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تعترب ظاهرة االحتفاالت الدينية يف حواضر العامل اإلسالمي يف الفتة الوسيطية عادة راسخة يف
ذهنيات اجملتمع والسلطة احلاكمة ،إذ ختتلف طقوس املمارسة وطريقة االحتفال من جمتمع إىل آخر ،وتعترب
هذه العادة مبثابة احلضور الديين يف املخيال اإلسالمي لدى اجملتمعات وإبقائه حاضرا يف حياة الناس ،وتثبيته
كتقليد رمسي يوطد التواصل العام بني أفراد اجملتمع؛ إذ مثل املولد النبوي الشريف الصورة املقدسة يف امتثال
الكثري من اجملتمعات لالحتفاء مبولده -صلى هللا عليه وسلم -وعلى رأسها اجملتمع الزايين بتلمسان ،حيث
كان الناس حيتفلون يف ابتهاج وسرور مبمارسات تقليدية بقصر املشور؛ تعرب عن مدى الشعور الديين العميق
الذي سيكون له أثر اجتماعي وبعد سياسي السيما يف عهد أبو محو الثاين.
كلمات مفتاحية :االحتفاالت؛ العادة؛ احلضور الديين؛ اجملتمع الزايين؛ املشور؛ املولد النبوي.

 1املؤلف املرسل :غزايل عبد العايلgezeli3112@gmail.com ،
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Abstract:
The phenomenon of religious ceremonies in the cities of the Islamic
world in the Middle Ages is a habit rooted in the mentalities of society and
the ruling authority, as the rituals of practice and the method of celebration
vary from one community to another. The joy, pleasure and traditional
practices of Qasr al-Mashour reflect the extent of the deep religious feeling
that will have a social impact and a political dimension, especially during the
reign of Abu Hammou II.
;Keywords: ceremonies; habit; religious presence; Zayani society
alMashour; prophet's birth.

مقدمة:
يعترب شهر ربيع األول رمزا للعادة االحتفالية املولدية املومسية ،والزال أهل اإلسالم حيتفلون بشهر مولده
ﷺ ،ويعملون الوالئم لذلك ويتصدقون يف لياليه أبنواع الصدقات ويظهرون السرور ويزيدون يف املربات
ويعتنون بقراءة سريته ﷺ ،ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم ،وأصبح هذا التقليد ملزما كل اجملتمعات
والدول املتعاقبة على تعظيم املولد منذ ظهوره على يد الفواطم يف مصر إىل هناية الفتة الوسيطية؛ كما
أصبحت هذه العادة أتخذ أبعادا سياسية ودينية العتبارات عديدة منها النسب الشريف وتعظيم النيب ﷺ
على شكل حفل رمسي يقيمه السلطان يف قصره وحيضره العامة واألعيان ،وألفت يف ذلك كتب ونظمت
املتون واألمداح وتغن الشعراء بسريته ﷺ ،فما هي أهم املمارسات الطقوسية للحضرة االحتفالية ابملولد
النبوي الشريف عند الزاينيني بتلمسان؟
أوال :البعد التارخيي لظاهرة االحتفال ابملولد النبوي عند الزاينيني بتلمسان:

أول ما ظهر االحتفال حبضرة املولد النبوي الشريف عند الشيعة اإلمساعيلية خالل القرن الرابع
اهلجري/العاشر امليالدي ،وتشري املصادر اإلخبارية اليت اهتمت بتاريخ الفواطم وعاداهتم يف احتفاالهتم
ابملولدايت السيما املولد النبوي الشريف كاملقريزي يف ''اخلطط'' والقلقشندي يف ''صبح األعشا'' إىل أهنم
أول من سن هذه العادة (املقريزي ،1996 ،صفحة ص ،)48وتوارثها عنهم من جاء بعدهم من ملوك
بالد الشام والعراق ومصر ) ،(Catherine, 1993, p. 314السيما يف بالد ماوراء النهرين اليت
شهدت احتفاال ضخما ملولد النيب ﷺ وابلضبط يف مدينة إربل هناية القرن السادس اهلجري /الثامن عشر
ميالدي ،مث عمت هذه العادة بالد املشرق واملغرب.
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تشري املصادر التارخيية إىل أن اجملتمع الزايين التلمساين احتفل رمسيا ابملولد النبوي مع تويل أيب محو موسى
الثاين مقاليد احلكم سنة 760هـ1359/م (التنسي ،1985 ،ص ،)164يف حني شاعت هذه العادة
االحتفالية ببالد املغرب واألندلس وأصبحت عادة رمسية تقام هلا كل طقوس االحتفال اليت َختلف عنها
اجملتمع التلمساين حىت منتصف القرن الثامن اهلجري الرابع عشر ميالدي ،فنجد الدكتور عبد العزيز فياليل
يف دراسته عن تلمسان خالل العهد الزايين (فياليل،2002 ،ص ،)276يطرح تسائال عن مدى ختلف
هذا اجملتمع عن االحتفال ابملولد النبوي الشريف أكثر من نصف قرن من الزمان بعد انتشارها؟
نعتقد أن اجملتمع الزاي ين عرف قطيعة ابستمولوجية وقتما كانت هذه الظاهرة تنتشر ببالد املغرب
اإلسالمي ،أي منذ بداية القرن السابع اهلجري ،حيث تطلعنا املصادر التارخيية بصورة غري مباشرة على أن
أهل تلمسان كانوا قد عرفوا هذه العادة املرغوبة بعد الغزوات اليت تعرضت هلا املدينة تلمسان ،من قبل بين
حفص وبين مرين ،لكن مل تتخذ طابعا رمسيا بل أثرت احلروب بشكل سليب على ذلك ،ابإلضافة إىل الشعور
الديين لدى أيب محو موسى الثاين وما يتتب عن ذلك من إعادة االعتبار هليبة السلطة الزاينية ،وابلتايل
الصراعات العسكرية وعدم االستقرار األمين لدى اجملتمع الزايين ،ولد يف ذهنياته نوع من الفتور الديين
واالهنيار النفسي الذي انعكس عليه ابلسلب ،وهذا ما يؤكد عليه فياليل عبدالعزيز ويعلل أن الظروف
السياسية (فياليل ،2002 ،ص )277اليت اكتوى بنارها هذا اجملتمع هي من جعله يتخلف عن االحتفال
أكثر من نصف قرن.
اثنيا :رمزية االحتفال ابملولد النبوي الشريف:

 . 1احلضرة االحتفالية:
''احلَضرة'' ( )hadraهو مصطلح له داللة روحية صوفية ،واحلضرة هي جتمع كبري وموسع ملناسبة
احتفالية على شرف أحد املرابطني ،وتكون بذلك جماال للقاء ومعاجلة أهم القضااي اليت ختص اجلماعة
) ،(Rinn, 1884, p. 84وهي فضاء أو مكان هلا حرمتها (الزاهي ،2005 ،صفحة  ،)55وهلا
ارتباط وثيق ابملوسم أي الدورة الزمنية اليت يتم فيها املوعد الرمسي للعادة االحتفالية؛ يعتقد الباحثني
األنثروبولوجني أن املولد النبوي يشكل الفضاء الديين الطقوسي الذي من خالله تظهر كلمة "ميلود" اليت
تقتن "ابملوسم" ،فاملوسم ينعقد يف ذكرى املولد النبوي وهو ما مينحه اسم امليلود ،وابلتايل تتحول ذكرى
ميالد النيب ﷺ إىل ممارسة رمزية يف كل موسم ومقدس ديين راسخ يف أذهان اجملتمع ،وهذا ما يفسر ذهنيات
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الناس يف تسمية ابنائهم هبذا املقدس "امليلود" خاصة يف اجلزائر (الزاهي ،2005 ،صفحة  ،)55لقد أخذت
هذه العادة االحتفالية (احلضرة) طابع القداسة؛ وأصبحت احملافظة عليها من األمهية مبا كان ابلنسبة جلميع
أفراد اجملتمع ،وهذا ما ينطبق ابلدرجة األوىل على اجملتمع الزايين الذي كان يرى يف حضرة االحتفال ابملولد
النبوي واجب مقدس.

 . 2تعظيم يوم مولد النيب ﷺ

يتخذ االحتفال ابملولد النبوي الشريف طابعا رمزاي وال يكتفي بذكرى امليالد فقط ،حيث تتحول والدة
النيب ﷺ موضوع االحتفال إىل والدة رمزية وليس زمنية ،مثلما تتحول حلظة وفاته إىل حلظة والدة حقيقية
(الزاهي ،2005 ،صفحة  ،)51وعليه فإن استحضار رمزية املولد يف املتخيل الذهين هي مبثابة اسشتعار
السلوك الوجداين والروحي لذات النيب ﷺ يعين أهنم جيعلون حياته كأهنا ممتدة ،فيبالغون يف التبجيل والتعظيم
واملدح والثناء.
تكتسي عادة االحتفال ابملولد النبوي الشريف يف اجملتمع املغريب بصفة عامة واجملتمع التلمساين بصفة
خاصة أمهية كبرية يف احلضور الديين واملتخيل الذهين عندهم ،وتكمن هذه األمهية يف تعظيم النيب ﷺ يف
وشرفه على
اليوم الذي ولد فيه واستحضار الذات اإلهلية يف هذا التعظيم ،إذ قَـَرن هللا عز وجل امسه ابمسه َّ
خلقه فأجله أبن شق له من أمسائه ما دل على كمال صفته وومسه (الرصاع ،2002 ،ص ،)37إن هذا
االسم مشتق من أمسائه سبحانه وتعاىل ومسي النيب ﷺ حممداً وأمحدا مبعن حممود أي حيمده اآلانم (القاضي
عياض،ج،1ص  ،)236وما نستدل به يف هذا املوضع ما ذكره التَّنسي يف نظم الدر:
ـسـ ـ َـمــا أَحـمـ ـَـ ـ َـدا وم ـح ـَّ َـمـ ـ ـ َـدا
نَـ ــبـ ـ ـ ٌـي تَـ ـ َ

ـب ف ـيــه الـ َـوحــي ابلـمــدح َواحلَمــد
َوأَطنَـ َ

وهنـم بلـ َـوا احلَمــد
ـص فَ ــضالً د َ
َوقَ ــد خ ـ َّ
ـورة احلَمــد
مـ َـن هللا َوهـ َـي َّ
السـبــع من سـ َ

