-3نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أبو العباس أحمد املقري ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت-لبنان،
1968م.346/4 ،
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َ َ
َ
َ َ
-2ع ـ ـ ـ َّـو ْدتـ ـ ُـه ـ ْـم َبـ ـ ـ ْـسـ ــط أ ْر َز ٍاق ِب ـ ــال َس ـ ـ ـ َـبـ ـ ـ ٍـب
َ ْ َ
-3ي َــا َمـ ْـن َت ـ َـع ـ َّـر َف بـ ـ ْـالـ َـم ـ ْ
ُ
ـاع ـ ـ َـتـ ـ َـرفـ ـ ْـت
وف فـ
ـر
ـ
ـع
ْ َ ْ َ ً َِ ْ ْ َ ِْ َ ْ َ
ُ
ـش قــد ق ـ ِنــعـوا
-4ارحــم ِع ـبــادا ِب ــضـ ــن ـ ِـك الـ ــع ــي ـ ِ
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ُ
ََ َ
ْ
ـاء نـ ـ ْـحـ َـو ُه ان ـ ـ َـب ـ َـس ـ ـطـ ــوا
ِس ـ ـ َـوى َ َجـ ـ ِـم ـ ـيـ ِـل رج ـ
ٍ
َ
ُ
ْ ْ ُ ْ
ْ
ِب ـ ـ ـ َ َـج ـ ـ ِ ّـم أن ـ ـ ـ َـع ـ ـ ِـام ـ ـ ِـه الطـ ـ َـراف َوالـ ـ ـ ـ َـو َسـ ـ ــط
ْ
َ ُ
َ َ ُ
َ
ف ــأ ْي ـ ـ َـن َما َسـ ـ ــقـ ــطـ ــوا َب ـ ـ ْـيـ ـ َـن ال ـ َـو َرى ل ـ ــقـ ــطــوا

ولعل أهم ما يميز هذا النوع من التوسالت هو توجه الشاعر/املتوسل إلى هللا مباشرة،
فهو يستجير به ،ويحتمي بحماه ،يستغفره ويرجو رحمته ونصره وعطاءه ...وطبيعي جدا أن
يستمد الشاعر معانيه كلها من القرآن الكريم ،ولهذا نجد "التناص" مع آيات قرآنية حاضرا
بقوة في كل بيت من هذه األبيات...
ثم نجد التوسالت النبوية ،وفيها يتم التوسل بالرسول صلى هللا عليه وسلم ،إذ يتم
استحضار شمائله وفضائله ومعجزاته وصفاته ،وكل ما يتعلق بسيرته عليه الصالة والسالم.
وقد رفض هذا النوع من التوسل كل من ابن تيمية(((وابن عبد الوهاب وغيرهما ،فقد آمنوا
أن التوسل يجب أن يكون باهلل تعالى مباشرة وبدون واسطة .فمكانة الرسول عليه الصالة
والسالم ،وعظمة جاهه وشخصيته وتميزه املطلق ...كل ذلك ال يعني إطالقا أنه قادر على
تحقيق الرغبات واألغراض ،فاهلل تعالى هو الفاعل ،القادر ،على كل �شيءْ ،ال َف َّع ُ
ال ملا يشاء،
َ َ َ َ َ َ
َ ُ َ ُ ُ
َ ُ َّ َٰ َٰ َ ْ َ ْ
�ض ٰى أ ْم ًرا ف ِإ َّن َما َي ُقو ُل ل ُهۥ ك ْن ،ف َيكون" [البقرة...]117/غير
ض ،و ِإذا ق
إنه "ب ِديع ٱلسمو ِت وٱلر ِ
أن هناك من أجاز التوسل به عليه الصالة والسالم ،انطالقا من أنه الرسول الذي فضله هللا
تعالى على "سائر الرسل بمقام الشفاعة الكبرى ،التي بها يفصل القضاء بين أهل املوقف،
ويراحون من عنائه وشدة أهواله وكربه،ذلك اليوم الذي وصف هللا شدته في غير ما آية من
كتابه ،((("...ومن ذلك مثال قول أبي الفضل بن أبي مدين((([:طويل]
َ ً َ َ َ
َ َ
َ ْ َ
ْ ً
ََ
-1أت ـ ـ ْـيـ ـ ـ ُـت ـ َـك َي ـ ــا أ ْع ــل ــى ال ـ َّـن ـ ِـب ـ ـي ـ ـي ـ َـن ُرتـ ـ ـ َـب ـ ــة
َوأش ـ ـ َـرفـ ـ ُـه ـ ْـم قـ ـ ْـدرا َ َوأ ْع ـ ــظ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ُـهـ ـ ـ ْـم َج ـ ـ ـ ًّـدا
َ َ
َ
ٌ ْ ُُ َ َ
َ
َي ـ ـ ـ ِـك ـ ُّـل ِل ـ ـ ـ َـس ــا ِن ــي أ ْن ُيـ ـ ِـح ـ ـ ـي ــط ـ َـه ـ ــا َع ـ ـ ـ ًّـدا
ـوب ت ـ َـع ــاظ ـ َـمـ ـ ْـت
-2وظـ ْـه ـ ِـري ث ـ ِـقـ ـ ـيـ َـل ِم ــن ذن ـ ـ
ٍ
ْ
-3و َم ـ ْـن َذا الَّـ ــذي أ ْ ُجـ ــو َط ـ ــب ـ ـ ـي ـ ـب ـ ًـا ل ـ َ
َ
س ـ َـو ُاه إ َذا َمـا ْال َخ ْـطـ ُـب ف ــي ْالـ َـمـ ْ
َ
ـا
ـ
ـ
ـه
ـ
ئ
ا
ـد
ـف اش ـ َـت َّـدا
ـ
ق
ـو
ِ ر
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
-1مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،أحمد بن عبد الحليمابن تيمية ،ط :األوقاف السعودية ،الناشر :مجمع
امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1425 ،ه2004/م.329-325-303/1 ،
-2الشفاعة الكبرى ،ضمن سلسلة دروس ومحاضرات ،الحسن ابن الصديق ،ط ،1:ماي 2001م ،مطبوعات الهالل،
وجدة ،ص.111:
-3الشعر املغربي في العصر املريني.85:
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ومن ذلك أيضا قول ابن داود السلوي في "نوادر النظام" متوسال بالرسول صلى هللا عليه
وسلم((([ :طويل]
ََ
ّ
ً
ُ
َ ْ َ َ
َ ْ َ
ْ
ـض ـ ٍـل ش ـ ِـام ٍـخ َي ـ ْـدف ـ ُـع ال ــخـ ـ ْـب ــال
-1أيـ ـ ــا َس ـ ـ ـ ـيِ ـ ِـدي ك ـ ـ ْـن ِل ْب ـ ـ ِـن َد ُاو َد َجـ ـ ِـال ـ ـب ـ ــا ِل ـ ـ ُـرشـ ـ ٍـدِ ،ب ـ ــف ـ
وقوله[ :رجز]
َ
َّ
َ
-1ي ـ ــا َس ـ ـ ـ ِّـي ـ ـ ِـدي َه ــذا ْابـ ـ ُـن َد ُاو َد الـ ـ ِـذي
-2ي ـ ْـرجُـ ـ َ
ـوك يَ ـ ــا ُذ ْخـ ــري ل ـ ـ َـد ْفـ ــع َم ـ َ
َ
ـضـ َّـر ٍة
ِ
ِ
ِ
وقوله[ :طويل]
َ َ َ َ َ
ْ ً
-1أ َم ـ ـ ْـوال َي ي ـ ــا أ ْعــل ــى ال ـ ـ َّـنـ ـ ـ ِـب ـ ـ ـي ـ ـيـ ـ َـن ُرت ـ ـ ـ َـب ـ ــة
َّ
َ َ
-2أ ِتـ ـ ـ ْـح ن ـ ـ ـ ْـج ـ َـل َد ُاو َد َم ـ ـ ـ َـحـ ـ َّـب ـ ـ ـ َـتـ ـ ـ َـك ال ـ ـ ِت ــي

ْ
ْ
َ
ِذكـ َـرى َمـ ـ ِـديـ ـ ِـحـ َـك ِف ـ ــي ال ـ ـ َـب ـ ِـرَّي ـ ِ َـة ت ـ ـ ِـال
ْ ْ َ
َ َ ً
َ
َوِل ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ِـاد ِح الن ــكـ ـ ـ ِـال
َمـ ـ ـ ــخ ـ ــاف ـ ـ ــة
ْ ً
َو َأ ْشـ ـ َـر َف ـ ُـه ـ ْـم َقـ ـ ْـد ًا َو َأ ْو َ
ضـ َـح ـ ـ ُـه ـ ـ ْـم ُح ـ ــك ـ ـمـ ـ ـا
ر
ْ
ُ ْ ً
ََ َ َ َ ْ ُ ْ ً
َ
ُ
أراهـ ــا غ ــدت ذخـ ـرا ِل ِل ال ــه ــدى غ ـ ـ ــن ـ ـم ـ ــا

نقف أيضا على نوع ثالث يتمثل في التوسل باألولياء الصالحين ،إذ قد يعمد الشاعر إلى
املزج بين مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم والتوسل به ومدح األولياء الصالحين والتوسل
بهم ،كما هو شأن الشاعر املريني إبراهيم التازي الذي يعد أول من "سن ملن بعده من الشعراء
السالكين هذه السنة ،(((".وهذا ما تجسده قصيدته التي يحث فيها على زيارة األولياء أمواتا
وأحياء ،والتي لقيت إقباال كبيرا من لدن املريدين ،وانتشرت نسخها شرقا وغربا ،ومطلعها(((:
[طويل]
َ َُ ََْ
ـاب ال ـ ـ ُّـت ـ َـق ــى َم ـ ْـر َه ـ ٌـم ُي ـ ْـبـ ِـري
ـ
-1زيـ ــارة أرب
َِ ُ ْ ُ ِ ْ َ ْ ْ َ ّ َ َ ً
-2وتـ ــح ـ ِـدث ِفـي ال ــق ــل ـ ِـب الـخ ِلـ ـ ِـي ِإرادة

ْ
ْ َ
َوم ـ ـ ْـف ـ َـتـ ـ ُ
ـاح َأ ْب ـ َ
اب الـ ـ ِـه ـ َـد َايـ ـ ِـة َوال ــخ ْـيـ ِـر
ـو
ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ ْ َ َ ْ زْ
وتــش ــرح صـدرا ضــاق ِم ــن سـع ـ ِـة ال ـ ِـو ِر

ومن ذلك أيضا قول لسان الدين ابن الخطيب مخاطبا ضريح أبي العباس السبتي
متوسال به ،وشاكيا إليه ضعفه وذله واغترابه وقلة حيلته ...واملثير لالنتباه حقا أنه لم يكتف
بالتوسل شعرا ،بل أعقب ذلك بتوسل نثري ال يقل عن األول جماال وروعة وصدقا ...يقول:
[خفيف]
-1الشعر املغربي في العصر املريني.85:
-2املرجع نفسه.122:
-3املرجع نفسه.160-159:
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َ َ َّ ْ َ َ ْ
الل ـ ـ ـ ِـه أن ـ ـ ـ ـ َـت َجـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ٌاد
-1يـ ـ ـ ــا ولـ ـ ـ ــي
َ َ َ ِ َّ ْ ُ ِ ْ ُ ُ َ
ْ
َ
ـوب ف ِـجـئـ ــنـ ــا
-2راعـ ــن ــا الـ ــده ــر ِبــال ـ
ـخ ـط ـ َّ ِ
َ
َ َ
ْ
َ
ُ
ُ
ّ
-3ف ـ ـ َـم ـ َـد ْدن ـ ــا ل َـك الك ـ ـ ـ ــف ن ـ ـ ـ َـر ِجـ ـ ــي
َ
ْ
َ ً َ
-4ق ـ ْـد َجـ ـ َـع ــل ـ َـن ــا َ َو ِس ـيـ ــل ــة ت ـ ْـرَب ـ َـك ال ـ ـ َّـزا
َ
َ َ
َ َ
-5ك ـ ْـم غ ـ ِـري ـ ٍـب أ ْس ـ ـ َـرى ِإلـ ـ ْـي ـ َـك فـ ـ َـواف ــى
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ََ َ َ َ
َ َ ْ
ـاك ال ـ ـ َـم ـ ـ ِن ـ ـي ـ ـ ِـع
ـصـ ـ ـ ْـدنــا ِإلــى ِح ــم ـ ـ
وق ـ ـ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
نَـ ْـرَتـج ــي مــن ن ــداك ح ـ ْـس ــن الـ َّ
ـص ـ ـ ِن ـ ـي ِـع
َ ْ َِ َ ْ ِ ّ َ ْ َ َ
َ
ْ
ع ــودة ال ـ ـ ِع ـ ِـز ت ــحـت ش ـ ــم ـ ٍـل ج ـ ِـمـ ـ ـي ـ ِـع
َْ َ ْ
ِك ــي َو ُزلــفـى ِإلــى ال ـ َـع ـ ِـل ـي ِـم الـ ـ َّـسـ ـ ِـم ـ ـي ـ ِـع
َ
ً
َ
ـاجـ ٍـل َوخـ ـ ـ ْـي ـ ـ ٍـر َسـ ـ ـ ِـريـ ـ ـ ـ ِـع
ِب ـ ـ ـ ِـرضـ ــى ع ـ ـ ِ

يا ولي هللا الذي جعل جاهه سببا لقضاء الحاجات ،ورفع األزمات ،وتصريفه باقيا بعد
املمات ،وصدق نقول الحكايات ظهور اآليات ،نفعني هللا بنيتي في بركة تربك ،وأظهر علي
توسلي بك إلى ربك ،مزق شملي ،وفرق بيني وبين أهلي ،وتعدي علي ،وصرفت وجوه املكائد إلي
(((
( )...وأنا قد قرعت باب هللا سبحانه بتأميلك ،فالتمس لي قبولك"...
ويذهب محمد بن تاويت إلى أن هذا اللون من التوسل ظهر خالل العصر العلوي ،يقول:
"...الجديد في هذا العهد أدب التوسل باألولياء الصالحين ،وهذا ربما أتانا من األندلسيين
املهاجرين ...على أن هذا ظهر قبيل قيام هذه الدولة العلوية وعلى أوائلها بفضل علماء جلة
(((
على رأسهم الحسن اليو�سي".
واألكيد أن هذا اللون من التوسل لم يظهر إبان العصر العلوي وال قبيله فقط ،بل
تمتد جذوره إلى العصر املريني كما يتضح من خالل ما خلفه شعراء بني مرين.
والواضح أن األمر لم يقتصر على هذه األنواع من التوسالت ،بل نجد من الشعراء من
استحدث ألوانا جديدة من التوسالت ،كما هو الشأن بالنسبة إلى الشاعر املريني ابن داود
الذي خصص مائة بيت من مطولته للتوسل بأسماء هللا الحسنى" ،تتولى على هذه الوتيرة:
[طويل]
َ َ َ ْ
ٌ
َ
َ ْ َ َ َ ْ ََ َ
ّْ
ـض َ
ُ
ـال ْس ـ ـ َـم ـ ـ ْـي ـ ِـن ِف ــي ُمـ ـ ْـحـ ــك ِـم ال ـ ِـذكـ ـ ِـر
ـاس ـ ــط
ـ
ـ
ب
ـ
ـاب
ـ
ق
تـ ــفـ َّـرد ِب ـ ـ ِ
و ِبـ ــاس ـ ـ ِـم ــك ي ـ ـ ــا م ـ ـ ــواليِ َ ُ ِ :
َّ
َ ْ َ
ْ
َ
ْ
َوب ـ ْ
ُ
ِل ـ ــم ـ ــع ـ ـ ِـرف ـ ـ ٍـة ِف ـ ـ ـ ـيـ ـ ِـه ِبـ ــوس ـ ـ ِـع ال ـ ِـذي يـ ــد ِري
ـاس ـ ـ ِـمـ ـ َـك َه ـ ـ ٍـاد َي ـ ـ ْـهـ ـ ـ َـت ـ ـ ِـدي ك ـ ـ ُّـل كـ ــا ِئ ـ ـ ٍـن
ِ
-1اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم ،عباس بن إبراهيم املراك�شي ،تحقيق :عبد الوهاب بن منصور ،املطبعة
امللكية الرباط ،298-297/1 ،وانظر األبيات الشعرية في :ديوان لسان الدين ابن الخطيب السلماني ،تحقيق :صنعه
وحققه وقدم له :محمد مفتاح ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط1409 ،1:ه1989/م.658/2 ،
-2الوافي باألدب العربي في املغرب األق�صى ،370-365/2:والنبوغ املغربي في األدب العربي.102/3:
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َ ْ
َ ً
َوب ـ ْ
ـاس ـ ـ ِـم ـ ـ َـك َمـ ـ ـ ـ ْـوال َي ال ـ ـ َـع ـ ـ ُـف ـ ُّـو َح ـ ِـقـ ـ ـي ـ ــق ــة
َو ِب ـ ـ ْ
ـاس ـ ـ ِـم ـ ـ َـك...
ِ
وما من بيت في هذا القسم إال ويستهله بلفظ :وباسمك ...حتى يأتي على ذكر أسماء هللا
(((
الحسنى".
ْ ْ
َع ـ ـ ــن ال ـ ـ َّـذ ْنـ ــب َو ْ ْ َ
ـوء َوالـ ـ ـ ِـوز ِر
الث ـ ِـم ،وال ـ ـ ـ ُّـسـ ـ ِ
ِ ِ
ِ

ونجد في هذه املطولة نفسها توسال بحروف املعجم ،فقد "رتب ابن داود أبياته بحسب
ترتب الحروف عندنا ،ومن هذا القسم قوله(((:
َّ
َ
ْ َ َّ ْ
ْ
ْ َ
َ َ
ِإلـ ِـهــيِ ،بـ ـ َـتـ ِـاء ال ـ ـت ـ ـ ْـو َب ـ ـ ـ ِـة ال ـ ــف ــذ ِة ال ـ ـ َـب ـ ّ ِـر
ِب ـ ـ َـب ـ ِـاء ال ـ َـبـ ـ َـه ــاَ ،ي ــا َم ـ ْـن ت ـ ــف ـ َّـر َد ِبــال ـ َـب ــق ــا
َ
َ
ب ـ ـ َـث ــاء ثَـ ـ ـ ـ َ
ب ــج ـي ــم َج َـللَ ،ي ـ ــا ُم ـ ـ َـق ـ َّـد ُ
س َعـ ـ ْـن غ ـ ْـي ـ ـ ِـر
ابَ ،ي ـ ـ ــا َع ـ ـ ـ ِـل ـ ـ ـيـ ـ ُـم َوق ـ ِـاد ٌر
ـو
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ َِ ُ َ ْ
ْ
ْ َ
َ ُ ُ َ ْ ََ َ َ ْ َ
ْ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
تـ ــع ــود ِلـ ــمـ ــوالنـ ــا ف ـ ـت ـ ــظ ــف ــر ِبـ ــال ــخ ــي ـ ِـر
ـس ِإذ ِب ــه ـ ــا
ِ
...ب ــط َ ِـاء طـم ـ ّـأ ِن ـيــنـ ِـة ال ـ َـن ـ ــفـ ـ ِ
َ
َ
َ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ْ
َ
ٌ
َ
َ
ُ
ّ
ٌ
وعي ـ ِـن الـعــال ،يــا م ـبـ ِـدع الـحـشـ ِـر والــنــش ِـر
الض ـ ــيــا ،ي ــا خ ِـال ــق م ــت ــك ـ ِـبـ ــر
...ب ــضـ ِـاء ِ
ِ
وقد فتح ابن داود بهذا الصنيع الفني املتميز "عاملا شعريا جديدا ،وسينهج نهجه عدد
(((
كبير من الشعراء في العصور املتأخرة".
ونقف فيها أيضا على التوسل بفواتح السور ،يقول ابن داود:
ُ
ّْ
ْ
َ ْ َ
َ
ْ َ ْ
ِب ـ ـ َـت ــكـ ـ َـرا ِر َه ــا ِفــي الـ ـ ِـذكـ ِـر ِم ـ ْـن ش ـ َـر ِف ال ــف ــخ ـ ِـر
ِب ـ ـ ِـس ـ ّ ِـر َ(أ ِل ــف ،ال ْمِ ،م ـ ـي ـ ْـم) ث ـ ـ َّـم ِب ـ َـم ــا َح َـ َـو ْت
ْ
ُهـ ـ َـن ـ َ
ـفَ ،ال ْم ،م ـ ـي ـ ْـمَ ،
ـاك م ـ ْـن َم ـ ْـع ـ ـ َـن ــى يَــج ـ ـ ُّـل َعـ ـ ــن ْال ـ ـ َـح ـ ـ ْ
ـص ـ ِـر
ص ـ ْـاد) ِب ـ َـم ــا أ َو ْت
ِبـ ـ ِـس ـ ـ ّ ِـر (أَ ِل ـ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ ُ َ َّ ْ
ْ َ ْ ُ
ْ
َّ ْ
ب ـ ــس ـ ـ ّـر (أل ـ ــف ،ال ْم ،م ـ ـي ـ ْـمَ ،راء) بـ ـ َـفـ ـ ْ
ِإ ِذ ال ــوص ــف ِفـ ـ ـيــه ــا لـم ي ــكـ ــي ـ ــف ِب ـ ــال ـ ــن ــشـ ِـر
ـضـ ِـل َـه ــا
ِ َِ ِ ِ
َ ِ
ِ
َ ْ َ َ َ َ
ْ َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِب ـ ـ ــع ـ ــي ـ ـ ـ ٍـن وصـ ـ ٍـاد ي ـ ــا ِإل ـ ـ ِـه ـ ــي ِم ـ ـ ــن ف ـ ــجـ ـ ِـر
ـاف ،وه ـ ـ ٍـاء ،ثـ ـ ــم ي ـ ـ ٍـاء ،وم ـ ـ ــا ح ـ ـ ــوت
ِبـ ـ ــك ـ ٍ
وفي املطولة نفسها يتوسل ابن داود "باملالئكة ،ثم باألنبياء والرسل ،فيختار لكل ملك
الصفة املالزمة له ،ويبتدئ بجبريل فيقول:
َ
َ
َّ
ََ َ ْ
ْ ُ
ُ ْ
ْ
ل ـ َـدى اللـ ـ ْـو ِح ِم ـ ـ ْـن ِس ـ ّ ٍـر ِل ْس ـ َـم ـ ــا ِئ ـ ـ ـ َـك ال ـ ــغ ـ ـ ّ ِـر
ـف َم ـ ــا َب ـ ـ َـدا
ِبـ ـ ــق ــد َر ِة ِج ــب ـ ـ ِـري ـ َـل ع ــلـ ــى ك ــشـ ـ ِ
كما يختار لكل نبي أبرز حدث ميز سيرته ،كقوله:
-1الشعر املغربي في العصر املريني.154:
-2املرجع نفسه.155:
-3املرجع نفسه.154:
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َّ
َ
ب ـ ـ َـط ـ َ
ـاع ـيـ َـلِ ،لل ـ ــذ ْب ـ ـ ِـح خ ـ ــالِـ ـ ِـقـ ــي
ـاعـ ـ ِـة ِإ ْسـ ـ َـمـ ـ
ِ
ِ
ْ َ َ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ َ
...ب ـ ِـحك ــمـ ـ ِـة يــحـ ــي ــى ،ث ــم م ــوالي خـ ـ ِـال ـ ـ ِـق ــي
ِ
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َ َ ْ
ـوب َع ــلـى (ق ــط ـ ِع ـ ِـه) الـ ـ َّـد ْه ِـر
ِبـ ـ َ َـح ـ ـ ْـسـ َـر ِة َيـ ـ ْـعـ ـ ُـق ـ
ٍ
َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ ْ
ـ
ـ
ـاس َحـ َـوى ِم ـ ْـن ُح ــلــى الـ ــف ــخ ـ ِـر
ك ــأم ـ ـ ِنــك ِإل ـي ٍ

كما يتوسل الشاعر بالخلفاء الراشدين وبالصحابة الكرام وباألولياء...
وبذلك تكتمل الصورة أمامنا ،إذ يمكن التأكيد أن الشعراء املغاربة تفننوا في إبداع
ألوان من التوسالت تمتد من التوسالت اإللهية ،لتصل إلى التوسل باألولياء والصالحين،
مرورا بالتوسل بأسماء هللا الحسنى ،وبفواتح السور وباملالئكة ،وباألنبياء والرسل وبالخلفاء
الراشدين ...وقد متح الشاعر املغربي مادته املعرفية من القرآن الكريم ومن السنة النبوية
الشريفة ومن التصوف الذي تضرب جذوره في أعمق خلجات اإلنسان املغربي.
وعموما فإن شعر التوسل -كما يقول أحد الباحثين" -عنوان لثقافة معينة أكثر مما
هو إبراز ملهارة شاعر أو إبداع فنان ،ففيه يأتي الشكل خادما للمضمون الفكري ،واملعاني
التي يقصدها الشعراء قصدا ،فهو يعكس الذهنية السائدة واملتحكمة في مقاليد الحياة
االجتماعية والثقافية ،كما يعكس قيم املجتمع ومبادئه .وهو من ناحية أخرى يدل على
تطلعات اإلنسان وآفاق انتظاراته ،خاصة إذا علمنا أن هذا الشعر نشط في البيئات
الصوفية وفي املناسبات الدينية وفي اللحظات الحرجة التي يمر منها الفرد واملجتمع بسبب
(((
الهزات االجتماعية والسياسية والكوارث الطبيعية".

