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  :ُمَقّدمة
، املدن اجلزائرية أعرق، قسنطينة اسم ملدينة تعد من ىاهلواهلواء وقسنطينة مدينة 

ا جعلها حمط أنظار الطامعني من الغزاة واملستكشفني الذين مم جذورها ضاربة يف التاريخ
ألثرية الزالت ختفي حل ألغازها وفك رموزها العديدة واملتنوعة، هذه املدينة ا اطاملا حاولو

كونية مل يعرفها الناس والدارسون حىت يومنا هذا، مدينة  ابني طيات صخورها خفايا وأسرار
قسنطينة كانت وال تزال مصدر إهلام للكثريين الذين تغنوا ا فاهتم ا األدباء والشعراء عرب 

 امشوخ جسورهوادي الرمال هذه الشاخمة  فهي تلك العروس الرابضة على حافيت العصور،
لت ظومل تذهب بل  اوصخورها، حيث مرت فوق تراا أمم وشعوب خمتلفة ذهبوا مجيع

  .صامدة تسجل للتاريخ ما تعاقب عليها
 املتابعة دراسيت اجلامعية فتعرفت عليه م1996 مدينة قسنطينة احتضنتين يف خريف 

أذرعتها وسرت فوق جسورها اليت متد  ، التحفت مساءها وافترشت أرضهاعن كثب
  .للقاصي والداين وترحب بالغريب وجتعل له مكانا بني أهلها

لذا قررت أن أرد هلا اجلميل ولو بكلمة طيبة أقوهلا يف حقها، ففي عام خترجي من 
أبناء هذه املدينة  الليسانس موضوعا يتحدث عن أحد شهادة اجلامعة اخترت ملذكرة

ل، وألن مدينة قسنطينة ملكت شغاف نفض غبار النسيان عنه عرفا باجلميوجندت قلمي ل
 تاريخ موضوعا خيص ملذكرة املاجستري قليب تراين اليوم أعيد معها الكرة مرة أخرى وأختار

  .هذه املدينة
فبعد أن اطلعت إطالعا بسيطا على تاريخ هذه املدينة وما تعاقب عليها من ملوك 

لى فترة احلكم وشعراء، فمملكات قامت وأخرى تالشت واندثرت، وقع اختياري ع
  .العثماين ألسلط الضوء على احلياة األدبية خالل هذه احلقبة الزمنية

هذه الفترة اليت تعددت واختلفت روايات املؤرخني يف حتديد السنة اليت مت فيها 
راك إىل قسنطينة وهلذا جند أنفسنا أمام أكثر من تاريخ حيدد بداية العهد العثماين تدخول األ

م أي يف عهد خري الدين 1525/ هـ 927مثال األنبريي حيدد ذلك سنة يف قسنطينة فنجد 
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أن دخول ) تاريخ قسنطينة(، أما مؤرخ قسنطينة ابن العطار فإنه يذكر يف كتابه الشهري اباش
  .بقوله. م1517/ هـ  923األتراك إىل قسنطينة كان سنة 

ئد هامجها حسن قاقد  Marcier" مارسي"و Fayssette" فايست"وحسب قول 
م ودعموا 1534/ هـ 940هـ، واستردها األتراك سنة  933/ م 526لدين سنة خري ا

  .حكمهم فيها
ما ميكن األخذ به هو ما سجله العنتري مؤرخ قسنطينة والذي حيدد تاريخ أن إالّ 

فرحات "م زمن فاتح عهد البايات 1664دخول قسنطينة حتت طاعة العثمانيني يف عام 
عن كيفية اقتحام األتراك هلذه القلعة الشديدة احلراس  معلوماتنتري ، كما يقدم لنا الع"باي

  .واملناعة
أما عن أسبايب الختيار هذا املوضوع فهنالك سببان رئيسيان خيتص كل واحد منهما 

  :بشق من اإلشكالية
بالبحث يف  مولعةفأما ملاذا اخترت قسنطينة بالذات؟ فزيادة عما سردته عن قصيت معها فأنا 

احمللي فدائما أرى أنه البد لنا أن نلتفت بعني فاحصة ملا خلّفه أجدادنا من تراث أديب األدب 
س أدراج التهميش والنسيان، فدائما ينتركه حب الّأعريق كان األجدر بنا أن تم به قليال و

  .مقابل معاصرة هناك أصالة
  أما ملاذا العهد العثماين؟ 

على  رنسي الذي منذ أن بدأت رسم احلروففألنه العهد الذي سبق عهد االحتالل الف
الورق والنطق ا ال يتكرر على مسامعي يف دروس األدب والتاريخ إالّ عبارة أن هذا 
االحتالل األجنيب عمل جاهدا من أجل طمس معامل احلضارة اإلسالمية وحمو هويتها 

تها العريقة وجر والقضاء على شخصياا العربية ودفن تراثها األديب والديين وتشويه ثقاف
  .شعبها إىل غياهب اجلهل واألمية

هذا الشيء ال جمال للشك فيه ألن تلك املساعي هي النوايا احلقيقية اليت سعت إليها 
إىل  السلطات االستعمارية الفرنسية ومل تدخر جهدا لتحقيقها لذلك دفعين حب التطلع

ال  امدينة قسنطينة باعتبارها جزءهذه احلياة األدبية اليت كانت تعيشها التعرف على  حماولة



 4

االستعمار الفرنسي كثريا من  ىنايتجزأ من األراضي اجلزائرية وألا كانت من املدن اليت ع
أمحد باي أخر باياا  ااجل إسقاطها وإخضاعها لسلطته وكل ذلك بفضل شجاعة قائده

   .وبسالة سكاا
   .أربعة فصولوع البحث ميكن أن يقسم إىل مدخل وـوقد رأيت أن موض
فقد تناولت فيه املوقع اجلغرايف للمدينة، وطبيعتها اليت جعلتها لغزا حيري  :أما املدخل

الكثريين باإلضافة إىل أصل تسمية املدينة وكيف تطور االسم حىت انتهى إىل ما هو عليه 
اين مث اآلن، مث اإلشارة إىل أهم احملطات التارخيية يف عمر املدينة اليت سبقت العهد العثم

  .الوصول إليه
فيه أوال عن األوضاع السياسية اليت عرفتها مدينة  تفقد حتدث: أما الفصل األول 

قسنطينة، ومىت دخلها األتراك ؟ وكيف استقر حكمهم فيها ؟ ومن هم أهم البايات الذين 
  .العهد لكحكموها ؟ وما هي أبرز وأهم األحداث السياسية اليت رمست تاريخ املدينة يف ذ

 انتقلت للحديث عن األوضاع االقتصادية اليت كانت مدينة قسنطينة تعيشها وكل مث
  .التعامالت اليت كان يسري عليها اقتصاد املدينة من السلطة العليا إىل عامة الشعب

وبعد ذلك أزحت الستار عن احلالة االجتماعية اليت كانت مرتبطة أساسا باألوضاع 
لة على الواقع املعيشي لسكان قسنطينة لنجد أن اتمع االقتصادية وفيه كانت لدينا إطال

، الطبقة احلاكمة وحاشيتها :(يف العصر العثماين كان جمتمعا طبقيا يتكون من القسنطينـي
مث طبقة التجار وهي طبقة الوسط مث تليها طبقة احلرفيني ، وغىن فاحش وتعيش يف بذخ كبري

عامة الناس املعدومني اليت متثل غالبية الشعب،  ، وتبقى طبقة..).مثل اإلسكافيني واخلياطني
  .أكثر بكثري من نصف اتمعو

ة اليت عاشت فترة القسنطينـيفأردت به إبراز أهم األمساء األدبية : أما الفصل الثاين
  .احلكم العثماين كما حاولت تسليط الضوء على بعض النماذج من إنتاجهم األديب

حديث عن أبرز الشعراء الذين أجنبتهم قسنطينة خالل هذه فكان لل: أما عن الفصل الثالث  
الفترة مع ذكر بعض من إنتاجهم الشعري كلما توفر لدي ذلك ، وما ميكن اإلشارة إليه هنا 
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هو أننا نلتقي مع بعض األمساء يف الفصل الثاين والثالث معا حيث أن هناك من األمساء ما هو 
  .كاتب وشاعر يف الوقت نفسه

عبارة عن وقفة فنية عند بعض النصوص النثرية  نفكا :الرابع واألخريأما الفصل 
والشعرية وذلك إلبراز أهم خصائصها الفنية، ومميزاا األدبية، وذلك من خالل الوزن 

  .والقافية والصورة الشعرية واللغة والعبارة
قد أتيت مبا إذا كنت ال أستطيع أن أزعم بأنين قد أتيت يف هذا البحث بكل جديد أو بأنين و

بالذكر هنا الدكتور أبو  صأخوألين اعتمدت على من سبقين  مل يأت به األوائل فذلك
جبزأيه األول والثاين " تاريخ اجلزائر الثقايف"القاسم سعد اهللا الذي استفدت كثريا من كتابه

أم احلواضر "ذلك كتاب ، ك..".دراسة ونصوص - القسنطيينحممد الشاذيل "أيضا كتابه 
لصاحبه حممد املهدي بن شعيب باإلضافة إىل كتاب األستاذ سليمان  "ملاضي واحلاضريف ا

  .وغريهم "نفح األزهار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار"الصيد الذي حيمل عنوان 
مبا وجدته يف هذه الكتب موزعا ومشتتا وإمنا حاولت أن أجري عليه  ولكنين مل أكتف

  .قرب إىل الكمالدراسة تركيبية تربزه يف صورة أ
أنا أقدم هذه املذكرة أن أشري إىل أنين واجهت العديد من الصعوبات اليت متثل وال يفوتين و

أمهها يف صعوبة احلصول على املصادر واملراجع الضرورية إلجناز عملي يف الوقت احملدد 
ص فقد أعاقين هذا قليال خاصة فيما خي ،ومسؤولة عن أسرة ربة بيتباإلضافة إىل أنين 

  .التنقالت من أجل البحث عن املراجع واملصادر
وكذلك أرى من واجيب أن أتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل كل من ساعدين من قريب أو 

، أعانين بأحد املراجع أو شجعين، ولو بكلمة طيبةومن بعيد على جتاوز هذه الصعوبات 
املادية وال بتشجيعاته وكان مبساعداته  نا زوجي العزيز الذي مل يبخل عليأخص بالذكر هو

  .يل خري عون يف هذا املشوار
اذي املشرف الدكتور ـرف به ألستـترب فإنين أعـري واجلميل األكـأما الشكر الكب

الذي أفادين بالكثري من توجيهاته ونصائحه العلمية واملنهجية اليت " الربعي بن سالمة"
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الصورة اليت ال أشك يف أا ال تزال كان هلا أمجل األثر يف إخراج هذا البحث على هذه 
  .حباجة إىل جهد باحثني آخرين لتصبح أقرب إىل الكمال

  وباهللا التوفیق
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  :موقع مدینة قسنطینة وطبیعتھا
  

° 7-35مشاال، وخط طول ° 36-23تقع مدينة قسنطينة فلكيا على خط عرض 
  .موقعا متميزا بالنسبة لشرق الدولة اجلزائرية تلحتشرقا، وهي بذلك 

  :حدود إقليم قسنطينة خالل العهد العثماين
من أكثر أقاليم اإليالة اجلزائرية ثروة وخصبا ومن أوسعها مساحة، يعد إقليم قسنطينة      

وحيد هذا اإلقليم مشاال البحر، وغربا واد الصمار، الذي يعرف بوادي بين منصور، وبين 
اجلهة أما من نة الصحراء ويلحق به مدينة ورقلة، اس، ومن اجلنوب حيد إقليم قسنطيعب

  .الشرقية فيحده إقليم تونس
إن املتصفح للكتب اليت حتدثت عن هذه املدينة قد يدرك مدى االختالف الواضح يف 

أة، اليوناين األصل التونسي النش أمحد اللنبريي القسنطيينقضية نشأا وظهورها، فاملؤرخ 
يف تارخيه ملدينة قسنطينة ) ـه1263(م 1846الترمجان باحملكمة املدنية يف قسنطينة منذ سنة 

إن بين كنعان النازحني من فلسطني  :يليقال ما ) عالج السفينة يف حبر قسنطينة(الذي مساه 
م قد امتزجوا بالنوميديني وأسسوا مدينة قسنطينة حوايل سنة .ق 1300حوايل سنة 

  .)1(م.ق 1450
وقال أيضا يف موضع آخر من كتابه املذكور أن الفرنسيني عندما قاموا بعمليات حفر يف 

ذوات  )2(مقربم اليت كانت بباب الوادي مبدينة قسنطينة، وجدوا شواهد قبور نوميدية
شكل مثلث ومذنب من األعلى، وا كتابات كنعانية وهذا دليل على االمتزاج النوميدي 

  .الكنعاين

                                                
. 1980. قسنطينة. مطبعة البعث .1ط . اضر يف املاضي واحلاضروأم احل. ابن شغيب، حممد املهدي بن علي - )1(

 .80ص 
وهو جزء من إفريقيا بني قرطاج وموريتانيا ،أي أنه يشمل القطر التونسي كله وشرق  ا،نسبة إىل إقليم نوميدي - )2(

  .اجلزائر إىل حدود جباية



 10

والترمجان باحملكمة :  ERNEST MERCIER) أرنيست مريسي(مؤرخ قسنطينة  كما ذكر
املدنية وشيخ مدينة قسنطينة يف تارخيه هلذه احلاضرة أنه يرجع تاريخ نشأا إىل العهد الذي 

 . )1("غادر فيه اإلنسان سكىن الكهوف واملغارات وصار يألف حياة االجتماع واالنتظام
مدينة قسنطينة املدينة اللغز بالنسبة هلويتها وتاريخ  وهكذا ومبرور األزمنة تبقى

تأسيسها ونشأا ويبقى هذا الغموض يثري فضول الكثري من الذين حاولوا فك هذا اللغز، 
لكن دون جدوى وذلك بسبب احتواء املدينة على أثار قدمية يرجع تارخيها إىل خمتلف 

ة األثرية ال زالت ختفي يف طياا خفايا ات اليت نشأت بقسنطينة، فهذه املديننيالعصور واملد
  .كونية مل يعرفها الناس والدارسون حىت اليوم اًوأسرار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .9ص . م1980مطبعة البعث، : ط أ قسنطينة. أم احلواضر يف املاضي واحلاضر. بن شعيب، حممد املهدي - )1(
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  :أصل التسمیة
  

واليت تعترب منبع احلركات  -عاصمة الشرق اجلزائري- لقد كان ملدينة قسنطينة 
نواحي هذا  من املؤسف أن بعض، الفكرية يف البالد عدة تسميات عرب تارخيها الطويل

، أي وجود بعض احللقات الضائعة من سلسلة تاريخ املدينة، التاريخ مازال يكتنفه الغموض
وبداية  ق م، )7500 -9500(وجند ذلك خاصة ما بني العصر احلجري الثاين املوريتاين 

  . عصر ملوك نوميديا إىل القرن الثالث قبل امليالد
املدينة موضوعا ملختلف األحباث وهلذا السبب جند أن الكتب اليت اختذت من 

إالّ أنّ تارخيها القدمي بدليل أطالهلا اليت مازالت سات قد شحت علينا بأخبار املدينة، والدرا
  .دمضاربة يف القاألصالة يؤكد لنا أن هذه املدينة عريقة ، صامدة رغم عوامل التعرية

االسم الذي عرفت به منذ فقسنطينة وهو االسم احلايل للمدينة من املستحيل أن يكون هو 
خاصة وأن بعض املراجع ردت زمن النشأة إىل عصر ، نشأا وأنه مل يطرأ عليه أي تغيري

  .الكهوف اليت سكنها اإلنسان
لذلك فقد ورد للمدينة عدة تسميات يف بعض املصادر واملراجع وكذلك على ألسنة كبار 

، وسيتيمستعمرة س، بلدة اهلوى ،بلد اهلواء، قرطة، سريتا: ومن هذه التسميات، الشيوخ
  .ذلك من األمساء قسنطينة إىل غرياإلفريقي و صناحل

   :األمساء هذه وسنحاول الوقوف بشيء من التفصيل عند كل اسم من
الذي يقال أنه سامي األصل )  Cirtaسريتا(من بني أقدم األمساء اليت عرفت ا املدينة اسم 

  .ومعىن هذا االسم املدينة أو القلعة، ) Crtnرتن ك(السم احلقيقي الذي هو لوأنه حتريف 
وذلك ، وقد ظهر إىل الوجود على قاعدة نوميديا الوسطى منذ بداية القرن الثالث قبل امليالد

  :بعد انقسام موريتانيا الشرقية إىل قسمني 
  .)موريطانيا السطيفية(الشرقية وعاصمتها سطيف  -
  .)1(الوسطى وعاصمتها سريتا -

                                                
 .10ص أم احلواضر يف املاضي واحلاضر، : حممد املهدي بن شعيب - )1(
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عملة برونزية عثر عليها بضواحي املدينة ظهر على وجهها صورة لرأس امرأة وقد وجدت 
ويعتقد ، يف أعالها تتخللها أبوابمسننة  -تصغري لربج-شكل برجيات  يعلوه تاج ويأخذ

الرأس املتوج  موأما .وقد كان ذلك أثناء حكم النوميديني، بأا تشري إىل أبواب سريتا القدمية
تتكون من أربعة ) Néo – punique(وجدت كتابة بونية جديدة ، داخل العملة الربونزية

أو كرته ) كرتن(وجمموع هذه احلروف يشري إىل اسم )  ن –ت  –ر  –ك (أحرف هي 
  .Cirtaالقدمية ولضرورة يقتضيها النطق قرأها الرومان وفقا للغتهم الالتينية فيما بعد سريتا 

خالفا لالسم القدمي الذي هو " سريتا" ـينة بعرفت املد ولذلك فإنه منذ الفترة الرومانية
أما خلف الرأس املتوج داخل العملة الربونزية فتظهر كتابة أخرى قرئت من طرف ، "كرتن"

ورمبا يشري هذان االمسان إىل القاضيني اللذين كانا يشرفان ، )بود ملقارت ودانو( املختصني
  .)1(فيها نعلى اجلانب الديين حينذاك يف املدينة أو كانا حيكما

املدينة  آهلةومهما يكن من األمر فإن صور القالع اليت تعلو تاج املرأة اليت ترمز إىل 
تعطينا فكرة من خالل إمعان النظر إىل طريقة بناء القالع وأن سريتا كانت منذ بدايتها 

وهذا ما جعل كل من حاول غزوها يرجع أدراجه وهو جير وراءه أذيال اخليبة ، حمصنة للغاية
كانت قد " كرته"ومن جهة أخرى يالحظ أن العملة الربونزية اليت حتمل كتابة  .واهلزمية

قبل  األولأو بزمن قليل قبله حيث تعود إىل القرن " األوليوبا "ضربت يف فترة امللك 
نوع الكتابة البونية اجلديدة  ذلك أن حروف الكتابة اليت نقش ا رسم املدينة هي، امليالد

وأن هذه الكتابة مل يسبق أن تداولوها يف مشال إفريقيا إال يف القرن ، ذلككما سبق ذكر 
  .قبل امليالد األول

وأخريا ميكن اإلشارة إىل أن اسم سريتا يعود بدوره إىل بداية االحتالل الروماين 
الذي ، حني أصبحت سريتا عاصمة لالحتاد السرييت، م.ق 46لنوميديا الذي يؤرخ له بسنة 

  .)مستعمرة سيتيوس(ومنه جاء اسم . )P.Sitios()2سيتيوس (ر أنشأه املغام
  

                                                
(1  -) BERTHIER – A La Numidie (Rome et Maghreb) PARIS 1980 , p 74 

 .140ص  1999قسنطينة عرب تارخيها القدمي ، جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة منتوري سنة : حممد الصغريغامن  - )2(
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حيث جاء يف ، )بلدة اهلوى(أو ) بلد اهلواء(لقد عرفت املدينة باسم آخر وهو 
اشتهر :"ملخصه من كلية العلوم ببارس ) Joleaudجوليود (البحث الذي قدمه األستاذ 

ر جمراه الطبيعي يف أعماق الشقوق يف سائر البالد اجلزائرية بروعة منظ، موقع وادي قسنطينة
وقسنطينة ذات الوضعية ، كما اشتهر بدوره التارخيي الذي ال نعرف له بداية، الصخرية

الفطرية البديهية كانت مثار إهلام للشعراء والكتاب وصدور الكثري من األمثال الشعبية 
  ).بلدة اهلوى(أو ) اءبلدة اهلو(العرب يسموا  فتئوما ، واألقوال املأثورة عنها يف وصفها

بعثها إىل حسن آغا ، معىن الكلمتني يف رسالة صافية سيدي عمر الوزانوقد فسر   
فالبلدة هذه املسماة ببلدة اهلوى : "إذ قال خري الدين أشقر اللحيةوايل اجلزائر وخليفة 

  ."حسي ومعنوي
وينمو حسب الليايل وهواها املعنوي يزيد ، ها احلسي ال يزيد وال ينقص يف مرآة البصرءفهوا

  .)1(كما هو مشاهد لكل ذي بصرية واأليام
، ومسيت كذلك باحلصن اإلفريقي فقد كانت أسوارها منيعة وقالعها حمصنة للغاية  

من اجلزائر  يتجزأال  امل على إفريقيا وكانت قسنطينة جزءاومبا أن اجلزائر كانت بوابة الع
   .حصينة ومنيعةفوجب عليها أن تكون  فهي إذن من هذه البوابة

  
فإننا نشري إىل أا ال ، أال وهي قسنطينة، أما عن التسمية احلالية اليت تعرف ا املدينة

) قسطنطني الكبري(وهي نسبة إىل ، تزيد عمقا يف التاريخ عن بداية القرن الرابع ميالدي
 هاهدموذلك بعد أن  ،م313الذي أعاد بناءها ورمم أسوارها وأعطاها هذا االسم سنة 

والذي اختذ سريتا عاصمة ) دومتيوس الكسندر(و) ماكسانس(روما  إمرباطورالصراع بني 
   .)2(له غري مبال بالسلطة يف روما

إىل أنه كانت لقسطنطني هذا أختا ) قسطنطني(ويعود اسم قسنطينة املنسوب إىل 
  .ض املصادرعتدعى ذا االسم وقد مسى املدينة بامسها حسب ب

                                                
 .10أم احلواضر يف املاضي واحلاضر، ص : حممد املهدي بن شعيب - )1(
 .140جملة العلوم اإلنسانية ص  .املقال السابق: الصغريمد غامن، حم - )2(
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ن املدينة مسيت ذا إختالفات فيما خيص هذا االسم فقد قلنا وقد ظهرت بعض اال
  :م املدينة مركب من كلمتني مهاـهو أن اس األرجحو، ددها قسطنطنيـاالسم نسبة إىل جم

وصارت حبكم النطق املتغري والتطور الزمين وما أصاب ، فامتزجت الكلمتان، طينة –قصر  
ل الصاد سينا ابدإوذلك ب اسم قسنطينة إىلالكلمة من حتريف فتحول االسم من قصر طينة 

  .والراء نونا
يسموا كما جاء يف ) يف املغرب األقصى(ومن جهة أخرى جند املغاربة ، هذا من جهة

كما ظهر هلا اسم آخر بتبديل حروف أخرى وهو ، )قسنطينة(قسم طينة  - كتبهم التارخيية 
بابن قنفذ املعروف  يبأمحد ابن اخلطوهذا ما جنده عند العالمة  .طينة -حصن

، وكان بارزا يف أرجوزته الفلكية املسماة بالسراج، ـه810املتوىف سنة  القسنطينـي
  :)1(يلي حيث جاء يف آخر جزء ما

  زـجن دـما أردت قـه فيـألن      زـت من الرجـوها هنا فرغ
  يغـبل اـد أتى هنـا وقـشرع      يف العلم الذي يصوغ بالقصد 
  اإلنصاف لذي رق شىت ـعن ط      فكا ان ـصار وبيـمع اخت
  نظمي يف ة ـت ذا براعـأو لس      العلم را يفـن مقصـفإن أك

  سين   أليف فيه ـتضي التـال يق      داء فنــذر يل عن ابتـفالع
  فكري حسن  مي وـتربا نظـخم      شعري فيه دأتـابت  أول ما
  وابـالص  ىـد هللا علـواحلم      ابـاأللب ألويل اء عذباـفج

  طفى واآللـاملص  يبـى النـعل    الل ـاجل  ذي اهللا الةـمث ص
  اخلطيب نـأحس د بنـمن أمح      الترتيب على تترى بةـوصح

  لك دارهـفت – حصن طينة -من      هارهـاشت فذـقن يعرف بابن
   املغرب ربى من أرضـبفاس الك      ذب ـامله رجزـال اـ أتى

  ذا معقوال  دـبع -خط-من عام            األوىلادى ـوذاك يف شهر مج

                                                
 ـه1414الطبعة األوىل  .املطبعة اجلزائرية .نفح األزهار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار: ، سليمانالصيد - )1(
 .10ص . م1994 -
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وجند هذا االسم يف استغاثة يستنجد ، يظهر للمدينة اسم آخر" ـه1150"ويف سنة 
مبتدئا بأولياء اهللا يف املغرب األقصى مث منتقال إىل ، ياء الصاحلني والعلماءاألولناظمها فيها 

  :)1(أولياء اهللا باملغرب العريب إىل أن يصل إىل اجلزائر وحني يصل إىل شرقها يقول
  
  ويسار  ىنـل جهة ميـك      وجبار  ل جباية ـن أهوي

  فتنوه  ليـوى ودليـفاهل      م عقلي طارـوين من هل
  مان وبدر الدينـبن سلي       -طينة  قصر  -وين أهل

  ريدي وناسا طعنوهـواجل      والعروسي وأهل الوطنني 
  وأشراف وأهل كل قبيلة       فافخالزيبان   وين أهل

    
ويتضح ، عبد الكرمي بن حممد الفكونعصر الشيخ  كما ظهرت التسمية نفسها يف

يقول فكون الابن  الشهري بقدورة إىل سعيد بن إبراهيملنا من خالل رسالة أرسلها العالمة 
وقلدها من أسراره مخائل ، أمحد اهللا الذي جعل الرسائل وسائل لتعارف األرواح" :فيها

ابني وإن شطت مزارهم املتح وجبائل جتتذب ا القلوب واألشباح وتقرب مسايف
مث إين أي سالمي التام الشامل مصحوبا بالتحيات واإلعظام حمفوفا بالتبجيل ... واتراج

باحلسب النظار ومجلة ورفعه  وهوزين... واإلجالل واإلكرام إىل مقام العلوم اليت حبرها زاخر
ة وأفخر فصار ترا من أطيب ترب –قصر طينة  –إذ كان عمدة وخفض اجلم من شرفت به 
  .)2(... "طينة وأصبحت ترفل على كل قرية ومدينة

فقد جاء ، بن باديس الرمحنبركات بن عبد وتبقى التسمية نفسها يف عصر الشيخ 
يقول : احلمد هللا وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب الكرمي ، يف آخر كتاب فقهي خمطوط

د كنت وقفت على طرة منسوبة ق بن باديس الرمحنبركات بن عبد العبد الفقري لرمحة ربه 

                                                
 ـه1414الطبعة األوىل  .املطبعة اجلزائرية .نفح األزهار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار: ، سليمانالصيد - )1(
 .12ص . م1994 -
 .13ص . املرجع نفسه – )2(
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كانت من طني  ايف إباحة ما صيد بالبندقية إذا كانت من رصاص خبالف إذ البن غازي
فلم جند هلا ، وحاشيته على املختصر البن غازيفبحثت عن أصل الطرة يف تكميل التقيد 

شاوي أيب زكرياء حيي الذكرا فيهما إىل أن اجتمعت مع الشيخ العامل العالمة حافظ العصر 
  .)1(-قصر طينة-حني قدم لبالدنا 

الذي أصابه التحريف  –قصر طينة  –وهكذا جند أن االسم األكثر شيوعا هو اسم 
سليمان  وكما يذكر الكاتب، مبرور الزمن وتعاقب األجيال إىل قسنطينةوإبدال احلروف 

الل إمنا هي ذريعة أوجدا إدارة االحت قسطنطنيأن اسم قسنطينة نسبة إىل  الصيد
عندهم هو جمددها فكأمنا هذا الشخص هو الذي  قسطنطنيواملؤرخون الفرنسيون ألن 

   .أحدث مدينة قسنطينة يف التاريخ من العدم
  

، واألصلي للمدينة األولونظرا لكل هذه االختالفات اليت وجدناها حول االسم 
، ة واالجتماعيةبكلية العلوم اإلنساني، من قسم التاريخ حممد الصغري غامن يرى الدكتور

 ،"نوميديا "جبامعة قسنطينة يف مقال له حول املدينة أنه من األفضل تسمية املدينة باسم 
  .ويرى يف هذا االسم أنه أقدم التسميات أو أقدم فترة مرت على املدينة يف تارخيها

ن أردنا أن نكون منسجمني مع تارخينا املعاصر قوال وعمال جيب أن نطلق عليها إكما يرى 
وهو الشيخ العالمة  وذلك نسبة إىل رائد النهضة اجلزائرية اإلصالحية أال ،"الباديسية"اسم 
   .)2("عبد احلميد بن باديس" الكبري

  
  
  
  

                                                
 ـه1414الطبعة األوىل  .املطبعة اجلزائرية .نفح األزهار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار: ، سليمانالصيد – )1(
  .15ص. م1994 -

 .140جملة العلوم اإلنسانية ص  –املقال السابق : غامن حممد الصغري - )2(
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  : طات في تاریخ قسنطینةلمحأھم ا
    

فقد عاشت ، تعترب مدينة قسنطينة من املدن اجلزائرية اهلامة بتارخيها وتراثها العريق
، دالة على خمتلف احلضارات املتوافدة عليها اًطبقاا حتتضن آثارو، طويال وعمرت كثريا

م يف مقربم بباب 1857ويتضح ذلك من خالل احلفريات اليت أجراها الفرنسيون عام 
  .شواهد قبور نوميدية كما سبق الذكر حيث وجدوا، الوادي

يت يف القرون إن قسنطينة مس:"الشهري تاريخ قسنطينة ما يلي  يف كتابه العطارلقد ذكر 
منهم قصر عظيم  لصفاقصوكانت عاصمة سالطني نوميدية فكان  سريتهالوسطى 

ها وجلبوا إليها التجار ينوها ونظموفزوعنوا ا  راوامللوك الذين جاؤوا بعده قصو ملسينيساو
  .)1(" والرومان نياليوناني

انت مدينة مبكانه اقتصادية هامة يف العهد النوميدي وك "سريته"وبذلك فقد حظيت 
أا كانت يف عهد امللك "ذات ثراء ونعمة حيث ذكر املؤرخ واجلغرايف اإلغريقي الشرابون 

قادرة على تقدمي عشرة آالف فارس وضعف عددهم من املشاة وأا كانت ذات مكيوسن 
  .)2("رخاء ال يضاهى

كانت تتمتع مبوقع استراتيجي هام وحمصن جيدا فقد شجع ذلك " سريته"وألن   
، جار األجانب وأصحاب احلرف من خمتلف اجلنسيات على اإلقامة ا دون خوفالت

وهذا ما دلت عليه االكتشافات ، فتعايشت هذه العناصر األجنبية منذ زمن بعيد باملدينة
  .حتت أطالل هذه املدينة، األثرية اليت وجدت وما زالت تكتشف من حني آلخر

   
  

  :قسنطینة في العھد الروماني
                                                

 .17ص  .بونار حراب. حتقيق. تاريخ قسنطينة: العطار أمحد بن مبارك - )1(
ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر سنة . سنطينة دراسة يف جغرافية العمرانمدينة ق: لعروق حممد اهلادي - )2(

 .68ص  .م1984
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وذلك ما يعرف ، ت مدينة قسنطينة صورا من الصراع بني قرطاج ورومالقد شهد

وتأثرت به تأثرا كبريا كغريها ، هذا الصراع الذي دام مدة قرنني من الزمن باحلرب البونية
  .من املدن النوميدية اليت خاضت احلرب سواء كانت إىل جانب قرطاج أو إىل جانب روما

ا ينظرون إىل مدينة قسنطينة كما ينظرون إىل قرطاج إن الرومان ومنذ فترة طويلة كانو" 
، ملوقعها االستراتيجي واجلغرايف وحصانتها، التوجس والطمع والرغبة يف االستئثار ابعني 

ومنذ  .)1("م 112واملكانة اليت تتبوؤها وتتمتع ا يف امليدان االقتصادي فقاموا باحتالهلا سنة 
ا بعد إىل عاصمة لكنفدرالية مة رومانية حتولت فيهذا التاريخ أصبحت قسنطينة مستعمر

وقد ، من قسنطينة وميلة والقل وسكيكدة املستعمرات األربع واليت جتمع حتت لوائها كالً
بينما كانت قسنطينة تتوىل ، كان لكل مستعمر نظام خاص به يف تسري شؤون املستعمرات

ومل يسدها ، الستقرار الذي تعودت عليهإال أن املدينة مل تنعم با، الدفاع عنها وتعيني قضاا
حيث أن أهل املدينة والقبائل ،  من حكم الرومان هلااألوىلاهلدوء خاصة يف املرحلة 

 "يوغرطة"وكان ، النوميدية ااورة قد رفضوا هذا االحتالل األجنيب وقاموا بعدة ثورات
ونظرا ، رة الرومانيةلتخليص نوميديا من براثني السيط هوسعى بكل جهد، ةمزعيما للمقاو

باإلضافة إىل تصارع أهل ، الشتداد وطيس احلروب بني جيوش روما ومقاومة أهايل نوميديا
بت قد فم 308األمر الذي أدى إىل تدمريها سنة ، السلطة فيها بينهم داخل الكنفدرالية

   .وأحرقت
د بناءها الذي جددها وأعا "قسطنطني"مث عادت قسنطينة إىل مسرح التاريخ على يد   

وقد كرس جهده لتعمري وتنشيط جتارا  .م وهلذا نسبت إليه واشتق امسها من امسه313سنة 
وشجع االستقرار ا حىت ، فاستقطب إليها جاليات سكانية جديدة، وصناعتها وزراعتها

  .كثر سكاا وانتشر عمراا وامتد خارج أسوار املدينة
حتت وطأة االستعمار  ترزح ينة قسنطينةبقيت مدو ،"قسطنطني"تويف  م337ويف سنة 
م حيث متكنوا من محل حاكمها الروماين 427سنة  إىلاستمر أهاليها يف املقاومة و ،الروماين

                                                
(1  – ) Mercier ( e ) histoire de Constantine. 1903. Page 42. 
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ومن أجل هذا الصراع استنجدت املدينة . على املطالبة باالستقالل عن روما" بونيفاص"
مدة من الزمن دامت  واستقروا ا دخلوا املدينةو أعداء الرومان فلبوا النداء دأل" بالوندال"

  .م534- م432ما بني سنة 
استرجع الروم البيزنطيون بالد افريقية من الوندال ومنها مدينة  م524سنة  حوايل

أمخدوها بعد ، وثار يف وجوههم زعماء الرببر بثورات عديدة ومقاومة شديدة، قسنطينة
سالم يف افريقية حوايل سنة اإل واستمر هذا العداء على أشده إىل غاية ظهور ،جهد كبري

  .فأنقذ سكاا من تعسف وطغيان الرومان، فرحب به الربابرة وأهل قسنطينة، م645
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ت الحكم اإلسالميحقسنطینة ت
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، بعد غروب مشس الرومان يف مشال إفريقيا واضمحالل نفوذهم وضعف قوم
هاجم الفاحتون العرب مدينة العريب فوصلت موجات الفتح اإلسالمي إىل منطقة املغرب 

وأسست حتت حكمهم جل ، واملدن األخرى البيزنطية التابعة هلا فوقعت يف قبضتهم قرطاج
لكن عن كيفية ، وكان ذلك يف القرن السابع للميالد، ومن بينها مدينة قسنطينة، املدن

فسنا أمام افتراضات دخول اجليوش اإلسالمية مدينة قسنطينة؟ ومن هو فاتح املدينة ؟ جند أن
احتماالت البد أن  "حممد املهدي بن شعيب"وهلذا وضع املؤلف ، وآراء عدة متضاربة

  :يكون واحد منها هو األقرب إىل الصواب وهذه االحتماالت هي
  

o ا وإما أن العرب جتاوزا قسنطينة وضربوا عليها احلصار ملناعتها الطبيعية وظلوا يراقبو
  .لمت هلمويضايقوا إىل أن استس

o  ا مل تكن وقت جميئهم ذات شأن يذكر فلم يكترثوا هلا وجتاوزوها إىل أن دانتأو أ
 .بعد ذلك بالطاعة

o  ا دخلت يف طاعتهم صلحا من أول وهلةكما فعلت من قبل مع بدون قتال أو أ
 .)1(الوندال

ن إذ لو كا، طاعة العرب صلحا وهذا أقرب إىل القبولوإذا كانت قسنطينة دخلت يف 
، فهل كان عكس ذلك ودخلوها بالقوة لذكر املؤرخون ذلك كما ذكروا الوقائع األخرى

  .؟ ؟ أو مع غريه هذا الصلح مع عقبة بن نافع
  

فإن األمر مل خيل من االختالف يف اآلراء ، أما عن فاتح هذه املدينة من القادة العرب
حممد من تأليف  "قيةفتح افري"ففي خمطوط عريب حيمل عنوان ، وتضارب يف املعلومات

وعلى فرض  "عبد اهللا"من أهل عني البيضاء ذكر فيه أن هذه البالد فتحت بيد السيد  برادة
وهل هو أحد العبادلة السبعة الذين . على يده فمن هو عبد اهللا الذي وقع الفتح ،صحة قوله

يف عام ي عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح العامر بالبالد التونسية معحضروا معركة سبيطلة 
  :وهم) ρ(وهو أحد كتاب وحي النيب ، م642 - ـه23

                                                
 . 27ص  .أم احلواضر: د املهديبن شغيب حمم - )1(
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o سرحد اجليش عبد اهللا بن سعد بن أيب قائ.  
o قاتل ملك الروم، عبد اهللا بن الزبري بن العوام. 
o عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي. 
o عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب. 
o عبد اهللا بن عمرو بن العاص. 
o عبد اهللا بن جعفر. 
o 1(هللا بن مسعودعبد ا(. 
  

