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ميثل دراسة الرتاث األديب وما يكتنزه من موروث ثقايف واترخيي زاخر ابملعلومات واملعارف بشىت أنواعها حقال
معرفيا خصبا ال يزال حباجة إىل حنت علمي للكشف عن خباايه ودراسة مضامينه خاصة ما يزخر به من معلومات اترخيية
ويف هدا اإلطار ميثل لون األرجوزة الشعرية اليت نظمها بعضهم يف سابق الزمان مادة علمية مهمة لنقل صورة عن التاريخ

حل مبستغامن وأحوازها
احمللي وخمتلف جماالت احلياة االجتماعية للناس ،كما هو احلال مع أرجوزة "سبيكة العقيان يف من َّ
من العلماء واألعيان" للشيخ الفقيه سيدي حممد بن حواء التوجيين املستغامني اليت تدخل يف هذا السياق مبا تشكله من
انفدة مهمة عن احلياة العلمية والثقافية للمدينة وأحوازها يف القرن الثامن عشر ميالدي ومبا ضمنها صاحب املنظومة من
سري وتراجم جملموعة من علماء واعيان وأولياء هللا صاحلني عاشوا أو ولدوا يف مستغامن يف ذلك العهد وقبله ليبين هبا احلجة
الدامغة ويدحض مزاعم انتشرت يف ذلك العهد تدعي ابن مستغامن ليست وطن علم واصفة سكاهنا ابجلهل والطغيان وقلة
العلم والعرفان .

كلمات مفتاحية :األرجوزة ،املنظومة ،سبيكة العقيان ،مستغامن وأحوازها.

Abstract:
The study of the literary heritage and its cultural full of information and
knowledge of all kinds, represents a fertile knowledge field that still needs
scientific sculptures to reveal its hidden things and study its contents, especially
*
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what is rich in historical information. Scientific is important to convey a picture of
local history and various areas of people's social life, As is the case with Arguza of
“slug of Al-Aqyan”( sabikat al alakian ) by Sheikh al-Faqih Sidi Muhammad ibn
Hawa al-Tujaini al-Mostaghanami that enters in this context with what constitutes
an important windows on the scientific and cultural life of the city and its Suburbs
in the eighteenth century and including it The system owner is accompanied by the
biographies and translations of a group of righteous scholars and guardians who
are righteous who lived or were born in Mostaganem in that era and before it to
build the irrefutable argument and refute allegations that spread in that era claiming
that Mostaganem is not a city of science and describing its inhabitants as
ignorance, tyranny, lack of knowledge and gratitude.
Keywords: Arguza, the system, slug of Al-Aqyan, Mostaganem and its environs

• مقدمة
مثل الشعر يف اتريخ العرب عرب حقب زمنية متعاقبة شكال من أشكال التواصل الثقايف ونوع من أنواع
التعبري الشفوي جعله يتحول فيما بعد إىل مصدر من مصادر املعرفة التارخيية  ،وعرب حمطات اترخيية
متعاقبة من اتريخ العرب كان أسلواب مهما يف نقل املعارف وشكل حقال خصبا للمادة التارخيية فيما بعد.
فالشعر مبا ميثله من خمزون ثقايف و معلومايت يقدم لنا يف كثري من األحيان مجلة من صور احلياة
االجتماعية و الثقافية و السياسية وينقل كثري من خصوصياهتا،كما أنه قبل كل ذلك هاجس وجداين
يعكس نفسية صاحبه وما خيتلج بداخله من عواطف وانفعاالت تعكس هي األخرى الوضع العام (سواء
االجتماعي ،االقتصادي ،الثقايف ،السياسي) للبيئة املعاشة يف تلك احلقبة الزمنية اليت نظمت فيها تلك
األبيات ،وهو ما يذهب إليه مثال الشيخ البوعبديل يف معرض حديثه عن الدور التارخيي الذي لعبه شعر
خلضر بن خلوف وخصوصا ديوانه املشهور الذي خلد فيه معركة مزغران الشهرية بني اجليش اإلسالمي
واجليش االسباين يف القرن  ... " 16رأينا ذلك لنلفت رأي القراء إىل أن الشعر الشعيب يف بالدان الذي
ميتاز أبنه سجل هام لتاريخ البالد وجغرافيته ( "..الراشدي ،2013 ،صفحة )27
وهكذا جند أن الشعر كفن من فنون األدب ونوع من أنواع اإلبداع اإلنساين كثريا ما كان فضاء حافال
أبحداث اترخيية بفضل ما يسجله الشعراء من وقائع و أحداث يف قصائد ومنظومات وأرازيج ضمنوها ما
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شاهدته العني وتفاعل معه الوجدان ،لتصبح فيما بعد بفضل الرتاكم الزمين واملعريف للمعلومات املضمنة
زادا معرفيا ومصدرا من مصادر البحث التارخيي.
وإذا كان الشعر مبفهومه "األديب" قد اختصت به طائفة من املبدعني الذين احرتفوا هذا النمط من
الشكل التعبريي يف صورة شعراء اجلاهلية مثال  ...اخل ،فان هناك طائفة أخرى ظهرت خالل العهد
اإلسالمي ويف أقطار خمتلفة من الفضاء املكاين الذي متلكته احلضارة اإلسالمية ،اهتمت بنظم قصائد
شعرية ودينية اختصت يف بداية األمر مبدح الرسول الكرمي (عليه أفضل الصلوات والسالم) مث انتقلت
لتشمل ذكر مناقب الصاحلني والعلماء والتابعني وغريها من املآثر يف صورة ما أبدعته قرائح منظمي
األرازيج واملنظومات الشعرية يف العهد العثماين.
