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     Iيتناول هذا املقال خشصيّة ٔادبيّة من زوا

ٕاذ يعاجل احملور . خمتلفة، Uرخيية وثقافية، وفنية
أالول حياة املقّري، واحملور الثاين مؤلفاته 
املطبوعة واdطوطة، ٔاما البعد أالخري فقد 
تناول املوضوعات وأالغراض الواردة يف 

و عليه كيف متكّن املقّري من معاجلة . شعره
ذه أالغراض واملوضوعات ومدى التوفيق ه

  يف عرضها ومتثيلها يف ٔاشعاره؟  

 

 

 

 

 

: Résumé     

     On jette de la lumière 

sur la vie littéraire d'AL-

MAKRI tout en passant 

par l’historique, le 

culturel et l’esthétique.     

  D’ici , cet article traite 

ses axes en général puis 

on passe vers les thèmes 

poétiques abordés. 
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حقبة عاّمة من Uرخينا السـيايس والثقايف ٔالنه شهد ٔاعالما يف فّن العهد الع�ّين ميثّل                             
الشعر والنرث تفاعلوا مع ٔاحداثه، ٕاال ٔان هذه الفرتة مل ترث حامس الباحثني يف الكشف 

ب العريب عىل اعتبار ٔانه ميثل عرص �حنطاط والضعف وهذه والتصفح والسـ� يف املغر 
 منقصة للعرص ؤاد�ئه، فقد فند هذا احلمك ٔاحد ٔاعالم هذه الفرتة أالديب اجلزائري ٔامحد 

�ا جاءت دراستنا حول هذا أالديب قصد ٕاعادة �عتبار ٔالعالمنا . املقري التلمساين
  . بحث يف الرتاث املغريبا�ين ٔامهلوا عن قصد، ٔاو عن قu التنقيب وال 

فاملقري التلمساين بز أقرانه وشـيوخه، وّمعت آ�ره العلميّة بالد املغرب  واملرشق      
  .وخمتلف ٔارجاء املعمورة

يعاجل هذا املوضوع ثالثة جوانب، مهنا ما يتعلّق بتعريف الّشاعر ٔامحد املقّري اّ�ي     
. يتعلّق �ملؤلّفات املتنوعة الّيت تركها لنا ومهنا ما. عاش  يف القرن احلادي عرش الهجريّ 

ومدحي وزهد  ،حنني وشوق: ؤاخريا دراسة أالغراض الّشعريّة املتنّوعة الّيت تناولها
  .وٕاخوانّيات

        نبذة عن املقّرينبذة عن املقّرينبذة عن املقّرينبذة عن املقّري: : : : أوالأوالأوالأوال
هو ٔابو العّباس شهاب اªّين ٔامحد بن محمد املقّري التّلمساّين، من ٔاعالم الفكر 

العهد الع�ين، خشصية ممتزية فكرI، توزع هواها بني ٔاقطار  العريب يف اجلزائر ٔاثناء
�لقرب من مدينة املسـيu ) مقّرة(تعود ٔاصول عائلته ٕاىل قرية . العروبة مرشقا ومغر�

انتقل جّده أالعىل ٕاىل تلمسان واسـتقّر هبا، وفهيا وª ٔابو العّباس املقّري حوايل عام . حالياً 

يخ سعيد وغريه من علامء عرصه بتلمساندرس عىل يد ّمعه ال  .)1(هـ986 انتقل ٕاىل . شـّ
هـ 1013ٔاين وّيل هبا منصب إالمامة واخلطابة عام . هـ1009مدينة فاس املغربية سـنة 

هـ، قّىض لك هذه املّدة متجّوًال 1027وقد اّختذ من فاس دار ٕاقامة ¼ ولبث هبا حّىت عام 
وملا اشـتّدت الفنت . دي غاية �سـتقبالبني مّراكش، ٔاين اسـتقبÂ الّسلطان املنصور الّسع

  .السـياسـية �ملغرب أالقىص



 بلقامس رفرايف/ الشعر املغريب يف عهد الع�نيني                                                                       أ 
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هـ ّمث قصد مكّة حاّجا وجاور �ملدينة املنّورة، ّمث عاد 1027هاجر ٕاىل مرص سـنة      
هـ وجعلها مرتكزا لرحالته ٕاىل الّشام واحلجاز 1029لالسـتقرار بأرض الكنانة سـنة 

  .ؤاجعب بدمشق ومكث فهيا مدة. والقدس
عاد ٕاىل مرص واسـمتّر ميارس التّدريس ومالزمة العمل والعلامء ٕاىل ٔان وافته املنيّة هناك     

  .هـ1041عام 
        ارهارهارهارهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآثآثآثآث: : : : �نيا�نيا�نيا�نيا

  )الرجز: ()2(للمقّري مؤلّفات كثرية قاربت الثّالثني عىل ما ذكر هو بنفسه يف قو¼    
  َوِيل تآليٌف عىل الِعْرش ينَا

                            
  زادْت مثانًيا َحَوْت تعنينَا 

فلْريِوها ٕاْن َشا بال اسـتثناٍء   
                          

  وَهللا ٔارُجو نْيَل قْصَد Ùِيئ  
  بدا للمختّصني حامال ٕان هذا المك الهائل من املؤلفات يدّل عىل اتّساع معارفه، فقد      

مصنّفا من الفئة  وضوعات مثقّفا ثقافة واسعة،النّرث، رفيع اّ�وق يف انتقاء امل   صوجلان
     .والكتّاب، كثري امليل ٕاىل الفكر وأالدب والتّارخي  أالد�ء  كبار  أالوىل بني

متعّددة النّواà تتناول معارف     وتصانيفه. والضعف  اجلودة  بني  ٔايضا شعر هو  و¼   
   :عرصه، و تعّد من ٔاّمهات الكتب العربية وإالسالميّة، ويه

