
  

 السنة الجامعية

2021/2022 

 الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 أدرار-جامعة أحمد دراية  

 

 األدب العربي  قسم  : كلية األداب واللغات                                                  

 

 

 الرمز في ألادب الصوفي الجزائري قصائد الوجد 

 لقادر أنموذجا عند ألامير عبد ا

 مذكرة تخرج لنيل شيادة الماستر  

 تخصص أدب جزائري  

 من اعداد الطلبالتين  :                                                 تحت اشراف الدكتور:

                                                رزوقي عبد اهلل        جمعة سرقمة 

   اقبليمنيرة 

 ةلجنة المناقش 

 الصفة الرتبة العلمية  اللقب االسم و
التعليم العالي أستاذ  بن عمار أحمد  رئيسا   

اهلل عبد رزوقي التعليم العالي أستاذ    مقررا   مشرفا  و 
التعليم العالي أستاذ  برماتي فاطمة  ممتحنا   

       



                                   

           

 



 

 أمي الحبيبة..
شيء في ىذا اليوم اىدي إليك .. يا مالكي وكل شيء لديك ...أي     

 أاىدي تف اؤال .. وليس في األرض أمل ك الذي اقرأه في عينيك.. أم نجاحا.. ونجاحي الحقيقي تحت قدميك..
 ليس عندي شيء اعز من الروح.. وروحي مرىونة في يديك ..

أبي الحبيب..  . 
نامل..يا ق لبي .. ونبض الحروف حين تلمسيا األ  

 أنت الجواب حين اسأل ما التف اؤل..
 بل الحياة أنت.. ومابين النفس والنفس أنت ..

إلى صاحب الييبة والوق ار.. إلى من احمل اسمو بكل افتخار ستبقى كلماتك ضياء اىتدي أثناء الليل وأطراف  
 النيار إليك يا أغلى حبيب.  

احمد" رحمة اهلل علييم .إلى روح أجدادي الطاىرة " اقبلي عبد الكريم، تومي    
 إلى جداتي " بن عبد الكريم حسنة، جباري مباركة" أطال اهلل في عمرىما.

 إلى الذين ظفرت بيم ىدية من األقدار إخوة فعرفوا معنى األخوة " أيوب، وسيم ".
 إلى أخواتي العزيزات : "إيمان، بشرى، حفصة، ىاجر".

عثمان".  إلى أخوالي كل واجد باسمو اخص بالذكر" تومي  
إلى خاالتي كل واحدة باسميا وخاصة التي كانت عونا لي في كل صغيرة وكبيرة اسأل اهلل أن يحفظيا وأوالدىا  

 وزوجيا خالتي" خديجة ".
 إلى أعمامي:" محمد، علي".

 إلى عمتي الوحيدة جميلة .
 إلى كل من يحمل لقب "اقبلي ، تومي " من قريب أو من بعيد .

ت : "ىند، زوليخة، ليلى، خولة، جميلة".إلى صديق اتي العزيزا  
 في أف الك صداقتكم تدور فرحتي وعلى عتباتي نبلكم يقف وف ائي .. أحبكم .

 إلى التي اشتد بيا أزري وشاركتني تعب ىذا البحث الصديقة " سرقمة جمعة ".
ي.إلى كل من مد لنا يد العون في إنجاح ىذا العمل إلى كل أساتذة قسم اللغة واألدب العرب  

.لكم جميعا  اىدي ثمرات  جيدي  
 

  



 

 

 

احلمد هلل حتى وبلغ احلمد منتهاه والصالة والسالم على ردول اهلل خري األنام وصحبه 

 أمجعني .

 أهدي مثرة عملي هذه اىل : 

 من كانت متدني باألمل واحلنان روح الفقودة أمي العزوزة.   

 روح أبي الذي كان حلمه جناحي يف رلب العلم 

 األعزاء أهدوكم هذا العمل املتواضع.  إخوتي  

 قلوب ذاركوني حلظات احلواة  اىل زمالئي و زموالتي من كل قروب وبعود .  

 

 

 

 

 

 
 
 

 سرقمه جمعه



 

رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت عمي وعمى والدي وان اعمل } 
 {صالحا ترضاه وأدخمني برحمتك في عبادك الصالحين

ا لـ نعمـ كبقدره كأعاننا عمى إتماـ ىذا فالشكر مكصكال أكال بالذم عممنا م
 اهلل عز وجلالعامؿ 

كمف بعده يطيب لنا أف نتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى كؿ مف أنار لنا درب 
األستاذ:  ذلؾالعمـ كساعدنا في انجاز ىذا العمؿ المتكاضع كنخص ب

الذم كقؼ معنا حتى إتماـ ىذه المذكرة كلـ يبخؿ عمينا كنتاوي محمد  
لقيمة كدعمو لنا بالكتب فكاف سندا لنا مف بداية ىذا البحث حتى بنصائحو ا

 رزوقي عبد اهلل .ككما ال ننسى المشرؼ الدكتكر:  النياية.

كما ال ننسى كؿ أساتذة قسـ المغة كاألدب العربي بجامعة ادرار عمى كؿ 
 المجيكدات  كالى كؿ مف لو الفضؿ في إعانتنا عمى انجاز ىذا العمؿ .

اهلل العظيـ أف نككف قد كفقنا في ىذه الرسالة ، فما مف تكفيؽ  كأخيرا نساؿ
 فمف اهلل ، كما كاف مف خطا فمف أنفسنا كمف الشيطاف .

 سورة هود وما توفيقي إال باهلل عليه توكلت واليه أنيب  {}
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 :مقدمة

ذا حرصا عمى الرمز، كى أكالغمكض  إلى األحيافيمجا الشاعر في بعض 
 األدبالتعبير في  أساليبيعد الرمز احد  ، لذلؾالتصريح بما يختمج بنفسوعدـ 

 المباشرة.لـ تقدمو ليـ المغة العادية  العربي، حيث قدـ لشعراء ما

الشعراء  إليوالجمالية الخاصة التي عمد  األساليبكعميو اعتبر الرمز احد 
 كالغمكض، اإليحاء إلى المألكؼمف نطاؽ  إخراجيا الصكرة الشعرية ك آفاؽلتكسيع 

 اإلبداعية.مما يبيف قدرة الشاعر عمى تفجير طاقتو 

العناف  إطبلؽالرمز ىك ركح القصيدة كمتنفسيا الذم يتيح لشاعر  أفكيقاؿ 
كاف ، ليذا كاف تكظيؼ الرمز  أميتحرج مف  أكيتخكؼ  أفلقريحتو ك مخيمتو دكف 
الكحيدة التي بقيت لمشاعر  بالغة تكمف في انو النافذة أىميةفي الشعر الصكفي ذا 

كيصكغيا في  أحزانوالجزائرم يتنفس منيا حيف يحس بضيؽ حريتو، ليعبر عف 
 قصائد دينية يرثي بيا نفسو .

 الجزائر،في  اإلبداعيةعبد القادر الجزائرم احد رمكز الحركة  األميركيعد 
لعبارات يتجكؿ في رحاب الكممات ك ا أفحيث استطاع  كدراستنا،كىك مكضكع بحثنا 

 معناىا الركحي. إلىفنقميا مف معناىا الحسي 

ئد الصكفي الجزائرم قصا األدبالرمز في "كعبر ىذا البحث المعنكف ب 
 التالية: اإلشكاليةعف  اإلجابةعبد القادر"، نحاكؿ فيو  األميرالكجد عند 

 ؟عبد القادر  األميرالرمز الصكفي عند  كما داللةماذا نقصد ب الرمز كالتصكؼ ؟ 

كقد كقع اختيارنا ليذا المكضكع نظرا الىتماـ معظـ الدارسيف كالباحثيف العرب 
القديـ منو كالحديث ، كأعطكه أىمية بالغة ،في منيـ كالمستشرقيف بالشعر العربي 

الشعر الجزائرم لـ يحض بمثؿ ىذا االىتماـ ، كىذا ما كاف دافعا  أفحيف نبلحظ 
حكؿ الشعر الجزائرم ، إضافة إلى شخصية  قكيا ليككف مكضكع بحثنا الذم يدكر

 أ
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شعراء عصره، إذ يعتبر أكؿ شاعر  كأبرز     ؼاألمير عبد القادر الفذة الذم صن
 ضخـ.                  جزائرم كتب في التصكؼ تاركا كراءه تراثا أدبيا

بو  نعني التصكؼ ك أنكاعاليدؼ مف ىذا البحث فيك الكقكؼ عمى احد  أما
الصكفية  أذكاقيـمزج  إلى أصحابوكالذم يعمد فيو  األمير، إليوتمي الذم ين السني

بتكظيؼ الرمز الذم يكسب البنية المغكية صبغة فنية ذات ركنؽ بنظراتيـ العقمية 
 كجماؿ.

كيفية  إلى أرشدنا ك البحث،المشرؼ عمى مكاصمة ىذا  أستاذنالقد شجعنا 
المعرفة كالحبكة كالكد، ال مف مف منطؽ  األدبية، أكالتعامؿ مع النصكص الصكفية 

 كالتشبث بو الرأم إمبلءمنطؽ 

 عمييا؟ ناسر  ىي الخطكات التي فما

بمطالعة المصادر كالمراجع كىي كثيرة كمتعددة  األكلىابتدرت خطكاتنا 
كنقدا كدراسة  إبداعاالتساع عالـ التصكؼ الذم جذب الكثيريف مغناطيسيا كانساقكا 

ذكر الرئيسية منيا كالتي يعتمدىا الدارس  األكيدمف  يترأبعدد منيا كالتي  فاستعنا
القاسـ عبد الكريـ بف ىكزاف  أبي لئلماـ" الرسالة القشيرية "  في ىذا المجاؿ منيا 

" عبد القادر بف السبع ،" دراسات في كأدبوعبد القادر الجزائرم  األمير، "القشيرم 
 رىا المذككرة في فيرس المراجع.قاسـ سعد اهلل ، كغي أبكالجزائرم الحديث "  األدب

 كالمراجع،كالكاعية ليذه المصادر  المتأنيةكىي القراءة  الثانية،ثـ تمتيا الخطكة 
يمت بصمة مباشرة  حيث عكفت فترة خبلؿ ىذه القراءة عمى استنباط كتدكيف كؿ ما

 بمكضكعنا.

ككريف في في قراءة مؤلفات الشعراء المذ نافتعمق كاألخيرة،الخطكة الثالثة  أما
عممية االستنباط منيا  أفشيئا فشيئا، ذلؾ  القادر،عبد  األميرالبحث كبخاصة شعر 

 كمعانيو. كأىدافودقيقة كصعبة تحتاج فيـ تاـ لنصكص الصكفي في الشاعر 

 ب
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 عمى فصميف : كيشمؿ مكضكع البحث

 عف مفيـك الرمز كالتصكؼ كاىـ شعراء التصكؼ . األكؿ مبحثجعمنا ال

عبد القادر كقمنا بدراسة تحميمية  األميرعرضنا حياة  لثاني:ا مبحثكفي ال
 مف قصيدتو في الكجدانيات  لنمكذج

كقائمة المصادر  أنجزنا ثـ انيينا البحث بخاتمة عرضنا فييا خبلصة ما
فً  كالمصطمحات كالشخصيات الصكفية المذككرة القرآنية لآلياتكفيارس  كالمراجع،

 وفهرس الموضوعات . البحث.

اتضح لنا بحث ىي نكع المنيج الذم يستند عميو فقد  أمف ركيزة البحث كال
التطبيؽ ، مبلمح المنيجيف التاريخي  كأنمكذجىذا العمؿ ،  إشكاليةتعاممنا مع  أثناء

عمى التجربة الشعرية الصكفية ، كما   األضكاءكالكصفي حاكلنا مف خبلليما تسميط 
 ف منظكمات صكفية .شعريا تضم إنتاجاتناكلنا الديكاف بكصفو 

كالبد مف االشارة الى بعض الصعكبات كالعراقيؿ التي كاجيتنا أثناء قيامنا 
باليحث أىميا قصر المدة الزمنية لمبحث كصعكبة الحصكؿ عمى المراجع كطبيعة 
البحث في الجانب التطبيقي التي تتطمب تتبع لغة الشاعر كلغة ديكانو ككذلؾ 

ذاتو كلكف رغـ ىذه الصعكبات استطعنا أننكمؿ  صعكبة تمقي المصطمح الصكفي في
 ىذا البحث كنقدـ ما رأيناه جديرا باالشكالية التي طرحناىا .

الف نككف  نأمؿنككف قد كفقنا في انجاز ىذا البحث ، ك  أفنرجك  األخيركفي 
 بجكانبو كاهلل المعيف كمنو نستمد التكفيؽ فمو الحمد مف قبؿ كمف بعد... أحطناقد 
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 :مدخل

إف الكتابة الصكفية في عمكميتيا تؤسس في بعدىا الفني ك الفكرم إلستراتيجية     
االختبلؼ ك المغايرة, فيي تخضع لمنطؽ التجاكز عف معايير  لكتابة العربية 
التقميدية ك المألكفة, كىي بذلؾ تعمؿ عمى إرساء معالـ انتظار جديد كبيذا التأسيس 

إطارىا الغائب ثانيا, حيث يفرض  عف كتبحث سؤاؿ اليكية أكالتضع القارئ أماـ 
كجكدىا شكبل خطابيا متميزا كمضمكنا مغايرا تسيطر عميو ىكية المغة كسياقية 

 كالمقاصد.  المعاني

: الديف  ثـ إف الكتابة الصكفية لـ تدخؿ ىذا المجاؿ إال حيف تجاذبيا طرفا          
تغفكه  نكرانية ك خشكعية فالكتابة الصكفية   ,ىذا جك عرفاني  مشحكف  دبك األ

حينذاؾ ىي التعامؿ مع النص الديني بقطبيو القرآني ك ألحديثي ، ثـ ىي مف جية 
ثانية ، جمالية إبداعية فنية تجمع الديف كاألدب تترجمو لغة انفرادية متميزة ىي لغة 

كمحتكل مف جية الصكفية تزاكج حينيا بيف اإلرشاد ك الكعظ مف جية كاإلبداع لغة 
 ثانية . 

في ىذا الزخـ سينشأ الفكر الصكفي األميرم بيف الشاعرية كالصكفية كالسؤاؿ       
الذم يمح عمى الكؿ : ماىية الميياد الفني لمرجؿ الذم ىك في كنيو خميط متجانس 
مف النشأة الطبيعية ، كالظركؼ الدينية التي أحاطت بو ،ككاف ليا بصماتيا 

 الكاضحة عميو.

إف الرجكع إلى ىذا المنبع الذم ميز حياتو شاعرا في التصكؼ تمخصو  
ظركؼ طبعتيا الطريقة القادرية في أكاخر القرف الثامف عشر كخبلؿ القرف التاسع 
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عشر ك " التي كاف ليا تأثير مباشر في الحياة الثقافية ك التحكـ في تكجيات السكاف 
  تعدادىا كمنيا : الرحمانية ، القادرية، حتى انو لكثرتيا يستعصي عمينا 1الركحية "

) كىي التي انتمى إلييا األمير عبد القادر (،الشاذلية ، العيساكية ،السنكسية ،  
في "تعميؽ ركح  أثرىاالدرقاكية ، كالتيجانية، كغيرىا المنتشرة ىنا كىناؾ  ككاف ليا 

حمقات الديف التي االنتماء.. عف طريؽ المكاظبة عمى العبادة كتبلكة األكراد كحضكر 
غالبا ما يرافقيا عند بعض الطرؽ الدينية اإلنشاد الجماعي ك االستغراؽ في حاالت 

 2مف الكجد كاالنجذاب الصكفي

التصكؼ تجربة ركحية تعاني كال تكصؼ كىك فكر إسبلمي فمسفي نشا مع     
، 3ؼ"فكر التصكؼ ، فاإلسبلـ كالقراف ىما المنبع األكؿ لمتصك  إلىاإلسبلـ كتطكر 

فيك مف حيث ككنو سمككا مظير مف مظاىر التقكل يقكؿ القشيرم نقبل عف الجنيد 
كىك ليس مجرد أسماء تسرد أك صفات صيدلية  4أف تككف مع اهلل ببل عبلقة " :ىك

،بؿ ىك عبلج بدأه الطبيب المعالج ،فجربو عمى نفسو ،عمى أساس انو يفيد غيره 
التي خاضيا في إطار ما يستكرد عصره  ."كما أف كؿ صكفي يخضع تعبيره لمتجربة

" .فيك أخبلؽ ال  5مف أفكار كال يخضع لحضارة مجتمعو مف تطكر كاضمحبلؿ
نصكص تنظيرية كضعت لممجتمع كقاعدة لمحياة، كظاىرة اجتماعية تعبر عف كاقع 

 اجتماعي بكؿ أبعاده.
                                                           

ناصر الدٌن سعٌدونً: عصر األمٌر عبد القادر ، مؤسسة جائزة،عبد العزٌز سعود البابطٌن 1

  .111،ص0222لإلبداع الشعري،طبعة 
 .111نفسه ،ص 2
3
د. 