-1الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية.158 :
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- 4نص القصيدة املقترحة للتحليل:

ورد في الصفحة  41من ديوان الشاعر عبد السالم الزموري املوسوم ب "إزالة البؤس
عن املوثق املحبوس" قوله" :وقلت أيضا باملحل املذكور ،مع االعتقال املشار إليه[ :خفيف]
َ
َْ َ
َ
ّ َ
-1مـ ـ َّـسـ ـ ـن ـ ــي الـ ُّ
َ
ـض ـ ُّـر َيــا َر ِح ـي ُـم َوأنـ ـتـ ــا
أ ْر َح ـ ُـم ال ـ ـ ُّـر َح ـ ـمـ ــا َو ِم ـ ـ ْـن ـ َـك ال ـ ـ ـ ِـش ــف ـ ـ ُـاء
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ
َ
ُ َ
َ
ُ (((
ِر ق ـ ـ ـ ْـب ـ َـل أ ْن َي ـ ــك ــون ِطـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ٌـن َو َم ـ ـ ـ ــاء
-2ف ـ ِـب ــأ ْس ـ َـم ــا ِئ ـ َـك الـ ـ ُـمـ َـعـ ــظـ َـم ـ ِـة ال ــق ـ ْـد
َ ْ
َّ
َ
اسـ ـ ُـتـ ــج ـ ـيـ ـ َـب َذ َ
بـ ـ ـ ــه َق ـ ْـد ْ
ُّ َ ُ (((
-3و ِب ـ ـ ــال ْس ـ ـ ـ ِـم ال ـ ـ ِـذي ِإذا َد َع ـ ـ ــا َد ٍاع
اك ال ـ ــدعـ ــاء
ِ ِ
َِ
-4وبـ ـ ـ ْـال ْس ـ ـ ـ ــم َّالـ ـ ــذي َو َ
ـاس ـ ـ َـت ـ ـن ـ ـ َـار مـ ـ ـ ـ ْـن ـ ـ َـه ـ ــا الـ ـ ـ ّ
َ
ضـ ْـع ـ ـ َـت َع ـ ـ َـل ـ ــى ال ـ َّـشـ ْـم ــس َقـ ـ ْـبـ ـ ُـل َفـ ـ ـ ْ
ُ (((
ـضـ ـ ـي ـ ــاء
ِ
ُ ُِّ
ْ َِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ
َّ
-5وبـ ـ ْـال ْس ـ ـ ــم َّالـ ـ ــذي َو َ
َ
فـ ـ ـ ــأظ ـ ـ ـ ــلـ ـ ـ َـم ـ ـ ْـت كـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ َـه ـ ـ ـ ــا ال ْر َجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء
ضـ ـ ْـعـ ـ ـ َـت َع ـ ــل ـ ــى الل ـ ـ ْـي ـ ِـل
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ ْ
-6وب ـ ـ ْـال ْس ـ ــم َّال ـ ــذي َو َ
َ
ض ـ ـ ـ ْـعـ ـ ـ َـت َع ـ ــلـ ــى الـ ُّـس ـ ْـحـ ِـب فـ ـ ــأ ْم ـ ـ ــط ـ ـ ـ َـر ْت ت ـ ـ ـ ْـح ـ ـ ـ ـ ـ َـتـ ـ ـ ـ َـه ـ ـ ــا النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـو ُاء
ِ
ِ
ِ
َْ
َ
-7وب ـ ـ ـ ْـال ْسـ ـ ـ ــم َّال ـ ــذي َو َ
َف ـ ـ ـ ـ ْـه ـ ـ ـ َـي مـ ـ ـ ـ ـ ْـن َأ ْج ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــه َخ ـ ـ ـ ـ ْ
َ
ـضـ ـ ـ ـ ـ َـر ُاء
ض ـ ْـعـ ـ َـت َع ـ ــل ـ ــى ال ــأ َور ِاق
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َ
-8وب ـ ـ ْـال ْس ـ ـ ــم َّالـ ـ ـ ــذي َد َع ـ ـ ـ ـ َ
َ
َد ُم َي ـ ـ ـ ـ ـ ْـو َم ال ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ـ ْـت ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه َحـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـو ُاء
ـاك ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه آ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َّ
ُ
-9وبـ ـ ــال ْسـ ـ ـ ــم ال ـ ـ ــذي َد َع ـ ـ َ
َ
ٌح َعـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ُـفـ ـ ــل ــك حـ ـ ـي ـ ـ َـن غ ـ ـ ـ َـي ـ ـ َ
ـض ال ـ َـم ُاء
ـاك ِبـ ـ ـ ـ ـ ِـه نـ ــو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ ْ
َ َ
-10وب ـ ْـال ْس ــم َّال ـ ــذي َد َعـ ـ ـ ـ َ
َ
ُنـ ـ ـ ُ
ـس ِف ـ ــي ال ـ ـ ـ َـب ـ ـ ْـح ـ ِـر ف ـ ـ ْـوق ـ ُـه ال ـ ـ ــظ ـ ــل ـ َـم ـ ـ ُـاء
ـاك ِب ـ ـ ـ ـ ِـه ُي ـ ـ ــو
ِ ْ ِ ِ
َ
ْ
َ
َ -11وبـ ـ ــال َس ـ ـ ــم َّال ـ ــذي َد َعـ ـ ـ َ
ـاك بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه أ ُّي ـ ُ
َوال ـ ـ ِـجـ ـ ـ ْـس ـ ـ ـ ُـم َعـ ـ ـ ـ ـ ــاث ِف ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ِـه الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـد ُاء
ـوب
ِ ِ
ِ
ْ ُ ّ َ َ ُ َْ
َ ِْ
َّ
ُ ُ
َ
َ
َ
ُ
ال ْ
ص ـ ـ ِـد َقـ ــاءُ
سـ ـ ــف ِفـ ــي الـ ــج ـ ـ ـ ـ ِـب خ ـ ـ ــان ـ ــه
-12و ِبـ ــال ْسـ ـ ِـم الـ ـ ـ ـ ِـذي دعـ ـ ــاك ِب ـ ـ ـ ـ ِـه يـ ــو
ْ َ
ْ
ََ َ ْ ُ ْ ُ ْ
َ
َي ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ َـب ـ ـ ـ ِغ ـ ـ ــي ِلل ـ ـ ـب ـ ـ ِـري ِء َو ْهـ ـ ـ ـ َـو َب ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـر ُاء
س ال ـ َـعـ ـ ِـزيـ ـ ِـز ِل ـ ـ َـم ــا ال
-13ودع ـ ـ ــت ـ ـ ــه ِعـ ـ ــر
َ
ْ ُ ََ ْ َ
ّ ْ َ َ َُْ ْ
َ َ ْ َ
-14فـ ْـاقـ َـت ـ َ
َ
َ
َ ُ (((
ـض ــىالـ ِـسـج ــنقــول ــهــا ِب ــاخ ـ ِت ــي ـ ٍـار
ِم ـ ــن ــه ،وق ـ ــد قـ ــض ــى ِب ـ ـ ـ ــذاك الـ ـ ـ ــقـ ـ ــض ـ ــاء
َ
ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َّ ْ َ ْ َ ُ ُ ْ َ
ـور ال ـ ـ ـ ـ َـب ـ ــال ُء
أ ْج ـ ـ ـ َـمـ ـ َـل ال ـ ــص ـ ــب ـ ــر ِإذ ي ـ ـ ـ ــث ـ ـ ـ
ـضــى َعــل ـ ـي ـ َـن ــا ف ـ َـي ــام ـ ــا
-15مـ ــثـل مـا ق ــد ق ـ
َِ ْ
َّ
َ ْ َ َّ
ْ ْ
ُْ ْ َ َ
َ
َ
َ
ْ
َ ُ (((
-16و ِب ـ ـ ــالس ـ ـ ـ ِـم ال ـ ـ ـ ِـذي دع ـ ـ ـ ــاك ِب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه الـصطــفـى وه ـ ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـذي ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه الق ـ ـ ـ ـ ـتِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء
ْ َ
َ َ
َ
ْ
ـس إ َّال إ َل ـ ـ ْـيـ ـ ـ َـك ِم ـ ـ ِّـن ـ ــي ْال ـ ـ ـ ـ ِت ـ ـ ـ ـ َـج ـ ـ ـ ــاءُ
َل ـ ـ ـ ْـيـ ـ ـ َ
-17ي ـ ــا نـ ـ ِـب ـ َّـي الـ ُـه ـ َـدى ِإل ـ ـ ْـي ـ َـك ِالـ ـ ِت ـج ــائــي
ِ
ِ
ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ ْ
َ ْ َ
ـام ال ـ ـ ـ ِـبـ ـ ـن ـ ُـاء
ر ِف ـ ــع ال ـ ــم ـ ـ ــسـ ـ ــخ واسـ ـ ـ ــت ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ
-18بِـ ـ َـك َيـ ـ ــا ِنـ ـ ْـع ـ ـ َـم ـ ــة اللـ ـ ِـه َع ـ ــل ـ ـي ـ ـ َـنـ ــا
ُّ ُ
ُ
َ َ
ْ َ
َ َْ
ـوك ِإذ ال ْاه ـ ـ ـ ـ ِت ـ ـ ـ َـد ُاء
-19و ِبـ ـ ـ ــأنـ ـ ـ َـوا ِر َك ْاه ـ ـ ـ َـت ـ ـ َـدى ك ـ ـ ـ ـ ُّـل َس ـ ـ ـ ٍـار
ِف ـ ــي ظ ـ ـ ــال ِم ال ـ ـ ــشـ ــك ـ ـ ـ ِ
(((

الض ُّر َو َأ َ
وب إ ْذ َن َاد ٰى َرَّب ُه َأ ّني َم َّسن َي ُّ
َ َ ُّ َ
نت َأ ْر َح ُم َّ
الر ِاح ِم َين ".األنبياء.83/
ِ
ِ
-1يقتبس فيه من قوله تعالى" :وأي ِ
-2العجز مضطرب الوزن في جزئه األول.
-3تقرأ "دعا" باختالس مدها للوزن.
-4العجز مضطرب الوزن في جزئه األول.
-5العجز مضطرب الوزن في جزئه األول.
-6تقرأ "املصطفى" باختالس مدها للوزن.
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ْ
َّ
َ َ َّ
-20وت ـ ـ ـ َـج ـ ـ ــل ـ ـ ـ ْـت َم ـ ـ َـعـ ــالِـ ـ ـ ُـم ال ـ ـ ـ ـ َـح ـ ـ ـ ِ ّـق َوالل ـ ـ ـ ُـه
َ ْ َ
َُ َ ً
ْ
-21ب ـ ـ ـع ـ َـد أ ْن َعـ ـ َّـمـ ـ ـ ِـت الـ َـج ـ َـهـ ــال ــة قـ ـ ْـوم ـا
ُ ْ
ْ
َّ
َ َ
-22و ِإذا َح ـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ ِـت ال ـ ـ ـ ـ ـ ِعـ ـ ـ ـ ـ َـنـ ـ ـ ـ ـ َـايـ ـ ـ ـ ـ ــة ِبــال ـ َـع ـ ـ ْـب ـ ـ ِـد
َ ْ
َ َ َ
-23كـ ـ ْـيــف ال َي ـ ْـهـ ـ َـت ـ ـ ِـدي ِإل ـ ـيـ ـ َـك ُم ـ ِـحـ ٌّـب
-24يـ ـَ ــا نَ ـبـ ـ َّـي ْالـ ـ ـ ُـهـ ـ َـدى َ
ض ـ ـ َـر َ
اع ـ َـة َ
ص ـ ٍ ّـب
ِ
َ
-25أ ْثـ ـ َـق َـلـ ـ ـتْ ـ ـ ـنـ ـ ــي َمـ ـ َـع ال ـ ُّـذ ُن ــوب ُق ـ ـ ـ ُـيـ ــودٌ
ِ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ِ ْ َ
-26أحــكم ال ــق ـي ـ ــن ص ــنــعـ ــه ــا ِب ــاع ـ ـ ِت ـ ـن ـ ٍـاء
َ َ َّ َ
َّ ْ
َ
ـاش َوالل ـ ـ ِـه أ ْن ُيـ ـ ـ ِـق ـ ـ ـي ـ ـ َـم َعـ ـ ــل ـ ــى الــض ـيـ ـ ِـم
-27حـ ـ ـ ـ
َْ َ ُ َ َ َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
-28أو ي ـ ـ ــط ـ ــول عـ ـ ــل ـ ـ ــي ـ ـ ِـه جـ ـ ــور زم ـ ٍـان
-29مـ َـع َأ ّنـ ــي ف ـ ــي سـ ـ ّـن َع ـ ـ ْـوق َو َ
َ
ض ـ ْـع ـ ِـف ــي
َ ِ ِ ِ
ٍ
ِ
َّ
َ
-30فــا ْرغ ـ ـ ِـب الل ـ ـ َـه َي ــا ُم ـ َـح ـ ـ َّـم ـ ـ ُـد ِف ـ ـي ـ ـ َـنــا
ْ
َْ َ َ ْ َ َ
ـضـ ـ ُـل ش ــا ِفـ ـ ٍـع ِعـ ـ ـن ـ َـد َ ِّرب ـ ـ ْـك
-31أنــت أف ـ ـ ـ
َّ َ َ ْ َ
-32ي َـ ــا إ َل ـ ـ ـ َ
ال ْرض َي ــا َمــنْ
و
ـاء
ـ
ـ
ـم
ـ
ـس
ـ
ـ
ـ
ـ
ل
ا
ـه
ِ
ِ
َ
-33قـ ـ ـ ْ ِـد َأ َت ـ ـ ـ ْـيـ ـ ـ َـن ـ ـ ـ ـ َ
ـاك َ
ـاغ ـ ـ ـ ـ ِـري ـ ـ ـ ـ َـن ُم ـ ِن ـ ـي ـ ِـب ـي َـن
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ص
ِ
ـود َن ـ ـ ـ ــا َو ُد ُم ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
-34فـ ـ ــي قُ ـ ـ ُـي ـ ــود َتـ ـ ـ ُـق ـ ـ ُ
ـوع
ٍ
َِ ُ ُ ٌ َ ْ
َ ْ ً
َ
َ
ـاجـ ِـع لـ ـ ـي ــال
-35و ُج ـ ُـنـ ـ ــوب عـ ــن الـ ــمــض ـ ـ ِ
ـوب َل ـ ـ َـه ِـ ــا إ َل ـ ـ ـ ـ ـ ْـيـ ـ َـك ُنـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـزوعٌ
َ
-36وقـ ــلـ ـ ـ ٌ
ِ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ ٌّ َ
-37وأكـ ــف ت ـ ـ ْـد ُع ــو ِإلـ ـ ـ ْـي ـ َـك ْاب ـ ـ ـ ِت ـ ـ ـهـ ـ ــاال
َ ُ ُ ٌ َ ْ
َْ َ
ـوع َعـ ــلـ ــى ال ـ َـج ـ ـ ـ َـو ِار ِح ألـ ـ ــق ـ ــى
-38وخ ــضـ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
ْ
-39ال ـ ــخ ــالص ال ـ ــخـالص ي ـ ــا م ــن ِإل ـ ــيـ ـ ِـه
َ
-40فـ ـ ــا ْر َحـ ــم ْالـ ـ َـي ـ ـ ْـو َم ُذ َّل ـ ـ َـن ـ ـ ــا َو ْ
اجـ ـ ـعَـ ـ ــل ْالـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ْـف ـ ــوَ
ِ
ِ
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َ َ ْ
َ
َ
تـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ــال ـ ــى ي ـ ـ ـه ـ ـ ِـدي ِب ـ ـ ـ ِـه َم ـ ـ ـ ْـن َي ـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ُـاء
ْ
ُكـ ـ ـ ْـن ـ ـ َـت ف ـ ـ ـيـ ــه ـ ْـم َف ــانْـ ـ َـز َ
اح َعـ ـ ْـن ـ َـه ــا ال ـ َـعـ ـ َـمـ ـ ُـاء
َْ
َ َ َّ ْ ِ ِ َّ
َ
َ
ْ
ُ (((
تـ ــح ـ ــل ـ ــت ِب ــال ـ ـ ــطـ ـ ــاع ـ ـ ـ ِـة الع ـ ـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـ ــاء
َز َاد ُه ِف ـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـطَّ ـ ــريـ ـ ـ ــق َحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـاء َو َب ـ ـ ـ ـ ـ ــاءُ
ِ ِ
َ
َطـ ـ ـ َ
ـال َمـ ـ ــا ْام ـ ـ ـ َـتـ ـ َّـد ِمـ ـ ـ ـ ْـنـ ـ ـ ُـه َهـ ـ ــذا ال ـ ـ ـ ِّـنـ ـ َـد ُاء
ْ
َ
ْ
ْ َ
َ ُ (((
لـ ـ َـه ـ ــا ِبـ ـ ــال ـ ـ ــق ـ ـ َـد َم ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ِـن ِم ـ ـ ِّـنـ ــي الـ ـ ـ ـ ِت ـ ــواء
ْ َ ْ َ
َ
َ ُ ُ
ُ (((
اع ـ ـ ـ ـ ِت ـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاء
ف ـ ـ ـ ِـلـ ـ َـم ال َي ـ ــك ــون ِمـ ـ ـ ــن ـ ـ ــك
َ
َ
َ
ْ
ُمـ ـ ـ ـ ـ ِـح ـ ـ ـ ٌّـب ل ـ ـ ـ ـ ُـه ِإلـ ـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ ـ َـك انـ ـ ـ ـ ـ ـتِ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ُـاء
َو َل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـه َبـ ـ ـ ـ ـ َـك ُح ـ ـ ـ ـ ـ ْـر َم ـ ـ ـ ٌـة َو ْ
اح ـ ـ ـ ـتِـ ـ ـ ـ َـم ـ ـ ـ ـ ُـاء
ْ
َ َ
َلـ ـ ْـيـ ـ َ
ـس ِف ـ ـ ـي ـ ـ ِـه َم ـ ـ ـ َـع ال ـ ـ َـم ـ ـ ـ ِـش ـ ـ ـي ـ ـ ِـب خ ــفـ ـ ُـاء
َ ْ َ َّ َ
ـس ِإال ِإلـ ـ ـ ـ ْـيـ ـ ـ ـ َـك ِمـ ـ َّـن ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ َّـر َجـ ـ ـ ـ ـ ُـاء
لـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ
َ َ َ َ ْ ُ َ
َ
ُّ َ َ ُ (((
[وِل ـ ــذاك] ت ـ ـ ــع ـ ــن ـ ـ ــو لـ ـ ــك الـ ـ ـ ــش ـ ــفـ ـ ــعـ ــاء
َ
ْ
َ
َخ ـ ـ َ
ـضـ ـ َـعـ ـ ْـت ِلـ ـ ـ َـج ــال ِلـ ـ ـ ـ ِـه ال ـ ـ ـ ـ ُـع ـ ـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ـ ـ َـمـ ـ ُـاء
َ ْ
ُ ُّ
َ
ُ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـعـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء
ِإلـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ َـك َوكـ ـ ـ ــل ـ ـ ـ َـن ـ ـ ـ ـ ــا
َْ َ َ ْ
َ
َ
َ
أقـ ـ ــلـ ــق ـ ـ ـتـ ـ ـ َـن ـ ــا فـ ـ ـ َـمـ ــا ل ـ ـ ـ ـ ـ َـه ـ ـ ـ ـ ــا ِإ ْبـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ُـاء
َ
َ
َ
َ
ْ َ
ق ـ ـ ْـد تـ ـ ـ ـ َـجـ ـ ــاف ـ ـ ـ ْـت َونـ ـ ـ ْـو ُم ـ ـ ـ َـن ـ ـ ــا ِإغـ ـ ـ ـ ـ ــف ـ ـ ـ ُـاء
َ
َ
ٌ
َو ْ
اض ـ ـ ـ ِـطـ ـ ـ َـر ٌ
اب َول ـ ـ ـ ـ ـ ْـو َع ـ ـ ـ ـ ـ ــة َو ُبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء
َ
َُُ ٌ َ
ْ
وس لـ ـ ـ ـ ـ َـه ـ ــا ِإلـ ـ ـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ َـك انـ ـ ـ ـ ـ ِـحـ ـ ـ ـ ـ ـ َـن ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء
ورؤ
َ
َ
ً
ْ
ُ
َخ ـ ــش ـ ـ ـ َـي ـ ـ ــة َولـ ـ ــه ب ـ ـ َـهـ ـ ـ ــا ْ
اس ـ ـ ـ ـ ِت ـ ـ ـ ْـح ـ ـ ـي ـ ـ ـ ُـاء
ِ
مُ ـ ـ ْـش ـ َـت ـ ـ َـك ــى ْالـ ـ َـخ ـ ـ ـ ْـل ـ ـ ــق إ َّن ـ ـ ـنَ ـ ـ ــا ُفـ ـ ـ ـ َـق ـ ـ ـ َـراءُ
ِ ِ
ً
ْ َ
ِخ ـ ـ ـ َـتـ ـ ــام ـ ـ ـ ـا ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه َيـ ـ ـ ـ ـ ـ ِت ـ ـ ـ ـ ـ ُّـم ال ـ ـ ـ ـ َـوف ـ ـ ـ ـ ـ ُـاء

ْ َ َ َ
َ للاَّ ُ
اط ُم ْس َت ِق ٍيم ".البقرة.213/
-1فيه اقتباس من قوله تعالى" :و َي ْه ِدي َمن يش ُاء ِإل ٰى ِص َر ٍ
-2ينظر فيه إلى قول البوصيري:
ْ َ َ َْ
ُ َْ ً َ َ َ
َ َّ ْ
ْ
ال ْعـ َ
ـضـاءُ
َو ِإذا َحـلـ ِـت الـ ِـه َد َايـة ق ــل ـب ــا=ن ــشـطــت ِفــي ال ـ ِعــبـاد ِة
انظر :ديوان محمد بن سعيد البوصيري ،تحقيق :محمد سعيد كيالني ،مكتبة الحلبي ،مصر ،ط1393 ،2:ه ،ص.52:
-3تقرأ "لها" باختالس مدها للوزن.
-4تقرأ "فلم" ممدودة للوزن.
-5في األصل "ولذا" ،والوزن بها مضطرب ،ويستقيم باملثبت.