: نفح الّطيب من غصن أالندلس الّرطيب، وذكر وزيرها لسان اªّين بن اخلطيب -1 
موسوعة ٔادبيّة Uرخييّة أّرخ فهيا لبالد أالندلس وحضارهتا إالسالميّة من شـّىت جوانهبا 
ياسـيّة و�قتصاديّة و�جæعيّة والعمرانيّة والثقافيّة، وخاّصة أالدبّية مهنا، خالل فرتة  السـّ

هـ 1038رمضان 27ودّونه يوم أالحد . ود إالسالّيم هبا منذ الفتح حّىت الّسقوطالوج
أالّول يتعلّق �ٔالندلس، : قسمني  و قّسمه ٕاىل. هـ�1039لقاهرة، ّمث خمته يف آخر ٔاIّم 

  .والثّاين يف التّعريف بلسان اªّين بن اخلطيب، و فيه ٔايضا مثانّية ٔابواب .وفيه مثانيّة ٔابواب
غرىٕاحتا - 2 éرخي تأليفه سـنة : ف املُغرى يف تمكيل رشح الصUوموضوعه العقائد، و

  .هـ بثغر إالسكندرية1028
وقد . وقّسمه ٕاىل روضات ٔازهار يف مثانّية ٔابواب: ٔازهار الّرIّض يف ٔاخبار عّياض -3

ومنه نسخ . عّرف فيه �لعامل املغرّيب اجلليل القايض عياض، كام عّرف ببعض علامء عرصه
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   . هـ1027هـ و1013وUرخي تأليفه ما بني . طة ومطبوعة يف مكتبات العاملخمطو 
) ص(وموضوعه ٔادب نبوّي ذكر فيه ٔالبسة الّرسول: ةٔازهار الكاممة يف ٔاخبار الَعامم - 4

 .هـ1033ٔاّمت تأليفه يف املدينة املنّورة سـنة . السـَيام عاممته
يخ محمود ٔافندي مع مزدوجات ويه قصيدة طويu يف الغزل، مجعها الشـّ : املزدوجة –5

  .هـ1299وقد ّمت طبعها �ملطبعة أالزهريّة احلجريّة سـنة . ٔاخرى
وهو نظم لكتاب العقائد السلفيّة، يوجد منه : ٕاضاءة اªّجنة يف اعتقاد ٔاهل السـنّة -6

وّمت رشحه من طرف . نسخ خمطوطة يف القاهرة وغريها من العوامص إالسالميّة والغربّية
نقيطي وعبد الغين النابليسّ  عّدة علامء    .هـ �لقاهرة1036ٔاهنـى كتابته سـنة . اكªّاء الشـّ

ٕاعامُل اّ�هن والفكر يف املسائل املتنّوعة أالجناس، الواردة من سـيدي محمّد بن ٔايب  -7
يخ محمّد : بكر بركة الّزمان وبقيّة النّاس وموضوعه عقائد وفقه، ويه ٔاجوبة عن ٔاسـئu الشـّ

وUرخي تأليفه .  وّ�ها ٕاليه من الّزاوية اªّالئّية ٔاIّم ٔان اكن املقّري مق� �لقاهرةاªّالّيئ الّيت 
  .هـ �لقاهرة1041

  .م1788ترمج ٕاىل اللّغة الفرنسـّية سـنة : ٔاخبار الّزمانخمترص اجلُامُن يف  -8
 .موضوعه العقائد :حاشـّية عىل رشح ٔاّم الرباهني للسـنويسّ  -9

موضوعه ٔادب الّسلوك من خالل أالحاديث النبويّة : العفو ّمعن جىنحسُن الثّنا يف  - 10
   .واالIٓت القرآنّية منه نسخة خمطوطة يف القاهرة، وطبع �لهند

وهو منظومة موضوعها خّط الّرمل والزايرجة : رفُع الغلط عن اdّمس اخلايل الوسط - 11
  .منه نسخة خمطوطة يف القاهرة. وعمل النّجوم والّطالمس

: روضُة االٓس العاطرة أالنفاس يف ذكر من لقيته من ٔاعالم احلرضتني مّراكش وفاس - 12
أالّول عىل مقّدمة وثالثة ٔابواب، والثّاين عىل ٔاربعة وثالثني اًمسا من : ويشـمتل عىل قسمني

وجعل قطب دائرته . ٔاسامء العلامء وأالد�ء اّ�ين لقهيم ٔاثناء وجوده مبّراكش وفاس
  .   هـ1013هـ و1011وUرخي تأليفه مابني . الّسعدي الّسلطان املنصور

ٔاحاط فيه صاحبه بلك ما تعلّق مبوضوع نعال الّرسول : فتُح املتعال يف مدح النّعال - 13
من حديث ولغة، وشعر، وسرية، وUرخي، ووصف للنّعال، وبيان ٔالوضاعها ؤاشاكلها عند 
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ه ؤاهناه يف . املشارقة واملغاربة للكتاب نسخ . هـ �لقاهرة1033سـنة ٔاصل الكتاب بََدا�
   .خمطوطة ومطبوعة منترشة يف بالد املرشق واملغرب

وقد ّمض ٔالواÙ من النّرث والّشعر، منه نسخة : النّفحاُت العنربيّة يف نعل خري الربيّة - 14
هـ 1030ؤاهنـى كتابته سـنة . ويف بعض اªول العربّية وإالسالميّة خمطوطة يف املغرب،

 .�لقاهرة
بيت رجز موضوعها  313يتضّمن: نيُل املرام املغتبط لطالب اdّمس اخلايل الوسط15- 

منه نسخة . ٕاعداد مربّعات الّطلسامت ذوات احلقول امخلاسـّية اdّمسة خالية الوسط
  .خمطوطة بربلني وإالسكندرية

 . و¼ مؤلّفات ٔاخرى ذكرهتا بعض املصادر ٕاّال ٔاّهنا مفقودة    
        ّشعريّةّشعريّةّشعريّةّشعريّةأغراضه ال أغراضه ال أغراضه ال أغراضه ال : : : : �لثا�لثا�لثا�لثا
برع املقّري يف نظم الّشعر كام نبغ يف كتابة النّرث، ولقد تطّرق ٕاىل كثري من املوضوعات    

