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 األفق الجمالي الروحي

 1وإسهامه في ترسيخ الثوابت الدينية المغربية: معالم ومقترحات 
 د. محمد التهامي الحراق

 باحث في اإلسالميات والتصوف

 

 

 

 ازإبر رومت ، مثلمااألفق الجمالي الروحي التعريف بأسس وتجلياتتسعَى هذه الدارسة إلى       

ًها ةً وفقعقيد هذا األفق الجمالي الروحي في ترسيخ ثوابت تدين أهل المغربل نفيسةالوظائف ال

نية لوجدافي التلحيم الروحي لألّمة المغربية وتقوية وحدتها ا ومدى إسهامه، وثقافة وتزكية

 لما يفسرمث ؛ذا األفقغرب وصلحائه وزواياه ومجتمِعه لهوالرمزية، مما يفّسر رعايةَ علماِء الم

ر من ى أكثالمظاهر الجمالية الروحية المغربية علبالعنايةَ السامية لمؤسسة إمارة المومنين 

ة تثمير ة، وإعادمقترحاٍت عملية للحفاظ على هذه الجماليات الروحيبتقديم  الدراسة   لتنتهي ؛مستوى

 .وظائفها في السياق المعاصر

جمالي فق المقصودنا من األ سنحاول بدءا تحديدَ وعودها،  منهجيا وكيما تنجز هذه الدراسة      

 لثوابتاترسيخ همية هذا األفق في أل ةزَ بعض اإلضاءات المبرِ  لنقدم في لحظة ثانيةالروحي، 

مارة ك وإالدينية المغربية، مع الوقوف على نماذج من ذلك في أبواب االعتقاد والفقه والسلو

ي والعالم غربيالسياق المفي  المومنين، قبل االنتهاء إلى تقديم مقترحات لتجديد تثمير هذا األفق

 الراهن.

 

األفق  -1

 سس والتجلياتالجمالي الروحي: األ

 بلوَرتهإلى الوجه الجمالي المعرفي والذوقي والفني الذي  "الجمالي الروحياألفق ـ "بنشير     
الذي صاغه العارفون  ين. إنه األفق  في الد   اإلحسان   رتبة  مغالها على تشالصوفية في ا التجارب  

                                                 

العلمية في الندوة الدولية المنظمة من لدن "مؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة" و"موقع الثوابت الدينية المغربية" بفاس نص المشاركة  - 1
 ".قول العلماء في الثوابت الدينية المغربية، حول موضوع "2022يونيو  26و 25



                  

              
 

 

 

وها؛ واستطاعوا أن يكشفوا عن بعض الروحية التي بلغ   عارج  والم الذوقية   قيارَ المَ  بخصوصية  
فهًما للقرآن الكريم، واستبطانًا ألسراره  المتحققة  في سيرة  "القرآن  ؛جاتهم العرفانيةتَ ن  ي م  أبعادها ف

  الوحيانيةقيم  هذه الا وتسليكا بوسلوكً نبينا الكريم،  الحي  " و"األسوة الحسنة" و"اإلنسان  الكامل"
. إنه سن واإلحسانالح   ن، فيلق، في الظاهر والباط  لق والخ  في الخَ  ،الجمالية في الحس والمعنى

 كذلك أفٌق تتواشج فيه الروحانية بالجمال بما يجعله قاب ال ل فتوحٍ متجددة لذاك الفهم وتلك األسرار. 
عم اإلحاطةَ بمقوماته  ، هنا،ونقف      فه ده ووظائأبعاوعند أعتاب  هذا األفق الرحب؛ حيث  ال نز 
فاَسة نيهَ على لتنبما نطلب  استجالَء بعض  معالم هذا األفق، وا شموليتها الجامعة المانعة، بقدر في

"، واإلشارةَ إلى بعض    في ظائفهإلى و احتياجنا الملحاح  عالمات  "أس سه "، وعظيم شأو "تجلياته 
 التاريخية الراهنة.  مرحلتنا

 أسس األفق الجمالي الروحي -أ

صار تاخب رئيسة ح منها إلى ثالثةلم  ن   ،شتى على أسٍس  الجمالي الروحي األفق   تشي ديَ      
به د ور؛ فهو ينبني على الجمع  بين جمال الحس  وجمال المعنى؛ وعلى عالقة بين عبواقتضاب

ها  المحبة؛ وعلى إثمار  معنى وجودي ي غذي عطشا أنطولوجيا للمعنى.  قوام 
  األساس األول: -

وهو األساس  ،وجمال المعنىتأسس على الجمع بين جمال الحس يهذا األفق معنى كون      
جمال بين   الجوهر، وجمال جمال المظهربين الباطن،  الظاهر وجمال   جمال  أنه يشج بين  األول،

ج وي وال ج بين لقالمقال وجمال الحال؛ أو  هو جمال مادي وال مادي، جسدي  ما إنه ي واش 
، من  ؛من الجمالياتنوعين عن هذه الجمالية  تنفصل  وبالتالي  ؛يب  ي  هادي وغَ وروحي، شَ  ل  تنفص 

ت سل ع  اإلنساَن، وتوث  ن   ، وهي جمالية ماديةاالستهالكية المادية الدهرانية الجمالية  جهة أولى، عن 
ي مع االجتماع والحياة والمعنى، كما أنها جمالية  الربَح، وال تعبأ بغير  قيَم  السوق في التعاط 

حايثةَ، و يعاعن التعالي، وت   قطع  وتن ،الغيب م  خاص  ت  دهرانية "ت قد  س" الم  وال ترى  ،لقط  الم   د 
بتجفيف الكون من كل معنى  اإلنسان   رتحر   ط تشر   ؛ بلهم  خرق قيَ وقها إال في نفيه ونسفه تحق  

عن نوع  الجمالية الروحانية، من جهة ثانية، تنفصل. وكل أثر للقداسة المتعاليةمحو  و ،لأللوهية
 "رةجمالية اآلخ  "رى أن الجمالية الزهدية التقشفية األ خروية؛ تلَك التي ت ، إنهاآخر من الجماليات

ًدا" مغاليا في الن  عم، و ذلك ر في سبيلظه  ت  ، وت ناق ض  "جماليةَ األ ولى" ه  نفورا من كل مظاهر "ز 
 الحياة الطبيعية بضرورات  من الرزق و الطيبات  حتى لو كان أخذاً ب ؛ي والظاهريالحس    الجمال  

م الحياة أو عَ ن   كل   هذا النوع الثاني يحتقر   . إنبرانيفي وجهها الملموس والمحسوس والمادي ال
ها ج  ، وفي انفصال ه الجمالي الروحي األفقَ في حين أن  ؛موعود خروية، ونعيمٍ لجمالية أ   طلبا يم 

ف الجماليتين االستهالكية واأل خروية، الدنيا واآلخرة، بين  التكاملي جدلالس على تأس  ي عن تطر 



                  

              
 

 

 

ذاك الذي جسده  كمال   بيَن حياة  الدين  ودين  الحياة؛ ،رانيبالو جوانيالبين الظاهر والباطن، بين 
 لما قال: "همزيته"؛ والذي وصفه شرف الدين البوصيري، ببهاء، في 2الجمال  المحمدي

س ن  فاع َجب   ء  لجماٍل له  الجمال  وقا ---س ت َر الحسن  منه  بالح 
3 

هة ل ةالناظم واحد من األسس الجدل التكاملي بين الحس والمعنى هذاو  فق ى األرؤوالموج  
 كما سنرى في آتي هذه الدراسة بحول هللا. الجمالي الروحي

 

  األساس الثاني: -

 ،ى المحبةعل ائمةً قلهذا األفق أنه يقوم على اعتبار العالقة بين الخالق والمخلوق  األساس الثاني   
 ؛اهلللة بالمحبة في الص في النعيم عن طلب كمال   من الجحيم أو بالطمع   بالخوف   تحتجب   وال

 ونهلك بادتهعفي  الجمال هذا ىبجمال، ويتجل   دَ بَ ع  فال بد أن ي   "جميال"تتأسس على كون هللا  عالقة

الهوى"،  ب  "حالذي هو  الحب  أن إلى  مشيرةً  ه(،180)تـ بعة العدويةاال للعبادة كما قالت رأه  

ه الذكر، ليس سوى مرقًى  عنجب حال للحب الذي يستأهل ه المحبوب؛ والذي ثمرت ه كشف ومدار 
  :قولت؛ تجليات جمال  المحبوب

   وى   الَهُُُُُُُُُّّّّّّّّّ حُُُُُُُُُّّّّّّّّّب   ن  ي  حب ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ كَ ب ُُُُُُُُُّّّّّّّّّح  أ  

 

 لُُُُُُّّّّّّذاكَ  أهُُُُُُّّّّّّلٌ  كَ ا ألن ُُُُُُّّّّّّب  ـــــــــُُُُُُّّّّّّـوح 

 ُُُُُُّّّّّّ  الهُُُُُُّّّّّّوى      ا الُُُُُُّّّّّّذي هُُُُُُّّّّّّو حُُُُُُّّّّّّب  فأم 
      

 ُُُُُُّّّّّّ ُُُُُُّّّّّّع كَ ي بُُُُُُّّّّّّذكر  غل  فش  سُُُُُُّّّّّّواكَ  ن  م 
 

ُُُُُُُُّّّّّّّّو           لُُُُُُُُّّّّّّّّه   أهُُُُُُُُّّّّّّّّلٌ  ا الُُُُُُُُّّّّّّّّذي أنُُُُُُُُّّّّّّّّتَ أم 
 

 ُُّّ ُُّّف  فكش   (4) ى أراكَ حت ُُّّ ي الحجُُّّبَ ك ل 

 
، لعدويةابعة بنسبتها لراويزداد جالًء هذا المذهب  في الحب اإللهي في أبيات اشتهرت أيضا      

 ومطلعها دال في سياقنا:

 :نقرأ فيها 

ُُُُُّّّّّن  خُُُُُُّّّّّّوف  نُُُُُُّّّّّّارٍ  ُُُُُّّّّّم  يعبُُُُُُّّّّّّدوَن م   ك ل ه 

 

  يالً ويُُُُُُّّّّّّروَن  النجُُُُُُّّّّّّاةَ حظُُُُُُّّّّّّاً َجُُُُُُّّّّّّز 

 أو ب ُُُُُّّّّّأن  يسُُُُُّّّّّكن وا الجنُُُُُّّّّّاَن فيضَُُُُُّّّّّحوا 
      

 فُُُُّّّّي ريُُُُّّّّاٍض ويَشَُُُُّّّّرب وا الس لسُُُُّّّّب يال 
 

 لُُُُّّّّيَس لُُُُّّّّي فُُُُّّّّي الجنُُُُّّّّان  والنُُُُّّّّار رأيٌ 
 

 يال ب  ُُُُُُُّّّّّّّي بَُُُُُُُّّّّّّّد  ُُُُُُُّّّّّّّـي ب ح   5أنُُُُُُُّّّّّّّا ال أبتغ 
 

                                                 

، 1/2019"، ع"محاسن المجالسالصوفية"، ضمن مجلة  ينظر بهذا الخصوص: بن سلطن، سناء، "مالمح الجمال المحمدي في الرؤية - 2
 .136-129ص.