ت لـ َـوائ ـ ـ ــه
ن ــَبـ ـ ٌـي َجــمـ ـيـ ــع ُّ
الرســل تَـح َ
ـسب ــع املــثَان ــي َكَر َام ـ ًة
َكـ َـما خـ َّ
ـص ب ــال ـ َّ
(التنسي ،1985 ،ص .)198
فخالق العامل أبسره املوصوف بكونه يف ذاته وصفاته محيدا حممودا ،قد شق سبحانه ما مسى به اتج
العارفني ،وابلغ يف محده ألنه سيد ما خلق من احملمودين (الرصاع ،2002 ،ص ،)68كذلك أَقرن هللا تعاىل
اسم حممد مع امسه يف الشهادة فنقول'' :ال إله إال هللا حممد رسول هللا'' ووصفه يف القرآن بصاحب اخللق
َّك لَ َعلَ ٰى خل ٍق َعظي ٍم﴾(القلم ،اآلية رقم  ،)04وجاء يف مسند اإلمام أمحد أن عائشة
العظيم يقول تعاىلَ ﴿:وإن َ
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رضي هللا عنها سئلت عن خلق النيب ﷺ فقالت« :كان خلقه القرآن» (ابن حنبل،2001 ،
ج،41ص ،)149أي أدبه ربه ابلقرآن ومنحه خلق عظيم؛ كل هذه القرائن تدل على الشعور الديين يف
ذهنية اجملتمع الزايين وغريه مما جعلهم يتمجون هذا الشعور إىل تعظيم النيب ﷺ يف ممارسات احتفالية الزالت
آاثرها ابقية إىل اليوم ،ومس ي شهر ربيع األول عندهم بشهر الربكة والتهاين (جمهول ،2001 ،ص،)248
تيمنا بذكرى املولد؛ ويصور لنا حسان بن اثبت هذه األمهية يف بيتني من الشعر قوله:
ض َّم اإللَه اس َم النيب إ َىل امسه
َو َ
َو َش ـ َّـق لَـ ــه مـ ــن امس ـ ــه ل ـ ــيجلَّــه

ال يف اخلَمس املؤذن أَشهد
إذَا قَ َ
وه َذا حمَ َمـ ـ ــد
العــرش َحمم ٌ
ود َ
فَذو َ

(حسان بن اثبت ،1994 ،ص.)54
حيث أصبحت هذه العادة متثل عرفا ملزما يف تطبيق شعائر وطقوس االحتفال ،وابعتباره عامال أساسيا
يف تشكيل البنية االجتماعية ذات األجناس املختلفة فإنه يساهم بشكل كبري يف تشكيل االرتباط الوثيق بني
السلطان فمن دونَه من رعيته ،وابلتايل يضفي على ذلك نوع من الرضا النفسي ،السيما إذا ساعدت
الظروف يف متتني روابط الوالء للدين اليت طاملا غذت شعورهم ابإلنتماء املشتك له ،ومل تكن هذه العادة
مقتصرة يف جمتمع دون غريه بل لقيت انتشارا كبريا واستحسنها امللوك والعلماء وتفننوا يف طريقة االحتفال.
 . 3جتليات املمارسة الطقوسية للحضرة االحتفالية:

أ .شعر املديح :احتفل سالطني بنو زاين ابملولد النبوي يف املشور بطريقة مميزة ،وكان أبو محو موسى
شاعرا مميزا يف املديح فضال عن تشجيعه للعلماء والشعراء على االهتمام بذلك (,1887,p154

 )Bargésوكانت عادة شعراء البالط اجلمع بني مدح املصطفى ﷺ ومدح السلطان ،خاصة وأن شعر
أيب محو يكثر فيه طلب الشفاعة من رسول هللا ﷺ ،مث يذكر فضائله وشوقه إليه وهلفته إىل زايرة البقاع
املقدسة والوقوف على قربه ليختم ابلسالم عليه (قوين ،2015 ،ص ،)127ويف ذلك نقتبس ما ذكره
التنسي يف مآثر أيب محو الشعرية عن املولد:
ودري
ـس َوبـَـ ــدٌر ُّ
ب َـم ــولــده قَـ ــد أَشـ ـ َـر َق ال َكــون كـ ـ ـ ـ ــل ـ ــه َوكـ ـ ُّـل َسـ ـ َـن َشـمـ ـ ٌ

َسـ َـال ٌم َع ـلَى َم ــن بــالبَقيــع َوبــاحلـ َـمــى
ت شــع ــري َهــل أَزور حمَـ َّـمـ َـدا
فَــيَا لَــي َ
(التنسي ،1985 ،ص.)168

