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ال شك أن سعيد املنداسي رائد الشعر امللحون يف اجلزائر ومؤسس مدرسته ،دون منازع ،فلقد
اشتهر ذكره ،وطار صيته ،وشهد له تالميذه ابملشيخة يف الشعر يف تلمسان ،وسلم له شعراء امللحون ابملغرب
يف فاس إدراكا منهم ملنزلته و أنه حبر ال يطاق وال يقاس .وغري خاف أن رحلة أدابء وعلماء املغرب األوسط
إىل املغرب األقصى ظاهرة تواترت عرب العصور ،وكانت تلك الرحالت مناسبة متتنت من خالهلا أواصر
الوحدة ،و تالقحت األفكار ،وكان فيها اخلري كل اخلري للعلم واألدب ،ذلك ما كان مع شاعران املنداسي
فاكتملت شاعريته ابملغرب حيث املنافسة العلمية..
وشاعرية املنداسي تتوزعها ثقافتان اثنتان؛ مها الثقافة الشعبية والثقافة العاملة .وهذا املقال املوسوم
بـ" املنداسي شيخ شعراء امللحون وجمسد الثقافة الشعبية والثقافة العاملة فنيا -قراءة أنثروبولوجية توصيفية"
 1املؤلف املرسل :بوزوينة إمساعيل bouzouina_ismail13@yahoo.com
15

2020/06/15  بتاريخ02  العدد16 اجمللد
ISSN/2353-0197

جملة أنثروبولوجية األديان

EISSN/2676-2102

 وكيف استطاع أن يستقطب عاملا كأيب،حياول تسليط الضوء على شاعرية املنداسي وأتثريه يف شعراء اجلزائر
 مبينا، و" العقيقة " منها على وجه اخلصوص ابلشروح العديدة واملختصرات،راس الناصري ليخص قصائده
.تقاطع الثقافة الشعبية والثقافة العاملة يف شعره
 املنداسي؛ شيخ امللحون؛ اجلزائر؛ الثقافة الشعبية؛ الثقافة العاملة؛ قراءة اترخيية:الكلمات املفتاحية
أنثروبولوجية
SUMMARY
SAID ElMandassi is certainly at the forefront of Melhoune poetry in
Algeria and considered without question as the founder of this school. He
acquired fame, as testified by his disciples who consider him to be the Master
of poetry in Tlemcen as well as the poets of Malhoune in Fez in Morocco,
knowing perfectly his rank and his vastand incomparable knowledge.
It is, in fact, renowned that the displacement of men of letters and scholars
from the Middle Maghreb to the extreme Maghreb represents a phenomenon
which has thus succeeded itself through the ages, His displacements offered
an opportunity through which the bonds of union and fertilization of ideas
were strengthened, where science and literature benefited from a certain good,
It is exactly what experiences our poet El MANDASSI who was thus able to
perfect in the Extreme Maghreb his poetic sensitivity where scientific
emulation was exercised.
The poetic sensitivity of El Mandassi is shared between popular culture and
scholarlyculture,The present essay entitled "El Mandassi Master of
Melhoune Poetry and concretizing popular culture and scholarly culture Characteristic anthropological reading" attempts to highlight the poetic
sensitivity of El Mandassi and his influence on poets in Algeria and how it
started could attract a scholar like ABOU RAS Ennaciri by dedicating his
poems, like "EL AKIKA", in particular, numerous explanations and
syntheses, thus demonstrating the interference of popular cultures with
scholarly culture in his poems.
Key words: El Mandassi; Master of Malhoune; Algeria; Popular culture;
scholarly culture; Anthropological historical reading.
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إن الثقافة الشعبية هي الوجه اآلخر للثقافة الرمسية ،وهي تعبري أساسي عن اجملتمع يف ماضيه
وحاضره وأيضا مستقبله ،ومتثل" املقياس" املعرب عن إحساس الناس ،وهو إحساس يومي وآين ،ولكنه يكون
مشبعا مبرياث اجلماعة ،وتوجهاته وأيضا هويتها اجلمعية ،خاضعا بدرجات ألعرافها وتقاليدها.
و منذ القرن  16للميالد والثقافة ينظر إليها على أهنا مرحلة راقية أو متطورة من حياة الشعوب،
و
أي مبعىن حضارة .إذا أخذان اجملتمع الربيطاين كمثال ،جند أن الفوارق االجتماعية بني األرستقراطية
العامة قد أنتجت ثقافتني متباينتني (ثقافة النبالء كنقيض لثقافة العامة) .و إذا عدان إىل مسرح شكسبري،
سنالحظ كيف قام بتمثل ثقافة النبالء على أهنا ثقافة القيم و املثل الرفيعة من هامليت وعطيل إىل ماكبيث،
بينما صور ثقافة ابقي الشعب على أساس أهنا غوغائية ،فظة و مهجية ،إىل درجة انه أدرج يف مسرحياته
حبكتني دراميتني خمتلفتني  :حبكة خاصة ابلنبالء ،وحبكة خاصة ابلعوام  ،1كذلك ت تقسيم مبىن املسرح
إىل جزء خاص ابلنبالء وجزء خاص ابلعامة .و ملا اكتشف كريستوف كولومبس أمريكا ،ووجد جمموعة
بشرية تدعى اهلنود احلمر ،كتب شكسبري مسرحية العاصفة ،وهي تصور شخصية كالبان على أنه مهجي
جبسد مشوه ،متمرد يعيش ابلكهوف ،و يتكلم لغة رافضة .هكذا تصور املثقف الربيطاين الثقافة الشعبية أو
ثقافة اآلخر الذي يعيش يف عوامل خارج املركز األوريب.
وعندان يف اجلزائر ال شك أن سعيد املنداسي رائد الشعر امللحون يف اجلزائر ومؤسس مدرسته،
دون منازع ،فلقد اشتهر ذكره ،وطار صيته ،وشهد له تالميذه ابملشيخة  2يف الشعر يف تلمسان ،كما سلم
له شعراء امللحون ابملغرب يف فاس ومكناس ، 3إدراكا منهم ملنزلته و أنه حبر ال يطاق وال يقاس.
وغري خاف أن رحلة أدابء وعلماء املغرب األوسط إىل املغرب األقصى ظاهرة تواترت عرب
العصور ،وكانت تلك الرحالت مناسبة متتنت عربها أواصر الوحدة ،و تالقحت األفكار ،وكان فيها اخلري
كل اخلري للعلم واألدب ،ذلك ما كان مع شاعران املنداسي فاكتملت شاعريته ابملغرب حيث املنافسة العلمية
على أشدها ..هذا ،وال أبس من التذكري أبن شاعرية املنداسي تتوزعها ثقافتان اثنتان مها الثقافة الشعبية
والثقافة العاملة.
من هو املنداسي ؟

