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داءــــــاإله

الّتسلل باحتشام ألفتح هذا عمل متواضع ارتأيت أن يكون جمَّ الفائدة,كتبته حني رمتُ 

 مسلكا إىل عامل الصوفية وأفتح نافذة أخرى على وجه من أوجهها كما فتحها من سبقوين.

ƾŧ¢�ŉǂǰǳ¦�Ǟ و ƢƬǇ¢�ń¤�¾Âȋ¦�¿ƢǬŭ¦�Ŀ�ǞƳǂȇ�¦ǀȀǧ�¿ȂȈǳ¦�ǾƬȈĔ¢�ǺƠǳ مسعود الذي أسدى 

إيلَّ النصائح وشجعين على اخلوض يف إمتام هذا البحث.

 واألخوات خوةإىل اإلإىل زوجيت الكرمية,إىل والديَّ اللذين شجعاين وأغدقا عليَّ حبهما, و

أو إىل كل الزمالء واألصدقاء,إىل كل هؤالء أهدي عملي هذا عسى أقالما أخرى تضيف 

ختللت هذا البحث.باألحرى تسد الثغرات اليت   



رتقدي شكر و  

   ,عن قرب أتوجه بالشكر والتقدير لألستاذ الدكتور أمحد مسعود الذي تشّرفت بالتعرُّف عليه

فوافق عنوان حبثي, عرضت عليه  مشكورا باإلشراف على رساليت حني وافق والتواصل معه,حيث   

يف  البحث,والشكر موصول لكل من وقف إىل جانيب دون تردد ,حيث منحين احلرية الكاملة يف

.إجناز هذا العمل  

ƨȈǻƢǈǳ¦�ƨǠǷƢŝ�Ƣđ¦®¡Â�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�Ƕǈǫ�̈ǀƫƢǇ¢�ǞȈŦ�Ȅǈǻ¢�À¢�ÀÂ®  وكذلك زمالئي األساتذة يف,

    املركز اجلامعي بتسيمسيلت.
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

نيبَّ بعده...الصَّالة والسَّالم على من ال احلمد هللا وحده,و

  أما بعد:   

فقد  مية يُعد الشعر الصويف, واحدا من فنون األدب اليت ظهرت يف العصور اإلسال

أغراضه  فاد من الرتاث الشعري الذي سبقه,و حاكىاستعميقا, فقد تطور تطورا 

شكل االجتاه الصويف أحد أقوى  حيثو نكهته اخلاصة,  مميزاتهيفا إليها ,مضاملختلفة

  االجتاهات الشعرية يف القرن السابع اهلجري إىل غاية يومنا هذا.

 أساليبه,جيد أن طريقة نظمه و تنوع  لغته و مجاليف املتمعن و  القارئ للشعر الصويف,ف   

فنية, ومن ّمث شعورية,فكرية ترتفع باملشاعر, هلا,ختلق وحدة  ةلغة التصوف يف مجاليتها املميز 

,قائمة على وعي مرهف وحس وثابعن ربة عرفانية فريدة,تكشف الداللة وهي تعرب عن جت

  ., منفتحة على تصور شديد اخلصوصيةقصديةال

على رقتها,وسهولتها وتنوعها,ذات داللة  لغة املتصوفة اليت اخرتعوها,فهي كذلك هي  

اإلشارة أو  يوه,الشعراء املتصوفة يف مستوى أساسي  اهد حصر لقو ,اشتقاقية خاصة 

تنأى  تهافخصوصي,  اليت تعارف عليها املتصوفة هيالت,هذه اللغة العامرة بالدالفالتلويح,

«�¦ȈǟƢǸƬƳ البعض هيعتقد بنفسها كثريا عن ما  ÂǂǛ�̈ƾȈǳÂ�ƢĔȂǯ�Ŀ ة و اقتصادية و سياسية

  قاهرة.
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نصا لغويا ودالليا خاصا يف األدب العريب, خرج   شكلالصويف فإن الشعر ,و بشكل عام

ثري بالدالالت و اإلحياءات مما مسح للباحثني ,باللغة مما ألفته إىل مستوى جديد 

والدارسني أن يتوجهوا بالبحث فيه مستعينني يف ذلك بشىت املناهج و اإلجراءات اليت 

  متكنهم من سرب أغواره.

من الشعراء البارزين أمثال رابعة العدوية واحلالج وابن عريب  وغريه مثَّل ابن الفارضلقد     

 –جمموع املتلقني  أشعارهم ت، حيث أثار  مđ�ǂċƯƘƫوغريهم عالمات أدبية لدى ُكّل من 

، شارحني أحيانا، وناقدين أحيانا، بني سطحية ابالتداول هل – معلى اختالف مواقفهم منه

انطالقا من ذلك وجدنا أن  رفضه،و وغري األديب و الفهم وعمقه، أو قبول احملتوى األديب

�ƨȈǳƢŦ�±¦ǂƥ¤�Ŀ�ƢǷƢǿ�¦°Â®�©®¢�ƨȈǬǈǻ�Â¢�ƪ ǻƢǯ�ƨȈǫƢȈǇ�ƢēƢǿƢš ¦�» ȐƬƻƢƥ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦

  م.رهاشعأ

اإلقبال ,وتارة  و,اليت تشق على النفس,حيث الرتدد مور الصعبةإن االختيار دائما من األ   

وما ذلك إال ألننا خلقنا من ضعف ,التهور يف أحيان أخرى و  اجلرأة اخلوف والقلق, وأحيانا

  اهللا وحفظه. توفيقوبالتايل دائما  حنن حباجة إىل 

لدي أدىن فكرة عن املوضوع الذي   كنإعداد تصور لرسالة الدكتوراه,مل تلذا ملا مهمت ب   

تين فجاء,له على الرغم من ميلي ,ايل أين سأحبث يف التصوفبب طر,ومل خي سأحبث فيه

الفكرة حني صادفت رسالتني يف الدكتوراه إحدامها لألستاذ هواري بلقاسم معنونة 

بـــــــــــــــ"الشعر العباسي يف ضوء القراءات النقدية احلديثة", والثانية لألستاذ بلوحي حممد 

سي ملا ال اجلاهلي يف ضوء القراءات العربية النقدية احلديثة",فقلت يف نف املوسومة بـــــــــ"الشعر

لكنين أُقّر أنين غامرت  أسري على خطاهم و أطبق تلك املناهج على الشعر الصويف ,
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إن   موكلفت نفسي ما ال تطيق ,حيث أن البحث يف التصوف يف حده مغامرة فما بالك

  كان يف ضوء املناهج النقدية.

معروفة  صوفية شخصيةكونه على ابن الفارض على وجه التحديد ,  اختيارنا  قد وقعو    

 بيت مخسة وثالثني وستمائة وألفا لُقب بسلطان العاشقني ,له ديوان ضم يف طياته

 يتعمد احملسنات البديعيةمقلد،  كثري التكلف والتصنع، شاعر  هأن,  قيل عنه  )1635(

الكثري من الدراسات اليت تناولت كل ماله عالقة  ألفينا, وقد اليت كانت مستحسنة يف أيامه

فارض ,وعلى سبيل املثال دراسة حبار خمتار حول الرمز يف شعر ابن بشعر ابن ال

�Ǯ ǳǀǯÂ��ǾƬȈƟƢƫÂ�µ °ƢǨǳ¦�Ǻƥ¦�§ �ƢȀƬǻȂǼǟ�Ƥ ȇǂǣ�±Â°�Ƣđ�ƪ ǷƢǫ�ƨǇ¦°®�Ǯ ǳǀǯÂ�µ °ƢǨǳ¦

µ °ƢǨǳ¦�Ǻƥ¦�ƨȈƟƢȇ�Ŀ�ĿȂǐǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ƢĔȂǼǟ�±ȂƦǴǯ�Ä°Ȃǻ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ãǂƻ¢�ƨǇ¦°®-

اليت اعتمدنا عليها وهي موجودة يف قائمة املصادر  وغريها من الدراسات -دراسة أسلوبية

    واملراجع.

لقد أدرك النقاد أمهية التجربة الصوفية يف االستجابة ملتطلبات العصر ، فأدخلوا النص 

الصويف حقل الدراسات النقدية ، فكانت هنالك العديد من الدراسات اليت اهتمت 

احلالج و ابن عريب وابن الفارض الكبار ك بدراسة  الشعر الصويف خصوصا عند شعرائها

غريهم ، ولكن كيف متت قراءة النقاد ألشعار هؤالء الشعراء و املتصوفة؟ و يف ضوء أي و 

�́ ȂǐǼǳ¦�ǽǀǿ�ȄǴǟ�ǶȀƯȂŞ�Â�ǶēƢǇ¦°®�ƪ ǬƦǗ�©¦ ¦ǂƳ¤�Ä¢�ǪǧÂ�Â��ƨƥ°ƢǬǷ�Â�ƲȀǼǷ

  :متثلت فيما يليتساؤالت  بعضطرح ن جعلناهذا ما  و  
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ما املقصود بظاهريت االغرتاب و األنا يف الشعر الصويف ؟ ف؟ ا عالقة الشعر بالتَّصوُّ م  

وأين تكمن مجالية التوظيف الرمزي للغة يف أشعار املتصوفة ؟ وما هي السمات البارزة يف 

  أسلوب ابن الفارض اليت قد متيزه عن أساليب غريه ؟ 

دنا اد من رسم خطة للبحث رأيناها يف اعتقكان الب  هذه األسئلة جابة عنحاولنا اإلملا    

ǼưŞ�ƢǼǸǈǬǧ�ƨƦǇƢǼǷ�ƢĔ¢خامتة,فجاء املدخل ليبحث  ا إىل مقدمة ومدخل وأربعة فصول و

لُيعرف بسرية ابن الفارض.قة اليت تربط الشعر بالتصوف,و عن العال

 ولتصوف ية ,وأخذنا حملة عامة عن اءة التارخيراعاجلنا فيه مفهوم القالفصل األول أما     

�ƨȇƢĔ�ĿÂ��ƨȈǧȂǐاإلرهاصات اليت سامهت يف نشوئه ,و أشرنا إىل بعض املصطلحات ال

 على يعمل الذياملنهج التارخيي  يف ضوء كل هذا كان  ,ه بعض أعالم الفصل وقفنا على

  . النص فيها أُنِتجَ  اليت واالجتماعية التارخيية الظروف إبراز

بع ظاهريت االغرتاب و األنا يف الشعر الصويف وذلك يف النفسي يف تت ا اتّبعنا املنهجكم   

حيث تناولنا فيه ماهية االغرتاب,مث االغرتاب النفسي وتعرضنا فيه إىل قضية الفصل الثاين,

  األنا يف شعر ابن الفارض,واحلب اإلهلي واحلقيقة احملمدية.

مفهوم اجلمالية واجلمال تناولنا يف عنوناه بالقراءة اجلمالية  فقديف الفصل الثالث أما      

�ǲǐǨǳ¦�ƨȇƢĔ�ĿÂ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƾǼǟ�ƢǼǨǫÂ�Ƣǔȇ¢Â��ĿȂǐǳ¦�ǄǷǂǳ¦�ń¤�ǾȈǧ�ƢǼǫǂǘƫ�Â��ĺ®ȋ¦

  حتدثنا عن توظيف ابن الفارض للرمز الصويف.
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حيث قمنا بتعريف كل من الفصل الرابع و األخري فخصصناه للقراءة األسلوبية,  أما    

قمنا مبقاربة أسلوبية لشعر ابن لنا اجتاهات األسلوبية,و مث تناو األسلوبية , األسلوب و

  . ,خاصة تائيته الكربىالفارض

من مجلة من الصعوبات اليت  -هذه التجربة روأنا أخوض غما -طريق البحث  خيلُ ملو   

فت دون إخراجه على الشكل الذي متنيته,كما كان لصعوبة التعامل مع املادة وق

بحث ,حىت أنين تنكرت له يف أحيان كثرية ,أضف إىل العلمية,دور يف توقف  عجلة ال

االستعانة باملناهج النقدية وتوظيفها يف مقاربة الشعر الصويف ,و هذا نظرا ذلك إشكالية 

موضوعنا حّقه  لكننا حاولنا قدر املستطاع أن نويف ، و للتداخل املوجود بني تلك املناهج

  .,وهذا جهد املقلمن البحث والدراسة

 ووجهين ي" الذي تابع عملأمحد مسعودشرف "ي املكر أستاذأشأن  ال يفوتينري ويف األخ 

  وافر الصحة ودوام العافية.متىن له أو  ,شكره كذلك على صربه ومساعدته يلأبإخالص، و 

  قادر عليه.الذلك و  وختاماً نسأل اهللا التوفيق وسداد الرّأي، فهو َوِيلُّ 

  واهللا من وراء القصد وهو يهدي السبيل. 

2015ماي  08تيسمسيلت يف:                              
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  الالصـور عـن  عبـريأغراضه، والقدرة علـى التالصّويف هو تعدد الشِّعر  به لعّل أبرز ما ينماز

ــعر  فــظ وصــحيح املعــىن لتجســيد األفكــار ولكــل هــذا كــانّري مجيــل اللَّ ذهنيــة بواســطة ختــ الشِّ

ƢǸƬǿ¦��śưƷƢƦǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦ǧƢƬƻǴ�Ƕǿ£¦°¡�ƪ¿الصّويف وال يزال مثار  ǨÂ�ǶēƢǿƢš ¦��¦ǀºǿÂ��ǾºǳȂƷ

صّوف؟ وأين تكمن العالقة بينهما؟والتالشِّعر  كل من  مهو مف ما أثار فينا التساؤل األيت: ما

ومن هو ابن الفارض؟

مفهوم الشعر:  -1

ـــنَّ أقـــرب األشـــكال التَّ  الشـــعر  يعـــد    عـــن حلظـــة شـــعورية  فهـــو يعـــرب ،اإلنســـانيةفس عبرييـــة لل

ــ هــومتمّيــزة، و  الشــاعر ال ورة الــيت تُــربز حقيقــة اإلنســان كإنســان وحقيقتــه كشــاعر، ألّن: الصُّ

ـــ عر إالّ عنـــدما يشـــعر بنفســـه، ومبـــا حيـــيط بـــه مـــن طبيعـــة وكـــون زاخـــرين باجلمـــال ينطـــق بالشِّ

1والنطق به الشِّعر باألحداث واملناسبات اليت تلّح عليه وتدفعه إىل نظم ينوءممل واجلالل و

فهو يستمد الطاقة اإلبداعية يف هذه احلالة من جتربة شعرية خاصة بـه مرتبطـة بذاتـه كإنسـان 

بوسطه احليايت. واحتكاكه

ونــات احليــاة لّلبنــة اجلوهريــة يف حماولـة الشــاعر اكتشـاف مكنا متـثِّالاملشـاعر واألحاســيس  إنَّ 

ر شـعراً خاليـا مـن هلذا، فال ميكن أن نتصوَّ ر واخليال وتبعاً صوُّ عتماداً على التَّ اوسرب أغوارها، 

 بـه يعـربِّ هـي إالّ بنـاء مرّكـبفهذه األخرية ما .2عريةصوير أو مبعىن آخر الّصورة الشِّ عنصر التَّ 

تّصورات. خيتلج ذاته منية خاّصة سواءا ملا حييط به أو اعر عن رؤ الشَّ 

كفــر الشــيخ، العلــم واإليمــان للنشــر ، 1ســعيد أحمــد غــراب، شــعر المناســبات الدينيــة ونقــد الواقــع المعاصــر، طينظر: -1

.09م، ص 2007والتوزيع، 

.10ر: المرجع نفسه,صينظ -2
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ـــ لـــه، وذلـــك لتعـــدد  عر فـــال ميكـــن إجيـــاد تعريـــف جـــامع شـــاملفـــإذا أردنـــا تعريفـــا للشِّ

ــالدِّ  ت النظــر حــول هــذا املفهــوم وكــذا تعــّدد الــرؤى ووجهــا,عر ومفهومــه راســات املتناولــة للشِّ

له. متباينةْلِفي تعريفات كثرية ووهلذا ن

ــعر  ويف«):هـــ232تبــن ســالم اجلمحــي (يقــول يف ذلــك حممــد  مصــنوع مفتعــل، الشِّ

، وال مثل خري فيه وال حّجة يف عربيته وال أدب يستفاد، وال معىن يستخرجموضوع كثري، ال

.يبـني 1»نسـيب مسـتطرفيضـرب وال مـديح رائـع، وال هجـاء مقـذع، وال فخـر معجـب، وال

ــصــاحب كتــاب الطبقــات يف مقولتــه هاتــه بــأّن هنــاك خصــائص لنــا  عر علــى غــرار أخــرى للشِّ

ل يف املضــمون (األلفــاظ واملعــاين) وكيفيــة توظيفهــا. ألّن مــن  الــوزن والقافيــة والــيت تتمثَّــميــزيت

ـــعرية  ق فيـــه مجيـــع األغـــراضخاللـــه يـــتم اســـتخالص املعـــاين والتمـــاس فيـــه احلكمـــة وتـــذوُّ  الشِّ

ثاء،...).الرِّ و اهلجاء،و (كاملدح،

ــعر  تنــاول  مفهــوم) قــد ـهــ255اجلــاحظ (ت مث إن يف كتابــه البيــان والتبيــني علــى الشِّ

يف وسيلة من وسائل البيان، ومعرض من معارض البالغة، وله ميسم يبقى على الدهر «أنه: 

ومل الشِّـعر املدح واهلجاء، وله أوزان الّبد منها مـن القصـد إليهـا، فمـن جـاء كالمـه علـى وزن

كــالم مــوزون علــى   مــد هــو هــذا الــوزن فلــيس كالمــه بشــعر، فقــد ورد يف القــرآن واحلــديثتيع

ƨǴȈǇÂ��Ƣºđ�śƦȇالشِّعر هذا القول يتضح لنا أنّ  . من2»ولكّنه ال يسّمى شعراً الشِّعر  أعاريض

ـا دعَ هذا الكـالم الـذي يُـاعر ما يتأجَُّج يف صدره ,وأن الشَّ  ى شـعراً لـيس بكـالم عـادي، وإمنَّ

شعره على أوزان وقـواٍف، وإذا خـرج عـن  احتواءعليه أن يعكس بالغة وفصاحة صاحبه مع 

ى شعراً.فال يسمَّ  هدفه املنشود

.112، ص 1967القاهرة،  -إبراهيم حمادة، كتاب أرسطو طاليس في الشعر، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر -1

.11، ص ه1191، 7، ط1القاهرة، ج ،البيان والتبيين، مكتبة الخانجيالجاحظ،  -2
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ــــعر  بــــن جعفــــر قدامــــة  فوقــــد عــــرَّ  ــــه: الشِّ قــــول مــــوزون مقفــــى يــــدل علــــى «علــــى أن

فظ والوزن والقافية واملعىن.بأربعة عناصر هي: اللَّ الشِّعر وهو هنا حيدُّ 1»معىن

ــعر لنــا أنّ  ومــن كــل مــا قيــل يتضــح هتمــام مــن طــرف بــالكثري مــن االقــد حضــي الشِّ

قــة تيــة تشــرتط فيــه الدِّ ايــة ذر فيــه خصــائص فنِّ أديب تتــوفَّ فــنّ  عتبــارهاقديــة باد يف حبــوثهم النَّ قَّــالنـُّ 

ؤيـة النقديـة وأرقـى منزلـة يف مقيـاس الرُّ جيعلـه أعظـم شـأناً واإلصـابة وحسـن القصـد. وهـذا مـا

ليوم.راسات تدور حوله حىت اتزال  الدِّ عند العرب، وال

مفهوم التصّوف:-2

عات اهلاّمـة الـيت تتطلـب جهـداً كبـرياً للفصـل بـني كـّل مـا من املوضـو  فصوُّ موضوع التَّ إن    

ات ضــحية بكــل ملــذَّ التَّ ف ,2تضــحية إيثــار و مــن مصــطلحات ومفــاهيم باعتبــار حقيقتــهفيــه 

وي وإيثــار نيالــدُّ ، أي تضــحية بالعاجــل علــى مــا هــو فــانٍ احليــاة ومتعهــا، واإليثــار مبــا هــو بــاقٍ 

.هواءهو مؤجل أخروي وذلك بواسطة جماهدة النفس ومغالبة األ لكل ما

����ÀƢŻ¤Â�̈®ƢƦǟ�ǺǷ�¿ȐǇȍ¦�ǪƟƢǬƷ�̧ȂǸĐ�¬Â°Â��ƨȈǷȐǇȍ¦�» °ƢǠŭ¦�Ŀ�ÃŐǯ�̈ǂť�Ǿƫ¦ǀƥ�ȂǿÂ

ه إىل ظـاهرة وربّـ م الـزمن مـن ظـاهرة فرديـة بـني اإلنسـانويقني وعرفان، إذ تطورت دائرته بتقـدُّ 

.3كثر رجاهلا وأتباعها  اجتماعية

التصوف هو «:) بأنَّ ـه200ي (ت خمعروف الكر ف أحد علماء التصّوف وهو ولقد عرَّ 

فهــو يشــري إىل أّن التصــّوف معرفــة حلقــائق .4»األخــذ باحلقــائق واليــأس ممّــا يف أيــدي اخلالئــق

.02، ص ـه1302، 1قسطنطينية، ط ،بئن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجواقدامة ب -1

.33دب في التراث الصوفي، ص ينظر: عبد المنعم خفاجي، األ -2

.33ينظر: المرجع نفسه، ص  -3

ــعر  أمــين يوســف عــودة، تأويــل -4 وفلســفته عنــد الصــوفية، جامعــة آل البيــت األردن، جــدار للكتــاب العــالمي للنشــر الشِّ

.12والتوزيع، ص 
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خـر يشـري آه ظواهرها هذا من جانب، ومـن جانـب مبا متدُّ  االقتناعاألشياء وجواهرها، وعدم 

ي عّما يف أيدي الناس من أمالك رغبة يف اهللا تعاىل.إىل مقام الّزهد الذي هو التخلِّ 

صـــّوف فيـــه مراقبـــة األحـــوال ووجـــوب التَّ بـــأنَّ  )ـهـــ304ت كمـــا يـــرى أمحـــد اجلريـــري (

صـــوف هـــو ضـــبط الت«) يـــرى أّن ـهـــ334األدب. يف حـــني جنـــد أبـــا بكـــر الشـــبلي (ت  التـــزام

لنـــا بـــأّن التصـــّوف ينطلـــق مـــن حـــال  . مـــن خـــالل هـــذا يتضـــح1»للحـــواس ومراعـــاة لألنفـــاس

�Ƣººđ�Ŗººǳ¦�ƨººƦǫ¦ǂŭ¦ȇ��ÀȂºººǰƫ�À¢�ƾººȇǂȇ�ƢººǸǯÂ�ǾººƳÂ�ǲºººǸǯ¢�ȄººǴǟ�ǾººǳƢǸǟƘƥ�¿ƢººȈǬǳ¦�ǺººǷ�ƾºººƦǠǳ¦�ǞȈǘƬººǈ

اإلحسـان أن تعبـد اهللا  {وحال املراقبة مستفاد مـن اإلحسـان يف قولـه صـلى اهللا عليـه وسـلم: 

.}ه، فإن مل تكن تراه فإنّه يراككأّنك ترا

فــه بأنــه: عرِّ ف فهــو يُ صــوُّ ولإلشــارة أيضــا، كــان لألمــري عبــد القــادر اجلزائــري رأيــه يف التَّ 
فس حتـــت األوامـــر اإلهليـــة جهـــاد الـــنفس يف ســـبيل اهللا، أي ألجـــل معرفـــة اهللا، وإدخـــال الـــنَّ «

  مــا يفهــم منــهو  .2»أخــر يف ســبيل معرفــة اهللا شــيءواإلذعــان ألحكــام الرّبوبيــة ال  واالطمئنــان

ائم معرفــة اهللا عــن طريــق العبــادة اخلالصــة لــه واحلضــور الــدَّ  يف ســبيل فسأن يكــون جهــاد الــنَّ 

معه.

أن «ف جنــده يف تعريــف حممــد مرتــاض الــذي يقــول: و وأوجــز مــا ميكــن قولــه عــن التصــ

مبعىن أّن التصوف هو 3»مقام ماهو الوصول إىل اهللا احلق وليس جمّرد الوصول إىل التصّوف

إىل غري ذلك. االلتفاتاهللا ومرضاته وحده دون  وجه ابتغاء

.13وفلسفته عند الصوفية، ص الشِّعر  أمين يوسف عودة، تأويل -1

م، 1985فؤاد صالح السيد، األمير عبد القادر الجزائري متصوفا وشاعرا، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ط،  -2

.115ص 

ــوفية  محمــد مرتــاض، التجربــة -3 ــة، الســاحة المركزيــة بــن الصُّ عنــد شــعراء المغــرب العربــي ، ديــوان المطبوعــات الجامعي

.12م، ص 2009الجزائر،  ،عكنون
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بالتصوف:الشِّعر  عالقة-3

واهر الفنيـة، والـيت سـامهت بـال شـك بالعديد من الظَّ  العريب عرب مسريتهالشِّعر  لقد اتسم    

به ملا  االهتمام الذي يرجع سرُّ واهر التصوف يف جتديد مضامينه وإثرائها، ومن أهم هذه الظَّ 

.1روابط جديّة من عالقات والشِّعر  جيمع بينه وبني

ان يف عــامل معــريف واحــد,هو عــامل الــروح املتخفــي وراء متقاربــصــوف حقــالن والت رالشــعف    

�̈°Ȃººººǐǳ¦�Ŀ�Ä¢�§ȂǴººººǇȋ¦�Ŀ��ÀƢººººǬǨƬȇ�ƢººººǸȀǧ�ŃƢǠǴǳ�ƨººººȈƷÂ°�Ǻººººǟ�À¦°ƾººººǐȇ�ƢººººǸĔ¤�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ŃƢººººǟ

البحـث عـن العناصـر املشـرتكة بينهمـا واملـواطن الـيت يلتقيـان  أردنـا ومن هنـا واإليقاع و اللغـة,

فيها.

ويف بـأن التصـّوف أحـد منجـزات الفكـر البشـري أغلب الّدارسـني للخطـاب الصُّـ يفسر و    

هنـاك «ه: اليت تربطه مبختلف املعارف عالقات وطيّدة، فالباحث عاطف جودة نصر يـرى أنـَّ

بشـكل خـاص، هـذه الشِّـعر  التصـوف والفـن، بشـكل عـام وبينـه وبـنيوشائج قرىب جتمع بني 

.2»ثل يف أّن كليهما حييل إىل العاطفة والوجدانمالوشائج تت

التصوف والشعر كليهما ال ينتميان لنسقني خمتلفني بل مهـا مـن نسـق واحـد. مـثال: ف إذن   

ــعرية علــى حــدٍّ ســواء مهــا يف حقي والتجربــةالصُّــوفية  التجربــة حياتيــة ونفســية قتهمــا جتربــة الشِّ

اعر.شعورية تكشف عن واقع احلياة اليومية وما تبلور عنها من مشاعر يف وجدان الشَّ 

�Ǯص الشعري يتميـز بصـدق التَّ ص الصّويف مثل النَّ فالنَّ  ºǳ̄��̈ƢºǻƢǠǷ�̈ƾºȈǳÂ�ƢºĔȂǰǳ�ƨºƥǂƴ

طبيعــة املعــاين ســم بالرمزيــة الــيت تفرضــها ألّن الصــويف عاشــق يـُــّنفس عــن مشــاعره بكلمــات تتَّ 

ــــالروحيــــة، فهــــو ال يعــــربِّ  وفية  بلغــــة العمــــوم، بــــل يلجــــأ إىل لغــــة اخلصــــوص، فالتجربتــــان (الصُّ

ــعر ينظـر: ســعيد بوســقطة، الرمــز الصــّوفي فــي-1 -ـهــ1429العربــي المعاصــر، منشــورات بونــة للبحــوث والدراســات، الشِّ

.137ص  ،2م، ط2008

.53، ص م1983، 1طاإلسكندرية,عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، دار األندلس، ينظر: -2
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ــ غــري أّن الشــاعر قــد ال يكــون متصــّوفا أو ال يلزمــه أن يكــون متصــّوفا،  ،عرية) مرتبطتــانوالشِّ

.1ولكن الصّويف ال يبعد أن يكون شاعراً 

ة اإلدراك عنـده هـي نفسـها وسـيلة انثـر، فـأدشاعر سواء نظم القول أو «فالصّويف هو 

ـــ ا جعـــل لغتهمـــا خمتلفـــة عـــن اللغـــة العاديـــة، فكليهمـــا يعتمـــدان علـــى البـــاطن، ممَّـــ.2»اعرالشَّ

ـــوالوســـيلة التَّ  اعر، وهـــذا شـــبيهية الـــيت يســـتخدمها يف أداء مـــا يؤديـــه هـــي نفســـها وســـيلة الشَّ

جربتني.مايؤكد عدم إختالف التَّ 

يــرى أن العالقــة بينهمــا هــي عالقــة تشــابه ومتاثــل وحّجتــه يف أمــا "علــي عشــري زايــد" 

جد وثيق ويكمن هذا الرابط يف ميل كـل  -والصوفيةالشِّعرية –جربة ذلك أّن الرابط بني التَّ 

تصــّوفنيامل«بــه، ودليلــه يف ذلــك هــو أّن  واالمتــزاجاإلحتــاد بــالوجود إىل مــن الشــاعر والصــويف 

 ا، كـانو همري وغـ )ابن الفـارض(، )احلالج، بن عريب(، )العدويةرابعة (الكبار أمثال: الشعراء و 

ــعر  يســتعملون يف التعبــري عــن معــانيهم والكثــري مــن جوانــب جتــربتهم الصــّوفية. فهــي لغــة الشِّ

�ǂǟƢººǌǳ¦�ǾººȈǻƢǠȇ�ƢººǸǧ��¬ȂººǓȂǳ¦Â�ƶȇǂººǐƬǳ¦�ƨººǤǳ�ȏ��ǄººǷǂǳ¦Â�±ƢººĐ¦�ƨººǤǳ��¿ȂººǸǠǳ¦�ƨººǤǳ�ȏ��́ ȂººǐŬ¦

مــن تســاؤالت وأفكــار يشــبه مــايقوم بــه الصــويف يف خــالل عمليــة جتســيد مــا إختمــر يف ذهنــه 

.3»(وأحواله(مقاماته

حــدان يف �ËƬȇÂ�ƨǴȈººǇȂǳ¦�Ŀ�ÀƢđƢººǌƬȇ�ĿËȂººǐǳ¦Â�ǂǟƢººǌǳ¦�ǺººǷ�ËȐººǯ�ËÀ¢�¦ǀººǿ يتضــح مــن كــل

ƢºººǸËĔ¢�Śºººǣ��ŃƢºººǠǴǳ�ƨºººȇ£°�ǺȇȂºººǰƫ�ń¤�ÀƢǧƾºººȀȇ�ƢºººǸǯ��» ƾºººŮ¦  :خيتلفـــان يف حتديـــد تلـــك املعرفـــة

جـــربتني واعتبـــار اخليـــال تقـــاء بـــني التَّ باإلضـــافة إىل أوجـــه االليـــة منطقيـــة. عقل /معرفـــة جتريبيـــة

يف العمليـــة اإلبداعيـــة، لـــذا يلجـــأ كـــل منهمـــا للّرمـــز واإلحيـــاء كـــائز األساســـية واحلـــدس مـــن الرَّ 

.137العربي المعاصر، ص الشِّعر ينظر: سعيد بوسقطة، الرمز الصّوفي في-1

ــراهيم محمــد منصــور (الشــعر والتصــّوف) األثــر الصــّوفي فــي-2 ، والتوزيــعالعربــي المعاصــر، دار األمــين للنشــر الشِّــعر إب

.24م، ص 1999، 1القاهرة، ط

.138العربي المعاصر، ص الشِّعر سعيد بوسقطة، الرم الصّوفي في-3
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خاصَّـــة مـــع التجربـــة الصـــوفية الـــيت تعتمـــد علـــى لغـــة خاصـــة ذات رؤيـــة واســـعة رحبـــة والعبـــارة 

.1»اتسعت دائرة الرؤية ذاقت العبارة أنه كلما«لنفري يرى اعاجزة حمدودة ف

عبـــري عـــن كـــل األفكـــار ؤى أو التَّ مبعـــىن أّن العبـــارات غـــري قـــادرة علـــى محـــل كـــل معـــاين الـــرُّ 

جـربتني وهـذا مـن وتقـارب بـني التَّ ا سـبق، يتضـح لنـا بـأّن هنـاك انسـجام ممـَّ وانطالقا,وفيةالصُّ 

ــــعر إنّ «خــــالل مــــا أشــــار إليــــه "أدونــــيس" بقولــــه:  رؤيــــا، والرؤيــــا بطبيعتهــــا قفــــزة خــــارج الشِّ

كشـف عـن عـامل يظـل أبـداً يف حاجـة إىل الكشـف، الشِّـعر  املفهومات السـائدة، ويـؤمن بـأنّ 

.2»اعر أن يكون عظيماً إالّ إذا رأيناه وراء رؤيا للعاملوال ميكن للشَّ 

ــعر نتوصــل إىل أّن "أدونــيس" يؤكــد بــأّن هنــاك رابطــة قويــة ومتينــة بــنيمـن الــنص الســابق   الشِّ

ــــأّن والتَّ  ــــيت تكمــــن ب ــــعر صــــوف وال ــــا بطبيعتهــــا خــــارج املفهومــــات الشِّ ــــا، والرؤي يف نظــــرة رؤي

René–السائدة، فهو يؤيد ماقال به الشاعر الفرنسي "رنيه شار  char الشِّعر «يف كون

عر أن يكون عظيما هو الكشف عن عامل مل يبق أبدا يف حاجة إىل الكشف. وال ميكن للشِّ 

. وبالتــايل يــدعو 3»منطقيــة كــونلعــامل، وال جيــوز هلــذه الرؤيــة أن تحملنــا خلفــه (رؤيــا) ل إالّ إذا

ـــعر  أدونـــيس أن يأخـــذ الكشـــف املســـتمر النضـــال ضـــد املنطقيـــة العقالنيـــة الصُّـــوفية  مـــنالشِّ

�ȆƟƢĔ�ǲǰǋ�Ǿورفض اخلضوع بشكل مفروض على أنَّ 

الشِّـعر –الت اليت تربط بينهما ومن بني املواقف اليت تؤكد بأّن هناك الكثري من الصِّ 

فــإذا أحتــّدث عــن الشــعر والتصــوف «جنــد "صــالح عبــد الصــبور" الــذي يقــول:  -صــّوفوالتّ 

شـبيهة جـداً بالتجربـة الفنيـة، الصُّـوفية أحـب التجربـة الصـوفية، ذلـك ألّن التجربـةأقول: إنّين 

قـــال  ذلكاب، لـــد يثـــاب عليـــه الشـــاعر أو ال يثـــمـــن االجتهـــاد قـــ إّن كتابـــة قصـــيدة هـــي نـــوع

د، ولكنّـــه قـــد ال يهـــبط عليـــه جيتهـــد ويتعبَّـــالصُّـــوفية ن: إّن اإلنســـان ميضـــي يف طريـــقو وفيالصُّـــ

.139العربي المعاصر، ص الشِّعر  د بوسقطة، الرمز الصوفي فيينظر: سعي -1

.09، ص م1978، 2بيروت، ط، أدونيس، زمن الشعر، دار العودة -2

.145العربي المعاصر، ص الشِّعر  فيسعيد بوسقطة، الرمز الصوفي  -3
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. نالحـــظ يف هـــذه 1»وهـــذا الفـــتح لـــيس إالّ تنـــزالت مـــن اهللا بشـــيءأو ال يفـــتح عليـــه  شـــيء

ـــ العمليـــة «دها "صـــالح عبـــد الصـــبور" يف كتابـــه "حيـــايت يف الشـــعر" أّن األطروحـــة الـــيت جسَّ

كما بّينها يف ثالث مراجل:الصُّوفية   مبثابة رحلة كرحالت اإلبداعية (والدة القصيدة) تعدُّ 

�ƨǬȈǬū¦�ƨȀƳ¦ȂǷ��©¦ǀǳ¦�ƨƠȈē���®°¦Â��ƨƠȈǿ�ȄǴǟ�ǂǟƢǌǳ¦�ȄǴǟ�®ǂƫ�À¢��ńÂȋ¦�ƨǴƷǂŭ¦�

ة الصُّـوفي املرحلة الثانية: مرحلة العقل، وهي اليت تلي مرحلة الـوارد وتنبـع منـه، وتعـرف يف لغـة

(التلوين والتمكني).

املرحلة الثالثة: هي مرحلة العودة، عودة الشاعر إىل حالته العادية، بعد والدة القصيدة الذي 

. وعليـــه، فـــإّن رؤيـــة 2»يف تقوميهـــا حـــىت مت تشـــكيلها النهـــائي وهـــو ســـّرها الفـــين هأجهـــد نفســـ

التجربـة الشـاعر "صالح عبد الصبور" السابقة توضح لنا بأن هناك عالقة وطيـدة جتمـع بـني 

وجتربــة الصــويف باعتبارمهــا يشــرتكان يف املعانــاة مــن أجــل حتقيــق الغايــة واهلــدف، فالغايــة الفنيــة 

عنــــد األول (والدة القصــــيدة) والغايــــة الروحيــــة عنــــد الثــــاين (الوصــــول إىل احلقيقة)لــــذا فكــــال 

التجربتني تعيشان صراعاً عسرياً.

ــعر ال أّن هنــاك مــا يفصــل بــني ومــا ميكــن قولــه   ــعر والتصــّوف. فحقيقــةشِّ  واقعهــا إنســاينالشِّ

ـــحبـــت، بينمـــا حقيقـــة التَّ  عي إليهـــا. صـــوف هـــي حقيقـــة وجدانيـــة متصـــلة بالـــذات اإلهليـــة والسَّ

صــوف جتربــة وجدانيــة أو تقاطعهمــا، هــو أّن التَّ  قائهمــاتالولكــن مــا جيمــع بينهمــا وميثــل حمــّل 

ــــعرية  وجتــــد ضــــالتها يف التجربــــة عبــــريوبالتــــايل حتتــــاج إىل أداة للتَّ  ،وليســــت كتابيــــة عبــــري للتَّ الشِّ

غوي.ريقة األنسب للتعبري اللُّ اليت متثل الطَّ الشِّعرية  غةوإخراج مكنونات الذات بواسطة اللُّ 

.10، ص م1981لبنان،  -بيروت، صالح عبد الصبور، حياتي في الشعر، دار إقرأ  -1

.155-154العربي المعاصر، ص الشِّعر سعيد بوسقطة، الرمز الصّوفي في-2
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:ابن الفارض المتصوف الشاعر-4

ابن الفارض:  حياة نبذة عن-4-1

هـو أبـو حفـص «لقد تعـددت الروايـات حـول والدة "ابـن الفـارض"، وسـنذكر بعـض منهـا: 

عمر بن احلسـن علـي بـن املرشـد، كـان احلمـوي األصـل، مصـري املولـد والـدار والوفـاة، وجنــد 

.1»هـ  632تويف سنة  أنهولكنهـم أمجعوا علـى اختلفـوا يف تعيـني سنة والدته، أن املؤرخـون

روايــــة أخـــرى نقــــال عـــن أحــــد معاصــــري الشـــاعر" ابــــن الفـــارض"، يقــــول ابــــن ورد يف قـــد  و 

�Ŀ�Ǿºƫ®ȏÂ�ƪ¦«خّلكان: ºǻƢǯ���̈ƾºǠǬǳ¦�Ǟ �ǺºǷ�Ǟºƥ¦ǂǳ���ººǿ� ƢºƯȐưǳ¦�¿Ȃºȇ�Ƣºđ�ĿȂºƫÂ��ǂºǐŠ���

.2»هـ ودفن بسفح املقطم632الثاين من مجادى األول سنة 

ن الفـارض" نسـبه يرجـع "ابـ «جند تعريف آخر يف كتاب (مدخل إىل التصوف اإلسالمي) و

�µ ÂǂºǨǳ¦�ƪ ºƦưȇ�ÀƢºǯÂ�Ƣºđ�ǂǬƬºǇ¦Â�ǂºǐǷ�ń¤�ǂƳƢǿ��ǲǏȋ¦�ÄȂŧ�Ä°ȂǇ�ǽƾǳ¦Â��ƾǠǇ�řƥ�ń¤

.3»للنساء على الرجال بني يدي احلكام فلقب بالفارض

نشــأ "ابــن الفــارض" يف عصــر األيــوبيني، وهــو عصــر تنــازع النفــوس فيــه عــامالن خمتلفــان :   

ȂºººǈǨǳ¦�ǲºººǷƢǟÂ��©ƢºººǟƢĐ¦�ǺºººǷ�§Âǂºººǰǳ¦�Ņ¦Ȃºººƫ¼��عامـــل التصـــّوف والتقـــوى لـــدوام احلـــروب و 

�ǂººǐǷ�Ŀ�ǂǠººǌǳ¦�ËÀ¢�ƾººų�Â��©¦°ƾººƼŭ¦�°ƢººǌƬǻ¦Â�©¦ȂȀººǌǳ¦�ǶººǰŢÂ�¼Ȑººƻȋ¦�¾ȐººŴȏ�ÀȂººĐ¦Â

.4ويف غريها اجته إىل  هاتني الوجهتني، و" ابن الفارض" نشأ نشأة دينية وترىب تربية صوفية 

.27نور سلمان، معالم الرمزية في الشعر الصوفي، ص  -1
.56بن الفارض ( دراسة في فن الشعر الصوفي )، ص عاطف جودة نصر، شعر عمر  -2
.214-213أبو الوفا الغنيمي التفتازاني، مدخل إلى التصوف اإلسالمي، ص   -3
مجلـة فصـلية  ضـاءات نقديـة ابـن الفـارض وخصائصـه الشـعرية، ( إ ينظر : محمد علي أبو الحسنى، سلطان العاشقين -4

.26م، ص 2011، 3، عدهاقان، السنة األولىمحكمة ) ،جامعة  
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كــان زاهــًدا متقشــفا، وهلــذا انــتهج   لقــد كــان لوالــده دور كبــري يف توجهــه هــذا املنحــى، كونــه 

���ĺǂºǟ�Ǻºƥ¦��ǂǏƢººǟ�Ǿºǻ¢�ƾººų�ƢºǸǯ��Ƣººē¦ǀǴǷÂ�ƢȈǻƾºǳ¦�Ǻººǟ�Ǿǧ¦ǂººǐǻ¦�Ŀ�ǾºȈƥ¢�ǪºȇǂǗ��µ °ƢºǨǳ¦�Ǻƥ¦�

و" السهروردي" فعصره كان فرتة حتـول احلكـم الفـاطمي إىل احلكـم األيـويب الـذي شـبت فيـه 

راب، وقــد شــجع األيوبيــون نــريان احلــروب الصــليبية، وهــذا مــا خلــق نوعــا مــن القلــق واالضــط

.1الصوفية واعتنوا باملتصوفني

مكانته في عصره :-4-2

وقــورا كثــري الــورع، إذا ,كــان "ابــن الفــارض" مجيــل اهليئــة، حســن النــربة، ، حممــود العشــرية 

مشى يف املدينة ازدحم الناس عليه يلتمسـون منـه الربكـة والـدعاء.و إذا حضـر جملسـا عقـدت 

فـال يتكلمـون، وكـان إذا أراد الـنظم أخذتـه غيبوبـة يطـول أمـدها أحيانـا إىل هيبته ألسنة أهلـه 

.2»عشرة أيام، ال يأكل أثناءها وال يشرب وال يتحرك، فإذا أفاق أملى شعره

ه أكابر الدولة من أمراء ووزراء وقضاة ورؤساء، فكأمنا خيـاطبون إذا خاطب«كان أيضا  و     

رد عليه نفقـة متسـعة ويعطـي مـن يـده عطـاًء جـزيال، ومل فق على من يَ نيُ ملكا عظيما.  وكان 

.3»يكن يتسبب يف حتصيل شيء من الدنيا، وال يقبل من أحد شيئا

تصوفه: -4-3

لقد جتسد تصوف " ابن الفارض " يف ثالث مراحل هي:

.37م، ص  1971، 2ينظر: محمد مصطفى حلمي، ابن الفارض والحب اإللهي، دار المعارف، القاهرة، ط -1
بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبـد الغنـي بـن إسـماعيل النابلسـي، شـرح ديـوان ابـن الفـارض، جمعـه الفاضـل   -2

، 1لبنــان، ط –رشــيد بــن غالــب اللبنــاني، ضــبطه وصــححه محمــد عبــد الكــريم النمــري، دار الكتــب العلميــة، بيــروت 

.11, ص 2-1م)،ج2003-هـ1424(
م)، 2002هــ، 1423، (3لبنـان، ط  - تابن الفـارض، دار الكتـب العلميـة، بيـرو  مهدي محمد ناصر الدين، ديوان -3

.14ص 
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:المرحلة األولى-أ 

بــــدأ "ابــــن الفــــارض" حياتـــــه الصــــوفية بانقطاعــــه عــــن حيـــــاة النــــاس وتفضــــليه اخللـــــوة 

والسيـاحة بعيدا عن األنظار، فصـار يسـتأذن أبـاه يف السـياحة، فيسـيح يف مكـان يسـمى واد 

ذا املكـان لـيس مـن قبيـل املصـادفة هلـار "ابـن الفـارض" ياختــ كان، و  1املستضعفني  باملقطم 

ونادينـاه مـن  دينيـة فمنـه كلـم اهللا موسـى عليـه السـالم، لقولـه تعـاىل:﴿وإمنا ملـا لـه مـن محولـة 

.2﴾األيمن وقربناه نجيا جانب الطور

وقــــد كــــان يف بدايــــة رحلتــــه الروحيــــة، الــــيت كــــان مقامهــــا بــــاملقطم ،يســــتغرق يف وادي 

املستضـــعفني زمنـــا يقضـــيه ســـائًحا، مث يعـــود بعـــد ذلـــك إىل حيـــاة النـــاس ليتـــوىل شـــؤون الوالـــد 

الـدرس، وبعــدها سـلك "ابــن  بامســتوع مقــام  أبيـه العلمــي مسـتمعا واتـه، فـيجلس يف ومتطلب

كنــت يف أول جتريــدي أســتأذن والــدي   «الفــارض" طريــق التصــفية والتنقيــة والتجريــد، فيقــول: 

وأطلع إىل وادي املستضعفني باجلبل الثاين من املقطم وآوي فيه وأقيم يف هـذه السـياحة لـيال 

�ǄºººȇǄǠǳ¦�Ƕºººǰū¦�ƨºººǨȈǴƻ�ǀºººƠǷȂȇ�Äƾºººǳ¦Â�ÀƢºººǯÂ��ǾºººƫƢǟ¦ǂǷÂ�ǽǂºººƥ�ǲºººƳȋ�Äƾºººǳ¦Â�ń¤�®Ȃºººǟ¢�Ľ��¦Å°ƢºººĔÂ

ـــُد مســـرورا احلنفـــي بالقـــاهرة ومصـــر احملروســـتني، وكـــان مـــن أكـــابر أهـــل العلـــم  والعمـــل، فـََيجِّ

برجوعي إليه، ويلزمين باجللوس معه يف جمالس احلكم، ومدارس العلـم مث أشـتاق إىل التجريـد 

.3»أستأذنه وأعود إىل السياحة

ص  م)،1997– ـهــ1418( ،1ط دمشــق، -ســوريا  العربــي،دار الكتــاب  الصــوفية،حلــى قصــائد أ كامــل،مجــدي   -1

128.
.19 :مريم، اآلية -2
.12ابلسي، شرح ديوان ابن الفارض،  ص بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل الن -3
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:المرحلة الثانية -ب 

�Ʈ«تبــدأ هــذه املرحلــة  ººȈƷ�ƨººËǰǷ�ƨººȇ®Â¢�Ƣººđ�ƾººƳȂȇ�Ǻººȇ¢��±Ƣººƴū¦�ń¤�ǽǂǨººǇ�ǞººǷ�ƨººǼǷ¦ǄƬǷ

ســائًحا منقطعــا عـــن النــاس، ال يكــاد يتصــل بأحــد، وكــان يــأيت إىل  مخســة عشــر عامــاقضــى 

.1»احلرم الشريف مطوفا به مصليا فيه

وتعــد هــذه املرحلــة األهــم علــى اإلطــالق يف حيــاة " ابــن الفــارض " بتأكيــد علــى علــة 

وما برحت أفعل ذلك مرة بعـد مـرة «إبداعه الشعري وعبقريته الفنية وتألقه اإلنساين، فيقول: 

أن ُسـِئَل والـدي أن يكـون قاضـي القضـاة فـامتنع ونـزل عـن احلكـم واعتـزل النـاس وانقطــع إالّ 

، فعـاودت التجريـد والسـياحة وسـلوك طريــق وفتـه املنيــةإىل اهللا تعـاىل يف جـامع األزهـر إىل أن 

احلقيقــــة، فلــــم يفــــتح عّلــــي بشــــيء، فحضــــرت يومــــا مــــن الســــياحة إىل القــــاهرة ودخلــــت إىل  

، فوجدت رجال شيخا بقاًال على باب املدرسة يتوضأ وضوًءا غري مرتـب )(املدرسة السيوفية

غســل يديــه مث غســل رجليــه مث مســح برأســه، مث غســل وجهــه، فقلــت لــه : يــا شــيخ أنــت يف 

هــذا الســن يف دار اإلســالم علــى بــاب املدرســة بــني فقهــاء املســلمني، وأنــت تتوضــأ وضــوًءا 

عمـر، أنـت مـا يفـتح عليـك يف مصـر، وإّمنـا  خارجا عـن الرتتيـب الشـرعي فنظـر إيل وقـال: يـا

.2»يفتح عليك باحلجاز يف مكة شّرفها اهللا، فأقصدها فقد آن لك وقت الفتح

وحيـد بهمــردي، اللغــة الصـوفية ومصــطلحها فــي شـعر ابــن الفــارض، مـذكرة تخــرج لنيــل شـهادة الماجســتير  فــي اللغــة  -1

.09م، ص  1986العربية وآدابها، 
-  الـدين "، وعرفـت بهـذا المدرسة السيوفية هي أول مدرسة وقفت على الحنفية بـديار مصـر، أوقفهـا السـلطان "صـالح

االسم لوجود سوق السيوفيين حينئذ على بابها .
.12بدر الدين الحسن بن محمد البوريني وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي، شرح ديوان ابن الفارض،  ص ينظر:  -2
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:المرحلة الثالثة -جـ 

وهــي آخــر مرحلــة مــن حياتــه الصــوفية، الــيت توقفــت فيهــا رحلــة الكشــف، وتكــدرت 

�®Ȑººƥ�Ŀ�½ƢººǼǿ�ǾººƬƦƷ¢�ǞººǷ�ǾººƬǠŦ�©¦ȂǼººǇ�ǺººǷ�©Ƣººǧ�ƢººǷ�ȄººǴǟ�̈ǂººǈū¦Â�ƨººǟȂǴǳ¦�ƢººēȌǷÂ��ǾƬȈººǈǨǻ

سنة، قضى جّلها يف نواحي  مخس عشرةاحلجاز. وقد استغرقت رحلته احلجازية املثمرة قرابة 

وأقمــت بــواٍد كــان بينــه «للحظــة الــيت يعيشــها يف ذلــك يقــول: مكــة متجــرًدا ســائحا، متمتعــا با

�Ǧ ȇǂººǌǳ¦�¿ǂººū¦�Ŀ�ȆËǴººǏ¢��ƨººǴȈǳÂ�¿Ȃººȇ�ǲººǯ�ǾººǼǷ�ļ¡�ƪ ººǼǯÂ�ƾººËĐ¦�Ƥ ººǯ¦ǂǴǳ�¿Ƣººȇ¢�̈ǂººǌǟ�ƨººǰǷ�śººƥÂ

يف ذهـــايب وإيـــايب و يـــنخ اجلمـــل  يصـــطحبينالصـــلوات اخلمـــس، ومعـــي ســـبع عظـــيم اخللـــق  

.1»ويقول بلسان طلق: يا سيدي اركب، فما ركبته قطّ 

وعليه، فقد مجع (ابن الفارض) يف تصوفه بني ثالثة هي:      

الشاعرية ذات احلس الدقيق والشعور الرقيق  .   -

-�̈ƾǿƢĐ¦Â�ƨǓƢȇǂǳ¦Â�¼Âǀǳ¦�©¦̄�ƨȈǧȂǐǳ¦

�ƨȈƷÂǂǳ¦�ƨǟǄǼǳ¦�Ƣđ�ƾƦƬǈƫ�ƨǨȈǨǠǳ¦�©ȏƢǠǨǻȏ¦Â�ƨǨȇǂǌǳ¦�Ǧ Ǘ¦ȂǠǳ¦�©¦̄�ƨƦƄ¦2.

آثــــاره: -د  

مل يـــرتك لنـــا "ابـــن الفـــارض" آثـــارًا مكتوبـــة غـــري ديوانـــه الشـــعري الـــذي ينظـــر إليـــه أهـــل 

األدب على أنّه كغريه من دواوين الشـعر الغـزيل البشـري، وينظـر إليـه أهـل التصـّوف علـى أنّـه 

.3ديوان شعر صويف نظمه صاحبه يف احلّب اإلهلي 

ات وألغــاز  ال قيمــة فنيـــة أو يضــم هــذا الــديوان حنــو عشــرين قصـــيدة منهــا رباعيــات ومقطعــ

صـــوفية هلـــا، ومـــن ضـــمنها قصـــيدتان هلمـــا قيمـــة كـــربى وشـــأن عظـــيم مـــن النـــاحتني الصـــوفية 

.13وحيد بهمردي، اللغة الصوفية ومصطلحها في شعر ابن الفارض، صينظر:  -1
.129ى قصائد الصوفية، ص مجدي كامل، أحل -2
.129المرجع نفسه، ص -3
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بيتـا، واألخـرى" 762والفلسفية مها، "التائية الكربى" ،أو" نظم السلوك"،  الـيت حتتـوي علـى

.1»امليمية

امتـازت بـه نفـس الشـاعر مـن  مثـرة صـاحلة ملـا «لقد كان  هـذا الـديوان  يف مجلتـه وتفاصـيله   

رقــة الشــعور ودقــة احلــس ومســو العاطفــة  الــيت ســيطرت علــى نفســه ســيطرة قويــة ومل يســتطع 

قا إليــه ،مفنيــا نفســه فيــه حــىت تاقضــي حياتــه مقــبًال علــى حمبوبــه ،مشــاالنفــالت منهــا، فهــو ي

ظهــر مــن هــذا كلــه اتصــال قلبــه بالــذات العليــا  وكشــف للحقيقــة املطلقــة الــيت هــي عنــده كــل 

. ومن بني املعجبني بديوانه " ابـن أيب حجلـة" 2»جور يف هذا الوجود، وإليها يرّد كل مشيء 

�Â��¦čǂººƥ��¦č°®�ƢȀººǈǨǻ¢Â��¦ÅǂǠººǋ��ǺȇÂ¦Âƾººǳ¦�¼°¢�ǺººǷ�Ȃººǿ�§ȂººǴǬǴǳ�ƢȀǟǂººǇ¢Â��¦ÅǂººŞ«الــذي قــال فيــه: 

جرًحـــا، وأكثرهـــا علـــى  الطـــول نوًحـــا، إذا هـــو صـــادر عـــن نفثـــه مصـــدور، وعاشـــق مهجـــور، 

وقلب حبر النوى مكسور،  والناس يلهجون بقوافيه، وما أودع من القوى فيه، وكثر حىت قـل 

.3»أوطنت بأذنه قصائده الطنانة من ال رأى  ديوانه، و

مـا هـو خمطـوط ومنهـا مـا هـو مطبـوع،  «ض " نسخ كثرية منها لديوان " ابن الفار   يوجد    

وبعضها نصوص ملا نظمه  الشاعر من قصائد ال شرح هلـا وال تعليـق عليهـا وبعضـها  اآلخـر 

نصوص  شعرية مشفوعة  بشروح  لغوية خالصـة حينـا، أو صـوفية حبتـة حينـا آخـر، أو مـزاج 

.4»بني الشرحني  اللغوي والصويف حينا آخر

ومن هنا نقول بأّن ديوان شاعرنا أنشودة مجيلة من أناشيد احلّب، وهتافا صادقا رددته 

نفس الشاعر يف رياض القلب وهذا ما جعله يلقب بسلطان العاشقني.

.31ينظر : نور سلمان، معالم الرمزية في الشعر الصوفي،  ص -1
.85محمد مصطفى حلمي ،ابن الفارض والحب اإللهي، ص -2

.86المرجع نفسه، ص -1

.87محمد مصطفى حلمي ،ابن الفارض والحب اإللهي ، ص  -2
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العوامل المحيطة بحياته:-4-4

العامل السياسي:-أ     

إذ تعـــّد الســـلطة  يعتـــرب العامـــل السياســـي مـــن العوامـــل الـــيت أثـــرت يف حيـــاة الشـــاعر،

Â�®¦ǂºººººǧȋ¦�ȄºººººǴǟ�ƨºººººǼǸȈȀǷ�Ƣºººººē¦ŚƯƘƫÂ�ƢºººººȀƬǠȈƦǘƥ�ƨȈºººººǇƢȈǈǳ¦��ƨȈºººººǐƼǌǳ¦�ǲȈǰºººººǌƫ�Ŀ�©ƢºººººǟƢǸŪ¦

اإلنســانية، وتوجيههــا ألوامرهــا ونواهيهــا . وقــد تــزامن مــيالد " ابــن الفــارض" انتقــال احلكــم 

السياسي من يد سلطة سياسية ذات توجه عقائدي إىل سلطة سياسية ذات توجـه عقائـدي 

.1خمتلفآخر 

حكمـا فاطميـا والـذي دنـا لـه شـرف البحـر  -ابـن الفـارض -كان احلكـم قبـل مـيالده

األبيض املتوسط مناصفة مع اإلمرباطورية البيزنطية يف النصف األول من القرن احلادي عشـر 

مــيالدي، وقــد ارتبطــت الدولــة الفاطميــة إيــديولوجيا، بتصــور ديــين معــني، واخنرطــت يف التيــار 

نحهـــا الوجـــود، البقـــاء، واالســـتمرار يف احلكـــم. فأقـــام الفـــاطميون يف مشـــال الشـــيعي الـــذي مي

م، وبعــدها توجهــوا إىل مركــز الســلطة يف مصــر مــن أجــل االســتحواذ علــى 909إفريقيــا ســنة 

رمز السلطة السنية يف بغداد، حيث اعتربوا املـذهب الشـيعي املـذهب األول يف اإلسـالم، يف 

�ȄººǴǟ� ȐȈƬººǇȏ¦�ȄººǴǟ�¦ȂǴººǐŹ�Ń�śººƷ�ƨȈǠȈººǌǳ¦�ǶēȂººǟ®�Ŀ�̈ƾººǟƢǫ�ƪ ººǻƢǯ�ƢººĔȋ��¿Ƣººǌǳ¦�®Ȑººƥ

�ƨȈǇƢƦǠǳ¦�ƨǧȐŬ¦�½ȐǷ¢�Ŀ�ƨȈǠǇȂƬǳ¦�ǶēƢǯǂƷÂ2.

العامل االقتصادي واالجتماعي:-ب

لقد كانت مدينة القاهرة أيام اخلالفة الفاطمية مقاما للسلطة السياسـية ال غـري، لكـن 

مــع جمــيء األيــوبيني عرفــت منــًوا اقتصــاديا معتــربًا بفضــل "ناصــر صــالح الــدين" الــذي اســتفاد 

مل تكـن للقـاهرة  «منه أبناء الشعب املصري وأبناء البالد اإلسالمية من فرصة تعلـم، يقـول : 

.14 صينظر: عاطف جودة نصر، شعر عمر ابن الفارض ( دراسة في فن الشعر الصوفي )،  -3

ينظــر:  الســيد البــاز العرينــي، الشــرق األدنــى فــي العصـــور الوســطى األيوبيــون، دار النهضــة العربيــة للطباعــة والنشــر،  -1

.11دط، دت، ص 
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ني من املركز االقتصادي مـا صـار هلـا زمـن األيـوبيني واملماليـك، حيـث بـزغ فجـر زمن الفاطمي

.1»جديد على تاريخ القاهرة، إذ قام صالح الدين بدور كبري يف إنشائه العمائر الضخمة

يف حني قال الرحالة " ابن جبري " عند زيارته ملصر، وهو يذكر "صـالح الـدين" واألعمـال   

��Ƣºººđ�¿Ƣºººǫ�Ŗººǳ¦»  مـــن بنائــه للمـــدارس القرآنيـــة، وحتفـــيظ أبنــاء الفقـــراء واأليتـــام خاصـــة، وإلغـــاء

الضــريبة املفروضــة  علــى احلجــاج منــذ زمــن  الدولــة الفاطميــة، إضــافة إىل فــتح أبــواب الــبالد 

.2»لطالب العلم من أجل اإلقامة والعيش

��ºǷ±�ǺºǷ�ƢºēȏƢů�ǲºǯ�Ŀ�©ŚºǤƫ�̈ƢºȈū¦�ÀƘºƥ�¾ȂºǬǳ¦�ƢǼǼǰŻ�¦ǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǺºǷ±�ń¤�ƨºȈǸǗƢǨǳ¦�Ǻ

� ƢººǼƥ����Ǻȇƾººǳ¦�¬ȐººǏ��Ƣººđ�¿Ƣººǫ�Ŗººǳ¦�©¦±Ƣººųȍ¦Â�¾ƢººǸǟȋ¦�ǪººȇǂǗ�Ǻººǟ�Ǯ ººǳ̄Â��ƨººȈƥȂȇȋ¦�ƨººǳÂƾǳ¦

للعمران، فتح مدارس للتعليم...و غريها.) 

العامل الثقافي:-جـ

زخـــرت الثقافـــة العربيـــة اإلســـالمية قبـــل مـــيالد "ابـــن الفـــارض" بـــألوان شـــىت أثـــرت يف هـــذه    

���Ƣǿƾºǧ¦Â°�ǺºǷ�¦Åƾºǧ¦°Â�ƢºēƢǻȂǰǷ�ǺºǷ�ƢǻȂǰǷ�©°ƢǏÂ��ƨǧƢǬưǳ¦ ذلـك بفضـل عوامـل كثـرية أمهـا: و

و اخـــتالط املســلمني بشـــعوب الـــبالد الـــيت فتحوهــا، وحركـــة الرتمجـــة. حبيـــث  ،احلــرب والتجـــارة

.3الرياضيات شاط الثقايف نقال وترمجة لكتب احلكمة والطب والفلك وكانت بداية هذا الن

كانت الريادة يف عصر "ابن الفـارض" لّفـن التصـّوف الـذي حفـل باهتمـام شـديد مـن قبـل 

احلكــام اجلــدد ملصــر ( هــم خلفــاء بــين أيــوب)، الــذين ســامهوا يف انتشــار الفكــر الصــويف يف 

مية والراحة للقائمني على هذه وتوفري آليات العيش الكر البالد املصرية من خالل بناء الزوايا، 

¦�ǺǷƚǷ�ƅ¦�ǶǿƢǨǯ�ƾǫ�ǶĔȋ��®ȐƦǳ¦�ǽǀŮ�½ȂǴŭ«ر، ويشري "ابن جبري" إال أن الصوفية هم و الدُ 

.210ينظر: المرجع السابق، ص  -2

.210ص  المرجع نفسه، -3

.26ينظر: عاطف جودة نصر، شعر عمر ابن الفارض ( دراسة في فن الشعر الصوفي )، ص  -1
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فكــر يف أســباب املعــايش وأســكنهم يف تصــور تالــدنيا وفضــوهلا، وفــرغ خــاطرهم لعبادتــه مــن ال

�ǂǋ�ƨǬȇǂǗ�ȄǴǟ�ǶǿÂ��ÀƢǼŪ¦�°Ȃǐƫ�Ƕǿǂǯǀƫ�Ŀ�ǶēŚǇÂ��ƨƦȈƴǟ�̈ǂǋƢǠǷ�Ŀ�ƨǼǇÂ�ƨǨȇ

.1»االلتزام باخلدمة غريبة وعوائدهم من االجتماع لسماع مجيلة

ابن الفارض في ميزان النقد : -4-5

تثري شخصية "ابن الفارض" جدًال كما هو الشأن بالنسبة ملعظم املتصـوفني الـذين رغبـوا 

أن يعيشـوا الــدين اإلسـالمي وميثلــوه، ويتفـاعلوا مــع الـنص املقــدس ويعـربوا عنــه وجـدانيا. فقـــد 

ســلك شــاعرنا "ابــن الفــارض " طريــق التصــوف، إذ حلقــت بــه نعــوت وصــفات مقصــية وهــي 

لدين من قبل الفقهاء وقد أشار "ابن الفارض" هو نفسه إىل طعن هـؤالء إخراجه من امللة وا

الطاعنني واملرجفني يف تائيته الكربى،  يقول: 

هِذي يدي، ال أّن نفسي ختوَّفْت       سـواي، وال غريي خلريي ترجت و

2ال ُذلَّ إمحَاِن ِلذِكـري تـََوقـَّفـْت       وال ِعّز إقباٍل لشكـري توّخت و

:  أخــذ "ابــن الفــارض " يف دفــع مــا وجــه بقولــه يشــرح "عبــد اخلــالق حممــود" هــذه األبيــات   

Ǽǳ¦�ǺºººǷ�ƢººǿŚǣÂ�®ȂººƳȂǳ¦�̈ƾººƷÂ��¾ȂǴūƢººƥ�¾ȂºººǬǳ¦�ǀººƻƖǷÂ�ÀȂººǠǗ�ǺººǷ�ǾººȈǳ¤Ŗººǳ¦�©Ƣººȇǂǜ�Ƣººđ�ǾƬººǋ¦�

أقســـم بـــاهللا أين رجعـــت مـــن حـــال االســـتغراق يف عـــني اجلمـــع إىل أعمـــال «، يقـــول: املتصـــوفة

أحكــام التفرقــة علــى ســبيل التكــرر والعــادة، وهيئــات أحــوال اإلرادة مــن العبــادة الــيت هــي مــن 

ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ǲǿ¢�ƨǨȈǛÂ�ƪ ǻƢǯ�ƢǸǯ�§ȂǴǘŭ¦�ń¤�Ƣđ�ǲǏȂƫ¢�Ŗǳ¦�ļƾǟ�©ƢȈǓƢȇǂǳƢƥ�©¦ƾǿƢĐ¦«3

.218المرجع السابق، ص  -2

.54م، ص 2009للنشر  والتوزيع،  ,واإليمانمصطفى رجب، شرح ديوان ابن الفارض، دار العلم   -1

م، 2007، 3راسة نقدية )، الناشر مكتبة اآلداب، القاهرة، ط عبد الخالق محمود، ديوان ابن الفارض ( تحقيق ود -2

.158ص 
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مــن خــالل هــذا القــول يتبــني لنــا أّن" ابــن الفــارض" يــدافع عــن نفســه، ويبعــد الــتُّهم الــيت 

ويقــول أنّــه يقــوم بالعبــادة، وجماهــدة الــنفس يف ســبيل اهللا، وأنّــه أُلِصــقت بــه، فهــو يقســم بــاهللا

. اإلسالميتابع يف وظيفته ملن سبقه يف العبادة، وهو يأخذ عنهم ومل خيرج عن الدين 

ه، فهــو يــرى أن "ابــن تيميــة" مــن ألــّد خصــوم«يشــري "حممــد مصــطفى حلمــي" إىل أّن 

والصـحابة والتـابعني  (ص)"ابن الفارض" مل يكن موافقاً لتعاليم اإلسالم، ومل يعـرف الرسـول 

ومــن إىل أولئــك مجيعــا مــن الســلف الصــاحل، يف حــني جنــد " شــهاب الــدين أمحــد ابــن علــي 

�¾Ȑǜǳ¦Â�ǂǨǰǳƢƥ�ǾƦǿǀǷ�Ƕē¦�ƾǬǧ�µ °ƢǨǳ¦�Ǻƥȏ�śǼǟƢǘǳ¦Â�ǺȇƾǬƬǼŭ¦�Ëƾǋ¢�ǺǷ�ȂǿÂ���ňƢƬǰǳ¦

ȆǬǴŬ¦�¾ȐŴȏƢƥ�ǾǸē¦Â�®ƢǈǨǳƢƥ�ǽȂǸē¦�ǺŲ�ǶǿŚǣÂ«1.

أما فيما خيص املدافعني لـه، جنـد "جـالل الـدين السـيوطي" الـذي احنـاز إىل صـّفه كـل 

االحنيــاز وألــف كتابــا خاصــا لنصــرته حتــت عنــوان " قمــع املعــارض بنصــرة ابــن الفــارض "وممــا 

اله بالطراز الالزوردي، ومقامه يف علم ... أمل جيتمع به الشهاب السهروردي وح«جاء فيه: 

الشريعة واحلقيقـة معروفـة، وحملـه يف العظمـة واجلاللـة مرسـوم وموصـوف، وكـان داعيـا مرشـًدا، 

ومسلكا به يقتدي فال أنكر عليـه، أو حـذر النـاس ممـا لديـه، بـل شـهد لـه باحملبـة، ودّل عليـه 

، وشامه، ومصره، ومـا مـنهم أحـد وجـه حجازيه,و تالمذته وصحبه، وكم إمام كان يف عصره 

وتــواتر مقــدارًا، وال هــدم لــه منــارا وذلــك ملــا شــاهدوه مــن ســين أحوالــه حــطّ الو إليــه إنكــارا 

.2»لهاعندهم من أنّه حمب عاشق و 

بــني اخلصــوم واملؤيــدين يف  اوكبــري  اواضــح اوممــا تقــدم ميكننــا القــول بــأّن هنــاك اختالفــ

فهنــاك مــن أنكــر عليــه إىل درجــة تكفــريه، وهنــاك يف  الــرأي حــول شخصــية " ابــن الفــارض"،

يقتدي. املقابل من أيده ونصره، ودفع عنه الشبهة، واعتربه قدوة ومثاال

.121محمد مصطفي حلمي، ابن الفارض والحب اإللهي، ص   -1

.132، ص نفسه المرجع -2
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وإذا كان ابن الفارض واحداً من «وعلى هذا جييب "حممد مصطفى حلمي" فيقول : 

�ǶēƾºȈǬǟ�ǂºǷ¢�Ŀ�ŕǋ�Ƥ ǿ¦ǀǷ�¦ȂƦǿ̄Â�ǶŮȂƷ��² ƢǼǳ¦�Ǧ ǴƬƻ¦�Ǻȇǀǳ¦�śȈǧȂǐǳ¦�ÀƢºǯÂ��ǶĔƢºŻ¤Â

قيـل بلسـان احلـال، من شعره إالّ سبيل إىل أّن يقطع  فيه برأي، وما كان مـن هـذا الشـعر مـا

ممــا جعــل املســائل الــيت عــرض هلــا يف غايــة الدقــة لكثــرة شــبهها، واخــتالف قرائهــا، وتفــاوت 

�ÂƾººƥƢǰȇ�Ń�Ǻȇǀººǳ¦�ȄººǴǟ�¦Śººǈǟ�ƢººȀǸȀǧ�ǲººǠš �Ŗººǳ¦�ƨȈººǈǨǼǳ¦�ƨǤȈººǐǳ¦�¦ǀººđ�ƢȀǣƢƦǘººǏ¦Â�ƢººȀȈǟ¦Â®�¦

.1»مواجيده، أو الذين يريدون أن خيضعوا هذه املسائل للعقل أحواله و

من هنا نتوصل إىل أّن اختالف الناس حول" ابن الفارض" هو ناتج أساسا عن عوامل 

والــيت مــن بينهــا  طبيعــة شــعره الصــويف الــذي هــو عبــارة عــن ترمجــة فنيــة ألحاسيســه وأحوالــه 

ريهـــا هـــذا الشـــعر هلـــذا يـــأيت التعبـــري عنهـــا باســـتخدام اإلثـــارة النفســـية مث عـــن القضـــايا الـــيت يث

والتلــويح والرتميــز ممــا يرتتــب عنــه اســتحالة وجــود قــراءة للقضــايا الــيت يطرحهــا الشــعر الّصــويف 

عامة، والشعر " ابن الفارض " خاصة . 

.134-133، ص السابقالمرجع  -2
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ة: ــــوطئـــــت

مـــن  لســـياقية لفـــرتة طويلـــة مـــن الـــزمن ، يتـــأرجح بـــني املنـــاهج ا احلـــديث النقـــد األديب كـــان   

وغريهــا النســقية كاألســلوبية و اجلماليــة و الســميائية  بــني املنــاهج وغريهــا، و نفســية تارخييــة و

أمثـــال النقــاد  ثــري مــنعلــى يــد ك ، مــن املنــاهج األخــرى الــيت ســعت لدراســة األدب الصــويف

ويف اجلزائـر جنـد "حبـار خمتـار" الـذي قـام   :"علي جنيب عطوي" و "حممد مصـطفى حلمـي"

بدراســة  الشــعر الصــويف عنــد ابــن الفـــارض وغــريه الكثــري دون أن ننســى "آمنــة بلعلــى" الـــيت 

قــد وفــدت هــذه املنــاهج النقديــة  والصــويف يف ضــوء املنــاهج املعاصــرة,  قامــت بقــراءة للشــعر

بكــل مــا حتملــه مــن  –إن صــح القــول  -دفعــة واحــدة  العــريبإىل اخلطــاب النقــدي احلديثــة 

�¾ȂºƷ�ǶȀǫƢºǨƫ¦�Â¢�ǶȀǧȐƬºƻ¦�ÃƾºǷ�ǺºǟÂ�ƢđƢƸºǏ¢�Ä¢°�ƨºȀƳÂ�Ǻºǟ�ŐǠƫ�ƨǨǴƬű� ¦°¡Â�©ƢǿƢš ¦

�ǾºƫƢǻȂǰǷ� ȐƴƬºǇ¦�ń¤�» ƾºē�ƨºǇ¦°®�ĺ®ȋ¦�ǲºǸǠǳ¦�ƨºǇ¦°®�ǲºƳ¢�ǺºǷ�Ǯ ºǳ̄�ǲǯÂ���ƨǼȈǠǷ�̈ǂǰǧ

العميقة وعناصره املكنونة. 

���ǲǐǨǳ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ª ƾƸƬǼǇ����ǺǟǷ�Ŗǳ¦�ǲƷ¦ǂŭ¦ĿȂǐǳ¦�ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�ǂ�ǲºȈǴƸƬǳ¦Â�² °ƾºǳƢƥ���Ŀ

وبروز الكثري مـن املتصـوفة  ، اليت أسست لظهور التصوفرهاصات اإل جانبه التارخيي و عن

Ƣđ�ÀÂŐǠȇ�ƨǤǳÂ��ŚƦǠƬǴǳ�̈¦®Ƙǯ�ǂǠǌǳ¦�¦Âǀţ¦�Ǻȇǀǳ¦�Ǻǟ��Ǻºƥ¦� ȏƚºǿ�ǺºǷ�Â�ǶēƢºǷƢǬǷ�Â�ǶŮ¦ȂƷ¢

وذلـــك يف ضـــوء  املـــدخله يف ســـريت تناولنـــا الفـــارض الـــذي لقـــب بســـلطان العاشـــقني,الذي 

القراءة  التارخيية.
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القراءة التاريخية: مفهوم  -1

يعد املنهج التـارخيي مـن أول املنـاهج النقديـة احلديثـة ظهـورا وأقـدمها علـى اإلطـالق فهـو  

يهدف إىل مسايرة الظواهر األدبية وتتبعها بغرض دراسـتها وتفسـريها تبعـا ملـا يقتضـيه العصـر 

اليت نشأت فيها ولذا هو يعّد " أحد املناهج القدمية اليت واكبت الظـواهر األدبيـة و أو البيئة 

ƢȀǈǇ¢Â�ƢēƢȈǘǠǷ�Â�Ƣǿ°ƢƦƻ¢�ǺȇÂƾƫÂ�ƢǿŚǈǨƫÂ�ƢȀƬǇ°¦ƾǷ�ƪ ǳÂƢƷ1.

وإذا حاولنـا تقــدمي تعريـف شــامل لـه وجــدنا صـعوبة يف ذلــك، نظـرا لوجــود اختالفـات بــني    

مــه اخلــاص بــه تبعــا ملــا تقتضــيه ثقافتــه ومنطلقاتــه النقــاد والدارســني، فكــل ناقــد إال ولــه مفهو 

فتعددت املفاهيم و اختلفت من دارس إىل آخر ومن بيئة إىل أخرى. 

عــرف عمــار بــن زايــد املــنهج التــارخيي بقولــه:" كمــا هــو معــروف يعتمــد علــى مبــدأ الشــرح يُ 

والتفســري متعقبــا تطــور الظــواهر األدبيــة مــن عصــر إىل آخــر رابطــا األحــداث بــالزمن مقســما 

األدب إىل عصــور، واصــفا كــل أدب يف إطــار عالقتــه بالصــفة الغالبــة للعصــر وهــو ال يكتفــي 

ؤلفات األديب ،كما أنّه يعىن بشخصية هذا األخري و بتكوينه بالنظر يف مؤلف واحد من م

.2الثقايف وبيئته السياسية و االجتماعية 

 األدب لتفسـري وسـيلةً  والسياسـية واالجتماعيـة التارخييـة احلـوادث مـن التارخيي املنهج تخذي  

ــز وخصائصــه، ظــواهره وتعليــل  ديــباأل بيئــة باستحضــار وتوثيقهــا النصــوص حتقيــق علــى ويركِّ

 ينظـر: محمــد بلــوحي : الخطــاب النقـدي المعاصــر مــن الســياق إلــى النسـق (األســس و اآلليــات) دار الغــرب للنشــر و -1

11, ص 2002وهران، الجزائر  التوزيع،

123، ص1990عمار بن زايد:النقد األدبي الجزائري الحديث ،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،ينظر: -2
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ǂǟƢºººǌǳ¦Â��ƢºººǸēƢȈƷÂ�ȂºººȀǧ� ̈¦ǂºººǫ�ƨºººȈź°Ƣƫ�Ŀ�§ Ƣºººǘƻ�ƾºººǬǼǳ¦�ĺ®ȋ¦�¾ÂƢºººŢ�ŚºººǈǨƫ�Ƙ̈ºººǌǻ�ǂºººƯȋ¦�

 ال ودراسته للنص؛ خادًما يكون هنا التاريخ أن أي وشخصياته. ومكانه بزمانه بربطه األديب

النص. هذا خبدمة تتعلق بل بذاته، قائًماهدفًا تكون

ال خيتلــف كثــريا عــن تعريفــات أخــرى أوردهــا ويقــدم يوســف وغليســي تعريفــا آخــر ، حيــث   

العديد من النقاد للنقد التارخيي يف كونه يرمي إىل شرح الظواهر األدبية وتفسريها، كما يعـىن 

تاب و األدباء ويف ذلك يقول إن "املنهج التـارخيي هـو الـذي يرمـي قبـل كـل بشخصيات الكُ 

تـاب فهـو يعـىن بـالفهم والتفهـيم شيء إىل تفسري الظواهر األدبيـة واملؤلفـات وشخصـيات الكُ 

أكثـر مــن عنايتـه بــاحلكم و املفاضــلة ،والنقـاد الــذين جينحـون إىل هــذا النقــد يؤمنـون بــأن كــل 

.1تفسري من املمكن بعد ذلك أن خيرج منه القارئ حبكم لنفسه

و وفقــــا هلــــذا املــــنهج ســــنتطرق إىل أخــــذ فكــــرة عامــــة عــــن التصــــوف وعــــن بعــــض أعالمــــه   

�Ǻȇǀºººǳ¦�Ǻȇ°ȂȀºººǌŭ¦�ǾºººƫƢǘŰ�Ƕºººǿ¢�ǺǟÂ�ĿȂºººǐǳ¦�ƺȇ°ƢºººƬǳ¦�Őºººǟ�ǶēƢǸºººǐƥ�¦Ȃºººǯǂƫ�Â�ƺȇ°ƢºººƬǳ¦�Ƕǿǂºººǯ̄

التارخيية باإلضـافة إىل ذكـر بعـض املصـطلحات الصـوفية الـيت يتـداوهلا املتصـوفة يف أشـعارهم, 

ابــن الفــارض  و ابــن عــريب  و احلــالج  تصــوفة أمثــال رابعــة العدويــة ومث الوقــوف علــى أبــرز امل

يتميز به شعره من خصائص فنية وأسـلوب فـذ ليكـون حبـق سـلطان الذي اخرتناه أمنوذجا ملا 

.وه بهالعاشقني كما لقب

.20يوسف وغليسي,النقد الجزائري المعاصر، ص -1
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: التصوفعامة عن  لمحة-2

أصل اشتقاق "تصوف": -2-1

ƾºººǬǳ�¦�ǲºººǏ¢�Ŀ�Ǧ ºººǴƬƻ¦¼ƢǬƬºººǋ��ƢºººŮ�ȐºººǏ¢�ƢºººĔȂǰǳ�· ƢºººǨǳ¢�̈ƾºººǟ�©®°ÂÂ�ƨºººǜǨǴǳ¦�ǽƾºººǿ

�¾ȂºººƷ� ¦°ȉ¦�©®ƾºººǠƫÂǮ ºººǳ̄��ÂƬǳ¦�ǺºººǷ�ƨºººǴŦ�µ ǂǠǼºººǇ�ȆºººǴȇ�ƢºººǸȈǧ©ƢºººǨȇǂǠ��Ƣºººđ�śǴƟƢºººǬǳ¦Â��ƾºººǠȇ

أن الصوفية نسـبوا  يف كتابه اللمع: يذكر أقدم مؤرخ للتصوف:  )ـه378( السراج الطوسي

.1ا اللبــاس هــو لبــاس األنبيــاء واألصــفياء والصــاحلنيذأن هــ ويــذكرإىل لباسـهم وهــو الصــوف 

:2) يورد آراء خمتلفة حول أصل الكلمة فيقولـه380(  الكالباذي  أما

قالت طائفة: إمنا مسيت الصوفية لصفاء أسرارها ونقاء آثارها.  -

الصويف من صفا قلبه هللا.:احلارثبشر بنوقال -

-��ǶºȀǸŷ�̧ƢºǨƫ°Ƣƥ�ǲºƳÂ�Ǆºǟ�ƅ¦�Äƾºȇ�śºƥ�¾Âȋ¦�Ǧ ǐǳ¦�Ŀ�ǶĔȋ�ƨȈǧȂǏ�¦Ȃũ�ƢŶ¤��¿Ȃǫ�¾ƢǫÂ

إليه إقباهلم عليه ووقوفهم بسرائرهم  بني يديه.