ينفرد برواية تتحدث عن فتح  "الواقدي"ومن جهة أخرى جند املؤرخ ، هذا من جهة
هذه املدينة هو  حيث يرى أن فاتح "فتوح افريقية"مدينة قسنطينة يف كتابه املأثور 

كما تشري بعض املراجع التارخيية أن القائد ، )2("عقبة بن نافع"وليس  "عقبة بن عامر"القائد
، وهذا ما هو من كان له الفضل والسبق يف فتح مدينة قسنطينة" أبو املهاجر دينار"سلم امل

مدينة قسنطينة دراسة "جنده صرحيا وجليا يف كتاب عبد العزيز فاليل وحممد اهلادي لعروق 
  ."ةيالتطور التارخيي والبيئة الطبيع

وحنكة ، سياسة حكميةأنه كان يتمتع ب" أبو املهاجر دينار"ومما يؤثر عن هذا القائد 
فظلت قسنطينة حمافظة على ، دبلوماسية يف معاملة املغاربة فاستطاع التقرب من األهايل

، الذي مل يتوان يف إرسال بعثات الفقهاء واملعلمني هلاأيب املهاجر دينار إسالمها منذ عهد 
 .م العربيةالذين سامهوا بشكل فعال يف تثقيف سكان املدينة وتعليمهم مبادئ دينهم ولغته

يف تدوين الدواوين " حسان بن النعمان"كما جتدر اإلشارة هنا إىل الدور الذي قام به 
  .يرجع الفضل واألسبقية يف ذلك له وتعريبها حيث

                                                
 .29 أم احلواضر ص: بن شغيب حممد املهدي - )1(
. دار البعث. التطور التارخيي والبيئة الطبيعية ةدراس. مدينة قسنطينة: حممد اهلادي لعروقو فياليل عبد العزيز - )2(

  .40ص  .م1984 .الطبعة األوىل .قسنطينة
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يف عهد الوالة ، وتابع إداريا وسياسيا للقريوان، بقيت قسنطينة هي العاصمة إلقليم قائم بذاته
إىل قيام الدولة األغلبية سنة  موسى بن نصريعهد أي من ، الذي دام حنو قرن من الزمن

  .م800/ـه184
إىل جانب ضة علمية ، وقد كانت يف هذه الفترة تتمتع بازدهار اقتصادي كبري  

وقربوا العلماء ، إذ اهتم أمراء بين األغلب بالنشاط الثقايف وشجعوه وثقافية ومعمارية
  .م 912/  هـ 296كم األغالبة إىل سنة ودام ح، وأجزلوا هلم العطاء، واألدباء والشعراء

مث دخلت حتت  هـ 362إىل سنة  ـه 296مث قامت بعد ذلك الدولة الفاطمية من سنة 
 462وهامجها اهلالليون حوايل ، هـ 542ودامت إىل سنة  هـ 362سنة بين زيري حكم 
يف ) هـ 547 - هـ 404(مث خرجت عنهم ودخلت حكم احلماديني ، وحتكموا فيها هـ
عم األمري  "بلياز"ووقعت ا ثورة ، )ـه 481 - ـه 404(الناصر احلمادي د عه

وملا سقطت جباية يف يد املوحدين ، ودامت حتت حكم احلماديني إىل آخر عهدهم، الناصري
  .م 1154-1153 / ـه 547دخلت قسنطينة حتت حكمهم يف سنة 

ومل يستطع ، م فرد على أعقابه 1185 / ـه 580سنة  "علي بن غانية"وهامجها 
قسنطينة حتت حكم املوحدين  ودامت، أسوارها حلصانتها وشدة مقاومة حاميتها اقتحام
ودخلت حينذاك حتت ) م 1229 /م 1228 ـه 662احلفصي (ا أبو زكرياء  أستقلحىت 

  .)1(احلكم احلفصي
ن وكانت مدينة قسنطينة على عهد احلفصيني تتمتع مبكانة ممتازة وكثريا ما كانت خترج ع

أيب البقاء حكمهم حتت وال يستقل ا أو يكون تابعا ألمري كما كان ذلك على عهد 
  .ـه708 /م 1309سلطان جباية سنة 

  .ـه 729 /م  1312و ـه 708 /م  1309ووقعت ا عدة ثورات ما بني سنيت 
ونصره  أبا حييوجلب إليه  "ابن الغمر"كانت قسنطينة مدينة حتت حكم الوزير 

 "ابن قالون"م وقع انقالب آخر بسعي  1325ويف سنة  .لسلطة بتونسوأعانه على ا
أي  ـه 747 /م  1347ويف سنة ، وهامجها بنو عبد الواد عدة مرات بدون جدوى

                                                
 .19ص. تاريخ قسنطينة: بن العطار - )1(
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وملا ، قسنطينة وطرد منها احلفصيني "أبو احلسن املريين"احتل ، منتصف القرنه الرابع عشر
  .فصيالفضل احلازم بالقريوان استلقت عنه حتت حكم 

وعاد  ـه 755 /م  1355وأرادت قبيلة الذواودة احتالل املدينة فدافع عنها أمريها سنة 
أيب العباس "مث رجعت إىل حكم  .إليها واحتلها من جديد حوايل نفس السنة "أبو عنان"

وجاء بعده ونعمت باهلدوء يف عهده،  ـه 771 /م  1370سلطان تونس سنة  "احلفصي
  .لت حتت حكمه وخرجت عنه مث عادت إليهفدخ "أبو فارس احلفصي"

  
، ضت قسنطينة ضة علمية وثقافية يف عهد بين حفص مل تشهد هلا من قبل مثيال

قسنطينة  وكما التف بن .فقد انتشر ا التعليم بواسطة الكتاتيب واملدارس واجلوامع والزوايا
ومعهد القريوان ، حول جامع الزيتونة وبيت احلكمة، كغريهم من أبناء حواضر املغرب

واالستفادة من شيوخها وعلمائها والتعليم يف املدارس النحوية واللغوية ، ملتباعة دروسهم
ذلك العصر كتفسري  أنتجهاوقراءة الكتب اليت ، والفقهية والعلمية اليت عرفتها الديار التونسية

البن  وكتب الطبحملمد سحنون وآداب املعلمني ، ومدونة سحنون "حممد بن السالم"
   .)1(وغريهماجلزار 

وأصبحت تشغل مكانة ، وبذلك أصبحت قسنطينة تضاهي مدينيت تونس وتلمسان
وبالتايل ظهرت فيها بيوتا ، ثقافية هامة جعلتها مركز إشعاع حضاري طيلة قرون عديدة

الذي توارث أفراد عائلته  "فكوناحلسن بن ال"وأسر محلت مشعل العلم واملعرفة منها أسرة 
  .علم مدة تزيد عن سبعة قرون من الزمنعنه ال

بن قنفذ  أمحد بن اخلطيب"كذلك اشتهرت أسرة أخرى بالعلم يف مدينة قسنطينة هي أسرة 
  .اليت متتعت بسمعة علمية وتقلدت وظائف سامية خمتلفة يف املخزن والقضاء، "القسنطينـي

صحاب علم ومناصب فقد ذاع صيتها يف العهد احلفصي حبيث كانوا أابن باديس أما أسرة 
الذي عاش يف القرن  حسن بن باديسشرعية خمزنية لقسنطينة وكان عميد هذه األسرة هو 

  .الرابع عشر ميالدي –الثامن هجري 
                                                

  . 90ص  – 1983الروابط الثقافية يف اجلزائر واخلارج ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع اجلزائر: طمار حممد - )1(
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ومن خالل ما سبق ميكننا القول أو االعتراف بأن مدينة قسنطينة صارت إحدى 
عاعه الفكري وإحدى قالعه العسكرية املنيعة ومنبعا إلش، عواصم اإلسالم الكربى

وقد ظلت على هذا احلال رغم الضعف ، وحاضرة من حواضر العلم والثقافة، واحلضاري
بسبب االنقسامات ، وبالد املغرب عامة والتفكك الذي أصاب الدولة احلفصية خاصة

 :ل الفرجنة للسواحل الشمالية مثلب الصليبية على شواطئ املغرب واحتالوواحلر، الداخلية
فقد استغل بعض األمراء من بين حفص هذه الفترة ، دلس ووهران، يةجبا، جيجل، بونة

لكن املدينة ظلت ختضع ، واستقلوا مبدينة قسنطينة عن السلطة املركزية بتونس، طربةضامل
إىل أن دخلتها احلامية العثمانية ، ةالقسنطينـيحينا ولرؤساء بعض األسر " الصاولة"لعرب 

 سيدي عبد املؤمنينة بزعامة شيخ اإلسالم آنذاك وهو بعد مقاومة شديدة أبداها أهل املد
مل خيضع خالهلا ، مدة ثالث سنوات - باب جباية –الذي قاوم األتراك مع أهل حارته 

، املؤيد للحامية التركية،  فكونابن الللنفوذ التركي إىل أن حتايلوا عليه مبساعدة الشيخ 
املشيخة  فكونابن الوتوىل  املؤمن سيدي عبدفقتل األتراك شيخ اإلسالم ، واملنافس له

   .)1(ورئاسة ركب احلجاج مكانه ومت توحيد املدينة حتت النفوذ التركي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
 .77ص  .مدينة قسنطينة: لعروق حممد اهلاديوفياليل عبد العزيز  - )1(
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  :قسنطینة تحت النفوذ العثماني
  

  :ساللة آل عثمان
، مان هم ساللة السالطني األتراك العثمانينييذكر املؤرخون أن العثمانيني أو آل عث

وهو زعيم الترك يف وادي قرصو  "عثمان بن أرطغرل"نسبهم إىل األمري التركي بويرجعون 
  .يف بالد األناضول
للسلطان  تهإىل نسب العثمانيني األتراك يف معرض ترمج) خالصة األثر(وقد أشار اي 

يافث وينتمي نسبهم إىل ، لتركمان الرتالة الرحالةتقرر أن أصل بيتهم من ا" :بقولةإبراهيم 
وملا كانت أمساؤهم أعجمية ، إبراهيموهو اجلد السادس واألربعون للسلطان  بن نوح

إن مل يضبط ، ورمبا يقع فيها التصحيف والتحريف، أضربت عن ذكرها لطوهلا واستعجامها
  .ورة يف التواريخ التركيةفإا مذك، ة فيها بال فائدةلوال حاجة إىل اإلطا، شيء منها

م  1258- ـه 656باألناضول سنة  سكودولد يف مدينة  عثمانواملعروف أن   
يضاف إىل ما ذكرناه أن ، أحد عمال السالجقة يف قونيةأرطغرل وهو ابن األمري التركي 

وقد تولوا اخلالفة إثر زوال ، م 1516 ـه 922سنة  ىتحالعثمانيني كانوا يتولون اإلمارة 
آل من ساللة  أما عدد سالطينهم فيبلغ ستة وثالثني سلطانا، املماليك  سالطني حكم
  .)1( عثمان

                                                                                                                             

تراك العثمانيني إىل اجلزائر فقد جند عدة آراء أردنا التحدث عن كيفية دخول األلو   
تتفق حول طريقة واحدة، وهي عدم اللجوء إىل القوة والعنف، بل كان حلوهلم باجلزائر 

  .سلميا باعتبار الدولة العثمانية كانت حاملة للواء اإلسالم وتدافع عن املسلمني
عشر بتفاقم اخلطر اإلسباين وألن اجلزائر كانت تعيش ظروفا صعبة يف بداية القرن السادس 

ية، فإن لواإليطايل واحتالهلما ملوانئ جزائرية وفرض اجلزية على سكان هذه املدن الساح
اجلزائريني استنجدوا باألخوين عروج وخري الدين إلنقاذهم من االحتالل األورويب ملدم، "

                                                
م  1989 .الطبعة األوىل. بريوت  .دار الفكر املعاصر. العصر العثماين. تاريخ األدب العريب: باشا عمر موسى - )1(
 .12-11ص  ص. ـه 1409 /
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نينة يف ظل الدولة وبفضل تلك املساعدة شعر أبناء اجلزائر بدرجة عالية من األمان والطمأ
العثمانية القوية وانطالقا من هذه احلقائق فإن العثمانيني يعتربون منقذون وليسوا 

  .)1("مستعمرون
إذا كان العثمانيون قد : "حني قال) جالل حيي(والرأي نفسه جنده عند الدكتور 

قد مت استخدموا السيف وسيلة لتوحيد الشرق األدىن، فإن طريقتهم لتوحيد مشال إفريقية 
  .)2("بوسائل أخرى، ويرجع ذلك إىل ظروف املغرب العريب يف ذلك الوقت

ويقصد بقوله وسائل أخرى رمبا الدعوة لإلنقاذ من الغزو األورويب خاصة منه اإلسباين بعد 
  .سقوط غرناطة وسيطرة املسيحيني عليها

العنف من مل يكن يف احلقيقة احتالال بالقوة و"ولذلك فإن حلول األتراك باجلزائر 
طرف دولة أجنبية قائمة مثلما كان جيري يف غالب األحيان من جراء عدوان أجنيب يهجم 

ك م وينهب أمواهلم وخيرجهم من تبعدده وعدته على البالد فيغزوها ويقاتل أهلها ويف
ديارهم ويترامى على األراضي والدور والقرى ويفرض عليهم حكمه اجلائر وحياول أن 

هم ولغتهـم وعوائدهم ودينهم كما يفرض عليهم أفكاره وعقائده وحىت يقضي على تقاليد
  .)3("تارخيه

وبذلك فقد أعطى العثمانيون للجزائر االستقرار الالزم والنسيب لذلك العصر 
ووضعوا حدا للتقلبات اليت كانت تثريها احلروب احمللية والفنت كما أحبط األتراك أطماع 

سيطرة التامة على اجلزائر والبالد املغربية رغم أن هؤالء األسبان الذين كانوا على وشك ال
املنقذين ليسوا إال قراصنة مل تكن هلم مسؤولية وال نفوذ سياسي إال ما كانت تكسبه أيديهم 

  .من قوة وبطش

                                                
. 1ط. بريوت. دار الغرب اإلسالمي. 1962التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية : بوحوش عمار –) 1 (

   .52ص. 1997
  .33ص . 1ج. املكتب اجلامعي احلديث. العامل العريب احلديث واملعاصر: جالل. حيي -  )2 (
). ت. د(الطباعة الشعبية للجيش . دخول األتراك العثمانيني إىل اجلزائر: احلميد بن أيب زيان بن أشنهو عبد - ) 3(

  .09ص 
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كانت هي و العاصمة يف العهد العثماين اجلزائر قد كانت قسنطينة املدينة الثانية بعدو
فإننا جند  إليهاذا أردنا أو حاولنا حتديد تاريخ دخول األتراك لكن إ، عاصمة الشرق كله

أمام أكثر من تاريخ حيدد بداية السيطرة و ،اختالف روايات املؤرخنيو أنفسنا أمام تعدد
أي يف عهد خري  م1525- ـه927على مدينة قسنطينة فاألنبريي مثال جيعله سنة العثمانية 

احلكم احلفصي فيها، وأما  انتهاءهـ حني  932 الدين باشا، أما ابن دينار فيجعله سنة
أن دخول األتراك " تاريخ قسنطينة"مؤرخ قسنطينة ابن العطار فإنه يذكر يف كتابه الشهري 

قائد خري الدين سنة  - حسن- هامجها و: "م بقوله1520 -هـ  925إىل قسنطينة كان سنة 
حتت احلكم لت دخو احتلها مث خرجت عن التركو ـه925 - م 1520م أو سنة 1519

الترك  واستردها .م1527/ م1526 - ـه933كان فيها ممثلهم سنة و مرة أخرى، احلفصي
   .)1("موا حكمهم فيهادعو ـه940 -م1534سنة 

فرحات "جيعله يف والية  "بايات قسنطينة"أن املؤرخ العنتري من خالل كتابه  إال
   .ـه1052سنة  "باي
ديد تاريخ إخضاع املدينة حتت النفوذ العثماين جند التباين يف حتو هذه االختالفات موأما

من احملقق تارخييا أن األتراك متكنوا من "يرى أنه  "بن حممد اجلياليل الرمحنعبد "املؤرخ 
تونس سنة و أتراك بونة احتلهاحيث  .قسنطينةو قسنطينة إثر وقعة وادي القطن بني ميلة

لكننا ال نعلم و م1535 - ـه941احلال أم وجدوا ا منذ سنة و م1555- ـه962
  .)2("االحتاللو كيفية الغزو أو نوعية الفتحو صفة ذلك

ومن أقوال املؤرخني السالفة الذكر يتجلى لنا أن احلكم التركي يف قسنطينة قد 
ذا ميكننا التوفيق بني األنباء والروايات املختلفة إذ لكل رواية نصيب من و ،استقر تدرجييا

حدة اخلالف السياسي الذي كان موجودا بني صفوف أهل  إىلع كل ذلك يرجو الصحة
وقد أدى هذا ، معارض للتواجد التركي على أراضي قسنطينةو بني مؤيد انقسامهماملدينة و
 يعم االضطرابو اآلخر فتسود الفوضىو ثورات شعبية ضد األتراك بني احلني اندالع إىل

                                                
 .20تاريخ قسنطينة ص : ابن العطار - )1(
 .88 ص.3ج. 1983. بريوت .6ط. تاريخ اجلزائر العام :الرمحناجلياليل عبد  - )2(
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س مدينة قسنطينة فدخلها دخول الفاتح راي الصاحلبن حممد نزل الباشا " :أمام كل ذلكو
كل من ثبتت مشاركته  باإلعدامالظافر وقد أحجم سكاا عن إبداء أي دفاع إذ هدد الباشا 

وفرض على املدينة غرامة مالية ، إهانة كل من حامت حوله شبهة املشاركة فيهاو مع الثوار
 ةلتهدئوعمل  ،نصفاالت وـحدة تساوي ست رياه الوالدوبل - مببلغ ستني ألف دوبله

  .)1("يقال أنه أول باي مسى قسنطينةو" رمضان باي تشوالق : على املدينةووىل، احلالة
هو أول من حكم  "فرحات باي" جيعل "بايات قسنطينة"تري يف كتابه عنجند اليف حني 

  .بايا كان آخرهم احلاج أمحد باي بن حممد الشريف) 41(مث جاء بعده  قسنطينة من البايات
، حسني كلياين: وهم، األربعني بايا سوى ستة فقطو العطار من هؤالء االثننييذكر ابن  ومل

امحد شاوش باي ، صاحل باي، أمحد باي القلي، حسن باي أزرق عينه، حسن بوحنك
  .القبائلي

العطار سياسة احلكم كيف كانت يف مدينة قسنطينة مقسمة بني ابن كما ذكر 
ثلثه ، فكان تصريف الوطن بينهم أثالثا"صلح الذي مت بينهم أهايل قسنطينة بعد الو األتراك

تعاهدوا على هذا و ،ثلثه حلاكم التركو ،ثلثه لشيخ جنع احلنانشةو ،البن علي شيخ العرب
خلعة الوالية  أتتهوقتنا هذا أن الباي إذا  إىلمن ذلك الوقت بقيت العادة و واصطلحوا عليه

  .)2("شيخ احلنانشة إىلبعده و ،شيخ العرب إىلا مث يبعث  األولمن اجلزائر يلبسها هو 
ن وأل .خر العهد التركياكان يقصد أو ،"وقتنا إىلبقيت العادة " :واملؤرخ حني قال

أكثرها عمرانا فقد كانت هي عاصمة و والية قسنطينة كانت هي أوسع الواليات مساحة
كانت آنذاك متتد و راكاألتيف عهد  اإلداريبايلك الشرق وهذا االسم يطلق على جهازها 

حيدها من الشمال البحر األبيض و من احلدود التونسية شرقا حىت بالد القبائل الكربى غربا
 رواملتصرف فيها تصرفا مطلقا هو الباي الذي يعود أم، من اجلنوب الصحراءو املتوسط

  .باشا اجلزائر إىلتنصيبه أو عزله 
  

                                                
 . 132ص  .أم احلواضر: بن شغيب حممد املهديا - )1(
 .56تاريخ قسنطينة ص : ابن العطار - )2(
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  :ودولة الباي هذه تتكون من موظفني كبارهم
  .خلليفة اليوتنانا

  .هو رئيس بيت املالو :تالنقا
  .)األولالكاتب (وهو كبري الكتاب  :الباش كاتب

  .هو رئيس فرقة الفرسانو :آغا الدائرةو
  .رئيس الربيدوهو  :الباش سيارو
  .اخليول إسطبالترئيس املشرفني على وهو  :الباش سايسو
يبلغان أوامره وباي وحيرسانه هذا املنصب يقوم به اثنان يالزمان ال: شاوش الكرسيو

  .العامة وينفذان أحكامه باإلعدام إىلالشفاهية 
باش :وظائف ثانوية أخرى منها  وهناك .ووظيفته قريبة من وظيفة شيخ املدينة: قايد الدارو

  .)1(وآغا الصباحيية وباش حملة، باش طبال، عالم
لباي شيوخا للعشائر مثلما ذكرنا هذا بالنسبة لداخلية املدينة أما بالنسبة خلارجها فيعني ا

  .سابقا
أما القوات املسلحة للباي فتتألف من ثالمثائة جندي تركي موزعني على عشرين 

مث عرش الزمول ، السيما قبائل الزواوةو جلهم من القبائلمث األنصار املتطوعني و، سفارة
اي مقابل إعفائهم املستقرين بناحية عني مليلة كما أن رجال هذا العرش يقومون خبدمة الب

   .)2(من املغرم
احلكم التركي تسرب إىل اجلزائر بصفة ميكن القول عنها أا شبه سلمية حيث أا  أنرغم 

كانت بطلب من األهايل أنفسهم الذين كانوا يستغيثون باألتراك املغامرين ليدرؤوا عنهم 
هم ينت تكتسبهما أيدن كايالعنف اللذالذي حل بشواطئهم إال أن القوة والعدو اإلسباين 

لكن هذا النفوذ الشبه سلمي مل مينع من ظهور بعض ، مكنهم من بسط النفوذ على البالد
يف أياد الثورات الشعبية اليت ثارت يف وجه األتراك تنادي بإبعادهم عن احلكم ووضعه 

                                                
 .214ص : أم احلواضر: حممد املهدي -  )1(
 .215ص : املرجع نفسه -  )2(
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كرب ثورة حدثت أاليت تعد و "أمحد الصخري"برز هذه الثورات ثورة أمن جزائرية أصال و
  .رق اجلزائري خالل العهد العثماينالش يف

 فقد هزت هذه الثورة أركان النظام العثماين ـه 1047وقد كان ذلك سنة 
حدود السلطة  إىلاستعملت املنطقة الواقعة بني الزاب وحدود تونس  ألاكادت تطيح به و

من قد طالت مدة هذه الثورة مما تسبب يف سقوط عدد و ،ضواحيهاو املركزية باجلزائر
  .بسببها عمت مدينة قسنطينة فوضى كبريةو وعدد كبري من األرواح، الباشوات

مل جند من حتدث عنها سوى الدكتور و لكن الوثائق اليت تتحدث عن هذه الثورة نادرة جدا
خالصة هذه الثورة أن و 'تاريخ اجلزائر الثقايف' من كتابه األولأبو القاسم سعد اهللا يف اجلزء 

قد زار و "بن الصخري بن بوعكاز العلوي اهلاليل قائد الذواودة احلنانشة حممد"شيخ العرب 
يف مكان خارج املدينة لكن الباي امه باخلروج  ـه1047مراد باي حاكم قسنطينة سنة 

الديوان فأشاروا عليه بقتله و باشا اجلزائر أمره يف مسكه سجينا عنده وشاورأعن الطاعة و
العرب وبعد أن علقوا رؤوسهم على اخليمة  أعيانه ستة من قتل معو ابنه أمحدو فقتله هو

علقوها مرة أخرى وليس من بينها و قسنطينة إىلالعسكرية مدة من الزمن نقلت الرؤوس 
ثار امحد بن  ـه1048ابنه وبعد مرور عام على هذه احلادثة أي سنة ورأس ابن الصخري 

م صفوفهم ضد ظالذواودة وناحلنانشة وو قاد مجوع العربو ،للقتيل أخهو و الصخري
اإلعانات إىل مراد و جاءت النجداتو غريهاو قد هاجم الثوار مدينة قسنطينةو ،العثمانيني

من املعارك اليت سجل فيها و ،عنابةو الزيبان والصحراء وامتدت الثورة إىل، باي من اجلزائر
ريه بعدها كما قتل مل يعرف مصو مراد باياليت فر خالهلا ، الثوار انتصارام معركة كجال

أثناء هذه الثورة اخلطرية عدل يوسف باشا عن إعالن اجلهاد و فيها كاتبه شريط بن صولة
 ،توجه إىل الزيبانو جاء بنفسه ملواجهة الثوار فأقام سنة يف قسنطينةو ضد األسبان يف وهران

 هل الرأيشا كل الوسائل للقضاء عليها مثل مكاتبته ألوقد جند البا، لكن الثورة استمرتو
    .الثبورو ديد املنشقني بالويلو طلب مساعدمو العلماءو

فأشهر ثورة شعبية ضد احلكم التركي كانت ثورة ابن عثمان باي  مأما يف فترة حك
فصاحل العنتري ، األحرش وقد ذكرت هذه الثورة يف العديد من املصادر واملراجع التارخيية
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عي الشرف ناحية أعراش وادي الزهور رجل قام يد هول وقع بالوطن سببه"مثال يرى أا 
 :هذه الثورة بقوله أبو رأس الناصريكما يصف ، )1(سي حممد بن عبد اهللا الشريف امسه

فاتصلت علينا أواصر .. .وأنا مل نكن فيها أتقياء بررة وال أقوياء فجرة، عمتنا فتنة درقاوة"
  .)2("النكبات والبليات من اخلوف واجلوع والروع

  .الشريف الزهاربالوصف نفسه وصفها و
فق تفاألخبار املتداولة حول هذه الثورة تكاد جتمع كلها على تأييد احلكام األتراك وت

  .يف أغلبها على مناهضة الثائرين ومناصرة املعارضني للثورة من سكان املدن
ابن أما ، م كما ذكر العنتري 1803 -  ـه 1218حرش سنة ابن األوقد وقعت ثورة 

  .م 1804 - ـه 1219فيذكر يف كتابه تاريخ قسنطينة أا وقعت سنة بارك امل
فيت : عنهالزياين قال  حممد بن عبد اهللا بن األحرشعن زعيم هذه الثورة فهو أما 

  .)3(طريقة درعي نسبا، مذهبا درقاويمغريب مالكي 
اشتهر األحرش  ابنو.  )4(هو رجل مغريب يزعم أنه من شرفاء فاس: وقال عنه الشيخ املبارك

 استمالةوهذا ما ساعده على ، ببالغة أسلوبه يف احلديث وفصاحة لسانه يف خماطبة الناس
ومل يلبث أن اكتسب ، القبائل اليت اتصل ا يف املناطق الواقعة ما بني جيجل والقل وميلة

يل وأصبحت كلمته مسموعة ومطاعة عند أها، األنصار واملؤيدين يف خمتلف قبائل تلك اجلهة
خيطط إلعالن الثورة  ابن األحرشوبدأ ، الوادي الكبري وجبال زواغة وناحية وادي الزهور

على سلطة البايلك فجمع حوله األنصار من خمتلف القبائل القاطنة يف املنطقة املمتدة من 

                                                
م  1974. هـ 1394 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .حتقيق رابح بونار. جماعات قسنطينة: العنتري صاحل - )1(

 .29ص 
 .نقال عن مقدمة الثغر اجلماين البن سحنون الراشدي . درء الشقاوة يف فتنة درقاوة: الناصري أبو رأس - )2(

 .46ص  1973قسنطينة 
وأنيس السهران يف أخبار مدينة وهران ، تقدمي وتعليق الشيخ املهدي  رياناحلدليل .الزياين، حممد يوسف - )3(

 .27ص  1979اجلزائر  –البوعبديل 
 .46تاريخ قسنطينة ص : ابن العطار  - )4(
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عدد أنصاره يف تلك القبائل مبائة  املباركوقد قدر الشيخ ، ساحل البحر إىل نواحي قسنطينة
  .لألف رج

باجلهات الغربية من عثمان باي غياب حاكم قسنطينة  ابن األحرشوقد استغل 
أا كانت  العنتريذكر ، البايلك جلمع الضرائب وسار يف مجوع غفرية من رجال القبائل

  .)1(تبلغ العشرة أالف حمارب
ضاحية سيدي حممد الغراب القريبة من قسنطينة خرج ابن األحرش وعندما وصلت طالئع 

الذي كان يتوىل أمور قسنطينة يف غياب  أمحد بن األبيضدي هلا قائد الدار احلاج للتص
وازداد ضغط املهامجني فتراجع ابن األبيض ومن معه ، فوقعت بينهم مناوشات حادة، الباي

  .إىل داخل املدينة ابن األحرشداخل األسوار ملنع تسرب 
الدخول و ة على املدينةلك فعال فلم يستطع ابن األحرش السيطرذوقد جنحوا يف 
قد اكتفى باالستيالء على الضواحي الواقعة بالقرب من املدينة و ،إليها رغم حماولة البعض

 باستماتةسكان املدينة يدافعون على املدينة و كان ابن األبيضو بارودو كدية عايتمثل 
لقرب من الفنادق باملدفعية اليت فرقت مجوع القبائل اليت جتمهرت با استعانواو منقطعة النظري

ذا تراجع ابن األحرش و ،وا فيها النريان باعتبارها من أمالك البايمواالصطبالت اليت أضر
محل من طرف أتباعه إىل بين فرقان ليعاجل من و ،ومن معه بعد أن أصيب جبروح بليغة

  .جروحه على يد أحد املشتغلني بالطب مبدينة جيجل
هو يف رحلة العودة من و إىل الباي عثمانى خرب اهلجوم على قسنطينة وقد انته

سرعة وطن ريغة بفاجتاز ، )2(اجلزائر بعد أن قدم الضرائب السنوية املتوجبة على البايلك
 إعادة إىل وعند وصوله سارع، االلتحاق بقسنطينة عن طريق ميلة إىلبناحية البابور وسارع 

أن داي و خاصة، ايقاع اهلزمية بهو االستعداد ملالحقة ابن األحرشو تنظيم الدفاع عن املدينة
يأمره بالقضاء على ابن و الثائرين خبطاب جديد اللهجة حيثه فيه عن معاقبة إليهاجلزائر بعث 
ناحية وادي الزهور حيث يقوم ابن  إىلفغادر الباي عثمان قسنطينة متوجها ، األحرش

                                                
 .30 ص .جماعات قسنطينة: العنتري - )1(
 .47ص  .املرجع نفسه .الشيخ ابن املبارك ابن العطار أن الباي عثمان كان جيمع الضرائب ناحية ريغة ذكر -)2(
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بين الفرقان  مشرق أراضي إىلوصل الباي  عندماو ،األحرش على رأس قوته العسكرية
، يبة البايلك إشعارهمحركات عسكرية قصد ختويف السكان وبناحية وادي الزهور قام بت

للقبض على الثائر  اإلمداديطلبون و بعض أفراد قبائل تلك اجلهة يظهرون له الطاعة إليهفقدم 
ابعث "تية للباي بالعبارة اآلقد أورد الشيخ ابن املبارك خماطبة هؤالء األفراد و ،ابن األحرش

فأرسل الباي فرقة من ، )1("خديعةو ذلك مكر منهمو نأتوك بهو معنا اخليل منسك الشريف
لكن ، ناحية وادي الزهور إىلغا احمللة أالفرسان تتكون من حوايل مخسمائة فارس يقودها 

هة فاحتموا بسفح جحماصرة القبائل هلم من كل و النار عليهم بإطالقوا ؤعند وصوهلم فوج
وملا بلغ خرب الفرسان احملاصرين الباي  .بقوا هناك حماصرين ملدة أربعة أيامو ،يبجبل قر

واد الزهور وهناك وقعت بينه  إىلأمر املعسكر باالرحتال و جندة فرسانهعثمان مل يتردد يف 
النجاة و فرسان الباي من فك حصارهم إثرهاحادة متكن وبني مجاعات القبائل اشتباكات 

 إقامةو سد الطريق بقطع األشجار أني مل يستطع التراجع بعسكره بعد لكن البا، بأنفسهم
مستنقع من  إىلويف الليل حتول املعسكر ، احلواجز فاضطر أن يعسكر يف سهل وادي الزهور

املكان  إىلجراء نزول األمطار بسبب حتويل القبائل مسيل وادي الزهور من جمراه الطبيعي 
ستنقع ومل يعد يف هذا املقل يف تنعلى الباي وجيشه ال الذي كان خييم فيه الباي فاستحال

عثمان أما عن مصرع ، أو ركوب اخليل فكانت اهلزمية النكراء، مقدوره استعمال املدفعية
وذلك حني أراد التراجع إىل ناحية ، فقد اتفقت أغلب الروايات على أنه قتل يف حينه باي

وهو مرابط ، ده فاغتنم أحد أعدائه الفرصةامليلية وكانت الطريق ضيقة ومنحدرة فكبابه جوا
وبقيت جثته ملقاة ، وجز رأسه أحد أفراد القبيلة، فطعنه بسيفه وأرداه قتيال الزبوشييدعى 

من هذه احلادثة أقبل نفر من قبيلة أوالد  مسة أيامخوبعد ، يف العراء مع الكثري من أفراد جيشه
وقد كتب عليه ، وقربه باق إىل يومنا ودفنوه فيها، عواط ونقلوا جثة الباي إىل أرضهم

باي قسنطينة الذي كان قتل بن حممد  عثمان بايهذا ضريح املرحوم السيد : العبارة التالية 
  .)2(م1804 -هـ1219من بالد أوالد عواط يف سنة  "اخناق عليهم"ذه األرض املسماة 

                                                
 .48ص  .السابقاملرجع  .ابن العطار -)1(
 .391ص  .أم احلواضر: يب حممد املهديغبن شا -)2(
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ثالثني شهرا  بعد أن دامت واليته ملدينة قسنطينة عثمان بايوهكذا كانت اية 
فقد واجه من الصعاب ما ال يعد وال حيصى من مالحقة اجليش  ابن األحرشأما  ،تقريبا

كما أن الباي اجلديد الذي عني على والية ، التركي له يف كل مكان تترد األخبار أنه فيه
 ولة لثورته منامل يتوان حلظة يف مالحقته وقطع دابر كل حم "عبد اهللا بن إمساعيل"قسنطينة 

ابن جديد مثلما حدث يف ناحية جباية حيث استطاع اجليش التركي أن يلحق جبموع 
هزمية نكراء مما أدى به إىل االلتحاق جبموع درقاوة بالغرب اجلزائري اليت أعلنت  األحرش

  .ابن الشريف عبد القادر الدرقاويالثورة على األتراك بزعامة 
 حممدأن تصل حد أن الباي إىل  ابن األحرشويف هذه الظروف تتداول أخبار موت 

متكن ) م1813 –م  1807/  ـه1228 - ـه 1223(ببوكابوس  املعروفبن عثمان 
جببال طرارة مشال غرب تلمسان يف إحدى محالته  ابن األحرشمن هدم دار منسوبة إىل 

ائيا عن مسرح  ابن األحرشوهنا خيتفي ذكر ، على تلك اجلهة ملالحقة أتباع درقاوة
حيث انه ابن الشريف الدرقاوي يف حني تذكر مصادر أخرى أنه قتل على يد ، األحداث

كما انتهت كل الثورات اليت  ابن األحرشوهكذا تنتهي ثورة  .رأى فيه منافسا خطريا
  .ثارت ضد احلكم التركي

مل تكن األوضاع السياسية يف قسنطينة تز وتتدهور جراء الثورات الشعبية 
بل هناك فجوات بني البايات تؤدي إىل حدوث اهلجومات ، فقط واالنتفاضات القبائلية
حاكم تونس قد أحجم عن إرسال شحنة الزيت  محودة باشافهذا ، العسكرية فيما بينهم

وقد فعل ذلك ليعلن عن بداية الالمباالة ونية اخلروج عن ، اليت تعود بعثها إىل اجلزائر
، غيظا شديدا لذلك السلوكأمحد باشا لداي ومبجر وصول اخلرب إىل اجلزائر اغتاظ ا، الطاعة

مصطفى مع اإلشارة إىل أن باي قسنطينة يف تلك الفترة كان شابا بدون جتربة وهو الباي 
  ".تاريخ قسنطينة " كما ورد يف كتاب ابن مبارك أنقليز 

 ـه1221(فأرسل إىل قسنطينة سنة ، أن يغتنم تلك الفرصةمحودة باشا ولذلك أراد 
ا ضخما وحاصرها مدة سبعة عشرة يوما وضرا باملدفعية والقنابل وكاد جيش) م1806 -

، إىل أن جاءم النجدة من مدينة اجلزائر، ولكن سكاا أبدوا مقاومة مستميتة، أن يفتحها
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مث قفل راجعا إىل اجلزائر ومعه ، وتقدم اآلغا على رأس أحد اجليوش وهزم اجليش التونسي
  .مخسمائة أسري من التونسيني

فقتل اآلغا الذي عاد ، كان عبدا هلواه وقاسيا" :كما ذكر صاحب املرآةأمحد باشا لكن 
مث ، وعني بعدها ابن أخيه ليخلف من أقدم على التضحية به، منتصرا واستوىل على ثرواته

، نظم جيشا آخر ضد تونس وأرسل مبلغا هاما من املال إىل قسنطينة لسد حاجيات احلرب
تلك املقاطعة وكذلك  .وقتلوا باي، املكونون حلامية قسنطينة بثورة عند ذلك قام األتراك

أمحد وملا رجعوا إىل اجلزائر أشعلوا ثورة أخرى فقتل ، اآلغا اجلديد الذي هو ابن أخ الباشا
  .)1(مكانهبعلي باشا وجيء  باشا