نذكر يف هذا السياق العمل املهم قام به املؤرخ أبو القاسم سعد هللا بتحقيقه ملخطوط مثني ،نشره حتت
عنوان "أشعار جزائرية ".حيمل مساحة كبرية من املعلومات واملعارف حول الشعر اجلزائري يف العصر
العثماين ،ويعرف مبجموعة مهمة من الشعراء الذي برزوا آنذاك أمثال :القوجلي والشباح واملنجاليت وابن
رأس العني وابن ميمون وابن علي وابن عمار اجلزائري وغريهم ،مع طائفة كبرية من النصوص الشعرية.
يف هذا اجملال نذكر أرجوزة "سبيكة العقيان فيمن حل مبستغامن وأحوازها من العلماء واألعيان
"لصاحبها الشيخ الفقيه سيدي حممد بن حواء التوجيين املستغامني واليت هي موضوع حبثنا .وهي عبارة عن
نص شعري متكون من  161بيتا كتبها صاحبها املعروف ب "ابن حواء" يرد فيها على من وصف
مستغامن وأهلها ابجلهل وقلة العلم واملعرفة ويذكر فيها مجلة ممن عاصرهم من العلماء اجلهابذة واألعيان
والقضاة واملشايخ والصاحلني ليكذب كل املزاعم اليت ذهبت إىل القول أن مستغامن ليست حاضرة علمية
وأن أهلها بال علم وفيض جهل ،فيعرض يف منظومته جمموعة من عاصرهم من العلماء واألعيان واملشايخ
والصاحلني ومن مل يدركهم يف سابق األزمان وأييت على مناقبهم ومآثرهم .كما ينقل لنا ذلك القاضي عبد
هللا حشالف يف كتابه سلسلة األصول ،تلك الصورة يف معرض تقدميه لألرجوزة وسياق نظمها من قبل
الشيخ بن حواء فيقول ..." :وكانت يف سالف الزمان قرار اجلهابذة األعيان وقد مجعهم العالمة الشيخ
 سلسة األصول يف نسب الرسول (ص) لصاحبه العالمة الشيخ سيدي عبد هللا ابن حممد بن الشارف بن سيدي علي
حشالف
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حممد بن حممد الشهري أبمه حواء التوجيين نسبا املستغامني منشأ ومدفنا املسمى سبيكة العقيان رد فيها
على من وصف سكاهنا ابجلهل والطغيان وقلة العلم والعرفان ( "..القاضي ،1929 ،صفحة )103

أوالً :تراجم عامة أم اتريخ حملي:
مييز الدكتور أبو القاسم سعد هللا يف كتابه التاريخ الثقايف للجزائر( اجلزء الثاين) وابلضبط يف فصله
اخلامس املعنون بـ :الرتاجم ،الرحالت بني نوعني من الرتاجم:تراجم خاصة وتراجم عامة .فيقول......" :
نعين ابلرتاجم العامة التأليف اليت اشتملت على أكثر من ترمجة سواء كانت تتناول تراجم مدينة أو انحية
أو عصر ،يف مقابل ذلك سنخصص حيزا يف هذا الفصل للرتاجم اخلاصة ،وهي اليت كتبتها أصحاهبا
هادفني اىل ترمجة شخص بعينه كرتمجة املقري البن اخلطيب و يوجد يف الواثئق اليت اطلعنا عليها عدد من
الرتاجم العامة  ،بعضها قصري ال يغطي سوى بضع صفحات وبعضها كبري حىت أنه جتاوز الثالث مائة
صفحة ،كما أن بعضها أرادوا أن يغطي علماء و صلحاء مدينة ما ( "...سعد هللا ،2007 ،صفحة
)350
وفق هذا التقسيم ميكن إدراج منظومة "ابن حواء" ضمن الرتاجم العامة ،فهي تدخل إذن ضمن
"التاريخ احمللي" الذي يتناول ابلدراسة والبحث يف اتريخ جهة معينة أو انحية خاصة من نواحي القطر
اجلزائري أو حادثة جرت فيه ،فمثل هذه األرجوزة وأشباهها ال ميكن أن نعدها من التاريخ الشامل الذي
يتناول الظواهر التارخيية اليت حدثت يف منطقة واسعة أو خالل فرتة طويلة ،فابن حواء "يذكرا الفضاء
اجلغرايف موضوع "عمله" ممثال يف مدينة مستغامن وأحوازها ويربطه بزمن اجتماعي عايشه متحسرا على
ماضي تليد ومجيل ومتأسفا حلاضر بليد وبئيس تنكر فيه أهله لعلماء اجلهة وصلحاؤها وكثرت فيه العيوب
والظلمات وأتسم بقلة أهل العلم وخاصته مقاران بني وقت مضى منري(دون أن يذكر بدقة الفارق الزمين
بينهما) ،أين كانت فيه املدينة تعج ابلعلماء وأهل العلم الذين يصفهم ابجليش العرمرم (البيت الثاين عشر
من املنظوم ة) قبل أن ينضب منبع العلم لصاحل فيض من اجلهل واجلهالة وغريها من موجبات اهلول كما
يقول يف البيت السابع عشر من منظومته.
