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اإلهــــداء
إنى من حمهدُ اسمو تكم فخزً ،من اذسع قهثو نٍحرٌي حهمً حٍن
ضاقد انذنٍاً ،انذي انحثٍة حفظو اهلل.
حثيدا ًحنانيدا ًقٌذيدا كدٌا كمدا

إنى من أغدذقد لهدً تفدٍ

ذمند ،أمً انعظٍمح حفظيا اهلل.
إنى من كاا دالماً ًمشدععاً ًٌحنندً لهدى قزٌدع انعهدن ًاننعدا
جذي حفظو اهلل ًرلاه.
إنى انسنذ ا لظن ًانقدٌج انحدع إخدٌذً نطانمدا كندد ًحٍدذذين
فكانٌا معً فً كم خطٌج أخطٌىا مشععٍن دالمٍن ًفخٌرٌن.
إنى ىانح انطمٌحح انرً اجريذخ ًثاتزخ نرعانع انعهٍاء.

إنٍيم مجٍعاً ؤُىدي زسانيت

أ

شكر وتكدير
هلل الحمد كما ينبغي لجبلؿ وجيو وعظيـ سمطانو ،ولو الحمد والشكر عمى نعمو التي ال تعد وال
تحصى ،وعمى تيسيره وتدبيره لؤلمر كمّو.
ِ
يشكر اهلل" ،وامتثاالً ألمر الحبيب
الناس ال
يشكر
مف ال
ومصداقاً لقوؿ
رسوؿ اهللْ ": 
َ
ُ
ُ
وشعو اًر بواجب الشكر والعرفاف أتقدـ بالشكر والتقدير إلى أُستاذي الدكتور :محمد صالح زكي أبو
حميدة أستاذ البالغة واألسموبية وعميد البحث العممي ،في جامعة األزىر ،الذي كاف لو الفضؿ

ا ألسمى إلشرافو عمى ىذا البحث ،وتحمؿ عناء الصبر وسعة الصدر ،حيث كاف المشجع لي في

لحظات اإلحباط ،فكاف نعـ السند ونعـ القدوة ،وكاف لي خير عوف بتوجيياتو الدقيقة وتوصياتو السديدة
ولفتاتو الطيبة الرشيدة ،فموال جيوده ،ونصائحو ،وتوجيياتو لما خرجت ىذه الدراسة بما ىي عميو اآلف،

فمو مني خالص االحتراـ والتقدير والشكر والعرفاف بالجميؿ.
قضيت فييا أجمؿ
كما أتقدـ بجزيؿ االمتناف والعرفاف إلى جامعتى جامعة األزىر الغراء التي
ُ
مراحؿ الدراسة المتواصمة في البكالوريس والماجستير ،كما أشكر عمادة الدراسات العميا ،لتقديميـ

خدماتيـ وارشاداتيـ خبلؿ فترتي الدراسة.

ولف أنسى في ىذا المقاـ أف أتقدـ بالشكر الخالص ألساتذتػػي في كمية اآلداب والعموـ
اإلنسانية بجامعة األزىر ،وأخص بالشكر أساتذة كمية اآلداب لما ليـ مف فضؿ في توجيو النصح
والمشورة لي في أثناء دراستي في قسـ المغة العربية ،وعمى رأسيـ رئيس القسـ الدكتور :محمد أبو

غفرة "،واألستاذ الدكتور فوزي الحاج ،واألستاذ الدكتور :صادؽ أبو سميماف ،واألستاذ الدكتور

:محمد بكر البوجي ،حفظيـ اهلل وأداميـ فخ اًر لمعمـ والجامعة.

كما أتقدـ بالشكر إلى مكتبة جواىر الؿ نيرو ،وطاقـ العامميف في ػػيا ،عمى تعاونػ ػػيـ مع ػػي
ومساعدتي في الحصوؿ عمى المصادر والمراجع التي احتجتيا في بحثي العممي.
وأتوجو بخالص الشكر واالحتراـ لؤلستاذ عبد المطيؼ أبو ىاشـ محقؽ ديواف ابف زقاعة لتواصمو
معي ،وحسف التعامؿ ورحابة الصدر التي لقيتيا منو ،ومساعدتو لي قدر المستطاع في تقديـ المراجع
التي تخص الفكر الصوفي.
أيضا لرفيقات الدرب ،الصديقات ،الجميبلت المواتي ساندنني في كؿ مراحؿ
والشكر موصوؿ ً
ؼ بجانبي
الدراسة ،أفناف يونس ،رنيـ شعباف ،ىبة لبد ،ىناء الترؾ ،وأخي اًر أشكر كؿ َم ْف َوقَ َ
ودعمني ،وساندني لكي أصؿ إلى ىنا ،واف لـ يتسع المقاـ لذكرىـ ،ففي القمب مكانيـ.
وا﵀ ولي التوفيؽ

ب

الباحثة :ىالة عدناف ضاىر

الممخص
تتناوؿ ىذه الدراسة  -شعر ابف زقّاعة الغزي دراسة أسموبية ،لمكشؼ عف ظواىر األسموب في
شعره ،وتحديد أىـ السمات التي تميز بيا ،واضاءة جوانب ميمة في تراثنا الشعري العربي ،خاصة

أنو شاعر مف العصر الممموكي تربطو أصوؿ بأرض فمسطيف ،مما انعكس أثرىا عمى تميزه وابداعو

الشعري ،وجاءت الدراسة مقسمة في تمييد وخمسة فصوؿ وخاتمة.

أما التمييد فقد تناولت فيو مقدمة عف األسموبية ،والكشؼ عف ظاىرة التصوؼ وأسبابيا،

والتعريؼ بحياة الشاعر.

والفصؿ األوؿ :المستوى الداللي ،فقد خصصتو لدراسة الحقوؿ الداللية التي تشكؿ مجمؿ
الخطاب الشعري ،حيث قمت بتتبع البنية اإلفرادية في نتاجو الشعري وداللتيا ،وقد اعتمدت عمى
المنيج اإلحصائي في حصر المفردات في كؿ مبحث كوسيمة إجرائية في كشؼ الظواىر وتأكيدىا،

وتحققيا ،ثـ تفسيرىا ،وقد جاء في خمسة مباحث ىي :التجميات اإلليية ،والمدائح النبوية ،وجدلية
الحياة والموت ،وجمالية المكاف ،والنبات والشجر ،تمؾ الدواؿ تضافرت معاً وكونت معجماً لغوياً

خاصاً بتجربة الشاعر الصوفية.

أما الفصؿ الثاني :المستوى الصوتي ،جاء في ثبلثة مباحث :ىي التشاكؿ الصوتي ،والتقابؿ
واالختبلؼ ،والوزف والقافية ،ليكشؼ عف جمالية المغة الصوفية عند الشاعر ،وما تركتو مف أثر فني

في النص الشعري.

والفصؿ الثالث :المستوي التركيبي ،فقد خصصتو لدراسة التراكيب المغوية ،وما تنطوي عميو
مف أبعاد داللية ،وخصوصية في تركيب النص الشعري عند ابف زقاعة الغزي ،وجاء في أربعة
مباحث،التقديـ والتأخير ،الحذؼ ،والشرط ،واألساليب الببلغية ،وقد تـ تحميميا داللياً وفؽ سياقاتيا بما
يخدـ النص والتجربة الشعرية عند الشاعر.

وفي الفصؿ الرابع :الرمز الصوفي ،تناولت في مبحثيف ،تعريؼ الرمز الصوفي و أسبابو
وأنماطو ،و دالالت الرمز الصوفي عند ابف زقاعة ،واستطعت أف أكشؼ عف مبلمح جماليات الرمز

الصوفي عند الشاعر التي تمثمت في الخمر ،والمرأة ،واألماكف المقدسة ،والطير ،وعمـ الحرؼ.

أما الفصؿ الخامس :الصورة الشعرية ،فقد جاء في ثبلثة مباحث :ىي الصورة الجزئية،
الثيمة ،إلبراز ما تحققو الصورة الشعرية مف قيمة جمالية في النص .
والصورة الكمية ،والصورة ّ
الدراسة.

وختمت الدراسة بخاتمة أوجزت فييا الباحثة أىـ ما جاء في الرسالة مف

ت

نتائج أفرزتيا

Abstract
This study deals with- the poetry of Iben Zoukaàh Al-Ghazi in order to
reveal the phenomenon style in his poems and select the main characteristics
which make it special. It also spots light on some important sides of our
Arabic poetic heritage. His belonging to the Mamluk era and having
Palestinian origins reflecting his success and unique poetic language. The
study comes divided into an introduction, five chapters, and a conclusion.
I dealt in the introduction with the stylization and the discovery of the
phenomenon of Sufism and its causes. Moreover, I give insights about the life
of the poet.
First chapter: It has been devoted to the study of the semantic fields
which constitute the whole of the poetic discourse. I have followed the
individual structure in its poetic output and its significance. I have relied on
the statistical approach to the vocabulary in each subject as a method of
procedure in uncovering, verifying, and interpreting phenomena. It comes in
five parts which are the manifestations of God, the prophetic praises, the
dialectic of life and death, and the beauty of the place, plant and tree, these
functions combined together and formed a special linguistic dictionary to the
experience of the Sufi poet.
Second chapter: I devoted it to the study of the linguistic structures,
the implications of the dimensions, and the specificity in the composition of
the poetic text of Iben Zoukaàh Al-Ghazi. It comes in four parts which are
,submission and delay, deletion, condition, and rhetorical methods. All are
analyzed in accordance with their contexts to serve the text and the poetic
experience of the poet.
Third chapter: Acoustic Level. It comes in three parts which are,
audio formats, encounter and difference, rhythm and rhyme. Those three
points reveal the aestheticism of the mystical language of the poet and his left
,artistic impact in the poetic text .
Chapter four: The Mystic Symbole. I dealt with two topics, the
definition of the mystical symbol and its causes and patterns, and the symbols
of the mystical symbol of Iben Zoukaàh. I was able to reveal the features of
the aesthetics of the mystical symbol of the poet represented in wine, women,
birds and holy places.
Fifth chapter: It came in three parts: the partial picture, the total
picture, and the image of the theme, to highlight the poetic image achieved by
the aesthetic value in the text.
I ended the study with a conclusion summarizing the most important
points of the results of the study.
ث
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المقدمة:
الحمدهلل الذي بنعمتو تتـ الصالحات ،والصبلة والسبلـ عمى الصادؽ األميف محمد بف عبد اهلل

وعمى آلو وصحبو أجمعيف.

ظير في العصر الوسيط تيارات فكرية كثيرة ،ونزعات عقمية لـ تشيدىا العصور السابقة ،وقد
رسخت في جذور الفكر العربي عامة واألدبي خاصة ،وامتازت بالتجديد والتنوع ،وكانت تحوالً فكرياً
عمى الموجود في الساحة الفكرية آنذاؾ ،ألنيا نتاج لظروؼ سياسية واجتماعية وثقافية ودينية ،فظيرت

أغراض تناقض بعضيا البعض ،كالمجوف والزندقة ،والزىد ،والتصوؼ ،مما دفع الشعراء لمدفاع عف
دينيـ ،ووجيات نظرىـ الفكرية ،ومنيا التصوؼ التي باتت مبلمحو ومعالمو تظير وتتطور بتطور

ومستقطب ،وسمٌّـ
الحركات األدبية في كؿ العصور إلى يومنا ىذا .إف التصوؼ الديني مجا ٌؿ
ٌ
رحب ُ
يعرج مف خبللو السالكوف الذيف تخمّصوا مف الحظوظ الدنيوية ،ومف ربقة ىذا العالـ المادي المميء

بالمظالـ ،واختاروا ألنفسيـ حياة روحية خالصة لطالما تممّكيـ إلييا حب جنوني ،وشوؽ ال يمكف
جياد ٍ
بقاء دفاعاً عف أفكارىـ ومبادئيـ ،وجياداً مف أجؿ ىدفيـ األسمى ،وىو
مقاومتو ،فكانت حياتيـ
َ

العمية ،ونيؿ رضاىا ومحبتيا.
التقرب مف الذات ّ

وكاف الشعر رافداً ميماً وركيزة أساسية ارتكز عمييا المتصوفة ،حيث م ّكنيـ مف البوح والتعبير

عما يتأجج في صدورىـ مف فيض المحبة اإلليية ،وما يسطع عمييـ مف أنوار الذات العمية ،فجادت

قرائحيـ بشعر عذب رقيؽ يحمؿ خالص تجاربيـ ،ويعبر عف صافي مشاعرىـ وصدؽ عواطفيـ تجاه

الذات اإلليية ،فاكتسى الشعر الصوفي حمّة الشعر العربي؛ فأخذ عنو معانيو العميقة وصوره البديعة
الفاتنة ،لينقؿ مف خبلليا رسالتيف :رسالة روحية تربط الخمؽ بالخالؽ ،وبعوالـ غيبية صافية نقية،

ورسالة جمالية ُمتمثمة فيما يتميز بو الخطاب الصوفي مف خصائص فنية.

لقد كاف األدب الصوفي عامة مثار اىتماـ الباحثيف والنقاد ،فاختمفت مشاربيـ وتضاربت

اتجاىاتيـ حوؿ طبيعة الخطاب الصوفي وخصوصية لغتو ،وتجمت غايتي البحثية في دراستي عف
العصر الوسيط ،أف اخترت شاع اًر منو ،يعود بأصولو إلى فمسطيف وغزي المولد والنشأة (ابف زقّاعة
الغزي) ،ولكنو لـ تكتب لو الشيرة بالقدر المستطاع ،فآثرت أف أقوـ بدراسة شعره القديـ ،ألكشؼ عف

خباياه مف خبلؿ المنيج األسموبي ،خاصة َّ
أف ديوانو  -الذي ىو أساس دراستي اآلف -كاف عبارة عف
مخطوط في المسجد العمري الكبير في غزة ،وبفضؿ اهلل وبجيود األساتذة المخمصيف لتراثيـ ودينيـ تـ

مرتيف ،األولى لؤلستاذ الدكتور يونس عمرو (ٕٔٓٓـ) ،واألخرى لؤلستاذ عبد المّطيؼ
تحقيؽ الديواف ّ
القراء والباحثيف ،وفتح الباب رحباً
أبو ىاشـ (ٕٗٔٓ) ،وأصبح المخطوط ديواناً محققّاً متداوالً بيف ّ
الكتشاؼ عالـ ىذا الشاعر الغزي الصوفي ،عمماً بأني اعتمدت في دراستي عمى نسخة المحقؽ
1

فت عمى ديواف ابف زقاعة الغزي الصوفي،
األستاذ عبد المطيؼ أبو ىاشـ؛ ألف مف خبلليا تعر ُ
واكتشفت عالمو ،باإلضافة العتماده عمى عدة مخطوطات في تحقيقو لمديواف لتحري األمانة العممية.

دوافع الدراسة:
ٔ -عثرت الباحثة عمى ديواف مف القرف التاسع اليجري يحتوي عمى قيمة أدبية ،ىو ديواف ابف
زقاعة الغزي الذي أصبح موضوعاً لدراستيا.

ٕ -إنو لحؽ عمى أبناء فمسطيف وواجب أف يتعرفوا إلى تراثيـ الفكري والحضاري والمحافظة عمى
تاريخيـ العريؽ ،فديواف ابف زقاعة الغزي يمثؿ بديعة أدبية ووثيقة تاريخية الحتوائو عمى كثير

مف أماكف فمسطيف بأسمائيا القديمة ،وىذا يؤكد عمى أصالة وأحقية أىميا بيا.

ٖ -عمى الرغـ مف أىمية ىذا الشاعر في الكشؼ عف ىوية أرض فمسطيف ،فإف شعره أو
خصائص أسموبو لـ تدرس  -دراسة عممية دقيقة عمى حد معرفة الباحثة -مف قبؿ.

أىمية الدراسة:
تمقي الضوء عمى الشاعر الفمسطيني الغزي "ابف زقاعة الغزي" والكشؼ عف أعمالو األدبية،

حيث تتناوؿ الدراسة ديواناً ميماً في الشعر العربي.
الوسيط.

وتستمد الدراسة أىميتيا مف كونيا دراسة أسموبية تطبيقية لديواف شاعر عاش في العصر
وتقوـ الدراسة بتزويد القارئ العربي والفمسطيني خاصة بمعرفة جمية لنتاج الشاعر األدبي

وتحميمو وفؽ المنيج األسموبي ،وتمد الدراسة المكتبة العربية بمرجع جديد يتناوؿ عمبلً أدبياً في مجاؿ

النقد األدبي.

أىداؼ الدراسة:
تيدؼ الدراسة إلى:
ٔ -الكشؼ عف الظواىر األسموبية في ديواف ابف زقاعة ،وذلؾ بالوقوؼ عند مستويات النص
المغوية " الداللية ،والصوتية ،والتركيبية ،والرمز الصوفي ،والصورة الشعرية.

ٕ -إضاءة النص الشعري عند ابف زقاعة الغزي ،ومقاربتو وتقديمو لمقارئ في صورة واضحة
ومفيدة.

ٖ -إضافة لبنة صغيرة إلى الدراسات األسموبية الحديثة عامة والدراسات القديمة خاصة.
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منيج الدراسة:
تحميمياً ،يقوـ بالكشؼ عف القيـ
اعتمدت الباحثة المنيج األسموبي باعتباره منيجاً وصفياً
ّ
الجمالية واإلبداعية الكامنة في بنية النص الشعري في مستويييا السطحي والعميؽ ،وما بينيما مف

عبلقات لغوية متشابكة لفؾ رموزىا واستبطاف طاقاتيا التعبيرية ،ورصد الظواىر األسموبية البارزة،
وقياس كثافة ترددىا وداللة ذلؾ أسموبياً ،واالستفادة مف المنيج اإلحصائي لتقصي أىـ مبلمح

التصوؼ والوقوؼ عمى التجميات ،ورصد الظواىر األسموبية في معظـ مستويات الدراسة.

الدراسات السابقة:
لـ تعثر الباحثة عمى أي دراسة تتناوؿ ديواف الشاعر بالتحميؿ والنقد.

تقسيـ الدراسة:
جاءت ىذه الدراسة عمى النحو اآلتي :مقدمة وتمييد وخمسة فصوؿ ،وخاتمة.
جاء الفصؿ األوؿ بعنواف " المستوى الداللي" في ديواف ابف زقاعة الغزي ،عرضت فيو لمتحميؿ

الداللي ،مف خبلؿ تتبع البنية اإلفرادية وداللتيا الشعرية التي تجمت في التجميات اإلليية ،والمدائح

النبوية ،وجدلية الحياة والموت ،وجمالية المكاف ،والنبات والشجر ،حيث كشفت جميعيا عف عبلقة
الشاعر بالذات اإلليية ،وتجمييا في كؿ جماليات الكوف.
أما الفصؿ الثاني -فقد جاء بعنواف" المستوى الصوتي" حيث تناولت فيو جممة مف الظواىر
الصوتية واإليقاعية التي تميز بيا شعر ابف زقاعة الغزي ،مف خبلؿ دراسة اإليقاع الداخمي مركزة
عمى تبياف ارتباط الصوت بالداللة كالتكرار والجناس ورد األعجاز عمى الصدور ،ومراعاة النظير،

التي تصب في مجمميا في خطاب الذات اإلليية ومناجاتيا ،وباإلضافة إلى دراسة األوزاف والبحور
الشعرية وكيفية توظيفيا في شعره.
الفصؿ الثالث -بعنواف " المستوى التركيبي" وقد خصصتو لدراسة التراكيب المغوية ،متناولةً

بعض الظواىر التركيبية التي تشكؿ ظاىرة بارزة في شعره ،كالتقديـ والتأخير ،والحذؼ ،وأسموب

الشرط ،وقد استعمميا الشاعر في بناء خطابو الشعري لتتبلءـ مع توجيو وتجربتو الصوفية ،واألساليب
اإلنشائية التي قصرتيا عمى أساليب األمر والنداء واالستفياـ التي أكثر مف إيرادىا بمعاف مختمفة؛ مما

أعطاىا خصوصية أسموبية لو في توجيو نحو الذات اإلليية.
والفصؿ الرابع-

بعنواف (الرمز الصوفي) ،تناولت فيو مفيوـ الرمز الصوفي وأشكالو،

موضحة كيفية تعامؿ الصوفي مع الرمز ،مع عرض أكثر الرموز توظيفاً في األدب الصوفي ،والكشؼ
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عف طبيعة الرمز الصوفي عند ابف زقاعة ،عارضة ألكثر الرموز توظيفاً في مجموع قصائده في

الديواف.

وفي الفصؿ الخامس -فقد جاء بعنواف (الصورة الشعرية) ،حيث تناولت الصورة المفردة

الجزئية بأنماطيا مف تشبيو واستعارة وكناية وكيفية توظيؼ الشاعر ليا ،ولمصورة الكمية التي جاءت
محممة بمجموعة مف الصور المكثفة ،وكانت في أغمبيا مستمدة مف الطبيعة ،ووظؼ الصورة الثيمة

التي تجمت في الموت ،والوجد ،والعذاؿ ،واليجر ،حيث عممت ىذه الصور عمى اكتناه الداللة الحسية

التي عاشيا الشاعر وعايش أحداثيا.

توصمت إلييا.
عرضت فييا ألىـ النتائج التي
ثـ تبل ىذه الفصوؿ خاتمة
ُ
ُ
كنت أبغي الوصوؿ إلييا ،آممة مف
والحمد هلل عمى اكتماؿ ىذا البحث ،وبموغو النياية التي ُ
عز وجؿ بفضمو وكرمو أف أكوف قد وفقت في ىذه الدراسة ،وانجازىا في صورتيا التي ىي عمييا،
اهلل ّ
وأنا ال أدعي الكماؿ لدراستي ،ولكنني أحسبيا محاولة جادة في فيـ نتاج أحد الشعراء الفمسطينييف
القدامى ،وال أزعـ أّني استحدثت في ذلؾ جديداً ،بقدر ما أطمح بإثارتي لمثؿ ىذا الموضوع إلى إذكاء
روح البحث في أدبنا العربي والفمسطيني القديـ ،الذي ما زالت ذخائره حبيسة أدراج المكتبات ،تبحث

عمف يكشؼ ُح ُجبيا إلى النور ،فإف وفقت في ذلؾ فمف اهلل عز وجؿ صاحب الفضؿ ،واف أخفقت
فحسبي أّني اجتيدت ،وما جيدي إال جيد بشري يصيبو الخطأ ،والنقص ،والنسياف.
وآخر دعوانا أف الحمد هلل رب العالميف.
الباحثة /ىالة عدناف ضاىر
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الفصل األول
املصتوى الداللي


انمثحث ا ًل -انرعهٍاخ اإلنيٍح



انمثحث اننانً -انمذائح اننثٌٌح



انمثحث اننانث -جذنٍح انحٍاج ًانمٌخ



انمثحث انزاتع -جمانٍح انمكاا



انمثحث انخامس -اننثاخ ًانشعز

تمييد:
إف مجاؿ دراسة العمؿ األدبي ىو المضمار الذي خاض في غماره جميع النقاد واألدباء،
وصبوا ُج َّؿ اىتماميـ في البحث عف أس ارره وخفاياه ،والكشؼ عف ظواىره ومكوناتو التي جعمت منو

عمبلً أدبياً.

وكثرت المناىج واالتجاىات التي تتعامؿ مع النص األدبي عموماً ،والنص الشعري عمى

وجو الخصوص ،وكاف مف أبرزىا حديثًاً االتجاىات األسموبية ،التي توزعت إلى ثبلثة اتجاىات استناداً
إلى عناصر الرسالة المغوية" :المبدع والمتمقي والنص"" ،فاالتجاه األوؿ اىتـ بالمبدع كمحور أساسي

في عممية اإلبداع األدبي ،ألنو أخرج النص إلى حيز الوجود ،و يتعامؿ مع المغة ليست كأداة لمتواصؿ
فحسب ،بؿ يتعداىا إلى أف يجعؿ منيا مادة لغوية قابمة لمتشكيؿ الفني ،مف خبلؿ دمج أفكاره ورؤاه

تكوف أسموبو الخاص ،وىذا ما يمثؿ جوىر العمؿ األدبي ،فمكؿ مبدع أسموبو وبصمتو
الشخصية التى ّ
الخاصة التي تميزه عف غيره ،وطرائقو الخاصة في تعاممو مع المغة ،وكما قاؿ بوفوف" :األسموب ىو
(ٔ)

الرجؿ نفسو"

واالتجاه الثاني يركز عمى المتمقي ويمنحو دو اًر فاعبلً في تحميؿ العمؿ األدبي ،فالمتمقي ىو

الذي يبعث الحياة في النص بعد خروجو مف يد المؤلؼ.