 052، ص1القشٌري: الرسالة القشٌرٌة ، مؤسسة الكتب الثقافٌة ، لبنان ، ط 3 
ر الوفاء لدنٌا الطباعة اإلسكندرٌة محمد عبد المنعم خفاجً، التصوف فً اإلسالم واعالمه ،دا3

 4م، ص0221،مصر ،
 052، ص1القشٌري: الرسالة القشٌرٌة ، مؤسسة الكتب الثقافٌة ، لبنان ، ط 4
عبد الحكٌم عبد   .03،ص0،1777المذاهب الصوفٌة ومدارسها ، مكتبة مدٌونً، القاهرة ،ط5

 الغنً قاسم:



  مدخل

  
 

7 
 

فالعصر الذم شيده األمير عصر تصكؼ حيث شب في جك تربكم ديني ،فيك ابف 
الزكايا كمدرستو الزاكية التي أنشاىا كالده كتمقى مبادئ العمـك الدينية كالفقيية 

يقكؿ الكتاني  6بالعمؿ "  منو"فنشا نشأة دينية ترتكز عمى األخذ بأسباب العمـ المشفكع
كيقكؿ ابف خمدكف 7:"التصكؼ خمؽ،فمف زاد عميؾ في خمؽ فقد عميؾ في الصفاء "

 . 8مؽ زاد في التصكؼ":"التصكؼ خمؽ،فمف زاد في الخ

إف التجربة الصكفية معايشة ركحية ،كمعاناة خصبة،يعيشيا العارؼ ضمف 
الفضاء الباطني،فتككف مف التجارب التي تقع تحت جممة التفسيرات اليقينية، الف 
مصدر حياتيا ثـ تفاعميا ىك اإلنساف ذاتو،كعمى الرغـ مف التفاكت في العمؽ 

 ب إال أنيا تخضع لعبلقة ثنائية اهلل الخالؽ كالمخمكؽ،الرمزم كالخيالي ليذه التجار 
كفي خبلؿ ىذه العبلقة ،عمؿ المتصكفة عمى ترسيخ المعرفة ،منطمقيـ  في ىذا 
التأمؿ الباطني في جميع أشكاؿ الكجكد عمدتيا اإلنساني كاختاركا ليا أداة تتمثؿ 

ر لغتيا الجديدة كاف خصكصية المغة كتميزىا ."فمف المنطقي إف التجربة الجديدة تبتك
   .فييا القدرة عمى ذلؾ

. كأما الخصكصية   9كلعؿ األمير قد " استغؿ رمزية المتصكفة فزاف بيا شعره"
كالتميز ، إنما تفرضو التجربة الشعرية ، كالخصكصية النفسية كالتكجو ألعرفاني " 

                                                           
جاهد، طبعة دار الفكر المعاصر ، بٌروت ،لبنان، نزار أباظة: األمٌر عبد القادر ،العالم، الم 6

 .03،ص1،1772دار الفكر،دمشق، سورٌة،ط
 .053القشٌري، الرسالة القشٌرٌة،ص 7
ابن خلدون: شفاء السائل وتهذٌب المسائل ،دار الفطر المعاصر ،لبنان،دار الفكر ،دمشق  8

 12،ص1،1774،سورٌة،ط
للنشر والتوزٌع الجزائر : األمٌر عبد القادر ،  ، الشركة الوطنٌة1752سنة 6مجلة آمال: عدد 9

 13مؤلفاته ،ص .جوانب من شخصٌة ومختارات من
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اسي ىك المغة مستكدع الماضي لكنيا في الكقت نفسو ينبكع المستقبؿ مف أف األسف
 .10كبلـ الشاعر ، الخاص بو كمف حيث أف الكبلـ ، يفتح بعضو بعضا"

إف الصكفي صاحب إحساس عميؽ ، فقصكر قكاه المعرفية كالعقمية كانطبلقا 
مف ىذا اإلحساس تتنامى لديو الرغبة الجامحة في االنعتاؽ مف ذالؾ القصكر 

ـ ألمدني ك التحقؽ البشرم كاالنطبلؽ في صمب معرفة كمية ، بغية الكصكؿ لمعم
بمعرفة الخالؽ الذم ال يتـ إال التزاما بمنياجو في إتباع الصراط المستقيـ ثـ الترقي 
في المقامات حتى تنبثؽ عبكديتو لربو ك يقربو كيدنيو ، كيؤتيو مف رحماتو رتبة 

 .11الكالية )فكجد عبدا مف عبادنا آتيناه رحمة مف عندنا كعممناه مف لدنا عمما (

ضمف ىذه األحاسيس المقدسة يظير مف خبلؿ " ميمو إلى الزىد كاألمير 
كاستغراقو في التأمؿ مع خصكصية نظرتو لمكجد كتقييمو لمعبلقات اإلنسانية كمكقفو 

 .12ـ األدياف "

إف تعاريؼ التصكؼ تتعدد كتتشعب بعضيا يتفؽ كاآلخر يختمؼ كؿ حسب 
لباطنية ىي ما انعـ اهلل بيا قناعة العارؼ كترجمتو لمجاىداتو كرياضاتو "فالنعمة ا

. إذ يذكر ابف لجكزم نقبل عف الطكسي قكلو 13عمى القمب مف األحكاؿ ك المقامات "
حيف سمع قكؿ الجنيد في التصكؼ :" ىك الخركج عف كؿ خمؽ ردمء كالدخكؿ في 

 أف السير كردمكقد كرد المعنى نفسو عند الجر يرم بينما يرل  14كؿ خمؽ سني"

                                                           
  16،ص0،1757أدونٌس: الثابت والمتحول ،دار العودة ،بٌروت ،ط10

 .43قران الكرٌم: سورة الكهف،االٌة 11
بابطٌن ناصر الدٌن  سعٌدونً: عصر األمٌر عبد القادر ،مؤسسة جائزة عبد العزٌز سعود ال 12

 .164،ص0222لإلٌداع الشعري، ط
د. محمد جالل شرف: دراسات فً التصوف اإلسالمً ، دار النهضة العربٌة  13

 .17م،ص1762للطباعة والنشر ،بٌروت ، لبنان ،ط
 .113،ص0221ابن الجوزي: تلبٌس إبلٌس،دار ابن لجوزي للنشر والتوزٌع، القاهرة ط 14
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أنفسيـ بالمكابدات كالمجاىدات حتى أجابت إلى تحسيف  " الصكفية راضكا 
. مما يصر التصكؼ 15األخبلؽ." كىك " محبة بيف العارفيف أك محبة بيف معرفتيف "

في نياية المطاؼ محبة اهلل لقكلو تعالى :) قؿ إف كنتـ تحبكف اهلل فاتبعكني يحببكـ 
  16اهلل كيغفر لكـ ذنكبكـ كاهلل غفكر رحيـ "

كفي عندنا قميؿ كمساحتو ال تضاىي ما كتب مف شعر في إف الشعر الص
 مجاالت أخرل كالسياسة كاالجتماع كالثقافة ...كلذلؾ أسباب نكردىا في اآلتي :

إف التجارب الشعرية الصكفية تحتاج إلى نكع مف الثقافة الخاصة التي تكفر     
جكدىما إلى الصراع بيف المادم كالركحي في ظؿ تكافر االثنيف الذيف يؤدياف بك 

إيماف يعقبو الكجد كالصفاء أك جحكد يعقبيا العصياف كالذىكؿ ،ىكذا يجب أف تككف 
العبلقة بيف التصكؼ كالشعر كالتصكؼ"استبطاف منظـ لتجربة ركحية كمحاكلة 

 .17لمكشؼ عف الحقيقة كالتجاكز عف الكجكد العقمي لؤلشياء"

زة أساسية ،ارتكز عمييا لكف رغـ ذلؾ ظؿ الشعر الصكفي رافدا ميما كركي     
المتصكفة حيث مكنتيـ مف البكح كالتعبير عما يتأجج في صدكرىـ مف فيض محبة 
اإلليية كما يسطع عمييـ مف أنكار الذات العمية ."فجاءت قرائحيـ بشعر عذب سمس 
يحمؿ خالص تجاربيـ ،كيعبر عف صافي مشاعرىـ كاصدؽ عكاطفيـ تجاه الذات 

صكفي بزم جماؿ الشعر العربي فاخذ عنو معانيو العميقة اإلليية ،فتزيف الشعر ال
كصكره البديعية الفاتنة ليبمغ مف خبلليا رسالتيف ،رسالة ركحية تربط الخمؽ بالخالؽ 

                                                           
نً وعرفانه، دار الرائد العربً، بٌروت د. اسعد احمد علً: فن المنتجب العا 15

 .107،ص0،1762،ط
 .11قران كرٌم، آل عمران،االٌة 16
 .76عمر احمد بوقرورة،"دراسات فً الشعر الجزائري المعاصر"ص 17



  مدخل

  
 

10 
 

ك بعكالـ ما كرائية صافية نقية ،كرسالة جمالية متمثمة فيما تميز بو الخطاب الصكفي 
 18مف خصائص فنية ".

ب بشقيو الشعرم كالنثرم ، تكظيؼ الرمز بكؿ كلعؿ ابرز ما يميز ىذا الخطا  
أشكالو ، الذم اكسب الشعر الصكفي خاصة ركحا جديدة يتنفس مف خبلليا بعدما 

 19ضاقت عميو العبارة ، ككقفت دكف استيعاب  كامؿ لمتجربة الصكفية .

إذف الكتابة الصكفية ىي تجربة لمكصكؿ إلى المطمؽ ، يكثر فييا استخداـ الرمز     
ي. كبما أف الشعر الجزائرم جزء مف التراث العربي ، كلو مساحة في التراث الصكف

الصكفي العريض سنحاكؿ الكقكؼ عند أىـ الرمكز الصكفية التي شاعت في المتف 
الشعرم الجزائرم المعاصر فيك يتفاكت ف حيث تمكف الشعراء مف تكظيفيـ لمرمكز 

كنتي ، شعيب أبك مديف ... في سياقيا الصكفي مف أمثاؿ :شيخ سيد المختار ال
إضافة إلى األمير عبد القادر ، إذ كاف أكثر الشعراء امتبلءا بيذا الفيض في دكاكينو 
، كحاكؿ مداعبة الكياف الصكفي الضخـ ،مستخدما عبارات كرمكز نقمت النصكص 
مف حضيض الفيـ الظاىرم إلى رحاب الكجد الصكفي ، أمبل في إيجاد مخرج 

 أزمة .كجداني لذاتو المت
  

                                                           
حمزة حماد،"الرمز الصوفً فً دٌوان أبً مدٌن شعٌب التلمسانً "، مطبعة مزوار ،  ،18

 .3،ص 0227، 1الوادي ، ط
 .3صالمرجع نفسه،  19
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 المطمب األول: تأصيل الرمز 

رمز إليو رمزا أكمأ كأشار بالشفتيف أك العينيف أك الحاجبيف أك أم شيء  لغة:
كاف كفي التنزيؿ العزيز "قاؿ آتيؾ آال تكمـ الناس ثبلثة أياـ إال رمزا " ك الظبي 

 .أغراه :عميو ك فبلنا بكذا  دؿ بو :رمزانا كتب ك إلى الشيء بكذا

ترمز: تحرؾ كاضطرب , يقاؿ ترمز مف الضربة , كترمزكا تحرككا في 
 مجالسيـ لقياـ أك خصكمة كتييأ.

 ترمز :ارمز

 الرامزة:  شحمة في الركبة كىما رامزتاف

 الرمز: اإليماء كاإلشارة كالعبلمة كفي عمـ البياف الكناية الخفية >ج< رمكز

 شارة.الرمز:اإليماء كاإل

 الرمز: الرمز

الرمزية: الطريقة الرمزية مذىب في األدب كالفف ظير في األدب كالفف ظير 
في الشعر أكال يقكؿ بالتعبير عف المعاني بالرمكز كاإليحاء , ليدع لممتذكؽ نصيبا 

 1في تكميؿ الصكرة أك تقكية العاطفة , بما يضيؼ إليو مف تكليد خيالو >مج< 

ىيـ في الجانب االصطبلحي كتنكعت زكايا النظر إلى تعددت المفا اصطالحا:
ىذا المصطمح الذم تعرض لمكثير مف االضطراب كالتضارب الختبلؼ أصحاب 

 تعريفاتو كؿ حسب مجاؿ اختصاصو.

فالرمز كاحد مف أكثر أشكاؿ المكاربة شيكعا في شعر الطميعة العربي كما نراه 
ممة أك عبارة لتدؿ عمى شيء آخر "سممى الخضراء ألجيكشي " فيك تعتمد استخداـ ك

 ال بالتشابو بؿ باإليحاء ك اإلشارة"

                                                           
1
 150، ص  0222مجمع اللغة العربٌة ، المعجم الوسٌط ، مكتبة الشروق الدولٌة ، ط الرابعة  
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كىك عند "أحمد فتكح" أفضؿ طريقة لئلقصاء بما ال يمكف التغيير عنو, كىك 
 1معيف ال ينضب لئليحاء".

ما يحؿ محؿ شيء في الداللة عميو , ال بطريؽ المطابقة التامة , كانتماء 
ك متعارؼ عمييا , كعادة يككف الرمز بيذا المعنى باإليحاء أك بكجكد عبلقة عرضية أ

شيئا مممكسا يحؿ محؿ المجرد كالرمكز الرياضية مثبل التي تشير إلى إعداد ذىنية 
كىناؾ كجو أكثر تعقيدا لمرمكز ىك الشيء الذم يدعك إلى التفكير في حاالت 

 2الضعؼ السكنية ك الشيخكخة أك تصكير يحؿ ىـر رمز لمشقاء".

كؿ "أدكنيس ": الرمز معناه:" الرمز ىك ما يتبع لنا أف نتأمؿ شيئا كعمى حد  ق
آخر كراء النص , انو المغة التي  تبدأ حيف تنتيي لغة القصيدة أك القصيدة التي 

 3تتككف في كعيؾ بعد قراءة القصيدة" 

" اإلشارة بكممة تدؿ عمى محسكس أك :كفي المعجـ األدبي نجد إف الرمز معناه
معنى غير محدد بدقة , كمختمؼ حسب خياؿ األديب , كقد  غير محسكس إلى

يتفاكت القراء في فيمو ك إدراؾ, مداه بمقدار ثقافتيـ كرفاىة حسيـ , فيتبيف بعضيـ 
جانب منو آخركف جانبا ثانيا , أك قد يبرز لمعياف فييتدم إليو المثقؼ , مف ذالؾ إف 

يؼ ,كيرمز إلى اإلحساس الشاعر يرمز إلى المكت بتساقط أكراؽ الشجر في الخر 
 بالقمؽ ك الكآبة بقطرات المطر المتساقطة عمى زجاج نافذتو في رتابة مضنية ".