واملنظومة هذه إضافة إىل قيمتها األدبية فهي وثيقة اترخيية مهمة ميكن اعتبارها مرجعا ومصدرا توثيقيا
مهما تؤرخ ملرحلة من مراحل التاريخ احمللي للمدينة وأحوازها مبا ضمته من توصيف لبعض من مناحي
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احلياة العلمية بصفة خاصة والبيئة االجتماعية للمدينة بصفة عامة يف زمن اترخيي معني (القرن السابع
عشر ميالدي ) وهي بذلك تقدم قيمة معرفية مهمة يف جانب البحث يف التاريخ احمللي الذي يعاين شحا
يف املعلومة وميثل هذا الشح احد العناصر اليت جتعل البحث فيه صعبا والولوج حلقله ملغما بصعوابت
منهجية وحبثية كما يشر إىل ذلك املؤرخ موالي بلحميسي الذي له مؤلف مهم حول اتريخ مستغامن أين
يذكر يف مقدمته أن احد أهم العناصر اليت تصعب من مهام املهتم ابلغوص يف اتريخ مدينة أو جهة هو
افتقاره للمعلومات وحرمانه من الواثئق على عكس التاريخ العام " ...يف كثري من مدننا ،فان كل املهتمني
ابلبحث يف اتريخ مدينة أو جهة عموما جندهم حمرومني من الواثئق فقد عرفت كثري من الناس املهتمني
يشكون صعوبة حصوهلم على كتاب أو ملف يهمهم ،التاريخ احمللي هو واتريخ يهتم مبدينة معينة حيتاج
اىل إعادة بناء  ...عوائق كثرية وأضواء مهمة حباجة إىل استنارة من املاضي الغابر إذا أردان الوصول إىل
معرفة اترخيية مكتملة للوضع السياسي والثقايف واالقتصادي ملدننا وحواضران "...
) .(BELHAMISSI, 1982, p. 07وهو ما يفسر رمبا شح الكتابة يف املوضوع حول كثري من
حواضران على غرار مستغامن ،املدينة اليت يعتقد "املوالي بلحميسي" أهنا حباجة ملن يكتب هلا اترخيها "...
مستغامن وأحوازها وعلى غرار كثري من املدن كمازونة ومعسكر والقلعة الزلت ال متلك اترخيا خاصا هبا
 ...املصادر العربية أو األجنبية هي قليلة  ...وإمام هذا الشح يف املعلومات واملصدر ،على الباحث
التارخيي  ...أن ينتبه وحيول اهتمامه ألدب الرحالت وكتب اجلغرافيني  ،كتب الرتاجم والسري ،اإلشعار
الشعبية ،املدوانت الرتاثية ،املراسالت  ...وغريها مما ميكن تصنيفه ضمن خانة األدب الشعيب "...
)(BELHAMISSI, 1982, p. 08
وعليه فان القيمة التارخيية هلذه املنظومة متثل مرجعا ومصدرا مهما ميكن الرجوع إليه لكتابة التاريخ
الثقايف ملدينة مستغامن أو على األقل جرد سرية وتراجم علماء القطر املستغامني خالل العهد العثماين.
لكن قبل عرض مضمون األرجوزة لنقف أوال عند صاحبها فمن هو الشيخ الفقيه حممد بن حواء؟ وما
هي أهم املالمح السياسية واالجتماعية للعصر الذي تزامن وحياته.
اثنياً :التعريف ابلشيخ حممد بن حواء وبيئته االجتماعية:
 موالي بلحميسي  (2009-1930) :أستاذ ومؤرخ ولد مبازونة وله عدة مؤلفات اترخيية
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هو حممد بن حممد بن حواء بن حممد بن اجلياليل بن عبد هللا بن أمحد بن عمر بن عيسى التوجيين
املستغامني كما يشري اىل ذلك يف منظومته (فها أان مناضل عن وطين ،ومولدي وموضعي ومسكين) وقال
كذلك يف خمطوط بيده لشرح ابن سعيد ....." .احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،
وبعد فقد مت نسخ شرح ابن سعيد يوم السبت الرابع من شوال عام اثنني وأربعون ومائة وألف
(1142ه/أفريل )1730على يد كاتبه حممد ابن حواء املوفق املشهور أبمه حواء بن قدار بن اجلياليل بن
عبد هللا بن أمحد بن عمرون بن عيسى التوجيين نسبا الراشدي إقليما املستغامني منشأ وقرارا غفر هللا له
ولوالديه أمني ( "......بن قادة ،2019 ،صفحة  ،)65إذن فشيخنا تعود نسبته اىل قبيلة بين توجني
(بنواحي معسكر) األمازيغية األصل ،ولكنه اشتهر بكينونته "املستغامني" اليت اكتسبها حبكم املولد واملوطن
واملسكن فها هو يقول " ...وإان لنا هبا والدة وسكن منذ سنني قدرت عن نصف قرن يقرب ( "...بن
قادة ،2019 ،صفحة )66
ال تشري املصادر التارخيية املتوفرة اىل اتريخ دقيق مليالد الشيخ وان كان الكاتب الفرنسي مارسال بودان
" ،"marcel boudinيعتقد أهنا كانت يف أواخر الق  17استنادا اىل التاريخ الذي نظم فيه منظومته
والذي صادف يوم االثنني الفاتح من مجادى األوىل سنة 1142ه املوافق ل 22نوفمرب  1729حيث
كان عمره يف تلك الفرتة يقارب الثالثني أو نيف " ...إن مؤلف هبذه القيمة ال ميكن إن ينجزه اال رجل
له جتربة يف املسائل الشرعية وليس من احلظ القول إن (ابن حواء) يكون قد جتاوز عمره الثالثني سنة يف
سنة تنظيمه لألرجوزة سنة  ،(Boudin, 1930, p. 228) "...1729وأيضا املنظومة املسماة
"الرحيانة املروحة على القلوب املقرتحة " اليت أهناها يوم  28ذي القعدة سنة 1176ه املوافق ل شهر
جوان  1763وكان عمره قد جتاوز اخلمسني سنة ،وأغلب الظن أنه عمر طويال ( "..بن قادة،2019 ،
صفحة )66
ابلنسبة لتاريخ وفاته فإنه أيضا غري حمدد بدقة،حيث يشري الدكتور أبو القاسم سعد هللا إىل أنه قد
عاش اىل أواخر القرن 18م " ...ذلك أن ابن حواء قد عاش اىل أواخر القرن 12ه (18م) ( "...سعد
 مارسال بودان :ولد يف  07أفريل  1806بـميتز )موسيل( و تويف يف  09مارس  1867بباريس ،و هو طبيب
وأنثروبولوجي ،مؤسس اجلغرافيا الطبية  ،كما أنه مؤسس جلريدة مرسيليا الطبية وأنشأ كلية الطب يف القاهرة.