الّشعريّة املعروفة يف أالدب العرّيب، فنظم يف احلنني ٕاىل الوطن كام نظم يف الغزل، 
 ...واملدح، وإالخوانّيات

ت به قرحيته، ولهذا اكن معظم شعره مرآة ٔالمور حياته اخلاّصة من خالل ما جاد    
نسـتطيع ٔان نعّد شعره سفرا يؤّرخ ما مّر به من حوادث وما اعرتضه من مواقف، وجسّال 

فتنّوعت أغراض قصائده وكرثت يف . حافًال مبشاعره يعرض الفرح Uرة واحلزن Uرة ٔاخرى
 .مواضع، وقلّت يف آخرى

 .هاو�� سـنعرض ما جاء مهنا يف شعره مرتّبة حسب كرثهتا وشـيوع    
    ن ن ن ن ــــــــــــــــــــن ٕاىل الوطــن ٕاىل الوطــن ٕاىل الوطــن ٕاىل الوطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلنياحلنياحلنياحلني    - - - - 1111

لكّام ٔادرك بُعده  ٕاّن احلنني ٕاىل الوطن شعور عاطفّي ووجداّين دامئ يتوª ªّى إالنسان    
آخر من  وهو شعور خاّص ال يضاهيه ٔاّي نوع. عن ثرى الوطن ٔالّي سبٍب من أالسـباب

يف مداه ٔاو يصفه ٕاّال من عاشه  املشاعر البرشيّة، �ا ال يسـتطيع ٔان يدرك كهنه ٔاو يتحّمك 
  .واملقّري من الّشعراء اّ�ين اكتووا بنار الغربة ؤامل الفراق وحرارة الّشوق. ؤاملّ به

وقد ٔاحّس �حلنني ٕاىل الوطن، ليس ٔالنّه شعور خفّي غري حمسوس، وٕانّام ٔالنّه شعور    
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ظة، حّىت لياكد يعجز وطبيعّي تتقاطع فيه مشاعر متباينة ومتداخu يف ذات اللّح تلقايئّ 
يطرة عىل انفعاالته؛ ٔالّهنا مشاعر تتداخل فهيا حلظات شوق دامئ ٕاىل  إالنسان عن السـّ
  .أالوىل و اّ�كرIت القدمية البداIت

يرى اªّكتور ٔابو القامس سعد هللا ٔاّن ٔامحد املقّري يعّد ٔاّول املثقّفني اجلزائريّني اّ�ين     

، ويظهر ذ� يف )3(ظر ٕاىل اجلزائر كقطر ال مكدينةعاجلوا احلنني ٕاىل الوطن، ون

  )الاكمل:()4(قو¼

  بُ� اجلزائر ما ٔامر� نواها
 

َف الفؤاُد حبّهبا وهواها    َلكِ
  I عاذيل يف حّهبا ُكْن عاذري عاذري    

  
  يكفيَك مهنا ماُؤها وهواها 

   )البسـيط: ()5(وقال       
  مل ٔانَْس معهَدÙ والّشْمُل ُمجِمتٌع 

               
نِْس ِمعطارُ   �  والعيُْش غَض� وَرْوُض اال

  فهَا ٔاÙَ بَْعَد بُْعٍد عنُه يف قلقٍ  
 

  وقد نَبََت ِيب ٔارجاٌء ؤاقطارُ  
  متِيض اللّيايل ؤاشوايق ُمجّددٌة  

                                                                              
  ِن أالحباِب ٔاوطارُ وما انقضْت يل مِ  

   
  ) البسـيط:()6(وّمما عّرب به عن حنينه ٕاىل ٔابناء وطنه، قو¼ 

  ٕاذا ظفرُت ِمَن اªّنيا بُقرِهبُم 
                      

  فّلك ذنٍب جناُه اªّهُر مغفورُ  
  ) الاكمل:()7(وقال متشّوقا بعد اّ�كرى 

  ولنَا هباتيَك اIªّر موامسٌ 
                            

  اكنْت تُقاُم لطيهبَا أالسواُق  
  فأَ�ننَا عهنا الّزماُن برسعةٍ  

                          
  وغدْت تُعلّلنَا هبا أالشواُق  

  )الرمل: ()8(وبعد ٔان غلب عليه الّشوق والتّخمني، قال 
  بأِيب َمْن ٔاْودعوا ُمْذ َوّدعوا 

                       
  للِعيِس ذميلُ قلِيبَ الّشوَق و  

  جريٌة غُر� كراٌم خريٌة  
                            

  ُلكّ يشٍء مهنُم يبدو مجيلُ  
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وما يالحظ عن الّشاعر يف حنينه وشوقه، ٔانّه يمتثّل �لّشعراء القدماء ا�ين حنّوا ٕاىل     
فيه عنارصه  وقد صاغ ٔاحاسيسه ؤافاكره صوغا ترتابط. ٔاوطاهنم واشـتاقوا ٕاىل مآثر طفولهتم

  .بوحدة شعورية وذهنية
    ففففــــــــــــــــــــــــــــــــالوصالوصالوصالوص    - - - - 2222

وٕانّه حاكية . هو الّشعر، بل هو الفّن يف رحب مداه وطلق ٔابعاده، كام رٔاى ٔافالطون    
والوصف يصدر عن . إالبداع، مفا يأصل فيه ويبدع، ٕاّال من تأّصلت ملكة الفّن عنده

ص غري أالشخاص، وأالشـياء غري وٕاذا أالشخا. صفاء وجدان وتألّق خيال، وتدفّق عاطفة
أالشـياء، وٕاذا احلياة وّهاجة، والّصور ٔاحياء تطلع من عامل جديد، وتكون مع الفّن يف 

  . ٔاوهاه، بل مع الوجود وقد صار ٔاروع يف احلياة والوجود
  .ومن ٔانواع الوصف عند املقّري، وصف املدن

نّورة الّيت حاول ٔان يضفي علهيا ومن املدن الّيت وصفها الّشاعر وهام هبا، املدينة امل     

   )الطويل: ()9(، يقول فهيا)ص(مسحة دينيّة، تّرباك هبا وبصاحهبا محمّدا 
  ٕاذا ْمل تِطْب يف طيبَة عند طيِب 