 . 56"، تحقيق محمد سيد كيالني، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ص. ، "ديوان البوصيري البوصيري، محمد شرف الدين -3

 .81، ص.م1999النمير، دمشق،  صنعه وشرحه وعلق عليه موفق فوزي الجبر، دار معد، دار، ""ديوان رابعة العدوية وأخبارها (4)

 لتي مطلعها:ا ( تنتمي هذه األبيات إلى القصيدة الالمية  5)



                  

              
 

 

 

لم عطي عمل وإن أ   مرتبة العبد األجير الذي إن   قفون عندي فأهل هذا األفق ال ،مثومن         
كما  ل عليه"و  عَ ال ي   طلبٌ  معه   حب ٍ  "كل  و ؛جمال ال عبادة   الٍ نو لم يعمل، فهذه عندهم عبادة   عطَ ي  

التي تكون على الحروف والحظوظ ليست محبة، وإنما  و"المحبة   ؛6محيي الدين بن العربييقول 
عند القوم إال ألنها يت محبة م   ، فيما المحبة ما س  7حسب أحمد بن عجيبة مصانعة لقضاء الحاجة"

حين الحراق  يؤكد هذا المنحى محمد. 8"تمحو من القلب ما سوى المحبوب" كما قال الشبلي
العبد الحقيقي هو الذي يعبد هللا ال هروبا من النار وال طمعا في الجنة، بل قياما بأوصاف »: يكتب

له: "من عبد هللا خوفا من ناره بقو "الِحَكم"العبودية وإذعانا ألحكام الربوبية، وإلى ذلك يشير في 

َن الن اس  َمن " :قوله سبحانه قلت يشير لهذا المعنى ؛أو طمعا في جنته فما قام بحق أوصافه" َوم 

َمأَن  ب ه   ٍف ۖ فَإ ن  أََصابَه  َخي ٌر اط  َ َعلَٰى َحر  َر الد ن يَا  ،يَع ب د  َّللا  ه  َخس  ه  َوإ ن  أََصابَت ه  ف ت نَةٌ انقََلَب َعلَٰى َوج 

َرةَ  خ  ب ين   ،َواآل  َران  ال م  س  ل َك ه َو ال خ  األفق الجمالي يخرجنا  بهذه المثابة، .9"(11)سورة الحج، اآلية "َذٰ

عبد الجبار الرفاعي" ما نعته  وأ، 10"وعضإسالم الخ"دار يور بمما سماه عبد الن   الروحي
وهو ما يشكل  ،"المحبة "الهوتو "إسالم المحبة"هو  ك آخر، إلى نس  11قاق"رهوت االست"البـ
هو مناظال َمع لم الثانيال  .قألفلهذا ا الموج 

                                                                                                                                                                  

َصاالَ           ا ْلَزم  الباَب إن عشقَت الجَماال                                  واهُجر النوَم إن أردَت الو 
إلى رابعة العدوية، لكننا ال نجد في المصادر األولى المترجمة و هي أبيات خمسة تنسب، في متداول الشعر الصوفي بين أهل السماع،  

(. ونرى أن اشتهار هذه األبيات م.سلهذه الشاعرة الصوفية ما يثبت هذه النسبة، لذلك لم ترد أيضا في "ديوان رابعة العدوية وأخبارها" )
 ثابتي النسبة لها، وهما:بنسبتها رابعة يعود على األقل إلى أمرين؛ أولهما أنها تحاكي وتعارض بيتين 

نّ ي      َي الخلي            َو تخّللَت َمسلَك الروح  م   ُل خلياَل ــوب ه  ُسمّ 
 وإذا ما سكتُّ ُكنَت الغليال          فإذا ما نطقُت كنَت حديثي     

 (؛ 82"، م. س، ص رابعة العدوية وأخبارهاديوان )"                                                                            
ُن معنى الحب اإللهي المجرد عن الخوف من العقاب والطمع في الثواب، والذي  ينسُب ظهوره الصريح ألول  و ثانيهما أن تلك األبياَت تضمّ 

س بين التاريخ واألسطورة )راجع مرة إلى رابعة. على أن المنسوبات إلى هذه الصوفية، شعرا ونثرا، هي من الوسع ما جعل صورتها تلتب
 م(. 2010"، دار الكتب العلمية، بيروت، رابعة العدوية بين األسطورة والحقيقةمثال: خضر، سهام، "

تقديم محمود محمود الغراب، ضبط محمد شهاب الدين الربي، "، رسائل ابن عربي" ضمن "رسالة ال يعول عليهعربي، محيي الدين، "الابن - 6
 . 251روت، )د.ت(، صصادر، بيدار 

  . 2/340: ، )د.ت("، دار الفكر، القاهرةإيقاظ الهمم في شرح الحكمابن عجيبة، أحمد، " - 7
 . 321 ، ص.1983"، تحقيق معروف زريق وعلي عبد الحميد بلطه جي، دار الخير، بيروت، الرسالة القشيريةالقشيري، أبو القاسم، " - 8
 أ./64"، مخطوط خاص، و. الالمع البراق في ترجمة الشيخ محمد الحراق النورالدالئي، محمد بلعربي، " - 9

10 - , Abdennour,Bidar "L'islam sans soumission: pour un existentialisme musulman" . ,2008 Albin Michel,  
، ويحجُب  -11 يكتب الرفاعي: "يصادر الهوت االسترقاق حريات وحقوق الكائن البشري االجتماعية. ويكرُس أشكال العبوديات 

الهوَت الرحمة  والشفقة  والمحبة. يجعُل الهوت االسترقاق اإلنساَن عبدا ذليال، خانعا مسحوقا، وينسى أن هذا النمَط من العالقة  

http://www.seuil.com/auteur/abdennour-bidar/610
http://www.seuil.com/auteur/abdennour-bidar/610


                  

              
 

 

 

 

  :األساس الثالث -

سواء منها المعرفية  ،ظاهره الجماليةلألفق الجمالي الروحاني هو كونه يثمر بمَ  األساس الثالث    
اإلنسان يستشعر  جعلاألرواح للمعنى، وي طشعَ  رويوجوديا ي   ىأو األخالقية أو اإلبداعية؛ معنً 

معنى هذا األساس أن األفق الجمالي الروحي ال و .انطولوجية من وجوده هنا واآلن جدوائية
ال في النفوس، جمالميل إلى الي بفطرة ع لحظية عابرة فانية زائلة، وإن كان يحتف  تَ يكتفي بتحقيق م  

ل قي المعنويإلى الجمال  أكان ميالسواء  االنشراح و حب الفضائل ؛ إذ النفوس مجبولة علىالخ 
لقي إلى الجمال كان ميال  أملإلحسان إليها،  المرتبط بإنعاش النفس عبر مظاهر الجمال  حسيالالخ 

، ولباس أنيق، ورائحة منعشة ،حب مأكل ومشرب ومنكيط منالحسية التي تبتهج لها الجوارح 
 قبالق حب الحياة واإلفَ دَ ر لمثم   وهو جمال مطربة... أصواتٍ مبهجة، و   يعةومحيط بهي، وطب

ولذائذها في  آالئهاكما السعي باهلل وفي هللا إلى التنعم ب ،على السعي السعيد فيها وبها إلى هللا
ا يقود إلى نعيم نعيمً  والجسديةالمادية وسية ل من اللذائذ الحعَ إن هذا األساس يج   .الحس والمعنى

ه استشعار المؤمن  نفس اآلن، في ،ينعشلكنه  ،يبهج الحياة احسينعيًما  ؛آخر نعيما معنويا قوام 
 سعادة   تكون  و ؛للحياة الطيبة والسعيدة في الدنيا اآلخرة خادمةً  قيم   وبهذا تكون   .الوجود اه فيمعنل

في  فقط، سنىلح  ا ال ،زيادةالظفر بلل اليوسب ،12للتقرب إلى هللا اطريق ،ا ومعنىالدنيا، حس  
كل  و ،الدنيا  على حسابرةَ خاآل طلب  تمية دينية دع هذا األفق كل   أهل  عن  وهذا ما يدفع   اآلخرة.
 .الدنيا على حساب اآلخرة طلب  ت  دينية العدمية 

 األفق الجمالي الروحي ياتتجل -ب

شير ناألفق الجمالي الروحي الذي  بعض معالم   كتفي بها لبيان  نثالثة  أسسٌ  ،إذن ،هذه          
هذا األفق،  تجليات بعضعند نقف أن  لهذه المعالم، مزيد إضاءة وإنارةٍ ل ،نا هنا. ويلزم  13إليه

إجرائي ليس  هذا التقسيم مع ضرورة التأكيد على أن ،وهي تجليات معرفية وأخالقية وإبداعية
منه،  يستمد  ه وخر، يمد  كل واحد منها باآل القيتع متواشجة ةً جمتوال تجلياته الهذإال، لكون مظاهر 

                                                                                                                                                                  

اهلل  يفضي إلى إلحاد مختبئ، وإن كانت هذه العالقُة تبدو مَقنََّعة بتديٍن زائف؛ ذلَك أن اإلنساَن بطبيعته  ينفُر مما يستعبده، ب
مركز دراسات  -"، التنوير"الدين واالغتراب الميتافيزيقيويمقُت من ينتهُك كرامَته، ويكرُه من يمتهنه" )الرفاعي، عبد الجبار، 

 (.224؛ ص.2018غداد، فلسفة الدين، ب
هذه واحدة من عظيم الدالالت التي نستشفها، مثال، من الجمع اللطيف، وبتحبيب إلهي، بين الحس والمعنى، بين متع الجسد  -12

اإلمام  رواه  ."حبب إلي من دنياكم ثالث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصالةوالروح في قوله صلى هللا عليه وسلم: "
 "..(.السنن الكبرى "، والبيهقي في "مسنده"، وأبو يعلى في "مسنده"أحمد في 

"في لمزيد بيان حول أسس هذا األفق بما هي عالمات مميزة للجمالية العرفانية، ينظر كتابنا األخير: الحراق، محمد التهامي،  -13
  .56-51، ص.2020، "، دار أبي رقراق، الرباطالجمالية العرفانية..من أجل أفق إنسي روحاني في اإلسالم



                  

              
 

 

 