كىن
هو>> سعيد بن عبد هللا ،التلمساين املنشأ ،املنداسي  4األصل ،التلمساين السجلماسي امل ى
أبيب عثمان << (عادل ،نويهض ( )1980ص  ،68و قاضي ،حممد (  ،)1928ص  ،)21ويقال
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إن نسبه من << قبيلة سويد بن مالك بن زغبة ،من بين هالل  5أحد بطون هوازن من قبائل مضر <<
(بوعلي ،الغوثي ( ،)1995ص .)51
ولد بتلمسان ،وهبا نشأ وتعلم ؛ حيث كانت وقتها العاصمة السياسية و الثقافية للغرب اجلزائري
آنذاك ،يف القرن  11اهلجري املوافق للقرن  17امليالدي ،فتلقى علوم عصره من لغة وحنو وصرف وبالغة
وشريعة إخل  ..واملنداسي ثنائي الشاعرية  :فقد نبغ يف الشعر الفصيح ويعرف ابملوزون ،وامللحون (رابح،
بوانر ( ،)1971ص  ، )05وهو أيضا من شع ـراء املدائـح النبويــة (أبو القاسم ،سعد هللا )1981 ( ،ج
 ،02ص  .)257وبتلمسان أثبت براعته الشعرية ووضع أسس مدرسة " احلوزي التلمسانية ".
شاهد حق على ما كان جاراي يف أايمه ،على عهد األتراك من ظلم بعضهم ،أيده منتسب
والشاعر كان َ

إىل الفقه ،يدعى "ابن زاغو"بفتواه اليت أحلت كل ممنوع؛ األمر الذي عرضه هلجاء الشاعر هجاء الذعا.
يقول فيه ،من قصيدة فصيحة له (رابح ،بوانر (  ،)1971ص : )89 ،88
أراذل منها كالبطارق أع ـوانـا
وك ـانت لـهم ملا أرادوا فسادا
فمنهم قرين السوء مفيت بالدهم ت ـود العباد الرتك كانوا وال كاان
تـدبر حلاك 6هللا ما قال موالنـا
فقل البن زاغو للضاللة أمية
وال تركنوا والركن منك سجية كأنك م تسمع من هللا قرآنــا 7
وأنت جليس السوء يف زي هاماان
فإن أمري الوقت ابألمر قائم
فصرت هبا أخا القرامط محدانـا
لقد كنت حربا ابملدينة صاحلا

قتلت فحول العلم صربا ومل تزل على عهدك املعلوم يف الزيغ هيماان
ويدعو الناس إىل التصدي لبطش األتراك ،مشنِّعا اببن زاغو ،وذلك يف قولــه (رابح ،بوانر (،)1971
ص ص: )91 ،90
نياما وكان الطرف من قبل يقظاان
أاي آل ديـن هللا مايل أراكم
فداركم الزهراء 8ابلنار أحـرقت وابن ج ـميل الصرب للزيغ إذ ابنـا
أما تذكرون األهل والزمن الذي عهدت فذاك الوصل قد صار هجراان
وهال سألتم عن يتامى تفرقت أيـادي سبا أنثى وذكـراان
فقل البن زاغو رأس كل خطيئة فال حتسب الفتك ابألهل سلوانـا9
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أتهب لروح هللا فاحلَ ْني10قد حاان
ولكنك الدجال للناس ف ـتن ــة
فهذه الظروف القاسية ،وغريها ،حتمت على الشاعر أن ِّ
يفكر يف اهلجرة ،فكان له ذلك ،عندما توجه
املوىل "حممد ابن الشريف" إىل تلمسان ،قادما إليها من سجلماسة.
وال يستبعد أن يكون الشاعر قد تعرف إليه ،والتحق ببطانته ،وسار معه إىل املغرب ،حيث حظي جباه
عريض ،وقدر جليل (رابح ،بوانر ( ،)1971ص .)6