  
  به طيبٌة طابْت فأين تطيُب  

عا     éªنا اé ْب يف ٔارِضها رب   وٕا ن مل ُجيِ
  

عاء جييُب   éففي ٔاّيِ ٔارٍض ل�  
  طيبة ُلكéمك ٔاI ساكين ٔاكناَف     

  
  ٕاىل القلب من ٔاجل احلبيِب حبيبُ  

نات البديعيّة عىل طريقة أد�ء عرصه ٕاذ أعاد يف هذا البيت مشـتقّات لكمة  تالعب          الّشاعر �حملسـّ
اجلناس اّ�ي أكرث منه يف نرثه كام اسـتعمÂ هنا يف شعره  وهذا من �ب. سّت مّرات) طيبة(

  .            أيضاً 

  )الطويل: ()10(اهّمت بوصف الّطبيعة الّطبيعّية ومن ذ� وصفه هبوب الّرحي يف قو¼  و    
  0ّٔن ٔاُكّف الّرحي تكتُب ٔاسطًرا

  
  عىل الّهنر ٕاّال ٔاّن ٔاحرفَها ُزْرُق  

  فتحِين علهيّن الغصوُن قُدوَدها    
  

  لتقرٔاها ْ�را ِمَن الَوَرِق الُوْرُق  
البديعة يالحظ تشخيص الّشاعر للّطبيعة عىل شلك فنّان املتأّمل يف هذه الّصورة         

  . يسـهتويه فّن الّرمس عىل املاء
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ويالحظ كيف اسـتطاع الّشاعر ٔان ميزج بني الّطبيعة اجلامدة والّطبيعة احلّية، وبأّي    
طريقة؟ و0ّٔن الّشاعر افتنت �ٔالندلسـّيني فغّىن عىل قيثارهتم، ؤاجعب �ملشارقة يف جامل 

بكالعبارة    .وجودة السـّ

  )اخلفيف:()11(ؤاجاد يف وصف جامل املنازل معمتدا الّصورة التّشبهيّية، قائال     
ِبيع حلّْت عليه   َمْزنٌِل اكلر�

  
  حالياُت الّسحاب ِعْقَد النّطاق 

  يُمِتُع العَني من طرائِِق ُحسنٍ     
  

  تتجاىف هبا عن إالطراق 
 عهنا ٕاّال ٔاحصاب إالحساس املرهف، واملتخّيل البعيد، ٕاّهنا رومانسـّية ال حيسن التّعبري       

  . والنّفوس التّواقة ٕاىل ّلك ما هو مجيل
        ـحـحـحـحــــــــــــــــــــــــــــــــاملديــاملديــاملديــاملديــ    - - - - 3333

احتّل فّن املدحي يف مدّونة الّشاعر حّزيًا كبريًا ٕاىل جانب أالغراض الّشعريّة أالخرى،     
، )ص(قلبه جتاه النّيب  حيث عّرب يف مداحئه عن مشاعره وعواطفه الّيت نبعت من ٔاعامق

ؤاصدقائه ٕاذ ٔاظهر فهيا حمامدمه، ومفاخرمه كام نرش فهيا طراز حماسـهنم، Ùثرًا الٓلئ 
  .ٔاوصافهم يف ا9الس واحملافل

من حسـنات املقّري ٔانّه عرف عنه مدح الو�اء ال أالمراء ٕاال ما جاء اسـتثناء،     
 :ومتحورت قصائده يف املدحي حول موضوعني ٔاساسـيني

  ::::ويّ ويّ ويّ ويّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــح النّبح النّبح النّبح النّبــــــــــــــــــــــــــــاملدياملدياملدياملدي ــــأ أ أ أ 
كرثت املداحئ النّبويّة يف شعر املقّري، ٕاذ ٔاعطاها روحه وقلبه، وصّور فهيا حبّه     

ٔازهار (و) فتح املتعال(وقد بّهثا يف ثناI مؤلّفاته اجلديدة كـ). ص(الّرسمدّي للّرسول
 ).الكاممة

ّسال �لنّّيب حني متّع Ùظريه بزIرة الّروضة و¼ طائفة من القصائد النّبويّة نظمها ٕاّما تو    
الّطاهرة يف املدينة املنّورة، وٕاّما مدحا للنّّيب عىل حنو ما اكن يفعل شعراء املداحئ النّبويّة 

  .يف العصور اdتلفة
، ووصفه لٔالماكن املقّدسة، )ص(وقد تنقّل يف مداحئه النّبويّة بني ترمجة لسريته    

  .صدره من حنني وتصويره ما خيتلج يف
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 2013 جوان                             251                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

  )الاكمل: ()12(ومن ذ� قو¼    
 ِÂِهذا الّرؤوُف جباره ونَزي  

  
  ِÂِهذا رساُج ِهللا يف تزني  

     ِÂهذا اّ�ي الريَب يف تفضي  
   

  ِÂهذا حبيُب هللا وَابُن خلي  
    

قدم حني  -كام هو شائع -نالحظ يف هذا النّّص تناّصا، ٕاذ تأثّر املقّري بقول الفرزدق    
  . هشام بن عبد امل? للحّج برفقة حاشيّته وقد اكن معهم الشاعر الفرزدق

نة، ومل يفسح ¼ ا9ال للّطواف واكن البيت احلرام مكتظاً       جفلب  �حلجيج يف ت? السـّ
ٔايب طالب علهيم  عّيل بن احلسني بن وعندما قدم إالمام زين العابدين  .¼ متAّٔ ينتظر دوره

هشام ؤاغاضه  حفيظة أالسود فثارت  ت ¼ صفوف النّاس حّىت ٔادرك احلجرالّسالم انشقّ 
  ؟!امل? ال ٔاعرف  عبد ما فعلته احلجيج لٕالمام عّيل فسأ¼ ٔاحد مرافقيه، فقال هشام بن

