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اخلطاب الوعظي يف شعر أبي زيد الفازازي ( ت 726هـ)

م .د .نزار شكور شاكر
جامعة السليمانية
فاكلي التربية الرياضية والتربية األساسية
سكول التربية األساسية

بِسْمْ اهلل الرَحْمَنْ الرَحِيمْ
المقدمة
الريب في أن من يتتبع الغرض الوعظي في شعر أبي زيد الفازازي ،يجد هاجساا يتتاا

الشاعر يفضي كما هو معهود الى مقصد معين يستشف من التزوع الذاتي الى التعبير علاى وفا
آليات مقتتة.
و يبدو انه من غير الوقوف على طبيعة هذا الخطا في العملية األدبية ،لن نرشد الى

التقطة الجوهرية التي انبث عتها هذا الهاجس بشكله الشاعري ،وهاذا ماا يا دي بتاا الاى الفضاول

مجرد غاية تتمثال فاي تاوافر متاتي فاي
في معرفة كته هذه الطبيعة التكويتية ،وهل كانت في ذاتها ّ
شكل شعري فحسب ،أم انها كانت وسيلة لخلا الاوعي اسنسااني المطلاو مان دون االكتارا
التوحد في العالقة القائمة
لسمة الشكل الفتي ؟ أم كانت تجربة شمولية طمحت الى اسفادة من ّ

بين الغاية والوسيلة معا ،وذلك بالعمل على اخراج صيغة البالغ شعريا؟

وهااذه األسااةلة بحاجااة الااى وجابااة وادااحة ومحااددة بعااد أن أُثياارت ،وتش ا ّكل فااي نظرنااا

ال خياار مااا يعيتتااا علااى التوصاال السااليل الااى بيااان مطالبهااا بخطااوات
مشااكلة البحااح الحااالي ،ولعا ّ

بحثيااة الرجااوع الااى التصااوة الشااعرية المتااوافرة فااي هااذا المياادان ،واسحتكااام اليهااا مودااوعيا،

وذلااك بتقيياادها بدراسااة ( وصاافية – تحليليااة ) تبا ناو متهجيااا ،تضاال محاااور :العاارض ،والتعلي ا
والمتاقشااة -حااين اللاازوم  -لكاال ماان المضاامون الااذي قااام عليااه الخطااا الشااعري ،فضااال عاان
شكله الفتي .ومن اهلل التوفي .
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التمهيد
سب وأن تطرقات فاي دراساة ساابقة الى اسال أباي زياد الفاازازي ونشا ته ،وحالاه ،وورعاه

وشيوخه ،وتالميذه ،فضال عان العصار الاذي عااه فياه مان الوجهاة العلمياة ،ولاذلك لال أحباذ أن
أكرر في هذه الدراسة هذه األمور وال بالقدر الذي أجد فيه متفعة من وراء الذكر للقاريء الكريل

والسيما وذا كان االيضاح على ارتباط وثي بمودوع البحح الحالي.
ويباادو ماان قاابس ساايرة الفااازازي انااه كااان موصااوفابالمعرفة ب صااول الاادين ،قااال تلميااذه

الرعيتااي( ت777هاا)":هااذا شااخ

لاال ألا مثلااه فااي ديتااه وفضااله ومشاااركته فااي العلااوم الشاارعية

واسااتظهاره فيهااا بالمتااة القويااة"(  ،)2وفااي معرفتااه بالفقااه وعلاال الكااالم وأصااولهما كااذلك ،قااال

التتبكتااي (ت172ه اا)":كااان ...مشاااركا فااي أصااول الفقااه ،ذا معرفااة ب صااول الكااالم نااايرا فااي

الفقه"( )0وفي معرض اسشارة الى وتجاهه السلفي وردنا أنه"كان (رداي اهلل عتاه) شاديد استبااع
للسااتة والمتااافرة ألصااحا الباادع نزيااه الهمااة ،ما ثرا للااورع ،)2("...وانااه"مااال لصااحبة المرياادين

والسا ااعي فا ااي مطلا اابهل والتشا اادد علا ااى أها اال البا اادع"( ،)4ودا اامن ها ااذا المحا ااور جاءأيضا ااا انا ااه

كان"مصمما في ديته ويبغض أهل العلوم القديمة .حادثتي عتاه األساتاذ الجليال العاارف المحقا

التحوي أبو الحسن ابن عصافور اناه كاان اليصااحب أحادا وال ي اخياه والّ بعاد البحاح ،هال نظار
في العلاوم القديماة أم ال؟ فاكن كاان قاد نظار فيهاا ،لال يصااحبه ،وكاان ممقوتاا عتاده .وحادثتي اناه

قااال لااه ذلااك مشااافهة"( ،)5وماان جانااب آخاار فقااد تضاااربت اعراء حااول معرفااة الفااازازي بعلاال
الحديح التبوي الشريف الذي قال فيه)7( :
لكل علل ُحجة
علل الحديح ِّ
وتوخ أعدل طرقه وأعمل بها
ي

فاش ُد ْد يديك به على التعيين
تعمل بعلل بصيرة ويقين

وذ فيما أورد التتبكتي(ت 172ه) انه"ليس له بصر بالحديح"( ،)6قاال فياه الم ّقاري

التلمساااني( ت2242ه اا) علااى وف ا أساالو السااجع":ولااه سااماع فااي الحااديح وروايااة ،وفهاال
بقوانيته ودراية"(  ،)8واألرجح لديتا هي رواية المقري ،والسيما وقد قال تلميذه الرعيتي من قبل

في أستاذه"وله نظر جيد في األصولين وفي الفقه")1( .
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وعلى ذي صلة بالبحح الحالي ،نجد دمن قائمة م لفاته ما يشير الاى طبيعاة المتهااج
األدبي المواف لطبيعة العصر الموحدي ،والذي يهرفي دوء:
 -2أشعاره ومعشراته وقصائده في التصائح الديتية والحكل الزهدية السائرة)22(.
الحجام الواعظ
 -0خطبه وأشعاره الوعظية ،والسيما ماكتبها ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد ابن ّ

اللخمي المكتاسي األصل (724-558ها) ،الذي"كان حسن الموعظاة ...وكاان وعظاه بجاامع

القصر أيام الجماع"( ، )22قاال أبوزياد":كتات بحضارة ماراكأ وأصاتع مجاالس وعاظ فاي أناواع
يقااوم بهااا علااى رنوس التاااس الااواعظ أبااو عبااد اهلل ،يعتااي هااذا فااي يااوم اسثتااين والخماايس ماان كاال

أسبوع ،وكان يا تي متزلاي ف كتبهاا لاه ،وكاان يرغاب ولاي أن أرفاع صاوتي عتاد الكتاباة ألسامعه فماا

رأيت أسرع حفظا مته ،ما أكاد أكملها مع ما فيها من القصائد والّ وقد حفظها"( )20وقوله فاي
طبيعااة المااواعظ":مااع مااا فيهااا ماان القصااائد"يشااير الااى طابعهااا األدبااي شااعرا ونثراواليااه نبّااه أحااد

الباحثين والمحققين قاائال":وهاي تختلاف فيماا باين أياديتا مان مجاالس الجمعاة فاي أن هاذه شاعر

خال

الحجام تجمع التثر والشعر"( ،)22وهذه األشاعار المكتوباة ( فاي مجاالس
وأملياته البن ّ

الجمعة ) يبدو انها قليلة قياسا الى األد الوعظي المكتو سبن الحجام في مجاالس( اسثتاين

والجمعة) ،فقد جااء ان"سبان الحجاام كتاا حفيال ساماه ( حجاة الحاافظين ومحجاة الاواعظين)
معظل ما أورده فيه من كالم أبي زيد الفازازي ،وأداف اليه يسيرا مان كاالم غياره  ،واختصار هاذا

الكتا لزيمه أبو زكرياء بن محمد بن طفيل وسماه(أنوار مجالس األذكار وأبكارعرائس األفكار)
وقد وقفت على هذا المختصر في مجلدين دخمين بخط متتخبه")24(.
 -2الطرر التي رد بها على ِ
المكالتي ( ،)25والتاي قاال فيهاا األساتاذ عباد الحمياد الهراماة بعاد
أن أفاد من قول التتبكتي آنف الاذكر مان جاناب :و"لال ياذكر الرعيتاي الاذي اشاار الاى هاذا الارد
طبيعتااه غياار أن المكالتااي ماان المهاارة فااي علاال الكااالم وأصااول الفقااه والفااازازي مشااار فيهمااا،

فيحتمل أن تكون المعاردة في أحدهما")27(.
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الدراسة
بحسااب المتااوافر ماان التصااوة الشااعرية فااي غاارض الااوعظ لااد الفااازازي ،وفااي دااوء

قرأتتااا لهااا ارت يتااا أن تقااوم الدراسااة الحاليااة علااى وفا المطلبااين اعتيااين المبيتااين فااي أدناااه ،فهمااا

األقاار فااي نظرنااا للوصااول بتااا الااى التتااائ المرجااوة باطمةتااانمن جانااب البعااد المودااوعي -

الفكري للغرض القائل دمن نطاق بحثتا  ،ومضمونه الفتي:
 -2عتاصر الخطا .
 -0السمات الفتية.

المطلب األول :عتاصر الخطا

الشااك في ا ن لكاال مقصااد دالليعتاصاار تساامه بطااابع معااين بعااد أن يتبلااور متطقيااا علااى

وفقهااا داامن العمليااات السااياقية ،والمالحااظ أنااه فااي نطاااق األدبوالساايما اسسااالمي تبرزرسااالة

ثمااة محمااوالت ويمانيااة الااى المتلقااي ،لعاال مت برزهااا تلااك التااي تسااتمد دالالتهااا
الااوعظ واسرشاااد ّ

وتتوجه -بعد أن تطوع لها القصاد -مان معاين غتاي مقا ّدس ،مان نحاو األدياان الساماوية المتزلاة،
ّ
فضااال عاان تلااك األخالقيااات المتشااودة المترجمااة فكريااا واجتماعياااعبر األجيااال والحقااب التااي

أصبحت التتفك عان وطاار السالو العقائادي– فاي داوء الوشاائ الملموساة -ولكان فاي شاكل

آخرمن الترسيخ دمن وطار بح (الفضائل والمثل العليا) ،وعليه سيقوم هذاالمطلب مساتتداعلى
فقرتين بحثيتين رئيستين هما:
االداء الوييفي في العتصر المستمد ( المضمون الديتي).
االداء الوييفي في العتصر الموجه ( المضمون التفسي).
الفقرة األولى:

تقتضاي التقطااة الجوهرياة هتااا قباال كال شاايء اساتيعا صاااحب الخطااا ماا هااو بصاادد

الوعاظ جيدا أهمية هاذا الجاناب فيماا
الدعوة وليه استيعابا جيدا ،وفي الحقيقة فقد أدر أغلب ّ

صدر عتهل من نتاج أدبي ،نظرا لما له من وسهام في سياق رسالة العظة الفاعلة التي هي ال شك

أماال كاال داعيااة ،بمااا تكتساابه األخياارة ماان مزيااة روحيااة فااي التفااوس المتلقيااة ،ماان غياار أن ت ارتبط
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اسجادة في كل مرة في هذا التوع الجديد من الغرض بالتاحية الفتياة بحساب المقااييس التقدياة،
وذ" المالحظة التي وقف عتدها التقد العربي وأصر في كل حالة على موقفه ،هاي أ نن الفان القاولي

اليمكن أن يعيأ في كتف الدين واألخالق ،وك ن األهداف الديتية واألخالقية التا تلف وطبيعتاه
وك ن استهداف أوجه الخير يضعفه")26(.
وعلى وجه العموم لال يكان الطاابع الاديتي المهايمن علاى التزعاة الوعظياة لاد الشاعراء

غائبا عن شاعرنا بل كانت له ب ر وتجليات شاتى تفضاي– جرياا علاى العاادة ،ولكان باوعي تاام -
الى فكرة وطالق الوعدبالفوزوالتجاة األبدي الديتيةالجذور ،والسيما في وطار الدعوة ولى الطاعة
الربانية باسنقياد الى سبل التقو وتر ما سواها ،قال الفازازي في مستهل أحد قصائده)28( :
تظفر بالتّجاح
يطع موال
أ ْ
ْ

ع طُْر يق الخالف ِّ
وعد عتها
ود ْ

الح
ب ال يف ِ
وراقبهُ تي ُح ْز قي ْ
صي

ولى طرق من التّقو فساح

وت ا تي هااذه التصاايحة فااي يلمااا تقااوم عليااه ماان أساااس يفضااي الااى المتهاااج المتتخااب،