ويبدو أن حممدا هذا كان جوادا ،إىل حد اإلسراف؛ فقد روي أنه >> أعطى األديب الشهري ِّ
املتقدم يف
صناعة الشعر املعرب وامللحون أاب عثمان سعيدا التلمساين صاحب قصيدة العقيقة ،وغريها حنواً من مخسة
وعشرين رطال من خالص الذهب جائزة له على بعض أمداحه فيه << (الناصري ،أمحد بن خالد( ،
 ،)1956ص .)21
وكان من وظيفة املنداسي ابملغرب ،أن كلف بتدريس موالي إمساعيل مدة عشر سنني .ويظهر أنه
تعهده ،بذلك ،وهو ال يزال طفال ال يفقه شيئاً .وذلك هو قولــه( :سعيد ،املنداسي ( د.ت) ،ص )147
مقال
شري صبتك 11ما تفقه ْمع اجلالس ْ
عشره ْسنني متبعك وانت يْ ْ

ما جعل العالقة بينهما وشيجة ،متاما كعالقة األب اببنه ،أيخذ بيده ويوجهه ،إىل أن يشب ويقوى عوده،
فريد اجلميل .وذلك ما وقع؛ فقد صار امللك إمساعيل ويل نعمة شيخه ومربيه .يقول املنداسي يف مدحه،
مذكِّرا بشجاعته (سعيد ،املنداسي ( د.ت) ،ص :)133
دور
موىل امساعيل يكون يل سيف النصر من به ْرحى احلرب فامليدان تْ ْ
ويقول أيضا مستغيثا وحمتميا به (نفسه):
مكسور
اغث امللهوف اي ملك وكنز املضطر اي جابر كل من شاف رماقه
ْ
غري أن هذه العالقة أصاهبا نوع من الفتور .ونظن ذلك راجعا إىل فعل الوشاة؛ مما دفع الشاعر إىل

العتاب والتنديد ابلوسطاء األراذل.
وعندما كانت األحوال على ما يرام ،وعلى غرار ما وجد قدميا لدى األمراء وامللوك واخللفاء ،فإن
املنداسي قدم للسلطان إمساعيل وصية تصلح لكل رئيس وسواه (قاضي ،حممد (  ،)1928ص. )39
وهي مبثابة ما يعرف آبداب امللوك؛ تـ ْع َىن إبسداء نصائح وإرشادات هتم حكم الرعية ،والتحرز من اهلفوات
اليت قد تكلف احلاكم ما ال حتمد عقب ــاه ،يقول يف مفتتحه ــا (سعيد ،املنداسي ( د.ت) ،ص : )142
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ارذال
اخلري تتحصن هبا حافظه من كل ْ
هاك وصايه شافيه فيها لك ْ
احلال
صري من ال يقرا عاقبه يف شهو ْ 12
مقمع هفوات اخلطا من كل قْ ْ
املليح 13هو راس امل ْال
مجلة االشيا قيدها حسن التدبري والراي ْ
ِّ
ومن مجلة َمن تعرف املنداسي إليهم يف املغرب ،الشاعر املغريب الكبري و الشهري "عبد العزيز
املغراوي" .ويبدو ،من خالل القصيدة اليت راثه هبا ،أن عالقة أدبية فيها إكبار واعرتاف ابلفضل ،كانت
تربط الشاعرين .يقول يف طالعها (قاضي ،حممد (  ،)1928ص : )162
ايس
غاب بديع الزمان رايس كل فْنو ْن موشح كاهلمام
َ
ابلودق ا ْغر ْ
جمالس
دارس العلم لسو ْن وافتخرت يف زماان به
وارتفعت به ْم ْ
ْ

امس
هو عبد العزيز القاموس املكنو ْن
من ال احاط بشرح معناه انْو ْ
وعالوة على هذه الصفات العلمية واللغوية اجلليلة ،يتابع املنداسي حديثه عن كفاءة مرثيه الشعرية
والفكرية بقولــه (نفس ــه):

ايس
ظافر ابملظنو ْن مستكرب من بنات
ْ
ابلشعر بْدا ْوعاد ْ
االفكار عر ْ
وينافس
غواص عليه ماشكل الصعب يهو ْن ابلصحيح اجلوهري يدافع
ْ
حملات قصريًة من حياة املنداسي ،عز علينا اإلملام بدقائقها ،لندرة ِّ
هذه ٍ
كانت ِّ
مظاهنا .أما وفاته،
فال ندري ابلضبط اترخيها .وإن كان األستاذان "علوش" و"الرجراجي" ،كما يذكر"رابح بوانر" ،قد ذهبا إىل
العام 1088هـ1677/م ( الرجراجي وعلوش ،)2004( ،ص . )284
أنه تويف َ

بيد أن هناك خالفاً حول مكان هذه الوفاة؛ فمحمد خبوشة يرى أهنا كانت بتلمسان ،بعد أن
عاد إليها الشاعر من املغرب (سعيد ،املنداسي ( د.ت) ،ص .)4
بينما ي ِّرجح األستاذان " رابح بوانر" ،و" أبو القاسم سعد هللا" أنه تويف بسجلماسة ودفِّن هب ــا( .رابح،
بوانر ( ،)1971ص  )7و (أبو القاسم ،سعد هللا )1981 ( ،ج  ،02ص .)257
جندد القول إن املنداسي متيز بغزارة الشعر ،وقوة لغته وطبعها ،فكان له ديوان متنوع األغراض يف اجلد
واهلزل ،وهذه القصائد منها ما كان مصبوغا ابلروح العربية ،تذكر جبو الشعر اجلاهلي ،والقصائد املعلقة،
ومنها ما كان مصبوغا ابلروح الدينية املتصوفة ،لكن املنداسي متيز أكثر بقصيدته "العقيقة" وتعرف كذلك
ابلعقيقية ،وهي يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم ،ويف التشوق بواد العقيق ،وأبراضي احلجاز ،وبلغت
20
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هذه القصيدة شهرة كبرية يف اجلزائر ويف املغرب ،فقام العالمة حممد أبوراس الناصر اجلزائري 14بشرحها