كالرمز في األصؿ كياف حسي يثير في الذىف شيئا آخر غير محسكس , أم 
انو يبدأ مف الكاقع كلكنو بالخطكة التالية يجب إف يتجاكزه إلى  ما كرائو مف معاف 

     .مجردة

                                                           
1
إبراهٌم رمانً ، الغموض فً الشعر العربً الحدٌث ، دٌوان المطبوعات الجامعٌة ، الجزائر  

 051، ص 
2
، لبنان ، د شعبوا احمد دٌب ، فً نقد الفكر األسطوري والرمزي ، المؤسسة الحدٌثة للكتاب  

 16، ص  0224ط 
3
هٌمنة عبد الحمٌد ، الصورة الفنٌة للخطاب الشعري الجزائري ، دار هومة ، الجزائر ،  

 56، ص 0223
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 لثاني: األدب الجزائري المفهوم و التأصيلالمطمب ا 

  :تمهيد

األدب الجزائرم ىك كؿ منظـك كمنثكر أنتجو أدباء الجزائر منذ نشكء الدكلة 
الجزائرية الحديثة إلى يكمنا ىذا كيعد كثير مف الدارسيف تاريخ دخكؿ االستعمار 

اعتبار أف  عمى ،لمجزائر تاريخا لنشكء الدكلة الجزائرية الحديثة 1830الفرنسي 
كقد تكفرت الجزائر عمى .الجزائر قبؿ ىذا التاريخ كانت تابعة لمدكلة العثمانية سياسيا

أدب كأدباء لـ يصمنا عنو إال القميؿ النادر خاصة ما تعمؽ بالمرحمة االستعمارية كما 
قبميا لكف الدارس المتمعف كالباحث الجاد يستطيع إيجاد عدد مف النماذج األدبية 

كباجتياده كمدارستو ليذه النماذج يستطيع استخبلص  ،ىذه المرحمة أك تمؾ التي تمثؿ
نظرة عامة حكؿ األدب الجزائرم في ىذه المرحمة الزمنية التي تعد مف أىـ مراحؿ 

 .الجزائر الحديثة

الحداثة كـ الحديث كنعني بو كؿ ما ىك حديث الكجكد زمنيا ك اصطبلحا 
كىك مصطمح حديث يدؿ عمى الجديد ك  modernismeجاءت مف المفظة األجنبية 

كليس مذىبا معينا كلكنو اتجاه جديد ميمتو مصارعة القديـ  .الميؿ إلى المعاصرة
باسـ الجديد كالتحرر مف إسار القكالب كالمضاميف التي مضى عمييا الزماف ككثيرا 
ما ترتبط الحداثة بالمعاصرة فيرتبط كؿ منيما باآلخر كمف الدارسيف مف يساكم 

بداعب  .ينيما فكؿ أدب حديث يعد معاصرا مداـ فيو تجديد كا 

أما قكلنا أدب جزائرم حديث فنعني بو كؿ أدب نظما كاف أك نثرا أنتج خبلؿ 
كيتعمؽ األمر بالقرنيف الماضييف القرف  ،العصر الحديث لمدكلة الجزائرية الحديثة

الف اليكية ،رييفالتاسع عشر  كالقرف العشريف أم منذ احتبلؿ فرنسا ألرض الجزائ
الجزائرية بدأت معالميا في الظيكر منذ تمؾ المرحمة كىي حديثة نسبيا بالنسبة 

 .لممرحمة المعاصرة فبل يمكف إدراجيا في إطار األدب الجزائرم القديـ
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أم أف الشخص المعاصر ينتمي ،كالمعاصرة مف المعاصر ككبلىما مف العصر
دب المعاصر ىك األدب الذم أنتج في كاأل ،إلى العصر الذم نعيشو  كنتفاعؿ فيو

العصر الحاضر.كالمعاصر بالمفيـك األدبي القديـ "ىك الشاعراك الحدث الذم 
فالبحترم معاصر  ،يعاصر شاعرا أك حدثا كينبغي بالتالي إف يتميز بصفات متشابية

كما أف الشعكبية عاصرت نكبة البرامكة .كأبي فراس معاصر لممتنبي ،ألبي تماـ
المعاصرة كالمعاصر أصبح يدؿ عمى المرحمة األخيرة مف العصر "كمصطمح 

 ،ينتمي إلى العصر الحديث ،مثبل،بحيث يككف الشيخ البشير اإلبراىيمي،الحديث
 .بينما أحبلـ مستغانمي أدبية جزائرية معاصرة

_ إطبللة عمى الحركة الفكرية كالثقافية كالسياسية منذ دخكؿ االستعمار كحتى 
 :االستقبلؿ

التعريج عمى حاؿ الحركة الفكرية كالثقافية كالسياسية خبلؿ ىذه المرحمة إف 
ليس باألمر الييف أك اليسير كبخاصة أنيا مرحمة طكيمة متعددة األحداث كمعقدة 

تشكمت مف  ،لقد مر الشعب الجزائرم منذ دخكؿ االستعمار بمراحؿ متعددة.المسارات
عيا كقساكتيا في الكقت ذاتو فبعد إف كىذا راجع إلى تنك  ،خبلليا شخصيتو المتفردة

كالية عثمانية تخضع لمحكـ العثماني الذم كاف سائدا في  ،كانت الجزائر سياسيا
أصبحت مقاطعة مستعمرة خاضعة لمنظاـ  ،كثير مف الدكؿ العربية  كاإلسبلمية

يطبؽ عمييا النظاـ االستيطاني الذم يعد اإلنساف الجزائرم  ،االستعمار الفرنسي
ا مف الدرجة الثانية أك الثالثة كيعتبر األرض الجزائرية أرضا فرنسية تستباح مكاطن

 .خيراتيا كميا بمقتضى القانكف االستعمارم

عندما دخؿ االستعمار الفرنسي إلى الجزائر كجد الشعب الجزائرم شعبا مثقفا 
دد مف كمتعمما كنسبة األمية فيو تكاد تككف منعدمة كىذا بشيادة الفرنسييف أنفسيـ كع

المستشرقيف كالرحالة الذيف زاركا الجزائر آنذاؾ كعدد المكتبات في الجزائر كاف ال 
يحصى حيث بذؿ الجزائريكف في بداية االحتبلؿ جيدىـ في الحفاظ عمى ارثيـ 
العممي كاألدبي غير أف كحشية االستعمار كانت اقكم مف إصرارىـ فأحرقت 
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الحكاضر الجزائرية كلـ يبؽ لنا اليـك مف المكتبات كالكتب مع أصحابيا في كثير مف 
ذالؾ اإلرث إال ما ىك مسركؽ كمعركض في المتاحؼ الفرنسية أك ما ىك مخبكء 
كمجيكؿ في مكتبات عدد كبير مف الزكايا القديمة كالبيكت العتيقة التي مازالت 

حيائيا كتقديميا لمباحث الجزائرم  1.بحاجة إلى نفض الغبار عنيا كا 

ر في بداية المرحمة االستعمارية أف الجزائرييف لـ يتكانكا في كالجدير بالذك
فقامت المقاكمة تمك المقاكمة  مما اتعب ،الدفاع عف أرضيـ كممتمكاتيـ كعرضيـ

كلـ تكف الجزائر لقمة ،المستعمر كأنيؾ قكاه فمـ يتمكف مف احتبلؿ الجزائر بسيكلة
دباء فمـ يصمنا منيا ما يشفي كىذه المقاكمة الضارية صكرىا الشعراء كاأل.سائغة لو

كتقصيرنا في التنقيب عف آثارىا كلـ ،الغميؿ بسب طكؿ مككث االستعمار في أراضينا
ينج منيا إال ما رحؿ مع األمير عبد القادر كحاشيتو إلى المنفى أك نزر يسير تناقمتو 

 .مع بعض الكتب

غيرت كمع دخكؿ القرف العشريف دخمت الجزائر مرحمة جديدة في تاريخيا 
مكازيف القكل كأصبح الجزائرم بمعداتو كعتاده البسيطة كزاده القميؿ قادرا عمى تغيير 
الحياة السياسية كالثقافية كالفكرية لصالحو رغـ شراسة االستعمار كتصديو لمحركة 

 .الثقافية كالسياسية الناشئة

لقد ىاجر عدد ال يستياف بو مف الجزائرييف إلى تكنس كالى القاىرة لطمب 
كعادكا بثقافة ال باس بيا كفكر متفتح كعزيمة قكية لتغيير الكضع في ،العمـ

كأصدرت مجبلت كصحؼ بالمغة ،فتأسست أحزاب سياسية كجمعيات فكرية،الجزائر
العربية كالفرنسية مف اجؿ نشر الكعي بيف الجزائرييف الذيف أنيكيـ االستعمار 

 .الطكيؿ لببلدىـ

                                                           
عثمان حشالف، محاضرات فً الشعر الجزائري والمعاصر،المدرسة العلٌة لالساتدة فً  1

، السنة الثانٌة جامعً ،ص  االداب االنساتٌة ببوزرٌعة ، مادة االدب الجزائري لتكوٌن عن بعد
21 
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في لدل الجزائرييف خبلؿ القرف العشريف ىك إف تغيير المستكل الفكرم كالثقا
الذم ميد لقياـ الثكرة التحريرية الكبرل التي أرغمت االستعمار عمى االندحار مف 

ـ كانتشار العمـ كالمعرفة في أكساط الجزائرييف الذيف كانكا 1962ببلدنا في جكيمية 
قدرتيـ عمى يعانكف مف الجيؿ كاألمية كالفقر جعميـ يقتنعكف بعدالة  قضيتيـ كب

كما أف الجيد الذم أبذلتو جمعية عمماء المسمميف في تنكير  ،تحقيؽ ىدفيـ المنشكد
عقكؿ الجزائرييف ك تصحيح معتقداتيـ كاف لو الدكر البارز في تحقيؽ المبتغى الكبير 

 .كىك االستقبلؿ السياسي بفضؿ الثكرة الكبرل

 *األدب الجزائري الحديث:

ـ كنيايات القرف 1830لمرحمة الممتدة بيف ىك األدب الذم ينتمي إلى ا
العشريف كمف الدارسيف مف يجعمو بيف تاريخ احتبلؿ الجزائر مف طرؼ فرنسا إلى 

كيعد ما بعد ىذه المرحمة أدبا معاصرا عمى ،غاية نياية الستينات مف القرف العشريف
الجزائرم اعتبار أف عددا مف أدباء ىذه المرحمة األخيرة ما زاؿ معاصرا لكف األدب 

بدايات العصر الحديث قميؿ جدا بؿ نادر كالسبب األكؿ في ذالؾ  الذم ينتمي إلى
ىك االستعمار الذم كاف ىدفو األساسي محك األمية الجزائرية مف الكجكد كاستبداليا 

 .بأمة فرنسية عمى غرار ما فعمتو كثير مف الدكؿ االستعمارية آنذاؾ

ـ يعد نكبة حقيقة لمجزائر 1830ة إف دخكؿ فرنسا إلى مدينة الجزائر سن
كشعبيا في مجاالت الحياة كميا "فقد كاف حادث احتبلؿ الجيش الفرنسي لمدينة 

بؿ ىزت نفكس ،الجزائر صدمة عنيفة ىزت نفكس الجزائرييف األحرار مف األعماؽ
المغاربييف جميعا حيث كجد ليذا االحتبلؿ صدل في الشعر التكنسي كشعر المغرب 

فضبل عما كتبو أدباء الجزائر كشعراؤىا أمثاؿ حمداف بف عثماف  األقصى يكمئذ
فظير في ،كمحمد بف الشاىد كقدكر بف ركيمة كاألمير عبد القادر كآخركف،خكجة
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شعر ىؤالء جميعا الشعكر القكمي الكطني التحررم ربما ألكؿ مرة في تاريخ الثقافة 
 1الجزائرية "

تدني المستكل الثقافي كالفكرم لقد كاف لبلستعمار الفرنسي دكر كبير في 
كقد تضافرت األسباب البتعاد الجزائرييف عف العمـ  ،كخاصة منو األدبي في الجزائر

 ليس في طمبو 

بؿ ساده  ،كلكف في تطكيره كاالرتقاء بو فظؿ يراكح مكانو نافرا مف كؿ جديد
ذم الضعؼ كأثرت فيو العامية >>فرغـ محاكالت الجزائرييف أف يفككا الحصار ال

فاف األدب العربي في الجزائر قد تطبع بطابع ،ضربو مف حكليـ االحتبلؿ األجنبي
كمف ىنا تتقدـ  ،خاص نتيجة ضعؼ المغة العربية كندرة االحتكاؾ بتجارب اآلخريف

فغدا األدب خاليا مف 2فنكف األدب الحديثة في الجزائر كالقصة كالمسرحية كالنقد<< 
انشغاؿ كثير مف الجزائرييف بمقاكمة فرنسا  اإلبداع في كثير مف أحكالو بسبب

كمحاربتيا في سمسمة مقاكمات شعبية لـ تتكقؼ حتى بدايات القرف العشريف الذم 
اطؿ عمى الجزائر بكجو جديد تسربت معو بعض التغييرات كاف ليا اثر في تغيير 

ؿ لقد تعرضت الثقافة العربية في الجزائر منذ دخك .الفكر كاألدب في ىذه المرحمة
 .المستعمر إلى منحة بالغة القسكة

ىؿ ،ثـ جاءت بدايات القرف العشريف لتمبس الجزائر ثكبا جديدا لـ تمبسو مف قبؿ
ىك ثكب التجديد في الحياة في شتى مجاالتيا كاف لـ يكف تجديدا كامبل أك مشابيا 

كىا ىي ذم األحزاب كالجمعيات تتأسس .لمتجديد الذم حدث في الشرؽ كفي الغرب
كؿ بدكرىا أحداث تغيير في الحياة الجزائرية ميما كاف بسيطا لعؿ المكاطف لتحا

                                                           
عثماف حشبلؼ،محاضرات في الشعر الجزائرم كالمعاصر،المدرسة العميا لؤلساتذة في  - 1

 01اآلداب اإلنسانية ببكزريعة،مادة األدب الجزائرم لمتككيف عف بعد،السنة الثانية جامعي،ص
 05ئد لمكتاب،الجزائر،ط:أبك القاسـ سعد اهلل،دراسات في األدب الجزائرم الحديث،دار الرا - 2

 06،ص 2007
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الجزائرم في كؿ مستكياتو يرتقي شيئا ما إلى مصاؼ الحداثة المتأججة في كؿ 
 .مكاف

كأدت جمعية عمماء المسمميف الجزائرييف دكرا بارزا في محك األمية عف الشعب 
ائر فرصا لمنيكض بالعربية الجزائرم كبذالؾ أتاحت لكثير مف شباب الجز 

فظير أعبلـ منيـ العيد آؿ خميفة كمف أدباء العصر الحديث في الجزائر ،كآدابيا
 .احمد رضا حكحك كلو دكر في ارصاء القصة القصيرة كالمسرح في الجزائر

عبر األدب الجزائرم مراحؿ زمنية متغيرة األحداث سياسيا كاجتماعيا 
بدءا بالثكرة المباركة ،ـ كآماؿ الشعب الجزائرمفعبر في كؿ مرة عف اآل،كاقتصاديا

إلى سنكات االستقبلؿ  ،التي كاف ليا الفضؿ في تحرير الجزائر مف المستعمر الغاشـ
األكلى التي كانت تحديا آخر كاد االختبلؼ فيو بيف اإلخكة أف يفتؾ بالببلد كمف 

األخيرة اتسمت  كىذه المرحمة.عمييا لتأتي مرحمة السبعينيات بما ليا كما عمييا
بازدىار أدبي عبر عنيا كعف ىذه التحكالت التي عاشتيا الببلد آنذاؾ كمف الدارسيف 
مف يبدأ التاريخ لؤلدب الجزائرم المعاصر مف ىذه المرحمة غير إني أرل أنيا تعد 

الف األدب المعاصر يمثؿ ،امتداد لما قبميا مف مراحؿ كيمكف أف تمثؿ األدب الحديث
كفي شتى النكاحي عف ،لراىنة كأدب السبعينات يعد أدبا مختمفا كمياأدب المرحمة ا

أدب ىذه المرحمة الراىنة كالتي تنتمي إلى العشرية األخيرة مف القرف العشريف كما 
تبعيا مف أدب األلفية الثالثة خاصة كاف مرحمة األلفية الثالثة تجاكزت بشكؿ سريع 

نينات مف القرف الماضي فنعد نقطة تحكؿ أما مرحمة الثما.كرىيب القرف العشريف كميا
 .كبرل في تاريخ الجزائر المعاصر كأدبيا

 *األدب الجزائري المعاصر:

مرحمة جديدة في مسار التطكر األدبي ،يمثؿ األدب الجزائرم المعاصر
حيث نمحظ لو تطكرا عمى الصعيديف المكضكعي .الجزائرم كالعربي بشكؿ عاـ

بناء عمى ،حاصؿ في الحياة االجتماعية كاالقتصاديةكذالؾ تبعا لمتغيير ال،كالفني
 .التغيرات التي طرأت في الحياة السياسية أكاخر الثمانينات
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كبناءا عمى التقسيـ المذككر سابقا فاف كؿ أدب جزائرم أنتج خبلؿ المرحمة 
كمف أىـ ،الممتدة بيف أكاخر القرف العشريف إلى يكمنا ىذا يعد أدبا جزائريا معاصرا

 .الطاىر كطار ك كاسيني لعرج كالطاىر يحياكم إلى غيرىـ مف الركادركاده 

 م0291الى 0381_ الحركة الفكرية واألدبية من 

 (0381أ_ الحركة الفكرية واألدبية في بداية االحتالل )ما بعد 

لقد دخمت فرنسا إلى الجزائر مستعمرة كمدمرة في كقت كؿ الجزائريكف يعيشكف 
أما العمـ كالثقافة فكانت في أفضؿ حاالتيا مثمما ،ى المياديفحياة رقي كازدىار في شت