والتمسك به وتعظيمه ،وعلى وجه الخصوة بالرجوع الى األصل باتباع المتهاج القرآني)21( :
ك ال ُقرآ ُن فيالزم ب ِورِدهِ
يْ ْ
يم يف يازتُ ي ْ

ض ِيه وورِدهِ
ِِ
ِ
يمعانيه نُا ْع يمى يخائ ي ُ ْ

وكانت هذه الدعوة التتسى وطراء ماا توجاه الياه ألكثار مان هادف ،فعلاى وتيارة اسشاادة

بالكتااا الحكاايل ،جاااءت التصااوة التااي تشااير الااى وجااو العلاال بااه والعماال ،وذ بآيااات القاارآن
يحد الشفاء القلبي المقصود ،فهو الضياء المتير له)02( .
ودمن هذا استجاه ،يع ّد الرجوع الى دالئال التباوة بالتحاد عتهاكاذلك شافاء للعقاول

من كل داء يستهدف العقيدة ( ،)02نظرا لما تقدمه لها من أدلة دامغة ،ولذلك ورد السياق في

التحد بها في يالل السعي الدنو ولى نشر القيل البتاءة في المجتمع عن طري الادعاة الاى
الوقااوف بوجااه مااا عااداها ماان تيااارات فكريااة معاديااة ،والااذي كااان الفااازازي أحاادهل ،كمااا سااب أن
اشارت الى ذلك بعاض المصاادر القديماة ،والم كاد بقاول أحاد البااحثين المحادثين ف ا"فاي وطاار

الساعي الاادائب لمحارباة كاال دعااوة هداماة بقصااد وفسااد القاايل الخلقيااة فاي المجتمااع األندلسااي،
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فقااد تصااد الزهاااد لاابعض مماان وصاافوا بالبعااد عاان الاادين ماان الزنادقااة والفالساافة الااذين ساالكوا

سبيل التقية ،وكان الزاهاد ابان جبيار وابان قساوم وأباو زياد الفاازازي مان أكثار الزهااد تعرداا وذماا
لتلك الطائفة"( )00ي تي هذا الموقف بعد أن أدركاوا حجال المخااطر المحدقاة باألماة مان ج ّاراء

درر هذه الطائفة الملموس في الدين خاصة ،قال ابن خلدون في الفصل الرابع والعشرين ( في
وبطااال الفلساافة وفساااد متتحلهااا )":هااذا الفصاال ومااا بعااده مهاال ،أل ّن هااذه العلااوم عاردااة فااي

العمران كثيرة في المدن ودررها في الدين كثير فوجب أن يصادع بشا نها ويكشاف عان المعتقاد

الح فيها")02( .
ومن يتتبع هذا الصتف من التحر الدفاعي –ون صح التعبير -في شعر الفازازي يجد

ثمااة
أن لااه شااقا ثانيااا غتيااا– كمااا يباادو للعيااان -وذ تظهاار جليااا فااي هااذا األفقضاامن مياادانالتبويات ّ

وشاارات ولااى دوال وسااتاد معرفيةلهااذا المحااور ،بعاادأن سااخرها الفااازازي كمااا يباادو علااى أكثاار ماان

مستو لبح مقصده الدال على الصالح بوسيلة وصاالحية ،ففيهاا تال بادءا توكياد ماا هاو ما لوف

الرسل الهداة من عتد ربّهل ،وال سيما خاتمهل( صالى
من مبدأ التوحيد فيعدم الشك بما جاء به ُ
اهلل عليااه وساالل )( ،)04والتسااليل لااه باألدلااة العقليااة الااواردة فااي حقهاال جميعااا(عليهل السااالم)،

كما جاء في قوله)05( :
حج الرسل التي قد سلفت

أصبحت في أحمد مجتمعه

فاعتقد صحتها واعمل بها

فدعاو ددها متقطعه

ممكتات العقل اليجحدها

غير أهل الطبع والمبتدعه

وفي هذه الحقيقة قال بعد أن بيّن أن مصدر الهداية للبشر جاء مان اسصاطفاء االلهاي

لالنبياء فهو يمد في سياقه التعبيري الجسوربين المقتربات الداللية ،بالرجوع الى العقائد في هذا
المجال)07( :
أنبياء ِ
اهلل أنوار الهد
ُ

نبي أمة
كيف ال يهدي ٌّ
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وفي سياق تعضيد هذه الرنية الديتية المحضة ،التي تبتعد بالمرء عن الضاللة المتباوذة
ِ
المخاطااب تكشااف أيضااا لتااا بعااض التصااوة عاان آليااات ترساايخهاخطابيا ،فااي هااذا التطاااق
لااد
الجدلي بعاد أن ذكار الفاازازي مساترجعا جملاة مان لاوازم التا ّد فاي ذكار حضارة المصاطفى مان
والساالم علياه،قال محاذرا
نحو :التزام الصمت وغض البصر ،وترديد أحاديثه الشريفة ،والصاالة ّ
من مغبة أن تحيد األقدام عن سبيل البرهان التبوي ،مصدر الرشاد للخل )06( :
وال تستر في براهيته
للتبي
فكل آية يهرت ّ
ومن ن
شك في نور برهانه
فكبِّر على عقله أربعا

مسلك قوم أخر
فتسلك
ي
ي
وكل أثر عتده قيد يهر
على أ نن برهانه قد يهر
وقل فوق طور هذا الخبر
ْ

وماان متطلا العااودة مجااددا الااى األصاال القرآنااي ،بالتقاال عتااه ،أبااد توييااف االقتباااس

الم ثورمتااه فااي بعااض حاالتااه نسااقا تقرياارا اليعاادو عاان التهديااد والوعيااد المعطااوف ببساااطة علااى
الشرط الجازم الذي هو من مقتضيات السياق التعبياري الهاادف ولاى اسيماان فاي هاذا الموداع،

كماهو في البيت أدناه)08( :

ِ
وذيا قي ي
فاس يم ْع م ْن فُ ِاد ي قيا ْوليهُ
ال ْ

ويا با ْ س من قي ْد يش ن ِ
ك ف ِيه يويويْاليهُ
ي ُ ي يْ

وممااا يعماال علااى شااد عاار هااذه الاادعوة الصااادرة تااوافر محطااات اسسااتاد لهااا ،وذ لاال

تهماال اسشااارة أيضااا الااى التقاال عاان آثااار ساايد المرساالين ،والرحمااة المهااداة للعااالمين،)01( :
والتمسك بهدي ستته الشريفة (ة))22( :
سْ ِ
ِ
ست ٍنة
أال فتي يم ن
ك م ْن ُه يداهُ ب ُ
أتيانا بِها نُورا لِ ُك ِل ُدجتي ٍة

ِ
الم ْهداةُ أ ْعظي ُل ِمت ٍنة
هي ال نر ْح يمةُ ُ

س ِ
ِ ِ
سي ِن وِنْ ٍ
وجت ٍنة
ُمطياع م ين الج ْت ْ

ولهذا التعل معطيات عقائدية – روحية ،ففي وطار التوكيد على (مبدأ التمسك ) غالبا

ما يكون الهدي التبوي هو حبل الخالة بوصفه وسيلة نجاة لمن أراد أن يظفر به ،دمن سياق
ارتباط السبب بالتتيجة ورتباطا مباشرا يخلو من الفتية)22( :
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تظفر بقصد أيها المستمسك
أمسك بحبل محمد خير الور
ْ
وله ااذه ال اادعوة أس االو تعبي ااري آخ اار ،وذ تش ااير بع ااض التص ااوة المس ااتقرأة ف ااي ه ااذا

المجااال الااى جملااة دوال يسااتد بعضااها بعضااا ،فمتهااا ماجاااء مقترنابالترهيااب والترغيااب بالاادليل
المتقول عن األصلين)20( :
ِ
ك والييدا
في ُ
ْب ويْ يح ي
ش ند عليه ال يقل ي
الع ِ
ملِيء بِكنقاّذ ِ
باد ِمن ال نر يد
ي

ْك يش ٌّ
اله يد
ُه يداهُ فيال يي ْد ُخل ي
ك ُه يو ُ
ي يخلِّص ي ِ
هاهتيا يويكذا غيدا
ك م ْتهُ ُ
ُ ْ
ووذا كااان المتحااى التوصاايلي داامن هااذه الوحاادة اسرشاادية يطمااح الااى تشااذيب الفكاار

وتثقيفه بطرح الشك جانبا ،فبالوسع أن نراه وهو يمهد الى صورة تالية تابعة لما تقادم ،كماا جااء
ذلك في التخميس اعتي من ديوان الوسائل المتقبلة)22( :
كل أ ْزيم ٍة
يتو نج ْه بِ ِه هلل في ِّ

الدي ِن ُّ
ِم ين ِّ
والدنْيا يول ْيو بيا ْع يد أ نم ٍة

تياو ُّجهي ِ
ف ك نل ُمه نم ٍة
ص ْد ٍق تُ ْك ي
ي

كل الفوِز والي أل نم ٍة
يه ِل ال يف ْوُز ُّ

ب حم يد فِي ِ
آمالها تياتيا يوجهُ
ْ
ي
فهتالااك -بحسااب مااا يباادو -اشااتراط زمتااي قااائل فااي لاازوم الطاعااة الدنيويااة واسنقياااد

المس ااتميت لله اادي التب ااوي ،نظ اارا القتران ااه الوثيا ا كم ااا قلت ااا بعقي اادة التج اااة ف ااي ي ااوم الحس ااا
الموعود ،وما يتبغي أن يعد له المرء حياله)24(.

ولهذه الطاعة فائدة مزدوجة ديتية ودنيوية أيضا ،بقوله في هذا الش ن في فضل التابعين
وعلو متزلتهل على من سواهل)25( :
كل سيِّ ِد
أيطي ُ
اع ُوه ْ
فاستي ْخز ْ
لهل ّ
الدنْيا وهل للتع ِ
بد
فيا ُه ْل قادةُ ُّ ُ ي

وفازوا ب يف ْخ ٍر ٍ
خالد مت بن ِد
ألنهل فازوا بباع ِثة أح ِ
مد
يْ ْ
ُْ

والغرابة بعد هذا كله أن تزف التهاني في هذا اسطار ،للاذين ناالوا هاذا الشارف الرفياع

والخالد باستباع)27 (.
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وفااي صااور وقتااران الااوعظ باابعض األغ اراض الشااعرية الديتيااة المتآلفااة معااه– كمااا سااي تي

تفصيله الحقا ،-كشف هذا المتطلا مان الادعوة فاي الغارض الاوعظي عان مباررات أفرزهااقتراناه
بغرض المدح التبوي في جواناب تعبيرياة كماا مار معتاا مان قبال ،مان أشاهرها :كارم أصال الهاادي،

ونقاااء ساايرته)...(،التي تعااد ماان العواماال المساااعدة والمحفاازة علااى مبايعتااه ،بوصاافها القصاادية
القائمة المطلوبة في الوييفة السياقية)26( :
ِ
الهد
ب عليه ُهو ُ
ُهداهُ فال تُاغْلي ْ

ومولِدا
ْ
وبايع كريما طا ي أصال ي

وألْ ِ ولي ِه يي ْهر يع ِ
قد ي ُم ْستدا
ْ ي
فشب شبا ي ال نر ِ
ضليهُ التند
ن
وض أ ْخ ي

وهذا يعتي أن الوعظ كان يالمس غرض المديح التبوي لإلفادة متاه بصاراحة ،وال نجاد

ثمااة عااائ يااذكر يحااول دون تطاارق الااوعظ الااى غاارض المااديح الااديتي ،علااى نحااو مااا
أن هتالااك ّ

نجااده قائمااا بااين بعااض األغااراض ،وفقااا الخااتالف طبيعتهااا ،وعلااى العمااوم فيبدوأنّهااذا الطااابع ماان

الفطاارة الشخصااية السااليمة الثابااة عاان التبااي (ة) ،قااد يفساار لتااا دعااوة الفااازازي فااي أدناااه الااى
الحض على وعادة مدحه مدحا معتدال الغلو فيه ،واسقرار بذلك)28( :

ِ
ِ ِ
وس ِّد ِد
وجدد
أال ف يع ْد ذ ْك ير التبي ي
وفي مدحه فا ْعد ْل وقا ِر ْ ي
ِ
ِِ
ح ُم نح يم ِد
حاو ي
لت يم ْد ي
وال تياغْ ُل في يشيء من ال يقول واقْصد يزن القول و ْن ي
ومن مستلزمات سبيل (وعادة) هذا التثبيت الالزم و الم كد على الدوام أيضاكما يتبين

دمن حيّز الموقف الدفاعي ،التعتياف علاى المتاانين لماا جااء باه التباي مان عتاد رباه ،وذلاك فاي
وطااار بيااان ذلاك فااي مااوقفين وثتااين موقااف العاازة لالتباااع ،بااازاء موقااف الذلااة لسااواهل ماان العصاااة
الجهلة)21( :

ِ ِ
ٍ
يوقي ْد كا ين أ ْر يعى ِ
التاس فِي ِه ْل سلِّ ِه ْل
هل
فويل أل ْجالف يع ي
ص ْوهُ ب يج ْهل ْ
في ُح ْزنا بِه ع نزا وبانا ب ُذلِّ ِه ْل يزيهيتا به في ْخرا على ِ
التاس ُكلِّ ِه ْل
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وكثيرا ما رددت التصوة الواردة من هاذا الحقال ،ماا مفااده:أن الخيباة والخساران هاي

تطلب القوة ،تل اللجوء اليه،
حليف من عادا الرسول الكريل (ة) ،وان أمر وحقاق الح حيتما
ي
كما هو ثابت بالتصوة الصحيحة)42(.