ف ٍض إلى سوء فهم لألفق خر عن اآل هاحدألو عزل أ فصل ينيره يستنير به، وكل   ال محالة م 
 .الجمالي الروحاني طبيعةً ووظائف

 
  :المعرفيالتجلي  -

تجارب نتاج   أي من معارف هي؛ هذا األفق من عرفان ل  هأ هلي في ما أنتججيظهر هذا الت   
 فتأي ما ترق  تإشراقات لمعارج في المن ين، وتومسارات في المجاهدة والرياضة الروحانيقية ذو

ُر ِمَداًدا  َكانَ  لَّو   قُل"؛ الربانية التي ال تنفد بحر كلماته من ستزيد  تو طلَقتطلب معرفة الم ال بَح 

ُر قَب َل أَن تَنفََد َكِلَماُت َرِبِّي َولَو  ِجئ نَا ِبِمث ِلِه َمَددً ِلَِّكِلَماِت َربِِّي  لقد  .(109)الكهف، اآلية  "الَنَِفَد ال بَح 

معارف  ؛أسست لهذا األفق معارفَ  وأسفارهم الذوقية   هم الروحيةرات  بخوالقوم  مرت تجارب  ثأ
الرؤية الجمالية للوجود، باعتباره مرآة ألسماء هللا الحسنى، وفي طليعة هذا الوجود  لىتؤكد ع
في رسالته  محيي الدين بن العربيمبتدأ العالم ومنتهاه، يقول و سر  الوجود ه بوصفهذات   اإلنسان  

، وهو الوجود وروحه ومعناه سر   نسانَ فاعلم أن اإل "..": اإلنسانمعرفة تلقيح األذهان ومفتاح "

العلى أن  ، الممسوك ألجله السموات  (رىالذي ال ي  )د مَ البداية والنهاية، فهو المقصد األقصى والعَ 

ً على ه منها يكون  ك   الحافظ للدنيا وبفَ  م  ت  تقع على األرض، وهو الخَ  ت معَ خرى، فقد جَ األ   ختما

 ستقصى، فيه دارت  ما ال ي   حصى، ومن الرقائق والدقائق والحقائق  ه من العوالم ما ال ي  صورت  
ا في ه الغفار، فهو إذً رب   ه هكذا، فيعرفَ ف نفسَ رَ ه إن عَ األمالك، فما أشرفَ  وإليه تسجد   األفالك  

لوم الكفار في لسان األغيار، ى الظ  دعَ فه إن جهلها في  غير ممنون، وما أسخَ  وله أجرٌ  ،أحسن تقويم

  .14"ى أسفل سافلينإلَ  رد  وي  

ما بسجود كر  م  ، وهيةلإ المحورية في الوجود، بوصفه نفخةً  هذه المكانةَ  اإلنسان   إحاللَ إن        
، في ما بكر  بل م   ؛15تسخير األكوانو االستخالف في األرضاألمانة و المالئكة وحمل   ه  يص  تخص 

لوجود لرؤية جمالية ل س  ؛ هذا اإلحالل يؤس  16، بأمانة "المحبة والعشق والمعرفة"همع خالق  عالقته 
الكتاب  آيات  التعامل مع م ها التي تحك  وآليات هللا في اآلفاق واألنفس. وهي الرؤية الجمالية ذات  

ع فهم آيات الكتاب س  ب و   ، على هذا المستوى،هذا األفقل التجل ي المعرف يتميز يبحيث  المسطور؛

                                                 

"، مشرف عام أيمن حمدي، اإلشراف العلمي أ.د. علي جمعة، مؤسسة ابن العربي للبحوث تلقيح األذهانابن العربي، محيي الدين، " - 14
 .144-143، ص. 2020والنشر، القاهرة، 

المنظومة القرآنية..نحو مدخل قرآني لمعالجة محورية اإلنسان في بخصوص هذه المكانة يمكن الرجوع إلى: الحراق، محمد التهامي، " - 15
 .79-67، ص.1/2019"، عمحاسن المجالس"، ضمن مجلة "أزمة المعنى

"، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، تفسير عرائس البيان في حقائق القرآنروزبهان البقلي، أبو محمد صدر الدين، " -16
 . 149، ص 3، المجلد 2008بيروت، 



                  

              
 

 

 

ما وهذا   ، (17)يَِرد  من الحّق عليك""أخذ ك ما فتوح هذا الفهم؛ إذ التلقي عند القوم   يتلق    رحابة  و

أبي مدين الغوث: "القرآن   م"كَ "ح  نقرأ في  ؛يهتلق  ل على قلب م  التنز   يجعل من الوحي القرآني دائمَ 

ل باق إلى يوم القيامة" ل، فالنزول قد مضى، والتنزُّ يقول الشيخ األكبر ابن العربي و ؛18نزَل وتنزَّ

، ثم ال يزال ينزل على قلوب  أمته  إلى يوم القيامة، نَزل على قلب  محمد » عن القرآن الكريم:
 .19«فنزوله  في القلوب  جديٌد ال يبلى، فهو الوحي الدائم

لرؤية جمالية آليات التكوين  التأسيسَ ي المعرفي التجل    أبرز سمات   ن  م  ، نتبين أن هكذا       
بحيث ما تفتأ هذه  ،(المسطور القرآنآيات هللا في التدوين ) اتآي( والمنظور الكونآيات هللا في )

الشهادة  جمال   ؛جمال فيهاالكذا تفسير معاني ، وع فهم هذه اآلياتس  بو   ققَ الرؤية تطلب التح
حيل ذاك الذي ي   ؛المقال والحال الظاهر والباطن، جمال   جمال الحس والمعنى، جمال   ،الغيبو

ُت ِبَربُِِّكم  " م  ، عالَ طالق  م اإلعال   عالم الذر،المطلق في  دوما على الجمال   )سورة  "قَالُوا بَلَى   أَلَس 

كل جمال يمثل انعكاسا للجمال اإللهي في نظر » يكتب سيد حسين نصر: .(172األعراف، اآلية 

كر  واستعادة  جمال العرفاء )...(إن أي نوع من الجمال هو طريق بالنسبة إليه )أي العارف( لتذ  

ُت بَِربُِِّكم   "الحق في ذلك اليوم األزلي الذي عبر عنه القرآن:  )سورة األعراف، اآلية  "قَالُوا بَلَى   أَلَس 

قيم المعرفية ال كل   ر  التدوين تصد  آيات وعن هذه الرؤية الجمالية آليات التكوين و . 20«(172

 جمالي لٍ ص  ذلك في وو ؛الحرية صون  و العقل، تكريم اإلنسان، و تمجيد   قيم   ؛ة لهذا األفقلَ ك   المش
 وضامَن معناه. هذا التكريم أصَل ومنبعَ لهذه القيم باهلل تعالى، بوصفه 

 من تناقض أوقعتنا فيه التجربة ،رناتحر   بل خرجنا،إن هذه الرؤية المعرفية الجمالية ت        

، تلك التي عارضت بين (humanisme) هوم اإلنسيةالغربية في التعامل مع مف التاريخية

التي تقول  "ية الدينيةاإلنس"في الوجود، و بمركزية اإلنسان التي تقول   "لمانيةاإلنسية العَ "
، حسب مفي هذا العالَ  اإلنسان   رَ وهو ما جعل تحر   .أو مركزية هللا في الوجود هوتيةالالركزية المب

اإلنسية المنطلقة  أن، في حين عاليمن العالم وتجفيفه من الت قالمطلَ ا بإزاحة رونً مق هذه التجربة،
 ؛نا من هذا التناقضر  ، تحر   "روحانية إنسيةً "، والتي ننعتها بكونها األفق الجمالي الروحيمن هذا 

 اهية وسرإل ه نفخةً بمركزية اإلنسان باعتبار   إقرارٌ  مركزية هلل في العالم هي ضرورةً  كل   عتبر  إذ ت
 باألصل؛ وحضور هللا مٌ كر  ما بالتبعية، بل هو م  ر  كَ اإلنسان هنا ليس م   نإ .هلل فيه افوجود ومستخلَ لل

                                                 

"،  تحقيق بسام عبد الوهاب الجابي، دار اإلمام مسلم، بيروت، "اصطالحات الشيخ محيي الدين ابن عربيابن عربي، محيي الدين،  ( 17)
 .69: ص 1/1990ط.
الن الصديقي عيف أحمد بن ابراهيم تحقيق أحمد فريد اليزيدي، تصن، "شرح الِحَكم الغوثية"، ي المغربي، أبو مدينالتلمسان -18

 .44، ص.2008النقشبندي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، الشافعي 
 .108، ص.3"، دار صادر، المجلد "الفتوحات المكيةابن عربي، محيي الدين،  -19
 -"، تعريب داخل الحمداني،، سلسلة الدراسات الحضارية"قلب اإلسالم..قيم خالدة من أجل اإلنسانيةنصر، السيد حسين،  -20

 .247، ص. 2009الفكر اإلسالمي، بيروت، مركز الحضارة لتنمية 



                  

              
 

 

 

المادية  هادية والغيبية، الحسية والمعنوية،بإمكاناته الش   إلنسانل تكريم هوهنا،  سبحانه،
؛ أو قل هو تكريم له بإيجاده من عدم، وإمداده  بالنعم، وإعداده الروحية، الفيزيقية والميتافيزيقيةو

لمانية األسيرة لتجربة العَ  ه اإلنسية  ما أساءت قراءتَ  وهو أمانة االستخالف  في األرض. لتحمل
 وحرية   التدينبين  الحد ي على التناقض القائم   ،طيفي السياق الكنسي األوربي الوس الدينحضور 
، وإقداٌر له على الذهاب  بها إلى  هحرية اإلنسان ذات  ل إثباتٌ  أن روَح الدين  م فهن ، فيما نحناإلنسان

 .21تحقيق  االستخالف  ووراثة األرض
لتجل ي . وقد أثمر هذا األفق الجمالي الروحانيلمالمح التجلي المعرفي ط بعض فقهذه      

د اإلمَ التي ت   تنهل من هذه الخلفية المعرفية العرفانية متميزة أخالقية منظومةً  ، وتسَعى ان باهللنسج 
 .إلى تحريره بالدين ال من الدين

  :التجلي األخالقي   
، ومعلوم أن تأسيس هذا األفق "ي األخالقيالتجل  "التجلي الثاني لألفق الجمالي الروحاني هو    

 .األخالق والسلوك لقة والمظهر، وجمال  جمال الخ  ه على تأسيسَ  يفيد، معنىعلى جمال الحس وال
من محبة هللا، ومحبة  ؛القيم المتفرعة عنهاب العناية يفيدعلى المحبة  أيضا تأسيس هذا األفق ثم إن  
ة رَ الدنيا بقيم اآلخرة المثم   قيم   ه، ومحبة الطبيعة، ومحبة الخير في كل مظاهره، مع وصل  ق  ل  خَ 