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هللا ،2007 ،صفحة  .)352يعتقد األستاذ الصادق بن قادة أن الشيخ الفقيه يكون قد عمر طويال
نسبيا مستدال أببيات من الشعر نظمها يف هذا االجتاه( .بن قادة ،2019 ،صفحة  )66وعلى عكس
اتريخ الوفاة فان مكاهنا معروف ،فضرحيه واضح يف املدينة احلالية أين يتوسط املقربة املركزية القابعة يف
اجلهة اجلنوبية ابجتاه مدينة ماسرة ،وال يزال الضريح مقصدا ومزارا ألهل املدينة" ...غري أن مكان وفاته
كان – كما هو معلوم – مبسقط رأسه ،حيث يوجد قربه خارج السور القدمي ملدينة مستغامن وهو مزار
للتربك به ( " ...بن قادة ،2019 ،صفحة )66
اإلنتاج املعريف للمؤلف ضم أربع منظومات واحدة يف علم املواريث والثانية أشران إليها سابقا بعنوان
"الرحيانة املروحة على القلوب املقرتحة" والثالثة بعنوان "الغوثية الكربى" والرابعة "سبيكة العقيان " اليت هي
موضوع املقال.
عاش الشيخ الفقيه وعاصر فرتة عصيبة من اتريخ اجلزائر بصفة عامة واتريخ منطقة مستغامن بصفة
خاصة اتسمت ابلتقلبات السياسية واليت تزامنت مع فرتة احلكم العثماين وتكالب احلمالت الصليبية على
السواحل اجلزائرية بعد سقوط احلكم األندلسي بسقوط غرانطة سنة  1492وتوايل هجرات املوريسكيون
إىل السواحل البحرية اجلزائرية ،وهو ما أعقبه محالت صليبية كثرية ضد اجلزائر ،حيث ظلت مستغامن وعلى
فرتات زمنية متعاقبة وملدة طويلة أيضا حمل أطماع وهجمات عسكرية اسبانية وخالل فرتة حياته حتولت
السلطة السياسية إىل يد الباي بوشالغم (1690م) بعد موت الباي شعبان الزانقي (1687م) الذي
كان له الفضل يف حترير وهران األول سنة 1708م من الغزو االسباين وحوهلا اىل عاصمة حكمه بعد أن
كان مقر العاصمة يف معسكر وقبلها مازونة .واستقر هبا 24سنة قبل أن تتعرض املدينة جمددا اىل
هجمات اجليوش االسبانية سنة 1732مما اضطره إىل اخلروج إىل مستغامن واالستقرار هبا اىل غاية مماته
سنة  1734أين يوجد ضرحيه اآلن مبحاذاة الويل الصاحل سيدي محادوش حبي املطمر ابلقرب من مقر
اإلذاعة احمللية حاليا.
مسحت هذه الظروف ملدينة مستغامن أن تصبح عاصمة لألايلة الغربية لفرتة من الزمن حتت حكم
املسراتية اىل غاية  1774عندما حول الباي عصمان بن ابراهيم املركز اىل معسكر مرة أخرى قبل أن يتم
حترير وهران األخري سنة  1792بقيادة الباي حممد بن عثمان الكبري الذي جعلها جمددا مقر العاصمة
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الغربية .يقول الدكتور الصادق بن قادة عن هذه الفرتة " ...مستغامن حظيت أثناء حكم املسراتية بقدر
كبري من الثقافة إذ جاء من خلفها فرتة شهدت تدهورا ابلغا يف امليدان الثقايف حيث نضبت منها ينابيع
املعرفة وغاب عنها رجال العلم والفكر وكثرت فيها املفاسد وهذا ما عرب عنه سيدي أحممد بن حواء يف
أبيات من سبيكة العقيان ( "...بن قادة ،2019 ،صفحة )70
يظهر إذن أن البيئة االجتماعية اليت عاصرها املرتجم كانت تتسم برتدي األوضاع السياسية والعلمية
والثقافية مثلما يعرب عنه يف اجلزء من البيت  84اىل  99والذي حيمل آهات تعرب عن أالم املؤلف وما
يكابده من حسرة عن ماض واتريخ املدينة اليت كانت تتألأل بنور علمائها وطالهبا قبل أن حيل هبا اخلراب
واجلهل .