يشيد عمى ذالؾ بعض الرحالة األكركبييف بحيث كؿ الجزائريكف كميـ متعممكف 
لكف بعده بقميؿ ،كلقد كانت الجزائر في أحسف أحكاليا الثقافية قبيؿ االحتبلؿ.كمثقفكف

رأسيا المجاؿ العممي كالثقافي بدا التدىكر يسكد الببلد في كؿ مجاالت الحياة كعمى 
كاحتكل بعض الزكايا كضميا إلى ،حيث حارب الفرنسيكف التعميـ العربي كاإلسبلمي

كما استكلى عمى األكقاؼ اإلسبلمية كسيرىا كفؽ رؤيتو االستعمارية ،صفو
 1.االستيطانية

تعكد أصكؿ األدب الجزائرم الحديث إلى النصؼ األكؿ مف القرف التاسع 
ف ىذا األدب مرتبطا بصنكه العربي في المشرؽ فقد استميـ األدباء حيث كا،عشر

الجزائريكف أدبيـ مف التراث العربي عمى غرار إخكانيـ المشارقة كمف ركاد األدب 
الجزائرم في ىذه المرحمة األمير عبد القادر الذم كانت لو آثار تدؿ عمى براعة 

تشبعيـ بالثقافة اإلسبلمية "في فترة الجزائرييف كببلغتيـ آنذاؾ كتمكنيـ مف العربية ك 
كما كاف التعميـ منتشرا ،كانت الثقافة العربية كالحركة األدبية في الجزائر ذات حيكية

كىك الكضع الذم بدا يتراجع بمجيء ،كالعربية سميمة مف العجمة كالضعؼ
حيث بدأت تشيع األمية بتكطد االحتبلؿ كيضعؼ المستكل األدبي بانزكاء ،االحتبلؿ

                                                           
كريمة محاكم،محاضرات مع ممحؽ لبعض األعماؿ المكجية،المدرسة العميا لؤلساتذة  - 1

 13،ص2019/2020بشار،أدب جزائرم حديث كمعاصر،
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كمف ابرز كتاب كأدباء ىذه المرحمة الكاتب 1اؿ األدب أك صمتيـ كىجرة بعضيـ "رج
كالمفتي الجزائرم محمد بف العنابي ،حمداف بف عثماف خكجة صاحب كتاب "المرأة"

كمف الشخصيات البارزة أيضا قدكر بف ركيمة الذم التحؽ بجيش األمير عبد القادر 
ـ لينفى بعدىا إلى 1843د الفرنسييف سنة كقع أسير في ي.ثـ اتخذه األمير كاتبا لو

 :المدينة المنكرة كقي مراسبل لؤلمير عبد القادر يبعث لو بشعره كمنو قكلو

 كاحسرتي كاضيعتي كاخيبتي          إف لـ أكف بفداكـ أتقمب 

غير أف زعامة الحركة األدبية عمكما تبقى في ىذه الفترة أيضا لؤلمير عبد 
ثكريات كاخكانيات :صا شعره الذم اختمفت ألكانو( خصك 1883-1807القادر )

 2)كذا(كغزليات فخرا كتصكفا كتأمبل ككصفا.

 االنتكاسة الثقافية أثناء فترة االحتالل :

بعد نفي األمير عبد القادر كرجاؿ العمـ ك أألدب كىجرة بعضيـ اآلخر ساد 
التعميـ بدأت  الرككد في عدة مياديف شتى أىميا مياديف األدب كالثقافة بؿ إف حركة

في االختفاء حتى الحس الكطني بدأ في التساؤؿ شيئا فشيئا بسبب إخفاؽ الثكرات 
 التي كانت تشتعؿ ىنا كىناؾ في ربكع الكطف .

كحتى نمثؿ في ىذه المرحمة التي اتسمت بالضعؼ في شتى المجاالت خاصة في 
 .مجاؿ المغة كاألسمكب حتى طغت العامية عمى الفصحى 

قاسـ سعد اهلل في إحدل مقاالتو متحدثا عف الدر الذم أداه االستعمار يقكؿ أبك ال
ذا كاف االستعمار قد أفاد بعض الببلد  الفرنسي في تحطيـ كياف األدب الجزائرم >>كا 
العربية حيف نقؿ إلييا المطبعة كالصحؼ كالمجالس العممية كنحك ذلؾ فإنو في 

ة ك إنما جاء ليسمب أفكار الجزائر عمى عكس ذلؾ تماما لـ يأت ليستر حضار 
                                                           

عمر بف قينة،في األدب الجزائرم الحديث،تاريخا كأنكاعا،كقضايا كأعبلما،ديكاف المطبكعات  1
 16ـ،ص 022009الجامعية،الجزائر،ط:

 21عمر بف قينة،في األدب الجزائرم الحديث: 2
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الشعب كيزكر تاريخو كيحطو كيانو كيستغؿ ثركتو كبذلؾ تعرضت شخصية األدب 
التي ظمت محتفظة بمقكماتيا كمبلمحيا إلى ىزات عنيفة كادت تفقدىا تمؾ المقكمات 

 1كالمبلمح .

 بدايات الوعي اإلصالحي :

ما يسمى بالكعي يمكف أف نحدد المرحمة التي بدأ فييا النيكض الفكرم أك 
اإلصبلحي ، بنيايات القرف التاسع عشر حيث أدل إلى ذلؾ مجمكعة عدة عكامؿ 
لخصيا أبك القاسـ سعد اهلل في ثبلثة عكامؿ سماىا بالمؤثرات ، كىي المؤثر العربي 
كيعني بو المشرؽ ،كالمؤثر الكطني ،كالمؤثر الغربي . أما عمر بف قينة فتحدث عف 

 خارجية .العكامؿ الداخمية كال

>>فمف العكامؿ الخارجية إدراؾ الجزائرييف الذيف كانكا يترددكف عمى أكركبا كفرنسا 
خصكصا الفركؽ الظالمة لسياسة )فرنسا( بيف كطنيا . كسياستيا في الجزائر كما 
لعبت الصمة بالمشرؽ العربي دكرا بارزا بفضؿ الصحؼ كالنشريات التي كانت تسرب 

 2إلى التراب الكطني <<.

مف بيف ىذه الصحؼ كالنشريات نذكر منيا صحيفة "المؤيد"المصرية التي كانت ك 
تدعك إلى اليقظة كحب الحرية كالثكرة عمى االستبداد االستعمارم .كما أف أحداث 

كاحتبلؿ بريطانيا لمصر ك االحتبلؿ اإليطالي لميبيا  1881احتبلؿ فرنسا لتكنس 
 قة لدل الجزائرييف في تمؾ المرحمة .كاف األثر البالغ في ىذه النيضة .كاالستفا

أما المؤثر الكطني فيك العامؿ الداخمي فيتمثؿ في عدد الشخصيات الكطنية 
بدأت بالتحسيس بضركرة اإلستفاقة كالنيكض  التي نالت قسطا مف الثقافة كالكعي .

مف ىاد السبات العميؽ الذم كاد أف يؤدم بالشخصية الجزائرية كيقضي عمى ىكيتيا 

                                                           
أبو القاسم سعد هللا. دراسات فً األدب الجزائري الحدٌث. دار الرائد للكتاب .الجزائر .ط 1

 00.ص 230225
عمر بن قٌنة .فً األدب الجزائري الحدٌث .تارٌخا وأنواعا .وقضاٌا وأعالما .دٌوان 2

 .21. ص0227. 0ر .طالمطبوعات الجامعٌة .الجزائ
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الذم  ـ(1914-1848ىذه الشخصيات نذكر الشيخ عبد القادر المجاكم ).كمف 
ـ دعا فييا الجزائرييف إلى نبذ  1877كتب رسالة تحت عنكاف إرشاد المتعمميف سنة

لى اليقظة كاألخذ بأسباب الحضارة الحديثة .  الرككد كا 

أما في الشعر في ىاتو المرحمة ظيكر بعض الشعراء كمف بينيـ محمد بف  .1
 ك عمر بف قدكر الجزائرم ـ(1921-1854رحماف الديسي )عبد ال

 .ك محمد بف عبيد الخنقي ـ(1886-1932)

 م:0299م إلى 0291الحركة الشعرية من 

كانت االنطبلقة األكلى لمشعر في ىذا المجاؿ ىي كشؼ :  شعر اإلصالح 0
،كقد أدعياء اهلل الذيف شكىكا صكرة اإلسبلـ كمزجكىا باألكىاـ كالخرافات كالبدع 

 دعا شعراء الجزائر في ىذه المرحمة إلى التمسؾ بالقراف الكريـ كاالىتداء بيديو .

تطكر الشعر في ىذه المرحمة كتطكرت معو بعض :  شعر النضال 9
األغراض فغرض" الفخر"مثبل اتخذ منحنا ناضجا حارا فشاع الشعر السياسي 

الغرض النضالي القكمي كالرمزم كالى غير ذالؾ كاندمج الغرض اإلصبلحي ب
الكطني في أكثر مف مناسبة، كىنا برز الشاعر محمد آؿ خميفة في إحدل 
المناسبات المكلدية يدعك فييا شباب الجزائر إلى االقتداء بمحمد صمى اهلل عميو 

 كسمـ في بطكلتو كجياده.

أكثر ما يميز شعراء ىذا االتجاه ىك الشعكر بالحرية :  الشعر الوجداني 8
عكاطفيـ كخمجات دكاخميـ بكؿ تمقائية بعيدا عف أم رقابة ،كلقد كالتعبير عف 

أبدع شعراء الجزائر شعرا كجداني االتجاه متعدد األشكاؿ كالمضاميف ، معبريف 
 1بو عف ماساتيـ كمعاناتيـ تحت كطأة االستعمار .

 
                                                           

1
كرٌمة محاوي ،محاضرات مع ملحق لبعض األعمال الموجهة ،المدرسة العلٌا لألساتذة بشار  

 بتصرف.  04-032-02- 01- 00،ص  0217/0202،أدب جزائري حدٌث ومعاصر ،
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 المطمب الثالث : شعراء التصوف الجزائري

عض شعراء التصكؼ المعاصريف في ىاتو الفقرة سكؼ نقدـ إطبللة متميزة لب
كالذيف قد عاصرناىـ في حياتنا قبؿ كفاتيـ كمف بينيـ الشيخ الحاج محمد الكنتي 
الذم يعد مف الشيكخ الكبار في الديف كالعمـ في كالية ادرار ببمدية زاكية كنتو سنقدـ 

 نبذة عف حياتو كأعمالو في التصكؼ . 

 نبذة عن حياة الشيخ الحاج محمد الكنتي :

نشأ الشيخ رحمة اهلل عميو  حياة طيبة سعيدة لقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  
كسمـ "خيركـ مف تعمـ القرءاف كعممو "ككاف محبا لمقرءاف كألىؿ القرءاف لقكؿ رسكؿ 
اهلل عميو الصبلة كالسبلـ "أحب العربية لثبلث ألني عربي كالقرءاف عربي كلساف أىؿ 

ـ ببمدية زاكية كنتو دائرة 1948يخ الكنتي خبلؿ الجنة في الجنة عربي "؛ كلد الش
زاكية كنتو كالية ادرار الجزائرية  ارض أجداده كآبائو فالقصة قد سمعتيا مف شيخي 
رحمو اهلل فقاؿ بشر بي جد أمي كانأ في بطنيا كجدم اسمو سيد لبيض كاف كليا 

مف أىؿ العمـ  مشيكد لو بالكالية كالصبلح كالفبلح.يكلد لؾ كلد كاف شاء اهلل يككف
 فكانت مشيئة اهلل 

: في السابعة مف عمره أخذني أبي إلى الكتاب أك ما يعرؼ عندنا ب  أخذه لمعمم
أقربيش بالمسجد القديـ لرقاقدة لمطالب بمعيد كادم معمـ القرءاف بالمسجد العتيؽ 
حفظت عنده القرءاف كأنا في الثالثة عشر مف عمرم كبعدىا طمب مني أف أتكجو 

خ مف الشيكخ كي أتفقو كأتعمـ العمـك ،فتكجو إلى المدرسة الطاىرية ببمدية إلى شي
 1سالي إلى الشيخ مكالم احمد الطاىر كلكف لـ تطؿ المدة كرجعت إلى بمدم .

كبعد ذلؾ انتقؿ إلى بمدية تمنطيط إلى مدرسة سيد احمد ديدم ككاف الشيخ 
كأغراض .كانتقؿ بعدىا مف آنذاؾ الشيخ الحاج عبد القادر كلـ تطؿ المدة ألسباب 

بمده إلى مراكش بالمغرب كي يتمـ دراستو عند الشيخ مكالم احمد الطاىرم بمراكش 
                                                           

الرقادي ، المدرسة الكنتٌة أدرار ، الكنتً ى محاضرات فً حٌاة الشٌخ سٌدي مصطف 1
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حيث استقبمو الشيخ كرحب بو ،فمكث بالمدرسة عاميف فالدراسة كانت خاصة في 
الفقو كالنحك كالتصكؼ كغيرىـ مف العمـك المعتادة لدينا مف المتكف في النظـ كالنثر 

القتداء برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ في األقكاؿ كالصفات كاألفعاؿ كالسيرة كا
 كالعمؿ بالقرءاف يقكؿ الشاعر :

 اسرد حديث الصالحيف كاذكرىـ 

 فبذكرىـ تتنزؿ الرحمات         

 كلرب زكرة عالـ أربى ألفتما 

 منيا عمى الزىاد كالعباد        

ي السبؿ كلـ يبؽ لي إال أف أغادر فيقكؿ الكنتي : "فذات يـك مف األياـ ضاقت ب
المدرسة فاستأذنت الشيخ فقاؿ لي الشيخ بت الميمة كغدا إف شاء اهلل تذىب إلى 

 اىمؾ.

فمنذ ما كضعت جنبي لمنـك كأنا ببمدم في رؤية فكانت مثؿ فمؽ الصبح ، فرايتا ىمي 
نو فقاؿ كبمدم كفرجت الكربة في تمؾ الرؤية . كفي الصباح الباكر أتيت الشيخ استأذ

لي الشيخ أتقص عميؾ أـ أقص عميؾ فمـ اجبو .فقاؿ أنت في المدرسة ءامنا مطمئنا 
حتى ائذف لؾ فكانت تمؾ الرؤية ىي الفرجة مف الكرب الذم الـ بي فمـ تطؿ المدة 

 حتى أتى رمضاف بالبشارة " قاؿ الشاعر :

 أخي لف تناؿ العمـ إال بستة 

 سأنبيؾ عف تفصيميا ببياني       

 اء كحرص كاصطبار كبمغة ذك

 كتكقير أستاذ كطكؿ زماف       

كالبشارة ىي أف شيخو أذف لو باف يمقي المحاضرات كالدركس في شير رمضاف فقاؿ 
لشيخو ال أحسف ذالؾ فقاؿ يا بني فقد كثر الطمب مف جانب أىؿ البمد كلكف لـ يبؽ 
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تي عممني كيفية التدريس لؾ إال أف تتييأ لسد حاجاتيـ كاهلل المكفؽ .فقاؿ محمد الكن
فقاؿ لو الشيخ اقرأ سكرة العصر فقراىا فشرحيا لو بالتفصيؿ كبيف لو معانييا مف 

 1جية الفقو كالنحك كذكر الحديث مف سكرة العمؽ كىي أكؿ ءاية نزؿ بيا القرءاف .

قاؿ اهلل عز كجؿ >> اقرأ باسـ ربؾ الذم خمؽ خمؽ االنساف مف عمؽ اقرأ 
 عمـ بالقمـ عمـ االنساف ما لـ يعمـ<< صدؽ اهلل العظيـ كربؾ االكـر الذم 

فمنذ تمؾ المحظة كىك في فتح رباني مف الفتكحات الربانية إلى اليـك الذم 
رجع فيو محمد الكنتي إلى بمده . فرجع محمد الكنتي إلى بمده فرحا كفرحا لـ يرل 

كعو فقاؿ : الشيخ مثمو ، كمعو الشيخ كبعض الطمبة ، فاجتمع أىؿ البمد كفرحكا برج
 يا أىؿ زاكية كنتو اعتنكا بالرجؿ فاف فيو الصبلح كالفبلح لمف كانت لو نية خالصة .