ين كــانوا يف ذف أهــل الصــفة الــآخــرون: إمنــا مســوا صــوفية لقــرب أوصــافهم مــن أوصــا وقــال -

جعـــل  أنـــهمجلـــة األقـــوال الـــيت أســـلفناها  مـــن 3الكالبـــاذيخيلـــص و  ﴾ رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم ﴿عهـــد

وميكـن اجلمـع يف داللتهـا  اللغـةالعبـارة مـن حيـث  وتصـح مأخذه من الصـوف يسـتقيم اللفـظ

، بيروت , لبنان, دار الكتـب 2ط السراج الطوسي, اللمع في تاريخ التصوف اإلسالمي, تص: كامل مصطفى الهنداوي, 1

.24-23,  ص: 2001العلمية, 
, بيـروت، لبنـان, دار الكتـب العلميـة, 1الكالباذي, التعرف على مذهب أهل التصـوف, ضـبط: أحمـد شـمس الـدين, ط 2

.10-9, ص: 1993

.11,17الكالباذي, المصدر نفسه , ص -1
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م األســـفار ومنــع الــنفس حظوظهـــا ولــزو  األوطــانالــدنيا والتخلــي عنهـــا و معــاين العــزوف عـــن 

 .ة األسرار وانشراح الصدوراملعامالت وصفو  اءوصف

��¢1ººĔ) ـهــ456(   ةالقشــرييصــاحب الرســالة   ويــذكر -Ƣ���Ŀ�² ƢººȈǫ�ƢººŮ�ǆ Ȉººǳ�̈ƾººǷƢƳ�ƨººǸǴǯ

ǽƾººǼǟ�ȂººȀǧ�ƨººǤǴǳ¦�ǶººǇ¦�ƾººǷƢƳ��ǽƾººđ�ǎ ƬººűƨººǨƟƢǘǳ¦���Âººȇǂǯǀ���Ä±ȂººŪ¦�Ǻººƥ¦���ººǿº�2  يف كتابــه

ـــة يقـــال هلـــم  إىل وننســـبة جديـــدة فيقـــول: أن الصـــوفية ينســـب إبلـــيستلبـــيس  قـــوم يف  اجلاهلي

ººǌƫ�ǺººǸǧ���ƨººƦǠǰǳ¦�¦ȂººǼǘǫÂ�ǲººƳÂ�Ǆººǟ�ƅ¦�ń¤�¦ȂººǠǘǬǻ¦��ƨǧȂººǏǾƦ�ǶººȀǧ�Ƕººđ��ǂººȀǛ�ƾººǫÂ��ƨȈǧȂººǐǳ¦

.3االسم للقوم قبل املائتني ومييل إىل أن نسبته إىل الصوف اذه

أصل  ا اللقب وذآراء متعددة وخمتلفة حول نشأة ه كذلكللدارسني احملدثني   وكانت

اشتقاقه:

فقالت طائفة بنسبته للصوف ومنهم: -

يف كتابه "التصوف اإلسالمي وتارخيه". سونلكن* 

".اإلسالميالوفاء التفتازاين يف كتابه "مدخل إىل التصوف   أبو* 

إهلي ظهري  يف كتابه "التصوف املنشأ واملصادر". إحسان* 

احلكيم حسان يف كتابه "التصوف يف الشعر العريب". عبد* 

اإلسالم". ظهرأمني يف كتابه " أمحد* 

,2, تح: معروف زريق, علي عبد الحميد بلطجي, طالقشيري النيسابوري،  الرسالة القشيرية في علم التصوف-2

.279, ص: 1993بيروت، لبنان, دار الخير, 

.145, ص: 2001, بيروت، لبنان, دار الفكر, 1ابن الجوزي البغدادي, تلبيس إبليس, ط -3

146,147ابن الجوزي البغدادي, المصدر نفسه , ص -4
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مبارك يف كتابه "التصوف يف األدب واألخالق". زكي* 

اجليوشي يف كتابه "بني التصوف و األدب". إبراهيم حممد* 

.1عاطف الزين يف كتابه "الصوفية يف نظر اإلسالم دراسة وحتليل" مسيح* 

-��Ä¢ǂǳ¦�¦ǀđ�¾Ƣǫ�ǺŲÂ�ƨȈǻƢǻȂȈǳ¦�ƢȈǧȂǇ�ƨǸǴǰǳ�§ȂǈǼǷ�ĿȂǐǳ¦�À¢�Ãǂƫ�ƨǨƟƢǗÂ

يف كتابه "التصوف واملتصوفة". يشوفبل جان* 

زيدان يف كتابه "تاريخ اآلداب العربية" . جورجي* 

.2"كيةصبحي منصور يف كتابه "التصوف و احلياة الدينية يف مصر اململو  أمحد* 

التصوف: تعريف -2-2

تعريف التصوف في اللغة : -أ

ن اخلليـــل بـــن أمحـــد :"الصـــوف للضـــأن وشـــبهه, وزغبـــات القفـــا أبـــو عبـــد الـــرمح قـــال

صوفة القفا, والصوفانة بقلة زغباء قصـرية, وصـوفة: اسـم حـي مـن متـيم وآل صـوفان  ىوتسم

 ذ"والصــوف معــروف يقــال أخــ كــانوا جييــزون احلجــاج مــن عرفــات", وقــال ابــن دريــد:  ذينالــ

بالشعر السائل يف نقرته, وصوفة: قوم كانوا يف اجلاهلية خيدمون الكعبة  ذأخ اذبصوفة قفاه إ

قـوم يف اجلاهليـة خيـدمون  "هو الصوف املعـروف, و صـوفة: وجييزون احلاج". وقال ابن زكريا:

¦�ÀÂǄȈŸÂ�ƨƦǠǰǳ¦«Ƣū��̈ƾºȈƦǟ�ĺ¢�ȆºǰƷÂ���ǶºĔ¢���¦ȂǰƦºǌƬǧ�¦ȂºǠǸš �ǲºƟƢƦǬǳ¦� ƢºǼǧ¢ƢºǸǯ��Ǯ ƦºǌƬȇ

, ص: 1993, بيـروت, الشـركة العالميـة للكتـاب، 4اإلسـالم, ط ينظر: سـميح عـاطف الـزين, الصـوفية فـي نظـر -1

17.

.18المرجع نفسه, ص  -2
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قــال األزهــري واجلــوهري والفــريوز آبــادي. ويوجــد داللــة أخــرى وهــي:  ذاف". ومثــل هــالصــو 

صاف السهم وعدل مال, واملضارع منه يصوف ويصـيف. ويـرى صـاحب املصـباح املنـري أن  

.1ال اشتقاق يف اللغة العربيةو كلمة صوفية كلمة مولدة ال يشهد هلا قياس 

: الحالتصوف في االصط تعريف -ب

©®ƾººǠƫ��Â�ƢººƬǧȏ�¦ǂƯƢººǰƫ�©ǂººưǯÂ�» ȂººǐƬǳ¦�Ǧ ȇ°ƢººǠƫƤ ººǿ̄��©±ÂƢººš �ƢººĔ¢�śưƷƢººƦǳ¦�ǒ ººǠƥ

يقــول:  ذإ زروق ألمحـد, كمـا ورد يف قواعـد التصـوف ذلـكألفـا مـن التعـاريف بـل وأكثـر مــن 

ماهية الشيء حقيقته وحقيقته ما دلت عليه مجلته, وقد حـد التصـوف ورسـم وفسـر بوجـوه "

 بــنيومتثـل مجلــة التعـاريف اآلتيـة املنطلقـات األوليــة للتصـوف والـيت جتمـع  2تبلـغ حنـو األلفـني"

منهــا,  وريالضــر  إالوالتقشــف وإنكــار الــذات  واإليثــار االنصــراف عــن الــدنيا  الزهــد معــاين

"التصــــوف: احلريــــة والكــــرم, وتــــرك التكلــــف,  احلســــن النـــوري: أيب قــــول وبتلـــك املعــــاين يــــأيت

عن بعـض ممـن سـئل عـن مـن   "الكالباذيول مبا أورده الق ذاويؤكد ه 3بالسخاء" والتمسك

القــول تتضــح بدايــة الطريــق  ذاال ميلــك وال ميلــك", ويف هــ ذي"مــن هــو الصــويف"؟ فقــال: "الــ

ينبغي لسالكه املتصوف إتباعه. ذيال

"حبسـب  :﴾ صـلى اهللا عليـه وسـلم ﴿جتاوبوا مـع قولـه  ذينما أكده الصحابة و التابعون ال ذاه و

يقـول  ذلكالسـلوك ميثـل الغايـة األخالقيـة للمتصـوفة و لـ ذالقيمات يقمـن أوده" وهـابن آدم 

فالح بن إسماعيل بن أحمد, العالقة بين التشيع والتصوف, رسالة دكتوراه, الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنـورة, -1

.62هـ ، ص: 1411إشراف: عبد اهللا بن محمد الغنيمان, 

، 2004، القـاهرة, المكتبـة األزهريـة،2: محمـد زهـري النجـار, طحأحمد زروق, قواعـد التصـوف, تـعباس أبو ال -2

3ص

.6التعرف على مذهب أهل التصوف, ص الكالباذي, -3
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: "التصــوف أن تظهــر الغــىن, وأن تكــون جمهــوال حــىت ال يعرفــك اخللــق, وأن تعــف الــدينوري

: "التصوف خلـق فمـن زاد عليـك يف اخللـق البغدادي اجلنيد, وقول 1عن كل ما ال خري فيه"

وقال  ،2"التصوف أن ال متلك شيء, وال ميلكك شيء:مسنونوقال   فقد زاد يف التصوف"

.3"التصوف األخذ باحلقائق واليأس مما يف أيدي اخلالئق" :الكرخي فمعرو 

ـــــي  و  ـــــا أن خنلـــــص ممـــــا ســـــبق أن التصـــــوف يف مراحلـــــه األوىل يعـــــين الزهـــــد والتحل ميكـــــن لن

صــفاء الــروح واإلقبــال بكليتــه إىل  إىلبــاألخالق والقناعــة. وبتلــك الطريقــة يتوصــل الســالك 

يف  يلببكـر الشــ وأبـمقصـده وهـو عبـادة اهللا وحـده دون االلتفـات إىل زخـارف الـدنيا ويقـول 

"التصــــوف حلــــوق الســــر  :اجلنيــــد: "الصــــويف منقطــــع  عــــن اخللــــق متصــــل بــــاحلق"وقول ذلــــك

عالقــة " وكــل مــا ســبق نســتطيع تلخيصــه يف قولــه "التصــوف أن تكــون مــع اهللا بــال ، بــاحلق"

مـــن صـــفا مـــن  صـــويف: "القـــول ســـهل بـــن عبـــد اهللا التســـرتييعـــين الصـــفاء  ومنـــه  ذنفهـــو إ

.4"املــدرو  ذهبعنــده الــى اســتو  الكــدر, وامــتأل مــن الفكــر, وانقطــع إىل اهللا عــن البشــر, و

: "تصفية القلب عن موافقة الربيـة ومفارقـة األخـالق حني قال البغدادي اجلنيد هذا ما عناهو 

ومنازلـــة الصـــفات الروحانيـــة  ،النفســانيةالطبيعيــة, وإمخـــاد الصـــفات البشــرية وجمانبـــة الـــدواعي 

ستعمال ما هو أوىل على األبديـة, والنصـح جلميـع األمـة, والوفـاء اوالتعلق بالعلوم احلقيقية, و 

 يعـين: ابـن عـريب عند. والتصوف 5يف الشريعة"﴾ صلى اهللا عليه وسـلم  ﴿الرسول  وإتباعهللا على احلقيقة 

.2/552القشيري, الرسالة القشيرية في علم التصوف, ص:  -1

.313، ص: 1334السهرودي, عوارف المعارف, دط، القاهرة، مطبعة السعادة,  -2

.17لي, تاريخ التصوف, ص: بالش -3

.9الكالباذي, التعرف على مذهب أهل التصوف, ص:  -4

.9, ص السابقالكالباذي, المصدر  -1
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"الوقــوف مــع اآلداب الشــرعية ظــاهرا وباطنــا وهــي األخــالق اإلهليــة, وعنــدنا هــي االتصــاف 

الظاهر والبـاطن  يفالتوجه الكامل هللا تعاىل  هووجهة نظره  منبأخالق العبودية" فالتصوف 

عــىن هــذا املمــع التــزام األخــالق املثلــى يف الوجــود والــيت جتعــل العبــد لــه خلــق كــاهللا, ويقــول يف 

"حســــب كــــل فرقــــة غايــــة طريقتهــــا, فــــاهللا جيعلنــــا ممــــن جعــــل علــــى اجلــــادة الــــيت هــــو ســــبحانه 

.1غايتها"

��ǽ®°Â¢�ƢººŠ�» ȂººǐƬǳ¦�Ǧ ººȇǂǠƫ�» Ƣººǘŭ¦�ƨººȇƢĔ�Ŀ�ǎ ººƼǴǻ�À¢�ƢººǼǳ�ǺººǰŻÂǺººƥ¦�ÀÂƾººǴƻ�Ŀ�ǷƾǬǷǾººƬ�

ǳ¦Äǀ�®�¾ƾºȇƬŭ¦�» ȂºǐƬǳ¦�ňƢºǠǷ�Ǻºǟ�ƨƸºǓ¦Â�ƨºǳȏºǠÂ�ƨȈǧȂºǐǳ¦�¾¦ȂºƷ¢�ȄºǴǟÂ�̈®ƾ��ǶēƢºǷƢǸƬǿ¦

"العكوف على العبادة و االنقطاع إىل اهللا تعاىل واإلعراض عن  حيث عرف التصوف وقال:

ومـال وجـاه و االنفـراد عـن اخللـق يف  لـذةزخرف الـدنيا والزهـد فيمـا يقبـل عليـه اجلمهـور مـن 

فالتصوف هو ترك ملذات الـدنيا و االبتعـاد عـن النـاس واخللـوة لعبـادة اهللا  ،2اخللوة والعبادة"

وحده.

ة التصوف: نشأ -2-3

يكـــن التصـــوف معروفـــا يف عهـــد الرســـول صـــلى اهللا عليـــه و ســـلم وال يف عهـــد الصـــحابة  مل 

ابــن تيميــة وســبقه ابــن اجلــوزي وابــن خلــدون يف أن لفــظ الصــوفية مل  ذكرالكــرام والتــابعني فــ

, وقــد نقــل بــه عــن ذلــكيكــن مشــهورا يف القــرون الثالثــة األوىل, وإمنــا اشــتهر الــتكلم بــه بعــد 

وغريمهـا, وقـد  سـليمان الـداراين أيبو بـن حنبـل,  أمحـدوالشـيوخ كاإلمـام  أالئمةغري واحد من 

.54, ص 2010, دار الكتاب الجديد المتحدة, 1محمد علي كندي, في لغة القصيدة الصوفية, ط -2

.55, ص: المرجع نفسه–3
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 ذكر كما ،1البصري احلسنعن  ذلك ذكرأنه تكلم به, وبعضهم ي الثوري سفيانروى عن 

وقيـل كـان يف زمـن التـابعني  (ص)هدا االسم مل يكن معروفـا يف زمـن الرسـول  أنالسهرودي

االسم إىل  ذامث نقل عن احلسن البصري وما مت نقله عن الطوسي أيضا, مث قيل: مل يعرف ه

. ولكــن املتصــوفة حيــاولون أن يرقــوا بطــريقتهم إىل النــيب عليــه الســالم ومــا 2املــائتني مــن اهلجــرة

فقـــد كـــان  (ص)التســـمية يف عهـــده  ذهتظهـــر هـــ ملفقـــد اثبـــت أنـــه  ذلـــكأثبـــت كـــان عكـــس 

الصحايب هو ما يطلق على املؤمنني مث التابعي للدين جاؤوا بعدهم  وقد ظهر لفظ الصوفية 

 أبــوجــابر بــن حيــان و  هــومــن تســمى بــه "صــويف" يف أواخــر القــرن الثــاين هجــري وكــان أول 

, وهدا مـا قـال بـه بعـض 3هاشم الصويف "عثمان بن شريك الكويف" عبدك الصويف و غريهم

ون حيث يرى أن التصوف والصويف ظهر ياملستشرقني حنو املستشرق الفرنسي املشهور ماسين

نعت به جـابر بـن حيـان,  ذألول مرة يف التاريخ يف النصف الثاين من القرن الثامن ميالدي إ

.4وأبو هاشم الكويف الصويف املشهور

: التصوف مصادر -2-4

 ذلكتعريفــه فكــو  اقهأمــر التصــوف كلــه خمتلــف فيــه, فقــد اختلــف يف أصــله واشــتق إن

اختلف يف منبعه ومأخـذه ومصـدره, فتنوعـت األفكـار وتشـعبت اآلراء واختلفـت األقـوال يف 

.40, ص: 1986, باكستان, إدارة ترجمان السنة، 1إحسان إلهي ظهير, التصوف المنشأ والمصادر, ط -1

.41المرجع نفسه, ص:  -2

.49محمد علي كندي, في لغة القصيدة الصوفية, ص:  -3

.29-28, ص: 1984, دار الكتاب اللبناني, 1ماسينون، مصطفى عبد الرزاق, التصوف, ط -4
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عــن دراســة مصــادر التصــوف فــإن الشــقة بيننــا  "أمــا: ذلــكيف  ونيماســينمصــادره, وقــد قــال 

.1وبني استكماهلا ما زالت بعيدة"

هم ودافـع عـنهم وناصـرهم أن مصـدر التصـوف إسـالمي حبـت يف واال ومناملتصوفة  ذهب  

و مصــــــطلحاته وتعاليمــــــه  قواعــــــده وأهدافــــــه وو مجيــــــع أشــــــكاله وصــــــوره ومبادئــــــه ومناهجــــــه 

ال عالقة له باإلسالم إطالقا ال من حيـث نشـأته وال قالت طائفة أخرى أنه  و2مواجيده...

ن و السنة بل جيدر البحث عنه يف آال ميكننا البحث فيه يف القر  ذاتطوره, بل أجنيب كامسه ل

ººººǿÂ�œººººǼƳȋ¦�ǂººººǰǨǳ¦¦ǀ�ǨǴººººǈǳ¦�ǺººººǷ�ƾººººȇƾǠǳ¦�Ä¢°Ȉ�śǫǂººººǌƬǈŭ¦�ƨººººȇǂưǯ¢Â�ǶººººȀƴĔ�ƲººººĔ�ǺººººǷÂ�ś

آخــرون إىل القــول بأنــه مــن  وذهــب ن,والبــاحثني املتحــررين مــن عصــبية التقليــد مــن املتــأخري

ن والسـنة آمصدر أجنيب "هندي" أو "يوناين" لكن مع رده إىل عدة مصادر أخرى وهي القـر 

ن وغـريهم ممـن حبـث يف و الرأي هم املستشـرق ذلكومن قال ب )﴾ صلى اهللا عليه وسـلم ﴿(وحياة الرسول 

والســنة  القــرآنمــن  ذورهورأي أنــه اســتمد بــ االعتــدالالتصــوف اإلســالمي, ومــنهم مــن أظهــر 

�Â�°Ȃººººǘƫ�ĽǮ ººººǳ̄��ƾººººǠƥ¶ȐƬººººƻ¦��ƨººººȈǯ®Ǆŭ¦Â�ƨȈººººǇȂĐ¦Â�ƨººººȇȂǻƢŭ¦�Â�ƨȈƸȈººººǈŭ¦Â�ƨººººȇ®ȂȀȈǳƢƥ�¿ȐººººǇȍ¦

�ǲƦǫ�ƨȇ̄ȂƦǳ¦ÂǮ ǳ̄�ǾǴǯ��ǒ ºǠƥ�Ä¢ǂºǳ¦�¦ǀºđ�Ǯ ºǈŤÂ�ƨºưȇƾū¦�ƨºȈǻȂǗȐǧȋ¦� ¦°¡Â�ƨºȈǻƢǻȂȈǳ¦�ƨǨǈǴǨǳ¦

.3الباحثني يف التصوف من املسلمني و غري املسلمني

قـد اختلـف املستشــرقون يف مصـدر التصـوف فــرأى بعضـهم أنـه مــذهب دخيـل علــى و 

أو مــن أفالطونيــة اليونــان اجلديــدة,  مــريكساإلسـالم مــأخوذ إمــا مــن رهبانيــة الشــام وهــو رأي 

.47صطفى عبد الرزاق, المرجع نفسه، صماسينون، م -1

.49إحسان إلهي ظهير, التصوف المنشأ والمصادر, ص:  -2

.49إحسان إلهي ظهير, التصوف المنشأ والمصادر, ص:  -1
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وإما من زرادشتية الفرس، وإمـا مـن فيـدا اهلنـود وهـو رأي جـونس, وتعارضـت آرائهـم و هـدم 

 ذارأي الواحــد مــنهم يف أول حياتــه عــن آخرهــا فهــ بعضــهم رأي الــبعض برفضــه بــل واختلــف

 يفمــأخوذ مــن أصــل جموســي هــدا كــان رأيــه  صــوفإىل أن الت هــبذ1ثولــكمــثال املستشــرق 

أول حياته مث عدل عنه و قال بأن التصوف وكل ما فيه من أقوال متطرفـة ميكـن إرجاعـه إىل 

فقــد  2نيكولســونحــدث للمستشــرق  مــا ليم الرســول صــلى اهللا عليــه وســلم وســريته, وهــواتعــ

أرجــع نشــأة التصــوف إىل عوامــل خارجــة عــن اإلســالم وهــي األفالطونيــة احلديثــة الــيت كانــت 

النون ومعروف الكرخي واليت عملت عملها يف بداية  يمنتشرة يف مصر والشام إىل عهد  ذ

 ولــه:ق لــكذالتصــوف لــه عــدة مصــادر و  أنوقــال  لــكالقــرن الثالــث اهلجــري, مث تراجــع عــن ذ

"إن إطالق احلكم بأن التصوف دخيل يف اإلسالم غري مقبول... نشـأت املتصـوفة يف قلـب 

3ماسـينونأيضا وجهة نظر املستشرق الفرنسـي  هكانت هذ  وقداجلماعة اإلسالمية نفسها". 

يرى أن التصوف ال يرجع ملصدر واحد بل يرجع إىل عدة مصادر وأوهلـا القـرءان وهـو  ذيال

واملصـدر األخـري  ,اإلسـالميةمث احلـديث والفقـه وغريهـا مـن العلـوم العربيـة , الصادر أهم تلك

, وهكــذا نكــون قــد جــدت يف البيئــة اإلســالمية يف تلــك الفــرتةاألجنبيــة الــيت وُ  مثــل الثقافــةتي

ـــا بشـــكل  مصـــادر التصـــوف اإلســـالمي فقـــد تعـــددت اآلراء حـــول مصـــادره وال  مـــوجزتناولن

ستها فقط. نستطيع اجلزم بأحدها  بل علينا درا

.96, ص: 2003, القاهرة, دار المعارف, 5عبد الحليم محمود, قضية التصوف (المنقذ من الضالل), ط-2

.96المرجع نفسه, ص: -3

.48مصطفى عبد الرزاق, , التصوف, ص: اسينون، م-4
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ت العربيــة يف لتصــوف فهــي أمهــات الكتــب و املؤلفــالت عــن املصــادر الــيت أرّخــ أمــا

 كتبــه   الــذي يتحــدث يف) ـهــ243(  احملاســيبك ،التصــوف  عــالممؤلفــات أ تضــمو التصــوف 

 الطوسـيكـذلك و ن ومعانيـه وغريهـا ... آفهـم القـر و التوبـة, و قـوق اهللا ح رعايـةو عن التصـوف 

الــذي كتــب عــن التصــوف يف  أبــو حامــد الغــزايل واللمــع,  هكتابــســار علــى النــوال نفســه يف  

ه) 638(   عريب ابنعدة مؤلفات منها إحياء علوم الدين و املنقذ من الضالل ... وأيضا 

يف  القشــــريي و ,ملكــــيوااحلكــــم, ترمجــــان األشــــواق  فصــــوصومــــن كتبــــه الفتوحــــات املكيــــة و 

التعـرف علـى وف (ومـن أهـم كتبـه يف التصـ يذالكالبـا والرسالة القشريية يف علم التصوف, 

.1)مذهب أهل التصوف

الصوفي: الشعر إرهاصات -3

:نشأته -3-1

والشـعر مـن  ،ق وشـعور مرهـف وفكـر رحـبالشعر لغة الوجدان, وهو نتاج خيال حملّ 

�¦ǂǠǋ�§ǂǠǳ¦�ǾƬũ�Ǯ ǳǀǳÂ�°ȂǠǌǳ¦��ǾºȈǧ�ƢºŠ�řºǣ�§ ®¢�ƨȈǧȂºǐǴǳÂ��ǾºȈǳ¤�ƪ ºǼǘǧÂ�Ǿƥ�©ǂǠǋ�ƢĔȋ

فلسـفية  تالشـعر الصـويف نفحـات قرآنيـة ونظريـامن ذاتية ظاهرة ونزعة وجدانية قويـة وحيمـل 

وخاصــة مبــا يتعلــق بوحــدة الوجــود واحتقــار املــادة وعاملهــا, وقــد جلــأ املتصــوفة إىل الشــعر ألنــه 

ميكـن للعقـل أن يفصـح عنهـا، والشـعر  الأفضل وسيلة للتعبري عن مواجيدهم وأذواقهـم الـيت 

ون يف كل عصـر ،فقـد خلـف الصـوفية غزير غزارة النثر الصويف، وشعرائهم كثري و الصويف كثري 

تراثـــا شـــعريا عظيمـــا يتميـــز بثـــراء اخليـــال والرمـــز, وتنـــوع املوضـــوعات بـــني تصـــوير للتجربـــة يف 

.49ينظر: ماسينون، مصطفى عبد الرزاق, ص: -1
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شـــعراء , ومـــن 1للفلســـفة الصـــوفية عامـــة شـــرحالطريـــق الصـــويف, وتعبـــري عـــن احلـــب اإلهلـــي, و 

أتوا يف شعرهم بغزير و قالوا فأفاضوا واعتمدوا على االرجتال والبديهة فأحسنوا الذين الصوفية 

©¦±ƢºººĐ¦�Ǧ ºººȈǘǳÂ��©ƢȀȈƦºººǌƬǳ¦�ǲºººȈŦÂ�°Ȃºººǐǳ¦�ǞȇƾºººƥÂ�¾ƢºººȈŬ¦�ǞºººƟ¦Â°Â�ňƢºººǠŭ¦2 وكـــان الشـــعر ,

الصويف حتوال للشعر الديين اإلسالمي وامتدادا للغـزل العـذري يف األدب العـريب فتغزلـوا بليلـى 

�ÂƾººǼǿ�Ƣººǯ�ǲººƥ�©¦ǂººǰǼŭ¦�ǺººǷ�ǶǜǼººǳ¦�¦ǀººǿ�Ǻººǰȇ�ŃÂ�ƨººȈŮȍ¦�©¦ǀººǳ¦�ń¤�Ƣººđ�¦ÂǄººǷ°Â�ƾººǼǟ�ƢººƷƢƦǷ�À

النبويـة تطـورا  ائدلشعر اخلمريات, وشعر الوصـف وكانـت القصـ وتطورا األئمة ورجال الدين,

.3لفن املدح يف الشعر العريب

 البصـــري و احلســنالشــعر الصــويف يف أوائــل القـــرن الثــاين اهلجــري علــى أيــدي  رو ظهــكــان    

رابعـــةمــن  بدايـــةتالمذتــه مــن بعـــده وأقــدم هـــذا الــرتاث خلفـــه املتصــوفة األوائــل مـــن الشــعراء 

أبـو زيــد البســطامي  ي ولبالشــ و احلـالج) ومث ـهــ283( التســرتي سـهل) و  ـهــ135العدويـة (

.4وغريهم يف خمتلف العصور

أن نقســم الشــعر الصـويف إىل عصــور متعاقبــة , حيــث ميتـد العصــر األول منهــا مــن  ميكـن  و 

الثــاين هجــري كلــه واخلالفــة العباســية يف بغــداد, ويف هــذه  نوتشــمل القــر  ]:ـهــ200هـــ إىل100[

املرحلة كان الشـعر الصـويف يكـون نفسـه بنفسـه ويـنهض بتقاليـده الفنيـة والفكريـة ليـتم بـذلك 

.21,,ص1404دط، القاهرة, دار المعارف, علي الخطيب, اتجاهات األدب الصوفي بين الحالج وابن عربي, -1

.27, ص: 1995 إبراهيم محمد منصور, الشعر والتصوف األثر الصوفي في الشعر العربي المعاصر, دار األمين, -2

.167محمد عبد المنعم خفاجي, األدب في التراث الصوفي, القاهرة , دار غريب، ص:  -3

.27إبراهيم محمد منصور, الشعر والتصوف, ص: -1
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إيصـــاهلا إىل أذهـــان النـــاس, وكـــان الشـــعر الصـــويف فيهـــا عبـــارة عـــن حملـــات دالـــة أو قليـــل مـــن 

.1)185( العدوية رابعةاألبيات الوجيزة, ومن شعراء هذه املرحلة 

املرحلة الثانية فتشمل القرنني الثالث والرابع اهلجري: كان الشـعر الصـويف يف هـذه  أما

تـــراب عســـكر بـــن احلســـني  أبـــومســـتمر ومـــن شـــعراء هـــذا العصـــر  وازدهـــاراحلقبـــة يف تطـــور 

 يف عالمة احملبة يقول فيه: روله شع ـ)ه245(النخشيب 

ولديه من حتف احلبيب وسائلُ ن فللحبيب دالئلُ ال ختدعَ 

روره يف كل ما هو فاعلُ وسُ          الئهر بَ ا تنعمة مبُ ـــمنه

2عاجلُ وبرُ   إكرام    والفقر       مقبولة طية ـفاملنع منه ع

وفيهـــا ظهـــر املتنـــيب والشـــريف الرضـــي غريمهـــا مـــن شـــعراء  اخلراســـاينمحـــزة  أبـــو كـــذلكو 

العربية.

]: و 600إىل  400[املرحلــة الثالثــة القــرنني اخلــامس والســادس هجــري مــن  مشلــتقــد و 

 األماكن املقدسة,والشوق إىل (ص)فيها اجته الشعر الصويف إىل احلب اإلهلي ومدح الرسول 

 معـــروف, ونبـــغ فيـــه الفارســـي الصـــويفوالـــدعوة إىل الفضـــائل اإلســـالمية, وفيهـــا نشـــأ األدب 

ومـــن شــعراء هـــذه املرحلــة مـــن  مهيــارو  املعـــريظهـــر مــن شـــعراء العربيــة  و البلخــي والبســيت,

ــــه586( الشــــامي  الســــهرودياملتصــــوفة   اهللا بــــن أمحــــد األندلســــي القرشــــي صــــاحب عبــــد) و ـ

قصيدة املنفرجة و اليت مطلعها:

.21ينظر : علي الخطيب, اتجاهات األدب الصوفيين الحالج و ابن عربي,ص-2

.22,23المرجع نفسه , ص -3
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ك بالبلجيلُ قد آذن لَ إشتدى أزمة تنفرجي

تضـمن شـعره معـاين احلـب اإلهلـي و التغـزل باملشـعر احلـرام و  الـذي) ـهـ550( الربعـي وكذلك

.﴾ صلى اهللا عليه وسلم  ﴿مدح النيب 

املرحلــة الرابعــة فتشــمل القــرن الســابع اهلجــري بأكملــه وفيــه بلــغ الشــعر الصــويف قمــة  أمــا و 

�ǽ°Ȃǘƫ�ǾǷȐǟ¢�ǺǷ�ǂȀǛÂ��ǾƬǔĔÂǺƥ¦���µ °ƢǨǳ¦632ـه694( الدين الرومي جبالل) ويقرن ـه (

) وسـواهم وكـان ـهـ707السـكندري ( عطـاء اهللا وابـنالعزيز الدمريي املعـروف بالـدريين,  عبدو 

أنـــه مـــن القـــرن الســـابع هجـــري , نـــأيت للمرحلـــة  الـــدين الـــوتري الـــذي يقـــال هنـــاك أيضـــا جمـــد

) والنابلســـي ـهـــ973( لشـــعرايناخلامســـة فقـــد مشلـــت القـــرن الثـــامن حـــىت اليـــوم, ومـــن أعالمـــه ا

.1 وغريمها من شعراء هذه املرحلة...

وخنلـص ممــا ورد يف الشــعر الصـويف فقــد عرفنــا أنـه وجــداين بطبيعتــه وهـو لــون فريــد مــن 

الشعر الوجداين العريب, وفيه تنعكس نزعات التصوف والتجربة الصوفية واحملبة اإلهلية واحلياة 

االجتماعية  فقد كان يف أساسه جاء كردة فعل علـى الـرتف واالنـدفاع إىل ملذاتـه وكـان مـن 

الشــعراء مــن دعــا لــذلك  فجــاء حــث الشــعراء املتصــوفة  علــى تــرك الــدنيا وحطامهــا والتفــرغ 

.2 واالهتمام باآلخرةلعبادة اهللا

.175األدب في التراث الصوفي, ص: محمد عبد المنعم خفاجي, -1

.9، ص1954, الجامعة األمريكية, نور سلمان, معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي, ماجستير, بيروت-1
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:رهمصاد -3-2

ÀƢººǯ���ƨºººȈŮȍ¦�ƨººǧǂǠŭ¦�Â�ƨººǬȈǬū¦�Ǻººǟ�ÀȂȈǧȂººǐǳ¦� ¦ǂǠºººǌǳ¦�Ƣººđ�ŐººǠȇ�̈¦®¢�ĿȂººǐǳ¦�ǂǠººǌǳ¦

�ÀȂǰǳ¦�©ƢǻȂǰǷ�¼®¢�Ǻǟ�Ƣđ�ÀÂ°ȂǐȇÂ�Â¦�̈ƢºȈū¦�Ǻºǟ�ǶđȂºǴǫ�Ǿƥ�ÀÂƾǠƦȇƨºȇ®Ƣŭ��ȏ¤�Ǿºƥ�ÀȂǴºǐȇÂ

أعلـــى درجـــات الكمـــال وهـــي القـــرب اإلهلـــي, وقـــد امتـــزج الشـــعر الصـــويف باملعرفـــة واحلكمـــة 

الصوفية ونشـأت قصـائد شـعرية منهـا تائيـة ابـن الفـارض  ومتيـز الشـعر الصـويف بـذلك بـالتنوع 

والغىن .

استمد الشعر الصويف مصادره من مؤثرات من داخل البيئة اإلسالمية و أشعارها  وقد

بالكتاب املقدس وخاصة مزامري داوود,  صوفيون, ومن مؤثرات خارجة عنه، فتأثر الشعراء ال

كتابـات السـهرودي   يفونشيد األناشيد وسفر اجلامعة, وميكن لنـا أن نلمـح أثـر لسـفر أيـوب 

.1واألفالطونية احلديثة يف كتابات النفري

أول منـابع األدب الصـويف , وتأثر الشعر الصويف بالشعر الـديين يف اإلسـالم فهـو مـن 

حيــث كــان هــذا الشــعر يعــرب عــن انتصــار الــدعوة اإلســالمية وظهــر فيــه شــعر الفتــوح ومتجيــد 

واملهــــــاجرين  (ص) البطولــــــة وذكــــــر الــــــبالء يف احلــــــرب واإلشــــــادة باإلســــــالم ومــــــدح الرســــــول

, وحتـول يف العصــر األمـوي وصــار يسـمى بشـعر التــدين وكـان لــه غرضـان أساســيان واألنصـار

هذا النوع مع تطور  وتطورباآلخرة ووصفها واحلكمة الدينية واألخالق  الذكر الوعظ و مها:

�̈Ȃǟƾººǳ¦�ǂǠººǋ�ǂººȀǛÂ�ȆǷȐººǇȍ¦�ǞººǸƬĐ¦�Ŀ�ƨººȈƷÂǂǳ¦�̈ƢººȈū¦��ƢȈǻƾººǳ¦�½ǂººƫ�ń¤�Â�¿̄¾ƢººƦǫȍ¦��ƢººȀȈǴǟ

.28محمد إبراهيم منصور, الشعر و التصوف, ص:  -2
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يعتـرب و النـوع اسـم شـعر الزهـد  هـذا , وأطلـق علـى1واجلهاد يف سبيل مرضـاته وااللتـزام بعبادتـه

وكـان لـبعض املسـائل  .2تطورا لشعر التدين, ولكنه أشـد تـوغال يف الروحانيـة منـه رياألخهذا 

اليت تناوهلا شعر الزهد نواة للشعر الصـويف وكـذلك التصـوف, الـذي اكتمـل يف القـرن الثالـث 

3��ƨºȇÂƾǠǳ¦�ƨºǠƥ¦°�ƪاهلجري وما بعده ºǻƢǯ�ƾºǬǧ�ƢºĔƢȈƥ�Â�ƨºȈŮȍ¦�ƨºƦƸǸǴǳ�̈¦®¢�ƾǿǄǳ¦�ǂǠǋ�ƶƦǏ¢Â

احلب اإلهلي شعرا مث شاع هذا اللفظ عند الصوفية من بعدها مـن الشـعراء أول من كتب يف 

الصويف بالشـعر الغـزيل الـذي كـان يف العصـر اجلـاهلي  الشعر, وهذا جانب من جوانب تأثر 

لمرأة ما, ويبكي أطالهلا ويذكر أوصـافها مشـيدا لجمرد أبيات يتحدث فيها الشاعر عن حبه 

�ÄȂººǷȋ¦�ǂººǐǠǳ¦�ĿÂ��ƢººđǶººǈǬǻ¦��ƾººǫÂ�Ä°ǀººǠǳ¦�¾ǄººǤǳ¦Â�ǺƳƢººŭ¦�¾ǄººǤǳ¦�ƢººŷÂ�ǺȇƾººȇƾƳ�śǟȂººǻ�ń¤

نقلــة نوعيــة مــن  ,4حقــق شــعراء هــذا النــوع ومــنهم عمــرو بــن ربيعــة ومجيــل بــن معمــر وغريمهــا

الغــزل املــادي إىل املعنــوي الروحــي ملــا كــان يف شــعرهم مــن تعبــري عــن اجلانــب الروحــي عكــس 

دي فقــط, ويف العصــر العباســي انقســم الغــزل اإلبــاحي الــذي جعــل املــرأة عبــارة عــن شــيء مــا

الغــزل إىل غــزل مــاجن وآخــر عفيــف وظهــر الغــزل الصــويف والــذي أخــذ عــن النــوعني الــذين 

سبقاه مصادره وقد تناول الغزل الصـويف احلـب بشـكل مغـاير فنسـبوه إىل اهللا, فاحلـب اإلهلـي 

.5التأويـــلالتفســـري و  يففـــرع مـــن فـــروع الغـــزل ال خيتلـــف عنـــه يف األلفـــاظ لكـــن خيتلـــف عنـــه 

.28محمد إبراهيم منصور, المرجع نفسه , ص:  -1

.96, ص: 1961دط، بيروت، لبنان, دار الكتاب العربي,  عمر فرخ, التصوف في اإلسالم, -2

حســان عبــد الكــريم, التصــوف فــي الشــعر العربــي نشــأته وتطــوره حتــى القــرن الثالــث، دط، القــاهرة, مكتبــة األنجلــو  -3

.134, ص: 1954المصرية, 

.187حسان عبد الكريم, المرجع نفسه, ص:  -4

.98عمر فرخ, التصوف في اإلسالم, ص:  -1
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فالشعراء الصوفيون نزهوا احلب عن كونـه بشـريا ووجـدوا أن اهللا وحـده حـري بالتوجـه باحلـب 

ذلك عند ابن عريب وابن الفارض و قام جل إنتاجهم الشعري على احلب اإلهلـي  وجندإليه, 

.غزيلالذي استمد مصادره من الشعر ال

الصوفية استلهمت صورها تأثر الشعر الصويف كذلك بشعر اخلمرة, فاخلمريات و 

ǂǠǋ�ǺǷ�ƢȀƦȈǳƢǇ¢Â�ǂ̈ǸŬ¦�ů�ǀƻƘƫ�ŃÂǾǻȂ��ƢĔȂǸǈȇ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƾǼǟ�Ƥ ū¦�̈ȂǌǼǧ��ǾƬȈƷƢƥ¤Â

سكرا وهو يشبه يف آثاره السكر احلسي واجته الشعراء الصوفيون إىل االقتباس من مخريات 

ƦǠǳ¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�Ƣđ�ǂȀƬǋ¦�Äǀǳ¦�² ¦Ȃǻ�ĺ¢ȆǇƢ�Ǩǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦�̈ǂưǯ�ǾǼǟ�Ƕǿǀƻ¢�Ƥ ƦǇÂ�Â�ƨȈǨǈǴ

 الوجدانية املوجودة يف شعره, وبذلك أصبح للخمر وضع متميز يف تراث املتصوفة األديب,

مشهورة  صيدة, والبن الفارض يف ذلك ق1إذ كان لديهم يعترب رمزا من رموز الوجد الصويف

وهي: خلمريةعرفت باسم ا

الكرمُ  قلأن خيُ �ÈǇ�ÈǲƦǫ�Ƣđ�Ƣǻǂǰدامةً ربنا على ذكر احلبيب مُ شَ 

إذا مزجت جنمُ هالل وكم يبدوديرهاكأس والشمس يُ هلا البدرُ 

.339جودت نصر عاطف , الرمز الشعري عند الصوفية , دار األندلس , بيروت , ص -2



الفصل األول:                                      القراءة التاريخية                                             

46

1ولوال سناها ما تصورها الوهمُ �ƢĔƢūذاها ما اهتديتُ ولوال شَ 

ن فقـد آاستعمل الشعراء املتصوفة الرمز والـذي اسـتمده هـؤالء مـن األسـاليب الرمزيـة يف القـر و 

ذكروا رموزا من العامل الدنيوي للرمز على العامل العلـوي, ومـن مث فقـد دل الشـعراء الصـوفيون 

�ÀȂǼǠȇ�±ȂǷǂǳ¦�ǺǷ�Ǯ ǳ̄�ŚǣÂ�¾ȐǗȋ¦Â� ƢǈǼǳ¦Â�ǂǸŬƢƥƢđ��Ŀ�ǽƾºų�ƢºǷ�¦ǀǿ�Â�ƅ¦�ǞǷ�ǶŮ¦ȂƷ¢

ني.يالرتاث الشعري للشعراء الصوف

المصطلحات الصوفية: بعض -4

خاصة و ألفاظ  إن املتعارف عليه هو أن لكل حقل علمي أو جمال معريف  , مصطلحات  

, وقد انفـرد املتصـوفة بألفـاظ ختصـهم وتواطئـوا عليهـا وذلـك لتقريـب الفهـم ها أهلهاتخدميس

�ǺºººǷ�Ǻºººǟ�ƢºººȀȈǻƢǠǷ�ŗºººǇÂ�ǶȀǼºººȈƥ�Ƣºººđȇ�µ °ƢºººǠǶȀȀƳȂºººƫ��Â�Śºººǣ�Ŀ�Ƕǿ°¦ǂºººǇ¢�ǞȈºººǌƫ�À¢�ǺºººǷ�ƢºººǧȂƻ

وألفــاظهم معــاين أودعهــا اهللا تعــاىل يف قلــوب قــوم واســتخلص  مــذهبهمأهلهــا، فهــم يعتــربون 

حلقائقها أسرار قوم, وحنن نريد من شرح هذه األلفاظ تسـهيل الفهـم علـى مـن يريـد الوقـوف 

وكمـا ال يفهـم الكثـري مـن شـعرهم دون  ,2على معانيهم من سالكي طريقتهم ومتبعي سننهم

بعض من هذه األلفاظ. ىالوقوف عل

,2008ابن الفارض عمر بن علي , ديوان ابن الفارض , تحقيق  درويش الجويدي , المكتبـة العصـرية , بيـروت ,  -1

.191ص 
, بيروت، المطبعة العصرية للطباعة 1ينظر: القشيري, الرسالة القشيرية في علم التصوف, تح: معروف مصطفى رزيق, ط 2

.55, ص:2001والنشر، 
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متحقــق",  ادثأهــل التحقيــق "حــادث متــوهم علــق حصــوله علــى حــ عنــد: الوقــت -4-1

فاحلــادث املتحقــق وقــت للحــادث املتــوهم, تقــول: آتيــك رأس الشــهر فاإلتيــان متــوهم ورأس 

الشهر حادث متحقق وهو وقـت اإلتيـان. ويعنـون بالوقـت مـا هـو فيـه مـن الزمـان, فقـد قـال 

فهو حالك يف زمان احلـال ال تعلـق لـه  .1لقوم: الوقت ما بني الزمانني يعين احلاضر واملستقب

.2باملاضي و املستقبل

, وهــو مــا يتحقــق بــه العبــد مبنازلتــه مــن 3حقــوق املراســم علــى التمــام ســتيفاء: االمقــام -4-2

هو أيضا ما يتوصل إليه بنوع من التصرفات وشرطه أن ال يرتقي من مقام آلخر ما و اآلداب 

املقــام وهـو كــذلك اإلقامــة وال يصـح ألحــد منازلـة مقــام إال بشــهود  كمل يسـتوف أحكــام ذلـ

ليصح بناء أمره على قاعدة صحيحة. اهللا تعاىل إياه بذلك املقام, إقامة

, مــن اجــتالبعنــد القــوم معــىن يــرد علــى القلــب مــن غــري تعمــد وال  احلــال: الحــال -4-3

مواهـب واملقامـات مكاسـب وأشـواق وانزعـاج وهيبـة, فـاألحوال  طرب وحزن وبسط وقـبض,

واألحــوال تــأيت مــن الوجــود نفســه واملقامــات حتصــل ببــذل جمهــود, وصــاحب املقــام ممكــن يف 

مقامه وصاحب احلال مرتق عن حاله قال أحد املشايخ: األحوال كالربوق, فإن بقيت فهي 

.4حديث نفس

.55القشيري, المصدر نفسه, ص:  1
.259محمد عبد المنعم خفاجي, األدب في التراث الصوفي, ص:  2
.259محمد عبد المنعم خفاجي, المرجع نفسه, ص:  3

.57أبو القاسم القشيري, الرسالة القشيرية, ص:  -1
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مهـــا حالتـــان بعـــد ترقـــي العبـــد حـــال اخلـــوف والرجـــاء, فـــالقبض و  والبســـط: القـــبض -4-4

للعــارف مبنزلــة اخلــوف للمســتأنف والبســط للعــارف مبنزلــة الرجــاء للمســتأنف. والفصــل بــني 

القـــبض واخلـــوف والبســـط والرجـــاء: أن اخلـــوف إمنـــا يكـــون مـــن شـــيء يف املســـتقبل, فإمـــا أن 

ا يكـــون باألمـــل يف حمبـــوب يف وكـــذلك الرجـــاء إمنـــ أو قـــدوم حمـــذور,خيـــاف مـــن زوال حمبـــوب 

.1املستقبل أو يتطلع زوال حمذور وكفاية مكروه يف املستأنف

ومها على درجة من درجات القبض والبسط فكما أن القبض فوق  الهيبة و األنس: -4-5

 فاهليبــة أعلــى مــن القــبض واألنــس أمت مــن البســط, والبســط فــوق منزلــة الوجــاد, رتبــة اخلــوف,

فكـل هائـب غائـب مث إن اهلـائبون يتفـاوتون يف اهليبـة وحسـب تبـاينهم يف  وحق اهليبـة الغيبـة,

�ƨƦȈǤǳ¦��ǆ ǻȋ¦Â�ƨƦȈŮ¦�¾ƢƷÂ��ƾºƦǠǳ¦�ŚºǤƫ�ƢȀǼǸºǔƬǳ�ƢºǐǬǻ�ƢĔÂƾºǠȇ�ƨºǬȈǬū¦�ǲºǿƘǧ�ƢǸȀƬǴƳ�À¤Â�

وهــو حمــور يف وجــود العــني فــال هيبــة هلــم وال  فقــد مســت األحــوال أهــل التمكــني عــن التغــري,

.2وال علم وال حس أنس,

ولـــيس  ,االختيـــارالوجـــد بنـــوع مـــن  اســـتدعاء التواجـــد لتواجـــد والوجـــد و الوجـــود:ا -4-6

التواجد غري مسلم لصاحبه  وقال قوم: لصاحبه كمال الوجد إذ لو كان كذلك لكان وجدا.

ما يصادف قلبك ويـرد عليـك بـال تعمـد  ملا يتضمن من التكلف ويبعد عن التحقيق الوجد:

فكلمــا  املواجيــد مثــرات األوراد, و الوجــد هــو املصــادفة, خ:و يوهلــذا قــال أحــد الشــ وتكلــف,

وظائفه ازدادت من  اهللا تعاىل لطائفه.  ازدادت

.58أبو القاسم القشيري, المصدر نفسه, ص:  -2

.61-60أبو القاسم القشيري, المصدر نفسه, ص:  -3
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وال يكون احلق إال مخود البشرية بقـاء عنـد  عن الوجد, االرتقاءفهو بعد  أما الوجود:

أنـا منـذ عشـرين سـنة بـني الوجـد  ظهور سلطان احلقيقة, وهذا معىن قول أيب احلسـن النـوري:

.1أي إذا وجدت ريب فقدت عقلي وإذا وجدت قليب فقدت ريب الفقد:و 

وكــان األســتاذ أبــو علــي الــدقاق  هــذا أن اللفظــان جيريــان يف كالمهــم كثــريا, اجلمــع و الفــرق:

ومعنـاه أن مـا يكـون كسـب للعبـد مـن  يقول: الفرق ما نسب إليك واجلمـع مـا سـلب منـك,

إبـداء معــان  فهــو فـرق ومـا يكــون مـن قبـل احلــق مـنإقامـة العبوديـة ومـا يليــق بـأحوال البشـرية 

وهـــذا أدىن أحـــواهلم يف اجلمـــع والفـــرق ألنـــه مـــن شـــهود  ه مجـــع,يـــوإســـداء لطـــف وإحســـان ف

 والبد للعبد من اجلمع والفرق, فمن أشهده احلق سبحانه فهو عبد يشاهد اجلمع, األفعال,

إشـارة عبـد إيـاك نىل تعـا قولـهومـن ال جـم لـه ال معرفـة لـه ف فإن من ال تفرق له ال عبوديـة لـه,

إشارة إىل اجلمعله إإىل الفرق و قو  .2ياك نستعني ٌ

ــاء والبقــاء -4-7 أمــا الفنــاء فهــو عــدم رؤيــة العبــد لفعلــه بقيــام اهللا علــى كــل شــيء و  :الفن

الفنـــاء ســـقوط  وورد يف الرســـالة القشـــريية: .3البقـــاء هـــو رؤيـــة العبـــد قيـــام اهللا علـــى كـــل شـــيء

فمـــن فـــين مـــن أوصـــافه الذميمـــة  والبقـــاء هـــو بـــروز األوصـــاف احلميـــدة,األوصـــاف الذميمـــة 

عنــه الصــفات  اســترتتظهـرت عليــه األوصــاف احملمــودة ومــن غلبــت عليــه الصــفات الذميمــة 

.4احلميدة

.62-61القشيري, الرسالة القشيرية, ص:  -1

.65-65لمصدر نفسه, ص: ا -2

.259التراث الصوفي, ص: محمد عبد المنعم خفاجي, األدب في  -3

.67القشيري, الرسالة القشيرية, ص:  -1
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 الغيبـــة فهـــي غيبـــة القلـــب عـــن علـــم مـــا جيـــري مـــن أحـــوال اخللـــق, الغيبـــة والحضـــور:-4-8

سه بنفسه وغريه بوارد من تـذكر ثـواب أو تـذكر مث يغيب إحسا احلس مبا ورد عليه, الشتغال

.1عقاب وأما احلضور فهو حضور القلب باحلق عند الغيبة عن اخللق

وهــي شــرط احلضــور بــني يــدي اهللا  ،وهــي رؤيــة األشــياء لــدالئل التوحيــد :المكاشــفة -4-9

.2تعاىل

الربوبيــة فكــل واحلقيقــة مشــاهدة  الشــريعة أمــر بــالتزام العبوديــة, الشــريعة والحقيقــة: -4-10

 شـــريعة غـــري مؤيـــدة باحلقيقـــة فغـــري مقبولـــة وكـــل حقيقـــة غـــري مقيـــدة بالشـــريعة فغـــري حمصـــولة,

فالشريعة أن تعبده واحلقيقة  فالشريعة جاءت بتكليف اخللق واحلقيقة إنباء عن تعريف احلق,

.3وأخفى وأظهر و قدر, ىم مبا أمر, واحلقيقة شهود مبا قضفاحلقيقة قيا أن تشهده,

 مهمتصوفة يف كاللقد اقتصرنا يف هذا الفصل على بعض هذه املصطلحات اليت يرددها امل   

املنثور منه واملنظوم ,وسنخصص يف آخر البحث ملحقا مبصطلحات أخـرى وردت يف شـعر 

 املتصوفة .  اءشعر  عند بقيةابن الفارض و 

.261محمد خفاجي, األدب في التراث الصوفي، ص:  -2

.261محمد خفاجي, األدب في التراث الصوفي، ص:  -3

.82الرسالة للقشيري, ص:  -4
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أعالم الشعر الصوفي:  -5

شـعراء متصـوفة ,كانـت  ةثالثـيتسع املقام لنورد مجيع أعالم املتصوفة لكننا اقتصـرنا علـى ال  

�ǶȀǼºǟ�̈ǄƳȂºǷ�̈ǂǰǧ�ǀƻƘǻ�À¢�ƢǼǳÂƢƷ�¦ǀǳ�µ °ƢǨǳ¦�Ǻƥ¦�Ƣđ�ȆǔƷ�Ŗǳ¦�̈ǂȀǌǳ¦Â�ƨƦƫǂŭ¦�ǆ Ǩǻ�ǶŮ

وعن شعرهم وهم :

رابعة العدوية : -5-1

���̈ƾǬƬŭ¦��́ Ȑƻȍ¦�ŗǈƥ�°ȂƬǈǷ��́ ƢŬ¦�°ƾŬ¦�©¦̄�ƢĔ¤�ƨºǫǂƸƬŭ¦��¼ƢȈƬºǋȏ¦Â�ǪºǌǠǳ¦�°ƢºǼƥ

��ƨȈǧƢºººǏ��ƨºººȈǻƢƯ�ŉǂºººǷ�ƢºººĔƘǯ��¾ƢºººƳǂǳ¦�ƾºººǼǟ�ƨºººǳȂƦǬŭ¦��¾ƢºººǏȂǳ¦�Ŀ�ƨºººȈǻƢǨǳ¦��¿¦ŗºººƷȏ¦Â�§ǂºººǬǳ¦�ń¤

ƅ¦�ƢȀŧ°�ƨȇÂƾǠǳ¦�ƨǠƥ¦°�ƢĔ¤��ƨȈǨǏ1.

التصــوف، فعــزفن عــن احليــاة الــدنيا، وتقشــفن  هر النســاء الالئــي عــرفن بالزهــد،وهــي أشــف   

�Ã�ƅ¦�ÀƾƦǠƫÂ��ǺǰǈǼƫÂ�ƨºȇÂƾǠǳ¦�ǲȈǟƢũ¤�ƪ Ǽƥ�ƨǠƥ¦°�ŚŬ¦�¿¢�ƢĔ¤–  نسـبة إىل بـين عـدوة–

�ƪ ǬƦºǇ�ƾºǫ�ƢºĔȋ�ƨºǠƥ¦°�ƪ Ȉũ�ƢĔ¤�¾ƢǬȇ��ƢȀũ¦�ƨǠƥ¦°��ƨȇǂǐƦǳ¦�Śƻ¢Â��ƨȈǈȈǬǳ¦�ƨǰȈƬǠǳ¦ºƥ�ª Ȑư

هــــ يف البصـــرة، مدينـــة العلمـــاء  90أخـــوات فـــأطلق عليهـــا والـــدها اســـم رابعـــة ولـــدت يف عـــام 

�Ŀ�Ǻºººǰȇ�Ń�Ƣºººē®ȏÂ�¿Ȃºººȇ�ȆºººǨǧ��̈ŚºººǬǧ�ƨºººǴƟƢǟ�ǺºººǷ��½¦ǀºººǻ¡�®ƢºººǿǄǳ¦Â�¿Ȑºººǰǳ¦� ƢºººǸǴǟÂ� ƢºººȀǬǨǳ¦Â

�ƾȇƾºººǋ� ȂºººǓ�ǲºººǇǂȇ�¬ƢƦºººǐŭ¦�ǲºººǠƳ�Ƣºººđ�ǲºººȈǴǬǳ¦�ȏ¤�ƪ ºººȇǄǳ¦�ǺºººǷ�ƪ ºººȈƦǳ¦� Ȇºººǔȇ�Äǀºººǳ¦�¬ƢƦºººǐŭ¦

¢ǂºǧ��ŚºƦǯ�ÀǄºƷ�Ŀ�ƢºǷƢǼǧ�³ ƢºǸǫ�ǺºǷ�̈ŚǤºǐǳ¦�Ǿºƥ�ŗƬºǈƫ�ƢǷ�Ƣēƾǳ¦Â�ƾš �ŃÂ�§ȂƸǌǳ¦�Ƣǿƾºǳ¦Â�Ã

ال عليــك إّن هــذه البنــت الــيت ولــدت هــي « يف منامــه النــيب صــلى اهللا عليــه وســلم يقــول لــه: 

عدويـة)، مكتبـة النهضـة المصـرية ،القـاهرة عبد الرحمان بدوي|، دراسـات إسـالمية، (شـهيدة العشـق اإللهـي رابعـة ال -1

.142، ص: 1962، 2،مصر ،ط
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فقـد حفظـت كتـاب اهللا  ,1»إن سبعني ألفـا مـن أمـيت لريجـون شـفاعتها  ,سيدة جليلة القدر

وهي يف سن صغرية... وكانت نفسها تتوق إىل ما عند اهللا.

"شــاعرة احملبــة  اســم2هـــ 135فيــت يف البصــرة ســنة وقــد أطلــق علــى رابعــة العدويــة الــيت تو   

اإلهلية"، ومييل البعض إليها كأول من تكلم من الصوفيني يف احملبة اإلهليـة وأدخـل هـذا املعـىن 

يف التصوف اإلسالمي.

��§ ƢƦºǌǳ¦�ƨºƦƬǟ�ȄºǴǟ�ȆºǿÂ�©ƢºǷ�Ƣǿƾǳ¦Â�À¢Â� Ƣǯǀǳ¦�̈ƾȇƾǋ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�̈¦Âǂǳ¦�ǾȇÂǂȇ�ƢŲ�» ǂǠǻÂ

Ȉǧ�̈ǂººǐƦǳ¦�¬ƢººƬƳ¦�ƪ ººǫÂ�Ŀ�ƨººǸǬǳ�Ǻººǟ�ƢººưŞ�ƢººēȂƻ¤�Ǻººǟ�¼ǂººǨƬǳ¦�ń¤�ƢººȀǠǧ®�ƢººŲ��ƾȇƾººǋ�ǖººƸǫ�ƢººȀ

العيش، فوقعت فريسة الرق، بعد أن أخذها تاجر وباعها يف سوق الرقي.

الحب اإللهي: -أ

هذا حماٌل يف القياس بديعُ أْنَت ُتْظِهُر ُحبَّهُ تـَْعِصي اِإلله وَ 

اْلُمِحبَّ ِلَمْن حيُِبُّ ُمِطيعُ إنَّ َلْو كاَن ُحبَُّك َصاِدقاً َألَطْعَتهُ 

��ƢȀǴǤºººǌȇ�ȏÂ�ƅ¦�ǂºººǯ̄ �Ǻºººǟ�ǲǣƢºººǋ�ƢȀǴǤºººǌȇ�ȏ�ƢºººĔ¤��ȆºººŮȍ¦�Ƥ ºººū¦�ƨºººǴƷǂǷ�ń¤�ƨºººǠƥ¦°�ƪ ºººǴƻ®

�ƢŮƢǤºǌǻȏ�ƢŮȂƷ�ǺǸǟ�Ƥ ȈǤƫ�ȆȀǧ��ńƢǠƫÂ�ǾǻƢƸƦǇ�ǾǳȐŝ�ȏ¤�ǆ Ţ�ȏ�ƢĔ¤����ƅ¦�Ǻǟ�ǲǣƢǋ

بالذات العليا، أليست هي القائلة :

لوسيوأحبت جسمي من أراد جُ ؤاد حمدثييف  الفكَ إين جعلتُ 

أ. مأمون غريب، رابعة العدوية في محراب الحب اإللهي،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع،  القاهرة، مصر،دط  -1

.62، ص: 2000،

.227-226، ص: 1م، ج1968إحسان عباس، ابن خلكان، وفيات األعيان، ط  -2
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وحبيب قليب  يف  الفؤاد  أنيسيمين  للجليس مؤانسُ فاجلسمُ 

�ǶȀǼºººǟ�ƨǳȂǤºººǌǷ�ƢºººĔȋ��ƢºººȀȈǳ¤�ÀȂºººǈǴŸ�ǺºººŠ�ǂǠºººǌƫ�ȏÂ��ƅ¦�ń¤�ƢºººȀƦǴǬƥ�ª ƾºººƸƬƫ�ȆºººȀǧ

باحلب اإلهلي، فحبيب قلبها وأنيسها هو اهللا عز وجل.

:1وترمز يف مكان آخر قائلة    

ضريتدائماً يف حَ وحبيبُ لويتيت يا إخويت يف خُ راحَ 

وهواه يف الربايا حمنيتمل أجد يل عن  هواه عوضاً 

فهو حمرايب إليه قبليتما كنت أشاهد حسنهحيثُ 

ومن أشهر أشعارها قصيدة "أحبك حبني" واليت تقول فيها:

لذاكَ حبا ألنك أهلُ واهلوىبني حبُ حُ حبكَ أُ 

فشغلي بذكرك عمن سواكاهلوىفأما الذي هو حبُ 

حىت أراكَ فكشفك يل احلجبُ أما الذي أنت أهل لهو

لكن لك احلمد يف ذا وذاكوفال احلمد يف ذا وال ذاك يل

.180، ص1839، التراث األدبي، ط ، يوسف هادي بور بهزمي،  -1
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(األحياء) هذه األبيات فقال: الغزاليوقد فسر اإلمام    

أرادت حبب اهلوى حب اإلله إلحسانه إليها، وإنعامه عليها حبظوظ العاجلـة، وحببـه  ولعلها 

ملن هو أهل له، احلب جلمالـه وجاللـه الـذي انكشـف هلـا، وهـو أعلـى احلبـني وأقوامهـا، ولـذة 

« يـا عـن ربـه تعـاىل: ـ قـال حاك (ص)مطالعـة مجـال الربوبيـة هـي الـيت عـرب عنهـا رسـول اهللا ـ 

1».أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر 

قسمت احلب اإلهلي إىل قسمني: رابعة ويتبني يف هذه األبيات أن

ـــه  األول: هـــو مـــا تســـميه (حـــب اهلـــوى) وقـــد عرفتـــه يف الشـــطر الثـــاين مـــن البيـــت الثـــاين بأن

.(شغلها بذكر اهللا عمن سواه)

هو ما تسميه (حب اهللا الذي هو أهل له) وهو كشف اهللا هلا احلجب حىت تراه. الثاني:

بين الحب والخوف: -ب

وبعض الصحابة قدوة ومثال.﴾ عليه الصالة والسالم ﴿ قد رأى البعض يف زهد الرسولل  

عليـه  ﴿العـامل اإلسـالمي بعـد وفـاة الرسـولالبعض اآلخر هالة األحداث اليت جرت يف شاهد و 

فقــد استشــهد الفــاروق عمــر بــن اخلطــاب، وكــان مثــال لإلنســان الكامــل يف   ﴾ الصــالة والســالم

عدله وتقواه وزهده يف الدنيا... رغم كل هذه اإلجنازات فقد راح ضحية مؤامرة دنيئة عنـدما 

ȆǇȂĐ¦�̈ƚǳƚǳ�Ȃƥ¢�ǾǼǠǗ2.

.65، ص 2000أ. مأمون غريب، رابعة العدوية في محراب الحب اإللهي، القاهرة، مصر ،دط، -1

.69دط، ص: 2000أ. مأمون غريب، رابعة العدوية في محراب الحب اإللهي،القاهرة ،مصر ، -2
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ققت يف عهده الكثري كما هال الناس استشهاد اخلليفة الثالث عثمان بن عفان والذي حت  -

من االنتصارات البشـرية... ولكـن حـدثت الفتنـة الكـربى وقتـل ثالـث اخللفـاء الراشـدين وهـو 

، ودفن يف ظروف صعبة.ايقرأ القرآن الكرمي، قتل مظلوم

كمـــا قتـــل اإلمـــام احلســـني يف كـــربالء، بعـــد اســـتدراجه مـــن أهـــل العـــراق ملواجهـــة بـــين أميـــة   -

وغدروا به وقتلوه.

ما يبلور وجهة نظرهم... أو على  ﴾ عليه الصالة والسالم ﴿وكانوا يستقون من أحاديث الرسول    

اعلـم « ألحياء) عن فضيلة اخلوف والرتغيب فيه: حد تعبري اإلمام الغزايل، وهو حيدثنا يف (ا

.1»أن فضل اخلوف تارة يعرف بالتأمل واالعتبار، وتارة باآليات واألخبار 

ســعادة لقــاء اهللا تعــاىل إىل  ءبيله أن فضــيلة الشــيء بقــدر غنائــه يف االنضــواأمــا االعتبــار فســ  

القــرب منــه، فكــل مــا و إذ ال يتصــور ســعادة وال ســعادة للعبــد إال يف لقــاء مــواله يف اآلخــرة, 

أعـــان اهللا عليـــه فلـــه فضـــيلة، وقـــد ظهـــر أنـــه ال وصـــول إىل ســـعادة لقـــاء اهللا يف األخـــرى إال 

وال حيصـــل األنـــس إال ,وال حتصـــل احملبـــة إال باملعرفـــة  ,الـــدنيا بتحصـــيل حمبتـــه واألنـــس بـــه يف

فاخلوف هو النار احملرقة للشهوات. املواظبة عليه, باحملبة ودوام الذكر و

�Â�ƨǴȈººǔǧ�¦̄�» ȂººŬ¦�ÀȂººǰȇ�ȏ�Ǧ ººȈǯ�¸°Ȃººǳ¦Â��ƨººǨǠǳ¦�ǲººǐŢ�Ǿººƥ�Â�¾ƢººǸǟȋ¦�ȆººǿÂ��̈ƾººǿƢĐ¦Â��

ــامِ    اىل :الفاضــلة احملمــودة الــيت تقــرب إىل اهللا زلفــى. وقولــه تعــ الْأَنْعو ابوــد ــاسِ وال الن ــن مو

انُهأَلْو فخْتَلم غَفُـور زِيزع اللَّه اء إِنلَمالْع هادبع نم ى اللَّهخْشا يإِنَّم ككَذَل  :28[فـاطر ،[

ووصفهم بالعلم خلشيتهم.

69صالسابق ,المرجع  -1
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العدويـة واضـحة وجليـة، للتقـرب ومـن خـالل أشـعارها يف احملبـة اإلهليـة ظهـرت دعـوت رابعـة  

كأسـي ومخـري) وكـان شـعرها يتصـف إىل اهللا عن طريـق حبـه، وهـا هـي رائعـة رابعـة العدويـة (

:1شديدة احلالوة، شديدة العذوبة ذات إيقاع خالب، وموسيقى ساحرة

ةأنا املشوقة يف احملبة: رابعَ وةثالثَ كأسي ومخري والندميُ 

ةتتابعَ ساقي املدام على املدى مُ ديرهاوالنعيم يُ رة املسَ كأسُ 

هإذا حضرت فال أُرى إال معَ وفال أُرى إال لهُ فإذا نظرتُ 

هتاهللا ما أُُذين لَعَذِلك سامعَ الهُ مجَ يا عاذيل! إين أحبُ 

زمانـا،  كانت رضي اهللا عنها كثرية البكاء واحلزن وكانت إذا مسعـت ذكـر النـار غشـي عليهـا 

وكانـــت تقـــول: اســـتغفارنا حيتـــاج إىل اســـتغفار وكانـــت تـــرد مـــا أعطـــاه النـــاس هلـــا وكـــان كفنهـــا 

.2ا، وكان مبوضع سجودها وكان سجودها كهيئة املاء املستنقع من دموعهاهموضوعا أمام

ابن عربي: -5-2

هــذا هــو شــيخ الصــوفية األكــرب بــال منــازع، أنــه أيضــا الفيلســوف الصــويف األول، فهــو قمــة   

التصوف الفلسفي لغزارة علمه وعمق فهمه، مما جعله خالدا على مـر الزمـان ومـادة للبحـث 

.3 الدراسات يف كثري من 

.187بهزمي، التراث األدبي، ص:  يوسف هادي بور -1

.63الشعراني، الطبقات الكبرى، ص:  -1

.13، ص1997، دار األمين، القاهرة، 1كرم أمين أبو كرم، حقيقة العبادة عند محي الدين بن عربي، ط -2
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ه بــ وينحدر هذا القطب الكبري مـن قبيلـة حـامت الطـائي وامسـه "املرسـي" حيـث كانـت والدتـ  

هـ، وقد اتفقت كتب الرتاجم اليت تناولته على أن امسـه: حممـد  560"مرسية" ببالد األندلس 

ǳ¦�ĻƢū¦�ƅ¦�ƾƦǟ�Ǻƥ�ƾŧ¢�Ǻƥ�ƾǸŰ�Ǻƥ�ȆǴǟ�Ǻƥ�ĺǂºǟ�Ǻºƥ¦�ǂºƼƬǧ¦�Ƥ ºǈǼǳ¦�¦ǀºđÂ��ȆƟƢºǘ ،ًمـرارا

وقال:

ǲƯƚŭ¦�ŉƾǬǳ¦�ƾĐ¦�Ȑ1لنا يف العُ  احلامتي أخو الذيأنا العرُيب 

وكان يكىن بـأيب بكـر ويلقـب مبحـي الـدين ويعـرف باحلـامتي ويطلـق عليـه ابـن عـريب يف بـالد  

بأفكــاره، ومواقفــه، وفلســفته، ومذهبــه، ابــن عــريبوقــد عــاش هـــ,  543األنــدلس، تــويف ســنة 

حيــاة حافلــة كانــت تثــري غــرية خصــومه، ولــه مؤلفــات أربعمائــة قــد ال يفوقهــا شــهرة أي مــن 

وأشــهر هــذه املؤلفــات موســوعته الكــربى يف التصــوف الــيت أطلــق  مؤلفــات الصــوفية األخــرى،

عليهــا اســم "الفتوحــات املكيــة" ويليهــا يف األمهيــة كتــاب "فصــوص احلكــم" وهــو الــذي ألــب 

به "التفسري الصـويف للقـرآن" وكـان اإلمام ابن تيمية، وهناك أيضا كتاعليه الفقهاء، وأشهرهم 

ǨǼººǳ¦�Ń¦Ȃººǟ�Ŀ�®ǂººǤȇÂ�¬Âǂººǳ¦� Ƣººũ�Ŀ�¬ƾººǐȇ�Ǿººǻ¦Ȃȇ®�Ŀ� ƢººƳ�ƢººǷ�Ƣđǀººǟ¢�̈Śººưǯ�°ƢǠººǋ¢�ǾººǳÂ��ǆ

"ترمجان األشواق" إحدى رائعات الغزل الصويف ويسـتغرقها احلـب هللا، فـإذا جـاءت الغزليـات 

إمنـــا املقصــــود هــــو اهللا، فهـــو وحــــده اجلمـــال احلقيقــــي اجلــــدير هلنـــد أو ليلــــى أو ســـعاد مــــثال ف

قصــيدته "مريضــة األجفــان" وهــي إحــدى رائعــات  وســوف نعــرض هنــا البــن عــريب  ،2باحلــب

شعره اخلالد: 

.عّلالين بذكرها، عّلالينرضي من مريضة األجفانِ مَ 

.209تبة الرشيدي، القاهرة، دت ،دط، ص ، نشر مكابن عربي، الديوان،  -3
.30، ص: 1998، دار الكتاب العربي، القاهرة، 1مجدي كامل، أحلى قصائد الصوفية، ط 2
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مما شجاينشجو هذا احلمامُ تفت الُوْرق بالرياض وناحَ هَ 

Ã®Ƣē�§ȂǠǳ�ÆƨǴǨǗ�ĺƘƥ ُور بني الغواينمن بنات اخلد

لت أشرقت بأفق جناينأفَ يف العيان مشساً، فلماطلعتُ 

كم رأت من كواعٍب وحسانِ يا  طلوًال برامٍة دارسات

يرتعي بني أضلعي يف أمانِ بأيب مث يب غزاٌل ربيبٌ 

هكذا النور خممد النريانما عليه من نارها فهي نور

ألرى رسم دارها بعياينيا خليلي عّرجا بعياين

صاحيب، فلتبكياين�ƢđÂفإذا ما بلغتما الدار ُحطا

ونظام ومنرب وبيانطال شوقي لطفلٍة ذات نثر

من أجل البالد من أصبهانمن بنات امللوك من دار فرس
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وأنا ضدها سليل مياينهي بنت العراق بنت إمامي

1أن ضدين قط جيتمعانهل رأيتم يا ساديت أو مسعتم

وكــان ســلوكه للطريــق مل يتجــه يف بدايــة حياتــه حنــو الزهــد، ونــال منزلــة األنفــاس الــيت 

بـأن  ابـن عـريبمات عليها أبيه وهو يف سن احلادية والعشرين أي قبـل وفـات أبيـه، وقـد مجـع 

ب اءة كتـيكون مريدا أو مرادا، ويتضح ذلك بأنه عنـدما تفـرغ بكليتـه للطريقـة عكـف عـن قـر 

.2ن كل شيخ يقابلهالصوفية واالستفادة م

الحلول عند ابن عربي: -أ

 يقبــل الشــيخ األكــرب مقولــة (احللــول)، حــىت ال يــتهم بــالكفر والزندقــة ورفضــها يف قولـــه: مل 

هــو أن تعلــم بطريـــق الكشــف اإلهلــي أنـــك أم الكتــاب وهــو إيـــاك مــن غــري حلـــول وال «... 

ويـرى أنـه عمـا تتجلـى الشـمس  ،3»احتاد، إذاً احللول واالحتاد ال يكونان إالّ مـع وجـود غـري 

لـيس فيـه مـن خالقـه شـيء، وال حـل « بنورها علـى القمـر بـدون حلـول فيـه، كـذلك العبـد : 

.4»فيه وإمنا هو جملى خاصة ومظهر له

ويظهــر لنــا عــدم تقبلــه لفكــرة احللــول والــيت تشــري إىل عــدم وجــود (االثنينيــة)، واحللــول 

حــدمها يف اآلخــر، وبالتــايل فهــو يتنــاىف مــع حيتــاج إىل حــال وحمــال، أي إىل موجــودين حيــل أ

مذهبــه، واحللــول يعتــرب مــن صــفات احلــوادث ال مــن صــفات القــدمي، ومــن مث يكــون "الفنــاء" 

.19277ديوان محي الدين بن عربي، العصر العباسي، رقم القصيدة:  -1

.648، ص: 3ابن عربي، الفتوحات المكية، دار الصادر ،بيروت ،لبنان ،دط ،دت ج -2

ـ ب. 42، تصرف طلعت، ق 1331الكتاب المصري،  دص ،مخطوط،  ابن عربي، الصحف الناموسية ، دار -1

.209، ص: 2بن عربي، الفتوحات المكية، جا –2
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عند أصحاب وحدة الوجود وهو احلال يتحقق فيهـا العـارف مـن زوال الصـور الفانيـة، وبقـاء 

أي إنسـان كـان "فـال يـزال  الذات اإلهلية األبدية، وحقيقـة هـذه الـذات املطلقـة ال يرقـى إليهـا

، ولكـن 1احلق يف هذه احلقيقة غري معلوم علم ذوق وشهود ألنـه ال قـدم للحـادث يف ذلـك"

ذكــر موضــوع احللــول يف عــدة أوجــه وجعــل لــه أنــواع ومعــاين  ابــن عــريبهــذا ال يتنــاىف مــع أن 

هي:

القابــل  هــو وجــود املعــىن احلاصــل للفاعــل يف اســتعداد« ويعرفــه بقولــه :  حلــول التعلــق: -

بواســطة التــأثري ويوجبــه وصــف الفاعــل مــن حيــث هــو فاعــل إىل القابــل مــن حيــث هــو قابــل 

.2»واألثر احلاصل من ذلك والتعلق هو وجود األثر على املؤثر يف املتأثر 

.3ويعين به حصول الشيء يف حيز غريه بتعاليه كالعرض مع اجلوهر حلول القيام: -

هـو وجـود الشـيء يف « اإلشراقي أو النوراين، وعنه قال: ويعين به احللول  حلول التمثل: -

غـــريه إشـــراقا، وهـــو إمـــا بالشـــكل فقـــط، كالـــذي حيصـــل يف املـــرآة مـــن القابـــل لصـــفائها دون 

�ǞǸºǈǳ¦�Ŀ�ǲºǏƢūƢǯ��Ƣºđ�ÅƢºǷ¦Ȃǫ� Ȇºǌǳ¦�ǺºǷ�Ǻǿǀºǳ¦�Ŀ�ǲºǏƢūƢǯ�ǖǬǧ�ƨǬȈǬūƢƥ�ƢǷ¤Â��ǲǏƢƷ

ملعــىن أو متثلــه يف الــذهن نتيجــة مــن املســموع ويف البصــر مــن املرئــي، وهــو يقصــد بــه حلــول ا

».اإلملام املعريف العميق به 

ويقصد به حصول احلقيقة بواسطة، وهذه الداللة عند الشيخ األكرب إمـا  حلول الداللة: -

وصفية أو فعلية وإما تأثريية.

.55،ص 1946،طبعة القاهرة،1.أبو العالء عفيفي، ج:ابن عربي، فصوص الحكم، تح -3

ـ أ ـ). 14خ)، ق 4643ابن عربي، رسالة التصوف، (مخطوط بلدية إسكندرية ( -4

.209فصوص الحكم,ص –5
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وعلى هذا النحو ال جند يف كالم شيخنا الكبري ما يفيـد احللـول حقيقـة، إذ أن أقوالـه تـدل   

�ȄººǴǟ�ǺǗȂººǷ�ƨººƥƢưŠ�Ȃººǿ�Äǀººǳ¦�ǺǷƚººŭ¦�Ƥ ººǴǬǳ¦�°ȂººǻÂ�ƢººǷƢŮ¤Â�Ƣǫ¦ǂººǋ¤�Ƥ ººē�Ŗººǳ¦Â��ƅƢººƥ�ƨººǧǂǠǷ�̈Ȃººǫ

.1اليقني العلم اإلهلي والسر و

نظرية االتحاد عند ابن عربي: -ب

وهـي عنــده االشــرتاك التقــديري ولــيس االشــرتاك احلقيقــي، ألنــه يــرى بــأن االحتــاد بــني اخلــالق  

كـن االحتـاد بـاهللا، ال عـن طريـق املعـىن، وال عـن طريـق واملخلوق زعم غري حقيقي حيـث ال مي

الصــورة، ومــن زعــم أنــه احتــد بــاهللا، متــأثرا حبالــه، وقــال "أنــا" فلــيس ذلــك يف نظــره يشــري إىل 

االحتاد إمنا لتفسران مهمان مها:

رمبا أن يكون الناطق احلق عن طريق عبده استنادا إىل احلديث الشريف. أولهما:

أن يكون القائل واصل ذاته ولكن صعب عليه التمييز لغلبة احلال، ويف كليهما مل يتم  ثانيا:

، ولكنــه فضــل التفســري األول، ألنــه يــرى أن احملقــق الغيــور علــى نفســه ال ينطــق بغــري 2االحتــاد

، أي أنـه رفـض 3ربه، ومن هنا توهم األجنيب عن أصـل الطريـق، أن الصـوفية يقولـون باالحتـاد

عند الفقهاء واللغة متهيدا لقوله وحدة الوجود:  مفهوم االحتاد

إال جهول به عن عقله شردااالحتاد حمال ال يقول به

4فاعبد إهلك ال تشرك به أحداوعن حقيقته وعن شريعته

209,صالسابق  المصدر-1

.101لسيوطي، الحقيقة العلية، ص: ا-2

.7، ص: 2ابن عربي، كتاب التراجم، (ضمن رسائله)، ج-3

.376، ص: 4، ويراجع الفتوحات، ج144ابن عربي، الديوان، ص:  -1
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ومــذهب وحــدة الوجــود هــو الــذي يقــوم علــى الــذين يوحــدون اهللا والعــامل ويزعمــون أّن كــل 

ȇ�ŘǠŭ¦�¦ǀđÂ��ƅ¦�Ȃǿ� Ȇǋ�ǺȇȂŴ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƨȇƾƷ¦Ȃǳ¦�°ȂǏ�ǺǷ�̈°ȂǏ�ŐƬǠ

أن يكــون اهللا وحــده هــو الوجــود احلــق، وأن العــامل جمموعــة ظــواهر وأحــوال لــيس هلــا  األول:

وجود حقيقي دائم ومتميز، وقائم بذاته فما مظاهر العامل إال إعالن عن ذات اهللا.

ـــاني: ع األشـــياء املوجـــودة يف أن يكـــون العـــامل هـــو وجـــوه الوجـــود احلـــق، ولـــيس اهللا جممـــو  الث

العامل، وهذه الصور تسمى وحدة الوجود الذاتية.