وأغلااب الظاان أن هااذا الموقااف المتشاادد المتخااذ لاايس بغريااب عمااا هااو معااروف عاان

ذمه لإللحاد والفلسفة في شعره ( ،)42وكل ما يقع على مفتارق الطريا ماع توجهاه
الفازازي من ّ
الموحد المتقدم المستمد من علل الكالم الذي"هاو علال يتضامن الحجااج عان العقائاد اسيمانياة
ِّ
باألدلااة العقليااة والاارد علااى المبتدعااة المتحاارفين فااي االعتقااادات عاان مااذهب أهاال الساالف وأهاال

الستة وسر هذه العقائد اسيمانية التوحيد")40( .
ودرورة التزام التعاليل الديتية دمن هاذا التياار الادعوي يمثال عماادا للسالو استبااعي

القاويل الاذي جااء باه التشااريع مان الادين الحتياف ،والاذي أخااذ ببسااطة لاد الشاعراء الملتاازمين

ديتيااا أبعااادا األباارز متهااا كااان زمانيااا ماان نحااو تعظاايل شااهر الصاايام لااد المساالمين باغتتااام أيامااه

ولياليه بالعبادة الحقة ،ونطالقا من التصوة القرآنية واألحاديح التبوية الواردة في فرض الصيام،
وفضله( ،)42وال مجال هتا سو القول و نن الستة الشريفة تفاي أيضاا بهاذا الغارض مان اسرتبااط

المتكاماال جسااديا وروحيااا بااالزمن ،بمااا جاااء فيهااا ماان متاساابات للصاايام ،وال ساايما الم كاادة متهااا
بالتواتركما جاء في قول الفازازي في يوم عاشوراء بعد أن وجد فيه فرصة سانحة للتقر المرجو

ولى اهلل)44( :
ولعاشوراء مرتبة

الزمن
ُشهرت في سالف ّ

هو يوم لل ْ
يزل أبدا

الستن
صومه من آكد ُّ

فاغتتل ون كتت متجرا

يخليسا من راحة المحن

واليخفااى أن فااي الااذكر الحكاايل المتاازل وشااارات الااى فريضااة ديتيااة أخاار هااي أيضااا

كالصاايام ركاان ماان أركااان األسااالم نلمااح وجودهااا داامن هااذا الصااعيد ،وذ جاااءت بعااض التصااوة
الشعرية في دوء الحض على الح والزيارة ،من متطل التعظيل لشعائر اهلل)45( .
ومن الطبيعي أن يفضي حلول مواسل العبادات في اسسالمكلى شيء من توييفها للّها

كمااا هااو معااروف بالوصااايا التااي تشاايد بمتزلتهااا ومااا يتبغااي أن يقااوم بااه المتعبااد فيهااا ماان عبااادات
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وطاعات أتت األحادياح فيهاا واألخباار عان الرساول ،ماع الحارة علاى ذلاك كال الحارة ،متهاا
قدوم شهر شعبان الفضيل)47( .
وماا يصااادفتا هتااا ان توييااف القاادوم الزمتااي ،ورحيلااه عتااا ،لاال يكاان والّ مصاادرا قاااد ولااى

وبداء التسانل اعتي على نحو تقريري)46( :
ت ح نقه
فانظر يأوفنا ْي ي
مضى رجب ْ
ووافا شعبان فهل أنت عالل

وأكرمته أم كتت عن ذا تغفل ؟
بمقداره أم با ُ قلبك مقفل ؟

وحيتمااا نقااف عتااد نقطااة أخاار علااى هااذا الخااط ،نجااد أ ين السااتّة الشااريفة قااد جاااءت

باألحاديح التي تبين فضل قيام الليل ،فهو ديدن المتقين المحتسبين ،والشاك فاي أن الماواعظ

التخلااو ماان اسلمااام بهااذا الشا ن ،كمااا هااو الحااال لااد شاااعرنا ،وذ فيااه جملااة ماان العضااات تفيااد
اسستتهاض الجسدي والروحي معا لالنسان)48( :
صبِغي ْ
ت في الليل دهمتُهُ
وقل وذا ُ
واستوهب وقالتها
ك
فاند ْ ذنوبي ي
ْ
رس ِل الدنمع عن ٍ
ف ِ
خوف وعن ني يدٍم

هر
وأُ ْس ِر ْ
جت في ُد يجاهُ األينْ ُج ُل ّ
الز ُ
ِ
اعتراف ِ
العبد يُا ْتتيظير
فالعفو عتد

الخالف الذي ما زال يُ ْستيطير
يي ْم ُح
ي

ع با ي رحمتِ ِه
وارجع ولى اهلل واقر ْ
ْ
ِ
والسور
فخير ما يُا ْق يرأُ
القرآن تقرأُه
نعيمك في
واجعل
اعيات ُّ
ُ
ي
ُ
ْ
وكما يبدو فكن محو الذنو واقالتها مارتبط بمبادأ اسناباة الاى اهلل عاز وجال ،بالتمساك
ص ْب ِر مضمون له الظفر
واصبر فذو ال ن
ْ

األزلي بمتهاجه الذي يشيرالى عفو الر وصفحه عن المذنبين اعيبين من عباده.
وتسااود فااي أف ا أخالقيااات األديااان السااماوية بعااض المفاااهيل والقاايل اسيمانيااة متهااا:

التوكل على اهلل ،والصبر في سبيله كما تقدم ذكره ،فضال عن بر الوالدين الذي اليبتعد عن هاذا
الميدان من التوييفات لألصول المعرفية األخالقية المقدسة ،من نحو قول الفازازي معاتبا المرء

العاق لوالديه ،محذرا ويّاه من مغبّة الوقوع في هذا اسثل)41( :
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تقربت والّ في ردى األم واأل
ّ

وق ّدمت أسبا العقوق وونها
ردى اهلل يُرو أنّه في رداهما

وقد جاء في التّ فيف ما فيه عبرة

التقر
وبرهما في ال ّدين أصل ّ
ّ
شر مسبب
لمثمرة في الحشر ّ
تظفر به أو فجتب
ف ردهما ْ
ُّ
تدل على ما فوقها فت ند

وأخيرا ومان باا األمار باالمعروف والتهاي عان المتكار بوصافه أحاد الفقارات اسرشاادية

أيضا ،نجد أ ّن للفازازي قصائد ومقطعات في ذم الخمر وشااربه ،وبياان مضااره الديتياة والدنوياة،
وأن الخير في العدول عته(  ،)52قائال في أحادها موجهاا القاول ولاى المادمن عليهاا فاي دارورة

اسقااالع عاان هااذا الفعاال المشااين ،بحسااب مااا يترتااب عليااه ماان مصااائب ،والمتاازامن مااع مخالفتااه
باسجماع الشرع الحكيل)52 ( :
يا ُم ْد ِم ين الخمر غيْيا ير آ ِل
أبشر بفق ٍر وهتك ست ٍر
ْ

في تركه أمر ذي الجال ِل
وقبح ذك ٍر وسوء حال

ومورد في المعاد تفضي

مته الى طيتة الخبال

فراجع الح ن
التعلل
ْ
وادرع الى اهلل واستقله

نفسك في الفوز بالمحال
فكنه خير مستقال

وبعد أن وقفتا على أبرز جوانب آلية قيام الخطا الاديتي عقائاديا ،ساتقف كاذلك فاي

الفقرة الثانية من المطلب البحثي األول على أبرز جوانب آلية قيام الخطا التفسي ،الذي يعاد

في نظرنا مكمالعضويا لوحدة الخطا الوعظي في شعر الفازازي.
الفقرة الثانية:

وتهدف ولى الكشف عن أثر القيل األدبية التي تتاتظل دامن هاذا الحياز الاذاتي ،والتاي

تعمل على توجيه التفس الى جادة الصوا  ،بعد أن ترصد اساتطالعاتها العتاصار المسايةة اليهاا،
وم اان ه ااذا المتطلا ا م اان التوعي ااة الملموس ااة س اايتل اللج ااوء ال ااى تش ااخي

ركي اازتين ب ااارزتين ف ااي

المحم ااوالت الداللي ااة ال ااواردة م اان ه ااذا التط اااق ،والت ااي ت اارتبط تحدي اادا با ا ثر المف اااهيل والق اايل

األخالقية فيكحدا التغيير اسيجابي المطلو في المجتمع وصوال بها الاى تساليط الضاوء علاى
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هي ا ة تكااوين بتيااة الخطااا فااي هااذا الجانبالحسااي -األدبااي ( بمعتاااه الخلقااي) ،والساايما بعااد
التحق من حصول"أثر الوعي والقيل والمفاهيل والدالالت في تشاكيل الخطاا األدباي"(،)50

والركيزتان اللتان تقومان على أساس متطل الدعوة اسصالحيةهما:
 -2تعيين آفات التفس البشرية.
 -0تحديد سبل الحصانة متها.
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الركيزة األولى:
ويالحااظ أن فيهااا تحشاادا للتصااوة الوعظيااة بالاادالئل وغيرهااا ،وك ا ن الشاااعر أراد أن

يسجل له حضورا على أكثر من صعيد توجيهي ،وعلى وجه العموم فمن البديهي أن تخيّل التزعة

التوجيهيااة علااى باقااة القاايل الملتفااة حااول هااذه األساااس المعرفااي ،بوصاافها وسااائل المجابهااة فااي

المحدق بها ،وذلك بعد أن
عملية خطا التفس من أجل وبعادها بشتى السبل عن حيز الخطر ُ
تسااتمد ايجابيااا قوتهااا الت ثيريااة ماان الساالبية التااي ه اي مياازة الصاافات التااي اليحبااذ علااى اسطااالق
الهاادف التثقيفااي فااي الخطااا الااوعظي توافرهااا فااي الااتفس التااي هااي المحااور الاارئيس فااي تلقااي

مضاامون الخطااا ورسااالته اسجتماعيااة ،وهااذا مااا ياادخل فااي وجااه ماان الوجااوه فااي وطااار ودرا

المصلحين /التاصحين أهمية التصح االجتماعي ببعد نظار يسامو باالنساان"ألن التاصاحين كاانوا

يفكرون أوال وقبل كال شايء فاي المعااني الخلقياة وكانات التصاائح ال تصادر وال عان أنااس عرفاوا
بالحكمة وأصالة الرأي ،وكانت التوجه وال الى أناس يراد توجيههل الى صالح األعمال")52( .