وقد حدد ريفاتير األسموب "بأنو إبراز بعض عناصر سمسمة الكبلـ وحمؿ القارئ عمى

االنتباه إلييا ،بحيث إف غفؿ عنيا شوه النص واذا حمميا وجد ليا دالالت تمييزية خاصة ،مما يسمح

بتقرير أف الكبلـ يعبر واألسموب يبرز"(ٕ) ،لذلؾ عمى المتمقي أف يكوف عمى قدر مف الثقافة لكي
يكتشؼ مكنونات النص وبذلؾ يحدث التفاعؿ بينو وبيف النص.

أما االتجاه الثالث قاـ بربط األسموب بالرسالة المغوية (النص) مف جانبيا اإلبداعي ،ومف
خبلؿ ىذا االتجاه ُيقصى المبدع والمتمقى جانباً ،وتكوف السيادة لمنص "فإذا كاف النص وليداً لصاحبو
(ٖ)
فإف األسموب وليد ذاتو"
استطاعت األسموبية التعامؿ مع القضايا التي تتداخؿ وتتشابؾ داخؿ النص األدبي ،مثؿ

القضايا الصوتية والتركيبية والداللية في النص ،ومف خبلؿ ىذه الوسائؿ استطاعت اكتشاؼ النصوص

القديمة والحديثة بطرؽ وأساليب نقدية جديدة ،تمكنيا مف االقتراب إلى كنو العمؿ األدبي ،وفؾ شفرتو
واإلمساؾ بمكوناتو وقوانينو ،التي تحكمو لموصوؿ إلى جماليات تمؾ النصوص.
(ٔ) الببلغة واألسموبية ،د .محمد عبد المطمب ،طٔ،مكتبة لبناف ناشروف ،ٜٜٔٗ ،صٕٕٕ

(ٕ) األسموبية واألسموب ،عبد السبلـ المسدي ،طٖ ،الدار العربية لمكتاب -تونس ،ٜٕٔٛ،صٖٛ
(ٖ) المرجع السابؽ ،صٛٛ

6

وعمى الرغـ مف تعدد االتجاىات األسموبية وتباينيا ،فإف التعامؿ مع النص األدبي ،واالقتراب

مف جوىره يقتضي منا أف ال نيمؿ العصر الذي نشأ فيو ،باعتباره نتاج ذلؾ العصر كما ىو نتاج
صاحبو ،وىو أمر لو أىمية في تفسير وتأويؿ كثير مف العناصر المغوية المكونة لو والعبلقات

المتشابكة بينيما " ،فػػعندما نحمؿ نصاً أدبياً ما تحميبلً أسموبياً ،ميما يكف دقيقاً وعميقاً ،ال نستطيع أف
نقفز منو إلى أحكاـ عامة عف عصره ،فبل بد لموصوؿ إلى ىذه االحكاـ مف إضافة حقائؽ أخرى،
بعضيا مستمد مف نصوص أدبية ذات صمة بالنص األوؿ ،وبعضيا حقائؽ ال توصؼ أنيا أدبية"

(ٔ)

فبجانب االىتماـ بالنص األدبي ،ال بد مف االىتماـ بالعوامؿ التاريخية واالجتماعية والثقافية
أثرت بالنص ،فالعصر الذي يحيا بو الشاعر يحتـ عميو استخداـ ألفاظ وتراكيب معينة ،وعند
التي ّ
تحميميا أسموبياً يتـ تحميميا وفؽ ىذا العصر ،حيث ال تستطيع األسموبية أف تحمؿ النص القديـ أكثر
مف طاقاتو ،ألف لكؿ عصر لغتو ومعجمو المغوي الخاص الذي يميزه عف غيره مف العصور.

والشعراء جميعاً يتعامموف في شعرىـ مع مادة واحدة ،وىي المغة التي تتكوف مف مفردات

وتراكيب ،والنص األدبي مشحوف بتمؾ المفردات والتراكيب ،فالكبلـ الذي يقولو الشاعر في القصيدة

"ىو الكبلـ المحكوـ بعبلقات نحوية معينة ،أنتجت ىذه الدالالت المكثفة ،واف الشاعر قد يمجأ إلى ما

ىو متبع في تقاليد الفف الشعري في عصره ،كأف يمجأ الشاعر الجاىمي مثبلً إلى وصؼ األطبلؿ،
ووصؼ الناقة ،وغير ذلؾ مما ُيتداوؿ في الشعر الجاىمي".

(ٕ)

وىناؾ "مف ظف أف الشعر العربي القديـ كاف يصطنع لغة خاصة بعيدة عف لغة الناس ،في

حيف أف الشعر العربي كاف يحمؿ في كؿ عصر صورة لمغة الناس والحياة في ىذا العصر ،والشاعر
كاف يستخدـ مف األلفاظ ،ومف صور التعبير ما ىو شديد القرب مف لغة الناس وثقافتيـ في ذلؾ

العصر".

(ٖ)

والشعراء يستخدموف المغة الموجودة في عصرىـ"،لكف الشاعر المبدع ال يستخدـ في شعره
المغة كما يستخدميا الناس في حياتيـ المعاشية العادية ،فالمفروض مف لغة الشعر أف تكوف ذات
طاقة تعبيرية مصفاة ومكثفة ،ومف ىنا نتطمب في لغة الشعر أال تكوف ىي لغة الناس ،وأف تكوف

لغتيـ في آف واحد ،ىذا الكبلـ يمثؿ حقيقة لغة الشعر و سره".

(ٗ)

(ٔ) مدخؿ إلى عمـ األسموب ،شكري عياد ،طٔ ،مطبعة دار العموـ ،الرياض ،ٜٖٔٛ ،صٖٕ.

(ٕ) المغة وبناء الشعر ،محمد حماسة عبد المطيؼ،طٔ ،دار فريد لمطباعة والنشر القاىرةٕٓٓٔ ،صٖٓ.

(ٖ) الشػػعر العربػػي المعاصرقضػػاياه وظػواىره الفنيػػة والمعنويػػة ،د .عػػز الػػديف إسػػماعيؿ ،ط ،ٙالمكتبػػة األكاديميػػة ،مصػػر،ٕٖٓٓ ،
صٕ٘ٔ.

(ٗ) المرجع السابؽ ،صٗ٘ٔ.
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فالشاعر القديـ لو "طريقة في استخداـ األغراض والمعاني مف األوصاؼ والتشبييات والحكـ،
(ٔ)

التي أحاطت بو معرفتيا ،وأدركو عيانيا ،ومرت بو تجاربيا"

فجاءت األفكار والمعاني واألخيمة،

والصور الشعرية محممة بألفاظ تعبر عف روح العصر الذي عاش فيو الشاعر القديـ.
ومف الواجب عمينا ىو دراسة األدب القديـ مف خبلؿ إطار روح العصر الذي نشأ فيو ،كما

كانت تستخدـ في ذلؾ العصر القديـ؛ ألف "المغة الشعرية ال تكوف لغة شعرية بحؽ إال عندما تكوف
(ٕ)

نابضة بروح العصر".

واذا كانت المغة في العصر الحديث تعبر عف الحياة و الوجود؛ فإف المغة في العصر القديـ
كانت ترجمة ليذه الحياة والتجارب التي خاضيا الشاعر القديـ.
ومعظـ الشعر القديـ غمب عميو طابع الوضوح والبساطة ،وىذا ال يمنع وجود قصائد تتسـ

بالغموض ،خاصة أف صفة الغموض خاصية مشتركة بيف الشعر القديـ والحديث ،واستأثر الشعر
الحديث بو ،أما فيما يتعمؽ بغموض الشعر القديـ ال يقصد بو ذلؾ الغموض الذي يعتمد عمى الخياؿ

المجنح ،بؿ يقصد بو اإلبياـ ،و"اإلبياـ في الشعر القديـ مشكمة لغوية قائمة في طبيعة التركيب المغوي

نفسو"(ٖ) ،وعند حؿ المشكمة يصبح المعنى واضحاً مفيوماً ،وبذلؾ أصبح اإلبياـ مرفوضاً في الشعر.

فطابع الوضوح والبساطة في القصيدة القديمة جاء مف خبلؿ "استخداـ لغة محددة منطقية،

وبجانب ذلؾ يستخدـ االستعارة والتشبيو والمجاز ؛لكف في صورة جامدة شكمية يندر فييا االبتكار
واألصالة".

(ٗ)

"وىذا يقتضينا أف نحسف إلى الشعراء الكبار ،فبل ننظر إلى شعرىـ بمعيار التصويب
والتخطئة-،بخاصة الشعراء المتقدميف -بؿ ينبغي أف نحاوؿ استكشاؼ أسرار التراكيب لدييـ ،حتى

تمؾ التي تبدو مف وجية نظرنا مخالفات نحوية يرتكبونيا في شعرىـ ،إنيـ يعمدوف إلييا عمداً غير
(٘)

غافميف عنيا ،ووراءىا معنى متساوؽ مع المعنى الشعري لمقصيدة"

ومف خبلؿ تمؾ الخصوصية التي يتمتع بيا الشعر القديـ ،تستطيع األسموبية أف تتعامؿ مع

النص األدبي القديـ بطريقة مخصوصة في كشؼ خفاياه ،دوف أف تحممو ماال يطيؽ مف التأويبلت
والتفسي ارت المتعمقة بالقيـ الجمالية لمنص.

(ٔ) النقػ ػ ػػد العرب ػ ػ ػ ي التطبيقػ ػ ػػي بػ ػ ػػيف القػ ػ ػػديـ والحػ ػ ػػديث،د طػ ػ ػػو مصػ ػ ػػطفى أبوكريشػ ػ ػػة ،طٔ ،الشػ ػ ػػركة المص ػ ػ ػرية العالميػ ػ ػػة لمنشػ ػ ػػر-
لونجماف،االسكندرية ،ٜٜٔٚ،صٕٗٔ

(ٕ) الشعر العربي المعاصر،عز الديف إسماعيؿ،صٖ٘ٔ
(ٖ) الشعر العربي المعاصر،صٖٔٙ
(ٗ) المرجع السابؽ،ص ٔٙٚ

(٘) المغة وبناء الشعر،صٕٙ
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 التصوؼ:يعد التصوؼ ظاىرة عامة في المجتمعات اإلنسانية ،وضرورة اقتضتيا طبيعة الحياة بما فييا

مف ظواىر وأسباب دعت إلى ظيوره ،فالتصوؼ حركة إنسانية عالمية ممتدة عبر التاريخ ،ولـ تكف

متميز يضرب بجذوره في أعماؽ التاريخ.
أخبلقي
وسمو
بدعة بؿ ىي حاجة روحية
ّّ
ّّ
ٌ

نشأ التصوؼ اإلسبلمي الحؽ في كنؼ اإلسبلـ ،ونما في أحضانو ،وشب وترعرع في تربتو،

واستمد أصولو مف القرآف الكريـ والسنة النبوية ،وقبؿ أف نخوض غمار التصوؼ عمينا الولوج إلى
كونتو وش ّكمتو ،أال وىي الزىد ،فالزىد ىو التربة الخصبة التي نما فييا التصوؼ
المبنة األساسية التي ّ
اإلسبلمي.
والزىد في مادتو المغوية َ"زَى َد" يعني عدـ الرغبة ،ويقاؿ ":زىد في الشيء أي لـ يرغب
فيو"(ٔ) ،و"تقاؿ لمرجؿ الذي انصرؼ إلى العبادة وترؾ االستمتاع بمذائذ الحياة وزىد في الدنيا ،)ٕ(".وقد
عبر القرآف عف المعنى الديني لمزىد في كثير مف المواضع منيا :قولو تعالى اعْهَمٌُا ؤَوَّمَا انْحٍََاجُ اندُّوٍَْا نَعِةٌ

ًنَيٌٌْ ًَشٌِنَحٌ ًَتَفَاخُسٌ تٍَْنَكُمْ ًَتَكَاثُسٌ فًِ انْإَمٌَْالِ ًَانْإًَْنَادِ كَمَثَمِ غٍَْثٍ ؤَعْجَةَ انْكُفَّازَ وَثَاتُوُ ثُمَّ ٌَيٍِجُ فَتَسَاهُ مُصْفَسًّا ثُمَّ ٌَكٌُنُ حُطَامًا ًَفًِ انْأخِسَجِ
عَرَابٌ شَدٌِدٌ ًَمَغْفِسَجٌ مِّهَ انهَّوِ ًَزِضٌَْانٌ ًَمَا انْحٍََاجُ اندُّوٍَْا إِنَّا مَتَاعُ انْغُسًُز {الحديد}ٕٓ:
وفي السُّنة النَّبوية قاؿ الرسوؿ ": إذا رأيتـ الرجؿ قد أوتي زىداً في الدنيا ومنطقاً ،فاقتربوا

منو فإنو يمقف الحكمة ،)ٖ(".وبيذا يكوف الزىد بمعناه المغوي والديني عدـ الرغبة واإلعراض عف ممذات

الدنيا.

أما في المفيوـ االصطبلحي لقد تعددت تعريفات الزىد ،وخرج عف معناه المغوي ليحمؿ معاني

ومضاميف أكثر عمقاً ،فالزىد اصطبلحاً "ىو الكؼ عف المعصية وعما زاد عف الحاجة ،وترؾ ما

عز وج ّؿ ،ثـ الكؼ عف أمور الدنيا جميعاً بتخمية القمب والتقشؼ التاـ ،وترؾ كؿ ما ىو
يشغؿ عف اهلل ّ
(ٗ)
مخموؽ".

(ٔ) لساف العرب ،ابف منظور،طٔ ،دار الكتب العممية ،بيروت،ٜٜٖٔ،جٗ ،صٓ ،ٔٛمادة (ز.ىػ.د)

(ٕ) التصوؼ في الشعر العربي ،نشأتو وتطوره حتى آخػر القػرف الثالػث اليجري،عبػد الحكػيـ حسػاف ،د.ط ،مكتبػة اآلداب ،القػاىرة،
د.ت ،صٕٗ

(ٖ) الرسالة القشيرية ،لئلماـ أبي القاسـ عبد الكريـ القشيري ،تحقيػؽ عبػد الحمػيـ ومحمػود بػف الشػريؼ،د.ط ،دار المعػارؼ ،د.ت،
صٕٔٔ

(ٗ) أدب الزىد في العصر العباسي نشأتو وتطوره وأشير رجالو ،عبد الستار السيد متػولي ،رسػالة دكتػوراة ،جامعػة أـ القػرى ،مكػة
المكرمة ،ٜٕٔٚ،صٗٚ
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الجنيد يرى أف الزىد "ىو
ولقد تناوؿ العديد مف عمماء المسمميف مفيوـ الزىد ،فأبو القاسـ ُ
(ٔ)
عرفو ":ىو النظر إلى الدنيا بعيف
استصغار الدنيا ومحو آثارىا مف القمب ، ".و أبو عبداهلل بف جبلء َّ

الزواؿ ،لتصغر في عينؾ ،فيسيؿ عميؾ اإلعراض عنيا".

(ٕ)

وقيؿ إف الزىد" :سمو القمب عف األسباب وفض األيدي مف األمبلؾ ،وعزوؼ النفس عف الدنيا
(ٖ)

ببل تكمؼ".

مف خبلؿ ىذه التعريفات ترى الباحثة أف الزىد ىو مجاىدة َّ
النفس وخمو القمب مف ممذات

الدنيا واإلعراض عنيا.

واختمؼ الباحثوف حوؿ أصؿ نشأة الزىد ،فمنيـ مف نسبو إلى عصور قبؿ اإلسبلـ ،ومنيـ مف

اعتبره وليد البيئة العربية اإلسبلمية ،لكف في الحقيقة أف الزىد لـ يكف عربياً إسبلمياً بحتاً ألف الجزيرة
العربية تعددت فييا الديانات ،وتباينت بيف وثنية ومسيحية وييودية ،وانتشرت األديرة والكنائس وأقاـ

فييا الرىباف ،حيث كانت ىناؾ فئة عرفت بالحنفاء أو المتنسكيف الذيف مالوا إلى التوحيد ومجاىدة

النفس ورفض الدنيا ،ولكف في ذلؾ الوقت لـ يكف يعرؼ الزىد بصورتو المتعارؼ عمييا ،بؿ كانت
عبارة عف حكـ تعبر عف حالة التخبط التي تعتري اإلنساف القديـ ،بسبب عدـ معرفتو لما ينتظره بعد

الموت.

ومف المتحنفيف الذيف سمكوا طريقاً مغاي اًر عف قوميـ " ورقة بف نوفؿ ،فاعتزؿ عبادة األوثاف

النبي  برسالتو ،قاؿ:
وامتنع عف أكؿ الذبائح ،وق أر الكتب ،وبشر ّ
ػػػػػػػػد
ػػػػػػػت ليػػػػػػػـ
ػػػػػػػػرركـ أحػػػػػػػ ُ
ػػػػػػػت ألقػػػػػػػػو ٍاـ وقمػ ُ
لقػػػػػػػػد نصػحػ ُ
ػػػػػػػذير فػػػػػػػػػال يغػػ ْ
أنػػػػػػػػا النػ ُ
ػػػػػػػػػػػعبدف رلػػيػػػػػػػػػػػػاً غيػػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػػػػػد ُد
خالقػػػػػػػػػػػػكـ
غ
التػػ
فػ ْ
ػػػػػػػوف َدعػػػػػػػػػوكـ فقولػػػػػػػػوا بيننػػػػػػػػا ُحػ ُ
َ
ػػػبحانا نعػػػػوُذ بػػػػو
سػػػػبحاف ذي العػػػػرش سػ ُ
ُ
ِ
مسخػػػػػػػر كػػػػػ غؿ مػػػػػا تحػػػػػػػت السمػػػػػػػاء لػػػػػو
ٌ
ػػػػػيء ممػػػػػػا تػػػػػػر تبقػػػػػػش بشاشػػػػػػتو
ال شػ َ

ػػػػػػد
الجمػػ ُ
وقبػػػػػػؿ قػػػػػػػػػد سبػػػػػػػح الجػػػػػػودي و َ
ػػػػػػػػد
ال ينبغػػػػػػػػي أف يػُػػػػػػػػػناوى ممػػػػػػػػػػكو أحػػ ُ
ػػػػد
ويػػػػػ دى المػػػػػاؿ و الولػ ُ
يبقػػػػػش اإللػ ُ
ػػػػو ُ

(ٗ)

ال تخمو ىذه األبيات مف نزعة الزىد التي تدعو إلى ترؾ ممذات الدنيا ونب ّذىا ،والتأكيد عمى

وحدانية اهلل والترفع بالنفس البشرية إلى مراتب عميا سامية .

(ٔ) الرسالة القشيرية ،صٗٔٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٔٔ
(ٖ) الرسالة القشيرية ،صٖٔٔ

(ٗ) التصوؼ في الشعر العربي ،صٗٔٔ
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ومع بداية عصر اإلسبلـ سمؾ الزىد سبيبلً في التربية الروحية القائمة عمى القرآف الكريـ

والسنة النبوية ،فقد ضرب الرسوؿ  وصحابتو الكراـ أروع األمثمة في الزىد ،واستطاع اإلسبلـ أف
يخمؽ الشخصية اإلسبلمية المتوازنة التي تصمح لحياة الدنيا وحياة اآلخرة.
و إف الزىد في القرف الثاني أخذ مفيوماً مختمفاً عف مفيوـ الزىد في القرف األوؿ اليجري،

ونقاء
تدينا وعكوفاً عمى العبادة ،أما في القرف الثاني اليجري أصبح طيارةً لمنفس
حيث "كاف األوؿ ً
ً
لمقمب واخبلصاً هلل ،أ ي أف المظير التعبدي أصبح في المرتبة الثانية بعد أف كاف في المرتبة
(ٔ)

األولى"

أما في القرف الثالث اليجري ،ط أر عمى الزىد تحوؿ واضح في المفيوـ ،فمـ يعد الزىاد

يسموف بيذا االسـ ،وانما عرفوا بالصوفية ،لما ليـ مف طرؽ خاصة في ترويض النفس ومجاىدتيا

وتيذيبيا.

وىذا ما عبر عنو ابف خمدوف في مقدمتو" :عمـ التصوؼ مف العموـ الحادثة في الممة ،وأصمو

عند سمؼ األمة وكبارىا مف الصحابة والتابعيف ،ومف بعدىـ طريؽ الحؽ اليداية ،وأصميا العكوؼ
عمى العبادة واالنقطاع إلى اهلل تعالى ،واإلعراض عف زخرؼ الدنيا و زينتيا ،والزىد فيما يقبؿ عميو

الجميور مف لذة و ماؿ و جاه ،واالنفراد عف الخمؽ بالخموة لمعبادة ،وكاف ذلؾ عاماً في الصحابة
فمما فشا اإلقباؿ عمى الدنيا في القرف الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا،
والسمؼّ ،
اختص المقبموف عمى العبادة باسـ الصوفية والمتصوفة ،)ٕ(".وبيذا القوؿ انتقؿ الزىد إلى مرحمة أعمؽ
وأكثر روحانية و شمولية وىي مرحمة التصوؼ.

 التصوؼ لغ ًة:مف الناحية المّغوية ،ىو مف المادة المغوية (صوؼ) تعني صوؼ الضأف وما أشبيو(ٖ) ،وعند

الجوىري "الصوؼ لمشاه والصوفية أخص منو ،)ٗ(".وفي قاموس المحيط(صوؼ) بالضـ وىي "خرقاء
()ٙ

وجدت صوفاً ،)٘(".ويقاؿ ":تصوؼ فبلف إذا لبس الصوؼ ،كما يقاؿ تقمص إذا لبس الصوؼ".

(ٔ) التصوؼ في الشعر العربي ،،صٕٗ

(ٕ) مقدمة ابف خمدوف ،ابف خمدوف،د.ت ،جٔ ،دار الفكر ،د.ت ،صٗٙٚ
(ٖ) ينظر معجـ لساف العرب ،ابف منظور ،مادة (ص.و.ؼ)

(ٗ) معجػ ػػـ مختػ ػػار الصػ ػػحاح ،لئلمػ ػػاـ محمػ ػػد بػ ػػف أبػ ػػي بكػ ػػر عبػ ػػد القػ ػػاىر ال ػ ػرازي ،دار الفكػ ػػر لمطباعػ ػػة والنشػ ػػر ،بيػ ػػروت ،مػ ػػادة
(ص.و.ؼ)،صٖٖٚ

(٘) ينظر معجـ القاموس المحيط ،الفيروز أبادي ،مادة (ص.و.ؼ)
( )ٙالرسالة القشيرية ،صٕٖٜ
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والتصوؼ في األصؿ "مصدر تصوؼ أي لبس الصوؼ؛ ألف لبس الصوؼ كاف دأب األنبياء
(ٔ)

الصديقيف ،وشعار المتنسّْكيف".
عمييـ السبلـ و ّ

ولـ يكتؼ الدارسوف بتفسير مصطمح التصوؼ مف الناحية المعجمية بؿ تعددت التفاسير

لتصؿ إلى سبب التسمية ،قيؿ إنيا منسوبة إلى صوفية لصفاء أسرارىا ونقاء آثارىا ،وقاؿ قوـ" :إنما

سموا صوفية؛ ألنيـ في الصؼ األوؿ بيف يدي اهلل َّ
عز وجؿ بارتفاع ىمميـ واقباليـ بقموبيـ عميو

(ٕ)
وسموا صوفية أيضاً ":لقرب أوصافيـ مف أوصاؼ أىؿ الصفة الذيف
ووقوفيـ بسرائرىـ بيف يديوّ ، ".
(ٖ)
كانوا عمى عيد رسوؿ اهلل ".

الصوفية إلى الصُّوؼ تقؼ في الطميعة؛ ألف الصُّوؼ في حقيقتو
ويبدو أف نسبة كممة ّ
مادة خشنة ،تمبس عمى الجسد وتسبب الوخز وعدـ الراحة ،وىذا يتناسب مع حاؿ الصوفي الذي ال

يطمئف إلى ممبس أو فراش ،ىذا الحاؿ القمؽ يدفعو إلى الغاية التي ينشدىا وىي الوصوؿ إلى اهلل.

 التصوؼ اصطالحاً:التصوؼ في االصطبلح يشكؿ أحد التيارات الرئيسية في الحياة

الروحية و اإلسبلمية

ويتميز بجممة مف السمات والفضائؿ التي تتمثؿ بالتخمي عف متع الحياة والزىد فييا ،وتطيير القمب

عز وجؿ.
وتصفيتو وتيذيب النفس ،والتطمع إلى االتصاؿ باهلل ّ

والصوفية تعددت تعاريفيا واختمفت بتعدد وتبايف رؤى مفكرييا ،كؿ لو فكره واتجاىو ومذىبو

الذي يميزه.

ويعرؼ الجنيد التصوؼ بأنو ":تصفية القمب عف مواقؼ البرية ،ومفارقة األخبلؽ الطبيعية،

واخماد الصفات البشرية ،ومجانبة الدواعي النفسية ،ومنازلة الصفات الروحانية ،والتعمؽ بالعموـ
الحقيقية ،واستعماؿ ما ىو أولى عمى األبدية ،والنصح لجميع األمة والوفاء هلل عمى الحقيقة واتباع

الرسوؿ في الشريعة".