الحقيقة المحمدية: -ج

���ƾǬǳ�ƨȇƾǸƄ¦�ƨǬȈǬū¦��̈ǂǰǧ�ƪ ǬưƦǻ¦�ƾ̈ºƷȂǳ¦�°ƢºǗ¤�Ŀ���śºȈǠƬǳ¦�ǞºǷ�©¦ǀºǳ¦�ƢºĔƘƥ�» ǂºǠƫ�Ŗºǳ¦

الـيت هـي احلقيقة احملمديـة األوليـة، الكليـة، العليـة، النورانيـة،... : « ابن عريب، ويقول 1األول

، وتعـرف أيضـا بـالنور احملمـدي، حقيقـة حممـد والـدرة 2»أول موجود وجد عـن الـذات العليـة 

البيضــــاء واإلنســــان الكامــــل...، وهــــي جــــزء مــــن نظريتــــه الشــــاملة يف (الكلمــــة)، فهــــو يــــرى 

�Ǻººǯ�Ǻººǟ�ƢººĔƜǧ�ǀººǨǼƫ�ȏ�Ŗººǳ¦�ƅ¦�©ƢººǸǴǯ�ƢººȀǴǯ�©¦®ȂººƳȂŭ¦�3 وترمــز كلمــة "كــن" القوليــة إىل،

كـون الكثـرة الوجوديـة، مـا ين فهـي احلقيقـة احملمديـة، وبـذلك ت، أمـا كلمـة التكـو الفعل اإلهلي

ُقل لَّْو  نات جزئية أو مظاهر للكلمة، أو كلمات اهللا، وهي متصلة بقول اهللا: يتعي إالهي 

َنا ِمبِْثِلِه َمَدداً َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً لَِّكِلَماِت َريبِّ لََنِفَد اْلَبْحُر قـَْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماتُ  َريبِّ َوَلْو ِجئـْ

نواحي عند ابن  ثالث، فاحلقيقة احملمدية هي واسطة بني احلق واخللق وهلا ]109[الكهف: 

عريب:

ناحية ميتافيزيقية تتصل بالتكوين. -

.81، وكذلك الجرجاني، التعريفات، ص: 60القاشاني، اصطالحات الصوفية، ص:  -2

.9، تصرف طلعت، ق1331ابن عربي، شق الجيب ، مخطوط،  -3

.187ابن عربي، فصوص الحكم، ص:  -4



الفصل األول:                                      القراءة التاريخية                                             

63

ناحية صوفية حيث هي احلقيقة احملمدية. -

وأخريا الكلمة مبعىن اإلنسان الكامل. -

التلمساني:أبو مدين -5-3

هــو الشــيخ احلكــيم، العابــد الزاهــد، أبــرز املشــايخ وأشــهرهم يف مشــال إفريقيــا واألنــدلس يف   

القـــرن الســـادس اهلجـــري، قطـــب التصـــوف، ذو الفضـــائل املشـــهورة، إنـــه الشـــيخ أبـــو مـــدين 

شـعيب بـن احلسـني األنصـاري األندلسـي، اإلشــبيلي املـالكي الصـويف الفقيـه احملـدث املشــهور 

.1املشايخبشيخ 

حممـد بـن محـدون البنـاين أن ولد هذا الشيخ اجلليل يف حصن قنطانة، يذكر املؤرخ العالمـة   

قرية، وملا تويف والـده كلفـه والـده م)، نشأ يتيما يف أسرة ف 1115-هـ 509والدته كانت سنة (

إىل املغـــرب بعـــد هروبــه مـــن بطــش أخيـــه، وســأل هنـــاك عـــن  اجتــه أبـــو مــدينبرعــي املواشـــي، 

فارحتـــل إىل ، 2»إن أردت أن تتفـــرغ لـــدينك فعليـــك مبدينـــة فـــاس « لس العلـــم فقيـــل لـــه: جمـــا

الزم املســجد وبــدأت مرحلــة جديــدة مــن حياتــه امتــازت بتفتحــه الفكــري والعلمــي،  فــاس و

وأتت بثمارها خاصة بعد أن تعلم الوضوء والقراءة والصالة.

ـــاة حافلـــة بـــالفكر والعلـــم، اكتســـب خالهلـــا ا   لكثـــري مـــن العلـــوم العقليـــة وعـــاش الشـــيخ حي

��ƺȈºǌǳ¦�ÀƜºǧ��ƨºǴȈǴǫ�ȄǬƦƫ��¶ƢǌǻÂ�§°Ƣš �ǺǷ�ƢȀȈǧ�ƢŠ�̈ƢȈū¦�ǽǀđ�ƨǻ°ƢǬǷ�ǾƫƢǨǳƚǷ�Ǻǰǳ��ƨȈǴǬǼǳ¦

كقد أمضى شطرا طويال من حياته يف جمال الدعوة واإلرشاد كمـا تصـدر إىل إعـداد وتأهيـل 

مؤلفاته تلك ظلت إىل أجيال من الطلبة واملريدين، هذا ما عاق اجتاهه إىل التأليف)، ولكن 

حد اآلن منبعا للباحث العريب يستقي منها مادته يف جمـال التصـوف خاصـة فهـي مل تتجـاوز 

.06، ص: 1958، 1ينظر: ديوان أبو مدين، جمع وترتيب: العربي بن مصطفى الثوار، مطبعة الشرق، دمشق، ط -1

دار األمـــة للطباعـــة والنشـــر، الجزائـــر، ، 1محمـــد الطـــاهر العـــالوي ،العـــالم الربـــاني ســـيدي أبـــو مـــدين شـــعيب، ط   -2

.15-14، ص: 1، ج2004
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الســتة مؤلفـــات أكثرهـــا ال يــزال خمطـــوط وهـــي: أنــس الوحيـــد ونزهـــة املريــد يف علـــم التوحيـــد، 

، مفــاتيح الغيــب إلزالــة الريــب وســرت العيــب، حتفــة األريــب ونزهــة اللبيــب، عقيــدة أيب مــدين

..1حكم أيب مدين، رسالة أيب مدين ..

تــويف الشــيخ يف عــام أربعــة وتســعني ومخســمائة للهجــرة وصــعدت روحــه إىل بارئهــا يف حــوز  

اهللا احلـق، اهللا احلـي، وهـي خامتـة حسـنة ظهـر فيهـا « تلمسان، وكان آخر ما مسع منه قوله: 

».: ميوت املرء على ما عاش عليه (ص)صدق قول النيب 

�ƪ ººǻƢǯ�¦ǀººđÂ�ƨººǟƢǘǳ¦Â�®ƢººȀƬƳȏ¦Â�ƾººŪ¦Â�ǲººǸǠǳƢƥ�ƨººƠȈǴǷ�̈ƢººȈƷ�ǲººȈǴŪ¦�ŃƢººǠǳ¦�¦ǀººǿ�̈ƢººȈƷ

واإلخالص هللا تعاىل، فكرمه اهللا حبسن اخلامتة ، فرمحه اهللا وطيب ثراه.

قـد  ابـن الفـارضومن أهم قصائده، قصـيدته املشـهورة "النونيـة اخلمريـة"، والـيت يكـون 

ية)، وننقل منها األبيات التالية :استلهم منها قليال أو كثريا يف نظم ميميته (اخلمر 

فنحن أناس ال نرى املزج مذ كناأدرها لنا صرفاً ودع مزجها عنا

ƢǼǟ�Ƣđ�ƢǼǴƷ°�ƾǫ�ƢȀȈǳ¤�Ƣǻȋوغّن لنا فالوقت قد طاب بامسها

¾Ǆǻ�ŃÂ�®ȂƳȂǳ¦�ǲǯ�Ƣđ�ƢǼǧǂǟƢǻǂǰǻ¢�» °ƢǠŭ¦�ǲǯ�Ƣđ�À¢�ń¤

ومل جتلها راح ومل تعرف الدناخيصهاهي اخلمر مل تُعرف بكرم 

ويف كل قلب جاهل للسوى معىنهلا كل روح تعرف العهد عهدها

.28ينظر: المرجع السابق، ص:  -1
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يء من لطافتها معىنل شَ ويف كُ مجالةً جوهَ و مشعشة تكسو ال

دنا كأنا ال حضرنا وال غبناوعُ ضرنا وغبنا عند دوِر كئوسهاحَ 

إال بأنفسنا عناوما احتجبت وأبدت لنا يف كل شيء إشارة

ولكنها الذت بألطافها احلسىنفال تطق األفهام تعبري كهنها

ƢĔƢƷ�§ Ƣƥ�ÃȂǇ�ƾǐǬƫ�ȏ�Ǯ ƬƸǐǻ1فمن وجد األعلى فال يطلب األدىن

انطالقــا مــن عنــوان القصــيدة (اخلمريــة) ومفتــاح اخلطــاب (أدرهــا لنــا) أي اخلمــر يتضــح لنــا   

جليا أن الشاعر يف حالة سكر، والسكر الصويف ال حيصل إال بعد أن يـتمكن احلـب اإلهلـي 

ال يكون : « صاحب الرسالة القشرييةمن العبد، ويرتقى به يف املقامات، فالسكر كما يقول 

جيد، فإذا كوشف العبد بصفة اجلمال حصل السكر وطربـت الـروح وهـام إال ألصحاب املوا

وعرب يف خطابه عن حالتـه الروحيـة ومـا تعانيـه مـن سـكر ملشـاهدة احملبـوب وجتليـه ،2»القلب 

.07أبو مدين شعيب، الديوان، ص:  -1

، ص: 2005، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3أبو القاسم القشيري، الرسالة القشيرية، تح: خليل منصور، ط -1

71.
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فالشــاعر يســكر عنــد مطالعتــه اجلمــال اإلهلــي ومشــاهدة جتلياتــه يف األعيــان، فتصـــيبه «هلــا، 

.1»ال يغيب فيها العقل، فتفضي إىل العوامل الروحية الدهشة، والغبطة واهليمان، وكلها أحو 

والـذي ميثـل القطـب الروحـي هـو احلـب اإلهلـي الـذي يقـوم عليـه التصـوف، فالتصــوف إذن   

األســاس الــذي بــه حيصــل التفــاهم بــني طــريف العمليــة التواصــلية، ومهــا املــتكلم والتلقــي «هــو 

عليك االطالع على التصـوف واإلهلـام ،أي لكي تفهم الرسالة كمتلقي 2»والسامع واملتلقي 

بكل ما يتعلق به.

ففــي البدايــة عــرب الشــاعر عــن حالتــه الــيت هــو فيهــا وهــي حالــة الســكر، يف األبيــات الثالثــة   

األوىل حيث يظهر الشاعر نشوانا، فرحا مغتبطا بسكره الذي أفقده عقله ووعيه، ورحل عن 

يرى املزج منذ كان، أي منذ األزل وهو يثـري نفسه بكأس اخلمرة الصافية غري املمزوجة، ألنه 

إىل روحــه حيــث كانــت يف األزل توحــد اهللا وال تعــرف غــريه، فهــو أيضــا يوحــد اهللا ويــرى أن 

حبه جيب أن يكون خالصاً وصافيا هللا.

) وصــف هــذه اخلمــرة الــيت ال تعتصــر مــن كــرم وال 6-5-4يــذكر يف األبيــات الــيت تليهــا (و   

��3�ƢººĔȋ�¬¦Â°ȋ¦�ƢººȀǧǂǠƫاملكــان والزمــان، فهــي مخــرة قدميــة أزليــة" حتفــظ يف دن مخــرة "تتجــاوز

أخذت الروح منها وأخذ العهد منها، وآية العهد الصوفية هي اليت يقول فيها اهللا تعاىل : 

آَدَم ِمن ُظُهورِِهْم ُذرِّيـَّتَـُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنُفِسِهْم أََلْسـُت بِـَربُِّكْم قَـاُلواْ َوِإْذ َأَخَذ رَبَُّك ِمن َبِين 

].172[األعراف:  بـََلى َشِهْدنَا َأن تـَُقوُلواْ يـَْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغاِفِلَني 

الخطاب الصوفي واليات التأويل،قراءة في الشعر المغاربي المعاصر ،موفم للنشر ،الجزائر، دط عبد الحميد هيمة،  -2

.261، ص: 

، 2007ياسين بن عبيـد، الشـعر الصـوفي الجزائـري المعاصـر (المفـاهيم واإلجـازات)، دط، وزارة الثقافـة، الجزائـر،  -3

.126ص: 

.256أويل ، ص: عبد الحميد هيمة، الخطاب الصوفي واليات الت -4
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���ƢǷ�Ŀ�ǶȀǼǰǳÂ�ǽÂƾȀǋÂ�¾±ȋ¦�ǀǼǷ�Ƕđ°�² ƢǼǳ¦�» ǂǟ�ƾǬǧ�ƢǷ�ƢȈǻƾǳ¦�̈ƢȈū¦�ǽǀǿ�Ŀ�¦Ȃǈǻ�ƾǠƥ

�̈ÂȐººƷ�¼¦̄Â�ǾººƷÂǂƥ�Ƣººũ�̈ƾººǿƢĐƢƥ�ǾººǈǨǻ�ǲººƬǫ�Ƣººŭ�ĿȂººǐǳ¦�ǺººǰǳÂ��ƢǬƥƢººǇ�¦ÂƾȀººǋ�ƢººǷÂ�ǽȂººǧǂǟ

.1احلب اإلهلي وأصبحت روحه تعرف العهد القدمي وتذكره وتفي هلذا العهد

مبـا "غيبة قلب عن علم ما جيري من أحوال اخللـق، الشـتعال احلـس  القشرييفالغيبة عند    
ورد عليه، مث قد يغيب عن إحساسه بنفسـه وغـريه"، أمـا احلضـور "فقـد يكـون حاضـرا بـاحلق 
ألنـه إذا غـاب عـن اخللـق حضـر بـاحلق، علـى معـىن أن يكـون كأنـه حاضـر، وذلـك السـتيالء 

.2ذكر احلق على قلبه "

كـان مـن   فهـوعلى الرغم  من أّن أبا مدين كـان رائـداً مـن رواد التصـوف جتربـة و تعبـرياً، و    
األوائل الذين أسهموا يف بناء القصيدة الصوفية بناء منطياً معلوماً، خيتلف عن بنـاء القصـيدة 

3.العربية التقليدية الختالف التجربة خمياًال وتعبرياً 

لقد اقتصرنا يف هذا الفصل على بعض املتصوفة الذين اشرتكوا يف الغاية وأيضـا يف الوسـيلة   

�Ǻǟ�Ƣđ�¦ÂŐǟ�Ŗǳ¦��ǺºǷ�ƨºƯȐƯ�̈ŚºǈǷ�Ǻºǟ�̈ǂºǐƬű�ƨºǳȐǗ¤�ƢǻǀºƻƘǧ�́ ƢŬ¦�Ƕǿ°ȂºǜǼǷ�ǪǧÂ�ǶȀƦƷ

كما أننــا أخــذنا فكــرة كبــار املتصــوفة وهــم رابعــة العدويــة,وابن عــريب مث أيب مــدين التلمســاين,

          عامة عن  مفهوم التصوف و عن مراحله التارخيية.

، دراسـات التكـوين والتـأليف، سـوريا 1هيفر محمد علي دريكي، جمالية الرمز الصوفي (النفري، العطار، التلمساني)، ط 1

.237، ص: 2009،دمشق، 
.106-104القشيري، الرسالة القشيرية، ص:  2
,ص2012مشق,, شعر أبي مدين التلمساني(الرؤيا والتشكيل),اتحاد كتاب العرب,دمختار حبار 3
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    ئة:ــــوطــــت

 للدراســات خضــع الــنص األدبـــي أحلديثــة الــذي مــن أهــم املنــاهج ا يعــد ملــنهج النفســياإن    

ة  الظـــواهر األدبيـــتفســـرييف  رويديـــةة الفحيـــاول االنتفـــاع مـــن النظريـــة التحليليـــ ظـــلة، و النفســـي

لــى فس عريــة علــم الــن، حبيــث ال تقتصــر نظا اخلفيــةعهــابǼǷ�Â�ƢđƢƦأســا و الكشــف عـــن عللهــو 

هـــا اإلنســـانية واملاول دائمـــا ربـــط اخلصوصـــية بعحملـــددة، بـــل هـــي حتـــه الشخصــــية ايتخصوصـــ

.اة، وللمنهج النفسي عدة تعريفات نذكر منهالثقافية و حىت الزمنياالجتماعية  و واملادية و 

  ي عند سغموند فرويد: ل النفسالتحلي -1

ــــرف بــــأن الــــذين أهلم علـــى حـــق حـــنيذا العـــاملكـــان هـــ     ــــل  اعتــــ ــــه فــــي التحــليـــ ــــوه نظـــــريتـــــ ــــــ

ــــــــــالف أنــــواعـــــــه الفنــــــــانـــــون ، ألن اإلبــــــــداع علـى اختـــالسفــــــــة و الشعـــــــراء و النفســي هــم الف

�Â�ƢººººººººēȏƢººººººººŞ�ƨººººº��ƢºººººººēƢºººººǔǫƢºººººǼƫــــانيــأشكــــــالـــــــه، و هـــــو الرحـــــم الـــــذي حيتضــــن النفـــــس اإلنســـو 

هلـــــــا رجـــــــل  فغــــــالبــــــــا مـــــــا تكــــــــون الظـــــاهــــــــرة غفــــــــال يف احلـــيـــــــــاة أو الطبيعـــــــة إلـــى أن يقيـــــــــــض

.1رة مشــــــروع أو قــانـــــون أو نـظريــــــة أو تـجــــربـــة عبقـــــري خيــــرجهـــــا للنــاس يف صـــــو 

قــــــام بتقسيــــــم الــــــذات اإلنســـــــانيــــة إىل ثـالث تقسيمــــــــات  "ســــغمــــونـــد فـــــرويـــــد"كـــمــــا أن    

ـــاة اإلنســـ ـــة مــع حيـــــــ ـــان املبـــــــــدع ، و تعــــــــد هــذه التقسيمــــات تقسيمــــات خمتلفــــــــة و متــــــزامنــــــ ـــ

"األنــــا و الـــهــــو و الـــــــالوعـــــــــي  "أســــــــاسيــــــة يف نظــــريـــــة التحليــــــــل الـنفســـــــي، أنا و هــــــي  

ــــه داللــــة واسعـــــة، البـــــد من كشـــــف غــــــوامضـــــه أن العمـــــل األديب مــــوقــــع أثــــري لـكما يرى  

و أســــــــراره ، فاإلنســـــــــان يبىن واقعــــــــــه يف عــــــالقـــــــات أســــــاسيــــــة مــــع رغبـــــاتــــــه 

جية الصورة الشعرية في نقد العقاد) ، منشورات زين الدين المختاري ، المدخل إلى نظرية النقد النفسي (سيكولو -1

09، ص 1998اتحاد الكتب العرب ، تلمسان ، 
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، ويـــــــــرى أن 1ـا يف صـــــــــورة سلـــــــــوك أو لغـــــة أو خيـــــــال.املكبـــــــوتــــــة و خمـــــاوفـــــــه، و يعبــــر عنهــ

ـــع املكـــ ـــات والــــــــدوافـــــ ـــودع للــــــــرغبــــ ـــو مستــــــ ـــاطن فهـــــ ـــل البــــــ ـــور أو العقــــــ ـــىت الــــالشعــــــ ـــة الـــــ ـبوتـــــــ

ـــاعل عــن األعمــــ ـــور تتفـــــ ـــوى الشعـــــــ ـــو إىل مستــــــــ ـــن ال تطفــــ ـــل، و لكــــ ـــكل متـــــــواصـــ ـــاق بشـــــــ ـــــ

ــــــــن إال إذا تــــوفــــــــــرت هلـــــــــــــا الظـــــــــــــروف احملفـــــــــــــزة لظهــــــــــــورها، فــــاألدب والفــــــــــــن ... تعبيــــــــــر ع

2الالوعـــــــي . 

د انصـــــب اهتمــــــامــــــــه علـــى تفسيـــــــــر األحــــــــــالم باعتبــــــارهـــــا الطــــــريقــــــــــة األمثـــــــــــل الـــــــــىت و قـــــ  

�ƲººººººƬǼƬǇ¦�Ʈ ȈººƷ��°ȂºººººººǠǋȐººººǳ¦�ǲººººººưŤ�Ȇºººººǿ�Â��ƢºººººººȀººƫ¦̄�Ǻǟ�ƨºººººººººȈǐƼǌǳ¦�Ƣººººººººđ�ǂººººººƦºǠƫ"ــــدفــــــــروي" 

عـــــــــدة خصــــــــــائص للحلـــــــــــم و هـــــــــي ( التكثيــــــــــــف، اإلزاحـــــــــــــة ، الـــــرمـــــــــــز )، و أن هنـــــــــــاك 

  رى . تنــــــــاظــــــر بيـــــن األحـــــــالم مــن نــــاحيـــــــة والفــــــــن واألدب مــن نـــــاحيـــــــــة أخـــــــــــ

  : رد أدلي عنالتحليل النفس – 2

يف  "سـغموند فرويـد"صاحب مدرســة علـم الـنفس الفردي،خيــــالف أســـتاذه  "ألفرد أدلرأما"  

ـــة الســبب الوحيــد لظهـــور األمــــراض العصبيـــة،و الباعــث األول علـــى  أن تكــون الغريــزة اجلنسيـ

ـــن ... وأن البــــــــاعث األســـــاســــي للفــــن هــو  ـــزة حــــب السيطـــــــــرة والتـمـــــــلك وحــــب الفــــ غـــــريـــــ

3الظـهـــور . 

ـــلك،وغفل عــن  "أدلــر"حصــر  فقــد   الفــن يف عامــل الفرديــة مــن خــالل الســيطرة وحــب التمـ

العامــل االجتماعــي، فالتحــليل النفســي ال يقــــــوم على عامـــل واحـد فقــط،بـــل مهـــا يكمـــالن 

  ة البشريـــــــة.الطبيعــــ

.64هـ ، ص 1417) ، القاهرة ، سنة 1صالح فضل ، مناهج النقد المعاصر ، دار اآلفاق العربية ، ( ط.-1

م ، 2007) ، 5ربي ، الدار البيضاء،( ط.ملجان الرويلي ، سعد البازعي ، دليل الناقد األدبي ، المركز الثقافي الع-2

.333ص 

.13نظرية النقد النفسي ( سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد) ، ص  ىزين الدين المختاري ، المدخل إل-3
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  راب :ماهية االغت -3

ƾºººººººººººººǫ�ƨººººººººººººŻƾºººººǫ�ƢºººººººººººĔ¿�أا ظـــــاهـــــــــــرة قـــــــدميـــــــــــــــة، قــــــــــد ال نبـــــــــــالـــــــــــغ إذا قلنــــــــــــــــ االغتـــــــــــــرابف    

وىل لتكـــــــــــــــون التجمعـــــــــــــــات السكــــــــانيــــــــــــــة إذ منــــــــــــذ اللحظــــــــــــــــات األه ـــــــــــــــاإلنســـــــــــــــــان نفس

ـاهـــــــر صـــــاحبتهـــــا جممــــوعـــــــــة مـن األزمــــــــات أو املشــــــــــكــالت الــــــيت تنتـــــــج عنهــــــــــا بعـض مظـــــ

1ـــــــــــــــــــــرد . االغتــــــــراب الــــــيت عـــــــــاىن منهـــــــــا الفـ

ظاهرة االغرتاب و تتبع أصوهلا و منابعهـا يف بحث السباقا إىل كان الفكر الغريب  مث إن      

�ƾºººų�Ʈ ºººȈƷ��̈ǂǿƢºººǜǳ¦�ǽǀºººđ�ǂºººƻȉ¦�Ȃºººǿ�ĺǂºººǠǳ¦�ǂºººǰǨǳ¦�¿ƢºººǸƬǿ¦�ȄºººǨǼȇ�ȏ�¦ǀºººǿ�Ǻºººǰǳ�Â��ńÂȋ¦

2.صداها كتابات العديد من املفكرين و الفالسفة العرب، و املعىن الديين

  :ياالغتراب النفس -1–3

ـــدم االنتمـــــو    ـــه، و عـــــــ ـــن ذاتــــ ـــال عـــ ـــرد باالنفصــــــــــ ـــور الفـــــــ ـــر شعــــــ ـــذا العنصـــــ ـــن هــــ ـــاء يتضمــــــ ــ

لــــــدراســــــــات التــــي تنــــــاولـــــــت هذا مــن أكثـــــــر ا"إريــــــــك فــــــــــروم"إليهـــــــــا، و تعــــــــد دراســــــــــات 

ين اجلـــــــــانب من االغتــــــــراب،حيث تنــــــــاول مــــــــوضــــــوع اغتـــراب الـــــــذات مــــــن جــــــــانب تكـــــــو 

ـــــــــــثل منطــــــــــا معينــــــــا مـن التجـــــــربــــــــة، يــــــــرى الشخصيـــــــــة، فهــــو يـــــــرى أن االغتـــــــــــراب هــــــــــنا مي

ــــ ــــرة مدرجــــــــ ــــدو الظــــــــاهـــــــ ــــد تبـ ــــه ، وقـــــ ــــه كمـــا لـــو كــــانت غـــــريبــــة عنــ ــــا نفسـ ــــان فيــهـــــ ة اإلنســــــــ

ــــــة منــــــــــذ الصغـــــــــــــر ... أو افتقـــــــــــــــاد املـــــغــــــــــــزى لـــــــما ضمـــــــن التكــــويــــــــــن النفســــــــــي للشخصيـــــــ

3يـــــــؤديــــــه الفـــــــــــرد مــــــــن سلـــــــوك .

سالمية سلسلة اإلحماد أبو شلويش، إبراهيم عواد، االغتراب في رواية البحث عن وليد مسعود مجلة الجامعة -1

.125، 2006، 34، ع 14دراسات اإلنسانية ، مح ال

.05، ص 2008كميليا عبد الفتاح ، الشعر العربي القديم ، دار المطبوعات الجامعية ، االسكندرية ، -2

–18، ص 1979قيس النوري ، االغتراب اصطالًحا و مفهوًما و واقًعا ، مجلة عالم الفكر ، المجلد العاشر ، -3

19.
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ـــةو  ـــذات األصيلــــــ ـــه إن الــــ ـــوم    علــــيــ ـــروم"يف مفهـــــــــ ـــدة غـ "فـــــ ـــذات الفــــــريـــــ ـــري قـــــابلـــــــة هــي الـــــ ــ

ـــا ـــادر علــى احلـــــب واإلحســـــ ـــر قـــــ ـــص مفكـــــــ ـــه شخـــ ـــا بأنــــــ ـــم صــــــــــاحبهــــــ ـــرار،و يتســــــ س للتــــكـــــ

ـــدة  ـــيز بعـ ـــاس فــإن الــذات األصيلـــة تتمـ ـــال،وعلى هــذا األسـ ـــا يقــوم بـــه مــن أعمــ ـــدع لــــــمـ ومبـــــ

.1ـي " تفــرد العقــل و احلـب و اإلبــداعميــزات هـ

بعــض  الـــــدارسيــــــــن أن االغتــــــــــراب ينبغــــــــي أال يــــــزيــــــــد عــن ثـــــالثــــــــة أبعــــــــــاد  بــــــينمـــــــا يــــــــرى   

ـــــىن ، اهلـــــــــــــــــدف ، الـــــ ـــــه هـــــــي: حتــــــديـــــــــــد املعـــــــ ـــــرب يشعـــــــــــر بــــأن حيــــــاتــــ ــقيمـــــــــــــــة .  فالــــمغتـــــــ

ـــــــك أنـــــــــه فـــــارغـــــــــة مــــــن املعــــــــــىن ، وفــــقـــــــدان املعــــــــىن يستلـــــــــــزم فـــــقــــــــــدان اهلــــــــــدف ومـــــــــع ذلـ

.2ـه اخلــــــــاصـــــة ، وفـــــرضهــــا على الــــــواقـــــع الـــــذى يعيـــــش فيـــــهعـــــاجــــز عن حتقــــــــيق قيمــــــ

ـــ  ـــع القيـــــــــم االجتمـــــــاعيـــــ ـــة ال تتــــــوافـــــــق مــــ ـــة الـــــذاتيـــــــ ـــح أن الـــــقيمــــــ ـــا يتضـــ ـــا وهنـــ ـــذا  مـــ ة و هــ

ــــــــق تـــــــــــراب الفـــــــــــرد وعـــجــــــــــــــــزه عـــــــن مـــــــواجهـــــــــــة احليــــــــــــاة وافتقــــــــــاده لقيـــــــــم احلـيــــــــؤدي إىل اغ

واخليـــــــــر ، والعـــــــدل والــــــــذات والكـــــــــرامــــــــة ... إخل . 

  : هابأسب -

ـــأسبـتعـــدد ت  ــــــــــاب االغتـــــــــ ــــث تنقســـــ ــــراب، حبيــــ ــــاب نفسيـــــم إىل أـ ــــة  أخـــرى ـة وسبــــ خـــــــارجيـــــــ

  : بعضا منهاذكــــــــــر نــاب و مثـــــــل االجتمــــــــاعيــــــــة وغيـــــــــرهـــــــــا مــن األسبـــــــــــــ

  ة :يــــــــأسباب نفس –أ

ـــــــــــــاء أن الشعـــــــــور باالغتــــــــــــراب النفســـــــــي مــــــــــرتبط بنمـــــــــو الفـــــــــرد فيمــــــــا يــــــــــرى بعــض العلمـ  

كــــــــــن ــــــــات ال يـــــميـــــريـــــــــــده مـــــن تلبيـــــــــــــــة حــــــاجـــــــاتـــــــــــه اخلــــاصــــــــة ،ولــــــــــــــــكن هــــــــذه احلــــــــــاجــــــ

ــــــــــر وا ــــــــــؤدي إىل التــــــــوتــــــ ــــــــــا يـــــــ ــــــــــت واحـــــــد،ممــــــــ ــــــــــا يف وقـــــ ــــــــــا و إشبـــــــــاعهـــــ ــــــــــق تـــــلبيتهـــــــ لــــــقلــــــ

ـــــــــن الــــــــدواف ـــــــــات بيــــــ ـــــــــود الصـــــــــراعــــــ ـــــــــة ووجــــ ـــــــــات الشخصيــــــــــ ـــــــــات واضطــــــــرابــــــ ـــــــــع والــــــرغبـــــ ــــ

) ، 1ريتشارد شاخت،االغتراب،ترجمة كمال يوسف حسين،المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت،(ط.-1

191،ص 1980

2004محمد عباس يوسف،االغتراب و االبداع الفني،دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع ، القاهرة ، ( د.ط) ، -2

26، ص 
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ــــــة ، وفشلــ ــــــدم العــــدالــــــ ــــــر وعــــــ ــــــم الــــــفقـــــ ــــــة  إىل تـــــــراكــــ ــــــة باإلضـــــافــــــــ ــــــه يف شـــــيت املتعـــــارضــــــ ــــــ

  يــن مهـــــا : جمــاالت حياتــــــــه ، وميكن تــقسيــــــــم هـــــذه األسبــــــــاب إلــى نــــــوع

وهـــــــو الـــشعــــــــور خبيبـــــــــة األمـــــــــل و الفشــــــــل ،و العـــجـــــــــز التـــــــــــــام و الــــــشعــــــــور اط:  اإلحبــ -

  بالــــقهـــــر و حتـــقيـــــــــــر الـــــــــــذات .

ــر الـــــذي حيســـــــــــس صــــــاحـــــــبـه بعـــــــدم احليـــــلــــــــة ان مثال يف الـــــفقــــو يتمثل احلرمان: مالحر  -

.1تتــــــــــه الـــــــــــــذالـــــتحقيــــــــــق دوافـــــــــع أو اشبـــــــــــاع مـــــــا تطلب

  اجتمــاعيــــــــة:  أسبــــاب –ب 

�ǾºººǻƘººººǋ�ǺǷ�Äǀºººǳ¦�Â��ÀƢººººǈǻȍ¦�ǾººººȈǧ�Ǌوهــــــو بطبيعـــة احلـــــال     ȈººººǠȇ�Äǀºººǳ¦�ǞºººººǸƬĐƢƥ�ǖººººƦƫǂºººǷ

ـــــدم  أن جيعـــــــــل هـــــــذا اإلنســــــــان غيـــــــــر قــــــــادر علــــى التغلــــــــــب عــــــــن مشـــــــــكالت احليـــــــــاة، وعــــ

ــــه علـــى ــــام قــــدرتــــــ ºǸƬĐ¦�Ŀ�°Â®�ÄƘººººººººƥ�®ȂºººººººƳȂºººººǳ�Ǯ  القيـــــ ºººººººǳ̄Â��ƢººººººººººǘȈǈƥ�ÀƢºººººººǯ�ƢºººººººººǸȀǷ�Ǟººººººº

ــــــة الســــ ــــــا، والثقــــافـــــ ــــــل يف مقـــــابــــلتهـــــــ ــــــة و الفشــــــ ــــــة االجتمـــــاعيــــ ــــــات يف البيئـــــ ــــــة ضغـــــوطــــ لبيـــــ

ــــــــــا عـــــوا ــــــــــيت تســــــودهــــ ــــــــــة الـــ ــــــــــل الــمـــــريضــــــ ــــــــــص الــــتفــــــاعــــ ــــــــــد و نقـــــ ــــــــــدم، والتعقيـــ ــــــــــل الـــهـــ مـــ

.2االجتمــــــــــاعــــــي عـــلى اإلنســــــــــــان

ـــة  ـــة والسيــــــــاسيــــــــ ـــل االقتصـــــاديـــــ ـــاب األخـــــــرى مثـــــ ـــن بعـــــض األسبـــــــــ ـــا عــ  وقـــــــد تغضينـــــــ

  ــوضــــوعنـــــــا . ºººººǷ�¼Ƣººººººººººººǘǻ�Ǻººǟ�«ǂººººººººººººţ�ƢºººººººººĔȋ��ƢǿǂºººººººººȈǣÂ�ƨºººººººººȈǧƢººººººǬưǳ¦Â�ƨºººººººººȈź°ƢƬººººººوالـ

  ي:االغتراب في الفكر الغرب –3-2

وف االغرتاب ظاهرة إنسانية وجدت بوجود اإلنسان، و كلما تعددت العوامل و الظر إن    

�ƢººººēƢƳ°®�Ŀ�Ǧ ººººǴƬţ�ȆººººȀǧ��ǶººººȀǨǳ¦�ȄººººǴǟ�ƪ ººººǐǠƬǇ¦�Â�ƢǰƥƢººººǌƫ�©®¦®±¦�ƢººººǸǴǯ�ƢººººȀȈǴǟ�ƨººººưǟƢƦǳ¦

)، 1ية لتصحيح مشاعر و معتقدات االغتراب،عالم الكتب،القاهرة،(ط.سناء حامد زهران ، ارشادات الصحة النفس-1

108-107،ص 2004
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باختالف العصور و مرور الزمن، و اإلنسان كلما أدرك أنه عـاجز عـن االنسـجام مـع حميطـه 

  و التأقلم مع ما يسود فيه من قيم و أفكار اغرتبت عنه و تناقضت مع مفاهيمه و 

فيرتســخ شــعوره بعــدم االنتمــاء إلــيهم، فمــا  ,ذا يدخلــه يف صــراع مــع اآلخــرينمتطلباتــه، و هــ

  هي جذور هذا االغرتاب يف الفكر الغريب؟  

املوجودة يف العلوم اإلنسانية املختلفة، و حىت يتسىن لنا  املعاينكما جند له عالقة مع بقية   

تلف املفكـرين اب عند خمو املفاهيم، سنحاول تتبع مفهوم مصطلح االغرت  املعاينهذه  إدراك

�Â�ǶȀƟ¦°¢�ƾǼǟ�Ǧ رو الفالسفة يف الفك ǬǼǇ�Â�ĺǂǤǳ¦ǶēƢǷƢȀǇ¤��ǾǼǟ�ǶēƢƦƬǯ�Â

  ي: جذور االغتراب في الفكر الغرب – أ

 تشــري بعــض الدراســات إىل أن اجلــذور األوىل لالغــرتاب هــي جــذور يونانيــة و يــرده الكثــري 

ن أســس لفكــرة االغــرتاب بــوعي، حيــث مـن مــؤرخي الفلســفة لكتابــات أفالطــون فهــو أول مــ

يعــد " فكــره بذاتــه أول اغــرتاب واع، عنــدما قســم العــامل إىل مطلــق و وجــود، و املطلــق  هــو 

جتسـيدا هلـذه  عامل الـُمثل، و الوجود هو عامل الظالل و الصـور املشوشـة، مث كانـت مجهوريتـه

.1" الفكرة االغرتابية

االغــرتاب احلقيقــي هــو الفيلســوف اليونــاين مــن خــالل هــذا يتضــح لنــا أن أول مــن عــرف و    

أفالطــون الــذي قــام بتقســيم العــامل اىل قســمني أحــدمها مثــايل، و آخــر وجــودي ، كمــا عــرف 

           جبمهوريته األفالطونية العظيمة. 

¦�À¢��ǾºǠǸƬĐ�ƾºȇǂȇ�ÀƢºǯ�Ŗºǳ¦�̈°Ȃºǐǳ¦�Ȃºǿ�Â¢��ǾºǬȈǬŢ�ń¤�ƶǸǘȇ�ÀȂǗȐǧ¢�ÀƢǯ�ƢǷ�Ȃǿ�¾Ƣưŭو    

ــــ ه مل يكــــن يشــــعر بالرضــــا عليهــــا، " فقــــد كــــان أفالطــــون مغرتبــــا بالنســــبة يكــــون عليهــــا، ألن

ألخالقيـــات عصـــره و جمتمعـــه ... و مـــا اعتبـــار الواقـــع ظـــال لفكـــرة كانـــت تتمحـــور يف ذهنـــه 

.2 "ل إال تأكيدا على وجود االغرتابطوال حياته مسيت باملثا

12، ص 2003، 1عادل األلوسي ، االغتراب و العبقرية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، ط -1

، الكويت 1979، 01، العدد 10الم الفكر ، المجلد محمود ، حول االغتراب الكافكاوي ، مجلة  ع إبراهيم -2

.82، ص 
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  مفـهـــوم االغتراب عند الغـــــرب :  -ب

ـــل مصط   ـــح يقــــــابـ ـــة مصطلــــــ ـــرتاب " يف اللغــــــــــة العــربيــــــــــ ـــح " االغــــــــ فـــي    Alienationلـــــــ

.1يف اللغــــــــة الفـــــــرنسيـــــــــــة  Alienationاللغـــــــة اإلجنـــــــــليـــــــــزيــــــــــة ومصطلـــــــــــح 

ــــــة و مشتقـــــــات االســــــــــم فـإن مصطلــــــح " االغتــــــــراب " يف أصلــــــــــه ويف علـــــم تصريف اللغـــ 

" ، وقـــــــــد وردت Alienationاالجنليـــــــــــــزي والفــــــــرنسي اشتــــــــق مــن الكلمــــــــة الالتينيـــــــــة " 

ــــر مـــن كتــــــابــ ــــرة يف كثيـــــــ ــــذه األخيـــــــــ ــــل هــ ــــى، وأوائــــــــــ ــــور الــــــــوسطــــ ــــرين يف العصــــــ ــــات  املفكـــــــ ـ

جنليــــــــزيــــــــة العصـــــــــر احلـــــــــديث  واستخــــــــــدمت الكلمــــــــة الــــالتينيـــــــــة الـــقــــدميـــــــــــة يف اللغتـــــــــني اال

  على النـحـــــــــــو التـــــالـي :  إدراجهاداللــــــــة على عـــــــدة معــــــــــاين ميكـــــــن والفــــــرنسيــــــــة للــــ

:ونيالمعنى القان –

  " ضمـــن سيـــــــــــاقــني :  Alienationدام مصطلح " انوين إىل استخيشري املعىن الق  

و يشيـــــــــر إىل انتقـــــــــــــال ملكيــــــــــــة شـــــــــيء مـــــــــا مـــــــــن " وهـــــــــــAlienareالسيــــــــــــــاق األول " -

ـــربـــــــــا عـــــــــن شخــــــــــص آلخــــــــــــــر وخـــــــــــالل عمليـــــــــــة االنتقـــــــــــال تلـــــــــــــك يصيـــــــــــــر الشـــــــــــيء مغتـــــــ

  مـــــــالكـــــــــــه األول.

ـــازل والبيــــــــع واال - ـــات للتنــــ ـــاء والكـــــائنـــ ـــة األشيــــــــ ـــين قــــــابليـــــــ ـــاين  مبعــــــ ـــاق الثـــ ـــراب السيــــــ غتـــــ

ـــــــؤ "  ـــــــه بتشيـــــــ ـــــــن تسميتــــــــ ــــــréification... وميكـــــ ـــــــة أي حتــــ ـــــــة اإلنســـــــانيــــــ ـول "،العــــــــالقــــــ

2ــــامــــــــــدة الـمــــوجـــــودات اإلنســــــــانيـــــــة احليــــــــــة إىل أشيـــــــــــاء أو مـــــــوضـــــــــوعــــــــــات جـــــ

.23، ص 2003عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية االغتراب دار غريب للنشر والتوزيع القاهرة -1

.24المرجع نفسه ، ص-2
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  وجي:ولنى السيكالمع –

ـــراب يعـــــــــود إىل ـــر لالغتـــــــ ـــدام تقليــــــدي آخــــــ ـــاك استخــــ ـــر الـــــــوسيـــــــط  هنـــــــ ـــة العصــــــــ إجنليــــــزيــــــ

ـــــــدل ـــــــوى أو  (علــــــى    ... تــــــ ـــــــدان القـــــــ ـــــــز ، أو فــــقـــ ـــــــي ، وعــــجــــــ ـــــــدان الــــــوعــــــ ـــــــالة فـــقــــــ حـــــ

1احلـــــــــــواس ... ) . 

  ني :المعنى الدي -

ـــــــق بانفصـــــــال اإلنســــــــــان عـــن اللـــــــه ،أي يتعــــــــلق باخلطيئـــــــــة وارتكـــــــــاب وهـــــذا املعنـــــــــى يتعلـــ  

الغتـــــــــراب يف قــــــامـــــــوس السلـــــــوكيــــــــة بأنـــــــــه : " تدميــــــــــر و ا :املعصيـــــــة ،وقـــــد عـــــــرف وملـــــــان

ǳ¦�°ƢººººººººººººººȈĔ¦ـــــــــة الكبيـــــــــــــرة عــــــــــالقـــــــــات الــــــــوثيقـــــــــــة و حتطيـــــــــــم مشـــــــــاعـــــــــر االنتمـــــــــــــاء للجمـــــــــاعــ

جذورهــــــــــا  ـة روحيـــــــــــــــــة تـــــرجــــــــعاالغتــــــــــــراب كمفهـــــــــوم وظــــــاهـــــــــــرة وحـــــــــالـــــــــــ:،ويـــــــرى مارتن 

ــــــــــض يف علــــــــــم النفـــــــــس وعلـــــــــــم االجتمـــــــــــــاع إىل الشعـــــــــــــور باالنفصــــــــــــال والنفــــــــــــــور مـــن بعـــ

ǲǰǌƥ�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�Â¢�ǶȈǬǳ¦Â�́ ƢºººººººººººƼǋȋ¦Â��©ȏƢººººººººººū¦ . 2عـــــــام

  يلي :  أبعـــــــــاد أخرى قد أشــــــــــــــار إليهــــــــــــا بعض الدارســــــــني ، نذكـــــــــــر منها ما هناكو   

  ؤ : التشي–أ 

أنه جمرد شـيء و أنـه قـد حتـول إىل موضــوع، و أنــه ال  وور الفـرد بأنـه فقــد هويتــه،و هو شعــ 

.3هأنــه مقتلــع حيــث ال جــذور تـربطـــه بــنفســه أو واقعــو لقــدرة على تقــريــر مصيـــره، ميــلك ا

الجامعية للدراسات والنشر ، المؤسسة 01حسن محمد حسن حماد ، االغتراب عند إيريك فروم ، الطبعة -1

.40، ص 1995والتوزيع ، بيروت ، 

.24، ص2003عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات في سيكولوجية االغتراب دار غريب للنشر والتوزيع القاهرة، -2

.40عبد اللطيف محمد خليفة، دراسات سيكولوجية االغتراب ص-3
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  ذات :غربة ال –ب 

هـو عـدم قـدرة الفـرد على التــواصل مع نفسـه ، و شعوره باالنفصـــال عنهــا و عمـــــــــا يرغـب 

ـــر حيـــــــــاتــــــ ـــذات  فيـــه، حبيـــث تصيـــــــــ ـــور بالـــــــــــــ ـــدان الـشعــــــ ـــذلك فقـــــــــــــ ـــال هــدف وهـــو كـــــــــ ـــه بـ ــــــ

ــــــه احليـــــــــــــــــــــاة كـكـــــــــــــــل، باالبــتعــــــــــــــاد عــــن مشـــــــــاعــــــره و معـتقــداتـــــــــــــــه مستجــيبـًـــــــــــا ملــــا تقــدمـــــــ

1ـــــيس إال .لـــــــ

  اب : االنسح -جـ 

ـــز الفـــــ ـــاع عــن النفــــــــــس، حيــث يعجــــــ ـــا األنــا للدفـــــــــ ـــأ إليهـــــــ ـــة يلجـ ـــة دفاعيــــــــــ ـــرد وهـــو وسيلـــــــــ ــــــ

ـــــزيـــــح عــــن نفســـــــــــــه القــــــــــلــــق بــــأن عــــن االبتعـــــــــــاد عــــن املــــــــــواقـــــف املهـــــــــــــددة، و مــــن مثــــــــــــــة يـــ

.2ينســــــــــحـب مـن املــــــــواقـف أو ينكـــــــــــــر وجـــــــــــــود العنصـــــــــــر املهــــــــــــــــــــدد

  دف : الاله–د 

اهلــدف مــن الوجـــــــــــود هــدف أو غايــة، و مـن مث يفقـد الفــرد  يقصد بـه أن احليـاة متضي بغيـر

و مـن مـعىن االستمــراريــــــــــة يف احليـــــــــاة، و يتـــرتب علـى ذلـك اضطـــــــــراب سلــــــــــــــوك الفــــــــــرد و 

ـــــــــــــال هـــــــــــــــدف و يضـــــــل أسلــــــــــــــــــوب حيـاتـــــــــــــــه ممـــــــــــــــــا يـــــؤدي إىل التخبــــــــــــــط يف احليــــــــــــــــــاة بـــ

3الطـــــــريـــــــــــــــــق .

  ض :الرف -هـ 

�Â��ǞººººǸƬĐ¦�ȄººººǴǟ�®ǂººººǸƬǳ¦�Â�ȆǟƢººººǸƬƳȏ¦�ǒ ǧǂººººǳ¦�ǺǸººººǔƬȇ عــــدم التقبــــل االجتمــــاعي وحــــىت

.4الذات

.43قته بالتكيف األكاديمي، صيونسي كريمة، االغتراب النفسي وعال-1

.109سناء حامد زهران، إرشادات الصحة النفسية لتصحيح مشاعر .... ص -2

.109المرجع السابق، ص -3

.43كريمة يونسي، االغتراب النفسي وعالقته بالتكيف األكاديمي ، ص -4
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  التمرد : – و

والشـــائع، و عدم يقصد به شعور الفرد بالبعــــد عن الواقــــــع، و حماولتـــــه اخلروج عن املؤلف

ـــــــــــداء لكـل االنصيــــــــــــاع للعــــــــــــــــادات و التقــــــــاليـــــــــــد الســــــــــائدة، و الـرفض و الكراهيـــــــــة و العــ

ــــــــــــد يكون التمــــــــــــــرد على النفــــــــــــــــــس وعلـى مــــــــا حييط بالفـــــــــــــرد من قيــــــــــــم ومعـــــــــــــــايــــــــــــري، وقـ

�ǞºººººººººººººººººǸƬĐ¦1

نستنتج من خالل ما سبق أن أمهية هذه األبعاد ، و مدى تأثريها يف حتديد طبيعـة اغـرتاب 

  . و ترابطها و تكاملها بعضها ببعض الفرد  و درجة حدته ، كما نلتمس تداخلها

  أخـــــــرى لالغتـــــــــراب منهـــــــا :  أنواع ناكهو 

 :راآلخ نع راباالغت  - أ 

 قد املـــــــــاديـــــــــات بأن و الشعــــــور اآلخـــــــــرين، اجتــــــــــاه الـــــــود و باحلب الشعـــــور عـــــدم يعين    

 ال اآلخـــــــــــرين بـأن الشعـــــــــور يســــــــــــــود وبـذلك نيــــــاتالوجـــــدا فألغـت علـى العــــــــــامل سـيطرت

ـــون ـــاعر يكـــــــــــرتثــــ ـــاسيس باملشــــــــــ ـــة، و األحـــــــــــــ ـــاالت، و يتســمون الشخصيـــــــــــــــ و االتصــــــــ

 النفســــــــي االجتمــــــــــــاعيـــــــــــة، فينعـدم األمــــــــــن ـــــاركــــــــــةاملشــــــ يف الرغبــــــــة و عـــــدم بالالمبـــــــــاالة

و  مشبعــــــــــة عــــالقــــــــــــات علـى اإلبقــــــــاء علـى قـــــــادر بأنـــــــه" يشعـــــــــــــر الفــــــــــرد جيعــــــــل الـذي

 املـــــــــالئــــــــم اجلــــــو للفـــــــرد ƞºººººººȈēالّـيت هـي العـــــــــالقــــــــــات و هـذه2   "ــــاسالّنـــــــ متزنــــــــة مـــــــع

  .و االجتمــــــــــــاعي النفسي و بالتـــــايل التــــــــــوازن اآلخــرين، مع لالندمـــــــــــاج

 جمتمعـــــــــــه أفـــــــــــراد مــــــــــــع و انسجــــــــــــــام تـــــــــالؤم يف يعيـــــــــش اجتمـــــــاعي بطبعـــــــه فاإلنســــــــان  

 يعــــــــــــزفـــــــــــون و الــــــــــواحـــــد الــــــــــزمــــــــــــــان و حيتــــــــــويهــــــم الــــــــــــــواحـــــــــد جيـــــمعهــــــــــــم املكـــان فهـــــــــم

   عــــــــــالقــــــــــات العــــــــــالقـــــــــــات االجتمـــــــــــــــاعيــــــــة كـــــــــــانت كلمـــــــا و الــــــــــوتـــــر نفــس على

43ص  السابق,المرجع  - 1

.57، ص1989سنة،اإلسكندريةالجامعيةالمعرفةدار،لنفسيةاالصحةفيالموجز,عوضمحمدعباس - 2
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الفـــــــــرد أن  إحساس إىلالنفــــسيــــــــــة،ممــــــا يؤدي  ـــردالفـــــــ حيــــــــــــاة على ذلك انعــــــــكس قــــــــويــــــــة 

ººººººººººƬǬǸººȇ�ƶºººººººººƦººººǏ¢�ǞººººººǸºººƬĐ¦�À¢�Â�ǾººººººººǼǟ�ÅƢºººººººººººƦȇǂººººººººººǣ�ƾºººººººººǠȇ�ǂººººººººººƻȉ¦.وهـذا مـــــــا  ـه و ال يــــــريــــــــــــده

 يف النجــــــــاح و العــــــــــــقلي االتــــــــــزان "إن هبـــــد احلكيــــــــــم العــــفيفــــــــــــي يف قـــــــولـــــــــيــــؤكــــده ع

1مبجتمعـــــــــــــــه "  ــــــردالفـــــــ عالقـــــــــــــــة اتـــــــــــــــزان مـــــــع طــــــــــرديــــــــــــا يتنـــــــــــــاسب احليــــــــــــاة

  ذات :االغتراب عن ال – ب

ƫ¦̄�ǞººººººººººǼǘǐȇÂ��Ƣººººººººººđ�ǆ ºººººººººººŹ�Ŗºǳ¦�ƨººººººººººººǬȈǬū¦�Ǿºººººººººººƫ¦̄�Ǻºǟ�®ǂººººººººººººǨǳ¦�¾ƢºººººººǐǨǻ¦�řǠȇ ـــــــاً أخـرى

ººººǸƬĐ¦�ǂººººººººººººººȈƯƘºººƫ�ǲºººººººººººººǠǨƥ�Ǯ ºººººººǳ̄Â��ƨººººººººººººǨƟ¦±�» ¦ǂºººººººººººººººººǟȋ¦�Ŀ�ƨºººººººººººººǴưǸƬºººººººŭ¦��ǾºººººººººººƫƢººººǗȂºººººººǤǓ�Â�Ǟººººººººººººººº

ºººǗ�ń¤�Ä®ƚºººººººººȇ�¦ǀǿ�Â�ǞººººººººǸƬĐ¦�¦ǀǿ�©ƢºººººººǔǫƢººººººǼƫÂ��ǶºººººººººººǜººººººǼǳ¦�Â�ƾººººººººººººȈǳƢºººººººǬƬǳ¦Â ــــــــمس الـــــــذات

ºººǳ¦�Ä¢��ƨºººººººººººǬȈǬū¦��ÀȂºººººººººººǰƫ�À¢�ƢºººººººŮ�ƾººººººȇǂººººººººȇ�ƢºººººººººǸǯ�Â�Ƣºººººººººđ�ǆ ºººººŹ�ƢºººººººǸǯ�©¦ǀººººº2

ــــــــه يصـــبح الفـــــــــــرد غـــــــريبـــــــــا عـــن ذاتـــــــــــه إذا اختلــــــــق لنفســـــــــــــه ذاتـــــــــا جـــــديـــــــــــدة وخيفـــى ذاتـ  

ºȈǳ¦ȂºººººººƬŭ¦�ǾººººººººººººƫƢºººººººººǗȂºººººººǤǓ�Â�ǞºººººººººǸƬĐ¦�̈Ȃºººººººººǈǫ�ƢººººººººǼǿ�Ǟººººººººǧ¦ƾººººººǳ¦�Â�ƨººººº�Â��®ǂºººººººººǨǳ¦�ȄºǴǟ�ƨººººººاحلــــقيقيــ

đƢºººººººººǋ�ƢºººººººǷ�Â�ƾºººººººººȈǳƢºººººººǬƬǳ¦�Â�©¦®ƢººººººººǠǳƢƥ�ƾººººººººººȈǬƬººººººǳ¦�ȄǴǟ�ȄǴǟ�ǽ±ȂºººººººººǠȇ�ƢºººººǷ�¦ǀºººǿ�Â��ƢºººººººººȀ إجباره

  فعلهــا فيكـــره نفســـــه و جمتمعـــــه.

  ع : االغتراب عن المجتم -ج

�Â�Ǿºººººººººǧ¦ǂºººººǟ¢�Â�ǞººººººººǸƬĐ¦�ǶȈººººǫ�ǲºººººººººƳ�Â¢�ǒ ººººººººǠƥ�Â¢�ǲººººǯ�ƨºººººººººººººƷ¦ǂººǏ�®ǂººººººººººººǨǳ¦�ǒ ººººººººǧǂººººººȇ�À¢�Ȃººººǿ

ــــده، و قـــد  ــــة تقــــاليــــ ــــه عـــن إقـــــــامـــ ــــأى بنفســــــــ ــــه و ينــــ ــــه و تنــــــــاقضـــــاتـــ ــــراز سلبــــــياتـــ ــــوم بإبــــــ يقــــــ

3ر. صــــــــالت اجتمــــــاعيــــــــــــــــة أو عــــــــالقـــــــــــات وديـــــــــــــة مـــــــــع اآلخــــــــــــــــــ

64، ص،واالنتحاراالكتئاب،العفيفيالحكيمعبد.-1

، 2004الفني، دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة،( د.ط)،  اإلبداعمحمد عباس يوسف، االغتراب و -2

22ص 

.22المرجع نفسه ، ص -3
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ƨºººººººººȈƫ¦ǀºººººǳ¦�ǾºººººººººººººǸȈǫ�Àȋ�ǞºººººººººǸƬĐ¦�ǺºººǷ�Ƥو  ƸºººǈǼȇ�§ǂººººººººººººƬǤŭ¦�®ǂººººººººººººǨǳ¦�À¢�ƢºººǼǳ�ƶºººººººººººººǔƬȇ�ƢǼººººººººººǿ

ºººººººººººǸƬĐ¦�ǶºººººººººººȈǫ�ǞºººǷ�ƨºººººººººººººǬǧ¦ȂºººººººƬǷ�Śºººǣ�ȆǫȐººººººººººƻȋ¦�Â�ȆƷÂǂººººººººººººǳ¦�ƢºººººººººȀǠƥƢºººººǘƥ�ƨºººººººººǴȈǏȋ¦ذي ـع الـــ

ة و املعنـــــــويـــــــــة،  " يعيــــــش فيــــــــه، و عجــــــــزه عن مــــــواجهــــــــــــة احلـــــــــــــياة و ظـــــروفهـــــــا الــــــــماديـــــــ

�ǞººººººººººǸƬĐ¦�ǶºººººººººººȈǫ�ǒألن التنـــــــاقــــض القيـــــــمي هو شعــــور الفــــــرد بـأن قيمــــــــــه اخلــــــــاصــــ ǫƢºººººººǼƫ�ƨºººººº

أي تغيـــــــــــري اجيـــــــــــايب يف حيـــــــــاتـــــــــه، و يف حميطـــــــــــــه االجتمـــــــــــــاعي  إجـــراءو أنـــــــــه حمــــــــــدود عـــن 

حقيقيـــــــــــــة تعـــــــــــرب عمـا يعتقــــــــده  الذي يعــــــيش فيـــــــه، و كـذلك عجــــزه عن القيــــام باجنـــــــازات

ــــــق من قيــــــم أساسيــــــة، إضافــــــــة إىل ما يالحظـــــه يف  النــــــاس من افتقــــــــــاد واضـــــــــح لقيــــــــم احل

1 . ـــــذات و الكـــــــــــــرامـــــــــة "و اخليـــــــــر و الصـــــدق و العـــــــــدل و احتــــــــرام الــ

  :االغتراب عند العرب-3-3  

 مفهوم االغتراب عند العرب :-3-3-1

مفهوم االغتراب لغة: -أ 

ـــجــــــاء يف القــــام    ـــمــمجــط لـــــوسيــــوس الـــ ـــة يف مـــــــادة غـــــــــــرب: غـ ــــربــــــع اللغـــــــة العـــــربيـــــ ت ـ

ون، و ـــــــعىن ذاهبــــــمبــــوم ــــــقـــــرب الـــــــــا، و غــــــــهـربــغـــفت يف مـــــــــاً أي اختـــــــروبــــس غـــــــشمــــال

ه ـــــــــن وطنــــــد عـــــاً بعـــــربــــالن غـــــــرب فــــــحى ....و غـــــــه تنـــــــرب عنـــــاب و غـــــرب إذا غــــــغ

ر ـــــدهــــرب الـــــاه، غــــــــحــده و نـــــعــــالن: أبــــــّرب فــــــــه ... و غـــــــمن ــــــدتعـــة ابـــــربـــــة و غــــرابـــــغ

د و ـــــــرب: احتــــوطن و اغتـــــن الـــــزح عــــرب): نــــــدا. و (اغتــــــه وحيــــركـــــه: تــــليـــاً و عــــالنــــــف

و مـــَِن الـــِجبـَــــاِل جـُـــــُدٌد بِـْيـــٌض َوُحـْمــــُر ُمــْخَتِلَفــــٌة "جاء يف التنزيل العزيز قوله : و 2طـــــــنش

.27لمرجع السابق ، ص ا -  1

 28المرجع نفسه,ص -  2
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 و روفـــــــــــمعـــوف أو الــــــــــألــــمــر الـــــــــريب): غيـــــــــغــــو (ال.1أَلْــــَوانُــهـَــــــا َو غـَــــَرابِْيـــــــــٌب سـُـــــــــْوٌد "

.2 ومـــــــي القـــــس فــــيــــل لــــرجـــــــب  الــــريـــــغــــال

ول ــــــــقـــراب) نــــــــة االغتـــــــربـــغــــادة غ ر ب (الــــــــاح يف مــــــــصحــــار الـــــــختــاء يف مـــــــا جــــــــكم    

اء ـــــربــــغــــاء و الـــربــــغـــع الــــجمــني و الــتــمـــضُرٌب) بــــب) (غُ ـــريـــــىن (غـــــمعــرب) بــــــرب) (اغتــــغــ(ت

نفي ــــــريب) الـــــتغــــر أقارب .... و (الـــــزوج إىل غيـــــالن إذا تــــرب) فــــــد و (اغتــــــاعـــــا األبـــضــــأي

ــــبلــــن الـــــــع ــــو (اغ، دـــ ــــريـــــغ يءــــــــشــــاء بــــــــــرب) جــــــ ــــب ىنــــــــمعـــَرَب) بــــــــــب و (غَ ـــ .... و  غـــــريـــ

راب يف ــــــــــي االغتــــــــانـــــعــــن مــــــــاء مــــــــج، و 3.مـــــــــعظيـــــو الـــــــدلــــرب الــــــــوزن الضــــــــــْرُب) بــــــــ(الغَ 

اً ـــــــبــــــــر رب غـــــــغـــــنا يــــــالن عـــــــرب فــــــن و غـــوطـــــــن الـــراب عـــــــتة: االغـــــربــــغـــــن الــــعيـــــم الـــــعجــــم

ال: ـــــــــقــــد، يــــــــبعيـــــوى الـــــــنــــة: الــــــــربــــــغــــــه و الـــــــتــيـــحـه أي نـــــــتـــــرّبـــــــه و غــــــــتــــربــــحى و أغــــــــنـــأي ت

.4وىــــــــــــة النــــــربــــم غــــهــــت بــــقــــش

ــــعـــتبــــت نـــدع و   ــــمعــــنا للـــــ ــــويــــغـــــاين اللــــ ــــة لالغتـــــ ــــراب مـــــ ــــاجـــــمعـــالل الـــــــــن خــــ ــــقـــــسابــــــم الـــــ ة ــــ

ود ـــــــدم وجـــــــعو  ،د، ــــــبعــــين: الـــــا تعــــهـــرتـــــثــــى كـــــي علـــانـــــمعـــذه الـــــأن هـــــول بـــــقــــنا الــــــمكنــي

ــــــنســــال ــــــتفــــب، و الــ ــــــال، ردــــ ــــــ....، إال أن، و االنـــفصـــــ ــــــمكـــنا يــــ ــــــردهــــن أن نــــ ــــــعــميـــا جـــــــ ا و ــ

   .اــــــيء مـــص أو شــــن شخــــال عـــــفصــــارنة و االنـــــمقـــد و الــــبعـــوم الــــمفهيب إىل ـــل نســـــــبشك

 عـن البعــــد أي املكـــــانيــــــة الغــــربـــــة بـمـعــــىن العــــــربيـــــة املعــــــاجــــــم يف االغتـــــــراب لفـــــظ و يـــــرد

ـــــ ـــــوطن فنجــــد يف لســــ ـــــد، و الـــ ـــــة: الُبعــــ ـــــُرَب، الغــــُربـــ ـــــادة َغـــــ ـــــور يف مـــــ ــــن منظـــــ ـــــرب الب ان العـــــ

ل التغــــريـــــُب: النفــــــي عــن البلــــــد،  و الغــــربـــــــة و الغــــــــروب النـــــــزوح عــــن الـــــــوطن و منــــــــه الفعــــــــ

  عي: ـــشافـــام الــــيقــــول اإلم,5عــــن الـــــــوطن و نـــــأى عنه اغتـــــــرب، يغتــــرب أي نــــــزح

.27سورة فاطر ، اآلية -1

672–760ص  1995، القاهرة ، 3دار عمران . ط  – 2مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط ج-2

471–470ص  1983اإلمام الرازي، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر، دار المعارف، (دط)، -3

410)ص ت، (د4، ج، تحقيق المخزومي إبراهيم المسمرائي، معجم العينخليل بن أحمد الفراهيديلا - 4
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.1و اغرتبِ من راحٍة فدع األوطانَ عقٍل و ذي أدٍب  لذيمـــــا يف الـُمقـــام 

أن الغربة و االغرتاب تدالن على التفرد، االنفصـال، البعـد، االسـتحالة،  نفهم من ذلكو   

  .و األشياء األحوالمر يف و حتول مست

  ا االغتراب اصطالحا: –ب 

االصـــطالحي عنـــد العـــرب املســـلمني لالغـــرتاب فهـــو: ابتعـــاد النـــاس عـــن كـــل  أمـــا املعـــىن 

مغريـــات احليـــات االجتماعيـــة الزائفـــة اجلارفـــة، حيـــث اغـــرتاب يف ضـــوئه النـــاس عمـــا يكـــدر 

ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨȈƷƢǼǳ¦�ǺǷ�Ƣǔȇ¢�Â��ƨǸǯƢū¦�ƨǘǴǈǳ¦�ǶǴǛ�Ŀ�ǶēƢȈƷ ،ذلك أن النفس أمارة بالسوء

و يعترب تأنيب الضمري عند العـرب ارتكـاب شـيء مشـني أحـد أسـباب القلـق و االكتئـاب و 

احتقار النفس و من مث حيصل االغرتاب، و من هنـا يصـبح لنـا جليـا أن االغـرتاب يف الفكـر 

لبشــرية اإلســالمي إجيــايب رغــم مــا يعنيــه عنــد الغــرب مــن ســوء إذا أن اإلســالم جعــل الــنفس ا

.2به عن كل الظروف املسببة لالغرتاأكثر اطمئناناً من خالل إبعاد

  راب: األولى لالغت اإلرهاصات -3-3-2

إىل  ودـــــــة يعـــــــريـــــــــه البشـــــــــرفتـــــــذي عـــــــــــراب الـــــــر االغتـــــــاهــــــــن مظـــــــر مـــــــل أول مظهـــــــــــلع     

آدم ـن ــــــدي عــــــــرمـــــــا الســـــــــة بنعيمهـــــــــــــا اجلنـــــــــــربت فيهــــــغ الــيت ،ةــــــــاليــــــمتعــة الـــــــــــلحظـــــتلـــك ال

ضى ـــــــحــان يــــــىت كة الــــــــة اإلهليــــــــــا وعـن املعيـــــــــا "  عنهــــــربـــــــزل األرض "مغتـــــــه السـالم ونـــعلـي

.3ابتلـك هي حبق وصدق أوىل مشاعر االغرت ــف ،ـهــان أمـر ربــــــا قبــل عصيــــــهــب

ـــة، و  ـــم اجلنــــ ـــرج مــن نعيــــ ـــاه فخــــ ـــا عصـــ ـــه عنــــدمــ ـــرب عــن ربــ ـــالم اغتـــ ـــه الســـ ـــآدم عـليـــ فـــ

و من كـــــــرم اهللا عــــز وجــــل أن كـــان هـــذا االغتــــــراب يف حــــــــدود  ـةاغتــــــرب يف أرض مـــوحشــــ

.27، ص 2، ط2005عبد الرحمان المصطاوي ، ديوان الشافعي ، ، دار المعرفة ،بيروت ، لبنان، -4

، 2004عاجل بن محمدين العقلي، االغتراب و عالقته باألمن النفسي، إشراف صالح بن عبد اهللا أبو عبادة، -1

15ص  –العربية للعلوم األمنية  فجامعة ناي

، ص 1988مجلة علم النفس ,سيد عبد العال، بعض المؤشرات النظرية اإلمبريقية الموجهة في بحوث االغتراب -1

40.
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كـــــادت الـــمـــكــــان، حـــــيــث أنــــه قـــــبــل تـــــوبــــة آدم عــــليـــه الســــــالم بــــعدمـــا عصــــــاه، و بعد أن  

ــــوف و الـــحـــــــزن و الــــقلــــــــق و األلــــــــم أن تــستـــــــــويل علـــيـــــــه، لــــقــــــول مشـــــاعـــــــر اليـــــــأس و الـخـــ

" فـَتَــَلَقى َآَدُم ِمْن رَبِـــــِه َكِلَماٍت فَــتَـــاَب علْيـــِه إنَـــُه ُهَو التَــــَواُب الــــَرِحيــــــُم اهللا عـــــز وجـــــل: 

ــــك 1" ــــن اهللا ازداد و بـــذلــــ ــــرب مــ ــــا اقتــــ ــــان كــــلمــــ ــــة، ألن اإلنســــــ ــــر الغـــــــربــــ ــــت مـــشـــــاعــــ خــــفـــ

ــــا لـــــقــــولـــــــــه:  ــــه مــــصــــدقـــــ ــــُن قـُلُـــوبُ إيـــمـــــانــــــــه و اطمئـــــــــــن قــــلبـــــ ــــوا َو َتْطَمئِــ ــــِذْيَن َآَمنُــ ــــْم " الـ ـُهــ

2بِــذِْكـــِر اِهللا َأَال بـِـذِكـْـِر اِهللا تـَْطَمئِـــُن الُقلـُـوُب "

ـــو اإلس   ـــالم يف حــــــــ ـــد ذاتـــ ـــه يعتبــ ـــر غــ ـــريب ألنـــ ـــه لـــ ـــوجـــــم يكــن مــــ ـــم يلــق وًدا مــن قبــل ـــ و لـ

ــــل و األقـــــارب ضـد املســـــــلمني الــــــذين وقـــــــف األه حيثو النصــــرة يف أول عهــــده،  اإلقبال

و جــــــــــاء يف قـــــولـــــــــه عــــــــز  اعتنقـــــــــوه و أخــــــرجـــــــــوا مـــن ديـــارهم فـــازدادوا غــــربــــــــة علـــى غــــربــــــــة،

ـــوجـــــــل :  ــــِر حـَـ ِــــْم بـــِغَــْيـ ـُـــوا ِمـــْن ِديـَـارِهـ ــــِذْيَن ُأْخــرِجـ ــــهُ " الــ ــــناَ اللَـ ــــُوا رَبـُــ و 3"ـٍق ِإَال َأْن يَقـــُولــ

" بـدأ ه ــــــاتــــدد روايـــــعـــم تــــــه رغـــــــور لــــــشهـــــث مـــــــديـــــم يف حـــلــــــه وســـــليــــلى اهللا عـــــص لو ــــقــــي

ى ــــيب صلـــــل النـــــو قـد سئ4اء "ــــربــــي للغــــــوبــــبـدأ فطبا ــــريـــــود غـــعــبا و سيـــريـــالم غـــــاإلس

د ــــــون إذا فســــــــن يصلحـــــــذيـــال: الـــــــائــــاء رد قـــــــربـــــؤالء الغـــــــة هـــــــاهيـــن مـم عـــــــــــه و سلـــــــاهللا علي

ـــــاس و يف روايـــــــــالن ـــــة أخـــ ـــــال: هـــــــــرى قـــ ـــــم نـــ ـــــاحلــــاس صــ ـــــل يف نــــــــليــــون قـــ ـــــاس كثيــ ـــــر و مـــــ ن ــ

ى ــــــول اهللا " صلــــــة عن رســــــمد يف روايــــــام أحــــــــال اإلمــــــــم.و قــــــن يطيعهــــر مــــم أكثــــــيعصيه

ـــــه وسلــــــــاهللا علي ـــــال"ال:  ـــــــم " قــ ــــــــــــدون إذا نقــــــزيـــذين يــــ ـــــو عق "ـــــــاسص النــــ ـــــب ابــــن قيـــ م ـــ

فمعنـاه الـذين يــــزيــــدون خيـــــراً و إيــمــــاناً و تـــــقى، إذا "اجلــــوزيــــــة علـى هـذه الــــروايــــــة قائـــــــال: 

37رة البقرة ، اآلية سو  - 2

28سورة الرعد ، اآلية  -3

40سورة الحج ، اآلية -4

/2009جامعة محمد لخضر باتنة  ,البالغة هجي، االغتراب عند اإلمام علي من خالل نخمحمد مشعالة دام - 5

.103ص ،2010



 االغتراب واألنا في شعر ابن الفارض           الفصل الثاني:              

84

يء ــــــب شــــإن أح "﴾عليـه الصـالة والسـالم ﴿و عـن النـيب 1نقص النــــاس من ذلــــك و الــلـــه أعلـــــم "

ــــربــــإىل اهللا قليـــل و مـــن الغ ــــاء قـــ ــــال: الفــــ ــــدينهـــارون بــــ ــــجتمعـم يــ ــــون إىل عيســ ــــريــــى بـــن مـــ م ـــ

2 "ةـــــامـــــوم القيــــالم يــــــه الســـــعلي

đ�Â��²ــــــــم بـــني النــــــــاء لقلتهـــــــربــــؤالء بالغـــــــه ـيمـــــد ســــــــو ق   Ƣم ــــــاء هــــــربـــىن فـــإن الغــــــــذا املعــــــ

ى اهللا ــــصل(م ــــريـــــالكه ــــولـــــاع رســــاىل و ابتــــه و تعـــانـــــاء إىل اهللا سبحــــــاالنتم اختــــــاروان ــــذيــــال

ــــهعلي ــــو سل ـــــ ــــلذل )مـــ ــــك فهــــ ــــحسـم ال يـــ ــــوحشـــــدون بالـــــ ــــتهــبر ــــــة يف غـــــــــ ــــم هـــــ ــــذه، و لكـــ ن ــــ

 مازالتا ــــــواجـــــه أفــــيــــــاس إلــــــول النــــــــالد و دخــــــاع البــــف أصقـــــختلــالم يف مــــــــاإلس بانتشــــــار

ع ـــــــــــتمــجـمــت الـــــــــــابـــــــة أصــــــــــــنـــتــــك أن الفـــــــــــــال ذلـــــــــــويــــــدم طـــــــــــــة، إال أن هـــــــذا مل يــــــــــبـــــريــــــغ

ــــالمــــــاإلس ــــتــقـمــي بــــ ــــثمـــــل عــ ــــفــــع بـــن انــ ــــالـــــكـــان، و تــــ ــــيــمسلمــــب الــــ ــــلطــــن علـــى الســ ة و ـــ

ن ــــــديــــذا الـــــــك هـــــــذلــــع بـــــجري ــــل ،مـــــــنهــــن ديــــــاس عــــــــــا النــــــيـــدنــــور الــــــــل أمـــــــتشغــــة لـــــــالفــــــــاخل

ـــنــــروف و الــــــــمعــر بالـــــــح األمــــــــرة، و أصبـــــــــدأ أول مــــــا بــــــمــــبا كــــــريــــغ ر مــن ـــــــمنكــــن الــــــهي عــ

  ل مــن ـــــــائـــــــد اهلــــــحشــــــام الـــــــأم ونــــــــليلــــــر قـــــــهذا األمــــــني بــــــــمــــائـــــألن الق ،رابــــــــي االغتــــــدواع

ـــــالن ـــــذيــــاس الــــ ـــــن طـــ ـــــم حـــــــــليهـــــغى عــــ ـــــيــــدنـــــب الــــ ـــــك مــــــــالـــــتهــــا و الــ ـــــن أجـــ ل ـــــــــصيـــحـــل تــــ

ـــــهـــذاتـــلــــم ـــــرغــــــا علــــى الــــ ـــــم مـــــ ـــــيهـــوعن ـــ ـــــهــأنـــم بـــ ـــــيـــا دنــ ـــــنـــاتــــا فـ ـــــبـــريـــــة و غــــ ـــــنهــــة عــــ م، ألن ـــ

   الــنـــــــبــــي ولــــــده قـــــــســــجا يــــو مـــه وها ــــلـــــن أجـــوا مــــلقــــخ، اـــيــــدنـــــي الـــت هــــيســـــا لــــيــــدنـــــــال

ذا ــــ، و يف ه"3لـــــيـــبـــر ســـــابـــــب أو عــــريـــــك غــــأنــــا كــــيـــدنــــن يف الـــــــك""﴾ليه الصالة والسالمع﴿ 

  ة:  ــــــوزيـــــم اجلـــــقيـــــن الـــــول ابــــقيــــــدد ــــــالص

���ÈǮÉǳÊ±ƢÈǼÈǷ¦ح و����ƢĔƜǧ�
ÇÀÌƾǟ�Ê©ƢÈǼƳ�ȄǴǟ�ÈȆ. َها الـُمَخَيُم ُألوَىل و فيـْ

  و لكنا سبـي العــدو فهــل ترى * * *   نعــــــود إىل أوطــــاننــــــا و نســـلــــم.