  )البسـيط: ()13(ما قا¼ قصيدة مهنا هذه أالبيات، ويه من ٔاروعب فأجابه الفرزدق     
  هذا ا�ي تعرُف البطحاُء وطأتَه

 
  والبيُت يعرفُه واِحللé واحلَرمُ  

  هذا ابُن خِري عباِد ِهللا ُكـلّـهمُ   واحلرم 
   

  هذا التِّقّي النِّقّي الّطاهُر الَعملَُ  
  هذا ابُن فاطمٍة ٕاْن كنَت جاهـÂُِ   العمل

   
ـُوا جبّدِه ٔانبياُء ِهللا قدْ     َخمت

بك، يقول فهيا       )احلفيف: ()14(و¼ قصيدة مميّية نبويّة جيّدة الّصياغة، حسـنة السـّ

  يقبÂُ الّسْمـ ليَس ُلكّ القريِض 
 السمــــ       

  ـُع وتُصِغي �كرِه أالفهامُ  
  )البسـيط: (ٕاىل ٔان يقول 

  مُ زاكّياٌت مع حصبِه وسال   فعليِه ِمْن ربِّه صلــــواٌت 
  ::::ـــامـــامـــامـــامــــاملديــح العـاملديــح العـاملديــح العـاملديــح العـ ب ـب ـب ـب ـ

  )الرجز: ()15(ومن املدحي العاّم عند املقّري، ما قا¼ يف ّمعه سعيد املقّري   
  وقد ٔاخذُت جاِمَع البخاري 

             
  َعْن ّمعي احلائِز للفخارِ  
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  احلافُظ املبّجُل العراقـي 
                

  وقد َسام يف ُسّملِ املراِيق  
  . وهام بيتان من ٕاجازة علمّية للمقّري، يشري فهيام ٔانّه ٔاخذ حصيح البخاري عن ّمعه سعيد         

: )16( ومن الّشخصّيات اليت مدFا ٔايضا، لسان اªين بن اخلطيب، اّ�ي يقول فيه   
  )     الاكمل(

ا َعْن وْصفِه؟    ٔاَو ليَس مثيل قاِرصً
    

  واحلَق نوٌر واٌحض للمهتِدي 
   

من خالل هذا �نزIح �سـتفهاّيم جند الّشاعر يريد ٔان يربز املاكنة الرفيعة والساميّة 
  .ملمدوحه

ويالحظ يف شعر ٔامحد املقّري اّ�ي مدح به ٔاصدقاءه من العلامء وأالد�ء، ٔانّه يتّسم     

  )الوافر: ()17( �لّصدق وإالخالص، ومثال ذ� قو¼ يف مدح القايض عّياض
  ُعْرِف اِملسِك ِطيًبا سالٌم ِمثْلُ 

         
  وُحسـنًا ِمثُْل ٔازهاِر الّرIِض  

  عىل لفِظ اجلالIِ واملـعاِيل  
         

  ٕاماُم اªّيِن واªّنَيا عيـاِض  
نلمس يف هذين البيتني بساطة أاللفاظ، وٕاحاكم العبارات، وعذوبة أالسلوب، ممّا     

وهو مدح ال متلّق وال زيف فيه، كام يه . سامه يف هذا النّسج، ويف هذا احلبك الشـّيق
  .عادة  املقّري

        ::::ـــزلـــزلـــزلـــزلــــــــــــــــــــــــالغالغالغالغ    - - - - 4444
الغزل لغة العواطف الّشاعرة اليت تنساب رقّة وصفاء، ولهفة القلب املتقّطر لوعة     
مفنذ ٔان حتّركت احلياة يف النّفس البرشيّة، سعى الّرجل ٕاىل املرٔاة يسرتضهيا بشـّىت . ؤاىس

واختار لها ٔاعذب احلديث ومعسول القول عازفا عىل ٔاوUر أالفئدة نغام . أالساليب والفنون
  .رقيقا Ùعام

كغريه من املبدعني ميت? عاطفة جيّاشة، وٕاحساسا لطيفا جتاه اجلنس  املقّري،ٔامحد     
ولهذا ال جعب ٕان توفّر يف مدّونته شيئا من الغزل ا�ي اتّسم بقّوة اخليال، ورهافة . االٓخر

طويu النّفس، والّيت ) املزدوجة(الوة اللّفظ، ورقّة املقاطع، ؤاحسن شعره الّشعور، وط

  )الرجز: ()18(مهنا
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  وبَْعُد فاحلُبé حبيُب النّْفِس 
 

نِْس   �نُْس اال �  وراحُة الّروحِ وا
  ولُْطُف َطْبعٍ يف اِحلَجا واحلدِس  

         
سوٌة تنفُع للتّا�ِيسّ   �  وا

  دِّ واحلُبé ليَس ُمْدِرًاك �حلَ  
 

  )اخلفيف: ()19(وقال يف ٔايضا
  ذكّرتِْين الُوْرقَاُء ٔاIَّم ٔانـٍس 

                                                           
ْذِري اªّموعَا   �  سالفاٍت فِبتé ا

  ووصلُت الّسهاَد شْوقا حلـّيب                                 
                 

  جهرُت الهُجوعَا  وغراًما وقد 
  كيف خيلُو قليب ِمَن اّ�كِر يوما                                                                             

                 
  وعىل حّهبم حنيُت الّضلوعَا  

  لكّام ٔاوِلع العذوُل بعْتبــــي                                                                              
                 

  يف هواُمه يزداُد قليب ولوعَا  
فالّشاعر هنا يبّث لواجع الّشوق واحلنني، ويّرصح بتبارحي الهوى وما يعانيه من ٔامل                                                                                     

  .اب واخلّالن، وما ٔاصعب ذ� عند إالنسان البعيد عن أالهل واخلّالنالفراق لٔالحب
  .ويف املايض وا�كرى جشون، ؤاّي جشون عندما يبيك املغرم �ªّم واªّموع       

    إالخوانيّاتإالخوانيّاتإالخوانيّاتإالخوانيّات    - - - - 5555
وقد تبادل الّشاعر مساجالته . احتلّت إالخوانّيات جزءاً كبريًا من شعر املقّري     