الشيخ الكنتي رحمو اهلل كاف ال يخشى  في اهلل لكمة الئـ بدؿ باهلل عمى اهلل فيما ىك 
أىمو الؼ الرجاؿ كالكتب كشيد لو الزماف كالمكاف كالزماف ، منيـ رجاؿ أكليـ: الشيخ 
مكالم احمد الطاىرم ، الحاج عبد القادر كلد سيد احمد ديدم ، الشيخ بالكبير ، 
الشيخ بام بمعالـ ، الشيخ الرقاني ، الشيخ الحاج محمد العالمي ، الشيخ مكالم عبد 
اهلل الطاىرم ، الشيخ حساف ، الشيخ المغيمي ، الشيخ الدباغي ، الشيخ الزاكم ، 

اج محمد بكارم ، مدير الشؤكف الدينية كاألكقاؼ ، الشيخ مكالم الحاج ، الشيخ الح
 الحاج عبد الرحماف بكراكم ،كأىؿ العمـ مف داخؿ الكطف كخارجو .

كالمكاف المدرسة التي أسسيا عمى سمؼ أجداده ك ءابائو فخرا ك ذخرا كاالقتداء 
 بالسنة كالقرءاف .

فبراير  21ق المكافؽ ؿ 1423ربيع األكؿ  28تكفي رحمو اهلل يـك الثبلثاء 
 64ـ بالمستشفى العسكرم عيف النعجة بالجزائر العاصمة عف عمر ناىز 2012

 سنة رحـ اهلل شيخنا كاسكنو فسيح جناتو .

 فمف جانب التأليؼ فقد الؼ كتاب في االجرمية نظما كنثرا .

                                                           
 صدر نفسهالم 1
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 كتاب في سيرة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ نظما .-

 1كتاب لمشيخ خميؿ نظما.-

 دين شعيب بن الحسين األندلسي :الشيخ أبو م

ـ( استنادا إلى ركاية المؤرخ "محمد بف حمدكف 1115 -ق509كلد سنة )
البناني " حيف تعرض لكفاتو فقاؿ : >> تكفي سيدم أبك مديف شعيب بف الحسيف 
 2األندلسي في سنة أربع كتسعيف كخمسمائة ، عف نحك خمس كثمانيف سنة ....<<

سمائة كقد كاف منذ نشأتو فتى كثير التأمؿ تغؿ فكره أم المكلد كاف في تسع كخم
أسئمة كثيرة في مختمؼ القضايا ، ككانت نفسو الصغيرة تتكؽ إلى الديف كالتديف 

 كالعبادة كقد نشا أبك مديف يتيما 

بدأت رحمة شيخنا في طمب العمـ رحمة شاقة مميئة بالمخاطر كالمصاعب لكف 
صمبة ، إرادة أبي مديف في حب العمـ كؿ تمؾ الصعكبات كانت تصطدـ بإرادة 

كالمعرفة ، فيكاصؿ مسيرتو الطكيمة التي يمقي أثنائيا شتى أنكاع المخاطر التي ينيار 
أماميا كبار النفكس ، كيقؼ أماميا مذىكليف ذك العزائـ الكبيرة ، لكف الشيخ كاف 

ياـ اكبر نفسا كأقكل عزيمة ، فيتكجو قصادا المغرب يقكؿ : >> فسرت ثبلثة أ
..كأربعة أياـ فبلحت لي كدية عمى البحر كعمييا خيمة ، فخرج إلي منيا شيخ كليس 
عميو إال ما يستر بو عكرتو فنظر إلي كظف إني أسير فررت مف ارض الرـك ، 
فسألني عف شأني فأخبرتو .فاخذ حببل كربط في طرفو مسمارا فرمى بو إلى البحر 

ده ثبلثة أياـ ، كمما جعت رمى بالحبؿ فاخرج حكتا فشكاه لي فأكمتو ، فأقمت عن
كالمسمار في البحر فيخرج بو حكتا فيشكيو كاكمو ، ثـ بعد ذالؾ قاؿ لي : أراؾ تركـ 
أمرا ، فارجع إلى الحاضرة فاف اهلل ال يعبد إال بالعمـ ، فرجعت إلى "إشبيميا "ثـ ذىبت 

                                                           
1
المدرسة الكنتٌة ادرار ،  محاضرات فً حٌاة الشٌخ سٌدي مصطفى الكنتً الرقادي ،  

11/20/0200 
2
، ص  1العربً بن مصطفى الشوار ، دٌوان أبً مدٌن شعٌب ، مطبعة الترقً ، دمشق ، ط  
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 1سبتو "<<إلى "شريس " كمف شريس إلى الجزيرة الخضراء ،فجزت البحر إلى " 
فبداية رحمتو مميئة بالعجائب التي تنبئ ا نابا مديف سيككف لو شاف عظيـ  ، كفي 
سبتو يقكؿ : >> كنت أجيرا لمصياديف، ثـ ذىبت إلى مراكش ، فدخمتيا كأدخمني 
األندلس معيـ في جممة األجناد ، فكانكا يأكمكف عطائي كال يعطكنني منو إال اليسير 

دينؾ فعميؾ بمدينة " فاس " فتكجيت إلييا كلزمت جامعيا ، ، فقيؿ لي : أف تتفرغ ل
كتعممت الكضكء كالصبلة ، ككنت اجمس إلى حمؽ الفقياء كالمذكريف فبل اثبت عمى 
شيء مف كبلميـ ، إلى أف جمست إلى شيخ ثبت كبلمو في قمبي فسالت مف ىك ؟ 

معتو مف خاصتو فقيؿ لي : " أبك الحسف بف حرزىـ " فأخبرتو إني ال أحفظ إال ما س
، فقاؿ لي : ىؤالء يتكممكف بأطراؼ ألسنتيـ فبل يجكز كبلميـ اآلذاف ، كقصدت اهلل 

 2بكبلمي فيخرج مف القمب كيدخؿ القمب <<

كاف ذلؾ الشيخ الذم تأثر بو أبك مديف كثيرا كاثر في حياتو كمستقبمو بعد ذلؾ 
بف حرزىـ كاف قد ىك الشيخ أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف محمد بف عبد اهلل 

لقيو في فاس كأعجب بو الشيخ كثيرا فانكب >> عمى تحصيؿ العمـك كالمعارؼ منو 
في أكقات دركسو كفي نفس الكقت اخذ يعمؿ نساخا لمكتاب لدل النساخيف حتى 

 يحصؿ عمى ما يعيؿ بو نفسو كيقيـ أكده كيصمح شؤكنو المادية <<

كتأثر بيـ الشيخ الزاىد المتصكؼ  كمف العمماء الذيف اثركا كثيرا في أبي مديف
"أبك يعكل يمنكر ميمكف " التممساني األصؿ فأكؿ لقاء لو بالشيخ أبي يعزل كاف 
امتحانا زاده إصرارا كعزيمة عمك االغتراؼ مف ىذا السر الركحي ، فزاد إعجابو 

 بالشيخ كالتأثر بو .

ية أك حديث آخر كاف الشيخ أثناء تعممو لعمـك القرءاف كالحديث ال ينتقؿ إلى آ
حتى يعمؿ بيما ، فيخرج إلى مكضع بعيد منقطع عف الناس قريب مف الساحؿ ، 

                                                           
1
، أبو ٌعقوب ٌوسف بن ٌحً التادلً ، التشوف إلى رجال التصوف ، تح : احمد التوفٌق  

  102ص  1776 0مطبعة النجاح الجدٌدة ، الدار البٌضاء ، ط 
2
 102نفسه : ص  
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 1فإذا فتح اهلل لو العمؿ باآلية كالحديث عاد إلى فاس ليعمؿ عمى حديث كآية أخرل .
كبعد سنكات مف الكد كاالجتياد اكتسب خبلليا أبك مديف كثيرا مف المعارؼ الصكفية 

 ستأذف شيخو أبا يعزل في السفر ألداء فريضة الحج فأذف لو.كالحقائؽ الربانية ا

رحمتو إلى المشرؽ : استعد الشيخ ليذه المرحمة إلى الشرؽ كالتي سيككف ليا 
اثر كاضح في مسيرتو الصكفية ، كقد استفاد الشيخ كثيرا مف ىاتو الرحمة كما كاف 

 شخصيتو .لقائو بالشيخ سيدم عبد القادر الجيبلني فضؿ كبير في بمكرة 

عكدتو إلى بجاية : لما عاد أبك مديف مف المشرؽ استقر في بجاية  ككاف 
يفضميا عمى كثير مف المدف كيقكؿ فييا : أنيا معينة عمى طمب الحبلؿ ، كاستمر 
بو المقاـ في بجاية ككانت حالو تزداد سمكا ك رفعة كيرد عميو طبلب العمـ مف كؿ 

كبار فقيائيا كأئمتيا مييبا معظما مكرما حدب كصكب كعد مف كؿ جممة عممائيا ك 
مشيكدا لو بالخير ، ككاف أىؿ زمانو عمكما كسكاف بجاية خصكصا يعتقدكف أف كؿ 
مف قرأ عميو ساد كنبغ في العمـك كانساؽ إليو العمـ كالجاه كالنعمة كالثراء ككاف اآلباء 

حمو اهلل يكجيكف أبناءىـ لحضكر مجمسو كاالقتباس مف معارفو كأسراره فظير ر 
كاستمر الشيخ في عمى ىذه الحاؿ مشغكال 2تعالى فضمو عمى كثير مف الناس 

 بالتربية كالتعميـ كالعبادة كاإلقباؿ عمى اهلل تعالى في الظاىر كالباطف.

كلقد جاىد الشيخ أبك مديف جيادا مضنيا ارتقى بو إلى أعمى مقامات كتحمى 
كالفضؿ في كصكؿ الشيخ أبي مديف  بأكـر الصفات فاستحؽ لقب الكالية كالقطبية ،

إلى ىاتو المكانة يعكد إلى اهلل أكال كأخيرا ، كالى استعداداتو الفطرية كصفاتو الخمقية 
، فقد سبقت اإلشارة إلى ميمو الشديد إلى التديف كحبو المفرط لمتعمـ كمجالسة أىؿ 

 العمـ .

                                                           
1
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2
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يرا مف العمـك عاش الشيخ أبك مديف حياة مميئة عمما كفكرا اكتسب خبلليا كث
العقمية ك النقمية كخاض الكثير مف التجارب في مجاالتيا المتنكعة صقمت مكىبتو 
كاذكت تجربتو ، كمف أىـ مؤلفاتو : انس الكحيد كنزىة المريد في عمـ التكحيد ، 
مفاتيح الغيب إلزالة الريب كستر العيب ،تحفة األريب كنزىة المبيب ، عقيدة أبي 

 1ك رسالة أبي مديف .مديف ،حكـ أبي مديف 

ككانت نياية حياتو حافمة بالعمؿ كاالجتياد كاإلخبلص هلل إلى آخر يكـ فرحمو 
 اهلل كطيب ثراه كنفعنا بعممو .

 

 

 

                                                           
1
 07ر، المرجع نفسه ، محمد الطاهر عالوي ، ص ٌنظ 
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 حياة األمير عبد القادر  :المطمب األول

يعكد أصؿ األمير كأسرتو لؤلدارسة الذيف كانكا ممككا في المغرب األقصى  
كيعتبر السيد عيد القكم األكؿ أكؿ أجداد األمير الذيف نزحكا عف ،كاألكسط كاألندلس
كاستقر بقمعة بني حماد قرب سطيؼ مف أعماؿ الجزائر كذالؾ بعد ،المغرب األقصى
 ف كاضطربت األحكاؿ في مراكش.أف اشتدت الفت

فكانكا بذالؾ ،كقد اشتيرت سبللة األمير كعائمتو بالعمـ ك التقكل ك الجياد
كبالتالي  ،مكضع تقدير كاحتراـ مف طرؼ الجميع يرجع إلييـ في كؿ صغيرة ك كبيرة

استطاعت أسرة األمير أف تبسط نفكذىا عمى القبائؿ النازلة في نكاحي الغرب 
كخاصة في عيد السيد محيي الديف كالد األمير عبد  ،خمة لممغربالجزائرم المتا

القادر الذم اشتير بالعمـ كالتقكل كشدت إليو الرحاؿ مف الضكاحي كاألمصار لتمقي 
العمـك ك األذكار كقد جبؿ اهلل النفكس عمى محبتو كالقمكب عمى مكدتو ككاف يمقب 

كما كاف يمثؿ شيخ ،كسمـ بالشريؼ النتسابو إلى سبللة الرسكؿ صمى اهلل عميو
القادرية بالجزائر التي انتسبت إلييا أسرة األمير في عيد جده السيد محمد المعركؼ 

 42.بالمجاىد كلذالؾ كانت قبيمة بني ىاشـ تنظر إليو نظرة كلي مف أكلياء اهلل

بف ،بف مختار،بت محمد،بف مصطفى،ىك األمير عبد القادر بف محيي الديف
بف  ،بف احمد المشيكر بابف خده ،بف عبد القادر ،المختاربف احمد ،عبد القادر

بف  ،بف يكسؼ،بف خالد ،بف عبد القكم،بف احمد،بف عمي ،محمد ابف عبد القكم
بف  ،ابف عبد القكم ،بف يعقكب ،بف طاككس،بف مسعكد ،بف محمد ،بف بشار ،احمد

بف  ،بف عبد اهلل المحض ،احمد بف محمد بف إدريس األصغر بف إدريس األكبر
كأـ الحسف فاطمة الزىراء  ،بف عمي بف أبي طالب،بف الحسف السبط ،الحسف المثنى

 .بنت سيد الكجكد محمد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كشرؼ ككـر كعظـ

                                                           
عبد القادر بن السبع، األمٌر عبد القادر الجزائري و أدبه، مؤسسة جائزة عبد العزٌز سعود  42
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كتكجد بتحفة الزائر لؤلمير محمد قصيدة طكيمة تحدث فييا ناظميا عف ىذا 
 :مطمعياالنسب الشريؼ كىك السيد محمكد الحمزاكم يقكؿ في 

 يا حبذا الكعد ك االنجاز يصحبو           حاشا عبلكـ بأف الخمؼ يعقبو 

 43فاحيا ظنكنا غير نائية               لكاله كانت قضت مما تراقبو  ،حيا

كقد كاف عبد القادر يكنى بابي محمد أما ألقابو فيي متعددة أطمقت عميو في 
ابف  –الجزائرم  –األمير  –صر الديف نا –أمير المؤمنيف  ،مناسبات المختمفة منيا

 .ابف خبلد –الراشدم 

كلد أديبنا يكـ الجمعة المكافؽ لمثالث كالعشريف مف شير رجب سنة اثنيف 
ق المكافؽ لشير مايك سنة سبعة كثمانمائة 1222كعشريف كمائتيف كألؼ لميجرة 

لة كىراف ـ بقرية اختطيا جده المو غربي مدينة معسكر مف إيا1807كألؼ لمميبلد 
 .كتسمى اليقظة بالقطر الجزائرم

نشا األمير كتربى في محيط ديني عممي ثقافي ككاف مكضع اىتماـ كعناية 
فأحاطو برأفتو ك حنانو المميزيف  ،كبيرة مف طرؼ كالده الذم ماؿ إليو ميبل خاصا

فحاكؿ أف  ،كيحس انو سيككف ليذا الفتى شانا عظيما ،لكأنو كاف يتكسـ فيو المجد
فكاف ال يسمح ألحد غيره  ،ئو نشأة تؤىمو لتحمؿ مسؤكلية قيادة األسرة بعد كفاتوينش

 ،ىناؾ عمى ما يبدك سر غامض كعاطفة غير محددة فقد كاف ،أف يقـك بالعناية بو
يدفعاف األب إلى أف يخصص اىتماما غير عادم لمطفؿ الذم سيككف مستقبمو 

 .محفكفا بيالة مجيدة كمرتبطا بمستقبؿ ببلده

فكانت  ،لتحؽ عبد القادر بمدرسة كالده بالقيطنة كىك في الرابعة مف عمرها
ممكاتو العقمية عمى نبكغ غير عادم فقد كاف يقرأ كيكتب عندما كاف في الخامسة مف 

لما آنس الشيخ ىذا االستعداد الكبير كما تحمى بو عبد القادر مف إمارات  ،عمره

                                                           
 10عبد القادر بن السبع،األمٌر عبد القادر الجزائري وأدبه،ص  43



 المبحث الثانً : دراسة المدونة تعريف الشاعر الصوفي األمير عبد القادر ونموذج تطبيقي من قصائده
  

 

34 
 

تاحة الفرص أمامو ليرتع  الذكاء ك الفطنة بذؿ كالده خالص جيده في تثقيؼ كلده كا 
 .مف مناىؿ الثقافة ك األدب