تعين، تحقيق محمد حامد الفقي، دار الكتاب ابن القيم الجوزية ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نس-1

199، ص 1972، 3العربي، بيروت، ( دط) ، ج

103ص , البالغةهج راب عند اإلمام علي من خالل ن، االغتيخمحمد مشعالة دام -2

.533، ص 2007، 1الزيدي ، الشركة الجزائرية اللبنانية ، ط  إلمامامختصر صحيح البخاري ،  :نظري - 1
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1.و أي اغرتاب فوق غربتنا اليت * * *  هلا أضحت األعداء فينا حتكم

اس، ـــــم النـــهـــبطــغــــن يـــــذيــــون الـــــدوحـــــمـــمـــاء الــــربـــــؤالء الغــــهـــ: "  فخريأة ـــــول يف روايـــقـــو ي

ذه ـــــر هــــــاس علـى غيــــنــــر الـــــــاء، ألن أكثـــــربــــــوا غـــــــمــــاس ســـــنـــم يف الــــهـــدرتـــم و نــــهــتـــلــقــــو ل

ــــنــــلي اـــــــالم فــــــــــل اإلســـــــأهـــــات، فـــــــفـــالص الم ـــــــــل اإلســـــــي أهـــــــن فـــــيــنـــؤمـــمـــاء، و الـــــــربـــــاس غـــ

2اء. "ــــــــربــــــن غــــيـــنـــؤمــــمــي الـــم فـــلـــعـــل الــــــاء، و أهـــــربـــــغ

ـــقيـــــن الــــــظ أن ابـــــــالحـــــن   ـــســـــم قــــ ـــة إلــــــربــــغـــم الـــ ـــراتــــة مـــــــالثـــــى ثـــ ـــفــلــتــخـــب مـــ ـــبــــرتــــمـــــة، فـــ ة ـــ

ـــلـــمســـال ـــلـــتـــخـــم تـــــ ـــبـــرتــــف عــن مـــ ـــؤمــمـــة الــ ـــبـــرتـــــن، و مــ ـــؤمــــمـــة الــ ـــلـــــختــن تـــ ـــبـــرتــــن مــــــف عــ ة ــ

ـــالــعــــال ـــأن هم، و ــــ ـــربــــؤالء الغــ ـــاء هــ ـــقـــتــــالح و الـــــــصـــــم ذوي الـــ ـــكـــــالص و نــــــــوى و اإلخــــ ر ــــ

    .واتـــــــشهــــن الـــــع التخليات و ــــهـــبــــشـــــال

ا، ـــــيـــدنــــذه الـــــن هـــــاء عــــــربــــــار) غــــــفــــني و كـــــــسلمـــــة (مــــــامــــة عـــــــصفــــان بـــــســـإن اإلنـــــف إذاً 

ـــــل ـــــتيــــيس باخــــ ـــــه هار ــــ ـــــو بــــ ـــــل هـــ ـــــيـــخو مـــ ـــــر علــــى ذلـــ ـــــبـــــك بســــ ـــــئــيـــطــــب خـ ـــــليــــآدم عة ـــ ه ـــ

اهللا  علــــى ربــــــوبــــيــــــــة اد ـــــــــهــــاإلشبا ـــــــــربنـــن اغتــــــــديــــزاهــــــــئك الـــــــــه أولـــــــــا أدركــــــــمو  المـــــــــــالس

ـــــل: " اــــنـــيـــلــــــع ـــــز وجـــ ـــــه عـــ ـــــْم ،لــــقـــــولـــ ـــــْن ظُــُهـــورِهـِــ ِـــــي َآَدَم ِمــ ـــــْن بَــنـ ـــــَك ِمـ ـــــَذ رَبـُـــ َو ِإْذ َأَخــــ

قَــــالـُـــو بـَـــلَى شــَـِهــــْدنــَـا َأْن ـُفــِســـُهـــْم أَلـَــْســــُت بِـــَربـِـكـُمْ ُذرِيـَــتَـُهـــْم و َأْشـــــهـَـــَدهـُـــْم َعَلى أَنْــ

ـــوا يــَـــــْوَم الـــِقــــَياَمــــــِة إنَـــــا كـُــنــَـــا عـَــــْن هـَـــــَذا غـَـــافـِــلـِـْيــــَن "  ون ـــــــطــــا بــــــرنــــمــــم عـــــــث  3تــَــقـُـــولــُـ

ا ـــــــدنيـــــت الــــــانــــــكــــوالدة فـــــــــا بالـــــــهــــنا عنــــــربـــــاغتـــــا فـــــنـــنـــــام وطـــــــــت األرحـــــــانـــــكــــــات فـــــــهـــــاألم

ـــــــنــــوط ـــــــذنـــــخـــنا اتــ ـــــــهــيـــا فـــ ـــــــانـــــا أوطــ ــــــربـــــتــــا واغـــ ـــــــهــيــــنا فــــــــ ـــــــالـــحـــا بــــ ـــــــســــة تـــ ـــــــسفــــــمى الـــ ر و ــــ

اه ـــــــرنــــعمــــرزخ فـــــــبـــالـــمى بـــــــــســـن يـــــــوطــــة إىل مـــــــــليــــكــــا بالــــــــنا عنهــــــربـــتــــة إىل أن اغــــــــــاحـــــسيـــــال

ك ـــــد ذلـــــرج بعــــــخــــال يــــــــث... فــــــعـــــبالــــه بــــنــــنا عــــــربــــتـــم اغــــا ثــنـــنـــان وطــــكــــوت فــــمــدة الـــــم

.107–106المرجع السابق ، ص -2

.196–194ابن القيم الجوزية ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نستعين،ص -3
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اء ــــقــــبـــع الــــن مــــا وطـــدهـــعــــان بـــــســــا اإلنـــهــــزلـــنـــــيت يــــان الـــــرة األوطـــــذه آخــــرب و هــــتـــغـــوال ي

" يــــــَا قـَــــــْوِم ِإنَـَمــــا هــــَِذِه الَحـــيَـــــاُة الـــُدنْيـَــــــا َمتـَــــــاٌع و ِإَن ، لــــقــــولـــــــه عـــــــز وجــــــــل: ديــــــــاألب

.1اَآلخـِــــَرَة هـِــَي َداُر الَقـــــَراِر " 

ن ــــــــــراب عــــــــــتــــو إال اغـــــــا هــــــــي مــــــــالمــــر اإلسو ـــــــــنظــمـــن الــــــــراب مــــــــتــــإن االغـــــــــك فــــــــذلــــو ب 

ـــــيـــحــــال ـــــيـــــاعـــــتمـــــاة االجـــــ ـــــفــــزائــــــة الــــ ـــــتــــة و اغــــ ـــــراب عـــ ـــــظُ نُ ـــــن الـــــ ـــــيـــــاعــــــتمــــــاالج مْ ــ ـــــغيالـــــة ــــ ر ـــ

راب ـــــــتــــرف االغــــــعــــا أن نـــــنـــنــــكـــمــــو ي.ةـــــــــيــــابــــــجـــة اإليـــــــيــــــاحــــنالــــــن ــــــذا مــــــة .... هـــــــادلـــــعـــــال

ن ـــــــال عـــــــــصـــفــــر أو االنـــــــــع اآلخــــــــة مــــــــمــيــحمـــدم الـــــــــر أو عــــــــافــــنـــتـــــد أو الــــــــــاعـــــتبــــــه الــــــــأنبـــــ

ـــــش ـــــيء مـــ ـــــا، و هــــ ـــــصـــفــــذا االنــــ ـــــال عـــ ـــــادة مــــ ـــــكـــا يــ ـــــصـــفـــون انـــ ـــــاال عـــ ـــــن الـــ ـــــذات أو عــــ ن ـــ

 إخل  2ع ...ـــــتمــجـمـال

  :رابـــــتـــاالغ قسامأ-3-3-3

ي ـــــــه ر وــــــــل دون آخــــــيـــا جـــــــهـــرد بـــــــفـــنــــة ال يــــــــامـــــرة عــــــــاهــــــراب ظـــــــتـــل االغـــــــكـــشـــــي

ـــــوجــــم ـــــصـــودة بــــ ـــــفــلــتــخـــورة مــــ ـــــيـــة حـــ ـــــتـــغــث يــ ـــــمـــرب الـــ ـــــرء عـــ ـــــن أمــــ ـــــيــــور كثــــــ ـــــصعـــــرة يـــ ب ــــ

الدارسـني  حددها بعض ة ــــختلفـــمقسام أـــــوده بـــــن وجــــراب عــــــتــــر االغـــبــعــــد يــــرها وقــــصـــــح

  فيما يلي:

االغتراب المكاني:- أ 

ـــلــعــتـــح مـــــلــطــصــمــــذا الـــــــان، وهــــــــمكـــن المــــــال ــــــقــتـــه االنــــــين بـــــعـــن و م ــــــائــــقـــــراع الـــــــالصــــق بـ

ه ـــــــنــــن وطــــــــان عــــــــســـــرب اإلنــــــــغــــد تــــــــه، وقــــــــة بـــــــــمحيطـــة الــــــــيئـــبــــه والــــــــــرد وذاتـــــــــفــــــــال نـــــــــبي

ـــــــعـــــل ـــــــوامــــــدة عـــ ـــــــيــــاســــــــل سيــــ ـــــــاديـــــصــتـــــة واقـــــ ـــــــة أو سبـــــ ـــــــوبـــــب صعـــــ ـــــــعــــلة اــــ يش يف بعــــــض ـــ

ل أو ــــرحـــن يــــل مــــكـــ، ف3نــــوطـــــارج الـــــل خـــــعمـــــراء أو الــــــصحـــــيش يف الـــعــــالــــق كـــــاطــــمنـــال

.39سورة غافر ، اآلية -2

.196تعين،ص القيم الجوزية ،مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد و إياك نسينظر: ابن   3  

.103االغتراب عند اإلمام علي من خالل نهج البالغة، ص  ينظر: - 1
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ك ــــر دون شـــعــشـــسيـــف ،اــــاريـــيـــتــــراب اخـــتـــذا االغــــان هــــواء كــــه ســــلـــه وأهـــنــن وطـــرب عـــغتــي

 .نهأحضاودة إىل ـــعــــي الـــة فــــرغبــــق والــــو شـــن والــيـــنــحـــالـــب

:االغتراب السياسي-ب 

ــــطـــقـــو انــــــــه و ــــالقـــعــــاع الـــ ــــة بـــ ــــواطـــمـــني الـ ــــوذلـــك م ،ةــــــدولـــن والــ ــــن خـ ــــالل سلــــ ب اإلرادة ــــ

ـــريـــحـــوال ـــة وعيـــ ـــفــــش الــ ـــانـــعـــرد يف مـــ ـــركــــتــاة تــ ـــازلــنـــز يف تـــ ـــه عــ ـــوقــــقـــن حــ ـــه ومـــ ـــنتـــا يـــــ ـــتنـــج عــ ه ـ

ــــم ــــض لتـــــــن رفــ ــــليـــداخــــن الـــــيــوانــــقـــلك الـــ ــــور األحـــــــهــــة وظـــ ة ــــــضــاهـــمنـــة والــــــارضـــمعـــزاب الــــ

.1  اـــــــــيــاعـــمـــا أو جـــــرديــــون فــــكــــد يــــوق، ةــــطــلــلســل

:االغتراب االجتماعي -ج 

ن ـــــريـــــن اآلخـــــراب عــــــي أو االغتــــاعـــمــتــــل االجــــافــــتكـــدم الــــعـــرد بــــفــــور الـــــل يف شعـــــتمثـــي و

ر ـــــاهـــظـــن مـــــده، ومــــيــالـــقـــه وتــــاداتـــــع ه وــــتـــافــــقـــه وثــــجتمعــراد مــــن أفــــرد عـــــفـــال الـــصــفـــان و

  :يـــاعــــتمـــراب االجـــــاالغت

  : الرفض النبذ و -1

لي ـــــاهــــر اجلـــــعصـــــي الـــــا فـــــارهــــــم آثـــــــن أهـــــة ومــــــريـــــصــعنــــالات ـــــليـــن األقـــيــــون بـــــكــــث يــــحي

.2 "ةـــكـــصعلــــال"

االغتراب في الذات: –2

ه ــــــشلـــفو  ،هــــــذاتعــــــن فرد ــــــال انفصــــــــالي ـــعنــوي ،رومـــــد فــــراب عنـــــور االغتـــــم صــــو أهـــوه

ــــاتــــانــــعـــوم ،هـــــــســفـــم نـــــــهـــيف ف ــــوقـــــه يف الــــــرفتـــعــــدم مـــــــــوع ،هـــــــــوتـــــوح هــــــــدم وضـــــــه وعــ ت ـــ

.3لـــــــتقبــــمســه يف الــــيـــون علـــــــكـــــن أن يــــــمكـــا يــــــــوم ،رـــــاضـــــحــال

.103ص  1997-1فاطمة محمد حميد السويدي ، االغتراب في الشعر األموي ، مكتبة مدبولي ، ط-2
.46، ص نفسه المرجع -2
.61-60قاهرة (د ط)، (د ن) صيوسف ، االغتراب واإلبداع الفني ، دار غريب للطباعة ، ال  محمد عباس -3
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االغتراب الزماني: -د

ة ــــــــينـــل معـــــــــراحــــــه يف مـــــــــنــــل وطـــــــــــان داخــــــــــســـب اإلنـــــــــــصيـــة تـــــــــــفسيـــة نـــــــــــالــــــو حــــــــــه   

ه ــــجتمعــــراف مــــــعتدم اــــــوع، هــــتمعــجـــه ومـــــوذوي ،هـــلــن أهــــــة بيــــربـــــغــــالــــر بــــعــه يشــلـــجعـــت

ــــــقــحــستــــا يــــــــــمـــب ــــــهـــــه ألنــ ــــــيشــعـــم يــ ــــــزلــــــي عــــــــون فـــ ــــــة عــــ ــــــمن ــــ ــــــلقهــتعــــل مـــعــــــاصـــــــريــهــــ م ـــ

.1يـــــــاضــــــمـــن الـــــزمــــــالــــد بـــــديـــــشــــــال

ــــــتــنــستـــن و منــه ـــج أن هـ ـــذه األنـــ ـــداخـــتـــواع تــــ ـــهابـــــشـــتـــل وتــــ ـــيمـــف ـــــ ـــهــنـــيـــا بـــ ـــهـــا ألنـــ ب ـصـــــا تـــ

  .ه..ــــــــاتـــــســــــــؤســـل مــــــكـــــمع بــــــتــجــمـــن الــــــال عـــــــصـــفـــواالن ،ادــــعـــتــــرة االبــــــاهـــــي ظـــف

  :مراحل االغتراب-3-3-4

ـــإن االغت ا ـــــمـــوإن ،دةـــــــة واحــــــــعــــذا دفــــــكــــي هـــــأتــــة ال يـــــيــــانـــســــرة إنـــــــاهـــــأي ظــــــراب كــــ

  اط هي:ـــــــقــالث نـــــي ثـها فــــلخصــــنمــــختـــلفـــــة ل ـــــراحـــــم البد أن يكون قد مر مبراحل

مرحلة التهيؤ االغتراب:- أ 

ة، ـــــــاعيــــــتمـــاالج قـــــــفواـــمــاة والـــحيــــرة على الــــسيطـــدان الـــقـــة بفــــرحلــــمـذه الـــدأ هـــث تبـــحي 

ر إىل ـــــــــك األمـــــــدى ذلــــــتعــد تـــــــوق ،ةدـــــــــة واحـــــبــرتــــي مــــــا فــــــلهــــــاء كــــــــيــح األشــــــصبـــذلك تــــــــوب

 م.ــــــهــــديــــاء لــــيـــي يف األشــانــــعـــدان مـــــقــــف

مرحلة الرفض والنفور الثقافي:-ب 

و ـــــــا هـــــــنمــيـــبود و ــــــــوجــــو مـــــــا هــــــــنمـــارض بيــــــــتعــالـــرد بـــــــــفــــر الــــــــعــشـــة يـــــــلــــرحـــمـذه الـــــــويف ه 

لى ــــــم عـــــــيهـــر إلـــــــنظــه يــــــىت أنــــــه حــــــعــمــجتـــراد مـــــــــن أفــــــا عــهــــــيـــرد فـــــــفـــــزل الـــــــنعـــوي ،يــــــالـــــيـــخ

 ه.ـــنــــاء عــــربـــــم غـــهـــاس أنـــــأس

دعدور ، الغربة في الشعر األندلسي غفي سقوط الخالفة ، دار النهضة الشرق ، (د ط)، (د  أشرف علي ينظر :  -1

.22ت)، ص
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:مرحلة تكيف المغترب-ج 

ــــاعيــــمــتـــة االجـــــــزلــــعــــل يف الــــــتمثـــوت   ــــثــــدة والــــــائـــســــم الــــــيــقــــــل الــــــــلى كــــــرد عـــــــتمـــــة والـــ ورة ــ

ـــــــدهــــض ـــــــا، وبــ ـــــــكــــذلك يـــ ـــــــمغتــون الـــ ـــــــرب يف هــ ـــــــرحلـــمــذه الــ ـــــــة إمــ ـــــــكـــا أن يــ ـــــــدمـــنــون مــ ج ـــ

ف ـــواقــــمــر إزاء الـــه أثــــون لــــكــــف دون أن يـــواقـــمــل الــــكــــا لــًــــ عــــاضـــــوخ ،الً ــــــامــــــا كـًــــ اجــــدمـــان

ون ــــــكــــا أن يــــــوإم،لــــعــــدر أي ردة فـــــصـــــر وال يــــــىن آخـــــعـــمـــه، بــــــــة بــــــيطـــمحــة والـــفــلـــمختـــال

1 .دهـــــوف ضــــــــوقـــــوال ،اجــــجــتـــورة واالحــــــثـــالــــب

  االغتراب في الشعر الجاهلي: -3-3-5 

ه، ــــياتـــــة أبـــــــواضحـــــال راب وـــــتـر االغـــــاهــــظــاهلي مــــــر اجلــــشعـــنا للــــــراءتـــــن قــــس مـــــلتمـــن

وف ــــــــوقـــــــي الــــــــواء وهــــــــــد ســــــــر علـــى حــــــــعصـــــذا الـــــــراء هــــــــشعـــــلل الــــــــا كــــــــق عليهــــــــتفيت اــــــوال

لي، ـــــاهـــــر اجلـــــــشعـــــزة للــــــــمميــة الـــــــسمـــــت الــــــحـــيت أضـــــــار الــــــديــــــاء الـــــــــالل وبكــــــــلى األطـــــــع

ـــح ـــيث كــــــ ـــمكــــــان الـــــ ـــان بكـــ ـــل مـــــ ـــا فــــــ ـــمثـيه يــــــ ـــيلــــل وســــــ ـــواجــــــة يـــــ ـــهــــه بــــــ ـــزمــــــــا الــــــ ـــن بعــــ د ــــ

ـــــرانـــــــجـــه ـــــه مـــــ ـــــن طــــ ـــــرف األحبـــــ ـــــائــــضغــــــة الــــ ـــــن وفـــــ ـــــــــ ـــــقـــــك يي ذل ـــــول زهيــــــ ـــــر بـــــــ ـــــن أبــــ ي ـــــــ

  مى:ـــــــــــسل

والـــــنـــَِديـْمُ واحُ رْ ا األَ ـَــهرَ ـــيْ ــوغَ لْ ـَـــب       م ُ دَ ـَــقــــا الـَــهـَــفعُ ـَـــي مْ َـــ  لِيت ـَــال ارِ ـــَـيدِ ـــالبِ فْ ــِـق    

.مٌ مَ صَ ةٍ اجَ ا حَ ذَ تَ ــمْ لَ كَ وْ ـَــل ارِ دَ ـــبال     وَال سُ ــيْ ـِـــني األَ دِ ـْــعـَـا بـَــهرَ ـــيْ ـــغَ ارُ دَ ـــــــــال الَ 

2مٌ رَ ا أَ ـــــهَ ــلِ ــهْ أَ نْ ا مِ هَ ـــِـب يسَ ْـَـ ل يِ ـْــحوَ ـــالـَـــك       ةٍ ــــلَ ــِــــــاثــَـــــم نَ ـْــيزِ ـِـمغَ ــالِــ اء بــَــــــمـْــساألَ ارُ دَ 

ـنـــــني أو الـــــراحـــليـــــن، و يـــــؤكـــــــد علـــــــى ـف األحــــبـــــــة الــــضـــاعهيــــــر يــــصــــأن ز نـــــالحـــــــظ هـــنـــــا  

  ة.أنــــه رغــــم اغــــتــــراب أهــــلهــــا مـــــنذ أزمــــــان إال أن آثــــارهــــا بــــقيـــــت مـــنــــتصـبــــــ

ـــكــــول     ـــعــــذا ال يـــــــن هـــــ ـــل مـــــــلـــطات الــــــوحــــين لـــ ال ــــــرحـــــت ل وــــــرا عــن حــــــيـبـجـا هــي إال تـــ

ــــيليــاهـــجـــال ــــن بــ ــــعـــتــل تــ ــــدى ذلـ ــــالــــحــك إىل الــــ ــــنفسيـــــة الـــ ــــة الــــ ــــهــــيشـــعـــيت يـــ ــــلـــاهــــجـــا الـــ ي، ـــــ

61-60كريمة يونسي، االغتراب النفسي وعالقته بالتكيف األكاديمي من -1
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م ـــــــفسهـــة يف أنــــــنــيـــدفــــم الـــــهــــاتـــــوتـــــكبــــن مــــراء عــــشعـــــا الــــهـــب يعربة ـــــنـــزيـــــح راتـــــعبيـــي تــــوه

و  1ة ــــــبــــل واألحــــــــراق األهـــــــــة و فــــــــــراويـــــصحـــــة الــــــيعـــطبلـــــوة لــــســــن قــــون مــــــشــيـعــــي ـــاإزاء م

  س:ـــــقيــــرئ الــــول امــــقــك يــــيف ذل

  لـــومــيسقط اللوى بني الدخول فح    ا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ــفــق

  شـمـــأل ملا نسجـــتهـــا من جنوب و    فــتــــوضـــح فــالــمقـــراة لـم يعف رمسها 

  يقــــولــــون ال تـهلك األسى و تـجمـل   وقــــوفــــا بـهـــا صحيب علي مطـــيهــــم 

2ا كـــأنـــه حب فــلفــــــــلو قـــيــعـــــانــه   تـــــرى بـــعــــر األرام فـــي عـــرصـــاتــهـــا 

ـــذه    ـــالل هــــ ـــن خـــــــ ـــا مـــ ـــح لــــنــ ـــه  يــتضـــ ـــن تـــجــــربــتـــ ـــر عــــ ـــنا يــــعبـــ ـــر هــــــ ـــات أن الـــــشـــــاعــــ األبــــــيــ

مــــاً و عــــقــــدة الــــقـــاسيــــــة  و أالم رحـــــــــيل األحــــبــــــة و فــــقــــدانــــهــــم و هــــذا مـــــا شكــــــل لـــــه هــ

كـــمـــــــا انـــــــه يـــستــــوقــــــف صـــــاحــبــيــــــه و يـخـــــاطـبـهمــــــــا و يـــشكـــــــو لـهـمــــــــا هـمــــــــه، و ـة،نـــفسيـــــــــ

ــــــاضي ال الـمــــ هـمـــــــا يـطـلـبــــــــان منــــــــه الــــصبـــــــر و احـــــتمــــــــــال الـــــفـــــــراق، ألن الــــــــبكــــــــــاء عــــــلى

     جــــــــــدوى منــــــــه.         

ـــق و  ـــد كـــــ ـــاهـــــــــجــان الـــــ ـــخـــلي يــ ـــوائـــاف نــــ ـــدهـــــــب الـــ ـــكـــر بــــ ـــل مــــ ـــلـــحمـا يــــ ـــنه مــــــ ـــأه ـــ وال ـــــــ

ة ـــــهــــواجــــن مـــــزه عــــــجـــي عـــة فبغـــــــاــــنــــــال هو ـــكــشــــا يـــــذا مــــه ال وـــــــوت مثــــــمـالــــــائب كـــــصـــوم

  :هــــولـــي قــــه فــــــب عنـــريــــــه غــــــس أنــــحــذي يــــــر الــــــدهـــــذا الــــــه

  ادرا ؟ــــدهر قـــلي على الــــدت قبــل وجــــا *** وهـــمـر هــدهــل الـــفعـــين أن يــلفـــكـــت

.3ار ـــــــائـــــحي ســـــاوز الـــــد جـــــة قــــيـتـلى فـــه *** عــناس أصبع نعشـــال تــــــرخــيم ـــــأل

.147 ص 1995سقال، العرب في العصر الجاهلي، بيروت، ره دزي - 1
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ايـــــــة نـــفســــــه مـــــــن أي مـــــــن خــــــــالل الــبـيـتـيـــــــن نــــــالحــــــــظ أن الــــشـــاعــــــــر ال يـــستــــطيــــــــع حــمــــ  

ذا ــــــــه هـــــــــوف يف وجـــــــــوقــــــع الــــــــطيــــستـــــه ال يـــــــألن ،اــــــومـــــهمـــه مـــــــلـــــعا جـــــذا مـــــــوهمـــكـــــــــروه ، 

  . شــــــــــعـــي نـــوال فــــــحمــاس مـــــنـــــر الــــــيــــجعل خــذي يـــــر الـــــدهــــال

ــعنصـــــــري، و ال يـُخـــــــفى علــــــــــينا أن اإلنـــســــــــان اجلـــــــاهلـــــــي كــــــــــان يعــــــــــاين مـــــــــن الــــــتمييــــــــز الـــ

ــ ـــه ،مـــــ ـــون بـــشـــــرتـــ ـــه أو لـــــ ـــالل نــــسبـــــ ـــن خــــ ـــان ذلــك مـــــ ـــواء كـــ ـــور ســــ ـــك إىل ظــــهـــ ـما أدى ذلـــــ

ـــراً  آنــذاكمـــــــــا يـــــــــسمى  ـــر شــــــاعــــ ـــال نــــذكـــــ ـــة، و علــى سبـــــــــيل الـــمثـــــ بالطبقــــــــات االجتمــــــاعيـــــ

بــــــن شــــــــداد الــــــذي أنـــــكـــــــره  ةـــــــر فــــــحًال، و فـــــارســـــًا مـــــن فــــــرسان الــــــعشيــــــــرة ،أنـا و هــــو عنت

ـبا بيــــــــن أهلــــــــه والـــــــده و جعــــــــله عبـــــدا ألنـــــه ابــــن آمــــــــــة، و هـــــــذا مـــــــا جعلــــــه يعــــــيش غــــــريــــــ

  فــــيقـــــــــول : 

  .رـــــفجــــع الـــــا طلــــل مـــــليــــواد الـــــوال ســـــل   ة ــــــالـــــواد جهـــــســـــوين بالــــــبون لـــــيعي

1.رـــــــــقطـــــزل الــــــستنـــفي يــــن كـــــياض ومـــــب         فخصايلود ـــــوين أســــان لــــوإن ك

يــــفتخــــر بلـــــون بـــشــــرتــــه ، و يــــشبـــــهه  ةيات يــتبــــني لــــــنا أن عنتــــــر مــــــن خـــــالل هــــــذه األبـــــــ   

كد أن الـــمــــــرء ال بالــــليــــل الـــحــــــــالك الـــــــــذي مـــــن بـــعـــــده يـــــرتــــســـــم فـــجــــــٌر جــــــديــــــٌد ، و يـــــــؤ 

ــــاس مـــــن خالل لـــــونــــــه، بـــــل يقــــــاس مــــــن خـــــالل خــــصــــالــــــه و شجــــــاعتــــــــه. يـــقــ

ـــتمـــلــــن و ـــا ســـــــ ـــتـاالغ أيضــــ ـــراب عنــــــ ـــئــد فـــ ـــيــــالـــــصعــــة الـــ ـــوه ،كـــ ـــم أبــــ ـــعـــــرز الشـــــ ـــذيــــراء الـــــ ن ـــ

ـــبـــع ـــروا عــــ ـــتــــن االغـــ ـــباريـــــــراب إجـــــ ـــا وذلــــ ـــسبــــك بــــ ـــلــظــــب الــــ ـــتميــــم والـــــ ـــبقـــطــــز الــــ ـــذكـــــي نـــ ر ـــ

ل ـــــــــــقب 525و ـــــــــحـــويف نـــــــــــ، ت ىر ـــــــــــفـــشنـــــالـــــب بقـــــــــملـن أوس األزدي الـــــــــت بـــــــــابــــم "ثـــــــــنهـــم

"  ةــــــلكــــن ســــك بـــــيــسلـــــال و، 535حو ـــي نــــوفـــــمي تــــفهــــر الــــابــــن جـــت بــــابــــرة، وثــــــجـهــال

ـــــانـــــت األســــــباب مــختلفـــــة، مثــــــل ، و هنـــــاك مــــن جـمعهـــــم الـــــقـــــدر مـــــهمـــــا كـ مـــــــــرهــــــيـــوغ

ت منهــــــــم الـجـــــــــوع و الــــــفقـــــــر و الــــــتشــــــــرد، إال أنـــهــــــم وجــــــــدوا فــــــي اتفـــــاقـــــــهم قـــــــوة جعـــــــل

ــــــن شـــــاعـــــــر إىل آخــــــــر لكـــــــــنها تــــــــصب يف قــــــالـــــــب شعــــــــراء كـــُــثــــــر تـــختلـــــف أشعــــــارهــــــم مـ
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ظـــــاهـــــــــرة ": "يوســـف خليـــف"واحــــــــد، و هــــــــو الــــحنيــــــــن اىل الـــــقبيلــــــــة و األهــــــــل، و يقـــول 

ــــرة  ــــي الــــظـــاهـــ ــــاعي هـــ ــــاس، الـــتـــوافـــــــق االجــتمــــ ــــا األســــ ــــاع أنــهـ ــــاء االجتمــــ ــــىت يقــــــــــرر عــــلمـــ الــ

رد مــــــن الــــــذي تقــــــوم عليــــــه الــــصلـــــة بيــــن الــــفـــــرد و الـمجتمــــــع، حبيـــــث يكـــــــون عمــــــل الــــفــــــ

يكــــــون عمـــــل الــمجمــــوع مـــــن أجـــــل صــــالــــــح الــــفــــــرد ، أجـــــل صـــــالــــــح الــمجمـــــوع ، كمـــــا

ـه و فـــقـــــــدان هـــــــذا الــــتــوافـــــــق االجتـــمــــــاعي يــنــتـــــهي بـــالــــفــــــرد عـــــــادة إلــــــى أن تكـــــــــون صـــلتــــــ

1.ــــاس ســـلــــوك صــــراعـــــي"بــمجتــمــعــــه قــــائـــمـــة عــــلى أسـ

ـــقاسي الـــ   ـــقرار الـــــــ ـــو الـــــ ـــلك هـــ ـــراب و الــــــتصعـــــــ ـــرئيسي لالغتـــــــ ـــذي نفهــــــــم أن الـــــــــسبب الــــــــ ـ

ــــــرام حقــــــو  ــــــدم احتـــــــ ــــــم، و عـــــــ ــــــة يف حقهــــ ــــــذه الــــــقبيلــــ ــــــل تـــــتخـــ ــــــم داخـــــ ــــــم و واجـــــــباتـــهـــ قهــــ

ــــــة ،  ــــــاك شعــــــــــــهن والــــــقبيلــــ ــــــيلــبــالق قــــــامـــــــــت راءـــــــ ــــــيهـــفـــم أو نــــــــــردهـــــطـــة بـــ ل ـــــــــعـــرد فــــــــــــم كـــ

ـــوضـــــلل ـــتمـــع االجـــــــ ـــمـاعي الــــ ـــيـــزري حـــــ ـــاألخي ذهـــــث أن هــ ـــرهــــــرة اعتبـــ ـــوســــــيا ـــــ  فــــيــلـــــف خــ

ـــــأه ـــــم األسبــــ ـــــهـأدت ب الــــيتاب ـــــ ـــــشعـــــؤالء الــــ ـــــمثــوي ،راء إىل التصــــعلكــــ ـــــل هــ ـــــذهــــمـذا الـــ ب ـ

ـــاعـــشـــال ـــر عـــ ـــروة بـــ ـــن الــ ـــبـعــورد الــ ـــمـس  الــ ـــتويف سنـــ ـــبـــوع م596ة ـــ ـــيدة بـ ـــن األبــ ـــح 2رصــــ يث ـــ

  روة:ــــــول عــــقــي

  . رــــفقيـــم الـــــرهــــــناس شـــــت الــــرأي  ين ــــــإنــــعى فــــــىن أســــــين للغــــــيذر 

  و إن أمـــسى لــــه حـسب و خيــــر.  و أحقــــــرهــــم و أهـــونـهـــم عيلهــم 

  خـــلــــيلـــتــــه و يــــنهــــــره الــــــصغيــــــــــر.  ده الــــقــــــــريب و تــــزدريــــــه يبــــــاعـــ

3 ورـــــــــفـــــىن رب غــــغــــن للـــــــــكـــــول   م ــــــــب جـــذنــــه والـــبـــل ذنـــيـــلــــق
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يــــــر، و عــــــدم احتــــــرام   الــــــفق اإلنسـاندى قـــســــوة الـــمجتمــــــع علـى تــــبيـــن هــــذه األبـيــــات مـــ  

ــــــل ا ــــــن قبــــــ ــــــر مـــ ــــــه يــُحتقـــ ــــــث أنــــــــ ــــــلى، حيــــ ــــــة سفــــ ــــــه مــــنــــزلــــ ــــــه و إنــــــزالــــــ ــــــر و أخــــــالقـــــ لـــــكبيـــــ

الـــمظــــــــــاهر  إتبــــاعـــــــا يـــــُغفــــــــر للغـــــــــين كـــــــــل عيـــــوبــــــــه مــــهمـــــــــا كثــــــــــرت ،أي الـــصغيـــــــر، و بـــينم

  ــــق الـــجـــــوهـــــريــــة.الـــحقـــــائ إخفاءالـــمـــــاديـــــة و 

  يقول أيضا:  

  وب احلق و احلق جــــاهــــــدبوجهي شح  أتسخـــــر مـــــين أن ســمــــــنت و أن تـــرى 

1.دأحســـــــو قــــراح الـمــــــاء و الـمـــاء بــــــار     أقســـــــم جســــمي يف جســــوم كثيــــــــــــــــــرة 

سعــــــــاد الــــفقـــــــراء و نكتشــــــف يف هـــذيــــــن الــــبيتــــني أن الـــــشـــــاعـــــــر كــــــان يــــجهــــــد نـــفســــــه إل

ـــــ ـــــم دون أن يــــستفيـــــ ـــــم و يــــسقيـــهـــــ ـــــان يطعمهــــ ـــــامى ، حيـــــــــث كـــــ ـــــم  دالـــيتــــــ ـــــن ذلــــك رغــــ مـــــ

ـــــرى الــــــــفقــــــراء ظهــــــــور عــــــالمـــــات الـــــتعب و األرق على وجـــــهــــــــه ، ألن نفســـــــــه تــــــأىب أن تــ

يــــــتضـــــررون جـــــوعـــــــاً و هـــــو يتـــــمتـــــع يف الـــــــعيش ، و كــــــانـــــت هـــــذه األبيـات ردا علـى رجـل

  كان يسخر من شحوب و ذبول وجه الشـاعر . 

ـويــــــر رائـــــع لـــفكـــــرة إنـــســــانيــــــة رفيعـــــة، فـــهــــو يـــــرد " تصــــكمــــــا نـــلتمــــس يف هــــذيــــن الــــبيتـــــني 

  ــــه و على مــن يــــسخــــر مـــن شحـــــوبـــــه و نـــحــــولـــــه، بــــأن شحـــــوبــــه أثــــــر مــــن آثــــار كـــــرمـــ

فطعـــــامـــــــــه يــــشـــــاركـــــــه فيــــــه كـــــــل الـــــفقــــــــراء الـــمحتـــــاجيـــــن، فكــــــأنــــــه عـــــدلــــــه و مــــــثله الــــعليــــــا، 

ــــــــح، يــــقســــــم جــــسمــــــه يف جـــســــومـــهــــــم، و الــــخليـــــــق بـــالـــــسخـــــــرية ذلــك الــــــــسميــــــن الــــــشحي

.2 طعـــامـــــه ومـــــالــــه"ـانــــي الـــــذي ال يــــشـــــرك أحـــــداً يفاألنـــــ

نــــــــوع مـــــــن االغــتــــــــراب الـــــقاســــــي، ألنـــــــه ولـــــــد يف عــــائلــــــــة  رىو نـــكتشــــــــف عـــــند الـــشنفــــــــ   

د ورث الـــــــعار يف تــــفكيــــــر بــــــعض الـــقبائــــــل يف ذاك الــــزمـــــان، ســــوداء و هـــــذا مــعنـــــاه أنـــه قـــــ

.32-31عروة بن الورد ، الديوان ، ص -3

.78سميرة سالمي ، االغتراب في العصر العباسي ، ص -1
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ـــود، فـــنش ـــيض و األســـــ ـــن األبــــ ـــزون بيــــ ـــو يـميـــــــ ـــم كــــانـــ ـــه ألنـهـــ ـــدا علــى قــــومــ ـــان حـــــاقـــ ـــأ و كــــ ــــ

  و خــــــاطـــــبهـــم قـــــائـــــال:   نـــــاقمـــــا على كـــــل شـــــيء ، 

  فــإين إىل قـــوم سواكـــم ألميــــل  مطيكـــم صــدور  أقيمــوا بــين أمي

  سرى راغبا أو راهبا و هو يعقل .  لعمرك ما يف األرض ضيق على امرئ 

1و أرقط زهلول و صفراء جيأل .         و يل دونكم أهلون سيد علمس 

ــــوق ــــلتمــــد نــــ ــــس يف شعـــــ ــــاليـــــصعــــــر الــــــ ــــاهــــــك ظــــ ــــوجـــــرة الــــ ــــودي أو مـــ ــــسمـــــا يــــ ــــفقـــى بــ دان ـــ

ـــلـــن أجــــــل مــــــناضــــــه يـــــــاتـــــي حيــــدف فـــــــه أي هـــــــد لـــــــوجـــــرب ال يــــــــمغتــمعىن، أي أن الـــــــال ه ــــ

  ه:ـــــــولــــــي قــــرص فـــــن األبـــــدة بــــبيـــــده عـــــســــا جــــــذا مــــــا وهـــــيقهــــــتحقـــــعى لــــــه يســـــــأو قيمت

  دـــــــم راصــــهــــا لــــايـــمنـــأن الــــب    م ــــهــامـــــغ بين وأعمــلـــأبـــف

 دةـــاصــــــهدوا قـا وإن جـــيهــــإل   اد ــــعبـــوس الـــدة فنفــــا مـــهـــل

2. دةـــائـــا كانت العـــت مـــوإن م    رين ــــه إن عشت ما ســـــواللـــف

ـــيــذه األبـــــــر هـــــعتبـــث تــــــحي ـــه ألن أدرك أنـــــامــــمـــه و أعــــــنائـــدة ألبــــــا عبيـــــهـــدمــــة قــــــات وصيـ ه ـــ

يت ال ـــــــه مــــــــب ألنـــــضـــغـــن يـــــش ولـــــعيــــول الـــــــطــــرح بـــــفــــن يـــــاة فلـــــحيـــذه الــــن هــــب عـــريـــــغ

  .الـــــحــــم

ن :تراب عند المسلمياالغ-3-3-6

ــــــــــتصــــال يقو  ــــــــــفهــــر مــ ــــــــــوم االغتـــ ــــــــــعن رابـــــ ــــــــــليـــاهـــجـــد الـــ ــــــــــد،بــــقـــني فـــ ــــــــــتمــلـــل نـــ س ـــ

ـــــاتـــــوصيــــصـــخ ـــــادئــبــــه و مـــ ـــــه فـــ ـــــصـــي عــ ـــــر اإلســـ ـــــا، يف حــــديث   المـــــ ـــــا ســـــابــــقــــ ـــــا ذكـــــرنـــ كمــــ

.305، ص 1980أبو على القالي ، ذيل األمالي ، دار األفاق الجديدة ، بيروت ، ( د ط) ، -2

, ص  19,2005سالمي , مجلة  النجاح لألبحاث , المجلد فتحي خضر , وصايا اآلباء في الشعر الجاهلي و اال -3

1184.



 االغتراب واألنا في شعر ابن الفارض           الفصل الثاني:              

95

. اءــــربــــي للغــــــوبــــبا بـدأ فطــــريـــــود غـــعــسيبا و ـــريـــالم غـــــبدأ اإلس"  ﴾عليه الصالة والسالم﴿ الرسول 

.1قيــــل و مـــن الــــغـــربـــاء يــــا رســــول اللــــه ؟ قـــال: الــــنــــزاع مــــن الــــقبــــائـــل"

، و يـــعملــــــــون الــــــــذين يــحبـــــــون سنـــتــــــي  الغربــــاء هــــم":"﴾عليــــه الصــــالة والســــالم﴿ و قــــــــــال 

، و بــــــدأ كـــــل واحــــــد و لكـــــن بعـــــد اغتـــــراب الـــمسلـــمـــــني بـــــدأت الـــــفتـــنــــة تـــكثـــــر, 2بــهـــــا"

.يــــديل بــــرأيـــــه، فــــفســــدت األخـــــالق و ذهـــبــت مـــهـــب الـــــريــــح 

جـــد االغتــــراب بــصفـــــة مـــختلفــــة عــنــد عـــدد كبيــــر مــــن فئــــة الـــمتصـــوفـــة أيـــضـــاً نــ مث إننا     

يــحـــي بـــن معــــاذ الـــــرازي، مـــعــــروف احلـــــــالج، وجــــــالل الــــــدين الــــــــرومي، يـــوفــصــــالأمـــثــــال 

ــــارض، و  ــــن الــــفـــ ــــة، و ابـــ ــــة الــــعــــدويـــ ــــي، ورابـــعــ ــــحــمالـــكـــرخــ ــــديـــي الـ ــــن ن ــ ــــر ـــعـــالابــ ــــذي  يبـ الـــ

ـــربــــن أول غإ": يـــقــــــول ـــرابــــة اغتـــ ـــها اإلشهـ ــيــوبـــروبـــالــاد بــ ـــة، ثـــ ـــرنـــم عمــ ـــطــا بــ ـــهـــون األمــ ات، ــ

 نــــــاذــخــا واتــــــيا وطنـــــدنــــت الـــــانــــوالدة، فكــــــالــــا بـــــهــنــنا عـــــربــــاغتـــــف ،ناـــــام وطنرحــــــــانت األــــــفك

ــــهـــفي ــــا،ا أو ـ ــــنـــربـــاغتــــف طــــانـ ــــهـــا عنــ ــــالــحـــا بــ ــــفــســـمى سة تــ ــــاحـــرا وسيـــ ــــربـــة إىل أن اغتـــ ــــنا عنهــ ا ــ

  نا ــــربــم اغتــنا ثــنــان وطـــــوت، فكــــمـدة الـــاه مــرنــمــفع ،رزخــبــالـــمى بــســـن يـــوطــــة إىل مــــكليـــالــــب

ــــبعــالــه بـــــــعن يت ــــــان الــــــــر األوطــــــي آخـذه هـــــــــرب وهـــــــتغد ذلـــك وال يــــــعــرج بــــــخـــال يـــــــث... فـــ

.3 ."ديــالبقاء األب ــن معا وطــدهـيس بعــان لـــا اإلنســـهــزلــــنـي

ـــة   ـــدة مـــراحــــــل هــــــي: مــــرحـــلــ ـــراب إىل عــــ اإلشــهاد نــــــالحـــــظ أن ابــــــن الــــعــــــريب قـــســـــــم االغتــــ

، ومـــــرحــــلـــــة الــــــوالدة الــــــيت تـــعــتبـــــر اغتــــــراب عـــــــن األرحــــــــام، ومــــــرحـــلــــــة الـــمــــــوت ـعـــــاىلبــاهللا تــ

الــــيت تـــعـــد اغتـــــراب عــــن الــــدنــــيا، وهــــذه آخـــــر اغتـــــراب فـــي الـــبعـــــث.

الم ـــــه الســـيــلق أدم علــــن خــــن زمـــــدة مـــــراب مـــــــة االغتـــــانيــــعلى أن زم رأي ريب ـــن عـــبال و 

ز ـــــله عـــــول الـــــي قـــــل وذلــك فـــــز وجــــــه عـــــة اللـــــــــويــــربـــم بـــــــــادهـــــهــره وإشـــــهـــة ظــــــنيـــب ،نــذاكآ و

.103ي ، االغتراب عند االمام علي ، ص خمحمد مشعالة دام  - 1

.103، ص نفسهالمرجع  - 2

اإلنصات الحكاية إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب ، د ط -عبد الحق منصف، أبعاد التجربة الصوفية الحب-2

.56ص ،2007
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ـُــــَك ِمــْن بَــنـِـي َآَدَم ِمـــْن ظُــُهـــورِهـِــــْم ُذرِيـَــتَـُهــــْم و َأْشـــــهـَـــَدهـُــــْم َعلَـى َو ِإْذ َأَخـــــَذ رَب"لــــوج

الـــِقــــَياَمـــــِة إنَـــــا  ـوا يــَـــــْومَ أَنْـــُفــِســـُهــــْم أَلـَــْســــــُت بِـــَربـِـكــُْم قَــــالـُـــــو بـَــــلَى شــَـِهــــْدنـــَــا َأْن تــَــقـُـــولــُــ

.1"كـُــنــَـا عـَــْن هـَـــَذا غـَـــافـِــلـِـْيــنَ 

ودي ـــــــوج انـــفصـــــامو ـــــته هـــــع كلــــــن شاـــــيب ومعــر  نـــــر ابــــــظـــي نـــــان فــــــســــود اإلنــــــــإن وج و 

ه ــــــتـــربـــجـــالل تــــــن خـــــى مـــــسعـــي يـــــــوفـــصـــد الـــــجـنذلك ــــــهي، لـــــــه اإللـــــلـــن أصــــــه عـــــرج بــــــخ

ه ـتـــــربــــت غـــــانــــم، كـــــديــقـــي الـــــدم فـــــعـــه الـــــنــــان وطــــــن كــــمـــف"ولــــــقـــراب يـــــــاالغت حــــزحــــــةز ــــــل

.2ود"ــــــوجـــال

ـي نــــور اهللا عــــز وجــــل الــــذي يــنـــور الـــعقـــــل و يـــــزيــــن الـــقلـــب، ـــريب فــن عو يــقـــول ابـــ

   يــــقــــول:

3و الــــعلــــم بــــالـــفكـــــر تـــشبــيــه وتــضـــلــيـــل.    تــحــلــيـــة   الـــعلـــم بـــاهللا تــــزييــــن و 

4و الــــعلــــم بــــالـــفكـــــر تـــشبــيــه وتــضـــلــيـــل.    تــحــلــيـــة   زييــــن والـــعلـــم بـــاهللا تــــ

  و يقول يف موضع آخر:

  وغــــاصــت بـــأرضــي يف خـــزائـن أســــراري.   تــفجـــرت األنـهــــار مـــن ذات أحــجــــار 

.172سورة األعراف األية  -1

.55اإلنصات الحكاية ، ص-عبد الحق منصف، أبعاد التجربة الصوفية الحب-2

، ضبطه أحمد شمس الدين ،منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب 4عربي ، الفتوحات المكية ، ج ابن  - 3

.409، ص 1999، 1العلمية ، بيروت ، ط

، ضبطه أحمد شمس الدين ،منشورات محمد علي بيضون ، دار الكتب 4ي ، الفتوحات المكية ، جعرب ابن  - 4

.409، ص 1999، 1العلمية ، بيروت ، ط
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  ومـــا قـــد كتـــمــت مــنه تــسعــة أعـشـــار.    ـذي هــو ظـــــاهـــر فــعشـــر مـــن الـــعلـــم الــ    

1 ــــشهــــــد أســـــــراربـــمشـــهــــد أنــــوار وم         فـــأشهـــده عـــلمـــا وعــيــنــــا وحــــــالــــــــة    

ــ ـــور وإضــــــاءة الـــ ـــد انـــتشــــــار الـــنــ ـــة، أي الــمشــــاهــــــدة و بعــ ـــقى ســـــوى الــــرؤيــــ ـروح بــــــه ال يــتبــ

ـة مـــثـــــل بـــالـــبصـــر والــحضـــور، وهـي مـــعـــرفـــــة مبـــــاشـــــرة نـــاتـجـــــة عــــن أنـــــوار الـــحــــق الــمتـــأللـــئـــ

ـــا  ـــرق، ويــتبـعـهـــ ـــاف الـــبـــ ـــذه  االنــخطـــ ـــم الـــمــــادي.هـــ ـــوار الــــعــــالـــ ـــك األنــــ ـــح تـــلـ ـــد أن تصــبـــ بــعـ

ف األنــــــــوار تــخطــــــف الــــعــــاشــــــــق الـــــصــــــــويف، وتـمحــــــــوره وال تـــــــبقى فـــــــــيه شيـــــــــئا مــــــــن أوصـــــــا

ـــح فــــي هــــذه الــحـــــاالت هــــو الــمحــــــرك للحــــــــياة الــــنــــفســـــيـــــــة الــــبشــــريـــــة... إىل أن اهللا يـــصبـ

سيــــــر ــــق تـــبــــكـــــامــــلـــهـــــا بـــحـــيث تــــــغــــدو الــــروح مـــنـــقــــادة إىل الـحـــق ال تـــمــــلك لــــنفســـــها ح

2.أمـــــــورهـــــــا

  وتقول رابعة العدوية املتصوفة: 

  وحـــــــــبــــا ألنـــــك أهـــــــــل لـــــــــــــذاك.   أحـــــبــــك حبــيـــن: حـــب الــــــهـــــوى         

  اك.ن ســـــو فــشــغــلـــين بـذكــرك عـم   فـــــأمــــا الــــذي هــو حـــب الـــــهـــــــوى         

  فكشفك يل الـحجب حىت أراك.  أمــــــا الـــــــــذي أنــــت أهــــــــــــل لـــــــــــــــــه  و        

3.ولـــكـــن لــك الــحمـــد يف ذا و ذاك  فـــــــال الـــحمــــد فـــي ذا وال ذاك يل          

.453المرجع نفسه ، ص -1

قدور رحماتي ، الخطاب الشعري في الفتوحات المكية، ( التجربة ، البنية ، التلقي) ، الدار الوطنية للكتاب ، -2

.157، ص 2009

24، ص2001وأعالمه ، دار الوفاء للطباعة و النشر ، القاهرة ،   اإلسالم  عبد المنعم خفاجي، التصوف في3
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ـــة تـــحـ  ـــا أن رابـــعــ ـــن مـــــن الــحـــــب، حـــــب الـــهــــوى أي حــب نــــالحــــــظ هنــــ ـدثــــت عـــــن نـــوعــيــ

ـــو حــــب نــــاقــــــص، والــحـــــب الـــثـــــانـــــي هـــــو حـــــب الـــخـــالـــــــق جـــــل  الـــمحبوب للــمحـبــوبـــــة وهــ

  ـــاة وتــنــفــتـــح بـــــه األبــــــواب.  جــــاللــــه، حـــب كـــــامـــــل تــتـــيســـر فيـــــه الــمعــــانـ

  ارض:ــــفـــن الـــر ابـــعـــش االغتراب في شعر

ا ـــنـــمـــد قـــــارض، وقــــفــــن الــــوان ابـــــــن ديـــــات مــــيــــض األبــــعــــرح بـــــشــــنا أن نـــــاول هــــحـــنــــس   

ـــهـــــــا، و بـــعــــــــض رمـــوزهـــــــايـــانـــعـــد مـــــــنـــف عـــــــقـــنـــس ، كـــمـــــــا أنـــــــــناا ـــــــهمـــنـــ ضـــــــعـــب ارـيـــــــتـــاخــــب

  :  الــــداللـــــيــــة

  ة : االغتراب عن األحب –أ 

:يـــقــــول ابــــن الـــفـــارض

كــــــاِن بغفلةِ  الرُّقبـــــــــــــــــاءِ طيُب املواهـــاً على ذاَك الزَّماِن ومـــا حوى 

ــــىن 
ُ
1ُل يف ُذيـــــوِل ِحبــــــــــــــاءِ ـــــِذًال، وأْرفُ ــــجَ أيّــــاَم أْرتَــــــُع يف ميــــاديِن امل

ـــــْم أفراحــــــــــــاهـــــكـــــــانْت ليـــــــالينــــا ب***سقيــــاً أليـَّــاٍم مضــْت مْع جرية ٍ 

َسَكين، َوِوردي املــــــاَء فيِه ُمباحــــــــــــا***حيُث احلمى وطين وسكَّاُن الغضا 

راحـــــــــــاً ــــــيـــــِه مــلـــــةُ  واديـــطـــــــريب ورم  ***وأَُهيــــُلُه أريب، وِظـــــلُّ خنيلِــــــــِه  

2الُّلغــــوِب مراحـــــــــاً أيـَّــــاَم كنُت منَ ***لزَّماِن وطيبـــِه  اهـــاً على ذاَك ا

ه ــــدانـــقـــزن وفــــحــى والــــرة األســـبـــارض نـــــفــــن الـــــة البــــريـــشعـــيات الـــذه األبــــن هـــس مــمــتــلـــن  

ـــبـــلألح ـــة الــ ـــيت كـــ ـــيـــعـــان يـــ ـــهــعـــش مـ ـــحـــم تـ ـــخــنـــل الـــــت ظـ ـــعُــــ وب يلــ ـــهـــنـــه عدُ ــ ـــلـــم خــ ـــديـــق لــ ه ــ

ن ـــــع انفصـالهراء ــــن جــــف مــــأســـدم وتــــرة ونــــــســـه حــــــب لــــبــــا ســـــذا مـــــوه، ةـــــسيــــفـــدة نـــــوح

ره ضــــــــاـــد وحـــــيــسعـــه الـــــيــــاضــــل مــــــثــمــيت تــــــن الــــــاكــــلك األمـــــــان وتــــــزمــــن ذاك الــــــة مــــــبــــاألح
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  ان :االغتراب عن المك –ب 

ه:ـــتـــيـــائـــي يـــول فـــقــــوي 

َطيْ ُكْثَبانِ     على    َعرِّجْ ُمْنِعماً َطيْ البيدَ َيطوياألظعانِ سائقَ 

1َحيْ اجلِزعِ ُعَرْيبِ   من   ِحبَيٍّ تَ َمــــَررْ إنْ عّين الّشيحَذاتِ وبِ 

 إيل  عطفــــــاً ينظُـــــُروا    أن    عّلُهـــــم      عندهم  ذكري واْجرِ وتَلّطفْ 

يفَ وقُ الّشـــــــبَـــــــراهُ ممّالـــــهُ     ما      شَبحاً فيُكمالّصبّ ترَْكتُ ُقل

َطيْ  النشـــــر بعدَ بـُْرَديـــــــــــــــهِ   يف   الحَ كَمــــــاالحَ دٍ ِـ ائـــع  نـــع   ياً ـــافـــخ

2.َريت ــــبــعَ  رىـــأج عِ ـــّدمــــال اذِ ـــفَـــ ن دَ َبعْ ْهيَ ــف اً ــاقــيــاشت ّروحُ ــال  تِ ــذاب

وق/ ـــخلـــن (مـــوريــــحـــن مــضمـــتـــتا تــــيــني بـــســمــد وخــــة وواحـــائــمـــدة الــيـــصـــقـــذه الــــوي هـــحــت

اق ـــــــتــــاد واشــــــم عـــــه ثـــــنــــاب عـــــيـــي غــــان فـــــوب كـــــبـــحــع مـــــحب مـــــة مــــــالقــــق) أي عــــــالــخ

ــــيــــإل ــــألن ،هـ ــــه لـــ ــــتحـــلـــم يــ ــــوكــــمـــالــــق بــ ــــق« ب ـــ ــــركـــل تــ ــــوأن ال »ت.... ـــ ــــتــفـــروح تـــ ــــرق عـ ن ــ

  ذا ــــاء هــــقـــدث اللـــحـــم يــوإذا ل »ا ــــاقـــيــتـــروح اشــــت الــــذاب« وت ـــــمــد الــنـــد عــــجســـال

رت ـــــمــتـــا اســــمــــواله لـــــيت لــــب والـــيــبــحـــا الـــــاب رضــــســـتـــل اكــــاة، بــــيـــحـــف الـــــوقـــي تــنــعـــال ي

  اة.ـــيـــحـــال

ـــــيـــخـــتـــور الـــــــهـــس ظـــــــتمــلـــنا نـــــــــه و ـــــيــنـــحــــوع الــــــــوضــــي مـــــــل فــ ـــــهــــة ألنــــــيـــوفـــصـــال ـــــــدنـــن عـ م ــ

ذا ــــــادة وهــــبـــعـــن الــــاكــــوق إىل أمـــــشـــتـــة والـــــادقـــــوص ،ةــــفـــيـــظــــة نــــفـــيـــفـــة عــــربــــجـــتـــبزون ــــميــتــي

ة ـــــيـــدائـــبــــة الــــعــيــبـــطـــلال ـــي ظـــة فــــطــيـــســبـــه الــــاتـــيــــالل حـــــارض خـــفــــن الــــه ابـــيـــــعى إلــــا ســـــم

 ل.ـــأصــتـــي منــاــمــس أيـــذات ح
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ن ــــــوار األوىل مـــــــى األطــــــان فــــــكـــة فـــــــاحــيـــســـرد والــــــتجـــم الـــــــفارض دائـــــن الــــــان ابــــــكقـــــــد  و  

ن ـــــــــم الثـــــاينل ـــــــبـــجــالـــن بـــــــيــفــعــضــتـــمســال بــــوادية ــــــــــاحــــيــســـال يفاه ـــــــــأذن أبــــــــتــســـه يــــــــاتــيــــح

ــــــطــقــمـــال ــــــيــقـــم، ويـ ــــــياحـــســـال يفم ـ ــــــيــــة لــ ــــــهــــال ونــ ــــــارا، ثـــ ــــــعــــم يــ ــــــود إىل والـــ ــــــده ألجـــ ــــــل بــ ره ــ

ا ــــمــه، مــــنـــارج وطــــق إال خـــقــحــتـــم يــــلي ذـــــلرار اـــقــتـــر لالســـستمـمـــع الــلــطــتـــه، والــــاتــــراعــــوم

ن ـــــه ابــــنـــر عــــبــعــا يـــــذا مــــــا، وهـــــهـــارجــــده وخــــــلـــل بـــــة داخـــــيــرابــتــة اغــــــالــــذلك حـــــس كــــكــعــي

1:ئالاــر قــصــم يفح ـتـفــه الــيــى علــتعصــدما اســنــارض عــفـــال

 حــارواــتــه اســم بالــعـنــيــع، فـمــط***   مـكـى وصلحـراــ، هل لوديا أهل ــي      

 ــــاواحـــر نــصـــأرض م نواحيألت ـــم***  ةــأن يل ناظرين ــم عــــتــبــغ ذـنـم     

2.اـــراحــــت الــيــقــم ســـكا ر ــب ذكـيــن طــم***  كأنينل،  ــيــم أمــكــرتــوإذا ذك     

 جيعلــها ـــــذا مـــــة، وهـــــنـــيـــأنــمــطــان والــــــن األمـــــواطـــن مـــــحث عــــبـــم الــــــراه دائـــــن فــــالـــشـــاعـــــر هـــــنا

  .ةـــيــهـــرة اإللـــضــحــز للــــا رمـــهــاده أنـــقــتــة العـــدســـقـــمــن الـــاكــــم إىل األمـــــن دائــنيــح يف

ـــــــوعــــوضــــإن م و ـــــــنــحـــات الــ ـــــــني يف أحــ ـــــــهــبـــوانــــد جـــ ـــــــا هــــــي نــ ـــــــوجــــداء يـــ ر إىل ــــــــــاعـــــشــــه الـــ

ة ـــيفـــرد وظــــجــل مـــأمــتــمــذوق أو الـــتــمــة الــــيلــخــس مــيــــول«ه ـــذوقـــتــن يأه ـــليـــوع  ،يـقـــلــتــمــال

ــــبــيــركــت ــــة إعـــــيـلــمــعــوم بــــــقـــية تـ ــــتــايل ابـــــجمــوع الـــــوضــمــن الــــــويــكــادة تــ ار ــــــن تلـــك اآلثـــــدءا مـ

.3»نان ـفـخلفها ال

  ات : ناو توظيف رموز الطبيعة والحي –جـ 

  :لهلرموز احليوانات قو ابــــن الـــفــارض هـــنــا  تو من استخداما 

  ذاذاـــه جــنـــار مــيب صــلــواك قـــوه       اذا؟ـــمــل ذااــمــأى لــمــمى ظــد حــص

204لمرجع السابق ,صا–1

204,ص نفسهلمرجع ا–1

79، ص1981يم زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ترجمة ابراه ,جيروم ستوينستز، النقد الفني1
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 الذا   اًذاــيــع   بـــه  ا، وــتً ــلفــتــم                هــهــوجــزال لــغـــة والــزالــغــنـت الــع

1.أخاذاذ خاظ إذ أواحــظيب اللــب          مىــيب حــاحلمى ظ كذيزع ـجــوب

ت ـــــمــهـــيت ألــــــة الـــــيـــانــســـس اإلنـــــفــنـــارة إىل الـــــــزال إشـــــــغــــالاســــتــعمــــــل ابــــــن الـــفــــــارض رمــــــز  

،اجلسـماينم ــــالـــعـــة علـى الـــــرقـــمشــة الــــيـــانـــــســــة اإلنــــيـــانــــروحـــن الــــع، و هي عـــبـــارة اـــهــوابــص

ويـــقــصــد بــالــحــمى الــــقـــلب الـــتــقي، و بـــالضــيب عــالـــم الـــغــيب.

  رى:ــــدة أخــصيــي قــول فـــقـــوي

اــرعــجــالــزت بــمى، إن جـحــالــج بــع    ىنــمــت الــغــلـــاء، بــنــوجـــب الــا راكــي

2.ـــاءـــســـوعـــة الـــاعـــن قـــا عًـــ نـــامــيــتــم     ارج ــــات وادي ضــعــلــا تمًـ ــمـيــتـم

 اــــاحــطــت بــويـــا، أو طًــ زنــت حــبــإن ج ***ردى ـــت الـــيــناء، وقـــوجــب الــا راكــي

 ــــاــاحــيـــه فــدتـــهــعاك، ــنــواد ه ***ج إىلــعــــان األراك، فـــمــعــت نــكـــلــوس

3.ــــاـواحــفـــة الــنـــرج، وأم أريــع *** ه ــيـــرقــن مــــن شـيــمـلــعــال فبأمين

ة ــــــاقـــنــس والـــــيــعـــالـــا بــــــهــة إىل ربــــــكــالــســـة الـــــيـــانـــســـس اإلنـــــفــنـــلإىل ا ابــــــن الـــفــــــارض يشـــري  

ــــنــــوجـــوال ــــاء الــ ــــهـــبـــركــــيت يـــ ــــريـــمـــا الـ ــــهـــلــوصـــىت تــــــدون حــ ــــراتــــم إىل مــ ــــرفـــعــمــب الــ ة، ــــــواليـــة والـــ

علــى  ارضــــفـــن الــــــرص ابـــــــح،كـــمــــا م إىل اهللاـــــرهــــفـــي ســـــم فـــــهــتـــلــيـــا وســـــهـــين أنـــــعـــذا يـــــوه

ه ــــع أذواقــــمــجــيت تــــره، والــــعـــي شــــة فــــداللــــة ذات الـــــراويـــحــصـــة والــــدويــبـــح الـــالمـــمـــر الــــذك

، دةـــــة واحــــيــانــــة روحــــربـــجــتـــه لــــتـــشـــايــعـــدل على مـــذلك تـــة، وكــيــعــيــبـــة وطـــاديــــور مـــي صـــف

ــــا، فـــشـــبــهـــه ــــا لـــهـــ ــــن راكـــبـــهـ ــــيت يــطــمــئـ ــــدة الــ ــــة الــــشـــديــ ــــي الـــنـــاقــ ــــاء هـ ــــر فـــالـــوجـــنــ ــــا الـــشـــاعــ ـ

67، ص  المرجع السابق 1

67، ص   نفسه -2

67نفسه,ص .3
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نـــفــــس صـــادقـــة يف سلـــوكــهـــا، بـــالـــنـــفـــس الــمــطـــمــئــنــة ألمـــر اهللا تـــعــاىل والـــقـــائــمــة لــــه، وهـــي

ƅ¦�ń¤�Ǫȇǂǘǳ¦�Ŀ�ƢēƾƥƢǰǷ�Â�ǆ ǨǼǳ¦�̈ƾǿƢººƴºǷ� ƢººǟǂººƴººǳƢƥ�řǠȇ�Â.

  :رـــــع آخـــوضــــي مــول فـــقـــوي

  هل شرعت حنو اخليام شرائع و       ل نزل الركب العراقي معرفـًاـه و

1.باب البيض فيها تدافعهل للق و      قالئـص  هل رقصت باملأزمني  و

ص"  ــــالئـــه: "قــولــــم، وقــهـــربـــن بــيــارفـــعـــاء الـــيـــن األولـــة عـــايــنـــب كـــركــــالو يــقــصــد الـــشــاعـــر بـــ

ـــايــنـــك ـــة عــ ـــفـــنـــن الــ ـــيـــانـــســـوس اإلنــ ـــة فـ ـــي حـ ـــهــــوكـــلـــال ســـ ــا فــ ـــريـــي طــ ـــق اهللا، وهــ ة ـــــلـــامـــي حـ

2.ةـــيـــرعـــشـــال اإلسالم فــيـــالـــكــتــال الــقـــأث

  ادات :توظيف رمز العب –د 

ــــل ــــبـــعــــن الـــــكــم تـ ــــصــــ، ال اةـــــــزكــــ، ال الةــــــصــــادات (الــ ــــنــج) عــــــحـــ، ال ومــ ــــيـــوفـــصـــد الـ ة ــ

ـــائــــعــرد شـــــجــم ـــهــــؤديــــر يــ ـــلـــســمـــا الــ ـــا وكًـــــ ريــــاهـــم أداء ظـ ـــفى، وإنـــ ـــظـــنـــما يــ ـــيــــرون إلــ ـــظـــها نــ رة ـ

لب ـــقـــًرا للـيــــهـــل تطــــثــمـــث تــــق، حيــــيـــقـــحــتـــا الــــهــــوامــــذوق وقــــــا الــــادهـــمــــة عــاصــــة خـــيــــذوق

، كـــمــا ةـــيـــانـــســـس اإلنــفــنـــا الــهـــق بــلــعــتــيت تـــة الـــويــيـــدنـــات الــــة واآلفــيــونـــكــض الـــائــقــنـــن الـــم

  جـــســـدهـــا ابـــن الـــفـــارض لـــنــا فــي هـــــذا الـــصـــدد يــــقــــول : 

 راب وهي إمامـمحــرب يف الـــوأط         رهـاــذكــو بــلـــن أتــدو حيــأشـــأصلي ف        

ــيامــــيـــر صـــطـــاك فــســـا أرى اإلمــهــنــوع   بامسهات ـيــبــت لـــرمـــج إن أحــحــالــوب

3.امــيـــيــهــرب بــعــي مــابــحــتــنا و رىـــج       رىــا جــمــرب، وبـــغـــي مــأنــشـــي بــأنــــوش

.205,صجيروم ستوينستز، النقد الفني-1.

205,صنفسهالمرجع  -2

.209، ص نفسهالمرجع  -3
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ــــة مـــــن  هذـــــويف ه ت، حـــــيـــــث يــــقــــــول ابـــــن الـــفــــــارض أن دالالاألبــيـــــات نــلــتــمـــــس مــجــمــوعــ

روحي ـــــر الــــفـــســـز للـــــمج ر ـــحـــالـــده، فـــســـجــه ال بــــروحــــك بـــاســنــمــذه الـــش هــيــعـــي نأ عــــلــيــه

و ًيا، ـــــلــقـــًيا وعـــســـا حــــه إدراكً ـــــت"  وإدراكــيــبـــا "الـــهـــيــــى فر يـــيت ـــة الــيـــســحــه الــــلــراحـــوأول م

ـــا  ـــبـــالة عـــــصـــالأمـــ ـــجـــادة يــ ـــهـــيـــد فــ ـــريــمــا الــ ـــحــق الـــــريــــدون طــ ـــدايــبـــن الـــــق مـــ ـــايـــنهـــة إىل الــ ة، ــ

ـــشـــكــــنوت ـــهـــيــــف فـ ـــهــاتـــامـــقــــا مــ ـــه مــ ـــار إىل الــــصـــــوم علــى أنـــ ـــلــخـــال، و أشـــــ ـــوة بــ ـــنـــفـــاهللا والــ اء ــ

ــــاهـــشـــن مــــــن مـــــكــمــتــيــو، فـــــمــســىت تـــــه حـــــســفـــن نــــــق وعــــــلـــخـــن الــــــراب عــــــتـــاالغـــه بــــــيـــف دة ــ

  .  قــحـــال

  : رتوظيف رمز الخم -ـ ه

ـــف   ـــإذا كــ ـــوفـــصــــان الــ ـــبــتـــي يـ ـــيــع مـ ـــقيــابـــســـراث الــ ـــتـــراقـــعـــن بــ ـــيـــالــــقـــه وتـ ـــإنــــده، فــ ـــتجــــه يـــ اوزه ـــ

ا. ًــــ عــــاطــــا قـًــــ مــريــحــة تــــاديـــمـــر الــــمـــخـــرم الــــحـــذي يـــــة الـــعـــريـــشــــر الــــاهـــــذلك ظــــاوز كــــجتـــوي

ـــــجــلــــوي ـــــوفـــصــــأ الــ ـــــأويــــتـــي إىل الـ ـــــجــل إليـــ ـــــاد أوجـــ ـــــبي التقــــاءه ـــ ـــــوهــــن جــ ـــــمـــخــــر الــــ ـــــر، ومـــ ا ــــ

ـــحـــي ـــشــــن نــــــويف مــــــصـــدث للــ ـــيــغـــوة وتـــ ـــنـــب أثـ ـــنــــفـــاء الـــ ـــاء يف الــ ـــيــهـــذات اإللــــ ـــكـــســـالـــة. فـــ ر ــ

، اىلــــعـــق تـــــحــة الــــبــحـــة مــــلبـــن غـــر عـــبيــعـــلتـــاين لـــعـــمـــاب الـــــا أربــــهــــاغــــارة صـــبـــة "عـــبــلـــغــــوال

و ـــــــر هـــــــب آخــــــانــــم إىل جــــــزهــــدون يف رمـــــمــعـــحب يـــــن الــــــم عــــــهـــالمـــــي كــــــة فــــــيـــوفـــصـــوال

، يــــقـــــــول ابـــــــن رابــــــــه شــــــأن لىــــــحب عــــــن الــــــون عــــــمـــكلـــتـــم يــــــهــــات، فــــــريـــمـــخـــب الـــــانـــــج

  الــــفـــارض فــي تـــائـــيــتــه الـــكبـــــرى :

   .وكأسي حميا من عن احلسن جلـت ***سقتنــي محيا احلب راحة مقلتــي   

Ƕđ¦ǂººǋ�§ǂǋ�À¢�œƸǏ�ƪ ŷÂƘǧ  *** به سر سري يف انتشائي بنظــرة.   

   .مشائلها ال من مشويل نشوتـــي***  ومــنوباحلدق استغنيت عن قدحي      

.ļǂººȀǋ�ǞǷ�ÃȂŮ¦�ǶƬǯ�Ņ�Ļ�Ƕđ***  ففي حان سكري حان شكري لفتيــة    

 .ومل يغشين يف بسطها قبض خشييت***  وملا انقضى صحوي تقاضيت وصلها

 .رقيب هلـــا حاظ خبلوة جلويت***  أبثثتها ما يب ومل يك حاضـــري و
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.ŖƦưǷ�ƾǬǨǳ¦Â�ȆƷƢǷ�Ƣººđ�ÄƾƳÂ و *** ابة شـــــاهدوقلت وحايل بالصب

ƪ***  هيب قبل يفىن احلب منــــي بقية ǨǴƬŭ¦�̈ǂººººǜǻ�Ņ�Ƣđ�½¦°¢.

.1أراك فمن قبلي لغريي لــــذت***  ومين على مسعي، بلن إن منعـت أن

دح ــــا وقـيـــمـراب وحــ(ش ـــثــلة مــيــقــيــقــحــر الــمـــخـــاظ الـــفــــارض ألــــفــــن الـــدم ابـــخــتـــسا

ـــــمـوش ـــــول وحــ ـــــكـــال وســ ـــــحــر وصــ ـــــا أن  ) وــ ـــــد جـــازمــ ـــــات يـــعــتــقــ ـــــذه األبــيــ ـــــارئ لــهـ ، فــــالـــقــ

ـــــــه، ـــــــر و أعــــراضــ ـــــــف الــخــمـــ ـــــــوم بــــوصــ ـــــــا يـــقــ ـــــــر هـــنـ ـــــــنـــكـــول الـــشــــاعـــ ـــــــجـــلــيه ــ ـــــــراســــأ إىل تــ ل ــ

 الــــيتة ـــيـــهــة اإللـــبــحـمــر الــــمـــه خـــيـــقـــســـيت تــــال ئفــــة كـفــــه صـنـــيـــذ عــــأخـــث تــيـــواس، حـــحـــال

ارض ــــــفـــن الــــــد ابــــنــــر عـــــمــخـــة الـــــزيـــرن رمــــتــقــذا تـــــكـــوه، يــــهـــال اإللــــمـــجــي الــــت فــــمــعــنـــت

  نـــه.اــيــــلك  كـــذي مـــي الــهـــب اإللـــحـــالـــب

:2رأة توظيف رمز الم –ي 

  يـــقــــول ابــــن الــــفــــارض فــي هــــذا الــمـــوضــــع :

ةٍ ـــحــيــلـــم لِّ ــــك نُ ـــســـح لـــب ه،ــــل ارٌ ـــعُــ م*** ا ــهــالــمــج نـــم هُــ نــســح حٍ ــيــلـــم لّ ــكــف

زَّةــــــــــــــــعَ  رـِّ يــثــكُ  أو لى،ــيــل ونـــنـــجـمــك*** اشٍق ــع ــُّ كل لــب اَم،ــه ىنْـ بــلُ سُ ـيـــق اـــهــب

ةِ ــعـديب ُحسنب الــكـــأش يف بسـَــ للّ  ناــم*** ٍر ــــــــهــــظــم لّ ــــك يف اقـــشّ ـــعــلل رُ ـــهــظــوت

زَّتِ ــــــــــــــعَ زَّةَ ــــــعَ ــــب ىــدعــــتُ ةً ـــوآون   *** ةـــنـــيـــثــب رىــــــوأخ ىن،ْــ بــلُ ةٍ ـــَّ رــــمَ  يــفـــف

  ةــئــيــه لـــك يـــف سّ ــبـــلل مُـــ هـــلَ رتُ ـــهــظ*** ا ـمّــ وإن ا،ــــواهـــه يف ريــيــغ ومُ ــقـــال اـــوم

1.ةِ ــــــــنــــيــــثـــبُ لَ ـــيــمــج دوـــأب ةً ــــوآِون***   را ـّــــ يــــثـــك رىــــوأخ اــســيــق رّةٍ ــــــم يـــفـــف
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ـة أو أكـــثـــــر مــثـــــل ( لبــىن، الــقــــارئ لــهـــــذه األبــيـــــات يــعـــتـــقـــــد أن الـــشـــاعـــــر يــتـــغـــــزل بــمــحــبــوبــــ

ليلــــــــى، عـــــــــــزة، بــثــيــنــــــــــة ) مــثــــــــــلتما عــبــــــــــر بــهـــــــــــا الـــشعـــــــــــراء الـــســـابـــقــــــــــــون الـــذيـــــــــــن تـــغـــنــــــــــــوا 

ــــه ال ــــا بــحـــبــ ــــارض يــتــغـــــىن هـــنـ ــــن الـــفــ ــــن ابــــ ــــم ، و لــــكــ ــــص هللا الــــواحـــــــد بــمــعــشـــوقـــاتــهـ ـــخـــالـــ

2الـــــقــهـــــار.

  يـــقـــول أيـــضـــا: مث

األحــيــاءِ مــيــّتَ  فـــأحـــيا الــــزوراء *** َســـحـــََراً، مـــن َســــَرى الــنـســيــم أرَجُ 

3.األرجــــــاءِ ُمــعــَـنــــبــَرُ  نــهعــــرفــــُه *** فــالــجـــــو مــنــْجـــدٍ أرواحَ  لـــنــا أهـــدى

  و يـــقـــول أيـــضـــا:

  مــصــبــاحــــا؟ أرى نــجــٍد،رُبـَى فــي الحــــا *** أم بـــاألبــيــرقِ بــــرٍق،أومــيــضُ 

4ـاحـــا؟ صبــ الــمساءَ فصـيـــّرتأسفــرْت *** لـــيـــًال،الـــعــامــريـــّةُ  لـــيلى تـــلك أم

  و يقول يف موضع آخر : 

  بــفــــؤادي ســـائــــقٌ أنتَ حـــادي *** إنــّمـــا يـــا واتــّئــد،الـــســيــرَ خــفـــّفِ 

.5صـــوادي َغرَثى،الربُوع،وَشْوٍق *** لــربيعَسْوقٍ بنيَ الــعيـشَ  تـــرى مـــــا

قـــــدم مـــواصـــفـــــات جــمـيلــــة فـــي قـــالب  ارضــــفــــال نـــــاب أن بــــياتاأل ذهـــــه يف الحظـــــون

 اــــرهـــاهـــظـــم وعـــــنـــت يف ةّــــ يــحـــال ةـــــعــيــبــطــــالو  رأةـــــمــالمــــــا بــيـــن  زجــــمتــركــيـــيب رائــــع ، حـــيث 

 يتــــالّ  نـــاكــــواألم، عــــرابــــمــال و ةـــــاألودي رـــــذك على دـــديـــشـــال هـاحــحــوإل ا،ــــهــــوالــــأح ّلبــقـــوت
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 روفـــــظ بــســبــب انـــكـــامل رابــــــاغت على ةـــــالمـــــع مــــديـــقـــال رـــعــشــــال يــف تورد ت قـــدانـــــك

 .اخـــــنـــمـــوال ةـــئــيــــبـــال

ا في شعر ابن الفارض:األن -4

:مفهوم األنا -1- 4

إن قضــــية التعــــرف علــــى مفهــــوم األنــــا هــــي قضــــية مستعصــــية ومتشــــعبة ألن األنــــا يف 

منظومـــة املســـتوى النحـــوي يـــرتبط بالضـــمائر عمومـــا، وعلـــى مســـتوى البالغـــة تتصـــل مبفهـــوم 

م الشخصـية، التجريد، ويف علم االجتماع يرتبط باهلوية الفرديـة ويف علـم الـنفس يـرتبط مبفهـو 

ويف الفلسفة يعكـس رؤيـة الـذات ومعرفتهـا... اخل، وإىل غـري ذلـك مـن العلـوم، فهـي تتصـف 

.1بالدينامية واحليوية

ـــتــعــن لــذا    ـــدايـــرف بـ ـــة بــ ـــأن أي ضــ ـــهــفـــمـــل بطــــ ـــاألن"وم ــ ـــيف إط "اــ ـــلـــعـــار الـــ ـــيـــانـــســـوم اإلنـــ ة ــ

ا ــــــمــــالئــــه مــــــلـــعـــجـــذي يـــــــدر الـــــــقـــالــــوي بــــــوم األنــــــهـــفـــمـــن الـــــــراب مـــــــتـــالغـــة لــــــولاـــحـــو مــــــه

ــــــلـــعــــرس الــــــــــعـــلل ــــــهـــفــــم "اـــــــــاألنـــــف"مي ــ ــــــعــتــســـراوغ يـــــــــوم مـــ ــــــريــعــتـــصي علـــــى الــ ــــــحـــف والــ د ــ

ـــيــبـــة كـــــاركــــشـــل يف مـــــدخــــي هي، ألنـــــــالحــــطـــصاال ـــلـــرة يف أغــ ـــلــعـــروع الـــــــب فــ ـــيـــانــــســـوم اإلنــ ة ــ

ـــــــــــسفــلـــفـــ(ال ـــــــــــلـــة، عــ ـــــــــــنفـــــــم الـ ـــــــــــلـــس، عــ ـــــــــــمـــتـــم االجــ ـــــــــــلــــع ،اعـــ ـــــــــــيـــربـــعـــوم الــ ـــــــــــلــعـــة، الــ وم ــ

  .) خـــية...الـــــاســيـــســـال

ة ــــسفــــلــفــــفي الــــدة، فـــــديــــة جـــــرؤي ا وــفــــلــتــخــىن مــــعــوم مــــلــعـــذه الـــن هــــل مــــذ يف كــخــتــوي  

ــــكــعـــي ــــهــفـــس مـ ــــاألن"وم ــ ــــرؤي "اـــ ــــة الــــ ــــهـــتـــرفـــعــــذات ومـــ ــــهــــا وإدراكــ ــــا، وفــ ــــلـــي عـ ــــفــنـــم الــ س ــــ

بط ــــرتـــاع يـــمــتـــن االجــــم ومـــفـــهــــومـــــهه أو ال ــــرض لــــعـــا تـــة ومـــيـــصـــخــشـــوم الـــهــفــمــبط بــــرتــــي

ــــــهــفــم ــــــاألن"وم ــ ــــــويـــهـــالــــب "اـــ ــــــرديـــفــــة الـــ ــــــصــــة أو تـــ ــــــخــشــــور الـــ ــــــذاتــــص لــ ــــــهـــصـــائـــصــــه وخــ ا ــ

ــــيـــرفـــعــمــال ــــهــــاتــــونـــكـــة ومــ ــــريـــكـــفــــا الـــ ــــيـــاعـــمـــتــــة االجـــ ــــة مــ ــــيـــن قـــ ــــيــــالــــقـــم وتـــ ــــوروثــــد، مــ ة أو ــــ

.330نفسه,ص -  1



 االغتراب واألنا في شعر ابن الفارض           الفصل الثاني:              

107

ة ـــــــيـــربــــعــــوم الـــــــلــــة، و يف عــــــيــمعــجــة الــــــــويـــهـــن الــــــــا عــــــــع لألنـــــــوســــر مـــــــبيــعــتـــة كـــــــبـــســـتـــكــــم

لى ـــــــا، وعــــــــومـــمـــر عـــــــائـــمـــضـــة الـــــــومــــظــنــمــب -ويـــــــنحـــوى الــــــتــســمـــعلــى ال -اـــــــاألنط ــــبـــرتــــي

.1د"ـــريــجــتـــ" الوم ـــهــفــمـــل بــــصـــتـــي يــــالغــــبـــوى الــــتــســمـــال

بــصــــورة واضــحـــة، ألن األنــــا"نــفــهــم مــمــــا ســبـــق أنـــه مــــن الـــصـــعــــب تـــحــديــــد مـــفــهـــوم "  

ـــــف الـــعــلـــــــوم  ـــــة، قـــــــد نــجــــــده مــفــهــومـــــه مــوجـــــــود يف مــخــتــلـ ـــــة بــمـــعـــــــاين مــخــتــلــفــ اإلنــســـانــيــ

ـــــم الــنــفــــــس،  ـــــة يف عــلـ ـــــىن الـــشـخــصــيـ ـــــده بــمــعـ ـــــة، ونــجـ ـــــوم الـــفـــلــسفـ ـــــذات يف عـــلــ بــمــعــــــىن الــ

تــجــريـــــد يف عــــلـــــوم الــــعــــربـــيـــــة، وغـــيـــرهــــــا مــــــن وبــمــعــىن الــــهــويـــة فـــي عـــلـــــم االجــتــمــــاع،  والـــ

.2األخرىالـــــعــــلـــــوم 

وم ــــــلـــعــروع الـــــن فــــض مــــعـــي بـف "اــــاألن"م ـــيـــاهـــفـــوف على مـــطــول أن نــــقـــة الـــلـــافـــن نــــوم  

ل ـــــامــعـــتــة الــــعــيــبـــوط "اـــــاألن"ة ــــعـــيـــبــرف علـى طــــعـــتـــا، ونـــــهــعـــل مـــواصـــتـــىت نـــة حـــيـــانـــســـاإلن

وم ـــــهــفـــة مــــــاغـــيـــي صـــــا فــــــعـــافــــذا نــــــان هــــــا كــــــمــــدة، وربــــــم حـــــلـــل عــــــوء كــــــي ضـــــا فــــهـــعــــم

ــــجـــهــنــم ــــألنـــي لـ ــــا مـــ ــــن خـــ ــــةجــالل تـــ ــــاب ــربــ ــــريـــن الفـــارض الشعـ ــــيــوفـــصــة الــ ــــتعــة والـ رف علـــى ـ

3.ارضــــفــن الـــص ابـــا يف نــهـاتـيـلــجــت

  خصوصية األنا في تجربة ابن الفارض: -4-2

اـــــــــألنة اــــــــــرؤيــــاألوىل ل اتْ ـَــــــنـبـَـلــع الـــــــــي وضــــــــوفـــر صـــــــــاعـــأول ش كـــــان  الجــــــــحــالإن 

وف ـــــصـــتـــراء الـــــعــم شــــــن أهــــو مـــــه) ه632ارض (ت ــــــفــن الـــــــإن ابـــــة، فــــــيــوفـــصـــة الــــريــشعـــال

ة ــــــــريـــعـــشــــا الـــــــــواء األنـــــــــل لــــــــمــح ذيــــــــريني الـــــــجــهــابع الـــــــســـادس والــــــــســـن الـــــــيــرنــقـــي الــــــــف

ـــيـــوفــــصـــال ـــارهــتبـــاعـــة بــ ـــا جــ ـــريــــوهــــزءا جـــ ـــمــا لــ ـــتـــن رؤيـــــل عــــصــفـــنــا يــ ـــاصـــخـــه الــ ـــربـــتجـــة للـــ ة، ـــ

ل ــــــداخ اـــــاألنارت ــــة وصـــــربـــجـــتـــا الــــهـــيــلـــىن عــــبــتــاة تو ــــــزا ونـــــركـــم ا"ـــــاألنن "ـــــل مــــعـــد جــــقـــف

.2د، األنا في الشعر الصوفي ، صعباس يوسف الحدا ينظر:-1

 2المرجع نفسه.ص  - 2 
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ـــنــــال ـــارضـــفـــص الــ ـــبــنــمـــي الــــــي هـ ـــع الــ ـــنـــدر عــــصـــذي تــ ـــربـــتجـــه الــ ـــة وهـــ ذي ــــــب  الـــــصـــمــي الــ

1.ةـــــــريـــعـــشـــــا الـــــارج األنـــــور خــــضــــر حــــاعــــشــــات الذــــون لــــكــــه دون أن يــيــــرد إلـــــت

2.دةــــزيـــمــي واردا بـــنـــوم ـــيإل     ادرا ــــين صـــت عـيــفــا ألـــت مــيــفـــألـــف        

ر ــــصـــات عـــــمــن ســــا عــــنــــف لــــشـــكـــت ــــةشـــعـــريـارة ــــإش ةر على أيـــثـــعـــن نا ملأن وما مييز شعره 

ص ـــــــه نــــــأنأي ص ـــــنــــل الــــــا داخــــــيــــخـــاريـــبة تــــقــحــلك الـــــح تـــــالمــــل مـــيــــجــســر أو تــــــاعـــشــــال

ه، ــــا لـــنــــصـــلـــوأخ ارضـــفـــن الـــابا ــهـــص لـــلــــدة أخــــريـــة فــــاصـــــخ ا"ــــ" أنة ــــربـــــجــلى تــــع نبىنا

ي ـــــــان اآلنــــــــزمـــــه الـــــــلــــغــــشـــا أن يـــــــــم ة دونــــــريــــبشــــذات الـــــــــوار الـــــــــر أغــــيــــــن ســــــــه مــــــتـــنـــكـــوم

3.ةــــريــــشــــبـــــه الــــى ذاتــتــــي أو حـخـــاريــتــــان الــــكـــمـــــدود، أو الــــحــمـــال

ــــنــــن هـــــــوم ــــن نإفـــا ــ ــــفــــن الـــــــص ابـــ ــــال متجـــددارض ـــ ــــنـــع فقـــيرؤى ال ـــ ــــتــــد مسـ ــــوى أحـــ ادي ـــ

ـــداللـــــال ـــة، بــــ ـــلــــطـــنـــل يـــ ـــق مــ ـــويــــتـــســـن مـــ ـــديـــات عـــ ـــهـــنـــدة مـــ ـــيـــســفـــتـــا الــ ـــأويـــتـــر والــ ـــمــــك  ،لـــ ا ــ

ـــــدفــــنـــي ـــــشـــع كــــــ ـــــديـــجـــف الـــ ـــــصــنـــد فــ ـــــوفـــصــــه الــ ـــــثــــأكي ــ ـــــاألنـــب احتفــــاءر ــ ـــــربـــجــتــــي الـفــــ اـــ ة ـــ

ـــريـــشــعـــال ـــيـــوفـــصــــة الــ ـــوجــــة بـ ـــــه عـــ ـــيــــام، حــ ـــيــبــتـــث يــ ـــنـــن لـ ـــيــمـــا أن ضــ ـــلـــكــتـــمـــر الــ ـــهـــظـــم يــ ر ــ

4وان.ـــــــــديــــات الـــيـــوع أبـــمــجـــن مـــم %69.5ة ــبــســنـــب

إن شعراء الصوفية هـم مـن أكثـروا مـن اسـتعمال "األنـا" علـى مسـتوى كـل الشـعراء، وجتلـى 

صـــة خـــالل القـــرنني الثـــاين والثالـــث هجـــريني، ألنـــه كـــان مصـــدرهم القـــرآن الكـــرمي، ذلـــك خا

نَّ َهِذِه ُأمَّـُتُكْم أوَ واعتمادا على آياته الدالة يف تأكيد مفهوم "األنا" وتأصيله، قال تعاىل: 

ــاتـَُّقونِ  ــْم َف ــا رَبُُّك ــَدًة َوأََن ــًة َواِح م األنــا وتؤكــد ]،فاآليــة القرآنيــة تــربط مفهــو 52املؤمنــون: [ُأمَّ

  حضور األعلى من خالل واحدية هذه األمة.
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إن كـــان احلـــالج هـــو أول شـــاعر صـــويف وضـــع اللبنـــات األوىل لرؤيـــة "األنـــا" الشـــعرية 

هــــ) هـــو مـــن أهـــم شـــعراء  632ت الصـــوفية يف خريطـــة الشـــعر الصـــويف، فـــإن ابـــن الفـــارض (

.1نا الشعرية الصوفيةالتصوف يف القرنني السادس والسابع اهلجريني الذي محل لواء األ

بــــن الفــــارض صــــارت املنبــــع لــــه وحتتفــــي باملكانــــة الواســــعة يف النصــــوص عنــــد افاألنــــا 

%69.5الفارضية، ومن خالل قراءة نص ابن الفارض تبـني أن ضـمري املـتكلم يظهـر بنسـبة 

مـن جممـوع أبيــات ديوانـه، وهـذا يكشــف ويبـني لنـا مركزيــة األنـا وتأكيـد خطــاب الـذات ألنــه 

  لطاغي.اخلطاب ا

.2وهذا جدول يبني إحصاء نسبة ضمري املتكلم يف النص

عدد أبيات الديوان
ــات التــي يظهــر فيهــا ضــمير  عــدد األبي

  المتكلم
  النسبة المئوية

1600111465.5%

بعــدين أساســيني يف الــنص: البعــد األول: هــو بعــد معــريف  "عبــاس حــداد" الحــظي -

والبعــد الثــاين البعــد الوجــودي: ال ينفصــل عــن  وهــي حتــاول الوصــل إىل عــرب ضــمائر املــتكلم،

هذا األخري، بقدر ما يعزز األنا والكشف عن ماهيتها داخل النص.