ويف احلقيقة لقد كانت تلك البيئة االجتماعية والسياسية من عوامل ظهور وذيوع هذا النوع من
األراجيز واملنظومات أو ما يطلق عليه ابلغيثيات ...".ومن جهة أخرى ،وصف هذا العصر ابلرتدي يف
األوضاع األمنية وكثرة الكوارث الطبيعية واالجتماعية كاجملاعات واألوبئة والزالزل وغريها ،الشيء الذي
نتج عنه تبلور يف الشعور الديين وميل اىل االعتكاف يف احلياة الصوفية عند الشعب ،األمر الذي جعل
عامة الناس يلتقون حول هؤالء املعتكفني واملتصوفة ملا شهدوه فيهم من أخالص يف العقيدة وصدق يف
التدين ،طامعني من ذلك كله أن يذهب هللا عنهم ما أصاهبم من البالء واحملن ...وكان هذا الشعور العام
من األسباب اليت أدت إىل شيوع نوع من األراجيز الصوفية يوسم :ابلغوثيات ( "...بن قادة،2019 ،
صفحة )71
ثلثاً :شرح ملضمون املنظومة:
املنظومة تقع يف 161بيتا شعراي ،ذكر فيها صاحبها مجلة من األعيان والعلماء يف مستغامن وأحوازها
ممن عاصرهم وأدركهم ،يف أواخر أايمهم ،مستنكرا قحط زمانه من العلماء وأهله .

 الغوثية :هو نوع معروف يف األدب العريب ،نبغ فيه كثري من شعراء الصوفية ،منهم من يستغيث بسور القرآن أو
ابلصحابة والصاحلني يناجي به هللا يدعو به اىل تفريج الكرب أو االنتقام للظامل أو درأ املطبات واملفاسد ،كثر هذا النوع من
األدب يف العقد الرتكي ،حتول كثري من املهتمني به اىل احلديث والتوثيق لرتاجم وسرية ومناقب األولياء والصاحلني على
فرتات زمنية خمتلفة.
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يبدأ نظمه كغريه من املرتمجني ابلتعريف بنفسه بتواضع وأدب مشريا إىل نسبه وموطنه.وارض مولده
وكنيته (بن حواء) اليت جاءته من نسب األم مث خيصص ثالث أبيات يستفتح هبا حامدا هللا جل جالله
ومصليا على رسوله الكرمي حممد (صلى هللا عليه وسلم) وعلى من اهتدى هبديه املنري وسراجه الوضاح،
ليشرع بداية من البيت اخلامس يف توضيح مضمون وموضوع نظمه الذي يدور حول دفاعه عن أرضه
اليت عرب عنها بكلمة (مثواه) ورمي أهل زمانه هلا ابجلهل واصفا ما حل به وبزمانه من عيوب السيما قلة
أهل العلم الذي يراه أشد العيوب وأكثرها وابال ويدافع بقوة عن هذا ويعترب أن الذي رمي املدينة هبذا
الوسم إمنا هو اجلاهل الغري مدرك للحقيقة والقاصر النظر والفهم (الذي يف عيونه عمش كما يصفه يف
الشطر الثاين من البيت السادس) مشريا أن معايريها ذكروا كثري من العيوب أخطرها قلة العلم وهو العيب
األكثر وقعا على القلب كما يقول يف الشطر الثاين من البيت الثامن وعليه فهو يرى إن شرعية انتماءه
هلذه األرض اليت هي موطن ميالده وموضعه ودار سكناه تتوجب عليه الرد على هذه املزاعم واألكاذيب
وان حيمل لواء النضال والدفاع عنها فيبدأ حجاجه ابلقول أن هذا احلال البائس هو حال جديد وان من
أراد فعال إعطاء حكم حقيقي على حال املدينة العلمي عليه أن يعود للوراء ويقتفي أاثر األولني من أهلها
وحال العلم ي دايرهم مضيفا بل معرتفا أن اجملتمع الذي يقل علمائه هو جمتمع ابئس ال خري فيه ،منبها
يف ذات اإلطار( القارئ) أن هذا األمر(احلال) جديد وحمدث وأن عيوب هذا الزمان هبذه املدينة ليست
متأصلة وإمنا حديثة ،فالسلف كان صاحل والعلماء كانوا كثر إىل درجة يصفهم ابجليش العرمرم (البيت
الثاين عشر من املنظومة).
الناظم يشرح الوضع احلايل وحتوله عن سابقه اجلميل ويوجز مشاكل أمته يف ثالث صفات يوردها يف
البيت السابع عشر من املنظومة ،صفتني ظاهرتني ومها" :قلة العلم" و"فيض اجلهل" وصفة غري ظاهرة
وعامة ويقول عنها " ...وغريها من موجبات اهلول ."...