وقبيل الشروع ببيان األفات التي تعتري الاتفس كماا بيتتهاا الادالئل الشاعرية الاواردة مان

هااذا الحقاال هتالااك علااى مااا يباادو خطااوط عريضااة جاااءت ماان تيااار التحااذير فااي وطااار الغاارض
التعليمي وذلك بتصوير ما سات ول الياه مان وصاف غيار الئا بهاا علاى وجاه العماوم ،كاان مصادرا

لذمها في كثير من األحيان)54( .
وكثياارا مااا سااعت هااذه الرنيااا الااى وفااادة الت كيااد علااى نقاااط وصاافها الخطااا الااوعظي

بالض ااعيفة والمش اايتة للم اارء كج اازء م اان عمل ااه عليه ااا ف ااي وط ااار زه اادي يتخت اادق ح ااول ذم ال اادنيا
بمغرياتهاكافة ومن أبرزها حب المال وايثارالشح ،هذه الصفة المذمومة في قول الفازازي)55( :

ِ ِ
ِ
يسار ال يفتى ُّ ِ
ٍ
ب
ب
يي ُ ي
سير لموت يو ْه يو ي
بالمال آل ُ
بالش ِّح ل ْل يح ْي ِن جال ُ
يي ُ
ويكشااف مااا ترتااب علااى ذم وتباااع (الهااو )،عن مواقااف تعبيريااة كاناات تحاااول اسحاطااة

بهذا المضمون ( ،)57ففي مجال الدوافع الى االغتارار الادنيوي بالوساع أن نلحاظ االشاارة الاى
أن العيب الممقوت في جملة من الشواهد التصية المتاوافرة ( ،)56ترجاع ببسااطة الاى الطبيعاة

الدنيويااة القائمااة علااى التاازيين الخااارجي فحسااب ،ماان نحااو القااول ماان أساالو القساال الم كااد:

()58
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ي ِ
نها
الم ُع ٍ
التص ند ُق ييتا ي
قاع ي
ي

عه يدها فيك نها
يميتك خاني ْ
ي
ت ْ

يم يد الدنه ِر ال أمر يعليها وال نيا ْه ُى
وفي سياق متصل ولكن من جانب تفعيل المحور الزمتاي فاي األسالو الاوعظي القاائل

لااد الفااازازي ،بالوسااع أن نلحااظ أن األخياار عمااد مساارعا الااى توييااف جو(التااذكرة التافعااة) فااي
سياق العظة المعرودة ب زاء الغفلة فاي يال رفاع راياة الازوال ،ولهاذا نجاد أن البياان القاولي ي كاد
باستمرار ان اغترار التفس بالشبا غيار مجاد علاى اسطاالق ،فسارعان ماا تتقضاي هاذه المرحلاة

ويحال المشاايب ،والوياال لماان يحصااد ماان حياتاه سااو الااذنو واعثااام ( ،)51ولااذلك نجاادعلى

هااذا المسااتو البياااني ان بعااض دوال الاازوال قااد تسااتثمر فااي قالااب يااوفر شااحتات ماان الطاق اة
همااه هااو صاارف الااتفس عاان الغفلااة
للمضااي قاادما فااي الغاارض التعليمااي الفاعاال ،والساايما وأن ّ

والدعوة الى اليقظة باستمرار ،ونجد ان ذلك تال عبار مراحال متسلساة متطقياا :الماوت ثال القبار
ثل خاتمة المطاف بالمصير الموعود ،وباذلك بالوساع أن نلماح التقاار باين مفهاوم الحتمياة فاي

الزوال وبين الوعد الح في مآل التفس)72( :
وال التناس ع ْتهُ تي ُحلُّ ُه ْل
يسريع يز ُ
يسلِيب لي يديْ ِه كثْا ُر ٍ
ناس يوقلُّ ُه ْل

سرايا د ِ
واهيها ٍ
هل
يي ي
سلُّ ْ
ي
بم ْوت يي ُ
ِ
ساكتو ين في ُّكلُّ ُه ْل
سل الدنار أيْ ين ال ن

س
ي
ص ُ
ريع هواها يو ْه يي بالغيْي ِر ُم ْع ِر ُ
ولذلك كان لزاما على التفس أن ترعوي بالت د  ،وهذا ما يقع تحات شامولية عتاوان:

سبل الحصانة ( الركيزة الثانية) ،والسيما القائمة على أساس العقل الراجح)72(:
وذا لل يكن عقلي عن الغي زاجرا

علي المعارف
فماذا الذي تجدي ن

تصرفه نفسي كما ال أحبه
ُّ

وليس لها من حجة العقل صارف
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وكثياارا مااا جاااء التااداء فااي هااذا الجانااب حااامال فااي طياتااه داارورة اتباااع ساالو المثااابرة

والما ا ااران فا ا ااي تزكيا ا ااة الطبا ا ااع ،ما ا ااع دا ا اارورة تحكا ا اايل العقا ا اال ،والا ا ااذي قا ا ااال فيا ا ااه الما ا اااوردي (

ت452ه)":وعلل ان التفس مجبولة على شيل مهملة وأخالق مرسلة ،ال يستغتي محمودها عن
الت دي ااب ،وال يكتف ااى بالمرد ااي مته ااا ع اان الته ااذيب ...وك اال ذل ااك اليت ااال بتوقي ااف العق اال ،وال
باسنقياد للطبع ،حتى يكتب بالتجربة والمعاناة ،ويستفاد بالدرباة والمعطااة ثال يكاون العقال علياه

قيمااا ،وزكااي الطبااع وليااه مساالما" ،)70( .ولعاال هااذا الاارأي يكااون هااو األقااوم فااي تفسااير طبيعااة
التعاماال المقصااودة ماان الساابيل المسااتتير الااذي"يفهاال ساار الطبيعااة البشاارية،ويدري انهااا دااعيفة

بطبيعتهااا"كمااا قااال العالمااة د .الااوردي ( ،)72مصااححا علااى مااا يباادو بحساال مااا ذهااب وليااه"ان
الطبيعة البشارية لهاا نواميساها التاي ال يمكان تخطيهاا ومان خاالف فاي وعظاه تلاك التاواميس كاان

كمن يحرض التاس على العصيان")74( .
وكا ااان ما اان البا ااديهي أن يلج ا ا أصا ااحا الخطا ااا الا ااى تحديا ااد الما ااداخل الا ااى ها ااذا

المضمارالدقي والمتشعب ،ممايجدي باالتفع دامن هاذا الساياق التوصايلي ،مان نحاو اسشاتغال

علااى آليااات جهاااد الااتفس بترويضااها فااي ساااحات الصااالح والتقااو قباال حلااول مصاايبة المااوت
( ،)75بما يعود على حالها بالخيركله)77( :
وس ْه يد يها
وزْه يدها
سي
اها ُ
ك أل ِزْم يها تُا يق ي
ْ
ووحسانيها لل يخ ْل ٍ طًُّرا ي
يونيا ْف ي
و ِ
وذلك يا ْعطيها ِ
ك ُج ْه يد يها
الجتيا ين و يش ْه يدها
سي
أصلي ْح ي
واهلل ْلو ْ
ي ُ
ي
ت نيا ْف ي
الع ْف ُو
لي يق ن
ت والّ أ ْن ي يدا ِريك ي
ص ْر ي
ك ي

ولااذلك لاال يكاان غريبااا أو مسااتبعدا ،باال كااان ماان الطبيعااي أن يكتااب الشااقاء -ماان أثاار

الشر -على كال مان تار العتاان لتفساه للوقاوع فاي مساتتقع الخطيةاة والرذيلاة ،الاذي يتجاو متهاا
أولو العزم في كل مرة ،كما يصوره الدعاة الى الفضيلة ،ومتهل الفازازي بقوله )76(:
باع التنا ْف ِ
س في يس يحواتِها
يش يقاء تِ ُ
يشرير تُا ي د ِ
ِّيه ولى يم يهواتها
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وماان الجاادير بالااذكر ان اسشااارة الااى داارورة صاايانة الااتفس ،برعايتهااا وصاارفها عاان غياار

المفيد لها جملة وتفصيال ،بل وزجره احيانا(  ،)78يتبع من اسيمان ان لهاا عليتاا حقاا يجاب أن

يراعى بقطاعات المجاهدة المحسوبة على مفهوم كبير هو( الزهد األخالقي) الذي يفترض به أن

يك ا ااون متض ا اابطا عقلي ا ااا ح ا ااد اسمك ا ااان ،ووال فكن ا ااه س ا ااي دي بمتبتي ا ااه( الس ا ااطحي) ال ا ااى عواق ا ااب

وخيمة،وذ"يتبغي في الزهد األخالقي أال يتجاوز الحد المعقاول ،ووال تحاول الاى تعاذيب للاذات،

بل يمارس بقدر ما ي دي الغاية متاه وهاي دابط الشاهوات والسايطرة علاى الاذات" ،)71( .قاال

أب ااو زي ااد وق ااد جع اال م ااا يترت ااب عل ااى مسا ا لة االرتح ااال المخ اازي ع اان ال اادنيا مرتبط ااا بم ااا قبله ااا
وقتيابالزمةحقيقة وجب بيانها ،وحقوق)62( :
فخار ي ُّ
فر ندها
بالدنْيا ُسموم ُ

الك بُا ْع يدها
دح ْ
ت يم يح ي
الهو أ ي
في ُ
جاج ي
ساهل في ُّ
الذنو ِ فيابيا ْع يدها
ك يس ْع يد يها
س ي ْن تيا ْر يعى لِتيا ْف ِس ي
فيال تياتي ْ
فال تيا ْت ي
ُس ي ال ألي ْربا ِ ُّ
ف
وم ْوقِ ُ
الذنو ِ ي

والااى هتااا يتتهااي البحااح فااي المطلااب األول ب صااوله وفروعااه ،وسااتتتقل الااى المطلااب

الثاني.

المطلب الثاني :السمات الفتية

الشك في ان اشتمال البتية الخطابية في شعر الفازازي على السمات الفتية ،يا تي بعاد

أن ادر الشا اااعر دا اارورة توافرها ااا فا ااي وطا ااار الغا اارض المقصا ااود ما اان قيا ااام الا اابالغ األدب ا ااي -
الشعريالهادف الى التغيير الذاتي بهاذه الطريقاة المقتتاة فتياا كماا تبادو مان بعاض الجواناب،وذ"ان

المعرفااة الفتيااة بصاافة عامااة واألدبيااة بصاافة خاصااة ،والشااعرية بكيفيااة أخ ا  ،ماان المعااارف التااي

تلعااب دورا كبياارا فااي تقاادم االنسااان ،عاان طريا تعميا ادراكااه نحااو الحياااة وودااع اسنسااان علااى

األرض")62( .

وساايقوم هااذا المبحااح بتسااليط الضااوء علااى أباارز الساامات األساالوبية لمودااوع البحااح
الحالي ،وذلك عن طري رصد ثال دوائر دارت حول:
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األلفاظ والتراكيب.

التضاد.

البتاء الفتي.
أما فيما يخا

كماا مان األلفااظ التاي تعاين
األلفااظ والتراكياب ،فمان الباديهي أن نجاد ّ

التايل في عملية التوصايل الشاعري ،والسايما األلفااظ التاي أراد لهاا أن تكاون عتواناا لغرداه وون

كانت مكررة بشكل ملحوظ للعيان ،فضالعن كونها تصتف دمن صاتف األلفااظ الساهلة ،ففاي
المبحح األول مرت معتا ألفاظ من قبيل( :الهد  ،الفوز ،التقو  ،الذنو  ،الجتة.)....،
ومن الم كد ان عملية تكرار األلفااظ التاي أراد لهاا الشااعر هاذا األمر،كانات شاكالمن

أشكال سيادة التزعة الخطابية –الوصفية على غرض الوعظ لد الفازازي ،وذ"تبدو الخطابية في
تكرار الشاعر لكلمات معيتاة ،فقاد ياذكر الشااعر الكلماة الواحادة أكثار مان مارة فاي أبياتاه ،وقاد
يبدأ أبيات عدة في قصيدته بعبارة واحدة ،ت تي أول كل بيت ،وذلك لي كد معتى ،وليكرر فكرة

واحدة معيتة ،يلح على وثباتها")60( .
ففي محاولة م لوفة لحصر وهتمام المتلقي بفكارة الهداياة واسقباال عليهاا ،ك ّارر الشااعر

ببساطة (هد ) ثال مرات على وف مقتضى سياق التعبير في صدر البيت اعتي ،قائال)62( :
وال تياغْل في يش ٍ
يء وقيا ِر وسد ِ
ِّد
ْ ي
ُ

نه ير تيا ْهتيدي
اله يد فا ْع يمل بِه الد ْ
ُهداهُ ُ

وماان أوجااه التكاارار أيضاااماي تي (للداللااة ) المقصااودة ،وذ نلحااظ شاايوعام لوفا أللفاااظ

أفعال األمر في هذا المجال ،من نحو (:توجه ،أقبل ،اغتتل ،ايا  ،تتبّه ،أسرع )......،وقد أورد

الشاعرألفايا دالة على (األمر) المطلو  ،ب سلو العطف ألكثر من مرة الذي نجل عن توييفه
قيااام تالح ا يسااتد الداللااة المتصاارفة الااى األماار ،لاايس والّ ،ماان غياار أن يتاار ماادة زمتيااة كافيااة
لإلدرا الاذي هاو بصادده ،وهاو باذلك نا

عان أسالو اسختازال اللفظاي المفتارض تاوافره فاي

المتت الشعري ولغته التي"هي لغة قادرة علاى الكثافاة الشاعرية حاين تتطلاب اللحظاة التفساية او

الموقف متها ذلك"( ،)64قال الفازازي)65( :
فيا نائل الجفتين في حال ٍ
يقظة

نوم
وكل نائل معتى ولل يغ ي
شهُ ُ

ّكر
تف ّكر ّ
واخل واد ْ
ودبر واعتبر ُ

تر الخل ال محو لديه وال رسل
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وكثيرا ما نقرأ في هذا السياق من التوعية األلفاظ الحسية الدالة على الحركة المطلوباة