وعنـــد اطالعنـــا علـــى التائيـــة الكـــربى أو املســـماة "نظـــم الســـلوك" باعتبارهـــا القصـــيدة 

� ƢºººȈǳ�Ǧ ºººưǰǷ�°ȂºººǔƷ�ǚƷȐǼºººǧ��Ƣºººǻȋ¦�°Ȃºººǔū�ƨºººȈǳȂſ�ǂºººưǯ¢Â�ƨºººǴȇȂǗ�ƢºººĔȋ�À¦Ȃȇƾºººǳ¦�Ŀ�ƨºººȇ°ȂƄ¦

�» ǂºǠȇ�ƢºǷ�ȂºǿÂ�ƨºȈŮȍ¦�©ƢǨºǐǳƢƥ�ƨȈǌƦǳ¦�ƢēƢǨǏ�ǲȇƾƦƫ�ȂŴ�ƨȇ¦ƾƦǳ¦�ǀǼǷ��Ƣǻȋ¦��ȆǠǇÂ�ǶǴǰƬŭ¦

.203نفسه، ص:  المرجعا-1

.190،ص  أنموذجافي الشعر الصوفي ابن الفارض  األناس يوسف الحداد، عبا -2
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ـــــاء ـــــة     البقـــــاء" أي -باصـــــطالح "الفن ـــــا البشـــــرية لتبقـــــى صـــــفات الربوبي تفـــــىن صـــــفات األن

، لتصــبح األنــا يف فهــم ســلوكي وأنــوي مبعــىن "ال إلــه إال اهللا" فــال وجــود إال اهللا يف 1(األعلــى)

  الوجود.

2وذايت بذايت إذ جتلت جتلتففي الصحو بعد احملو مل أك غريها

  المرآة في تجربة ابن الفارض الشعرية: -4-3 

ارتبطت رؤية املـرآة يف جتربـة ابـن الفـارض الشـعرية برؤيتـه اخلاصـة بــ "الفنـاء" و"االحتـاد"، 

ق الواحـد املطلـق الـذي الكـل ، فـإن االحتـاد (شـهود احلـ3فإذا كان الفناء (الغيبة عن األشياء)

الكـــل بـــه موجـــود بـــاحلق، فيتحـــد بـــه الكـــل مـــن حيـــث كـــون كـــل شـــيء موجـــودا بـــه معـــدوما 

.4بنفسه، ال من حيث إن له وجودا خاصا احتد به)

فكــان هــذين األخــريين مهــا دعامتــا ابــن الفــرض يف نصــه، فــاخلروج مــن حالــة الصــحو املــادي 

الواقع سعيا إىل مغادرته، وهكذا تكـون مـرآة  والدخول يف حالة احملو "الغياب" فهي تبدأ من

�ƢºĔ¤��ƢȀºǈǨǻ�ƨºȈǬȈǬū¦�ƢºǻȌǳ�ǆ ºǰǠƫ�̈°ȂǏÂ�ǲƻ¦ƾǴǳ�ǂȀǜǷ�«°ƢŬ¦�ƶƦǐȇÂ�ǺǗƢƦǳ¦�Ȇǿ�ǂǿƢǜǳ¦

�ƢººȀȈǟÂ�ƢººǻȌǳ�ÀȐººǨǰȇ�ƢººǸȀǧ��Ǻȇǂººƻȉ¦�©¦Â̄�ȄººǴǟ�ƨººƸƬǨǼǷÂ�Ƣººē¦̄�ȄººǴǟ�ƨººǬǴǤǼǷ�ƨººȈǼǗƢƥ�ƨººǧǂǠǷ

حتـاد فكـرا ومعـىن وقيامـا يف املوجـود الفارق بنفسها وسعيها لألنا احلقيقـي، والبقـاء احلقـي واال

  احلق الواحد املطلق.

205، ص: نفسهع المرج -1

.110ص:   1913ه_1331، 1ابن الفارض ،الديوان، مطبعة الحسينية  ،مصر،ط-2

.137أنور فؤاد أبي خزام، معجم المصطلحات الصوفية، ص: 3

.38المرجع نفسه، ص: 4
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ƢȈǻƢǧ�ċĿ�Ǻǰƫ�Ń�ƢǷ�ňȂē�ǶǴǧ1مل تفن ما ال جتتلى فيك صوريت و

ومــن خــالل هــذا يكشــف لنــا ارتبــاط رؤيــة املــرآة يف جتربــة الفــارض الشــعرية الصــوفية مبفهــوم  

بــديل الصــفات البشــرية باإلهليــة، وقــد ورد "الفنــاء" الــذي حيصــل عــن طريــق جماهــدة الــنفس لت

لفظ مرآة يف النص الفارضي يف أربعـة أبيـات يف التائيـة الكـربى بشـكل صـريح وهـذا مـا يـدل 

 ورد فيهـا لفـظ على أن التائية هي النص الذي حيتوي جتربته باعتبارها األصل، واألبيات الـيت

  :املرآة تصرحيا هي

ألقي بسمع بصريةفاصغ ملامبرآة قويل إن عزمت أريكه

وإثباُت معىن اجلمِع نفُي املعيَّةوسرُّ بَلى لّلِه مرآةُ  كشفها

1ِصَفايت ومينِّ أحدَقْت بأشعَّةوكنُت جِال مرآةِ  ذايت ِمن صدا

:2ومن خالل هذه املرائي نكتشف أن األنا ذات بعدين 

مــرآة اإلنســان  -آة املعانــاة، بمــر  -يتجلــى يف األنــا عــرب مــرآة الــذات وفيــه مرآتــان: أ األول:

  الكامل.

  مرآة املريد. -مرآة احلقيقة، ب-يتجلى فيه األنا عرب املرآة، وفيه مرآتان: أالثاني:

.95ص انابن الفارض ،الديو -1
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أن الــنص الفارضــي انبــىن علــى جتربــة  رأيناومــن خــالل حتليلنــا لألبيــات الســابقة وحبثنــا فيــه،

�ŚºǇ�ǺºǷ�ǾºƬǼǰǷÂ��Ǿºǳ�ƪ ºǐǴƻ¢Â�ƢºŮ�ǎ ºǴƻ¢Â�̈ƾºȇǂǧÂ�ƨǏƢƻ�Ƣǻȋ¦�ƢºĔÂ®�ƨȇǂºǌƦǳ¦�©¦ǀºǳ¦�°¦Ȃºǣ¢

يشغله اإلطار الزماين احملدود أو املكان التارخيي أو حىت ذاته البشـرية، فهـي حتكـي عـن خـط 

�ń¤�¾ƢººƷ�ǺººǷÂ�©¦̄�ń¤�©¦̄�ǺººǷ�ƢººŮȂŢ�ƾººǠƥ�ƢȀǯȂǴººǇÂ�ƨººȈƫ¦ǀǳ¦�ƢēŚººǇ�Ŀ�Ƣººǻȋ¦�ǲººǟƢǨǳ¦�ŚººǇ

ل الــيت تتعاقــب آخــر وتفكرهــا يف ظــاهر أمرهــا بعــد أن كشــف هلــا باطنهــا، ومجيــع تلــك األفعــا

وترتتب بناءا على معرفة األنا الباطنية، فمذهب األنا هو االحتـاد والتفـرد ال احللـول املسـتلزمة 

  للمعية والتعدد.

انشــــغل الــــنص الفارضــــي بفكــــرة األنــــا يف حــــديثهم عــــن الغيبــــة والشــــهود والفنــــاء والبقــــاء، 

لذايت) والوجود العـام (املطلـق) واالنفصال واالتصال، فاألنا والوجود مبعنييه اخلاص (الوجود ا

والذي سعى من خالهلا إىل تأكيد األنا وخصوصية وعيها بنفسها يف النص الشعري الصويف 

.1عند ابن الفارض

�Ŀ�ǪººǬƸƬǳ�̈ƾººǈĐ¦�ƨȇǂººǌƦǳ¦�ƢēƢǨººǏ�Ǻººǟ�ŘººǨƫ�ƨȈǧȂººǏ�ƨȇǂǠººǋ�Ȇººǿ�ǎ Ǽººǳ¦�Ŀ�ƢººǻȋƢǧ�Å¦̄¤

ȋ¦�ƨȈººǏȂǐƻ�ƾººȈǯƘƫ�ń¤�Ã®¢�ƢººǷ�¦ǀººǿÂ��̈®ǂººĐ¦�ƨººȈƥȂƥǂǳ¦�©ƢǨººǏ�ƢººēƢȈǴš �Ǧ ººǌǯÂ�ƨȇǂǠººǌǳ¦�Ƣººǻ

�ǎ Ǽǳ¦�ǲƻ¦®�ƢȈǼǧ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦Â�ƨȈǣȐƦǳ¦�ƢēƢũÂ

تطلـــع ابـــن الفـــارض دائمـــا للخـــالص مـــن املتعلـــق بكثائفهمـــا راغبـــا يف حصـــول الفنـــاء 

الـــذي حيمـــل معـــىن البقـــاء، إذ األول ال يعـــين إال فقـــدان الصـــفات البشـــرية، ليســـطر يف تلـــك 

فيني كغايــة وســيلة، ويف جتربتــه جتلــت معــاين احلــب املرحلــة املعــروف باحلــب اإلهلــي عنــد الصــو 

اإلهلــي املصــاحبة واملرافقــة ألحــوال احملــب، الغائــب الــواعي يف حضــرة الــذات اإلهليــة، وجتلــى 

ـــة مثـــل: اخلمـــر، الســـكر، القـــيض، البســـط، احملـــو،  ذلـــك مـــن خـــالل اســـتعماله ملفـــردات فرين

اهللا) كمــا  -جمازيـة هــي : (احلقيقـة  الصـحو... اخل، يف جتربـة ينــزع فيهـا الصـويف باجتــاه حمبوبـة

اتصفت علـى حقيقتـني: األوىل حقيقـة وجوديـة تبـدأ بـاإلدراك األنـا امللمـوس، والثانيـة حقيقـة 

330،ص  أنموذجااألنا في الشعر الصوفي ابن الفارض -1
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معرفية تنشأ من إميان األنا مركز النص الشعري، وجتلت األنا يف مرآة الذات: ركـزت الدراسـة 

 ذاتيتني مهـا: مـرآة املعانـاة ومـرآة فيها على انعكاس األنا وإدراكها حلقيقة وجودها عرب مرآتني

اإلنسان الكامل، وهذه الرؤى املتجاورة واملرايـا املتعاكسـة واملتوازيـة تثـري التنـوع وتضـيف إليـه 

أبعاداً تعمق من خصوصية التجربة الشعرية الصوفية عنـد ابـن الفـارض وتؤكـد مركزيـة األنـا يف 

.1يقة والفناء فيها للبقاء منهانصوصه الالمعة، إدراكا ملعىن احتاد األنا مع احلق

الحقيقة المحمدية و الحب اإللهي:  -5

  الحقيقة المحمدية : -5-1

  :تعريف الحقيقة عند المتصوفة -أ

�ǶȀƬºººººǤǳ�À¢�ƢºººººǸǰǧ���ƨºººººǏƢŬ¦�ǶēƢºººººǨȇǂǠƬƥ�ƢºººººǿȂǧǂǟÂ�ƨºººººǬȈǬū¦�ƶǴǘºººººǐǷ�ƨǧȂºººººǐƬŭ¦�¾ÂƢºººººǼƫ�ƾºººººǬǳ

 ة خيتلـف عمـا هـو معـروف,وفلسفتهم يف احلياة ختتلف عن عامـة النـاس فـإن تنـاوهلم للحقيقـ

  فإن ابن عريب يربطها بوحدة الوجود.

¢�ǾºººƫƾƷÂ�Ŀ�Őºººǯȋ¦�ƢǼƼȈºººǋ�ǽ¦ǂºººȇ�Äǀºººǳ¦�®ȂºººƳȂǳ¦�Ǟºººǫ¦Â�ƢºººĔ فهـــي كمـــا تقـــول ســـعاد احلكـــيم: 

والوصول إىل احلقيقـة هـو الشـهود إىل تلـك الوحـدة الوجوديـة. إذن احلقيقـة هـي الوصـول إىل 

.2وحدة الوجود

قيقة هو ما عليه الوجود ,مبـا فيـه مـن اخلـالف و التماثـل و و يف ذلك يقول ابن عريب أن احل

.3التقابل

331المرجع نفسه,ص.-1

.354، ص: 1981، بيروت، مطبعة دندرة لطباعة و النشر، 1. سعاد الحكيم, المعجم الصوفي، ط2

.355المرجع نفسه، ص: -3
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فاحلقيقــة عنــد ابــن عــريب هلــا عالقــة بوحــدة الوجــود و ال غــرر يف ذلــك فــإن كــان يــرى الوجــود  

كله حق فال بد أن تكون احلقيقة تعـين الوصـول إىل هـذه الوحـدة و كـل مـا يفً  الوجـود كلـه 

.1حقيقة 

  حمدية:تعريف الحقيقة الم -ب 

لقد بىن املتصوفة فلسفتهم الروحانية على نظريات تبدوا للعيان أكثر ما تكون غرابة. فالقوا  

�Ƣºđ�řºǠƫ�Ŗºǳ¦�ƨºȇƾǸƄ¦�ƨǬȈǬƸǴǳ�ǶȀƬȇǂǜǻ�Ǯ ǳ̄�ǺǷ� ƢȀǬǨǳ¦�» ǂǗ�ǺǷ�¦®ÂƾǏÂ�ƨȀƳ¦ȂǷ�Ǯ ǳǀƥ

ورؤيــــتهم يف خلقــــه. ومل يكــــن ذلــــك إال مــــن   ﴾عليــــه الصــــالة والســــالم﴿املتصــــوفة حقيقــــة النــــيب 

صرافهم من احلب اإلهلي إىل احلب النبوي حيـث انتقـل املتصـوفة يف القـرن الثالـث اهلجـري ان

  من فلسفتهم و طريقتهم إىل احلب النبوي حمافظني بطبيعة احلب اإلهلي.

صــاحبة املعجــم الصــويف تقــول : احلقيقــة احملمديــة أكمــل جملــى " ســعاد احلكــيم"فهــذه 

بأنــه جملــى لالســم اجلــامع و االســم األعظــم قــد انفــرد   )ص(خلقــي الســم إهلــي فــإن حممــد 

.1ولذلك كانت له مرتبة اجلمعية املطلقة

لقد تناولت الدراسـات احلديثـة هـذا املصـطلح فـال نكـاد جنـد دراسـة يف التصـوف فـال 

�Ǻººǰǳ�ƢººŮ�ǾººǸȀǧ�Ƥ ººǈƷ�ǲººǯ�ƢººĔȂǧǂǠȇ�ÀȂººǇ°¦ƾǳ¦�©ƢººƦǧ���ƨººȇƾǸƄ¦�ƨººǬȈǬū¦�ƨººȇǂǜǻ�Ǻººǟ�ƪ ƯƾººŢÂ

�ǲǠšالقاسم املشرتك هلذه التعاريف  �ƢĔ¢حقيقتني .   ﴾عليه الصالة والسالم﴿ لنيبل  

بـأن النـيب حممـدا هـو  االعتقـاديقول: بأن احلقيقـة احملمديـة تقـوم علـى:  "وفيق سليطني" فهذا

حقيقــة لــيس بشــرا وإمنــا هــو نــور أزيل أبــدي يف ظهــر آدم وصــار ينتقــل يف األنبيــاء مــن بعــده 

2﴾معليه الصالة والسال﴿حىت ظهر بصورة النيب حممد

.355المرجع نفسه، ص: -1

, القاهرة، مصر العربية لطباعة والنشر والتوزيع، 1ي االنفصال والتوحيد، طوفيق سليطين, الشعر الصوفي بين مفهوم-2

.113، ص: 1995
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ويرى عبد اهللا بنصر العلوي أن احلقيقة احملمدية أساس الوجود فيقول : بذلك تكون احلقيقة 

احملمديـــة جتليـــا لـــذات اإلهليـــة و يكـــون نورهـــا أول األنـــوار. فاحلقيقـــة احملمديـــة أســـاس الوجـــود 

 لوالها مـا وسـعت رمحـة وجـود كـل شـيء, و ملـا فتـق الغيـب حـىت ينطـق العـامل بـال إلـه إال اهللا

.1وملا أشرق نور العقل نبتت أرض بور

من هذا التعريـف أنـه جيعـل النـيب أصـل املوجـودات ,ال فقـط نـورا أزليـا ظهـر مـع خلـق  ويبدو 

وإمنـا جتـاوز ذلـك ليقـول بـأن  آدم أو قبله ولنوره سجدت املالئكـة ملـا تشعشـع يف جبـني آدم.

  هو أصل كل شيء موجود يف الكون.  )ص(حممد 

نصـــر: احلقيقـــة احملمديـــة عنـــد الصـــوفية أول خملـــوق ألن حقيقتـــه كانـــت  يقـــول عـــاطف جـــودة

فلما جتلى اهللا بنوره إىل ذلك اهلبـاء والعـامل كلـه فيـه بـالقوة  موجودة يف اهلباء وهو أول اخللق.

قبــل منــه كــل شــيء علــى حســب قربــه مــن النــور ومل يكــن أحــد أقــرب إليــه مــن حقيقــة حممــد 

  ل موجود. . فكان مبدأ ظهور العامل و أو (ص)

ويضيف أيضا: ومعىن ذلك أن الوجود اخلارجي للنبوة وهو الوجود الفعلي الواقعي يف العامل  

.2جمرد مظهر لصورة هذا الوجود يف العامل اإلهلي القدمي

�Â�śƬǘǬǻÂ�śǼƯ¦�śǰǴǧ�Ŀ�°Âƾƫ�ƢĔ¢�Ãǂǻ�ƢǼǻƜǧ�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦�ǽǀǿ�¾Ȑƻ�ǺǸǧ:مها  

  .م عليه السالم ومن هذا النور انبثق األنبياءالنيب حممد نور أزيل قدمي وجد قبل آد -1

  كائن حي حمدث وجد يف مكان و زمان حمددين.  -2

ـــب للـــدكتور عبـــد اهللا بنصـــر العلـــوي، منشـــورات وزارة األوقـــاف و الشـــ-1 ـــو ســـالم العياشـــي، المتصـــوف األدي ؤون أب

.250-249ص:  ,1998اإلسالمية, 

، ص: 1981، دار األنـدلس للطباعـة والنشـر 1الصـوفي، طعاطف جودة ناصر, شعر ابن الفارض دراسة في الفـن - 2

204-205.
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أما عن أول من قال باحلقيقة احملمدية فتذهب أغلب الدراسات إىل أن احلالج هو أول مـن 

وهـو  .1وضع أسسها فالدكتور عبد اهللا بنصر يقول: قد أشار احلالج إىل أن حملمد حقيقتني

إليه عبد الكرمي قاسم سعيد يرى بدوره أن :ً  كان للحسني بـن منصـور احلـالج نفس ذهب 

.2اكرب األثر يف وضع أساس هذه النظرية

الـذي  "سـهل التسـرتي" ويف حني يرى وفيق سليطني أن أول من قال باحلقيقـة احملمديـة هـو:

يف نظــره . وإمنــا احلــالج 3وضــع أول تصــور متكامــل لتقــدم خلــق نــور حممــد يف الفكــر الصــويف

  هو تلميذ التسرتي وهو من أرسى دعائمها بل كان له األثر يف حتديث هذا التصور.

فمـــن خـــالل هـــذا نـــرى أنـــه ســـواء أكـــان هـــذا أو ذاك لـــه األثـــر يف حتـــديث هـــذه النظريـــة فـــإن 

وعـربوا عنهـا  موهمتـأخر  احلقيقة احملمدية قدمية قدم التصوف نفسـه وتناوهلـا أوائـل املتصـوفة و

�ǶēƢƥƢƬǯ�Ŀ�ǶēƢºȇǂǜǻ�ƢºȀȈǴǟ�ƪ ºǼƦǻ¦�Ŗºǳ¦�ǆ ºǇȋ¦�śºƥ�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�¾�Ǯ ǳ̄�Ŀ�¦ƾȀƳ�¦ÂǂǐǬȇ�ŃÂ

��ǶēƢȈǴǐƫ�Ŀ�ƢǿȂƦƦƷ�Â�ǶēƢƳƢǼǷ�Ŀ�ƢǿÂǂǯ̄Â�Ƕǿ°ƢǠǋ¢�Ŀ�Ƣđ�¦ȂǼǤƫ�ƾǬǧ�¦ǀŮÂ�ƨȈǨǈǴǨǳ¦

  الحقيقة المحمدية في التراث الصوفي: -ج

الـث اهلجـري, وذلـك سبقت اإلشارة إىل أن نظرية احلقيقة احملمدية قد ابتدعت يف القرن الث 

من خـالل مـا أدرجنـاه انطالقـا مـن انتقـال املتصـوفة مـن احلـب اإلهلـي الـذي ظهـر آنـذاك مـع 

رابعــة العدويـــة إىل احلـــب احملمـــدي , ولقـــد أبـــرز املتصــوفة جمموعـــة مـــن احلجـــج إلثبـــات هـــذه 

�ƪ ºǳÂƢǼƫ�Ŗºǳ¦�©ƢºǇ¦°ƾǳ¦�ǶºǜǠǷ�Ƣºđ�ƪ ǳƾƬºǇ¦�Ŗºǳ¦�ƨºȇȂƦǼǳ¦�Ʈ ºȇ®ƢƷȋ�ǒ Ǡƥ�ƢȀǼǷ�ǂǯǀǻÂ�ƨȇǂǜǼǳ¦

أول مـا حاديـث مـا روى عليـه السـالم قولـه: "وحتدثت عن احلقيقة احملمدية ومن بني هذه األ

وغريهــا مــن ألحاديــث الــيت بــىن  "كنــت نبيــا وآدم بــني املــاء والطــني"وقولــه:  "خلــق اهللا نــوري

.247لدكتور عبد اهللا بنصر العلوي، صأبو سالم العياشي، المتصوف األديب ل-1

، ص: 1997, مكتبــة صــنعاء، 1عبــد الكــريم قاســم ســعيد, قضــايا وإشــكاليات التصــوف عنــد أحمــد بــن علــوان، ط-2

293.

.114-113االنفصال والتوحد, ص:  فيق سليطين, الشعر الصوفي بينو -3
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��ƨºȇǂǜǼǳ¦�ǽǀºđ�¦ȂºǬǘǻ�Ǻȇǀǳ¦�ǲƟ¦Âȋ¦�ǺǷ�Ȃǿ�«Ȑū¦�À¢�ǶȀŭ¦Â��ǽǀǿ�ǶȀưȇ®ƢƷ¢�ƨǧȂǐƬŭ¦�ƢȀȈǴǟ

لنـيب حممـد صـلى اهللا عليـه وسـلم حقيقتـني إحـدامها قدميـة وهـي النـور األزيل الـذي  فقد جعل

استمدت منه األكوان كل علم وعرفـان واألخـرى حادثـة وهـي الرسـالة احملمديـة الـيت وجـدت 

.1يف مكان وزمان معني

النبوة من أنوار " وقد حتدث احلالج عن هاتني احلقيقتني يف كتابه الطواسني ومما قاله فيها:   

نوره برزت وأنوارهم من نوره ظهرت و ليس يف األنوار نور أنور وأظهر وأقدم يف القدم سوى 

مهتــه ســبقت اهلمــم و وجــوده ســبق العــدم و امســه ســبق القلــم ألنــه كــان , نــور صــاحب الكــرم

قبل األمم والشيم...هو سيد أهل الربية أمحد و نعمته أوحد وأمره أوكد وذاته أجود وصفاته 

.2"د ومهته أفردأجم

لرسـول لمن الواضح أنه من خـالل الـنص الـذي أوردنـاه أن النظريـة احلالجيـة تنـادي بـأن     

األوىل وهـي صـورته نـورا قـدميا ومنـه اسـتمد كـل علـم  صلى اهللا عليه وسلم صورتني خمتلفتني:

 وعرفــان ومصــدر اخللــق واملوجــودات مــن نــوره طهــرت أنــوار النبــوات لتكــون كاملــة يف ســيدنا

.3حممد خامت األنبياء, أما الصورة الثانية أنه كائنا حمدثا تعني وجوده يف مكان وزمان معني

�ǶēƢǨºººǈǴǧÂ�ǶēƢºººȈƥ®¢�Ŀ�ƨºººȇƾǸƄ¦�ƨºººǬȈǬū¦�Ŀ�ƨǧȂºººǐƬŭ¦�ƾºººǼǟ�Ʈ ȇƾºººū¦�°ȂºººǘƫÂ�ǂǸƬºººǇ¦�ƾºººǬǳÂ

مل حيض بكبري االهتمام إال يف أواخر القرن السـادس اهلجـري حـني بـزغ جنـم  ,لكن حضورها

 ـفكـرة  ـأهم من قـال " ي الدين ابن عريب احلامتي الذي بلغ بالتصوف شأنه فكان:الشيخ حم

12صأبو سالم العياشي، المتصوف األديب للدكتور عبد اهللا بنصر العلوي،-1

 مقتطفــات مــن كتــاب الطواســين للحــالج, ملحــق منشــورات فــي كتــاب قضــايا الحــالج ومــا جــرى لــه مــع أهــل بغــداد-2

.114-112, ص: 1حقيق ودراسة سعيد عبد الفتاح, ط

86لصوفية، ص: لعدلوني, المصطلحات اا-3
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وهلذا جعله بعـض الدارسـني  ،1"احلقيقة احملمدية وجعل منها نظرية صوفية فلسفية يف الوجود

.2الدارسني أول من قال باحلقيقة احملمدية

يــة الــذروة واملقــام هــذا احلكــم فإنــه يــدلنا علــى أن ابــن عــريب قــد بلــغ بنظريــة احلقيقــة احملمد و

,كمــا أنــه ذكر التصــوف إال وذكــر معــه بــن عريباألكــرب كمــا بلغــه بالتصــوف حــىت ال يكــاد يــ

فهو يصرح بقدم النـور  يرى أن األنبياء ما منهم من أحد إال وأخذ من مشكاة خامت النبيني,

املالئكـة مل  احملمدي وهو املادة األولية اليت انطلق منها األنبياء ومن مث األولياء بعـد ذلـك إن

.3تسجد آلدم إال بعدما شعشعت أنوار الشموس احملمدية يف أفق جبني آدم عليه السالم

.3السالم

فهــو  ,)ص(فمــن هنــا قــام ابــن عــريب بــالتفريق بــني الكينونــة املاديــة والكينونــة الروحيــة حملمــد  

آدم يــرى أن األوىل هــي اســم آلدم عليــه الســالم أمــا الثانيــة فهــي النــور األزيل الــذي بــزغ منــه 

  وبذلك تكون الكينونة الروحية قدمية و الكينونة املادية حمدثة . ورشف منه مجيع األنبياء,

  ولقد أشار يف أشعاره إىل هاتني الكينونتني ومن أقواله:

ورث النيب اهلامشي حممديا أهل يرتب ال مقام لعارف

وبذلك أضحى يف القيامة سيداعم املقامات اجلسام عروجه

ومن أجله الروح املطهر سجدا عليه من رد موتهصلى اهللا

.86لعدلوني, المصطلحات الصوفية، ص: ا-1

.105ينظر: عبد الرحمان عبد الخالق , الفكر الصوفي في الكتاب والسنة، ص: -2

عبد المنعم عزيز النصر، العالقة بين الحقيقة المحمدية واإلنسان الكامل عند الشاعر محي الدين ابن عربي، مجلة -3

.375، ص: 2000، 2ع: ،27دراسات األردنية، مجلة:
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1عن قول واشتياق قد هدىألبيه آدم و احلقائق نوم

"،أليب آدم و احلقـائق نـوم"فإن ابن عريب أشار إىل الكينونة املادية وذلك مما برز يف قولـه:   

أما الكينونة الروحيـة فتظهـر ابن آدم عليه السالم كباقي البشر. ﴾ عليه الصالة والسـالم ﴿فمحمد

إذن أن سجود املالئكـة كمـا يقـول إمنـا تشعشـع  ،ومن أجل الروح املطهر سجدا"يف كالمه: 

  نور حممد يف جبني آدم عليه السالم.

وعموما ما ميكننا إمجاله من خالل مـا سـبق ذكـره أن النظريـة احملمديـة عنـد ابـن عـريب 

  ميكن أن نستخلصها يف ثالث نقاط:

  بدأ اخللق وأصل الكون.أنه م. 1

  أنه الصورة الكاملة لإلنسان الكامل . . 2

3.�ǶǿƾǠƥ�ǺǷ� ƢȈǳÂȋ¦�Ľ�ǶēȏƢǇ°� ƢȈƦǻȋ¦�ǞȈŦ�ƢȀǼǷ�ȄǬƬǇ¦�Ŗǳ¦�̈Ƣǰǌŭ¦�Ǿǻ¢

   :الحب اإللهي -5-2

  تعريف الحب اإللهي:  -أ

كمــــا أن  إن موضــــوع التصــــوف ميكنــــه أن يغــــري أي دارس لغنــــاه وتشــــعبه وامتــــداده 

الصوفية جتربة عاطفية, وجدانية, نفسية, فردية, ترمي لتظهر الـنفس البشـرية والسـمو التجربة 

.376، صالسابقالمرجع  -1
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�Ǿƥ�®ƢŢȏ¦�Â�ǾƬƦŰ�ń¤�ǲǏȂƬǳ¦Â�ǾȈǳ¤�» ǂǠƬǳ¦�ƨȈǤƥ�ƅ¦�ń¤�«ÂǂǠǳ¦Â�ƨȈŮȍ¦�°¦Ȃǻȋ¦�ǂƥƢǼǷ�ȂŴ�Ƣđ

.1واالكتساب والرضوان 

ب الذي ميتلك عقـل سبيل إىل اهللا إال احلب , احل  فاهللا هو املثل األعلى, وليس من

الصــويف وقلبــه ويصــل إىل حــد الفنــاء يف الــذات اإلهليــة, ومل يــرتدد املتصــوفة يف تســمية مــن ال 

.2"حجرا قاسيا أو أنعاما"يعرف احلب بأمساء وأوصاف قاسية. إذ وصفوهم 

ارتــبط مفهــوم احلــب اإلهلــي يف تــاريخ الفكــر العــريب اإلســالمي بالصــوفية, والواقــع أن 

هلــي مل يكــن إبــداعا صــوفيا مــن حيــث املبــدأ, فقــد ورد مفهــوم احلــب اإلهلــي مفهــوم احلــب اإل

يَـا أَيـَُّهــا الَّــِذيَن  أول مـا ورد يف القـرآن الكــرمي, حيـث خاطــب عبـاده املخلصــني بقولـه أنــه:

َأِذلَّـــٍة َعَلـــى َفَســـْوَف يَـــْأِتي اللّـــُه ِبَقـــْوٍم ُيِحـــبـُُّهْم َوُيِحبُّونَـــهُ آَمنُـــوْا َمـــن يـَْرتَـــدَّ ِمـــنُكْم َعـــن ِديِنـــِه 

ــَك  ــَة آلئِــٍم َذِل ــِه َوَال َيَخــاُفوَن َلْوَم ــي َســِبيِل الّل اْلُمــْؤِمِنيَن َأِعــزٍَّة َعَلــى اْلَكــاِفرِيَن ُيَجاِهــُدوَن ِف

  ]54[املائدة:  َفْضُل الّلِه يـُْؤتِيِه َمن َيَشاُء َوالّلُه َواِسٌع َعِليمٌ 

تؤكـد حـب اهللا للمـؤمنني حبيـث يشـمل هـذا قـرآن الكـرمي  وقد ورد العديد من اآليات يف ال 

�ńƢººǠƫ�¾ƢººǫÂ�ǺǷƚººŭ¦�ƢººǿƢȈŹ�Ŗººǳ¦�̈ƢººȈū¦�©ȏƢººĐ¦�ǞººȈŦ�Ƥ ººū¦ ــُه ــَل َمَع ــيٍّ قَاَت ــن نَِّب ــأَيِّن مِّ وََك

بُّ َواللّـُه ُيِحـرِبـِّيُّوَن َكِثيٌر َفَما َوَهُنوْا ِلَما َأَصابـَُهْم ِفي َسِبيِل الّلِه َوَما َضـُعُفوْا َوَمـا اْسـَتَكانُوْا 

ـــرَّاء َوالضَّـــرَّاء أيضــا:  . وقولـــه]146[آل عمـــران:  الصَّــاِبرِينَ  الَّـــِذيَن يُنِفُقـــوَن ِفـــي السَّ

]،134 :آل عمـران[ َواللّـُه ُيِحـبُّ اْلُمْحِسـِنيَن َواْلَكاِظِميَن اْلغَْيَظ َواْلَعـاِفيَن َعـِن النَّـاِس 

ب اإلهلـي فكـرة قرآنيـة حديثـة يف ومن خالل هذه اآليات فإننا ندرك وما ال شك فيه أن احلـ

.376المرجع نفسه,ص-2

، ص: 2006، منشورات الجمل، 1آنا ماري شيمل, األبعاد الصوفية في اإلسالم، تر: السيد رضا حامد قطب, ط-1

162.



 االغتراب واألنا في شعر ابن الفارض           الفصل الثاني:              

121

أصـلها, وبنــاءا علــى هـذا اعتــربت حمبــة اهللا تعــاىل هـي كــل مــا يســعى إليـه املــرء وأمســى أمنيــات 

1النفوس املؤمنة.

الحب اإللهي و الشعر: -ب

ملا التقت فكرة احلب اإلهلي بسحر بيان الشعر, تفتق اللقاء عن اكتشاف مسـاحة بكـر     

سـية, واألحلـان العلويـة الـيت الشـعراء سـاحة غنيـة باألنغـام القدبـل إقـدام واسعة مل تطأها مـن ق

ـــإدراكهم  أبـــدعها شـــعراء تغنـــوا باحلـــب اإلهلـــي عشـــقا وهيامـــا, وفنـــاءا وذوبانـــا بعـــد أن مســـوا ب

وتذوقهم للجمال إىل ما فوق رغبات احلس الطيين, ودواعي املتعـة احلسـيةً  وهكـذا اسـتطاع 

�ƢȇǂǠºǋ�ƢºŭƢǟ�¦ȂǟƾºƦȇ�À¢�ȆºŮȍ¦�Ƥهؤالء الشعراء الذين امتألت  ºū¦�² ƢƦǫƘƥ�ǶĔ¦ƾƳÂ�Â�ǶđȂǴǫ

, ولـــه معجمـــه اخلـــاص الـــذي البـــد مـــن اإلحاطـــة بـــه ملـــن حـــاول إحياءاتـــهلـــه مفرداتـــه ورمـــوزه و 

.2االقرتاب من حدود عاملهم الشعري خشية أن يزل أو يظل

 آخــرا فمـن هنــا يتبــني لنــا أن التصـوف مل يقتصــر علــى الــدين والفلسـفة بــل اختــذ جمــاال

لـــيس يف األدب العــريب فحســب وإمنـــا يف األدب الشــريف عمومــا الســـيما  وهــو جمــال الشــعر,

الفارســي منــه والرتكــي وقــد اجتــه الفريــق األعظــم مــن املتصــوفة حنــو احلــب يف أشــعارهم ليصــفوا 

الــيت أســبقت عليــه بريقــا,  "أشــعار احلــب اإلهلــي"األدب العــريب واإلســالمي مبــا يعــرف باســم 

كمـا أن  لكأس األوىف الذي يرتشـف منـه الصـوفيون تعـابريهم الصـادقة واملرهفـة,فالشعر هو ا

الشعر ميثل قالبـا تعبرييـا فضفاضـا يتسـع إىل احلقـائق واملعـاين الصـوفية الـيت يصـعب يف أحيـان  

3كثرية إيصاهلا عن طريق الفنون النثرية إىل األذهان.

 163المرجع نفسه,ص  -2

.11، ص: 1991الشروق,  ، القاهرة،  دار1فاروق شوشة,  أحلى عشرون قصيدة في الحب اإللهي, طينظر: -1

 .11المرجع نفسه,ص رنظي-  2
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��Ƕē¦ƾººǬƬǠǷÂ�ǶēƢººǟǄǻÂمتســما بأفكــارهم  جــاءشــعر هــؤالء إن مــا نستخلصــه هــو أن  

من حيث استعمال الرمز الذي قصدوا من خالله دالالت أخرى خفيـة، واسـتعملوا التجريـد 

إدراكـا مـنهم ملــا يف جتـربتهم مـن أســرار ترتفـع عـن أدق أســاليب البيـان العـريب، وأكثــر مـا نــرى 

ůÂ�ƨºȈŮȍ¦�̈ǂºǔū¦�ń¤�Ǿºƥ�ÀÂǄºǷǂȇ�Äǀºǳ¦Â��ƨºȈŮȍ¦�ǶēƢºȇǂŨ�Ȃºǿ�ǂǠºǌǳ¦�Ŀ�ǄǷǂǳ¦��Ƣǿ®ȂȀºǋ�ǆ ºǴ

  الذي هو غاية الصويف.

وال جنــــد شــــبها هلــــذا اإلغــــراق يف الرمــــز اخلمــــري إال إغــــراقهم يف الرمــــز عــــن احلقيقــــة 

�ǲººǠƴƬǧ��ƢººēƢȈǗ�śººƥ�®ȂººƳȂǳ¦�§ ƢƦººǇ¢�Ǧ ººǴƫ��ƨººǈǸǴǘǷ�ƨȈǧȂººǏ�ƨººǬȈǬƷ�ƢººĔÂ°ǂǬȇ�ǶººȀǧ��ƨººȇƾǸƄ¦

منه أمراً مشروطا بأسباب وجوده، كحقيقة أزلية.

لغة العواطف اإلنسانية واإلهابة بأسـاليب مـأخوذة مـن ولقد عربوا عن حبهم اإلهلي ب

شعر الغزل، العفيف منـه يف رومانسـيته املفرطـة، فمزجـوا يف غـزهلم بـني أوصـاف املـرأة احلسـية 

والتجريدية وأوصافها املعنوية، مبا فيها من مجال مفرط، ومع ذلك فنجد من خاطـب الـذات 

جيعلنــــا نشــــعر بــــأن الرمــــز لــــديهم يف أدىن اإلهليــــة بشــــكل يتقــــرب مــــن العلنيــــة والســــفور، ممــــا 

مســتوياته، فـــاحلنني إىل حمـــو الرســوم، وســـفيا الفـــؤاد بـــالكون، مــن مصـــطلحات الصـــوفية الـــيت 

�¦ǀººǿ�ǲººǠŸ�ƢººŲ��ƨȈǧȂººǐǳ¦�ǶȀƬǷƢººǬǷÂ�ǶŮ±ƢººǼǷ�Ŀ�Ƕē¦ƾººǿƢůÂ�ǶēƢººȈƳƢǼǷ�ǺººǷ�Śººưǯ�ƢººŮȂƷ�©°¦®

1الغزل أقرب ما يكون وضوحا يف القصد، وظهوراً.

اء التصوف مالوا إىل الرمزية يف شعرهم، عالة على القمم مـن شـعراء ما يثبت أن شعر 

 شــعر التصــوف خاصــة مــن املعــاين مــا يســيء املعارضــة يفالتصــوف، ومــن الطبيعــي أن حتمــل 

إىل فنية هذا الشـعر مـن حيـث صـدقه، وكـون جتربـة معاشـة ميـر فيهـا الصـويف، إذا ال شـك يف 

أفكـــار معـــاين غـــريه خـــارج عـــن وعيـــه الصـــويف، أن الصـــويف الـــذي يلجـــأ إىل املعارضـــة، وتتبـــع 

  وبالتايل يقف موقف من يصف األحداث وصفا خارجيا بعيدا عن املعاين والتفاعل معها.

12المرجع السابق,ص-1
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يبدو شعرهم من الوجهة الفنية منوذجـا صـادقا للتعبـري الشـعري املنبثـق عـن جتربـة ذاتيـة 

ـــه ومنازالتـــه ومواجيـــده الروحيـــة هـــي الـــيت كانـــت  ـــه القـــوايف أصـــلية، ذلـــك ألن أحوال حتـــرك في

واألوزان، فتجعله ينشط للشعر، إذ يصف به أحواله عن ذوق فردي أصـيل ال عـن تقليـد أو 

  حماكاة.

فاملوت باحلب حياة واحلياة بدون حب موت، فحب اهللا أمسى عـاطف يف اإلنسـان، 

وكأمنــا خلــق قلبــه لــه، وأن اتصــال القلــب مبحبوبــه وهــو اهللا حيــاة هلــذا القلــب، وانقطاعــه عــن 

وت لــه، وكمــا أن هــذا احلــب حيــاة للفــرد فهــو كــذلك حيــاة للمجتمــع، فلمــا كــان للحــب مــ

�¦ǀººđÂ��ŚººŬ¦�§ Ƣººƥ�ȂººȀǧ��ǞººǸƬĐ¦�ƨººƦŰÂ�̈ǂººǇȋ¦�ƨººƦƸǸǯ�Ãǂººƻȋ¦�Ƥ ººū¦�̧¦Ȃººǻ¢�ǞƦƬƬººǈȇ�ȆººŮȍ¦

�¾£ƢǨƬǳ¦�®ȂǈȇÂ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǲƻ¦®�Ƥ ū¦�ǂǌƬǼȇ
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ئة:ــــوطــت

�ƪ ººǳ¦±ȏ�ƾǬǼǳ¦�©ƢººǇ¦°ƾǳ¦�́ ȂººǐǼǳ¦�ƨººȈƥ®Ƙƥ�ǶƬººē�ƨººưȇƾū¦�ƨººȇÂ�Ǵǟ�ǄººǰƫǂƫÂ�ƢººȀƬȈǳƢŦƢººȀȈ��ǂººưǯ¢

ºĔȋ�ǂƻ¢� Ȇǋ�Ä¢�ǺǷ�ƢºĔ¢�ƢºǸǯ�ĺ®ȋ¦�ǎ Ǽºǳ¦�ǂǿȂºƳ�Ƣ�Ŗºǳ¦�̈ƾºȈƷȂǳ¦ŅȂºƫ�ǎ ǼºǴǳ��ƨºǤǳƢƥ�ƨºȈŷ¢�

řººǠƫ�¦̄ƢººǸǧƬȇ�ĿȂººǐǳ¦�ǂǠººǌǳ¦�ǲºººǿÂ��ƨººȈǳƢǸŪ¦�Ȇººǯ��Ƣººđ�Ǧ ºººǐ��ń¤�Ȅººǫǂȇ�ǾºººǴǠšƤ ººƫ¦ǂǷ��ǂǠºººǌǳ¦

عبـــارة عـــن جتـــارب شخصـــية عـــرب عنهـــا الصـــوفيون بلغـــتهم ســـيظل  نـــه أاحلـــديث املعاصـــر؟أم 

اخلاصة ولتوصيل حالـة شـعورية لغريهم.وقبـل احلـديث عـن اجلماليـة واجلمـال األديب البـد مـن 

ل وماهيتــــه،فهناك تســــاؤالت عــــدة عــــن كنــــه اجلمال،وحقيقتــــه و أن ننظــــر يف حقيقــــة اجلمــــا

العالقـــة بينـــه وبـــني اخلـــري واللـــذة واملنفعـــة ،وقـــد خـــاض غمـــار هـــذه التســـاؤالت العديـــدة مـــن 

الفالسفة والباحثني ،وكل أدىل بدلوه يف هذا امليدان ولكن قبل التطرق ألراء هؤالء البـاحثني 

لــى اجلمــال عمومــا،مث ننظــر يف الســبب الــذي والفالســفة يف مفهــوم اجلمال،نســلط الضــوء ع

جعله حمل اختالف.

مفهوم الجمال: -1

اجلمال صفة من صفات اهللا تعاىل،قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه وسـلم "وقـد جتلـت 

هــذه الصــفة يف كــل خملوقــات اهللا،فكــل مــا خلقــه اهللا مجيــل ينطــق باجلمــال،وابرز مثــال علــى 

ــــكَ :ذلــــك مجــــال اإلنســــان،قال اهللا تعــــاىل وقــــال »8«االنفطــــار ِيف َأِي ُصــــورٍَة َمَشــــاَء رََكَب

فقــد خلــق اإلنســان يف أمجــل صــورة »4«التــنيَلَقــْد َخَلْقَنــا اِإلْنَســاَن ِيف َأْحَســِن تـَْقــِوميٍ أيضــا:

�¾ƢººŦ�½ƢººǼǿ�À¢�¾ȂººǬǳ¦�ǺººǰŻ�ƢººǼǿ�ǺǷ�¾ƢººǸŪƢƥ�ǪººǘǼȇ�®ȂººƳȂǷ�Ȃººǿ�ƢººǷ�ǲǰǧ�ƢȀǼººǈƷ¢Â�ƢººǿƢđ¢Â

وحده،ومجال ال يتغري ال بزمان وال مبكان،وال خيتلف عليـه مطلق خاص باهللا سبحانه وتعاىل 

ǪºǴǘŭ¦�¾ƢºǸǰǳ¦Â�ŚºŬ¦Â�Ǫºū¦�ǺºǷ�ŃƢºǟ�®ǂĐ¦�Ƕǯ��ȂȀǧ��ÀƢǼƯ¦1  أي مجـال سـرمدي ابـدي ال،

حيده مفهوم وإىل جانب هذا اجلمال املطلق هناك مجال نسـيب ينسـب ألي شـيء ماعـدا اهللا 

15ص 2002)،1تذوق الجمال في األدب،دراسة تطبيقية،مكتبة اآلداب القاهرة ،(ط ,_عبد المنعم شلبي 1
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يكون الشيء اليوم مجيال وغدا لـيس مجيـل جل جالله،فهو مجال معرض للتغيري والزوال فقد 

،وقد يراه عكـس ذلـك وهـذه النسـبية هـي الـيت جعلتـه حمـل اخـتالف ، وأن كـان اجلمـال هـو 

ميدان اجلمالية كما رأينا فما العالقة بينه وبني اجلميل؟وهل اجلمال هو نفسه اجلميـل؟يعرف 

.فهــو مــرتبط بالشــعور 1اتــه(كانت)اجلميــل بأنــه:(ميتع دون غايــة ،وبأنــه مــا يتمتــع دون مفهوم

واإلحســاس،وال يــرتبط بــاحلواس والعقــل)،و العالقــة بــني اجلمــال بوصــفه قيمــة وبنيــة موحــدة 

�Őººǟ�ƢººǷ�Ȃººǿ�Â�śººǠƬŭ¦�ȆººƟǄŪ¦�̧ȂººǓȂŭ¦�Ŀ�ǲººưǸƬȇ�Äǀººǳ¦�ǲººȈǸŪ¦�śººƥÂ�ǎ ƟƢººǐŬ¦�ǺººǷ�ƨººǟȂǸĐ

نفس لـألرض للجسم يف الـ عنه (هنري ف.امييل)بأنه نفوذ متداخل للنزعة الطبيعية يف املثالية

للمتناهي يف الالمتناهي حيث يبدو اجلمال ظاهرة تعرب عن روحية املادة. ،يف السماء

فاجلميـــل الـــذي هـــو يف حتبيبـــه وتناهيـــه يصـــلنا باألبديـــة ويفـــتح أمامنـــا الطريـــق إىل الالمتنـــاهي 

، فالفنــان والعابــد والعــامل والفيلســوف كــل مــنهم حيــاول أن يصــل بإبداعــه إىل ذلــك  2واخللــود

، ومن مث يوصله إىل امللتقـى بعـد أن جسـد روحـه 3مال املطلق الذي أدركه من قبل روحه اجل

.4وأفكاره يف أي أن روح املبدع تتجلى يف العمل اإلبداعي يف األشياء واملظاهر

ومن هنا ميكن القول أن اجلميل على مراتب اجلمال ألنه يتعلق بالروح وهي امسي مـا يف     

اإلنسان ،فالفنان يدرك مجال األشياء بروحه،وذلك باكتنافه جوهر الشـيء اجلميـل،مث حيـاول 

أن يبدع عمال مجيال جيسد روحه وأفكاره حق يوصله إىل امللتقى كمـا أدركـه هـو فـإذا تكمـن 

بــداعي إىل مصــاف إلاامللتقــى ومالمســة أوتــار قلبــه متكــن مــن الرتقــي بعملــه مــن خماطبــة روح 

.5مجيل

47إسماعيل ،األسس الجمالية في النقد العربي ص_عز الدين  1

103_المرجع نفسه ص  2

37_عز الدين إسماعيل ،األسس الجمالية في النقد العربي ص 3

44ص _حمادة حمزة،جمالية الرمز الصوفي 4

113_عبد المنعم شلبي،تذوق الجمال ص 5
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:اليةمفهوم الجم -2

ظهر هذا املصطلح للمرة األوىل على وجه التحديد يف البحث الذي نشره (بوجمارتن)بعد    

م،وقد جعلها امسا لعلم خاص ،مث تتابع ظهورها يف 1735حصوله على درجة الدكتوراه سنة 

كتاباتــه ،ومل خيــرج باســتعماله هلــذه الكلمــة عــن معناهــا اللغــوي احلــريف ،وهــو دراســة املــدركات 

.1احلسية

فاجلمالية ظهرت كمصطلح جديد للجمال منذ قرن الثامن عشـرة فهـي "مصـطلح فلسـفي 

�ǶºººǴǟÂ�ƨººǴȈǸŪ¦�ÀȂººǼǨǳ¦�ƨºººȇǂǜǻÂ�ƨȈººǈū¦�ƨººǧǂǠŭ¦�ǶºººǴǟ�ƢººĔƘƥ�Ǻƫ°ƢººůȂƥ�ƢºººȀǧǂǟ�ƾººǫÂ�¾ƢǸŪ¦�Ǿººǻ¦ƾȈǷ

كروتشـه مث نلفـي  2املعرفة البسيطة،وفن التفكري علـى النحـو مجيـل وفـن التفكـري االسـتداليل)

�ƢºĔƘƥ�ƢȀǧǂǠȇ�~�À¦ƾºƳȂǳ¦�Â¢�ǂºǋƢƦŭ¦�² ƾºū¦�n�ǾºǳƢǷ�ǲºǯ��ƢºĔƘƥ�ƢºȀǧǂǠȇ��² Ƣºǰȇ®�ÀȂºƳ�©ŚºǯÂ

صــــلة باملشــــاعر خــــالل التأمــــل"يف حــــني أن (ديــــوك)يرى أن غــــرض االســــتنطاق هو"كشــــف 

.3اجلميلاخلصائص النوعية للفن 

 ،،فهناك من يربطها باإلدراك احلسيمن هذه التعريفات للجمالية ،جند أن هناك اختالف    

وهناك من يربطها بالتأمل والتفكري وعلى العموم فاجلمالية هي (كما يعرفها معجم الفلسـفة 

فاجلمــال هــو الــذي تبحــث يف 4العلــم الــذي يبحــث يف اجلمــال والعاطفــة الــيت يقــذفها فينــا"

اجلماليــة ،وهــذه األخــرية هــي الــيت ركــز عليهــا الشــكالنيون الــروس يف نقــدهم ،وجعلوهــا مركــزا 

.5اهتمامهم فعند (جاكبسون)الرسالة هي اليت حتتوي على الوظيفة اجلمالية

��ǧ�Ǿºƥ�ƨºǘȈƄ¦�» Âǂºǜǳ¦�ǲºǯ�ǲºǸȀƬǧ�řǨǳ¦�ǲǸǠǳ¦�ǲǰǌƥ�ǶƬē�ƨȈǳƢǸŪ¦�À¢�ƾų�¦ǀǳºȀ�ȆºǘǠƫ��Ȇ

يس لـــه عالقـــة مباشـــرة لـــل مـــاالفـــين كـــل اهتمامهـــا ،ملغيـــة كـــاجلانـــب الشـــكلي يف اإلبـــداع 

15ص  _المرجع السابق، 1

15_ حمادة حمزة ،جمالية الرمز الصوفي ،ص 2

17ص , _المرجع نفسه 3

41، ص _ المرجع نفسه 4

275إبراهيم ،علم الشعر وعلم اللغة ص   _نبيلة 5
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ƾººǳ¦Â�ǪǴŬ¦Â��ǞººǸƬĐ¦Â��ƺȇ°ƢººƬǳ¦�Ŀ�̧¦ƾººƥȍƢƥ��©¦ǂƯƚººŭ¦�Ǯ ººǴƫ�ǺººǷ�ƢººǿŚǣÂ��Ǻȇ�ǶººǰŢ�ȏ�ȆȀǧ��

�°ƢºƦƬǟ¦�ȄºǴǟ�ǾºǈǨǻ�ǎ ǼǳƢºƥ�ǶƬºē�ǲºƥ�ŅƢŦ�ǆ Ȉºǳ�ǾǻƘƥ�ǾǻȂǸǔǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ĺ®¢�ǎ ǻ�ȄǴǟ�ȐưǷ

1انه نشاط وإبداع ونزوع"

االجتــاه خنبــة مــن العلمــاء أبــرزهم (هيبوليــت تــني، وفريــدينان دبــرونتري) حيــث ولقــد تبــىن هــذا  

أمجعــوا علــى أن اجلماليــة األدب تكمــن يف ربطــه بالتــاريخ ألنــه" الوحيــد القــادر علــى جعلنــا 

�½ƢǼǿ�À¢�ƢǸǯ��ǎ ƟƢǐƻ�ǺǷ�Ƣđ®¢�ǄȈŻ�ƢǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦Â�ǶǷȋ¦�ǺǷ�ƨǷȋ�ĺ®ȋ¦�°Ƣǈŭ¦�² °ƾǻ

لظــاهرة األدبيــة الــيت تــؤثر فينــا هــي األجــل مــن الــيت ال اثــر هلــا وجهــة أخــرى تربطــه بالــذات فا

علينا ،حيث يؤثر النص األديب يف امللتقى دون أن يعرف مرد هـذا التـأثري  وان يعـزوه إىل أي 

أسس مجالية .

وهـذه االجتاهــات الــيت ذكرناهــا سـابقا كلهــا ركــزت علــى مـا حيــيط بالظــاهرة األدبيــة وأمهلــت   

ذوا هـذه فـذا جـاء الشـكالنيون الـروس لينذاته،ومل ختصه بأدىن اهتمام هلالنص األديب يف حد 

اآلراء النقديــــة الــــيت هــــي يف رأيهــــم تنتمــــي إىل علــــوم أخــــرى(كعلم الــــنفس ،علــــم االجتمــــاع 

،التاريخ) ويعنوا بـالنص األديب ذاتـه كبنيـة حمايـدة ومنغلقـة علـى نفسـها ،ولـيس هلـا أي عالقـة 

و التارخيي ومن أشـهر دعـاة هـذا االجتـاه (جاكبسـون)الذي أ يالنفس بالسياق االجتماعي أو

.جذب االنتباه حنو الرسالة الفنيةيرى أن اللغة ذات وظيفة مجالية تتمثل يف 

حيث يقـول :"الرسـالة الفنيـة تكـون شـعرية (مجاليـة) بالقـدر الـذي يـتمكن تكوينهـا اخلـاص   

ǽƾǼǟ�Â¢�ǾǳȐƻ�ǺǷŭƢºƥ�́ ƢŬ¦�ǽƢƦƬǻȏ¦�§ ¦ǀƬƳ¦�ǺǷ�ƬǴń¤�ȄǬ�ƢºȀǸȈǜǼƫ�Â¢�ƢºēƢǸǴǯ�Â¢�Ƣē¦ȂºǏ¢�

و مــن  -أي الشــكالنيون –2���ǶȀƴȀǼººǷ�ƲººĔ�ƾººǬǳÂاخلــاص،وليس إىل شــيء آخــر خارجهــا 

فكل هاته املدارس اهتمت بدراسـة ,األسلوبيني و  ائينييمى بعدهم من أمثال البنيويني،السيأت

الــنص األديب يف ذاتــه ولذاتــه،وعملت الشــكالنية (علــى حتطــيم مــا كــان ســائدا وهــو مــن أن 

42_حمادة حمزة ،جمالية الرمز الصوفي ص  1

51،صالمرجع نفسه - 2
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ورأت أن اجلمـال)يكمن يف الـنص يف 1الفن عبارة علـى حماكـاة للمجتمـع وانعكـاس لصـورته"

 حــــد ذاتــــه ،يف شــــكله وعناصــــره الــــيت يتكــــون منهــــا (أصــــوات،مجل،تراكيب،عالقات.....)

فاالجتـــاه اجلمـــايل (يعـــين بالبنـــاء الفـــين يف العمـــل األديب اعتمـــادا علـــى فكـــرة رئيســـة وهـــي أن 

العمــل األديب جمموعــة مــن العناصــر املتباينــة ال يــأيت للدراســة اخلارجيــة الــيت اعتمــدت عليهــا 

2بعض االجتاهات األخرى أن حتل إىل العمق واىل اجلوهر هذا اجلنس أو ذاك)

عناصـر أخـرى تســهم  تضـافرباجلمـال ولكنــه ال يكفـي بـل البـد مــن  فالشـكل هـو املنعـوت  

يف مجاليــات الشــكل مثــل اجلــدة واالبتكار،ألن(مــا يعطــي الشــعر أثــره اخلــاص هــو اســتخدام 

الكلمات بطرائق غري مألوفة وغـري متوقعـة ،فاالسـتخدامات غـري مألوفـة للكلمـات يف الشـعر 

ƫÂ�ǽƢººƦƬǻȏ¦�ŚưƬººǈƫÂ�½¦°®ȍ¦�Ǧ ººưǰƫ�ƢººĔ¢�µ ŗººǨȇ�Ŀ�¦ǂȇƢººǤǷ�§ ®ȋ¦�ÀƢººǯ�ƢººǸǴǰǧ�©ƢººǠǫȂƬǳ¦�ƾººǳȂ

شكله ومضمونه كان ذلك أمجل ،فهو يثري فينا االنتباه وإعمال الذهن ،ويـدفعنا إىل افـرتاض 

التوقعات غري املنتظرة ،فجمال األدب إذن فيما خيلقه من نشوة إثر مشاهدتنا لـذلك التغيـري 

ا العــريب علــى مــر عصــوره شــعراء الــذي حيدثــه فينــا ،ويف الكــون مــن حولنــا) ولقــد عــرف أدبنــ

�°ȂºººǏ�ǶǿǂǠºººǋ�Ŀ�¦Ȃǟƾººƥ¢¦�ȋ¦�¾ƢººǸƴǴǳ�¦ȂºººǴưǷÂ�ƨºººȈǳƢŦ�ƨººȈǼǧ² ȂºººǨǼǳ¦�Ǿºººǳ�ǄººƬē�Ƣǫ®ƢºººǏ�ȐȈºººưŤ�ĺ®��

وتطرب له القلوب وتقف حائرة يف نسجه العقول،وكان هلذه الظاهرة اجلماليـة أثرهـا الواضـح 

ة غـــنظرنــا إىل ل ســدها خــري جتســـيد فــإذايف الشــعر الصــويف بــل انـــه مثــل هلــا أحســـن متثيــل وج

،أدركنـا مصـداق  3التصوف يف األدب العريب قدميه وحديثه وعلى قدرته على متثيل أصـحابه

ـــه تعـــاىل:  فقـــد اســـتطاعت هاتـــه » 02«يوســـف﴾ِإنـَّــا أَنـَْزْلنَـــاُه قـُْرآنًـــا َعَربِيًـــا َلَعلَُّكـــْم تـَْعِقلُـــونَ ﴿قول

�ƨººȈƷÂǂǳ¦�Ľ�ƨȇƾººǈŪ¦�©ƢººǷƢǬŭ¦�Ä±¦Ȃººƫ�ƨººȈǳƢŦ�ƨººǤǴƥ�ǶǿƢººȇƢǨƻ�Â�ǶēƢººǻȂǼǰǷ�Ǻººǟ�ŚººƦǠƬǳ¦�ƨººǨƟƢǘǳ¦

محمد مرتاض ،مفاهيم جمالية في الشعر العربي القديم،محاولة تنظيري وتطبيقية ،ديوان المطبوعات الجماعية ينظر:  -1

.29ص  1988)،2،الجزائر، (ط 

28ص ،نفسه المرجع -2

50حمادة حمزة ،جمالية الرمز الصوفي ،ص -3
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ولعـل السـبب يف رقــي هـذا الشـعر مكانتــه  إضـافة إىل مجاليـة لغتــه تلـك املعـاين الــيت  1لـديهم 

حيملها بني طيات رموزه من زهد ووعظ وصفاء ورجاء.

��ȈǧȂǐǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ƨȈǳƢŦÂƫ¦�ƢǷ�ȄǴǟ�°Âƾƫ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�Â�ÀƢǠǷ�©¦̄�ƢĔȂǯ�Ŀ�ǺǸǰƫ�ƨ�ǲºǿ¢�ǾºȈǴǟ�ǪºǨ

�ǞººǫȂƬȇ�śººƸǧ��» ȂººǐƬǳ¦¢�ƢǻƾººƷ¢� ƢȈººǋ¢��ÀƢººǧ�Ƣǿ°¦ǂººǇ¢�ǶººȀǧ�Ƣººē¦ŚƦǠƫÂ�Ƣººēȏȏ®�ȄººǴǟ�ǞººǴǗ¦�Ǿººǻ

جديــدة تبــدأ بــالظهور وفــق مفهــوم الوجــد والفــيض والتجليــات واحلــدس والتــنفس يف صــميم 

�Ƣǿ°Ƣǰǧȋ�ƨȈǧǂǠŭ¦�ŘƦǳ¦�Â�ȆǴǷƘƬǳ¦�ǂǰǨǳ¦ŭ¦�ǺǛ�¦̄¤�ǾǻƢǧ�¦ǀǳ��������ƨȇǄǷǂǳ¦�Ƣē¦ƾȇǂš �ÂƬǬǴȆ��Ǿǻ¦

قـــادر علـــى إدراك تلـــك اجلماليـــة يف إطـــار التقابـــل بـــني لغـــة التصـــوف ومـــا انطـــوت عليـــه مـــن 

.2نه ال جيين من النص الصويف إال السراب)إف  دالالت 

النفس،فقـد وضـح ذلـك ومما يزيد األدب الصويف مجاال إضافة إىل لغته معانيه اتصاله بعلم   

نـه أالصـويف  ويزيـد يف مجـال األدب«الدكتور زكي مبارك يف كتابه (التصوف اإلسـالمي)قائال:

لـــق الشـــريف يف نفـــس الرجـــال ،ال ن لـــه غايـــة نبيلـــة هـــي غـــرس اخلإموصـــول بعلـــم الـــنفس ،و 

�§ ¦®¡�ƢººĔ¢Â�§ȂººǴǬǳ¦�̈°Ƣººǐǟ�ƢººĔ¢�» ǂººǠȇ�ȂººǿÂ�ƢººȀȈǴǟ�ǲººƦǬȇ�ǺººǷ�ȏ¤�» ȂººǐƬǳ¦�Ƥ ººƬǯ�Ƥ ȈǘƬººǈȇ

�Ȃǧǂǟ�² Ƣǻ�ƶǔǼƫ�¿ȐǫƘƥ�ǾǴƫƢǬǷÂ�ǾƥȂȈǟ�ÀȂǨǐȇ��ǾȈǴǟ�¦ȂƦǴǬǻ¦Â�ǞǸƬĐ¦�¦ȂǴǏÂ�Ľ��ƢȀǴǿ¢Â�ƢȈǻƾǳ¦�¦

.3»بالسم الزعاف

األدب الصــويف يف لغتــه ومعانيــه ،واللغــة عنــدهم هــي نســق كبــري و متعــدد لرمــوز  ةفجماليــ  

ن مجاليتـه يف قصـدية صـاحبه وجتربتـه ومـا يتعلـق كمـوت,4ذات طابع تصويري غامض وخاص

.وهو ما عرب عنه ابن عريب يف قوله: اترميزا وإشارة وإحياءو مبفاهيم التصوف ألغازا 

5َمَنازَِل ُكُلَها ُرُموزً َمنازَِل الكْوِن يف الُوجـُوِد    

20ص2001-364حسين جمعة ،جمالة التصوف ،مجلة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب العرب،دمشق ،ع  -1

36،ص نفسهالمرجع - 2

57_حمادة حمزة ،جمالية الرمز الصوفي ،ص 3

22التصوف ،صحسين جمعة ،جمالية - 4

174،بيروت ،ط،(د ت)،ص دار صادر 1ج ,_ابن عربي ،الفتوحات المكية  5
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لغــــة  نأويف يف غموضــــه وقدرتــــه اإلحيائيــــة و الــــنص لصــــ يــــةالمجوممــــا تقــــدم نســــتنتج أن 

�ǀººƻƚƫ�ȏ�» ȂººǐƬŭ¦�ƢººǿǂǿƢǜƥ��ȏȏ®�ǲººȇÂƘƫ�Â�Ƣē¦ǂǨººǋ�Â�Ƣººǿ±ȂǷ°�Ǯ ººǨǳ�«ƢººƬŢ�ǲººƥ�Ŀ�ƢººĔȋ�Ƣººē

 مشــــــــــهورةســــــــــتعملت لغــــــــــة حمسوســــــــــة بعناصــــــــــر فنيــــــــــة ا,شــــــــــارية إاألصــــــــــل لغــــــــــة جتريديــــــــــة 

(كاخلمر،املرأة،الطبيعـــة) ولــــو أن الشــــعر الصـــويف اكتفــــى بأبيــــات (رابعـــة العدويــــة) يف احلــــب 

ب الشعر و أحاله ،يف تلك األبيات اليت تقول فيها:اإلهلي لكفاه أن يكون أعذ

�ǶÊÊē¦ÈȂÌǴÈƻ�
ÊĿ�Ê°¦ÈǂÌºƥÈȋ¦�Èǆ

ÊǻƚǷ�ƢÈȇ َر َحَلْت بِـِه الِنَزالِ َمْن يَا َخيـْ

بِالَبالِ -ُمتَيًما -َمرِْح الُفَؤادِ مْن َذاَق ُحُبِك َال يـَزَاُل ُمتَـَيًما  * 

1ُمْبَتِسًما *  َمْن ِطَواِل َجَذَب ِيف اَحلَشا ِاْشتَـَعالِ َمْن َذاَق ُحَبِك َال يـََرى 

وعموما فإن اجلمال األديب سواء بتعامله مع النص الصويف أو مع غريه من النصـوص األدبيـة 

.2األخرى ،فيبقى ذو فضل كبري يف تنمية أذواقنا و حواسنا إلدراك هذا اجلمال األديب

:ال األدبيالجم -3

علـــى (اجلمـــال واجلماليـــة واجلميـــل) وبعـــد التفريـــق بـــني مفـــاهيم هـــذه بعـــد أن تعرفنـــا 

املصــــطلحات الثالثــــة،تنتقل اآلن إىل اجلمــــال األديب،مــــن املعــــروف أن اللغــــة العربيــــة (أكثــــر 

اللغـــات قـــدرة علـــى التوليـــد أســـاليب مجاليـــة وفنيـــة جديـــدة،ترتبط بأفكـــار البشـــر و عـــواطفهم 

�ǶēƢȈƳƢƷÂ�ǶȀƬǧƢǬƯÂ3لحات اجلمالية السابقة وبني اجلمال األديب هـو أن والفرق بني املصط

تلــك املصــطلحات تعــين باجلمــال بصــفة عامــة يف كــل األشــياء أمــا اجلمــال األديب فهــو الــذي 

يعين بالظـاهرة األدبيـة ودراسـة مظـاهر اجلمـال فيهـا .وقـد جنـد اإلشـارات األوىل لعلـم اجلمـال 

واضـــعي اللبنــات األوىل يف صـــرح هـــذه األديب عنــد نقادنـــا العــرب القـــدامى ،بـــل قــد نعتـــربهم 

الدراســات النقديــة،حيث جنــد الناقــد املشــهور (عبــد القــاهر اجلرجاين)يشــرتط يف مجــال الــنص 

34،صالسابق_ المرجع  1

58_حمادة حمزة ،جمالية الرمز الصوفي ص 2

19،ص3642001_حسين جمعة ،جمالية التصوف في مجلة الموقف األدبي ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق عدد  3
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األديب بعض اخلصائص فيقول: (إن مجاع مقاييس اجلودة هي اخللو مـن االبتـذال قـدر البعـد 

مبـــا يف الشـــعر مـــن عـــن الصـــنعة و اإلغـــراب مث التـــأثري يف الـــنفس وهزهـــا ،وهـــذا ال يكـــون إال 

.1عناصر إنسانية صادقة جتعلنا نتشارك قائلة يف إحساسه)

أما(الباقالين) فيكشف لنا عن سر عذوبة الشـعر قـائال ( أن عذوبـة الشـعر تـذهب بزيـادة    

حــرف أو نقصــان حــرف ، فيصــري إىل الكــزازة ،وتعــود مالحتــه ملوحة،وفصــاحته عيــا وبراعتــه 

ديب تلويا وتعقدا .وقـد ربـط نقادنـا القـدامى مجـاال لـنص األتكلف وسالسته تعسفا ومالسته 

ة) الشــروط الـــيت جيــب أن تتـــوفر يف الشــاعر لريقـــى شـــعره يف بـــبصــاحبه وقـــد بــني لنـــا (ابــن قتي

صـدارة اجلميـل مـن الشـعر ،فهـو يقـول (املطبـوع مـن الشـعراء مـن مسـح بالشـعر و اقتـدر علـى 

فيتــــه،وتبني يف شــــعره رونــــق الطبع،ووشــــي القــــوايف واراك يف صــــدر بيتــــه عجــــزه ويف فاحتتــــه قا

.2الغريزة)

علـم "مـال األديب و أصـبح يعـرف علـى أنـه أما يف عصرنا احلديث فقـد تعـددت مفـاهيم اجل 

يتشـكل يتناول الظاهرة األدبيـة بعناصـرها األساسـية األربعـة الـيت أمجـع النقـاد علـى أن األدب 

دف مـن تركيـز علـم اجلمـال اهلـكـان  و ,األسـلوب و اخليـال  و,منها،وهي العاطفـة و املعـىن 

ديب أم كمن؟هـل يف اإلبـداع األتطن اجلمـال أيـن ااألديب على النصوص األدبية هو معرفة مـو 

لــذلك تنوعـــت املــدارس النقديـــة احلديثــة الـــيت تعــين بدراســـة هـــذه  3"؟يلقـــتيف املبــدع أم يف امل

هنـــاك مـــن نظـــر إىل اجلمـــال الظـــاهرة األدبيـــة ،واختلفـــت اآلراء بـــاختالف زوايـــا النظر.فنجـــد 

األديب مــن منظــور املبــدع مــن خــالل حتليــل نفســيته لفهــم شخصــية املبــدع وكيــف تــتم عمليــة 

اإلبداع األديب وهي دراسة معممة و معقدة.