كما أف بمغ عبد القادر الثانية عشرة مف عمره حتى أصبح في عداد حفظة 
كبعدىا بسنتيف أصبح في مقدكر  ،متمكنا مف الحديث كأصكؿ الشريعة ،القراف الكريـ

و في مختمؼ المكاد الشاب عبد القادر أف يمقي دركسا في الجامع التابع ألسرت
 .الفقيية

دراكا مف محيي الديف باف العقؿ السميـ في الجسـ السميـ راح يشجع ابنو  ،كا 
كمقارعة أنداده ك المشاركة في المسابقات التي تقاـ  ،عمى الفركسية ك رككب الخيؿ

آنذاؾ فاظير تفكقا مدىشا فقد كاف يممس كتؼ فرسو بصدره ك يضع احد يديو عمى 
يقفز إلى الجانب اآلخر أك انو كاف يدفع الفرس إلى اكبر سرعة  ظير الفرس ثـ

ممكنو ثـ ينزع قدميو مف الميماز كيقؼ عمى السرج كيطمؽ النار عمى ىدفو بدقة 
 44.عجيبة

ككاف األمير عبد القادر خبلؿ مرضو األخير منشغبل بالمراقبة كالذكر حيث انو 
كال  ،لـ يظير ضجرا كال تأكه قطمع كثرة ما يقاسي مف األلـ كيعانيو مف األكجاع 

ترؾ الصبلة في كقت مف األكقات كفي آخر مرضو كاف قميؿ الكبلـ إال فيما يخص 
فقد أصيب بمرض الكمى ك المثانة ك استمر تردد األطباء عميو طيمة خمسة  ،مرضو

كعشريف يكما إلى إف تكفي في الساعة السابعة مف ليمة السبت التاسع عشر مف 
ـ ك ذالؾ في 1883المكافؽ لمرابع ك العشريف مف أيار سنة  ق1300رجب سنة 

قصره في قرية دمر بضاحية دمشؽ عف ستة كسبعيف عاما كنقؿ صباح اليـك التالي 
في عربتو مف قصره إلى داره في دمشؽ حيث تكلى غسمو ك تكفينو الشيخ عبد 

لجامع الرحماف عميش احد عمماء األزىر ثـ حمؿ نعشو عمى أكتاؼ الرجاؿ إلى ا
األمكم الكبير حيث صمى عميو ككانت اآلراء مجتمعة عمى دفنو بجكار القطب  
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لمشيخ األكبر محيي الديف ابف عربي فاجتمع مجمس إدارة الكالية لممذاكرة في ىذا 
ككافؽ عميو بعد ترخيص مف الباب العالي كقد سارت جنازتو عمى طريؽ ،الرأم

قبؿ النعش ىناؾ قناصؿ الدكلة حيث است ،الصالحية حتى بمغت دار الحككمة
كلـ  ،باأللبسة الرسمية مع فريؽ العساكر السمطانية كجمع أمراء العسكرية كالممكية

فدفف إلى جكار الشيخ محيي  ،يزالك سائريف بجنازتو إلى أف كصمكا إلى الصالحية
انتخب أىمو مف بيف مئات برقيات التعزية الرسائؿ  ،الديف ابف عربي داخؿ القبة

فنقشت عمى شاىد في  ،أبيات لشيخ دمشؽ ككبير عممائيا عبد المجيد الخاني أربعة
 كبلـ مكزكف مقفى  –نتاج األمير كىك كما سنرل 

 هلل أفؽ صار نشرؼ داريتي          قمريف ىبل مف ديار المغرب 

 الشيخ محي الديف ختـ األكلياء       قمر الفتكحات الفريد المشرب 

 ني األمير    قمر المكاقؼ ذك الكلي ابف النبي كالفرد عبد القادر الحس

 مف ناؿ مف أعمى رفيؽ أرخكا       أزكى مقامات الشيكد األقرب 

فعددكا مآثره الكريمة كفضائمو  ،كقد رثاه كثير مف العمماء كالشعراء كاألدباء
 45.اإلنسانية النبيمة بكثير مف األسى كالمكعة

القادر إلى الجزائر أثناء احتفاؿ تـ نقؿ رفات األمير عبد  1966كفي عاـ 
شعبي كرسمي كىك في الكاقع ليس رفاتا بؿ تراثا مف دمشؽ إلى مدينة الجزائر 
البيضاء بعد أف أصبحت دار سبلـ يرفرؼ في سمائو راية االستقبلؿ لتكارل في 

 .التراب الذم ركتو دماء جركحو

عمـ الجزائرم كسار المككب الرىيب في شكارع دمشؽ كراء النعش الممفكؼ بال
عمى عربة مدفع تتقدميا فرقة مكسيقى الجيش كفرقة رمزية مف الجيش السكرم تمثؿ 
جميع أسمحتو إلى المطار كعندما ىبطت الطائرة التي نقمت رفاتو في مطار مدينة 
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الجزائر كاف المبلييف مف الشعب بانتظاره كعند سمـ الطائرة كقؼ رئيس الجميكرية 
كما إف اطؿ جثماف األمير  ،زراء ك أعضاء جبية التحريرىكارم بكمديف ككافة الك 

حتى امتدت أيادم رئيس الجميكرية كالكزراء لتحممو ك في تمؾ المحظات عمت 
كانت ترافؽ  ،أصكات عشرات اآلالؼ مف الرجاؿ اهلل اكبر تشؽ عناف السماء

را كقد اليتافات زغاريد النساء كما كانت دمكع الفرح تمؤل مآقي الجميع كتسيؿ مدرا
نظـ الشاعر الكبير محمد األخضر السائحي قصيدة عصماء حيا بيا دمشؽ الفيحاء 

 :بقكلو

 يا دمشؽ الفيحاء الؼ تحية          قد عرفناؾ في الندل أمكية 

 أم ىدية  ،أم بشرل حممتيا لببلدم           برفات األمير

 كىك مف قد سعى إليؾ اشتياقا      سيحث الخطى ليمقى الحمية 

 يا اختنا العربية  ،إنما قد رعيت حؽ إخاء           عربي

 فاتو أف يعكد لمدار حيا            كيرل الدار في الكرامة حية 

 التصوف عند األمير عبد القادر:

 التصوف والشعر الصوفي:

دخاؿ  يعتبر األمير التصكؼ "جياد النفس في سبيؿ اهلل أم ألجؿ معرفة اهلل كا 
كاالطمئناف ك أالذعاف ألحكاـ الربكبية ال شيء آخر  ،ر اإللييةالنفس تحت األكام

مف غير سبيؿ اهلل لمكصكؿ إلى غاية سامية كىدؼ جميؿ باعتبار أف الصكفية  ىـ 
 سادات طكائؼ المسمميف.

فمفيـك التصكؼ عند األمير عبد القادر " ىك جياد النفس في سبيؿ معرفة اهلل 
 46.ات الخالصة هلل كالحضكر الدائـ لوعف طريؽ الرياضات الشاقة ك العياد
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كالدكافع التي حممت عبد القادر عمى سمكؾ ىذا الطريؽ الصعب الجميؿ في 
ذالؾ أف التصكؼ قد ارتبط بحياة األمير ارتباطا شديدا حتى  ،محاكلة الستعراضيا

يخاؿ المرء كىك يتصفح حياتو انو خمؽ ليككف صكفيا كما اإلمارة كالسمطاف إال 
 .ضة في حياتومحطات عار 

فاألمير تشرب الديف مف صباه حيث نشأ في أسرة محافظة شديدة التديف يشيد 
فأبكه كاف مرابطا كشيخ الطريقة القادرية في ،ألفرادىا بالتقكل كالصبلح كالعمـ كالزىد

كتأىيمو دينيا ليستخمفو  ،كالذم سعى في تنشئة ابنو نشأة دينية عممية صكفية ،الجزائر
ف طمكح عبد القادر األكبر في شبابو ىك أف يصبح مرابطا مثؿ بؿ إ ،في منصبو

كالده كلـ يخطر ببالو قط أف يتحمؿ ثقؿ أمانة اإلمارة ك قيادة الشعب فالظركؼ ك 
بؿ  ،األحداث ىما المتاف أجبرتاه عمى ذالؾ كاف دكره الحقيقي لـ يكف إقامة دكلة

و كىك يقرر ىذه الحقيقة الثابتة العبادة كالتجرد ك البعد عف ىذا العالـ ك لنستمع إلي
"لعمؾ قد اكتشفت مف خبلؿ حديثنا  :في إحدل رسائمو ألحد األساقفة الفرنسييف بقكلو

كيبدك لي انو كاف يجب عمي أف ال أككف  ،أنني لـ أكلد ألككف محاربا كلك يكما كاحدا
يبات ما أكثر مغ ،كمع ذالؾ فقد حممت السبلح طيمة حياتي ،محاربا كلك يكما كاحدا

كلـ يكف سكل محض الصدفة أف كجدت نفسي بعيدا عف الدكر الذم حدده  ،القدر
 .لي ميبلدم كتربيتي ك ميكلي

كالى جانب ىذه النشأة الدينية القكية التي أثرت في تككينو النفسي منذ نشأتو 
فاف نسبو الشريؼ كانتمائو إلى  ،األكلى كىي بيئة ديف كعبادة كتصكؼ كزىد كتقشؼ

 ،األثر الكبير أيضا في تكجييو الصكفي كسمككو ىذا السبيؿ ،مباركةالدكحة ال
"إنما يريد اهلل ليذىب عنكـ   :كيتجمى لنا مكقفو مف أىؿ البيت في شرحو لآلية الكريمة

كذالؾ باف  ،تطييرا كامبل مؤكدا بالمصدر –كالرجس ىك الذنب  –الرجس عنيـ 
بؿ المغفرة متقدمة  ،مغفكرة ليـيككف كؿ ما يصدر منيـ مف المعاصي ك المخالفات 

بؿ معنى أف ذنكبيـ تقع مغفرة ليـ  ،كبل كحاشا ،ال بأنيـ معصكمكف مف المخالفات
 عناية إليية "
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بؿ سعى جيده ليربطو بجبلئؿ  ،عمى أف األمير لـ يقتنع بيذا النسب المتكارث
ريؽ كيجاىد في سبيؿ تحقيؽ الغايات النبيمة التي ينشدىا كىك يسمؾ ط ،األعماؿ

" إذا كانت عنايتو  :التصكؼ ليصبح مف أىؿ البيت اإلليي مشيرا إلى ذالؾ بقكلو
بأىؿ البيت اإلليي ؟  ،كما اخبر فما ظنؾ بعنايتو ،تعالى بأىؿ البيت النبكم الشريؼ

 كىك المعنيكف بأىؿ القمكب "

فعبد القادر بطمكحو ك إيمانو القميؿ مف المجد دكما تراه يسارع إلى الخيرات 
كااللتزاـ بتعاليـ القرآف كجده المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ  ،ألعماؿ الصالحةكا

ليصبح مف أىؿ البيت اإلليي كيضيؼ بذالؾ مجدا عمى مجد الف الخير كؿ الخير 
في الجمع بيف البيتيف النبكم كاإلليي كتمؾ لعمرم منتيى اآلماؿ فمف " كاف مف أىؿ 

كمف كاف مف أىؿ البيت  ،كنكرا عمى نكر ،البيت النبكم كاإلليي  فبخ بخ ككرامة
 النبكم فقط فيك دكف مف كاف مف أىؿ البيت اإلليي "

إضافة إلى ىذا فقد لعبت األحداث دكرا رئيسيا في تكجو األمير الكجية 
الصكفية فغني عف البياف أف المرحمة األكلى مف حياة عبد القادر كنقصد بيا مرحمة 

ـ قد شغمتو  1847_1830ق / 1264_1246 اإلمارة ك الجياد التي امتدت مف
عف ىذا السبيؿ كانحصرت اىتماماتو في األمكر السياسية ك العسكرية حامبل أعباء 

عمى أف ذالؾ لـ يستمر طكيبل مع عبد القادر فانتياء ىذه  ،أمة كقائدا لكفاح شعب
كاف المرحمة بدأت ىي مرحمة التصكؼ ك العبادة ك التجرد مف متاع الدنيا الفانية ف

فقد ضاقت  ،مف أىـ  المحطات التاريخية في تصكفو  bumboiseأسره بامبكاز  
عزاؤه الكحيد في سجنو أك خمكتو  أف صح لنا التعبير ىك  ،عميو األرجاء كتبدؿ حالو

 ،كلنستمع إلى عبد القادر كىك يصكر لنا حالو ،الدعاء المتكاصؿ ك الصبر الجميؿ
فعندما دخمتيا انكسرت نفسي  ،دخمت مرة خمكة"  :كيصؼ لنا نفسيتو التعيسة يقكؿ

ذا المعرفة نكرة ،كفقدت قمبي ،كضاقت عمي األرجاء كالمطايبة  ،كاألنس كحشة ،كا 
كأم قربة أردتيا ابتعدت  ،فكاف نيارم ليمي كيحا ككيبل ،كالمسامرة مناكرة ،مشاغبة

 ء.، فكاف ىذا ابتبلفمـ يبؽ معي مف أنكاع الصمكات إال الصبلة ،بيا
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كذا أتيح لؤلمير في ىذه الخمكة التأمؿ كالتفكير الركحاني اليادئ العميؽ كى
فكانت ساعات يكمو كليمو عبادة كذكر كتبتؿ كابتياؿ لممكلى سبحانو كتعالى أف يفرج 
كربو كيحؿ أزمتو، فكانت رحمة ربو أف مف عميو بفضؿ عظيـ حيث " كانت ترد 

كلذالؾ اعتبرت ىذه المرحمة بمثابة  عميو الكردات في الكقائع مشيرة كآمرة بالصبر
حمقة الكصؿ بيف مراحؿ التصكؼ عنده. كمما زاد في أىميتيا ىك ذالؾ المقاء بيف 
األمير كبيف الصكفي الكبير الشيخ محمد الشاذلي القسنطيني، الذم يبدك أف األمير 

في عبد القادر تتممذ عميو " كتمقى عميو مبادئ الطريقة الشاذلية كأصكليا كناقشو 
 المكضكعات الصكفية "

عمى أف أىـ مرحمة مف مراحؿ التصكؼ عنده ىي تمؾ التي تمت إطبلؽ سراحو 
كفؾ أسره ففييا تغمغؿ األمير في العمـك كاظير مف دقائؽ الحقائؽ كعكا رؼ 
المعارؼ ما يؤذف بسمك مقامو كعمك قدره كلذالؾ يرجع أف يككف أديبا أكؿ اتجاىات 

فآخر ما اتجو إليو فالتصكؼ أساس تراثو المكركث كاألدب األمير أما التصكؼ نفسو 
كبلىما يرتبط عضكيا بعمـ التصكؼ كمكضكعاتو ككسائمو ك أىدافو ك مؤلفاتو  ،كالعمـ

 .ال سيما التي اختارىا األمير

ككانت ىذه الفترة األخيرة أطكؿ مراحؿ التصكؼ عند األمير مف الناحية 
كقد ذكر جكاد  ،سنة قضاىا األمير عبادة كذكراإذ تمتد ما يقرب الثبلثيف  ،الزمنية

المرابط إف األمير كاف يدخؿ الخمكة أربعيف يكما في أشرفية )صحنا يا( عمى قطرات 
كاف عبد القادر يفعؿ ىذا في حيف يأكؿ عشرات  ،مف الماء كعمى لكزة كتمرة كؿ يـك

 .الضيكؼ كعشرات الخدـ مف مطبخو كعمى مائدتو

لفتح العظيـ إباف خمكتو الصكفية الشييرة حيف مكث في كىذه المرحمة تـ لو ا
-1280/1863 -1279البقاع المقدسة مجاكرا الحبيب المصطفى لسنة كنصؼ 

حاجا كمقببل فييا عمى العبادة كجياد النفس الخمكة حيث التقى فييا بالشيخ  1864
الطريقة كشرب عنو  ،العارؼ باهلل محمد الفاسي شيخ الطريقة الشاذلية كتتممذ عميو

إلى أف ارتقى في معارج األسرار اإلليية كتـ لو االرتقاء في غار حراء ألنو انقطع 
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كانفتح لو باب  ،فيو أياما عديدة إلى أف جاءتو البشرل ككقع لو الفتح النكراني
الكاردات كاستظير مف القرآف الكريـ آيات كمف الحديث النبكم أحاديث صحيحة كقد 