) سورة طه،  "َما أَْنَزْلنَا َعلَْيَك اْلقُْرآَن ل تَْشقَى، طه" :ال تعالى؛ قالسعادة فيها الحياة، وطلب   ألخالق  

 .ا من أبرز تجليات هذا األفقي األخالقي واحدً علت من التجل  عتبارات جَ كل هذه اال .(1اآلية 

 خالق، وأن  مكارم األ مَ ومعلوم أن روح الدين أخالقية، وأن النبي صلى هللا عليه وسلم، جاء ليتم   
لكون الحياة، على أهمية ما قد تعرفه من تطور علمي أو  ؛السؤال األخالقي يقتضي نظرا دائما
سلوكية منظومة لالنهيار في غياب  ةضعر  بقى م  ت؛ ..مرانياجتماعي أو تقني أو اقتصادي أو ع  
هذه التطورات في تربة إنسانية رحموتية كونية،  استنباتَ  عيدأخالقية تستجيب لهذه التطورات، وت  

 "األنا"اإلنسان، تلك  "أنا" تضخمد التي قد تنجم عن ك والتسي  نوازع التمل   ها أن تحاصرَ من شأن  
مهد َدةً بالغرق  في  نفسانيةً  "أنا"على ضرورة تزكيتها لتنتقل من كونها  د هذا األفق  ؤك  التي ي  

ن هُ َخلَق تَنِي الَ "ق "؛نا اإلبليسية"األ مهاوي ، (12)األعراف، اآلية  "ِطينٍ  ِمن نَّاٍر َوَخلَق تَهُ  ِمن أَنَا َخي ٌر ِمِّ

لَى قَالَ ف""؛ األنا الفرعونيةبالوقوع في َشرك  " أو َع  تترقى إلى أن  (،24)النازعات، اآلية  "أَنَا َربُُّكُم األ 

فإذا " باهلل وتبطش وتمشي في هللا..؛" تسمع  باهلل وت بصر انيةا رب  أنَ "تصير هذه "األنا" ف

ورجله التي ، بها ويده التي يبطش، به وبصره الذي يبصر، ه الذي يسمع بهسمعَ  كنت   هأحببت  

                                                 

: "األنوار ال ضمن كتابناالميراث العرفاني وتأسيس اإلنسية الروحانية: عتبات نقدية"، "لمزيد بيان لهذا الطرح، ينظر:  -21
 .153-121، ص.2022دار أبي رقراق، الرباط، تتزاحم..من أجل أفق تحريري بالدين ال من الدين"، 

 



                  

              
 

 

 

ن م البعض  وه  حاد كما تَ أو ات    فيد أي حلولٍ ال ت   "انيةاألنا الرب  "طبعا، هذه . (22)" ..بها يمشي  مم 

، أي قطلَ الفرد في الم   "أنا"فيد ذوبان ، مثلما ال ت  23الخاص"غابت عنهم أذواق  القوم  في "التوحيد  
في  فاعلٍ  غيرَ  ،دا عن الحياةائبا عن الوجود، شار  غَ الفرد  بحيث يصير  في اإلني ة اإللهية المطلقة،،

 ؛ي الجوارح على أن تكون باهلل وفي هللارب   ها ت  لكون   "أنا ربانية"؛ بل هي كما توه م آخرون التاريخ
ها على ي قدرتَ زك  ي   تعل قًا اإللهي ققة بالمطلَ متعل   ومة للفطرة، األخالق اإلنسانية المالئ  ب متخل  قةأي 

المائدة،  - "يُِحبُُّهم  َويُِحبُّوَنهُ )"على المحبة ، من جهة ،سامؤس   تعل قًاه لكون   ؛في التاريخ الفعل الحر   

في األرض بالصالح األخالقي  ووراثة هللا   الفخعلى األهلية لالستومن جهة ثانية،  ؛(-54 اآلية

بُوِر ِمن بَع ِد الِذِّك رِ )"؛ ر والطبيعةفس واآلخَ مع الن   َنا فِي الزَّ ثَُها َولَقَد  َكتَب  ِعبَاِدَي  أَنَّ اأْلَْرَض يَر 

اِلُحونَ    (.-105 األنبياء، اآلية- "الصَّ

كما  ،األخالق الربانية إنها كذلك من حيث كون   .انيةصير رب  حين تَ  "األنا"هذا ما نفهمه من     

؛ إنها 24التعبد الدين وثمرةَ  ل روحَ للفطرة وتمث    ومالئمةٌ  كونيةٌ و هي أخالق إنسيةٌ  العارفون،تمث لها 

ها إلى ، والتي تؤول في روح  األفق الجمالي الروحية لهذا سَ المنظومة األخالقية المؤس   معالم  
هاالتي ، مقاصد الوحي الكبرى ه بأمانة ه وقيام  ه وسعادت  رشاد   اإلنسان إلى ما فيه هداية   مدار 

 ستخالف في الوجود على أكمل وأتم وجه. اال
  :التجلي اإلبداعي -

 اإلبداعات   ونشير به إلى "،ي اإلبداعيالتجل  "هو  األفق الجمالي الروحيثالث تجليات      
 .نها في آزكيتَ النفس وت هذا الجمال الروحاني من خالل ما يحقق متعةَ  الفنية التي تروم بلورةَ 

 ،اسمً ور مةً مننَ ورة صالبداع في باإل، واونظمً  ل باإلبداع في الكلمة حكايةً ي الذي يتوس  إنه التجل  
 معمار  لافي  هاتجد  أصداءَ إبداعية  متداداتٍ افضال عن  ؛ا وأداءً اإلبداع في الموسيقى تنغيمً بو

 ؛وغيرها لمآذنواألذان والتهاليل فوق ا محافل الذكر ب وتجميل  والتطي   والخط والطبخ سواللبا
 .ي اإلبداعيهذا التجل   "مرايا"ه في مما قد ندرج  

                                                 

"، كتاب الرقائق، باب التواضع. وقد خصه بتأليف خاص محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا صحيحهفي "رواه البخاري  -22
ف عبد (؛ كما خصه أيضا بالتألي2001/ 1" )تحقيق السيد يوسف أحمد، ط."َقطر الولي على حديث الوليالشوكاني ضمن كتابه 

ادي لى ثبات المزية بإبطال كالم الذهبي فى حديث من ع"إهـ، تحت عنوان 1380العزيز بن الصديق في كتاب طبع بطنجة عام 
 ". وليا

، "فتح األنوار في بيان ما يعين على مدح الدالئي، محمد بلعربي بخصوص التوحيد الخاص عند القوم يمكن الرجوع إلى: -23
 1، ج2011ية، الرباط، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم تمحمد التهامي الحراق، منشورا ودراسة "، تحقيقالنبي المختار
   .361-346.)الدراسة(/ ص

-63، ص.2019"، دار أبي رقراق، الرباط، مباسطات في الفكر والذكرينظر تفصيل ذلك في: الحراق، محمد التهامي، " -24
73. 



                  

              
 

 

 

 عنصر   م هذا التجلي، علينا أن نشير إلى كون  الوقوف بوجازة عند بعض معال   وإذا أردنا     
ل في تمث  والذي  ،رديسَ الجمالي ال المجلَىبفقد اعتنى  ،اإلبداع كان دوما حاضرا في هذا األفق

هم قصص العارفين وفتوح  و حيث نصوص  في خطاب التربية الروحية،  بالحكايات  العناية 
ارة ثي في تثبيت الفؤاد على الحق واستد من أبعاد وظائف القصص القرآنوأحوالهم تستم  

 أرفعَ  الشعر   باعتبار الجمالي الشعري،بالمجلَى كما اعتنى هذا األفق  .نحو الحق المواجيد
عبر المجاز  المعنى وتحرير   ،اللغة تفجير حيرة   علىغة ولسحرها البياني وقدرتها لل   استعمالٍ 

عتبر العارفون على وي   ؛اإليقاع رتابةالعادة وجفاف التكرار و كوابحمن  والرمز واإلشارة  
خ ض، أنموذجا فريدا في 25للشعر أو نظم الشعر الصوفي فالعرفاني يف  يالتصو قيمستوى التل

؛السر والشعر في  ماء    بأحوالأو  مب دعيه   بأحوال ل هذا اإلبداع  ل  بالسيما وقد ت إبداعية  اللغة 
بإحياء الروح  عري كفيلٍ في اإلبداع الجمالي الروحي الش مما جعلنا اليوم إزاء ميراثٍ  ،متلقيه
سرارها أحنين إليها والتحير في التفتتن ب الروح   التي ما تفتأ ،اللطافة البهيةعوالم بلها ص  ووَ 

تلك واحدة . اللغة إلى تخوم االستحالة يقاعَ إ ع  و يدفَ  ر البوحَ ويحي    بما يتحدى القولَ  ،المنبجسة
 ول الشعري الصوفي.قد للمن عالمات البهاء المتفر  

إنه  ،بالشعر فله صلةٌ  ،األفق الجمالي الروحيي اإلبداعي في الثالث للتجل   جلَىأما الم   
طلبا لتحريك  بشجي  األصوات   ي بهاتغن  الو ،ب األلحانعذأي ترنيم أشعار القوم ب ؛السماع

 ذلك في لغة   قول   ؛منها باللغة قال  نفي محاولة قول ماال ي ةً األحوال أو رغب قد حو مواجيدال
ه بين ل  ص  وَ ب   والسماع،. يالصوف وجدقات الذكر ضمن دوائر الاألجساد في حل النغم وانتفاض  

السر الساري الشعر وصمت  حركة الجسد، بين صوت  و الروح ظم والنغم، بين حركة  الن  
ي اإلبداعي لتجلا مجال ي يكون بذلك أشهرَ  يكاد   ،اإليقاعات والترانيملحان وه في األشتعال  ا

اللغات،  تتجاوز كل   كونيةٌ  ي بما هو لغةٌ الترنيم الروح   ألنه يعانق   ؛يلألفق الجمالي الروح
السارية في لغة الحرف القرآني  "األلوهية نغمة  " م  يَ أسرار  من  بقطرةٍ  ل لٌ وبما هو تب

 .26قطلَ الم  
 ألخالق أوسواء على مستوى المعرفة أو ا ؛يحلروا تجليات ثالثة لألفق الجمالي اهذه إذً      

ا، متوهج مجاال في تاريخ التدين المغربيقد شكلت ومتوالجة كما أسلفنا، وهي تجليات  .اإلبداع
ة لدينيا مصادر الثوابتمصدرا من األفق  ل هذاكبتميز وتفرد، بل ش في إغنائه أسهم المغاربة

 ، وعامال من عوامل تثبيتها وترسيخها.المغربية

األفق  -2

 وخدمته للثوابت الدينية المغربية الجمالي الروحي

                                                 