يظهر كما أشران سابقا إىل أن الشيخ الفقيه عاصر كثري من هؤالء العلماء والصاحلني الذين يتحسر
على فقداهنم ،خصوصا يف البيت الثامن عشر ،الذي يدعو فيه القارئ إىل اإلنصات إلخباره مبا كان وما
حل ابملدينة اليت يص فها يف البداية بواديها (يف قوله ... :ذاك الوادي) وهو على ما يبدو والوادي الذي
يشق املدينة ويسمى" وادي عني الصفراء" والوادي هنا أيضا حيمل داللة رمزية يشري اىل الكثرة والتدفق
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مشريا اىل مجلة العلماء واألخيار واألعيان احلاملني خلصال مجيلة ومحيدة والذين يقول انه أدركهم وعن
شيوخ شابت على سنة هللا ورسوله وإهنم اخذوا العلم من مشايخ متيزوا ابلصالح واألساس الطيب فإنصبغ
نور السلف على اخللف وورثوا سر العلماء والصلحاء فحق هبم أن يكونوا فعال أمناء األمة ملا عرفوا به من
خصال محيدة (كما يصفهم يف البيت السادس والعشرون).
لينتقل بعد ذلك اىل ذكر هؤالء األعيان والعلماء أبمسائهم وأنساهبم ويبدأ أبكربهم سنا وشأان
املشهور"أين قلة" الذي يصفه ابلعامل اجلليل وشيخ امللة،مث ينتقل إىل الويل الصاحل "ابن سعيد املالفي"
املعروف بـ"سيدي عثمان" مث "ابن السائح" الذي يصفه أبنه انصر الشريعة فـ"ابحلميدي" العامل املشهور
كما يقول عنه ،مث الشيخ "حمي الدين" وفرعه املبارك امليمون الشيخ السنوسي الذي يصفه أبنه عالمة كبري
يف احلديث والتفسري وفرعه اآلخر الفقيه "عبد الرمحن القرياين " ،الشيخ "املنور" احلافظ اخلطيب" ،الشيخ
الطاهر" الذي يصفه بقاضي القضاة وخامتة املوثقني" ،الشيخ الشريف الداجي" املشهور جبده سليل
الصاحل الكبري ،الشيخ حممد املشهور جده بتادلولت والذي يقول عنه انه فارس األصول والبيان والنحو
والتصريف وامليزان وأنه حمي العلوم وحمقق يف الدين وقارنه بعامل آخر ابن جنقور الذي يقول أنه فارس
اخلالصة (األمر حباجة إىل تدقيق فهل يقصد صاحب كتاب خالصة اتريخ األندلس ) ،مث املغراوي الذي
يقول عنه انه عامل وله من مجلة من الفنون (وهنا لسنا ندري إن كان يقصد املغراوي سيدي أبو يعقوب
املغراوي العشعاشي أو شخص آخر غريه) ،مث يذكر شخص آخر ابسم جده "دمحان" الذي يصفه ابلعامل
اليقظان لينتقل لذكر الشيخ احملقق املهذب صاحب املساءل الفقهية الشيخ الطيب صاحب سيدي
سعادة ،والعامل احملمود واحملبب بن جليد مث يذكر شيخه "التاديل" الذي يكثر يف االطناب بذكره كدأبه مع
كل شيوخه فيصفه ابجلامع للعلوم الثاقب اإلدراك والفهوم الصاحل الشهري وبنفس الطريقة يذكر شيخا
أخر له وهو "حممد بن علي" املغريب الذي يقول عنه أنه درة األسالك والعقيان والعابد وحمقق العلوم
والقران الفائق التجويد والرواية ابلسبع والعشر قبل أن خيتم به قائمة هؤالء اجلهابذة.
وبعد أن يفرغ من ذكر علماء الوادي (أي مستغامن املدينة) ينتقل لذكر املشايخ والعلماء واألئمة احلفظة يف
احلوز املستغامني الذي أمكنه اداركهم يف حياته ويبدأ بشيخ الشيوخ يف عصره وغرة علماء القطر الشيخ
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"حممد مصطفى الرماصي" الذي يقول عنه أنه خامتة احلفاظ والنقاد ومشس هبذه الداير العامرة وأبنه فاتح
قفل املشكالت وسراج غبش الظلمات ويفرد له أربع أبيات يقول فيها:
عزة مجع علماء القطر.
أوهلم شيخ شيوخ العصر
مشس بدور األقواي األفراد.
خامتة احلفاظ والنقاد
سراح عيش الظلمات الدهم.
فاتح قفل مشكالت الوصم
املصطفى حممد الرماصي..
رائس مجع األقواي الغواص
كما خيصص ثالثة أبيات للشيخ الوزاع العباس الذي يقول عنه عامل مشهور ابلزقاق متقن للقران عامل
صويف حمبب وويل عابد جمتهد يف الطاعات فيه بركة تفيد البالد والعباد:
املتقن القرآن إبتقان
والعامل املشهور ابلزقاق
العابد اجملتهد الويل
والعامل احملبب الصويف
عباسها املنسوب للوزاع
بركة العباد والبقاع
مث أييت على ذكر آخرون منهم :الويل الصاحل "أمحد بن عامر الربجي" ،الذي يصفه ابلعامل الزاهد يف
الدنيا والعابد اخلائف من اآلخرة فيقول فيه:
العابد اخلائف من مواله
والعامل الزاهد يف دنياه
أمحد جنل عامر الربجي
الصاحل املستهر الويل
وصوال جملموعة أخرى منهم العامل العامل "حممد بن أيب جالل" ،والعامل املشهور ابلعلم والوالية حممد
ابملختار أو رمبا حممد بلمختار الشليلي (فهو يقول انه معروف ابلشليل ) :...