 :رؤيتو الشييرة التي يمدح فييا شيخو الفاسي كمطمعياأشار األمير إلى ىذا في 

 أمسعكد جاء السعد كالخير كاليسر 

 ككلت جيكش النحس ليس ليا ذكر              

كعمى ىذا النمط قسـ دارسكا حياة األمير تصكفو إلى ىذه المراحؿ الثبلث 
 :التالية

اء فريضة الحج التي سافر فييا مع كالده إلى بغداد بعد أد :المرحمة األولى
كفييا زر ضريح القطب السيد عبد القادر الجيبلني قدس اهلل سره / كأخذا  1241

 .اإلجازة بالطريقة القادرية عف الشيخ محمكد القادرم نقيب اإلشراؼ

كىي مرحمة األسر التي قضاىا عبد القادر في فرنسا أك عمى  :المرحمة الثانية
 األصح خمكتو في " أمبكاز" 

كالتي أقاـ فييا األمير بمكة حاجا لسنة كنصؼ مجاكرا  :ثالثةالمرحمة ال
 .كلقائو الشيير بالشيخ محمد الفاسي محمد مقدـ الطريقة الشاذلية ،األماكف المقدسة

ىذه لمحة مبسطة عف مراحؿ التصكؼ عند عبد القادر كاألسباب ك الدكافع 
 47.التي ساىمت في سمكؾ عبد القادر ليذا السبيؿ

طة عف مراحؿ التصكؼ عند عبد القادر كاألسباب كالدكافع التي ىذه لمحة مبس
 .ساىمت في سمكؾ عبد القادر ليذا السبيؿ

 

 
                                                           

عبد القادر بن السبع،األمٌر عبد القادر الجزائري وأدبه،مؤسسة عبد العزٌز سعود البابطٌن  47

 134-133-132-131-130، ص 0222لإلبداع الشعري،أغسطس 
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المطمب الثالث:مظاهر الرمزية في القصائد الوجدانية لدى األمير عبد 
 القادر تحميل دالليا:

 _ التجربة الشعرية الصوفية عند األمير:

عممكا الكتابة الشعرية لمتعبير عف إف المتصكفة كالشعراء عمى حد سكاء است
حيث يعد ،تجاربيـ العرفانية كأحكاليـ الذكقية كمجاىداتيـ النفسية كمقاماتيـ الباطنية

األمير عبد القادر الجزائرم "أكؿ شاعر جزائرم كتب في التصكؼ كىك المكف الذم 
 كظؼ فيو األمير قضايا الذكر الصكفي كالغزؿ اإلليي كالخمرة اإلليية"

القصائد الصكفية محممة بالكجكد كالحنيف إلى المزيد مف القرب مف الذات  تأتي
كما أف ىذه النصكص الشعرية ،اإلليية كشخص الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ

 .تستكقفنا عمى األحكاؿ التي مرت بيا رؤيتيـ الصكفية

"كنمتمس في قصائد األمير تشابيا مع قصائد غيره مف المتصكفة فيي تتحدث 
حاالتيـ ك انجذابيـ أك مشاىداتيـ،كحاالت سكرىـ ك شكككيـ كما نمتمس  عف كصؼ

فييا التقميد كىك الدليؿ عمى تأثر األمير بالقـك مف المتصكفة كمحي الديف بف عربي 
 في فتكحاتو كابف الفارض ".

كتب األمير شعره الصكفي كاصفا ما يراه كمصكرا ما يحسو مستخدما الرمزية 
كعجز في التعبير ،تي رغب في كتمانيا عف العامة مف الناسليحجب بيا األمكر ال

كمف بيف الرمكز التي كظفيا األمير في ،عف األحاسيس كخكؼ مف التعمؽ أكثر
 ..الخ..مكسيقى الصكفية،الخمرة،الحب،المرأة:قصائد نجد

كيمكف أف نقكؿ انو ال يدرؾ الكثير أف ىذا القائد قد امتمؾ مكىبة شعرية فمقد 
عبد القادر عمى حنكتو السياسية تجربة تناكؿ فييا أغراض الشعر بدءا جمع األمير 

كعمى الرغـ مف أف منيجو الشعرم يتبع ،مف الشعر النضالي كانتياءا بشعر الغزؿ
 اإلطار التقميدم لمقصيدة العربية فقد تضمف شعره مطالب فمسفية كفكرية عميقة.
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لعؿ أىميا ىك  يطرح النص الشعرم الصكفي عدة قضايا معرفية كفكرية
صعكبة قراءاتو كتأكيؿ معانيو كمنو تبميغو كيرجع ذالؾ إلى اإليغاؿ في تكظيؼ الرمز 

 .كىي أساليب تبناىا الصكفية في كتاباتيـ الشعرية،كالتمميح ال التصريح

فاصطنع األمير ىذا ،كقد اشتير الشعر الصكفي بنزعتو الغزلية كالخمرية
كعبر عف شكؽ الركح ،مرية عنده أغنية صادقةككانت الرمزية الخ،األسمكب الرمزم

إلى معرفة اهلل كمحبتو بعبارات تكاد تككف عبارات المتغزليف مف شعراء الغزؿ 
بؿ إف ىذا التشابو ليشتد أحيانا فتتكىـ أف القصيدة الصكفية قصيدة خمرية ،كالنسيب

 .أك غزلية شاف قصائد شعراء الخمر كالغزؿ

كفية األساسية لؤلمير التي كانت أكثر لو كسنتناكؿ فيما يمي الرمكز الص
 .ككضكحا كظيكرا في قصائده

 *أ*رمز الخمرة:

يعرض األمير لمحديث عف الخمر التي كثيرا ما تغنى بيا الصكفيكف كسكركا 
بؿ إف ،فيي ليست خمر دنيا كما فييا مف إثـ كفكاحش كما كصفيا رب العزة،بيا

 ،تعتصره يد البشر كليس بسكر حقيقة الخمر المقصكدة ىنا "الخمر اإلليي الذم لـ
إنما سكر ىؤالء ،ال يقصدكف الخمر الذم يذىب العقؿ كيطير الفؤاد كيذىؿ اإلنساف

كلذة الكصاؿ كالقرب مف اهلل العمي القيار ،كحرقة الجكل،العشاؽ مف كقده الحب
 :كلذالؾ نرل شاعرنا الصكفي يفيض في كصؼ أثرىا الحسي كالركحي يقكؿ األمير

 كأسا صرفة مف مدامة كيشرب 

 فيا حبذا الكأس كيا حبذا خمر                

 ال،كال عنيا نزفة ،فبل غكؿ فييا

 كليس ليا برد كليس ليا حر             

 كال ىك بعد المزج اصفر فاقع 
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 كال ىك قبؿ المزج قاف كمحمر            

 معتقة مف قبؿ كسرل مصكنة

 48ا عصر كما ضميا دف كال نالي            

كىنا شكمت الخمرة في العرفاف الصكفي رمزا مف رمكز المحبة اإلليية فمنحكىا 
 .دالالت جديدة خارج دائرة التي تعرؼ بيا

كالخمرة في التصكؼ ىي االستغراؽ في حب اهلل حتى الثمالة كىب نشكة أزلية 
 ألنيا كجدت بكجكد المحبكب قبؿ أف يخمؽ الخمرة 

الصكفية األدبي فيي لدييـ تعتبر رمزا مف فالخمرة كضع خاص في تراث 
 .رمكز الكجد الصكفي كالحب اإلليي

كحاالت  ،"كما عبرت الخمرة في المعجـ الصكفي عف الفناء في الذات اإلليية
فشاء السر اإلليي  المشاىدة كالتجمي "فيك سكر يكرث في اإلنساف الطرب كاإلذالؿ كا 

" 

مزا عبر مف خبللو الشعراء عف فأصبحت ىذه الخمرة في التجربة الصكفية ر 
أحكاليـ فجعمكىا معادال كجدانيا لبلرتكاء مف نبع الفيض اإلليي ىركبا مف الكاقع 

 المأساكم الميمش.

كقد تناكليا شاعرنا الصكفي األمير فعبر عنيا بأنيا سكراف بخمرة الكجد 
الغنيمة كتحدث عف أثرىا بأنيا ىي العمـ كىي ،الصكفي كبأنيا الخمرة التي ال تسكر
 .الكبرل كلذالؾ ىاجر إلييا كبمغ غايتو

كيظير تأثير الخمرة في تخمي الممكؾ عف ممالكيـ طكعا ال كرىا،كيكاصؿ األمير 
 تحسره عمى مف ال يذؽ الخمرة الصكفية فيقكؿ:

                                                           
48
ة ، بن زكرٌا صٌام ، فً دٌوان األمٌر عبد القادر الجزائري ، دٌوان المطبوعات الجزائرٌ 

 174عكنون ، د ط الجزائر ، ص 
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 فمك نظر األمبلؾ ختـ إنائيا 

 تخمك عف األمبلؾ طكعا كال قير          

 كلك شمت األعبلـ في الدرس ريحيا

 49لما طاش عف صكب الصكاب ليا        

ففي البيتيف يعبر األمير عف اثر الخمرة كتأثيرىا عمى صاحبيا الف مفعكليا 
 .ىك الكصكؿ إلى الفناء الدنيكم كاعتناؽ عالـ ركحي كحب خالد كىك العشؽ اإلليي

 ،كيشرؼ في خاطر األمير ذالؾ التكارث العرفاني دكف انقطاع عف طمب العمـ
ككؿ ما حكليا يدكر في فمكيا لذالؾ فبل  ،مرة كذالؾ عنده ىي العمـ كمركزهفيذه الخ

 ،يقربيا إال مف خبرىا كعرؼ قيمتيا كىك الصكفي أما غيره فبل يفقيكف مف أمرىا شيئا
 :كحقت عمييـ الخسارة في الدنيا حيف صرفكا عنيا كلـ يشربكىا ،قد فاتيـ الربح

 كؿ العمـ كالمركز الذم ،ىي العمـ

 بو كؿ عمـ حيف لو دكر         

 فبل عالـ إال خبير يشربيا 

 كال جاىؿ إال جيكؿ بيا،غر       

 كال غبف في الدنيا كال مف رزيئة

 سكل رجؿ عف نيميا حظو نزر         

 كال خسر في الدنيا كال ىك خاسر 

 كالكؼ،مف كأسيا صفر،سكل كالو       
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تي بأبيات أبي نكاس في كصفو كيبمغ الشاعر درجة كبيرة مف التقميد حيف يأ
عمى أف األمير ىنا يمح فييا عمى فكرة التصريح .كيضمنيا قصيدتو،لمخمر العادية
كليس عبد القادر بمبتدع ،فيي االختبلؼ بينيما ىنا في التأكيؿ فقط،بالحب اإلليي

فقد سبقو إلى ذالؾ كثير مف الشعراء المتصكفة فالخمريات منبع فكار مف ،في ىذا
دب الصكفي يكفي أف نكرد ألمير الخمر أبي نكاس قصيدة ال تختمؼ عف منابع األ

فقد سار شعراء الصكفية في الخمريات ،خمريات الصكفية المتأخريف إال بالتأكيؿ فقط
 :عمى آثاره كغرفكا مف عبقريتو كعبقرية أقرانو يقكؿ األمير

 إذا زمـز الحادم بذكر صفاتيا 

 لصبر كصرح ما كنى كنادل،نأل ا         

 كقاؿ:اسقني خمرا كقؿ ىي الخمر

 إذا أمكف الجير ،كال تسقني سرا        

 كصرح بمف تيكل كدعني مف الكنى 

 فبل خير في المذات مف دكنيا ستر         

كيخمص لمحديث عف تأثير ىذه الخمر في شاربييا مف المتصكفة فيصكر لنا 
كسيـ االنشراح كاالنبساط كدب في نف،حاالتيـ في لكحات معبرة فقد ىامت عقكليـ

فتراىـ سكارل كما ىـ بسكارل بنشكة ىذه الخمرة ال يدركف بشيء مما جرل حكليـ 
اعرضكا عف زينة الدنيا ،فأفقدتيـ اإلحساس بالكاقع المادم،غمرتيـ سعادة طاغية

يسبحكف في ممككت القدس األعمى، ىـ ،كحمقت أركاحيـ في اآلفاؽ،فتاسمت أنفسيـ
بيـ الرجاء كعمييـ األمؿ فقدكا الشعكر بعالميـ األرضي ،األناـ ممكؾ األرض كسادة

فكؿ ما ىناؾ أركاح شفافة ،ليس ليـ ذكر كال فكر،فيـ حيارل، ال يعرفكف ليـ سبيبل
 :ىائمة في عالـ غريب ال يدركو إال مف عب كاغترؼ مف ىذا النبع

 ترل سائقييا كيؼ ىامت عقكليـ 
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 كنازليـ بسط ك خامرىـ سكر         

 كتاىكا فمـ يدركا مف التيو مف ىـ 

 كشمس الضحى مف تحت أقداميـ عفر        

 كقالكا:فمف يرجى مف الككف غيرنا 

 فنحف ممكؾ األرض ال البيض كال الحمر        

 تميد بيـ كاس بيا قد تكليكا

 فميس ليـ عرؼ كليس ليـ نكر        

 حيارل فبل يدركف أيف تكجيكا 

 50كليس ليـ فكر فميس ليـ ذكر،       

فأكؿ خاصية يمكف أف نبلحظيا في تعامؿ الشاعر مع ىذا الرمز ىك 
االستعانة بكؿ عناصر الصكرة الخمرية حيث كظؼ نفس األلفاظ التي نجدىا في 
شعر الخمرة الحسية كاف تفاكت الشاربيف في الخمرة المادية مف حيث درجات سكرىـ 

 كتفاكت الشاربيف في الخمرة الحسية 

 :األميريقكؿ 

 يقكلكف لي صفيا فأنت بكصفيا 

 خبير اجؿ عندم بأكصافيا عمـ        

 صفاء كال ماء كلطؼ كال ىكا 

 كنكر كال نار كركح كال جسـ        
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 فبل عيش في الدنيا لمف عاش صاحيا 

 كمف لـ يمت سكرا بيا فاتو الحـر      

مع مدلكالت فالمضمكف يبدك حسي في كصؼ الخمرة إال أنيا تقع في تقاطع 
 .تجربة الشاعر المتشبعة بالفيض الصكفي فتتحكؿ الخمرة إلى مكضكع مقدس

كىكذا شكمت الخمرة عند المتصكؼ عمكما كاألمير خصكصا كسيمة لتحقيؽ 
كالخمرة التي يمكح بيا الشاعر ،المشاىدة القمبية التي ال يدرؾ أسرارىا اإلنساف العادم

ي التي بيا تتبدد اليمـك كترتكم األركاح الصكفي ىي خمرة المحبة كالعشؽ اإللي
 .الظاىرة مف نبع الفيض اإلليي

 *ب* رمز الحبيب:

الحب اإلليي كالحب النبكم فالحب اإلليي يتخذ فيو ،ىناؾ حباف عند المتصكفة
أما ،المحب مكضكع حبو الذات اإلليية كيتحدث عف الحب المتبادؿ بيف اهلل كاإلنساف

مكضكع حبو مف الحقيقة المحمدية التي ىي عند  في الحب النبكم فيتخذ المحب
المتصكؼ اسبؽ في الكجكد عمى كؿ مكجكد عامة كعمى كجكد محمد صمى اهلل عميو 

 .كسمـ خاصة

كاجب  ،إذا كانت الخمرة عند الصكفييف رمزا لممعرفة اإلليية أم معرفة الحبيب
كد المطمؽ أم الكجكد المطمؽ فاف المحبة أم الغزؿ الصكفي غزؿ اليي لكاجب الكج

 .الحؽ

كقد تطرؽ األمير عبد القادر إلى مكضكع الغزؿ اإلليي في بعض قصائده 
الصكفية فتحدث عف كصاؿ الحبيب كرؤيتو ثـ مزج بيف مكضكع الخمرة كالمحبة 
حيث انفرد مع حبيبو طكؿ الميؿ كاإلبريؽ مممكء بالخمرة الركحانية ككمما ازداد شربا 

  :كيعكس ىذا المعنى قكلو ،بمنيا ازداد معرفة لذا الحبي

 أكد طكؿ الميالي أف خمكت بيـ 
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 51كقد أديرت أبريؽ كأقداح          

 كعف كلعو بالذات اإلليية قكلو :

 كمف عجب ما ىمت إال بميجتي 

 كال عشقت نفسي سكاىا ك مكانا        

 أنا الحب كالمحبكب ك الحب جممة 

 أنا العاشؽ المعشكؽ سرا ك إعبلنا          

 *ج* األمير والمرأة :

ينطمؽ األمير في غزلو مف تراثو اإلسبلمي كتربياه الدينية فبل يرل في الغزؿ  
عيبا مداـ بعيدا عف اإلباحة ، كينحك فييا منحنى ركحيا ينتمي إلى التيار العذرم في 

 صدقو .