يف قسنطينة خالل العهد العثماين مل تكن  وهكذا ميكننا القول أن األوضاع السياسية
فكانت تضطرب وتستقر باختالف احلكام ، مستقرة أمت االستقرار وال مضطربة طول السنة

أمحد واستقرار حكمهم فيها إىل اية ذلك خبالفة ، بايات عليها منذ دخول األتراك إليهاالو
عليها وخروجه منها على يد االستعمار الفرنسي الذي أخضع مدينة قسنطينة حتت  باي

أمحد واجهها الفرنسيون من طرف ، د مقاومة عنيفة وطويلة األمدبع، م1837نفوذه سنة 
أين استمرت مقاومته ، هذا األخري الذي اضطر إىل اخلروج منها واالجتاه إىل الصحراء باي

  .لالستعمار الفرنسي
   

  
  
  
  
  
  

                                                
الشركة الوطنية للنشر  .حممد العريب الزبريي/ حتقيق دتقدمي وتعريب و .املرآة: خوجة محدان بن عثمان - )1(

 .167ص . م1975 .اجلزائر .والتوزيع
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  :األوضاع االجتماعیة
  

ينة قسنطينة ول عدد سكان مداختلفت بعض اإلحصاءات واتفق البعض اآلخر ح
وألن إقليم قسنطينة هو أكرب األقاليم الثالثة مساحة فقد جعل هذا ، خالل العهد العثماين

وقد ، يقر بأن نصف سكان اجلزائر كانوا يف إقليم قسنطينة وحده شيلرالقنصل األمريكي 
  .)1(قدر ذلك خبمسة وعشرون ألف نسمة

قد ، ن ألف نسمةيكان مدينة اجلزائر مبائة وعشراإليطايل الذي قدر سبانانيت كما أن 
عن قسنطينة يف  "ديفونتني"وقال الكاتب الفرنسي ، جعل سكان قسنطينة مائة ألف نسمة

بوجوال وحسب رواية ، م بأا آهلة بالسكان وأا أكرب وأمجل من مدينة اجلزائر18القرن 
   .)2(ألف نسمة 40ة حوايل سكان قسنطينة قد بلغ قبيل االستيالء على املدين عدد فإن

أن عدد سكان املدينة " الضابط يئة األركان الفرنسية  هيبوليتكما ذكر القبطان 
ألف نسمة من حضر  30و 25ما بني  يتراوحيف العهد التركي وقبيل االحتالل الفرنسي 

  .)3(ويهود وعرب
قية أما إذا حاولنا تصنيف السكان حسب أصوهلم فإننا جند أربع جمموعات عر

  .متمايزة هي القبائل والعرب والترك واليهود
أما عن القبائل فتختلف جمموعتهم عن باقي السكان العرب بالبايلك ال من حيث لغتهم فقط 

  .وإمنا أيضا من حيث عادام وأسلوب معيشتهم
والعرب  ،ثروم الوحيدة امتالكهم للماشية، وهم بدو يسكنون اخليم :ثانيا العرب

عرب وشاوية هلم عادات واحدة وال خيتلفون إال يف اللغة حيث يتكلم الشاوية ينقسمون إىل 
  .لغة خاصة ال تشبه لغات العرب اآلخرين

  .وهم العنصر احلاكم للبالد :ثالثا األتراك
                                                

تعريب وتعليق وتقدمي إمساعيل . م1824/ 1816قنصل أمريكا يف الزائر . "مذكرات وليام شيلر: شيلر وليام - )1(
 .36م ص1982اجلزائر :العريب 

املؤسسة الوطنية للكتاب  .حنفي بن عيسى/ ترمجة د :اجلزائر األمة واتمع: مصطفى. فاألشر – )2(
 .219ص م1983اجلزائر

 .82ص .م1984 .ديوان املطبوعات اجلامعية .مدينة قسنطينة: لعروق حممد اهلادي - )3(
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قد كانوا خيضعون لقائد يعرف باملقدم أثناء حكم البايات وقد خص هلم صاحل  :رابعا اليهود
فبنوا فيها منازهلم ، ما بني باب القنطرة وحافة اهلاويةباي منطقة الشارع وهي تقع 

  .)1(ودكاكينهم
وعلى العكس من هذا التقسيم العرقي لسكان بايلك الشرق يوجد هناك تقسيم أو تصنيف 

حيث ميكننا من اكتشاف عدة ، ميكن القول عنه أنه تقسيم طبقي من الناحية االجتماعية
  :آنذاك وهي القسنطينـيفئات يتكون منها اتمع 

  
  :األوىل أو الطبقة األوىلالفئة 

  
تتكون هذه الفئة من العثمانيني األتراك الذين كانوا يتربعون على قمة اهلرم 

  .بيدهم احلكم والسلطة والوظائف العليا وقيادة اجليش، االجتماعي
  
  :الفئة الثانية
  

وهم من ، املدينةباستقرار العثمانيني يف  لون وقد ظهر هذا العنصر اجلديداوهم املو
لكن هؤالء مل يسمح هلم  الكراغلةكما يطلق على هذا الصنف اسم ، أمهات جزائريات

  .انت أمهام مسيحيات أو أوربيات على عكس من كاألوىلباالرتقاء إىل مصاف الفئة 
  
  :الفئة الثالثة
  

وتشمل العائالت القدمية اليت ، تتألف هذه الفئة من احلضر وهم الكثرة الغالبة
كما تشمل العائالت احلضرية الطارئة من األندلس وجباية ، استوطنت املدينة منذ أحقاب

                                                
 .15 – 14ص ص  71 – 70العدد . جملة األصالة. مذكرة حول إقليم قسنطينة: سعيدوين ناصر - )1(
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ومعظم عناصر هذه الفئة من العلماء والفقهاء والتجار وأصحاب احلرف والصنائع ، وتونس
  .والكتاب اإلداريني

  
  :الفئة الرابعة

  
ملدينة من دائمني الذين يقصدون االتتكون هذه الفئة من العمال الفصليني غري 

هلم فرص العمل يف املصانع واحلمامات  فتتوفر، النواحي ااورة قصد العمل عند أهل املدينة
  .مث يغادرون مساء إىل منازهلم ليعودوا صباحا، الورشات والدكاكنيو واملخابز

باإلضافة إىل هذه الفئات كان هناك كثري من الزنوج واألسرى املسيحيني الذين 
الفنية أو خيضعون إىل حرس الباي وجيشهاليدوية واألعمال رون لألعمال يسخ.  

بفضل حتالفهم وخاصة عندما ، لقد عاشت هذه الفئات يف ظل هدوء نسيب فيما بينها
  .)1(يدامههم اخلطر املشترك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .86 – 85ص ص .. .مدينة قسنطينة: عروق عبد اهلاديفياليل عبد العزيز ول - )1(
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  :األوضاع االقتصادیة
  

العهد العثماين واستطاعت  لقد عاشت مدينة قسنطينة حركة اقتصادية هامة يف
بعد نزوح سكاا حبثا عن فرص العمل ، تها أن تفرض استقطابا على األرياف ااورةيحبيو

وكان نفوذها التجاري ميتد حىت تونس وليبيا اللتان تستوردان منها املالبس ، واالستقرار
كما ، وب واللحوماملطرزة واألقمشة احلريرية والتوابل وتصدران هلا اجللود والشموع واحلب

كانت هلا اتفاقيات جتارية مع اسبانيا وجنوه ومرسيليا بواسطة موانئ جيجل والقل 
  .)1(وسكيكدة التابعة حلكمها اإلداري والسياسي

 مقارنة مبا ميارسونه من نيالقسنطينيوقد غلب الطابع الفالحي على نشاط السكان 
، ي يؤمن معيشة غالبية السكانفكانت بذلك الزراعة هي املورد الرئيسي الذ، صناعة

وقد اشتهرت قسنطينة ، العرش اجلماعية وأصبحت تربية املواشي حرفة مكملة لزراعة أراضي
ومما ساعد إقليم قسنطينة ، وي على خمتلف األشجار املثمرةتبزراعة احلبوب والبساتني اليت حت
تستفيد فيما ، لى التماماملغياثية الكافية للزراعات اليابسة ع"على وجود هذه الزراعات هو 

  .)2("حوهلا من جماورة جبال مروية جدا ومن معدل الثلوج اهلامة يف كثري من األحيان
فاف اجلورغم ذلك فقد تبخل السماء أحيانا على سكان قسنطينة باألمطار إىل حد 

م 1805سنة الذي حيدث جماعة حادة يهلك فيها الكثري من السكان مثلما حدث ذلك يف 
وقد دامت ااعة ثالث سنني متتالية أضرت بالسكان ضررا فادحا  عثمانالباي  زمان حكم

  .)3("حىت صاروا يقتاتون الدم وامليتة وغري ذلك ممال ال يباح اقتياته"
 األولومن نتائج هذه ااعة على أهل املدينة هو ارتفاع أسعار احلبوب اليت كانت الغذاء 

الصاع من و ،أريالة سكة الوقت وقتئذ خبمسة عشر الواحد من الرب فبيع الصاع" للسكان 

                                                
 .80 ص .مدينة قسنطينة: لعروق حممد اهلادي - )1(
 .املطبوعات اجلامعية. رابح اسطنبويل وآخرون .تعريب .اجلزائر بني املاضي واحلاضر: ست وآخرونوإيف الك - )2(

 .35 ص. 1950باريس 
  .34ص . جماعات قسنطينة. العنتري صاحل - )3(
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لوال حكمة بعض الوالة يف هذه احملنة هللك الناس مجيعا حيث و ،)1("الشعري بسبعة أرياالت
 منهم أن حيضروا احلبوبيطلب و كان يكاتب كبار األعراش" عبد اهللا باي"يروى أن 

ما  بإخراجكما طالب أعيان البلدة بيعه هناك ليكتال منه الناس و أسواق املدينة إىلالزرع و
يتداول و وهكذا شيئا فشيئا حىت أصبح الزرع يدخل املدينة، عندهم من فائض يف الزرع

  .أن رفع اهللا عن عباده الضر إىل، خاصة من ناحية ريغة وفرجيوةو ،فيها
 املخزينومما يكتبه التاريخ حسنة للباي عبد اهللا أيضا أنه مل يطالب السكان باملطلب 

األمجل يف و يف تلك السنة بل تركه للرعية -وهو الضريبة اليت كان السكان يدفعوا للباي-
إال أن بعض البايات كان ال يتوان عن  .فيما بعد أمرا مقتدى به أصبحذلك أن هذا األمر 

 ،إمنا يتربص بطلبه ما إن تيسر أحوال الناس فيأخذ منهم مباشرةو طلبه مهما كانت الظروف
  .على شيء إمنا على ضعف خزينة البايلك هذا إن دلو

فكما ذكرنا سابقا فهو رغم بساطته واعتماده على بعض أما عن النشاط الصناعي 
التحويلية البسيطة إال أنه ساهم بشكل املعدنية  الصناعات احمللية اليدوية وبعض الصناعات

د كانت قسنطينة قبل فق"، ة للبايلك من خالل عملية التصديرفعال يف إنعاش احلركة التجاري
 ني مصنعا للسروج ومائة وسبعة وستنيوسبع ا جملدة ومخسنيثالثة وثالث تضماالحتالل 

  .)2("سكافياإ
طا وسبع تربيعات يتجمع اكما كان هلا مثانية وعشرون سوقا وسويقة وواحد وعشرون ساب"

وعشرون  وسبعة، أفران لطهي اخلبز ةا صناع النسوج وثالث رحبات لعرض السلع وثالث
  .)3("تعاجل يوميا ما يعادل ستمائة قنطار من الدقيق، مطحنة للحبوب منها مخس داخل املدينة

وبناء على إحصاء أجراه الفرنسيون إثر احتالهلم للمدينة فإن عدد األفران فيها مثانية عشر 
  .فرنا كل واحد منها ينتج يوميا مائة خبزه

                                                
 .34ص  .السابقاملرجع   - )1(
الشركة الوطنية للنشر . م1830 – 1800النظام املايل للجزائر يف الفترة العثمانية : سعيدوين ناصر الدين - )2(

  .35ص  .م 1979اجلزائر  -مطبعة أمحد زبانة -والتوزيع 
 . 81ص.مدينة قسنطينة: لعروق حممد اهلادي - )3(
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رود تشرف عليه احلكومة مبدينة قسنطينة كما ذكر أحد الرحالة أن هناك مصنعا للبا
وال تقل أمهيته احلربية عن فن تذويب احلديد الذي ، قرب القصبة يعمل به عشرون عامال

  .)1(ن بباب الواد مبحاذاة أسوار مدينة اجلزائرويقوم خبدمته األسرى املسيحي
جتوب  وباختالف هذه الصناعات كانت مدينة قسنطينة ملتقى للقوافل التجارية اليت

  .أحناء الشرق اجلزائري
فقد عد  ماتزخر  ن كانت مدينة قسنطينةيالصناعي اللذوذا النشاط الزراعي هلونتيجة 

الدنوش هي الضرائب املفروضة على باي املدينة "و، دنوش قسنطينة من أغىن دنوش اجلزائر
ئب من يأخذها كل ستة أشهر إىل داي اجلزائر قبل أن حيدث هذا عليه أن جيمع الضرا

وتعترب العشور من الضرائب الشرعية املباشرة اليت ، كما تسمى العشور والزكاة، األهايل أوال
حيث يتوجب على القبائل ، متس أراضي امللكية اخلاصة اخلاضعة ملراقبة البايلك الفعلية

وقد ، كميته حسب أمهية األرض املزروعة القاطنة بالبايلك تقدمي مقدار من احلبوب حتدد
ومن سبقه من البايات حىت سقوط مدينة  أمحد بايلعمل ذا املبدأ جاريا يف عهد ظل ا

واستيالء اجليش البفرنسي على عنابة الذي حال دون  اجلزائر يف أيدي االحتالل الفرنسي
حيث ، إىل وسيلة أخرى عرفت باحلكورة أمحد بايوحينئذ جلأ ، تصدير احلبوب إىل اخلارج
دفع وسطا من الضرائب املفروضة عليها نقدا والباقي تدفعه عينا أصبحت القبائل مبقتضاه ت

  .)2("كما جرت به العادة يف احلكور والعشور
ف  2.5من فئة ) Bacetas(وكان العشور يف هذه الفترة يقدر بعشرة بسيطات 

الفرسان للبايلك مل تكن مطالبة إال  على أن القبائل اليت تساهم بإمداد، على اجلابدة الواحدة
  .أربعة بسيطات فقطب

أما العشور فهو يقدر بصاع من القمح وصاع من الشعري بالنسبة لكل جابدة على 
فهناك بعض العشائر اليت ظلت حمتفظة بطريقتها اخلاصة ، أنه مل يكن مطابقا على كل القبائل

  .)3(خر يكتفي بدفع مقدار معني من املطالب املخزنيةوهناك البعض األ، يف تسديد ضرائبها
                                                

 .36ص  .املرجع السابق - )1(
 .12-11 ص ص.71/ 70جملة األصالة العدد  .مذكرة حول إقليم قسنطينة .مقالة: سعيدوين ناصر الدين - )2(
 .12-11صص . نفسه املرجع – )3(
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يكلف الباي بتسليم الضرائب ، بايلكلبعد أن تتم عملية مجع الضرائب احمللية داخل أسوار او
حيث انه يكلف خليفة من طرف داي ، ومحل نصيب منها إىل اجلزائر كل ستة شهور

الستخالص الضرائب من بايلك " احمللة"اجلزائر بذلك ويكون مصحوبا بقوة عسكرية 
رجال وعندما  25خيمة وتتألف اخليمة الواحدة من  60وتتشكل هذه احمللة من ، قسنطينة

خيمة  20خيمة بينما  40تلتحق به ، ∗تلتقي هذه القوة العسكرية بالباي عند قصر الطري
األخرى جيوب ا اخلليفة ساحل البابور وفرجيوة وزواغة واملوبة وبين ولبان وبين مهنة 

  .)1(وايدوغ وساحل عنابة ومرداس وبين صاحل
من قوة عسكرية إىل أوالد الساحلية مبنطقة بو طالب  فيتوجه مباله أمحدي أما البا

ويلتقي باخلليفة بفج العرب ليعودا بعد ذلك مع احللة ، وأوالد سلطان واحلراكتة واحلنانشة
  .إلة قسنطينة

مث يتوجه اخلليفة إىل اجلزائر بعد أن ميكث يف قسنطينة مدة شهرين أو ثالثة أشهر لتقدمي 
حترسه يف طريقه قوة عسكرية مكونة من عشرة ) الدنوش الصغرى( الضرائب مستخلصات

يأخذها من احلامية التركية املعسكرة بالقصبة مث ال يلبث أن يعود بعد ذلك من اجلزائر ، خيام
  .وهذا ما حيدث كل سنة، مصحوبا بستني خيمة الستخالص الضرائب مرة أخرى

مبا وإمدادها ، اي بتوفري وسائل النقل هلاأما القوة التركية اليت بقيت فيتكفل الب
، عن كل شهر) أ ف 80(أجرة شهرية تقدر بريالني كما يقدم هلا ، حتتاجه من رعاية وتغذية

خبالف ، فرنكات 10إىل  5 ـبأن يف تلك الفترة كان صاع القمح يقدر بهذا مع العلم 
فصل الشتاء املنصرم لسنة وذلك أثناء ، افرنك 80,90هذا الوقت الذي ارتفع فيه القمح إىل 

ولكن نظرا حلالة األمن واحترام امللكية اليت سادت البايلك أصبح من الالزم أن ، م1838
  .تعود أسعار الغالل الضرورية إىل سابق عهد هلا

                                                
كلم جنوب سطيف على مقربة من البحرية املعروفة بقرعة أو  8مكان بأراضي قبيلة ريغة يبعد حوايل : قصر الطني  ∗

 .سبخة قصر الطني
 .15ص . قالساب املرجع - 1
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أما القيمة اإلمجالية ملا يستوجب على البايلك من مستلزمات الضرائب اجتاه داي 
 ريال 340,000فكانت تقدر بقيمة ، دم مرتني يف السنةـقواليت ذكرنا سلفا أا ت، اجلزائر

  .فرنك 0,93مع العلم بأن الريال الواحد يقدر ب 
  :كان الباي يقدم إىل داي اجلزائر ما يلي من العوائد، باإلضافة إىل هذا املبلغ من املغارم

o 1500 ورغم قدم هذه، بقرة تقدم مقابل حق املرور عرب باب احلديد 100منها ، بقرة 
  .العادة فإا مل مل قط

o 600 خروف. 
o 17 تكون من نصيب الداي واملوظفني الكبار باجلزائر، بني فرس وحصان أصيل. 
o 100 الباقية من النوع املستخدم للنقل 60بينما ، من النوع املمتاز 40ا هبغل من. 
o 70 سا من النوع التونسي الرفيعوبرن. 
o 50 غطاء من نوع احلايك التونسي الرفيع. 
o 40  احلمراء اللون) قلنسوات(دزينة من الطاقيات. 
o 32 سبحة من العنرب واملرجان. 
o 14 أوقية من عطر الورود. 
o 03 أوقيات من عطر اليامسني. 
o 16 موشى ومطرز بالذهب، حلفظ الساعات اكيسا معد. 
o 30 قطعة من جلد النمر واألسد. 
o  أسود أو منور 10إىل  8من. 
o 700 كلغ إىل  1لعرجون من التمر يتراوح وزنه ما بني وكل قفة تتسع ، قفة من التمور

 .كلغ 1,50
o 150 سلة من الزيتون األخضر. 
o 02 حوملتا بغال من القماش املستعمل يف تبطني السروج وغريها. 
o 20 محولة من الزبدة. 
o 20 محولة من الكسكس. 
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مال من اجلزائر حم يعود) الدنوش الصغرى(وكان اخلليفة بعد أداء هذه العوائد والضرائب 
دليل رضا الداي على تصرفات  كهدية شرف من الداي إىل الباي وهو مبثابة بقفطان اخللعة
  .الباي وهداياه له

وقد جرت العادة على أن إمهال هذه اهلدية الشرفية قفطان اخللعة يفسر على أنه 
كما يعترب توقعا صادقا بقرب عزل الباي ، عالمة من عدم رضا الداي ملا قدمه له الباي

 .تنحيته من منصبهو
وما دام األمر كذلك فإن عودة اخلليفة بالقفطان كان يعترب مناسبة فرح وابتهاج 

سلطاين ذهيب  1000الباي إىل اجلزائر دية قيمتها  أثناءهاويبعث ، يهلل هلا قصر الباي
  .كاعتراف جبميل الداي عليه

غريها اليت كان بايلك ائب وومما يالحظ أن كل هذه اهلدايا املتطلبات املالية من ضر
 ،قيسمة من القمح 1400يضاف إليها مسامهة تقدر ب ، ملزم بتقدميها )قسنطينة( الشرق

وذلك بعد أن ، كان يبعث ا البايلك إىل اجلزائر عن طريق عنابة، صاع من الشعري 7000و
  .)1(انقليز بايأصبحت العادة اجلارية ا منذ عهد 

أن ميزانية البايات يف مقاطعات قسنطينة ووهران  ومن الظواهر اليت تستدعي النظر
، فلقد كانت ميزانية بايلك قسنطينة، كانت تفوق ميزانية العاصمة اليت يديرها الداي نفسه

يف حني أن ميزانية البالد ، فرنك 5076705تتضمن مداخيل الضرائب واألراضي اليت بلغت 
يش الفرنسي الوافدين مع وهذا ما عثر عليه أفراد من اجل، فرنك 1600,000كلها 

  .)2(فات التابعة إىل خوجة اخليل وكحراس العشورليف امل "دي بورمون "املاريشال 
فإن الضرائب اليت سجلت  "وليام شالر"وحسب ما أورده قنصل الواليات املتحدة 

يف مقاطعات البايات والقواد السبعة يف دار السلطان ال متثل حسب ما ورد يف مداخيل البالد 
من  %20أي بنسبة  مليون فرنك 150قرشال أي حوايل  140,000م إال 1822نة س

                                                
 .17-16ص ص  .املرجع السابق – )1(
 املطبوعات اجلامعية،. رابح اسطنبويل وآخرون: تعريب: اجلزائر بني املاضي واحلاضر: ست وآخرونوإيف الك - )2(

 .138ص 
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جع إىل ير، وهذه الظاهرة تدل على مدى ما للبايات من مداخيل، اموع العام من امليزانية
  .)1(ل العام ونسبة اإلنتاج يف البالدالدولة من أموال نتيجة الدخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   
  

                                                
 .252 ص .م 1824لر قنصل أمريكا يف اجلزائر يمذكرات وليام ش: وليام .لريش – )1(
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  :الكتاب والكتابة في قسنطینة خالل العھد العثماني
  

قسنطينة خالل العهد العثماين شأوا  لقد بلغ اجلانب الثقايف يف 
، األتراك واألهايل على حد السواء كبريا وتطورا ملحوظا ساهم فيه 

شر مخسة يف رحلته خالل القرن الثاين ع الورتالينحيث بلغ عدد املساجد كما ذكر 
   .مسجدا) 70(أما الصغرية فقد بلغ عددها ، مساجد مجعة

، ومن مميزات هذا العصر أيضا انتشار الطرق الصوفية وكثرة املباين املتخصصة هلا
بلغت حسب ، ومن الزوايا واألضرحة املوجودة يف مدينة قسنطينة ونواحيها قائمة طويلة

سيدي ، سيدي الكتاينوات فهناك زوايا وخل، زاوية بعض اإلحصاءات ست عشرة
سيدي ، سيدي ميمون، سيدي خملوف، سيدي املسيد، سيدي عبد املؤمن، املناطقي
كما كانت للعائالت الكبرية باملدينة زواياها ، سيدي راشد وسيدي التلمساين، عفان

زاوية أوالد جلول وكانت هناك زوايا ، زاوية ابن نعمون، اخلاصة مثل زاوية أوالد الفكون
والذي بىن ، الذي كان قائد الدار رضوان خوجةاألتراك والكراغلة مثل زاوية خاصة ب
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ويف نواحي قسنطينة اشتهرت زاوية ، ـه 1220ودفن فيها بعد وفاته سنة ، الزاوية لنفسه
وزاوية حذقة سيدي حممد بن ، وزاوية سي بو مسعود وزاوية بين مقران، خنقة سيدي ناجي

وزاوية موالي الشقفة بني ، الواقعة عند أوالد عبد النور ـه 1091حيي املتويف حوايل سنة 
  .)1(جيجل والقل

ومل تكن قسنطينة أقل عناية باملدارس فقد كانت مدارسها االبتدائية كثرية على 
رغم أن تطور إنشاء املدارس ال تؤكده ، وظلت كذلك يف العهد العثماين، العهد احلفصي

  وبعض البايات قد أسسوا املدارس االبتدائيةلكن املؤكد هو أن املواطنني، اإلحصاءات
نتقد تدهور أحوال الناس بتدهور األوقاف وأن والة ايف رحلته  الورتالينورغم أن ، والثانوية

أسس صاحل باي فإن املعروف تارخييا واملشهود به أن ، قسنطينة مل يشغلوا ببناء املدارس
 سيدي الكتاينكما شيد مدرسة ، املالصقة للمسجد ذا االسمسيدي األخضر مدرسة 

جعل ملدرسة سيدي الكتاين نظاما خاصا و ،م لتعليم خمتلف الفنون1776-ـه 1190سنة 
 كما شيد مدارس أخرى يف عنابة، وقتنا احلاضر إىلما تزال هذه املدرسة قائمة و حمكما

  .)2(دار كتبو كتاباو كان يلحق باملدرسة جامعاو ،جيجلو القلو
وقد ، فقد انتشرت بعد ذلك، قط املدارس املوجودة يف قسنطينةومل تكن هذه هي ف  

مدرسة وهو ) 90(كان عدد املدارس االبتدائية فيها عند دخول الفرنسيني حوايل تسعني 
العدد الذي جعل بعض الباحثني حيكمون بأنه يدل على أن كل طفل ذكر بني السادسة 

انوي والعايل فقد وجد الفرنسيون له يف أما التعليم الث، والعاشرة كان له مكان يف املدرسة
وقد كانت قسنطينة من أكثر املدن عناية باملؤسسات العلمية ، مدارس) 07(قسنطينة سبع 

  .وذلك الستقرارها السياسي نسبيا ولقريبتها تونس

                                                
 .265 -264 ص ص. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع .1ح .خ اجلزائر الثقايفتاري: سعد اهللا أبو القاسم -  )1(
 .مطبعة البعث قسنطينة .3العدد  .اتجملة سري .حركة التعليم يف اجلزائر خالل العهد العثماين: مسعود العيد - )2(

 .65ص  .م1980 /هـ 1400
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، ولقد كان علماء قسنطينة يوزعون الدراسة على فصلني فصل الشتاء وفصل الربيع
ك إىل قلة املدارس فيها من ناحية وإىل قلة األوقاف احملبسة على سبب ذل الورتالينويعزو 

  .)1(املدارس املوجودة من ناحية أخرى
وذلك بشهادة ، لقد كانت قسنطينة غداة االحتالل حتتوي على مكتبات قيمة

إذ تشهد عبارات الباحثني الفرنسيني الذين شاهدوا ومجعوا احملفوظات من ، املستعمر نفسه
اجلزائرية غداة االحتالل أم كانوا مندهشني من كثرة الكتب اليت وجدوها  مكتبات املدن

وقد كتب تقريرا من املكتبات ديسالن فقد اعترف البارون ، ومن تنوعها ومجاهلا والعناية ا
الذي رافق احلملة الفرنسية  أدريان بريو بروجروكذلك ، بقسنطينة عقب احتالهلا مباشرة

شارل وفد ذكر أيضا ، ومجع املخطوطات من هذه املدن، معسكرعلى قسنطينة وتلمسان و
إن بعض هذه ، الذي كتب عن املؤسسات الدينية يف قسنطينة وعن العائالت الكبرية افريو 

املؤسسات والعائالت كانت حتتفظ مبخازن من املخطوطات يف حالة جيدة وأن يف هذه 
 اإلسالمذلك مثاال مبكتبة شيخ  وضرب على، املخطوطات نوادر تعترب فذة يف موضوعها

اليت قال عنها أا كانت غنية ال بالكتب اخلاصة باجلزائر فقط بل  عائلة الفكونبقسنطينة 
وكان يريد ، جملد 4000ااورة حيث بلغت حوايل  اإلسالميةحىت بالكتب املتعلقة بالبالد 

ها رغم عدم لمن قبل أه وتذوق الفنون والعلوم، بذلك أن يربهن على وجود الكتب باجلزائر
  .)2(عناية العثمانيني بالثقافة

ولقد اشتهرت قسنطينة ببعض النساخ واخلطاطني حىت قارم بعض الكتاب بابن 
الذي كان من أسرة شهرية تولت أبو عبد اهللا بن العطار ومن هؤالء ، مقلة يف حسن اخلط

ورمبا اشتهر به على ، ودة اخلطالعطار جبابن وقد عرف ، الوظائف الرمسية يف العهد العثماين
  .)3(ابن مقلة وكان يقصده العام واخلاص يف الوثائق والعقود

                                                
 .1908اجلزائر  .حتقيق ابن أيب الشنب .رنزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبا: الورتالين حسن - )1(
  .611ص

 .287ص . 1ج .تاريخ اجلزائر الثقايف: سعد اهللا أبو القاسم - )2(
تقدمي وتعليق وحتقيق : الفكون يف كتاب منشور اهلداية لصاحبه شيخ اإلسالم عبد الكرمي "ابن العطار"ذكر  - )3(
 .39 -38ص ص لبنان  .الغرب اإلسالمي بريوت دار. م1987 .ة األوىلعالطب. سعد اهللا أبو القاسم/د
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ولكنه اشتهر أيضا ، فقد كان مدرسا باملهنة، وكذلك اشتهر إبراهيم احلركايت
بالنساخة حممد الزجاجي واشتهر ، بالنساخة وحسن اخلط حىت أصبح مشهودا له بذلك

أن أمحد التليلي كان بديع اخلط  الورتالينوذكر ، كبرية حىت أصبح له فيها مهارة وطاقة
أما يوم اإلقامة فكان ينسخ ، سريع اليد وأنه كان ينسخ كراسا من القالب الكبري أثناء السفر

  .أكثر من ذلك
أخربت التقارير الفرنسية املكتوبة غداة االحتالل أن أهم املكتبات العامة يف قسنطينة 

 كتبةمو الشيخ الفكونا وأن أشهر املكتبات اخلاصة هي مكتبة كانت يف املساجد والزواي
قد رافق احلملة على قسنطينة وأخذ  بريو بروجروكان ، ابن عيسىومكتبة ، باش تارزي

بل حىت من الشوارع وقد مجع ، ودنجيمع املخطوطات من املساجد وغريها من أيدي اجل
ولكن قبل أن تصل ، ىل مدينة اجلزائرحسب التقارير ما يزيد عن مثامنائة خمطوط وعاد ا إ

ومن بني هذه املخطوطات جمموعة من الكتب ، ضاع منها الكثري يف الطريق إىل هناك
استفاد منها ، ريهاغللرياضيني اإلغريق وجمموعة أخرى من علوم الفلسفة والطب و

  .الفرنسيون فائدة عظيمة
وقال أا تضم أكثر من  "نديسال"عنها " اليت حتدث ابن الفكونباإلضافة إىل مكتبة 

فقال أا أقل أمهية من مكتبة ، باش تارزي فقد حتدث أيضا عن مكتبة، اجملد 4000
أغلبها كما قال يف الفقه والدين ، الفكون ولكنها كانت تضم أكثر من مخسمائة خمطوط

على ابن ناتة بشرح ابن ، معارف ابن قتيبةوذكروا أنه وجد فيها كتابني نادرين مها 
  .)1(دونزي

حاول يف هذا الفصل عرض أهم وأشهر الكتاب القسنطنيني خالل العهد وسن
العثماين باإلضافة إىل التطرق إىل إنتاجهم األديب والتعريف به وذكر مناذج من هذا اإلنتاج 

  .كلما توفر لدينا ذلك
على رأس قائمة الكتاب " عبد الكرمي بن الفكون"وقد رأيت أن يكون العامل اجلليل 

 العهد العثماين، وذلك لتقدمه وغىن منتوجه األديب بفن النثر والكتابات القيمة على أننا يف

                                                
 .309ص  .1ج .تاريخ اجلزائر الثقايف: سعد اهللا أبو القاسم - )1(
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فإمنا يدل على تنوع  شيءمرة أخرى ضمن قائمة الشعراء، وهذا إن دل على  امسهجند 
  .إنتاجه األديب بني الشعر والنثر وبالتايل متكنه من األخذ بناصية األدب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فكونعبد الكریم بن ال
  

  ؟ من هو
 مد بن عبد الكرمي الفكون التميميهو العالمة أبو حممد عبد الكرمي بن حم

ينتسب إىل عائلة الفكون وهي عائلة علمية شهرية ، )2(وقيل الطرابلسي، )1(القسنطينـي
كما ذكر ذلك عامل قسنطينة ، يرجع أصلها إىل فقونة قرية يف جبل األوراس، بقسنطينة

يلء املستضيئة لنفي ظالم القادر الراشدي يف كتابه املخطوط عقد الآل ومفتيها الشيخ عبد

                                                
 .األزهار، كذلك كتاب شيخ السلفية أليب القاسم سعد اهللا حنف الصيد سليمانذكر النسب يف كتاب  - )1(
 .معجم املشاهري املغاربة: ذكر النسب يف كتاب  - )2(
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فيها جده عبد الكرمي الفكون تويف وهي السنة اليت  ـه 988ولد شيخنا سنة ، )1(التلبيس
  .ـه 1073وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل تويف سنة ، )2(فسمي عليه
  

ه يف وفد سياسي إىل نشأ يف أسرة حمترمة كانت مؤيدة للعثمانيني وذهب جد
مع زميله الشيخ عبد اللطيف املسبح إىل زواوة مث  )3(العاصمة وحدث ما أجربه على الفرار

مكرما وأصبحت  مث رضيت عليه الدولة وأعادته إىل قسنطينة، وسجن أعيد إىل العاصمة
  .)4(عائلة الفكون منذئذ يف خدمة الدين والدولة

  
كعائلة ابن ، لمية العديدة يف مدينة قسنطينةمن البيوتات الع فكونوعائلة ابن ال

إىل ، ابن عبد اجلليلعائلة ، باديس وعائلة ابن نعمون وعائلة ابن الوزان وعائلة ابن اخلطيب
وقد . )5(قد لعبت أدوارا هامة يف مدينة قسنطينة فكونوعائلة ابن ال، غري ذلك من العائالت
ا فقد كانت من أغىن األسر يف قسنطينة ومعنوية ال حصر هل اقتصاديةكانت هلا امتيازات 

وكانت هلا زاوية خاصة تطعم منها ، متلك العقارات واألراضي وتعيش عيشة راضية هنيئة
  .)6(وتستقبل الضيوف من اجلزائر وخارجها وتبث منها آثارها وتأثريها، الفقراء وتنشر العلم

  
لى الثروة واجلاه وذكرت تعلم الشيخ عبد الكرمي على والده يف زاوية العائلة وترىب ع

حممد التوايت املغريب الذي أخذ عنه الصرف والنحو وليس : املصادر من شيوخه يف قسنطينة
وقد أثر فيه التوايت أكثر من غريه ، نقةاجلزائري الذي كان يف بسكرة واخل املقصود به التوايت

                                                
 .21 ص 1994اجلزائر  .الطبعة األوىل: نفح األزهار عما يف مدينة قسنطينة من األخبار: د سليمانالصي - )1(
 .527ص 2ت ج -وت ش. تاريخ اجلزائر الثقايف من القرن العاشر إىل القرن الرابع عشر :سعد اهللا أبو القاسم - )2(
 .425 ص. م1995 .صر الدينتقرير سعيدوين نا .معجم املشاهري املغاربة :أبو عمران الشيخ - )3(
 .527ص .2ج. تاريخ اجلزائر الثقايف: سعد اهللا أبو القاسم - )4(
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ودعوته إىل ، فوثورته على الغموض واالبتداع واالحنرا حالنقدي الواض هوخاصة يف فكر
  .)1(العقيدة السلفية الصافية

  
مجيع وظائف ) والد املترجم له(وبعد وفاة عبد الكرمي الفكون اجلد توىل ابنه حممد 

وكان حممد الفكون كما يقول عنه ابنه ، من إمامة وخطابة باجلامع الكبري يف قسنطينة، والده
ومل نعرف أن العثمانيني الذين جددوا ، يقوم الليل ويدرس العلم، الفقيه فقيها ومتصوفا أيضا

فقد تويف حممد الفكون ، لوالده من وظائف دينية قد منحوه لقب شيخ اإلسالم له ما كان
ولكن عائلة الفكون قد ، ـه 1045أثناء عودته من احلج يف مكان بني احلجاز ومصر سنة 

 هتوىل وظائف والدفقد ، عبد الكرمي الفكون احلفيدبلغت جمدها الديين والدنيوي يف عهد 
ذلك أن الوثائق تتحدث عن جتديد ، مباشرة بعد وفاته كما أسندت إليه إمارة ركب احلج

ومما جاء يف إحدى الوثائق ، علي باشامن قبل  ـه 1048تسميته أمريا لركب احلج سنة 
نه وأ" الشيخ العامل القدوة النقي الناسك األبر املؤلف البليغ سيدي عبد الكرمي الفكون"أنه 

صلى اهللا عليه  –رسول اهللا  قافكما كان ر، قد أذن له بضرب الطبل واالجتاه باملسلمني
ال ميانعه وال يعارضه وال يدافعه ألنه أحق بإمارة ركب احلج وهو جدير  اوأن أحد –وسلم 

القواد والعمال "وقد أرسلت هذه الوثيقة وهي أمر من الباشا إىل ، بالقيام ا حق القيام
: وبذلك كان لعائلة الفكون امتيازات ميكن تلخيصها فيما يلي، العام ببلد قسنطينةواخلاص و

قيادة بعثة احلج مع احلق الكامل يف اختيار أعضاء القافلة واالستفادة من هذه املهمة ماديا 
ء مجيع عفاهلائلة دون مراقبة وال حماسبة وإاجلامع الكبري ا أوقافوإدارة مجيع ، بقدر اإلمكان

، ف التابعة للعائلة ومجيع أمالكها يف املدينة والريف من الضرائب ومن كل الغراماتاألوقا
وحق توفري الطعام  واإلعفاء أيضا من الغرامات والسخرة وحق دخول املدينة واخلروج منها

كما تستفيد عائلة الفكون من هذه اإلجراءات ، والسكن للجنود واملوظفني العثمانيني
ومساعديها واملتصلني ا ونيل اهلدايا والعطايا العقارية وغريها  خلدامها وكذلك رعاا

واالستفادة من حق العشر من الزرايب واخلشب احملمول من نواحي أوراس إىل قسنطينة 

                                                
 .426 -425ص ص .معجم املشاهري املغاربة - )1(
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ومن جهة أخرى فإن مجيع من ، واالستفادة من حق املكس على أسعار اخلضر والفواكه
و خارج املدينة مصون ال يتعرض ألي عقوبة ولو يلتجأ إىل العائلة سواء من املرتل أو غريه ول

كما أن لشيخ ، وكل من مد شيخ اإلسالم يده حلمايته ال جيوز التعرض له، ارتكب جرمية
بد الكرمي عوقد كان ، والسهر عليها، اإلسالم الكلمة العليا يف تطبيق الشريعة اإلسالمية

  .)1(الفكون يف السادسة واخلمسني عندما توىل تلك الوظائف
أنه رحلة العياشي فعبد الكرمي الفكون كان رجال كما يذكر احلنفاوي نقال عن 

كان رضي اهللا عنه يف غاية االنقباض واالنزواء عن اخللق وجمانبة علوم أهل الرسوم بعدما "
وألقى اهللا  كثرية شهد له فيها بالتقدم أهل عصره ليفآتوله فيها ، كان إماما يقتدي به فيها

مع ، لك والعكوف على حضرته بالقلب والقالب والتردد إىل احلرمني الشريفنييف قلبه ترك ذ
تويف ، كرب السن وكان يقول إذا ذكر له شيء من هذه العلوم قرأناها هللا وتركناها هللا

  .)2(بقسنطينة بالطاعون
فه العالمة الشيخ حممد بن حممد خملوف بقوله اإلمام العالمة العمدة القدوة كما عر

  .)3(اجلامع بني علمي الظاهر والباطنالفهامة 
عامل قسنطينة وصاحلها وكبريها ومفتيها ساللة العلماء األكابر ، ويقول عنه املقري

  .)4(املؤلف العالمة سيدي الشيخ عبد الكرمي الفكون اووارث اد كابر عن كابر
  :للعالمة ابن الفكون عدة تآليف كلها خمطوطة منها 

  
o ـه 1048ألفه سنة ، دي يف فن التصريفشرح على أرجوزة املاكو.  
o  يف شرح شواهد الشريف  فتح املوىل"شرح على شواهد الشريف على األجرومية مساه

 ."بن علي

                                                
  .529-528ص ص .2ج.يخ اجلزائر الثقايفتار: سعد اهللا أبو القاسم - )1(
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o رودي وخمارج احلروف من الشاطبيةشرح مجل ا. 
o منشور اهلداية يف كشف حال من ادعى العلم والوالية. 
o ملكاملةشرح على خمتصر اإلمام األخضري اجلزائري يف فقه ا. 
o ديوان شعر يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم مرتب على احلروف األجبدية. 
o 1(حمدد السنان يف حنور إخوان الدخان(. 
o  لعله هو : قال املترجبون له، حوادث فقراء الوقت: وله تقييد على مسألة وقف عنوانه

 .منشور اهلداية
o ووفتح اهلادي يف النح، وله سريان الردة يف القراءات. 