وقـــد مثـــل هـــذا االجتـــاه (فرويد)وتالمذتـــه مـــن خـــالل مدرســـة التحليـــل النفســـي الـــيت 

ظهــرت دراســات نقديــة عربيــة تنبــت  اهتمــت بتحليــل الظــاهرة األدبيــة مــن جهــة نفســية و قــد

34،ص _عبد المنعم شلبي ،تذوق الجمال 1

43،ص نفسه_المرجع  2

47جمالية الرمز الصوفي ،ص,حمادة حمزة  _3
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التحليـل «هذا االجتاه وأثـرت السـاحة النقديـة العربيـة كدراسـة (عـز الـدين إمساعيـل) يف كتابـه 

ودراسة (مصطفى سويف) يف كتابه األسس النفسية لإلبداع الفين .» النفسي لألدب

 ه يركـز علـى دراسـةفرتا يلقتإىل اجلمال األديب من منظور املكما إننا جند إن هناك من نظر  

حيـــث يتنـــاول هـــذه الدراســـة عالقـــة األدب بـــالفرد وعالقتـــه  يلقـــتتـــأثري اإلبـــداع األديب يف امل

ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƫ�§ ®ȋ¦��À¢�®ƢǬǼǳ¦�ǒ Ǡƥ�¬ǂǏ�Ʈ ȈƷ��ƨǟƢǸŪƢƥ1 فهـذه االجتـاه ربـط الظـاهرة

�®ǂºǨǳ¦�¿Ȃºŷ�Ǻºǟ�ŚºƦǠƬǳ¦�Ŀ�ƶºų�¦̄¤�ȏ¤�ȐȈŦ�ÀȂǰȇ�ȏ�§ ®ȋ¦Â�ǞǸƬĐƢƥ�ƨȈƥ®ȋ¦�ÀƢºǧ�ƨºǟƢǸŪ¦Â

فان مل يفلح يف ذلك فهو خال من أي مجالية ). ،

حـدامها بعلـم الـنفس واألخـرى بعلـم إىل اجلمال األديب ،اللتان تربطـه ومع هاتني النظريتني إ  

ـــا فلســـفة التاليـــة: ـــاريخ وتقـــدم لن أن  االجتمـــاع حيـــث جنـــد أن هنـــاك نظـــرة أخـــرى تربطـــه بالت

تـه ،والثقافـة إبـراز للبيئـة والبيئـة جـزء مـن التـاريخ فـإذا النص مثـرة صـاحبه،األديب صـورة لثقاف«

فهذا االجتاه يهتم بتحليل الظاهرة األدبيـة مـن وجهـة »النقد التاريخ لألديب ،من خالل بيئته

تارخيــــه حيــــث يعــــرض األحــــداث التارخييــــة والسياســــية واالجتماعيــــة لتكــــون كوســــيلة لتفســــري 

2.األدب وتعليل ظواهره

رمز:مفهوم ال -4

من مادة رمز يرمز رمزا،ويقول ابـن منظـور يف هـذا الشـأن(الرمز تصـويت  الرمز لغة: -4-1

خــويف باللســان كــاهلمس،ويكون بتحريــك الشــفتني بكــالم غــري مفهــوم بــاللفظ مــن غــري إبانــة 

صوت،وإمنا هو إشارة بالشفتني وقيل الرمز يف اللغة هـو كـل مـا أشـرت إليـه ، ممـا يبـان بلفـظ 

.3يبدأ و بعني)أي شيء أشرت إليه 

48،صالسابق_المرجع  1

_يوسف وغليسي ،محاضرات في النقد األدبي المعاصر ،منشورات جامعة منتوري،قسنطينة ،الجزائر د ط 2

16،ص2004

356ص 1992بيروت (د،ط)  5ابن منظور،لسان العرب،دار صادر،لبنان مجلد   -3
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كما ورد لفظ الرمز يف القران الكـرمي علـى لسـان النـيب زكريـا عنـدما مسـع نـداء املالئكـة تبشـره 

قَاَل َربِّ ِاْجَعْل ِيل آيَـًة قَـاَل آيـَتُـَك َأالَّ ُتَكلِـَم بأنه سريزق بيحي عليهما السالم حيث قال :

1رََبَك َكِثريًا َوَسبِّح بِالِعِشي َواِإلْبَكارالَناَس َثالَثََة أَيَاٍم ِإالَّ َرْمًزا َوْاذُكْر 

ن اآليـــة هنـــا هـــي العالمـــة أو اإلشـــارة الدالـــة علـــى الشـــيء الـــذي هـــو هنـــا أالتفســـري  يف ورد  

ن الكرمي مسـى آناس إال بالرمز ،كما جند أن القر الشارة ،فكان اجلواب هو عدم التكلم مع ال

.2الرمز كالما ألنه يفيد مفاده

الرمز ،وإمنا عرف بعـدة تسـميات أخـرى مثـل  قدميا مل يكن يعرفاصطالحا:الرمز  -4-2

اإلجيـاز ولكــن عنــدما جـاء العصــر العباسي،عصــر امتـزاج الثقافــات حيــث تعقـدت احليــاة مــن 

مجيع نواحيها املادية والفكرية ومن ذلك عرف املصطلح الرمز،حبيـث جنـده مـن أهـم العناصـر 

ن بالنفس وأكثرها تعبريا عنها فكان موجزا .(فـالرمز هـو يقتضيها الشعر كونه اعلق الفنو  اليت

Ÿ�ƢǷÂ�ǆ,3الكالم اخلفي الذي ال يكاد يفهم ǨǼǳ¦�ǲƻ¦®�¿Ȑǯ�ŘǠŠ�Ä¢�©¦°Ȃºǐƫ�ǺǷ�Ƣđ�¾Ȃ

. وأخيلة ومعاين

فالرمز بصورة واضحة هو:(التعبري الغري مباشر عن النواحي النفسية املسـترتة الـيت ال تقـوى    

®�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ƢȀƟ¦®¢�ȄǴǟƨȈǠǓȂǳ¦�Ƣēȏȏ�4,الصـلة بـني الـذات واألشـياء حبيـث تتولـد  يهاليت  و

.5عن طريق اإلثارة النفسية ال عن طريق التسمية و التصريح

41آية –سورة آل عمران  -1

19ص2009) ت 1هيفرو محمد علي ديركي ،جمالية الرمز الصوفي ،دمشق _حلبوني( ط -2

87عبد الحكيم حسان ،التصوف في الشعر العربي نشأته و تطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري ص -3

398ص1983_ محمد غنمي هالل ،األدب المقارن دار العودة،لبنان (د ت) 4

501،502_ينظر عاطف جودة نصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ،ص5
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تلـــف عمــــا ورد يف ن الرمـــز يف اللغـــة والثقافـــة العربيـــة ال خي,أخنلـــص مـــن خـــالل املفهـــومني   

فنجـد يف اللغـة اليونانيـة ,ن الرمز حد من حدود اإلنسـان مثلـه مثـل النطـق أل ,ربيةغاللغات ال

ن كلمة رمز كانت تعين قطعة من إناء الضـيافة ،للداللـة علـى االهتمـام بالضـيف ....وفعـل أ

الرمز يف اليونانية يعين اجلمع يف احلركة واحدة بني اإلشارة والشيء املشـار إليه،وأقـدم تعريـف 

الكلمــات رمــوز ملعــاين األشــياء أي الرمــوز «للغــوي قدمــه أرســطو فقــالللرمــز علــى املســتوى ا

ملفهـــوم األشـــياء احلســـية أوال مث التجريـــد ثانيـــا،وان الكلمـــات املنطوقـــة رمـــوز احلـــاالت الـــنفس 

ـــــة رمـــــوز للكلمـــــات املنطوقـــــة كمـــــا جنـــــد انـــــه عرفـــــه وبشـــــر يف قاموســـــه » والكلمـــــات املكتوب

يعـرف  علـى الشـيء متفـق عليـه أو هـو طريقـةليل الرمز وسيلة للتعرف على األشياء ود«قائال

�ǂººŧȋ¦�ÀȂǴǳƢººƥ�Ǿººǳ�ǄººǷǂȇ�ǂººǘŬ¦Â�¿ƢººǸūƢƥ�Ǿººǳ�ǄººǷǂȇÂ�¿ȐººǈǳƢǯ�² ȂººǈŰ� Ȇººǌƥ�®ǂººů� Ȇººǌǳ¦�Ƣººđ

.1».....اخل

والرمــز الصــويف هــو ذلــك الرمــز الــذي اســتخدمه،أقطاب الصــوفية يف أشــعارهم للتعبــري عــن   

معروفـــــــا لـــــــدى أهـــــــل التصـــــــوف  عـــــــواملهم اخلاصـــــــة،حىت اشـــــــتهر بيـــــــنهم مث انتشـــــــر وأصـــــــبح

باملصطلحات الصوفية ،وقد اهتم جبمعها الكثـري مـن البـاحثني يف معـامجهم الصـوفية وحتديـد 

�ǾººƥƢƬǯ�Ŀ�ňƢººƳǂŪ¦�ǲººǠǧ�ƢººǸǯ�ƢººȀȈǧ�ƨǧȂººǐƬŭ¦�¾¦Ȃººǫ¢Â�ƢººēȏƢƷ�~�©ƢººǨȇǂǠƬǳ¦�n��Ŀ�ĿƢººǋ�ȄººǬǳ¢Â

ن حوالــه (ألمــز للتعبــري عــن جتاربــه وأكتابــه (اصــطالحات الصوفية)وغريها،فالصــويف وظــف الر 

التجليات اليت تكشف يف ذات الصويف هي دون شـك ممـا ال ميكـن للغـة االعتياديـة األخبـار 

�ƨºººǳ®ȋ¦�řºººǣȏÂ�ƨȇ°Ȃºººǐƫ�ƨǣƢȈºººǏ�ǲºººƦǬƬƫ�ȏ�ƨºººȈƦȈǣ�©ƢºººȈǴš �ƨǗƢºººǈƦƥ�ƢºººĔȋ�ƨºººǬȈǬū¦�Ǫºººȇǂǘƥ�ƢºººȀǼǟ

21_ د_ هيفرو محمد علي ديركي ،جمالية الرمز الصوفي ص1
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�ƨºȇ±Ƣů�ƨºƥǂš �Ƣºē¦̄�ƨºȀƳȂǳ¦�ǽǀºǿ�ǺǷ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ÀƢǧ�ǾȈǴǟÂ�ƢēƢƦƯ¤Â�ƢȀǔƷ®�Ŀ�ƨȈǴǬǠǳ¦�ȏ

).1توصف وصفا جمازيا عن طريق اإلشارة إليها بالرمز

ومن هنا ميكن وصف علم التصوف بأنـه علـم اإلشـارة ،والرمـز هـو نـوع مـن اإلشـارات الـيت  

ـــا هـــذا إشـــارة فـــإذا صـــار عبـــارة «الروذبـــايل: يتخدمها الصـــوفية بكثـــرة قـــال أبـــو علـــيســـ علمن

2»خفي

:محد بن عطاءأويقول أبو العباس  

ارَةِ اِإلشَ َأْجبَـَناُهْم بَِأعالم ونَا  َساَءلُ الِعَبارَِة أَْهُل َذااِ 

ُتِشْري ِإلَيَـَها فـََنْجَعُلَها ُغُموًضا         تـَْقَتِصُر َعْن تـَْرَمجَِتِه الِعَبارَةِ 

هــذا يعــين أن اللغــة الصــوفية نثــر أم شــعر لغــة إشــارة ،تتعــدد فيهــا اإلحيــاءات الــيت تــؤدي إىل 

ǳ¦�ƨȈƷÂǂǳ¦�Ƕđ°Ƣš �ǲǬǻ�Ǻǟ�̈ǂǏƢǫ�ƨƸǓ¦Ȃǳ¦�̈°ƢƦǠǳ¦�Àȏ�µ ȂǸǤ

ويقول (ابن عربي):

إمياء و إشاراتلَفاٌظ   *     َقْد تـَُنوُب و أالَكَالَم ِعَبارَاْت  إن

فكالم الصوفية عبـارات وألفـاظ واضـحة يف ظاهرهـا ،ولكنهـا تشـري إىل غـري الـذي يظهـر مـن 

ومســــــترتة ،ويف ذلــــــك يقــــــول ابــــــن عــــــريب يف شــــــرحه العبــــــارة،أي تــــــوحي إىل معــــــاين متخفيــــــة 

على غري ما يعنيه: –الفقهاء –لديوان(ترمجان األشواق) الذي فهمه البعض 

ُكَلًماَمَعانٍ رُبُوْع َأْو أَوْ طََلٍل       ِمْن اَذُْكرْ ُكَلَما

أَْو َماِفيِه َجاءَ ِإنْ يَا          َوَال  تلقُ لَت ِهَي أَْو قُ َكَذا ِإن و

194_عبد الحميد هيمة،الخطاب الصوفي وآليات التأويل (د ط)،(د ت)ص1

،دار الكتب الحديثة ،مصر (د _أبو نصر السراج الطوسي ،اللمع،(تح) ،عبد الحليم محمود طه عبد الباقي سرور 2

414ص 1960ط)
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أَْو َمهُّوا َأْو ُهنَّ َمجًْعا َأْو َمهًاَكًذا ِإْن قـُْلَت ِهَي أَْو قـُْلَت ُهَو     و

إىل أن يقول :

تـَْفَهَماَأنْ َمثـََّلهُ أَوْ َجَرى       ذََكَرهُ ِممَا ُكَلَما اَذُْكرُُه 

�¦�ÈǸÈǈǳَلْت َجاَء أَْو عَ َلْت    جَ َوأَنـَْواًر َأْسَراًر ِمْنهُ 
Ç§Ê°ƢÈ

Êđا

ِمْثَل َماِيل ِمْن ُشُروٍط الُعُلَمـافـََؤاَد َمْن َلُه   أَْو لِِفَؤاِدي

اُقَدمَ الَصَدِيف َأنَّ تْ َأْعَلمَ ْلوِيَُّة    عُ ُقْدِسيَّةِصَفةٌ 

1ماَحَىت تـَْعلَ الَباِطَن ُلبْ َواَطْ َها    فَاْصِرْف الَفاِطَر َعِن ظَاِهرِ 

فـــابن عــــريب يوضـــح أن شــــعره وكالمـــه كلــــه ،وان كــــان ظـــاهره الغــــزل فهـــو يف احلقيقــــة رمــــوز  

فكـل اسـم اذكـره يف هـذا اجلـزء فعنهـا أكـىن وكـل «سرار وأنوار وجتليات فيقول:وإمياءات إىل أ

Ŀ�ǾƬǸǜǻ�ƢǸȈǧ�¾±¢�ŃÂ��řǟ¦�Ƣǿ°¦ƾǧ�Ƣđƾǻ¦�°¦®�ƢŻȍ¦�ȄǴǟ� ǄŪ¦�¦ǀǿ�Â��ƨȈŮȍ¦�©¦®°¦Ȃǳ¦�ń¤� 

.2»واملناسبات العلوية ،روحانيةالت الالتنز 

صــرف النظــر عــن الظــاهر إىل البــاطن ،ملــا جيعلــه الرمــز الصــويف مــن فهــو يــدعو القــارئ إىل  

ن أل 3دالالت (ال ســــبيل إىل إدراكهــــا بــــاحلواس بــــل بالكشــــف والــــذوق والتأمــــل الوجــــداين)

.كشـف بــاطن 4مفـاتيح لعــوامل نورانيـة ،فيهــا الوضـوح وفيهـا الصــفاء وفيهـا الكشــفالتصـوف 

�Â¢�ǆ ǼŪ¦�ŃƢǟ� ¦°Â�ǞƥƢǬǳ¦�¾ȂȀĐ¦� ȐƴƬǇ¦�Â¢�̈®Ƣŭ¦�ǂǿ¦ȂǛ�Ǧ Ǵƻ�ŗƬǈŭ¦�ǂǿȂŪ¦Â�� ƢȈǋȋ¦

ائر االعالق في شرح ترجمان األشواق (ت ح) ،خليل عمران المنصور،دار الكتاب العلمية ،بيروت خ_ابن عربي ،ذ1

10ص2000، 1،ط

9،ص نفسه_المرجع 2

200_عبد الحميد هيمة ،الخطاب الصوفي وآليات التآويلص3

، 1_ محمد عبد الواحد حجازي ،ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ،دار الوفاء الدنيا للطباعة اإلسكندرية ،مصر ،ط4

44ص 2001



قراءة جمالية للرمز في شعر ابن الفارض             الفصل الثالث:       

139

 :دونــيسأ كمــا يقــول  وعليهــا فــال الرمــز الصــويف )1داخــل نفوســنا ممــا نعجــز عــن الوصــول إليــه

فهــو اتصــال »2«عمــاق أكثــر اتســاعا والبحــث عــن معــىن أكثــر يقينيــةشــكل لالجتــاه حنــو األ«

ودة نصـــر) أن جـــوكمـــا يقـــول: (عـــاطف » بعـــه اإلنســـايندائـــب بـــالعلو يف طابعـــه اإلهلـــي وطا

الصــويف يف رحلتـــه الدائبـــة لالتصـــال بالـــذات اإلهليـــة ومـــا حيـــدث لـــه فيهـــا مـــن معـــارف وأنـــوار 

الســـواد األعظـــم مـــن النـــاس ،حيـــاول وجتليـــات تكشـــف لـــه عـــن بـــواطن األشـــياء املســـترتة عـــن 

إيصــال هــذه التجربــة الروحيــة إىل امللتقــى ،فتعجــز اللغــة العاديــة عــن التعبــري عــن هــذه التجربــة 

فيلجأ إىل الرمز الذي تعدد دالالته وإحياءاته و تأويالته ،ألنه يشري إىل اجتاهني يف أن واحـد 

دو هذا التعارض يف شـكل جهـد مـزدوج (إىل مثايل.....واىل ما يعد قوام التجربة املادية ،ويب

)3ال يفتأ يناضل ليصبح شيئا واحدا.

الروح .حيث يـتخلص  من عامل املادة إىل عامل املثال عامل باملخاَطبفالصويف يريد أن ينتقل 

ن الرمــز مل يعــد إوبواطنهــا ،لــذا فــ لــه روح األشــياء ظهــرت اجلســد احلســي،و أســراإلنســان مــن 

وقــــد عنــــاه ونعــــم مبعاناتــــه وتذوقــــه ونعــــم حبالوتــــه يف ذاتــــه  وكيــــف يكــــون«ســــرا عنــــد املريــــد 

».4ووجوده

هذا ال يعين أن الرمز له معىن واحد يعرفـه الصـويف وجيهلـه غـريه ،بـل الرمـز الواحـد تتعـدد  و  

داللتــه مــن الصــويف إىل آخــر حســب جتربتــه الروحيــة ،وغمــوض الرمــز يتبــدد أمــام املريــد ألنــه 

ز احلسي الظاهر إىل املعىن الباطين الذي يوحي إليه.أحسه بوجدانه وانتقل من الرم

147_عبد الحميد هيمة ،الخطاب الصوفي وآليات التأويل ،ص1

هومن الجزائر  _عبد الحميد هيمة البيانات األسلوبية في الشعر الجزائري المعاصر ،شعر الشباب نموذجا ،مطبعة2

95ص 1،1448،ط

120_عاطف جودة ناصر ،الرمز الشعري عند الصوفية ص3

177_محمد عبد الواحد حجازي ،ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ،ص4
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ن الرمــز الصــويف كــالرمز األديب يشــري إىل معــاين مــا ورائيــة غــري حســية أممــا ســبق يتضــح لنــا    

وغــري مرئيــة ،فهــو يتجــاوز الواقــع احلســي "ويتعــداه إىل العــامل الروحــي الصــايف الشــفاف الــذي 

�Â��ƢȀƦƟ¦ȂººǋÂ�̈®Ƣººŭ¦�©¦Â®¢�ǺººǷ�ƢººȈƟƢĔ�®ǂººƴƬȇ�śººƬǰǴŭ¦�ÀƢººǧ�ƢººǸȀǼȈƥ�ƨººȇȂǫ�ƨǴººǏ�½ƢººǼǿ�ƪ ººǻƢǯ�À¦

.1احلسية واجلسدية الزمتان يف إيداع الرمز وخلقه

فالصوفية قد أبدعوا يف خلف رموزهم اليت أضفت بعدا مجاليا على نصوصهم الشعرية وان     

كان هناك من يرى إن الصوفية مل يهتموا باجلانب اجلمايل للرمز،وإمنا اهتموا بالغاية والقصد 

هــــدفا لذاتــــه وغايــــة مجاليــــة خالصــــة إمنــــا متكــــأ « مــــن وراء اســــتخدام الرمــــز أي انــــه مل يكــــن

ن الصــــوفية عنــــد لكننــــا نــــرى عكــــس ذلــــك أل و 2»األغــــراض أخــــرى غــــري أدبيــــة وال مجاليــــة

اســتخدامهم للرمــز كــانوا علــى وعــي تــام بأنــه يــوحي تبتعــد الــدالالت وإلحيــاءات ،كمــا كــانوا 

وض ،بـل قصـدوا الغمـوض عمـدا ومل يكـن اسـتخدامهم إيـاه على وعي تام مبا حيدثه مـن غمـ

عــن غــري وعــي ،فكيــف يكــون توظيــف الرمــز املتعــدد الــدالالت واملفجــر للتــأويالت واحملــدث 

للغموض يضفي مجاال على القصيدة احلديثة وال يضيفه على الشعر الصويف؟

فهـــذا تنـــاقض ،بـــل نضـــيف أيضـــا أن الرمـــز الصـــويف مل يضـــف مجـــاال فنيـــا فقـــط أي مل يـــربز  

مجاليـــات الشـــكل،بل مجاليــــات املصـــون أيضــــا يف ربطـــه بــــني املـــادة والــــروح أي يبـــني املعــــاين 

الظاهرية والباطنية ،فهو يرتقي بك يف مدارج اجلمال للوصول إىل اجلمـال املطلـق أي ينقلـك 

هري بـــــاحلواس إىل إدراك اجلمـــــال البـــــاطين بـــــالروح ،حـــــىت يوصـــــلك مـــــن إدراك اجلمـــــال الظـــــا

للجمـــال املطلـــق ،وهـــو أعلـــى مراتـــب اجلمـــال كمـــا رأينـــا عنـــد أفالطـــون ،إضـــافة إىل اجلمـــال 

_أحمد الصغير المراغي ،الخطاب الشعري في السبعينات ،(ت ح)،مصطفى رجب ،دار العلم والترجمان مصر،ط 1

198ص 1،2009

148الحميد هيمة ،الخطاب الصوفي وآليات التأويل ،ص_عبد 2
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ن الرمــــز الصــــويف أل يلقــــتظ اإلحســــاس باجلمــــال عنــــد املالشــــكل ومجــــال املضــــمون،فهو يــــوق

احلالة احلضور الواعي وكأنه يشـهد يوظف (الستشارة خيال القارئ وفكره وشعوره ونقله إىل 

فكان التجربة الروحية للشـاعر الصـويف تصـبح جتربـة حسـية ،يتلقهـا )1األحداث يف واقعيتها 

املريد ويفهمها عن طريق الذوق الكشف أي عن طريق الروح.

فبواسطة الذوق والكشف يستطيع املتلقي تذوق اجلمال الظاهري والباطين معا،زيادة على   

فإننا إذا قارنا بني الرمز األديب الذي يضفي مجاال على النص ويبني الرمز الصويف جند ما قلنا 

أن األول كما يرى عز الدين إمساعيل يستخدمه الشاعر الن "فيه دالالت تنسجم مع واقعة 

العيش،كمـا يــدل علـى أن الشــاعر اكتشـف بعــدا نفســيا خاصـا يف واقــع جتربتـه الشــعورية مــن 

ي مـــن توقعـــه النظـــام املـــألوف للغـــة املباشـــرة والفصـــل بينـــه وبـــني توقعاتـــه جهـــة وإلخـــراج املتلقـــ

�Ãǂƻ¢�ƨȀƳ�ǺǷ�ƢĔ¢�Ƣē ¦ǂǫ�Â¢�ƨǜǨǳ�ǲǯ�̧Ƣũ�Ƥ Ǭǟ�ƨȇ°ȂǠǌǳ¦

كذلك إلثراء القصيدة بالـدالالت وتكثيـف ظـاهرة الغمـوض وبالتـايل إخفـاء مسـحة مجاليـة  

اد بــه إثــارة الغمــوض يف كمــا الرمــز نفســه مصــدر قــوة للغــة الشــعرية عنــدما يــر ، القصــيدةعلــى 

.2ألفاظ القصيدة

ن فيــه دالالت تنســجم مــع الواقــع الصــويف فقــد اســتخدمه الصــوفية أل :مــز الصــوفيالرّ -5

كما يدل على أن الشاعر اكتشف بعدا روحيا يف واقع جتربتـه الشـعورية  ,الصوفيةأو التجربة 

 ي لقــتإخــراج امليريــد  و,فهــن دالالتــه ختتلــف مــن صــويف إىل آخرفــالرمز قــد يكــون نفســه ،لكــ

مـن عـامل احلـس إىل عـامل و عـامل املـادة إىل عـامل املثـال و النظـام املـألوف للغـة املباشـرة  رتابةمن 

كذلك إلثراء القصيدة بالدالالت وتكثيف ظاهرة الغموض عن قصد.,و  الروح

177_ محمد عبد الواحد حجازي ،ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ص1

2032ص 21992،الشعر العربي المعاصر ،دار العودة  ودار الثقافة بيروت ،ط إسماعيل_عز الدين 2
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إىل اجلمـال وعليه فان الرمز الصويف له أبعاد مجاليـة كـالرمز األديب بـل يزيـد عليه،فباإلضـافة   

الفـين فهــو يرتقــي بــامللتقى إىل مـدارج اجلمــال للوصــول إىل اجلمــال املطلـق ،فهــو يضــفي علــى 

القصـــيدة مجـــاال مزدوجـــا ،مجـــال فـــين حســـي ،ومجـــال معنـــوي (يصـــلنا بعـــامل اجلمـــال والســـمو 

) ال حيســــه إال مــــن أدرك الشــــعر الصــــويف بوجدانــــه.فالرمز الصويف(إضــــاءة للوجــــود  1الروحــــي

.2فاع صوب اجلوهر)املعتم واند

لغة  إبداعدفعته إىل  تابسبمتضافرت على الصويف عدة   :دواعي استعمال الرمز -5-1

ميكن أن نوجزها يف النقاط اآلتية: الرمز،وجديدة متثلت يف 

قـد ترجــع األســباب سياســية تتمثــل يف حرصــهم علــى التعميــة علــى الســلطة احلاكمــة الــيت  -1

�Ëǔǳ¦�Ƕđ�ǪƸǴƫ�ƪ ǻƢǯ.رر

ترجع إىل أسـباب مذهبيـة (تتعلـق بالتشـدد الفقهـي الـذي حـتم علـى الصـوفية إخفـاء أو  -2

¾Ƣū¦�ǲǿ¢�ǺǷ�ƢđƢƸǏ¢�Śǣ�ȄǴǟ�ƢȀȈǻƢǠǷ3.(

رغبـــة الصـــويف يف كـــتم أحوالـــه عـــن النـــاس غـــريه علـــى طريـــق أهـــل اهللا عـــز وجـــل ،يقـــول -3

ÄŚººǌǬǳ¦����ƢººǸǯ�Ƣǿ¦ȂººǇ�ǺººǷ�Ǻººǟ�¦Â®ǂººǨǻ¦�ƾǫÂ�ƢĔȂǴǸǠƬººǈȇ�ƢººǛƢǨǳ¢� ƢººǸǴǠǳ¦�ǺººǷ�ƨººǨƟƢǗ�ǲººǰǳ�À¢

تواطؤا عليها ألغراض هلم فيها من تقريب الفهم على املخـاطبني هلـا،أو للوقـوف إىل معانيهـا 

�ǶȀºººǈǨǻƘƥ�ƢºººȀȈǻƢǠǷ�Ǻºººǟ�Ǧ ºººǌǰǳ¦�Ƣºººđ�¦Âƾºººǐǫ�ǶȀǼȈƥ�ƢºººǸȈǧ�ƢºººǛƢǨǳ¢�ÀȂǴǸǠƬºººǈȇ�ǶºººǿÂ�ƢºººȀǫȐǗƜƥ

قتهم ،لتكــون معــاين ألفــاظهم مشــبهة علــى األجانــب غريتــا والســرت علــى مــن بــاينهم يف طــري

36_عبد المنعم شلبي ،تذوق الجمال ،ص1

1981)،يونيو 4)،عدد(1لنزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث مجلة فصول مجلد (_محمد مصطفى هدارة،ا2

121ص 1401،رمضان 

146_ عبد الحميد هيمة،الخضاب الصوفي ،ص 3
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منهم على أسرارهم أن تشيع يف غري أهلهم ،إذ ليست حقائقهم جمموعة بنـوع مـن التكلـف 

من التصوف ،بل هي معاين أودعها اهللا تعاىل يف قلوب قومهم واستخلص  ضرببأو جملوبة 

.1حلقائقها أسرار قوم

قـــــة اإلهليـــــة وحقيقـــــة الصـــــلة حول(الوجـــــود اإلنســـــاين واحلقيموضـــــوعات الصـــــوفية تـــــدور  -4

بــني اهللا و اإلنســان ،ومرتبــة اإلنســان يف الوجــود إىل غــري ذلــك مــن األفكــار اإلهليــة  ،الكونيــة

املتعاليــة علــى معــارف الســواء مــن النــاس ) كمــا جلــأ الصــويف للرمــز حرصــا علــى عــدم اطــالع 

العامة على أفكار ال تتحملها عقوهلم.

حـد املتصـوفة:(كان لزامـا علـى الصـويف اسـتخدام أيقول  هلم، يشتد إنكار العامة حىت ال-5

قـــد ركـــزت عليهـــا  ن كانـــت هـــذه األســـبابإ ),2اإلشـــارات حـــىت ال يشـــتد إنكـــار العامـــة هلـــم

يف:نا نرى أن هناك أسباب أخرى تتمثل إنمعظم الدراسات ف

���Ǻƥ¦�¾ȂǬȇ-أĺǂǟ~�ƪ ǴǠƳÂƬǳ¦Â�¾ǄºǤǳ¦�ÀƢºǈǴƥ�Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�̈°ƢƦǠǳ¦ºǌȈƦƤ��ǽǀºđ�² ȂºǨǼǳ¦�ǪºǌǠƬǳ

ن احلــب اإلهلـــي ألب إىل الغــزل العفيــف واحلســـي رمـــزوا الصــوفيةف، »3إليهـــا وتصــغيالعبــارات 

ومــن هنــا  الــنفس حتــب الغــزل،و ال متــل مســاع القصــائد الطــوال فيــه عكــس أي غــرض آخــر ،

طلق .رمز عندهم وسيلة للتأثري على املم الافالصوفية اهتموا باملتلقي ،فاستخد

3_أبو قاسم عبد الكريم بن هوزان القشيري،الرسالة القشيري ،تح،خليل منصور دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،ط1

53ص 2005

119_المرجع السابق ،ص  2

10ابن عربي،ذخائر االعالق في شرح ترجمان االشواق،صينظر: _3



قراءة جمالية للرمز في شعر ابن الفارض             الفصل الثالث:       

144

علــى ســلوك هـــذا الطريــق وذلــك بتوضــيح هــذا الطريــق املرئـــي »املريــد«تشــجيع املتلقــي  -ب

والرمــــز بالتجربــــة املاديــــة حيســــها املتلقــــي ويــــدركها.وكمثال علــــى ذلــــك :الرمــــز املعرفــــة اإلهليــــة 

بالسكر ،فان هذا الرمز يغري املتلقي يف الدخول هلذه التجربة .

ربة الصوفية املبنية أساسا على الذوق والكشف أصول اللغة العادية عن التعبري على التج-ج

الباطين ولذلك (حاولت الكتابة الصوفية أن ختلق تباعدا بني اللغة االجتماعية املألوفة واللغة 

اإلبداعيــة ،وان تؤســس بلغــة جديــدة تنقــل مفهــوم الكتابــة حبــدود اإلطــار االجتمــاعي لتعــانق 

طــر الكتابــة أكتابــة املركــزي هــو جتــاوز س هــذه الالطبيعــة بــل الوجــود بأكمله،لقــد كــان هــاج

.1السائلة،وجعل هذه الكتابة جماال للقاء بني اإللوهية والطبيعة "بني اجلمال واجلالل)

جتمـع بـني الوجـود الظـاهر جمسـدا :«احلروف عند أئمة التصوف وعلى رأسهم ابن عريب  -د

ه ه شكلُ ائن جسدُ يف احلرف مرسوما وخمطوطا،فالوجود الباطن أي روح احلرف هو عندهم ك

ºººƬǧǂǠǷ�ǾºººƷÂ°ÂǾ�ȇ�ƢºººǷǜ¼Âǀºººǳ¦�ǲºººǿ¢�ÀȂǧ°ƢºººǠǳ¦�ȏ¤�Ƣºººđ�ǂºººǨ2« وكـــذلك كـــل شـــيء يف الوجـــود رمـــز

وإشارة الشيء أخر ،فهم بتوظيف الرمز حياولون توضيح الباطن املتسرت عن الناس .

يقول ابن عريب : 

لِْلَعَيانِ َوُغْصُن ِيف َحبِْر الَذاِت تـُْبِصُروا  *  َعَجاِئَب َما تـََبَدْت 

َهَماِت   *  ُمْسَتِرتَِة أَثـََرْت َوَأْسَرارً  َعاِين ُمبـْ
َ
بَِأْرَواِح امل

َها   *  َوإالَّ الَفَمْن فـَُهْم اِإلَشارَِة فَ  3انِ َسْوَف يـُْقَتُل بِاِلسنَ َيُصنـْ

89_عبد الحميد هيمة ،الخطاب الصوفي وآليات التاويل ،ص1

87_المرجع السابق ،ص 2

43_عبد الحميد هيمة ،الخطاب الصوفي ،نقال عن : اإلسراء إلى المقام األسري ،ابن عربي ص3
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ــه كــل ن  أ عرية هــذه اللغــة تتمثــل يفاالرمــز الصــويف جعــل اللغــة الصــوفية:(لغة شــعرية ،وشــ -ـ

شــيء فيهــا يبــدو رمــزا ،كــل شــيء فيهــا هــو ذاتــه وشــيء آخــر) فهــذه اللغــة الشــعرية وســيلة 

¼ƢººǸǟȋ¦�ǄºººēÂ�½ǂººŢÂ�Śººưƫ�À¢�ńÂȋ¦�ƢºººȀƬȇƢǣ�ǺººǷÂ�» ƢººǌƬǯ¦Â�¶ƢƦǼƬººǇ¦1  فاســتخدم الصـــويف "

.2الرمز كي حيرك إحساس املتلقي ووجدانه

أمهها:لقد انفرد الرمز الصويف بعدة خصائص خصائص الرمز الصوفي: -5-2

لكــن رغــم  ,قــر بعــض الدارســني علــى أن الرمــز الصــويف نــوع مــن الكنايــةألقــد   الكـــناية:-أ

طـابع الالمباشـر يف  اخـذأن إفالكنايـة والرمـز و ,:(فيتبني الفـرق بينهمـاذلك فهو خيتلف عنها 

�ƚººƫ�̈ƾººǟ�ǽȂººƳÂ�ǺººǷ�ÀƢººǨǴƬź�ƢººǸĔƜǧ�ŚººƦǠƬǳ¦�Â�Ǧ ººǌǰȇ�ƢººȀǼǷ�ȆǴǰǳ¦Â�ȆººƟǄŪ¦�śººƥ�¼ÂǂººǨǳ¦�ń¤�¾

وحيجبها ،وتتضافر فيه األطراف املتقابلة،ويكشف عن جانب مفهـوم وآخـر ينـد عـن الداللة 

�ƨºǳȏ®�ƢȀƦºǈǰȈǳ�ƢȀƟƢǼƥ�ƾȈǠȇÂ�°Ȃǐǳ¦�ȄǴǟ�Ƣđ�̄ȂƸƬǈȇ�Ŗǳ¦��ƨȈǼȈǰǳ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰȇ�ƢǸǯ��ǶȀǨǳ¦

).3الرمز

إن هذه الظاهرة مسة بارزة يف الرمـز الصـويف رغـم شـرح العديـد مـن البـاحثني   وض:الغم-ب

واألدباء هلذه الرموز الصوفية،لكن بقـي مـا هـو مـبهم مل يفهـم الن املعـىن احلقيقـي البـاطين ال 

الظــاهري ،فقــد قــال ابــن العريب"علــى كــل املتصــوفة فهــم مثلــه يصــرحون بقصــدهم البــاطين ال 

"4مالظاهرة من صيغهم ورموزه

87ه ،ص _المرجع نفس1

120_محمد مصطفى هدارة ،النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث ،ص2

504_ عاطف جودت نصر،الرمز الشعري عند الصوفية ،ص 3

356،الجزائر ص1،1981_ عبد اهللا الركيبي ،الشعر الديني الجزائري الحديث ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط4
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ºººđ�ƶȈºººƥ¢�¦̄¤�Ǿºººǻȋ��ƶȇǂºººǐƫ�Ä¢�Ǻºººǟ�ȏÂǄºººǠǷ�ǒ ǷƢºººǣ�ŚǸºººǔǳ¦�Ŀ�ŘºººǠŭ¦�ȄººǬƦȈǧ�ƾºººǸǟ�Śºººƻȋ¦�¦ǀ

ـــــس اجلنيـــــد أالتجـــــريح فقـــــد ســـــئل  ـــــل هـــــ«حـــــد األئمـــــة حضـــــر يومـــــا جمل فهمـــــت مـــــن   لفقي

دل علـى عمـل يـ هأجد لكالمه صولة يف القلب ،ظاهر  دري ما يقول،ولكنأكالمه؟فقال:ال 

».1كالمه كالم مطيليف الباطن وإخالص يف الضمري ،وليس  

فالصــوفية والســـيما الشـــعراء مـــنهم مل يكتفــوا بـــالرمز فقـــط بـــل يف   اللغـــز بـــالحرف: -ج

الكثــري مــن األحيــان يعــربون عــن الرمــز (حبرف)،وعلــى رأس هــؤالء الشــعراء الصــويف املعــروف 

بــابن الفــارض امللقــب بســلطان العاشــقني فريمز(حبرف)،علــى كثــري مــن األمســاء ســواء كانــت 

2أو متحركة أو بلدان وغري ذلك،ومن أمثلة ذلك قال متغزال يف (صقر)قوله: جامدة

ِمْنُه َمْبَدأَُه َكاَن َماِضي ِفْعُلهُ َما ِاْسُم َطْريٍ ِإًذا اِْنطََلَقْت ِحبََرٍف       

َطَربًا إْن َأَخْذُت لُْغزِي ِحبُـلَّةٍ ِليعْ َذا َما قـََلْبُتُه فـَُهَو فإِ وَ 

ومـن زاويـة أخـرى  ,وهكذا فهذه العملية صعبة جدا يلزمهـا التبحـر يف لغـة الصـوفية مـن زاويـة

�©¦ǀºǳ¦�ǺǷ�ǶđǂǬȇ�² ƢǼǳ¦�Ǻǟ�¦ȂǳƢǠƫ�Ǻȇǀǳ¦� ȏƚǿ�ǄǤǳ�ǲŢ�Ȇǯ�¼°Ƣƻ� Ƣǯ̄ �Â̄�ÀȂǰƫ�À¢�ƾƥȏ

�ǾǷƢǬǷ�Ƥ ǈƷ�Ȑǯ�ƨȈǻƢƷÂǂǳ¦�ǶēƾǿƢƳ�Â�ƨȈŮȍ¦

عـن مفهـوم واحـد بعـدة ألفـاظ غريبـة  فالشعراء الصـوفية مـن هـذا اجلانـب عـربوا رادف:الت-د

وخمتلفـــة فنجـــد ابـــن الفـــارض يعـــرب عـــن (اخلمـــر) بعـــدة أمســـاء أمثال:صـــفاء ،لطف،نـــور،وعن 

نـه قيـل أالقة واهلوى والصبوة والعشق حـىت (احلبيبة) برقية ،ليلى،عتبة،وعن (احلب)باحملبة،والع

3عنه يف شعره تعددت ألفاظ احلب حىت زادتا عن اخلمسني.

20،21بيروت ،ص  11998والجوهر في معرفة األكابر،لبنان ،طحمد الشعراني ،اليواقيت أ_1

252،بيروت،ص3،2002،ط1_ابن الفارض ،الديوان،شرحه مهدي محمد ناصر الدين ،دار الكتب العلمية لبنان ،ط2

504عاطف جودت نصر،الرمز الشعري عند الصوفية ،ص  _ينظر :3
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لقـــد عمـــد الشـــعراء الصـــوفية اســـتعارة ألفـــاظ وتراكيـــب وأســـاليب كانـــت يف ارة :االســـتع-هــــ

تداولــه شــعراء الغــزل ،فعــربوا عــن عواطــف احلــب يهــا تــدور حــول مقــام العاطفــة ،الــذي معظم

والشـوق والعشــق ،كمــا تغزلــوا باجلمـال احلســي بــاملرأة ،ناهيــك عـن هــذا فقــد اســتعاروا أخيلــة 

¦Âǂººǯ̄Â�śȇǂººǸŬ¦Â� ¦ǂǠººǌǳ¦�» ƢººȈǗ¢Â��¾ƢǸǠƬººǇȏ¦�¦ǀººǿ�ǞƦǘǳƢººǧ��ƨººƦȈǣÂ�ǂǰººǇ�ǺººǷ�Ƣººđ�ǪººǴǠƬȇ�ƢººǷ

رمزيا،يرمون من خالله إىل مقاصد بعيدة يفهمها إال من عايش جتربتهم ،فنجد ابن الفـارض 

:1يصف اخلمر قائال

َنا َمخُْر َو َأْشَباُحَنا َكَرمُ فـَُروحرِيْق َواْلكُُّل َواِجد    *  َوَقَع التَـفْ 

��,2الوجودفقد عرب عن وحدة   �ǾǳȂǬƥ�ǂǸƼǴǳ�Ǿƥǂǋ�ƾǠƥ~ƾƷ¦Â�ǲǰǳ¦n�̈ƾºƷÂ�Ƣºđ�řºǠȇ�Ŗºǳ¦�

كثــرت االســتعارات خاصــة يف شــعرهم وكــذلك  ,3الفاعــل الــذي يتجلــى يف املظــاهر املتعــددة 

ـــالرمز (الـــدرة  فنجـــد الشـــاعر اجلزائـــري الصـــويف حممـــد بـــن ســـليمان بوصفه(لســـدرة املنتهـــى) ب

البيضاء) أو(الدرة احلمراء) يف قوله:

اعد خلوةتالكم  *  لسان العيان يف مقـ الدرة البيضاء حنيلدى 

4ويف الدرة احلمراء حيث جالكم *على وجنات الوجه يف كل جهة

جــل املعــىن الظاهري،إمنـــا أيـــذكرون يف تعبــريهم الرمــز ال مـــن  مــادام الصــوفية  ف:عّســالت -و

مقصــــودهم البــــاطين اخلفــــي فهــــم يرغمــــون اللغــــة حبملهــــا معــــىن ال تطيقــــه (اللغــــة يف التجربــــة 

174_المرجع السابق ص 1

الوجد.:وجدان الحق في _الوجود2

242،245_ عاطف جودت نصر،الرمز الشعري عن الصوفية ،ص 3

359:عبد اهللا الركيبي ،الشعر الديني الجزائري الحديث ص_ينظر4
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ورغــم  )1ال ختتلــف داخــل حــدودها ،إمنــا تصــنع خــارج رحــم الكلمــات–الشــعرية  -الصــوفية

التعســف يف اســتخدام الرمــز لكــن يبقــى هــذا األخــري خــري دليــل علــى تســرت معــانيهم وعــدم  

.مز لغة راقية استخدامها الصوفيةرارهم ،فبالفعل الر كشف أس

إن الرمز الصويف من األمور اليت يصعب تفسريها وإيراد هلا حـل فهمـي ليسـت  وق:الذّ -ز 

أمثــال بعــض املســائل الــيت جيتهــد فيهــا الفقهــاء واملفســرين والرمــز باللغــة الراقيــة يتطلــب الــذوق 

أو مـــن كـــان عنـــده أدب راقـــي ،لـــذلك عـــرب لكـــي يفهـــم ،وهـــذا مـــا يوجـــد إال عنـــد الصـــوفية 

الدكتور عبد اهللا الركييب عن الرمز الصويف يقوله: (أصبح ال يوحي بشـيء ميكـن االجتهـاد يف 

ƨǌȇƢǠŭ¦Â�ƨƥǂƴƬǳƢƥ�ȏ¤�» ǂǠȇ�ȏ�ǂǷ¢�ȂǿÂ�̈ƾǿƢĐ¦Â�¼ÂǀǴǳ�Ǟǔź�Ǿǻȋ��ǽŚǈǨƫ2.(

الشاعر يعرب بأسلوب يدل على طريقته اخلاصة يف أداء معانيه  علما جيو و ه  :اتيالذّ -ح

�ƞºƦǼƫ�ƨǣƢȈºǏ�Â¢�Ƣđ�ǄȈŤ�ƨǤǳ� ȏƚǿ�ǺǷ�ǂǟƢǋ�ǲǰǳ�ÀƢƥ����¾ȂǬǳ¦�ǾǠǷ�ǺǰŻ�ȂŴ�ȄǴǟ�ǽ°Ƣǰǧ¢Â

..فتلك الرموز هي اليت رسم صورة موحية جديدة يف شعره..و قدرته على أعن مدى تعمقه 

الــيت تعــرب عــن إحساســه وأشــواقه وعلــى عاملــه  تظهــر قــدرة الشــاعر علــى خلــق الصــورة الفنيــة

).3الروحاين من جهة وعن طرائقه يف التعبري من جهة أخرى

هي واحدة تدل على عـدة معـاين و  هناك عدة رموز فظ واختالف المعنى:لّ اشتراك ال -ط

 طبعــا ختتلــف مــن صــويف إىل صــويف أخــر وهــذا تبعــا للحالــة الــيت يعيشــها والدرجــة الــيت بلغهــا

188،200ص1985_رجاء عيد ،لغة الشعر،قراءة في الشعر العربي الحديث ،منشاة المعارف باإلسكندرية(د ط) 1

356ائري الحديث،ص_عبد اهللا الركيبي ،الشعر الديني الجز 2

357_المرجع نفسه ،ص3
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Đ¦� ƢºººǼƯ¢�Ǻºººǟ�ª ƾºººƸƬȇ�ÀƢǸȈǴºººǇ�Ǻºººƥ�ƾºººȀǷ�ÄǂºººƟ¦ǄŪ¦�ĿȂºººǐǳ¦�ƾºººƴƬǧ�ƨȈƷÂǂǳ¦�ƨǨºººǋƢǰŭ¦Â�̈ƾºººǿƢ

.فيسميه مرة بامليثاق ومرة أخرى (املنشور) حيث قال:1العهد

ْنُشوُر َواهللاُ َشاِهٌد  ِبَذا َجاَءنَ 
َ
َنا َوَفَضَل اهللاُ َأْصَل الَعِطيَّةِ ا امل َعَليـْ

2

ذكــره الشــاعر مــن أمســاء خمتلفــة املعــاين وهــي ملســمى واحد.وعليــه فكانــت هــذه مــن ابــرز ا فمــ

�ǄººǷǂǳ¦�Ƣºđ�±ƢºƬǷ¦�Ŗºǳ¦�ǎ ƟƢºǐŬ¦�ĿȂºǐǳ¦��ƢººȇȂǨǟ�Ǻºǰȇ�Ń�ƨȈǧȂºǐǳ¦�ǽ°ƢºƬƻ¦�Äǀººǳ¦�ǄºǷǂǳ¦�À¢�ȄºǴǟ

.3شعرهمأمنا كانت وراءه أسباب وطرق استعملها الصوفية يف 

:والتوظيف الرمزي لدى ابن الفارض اللغة الصوفية -6

����ÀȂǟƾºƦŭ¦Â� ¦ǂǠºǌǳ¦�ȐȇȂºǗ�ƢºȀǷƢǷ¢�Ǧ ºǫÂ�Ŗºǳ¦�ǲƟƢºǇȂǳ¦�Ƕºǿ¢�ƾºǠƫ�Ƣē¦ƾȇƾŢÂ�ƨǤǴǳ¦�®ÂƾƷ�À¤

�ƢºȀǼǟ�ŚƦǠƬǳ¦�ƢđƢƸǏ¢�¿Âǂȇ�Ŗǳ¦�ƢȀǼǷ�ƨǬȈǫƾǳ¦�Ǯوهي يف التجارب الصوفية أظهر,و Ǵƫ�ƨǏƢş

العاديـة أن تصـور الـدقائق الصـوفية الـيت مل يعـد بإمكـان اللغـة والبوح مبا يعاينون و يعـانون,إذ

Ƣđ�¬ȂƦǳ¦�Ǫȇǂǘǳ¦�ǲǿ¢�®Ȃȇ4،وتفاقم ذلك اإلشكال التعبريي حىت صار مبثابة أزمة.

لقـــد أكـــد بعـــض النقـــاد أن احلـــالج مثّـــل مرحلـــة متقدمـــة مـــن مراحـــل أزمـــة اللغـــة عنـــد 

¦ȂºǈēƢƸǴǘºǐŭǶ����ƨȈǧȂºǐǳ¦�الصوفية,كما ميثل التضحية الكـربى الـيت قـدمها الصـوفية,حني أسّ 

Ƕđ�́ ƢŬ¦�ĿȂǐǳ¦�ǶȀǇȂǷƢǫÂ5.

_العهد:الذي يأخذه الصوفية عن اهللا عز وجل.1

357ص عبد اهللا الركيبي ،الشعر الديني الجزائري الحديث، _2

191_عزيز السيد ،جاسم ،متصوفة بغداد ،ص3

154,ص1998اللبنانية,القاهرة,يوسف زيدان,المتواليات,دراسات في التصوف,الدار المصرية  -4

.16صيوسف زيدان,المتواليات,دراسات في التصوف,ينظر:  -5
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���̧¦ƾºººƥȍ¦�©ȏƢºººƷ�ń¤�ƨȈǧƢºººǓ¤�ƨºººȈǻ¦ƾƳÂ�ƨºººǳƢƷ�ĿȂºººǐǳ¦�ǎ Ǽºººǳ¦�ŐºººƬǠǻ�À¢�ǺºººǰŻ�ǶºººȀǨǳ¦�¦ǀºººđÂ

ة باملقـــام األول ,ختضـــع لقوانينهـــا الذاتيـــة الصـــويف ,ُمـــؤداه أن اللغـــة الصـــوفية هـــي لغـــة إشـــاريّ 

�ƨǏƢŬ¦�ƢēȏȂŢÂ

زول واملتميـــز للصـــوفية مـــع اللغـــة إىل تأســـيس مـــا يعـــرف باملصـــطلح وقـــد أدى التعامـــل املعـــ  

، ويفالصـويف,وهو املدونــة اجلامعــة أللفــاظ املتصـوفة,ولعل أول مســوغ لوجــود االصــطالح الصــ

، يف إطــار مجــاعي مغلــق حمــدد الكيفيــة ,متمــوج  باخلطــابهــو وجــود مســوغ التصــوف نفســه 

من تسـليمها حبـق اآلخـرين يف ، لغة وكيانا ،مطلق األهداف...والصوفية إمنا استلت شرعيتها

يف  ات لــئال ينــازعوا اآلخــرين حقهــمفــاخرتعوا ألنفســهم مصــطلح، نفــس اخليــار األنطولــوجي

.1الوجود

شعراء الصوفية مال إىل استخدام اللغـة يف بعـدها الرمـزي قد ألفينا ابن الفارض كغريه من  و 

البنيـة التقليديـة للـنص الشـعري اجلـاهلي  اإلشاري ,ولكن ذلك مل مينعه من التنـاص بنائيـا مـع

مــرورا بكافــة أغــراض الشــعر العــريب التقليــدي, إذ مل يكــن  علــى األطــالل الــيت تبــدأ بــالوقوف

معنيا كغريه من شـعراء الصـوفية بإحـداث ثـورة علـى عمـود الشـعر العـريب , إمنـا كـان معنيـا مبـا 

.2حيمله الوعاء من أسرار و مضامني خاصة

التصــــوف,مرت اللغــــة الصــــوفية مبراحــــل جعلتهــــا ترتقــــي وتتطــــور, وقــــد كــــان فمنــــذ نشــــأة   

السهروردي ,وغريمها,دور  كبار املتصوفة من أمثال احلالج   للصدمات العنيفة اليت تعرض هلا

يف تطــــور هــــذه اللغــــة اخلاصــــة ,ودور يف نضــــج احلركــــة الصــــوفية بوجــــه عــــام .ولعلهــــا إحــــدى 

بعـــــــض أغـــــــراض الشـــــــعر العـــــــريب املتعـــــــارف األســـــــباب الـــــــيت دفعـــــــت الصـــــــوفية إىل توظيـــــــف 

ينظر: ياسين بن عبيد,الشعر الصوفي الجزائري المعاصر,صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة  -1

.44ص  2007العربية,

2,2009دار الحوار س,سوريا ط-إان الفارض أنموذجا–الصوفي ينظر: عباس يوسف الحداد ,األنا في الشعر  -2

75,ص
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عليها,كالغزل عند احلديث عن احلب اإلهلي ,هربا من ذلك الضـغط واحلصـار الـذي سـلطه 

.1عليه احلكام بإيعاز من الفقهاء,اخلصم العنيد للصويف

أن لغـــة التصـــوف يف ‹‹إن القـــارئ للشـــعر الصـــويف,املتمعن يف دقـــة لغتـــه وأســـاليبه,جيد أن     

ز هلــا,ختلق وحــدة فنيــة, ومــن مثّ شــعورية,فكرية ترتفــع باملشــاعر, وهــي تعــرب عــن مجاليتهــا املميــ

مرهف وحس وثاب ,قائمة على قصدية, منفتحـة رفانية فريدة,تكشف الداللة بوعي جتربة ع

علــــــى تصــــــور شــــــديد اخلصوصــــــية,وكذلك هــــــي لغــــــة املتصــــــوفة الــــــيت اخرتعوهــــــا,فهي علــــــى 

.2››خاصة  رقتها,وسهولتها وتنوعها,ذات داللة اشتقاقية

ومما نستدل به من شعرهم ما قاله ابن الفارض :  

غين عن التصريح للمتعنـت               ذائـق        وعين بالتلويح يفهم     

ĿÂ�ǾǷ®�ƶƦȇ�Ń�ǺǷ�ƶƦȇ�Ń�Ƣđ������������������©ƾƷ�̈°ƢƦǠǳ¦Â�ŘǠǷ�̈°Ƣǋȍ¦3

لقد حصر الشعراء املتصوفة يف مستوى أساسي وهو اإلشارة أو التلويح,هذه اللغة العامرة     

بالدالالت, اليت تعارف عليها املتصوفة,فخصوصية اللغة الصوفية,تنأى بنفسها كثريا عـن مـا 

�¦®ƢººººººǠƥ¢�ǀººººººƻƘƫ�ǲººººººƥ�ǖǬǧ�ƨȈººººººǈǨǻ�Â¢�ƨººººººȈǟƢǸƬƳ¦�» ÂǂººººººǛ�̈ƾººººººȈǳÂ�ƢººººººĔȂǯ�Ŀ��ǒ ǠƦººººººǳ¦�ǽƾººººººǬƬǠȇ

ن أساسيني, عنصر مجايل,وآخر تراجيدي,هـذا األخـري يفسـره كـون أخرى,وتقوم على عنصري

 الصــــويف حيــــس بــــأن وجــــوده شــــكل عنــــده تلــــك النزعــــة البكائيــــة,حيث جعلتــــه يتخــــذ موقفــــا

ـــاة  تراجيـــديا مـــن الوجـــود, وعلـــى النقيض,فـــإن احلـــس اجلمـــايل يعطـــي الصـــويف الرغبـــة يف احلي

.4واالستمرار واخللود

لغويــة يف إبــداعها، لقــد رأينــا مــن خــالل النصــوص الشــعرية إن التجربــة الصــوفية هــي جتربــة   

�ƨȈǧȂǐǳ¦�ǧ��§ ƢǠȈƬºǇ¦�ȄºǴǟ�̈°®Ƣºǫ�Śºǣ�ƢĔ¢�¦ÂƾƳÂ�Ƣŭ�ƨȇ®ƢǠǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ȄǴǟ�®ǂǸƬǳ¦�¦ȂǳÂƢƷ�ƢđƢƸǏƘ

ينظر :حمزة حمادة,جمالية الرمز في شعر أبي مدين التلمساني,رسالة ماجيستير,إشراف أحمد موساوي,جامعة  -1

.88,ص2000جامعة ورقلة,قاصدي مرباح 

.22,إتحاد الكتاب العرب,دمشق,ص364األدبي,عددحسين جمعة,جمالية التصوف مفهوما ولغة ,مجلة الموقف  -2

.22ابن الفارض، الديوان ص -3

46نفسه،ص -4
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كل املعاين الروحية اليت يريدون أن يعربوا عنها ,فكان الرمز هو سبيلهم الوحيد للخـروج مـن 

ه جتـربتهم الصـوفية يف أن تتجسـد ككـائن لغـوي مـن هذا احلاجز اللغوي، الذي يقـف يف وجـ

وجدوا أن طبيعة اللغـة العاديـة غـري قـادرة علـى اإليفـاء بكـل املعـاين الـيت ‹‹نوع خاص، بعدما 

�ËǇȂƬȇ�ƢƦȇǂǬƫ�ƢǠȈŦ�Ƕǿ¦ǂǻ�¦ǀǳÂ���̈ƾȇǂǨǳ¦�ǶȀƬƥǂš �Ƣđ�ǪȈǠƫ لون بالرموز... اليت شكل استعماهلم

�ƢºŲ��ƢºȀȈǻƢǠǷ�ȄºǴǟ�ǞǓ¦ȂƬǳ¦�ǺǷ�ƢǟȂǻ�ƢŮ�Ƣºđǂǫ�ƢºŲ�ǂºưǯ¢�ƨȈƷȐǘºǏȏ¦�±ȂºǷǂǳ¦�ǺºǷ�Ƕǿ±ȂºǷ°�§ǂºǫ

ƢȀƬȈƦǳƢǣ�Ŀ�ƨȇǂǠǋ�±ȂǷ°�ƢĔ¢�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ��ƨȈƟƢǌǻȍ¦�±ȂǷǂǳ¦�ǺǷĀĀ1.

�ƢººĔ¢�Ëȏ¤�ƢººȀȈƷ¦Ȃǻ�ǞººȈŦ�ǺººǷ�̈®ƢººǔƬǷÂ�ƨººǔǫƢǼƬǷÂ��ƨººǨǴƬű�ƨȈǧȂººǐǳ¦�ƨººƥǂƴƬǳ¦�Ŀ� ƢȈººǋȋ¦�À¤

الشعريّة الصوفية تُنـاقض اللغـة الدينيـة تربز يف النهاية متحدة، ومؤتلفة ومتناسقة، فمثًال اللغة 

��ȆƟƢººĔÂ�ǲºǷƢǯ�ǲǰºǌƥ�Ȇºǿ�Ƣººŭ� ƢȈºǋȋ¦�¾ȂºǬƫ�ƨºȈǼȇƾǳ¦�ƨººǤǴǳ¦�Ä¢�ǽǀºǿ�À¤�Ʈ ºȈƷ�ǺºǷ��ƨȈǟǂºǌǳ¦�

بينمــا اللغــة الشــعرية " الصــوفية" ال تقــول إالّ صــوراً منهــا؛ ألن املطلــق ال يقــال، وال يوصــف، 

ب باحلـدس والشـوق واالنفعـاالت ويتعذر اإلحاطة به، ويقصر العقل عن معرفته، ويتوىل القل

��ǲººǏȋ¦�ƢººĔȋ��Ƣººđ�Å¦®ƢººŢ¦Â�ÅƢƳƢǷƾººǻ¦�ǲººƥ��ÅƢººǟȐǗ¦�ǆ Ȉººǳ��ƢººȀȈǴǟ�̧ ȐººǗȏ¦�®¦ǂººŭ¦�ǪƟƢººǬū¦�ƨººǧǂǠǷ

فمــا ال ينتهــي ال يُعــرب عنــه إال مــا ال ينتهــي والكــالم، وتظــل قــدرات رمزيــة "، وســوف يظــل 

.2ول الديين الشرعي"القول الصويف شأن القول الشعري جمازاً ولن يكون حقيقة كمثل الق

إن اســـتخدام املتصـــوفة للرمـــز مل يكـــن وليـــد الصـــدفة ولكـــن الضـــرورة اقتضـــت ذلـــك وهـــذا   

التوظيـــــف أو لنقـــــل االســـــتعمال املتكـــــرر يف مجيـــــع أشـــــعارهم وكالمهـــــم ,بـــــدا واضـــــحا منـــــذ 

البدايات,ومن األسباب اليت دعتهم إىل استخدامه عجز اللغة العادية عن الوفاء حبق التعبـري 

هكذا قال النفري. 1هم "كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة" عن مواجد الصوفية ومعارف

احلــــاالت". ويــــذكر  معــــاينوابــــن عــــريب يؤكــــد أن "قوالــــب ألفــــاظ الكلمــــات ال حتــــل عبــــارة  

�ƢººººÅǼǰŲ�ǂººººƻ¡�ƢººººÅǬȇǂǗ�¦ÂƾººººŸ�Ń�ǶººººĔȋ�ÄǄººººǷǂǳ¦�§ȂǴººººǇȋ¦�¦ȂǠǼǘººººǏ¦�ƾººººǫ�ƨȈǧȂººººǐǳ¦�À¢�ÀȂººººǈǴǰȈǻ

ŃƢºǟ�ƢºȇƢǨş�ǶºǴǠǳ¦Â�ƨȈǧȂºǐǳ¦�ǶȀƬǓƢȇ°�Ǻǟ�Ǿƥ�ÀȂŦŗȇ��Ƣºȇ£°�Ŀ�Ǧ ºǌǰǼȇ�Äǀºǳ¦�¾ȂºȀĐ¦�Ƥ ºȈǤǳ¦

.24-23غسان غنيم، الرمز في الشعر الفلسطيني الحديث والمعاصر، ص -1

10، ص.م1962قمر  كيالني، في التصّوف اإلسالمي، بيروت، -2
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... ليس يف الطوق تبيانه دون اللجوء إىل صور ومشاهدات منتزعـة مـن عـامل احلـس، ةجاذبي

ƾºººǐǳ¦�ƨºººǐǳƢƻ�ƪ¼��-وهـــذه الصـــور واألمثـــال  ºººǈȈǳ�ƢºººĔ¢�ǞºººǷ–  تكشـــف عـــن معـــان وتـــوحي

1بصور أعمق مما يبدو على ظاهرها.

ــــــيت ولكــــــن ال بــــــد مــــــن اإلشــــــارة إىل أن تلــــــك الرمــــــوز ال    تعــــــين اصــــــطالحات الصــــــوفية ال

ƨȈǻȂǰǇ�ƨǳƢƷ�ĿÂ��¶ȂǤǔǷ�ǄǯǂǷ�ǲǰǋ�Ŀ�ǶēƢǷƢǬǷÂ�ǶŮ¦ȂƷ¢�ń¤�̈°Ƣǋȍ¦�Ŀ�ƢǿȂǷƾƼƬǇ¦���

.2ولكنها ال حتمل فنية األسلوب الرمزي أو مجالياته اليت تأيت يف حالة تصويرية انفعالية

يء طبيعي مع أدب واملطلع على الرمزية الصوفية يواجه بلون غريب من الغموض، وهذا ش   

ينحـــو حنـــو جتريـــد احملسوســـات وإلباســـها معـــان رمبـــا تكـــون مبيتـــه، ولكنـــه ميتاحهـــا مـــن بـــاطن 

الذات، ويرى فيها أصًال ترتد إليه جزئيات الواقع ومظاهره. مث هو طبيعي حني يـرى الشـاعر 

اء أن الداللـة اللغويــة قاصــرة عـن تقريــر حــاالت الـنفس بكــل ثرائهــا وعمقهـا، فيلجــأ إىل اإلحيــ

�ǽǂǘººǔȇ�ƾººǫÂ��ƨȇǂǠººǌǳ¦�ȄǬȈººǇȂŭ¦Â�ǄººǷǂǳ¦�ǪººȇǂǗ�Ǻººǟ�ȆººǬǴƬŭ¦�À¦ƾººƳÂ�Ŀ�ƢȀȀƦººǌȇ�ƢººǷ�̈°ƢººƯ¤Â�Ƣººđ

ذلـك إىل أن حيــدث يف مــنت اللغــة وقواعـدها مــا ال عهــد هلــا بــه، حـىت يهيــئ هلــا كيانًــا جديــًدا 

تستطيع به أن تؤدي وظيفتها اإلحيائية املبتغـاة. فيقـرتن تعقيـد الرتكيـب الكالمـي بتعقيـد اجلـو 

لنفسي املراد إثارته، بل لقد يتعمد الشاعر إلقاء بعـض الظـالل علـى معانيـه وتغليفهـا بغاللـة ا

.3سحرية جتنبها خطر البوح املبتذل

ألن أســـاس الرمـــز اإلحيـــاء فـــال جيـــب أن يكـــون املســـتوى التجريـــدي املرمـــوز حمـــدًدا بكـــل و    

والعواطــف، وخصوًصــا عنــدما يريــد قســماته وأبعــاده، فاإلحيــاء ضــد التقريــر املباشــر لألفكــار 

الشـاعر التلـويح بلغتـه لـيس فقـط ملشـاعره اخلاصــة ولكـن ملعـان وأفكـار فلسـفية ال يريـد البــوح 

Ƣđ4.  أن  املعـاينويتوافق هذا مـع مـا رآه حـازم القرطـاجين مـن أن أحـد أسـباب اإلغمـاض يف

22محمد فتوح احمد، الرمز والرمزية ص. -1

46ص. 1990دراسة فى علوم القرآن، الهيئة المصرية للكتاب, -حامد ابو زيد، مفهوم النص نصر  -2

166مصطفى ناصف، نظرية المعنى، ص  -3

97-3بدر الدين العيني، عقد الجمان، ص  -4
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ون منـه بسـبب علـى يكون املعىن قد قصـد بـه الداللـة علـى بعـض مـا يلتزمـه مـن املعـاين، ويكـ

.جهة اإلرداف أو الكناية به عنه أو التلويح به إليه أو غري ذلك

 ولفـــك شـــفرة التعقيــــد املوجـــود يف الـــنص الصــــويف جلـــأ مـــن تعرضــــوا لـــه إىل التأويـــل لفهمــــه   

ƨǸǴǯÂ��Ǿǳ�ǶđƢǠȈƬǇ¦�̈ǂƟ¦®�ǞȈǇȂƫÂ��Ŀ�ŉǂǰǳ¦�À¡ǂǬǳ¦�ƢȀǷƾƼƬǇ¦Â�ƨǤǴǳ¦�Ŀ�©°¦®�ƨǸǴǯ�ǲȇÂƘƬǳ¦

ويعــين التأويــل العــودة إىل أصــل الشــيء ســواء كــان فعــًال أو حــديثًا وذلــك  ســبع عشــرة مــرة،

مصطفى ناصف أن فكرة التأويل قدميًا ليست هـي بعينهـا  يرى  و ،الكتشاف داللته ومغزاه

فكـرة املـدلول أو التفسـري النفســي حـديثًا؛ ألن كلمـة التأويـل كانــت تطلـق كثـريًا للداللـة علــى 

بالتفســـري الشـــيعي أو اإلشـــاري أو البـــاطين، وهـــؤالء يـــدخلون  منـــاهج املتصـــوفة واألخـــذ منهـــا

°Ƣººǰǧȋ¦�ǒ ǠƦººƥ�ǎ Ǽººǳ¦�ȄººǴǟ��ȄººǴǟ�ƢººĔȂǬƦǘȇ�Ŗººǳ¦�ƨººǏƢŬ¦�¼¦Â̄ȋ¦Â�ǶȈǿƢººǨŭ¦�Ǯ ǳǀººǯÂ�ƨǬƥƢººǈǳ¦

�ǶēƢºȇǂǜǻ�ǪǧÂ�ǺǗƢƦǳ¦�ń¤�Ƕđ�ǲǐȇ�ƢŠ�ȏ¤�ǂǿƢǜǳƢƥ�ÀȂǼǷƚȇ�ȏÂ���ǶȀƦǿ¦ǀŭ�ƢĔȂǟȂǘȇÂ�©Ƣȇȉ¦

القلــب,وميكن الوصــول إىل مفهــوم للتأويــل يتوافــق مــع وآرائهــم الفلســفية عــن املعرفــة والعقــل و 

يعــد ضــربًا مــن احلــدس النفســي حيــث ال -بوصــفه نوًعــا مــن املعرفــة-هــذا االجتــاه "فالتأويــل 

، وبالـدخول إىل عاملـه 1يقتصر على جمرد التماس ما يقوله النص بـل يبحـث يف عبقريـة املبـدع

 الـــذيلظـــواهر النفســـية واحليويـــة للرمـــز الروحـــاين بلغـــة روحيـــة تكـــون صـــاحلة لتفســـري وحتليـــل ا

ارتبط الرمز عند شعراء الصوفية يف القرن السـابع بالتجربـة الصـوفية :حيتويه هذا النص الصويف

الـــيت عاشـــوها وورثـــوا فكرهـــا مـــن الســـابقني علـــيهم، فنبـــت يف تربتهـــا ومجـــع خالصـــة مغزاهـــا 

Ǻºǟ�Ƕºǿȋ¦�ŚºƦǠƬǳ¦�ǀºǨǼǷÂ�ƢºēƢȈƷ�Ãǂƻȋ¦�Ȇǿ�ǾȈǧ�©ƾƳȂǧ�ƢȀƬǨǈǴǧÂ��ȏ�Ŗºǳ¦�Ƣǿ°¦ǂºǇ¢�ÀȂºǼǰǷ

جيب أن يطلع عليها غري أهلها، فاختذوا الرمز والتلويح وسيلة لذلك .

الذوق، ومن ذاق عرف الذين يفهمون الكالم بـالتلويح ال  اال يفهم كالمهم إال أولو  و     

بالتصــريح، وهلــذا أغنــتهم اإلشــارة عــن العبــارة  الــذين ال يفهمــون مقاصــده وكالمــه، أو حــىت 

للمؤسسات الدينية اليت يسيطر عليها فقهاء الظاهر.

77، دار المعارف، مصر، ص 2كامل الشيبي، الصلة بين التصوف والتشيع، ط  -1
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التصــريح، يعلــن ابــن الفــارض أنــه اعتمــد علــى اإلشــارة والرمــز بــدًال مــن لغــة املباشــرة و  و     

يقول:

ǂǇ�¬Âǂǳ¦�Ƣđ©���صفات جواحني        جوازًا ألسرار عن  وأمساء ذايت 

مبكنون ما ختفـى السرائر حفت  رمــوز كنوز عن معاين إشارة      

بلـطيفة  فقد أوضحته    والذي        تغطى  العبارة   أشرت مبا تعطي

1وضع أول خطويت رتفاع حيث ال       ترقى ا  بعد اإلشارة  و آخر ما 

فاألبيـــات تشـــري إىل أن اســـتخدامه للرمـــز واإلشـــارة، بـــدًال مـــن التصـــريح والعبـــارة، إلخفـــاء 

�» °ƢºººǠŭ¦�°¦ƾºººǬǷ�Ǻºººǟ�ŚºººƦǠƬǳ¦�Ǻºººǟ�̈ǄƳƢºººǟ�̈°ƢºººƦǠǳ¦�À¢�ń¤�ƨǧƢºººǓȍƢƥ��Ƣºººđ�¬ȂºººƦǳ¦�Ƥ ºººŸ�ȏ�°¦ǂºººǇ¢

هـــذه املســـتكنة، يوضـــح أنـــه إذا رمـــز لشـــيء فإنـــه سيوضـــح هـــذا الشـــيء بلطيفـــة، وأظـــن أن 

اللطيفة هي القرائن اليت جيعلها مصاحبة للرمز حىت تساعد يف فك شـفرات الـنص، وفـتح مـا 

استغلق من أبواب فهمه، وجالء ما غمض فيه مثلما يقول:

�ȂǴƳƘǇ���©¦°Ƣǋ¤�������ƨȈǨƻ�Ǯ ºȈǴǟ���Ƣđ���©¦°ƢƦǠǯ���Ǯ ȇƾǳ���ȈǴƳƨ

ةؤيـني لبس بتبياين مساع ور       وأعرب عنها مغربا حيث ال حتـ   

عمديت  واحلقيقة    ضاربًا         مثال حبق  قويل   بالربهان    توأثب

تعلى فمها يف مسها حني جن       الصرع غريها   ينبيك يف   مبتبوعة

ºǳ�ǺǷÂŚǤƥ�ÂƾƦººƫ�ƨǤ��ƢĔƢǈǳ�������ȈǴǟƪ ºƸǏ�ƨǳ®ȋ¦�śǿ¦ǂºƥ�Ǿ2

بإثبات ما قدمه على هذه اإلشارة والعبارة هنا ليس مبا يتعلق بالنص ولكن ما يتعلق 

ƪ Ȉƫ¢�ǺǰǳÂ��ƨȈŮȍ¦�©¦ǀǳƢƥ�®ƢŢȏ¦�ǺǷ�ƨǠȈǧ°�ƨƳ°®�ń¤�ǾǳȂǏÂ�ǺǷ�©ƢȈƥȋ¦�đƢǸ��©ƢȈƥȋƢƥÂ

إلثبات دراية ابن الفارض حبقيقة استخدامه لإلشارة والرمز، وحماولته فك الغموض الذي 

22الديوان ص ابن الفارض، -1

22ابن الفارض، الديوان ص -2
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¦� ƢǼƯ¢�Ʈ ȇƾƷ�ǺǷ�ǾǻƢǈǳ�ȄǴǟ�°Âƾȇ�ƢǷ�ȄǴǟ�ǲưŭ¦�§ǂǔȈǧ��ƢǸđ�Â�ƢǸŮȂƷ�°Âƾȇ�ƢŠ�ǽ®ƢŢ

بلغات  -رغًما عنها -تنطق به املصروعة حال الصرع ولبس اجلن جلسدها وحديثها 

متعددة غري لغتها، وما أراد إال إثبات جواز االحتاد مطلًقا بشرط وحدة النفس وعدم 

.1تكثرها

أما عفيف الدين التلمساين فإنـه كـان كثـريًا مـا يشـري إىل كتمانـه لسـر احملبـوب وصـيانته لـه يف 

داخله. يقول:

ره       ويف قليب احملزون سرك خمزونأمثلي يسلوا أو يبوح بس

إذا كــان يصـــون الســـر وحيفظـــه يف قلبـــه فإنـــه عــادة مـــا كـــان يصـــرح ببعضـــه، وال يـــأيت ذلـــك  و

ǾºȈǴǟ�ƾºƳȂǳ¦�ƨºƦǴǣÂ�ȆººŮȍ¦�ǂºǸŬ¦�ǺºǷ�Ƣºđ�ǂǠººǌȇ�Ŗºǳ¦�̈ȂºǌǼǳ¦�ǂºƯ¢�ǺººǷ�ƢºŶ¤Â�ǾºǼǷ�ÅȐºȀƳ  يف هــذا و

:املعىن يقول الدسوقي

2كيـف خيفي وهواه         قـد سقاه احلب مخـره

وإذا أراد العفيف التعبري عن هذه األسرار عرب عنها باإلشارة ال بالعبارة:

Ƥ Ȉǣ�ǪƟƢǬƷ�ǺǷ�ŘǠǷÂ�ƢÅǠȈŦ�������ƢēƢȀƳ�ǺǷ�̈°ȂǏ�ǾȈǳ¤�¦Å°ƢǌǷ
3

أي من أجل توضيح املعىن املغيب خلف العبارة نوه شعراء الصوفية إىل استخدام التأويل،  و

حماولة التفسري والتوضيح للوصول إىل املعىن املراد أو القريب منه. يقول ابن الفارض:

4ةكان مشكًال       علي بعلم نالـه بالوصيـ  وأوضح بالتأويل ما
.

وذلــك عــودة إىل العلــم البــاطين وإفصــاح عــن هــذه الفكــرة الراســخة يف البيئــات الصــوفية,أن 

لعبــارة، بــل ال بــد أن خيــرتق الســطح إىل البــاطن يقــول املتلقــي ال جيــب أن يقــف عنــد ظــاهر ا

الدسوقي:

107لدسوقي، جوهرة الدسوقي، ص ا -1

108، ص المصدر نفسه -2

.140ص.التلمساني، الديوان،  -3

22ابن الفارض، الديوان ص -4
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آمنت باهللا تصديقا وإميـانا      فإن مسعت أحاديث الصفات فقل

�������ƢǻƢƬđ�ƪورد علـم خفاياها لعاملهـــا ǳÂ¢�ƾǫ�ƪ ǳÂƘƫ�À¤Â

ويعتمد التأويل أحيانًا على حركة الذهن يف اكتشاف "أصل" الظاهرة أو يف تتبع عاقبتهـا، 

وبكلمــــات أخــــرى ميكــــن أن يقــــول "التأويــــل" علــــى نــــوع مــــن العالقــــة املباشــــرة بــــني الــــذات 

واملوضــوع فيعــيش املتلقــي الــنص الصــويف بقلبــه وروحــه، ألن الــنص ال يعطــي مفاتيحــه إال ملــن 

.1حقيقتها عاش التجربة وتذوق

رمز يف لغـة املتصـوفة ,وكـذلك علـى وجـه خـاص عنـد ابـن إن هذا التوظيف املكثف لل

ويف تـاريخ األدب  الشـاعر املبـدع،إمنا يرجع حسـب األسـس الفنيـة الـيت ينطلـق منهـا  الفارض

الـيت تصـلح للتوظيـف  الرمز بشـىت أنواعـهالعريب شواهد كثرية تدل على وعي املبدع بدالالت 

دل عليهــا تــالــيت  األبعــاد، غــري أن الــيت يريــدها الصــويف يف تقربــه إىل الــذات العليــة يف معــاين 

الغـــزل هـــي األقـــرب إىل مضـــامني الشـــعر الصـــويف نظـــرا الرتباطهـــا الرمـــوز كرمـــز املـــرأة يف حالـــة 

صـــفة التجلـــي الصـــوفية مـــن جهـــة  بـــاملرأة يف الشـــعر الغـــزيل العـــام مـــن جهـــة،  وامتزاجهـــا مـــع

كالم أيضا على بقية الرموز األخرى.وينطبق هذا ال ،أخرى

.268حامد أبو زيد، مفهوم النص، ص نصر  -1
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ة:ئـــوطـــت

ظهور اللسانيات احلديثة علم جديد ينافس البالغة القدمية ,أال وهو  صاحبلقد   

األسلوبية(علم األسلوب) ولقد شهد هذا األخري كبقية التيارات النقدية احلديثة حتوالت 

االجتاهات  النقدية يف العصر احلديث ,و  نوعتظهوره األوىل ,حيث ت ذ بداياتعديدة من

و ما كان على  ،أضفى التطور يف مناهج النقد أمرا ملحوظا و ذلك عند علماء الغرب

.اهج الغربية على الرتاث   العريبالعرب سوى تقفي أثرهم و ذلك بإسقاط هذه املن

لنقدية احلديثة اليت تطورت بتأثري من  و ميكن أن تسلك األسلوبية يف إطار املناهج ا 

¦°®�Â��ƨưȇƾū¦�©ƢȇȂǤǴǳ¦ȇ®�ƢȀǈǇ¢�ǞǓÂ�Ŗǳ¦�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�©ƢǇ�̈ƾȈǗÂ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ŚǇȂǈ�

الصلة بالبالغة اليت كانت قد نظرت يف كثري من القضايا األسلوبية على حنو جزئي ودون 

نص  من قصد لدراسة األسلوب, كما تتصل األسلوبية بكل ماله دور يف تشكيل ال

مكونات لغوية أو صوتية أو مجالية أو داللية بتنوع العلوم الفرعية اليت تنتمي إليها هذه 

.1املكونات

 فشيئا مهتديا باملعطيات العلمية ولقد بدأ االهتمام بالدراسات األسلوبية يتزايد شيئا   

كالبالغة وفقه اللغة و النقد األديب و علم   ,أخرىعلمية  متقاطعا مع حدودو  األلسنية,

1909 العالمات,وهذا منذ أن ألف شارل بايل كتابه "مبحث يف األسلوبية الفرنسية"سنة
2.

�ǎ ǼǴǳ�ƨǴǷƢǌǳ¦�ƢēǂǜǼƥ�©ǄȈŤ�Ʈ ȈƷ�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ�ƨȈƥȂǴǇȋ¦�ƪ ƸǓ¢�ƾǫÂ

لوبية وما مفهومها؟             فما هي األساألوىل ودراسة كال متكامال من غري جتزئة , 

22.1, ص1,2011الحوار للنشر والتوزيع ,سورية.,طاألسلوبية والصوفية ,دار  –أماني سليمان داوود  -1

76.2, ص 2,2009والتوزيع, الجزائر, طينظر: مناهج النقد األدبي , جسور للنشر  -2



القراءة األســلوبية لشعر ابن الفارض              الفصل الرابع     

161

األسلوبية:و  األسلوب-1

األسلوب: -1-1

قد جاء يف معجم لسان العرب البن منظور مادة (سلب):"و يقال :للسطر من النخيل ل  

يقال انتم  ،سلوب الطريق و الوجه واملذهبقال :األ أسلوبكل طريق ممتد فهو   ،و أسلوب

ضم ،الفن ،يقال بال األسلوبو  سلوب :الطريق فيه،و األ أساليبسوء و جيمع  أسلوبيف 

كان   إذاسلوب :اخذ فالن يف األساليب من القول أي أفانني منه و أن أنفه لفي أ

هذا هو املعىن املشتق من يف التعبري عن نفسه كتابة و  اإلنسان"طريقة أيضاهو و  .1"متكربا

،يف  سلوب عن هاته املعاينخيرج األال و 2األصل الالتيين للكلمة األجنبية اليت تعين القلم "

هو طريقة عمل ووسيلة تعرب عن الفكر بواسطة دبية املعاصرة و معجم املصطلحات األ

 إىلكل هاته التعريفات نشري    ،4يعين ريشة "stilusو هو"   3الكلمات و الرتكيبات "

داة يتخذها املنهج اّلذي يتبعه الكاتب أو يراه أ أوهب املذ أوهو الطريق  أسلوبلفظة  إن

للكتابة.

قدامى أمثال:ابن سلوب العديد من النقاد سواء الألاالصطالح فقد تبىن ظاهرة ما يف اأ 

و حمدثني و حىت ابن خلدون أ القريواينرشيق  بناحازم القرطاجين ، ،اخلطايب ،قتيبة

و غربا أمثال:شارل عبد السالم املسدي أالدين السد ، محد الشايب ،نورأمعاصرين أمثال:

و قواعد  أراء،معتمدين يف ذلك على  آخرونايرت ،...و فير شال يبايل ،ليو سيسرتز ،م

.224م(مادة سلب ) ،ص  07،بيروت ،د،ت،ج 1لسان العرب ،ابن منظور ،دار صادر للطباعة و النشر ط -1

.34م ص 1984لبنان 2مجدي و هبة ،المصطلحات العربية و اللغة و األدب ،مكتبة لبنان ،ط -2

.114م ص  1985 ,،بيروت ،لبنان  1المعاصرة ،دار الكتاب اللبناني ،طسعيد علوش ،المصطلحات األدبية  -3

.09م ،ص1989،دمشق ، 1محمد عزام ،األسلوبية منهجا نقديا ،وزارة الثقافة  ،ط -4
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قدامى و سلوب و عليه كيف نظر كل من الألاقهم حماولني ضبط و حتديد مفهوم ساب

األسلوب. إىلاحملدثني و الغرب 

العرب: عند  -1-1-1

القدامى: -أ

 إذ لقاءاإلسلوب كونه مرتبط بالكتاب و طريقته يف األ إىل )م276-ـه213( قتيبة نظر ابن  

من نظره و اتسع علمه و فهم مذاهب العرب و  أكثريقول:"إمنا يعرف فضل القرآن يف 

(...)فاخلطيب يف العرب إذا ارجتل كالمنا يف نكاح أو محالة أو  األساليبافتنانه يف 

 إرادةذلك ،مل يأت به من واد واحد بل يفنن فيختصر تارة  أشبهما  أوصلح  أوختصيص 

ته حىت االتوكيد و خيفي بعض معان إرادةو يكرر تارة  اإلفهام إرادةالتخفيف ،و يطيل تارة 

 إىلتسري م و جاف بعضها حىت يفهمه بعض األععلى أكثر السامعني و يكتش يغمض

جاللة احلالة و كثرة احلشد و م على حسب شيء و يكف عنه ،و تكون عنايته بالكال

.1املقام

حد أجيري  أن"هو  األسلوب نأ)على م383-ـه319جاء به اخلطايب( هذا بتناسق مع ماو   

بلغ يف وصف ما  أحدمها أ،فيكون  أوديتهالكالم وواد من  أساليبمن  أسلوبالشاعرين يف 

)م684 (ينحازم القرطاج دأما عن 2.بإزائههو  يف نعت ما اآلخركان يف باله من 

العبارات و اهليئة و  األلفاظهو"مبنزلة النظم يف األلفاظ الذي هو صورة كيفية االستمرار يف ف

 أحناءبعض و ما يعتمد فيها من ضروب الوضع و  إىلاحلاصلة عن كيفية النقلة من بعضها 

.11ص 1944،القاهرة ، 1محمد عبد المطلب البالغة األسلوبية ،لونجمان للنشر ،ط -1

.14المرجع نفسه ص -2
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هيئة حتصل ،عن التأليفات املعنوية و لنظم هيئة حتصل عن التأليفات  األسلوبالرتتيب 

.1اللفظية"

����ÂƳƢǗǂǬǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđř�śƥ�ƨǻ±¦ȂǷ�ª ƾƷ¢�ƾǫ�§ȂǴǇȋ¦��ǶǜǼǳ¦�Â§ȂǴǇȋƢǧ��ǽƾǼǟ

ين فقد اختلف اريو لقيق اشأما ابن ر ,وي و النظم استمرار و تتابع لفظياستمرار و تتابع معن

ميكن تصور  املعىن مبثابة الروح من اجلسد و الطايب فجعل لفظ و عن اخل لألسلوبيف نظرته 

"اللفظ جسم و روحه املعىن و ارتباطه به كارتباط الروح باجلسم يضعف اآلخرحد دون أ

.2بضعفه و يقوى بقوته"

القالب  أو)"عبارة عن املنوال الذي تنسج فيه تراكيب ه808تعند ابن خلدون ( أما   

الرتكيب الذي كمال املعين من خواص   إفادتهالكالم باعتباره  إىلالذي يفرغ فيه ،و ال يرجع 

ظيفة البالغة و البيان و العتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة هو و 

صورة ذهنية للرتاكيب املنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب  إىلمنا يرجع إالعروض ،و 

ها يف ري و يص أشخاصهاالرتاكيب و  أعيانخاص ...تلك الصورة اليت ينتزعها الذهن من 

و  اإلعراباملنوال ،مث ينتقي الرتاكيب الصحيحة عند العرب باعتبار  أواخليال كالقالب 

مث حىت يتسع القالب حبصول  ,النساج يف املنوال أوالبيان ، كما يفعله البناء يف القالب 

و يقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العريب ,الرتاكيب الوافية مبقصود الكالم 

هنا  فاألسلوب.  3خمتلفة" أحناءفإن لكل فن من الكالم أساليب خيتص به و توجه فيه  ,فيه

 بزخرفو عباراته و تراكيبه ،حبيث يصوغها مبثابة الوعاء اليت يفرغ فيها الكاتب كلماته 

حله. أمجلبديعي و ينسجها بطريقة خاصة يف قالب و يقدمها للقارئ يف 

،بيروت ،  3،تح محمد الحبيب بن الخوجة دار الغرب اإلسالمي ،طوسراج األدباء ج البلغاءا القرطاجني ،منهحازم  -1

.364م ،ص1986

124ص 1981,،بيروت  5العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ،دار الجيل ط,ابن رشيق القيرواني  -2

.94،ص1998، 1،ط صالح فضل ،علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،دار الشروق-3
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ن:عند المحدث -ب

 إثراءو  ،أعماهلمن الستكمال و ارتكز عليها احملدثتعترب دراسات النقاد  السابقة كخطة   

�ƾƴǼǧ��ǶēƢǟȂǓȂǷ¢�Ãǂȇ�Ƥ ȇƢǋ�ƾŧÀ¢�§ȂǴǇȋ¦�¦�ƨǴȈǇȂǳ¦�ǳ�Â�ǲǬǼǳ�ƨǷ±ȐƢǿ°ƢȀǛ¤��ǆ Ǩǻ�Ŀ

 األسلوبصمود عن  محاديمن تلك العناصر املعنوية و من هذا الصدد يقول  األديب

إال عن صعوبة نادرة ،خماض عسري ،فهو طريقة الكاتب  األخرىعن  يستعصىانه:"معطى 

تشكل عالمي ظواهري  إىلاحلسية  اللذةيف االنتقال بفنه من االنفعال الفسيولوجي و 

طب داللة احلضارة و يصل الكون بالتاريخ ،انه مسار يف اجتاهني مابني (النص يستق

.1الوهم)(النص الظاهرة)يف املعىن الواسع لكلمة النص"

عربية جعلت  أدبية أعمال إنتاجتلخيص كل هذه الدراسات كان له فضل عظيم يف  إن  

 أصدرهالذي  املسديلعبد السالم  األسلوبيةو  األسلوبمقاما مضيئا .ككتاب  األسلوب

 أعالمم،و عدة  1992عام  أصدرهلسعد صلوح  األسلوبم ،و كتاب 1977عام 

آخرين ...