(((
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أوال :البناء العام للقصيدةأول ما يثير االنتباه هو الغياب التام لكل نوع من أنواع املقدمات التمهيدية التي دأب
الشعراء منذ أقدم العصور على افتتاح قصائدهم بها (الطللية ،الغزلية ،الخمرية ،)...فقد
استهل الشاعر موضوع قصيدته بشكل مباشر جدا ،وهذا ما يسمح للقارئ بالوقوف على
غرض القصيدة دون كبير عناء أو جهد ،وهكذا يمكن التأكيد أن القصيدة تندرج في إطار
غرض التوسل بدءا من مطلعها الذي يعكس العالقة بين طرفين (مرسل/متكلم :مريض،
أسير ،ضعيف ،مغلوب على أمره ،في أمس الحاجة إلى الرحمة ...ومرسل إليه/مخاطب :قادر
على املعافاة واإلضفاء ،قوي ،رحيم )...يقول الشاعر:
َ
َ
َْ َ
ّ َ
-1م ـ ـ َّـس ـن ــي الـ ُّ
َ
أ ْر َح ـ ـ ُـم ال ـ ـ ُّـر َح ـ ـم ــا َو ِمـ ـ ْـنـ َـك الـ ـ ـ ِـشـ ـ ــف ـ ـ ـ ُـاء
ـض ـ ُّـر َيـ ــا َر ِحـ ـيـ ُـم َوأن ـ ـتـا
ِ
ولعلنا نلتمس للشاعر أكثر من عذر في اقتحامه املوضوع مباشرة ،باستحضار الظروف
التي أحاطت بالقصيدة -قيد الدرس -بل والديوان الشعري كله ،الذي "جعله كما نبه في
مقدمته لجمع ما صدر عنه إبان أسره بمراكش بدهليز مصباح ،ولم يقصد فيه إلى جمع
عموم شعره ،(((".فمعاناة الشاعر النفسية والجسدية وهو في األسر جعلته أوال يضرب
ُع ْر َ
ض الحائط بأغراض اللهو واملرح والهزل التي كان يتعاطاها أيام شبابه ،كما جعلته يلتجئ
إلى الشعر باعتباره أنجع وسيلة للتخفيف من حدة اآلالم املستعرة في أعماقه ،تلك اآلالم
التي كانت تستحثه بقوة للبوح بالجراح الغائرة التي كانت تنزف فوارة ،حارقة ،دون أن تترك
له فرصة انتقاء مقدمة تجعله يستحضر البناء التقليدي للقصيدة العربية التي جعلت من
َب ْن ِد "املحافظة" أساسا من أسس عمود الشعر العربي كما حددها وأوردها املرزوقي في مقدمة
شرحه ديوان الحماسة.
والواضح أن القصيدة تمتاز بوحدة موضوعية ،فقد جعلها الشاعر قصيدة توسلية
بامتياز تفيض بالنفس التوسلي من بيتها األول إلى بيتها األخير ونصه:
َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ
ً
ْ
ْ َ
-40ف ــارحـ ِـم ال ـ ــي ــوم ذلــنـ ــا و
اج ـ ـعـ ـ ِـل ا ل َـع ـ ْـف ـ َـو ِخـ ـ َـت ـ ــامـ ـ ـا ِبـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـه َي ـ ـ ـ ـ ِت ـ ـ ـ ـ ُّـم ال ـ ـ ـ ـ ـ َـوف ـ ـ ـ ُـاء
-1إزالة البؤس عن املوثق املحبوس ،عبد السالم الزموري ،تقديم وتحقيق :الدكتور أحمد العراقي ،ط2002 ،1:م ،ص.25:
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ثانيا :املعنى العام للقصيدة (املستوى الداللي):رغم تميز القصيدة بوحدة موضوعية فإنه يمكن تقسيمها إجرائيا إلى ثالث وحدات
داللية:
الوحدة الداللية األولى []16 -1توسل الشاعر باهلل الرحيم القادر وبأسمائه املقدسة الحسنى مظهرا ضعفا وانكساراوانهزاما وحاجة ملحة للتخلص من املرض الذي ألم به.
الوحدة الداللية الثانية []31-17توسل الشاعر بالرسول األعظم صلوات ربي وسالمه عليه مستحضرا شمائلهوفضائله ،وملحا على البوح بضعفه وانكساره واضطراره.
الوحدة الداللية الثالثة []40-32إلحاح الشاعر في التوسل باهلل تعالى مفصحا عما يعانيه من خضوع وذل وانكساروطالبا الرحمة والعفو والخالص.
يتوجه الشاعر بالخطاب إلى هللا سبحانه وتعالى شاكيا إليه الضر الذي ألم به،
ومستحضرا رحمته الواسعة وقدرته على العفو والشفاء ،وعبر أبيات الوحدة يتردد لفظ
أسماء هللا املعظمة القدر التي ارتبطت بها أحداث ومعجزات وخوارق متعددة ومتنوعة:
استجابة الدعاء ،ضياء النهار ،ظالم الليل ،سقوط األمطار ،اخضرار أوراق األشجار ،دعاء
آدم يوم التقائه بحواء ،دعاء نوح وهو على الفلك ،دعاء يونس وهو في البحر ،دعاء أيوب
بعدما استبد به الداء ،دعاء يوسف بعدما وضع في الجب وبعدما أودع في السجن ظلما
وعدوانا ،دعاء املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
انتقل الشاعر بعد ذلك للتوسل بالنبي املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،التجأ إليه
مؤكدا أنه خير ملجإ وخير مالذ ...وال غرابة في ذلك فهو نعمة من هللا إلى العباد به أخرج
الناس من الظلمات إلى النور ومن الضالل إلى الهدى ومن الجاهلية الجهالء إلى نور الحق...
وبذلك استحق عليه الصالة والسالم كل التقدير وكل الحب ،ولم يجد الشاعر بدا من
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التوسل به عليه السالم شاكيا إليه معاناته املزدوجة من فظاعة الذنوب ومن ثقل القيود
التي تكبل رجليه ،وكان مما زاد من معاناته وآالمه مشيبه وتقدمه في السن ،لذلك لم يملك
إال أن يتوسل بالنبي صلى هللا عليه وسلم مستحضرا شفاعته التي ميزته على كافة األنبياء
والرسل.
ويعود الشاعر في الوحدة الداللية األخيرة إلى نقطة االنطالق ،يعود ليواصل ما بدأه،
يتوجه بالخطاب إلى هللا تعالى متوسال بعظمته وجالله مفصحا عن معاناته املتعددة األلوان
(ذل وضعف وانكسار وحزن ولوعة وأرق وفقر وقلق واضطراب وخضوع وخشية )...وهذا ما
جعله يتوجه إلى هللا تعالى متوسال إليه ،داعيا ،مبتهال ،خاضعا ،خاشعا ،شاكيا ...طالبا منه
الخالص والرحمة والعفو.
ومادام هدف هذه الورقة هو تسليط األضواء على بعض املقومات الفنية لقصيدة
التوسل املغربية ،فإننا ستعمد إلى استجالء أبعاد حضورها ولونه وشكله من خالل القصيدة
قيد الدرس ،وفق املحورين :األفقي والعمودي ،فاملحور األفقي يشمل :املعجم  +التركيب +
األصوات  +املعنى  /أما املحور العمودي فيعنى باملقصدية والتفاعل.
ثالثا :املحوراألفقي:- 1البنية املعجمية:
تبدو العالقة وثيقة جدا بين دالالت القصيدة واملعجم الذي انتقاه الشاعر بعناية
فائقة ،وهذا ما يسمح لنا بتقسيم القصيدة إلى حقول داللية منسجمة تمام االنسجام مع
موضوعها الرئيس ممثال في التوسل ،هكذا يمكن تقسيم السجالت اللغوية املشكلة للقصيدة
إلى حقل داللي محوري ممثال في التوسل يندرج في إطاره حقل داللي فرعي مرتبط بالطبيعة:
حقل داللي ديني/توسلي يهيمن على القصيدة التي تطفح بالنفس التوسلي[ :مسنيالضر ،عاث الداء ،البالء ،التجائي ،أثقلتني الذنوب ،قيود ،الضيم ،جور الزمان ،حرمة
واحتماء ،سن عوق وضعفي ،صاغرين ،منيبين ،ضعفاء ،دموع ،أقلقتنا ،جنوب عن
املضاجع ،نومنا إغفاء ،نزوع ،اضطراب ،لوعة ،انحناء ،خضوع ،خشية ،استحياء ،الخالص
الخالص ،مشتكى الخلق ،فقراء ،ارحم ذلنا ،العفو ،الوفاء ،رحيم ،أرحم الرحما ،أسمائك
املعظمة ،دعا داع ،الدعاء ،آدم ،حواء ،نوح ،يونس ،أيوب ،يوسف ،القضاء ،املصطفى،
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نبي الهدى ،نعمة اإلله ،أنوارك ،اهتدى ،معالم الحق ،هللا ،يهدي من يشاء ،الجهالة ،العبد،
الطاعة ،ابتهال]...
حقل داللي طبيعي[ :الشمس ،الضياء ،الليل ،أظلمت ،السحب ،أمطرت ،األنوار،األوراق ،املاء ،البحر ،الظلماء ]...والواضح أن تداخل هذين الحقليين الدالليين ينسجم
تماما مع الوحدة املوضوعية التي تتميز بها القصيدة.
وعموما فإن القصيدة تقيم جسورا وعالقات بين طرفين :متوسل ومتوسل به ،كما
يتضح من خالل الخطاطة اآلتية:
املتوسل (الشاعر)

املتوسل به (هللا)

املتوسل به (الرسول صلى
هللا عليه وسلم)
يا نبي الهدى ،يا نعمة اإلله،
أنوارك الهادية ،حرمة
واحتماء ،يا محمد ،إليك
منا الرجاء ،أفضل شافع...

مسني الضر ،ضراعة صب ،يارحيم ،أرحم الرحما ،منكأثقلتني مع الذنوب قيود ،الشفاء ،أسمائك املعظمة،
الضيم ،جور الزمان،سن إجابة الدعاء ،استنار
عوق وضعفي ،صاغرين الضياء ،أظلمت األرجاء،
منيبين ضعفاء ،قيود أمطرت األنواء ،األوراق
تقودنا ،دموع أقلقتنا ،جنوب خضراء ،دعاء آدم ،دعاء
عن املضاجع ،نومنا إغفاء ،نوح ،دعاء يونس ،دعاء
نزوع ،اضطراب ،لوعة ،أيوب ،دعاء يوسف ،دعاء
بكاء ،أكف تدعو ابتهاال ،املصطفى ،يا إله السماء
رؤوس لها انحناء ،خضوع ،واألرض ،خضعت لجالله
استحياء ،الخالص ،فقراء ،العظماء ،إليك مشتكى
الخلق...
ذلنا ،العفو ،الوفاء...
تبدو العالقة تقابلية بين املحورين الدالليين بشكل يسمح لنا بتقسيم القصيدة إلى ثنائيات
ضدية:
متوسل
ضعيف

متوسل به
قوي
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مستجير
الجئ
مذنب
ذليل
محتم
مستشفع
خاضع
طالب للخالص

مستجار به
ملتجأ إليه
غفار
عزيز معز
محتم به
شافع
مخضوع له
مخلص

وليس غريبا أن تبدو العالقة التقابلية التضادية بين املحوريين ،مادام املحور األول
خاصا بعبد مخلوق ،مذنب ،أسير ،مغلوب على أمره ،واملحور الثاني خاص برب خالق،
غفار ،جليل ،عظيم ،وبرسوله املصطفى عليه الصالة والسالم :الهادي الناس من الظلمات
إلى النور ،املحبوب ،الشفيع ...وهكذا يمكن القول إن القصيدة تتنامى داخليا وفق عالقة
عمودية تصاعدية ممن هو أدنى إلى من هو أعلى:
أضعف

أقوى

أحقر

أعظم وأجل

ويتضح أن املعجم املوظف ي�شي -في كثير من جوانبه -بثقافة الشاعر ومرجعيته
اإلسالمية ،كما أنه معجم قريب إلى الحديث اليومي العامي ال أثر فيه للجمال أو اإليحاء،
إنما عبارة عن ألفاظ مرصوفة وكلمات منظومة بعيدة كل البعد عن فن الشعر ،شعر أقرب
إلى النظم ،تطغى عليه الخطابية واللغة الشعرية املبتذلة.
- 2البنية التركيبية:
أ-التركيب النحوي:
أ-الضمائر :يمكن توزيع القصيدة من حيث الضمائر املوظفة فيها إلى:
ضمير املتكلم املفرد (األنا)[ :مسني ،التجائي ،مني ،أثقلتني ،أني في سن ]...ورغم الحضوراملحتشم واملحدود لهذا الضمير ،فإن هذه املؤشرات ال تنفي كون القصيدة تدور في فلك
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الذات الشاعرة تعبر عن معاناتها ،عن مرارة تجربة األسر التي أذاقت الشاعر األمرين ،فلم
يجد ملجأ إال التوسل باهلل تعالى وبنبيه املصطفى صلى هللا عليه وسلم.
ضمير املتكلم الجمع (النحن)[ :علينا ،فينا ،منا ،أتيناك ،صاغرين ،منيبين ،كلناضعفاء ،تقودنا ،أقلقتنا ،إننا فقراء ،ذلنا ]...واملالحظ أن هذا الضمير حاضر بشكل مكثف
والفت لالنتباه في الوحدة الداللية الثالثة ،ويمكن التأكيد أنه يشكل تناميا مشروعا للمعاناة
الفردية التي امتزجت وذابت في بوتقة املعاناة الجماعية ،مما يؤكد حضور الهم الجماعي
وامتزاجه بالهم الفردي .ونستحضر في هذا السياق أن معاناة الشاعر من األسر كانت قد
طالت جماعة منهم الشاعر الذي وجد في الشعر خير وسيلة للتنفيس عن جراحه وآالمه،
"فقد تم أسره في أوائل سنة 1248هـ ،وذلك في أعقاب أحداث ثورة الودايا بفاس ،لقد كان
ضمن املتورطين في هذه األحداث الذين أمر السلطان باعتقالهم ،وحملهم إلى سجن مصباح
(((
بقصبة مراكش".
ضمير املخاطب املفرد :ونميز في إطاره بين:املخاطب املفرد الخاص باهلل تعالى[ :أنت أرحم الرحما ،منك الشفاء ،أسمائك املعظمة،َ
َ
َ
أتيناكَ ،
إليك]...،
دعاك،
وضعت،
[إليك ،بأنوا َكَ ،
كنتَ ،
املخاطب املفرد الخاص بالرسول صلى هللا عليه وسلمَ :منك،
ر
لك ،أنت أفضل شافعَ ،
بكَ ،
َ
بك]...
ر
ضمير الغائب املفرد[ :يكون ،دعا ،استنار ،أظلمت ،التقت ،غيض ،عاث ،خانه،الينبغي ،اقت�ضى ،ق�ضى ،يثور ،رفع ،استقام ،اهتدى ،تجلت ،يهدي ،عمت ،انزاح ،حلت،
تحلت ،يهتدي ،طال ،امتد ،أثقلتني ،أحكم ،يقيم ،يطول ،خضعت ،أثقلتنا ،تجافت ،تدعو،
َ
ألقى ]...ورغم كثافة هذا الضمير وقوة حضوره على امتداد جسد القصيدة ،فإننا نؤكد أ َّن ُه
ّ َ
ُو ِظف أساسا لتوثيق العالقة املحور الرابطة بين املتوسل (الشاعر) واملتوسل به (هللا عز
وجل ،والرسول صلى هللا عليه وسلم).
-1إزالة البؤس عن املوثق املحبوس.15:
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ويتضح ذلك من خالله اإلحاالت الدينية العميقة التي تحيل عليها هذه األفعال ،إذ عبرها
تم استحضار قصص مجموعة من األنبياء (آدم في عالقته مع زوجته حواء ،نوح ،يونس،
أيوب ،يوسف في عالقته مع إخوته ومع زوج العزيز ،املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،)...كما
تم استغالل هذا الضمير لإلشادة بفضائل الرسول صلى هللا عليه وسلم وشمائله (رفع املسخ
واستقام البناء ،اهتدى كل سار ،تجلت معالم الحق ،انزاح العماء.)...
ب-األفعال:
تميزت القصيدة بحضور األزمنة النحوية الثالثة :املا�ضي ،املضارع ،األمر .والواضح أن
األفعال املاضية حظيت بحصة األسد كما يبدو من خالل القصيدة كلها ،ويجد هذا تبريره
انطالقا من كون الشاعر يعبر عن أحداث وقعت في الزمن املا�ضي (مسني ،دعا ،وضعت،
دعاك ،تجلت ،عمت )...واألكيد أن ماضوية هذه األحداث ال تدل إطالقا على انقطاع عالقتها
بالحاضر واملستقبل ،فأسماء هللا املعظمة التي ترافق استجابة الدعاء ،ومختلف الظواهر
الطبيعية (إشراقة الشمس ،وظالم الليل ،وهطول املطر ،واخضرار األوراق )...ما تزال
وستظل مبعثا للعبر واملواعظ ...أما فضل الرسول صلى هللا عليه وسلم فسيظل حاضرا
باستمرار ألنه أخرج الناس من الظلمات إلى النور بعدما أدى األمانة وأرشد األمة وجاهد
في هللا حق جهاده حتى أتاه اليقين ...كما نجد حضورا لألفعال املاضية الدالة على استمرار
خضوع العبد هلل جل جالله ،وعلى دوام الحاجة إليه واالرتباط به (خضعت لجالله العظماء،
أتيناك صاغرين منيبين إليك)...
أما األفعال املضارعة فيبقى حضورها محتشما ومحدودا (قبل أن يكون طين وماء ،ال
ينبغي ،يهدي بها من يشاء ،ال يهتدي ،يطول ،تقود ،تدعو )...وهي أفعال تدل من جهة على
راهنية األحداث املعبر عنها ،ثم على إحساس الشاعر بمرارة الواقع الذي يعيشه وهو في
سجنه .أما أفعال األمر فحضورها محدود أكثر ال يتجاوز ثالثة أفعال( :فارغب هللا يا محمد
فينا ،وارحم اليوم ذلنا ،واجعل العفو )...وهو أمر خرج عن قوته اإلنجازية الحرفية إلى قوة
إنجازيةمستلزمة تستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال ومقامات املتخاطبين وقصد
املتكلم ،وهو الدعاء ،إذ يبدو الشاعر ضعيفا في أمس الحاجة إلى الرحمة والعفو واملغفرة.
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ج-الجمل:
تميز النص بهيمنة واضحة للجمل الفعلية ،وينسجم هذا تمام االنسجام مع وضعية
الشاعر املزرية (حالة األسر ،املعاناة من املرض ،)...التي جعلته يضطرب وينكسر نفسيا،
لم يجد ملجأ إال هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم ،فتوسل بهما كاشفا عن جراحه
وآالمه ،طالبا الفرج من األزمة الخانقة التي وقع فيها.
ب-التركيب البالغي:
أ-األساليب :تميز النص بسيادة الجمل الخبرية ،وينسجم هذا تماما مع موضوع
القصيدة املتمثل في نقل أخبار يعبر من خاللها الشاعر عن املأساة واآلالم التي يعيشها .أما
األساليب اإلنشائية فتتمثل في أسلوب النداء ( يا نبي الهدى ،يا نعمة اإلله ،يا محمد ،يا إله
السماء ،يا من خضعت لجالله العظماء ،يا من إليك مشتكى الخلق )...إذ خرج النداء عن
معناه الحقيقي إلى إفادة معنى التضرع والتوسل ،وأسلوب األمر (ارغب هللا ،ارحم اليوم،
اجعل العفو )...وكذا أسلوب اإلغراء (الخالص ،الخالص) الدالين على طلب الرحمة والعفو
والخالص.
ب-الصور الشعرية:
تميزت القصيدة بأسلوبها التقريري املباشر ،إذ تكاد تخلو من الخيال الشعري الذي
يعد منبع الصور الشعرية بامتياز ،باستثناء البيت الرابع والثالثين:
َْ َ َ ْ
َ
َ
َ
ـود َن ــا َو ُد ُم ـ ـ ـ ـ ـ ٌ
-34ف ــي قُـ ـ ُـيـ ــود َتـ ـ ُـق ـ ُ
أقـ ـ ــل ـ ـ ــق ـ ـ ـتـ ـ ـ َـنـ ــا ف ـ ـ َـم ـ ــا ل ـ ـ ـ َـهـ ــا ِإ ْب ـ ــطـ ـ ُـاء
ـوع
ٍ
ِ
حيث نجد حضورا لصورتين شعريتين مجاورتين ومتتابعتين (قيود تقودنا ،دموع أقلقتنا)،
وهذا ما يجعلنا نوافق الدكتور عبد هللا بنصر العلوي الذي ذهب إلى أن أشعار التوسل
"تسودها غالبا نزعة خطابية تتجلى في بساطة اللغة وتماثل الدالالت وتكرار األساليب
(((
ووحدة املعجم".
-1في املدحة النبوية املغربية.72:
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والواقع أن اقتصار الشاعر على هذا العدد املحدود جدا من الصور الشعرية ،يؤكد
اعتماده األسلوب املباشر في التعبير عن عواطفه ومواقفه وأفكاره ،وهذا ما يجعل القصيدة
تندرج في إطار ما سماه الباحث أحمد الطري�سي أعراب ب "الصورة الوثيقة" التي تتميز بكون
اللغة فيها "تعتمد الوصف املباشر في نقل األشياء ،وتتعامل مع األحداث في نطاق تغلب
عليه التقريرية والسطحية ،مما يجعل الصورة تسقط في اإلنشائية املألوفة ،والحديث
العادي.(((".
ج-التناص في القصيدة:
يشير "التناص" إلى حقيقة مفادها أن كل نص إبداعي يعد "فسيفساء من نصوص
أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة .ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة
مع فضاء بنائه ،ومع مقاصده .محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها
وداللتها أو بهدف تعضيدها ،(((".ويتضح من خالل قراءة القصيدة أن الشاعر عبد السالم
الزموري استحضر في قصيدته هذه نصوصا قرآنية ،ففي البيت األول من القصيدة:
َ
َ
َْ َ
ّ َ
-1مـ ـ َّـس ـنــي الـ ـ ُّ
َ
أ ْر َح ـ ـ ُـم ال ـ ـ ُّـر َحـ ـم ـ ــا َو ِم ـ ْـن ـ َـك الـ ـ ـ ِـشـ ـ ــف ـ ـ ـ ُـاء
ـض ـ ُّـر َي ــا َر ِح ـي ـ ُـم َوأن ـ ـتـ ــا
ِ
الض ُّر َو َأ َ
وب إ ْذ َن َاد ٰى َرَّب ُه َأ ّني َم َّسن َي ُّ
اقتباس من قوله تعالى"َ :و َأ ُّي َ
نت َأ ْر َح ُم َّ
الر ِاح ِم َين".
ِ
ِ
ِ
(األنبياء ،)83/وفي البيت العشرين:
َ َ َ ْ
ْ
َّ
َ َ َّ
َ
ت ـ ـ َـع ـ ــال ـ ــى ي ـ ـه ـ ـ ِـدي ِب ـ ـ ـ ـ ِـه َم ـ ـ ـ ْـن َي ـ ــش ـ ُـاء
-20وت ـ َـج ـ ــلـ ـ ْـت َم ـ ـ َـع ـ ــالـ ُـم ال ـ ـ ـ ـ َـح ـ ـ ـ ِ ّـق َوالل ـ ـ ـ ـ ُـه
َ َ َ
َ َّ ُ
اط ُّم ْس َت ِق ٍيم" [البقرة ،]213/وفي البيت
اقتباس من قوله تعالى" :وللا َي ْه ِدي َمن يش ُاء ِإل ٰى ِص َر ٍ
الثاني والعشرين:
َّ َ ْ َ
ْ
ْ
ُ
َ َّ
َّ
َ َ
ال ْعـ ـ ـ ـ َ
ـض ـ ـ ـ ُـاء
تـ ـ َـح ــل ـ ـ ْـت ِبـ ــال ـ ــطـ ـ ــاع ـ ـ ـ ِـة
-22و ِإذا َح ـ ـ ــل ـ ـ ِـت ال ـ ـ ـ ـ ِع ـ ـ ـ َـن ـ ـ ـ َـاي ـ ـ ـ ــة ِب ــالـ َـع ـ ْـب ـ ِـد
اقتباس من بيت شعري للبوصيري:
-1الرؤية والفن في الشعر املغربي الحديث في املغرب ،أحمد الطري�سي أعراب ،املؤسسة الحديثة للنشر والتوزيع ،الدار
العاملية للطباعة والنشر ،بيروت-لبنان ،د-ط ،د-ت ،ص.16:
-2تحليل الخطاب الشعري "استراتيجية التناص".121:
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َو ِإذا َح ـ ــلـ ـ ِـت ال ـ ـه ـ ـ َـد َايـ ـ ـ ـ ــة ق ـ ــلـ ـ ـ ـب ـ ــا
- 3البنية اإليقاعية:
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ْ َ َ َْ
َ َ َ
ال ْع ـ ـ ـ َ
ـض ـ ـ ُـاء
ن ـ ــش ــطـ ـ ْـت ِف ــي ال ـ ـ ِع ـ ـب ــاد ِة