(ٗ)

وقاؿ اإلماـ حامد الغزالي " :الصوفي ىو الذي يكوف دائـ التصفية ال يزاؿ يصفي األوقات عف
شوب األكدار بتصفية القمب عف شوب النفوس ،ويعينو عمى كؿ ىذه التصفية دواـ افتقاره إلى مواله،

(ٔ) التصوؼ في الشعر العربي ،ص٘ٚ

(ٕ) التعرؼ لمذىب التصوؼ،تصنيؼ اإلماـ أبو بكر محمد البخاري الكبلباذي ،طٕ ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،ٜٜٔٗ ،ص٘
(ٖ) المصدر السابؽ ،ص٘

(ٗ) التعرؼ لمذىب التصوؼ ،ص٘
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فبدواـ االفتقار ينقى مف الكدر ،وكمما تحركت النفس وطيرت بصفة مف صفاتيا أدركيا ببصيرتو
(ٔ)

وفر منيا إلى ربو فيو قائـ بربو عمى قمبو ،وقائـ بقمبو عمى نفسو".
النافذة ّ

وىذاف التعريفاف قد شمبل كؿ ما يختص بالصُّوفية مف تخمية القمب وتصفيتو مف الصفات

المذمومة ،ومجاىدة النفس ورياضتيا وتيذيبيا لتسمو عف األمور الدنيوية ،والطرؽ التي يسمكيا

الصوفي إلى غايتو المنشودة وىي الوصوؿ إلى اهلل.

 عالقة الزىد بالتصوؼ:قبؿ التحدث عف الصوفية بشكؿ مفصؿ وعميؽ ،البد مف تحديد طبيعة العبلقة التي تربط

التصوؼ بالزىد ،والوقوؼ عمى أىـ العبلمات الفارقة والمميزة بينيما.

المكوف األساسي لمتصوؼ ،والخطوة األولى التي يجتازىا الصوفي لمولوج إلى
إف الزىد ىو ُ
عالـ الصوفية ،ويمتقي الزىد مع التصوؼ" في احتقارىما لممادة ،ومحاسبة النفس ولزوـ الفضائؿ،
وايثار التقوى ،بيد أف الزىد ٍ
تفاد لشرور الدنيا وسعي حثيث لمتقرب مف المولى عزوجؿ ،أما التصوؼ
فيو تحوؿ عف الشر والباطؿ وانقطاع إلى الخير و الحؽ ،أي أف الزىد عم ٌؿ باعثو راحة الضمير ،أما
التصوؼ فيو مذىب دافعو الوجداف ،)ٕ(".ففي بادئ األمر نمحظ اتفاقاً بينيما ،لكف مع التطور الذي
واكبو التصوؼ ٍ
كفكر لو أصولو وقواعده ومبادؤه ،نممح نقاط اختبلؼ تتمثؿ فيما يمي:
أ -اختالؼ في الغاية /إذا كاف الزىد ىو الرغبة عف ممذات الدنيا واإلعراض عنيا ،والزاىد يقوـ
بذلؾ أمبلً في ثواب اهلل وطمعاً في جنتو ،وخوفاً مف اآلخرة ،فإف التصوؼ لو اتفؽ مع الزىد

في رغبتو عف الدنيا؛ فإنو يختمؼ معو في الغاية؛ ألف الصوفي يتقرب إلى اهلل ال رغبةً في
عطاء وال خوفاً مف شقاء.

وىذا ما عبرت عنو رابعة العدوية في قوليا" :إليى إذا كنت أعبدؾ رىبة مف النار ،فاحرقني

بنار جينـ ،واذا كنت أعبدؾ رغبة في الجنة ،فاحرمني منيا ،إما إذا كنت أعبدؾ يا إليي مف أجؿ

محبتؾ فبل تحرمني جمالؾ األزلي"(ٖ) ،فغاية الصوفي محبة اهلل والتمتع بجمالو األزلي ،ومعرفة ذاتو

الجمية.

(ٔ) إحياء عموـ الديف ،اإلماـ الغزالي ،ج٘ ،دار إحياء الكتب العربية ،بيروت ،لبناف ،د.ت ،صٔٛ

(ٕ) الزىػػد فػػي الشػػعر األندلسػػي فػػي الق ػرنيف ال اربػػع والخػػامس اليجػػري :د ارسػػة تحميميػػة ،ىيػػاـ يوسػػؼ المجػػدالوي ،رسػػالة ماجسػػتير،
جامعة األزىر ،غزة،ٕٓٔٓ،صٔٛ

(ٖ) أدب الزىد في العصر العباسي ،صٕٙٚ
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ب -اختالؼ الفكرة /الزىد يقوـ عمى فكرة استشعار عظمة اهلل وقوتو وجبروتو ،أما الصوفية فموقنة
أف اهلل كريـ لطيؼ رحيـ بعباده ،ويروف في اهلل الجبلؿ والجماؿ والكماؿ ،لذؾ وجبت محبتو

البلمتناىية.

وبيذه المفارقة نرى أف التصوؼ أعـ وأشمؿ مف الزىد ،فالزىد كاف بداية لتطور التصوؼ

الذي حمؿ أبعاداً فكرية جديدة،ومضاميف روحية ترتقى بالنفس إلى األعالي.

وعند الحديث عف التصوؼ تتجو جميع األنظار صوب النزعة الصوفية في اإلسبلـ التي
تحمؿ بعداً تاريخياً ،ولكف مف خبلؿ تتبع أصوؿ التصوؼ ،نجد أف التصوؼ قديـ بقدـ الحضارات
والديانات التي تعاقبت عمى األرض مع مرور الزمف.

فالتصوؼ لو أصوؿ جمعت بيف أىؿ الديانات الوثنية القديمة ،وأىؿ الديانات السماوية ،وكميـ

ُّ
صبوا في بوتقة واحدة وىي الروح ،قاؿ تعالىًٌَ  :سْإَنٌُوَكَ عَهِ ٱنسًُّحِ قُمِ ٱنسًُّحُ مِهْ ؤَمْسِ زَتًِّ ًَمَأ ؤًُتٍِتُم مِّهَ ٱنْعِهْمِ إِالَّ قَهٍِالً
{اإلسراء}ٛ٘ :
وىذا يعني أف الروح التي خمقيا اهلل واحدة في نفوس البشر جميعاً ،وميما اختمؼ الناس في

لغاتيـ ودياناتيـ ونزعاتيـ واىتماماتيـ وبيئاتيـ ،فيـ يشتركوف في النزعة الروحية ،بأف اهلل ىو الخالؽ،

ويقروف بمعرفتيـ بو "،كأنيـ استمدوا تمؾ الروحانية مف نبع واحد بؿ كأف قبساً مف نور غير نور ىذا

العالـ ،يسري في كيانيـ وينير السبيؿ أماميـ لنيؿ مطمبيـ".

(ٔ)

ومقرة بو؛ ولكف الروح عندما تختمط
إف الروح قديمة قبؿ ىبوطيا عالـ الجسد تكوف عارفة باهلل ّ
بالجسد وتتأثر بالبيئة المحيطة بيا ،تفقد الروح شيئاً مف معرفتيا وعبوديتيا هلل ،كما قاؿ الرسوؿ": 
(ٕ)

ما مف مولود إال يولد عمى الفطرة فأبواه ييودانو أو ينصرانو أو يمجسانو".

فالروح التي خمقيا اهلل تكوف نقية مف أي مكدرات ،وىي َم ْكمف األخبلؽ الحميدة ،واإلنساف
بفطرتو يؤمف بأف ىذا الوجود العظيـ لو خالؽ مبدع ،لكف بتأثره بالعوامؿ المحيطة بو تجعمو يفقد شيئاً
مف تمؾ الروحانية"،فالصنؼ المميـ بالعالـ الروحي طائفة الصوفية ،ال صوفية اإلسبلـ فحسب ،بؿ

صوفية كؿ ديف ،واليدؼ الذي يسعوف إليو جميعيـ ىو الوصوؿ إلى اهلل إلى الحقيقة أو االتصاؿ عف

طريؽ حالة روحانية خاصة يدركونيا إدراكاً ذوقياً مباش اًر".

(ٖ)

(ٔ) التصوؼ الثورة الروحية في اإلسبلـ ،أبو العبل عفيفي ،طٔ ،دار المعارؼ ،ٜٖٔٙ ،صٓٔ

(ٕ) صحيح مسمـ ،لئلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجػاج القشػيري النيسػابوري ،صػححو ورقمػو وأخػرج أحاديثػو وعمّػؽ عميػو ،محمػد
فؤاد عبد الباقي ،طٔ ،جٗ ،كتاب القدر،الحديث  ،ٕٙ٘ٛدار إحياء الكتب العربية،توزيع دار الكتب بيروت ،ٜٜٔٔ ،صٕٓٗٚ

(ٖ) التصوؼ الثورة الروحية في اإلسبلـ ،صٔٔ
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ويتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف الصوفية نزعة إنسانية عامة ،غير محدودة بزماف أو مكاف أو

حتى ديف" ،ىي استبطاف منظـ لتجربة روحية ،ووجية نظر خاصة تحدد موقؼ اإلنساف مف الوجود
(ٔ)

ومف نفسو ومف العالـ".

لكف ارتباط التصوؼ بالمفيوـ اإلسبلمي جاء متساوقاً مع ما دعا إليو القرآف الكريـ والسنة
النبوية ،فكبلىما َّ
ىذب التصوؼ حتى ال يخرج عف الحدود التي رسميا الشرع.
الديف اإلسبلمي ،حيث " وصؿ إلى
وىذا ما ُعرؼ بالتصوؼ السُّني الذي قاـ عمى أصوؿ ّ
مرحمة عبر فييا عف مواجيد الصوفية وأذواقيـ وأحواليـ التي ترد عمييـ حسب صفاء أوقاتيـ ونقاء

(ٕ)
الخمقي والذي يقوـ
ميميف" ،األوؿ الجانب العممي ُ
سريرتيـ"  ،والتصوؼ في حقيقتو يقوـ عمى جانبيف ّ
عمى الظاىر مف ألواف العبادات مف صبلة وصياـ وذكر وتيجد ومجاىدة النفس ورياضتيا وقطع كؿ

ما يتعمؽ بحب الدنيا ولذاتيا ،والزاميا بتعاليـ الديف ،والثاني الجانب الروحي وىو نتيجة وثمرة لمجانب
(ٖ)

األوؿ وىو الجانب العممي".

بد مف االىتماـ باألخبلؽ ،والتصوؼ في أساسو ُخمُؽ ،وأحكاـ
ولكي يرتقي الجانب الروحي ال ّ
اإلسبلـ تقوـ عمى أساس أخبلقي ،تيدؼ إلى الترقي بالنفس اإلنسانية أخبلقياً ،التي تتحقؽ بواسطة
الرياضات والمجاىدات التي يقوـ بيا الصوفي لكبح جماح نفسو ،وتطييرىا مف الصفات المذمومة،

واكساب النفس صفات محمودة " التصوؼ خمؽ فمف زاد عميؾ في الخمؽ زاد عميؾ في الصفاء"(ٗ)،
وىذا الصفاء ال يتحقؽ إال بفناء النفس عف شيواتيا ورغباتيا ،وصفاتيا ،واذا أفنى الصوفي عف نفسو

تمؾ األمور ،أصبحت نفسو مشرقة بقرب اهلل.

وغاية الصوفي أف يتخمؽ بأخبلؽ الديف ،التي توصمو إلى الكماؿ والسعادة الروحية التي

النوري بقولو" :ليس التصوؼ رسماً وال عمماً ،ولكنو ُخمؽ ،ألنو
عبر عنو أبو الحسيف ّ
ينشدىا ،وىذا ما ّ
(٘)
لو كاف رسماً لحصؿ بالمجاىدة ،ولو كاف عمماً لحصؿ بالتعميـ ،ولكنو تَ َخمُّؽ بأخبلؽ اهلل".
ولموصوؿ إلى تمؾ الغاية عمى الصوفي أف يسمؾ طريقاً وىذا السموؾ يسمى سف اًر ،وفي سفره
يمر بمراحؿ عميو أف يسمكيا بالتتابع ،ألف كؿ مرحمة مسمّْمة لؤلخرى ،وىذا ما يعرؼ بالمقامات،

(ٔ) النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث ،محمد مصطفى ىدارة ،مجمة فصوؿ ،ـٔ ،عٔ ٗ،ٜٔٛصٔٓٚ

(ٕ) د ارس ػػات ف ػػي التص ػػوؼ اإلس ػػبلمي شخص ػػيات وم ػػذاىب ،محم ػػد ج ػػبلؿ ش ػػرؼ ،د.ط ،دار المع ػػارؼ الجامعي ػػة ،اإلس ػػكندرية،

ٕٗٓٓ،صٖٖٗ

(ٖ) التصوؼ في الشعر العربي ،ص٘ٛ
(ٗ) الرسالة القشيرية ،صٕٖٜ

(٘) دراسات في التصوؼ اإلسبلمي ،صٜٜٔ
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والمقاـ ىو" مقاـ العبد بيف يدي اهلل عز وجؿ ،فيما يقاـ فيو مف العبادات والمجاىدات والرياضات

واالنقطاع إلى اهلل عز وجؿ".

(ٔ)

وال يرتقي مف مقاـ إلى مقاـ ما لـ يستوؼ أحكاـ ذلؾ المقاـ ،ومف المقامات التي يسمكيا

الصوفي في طريقو تتمثؿ في "التوبة والورع والزىد والفقر والصبر والرضا والتوكؿ" وكميا تحصؿ ببذؿ

المجيود ،)ٕ(".وعند اجتيازه لتمؾ المقامات تعرض لو أحواؿ نفسية مختمفة مف سرور وحزف ومف فتور
و نشاط ،واألحواؿ"معنى يرد عمى القمب مف غير تعمد منيـ وال اجتبلب وال اكتساب ليـ ،مف طرب

أو حزف أو بسط أو قبض أو شوؽ أو حب".

(ٖ)

ومف تمؾ األحواؿ "المراقبة والقرب والمحبة والخوؼ والرجاء والشوؽ واألنس والطمأنينة

والمشاىدة ،)ٗ(".وبيذا تكوف "الحاؿ نازلة تنزؿ بالقموب فبل تدوـ"(٘) ،فالحاؿ توفيؽ مف اهلل ،أو ىبة مف
اهلل ييبيا لمف يشاء مف عباده ،وىو ال يدوـ ،والحاؿ إذا استمرت وتوالىا الصوفي بالمداومة والمجاىدة
()ٙ

أصبحت مقاماً "األحواؿ مواىب والمقامات مكاسب"

مف خبلؿ ما سبؽ يكوف التصوؼ حالة ذوقية شعورية ،تعبر عف تجارب روحية تتفاوت وفقاً

لمقاـ كؿ صوفي في الطريؽ الذي يسمكو ،ووفقاً لممجاىدة والرياضة التي يقوـ بيا ،ووفقاً لبلستعداد

الروحي والنفسي لكؿ منيـ ،فالتصوؼ " تجربة روحية تخص الصوفي الذي يعانييا ويكابدىا ومصدر

لما كانت ىذه األحواؿ تخص مف يعانييا
ىذه المعاناة إرادة عارمة مف الصوفي أف يتصؿ باهلل ،و ّ
فضبلً عف أنيا ال تخضع لحكـ العقؿ ومقوالتو؛ فإنو يحؽ لمصوفية أف يعترضوا عمى كؿ مف يحاوؿ

()ٚ
أف يزف تجاربيـ وتعبيراتيـ عنيا بميزاف العقؿ ، ".لذلؾ نبذ الصوفية العقؿ ،وأولوا القمب اىتماماً
ِ
وسر كنييا ،ومف خبللو يتـ التعرؼ إلى اهلل " ،فمعرفتيـ هلل ليست
بالغاً؛ ألنو ىو َم ْك َمف العواطؼ ّ
وليدة العقؿ وليست عمماً صورياً ،بؿ وليدة قوة أخرى تعمو عمى العقؿ والحس معاً ،فيي نور يقذفو اهلل
في قمب مف أحبو ،أو ىي إشراؽ الجانب اإلليي في قمب الصوفي وىو ما يسمى بالعمـ ُّ
المدني الذي

اختص بو الخضر ﴿ ،فٌََجَدَا عَثْدًا مِّهْ عِثَادِوَا آتٍَْنَاهُ زَحْمَحً مِّهْ عِندِوَا ًَعَهَّمْنَاهُ مِه نَّدُوَّا عِهْمًا﴾ {الكيؼ" }ٙ٘ :وىو

(ٔ) الممع ،ألبػي نصػر السػراج الطوسػي ،تحقيػؽ عبػد الحمػيـ محمػود ،وطػو عبػد البػاقي سػرور ،د.ط ،دار الكتػب الحديثػة بمصػر،

ٓ ،ٜٔٙص٘ٙ

(ٕ) الممع ،ص٘ٙ

(ٖ) الرسالة القشيرية ،صٙٙ
(ٗ) الممع ،صٙٙ

(٘) المصدر السابؽ ،صٙٙ
( )ٙالرسالة القشيرية ،صٙٙ

( )ٚالتصوؼ إيجابياتو وسمبياتو ،أحمد محمد صبحي ،د.ط ،دار المعارؼ ،القاىرة ،د.ت ،صٕ.ٚ
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العمـ الحضوري االتصالي الشيودي ،)ٔ(".فتنكشؼ المعارؼ انكشافاً لمف يمتمؾ ال ّذوؽ حتى يدرؾ

اليقيف في معرفة اهلل والوصوؿ إليو" ،وصولؾ إلى اهلل وصولؾ إلى العمـ بو"(ٕ) ،ويقصد بالوصوؿ ىو
أف نعرؼ اهلل حؽ المعرفة ،ونعرؼ كؿ ما يتعمؽ بو مف الصفات التي تتجمى بالجبلؿ والجماؿ ومعرفة

أسمائو وأفعالو ،ىذه المعرفة تتممؾ القمب التي يستشعرىا ذوقياً.

وىذا يتعدى مجرد المعرفة العقمية؛ ألف العقؿ البشري يظؿ قاص اًر أماـ ىذه المعرفة التي تنبع

مف القمب والتي مجاليا الذوؽ والنور اإلليي ،ولذة ىذه المعرفة أنيا تفوؽ كؿ المدركات والمحسوسات،

وأف إدراؾ جماؿ اهلل سبحانو ،ىو أكمؿ اإلدراكات" ،مف ذاؽ عرؼ"(ٖ) ،وأرقى أنواع المعرفة ىي
المعرفة التي ين تج عنيا الحب اإلليي ،والتمتع بجماؿ اهلل وجبللو ،وعظيـ سمطانو ،فيو األحؽ بيذا

الحب الكامؿ ،وقد عبر الصوفية عف حبيـ هلل مف خبلؿ الوجد والعشؽ الذي تجمى في أشعارىـ ،حيث

كاف خالصاً هلل وحده.

وبيذا يكوف التصوؼ في حقيقتو" حياة روحية منظمة مؤسسة عمى قواعد موسومة بالرياضات

والمجاىدات ،وعمى دراسة أحواؿ النفس البشرية ودقائؽ أحواؿ سموكيا والتعمؽ في الباطف لموصوؿ
إلى المحبة اإلليية".

(ٗ)

وقد اتسعت دائرة التصوؼ مع تقدـ الزمف ،وأصبحت ظاىرة اجتماعية تخطت حدود الزماف

والمكاف ،وأصبح ليا أتباع في كؿ عصر ،بعد أف كانت ظاىرة فردية قائمة بيف العبد وربو ،وىي
ظاىرة انتشرت في العصور الوسطى والسيما في العصر الممموكي ،وتطور التصوؼ تطو اًر كبي اًر،

حتى شمؿ السبلطيف وكثي اًر مف العمماء والفقراء ،وىو ظاىرة ليا أسبابيا التي كونتيا وجعمتيا طريقاً
ومبلذاً لكؿ مف يسمكيا.

واألسباب التي أدت إلى ظيور التصوؼ ىي غالبا األسباب التي أدت إلى بروز ظاىرة الزىد،

إذ يعد التصوؼ امتداداً وتطو اًر لمزىد إلى أف أصبح مدرسة فكرية ليا أصوليا ومناىجيا.

ومف ىذه األسباب:
ٔ -معاناة ببلد المسمميف في العصر الممموكي مف خطريف في آف واحد ،خطر الفرنجة القادميف
مف الغرب الذيف يريدوف االنتقاـ مف المسمميف ،وخطر التتار القادميف مف الشرؽ الطامعيف

(ٔ) دراسات في التصوؼ اإلسبلمي ،صٖٖ٘
(ٕ) تربيتنا الروحية ،صٕ٘ٔ

(ٖ) التصوؼ في الشعر العربي ،صٕٜ٘

(ٗ) أدب الزىد في عصر المرابطيف والموحديف،عبد الرحيـ حمداف ،رسالة دكتوراة ،عيف شمس ،القاىرة ،ٜٜٔٛ،صٕٗ
17

بما تبقى مف مغانـ الحضارة اإلسبلمية في مصر والشاـ ،كؿ منيما أذاؽ الببلد ويبلت كثيرة،

ونشر الموت والدمار فييا.

ٕ -الكوارث الطبيعية التي لحقت بالببلد ،وانتشار األوبئة واألمراض والمجاعات،كؿ ذلؾ دفع

المستضعفيف مف فقراء ومعوزيف إلى اتخاذ التصوؼ سبيبل واالنخراط في تياره الجارؼ؛ ليكوف

ليـ ممجأ يعصميـ مف قسوة الحياة.

ٖ -انتشار حالة الترؼ والبذخ ،مما أدى إلى ظيور حانات الخمر لمشرب ولميو.

ٗ -تشجيع سبلطيف المماليؾ عمى بناء الخانقات والرباطات لممتصوفة ،ورصد النفقات عمييـ،
وىذا مما أتاح لمتصوؼ ازدىا اًر عظيماً.
(ٔ)

الغزي

ومف شعراء العصر الممموكي الذيف سمكوا تيار التصوؼ ،ونيجوا منيجو الشاعر ابف ُزقَّاعة
حيث ولِد ونشأ في ذلؾ العصر ،واتبع المنيج الصوفي الخاص بالطريقة القادرية نسبة لمشيخ

"عبد القادر الجيبلني" وىي طريقة صوفية قائمة عمى تعاليـ الديف اإلسبلمي ،والسنة النبوية ،فسمؾ

طريؽ الصوفية ،واقتفى آثارىـِ ،
وعرؼ أسرارىـ ،فخاض التجربة الصوفية ،بكؿ ما فييا مف رياضات
روحية ومجاىدة النفس وكسر حدة شيواتيا ،وتطييرىا ،وتنقية القمب ،لموصوؿ إلى اإلشراؽ الروحي،

وتحقيؽ الغاية في الوصوؿ إلى اهلل التي تتمثؿ في التجميات اإلليية.

وقد عبر ابف زقَّاعة عف تمؾ التجميات مف خبلؿ تجربتو الصوفية القائمة عمى مجاىدة النفس
و حالة القمؽ واالضطراب التي تعتريو خبلؿ سموكو الطريؽ ،وأف األحواؿ التي يعايشيا مف مراقبة
وخوؼ ورجاء ومحبة وشوؽ وأنس وطمأنينة كميا تقوـ عمى حالة مف االضطراب والقمؽ " إذا وقع
(ٕ)

السكوف فبل تصوؼ"

وىذه التجربة الصوفية تتساوؽ تماماً مع التجربة الشعرية التي يعيشيا أي شاعر؛ ألف

الصوفي يعيش حالة مف القمؽ والمكابدة والتعب والبحث المتواصؿ عف اهلل ،وىذا ما يتفؽ مع حاؿ
الشاعر الذي يعيش نفس الحالة الشعورية القمقة والمضطربة ،فكؿ منيما لو معاناة ومكابدة ويسمؾ

طريقاً كمو صراع مع الذات ،لكي يصؿ إلى تجربة عميقة األثر.

(ٔ) ابف زقاعة ىو "إبراىيـ بف محمد بف بيػادر أحمػد القرشػي النػوفمي الشػيير بػابف زقاعػة ،ولػد فػي مدينػة غػزة سػنة ٘ٗٚىػػ ،ونشػأ
فييا حيث أخذ العمـ عػف جميػع مشػايخ عصػره وعممائػو فػي مختمػؼ العمػوـ والفنػوف ،وقػد عمػؿ ابػف زقاعػة عمػى تحصػيؿ جػؿ عمػوـ
عصره ،فكاف مػرآة لعمػوـ ومعػارؼ ذلػؾ العصػر ،فيػو عصػر العمػـ والموسػوعات والبنػاء والعمػراف ،وكانػت غػزة فػي العيػد المممػوكي

اشػػتيرت بوجػػود كثيػػر مػػف العممػػاء الكبػػار فػػي مختمػػؼ العمػػوـ والفنػػوف  .وكػػاف كثيػػر التنقػػؿ والترحػػاؿ مػػف أجػػؿ الحصػػوؿ عمػػى العمػػـ

والمعرفة  .وكانت وفاتو بالقاىرة سنة ٛٔٙىػ.