 
ووعد بأنه سيسجل تقييدا على كرامات ، ورسائل كثرية وله جمموعة خطب وأشعار

  .)2(الشيخ عمر الوزان
مروياته مستوفاة يف فهرسة أيب مهدي عيسى " :ويذكر العياشي يف رحلته أن

  .)3("الثعاليب
منشور "إال أن كتابه ، تسبتها مجيع مؤلفات ابن الفكونكورغم األمهية الكبرية اليت ا

قد احتل  -وهو العنوان الكامل للكتاب-  "هلداية يف كشف حال من ادعى العلم والواليةا
الدكتور أبو القاسم  أمثال، مكانة هامة لدى الدارسني والباحثني يف أعماق األدب اجلزائري

لذا رأيت أن أتطرق إليه بشيء من التفصيل للتعريف ، سعد اهللا الذي قام بتحقيق الكتاب
  .وأسباب تأليفهمبحتواه وظروف 

 75ضمن الشيخ عبد الكرمي الفكون كتابه منشور اهلداية جمموعة من التراجم بلغت 
وسجلها يف شكل ، ر واحلادي عشر للهجرةشترمجة لعلماء قسنطينة وناحيتها يف القرنني العا

 وال ختلو من التكرار، مذكرات وتقاييد على مراحل مما جعلها قد تقصر أو تطول

                                                
 .23 ص.نفع األزهار: الصيد سليمان - )1(
 .425ص .معجم املشاهري املغاربة - )2(
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 اإذ، وقد يترك تاريخ الوفاة بياضا، فقلما يذكر تاريخ الوالدة، داخل التواريخواالستطراد وت
تتضمن أخبارا لطبقة وأراء شخصية صرحية ، وقد انتهج فيها طريقة خاصة، مل يتوفر لديه

رمتين من أجله : "وهذا ما أشار إليه يف قوله، تسببت له بعد ذلك يف مضايقات ومشاحنات
  .)1("ضي القلوب وأكثرت الشؤونبغي واحنقد علي، العيون

إذا كان ، إىل تسجيل انطباعاته صراحة وبالتلميح ويذكر انطباعات غريه كما يعمد
ال يعرفهم ويركز خاصة على أحوال األشخاص فيما كانوا عليه يف نظره من الصالح أو 

ومع العامة ، وعالقتهم مع بعضهم ومع احلكام االجتماعيويتحدث عن نشاطهم ، الطالح
يف وقد يذكر هلم ما حدث هلم وعن عقائدهم وسلوكهم يف احلياة ونشاطهم العلمي والصو

  .من مغامرات
  

ويهدف ابن الفكون من خالل كتابه منشور اهلداية أساسا هلدف إصالحي فهو 
وتالشت ، يتحسر على جمتمعه الذي انتشر فيه اجلهل والفساد والزندقة والنصب واالحتيال

وسفائن النجاة من ، ملا رأيت الزمان بأهله تعثر" :يصف أهل زمانه بقولهفيه القيم واملبادئ و
فصار اجلاهل  ،وأسواق العلم قد كسدت، وسحائب اجلهل قد أظلته، أمواج البدع تنكسر

ل الطريقة قد أصبح وأعالم هوصاحب أ، والعامل يف مرتلة يدعى من أجلها خسيسا، رئيسا
  .)2("والطرد من املوىل عليه فائحة وروايح السلب، الزندقة على رأس الئحة

وزماننا :"ويف مكان آخر يذكر عصره الذي يتميز بفساد اخلاصة ورقاد العامة بقوله   
الذي فاض فيه عباب اجلهل والدعوى وطلقت كواكب البدع واألهواء فال ترى إال مدعيا 

العلم قتني أرفع فتنة وجعلوا الطري، ومرتقبا يف شامخ التربية، يف العلم أعلى منصته
وما نظروا على ، شباكا لتحصيل الدنيا املنصوبة وحباالت جلمعها بأوتاد مضروبة والتصوف
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سأل اهللا العافية وصلح ون، عاقبة األمر عقابه والوقوف بني يدي العامل باخلفيات ودقة حسابه
  .)1("حال األمة

على الدين  ويبدي غريته، )الطائفة البدعية(وهذا ما جعله يتصدى ملا كان يسميه 
هذا اجلهاد هو الذي أحد من السيف يف حنور "إذ يقول ، فاعترب ما كتبه واجبا، واألخالق

  .)2("فعظم الباحث على النصح ذا التقييد... وناهيك م أعداء، اهللا ءأعدا
  

وجاءت دعوة ، وقد كان يف معظم ما كتبه مستنكرا للبدع والشعوذة واخلرافات
وقد أفصح عن هدفه ، ع الصحيح ومسلك اجلماعةرن سبيل الشين حادوا عذسلفية ضد ال
  .)3(..."أردت وإرشاد األمة ونصحها قصدته والرب بتأليفه" :هذا بقوله
  

وقد اشتمل منشور اهلداية على أربعة أصناف من التراجم لكل صنف فصل خاص 
ى م أو مسع من مؤلفه للعلماء والصلحاء املقتدى م الذين التق األولص الفصل صإذ خ، به

حممد العطار أمحد ، حيي األوراسي، عمر الوزانأشهرهم ، عنهم وعددهم أربعة وعشرون
عبد ، أمحد بن تكفة حممد بن حسن، علي بن حيي الياوراوي، حممد الكماد، الغريب

بركات ، أبو القاسم العطار، علي املرواين علي الغريب، بركات املسبح، اللطيف املسبح
، حممد الفاسي، عبد العزيز النفايت، النقاوسي، سليمان القشي، لتوايتحممد ا، بن سعيد

  .حيي وقاسم وجده عبد الكرمي ووالده حممدمضيفا إليهم آل الفكون املتقدمني وهم 
  

أما الفصل الثاين فقد أفرده ملن تولوا املنصب الشرعي وهم غري أهل له فكانوا مدعني 
لقليل منهم الذين تتوفر فيهم شروط تويل اخلطابة العلم أو متشبهني بالعلماء باستثناء ا

حممد بن القاسم : وعشرون أشهرهم اثنانوعددهم ، والتدريس حسب رأي الفكون
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عبد ، حممد بن نعمون، حممد السنوسي املغريب، امحد اجلزيري، حيي بن باديس، الشريف
  .اللطيف بن سعيد

  
ين وصفهم الفكون بالدجاجلة أما الفصل الثالث فهو تراجم ملن ادعى الوالية والذ
سيدي قامسن ": اشتهر منهم، الكذابني واملندشقة املبتدعة الضالني املضلني وهم مخسة عشر

، "سيدي اجلليس"، "الشيخ طراد"، "احلاج الصحراوي"، "أمحد بوعكاز"، "بن أم هانئ
 علمه وورعهرغم " حممد السادي البوين"أحلق م ، "العابد الشايب"، "عبد املالك السناين"

   .)1(عليه تصرفات بدرت منه ونسبت إليه وقد أخذ
    

باإلضافة إىل هذه الفصول الثالثة هناك فصل ختامي ختم به ابن الفكون كتابه 
ويقصد  بإخوان العصرمنشور اهلداية ذكر فيه بعض األصحاب واألحباب الذين وصفهم 

قسنطينة مثل الشيخ  وأغلبهم خارج عشر أحدبذلك الذين عايشهم وعاصرهم وعددهم 
حممد بن ، حممد بن ناجي، أمحد املقري، أيب العباس محيدة بن باديس، بلغيت القشاش

  .أمحد بن احلاجة امليليو على بن عثمان الزواوي، حممد وارث اهلاروين، املوهوب
    

يضم منشور اهلداية البن الفكون معلومات مهمة تتصل باحلياة الثقافية واالجتماعية 
والعالقات العامة يف ذلك العصر الذي كان ميتد ما بني القرنني العاشر ، السياسية وباحلياة

إذ نستطيع التعرف من خالله ، السادس عشر والسابع عشر للميالد، واحلادي عشر للهجرة
وأخبار الكتاتيب والزوايا ، على الواقع الثقايف واحلياة الدينية وطرق التدريس واإلجازة

نشاطهم العلمي وعالقة هؤالء باحلاكمني العثمانيني وما كانت متارسه ومراسالت العلماء و
كما يعكس الكاتب نفوذ تلك العائالت اليت توارثت العلم ، السلطة من تضمني عليهم

أما احلياة االجتماعية واالقتصادية فهي تربز ، وتأثريها على واقع الثقافة، واشتهرت بالتصوف
تضمنها كتاب منشور اهلداية مثل إشارته إىل موسم اليت  من خالل اإلشارات العديدة
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 – 1602(وفترات انتشار األوبئة ) 1647 -1611 – 1602(اجلفاف والقحط وااعة 
الغريب (وذكره ألمساء القبائل واألعراش والعائالت ) 1680 – 1644 – 1634 – 1622

باإلضافة إىل ) حاملسب، احلركايت، ابن نعمون، املوهوب، الفكون، العطار، ابن باديس
أما عن احلياة ، املناصب املخزنية وطبيعة السلطة احمللية وعالقتها بالسكان واتصاهلا بالعلماء

فتظهر لنا من خالل منشور اهلداية تلك التمردات العديدة وما ارتبط ا من  السياسية
 حييعمليات قمع ومتابعات للسكان فقد وردت إشارات يف منشور اهلداية على مترد 

) ـه 1045(م وخالد بن نصر شرق قسنطينة قبل  1545/ ـه988بعد سنة  الشاوي
وحممد بن األحسن النقاوسي وأمحد السوسي املغريب وإىل مهامجة سكان قسنطينة للحامية 

  .م 1567/  ـه 1975التركية 
  

ورغم كل هذه االمتيازات اليت يتميز ا كتاب منشور اهلداية ملؤلفه ابن الفكون وما 
فايسات  من رغم أنه ذكر من قبل كل، تويه من أمهية تارخيية وأدبية فقد ظل خمطوطاحي

E.Veyssette  وشاربينوCherbonneau  كما نقل منه أبو القاسم احلفناوي يف تعريف
اخللف برجال السلف إىل أن قام بتحقيقه والتعليق عليه والتقدمي له األستاذ الدكتور أبو 

ومكن ، مما سهل االنتفاع به أمريعلى خمطوطة نادرة للشيخ  اعتماداالقاسم سعد اهللا 
الباحثني من الرجوع إليه وبالتايل فهو مرآة نرى منها جانبا من حياة أجدادنا يف عصر ساد 

  .فيه الغموض والفوضى
  
د السنان يف حنور دحم"  عن ثاين أهم مؤلفات ابن الفكون فهو كتابه الذي مساه أما

  .)1("أجوبة عدة من األئمة  عدة كراريس مشتمل علىوهو يف" "إخوان الدخان
رأى ابن الفكون ، عبادفلما انتشرت ظاهرة الدخان يف البالد وتفشت يف عادات ال

فهو يقول عن األسباب ، للورى سر هذا الدخان وخطورته يف الدنيا واآلخرة حأن يوض
بالد وسرى مسها يف فقد دمهت بلية وقعت بال" :ألجلها هذا الكتابوضع  يتالوالدواعي 
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تها األشرار وتدركهم الرتكاا لاحلاضر والبادي وانتحلت مذهبها األقصار وتوارثها عن سف
  .)1(" ...أكابر األغمار

الفكون وهي لبعض العلماء الصاحلني الذي أفتوا يف  ابن ومن األجوبة اليت أوردها
حيث يقول أن الدخان ليس  رياألجهوقضية حترمي وحتليل الدخان العامل املالكي من القاهرة 

  .مسكرا قطعا ألن املسكر ما غيب العقل دون احلواس مع نشوة وطرب
ولعمري إن ثبت : "لكن ابن الفكون يرى أن األجهوري قد أخطأ حبكمه هذا فقال 

مث ما ... عنه ذلك فلقد أضل بفعله أكثر منه قوله والعوام هوام وال تفقه حالال من حرام
  .)2(..."نهض يف صحة مدعاهاعتمده دليال ال ي

وشيخ  - مفيت مكة -  كما أورد ابن الفكون رأي كل من الشيخ خالد الزواوي
  .اللذان حكما بتحرمي شرب الدخان املالكية مبصر الشيخ إبراهيم اللقاين

  
  
  
  
  
  

فيها حترمي شرب  ءذكر بعض املقطوعات ألصحاا اليت جابل ومل يكتف بذلك 
  :)3(اله فقهاء فاس احملروسة وما نصهالدخان نظما من ذلك ما ق

  

  عواــــواتب اليتــمق        عواــاس امسـها النـيا أي
  واـــوترفع رفواــوتش        واــتفعـتن نهاــأحس

  مـوالكــم تتقواــفل        غون يوم اللقاـتم تبـإن كن

                                                
 .27ص  .نفح األزهار: الصيد سليمان - )1(
 .28ص  .املرجع نفسه -)2(
 .31 30ص ص  .السابق املرجع – )3(



 66

  رضـــفلي هاــمن مص        غاـــالتب صواــوال مت
  الدواهي وأقبح هياملال من وهي        رضا ـح ونــتك ىتـح
  التــوالص ذكرــوال        الةــن الصـع هيــتل
رـذكــل يـأخ غـأص        ر ــاخلمــك اـــأل  
  كرــيس اـم ثلــكم        ترــــيف اـــم ألن
  تارـــاملخ يبــالن عن        ارـــاألث يف ذاكــك

  ىــان يف الوغــإال اجلب        غاـــص التبـــوال مي
  دـــأمح ريـــالفق بنا        مدـــمها حمــــنظ

  

ومن الذين ذكرهم ابن الفكون يف كتابه وقد أجاب يف مسألة الدخان نظما وليس 
نثرا أيضا الشيخ الفقيه أبو حممد بن سعيد الدين ملا سأله العامل الفقيه مفيت اجلزائر أبو ربيع 

  .)1(ربيع نظما جاء فيه حيث كان سؤال أيب، سليمان األوراري
      

  الكمال غرر حائرا ساـرئي        املعايل بـرت يف بان من أيا
  وأوضح يل معامل من السؤال        فيه حرت قد مقصدا يل ابن

  الرجال سدةـمف وهي واهللا        رأيت الناس قد جنحوا لبلوى
  التوال على افقنيـاخل وعم        وقت لـلك يشربون دخانا

  حالل أو راماـوح اراـجه        شاربوه يدخل روهـاملك أيف
  الـحب فرـيك أو يتـأفت        يؤمن شاء من إذ باحلق فقل

  :)2(فأجاب الشيخ أبو حممد بن سعد الدين نظما على الوزن والقافية اليت سئل ا
  

  جزال بألطاف وليناـوم        املوايل وىلـم اـربن دـأمح
  الـهداك اهللا يف هذا املق        ؤالـالس أمل اـي بعد وأما

  كالآلل افةـلطال يف بديع        سألت عن الدخان حبس نظم
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  وما فيه سوى إتالف مال        ري ضرـغ فيه سـلي قنـتي
  اء والرجالـومسخ للنس        فسـلن يعاـتض منعت وإن
  وبال  يف الـوب يف وبال        مريب الكـه نهـضم يف فما
  األهال طعم عاقه شراب        فيه كـالش ةـرحي راهةـك
  احلالل نـبي رهـك حمال        شك  شوب فيه ليس رامـح

  
لسكان احلضر القاطنني  وجه الشيخ ابن الفكون يف كتابه هذا انتقادا الذعا ومرا وقد

وال  ،ويف األخري ختم كتابه بالصالة على أشرف املرسلني وآله وصحبه أمجعني، بقسنطينة
حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم، ووافق الفراغ منه على يد مصنفه وكاتبه عبد الكرمي بن 

  .هـ 1025ن يوم اجلمعة أواسط رجب من سنة حممد بن الفكو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)1(المعروف بالوزان القسنطینـيعمر الكماد األنصاري 
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هو الفقيه العامل الكبري املتضمن احملقق الراسخ الصاحل أبو  فهرستهال املنجور يف ق
رحل ، من عباد اهللا الصاحلني، آية يبهر العقول يف حتقيق فنون املنقول واملعقول نكا، حفص

فكان إذ ذكره يعجب ، أبو زكرياء الزواوي ومسعه يقرر الفقه ويقرئ الفنون إليه شيخنا
  .ويرجحه على كل علماء عصره، ويعجب

قراءة حبث معامل الفخر وقرأ عليه ، األصلني والبيان وغريمها اليسيتينأخذ عنه شيخنا 
  .وحتقيق

لرد على املرابط عرفة ا: ليف منهاآله ت) 960(تويف بقرب الستني وتسع مائة 
وهو كتاب جليل ختمه بالتصوف ومد فيه النفس مساه البضاعة املزجاة يف ، القريواين وصحبه

أبدع " فتاوى يف الفقه والكالم وغريمها " غاية التحقيق واإليضاح لتلك األغراض ومنها 
  .فيها ما يشاء

وقد أعطت  .ن سليمانحيي ب، أيب الطيب البسكري، أخذ عنه مجاعة كعبد الكرمي الفكون
  .الكماد عددا من العلماء للجزائرأسرة 

مل االع، شيخ الزمان وياقوتة العصر واآلوان"قال عنه ابن الفكون يف كتابه منشور اهلداية 
  .)1("العارف

وأنه كانت ، وأخرب عنه أنه كان ال جياري يف علوم الفقه واألصول والنحو واحلديث
، ويفيت بأقواله، وأنه كانت تشد إليه الرحال لطلب العلم ،له اليد الطوىل يف علم التصوف

  .وأفعاله
  
  

  :)2(القسنطینـيأبو محمد عبد اللطیف المسبح 
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كان فقيها بقسنطينة ، الفقيه الفرضي أبو حممد عبد اللطيف املسبح املردامي نسبا
صاحب ، مدرسا يف الفقه، وكان احلساب أغلب عليه من غريه، مرجوعا إليه يف وثائق أهلها

بن  الرمحند بصاحل سيدي عتفنن فيما حيتاج إليه من الوثائق وله شرح على خمتصر الشيخ 
شيبة فرأينا طالعناه زمن امل:" وقال عنه  عبد الكرمي الفكونقرأه الشيخ  صغري األخضري

عماده على مجع الكتب والنقل منها فحسب ال يلم بلفظ املصنف وال يلوي إليه وال ما 
" وهو املوجب لشرحنا عليه املسمى ب، حباث لفظه ومفهوماته وما أخذهيستخرج من أ

  .نبهنا على فوائد فيه مل توجد يف املطوالت" الدرر يف شرح املختصر
يف  الرمحنأيب زيد سيدي عبد شرحا على درة الشيخ أليب حممد املذكور ويذكر أن 
  .احلساب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)1(القسنطینـيأحمد المسبح أبو العباس 
  

أبو "الفقيه املدرس نصه  ما، للشيخ عبد الكرمي الفكون "منشور اهلداية"جاء عنه يف 
  ."املسبح العباس أمحد املدعو محيدة

                                                
  .47منشور اهلداية ص : الفكون عبد الكرمي - )1(أنظر 

  .73ص .. .لفتعريف اخل: احلفناوي حممد -           
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له من الشورى ، وممن له معرفة ونباهة وصدق، كان من املفتني بقسنطينة ومن ذوي فتياها
إال أن ، املهمات يف بعض) عبد اللطيف املسبح(إن اعتماد أخيه عليه : يف النوازل ويقال

  .أخاه أشهر ذكرا ألجل خمالطته األمراء
  . ـه 981تويف رمحه اهللا عام 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)1(القسنطینـيأبو محمد بركات 
  

الفقيه النجيب املشارك أبو : "جاء عنه يف منشور اهلداية للشيخ عبد الكرمي الفكون
قراء والعكوف على الدرس شغال بالقراءة واإلنكان م، ذو معرفة ودراية، حممد بركات

  ."والتدريس حريصا على االنتفاع
                                                

  .47منشور اهلداية ص : الفكون عبد الكرمي - )1(أنظر 
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يقال أنه ال يكتفي مبا يقرأ يف الدروس حىت يأيت إىل اجلد عبد الكرمي بن حيي فيقرأ عليه 
وكان اإلخوة  - رمحهم اهللا وغفر هلم-سقيفته  انورمبا كان بدكّ، وميسكه يف أي موطن جاء

م حمبة خالصة يف جانب اجلد عبد الكرمي بن حيي ممن هل" بركات دعبد اللطيف أمح"الثالثة 
  .له معتقدين يف آرائه ال خيرجون عن فتواه يف نازلة ماايقفون عند أقو

  .ـه 982تويف رمحه اهللا يف زمن الطاعون عام 
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  :المعروف بالفكیرین القسنطینـيعاشور 
  

وهو لقب ) الكاف بضم الفاء وفتح( ريينكَوهو عاشور بن موسى املعروف بالفُ
والحظ عليه عبد الكرمي الفكون ، وقد نشأ يف قسنطينة وأخذ العلم عن والده وغريه، والده

كما قرأ األلفية مع املكودي ، وحيضر حلقات الدرس، كان يقرأ عليه النحو، أنه كان ذكيا
عدة وبعد وفاة والده شد الرحال لطلب العلم يف ، للقراءةيف مجع من املغاربة الواردين 

هذه املدة الطويلة مسحت له باإلطالع واملالحظة ، وغاب عن بالده حنو عشرين سنة، بلدان
ومن هذه البلدان اليت قصدها تلمسان  ،وحذق هلجات ومعرفة قبائل وشعوب وبلدان

أخرب بغرائب ما شاهد وعجائب " وعندما رجع إىل بالده، واملغرب األقصى وبالد السودان
وحصل منهم فن القراءات وجانبا ، لئك العلماء وأرباب األسراءما رأى وما أخذ من أو

لكن األوضاع السياسية واالقتصادية واملظامل كانت السبب يف ، )1("من األدبعظيما 
 هجرته مرة أخرى وكانت وجهته يف هذه املرة تونس فاستقر ا مدة وانتصب للتدريس

ومن تونس ، حضار قطع الشعراحلكايات واست يكثرعاشور بن موسى  وكان، بالزيتونة
  .توجه بأهله إىل احلجاز ألداء فريضة احلج

وذكر ، )2(ـه 1087أنه تويف سنة  القاسم سعد اهللا أبوفقد ذكر  أما عن وفاته
  .)3(ـه 1074أنه تويف بعد  ناصر الدين سعيدوين

للبسكري فأبدع يف إقرائه ورأى الطلبة من  "مجع اجلوامع"فتصدر بفاس إلقراء 
وتوجهت عيون أهل الدولة إليه ، ما مل يكونوا يعهدون فأكثروا االزدحام عليهحفظه 

فمن دونه وكان ، السلطان فارتفعت مرتبته وأجريت له املرتفقات العالية ومشله درور إحسان
قليل الكالم ، ال يرى إال يف درسه أو مطالعة كتبه، مقيال على ما يغيبه دؤوبا على املطالعة

وكان يقرأ يف ، د بالليل حضرا وسفراهجال يدع الت، علية ومآثر سنية ةمه اذكثري الصمت 

                                                
 .94اية ص دمنشور اهل: الفكون عبد الكرمي - )1(
 .430ص .2ج. تاريخ اجلزائر الثقايف: سعد اهللا أبو القاسم - )2(
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زمن الشتاء ويتفرغ يف زمن الصيف ملراجعة ما يلقيه يف زمن الشتاء واجتمعت الكلمة على 
  .بل ظهر من حفظه ما ر العقول، أنه أحفظ علماء عصره

سيدي ذ العالمة واألستا، وممن أخذ عنه الشيخ سيدي حممد بن عبد السالم البناين
  .وكان يقول فيه إنه مل تر عيناي مثله، بن حممد املنجري احلسين إدريس

 :قال، وله أجوبة حسنة يف نوازل كثرية دالة على مهارته واتساع ملكته :قال يف النشر
وملا دخل تطوان يف أول قدومه ، وملالزمته يف التدريس مل يتفق له التصنيف وإال فهو أحق به

فكتب له صاحب ، أيب عبد اهللا ابن قريشي وحشةبينه وبني قاضيها الفقيه للمغرب وقع 
  :)1(الترمجة بأبيات على حفظي منها قوله

  

  رباءـة الغــلوم وذلـللع    كسوف مشوس كل نفسي هلف
  ضيزاء مةـقس ذي قمطرير    زمان عبوس على نفسي فـهل

  وزاءـاجل امــالتس ةـرتب    زتـوح وتـمس لىـللع فأنا
  باءـجن اورـقس اءـأب عن    يناـيق اـم قد ومـعلال وورثت

  الءـالنب سيد العصر حافظ    اهاـم مسـسها وجنـا مشـفأن
  

بينما أنا جالس باملشرقة اليت جبامع األبارين دخل علي ": أصحابه قالوحدث عنه 
، وظين بباب املشرقة مغلق، "فلم أفهم مراده، ع داركبرجل فقال يل يف هذا العام بين ر

: فلم أدر أين وجل الرجل علي مث أتاين يف العام املقبل فقال يل، ته فوجدته كما تركتهفتعاهد
مث ، "بين ثالثة أرباع دارك": مث أتاين يف العام الثالث فقال يل، "بين يف هذا العام نصف دارك"

يسري  الّإفلم ميض ، فكان يعلم بقرب أجله ،"بنيت دراك": يف العام املقبل أتاين وقال يل
 ختلق خبلق النيب جاءين ملك فقال يل": فقال يل، رض مرض موته فأغمي عليه مث أفاقفم
)ρ("، وتويف رمحه اهللا عند ، "أن أختار الرفيق األعلى": فقيل له ما يعين بذلك ؟ فقال

  .)2(الغروب
                                                

 .355ص .من التراث التارخيي واجلغرايف للغرب اإلسالمي :سعيدوين نصر الدين - )1(
 .355ص  .نفسه املرجع – )2(
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   :القسنطینـيمحمد بن أحمد 
  

، يحريرتدوة املشارك الالعالمة الق، الشيخ اإلمام العامل العلم والركن امللتزم املستلم
الدراكة احلافظ ، أعجوبة الزمان وفريد العصر واألوان، ذو الربكات الظاهرة والقدر اخلطري

واآليت يف درسه مبا يبهر ، املتقن احملقق الضابط الفهامة املدرس املدقق فارس املعقول واملنقول
صاحل الربكة أبو عبد اهللا ال، باألوائل وعلم السراة القادة األفاضل ملحق األواخر، العقول

قدم ، الشريف احلسين املعروف عند أهل بلده بالكماد القسنطينـيسيدي حممد بن أمحد 
، للتدريس ا فأفاد وأجاد وأخذ عنه اجلم الغفري من كل بالد وتصدر، رمحه اهللا على فاس

ا نظارا إمام، وكان آية من آيات اهللا يف احلفظ واإلتقان والتحرير العجيب وعزة الشأن
واحلفظ التام يف ، الكالم موبنفائس العلوم ودقائقها متضلعا له امللكة يف املنطق وعل، مطلقا

مقصودا يف حل مشكالته كبري الباع ، مرجو إليه يف الفقه وأدواته، علم حديث خري األنام
 وعظم صيته لدى الرؤساء وغريهم من أعيان، أذعن له الكافة من علماء عصره، طالعتام اال
  .وأخرب عن نفسه أنه حيسن اثين عشر علما، دهره

وباجلزائر عن سيدي حممد بن ، بل زواوة عن أيب عبد اهللا سيدي حممد املقريأخذ جب
قال يف أثناء بعض إجازته لبعض تالمذته وقد أخذت ، اوعن غريمه، سيدي سعيد قدورة
وأيب عبد ، مد املقرياإلمامني أيب عبد اهللا سيدي حمايته عن الشيخني روصحيح البخاري و

ودراية لبعضه عن ، اهللا سيدي حممد ابن اإلمام الشهري الذكر الطيب النشر سيدي قدورة
وإجازة عن الشيخ العالمة الشريف املنيف سيدي حممد بن حممد عبد املؤمن قاضي ، الثاين

 عن شيخ احملدثني، شيخه شيخ مصر على اإلطالق أيب احلسن علي الشرباملسي اجلزائر عن
عة عن يعن اإلمام أيب الفجاة سامل السنهوري بقراءته جلم، يناللقايف زمانه الشيخ إبراهيم 

  .عن شيخ اإلسالم زكرياء األنصاري املراد منها، العالمة رحلة احملدثني جنم الدين القيطي
  

يب علي ألية لويقال إنه وقف على الدا، على مشاخيها مث ارحتل إىل فاس برسم القراءة
فلما بلغه ، فاستحسنها وسأل عن ناظمها فأخرب بأنه حي باملغرب فأقبل لألخذ عنهاليوسي 

  .وجده مشتغال بزحام الفقراء املتلقني منه
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عند غروب مشس يوم اجلمعة الرابع من شهر احلرام فاتح سنة عشرة ومائة وقد تويف 
بإيصائه سيدي حممد بن عبد القادر الفاسي وصلى عليه إماما الشيخ ) ـه 1116(وألف 
  .بذلك

وهي ساقطة يف ، وبنيت عليه قبة، قال يف الصفوة ودفن قريبا من ضريح سيدي أيب غالب
  .)1(هذه األزمان ليس هلا أثر

  
ا الكمادومن األبيات اليت م هذان البيتان من صديقه عبد السالم القادري : دح

وقد ، ء واإلشادة بالعلم وأهلهحيث أما إلتقيا باملغرب وتبادل الرجالن املدح والثنا، املغريب
  :)2(فقال قصيدة ينوه بفضله فيها القسنطينـيأرسل القادري إىل شيخه 

  
  عز السراة اجلماهرروى فضلها     اليت  واحلجة ريرـالنح املـإىل الع

  ك يف زي باترـاه فهم منـتلق    لست الذي إن عز يف العلم مشكلأ
  

يتها مدح فيها تلميذه بالفضل وأصالة النسب فأجابه شيخه الكماد بقصيدة على وزا وقاف
  :إىل الديار املقدسة واحلسب وتشوق فيها

  
  رج على كثبان جند حاجزـوع    لي عج بالركب عن أم عامرـخلي

  
  

                                                
 .355إىل  353ص .تعريف اخللف: احلفناوي حممد - )1(
 .282  ص .تراث التارخيي واجلغرايف للغرب اإلسالميمن ال: ناصر سعيدوين - )2(
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  :القسنطینـيعبد القادر الراشدي 
  

مدشر من (قاض أصله من الرواشد ، فقيه مالكي: هو عبد القادر بن حممد الراشدي 
، األصويل الكالمي قرأ يف وقته وعضد زمانه، وهو العالمة احملقق اتهد، )1()مداشر فرجيوة

  .)2(تويف أوائل العشر الثانية من الثاين عشر هجري
أما عائلة الراشدي فإننا ال نكاد نعلم عنها الشيء الكثري سوى ما استطعنا إحصاءه 

  .)3(حيث تبدو عريقة يف ميدان العلم واملعرفة، من كتب التراجم
فهو قد توىل ، سطع جنمه وانتشرت شهرته او إن الشيخ الراشدي قضى حياته يف قسنطينة

  .بايزاء اجلامع األخضرصاحل باي مهنة التدريس ا يف املدرسة اليت أنشأها 
بل قد توىل عدة وظائف ، إن الشيخ الراشدي مل يتول مهنة التدريس فحسب

علمه وتعدد معارفه وبلوغه درجة عليا من  ولسعة، توىل القضاء املالكي واإلفتاء، أخرى
وغريه قد أحدث له متاعب ومشاكل من ادعى االجتهاد يف عصره وهذا االدعاء ، العلم

طرف خصومه الذين عملوا بكل الوسائل للقضاء عليه وعلى أفكاره اليت انتشرت بني الطلبة 
  .بصورة واسعة النطاق يف قسنطينة وغريهاوالناس 

  
بل كان رجل كفاح وجهاد فهو قد مل يكن عامل دين وحكم فقط والشيخ الراشدي 

م إىل اجليش اجلزائري الذي خرج من قسنطينة يف طريقه إىل مدينة اجلزائر بقيادة باي ضان
  .)4(للدفاع عن مدينة اجلزائر صاحل باي قسنطينة

  

                                                
 .145ص  .معجم أعالم اجلزائر: نويهض عادل -)1(
  .228ص  .تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي حممد -)2(
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وقاضي اجلماعة " :كما يقول فيه الشيخ حسن الورتالين يف كتابة نزهة األنظار
صاحب األحباث الشريفة والفوائد ، حوي املتكلم األصويل املنطقي البياين احملدث املفسرالن

  .)1(املنيفة سدي عبد القادر الراشدي
أخذ عنهم أمحد زروق البوين وغريه ومن تالمذته الذين أخذوا  نمن شيوخ الراشدي الذيو

  .)2(عنه املرتضى الزبيدي وغريه
يخ عبد القادر الراشدي ينسب أ صل عائلته إىل فالش، أما فيما خيص نسبة الراشدي

أن  –متسعة امليدان يف إثبات وجه الوزن وآلته امليزان- ويذكر يف كتابه املخطوط، راشد
  :)3(احلسيين نسبا قال فيه االفاسي دار، الشيخ عبد اهللا بن عمر الورياغلي منشأ

  
  نأوضحت ما كنت قبل منه يف حم    دـراشدي فقـا ابن الـهللا درك ي

  تكن  مل الكتاب ظاهر يف اءـأشي    أفصحت عن باطل القوم الذي رأوا
  الدمن خضرة همـرك منـومل تغ    رأيهم مبحض أسسوا ما تـخالف

  زمنـال اعدـس يف هـومش تركته    صحته فـاملنص رىـي قوال وقلت
  الشحن إىل ضيـاملف لـالزل من    تصماـمع رشـالع نـأدي ذاـب

  
اليت عاشها الشيخ العالمة عبد  األجواءنا للحديث عن إن هذه األبيات إمنا تقود

الصرحية اليت  اآلراءفقد كان لشيخنا عدة آراء يف مسائل دينية وغريها هذه ، القادر الراشدي
وقد ، أبداها الراشدي أثريت حوهلا عدة مناقشات وردود عنيفة بينه وبني علماء وطلبة زمانه

قال الشيخ ، رية كادت أن تقضي على حياتهكونت هذه اآلراء له فعال عدة مشاكل خط
وقد وقعت بينه وبني طلبة قسنطينة خماصمة عظيمة " :)4(ارصالورتالين يف كتابه نزهة األن

                                                
 .692الشنب ص حتقيق ابن أيب 1908اجلزائر  .نزهة األنظار يف فضل علم التاريخ واألخبار: رتالين حسنالو - )1(
حممد / تقدمي وحتقيق د .التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يف بالد اجلزائر احملمية: اجلزائري حممد بن ميمون - )2(