للتغيياار ( :جاهااد ،خاااطر ،ارعااوي ،).....،وقااد يفساار هااذا الصااتيع علااى انااه ملمااح ماان مالمااح
الدعوة الجادة التي ناد بها شاعرنا كثيرا ،التي لل يستثتي متها حتى نفسه)67( :
يامن أخاطبه والحال شاهدة

اني لتفسي بهذا القول استب ُ

وال ااى جان ااب األلف اااظ السا اهلة الت ااي وردت نم اااذج مته ااا ،كان اات القص ااائد العش ااريات

مساارحالبعض األلفاااظ الجزلااة الغريبااة التااي تحتاااج ماان المتلقااي الرجااوع بهااا ولااى المعاااجل العربيااة

للوقااوف علااى معانيهااا وهااذا مااا جعاال الغمااراوي يقاادم علااى شاارحها قااائال":قااد صااادفتتي المقااادير
باااسطالع علااى القصااائد العشااريات ...فوجاادتها ماان غاارر القصااائد ،وماان أكباار الاادالئل علااى مااا

رصااعها بغرائااب اللغااة العربيااة .واألساااليب العجيبااة
لمتشااةها ماان البراعااة واسقتاادار الزائااد ،لكتااه ّ
المجازيااة ف دااحت روض فضاال لكاان بابااه مقفاال ،ومخاازن درر لكاان عااز ماان لمدخلااه يتوصاال.
فاستخرت اهلل في أن أجهد نفسي في حل عباراتها وتفسير غريب لغتها")66( .
ومن الجدير بالذكر ان قضية توييف هذا األسلو الفتي -التقدي لل يجر على وتيرة

واحاادة ،وذ اختلااف الحااال فااي الجاازء المتظااوم والمطبااوع ماان شااعر الفااازازي الااذي جمعااه أحااد
تالميااذه ،والااذي قااال فيااه"أمااا المتظ اوم فانااه لطيااف اسسااتعارة خفيااف العبااارة ،قااد أسساات علااى
انطباع الطبع مجانيه وسلمت من التكلف ألفايه ومعانيه")68( .
وماان أمثلااة األلفاااظ الغريبااة الدالااة علااى صاايغة األماار ( :ها ا احاابس ،يااب ا تعهااد،

يفا س  ،ص االزم المالصاقة ،)....،ومتهاا قولاه وقاد اساتخدمها فاي أحاد أبياتاه التوجيهياة:
()61

ِ ِ
الج ِ
ميل بِ يحلن ٍة
ص ِ الج ْس يل ل ي
لع ْق ِل ي

ص ْن التنا ْفس يع ْن قي ِ
بيح يوفِ ْعلِ ِه
ول ال يق ِ
ُ
ي

ولل تكن الفاظ األمر هي الوحيدة التي كانت أحيانا يشوبها التعقيد اللفظي ،بال الفااظ

أخر من نحو بعض أفعال المخاطبة المبتية للمعلوم أو المبتية للمجهول ،والصفات ،وال سايما

تلك التي كان يبتدأ بها الشاعر أبياته ملتزما ،وتحديدا في مجموع القصائد العشاريات التاي تبادأ
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عااادة بحاارف واحااد ماان الحااروف األلفبائيااة ،يجااب علااى التااايل أن يكاارر فااي مسااتهل كاال بياات
الحرف الذي تقوم القصيدة عليه .قال مخاطبا العاقل /اسنسان)82( :
يختيت يو ِع ْت يد الت ِ
سابح
ناس للخي ِر ُ
أنك البِ ُح
ِخشار وعت يد التناس ي

يخبيح وعت يد ِ
صابح
أنك
التاس ي
ُ
ت ِ
وع ْت يد الت ِ
ك رابح
ناس أ ن ي
يخ ِس ْر ي

ووذا كانت متطلبات الصتعة تجوز قيام هاذا الشاكل الهتدساي ،فاالتكلف بااد فاي وياراد

الشاااعر لفااظ( الختياات) ومعتاااه الخساايس ،والااذي كااان ماان الممكاان جاادا ان يااورده ماان غياار أن

يتزل ا فااي التعقيااد غياار المباارر والمحبااذ فتيااا ،ثاال ان الااوزن يسااتقيل بااه أيضااا ،فعااالم ياااتر هااذا
الجتوح؟
والاى هااذا الحااد يظهاار مماا تقاادم ان الشاااعر كااان يجاد بعااض األساااليب اللغويااة متاساابة

أكثار مان غيرهاا كاي يعباار بواساطتها عان غرداه المشاروع علااى حساب مقتضاى التعبيار ،وال ساايما

وان فيهااا مااا يا دي وييفااة توجيهيااة بحتااة ،تتتاسااب مااع طبيعااة األداء المقااررة لتلقااي بعااض الفتااون
الشعرية على حسب مبدا التحول الجدياد فاي التصاور التقادي– العرباي القاديل ،للعالقاة الماثلاة

بين المتجز التصي والقاريء"وذ نلحظ ان ثمة تحوال في طبيعة التصور التقدي يومىء الى وحكام

التظر في التصوة ال مان حياح طبيعاة االنتااج والصاياغة حساب ،بال مان زاوياة التلقاي ومالحقاة

شاكل العالقااة بااين الات

ومتلقيااه"( ،)82وهااذا ماا يفصااح عاان القاول انااه ماان غيار الممكاان علااى

االطالق أن يضاطلع بهاذا التسا اللغاوي تركياب واحاد فحساب مساتقل عان غياره مان التراكياب

ومته التداء في دوء أدواته وصيغه ( يا ،أيا ،يا أيها ) ،التي تتفتح تلقائيا على صاي لغوياة أخار

من نحو االستفهام ،األمر الذي ي لف بمجمله أداة تعبيريةسحادا التا ثير المبتغاى السايما بعاد
أن تتكرر الجمل االستفهامية في قول الفازازي اعتي )80(:
والموت بال ُق ْر ِ ييط يْرأُ
أيا غافال
ُ
كتت تيا ْقرأ
يل تيا ْع يم ْل بِما ي
ي
أج ند ي ل ْ
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ك يم ْر يعى في يم ِريبِ ي
يأه نم ي

س تيا ْه يرأ
أيجد ْ
نت بِ ي
ك ُ
األيام والتنا ْف ُ
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ولاال يكاان أساالو األماار والتهااي الااذي يطالعتااا فااي كثياار ماان التصوصبوصاافه أحااد اباارز

اعليات المسخرة للتبلي  ،لما يتماز به من مباشرة القصد ،غائباا عان تلاك األنسااق التاي ناادت
بالوعظ من نحو القول)82( :
يا ُم ْغتِ يي اللّيل نوما والتهار يعمى

اد ي من نوم ومن ستة
أيق ْظ ف ي
ضع عمرافي غير فائدةٍ
ِ
وال تُ ْ ْ

بصر
يمتى تيفي ُ وال سمع وال ُ
الحذر
الح ْزِم ِمن أوصافِ ِه
واحذر فذو ي
ْ
ُ

فع ْن ٍ
الع ُم ُر
يعمري ييا ْتا يف ُذ ُ
ي
قريب ل ْ
والمالحااظ أن هااذا األساالو الطلبااي أتااى فااي بعااض التصااوة م كاادادالليا ،ومشااروطا،

وهذا يعتي أن أسلو الشرط الم كد كان أحد لوازم صياغة فحو الخطا لغويا ،نظرا لما فيه
من بيتات تفيد تحقي الدعوة الصادرة شعريا ،والسيما اذا كان المفهوم التعبيري معطرا بعب من

الحكمة ،كما في قوله)84( :

يل يي ْسطي ْع ِمن الض ُِّّر يم ْتا يفذا
الم ْرءُ ل ْ
وِذا ي
أيصا ي ُم ِجيرا ِم ْن أيذ الدنه ِر ُم ْت ِقذا

التضاد:

والذي ِبه ِمن ب ِ
ْسه وتيا يع نوذا
ي

ود بِال م ٍّن وياغْ ِ
ضي بِال أيذي
يج ُ ي ُ
ُ

يقوم التضاد في الخطا بطريقتين اثتتين ،ففي األولاى يساعى الشااعر الاى خلا واباراز

التتاقض بين موقفين كي تكون المحصلة التاي تخارج بهاا مادركات العقال بوساائلها التشخيصاية،

أحااد أماارين همااا :المطلااو أوالمرهااو  ،علااى وف ا المعتااى المااراد وخراجااه للمخاطيااب"،فالعقاال
يدر صور األشياء بما يصير اليه من تخيل التوهل ،فيكون الشيء المدر اما مطلوباا ،أومرهوباا

عته"( ،)85ومتها قال الفازازي)87(:

ِِ
ِ
ْت وليل تي ِ
ص ْل
يل تُِق ْل
وج ْر ي
يجتيا ْي ي
ت يعلى خ ٍّل ُ
ع ِن اسخوان مل ي ْ
ت ول ْ
األر ِ
يل تُتِ ْل
يل تيب ُذ ْل ونِل ي
يل تي ِم ْل يج يم ْع ي
يج يذ ْم ي
ت ُعر ْ
ْت ول ْ
ت ول ْ
حام يع ْمدا ول ْ
وذ يقااع الاات علااى مفتاارق طااريقين مختلفااين( :الوصااال والبااذل × القطيعااة والبخاال)،

والريب في ان قيمة الفن في هذا التضاد يجب أن تظهار وهاي تا دي وييفاة اسقتااع المقصاود،
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فالتضاد في حالة رهان ونزاع مع الطرف اعخر"ألن الكلمات المتضاادة تصار دائماا علاى اقصااء

بعضها البعض"( ،)86وربما أفادت وييفته التصية توسيع الهوة بين الوحدات المتضادة القائمة،

كااي تبااين معااالل السااب يل الااذي نصااح الداعيااة باألخااذ بااه بعااد أن عالجااه بطري ا أساالو التفااي
المتكرر واسثبات.

أما الطريقة الثانية في استخدام التضاد ،فهي تسخير الشاعرمعتى التضاد لتقديل الدليل

العقلااي للمتلقااي ،وذلااك فااي دااوء التوساال اليااه ب ساااليب فتيااة ،متهاأساالو التشاابيه البالغااي،

المويااف للتوعيااة العقليااة المحفاازة والمثياارة ،وذ"ان الشااعر الااذي يتاار العقاال جانبااا ،ويتاار بحثااه
الدقي وحوافز الشعور الخلقي يكون أقل وثارة وأقل تتويعا وأقل ونسانية"( ،)88قائال )81(:
والعسر يتلوه يسر ون صبرت له

عرض
ددان هذا وهذا عتدنا ُ

كالحلْل أدغا متوعة
ُ
والعيأ ُ

وسوف يلح باسيقاظ مغتمض

فهت ااا اختلف اات وييف ااة التض اااد ،بع ااد أن أف ااادت اسحس اااس اسنس اااني ال ااواعي بالتت ااابع

المرحلي بين اليقظة وددها ،على مدار الزمن التوعي الطويل.
وفااي نصااوة هااذا الجانااب هتالااك ملمااح بااارز ماان مالمااح التفااانل الم كااد ،والساايّما
المقتبس من القرآن المجيد)12(:
تصبّر وذا نابتك للخطب شدة

وال تي سن من ٍ
فرحة بعد ترحة
ْ

فيعقو القى الكر ي في فقد يوسف

ٍ
لين
اشتداد للحواد
فبعد
ُ
االيام ثل تعين
فقد تخذل ُ
ثمانين حوال والحتين قرين

وكان ات هااذه المساايرة تسااتعين بااالمعين الحسااي كثيراعلااى تصااوير معتااى مااا تااذهب اليااه
نصوصهامن نحو الصورة الحركية ،في قول الفازازي بح التبي)12(:
ِ
أط ْعهُ فِك نن ال ن
ت
مس في طي ْو ِع ِه يج ير ْ
ش ي

ت
ت ني ْح يو الغُرو ِ ف ْدبيا ير ْ
يوقي ْد أيقْابيالي ْ

ومن العرض الساب يتبين ان هاجس التوصايل المباشار للمعتاى مثّال عائقاا مقصاودا فاي

أن يتمتع أسلو التضاد بقدر من الغموض في اسيحاء ،الذي من ش نه توسيع أف الداللة لد

المتلقااي"وذ ان الغمااوض أكثاار مظاااهر اسيحاااء لفتااا لالنتباااه ،بمااا يتجااز عتااه ماان اشااترا وتعاادد
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للمعاني وانفتاح لدالالت الت "( ،)10ولكن يتبغي أاليرجع الفضل الى الغموض الفتي فحسب