(ٕ) النزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث ،صٔٓٚ
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وتشترؾ التجربة الصوفية مع التجربة الشعورية أيضاً في الوجداف فكبل التجربتيف تقوـ عمى

المشاعر و األحاسيس ،فالقمب ىو موطف العاطفة والشعور.

و خاض ابف ُزقَّاعة التجربة الصوفية بكؿ تجمياتيا الشعورية ،وعبر عنيا بوضوح مف خبلؿ
أشعاره ،فاختار الشعر ألنو يعد المسمؾ األبرز إلظيار مايكنو مف حب وشوؽ إزاء المحبوب ،ولكي

يرتقي ليذا الحب ّمر بمواجيد وأحواؿ حتى وصؿ إلى غايتو المنشودة وىي حب اهلل تعالى.
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المبحث األوؿ  -التجميات اإلليية
التجمّي لغة ىو انكشاؼ الشيء وبروزه و وضوحو(ٔ) ،وىذا ما عبر عنو القرآف الكريـ ًَانهٍَّْمِ
إِذَا ٌَغْشَى * ًَاننَّيَازِ إِذَا تَجَهَّى{ الميؿ ،}ٕ:أما تجمّْي الحؽ لمبشر لـ ِ
يأت نص في القرآف يثبت ذلؾ ،فعندما
طمب موسى مف اهلل أف يراه أحالو إلى الجبؿ قاؿ تعالى :فَهَمَّا تَجَهَّىٰ زَتُّوُ نِهْجَثَمِ جَعَهَوُ دَكًّا ًَخَسَّ مٌُسَىٰ صَعِقًا
{األعراؼ }ٖٔٗ:إف اهلل تجمَّى لمجبؿ وليس لموسى " فالتجمّْي اإلليي لمبشر كالخطاب اإلليي ال يكوف
(ٕ)
أما التجمّْي في عرؼ الصوفية ىو "ما يظير لمقموب مف أنوار
إال في حجاب الصور الكونية" ّ ،
الغيوب"(ٖ) ،وىو قسماف – التجمي الذاتي وىو تجمّْي الذات اإلليية لذاتو ،حيث ال يضبطو ال عقؿ وال
وىـ أو حتى خياؿ" ،ىو تجمّْي َّ
الذات وحدىا لذاتو ،وىي الحضرة األحدية ،التي ال نعت فييا وال رسـ
وال وصؼَّ ،
فالذات ىي وجود الحؽ المحض  نٍَْسَ كَمِثْهِوِ شًَْءٌ

(ٗ)

{"الشورى}ٔٔ:

أي أف الذات اإلليية في

ىذا المقاـ ال تتجمى في صورة حسية.
أما التجمّْي اآلخر ىو " تجمّى اهلل سبحانو وتعالى في أوقات في الصورة الجميمة الحسنة،")٘(.

ىذا التجمّي يتحقؽ بالعالـ الذي خمقو اهلل ،وألف المحبة في األساس مقاـ إليي ،فأحب اهلل نفسو ،ثـ

أحب أف يرى نفسو في غيره ،فخمؽ العالـ عمى صورة جمالو ،وفي الحديث القدسي قاؿ ":كنت كن اًز
()ٙ

فأحببت أف أعرؼ فخمقت الخمؽ ،وتعرفت إلييـ ،فعرفوني".

وتجمّى اهلل سبحانو في اسمو الجميؿ،

فخمَؽ الوجود جميبلً مستمدة مف جمالو " ،إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ" فأوجد اهلل الوجود في غاية

الجماؿ والكماؿ َخْمقاً ،وابداعاً.

والصوفي أحب اهلل ألف الذات اإلليية تجمت في الصور المثالية الجميمة ،وىذه التجميات كانت
األساس في وجود الحب وىذا الحب بكؿ رقتو وجمالو ال يتـ استشعاره أو اإلحساس بو إال مف خبلؿ
()ٚ

التجربة ،ولذلؾ قاؿ الصوفيوف  " :مف ذاؽ عرؼ".

والحب حاؿ مف أحواؿ الصوفية ،ألنو يرد عمى القمب بدوف إرادة وال كسب مف العبد ،وىو
الذي ييدؼ إلى حب اهلل دوف ىدؼ وال غرض سوى مطالعة جمالو األزلي المطمؽ ،وىذا الحب
(ٔ) ُينظرمعجـ لساف العرب ،مادة ( ج.ؿ.ى)

(ٕ) المعجـ الصوفي ،سعاد الحكيـ ،طٔ ،دار دندرة لمطباعة والنشر ،بيروت ،ٜٔٛٔ ،صٕ٘ٛ
(ٖ) المرجع السابؽ ،صٕٜ٘

(ٗ) اصطبلحات الصوفية ،عبد الرزاؽ الكاشاني ،تح ،عبدالعاؿ شاىيف،طٔ ،دار المنارة ،القاىرة ،ٜٜٕٔ،صٖٔٚ

(٘) الحب والمحبة اإلليية ،محيي الديف ابف عربي ،ج.ت محمود الغراب ،طٕ ،مطبعة الكاتب العربي ،دمشؽ ،ٜٜٕٔ ،صٗٗ
( )ٙالمصدر السابؽ ،صٕٔ

( )ٚالتصوؼ في الشعر العربي ،صٕٜ٘
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الروحاني "يسعى بو المحب في مرضاة المحبوب ،ال ليبقى لو مع محبوبو غرض وال إرادة ،بؿ ىو

بحكـ ما يراد بو خاصة".

(ٔ)

والشاعر ابف زقّاعة أحب اهلل وأخمص في حبو ،وكشؼ عف التجمّيات الجمالية لم ّذات اإلليية
الحب.
مف خبلؿ داؿ
ّ
إف داؿ الحب بمشتقاتو الكثيرة ومترادفاتو المختمفة (المحبة ،األحبةِ ،حبي ،محبتو ،حبيباً،

بؾ ،محبوباً ،أُحبو ،القمب ،الفؤاد ،العشؽ ،اليوى ،الغراـ ،الوجد ،الميجة ،الشوؽ ،الوداد ،الولع).
بِ ُح َ
يمثؿ سمة متميزة في التعبير عف التجميات اإلليية.
ويمكف رصد ىذه الدواؿ حسب الجدوؿ اإلحصائي اآلتي:
الكممة

عدد مرات تكرارىا

الكممة

عدد مرات تكرارىا

الكممة

عدد مرات تكرارىا

الحب

ٖٗ

محبوب

ٕ

اليوى

ٔٗ

حبيبا

ٚ

المحب

ٙ

عشقي

ٕٓ

بحبؾ

ٕ

األحبة

ٕٔ

ميجتي

٘

محبتو

ٜ

حبكـ

ٓٔ

أودادي

ٔ

حبي

٘

الصب

٘ٔ

شوؽ

ٗ

أحبو

ٕ

مغرـ

ٗٔ

مشتاؽ

ٖ

القمب

٘ٛ

فؤادي

ٔٚ

التصابي

٘

والمتتبع لمجدوؿ اإلحصائي لداؿ " الحب " يجد أف داؿ الحب ومشتقاتو ورد حوالي( )ٜٛمرة

أي بمعدؿ (ٗ )%ٔٓ.مف مجموع مفردات حقؿ الحب ،حيث بمغ عدد مفردات الديواف(ٓ )ٜٕٜمفردة،

السمة
وبمغت مفردات مبحث الحب ومدلوالتو ( )ٕٙٛأي بنسبة(ٖ ،)%ومعنى ىذا أف الحب شكؿ ّ

المحورية في الديواف ،والنقطة المركزية التي يرتكز عمييا التحميؿ في المستوى الداللي ،وىذا يدؿ عمى

أف القصائد عامرة بالحب ،ويتجمى في كؿ مفردة فييا.

مدح الذات اإلليية التي تمثمت في :
ومف صور التجميات التي صدح بيا ابف زقاعة ْ

أ – الحػػج:
وجد الصوفية في الحج ميداناً خصباً لمسياحة الدينية يمارسوف فيو طقوسيـ وتجمّياتيـ

ّْ
الحب اإلليي ،وىذا ما عبر عنو محي الديف ابف عربي بقولو " :إف
جمي عف
َّ
الروحانية؛ ألنيا تعبير ّ
غبرا ،متضرعيف تاركيف لمزينة ،يرموف
عبادة الحج ،شبيية بالناس في أحواليـ يوـ القيامة شعثاً ً
(ٔ) المعجـ الصوفي ،سعاد الحكيـ ،صٖٗٓ
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بالحجارة وكأنيـ يرموف ذنوبيـ عف كواىميـ ،ألنيـ في عبادة لو عمموا ما فييا مف الخير لذىمت
(ٔ)

تعبد محض في أكثر أفعاليا إال الحج".
عقوليـ ،وما ث ّمة عبادة ىي ٌ

والحج في حقيقتو خروج وسفر لمصوؿ إلى اهلل ،وىو خروج مف حب الذات إلى حب الذات
اإلليية ،ويتطمب ىذا الخروج تجريد النفس عف الشيوات والكؼ عف المَّذات ،واخراج متاع الدنيا مف

القمب.

وابف زقاعة حالو كحاؿ الصوفية الذيف اتخذوا مف بيت اهلل مكاناً لمتعبد ولتجريد النفس مف

الصفات المذمومة ،ومف ممذات الدنيا ،فإف قاؿ الحاج" :لبيؾ الميـ لبيؾ" " ،فإف التمبية تعني االنقياد
التاـ ألوامر اهلل وىذا يقتضي قطع العبلئؽ بدنيا الشيوات".

(ٕ)

الربانية والتى
وقد عبر الشاعر عف فريضة الحج العظيمة التي تُييء القمب الستقباؿ األنوار َّ
تحمؿ في شعائرىا وطقوسيا دالالت عمى تقديس اهلل وتعظيمو وتجميو ،ومف أعظـ الشعائر التي عبر
عنيا الشاعر ىو يوـ عرفة ،وىذا ما عبر عنو الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ "الحج عرفة" وعرفات ىو

"مقاـ المعرفة باهلل"(ٖ) ،فيو يتعرفوف إلى اهلل ،ويكتشفوف قربو ،وىذا ما عبر عنو ابف زقّاعة بقولو:
ِ
ػػػػػالعيف مػػػػػػف عرفػػػػػػات
عرفتنػػػػػػي بػ
غ

ِ
ياع بػػػػػػػػػَراتي
فاسػػػػػػػػتي مت بفيػػض َ
ّ

(ٗ)

عرض ال ّشاعر في ىذه األبيات بعض المشاىد المكانية التي يقصدىا الصُّوفية التي تتجمّى
الروحانية إلى أقصى أقصاىا ،وىو الوقوؼ بجبؿ عرفات ،وىو "مقاـ المعرفة باهلل"(٘) ،فيتعرفوف
فييا ّ
إلى اهلل ،ويكتشفوف لذة القرب منو.

وتجمّت ىذه المعرفة الحقيقية مف خبلؿ استخداـ الفعؿ الماضي المسند إلى ضمير المتكمـ

"عرفتني" وجاء مشدداً لكي يعطي داللة مضاعفة عمى أف الكعبة الشريفة ىي التي منحتو ىذا المقاـ
ّ
العظيـ ،وىذه المعرفة استقبميا بدموع الفرح والحزف والندـ والتوبة والتطيير ،فكانت لحظة ميبلد ،لتعبر

عف الحضرة العظمى التي تذوب أماميا الحواس تماماً ،والتي تجمت بالوقوؼ عمى جبؿ عرفات

و"عرفتني" في حقيقتيا" خطاب مف المعدوـ الفاني لموجود الحؽ الظاىر لو في صورتو العدمية الفانية،
ّ

(ٔ) الصوفية في إلياميـ ،أ .حسف كامؿ الممطاوي ،جٔ ،د.ط ،القاىرة ،ٕٓٔٔ ،صٕٖٔ
(ٕ) التصوؼ سمبياتو وايجابياتو ،صٖٔ
(ٖ) الممع لمطوسي ،صٕٜٜ

(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٛ
(٘) الممع لمطوسي ،صٕٜٜ
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يعني اتصفت بالمعرفة العدمية الفانية مف حيث ظيورؾ بي بعد فنائي عف وجودؾ الحؽ الذي كنت

أدعي بو وجودي ،وخرجت عنو وعممت أنو وجودؾ".

(ٔ)

ويتطمب مف الحاج عند الوقوؼ عمى عرفات ،أف ينزع مف نفسو الصفات السيئة ويتخمى عف

شيواتو ،وأف يكتسب الصفات الحسنة التي يجب أف يتخمؽ بيا ليكوف قريباً مف اهلل ،وىذا ما عبر عنو

الشاعر بقولو:

قمغػدتنػػػػػػػػػي حمػ ِ
وى َد تػنػػػػػػػػػِي
ػػػػػػػائ الً َ

ػػػب ِ
بعػػػد أشعػػػػارىا لسمػػ ِ
ص فػػػػػاتي

(ٕ)

إف الميمة الموكمة إلى الشاعر صعبة جداً وىو ليس مخي اًر ،واّنما فرضت عميو وىذا ما عبر
عنو الفعؿ المضعؼ " قمّدتني" ،وجاءت كممة "حمائؿ" جمعاً بجانب "قمّدتني" لكي توحي بعظـ الميمة

التي أُوكمت إليو ،والتي تتطمب منو جيداً ومجاىدة لمنفس ،حتى يتييأ لكسب الصفات المحمودة وترؾ
الصفات المذمومة ،وقد وظؼ الشاعر التقابؿ المفظي بيف" ىدتني" و "سمب" حيث دلّت ىدتني عمى
المحبة ،والمحب يقدـ اليدايا لمف يحب ،وىذا حاؿ عرفات أىدتو جميؿ األخبلؽ والصفات التي تميؽ
بأف يتصؼ بيا حتى يستحؽ القرب والوصوؿ إلى الحضرة اإلليية ،وسمبت منو كؿ الصفات المذمومة

التي ال تميؽ بأف تكوف فيو بعد الحج ،وتمؾ الصفات المذمومة ليس سيبل خروجيا مف اإلنساف؛ ألنيا

تتطمب مجاىدة النفس وترؾ اليوى ،وىذا ما عبر عنو الفعؿ " سمب" الذي يوحي بالقوة والعنؼ في
أخذ تمؾ الصفات ،ليضع الشاعر نفسو أماـ ٍ
تحد قوي ،فأصبح مسموب اإلرادة أماميا ،وىذا ما أكده
الشاعر في استخدامو لؤلفعاؿ الماضية "قمدتني ،ىدتني" حيث ناسبت الحدث الذي أراده الشاعر ،وىذا

يدلؿ عمى أف اهلل اصطفاه ليكوف مف السالكيف لطريؽ الحج الموصؿ إلى اهلل سبحانو ،ويستمر الشاعر
في وصؼ إرادتو المسموبة ،حيث يقوؿ:
ٍ
بجمػػػػر
ورم تنػػػػي عمػػػػش الطريػػػػؽ
َ

فاسػػػتجارت مػػػف َج ْم رىػػػا َج َم راتػػػي

(ٖ)

عززت داللة " رمتني" حالة الشاعر المسموبة والمنجذبة لمحضرة اإلليية ،في استكماؿ شعائر

الحج ،ورمي الجمار مف الشعائر الميمة التي يؤدييا الصوفي؛ ألف فييا " انقياداً لؤلمر واظيا ار لمرؽ
(ٗ)

والعبودية"

وىذا يتناسب مع داللة "رمتني" التي توحي باالنقياد واالستسبلـ ،والجمار ىي "ثبلث

يحصب العبد كبل منيـ بسبع جمرات ،يعني يفنييا ويدحضيا
جمار عبارة عف النفس والطبع والعادة،
ّ

(ٔ) شػػرح دي ػواف ابػػف الفػػارض ،شػػرح ،بػػدر الػػديف الحسػػف البػػوريني ،عبػػد الغنػػي بػػف اسػػماعيؿ النابمسػػي ،طٔ ،دار الكتػػب العمميػػة،

بيروت ،ٕٖٓٓ،جٔ ،صٕٔٛ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٛ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٗٛ

(ٗ) إحياء عموـ الديف ،اإلماـ أبو حامد الغزالي ،الغزالي ،جٔ ،صٕٙٚ
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بقوة آثار الصفات اإلليية السبع وىي الحياة والعمـ واإلرادة والقدرة والسمع والبصر والكبلـ ،)ٔ(".فبعد أف

سمؾ الطريؽ وى ّذب نفسو وجاىدىا وجب عميو أف يرمي الجمار ،والجمار عند الصوفية ىي"كسر
إرادات بواطنيـ وشيوات إسرارىـ ومكمنات أىوائيـ ،)ٕ(".فمف خبلؿ رمي الجمرات عمى إبميس يقوـ
الشاعر برمي شيواتو ورغباتو الدنيوية عف نفسو ،وىي" إشارة إلى مبلحظة األعماؿ ومشاىدة األفعاؿ

بحسف األدب"

(ٖ)

فغاية الشاعر كسر جماح النفس ،وتيذيبيا لكي يحقؽ الوالء لمذات اإلليية واألنس

بقربيا ،فيقوؿ:
واليجػػػػػػػ ر يرمػػػػػػػي صػػػػػػػميـ قمبػػػػػػػي

ِ (ٗ)

جمػػػػػػا َر جمػ ٍ
ػػػػػر عمػػػػػػش الػػػػػػوالء

فتحقُؽ الوالء هلل سبحانو وتعالى يكوف برمي شيوات النفس وأىوائيا ،لذلؾ استخدـ الشاعر
سمة أسموبية بارزة في شعره وىي تكرار الجذر المغوي لممفردة في "جمر /جمار/جمراتي" وىذا يدؿ

عمى حجـ القوة التي تمزـ الشاعر ليجر الممذات التي تبعده عف اهلل ،وأضاؼ التكرار إيقاعاً جميبلً

عمى البيت.

ويستمر الشاعر في مواصمة شعائر الحج ،حيث وصؿ إلى مرحمة السعي بيف الصفا والمروة،

يقوؿ تعالى:إِنَّ انصَّفَا ًَانْمَسًَْجَ مِهْ شَعَائِسِ انهَّوِ{ البقرة ،}ٔ٘ٛ:وىي شعائر يتجمَى فييا اإلخبلص هلل عزوجؿ،
فالصفا عند الصوفية ىو "إشارة إلى التصفّي مف الصفات الخمُقية" حيث يخمع الصوفي عف نفسو
جميع الصفات الدنيوية ،و يكتسب صفاتو الجديدة مف صفات الخالؽ.
وحقيقة السعي بيف الصفا والمروة ىي حقيقة وجودية وىي"رمز لتاريخ الوجود بيف المحو

واإلثبات"(٘) ،والوجود كمو عبارة عف سعي وطواؼ"،ففي البداية كاف الصفا ،كاف اهلل وال شيء معو،

الخواء والمحو المطمؽ ،كاف األزؿ وما سبؽ لنا في عمـ اهلل قبؿ أف نوجد وقبؿ أف يخمؽ الزماف ،ثـ
كانت المروة ،حينما نبع الماء ،وخمؽ الزماف وتدفؽ الوجود وقامت الحياة وكاف فضؿ اهلل في األبد كما

سبؽ فضمو مف قبؿ في األزؿ ،والسعي بيف الصفا والمروة ىو شيود الفضؿ في الحالتيف ،وىو االنتقاؿ
مف الحقيقة إلى الشريعة لمجمع بينيما في القمب"( ،)ٙوالسعي في حقيقتو رمز إلجابة األمر والتمبية،

وىذا ما عبر عنو الشاعر بقولو:
رليػػػػػػػػػػكـ كاشػػػػػػػػػفاً ِغ ػػػػطػػػػػػػػػػػػػائي

ُم مَبيػػػػػػػػػاً جئػػػػػػػػػتكـ وسػػػػػػػػػعيي

(ٔ) معجـ المصطمحات الصوفية ،عبد المنعـ حفني ،طٕ ،دار المسيرة ،بيروت ،لبناف ،ٜٔٛٚ،صٖٙ
(ٕ) الممع الطوسي ،صٕٜٜ

(ٖ) التصوؼ إيجابياتو وسمبياتو ،صٕٖ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٔ

(٘) الطريؽ إلى الكعبة ،مصطفى محمود ،طٔ ،دار العودة ،بيروت ،ٜٔٚٔ ،صٓٙ
( )ٙالمرجع السابؽ ،صٔٙ
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فَ ِمػػػػ ف ص ِ
باح ي رلػػػػش مسػػػػائي
َ ػػػػ

ؼ دوامػػػػػػػاً
ِب كػػػػػػػـ أنػػػػػػػا طػػػػػػػاي ٌ

(ٔ)

جاء الشاعر ممبياً هلل سبحانو وتعالى ،ومنقاداً انقياداً تاماً ألوامره ،وتحقؽ ىذا االنقياد بالسعي

والطواؼ الدؤوب في ربوع الحضرة اإلليية ،وقد ش ّكؿ التقابؿ الداللي بيف "صباحي ومسائي" حالة

مستمرة نشطة دائمة مف السعي والطواؼ التي ال يكؿ منيا الشاعر وال يتعب ألنو في رحاب اهلل،
ويسعى الشاعر لبلرتقاء حتى يستشعر لذة القرب مف اهلل والتمتع بجمالو المطمؽ ،والطواؼ عند

الصوفية عبارة عف "دواـ الترقي لدواـ الفيض اإلليي"(ٕ) ،وعبر عف ذلؾ بقولو:

ػػجد فػػػي محػػػػػاريب الجمػػػػاؿ
وأسػ ُ

ػػػوؼ بعرشػػػيا سبػػػػعاً وأسػػػعش
أطػػػ ُ

(ٖ)

ويقوؿ أيضاً:
ػوؼ حػػوؿ ِح ماىػػا
ػت أسػػعش أطػ ُ
جئػ ُ

فتسامت في ِّ
عزىػا عػف سػماتي

(ٗ)

حشد الشاعر في األبيات السابقة بمجموعة مف المركبات الفعمية ،وكاف ذلؾ جمياً في المكوف

الداللي " أطوؼ  /أسعى /أسجد/جئت" حيث عبرت بقوة عف حالة االندفاع إلى الحضرة اإلليية التي
تجمت في الفعؿ " أطوؼ" و ىو طواؼ القمب بحضرة الربوبية "،وليس المقصود بالطواؼ طواؼ

األجساـ بالبيت ،وانما طواؼ القموب برب البيت ،)٘(".وفي ىذا إدراؾ لمجماؿ اإلليي المطمؽ ،وجاء

الطواؼ والسعي سبعا ألنو يعود إلى " سر بناء الكوف المادي والروحي إنو سباعي التكويف ،وأف

السبعة ىي درجة االستواء والتماـ"( ،)ٙوالنفس البشرية بالمثؿ سبع درجات أسفميا النفس األمارة ،ثّـ
الرضية ،ثـ الّنفس المرضية ،ثـ
النفس ّا
النفس المطمئِنة ،ثـ ّ
المم ِيمة ،ثـ ّ
النفس الّموامة ،ثـ ّ
يمييا ّ
النفس ُ
النفس الكاممة "(.)ٚ
ّ
وحضور األفعاؿ جاء ليعبر عف الحركة النشطة الفعالة التي سيطرت عميو خبلؿ أدائو

مناسؾ الحج ،وعف كثافة الحالة الشعورية التي وصؿ إلييا ،حالة مف الحب جعمتو يتسامى ألبعد حد،
وأف الكعبة بتجمييا وقداستيا تسمو بصفاتيا عف باقي الموجودات ألنيا ىي صفات اهلل عزوجؿ.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٓٔ

(ٕ) معجـ المصطمحات الصوفية ،عبد المنعـ حنفي ،صٗٚ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٙ
(ٗ) المصدر السابؽ ،ص٘ٛ

(٘) التصوؼ إيجابياتو وسمبياتو ،صٖٔ
( )ٙالطريؽ إلى الكعبة ،صٓٙ
( )ٚالمرجع السابؽ ،صٓٙ
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ويواصؿ الشاعر تجمياتو اإلليية ،بالوصوؿ إلى مناه ،وفي ِمنى يتجرد مف كؿ األماني الحسية

و الدنيوية ،ويعبر عف ذلؾ بقولو:

ت كػػػؿ األمػػػاني
فػػػي ِم ناىػػػا قػػػد نمػػػ ُ
مت" مع التوكيد
حقؽ الشاعر في ِمنى جميع أمانيو التي تمناىا ،وىذا ما أكده الفعؿ الماضي "نِ ُ
قد الذي أفاد تحقؽ وصوؿ الغاية التي تجمّت بالوقوؼ في بيت اهلل ،في أف يكوف قريباً مف الذات
ووقػػػػػػػػػػػػوفي ببػػػػػػػػػػابيا ميقػػػػػػػػػاتي

(ٔ)

اإلليية.