خصّيات من املغرب واملرشق، ومع ٔاصدقائه من أالد�ء اّ�ين اكنت الّشعريّة مع بعض الشّ 
ومن هؤالء عبد الّرمحن العامدى مفيت احلنفيّة بدمشق، وقد . هلم ماكنة �رزة يف ا9متع

  )الرسيع(: : : : ))))20202020((((كتب ٕاليه املقّري مّرة مسـهتّال �لبيتني االٓتيني
  I حادَي أالظعاِن حنو الشآمِ 

              
  ايت لت? اخليـامِ بلّْغ حتيّ     

  وابداS مبفتهيا العامدي الّرَضا     
           

  داَم به مشُل الَهنا يف الْتئامِ     
وملّا حللُت دمشق احملروسة، وطلبت موضعا للّسكىن : قو¼وّمما جاء يف أالخوانيات           

 يكون قريبا من اجلامع أالموّي اّ�ي يُعجز البليغ وصفه وٕان مٔال ُطروسه، ٔارسل ٕايلّ 
ٔاديب الّشام فرد املوايل املدّرسني صاحب ٔاذIل الفخار املوىل ٔامحد الّشاهيين حفظه هللا 

  )اخلفيف: ()21(، وكتب يل معه ما نّصه)اجلَْقمقية(تعاىل مبفتاح املدرسة 
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  وٕاليِه من الزمان َمَفّري   كنَُف املَقّرّي شـيخي َمقَّري
ِّساعٍ  ِن حبر وعلومٍ    كنٌَف مثُل َصْدِرِه يف ات ّر يف ِمضْ éªاك  
  مٔال الرشَق نوُرُه ؟ ٔايé بدر؟   ٔايé بدٍر قد ٔاطلع الغرُب ِمنْهُ 
  وَمسّي وفوق ذاك وخفري  ٔامحٌد سـيدي وشـيخي وُذخري
  جئُتُه زائرًا عىل وجه شكري  لو بغِري أالقدام يسعى َمُشوٌق 

  .، انهتـىالعبد احلقري املسـتعني، اdلص ٔامحد بن شاهني
  ) اخلفيف:(فأجبته بقويل 

ِنِه حار ِفْكري   ٔايé نظٍم يف ُحسـْ
  

  وحتّىل بُدّره صدُر ذكري 
  طائر ُالّصيِت البِن شاهَني يُْنمي    

  
  َمْن بروِض الندى ُ¼ خُري َوكرِ  

  ٔامحُد املمتطني ذروة جمدٍ     
  

  ِلَعَواٍن ِمَن املعايل وِبْكرِ  
    � Âَِب وصلٍ حل� ِمْفتاُح فَْض  

  
  ِمْن َمعاين تَْعريفه دون نُكرِ  

  I بديَع الزماِن ُدْم يف ازدIنٍ     
  

  �لُعال واْزِدIِد جتنيس شكرِ  
وها يه مساجu ٔاخرى بني املقّري وشـيخه ٔامحد بن القايض تروهيا لنا كتب أالد�ء        

  :واملؤّرخني، وقد جاءت كام ييل
، )سال( وجد شـيخه أمحد بن القايض غائبا عهنا، بثغر ،حيX وصل املقّري ٕاىل فاس    

فلّما عاد مهنا ٕاىل فاس، وعمل مبقدم . يشغل منصب القضاء هناك –حينذاك –ٔالنّه اكن
وزّود رسو¼ ٕاليه . تلميذه من تلمسان، ٔارسع ٕاىل اسـتدعائه حلضور مأدبة ٔاقاYا عىل رشفه

  ) الاكمل:( )22(بثالثة ٔابيات
  يف داره فأالمُر غُري بعيدِ    ًدا يوَمهI سـّيًدا ٕاْن زرَت عب

  حبضوِر ساداٍت بدار عبيدِ    ّرشفتَه حبضوِرمك ال منقٍص 
  حملÂّ اكنت ¼ اكلعيدِ    ٕان زرتَه ونقلَت ٔاقدام العىل

  )الرسيع:(ورد عليه بقو¼
  واجلسُم ٔاْحضى ُعرضة النهتاِب   القلُب مّينِ يف َجَوى والهتاِب 

هاِب   فكري ُمْدلَهَم� وماوليُل    ٔاÙَرُه ٕاال� ِضياُء الّشِ
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وٕانّام ٔاجبته ببحر خمالف ٔالبياته اليت يه من : (مث علّق املقّري عىل هذه أالبيات بقو¼     
  ...). الاكمل، ٕاشارة ٔاّين ٕالجابة دعائه رسيع ؤانّه اكمل

دعائه : (...والفطنة، يف قو¼ وقد اسـتعمل املقّري هنا ٔاسلوب املرح املمزوج �ّ�اكء     
  ...).       رسيع ؤاÙ اكمل

ولقيته  يوما �حملuّ املنصورة واكن ٕاذ ذاك : و قال ٔايضا يف شـيخه ٔامحد بن القايض      
فتذاكرÙ ٔاوطاننا ؤاهلينا، ؤاIّمنا بفاس وليالينا، فقال خياطبين  –الّطاعون–الو�ء 

  )جمزوء الرمل:()23(
  I شهاَب اªّين هّال                                      

   :فقلت
  زرَت ٕاخواÙً ؤاهًال                 

  :فقال  
  بعدْت عنّا دIرٌ 

  
  مجعْت �لقوم مشالَ  

  :فقلت    
  ليَت ِشْعرِي هل نرامه

  
  فيعوُد احلزُن سهالَ  

والعتاب، والشكوى، تضّمنت هذه املراسالت الّشعريّة ٔاغراضًا خمتلفة، مثل املدحي،         
  .و�عتذار، و�سـتعطاف، والّشوق، والّشكر متّسمة �لصدق

وهنج ٔابو العباس يف قصائده إالخوانيّة هنج القصيدة العربّية احملافظة والتقليديّة، فاسـهتّل    
ؤاشاد بقصائد مراسليه لغة، وبالغة، ؤاد� حّىت ٔانّه يف . ٔاكرثها �ملقّدمة الطللّية ٔاو الغزليّة