شـروح سبعة  15منها شرحه املسمى " الدرة األنيقة يف شرح العقيقة"  ،16كما نشرت وترمجت إىل
الفرنسية يف اجلزائر سنة 1901م على يد اجلنرال الفرنسي فور بيجي  . Faur Biguetو ألمهية هذه
القصيدة ،رأى حمقق ديوان املنداسي الشعيب (حممد بكوشة) أهنا << :جديرة أن تكتب مباء الذهب>>
(سعيد ،املنداسي ( د.ت) ،ص  )4كما وجدها املؤلف ذاته أهنا فاقت نظم املغراوي الشاعر املغريب
(نفسه ،ص  ،)42ومطلع العقيقة:
كيف يـْنسى قَـلِّْيب عرب الع ِّقيق والبا ْن و ِّ
يق أ َْعي ِّوين َابقْالَيْده ْاهنَلُّوا
العق ْ
َ َ
َْ ْ َ ْ َ َ
ْ ْ َ َ
وتتكون القصيدة من ثالثة أبيات وثالمثائة بيت قال أبو القاسم سعد هللا عنها << :و العقيقة قصيدة
يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم وصحابته ،كتبها املنداسي ابلعامية الفصحى ،أو الفصحى العامية،
وهي ليست قصيدة بسيطة ،ال يف نعتها ،وال يف معانيها ،ألهنا احتوت على تراكيب غريبة ،وعلى تواريخ
وحوادث حتتاج إىل توضيح ،واطالع واسع ،وقد سلك الشاعر مسالك بالغية معقدة ،ومسالك لغوية أكثر
تعقيدا ...وكان مقصده من كتابة العقيقة ابلعامية ،تقريب معانيها من العامة ،مع االحتفاظ مبستوى لغوي،
وأديب ،واترخيي ،ال يدركه إال اخلاصة >> (أبو القاسم ،سعد هللا )1981 (،ج  ،02ص . )181

إن العقيقة ،كانت يف عصرها ظاهرة أدبية شعبية أاثرت انتباه العامة واخلاصة << وتنافس
علماء واسطة املغرب يف شرحها>> ( نفسه ،ص  ، )175ومنهم صاحبنا بوراس الذي أربت شروحه
على كل شرح.
و يبدو واضحا أن جل ما نظمه املنداسي من شعر ،و إن قصد به عامة الناس كما يزعم ،كان،
حبكم مستواه ،موجها للمثقفني و العلماء .فشعره يف منزلة بني املنزلتني فال نستطيع أن نقرر إن كان من
"امللحون الفصيح " أو من " الفصيح امللحون" كما ذهب إىل ذلك األستاذ أبو القاسم سعد هللا (نفسه،
ص .)176
و مثة مالحظة أن النخبة املثقفة التقليدية ال تويل أي اعتبار للشعر امللحون الشعيب بصفة عامة

ما عدا هذه القصيدة " العقيقة " اليت حظيت بشروح قيمة .فأول شرح وضع هلا هو شرح األديب املعسكري
أمحد بن سحنون الراشدي ( أجنزه بني سنة  1200و  1202ه _ )-1786