 .م 1972 .الطبعة األوىل .بريوت .دار الثقافة: بن عبد الكرمي
 .38ص . نفح األزهار: الصيد سليمان - )3(
 .697ص . نزهة األنظار: الورتالين - )4(
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وذلك أمر ، بل بعضهم كفره ومن اإلسالم أخرجه، حىت رموه بالتجسيم، ومنازعة كبرية
بشبهة إسالمية أهون إدخال ألف كافر يف اإلسالم وقد قال الشيخ زروق ، عظيم يف الدين

وكيف ال وهو أمر عظيم وذلك ، عند اهللا من إخراج مسلم واحد إىل الكفر بشبهة كفرية
فقال هو يف اليد أا يد  "ملا خلقت بيدي " :قوله تعاىل ، من تالمذته وحمبيه وهذه املسألة

 حقيقية ومع ذلك أا ليست جارحة وال جسما بل يستحيل ذلك ألنه يؤدي إىل احلدوث
ألن ، خيلو ا اهللا األشراف من اخللق، واإلمكان وقدح يف التأويل بالقدرة أوصفة زائدة

التأويل حموج إىل الدليل واخلروج من احلقيقة إىل نوع من ااز فلم يكترث بالتأويل إذ البقاء 
وإمنا تنتهي على ، مع احلقيقة هو األصل وألن التأويل وإن كان صحيحا ففيه ابتغاء الفتنة

كذلك ألن املصيب يف العقائد واحد فقد اتفق ، التسليم لصحة التأويل وإن كان يف علم اهللا
إىل اإلمكان واحلدوث والتجسيم فمن قائل أن  وما يؤدي نفي اجلارحةأهل السنة قاطبة على 

له يدا حقيقية والعلم ا موكل إىل اهللا تعاىل يستلزم هذا التجسيم الذي يستلزم ما ال يليق به 
  .أو كيف أو مىت يلزمه ينال جالله فج

لكن يف األخري يروح الورتالين عن ضمريه حني يطلعه الراشدي على رسالته 
رأيتها منقحة ساملة من سوء االعتقاد خصوصا " فيقول الورتالين  املوضوعة هلذا الكالم

علمها إال اهللا وغايتها أنه يبطل أدلة املؤول ويصحح القول باليد حقيقة غري أا ال ي، التجسيم
  .)1("وما يشعر باإلمكان واحلدوث، لكن هذا كله بعد نفي التجسيم

  

  .خ الراشدي عدة كتب ورسائل وغريهاللشي :مؤلفاتھ مع ذكر نماذج منھا
  

وهذا الكتاب قد ضاع ، بيبةالشألفه زمن ، فيه سادسة عقائد السنوسيشرح له كتاب  – 1
  .كما قال الراشدي

كتاب هذا ال ."يزانعة امليدان يف إثبات وجه الوزن وآلته يف املمتس"له كتاب يسمى  -2
حمنة الراشدي الذي كتاب " )2(تعرض فيه الشيخ الراشدي إىل املتشابه يف االعتقادات

                                                
  .698ص  .نزهة األنظار: الورتالين - )1(
 .42ص  .ح األزهارفن: الصيد سليمان - )2(
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ورقة وهذا  160ويقع يف حوايل سائل الراشدي رخمطوط ضمن جمموع وهو اآلن  ،"أصابته
يتم موضوع الكتاب الذي ألفه يف و، يأيت لسد الفراغ، الكتاب حسب كالم الراشدي

  .)1(شبيبته وضاع منه
كما أورد ، وهذا هو العمل الذي ذكره له بروكلمان يف باب الطب والعلوم الطبيعية

ويقول الراشدي ، 428ص  2ج أبو القاسم سعد اهللا يف كتابه تاريخ اجلزائر الثقايف/ ذلك د
ر من حمرم فاتح شهور عام ضه وقت زوال يوم اخلامس عشيعن مؤلفه هذا أنه مت تبي

  .ـه1187
  : أول هذا الكتابيفجاء  "عقد الآللئ املستضيئة لنفي ظالم التلبيس"وله كتاب 

احملققني  هذا كتاب، وصلى اهللا على سيدنا حممد وسلم، بسم اهللا الرمحن الرحيم"
اعة احلمد هللا ما وجد خبط شيخ اجلم، املسمى بعقد الآللئ املستضيئة لنفي ظالم التلبيس

ني سيدنا آمضرة قسنطينة يف وقته الشيخ عبد القادر الراشدي رمحه اهللا تعاىل ورضي عنه احب
منهم السيد حممد  داألوالترك اجلماعة من ، علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه وكرم وجهه

  .فقد اجتمعت عليه الشيعة من احلجاز واليمن والعراق، بن احلنيفة رضي اهللا عنه
هذا هو ، )2(سطرا 21و 20كل صفحة فيها ما بني ، صفحة 55ط فيه هذا الكتاب خمطو

تأليف صغري احلجم تعرض : "... وقال فيه، الكتاب الذي ذكره احلفناوي يف تعريف اخللف
  .)3(وبيان الشريف منهم العريب والرببريفيه لكثري من عائالت قسنطينة وقبائلها 

 :ن العطار حتقيق رابح بونار ما يليومما جاء يف تاريخ قسنطينة ألمحد بن املبارك ب
ومن هذه الكتب اليت ال نعرف عنها شيئا كتاب عائالت قسنطينة وقبائلها وعرا وبربرها "

  .)4("لعبد القادر الراشدي الذي مات أواخر القرن الثامن عشر ميالدي

                                                
ب اإلسالمي، دار الغر .عبد اهللا محادي/ حتقيق ودراسة د .حتفة األخوان يف حترمي الدخان: الراشدي عبد القادر - )1(

 .35ص   .1997الطبعة األوىل 
 .35ص  .نفح األزهار: الصيد سليمان - )2(
 .288ص  .تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي حممد - )3(
 .16 ص .حتقيق رابح بونار .تاريخ قسنطينة: ابن العطار أمحد بن املبارك - )4(
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له قصيدة شرحها يف الرد على أضداده يف قضية املتشابه وتفضيل النقول على العقول 
  :)1(أوهلا

  
  العقول تهـقض بالذي افرـك    يـؤول أنــين املـرا عـخب

  النقول حوته اـم دينـال بل    الدين من ليس ولـالعق ما قضته
  دولــلع هـوأن يهـعل س    اــالن رـأكث ذا إن قوالنـلت
  ولـرس لهـقي  أواهللا بإذن    مل ما الدين من واهلمـع رـش

  يقول  الكتاب مرتل عوااتب ل    ـذراهم ومن تالهم إذا قيـفاح
  وضلول كافر قال اـكم خ    اء واألشيا ـاألب بعـنت اـبل هن

  يصول فرـبك همـكل نافعا    نـدي مةـأئ مـوهلـق سـلي
  لؤوـي أو تهواـقاتلوهم لين    رــكف ةــأئم يف ريب الـق
  فصول دقـص كذبوه كذبوا    هلـجب انـالبي به اـم نواـيب

  جهول يا وشبهه ديهبب قال    قـحل اءفــانت أو اللــأض
  ضمن نطق خطاب كل يهون    اـحق تـوأنب الـباط ىـونف

  وفلول  قبـمع ذلكـك م    ـحك حكمه مع يكون أن ونفى
  الرتول سـوبئ نطقوا بئسما    بكفر ذـأخ هـيفأ ذاـه دـبع

  
 
o له حاشيته على شرح السيد للمواقف العضدية.  
o  حترمي الدخان حتفة اإلخوان يف"له رسالة يف حترمي الدخان تسمى". 
o اسةنفله رسالة يف التوحيد يف غاية ال. 
o  تأخرون سولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال ي: "له تقييد يف صفحة على قوله تعاىل

 ".ساعة وال يستقدمون

                                                
  .49نفح األزهار ص : الصيد سليمان - )1(
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o  له رسالة يف حكم من جرى خلفه باحلرام ليفعلن علم يفعل رد فيها على بعض أهل
 .عصره تقع يف ست صفحات

o اين يف شرح مقاصده يف أفعال العبادزتعليق على العالمة سعد الدين التفتله رسالة يف ال. 
o وكل إنسان ألزمناه طائرة يف عنقه" :له جملس يف تفسري قوله تعاىل." 
o  احلمد هللا هذه نسخة " :بيس على الذكور دون اإلناث جاء فيهاحله وثيقة يف حكم الت

  :رسم نقل هنا للحاجة إليه نصه
لدى الشيخ اإلمام العامل ، عية باهللا تعاىلرحلكمة الشرعية من قسنطينة املاحلمد هللا حضر با"

السيد عبد القادر الراشدي قاضي السادة املالكية ، العالمة الغين بشهرته عن التمييز والعالمة
وشهديه املكرم األجل السيد أمحد ابن ، بالبلد املذكور الواضع طابعه أعاله دام غرة وعاله

  .)1(..".حممد السعيد بن أيب القاسم الورتاليناملرحوم السيد 
ذه وأمضاه وسوغه وارتضاه وأوجب ففحكم حكما تاما أن: ومما جاء يف آخرها

: بتاريخ، وهو مبجلس حكمه وحمل فصل قضائه –شهد عليه سدده اهللا  –العمل مبقتضاه 
مثانية  ـه 1188صلى اهللا عليه وسلم عام ، الشريف األنور مبولده األولأوائل شهر ربيع 
  .)2(ومثانني ومائة وألف

  ."جتديد اإلميان يف أواخر الزمان" :له كتاب يسمى -
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .49ص . نفح األزهار: يمانالصيد سل - )1(
 .55ص  .املرجع نفسه  - )2(
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  :)1(أبو منصور عمار الشریف القسنطني
  

، كان خنبة قسنطينة ودرة أعياا فقيها: العالمة الشريف أبو منصور عمار الشريف
وتقلد ، الونيسي األصغر وامليليعنه  ذأخ، بيانيا ومشاركا يف مجيع الفنون، أصوليا، أديبا

  .نضارة األوقاف والقضاء مرتني واخلطابة جبامع رحبة الصوف
   .هـ1241مات رمحه اهللا سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)1(القسنطینـيمحمد بن المسبح 
                                                

  .296تعريف اخللف برجال السلف ص : احلفناوي حممد - )1(
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قاضي السادة احلنفية ، الواعظ اخلطيب، أبو عبد اهللا الشيخ العالمة اجلليل األديب  

  .ببلد قسنطينة
مشاركا يف فنون من العلم  ،غا عارفا بالعربية واللغة واحلديث مطلعا على عللهيأديبا بلكان 
له باع مديد يف صناعة ، كثري اخلشوع، فارس املنابر رقيق القلب، خطيبا مصقعا، جليلة

وأزال ،  القلوبنيإذا وعظ ل، وتذكري مؤثر رائق، ، ذو صوت حسن فائق، اخلطابة واإلنشاء
  .ن يف زمانه وبعده مثلهومل يك، الكروب

واإلمام ، وشيخ اإلسالم أيب احلسن الونيسي:أخذ عن الشيخ عبد القادر الراشدي 
فحوله عثمان باي إىل املذهب احلنفي وواله ، وكان مالكي املذهب، احلفصي وغريهم

  .وبه كان يصلي األمري وويل قضاء احلنفية بقسنطينة مرارا، اخلطابة جبامع سوق الغزل
  .ـه 1242ه اهللا علم تويف رمح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  .296تعريف اخللف برجال السلف ص : احلفناوي حممد - )1(



 84

  :)1(القسنطینـيشریط  نأبو منصور عمار ب
  

اإلمام والقدوة اهلمام ، العالمة الشهري الشيخ أبو منصور عمار بن شريط الفرد  
طويل الباع يف علم ، زمانه فقها وأدبا وعلما باحلديث واألصول خنبة أهل، احلافظ الدراكة

  .توىل الفتيا املالكية مث نظر األوقاف، الهالبالغة من نظراء احلفصي وأمث
   .ـه 1250مات يف حدود سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .295تعريف اخللف برجال السلف ص : احلفناوي حممد - )1(
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  :)1(القسنطینـيمحمد الونیسي 

  
نادرة زمانه ، تحا بن الشيخ أيب احلسن الونيسيالعالمة اإلمام أبو عبد اهللا حممد ف

ه سبع وعشرون ولد عام ثالثة وثالثني من القرن الثالث عشر ومات وعمر، وخليل أوانه
  .سنة

 "صغرى اإلمام السنوسي"وحاشية على  "يساغوجيإ"له من املؤلفات حاشية على 
وشرحه شرحني صغري ونظم يف التوحيد ، "البسملة"ح على وشر "أحكام اخلنثى"ومؤلف يف 

، ورسائل يف مسائل متطرفة، "خمتصر السعد"ونظم يف التصريف وحاشية على ، وكبري
  .طب يف غالب الكتب املتداولةوتقارير كثرية على خ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)1(القسنطینـيأبو راشد عمار الغربي 
                                                

  .493ص  .تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي حممد - )1(
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كان أديبا له الباع الطويل ، العالمة الشيخ أبو راشد عمار الراشدي املعروف بالغريب

سيدي علي بن مبسجد الفتوى املالكية واخلطابة  شاعرا جميدا ويلّ، املعقول واملنقوليف 
  .درسة الكتاين مث إىل جامع القصبةخملوف والتدريس مب

  .شارح املختصر، ألف حاشية جليلة على الشيخ إبراهيم الشبختري
  .ـه 1251تويف يف مجادى الثانية سنة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  .295ص  .تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي حممد -) 1(أنظر 

  .123ص  .معجم أعالم اجلزائر: نويهض عادل -           
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  :)1(القسنطینـيمصطفى بن الشاوش 

  
أديب زمانه وفريد أوانه ذو العلم ، الوفا مصطفى بن الشاوش العالمة الشيخ أبو

  .كان متعلقا مبذهب أيب حنيفة متبحرا يف العربية وفنوا، لفضل الشهرياجلليل وا
وخطب باجلامع ، فدرس وأقرأ، ورجع إىل قسنطينة، أخذ عن الشيخ صاحل بتونس

وعرضت عليه الفتوى بعد موت الشيخ مصطفى باش ، وأفىت على املذهب النعماين، األخضر
  .تارزي فرفض

  .ـه 1252سنة  تويف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .580ص  .تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي حممد - )1(
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  :)1(القسنطینـيأحمد بن محمد المبارك 
  

، كان وقاد القرحية بديه اإلدراك، العالمة الشيخ أبو العباس أمحد بن حممد املبارك
 ىفأسسها عل، أسندت لعهدته رئاسة الطريقة الشاذلية، عريض الفهم واإلدراك، واسع الفكر

  .متون الشريعة وهذا بنصائحه املفيدة
ائل الرسول ومعجزاته وله حاشية على شرح ف مؤلفات يف مشس وألّدر

  ).ρ(وعارض عدة قصائد يف مدح النيب ، مفيدة يف باا، املكنون هاألخضري جلوهر
  .وويل مفتيا للمالكية واخلطابة باجلامع الكبري، أخذ عن العباسي وغريه

  .ـه 1265مات رمحه اهللا عقب سنة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :)2(باش تارزي الرحمنعبد 
                                                

  .78ص  .تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي حممد - )1(
  .206 - 205ص ص  .ل السلفتعريف اخللف برجا: احلفناوي حممد - )2(
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بن ) عبد الرمحن باش تارزي(الشيخ السيد احلاج ، المة الفهامة الويل اهلمامهو الع
ناشر الطريقة ، دارا القسنطينـيأمحد بن محودة بن ما مش باش تارزي اجلزائري املنشأ 

القشطويل  الرمحناليت أخذها عن شيخه الشيخ حممد بن عبد  –ية يف قسنطينة الرمحن
ية ناالرمحنشر الطريقة ، علما وحكمة وإتقانا وصالحا كان وحيد دهره –الزواوي األزهري 

وذلك يف ، وهو مدفون بزاويته، تويف رمحه اهللا مبدينة قسنطينة، يف عهده انتشارا كبريا 
  .ـه 1221 عام األوىلالثالث من مجادى 

، وقد ترك عدة آثار قيمة منها كتب ومنظومات دينية كثرية وقصائد وموشحات
ر العلم علة تدينه وتقواه واحترامه ألهل العلم والتفاين يف نشتدل على غزارة علمه و
  .والفضيلة لدى مجيع الناس

  

  :ومن أھم ھذه اآلثار
  

وهو كتاب مهم وقع طبعه : كتاب غنية املريد يف شرح نظم مسائل كلميت التوحيد -
 352والكتاب ضخم فيه ، م1904وكان ذلك سنة ، بتونس يف املطبعة الرمسية العربية

يوجد يف أول الكتاب ورقة فيها ، فيها قصائد دينية معتربة، صفحة 30ة يضاف إليه صفح
بيتا  28هذا النظم فيه ، يف مسائل كلميت التوحيد، الباش تارزي الرمحننظم الشيخ عبد 
على أن الشيخ يتكلم عن  لويف شرحها من التحقيق ما يد، مسألة 45وهو عبارة عن 

  .لدين مبصرية وعل
  

الرحيم وصلى اهللا على سيدنا  الرمحنبسم اهللا ": يخ الكتاب بقولهالش استهل  
وسالم على عباده الذين اصطفى  ،واحلمد هللا وكفى ،وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

فلما رأيت كثرة اإلخوان منشغلني بذكر ال إله إال اهللا ومل يتعرضوا ملعرفة معناها وال  .وبعد
اجلاللة فطلب مين بعض أفاضلهم أن أخلص هلم كالما يف وكذلك اسم ، لكيفية النطق ا

 اعتمادياهللا  ىفعل، وأن كنت لست أهال لذلك املقام، ذلك ليكون هلم عدة عند كل شدة
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فيما يتعلق  )1(ة ست وسبعني وتسعمائةنفأوقع اهللا بيدي سؤاال ورد يف س، يف البدء واخلتام
  .)2("اىلال إله إال اهللا واهللا تع"باالمسني املذكورين 

  
  :جاء يف أوهلا ،ية يف األسباب الشرعية بالطريقة اخللوتيةناالرمحاملنظومة  -
  

  األمني على الةـوالص      معني يا نبدأ كـبامس
  اـياألول قـريـط يف      لقنيـانا بالتــمن أت

  فىـطـاع املصـوإتب      فاـالش ريدـت من يا
  اــلوتيـاخل قـطري      وفاـال قـطري أدخل

  قيقـوسلوك أهل التح      يقـوفـالتيا من تريد 
  وفيا ــالص قةــطري      ريقــالط هذه أخدم

  رادـي اـم وغـوبل    د األوراد ـا من تريـي
  ريا ــأزه اـريقـط      اإلسناد طريق لـادخ

  
  
  
  
  

باش تارزي يف هذا النظم ذا األسلوب اجلميل  الرمحنوهكذا يسترسل الشيخ عبد 
  :)3(قولهوقد ختمها ب، إىل آخر املنظومة

  
                                                

يف هذا التاريخ بالطبع مل يكن الشيخ موجودا لكن القصد أنه عثر على هذا السؤال الذي كان قد ورد من قبل  - )1(
  .علماء قبله
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  يلــيف وعلــوضع      لـذلي دكــعب اـأن
  اـأيـدع يـمن لـاقب      يلـجل واليـم وأنت
  امــاألن راجـس على      الم ــوالس الةـوالص

  اـليـك اقــاألف يف      المـالظ الضيا سوى ما
  ارـابة األخيــوالصح      رار ــى اآلل األبـوعل

  اـيــاألول يعــومج      وارـواألزهاري ذي األن
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  :)1(مصطفى باش تارزي
  

بن أمحد بن محودة ابن ما  الرمحنهو العالمة الشيخ مصطفى بن الشيخ ويل اهللا عبد 
وحيدا ، كان أعجوبة زمانه علما وحفظا وورعا وديانه، مش املعروف بباش تارزي اجلزائري

اخلطابة جبامع سوق ويل القضاء بقسنطينة مث ، حامال لواء املذهب احلنفي، يف معرفة الفلك
وله تآليف غزيرة ، كما كان شاعرا جميدا، الغزل مث جبامع القصبة مث جبامع سيدي الكتاين

  :منها ما هو مطبوع وما هو خمطوط أمهها
  

وقد مت االعتناء ذا الكتاب من طرف  :يةالرمحنكتاب املنح الربانية يف شرح املنظومة  –
تونس باملطبعة ب هفقام بطبع، مل ببوسعادة رمحه اهللالشيخ حممد بن بلقاسم شيخ زاوية اهلا

مث أعيد طبعه مرة ثانية باملطبعة التونسية بنهج سوق ، ـه 1307الرمسية التونسية سنة 
  .ـه 1351البالط سنة 

وهذا آخر ما يسر اهللا تعاىل مجعه يف شرح : وقد جاء يف آخر الكتاب وهو خمطوط 
وكان الفراغ من جتريده ، هذه األرجوزة املنورة املفيدة املختصرة القليلة اجلرم الغزيرة العلم

، صبيحة يوم االثنني لسبع بقني من ثاين الربيعني من عام واحد ومخسني وألف ومائتني
هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا والصالة والسالم على سيدنا واحلمد هللا الذي 

  .)2(حممد النيب األواه وعلى آله وأصحابه وأويل الفضل واجلاه
  : له منظومة  –
  

  .املصطفى واآلل وكل منة تال          سلمن على و هل يا ذا اجلالل 
  

                                                
  .581 - 580ص ص  .تعريف اخللف برجال السلف: احلفناوي حممد - )1(
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مواهب الكبري "ومساها  اويقام بشرح هذه املنظومة العالمة الشيخ عبد القادر ا
  ".املتعال

احلمد ، الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله الرمحنبسم اهللا ": جاء يف أول الكتاب
أما بعد  ........هللا الذي رفع حجاب اجلهل عن ذوي النهى حىت بدت هلم مشوس املعارف

عبد اهللا بن حممد بن عبد الكرمي  فيقول العبد الفقري لرمحة ربه اللطيف اخلبري عبد القادر بن
قد أمرين شيخ أهل الوقت والطريقة ، املعترف بقلة العمل والتقصري، ااوي الرمحنبن عبد 

باش تارزي أن أصنع شرحا  الرمحنسيدي حممود بن عبد ، ومعدن السر إىل اهللا واحلقيقة
باش تارزي  الرمحنخمتصرا على قصيدة الشيخ الفاضل العامل العامل سيدي مصطفى بن عبد 

وال أقدر أن أشايل يف ، وإن كنت ليس من أهل هذا الشأن، قدس اهللا سره فأجبته ملا طلب
لكن ملا رأيت التأليف من أعمال اخلري ، هذا امليدان لقصور مهيت وقلة بضاعيت ومخود قرحييت

 مواهب الكبري"ليحصل لنا بربكام ومسيته  بادرت إليه .وقد حض عليه ذوو الصالح
  .)1(وسببا حلصول النعيم املقيم، جعله اهللا لوجهه الكرمي" املتعال

  ".من مل يستطع الباءة فليصم" املنظوم يف شرح قوله صلى اهللا عليه وسلم  رسالة اجلوهر -
، يف إبطال القول بنقض احلكم بصحة الوقف بعد موت الواقفني الناظرين رسالة حتف -

كل صفحة ، كما ذكر األستاذ سليمان الصيد ،يباصفحة تقر 26وهي رسالة خمطوطة فيها 
الرحيم الفتاح العليم  الرمحنبسم اهللا " :جاء يف أوهلا، سطرا خطها واضح يقرأ 18فيها 

الدين ، والصالة والسالم على سيدنا النيب الكرمي وعلى آله وصحبه وسلم محدا ملن أحكم
شف عن غوامض األحكام ظلمه وك، وأظهر احلق املبني بفضله ولو بعد حني بأهل التمكني
ه يف هالقائل من يرد اهللا به خريا يفقّ، وصالة وسالما على أكمل املرسلني ،الوهم والرين

قليل البضاعة بني وبعد فيقول تراب أقدام العلماء العاملني ، الدين وعلى آله وصحبه أمجعني
هذه ، ن واللطف اخلفياخللويت احلنفي عامله اهللا بالغفرا الرمحنمصطفى بن عبد "العاملني 

معتمدين على جمرد ، الكلمات قاطعة حبجتها أوهام بعض الناظرين من الفضالء املعاصرين
وسيعلمون نبأ ذلك بعد ، لغري مجيل غرض ثابت بيقني، عبارة رواها مسطرة لبعض املتأخرين
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وصدا  حني مجعتها من تصانيف املتقدمني واملتأخرين لتكون عونا على القضاء باحلق املبني
ومسيتها حتفة الناظرين يف إبطال القول بنقض احلكم بصحة ، قاف املسلمنيوللمعتدين على أ

فقلت بعدما استخرت راجيا من اهللا ، نيعتالوقف بعد موت الواقفني ورتبتها على خامتة ومل
  ".إخل ...تعاىل احلفظ من اخلطأ والزلل يف القول والنية والعمل

إن يف ذلك لذكرى ملن كان له ، ن القلم عن املزيدولنمسك عنا: "وجاء يف آخرها
حامدا مصليا مسلما على النيب حممد صلى اهللا عليه وعلى ، قلب أو ألقى السمع وهو شهيد

  .)1("آله وصحبه وسلم
كما ذكر صفحة  16هذه الرسالة خمطوطة فيها  :االنتقالرسالة حترير املقال يف مسألة  -

جاء يف  خطها واضح مثل سابقتها، سطرا 18فيها كل صفحة ، األستاذ سليمان الصيد
وشكرا ملن أزال نقاب الشبهة عن ، محدا ملن ترته عن التبديل والتغيري واالنتقال :"...أوهلا

وعلى آله وصحبه جنوم ، وجه السؤال وصالة وسالما على النيب املرشد إىل السداد والكمال
فلما كثر السؤال عن حكم من  :وبعد، اهلدى واختالفهم رمحة للعباد يف كثري من األعمال

سألين من ال يسعين خمالفته أن أمجع ، وإليه ينسب، انتقل إىل غري املذهب الذي كان مقلدا له
فاستخرت اهللا تعاىل وامتثلت ، له نبذة خمتصرة يف ذلك مما حرره الفحول من فروع وأصول

االنتقال ورتبتها على مباحث  ومسيتها حترير املقال يف مسألة، وبه تعاىل ال بغريه استعنت
  .)2(..."ثالثة وخامتة

كل ، صفحات كبار 03هذه الرسالة خمطوطة أيضا تقع يف  :رسالة اجلواب عن السؤال -
  .يقرأخطها واضح ، سطرا 30صفحة فيها 
احلمد هللا إذا قال الواقف من مات منهم أي من أوالد الواقف عن غري عقب : جاء يف أوهلا

فمات أحدهم عن غري عقب وله إخوة أشقاء وإخوة ألب ، قريب إليهرجع نصيبه ألقرب 
  .هل يدخلون يف نصيبه مجيعا أو خيتص به األشقاء ؟
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، من السؤال وما أجاب به بعض أوىل األلباب احلمد هللا بعد أن تصفحت املقصود
مات منهم من غري عقب رجع نصيبه  قلت وباهللا اعتصمت أن الغري يف قول الواقف من

إن عاد الضمري إىل الواقف لتقدمه أيضا فنصيبه يرجع جلميع إخوته وال ، قريب لهألقرب 
خيتص به األشقاء قطعا ألن نسبة البنوة إىل الواقف واحدة ولو عاد املوقوف عليه لقربه كما 

  .)1(..."هو الظاهر
فهو ، كانت هذه أهم املؤلفات للشيخ مصطفى باش تارزي ولكنها ليست كلها

فله عدة رسوم ، نة القضاء والتدريس واإلفتاء وغري ذلك يف مدينة قسنطينةمه هكم توليحب
وتبني بوضوح مقدرته الفائقة يف حترير ، تثبت أسلوبه القوي الواضح يف معاجلة املسائل

، كما أن له عدة رسائل منه وإليه يسأله الناس فيها عن أمور الشريعة، الرسوم الشرعية
وألن الزاوية كانت هلا مسعة ، بقسنطينة بعد وفاة الوالد وذلك حبكم مركزه كشيخ للزاوية

هذه األخرية اليت كانت يف ذلك الوقت ، يةالرمحنذائعة يف اجلزائر وألا تنسب إىل الطريقة 
  .تعترب كوزارة تعليم وشؤون دينية

باش تارزي قد  الرمحنذكر أن الشيخ مصطفى بن عبد ننسى أن نويف األخري ال 
  .ـه 1252اعون وذلك سنة تويف شهيدا بالط
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  :)1(القسنطینـيالحاج أحمد المبارك بن عمر بن محمد بن العطار 
  

ولد ، املعروف باحلاج أمحد املبارك القسنطينـياحلاج أمحد بن عمر بن حممد العطار 
م وقضى طفولته مبيلة عند أعمامه بن العطار حيث درس مبادئ 1790بقسنطينة حوايل 

قل إىل قسنطينة لتلقي العلم ا على يد بعض شيوخها تنامث ، ة بزاويتهمالفقه والعربي
وعمار امليلي وحممد العريب بن عيسى والشيخ العباسي ، املشهورين منهم الشيخ عمار الغريب

  .الذي تأثر به كثريا
وكان يتردد على تونس للتزود بالبضائع ، اشتغل احلاج أمحد بالتجارة يف شبابه

وقد حضر أثناء وجوده بتونس بعض الدروس جبامع ، ير وأنواع العطوركالعمائم واحلر
وبعد أدائه فريضة احلج استقر بقسنطينة وتوىل التدريس باجلامع األعظم خلفا ، الزيتونة

وعني نظرا ، مث اسند له اإلفتاء املالكي بعد وفاة حممد العنايب، لشيخه العباسي بعد وفاته
وتوىل أثناء ذلك مهمة التدريس ، ي اإلسالمي بقسنطينةملهامه هذه عضوا بالس الشرع

بعد أن ، باملدرسة احلكومية حتت إدارة الشيخ حممد الشاذيل مث مل يلبث أن عزل عن مهامه
بعدها ظل ، الفرنسية سريا باحلاج أمحد باي املغضوب عليه من طرف اإلدارة اتصالهثبت 

سسها الشيخ يوسف احلنصايل الذي كان من واليت أ، وفيا للطريقة احلنصالية املنتسب إليها
مس أحد حىت كانت داره تعترب ملجأ ال ي، ضواحي قسنطينة واشتهر أمره يف عهد املتأخرين

ولقد أدخل الشيخ أمحد الزواوي الطريقة احلنصالية إىل قسنطينة واعترب احلاج ، بسوءفيها 
مقدم  "و بن الزواويمح"أمحد املبارك لدى إتباع هذه الطريقة من مساعدي املرابط 

  .احلنصالية
هذا وقد ظل احلاج أمحد منتميا هلذه الطريقة حىت وافته املنية يف مستهل رجب من 

ن طرف إخوان الزاوية مومحل ، م1870أكتوبر من سنة  05املوافق ل  ـه 1287عام 
  .ةاحلنصالية ليدفن مبقر الزاوية الواقع جببل شطابة على بعد عدة كيلومترات من قسنطين
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يف كتابه تعريف اخللف  القسنطينـيولقد وصف احلفناوي الشيخ أمحد املبارك 
  ".عريض الفهم واإلدراك ، واسع الفكر، اإلدراك بديه، وقاد القرحية"برجال السلف بأنه 

لكنه مل يقدم ، باإلضافة إىل ذلك ذكر أنه أسندت لعهدته رئاسة الطريقة الشاذلية
  .ـه 1265اريخ وفاته كان عقب سنة كما ذكر أن ت، برهانا على ذلك

وقصيدة يف ، ترك الشيخ أمحد العديد من التقاييد منها منظومة يف اإلشادة بشيخه العباسي
" الزواوي الشيخالسلسلة يف طريقة " بعنوانوميثاق للطريقة احلنصالية  )ρ(مدح الرسول 

 "الثالثة قرون اجلوهر املكنون يف"األخضري  الرمحنوحاشيته على منظومة الشيخ عبد 
سلم الوصول مع الصالة "وهي أصناف البالغة من معان وبيان وبديع وصفها حتت عنوان 

  ."على الرسول
 غري أن ما اشتهر به الشيخ أمحد املبارك وعف به هو تارخيه حول مدينة قسنطينة

 38وهو مصنف صغري احلجم ال تزيد صفحاته عن  "تاريخ حاضرة قسنطينة" املعروف ب
ألحداث اليت عرفتها لغري أنه حيتوي على معلومات مهمة تعرض فيه باختصار ، صفحة

ريعة يف مستهله إىل تأسيس املدينة وموقعها سمع إشارة ، قسنطينة يف العهد العثماين
، وقد ركز فيه باخلصوص على بعض األعمال العمرانية لصاحل باي وقصة مقتله، وحتصيناا

هلا قسنطينة من األعراب  اليت تعرضت اراتصاحلض مع ذكر بع، وتويل حسن باي مكانه
والثائر ، ومن أيب عنان املريين ومراد الباي التونسي ومحودة باشا احلسين التونسي، اهلالليني

هذا باإلضافة إىل تعريف موجز ببعض البايات الذين تولوا احلكم ، ابن األحرش الدرقاوي
أمحد باي ، حسن أزرق العينني، حسن بوحنك، ياينلحسني الكببايلك قسنطينة مثل 

على  القبائلي دأمحو فتح اهللا قبل أن خيتم كتابه بترمجة لكل من الشيخني صاحل باي، القلي
املؤنس البن دينار القريواين على أن مصادره األساسية هو : تب املتداولة ذكر منها كبعض ال

  .لروايةما أخذه عن الشيوخ الذين عاصروا األحداث وتناقلوها عن طريق ا
  

وبلغته ، ولقد متيز تاريخ قسنطينة بأسلوبه السهل الذي يغلب عليه ضعف الربط
، البسيطة اليت تتخللها األلفاظ الدارجة والتراكيب العامية اليت تعكس مستوى ثقافة عصره
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 "بواسوين"املكتب العريب بقسنطينة  بطلب من مدير، م1852ووضع الكتاب حوايل سنة 
ويركز على األحداث السياسية ، احلياة الثقافية واألوضاع االقتصادية  هملوهذا ما جعله ي

، اليت متيزت بتعدد االضطرابات والفنت وكثرة مظامل البايات اليت أثارت حفيظة السكان
اليت كانت تتظاهر ، بواسوينوكأنه بذلك يريد أن يثبت حماسن اإلدارة الفرنسية اليت ميثلها 

الفرنسية  االستعماريةقبل أن تظهر للعيان األثار السلبية للسياسة العدل  وإقراربفرض النظام 
   .صاحل باي وهو بذلك شبيه مبعاصرة، ات احلضارية لألمة اجلزائريةماملعادية للمقو

ألفريد : قام بترمجة تاريخ حاضرة قسنطينة إىل الفرنسية مدير املدرسة الرمسية بقسنطينة 
م اعتمادا على نسختني 1913اإلفريقية سنة  لةونشره باAlfred dournon دورنون 
وهي أكمل النسخ واألخرى مبكتبة مدرسة اجلزائر ، كتبة الوطنية اجلزائريةاملإحدامها ب

  .1852ديسمرب  5 -  ـه 1265صفر  23ومؤرخه يف 
ووضع عناوين  .وقد قام بعد ذلك بإصدار األصل العريب مع تصحيحه والتعليق عليه

   .م1952سنة  بد القادر باجلزائرلفقراته نور الدين ع
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  :صالح بن محمد العنتري
  

ولد بقسنطينة يف أوائل القرن التاسع عشر ما بني سنة ، هو صاحل بن أمحد العنتري
  .)1(م1876/ ـه 1293وتويف ا سنة ، م1800/ ـه 1215أو ، م 1790/ ـه 1205

، ظائف الكتابة واملهام اإلداريةوينسب إىل عائلة عريقة اشتهرت باالشتغال يف و    
وقد بعثه احلاج أمحد باي ، فأبوه حممد كان كاتبا لدى احلاج أمجد باي آخر بايات قسنطينة

وعسكروا بقاملة فاجتمع م حممد العنتري يف محام ، ليفاوض الفرنسيني حني هامجوا قسنطينة
ينة وأخرب الباي مبا رأى قسنط وفاوضهم حول املهمة اليت كلف ا مث عاد إىل، املسخوطني

صاحل باي  أما جده أمحد فقد كان كاتبا بديوان، ومسع فنقم هذا عليه وامه باخليانة مث قتله
أما صاحل العنتري فقد اشتغل بوظيف الكتابة باملكتب العريب الذي ) م1791 –م 1771(

خوجة (ة برتب Boissonetأنشئ بقسنطينة حتت إشراف وإدارة الضابط الفرنسي بواسوين 
  ).الدائرة

، تلقى صاحل العنتري تعليمه بقسنطينة على يد شيوخ أجالء أشهرهم أمحد العباسي    
منذ صغره ولعه  وأظهر، باش تارزي الرمحنعمار املغريب وحممد عبد و وعلي التونسي

وتوىل كتابة حترير ، فالتحق بالوظيف باكرا، باألخبار والتواريخ وميال إىل العمل اإلداري
وأثناء ذلك اكتسب إطالعا على الثقافة ، ابات باسم الضابط الفرنسي بواسوينالكت

وعد من جمموعة علماء قسنطينة ، واشتغل مدة بالتدريس مث توىل القضاء بقسنطينة، الفرنسية
، واطلعوا على املظاهر العمرانية ا م1844وأعياا الذين شاركوا يف رحلة إىل باريس سنة 

، بلقاسم بن حممد بن عيسى، أمحد بن املبارك، حممد الشاذيل، يحممد بن القاض: وهو
  .عمار املغريب ومصطفى شاوش، أبو منصور عمار بن شريط، حممد بن املسبح

  
بقسنطينة  "بريو عرب " اشتهر صاحل العنتري بكتابني ألفهما أثناء قيامه بوظيفته يف     

الذي ألفه تلبية لطلب ، م1846ة سنة األخبار املبينة املذكورة يف تاريخ قسنطينأوهلما هو 
 دمالوتوقف فيه عند زيارة الدوق ، متويل املكتب العريب بقسنطينة" بواسوين"الضابط 
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 كتاب األخبار: " ب بعناوين خمتلفة منها اتوقد عرف هذا الك، م1846قسنطينة صيف 
استيالئهم بلد قسنطينة و فريدة مؤنسة يف حال دخول الترك، قسنطينة املبينة يف تاريخ
وذكر شيء مستفاد من سرية باياا إىل انقضاء دولتهم واحتواء الفرنسيني  "على أوطاا 
 ـه 1057(عام فرحات باي وتضمن أخبار قسنطينة يف العهد العثماين منذ ، على ممتلكام