َسـ َـال ٌم َعلَـى البَـدر املــني ــر التُّـ َـهام ــي
َوأَمــنَــح َمــا أَهـ َـواه يف َمنــزٍل الـ َّـوح ــي
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وعلى غرار ما ذكره كل من حيىي بن خلدون والتنسي يف فضل هذه الليلة وبركتها على جمتمع مدينة
تلمسان السيما على عهد أيب محو موسى الثاين ،ها هو صاحب زهر البستان يعطينا صورة صادقة عن كرم
هذا السلطان الزايين لرعيته من الفقراء واملعوزين وإقراض املدائح والشعر حيث "أمر إبقامة الليلة الشريفة،
وضاعف فيها اإلنفاق ،وأجاد املدائح الشعراء ،وواسى املعوزين الفقراء وتليت األمداح صورا على ألسنة
الشادين"(جمهول ،2001 ،ص ،)115إذ كانت املدائح الدينية عبارة عن روحانيات يتمثلها احملتفلني واليت
كانت تتلى على ألسنة الناشدين ،ومن غري املستبعد أن كان السالطني والعلماء حيضرون هؤالء – املتصوفة
واملداحون -من أجل كسب قلوب العامة ملا كانوا يكسبونه من سلطة روحية قوية.
كانت عادة إقراض الشعر وجزل النثر والنظم واألمداح واردة عند أيب محو موسى الثاين ،ويقابل
أصحاهبا ابلعطاء واإلكرام واالهتمام ألهنم يزينون ليلة املولد أبحسن الكالم وأعطره عن املصطفى ﷺ ،ويف
هذا السياق يقول صاحب زهر البستان «:فأتته الشعراء ابلقصائد يذكرون ما له من املواقف واملشاهد ،فأقبل
على نظامهم واثب بنخوته إىل إكرامهم وأظهر حمبته للشعر وأنه يدين ابلنظم والنثر ،مث أحسن هلم اجلوائز
وأجزهلا ...ومل تزل األمداح أتتيه ...إىل أن رفعت له الدواوين من األمداح وانتشر عنه من الكرم واجلوائز ما
استمال روحانية األرواح» (جمهول ،2001 ،ص .)56ويورد صاحب زهر البستان على لسان الفقيه أيب
حممد عبد املؤمن بن يوسف املديوين يف فضل ليلة املولد:
ـامـ ـت ــي وَك ـ ـ َفــان ــي
َمـ ــدح النَّبـ ـ ـي املــصطََفى العـَد َاننــي ه ـ ـ َـو عـ ـ َّـدت ــي لــق ـ ــيَ ـ َ
وجـ ــنَـ ــان ـ ــي
ص ـيَّــرتــه شــغلــي وغَــايَـ ـ َة َمق َ
صـدي َح ـ َّـىت َج ـ َـرى بـ َ
َ
ـج ـوانـحــي َ
ـخت مـَ َح ـبَّـتــه ب ـ َقلبـي فَاكتَـ َفــى
َر َس َ
اهلَاشـمي األوفـَى ال َكريـم املـجتَبـَى
ض َـعتــه آم َن لَـم تَـجد يف َوضعـه
َو َ
ف ــي لَ ـيـلَـ ٍـة أَهـ َـدت لَــنَا كـ َّـل الـمنـَى
ـك َاي َربـيع َعلَى الشُّهـور َمــزيَّـةٌ
لَ َ

الروح من جث َمانـي
َو َجَرت مـَ َجاري ُّ
َم ــن َجـ ـ ــاءَ بـ ــالـ ـن ـُّور َوبـ ــال ـ ـب ــرَهـ ـ ـ ـ ــان
أَلَ ـ ـ ًـمــا َكـ َـم ــا يَــأتـ ــي إلَـ ــى الـ ــنسـ ـ َـوان
ـخـ ــلــق مــن َع ــد َانن
ب ــظهــور َخري ال َ
إذ جـ ــئ ــتَ ـ َـها ب ــالـحس ــن َواإلح َس ــان

(جمهول ،2001 ،ص.)51
ومن بني أهم الشعراء الذين تركوا أثرا واضحا يف أيب محو موسى الثاين بقصائدهم ومدائحهم أو كما يعرف
بشعر املولدايت ،هو أبو عبد هللا حممد بن يوسف الثغري يف قصيدة له نقتبس منها هذه األبيات:
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لَنَـ ــا الفـَضـ ــل إ َذا ك ــنَ ــا بـ ــه َخــيـ َـر أ َّم ـ ـ ٍـة
اق َج ـ ـ ـ َـمـ ـال ـ ـ َـه ــا
ب ـ ـ َـمـ ــولـ ـ ــده األَيَـ ـ ـ ــام َر َ
ت كـ ـ ـ َـل فَـ ــض ــيلَ ـ ـ ٍـة
أَ
َشــهـ ـ َـر َرب ـ ـيـ ٍـع ح ــز َ
ـش ـ َـرٍة م ــنك شـ ــرف ــت
َولَ ـيـلَـة ثــن ــتَـ ــي َع ـ َ
ـش ــاهـ ـ ــد
ب ـ ـ َـه ـ ــا ألَم ـ ـيـ ــر امل ـ ــؤم ـنـ ـ ـي ـ َـن َم ـ َ
ع ـ ــوائـ ـ ــد إح ـ ــسـ ٍ
ـان َوحسنَ ــى َعـ ـ َـوائ ـ ــد
ََ
َ
فَ ـ َـما مثلـ ـ َـها ف ـ ــي ال ــدَّه ــر لَيـلَ ــة َم ــولـ ــد
وسى بن يوسف
ه َو امللك الـمـنـ ـصور م َ
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ن ـ ـ َفـ ــاخـ ـ ــر َمـ ــن ش ـ ــئـ ــنَا بـ ـ ــه َونـ ـ ـ ـطَــاول
َصــائ ـ ـ ــل
ـحـ َـارَهـ ــا َواأل َ
فَ ـ ـطَابَــت لَنَا أَسـ َ
ـضائـ ــل
ـضــل َمـ ـن تَ َـمت لَ َـديـ ـه ال َف ـ َ
ب ـأَف ـ َ
هو َكام ــل
فَــفي ـ َـه ــا بَـ َـدا بَــدر اهل ـ َـدى َو َ
لَـ ـ ـن ـَا مـ ــن ــه ف ـ ـي ـ َـه ــا أَنـ ــعـ ـ ـ ٍم َوفَـ ـ ـ َـواض ـ ــل

ات َج ـ ـ َـالئ ــل
تَـ ــنَـ ـ ــال بـ ـ ـ ـ َـهـ ـ ــا مـ ــن ــه ه ـ ــبَ ٌ
وَال مـ ــث ـ ــل ـ ــه لـ ـل ـ ــدي ــن َك ـ ـ ٍ
ـاف وَكـ ــاف ـ ــل
َ
ـحافــل
إذَا احـ ــتَ ـ َف ـلَت يَــوَم ال َف َّخ ــار الـم َ