ويقوؿ أيضاً:
نسػػػػػػيـ
ػػػػػب مف ِم نػػػػػػػػػػش
وى غ
َ
ٌ
يواصؿ الشاعر الحديث عف ِمنى ،فاستخدـ التقابؿ الداللي بيف "نسيـ ومزقني" الذي أحدث
كالي بػػػػػػػػػػػػػػاء
ّ
مزقػػػػػػػػػػػػػني صػ ُ
ػػػػرت َ

(ٕ)

"مزقني"
دىشة عند المتمقي ،فكممة "النسيـ" ىي نسمات رقيقة مف اليواء ،وال تتناسب مع داللة ّ
بمزقني خالؼ توقعات المتمقي ،ودفعتو لمتفكير
المضعفة التي توحي بالعنؼ والقسوة ،لكف اقتراف النسيـ ّ
فكممة النسيـ حممت داللة مغايرة ،قصد بيا النفحات الروحانية التي تتمثؿ بالصفات الحميدة التي يجب

لتمزيؽ الصفات الدنيوية السَّيئة التي يجب عمى
عمى الشاعر أف يتحمى بيا ،وداللة "مزقتني" جاءت ّْ

المنى التي تمناىا.
الشاعر التخمص منيا؛ ليحظى بالقرب مف الحضرة اإلليية وىي ُ

بعد أف ارتقى الشاعر إلى مراتب عميا مف الحب والوجد اإلليي ،عبر عف حالو الذي كاف
عميو قبؿ الفيوضات الروحانية التي حمّت بو ،يقوؿ:
ٍ
مالػػػػػوُ فػػػػػي الكتػ ِ
حسػػػػػنات
ػػػػاب مػػػػػف
ال وال منسػػػػػػػَكاً لػػػػػػػػػػػػو وال صػػػػػػػػػػػػالةً

غػػػػػػػػػير أف جانػػػػػػػػػي بػػػػػػػال حسػػػػػػػنات

بػػػػػػري َو َر ْح متػػػػػػي وصػػػػػػالتي
غػػػػػػػػػير ِّ
ِ (ٖ)
نفس ػػػػػػػو عمػػػػش العتبػػػػػػػػػػػات
لي رقػػػػػش
كػػػػػـ نصػ ُ
ػػػػرير يومػػػػػاً َ
فػػػػػرمش َ
ػػػػبت السػ َ
تبيف األبيات الحالة التي كاف عمييا قبؿ وصولو إلى الكعبة ،حيث جاءىا ببل حسنات ،وبروز

التقابؿ السمبي بيف "حسنات ببل حسناتي" يوحي بحالة مف التشتت والضياع التي كاف عمييا قبؿ أف
يصؿ إلى محرابيا ،ولوال رحمة مف اهلل لما كاف ُممق ًى عمى عتباتيا.

وأصبحت توفر لو السبؿ ليرتقي ويحصد الحسنات ،وقدمت لو مكاناً ومقاماً يجمس عميو ،وىذا

ما عبر عنو بػمفظ "السرير" ولكف الشاعر رفض السرير لنزعتو الصوفية التي ترفض كؿ ممذات الدنيا؛

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٛٛ

(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٓٔ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٓ
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ألف السرير يدؿ عمى الراحة ،وراحة الصوفي ىي الوصوؿ إلى اهلل بعيداً عف تمؾ الممذات ،لذلؾ رمى
نفسو عمى العتبات الطاىرة.

والشعائر التي أداىا الشاعر تحمؿ مضاميف روحية سامية ترتقي بالنفس إلى مراتب عميا،

وفييا فيوضات روحانية مف ذات اهلل ،لذلؾ تجاوزت شعائر الحج البعد الديني إلى بعد أكثر عمقاً

وسمواً أال وىو الطابع األخبلقي والروحاني.

ب -الخمػػر:
ارتبطت داللة الخمر عند ابف زقّاعة وعند غيره مف شعراء الصوفية بالحب اإلليي،
وبالتجميات النورانية الربانية ،حيث خرجت عف معناىا الحقيقي المادي إلى معنى عرفاني خالص،
لتعبر عف االنتشاء الروحي الذي يعتمؿ قمب الصوفي مف وجد وسكر وصحو وغيبة تجاه المحبوب

الذي تجمى بالذات اإلليية" ،وىذه الخمر في واقعيتيا المميئة بطابعيا الحسي العيني المباشر ،تتجاوز
المعطى المادي إلى وصيد مثالي مجرد ،)ٔ(".لذلؾ استخدـ الشاعر الخمر المادية المعروفة لمتعبير
عف الحب المطمؽ وعف التجميات النورانية "فتصبح معادالً لمتجربة الصوفية التي تستيدؼ الوصوؿ
إلى المطمؽ واالتصاؿ بو ،إنيا تجربة تعيد لئلنساف وحدتو المفتقدة -معرفياً -مع األشياء والعالـ

واهلل".

(ٕ)

وقاـ ابف زقّاعة بالتعبير عف محبتو هلل مف خبلؿ الخمر الروحية التي ظير تأثيرىا عميو،
واستشعر بمذتيا وأفقدتو وعيو وحواسو ،يقوؿ:
ػػػػػيؽ
فيػػػػا أنػػػػا مػػػػػف ىػػػػواهُ ال أفػ ُ

سػػػػػػقاني مػػػػػف محبغتػػػػػو كػػػػػػػ وساً

(ٖ)

شرب الشاعر مف كأس المحبة اإلليية ،والكأس عند الصوفية" تسمى حبلوة التقوى وجماؿ الكرامة

ولذة األنس شرباً ،ويقصد بيا أيضاً وجو المحبوب أو الفيض ،)ٗ(".وقد ظير عميو أثر الشرب والسقيا
حتى أصبح مف سكرتو ال يفيؽ ،فاستحوذ عميو الحب وممؾ عميو سمطانو ،وىذا ما عبر عنو في الفعؿ

" سقاني " الذي أوحى بعناية اهلل ولطفو في السقاية ،وتحدث أبو حفص النيسابوري في بياف تأثير
كأس المحبة قاؿ ":مف تجرع كأس الشوؽ يييـ ىياماً ال يطيؽ (كذا ولعميا ال يفيؽ) إال عند المشاىدة

(ٔ) الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ جودة نصر،طٔ ،دار األندلس لمطباعة والنشر ،بيروت،ٜٔٚٛ ،صٖٓٚ

(ٕ) األشكاؿ الشعرية في ديواف الششتري دراسة أسموبية ،حياة معاش،رسالة دكتوراة،جامعة لخضر ،باتنة،،ٕٓٔٔ ،صٗٔٔ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٛٛ

(ٗ) المعجـ الصوفي محمود عبدالرزاؽ ،رسالة دكتوراة ،جامعة القاىرة ،مصر ،د.ت ،صٕٗٔٛ
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والمقاء"(ٔ) ،واستمر ابف زقَّاعة يصور حالة العشؽ والوجد مع الذات اإلليية ،ولطفيا في السقاية،
يقوؿ:

ػػػػػػػار مسػػػػػػػػبحتي
وكػػػػػػػـ وىبػ ُ
ػػػػػػػت الخمػ َ

وقاؿ في مواضع أخرى:

اب تفريحػػػػػػػػػػػػي
فسػػػػػػػػػػػػقاني شػػػػػػػػػػػػر َ

(ٕ)

عمػػػش النغػػػ دامش فيسػػػقييـ ويسػػػقيني

وطػػاؼ محبوبُنػػا بالكػػأس فػػي غس ػ ٍ
ؽ
أكدت األبيات السابقة تأثير الخمر في نفسو التي تجمت في تسبيح الذات اإلليية ،وىذا ما
(ٖ)

عبر عنو داؿ " مسبحتي" التي تعبر عف لزوـ الشاعر التسبيح بأسماء اهلل الحسنى ،فيذا التسبيح
كاف سبباً بأف يكرمو اهلل بالسقيا ،وىذا ما أكده الشاعر مف خبلؿ استخداـ مجموعة مف األفعاؿ فالفعؿ

الماضي باقترانو بالفاء "فسقاني" أوحت بثبوت السقايا وسرعة استجابة اهلل لو  .وكانت سبباً في
سعادتو ونشوتو ،واستخدامو لمفعؿ المضارع في" فيسقييـ  /يسقيني" أوحى باستمراية السقيا،واستم اررية

النشوة التي تجمت بالقرب مف الذات اإلليية.
فاختص اهلل سبحانو وتعالي بسقاية الخمر التي تحمؿ مف المطافة والرقة الشيء الكثير وىذا
ما عبر عنو الشاعر في قولو:
حيػػػػػػػػػػث دارا
فػػػػػػػػػػداروا
وداراىػػػػػػػػػػـ
ُ
ُ
(ٗ)
ػػػػره فػػػػػي الكػ ِّ
ػػػػؿ سػػػػػارا
ولكػػػػػف سػ ِّ

أدار عمػػػػػػػػػييـ السػػػػػػػػػاقي ك وسػػػػػػػػػاً
لطػػػػػػػؼ سػػػػػػػاق ِي يـ لماتػػػػػػػػػوا
ولػػػػػػػوال
ُ

دارت األبيات السابقة حوؿ محور السقاية حيث إف الشاعر استقى الحب مف كأس المحبة

اإلليية ،ولمتعبير عف السقيا استخدـ داؿ الدوراف الذي يتناسب مع حاؿ السقيا ،ألف الساقي يدور
بكأسو ليسقي الندامي ،والدوراف عند الصوفية ىو دوراف حوؿ الذات اإلليية ،وسر الذات ونور

الذات"

(٘)

لذلؾ استخدـ الشاعر ظاىرة أثيرة وىي تكرار الجذر المغوي لمكممة عدة مرات بصور مختمفة

"أدار /داراىـ  /فداروا /دارا" وغرضو مف التكرار التوكيد والموسقة،وىو تكرار لو جماليتو ،وأضفى

نغما موسيقيا جميبل ،فمف خبلؿ ذلؾ أكد عمى أف الدوراف مرتبط بحكمة إليية ،وىي منة مف اهلل عمى
مخموقاتو ،فالشاعر يدور في رحاب الحضرة اإلليية لينيؿ مف معينيا الحب ،واقترنت السقاية عند
الشاعر بالمطؼ وىذا ما عبر عنو في استخداـ لوال الشرطية التي تفيد امتناع وقوع الجواب المتناع

وقوع الشرط ،فيو يرى أف اهلل ىو الساقي المّطيؼ بعباده.

(ٔ)المعجـ الصوفي محمود عبدالرزاؽ ،رسالة دكتوراة ،،جامعة القاىرة ،مصر ،د،ت ،صٖٕٖ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٚٙ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٕٜٔ
(ٗ) المصدر السابؽ ،صٗٔٔ

(٘) قاموس المصطمحات الصوفية ،أيمف حمدي ،د.ط ،دار قباء لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،ٕٓٓٓ ،صٔٙ
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ويستمر الشاعر في الوصوؿ إلى المعنى ليصؿ إلى جواب الشرط الممتنع " بموال " (لماتوا)

ونجاىـ مف موت
حيث جاء التوكيد مع الفعؿ الماضي ليثبت أف اهلل خصيـ بالعناية والرفؽ والمطؼ ّ
سره في الكؿ سارا" حيث إف اهلل يسقي مف محبتو لمحبيو
محقؽ ّ
ولكنو استدرؾ الموقؼ بقولو " لكف ّ

اب إليي يسبب ليـ سك اًر
حسب قدرتيـ عمى التمقي مف الفيوضات النورانية ،فالحب عند الصوفية " شر ٌ
روحياً يصطمميـ عف نفوسيـ ،وىـ ال يستووف في عدد ما يحتسوف مف كاسات الشراب ،)ٔ(".ولمتأكيد
عمى حقيقة لطؼ الساقي عمى محبيو عبر بقولو:
ػػػت
لػػػػوال تمطػ ُ
ػػػؼ سػػػػاقينا بنػػػػا ُخ ِط فػ ْ

ِ
كالمجػػػػػػػانيف
عقولُنػػػػػػػا وخرجنػػػػػػػا

(ٕ)

يؤكد الشاعر فكرتو السابقة عمى أف اهلل لطيؼ بيـ ،وأنيـ لو ِ
كوشفوا عمى حقيقة الجماؿ

اإلليي لخطفت عقوليـ وجنوا؛ ألف الجماؿ اإلليي ال ُيدرؾ منتياه لذلؾ خصيـ اهلل بمطفو فداللة
"تمطؼ" تحمؿ معنى الرفؽ والبر ،وفييا كرـ مف اهلل عمى عباده ،واهلل بمطفو ورفقو يسَّر ليـ طريؽ

السَّبلمة ،وأليميـ سبؿ النجاة انهَّوُ نَطٍِفٌ تِعِثَادِهِ{ الشورى  }ٜٔ:وتوجو الشاعر في حديثو إلى الحانات
واألديرة التي كاف يسكنيا ليستحضر الذات اإلليية ،ويعبر عف مواجيده وحبو ،يقوؿ:
الخ تػػػػاـ مػػػػف كاسػ ِ
لػػػػـ يفػػػػ غؾ ِ
ػػػات ي
سػػػػ َك َف الحػػػػاف واستمػػػػػر دىػػػػػػوراً
َ
رمز الشاعر في ىذا البيت إلى ممتقى الندامى السكارى العارفيف الغارقيف بالمحبة اإلليية
(ٖ)

(ٗ)

بداللة "الحاف"وىو" التوجو إلى الحضرة اإلليية"

فمزـ الشاعر ىذا الحاف لمدة طويمة وىذا ما دلمت

عميو داللة" دىو اًر" وتوحي بمدى التزامو لمتوجو لمحضرة اإلليية ،واستمر بشرب الخمر
المختومة كاساتيا ،والختـ يدؿ عمى عزة المختوـ ورفعة شأف السر المكتوـ ،وىو أثر التجمي

الرباني في قمب العبد ،والكأس تدؿ عمى النفس اإلنسانية ،فإف الختـ واقع عمييا بالتجمي الخاص بيا
في جميع أحواليا في كؿ وقت مف األوقات ،وىكذا كانت الخمر" أثر مف آثار التجمي الواقع عمى

النفس اإلنسانية بوصفيا إناء الحكمة ومجمى لمظيور اإلليي"

(٘)

.

ويواصؿ الشاعر التزامو في الحانات مف خبلؿ استخداـ مدلوؿ آخر وىو الدير وىو يمثؿ

الحضرة اإلليية أيضاً وعبر بقولو:

(ٔ) التصوؼ في الشعر العربي عبد الكريـ حساف ،صٕٕٖ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،ص ٖٔٔ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٜٓ

(ٗ) الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ جودة نصر ،صٖٖٙ
(٘) المرجع السابؽ ،صٖٜٙ
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مػػػػػػ ْذ رأوه غابػػػػػػػوا عػػػػػػف الحركػ ِ
ػػػػػات
ُ
مػػػػػػف دمػػػػػػوع الحبائػػػػػػب الغانيػ ِ
ػػػػػات

كػػػاف طُػػػوري عميػػػ و نػػػور التجمػػػي
ػػػػوب
فسػػػقش الػػػػدغير و
َ
المعاىػػػد صػػػػ ٌ
كنػػػت خ غمػػػ ار ذلػػػؾ الدي ِ
ػػػػػر وحػػػدي

ون ػدامػػػػػػػػػػػػػاه كميػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػاداتي
ِ
ػػذاريات
جػػػاء فتحػػػاً مػػػف سػػػػػػػورة الػ

ػػػدير حػػػػيف أتمػػػػو كالمػػػػػاً
أكػػػػنُ ُ
س الػ َ
و ِّ
ػػػاب مػػػػف دمػػػػع عينػػػػي
أرش ِّ
الرحػ َ

حػػػػػػيف أتمػػػػػػو أوائػػػػػػػػػ َؿ المرسػػػػػػ ِ
ػالت
ِ (ٔ)
رف ترقغػػػػػػػػػػت لسػػػػػػورة النازعػػػػػػات

وبػػػػػػريح الشػػػػػػراب روحػػػػػػي تحيػػػػػػا

لقد تجمت الذات المبدعة والمتكممة في مجموعة مف التحوالت التي خرجت عف معانييا

ٍ
معاف أخذت أبعاداً عرفانية صوفية ،لتعبر عف المحبة اإلليية ،وتكشؼ عف حالة الوجد
الحقيقية إلى
والحب التي اعتممت نفس الشاعر.

"الدير" الذي يحمؿ بعداً مسيحياً؛ توظيفاً عرفانياً ليعبر عف الحضرة اإلليية
وظؼ الشاعر داؿ ّ
(ٕ)
وعموىا ،و "األديرة رمزت إلى العرفاء الذيف ورثوا مقاماً عيسوياً روحياً".
ّْ
وقد برزت الذات المتكممة لدى الشاعر برو اًز قوياً عبر ضمائر المتكمـ المتصمة والمستترة في "

وحدي /ساداتي/عيني /روحي /أكنس /أرش/أتمو" ،وقد استعمميا الشاعر ليعبر عف حالة شعورية مكثفة

مف الوجد والحب خاصو بو ،وتكرار الضمير العائد عمى المتكمـ جعؿ ذات الشاعر ىي صاحبة
الموقؼ في تسيير الحدث،وقد وفؽ الشاعر في استخداـ األفعاؿ المضارعة المتتابعة " أكنس وأرش

وأتمو" لتدؿ عمى استمرار الحدث في تيذيب النفس لترتقى في الوصوؿ لمذات اإلليية يوـ نزع الروح

مف البدف" ًَاننَّاشِعَاخِ غَسْقًا" سورة النازعات ،"ٔ:وىذا ما عززه قولو " إف ترقت لسورة النازعات.

وبعد أف ذكر مكاف تواجد العارفيف الشاربيف لمخمرػ قاـ بوصؼ اآلنية التي توضع فييا،
فيقوؿ:
ػػػػػب كالموريػ ِ
ػػػػػات
فػػػػػػي ضػػػػػػموعي تشػ ِّ
ِ (ٖ)
ورىػػػػػػا مشػػ ِ
ؽ لِكػػػػػػؿ الجيػػػػػػات
ػػػػػػر ٌ
نُ ُ

وبريػػػػػػؽ الكػػػػػػػ ِ
دح قػػػػػػػدحاً
ُ
وس تقػػػػػػػ ُ
بس ػػػػػػناىا
كػػػػؿ مػػػػ ْف ضػػػػ غؿ ييتػػػػدي َ
ويقوؿ:

الغػور والبحػرُ الفمسػطيني
فأشرؽ
ُ

تشعشع الكأس في الظمماء مػف يػده

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٜ

(ٕ) الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ جودة نصر ،صٖٖٚ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٗ

(ٗ) المصدر السابؽ ،صٕٜٔ
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(ٗ)

تميػػزت الخمػػر بنورىػػا ورقتيػػا ولطافتيػػا ،وىػػذه الرقػػة والمطافػػة والنػػور انعكسػػت عمػػى اآلنيػػة التػػي

تصب فييا ،فكانت تمؾ الكؤوس تممع وتشع وىذا النػور واإلشػعاع أنػار كػؿ شػيء ،ألف "المحبػة اإللييػة
نورانيػػة فػػي جوىرىػػا ألف موضػػوعيا نػػور خػػالص ،بػػؿ إنػػو نػػور األن ػوار ،ويػػنعكس سػػناىا عمػػى سػػيماء

العػػارفيف والمحبػػيف اإللييػػيف"

(ٔ)

وبمػػا أف الخمػػر ىػػي تعبيػػر جمّػػي عػػف الػػذات اإللييػػة فػػإف الػػذات اإللييػػة

تتجمى في صور حسية،وىذا ما وظفو الشاعر مػف خػبلؿ اسػتخدامو مجموعػة مػف الػدواؿ التػي حممػت

معنى الممعاف والبريؽ "بريؽ  /تقدح  /قدحاً /تشب  /ييتػدي  /سػناىا  /نورىػا /مشػرؽ /تشعشػع /أشػرؽ"
وىذه الدواؿ جميعاً كشفت عف تجميات الذات اإلليية التي تميزت بالنورو المحبػة ،حيػث َّ
أف المحبػة فػي

جوىرىا نور ينير ك ّؿ الوجود.

وبعد أف تحدث عف الخمر ولمعانيا وتشعشع كؤوسيا ،انتقؿ لمحديث عف صرافة الخمر

وقدميا ،فالخمر المادية ىي ابنة الكروـ والعنب ،لكف الخمر الروحية الصوفية ليس ليا مصدر ،وىذا
ما عبر عنو الشاعر بقولو:
ػػػػػػػػوب
فسػػػػػػػػػقش الػػػػػػػػػدغير والمعاىػػػػػػػػػد صػ
ٌ
ٍ
ػػػػػت
كػػػػػػ ْـ لنػػػػػػا فيػػػػػػو مػػػػػػف عػ
ػػػػػروش تعالػ ْ

ػػػػػائب الغانيػ ِ
الح بػ ِ
ػػػػات
مػػػػػف ُد مػػػػػػػُوع َ
ِ (ٕ)
روش ال ُكػ ُر ِ
عػػف ُعػ ِ
وـ وال غ
شػ جرات

إف الخمػر الموجػودة فػي ذلػػؾ الػدير ىػي خمػرة عرفانيػة ،ترمػز إلػى المحبػػة اإللييػة التػي تجمػػت

باألشػػياء الحسػػية ،وىػػذه الخمػرة الروحيػػة تنزىػػت أف تكػػوف خمػ اًر مػػف الكػػروـ الحسػػية الدنيويػػة ،بػػؿ ىػػي
خمرة أزلية قديمة بقدـ الػذات اإللييػة ،والفعػؿ "تعالػت" مػنح الخمػر العرفانيػة سػمواً وجػبلالً يميػؽ بالػذات

اإلليية.

ويقوؿ أيضاً:
تنػػػ غ
ػػػػػػػزه عػػػػػػػػػف معاصػػػػػػػير الغػػػػػػػػػػػػدوالي

ٍ
ػػػػػػػػػكأس
فأَحيػانػػػػػػػػػػػي وحػػػػػػػػػػيغاني بػ

عػػػػت بريحيػػػا مػػػف غػػػػير شػػ ٍ
ػػػرب
قَ ِن ُ

ػػػرب ولكػػػػػػػف قػػػػػػػد بػػػػػدا لػػػػي
ولػػػػـ أشػ ْ

(ٖ)

وحيتػو
دلمت ىذه األبيات عمى أف الشاعر شػرب مػف كػأس المحبػة اإللييػة ،وىػذه الكػأس أحيتػو ّ

وىذا الجناس الناقص أثرى المعنى وأكده ،حيث أف اهلل أحياه بيذا الحب وحياّه ليشرب منو وىذه الخمر
الروحية تنزىت أف تكوف خمر دنيوية بؿ ىي خمر روحية عموية أزلية ،اقتنع الشػاعر بريحيػا مػف غيػر

أشرب" ليؤكد حقيقة عدـ شربو ولكف بدا لو أنػو شػرب مػف فػيض
شراب لنزاىتيا وىذا ما أكده النفي " لـ
ْ
الذات اإلليية.
(ٔ) الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ جودة نصر ،صٖٖٙ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٜ

(ٖ) المصدر السابؽ ،صٕ٘ٓ
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طالما أف الخمر تنزىت أف تكوف مف الكروـ الحسية الدنيوية ،فخي إذف خمرة صرفة ال

تشوبيا شائبة وال يخالطيا مزج ،وعبر الشاعر عف ذلؾ قائبلً:

اي بالوجػػػػػػػػػػػ ِو الجميػ ِ
ػػػػػػػػػػؿ
فيػػػػػػػػػػػا بشػػػػػػػػػػػػر َ
(ٔ)
وكػػػػػػاف الكػػػػػػأس مػػػػػػف طمػػػػػػع النخيػ ِ
ػػػػػؿ

ويػػػػػػػػػػػػػ وـ زار مػػػػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػػػػػواه فيػػػػػػػػػػػػػو
اب الحػ ِّ
ػػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػػرفاً
يُسػػػػػػػػػػػاقينا شػػػػػػػػػػػر َ
ركز الشاعر في األبيات

السابقة عمى بؤرة داللية محورية وىي صرافة الخمر ،الخمر

العرفانية تميزت بصرافتيا ونقائيا وصفائيا ،حيث قصد بػ "صرفاً" ىي الخمر الصافية لـ يخالطيا
مزج ،وىي تعبير عف المحبة اإلليية األزلية في ىذا الوجود ،وىي رمز " لموصوؿ بعد مجاىدة

ومشاىدة ذات الحضرة اإلليية وىي حالة مف حاالت الحضور في الحضرة"(ٕ) ،التي تصؿ إلى

االنتشاء الروحي وتدؿ عمى" التوحيد الخالص وشيود الحؽ بالحؽ والتحقؽ بفناء ما سواه"(ٖ).