  .لالحتالل األوىلمع التوسع فيما يتعلق بأمحد باي والفترة ). م 1647 -
  
يات قسنطينة للعنتري من أوائل الكتب التارخيية اليت عاجلت تاريخ يعترب تاريخ با    

اعتمادا على الروايات واملشاهدات واالستناد إىل وثائق العائالت العريقة ، قسنطينة بالتفصيل
وهذا ما جعله ينفرد بإيراد ، اليت وضعها املكتب العريب حتت تصرفه والوثائق الرمسية، باملدينة

غري أنه يالحظ على العنتري ، النمريي، أمحد املباركمثل  ه من معاصريهأخبار مل يذكرها غري
ذلك ألنه ظل حيمل هذا الباي مسؤولية قتل والده عام ، أمحد بايجمه على احلاج 

إعجابه باجنازام مدفوعا  دييبولعل هذا ما جعل العنتري مييل إىل الفرنسيني و، م1837
أمحد باي وقد أدى به نفوره من ، يه وحماولته إقناعه بذلكعل بواسوينبتأثري الضابط الفرنسي 

السيما املتأخرين منهم ووصفهم بالضعف والظلم ، حفيظته على احلكام العثمانيني إىل إثارة
إن األتراك يف بدء أمرهم حني مل :" وهذا ما عرب عنه يف فريدة مؤنسة بقوله ، واالستبداد

وحني متكنوا صاروا ، الناس ومل يظلموا أحدا يتمكنوا من الوطن كل التمكن عدلوا بني
منون ويؤ، يوفونال ويعدون و، هم ويأخذون أمواهلم بغري حقءيظلمون الناس ويسفكون دما

احلاج أمحد ومل يزل ظلمهم يزداد حىت جتاوز احلد يف والية ، مكما يعلم مما تقد، ويغدرون
   .)1("الذي أخذت قسنطينة يف زمان واليتهبن حممد الشريف 

تاريخ بايات قسنطينة ألول مرة يف قسنطينة مبطبعة فان : مت طبع ونشر هذا الكتاب
بعد سنوات من ذلك بترمجته إىل الفرنسية  Dournonدورنون مث قام السيد ، م1846سنة 

  .م1929ة عام القسنطينـيونشره يف جملة جمموعة مالحظات ومذكرات اجلمعية األثرية 
   :أما عن ثاين الكتابني فهو
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سنة  دولريوقد ألفه باقتراح من الضابط الفرنسي  "سنني القحط واملسغبة ببلدة قسنطينة"
وقد أراد أن يطلع على ، الذي توىل أمور املكتب العريب بقسنطينة يف تلك الفترة م1870

  .أحداث ااعات اليت مرت ا قسنطينة ونواحيها فألف له العنتري هذا الكتاب
ماين وأوائل ثوما متيزت به من أزمات أواخر العهد الع، االقتصادية وقد تعرض فيه لألوضاع

وقد اهتم فيها صاحل العنتري خاصة بإبراز الظروف اليت تسببت يف حدوث ، فترة االحتالل
وبذلك كان موضوع الكتاب موضوعا طريفا وغريبا بالنسبة للموضوعات ، القحط والغالء

  .اليت كان يطرقها كتاب عصره
صاحل العنتري هذه األحداث االقتصادية بروح علمية جعلته يبحث عن قد عاجل ل  

متلمسا العلل عارضا األحكام ، األسباب القريبة اليت تفسر الظاهرة االقتصادية تفسريا مقنعا
والظواهر االقتصادية بني العهد العثماين وفترة االحتالل الفرنسي معتمدا يف ذلك على 

اها من شيوخ مسنني ورواة ثقاة عاشوا تلك الفترة وتأثروا املعلومات التارخيية اليت استق
: حيث قال عنه يف آخره، وقد كان العنتري مدركا لطرافة موضوع كتابه وفائدته، بأحداثها

الساعني يف جلب املصاحل للجليل ، إن يف هذا الكتاب أمورا يستحسنها أهل الرأي والتدبري" 
  .)1("واحلقري

اعتمادا  رابح بونارطوط صاحل العنتري األستاذ احملترم وقد قام بتحقيق كتاب أو خم
جماعات  ونشره حتت عنوان 2330على نسخة من املكتبة الوطنية باجلزائر حتت رقم 

  ).صفحة 76يف ( م1974مع مقدمة إضافية وذلك باجلزائر سنة قسنطينة 
إلخوان يف موافقة هدية ا"للتاريخ اهلجري وامليالدي مساه  امقارن اكما أن للعنتري تقومي -

وبعض ، أدرج فيه فقرات من اإلجنيل "وفوائد متفرقة هلا شأن، وتوقيعات الزمان، التارخيني
وذلك دف اطالعهم على ، ودروسا يف اللغة الفرنسية، آراء اجلزائريني يف احلضارة الغربية

  .بواسوينالثقافة الفرنسية وتقريبهم من إدارا حسبما أو عزله بذلك 
  

  :العنتريرسائل 
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وهي عبارة عن رسائل شخصية للعنتري كان قد  "إخوانيات"أما عن الرسائل فله 
ويشكو من ، يعرض فيها حالتهفريو رفه وجهها إىل املترجم اكتبها لبعض أصدقائه ومع

وتعترب منوذجا هلذا النوع من الرسائل اإلخوانية ، معاملة الفرنسيني له وعدم تقديرهم خلدماته
  .نبا من حياة صاحل العنترياليت تعكس جا

  
متيز صاحل العنتري فيما كتبه عن تاريخ قسنطينة أو ما سجله من أزمات اقتصادية 

وكذلك بدقة أمحد املبارك وتنوعها مقارنة مع الشيخ ، بوفرة معلوماته، بالشرق اجلزائري
نبه فضال عن احترامه سياق العرض التارخيي لألحداث مع جت، مالحظاته ونظرته احملايدة

  .ياءاألولفيما يراه ضروريا كضرب األمثال الشعبية وإثبات أقوال لالستطراد إال 
  

ولعل ما يؤخذ على العنتري هو إعجابه باحلكم الفرنسي وامليل له وتفضيله على 
والسبب يف ذلك هو موقعه من األحداث وتأثره ، احلكم العثماين أثناء املقارنة بينهما

  .أمحد بايينة قسنطينة أثناء وبعد حكم احلاج بالتطورات اليت شهدا مد
 األوىليعترب تاريخ العنتري مصدرا أساسيا للفترة األخرية من العهد العثماين والسنوات 

  :لالحتالل وقد أخذ عنه بعض من كتب عن هذه الفترة مثل
الذين  "Lanbaryللنباري ا" ، " Vayssettes فايست" ، " Mercierمرسي "  

 لالحتالل األوىلوالسيما يف الفترة ، ارخيه فيما كتبوه عن تاريخ قسنطينةاعتمدوا على ت
1837- 1846 َ.  

  
  
  
  

  :يـنیمحمد الشاذلي القسنط
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بن أمحد الصويل من قبيلة البوازيد اليت تقطن  مإبراهيهو حممد بن احلاج حممد بن 

نها إىل م، وحني هاجرت األسرة من موط1807/ـه1222طولقة بالزيبان، ولد حممد سنة 
مدينة قسنطينة ملا كانت منطقة الزيبان تشهده من ظلم الطبيعة وانتشار األوبئة وجور 

  .احلكام
وكانت قسنطينة أثناء تكوين الشاب حممد الذي أختصر امسه إيل حممد الشاذيل،   

تلقى على أيدي بعضهم  نوخ العلم التقليدين الذييتشهد حركة علمية على رأسها نفر من ش
  . دبية والفنيةمعارفه األ
فقد قرأ الفقه واحلديث واللغة واألدب واخلطابة واحلساب وحضر جمالس الشيخ   

حممد بن سامل والشيخ أمحد العباسي الذي كان يتمتع بشهرة واسعة يف املنطقة والذي توىل 
القضاء املالكي واخلطابة يف مسجد رحبة الصوف، وأخذ عنه الشاذيل احلديث والقراءات 

األصول، كما أخذ على و للغة وتأثر به وقرأ كذلك عن الشيخ ابن طبال الفقهواألدب وا
  .ية علوما شىتناالرمحزي رأس الطريقة رالشيخ مصطفى باش تا

أثناء هذه الفترة من تكوين الشاب حممد الشاذيل تداول على والية وكما أنه 
حل باي، أمحد طبال، أمحد القلي، صا( :قسنطينة عدد من البايات األتراك والكراغلة منهم

حممد نعمان، جعفر باي، قارة مصطفى، أمحد اململوك، حممد امليلي، إبراهيم باي، منماين 
  . )باي، مث احلاج أمحد باي الذي احتلت قسنطينة يف عهده

مام حممد الشاذيل طلب أقسنطينة مل يكن   حكم الفرنسني ملدينة استقروبعد أن 
ا الشك فيه قد نه ممأيت تسيطر على مجيع األمور خاصة والعمل إال من السلطة الفرنسية ال

عريب تب الـفما عليه إال أن يتجه إىل املك ،وال عن أسرة بعدة أوالدؤتزوج وأصبح مس
وكانت  ،شؤون األهليةالر يف مجيع ظله صالحيات الن تالذي تأسس يف املدينة وأعطي

تدريس والقضاء وقد أصبحت كلها الوظائف املمكنة له وألمثاله ال خترج عن اإلمامة أو ال
  .حتت تصرف الفرنسيني
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عني حممد الشاذيل يف وظيفة قاضي مالكي يف قسنطينة وكان ذلك من  م1844ويف سنة 
ألنه كان رئيس املكتب العريب باملدينة وقد ظل الشاذيل يف هذه الوظيفة ) بواسوين(الضابط 

ك إدارة مدرسة سيدي الكتاين منذ حوايل عشرين عاما كما توىل الشاذيل باإلضافة إىل ذل
أما عن . م1877وظل حمافظا على إدارة هذه املدرسة إىل وفاته سنة  1850تأسيسها سنة 

بثالث رحالت إىل فرنسا  م1849- م1844خرجات الشاذيل ورحالته فقد قام خالل 
  . وأوربا

 )كلوز يل(وذلك ضمن سياسة اجلنرال  1844فرحلته األوىل وقعت يف خريف سنة 
اليت تقضي بإرسال بعض أعيان اجلزائر إىل فرنسا ملشاهدة عجائبها وحضارا وتقدمها من 

الصرح احلضاري الذي تعيشه  اجل العودة والتأثري على املواطنني اجلزائريني ومبشرين ذا
  .فرنسا

علي بن : وقد رافق الشاذيل يف هذه الرحلة سبعة من أعيان الشرق اجلزائري وهم
امحد  ،امحد ولد مقران ،ولد أخي شيخ العرب ،بواخلراس ،الربويب ،بن واين األخضر ،امحد

وانتهت رحلة الشاذيل يف أواخر  ،ولد امحد بن حممد خليفة جمانة والعامل احلاج ابن اخلرويب
عاد منها بوسام من السلطة الفرنسية تعترف من خالله خبدمات الشاذيل  م1844سنة 

  .رض اجلزائرأحلفاظ على األمن والسالم يف وتعاونه مع فرنسا يف حماولة ا
شخصية متتع فيها بشيء من و ما عن رحلته الثانية فقد كانت أطول من األوىلأ

الزيارات اخلاصة فقد كانت بالدرجة األوىل عالجية ملا أصاب و أكثر من التنقالتو احلرية
بالطب يف يستنجد  م1847يوما بعد يوم، فذهب يف أوائل سنة  دعينيه من ضعف يزدا

  :فرنسا
جلساته العالجية فقد كان الشاذيل األديب كثري الرغبة يف اإلطالع على كل  نبجا إىلف

شيء إىل درجة أنه زار ذات مرة أكادميية اآلداب والفنون الفرنسية، وحضر إحدى جلساا 
  ."بواسوين"اخلاصة، وكان رفيقه يف هذه الزيارة الضابط 
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باألخص املكتبة امللكية حيث كان هناك يطلع و كتباتكما إن الشاذيل يتردد على امل
ن حيضر بعض جلسات الربملان أمل يفت الشاذيل  على املخطوطات العربية النادرة، كما

كما قام بزيارات . و بعض املشاريع املتعلقة اأئر مناقشة ميزانية اجلزا أثناءالفرنسي 
  .القوانني يف فرنساو ة تطبيق التشريعاتشاهد كيفيو االس القضائية ،و للمحاكم الفرنسية

  
 هذه الزيارات كانت شخصية إال أا مل ختل من الزيارات الرمسية أنورغم 

استقباال خاصا يف ) الدوق دومال(األومسة الشرفية أيضا فقد استقبله و احلفالت امللكيةو
عيان وطنه ، وصادف وجوده يف باريس وصول مثانية آخرين من أ)شايت( ـمرتله الواقع ب

وكانوا هذه املرة من الغرب اجلزائري ومن الوسط، ويف الرحلة الثانية مل يقتصر الشاذيل على 
فرنسا فقط ومل يثبت فيها بل جتاوزها إىل بلجيكا وإنكلترا، فاألوىل مل جيد فيها أية صعوبة 

يكن يتقن بالنسبة للتواصل والتفاهم باعتبار أهلها يتحدثون الفرنسية رغم أن الشاذيل مل 
  .الفرنسية جيدا لكنه كان يعرف ما جيعله يفهمها بسهولة

  
أما يف إنكلترا فقد وجد أن الشعب هناك خيتلف يف كل شيء عن الشعب الفرنسي 

  .ال ونساء، وحىت البيوت والطابع العام للمدينةارج
  .وال شك أن الشاذيل مل جيد يف لندن ما وجد يف باريس من أصدقاء وتكرمي وأومسة

، وقد كان اهلدف الظاهري منها م1850 -م1849ا الرحلة الثالثة فقد كانت أم
مؤانسة األمري عبد القادر أثناء سجنه يف فرنسا، وكانت قد استغرقت فترة أطول من األوىل 

  .والثانية ومحلته إىل باريس وأمبواز
موعة أما عن اآلثار اليت خلفها حممد الشاذيل فهي عبارة عن جمموعة من الرسائل وجم

أخرى من القصائد نتحدث يف هذا الفصل عن الرسائل ونؤجل احلديث عن القصائد إىل 
  .الفصل املوايل

إن الرسائل اليت تركها الشاذيل تندرج ضمن الرسائل اإلخوانية اليت تسري بني 
األحباب واألصدقاء، وجمموعة رسائل الشاذيل كانت موجهة إىل صديقه وويل نعمته 
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الذي كان مسئوال عن املكتب العريب مبدينة قسنطينة، وتبدأ هذه  "بواسوين"الضابط 
  .قسنطينة واستقر بفرنسا "بواسوين"عندما ترك  1848املراسالت بداية سنة 

م اليت أرسلها 1848سنة يف مطلع نبدأ به هو رسالته إىل الضابط بواسوين  وأول ما
مث كانت  سط وغرب البالد،فور عودته من باريس ضمن الوفد اجلزائري الذي كان هناك و

، حيث طلب منه أن يلحقه به إىل املشرق م1848ة سنة يهناك مراسلة أخرى يف شهر جويل
وبالضبط إىل اإلسكندرية، وهذا ال لشيء إال أن الشاذيل ال يريد البقاء يف قسنطينة بعد 

  .عنها فهو بال شك مل جيد راحته مع احلكام اجلدد هناك "بواسوين"غياب 
والت الرسائل من الشاذيل إىل بواسوين يف خمتلف املناسبات وبغريها وهكذا ت

  .ومبختلف القضايا العائلية واخلاصة اليت كانت طاملا نشغل بال وفكر الشاذيل
فرسائل الشاذيل تكشف لنا عن أديب بارع رقيق األسلوب فين العبارة حلو األلفاظ 

الرسالة اليت بعث ا إىل صديقه خفيف الروح، وهذا ما نلمسه من هذا املقطع يف هذه 
صاحب القدر اجلليل، مثرة الفؤاد،  ،حضرة اخلليل" :حيث يستهلها م1854بواسوين سنة 

حمب اخلري وأهله،  كل يوم، ومل تفارقين صورته حىت يف النوم، اشتياقه، من دوزينة النا
له، وبلغه بفضله  كان اهللا - بواسوين- السيد الكماندة  ،الساعي إىل املكرمات بقوله وفعلهو

سك أذكى، ومن كل نام أمله، آمني السالم عليكم، وعلى من مشلته حضرتكم، سالم من امل
أزكى، تعمكم نفحاته، ورمحة اهللا تعاىل وبركاته، وبعد فإن سألتم عنا فنحن كما تعلمون 
ا ومن عدم مكاتبكم متحريون، وجال فكرنا يف املانع، والسبب القاطع ،فتارة أقول نسيتمون

  .)1("لكن بقاؤكم لنا خري يزيل عنا البؤس والضري حىت مل خنطر ببال،
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إن ما نالحظه من خال ل هذا املقطع القصري الذي استهل به الشاذيل رسالته قبل أن 
بثقافة واسعة لذا جنده خيتار اللفظ  يدخل يف تفاصيل موضوعه الرئيسي للرسالة هو متتعه

هذا  أوأنت تقر. بك وألفاظه خمتارة ومنتقاةساراته جيدة الت بذلك عبءاملناسب واملعرب فجا
  .املقطع تطري بك الذاكرة ملقامات بديع الزمان اهلمداين

بيات الشعرية مثلما جاء يف رسالته إىل صديقه كما كان الشاذيل يضمن رسالته بعضا من األ
يف مدينة سطيف واليت كتبها على لسانه ابنه حممود والذي كان قاضيا . دائما) بواسوين(

  : )1(السنة وبتقلده رتبة جنرال وهذان البيتان مها رأسبعيد  تهنئجل أوذلك من 
  

  املناصب  اءـوارتق آكمـهن ونيل    هلنا او زـبالع امـالع هذا أتاكم
   املصائب وجوه كل عن صرفوت    وباألهل واألوالد قرت عيونكم 
                                            

  .شاذيل قصائد شعرية مجيلة نتحدث عنها الحقاولل
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  :شعراء قسنطینة في العصر العثماني
  

لو أردنا احلديث عن شعراء قسنطينة خالل العهد العثماين يف فصل منفصل عن 
  .الكتاب فإننا سوف جند األمساء نفسها تتكرر معنا

فكل كاتب هو شاعر يف الوقت نفسه وكل من له  ،كتاباته من الشعر كل كاتب مل ختل نإ
ذكر بعض املصادر غري كما ن ماءصالعكتاب نثري قيم إىل جانبه ديوان شعر غين بالقصائد 

  :فقط تكتفي ببعض النماذج منهاوإمنا ا كاملة  أا مل تأت
 كانت متنوعة فمن مدح إىل رثاء إن األغراض اليت كتب فيها شعراء العهد العثماين

إىل أغراض سياسية إىل شعر صويف ومنظومات دينية خمتلفة باإلضافة إىل الشعر الشعيب الذي 
  . كثريا ما وصف احلياة االجتماعية للناس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عبد الكریم بن الفكون
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جديرة ل أخرى يف التصوف امل يؤلف عبد الكرمي الفكون يف النثر فقط بل له أعم

بالذكر من ذلك قصيدة له يف التوسل باهللا مساها إصالح الذليل يف دفع الباغي املستطيل 
  :)1(أوهلا

  
  ي تفضال قق رجائي يا إهلـفح       هم أبدي توسالـائك اللـبأمس

  
وهو (ويبدو أنه استعملها كدعاء عند الشدة اليت حلقته من بعض البغاة كما أن بعض تالميذه

الذي بغى عليه واشتكى إىل الفكون ين قد نسخها منه واعتمدها ضد عمه حممد وارث اهلارو
 ىفهي شهرية بينهم ومن جهة أخر غاربة أيضا قد استنسخوها منه،منه ويقول الفكون أن امل

ب بصتوضع الفكون تقييدا بعد مرض أصابه من قلبه حوايل سنة، فكان بسببه ال ينام، وي
والغالب على الظن أن هذا التقييد الذي مل  ،ه األيسرس منه اجلميع واختل شطرئعرقا حىت ي

شافية "ظم آخر مساه لفكون نلو ، خيرج عن شكر اهللا والتوسل إليهيفصح عن حمتواه ال
الشدة يف عقب الفرج "وهو النظم الذي مساه أيضا  ،"ض ملن التجأ إىل اهللا بال اعتراضاألمرا

   :)2(وأوله ".بعد الشدة
  

  ايت عليك معويل ـل أزمـويف ك    طرا توسلي  بك اللهم مبدي اخللق
  

ابه التابعني وهو النوع األول يف التوسل إىل اهللا بالرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصح
  .والفقهاء واألولياء

ولعل أهم عمل كتبه الفكون يف هذا الباب هو ديوانه الذي خصصه ملدح الرسول 
وف اهلجاء مضمنا كل حرف من فقد نظم عدة قصائد يف هذا املعىن ورتبها على حر

                                                
  .148ص .2ج .تاريخ اجلزائر الثقايف :سعد اهللا أبو القاسم - )1(
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اللهم "احلروف حرفا تقرأ من أول كل بيت وأول كل بيت يف احلرف وجتمع فخرج منها 
وهو الديوان الذي رآه العياشي واخرب أن الفكون قد كتب عليه ما " آمني حممد، ةاجباشفين 

حرفا من  عمد به عند الغمة وساعة الغياهب املد هلمة، والتزم فيه أن جيعل مبدأ كل سطر
وقال العياشي أن مجلة ذلك مخس وعشرون من " اشفين، آمني(إهلي حبق املمدوح "حرف 

  .)1(كل قصيدة
الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد  الرمحنبعد بسم اهللا : وقد استهل هذا الديوان

كل يقول كاتبه العبد الفقري إىل اهللا تعاىل الراجي عفوه وغفرانه يوم تذهل فيه : وسلم بقوله
ولكن عذاب اهللا شديد  مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى،

أصلح اهللا حاله  فكونل الرجاء من مواله سبحانه ،عبد الكرمي بن حممد بن البحباملتمسك 
ووفق إلتباع سنة املصطفى أقواله وأفعاله، احلمد هللا مفرج الكرب وموىل من فضله أعلى 

فقد صادفين يد : ى أفصح العرب املرجو لدفع كل خطب أما بعدالرتب والصالة والسالم عل
ب والزمتين ذلك يف كل أحوايل وكدر قليب اوصأاألكدار يف هذه الدار ورمتين بأسقام و

كل صاف ومنعين لذيذ الكرى وحياة النفس من الدرس والقراءة والتفكر والتأمل، وبقيت 
ألدبية والقراءة ،سواء بعض الشيء مما دعوته حريانا وهلانا فارغا مما يزين املرء من احللي ا

لنفسي وردا وزمانا على أنه جبد وكد وفادح مشقة، وقد رمت كل دواء ذكر يل وأطلقت 
 ينومل أزل على ذلك يل وأطلعت وال جانبت عليه من كتب األطباء، ما أجد إىل ذلك سبيال،

ويف ساعة من ساعات  تلك األحوال، إال ما يتزايد وهجها ولعجها، ويكثر مهها وغمها
زماين يعرض علي غشوات ويتنكد الوالد واألهل واعيا األطباء ما يب، إىل أن أشار الوالد 
تغمدين اهللا وإياه برمحته وال حرمين من بركته وأجاب يف خالص دعوته أن ابتهل إىل اهللا 

أنا فيه الطيب حقا، توسل ومدح عسى أن مين بالشفقة من هذا الداء العضال ويريح عين ما 
  ...من عظيم الوبال

وياقوتة جنرها سيدنا  وإكسريهايل أن امتدح جناب عروس اململكة  مث بعد أيام عن
دنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ـاملختار سي ىم املصطفـوموالنا وشفيعنا واملخدوم واألعظ
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إهلي -والتزمت أن أجعل مبدأ كل سطر حرف من حروف  ما أظلم ليل وأضاء ار بيت،
فلما يسر اهللا يف بدء هذا القصيد وجدت لنفسي : "إىل أن يقول -آمني اشفينحبق املمدوح 

  ."اخل ...حقه عما كان وظهرت يف بركته
إهلي حبق "وقد التزم يف ديوانه هذا أن جعل يف كل شطر من نظمه حرفا من حروف 

  :"املمدوح اشفين آمني
  
  قافية األلف

  
  األكوان أضحت تأللؤا را بهنوو    سعوده افقنياخل يف دتـب أبدر
  دما مبوأـمراقيب ذوي العرفان ق       ويف رتبه العال أعلى ليـالع يف له

  أضوأ الشمس من الغراء وطلعته        ببعثه ائناتـالك ودـوج أضاء
  ت مبدأ ـل متـوخامت كل الرس        موا بعد األرض أحيا الغيث هو

  ملجأ للخلق األهوال ويف امكني        يرى الواء احلمد يف احلشر إذ غدا
   )1(املنبأ وهو خرـبالف هلا قـوح        اهلماء على فخرا لألرض دهـمول

  
  :اءيوقد ختم رمحة اهللا ديوانه بقافية ال

   
  ومن حاز يف تشريعه الرتبة العليا        ر األشواق يا غاية املىنـأيا باه

  بدا حتياوغيث به األكوان إذ ما         ا بدر الكمال تأللؤـلوجهك ي
  
  
  :أن يقول إىل
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  مهجيت حتيا به اـم رمينـحت فال    الدنا  معك ويف اخللد وارـج دـنري
  ريا به رمـأك تارـخم يا مدحيك    يت ـربـك عـويدف ايلـآم حيقق
  بثت يب الدناـابك راج ما تلـبب    أنين الكون بك أحيا والذي اـوأم

  ياـالفت يذ رعكـلش دىـأه    أمل يك للمهد جزأ يسره على من له
  البغيا به وأنعم مدحي على جزاء    يتينمل بتـطل ضلىـالف مواهبك

  اللقايا رمـيك كما أمايل بتحقيق    م اجلود من يسبح حبرهـمن عظي يا
  وسؤيل وما بالبدء من ذي له راية    دـغ يف اهللا رأية ميـبنظ ابـتث
  

لة اجلمعة وقت الديوان املبارك وهو يف مديح املصطفى املليح الفصيح يف لي انتهى
رفنا عالعشاء منها ليلة الثالثة والعشرين من مجادى األخرية من سنة إحدى وثالثني وألف، 

ه وأسأله حبرمة املديح واجلاه أن يعجل ئاهللا وأصحابه وأوليااه رسول جباهللا خريه وكفانا شره 
يب مع حف باملطلوب وما هو يل فيه مرغوب إنه مسيع جمتبالشفاء الذي ال سقم معه، وي

  .)1(عقب صاحل، وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم
  
  
  
  
  
  
  
  

  :محمد النقاوسي
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مجادى  18، ولد يوم األربعاء القسنطينـياألديب حممد بن حيي بن أيب النقاوسي 
وكان والده ، مبدينة نقاوس من غريب قسنطينة) م1444 تشرين األول( ـه849الثانية سنة 

بالعلم يف بلدته مث دخل قسنطينة طالبا العلم مث أرحتل إىل  واشتغلن قاضيا فيها حفظ القرآ
أمحد ( تونس فأخذ الفقه من إبراهيم األخضري والعربية واملعاين واملنطق وأصول الفقه عن 

فواصل اشتغاله  ـه899وبعد وفاة أبيه شخص إىل مصر سنة ) النخلي وحممد الواصلي 
يف شرح ) الشرواين( و يف املنطق) احلصين(لتقى بالعلم فأخذ عن الشنمي يف حاشيته وا

فاستفاد منهم ونال )كالقصرائي ، حيي العلمي ، السخاوي(الطوالع، وال زم علماء آخرين 
  .الفقه والتاريخ واألدب

أدى فريضة احلج مث قفل راجعا لكنه مل يلبث أن ارحتل إيل تونس واستقر فيها وصار أحد 
  .)1(عدوهلا

 بعد إخراج) زكريا بن حيي بن مسعود(فأمتدح صاحب تونس  كان حيسن قرض الشعر
  :)2(عنها وذلك بقصيدة منها هذه األبيات) عبد املؤمن بن إبراهيم بن عثمان(
  

  هلنا ذهب الزمان املمحل اولك             مقبل سعد وجاء الربيع ضحك
  يرفل  وايف رـواء النصـل هذا               املىن ميدان يف كـفديت رفلاف

  أنبل  يفسهام سعدك يف األعاد            العدى أثر يف اجلد جواد وأرح
  

  
  
  

وقد أمتدح زكريا بكثري ومل يطابق الواقع يف مدحه غريه شهد له بذلك بعض 
ومل ميكث على الدوام بالديار التونسية بل انتقل بعياله ومجاعته قاصدا . الفضالء املغاربة
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ر مث أحبر إىل جدة صحبة نائبها ووصل إىل مكة يف احلجاز وبطريقه مكث مبصر ثالثة أشه
  .أثناء رجب
دام الشيخ فيها على طريقة حسنة اإلمجاع والعبادة إىل أن : "ه السخاوي فقالولقي

 ئذئة فدام ا ولقيته حيناطيبة فقدمها يف أواخر سنة سبع وتسعني ومثامن سافر مع املدنيني إىل
وأقرأ بعض الطلبة وذكر يل ) الوزيري(احبه اخلطيب يل خبطه ما عمله إجابة لصب فيها وكت

  .)1("أن عزمه استيطاا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :باش تارزي الرحمنعبد 
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له أيضا قصائد كاتبا فحسب وإمنا كانت  باش تارزي الرمحنعبد مل يكن الشيخ 
من يدان وهذه بعض النماذج دينية كثرية جيدة احلبك واألسلوب تدل على تبحره يف هذا امل

  :)1(قصائده
  

  قـاألف مـجن درـالق مـالعظي    اخللق ذي على رب اـي لـص
  قـرم من مـطرفك يبـيغ ما    دقـاحل ورـن ودـال لـهي يا

  قـركم يف حفـر ذكـفاح نش    ماـكل يباـكئ باـقل لواـواص
  ول اهللاـمد رسـحمال إله إالّ اهللا     اهللا  إالّ إله ال اهللا إالّ إله ال
  ضــاملري لبـالق ةـمن اـي    يل ــلع مــجس ةـمن اـي

  أدواه اهللا رــــــــذك    فاهـــم اهللا شـــــباس
  األزل يف العرش اهللا يهـعل صلى    رعا مبصطفاك الذي ـتض مـارح

  يل تغفر الروح راذـج ناـحل إذا    أملي يا منك مبحض فضلك نرجو
  ك للرسلـمن المـوالس قبضتها    إذا  ينـع كاـرض شرينـوإن تب

  
  
  
  
  
  
  
  

  :مصطفى بن عبد الرحمن باش تارزي
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ومات دينية متفرقة ظللشيخ مصطفى بن عبد الرمحن باش تارزي عدة قصائد ومن
تدل على مهارته يف هذا اال، لكن لألسف مل أجد منها سوى هذه القصيدة اليت قاهلا يف 

الصيد يف كتابه  مدح الشيخ عبد الرمحن الثعاليب دفني مدينة اجلزائر، ذكرها األستاذ سليمان
  :)1(نفح األزهار

  
  نـالرمح دـعب ريقةـالط خـشي    الدان جملى ضريح بالضريح فـق
  انـاألعي ةـنزه ائرـالبص ورـن    ائل والفواضل والوفاـر الفضـحب

  سانـاحل واهرـاجل عنك تنبيك    والندا املعارف زنـم ىدعلم اهل
  انـزماأل دىـم تنسى فال جلت    اقبـمن منيـدت له يف العلـع

  ان ـره من ثـه يف عصـا لـفم    نوره طعـيص ياءـق العلـيف أف
  انـاجل يفـلله ريحـصال وهو    مفرج ائباتـللن ورىـال غوث
  زانـاألح نةـدج يئــيض نور    أمه  لب كل عن دىـالص جملي

  دانـار وامليمـاصي الضــألق    وانتهى وائدـوالف ارمـحاز املك
  انـاإلحس ذوي تـأعي ممبكار    أرزـمت دـزاه ورــورع صب
  رفانـالع ايتـشت ديهـل مجعت    ون ثاقب نورهـاء الكـقدما أض

  والكيسان سـرجيـالب عن ونائي    يلة ـفض كل أوج يف قىـارت فقد
  انـاألم ايةــوغ ىـاملن وـفه    جانب كل من وبه استنار الكون

  انـائف املنـيه لطـعل تـحف    به وىـوث مهـض سلرم بشرى
  النـواإلع رـالس يف وسالـمت    ذلال ــمت هـرحيـبض ذـل باهللا
  الفان ريـالكس مأوى يا يا غوث    ثعاليب يا الورى قطب اـأي لـوق

  الرمحن ابدـع اـي علي فاـعط    تعطف ـمس فـواق ابكـإين بب
  رفانـع ومن مـعل من اهـألق    قد  اهللا يكـعل اـفم مددت كال

  اناإلحسـ غـبواـس علي أدم    يعهمـمج نيـوالصاحل حزبهـفب
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  نــالرمح دـعب إبن مـمددك    الب ـوط مـرحيكـض بلـمق
  انـباألحل العيس ادـح اسما م    يةـيكم من اإلله حتـت علـدام
  آن لـك اهللا يف يهـعل لىـص    خلقه أفضل ونـالك رـس اهـجب
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  :ت العمرانیةآوصف المنش
  

يف العهد العثماين فإن الشعراء قد جمدوا رغم قلة وصف املنشآت العمرانية واملدنية 
الوالة ويدل ذلك على أن الشعر كان مستعدا للتنويه بالعاملني  املؤسسات اليت أقامها بعض

  .لنشر العلم والعمران
بتنويه الشعراء فاملدارس واملساجد " صاحل باي"وقد حظيت املنشآت اليت أقامها 

صاحل "الوالة بالشعب والصاحل العام، رغم أن وحنوها اعتربها الشعراء دليال على اهتمام 
  .مل دون أن يقرب فئة الشعراء منهكان يع" باي

ورغم ذلك فإن أحد الشعراء اهولني قد كتب قطعة نقشت على اللوحة اليت 
 اليت أمر وضعت عند مدخل املدرسة املعروفة باملدرسة الكتانية أو مدرسة سيدي الكتاين

  :)1(القصيدة مدح للباي أيضا ، ويفصاحل باي ببنائها
  

  ياهــلمني وزاد يف علــللمس    نفعه وايلـي نـمب انـالزم طاب
  ياهـرته على دنـتار آخــفاخ    د لهـبع اتـيؤم الصاحل كـمل

  ناهاـمب ىـزك دارا هاـل وبين    اتدراسها بعد لمـالع أحىي دروس
  ناهــدر يف معــملَ ال وهي ال    نورها أشعة تـالح يعين مدرسة

  اهـامة منــوم القيـيله يـوين    ماـادة دائـه السعـاهللا يرزقـف
  مبناه ناـباهل جاهدــامل رـفخ    لنا ولـق يف اريخـالت بني دـق

  
وليس عاطفيا وأن صاحبه قاله لينقش على " تسجيلي"ومن الواضح أن هذا الشعر 

عراء كانوا جدار ال لكي يتذوقه الناس وحيفظوه، ومع ذلك ذكرناه لنؤكد على أن الش
يهتمون لكل ما فيه اخلري وصالح البالد ومن هذا الشعر التسجيلي أيضا األبيات اليت نقشت 
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آخر بايات قسنطينة وهو فصر عظيم، قل نظريه يف " احلاج أمحد"على القصر الذي بناه 
  :)1(وقته، ولكن وصفه بقول قائل

  
  محامه سجع ما رـالعم ولـوط    المةــوالس ادةـالسع كهـملال
  امةــالقي ومـي إىل راحـوأف    وانــه هـالطــخي ال زـوع

  
احلاج "ال يدل على فضله وال يعطي الصورة احلقيقية عنه، بل إن الزمن مل ميهل 

  .ليتمتع بقصره، فقد أخرجه منه الفرنسيون وحاربوه وتغلبوا عليه" أمحد
وق الغزل وشبيه ذا ما وجد منقوشا أيضا على لوحة مرمرية على مدخل جامع س

هذا " لباي حسني بوكميةا"أحد كتاب حكومة " عباس بن جلول"بقسنطينة، فقد بىن 
، ويقال أن الباي قد غار من هذا العمل، فاشترط على كاتبه أن يكون اجلامع مشتركا اجلامع

  :)2(بينهما، ومهما كان األمر فإن األبيات تسجيلية أيضا ولعلها من صنع بعض الفقهاء
  

  جهدـللمت وانـالرض ةـجن أم    تعبد ورصق أم دحامـامل رفـغ
  لدـز مقـشبه أعـد متـيف جي    اسن فانثنتـاحمل عـمج أم جامع

  دـاألوح هـلإلل ثالـامت لـظ    يف الدين ادـعم ا امـيق بيت
  لدــخت ربذاتــال يف ذهـوه    األفول إىل تلك أن إالّ كالشمس

  السجد عنيـللراك اـ مةـحك    ذا حني ادي تـوسع مبا عتوس
  دـغ يف وهـأت إذا اةـعلى العص   بل الستر املذالـمن بس ا يرجو

  مقصد عدـأس دارينـال يف ولهأ    لمؤم لـرجى لكـي خري من يا
  مدـحم بن نيـحس انـالزم بأي    به أتىـف هـتارخي لـتس ولئن
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  :الحنین والشكوى
  

اء جعلوا منها أحيانا ولكن الشعر اإلنسانعاطفة احلنني إىل الوطن عاطفة قدمية يف 
عاطفة وطنية يف عصر ليس هو عصر القوميات، وقد كان الوطن عند بعض الشعراء القدماء 
هو مربع القبيلة ومرتع الصبا، مث صار عند املتأخرين منهم هو البلد الذي فيه قوم الشاعر 