(حيىي ابن خلدون ،2011 ،ج ،2ص.)68
ولعل ما ميز طقوس االحتفال عند الزاينيني بروز لون جديد من الشعر عرف ابل َـمولدايت أو املديح

النبوي ،حيث كان الشعراء الزاينيون يقرضون القصائد الشعرية يف مدح النيب ﷺ وعلى رأسهم أيب محو
موسى الثاين (مراتض ،)1975 ،الذي كان شاعرا فحال وأديبا مفوها ،ترك قصائد يف املولدايت عرب فيها
عن مشاعره الروحية يف تعظيم ليلة املولد حيث يقول:
ـض َعـ ـنَّا ال ـ ــذن ـ ــوبَـ ــا
ـح ـ َ
ـح ـ ــى َوَمـ ـ ـ َ
نَـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ـ ـ ـ ٌـي أَتَـ ـ ــى َرحـ ـ َـم ـ ـ ـ ـ ًة ل ــل ـ ـع ـ ـ ـبَ ــاد فَ ـ ـ ـ َـم ـ ـ َ
ـشري ـ ـ َـع ـ ـ ـةَ لـ ـل ـ ـ ــمـ ــؤم ـ ـ ـنـَي ـ ـ َـن َو َش ـ ـ ـ َّـق َع ـ ـ ـلَ ـ ــى الـ ـ َك ــافـ ـ ــري ـ ـ َـن احلـ ــروبَـ ـ ــا
َو َس ـ ـ ـ َّـن ال ـ ـ َ
ض حـ ـسن ـ ـاً قَ ـ ــش ـ ـيــبَـ ـ ــا
ب ـ ـ ـ َـم ـ ـ ــول ــده أَشـ ـ ـ ـ ـ َـر َق األفـ ـ ــق نـ ـ ـ ـ ــوراً َوأَل ـ ــبَ َس ــت األَر َ

(أبو محو ،2011 ،ص.)162

ب .ساعة املنجانة :منقانة أو من َجانَة أو من َكلَة ) (manganaوهي آلة-ساعة -تعرف هبا األوقات

الليلية ،ذات شكل هندسي غريب وجدت مبشور تلمسان استعملها أبومحو موسى كرمز احتفال بليلة املولد
النبوي ) ،(Dozy, 1881, p. 617وصف مؤرخي البالط وظيفة هذه الساعة يف قياس الزمن وشكلها
اهلندسي احملكم الصنعة ،وهي من املظاهر الطقوسية املومسية اليت متارس ابنتظام يف البالط الزايين منذ سنة
760ه1359/م ،مث بقيت هذه العادة حاضرة يف خميلة بين زاين متوارثة بشكل رمسي ،إذ يقول حيىي بن
خلدون يف هذا الصدد« :وخزانة املنجانة ذات متاثيل اللُّ َجني احملكمة قائمة املصنع جتاهه ،أبعالها أيكة
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حتمل طائرا فرخاه حتت جناحيه ،وخياتله فيهما أرقم خارج من كوة جبذر األيكة صعدﴽ ،وبصدرها أبواب
موجفة عدد ساعات الليل الزمانية»( .خلدون ،2011 ،صفحة .)39
تعد آلة املنجانة االحتفالية شكال من أشكال النشاط الفكري واإلنساين ،واهلدف منها الفرجـة والـمـتـعـة
وإرضاء الذات يف حضرة السلطان الزايين ،وهلا داللة نفسية من خالل الوحدة النغمية اليت تصدرها وهي
االستمتاع ابلنغمات واحلركات الصادرة من منها ،واليت تبعث رسائل روحية بتوظيفها كسماعات رمزية تدق
كلما مرت ساعة من الليل.
ت .موائد الطعام :وبعد االستماع إىل القصائد يكون الليل قد اقتب من آخره فيؤتى مبوائد الطعام،
اليت وصفها التنسي يف نظم الدر قائال « :مث يؤتى آخر الليل مبوائد كاهلاالت دورا ،والرايض نورا ،قد
اشتملت من أنواع حماسن املطاعم على ألوان تشتهيها األنفس وتستحقها األعني» (التنسي،1985 ،
ص ،)163وهذه املوائد حتتوي على أنواع كثرية من الطعام اليت كان يفضلها الناس يف تلمسان ،ويتناول
احلضور الطعام مبا فيهم السلطان (شقدان ،2002 ،ص ،)163وقد ذكر حيىي بن خلدون أنه يؤتى يف
آخر الليل ابخلرس الشهي املالذ احلافل املالمح واملشام ،املتعدد اخلواانت مما أرحبت ساحته وحربت بروده
وانء ابلعصبة أويل القوة حممله مث الفواكه فاحللواء (خلدون ،2011 ،ج ،2ص ،)46وبذلك تنجلي هاته
الليلة مبرأى منه ومسمع حىت يصلي هنالك صالة الصبح (التنسي ،1985 ،ص .)164على هذا األسلوب
كانت متضي ليلة مولد املصطفى ﷺ يف مجيع أايم دولة السلطان ،أعلى هللا مقامه يف عليني وشكر له يف
ذلك صنعه اجلميل (املقري ،1940 ،ص.)243
يشكل طعام االحتفاالت عند الزاينيني بتلمسان حداث اجتماعيا ابرزا السيما يف إقامة حضرة االحتفال
ابملولد النبوي ،مم ا جيعل املشاركة يف الطعام تتألف من طبخ الطعام وتقدميه يف وجبة شهية لتستمتع هبا
جمموعة حمددة من أفراد اجملتمع ،ومن هنا تصبح للطعام -كوجبة اجتماعية -قيمة مجالية يستمد منها معناها
(أدابون ،صفحة  ،)84ويوضح لنا ذلك ابن مرزوق التلمساين يف مسنده بوصف دقيق ما اشتملت عليه
هذه العادة الدينية من طقوس احتفالية يف قوله« :ومن العادة أن يستعد هلا أبنواع املطاعم واحللوات وأنواع
الطيب والبخور ،وإظهار الزينة والتأنق يف إبداء اجملالس ،فإذا صلينا املغرب ركع ركعات مث قصد جملسه
احلافل ،فيستدعي حينئذ الناس على ترتيبهم ...دعي ابلطعام فاشتغل به على ترتيب ونظام ...ومجيع ما
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يفضل من خبور ومشاع على كثرهتا ،ووفور عدهتا يقتسمه الفقراء املسافرون على قدر استحقاقهم( »...ابن
مرزوق ،1981 ،ص.)154
كما أن تقدمي الطعام يف هذه األجواء االحتفالية قد يعزز أواصر الصداقة والعالقة االجتماعية عرب
اقتسام األكل والشرب بشكل مجاعي ،فكان السلطان الزايين هو من يتوىل ترتيب ذلك؛ حيث أقام مبشوار
داره العلية مدعى كرميا وعرسا حافلة ،احتشدت هلا األمم وحشر هبا األشراف والسوقة» (خلدون،2011 ،
ص ،)39واحتوى هذا الطعام على خمتلف ألوانه من أخباز طرية ولينة وثريد مطبوخ ،ابإلضافة إىل اللحوم
املشوية أو املقلية أو املدقوقة وحنو ذلك مما يليق بقدسية املشهد االحتفايل.