الغرب.عند  -1-1-2

عند النقاد الغرب باهتمام بالغ و نصيب أوفر فنجد بيفون يعرفه  األسلوبلقد حظي   

 إىلاملعارف و الوقائع و االكتشافات تتالشى بسهولة و قد تنتقل من شخص  إنقائال :"

فهو  األسلوب أما، اإلنسانأقوم خارج  األشياءمهارة ،فهذه  أدينآخر و يكتبها من هم 

.2يزول و ال ينتقل و ال يتغري" أنإذا ال ميكن  فاألسلوبنفسه  اإلنسان

 األكثرصعوبة و  األكثرخصوصية و  األكثرو هو عند داال مبري "هو أوصاف اخلطاب  

."3املتكلم أوموهبة الكاتب  أواليت تسجل عبقرية و  ،ندرة

.147نور الدين السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ص -1

.28حسن ناظم ،البنى األسلوبية، المركز الثقافي ،بيروت ،د ط ،ص -2

.37،ص 1994، 2جيرو ،األسلوبية مركز اإلنماء الحضاري ،ط ريبي -3
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ة و ال خرقا كما يعتقد ينحال ز  بأية ليس األسلوب أنمارسيل بروست يرى  أنكما جند  

بعض الناس ،كما انه ليس مسألة "تكتبك"غنه مثل اللون يف الرسم ،انه خاصية الرؤية 

.1عامل اخلاص الذي يراه كل من دون سواه"تكشف عن ال

ليس يف الكينونة و  أشكالعنده "هو موقف من الوجود و شكل من  فاألسلوبأما موريه  

 إىللكنه الفكر اخلالص نفسه ،و التحويل بشيء روحي و  حلقيقة ،شيئا و خنلعه كالرداء،ا

.2الشكل الوحيد الذي ميكننا به تلقيته و امتصاصه"

على ثالثة  األديبسلويب يف دراسته للنص يقوم البحث األ:سلوبمحددات األ -أ

االنزياح. ،الرتكيب ،مقومات هي االختيار

:االختيار-

  فإذا ،األسلويبيعترب االختيار فاصال بني اجلمايل ،فهو ميثل خاصية من خصائص البحث   

اجلمل فان ال حتصى من العبارات و  أعدادمنها  ،ترتكبة دكانت اللغة حتتوي مفردات متعد

تفضيل و  ،أخرىاختيار مجلة  بأسبابالقضية املثارة هي البحث عن الدالالت املتعلقة 

3ذلك" أورصد العلل املضمرة وراء هذا االختيار و  ه،تركيب عن تركيب سوا

،و قد جتلى ذلك  األسلوبيةبالغة يف الدراسات  أمهيةذات  أساسيةعملية االختيار  إن  

Romanبصورة واضحة عند جاكبسون " Jakobson" إمنا" عندما و ضع تعريفا للشعرية 

قاعدة  أساسفاختيار ناتج على  ،التأليفمبدأ التماثل حملور االختيار على حمور  إسقاط

�Â�̈ǂȇƢǤŭ¦Â�ƨđƢǌŭ¦Â�ǲƯƢǸƬǳ¦�» ®¦ŗǳ¦�¼ƢƦǘǳ¦Â��Â�Ǧ ȈǳƘƬǳ¦�ƾǸƬǠȇ�ƢǸǼȈƥ�ȄǴǟ�ƨȈǳ¦Ȃŭ¦� ƢǼƥ�̈°ÂƢĐ¦�

.96،ص 1998ه،1419،القاهرة  2صالح فضل، علم األسلوب مبادئه و إجراءاته، دار الشروق،ط -1

.97المرجع نفسه ص -2

.120،ص 1993، 1ينظر رجاء عيد ،البحث األسلوبي معاصرة و تراث ،دار المعارف مصر ،ط -3
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تركيب  أوكل لفظ أن  حبيث  ،عمال واعيا قصديا األسلوبمن هنا فاالختيار جيعل من و 

.1يقوم بوظيفة يف النص من خالل مراعاته للسياق"

:التركيب-

و اجلمل و العبارات و بالتايل  األلفاظ،و يتعلق بطريقة ترتيب  لألسلوباحملدد الثاين هو   

يرتكز على عمليتني مها احلضور  الرتكيب أن إىلالكالم ،و بشر عبد السالم املسدي  نظم

غيايب فهي تتوزع سياقا على امتداد و  حضوريالغياب ،فالكلمات ترتكب من "مستويني و 

هو ما يدخلها يف عالقات ركنية و و  داليل وصويت وتركييب، تأثريخطي و يكون لتجارها 

فتدخل  ،ات املنتمية لنفس اجلدول الداليلتتوزع غيابيا يف شكل تداعيات للكلم أيضاهي 

بذلك شبكة تقاطع العالقات الركنية  األسلوبفيصبح  ،يف عالقة جدلية واستداللية إذن

فالرتكيب يقوم بإنتاج الداللة عن  .2و جمموع عالئق بعضها ببعض" اجلد وليةبالعالقات 

قصدية .وية بوعي و استعمال العالمة اللغ طريق

االنزياح:-

هو"احنراف املألوف و كسر املعيار الثابت و  يراد بذلك اخلروج عنالعدول و  ىسميو 

.3صياغته" حدث لغوي يظهر يف تشكيل الكالم وهو املألوف، و الكالم عن نسقه 

ن و ظيفة النثر أ مؤداهالدراسات النقدية عبارات فقد اشتهرت يف ا ،للمعىن املفاجئ

ا و الشعر يولد الداللية ووظيفة الشعر االجيابية ،و هي صحيحة حلد كبري فالنثر ينقل أفكار 

4حاسيس"عواطف و مشاعر و أ

.167،ص 1،2007يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية و التطبيق ،دار المسيرة  للنشر و التوزيع و الطباعة ،ط -1

.52،ص 1982، 2األسلوب و األسلوبية ،دار العربية للكتاب ،تونس ،ط عبد السالم المسدي -2

.179،ص 1997، 1نور الدين السد،األسلوبية و تحليل الخطاب ،دار هومة ،ط -3

.181يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية و التطبيق ،ص -4
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اللغة  إلخراجة داخلية ماثلة يف البينة اللغوية يف النص ذاته جاء منه فاالنزياح ظاهرة نصيو   

احلي و  اإلنسايندائرة النشاط  إىلمن دائرة املعاين املعجمية الضيقة و املعيارية احملددة 

1:سلويب على مستويات هيلنصوص األدبية و يركز التحليل األمجالية على ا إضفاء

املستوى البالغي.-املستوى الداليل-املستوى الرتكييب-املستوى الصويت

:األسلوبية -1-2

 ق خمتلفةحسب طرائ األديبصف للنص هي و  "أريفيهسلوبية حسب ميشال ألا إن  

لسانيات تعين  األسلوبيةبطها باللسانيات يف قوله:"أما ريفنري فري ، 2لسانيات"من الّ ةقاتمش

�¦��Â�ŅƢƥ�¾°Ƣǋ�Ƣǿ®ƾŹƢĔƘƥ�ǶǴǠǳ.3خمصوص" إدراكبظاهرة محل الذهن على فهم معرب ،و 

ر صدّ قد و  .4"التأثرييمن وجهة نظر حمتواها التعبريي و الذي يدرس عناصر اللغة املنظمة

 ذيال ��¿Ƣǟ1905�1902���Ŀ�ǲǸĐ¦�ÂƨȈƥȂǴǇȋ¦عام  الفرنسية) األسلوبية(يف  بايل كتابه

.5على تعبريية اللغة األسلوبية أقامو فيهما  األسلوبيةيف صرح  األوىلاللبنة  يعترب

 من الناحية األسلوب إىلظهور نزاعات فردية يف النظر  إىلهذا االختالف  أدىوقد   

ميالد اجتاهات فيها.إىل  أدىكما ,نفسية الجتماعية و اال

:األسلوبيةاتجاهات  -1-3

:التعبيرية األسلوبية -أ

���ǶǴǰƬŭ¦�À¢�Ʈ ȈƷ�ǾǈȈǇƢƷ¢�Â�ǶǴǰƬŭ¦�Ǧ Ǘ¦Ȃǟ�ǲǸŹ�Äǀǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�ƨǫƢǗ�Ƣđ�ƾǐǬȇ�Â

حياول أن يشحن كلماته بكم كبري من الدالالت اليت يظهر أثرها على املتلقي وهي ظاهرة 

..51،52،ص السابقالمرجع  -1

.10،ص 5النهضة المصرية ،القاهرة ،طحمد الشايب ،األسلوب ،مكتبة أينظر:  -2

.10م ،ص2،2002منذر عياش ،األسلوبية و تحليل الخطاب، مركز االنتماء الحضاري ،ط -3

.13،ص1نور الدين السد ،األسلوبية و تحليل الخطاب ،دار هومة للطباعة و النشر ،الجزائر ،ج -4

.13المرجع نفسه،ص :ينظر -5
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 أنيرى  الذيل بايل ر شا هذا االجتاه فهو رائدالتكثيف الدوال خدمة للمدلوالت أما 

 أوتبع بصمات الشخص يف اخلطاب ،و لذلك صنف الواقع اللغوي ت:"مهمتها تكمن يف 

هو حامل  هو حامل لذاته و غري مشحون بشيء ،ومنه ما نوعني ،منه ما إىلاخلطاب 

باجلانب العاطفي يف اخلطاب ،فتستقصي الكثافة  األسلوبيةتعين و  ،للعواطف و االنفعاالت

ƢǸǠƬǇ¦�Ŀ�ǾƥƢǘƻ�ǶǴǰƬŭ¦�ƢǸđ�ǺƸǌȇ�Ŗǳ¦�ƨȇ°ȂǠǌǳ¦�ȆǟȂǼǳ¦�Ǿǳ1.  ل بايل ر عند شا األسلوبيةو

قد توسع يف هذا و  ،2أساسا"برصد الطاقات التعبريية الكامنة يف اللغة ال يف الفرد" تعىن

�ǺǷ�ǲǯ�¾ƢĐ¦¦Â±Â�°ƢǷ-كرووزو.ان و و ستيفن أومل -جريو رييو ب

النفسية: األسلوبية -ب

الفردية و يرى  األسلوبيةاسم  أيضا،و قد يطلق عليها  leospitzer سيتزرليو  رائدها   

اليت تقوم على اللغة ،أعمال صادرة عن درجة راقية من الوعي  األدبية األعمالسيتزر"إن 

�Â�ǪǴŬ¦�ǲǠǨƥ¸¦ƾƥȍ¦��§ǂǈƬȇ�ȏ�Ľ�ǺǷÂ��ƢȀȈǳ¤��ƨȈǻƢĐ¦�Â�ƨǴǨǤǳ¦�Â�ȂȀǈǳ¦��̈ǂǿƢǛ�ǲǰǧ

.3مربر" إىلدافع يستند يف وجوده  وراءهايقف 

:ويةالبن األسلوبية -جـ

ية يف حتليل النص األديب بعالقات التكامل والتناقض بني الوحدات و تعىن األسلوبية البني   

اللغوية املكونة للنص, وبالدالالت و اإلحياءات اليت تنمو بشكل متناغم , ولقد استمدت 

  األسلوبية من هذا املنهج البنيوي انطالقا من اهتمام البنيويني مبصطلح البنية والتعبري معا,

روالن بارت.و  )Riffateurريفاتري() و Jakobsonمن ميثلها جاكبسون( أشهرمن و 

.182،األسلوبية و األسلوب ،منشورات اتحاد كتاب العرب دمشق سوريا،صعدنان بن ذربيل  -1

1996حمد ،االتجاهات األسلوبية في النقد العربي الحديث ،دار الثقافة ،عمان ،األردن ،طأإبراهيم عبد اهللا  -2

.26،ص

.91لمرجع نفسه صا -3
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"املنابع احلقيقية الظاهرة  أنهذا االجتاه  أصحابترتكز على وظيفة اللغة و يرى و   

يف وظائفها و عالقتها ،و انه ال  أيضا إمناا ،و هليست فقط يف اللغة و منطيت األسلوبية

يقول جاكبسون:  .1خارجا عن اخلطاب اللغوي بوصفه رسالة" باألسلوبيةميكن التعريف 

الفنون  أصنافوسائر  أوالهي "حبث عما يتميز به الكالم عن بقية مستويات اخلطاب 

.2ثانيا" اإلنسانية

:اإلحصائية األسلوبية -د 

يعترب هذا و  األدبيةعوامل النصوص  إىلالرياضي للدخول  اإلحصاءيعتمد هذا االجتاه على  

الذين طبقوا هذا  أهماالجتاه منوذجا للعلمية و املوضوعية رغم ما واجه من انتقادات و من 

josphine مايلز فني(جوز املنهج  millsيف الشعر  األساليببه العصور و ا) يف كت

.3إحصائية أسلوبيةدراسته  األديبسعد صلوح يف كتابه يف النص االجنليزي و 

الفارض:ابنشعرلألسلوبيةاالمقاربات-2

اإليقاعي:المستوى-2-1

الدالة،اللغويةالتشكيالتمنةشبكهواإليقاعي،ومستواهفينعمللكلإن

مكوناتجمموعهايشكلمنتظمةمتسقةنغميةمقاطعيفتتبلوراليتاللفظيةالعالقاتو 

أهممنالقصيدةلبنيةاملوسيقيةالصورةالشعري،تعدللنصاملوسيقيالكليالتوحد

وتصقلداللة،ذاتأحلاناالشاعروجدانيفأنغامهاتنساب"إذالشعريةالتجربةجوانب

جبرساإلحساسفيهيستخدمه،وختلقالذياإليقاعيالتلوينلديهتوقظوالنغميةموهبته

حداثإلةضروريهيو ".4االختيارواالنتقاءبطابعإذنهتطبعواللفظنربةوالكلمة

.13ص نور الدين السد ،األسلوبية و تحليل الخطاب، -1

.155ص، أبو العدوس ،أسلوبية الرؤية و التطبيقيوسف  -2

.155ينظر : المرجع نفسه ,ص  -3

64،ص1985عباس عجالن،عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى،مصر،مؤسسة شباب الجامعة، -4
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استجاباللغة،وقدأصواتمنلنسقتنظيمالشعرأن''إذاالشعرللغةانفعايلنغم

النفستطريبجعلحنياحلساسةطبيعتهوفطرتهمنبوحياملنظملإليقاعالشاعر

الناسألسنةعلىانتشارهو الشعرشيوعيفالسببولعل،1شعره''لرسالةهدفاباملوسيقى

قبلواإليقاعاتنغامباألاملتلقيفيطرب،موسيقاهتوفرهااليتالسمعيةلذةالتلكهو

الصوت.و املعاينإدراك

مناإليقاعأنهو..''(وقع)مادةمنظورالبنالعربلسانيفجاءكمافاإليقاععليهو 

اصطالحا..''فهوأما.2تبيينا''يبينهاواألحلانيوقعأنهو،والغناءواللحنإيقاع

أواحلركاتتوايلأيالبيتيفأوالكالميفماحنوعلىتتكرراليتالنغمةوحدة

،3القصيدة''أبياتيفأوالكالمفقرةمنأكثرأوفقرتنييفمنتظمحنوعلىالسكنات

البحريفالتفعيلةمتثلهوالشعريفيكونكماالنثريفيكونقداإليقاعأنهذامعىنو 

العريب.

أصواتعمادهاشعريةقصيدةعليهتقومالذياسياألساحملورهواإليقاعو 

يفظهرم،يتمنسجمومتناغمشعريإيقاعإىلالنهايةيفداللتهاتقتضيمجلوكلماتو 

الداخلية.واخلارجيةمكوناتهبنياالنسجام

:الخارجياإليقاع-2-1-1

هوو تركيبهاكيفيةيفÂ�ƢēƢȇƢĔواألبياتأضربيفالبحثمهمتهاخلارجياإليقاعإن

القافية.والوزنبذلكيشملهوالبحور،ووالتفعيلةعلىأساساقائم

373،ص 1983علي إبراهيم أبو زبد ،الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ،دار المعارف،مصر ، -1

263،مادة وقع،ص15ظور لسان العرب ،جابن المن-2

محمد غنيمي هالل،النقد األدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع،اإلسكندرية.-3
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:الوزن-أ

البنالعربلسانيفجاء،وقدالنثرعنمييزهالذي،فهوالشعرعناصرأهمالوزنيعد

بشيءشيءثقلالوزناللبث.احلفنةوالثقل..''روزلغةالوزن(وزن)..إنمادةمنظور

العنصريعترباالصطالحيف.أما1وزنهوزناالشيء..وزنالرزنمثلهوالدراهمكأوزان

يعرفهريتشاردمجالية،فنجدو رونقاالقصيدةإعطاءيفلبارزاالدوريلعبالذيالفعال

اإليقاعصورةهوالوزنأننقولعليهو 2الشعور"نظاميفتغيرياحيدث..''الوزنقائال

قدو ،البيتكانوقدالبيت،منهاألفيتاليتالتفعيالتوهو"جمموعمنهيتجزأالوجزء

.3العربية"للقصيدةاملوسيقيةالوحدةهوالبيتكان

:الفارضابنديوانفيالمستخدمةالبحور

:4كاآليتاجلدوليفتتضححبورسبعةعلىالفارضابنديواناشتمللقد

%املئويةالنسبةاألبياتعددالبحورالرتتيب

105664الطويل1

24315الكامل2

1519الرمل3

828البسيط4

916اخلفيف5

6Ʈ ƬĐ¦121

205،مادة(وزن) ص15ابن منظور لسان العرب،ج-1

205م،ص1929-2008الكوفة،عبد النور داود عمران البنية اإليقاعية في الشعر الجواهري رسالة دكتوراه،جامعة -2

436محمد غنيمي هالل،النقد األدبي الحديث،ص-3

30،ص1998الهيئة المصرية العامة للكتاب ،,دراسة أسلوبية  شعر عمر بن القارض,رمضان صادق  :ينظر-4



القراءة األســلوبية لشعر ابن الفارض              الفصل الرابع     

172

:يليمانستنتجاجلدولمن

الطويل:بحر-1

بتواترهمنفردوهو64بنسبة9وبيتا1065أبياتهعددبلغتإذااألوىلاملرتبةميثل

بيتا،151ـبالرملمث15بنسبةوبيتا243ـبالكاملويليهاألخرى،البحوربقيةعلى

6Ʈوبنسبةبيتا91باخلفيفمث.6وبنسبةبيتا82بفالبسيط،9وبنسبة ƬĐƢǧـب

Ʈيوردصادقرمضانفنجداختالفيوجداألخريهذاويف0.24وبنسبةبيتا12 ƬĐ¦

التاليةالبحورالفارضابنلديوانشرحهيفالدينناصرحممدمهدييذكرحنييف

عليهنظماألخريهذاحبيثاملتقاربواملنشرحوالبسيطوالرملوالكاملوالطويل

.أبياتبأربعةواحدةمقطوعة

:الطويلللبحراإليقاعيالتشكيل

،حروفهعدديبلغماالشعريفليس،حبيثالشعرأطولأنه،أحدمهاملعنينيطويالمسي

بعداألسبابو األوتادأوائليفيقعالطويلنأالثانية،وحرفاأربعنيومثانيةعددهاو

لن(فعو أجزاءمثانيةعلى،وهوطوياللكذلفسميالسببمنأطولالوتدولكذ

إالتستعململعروضهوأضربثالثةوواحدةعروضلهمرات).و*أربعةمفاعيلن

منهالياءفأسقطتمفاعيلنلهأص،كانالساكنخامسهسقطمااملقبوض،ومقبوضة

أجزاءهقبضتمنهاحلرفذلكذفتحإذاألنكمقبوضامسييومفاعلنيفبق

والزحافمنالسامل،ومفاعيلنوزنهصحيحساملمنهاألولالضربواجتمعتو 

.1الضروبمنصحماالصحيح

بيروت ينظر الخطيب التبريزي ،الكافي في العروض و القوافي تع ،محمد احمد قاسم ،المكتبة العصرية صيدا ، -1

17،ص2،2003لبنان،ط
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:الكاملبحر-2

مراتثالثاألصواتسباعيةإيقاعيةحدةوتكرارعلىالكاملالبحربناءأصليقوم

متفاعلن).متفاعلن(متفاعلن

ومرفاليأيتكماالعجزوالصدرمنكليفاألخريةالتفعيلةحبذفجمزوءايأيتحبيث

احلركاتلكثرةكامالمسيفقيلتسميهيفاختلقد،واملؤتلفدائرةالوافرمعيؤلفهاهو

يبلغحروفهفعددالشعريةالبحورأطولبأنهقيلوحركةثالثنيتبلغحيثتفعيالتهيف

.1البحورسائرأضربمنأكثرأضربهألنكامالمسيقيلوحرفاأربعونومثانية

الكامل:منو

األحياء.ميتَ فأحياحراسَ راءزو المنسرىالنسيمَ أرجُ 

الحيائيمييتحيافاسحرنزوراءيز مناسر ننسيمأرج

///0//0///0//0/0/0/0///0//0//0/0/0/0

متفاعلمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلمتفاعلنمتفاعلن

يـرجائالربـمعنمنهفاجلوُ عرفهجندرواحاللناأهدي

رجائيالمعنبربمنهفاجلووعرفهجندنالرواحلناأهدى

//0/0/0//0/0//0/0/0/0/0/0//0///0//0/0/

متفاعلمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلمتفاعلنمتفاعلن

2وسحاءباذاخرراـاذخنـعمسدااحليةأحاديثَ وروى

سحاءنوباذاخرناذخرنعنمسدنالحييةاحاديثوروى

0/0///0//0//0/0/0//0///0/0///0//0///0//0/0/

35ينظر الخطيب التريزي ،الكافي في العروض و القوافي،ص -1

117ديوان ابن الفارض،ص-2
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متفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلنمتفاعلنعلنمتف

:البسيطبحر-3

يشاركالتفاعليفاملمزوجةاألحبرمن)،فهو4(مستفعلن،فاعلن*علىمبينحبرهو

،مثلهكثريةألعراضيتسعاللكنهوالطويلمنقريباملختلفدائرةيفاملديدوالطويل

.1سطهوجاءوالطويلمدىعنانبسطألنهعنه،فقالاخلليلسألواقدو

البسيط..ومن

أعالميباحلُ يفبلىقبليوكانأعالميشاقالعُ وكبميفنشرتُ 

اعالميحببيفبلىقبليكانواعالميلعششاقموكبيفنشرت

0/0/0//0/0/0//0//0//0/0/0//0/0//0/0//0//

نعلفمستفعلنفاعلنمتفعلننعلفمستفعلنفاعلنمتفعلن

خداميالعشقملوكوجدتحىتلتهبدوابرحملوفيهسرتو

خدداميلعششقملوكوجدتحتىتلتهيبدوابرحملوفيهسرتو

0///0//0/0/0///0//0//0/0/0//0/0/0///0//0/0/

2نعلفمستفعلنفاعلنمتفعلنفعلنمستفعلنفاعلنمتفعلن

حىتاختصارا,البسيطوالبحرالكاملالبحرومهاالبحورمنمثالنيبضرباكتفينالقد

األخرى.اجلوانبǲǸĔوالبحثعلىالعروضياجلانبيطغىال

30ينظر الخطيب التبريزي ،الكافي في العروض و القوافي ،ص-1

202ديوان ابن الفارض،ص-2
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:القافية-ب

يقالاقلهما،ووهيكالقفاهيوقفاالفعل(قفا)..''منمادةالعربلسانيفجاء

من.وأقفاءالقفامجعاحلامتأبوقال.والقفيمجاعةفإنهأقفيةقالمن.وأقفاءثالثة

وآخرهشيءكلقافيةوالرأسقافيةهيقالوالقفابالقافيةيعينوأخطافقدأقفيةقال

.1الشعري''البيتقافيةمنه

خليلرأيعلىوامجعألكنوالقافيةمفهومحتديديفالنقادأراءتعددت:اصطالحا


¦ÀƢǼǯƢǈǳالفراهيديمحدأبن
ƢĔƘƥقبلماحركةمعبينهماماوالبيتمناألخريان

الساكنمعالشعريالبيتمناألخريينالساكننيمابنيهيأومنهمااألولالساكن

.2فقط''األخري

:القافيةأنواع

أومتشبعخروجلوصلهاكانماووصلرويهاحرفتتبعماهيومطلقة..قافية-أ

الروي.املتحركةهيأخرىبصيغة

الروي.ساكنةأوساكنارويهاحرفكانما..هيمقيدةقافية-ب

:القافيةحروف

أحرف:"الروي".الردف.التأسي.والدخيل.والوصل.واخلروج. تشتمل القافية ستة      

: هو احلرف الذي تبىن عليه القصيدة,ويتكرر بتكرار األبيات ومن مث تنسب الروي  -

القصيدة فيقال ميمية املتنيب نونية ابن زيدون ،و قد اشرتطوا توصي الروي و حركته يف 

القصيدة كلها ،و إمنا مسي رويا الن الروي يف اللغة اجلمع و االتصال و النظم و حرف 

يه مجيع  حروف البيت ،و قيل انه اخذ من الرواد وهو الروي هو الذي ينظم و جيتمع إل

165مادة (قفا)،ص..ص 12لسان العرب ،ج-1

89،ص1،2008الحداثة ،دار العلم و اإليمان للنشر و التوزيع،اإلسكندرية،طمحمد علوان ،اإليقاع في شعر -2
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احلبل الذي شبه ،أو من الرواية اليت حفظ الشيء،ألنه حافظ للقصيدة من االختالط 

�ÄǂŸ�ÄÂǂǳ¦�Àȏ��ÃǂĐ¦�ȄǸǈƫ�ÄÂǂǳ¦�» ÂǂƷ�ƨǯǂƷÂ�ƪ ȈƦǳ¦�¿ƢŤ�Ǿǻȋ� ¦Ȃƫ°ȏ¦�ǺǷÂ¢��ƢǿŚǤƥ

.1تسمى توجيهامنه إىل حرف الوصل، وحركة ما قبل حرف الروي الساكن 

وإذا ما أتينا إىل شعر ابن الفارض وحاولنا تتبع قوافيه ألفينا أنفسنا أمام سباق شعري مغاير 

إىل حد كبري األنساق الشعرية العربية كافة،و تبدأ تلك املغامرة التقفوية من حروف الروي 

��ŅƢƬǳ¦�ȂƸǼǳ¦�ȄǴǟ�ƢȀƦǈǻ�Â�ƢȀǸǯ�Ŀ�ƢĔ¢�̄¤��À¦Ȃȇƾǳ¦�Ǯ ǳ̄�ƾƟƢǐǬǳ

%النسبةدد األبياتعاحلرف

%503اهلمزة

%86452التاء

%442.5اجليم

%261.5احلاء

%382.25الدال

%513الذال

%483الراء

%141السني

%251.5العني

%513الفاء

%674الكاف

ينظر زين كامل الحويسكي،محمد مصطفى أبو الشوارب، العروض العربي (صياغة جديدة) دار الوفاء لدينا الطباعة و -1

11،ص2002النشر،د ت ط،
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%1657.75الالم

%1006امليم

%1519الياء

إن أول ما يتجلى لنا من خالل هذا اجلدول أن ابن الفارض قد استعمل بعض     

األصوات اليت انصرف الشعراء عن. جعلها رؤيا لقصائدهم ولعل أبرزها صوت الياء 

�śǈŨÂ�ƨƟƢǷ�ƢēƢȈƥ¢�®ƾǟ�ǢǴƦȇ�ÄÂǂǳ¦�¦ǀǿ�ǺǷ�̈ƾƷ¦Â�̈ƾȈǐǫ�ǂǟƢǌǳ¦�¹ƢǏ�ƾǬǧ�ƨǼǯƢǈǳ¦

اغة قصائد مطولة مؤسسة  وعلى الروي بيتا.هذا دليل على طول نفس الشاعر يف صي

،لقد نوع ابن الفارض يف استعماله حلروف الروي من حروف مهموسة 1النادر االستعمال

Â�ǾǇƢǈƷ¤�¾Ƣǐȇ¤�Ǯ ǳǀƥ�ȏÂƢŰ��̈°ȂȀůÂ��ǽǂǠǋ�ȄǴǟ�ȄǨǓ¢�ƢŲ��Ƣđ�ƶȇǂǐƬǳ¦Â�ǾƫƢƫȂƦǰǷ

تنوعا موسيقيا ونغما إيقاعيا .

:اإليقاع الداخلي-2-1-2

نغما خفيا رائعا  ,املوسيقي للشعر إىل جانب اإليقاع الوزين العروضي يتضمن التشكيل  

و مدام للشعر كيفية خاصة يف ,حيققه االنسجام بني الوحدات اللغوية ,وجرسا موسيقيا 

التعامل مع اللغة تقوم على خلق العالقات بينهما "فإن التشكيل الصويت ميثل أهم األسس 

فهو عماد املوسيقي الشعرية و ومفسرها و هو  ,الشعرهلذه العالقات الرتكيبة يف تشكيل 

�ƨȈǓÂǂǠǳ¦�©¦°ǂǬŭ¦�Ƣđ�±ÂƢƴƬȇ�Äǀǳ¦2.

44رمضان، شعر ابن الفارض،دراسة أسلوبية،ص: ينظر-1

119،ص1978تليمة، مدخل إلى علم الجمال األدبي ،دار الثقافة القاهرة،بد المنعم ع -2
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هذه القيم الصوتية املتداخلة يف نسيج العالقات ميكن أن نطلق عليها اسم اإليقاع  

الذي ينبع من التوافق  الداخلي،وقد عرفه أحد الباحثني بأنه "االنسجام الصويت  الداخلي،

1" الكلمات و داللتها أو بني الكلمات بعضها البعض املوسيقي بني

و لعل أهم اإليقاعات الداخلية نذكر التكرار الصويت .

:التكرار -أ

فالنغمة املتكررة تفرض أحيانا ,التكرار ظاهرة أسلوبية وبنية أساسية يف القصيدة  يعد  

التكرار و 2تتميز بتوازن مستمر.أمناطا من التوازيات املوزعة داخل النص الشعري فبنية الشعر 

يل أعاده مرة بعد أخرى و  ؛عرب مادة كرر "(كرر)الشيء و كررهيف لسان ال ة: جاءلغ

.3"احلديث و كررته إذا أرددته عليه الكرة مجع كرات و يقال ؛كررت عليه

كما يعد التكرار ظاهرة صوتية تلعب دورا بالغ األمهية يف تعميق اإليقاع الصويت فكل 

4"تكرار مهما يكن نوعه تستفيد منه زيادة النغم و تقوية اجلرس".

و قد تنوعت هذه الظاهرة لدى ابن الفارض بني التكرار احلريف و التكرار اللفظي.

التكرار الحرفي: -

علي بن  هو من أبسط أنواع التكرار اللفظي يف الشعر العريب، و هو عند احلمودو 

،5الثانية إىل معناهافكرية األوىل ترجع إىل موسيقاه و أخرى حممد يتميز بصفة مسعية و 

والتكرار يعكس احلالة الشعرية للمبدع و قدرته على تطويع احلرف ليؤدي وظيفة التنغيم يف 

031ص1981عبد الرحمن، قضايا الشعر في النقد األدبي،دار العودة، بيروت، إبراهيم -1

1202-119لمان ،اإليقاع  في شعر الحداثة،صينظر؛ محمد علوان س -2

463ص13ابن المنظور ،لسان العرب،ج -3

5474،ص2،ج02اهللا ،المرشد إلى فهم أشعار العرب و صياغتها ،بيروت،دار الفكر ،طالطيب عبد  -4

ينظر، الحمود علي بن محمد،ظاهرة التكرار في شعر عبد الرحمان العشماوي، ديوان عناقيد الضباء ،  -5

105نموذجا.ص
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نذكر أمام كم هائل من التكرر احلريف و لو تأملنا ديوان ابن الفارض أللفينا أنفسنا و  املعىن.

من ذلك ما يأيت:

1كأسي حميا من عن احلسن جلتيا احلب راحة مقليت         و محسقتين      

هنا جنح ابن الفارض باستغالل الداللة املوسيقية لتكرار احلرفني "املهموسني مها 

بإحداث إيقاع مبسط ينسجم مع حالة الراحة العميقة اليت  .2رقق و احلاء احللقي"السني امل

حبيب يالقيه. حيسها الشاعر و هو يتلقى كؤوس شراب احلب من

كما جند ابن الفارض يستغل القيمة اإليقاعية لصفات احلروف و ارتباطها باملعىن الشعري 

يف قصائده حيث يقول أيضا

ǂ̈ǜǼƥ�ȆƟƢǌƬǻ¦�Ŀ�ÄǂǇ�ǂǇ����������Ƕđ¦ǂǋ�§ǂǋ�À¤�œƸǏ�ƪ ŷÂƘǧ

و باحلدق استغنيت عن قدح ومن          مشائلها ال من مشويل نشويت

Ʒ��ÄǂǰǇ�ÀƢƷ�ȆǨǧļȂȀǋ�ǞǷ�ÃȂŮ¦�ƪ Ǽǯ�Ņ�Ļ�Ƕđ����ƨƬǨǳ�Äǂǰǋ�ÀƢ3

إن مجالية جتانس حرف الشني يف لفظ"السكر املهني "(الشراب) مع األلفاظ املمتلئة 

قاع معانق لصوت الشني (انتشائي بإيقاعية التقفية (نشويت شهريت ) أضاف إىل ذلك إي

ما يستدعيه هذا الصوت من دالالت الوشوشة املوحية بقرب احلبيب من حبيبته و  وشكري)

يكرر حرف السني مع احلاء  ،و هو صوت خفي ال يستطيع ثالث أن يسمعه، كما جنده 

هي كلها حروف و  الياء.موسة مثل؛ الشني التاء والصاد و الكثري من احلروف املهكثريا و 

ال و هو احلب الغايل اخلاص باحملبوب ال غري .توحي بشيء ال يود الشاعر أن يبوح به أ

461الديوان،ص-1

91 ص، 1ط. ،1988  مد فتح،مح ،ينظر، ديفيدا بركرومبي،مبادئ علم األصوات العام ترو تعريب -2

142الديوان،ص -3
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كما أن هناك ظاهرة أخرى تلفت االنتباه يف تشكيل البنية اإليقاعية وهي تكرار حروف 

�ƨȈǈǨǻ�©¦ŚƯƘƫ�ª ƾŹ�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�ƢēƢǸǤǻ�®ƾǠƫ�Â�ȆǬȈǇȂŭ¦�ǺƸǴǳ¦�̧ ȂǼƫ�ǾƦǌƫ�Ŗǳ¦�ƾŭ¦

متعددة،و منثل باملقطع التايل من التائية.

ةـرجي وادي ـع  اتـاهـفكوهادي تنبه بواديشواهد مباهاة 

لةـر وصـاء قواهـر أبنـوصلة         ظواه ر ـوزاه  أنباء   رـجواه

ي قضيةـاة، مبانـحماج اين ـمعة         ـاين نباهـناجاة معـاين مـمث

1ائب جندة ـات كتـب غايـة         رغائـب نزهـات غرائـب آيـنائ

�µ °ƢǨǳ¦�Ǻƥ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđ�Â�ƨǤǴǳ¦�» Âǂū�ƨȈƫȂǐǳ¦�ǶȈǬǳ¦�¾ȐǤƬǇƢƥ�ƢȈǟƢǬȇ¤�Ƣǟ¦ƾƥ¤�ǪǬƷ�ƾǫ

وطاقتها النغمية املتنوعة ،ـفي إبراز املوسيقية الداخلية وربط التجربة الصوفية بعالقات 

الشعري املستمر و املتميز .

:التكرار اللفظي-

ن موقع و هو تكرار األصوات بعينها فيتولد عن هذا إيقاعا داخليا يف القصيدة ،أل  

الكلمة يف النص يسهم إىل حد ما يف درجة اإليقاع وهو وبذلك يهدف إىل تقوية املعاين 

له بذلك دورا فعاال تقوية اإليقاع الصويت و هذ ا ما جنده يف القصائد الفرضية.2الصوتية 

و مثال ذلك تكرار كلمة احلب:

ببغضة دـد يصـض و ال ضـا       لبعـو كان ابتدا احلب املظاهر بعضه

سةـل أمساء لبـىت و الكـل فـكي حب        ـفكل فىت حب إنا هو،و ه

ي أحبتـي يل ذاتـم تزل       وال فرق بل ذاتـت إياها و إياي لـازلـوم

97.981الديوان،ص -1

ينظر،أمال دهنون،جماليات التكرار ،في القصيدة المعاصرة، الجزائر، مجلة كلية اآلداب والعلوم إنسانية و اجتماعية،  -2

08،ص2008 بسكرة، جامعة محمد خيضر،
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1حكم        من يراه حجاب فاهلوى دون رتبيت ـت عنه بـفىت احلب ها قد بن

اخلالصة و جيسد عشقه لطريق التصوف، التكرار هنا يؤكد متسك الشاعر باحملبة احلقيقية ف  

كما أن اتساق اإليقاعية من(ومازلت إياها)و  (إياي لو تزل ).خلق اتساقا شعورا ،فاحملبة 

متبادلة و وهناك ذوبان يف إرادة احملبوب .و كذلك من شواهد التكرار أيضا تكرار كلمة 

اهلوى يف قوله:

استهدفـف ،ىسك للبلـفن وى      عرضتَ ـباهل من حترشَ ـل ولُ ـقد أقـول

فـفاختار لنفسك، يف اهلوى من تصط   ببت     ـأح  دي منـبأي  القتيلُ  أنت      

 ـومي طـعذول، أطلت لـقل لل         
ُ
فيـتوقـن اهلوى مسـع المَ ـامعا      إن امل

2تق ك عَ ـذل ت، فبعدَ ـشقإذا عَ ـعم اهلوى      فق طَ ي و ذُ فدع عنك تعني

¦�ƨǸǴǯ�°¦ǂǰƬǧ�Â�̈ƢǻƢǠŭ¦�ƪ Ʀưȇ�ǲȈǳƾǯ�© ƢƳ�ÃȂŮ�¾ƢǏÂ�ǲƳ¢�ǺǷ�ǂǟƢǌǳ¦�ƢŮǀƥ�Ŗǳ¦�̈ƾǿƢĐ¦

حمبوبه.

:الطباق -ب

هو فن من فنون البديع اللفظية إذ يساهم يف إبراز املعاين الصوتية و إعطائها جرس 

.3"لشئ و ضده يف الكالم أو بيت شعريموسيقيا،و هو "اجلمع بني الضدين أو بني ا

نوعان؛طباق اإلجياب و طباق السلب.والطباق 

ما صرح بإظهار الضدين و هي ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا " وهو :طباق اإليجاب-

:هو متوفر يف قصائد ابن الفارض بكثرة و منثل ذلك يف األبيات التاليةو  .4و سلبا"

134الديوان،ص-1

152الديوان،ص-2

59،ص1424،2004البديع.دار آفاق العربية، د ط، القاهرة، عبد العزيز عتيق، علم-3

61ـالمرجع نفسه،ص-4
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1مدى القطع ما للوصل يف احلب مدت زاءهاـج سارـبالي  مني ـي  ى ـأعنو   

2يـسدرت قابَ   منتهى    حمتوىإليها و    حضيضي الصحو والسكر معرجي     أخالُ 

3هتـنت كل وجـإىل وجهة اهلادي ع       الفوق حتتهو   تـالتح  وق من كان فو 

السكر) -(الصحو املعرج)-(احلضيض الوصل)-(القطعيسار)  -جند الطباق هنا بني (مينيو 

.حتت)-(فوق 

ابا هي ما اختلف فيه الضدان إجي"مل يصرح فيها بإظهار الدين و  وهو الطباق اإليجاب: -

.4سلبا "و 

و جنده يف قوله:

5تمعد بعدها       و قبلية األبعاد فهي هلا حَ وال بُ وال قبلها قبلُ 

الجناس:  -ج

يسميان  عرفه عبد العزيز عتيق على أنه تشابه لفظني يف النطق و اختالفها يف املعىن  ويو 

اجلناس) ، وال يشرتط يف اجلناس تشابه  مجيع احلروف بل يكتفي بل يكتفي تشابه (ركين 

ƨǈǻƢĐƢƥ�» ǂǠȇ�ƢǷ6

و اجلناس نوعان؛:   جناس تام و جناس غري تام.

106الديوان،ص-ـ1

12الديوان،ص-ـ2

142الديوان ص-3

62عبد العزيز عتيق، علم البديع،ص-4

68الديوان ص-5

152البديع،ص علم, عتيق عبدالعزيز: ينظر -6
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الجناس التام: -

هو "ما اتفق فيه اللفظان يف أربعة أمور هي؛أنواع احلروف و إعدادها و هيئتها احلاصلة و 

،1و ترتيبها ،و هذا هو أكمل أنواع اجلناس إبداعا و أمساها رتبة من احلركات و الساكنات

:جنده عند ابن الفارض يف قوله

2عدوين و اوطلوا      كل شيء حسن منكم لدىأوعدوين أو 

و اجلناس بني (أوعدوين ـ أوعدوين).

كذلك يف قوله:و 

3نعم الصبا قليب صبا ألحبيت            فيا حبذا أراك الشذ حني هبت

صبا). -اجلناس:   (الصبا

كذلك قوله:و 

4عن برء أسقامي و برد أوميضىن حىت حفيت عن الضىن        و حفيت 

اجلناس : (ضنا ـ الضىن)

الجناس غير تام: -

5هو اإلخالل بقيد من القيود املذكورة يف التام و 

جنده يف قول ابن الفارض:و 

153المرجع نفسه،ص-1

13الديوان،ص-2

33الديوان ،ص-3

164الديوان،ص -4

 لبنان، ينظر،ركن الدين بن علي الجرجاني،اإلرشادات و التنبيهات في علم البالغة،دار الكتب العلمية، بيروت، -5

.231.230.ص. صم،  2002هـ،  1423
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1الغرام غراميوحده و   حيل             وجوديملعقدي و عهدي مل حيل و  و

اجلناس غري التام هنا بني (عقدي عهدي)

قوله أيضا:و 

2فصول عبارات وصول حتية       حصول إشارات أصول قضية 

متثل اجلناس غري التام يف (فصول ، وصول ،حصول،أصول)و 

كذلك قوله:و 

3طريح اجلوى حب جريح جوارح            قريح جفوين بالدوام دوامي

.فاجلناس غري تام جاء يف:  (طريح ،جريح ،قريح)أما هنا 

المستوى التركيبي: -2-2

إن دراسة الرتكيب من منظور األسلوبية يعد وسيلة ضرورية للبحث عن اخلصائص     

حبيث يتخذ ,فهو أحد مستويات التحليل اللغوي للنص األديب ,املميزة للمؤلف معني

فاملدخل ,الدارس األسلويب يف حتليله الرتكييب مجلة من الوسائل تنطلق من النص نفسه 

4األسلويب لفهم أي قصيدة هو لغتها.

كما أن منطق األسلوبية يف التحليل الرتكييب مجلة هو دراسة جزء من اجلملة  أو اجلملة      

5.كاملة  أو إىل دراسة فقرة  و من مث دراسة النص بأكمله

163الديوان ،ص-1

21الديوان ص-2

163الديوان ص-3

1,2011ط,سوريا الالذقية ,ينظر أماني سليمان داوود األسلوبية و الصوفية دار الحوار للنشر و التوزيع  -4

.137ص,

137ينظر المرجع نفسه ص. -5
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ومن مسائل التحليل الرتكييب دراسة أساليب الكالم من خرب و إنشاء إضافة إىل دراسة 

ترتيب الرتكيب كالتقدمي و التأخري.

نشاء :بين الخبر و اإل -2-2-1

���Ǔ�À¤�ǂȇ�Ŗǳ¦�¿Ȑǰǳ¦�§Â�ȏ�̈ƢȈū¦�§ÂǂǓ�ǂƟƢǇÂ�ǽǂǟƢǌǷÂ�ǽ°Ƣǰǧ¢�Ǻǟ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ŐǠ

تتعدى أسلوب اخلرب واإلنشاء" فاخلرب حكاية خربية تقديرية تلقن لتحقيق داللة أصلية وفنية 

إنشاء املعىن الذي قد تصدق مع الواقع أو تتناىف معه، أما اإلنشاء فيقصد بداللته التعبريية 

حيرك خميلة املتلقي ويثري فكره، أو يشيع مشاعره الذاتية دون النظر إىل عنصر املطابقة مع 

.1الواقع اخلارجي"

وفيما يتعلق باألساليب اخلربية واإلنشائية فقد ذكر رمضان صادف أن نسبة 

النسبة عالية  وهي℅20 املائةاألسلوب اخلربي إىل اإلنشائي يف الديوان تبلغ عشرين يف 

قياسا على املعهود يف دواوين الشعراء مما يبعد فكرة الطابع اإلعالمي من األسلوب اخلطايب 

.2عند الشاعر

وقد ركزنا يف دراستنا هلذه اجلملة على األساليب الطلبية اليت برزت يف الديوان ولعل من 

بينها األمر واالستفهام والنداء

ر:األمـ –أ

عيسى يف كتابه (مدخل إىل علم األسلوبية والبالغة العربية) أن يورد سحر سليما ن  

ويف هذا ,3هو يف األصل طلب الشيء أو الفعل على سبيل التحقيق واالستعالءاألمر

¾ƢĐ¦ 6بيتا يف شعر ابن الفارض أي نسبة  89يذكر رمضان صادق أن األمر يشكل%

.25-24، ص12004حفيظة أرسالن، الجملة الخبرية والجملة الطلبية، شاسبوغ، األردن، ط-1

.98، ص1998دراسة أسلوبية للهيئة المصرية العامة للكتاب، ينظر: رمضان صادق، شعر عمر بن الفارض، -2

90ينظر سحر سليمان عيسى مدخل إلى علم األسلوبية والبالغية العربية  ص: -3
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وغنما عامة يف الشعر العريب ملا  تقريبا ويعترب استخدام األمر ليس ظاهرة فريدة عنده

.1يشار به من طابع إرشادي توجيهي تعليمي

ولو تأملنا يف ديوان ابن الفارض لوجدنا أنفسنا أمام كم هائل من صيغة األمر الذي -

يكون يف أغلب األحيان موجها إىل ذات الشاعر أو إىل العادلني أو إىل الراغبني يف سلوك 

العوامل اليت حفزت الشاعر غلى التكثيف من استعمال هذه درب احملبة , ومن هنا ندرك 

الصيغة يف ديوانه .

ولتمثيل على ذالك نقول :-

يورد ابن الفارض يف جمموعة متصلة من أبيات الثانية الكربى معوال على صيغة األمر:-

ِبتِ ـخمُْ ةـإنَابَ عنهاـإليُجميبا هلاواستقمواعتِصمقاِربْ ووَسّددْ 

َضةِ ـبنهاجِتهادساقِ عنغدا أمشر  واجتنبواستجبقريبمنُعد و

ُمَفوِّتِ لَعْجزُختِلدْ والنشاطاً ُحماِولٍ ريغواْسعَ ِرضاهايفُقمْ  و

عـملهُ قَعْدتَ ماوَقّدمْ َوأِقدمْ الّتلّفتِ  قيودعنَواخرُجْ واِلفاخل

يحيتـنص قِبلتَ إنلُِنْصحيوصَيتَ قدْ ـفُمفِلساً اُحنها وإليهاوأقِبلْ 

2تِ �ǟ�Ƣđº��������Ǻ½°ƢǬƬǧ¦���Ǻǟ���ǂƥ�¾ƢººǸǟ¢��ǯǄƫºصـأخلƢºĔ¦�Â°��حـرسا

ويقول أيضا :

مد قُبول  َمشُوريتـحتَ نه ـلويـرب             بتـروجي واعتـقامات السـم تأمل

ي أفعالك األزلــيةـنفِسك فـفاٌ            لـحسك منصـظر بـفطناٌ وانُكن و

قيلةـي املرآة الصـراء فـر مـبغي          ك من ترى ـنفس استجلبتإذا  شاهدو

99م ص : 1998ينظر رمضان صادق شعر عمر ابن الفارض دراسة أسلوبية الهيئة المصرية العامة للكتاب  -1

63الديوان ص : -2
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.1يدةـيك بأنفاق القصور املشّ ـوت عند انقطاعه             إلـلرجع الص غـواص

:ويقول أيضا

اً ـَك حتـبِّ فيـرِط احلـبفزدني .2 بلظي هواَك تسعَّرا ً احش ارحمو              ريُّ

ويقول أيضا :

3.بالَّيتَغَيكَ عنكَ وادَفعْ فؤادك      غريِهِ وادعُ احلبِّ َدعوىعنكَ فدَعْ 

ويقول أيضا :

4.ورىـبابيت بَني الـا بصدَّثوـتحو       وا،ـاْسمع، وَيل ْقتدواا، وَيب اخذوعين 

:ويقول أيضا

الّتلّفتِ قيودعناخُرجْ واخلواِلفمعَ لهُ قَعْدتَ ماوَقّدمْ َوأِقدمْ 

َجّدتِ تُجدإنفالنفسُ نَفساً ِجتدُجتدفإنسوفَ الَعْزمبسْيفذّ خو

5.نصيحيتقِبلتَ إنلُِنْصحيوصَيتَ فقدْ ُمفِلساً واُحنهاإليهاوأقِبلْ 

و كثريا ما تسيطر بنية األمر على تركيب البيت و تصبح وحدة أساسية فيه دون وجود أية 

و يكون ذلك بأن يتصدر األمر البيت و ترتكز بقية ,بنية أخرى تنازعها الوجود يف البيت 

:الدوال يف البيت على هذه البيئة مثال ذلك قول ابن الفارض 

1.ي ـب ُمَدامِ ـْكَر من أهوى و لو مبالمي          فَإًن أحاديَث احلَبيَأِدْر ذ

108:الديوان ص -1

169الديوان ص: -2

55الديوان ص: -3

169الديوان ص : -4

64الديوان ص :  -5
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2.فعساها أن ُجتيب َعَسى نَاِجَهاوَ بالدياِر وَحِي اَألربُع الدُُّرَس      ِقفْ 

:و يقول أيضا 

3.و أوله سقم و أخذه قتل ليا فاحلب راحته عنن            خا َوِعشْ 

:و يقول 

�Ȉǟ�ǆفـًَقرى Ǩǻ�Ƣȇ�Ƣđº ً4ع.ـون هواجـه             حيدثنا و املؤنسـنا فإن

:و يقول متمنيا رؤية احملبوبة و هي الغاية العظمى لكل من سلك سبل احملبة 

5ارُِع.َـ مع األحباب رؤيتك اليت             إليها قلوب األولياء ُتسنِْلَناأ

:و يقول 

6ي.ـيُت حَ ـَفِربَيًاَها يعوُد املبا    ـا ُروِحي بأْرواِح الصً َعِلُلو

إّن كثرة ُوُروِد هذه البيئة أو الصيغة بكم هائل يف ديوان ابن الفارض هو نتاج السبل و 

الطرق الصعبة اليت يسلكها الصويف واليت تستدعي النصح و التوجيه ،و هذا من أغراض 

األمر .                                                              

االستفهام: -ب

أما يف  ،7عن الشيء الذي مل يتقدم لك العلم به وعليه يكون طلب الفهم هو االستخبار

ديوان ابن الفارض فيذكر رمضان صادق أن االستفهام يتجلى على حنو بارز فقد تكرر يف 

162الديوان  ص:   -1

182الديوان  ص: -2

134الديوان  ص: -3

212الديوان  ص: -4

213الديوان  ص: -5

21الديوان  ص:6

.118علم األسلوبية و البالغة العربية ص إلىمدخل  ,ينظر سحر سليمان عيسى -7
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ومن الالفت  من جممل األساليب يف أبيات الديوان.%3.5مرة أي بنسبة  61الديوان 

تتصدرها اهلمزة أو هل األداتان اللتان تدالن على واهلام أن جممل اجلمل االستفهامية 

االستخبار والتوكيد و هذه هي طبيعة الصويف الذي ال يسأل عن ماهية حمبوبة املعروفة 

ومن هذا ما جنده يف القصيدة اليت  1بالنسبة إليه و ال الزمان الذي ال يعين له شيء.

مطلعها:

2.عـت عن وجه ليلى الرباقع       أم انكشفـأبرق بدا من جانب الفور الم

د فيها االستفهام من عشرين مرة متتالية.إذ ير 

لى الرباقع.ـت عن وجه ليـأم ارتفع  أنار الغضى ضاءت وسلمى بذى الغضى         

ائعـر عزة ضـرى أم عطـأم القـب    اجر       ـح  عرف  أم   خزام فاح رـأنش

هل صوب من املزن هامع و            لع       ـبلع ون ـرعد اهلتـل لعلع الـوه    

�ĔºǇÂ�¦°ƢºǴǳ¦�ǂºƦǐǳƢƥ�ǲȈºǞƟ¦̄�ƶ3       اجر ـعذيب و حالاء ـل أردن مـوه

ويقول أيضا يف القصيدة اليت مطلعها :

4لم.ـزوراء فالعـارق الح بالـأم ب ـذى سلم            ال بـهل نار ليلى بدت لي

ويقول يف مطلع قصيدة أخرى :

5باحا.ـجد أرى مصـا               أم يف ثرى نـرق الحـض برق باألبيـأو مي

و هي من األدوات النادرة االستعمال عند الشاعر : )ماذا(ويقول مستخدما 

.102رمضان صادق شعر بن الفارض دراسة أسلوبية ص:ينظر  -1

.166الديوان ص -2

.166الديوان ص -3

.128الديوان ص -4

.123الديوان ص -5
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ى بذاو هو بغييت.ـوى مثلـفالن ه     و ماذا عسى عن يقال سوى قضى           

ويقول:

ها لكن أمانيك غرت.ـا عمـسه         راده      ـو أين السهى من أكمله عن م

يقول أيضا : و 

ة و اسرتاح و راحا.ـس اخلالعـن              لبـذل مـاذلون بعـماذا يريد الع

يقول واضعا أداة االستفهام يف موضع هامشي من البيت وهي ظاهرة نادرة احلدوث يف  و

شعره:

منسجم.ـالت بـيـ أسنيتـبالرقموفق بسلع وسل باخلذع هل مطرت                     

و اهلمزة  وهي صيغة  )هل(ويقول مستخدما صيغة جديدة يف الشعر العريب جيمع فيها بني 

تدل فيما نظن على تلهب القلق و تضخمه يف نفس الشاعر إىل حد جعله يأىب اخلضوع 

.فيقول :1يف التعبري لقواعد اللغة

مصوت.ـعن صداك ال مسعت خطاباواك أمـم سـكان من ناداك ث  أهل

ويقول مستخدما صيغة أخرى نادرة االستخدام يف الشعر العريب جتمع بني النداء و 

االستفهام :

قاء.ـبب  اـدهـبع مع ـوأس وما ـن عودة            يـا يف عيشنا مـأم لـيا ه

النداء: -ج

أو )أدعو(فعل  سحر سليمان عيسى دعوة املخاطب خبالف نداء مكان على حد قول و

2وهو طلب اإلقبال املخاطب )أنادي(

.110علم األسلوبية و البالغة العربية ص إلىمدخل  ,سحر سليمان عيسى :ينظر-1

.110:المرجع نفسه,صينظر  -2
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وهو من أساليب اإلنشائية الواضحة يف الديوان بذكر رمضان صادق أنه بنسبة 

من أساليب النداء يف  %90مرة من جممل أساليب الديوان تقريبا.إن  61حنو3.5%

1كما أن أغلب األساليب يكون فيها املنادى حمذوفا.)الياء(الديوان  ذكرت فيها األداة 

مرات متتالية نذكر  10فقد بىن الشاعر يف التائية الكربى صبغة النداء و رددها أكثر من 

منها:

ك مذيبيت.ـة               ويا لوعيت كوين كذلـمهجيت ذويب جوى و صباب فيا

ي فهي غري قومية.ـنايا ضلوعـوى             حـنار أحشائي أقيمي من اجل ويا

أحبها              جتمل وكن للدهر يب غري مشمت.حسن صربي يف رضا من ويا 

يبة.ـكل كل مصـبها               حتمل عداك الـجنب طاعة ح جلدي يف  ويا

تت.ـبدي من يل بأن تتفـملضىن تسل عن الشفا               ويا ك جسدي ا ويا

ية.قـالب  رذلـقيا الغـيل رمقا                أبيت لبمي ألتبق ـسق ـاويــ

.2ارحتل                 فما لك مأوى يف عظام رميمة  كل ما أبقى الضىن من  و يا

ويقول أيضا:

3واله.ـت بـت لسـها إن كنـه          مولـقف بـصاحيب هذا العتيق ف يا

و يقول:

4.اـرتواحـه اسـم بالـع فينعـطمـلك          أهل ودى هل لراجي وص يا

ويقول كذالك :

.102دراسة أسلوبية ص,بن الفارض  رصادق شعر عم ,رمضان :ينظر -1

79الديوان ص: -2

152الديوان ص: -3

124الديوان ص: -4
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1ْصياِن ُعّذايلـواقي، وعِ ـَر أشـأوامِ َحّبذا األسقاُم، يف َجْنِب طاَعيتفيا 

ويقول :

2َع أوصايلـوإن َعّز، ما أحلى تـََقطُّ ما أََلّذ الّذّل يف ِعّز َوْصِلُكمْ يا و

ويقول :

3اءـقـدها ببـمع بعـواس وما ـيودة         ـمنع شا ـهل ملاضي عييا 

:ويقول

4ؤىـن لـريقا مـم فـى ثـورع باحلمى           فاـقى اهللا عفيـس يا

:ويقول

5وحشة ِ ـُت منَك بـبياِء النَّدا أُوِنسما عَسى مّين أُناجي، تـََوّمهاً ويا

:ويقول

6رعاءِ ـزَت باجلَ ـُعْج باِحلمى ، إْن جُ  ىـراِكَب الَوْجناِء، بـُُلغَت املنيا

:ويقول

ǘƦǳ¦�ǺǯƢǇ�Ƣȇºǟ�ǲǿ� ƢƸ���������̈®Ȃº�ȈƷ¢ºȇ�Ƣđ�ƢºǰǇ�ƢºƦǳ¦�řº ƢƸǘ7

185الديوان ص : -1

182الديوان ص : -2

122الديوان ص : -3

15الديوان ص : -4

39الديوان ص : -5

117الديوان ،ص : -6

118الديوان، ص : -7
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وهذا ليس غريبا على سالك طريق احملبة أن يكثر النداء ,فهو راغب دائما يف النداء -

حمبوبه والتوسل إليه والتلذذ بكرّه.

التقديم و التأخير: -2-2-2

التأخر نقيض ذلك , وقد عّرف الزركشي التقدمي من قدم الشيء أي وضعه أمام غري هو 

��ȐƟƢǫ�ŚƻƘƬǳ¦�Â�ŉƾǬƬǳ¦~��Ŀ�ǶȀǼǰŤ�ȄǴǟ�ƨǳȏ®�Ǿƥ�¦Ȃƫ¢�ǶĔƜǧ���ƨǣȐƦǳ¦�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ƾƷ¦�Ȃǿ

الفصاحة و ملكتهم يف الكالم  وانقياده هلم  و له يف القلوب أحسن موقع  و أعذب 

1»مذاق

Ƿ�ŉƾǬƫ�Ǿǻȋ�±ƢĐ¦�ǺǷ�ǽ�ƢȀƬƦƫǂمن عدّ  و اختلف علماء البالغة يف هذا الفن البالغي فمنهم 

و «التأخري كاملفعول به, و تأخري ما رتبته التقدمي كالفاعل , و خالفهم الزركشي فقال :

¢�ƶȈƸǐǳ¦�ǞǓȂƥ�Ń�ƢǷ�ń¤�ǞǓ�Â�ƢǷ�ǲǬǻ�±ƢĐ¦�ÀƢǧ�ǾǼǷ�ǆ Ȉǳ�Ǿǻ«2

التفويق على معان مخسة تقدمي العلة على معلوهلا , التقدم «و عرفه حيي بن محزة العلوي:  

التقدم باملكان , و تقدمي الشيء ’ با لذات كتقدم الواحد على االثنني التقدم بالشرف 

على  و جهتني : تقدمي على نية التأخري ,  و لكن على أن ينتقل الشيء عن حكم إىل 

ها أن يكون مبتدأ  و يكون اآلخر حكم و ذلك كان يعمد إىل امسني حيتمل كل واحد من

3»خرب له , فيقدم تارة على ذلك  و أخرى على ذاك 

فالتقدمي و التأخري يؤثران يف معىن اجلملة , الن ما يقدم هو املبتدأ أو املسند إليه  و ما 

يؤخر هو اخلرب أو املسند , فا ملسند إليه يقدم إلعراض بالغية منه انه األصل و ال مقتضى 

عنه , كتقدمي الفاعل على املفعول و املبتدأ على اخلرب إىل غري ذلك .......للعدول 

777ص  2006 ,الفضل الدمياطي , دار الحديث القاهرة د.ط  أبي, تح لبرهان في علوم القرانا ,الزركشي -1

777المصدر نفسه ص -2

58-56ص: 2هـ ج 1980هـ 1400الطراز يحي بن حمزة العلوي ،مكنية المعارف الرياض بيروت لبنان  -3



القراءة األســلوبية لشعر ابن الفارض              الفصل الرابع     

194

و يعد هذا العنصر من أهم اإلشكال اليت حتقق العدول على مستوى اجلملة , يقول ابن -

و رأيت من عالء بالدنا ال حيكم للشاعر بالتقدم  وال يقضى له  «رشيق القريواين 

.1»دمي  و التأخريبالعلم إالّ أن يكون يف شعره التق

وقد خص عبد القاهر اجلرجاين ببان يف دالئله و قد قال عنه :.. وهو باب كثري الفوائد  

2جم احملاسن واسع التصرف, بعيد الغاية...

و يف ديوان ابن الفارض تطرقنا إىل : 

تقديم الجار و المجرور : -أ

�ǺǷ�Â�À¦Ȃȇƾǳ¦�Ŀ�ƪ ǟƢǋ�ƾǬǧ��Ƣēǂưǰǳ�ƨǸǈǳ¦�ǽǀđ�Ƣǻ¢ƾƥ�ǂǯǀǻ�Ǯ ǳ̄�ƨǴưǷ¢

3وصاله ال اكتفي. ـا الذي بـو إن اكتفى غريي بطيف خياله         فأن           

و يقول:

4ن تلقي به ال اشتفي. ـل مـباقـنيت        يت  حملـه حمبـو قف علي                

ي معاناة  إن التقدمي يف البيتني السابقني جاء ليبيتني معانات الصويف لوصال حمبوبه , و ه

وصلت إىل حد املوت .

�ǂǯ̄ �ǂƻƚȈǳ�ǾƥȂƦŰ�ȄǴǟ�®ȂǠȇ�ŚǸǓ�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦�Â�°ƢŪ¦�ƢǸȀƟ¦ȂƬƷȏ�ŉƾǬƬǳ¦� Ƣƴǧ�ƢǼǿ�ËƢǷ¢

األمل يف قوله: 

5غاب اهلوى فأطعت أمر صبابيت         من حيث فيه عصيت أمر معنفي.         

88ص. 2007ط -الجزائر د–تحليل الخطاب الشعري ,سحب الطباعة الشعبية للجيش ، خذاريأبكاي  -1

88ينظر المرجع نفسه ص -2

97الديوان، ص -3

57الديوان ص: -4

103الديوان ص: -5
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�ǾƥȂƦƄ�ǾǷȐƬǇ¦�ƾȈǯƘƬǳ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾǬȇ�ƾǫÂ��ƨǟÂǂǳ�¦ǂǜǻ�ǾǼǷ�§ȂƦƄ¦�¦ǀǿ�ǺǰŤ�Â

كماله وشدة حسنه فبقول:

1و لك األمر فأقض ما أنت قاض        فعلى اجلمال قد والك         

�ǂȇǀƸƬǳÂ�Ń¢�ǺǷ�ƨƦƄ¦�Ǻǟ�ǶƴǼȇ�ƢǷ�°ƢȀǛȍ�°ÂǂĐ¦�Â�°ƢŪ¦�ŉƾǬƫ�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾƼƬǈȇ�ƢǸǯ

أصحابه من هذا احلب يقول ابن الفارض:

2الرب الرؤوف وقد         بذلت نصحي بذاك احلي ال تعج يا صاحيب و أنا     

تقديم الجار و المجرور على الفعل: -

وجند ذلك يف قول الشاعر:

�����ƪ Ƿ¢�Â�ƪ Ƿ¢�ŘƦǳ�ƢȀƬƴđÂ���������������ǽƾƳȂƥ�ƢǈƦǫ�©®±�ȆǷ¦ǂǣ�¶ǂǨƥ3

وجاء هنا التقدمي لبيان عظمة شوقه وشدة وجده.

°ƢŪ¦�ŉƾǬƫ�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ƘƴǴȇ�ƢǸǯ��ƨƦƄ¦�ǪȇǂǗ�½ȂǴǇ�Ǻǟ�ƾȇǂŭ¦�ǂȇǀƸƬǳ�ǲǠǨǳ¦�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦�Â

بقوله :

����������Ȅē�ÃȂǴƦǴǴǧ�ÃȂē�À¢�ƪ Ơǋ�����������ÀƜǧ�ȄƸǐǻ�Ƥ ǼƬƳ¦�Â�ľƢǠǷ�¬°4

وقوله أيضا:

5ي بني الورىـعين خذوا يب اقتدوا ويل امسعوا         وحتدثوا بصبابت             

المفعول به:تقديم الجار و المجرور على  -

159الديوان ص: -1

147الديوان ص: -2

35الديوان ص: -3

169الديوان ص: -4

179الديوان ص: -5
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يف قول ابن الفارض:جند   

1اء وجدت فيه لذاذا.ـم البقـة          ولـو إن كان يف طليب هواك صباب             

وقوله أيضا:

2.ين يف حبهم          صربا فحاذر أن تضيق و تضجراـت ودعتـيا قلب أن            

وقوله كذلك:

3ل أهل احلي أسرى يف يدي.ـك  ـها         قوتايا ـسى بالثنـست أنـل               

حتقق العدول على مستوى اجلملة، يقول ابن  و يعد هذا العنصر من أهم األشكال اليت

قضي له بالعلم إال دنا ال حيكم للشاعر بالتقدم وال يبل رشيق القريواين "ورأيت من عالت

.4التأخري" أن يكون يف شعره التقدمي و

وهو باب كثري -اجلرجاين بباب يف دالئله وقد قال عنه: وقد خصه عبد القاهر

5....الفوائد جم احملاسن واسع التصرف، بعيد الغاية

:يوجد من هذا القبيل حيث أوردنا أمثلة عنه وهي ويف ديوان ابن الفارض

تقديم الجار والمجرور: -

����đ�Ƣǻ¢ƾƥƢ��ǂǯǀǻ�Ǯ ǳ̄�ƨǴưǷ¢�ǺǷÂ�À¦Ȃȇ®�Ŀ�ƪ ǟƢǋ�ƾǬǧ��Ƣēǂưǰǳ

6إن اكتفى غريي بطيف خياله            فأنا الذي بوصاله ال أكتفي و         

27الديوان ص: -1

11الديوان ص: -2

144الديوان ص: -3

88، ص2007بكاي أخذاري، تحليل الخطاب الشعري، سحب الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر، دط، -4

.88ينظر: المرجع نفسه/ ص-5

.40الديوان، ص-6
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ويقول:

1قفا عليه خمبثي وحملنثى               بأقل من تلقى بدال اشتفىو                

إن التقدمي يف البيتني السابقني جاء لبيتني معاناة الصويف لوصال حمبوبه، وهي معاناة   

وت.وصلت إىل حد امل

�ǂǯ̄ �ǂƻƚȈǳ�ǾƥȂƦŰ�ȄǴǟ�®ȂǠȇ�ŚǸǓ�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ƢǸȀƟ¦ȂƬƷȏ�ŉƾǬƬǳ¦� Ƣƴǧ�ƢǼǿ�ƢǷ¢

األمل يف قوله:

2من حيث فيه عصيت أمر معنفي         يـغاب اهلوى فأطعت أمر صبابت          

�ǂǜǻ�ǾǼǷ�§ȂƦƄ¦�¦ǀǿ�ǺǰŤÂ�ǾƥȂƦƄ�ǾǷȐǈƬǇ¦�ƾȈǯƘƬǳ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾǬȇ�ƾǫÂ��ƨǟÂǂǳ�¦

كماله وشدة حسنه فيقول:

3كوال دـال قـى اجلمـلـفعـاض           ولك األمر فاقض ما أنت ق              

�ǂȇǀƸƬǳÂ�Ń¢�ǺǷ�ƨƦƄ¦�Ǻǟ�ǶƴǼȇ�ƢǷ�°ƢȀǛȍ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ŉƾǬƫ�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾƼƬǈȇ�ƢǸǯ

أصحابه من هذا احلب، يقول ابن الفارض:

4رؤوف وقد           بذلت نصحي بذلك احلي ال تعجـصاحيب وأنا الرب اليا          

تقديم الجار والمجرور على الفعل: -

وجند ذلك يف قول الشاعر:

��������������ƢǈƦǫ�©®±�ȆǷ¦ǂǣ�¶ǂǨƥ�œǼǳ�ƢȀƬƴđÂ��������������ǽƾƳȂƥ�ƪ Ƿ¢Â�ƪ Ƿ¢5

.57الديوان، ص-1

.103الديوان، ص -2

.159الديوان، ص-3

.147الديوان، ص-4

.35الديوان، ص -5
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وجاء هنا التقدمي لبيان عظمة شوقه وشدة وجدة 

°ƢŪ¦�ŉƾǬƫ�ń¤�ǂǟƢǌǳ¦�ƘƴǴȇ�ƢǸǯ��ƨƦƄ¦�ǪȇǂǗ�½ȂǴǇ�Ǻǟ�ƾȇǂŭ¦�ǂȇǀƸƬǳ�ǲǠǨǳ¦�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦Â

بقوله:

������������ǧ�ȆƸǐǻ�Ƥ ǼƬƳ¦Â�ľƢǠǷ�¬°ºǺē�ÃȂǴƦǴǴǧ�ÃȂē�À¢�ƪ Ơǋ����������ÀƜ1

وقوله أيضا:

2عين خذوا ويب افتدوا ويل امسعوا             وحتدثوا بصبابيت بني الورى         

المفعول به:تقديم الجار والمجرور على  -

فارض:الجند يف قول ابن    

3لك البقاء وجدت فيه لذاذا وإن كان يف طليب هواك صبابة          و               

  وقوله كذلك:

4كل أهل احلي أسرى يف يدي   ا           ـلست أنسى بالثنايا قوهل               

�ȏ¤� Ȇǋ�ȏ�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾǬȇ�ƾǫ�Â�Ƥ ū�Â¢�¿¦ǂǤǳ¦�ƨǸǴǯ�ȄǴǟ�ƢǸŮ�ƢǸƬǋ�ȏ

اليت تعد مفتاحا سحريا ميكن الولوج به يف أعماق الشعر الصويف مثال ذلك قوله:

5فاللؤم لؤم ولو ميدح به أحد               وهل رأيت حمب بالغرام هجي       

169الديوان، ص-1

179الديوان، ص-2

.27الديوان ص -3

12صالديوان، -4

144الديوان، ص -5
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�ǧ�ȄǴǟ�®ȂǠȇ�ŚǸǓ�ȄǴǟ�ƢǸŮƢǸƬǋ¦�®ǂĐ�Ǿƥ�¾ȂǠǨŭ¦�ȄǴǟ�°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�ǂǟƢǌǳ¦�¿ƾǬȇ�ƾǬ

�¿¦ǂǤǳ¦�¤Őƻ��°ÂǂĐ¦Â�°ƢŪ¦�œǴǗ�Ŀ�ÀƢǯ�À�ŐŬ¦�ƨǴǸŪ¦�ǾƦǋ�¾Ƣǐƫȏ�ƨǧǂǠŭ¦�¢ƾƬƦŭ¦�ȄǴǟ��

بضمري يعود على احملبوب كما يف قوله:

1اجلمال قد والكفعلى         لك األمر فاقض ما أنت قاض و              

تقديم المفعول به على الفعل: -

يقدم الشاعر املفعول به على الفعل رغبة يف التلذذ مبا فعله احملبوب به أو رغبة منه يف 

التوسل إليه كما يف قوله:

�������������¦̄Ȑǧ¢�ƨǻȂǼǷ�Ƣđ�ȆǬǷ°���������ȄǴǟ�ǺǼǷƘǧ�ƨƸȈƸǏ�ƪ ƦǴǇ�ÄƾȈǯ2

تقديم المفعول به على الفاعل: -

يث تكون األمهية هنا غري موجودة إىل الفاعل باعتباره حمدثا للفعل بل تكون موجهة إىل  حب

كيفية انصباب هذا الفعل على ذلك املفعول كما يف قوله:

3ل ليلىتعانق صدري راحيت ك             أبيت جبفن للشهاد معانق               

اللية:الحقول الد -2-3

يعرف أماين  سليمان داوود يف كتابه األسلوبية والصوفية احلقل الداليل أنه :       

جمموعة من الكلمات ترتبط يف داللتها وتوضع حتت لفظ عام جيمعها حبيث أن اهلدف من 

�ƢēȐǏ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦Â�ƢǼȈǠǷ�ȐǬƷ�ǎ ţ�Ŗǳ¦�©ƢǸǴǰǳ¦�ǲǯ�ǞŦ�ƨȈǳȏƾǳ¦�¾ȂǬū¦�ǲȈǴŢ

ŭƢƥ�ƢēȐǏÂ�ǂƻȋƢƥ�ƢȀǼǷ�ƾƷ¦Ȃǳ¦�ƨȈƥ®¢�ƨǠǘǫ�Ŀ�ǞȈǌƫ�Ŗǳ¦�©¦®ǂǨŭ¦�Ƣǔȇ¢�ȆǿÂ�¿ƢǠǳ¦�ƶǴǘǐ

159الديوان، ص -1

.29الديوان، ص-2

.24الديوان، ص -3
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ما تكون فيما بينهما أنواعا من العالقات اليت ال تتوقف قيمتها على وظيفة كل كلمة مفردة 

.1يف مجلتها ,وإحدى هذه العالقات هي ما يسمى باحلقول الداللية

تشيع عند الشاعر  وللحقول الداللية دورا بارزا يف الكشف عن طبيعة األلفاظ اليت 

الناحية الداللية فإن األسلوبية تتجه إىل « تضيفه إىل جوهر املعىن فمن باإلضافة إىل ما

األلفاظ باعتبارها ممثلة جلوهر املعين ,فاختيار املبدع أللفاظه يتم يف ضوء جتاوز األلفاظ 

.2»بعينها , تستدعيها هذه احملاولة أو نستدعيها طبيعة الفكرة 

يكون املقصود باحلقل الداليل, ذالك احلقل املتضمن لدالالت خاصة بالعام أو ومن هذا  

فن معني,وبتعدد احلقول الداللية يتكون يف النص مزيج يستدعي أثناء القراءة عدة علوم أو 

فنون جتعل املتلقي ينزاح بني احلني واحلني إىل علم أو فن معني. 

الحقل الخمري :-أ

�ÉǾÉǼȈǠȇÉ�ƢǷ�ƢēƢǬǴǠƬǷÂ�ǂǸŬ¦�Ŀ�ƾƳÂ�Ǿǻȋ�ĿȂǐǳ¦�ǂǟƢǌǳ¦�Äƾǳ�ÄǂǸŬ¦�ªإن استعارة   °Ȃŭ¦

على توصيف حالته والتعبري عم داللته الصوفية وهكذا قطع دالالت اخلمر وألفاظها عن 

أصوهلا األوىل ووضعها يف سياق جتربته الصوفية مما جعلها حتمل دالالت جديدة ال تدل 

د الصويف ,وتشري إىل ما أصابه من اختالط الوعي و َتغيُض بوجعلى اخلمر األرضية وإّمنا 

3وغياب العقل 

يتضمن  هذا احلقل تلك الدالالت الواردة يف النص اخلاصة بعامل السكر الناتج عن  و

شراب اخلمر وقد وردت هذه الدالالت يف األبيات األوائل من قصيدة ابن الفارض نذكر 

:منها

،ص  2011سوريا الالذقية 1ينظر أماني  سليمان داوود، األسلوبية الصوفية ،دار الحوار للنشر والتوزيع ط-1

137.

.137نفسه ،ص المرجع -2

.153ينظر أماني  سليمان داوود ،األسلوبية الصوفية ص  -3
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ُحمَيَّا َمن َعِن اُحلسِن َجلَّتِ وََكأسياَحـَة ُمقَلتــير  الُحبَّ ُحَميَّاَسَقتين 

�Êđ¦ǂÈǋ�È§ǂÉǋ�ċÀ¢�œƸÈǏ�Éƪ ÈŷÂÈƘÈǧرَةِ ـي انِتشائي بَنظـبِه ُسرَّ ِسرِّي ف   م          ـ

َنشَوتيَشموليَ مائِِلها ال مــن ـشَ ـن ومِ َقَدحيوباَحلَدِق استغَنيُت عن 

َوى َمَع ُشهَريتـي َكتُم اهلَ ـمَّ لـتَ حاَن ُشكري لِِفتَيٍة بِهِ ُسكرييف حاِن 

1َيةِ ـوََمل يغَشين يف َبسِطها قَبُض َخشتَقاَضيُت َوصَلها َصحويَوَلمَّا انقضى 

).صحوي –سكري –نشويت –مشويل –يقدح –كأسي  –(محّيا اُحلبّ  ورود البىنإن 

لدى عامة الناس واليت يسببها اخلمر ,أول األمر مباشرة إىل تلك احلالة املألوفة  يف يشري    

قصيدة من أ نه يقر أمما جيعل املتلقي يظن  ,من نشوة سكر وتناول الشراب بالقدح و الكأس

�Ǻǰǳ��ÀȂĐ¦Â�ǂǸŬ¦�~�Â¢�ȆƟƢǼǰǳ¦�ŘǠŭ¦�ń¤�¾Âȋ¦�ÄǂǿƢǜǳ¦�ŘǠŭ¦�±ÂƢƴƬƫ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƨǸǴǰǳ¦

لمة (اخلمرة) يف املفهوم الصويف تتعدى الداللة  احلرفية القدحية يف اخلطاب االنزياحي فك

اليت تتمثل يف السكر واخلبث والرجس لتأخذ داللة إجيابية رمزية توحيل على  ,الديين الفقهي

الصفاء واالنتشاء الرباين واالمتزاج الوجداين واإلحتاد بني ذاتني :العاشقة واملعشوقة داخل 

.2»ة واحدة بوتقة عرفاني

الحقل الغزلي : -ب  

���ƢēƢƳƢǼǷÂ�ƢȈǴǠǳ¦�©¦ǀǳ¦�ń¤�ǶȀȀƳȂƫ�ÀƘƥ�Ƥ ū¦�Ȃǿ�ƨȈǧȂǐǳ¦�ƾǼǟ�ȆǈȈƟǂǳ¦�̧ ȂǓȂŭ¦�À¤

�ǪǋƢǠǳ¦�ƨǫȐǟ�ń¤�ǪǳƢŬƢƥ�» ÂƢƼŭ¦Â�®ȂƦǠŭƢƥ�ƾƥƢǠǳ¦�ƨǫȐǟ�±ÂƢƴƬȇ�Ƣđ�ǪǴǠƬǳ¦Â�ƢȀƟ¦ƾǻÂ

باملعشوق فرغبة االتصال والتشوق أمر يغلب على الصويف فيجعله يرتك كل ما عدا احملبوب 

.3له وحدهجل أن خيلص أمن 

.46الديوان، ص -1

.10جميل حمداوي ، الصوفية تجربة ومصطلح خطاب (المعرفة) بوسائل القلب ال العقل ،ص  -2

.138الصوفية ص و أماني  سليمان داوود ،األسلوبية  :ينظر -3
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حيتوى هذا احلقل على تلك البىن املألوفة يف اإلشعار والغزلية اليت تتغذى باملرآة وتصف  و 

مفاتنها ومبادلة احلب بينها وبني الرجل وقد كثرت األبيات املتضمنة هلذه البىن نذكر منها :

َجلَويتَرِقيٌب هلا حاٍظ خبَلَوِة  ري ـحاضِ م َيكُ ـيب َولَ  ما هاـَوأَبثَثَتُ 

ŖÊƦưÉǷ�ÉƾǬÈǨǳ¦Â�ċȆَوَوجديدـشاه بَّابَِة ـي بالصـالـوح  تُ ـلـوقُ 
ÊƷƢǷ�Ƣđ

�Êƪةـِمينِّ بَقيَّ بُّ ـاحلُ بَل يُفين ـقَ َهيب ďǨÈǴÈºƬŭ¦�È̈ÈǂǜÈǻ�Ņ�Ƣ
Êđ�Ê½¦°È¢

1ذاتـللِغِريَي فِمن قَبليأَراكِ َأنن إنـبلَ   عيـمسَ   ىـلـعَ   يـُمنِّ  و

–َمَنعتِ -َوجدي–أَراِك -َهيب -الصبَّابَِة  --َجلَويت-أَبثَثَُتها-إن خطاب األنثى (  

لذَِّت)–اُحلبُّ 

يدل يف هذا السياق على صورة غزلية حمضة أما يف التجربة الصوفية فالداللة تنزاح حنو 

.2ذالك التودد والقرب من احملبوب احلقيقي وهو الذات اإلهلية 

أيضا  ابن الفارض :يقول  و

َأرَبتِ بَأكَمِل َأوصاٍف على اُحلسِن لِناِظرِ َظَهرتِ َأن وما ُهو إالَّ 

َفكاَنت ِمنِك َأمجَل ِحلَيةِ    يوبَينِـبَينهاَفخلَّيتِ َوىالَبلَفحلَّيِت يل

ُردَّتِ رََأى نَفَسُه من أَنَفس الَعيشِ الرَّدىاِل ِإىلبِاَجلميـََتَحرَّشوَمن 

ُصدَّتِ للصَّباِبة ما َتَصدَّت َمىتأن ال ترى َعناً الُحبِّ َونَفٌس َترى يف 

َودَّتِ وال بالَوال نَفٌس صفا العيشِ ةٌ روٌح ُمراَحـبالُودِّ وما ظِفَرت 

كَ وَجنَُّة َعدٍن َعيشِ   من َهيهاتالصَّفاوأَينَ 
َ
ُحفَّتِ ارِِه بامل

.46ص،الديوان  -1
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ما َتسلَّتىالُمنما فوقَ َتَسّليكِ ىعل هلا  ُحرٍّ لو بَذلتِ  نفُس ويل

لتـما خت خليت، وقطع الّرجا،عنوالِقلىوالهجرِ بالصَّدِّ ولو أُبِعَدت 

1ِملَِّيت     فارقت   و إن ملت عنه ما ِيلَ مذَهبٌ الُحبِّ َوَعن َمذَهيب يف 

الصبابة واحلب والعشق وهي دالالت تصب إن هذا املقطع الشعري املتضمن ملفردات -

يف قالب غزيل ,سرعان ما تتقلب يف التجربة الصوفية الروحية إىل احلب اإلهلي والتطلع 

حنو أنوار الكمال الرباين .