، مقدمتنا لكتاب: مفتاح، عبد الباقي يمكن الرجوع إلى بيان حول "التلقي التصويفي للشعر" و"نظم الشعر الصوفي"،لمزيد  -25
لّسماع( رباب االّسماع والمصطلحات والّرموز الصوفية عند عبد الكريم الجيلي وابن العربي... مع تحقيق كتاب )غنية أ"

   .. 10-1، ص. 2018تقديم محمد التهامي الحراق، عالم الكتب الحديث، إربد،  لعبدالكريم الجيلي"،

فصيل عند مجالي هذه الجمالية الروحانية، وخصوصا عند المجلى الشعري والمجلى السماعي في كتابنا: وقفنا بنوع من الت  -26
 م.س. "في الجمالية العرفانية..."،



                  

              
 

 

 

أن األفق الجمالي الروحي، باألسس والتجليات التي رصدناها آنفا، يشكل واحدا من  مراءال   
الممارسة الدينية المغربية، والتي اعتنت ضمن ثوابتها إلى جانب العقيدة األشعرية أبرز مظاهر

عبد الواحد بن عاشر  شاروالفقه المالكي، بالتصوف الجنيدي على مستوى السلوك والتزكية؛ كما أ
 ":"المرشد المعينمستهل متن  في

ي َوف ق ه  َمال ك         نَي د  الس ال ك        ف ي َعق د  األَش عَر  يقَة  الج   َوف ي َطر 
وقد رأينا أن األفق الجمالي الروحي هو بلورة معرفية وأخالقية وإبداعية لمرتبة اإلحسان في   

الدين، وأن تجليات هذا األفق إنما تبتغي ترسيخ المعرفة الربانية القائمة على الذكر والمحبة، 
ت سيد والتربية األخالقية القائمة على التقرب للحق باإلحسان للخلق واالقتداء بمكارم كماال

الخلق، ترسيخ ذلك في القلوب واألشباح عن طريق الجمال؛ إذ إن تزكية النفس حسب هؤالء 
التربويين تتحقق بشكل أنجع وأبهى من خالل الولوج إليها عبر فطرتها المحبة للجمال، ومن ثم 

في  ة نحو التزكية وترقيتهاي  دستوجيه هذه الفطرة نحو ما من شأنه أن يحقق الخروج بها من الت
مراقي الطهارة والصفاء. من هنا عنايتهم بمختلف المظاهر الجمالية واإلبداعية التي تحقق هذا 
المقصد التربوي والتزكوي. األمر الذي برع فيه أهل الصالح ومؤسسات الزوايا ومدارس التربية 

وحية في المظاهر الجمالية الره هذ مع. على أننا نقف يضاهى الروحية في المغرب، بشكل يكاد ال
تجليها اإلبداعي على ما يخدم سائر الثوابت الدينية المغربية عقيدة وفقها سلوكا وإمارة مومنين؛ 
ذلك أن استعمال هذه المظاهر الجمالية كان يهدف إلى تبسيط تلك الثوابت وغرسها في عمق 

ال الفرح الديني، تحضر ذائبة في العادات والتقاليد واالحتفاالت وأشكإذ األعراف الدينية المغربية 
من طرق مختلفة، بما في ذلك طرائق  بشكل يومي بحيث يستبطنها المسلم المغربي ويتشبع بها

سواء في ثراء صيغ تالوة القرآن الجمال والتربية الجمالية الروحية. ذاك ما يحضر ضامرا 
وصيغ توريق  الكريم وتجويده، أو ثراء صيغ األذان والتهليل وطرائق رواية حديث اإلنصات

أنغام المدائح النبوية في  ، وكذاوغيرهما " للقاضي عياضالشفا" وكتاب "صحيح البخاري"
وسماع حلقات الذكر؛ فضال عن جماليات ثقافية روحية أخرى في العادات والمعمار والخط  

المديح  ، أعني مجالإبداع هذا األفقأحد مجاالت  من وسنقف هنا عند نماذجواللباس وغيرها. 
نرى أنه ما زال منسيا، نحى تبرز ما نذهب إليه. وهي نماذج تفتح باب البحث في م ،والسماع

 .وهو خدمة األفق الجمالي الروحي في مظاهره اإلبداعية للثوابت الدينية المغربية
 على المستوى العقدي -أ

أن االختيار المغربي َعقَديا يتمحور حوَل عقيددة أهدل السدنة والجماعدة، وتعييندا  من المعلوم      

يَّددة  َعْقدددَ  األشددعر ، لمددا يتسددم بدده مددن وسدد ية واعتدددال، وجمددع بددين العقددل والنقددل، وخددروج مددن َحدِّ

يِة خلق القرآن أو قدَمِه،  ،االختيار وأالجبر حدية و التجسيم، وأالتع يل  ر أهدل د عدن تففيدوب ْعد و َحدِّ

حبيسدة األوسدا   لدم تبدق العقيددة علدى أن هدذه  إلى غيدر ذلدك مدن مزايدا االعتقداد األشدعر .القبلدة...

العلميددة، بحيددم قددام األئمددة والعلمدداء األشدداعرة بتبسددير العقيدددة األشددعرية وتندداولوا الفتدد  األشددعرية 

العقيدة في مختلدف  وكان أن بثوا هذه حتى يسهل فهمها على العامة من الناس.؛ بالشرح واالختصار

 األشدعرية الخصدائ  العقديدة تلدكنجدد مناحي حيداة النداس ومظداهر ثقدافتهم الدينيدة، بحيدم صدرنا 



                  

              
 

 

 

 فدي أفدراحهم وأتدراحهم، المددي  النبدو  بدالمغرب مدث ، مجالسحاضرة في النصوص المنَشدةِ بين 

اإلمددام شددرف الدددين  "برررد "كمددا هددو شددأن الددن  األشددهر فددي مجددالس المدددي  بددالمغرب؛ أعنددي 

، بمنظدور "الهمزيرة"وهو ن  يتناول قضايا عقدية كثيرة، كما هو شدأن نصده الثداني  البوصير .

يددزداد بهدداء عنددد اإلنشدداد بددال رائق النغميددة المغربيددة  سدداحر بأسددلوب شددعر  جمددالي؛ و27أشددعر 

فددي البددردة، حددديم البوصددير  عددن القددرآن الفددريم  تبيينددا إلددى مثددالين؛ األول أشددير إلددىالبدداهرة. 

 وتضمينه للموقف األشعر  من مسألة خلق القرآن. يقول:

ْحدَثَةٌ آيات  حَ  ْحمِن م   ِديَمةٌ ِصفَة  اْلَمْوص وِف باْلِقدَمِ قَ   --ّقٍ ِمَن الرَّ

فدي شدرحه علدى هدذا البيدت: " ..قولده مدن  هـ(1224)تـ أحمد بن عجيبة العارف المغربي يفت 

َمدا نها ك مه، وقوله محدثدة باعتبدار نزولهدا كمدا قدال تعدالى: "الرحمن أ  منزلة من عند الرحمن أل

بِِّهدم يَأْتِيِهم دن رَّ ن ِذْكٍر ِمّ ْحددَثٍ  ِمّ " وقولده قديمدة يعندي باعتبدار ذاتهدا ألنهدا صدفة هللا سدبحانه وتعدالى مُّ

المذكور وهو يجمع بدين حددوث األلفداظ  البيت ومعلوم. 28الموصوف بالقدم، وصفة القديم قديمة.."

األشداعرة فدي القدرآن الفدريم، بمدا هدو كد م هللا،  يشير  من  رف خفي إلى  تمييدز وقدم المعاني إنما

بين "الف م النفسي"، من حيم هو معنى قائم باهلل تعالى ليس بصوت وال حرف، وهو غيدر مخلدوق 

، وبددين "الفدد م اللفظددي" مددن حيددم هددو متعددال م لددق قددديم وموصددوف بالقدددم، فهددو كدد م وجددود 

ْحدَث.  حروف وألفاظ دالة مخلوقة، وهو تجل لذاك "الف م النفسي" في ك م لفظي لغو  م 

المثال الثاني يتعلق بغرض مشهور ضمن أغراض المديح النبوي في مدونة أهل المديح     

، التمسك بالرسول حول والسماع بالمغرب، وهو غرض "االستشفاعيات"، ومدار هذا الغرض
ادخرها له الحق سبحانه ليوم  (29)بوصفه نبيا مخصوصا دون سائر الرسل بعطية إلهية

 نشفيعا في المذنبي"، و"رحيما بالمومنين حين تذهل عن أبنائها الرحماء"المحشر، وذلك ليكون 
القيامة . وهذه العطية اإللهية التي سوف يرضيه ربه بها يوم "إذا أشفق من خوف ذنبه البرآء

                                                 

تناولت الباحثة خديجة نور اإلسالم ذلك بتفصيل في بحثها للتخرج ضمن "ماستر العقيدة والتصوف بالغرب اإلسالمي"    -27
العقدي في البعد ، وذلك في عمل غير منشور تحت عنوان: " 2019-2018نسانية بالرباط، برسم موسم بكلية اآلداب والعلوم اإل
 لإلمام البوصيري أنموذجا". البردة والهمزية المديح النبوي الصوفي:

القادر التليدي، طنجة،  "، لجامعه أبي فتوح عبد هللا عبدكشف الكربة بتخريج أحاديث البردة"ومعه  "،شرح البردةابن عجيبة، أحمد، "   28
 .213-212 ص. ،2009

يَك َربَُّك َفَتْرَضى{ سورة الضحى، اآلية  -29 . وإلى هذا المعنى يشار في البيتين التاليين 5وهي المشار إليها في قوله تعالى: }َوَلَسْوَف ُيْعط 
 المتداولين اليوم بين المسمعين:

ي     َحى َوَلَسْوَف ُيْعط   َفَسرَّ ُقُلوَبَنا َهَذا الَعَطـاءُ            َقَرْأَنا ف ي الضُّ
 َوف يَنا َمْن ُيَعذَُّب َأْو ُيَساءُ               اَشا َيا َرُســوَل هللا  َتْرَضى ـــــــــــــَوحَ   
 (.57، إعداد وترتيب أحمد حامد عبد الكريم الشريف العروسي: ص."قاموس أهل الفالح وكفاية المنشدين والمداح") 



                  

              
 

 

 

حين سيتذلل للحق ويسجد له توددا وتوسال، فينادى أال فارفع فأنت المقرب، هي التي ألهمت 
عليه أفضل  العديد من الشعراء لالنحياش إلى جناب المصطفى طلبا لإلجارة والنجاة من بابه

، فيما  في مرتكب الكبيرة من المعلوم أن األشاعرة، قد قالوا بشفاعة الرسولالصالة والتسليم. و
المعتزلة هذه الشفاعة وأبطلوها. فقد ذهب هؤالء إلى أن مرتكب الكبيرة مخلد في النار،  أنكر