و عنوانه " األزهار

الشقيقة املتضوعة بعرف العقيقة " ،و الشرح الثاين هو شرح العالمة أيب راس الناصري .17
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إن قصيدة العقيقية للمنداسي مسوقة يف مدح الرسول صلى هللا عليه وسلم ،إال أنه أكثر فيها من
التغزل فلم يتخلص إال بعد نصفها أو حنوه.
ولوح لرباعة استهالله بذكر املواطن اليت من أرض رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وميالده ،ونشأته،
وهجرته وبالده؛ جاراي على عادة األحباء يف ذكر أماكن احملبوب؛ الشتهار احملبة مثل ذكر البوصريي يف أول
بردته؛ ذي سلم واضم وكاظمة وحنوها؛ وقول امرئ القيس:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بني الدخول فحومل
فالدخول و احلومل مكاانن ،وكقول بعض الصاحلني من أهل الظاهر والباطن:
أمر على الداير داير سلمى أقبل ذا اجلدار وذا اجلدارا
وقد أتى بعد االفتتاح جبواب االستفهام اإلنكاري ،كأن قائال قال له :أنسيت حمبوبك ومعاهده وقبيلته
و أايمه ؟! ،بقوله:
كيف ينسى قليب عرب العقيق والبان ألعقيق أعيوين ابقال يدو اهنلو
قوله "ع ْرب" بضم فسكون للوزن وهي لغة ،ويصح فتح العني مع السكون أيضا .وقال بعضهم
األفصح فتحها أو ضمها .ومراده ابلعرب ها هنا املستعربة وهي النزارية والقحطانية عموما ،واملضرية من
النزارية خصوصا ،ألهنا أهل هذه األماكن؛ ألن النيب (صلى هللا عليه وسلم) من مضر بن نزار بن معد بن
عدانن .وليس املراد ابلعرب العاربة اليت انقرضت.
"أعيوين" مجع القلة موضع التثنية ،قال الشيخ عبد القادر البغدادي يف الكالم على ابنت سعاد ،يف حاشيته
على ابن هشام شارحها :وقد يكون مجع الكثرة موضع املثىن ،كقوهلم قطعت خصاه.
وقوله "بقاليدو" أي بقالئده ،مجع قالدة وهي ما جيعل يف العنق .وإمنا أتى به هكذا لضيق الوزن ،وهذا
دأبه يف مجيع القصيدة على حد قول اإلمام الشلوبني أحد شيوخ أمحد لتلميذه «اشرت يل الكرافس ابعروق»
ألنه كان ال يراعي اإلعراب كابن جدي و ابن شعبان  18و غريمها.
و« اهنلوا» أي سالوا و فاضوا .أي كيف ينسى قليب ما ذكر ،وعينااي فاضت ابلدمع حىت نفذ وأعقبه
دمع أمحر من الدم شاهبا ،كنظم قالدة العقيق يف عنق احلسناء من شدة البكاء على احملبوب
قال ابن عبد ربه يف غالم:
اي لؤلؤا يسيب العقول أنيقا ورشى بتمزيق القلوب حقيقا
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ما إن رأيت وال مسعت مبثله درا يعود من احلياء عقيقا
فالغالم كان أبيضا كالدر ،فصار من احلياء أمحرا كالعقيق (حممد الطوكي )2007 ( ،ص ص ،156
. )157
قال الشيخ السنوسي يف خمتصره املنطقي؛  <<:احلمرة من اخلجل و الصفرة من الوجل ،وملا مسع أبو
الطيب املتنيب هذا الشعر قال <<:أتتك العراق حبوا اي ابن عبد ربه>> ( حيىي بوعزيز ،)1995( ،ص
)244
إن شرح حممد بوراس لعقيقة املنداسي جاء بعد قرابة قرن من نظمها ،ومل يكن بوراس الشارح الوحيد هلا،
بل تبارى يف تفسريها كما قدمنا علماء واسطة املغرب .فما الداعي إىل االفتتان هبا ،ابلرغم من صيغتها
امللحونة ،من قبل علماء ميثلون صفوة الثقافة العاملة؟ هل ذلك راجع إىل موضوعها ذي الطابع الديين؛ مدح
الرسول(صلى هللا عليه وسلم) ؟ أو مظاهر شاعريتها اليت حصرها املشريف يف لغتها و ما وشيت به من حكم
و أمثال؟ أم هناك أبعاد أخرى تتعدى ما أملعنا إليه وجتد تفسريها يف وجود لغة شعرية داخل اللهجة املغربية
الهي ابلعامية السوقية وال الفصيحة املوغلة يف الفصاحة ،ومن مث مل جتد الثقافة العاملة غضاضة يف احتضاهنا؟
أم أن وراء ذلك توفر عوامل مسحت إبنتاج هذا اللون من األدب الشعيب ،ووفرت له مجهورا تقبله و فنت
به ،وأصبح ميارسه ممارسة ثقافية ال فلكلورية :كما هو شأن طبقتنا البورجوازية اليوم ،اليت تتفرج على أشكال
األدب الشعيب تفرج الدخيل األجنيب ؟ (.عبد هللا ،العروي ،)1995( ،ص .)241
تلك أسئلة نطرحها للنقاش .ولنرجع إىل التماس مظاهر ما أمسيناه ابصطالح الثقافتني من خالل النص.
 -1من الناحية الشكلية ،جند مظهر ذلك االصطالح يف وجود أبيات من امللحون ،يعقبها نص نثري
فصيح شارح ،تتخلله
أشعار فصيحة.
 -2تقدمي ترمجة لصاحب النص امللحون ،مركزة على الفرتة اليت أدرك فيها جمده األديب :و يف هذا
التقدمي إشعار أبن النص
و إن كان ملحوان فهو متملك لصاحبه ،وليس من النصوص اجملهولة املؤلف؛ كنصوص فلكلورية أخرى،
ومن مث ال حيق ألي كان أن يتطاول عليه ابدعائه لنفسه ،أو أخذ شيء من خصوصية معانيه وأساليبه وإال
اعترب سارقا ،قياسا على اإلبداعات الفصيحة.
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 -3الرهان على مصداقية هذا الفن من القول ،وتوسيع دائرة مفهوم األدب ليتسع جلده لتلك
األزجال ،اعتمادا على نص
ملؤلف حجة له وزنه يف نطاق الثقافة العاملة انه ابن خلدون ،الذي يرى يف األزجال شعرية ال تقل عن مجالية
الشعر الفصيح.
أما األمتعة اليت تذرع هبا الشيخ بوراس يف التحليل فقد راوحت بني ما هو شعيب وما هو من قبيل الثقافة
العاملة .فمن انحية اإليقاع اخلارجي ،اعتمد املوازين العامية « ،وقد سلك يف هذه املنظومة ما يقوله عوامنا
لعرويب من املثىن واملثلث» .م ع االستفادة من أصول علم العروض .يقول العالمة حممد الفاسي عن املعىن
االشتقاقي للفظة العرويب « هذا اللفظ هو مقلوب ربوعي كما تقول بعض القبائل أعمه أي معه .والربوعي
هو الرابعي ...مث إن الرابعيات ترتكب يف الغالب من أربعة أشطار لذلك مسيت رابعيات» (حممد ،الفاسي،
( ،)1986ص .)6
بيمنا يرى األستاذ عباس اجلراري أن « :العرويب وهو ضروب ثالثة أول ومثىن ومثلث .والعرويب :أبيات
يقدم هبا الشاعر ألقسام قصيدة .وقد تكون مكونة من بيتني كل واحد منهما بشطرين يضاف إليهما شطر
خامس ...وقد يرتفع هذا العدد حىت يصل إىل ثالثة عشر بيتا والردمة » (عباس ،اجلراري ، )1978( ،
ص .)61
أما اإليقاع الداخلي فقد أسعفته قواعد علم البديع ،يف الوقوف على الصبغ املهيمن يف القصيدة وهو
لزوم ماال يلزم ،أما الصور البيانية فقد اعتمد يف تقريرها غلى علم البيان حيث الحظ أن الصور البيانية
القائمة على االستعارة أكثر من بقية صور اجملاز .مما يؤكد القاعدة األسلوبية القاضية ابنتماء االستعارة إىل
اجلنس الشعري.
أما اجلانبان الصريف والرتكييب ،فقد احناز إىل الذين هلم رأي خاص يف اإلعراب كالشلوبني  19وابن
جري  20وابن شعبان املصري  21وغريهم ممن يرون أن السياق كاف للتمييز بني الوظائف النحوية
ابلرغم من تسكني أواخر الكلمات.
شرح الداللة املعجمية ملختلف الكلمات الواردة يف القصيدة ابلرجوع إىل قواميس الفصيح ،والحظ أن
التغري الطارئ على الصيغ الصرفية للكلمات انتج عن ضرورة الوزن ،وال يؤدي ذلك إىل خروج الكلمة عن
الداللة املعجمية الفصيحة .وأييت الشارح بوراس يف هذا اجملال على رأس قائمة دعاة تفصيح العامية.
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اخلامتة :