حممد جنل ايب جالل
والعامل العامل ذي األحوال
وهو ابلشليل ذو اشتهار
حممد املنعوت ابملختار
قبل إن يشري إىل أن القائمة طويلة مل يتسن له ذكر مجيعهم معربا عنهم ابلبيت التايل:
من حاهلم تكسبه مناسبة
وحنوهم ممن له مقاربه
ولكنه ال ينسى يف مقابل ذلك خبتم القائمة بوالده الشيخ "الطاهر ابن حواء" واصفا إايه ابلعامل
احملدث األستاذ العامل احملدود يف األفداد وخيتم هلم ابلدعاء والعفو.
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بعد أن يفرغ الناظم من ذكر هؤالء العلماء واألعيان السابقون منهم والالحقون يعود لوصف مناقبهم
ومآثرهم مشبها علمهم بنور الشمس الذي يضئ على األرض وكيف أن فقداهنم ترك فراغا رهيبا وأن
رحيلهم اذهب ذاك النور وبدله كسوفا وظالما ال ميكن شغله بعد ذهاهبم الذي ال ميكن تعويضهم فهم
ليس هلم خالف وال وارث إال ما نذر فيقول:
وغريهم ممن له التحاق
فهؤالء العلماء السباق
فأكسبوها زينة ونورا
كانوا مشس األرض والبدور
وصار يف بدورها اخلسوف
حىت عرى مشوسها الكسوف
حيوز إرث اتليد وطارق
فانقرضوا وماهلم من خالق
ويبدأ من هذه األبيات حتسر املرتجم على املرحلة املاضية وأسفه الكبري على املرحلة احلالية احلالكة
فيقول:
حالكة تنوح فيها البوم.
وانقلبت بعدهم الرسوم
املهطل الدمع من العيون
يقول يف نواحه احلنني
آها على اجلهابذة النقاد
مفتت القلوب واألكباد
فيسرد  10أبيات تبدأ كلها ب "آهات" التوجع واألسى تنم عن أمل املرتجم وحنينه اىل ما ضاع من
العلم والعلماء والشيوخ األخيار واحلكام العدل والقضاة وأعني جنودها أصحاب السيوف وطلبتها وعبادها
السالكني لطريق الدين ودارسيها الذين على درب اإلخالص سائرين وطالهبا اجملتهدين الصادقني يف طلب
العلم واألدب والنصيحة والفقراء الذين متيزوا أبحكام التجويد فيقول:
آها على احلقائق العدول.
آها على ورثة الرسول
......................
....................
كانوا حبق هللا عادلني
آها على حكامها الذين
كانوا على اإلجياد جممعني .
آها على طالهبا الذين كانوا
إىل أخر البيت الذي يقول فيه:
كانوا لنار النفس مطفيني
آها على قوامها الذين
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وخيتم أبيات "اآلهات" هذه الدالة على التأسف حلال زمن مضى ابلرتحم على روحهم مجيعا طالبا هلم
ابلرمحة والربكة السمية :
عليهم والربكة السمية
فرمحة هللا تعلى الباقية
لريجع اثنية اىل ختصيص تنويه خاص ملناقب شيوخ وعلماء اجلماعة اليت سبق وأن ذكرهم اابلشيوخ،
األخيار ،القضاة ،اجلنود ،الطلبة ،ودارسوا العلم  ..وغريهم ،فيشري إىل براعتهم يف العلم والتحقيق والوالية
والنصح يف التعليم والتحصيل وخصاهلم احلميدة ،مشبها نورهم وعلمهم ابلشمس اليت ال حتتاج اىل
املصباح ،والفجر الذي ال حيتاج للصباح.
قبل أن يعود مرة اثنية للتعبري عن حسرته وآالمه لفقدانه هؤالء الصاحلني ويعرب عنهم ذلك بكلمة
شديدة البالغة * االنقراض* ساءال هلم جمددا الرمحة هلم وللجميع:
يل وهلم و جلميع األمة
اسأل ريب الكرمي الرمحة
حتسر الناظم يزيد ملا يصفه ببالء تغري حال الزمان ،فاألمر كان ميكن أن يكون عاداي لو انتهى عند
حدود ذهاب هؤالء الصاحلني ولكن األمر أصبح أكثر خطورة ومرارة بفعل ما حل هبذا الزمن من شر
وانتشار للبدع واملناكر الشنيعة وكأهنا شريعة :
قد نشرت فيها بنود البدع
فكيف يف هذا الزمان املقضع
كأهنا شريعة متبوعة
وصارت املناكر الشنيعة
أمام هذا احلال وهذا الوضع املرتدي ال يرى الناظم بدا من االنعزال و اإلنعكاف ابلبيت والصرب على
األقدار ملن خاف على دينه ودنياه مناجيا ربه طلب العون ومعربا على ذلك مبا يلي:
وخيفة اهلموم والندامة.
ومن يرد لدينه السالمة
مغتنما مبا له قد قدرا
فلينفرد ببيته مصطربا
وبعدها ينتقل إىل مناجاة الرب و يطلب العون اإلهلي يف رسالة غوثية قوية جدا يعاود مسائلة من الم أهل
مستغامن وعاب الوضع العلمي مبستغامن ووصفهم ابجلهلة والغري عارفني لشؤون دينهم مما يدل مرة أخرى
على ظروف نظم هذه األ ارجوزة وهدفه الذي كان كما اشران إليه يف البداية إجابة ورد من سأل عن وطن
مستغامن ووصف أهلها ابجلهل وقلة العلم ،طالبا منهم عدم اجلور يف حكمهم ،فإمنا هذا الوضع البائد هو
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مدعاة للتأسف والندب خصوصا بعدما وصف لنا الناظم احلال الطيب الذي كانت عليه املدينة وأحوازها
وما ميزه من وف رة العلم وأصحابه من أولياء ومشايخ صاحلني وعدل حكامها وقضاهتا ورخاء وغزارة ثقافة
أهلها ،مشبها حاهلا حبال املرأة اجلميلة اليت تطلقت واليت ال تعاب لفقدها الرجل وإمنا تعاب لسبب
الطالق ،ومتاما فاملدينة يف نظره يتيمة بفقدها هاته العصب من العلماء واألخيار وحيق هلا النحيب
والبكاء ،فقد حتولت اىل أم ثكلى بعدما كانت عروسا بكرا وجب تقدمي التعزية هلا ملا حل هبا من مصاب
جلل.