االيقاع الخارجي:الوزن:تنتمي القصيدة من حيث هويتها العروضية إلى بحر الخفيف الذي يتألف من ست
تفاعيل سباعية هي( :فاعالتن مستفعلن فاعالتن) في الشطر األول ،ومثلها في الشطر الثاني،
وبحر الخفيف يبدو مناسبا لحالة املعاناة والضعف والحصار التي يعيشها الشاعر ،يقول
إبراهيم أنيس مؤكدا هذا املعنى..." :نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة
اليأس والجزع يتخير عادة وزنا طويال ،كثير املقاطع ،يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن
حزنه وجزعه ،فإذا قيل الشعر وقت املصيبة والهلع تأثر باالنفعال النف�سي وتطلب بحرا
قصيرا يتالءم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية ،((("...ودون الخوض في إشكالية
عالقة الغرض الشعري بالوزن العرو�ضي ،فإننا نؤيد الرأي القائل بأن الشاعر ال يملك حرية
اختيار البحر الذي سيصب فيه مشاعره ومعانيه ،يقول عز الدين إسماعيل" :ال يتحرك
الشاعر إال مع أفاعيل نفسه فيخرج الشعر في الوزن الذي يصدف له من األوزان"((( ،فعن
طريق خلق حالة التوافق بين الحركة التي تموج بها النفس والحركة التي تموج بها األشياء في
العالم الخارجي يأتي الوزن بشكل عفوي وتلقائي((( ،فالقصيدة يكتمل نموها في نفس صاحبها
وبعد ذلك تأتي تجربة مكتملة بوزنها وقافيتها وكل عناصرها الفنية.
والوزن يدخل الكلمات في تنظيم مقطعي معين ،ويرتبها ترتيبا خاصا حتى تأتي القافية
مستقرة في موضعها املقدر ،فتمثل فاصال صوتيا أو سكتة في توالي النطق وتتابعه تهيئة
لبيت جديد.
-1موسيقى الشعر،إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجل املصرية ،ط1972 ،4:م ،ص.177:
-2األسس الجمالية في النقد العربي ،إسماعيل عز الدين ،دار الفكر العربي ،ط1968 ،1:م ،ص.376:
-3األسس الجمالية في النقد العربي.377:
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القافية :تحدث عنها ابن رشيق فقال" :شريكة الوزن في االختصاص بالشعر الذي اليسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية ،(((".أما الدكتور إبراهيم أنيس فيعرفها بقوله" :ليست
القافية إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة ،وتكررها هذا يكون
جزءا مهما من املوسيقى الشعرية ،فهي بمثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع ترددها،
ويستمع بمثل هذا التردد الذي يطرق اآلذان في فترات زمنية منتظمة ،وبعد عدد معين من
مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن (((".وإذا كانت القافية في تعريف جمهور العروضيين
تمتد من آخر ساكن في البيت إلى أول ساكن يليه من قبله مع الحركة التي قبل الساكن،
فإننا يمكن أن نمثل لبعض قوافي القصيدة قيد الدرس باألمثلة اآلتية" :فاء ،ماء ،ياء ،جاء،
واء ،راء "...يبدو إذا أن القافية في النص مطلقة ورويها الهمزة مجراها الضم ،وهي معطيات
ال تخلو من دالالت ،فالقافية املطلقة تتيح للشاعر فرصة تفجير حالة الضيق النف�سي الذي
َْ
يشعر به بسبب ال ْس ِر الذي وقع فيه واملرض الذي ألم به ،هذا الضيق النف�سي يناسبه
اختيار حرف "الهمزة" رويا ،والهمزة حرف َح ْن َجري (يخرج من أق�صى الحلق) كما أنه شديد
مجهور "أشبع االعتماد في موضعه ومنع النفس أن يجري معه حتى ينق�ضي االعتماد عليه
ويجري الصوت (((".وصفتا الشدة والجهر تناسبان حالة القهر والضياع التي تغمر الشاعر،
والتي جعلته يتوسل باهلل تعالى وبأسمائه الحسنى وبرسوله املصطفى صلى هللا عليه وسلم
باحثا عن ملجإ وخالص من تلك املعاناة القاسية ،وال غرابة في ذلك فإن شعر التوسل يمثل
"قناة للتواصل مع الكون ،قناة يتم فيها إفراغ الشحنات العاطفية واملعاناة النفسية ،ومن
ثم إرسالها إلى أسماع الفضاء ،لعل االستجابة تسرع ،ولعل الخالص يتحقق (((".أما حركة
املجرى (الضمة) فتوحي بمعنى الرفع (رفع الدعاء)" ،والدعاء مفتاح الحاجة ،ومستروح
أصحاب الفاقات ،وملجأ املضطرين ،ومتنفس ذوي املآرب (((".خاصة وأن الشاعر يبدو في
أمس الحاجة إلى مخلص ومنقذ.
-1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.135/1:
-2موسيقى الشعر.273:
-3الكتاب ،عمرو بن عثمان سيبويه ،تحقيق :عبد السالم هارون1982 ،م ،دار الجيل للطباعة.434/4 ،
-4الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية.157 :
-5الرسالة القشيرية في علم التصوف،عبد الكريم القشيري،تحقيق وإعداد :معروف زريق وعلي عبد الحميد بلط جي ،دار
الجيل-بيروت ،ط ،2:د -ت ،ص.264:
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للقافية وظيفة إيقاعية ووظيفة داللية ،فهي توفر تكرارا لعنصر معين يعمل على
استدعاء مشابهاته من املفردات عموديا الستكمال املضامين املقصودة ،وتوفير التركيز
والتكثيف للداللة أفقيا ،وضمان استمرار اإليقاع املسجع إلى نهاية القصيدة.
وقد اهتم النقد املعاصر بالقافية باعتبارها أحد املكونات الصوتية واإليقاعية
األساسية ،وقسم وظائفها إلى ثالث:
الوظيفة الصوتية الجمالية :وتتجلى في كون القافية على املستوى الصوتي هي التيتعلن نهاية البيت الشعري مثل رنة اآللة الكاتبة تماما ،وال يخلو هذا االنتهاء الصوتي من وقع
جمالي واضح سواء فيما يتعلق باملستمع أو ما يتعلق بجمالية النص الداخلية ،وهي أيضا
َْ
تحدث تك َرا ًرا صوتيا روتينيا واضحا يخصب إيقاع النص ويضفي عليه جمالية صوتية.
الوظيفية التركيبية :يالحظ تقارب القوافي فيما يتعلق بالحروف املكونة لها (الشفاء،ماء ،الدعاء ،الضياء ،األرجاء ،األنواء.)...
يرى رومان ياكوبسون أنه باإلمكان تصنيف القوافي انطالقا من التشابه النحوي
أو الصرفي بين الكلمات (األفراد ،التثنية ،الجمع ،فعل ،اسم ،طبيعة ،الحركات ،عدد
الحروف.)...
الوظيفة الداللية :واعتمادا على هذا يالحظ أن كل قوافي النص أسماء (أسماءجامدة ،مصادر ،أسماء أعالم ،صفات )...باستثناء قافية واحدة وردت عبارة عن فعل
مضارع (يشاء) ،ولعل ما يبرر ذلك دالليا أن االسم كما هو معلوم يدل على الثبات بينما
الفعل يدل على الحركة ،خاصة أن من قوافي القصيدة أسماء أعالم كما قلت" :حواء" ،وهي
ّ ُ َ َ ْ ْ
ال تدل على حدث وال زمن ،ومنها مصادر" :ال ّـش َـفـ ُـاء ُّ
ـض ُاء ،الق ـتِـ َد ُاء،
،الد َع ُـاء ،الـضـيـاء ،الـق
ِ
ْال ـت َج ُاءْ ،الـبـن ُـاءْ ،اه ـت َـد ُاءْ ،ال َع َـم ُاءّ ،
الن َد ُاءْ ،الت َو ُاءْ ،
اع ـتـن ُـاءْ ،انـتـ َـم ُـاءْ ،
احـتـ َـم ُاءَ ،خ َـف ُاءُ ،ب َكاءُ،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ ُ ِْ ْ َ
ُ
ان ِـحـنـاء ،اسـ ِتـح ـيــاء ،"...ومعلوم أن املصدر يدل على الحدث مجردا من الزمن ،والتجرد من
الزمن يفيد اإلطالق والعموم ،فمثال كلمة "الشفاء" تدل على أن مصدر الشفاء هو هللا تعالى
بإطالق وشمولية ،واألمر نفسه بالنسبة إلى كلمة "الدعاء" فاهلل تعالى يجيب الدعاء دائما
وأبدا،فقد ثبت َع ْن َأبي َسعيد الخدري ر�ضي هللا عنهَ ،أ َّن َّ
ص َّلى ُ
النب َّي َ
هللا َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َق َ
ال(َ :ما
ِ ٍ
ِ
ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َِْ َ ْ َ َ ْ ٌ ََ َ
هللا ب َها إ ْح َدى َث َلث:إ َّما َأنْ
يع ُة َرحم ،إ َّل َأ ْع َط ُاه ُ
َ
ِمن مس ِل ٍم يدعو ِبدعو ٍة ليس ِفيه ِاإثم ،ول ق ِط
ٍ ِ
ِ ِ
ِ ٍ ِ
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َْ َ ُ
ُ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ ْ َ ْ
صر َف َع ْن ُه م َن ُّ
وء ِمثل َها .قالوا:
الس ِ
ِ
تعجل له دعوتهَ ،و ِإما أن يد ِخرها له ِفي ال ِخر ِة ،و ِإما أن ي ِ
إ ًذا ُن ْك ِث ُرَ .ق َ
ُ ْ َ ُ (((
ال :هللا أكثر".
ِ
اإليقاع الداخلي:َّ ْ
َّ ْ
والتك َر ُار يعد من أهم الظواهر
التك َر ِار أساسا،
تحقق اإليقاع الداخلي للقصيدة عبر
الصوتية التي تميز الخطاب الشعري عن الخطاب النثري ،إذ يكت�سي أبعادا داللية تتعدد
وتختلف بتعدد سياقاته واختالف مقاماته ،كما أنه "أكثر اآلليات التصاقا بموضوع التوسل
والطلب ،ألنه يؤدي وظيفة إقرار املعنى بكل إلحاح وتأكيد ،ويدل على ما يشغل بال املتوسل
ووجدانه وما يؤرقه ،ويحمل رغبته في التأثير في املخاطب وإثارة استجابته ،إضافة إلى قيمته
(((
الترنيمية املوسيقية التي تسهم بدورها في إنجاز ذلك التأثير وتلك االستجابة".
ويمكن رصد مستويات التكرار كما يلي:
َْ
تك َر ُار عبارات بعينها:ُ
فعبارة "وباالسم الذي إذا دعا" ك َرر ْت سبع مرات ،وعبارة "وبـاالسم الـذي وضـعــت"
ُ
ُ
ك َرر ْت أربع مرات ،وعبارة "يـا ن ـبـي الـهدى" ك َرر ْت مرتين.
َْ
تك َر ُار ألفاظ بعينها:من األلفاظ املكررة في النص( :رحيم ،أرحم ،الرحما) حيث تم تكرار أحرف (الراء،
الحاء ،امليم) التي تنتمي إلى جذر واحد (رحم) في البيت األول ،وتكرار األحرف (الدال ،العين،
األلف) املنتمية إلى جذر صرفي واحد (دعو) [دعا/فعل ،داع/اسم فاعل ،دعاء/مصدر]،
وتتردد الكلمات نفسها أو وفق اشتقاقاتها:
البيت  [ :14اقت�ضى /ق�ضى /القضاء ]-1مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،213214-/17:حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،محمد نعيم
العرقسو�سي ،إبراهيم الزيبق ،مؤسسة الرسالة ،رقم الحديث ،11132 :د-ط ،د-م ،إسناد الحديث جيد ،انظر تخريجه في
ص.214 :
-2األدب الصوفي في املغرب إبان القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة :ظواهر وقضايا :ص.121:
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البيت  [ :17التجائي /التجاء ]البيت  [ :19اهتدى  /اهتداء ]البيت  [ :20يهدي ]  /البيت  [ :23يهتدي ]البيت  :26كلمة [ اعتناء ] مرتين.البيت  [ :31شافع  /شفعاء ]البيت  :39كلمة [ الخالص ] مرتين.تكرار أصوات بعينها:ثمة تكرار ألصوات بعينها( :صوت السين  32مرة ،صوت الهمزة  40مرة ،صوت األلف
 40مرة ،صوت القاف  35مرة) ،ومادامت بؤرة النقاش هي مشاهد التوسل في القصيدة
وصوره ،فإننا سنحاول الوقوف على رمزية بعض األصوات وحدود تصويرها ملشاهد الضعف
واالنكسار والحصار التي وسمت تجربة الشاعر ،واألكيد أن تكرار هذه األصوات بعينها لم
يتم بشكل مجاني اعتباطي ،بل إن أبعاده الداللية تمتد لتتمازج مع الدالالت العامة للقصيدة
كلها ،وسننطلق في هذا اإلطار من مبدإ مفاده أن "ليس هناك معان جوهرية لألصوات،
ولكنه هو الذي يمنحها إياها بناء على التراكم وعلى السياق العام والخاص .(((".فقد لعبت
األصوات املجهورة دورا كبيرا في تصوير حالة الضيق واالنكسار التي يعيشها الشاعر [صوت
الهمزة  40مرة ،صوت األلف  40مرة ،صوت القاف  35مرة] "والجهر إشباع االعتماد من
مخرج الحرف ومنع النفس أن يجري معه ،(((".هكذا ينحبس النفس على امتداد القصيدة
مع أصوات الهمزة واأللف والقاف لتصوير حالة الضيق النف�سي التي يعانيها الشاعر تحت
ضغط األسر من جهة واملرض من جهة أخرى.
ُ
َ-ت ْك َر ُار صيغ صرفية بعينها :صيغة ُ(ف ُعول) [ ُق ُيودُ /ج ُنوبُ /ق ُلوبُ /خ ُ
ضوعُ /رؤوس/
ُ
ن ُزوع ] األبيات [] 37- 36-35-34
-1دينامية النص [تنظير وإنجاز] ،محمد مفتاح ،املركز الثقافي العربي ،بيروت-لبنان/الدار البيضاء-املغرب ،ط1987 ،1:م،
ص.63:
-2شرح املفصل ،ابن يعيش أبو البقاء يعيش بن علي ،إدارة الطباعة املنبرية ،د-م ،د-ت.128/10 ،
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رابعا :املحورالعموديأ-املقصدية:
يعرفها محمد مفتاح بقوله" :نعني بها ما يكون محركا للمنتج من معتقدات وظنون وأوهام
إلنجاز كالمه ،سواء أكانت مشعورا بها أم غير مشعور ،وهي نفسها تكون لدى املتلقي في حالة
وجود عقدة بينه وبين املنتج ،وقد تكون مخالفة جزئيا أو كليا في حالة عدم العقدة،(((".
وانطالقا من العالقة بين املنتج واملتلقي يميز بين أربعة أنواع في إطار املقصدية" ،وقد تميزت
القصيدة قيد الدرس بحضور نوعين من املقصدية:
مقصدية املنتج املعلنة التي يحاول املتلقي الذي ليس بمعاصر للشاعر أن يفهمهاويتأولها :وهذا ما حدده محقق الديوان قائال" :ويمكن اعتبار "إزالة البؤس" ديوانا خاصا،
ذلك أن صاحبه جعله كما نبه في مقدمته لجمع ما صدر عنه إبان أسره بمراكش بدهليز
مصباح ،ولم يقصد فيه إلى جمع عموم شعره.
لقد كان الشاعر خالل محنة سجنه يجأر فيما كان يصدر عنه من أشعار بمعاناته
الجسدية والنفسية ،وصار النظم عنده وسيلة للتنفيس عن كربه والتماس سبيل الخالص.
وشكلت هذه املحنة تحوال في مسار إبداعه ،فانصرف عما تميل إليه نفسه من قبل من
(((
أغراض الهزل إلى أغراض الجد".
مقصدية املنتج املضمرة التي يسعى املتلقي -الذي ليس بمعاصر له -أن يستخرجحساب تأويلها :ومن خالل تفاعل القارئ مع القصيدة يسهل عليه الوقوف على هذه
املقصدية ممثلة في التماس سبيل للنجاة من املأزق الحرج الذي وقع فيه بين مطرقة األسر
وسندان املرض الذي ألم به.
ب-التفاعل:
"ونقصد به عالقة املرسل بمتلقيه ،سواء أكان ذلك املتلقي فردا أو جماعة ،موجودا
بالفعل أو بالقوة ،ومن شأن هذه العالقة أن تسلب السلطة املطلقة من املرسل على إصدار
-1دينامية النص.82:
-2إزالة البؤس عن املوثق املحبوس.25:
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خطابه بعجرفة أو المباالة نحو اآلخرين ،وأن تدخله في دائرة القواعد الضمنية أو العالنية
وأن تجعله يكيف خطابه على قدر عقل متلقيه ليحصل التفاعل وكسب استمالة املتلقي
ونيل رضاه ،(((".ولعل استحضار املتلقي بهذا الشكل الواضح هو الذي جعل الشاعر يعمد
إلى سرد ظروف نظم قصائده التوسلية بالنبي صلى هللا عليه وسلم ومالبساته قائال" :فلما
حصلت في ربقة هذا القبض مع من ق�ضى هللا عليهم ذلك ،وسلك بنا وبهم في تلك املسالك،
ُ
ودفعنا إلى مراكش لحبس مصباح ،الذي يكل عن فظاعته لسان اإلفصاح ،جعلت أتوسل
بجاه النبي صلى هللا عليه وسلم نثرا ،وال أقدر أن ألفق بيتا واحدا شعرا ،وأتكلف لذلك
غاية ،وفوق النهاية ،((("...ويحصل الفتح بمديح النبي صلى هللا عليه وسلم والتوسل به شعرا
بعد رؤيا النبي الكريم عليه الصالة والسالم ،وهذا ما جعل الشاعر يعترف بأثر هذه الرؤيا
وببركتها ،قائال" :ومن ثم لم يتوقف لي في كل ما أريده من إمداده صلى هللا عليه وسلم مطلب،
وال تفلت عن قريحتي كل ما فيه أرغب ،(((".وهذا ما جعل التوسل بالنبي حاضرا بشكل قوي
في القصيدة قيد الدرس:
ْ َ
َ ْ َ َّ َ
َ
ْ
َ َ ْ
ـس ِإال ِإل ـ ـ ـ ـ ْـي ـ ـ ـ َـك ِم ـ ـ ِّـن ـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ِتـ ـ ـ َـج ـ ـ ـ ُـاء
ل ـ ـ ــيـ ـ ـ
-17ي ـ ــا نـ ـ ِـب ـ َّـي الـ ُـه ـ َـدى ِإل ـ ْـي ـ َـك ِال ـ ِتـج ــائـ ِــي

-1دينامية النص.51-50:
-2إزالة البؤس عن املوثق املحبوس.36:
-3املرجع نفسه.37:
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-خالصات واستنتاجات:

يعد ديوان "إزالة البؤس عن املوثق املحبوس" لعبد السالم الزموري نموذجا من نماذج
املخطوطات التي كان للدكتور أحمد العراقي أكبر الفضل في جعلها في متناول الباحثين
والدارسين ،فقد بذل قصارى جهده من أجل نقلها من صورتها املخطوطة إلى صورتها املحققة
تحقيقا علميا دقيقا يسمح لهم بقراءتها ودراستها ومناقشتها .وال يخفى على أحد الصعوبات التي
يطرحها تحقيق النصوص عموما ،فقديما قال الجاحظ" :ولربما أراد مؤلف الكتاب أن يصحح
تصحيفا أو كلمة ساقطة ،فيكون إنشاء عشر ورقات من مختار اللفظ وشريف املعاني أيسر
عليه من إتمام هذا النقص حتى يرده إلى موضعه (((".يعبر هذا الحكم الصادر عن الجاحظ
عن املسؤولية الجسيمة التي ينوء بحملها كل من تصدى لهذا العمل ،وإن كان كل من التحقيق
واإلنشاء يستدعي بذل املجهود وتكبد املشاق ،فإن التحقيق يحتاج إلى جهد أكبر وصبر
دؤوب ودقة متناهية وحذر شديد ومالحظة دقيقة "ألن التحقيق :يعني البحث وراء الحقيقة
ملعرفتها وكشفها للعيان بأسلوب علمي ،وطريقة جادة تعتمد على الدقة في العمل ،والدأب
املتواصل ،والجهد املنقطع النظير حتى النهاية ،لذلك فإن على املحقق أن يضع في حسبانه أنه
رجل تحقيق ،يسعى وراء الحقائق حتى يزيل عنها الغموض ،ويعريها للناس واضحة جلية ،وأنه
(((
سيتحمل في سبيل ذلك مشكالت ومعضالت جساما ،فال يأبه لها ،مهما كلفه من الجهد".
ذلك أن املحقق األمين قد يق�ضي ليالي وأياما " في تصحيح كلمة ،أو إقامة عبارة ،أو
تخريج بيت من الشعر ،أو البحث عن علم من األعالم في كتب التراجم والطبقات".
على حد تعبير الدكتور رمضان عبد التواب.
القصيدة نموذج لشعر التوسالت الذي "يمثل رؤية معاناة صوفية أو اجتماعيةترمي إلى نيل املحبة ومعانقة الشوق ،كما تطلب العفو واملغفرة .إن الذات والواقع
(((
يستجلي كالهما تعميق تواصل يقوم على أساس إحساس قوي وتجاوب كبير".
وهي بذلك ال تختلف عن غيرها من القصائد الصوفية املنتمية للعصور املتأخرة التي
( -1تحقيق النصوص ونشرها) ،عبد السالم هارون ،التأليف والترجمة ،القاهرة1374( ،ه) ،ص.14 :
-2التطبيق العملي ل :منهج البحث األدبي والتحقيق العلمي ،رشيد عبد الرحمن العبيدي ،منشورات كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية_ جامعة القا�ضي عياض ،مراكش1984_1983 ،م ،ص.88:
 -3في املدحة النبوية املغربية.69 :
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كانت "مستودعا للغليان النف�سي واالجتماعي ،تنبعث منها اآلهات والصرخات واالبتهاالت
والتضرعات .فكانت تستوعب أكثر من صوت ،وتحقق أكثر من هدف ،يختلط فيها صوت
(((
الكئيب املحروم ،بصوت العائد التائب ،وبصوت الغريق املستنجد ،وبصوت العابد الزاهد".
مادامت مقصدية الشاعر تتمثل في التماس سبيل للنجاة من املأزق الحرج الذي وقع فيه،فإن قصيدته هذه تندرج في إطار ما سماه الدكتور عبد الوهاب الفياللي بالتوسل العادي
الذي "تهيمن عليه املطالب العادية والعامة التي يشترك فيها كل املسلمين -الصوفية وغيرهم-
وهي مطالب دينية أخروية ودنيوية ،ومادية ومعنوية ،تصب في عالقة اإلنسان بربه وبحياته
اليومية ،ورغبته في تصويب املعوج واملختل فيها ،منها ما ارتبط بنفسه أو بمجتمعه ،ومنها ما
(((
جاء عاما ومجمال دون تفصيل أو إيضاح وما جاء مفصال".
تتميز القصيدة من الناحية الفنية على غرار شعر التوسل عموما بالسطحية والنزعةالخطابية واألسلوب التقريري املباشر وبلغتها البسيطة التي ال جمال فيها وال رواء" ،بحيث
ال يربطه بفن الشعر سوى الوزن واإليقاع .وبالتالي يصبح نظما أكثر مما هو شعر .ومما
يدعم هذا املوقف أن غالبية النماذج التوسلية تتسم باالرتجال واالجترار .تتكرر فيها التجربة
والصياغة ،فتأتي املعاني متشابهة ،وتأتي الصياغات مستنسخة يتوارثها الشعراء جيال عن
جيل .فال تكاد تجد في تجربة شعرية منها خصوصية أو تميزا .فهي في الغالب تتشابه في كل
الجوانب املضمونية والفنية"((( ،وهذا يعني أن القصيدة تندرج في إطار ما اصطلح الباحث
أحمد الطري�سي أعراب على تسميته ب "الصورة الوثيقة" التي تفتقد إلى حرارة اإلبداع
الشعري باعتباره تجربة ومعاناة ورحلة مضنية للكشف واملغامرة ،وهو في ذلك ال يختلف
عن شعراء عصره الذين كان الشعر بالنسبة إليهم "مجرد موضوعات محددة تتحرك في
دائرة مغلقة .وهو مجموعة من املعاني الجاهزة تنسكب في قوالب من األلفاظ .وبعبارة أكثر
وضوحا كان مجرد حرفة يحترفها القوم ،وصناعة يقعد لها على حصير ...فينطق أحدهم
وهو يعي ما يقول وما يقصد إليه -يبحث بحثا عن الكلمات واملعاني واألوزان والقوافي ،ووفق(((
ما في الذهن من مخطط مرسوم ،وكذلك وفق ما تتطلبه املناسبات"...
 -1الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية.157 :
 -2األدب الصوفي في املغرب إبان القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة :ظواهر وقضايا.91 :
 -3الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية.158 :
 -4الرؤية والفن في الشعر املغربي الحديث في املغرب. 15 :
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املبحث الثالث :هاجس الذنب يف شعر علي السوسي من خالل
معشراته

ُي َع ُّد غرض املديح النبوي من أكثر األغراض الشعرية التي لقيت إقباال كبيرا من لدن
الشعراء املغاربة على امتداد العصور ،ولم يكن ذلك غريبا ،فقد ترسخ حب النبي صلى هللا
عليه وسلم في قلوب املغاربة منذ الفتح اإلسالمي ،بل كان االنتماء إلى ساللة املصطفى عليه
الصالة والسالم مفتاحا من املفاتيح التي فتحت مغاليق القلوب ،وجعلها تتقبل الوافدين
الجدد راضية مستبشرة.
وقد مال الشعراء املغاربة كثيرا إلى غرض املديح النبوي" ،ولكنهم في حقيقة األمر لم
يكونوا في ميلهم هذا بدعا من املتأخرين من أسالفهم وال من معاصريهم في تاريخ األدب العربي
في املشرق واملغرب .إن ما كان يميز العصور األدبية املتأخرة هو انصراف القصيدة العربية
فيها إلى طور جديد مختلف عن األطوار التي عرفتها من الجاهلية إلى أواخر العصر العبا�سي،
وكان هذا الطور الجديد هو طور القصيدة الدينية"((( ،وقد سمحت هذه القصيدة لشعراء
متميزين بتفجير طاقاتهم الشعرية ،إذ تألقت في سمائها أسماء عديدة نذكر منها :الطغرائي،
األبيوردي ،البوصيري ،ابن زاكور ،وحمدون بن الحاج...
لقد كان "إقبال شعرائنا على طرق املدائح النبوية كبيرا ،ويتجلى في وفرة ما نجده لهم
فيه ،وأيضا في كثرة الذين تناولوه منهم حتى يكاد الباحث ال يجد من بينهم من لم يقل فيه
شيئا قل أو كثر .وقد برز بعضهم فيه ،وتميزوا به بين معاصريهم ،".وقد تألقت في هذا اإلطار
أسماء شعراء متميزين تفننوا في ابتداع أشكال فنية عديدة ،فنظموا القصائد واملقطوعات
واملوشحات واملولديات والبديعيات والوتريات واملعشرات وغيرها...
لقد كان تمسك املغاربة باإلسالم وتشبثهم به وتعلقهم بشخص الرسول األكرم وتفانيهم
في حبه وحب آل بيته الكرام ،سبب شيوع هذا الفن بأنواعه املختلفة وألوانه املتباينة كما
يؤكد ذلك الدكتور عباس الجراري.
-1الشعر باملغرب زمان العلويين من  1171إلى 1238ه :ص.247:
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ال غرابة إذا أن يخصص علي السو�سي معشراته هاته ملديح املصطفى عليه الصالة
والسالم ،وهذه املعشرات "مجموعة قصائد جعلها في هذا الغرض الشريف ،عدتها تسع
وعشرون ،استوعب فيها حروف الهجاء التسعة والعشرين ،ورتبها على الطريقة املغربية،
وافتتح صدور األبيات العشرة من كل قصيدة بحرف رويها ،ونظمها جميعا على البحر
الطويل ،والتزم فيها إخالء كل معشرة من ذكر تاليها من الحروف ،وذلك سعيا منه لإلغراب
والتميز عن غيره ممن عالجوا النظم قبله في هذا النمط ،"...واألكيد أن حب النبي صلى
هللا عليه وسلم والرغبة الجامحة في التقرب إليه ،شكلت الهدف األسمى الذي حرك كوامن
اإلبداع الشعري لدى الشاعر.
وإذا كان غرض املديح النبوي يقوم أساسا على تعداد فضائل النبي ومناقبه وخصاله
صلى هللا عليه وسلم،وعلى اإلشادة بأخالقه وسجاياه ومعجزاته ،وعلى استعراض جوانب
ومواقف من سيرته العطرة ،فقد تميزت معشرات علي السو�سي بحضور هاجس الذنب
بشكل الفت لالنتباه ،وهذا ما يجعلنا نتساءل عن تجليات هذا الهاجس وعن تمظهراته من
خالل هذه املعشرات؟
-1بناء القصيدة يف املعشرات:

أول ما يلفت االنتباه عند قراءة هذه املعشرات هو خلوها من املقدمات التمهيدية التي
دأب الشعراء -منذ أقدم العصور -على افتتاح قصائدهم بها ،فقد اقتحم الشاعر املوضوع
بشكل مباشر معلنا عن الغرض املطروق منذ املطلع ،كما يتضح من خالل قوله[ :طويل]
ُ
صاف َّ
َ
-1د ُعوني َل ْو َ
الن ِب ّ ِي أ َر ِ ّد ُد
ِ ِ
ِ

َو َأ ْم َد َ
اح ُه

ْ
َ َ َّ ْ ُ ْ ُ
ال ْخ َتار م ْن َ
-1توسلت ِب
ص ْف َو ِة ال َو َرى
ِ ِ

َ َّ َ ْ َ ْ َ
َ
ْ
اك ُبغ ِي ِتي
لع ِل َي أن أحظى ِب ِإد َر ِ

وقوله[ :طويل]

َب ْي َن

ْ
ال َب ِرَّي ِة

ُْ
أن ِش ُد

وتعكس هذه املطالع عاطفة الشاعر الصادقة املتمثلة في حرصه الشديد على مدح
املصطفى ،مما يعكس الحب الشديد الذي يكنه له ،وهذا ما يجعلنا نصل إلى نتيجة مفادها
أن قصائد السو�سي تمتاز بوحدة موضوعية (املديح النبوي) ،ويمكن أن نحدد املحاور
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الداللية لهذه املعشرات انطالقا من التيمات الرئيسة التي تشكل قواسم مشتركة بين كل
القصائد:
أ-تيمة الحب:
يبدو حب الشاعر للنبي صلى هللا عليه وسلم فياضا متميزا ،وهذا الحب هو الذي جعل
الشاعر ُي ِع ُّد مدحه عليه الصالة والسالم "عماده وذخره" ،يقول[ :طويل]
َ
َ َّ
-1أ ِخال َي َما ِلي غ ْي َر َم ْد ِح ُم َح َّم ٍد

َ
ُ ْ
ِع َم ِادي َوذخ ِري ِفي غ ٍد َو َر َج ِاء

وال يملك إال أن يعرب عن هذا الحب بشكل صريح في أغلب القصائد ،نقرأ في القصيدة
([ :)3طويل]
ْ ُ
َ
-9ت َي َّق ْن ُت َح ًّقا ُمذ ش ِغ ْف ُت ِب ُح ِّب ِه

ويؤكد هذا في القصيدة ( )4قائال[ :طويل]

َ
َ
-1ث َن ْي ُت ِع َنا ِني َع ْن ِس َوى ُح ِ ّب أ ْح َم َدا
َ َ
َ َ
ْ
ِ -2ث َقا ِتي ِإذا أ ْق َس ْم ُت أ ِّني أ ُخو ال َه َوى
َ
ْ
َُ
-3ث َوى ِفي فؤ ِادي ُح ُّب ُه َو ْه َو ُبغ َي ِتي

َ
َّ
ُ
َ ْ
يف أ ْو َز ِاري َوغ ْف َر ِان َزل ِة
ِبتخ ِف ِ

َ
َ َ ٌ
اعث ِفي ُح ِّب ِه أ ُّي
و ِلي ب ِ
صاد ٌق َغي ُرْ
َي ُق ُولو َن َه َذا َ
ِ
َْ
َ
ال َّيام َع ْنهُ
َول ْس ُت َم َدى
ِ

َ
اع ِث
ب ِ
َحا ِن ِث
ِب َن ِاك ِث

َ
َ
َّ
الض َما ِئ ِر
َوأ ْو َد ْع ُت ُه ط َّي
َ
َْ
َو َو ْج ِدي َعلى ُب ْع ِد ال َز ِار
ُ َ
َج َال َّ ُ
للا َع َّنا ك َّل ك ْر ٍب

ُم ْد َر َجا
ََ
تأ ُّج َجا
َ
َوف َّر َجا

ويصل حبه املصطفى درجة تجعله ُي ِع ُّد ُه منهجا في الحياة ،ومنبعا للبهجة والسرور،
يقول في القصيدة ([ :)5طويل]
َ ْ
َ ْ
-1ج َعل ُت َه َوى خ ْي ِر ال َب ِرَّي ِة َم ْن َه ًجا
َ
َ َ
َ َ
-2ج َوى ك ِب ِدي ِم ْن ف ْر ِط ش ْو ِقي َول ْو َع ِتي
ُ ْ ُ َ َ ُ ّ َّ َّ
الن ِب ّ ِي ال ِذي ِب ِه
-3ج ِبلت على ح ِب

ويتجاوز هذا الحب الحدود ليتحول إلى هاجس يسكن الشاعر ويحرمه الكرى[ :طويل]

ْ
َْ
ْ
َ ْ
ُ
-2ح ِر ْم ُتالك َرى ُمذ ِه ْم ُت ِفيأش َر ِفال َو َرى
ُ ْ َْْ
َ ٌ َ
-4ح ِب
ض َم ِر القل ِب ُح ُّب ُه
يب ث َوى ِفي م

َ ْ َْ
َوأشغل ُت
َ
َي ُم ُّر َعلى

ْ
ِفك ِري
ْ
ِفك ِري

َ
َ
ِفي ث َن ُاه ِبأ ْم َد ِاح
َم َسائي َوإ ْ
ص َب ِاح
ِ ِ

إنه حب فطري ينبض في أعماق الشاعر سجية من غير تكلف وال تصنع[ :طويل]

ُ
-4خ ِل ْق ُت
ََ
-5خل ْع ُت

َ ْ
َو ِفي ط ّ ِي ال َج َوا ِن ِح
ِع َنا ِني ِفي َه َو ُاه

ُح ُّب ُه
َو ِإ َّن ِني

َ
َ َ
ْ
َّ
َو ُم ْحك ُم ُحك ِم الش ْو ِق َما ِإ ْن ل ُه ن ْس ُخ
ََ ُ َ ْ
ْ
ل ْع ِرف أ َّن ال ُح َّب ِم ْن ِآل ِه َبذ ُخ
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َ
ُُ ُ ْ
ٌ
-6خل
وص ال َه َوى ِم ِ ّني ِإل ْي ِه َس ِج َّية

َ َ
َو َما َأ ْث َب َت ْال ْخ َال ُ
ص َما ِإ ْن ل ُه ف ْس ُخ
ِ

واألكيد أن هذا الغرام هو الباعث األقوى على مدح الحبيب املصطفى[ :طويل]

َ
-2د َعا ِني
َ َ
-3دال ِئ ُل

َ
َ
غ َر ٌام ك ِام ٌن َب ْي َن
َش ْوقي في َّ
الن ِب ّ ِي
ِ ِ

َ ُْ
ضل ِعي
أ
ُم َح َّم ٍد

َْ َ
َْ
َ
ف ِص ْر ُت َم َدى ال َّي ِام ِفي ال ْد ِح أ ْج َه ُد
َ َ ْ َ َّ َ
َ َ
ُْ
السال ُم ال َج َّد ُد
صال ِتي علي ِه و

وعموما فإن تيمة حب النبي صلى هللا عليه وسلم تبقى حاضرة بشكل متميز ،وال غرابة
في ذلك مادام هذا الحب يشكل جوهر العالقة القدسية الرابطة بين الشاعر والحبيب
املصطفى ،وهذا ما يتضح من خالل كثرة الدوال املعبرة عن شعور الحب :الهوى ،الصبابة،
الجوى ،الشوق ،الغرام ،الوجد...
ب-تيمة مدح النبي صلى هللا عليه وسلم:
تعد التيمة املركزية للمعشرات حيث يعمد الشاعر إلى تعداد فضائل النبي صلى هللا
عليه وسلم ومناقبه وخصاله ،على غرار ما نجد عند كل الشعراء الذين مدحوه عليه الصالة
والسالم ،وهكذا تحبل القصائد بأخالق النبوة وبكل ما يثبت تميزه عليه الصالة والسالم،
ونلمس هذا االعتراف مند القصيدة األولى ،حيث يقر بأن هدفه هو امتداح النبي صلى هللا
عليه وسلم[ :طويل]
ُ
َْ
َ
-3أ ِط ُ
يل ْام ِت َد ِاحي ِف ِيه َوال ْد ُح ُدون ُه
-4إ َذا َّ ُ
للا َأ ْث َنى َع َل ْيه َف َما َع َ
�سى
ِ
ِ

ً َ َ َْ َ
َو ِإ ْن ِز ْد ُت َم ْدحا أ ْو أطل ُت ث َن ِاء
ُ َ
َْ
ُّ
تط ِاو ُل ِف ِيه أل ُس ُن الش َع َر ِاء

ويعترف الشاعر مسبقا بأنه عاجز عن حصر أخالقه واإلحاطة بها:

ََ ْ ُ ُ َ ْ ٌ َ َْ
َ
ضل ُه َو ْه َو ق ْد َس َما
-5أيحصر خلق ف

َ
ُ
َ
َ
َمق َام ُعال ِم ْن ف ْو ِق ك ِ ّل َس َم ِاء

ليستعرض بعد ذلك بعض األخالق والشمائل النبوية الشريفة :هداية الخلق إلى الحق
والنور ،جمال الوجه ،البشر والتقوى واإلحسان ،جالل القدر ،الحلم ،الحكمة ،املعجزات
التي رافقت مولده عليه الصالة والسالم ،الصدق ،الرأفة والرحمة ،الوفاء بالعهد ،الصفح
والعفو ،الكرم والجود ،لهفة املستغيث...
ولعل ما يثير االنتباه هو قدرة الشاعر الفائقة على التعبير عن هذه القيم واملكارم
بأساليب وطرق مختلفة ومتعددة وما يؤكد أن هدف الشاعر لم يكن هو استعراض هذه
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املكارم وهذه القيم ،أن كتب السيرة والشمائل النبوية قد خصصت لهذا ،ومن ثمة يظهر أن
هدف الشاعر األسمى هو التعبير عن مدى حبه وتعلقه بشخص الرسول األكرم عليه أفضل
الصالة وأزكى السالم.
تكاد املعشرات ال تحمل جديدا في هذا املستوى ،مما يجعلنا نصفها -على حد تعبير
أحمد الطري�سي أعراب -في إطار "الصورة الوثيقة" ،التي تتميز بكونها تنتمي إلى نوع "من
الشعر تتكرر فيه التجربة والصياغة ،مما يدل على أن التقليد كان الطابع العام في هذا
اللون ،فاملعاني تكاد تكون واحدة ،وكذلك الصياغة فإنها تكاد تكون نسخا يتوارثها شاعر عن
شاعر ،(((".فاملعاني التي عبر عنها الشاعر في هذا اإلطار متداولة معروفة" ،إن الحديث هنا
يتعلق بمعجزات الرسول صلى هللا عليه وسلم ،والشعراء في ذلك ال يشعرون ،وإنما يتتبعون
مراحل حياته صلى هللا عليه وسلم في حدود ما قرأوه في كتب السيرة ،والفرق كبير بين امرئ
يشعر من خالل تجربة ،وآخر يتتبع األحداث وينظم السيرة .فلو كان األمر يتعلق حقا بشعر،
الختلف الناس في عالمات هذه املعجزات وإشاراتها!ولكن مادامت املسألة مرتبطة بنظم
األحداث والوقائع فال نستغرب هذه اللقاءات الكثيرة بين الشعراء .إن معجزة "املاء" الذي
يتدفق رقراقا بين أنامل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،و"الغمامة" التي تظله من دون سائر
الناس ،و"العير" التي تشكو بلسان فصيح هذه املعجزات كلها من حيث التناول ال تختلف
(((
عما ورد في كتب السيرة" .
ج-تيمة الشعوربالذنب:
َ
في القصائد َن َف ٌ
س حزين نابع من شعور بثقل الذنوب وفظاعة اآلثام املقترفة ،ت ْس َو ُّد
الدنيا في عيني الشاعر ،ترتعد فرائصه من هول املا�ضي الثقيل ،يتوقع العذاب األليم ،فال
يجد ملجأ وال مهربا إال هللا العظيم ،فيضطر لالستغاثة والتوسل بنبيه الكريم عليه الصالة
والسالم.
ويبدو الترابط واضحا بين هذه التيمات الثالث ،بحيث يمكن القول بأن حب الشاعر
الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ومدحه له مجرد وسيلتين يتوسل بهما الشاعر من أجل
 -1الرؤية والفن في الشعر املغربي الحديث في املغرب.111:
 -2املرجع نفسه.135:
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نيل العفو ،ومن أجل مسح الذنوب واملعا�صي التي يستشعر الشاعر ثقلها ،يقول الشاعر:
[طويل]
َ ْ َ َ َ ْ َّ
النبئ َين َم ْق َ
ص ِدي
-1بقب ٍر حوى خي َر ِ ِ
ِ
الر ْح َم َن َع ْب ٌد إ َذا َدعاَ
-2ب ِه َي ْس َأ ُل َّ
ِ
ِ
ُ ّ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َل َ
ْ
-3بح ِبي له أرجو الوصو ِلقب ِر ِه
ِ

ويصرح بذلك في مقام آخر[ :طويل]

َ
ص ْد ُت ب َها َم ْد َح َّ
-3ق َ
الن ِب ّ ِي ُم َح َّم ٍد
ِ

ّ ْ
َ َ
َ َّ
للا ِفي َح ِط ال َج َرا ِئ ِم أ ْرغ ُب
ِإلى ِ
ْ ْ َ َ َْ َ ْ
ََْ ُ
ان َوالف ْوز ُمذ ِن ُب
الحس
ويرجو ِب ِه ِ
َُ
َوفي ْال َح ْشر في َدار َّ
الن ِع ِيم أق َّر ُب
ِ ِ
ِ
ِ

ُ
َو َغ َاي ُة َآمالي م َن َّ
الن ِار أ ْع َت ُق
ِ ِ

يصرح الشاعر بأن الهدف من مدحه النبي صلى هللا عليه وسلم هو نيل شفاعته
والنجاة من النار ،وفي هذا تأكيد ملركزية هاجس الشعور بالذنب الذي يسيطر على الشاعر
وأهميته ،يقول[ :طويل]
َ
َ
ُ
-1ي َه ِّي ُج ِني ش ْوقي ِلق ْب ِر ُم َح َّم ٍد

ويتكرر الشعور نفسه ،واملعاناة نفسها[ :طويل]

ََ
َْ َ َ َ ْ ُ
وع ِه
-7جفا ِني ده ٌر عاق ِني عن ُرب ِ

َ
َ
ف ُي ْق ِل ُق ِني َو ْج ِدي َو ُي ْق ِع ُد ِني غ ّ ِي

ْ ُ ْ
ََْ
ْ َّ
َّ
فقل ِب َي َيشكو ال ُب ْع َد َوال َبث َوالش َجى

ويبقى التوسل باملصطفى الكريم صلى هللا عليه وسلم خير وسيلة للتخلص من ثقل
اآلثام والذنوب ،إذتتفاعل التيمات الثالث وتمتزج بشكل فني متميز ،إنها تتكامل وتتقاطع
دون تنافر وال تنابذ ،ومادام هدف هذه الورقة هو تسليط األضواء على تيمة الشعور
بالذنب أساسا ،فإننا سنعمد إلى استجالء لون وشكل وأبعاد حضورها وفق املحورين:
األفقي والعمودي ،فاملحور األفقي يشمل :املعجم  +التركيب  +األصوات  +املعنى .أما املحور
العمودي فيعنى باملقصدية والتفاعل.
- 1املحور األفقي:

أ-معجم املعشرات وهاجس الذنب:
يوظف الذنب في اللغة مرادفا لإلثم والجرم واملعصية ،والجمع ذنوب وذنوبات جمع
الجمع ،ويبدو من خالل استقراء الحقول املعجمية التي بين أيدينا ،أن الحقل الدال على
الذنب حاضر بشكل متميز ،حيث تتردد في كل القصائد كلمات وعبارات تصب معانيها في هذا
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السياق الداللي ،وهذا يعني أننا سننظر إلى املعجم من الزاوية الداللية ،أووفق ما يصطلح
عليه ب"الطريقة األدبية"" ،والتقنية التي تبناها هذا التناول هي أنه نظر إلى املعجم -مدة
طويلة -على أنه قائمة من الكلمات املنعزلة التي تتردد بنسب مختلفة أثناء نص معين ،وكلما
ترددت بعض الكلمات بنفسها أو بمرادفها أو بتركيب يؤدي معناها كونت حقال أو حقوال
داللية ،(((".انطالقا من ذلك تمكننا القراءة األولية للقصائد من رصد العبارات والكلمات
املشكلة لهذا الحقل الداللي[ :في حط الجرائم أرغب ،مذنب،تخفيف أوزاري وغفران زلة،
من عظم أوزاري وغزر خبائث ،هفوة الالح ،أيقنت أني بالخطايا مقيد ،دوائي من الزالت لثم
ضريحه ،حزنا على الخطا ،من شؤم الذنوب تعوذي ،عظم زلة ،خلفتني مآثمي ،مما جنيت،
ذنوبي وإن جلت ،من لجة الغي منقدي ،رجوت به إصالح حالي ومآثمي ،يحط ويمحى من
جنيت ويغفر ،زللت ،ها أنذا بالزالت قد صرت أشحط ،طرحت بتفريطي وضرط مآثمي،
فما حيلتي إن كنت في الغي أفرط ،من غفلة الغي أوقظ ،أوبقته ذنوبه ،حاد عن رشد كما
زاغ عن نسك ،صرت أبكي من ذنوبي وأستبك ،كبائر أوزاري ،لعل ذنوبي أن تحط بجاهه،بها
زلة العا�صي تحط ويرحم ،ذكرت مآثمي ،نبذت بزلتي وعظم خطيئتي ،ضجرت ألوزاري وثقل
مآثم ،ضريح رسول هللا يمحو مآثمي ،سوالب آثامي أرجي بمدحه ،شرقت بدمعي إذ ذكرت
جرائمي ،إنني غريق ،شبابي تق�ضى في الضالل ،مقيما على غزر املآثم والفحش ،شفائي من
الزالت ،به املذنب الجاني يفوز بما يهوى ،يقلقني وجدي ويقعدني غي]...
يمكن للمعاجم اللغوية أن تسعفنا في هذا السياق لتفسير هذا التراكم املعجمي الدال
على معنى "الشعور بالذنب" ،ويبدو من خالل هذا الجرد تعدد الدوال الخاصة بهذا املدلول:
[الجرائم ،أوزار ،زلة ،الخطايا ،مآثم ،الغي ،تفريط ،غفلة ،كبائر ،خطيئة ،آثام ،جرائم،
الضالل ،]...ويؤكد هذا التراكم هيمنة "تيمة الشعور بالذنب" بشكل يجعلنا نؤكد أن هذا
الشعور يعد الحافز الذي حدا الشاعر إلى نظم هذه القصائد ،وهكذا يمكن توضيح هذه
العالقة املعجمية كما يلي:
 -1تحليل الخطاب الشعري "استراتيجية التناص".58 :
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ُ
األكيد أن هذه الكلمات ال يرادف بعضها بعضا ،يعني أنها ال ت ًع ُّد مترادفات ،إذ "الترادف
التام مشكوك في أمره ،ملا أصبح معروفا في دراسة أصول التعارف على وضع الرموز للمعاني
من ضرورة استقالل املعنى الواحد بالرمز الواحد ،فالكلمتان اللتان تعتبرهما مترادفتين ال
يوجد بينهما في الواقع إال منطقة مشتركة من املعنى ،ثم يستقل كل منهما بإقليمه الخاص
خارج منطقة التداخل ((("...كما يذهب إلى ذلك علماء املعجم ،وهذا ما يتضح من خالل
العودة للمعاجم:
َ ََ َ ْ ُ َ َ ً َ ْ ََ َ َْ َ
ً
َ ََْ
اجت َر َم ِإل ْي ِه َو َعل ْي ِه :أذن َبَ .ج ُر َمَ ،ي ْج ُر ُمَ ،ج ِر َيمة:
الجرائم :جرم ،يج ِرم ،ج ِريمة ،وأجرم وَ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ ْ
َعظ َم ُج ْر ُم ُه ،ال َج ْر ُم َوال ُج ْر ُم جمع ُج ُروم َوأ ْج َرام :الخطأ والذنب ،الجريمة :ال ُج ْر ُم َوالذن ُب.
ْ
ََْ ْ ْ ُ ّ
َّ
ْ ُْ
الث ْق ُل ،ال ِح ْم ُل الث ِقيل.
الثمِ .
األوزار :ال ِوزر (مص) ج أوزارِ :الزلة :جمع زالت :الخطيئة-املرة من زل -السقطة.َ َ
َ َ
الخطيئة :ج خط َايا َوخ ِطيئات :الذنب ،وقيل املتعمد منه.َ
َْ ْ ً ََ ً ََ ً َْ ً
املآثم :أ ِث َمَ ،يأث ُمِ ،إثما َوأثما َوأثاما َو َمأثما :عمل ما ال يحل فهو اثيم ،ج أثماء وآثم ج أثمة.َ
ْ ْ
الث ُم ج آثام ،فعل ما ال يحل/الخطيئة ،املأثم واملأثمة ج مآثم :اإلثم.
الكبائر :الكبيرة ج كبيرات وكبائر :مؤنث الكبير -اإلثم الكبير.- 1اللغة العربية معناها ومبناها ،تمام حسان ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،د-ط ،د -ت ،ص.329 :
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إن حضور هذا الكم الهائل من الكلمات املنتمية إلى حقل معجمي واحد "الشعور
بالذنب" يؤكد أن املعشرات تميزت بحضور تراكم معجمي يحمل أكثر من داللة ،ويوحي بأكثر
من معنى:
فهو عربون شاعرية الشاعر املتمثلة في غنى رصيده املعجمي.كما أنه دليل على عمق إيمان الشاعر ،وعلى انكساره الشديد نتيجة شعوره بثقلالذنوب ،وهو األمر الذي أرهف شعوره وجعله يقبل على مدح النبي صلى هللا عليه وسلم
راغبا في نيل الشفاعة واملغفرة ،مصرا أشد اإلصرار على ذلك.
ب-املستوى التركيبي:
التركيب النحوي:أ-الضمائر :لعل القاسم املشترك بين كل املعشرات التي بين أيدينا هو الحضور املثير
واملتميز للذات الشاعرة ممثلة في ضمير املتكلم املفرد ،ويمكن في هذا الصدد أن نستحضر
أبياتا شعرية من بعض املعشرات تثبت ذلك وتؤكده:
َ
َ َّ
-1أ ِخال َي َما ِلي غ ْي ُر َم ْد ِح ُم َح َّم ٍد
النبئ َ
َ ْ َ َ َ ْ َّ
يين َم ْق ِص ِدي
-1بقب ٍر حوى خي َر ِ ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
-1ت َو َّسل ُت بالخ َتار م ْن َ
ص ْف َو ِة ال َو َرى
ِ ِ
ِ
َ
َ
-1ث َن ْي ُت ِع َنا ِني َع ْن ِس َوى ُح ِ ّب أ ْح َم َدا
ْ
َ ْ
َ
-1ج َعل ُت َه َوى خ ْي ِر ال َب ِرَّي ِة َم ْن َه َجا
ْ
َْ
ْ
َ ْ
ُ
-2ح ِر ْم ُتالك َرى ُمذ ِه ْم ُت ِفيأش َر ِفال َو َرى
َ
َّ
-1خليل َي َ
ص ٌّب َم َّر ِم ْن ُع ْم ِر ِه الش ْر ُخ
ِ ِ
ُ
َّ
َ
-1د ُعوني َل ْو َ
الن ِب ّ ِي أ َر ِ ّد ُد
اف
ص
ِ
ِ
ِ

َ
ُ ْ
ِع َم ِادي َوذخ ِري ِفي غ ٍد َو َر َج ِاء
ّ ْ
َ َ
َ َّ
للا ِفي َح ِط ال َج َرا ِئ ِم أ ْرغ ُب
ِإلى ِ
َ َّ َ ْ َ ْ َ
ْ
ْ
اك ُبغ َي ِتي
لع ِل َي أن أحظى ِب ِإد َر ِ
َ َ ٌ
ُّ َ َ
اع ِث
و ِلي ب ِ
اعث ِفي ح ِب ِه أ ُّي ب ِ
َ
َ
َّ
الض َما ِئ ِر ُم ْد ًر َجا
َوأ ْو َد ْع ُت ُه ط َّي
َ
َ ْ َْ
َ
ْ
َوأشغل ُت ِفك ِري ِفي ث َن ُاه ِبأ ْم َد ِاح
ب َأ ْج َفانه َخ ْو ًفا َع َلى َما َأ َسا َن َ
ض ُخ
ِِ
ِ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َوأ ْمد ُ
اح ُه َب ْين ال َب ِرَّي ِة أن ِش ُد

هكذا تبرز الذات الشاعرة بشكل جلي واضح منذ الكلمات االفتتاحية في أغلب املعشرات
التي بين أيدينا ،وهذا يدل على أن هذه الذات تشكل بؤرة تنصهر فيها كل املعطيات وكل
األبعاد ...وهي نصوص تتشاكل وتتداخل لتشكل نصا جامعا ،وهو حضور يصور عاطفة
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الشاعر الصادقة املتأججة خاصة وأن األمر يتعلق بحب النبي عليه أفضل الصالة وأزكى
السالم.
وترتسم شبكة من العالقات انطالقا من ضمير املتكلم املفرد هذا ،إذ تربطه بباقي
الضمائر عالقات متميزة:
عالقة املتكلم بالغائب املفرد املذكر :يعود على الرسول األكرم صلى هللا عليه وسلم،حيث يعمد الشاعر من خالل املعشرات إلى اإلشادة بمكارم الرسول ومفاخره وأخالقه عليه
الصالة والسالم ،مما يجعلنا نكتشف الخيط الرابط بين كل هذه القصائد على الشكل األتي:

تدور معاني املعشرات إذا حول معاني مدح املصطفى عليه الصالة والسالم ،مما يعني
أن هذه املعاني تدور حول محور طرفه األول الشاعر العاشق املادح ،وطرفه الثاني الرسول
صاحب الشفاعة واملقام املحمود.
إن هذا الشعور بثقل الذنب واآلثام يتجلى بشكل واضح من خالل هذا االعتراف الصريح
بتحمل املسؤولية ،ويحمل هذا االعتراف في طياته حزنا دفينا ينم عن رغبة أكيدة في نيل
املغفرة عبر شفاعة الرسول األكرم عليه الصالة والسالم.
ب-األفعال:
سنقتصر في هذا اإلطار على األفعال ذات الصلة العضوية بتيمة "الشعور بالذنب":
[أرغب في حط الجرائم ،يرجو مذنب ،أرجو ،توسلت ،أن أحظى بإدراك بغيتي ،تيقنت
بتخفيف اوزاري وغفران زلة ،ثكلت وما ثكلي سوى من مآثم ،أيقنت أني بالخطايا مقيد،
ذروني أذري الدمع حزنا على الخطا ،ذهلت ملا حملت من عظم زلة ،ذليال معنى خلفتني مآثمي،
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مما جنيت تلوذي ،رجوت به إصالح حالي ومآثمي ،يحط ويمحى ما جنيت ويغفر ،زللت وهل
أخ�شى بمدحي ألحمد عقابا ،ها أنا بالزالت قد صرت أشحط ،طرحت يتفريطي وفرط مآثمي،
من غفلة الغي أوقظ ،ظلوما لنف�سي صرت ،ومثلي حق بالشيب يوعظ ،أوبقته ذنوبه ،وقد
حاد عن رشد كما زاغ عن شك ،صرت أبكي من ذنوبي وأستبك ،كباير أوزاري أرجي بأن تمحى
يقينا بال شك ،بما زلة العا�صي تحط ويرحم ،ذكرت مآثمي ،نبذت بزلتي وعظم خطيئتي،
ضريح رسول هللا يمحو مآثمي ،غررت بآمالي وأيام صبوتي ،غمست مشيبي بالخضاب تسترا،
سوالب آثامي أرجي بمدحه ،شرقت بدمعي إذ ذكرت جرائمي ،شبابي تق�ضى في الضالل ولم
أزل ،مقيما على غزر املآثم والفحش ،أرجو لزلتي ،كنت ممن دان بالغي والغش ،به املذنب
الجاني يفوز بما يهوى ،يقلقني وجدي ويقعدني غي.]...
ويتضح من خالل هذا الجرد أن الشاعر عبر باألفعال املاضية عن اآلثام والذنوب
التي اقترفها في املا�ضي ،ويبدو تأثيرها واضحا جليا ومستمرا إلى حدود اللحظة التي يعيشها
الشاعر ،حيث يغمره ندم شديد ،وحسرة كبيرة على تفريطه واقترافه اآلثام والذنوب ،وهذا
ما تعكسه األفعال املضارعة (أرغب في حط الجرائم) ،فالرغبة حاصلة في الزمن الحاضر،
والجرئم والذنوب اقترفت في الزمن املا�ضي ،ويمكن استجالء هذا التداخل بين الزمنين
(املا�ضي والحاضر) كما يلي:
أرغب في حط الجرائميرجو مذنبفي الزمن املا�ضي.

أرغب حاضرا في التخلص من جرائم املا�ضي.
إذا كان الرجاء ينتمي إلى الزمن الحاضر ،فإن الذنب تم اقترافه

توسلت...لعلي أن أحظى بإدراك بغيتي(أن أحظى) بعد استشرافي مستقبلي محض
(املا�ضي/الحاضر/املستقبل).

توسلت ماض يحمل داللة االستمرارية
تداخل األزمنة الثالثة

تيقنت ...بتخفيف أوزاري وغفران زلة(تيقنت) فعل ماض ولكن اتصاله
العضوي بظرف الزمان (مذ شغفت) يعطيه بعدا مستقبليا محضا ،ويتدعم هذا املعنى من
خالل كلمتي (تخفيف وغفران) ،في حين تحيل كلمتا (أوزار وزلة) على ما�ضي الشاعر املثقل
بالذنوب واملعا�صي.
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فإذا كانت الخطايا تحيل على الزمن املا�ضي ،فإن

-أيقنت أني بالخطايا مقيد

االتصال بهذا املا�ضي يعمقه الوصف (مقيد) ،والفعل (أيقنت) بحمولته التركيبية والداللية.
-ذروني أذري الدمع حزنا على الخطا

فعل األمر (ذروني) بحمولته املستقبلية

االستشرافية املدعمة بالفعل املضارع (أذري) يتشاكل مع الزمن املا�ضي املوسوم بالنقص
والالتوازن كما تدل عليه كلمة (الخطا).
-ذليال معنى خلفتني مآثمي

حضور الحال (ذليال) و(معنى) يشير بقوة إلى الزمن

الحاضر ،حيث يعيش الشاعر حالة ذل وانكسار بسبب اآلثم التي اقترفها ماضيا.
حط ويمحي ما جنينا ويغفر.

-رجوت به إصالح حالي ومأثمي

الضمير في (به) يعود على مديح النبي صلى هللا عليه وسلم ،ويبدو التداخل الكبير بين
الزمنين املا�ضي والحاضر ،فاملا�ضي من خالل مؤشراته "رجوت" :وهو فعل ماض يحبل
بداللة مستقبلية قوية ،تدعمها العبارات واأللفاظ :إصالح حالي ،يحط ويمحى ،يغفر...وكلها
تشير إلى الرجاء الذي يحدو الشاعر وهو يمدح النبي صلى هللا عليه وسلم في أن تغفر زالته
وتمحى عنه ذنوبه.
-من غفلة الغي أوقظ

فالغفلة والغي كانتا في الزمن املا�ضي ،أما اليقظة فقد

ارتبطت بالزمن الحاضر.
-صرت أبكي من ذنوبي وأستبك

فقد تم اقتراف الذنوب ماضيا وهذا سبب ما

يعيشه الشاعر حاضرا من بكاء واستبكاء.
-كبائر أوزاري أرجي بأن تمحى يقينا بال شك

فقد تم اقتراف كبائر األوزار في

الزمن املا�ضي وهذا ما جعل الشاعر يحدوه رجاء أكيد بأن تمحى حاضرا.
هذا التداخل الكبير بين الزمنين (املا�ضي والحاضر) الذي يشعر به املؤمن ،يجد سنده
َ ْ َ َّ
َ َّ
ُ
في أحاديث نبوية شريفة منها قوله عليه الصالة والسالم" :ك ُّل َب ِني َآد َم خط ٌاءَ ،وخ ْي ُر الخطا ِئ َين
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َ َّ
َّ َ
الت َّو ُابون"((( ،فصيغة املبالغة "خطاء" تدل على ارتكاب الخطإ مرة تلو األخرى ،كما أن
َّ َ
"الت َّو ُابون" تدل تجدد التوبة كلما ارتكب الخطأ ،وعن أبي أيوب األنصاري عن رسول هللا
َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ُ ٌ َ ْ ُ َ َّ ُ َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ َ
للا ِبق ْو ٍم
صلى هللا عليه وسلم أنه قال" :لو أنكم لم تكن لكم ذنوب يغ ِفرها للا لكم ،لجاء
َ
َل ُه ْم ُذ ُن ٌ
وب َي ْغ ِف ُر َها ل ُه ْم ،(((".وعن عبد هللا بن عمر وعن أبي بكر الصديق أنه قال :يا رسول
ُْ ً َ ً َ ْ
ُ َّ ّ َ َ َ
هللا علمني دعاء أدعو به في صالتي ،قال" :ق ِل الل ُه َّم ِإ ِني ظل ْم ُت ن ْف ِ�سي ظلما ك ِثيراَ ،ول َيغ ِف ُر
ُّ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ
اغف ْر لي َم ْغف َر ًة م ْن ع ْند َك َوا ْر َح ْمني ،إ َّن َك َأ ْن َت ْال َغ ُف ُ
الر ِح ُ
ور َّ
يم ،(((".ويقوم
ِ ِ ِ ِ
الذنوب ِإال أنت ،ف ِ ِ
ِ ِ
الشعور بالندم وطلب املغفرة ورجاء شفاعة الرسول األكرم عليه الصالة والسالم دليال على
صدق توبة الشاعر ،ذلك أن من شروط التوبة النصوح الندم على كل ما تم ارتكابه والعزم
األكيد على عدم العودة.
ج-الجمل:
لعبت الجمل املوظفة في التعبير عن معاني الشعور بالذنب دورا كبيرا في تصوير حالة
الندم والحرج التي تغمر الشاعر وهو يتذكر حجم الذنوب التي اقترفها ،والواضح أن أغلب
هذه الجمل فعلية ،وهذا ما يجعلها أكثر تعبيرا على الحركية والتجدد ،مما يؤكد أن الشاعر
ما يزال معرضا القتراف الذنوب واآلثام ،وتتوزع أفعال هذه الجمل ما بين الزمن املا�ضي
الدال على الذنوب املقترفة ماضيا (حملت من عظم زلة ،به ما جنيت ،ذكرت مآثمي ،نبذت
بزلتي وعظم خطيئتي ،زللت ،طرحت بتفريطي وفرط مآثمي ،ظمئت من األشواق ،أوبقته
ذنوبه ،حاد عن رشد كما زاغ عن نسك ،شرقت بدمعي إذ ذكرت جرائمي ،ذاب مني الجسم
خوفا من البطش ،)...واألفعال املضارعة التي تدل على حالة الشرود عن هللا التي ما يزال
الشاعر يعيشها ،والتي تجعله يعيش حالة من القلق والعجز (فيقلقني وجدي ويقعدني غي،
فقلبي يشكو البعد والبث والشجى ،وها أنا بالزالت قد صرت أشحط ،فما حيلتي إن كنت في
الغي أفرط ،)...وكذا التي تعبر في الغالب على حالة الرجاء التي يعيشها الشاعر ،وقد غمرته
-1الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
بيروت ،د-ط ،د-ت.278/2 ،-2صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج ،تح :نظر بن محمد الفاريابي ،الناشر :دار طيبة ،ط1427 ،1:ه2006/م ،ص،1260 :
رقم الحديث.2748 :
-3الجامع الكبير ،محمد بن عي�سى الترمذي ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي،
ط ،1:الباب ،99 :رقم الحديث.502/5 ،3531 :
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الذنوب (إلى هللا في حط الجرائم أرغب ،ويرجو به اإلحسان والفوز مذنب ،توسلت باملختار
من صفوة الورى ،تيقنت حقا مذ شغفت بحبه ،بتخفيف أوزاري وغفران زلة ،رجوت به
إصالح حالي ومآثمي ،يحط ويمحى ما جنيت ويغفر ،هل أخ�شى بمدحي ألحمد عقابا ،لعل
ذنوبي أن تحط بجاهه وتبرح لوعتي ،بها زلة العا�صي تحط ويرحم ،ضريح رسول هللا يمحو
مآثمي ،فال أدمعي ترقى وال العين تهجع ،سوالب آثامي أرجي بمدحه ،ع�سى أنها تمحى وأرحم في
رم�سي ،شفاعة خير الخلق أرجو لزلتي ،به املذنب الجاني يفوز بما يهوى ،)...ويجمع الشاعر
أحيانا بين األمر واملضارع للتعبير عن ذروة الشعور بالندم والحسرة واأللم على الذنوب
والخطايا لتي اقترفها (ذروني أذري الدمع حزنا على الخطا.)...
وإذا كانت هذه الجمل الفعلية تصور حالة االنفعال النف�سي والوجداني التي يعيشها
بسبب الشعور بثقل الذنوب واآلثام ،فإن الجمل االسمية تعبر عن حقائق ثابتة متعلقة
باآلثام والذنوب التي تثقل كاهل الشاعر (ذنوبي من الزالت لثم ضريحه ،ذنوبي وإن جلت
فحبي ألحمدا ،عميم اشتياقي هاج وجدي ولوعتي ،شفاعته العظمى أمان من الخوف ،شفائي
من الزالت حب محمد ،وسيلتنا في الحشر هلل أحمد ،)...وهذه اآلثام والذنوب نفسها هي سبب
تعلق الشاعر الشديد بحب النبي صلى هللا عليه وسلم ألنه الشفيع الذي يرجى للتخلص من
هول اآلثام وثقل الذنوب.
وبالنظر إلى أسلوب التقديم والتأخير فإننا نالحظ أن الشاعر عمد في بعض الجمل
َ ً
َ َّ َ
الفعلية إلى تقديم ما حقه التأخير مثل ما يتضح من خالل قوله" :ذ ِليال ُم َع َّنى خلف ْت ِني َمآ ِث ِمي"،
َ َّ َ
فالحال املنصوب مقدم على الفعل "خلف" ،والتقديم هنا يفيد قصر اآلثام على الذلة ،من
باب قصر الصفة على املوصوف أي أن اإلثم أورث الشاعر ذلة ولم يورثه غيرها ،وتبرز كلمة
"ذليال" بحمولتها الداللية لتصور حالة الذلة واملهانة التي تغمر الشاعر بسبب ثقل املآثم
َّ
َ َ ُ
للا َي ْم ُحو َمآ ِث ِمي" ،فتقديم
والذنوب ،وال�شيء نفسه يقال بالنسبة إلى جملة "ض ِريح َرسو ِل ِ
َّ
َ َ ُ
للا" دليل على تعلق الشاعر الكبير بشخصه العظيم ،وعلى رجائه الكبير في
"ض ِريح َرسو ِل ِ
محو آثامه وذنوبه ،كما يدل على اعتقاده الجازم بقصر محو املآثم على ضريح رسول هللا
عليه الصالة والسالم من باب قصر املوصوف على الصفة ،وكذلك الشأن بالنسبة إلى جملة
ْ َْ َ
َّ
َ َ ََ
اعة َر ُسو ِل الخل ِق أ ْر ُجو ِل َزل ِتي" ،ذلك أن تقديم الشفاعة يدل على أهميتها وعلى الرغبة
"شف
األكيدة في نيلها ،كما يدل على قصر محو الزالت على شفاعة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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من باب قصر الصفة على املوصوف أيضا ،مما يؤكد فعال سيطرة هاجس الذنوب واملعا�صي
على فكر الشاعر.
التركيب البالغي:أ-الصورة الشعرية:
لعل ما يثير االنتباه في هذا اإلطار هو ندرة الصور الشعرية املوظفة في معشرات الشاعر،
كما أن الصور الشعرية الواردة لم تتجاوز الوسائل البالغية املعروفة من تشبيه واستعارة
وكناية ،فمن بين التشابيه الواردة نورد النماذج اآلتية:
ب َأ ْز َكى َس َالم َك ْال َعبير َأ ُخ ُّص ُه
ٍ
ِ ِ
ِ
َ ْ
َ َ ُّ ً
ََ ُ َ َ
َ
دوام سال ٍم كالع ِب ِير تضوعاُ
َ
َ ً
ك ِم ْس ٍك َس َرى أ ْه ِد ِيه ِم ِ ّني ت ِح َّيةْ
ََ ً
َ َ َ
سال ٌم ك ُع ْر ِف ِال ْس ِك َي ْه ِدي تأ ُّرجاَ ْ ُ َ َ ْ
ً
يق ال ُح ِ ّب ِص ْرفا َو ِإ َّن ِني
ش ِربت ر ِحَ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ى َّ ْ ُ َ ٌ
اعث
هفا ِني لا أن سر الركب ب َِ
َ-ي ُم ُّر َعل ْي ِه ِم ْن ُم ِح ٍ ّب ُم َت َّي ٍم
َ
ْ ََ
َ-م َد ِام ُع ط ْر ِفي ُمذ ذك ْر ُت َمآ ِث ِمي
ْ
َ ٌ َ
َ ً
يم ك ُع ْر ِف ِال ْس ِك ُي ْه ِدي ت ِح َّية
-ن ِس