إن من خصائص هذا الشرح ،وقوفه عند مجالية األمكنة ،وبيان أبعادها الثقافية ،اليت أخرجتها من
مطلق أمساء أمكنة إىل إحداثيات مكانية مارس فيها أصحاهبا آماهلم ،وآالمهم ،وأحالم يقظتهم ،أو أهنا
ظروف مشحونة أببعاد دينية ،يثري ذكرها يف وجدان املسلم شعورا وانفعاال خاصني.
حماكمة النص من الناحية املنطقية ،فمن عيوبه تساوي عدد أبيات املقدمة الغزلية ،مع عدد أبيات

الغرض الذي سيقت له القصيدة .وكان من املفروض التمييز بينهما ،وإال انقلبت املوازين؛ فيصبح الثانوي
رئيسيا والرئيسي اثنواي.
هناك أيضا ضرب من التنا ص بني أبيات من امللحون ،ونصوص أخرى من املعرب الفصيح ،مما يدل
على أن تكوين األديب الشعيب ميتاح من الثقافتني معا.
كما نسج النص الشارح عالقة جماورة وحوار ،بني رموز الثقافة العاملة والشعبية ،فإىل جانب عبد القادر
البغدادي وابن هشام والشلوبني ...اخل هناك إشارة إىل أقوال العامة « وقد سلك يف هذه املنظومة ما يقول
له عوامنا العرويب» .وعلى مستوى العبارة جند إىل جانب األقوال الفصيحة أخرى دارجة كقوله « اشرت يل
الكرافس ابعروق» « واعيوين فاضوا ابلدمع حىت نفدوا».
وانطالقا من تلميحاتنا التحليلية للنص املتقدم يتضح لنا ،أن ثنائية الثقافة الشعبية والعاملة ،ليست
بثنائية تضادية تعمل كل واحد منهما على نفي األخرى ،وإمنا هي ثنائية تكاملية ،أو كما يقول املناطقة
بينهما العموم واخلصوص الوجهي.
وان اصطناع تلك الثنائية يف جمال الدراسات الشعبية مل ميلها سوى منطق املنهج التحليلي .وطبعا فان
حتليل البىن واملكوانت يستدعي يف هناية مطاف التحليل العودة إىل تركيب البىن من غري جتاهل للعالقات
والوظائف املتبادلة فيما بينها.
نعم انه يوجد تنوع وتفاعل بني أمناط من الثقافات داخل الثقافة العربية اإلسالمية ،فهناك تعدد يف
قلب الوحدة ،واختالف وتنوع داخل النسق العام .وان احملرك األساسي هلذا التفاعل املتبادل بني الثقافة
الشعبية والثقافة العاملة هو الوحدة التارخيية اليت أمنها اإلسالم ،وقامت اللغة العربية لغة القرآن بتوصيل تلك
الثقافة ومحل مضامينها ،بعد أن انصهرت يف بوتقتها عرب العصور خمتلف الثقافات ،وطبعتها ابلطابع
اإلسالمي املتميز.
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اإلحاالت:
 .1هناك من يرى أنه ليس صحيحا أن شكسبري كان مييز بني ثقافة النبالء الراقية و ثقافة العامة
الوضيعة ،التمييز لديه مل
يكن طبقيا اجتماعيا و إ منا فنيا بني الرتاجيداي و الكوميداي ،هدا التقسيم الكالسيكي األرسطي كان يرى
و اآلهلة و أنصاف اآلهلة ألن عصب الرتاجيداي هو السقوط املأساوي من أعلى
الرتاجيداي فنا النبالء
إىل أسفل و ابلتايل ال بد أن يكون البطل منتميا لألعلى،و يف املقابل حيصر الكوميداي يف الطبقات السفلى
أل ن مهومها تنحصر يف احلاجات اليومية البسيطة و اليت هي عصب الكوميداي ،و شكسبري على العكس
هو اول من كسر هدا التقسيم الكالسيكي ابن اقحم الشخصيات و املواقف الكوميدية الشعبية يف الرتاجيداي
بل إنه أقحمها يف قلب أعىت املشاهد الرتاجيدية  ( .عبد اهلادي اإلدريسي ،) 1996( ،مالحظات عن
املسرح منذ القدم إىل شكسبري ،منشورات دار إفريقيا :الرابط ، ،ط  ،01ص ص )84 ،85
 .2كما يؤكد ذلك أحد تالميذته وهو الشاعر أمحد بن الرتيكي امللقب بنب زنڤلي حني يقول:
أان وامجيع لشياخ طايعني للمنداسي كيفاش انواسي اي انسي
 .3من ذلك ما قاله الشاعر املصمودي مطور فن الغناء بقصيدة امللحون أي " الڤرحية "يف املغرب
حيث يقول يف قصيدة " حشا اخييب من يتوسل بنبيك":
اي حافظ املعاين خوذ احللة بطرز االشعار*
من عند املاهر مرتب قياسي *
ڤندوز سعيد املنداسي
 .4نسبة إىل بلدة منداس ،بدائرة زمورة ،والية غليزان ابلغرب اجلزائري.
 .5اليت سجل التاريخ و الشعر الشعيب أو امللحون مقاومتها الطويلة و الشرسة ضد العثمانيني