كقد شكمت المرأة أىـ المنابع األساسية لمكتابة الصكفية إذا حاكؿ المتصكفة 
ج صكرة المرأة مف التصكر الفقيي الذم كاف متداكال في الثقافة العربية فنظركا إخرا

إلييا نظرة مغايرة ، كحب المرأة عند المتصكؼ ليس حبا محددا بكجكدىا الخاص أك 
 بحدكد الجنس ، كلكنو يقصد اكتشاؼ السر الغائب كراء أنكثتيا .

ذم يجعؿ مف الحب " كال يمكف أف يدرؾ ذالؾ السر إال العاشؽ الصكفي ال
 52حركة انفتاح نحك كؿ ظاىرة الككف كالعالـ كالتجميات اإلليية "

فمـ يكف غزؿ األمير غزال ماديا ما جنا بؿ كاف غزلو ركحي ينتمي إلى التيار 
خبلصو النبيؿ ، فسمى في شعره الغزلي عف األكصاؼ  العذرم في صدقو كصفائو كا 

غزؿ الحنيف كاألنيف ، غزؿ األسى  المادية إلى األكصاؼ الركحية ، فكاف غزلو
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كالمكعة كالحرماف ، فيتمنى ذكباف نفسو كمكتيا ، إذ يعتبر أف ىذه النياية ىي قضاؤه 
 كقدره في ىذه الحياة التي كتب فييا لقصة حبو أف تنتيي ىذه النياية 

 فاف ىك لـ يجد بالكصؿ أصبل 

 كيدني الطيؼ مف سكني كدارم        

 فذكبي  اقؿ لنفسي : كيؾ أال

 كمكتي فالقضاء عميؾ حار        

كما تميز غزلو بكثرة تساؤالتو الحزينة ك نداءاتو الباكية فيناجي نفسو مناجاة 
العاشؽ الذم يتأجج نار الجكل بيف ضمكعو ك يناجي الميؿ الطكيؿ الذم ال آخر لو 

 حيث يقكؿ منغزال بابنة عمو :

 إالـ فؤادم بالحبيب ىثكر 

 كل بيف ضمكع تتكر ؟ كنار الج        

 كحزف مع الساعات يربك مجددا

 كليمي طكيؿ كالمناـ نفكر           

فالداللة السطحية المباشرة في ىاتو األبيات تدكر حكؿ الغزؿ العذرم أك الحب 
كاأللـ ، أما الداللة العميقة  االهالحفيؼ كىذا الحب يستعذب الشاعر في سبيمو 

شير إلى الحب اإلليي الذم يجتاح الشاعر فتنطكم عمى قيمة رمزية خاصة ت
 كيفضي بو إلى شكؽ كحنيف جارؼ في دكاـ حالة سكر كالتجمي اإلليي .

كمع ذالؾ ال يزاؿ األمير يعيش عمى أمؿ كاحد كىك المقاء كالفكز برؤية طيؼ 
 الحبيبة حيث يقكؿ :

 أحب الميالي كي أفكز بطيفيا 
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 كأرجك المنى بؿ قد أقكؿ : أناؿ       

ا نبلحظ غياب األكصاؼ الجسدية كاختفاء يكاد يككف كميا مطمقا كىي كم
ظاىرة ليست بغريبة أك مستيجنة في غزؿ األمير المبني عمى العذرية فكانت ىذه 

 الخاصية رمزا لممرأة في عفتيا كطيارتيا .

لكف رغـ تطرؽ األمير أحيانا إلى كصؼ بعض المظاىر الخارجية لمحبيبة 
شراقة كجييا كتخديش الخدكد ، كتبقى ىذه األكصاؼ قميمة فتحدث عف جماليا كا

 كنادرة يقكؿ عف كاشراقة كجييا :

 كيسمبني الحياة إذا تبدل 

 بكجييا في اإلضاءة كالنيار        

 فيك يتغزؿ بالحبيبة ككنيا إشارة حسية باىتة لمجماؿ األزلي فيقكؿ :

 أقكؿ لقـك ال تفيد نصيحتي 

 ؿ األدلة لدييـ كلك بديت ك        

 أال فاترككا كرد الخدكد كشانو 

 فتخديدكـ في الخد أقبح فعمو         

 أيعمد ذك لب نجد مكرد     

 كيقسمو عمدا إلى شر قسمة         

 فبالحظ ال المكسى تخدش كجنة 

 53فيا كيمتا منو كيا طكؿ حسرتي        
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لينتيي إلى فنبلحظ أف األمير بدا بالتركيز عمى الصفات الحسية ثـ تدرج 
الحب الركحي كقد ىدتنا التجارب إلى أف المحبيف في العكالـ الركحية كانكا بدايتيـ 

 محبيف في األكدية الحسية كاليياـ بالحماؿ اإلليي ال يقع إال بعد اليياـ الحسي . 

كيتعجب األمير اشد العجب مف صبر المحبيف كاحتماليـ كحرصيـ عمى مداراة 
المحبة اإلليية التي ائتمنكا عمييا ، فحاكؿ أف يحذكا حذكىـ ما في أنفسيـ مف أسرار 

كيكتـ ما يعتمج في نفسو مف ضركب اليكل كلكف أنى لو ذالؾ فقد خانو الصبر 
كافتضح أمره فظيرت عبلمات العشؽ عميو فانكشؼ السر كما ذاؾ إال أف اليكل 

 فضاح :

 لك كنت أعجب مف شيء ألعجبني 

 حكا كال باحكا صبر المحبيف ما نا         

 أريد كتـ اليكل حينما فيمنعني 

 تيتكي كيؼ كال ؟ كالحب فضاح          

كما داـ األمر قد انكشؼ فاف عبد القادر قد عـز عمى مكاصمة مشكار حبو فمف 
 يميؿ عنو مصرا عمى المضي في ىذا الدرب حتى كلك تعرض لممكت كاليبلؾ .

سبلمية التي تمقيا غذت النكاحي كاف األمير عذرم في غزلو الف التربية اإل
 الركحية كالخمقية في نفسيتو .

كفي األخير يمكف أف نقكؿ أف المصطمح في عمكمو يتميز بالتقابؿ الكاضح ، 
فالسكر يقابمو الصحك ، كالجماؿ يقابمو الجبلؿ ، ك الغيبة يقابميا الحضكر لذالؾ 

لبعض كتخدـ في كظؼ األمير ىاتو الرمكز كىي رمكز تتظافر لتكمؿ بعضيا ا
 األخير مكضكعا أساسيا في القصيدة الصكفية كىك الحب اإلليي .
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 خاتمة

كفي األخير مف خبلؿ دراسة ىذا المكضكع تكصمنا إلى جممة مف 
االستنتاجات كىي التي تمثؿ جكىر البحث كالتي تـ جمعيا في نقاط أساسية ىي ؾ 

 التالي :

 نما تجربة في الكتابة يتعذر التجربة الصكفية ليس ت مذىبا دينيا فحسب، كا 
 الدخكؿ عف طريؽ عبارتيا فاإلشارة ىي المدخؿ الرئيسي كليست العبارة.

 كؿ لفظة تكتسب  إفلمغة الصكفية لغة شعرية رمزية كرمزيتيا تكمف في اػ
مدلكالت جديدة بمجرد تكظيفيا في التجربة الصكفية ، كتتقاطع المغة الصكفية 

عر باعتباره انو يعتبر عف التجارب الركحية كمحاكلة لمكشؼ عف مع الش
 المطمؽ.

  التصكؼ ىك تجربة ركحية خالصة يعيشيا الصكفي كغايتو كاحدة ىي
الكصكؿ إلى معرفة اهلل تعالى مف الظاىر كالباطف فيك بذلؾ يسعى لتحقيؽ 

لـ  غايتو اعتمادا عمى الذكؽ كالكشؼ كاإللياـ ال عمى االستدالؿ. فالتصكؼ
يأتي مف اإلسبلـ فقط إنما امتزاج لمديانات األخرل فيك بذلؾ ظاىرة دينية 

 بنيت عمى التقكل.
  إضافة إلى ذلؾ بالرغـ مف شيكع كممة التصكؼ في العالـ إال أنيا مازالت

يكجد اتفاؽ حكؿ مدلكليا المغكم كاالصطبلحي ،  غامضة كالمبلحظ انو ال
الزمف أم كممة التصكؼ ليس ليا  ذلؾ ألنو يتطكر بتطكر العصكر كبمركر

 تعريؼ محدد إنما يختمؼ معناىا مف عصر آلخر .

إف أتباع األمير عبد القادر الطرؽ الصكفية منذ نشأتو األكلى ساىـ في تككينو ركحيا 
بثقافة دينية ، إضافة إلى ذلؾ رحمتو العممية ، كما انو يمتاز بشخصية صكفية 
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ميا ، كىك اشد إيمانا بالتصكؼ طريقا لتجديد متحررة حيث مارس التصكؼ نظريا كعم
الفيـ الديني مف اجؿ الكصكؿ إلى رضا اهلل تعالى ، كما يعتبر المثاؿ الصكفي الذم 

 كقؼ في كجو االستعمار.

  يعتبر األمير عبد القادر نمكذجا راقيا لرجؿ المتصكؼ الصادؽ، فقد اثبت أف
 تثمر في أم مكاف  تبني ك أفالبيئة القمبية الركحية لئلنساف باستطاعتيا 

  عالج قضايا متعددة مثؿ كحدة الكجكد ، الحب اإلليي،الخمرة اإلليية كقد عبر
في شعره الصكفي عف كجداف أصحابو كعف العقيدة الركحية لممجتمع كىي 

 عقيدة تظير كيؼ كاف مكقؼ اإلنساف مف اهلل كالحياة .
  بغية  إلييااألمير كلجا يعد الرمز ظاىرة مف الظكاىر الفنية التي استخدميا

طرح عكاطفو كأفكاره كترجمنيا إلى إشعار كىي في مجمميا تعبير عف ما 
 يختمجو بطريقة غير مباشرة لزيادة الغمكض كاإليحاء.

  يحتؿ الرمز الصكفي مكانة ىامة في ديكانو "نزىة الخاطر" كنكع بارز مف
 أنكاع الرمكز كمف أىميا: رمز الخمرة، المحبة، المرأة.

 ز الخمرة ىي رمز مف رمكز الكجد الصكفي كقد كظفيا األمير لداللة عمى رم
 قمة العشؽ اإلليي كالذكباف في الذات العمية إلى درجة السكر كفقداف الكعي

 . رمز المحبة ىي الفناء في الحبيب األزلي كالذات اإلليية 
  رمز المرأة : استعمؿ األمير رمز المرأة في شعره ، فيي تخرج عف ككنيا

مجرد جسد لمجماؿ كالمتعة إلى بعدىا األكثر حيكية أم إلى الشكؿ الرمزم 
 كالطابع التمميحي الذم يتحكؿ في أحياف كثيرة إلى حب اليي. 
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كفي األخير نرجك أف نككف قد كفقنا إلى حد ما في ىذه الدراسة ، فاف حالفنا 
، كاف خذلنا التكفيؽ فالشكر هلل عمى األجريف: اجر االجتياد كاجر اإلصابة فيو

 التكفيؽ فعزائنا أمؿ عمى نيؿ اجر االجتياد ، ككفى باهلل ككيبل. 
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 حاج محمد الكنتي الرقادي ال
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 شعيب أبو مدين التلمساني 
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 ومؤلفات : كتب

.ابراىيـ رماني ، الغمكض في الشعر العربي ، ديكاف المطبكعات الجامعية 1
 ،الجزائر.

.شعبكا احمد ديب،في نقد الفكر األسطكرم كالرمزم ، المؤسسة الحديثة 2
 ،لبناف.

.عمر بف قينة،  في األدب الحديث تاريخا كأنكاعا،  كقضايا كأعبلما، ديكاف 3
 زائرالمطبكعات الجامعية ،الج

.أبك القاسـ سعد اهلل ، دراسات في األدب الجزائرم الحديث، الرائد لمكتاب، 4
 الجزائر 

.أبك يعقكب يكسؼ بف يحي التادلي  التشكؼ الى رجاؿ التصكؼ، تحقيؽ 5
 أحمد تكفيؽ ،الدار البيضاء

.محمد الطاىر عبلكم، العالـ الرباني سيدم ابك مديف شعيب ، دار األمة 6
 ،الجزائر لمطباعة كالنشر

.بديعة الحسني الجزائرم ، األمير عبد القادر كحقائؽ ككثائؽ بيف الحقيقة 7
 كالتحريؼ ،دار المعرفة ، الجزائر 

.زكريا صياـ ، في ديكاف األمير عبد القادر الجزائرم،  ديكاف المطبكعات 8
 الجزائرية 

 اط.منصؼ عبد الحؽ ، الكتابة كالتجربة الصكفية ، منشكرات عكاظ .الرب9
.ناصر الديف سعيدكني،  عصر األمير عبد القادر، سعكد البابطيف 10

 لئلبداع الشعرم 
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.عبد الحكيـ عبد الغني قاسـ ،المذاىب الصكفية كمدارسيا، مكتبة 11
 مديكني،  القاىرة

.نزار أباظة،  األمير عبد القادر العالـ المجاىد ،دار الفكر المعاصر 12
 .دمشؽ

 حكؿ، دار العكدة ، بيركت .أدكنيس، الثابت كالمت13
.محمد جبلؿ شرؼ ،دراسات في التصكؼ اإلسبلمي،  دار النيضة 14

 العربية لمطباعة ، بيركت لبناف 
 .عمر أحمد بكقركرة،  دراسات في الشعر الجزائرم المعاصر .15
.حمزة حماد ، الرمز الصكفي في ديكاف أبي مديف شعيب التممساني ، 16

 مطبعة مزكار، 
عبد الحميد ، الصكرة الفنية لمخطاب الشعرم الجزائرم ، دار .ىيمنة 17

 ىكمة، الجزائر 

 المصادر:

 القرآف الكريـ 
 .القشيرم ، الرسالة القشيرية،  مؤسسة الكتب الثقافية.1
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 القادر مؤلفاتو

 المذكرات والرسائل :
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 لؤلساتذة في اآلداب اإلنسانية،  بكزريعة 
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 العميا لؤلساتذة، بشار

محاضرات في حياة الشيخ سيدم مصطفى الكنتي الرقادم، المدرسة  .3
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 الممخص :

 تيدؼ دراستنا لمكضكع التصكؼ الئ 

أصكليا كأحكاميا  أكال : عامة إلى أف التصكؼ فكرة كنحمة كممة قديمة مكجكدة قبؿ اإلسبلـ 
معركفة مستقرة ثابتة بإقرار باحثيف كمف متصكفة كغير متصكفة كمستشرقيف ، كالمنتسبكف ليذا 

 العمـ كال يمكف معرفة حقيقتو إال بالكقكؼ عمى مصادره األصمية .

ثانيا : كجكد فكرة التصكؼ كعبلقتو بالمتصكفة المسمميف ، ككاطبلعنا عمى المصادر كتحميؿ 
تو الفكرة كشرحيـ بأنو عبارة عف اجتياد في العبادات كمنيـ مف زاد فييا كرؤية سطحية النقاد ليا

، كمف ثميا الكصكؿ إلى المتصكفة ككيفية تطبيؽ الديف اإلسبلمي كارتباطيـ بالتصكؼ ككصكال 
إلى فكرة ممخصة في : أف التصكؼ يقدـ لئلنساف حمكال عممية تساعده عمى تركيض نفسو 

 كتخميص ذاتو مف األنانيات المفرطة كيعطي أمبل في تييئة األنفاس . كتيذيب أخبلقو ،

Summary  :  

Our study of the subject of Sufism aims to 

 First: In general, Sufism is an idea, a bee, and an ancient religion that existed 
before Islam, its origins and rulings are well-known, stable, and established by the 
approval of researchers, Sufis, non-Sufis, orientalists, and those affiliated with this 
science, and its truth can only be known by looking at its original sources. 

Second: The existence of the idea of Sufism and its relationship to Muslim 
mystics, and our review of the sources and the critics’ analysis of this idea and their 
explanation that it is a diligence in worship, and some of them increased it as a 
superficial vision, and then access to Sufism and how to apply the Islamic religion 
and their connection with Sufism and to arrive at an idea summarized in: Sufism 
presents Man has practical solutions that help him tame himself and refine his 

morals, rid himself of excessive selfishness and give hope to prepare his breath. 



 

 
 

 