دمن هذا الحيز ،والسيما بعد توافر عتصر اسرتداد العاطفي في المسافة بين الت

والقاريء"اذ

ان رد الفعل العاطفي من هدفه ،بالتحديد ،توجيه االنتباه نحو متطقة الداللة")12( .
البتاء الفتي:
جاااء المتظااوم ماان الغاارض الااوعظي مسااتقال طااورا فااي القصاايد والمقطعااات ،ومااع بعااض

األغااراض أيضااا،وذ نجااده قائمااا فااي القصااائد الزهديااة ،كمااا هوعليااه الحااال فااي مجموع(القصااائد
مرمعتااا ماان قباال أكثاار ماان أنمااوذج لتصااوة ماان هااذا المجمااوع
العشااريات) مااع تخميسااها ،وقااد ّ

الشااعري المكا ّارس للزهااد والااوعظ بصااورة رئيسااة ،وكيااف أن األبيااات فيااه تقااوم علااى وزن البحاار
موحااد،
الطويال ،وتتقساال علاى أربعااة مصاااريع  /أشاطار ،ملتزمااة قافياة واحاادة تقااوم عال وفا روي ّ

ومن أثر تكرار هذه الوحدات البتائية المزدوجاة دورياا تتسا القصايدة العشارية علاى نحاو متاتظل

في كل مرة ،ومن هذه الجزئية البتائية قول الفازازي في أحدها نظما)14( :

ضي ِرهِ
اتك قُرآن تيسير بِسي ِرهِ
ضو ي ِ ِ
ِ
ني يج ي
س ال نزمان بِ ي ْ
ُ يْ
ني ي ْ
ت به بُا ْ ي
ذات فا ْعمل لِغيي ِرهِ
نياعا ي مشيب فاست ِع يد لِ يخي ِرهِ
ضجع اللن ِ
ْي
يْ ْ
ْ
ي ي
نيابيا يم ْ ي ُ
أما في القصائد العشريتيات مع تخميسها في ديوان الوسائل المتقبلة في مادح التباي (

صاالى اهلل عليااه وساالل) ،فجاااءت أبيااات الااوعظ مااع المااديح الغاارض الاارئيس ماان نظاال الااديوان،

ملتزمااة المتهاااج والبحرالمااذكور فااي طريقااة نظاال القصااائد العشااريات ،ولكاان هااذه الماارة بتقساايل

األبيااات المزدوجااة علااى عشاارين جاازءا ،داامن وطااار القصاايدة الواحاادةالتي تضاال أكثاار ماان غاارض
أحيانا يتوزع على مقطع أوعدة مقاطع ،من غير تكلف ولتزام الحرف الواحاد فاي بداياة كال شاطر

وتكرارهلزاما حتى نهاياة القصايدة ،كماا فاي المقطاع اسساتهاللي اعتاي مان أحاد قصاائد الاديوان:
()15
ِ
زدكل
أيال فاشكروا نُعمى االله يي ُ

ْكل
ولى كل أُنادي ُك ْل يول نما أيجد ُ

ومهما أر ْدتُل ما ِ
لديه ي ِر ْد ُك ُل
يي ي ي ْ
ِ
ماع القلُو ِ أفِ ْد ُكل
أس ي
يهبُوا لي ْ
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ومن الجدير بالذكر أ ّن المقاطع الوعظية لل تحتل موقعا ثابتا معيتا من القصائد المشار

وليها في أعاله ،يعمد اليها الشاعر حين التظل في كل مرة ،بل كانت ت تي على العماوم عشاوائيا،

حتى في بعض القصائد والمقطوعات التي لل تكن دمن هذين المجموعين الشعريين .ويبدو أن
نسبة القصائدالمستقلة بالوعظ الخال

والمتفاوتة من ناحية الطول ،كانت أقال مان ساواها ،بعاد

أن كان غرض المديح التباوي وساواه حادارا فاي ساياق أغلاب القصاائد المشاتملة علاى الاوعظ (
سو في القصائد العشاريات) ،وهاذا ماا اليادعو ولاى القلا فاي مساالة اسقتاران واالنساجام باين

التوجاه التقادي القاديل
بعض األغراض الشعرية في القصيدة العربية الواحدة ،والسايما بعاد تاوافر ّ
الذي قال بتعل المواعظ بالمديح من وجهة اسشترا في المقصد الحسن)17(.

المكرسااة للااوعظ حصاارا ،فضااال عاان تلااك التااي كاناات تلا ّال
ولاال تلتاازم حتااى القصااائد
ّ
بجوانب مته التظام البتائي – التقليدي للقصايدة ،فاال وجاود للمقادمات التقليدياة التاي يبادو

أن االستغتاء عتهاتل ب حد أمرين لد شاعرنا:

-2الدخول ولى المضمون على نحو مباشر( وهو األغلب) ،والسيما بعد قيام مجماوع

شعري كامل علاى أساساه ( القصاائد العشاريات) ،فضاال عان أغلاب القصاائد العشاريتية ،كماا فاي
قوله)16(:
ِ
ص ِد
الم ْوت يع ْن ُك ِّل ُم ْر ي
أال فا ْخ ي
أ يس ْه يل ي

ِ
ِ
يرم يا ْق ِ
ص ِد
يو يخ ْ
ف راميا متهُ يمتيى ي

 -0المقاادمات الديتيااة ،والتااي كااان للفااازازي موقااف ماان غيرهااا ( ،)18واالفتتاحيااات

التي تمثل هذا الجانب تشمل ،ما قام متها على التسبيح هلل ،)11( ،وجاء بعضها اعخر من أثر
الطريقة الكتابية  -الخطابية ،كما في التحميد اعتي)222(:
يرام
بحمد اهلل يفتتح
الكالم ويظفر من يروم بما ُ
ُ
جسام
ومن أولى بذا الحمد مته وأنعمه مضاعفة
ُ
وجاء بعضها اعخر من أثر حاد عردي وجبه من نحو االستساقاء ،الاذي أفااد تمهيادا

دل المطل ااع عل ااى الغ اارض بقريت ااة ،وذ يش ااترط ف ااي حس اان
حس ااتا لل ااوعظ بع ااد أبي ااات ،بع ااد أن ّ
اسبتداء" أن ي تي التايل أو التاثر في وبتداء كالمه ببيتة أو قريتة تدل علاى ماراده فاي القصايدة أو
الرسالة أو معظل مراده"( ،)222كما في قوله)220(:
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فاهللُ يُشكر في التوال ويُحمد
ف نالها من ُجوده ما تعهد

وتوافر بعض العتاصر الفتية على هذه السااحة البتائياة مثّال دارورة البا ّد متهاا ،مان نحاو

حسن التخل  ،والسيما في اسنتقال الالزم بين غرض وآخر في القصائد التي جمعت بين أكثر
ماان غاارض ،ومت اه حساان التتقاال بااين ( المااديح والااوعظ انموذجااا ) ،وهااذا أماار تقلياادي لج اليااه
الشاعر قديما للمحافظة على رصانة البتاء الفتي في قصائده التي تجمع بين أكثر من مضمون.
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الخاتمة
لعاال مااا تقاادم قااد أسااهل باادءا بتصاايب فااي بيااان أثاار المصاادر الااديتي حااين الداللااة علااى

التوجااه الكلااي بهااذه
األصااول المقتبسااة والمدركااة بعما فااي الخطااا الااوعظي ،والساايماوان هااذا ّ

القايل المعرفياة صاو متطقاة الحادس والتلقاي لال يكان أمارا نظرياا فحساب ،بال ارتابط كماا يبادو
بمتحى تطبيقي غلبت عليه التزعة المتشددة تجاه خصوم هذا المتط المعروض ،الذي اليخارج

عن سلك وييفة العتصر المستمد ديتيا،الظاهر جليافي دوء التوحد القائل بين الشرائع والتعاليل

التي أراد الشاعر أن يبرهن على مصداقيتها في هذا الصاعيد العقائادي بالوييفاة الشاعرية للرساالة

التي كانت تهو تحشيد الدوال العقلية والتقلية للمتلقي بتتاس  ،وما يجعل وحدة المرامي قائمة

الموجه ب سلو فتي مطابقا للهادف
بين عتاصر الخطاب يضابروز االداء الوييفي للعتصر التفسي
ّ
العااام ماان المحمااول الخطااابي ،والساايما فااي مجااال تسااليط الضااوء علااى ساابل رصااد حااال الااتفس
اسنسانية وتشخي

الحلول التي ت دي الى معالجة هذا األزماة الحقيقياة والمتفاقماة التاي قاادت

الشاعرأحيانا( في نصوة غير معروداة ) الاى سالو متهااج التقاد اسجتمااعي فاي مخاطباة أفاراد

المجتمع ،وال سيما حيتما تخيّر الواعظ األجواء الزهدية لهذا المغز  ،بعد أن رصد فيها-وتباعاا
لعادة الوعاظ  -بيةة متاسبة لتتمية مراميه وتوثيقها.

وكان الشااعر علاى يقاين ان المضامون التاوجيهي بحاجاة الاى شاكل فتاي يتاسابه ،يكاون

نعل المعين على وتمام نمط فاعلية غرده الشعري بصفته الخطابية ،ولذلك رّكز على وجه العموم

على األلفاظ السهلة -الحسية ،والصاياغات اللغوياة الواداحة القصاد ،والدالاة علاى الغارض ،مان
أجاال قيااام مسااتو ماان االداء اللغااوي يكااون – ولااو بعااد جهااد أحيانااا -فااي متتاااول يااد المتلقااي،
الذي هو في هذا الجانب بحاجة ماسة الى براعة فن التوصيل الصاادر مان لادن الباا ،أكثر مان

غيره من فتون التعبيرغير السطحية.
وكان هذا التمط من الوعي ماثالأيضا في مراعاة توييف التضاد في دوء التتاقض تاارة

والتآلف تارة أخر  ،لغاية واحدة تت كد مان طاريقين وثتاين ،وهاذا يعتاي أن تاوافر أكثار مان عالماة
ملحة لد الشاعر ،تسعى الى درأ
شاخصةتدل على القصد نفسه م شر على توافر نزعة وبالغية ّ
الرتابة والملل لد المخاطيب بفتياة وجمالياة تاذكر ،عان طريا ويهاار الغارض الاوعظي فاي نطااق
قصااائد ومقطعااات كاناات ت ا تي أحيانااا متخصصااة بااالغرض ،وأحيانااا تضاال غرداااآخر الااى جانااب
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الوعظ من غير التزام موقع ثابت من القصيدة ،التي كان بعضها يستهل بافتتاحيات غير تقليدية،

أو أن يا تي ماان دونهاا ،هااذا علااى مسااتو المتغيارات البتائيااة لاابعض القصااائد ،أمااا علااى مسااتو

الثوابت الجمالية فقد برز التواف الذي ناد به التقد القديل بين األغراض الشعرية في القصيدة

الواحدة ،وتفهل أثر فن حسن اسبتداء في التمهيد للغرض ،فضال عن وجادة حسن التخل

فاي

اسنتقال بين األغراض وتقبُّلها.
وهكذا فبالوسع ان نخل

بالقول الى ان المغز من وراء الخطاا الاوعظي فاي شاعر

الفازازي كان قيام دالة نصيةتهدف الاى باح القايل التاي تسامو باسنساان ككال ،والساعي الحثياح

الى الوصول به وليها ،بعد أن كان اسحساس الشعري العميقبها ،الصادر عن متجز موسوم بالفتية
ِ
ب له أن يُا ْتتيا يف يع به.
عامال رئيسا في نقلها الى الحيز اسنساني الذي ُكت ي

الهوامش واإلحاالت

الشوق في ديوان الوسائل المتقبلة في مدح التبي ( صلى اهلل عليه وسلل) ألبي زيد الفازازي

األندلساي ( ت706هاا) مااع تخميسااه ألبااي بكار محمااد باان مهيااب المغربااي( ت745هاا) –
دراسة تحليلية ،بحح مقدمالى مجلاة جامعاة كركاو -العلاوم اسنساانية( غيار متشاور) بتااريخ

.0222 2 -02
( )2برنام شيوخ الرعيتي ،أبو الحسن الرعيتي اسشبيلي (ت  777ها) ،تحقي  :وبراهيل شابوح
مطبوعات مديرية وحياء الترا القديل ،دمش ،2170 ،ة.220-222
()0نيل اسبتهاج بتطريز الديباج ،أحمد بابا التتبكتاي (ت 172هاا) ،ج ،0- 2وشاراف وتقاديل:
عبااد الحميااد عبااد اهلل الهرامااة ،متشااورات كليااة الاادعوة اسسااالمية ،طاارابلس ،ط،2181 2