الناظم يعود أيضا يف حال أخرى اىل التحسر مبقارنة مبا كانت عليه املدينة وحوزها وكيف أصبحت
كالفاقد للقريب واحلبيب يتوجب عزاءه يف ما فقد وكيف حتوهلا حاهلا اآلن ،فيسرد أبياات لتوضيح ذلك:
لفقدها عن هذه العصابة
وهذه املدينة املصابة
على مخيس عمه الفناء
حق هلا النحيب و البكاء
هم فصارت أملا وثكال
كانت كأهنا العروس جتلى
وابك عليهم معها وانصرف
فعزها عن موت هذا السلف
ويعاود مرة التذكري أبسف على حتول احلال يف هذي األرض الطيبة املباركة اليت كانت مسكا للغنائم
جتمع بني أهل الدين وأصحاب العيش الطيب امليسر الرخي والفطنة و آهل املناقب الذي عاشوا فيها
وساروا يف برها وحبرها ،فهي ارض معشوقة أتسر القلوب مقصد طالب العلم وخلوة وموطن تعبد األولياء
الصاحلني قبل إن يتحول حاهلا وتنقلب أوضاعها وتنال منها دائرة التاريخ ويهلكها عاصف الدهور ويتغري
العلم ابجلهل وحيل حمل اليقني البدع والزيغ والدجل واخلرافات وينتشر يف أرضها الظلم املناكر ويكثر
أشرارها ويصبح الشر مكسب للعيش وضاع العقل يف أهلها حيث يقول يف جمموعة من األبيات قائال:
قد لقبوه مبسك الغنائم
أيسفا على قرار ابسم
ومنون العيشة والتفطن
جبمعه شرائع التدين
سارت فيها الركبان واملراكب
كان هلا بقطرها مناقب
يغبطه إىل املمات داركا
كانت قرارا طيبا مباركا
......................
.......................
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وأولياء ومن بدينهم هرب
كانت معشعش علوم وطلب
فاآلن فهوعن لظي بديال
كانت رايضا ظلها ظليال
والظلم واملناكر العظائم
مشحونة ابلبدع القواصم
......................
.........................
ابليتها علي كعنق مغريب
حىت يقول من له طبع أيب
لنا به مع كرام حنفا
ايسفا على زمان سلفا
ليختم نظمه ابلدعاء والتضرع هلل الكرمي ذا اجلالل العظيم ليفرج األحوال ويبدل األوضاع ويبدأ بذكر
وحبمد هللا سبحانه وتعاىل شاكرا له نعمه  ،سائال إايه الرشد إىل طريق النجاة وينيل عليه الدليال إليه ويرزقه
السرت اجلميل لينهي نظمه بنفس املسلك الذي استهل به من خالل التوحيد والصالة على رسول هللا
(ص) مشريا يف هناية املنظومة إىل امسها " ..انتهت سبيكة العقيان يف ذكر ما أدركت من أعيان ."...

اخلامتة:
لقد حاولنا من خالل هذه الدراسة التحليلية ملضمون أرجوزة "سبيكة العقيان" الوقوف على جانب
من السياق الثقايف والعلمي املرتبط بصاحب هذه املنظومة الشعرية وبيته الثقافية واالجتماعية وحنت بعض
املدلوالت املتعلقة ابلسياق الزمين والعلمي الذي نظمت فيه األرجوزة وحتليل مضموهنا وما جاء فيها من
معلومات مهمة حول شخصيات علمية واعيان عاشوا أو ولدوا يف مستغامن خالل القرن  18وقبله ولو
بش كل بسيط وشكلوا أساس احلياة العلمية والثقافية للمدينة وأحوازها .وقد قسمنا الدراسة إىل عناصر
ارتكزان فيها أوال على توضيح املنحى العام للبحث من خالل تناول العالقة بني عرض الرتاجم وبناء
التاريخ احمللي كمدخل لتوضيح مكانة املنظومات الشعرية واملدوانت الرتاثية بصفة عامة يف حقل إنتاج
التاريخ الثقايف مث قدمنا ترمجة مبسطة لصاحب املنظومة ابلتعريف به وحبياته ودراسته والبيئة االجتماعية
والعلمية اليت عاصرها قبل أن ننتقل لتقدمي شرح املنظومة وما ورد فيها من معلومات وتعريف مبناقب
رجاالت علم وصالح واعيان ذكرهم الناظم وسجل مآثرهم للرد على من قال ابن مستغامن ارض بدون
علم استوطن فيها اجلهل وال رجال علم فيها وهو الشرح الذي سنحاول إن نستكمله يف دراسة مقبلة
بعرض تراجم وسرية حياة مجيع من ورد امسه من رجاالت العلم يف هذه املنظومة.
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