الحقل التاريخي : -ج

هو ذلك احلقل  املتضمن للمفردات الدالة على حقبة زمنية معينة أو أحداث  و  

هذه  2سابق ,أو شخصيات تارخيية معروفة وقعت يف عهدهمتارخيية وقعت يف زمان 

األحداث يف التائية منها نذكر هذه األبيات :

ليل كلوعيتـوإيقاذ نريان اخل، عنَد نـَْوحي، كأْدَمعينوحٍ فطوفانُ 

�Ƣđ ُكثيرعّزةأوى ـليلكمجنون        قٍ ـُ◌ عاشهاَم بْل كلّ لبنىقيس

،قبل حكم األمومة ِ حوا  مظهر       آَدمٍ ـل األوىل تـََراَءتْ  ِ الّنشأةففي 

زتـبعزة عدعى ـة تـوآونةـنـبُثيرى ـوُأخلُبنىففي مرَّةٍ  

نةـيبث   يلـجمة أبدوا ـوآونرى ُكثرياً ـوأخ يساً ـقففي مرَّةٍ  

وءة ِ ـيف َبْدِء وْحِي الّنبِبصورَتِه،بيَّنا،ـن األمينَ ى ـ، واف ٌ ِدْحّيةوها 

ِلُمهدي اهلُدى ، يف َهيئةٍ  َبَشريّة إذ بدا دحيةُ اَن ـُقل يل كأجبريلُ 

ةـديـا مقلة أمحـرؤي دـبأحممنبَّأُ   يبـيميُّ وقلـعي كلـفسم

.56االديوان ,ص -1

139ينظر: األسلوبية والصوفية,ص -2
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ة ِ ـْم ِمبَزِيّ ـ، ما فاتـَهُ فٍ ـيوسُ َخال فلوْ منحْت كّل الَورى بعَض ُحسنها،

ظهالّساجدينَ وّيف َشِهدتُ 
َ
َسجَديتآدمَ فَحـّققـُت أين ُكنُت ري ـمل

وبةِ  املوسويَّة ِ ـَل التَّ ـُس قبـَيل النَّفةً اقَ ـويف َصعِق دكِّ اِحلسُّ َخّرْت، إف

ريَّة ـُر البـخي النُّونذي��ȄǴǟ�ƢǻƢĔُلهـَو أهْ ـيِلِه، وهـلذلك َعن تفض
1

إن استحضار األحداث التارخيية اليت جرت يف األزمنة اخلالية (طوفان نوح، نريان 

اخلليل، النشأة األوىل) واستحضار الشخصيات التارخيية [نوح، اخلليل(إبراهيم)، قيس، 

د)، لبىن، ليلى، كثّري، عزّة، آدم، حواء، بثينة، مجيل، ِدحية ، جربيل، النيب األمني(حمم

.موسى، ذي النون(يونس)]يوسف، 

بني حقب تارخيية خمتلفة وكأنه يف ترحال  -وهو يقرأ القصيدة-جبعل املتلقي ينتقل 

مستمر يكتشف فيه تلك األوقات احلرجة والفنت الصعبة اليت عاىن منها أحب خلق اهللا يف 

نفس سبيل نيل السعادة األبدية والصرب من أجل الفوز برضا الذات اإلهلية العلّية، وهي 

الصعاب اليت وجدها العّشاق من قبل أمثال قيس وكثّري ومجيل، مما جعلنا نندمج شعوريا مع 

الشاعر يف رحلته األبدية حنو األنوار اإلهلية احلقيقية فتهون كل املشاق يف طريقنا ويدفعنا 

ذلك إىل التحّمل مع الشاعر ويبعث يف نفوسنا السكينة والطمأنينة وينتابنا إحساس بأننا 

. مث ال 2إن صربنا يف سلوك هذا الطريق ورافقنا شاعرنا فإننا ال حمالة واجدون ما وجده

:يلبث الشاعر أن يكرر ذكر هذه الشخصيات وشخصيات أخرى يف آخر قصيدته

به َمن جنا من َقوِمِه يف الّسفيَنة ِ وقْد جنا  نوحٌ الطوفانُ ال ـذاَك عـب

�Ê©ËǂÈǬÈºƬǇ¦Â�Ƣđالُجوديوجّد إىل ، اَدةً ـاسِتجوغاَض لُه ما فاَض عنُه، 

ةَ باجلَْيَشِني، فـَْوَق البسيطُسَليمانُ ِه  ـَت بساطـوسارْت ومُنت الرِّيِح حت

.80-48الديوان ، ص  -1

.102نظر:رمضان صادق شعر بن الفارض دراسة أسلوبية صي-2



القراءة األســلوبية لشعر ابن الفارض              الفصل الرابع     

205

بغِري مشقَّة ِ بلقيسٍ لُه عرُش سباوقَبَل ارِتداِد الطّْرِف ُأحِضَر من 

عْن نورِه عادْت لُه روَض جّنة ِ و ُدّوِه،  ـع   ارَ ـن  مُ ـراهيـإبد ـوأمخَ 

ا دعا األطي
َّ
وقد ُذِحبَْت، جاَءْتُه غَري َعِصّية ِ ـدلِّ شاهـْن كـاَر مـومل

مَن السِّحِر أهواالً على النَّفِس شقَّتِ اُه تلقَّفْت ـعص ىـموسدِه ـْن يـوم     

�Êƪْربَةٍ   ـيوناً بضَ ـرى عـَجٍر أجـوِمن حَ  ċǬǋ�ÊǂƸƦǴǳÂ�Ìƪ ċǬǇ�ÅƢŻÊ®�Ƣđ

إليِه بأوبة ِ يعقوبٍ على وجِه َصُه ـُري َقميـ، إذ ألقى الَبشوُسفُ ـويُ 

�Êƪ       ى ـِه بكـدمـَل مقـٍن قبـيـرآُه بع ċǨǰǧ�ÊǾȈǳ¤�ÅƢǫȂǋ�Ƣđ�ÊǾȈǴǟ

، أُْنزَِلْت مثّ ُمّدتِ لعيَسىّمساِء ـــماِئَدة ٌ ِمَن الإْسرائيلَ ويف آِل 

شفى وأعاَد الطَِّني طرياً بنفخة ِ ومْن أكمٍه أبرا ومْن وضٍح عدا  

يِن احلنيفيِّ بعدُه   آلِل حنيفةبكرٍ أبيقتاُل فمْن نصرةِ  الدِّ

، أْجلاُه لِْلَجَبِل الّندا   والدَّاُر غُري قريبةعمرٍ ُء مْن وسارِيَة ٌ

نيَّة ِ عْن وردِه وقْد  عثمانُ وْمل يشتغْل 
َ
أداَر عليِه الَقْوُم كأَس امل

1، بِِعلٍم ناَلُه بالَوِصّية عليٌّ وأوَضَح بالّتأويِل ما كاَن ُمْشِكالً 

بساط  -وأضاف( اجلودي، سليمان(لقد كّرر الشاعر هنا (طوفان نوح، موسى، يوسف

مائدة، أيب بكر،  -عيسى-سبأ، إبراهيم، يعقوب، آل إسرائيل -العرش -الريح، بلقيس

سارية، عمر، عثمان، عليٌّ)، ويف هذا التكرار تذكري بالنهايات الطيِّبة من خالل حشد 

الدالالت االجيابية (اجلودي، بساط الريح، عرش بلقيس، إبصار يعقوب، مائدة من 

�̈ƾȈǐǬǳ¦�©ƢȇƢĔ�Ŀ�ȆǬǴƬŭ¦�À¦ƾƳÂ�ǞǷ�ƪ ƳǄƬǷ¦�Ŗǳ¦Â��ǶǴǠǳ¦��®°ÊȂǳ¦�� ¦ƾǼǳ¦��̈ǂǐǻ�� ƢǸǈǳ¦

لتخلق شعورا بالراحة نتيجة حصول الفيض اإلهلي املنتظر، األمر الذي ارتقى بشعرية النص، 

.103الديوان  ،ص  -1
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.وجعل املتلقي يسبح مع التجربة الشعرية لشاعرنا ويالقيه على نفس الدرب

:الحقل الجغرافي -د

  وميثل هذا احلقل كل األماكن اجلغرافية اليت ذكرها ابن الفارض يف قصيدته، خاصة املقدسة

:منها، ونذكر منها

�Êƪسينارُ و ـوكاَن طبالجبالولْو أنَّ ما يب  ċǯƾǳ�ȆďǴƴċƬǳ¦�ÈǲƦǫ�Ƣđ

◌ِ مّكةأراها، ويف عيين َحَلْت، غَري ما،ـها، فـّلْت بـاِد الّلِه حَ ـوأي بل

ِهْجرَة ِ دارَ أرى كّل داٍر أْوطََنت ذا ــرٌم كـمَّها حـاٍن ضـوأيُّ مك

بقرَّةِ  عيين فيِه أحشاَي قرَّتِ ،دَّسٌ ـُمقَ يتٌ ـبَ َنْتُه َفهَو ـوما سكَ 

وطييب ثَرى أرٍض، عليها متَّشتِ مصاحب بـُْردها األقَصىوَمسِجِدي

�Ê�̈ċǀǳ�ÉǶ    ،بطَيَبةدوَن وقٍت وال اخُتّص َوقتٌ 
ÊǇ¦ȂǷ�ļƢǫÂ¢�Čǲǯ�Ƣđ

َلتيوِمن ٌن ــيَّ ركـف   ينـمي  ها ـنـوم ، لِلُحكِم، يف ّيف قُبَليتِقبـْ

حبكِم الشِّرا منها، إىل ُملِك َجّنة ِ ا، ـُملِك أرِضه  ن ـوملا نَقلُت الّنفَس م

وفاَزْت بُِبشَرى بيِعها، حَني أوَفتِ وقد جاهدْت، واسُتشهدْت يف سبيلها،

خليفيت ألرضِ ومل أْرَض إخالدي ، ِ◌سمائِهاَمسْت يب َجلمعي عن ُخلود 

سحَّتِ السَّحائبُ بِه قطرة ٌ عنها وال ُقطَر إالَّ حلَّ من فيِض ظاهري  

1كقطرة ِ   المحيطُ البحرُ ومن مشرعي  ومن مطّلعي النُّوُر البسيُط كلمعةٍ  

لقد أورد شاعرنا هذه املناطق اجلغرافية (اجلبال، طور سيناء، مّكة، حرم، دار هجرة، 

بيت ُمقدَّس، املسجد األقصى، طيبة، الركن، الِقبلة، السماء، األرض، قطر، البحر احمليط) 

هي حمصورة وهي كلها مقّدسة عند املسلمني وذكر معها السماء واألرض والبحر واجلبال ف

.88-85الديوان ، ص  -1
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، وكأن الشاعر بذكرها يريد اخلروج واالنفالت  من هذا احلصار املضروب على هذه  1بينها

األماكن لرؤية مكان آخر أرحب يالمس فيه الفيض اإلهلي وينعم باحلضرة الربانية، وخاصة 

، (حني ذكر هذه األماكن املقدسة [مّكة(احلرم املّكي)، طيبة أو املدينة املنورة(احلرم املدين

القدس( املسجد األقصى)] تطّلع إىل السماء ومّد بصره حنو األرض الشاسعة وكذا البحر 

الذي حييط بالكرة األرضية من كّل جانب وكأن هذه الدنيا مبا رحبت مل تعد تستهويه أو 

تليق به إمنا يطمح حنو أخذ قبس من النور اإلهلي اخلالد ليحلِّق يف جنة.

: الحقل اللغوي -هـ

ǲưǷ��ǽŚǣÂ�§ ¦ǂǟ¤Â�ȂŴ�ǺǷ�ƨǤǴǳ¦�ǶǴǟ�©ƢƸǴǘǐǷ�ǲǯ�ǲǬū¦�¦ǀđ�ƾǐǬǻÂ:

يراها لبلوى مْن جوى احلبِّ أبلتِ ُث ال ـوذايت حبي فاً ـوصظهرُت لُه 

وأقَوُمها، يف اخلَلِق، منُه استمّدتِ كماٍل فيِك أحسُن صورة ووصفِ 

وحتلو، ِعنَدُه َيل قتـَْليتعذايب، ذبُ ـنِك يعـالٍل مـج تِ ـونع

بِه َدّق عن إدراِك َعِني َبصريَيت، ورَاَء اُحلسِن، فيِك شِهدتُُه، ومعًنى

إىل ما ملَْ تنلُه حبيلة ِ رُفعتَ خفضةً    الباءِ نقطةولوكنَت يب من 

وهاأنَت حيٌّ إن تُكْن صادقاً ُمتِ هيهاَت ْمل يكْن الوصلِ وجانْب َجناَب 

يف احلبِّ ُمدَّتِ للوصلِ ما  القطعِ ُمدى وأغىن ميٍني باليساِر جزاؤها  

عن فُرقةِ  الفرِق رفعيترفِعَهابيننا ويف المخاَطبِ تاءُ رُفعتْ فقْد 

ُه ِشرذمة ٌ ُحجَّْت بأبلِغ ُحجَّة ِ فواِحُدُه اَجلمُّ الَغفُري، وَمْن َغدا 

.102صرمضان صادق شعر بن الفارض دراسة أسلوبية -1
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أُوِنسُت منَك بوحشة ِ النَّدابياءِ مّين أُناجي، تـََوّمهاً  ويا ما عَسى

َرة ً َلْفِظيَ األْقوالِ َلَفْظُت ِمن  فـَْعَلة، يف كلِّ األْفعالِ وَحّظي، ِمن ، ِعبـْ

، ِمن َشِني رِيَبة ِ ِلألحوالِ وِحفظَي، ��Ƣđ¦ȂƯ�ÈǺǈÉƷاألعمالِ وَحلظي على 

يف ُكّل ِقسَمة ِ الّلْفظِ اعِتباَر َوَلْفظيوَوْعظي ِبِصدِق الَقْصِد إْلقاَء ُخمِلٍص، 

�ǶÈĔÂ®�ÉǺǰǇ¢�ǾȈǧ�Æƪ Ȉƥ�œǴǫÂ عنُه من حجييتصفاتيظهوُر

1 غِني الغِني، عن َصحوَي،       امنحْت؛  ويقظةُ  عِني العِني حموَي ألغتِ  ُ فنقَطة

السابقة مصطلحات علم اللغة (الوصف، النعت، اخلفض، الرفع،  وردت يف األبيات

نقطة الباء، القطع، الوصل تاء املخاطب، الواحد، اجلمع، ياء النداء، اللفظ، املعىن، 

السكون)،جعلت املتلقي يتذّكر األدوات اللغوية وهو -، أسكن-العامل-األفعال، األعمال

الفيض اإلهلي, ويضيف الشاعر مصطلحات سائر مع الشاعر يف رحلته الطويلة ينهال من 

:لغوية أخرى فيما يلي

�Éƪ ƷċǂǏÂ�ÃȂē�ǺǷ�ÈǲȈǫ�ȂǴǧلقيل كىن أو مسه طيف ِجّنة باسِمها

ما قلُت ُجممًال           وإمجاُل ما فصَّلُت بسطاً لبسَطيتتفصيلُ وقْد آن يل 

، َكّلتِ الِعباراتِ ْت كل فألُسُن َمن يُْدعى بألَسِن عاِرِف،            وقد ُعربَِ 

جيَب وإن أكْن         
ُ
أجابت مْن دعاين ولبَّتِ مناًدىفإن ُدِعَيْت كنُت امل

زيَنةلُزْخُرفِ وصرِّْح بإطالق اجلماِل وال تقْل           بِتَـْقييدِه، َميًال 

ليحة ِ لُه، بل ُحسُن كّل مَ ُمعارٌ فُكلُّ َمليٍح ُحسنُه ِمْن مجاهلا                

ِمين إّيل حتّييتحقيقُتهُ َسالمي، فإّمنا               َمجازيٌّ عليها 

�Ê�̈È°ÌǀÈǻ�ċǲÉǯ�Ƣđ�Ãƾƥ¢�ƾǫÂ��ȆǷ¦ǂǣِبمبتداوأطيُب ما فيها وجدُت 
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1ُصَورِيّةصيَغةُوجوداً، غدا يف ذا مظهٌر لّلنفِس حاٍد لرفِقها         و

���¦ƢĐ¦���°ƢǠÉǷ�̈°ƢǠƬǇȏ¦��ƾËȈǬŭ¦��ǪǴǘŭ±�� ففي هذه األبيات وردتƨȈƫȉ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦

املبتدأ، احلال، صيغة معنويّة، صيغة صوريّة) وهو توظيف لألساليب البالغية املعهودة يف 

القصيدة الصوفية ,جعلت الغاية اليت يسعى إليها الشاعر أشرف وال بد إذن من التضحية 

.يف سبيل الوصول إليها

:الفلكي الحقل-و

هو حقل يدل على علم الفلك حبيث يضم املصطلحات اخلاصة به ونذكر منها : و

استسرَّتِ البدورِ وَمْطِلِع أنواٍر بطلعِتِك، الّيت                  لبهجتها كلُّ 

 ُجرَّتِ  ِ المجرَّة، أذياَل عاِشٍق،        بوصٍل على أعلى بالسُّحبِ وتِْه ساحباً، 

، للثَّرى ، ِبَقريَنة ِ الثُّريَّاَت عىنِّ نازٌح               وليَس وأنَت على ما أن

��Ƣđ�ÊǖȈƸÉǸº������ºǳ¦�ƢȀاألفالكُ فيب داَرِت 
ÊƦǘÉǬǳ�Ƥ ƴǟƘǧ�� ُ2مرَْكُز نُقطَة ِ والُقطب

��½Ȑǧȋ¦��ƢËȇǂưǳ¦��̈ËǂĐ¦��°ÂƾƦǳ¦��Ǯ ǴǨǳ¦�ǶǴǟ�©ƢƸǴǘǐǷ�ȄǴǟ�ƨǳ¦ƾǳ¦�ŘƦǳ¦�ƢǼǿ�©®°Â�ƾǬǳ

املتواضع يريد الشاعر أن ينقل إلينا  الفضاء اخلارجي الفسيح الذي  ومن خالل هذا احلشد

يتسِّع لألقمار والكواكب والنجوم، وكأنه يطلب منا االستغناء عن هذا العامل الدنيوي 

ة.البسيط،  بإغرائنا بالتمتع واالنضمام إىل احلضرة اإلهلي

ي:الحقل الزمان -ز

األوقات واألزمان، مثلما ذكره ابن الفارض يف  وحيتوي هذا احلقل على البىن الدالة على 

:هذه األبيات

.65ص,الديوان  -1
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أرى بِه              َمجاَل ُحمَّياها، بَعٍني قريرة ِ يومٍ وعندَي عيدي ُكلَّ 

�ÊǲÉƻƾÈȇ�Ń�Ƣ
Êđ��ÇÀƢǤÈǷ ُبُفرَقة ِ الّزمانِ بيننا،         وال كاَدنا صْرُف الّدهر

ِجبفوة ِ اللَّيالييف َشتِّ مشِلَنا         وال حكمت فينا األيَّامُ وال َسعِت 

ثَتنا  بَنكَبة ِ الحاِدثاتُ وال صبَّحتنا النَّائباُت بَِنبـَْوةٍ              وال َحدَّ

أصيٌل كلُُّه إن تنسَّمْت           أوائيُلُه ِمنها بَرّد ِحتّييتنهاري

سَرى يل منها فيِه عرُف ُنسيمة ِ وليلي فيها كلُه سَحٌر إذا                

ابتهاجاً بزورة ِ القدرِ ُ◌ ليلة�Ƣđ��������ÉǾËǴÉǯفَشهِريَ ، لَيالً وإن َطَرقْت 

ُكّلُه         ربيُع اعتداٍل، يف رِياٍض أريَضة ِ فعاميَ وإن قـَرَُبْت داري، 

ة ِ الّصبا، طيباً، وعصُر الشبيبَ زمانُ وإْن َرضيْت عين، فُعمرَي ُكلُُّه      

�ƢǸÈǴưǷ�Ƣđ ُأمستِ فيِه من احلسِن أصبحتْ ُمغَرماً،    وما أْصَبحتُ أمَسيت

لِروحي يُهدى ذكرها الرَّوَح كلَّما      سَرْت َسحراً منها مشاٌل وهبَّتِ 

، على ورٍق ورٌق شَدت وتغنَّتِ بالُضحىويَلَتذُّ إْن هاَجتُه َمسعَي، 

إلْنسانِِه َعنها بُروٌق، وأْهَدتِ عشيَّةوينعُم طريف إن روتُه 

سَي أْكؤَس الـ        ـشَّراِب إذا 
ْ
1عليَّ أُديرتِ ليالً وَميَْنحُه َذوقي ومل

يوم، ليلة القدر، يوم اجلمعة، إن ورود املصطلحات الدالة على الزمن والوقت (

��ǂǐǟ��ÄǂǸǟ��ǞȈƥ°��ȆǷƢǟ��ÄǂȀǋ��ǂƸǇ��ǲȈǏ¢��Ä°ƢĔ��ÀƢǷǄǳ¦��ǂǿƾǳ¦��ƪ ȈǈǷ¢

أصبحت، الضحى، عشية)

�ȆǬǴƬŭ¦�ǺǷ�ƾȇǂȇ�ǂǟƢǌǳ¦�À¢�ȄǴǟ�ǲȈǳ®�ǾƫƢȈƷ�¾¦ȂǗ�ÀƢǈǻȍ¦�Ƣđ�ǂŻ�Ŗǳ¦�©ƢǫÂȋ¦�ǲǯ�®¦ƾǠƫÂ

أن يسخِّر كل أوقاته يف سبيل الفوز مبالقاة احلبيب الغايل، ألن الزمن مير والُفرص ال تتكرر 

.فينبغي انتهازها والعمل من أجل الباقي اخلالد
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:الشرعيالحقل  -ح

الواردة يف القصيدة واليت حتمل دالالت شرعية نص وهو تلك املصطلحات  

:عليها الكتاب والسّنة، مثل ما يلي

صحيَفِتيتنزَّلوا          على قـَْلِبِه وْحياً، ِمبا يف الكاتبينَ الكرامَ كأنَّ 

ملا شاهدْت مينِّ بصائرهْم سوى      ختلل روح بني أثواب ميِّتِ 

َتقّيةِ ُأخاِلُف ذا، يف لوِمِه، عن تًقى، كما    أخاِلُف ذا، يف لؤِمِه، عن 

الوال حيُث ْمل أبْن          مبظهِر لبِس النَّفِس يف فئ طينيتميثاقَ وأخذِك 

بعض حماسن            لديِك، فُكلٌّ منِك مْوِضُع ِفتَنيتالنُّساكِ وإْن فَنت 

قْـ      ـَتَصدَت، عمّياً، عن سواء َحمّجيتفقالْت هوى غريي قصدَت ودونُه ا

،        ولكنَّها األهواُء َعمَّْت فأعَمتِ اهتَدىونـَْهُج سبيلي واِضٌح ملِن 

�Çǆ ǨǼƥ�É©ƘǇ¢���������ƢǸǧ�ȄÅǇ¢�Éƪ ÌȈÈǔÈǫ�ÌÀ¤�ȆǷƢËē¦�ÈÀÂ®Âُسرَّتِ  ِ بالشهادة 

الذُّلِّ من بعِد خنَويتدركاتِ الِعّز أْمَسْيُت ُخمِلداً           إىل َدرَجاتِ وِمْن 

ىن َمثََر الَعنا،       ِفلَّلِه 
ُ
يف ُمناها متنَّتِ نفسٌ فإن أجِن ِمن غْرِس امل

قبلتيِقبلةإيلَّ إْن          ثَوْت يف ُفؤادي وهي اإلمامُ صلَّىوال غرَو أن 

وعمرةوحجٍّ ُنسكٍ وكلُّ اجلهاِت السِّتِّ حنوي توجَّهت       مبا متَّ من 

قاِم أُقيمها                صلواتيا هل
َ
�Êƪوأشَهدُ بامل ËǴÈǏ�ÈŅ�ƢËĔ¢�ƢȀȈǧ

سجَدةإىل            حقيَقِتِه، باجلمِع، يف كّل ساِجدٌ واِحٌد، ُمَصلٍّ ِكالنَا 

ركعةلغريي يف أداء كلِّ صالتيِسواي، ومل تكن      َصّلىوما كان يل 

َر ها قد هَتكتُ  تـْ ُه،     وحلُّ أُواخي اُحلجِب يف عقِد بيعيتإىل كم أُواخي السِّ

، يف أّولّييتالعْهدِ ُمِنْحُت والها يوَم ال يوَم قبَل أْن      َبَدْت عند أخِذ 

َوأقِدْم، وَقّدْم ما َقعدَت لُه مَع الـ      ـخواِلِف، َواخرُْج عن قيود الّتلّفتِ 

 واستمرَّتِ  ً أمَّارةْت لُه وال تتِّبْع مْن َسّوَلْت نفُسُه َلُه،          فصارَ 



القراءة األســلوبية لشعر ابن الفارض              الفصل الرابع     

212

ُمطيَعتي مىت         أُطّعها عَصْت، أْو أعِص عنها  ً َلّواَمةفنَـْفسَي كاَنْت، قبُل، 

بُعبودة َحّقْقُتها،  ً ُعبوِديّةوكلُّ مقاٍم عن سلوٍك قطعُتُه               

ضلَّتِ الحقِّ هدىلو        عرفَت بنفِس عن َعَكْفتَ اخلفيِّ الشِّركِ ولكْن على 

ِمنُه ناَر َقطيَعةَيصلىفبالّشركِ ويف ُحّبِه َمن عزَّ توحيُد ِحبِِّه،                 

ِسدرتيأخاُل حضيضي الّصحو،والسُّكَر معَرجي    إليها وحمِوي ُمنتهى قاَب 

اإلرادةِ  ُعّديتأحوالَ  عادةَ                  وأعَدْدُت  ِ العبادةرجعُت ألعماِل 

وأحييت ليلي، َرهْبةً  ِمن ُعقوبَةمثوبة��Ŀ�Å�ƨƦǣ°�Ä°ƢĔمتُ وصُ 

حلرمة ِ  واعتكافٍ وعّمْرُت أوقايت ِبورٍد ِلوارٍِد،              وَصمٍت لسمٍت 

واخرتت ُعزتاإلخوانِ وبنُت َعِن األوطاِن هجراَن قاطٍع         ُمواصلةَ  

ُقوَيت، قـُّويتإصالحِ وراعيُت، يف تورُّعاً       الحاللِ ودققُت فكري يف 

نيا بأيَسِر بُلغة  ِ الَقناعةأْنفـَْقُت ِمن ُيْسِر  و 1، راِضياً          من العيِش يف الدُّ

إن تواتر املصطلحات الشرعية يف األبيات السابقة (الكرام الكاتبني، القلب، 

سبيلي، اهتدى، الشهادة، الوحي، الصحيفة، روح، تُقى، تِقّية، ميثاق، النسّاك، هوى، 

درجات، دركات، اهللا، الصالة، اإلمام، الِقبلة، نسك، حج، عمرة، املقام، سجدة، ركعة، 

بيعيت، العهد، اخلوالف، أمارة، لوامة، عبودية، الشرك اخلفي، هدى، توحيد، سدريت، 

العبادة،الصوم، مثوبة، اعتكاف، اإلخوان، احلالل، اإلنفاق) وهي مصطلحات مستوحاة 

فالقارئ وهو يقرأ هذه األبيات ألنه ,من الشرع واليت أثبتها اهللا يف كتابه ووردت يف سّنة نبيه

�©¦®ƢƦǠǳ¦�ƨǏƢƻ�°¦ǂǸƬǇƢƥ�ƢȀǇ°ƢŻÂ�Ǿȇƾǳ�ƨǧȂǳƘǷ�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƢȀȈǧ�̈®°¦Ȃǳ¦�©ȏȏƾǳ¦�Ƥ Ǵǣ¢�½°ƾȇ

من املصطلحات نذكر ما قاله ابن  املفروضة منها( الصالة، الصوم، احلج، احلالل).و

:ض يف أبيات أخرىار الف
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دعوِتي، اْسِتجابَةَ  ُنسكي،       وآثـَْرُت، يف تـََزُهداً َوَجرَّدُت، يف التجريِد، عزمي، 

ِوُسنَّةِكتابٍ ذكُر اللبس ليس مبنكٍر           ومل أْعُد عن ُحكَمي الذِّكرِ ويف 

له إذ تصّدتِ ، إَشارَة ٌ               لكفِّ يٍد ُصدَّتْ اليتيمِ مالَ وال تـَْقرَبوا 

ُأّمةنَفساً،فقد ُسدَت أنُفَس الـ          ـِعباِد ِمَن الُعّباِد، يف ُكّل بالَهَوىفِطْب 

، َوَمْعقوِل ِحْكمةأحكامٍ وُجْز ُمثْـَقًال، ولو َخّف َطّف موُكَّالً          مبنقوِل 

ة ِ تأثِري ِمهَّ إيثارَ وُحز بالوال مرياَث أرفِع عارٍف           غدا مهُُّه 

وَحدَُّك هذا، عنَدُه قْف، َفعنُه لْو              تقدَّمَت شيئاً الحرتقِت جبذوة ِ 

توبتيفغايةُ  جمذويب إليها وُمنتهى              ُمراديِه ما أسلفُتُه قبلي 

ُعروةوالَغْرَو أن ُسْدُت اُألىل َسَبقوا، وقد        متسَّكُت من طَه بأوثِق 

ُجمعةيومُ إْن دَنْت             كما ُكلُّ أيَّاِم اللِّقا القدرِ ليلةوكلُّ اللَّيايل

نايا، تـََوفَّتِ ُرُسلُ كما جيُد املكروُب يف نزِع نفسِه            إذا، ما َلُه 
َ
امل

، َعزيٌز يب، حريٌص لَِرأَفة ِ َرسولٌ وقد جاءين مّين  ، عليه ما           عّنتُّ

1َجّنةُملِك أرِضها،         حبكِم الشِّرا منها، إىل ُملِك وملا نَقلُت الّنفَس من

فاملصطلحات التالية( الزهد، استجابة الدعوة، الذكر، الكتاب والسّنة، وال تقربوا مال 

، مرياث، لو تقدمت الحرتقت، -منقول، معقول-اليتيم، اهلوى، العباد، النقل والعقل

يوم اجلمعة، رسل املنايا، رسول، جّنة) هي مستمّدة  توبيت، طه، العروة الوثقى، ليلة القدر،

من احلقل الشرعي الواسع واليت أغنت القصيدة وطََبعتها جبمالية داللية موحية، حيث 

عملت الدالالت من حني إىل حني إىل توجيه القارئ حنو القاعدة األساسية اليت ينطلق 

ام بالتعبد هللا والقيام باألوامر منها كل مريد لطريق التصوف وهي حتقيق الشريعة أي القي

.واجتناب النواهي

.89-80الديوان ص -1
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:الحقل المذهبي--ط

حيتوي هذا احلقل على املصطلحات الصوفية اخلاصة بكل طريقة وقد تكون  و     

:مشرتكة بني الطرق الصوفية مجيعها، مثل ما ورد يف األبيات التالية

ِسرَّ ما عنُه أْخَفتِ نفسيهواِجسُ فأبدْت وْمل ينطْق لساين لسمعِه            

وهو من أهل خربِيت أمريبباطنظاهرافأخرب من يف احلي، عين 

، تالَشْت ِلَمسِِّه            أحاديُث  ، باملداِمِع منُّتِ نَفسٍ وأفْـَرَط يب ُضرَّ

ِبَحْضرةوما بَني شوٍق واشتياٍق فنيُت يف        تـََولٍّ ِحبَْظٍر، أو َجتَلٍّ 

مْن فنائِك ردَّ يل              ُفؤادَي، مل يـَْرَغْب إىل داِر ُغْربَة ِ لفنائيفلْو 

بنيَِّيت روحيوبيِّنيت يف سبِق بنفسهاوبعُد فحايل فيِك قامْت 

�ÊŖÈƥǂÉǯ�Êǆ ȈÊǨǼÈƬǳ�ǲƥ��Ç§ ¦ǂÊǘǓȏ�Ƣđ����������ÅƢǷČŐƫ�ŅƢƷ�ÊǮ ȈďƦÉƷ�Ŀ�
ÊǮ Ʒ¢�ÌŃÂ

الَحةٍ            بِه ظهرْت يف العاملَني ومتَّتِ ، عنِك ُكّل مَ َجمالٍ وِسرِّ 

فقمَت مقاماً ُحطَّ قدُرَك دونَُه           على قدٍم عن حظِّها ما ختطَّتِ 

ļÈ°ȂǏ�ÈǮ Ȉǧ�ȄǴÈƬÌÉš �ȏ�ƢǷ�ÈǺÌǨÈºƫ�ÌŃÂ�����������ÅƢȈǻƢǧ�ċĿ�ÌǺǰƫ�ÌŃ�ƢǷ�ňÈȂē�ÌǶǴǧ

�������������Ç�ǾċǳÈƾÉǷ�ÊǲǬÈǠ
Êƥ�Ç¾ƢƷ�ƢÊđ�ŅƢƸÈǧ ِ وِصّحةِ  َجمْهوٍد وِعزِّ َمَذلّة

حيُث ال      رقيَب حجاً سرّاً لسرِّي وخصَّتِ النَّفسُ أسرَّت متىنِّ حبِّها 

ارتياحاً هلا، وما       أبرُِّئ نفسي من توهُِّم ُمنية ِ الّروحُ فُتختَـَلُس 

َديتفألفيُت ما ألَقيُت عّينَ صادراً               إيلَّ ومينِّ وارداً مبزي

�Ŀ�ďřǟ�Êƪ ƦċƴŢ��������Ƣđ�ŖËǳ¦�Ê©ƢǨďǐǳƢƥ�ȆǈǨǻ�É©ƾǿƢǋÂوِحجَبيتُشهودي

وإين اليت أحَبْبُتها، ال َحمالة                وكانت هلا نفسي عليَّ ُحميَليت

�������Ŀ�ÈȆǿÂ��
Ê°ƾƫ�Ń�ÉƮ ȈƷ�ǺǷ�Ƣđ�Ìƪ ÈǷƢȀǧغري َجهوَلة ِ األمرِ ، بنفس شهُودي

لبسَطيتبسطاً لُت ُجممالً         وإمجاُل ما فصَّلُت وقْد آن يل تفصيُل ما ق

أفاَد اختاذي ُحبَّها، الّحتادنا                نوادُر عن عاِد احملبَِّني شذَّتِ 
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لكن بوصفه               َغنِيُت، فألَقيُت افِتقارِي وثـَْرَويتبالفقروميـَّمتها 

وقد ُعِربَْت كل الِعباراِت، َكّلتِ فألُسُن َمن يُْدعى بألَسِن عاِرِف          

ويف الصمت مست عنده جاه ُمسكة       غدا عْبَده من ظَنَّه َخَري ُمسِكتِ 

1طريقةفُكْن بصراً وانظر ومسعاً وعْه وكْن       لساناً وُقل فاجلمُع أهَدى 

الباطن، لقد وردت يف األبيات السابقة املصطلحات (اهلواجس، النفس، الظاهر،         

األمر، الفناء، التجلية، احلضرة، احلال، الروح، السّر، املقام، الصورة، العقل، الصادر، 

الوارد، الشهود، البسط، الفقر، العارف، اجلمع، الطريقة وبعض هذه البىن السطحية اليت 

حتيل على بىن عميقة مألوفة لدى العامة من الناس(السّر، الصورة، العقل، الفقر)، لكنها 

.2نزاح و تنحرف هلنا حنو مفاهيم خاصة بالتجربة الصوفيةت

:ومنها كذلك ما ورد منها يف األبيات التالية

قطعُتُه                ُعبوِديّةً  َحّقْقُتها، بُعبودة ِ سلوكٍ وكلُّ مقاٍم عن 

��Éƾȇ°É¢������������ƢǷ�Éƪ Ìǯǂƫ�ƢËǸǴǧ��ÅƢËƦÈǏ�Ƣ
Êđ�É©ǂǏÂهلا وأحّبتِ أراَدْتني

بحضَرتيُت عن إفراِد نفسي، حبيُث ال         يُزاُمحين إبداُء وصٍف وَغّيبْ 

��ŖÈǠǧÊ°�ÊǞÉǓ¦Ȃƫ�Ŀ�ȆƟƢȀƬǻ¦�ȆĔÉ¢Â����������ȆƟÈƾƦÈǷاّتحاديَ وها أنا أُبدي، يف 

لِناظري،       ففي كلِّ مرئٍي أراها برؤية ِ الُوجودَ َجَلْت، يف َجتَلّيها، 

        ، ُهنالَك إيّاها جبلوةِ  خلويتوُأشِهْدُت َغييب، إذ َبدْت، فوجدُتين

ففي الصحو بعد احملو، مل أك غريها       وذايت بذايت إذ َحتلت جتلَّتِ 

فقْد رُفعْت تاُء املخاَطِب بيننا ويف         رفِعَها عن فُرقةِ  الفرِق رفعيت

مَديتوأثِْبُت بالبُـْرهاِن قوَيل، ضارباً             مثاَل حمقٍّ واحلقيقةُ  عُ 

ودْعواُه، حّقاً، عنَك إْن ُمتَْح تثُبتالسِّوىوما شاَن هذا الّشأَن ِمْنَك ِسوى 

69-60-48الديوان ص -1
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، ال أنفكُّ عن ثـََنوِيَّةاللَّبسِ كذا كنُت حيناً قبَل أن يُكَشَف الِغطَا         ِمَن 

مشتِّىتبالوجودِ أروُح بفقٍد بالشهـــوِد مؤلِّفي           وأغدوا بوجٍد 

يُفرِّقين يل التزاماً مبحَضري                    وجيمُعين سليب اصطالماً بَِغْيَبيت

ِسدرتيمعَرجي      إليها وحمِوي ُمنتهى قاَب والسُّكرَ أخاُل حضيضي الّصحو،

فيَك منَك وراَء ما                 وَصْفُت، ُسكوناً عن ُوجوِد َسكينةُتشاهدْ فجاِهْد 

بعّفة ِ النقباضٍ د هتكي وُعدُت مْن          خالعةِ  بسطي وُعدُت بنسكي بع

ƨÈƥȂǬÉǟ�Ǻ
ÊǷ�Å�ƨÌƦǿÈ°��ȆǴȈǳ�Éƪ ÌȈÈºȈÌƷ¢Â��Ç���������ƨƥȂưǷ�Ŀ�Å�ƨƦǣ°�Ä°ƢĔ�Éƪ ǸÉǏÂ

وَصمٍت لسمٍت واعتكاٍف حلرمة ِ ِلوارِدٍ وعّمْرُت أوقايت ِبورٍد 

عقيديت الحلولِ تُنزُِّه عن رأي إشارَةويل، ِمن أَمت الرُّؤيتِني، 

 أمري داخٌل حتَت إمريت ِ واليةيف        الفؤادِ فؤادي َوالها، صاِح، صاِحي 

وُملُك َمعايل الِعْشِق ُملكي، وجندَي الـ         ـَمعاين وكلُّ العاشقَني رعيَّيت

دوَن رُتبيتهَوىفالفىت احلّب، ها قد بِنُت عنُه ُحبكِم َمن         يراُه ِحجاباً 

.1اّحتادَي رحليتمعراجِ وعين شأِو وجاوزُت حدَّ العشِق فاحلبُّ كالقلى   

فاملصطلحات املذكورة (السلوك، اإلرادة، احلضرة، االحتاد، الوجود، الغيب، اخللوة،        

¦ƾǿƢĐ̈��الصحو، احملو، الفرق، الربهان، احلقيقة، السِّوى، اللبس، الفقد، الوجد، السكر، 

نشرتك يف  )املشاهدة، القبض، الوارد، اإلشارة، احللول، الفؤاد، الوالية، اهلوى، املعراج

الداللة مع ما ذكرناه سابقا مثل (الوالية، احلقيقة، السكر، الفؤاد، السلوك، الصحو، 

.السياق الصويف لعرفاين باإلضافة  إىل الدالالت األخرى اليت تنزاح يف  اإلرادة)

.69-66الديوان، صابن الفارض , –1
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عن تطلعات  اللسان املعرب أن األدب هو احلال الناطق و يف مشاحة ال    

ƢēƢƷȂǸǗÂ�ƨǷȋ¦  أخرى:علمية  هو يساهم إىل جانب مكونات آالمها وماهلا و املصور آلو

يف ائتالف النسيج احلضاري هلذه األمة وربطه بإطارها املرجعي متمثال يف ,تارخيية...فكريةو 

  تراثها األصيل. 

من خالل مالمسة مقوماته املوضوعية والفنية  تاح لنا االحتكاك بالشعر الصويفلقد أف   

لرتاث األديب النقدية اليت سعت لتفحص االدراسات واألسلوبية والرمزية وذلك من خالل 

فارض على وجه خاص ,أن خنلص إىل املتمثل يف الشعر الصويف بصفة عامة وشعر ابن ال

  :مجلة من االستنتاجات متثلت يف

�ƢēƢȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƪالقراءات النقدية للشعر الصويف  أن - Ǹǈƫ¦  األوىل باإلثارة من حيث

�ƢȀǼǟ�ȆǴƼƬǳ¦�Ƥ Ǡǐȇ�śƷ�Ŀ�Ƣđ�ǀƻȋ¦�Ƥ Ǡǐȇ�ƨȈƷƢǻ�ǺǸǧ�ƢȀƬƷǂǗ�Ŗǳ¦� ¦°ȉ¦Â�ǶȈǿƢǨŭ¦

�̈®ƢƳ�ƨǳÂƢŰ�ǲưŤ�ƢĔƜǧ�¬ȂǓȂǳ¦�ǺǷ�¦ƾȇǄǷ�ƢȀǔǠƥ�Ŀ�Ƥ ǴǘƬƫ�ƢǷ�°ƾǬƥÂ��Ãǂƻ¢�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ

 مقاربة النصوص الشعرية وخباصة الصوفية منها ,فلقد شكلت  املنهجية يف ألسسإلرساء ا

تلك القراءات سواء السياقية أو النسقية للنقاد رافدا معرفيا جعلهم يبحثون عن الكيفية اليت 

متكنهم من فهم تلك النصوص اليت يصعب فهمها من القراءة األوىل أو بقراءة نقدية 

  واحدة..

مل يتعد له احلظ األوفر ,مت بالشعر الصويف الذي كان ألفينا بعض الدراسات اليت اهت -

�®ȂƳȂǳ¦�̈ƾƷÂÂ� ƢǼǨǳ¦Â�¾ȂǴū¦�ǲưǷ�ȆƳȂǳȂȇƾȇ¤�ȆǨǈǴǧ�Ȃǿ�ƢǷ�́ ȐƼƬǇ¦�ƢđƢƸǏ¢�ƢȀȈǧ

  .وغريها مما هو شعري 
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راح الكثري من الدارسني يربطون الرموز الصوفية مبجموعة من الدالالت ، فجعلوا من -

ب اإلهلي ، وجعلوا من اخلمرة رمزا من رموز الوجد الصويف، و املرأة رمزا موحيا داال على احل

نصر يف دراسته لشعر  رمزوا لوحدة النفس بوحدة الوجود كما تناول ذلك عاطف جودت

   ابن الفارض .

-�Ǻǟ�ƨǧȂǐƬŭ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�Ƣđ�ŐǠȇ�Ŗǳ¦�ǲƟƢǇȂǳ¦�ǺǷ�ƨǴȈǇÂ�ȏ¤�Ȃǿ�ƢǷ�ĿȂǐǳ¦�ǂǠǌǳ¦�À¢

ȂǿÂ��ǶȀǫ¦Â̄¢Â�ǶēƢǷƢǬǷ�Â�ǶŮ¦ȂƷ¢�ǶēƢȇǂǜǻ�ǲǸůÂ��ǶȀƦǿǀǷÂ�Ƕǿǂǰǧ�©ƢƸǨǻÂ�°ƢƯ¡�ǲǸŹ

  الفلسفية حول الكون.

قد استمد مصادره من ألوان وفنون الشعر العريب القدمي، كفن املدح والوصف والغزل ل -

والشعر الديين,ومن أبرز من أبدعوا يف هذا اللون اذكرنا منهم رابعة العدوية، وأبو مدين 

 فارض. التلمساين، وابن عريب، وابن

-�Ǻƥȏ�Ƣǻȋ¦�Ƥ ǻƢƳ�ƨǇ¦°ƾǯ�� ¦ǂǠǌǳ¦� ȏƚŮ�ƨȈǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻ¦ȂŪ¦�ǲǸē�Ń�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦

�ƨǧȂǐƬŭ¦�Ƣđ�ǂǠǌȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�§ ¦ŗǣȏ¦�̈ǂǿƢǛÂ��ȆŮȍ¦�Ƥ ū¦Â��µ °Ƣǧ وقد ألفينا تأثريها يف

   أشعارهم .

 سلطت الضوء على ليتأضحت إحدى أهم املناهج النقدية الدراسة األسلوبية أن ا -

الشعر الصويف , و أن التحليل األسلويب للنصوص مسح للنقاد باكتشاف مكمن الشعرية 

  ومجالية القصائد الصوفية.

«�ȂǏȂǴǳ¾�أن  -  ƾē�Ŗǳ¦�ƨǏƢŬ¦�ƢēƢƸǴǘǐŠ�̈ǄȈǸƬǷ�́ Ȃǐǻ�Ǻǟ�̈°ƢƦǟ�Ȃǿ�ĿȂǐǳ¦�ǂǠǌǳ¦

  إىل أعلى درجات الذوبان يف عامل الروح.
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صياغة اخليال ، يفرا صوفيا غلب على أسلوبه الطابع الصويفيعد ابن الفارض شاع-

.الصويفاإلميانية املمزوجة بروحانيات الشاعر  املعاين فيه تتوجه ينظام شعر  وعرضه يف

�Â¢�ŘǠǷ�®ǂů�Ǻǰƫ�Ń�ǾƫƢǻȂǼǰǷ�Ǻǟ�Ƣđ�Őǟ�ƢǻȂǸǔǷÂ�ŘǠǷ�ƪ اليت تهلغ- ǻƢǯ�ǲƥ���ƢǻȂǸǔǷ

.آن واحد يف

يوان ابن الفارض السمة األساسية ملفرداته ، واستطاع بقدرته د يف ياحتل األسلوب الرمز  -

.اللغوية الفائقة أن خيلق لنفسه لغة خاصة تندرج حتتها أبياته الشعرية

الشعر  معاين، واختلطت  احلسيعند ابن الفارض باحلب  اإلهليتشابه شعر احلب  - 

.التمييز بينهمابشكل يصعب معه  اإلنساينتعرب عن الغزل  اليت باملعاين الصويف

احتاد ثالثة ب ه وذلكشعر  يفتوحيد ثنائية الشكل واملضمون جتلت قدرته التعبريية يف  - 

صورة عضوية واحدة ، وهى رمزية نفسية ختتص  يفعناصر رمزية هيأت لديوانه أن يظهر 

بالالشعور ، ورمزية موضوعية غايتها االتصال باملطلق والفناء فيه ، ورمزية أسلوبية 

ة.الصياغدف تسته   

البديعية، معنوية ابن الفارض شاعر مقلد، كثري التكلف والتصنع يعتمد احملسناتأن- 

ولفظية على أنواعها، وال سيما اجلناس فقد كان كثري الولوع به، وقلما خلت قصيدة منه 

أتاما جاء أم غري تام، وهذه احملسنات كانت مستحسنة يف عصره.

¦ƨȇǂǠǌǳ¦Â�ƨȈǧȂǐǳ��ƢǠƬǇȏ¦Â�ǄǷǂǳ¦�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢǸđ�ƨǏƢƻ�ƨǤǳ°̈��لكّل من التجربتني (أن- 

على خالف اللغة العادية البسيطة اليت تقف عاجزة عن تصوير احلاالت اليت تنتاب 

   الصويف.
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أّن اختالف الناس حول" ابن الفارض" هو ناتج أساسا عن عوامل واليت من بينها  -

ة فنية ألحاسيسه وأحواله النفسية مث عن طبيعة شعره الصويف الذي هو عبارة عن ترمج

القضايا اليت يثريها هذا الشعر هلذا يأيت التعبري عنها باستخدام اإلثارة والتلويح والرتميز مما 

يرتتب عنه استحالة وجود قراءة للقضايا اليت يطرحها الشعر الّصويف عامة، والشعر " ابن 

  الفارض " خاصة .

حنمد اهللا ونشكره على فضله، فهو معيننا األّول على إمتام هذا يف األخري ال يسعنا إالّ أن و

العمل الذي نتمناه مفيدًا لكّل من يطّلع عليه, والشكر موصول لألستاذ املشرف أمحد 

  مسعود.
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املتّصــــــــوفة يف يعتمــــــــدها لقــــــــد خصصــــــــنا هــــــــذا امللحــــــــق ألّهــــــــم املصــــــــطلحات الــــــــيت 

��ƾººººººų��ƢººººººȀȈǳ¤�°Ƣºººººǌŭ¦�©ƢƸǴǘººººººǐŭ¦�ǽǀºººººǿ�ǺººººººǷÂ��ƨȇǂǠºººººǌǳ¦�Â¢�ƢººººººȀǼǷ�ƨºººººȇǂưǼǳ¦� ¦ȂººººººǇ�ǶēƢºººººƥƢƬǯ

ابـــــن الفـــــارض قـــــد اســـــتخدمها  يف شـــــعره, شـــــأنه يف ذلـــــك شـــــأن بقيـــــة الشـــــعراء املتصـــــوفة 

 .والذين اقتصرنا على بعضهم يف هذا البحث

  الوجد: الربوق اليت تلمع يف القلب.-1

ـــــ-2 ـــــه وهـــــو التوحيـــــد: معرفـــــة اهللا تعـــــاىل بالربوبي ـــــه ونفـــــي األنـــــداد عن ة واإلقـــــرار بوحدانيت

  جتريد الذات اإلهلية عن كل ما يتصور ويتخيل يف األذهان.

الوجــــــود: فقــــــدان العبــــــد ألوصــــــاف البشــــــرية ووجــــــود احلــــــق. ألنــــــه ال بقــــــاء للبشــــــرية -3

  عند ظهور سلطان احلق.

: أبطن البواطن، وهو الغيب الذي يصح شهوده للغري.اهلو-4

ياء بــــدالئل التوحيــــد، وهــــي رؤيــــة احلــــق الــــذي هــــو وجــــه اهللا املشــــاهدة: رؤيــــة األشــــ-5

  تعاىل حسب ظاهريته يف كل شيء.

ــــــزول -6 ــــــب مــــــن احلــــــزن والفــــــرح، دون تكلــــــف، وي ــــــذي يقــــــع يف القل احلــــــال: املعــــــىن ال

  بظهور صفات النفس.

يتوصـــــل إليـــــه بالطلـــــب والتصـــــرف والتحقيـــــق ومقـــــام كـــــل واحـــــد موضـــــع  املقـــــام: مـــــا-7

  إقامته فيه.

األوصـــــاف املذمومـــــة، وهـــــو فنـــــاء آن، األول بكثـــــرة الرياضـــــة والثـــــاين الفناء:ســـــقوط -8

بعــــــدم اإلحســــــاس بعــــــامل امللكــــــوت وذلــــــك باالســــــتغراق يف عظمــــــة اخلــــــالق ومشــــــاهدة 

  احلق.
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ــــــه -9 ــــــين عــــــن أوصــــــافه املذمومــــــة ظهــــــرت علي ــــــه. فمــــــن ُف البقاء:األوصــــــاف احملمــــــودة ب

صـــــــفات الصــــــفات احملمـــــــودة ومــــــن غلبـــــــت عليـــــــه اخلصــــــال املذمومـــــــة اســــــترتت عنـــــــه ال

  احملمودة.

  ظل اإلله: اإلنسان الكامل املتحقق باحلضرة الواحدية.-10

11-�ƨǷȂǷǀŭ¦�©ƢǟǄǼǳ¦Â�̧ƢƦǘǳ¦�ǺǷ�ǆ ǨǼǳ¦�¼Ȑƻ¢�Ƥ ȇǀē��ƨǓƢȇǂǳ¦

احلضـــــــــرات: هـــــــــي حضـــــــــرة الغيـــــــــب املطلـــــــــق، و عاملهـــــــــا عـــــــــامل األعيـــــــــان يف -12

احلضــــــرة العمليـــــــة تقابلهــــــا حضـــــــرة الشــــــهادة املطلقـــــــة وعاملهــــــا عـــــــامل امللــــــك، وحضـــــــرة 

ضـــــــاف وهـــــــي إمـــــــا أقـــــــرب مـــــــن الغيـــــــب املطلـــــــق، وعاملهـــــــا عـــــــامل جـــــــربوت الغيـــــــب امل

  وملكوت األرواح أو مايكون أقرب من الشهادة املطلقة وعاملها عامل املثال.

ـــــــع  وأخـــــــريا احلضـــــــرة اجلامعـــــــة للحضـــــــرات كلهـــــــا، وعاملهـــــــا عـــــــامل اإلنســـــــان الكامـــــــل جلمي

  العوامل.

احلـــــــق االحتـــــــاد: شـــــــهود الوجـــــــود احلـــــــق املطلـــــــق، الـــــــذي الكـــــــل موجـــــــود يف -13

ـــــزاج  ـــــه معـــــدوما بنفســـــه، اإلحتـــــاد امت ـــــث كـــــل شـــــيء موجـــــودا ب ـــــه، مـــــن حي فيتحـــــدث ب

  شيئني حىت يصريا شيئا واحدا.

اإلرادة: اإلقبـــــــال علـــــــى أوامـــــــر اهللا تعـــــــاىل، والرضـــــــا...وهي مجـــــــرة نـــــــار احملبـــــــة -14

  يف القلب مقتضية إلجابة دواعي احلقيقة.

ــــة: الرجــــوع مــــن الكــــل إىل مــــن لــــه الكــــل، وهــــي رجــــوع مــــن ا-15 لوحشــــة اإلجاب

  إىل األنس.

االعتكـــــــــاف: تســـــــــليم الـــــــــنفس إىل املـــــــــوىل، وختلـــــــــيص القلـــــــــب مـــــــــن شـــــــــغل -16

  الدنيا.
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  اإلهلام: مايبقى يف الروع بطريقة الفيض.-17

ـــــــــازل العـــــــــامل األربعـــــــــة: مشـــــــــال -18 ـــــــــازهلم علـــــــــى من األوتـــــــــاد: أربعـــــــــة رجـــــــــال، من

وجنوب، شرق وغرب.

التجلـــــــي: مـــــــا ينكشـــــــف للقلـــــــوب مـــــــن أنـــــــوار الغيـــــــوب، وأمهـــــــات الغيـــــــوب -19

ــــب الــــيت ت ــــب اخلفــــاء وغيــــب الــــروح وغي ظهــــر التجليــــات ســــبعة هــــي: غيــــب احلــــق وغي

القلب وغيب النفس، وغيب اللطائف البدنية.

  التخلي: اختيار اخللوة واالمتناع عن كل ما يشغل عن احلق.-20

الوقفــــــة: الوقــــــوف بــــــني مقــــــامني لعــــــدم اســــــتيفاء حقــــــوق املقــــــام الــــــذي خــــــرج -21

  منه وعدم استحقاقه املقام األعلى.

ــــــــان بقــــــــوة اإلميــــــــان، ال باحلجــــــــة والربهــــــــان أو مشــــــــاهدة اليقــــــــني: ر -22 ــــــــة العي ؤي

  الغيوب بصفاء القلوب.

  اهلداية: سلوك الطريق املوصلة إىل املطلوب.-23

التقــــــوى: اتقــــــاء العبــــــد مــــــا ســــــوى اهللا تعــــــاىل: وأن تــــــرى يف نفســــــك ســــــوى -24

  اهللا والتقوى االقتداء بالنيب قوال وفعال.

  قوسني. التداين: معراج املقربني، وينتهي إىل قاب-25

قــــــــاب قوســــــــني: مقــــــــام القــــــــرب األمســــــــائي، وهــــــــو التقابــــــــل بــــــــني األمســــــــاء يف -26

األمر اإلهلي، وهو االحتاد باحلق، مع بقاء التمييز باالتصال.

  التفريد: وقوفك باحلق معك.-27

ـــــــب إذ ال حجـــــــاب -28 ـــــــى الســـــــر والقل ـــــــد: إماطـــــــة الســـــــوى، والكـــــــون عل التجري

  .سوى الصور الكونية واألغيار املنطبعة يف ذات القلب
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  اإلخالص: أن ال تطلب لعملك شاهدا غري اهللا.-29

اإلحســـــــــان: التحقيـــــــــق بالعبوديـــــــــة علـــــــــى مشـــــــــاهدة حضـــــــــرة الربوبيـــــــــة بنـــــــــور -30

  البصرية.  

  االختيار: فعل ما يظهر به الشيء وهو من اهللا.-31

ـــــــرى بـــــــه خـــــــريه وشـــــــره، منافعـــــــه ومضـــــــاره وهـــــــو -32 التفكـــــــر: ســـــــراج القلـــــــب، ي

  مزرعة احلقيقة ومشرعة الشريعة.

  الرب عما ال يليق باأللوهية. التقديس: تبعيد-33

التمكني:مقـــــــام الرســـــــوخ واالســـــــتقرار علـــــــى االســـــــتقامة، وينتقـــــــل فيـــــــه العبـــــــد -34

مــــــن حــــــال إىل حــــــال ومــــــن وصــــــف إىل وصــــــف، فــــــإذا وصــــــل واتصــــــل فقــــــد حصــــــل 

  التمكني.

التلوين:تنقـــــــل العبـــــــد يف أحوالـــــــه، وهـــــــو عنـــــــد أكثـــــــر القـــــــوم نـــــــاقص، وحـــــــال -35

  العبد فيه حال.

  عباده موافقا ملا حيبه ويرضاه.التوقيف: جعل اهللا فعل -36

احلجــــــــاب: كــــــــل مــــــــا يســــــــرت مطلوبــــــــك، وهــــــــو انطبــــــــاع الصــــــــور الكونيــــــــة يف -37

  القلب الحتواء جتلي احلق.

  احلق: اسم من أمساء اهللا تعاىل.-38

  التوكل:الثقة مبا عند اهللا واليأس عما يف أيدي الناس.-39

ــــــــــذات -40 ــــــــــع األمســــــــــاء، وهــــــــــو اســــــــــم ال االســــــــــم األعظــــــــــم: اهللا، اجلــــــــــامع جلمي

  املوصوفة جبميع الصفات.
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ــــه علمــــا وشــــهودا وحــــاال وحــــق -41 ــــد يف احلــــق والبقــــاء في ــــاء العب حــــق اليقــــني: فن

  اليقني املشاهدة.

الـــــــــدهر: هـــــــــو اآلن الـــــــــدائم، وهـــــــــو امتـــــــــداد احلضـــــــــرة اإلهليـــــــــة وهـــــــــو بـــــــــاطن -42

الزمان، و به يتحدد األزل واألبد.

  الرؤية: املشاهدة بالبصر يف الدنيا واآلخرة.-43

  واإلعراض عنها.الزهد: بغض الدنيا -44

  السرمدي: ما ال أول له وال آخر.-45

  السالم: جترد القلب عن احملنة يف الدارين.-46

ــــــإن -47 ــــــه ذكــــــره. ف ــــــب اإلنســــــان وغلــــــب علي الشــــــاهد: مــــــا كــــــان حاضــــــرا يف قل

الغالـــــب عليـــــه العلـــــم، فهـــــو شـــــاهد العلـــــم وإن كـــــان الوجـــــد فهـــــو شـــــاهد الوجـــــد وإن  

  كان احلق فهو شاهد احلق.

48-ǳ¦�Ƣđ�ƶǐǨȇ�ÃȂǟ®�ƶǘǌǳ¦.عارف من غري إذن إهلي  

ـــــب عـــــن مشـــــاهدة اخللـــــق، ومشـــــاهدته للحـــــق بـــــال تغـــــري -49 ـــــة القل الســـــكر: غيب

  ظاهر على العبد.

الصــــــحو: فهـــــــو رجـــــــوع القلـــــــب إىل مـــــــا غــــــاب عـــــــن عيانـــــــه لصـــــــفاء اليقـــــــني -50

وخيتلف عن احلضور بأّن هذا دائم والصحو حادث.

  الصدق:قول احلق يف مواطن اهلالك.-51

ــــــــالعهود، وحفــــــــظ-52 ــــــــة:الوفاء ب ــــــــاملوجود، والصــــــــرب العبودي احلــــــــدود، والرضــــــــى ب

  على املفقود.

  طاهر السر: من ال يذهل عن اهللا طرفة عني.-53
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  الطوالع: أول ما يبدو من جتليات األمساء اإلهلية على  باطن العبد . -54

القضـــــاء: احلكـــــم اإلهلـــــي الكلـــــي يف أعيـــــان املوجـــــودات علـــــى مـــــا هـــــي عليـــــه -55

  من األحوال اجلارية يف األزل واألبد.

الطالع علـــــــى مـــــــا وراء احلجـــــــاب مـــــــن املعـــــــاين الغيبيـــــــة واألمـــــــور الكشـــــــف:ا-56

  احلقيقية وجودا وشهودا.

  احلضرة: إشارة إىل قوله "كن" وهي صورة اإلرادة الكلية.-57

  لساناحلق: اإلنسان الكامل املتحقق مبظهر اإلسم املتكلم.-58

  احملاضرة: حضور القلب مع احلق يف االستفادة من أمسائه تعاىل.-59

  الغيب املختص باألرواح والنفوس.امللكوت: عامل -60

النـــــون: العلـــــم اإلمجـــــايل، وصـــــور العلـــــم الـــــيت هـــــي صـــــور احلـــــروف، موجـــــودة -61

يف مدادها إمجاال، والعلم اإلمجايل يف قوله تعاىل:"نون والقلم...".

  املكاشفة: حضور ال ينعت بالبيان.-62

  نورالنور: هو احلق تعاىل.-63

  يوماجلمع: وقت اللقاء والوصول.-64

  جيري يف األبد مبا جرى يف األزل.الرسم: نعت -65

  الرضا:سرور القلب مبر القضاء.-66

ــــــا، فيكــــــون احلــــــق -67 ــــــرى احلــــــق باطن ــــــق ظــــــاهرا و ي ــــــرى اخلل ــــــذي ي ذوالعقــــــل: ال

  مرآة اخللق.

اخلـــــاطر: مـــــا يـــــرد علـــــى القلـــــب مـــــن اخلطـــــاب الـــــوارد الـــــذي عمـــــل ال عمـــــل -68

للعبد فيه، و هو إما رباين أو ملكي أو مفروض أو نفساين.
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بينـــــــك و بـــــــني مـــــــوالك، كتعبـــــــدك و احنصـــــــارك يف الزمـــــــان و احلـــــــد: الفصـــــــل -69

  املكان احملدودين.

  التوبة: الرجوع إىل اهللا يف القيام بكل حقوقه.-70

  اجللوة: خروج العبد من اخللوة.-71

  أحد: اسم الذات مع تعدد األمساء و الصفات و الغيب.-72

  األزل: استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية يف املاضي.-73

  استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية يف املستقبل.األبد: -74

األزيل: الـــــــــذي مل يكـــــــــن لـــــــــيس، والـــــــــذي مل يكـــــــــن لـــــــــيس ال علـــــــــة لـــــــــه يف -75

  الوجود.

احلكمةاملســــــكوت: أســــــرار احلقيقــــــة الــــــيت ال يطلــــــع عليهــــــا علمــــــاء الرســــــوم و -76

العوام على ما ينبغي، فيضرهم أو يهلكهم.

حباله، ال بعلمه.السالك: هو الذي مشى على املقامات -77

الســـــكينة: مـــــا جيـــــده القلـــــب مـــــن الطمأنينـــــة عنـــــد تنـــــزل الغيـــــب، و هـــــو نـــــور -78

يف القلب، من مبادئ عني اليقني.

  الشهود: رؤية احلق باحلق.-79

ــــــق و أحــــــوال -80 ــــــم مــــــا جيــــــري مــــــن أحــــــوال اخلل ــــــب عــــــن عل ــــــة القل ــــــة: غيب الغيب

ــــوارد و اســــتوىل عليــــه ســــلطان احل قيقــــة، و نفســــه، مبــــا يــــرد عليــــه مــــن احلــــق إذا عظــــم ال

  هو حاضر باحلق غائب عن نفسه و عن اخللق.

  الفراسة: هي مكاشفة اليقني ومعينة الغيب.-81
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82-�ǾºººººǠǴǗ¢�Â�Ǿºººººǈǻ¢�̈ǂºººººǔŞ�ǽƢǨǘºººººǏ¦�Â��ǾºººººǈǨǼǳ�Ǫºººººū¦�ǽƢǨǘºººººǏ¦�ǺºººººǷ��§ÂǀºººººĐ¦

  جبناب قدسه. ففاز جبميع املقامات و املراتب.

83-�ƾƟ¦ƾººººººǌǳ¦�Â�¼ƢººººººǌŭƢƥ�ȄººººººǴƬƦȇ�À¢�Ȃººººººǿ�Â��Ǿººººººƫ®¦°¤�Ǻººººººǟ�§ÂǀººººººĐ¦�Ȃººººººǿ��®¦ǂººººººŭ¦

واله فإن ابتلى، فيكون بذلك حمبا ال غري.يف أح

  املراقبة: دوام على العبد باطالع الرب عليه يف مجيع أحواله.-84

ـــــــه -85 ـــــــذات إلجيـــــــاد املعـــــــدوم، أو إعـــــــدام املوجـــــــود و إرادت مشـــــــيئة اهللا: جتلـــــــي ال

  هي جتليه إلجياد املعدوم.

وجه احلق: هو ما به الشيء حقا، إذ ال حقيقة للشيء إال به تعاىل.-86

�Ƥاألفق -87 ǴǬǳ¦�¿ƢǬǷ�ƨȇƢĔ��śƦŭ¦

ـــــــني األجســـــــام الكثيفـــــــة و -88 ـــــــني شـــــــيئني، و هـــــــو احلـــــــاجز ب ـــــــل ب ـــــــربزخ: احلائ ال

�̈ǂƻȉ¦�Â�ƢȈǻƾǳ¦�Ä¢��̈®ǂĐ¦�¬¦Â°ȋ¦�ŃƢǟ

الــــــربق: أول مــــــا يبــــــدو للعبــــــد مــــــن اللــــــوائح النوريــــــة، و تــــــدعوه إىل الــــــدخول -89

يف حضرة القرب من الرب، للسري يف اهللا.

  الفروض و الواجبات.التطوع: الشروع يف زيادة -90

التواجد:استدعاء الوجد تكلفا، وليس لصاحبه كمال الوجد.-91

مجـــــع اجلمـــــع: مقـــــام أمت و أعلـــــى مـــــن اجلمـــــع، فـــــاجلمع شـــــهود األشـــــياء بـــــاهللا -92

و التبـــــدي مـــــن احللـــــول و القـــــوة إال بـــــاهللا، ومجـــــع اجلمـــــع االســـــتهالك بالكليـــــة، والفنـــــاء 

  عما سوى اهللا.

وح والقلــــــــــب، كاالتصــــــــــاف احلمـــــــــد احلــــــــــايل: الــــــــــذي يكــــــــــون حســــــــــب الــــــــــر -93

  بالكمال العلمي والعملي والتخلق باألخالق اإلهلية.
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  الرداء: ظهور صفات احلق على العبد.-94

ــــــــــدن و هــــــــــو حمــــــــــل -95 الســــــــــر: لطيفــــــــــة، مودعــــــــــة يف القلــــــــــب، كــــــــــالروح يف الب

مشاهدة كما أن الروح حمل حمبة، والقلب حمل املعرفة.

الـــــــــذكر الســـــــــفر: هـــــــــو ســـــــــري القلـــــــــب عنـــــــــد أخـــــــــذه يف التوجـــــــــه إىل احلـــــــــق ب-96

ــــــرة عــــــن وجــــــه الوحــــــدة، ورفــــــع حجــــــاب  واألســــــفار األربعــــــة هــــــي: رفــــــع حجــــــب الكث

الوحــــــــدة عــــــــن وجــــــــوه الكثــــــــرة العلميــــــــة الباطنــــــــة، وزوال التقيــــــــد بالضــــــــدين الظــــــــاهر و 

البـــــاطن و اضـــــمحالل اخللـــــق يف احلـــــق حـــــىت يـــــرى عـــــني الوحـــــدة يف صـــــورة الكثـــــرة، و 

اء، و الفـــــــرق بعـــــــد صـــــــورة الكثـــــــرة يف عـــــــني الوحـــــــدة. و هـــــــو مقـــــــام البقـــــــاء بعـــــــد الفنـــــــ

  اجلمع.

97-�ȄǸºººººǈŭ¦�Ȃºººººǿ�Â��ƢēƢǨºººººǏ�Â�ƢºººººĔƢȈǟ¢�°Ȃºººººǐƥ�Ǫºººººū¦�ȆºººººǴš ��©ƢºººººǼǰǸŭ¦�ǂǿƢºººººǛ

بــــــــالوجود اإلهلــــــــي، و قــــــــد يطلــــــــق عليــــــــه ظــــــــاهر املــــــــذهب و ظــــــــاهر الروايــــــــة و ظــــــــاهر 

  الوجود.

  الفتوة: هي أن تؤثر اخللق على نفسك يف الدنيا و اآلخرة.-98

ــــــل شــــــخص غــــــري -99 ــــــدعوى الكرامــــــة: ظهــــــور أمــــــر خــــــارق العــــــادة، مــــــن قب مقــــــارن ل

  النبوة.

ـــــه، إذا -100 املريـــــد: مـــــن انقطـــــع إىل اهللا عـــــن نظـــــر و استبصـــــار و جتـــــرد عـــــن إرادت

علــــــم أنــــــه مــــــا يقــــــع يف الوجــــــود إال مــــــا يريــــــده اهللا تعــــــاىل، ال مــــــا يريــــــده غــــــريه فيمحــــــو 

إرادته، فال يريد إال ما يرده احلق.

  احملق: فناء وجود العبد يف ذات احلق تعاىل.-101

  العبد باستعداده من احلضرة اإلهلية. املقضي: الذي يطلب عني-102
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103-�ǽ¦ƾđ�ȆȈƷ�ƾǬǧ��ǽ¦Ȃǿ�Ǻǟ�©ƢǷ�ǺǸǧ��ǆ ǨǼǳ¦�ÃȂǿ�ǞǸǫ��©Ȃŭ¦

ــــــق، وهــــــو الفنــــــاء يف اهللا لشــــــهود األذى -104 املــــــوت األســــــود: احتمــــــال أذى اخلل

منه، حيي برؤية فناء األفعال يف فعل حمبوبه.

ــــة، مــــن غــــري تعمــــد -105 ــــرد علــــى القلــــب مــــن املعــــاين الغيبي ــــوارد: كــــل مــــا ي مــــن ال

  العبد.

الواليــــــة: قيــــــام العبــــــد بــــــاحلق عنــــــد الفنــــــاء عــــــن نفســــــه، و الواليــــــة يف الشــــــرع -106

تنفيذ القول على الغري، شاء الغري أم أىب.

  الشوق: و هو نزاع القلب إىل لقاء احملبوب.-107

ــــــة -108 الــــــذوق: هــــــو أول درجــــــات شــــــهود احلــــــق بــــــاحلق يف أثنــــــاء البــــــوارق املتتالي

ــــــد أدىن لبــــــث مــــــن التجلّــــــي الربقي،فــــــإذا  ــــــغ أوســــــط مقــــــام الشــــــهود، ُمسّــــــي عن زاد و بل

  مشرب.
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 .القرآن الكرمي برواية حفص ●

  :املصادر واملراجع العربية -أوال

-إبــراهيم محــادة، كتــاب أرســطو طــاليس يف الشــعر، دار الكتــاب العــريب للطباعــة والنشــر.1

.1967القاهرة، 

.1981إبراهيم عبد الرمحن، قضايا الشعر يف النقد األديب،دار العودة، بريوت،.2

األسلوبية يف النقد العريب احلديث ،دار الثقافة ،عمـان إبراهيم عبد اهللا امحد، االجتاهات.3

 .1996ط ،األردن ،

ــعر العــريب املعاصــر، دار .4 إبــراهيم حممــد منصــور (الشــعر والتصــّوف) األثــر الصــّويف يف الشِّ

  م.1999، 1األمني للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

.2001ر، ، بريوت، لبنان، دار الفك1بن اجلوزي البغدادي،  تلبيس إبليس, ط.ا.5

ابــن الفــارض، الديوان،شــرحه مهــدي حممــد ناصــر الــدين ،دار الكتــب العلميــة، بــريوت، .6

.2002، 1لبنان، ط.

ابـــن الفـــارض عمـــر بـــن علـــي، ديـــوان ابـــن الفـــارض، حتقيـــق  درويـــش اجلويـــدي، املكتبـــة .7

.2008العصرية، بريوت، 

 .1913هـ_1331، 1ابن الفارض، الديوان، مطبعة احلسينية، مصر، ط..8

،بـــريوت 5رشـــيق القـــريواين العمـــدة يف حماســـن الشـــعر وآدابـــه و نقـــده ،دار اجليـــل ط ابـــن.9

1401-1981.

عـــــالق يف شـــــرح ترمجـــــان األشـــــواق (ت ح) ،خليـــــل عمـــــران ابـــــن عـــــريب ،ذخـــــائر األ.10

.1،2000املنصور،دار الكتاب العلمية ،بريوت ،ط

ابن عريب، الديوان، نشر مكتبة الرشيدي، القاهرة، دت..11
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، تصــرف 1331لصــحف الناموســية، دار الكتــاب املصــري،  خمطــوط، ابــن عــريب، ا.12

  ـ ب. 42طلعت، ق 

ابن عريب، الفتوحات املكية، ضبطه أمحد مشس الدين ،منشورات حممد علـي بيضـون .13

.1999، 1، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  ـ أ ـ). 14خ)، ق4643ابن عريب، رسالة التصوف، (خمطوط بلدية إسكندرية (.14

.9، تصرف طلعت، ق1331، شق اجليب ، خمطوط، ابن عريب.15

،طبعــــة القــــاهرة، 1ابــــن عــــريب، فصــــوص احلكــــم، تــــح. وتــــع. أبــــو العــــالء عفيفــــي، ج.16

1946.

ابن قيم اجلوزية، مدارج السالكني بـني منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعني، حتقيـق حممـد .17

.1972، 3حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت، ج.

، القــاهرة, 2زروق، قواعــد التصــوف، تــق: حممــد زهــري النجــار, طأبــو العبــاس أمحــد .18

.2004املكتبة األزهرية،

ــــح: خليــــل منصــــور، ط.19 ــــب 3أبــــو القاســــم القشــــريي، الرســــالة القشــــريية، ت ، دار الكت

.2005العلمية، بريوت، لبنان، 

أبو الوفا الغنيمي التفتازاين، مدخل إىل التصوف اإلسالمي..20

وف األديب للدكتور عبد اهللا بنصر العلوي، منشورات وزارة أبو سامل العياشي، املتص.21

  ,               1998األوقاف و الشؤون اإلسالمية, 

.1980أبو على القايل ، ذيل األمايل ، دار األفاق اجلديدة ، بريوت ، ( د ط) ، .22

أبــو قاســم عبــد الكــرمي بــن هــوزان القشريي،الرســالة القشــريي ،تح،خليــل منصــور دار .23

.32005العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط الكتب

ـــديوان، مجـــع وترتيـــب: العـــريب بـــن مصـــطفى الثـــوار، مطبعـــة .24 أبـــو مـــدين التلمســـاين، ال

.1958، 1الشرق، دمشق، ط
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أبــو نصــر الســراج الطوســي ،اللمــع، (تــح) ،عبــد احللــيم حممــود طــه عبــد البــاقي ســرور .25

.1960،دار الكتب احلديثة ،مصر (د ط)

، باكسـتان، إدارة ترمجـان السـنة، 1وف املنشـأ واملصـادر، طإحسان إهلي ظهري، التصـ.26

1986.

.1م، ج1968إحسان عباس، ابن خلكان، وفيات األعيان، ط.27

.5أمحد الشايب، األسلوب، مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة ،ط.28

، بريوت.1998، 1أمحد الشعراين، اليواقيت واجلوهر يف معرفة األكابر، لبنان ،ط..29

راغــي، اخلطــاب الشــعري يف الســبعينات، (ت ح)، مصــطفى رجــب، أمحــد الصــغري امل.30

.2009دار العلم والرتمجان مصر، 

  م.1978، 2أدونيس، زمن الشعر، دار العودة، بريوت، ط..31

أشرف علي  دعدور ، الغربة يف الشعر األندلسي غفي سقوط اخلالفة ، دار النهضـة .32

الشرق ، (د ط)، (د ت)،.

.1983، حتقيق حممود خاطر، دار املعارف، (دط)، اإلمام الرازي، خمتار الصحاح.33

1طوالتوزيـــعللنشـــرالحـــوار،دارالصـــوفيةاألســـلوبيةداوود،ســـليمانأمـــاني.34

.2011الالذقيةسوريا

.1972امرئ القيس، الديوان، دار الطباعة والنشر، بريوت، .35

ــعر وفلســفته عنــد الصــوفية، جامعــة آل البيــت األ.36 ردن، أمــني يوســف عــودة، تأويــل الشِّ

  جدار للكتاب العاملي للنشر والتوزيع.

أنور فؤاد أيب خزام، معجم املصطلحات الصوفية..37

بــدر الــدين احلســن بــن حممــد البــوريين وعبــد الغــين بــن إمساعيــل النابلســي، شــرح ديــوان .38

ابن الفارض، مجعه الفاضل رشيد بن غالب اللبنـاين، ضـبطه وصـححه حممـد عبـد الكـرمي 

  م).2003-هـ1424، (1لبنان، ط–لمية، بريوت النمري، دار الكتب الع
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بدر الدين العيين، عقد اجلمان..39

اجلزائـر –بكاي أخذاري، حتليـل اخلطـاب الشـعري، سـحب الطباعـة الشـعبية للجـيش .40

  .2007ط -د

التلمساين، الديوان..41

  ه.1191، 7، ط1اجلاحظ، البيان والتبيني، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ج.42

  ربة ومصطلح خطاب (املعرفة) بوسائل القلب ال العقل.مجيل محداوي، الصوفية جت.43

جودت نصر عاطف، الرمز الشعري عند الصوفية، دار األندلس، بريوت. د.ت..44

حــازم القرطــاجين، مــنهج البلغــاء و ســراج األدبــاء ،تــح حممــد احلبيــب بــن اخلوجــة دار .45

   م .1986،بريوت ،سنة 3الغرب اإلسالمي ،ط

 الشـــعر العـــريب نشـــأته وتطـــوره حـــىت القـــرن الثالـــث، حســـان عبـــد الكـــرمي، التصـــوف يف.46

.1954دط، القاهرة, مكتبة األجنلو املصرية, 

ــــد إيريــــك فــــروم ، الطبعــــة .47 ، املؤسســــة 01حســــن حممــــد حســــن محــــاد، االغــــرتاب عن

.1995اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بريوت ، 

حسن ناظم ،البىن األسلوبية، املركز الثقايف ،بريوت ،د.ت..48

.2004، 1حفيظة أرسالن، اجلملة اخلربية واجلملة الطلبية، شاسبوغ، األردن، ط.49

محــاد أبــو شــلويش، إبــراهيم عــواد، االغــرتاب يف روايــة البحــث عــن وليــد مســعود جملــة .50

.2006، 34، ع 14سالمية سلسلة الدراسات اإلنسانية ، مح اإلاجلامعة 

دو طماس ، ديوان النابغة.مح.51

  ري بن ايب سلمى.محدو طماس ،ديوان زه.52

احلمود علي بن حممد، ظاهرة التكرار يف شعر عبد الرمحان العشماوي، ديوان عناقيد .53

الضباء ، منوذجا.
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اخلطيب التربيزي ،الكايف يف العروض و القوايف شر و تع ،حممـد امحـد قاسـم ،املكتبـة .54

.2،2003العصرية صيدا ،بريوت لبنان،ط

.1995اجلاهلي، بريوت،دزيره  روالت سقال، العرب يف العصر .55

.1،1993رجاء عيد، البحث األسلويب معاصرة و تراث ،دار املعارف مصر ،ط.56

رجــــــــاء عيــــــــد، لغــــــــة الشــــــــعر،قراءة يف الشــــــــعر العــــــــريب احلــــــــديث ،منشــــــــاة املعــــــــارف .57

  .1985باإلسكندرية(د ط) 

ركــن الــدين بــن علــي اجلرجــاين، اإلرشــادات والتنبيهــات يف علــم البالغــة، دار الكتــب .58

.1423.2002، بريوت، لبنان،العلمية

رمضان صادق شـعر عمـر بـن القـارض، دراسـة أسـلوبية اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب .59

،1998.
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