َ
إ َذا َما َب َدا ُ
ص ْب ٌح َو َما َج َّن غ ْي َه ُب
ِ
ََ
َ ً
َي َت َر َّددُ
َ
ُ
َ
ْ
ُّ
يمر عليها دا ِئما
ْ َ َ
ْ
َ
ْ
َو ُيغ ِني شذ َاها َع ْن َع ِب ٍير َوعن ِمس ِك
ََ ُْ ْ َ َ ْ ْ ُ ْ ّ َ ْ ْ
س
على الصطفى ِالبع ِ
وث ِلل ِج ِن و َ ِ
الن ِ
ْ
َ
َ َّ ْ
ِم َن ال ُح ِ ّب كالنش َو ِان ُم ْنت ِش ًّيا أ ْم ِ�شي
ْ
َ ََ ْ
ْ َ
ِلق ْب ٍر كنش ِر ِال ْس ِك ِإذ ت َّم َرَّي ُاه
َ َ
ُ َ
ُ
يب ن ْف َح ِت ِه ت ْح ِي
َسال ٌم ك ِم ْس ٍك ِط
َ ْ
ْ َ
َج َر ْت كال َح َبا ِفي الخ ِّد َما َز َج َها َد ُم
إ َل ْيه م َن ْالُ ْش َتاق َما َج َّن َو ْل َه ُ
ان
ِ ِ ِ
ِ

والواضح أن هذه التشابيه تكاد تكون صورة شعرية واحدة ،ذلك أن ثمة تكرارا لنفس
املشبه به في األبيات الشعرية" :العبير ،املسك (عرف املسك ،نشر املسك) ،الحبا ،النشوان.
أما باقي األدوات البالغية املعتمدة في بناء باقي الصور الشعرية فتتمثل أساسا في الكناية:
ْ
َّ
ُ ْ
َ َ
-ن ِبذ ُت ِب َزل ِتي َو ُعظ ِم خ ِطيئ ِتي

ََ َ ُْ
ال َلى َس ُاروا ل َط ْي َب َة ُر ْك َب ُ
ان
وفاز
ِ

والواقع أن اقتصار الشاعر على هذا العدد املحدود جدا من الصور الشعرية في معشراته
التسعة والعشرين ،يؤكد اعتماده األسلوب املباشر في التعبير عن عواطفه ومواقفه وأفكاره،
وهذا ما يجعل املعشرات تصنف في إطار ما سماه أحمد الطري�سي أعراب -كما أشرنا إلى
ذلك سابقا -ب "الصورة الوثيقة" التي تتميز بكون اللغة فيها "تعتمد الوصف املباشر في
نقل األشياء ،وتتعامل مع األحداث في نطاق تغلب التقريرية والسطحية ،مما يجعل الصورة
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تسقط في اإلنشائية املألوفة والحديث العادي ،(((".وتبدو سمتا التقريرية واملباشرة بشكل
جلي واضح ،مما يجعل املعاني املعبر عنها واضحة وسهلة االستيعاب ،وهذا ما يجعل اللغة في
املعشرات "لغة النقل الح�سي ،والبحث عن الجناسات والطباقات والتشبيهات وما إلى ذلك
من األشياء املستغرقة ولغة املعاني املكرورة ولغة البحث عن أي �شيء يمكن أن يغطي عجز
الشعراء وقصورهم (((".على حد تعبير أحمد الطري�سي أعراب.
ب-األساليب:
طبيعي جدا أن تتميز املعشرات التي بين أيدينا بغلبة األساليب الخبرية ألن الشاعر
عمد إلى مدح املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،ومعلوم أن املدح يفترض نقل صفاته وأخالقه
وشمائله وأخبار معجزاته وكل األحداث املتعلقة به ،غير أن هذا لم يمنع الشاعر من توظيف
بعض األساليب اإلنشائية كالنداء في قوله:
َّ
َ ُ ُ
للا َي ْم ُحو َمآ ِث ِمي
ض ِريح َرسو ِل ِ

وفي قوله:

صاح َأ ْن ُي ْق َ
َف َم ْن لي ب ُق ْرب م ْن ُه َيا َ
�ضي
ِ ِ ٍ ِ
ِ

َ َ
ْ
َ ْ َ َْ َ ً
أ َيا أ ُّي َها ال َح ِادي ِإذا ِجئت رو
ضة

ً
َت ُر ُ
وق َج َماال ِم ْن َس ًنى َو َس َن ِاء

َ َ
الص ّب َيا َ
يث ْال َه َوى َك ّر ْر َع َلى َّ
ص ِاح
ح ِد
ِ
ِ

َّ
َو َع ّد َف َد ْت َك َّ
الن ْف ُ
س َع ْن َه ْف َو ِة الال ِح
ِ

ُ ُ
َ
خذوا ُم ْه َج ِتي َيا َر ِاح ِل َين ِلق ْب ِر ِه

َ
ُ
الن ْ
َفم ْثلي ب َب ْذل َّ
س َح ٌّق ل ُه َي ْسخو
ف
ِ ِ ِ ِ
ِ

ُ
َّ
َ ُ
َْ َ
الن ِب ّ ِي أ َر ِ ّد ُد
اف
دعو ِني ِلوص ِ

َو َأ ْم َد ُ
اح ُه

وقوله:

وأسلوب األمر في قوله:
وقوله:
وقوله:

ً َ ْ َ َ
َذ ُر َوني َأ ْذري َّ
الد ْم َع ٌح ْزنا َعلى الخطا
ِ
- 1الرؤية والفن في الشعر املغربي الحديث في املغرب.16:
-2املرجع نفسه.138:

َب ْي َن

ْ
ال َب ِرَّي ِة

ُْ
أن ِش ُد

َ
َ َّ
ُّ ُ
ْ ُ ْ
وب ت َع ُّو ِذي
و ِب ِ
الل ِمن شؤ ِم الذن ِ
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وقد نجحت هذه األساليب على قلتها ومحدودية حضورها في تصوير انفعال الشاعر
وتأثره الشديد بحب النبي عليه الصالة والسالم ،وكذا تضجره وتضايقه من ثقل الذنوب
واآلثام التي ارتكبها ،والتي تستدعي البكاء املر والندم الشديد.
ج-البنية اإليقاعية:
الوزن :نظم الشاعر معشراته على تفعيالت بحر الطويل ،وهو بحر يتميز بكثرةَ ُ ُْ ََ ُْ َ ُ ُْ ََ ُ
اعيل ْن) ،مما يعبر عن طول نفس الشاعر،
اعيلن فعولن مف ِ
تفعيالته وتنوعها (فعولن مف ِ
وغزارة املعاني املراد التعبير عنها ،وبحر الطويل يبدو مناسبا لحالة الحزن والندم التي تغمر
الشاعر بسبب ثقل وفظاعة الذنوب التي تثقل كاهله ،يقول إبراهيم أنيس مؤكدا هذا املعنى:
"...نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر :أن الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير عادة وزنا
طويال ،كثير املقاطع ،يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه ،فإن قيل الشعر
وقت املصيبة والهلع تأثر باالنفعال النف�سي تطلب بحرا قصيرا يتالءم وسرعة التنفس وازدياد
النبضات القلبية ،(((".ودون الخوض في إشكالية عالقة الغرض الشعري بالوزن العرو�ضي،
فإننا نؤيد الرأي القائل بأن الشاعر ال يملك حرية اختيار البحر الذي سيصب فيه مشاعره
ومعانيه ،يقول عز الدين إسماعيل" :ال يتحرك الشاعر إال مع أفاعيل نفسه ،فيخرج الشعر
في الوزن الذي يصدف له من األوزان"((( ،فعن طريق خلق حالة من التوافق بين الحركة التي
تموج بها النفس والحركة التي تموج بها األشياء في العالم الخارجي يأتي الوزن بشكل عفوي
وتلقائي ،(((".فالقصيدة يكتمل نموها في نفس صاحبها ،وبعد ذلك تأتي تجربة مكتملة بوزنها
وقافيتها وكل عناصرها الفنية.
وعموما فقد سمحت تفعيالت بحر الطويل املتنوعة واملتعددة باحتواء املعاني املراد
التعبير عنها ،وكانت تيمة الشعور بالذنب من أقوى هذه التيمات وأبرزها ،إن لم نقل بأنها
السبب الرئيس في تناولها والتطرق إليها.
-1موسيقى الشعر.177:
-2األسس الجمالية في النقد العربي.376:
-3املرجع نفسه.377:
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القافية :تحدث عنها ابن رشيق فقال" :شريكة الوزن في االختصاص بالشعر الذيال يسمى شعرا حتى يكون له وزن وقافية ،(((".أما الدكتور إبراهيم أنيس ،فيعرفها بقوله:
"ليست القافية إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبيات من القصيدة ،وتكررها
هذا يكون جزءا هاما من املوسيقى الشعرية ،فهي بمثابة الفواصل املوسيقية يتوقع السامع
ترددها ،ويستمع بمثل هذا التردد الذي يطرق اآلذان في فترات زمنية منتظمة ،وبعد عدد
(((
معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى الوزن".
كل معشرات الديوان اختارت الروي املتحرك لقافيتها ،فكانت مطلقة سلسلة تتيح
للشاعر فرصة تفجير حالة الضيق النف�سي الذي يشعر به بسبب اآلثام والذنوب التي
اقترفها ،ويمكن الوقوف في هذا اإلطار على دالالت حركات القوافي التي ال يمكن الحسم ما
إذا كان الشاعر قد اختارها اختيارا أم أن األمر ورد بشكل عفوي تلقائي ،فقد وظف الشاعر
الحركات الثالث بنسب متفاوتة :الضمة 12 :مرة ،الكسرة 12 :مرة ،الفتحة 5 :مرات ،وهي
نسب ال تخلو من إيحاءات وال من دالالت ،فحركة الكسرة توحي بمعاني االنكسار والذلة
َّ َ
التي تغمر الشاعر بسبب فظاعة الذنوب التي اقترفهاوثقلهاَ [ :ر َج ِاءَ ،ع َم ِاءَ ،زل ِة ،ك َوا ِر ِث،
َ ْ َ ْ َّ
الل ْدعُ ،أ ْخفيْ ،ال َخ ْوفُ ،
َت َع ُّوذيَ ،أ ْبكَ ،أ ْس َت ْبك ،إ ْفكَ ،د َرك ،آفلَ ،و َ
ضْ
ف،
ع
،
غ
ب
ي
،
غ
ل
أ
ي،
ل
ئ
ا
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ْ ِْ َ ِ
َ
َْ ْ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ّ
س ،أن ِ�سي ،رم ِ�سي ،البط
س  ،طم
الر ْج
ش ،غي ،سع ِي ،البغ ِي ،ط ِي ،]...هذه املشاعر املصاحبة
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْْ
للذنوب تجسدها أحاديث نبوية كثيرة للمصطفى صلى هللا عليه وسلم ،منها قوله"ِ :إ َّن الؤ ِم َن
َ َ
َ َ ُ ُ َ ُ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ
اف َأ ْن َي َق َع َع َل ْيهَ ،وإ َّن ْال َفاج َر َي َرى ُذ ُن َوب ُه َك ُذ َ
يرى ذنوبه كأنه ِفي أص ِل جب ٍل يخ
اب َوق َع َعلى
ب
ٍ
ِ
ِ ِ
َ َ
َأ ْن ِف ِهَ ،ق َ
ال ِب ِه َهكذا أبو معاوية عن األعمش عن عمارة عن ُعمير عن الحرث بن سويد ،(((".أما
حركة الرفع فتوحي بمعنى رفع الدعاء ،خاصة وأن الشاعر يبدو في أمس الحاجة إلى املغفرة
أنشدُ ،
مذنبُ ،
ُ
والشفاعة ألنه محاصر بالذنوب واآلثام التي تقض مضجعه[ :أر ُ
أجهد،
غب،
ُ
ُ
ُ
ُ
أتكلمُ ،
ألفظُ ،
يظهرُ ،
يغفرُ ،
يحمدُ ،
أنطق ،]...إن األفعال املسندة إلى
تخبر ،أنشط ،أحفظ،
ضمير املتكلم املفرد تؤيد معنى رفع الدعاء وطلب الغوث والشفاعة والرحمة واملغفرة ،وقد
وردت عن النبي صلى هللا عليه وسلم أحاديث كثيرة تؤيد هذا املعطى ،فعن عمر بن الخطاب
-1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده.135/1:
-2موسيقى الشعر.273:
-3الجامع الصحيح وهو "سنن الرمدي" ،أبو عي�سى محمد بن عي�سى بن سوره ،تحقيق وتعليق :إبراهيم عطوه عوض ،ط،1:
1382ه1962/م ،658/4 ،رقم الحديث.2497:
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ر�ضي هللا عنه قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما
حتى يمسح بهما وجهه ،(((".وعن أبي هريرة ر�ضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان
ُ ْ َ َ َّ ْ
للا ال َع ِظ ِيم" ،وإذا اجتهد في الدعاء قال:
إذا أهمه األمر رفع رأسه إلى السماء ،فقال" :سبحان ِ
َ"يا َح ُّي َيا َق ُّي ُ
وم.(((".
رمزية األصوات :لقد راهن الشاعر على األصوات من أجل تحقيق األصالة والتميز عنباقي الشعراء الذين سبقوه في مجال املديح النبوي ،يقول" :وضعتها على حروف املعجم،
وألزمت في نظمها أن أخليت كل معشرة من ذكر تاليها من الحروف ،ألبين ما تضمنه رائق
نظمها املوصوف ،(((".ويدل هذا الخيار على تمكن الشاعر من لغته وقدرته الفائقة على
تطويعها وتوظيفها وفق األهداف التي رسمها والتي يسعى لتحقيقها.
ومادامت بؤرة النقاش هي استجالء تيمة هاجس الشعور بالذنب من خالل هذه
املعشرات ،فإننا سنحاول الوقوف عند رمزية األصوات وحدود تصويرها لهذا الهاجس الذي
بدا مسيطرا على الشاعر ملونا نظرته بألوان الندم والبكاء ورجاء العفو واملغفرة والشفاعة،
وسننطلق في هذا اإلطار من مبدإ مفاده أن "ليس هناك معان جوهرية لألصوات ،ولكنه
هو الذي يمنحها إياها بناء على التراكم وعلى السياق العام والخاص ،(((".وسنركز -بطبيعة
الحال -على السياقات التي تضمنت األلفاظ والعبارات التي عبرت عن هذا الهاجس.
فقد لعبت األصوات املهموسة دورا كبيرا في تصوير حالة الضيق واالنكسار التي يعيشها
الشاعر بسبب ثقل الذنوب واآلثام التي اقترفها ،ويمكن االكتفاء بإيراد بعض النماذج:
صوت السين[ :توسلت ،اإلحسان ،سوء ،سؤدد ،سوالب ،ع�سى ،رم�سي ،الجسم،رسول ،وسيلتنا ،سبيال ،نسك ،ستين ،أستبك ،مسلم ،استقلوا ،سوى ،أسا ،لسبق ،سواه،
العيس.]...
-1الجامع الصحيح وهو "سنن الرمدي" ،463/5 :رقم الحديث.3386 :
-2الطب النبوي ،ابن قيم الجوزية ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،راجع األصل وصححه وأشرف على التعليقات :عبد
الغني عبد الخالق ،د-ط ،د-ت ،ص.203:
-3خبايا.24 :
-4دينامية النص.63:
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صوت التاء[:توسلت ،املختار ،صفوة ،بغيتي ،تمنيت ،املوت ،رؤية ،تقبيل ،ترب،بقعة ،ترى ،زورة ،طيبة ،تراب ،أمة ،تواترت ،تكل ،عدة ،تيقنت ،شغفت ،زلة ،مشتاق،
تخص ،تسري ،ليلة ،ثنيت ،مضت ،لذة ،شغلت ،مت ،غدية ،مقلتي ،فدتك ،هفوة ،حرمت،
ُ
ذممت،
همت ،اشتغلت ،أيقنت ،حلفت ،حكمة ،التوراة ،حياتي ،طابت ،رجوت ،جنيت،
تفريطي ،حيلتي ،ظمئت ،أوبقته ،كبرت ،شارفت ،صرت ،أستبك ،تحط ،لوعتي ،ذكرت،
جرت ،عبرتي ،نبذت ،خطيئتي ،لوعتي ،شرقت ،كنت.]...
صوت الحاء[ :صاح ،الالح ،حرمت ،حال ،إصالح ،حبيب ،حلفت ،إفصاح ،حياه،حكمة ،الحاضر ،املاح ،حمى ،إيضاح ،حملت ،أمداح ،حزنا ،حياتي ،حالي ،يحط ،يمحى،
رحمنا ،األحبار ،الح ،جوانحي ،بحر ،طرحت ،حيلتي ،حاد ،حجة ،تمحى ،الرواحل ،أحظى،
ضريح ،يمحو ،محمد.]...
صوت الفاء[ :فؤادي ،أخفى ،شفاعته ،الخوف ،الفحش ،شفائي ،شغلت ،املصطفى،فوق ،هفاني ،فكري ،فيض ،كفه ،فمي ،أعرف ،فسح ،النفس ،جفاني ،جفوني ،غفران،
متفضل ،فقدهم ،يغفر ،حفوز ،غفلة ،مفرقي ،موقف ،آفل ،اآلفاق ،أغفر ،وقيفة،
خافوني ،صروف ،فرط.]...
والواقع أن الحضور املكثف لصوت "التاء" يبرره -بالدرجة األولى -الحضور املتميز
للذات الشاعرة ،من خالل توظيف ضمير املتكلم املفرد ،وإذا كان الهمس هو "عدم اهتزاز
األوتار الصوتية عند النطق ببعض األصوات" ،وبتعبير سيبويه فإن املهموس "حرف أضعف
االعتماد في موضعه حتى جرى النفس معه ،وأنت تعرف ذلك إذا اعتبرت فرددت الحرف
مع جري النفس ،ولو أردت ذلك مع املجهور لم تقدر عليه ،((("...فإن هذه الصفة توحي
بمعاني الخفاء واالستحياء واالستتار والتكتم والعجز عن املواجهة ،وهي الصفات نفسها
التي تناسب حالة الشاعر الذي يبدو من فرط الذنوب وثقلها عاجزا ،نادما ،باكيا ،منكسر
النفس ،رجيا الشفاعة ،وطالبا املغفرة.
-1الكتاب ،434/4:نقال عن:اللسان العربي ،ع ،52:رمضان 1422ه/ديسمبر 2001م ،ص.37:
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- 2املحور العمودي:

أ-املقصدية:
يعرفها محمد مفتاح بقوله" :نعني بها ما يكون محركا للمنتج من معتقدات وظنون
وأوهام إلنجاز كالمه ،سواء أكانت مشعورا بها أم غير مشعور ،وهي نفسها تكون لدى
املتلقي في حالة وجود عقدة بينه وبين املنتج ،وقد تكون مخالفة جزئيا أو كليا في حالة عدم
العقدة ،(((".وانطالقا من العالقة بين املنتج واملتلقي يميز بعض الباحثين بين أربعة أنواع
في إطار "املقصدية" ،وبالعودة إلى معشرات علي السو�سي ،فإننا نجد حضورا لنوعين من
املقصدية:
مقصدية املنتج املعلنة التي يحاول املتلقي الذي ليس بمعاصر أن يفهمها ويتأولها:ويتضح هذا في املقدمة التي صدر بها الشاعر معشراته ،حيث يعلن من خاللها أن هدفه
هو اإلسهام في مدح النبي صلى هللا عليه وسلم ،نقرأ" :وقفت على بعض املعشرات املدحية
في أوصاف خير البرية صلى هللا عليه وعلى آله عدد نعم هللا العظيم وأفضاله )...( ،فسنح
َ
في خاطري أن أنظم معشرات أسلك فيها مسلكا عنه قد غفلوا َو َما ق ْد َر ُه جهلوا ،(((...ويعد
هذا التصريح بمثابة اعتراف والتزام وميثاق يوقعه الشاعر أمام املتلقي الذي سينبني أفق
انتظاره انطالقا من هذه املقدمة.
مقصدية املنتج املضمرة التي يسعى املتلقي -الذي ليس بمعاصر له -أن يستخرج حسابتأويلها ،ومن خالل تفاعل القارئ مع املعشرات يسهل عليه الوقوف على هذه املقصدية،
إذ سيتضح له بأن األمر ال يقتصر فقط على املديح النبوي ،بل ثمة مقصدية أهم حركت
الشاعر وجعلته يبادر إلى مدح النبي الكريم ،وهي رغبته الجامحة في نيل الشفاعة ،وهذا ما
جعل هاجس الذنب حاضرا بشكل الفت لالنتباه-إن بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر -في
كل معشر من هذه املعشرات ،يقول الشاعر:
ُ
َ
َس َو ِال ُب آث ِامي أ َر ِ ّجي ِب َم ْد ِح ِه

- 1دينامية النص.82:
- 2خبايا.24-23:

ُ
َ َ َ ُ
�سى أ َّن َها ت ْم َحى َوأ ْر َح ُم ِفي َر ْم ِ�سي
ع
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ويقول:

َ َّ َّ
َ
الزال ِت ُح ُّب ُم َح َّم ٍد
ِشفا ِئي ِمن

َر ُسو ٌل َأ َتى ل ْل ُع ْرب و ْال ُع ْجم َو ْال ُح ْ
ش
ب
ِ
ِ ِ ِ
ِ

َّ َ
ْ َ ْ
َ ََُ
ل أ ْح َم ُد
و ِسيلتنا ِفي الحش ِر ِ ِ

ْ
ُْْ
َُ ُ
وز ِب َما َي ْه َوى
ِب ِه الذ ِن ُب ال َجا ِني يف

ويقول:

ب-التفاعل:
"ونقصد به عالقة املرسل بمتلقيه ،سواء أكان ذلك املتلقي فردا أو جماعة ،موجودا
بالفعل أو بالقوة .ومن شأن هذه العالقة أن تسلب السلطة املطلقة من املرسل على إصدار
خطابه بعجرفة أو ال مباالة نحو اآلخرين ،وأن تدخله في دائرة القواعد الضمنية أو العالنية
وأن تجعله يكيف خطابه على قدر متلقيه ليحصل التفاعل وكسب استمالة املتلقي ونيل
رضاه ،(((".ويمكن القول بأن الشاعر كان على وعي تام بالطرف اآلخر (املتلقي) لذلك فقد
استحضره منذ مطلع املعشرة األولى ،ووجه إليه رسالة مفادها أنه لم يعد يملك إال أن يمدح
النبي صلى هللا عليه وسلم ،يقول الشاعر:
َ
َ َّ
أ ِخال َي َما ِلي غ ْي ُر َم ْد ِح ُم َح َّم ٍد

َ
ُ ْ
ِع َم ِادي َوذخ ِري ِفي غ ٍد َو َر َج ِاء

ونجد هذا الحضور للطرف اآلخر في مقامات أخرى ،يقول الشاعر في القصيدة (:)6

َ َ
الص ّب َيا َ
يث ْال َه َوى َك ّر ْر َع َلى َّ
ص ِاح
ح ِد
ِ
ِ

ويقول في القصيدة (:)7

َّ
َو ُع ْد َف َد ْت َك َّ
الن ْف ُ
س َع ْن َه ْف َو ِة الال ِح

َّ
َخليل َي َ
ص ٌّب َم َّر ِم ْن ُع ْم ِر ِه الش ْر ُخ
ِ ِ

ب َأ ْج َفانه َخ ْو ًفا َع َلى َما َأ َسا َن ْ
ض ُخ
ِِ
ِ

ُ
َّ
َ ُ
َْ َ
الن ِب ّ ِي أ َر ِ ّد ُد
اف
دعو ِني ِلوص ِ

َو َأ ْم َد َ
اح ُه

َ ُ
َون ْق َرأ في القصيدة (:)8

َب ْي َن

ْ
ال َب ِرَّي ِة

ُْ
أن ِش ُد

ولعل استحضار املتلقي بهذا الشكل الواضح ،يجعله يشارك الشاعر معاناته النفسية
الناتجة عن شعوره بالحرج الشديد بسبب اآلثام والذنوب التي اقترفها ،هذه املعاناة تعكسها
الدموع التي يسكبها الشاعر:
- 1دينامية النص.51-50:
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َ َ
َ
َ
ك َت ْم ُت غ َر ِامي غ ْي َر أ َّن َم َد ِام ِعي
َ َ ْ
ُُ
َ َ َ
كذا َدأ ُب َم ْن ق ْد أ ْو َبق ْت ُه ذن ُوب ُه
َ
ً
َ َ ْ
ك ِب ْر ُت َوق ْد شا َرف ُت ِس ِّت َين ِح َّجة

َ
ُ
َ
ت َع ِّب ُر َع ْن ش ْو ِقي َو َو ْج ِدي َم َتى أ ْب ِك
ْ َ
َ
َ ُ
َوق ْد َح َاد َع ْن ُرش ٍد ك َما َزاغ َع ْن ن ْس ِك
َ
َ
َ َ
ُُ
َوق ْد ِص ْر ُت أ ْب ِكي ِم ْن ذن ِوبي َوأ ْست ْب ِك
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خالصات واستنتاجات:رغم تنوع التيمات املعبر عنها في معشرات علي السو�سي ،فإن تيمة "الشعور بالذنب"تبقى حاضرة بشكل مثير والفت لالنتباه ،بل أسعفتنا هذه الدراسة باستخالص خالصة
مفادها أن هذه التيمة شكلت الحافز على إعالن الشاعر حبه للنبي ،واإلسراع ملدحه بتعداد
مناقبه وشمائله وصفاته.
ولقد أسهمت كل مكونات املعشرات (املعجم ،التركيب ،الوزن واألصوات )...في التعبير
عن هذه التيمة التي عكست األبعاد اإليمانية في شخصية الشاعر ،هذه األبعاد التي يجسدها
الشعور الفظيع بالندم الشديد الرتكاب الذنوب واملعا�صي ،وهو ندم لم يستدع بكاء فقط
بل استدعى استبكاء أيضا.
ال نملك بعد هذه القراءة إال تصنيف معشرات الديوان ضمن ما اصطلح أحمدالطري�سي أعراب على تسميته ب "الصورة الوثيقة" ،حيث تفتقد إلى حرارة اإلبداع الشعري
باعتباره تجربة ومعاناة ورحلة مضنية للكشف واملغامرة ،وال غرابة في ذلك فقد كان علي
السو�سي "فقيها نوازليا ،مؤرخا نسابة ،مشاركا في عدة علوم ،كما كان أديبا شاعرا ،(((".وهذا
يعني أن الشعر كان بالنسبة إليه ترفا إضافيا يأتي في املرتبة الثانية بعد الفقه والتاريخ
وغيرهما من العلوم ،وهو في ذلك ال يختلف عن شعراء عصره الذين كان الشعر بالنسبة
إليهم "مجرد موضوعات محددة تتحرك في دائرة مغلقة .وهو مجموعة من املعاني الجاهزة
تسكب في قوالب من األلفاظ .وبعبارة أكثر وضوحا كان مجرد حرفة يحترفها القوم ،وصناعة
يقعد لها على حصير ...فيطلق أحدهم -وهو يعي ما يقول وما يقصد إليه -يبحث بحثا عن
الكلمات واملعاني واألوزان والقوافي ،ووفق ما في الذهن من مخطط مرسوم ،وكذلك وفق ما
(((
تتطلبه املناسبات"...
حضور تيمة الشعور بالذنب ممتزجة بتيمتي حب النبي صلى هللا عليه وسلم ومدحه فياملعشرات يؤكد انتماءها إلى الشعر الصوفي ،إنه الشعر الذي "يعبر عن أحوال املتصوفة،
ويصور ما يختلج في أفئدتهم ،وما يحسون به وهم يعبرون عن التجربة الصوفية بما يعتريها
-1خبايا.11:
-2الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث في املغرب.15:
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من حاالت القبض والبسط ،والشدة والرخاء ،وهكذا فمن أهم أغراض الشعر الصوفي:
الزهد في الحياة وذمها ،والحب اإللهي ،واملناجاة ،واملدائح النبوية ،والولويات ،واملنظومات
الصوفية ،(((".إنها معشرات تذوب في بوتقتها مدارات ثالثة :مدار التوسل "الشعور بالذنب"،
مدار املديح النبوي ،مدار املديح الصوفي ،فالبعد التوسلي يتأكد في هذا "الشعر املواكب
إلحباطات اإلنسان وإخفاقاته املتتالية ،هو شعر الشكوى واالستنجاد والهروب من جحيم
الحياة ونار املعاناة .شعر يصور صراع اإلنسان مع املوت وفشله في الحياة ،(((".وينسجم ذلك
تمام االنسجام مع حب النبي صلى هللا عليه وسلم ومدحه ،ذلك أن املدائح النبوية عموما
"جاءت كحاجة اجتماعية ونفسية في ظرف تراكمت فيه األحزان ،وتوالت فيه االضطرابات،
وفقد فيه الناس البوصلة التي ترشدهم إلى بر األمان وشاطئ النجاة .في زمن غاب فيه
النموذج املخلص الذي تتوحد به الكلمة ،وتجتمع حوله القلوب ،وتلتئم به الجراح،(((".
لذلك كان استحضار شخصية الرسول صلى هللا عليه وسلم سيرة ومواقف وقيما وشمائل
بمثابة طوق النجاة من واقع موبوء مضطرب مفتون باعتباره "املثل املنشود ،والتعويض
األمثل لكل ما كان مفقودا في حياة الناس .فهو الدواء الشافي ،وهو السراج الهادي ،وهو
(((
الرحمة املهداة ،وهو سر الكون والوجود".

-1التصوف واألدب الصوفي ،الحسن شاهدي ،مطبعة األمنية ،الرباط2006 ،م ،ص.127:
 -2شعر املتصوفة املغاربة في عصر بني مرين ،عبد السالم شقور ،مجلة "دعوة الحق" ،ع ،300:س ،34:ربيع1شتنبر/
أكتوبر 1993م ،ص.67:
 -3الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية.168 :
-4املرجع نفسه.168 :
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املصادر واملراجع املعتمدة
أ-الكتب باللغة العربية:

القرآن الكريم :برواية عن ورش لقراءة اإلمام نافع.األلف
اإلحاطة في أخبار غرناطة،لسان الدين بن الخطيب ،جمع ومراجعة وتقديم :عبدالسالم شقور ،مطابع الشمال طنجة1988 ،م.
األدب الصوفي في املغرب إبان القرنين الثاني عشر والثالث عشر للهجرة:ظواهروقضايا ،عبد الوهاب الفياللي،الرابطة املحمدية للعلماء،سلسلة أبحاث ودراسات
،3ط1435،1:ه2014/م.
أدب الفقهاء ،عبد هللا كنون ،دار الثقافة ،د-ط1988 ،م.األدب املغربي من خالل ظواهره وقضاياه،عباس الجراري ،مكتبة املعارف،الرباط،ط1979 ،1:م.
أدونيس منتحال :دراسة في االستحواذ األدبي وارتجالية الترجمة ،كاظم جواد ،مكتبةمدبولي ،ط1993 ،2:م.
إزالة البؤس عن املوثق املحبوس ،عبد السالم الزموري ،تقديم وتحقيق :الدكتورأحمد العراقي ،ط2002 ،1:م.
األساطير دراسة حضارية مقارنة ،أحمد كمال زكي ،طبعة مؤسسة كيلوباترا للطباعة،الهيئة العربية لقصور الثقافة ،ط2000 ،2:م.
االستقصا ألخبار دول املغرب األق�صى ،أحمد بن خالد الناصري ،تحقيق وتعليق:جعفر الناصري ومحمد الناصري ،دار الكتاب ،الدار البيضاء1955 ،م.
األسس الجمالية في النقد العربي ،إسماعيل عز الدين ،دار الفكر العربي ،ط،1:1968م.
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اإلسالم بين الشرق والغرب ،علي عزت بيكوفيتش ،املترجم :محمد يوسف عدس،قسم الترجمة-مؤسسة بافاريا ،ط ،1:رجب1414:ه /يناير1994:م.
إشكالية التحيز في الفن والعمارة ،عبد الوهاب املسيري ،دار السالم للطباعة والنشروالتوزيع والترجمة ،د-ط2008 ،م.
اإلعالم بمن حل مراكش وأغمات من األعالم ،عباس بن إبراهيم املراك�شي ،تحقيق:عبد الوهاب بن منصور ،املطبعة امللكية الرباط ،د-ط ،د-ت.
انفتاح النص الروائي ،سعيد يقطين ،الدار البيضاء-بيروت ،ط1992 ،1:م.ت
التأليف ونهضته في مغرب القرن العشرين ،مكتبة املعارف ،الرباط ،ط ،1:د-ت.تاريخ املسرح ،ر.بينار ،ترجمة :أحمد كمال يونس ،تقديم ودراسة :علي الجوهري،الجيزة ،وكالة الصحافة العربية،ط،2:د-ت.
تحقيق النصوص ونشرها ،عبد السالم هارون ،التأليف والترجمة ،القاهرة1374 ،هـ.تحليل الخطاب الشعري"استراتيجية التناص" ،محمد مفتاح ،املركز الثقافي العربي،ط ،3:يوليو 1992م.
التطبيق العملي ل :منهج البحث األدبي والتحقيق العلمي،رشيد عبد الرحمن العبيدي،منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية-جامعة القا�ضي عياض ،مراكش1984/1983 ،م.
تطور الشعر العربي الحديث واملعاصر في املغرب ،عباس الجراري ،مطبعة األمنية،الرباط ،ط1997 ،1:م.
التصوف واألدب الصوفي ،الحسن شاهدي ،مطبعة األمنية ،الرباط2006 ،م.ج
الجامع الصحيح وهو "سنن الترمدي" ،أبو عي�سى محمد بن عي�سى بن سوره ،تحقيقوتعليق :إبراهيم عطوه عوض ،الجزء الرابع ،ط1382 ،1:ه1962/م .والجزء الخامس،
ط1395 ،2:ه1975/م.
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الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ،عبد الرحمن جالل الدين السيوطي ،دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت،د-ط ،د-ت.
الجامع الكبير ،محمد بن عي�سى الترمذي ،حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه :بشارعواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،1:د-م ،د-ت.
ح
حالة السؤال ،محمد بنيس ،دار التنوير للطباعة-بيروت ،ط1985 ،1:م.حدود النص األدبي :دراسة في التنظير واإلبداع ،صدوق نور الدين ،دار الثقافة ،الدارالبيضاء ،ط1405 ،1:ه1984/م.
الحركات الفكرية واألدبية في العالم العربي الحديث ،أبو عوض أحمد ،الفارابي عبداللطيف ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الدار البيضاء ،د-ط1416 ،ه1995/م.
الحياة األدبية على عهد الدولة العلوية ،محمد األخضر ،دار الرشاد الحديثة ،الدارالبيضاء ،ط1977 ،1:م.
خ
"خبايا" جزء أول :نصوص من التراث املغربي جمعها وحققها وقدم لها :أحمد العراقي،ط2005 ،1:م.
الخطاب الشعري في أدب الزاوية الناصرية ،محمد شداد الحراق ،عالم الكتب الحديثللنشر والتوزيع ،إربد-األردن ،ط2014 ،1:م.
الخطيئة والتكفير :من البنيوية إلى التشريحية .قراءة نقدية لنموذج إنساني معاصر،عبد هللا الغذامي ،النادي األدبي الثقافي ،جدة ،ط1985 ،1:م.
د
الدولة املرابطية :قضايا وظواهر أدبية ،حسن جالب ،املطبعة والوراقة الوطنية-مراكش ،ط1997 ،1:ه1418/م.
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الدولة املوحدية :أثر العقيدة في األدب ،حسن جالب ،منشورات الجامعة ،السلسلةاألدبية ،1ط ،1:أبريل1983 ،م.
دينامية النص [تنظير وإنجاز] ،محمد مفتاح ،املركز الثقافي العربي ،بيروت-لبنان/الدار البيضاء-املغرب ،ط1987 ،1:م.
ديوان األع�شى ،شرح وضبط د محمد أحمد قاسم ،املكتب اإلسالمي ،بيروت ،ط،1:1415ه1994/م.
ديوان محمد بن سعيد البوصيري ،تحقيق :محمد سعيد كيالني ،مكتبة الحلبي،مصر ،ط1393 ،2:ه.
ديوان لسان الدين ابن الخطيب السلماني ،تحقيق :صنعه وحققه وقدم له :محمدمفتاح ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ط1409 ،1:ه1989/م.
ر
الرؤية والفن في الشعر العربي الحديث في املغرب ،أحمد الطري�سي أعراب ،املؤسسةالحديثة للنشر والتوزيع ،الدار العاملية للطباعة والنشر ،بيروت-لبنان ،د-ط ،د-ت.
الرحلة املغربية ،محمد العبدري البلن�سي ،تقديم :سعيد بوفالقة ،منشورات بونةلألبحاث والدراسات1428 ،ه2007/م.
الرسالة القشيرية في علم التصوف ،عبد الكريم القشيري ،تحقيق وإعداد :معروفزريق وعلي عبد الحميد بلط جي ،دار الجيل-بيروت ،ط ،2:د-ت.
س
سلسلة دروس ومحاضرات ،الحسن ابن الصديق ،مطبوعات الهالل ،وجدة ،ط،1:ماي 2001م.
سياسة الشعر :دراسات في الشعرية العربية املعاصرة ،أدونيس ،دار اآلداب ،بيروت،ط1996 ،2:م.
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ش
شرح املفصل ،ابن يعيش أبو البقاء يعيش بن علي ،إدارة الطباعة املنبرية ،د-م ،د-ت.الشعر باملغرب زمان العلويين من 1171إلى1238ه ،أحمد العراقي ،مطبعة أنفوبرانت ،ط2008 ،1:م.
الشعر الدالئي ،عبد الجواد السقاط ،مكتبة املعارف ،ط1985 ،1:م.الشعر السعدي تفاعل الواقع والفكر واإلبداع ،عبد هللا بنصر العلوي ،منشوراتجامعة سيدي محمد بن عبد هللا ،ط1427 ،1:ه2006/م.
الشعر املغربي في عصر املنصور السعدي ،نجاة املريني ،منشورات كلية اآلداب والعلوماإلنسانية ،ط1999 ،1:م.
الشعر املغربي في العصر املريني قضاياه وظواهره ،عبد السالم شقور ،منشورات كليةاآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان ،جامعة عبد امللك السعدي ،سلسلة األطروحات،1 :
ط1996 ،1:م.
الشفاعة الكبرى ،الحسن ابن الصديق ،ضمن سلسلة دروس ومحاضرات ،مطبوعاتالهالل ،وجدة ،ط ،1:ماي2001م.
ص
صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل البخاري ،دار ابن كثير،دمشق-بيروت،ط1،1423:ه 2002/م.
صحيح مسلم ،مسلم بن الحجاج ،تحقيق :نظر بن محمد الفاريابي ،الناشر :دارطيبة ،ط1427 ،1:ه2006/م.
ط
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الطب النبوي ،ابن قيم الجوزية ،دار الكتب العلمية ،بيروت-لبنان ،راجع األصلوصححه وأشرف على التعليقات :عبد الغني عبد الخالق ،د-ط ،د-ت.
ع
عباس الجراري باحثا وناقدا :دراسة في كتابه "األدب املغربي من خالل ظواهرهوقضاياه" ،عبد اللطيف الفارابي ،ط1989 ،1:م.
"العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده" ،أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني،تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،املكتبة العصرية ،صيدا-بيروت ،ط1422 ،1:ه2001/م.
ف
في بالغة القصيدة املغربية ،مصطفى الشليح ،مطبعة املعارف الجديدة ،الرباط،ط1999 ،1:م.
في املدحة النبوية املغربية أبحاث وأوراق ،عبد هللا بنصر العلوي ،ربيع األول 1437ه/يناير 2016م.
ق
القانون في أحكام العلم وأحكام العالم وأحكام املتعلم ،تح وتع وتق:حميد حماني ،مطشالة-الرباط ،ط1988 ،1م.
قضايا الفن واإلبداع ،ميخائيل باختين ،ترجمة جميل التكريتي ،دار الشؤون الثقافيةالعامة ،بغداد ،ط1986 ،1:م.
ك
الكتاب،عمرو بن عثمان سيبويه،تحقيق :عبد السالم هارون ،دار الجيل للطباعة،1982م.
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الكرامة الصوفية واألسطورة والحلم ،علي زيعور ،دار الطليعة ،بيروت1977 ،م.ل
اللغة العربية :معناها مبناها ،تمام حسان ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،د-ط ،د -ت.لسان العرب ،ابن منظور ،دار الفكر للطباعة والنشر ،ط1414 ،3:ه1994/م.م
مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ،أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ،طبعةاألوقاف السعودية ،الناشر :مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف1425 ،ه2004/م.
املرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ،عبد هللا الطيب ،دار الفكر ،بيروت ،ط،2:1970م.
مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ج ،17:حقق هذا الجزء وخرج أحاديثه وعلق عليه:شعيب األرنؤوط ،محمد نعيم العرقسو�سي ،إبراهيم الزيبق ،مؤسسة الرسالة ،د -ط ،د -م،
د -ت.
مشكلة الفن ،زكريا إبراهيم ،مشكالت فلسفية ،3الناشر :مكتبة مصر ،د -ط ،د -ت.مظاهر تأثير صوفية مراكش في التصوف املغربي ،حسن جالب ،مراكش ،ط،1:1994م.
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ،محمد فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر للطباعةوالنشر والتوزيع ،ط1414 ،4:ه1994/م.
مع األدب واألدباء ،عبد الكريم غالب ،دار الكتاب ،الدار البيضاء ،ط1974 ،1:م.مفاهيم الجمال :رؤية إسالمية ،حسن الترابي ،املعهد العالمي للفكر اإلسالمي،القاهرة ،د-ط1996 ،م.
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مفهوم التناص خصوصية التوظيف في الشعر اإلسالمي املعاصر باملغرب ،املختارُح ْس ٍني ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،ط1428 ،1:ه2007/م.
املقدس والعادي ،مرسيا ألياد ،دار التنوير للطباعة والنشر والتوزيع ،د-ط2007 ،م.مناهج تحقيق التراث ،رمضان عبد التواب،مكتبة الخانجي،القاهرة،ط1406،1:هـ1/986م.
من أعالم الفكر واألدب في فجر الدولة العلوية أبو سالم العيا�شي املتصوف األديب،عبد هللا بنصر العلوي ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1419 ،ه1998/م.
موسيقى الشعر ،إبراهيم أنيس ،مكتبة األنجل املصرية ،ط1972 ،4:م.ن
نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب ،أبو العباس أحمد املقري ،تحقيق :إحسانعباس ،دار صادر ،بيروت-لبنان1968 ،م.
النوافح الغالية في األمداح السليمانية ،حمدون بن الحاج السلمي ،دراسة وتحقيق:الدكتور أحمد العراقي ،منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية1421 ،ه2000/م.
نيل األماني في شرح التهاني ،أبو علي الحسن بن مسعود اليو�سي ،مطبوعات مكتبةومطبعة الحاج عبد السالم بن محمد بن شقرون ،د-ط ،د-ت.
النبوغ املغربي في األدب العربي ،عبد هللا كنون ،ط ،2:د -م ،د -ت.و
الوافي باألدب العربي في املغرب األق�صى ،محمد بن تاويت ،دار الثقافة ،الدار البيضاء،ط1404 ،1:ه1984/م.
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ب-الكتب باللغة الفرنسية:

1-laroui A:les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain
18301912- F.Maspèro ,Paris1977 :,pp.228230-.
ج -الصحف واملجالت والجرائد:

"أبحاث اليرموك" ،سلسلة اآلداب واللغويات ،ج ،9:ع ،2:جامعة اليرموك ،إربد،1991م.
"اإلشارة" ،س،2:ع،20-19:ربيع الثاني-جمادى األولى1422ه/يوليوز-غشت 2001م."األدب اإلسالمي" ،مج ،8:ع1422 ،29:ه."بحوث جامعية" ،حلب ،ع1991 ،1:م."دراسات سيميائية أدبية لسانية"[،عدد خاص حول جمالية التلقي]،ع،6:خريف-شتاء1992 :م.
"عالمات في النقد" ،مج ،11:ج ،44:ربيع اآلخر1423:ه2002/م."فصول" ،د أحمد كمال زكي ،ع1995 ،2:م."الفكر العربي املعاصر" ،ع1986 ،38:م."اللسان العربي" ،ع ،52:رمضان 1422ه/ديسمبر 2001م."املشكاة"[:مجلة األدب اإلسالمي]،ع،40:ملف العدد :الشعر املغربي1423،2ه/2002م.
"املناهل" ،س ،29:ع ،81/80:محرم 1428ه/فبراير2007م."الوحدة" ،املجلس القومي للثقافة العربية ،الرباط-اململكة املغربية ،صفر1409ه/أكتوبر 1988م ،ع ،49:س.5:
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