ة .042
( )2برنام الرعيتي ،ة .220
( )4نيل اسبتهاج ،ة .042
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()5أعالم مالقة ،ت ليف :أبي عبد اهلل بن عسكر (ت 727ها) ،وأبي بكار بان خمايس ( التصاف
األول مان القارن الساابع) ،تقاديل وتخااري وتعليا  :د .عباد اهلل المارابط الترغاي ،دار الغاار

اسسالمي ،بيروت ( باشترا ) ،ط ،2111 ،2ة .072
( )7اسعالم بمن حل مراكأ وأغمات من األعالم ،ج ،8العبااس بان وباراهيل السامالي ،راجعاه:

عبااد الوهااا اباان متص اور ،مااط الملكيااة ،الرباااط ،ط ،2112 ،0ة  ،88وآثااار أبااي زيااد
الفااازازي األندلسااي  -نصااوة أدبيااة ماان القاارن الهجااري السااابع جمعهااا بعضااتالميذه فااي

حياتااه ،تقااديل وتحقي ا  ،عبااد الحميااد عبااد اهلل الهرامااة ،دار قتيبااة ،بيااروت – دمش ا ط،2
 ،2112ة .278
( )6نيل اسبتهاج ،ة.042
( )8نفااح الطيااب ماان غصاان األناادلس الرطيااب وذكاار وزيرهااا لسااان الاادين باان الخطيااب،ج،5
المقري ( ت  2242ها) ،تحقي  :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بيروت ط،2

 ،2118ة .255
( )1برنام الرعيتي ،ة .220
( )22يتظ اار لطف ااا :برن ااام الرعيت ااي ،ة  ،220ني اال اسبته اااج ،ة  ،042ومجم ااوع القص ااائد
العشااريات،أبو زيااد الفااازازي األندلسااي ،شاارح وتفسااير الشاايخ محمااد الزهااري الغمااراوي،

المكتبة الشعبية ،بيروت ( .د .ت ) ،و معجال أعاالم شاعراء الماديح التباوي ،م ،2محماد

أحمااد درنيقااة ،تقااديل ياسااين األيااوبي ،دار ومكتبااة الهااالل ،ط( ،2د .ت ) ،ة( .000
انترنيت ،ترقيل الكتا مواف للمطبوع).
( )22التشوف الى رجال التصوف ،وأخبار أبي العباس السبتي ،ابن الزيّات (ت 746ها) ،تاح:
أحمد التوفي  ،متشورات كلية اعدا  ،الرباط ،ط ،2116 ،0ة .442

( )20غرباااء القساال الثاااني ماان صاالة الصااة ،وباان الزبياار (ت 628هاا) ( ،متشااور فااي آخاار كتااا

الااذيل والتكملااة لكتااابي الموصااول والصاالة ،اباان عبااد الملااك المراكشااي (ت 622ه اا)،

الساافر الثااامن ،القساال الثاااني ،تااح د .محمااد باان شااريفة ،مطبوعااات أكاديميااة المملكااة

المغربية( ،د .ت) ،ة .077
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( )22اثار أبي زيد الفازازي ،ة .20
( )24غرباء القسل الثاني من كتا صلة الصلة ،ة .776
( )25برنام الرعيتي ،ة .222
( )27آثااار أبااي زيااد ،ة  .28وجاااء فااي ترجمتااه":يوسااف باان محمااد المكالتااي الفاسااي ...لااه
مقااالت ومصااتفات وجياازة ومتوسااطة وأجوبااة عاان مسااائل كااان يسا ل عتهااا فااي علاال الكااالم

وأصاول الفقااه .ومتهااا ( :لبااا المعقاول ،فااي علاال االصااول ) ...تاوفي بمااراكأ عااام ساات
وعشرين وستمائة" .الذيل والتكملة ،س ،8ق ،0ة .424 – 420
( )26األسس الجمالياة فاي التقاد العرباي ،عارض وتفساير ومقارناة ،د .عاز الادين وساماعيل ،دار
الش ون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ،2187 ،2ة .282 -282
( )28آثار أبي زيد ،ة .56
( )21القصائد العشريات ،ة .85-84
( )02يتظر:م .ن ،ة.202 ،222
( )02يتظر :نفح الطيب ،ج  ،1ة  ،200وآثار أبي زيد ،ة .254
( )00القيل الخلقية في شعر الزهد في األندلس ،د .عبد الرحيل حمدان حمدان ،مقالة ،ديوان
العر متبر حر للثقافة والفكر واألد  ( 0228 ،انترنيت).
( )02المقدمة ،ة .524
( )04يتظر :نفح الطيب ،ج ،1ة  ،204وآثار أبي زيد الفازازي ،ة .272
( )05نفح الطيب ،ج ،1ة  ،202وآثار أبي زيد الفازازي ،ة.270
( )07آثار أبي زيد الفازازي ،ة.62
( )06نفح الطيب ،ج ،1ة ،204وآثار أبي زيد الفازازي ،ة.272
( )08ديوان الوسائل المتقبلة ،ة.55
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( )01يتظر:نفح الطيب ،ج ،1ة ،202وآثار أبي زيد ،ة .272
( )22دي ااوان الوس ااائل المتقبل ااة ،ة  .204وفي ااه ورد ( :لمه ااداة ) ،وه ااو عل ااى األرج ااح خطا ا

طباااعي ،والتصااويب الااذي أوردناااه هااو ماان كتااا  :التااوافح العطريةالمختصاارة ماان التفحااة
العتبرية في حل ألفاظ العشريتية في مدح خيار البرياة ( صالى اهلل علياه وسالل) ،محماد بان

غبااريل الااداغري شااركة القاادس ،القاااهرة ( ،طبعااة جدياادة معتتااى بتتقيحهااا وتصااحيحها )،

 ،0226ة .208

()22نفح الطيب ،ج ،1ة  ،200و برنام الرعيتي ،ة ،72وآثار آبي زيد ،ة .274
( )20ديوان الوسائل المتقبلة ،ة .205
( )22م .ن ،ة .226
( )24يتظر :نفسه ،ة .222
( )25نفسه ،ة .244
( )27يتظر :نفسه ،ة.75
( )26نفسه ،ة .224
()28نفسه ،ة .56
()21نفسااه ،ة  .70وفيااه":األجااالف جمااع جلااف وهااو الجاهاال األحما  ،واعل العهااد ،وبااانا
بمعت ا ااى رجع ا ااوا"".وف ا ااي نس ا ااخة :األخ ا ااالف بالف ا اااء المعجم ا ااة جم ا ااع خل ا ااف :ه ا ااو ما ا اان

الخيرفيه"التوافح العطرية ،ة .272
( )42يتظر :ديوان الوسائل ،ة .20

()42يتظاار :اسحاطااة فااي أخبااار غرناطااة ،اباان الخطيااب(ت 667ه اا)،م ،2تااح :محمااد عبااد اهلل
عت ااان ،مكتب ااة الخ ااانجي الق اااهرة ،ط ،2165 ،2ة ،502اسع ااالم بم اان ح اال م ااراكأ
وأغمااات ماان األعااالم ،ج ،8ة  ،87نفااح الطيااب ،ج ،1ة  ،202- 200وآثااار أبااي
زيد الفازازي ،ة  255ة  ،272وديوان الوسائل المتقبلة ،ة .65
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( )40مقدم ااة اب اان خل اادون ،عب ااد ال اارحمن اب اان خل اادون (ت 828ها اا)( ،روجع اات ه ااذه الطبع ااة
وقوبلت على عدة نسخ بمعرفة لجتة من العلماء ) ،دار الفكر( ،د.ت) ،ة .458
( )42يتظر :آثار أبي زيد ،ة .72-70
( )44م .ن ،ة .72
( )45يتظا اار :ديا ااوان الوسا ااائل المتقبلا ااة ،الصا اافحات ،00 ،1 :وتحفا ااة القا ااادم ،وبا اان األبا ااار (
ت758ها) ،أعاد بتاءه وعلا علياه :د.وحساان عبااس ،دار الغار اسساالمي ،بياروت ،ط

 ،2187 ،2ة  ،210-212والمقتضااب ماان كتااا تحفااة القااادم ،وختيااار وتقيااد :أبااي
اس ااحاق البلفيق ااي ،تحقيا ا  :وب ااراهيل األبي اااري ،دار الكت ااا اللبت اااني ( باش ااترا ) ،ط،0

 ،2182ة.287-285
( )47يتظر في فضائل شهر شعبان :غالية المواعظ ومصباح المتعظ وقابس الاواعظ،ج ،0خيار
الدين أبو البركات نعمان أفتدي آلوسي زاده ،دار الطباعة المحمدية ،مصر ،2155 ،ة

( 258أنموذجا).
( )46آثار أبي زيد ،ة . 74
( )48م .ن ،ة  . 76 -77وند نادبا فالناا لألمروالاى األمار :دعااه ور ّشاحه للقياام باه وحثّاه
عليه ،واستطر :كتب ،والمستطر :المكتو  .يقال :هذا مستطر"المتجد فاي اللغاة ،لاويس
معلوف ،ط  ،25انتشارات فرحان ،تهران ،2282 ،مادة ( :ند ) و ( سطر).
( )41آثار أبي زيد ،ة .58
( )52يتظر :م .ن ،ة .72 -58
( )52نفسه ،ة .72وفيه"آل :راجع".
( )50الصوت اعخر الجوهر الحواري للخطا األدبي ،فادل ثامر ،ط ،0دار الش ون الثقافية
العامة ،بغداد ،2110 ،ة.025
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( )52التصااوف اسسااالمي فااي األد واألخ ااالق ،ج ،0-2د .زكااي مبااار  ،المكتبااة العص اارية
بيروت ،ط ،0227 ،2ة .227
( )54يتظر :القصائد العشريات ،ة .01
( )55م .ن ،ة  .252وفيه "يسار الفتى أي غتاه ،وآلب :راجع".
( )57يتظر :نفسه ،ة .228
()56يتظر :نفسه ،ة .255
( )58نفسه ،ة  .254وفياه"اليالماع جماع يلماع :وهاو البارق الخلاب والسارا  ،والقااع أرض
سهلة مطمةتة قد انفرجت عتها الجبال ،ويسارتها :هو الغتى ،والغر :األحم ".

( )51يتظر :آثار أبي زيد الفازازي ،ة ،50والقصائد العشريات ،ة .225 ،220 ،222
( )72القصائد العشريات ،ة  .207وفيه"بموت يسلهل :أي يسلبهل من دارهل ويخرجهل".
( )72آثار أبي زيد الفازازي ،ة .272
( )70أد الدين والدنيا ،أبو الحسن الماوردي (ت452ها) ،تح :مصطفى السقا ،دار الكتب
العلمية ،بيروت ،ط ،2168 ،4ة .007
( )72وعّاظ السالطين ،د .علي الوردي ،دار كوفان للتشر ،بيروت ،ط ،2115 ،0ة .12
( )74م .ن ،ة.55
( )75يتظر :القصائد العشريات ،ة .77
( )77م .ن ،ة  .245وجاء"واحسانها للخل طرا أي جميعا".
( )76نفسه ،ة  .224وفياه"فاي ساحواتها :أي خطواتهاا ،لهواتهاا :جماع لهاو ،مهواتهاا :جماع
مهواة وهي الحفرة".