حدث عن ورمزه، وحنن حني نود أن نت وحتده حدود سياسية، ويرفرف عليه علَم ذلك البلد
احلنني إىل الوطن عند الشعراء اجلزائريني يف العهد العثماين فإننا نتحدث عن هذه العاطفة اليت 
تقف بني احلنني إىل الوطن القبيلة وموطن العلم والقوم والشيوخ الذين درسوا عليهم 
والطبيعة اليت شكلت طباعهم وأذواقهم، مث وسعوا هذا املوضوع الضيق فأصبح يشمل يف 

ذلك القطر اجلزائري بأسره، وكان الكُتاب والشعراء ينسبون أنفسهم  عمن الغموض م نوع
والزواوي  القسنطينـيخارج قطرهم للجزائر، وبدأت ختتفي تدرجييا عبارة التلمساين و

ملا كان " حممد بن أمحد الكماد"والعنايب وغريها، وعن الغربة واحلنني والشوق إىل الديار قال 
  :)1(بالغربة والترحل من املقام الالئق بهيف تطوان، وشعر 

  
  اءـالغرب ةـوذل ومـالعل سـمش    وفـكس على سيـنف فـهل
  رياءـض مةــقس ذي طريرـقم    عبوس زمان على سيـنف فـهل
  وزاءـــاجل امـالتس ةــرتب    زتـوح وتـمس علىـلل اـفأن

  باءــجن اورــقس اءــأب عن    يقينا ما دـق لومـالع تـوورث
  
  
  
  
  
  :يـلشعر الشعبا
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خاض الشعر الشعيب عددا من األغراض، هجومات األجانب علي اجلزائر 
األزمات اإلقتصادية والنكبات و املعاشيةو االقتصاديةم حالة السكان هعلي واالنتصارات

رثاء رجال السياسة ورجال الدين وحنو ذلك من  .واملتصوفني فوالطبيعية، أحوال التص
  .األغراض

الرمحوين احلداد قصيدة صورت أحوال قسنطينة عموما فهي مل تكن  بلقاسم فللشاعر
مدينة قسنطينة  ىالعثمانني بل كانت ضد الدخالء علكلها كما أا مل تكن ضد  ياسياس

من فساد أخالق ودين واحلياة السياسية  االجتماعيةمهما كانوا، فقد صور يف قصيدته احلياة 
ن نقص يف أحوال املعيشة والغالء، وكان الشاعر يف م االقتصادية ةمن ظلم وطغيان، واحليا

هذه القصيدة يتكلم على لسان أهل الطرق الصوفية، وهو أيضا ضد التجار الذين وردوا 
  : )1(يبدأ هذه القصيدة بقولهو على قسنطينة ونافسوا أهلها

  

  عماـالن التــغو ادـبالكس    دييـس ايـه ربةـمك امـع
  وماــح انـيف كم ادـسبالف    ديـسي ايـه ربـخن فـكي
  اـدمهـال طينةـقسن دةـبل يف    ماـكت بال يـش لـك احـب

  ظر هاي سيديـواش تن
  دتــــفس يــــراه    تـكـهل هاـفي ظرـتن واش

  ات تسما بلدةـما بق
  :)2(كذلك قوله

  

  اـواقـأدف فــالصي ارـأمط    ىتـوح التـأغ راه ارـاألسع
  ثرواـــيك رـجواحل سـاليب    ته ــنب عبـصأ راه رثـاحل
  :الشاذليمحمد 
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القسنطين لكن هذه املرة  الشاذيلنعود مرة ثانية يف هذا الفصل للحديث عن حممد 
كثري اإلطالع حاد الفكر قوي "أنه كان ته فناوي يف ترمجاحلحممد عن شعره وشاعريته يقول 

عبد القادر  األشعار اليت ساجل ا األمري للشاذيلويضيف بأن  ،"له أشعار رقيقةالعارضة 
، هذا ألنه كان كثري الصالت )1("عدة قصائد يف مواضيع مجة"بفرنسا وانه له  إقامتهماأثناء 
ظهر يف  ،م1846جمموع غري مطبوع ففي أخر سنة  متعدد األغراض الشعرية له ديوان ذكيا

 رقة هلاوتوقيعات الزمان وفوائد متف ةالتارخييهدية األخوان يف موافقة "قسنطينة تقومي بعنوان 
هذا األخري الذي كما ذكرنا عنه فيما سبق كان كاتبا يف  ،رينتصاحل الع بإشراف" شأن

إىل املواطنني  هوالتقومي عبارة عن كتيب موج إدارة الشؤون العربية يف قسنطينة طبعا،
اجلزائريني ضمنه املؤلف بوحي من بواسونيب دائما معلومات عامة عن احلضارة احلديثة 

دروسا يف الفرنسية ،كما تضمن هذا التقومي و ومقياس الزمن والسكة احلديدية كطبع اجلرائد
  :للشاذيل بلغت ست قصائد هي اشعارإ

  
  .)مترمجة إىل الفرنسية(يف مدح قسنطينة  -1
  .م 1844يف مدح الدوق دونال سنة  -2
  .م 1846يف مدحه أيضا سنة  -3
  .)وزير املعارف(يف مدح السيد سالفندي  -4
  .ودماس ح بيجويف مد -5
  .يف مدح باريس وأهلها -6
  
  
  

  :وسنذكر مقطعا من كل قصيدة فيما يلي 
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بعد أن كان حاكما  1844قال الشاذيل يف الدوق دومال عندما كان مغادرا قسنطينة سنة 
  :)1(عليها

  
   أويل اخلري ريسبها ـكم فيريـسل    باملىن ةرعيال لـك مـلك تـدع

  وق بال فكر ـذ احلقـيريد به أخ       اإلحسان مع ردع ظاملو وبالعدل
  إثر  على تـغاب مث المـظبعيد       بأرضنا س أضاءتـم مشـكأنك

  ورـعلى الف ئـوكل يود أن يض    سهم مش غيبة دها الناس خطب عنه
  

عندما زار قسنطينة فريي فيه  1848مرة ثانية سنة " دومال"ملدح الدوق  الشاذيلمث يعود 
 جفنيهيله وعودته بزيارته مرة أخرى وكيف أن النوم فارق النور برح اختفيالبدر الذي 

  :)2(بغيبته وأن عدله أثناء حكمه لقسنطينة قد ناله احلد البعيد فقال
  

  دـوالرش والعز يمعظالت ويصحبه         السعد ارقهـيف ال يلـمج دومـق
  القصد لنا أنتم العز بدور مـوأنت       عتم كبدر األفق من بعد غيبةـطل
  رمد به كجفن فيه ار قدىـوص          نومه اجلفن ارقـكم قد فيبتـلغ

  دحج هلا ليس تشكرون الدهر ا         منافع للرعايا مـوفيك فـوكي
  بدـوالع احلر هـنال إذ مـبعد لك        أمرها تقليد وقت مجيال عتمـصن

  
ان إذ يف هذا امليد )فريدا(جند الشاذيل يفخر بشعره وجيعل نفسه  القصيدةيف ختام و

  :يقول
  

  الفرد هو كان بالشعر مدحكم ويف         منكم ودةـامل وـيرج ائلهاـوق
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الذي " السني"الشاذيل ر  انتباهعن قصيدته يف مدح باريس وأهلها، فقد شد  أما
  :)1(للضيف فقال وإحسامكما أعجب بعلومهم وصناعتهم  يشق البالد،

  
  أعجب العدلو يف اجلودوسلطانه        يشقه ر فيه يبـعج )زـريـب(

  أغرب والصنع احلرب يف وأمرهم          غريبة لومـالع مـفه يف لهـوأه
  وأشيب شباب األنثى كذا ذكور       ايةـغ واهللا يفـللض وإحسام

  أعذب منه وهم جودا مثله جروا        بالدهم قـيش راـ رأوا اـومل
  

ان تونس أمحد باي على قوله ومدحه لباريس وأهلها بسلط الشاذيلشهد توسي
  :)2( زارا باريس فيقولنين االثنيمصر ألن هذ وإبراهيم بن حممد وايل) م1850-م1837(
  

  يعزب عنهم سـرأوه لي االـرج        ذكرته يسألن دق ماـومن مل يص
  لبـجت اخرـللمف اخلصال محيد        )أمحد(_وأعظمهم سلطان تونس 

  بـيره يفهـبس من مصر ةخليف        والندى اد ذو )إبراهيم( كذلك
أعجب غري ومن العقل لكمال وهم              جبواـوتع دواـشاه قد مـفإ  
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رغم ) م1847- م1840(الذي توىل شؤون اجلزائر  اجلنرال بيجو الشاذيلكما مدح 
ملفا أسودا بسب اجلرائم اليت ارتكبها يف حق الشعب  نييائرزاجليف ذاكرة  أن هلذا اجلنرال

احلكومية  تهميدحه هو قربة من اإلدارة الفرنسية حبكم وظيف الشاذيلجعل  ئري ولعل مااجلزا
  :)1(قال الشاذيل

  
  علو القدر مع اإلحسانو وبالعدل        زائر باملناـاجل أرض د ظفرتـلق

  مع النصر تدبري احلروب اهـوأعط        رهاـأم ريب واله من دـي وعلى
  جور ظلم وال غري من نفسه على       كلهم اإلحسان للناس ومن أوجب

  خرـالفو زـاحب العـص) بيج(        وصفته الذي قد وسم غيـومن نب
  

ردها كاملة كما جاءت يف كتاب الدكتور نوسطينة فـعن قصيدته يف مدح قسن أما
ها ءهواو فقد صورت مجال املدينة وموقعها ،"القسنطين الشاذيلحممد "أبو القاسم سعد اهللا 

نوره وهو يري أن  وانطفأا العلم  ندرسأنة العلم ووجهة العلماء مث كيف وذكرت أا مدي
  :)2(العلم سوف حييا ا مرة أخري ويرجع كما كان من قبل فيقول

  
  ةـالد ورفعـز على كل البـوع         ةجـببه فزت راءـالغ طينةـقسن

  ذو سطوة وهو امللك عزيز سرير       عال سلطان قد الكهف فوق كأنك
  قام من كل علةـدواء ذوي األس         زهاـوع الدـتاج الب اـي كؤهوا
  مل عزةـال أكـهم نـأتاك من          ل منـريب فكـك أم للغـكأن
  م بل غال كل درةـال كل جنـع        وعلمه كـفي حل قد عامل مـوك

  ل عويص من مسايل حكمةـلك         وم موضحاـل العلـيدرس يف ك
  حلظة كل يف األسقام من ويشفي       وعظهب ديرـامل يبكي احلـص وكم
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  اعةـس لـله ك من اهللا ذو ذكر        خلوفه اءـبك ذو ووم قؤومـصئ
  فطنه ومل جيلس للتدريس كل ذي    لدرسها درس فيها يكف مل كأن

  بسرعة كل العلوم مـ اتتـوم        الدهر مل خيط مسهه صرف رماهم
  كائن مبشيئة ءيـش لك يـقض         ربنا حكمة اخللق يف ةـوذي سن
  لةـغ دـبع من يير يف به بنوك          داـغ سلسبيل وقد اءـحيبت مب
  األزقة لـفع كـوسوف يعم الن         يرتضع كوزا ملن يشاء وصرت له

  العظيمة دروسـلل ل حملـوجع         ودرسها ومـالعل بإحياء حييـست
  بلدة لى كلع حسنا اـوفخرك ي        واهلناء للناس العز لـك صلـوحي

  مهمة لـلك راـتدبي طاهـوأع          اــرك ربنـد واله أمـوعلى ي
  بقعة كل يف رـباخلي مرهمأـوي        ادهمـسف دون الناس صالح حيب
  ك باألفراح من كل وجهةـوتأتي          غري اـوم اجلديد امـالع اكنليه

  
 ندما كان يف أوجيه عقصيدة سياسة يف األمري عبد القادر كتبها إل للشاذيلكما أن 

عته نسلطانه وقوته حيمي ملة اإلسالم وحيارب نار الكفر جبيشه العتيد وجنوده األبطال حيث 
  :)1(باخلليفة فقال

  
  اهللا يشهدو وء ذوي األحالمـيس        اـمب قسنطينة وىـشك غ لهـوبل
  يبدو أرجائها كل من التهاـعم          ويف ا حل فرـالك أن كـوذل
  فر يف عز وللحق جيحدـوذو الك          ةـأذل اـحق اهللا دين لـأه تري

  
جدا باألمري عبد القادر نعلى لسان أهل قسنطينة مست االستغاثةصاح الشاذيل ذه 

املسلمني يف اجلزائر بعد االنتصارات اليت حققها يف و ألنه أصبح احلامي للدين اإلسالمي
شاذيل ووصفه بأوصاف التمجيد والشرف حه الب اجلزائري مع جنوده الشجعان فمدالغر
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 األقدام والغرية على الدينو واألخالق والعلم والورع والشجاعة كما مدح جيشه بالقوة
  :فقال

  
  ينجد والدين الكفر لضرب رقاب        مصلت بالغرب اهللا وسيف وكيف

  املؤيد ذاك فرـالك نار مدـوأخ          موته بعد من الدين فة أحيـخلي
  ندـيه وميـالق زمـالع من مباضي        يشوا اـمم المـاإلس ةـمل محى

  يرفد الشك اهود من استجدـوج        فةـوع لمـع مث ديدـس أيرو
  

  : أما عن جيشه فقال
  

  جتمد والضرب للكفار الطعن لدى    وفتية  اجلبال الـكأمث شـوجي
  يتردد ال عنه غاب ثـلي ىـحك        شدت أزارهاراه إذا ما احلرب ـت

  سن مفردـري فهو للحـعس علي               عهاـمج نـولك شيء اسنةـحم
  

ويف األخري ما ميكن مالحظته على شعر الشاذيل هو أنه عامة شعر مناسبات تغلب 
الفقهية وهذا راجع لكونه رجل قضاء وفقيه عارف بأصول الدين فهو و عليه الروح التقريرية

ين والعلم ، ومع ذلك فهو كثري الشعر متعدد إذن من الشعراء الذين جيمعون بني الد
مدح، (ر يف جمال اإلخوانيات األغراض وميكن أن نلخص أن شعره ينحصو املوضوعات

أما عن أسلوبه فهو ميتاز بالبساطة وسهولة األلفاظ وسيطرة  ،)اخل.... ، ومداعبة ،رثاء
 يلتزم بالقافية ل العروضي كما أنه اللالروح التقليدية، كما يوجد يف أشعار بعض اخل

  .الواحدة يف القصيدة وهذا ما رأيناه سابقا
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  :النثر
  

حاولت يف هذا الفصل أن أقف وقفة فنية ولو بسيطة مع أدب قسنطينة يف الفترة 
  . نثر وشعربنيقلتها فهي تتنوع العثمانية رغم قلة النصوص األدبية اليت عثرت عليها، وعلى 

فالنثر متثل يف جمموعة من الكتب أبدع فيها أصحاا من خالل قضايا خمتلفة كان اغلبها 
أخرجوها يف حلل وا وبقضاياها فنفضوا عنها الغبار  اهتمواحمققا من طرف أساتذة كبار، 

فيها الباحث ضالته تليق ا وقدموها للقراء يف صورة بديعة ميكن االستفادة منها وجيد 
فتشفي غليله وحب تطلعه باإلضافة إىل الكتب هناك جمموعة من الرسائل هذه األخرية اليت 
سنحاول الوقوف عند بعضها أو باألحرى عندما وفقنا أو استطعنا احلصول عليه كرسالة ابن 

كذلك رسالة عمر الوزان اليت  القسنطينـيالفكون للمقري ، ورسائل حممد الشاذيل 
  .سلها إىل حسن آغا وايل اجلزائر وخليفة خري الدين باشاأر

أما عن الشعر فسوف أسلط الضوء على جمموعة من األشعار من خالل الوزن 
والقافية واملوسيقى وكذلك الصورة الشعرية باإلضافة إىل لغة القصيدة وعباراا وكل ما 

  .يتعلق ا
ليل نعرج قليال ونقف وقفة قصرية وأول ما نبدأ به هو النثر وقبل أن نشرع يف التح

  .أمام مصطلح النثر وتعريفه
وينقسم القول إىل موزون ومقفى وهو : "ا األدب إىل قسمني شعر ونثر، فيقوليقسم ابن البن

  .)1("املنظوم ، وإىل غري ذلك وهو املنثور ويستعمل كل واحد منهما يف املخاطبات
 .شاركه الرأي يف ذلك ابن خلدون أيضانا فقط بل يبوال جند هذا التعريف عند ابن ال

، الكالم املوزون، املقفى، ومعناه الذي تكون أوزانه كلها على روي )الشعر(وهو " :فيقول
  .)2("واحد وهو القافية، ويف النثر وهو الكالم غري املوزون
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وابن خلدون يتفقان كل االتفاق  البناإن املالحظ هنا من خالل هذين التعريفني أن ابن 
مفهوم النثر، إذ أن الشعر يف رأيهما هو القول أو الكالم املوزون املقفى وما تبقى فهو  حول
  .النثر

وأما النثر فمنه املسجع : "هذا عن تعريف النثر أما عن أقسامه فيقول ابن خلدون
الذي يؤتى به قطعا، ويلتزم يف كل كلمتني منه قافية واحدة يسمى سجعا، ومنه املرسل وهو 

فيه الكالم إطالقا وال يقطّع أجزاء بل يرسل إرساال من غري تقييد بقافية وال الذي يطلق 
  .)1("غريها

البن خلدون نستنتج أن القدماء تناولوا اللفظ وصورة التعبري، ومبعىن من خالل هذا التقسيم 
  .أوضح أن النثر من هذه الناحية ينقسم إىل مرسل ومسجع

حىت يورد لنا ااالت اليت يستخدم فيها النثر  مث يستمر ابن خلدون يف حديثه عن النثر
وأعلم أن لكل ... ويستعمل النثر يف اخلطب والدعاء وترغيب اجلمهور، وترهيبهم: " فيقول

أساليب ختتص به عند أهله ال تصلح للفن اآلخر وال تستعمل فيه، .. .واحد من هذه الفنون
باخلطب والدعاء املختص مثل النسيب املختص بالشعر، واحلمد والدعاء املختص 

  .)2("باملخاطبات، و أمثال ذلك
ومما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن ابن خلدون يقصد بلفظ املخاطبات ما نسميه اليوم 

  .بالرسائل
وأخرى ) ديوانية(والرسائل كما هو معروف تنقسم إىل قسمني أو نوعني رسائل رمسية    

  ).إخوانية(أدبية 
امرؤ إىل آخر معربا فيه عن شؤون خاصة أو عامة، وينطلق  ما يكتبه: "والرسالة هي

فيها الكاتب عادة على سجيته بال تصنع أو تأنق وقد يتوخى حينا البالغة والغوص على 
  .)3("املعاين الدقيقة فريتفع ا إىل مستوى أديب رفيع

                                                
 .1405ص  4اجلزء .مقدمة ابن خلدون: ابن خلدون - )1(
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها - )2(
 .122ص  .م1979  .تبريو .الطبعة األوىل .دار العلم للماليني .املعجم األديب: جبور عبد النور -) 3(



 135

كبريا إمنا أما عن العامل األساسي األهم والذي كان وراء نشأة أدب الرسائل وتطوره تطورا 
أعجمية، هذه الفتوحات اليت وهو اإلسالم وما جاء معه من فتوحات إسالمية ألقطار عربية 

والثقافية  االجتماعيةولعبت دورا كبريا وفعاال يف إحداث تطورات يف امليادين السياسية 
  .وغريها

عده إىل أويل األمر يف الداخل واخلارج إىل رسائل خلفائه من ب) $(فمن رسائل النيب 
  .أجل تسيري أمور املسلمني وحياموكتام الذين استخدموهم يف الكتابة من 

وسارت األمور هكذا إىل أن أسس األمويون ديوان الرسائل من ضمن الدواوين األخرى يف 
ومنه فقد أصبح للرسائل قيمة كبرية يف اتمع اإلسالمي والسيما  ،)1(عهد معاوية بن سفيان

  .ا طبعا لدورها املهم يف تنظيم احلياة الدينية والدنيوية للمسلمنيالرمسية منها، وهذ
  

ية فنجد أبا هالل العسكري لذا البد أن نقف أمام مفهوم أو تعريف الرسالة الرمس
وأعلم أن الرسائل، واخلطب متشاكلتان، واخلطبة جتعل ": "الرمسية"ن تلك الرسائل يقول ع

من اخلطابة والكتابة أما خمتصان بأمر الدين  ومها يعرف أيضا... ةفرسالة يف أيسر كل
  .)2("والسلطان، وعليهما مدار الدار

وما نالحظه من خالل هذا التعريف أنه يتضمن أيضا الغرض أو املقصود من تلك الرسلئل، 
  .والوظيفة اليت جاءت من أجلها

هل هذا عن الرسائل الرمسية أما عن الرسائل اإلخوانية فهي عادة تكون بني األ
  . األحباب وتعاجل أمورا خاصة وخيتلف أسلوا متاما عن أسلوب الرسائل الرمسيةوواألصدقاء 

ورغم قلة جمموع الرسائل املتوفرة لدينا حيث حتتوي دراستنا على رسالة لعمر الوزان 
وأخرى البن الفكون وجمموعة أخرى تتكون من مثان رسائل للقاضي األديب حممد الشاذيل 

  .إننا حبول اهللا سوف حناول الغوص يف مضامني هذه الرسائل وتوضيح فنياا، فالقسنطيين
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إن الدراسة الفنية للرسائل الرمسية واألدبية يف هيكلها أو بنيتها النموذجية تتشكل 
  :عادة من

  
  البسملة والتصلية على النيب وعلى آله وصحبه -
  .ذكر املرسل واملرسل إليه -
  .هللمرسل إلي التحية والدعاء -
  .موضوع الرسالة -
  .ذكر مكان وتاريخ الرسالة -
  

لكن قد ختتلف هذه البنية يف الرسائل من وقت آلخر أو من عصر آلخر ، فقد كنا 
حني يرسل رسله إىل أصقاع العامل من أجل ) $(جند يف رسائل األقدمني مثال يف عهد النيب 

، ..".عظيم الفرس  كسرىمن رسول اهللا إىل"متها مثال نشر دعوة اإلسالم يقول يف مقد
كما جند هذه الصيغة أيضا عند خلفائه من بعده، وما نالحظه يف هذه الرسائل أو هذه 
املقدمات يف الرسائل أا تبتدئ بعد البسملة مباشرة بذكر املرسل واملرسل إليه مث التطرق إىل 

  .املوضوع بعد الدعاء ألحدمها أو لكليهما
النماذج القليلة املوجودة عندنا فنالحظ ومن خالل أما عن رسائل العهد العثماين 

مر عفرسالة . غري ما سبق حيث أا ال حتتوي على مقدمات أو افتتاحيات الرسائل القدمية
الوزان بدأها مباشرة بعد البسملة بالتصلية على رسول اهللا وعلى آله وصحبه مث أفشى 

 الرمحنبسم اهللا : "حدمها؛ فقالالسالم، ودعا للمرسل واملرسل إليه دون أن يذكر اسم أ
الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا بعد 
السالم عليكم ورمحة اهللا اعلموا حفظكم اهللا تعاىل، وشرح صدري وصدركم ، وأخذ 

 عليه بناصييت وناصيتكم إىل ما فيه اخلري والسداد، والصالح ورضاه ورضا رسوله صلى اهللا
  .)1("وسلم
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أما عن رسالة ابن الفكون اليت بعث ا إىل صديقه املقري فقد افتتحها هو أيضا 
بالبسملة والصالة على النيب الكرمي، مث ذكر امسه وهو املرسل بعد وصف نفسه بأوصاف 

بسم : "عديدة مث ذكر اسم املرسل إليه بعد أن وصفه هو اآلخر بأوصاف كرمية ونبيلة فقال
وآله  )وإنك لعلى خلق عظيم(: الرحيم وصلى اهللا على من أنزل عليه يف القرآن لرمحنااهللا 

الراجي  روصحبه وسلم أفضل التسليم، من مدنس اإلزار، املتسربل بسارابيل اخلطايا واألوزا
عبد الكرمي بن حممد الفكون أصلح اهللا  -سبحانه –للتنصل منه رمحة العزيز الغفار، عبد اهللا 

له، وبلغه من متابعة السنة النبوية آماله، إىل الشيخ الشهري، الصدر التحرير، ذي بالتقوى حا
الفهم الثاقب واحلفظ الغزير، األحب يف اهللا املؤاخي من أجله سيدي أيب العباس أمحد 

  .)1("املقري، أمحد اهللا عاقبيت وعاقبته وأسبل على اجلميع عافيته
  . الفتتاحية بالدعاء لنفسه ولصديقهكما نالحظ أنه ختم هذه البداية أو هذه ا

  
". احلمد هللا وال حوله وال قوة إال باهللا" أما رسائل الشاذيل كانت أغلبها تبدأ بعبارة 

مث يبدأ مباشرة بالدعاء إىل املرسل إليه فيقول يف رسالة بعث ا إىل وزير احلربية الفرنسي 
عظم ، والسيد املبجل املكرم ، حضرة الفاضل امل:"الذي أهداه نسخة من كتاب ابن خلدون 

أهله، وقايد الناس بقوله وفعله، سعادة وذي العقل الراسخ ، والتدبري الشامخ ، حمب اخلري 
وزير احلرب، صانه اهللا ورعاه، وكان له ومن كل شر محاه السالم عليكم، وعلى من مشلته 

  .)2("حضرتكم
املميزة يف مجيع رسائل الشاذيل قبل  وهكذا يف مجيع رسائله فالدعاء للمرسل إليه هي اخلاصية

إليه  املرسل التطرق إىل موضوع الرسالة وصلبها وكأنه بذلك حياول حتريك عواطف
  .استمالته إليهو

م 1850سنة " بواسوين"صديقه  ىلإوالشيء نفسه نالحظه يف رسالته اليت بعث ا 
ه وخالص ودنا وعلى احلبيب األديب، األقرب إلينا من كل قريب صفينا: "حيث يقول

                                                
 .480ص . 2ج...نفح الطيب: املقري - )1(
القاضي األديب الشاذيل القسنطيين، دراسة ونصوص املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر : سعد اهللا أبو القاسم  - )2(

 .93ص .1985



 138

السيد القبطان بواسوين، صانه اهللا ورعاه، ومن كل بالء محاه، آمني، السالم ولطائف 
  .)1("التحيات واإلكرام يعمكم ومن مشلته حضرتكم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
اجلزائر . املؤسسة الوطنية للكتاب. دراسة ونصوص. القاضي األديب الشاذيل القسنطيين: سعد اهللا أبو القاسم - )1(

 .97ص  .1985



 139

  :صیغ االنتقال إلى أغراض الرسالة
  

ة يتمثل إن التخلص من املطالع واالفتتاحيات واالنتقال إىل الغرض املقصود من الرسال
يف ألفاظ وتعابري خاصة، وتكون يف بعض الرسائل مقرونة بالدعاء مثل ما جاء يف رسالة 

بعد السالم ورمحة اهللا أعلموا حفظكم اهللا تعاىل وشرح صدري " :الوزان حني قال
وصدركم، وأخذ بناصييت وناصيتكم إىل ما فيه اخلري والسداد والصالح، ورضا رسوله صلى 

  .)1("اهللا عليه وسلم
وهي العبارة أو الكلمة " وبعد"أو " أما بعد"عبارة و أما ما جنده يف رسائل الشاذيل فه

الوحيدة اليت اعتمدها الشاذيل يف مجيع سائله، كعبارة للتخلص من املقدمة والدخول يف 
  .طلب موضوع الرسالة، والكلمة نفسها جندها يف رسالة ابن الفكون لصديقه املقري
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  :ھاخواتم
  

وذلك كما " رمحة اهللا وبركاته"أو بتعبري " السالم"أما اخلتام فيكون يف الغالب بلفظ 
  ".والسالم عليكم ورمحة اهللا تعاىل وبركاته: "قائال ؛ختم الوزان رسالته بتحية اإلسالم كاملة

ن ذلك فقد صلى وسلم على النيب ابن الفكون املقري فكان خمتلفا ع أما ختام رسالة
أختم و: "امت النبيني واملرسلني، كما أنه أرخ لرسالته باليوم والشهر والسنة فقالالكرمي خ

كتايب بالصالة والسالم على سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكتب بغاية عجلة، يوم 
السبت سابع أو ثامن رجب، من عام مثانية وثالثني وألف للهجرة على صاحبها الصالة 

  .)1("والسالم
ا خيص خوامت رسائل الشاذيل وكيف كانت فقد عمد يف أغلبها إن مل نقل أما فيم

فنجده يف ختام رسالة بعث ) أي املرسل(جلها بالسالم بعد الدعاء للمرسل إليه مث ذكر امسه 
يشكره فيها على هدية أهداها إياه ، ويسلم فيها على ترمجانه  *2"املاريشال بوجو"ا إىل 

 ترمجان يدوم أيامكم علينا وسالم على صحبنا الفقيه الرتيه، اهللا: " ؛ فيقول"ليون روش"
  .)3("كتب حمبكم الشاذيل". وكل سالم يتبعه ألف سالم. املارشال الروش كثريا سالم

يهنئه فيها " بلونديل"كما جنده أرخ لبعض الرسائل مثلما جاء يف رسالته إىل السيد 
  .)4("م1849بتاريخ الثالثني من ديسمرب عام  وكتبه الشاذيل وفقه اهللا: "بالعام اجلديد فيقول

وكتبه حمبكم الشاذيل يف السادس من : "خيتمها بقوله" بواسوين"كذلك يف رسالة إىل صديقه 
  .)5("1850مارس الفرنسوي عام 

  
  :أسلوب الرسائل
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" حسن آغا"اليت كما ذكرنا بعثها إىل " الوزان"لو أردنا التحدث عن أسلوب رسالة 

، فإنه ال ميكننا القول سوى أا ذات أسلوب علمي متأدب، فقد ابتعد فيها عن وايل اجلزائر
كل تنميق وتزويق للعبارات واأللفاظ، وجتنب أساليب البيان والبديع اليت جتمل األسلوب 
األديب، بل كتبها بأسلوب علمي متأدب مل يستعمل املصطلحات العلمية وال اإلحصاءات 

لمي لكنه حاول أن جيعل أسلوبه بعيدا من عبارات التأنق وبدل اليت متيز عادة األسلوب الع
عن خياطب العواطف خاطب العقل مباشرة واستطاع أن يتخلص من منصب القضاء الذي 

: عرض عليه ، حيث أنه عاجل مشكلته بطريقة حكيمة فطرح القضية يف أول الرسالة فقال
 ومظهر امسهة عن حضرة األهلية علم يقينا أن خطة القضاء خطة شريفة إذ هي ترمجأإين "

واهللا يقضي باحلق، والقائم بذلك باألصالة، ويف احلقيقة هو سيدنا وموالنا  - القاضي –تعاىل 
حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو اخلليفة األعظم، وكان يتصرف يف خالفته عن ربه بثالثة 

  .)1("أمور
ثالثة اليت اعتمدها سيدنا حممد تلك األمور ال دعبِبعد ذلك  تهمث قام الوزان يف رسال
رفه أثناء خالفته وهي اإلمامة العظمى والقضاء بني اخلصوم، صلى اهللا عليه وسلم يف تص

  .والفتيا
وبعد أن طرح الوزان القضية حاول أن يسرد األسباب اليت دفعته إىل رفض مهمة 

من القرآن الكرمي،  القضاء وذلك بالشرح والتحليل وإيراد األدلة والرباهني مستشهدا بآيات
وأحاديث شريفة من السنة النبوية وروايات حدثت لغريه مع القضاء ومشاقه كما استدل مبن 

ال شيء وإمنا . رفضوا القضاء من قبله وهم أهل دين وعلم وورع، وجاء بكل ذلك بإسهاب
ملاذا رفض هذه املهمة ؟ وقد جنح يف ذلك بعد أن " حسن آغا"ليصل إىل إقناع اخلليفة 

توصل إىل سرد النتائج اليت قد حتدث لو أرغم على قبول هذه الوظيفة وزج به فيها دون 
  .اقتناع وترحيب منه ا، رغم علو شأا وارتفاع راتبها وكثرة ثواا
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ومن أجل هذا كله فقد خال أسلوب رسالته من الصور البيانية إال ما جاء عرضا 
يا حق : "عليه وسلم عمر بن اخلطاب حني قالكما يف قوله عن خليفة رسول اهللا صلى اهللا 

ومن ضرب اهللا باحلق على لسانه مثله، ال يبايل : "فقال عنه الوزان". ما تركت يل صديقا
فهي كناية عن حكمه الدائم بالعدل، وقوله كلمة احلق اليت ال يعلو  ،)1(.. ".بعداوة اخللق
  .عليها شيء

الدنيا : (يت مل تظهر إال قليال كالطباق يف قولهوالشيء نفسه بالنسبة للمحسنات البديعية ال
  ).خلف وسلف: (واجلناس الناقص يف قوله .)مفسد ومصلح(، )السماء واألرض(، )واآلخرة

  
ابن الفكون اليت بعث ا إىل صديقه املقري فقد احتوت نوعني من أما عن رسالة 

لوزن يف فاصلته كما يلتزم السجع، أو هلما السجع املطرف وهو الذي ال يلتزم فيه الكاتب با
تسربل بسرابيل اخلطايا س االزار ، املمن مدن... : "يف املتوازي املرصع، وذلك يف قوله

  .)2(..".ارللتنصل من رمحة العزيز الغفّ ، الراجيواألوزار

وإن كانت اتفقت يف حرف " اإلزار، األوزار، الغفار" فما نالحظه هو أن الفواصل 
  .جع املطرفسمل تتفق يف الوزن ، وهذا ما أطلق عليه علماء البالغة بالفإا " كالراء" واحد

: كما جاء به أيضا يف مكان آخر من الرسالة ، وهو يعد صديقه بزيارة عاجلة فقال 
فالفواصل . )3(..".ألنين باألشواق إىل حضرة راكب الرباق وخمترع السبع الطباق..."
ية فهي ختتلف يف الوزن من واحدة فق يف التقاألشواق، الرباق، الطباق، رغم أا تتف"

اليت ميتنع الصوت "ألخرى، لكن الشيء املالحظ هنا هو حرف القاف من احلروف الشديدة 
 .وهذا ما يوافق احلالة النفسية اليت تنتاب اإلنسان عند األحزان واآلالم ،)4("أن جيري معها

لرسالة فقد كان حزينا كئيبا كارها هلذه ا عند كتابته وفعال هذا ما كان عليه ابن الفكون
  .للدنيا تاركا هلا مائل إىل التصرف والزهد
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السجع املتوازي أما النوع الثاين من السجع الذي أورده ابن الفكون يف رسالته فهو 
فاهللا أسأل حسن األلطاف، والستر عما ارتكبناه من التعدي : "والواضح من خالل قوله

احلمى العظيم، وممن حيشر حتت لواء خالصته الكرمي سيدنا واإلسراف، وأن جيعلنا من أهل 
  .)1(..."وموالنا وشفيعنا النيب الرؤوف الرحيم

كلها تتفق ) العظيم، الرحيم، الكرمي(و) األلطاف واإلسراف( أن األلفاظ وهنا جند 
ا يف الوزن والتقفية، خبالف السجع املطرف، فإن األلفاظ فيه تتفق يف التقفية دون الوزن كم

  .ذكرنا سابقا
أما عن اجلناس والذي هو حمسن لفظي آخر ال يقل أمهية عن السجع بل هو من 
األسس اليت يعتمد عليها الكتاب واألدباء إلمتام السجعات، وجللب الصوت املوسيقي 
املناسب هلا، ورغم ذلك فإننا ال جنده يف رسالة ابن الفكون إال مرتني فقط، فقد جاء 

فويلي مث ويلي من يوم : "كذلك يف قوله" وقد ساعد البنان اجلنان: "قولهباجلناس الالحق يف 
، اختلفنا يف )الفضائح والقبائح(و) اجلنان والبنان(، فكلمتا "تربز فيه القبائح وتنشر الفضائح

  .حرف أو حرفني فقط
  

ذا عبارة فنية والشاذيل فكما قلنا عنه سابقا أنه أسلوبا رقيقا أما أسلوب رسائل حممد 
ألفاظا حلوة فقد احتوت رسائل الشاذيل نوعا من أنواع السجع أال وهو السجع املتوازي و

: الذي تتفق األلفاظ فيه يف الوزن والتقفية وهذا ما نالحظه من خالل رسالته اليت يقول فيها
حضرة الفاضل املعظم، والسيد املبجل املكرم، ذي العقل الراسخ، والتدبري الشامخ، حمب " 

هله، وقايد الناس بقوله وفعله، سعادة وزير احلرب صانه اهللا ورعاه، وكان له ومن أواخلري 
جند كل . )رعاه ومحاه(و )راسخ وشامخ(، و)معظم ومكرم(، فاأللفاظ )2(..".كل شر محاه

لفظتني هلما نفس الوزن ونفس التقفية كما أن عباراته جاءت قصرية ومتوسطة فهي مناسبة 
صاحبها وهو السالم على صديقه ونعته جبميع صفات النبل  للغرض الذي أوردها فيها

  .األخالق احلميدة مث دعا له بالرعاية واحلماية من اهللا عز وجلو
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، 1854سنة " اجلنرال بواسوين"والشيء نفسه جنده يف رسالة أخرى بعث ا إىل صديقه 
د، من أشتاقه كل حضرة اخلليل صاحب القدر اجلليل، مثرة الفؤاد، وزينة النا: "يقول فيها

أهله، والساعي إىل املكرمات بقوله وفعله، ويوم، ومل تفارقين صورته يف النوم، حمب اخلري 
السيد الكاندة بواسوين كان اهللا له، وبلغه بفضله أمله، آمني السالم عليكم، وعلى من مشلته 
حضرتكم، سالم من املسك أذكى، ومن كل نام أزكى، تعمكم نفحاته ورمحة اهللا 

  .)1("بركاتهو
  

الرسالة، يراه علم البالغة أحسن إن هذا السجع الذي أورده الشاذيل يف مقدمة هذه 
ذلك لتساوي فقراته، هذا باإلضافة إىل تركيبه وتدرجه أي أن الفقرة األوىل ينبغي والسجع 