وأن العدل اإللهي يقتضي إثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين كما وعد سبحانه وهو ال يخلف 
لزم الحق سبحانه الميعاد. بينما علق األشاعرة العدل اإللهي بالمشيئة ال باالقتضاء، فقالوا إننا ال ن

بشيء، وإن المسلم الذي يخالف فعل ه قولَه مؤمن عاص إن شاء هللا عذبه وإن شاء ثاب وعفا 

عساه يكون شفيعا في المؤمن العاصي يوم  عنه، ومن ثم أقروا باالستشفاع والتوسل بالرسول
حكم عقيدتهم وهذه الخلفية المرجعية هي التي حذت بالمغاربة، ب .30القيامة بإذن هللا ومشيئته

األشعرية، إلى االعتناء بنصوص التوسل بالرسول والتعلق بالجناب المحمدي وطلب شفاعته 
 .31، فصيحا وموشحا وملحوناكما تترجم ذلك منشدات فن السماع

سماع، وال هذان مثاالن داالن على الحضور العميق للعقيدة األشعرية في منشدات المديح       
سهم ية يجلي من تجليات األفق الجمالي الروحي في الثقافة المغرباألمر الذي يجعل هذا الت

 ر.اء المؤثاألدفي ترسيخ العقيدة األشعرية عن طريق الكلمة العذبة واللحن البهي و بليغا إسهاما
 ويمكن أن نجد نماذج أخرى دالة تتعلق بحضور مختلف معالم االعتقاد األشعري مباحث

ا من النصوص المنَشدة، خصوصا وأن كل أعالم الزواياإللهيات والنبوات والسمعيات، ض
 المغربية وشيوخها وصلحائها، حيث انتعش اإلنشاد والسماع، كانوا أشاعرة.

 
 على المستوى الفقهي -ب

غني عن البيان أهمية المذهب المالكي ضمن الثوابت الدينية المغربية، ودوره في صون       
ه وانتمائه لدار الهجرة، ولَما مؤس   رسوخ علم  ، لالمذهبيار المغاربة لهذا وسر اخت وحدة األمة، س 

مع ، أصول االستنباط في مرونة ووسعو جمع وتوفيق بين النص والواقع،ينماز به مذهب ه من 
المستجدة، فضال عن تالؤم المذهب المالكي مع البيئة  والسياقات قدرتها على استيعاب النوازل

ثقافية المغربية. لذا سنجد تسيد هذا المذهب في المغرب وفي الجغرافية واالثنية والتاريخية وال
وقت مبكر، بل وحضور عالمات تشبث المغاربة به في مختلف مناحي حياتهم الدينية العامة. 
وهو ما أسهم األفق الجمالي الروحي في إبرازه وترسيخه. أشير في عجالة إلى عناية أهل 

وج الخطيب في صالة الجمعة. وفي الحديث المغرب بترنيم رواية حديث اإلنصات عند خر
روي عن إمامنا مالك تذكير بانتسابنا المذهبي له، وقل األمر نفسه مع تنغيم األذان بالصيغ مَ ال

تثنية  ند المالكية؛ منصفة األذان وألفاظه عالمغربية الحسبية منها والمرن َمة، مع المحافظة على 

                                                 

؛ انظر 2/166مد محيي الدين عبد الحميد: ، تحقيق مح""مقاالت اإلسالميين واختالف المصلين :أبي الحسن األشعري  راجع كتاب  -30
 .387-2/385، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد علي:  اليواقيت والجواهر في بيان عقائد األكابر"،"عبد الوهاب  ،الشعراني :أيضا

 .320-316ص /1قسم الدراسة، ج م.س،، ".."فتح األنوار "راجع: مضيئة في الباب، للوقوف على نماذج نصية   -31



                  

              
 

 

 

وهو أن يثني  ،ار المتأخرون من أصحاب مالك الترجيعاختع الشهادتين؛ إذ التكبير فيه، وترجي
، فيما  باقي األلفاظ مثنى، والختم ، ثم يثنيهما مرة ثانية مرفوع الصوتبصوت خفيضالشهادتين 

أضف إلى ذلك ما اجتهد فيه أهل التوريق من تنغيم ساذج بسيط عند سرد  بشهادة التوحيد إفرادا.
 ب األسماع والعقول والقلوب لما في الكتاب من درر.ام مالك، مما يسهم في جذاإلم "موطأ"
ومن أبرز مظاهر حضور أثر الفقه المالفي في هذا األفق الجمالي الروحي، فض  عن     

كون كل أهل المغرب من علماء وصلحاء وأولياء وعارفين هم مالفية؛ أن معجم الفقه المالفي قد 

الجمالي الروحي في تجليه اإلبداعي  استعير لوصف بعض الخصائ  المغربية لهذا األفق

للداللة على ما جرى به العمل في  ريقة  "العمل الفاسي" استعارة مص ل اإلنشاد ؛ من ذلك 

يدل على "ما جرى  فقهي   إنشاد أهل فاس لبردة اإلمام البوصير . فأصل مص ل  "العمل الفاسي"

النوازل المتعلقة باألنفحة والبيوعات ( بين قضاة فاس من مقتضيات األحفام في 32به العمل")

هـ( التي جمع 1096والمعام ت، وقد أ لق هذا االص  ح على منظومة عبد الرحمن الفاسي )تــ.

، وسر أرباب السماع من اص  ح "العمل الفاسي"انتقل   وقد(. 33فيها تفاصيل هذه األحفام)

رى به العمل في إنشاد بردة البوصير  يشير بموجبه إلى ما ج أصب  مدلوله الفقهي إلى مدلول فني

ذاك ما نلتق ه من م لع منظومة الفقيه محمد بن محمد بن عبدالقادر ابن سودة  بمدينة فاس.

 م( التي يجمل فيها أبرز مراكز إنشاد البردة على ال ريقة الفاسية، حين يقول:1949هـ/1368)تـ.

ْمَت األََمــــْل       34بِالِحَجاِز الَمْشِرقِي اْبدَأْ فِي العََملْ            قَــاِرَئ الب ْردَةِ إِْن ر 

و هو أيضا ما يؤكده تداول هذا االص  ح في الزاوية الحراقية الربا ية، والذ  أشاع استعماله  
 األستاذ ويعرف. الفقيه الصوفي عبد الس م اكديرةفيها ورسخ مدلوله الفني بين مريديها ومسمعيها 

كلمة »ل" في داللتها االص  حية الفنية ضمن هذا االستعمال فيقول: بنمنصور كلمة "العم
"العمل" هنا تخ  البردة وحدها، ومعنى هذه الفلمة اص  حا: اللحن. وهي تقابل كلمة "شغل" 
في الموسيقى األندلسية، وال ينقصها سوى التراتين، كما تدل أيضا على أن هناك عم  فنيا رائعا 

(. وعليه فإن "العمل الفاسي" في اص  ح أهل السماع 35«)والنغم واإليقاعممتازا متفامل اللحن 
يدل على التلحين الخاص ببردة البوصير  في مدينة فاس، وهو تلحين يشمل مجموع متن 

فيقسمه إلى أقسام تعرف بــ"المراكز" أو "المواقف"، حيم ينشد كل قسم في  بع معين  "البردة"
مديحية جماعية  ومق عات  تمستعمَ  سجمة، وتتخلل هذه األقسامَ متجانسة من نغمية أو في  بوع
على أن  فردية، ت ئم تلك األقسام من حيم  بوعها وإيقاعاتها ومناسباتها الشعرية. وإنشاداتٌ 

                                                 

، منشورات وزارة األوقاف ، تقديم وإعداد هاشم العلوي القاسمي"تحفة أكياس الناس بشرح عمليات فاسا" الوزاني الفاسي، المهدي، -32
 .11ص. :، 2001والشؤون اإلسالمية، الرباط، 

  .36-25ص.  نفس المرجع،   -33

"، تحقيق عزيز "استنزال الرحمات والنفحات بإنشاد بردة المديح بالنغماتابن سودة، محمد العابد بن أحمد بن الطالب،  -34
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 .448، ص.2014-2013رسم موسم عبد هللا بفاس، ب
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شيوع هذا االص  ح وأضرابه في مجال المدي  والسماع، دليل على االنتماء المالفي ألربابه من 
 لي اإلبداعي لألفق الجمالي الروحي في ترسيخ هذا االنتماء وتعزيزه.جهة، وعلى إسهام هذا التج

 على المستوى السلوكي .ج

هذا األفق الجمالي الروحي هو مظهر من مظاهر  إن تحصيل الحاصل القول   باب وهنا يبدو من   

تصوف أهل المغرب ومشربهم السلوكي الجنيد ؛ فالمدارس الروحية التربوية المغربية الجنيدية 

م هذا األفق هم أع م التصوف بداعا، وأع هي التي اعتنت بهذا األفق تنظيرا وممارسة وتربية وإ

والتي دعت المغاربة إلى  ،م هذا االنتساب السلوكيومعلوم أن من أبرز معال الجنيد  بالمغرب.

يجسد يجمع بين حقوق الجسد وحقوق الروح، و  التشبم به واختياره مسلفا تربويا وتخليقيا، أنه

في السمو الروحي للفرد والجماعة. على أن السعي التخليقي لحياة المسلم، وتثمير العبادة والمعاملة 

 ،، منا ه االهتداء بالفتاب والسنةيسنّ محمد  مسلك الك" أنها أبرز ما يميز " ريقة الجنيد الس

: "من لم يحفظ القرآن ويفت  قوله اإلمام الجنيدمن مشهور مأثور ف. والجمع بين الشريعة والحقيقة

وهو ما سار عليه أهل  .36هذا مقيد بالفتاب والسنة" هذا األمر ألن علمنا الحديم ال يقتدى به في

في ال ريق وترقيهم في  جعلوا سيرهمحيم   ،المغرب، واتخذوه نبراسا في مشربهم السلوكي

، عنوان أبو الحسن الشاذلي بميزان الفتاب والسنة؛ يقول افي الفشوفات مقيد المقامات وفتحهم

الفتاب والسنة،  ك الصحي   : "إذا عارض كشف  إشعاع المشرب الذوقي المشيشي المغربي في العالم

بالفتاب والسنة ودع الفشف، وقل لنفسك: إن هللا تعالى ضمن لي العصمة في الفتاب  فاعملْ 

وهذا ما جعل االقتران بين الشريعة  .37والسنة، وال يضمنها لي في جان  الفشف واإللهام"

األشعار التي من  وه في  جمّ ن  والحقيقة شر ا لسلوك ال ريق عند صوفية أهل المغرب. ذاك ما ضمَّ 