ويبلحظ مما سبؽ أف ابف زقّاعة في حالة وجد مستمرة ،سكراف بالمحبة اإلليية لذلؾ جاءت
خمرتو مرتبطة بالحب والغزؿ اإلليي ،وىذا يدلؿ عمى حالة اإلنتشاء الروحي التى وصؿ إلييا ،ونتج

عف ىذا اإلنتشاء حالة مف السُّكر وحالة مف انكشاؼ الذات اإلليية وتجمييا بالمحبة " ،والمحبة اإلليية
ىي موضوع اإلسكار ،وىي البديؿ الخمري الذي يسبب النشوة والفرح الروحييف والصوفي في حالة

وجده بالمحبة ،أو في حالة تجمي الحؽ عميو بالمحبة يغمره فيض مف المذة الروحية تطغى عمى كؿ

كيانو ،ويستشعر اإلنتشاء بيا ،حركة في الباطف ال يتمكف مف مدافعتيا فتظير العربدة عمى

الجوارح ،)ٗ(".وعبر عف نشوة الحب المسكرة بقولو:
س ػكػػػػػػػػػػػروا
الح ػػػػػػػػػػػػ ِّ
فأىػػػػػػػػػػؿ ُ
ب قػػػػػػػػػػػد َ

صػػػػػػحا كػػػػػػؿ َوأَصػػػػػػحا ِب ي سػػػػػػكارى

ب كػػػ ِّؿ صػػػحابي
وصػػػحابي فػػػي الحػػػ ِّ

ػكرهُ نفثاتػػػػػػػػػػي
رنّمػػػػػػػػػا كػ َ
ػػػػػػػػػاف سػػػػػػػػػ ُ

ويقوؿ:

(٘)

()ٙ

استمر الشاعر في تعزيز فكرتو وىي ارتباط الخمر والسكر بالحب ،وربط حالة السكر والغيبة

في الحضرة اإلليية مع صحابو السكارى الذيف غابوا عف وعييـ لتجمي الحضرة اإلليية إلييـ،وداللة
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٖٔ

(ٕ) جماليات الرمز الصوفي في ديواف أبو مػديف شػعيب ،حمػزة حمػادة ،رسػالة ماجسػتير ،جامعػة قاصػدي مربػاح بورقمػة ،الج ازئػر،

 ،ٕٓٓٛصٗٗٔ

(ٖ) الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ جودة نصر ،صٖٖٙ

(ٗ) جماليات الرمز الصوفي في ديواف أبو مديف شعيب ،صٖٗٔ
(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٔ
( )ٙالمصدر السابؽ ،صٕٜ
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(ٔ)

السكر في حقيقتيا غياب عف الواقع والحياة ،ولكف داللتو عند الصوفية" غيبة بوارد قوي"

"ما يرد عمى القمب مف اسـ إليي"

(ٕ)

والوارد ىو

ىذا السكر يختمؼ عف الغيبة ألف " السكر ليس غيبة إحساس،

وانما غيبة عف كؿ ما يتعارض والطرب ،ىو يورث اإلنساف الطرب والبسط والدالؿ وافشاء األسرار

اإلليية ،والغيبة التي يغيب فييا اإلنساف عف إحساسو فميست بسكر وانما فناء".

(ٖ)

والسكر دائماً يتبعو

صحو فيو"رجوع إلى اإلحساس بعد الغيبة بوارد قوي ،وىذا الصحو ال يكوف إال بعد سكر".

(ٗ)

والسكر

والسكر اإلليي ىي الغاية التي نشدىا الشاعر ،وىو سكر تولد عنو بيجة وسرور وسعادة ونشوة

الكماؿ.

ت -المػػرأة :

اتخذ الصوفية مف شعر الغزؿ أداة لمتعبير عف مواجيدىـ وحبيـ هلل ،فاتخذوا مف المرأة معادالً

موضوعياً لمذات اإلليية ،ألف المرأة ىي أجمؿ المخموقات وأكمميا" ،فبدت المرأة رم اًز موحيا داالً عمى

الحب اإلليي ،ويعد الشعر الصوفي مف ىذه الوجية شع اًر غزلياً ،تـ لمصوفية فيو التأليؼ بيف الحب

اإلليي والحب اإلنساني والتعبير عف العشؽ في طابعو الروحي مف خبلؿ أساليب غزلية موروثة كاف

قد تـ تكوينيا ونضجيا الفني"(٘) ،لذلؾ سار الشاعر ابف زقّاعة الغزي عمى نيج الصوفية في استخداـ
األلفاظ والمصطمحات الخاصة بالشعر الغزلي بشقيو العذري والصريح معب اًر مف خبلليما عف مواجيده
حبو لمذات اإلليية ،وشأنو كشأف الصوفية الذيف ال يريدوف البوح باألسرار اإلليية.
و ّ
مباشر أي بذكر اسـ
ًا
وأوؿ ما يشد انتباىنا في شعر ابف زقّاعة ّأنو لـ يوظؼ المرأة توظيفاً

لييف ،وما عانوه
مؤنث ذك اًر صريحاً ،وانما عبر عف ىذا الحب مف خبلؿ استخداـ ألفاظ الشعراء الغز ّ
مف تباريح الحب والشوؽ.
فاتبع أسموب الغزؿ الصريح لمتعبير عف حبو لمذات اإلليية التي تجمت في صورة المرأة " فيي الجوىر
()ٙ

األنثوي ومف أتـ صور التجمي اإلليي وأكمميا التي تدؿ عمى الحكمة اإلليية"
ػػػػف ر كالصػػػػػبح بػ ِ
ِ
ػػػػاد
جبينػػػػػؾ مسػ ٌ
غصػػػػف ٍ
س
الرطي بػػػػ ُة
وقامتػػػػؾ
ُ
َ

يقوؿ:

سػػػػػػ و ِاد
يػػػػػػب َح مػػػػػػ ُؾ ال غ
وشػػػػػػع ُرؾ َغ ْي ٌ
ْ
ػػػػػػػف َم ْغ َرسػػػػػػػػوُ فُػػػػػػػػ ِاد ي
وذاؾ الغصػ ُ
بجػػػػػػػػػػػػػوىره لنػػػػػػػػػػػػػ ِ
ورت البػػػػػػػػػػػػػوادي

وثغػػػػػػػػرؾ لػػػػػػو تزيّنػػػػػت الثريػػػػػػا
ُ
ػػػت
ػػػدت ونامػ ْ
وم ْق مَتػػػػؾ التػػػػي رقػ ْ
ُ

محاجرىػػػػػػا التػػػػػػي َم نَ عػػػػػػ ْت ُرقػػػػػػادي
ُ

(ٔ) المعجـ الصوفي سعاد حكيـ ،صٕ٘ٓٔ
(ٕ) المرجع السابؽ ،صٖٕٓٔ

(ٖ) المعجـ الصوفي ،سعاد الحكيـ ،صٕ٘ٓٔ
(ٗ) المرجع السابؽ ،صٕٔٓٙ

(٘) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٖٔٙ
( )ٙالمصدر السابؽ ،صٜ
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ػػػػػػث لِ ِ
ِب َن فػ ِ
ػت قيػػػػػػادي
حاظ يػػػػػػا َم مَكػػػػػػ ْ
أحػػػػػػاطَ بػػػػػػو البنفسػػػػػػج وىػػػػػػو بػ ِ
ػػػػػاد
ُ
وريقػػػػػػ ؾ مػػػػػػا ه يػػػػػػروي الصػػػػػػوادي
يػػػػػػػػػذوب لِح ِّرىػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػ ِّـ الجمػ ِ
ػػػػػػػػاد
ُ َ
(ٔ)
ِ
الم َع طػػػػػر بالزبػػػػادي
مػػػػف المسػػػػؾ ُ

لقػػد ش ػ ِغ مت بفقػػو السػػحر حتػػش
ػػػػار
فيػػػػػا عجبػػػػػاً لخػػػػػدؾ فيػػػػػو نػ ٌ
ظ مػا
وأعجب منو خصرؾ كيؼ َي ْ

ػب
ت فػػي أحشػػاء صػ ِّ
س َكػ ػ ْن َ
كيػػؼ َ
وخَػ طَ عمػػش حواشػػي الخػ ِّػد سػػطراً

صور ابف زقاعة الحكمة اإلليية في القصيدة بالمرأة الحسناء الجميمة التي تفتؾ بكؿ مف
ّ
يعشقيا ،بما تممكو مف جماؿ حسي إغوائي ،حيث عبرت القصيدة عف طبيعة العبلقة التي تربط بيف

األنا الذات المتكممة واألنت التي تتجسد في صورة المرأة بجماليا ودالليا وصدىا.

فعبرت الذات المتكممة عف شػوقيا وحبيػا مػف خػبلؿ األوصػاؼ الحسػية لممػرأة فجػاءت "جبينػؾ/

ثغػػرؾ  /شػػعرؾ  /قامتػػؾ  /مقمتػػؾ /خػػدؾ /خصػػرؾ" ىػػذه الصػػيغ مػػف الوىمػػة األولػػى تعبػػر عػػف مكونػػات

الجماؿ الحسي عند المرأة ،فرمزية المرأة تجمت فػي طػابع حسػي إغػوائي واقترنػت بكػاؼ الخطػاب التػي
دلمت عمى ثبات صفة الجماؿ عند المػرأة وىػي مكونػات أساسػية فػي تشػكيؿ المػرأة وابػراز جماليػا ،وىػذه
الصفات ما ىي إال انعكاس لصفات ثابتة ومسػتقرة فػي كنػو الػذات اإللييػة الموسػومة بجماليػا وجبلليػا،

فارتقت المكونات الحسية إلى مستوى التجمي اإلليي ،وخرجت عف معناىا الوضعي في لغػة الحػب لغػة

الحػػس ،إلػػى معنػػى عرفػػاني غيػػر حسػػي متجػ اػؿ بالػػذات اإللييػػة ،فتمػػؾ األوصػػاؼ مػػا ىػػي إال كنايػػة عػػف
جمػػاؿ اهلل الػػذي تجمػػى بالخػػد ،والثغػػر كنايػػة عػػف لطػػائؼ المناجػػاة السػرية بالمعػػاني الربانيػػة ،مقمتػػؾ ىػػي

توجو أمر اهلل تعالى بالروح وىي حضرة الروح المدبر لعالـ األجساـ.

(ٕ)

وليثبت ىذه الصفات الجمالية قاـ بحشد القصيدة باألفعاؿ الماضية في القصيدة "نورت/
تزينت/رقدت  /نامت /أحاط /سكنت" ىذه األفعاؿ أضافت إلى الصفات السابقة أنيا صفات ثابتة

وأزلية في الذات اإلليية لتجسد الجماؿ المطمؽ.

حاوؿ الشاعر أف يوظؼ كؿ األساليب التي توحي بثبات الصفات الجمالية في المحبوب
األعظ ـ " اهلل" فوظؼ الترادؼ بيف "رقدت ونامت" الذي دلؿ عمى حالة الطمأنينة التي تجمت بيا
المحبوبة وتركت الشاعر يعاني ويبلت السير ،وكؿ ىذا العذاب الذي تعرض لو إال أنو سعيد بيذا

الحب والوجد الذي ممؾ عميو قمبو وروحو.
والى ىذا الطابع المميء بالفتنة الحسية ،أضاؼ ابف زقّاعة طابعاً آخر ،وىو الغزؿ العذري
الذي استقاه مف الشعراء العذرييف ،فمف خبللو تحدث عف حالة الوجد وعفة الحب وطيارتو وعف ألـ
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٛ

(ٕ) انظر شرح النابمسي لديواف ابف الفارض ،صٓٔٛ
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الفراؽ والبعد ،وصعوبة الوصوؿ إلى المحبوبة" ،وما الحب العذري إال صوفي خالص ،صوفي في

ظمئو الذي ال ينتيي إلى رؤية المحبوب ولقائو ،وصوفي في تغنيو بعشقو الجامح الذي يممؾ كؿ قمبو
وكؿ أىوائو وعواطفو ومشاعره ،وصوفي تعييو الحيمة وتعوزه الوسيمة إلى لقاء المحبوب ،وانو ليسير
في طريؽ ال نياية ليا وال سبيؿ إلى الدنو مف غايتيا إال بإسبلـ الروح وصوفي في ارتفاعو عف كؿ

صغائر الحياة ،لعمو يقترب مف قدس األقداس ،وصوفي في ابتياالتو وذلو وضراعتو ،)ٔ(".وعبر عف
ىذا الحب بقولو:
رأى عقمػػػػػػػي ولبػػػػػػػي فيػػػػػػػو حػػػػػػػارا

فأضػػػػػػرـ فػػػػػػي صػػػػػػميـ القمػػػػػػب نػػػػػػارا

رذا الـ العػػػػػػػػػواذؿ فيػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػالً

أصػػػػػػػػػفو ليػػػػػػػػػـ فينقمبػػػػػػػػػوا حيػػػػػػػػػارى

عمػػػػػػػػػش العتبػػػػػػػػػات أحسػػػػػػػػػبو نيػػػػػػػػػارا

وخالنػػػػػػػي أبيػػػػػػػت الميػػػػػػػؿ ممقػػػػػػػش

تصػػػػػامـ عػػػػػف أباطيػػػػػؿ النصػػػػػارى

وا ذا ذكػػػروا العػػػواذؿ يقػػػوؿ قمبػػػي

(ٕ)

كشفت ىذه األبيات عف حالة الحب والشوؽ التي يعانييا الشاعر تجاه المحبوب ،حيث إنو

القى العذاب والصدود مف ذلؾ المحبوب ،وىذا العذاب يزيده حباً وشوقاً وقرباً ،يقوؿ:
ػذيرؾ فػي التصػابي
وقػالوا َم ْف َع ُ
ار لػػػػػيالً
وقػػػػػالوا مػػػػػػف أثػػػػار الػػػػػنّ َ

ػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػواذري كػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػذارى
فقمػ ُ
ػػػػػد فػػػػػػي قمػػػػػػػبي أثػػػػػػػارا
ػػػػػػت الوجػ ُ
فقمػ ُ

ت
قػػػػد راً
فقمػػػػت ْ
ُ
بػػػر َ
وقػػػػالوا قػػػػد َك ْ
ػف َخ يػ ٍ
ػػػػاؿ
وقػػػػػالوا عػػػػ غؿ طَ ْي فػػػػػاً مػػػػ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػب ارا
غ
ألف َع زائ مػػػػػػػػػػػي أضحػػػػػػػػػػػػت كػ َ

فظنػػػػػػػػػػػػوا أنػػػػػػػػػػػػو التنػػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػػارا
وسػػػػػػػػػػ ْم واني قػ ِ
ػػػػػػػػد ارتحػػػػػػػػػال وسػػػػػػػػػػارا

ػكبت َد مػػػْعي
سػ ُ
وقػػالوا مػػا جػػػَرى فَ َ
وقػػالوا أيػػف صػػبرؾ قمػػت صػػبري

ػػػػػػػػػػزور َؾ أو سػػػػػػػػػػػيُ ِ
وع ُد ؾ المػػػػػػػػػػػزارا
يػػ ُ ُ
(ٖ)
بػػػػػػػػال نػ ٍ
ػػػػػػػوـ وأجفػػػػػػػػاني سػػػػػػػػيارى

ػػػػت وكيػػػػػؼ يطرقُنػػػػػي خيػػػػػاالً
فقمػ ُ

جاءت أبياتو الشعرية عمى شكؿ دفقات شعورية مكثفة تتمحور داللتيا حوؿ الوجد الذي اعتمؿ

قمبو ،بعد أف وصؿ في حبو إلى أقصاه ،فأخذ يذكر لوعة الحب وصػدود المحبػوب ،ويشػكو ألػـ الفػراؽ،
وشػػكوى العػػاذليف ،وليعبػػر عػػف ىػػذه الحالػػة اسػػتخدـ أسػػموب الحػوار فػػي بنػػاء الحػػدث ليعطيػػو بعػػدا دراميػاً

يكشؼ عف حالة الصراع التي يعيشيا الشاعر بيف األنا واآلخر ،فيعاني ويبلت الحب مف فراؽ وسير
وصدود المحبوب ،ولوـ َّ
العذاؿ ،ويتجسد ذلؾ في عدـ تردد الشاعر بالرد عمػى مػف المػو ،وال يمقػي بػاال

ليـ بؿ رد رداً فقاؿ" ألف عزائمػي أضػحت كبػارا" ىػذا الحػب العظػيـ لمػذات اإللييػة يحتػاج عزيمػة كبيػرة
(ٔ) الحب العذري عند العرب ،د .شوقي ضيؼ ،طٔ ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة ،ٜٜٜٔ ،صٖٕ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٓٔٔ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٔٔٔ
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لتتحمػػؿ ىػػذا الوجػػد لػػذلؾ اسػػتخدميا جمعػػا لتػػوحي بعظػػـ الحالػػة الشػػعورية التػػي انتابتػػو تجػػاه الحض ػرة

اإلليية.

فاقترف الغزؿ العذري عند الشاعر في مدح المحبوبة والتغزؿ بيا بالوجد ،حيث تكرر (ٗٔ)

مرة في ديوانو ،وىذا يؤكد عمى أىمية الوجد عند الصوفية ،ألنو " ينتج الغيبة وبالغيبة تحصؿ

المشاىدة ،والوجد حالة نفسية يصحبيا اضطراب"(ٔ) ،والوجد حالة ال إرادية تسيطر عمى الصوفي
فيكوف منجذباً لمحضرة اإلليية بكؿ كيانو وىذا ما عبر عنو الشاعر ،يقوؿ:

ػػػػػػػػػػف وجػ ٍ
فيػػػػػػػػػػػا ِ
ػػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػػػولغش
﵀ مػ ْ
ػػػػػاد ـ فيػ ِ
ومػػػػػف ىجػ ٍ
ػػػػو عيػػػػػدي
ػػػػر تقػ َ َ
سيطر الوجد عمى كياف الشاعر ،لما ىو مف شعمة مف األشواؽ المتأججة ،فبل سمطة لمقمب
ػػػػػػػػأع َد مو القػػػػػػػػػرارا
عمػػػػػػػػش قَ مبػػػػػػػػي فػ ْ
(ٕ )
ػػػػػػػػاء وانكػػػػػػػػػػسارا
فػػػػػػػػػػأ َْو َرثَني عنػ ً

عمى ذلؾ الوجد ،فاستخدـ الفعؿ الماضي في "تولى  /وأعدمو" ليدلؿ عمى نفاد األمر مف يد الشاعر،

وأف ىذا الوجد تم ّكف مف روحو التي أشرقت بنور اهلل.

وحاؿ الشاعر كحاؿ شعراء الغزؿ العفيؼ الذيف عانوا ويبلت الحب واحترقوا بناره ،وواجيوا لوـ

َّ
العذاؿ وصدودىـ ،فش ّكمت داللة العواذؿ محو اًر داللياً في كثير مف قصائده ،فيقوؿ:
ولمػػػػا جفػػػػاني مػػػػالكي ومعػ ِّ
ومػ غ
ػالب النغ ػػوى جسػػػدي البػػالي
ػػػذ بي
ػػز َ
ؽ مخػ ُ
(ٖ)
توىغمػػػػػػ ِت العػ غ
اف يوماً عمش بػالي
ومػػا
خطر ِّ
ػػػػػذ ا ُؿ أَنػػػػػػي سػػػػػػموتُوُ
الس ػمو ُ
َ
جج

عبرت األبيات السابقة عف حالة الوجد ،وما نتج عنيا مف جفاء وىجر وصدود مف المحبوب،
فبعد المحبوب عنو
خاصة أف المحبوب يتعمد في ىجره وبعده ،ليزيد الشوؽ والحب في قمب الحبيبُ ،
السموى ،أراد الشاعر أف يحقؽ
دالالً أوىـ الع ّذاؿ أنو نسي حبيبو ،ولكف في الحقيقة لـ يخطر عمى بالو ّ
الوصاؿ مع محبوبو مالكو ومعذبو لذلؾ استخدـ مجموعة مف الدواؿ التي أوحت بحالة الضعؼ
"مزؽ /مخبلب /النوى /جسدي البالي" ىذه الدواؿ أثبتت حقيقة الشاعر العذري الذي يفني
واالستسبلـ ّ
جسده ويعاني عذابات الحب مف أجؿ الحبيب ،وىذا ما عاناه وكابده الشاعر بسبب ىذا الوجد الذي

يستمذ بو رغـ ىذا اليجر والجفاء ،ويقوؿ:
ػػػػر أوصػػػػالي
وذلػػػػؾ ل غمػػػػ ا َمػػػػ غز َ
ؽ اليجػ ُ
(ٗ)
ِ
بالصػبابة أوصػش لػي
أأسمو حبيباً

ػػػمو عػػػػػواذلي
لقػػػػد أمػػػػروني بالسػ ّ
ت باليجر ِ
ولو ِم ِّ
أستمع لَ ُي ـ
اف لـ
ْ

(ٔ) التصوؼ في الشعر العربي ،صٖٕٚ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٔ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٖ٘ٓ

(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٗٓ
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اشتدت الحالة التي يمر بيا الشاعر مف ىجر وصدود الحبيب ،فيواصؿ الدفاع عف محبوبو

الذي أبرى جسده وأنيكو ،فإنو ال يمقي باالً لكبلـ الع ّذاؿ ،رغـ حالة العذاب والفناء التي يحياىا؛ ألنيا
ىي السبيؿ لموصوؿ إلى الحضرة اإلليية ،لذلؾ استخدـ أسموب االستفياـ " أأسمو حبيبا" الذي خرج

عف داللتو الحقيقية ليحمؿ داللة النفي والتعجب مف الع ّذاؿ الذيف يردوف منو ترؾ المحبوب وىو الذي

أوصى بالمحبة ،واف كممة "أوصالي" في البيت األوؿ تتجانس مع كممة" أوصى لي"حيث أضفت بعداً

جمالياً وحركياً وصوتياً عمى األبيات.