ث .إيقاد الشموع :من مظاهر االحتفاء بليلة احلضرة النبوية يف تلمسان الزاينية ''إيقاد الشموع''،

وهي تعبري على القبس الرابين الذي يتجلى يف احلضرة االحتفالية من شعاع النور واإلضاءة ،والغالب أن
هذا الشمع صارت له أمهية خاصة يف املغربني األقصى واألوسط (املنوين ،2000 ،ص  )525تلك العادة
املتبعة ،وهذا ما يذكره الونشريسي معقبا على إحدى النصوص فيقول « :يظهر من هذا الكالم القضاء
ابلشمع للمعلمني على آابء الصبيان يف ميالد النيب ﷺ ،ألنه فاش معتاد ببالد املغرب األوسط واألقصى،
وال انتزاع يف انتصاب املعلمني ألجله والسيما وهو موسم عظيم عند أهل ملة اإلسالم يعتنون به يف احلواضر
تعظيما لنبينا وسيدان حممد ﷺ» (الونشريسي ،1981 ،ج ،8ص.)254
كما أوردت املصادر عن الذي يقع يف ذلك اليوم من إيقاد الشمع وتزيني املكاتب واألوالد واإلنشاد
يف حماسن سيد العباد من العادات املستحسنة يف حضرة االحتفال ،ويعترب عيد من أعياد املسلمني لظهور
نور خري اخللق فيه وسيد املرسلني ،فالتزيني فيه أبحسن الثياب من اللباس واستعمال الطعام وإظهار احملبة
ابلركوب على أحسن الدواب وكثرة الصالة عليه وإنشاد القصائد يف صفته"(األنصاري ،فهرست الرصاع،
 ،1967ص  ،)24وتعد الشمعة أحد املعايري يف قياس شدة اإلانرة ورمزها القنديلة ،وهي الشمع اليت
تعكس جتليات الرمحة والربكة هلذا املقدس الديين.
يتضح جليا أن االحتفال هبذه الليلة كانت قناعة راسخة يف ذهنية اجملتمع الزايين وعقيدة دينية راسخة،
ال ميكن خمالفتها ابعتبارها عرفا متواترا وسنة مؤكدة يف كل عام وهذا ما وصى به أبو محو موسى الثاين ابنه
فيقوله« :اي بين عليك إبقامة شعائر هللا عز وجل ،وابتهل إليه يف مواسم اخلري ،وتوسل واتبع آاثران يف القيام
بليلة مولد الرسول عليه السالم ،واستعد هلا مما تستطيع من اإلنفاق العام ،واجعله سنة مؤكدة يف كل عام،
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تواسي يف تلك الليلة الفقراء وتعطي الشعراء ،وإن ركبت فيك الغريزة الشعرية وحتليت ابحللية األدبية زدت
مجاال إىل مجا لك ،وكماال إىل كمالك ،فانظم املولدايت واجر مع مجلة السابقني يف األدبيات حتوز بذلك
أفضل املزايت ،فهذا اي بين دأبنا يف كل عام وسنتنا على االستمرار والدوام» (أبو محو ،2011 ،ص،)258
مشريا إىل ضرورة احلفاظ على العادة والسنة يف إقامة شعائر هللا إبحياء ليلة املولد النبوي.
استمر ملوك تلمسان على هذا التقليد املستحب حيث كان أبو اتشفني حيتفل "لليلة مولد املصطفى
ﷺ أبعظم االحتفال ،ونسجه ونسج أبيه يف ذلك على منوال ،ويرفع إليه من املمادح الغر احلجال" (التنسي،
 ،1985ص ،)186وقد زاد من بروز خصوصية االحتفاء مبولده عند سالطني بين زاين كون احتفاهلم
ابملوسم مل يكن رمسا على أهل البالط وحدهم ،فقد أمجعت خمتلف الرواايت أن بين زاين قد أضافوا على
هذا املوسم صبغة شعبية وذلك تعميما للفرحة والتوادد والتحابب ،وهو أمر مل تفعله بالطات امللوك اجملاورين
(السبيت ،2015 ،ص.)48
اثلثا :رمزية االحتفال ابلليلة السابعة للمولد:

ميثل الرقم سبعة للمسلمني املقدس اإل سالمي الذي له ارتباط مباشر ابلعادات املومسية االحتفالية
وابلتايل انعكس ذلك يف أدبيات شعرهم ومدائحهم واحتفاالهتم السيما يف بالد املغرب اإلسالمي ،وهذا
ما نستشفه من هذين البيتني الذين ذكرمها ابن األمحر الغرانطي على لسان أبو العباس بن عبد املنان وهو
ميدح السلطان املريين أبو عنان يف قوله:
ٍ
عنك فَامحه *** وانــت ق ــائ ـمــه بـ ًّـرا وراك ـعــه
جتلى َ
وجنح ليل َ
ناك به *** راقَت لياليه وازدانَت سوابعه( .األمحر،1987 ،
جل قدراً ابعت َ
وموسم َّ
َ
صفحة .)324
كما شهد جمتمع مدينة تلمسان عادة احتفال بليلة السابع من ذكرى املولد النبوي الشريف على عهد
السلطان أيب اتشفني الثاين(795-791هـ1393-1389/م) ،حيث يذكر التَّنسي قائال« :ولـما كانت
ليلة سابع املولد املذكور احتفل هلا أيضا أعلى هللا مقامه ،مبثل احتفاله لليلة املولد أو أعظم ،ورفع إليه فيها
أيضا أبو عبدهللا حممد بن يوسف الثغري (الثغري التلمساين،ص )222قصيدة مدحه فيها ومدح جنله الكرمي

ويل عهده املوىل أاب اثبت» (التنسي ،1985 ،ص  ،)196يقول فيها:
َويَــش َمــلهم ابلـجــود َوالــرفـ ـ ــق َوال ـ َّـرفَـ ـ ــد
َويَــكفلهــم بــال َفضــل َوالـ َـعدل َوال ـنَّـ َـدى
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ت من َعــهــد َمــول ـ ٍـد
ل ـيـ َهــن َ
ك َما َج َدد َ
يع الـحـس َـن فـي لَّيـلَتَـيه َمـا
جـََمـع َ
ت َمج َ
السامـي َو َسابـعـه ال َّـرضـي
ه َـو ال َـمـولـد َ
(التنسي ،ص.)201
ومن القرائن الدالة على ذلك ما يشري إليه صاحب زهر البستان على أن أيب محو موسى الثاين أخذ
ـك مـ ــن َعــهـ ـ ــد
َو َســابـ ــعـ ــه أَكـ ـ َـرم بـ ـ َذل َ
تـ ـ ـ َّذكـ ــرنَ ـ ــا كــلـ ـ ــتَــاهـ ـ ـ َـما ج ـ ــن ـ َـد اخل ــل ــد
فَ َـما لَـه َما فـي َمظ َهر الفَّخر من َحد

يرتب شؤونه بعد انقضاء أسبوع املولد وابلتايل االحتفال كان يبقى طيلة األسبوع وهذا ما جيعلنا نعتقد أن
ليلة السابع مث لت ليلة اخلتام يف مراسم االحتفال "وملا انقضى أسبوع املولد السعيد أخذ يف شأن التسديد
والتمهيد"(جمهول ،ص ،)181كما تفيدان نوازل الونشريسي بصورة واضحة عن ذلك يف قوله« :ومنها إيقاد
الشمع ليلة مولد النيب ﷺ وسابعه» (الونشريسي ،ج ،2ص ،)471وكانت هذه العادة جارية عند بين
زاين ،إ ذا ما انقضى اليوم السابع من املولد النبوي الشريف ينصرف الناس النشغاالهتم وقضاء حوائجهم
وكأن هذا األسبوع يشكل أايم راحة وعطلة يستمتع هبا احملتفلون ويتفرغون كل الوقت يف االبتهاالت الدينية
واالمتثال لطقوس التعظيم الروحانية ،وابلتايل كان يطلق على هذه الفتة أبسبوع املولد(جمهول ،ص.)247

خامتة:

أاتحت لنا هذه الدراسة التعرف عن أنثربولوجية الواقع املتخيل والعملي للحضرة االحتفالية يف جمتمع
مدينة تلمسان ،وتوصلنا من خالل النبش يف هذه الظاهرة االجتماعية إىل ما يلي:
 كان أول ظهور لالحتفال ابملولد النبوي عند الشيعة االمساعلية يف املشرق االسالمي ،مث عم بعدذلك وانتشر يف بالد املغرب خاصة يف تلمسان على عهد بين زاين ،ليصبح هذا االحتفال عادة
رمسية تقام هلا كل طقوس املمارسة والتمثالت.
 أضفت ح ضرة االحتفال طابع القداسة على رمزية املولد ،وهي املوعد الذي يتم احلضور فيهواالحتفاء بليلة املولد.
 بروز جتليات االحتفال والتجسيدات العملية واملمارستية يف استحضار واستشعار السلوك الوجداينوالروحي لذات النيب ﷺ.
 املمارسة الطقوسية مبميزات خاصة وهي :إبداء الفرح ،وإيقاد الشموع ،وإطعام الطعام ملن هم يفحاجة إليه ،ابإلضافة إىل ساعة (املنجانة) اليت تبعث رسائل روحية بتوظيفها كسماعات رمزية
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تدق كلما مرت ساعة من الليل ،فضال على أن احلضرة االحتفالية أصبحت عندها من الشعائر
اليت يعز عليها إغفاهلا أو ترك القيام هبا يف األوقات اليت أضحت مقدسة .
قائمة املراجع:

أ-املصادر:

 -01ابن األمحر أبو الوليد امساعيل ،نثري اجلَمان يف شعر من نظَمين وإايه الزمان ،حتقيق :حممد رضوان
الداية ،ط ،2مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،سوراي1987 ،م.
 -03ابن حنبل أمحد بن حممد ،مسند االمام أمحد بن حنبل ،ج ،41حتقيق :شعيب األرنؤوط وآخرون،
ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان2001 ،م.
 -04ابن خلدون حيىي  ،بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبدالواد ،حتقيق :عبداحلميد حاجيات ،ج،2
عامل املعرفة للنشر والتوزيع2011 ،م.
 -05ابن مرزوق حممد ،املسند الصحيح احلسن يف مآثر موالان أيب احلسن ،حتقيق :ماراي خيسوسبيغريا،
تقدمي ،حممود بوعياد ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر1981 ،م.
 -06األنصاري أبو عبد هللا حممد  ،فهرست الرصاع ،حتقيق :حممد العنايب ،ط1967 ،1م ،املكتبة
العتيقة ،تونس.
 -07التنسي حممد بن عبدهللا ،نظم الدر والعيان يف بيان شرف بين زاين ،حتقيق :حممود بوعياد ،املؤسسة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر1985 ،م.
 -08الثغري عبد هللا بن حممد ،مناقب أيب عبد هللا حممد بن أمحد الشريف التلمساين صاحب مفتاح
الوصول ومناقب ولديه ،حتقيق :قندوز بن حممد املاحي ،ط ،1دار الوعي ،اجلزائر2018 ،م.
 -09الرصاع حممد بن القاسم ،تذكرة احملبني يف أمساء سيد املرسلني ،حتقيق :حممد رضوان الداية ،ط،3
اجملمع الثقايف أبو ظيب ،االمارات العربية املتحدة2002 ،م.
 -10الزايين أبو محو موسى ،واسطة السلوك يف سياسية امللوك ،حتقيق :حممود بوترعة ،دار النعمان للنشر
والتوزيع2011 ،م.
 -11حممد بن أمحد العزيف السبيت ،الدر املنظم يف مولد النيب األعظم ،حتقيق :عبد هللا محادي ،دار دروب
للنشر والتوزيع ،عمان ،االردن2015 ،م.
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 -12املقري أمحد بن أمحد ،نفح الطيب من غصن االندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخلطيب،
م ،9حتقيق :مرمي قاسم طويل ويوسف علي طويل ،ط ،2دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان2012 ،م.
 -13الونشريسي أمحد بن حيىي ،املعيار املغرب واجلامع املغرب عن فتاوى علماء افريقية واألندلس واملغرب،
ج ،2حتقيق :حممد حجي وآخرون ،وزارة االوقاف والشؤون االسالمية ،املغرب1981 ،م
 -14اليحصيب القاضي عياض ،الشفا بتعريف حقوق املصطفى ،ج ،1دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان.
 -15تقي الدين املقريزي(ت 845ه) ،املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واالاثر ،ج ،2اهليئة العامة لقصور
الثقافة ،القاهرة ،مصر.
 -16مؤلف جمهول ،زهر البستان يف دولة بين زاين ،حتقيق :عبداحلميد حاجيات ،عامل املعرفة للنشر
والتوزيع ،اجلزائر2011 ،م.

ب -املراجع:

 -01الزاهي نور الدين ،املقدس اإلسالمي ،ط ،1دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،املغرب2005 ،م..
 -02املنوين حممد ،ورقات عن حضارة املرينيني ،ط ،3مطبعة النجاح اجلديدة ،الرابط ،املغرب2000 ،م.
 -03جوي أدابون ،فن الطهو واألنثربولوجيا ،ترمجة :رمية سعيد اجلباعي ،مشروع كلمة للتمجة ،أبوظيب،
اإلمارات العربية املتحدة.
 -04شقدان عبد الرزاق ،تلمسان يف العهد الزايين (962-633هـ1555-1235/م) ،رسالة ماجيستري
يف التاريخ ،جامعة النجاح الوطنية ،فلسطني2002 ،م.
 -05عبد.أ .مهنا ،ديوان حسان بن اثبت األنصاري ،شرحه وكتب هوامشه وقدم له :عبد.أ .مهنا ،ط،2
دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1994 ،م.
 -06فياليل عبد العزيز ،تلمسان يف العهد الزايين -دراسة سياسية ،عمرانية ،اجتماعية ،ثقافية ،-موفم
للنشر والتوزيع ،اجلزائر2002 ،م.
 -07قوين زينب ،الشعر الديين القدمي يف القرون السابع الثامن التاسع اهلجرية موضوعاته وآاثره ،أطروحة
دكتوراه يف اللغة واألدب العريب ،جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة2015 ،م.
 -07مراتض عبد املالك ،حركة الشعر املولدي يف تلمسان على عهد أيب محو الثاين ،جملة األصالة ،العدد
 ،26جويلية أوت 1975م ،منشورات وزارة الشؤون الدينية واألوقاف ،اجلزائر2011،م.
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