الذكرية، من ذلك قول العارف أبي  السماعية وحلقهم ما زالوا ينشدونها إلى اليوم في محافلهم

 :هـ(668) الحسن الششتر 

ل م  الَحق يقَـة          يعَــة            قَاَل ع   أَنَا أ س  الش ر 
َراج  َرف يعَـة           َمن  ات َبع َهـا َسيَل قَى        ن  ي أَد   م 
قَى          َخال ف  َسيَش  َوال  َشن يَعة       َوالم  َكب  أَه   38يَر 
 
، "الزاويةوهو أيضا ما تعبر عنه ببهاء هذه القصة التي يرويها لنا التهامي الوزاني في كتابه "    

المغربية وبين حيم حضور الحض على التمسك بالشرع في قل  اإلنشاد والذكر في الزوايا 

الشيخ المغربي ذ  المشرب الشاذلي أن أحد فقراء  ىيرو؛ إذ مريديها في حياتهم العملية والعامة
                                                 

 .32، ص 1987، دار أسامة، ط "الرسالة القشيرية في علم التصوف"القشيري، أبو القاسم،  - 36
 368القاهرة، ط، ص ، تحقيق محمد عزت، المكتبة التوقيفية، "اظ الهمم في شرح الحكم"إيقابن عجيبة، أحمد،    -37
، م1958-هـ1/1377، منشأة المعارف، االسكندرية، ط.، تحقيق علي سامي النشار"الششتري  أبي الحسن ديوان"الششتري، أبو الحسن،  - 38
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)وهو الفقيه محمد بن  بدار الفقيه كنون بفاس اءً ، كان يشتغل بنَّ هـ(1261)تـ  محمد الحراقسيد  

ولم »(وكان مشهورا بإنفاره لبدع بعض الصوفية "الزجر واإلقماعالمدني كنون صاح  كتاب "

يفن أحد يجرؤ أن ين ق بشيء من الغناء أو من ك م القوم بمسمع من الفقيه كنون، وفي ذات يوم 

اء أن الدار فارغة، فأخذ يذكر الهيللة، ويخللها بأبيات من تائية الحراق، واستمر فيها إلى ظن البنَّ 

أشعر إال والفقيه قد وقف على رأسي وهو هادئ تام الهدوء، أن أتى على آخرها وسفت، قال فلم 

فلما وجدته أمامي وأيقنت أنه كان يسمع نشيد ، اعتراني من الدهش والحيرة ما ال يعلمه إال هللا، 

سألني في ل ف عن القصيدة التي  ولم أشك في أنه سيفعل بي سوءا من ضرب أو نحوه، ولفنه

جواب خشية أن يسمعني في شيخي ماال أح  سماعه، ولفنه كنت أقولها لمن هي، فترددت في ال

 علي، فقلت له من ك م الشيخ الحراق، فاستنشدني إياها ثانيا فلما وصلت إلى قوله فيها: أل َّ 

 ت  د  س   الباب   عل  إن لم تف كَ فدونَ     ه    كل   كَ أمرَ  الشرع   بكف    ن  ك   ومَ                
حفظه، فلما فرغت من إنشادي قال لي: هكذا يكون المشايخ ال هؤالء استعاده عدة مرات كأنه ي 

 .39«المدعين، أما أني لو أدركت الشيخ سيدي محمد الحراق ألخذت عنه
وإجماال، فإن حضور المشرب الجنيدي متعدد المظاهر في األفق الجمالي الروحي سواء في 

المقصد التأكيد على تالزم الشريعة والحقيقة، أو في البعد التربوي للمسلك الصوفي، أو في 
التخليقي لتزكية النفس، أو في االستثمار التزكوي لمجالي الجمالية العرفانية سردا وشعرا 

ما للمريدين فى مجاراة  : للجنيد"قيل في العناية بالمجلى الجمالي السردي؛ وسماعا. ف

فقيل له : فهل  . بها قلوب المريدين يجند من جنود هللا تعالى يقـو الحكايات؟ فقال : الحكايات

س ل  َما"عز وجل :  ذلك شاهـد؟ فقال: نعم قوله فيلك  ن  أَنبَاء الر  ب ه   ن ثَب  ت   َوك ـال  ن ق ص  َعَلي َك م 
"سئل  الجنيد: ما بال اإلنسان يكون هادئا، فإذا سمع السماع وفي السماع  .40""ف َؤاَدكَ 

ألس ُت بربُِِّكم قالُوا اضطرب؟ فقال: إن هللا  تعالى لما خاطب الذر في الميثاق األول بقوله "

السماع، حركهم (، استفرغت عذوبة سماع الكالم األرواح، فلما سمعوا 172" )األعراف، بَلَى

ضمن هذا المنحى نفهم عناية صوفية أهل المغرب بالحكايات التربوية وكذا بالذكر  .41ذلك"
 واإلنشاد، لرفيع مقاصدهما التربوية والتزكوية.

 األفق الجمالي الروحي وإمار  المومنين .د

، بما ومنينمإمارة المؤسسة أهمية  الجمالي الروحي األفق   يترجمعدة من خ لها  ثمة ع ماتٌ      

الدين من االحتفار  إنقاذِ وعلى وحدة الدين واألمة،  الحفاظِ و مسؤولية اإلمامة العظمى، عنوان  هي 

التحام وتفامل وانتظام كل المفونات  ضمانِ و، في السياق الحديم السياسي أو االستعمال الحزبي

رج الحدود للمؤسسة خا اإلشعاع الروحي الفوني ونبراِس السابقة للممارسة التدينية المغربية، 

وإذا كانت لمؤسسة إمارة المومنين أبعاد تاريخية وشرعية وروحية؛ فإن األفق  .الجغرافية المغربية

                                                 

 .184-183، ص.1999"، تقديم ومراجعة عبد العزيز السعود، منشورات تطاون أسمير، "الزاويةالوزاني، التهامي،   39
 .  110ص ،2005، 2لشروق، القاهرة، ط"، دار اتاج العارفين الجنيد البغدادي..األعمال الكاملةالحكيم، سعاد، " -40
 .131م.س،  نفس المرجع،  -41



                  

              
 

 

 

الجمالي الروحي يسهم في ترسيخ هذا الثابت من خ ل تعبيره عن تعلق المغاربة بآل البيت 

يعدُّ غرض مدح آل البيت إذ ؛ األ هار، بضعة المص فى المختار التي ينتس  إليها أمير المومنين

من أوسع األغراض المديحية في مدونة اإلنشاد في المدي  والسماع. على أن من أهم ع مات هذا 

خ لها من باب التشرع ال من باب التشيع؛ وهذا في غاية يالغرض أن ترسيخ هذه المحبة هو ترس

واحدة من عيون نصوص  اإلمام البوصير  التي تعتبر "همزية"النفاسة. ويففي الرجوع إلى 

المدي  النبو  في المغرب للوقوف على األمر، حيم يمدح اإلمام البوصير  آل البيت األ هار 

ويبفي ما لحقهم من حيف في التاريخ، مثلما يمدح صحابة المص فى صلى هللا عليه وسلم 

 مسلمين.ورمزيتهم ومفانتهم ويترضى عنهم معترفا بما أسدوه من جليل األعمال لإلس م وال

مارة سة إهذا األفق الجمالي الروحي لمؤس ولعل من أبرز المناسبات التي يظهر فيها ترسيخ    

ابع لقرن السا ل خاالحتفال بعيد المولد النبو  الشريف، منذ العهد العزفي بسبتة  المومنين، مراسم  

 ص فىمدح الم التي تجمع بين نصوص المولديات هذه المراسم حضر فيتللهجرة إلى اليوم؛ إذ 

ف ألشراسل ان الوقت، وال سيما في عهد امدح مدح آل البيت األ هار وصلى هللا عليه وسلم و

 ة المولدسبانويعتبر ترؤس أمير المومنين للحفل الديني المنظم بم .إلى اليوم بدءا من السعديين

في  يته، وأهمالنبو ، عنوانا باهرا على دور هذا األفق الجمالي الروحي في مظهره اإلبداعي

ول هللا برس التعبير عن ال بيعة الجمالية للتدين المغربي، حيم الجمال حاضر في التعبد والفرح

أمير  نايةإنشادا وإهابا. وهذا ما يفسر عشعرا وومعالم االجتماع لهذا الفرح لباسا وبخورا و

ين في تفوقيته بالمعناالمومنين بهذا األفق من خ ل ترؤسه الفعلي لهذا الحفل، وكذا من خ ل 

لفريم، آن اجوائز محمد السادس التي خصصت لبعض المجالي اإلبداعية لهذا األفق مثل تجويد القر

 أو الحروفية. ،أو األذان والتهليل

تَفَرِّ بهذه المعالم،  ،مؤسسةَ إمارةِ المومنينإن  هَي تجمع  ، ف42ذو أفق كوني دنموذٌج مغربّي م 

ْمِز  العالمي، وهذا ما جعلََها تنظر  إلى الففِر بين السَّنَِد الشَّْرِعي وا المتداِد التاريخي واإلشعاعِ الرَّ

                                                 

ة، الت راهنية مؤرقإن من أبرز ما يشكل كونية إشعاع مؤسسة إمارة المومنين في السياق المعاصر أدواُرها المتجددة لإلجابة عن إشكا -41
ة  ن األئماألدوار التي لخصها بدقة وعمق السيد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية أحمد التوفيق في كلمته بمعهد محمد السادس لتكوي تلك

 ء فيها: "، حيث جا2019-03-30المرشدين والمرشدات أمام أمير المومنين وقداسة البابا فرنسيس بمناسبة زيارة هذا األخير للمغرب بتاريخ 
ضور حشكالية لسياق، سياق إمارة المؤمنين، تجد حلها كثير من اإلشكاليات التي قد يشكو منها تدبير الدين في جهات أخرى، ومنها إفي هذا ا

وبالقيم  لحريات،الدين في الدولة، وحمايته، وعالقته بالسياسة، وبالحركات المسماة باإلسالمية، وبتطبيق الشريعة، وبالتيارات المتشددة، وبا
 ة، وبالتعليم الديني، وأخيرا مسألة العالقة بالعلماء.الكوني

 للقوة فحضور الدين في الحياة، ضرورة فلسفية وعملية مرتبطة بالجواب عن سؤال المعنى، كما أنه حاجة أخالقية ومعين .1
 المعنوية في حياة األمة؛

ة في وأئمة، وبتوفير خدمات مناسب أما حماية الدين، بمعناه الخاص، فتتم بتوفير تأطير ديني بشري، مكون من علماء .2
 مجال العبادات والتعليم؛



                  

              
 

 

 

الديني المتنور الذ  تحِمل مشروَعه اليوم، نظرةً شمولية تتفامل  فيها مختِلف األبعاِد العلميِة 