  . تقديرÙ �لغ كثريًا يف ذ�
ورٔاينا يف قصائده إالخوانّية املعاين املتكرّرة املتعلّقة ٕ�ظهار املوّدة والّصداقة،      

والتّشبهيات نفسها خصوصًا يف إالشادة بشعره ٔاو بشعر من كتبوا ٕاليه، والحظنا يف هذه 
والقافيّة، وذ� حسب ما املراسالت املتبادI بني املقّري وغريه ٔاّهنا اتّفقت يف الوزن 

  .جرت عليه القواعد واملساجالت تقليدIًّ يف شعر إالخوانّيات
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        الّزهدالّزهدالّزهدالّزهد    - - - - 6666
طلبا ) ص(هو وقوف الشعراء ٔامام �ب هللا يلمتسون الّرمحة،   وتوّسلهم مبقام الّرسول    

 .  لشفاعته يوم القيامة

ّسال �لنّيب حني متّع Ùظريه بزIرة نظمها ٕاّما تو  الزهديّة ٔالمحد املقّري طائفة من القصائد    

   )الطويل: ()24(قا¼ يف الّزهدوّمما . الّروضة الّطاهرة يف املدينة املنّورة، وٕاّما تّرباك به

  وما ٔاÙ عن حتصيل ُدنَيا بعاجزٍ 
  

ةِ     ولِكْن ٔارى َحتْصيلَها �ªّني�
ةً        وٕاْن طاوَعْتين رق�َة احلاِل مر�

  
  نفٍس ٔابي�ةِ ٔابْت فعلها ٔاخالُق  

  ) الرسيع: ()25(وقال يف التصّوف واملبادرة ٕاىل التّوبة، وكرثة النّدم، والّزهد يف اªّنيا        
  فاملرُء مأخوٌذ مبا قْد جناهُ    �ِدْر ٕاىل الت�وبة واسـتِجْهنا
  ؤانِهتْز الفرصَة يف وقهتا

 
  ما فاز �لكرم ِسوى َمْن جناهُ  

فالشاعر مل . مبارشة، فاملتلقي ال حيس بت? املشاعر اليت حيسها الزاهديف البيتني لغة                         
ميدح ا�ات إاللهية ومل يربز قضاI مصميية يف الفكر الصويف، كفكرة الفناء واحلديث عن 

  ...   يوم القيامة
        ::::ازازازازــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأاللغأاللغأاللغأاللغ    - - - - 7777

عراء والفقهاء للّرتفيه يتعاطاه الشّ . التّلغزي نوع من ٔانواع الّرIضة الفكريّة وأالدبّية     
واكن امللغّز يعّرب عن حادثته �لبيت ٔاو أالبيات ولكنّه ال يلجأ ٕاىل القصيدة . واختبار ا�اكء

uالطوي .  
نرثا، ومما جاء حول هذا اللّغز ما ) القوس(وقد الغز الّسعيد قّدورة، املقّري يف لفظ       
خطيهبا أالخ يف هللا سـيدي الّسعيد املشهور ٕاّيل مفيت اجلزائر وعاملها وٕاماYا و  كتب( :ييل

  )الرجز(  :)26()القوس(بقّدورة حفظه هللا ملغّزا يف 
  والمًعا يسُمو عىل ْجنِم الّسَهـى   I �رعًا ٔاْرىب عىل ذوي الّهنَـى
  ٔاَىت ُمثىن� I ٔاَخا انتباهِ    لفٌظ تراُه يف كتاِب هللا
  الّسفر املربوِر تسـتطْبهُ يف    وْمل يَُنث� فيه واصطحْبهُ 
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  )الرجز: (فأجابه املقّري مبا نّصه 
ِ̀ ا�ي ٔالْهََما   امحلُد 

  
  حلّل مشٍلك عَرا ؤافهَما 

  وصلواتُه عىل املقّرِب     
  

  َكقَاَب قوسْنيِ النّّيب العرِيبّ  
  مث الّرَىض َعْن ْحصبه وعْرتته 

  
  الفائزين مبزاI ٕاثْرِتهِ  

  ء املuِّ ووارِثيه علام    
  

  ِuّالّسعداء العاِملني اجل  
، ا�ي امتحن به سعيد )هاج الّصنرب(ومن أاللغاز اليت شاعت بني علامء اجلزائر لغز          

مبدينة اجلزائر قادما ٕالهيا من فاس، وقد ) املقّري(قّدورة ٔايضا زميÂ ٔامحد املقّري عندما حّل 
وأاللغاز ٕامنا يه الختبار اّ�اكء . (املّرة أالوىلعيب عىل املقّري ٔانّه مل يفهم اجلواب من 

  )الطويل: ()27( و�� ٔاعاد عليه قّدورة السؤال) ورسعة إالجابة
  ٔابْدرا بَدا ِمْن غربنا جبزائر

  
  وْحبرا ُعباً� ِمْن نفيس جواهرِ  

حاجيك I ْخفر الّزمان بلفظة بلفظة     �  ا
  

  ٔاتْت يف مقاِم الّرفعِ دون حماذرِ  
  بْدْل �خلفض املغّري وصفهفأ     

  
  وال سبَب يبُدو لرؤيِة Ùظرِ  

  فليس ُمضافًا ٔاو حبْرف جيّرهُ     
  

  وال Uبَع اdفوِض ٔاو مبجاورِ  
  وليس مبُحِيكّ فيقبُل جّرهُ     

  
  فرد فأنَت اليوَم زين احملارضِ  

  )الطويل: (فاكن جواب املقّري أالول    
  ٔاUِين نظاٌم ِمْن فقيه اجلزائرِ 

  
  حفّييتُُه ٕاْذ اكن أكرَم زائرِ  

  ٔاشاَر بِه، ف� ٔاظّن، للفظةٍ     
  

  عراَها ِمَن أالتباعِ حمك مغايرِ  
  دامئا) امحلد `(وذ� مثل     

  
  فكُرسَك دال امحلِد ليس بضائرِ  

  وما اكن تأخِريي جوابمك ِقَىل     
  

  وقديرتك املطلوُب عند الرضائرِ  
  شتَّت فكرِيت وعْذرا فٕاّن الّشجَو     

  
  و` ٔاشُكو ما تكّن ضامئرِي 

  )الطويل: (وقد راجعه قّدورة �ٔالبيات االٓتّية لعدم ٕادراكه كنه اجلواب      
  رٔايُت جواَب احلِرب خري موازرِ 