أن تكون أقل من الثانية والثالثة أكرب من الثانية، وال يستحسن أن يكون العكس ويف هذا 
قرينة أقصر منها كثريا، ألن السجع " وال يستحسن أن توىل قرينة: "ول صاحب اإليضاحيق

إذا استوىف أمده من األوىل لطوهلا، مث جاءت الثانية أقصر منها كثريا يكون كالشيء املبتور، 
ويبقى السامع كمن يريد االنتهاء إىل غاية فيعثر دوا والذوق يشهد بذلك ويقضي 

   .)2("بصحته
 )أزكى وأذكى(و )نومو يوم(و) اخلليل واجلليل(ي اإلضافة إىل أن هناك جتانسا بني لفظهذا ب

  .وهي على التوايل من اجلناس املضارع أو الالحق ألن اللفظني اختلفا يف حرف واحد
وهكذا جاءت رسائل الشاذيل غنية باملعاين اجلميلة والعبارات املختارة امليقات حىت 

على لسان " بواسوين كتبها ابنه حممود بن حممد الشاذيل"صديقه آخر رسالة بعثها دائما ل
احلمد هللا، وعلى خالصة فضالء احملبني حقايقينا : "يقول فيها 1860والده وكان ذلك سنة؛ 

مهجته، يف .. .النائل من أعلى درجات الفخر قرارا مكينا، الويف العهد املخلص الود، الباذل
قته، الذائد عنهم بسيف عقله، وجنود حزمه، املتعرض هلم يف حتصيل اخلرب واملفاخر حملبيه ورف

ميدان احملاسدة، كي يرى الورى ذلك مشاهدة، ويتحقق من ذلك احلسود العدو، أن ال 
                                                

 .99ص  .القاضي األديب: أبو القاسم سعد اهللا - )1(
 .شرح وتعليق وتنقيح الدكتور حممد عبد املنعم خفاجة .2ج  .اإليضاح يف علوم البالغة: قزوييناخلطيب ال - )2(

 .548ص . بريوت .دار الكتاب اللبناين 4الطبعة 
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راياته أعلى مكان باجلو، احملب األفخم، والصديق املبجل .. .انتعاش له بعده ولو
  .)1(..."األعظم

دخوله يف صلب  بعداألديب اجلميل حىت ويواصل الشاذيل رسالته ذا اإلبداع 
هذا وإن نفوسا : "موضوع الرسالة وهو نئته صديقه بالعام اجلديد مث خبتم الرسالة بقوله

إليكم تايقة وللدنو من جانبكم الرفيع، وحصنكم املنيع، مشوشة وشائقة، نتمىن االجتماع 
اهللا رجاها، ويسر مبنه بكم واملزار، طالبة من را أن يقرب الديار من الديار، حقق 

          .)2("مناها
ومما يالحظ أيضا يف هذه الرسائل هو تذييلها بأبيات من الشعر، فالوازن مثال كتب 
يف رسالته حلسن آغا بتبيني من الشعر لكنهما ليسا من تأليفه بل مها بيتان سارا مسرى املثل، 

الشأن ، رفيعة املرتبة واملكانة  وأوردمها يف ختام رسالته حني أقر بأن خطة القضاء عالية
لكن، رغم ذلك كله فهي ال ختلو من اخلطر العظيم، لتغلب آفة الغضب على اإلنسان، فجاء 

  )3(رحم اهللا القائل :فقال ؛بالبيتني يستشهد ما
  
  ها للتجارة مربح ـورا وفيـأم  انبا                ـايل أراك جمـائلة مـوق

  نفرح بالسالمة اسـأن فنحن            حاجة  برحبك مايل هلا فقلت
  

جند مقطوعة شعرية ميدح فيها  يكذلك يف ختام رسالة ابن الفكون إىل صديقه املقر
امة العارف مة الفهأنه العالّواألخالق النبيلة وابن الفكون صديقه وينعته بالصفات احلميدة 

 ؛يروي ا الطالبون هلاه بالبحر الزاخر بشىت الفنون اليت هبأمور العلم والدين حىت شب
  : )4(فقال

  

                                                
 .101ص .. .القاضي األديب: سعد اهللا أبو القاسم  - )1(
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها - )2(
 .140ص ... أم احلواضر: ابن شغيب - )3(
 .482نفح الطيب ص : املقري - )4(
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  يـةرواـال اضدهــتع ماـعل  دارية        ـال يف رـالده ةـخنب اـي
  ايةـغ ونـالبـالط به رويـي  ن           ـف لـبك راــحب تـال زل
  ايةــاليت يف العنــا تعـكم  ايل         ــاملع يف درتـتص دـلق
  هايةــالن نهاـحس ت يفـغبل  ين           اــاملع تظمـتس كـفي من
  واليةــرب والـوي به القـحت  مرقى          لـك والكـم اكــرق
  دايةـواهل مـوالفه ظـاحلف يف  ري          ــا نظـا هلـجوبة مــأع
  ايةـالرع حهاــتصب راكـبش  ت           ـدام ريـاملق دــأمح اـي
  ايةــوالنق حبــواآلل والص  را           ـاد طـري العبــاه خــجب

  والغواية رـالش اــ فىـنك  رى           ــتت هـاإلل هـى عليـصل
  

" بواسوين"أما عند الشاذيل فقد ختم رسالة من الرسائل اليت بعث ا إىل صديقه 
  :)1(فقال ؛فيهما حبلول العام اجلديد ويبارك له املنصب اجلديد يهنئهببيتني من الشعر 

  
  وارتقاء املناصب  اكمـمن لـوني  اهلنا       و ربالغ امـالع ذاـه اكـأت

  املصائب وجوه كل عن وتصرف  ونكم      ـوباألهل واألوالد قرت عي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .102سعد اهللا، املرجع السابق ص  - )1(
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  :عرالِش
  

وفيما يلي سنحاول التعرض ملا لدينا من نصوص شعرية بقليل من الدراسة والتحليل، 
فأنا . زات الفنية اليت متيزت ا هذه النصوص رغم قلتهاوذلك بتسليط الضوء على أهم املمي

أما ما سواها فهي عبارة عن " حممد الشاذيل"مل أعثر على قصائد كاملة باستثناء قصائد 
مقطوعات شعرية أو مقاطع من قصائد، كما أن هناك من مل أجد له إال بيتا واحدا أو بيتني 

  .ء ما عثرت عليهوهلذا فسوف تكون مالحظايت أو دراسيت على ضو
باش تارزي وابنه  الرمحنومن مجلة ذلك مقاطع البن الفكون، وأخرى لعبد 

  .القسنطينـيمصطفى، باإلضافة إىل قصائد حممد الشاذيل 
وسوف يكون تسليط الضوء على هذه النصوص من خالل ثالث عناصر أساسية 

  .الوزن والقافية، الصورة الشعرية، اللغة والعبارة: وهي
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  .الوزن والقافیة :أوال
  

يتفق القدماء على أن الشعر ال يقوم قائمة وال يستوي إال إذا اعتمد على ركن 
، وهو عند ابن خلدون )1("قول موزون مقفى يدل على معىن"املوسيقى ، فريى قدامة أنه 

: و يرى أنبن رشيق القريواين فه، أما عن ا)2(..."الكالم املوزون املقفى" كما رأينا سابقا 
أوالها به خصوصية، وهو مشتمل على القافية، وجالب هلا والوزن أعظم أركان حد الشعر "

  .فإذا كان هذا رأي القدماء ، فإننا ال جند اختالفا بينهم وبني املعاصرين يف ذلك ،)3("ضرورة
  

  : النظم العريب يقوم على عمادين"فهذا عبد اهللا الطيب يرى أن 
   

  .ن عدد من املقاطع الطويلة والقصرية منتظمة بطريقة خاصةالبحر ويتكون م - 1
  .)4(القافية ، وهي احلرف الذي جييء يف آخر البيت - 2
  

إن الوزن والقافية ميثالن يف النقد القدمي، عماد املوسيقى الشعرية وحمور دراستها، 
ا إال أن موسيقى الشعر مل يضبط منه" وهذا ما أكده الدكتور شوقي ضيف حني أشار إىل 

  .)5("القوايفوظاهرها وهو ما تضبطه قواعد علمي العروض 
القدماء بدراسة أوزان الشعر وقوافيه وإمنا ربط بعضهم بني أوزان الشعر  ومل يكتف

املعاين أوزانا معينة، وقرر أن لكل وزن ما يناسبه من وأغراضه، فجعل لبعض األغراض و
وملا كانت أغراض الشعر شىت : "لذي يقولاألغراض واملعاين ومن هؤالء حازم القرطاجين ا

                                                
 .64ص ). ت.د(دار الكتب العلمية  .بريوت. حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي .عرنقد الش: ابن جعفر قدامة - )1(
 .1405املقدمة ص : ابن خلدون - )2(
دار : حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد بريوت .العمدة يف حماسن الشعر و آدابه ونقده. القريواين، ابن رشيق - )3(

 .134ص  1ج) ت.د(اجلبل 
 .113ص  1م ج1970دار الفكر : بريوت .2ط.ملرشد إىل  فهم أشعار العرب وصناعتهاا. الطيب عبد اهللا - )4(
 .97م ص 1981 .دار املعارف .القاهرة. 6ط.يف النقد األديب. ضيف شوقي - )5(
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به اجلد والرصانة وما يقصد به اهلزل والرشاقة ومنها ما يقصد به البهاء  وكان منها ما يقصد
والتفخيم وما يقصد به الصغار والتحقري، وجب أن حتاكي تلك املقاصد مبا يناسبها من 

باألوزان الفخمة الباهية األوزان وخييلها للنفوس فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه 
إذا قصد يف موضع قصدا هزليا أو استخفافيا ، وقصد حتقري شيء أو العبث به والرصينة 

  .)1(..."كذلك يف كل قصدوحاكى ذلك مبا يناسبه من األوزان الطائشة القليلة البهاء ، 
  

 بأن فقصائد عبد الكرمي بن الفكون اليت معنا سواء اليت توسل ا هللا سبحانه وتعاىل
يشفيه واليت مدح ا الرسول الكرمي كلتامها من حبر الطويل الذي يتكون من تفعيلتني 

  : متناوبتني تتكرر كل واحدة أربع مرات موزعة بالتساوي على الصدر والعجز كما يلي
  
  فعولن ، مفاعيلن ، فعولن ، مفاعيلن      مفاعيلن، فعولن، مفاعيلن، فعولن، 

  
  :الفكون يقول فابن

  
  ائي يا إهلي تفضالـــفحقق رج      ـم أبدي توسال ائك اللهـبأمس

//0/0 //0/0/0//0/0 //0//0         //0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0  
  فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن      فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن

  
  :ويقول يف مدحه للنيب صلى اهللا عليه وسلم

  
  ألكوان أضحت تأللؤاونورا به ا        أبدر بدت يف اخلافقني سعوده 

//0/0 //0/0/0 //0/ //0//0         //0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0  
  فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن      فعولن، مفاعيلن، فعول، مفاعلن 

                                                
دار الغرب : حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة بريوت 2منهاج البلغاء وسراج األدباء ط. القرطاجين، حازم - )1(

 .266ص .م1981اإلسالمي 
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واملقطع الطويل يتكون من حركة (/) فإذا كان املقطع القصري يتكون من حركة 
مقطعا طويال ) 28(ة وعشرون فمعىن هذا أن حبر الطويل يكون من مثاني) 0(/وسكون 

منهما على عشرة  وقصريا موزعة بالتساوي بني الصدر والعجز حبيث حيتوي كل واحد
فبحر الطويل يغلب عليه طابع الثقل، "، وبالتايل (/)وأربعة مقاطع قصرية ) 0(/مقاطع طويلة

 )1("ءم اهلدوءلغلبة املقاطع الطويلة على القصرية وذا يكون حبر الطويل من البحور اليت تال
  .ورمبا هلذا السبب اختار ابن الفكون هذا البحر ليناسب غرضه

مع اإلشارة إىل أن تفعيالت البحر يف القصيدة مل تكن تامة فقد جاءت العروض مقبوضة 
  .وكذلك الضرب" مفاعلن"

إهلي حبق "أما عن القافية كما ذكرنا سابقا فقد تنوعت جتمع يف األخري على عبارة 
  ". أشفين آمنياملمدوح 

اليت وردت معنا فهي من حبر الكامل واليت " حممد النقاوسي"أما أبيات الشاعر 
  :تفعيالته هي كاآليت

  
  متفاعلن متفاعلن، متفاعلن،        متفاعلن متفاعلن، متفاعلن،

  
  :فالشاعر قال

  
  ولك اهلنا ذهب الزمان احململ        ضحك الربيع وجاء سعد مقبل

///0//0 ///0//0 /0/0//0        ///0//0 ///0//0 /0/0//0  
فاعلن متفاعلن، متفاعلن، مت        فاعلنمتفاعلن، متفاعلن، مت  

  مستفعلن                مستفعلن         
  

                                                
 .29ص . 1979. دار الكتب العلمية بريوت. ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب: أمحد. اهلامشي - 1
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تتكرر ستة مرات ثالثة منها يف الصدر، وثالثة يف " متفاعلن"وهي تفعيلة واحدة 
وزعة بالتساوي بني قصريا موثالثون مقطعا طويال ) 30(العجز، أما مقاطع حبر الكامل فهي 

مقاطع طويلة ) 6(ستة تسعة مقاطع قصرية ) 9(الصدر والعجز حبيث حيتوي كل منها على 
فالفرق بينهما إذا ليس بكثري وميكننا القول بأن حبر الكامل من البحور املتوازية اليت حيافظ 

النقاوسي مل فيها الشاعر على نفسه، مع اإلشارة إىل أن تفعيالت حبر الكامل يف أبيات حممد 
  ).مستفعلن بدل متفاعلن(رة وكذلك الضرب مـتأت صحيحة بل جاءت العروض مض

باش تارزي فإننا  الرمحنأما إذا أردنا التحدث عن أشعار وباألحرى منظومات عبد 
ال جند هلا وزنا معينا، وحىت القافية مل تكن موحدة فكانت ختتلف من شطر آلخر، وهذا ما 

واليت يقول ". ية يف األسباب الشرعية بالطريقة اخللوتيةالرمحنومة املنظ"نالحظه من خالل 
  :)1(فيها

  

  نيــاآلم ىـعل الةــوالص    ني ـا معـدأ يــك نبــبامس
  اـــاألولي قـريـــط يف    ني ـلقـبالت اـانـــآت نـم
  ىـطفــاملص اعــــإتبو    فا ـــريد الشــن تـا مـي

  اــلوتيـــخلا قـريــط    ا ـوفـال قـريــط لــادخ
  حقيقـالت لـأه وكـــوسل    ق ـوفيـالت دـزيـت نـم اـي

  اــوفيـــالص قـريــط    ق ـريــالط ذهـه دمــأخ
  رادــــوغ املـــــوبل    األوراد  دـريـــت نـم اـي

  اــريـــأزه اـريقـــط    اد ــاإلسن قـريـط لــادخ
  

  
  
  
  

                                                
 .74ص ...نفح األزهار. الصيد سليمان - )1(
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باش تارزي مل يلتزم قافية  رمحنالفما نالحظه من خالل هذا املقطع أن الشاعر عبد 
  :إمنا تنوعت، وميكننا متثيلها إن صح لنا ذلك كما يليوواحدة 

  

  ــ أـــــــــــ    ــ أـــــــــــ
  ـــ بــــــــــ    ــ أـــــــــــ
  ـــ جــــــــــ    ــ ج ـــــــــــ
  ـــ بــــــــــ    ـــ جــــــــــ
  ـــ دــــــــــ    ـــ د ــــــــــ
  ــ بـــــــــــ    ــ دـــــــــــ

  
ليختلف عنه يف العجز الثاين ) صدر وعجر مث صدر(فهو يتبع حرفا يف ثالثة أشطر 

وهذا ما . حبرف جديد، ليعود إىل هذا احلرف بعد االختالف عنه يف ثالثة أشطر جديدة
  .يضفي على املنظومة نوعا من النغم املوسيقي من أوهلما آلخرمها

 الرمحنعبد فقد اختار لقصيدته اليت مدح ا الشيخ " مصطفى باش تارزي"أما الشاعر 
أن قصيدته مل ختل من بعض اخللل   تفعيالت حبر الكامل املناسب هلذا الغرض رغميبعالالث

من القوايف : "وهي كما يقول عبد اهللا الطيب. أما قافية القصيدة فكانت نونية .العروضي
  .غراض الشعريةاليت تصلح ملعظم األ ،)1("الذلل

  

  
  
  
  
  
  

                                                
 .46ص  .1ج .املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها: الطيب عبد اهللا - )1(
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الدوق "كقوله يف مدح  الشاذيل فجاءت كلها من حبر الطويل" حممد"أما قصائد 
  ":دومال

  
  إثر ت علىـغاب مث المـظ بعيد      ضنا ركم مشس أضاءت بأـكأن
//0//0 /0/0//0 /0//0 //0       //0/ //0/0/0 //0/0 //0/0/0  

  ، فعولن، مفاعيلنفعول، مفاعيلن      فعول، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن 
  :كذلك وهو يصف باريس وميدح أهلها قال

  

  أعجب  والعدل اجلود يف وسلطانه      يشقه  رـ فيه يبـعج )بريز(
//0/0 //0/0/0 //0/0 //0//0       //0/ //0/0/0 //0/0 //0//0  

فعول، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن      فعولن، مفاعيلن، فعولن، مفاعلن 
    

  :قصيدة واليت وصف ا قسنطينة فقالوالوزن نفسه جند عليه ال
  

  الد ورقعة ـز على كل البـوع      ببهجة  زتـف اءرالغ طينةـقسن
//0/0 //0/0/0 //0/ //0//0       //0/0 //0/0/0 //0/ //0//0  

  فعولن، مفاعيلن، فعول، مفاعلن      فعولن، مفاعيلن، فعول، مفاعلن 
  :ري واليت استهلها بقولهكذلك قصيدته السياسية يف األمري عبد القادر اجلزائ

  
  جيدد رفاـع الند يفوق الماـس      قن ـليفة يلـبا حنو اخلـأيا ذاه

//0/0 //0/0/0 //0/ //0//0       //0/0 //0/0/ //0/0 //0/0  
  فعولن، مفاعيل، فعولن، مفاعل      ، فعول، مفاعلن مفاعيلن فعولن،

  
ات وبالتايل اخللل وما نالحظه على هذه األوزان أا مل ختل من العلل والزحاف

إىل " رائية"أما قوايف القصائد فقد تنوعت من  ،العروضي الذي مل تسلم منه قصائد الشاذيل
  ".بائية"إىل " اليةد"
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  :الصورة الشعریة
  

فإن  -كما رأينا سابقا-إذا كانت املوسيقى، هي عمود الشعر لدى معظم الدارسني 
لبعض، ومنهم الدكتور بسام ساعي والذي ها عند اقالصورة ال تقل عنها أمهية، بل قد تفو

الشك أن املوسيقى توأم اخليال يف إثارا للعاطفة، ولكن أثرها مؤقت ال يلبث "... يقول 
أو  القارئأن يزول مع زواهلا من الذاكرة، أما اخليال فأثره دائم دوام الصورة يف ذاكرة 

  .)1(..".ر والنفوسالعاطفية للشع اآلثار، والصورة أجنح وسيلة لتثبيت عالسام
البالغيون العرب القدامى إىل أمهية الصورة الشعرية وركزوا على  دلقد تفطن النقا

دراستها عند فحول الشعراء ، وقد حبثوا عن الصورة يف كل تعبري شعري مجيل ،ومل جيعلوا 
عدوها إىل إمنا تودراستهم هلا حمصورة يف األمناط البيانية الشائعة من تشبيه واستعارة وكناية ، 

أنواع البديع املختلفة من جناس وطباق وتورية وغريها من األساليب البديعية املتنوعة وقد 
قسم البالغيون علم البالغة الذي يهتم بالصورة إىل ثالثة أقسام ، قسم خيتص بدراسة املعاين 

  .)2("كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال حىت يكون وفق الذي سبق إليه" ويبحث يف
إبراز املعىن الواحد يف صورة خمتلفة علم يستطاع مبعرفته "وهو"البيان"قسم خيتص بدراسة و
  .)3("تراكيب متفاوتة يف وضوح الداللة مع مطابقة كل منهما مقتضى احلالو

تكسب الكالم حسنا  الوجوه واملزايا اليت"وقسم ثالث خيتص بدراسة البديع، ويبحث يف 
يورد فيها، ووضوح الداللة على ما عرفت يف  قتضى احلال اليتوقبوال بعد رعاية املطابقة مل

  .)4("العلمني السابقني
  ."علم البيان"وقد جتمع هذه العلوم الثالثة حتت اسم واحد هو 

  
  

                                                
 .303أمون للتراث ص دار امل:حركة الشعر احلديث دمشق: مسابساعي أمحد  - )1(
 .48ص  1982دار الكتب العلمية بريوت . 1علوم البالغة ط :أمحد مصطفى .املراغي – )2(
 .245ص  .املرجع نفسه - )3(
 .379ص  .املرجع نفسه - )4(
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 الرمحنأما حديثا فقد تعددت تعاريف الصورة يف الدراسات النقدية فالدكتور عبد 
الشاعر للمجد ،ألن الشعر إمنا يكون  هي أعلى ما يرشح:"بدوي يرى أن الصورة الشعرية 

وهي أنه حييل املعاين اردة  .ا إىل جانب اإليقاع املوسيقي ، إذ ا تتحقق خاصية الشعر
  .)1("االت عينية تنفعل ا احلواس انفعاال لذيذاتتمإىل ا

شف به تالوسيط األساسي الذي سيك" :أما الدكتور جابر أمحد عصفور فيجعل الصورة هي
 النظام، فالشاعر األصيل يتوسل بالصورة ليعربواعر جتربته، ويتفهمها، كي مينحها املعىن الش

  .)")2ا عن حاالت ال ميكن له أن يتفهمها أو جيسدها بدون الصورة
إذن فالدكتور جابر أمحد عصفور ينظر إىل الصورة الشعرية من حيث هي وسيلة للكشف 

وجتسيد جتربته النفسية أو تصوير إحساس  إبرازن أجل التحديد بالنسبة للشاعر يلجأ إليها مو
  .معني من أحاسيسه

أسلوب جيعل الفكرة تربز بكيفية " :أن الصورة هي) الروس(أما ما جاء يف موسوعة 
مالمح وعنه أشكاال أو املتكلم صوف وحساسية وأكثر شاعرية، متنح الشيء امل أكثر

التقارب من أي وف عالقات التشابه مستعارة من أشياء أخرى تكون مع الشيء املوصو
  .)3("وجه من الوجوه

يف  صوغودون أن ن رة خيتلف باختالف وجهات النظر،ووهكذا نرى أن مفهوم الص
  .القدمي القسنطينـيحناول أن نراها يف مقاطع شعرنا  ،تفاصيلها

  
  : )4(لففي البيت الذي امتدح به الشيخ ابن الفكون النيب الكرمي وقا

  
  وخامت كل الرسل متت مبدأ      يا األرض بعد موا هو الغيث أح

                                                
 .72ص  1965 .القاهرة .مكتبة األجنلو املصرية .يف الشعر األورويب املعاصر :الرمحنبدوي عبد  - )1(
 1974الصورة الفنية يف التراث النقدي والبالغي دار الثقافة للطباعة و النشر القاهرة  :جابر أمحدعصفور  - )2(
 .464ص

 422ص  .الشعر اجلزائري احلديث .تور حممد ناصركترمجة الد) Image(مادة  :الروس املوسوعي الكبري - )3(
 .25ص  .نفح األزهار: الصيد سليمان - )4(
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فقد شبه الرسول الكرمي بالغيث الذي حيىي األرض امليتة دون ذكر أداة التشبيه وال 
أما عن وجه الشبه فهو احلياة اليت تبعث لألرض امليتة بالغيث  املشبه ودل عليه بالضمري فقط،

  .ولإلنسان باإلميان
  

معنا خالية من أي صورة شعرية بليغة ملفتة  تهذا وقد جاءت معظم املقطوعا
فهي ال ختلو من  القسنطينـيإليها أما قصائد حممد الشاذيل  القارئوتشد حس  لالنتباه

إليها وقد جاءت يف معظمها على شكل  القارئبعض الصور اجلميلة اليت جتذب السامع أو 
ا ملدينة قسنطينة سنة تشابيه وذلك مثل قوله وهو ميدح الدوق دومال عندما كان مغادر

 :)1(م بعد أن كان حاكما عليها1844
  

  بعيد ظالم مث غابت على إثر      أنكم مشس أضاءت بأرضنا ك
  

فقد شبه الدوق بالشمس اليت أضاءت على الناس بنورها بعد أن كانوا يف ظلمات حالكة 
  .لكن لألسف غابت هذه الشمس بعد أن غادر الدوق البالد

دة أخرى ميدح فيها الدوق دومال مرة أخرى وهو يزور كذلك التشبيه يف قصي
  :)2(فيقول اختفىمدينة قسنطينة فريى فيه البدر الذي عاد بنوره بعد أن 

  

  القصد لنا أنتم العز بدور مـوأنت    عتم كبدر األفق من بعد غيبةـطل
  

الشمس (فالصورة هنا كسابقتها جعلت من املشبه مصدرا للنور والضياء كاملشبه به 
  .)ة والبدر مرة أخرىمر

الغراء قسنطينة فقد جعلها كالسلطان يف عزه وعاله وحىت يف سطوته  تهأما مدين
 :)3(فقال

  

  سطوة  ذو وهو زيز امللكـع سرير    عال  قد سلطان الكهف فوق كأنك
                                                

 .101حممد الشاذيل ص : سم سعد اهللا أبو القا - )1(
 .105املرجع نفسه ص  - )2(
 .109املرجع نفسه ص  - )3(
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  :فيقول ماًمث جيعلها أُ
  

  ال أكمل عزة ـنك منهم ـأتى ل    ل من ـريب فكـكأنك أم للغ
  

وقد يلجأ الشعراء أو الكتاب ، "كأن"يف مجيع تشبيهاته أداة التشبيه استعملفالشاذيل 
أن التشبيه مما اتفق العقالء على شرف " :إىل التشبيه ملا له من مكانة يف علوم البالغة فقد علم

ة ويرفع من أقدارها ويشب من نارها ويضاعف ين به يكسبها أا، وإن تعقيب املعقدره
ا فة وكلئدة صبابيدعو القلوب إليها ويستشري هلا من أقاصي األفو قواها يف حتريك النفوس هلا

  .)1(..".سر الطباع على أن تعطيها حمبة وشغفاقوي
ومرة يصف  "الدوق دومال"التشبيه وهو مبدح مرة  استعملفالشاعر حممد الشاذيل 

بل يف أنوأفخم ويكون أى "قسنطينة والتشبيه يف غرض املدح  وميدح مدينة باريس مث مدينة
أوجب أغلب على املمتدح ووأجلب للفرح وأسرع لأللف وأعظم وأهز للعطف والنفوس 

  .)2(..."شفاعة للمادح وأقضى له بغر املواهب املنائح
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ت .بريوت د .دار الكتاب العريب .الربقويف الرمحنضبط وشرح عبد  .التلخيص يف علوم البالغة :ويينزالق - )1(
 .283ص

 .239ص  .املرجع السابق - )2(
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   :األلفاظ والعبارات
  

فة عامة أا بص القسنطينـيميكن قوله عن األلفاظ والعبارات يف الشعر  إن ما
يب، فهي ألفاظ متناولة سهلة مستوحاة من احلياة اليت يد وغرجاءت بعيدة عن كل تعق

  .ناؤعاشها شعرا
باش تارزي وابنه مصطفى ألفاظ دينية متشبعة  الرمحنفهي عند ابن الفكون وعبد 

ذلك كما جاء يف قصيدة ابن الفكون اليت مدح ا الرسول حممد صلى اهللا وبالروح الفقهية 
  .)اخل ...اهللا راية اب،تث، اخللد جوار شريعه،ت خامت الرسل، احلشر،(عليه وسلم ومنها 

  
فقد جاءت بسيطة غري متكلفة وال معقدة  القسنطيينأما ألفاظ الشاعر حممد الشاذيل 

  .موضوعية بعيدة عن الغموض كما أن عباراته مناسبة للغرض الذي جاءت له
ية اليت فهي اللهجة العام ،كما جتب اإلشارة إىل اللغة املستعملة يف الشعر الشعيب

وقد يقصد الشاعر الشعيب ذلك ألن تلك هي مهاراته  ،يتحدث ا الناس يف حيام اليومية
  .وقدراته كذلك ألن شعره موجه إىل تلك الفئة من الناس وهم العامية من الشعب
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  :الخــاتمة
  

 أمتىن أن جيد القارئ له شيئا من ميكين قوله يف خامتة هذا البحث املتواضع هو أنين ما
ضالته يف يوم من األيام حني يتصفح وريقاته لكن ما يلح عليا أن أشري إليه هو قلة املصادر 

خاصة يف الفترات الزمنية  القسنطيينواملراجع اليت تتحدث عن األدب اجلزائري عامة و
ين ميلكون البعض منها املاضية وهذا ما وقف عائقا يف طريقي حىت العائالت واألشخاص الذ

" تعريف اخللق برجال السلف"لذا صدق مؤلف  .حىت اإلطالع عليها يرفضون إعارا أو
ومل أعثر على هذه اجلملة من كتب التاريخ بعد  "....:قائالحني أشار يف مقدمة كتابه 

البحث الطويل يف مظانه، وحماولة مساجن املؤلف بكل حيلة ووسيلة ، ألن املستحوذين 
واستفادم منها وال يبالون مبا على إفادة طالبيها ا  ةرضلأللون بقاءها ذخرية ضيفها علي

وراء ذلك ، زاعمني أم باستعارا فقدوا منها كتبا نفيسة املواضيع عزيزة الوجود، نسأل 
  )9( ص ."اهللا توفيقنا وإياهم ملا فيه رضاه

سع عشر امليالدي وحىت اليوم مازلنا إذن كانت هذه شهادة صرح ا صاحبها منذ القرن التا
  .الثالثةنعاين املشكل نفسه وحنن نعيش األلفية 

فمن خالل هذه الدراسة أو هذا اإلطالع على احلياة األدبية اليت عاشتها مدينة 
  :قسنطينة خالل احلكم العثماين ميكننا اخلروج بعدة نتائج حنصر أمهها فيما يلي

ية اليت عاشتها مدينة قسنطينة خالل هذه احلقبة الزمنية إن احلياة السياسية واالقتصاد    
أثرت تأثريا ميكن القول عنه أنه تأثريا سلبيا على احلياة الثقافية والفكرية، فقد كان احلكام 

رف والبذخ ـاحلروب من جهة مث البحث عن حياة التوارة ـالتجبن مهتمني ومانيـالعث
ومل جند أن بايا من البايات قد أقام  ء أدىن اهتمام،الشعراوفلم يعريوا األدباء  .من جهة أخرى

ديوانا جيتمع غيه املثقفون وال أسس دارا للكتب جيمع فيها ما يؤلفه هؤالء الكتاب والشعراء 
  .الذين كانوا خيزنون إنتاجهم يف مكتبات خاصة

ورغم هذه الظروف الصعبة واملتوترة اليت عاشتها مدينة قسنطينة وعاشها معها أهلها 
ورجاالا فقد أجنبت أمساء المعة استطاعت أن جتد لنفسها مكانا أمام أمساء احلواضر 

، فنقشت أمساؤهم مباء الذهب يف سجل اخلالدين أمثال عبد األخرى مثل فاس والقاهرة
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باش تارزي وابنه مصطفى وغريهم  الرمحنالكرمي بن الفكون والوزان وحممد الشاذيل وعبد 
  .الربوز إىل النور بأمسائهم ممن مل يسعفهم احلظ يف

رغم تنوع اإلنتاج األديب ألدباء قسنطينة يف العهد العثماين كما رأينا سابقا إال أن 
هذه األخرية اليت اعتقد أا كانت ال كاخلطابة هذا اإلنتاج يبقى يفتقر لبعض الفنون األدبية 
   .خترج من حدود القصر وصالحية الباي وكاتبه

تنتاجه أيضا هو غلبة الروح الفقهية على اإلنتاج األديب لألدباء ومن أهم ما ميكن اس
اعتمادها كمراكز للتعليم ولكثرة انتشار الزوايا يف ذلك الوقت  ذلكني وقد يرجع القسنطيني

  .وحفظ القرآن الكرمي
كما جتدر اإلشارة أيضا إىل أن النصوص اليت توفرت لدينا والسيما الشعرية منها مل 

انت عبارة عن مقاطع فحسب مت مجعها من مضامني مراجع خمتلفة كانت تكن كاملة بل ك
  .هي األخرى تكتفي بذكر مقطوعات قصرية فقط باستثناء قصائد حممد الشاذيل

أما ما ميكن قوله عن هذا الشعر من الناحية الفنية فهو مل يرق إىل مصاف الشعر املمتاز 
إمنا هو أدب ورجات إىل الدرك األسفل كالشعر اجلاهلي، ويف الوقت نفسه مل ترتل به الد

  .االختصاصووسط له ماله وعليه ما عليه ويبقى احلكم األخري للنقاد ذوي اخلربة 
ليا أن أدب قسنطينة يف تبني لنا جومن هذا العرض السريع ألهم نتائج هذا البحث ي

إننا ميكن العهد العثماين رغم كل العقبات اليت واجهته والظروف الصعبة اليت أحاطت به ف
القول عنه أنه استطاع أن جيعل لنفسه مكانة تلفت األنظار حنوه وجتلب له العديد من 

   .الدارسني الذين يهتموا به ومبضامينه القيمة
ويف األخري جيب أن أشري إىل أن ما قدمته اليوم وهو جهد املقل، ما هو إال قطرة من 

كتابات البل مين هذه احملاولة البسيطة أمام سبقين يف اإلحبار إليه أقالم عظيمة، أمتىن أن تق
نة جديدة بللقراء والباحثني الشغوفني باألدب اجلزائري لو، وتضيف للمكتبة الكبرية

  .ات أخرىنتساعدهم على وضع لب
   .المهمرب أقحوحي للكثري بأسرارها وتسيل وتبقى مدينة قسنطينة، املدينة امللهمة اليت ت

  "الم وربنا حممود وله املكارم والعال واجلودمت الك"  
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La vie littéraire a Constantine pendant 
l’ère ottomane: 

 
La présente recherche a pour principal objet la 

vie littéraire dans la ville de Constantine pendant l’ère 
ottomane, elle est essentiellement structurée autour 
d’une introduction et de quatre chapitres. 
Dans l’introduction c’est le site géographique de la 
ville que nous avons analysé avec sa nature 
mystérieuse qui a fasciné beaucoup de monde, en 
plus à l’origine de sa dénomination et comment ce 
nom s’est développé jusqu’à devenir ce qu’il est 
maintenant, tout en énumérant les principales 
événements historiques pré-ottomane qu’a connu la 
ville jusqu’à en arriver à cette ère. 

 
Dans le premier chapitre ce sont les différentes 

situations politiques qu’a connue la ville de 
Constantine qui ont été étudiés quand les turcs l’ont 
pénétré, comment leur gouvernance s’est stabilisée et 
quels sont les gouverneurs (Beys) les plus importants qui 
l’ont dirigé tout en citant les événements politiques les 
plus marquants qui ont tracé l’histoire de la ville à 
cette époque là. 

 
Ensuite nous avons parlé des situations 

économiques qu’a vécue la ville de Constantine avec 
toutes les transactions qui ont suivi l’économie de la 
ville de l’autorité suprême à l’ensemble du peuple. 
Après, nous avons ôté la voile sur la scène sociale de 
la ville qui était en relation directe avec les conditions 
économiques où nous avions eu un bref aperçu du 
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vécu des citoyens constantinois et de la société en 
générale qui se divisait à des classes dissemblables 
culturellement et matériellement. 
 

Dans le deuxième chapitre : nous avons voulu 
mettre en valeur les noms les plus importants de la 
littérature constantinoise qui ont vécu durant la 
gouvernance ottomane en donnant à titre d'exemple 
certains échantillons de leurs œuvres littéraires. 
 

Le troisième chapitre a été consacré aux plus 
brillants des poètes que la ville de Constantine a 
engendré durant cette phase, tout en exposant partie 
de leurs œuvres chaque fois qu’il nous était possible, 
avec remarque que certains noms ont été mentionnés 
dans le deuxième et troisième chapitre vu que nombre 
entre eux était écrivain et poète à la fois. 
 

Le quatrième et dernier chapitre a constitué une 
pause artistique devant quelques textes de la prose et 
de la poésie pour en élucider les principales 
caractéristiques artistiques et leurs particularités 
d'après leur rime et leur mesure et selon aussi l'image 
poétique du texte, sa langue et ses expressions. 

Citons parmi les auteurs et les écrivains 
Constantinois pendant l'ère ottomane, Abdelkrim 
BENLEFKOUN, Abdelkader RACHEDI, BENLATER, Salah 
BENLANTRI, et beaucoup d'autres. 

Quand aux poètes, nous pouvons cité encore une 
fois BENLEFKOUN, Abderahmane BECHTARZI, et son fils 
Mustapha, le poète de Constantine et son magistrat 
Mohamed CHADLI Qasantini. 
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Au terme de la présence recherche le résultat 
qu'on peut citer est que la littérature constantinoise 
pendant l'ère ottomane n'a pas bénéficié de la 
diligence nécessaire de part les dirigeants qui se sont 
occupé en premier et en dernier de leurs intérêts 
personnels en cherchant la fastidiosité et l'opulence 
dans leur vie, au point où nul d'entre eux n'a cherché 
a édifier une maison pour les livres, ou un office pour le 
livre et les poètes, ce qui a produit une absence de 
certains formes de littérature comme la rhétorique par 
exemple. 
Et malgré tout cela les auteurs constantinois ont pu 
grâce à leur persévérance de se procurer une place 
de choix sur la scène artistique où leurs noms furent 
écrits pour en rester gravés à perpétuité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