 بواحٍد ِمن ا االهتمام  والتعليميِة واإلع ميِة والروحيِة واالجتماعية... دوَن أن يغيَ  عْن مشروعه

تنّور، إنه  البعد  الَجَمالي. وه َو بعدٌ ينفي الب ْؤَس عِن التَّديُّن، ويحقِّق  له  األبعادِ  الرئيسِة للففِر الدّيني الم 

ناٍف لحقيقِة الديِن، ِمصداقا لقوله صلى هللا عليه  سمتَه  الجمالية البعيدةَ عْن كّلِ انغ قيٍة أو ب ؤٍس م 

َ وسلم: " َوي ِح ُّ أَْن يََرى أَثََر نِْعَمتِِه َعلَى ِعبَاِدِه، َوي ْبِغض  اْلب ْؤَس  ، َجِميٌل ي ِح ُّ اْلَجَمالَ إِنَّ ّللاَّ

سَ   .43"َوالتَّبَاؤ 

آل البيت،  من معالمها: محبة   وبهذا االعتبار، تفون إمارة المومنين حاضنةً لثقافة دينية مغربية   

)خصوصا مع اليهود   التاريخي تدين المغاربة مع المختلف كما هو شأن تعايشهم الديني سماحة  و

من و (؛لسماحة الحياة الدينية وانفتاحها الحضار  في األندلس وأن المغرب وريم حضار 

كما  على المستوى الجمالي الروحي غنى الممارسة التدينية اإلس مية المغربيةمعالمها أيضا 

ورونق االحتفاالت الدينية الرسمية رائق ت وة القرآن الفريم الفردية والجماعية،  تجسدها مث  

                                                                                                                                                                  

ذلك أن الدين في نظام إمارة المؤمنين يقع في مستوى األمة، في حين يتم اقتراح البرامج السياسة في مستوى المجتمع،  .3
 وهو الفضاء البشري المناسب لكل أنواع التفاوض والحوار؛

ده الروحي التزكوي توجهات ُمنكرة بالمغرب، فأمير المؤمنين يرعى الطرق إن التوجهات المتشددة التي تنكر للدين بع .4
الصوفية، والسيما قيمها االجتماعية الداعمة للعطاء ومواساة الفقراء، وذلك على مثال القيم التي تكرس لها أعالم من 

يقوم على أن العطاء دواء  أمثال أحد صلحاء مراكش، سيدي بالعباس، معاصر القديس فوانسوا األسيزي، فقد كان مذهبه
 كل داء، وأن الوجود ينفعل بالجود؛

القرآني أن ال إكراه في الدين، وهكذا فممارسة الحريات في الفضاء العمومي يضبطها القانون، أما  أيعمل المغرب بالمبد .5
على الصعيد الفردي، وهو صعيد يهم الدين كذلك، فال هادي للسلوك فيه وال عاصم من الهالك إال بشعور يحاسب النفس 

   وتغمره األخالق الروحانية؛

غرب، في توافق مع القيم في المرجعية الكونية، فلقد أسهم المغرب في بناء األنسنة إن قيم اإلسالم، بمقتضى ثوابت الم .6
 بحكمته وروحانيته وأعماله الثقافية والفنية؛ وال يتحفظ إال على جزئيات تتعلق بتراثه الخصوصي؛

لينظم إطار هذه  2001إن اختيار بعض الناس المدارس القرآنية ألبنائهم حق مشروع، وقد جاء قانون التعليم العتيق عام  .7
 المدارس وينمي برامجها بالمواد العلمية األساسية ويخلق الجسور بينها وبين التعليم العمومي؛

يقوم العلماء بمساعدة إمارة المؤمنين، وهم على حياد بالنسبة للتيارات السياسية في المجتمع، يصدرون الفتاوى في الشأن  .8
 ".فريدا من نوعه يدحض، بالحجة الشرعية، ادعاءات المتطرفين عمال علميا 2007العام، وقد نشروا عام 

 "، وغيرهما.مسند الشهاب"والقضاعي كما في  "، شعب اإليمان"الحديث أخرجه البيهقي في   -42

 

 



                  

              
 

 

 

وكذا تنوع بمختلف ألوانها ولغاتها وصيغها،  جماليات األذان والتهليل والمدائ  النبويةووالشعبية، 

ستمد ثراءها من روافد هي مظاهر تالمعمار واللباس وال بخ...والخر وحضور البعد الروحي في 

. ويعد األفق الجمالي ثقافة المغربية العربية واألندلسية واألمازيغية والحسانية واإلفريقيةال

واحدا من ع مات اإلشعاع العالمي لمؤسسة إمارة المومنين، باعتبار ما  ، بهذه الم م ،الروحي

 بالمعرفة والمحبة  وجمالية في التعبد، وسماحة مع المختلف، وتوسّ  ،يعفسه من اعتدالية في التدين

 في فهم الدين وتبليغه. والجمال

 

 

 مقترحات وآفاق -3

 عبر المغربية الدينية الثوابت وترسيخ تثبيت في األهمية هذه الروحي الجمالي لألفق كان لما      
 من الناس بين حضورها وتوسيع والسلوكية والفقهية العقدية ومحتوياتها الثوابت هذه قيم نشر
 واالنتربولوجية واللغوية ةوالجغرافي الثقافية بيئتهم صميم من نابعة وإبداعية جمالية طرائق خالل

 والوعي الوجدانية للذاكرة الروحي ملحيالت في وواضحا أكيدا األفق هذا إسهام وكانت والتاريخية،
 وإعادة هلوظائف االعتبار وإعادة األفق، بهذا العناية لزاما أضحى المغربي، الجمعي الروحي
 :يلي ما نقترح القصد هذا نحو الذهاب أجل ومن. الراهن السياق في تثميرها

 واألخالقية المعرفية مناحيه وإبراز األفق هذا لتجليات العلمي بالتوثيق العناية على العمل  _ 
 واإلبداعية؛

 خالل من المغرب في الدينية للممارسة والجمالية واالعتدالية السماحية الطبيعة وتظهير تجلية_ 
  التجليات؛ هذه استعادة حسن
 فيها بذلت التي العناية وهي التجليات، بهذه واإلعالمية التثقيفية العناية وتطوير مواصلة_   
 مسبوق؛ وغير رفيعا شوطا السادس محمد وقناة إذاعة
 المنظومة في توظيفه حسن طريق عن وظائفه وتجديد األفق هذا من اإلفادة على العمل_ 

 ومن المختلفة، بتجلياته األفق هذا من ببهاء اإلفادة يمكن بحيث مستوياتها، مختلف في التعليمية
 من وذاك ...إلخ،والنغم والسرد الشعر في إبداعاتهووقيمه  وأعالمه نصوصه استحضار خالل
 تعريفهم طريق عن الدينية بثوابتهم الجديدة األجيال صلة تجديد في الرفيعة وظائفه تجديد أجل

 والجمال؛ الروحانية في المغربي بالميراث وتشغيفهم
 الدينية الثقافة بروح يصلهم ألنه والمرشدات، المرشدين األئمة تكوين في األفق هذا إدماج_

 روحية مناعة عنصر كذا و لألمة، الجمعي لوجدان توحيد عنصر دوما شكلت التي المغربية
 سواء الدين باسم والغلو والعنف المذهبي والتمزيق التطييف أشكال كل ضد واجتماعية وثقافية
 اآلخر؛ أو الطبيعة أو الذات حيال



                  

              
 

 

 

 من أجل سواء الروحية؛ الدبلوماسية في الروحي الجمالي األفق هذا استثمار وتطوير مواصلة_ 
 األديان ينب الحوار بناء في أو إفريقيا، في المومنين إلمارةاإلشعاعي  الروحي االمتداد تعضيد
 في المومنين يرأم نادرة بنباهة ذلك إلى دعا كما التسامح، شعار بدل القرآنية التعارف فلسفة  على

 .2019 عام المغرب إلى فرنسيس البابا قداسة زيارة عند المرجعي التاريخي خطابه

 ،وتجلياته الروحي الجمالي األفق معالم بيان في القول استنفدنا أننا نزعم ال فإننا وإجماال،     
 في التدين، المغرب أهل عمل وابتث حفظ في أدوارهبيان و ،فيه المغربياإلسهام  ثراء بيان وفي
 طاله الذي النسيان بعض ودفع األفق، هذا أهميةالتنبيه إلى  هذه الدراسة من القصد كان وإنما
ية واإلبداعية حالرو مظاهره بعض تلقي خراجإاإلسهام في  وكذا والدراسة، البحث مستوى على
 والروحية المعرفية وظائفه نفيس استثمار إعادة آفاق بعض واقتراح والطقوسية، الفولكلورية من
مجهودات بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  قامتوهو منحى  .وعالميا محلياخالقية واأل

في  ،األمر الذي يعني في المزيد لبلوغ اآليات المرجوة من ذلك. ح ونطمع، ونطممشهودة في بابه
ببالغة في ترسيخ ثوابت عبر التاريخ ، أسهم مغربي نادرجمالي روحي عنيه، أننا إزاء ثراء ما ي

إمكانات رفيعة لتجديد وظائفه في التلحيم الروحي  اليوم ما زال يكتنزوالتدين في المغرب، 
 معموذج الديني المغربي تعامل النالجماعي المغربي، وكذا لرسم التميز الكوني لجدان للو

التي تواجه المسلمين  والبيئيةواالجتماعية واالقتصادية  واألخالقيةوالروحية الوجودية  التحديات
لمشروع ضمن ا هذا األفق مكونا رئيسا وهذا ما يجعل   اليوم، بل واإلنسان المعاصر بوجه عام.

سه حفل عند ترؤ طلق عليه أمير المومنينفي التجديد الديني، والذي كان قد أَ المولوي السامي 
بتاريخ  بفاس  بالقرويين األعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء األفارقة تنصيب أعضاء المجلس

 .44نعت "الفكر الديني المتنور" ،2016\6\14
 

 

 

                                                 

المخرج تُه رفقَة للوقوف على بعض  معالم هذا الفكر، يرجى الرجوع إلى األجزاء الثالثة من الشريط الوثائقي الذي أعدد  -42
سنة على تربع أمير المومنين على عرش أسالفه المنعمين، وهو  20، بمناسبة مرور MCG24 موقع  ادريس ألحيان، لفائدة

 "؛ وتجدونه على الروابط التالية:ة االعتدال إلى الفكر الديني المتنور"من عبقريبعنوان: 

 =vFuZtxmadQ8https://www.youtube.com/watch?vالجزء األول:    -

 https://www.youtube.com/watch?v=H5SabVD0BUcالجزء الثاني:  -

 https://www.youtube.com/watch?v=nHhU8SduN5k&t=7s الجزء الثالث:  -

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8vFuZtxmadQ