ث -وحدة الشيود
رغـ تعدد الصور التي تجمت الذات اإلليية فييا ،التي ال حصر ليا ،ىذه الصور بجماليا

المشيود ليا بالحب والشوؽ كميا تندرج تحت لواء الواحدية ،وأف اهلل ىو الواحد الصمد وىذا ما أكده
ابف زقاعة في أشعاره ،فيو يؤمف بوحدة الشيود التي تعبر تعبي اًر صادقاً عف التوحيد القائـ عمى أساس

الكتاب والسنة ،وىي " اتصاؿ بيف العبد ربو وىو اتصاؿ روحي ومعرفة قمبية أساسيا المحبة المتبادلة،
وىذا االتصاؿ الذوقي الصوفي يؤكد فكرة الثنائية بيف الخالؽ والمخموؽ ،بيف اهلل واإلنساف ،الذي

يختمؼ في ذاتو وصفاتو عف اإلنساف ،وليس ىناؾ شبو بيف اهلل وما سوى اهلل ،فالمسافة ال نيائية،

فالقرب ىنا قرب المعرفة والمحبة فقط ال غير ،)ٔ(".أما وحدة الوجود ىي وحدة فمسفية أكثر منيا ذوقية،
آمنت باالتحاد والحموؿ ،وىو " اتحاد الناسوت بالبلىوت وحموؿ البلىوت في الناسوت ،)ٕ(".فيي تعبر

فعبر عف
عف وحدة الحؽ والخمؽ ،وأف ال موجود إال اهلل ،ولقد تب أر ابف زقّاعة أف يكوف مف أنصارىا ّ
ذلؾ بقولو:
أت جػػػػػػػ غؿ عػػػػػػف التغشػػػػػػبيو والولػػ ِ
ػػػػػػد
ػػػػػد ُ
بػ َ
ادبػػػػػاد فػػػػػي أَح ِ
ِ
ػػػػػػػػد
ولػػػػـ تحػػػػػ غؿ عػػػػػف
َ
ػػػة تجػػػػري مػػػػع األبػػػ ِ
عػػػػف كػػػػ ِّؿ م ْن قَصػ ٍ
ػػػػد
َ
الكػػػؿ مػػػف عنػ ِ
و ِّ
الرشػػػػ ِػد
ػػػد ِه يػػػدعو رلػػػش غ

باسػػم ِو و ِ
ِ
ُذ و ِ
صػ َم ِد
الك بريػػا
العػ غزِة وال غ
حد ثػ ٍ
ػػػة
الع ظمػػػػػش ِب ُم َ
لػػػـ تَتغحػػػػد ذاتػػػوُ ُ
تَنػػػػػػػ غزه ا﵀ تَ ْن ِ
ػػػؽ بػػػػػو
ػػزييػػػػػػاً َي ميػػػػػػػػػػ ُ
َ
وباط ِن ػػػػػػوِ
ػػػػاى ر النغػػػػػػػص مػػػػػػنغا ِ
ِب ظَػػػػ ِ

ِ
ص ولػػػػـ نَ ػػ ِ
ػػػػزِد
فيػػػػػو التوقّػػػػػػُ ُ
ؼ لػػػػـ نػػػػػ ْن ق ْ
ِ (ٖ)
غ عنػػوُ ولػػـ َن حػػد
يػػا صػػاح ِب ي لػػـ نػػز ْ

و ُكػػػ ِّؿ مػػػا احتَمػػػػ َؿ التأويػػػػ َؿ مذىبُػػػػنا
وىكػػػذا مػػػذىب األَس ػػػ ِ
ػػػالؼ قُدوِت نػػػػػػا
ُ
ْ

(ٔ) د ارسػػات فػػي التصػػوؼ اإلسػػبلمي شخصػػيات ومػػذاىب ،د .محمػػد جػػبلؿ شػػرؼ ،دار المعرفػػة الجامعيػػة ،اإلسػػكندرية،ٕٓٓٗ ،
صٖٖٖ

(ٕ) المرجع السابؽ ،صٖٗٙ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٛ
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حممت ىذه األبيات فكرة كمية وىي فكرة التوحيد بأف اهلل ىو الخالؽ القادر العزيز الصمد،

فآمف الشاعر بوحدة الشيود التي تؤمف بالثنائية بيف الخالؽ والمخموؽ ألف اهلل ىٍَْسَ مَمِثْيِوِ شًَْءٌ
{الشورى  ،}ٔٔ:وينفي الشاعر عف نفسو نفياً قاطعاً بأف ذات اهلل تتحد بأي مخموؽ والتي دلؿ عمييا
"بمحدثة" وىي المخموقات التي خمقيا اهلل والتي يستدؿ بيا عمى وجود الخالؽ ،وليس فييا شي يشبو

اهلل.
وأكد ىذا النفي مف خبلؿ التماثؿ في" تنزه تنزييا" مف الفعؿ ومصدره ليؤكد عمى أف الذات

اإلليية ال تش بو المخموقات وال تشبيو وال يمكف أف تحؿ ذات اهلل في أحد ،فيو سبحانو األزلي األبدي

المبايف لمخموقاتو في الذات والصفات واألفعاؿ .ىٍَْسَ مَمِثْيِوِ شًَْءٌ ۖ وَىُوَ اىسَّمٍِعُ اىْبَصِريُ{ الشورىٔٔ}:

فاهلل ىو الكماؿ بذاتو ،فكانت عقيدة الشاعر عقيدة واضحة ممتزمة فيو يؤمف بما جاء بالقرآف الكريـ
والسنة النبوية ،إيماناً عميقاً ،وليعزز ىذا اإليماف رصد مجموعة مف التقاببلت في بناء محكـ ،فتجمّى
ذلؾ في التقابؿ بيف "ظاىر وباطنو" الذي جمع بيف العناصر الحسية المتمثمة في الظاىر والباطف

عمؽ داللة الفكرة التي
الذي جمع كؿ العناصر المعنوية ،والتقابؿ بيف "لـ ننقص /ولـ نزد" ىذا التقابؿ ّ
أرادىا وىي اإليماف بما جاء بو الشرع إيماناً ال ريب فيو.
واستمر في تعزيز فكرتو مف خبلؿ الترادؼ بالنفي في " لـ نحد  /ولـ نزغ" التي أوحت بمدى
ارتباطو وتمسكو بالعقيدة اإلسبلمية ،وىذا ما أكده أيضاً مف خبلؿ استخداـ ضمير الفاعميف " نا" في
(قدوتنا  /مذىبنا  /آمنا) ليؤكد عمى قوة ارتباطو بالسمؼ الصالح عيد رسوؿ اهلل  وصحابتو الكراـ،

الذيف كانوا ممتزميف بالعقيدة اإلسبلمية دوف تعقيد المتمثمة في أف اهلل ىو واحد أحد ال شريؾ لو ،ولو

ما أثبتو عمى نفسو مف األسماء والصفات دوف تحريؼ أو تبديؿ.
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المبحث الثاني -المدائح النبوية
إف انتشار التصوؼ في العصر الممموكي كاف لو األثر األكبر في انتشار المدائح النبوية
واتساعيا ،حيث أصبح فناً شعرياً مستقبلً لو قواعده وأصولو الفنية التي تميزه ،ألنو اختص بسيد الخمؽ

محمد  ومقاـ الرسوؿ لو نيج خاص في التأدب والسمو.

وتعود جذور المدائح النبوية إلى بعثة رسوؿ اهلل ،فعند بعثتو اتجيت األنظار إلى الجزيرة
العربية ،فأخذ الشعراء ينظموف القصائد الطواؿ في مدح رسوؿ اهلل واإلشادة بفضائمو وسيرتو العطرة،

ومكانتو السامية بيف العالميف ،دوف التعرض لمتفجع والحزف كما في الرثاء ،بؿ كاف مدحا وثناء ألف

حياة الرسوؿ  ما زالت متصمة بنفوس الخمؽ جميعاً.
ومف الشعراء الذيف مدحوا الرسوؿ األعشى وكعب بف زىير ،وحساف بف ثابت الذي لقب

بشاعر الرسوؿ ،وىؤالء الشعراء الثبلثة مدحوا رسوؿ اهلل في حياتو ،لذلؾ ال يعد مف المديح النبوي"،
ألنو قيؿ في النبي وأثاب عميو ،لكنو لـ يكف يقصد بو بأف يكوف فناَ شعرياَ مستقبلً ،إنما مدح بو

الرسوؿ قبؿ أف يتضح في أذىاف معظـ الشعراء مفيوـ النبوة ،فكاف مدحيـ تقميدياً قائماً عمى القيـ التي
(ٔ)

تواضع عمييا الناس عمى تعظيميا وتقديرىا".

ويمثؿ شرؼ الديف البوصيري خير تمثيؿ لفف المدائح النبوية ،وبموغو المقاـ الرفيع فييا،

ألنيا مصدر الوحي لكثير مف الشعراء الذيف نظموا عمى منواليا ،خاصة عند شعراء الصوفية اتبعوا

ىذا التيار في المدح ،ومدحوا خير الخمؽ وأشرفيـ ،فكاف الرسوؿ محمد قدوتيـ في خمقو وسموكو

وطريقة عيشيو ،يقوؿ في مطمعيا:

مزجػػػت دمعػػػػاً جػػػرى مػػػػف مقمػػػة بػ ِ
ػػػدـ
أمػػػػػػف تػػػػػػذكر جيػػػػػػػراف بػػػػػػذي سػػػػػػمـ
وأومػػػػض البػػػػرؽ فػػػػي الظممػػػػاء مػػػػف
أـ ىبػػػت الػػػريح مػػػف تمقػػػاء كاظمػػػة
ِ (ٕ)
رضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
فكانت قصيدة البوصيرى فتحاً لمشعراء في مدح الرسوؿ ،وذكر فضائمو ،فاتسـ مدحيـ

بالصدؽ واإلخبلص ،ألنيـ يتوجيوف في المدح إلى شخصية إنسانية فريدة ال تشبو أحداً مف البشر،

فالشعراء في مدحيـ لمرسوؿ ال يطمبوف جاىاً وال ع اًز بؿ يحتاجوف إلى رضا اهلل ورسولو ،لينالوا سعادة

الدنيا ونعيـ اآلخرة.

ولقد تأثر الشاعر ابف زقّاعة بغيره مف الشعراء السابقيف لو في مدح الرسوؿ ،ففاضت قصائده
بحب رسوؿ اهلل  وقاـ بمدح الرسوؿ الكريـ ،الذي أثنى عميو اهلل في كتابو العزيز ،والذي يمثؿ
(ٔ) محمود سالـ ،المدائح النبوية ،حتى العصر الممموكي ،طٔ ،دار الفكر المعاصر ،بيروتػ ،ٜٜٔٙ ،صٕ٘ٔ
(ٕ) المدائح النبوية في األدب العربي ،زكي مبارؾ طٔ ،دارالجيؿ ،بيروت ،ٜٜٕٔ ،صٖٗٔ
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اإلنساف الكامؿ في صفاتو وأخبلقو وكمالو ،حيث لعبت شخصية الرسوؿ  دو اًر ميماً في شحف
حباً ،بما يمثمو الرسوؿ  مف قدوة حسنة لممسمميف عامة،
الشاعر بالطاقات الوجدانية التي تفيض ّ
وعند الصوفية خاصة ،ألنو يمثؿ الشخصية الكاممة التي يطمحوف في الوصوؿ إلييا.

وعند الحديث عف التجربة الصوفية لمشاعر في المدائح النبوية ،نجد أف الشاعر استفاض في

ا
وتجؿ،
مدح الرسوؿ  وذكر صفاتو ،وبدا ذلؾ جمياً في معجمو الشعري ،حيث أخذنا في رحمة حب
وطاؼ بنا في عوالـ مف التجميات مف خبلؿ مدحو لرسوؿ اهلل ،مستعرضاً حياتو وسيرتو العطرة،

ومعجزاتو العظيمة ،فالمتتبع لممعجـ الشعري عند الشاعر تستوقفو بعض المحاور الداللية التي تغطي

النبوي ،فالدواؿ التي تشكؿ محور
مساحة كبيرة مف ديوانو ،وقد اشتممت عمى دواؿ تدؿ عمى المديح
ّ
"المدائح النبوية" وعائمتيا المغوية كثيرة تتمثؿ في( :محمد ،أحمد ،الماجد ،الكريـ ،المصطفى ،طو،
ياسيف ،النبي ،اليادي ،النبي اليادي ،نبي اليدى ،خاتـ الرسؿ ،خير البرية ،خير األناـ ،خير الورى،

ختّاـ أنبيائي ،خاتـ األنبياء ،صاحب المكرمات والمعجزات ،غوث األناـ ،بحر الندى ،عيف الزماف،
كعبة األماني ،صاحب الحوض ،صاحب المّْواء ،صاحب الوقت ،غوث الزمات ،جوىر الكوف ،ممجأ
الفقراء ،رسوؿ هلل ،المشفّع ،ال ّشفيع ،عيف الورى ،الطاىر ،خير الفروع ،خبلصة األنبياء ،راحـ الغربا،
أكبر الخمفا ،فاتح األرض ،ماحي الضبلالت ).وباالستعانة بالمنيج اإلحصائي ،نجد أف تردد المفردات
الخاصة بالذات المحمدية و مدلوالتيا مف )محمد ،أحمد ،غوث األناـ ،جوىر الكوف...إلخ) بمغ

( )ٔٓٚمفردة أي بنسبة ( )%ٔ.ٙتقريباً مف مجموع مفردات ديوانو ،والتي تبمغ حوالي (ٕٔٗ)ٜ
مفردة ،فالدواؿ في ىذا المحور عبرت صراحة عف النبي محمد مف خبلؿ لفظو ،وعبرت عف النبي مف

خبلؿ اإليحاء ووصفو بصفات خاصة قاـ الشاعر بوصفو بيا.
وكاف شعره متمرك اًز حوؿ وصؼ النبي وذكره بصفات خاصة ليا عبلقة باألثر الصوفي.

ويمكف توضيح نسبة ذكر اسـ الرسوؿ وصفاتو مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي:
الكممة

عدد مرات
تكرارىا

عدد مرات

الكممة

تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

محمد

٘

المصطفى

٘

صاحب الوقت

ٕ

أحمد

ٗ

صاحب المكرمات

ٔ

غوث الزماف

ٔ

طو

ٔ

عيف الزماف

ٔ

جوىر الكوف

ٕ

الماجد

ٔ

غوث األناـ

ٔ

محمد اليادي

ٕ

الكريـ

ٔ

كعبة األماني

ٔ

ممجأ الفقراء

ٔ

رسوؿ اهلل

ٖ

صاحب الحوض

ٔ

خير الورى

ٕ
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عدد مرات

الكممة

عدد مرات

الكممة

تكرارىا

تكرارىا

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

بحر الندى

ٔ

خاتـ األنبياء

ٔ

خاتـ الرسؿ

ٔ

خير البرية

ٕ

الطاىر

ٔ

راحـ الغرباء

ٔ

خير األناـ

ٔ

نبي اليدى

ٔ

ختّاـ أنبيائي
خبلصة األنبياء

ٔ

أكبر الخمفاء

ٔ

ٔ

ألطؼ المطفاء

ٔ

المشفع

ٔ

النبي

ٖ

شفيعاً

ٔ

ماحي الضبلالت

ٔ

صاحب العيف

ٔ

ماحي األنصاب

ٔ

المرتجى
ُ

ٔ

فاتح األرض

ٔ

ياسيف

ٔ

ٖ

عيف الورى

ٔ

رفيع الذرى

ٔ

ياسيف

ٔ

خير النبييف

ٕ

إماـ

ٖ

المبعوث لمخمؽ

ٔ

رسوؿ الخالؽ

ٔ

رسوؿ الممؾ

ٔ

قبمة الحؽ

ٔ

رسوؿ صدؽ

ٔ

سيد الورى

ٔ

صمي عميو

ٔٛ

بف عبداهلل

ٔ

خير الفروع

ٔ

مبلذ العصات

ٔ

رفيع العماد

ٔ

تاج العبل

ٔ

حمة المجد

ٔ

كيؼ العطاء

ٔ

بديع الصفات

ٕ

الرسوؿ

ومف خبلؿ تتبع ىذه الظاىرة نجد أف الشاعر ابف زقّاعة ،وظؼ اسـ النبي محمد وأوصافو

توظيفاً داللياً أثرى قصائده المدحية .

واف شخصية رسوؿ اهلل العظيمة استوجبت مف الشاعر أف يمدحو بأوصاؼ غمب عمييا الطابع

الصوفي فيقوؿ:

ػػػػػػات والمعجػػػػػػػز ِ
صػػػػػػػاحب المكرمػ ِ
ات
ُ
ػػػػػػػد ِ
العمػ ِ
يػػػػػػػػا رفيػػػػػػػػع ِ
رجات
ػػػػػػػاد والػ ّ
َ
ػػػػػػػػػد وتػػػػاج العميػػػػا وكيػػػػؼ العفػػػػاةِ

ِ
ػػػػػدى
المفػ ّ
ػػػػػد الماجػ ُ
أحمػ ُ
ػػػػػد الكػػػػػػريـ ُ
لمػػػػػػا رأيتػػػػػػػػو فػػػػػػي منػػػػػػامي
قمػ ُ
ػػػػػت ّ
يػػػػا طػػػػراز الجمػػػػاؿ يػػػػا حمػػػػة المجػػػػػ

ػػت وغػػوث األنػػاـ فػػي المعضػ ِ
ػػػػ ِ
ػالت
ومػػػػػػػالذ العصػػػػػػػا ِة فػػػػػػػي ال ّنائبػ ِ
ػػػػػػات
ُ
الصػ ِ
ػػفات
ػػرت يػػػا بػػػديع ِّ
قصػ ُ
حػػػيف ّ

أنػػت عػػيف الزمػػاف يػػا صػػاحب الوقػػػ

النػػػػػدى وخيػػػػػر البرايػػػػػا
لوقػػػػبحػػػػػر
االػػػػت
أنػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
يػػػػا بػػػػديع الصػػػػفات طػػػػاؿ مػػػػديحي

وبػػػػػػػػػػذكراؾ تنقضػػػػػػػػػػي أوقػػػػػػػػػػػػػاتي

تصػػػػػػفُو حيػػػػػػاتي
رف معنػ َ
ّ
ػػػػػاؾ فيػػػػػػو ْ
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ِ
ػػػػػػػدائمات
ػػػػػػػـ مػػػػػػػػع الػ
ػػػػػػػـ دائػ ٌ
دائػ ٌ

وح ِّبػػػػػي
ينقضػػػػػي العمػػػػػر والزمػػػػػاف ُ

(ٔ)

يمدح الشاعر في ىذه األبيات الرسوؿ محمد مف خبلؿ وصفو بمجموعة مف الصفات التي

تميؽ بالذات المحمدية بأنو الماجد الكريـ والذي يتمتع بالكرامات والمعجزات ،والشاعر حالو كحاؿ

شعراء الصوفية الذيف كانوا يتشوقوف لمقاء رسوؿ اهلل ،فأخذوا يمدحوف الرسوؿ بأجمؿ الصفات وأجمّيا،

فاستخدـ الشاعر أسموب النداء حيث كاف سمة بارزة في القصيدة وتكررت ست مرات فيذه النداءات
المتكررة تحمؿ في ثناياىا دالالت نفسية وانفعالية تعبر عف الحالة الشعورية لمشاعر ،واستخدامو ألداة

النداء إشارة إلى إحساس الشاعر بقربو مف المنادى ،والى البحث عف األماف النفسي الذي ينشده

الشاعر في حضرة الرسوؿ  " ،يارفيع العماد /ياطراز الجماؿ /يا حمة المجد /يا صاحب الوقت/يا بديع

الصفات  /يا بديع الصفات" مف خبلؿ ىذه الصفات الخاصة بالنبي محمد يشكؿ عدوالً وخروجاً
ِ
يكتؼ بتوظيؼ الصفة المألوفة والمتعارؼ عمييا مثؿ " أحمد
عف المألوؼ في نداءاتو لمرسوؿ ،إنو لـ
 /الماجد  /الكريـ /المصطفى" أو في معناىا ،بؿ اشتؽ صفات ومسميات جديدة مثؿ "يا طراز

الجماؿ" ،وغيرىا مف الصفات التي تنبع كميا مف التجربة الصوفية ،وتكشؼ اختبلؼ ىذه التجربة عما

سار عميو الناس وألفوه ،فالعبلقة الخاصة التي تربط الشاعر بالنبي ،اقتضت منو تجديداً في استخداـ

صيغ النداء ،فاستخدـ أداة النداء الستحضار الرسوؿ ليكوف قريباً منو ،مما منح مممحاً أسموبياً واضحاً
عمى مستوى تعدد ىذه الصيغ وطريقة استخداميا ،وياء النداء عادة تستخدـ لمبعيد ،ولكنو استخدميا

وعموىا ،وقربو مف نفسو قرباً معنوياً عمى الرغـ مف
لمداللة عمى القريب ،إشارة لعظـ مكانة الرسوؿ ّ
البعد المكاني ،ليستحضر المنادى ويمنحو امتداداً حضورياً .
ويتواصؿ الفيض العاطفي عند الشاعر مف خبلؿ إظيار الحقيقة المحمدية لمرسوؿ فيقوؿ:
وكػػػػػػاف دـ بػػػػػػيف المػ ِ
ػػػػػاء والطػ ِ
ػػػػػيف
مػػػف فػػػوؽ سػػػبع سػػػماوات وأرضػ ِ
ػػيف

ىػػػػػو الرسػػػػػوؿ الػػػػػذي بنػػػػػاه خالقػػػػػو
يمدحػػػػػو
مػػػػػاذا أقػػػػػوؿ ورب العػػػػػرش
ُ

ووسػػورة الفػػتح والشػػورى وفػػي نػ ِ
ػوف
أرضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف
ويػػػا رجػػػػائي وذخػػػري أنػػػػت تكفينػػػػي
خالصػػػة األنبيػػػاء يػػػا جػػػوىر الكػ ِ
ػػوف

شػػػع ار
فػػػي سػػػورة الػػػنجـ واألحػػػزاب وال ُ
يػػػا سػػػيدي يػػػا رسػػػوؿ ا﵀ يػػػا سػػػندي
يا صاحب الوقت يا غوث الزماف ويػا

ِ
العػيف
وأنت عػيف الػورى يػا صػاحب
يػػػا جػػػامع القربػػػا فػػػي حػػػوزة الػ ِ
ػػديف

ويػػػػػػارفيع الػػػػػػذرى يػػػػػػا ممجػػػػػػأ الفقػػػػػػ ار

يػػػػا أوحػػػػد النجبػػػػا يػػػػا راحػػػػـ الغربػػػػا

ِ
ػػماكيف
يػػػا رافػػػع الشػػػرفا فػػػوؽ السػ

يػػػػا ألطػػػػؼ المطفػػػػا يػػػػا أكبػػػػر الخمفػػػػا

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜ٘

(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٔٙ
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(ٕ)

تمتاز ىذه القصيدة بصفاء وحبلوة موسيقية وىي مف توسبلتو وكمو أمؿ برسوؿ اهلل أف يتقبمو

وأف يكوف مبلذه ،فالدعاء والتوسؿ ىو أكثر مواطف المدحة النبوية داللة عمى نفس الشاعر ،واظيا ار
لما يجيش فييا مف عواطؼ وأحاسيس.
ولقد نجح الشاعر في تشكيؿ صورة جميمة في وصؼ سيد الخمؽ محمد  مف خبلؿ تمؾ

القصيدة التي تزخر بالمعاني الصوفية التي تجمت في"صاحب الوقت عيف الورى ،صاحب العيف،
غوث الزماف ،خبلصة األنبياء ،جوىر الكوف" ىذه الدواؿ جميعاً تصؼ الحقيقة المحمدية ،وىي نظرية

دينية أفاض مادحو الرسوؿ في ذكرىا والتي تعتبر مظي اًر مف مظاىر التجميات اإلليية "ىي أكمؿ
مجمى خمقي ظير فيو الحؽ ،بؿ ىي اإلنساف الكامؿ بأخص معانيو ،واف كاف كؿ موجود ىو مجمى

خاصاً السـ إليي ،فإف محمداً قد انفرد بأنو مجمى االسـ الجامع وىو االسـ األعظـ "اهلل" ولذلؾ
(ٔ)

كانت لو مرتبة الجمعية المطمقة ،لمحقيقة المحمدية التي ىي أوؿ التعيينات".
ويكمف اىتماـ الصوفية في الحقيقة المحمدية لؤلسباب اآلتية وىي:

أ " .صمتيا بالعالـ ،الحقيقة المحمدية ىي مبدأ خمؽ العالـ وأصمو ،مف حيث إنيا النور الذي خمؽ
اهلل قبؿ كؿ شيء وخمؽ منو كؿ شيء.

ب .مف حيث صمتيا باإلنساف ،يعتبر محي الديف بف عربي الحقيقة المحمدية منتيى غايات
الكماؿ اإلنساني ،فيذه الصورة الكاممة لئلنساف الكامؿ الذي يجمع في نفسو حقائؽ الوجود.

(ٕ)

ت .ومف الناحية الصوفية ىي المشكاة التي يستقي منيا جميع األنبياء واألولياء العمـ الباطني".

واشتقت مف ىذه النظرية فكرة تفضيؿ رسوؿ اهلل عمى رسؿ اهلل وأنبيائو جميعاً ،وجعمو أصميـ

وأبييـ ،فيو إف كاف آخر األنبياء في عالـ الشيادة ،لكنو أوليـ في عالـ الغيب".

(ٖ)

ىػػػذا مػ ػػا عبػ ػػر عنػ ػػو الشػ ػػاعر فػ ػػي البيػ ػػت األوؿ ،أف النب ػػي محمػ ػػد  قػ ػػد س ػػبؽ أدـ مػ ػػف حيػ ػػث

الوجود"،فكػػؿ نبػػي مػػف لػػدف آدـ إلػػى آخػػر نبػػي ،مػػا مػػنيـ أحػػد يأخػػذ إال مػػف مشػػكاة خػػاتـ النبيػػيف واف
تػػأخرت وجػػود طينتػػو ،فإنػػو بحقيقتػػو موجػػود وىػػو قولػػو ":كنػػت نبي ػاً وآدـ بػػيف المػػاء والطػػيف ،وغي ػره مػػف

األنبياء ما كاف نبياً إال حيف ُبعث".

(ٗ)

وشكمت داللة "الغوث" داللة محورية ،وىي داؿ يستخدمو الصوفيو بكثرة ،ألف المميوؼ يمتجئ

إلى الرسوؿ ،حيث اختص بما لـ يختص بو غيره مف الكماؿ في العمـ والقدرة عمى التصرؼ لذلؾ
حشد الشاعر القصيدة بكؿ الصفات التي يتمتع بيا الرسوؿ والتي تعبر عف أحقيتو بالنبوة والشفاعة.