( )78يتظر :ديوان الوسائل المتقبلة ،ة  ،222والقصائد العشريات ،ة.12 -10
()71األ خااالق التظريااة ،د .عبااد الاارحمن باادوي ،وكالااة المطبوعااات ،الكوياات ،ط،2167 ،0
ة .282
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()62القصائد العشريات ،ة .221
( )62الاات

الشااعري بااين الرنيااة البيانيااة والرنيااا اسشااارية – دراسااة نظريااة وتطبيقيااة ،د .أحمااد

الطريسي ،دار عالل الكتب ،الرياض2402 ،ها ،ة.202

( )60زهد المجان في العصر العباساي ،د .علاي وباراهيل أباو زياد ،دار الثقافاة للطباعاة والتشار،
القاهرة ،2187 ،ة .252

( )62ديوان الوسائل المتقبلة ،ة ".48وال تغل ال تتجاوز أمره ونهيه في شايء" .وفاي التاوافح
بزيادة"التغل تتجاوز شريعته وأمره ونهيه" .ة .202
( )64اس ااتتطاق ال اات  ،د .رش اايد العت اااني ،ال اادار المص اارية اللبتاني ااة ،الق اااهرة ،ط،0227 ،2
ة.217
( )65اثار أبي زيد ،ة .74
( )67م .ن ،ة .62
( )66مقدمة القصائد العشريات ،ة.0
( )68آثار أبي زيد ،ة.25 -24
( )61القصائد العشريات ،ة.10
( )82م .ن ،ة .22وفيااه"سااابح :ناااهض ،صااابح ماان صاابح بمعتااى لمااع وأداااء ،خشااار :أي
جبان ،البح :شجاع".
( )82نظرية التلقي ،د .بشر موسى صالح ،دار الش ون الثقافية العامة ،بغداد ،ط،2111 ،2
ة.48
()80القصائد العشريات ،ة".2وتهرأ بمعتى تتكلل بالفحأ".
( )82آثار أبي زيد ،ة .77
( )84ديوان الوسائل المتقبلة ،ة .241 -248
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( )85كتااا الااتفس ،أرسااطو ،تااح :موف ا فااوزي الجباار ،دار اليتااابيع ،دمش ا  ،ط،0226 ،2
ة.200
()87القصائد العشريات ،ة".21وجذمت :قطعت".
( )86علل الت  ،جوليا كريستيفا ،ترجماة :فرياد الزاهاي ،دار توبقال(باشاترا ) ،المغار  ،ط،2
 ،2112ة.05
()88الصورة الشعرية ،سي – دي لويس ،ترجمة :د .أحمد نصيف الجتابي ،دار الرشيد للتشر،
بغداد ،2180 ،ة .257
()81آثار أبي زيد ،ة .60
( )12م .ن ،ة  .62ويتظر :سورة يوسف.
( )12ديوان الوسائل المتقبلة ،ة .46
( )10األسلوبية وخصائ

اللغة الشعرية ،د .مسعود بو دوخة ،عالل الكتب الحاديح ،األردن،

ط ،0222 ،2ة.72
( )12فااي أصااول الخطااا التقاادي الجديااد ،تزفتااان تااودوروف وآخاارون ،ترجمااة وتقااديل :أحمااد
المديتي ،دار الش ون الثقافية العامة ،بغداد ،ط ،2186 ،2ة.12
( )14القصائد العشريات ،ة".85ونضوت أي كشفت ون فعلت ذلك".
( )15ديوان الوسائل المتقبلة ،ة .220
مقوم جمالي لدراسة القصيدة التقليدية ،فاطمة الميموني ( ،مقالة /
( )17يتظر :مفهوم الغرضّ ،
انترنيت).

( )16ديوان الوسائل المتقبلة ،ة.12
( )18يتظر :م .ن ،ة .226 ،66
( )11يتظر ،آثار أبي زيد ،ة .12
( )222م .ن ،ة .10
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التوسل الى صتاعة الترسل ،شها الدين محمود الحلبي ( ت 605ه) ،تحقي
( )222حسن ّ
ودراسة:أكرم عثمان يوسف ،دار الرشيد للتشر ،بغداد ،2182 ،ة .052 -052

( )220اسحاط ااة ،م ،2ة  ،521واالع ااالم بم اان حااال م ااراكأ وأغم ااات م اان االع ااالم ،م،8
ة ،85وفيااه وخااتالف يسااير فااي الروايااة ،ونفااح الطيااب ،ج ،5ة ،72وآثااار أبااي زيااد،
ة .258

المصادر والمراجع
 -آثا ااار أبا ااي زياااد الفا ااازازي األندلسا ااي  -نصا ااوة أدبياااة ما اان القا اارن الهجا ااري السا ااابع جمعها ااا

بعضااتالميذه فااي حياته،تقااديل وتحقي ا  ،عبااد الحميااد عبااد اهلل الهرامااة ،دار قتيبااة ،بيااروت –

دمش ط.2112 ،2
 اسحاطة في أخبار غرناطة ،ابن الخطيب(ت 667هاا)،م ،2تاح :محماد عباد اهلل عتاان مكتباةالخانجي القاهرة ،ط.2165 ،2
 األخالق التظرية ،د .عبد الرحمن بدوي ،وكالة المطبوعات ،الكويت ،ط.2167 ،0 أد الاادين والاادنيا ،أبااو الحساان الماااوردي (ت452ه اا) ،تااح :مصااطفى السااقا ،دار الكتاابالعلمية ،بيروت ،ط.2168 ،4
 استتطاق الت  ،د .رشيد العتاني ،الدار المصرية اللبتانية ،القاهرة ،ط.0227 ،2 األسااس الجماليااة فااي التقااد العربااي ،عاارض وتفسااير ومقارنااة ،د .عااز الاادين وسااماعيل ،دارالش ون الثقافية العامة ،بغداد ،ط.2187 ،2
-األسلوبية وخصائ

اللغة الشعرية ،د .مسعود بو دوخة ،عالل الكتب الحديح ،األردن ط،2

.0222
اسعالم بمن حل مراكأ وأغمات من األعالم ،ج ،8العباس بن وبراهيل السمالي ،راجعه :عبدالوها ابن متصور ،مط الملكية ،الرباط ،ط.2112 ،0
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 أعالم مالقة ،ت ليف :أبي عباد اهلل بان عساكر (ت 727هاا) ،وأباي بكار بان خمايس ( التصافاألول ماان القاارن السااابع) ،تقااديل وتخااري وتعلي ا  :د .عبااد اهلل الماارابط الترغااي ،دار الغاار

اسسالمي ،بيروت ( باشترا ) ،ط.2111 ،2
 برنام شيوخ الرعيتاي ،أباو الحسان الرعيتاي اسشابيلي (ت  777هاا) ،تحقيا  :وباراهيل شابوحمطبوعات مديرية وحياء الترا القديل ،دمش .2170 ،
تحفة القاادم ،وبان األباار ( ت758هاا) ،أعااد بتااءه وعلا علياه :د.وحساان عبااس ،دار الغاراسسالمي ،بيروت ،ط .2187 ،2
 التشااوف الااى رجااال التصااوف ،وأخبااار أبااي العباااس الساابتي ،اباان الزيااات (ت 746هاا) ،تااح:أحمد التوفي  ،متشورات كلية اعدا  ،الرباط ،ط.2116 ،0

 التصوف اسسالمي في األد واألخالق ،ج ،0-2د .زكي مبار  ،المكتبة العصارية بياروت،ط.0227 ،2

 حساان التوساال الااى صااتاعة الترساال ،شااها الاادين محمااود الحلبااي ( ت 605ه) ،تحقي اودراسة ،أكرم عثمان يوسف ،دار الرشيد للتشر ،بغداد.2182 ،

 ديااوان الوسااائل المتقبلااة فااي ماادح التبااي صاالى اهلل عليااه وساالل ،ألبااي زيااد الفااازازي األندلساايوتخميسه ألبي بكر محمد بن المهيب ،مط المتار ،تونس.2268 ،

 -الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصالة ،وبان عباد الملاك المراكشاي (ت 622هاا) ،السافر

الث ااامن ،القس اال الث اااني ،ت ااح :د .محم ااد ب اان ش ااريفة ،مطبوع ااات أكاديمي ااة المملك ااة المغربي ااة
(د.ت)

 زهااد المجااان ف ااي العصاار العباسااي ،د .عل ااي وبااراهيل أبااو زي ااد ،دار الثقافااة للطباعااة والتش اارالقاهرة.2187 ،
الصااوت اعخاار الجااوهر الحااواري للخطااا األدبااي ،فاداال ثااامر ،دار الشا ون الثقافيااة العامااةبغداد ،ط.2110 ،0
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 الصااورة الشااعرية ،سااي – دي لااويس ،ترجمااة :د .أحمااد نصاايف الجتااابي ،دار الرشاايد للتشاار،بغداد.2180 ،
عل اال ال اات  ،جولي ااا كريس ااتيفا ،ترجم ااة :فري ااد الزاه ااي ،دار توبقال(باش ااترا ) ،المغ اار  ،ط2.2112
 غالية المواعظ ومصاباح الماتعظ وقابس الاواعظ ،ج ،0خيار الادين أباو البركاات نعماان أفتاديآلوسي زاده ،دار الطباعة المحمدية ،مصر.2155 ،
 غرباء القسل الثاني من صلة الصة ،وبن الزبير (ت 628هاا) ( ،متشاور فاي آخار كتاا الاذيلوالتكملة لكتابي الموصول والصلة ،ابان عباد الملاك المراكشاي (ت 622هاا) ،السافر الثاامن

القسل الثاني ،تح د .محمد بن شريفة ،مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية( ،د .ت).
 ف ااي أص ااول الخط ااا التق اادي الجدي ااد ،تزفت ااان ت ااودوروف وآخ اارون ،ترجم ااة وتق ااديل :أحم اادالمديتي دار الش ون الثقافية العامة ،بغداد ،ط.2186 ،2
 القصائد العشريات،أبو زيد الفازازي األندلسي ،شرح وتفسير الشيخ محمد الزهري الغمراويالمكتبة الشعبية ،بيروت ( .د .ت ).
 القاايل الخلقيااة فااي شااعر الزهااد فااي األناادلس ،د .عبااد الاارحيل حماادان حماادان ،مقالااة ،ديااوانالعر متبر حر للثقافة والفكر واألد  ( 0228 ،انترنيت)
 كتا التفس ،أرسطو ،تح :موف فوزي الجبر ،دار اليتابيع ،دمش  ،ط.0226 ،2 معجاال أعااالم شااعراء المااديح التبااوي ،م ،2محمااد أحمااد درنيقااة ،تقااديل ياسااين األيااوبي ،دارومكتبة الهالل ،ط( ،2د .ت ) ( ،انترنيت ،ترقيل الكتا مواف للمطبوع).
مقوم جمالي لدراسة القصيدة التقليدية ،فاطمة الميموني ( ،مقالة  /انترنيت)
 -مفهوم الغرضّ ،

 المقتضااب ماان كتااا تحفااة القااادم ،وختيااار وتقيااد :أبااي اسااحاق البلفيقااي ،تحقي ا  :وبااراهيلاألبياري ،دار الكتا اللبتاني ( باشترا ) ،ط.2182 ،0
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 مقدمااة اباان خلاادون ،عبااد الاارحمن اباان خلاادون (ت 828هاا) ،روجعاات هااذه الطبعااة وقوبلااتعلى عدة نسخ بمعرفة لجتة من العلماء ،دار الفكر(،د.ت).
 المتجد في اللغة ،لويس معلوف ،ط  ،25انتشارات فرحان ،تهران.2282 ، -ال اات

الش ااعري ب ااين الرني ااة البياني ااة والرني ااا اسش ااارية – دراس ااة نظري ااة وتطبيقي ااة ،د .أحم ااد

الطريسي ،دار عالل الكتب ،الرياض2402 ،ها.
 نفااح الطيااب ماان غصاان األناادلس الرطيااب وذكاار وزيرهااا لسااان الاادين باان الخطيااب ،ج - 51المقري ( ت  2242ها) ،تحقي  :يوسف الشيخ محمد البقاعي ،دار الفكر ،بياروت ط2
.2118
 التوافح العطرية المختصرة مان التفحاة العتبرياة فاي حال ألفااظ العشاريتية فاي مادح خيار البرياة( صالى اهلل علياه وسالل) ،محماد بان غباريل الاداغري ،شاركة القادس ،القااهرة ( ،طبعاة جديادة

معتتى بتتقيحها وتصحيحها ).0226 ،

 نيل اسبتهااج بتطرياز الاديباج ،أحماد باباا التتبكتاي (ت 172هاا) ،ج ،0- 2وشاراف وتقاديل:عبد الحميد عبد اهلل الهرامة ،متشورات كلية الدعوة اسسالمية ،طرابلس ،ط.2181 ،2
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ABSTRACT
The current study aims to answer these questions: whether
the tendency of Abi-Zaid Al fazazi 's preaching discourse was only
an end embodied in the availability of the poem's form only, or it
was a means to create the human's conscious without concerning
with the feature of the art form? Or whether it was a general
experience aspired to benefit from the united relationship between
ends and means together and this will be done by working on
informing the term of discourse as a poem? In our perspective, these
questions which need evident answers are formed a problem for the
current study, hopefully what may help us in this field is to support
the poem's texts contained in this it and this will be strained with a
(descriptive-analytic) study that arranged methodically contains:
exposition commentary, argumentation–whenever needed- for all
the contents upon which the poetic discourse is built, besides the
artistic form. In conclusion, we can say that the purpose behind the
preaching discourse of Al-Fazazi was to create a textual poem
aiming at spreading the values that sublimate humanity as a whole,
and endeavored in order to reach it when the profound poetic sense
emitting from an artistic work became a key factor in conveying it
into a humanistic expanse that is doomed it as beneficial.

266