(الشيخ املهدي البوعبديل،
( " ،)1987الشاعر الشعيب الشيخ ابن السويكت السويدي" ،جملة الثقافة (اجلزائرية) ،اجلزائر ،العدد
 ،97يناير -فرباير  ،1987ص ص .)45 - 35
 .6قبحك
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 .7إشارة إىل قوله تعاىل ﴿ :و ال تركنوا إىل الذين ظلموا ،فتمسكم النار﴾ (من سورة هود /من
اآلية .)113
 .8يقصد هبا تلمسان
 .9تسلية
.10اهلالك
.11وجدتك.
.12أحسن.
.13ويف الكنز املكنون ،..ص  :39والراي املسعود.
 .14قال عنه صاحب تعريف اخللف  <<:العالمة احملقق احلافظ ،و البحر اجلامع املتدفق
الالفظ ،من هو ليث الدين،
أوثق أساس و أضوأ نرباس اإلمام القدوة املتفنن سيدي حممد أبو راس بن أمحد بن انصر الراشدي
الناصري .كان رمحه هللا و رضي هللا عنه إماما يف املعقول و املنقول ،و إليه ترجع يف الفروع و ألصول و
رحل يف طلب العلم و اكتساب املعارف وايف األفاضل من أهل مصر و تونس و فاس و رفع منار العلم
و أشاد و كان يدعى يف زمانه احلافظ لقوة حفظه و متكنه مىت شاء من استحضار مسائله ،حىت كأن
العلوم كتبت بني عينيه >> (أبو القاسم حممد ،احلفناوي.)1991( .تعريف اخللف برجال السلف .ج
.01منشورات األنيس :سلسلة العلوم اإلنسانية ،موفم للنشر).
.15هي " :الدرة األنيقة يف شرح العقيقة" " ،طراز شرح املرداسي لقصيدة املنداسي" " ،فتح اإلله يف
شرح عقيقة ابن عبد
هللا " " ،السعي الرابح السعيد يف شرح عقيقة الشيخ سعيد" " ،احللة السعيدة يف شرح القصيدة
السعيدة" " ،اجلمان يف شرح قصيدة أيب عثمان " " ،نزهة احلبيب على نظم األديب احلبيب اجلامع بني
املدح والتشبيب والنسيب".
 .16حممد أبو راس ،الدرة األنيقة يف شرح العقيقة لسعيد املنداسي ،خمطوط ،املكتبة الوطنية اجلزائرية
رقم .3195
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.17هو الشيخ حممد بن أمحد بن عبد القادر الراشدي املعروف أبيب راس الناصري ولد بنواحي
معسكر سنة  1115ه ،
تتلمذ على يد علماء كثريين أبرزهم الشيخ عبد القادر املشريف املعسكري .و حجه إىل البقاع املقدسة
مرتني يف  1204و  1226ه  1790 -و  1811م ،مكنه من معرفة البلدان العربية اإلسالمية
بعلمائها و إنتاجها الفكري .أخريا استقر يف مدينة معسكر حيث توىل القضاء و التدريس حىت وفاته
سنة  1238ه –  1823م ،دفن يف معسكر و ضرحيه معروف يف حي ابب علي ابسم سيدي بوراس
 .18ومها من شعراء احلوزي بتلمسان تقدما عن املنداسي زمنا.
 .19هو عمر بن عمر بن عبد هللا الشلبني و معناها بلغة األند لس ،األبيض و األشقر  562ه -
 645م قال عنه ابن
الزبري« ،كان إمام عصره يف العربية بال مدافع وآخره أئمة هذا الشأن ابملشرق و املغرب ذا معرفة بنقد
الشعر و غريه ،ابرعا يف التعليم انصحا أبقى هللا به ما أبيدي أهل املغرب من العربية» ،ومن مصنفاته
تعليق على كتاب سيبويه و شرحني على اجلزولية وله كتاب يف النحو مساه التوطئة ( ينظر :جالل الدين
السيوطي ،)1979 ( ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،ج  ،2حتقيق :حممد أبو الفضل إبراهيم،
دار الفكر ،ط  ،02ص .)493
 .20هو أمحد بن حممد بن القاسم بن حممد ،املعروف اببن جري ،كان أديبا فاضال عارفا ابلفرائض
العربية له شرح على
األلفية .تويف سنة  785ه ( .نقال عن د.حممد الطوكي ،)2007 ( ،ص )162
 .21هو أبو إسحاق شيخ املالكية و امسه حممد بن القاسم بن شعبان املصري ،له يف الفقه ،الزاهي
وأحكام القرآن ،و مناقب
مالك تويف سنة  355ه .قال عنه القاضي عياض  :كان ابن شعبان رأس امللكية مبصر و أحفظهم
للمذهب مع التفنن لكنه مل يكن له بصر ابلنحو ( .الذهيب ،)1984( ،سري أعالم النبالء ،ج ،16
نشر مؤسسة الرسالة :بريوت ط  ، 2ص ص )79 ، 78
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ثبت ابملصادر واملراجع
أوال -املصادر:

-1

أبو القاسم حممد ،احلفناوي .)1991( .تعريف اخللف برجال السلف .ج .01منشورات
األنيس :سلسلة العلوم اإلنسانية ،موفم للنشر

-2

الناصري ،أمحد بن خالد .)1956 ( ،كتاب االستقصا لتاريخ املغرب األقصى ،ج ،7
طبعة الدار البيضاء.

-3

الذهيب مشس الدين .)1984( ،سري أعالم النبالء ،ج  ،16نشر مؤسسة الرسالة :بريوت
ط .2.

-4

بوعلي ،الغوثي .)1995( .كتاب كشف القناع عن آالت السماع ،املؤسسة الوطنية

-5

جالل الدين السيوطي .)1979 ( .بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،ج  ،2حتقيق:

-6

سعيد بن عبد هللا املنداسي التلمساين ( .)1971الديوان ،مجع رابح بوانر ،الشركة
الوطنية للنشر و التوزيع :اجلزائر.

-7

سعيد ،املنداسي ( .)1975ديوان سعيد املنداسي امللحون ،مجع حممد بكوشة ،الشركة
الوطنية للنشر و التوزيع :اجلزائر.

-8

قاضي ،حممد (  .)1928الكنز املكنون يف الشعر امللحون ،املطبعة الثعالبية :اجلزائر.

للفنون املطبعية :اجلزائر.

حممد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكر ،ط .02

-9

حممد أبو راس( .د.ت) .الدرة األنيقة يف شرح العقيقة لسعيد املنداسي ،خمطوط ،املكتبة
الوطنية اجلزائرية رقم .3195
اثنيا -املراجع

 -10أبو القاسم ،سعد هللا .)1981 ( ،اتريخ اجلزائر الثقايف ،ج  ،2الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع :اجلزائر ،د.ط.

الرجراجي وعلوش .)2004( ،فهرس املخطوطات العربية  .منشورات دار الرتاث :القاهرة،
ّ -11
ط .04
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 -12عبد هللا ،العروي .)1995( .األيديولوجية العربية املعاصرة .املركز الثقايف العريب  .الطبعة
األوىل.
 -13عبد اهلادي اإلدريسي .) 1996( ،مالحظات عن املسرح منذ القدم إىل شكسبري،
منشورات دار إفريقيا :الرابط ، ،ط .01
 -14عادل ،نويهض .)1980( ،معجم أعالم اجلزائر .مؤسسة نويهض الثقافية للتألءيف
والرتمجة والنشر :بريوت ،ط .02

 -15عباس ،اجلراري .)1978 ( ،معجم مصطلحات امللحون الفنيه ،مطبعة فضالة .

 -16حممد الفاسي .)1986( ،رابعيات نساء فاس ،الطبعة الثانية  ،الدار البيضاء.

 -17حيي ،بوعزيز .)1995 ( ،أعالم الفكر والثقافة يف اجلزائر ،ج  ،2طبعة دار الغرب
اإلسالمي.

اثلثا -املقاالت والدورايت
 -18الشيخ املهدي البوعبديل " ،)1987( ،الشاعر الشعيب الشيخ ابن السويكت السويدي" ،جملة
الثقافة (اجلزائرية) ،اجلزائر ،العدد . 97
 -19بوعزيز ،حيىي " اإلنتاج الفكري و األديب للشيخ أيب راس الناصر املعسكري" ،اجمللة التارخيية
املغربية ،السنة السادسة عشر ،العدد  ،53و  ،54جويلية  ،1989ص ،254 ،253
يناير -فرباير  ،1987ص .)45 - 35
 -20حممد الطوكي" ،)2007 ( ،قراءة يف خمطوط يقارب قصيدة من األدب الشعيب امللحون
أبمتعة من الثقافة العاملة" ،نشر مجعية هواة امللحون مراكش ،ط  ،02ص .157 ،156
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