  
  وعيبُة ٔارساِري ومرآُة Ùظِري 

  ولكنُّه َعْن رصِف قصِدي Ùزحٌ     
  

  )وال مبجاورِ (لقوِيل يف نظِمي 
  بَني Uبعٍ وجماورٍ  وال فْرَق     

  
  بنّص اªَماميِين صدوُر االٔاكبرِ  
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  وحرصُمه التّحريك يف عّد سـتّة
  

  يُدّل عىل أالرداِف I ذا املآثرِ  
  )الطويل: (فأجابه املقّري من جديد    

  حبَا بسلوٍك ِمْن نفيِس جواهرٍ   
 

  ٕاماٌم بَدا ِمْن نْظِمه ّلك �هرِ  
  نّهيؤّمُل جتديَد اجلواِب الٔ   

 
  تقّدَم قوٌل ليَس فيه بظاهرِ  

  ، ٕاذ يه لفظةٌ )الّصنربَ (فقلنَا ٔاردَت   
 

  ٔاتْت بعد حٍني هاَج يف شعِر ماهِر ماهر 
   ِÂومن يتوّمهُ فليقْف مع نق  

 
  فيبّدُل خبفِض الّطرِف رفُع املظاهرِ  

الّرحu ٕاىل ؤاÙ بتلمسان احملروسة قبل ٔان ٔامعل : وhمه عن محمّد الوجدي: قال املقّري  

 ) الرسيع:()28()�ذجنان(هبذا اللّغز يف امس برنّيه  –حاطها هللا–حرضة إالمامة 
ا éمين ُحهب   اُمس اليت تي�

  
ٌة للهََوى    تصحيُفه تربي�

  فبعُضها وصُف امرٍئ صاحلٍ     
  

  لواªيْه طائٌع ما غََوى 
  وبعُضها االٓخُر ِمْن فعلها    

  
  لكْن بتصحيٍف يزيد اجلََوى 

  )الرسيع:(فوقع اجلواب مّين مبا نّصه    
  I اكتًبا عىل الكامل احتََوى

  
  و�رعًا من البياِن ارتََوى 

  لغُزمك تصحيُفه ٕاْن بَدا    
  

  يزيُنه ِبْرشٌ عليه انَطَوى 
  فالبعُض وصٌف ملسـيح الهَوا    

  
  والبعُض مثُل مصدِر َمْن نَوا 

  تصحيُفه تيٌه فِعْش آمنًا    
  

توا وقاكَ     رّيبِ ّلك ما َجيْ
  )جمزوء الوافر:()29(وقال ملغّزا يف الورد    

  ٕاذا ما شئَت معرفةً 
  

  مبا حاَر الوَرى فيهِ  
  خفْذ ْمخسا ٔالربعةٍ     

  
  ودْع للثّوِب وافيهِ  

وهكذا اكنت أاللغاز وسـيu من وسائل االتّصال بني الشعراء، ووسـيu ترفيه عن         
  .من فنّيات �ختبارالنّفس، وفنّية جيّدة 

وخالصة القول، يتّضح لنا ٔاّن املقّري يعّد من أالد�ء ا�ين سامهوا يف تطور الشعر      
اجلزائري يف عرص جفّت فيه القراحئ، وقّل فيه إالبداع مبختلف جوانبه، وذبل فيه الّشعر 
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عبد الّرمحن  ويكفي ٔاّن من اّ�ين اعرتفوا بذ� املؤّرخ وأالديب اجلزائريّ . والنّرث معا
وشعره . كام عّده أالسـتاذ الّرشاييب ٔايضا شاعرا حفال). Uرخي اجلزائر العام(اجلياليل يف كتابه

  . يعد جسّال Uرخييا لٔالدب اجلزائري يف العهد الع�ين
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        الهوامـــــش و املراجالهوامـــــش و املراجالهوامـــــش و املراجالهوامـــــش و املراجــــعععع
 

                                                                        

 .U238رخي أالدب اجلزائري، الرشكة الوطنية للنرشوالتوزيع، اجلزائر، ص: محمد الطامر )1(

  .198، ص3نفح الطيب، ج: ٔامحد بن محمد املقّري )2(

، الرشكة الوطنية للنرش والتوزيع، اجلزائر، 2ئر الثقايف، جUرخي اجلزا: ٔابو القامس سعد هللا )3(
  .225، ص1981

  .6ٔازهار الرIض، ص: ٔامحد بن محمد املقّري )4(

  .26، ص1نفح الطيب، ج: ٔامحد بن محمد املقّري )5(

  .32، ص1املصدر نفسه، ج )6(

  . 14، ص1املصدر نفسه، ج )7(

 . 15، ص1املصدر نفسه، ج )8(

  .45، ص1املصدر نفسه، ج )9(

  .8ٔازهار الرIض، ص: ٔامحد بن محمد املقّري )10(

  .81، ص1نفح الطيب، ج: ٔامحد بن محمد املقّري )11(

  .49، ص1املصدر نفسه، ج )12(

  .273، دار املعارف، مرص، ص6، طU2رخي أالدب العريب، ج: شويق ضيف )13(

  .56و55، ص 1نفح الطيب،ج: ٔامحد بن محمد املقّري )14(

  .196، ص3نفسه، جاملصدر  )15(

  .110، ص1املصدر نفسه، ج )16(

  .18ٔازهار الرIض، ص: ٔامحد بن محمد املقّري )17(

  .3و2هـ، ص1399املزدوجة، املطبعة أالزهرية احلجرية، القاهرة، : ٔامحد بن محمد املقّري )18(
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