(ٔ) المعجـ الصوفي ،سعاد عبد الحكيـ ،ص ٖٗٛ
(ٕ) المرجع السابؽ ،صٖٗٛ

(ٖ) محمود سالـ ،المدائح النبوية ،صٕٗٛ

(ٗ) المعجـ الصوفي ،سعاد عبد الحكيـ ،صٖٜٗ
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فيقوؿ:

ويستمر الشاعر في تأكيد فكرتػو فػي أف الرسػوؿ ىػو الشػفاعة لؤلمػة يػوـ ال شػافع مػف اهلل سػواه
وىؿ أرى روضة المختار مػف مضػر

محمػػػػػد المصػػػػػطفش خيػػػػػر النبيػػػػػيف

ومػػف ألػػوذ بػػو مػػف حػػػػػر نػػار لظػػش

ومػػػػػػف ألػػػػػػوذ بػػػو عػػػػػػػند الموازيػػػػػػف

ومػػف شػػفاعتو فػػي الحشػػر تنجينػػي

ومػػف ألػػػػػوذ بػػو فػػي كػػػػػػؿ معضػػػػػمة

ػػػػػػػػػد الحػػػػػػوض مػػػػػػف ظمػػػػػػأ عسػػػػػػاه

ومػػػف ألػػػوذ بػػػو عنػػػد الصػػػراط وعنػػػػػػ

(ٔ)

يروينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ييتؼ الشاعر في نشوة صوفية كميا ليفة ،تيز قمب كؿ مؤمف ينشد الغوث والعوف في

منجي مف اهلل إال الرسوؿ  ،وحشد األبيات
الخبلص ويتطمع إلى اإلنقاذ واألماف وال عاصـ وال ّ
السابقة بمجموعة مف األدوات التي خدمت حالتو الشعورية ،فجاء أوال بأداة االستفياـ "ىؿ" التي خرجت

عف معناىا الحقيقي إلى النفي لينفي أف يكوف ىناؾ نبياً غير النبي تشرفت بو مضر ،فيو محمد
المصطفى ،وجاء بداؿ " المصطفى" معرفة لمتخصيص بأف محمد ىو صاحب الشأف العظيـ ،وألف

الرسوؿ ىو الشفاعة والقطب والغوث والعاصـ مف ىوؿ القيامة ،جاء التساؤؿ سمة أسموبية تميز بيا

"مف" بمعنى (الذي) ،تكررت خمس مرات ،واقترنت بالفعؿ المضارع "ألوذ"
الشاعر ،فقاـ بتكرار أداة َ
فارتكزت األبيات عمى بؤرة داللية وىي محور الفكرة التي أراد الشاعر إثباتيا وىي " ألوذ" فقد تكررت

أربع مرات ،والذي حرؾ الصياغة وأثراىا قمؽ السؤاؿ الحائر ،السؤاؿ الذي ينادي البعيد مكاناً والمتحقؽ

قرباً روحياً ،فإنو في حالة أمؿ ورجاء بأف يكوف الرسوؿ شفيعاً في ىذا اليوـ العظيـ والفعؿ المضارع
"ألوذ" دلؿ عمى ىوؿ الحاؿ يوـ القيامة ،فيو بحاجة إلى مبلذ يحميو مف يوـ عظيـ ال غافر وال عاصـ

ومف اهلل عمى عباده بأف يكوف الرسوؿ  دوف األنبياء شفيعاً وعاصماً مف عذاب يوـ عظيـ،
إال اهللّ ،
وجاء بالفعؿ" ألوذ" دوف غيره مف الدواؿ ألف" ألوذ" فييا طمب الخير والرجاء.

وليعبر عف أىواؿ ىذا الحدث العظيـ حشد مجموعة مف الدواؿ تنتمي إلى حقؿ داللي واحد
فاستخدـ "معضمة /الحشر /حر/نار /لظى /الموازيف /الصراط /الحوض" تتبع تسمسبلً منطقياً ألحداث
يوـ عظيـ سيمر فييا الشاعر ،والتي تحمؿ في دفتيا أىواؿ يوـ القيامة ،فالرسوؿ سيكوف مبلذه في كؿ

معضمة تنجيو مف حر النار المستعرة عند الميزاف ،ويكوف لو الشفاعة عند السير عمى الصراط سريعاً

ليناؿ شرؼ القرب مف حضرة رسوؿ اهلل في الحوض وىي الغاية التي ينشدىا الشاعر وكؿ مؤمف.

والتقابؿ الداللي بيف "ظمأ ويرويني" عزز مف حالة التوتر والقمؽ واالنفصاؿ التي كاف عمييا
الشاعر ،فيو يأمؿ أف يكوف الرسوؿ شفيعو وحاميو مف ىوؿ يوـ عظيـ ،وبذلؾ يكوف رّياً بشفاعة
الرسوؿ وقربو.
(ٔ) ابف زقاعة ،صٖٔٔ
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وبعد أف خاطب الشاعر الرسوؿ ومدحو بجميؿ الصفات ،صنع لنا صورة جديدة تجمت في

مدح الذات اإلليية لمرسوؿ الكريـ ،فيقوؿ:

وأنػػػػػػػػػت عبػػػػػػػػػدي عمػػػػػػػػػش والئػػػػػػػػػي

قػػػػػػػاؿ لػػػػػػػو الحػػػػػػػؽ أنػػػػػػػت عنػػػػػػػدي
وأنػػػػػػت عنػػػػػػدي فتّػػػػػػاح كػػػػػػ ّؿ خيػ ٍ
ػػػػػر

وأنػػػػػػػػػػػػػػػػػت ختّػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ أنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػائي
وأنػػػػػػػػػػػػػػػػت حػػػػػػػػػػػػػػػػرز ألوليػػػػػػػػػػػػػػػػائي

وأنػػػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػػز وأنػػػػػػػػػػػػت كنػػػػػػػػػػػػز

ودي وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفيائي
ألىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ّ

ػػػػػػػب
وأنػػػػػػػػت فػػػػػػػػي حضػػػػػػػػرتي خطيػ ٌ
وأنػػػػػػػػػػػػػػت محمػػػػػػػػػػػػػػو ٌؿ لمتػػػػػػػػػػػػػػداني

مػػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػت موضػػػػػػػػػوعٌ لمتنػػػػػػػػػائي
وأنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف أشػػػػػػػػػرؼ العطػ ِ
ػػػػػػػػاء

وأنػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػف رحمتػػػػػػػػػي عطػػػػػػػػػاء

ِ
ػػػػػػػػػػػػػاجتالء
عمػػػػػػػػػػػػػش المحبػػػػػػػػػػػػػػيف بػ
ب عػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػو ِ
اء
الحػػػػػػػػػػ ِّ
أفػػػػػػػػػػرده ُ
ػػػػػػػػػػػػجد لعػػػػػػػػػػػػػزي وكبريػػػػػػػػػػػػػائي
فاسػ
ْ
فػػػػػػػػػػػي دولػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػز والبقػ ِ
ػػػػػػػػػػاء

ػػػػػػروس الجمػػػػػػػاؿ فػػػػػػػامنف
أنػػػػػػػت عػ
ُ
ػػػػػػد الزمػػػػػػػاف يػػػػػػػا مػػػػػػػف
أنػػػػػػػت فريػ ُ
أنػػػػػػػػػت أعػ ِّ
ػػػػػػػػز الوجػػػػػػػػػود عنػػػػػػػػػدي

ػػػػػػػػبس قبػػػػػػػػػاء البقػػػػػػػػػا دوامػػػػػػػػػا
والػ
ْ
ػػػػؿ مػػػػػا تشػػػػػاء تعطػػػػػش
واشػػػػػف ْع وسػ ْ
فقػػػػػػػػػػػػػاؿ:مف أمتػػػػػػػػػػػػػي عصػػػػػػػػػػػػػاةٌ
ٍ
ذنػػػػػػػػػػػب
غفػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػػػػػؿ
فأنػػػػػػػػػػػت
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػت بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ
وفاء
فقػػػػػػػػػػػػػػػػد تكمفػ
َ
ػػػػػػتجب دعػػػػػػػائي
ػػػػػػاغفر ليػػػػػػػـ واسػ
فػ
ْ
ْ

ػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػيدي رجػػػػػػػػػائي
وأنػ َ

(ٔ)

يبلحظ مف خبلؿ القصيدة أف الشاعر يستخدـ أسموباً حوارياً في وصؼ شعوره تجاه حبو

لمرسوؿ  ،وأف الشاعر بدأ قصيدتو بالحوار بيف الذات اإلليية و الرسوؿ  ،وأعطى الشاعر ىذا

الحوار شكبلً درامياً ،خاصة أف الشاعر كشؼ عف العبلقة العميقة التي تربط بيف اهلل وبيف الرسوؿ،
والذي أثرى الحدث في ىذا الحوار عندما قاؿ الشاعر" قاؿ لو الحؽ أنت عندي" ىذا الحوار أكد عمى

أف الرسوؿ احتؿ مكانة عظيمة عند الذات اإلليية،
الذي عزز الحوار استخداـ الشاعر ضمير المخاطب "أنت" مؤكداً عمى اختصاص المبتدأ "
أنت " بكؿ صفة تسند إليو ،حيث شكؿ سمة أسموبية بارزة تكررت أربع عشرة مرة ،وتكرارىا لـ ِ
يأت
ٍ
ٍ
وقصد واصرٍار مف الشاعر إلظيار الشيء الذي يرغب فيو ،وىو إبراز حب
داللة
عفوياً ،إنما جاء عف

اهلل لرسوؿ والتأكيد عمى أحقية الصفات التي تجمّى بيا النبي.

(ٕ)

وقد أثرى الشاعر الحوار باستخداـ صيغة المبالغة في قولو" فتّاح " و فتّاح مف مادة فتح
التي تدؿ عمى إزالة اإلغبلؽ ،فجاءت المبالغة لمداللة عمى وصؼ رسوؿ اهلل بفتّاح لكؿ خير ،مف باب
كثرة أبواب الرزؽ والخير التي ييسرىا اهلل سبحانو وتعالى لمف يصمي عمى نبيو الحبيب.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٓ

(ٕ) ينظر معجـ لساف العرب ،مادة (ؼ.ت.ح)
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وكذلؾ "ختّاـ" التي تفيد بنيايػة الشػيء وآخػره ،فجػاءت المبالغػة لمداللػة عمػى حقيقػة ثابتػة وىػي

حقيقػ ػ ػػة "الخػ ػ ػػتـ" خػ ػ ػػاتـ األنبيػ ػ ػػاء ال نبػ ػ ػػي بعػ ػ ػػده مصػ ػ ػػداقاً لقػ ػ ػػوؿ اهلل تعػ ػ ػػالى :مَاااااا مَاااااا أَ مُ َمَّاااااا ٌ َ َاااااا
َحَ ٍ مِنْ رِجَ ىِنُمْ وىَنِنْ رَسُوهَ اىيَّوِ وَخَ تَمَ اىنَّبٍِِّنيَ وَمَ أَ اىيَّوُ ِنُوِّ شًَْءٍ عَيٍِمً ( األحزاب )ٗٓ:

واس ػػتخدامو الص ػػفة المش ػػبية ف ػػي قول ػػو " ع ػػز  /كن ػػز /ح ػػرز" ،ي ػػدلؿ م ػػف خبللي ػػا عم ػػى ثب ػػات تم ػػؾ
الصفات برسوؿ اهلل ،والنفي " ما أنت" واألمر" فاسػجد ،واشػفع ،وسػؿ ،فػاغفر ،اسػتجب" ىػذه األسػاليب

جميعػاّ سػػاىمت فػػي إعطػػاء صػػورة حيػػة حقيقيػػة تكشػػؼ عػػف طبيعػػة العبلقػػة بػػيف الػػذات اإللييػػة والرسػػوؿ
الكريـ ،والمكانة العظيمة التي حظي بيا النبي عند اهلل ،وأف اهلل منح الرسػوؿ مميػزات تفػوؽ كػؿ شػيء،

خاصة أف الحوار في القصيدة جاء مف جانبيف ،فرد الرسوؿ" فقاؿ مف أمتي عصاة" فجاء الحوار كامبلً

بار اًز في صورة عميقة وناجحة ،وكاف ليا تأثيرىا الكبير في نفس الشاعر.

ويستمر الشاعر في الفيوضات المدحية لمرسوؿ اهلل ليثبت أف عبلقتو بالرسوؿ عبلقة حياة مستمرة،

فيقوؿ:

ذكػػػراؾ تنعشػػػني واليجػػػر يوحشػػػني

والقػػػػػػرب ي نسػػػػػػني والبعػػػػػػد ُيفنينػػػػػػي

خػػػػػذىا رليػػػػػؾ رسػػػػػوؿ ا﵀ خالصػػػػػة

مػػػػف ل لػػػػ نظمػػػػت رطػػػػب ومكنػ ِ
ػػػوف

أقضي وما ينقضي عشقي وال أممػي

أفنػػػػػي ومػػػػػا فنيػػػػػت فػػػػػيكـ تفػػػػػانيني

مػػػف ابػػػف زقاعػػػة يرجػػػو النجػػػاة بيػػػا

مػػػػف الجحػػػػيـ عسػػػػاؾ ادف تنجينػػػػي

لكػػػؿ خطػػػب فجػػػد لػػػي دوـ واحمينػػػي
لعمغػػػػػػػػو يػػػػػػػػوـ ت ْكفينػػػػػػػػي ُيكػػػػػػػػافيني

المرتجػػػػش فػػػػي الخمػػػػؽ ُكميػػػػـ
فونػػػػؾ ُ
جعمػػػت مػ ِ
ػػدحي رسػػػوؿ ا﵀ معتمػػػدي

لعمغػػػػػػػػو يػػػػػػػػوـ ت ْمقينػػػػػػػػي ُيالقينػػػػػػػػي

رذا أتػػػػػػػػاني نكيػػػػػػػػر والػػػػػػػػذي معػػػػػػػػو

(ٔ)

تعكس ىذه األبيات شخصية الشاعر المترددة بيف الوصؿ واليجر المتحقؽ بالصبلة عمى

النبي أو تركيا ،فإنو يسعى أف يناؿ شرؼ القرب مف رسوؿ اهلل ،وقد استغؿ الشاعر ظاىرة تعبيرية
كالتقابؿ والتقسيـ ،استغبلالً جيداً في التعبير عف فكرتو وابرازىا وىي حقيقة القرب مف رسوؿ اهلل
حيث جاء الشطر األوؿ مف البيت مكوناً مف جممتيف اسميتيف متساويتيف متقابمتيف في الداللة "ذكراؾ
ينعشني  /واليجر يوحشني" في حيف جاء الشطر الثاني مكوناً مف جممتيف اسميتيف متساويتف في
الطوؿ والقصر وتمثبلف النتيجة الحتمية لذلؾ الموقؼ المتقمب الذي يعشيو الشاعر " والقرب يؤنسني /

والبعد ُيفنيني" ،فيو في حالة شعورية متأرجحة بيف الوصؿ واليجر والقرب والبعد ىذا التقابؿ يعكس
حقيقة الصوفي فيو في حالة قمؽ واضطراب ال سكوف فييا البتة.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٚ
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ويعزز الشاعر بالتقابؿ الداللي فكرة القرب مف رسوؿ اهلل مف خبلؿ "الذكر" ويتجمى الذكر مف

خبلؿ ذكر صفات الرسوؿ والتخمؽ بيا ،وبالصبلة عميو ،وىذا الذكر نتج عنو قرباً ،وىذا القرب يحقؽ
الغاية التي يطمح إلييا الشاعر وىي األُنس " والقرب يؤنسني" ففي األُنس حضور لمعاني المحبوب
وتجمييا ،والشاعر يأنس بما يشتاؽ وشوقو لرسوؿ اهلل يدفعو لذكره ليحظى بقربو ووصمو ،ويأنس بما

حضر في قمبو مف شوؽ وحب لرسوؿ اهلل ،و في مقابؿ ىذا القرب المؤنس تتجمى فكرة اليجر بصورىا
المخيفة وىذا ما عبر عنو بقولو"اليجر يوحشني /البعد ُيفنيني" فيجر ذكر رسوؿ اهلل و عدـ مدح
صفاتو يسبب الوحشة والبعد حيث كؿ منيما تحمؿ في طياتيا الكآبة واإلىماؿ و ِ
الخواء ،بخبلؼ "
أنعشني" التي تحمؿ معنى الوصؿ وبعث الحياة والتجدد وىذا يتحقؽ بذكر رسوؿ اهلل الذي ينعش القمب

ليظؿ حياً بو ،وىذا التقابؿ أوحي بمدى التبلحـ والتوحد بيف الشاعر والرسوؿ.

وباستخدامو األفعاؿ المضارعة المتصمة بضمير المتكمـ " تنعشني /توحشني /يؤنسني /
ُيفنيني" ليدؿ عمى خصوصية العبلقة التي تربطو بالرسوؿ ،ويدؿ أيضاً عمى حالة استمرار الحدث
فيو مازاؿ يذكر رسوؿ اهلل أمبلً بوصمو ولقائو.
ويستمر الشاعر في تجاوزه لمضديات ويدمجيا في صورة موحدة مف خبلؿ توظيؼ الجناس

الناقص في قولو" ت ْكفيني" ُيكافيني" وتْمقيني يبلقيني" الشاعر ىنا يجيز نفسو ليوـ الحساب ولكنو
تحصف بحب النبي وذكره في كؿ حيف ووقت عمّيا يوـ إنقضاء األجؿ وتكفينو تكوف الصبلة عمى
َّ

النبي ىي المكافأة المنجية لو ،ويوـ تمقينو وسؤاؿ الممكيف لو في القبر تكوف ىي الحصانة وتبلقيو

بالقبوؿ والشفاعة ،وىذا ما أفاده الرجاء " لعمّو" الذي دلؿ عمى األمؿ المحقؽ المرجو مف المحبوب

رسوؿ اهلل.

ونظـ الشاعر قصيدتو مادحاً رسوؿ اهلل ألنو يرجو النجاة فقاؿ " :ابف زقاعة يرجو النجاة" ذكر

اسمو صراحة ،وشبو الجممة " مف ابف زقاعة يرجو النجاة بيا" أفاد حرؼ الجر "مف" التخصيص،
وحيث أفاد شبو الجممو" بيا" التأكيد عمى أف تكوف ىذه القصيدة المدحية منجية لو مف عذاب أليـ .
واستمر الشاعر في ذكر اسمو طمباً لنيؿ رضا اهلل و شفاعة رسولو الكريـ ،فيقوؿ:
تبػػارؾ ا﵀ خصػػو يشػػفع بيػػوـ الواقعػػة

والحشػػر يػػوـ التغػػابف عنػػد اشػػتداد البػػاس

يغفػػر البػػف محمػػد الحػػج اب ػراىيـ الػػذي

يمدح رسػوؿ الخػالؽ فػي حضػرة الجػالس

وبالحواميػػػػػػػـ وطػػػػػو سيػػػػػػد جميػػػػػػع النػػػاس

فاسأؿ رلو الكرسي بػالكيؼ ثػـ المائػدة

والحبر عثمػاف وحيػدر الفػارس الػدعاس

و لػػػو والصػػػحابة أبػػػو بكػػػر والفػػػاروؽ
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

الجالس

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٕٙ
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(ٔ)

ويقوؿ أيضاً:
يامػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػػػػػواه أبػػػػدا ُمقيػػػػػػػػـ فػػػػي خػػػػػاطػػػػػػػري

ومػػػػف بػػػػو بيػػػػػػػػػػف الػػػػورى أىيػػػػػػػػػػـ يػػػػا ناصػػػػػػػػري

عبيػػػػػػػػػػػدؾ الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػزي ربراىيػػػػػػػػػػػػػـ القػػػػػػػػػػػػػػادري
قػػػػػػد ذاب مػػػػػػف ىػػػػػػواجر األوزار ذوب الشػػػػػػموع

وتػػػاه فػػػي ميامػػػػػػػة الغفػػػار بعػػػد الجػػػػػػػػػػػموع

(ٔ)

ج

يعبر في ىذه األبيات عف حالة الشوؽ واليياـ التي استحوذت عميو الخاصة في حب رسػوؿ اهلل،
وأف حبػػو لمرسػػوؿ ميػػيمف ومسػػيطر عميػػو وىػػذا مػػا أكدتػػو الصػػفة المشػػبية " مقػػيـ" التػػي تػػدؿ عمػػى حالػػة

الحػػب الثابتػػة التػػي ال تتغيػػر وال تتبػػدؿ والتػػي تػػزداد ،ىػػذا الحػػب أبػػرى الجسػػد لػػذلؾ اسػػتخدـ التصػػغير "
عبيدؾ" التي جاءت إلظيار المزيد مف التذلؿ والخضوع.

والشاعر في حالة ألـ وتأنيب النفس التي كانت الىية فيي تتألـ مف ح اررة األوزار التي ذابت

كالشموع في اشتعاليا ،وأفادت داللة " تاه" عمى حالة الضياع والتشتت في حالة البعد عف اهلل ورسولو.

وقد تأثر الشاعر تأث اًر كبي اًر بالشعراء الصوفييف ،والسيما البوصيري في قصيدة البردة عندما حمـ

أف الرسوؿ أىداه بردة ،فالشاعر كاف يطمح في رؤية الرسوؿ في المناـ فأخذ يمدح الرسوؿ وكمو أمؿ
أف يرى الرسوؿ في المناـ ويعطيو بردة مكافأة لو عمى مدحو" ،فأتاه رجؿ وبشره أنو رآه في منامو في

حضرة رسوؿ اهلل و ىو ينشدىا،وخمع عميو خمعة عند فراغو منيا ،فخمع ابف زقّاعة خمعتو وأعطاىا
(ٕ)
لمرجؿ المبشر".
" البردة في ذاتيا ال تمكف اإلنساف مف الكرامات ،وعندما تنفعؿ النفس بما تؤمف بو في صدؽ

واخبلص ،فتتمثؿ الغرائب ،واألعاجيب ،وكذلؾ كانت البردة عند بعض الناس مفتاحا لممثوؿ بيف يدي

الرسوؿ ورؤيا األنبياء حؽ عند الصوفية والفقياء ،)ٖ(".يقوؿ:

ببػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتـ دارتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ كممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دارت

وقػػػػػػػػػػػػػػػػػد نظمػػػػػػػػػػػػػػػػػت قالدتػػػػػػػػػػػػػػػػػو
رر
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػش الجػػػػػػػػػػػػػػػػػوزاء رايتػػػػػػػػػػػػػػػػػو

عمػػػػػػػػػػػش الراقػػػػػػػػػػػي رلػػػػػػػػػػػش العميػػػػػػػػػػػا
محمػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػذي رفعػػػػػػػػػػػػػػػػػت

مفارقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو عالوتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

واكميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الجمػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػت
(ٔ) المصدر السابؽ ،صٕٕٛ

(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٖ٘ٔ

(ٖ) المدائح النبوية ،زكي مبارؾ ،صٖٖٔ
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كػػػػػػػػػػػػػػػػأف الشػػػػػػػػػػػػػػػػمس ىالتػػػػػػػػػػػػػػػػو

وجبيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػو بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

كػػػػػػػػػػػػػػػػأف الميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػامتو

كػػػػػػػػػػػػػػػػػأف الصػػػػػػػػػػػػػػػػػبح مفرقػػػػػػػػػػػػػػػػػو

(ٔ)

كانت الصبلة عمى النبي مف أىـ لوازـ المدائح النبوية فبل تخمو منيا أي قصيدة و قصائد

المدح عند الشاعر كانت تنتيي بالصبلة والسبلـ عمى الرسوؿ،وذكر الصبلة عمى النبي وآلو وصحبو
تكرر" "ٔٛمرة في قصائده موضحاً أىمية الصبلة عمى النبي وفضميا ،فيقوؿ:
ماحي الضالالت أحمد والكفر واألرجاس

وبعػػد ىػػذا أصػػمي عمػػش النبػػي المصػػطفش

(ٕ)

عندما يفرغ الشاعر مف مدح الرسوؿ  يختـ قصيدتو بالصبلة عمى النبي لما ليا فضؿ
عظيـ ،حيث إف الرسوؿ بعث لمناس ىداية ورحمة ،وليخرجيـ مف ظممات الجيؿ والكفر إلى أنوار

العمـ واإليماف ،وىذا ما دلمت عميو" ماحي الضبلالت" التي أفادت بزواؿ جميع الضبلالت السابقة
بنور الحؽ واإليماف.

ويستمر الشاعر في الصبلة عمى النبي في مواضع أخرى في قصائده ،يقوؿ:
مػػػػػػػػػػا ابتسػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػػػبح بالضػػػػػػػػػػياء

صػػػػػػػػػػالة ربػػػػػػػػػػي عميػػػػػػػػػػػػػو دامػػػػػػػػػػػػت

فػػػػػػػػػػػػػػأطرب السػػػػػػػػػػػػػػمع بالنػػػػػػػػػػػػػػداء

ومػػػػػػػػػػػػػػػػا دعػػػػػػػػػػػػػػػػا لمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة داع

(ٖ)

حث اهلل سبحانو وتعالى عمى الصبلة عمى النبي الكريـ ،فصمى عميو ،وصبلة اهلل عزوجؿ صبلة
ّ
دائمة بطوؿ األمد ،ىذا ما دلؿ عميو قولو " ما ابتسـ الصبح بالضياء" التي توحي بنور الوجود واشراقو
بالصبلة عمى النبي و" ما دعا لمصبلة داع" أف الصبلة عمى النبي مستمرة باستمرار ىذا الوجود

الذي يطرب بذكر رسوؿ اهلل.
ول ػػـ يكت ػػؼ الش ػػاعر ف ػػي الص ػػبلة عم ػػى النب ػػي وح ػػده ،ب ػػؿ ق ػػاـ بالص ػػبلة عمي ػػو وعم ػػى أى ػػؿ بيت ػػو
وصحابتو الكراـ ،فيقوؿ:
أولػػػػػػو النيػػػػػػش والتقػػػػػػش والػػػػػػوحي والػػػػػػديف

و ؿ بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػالة ا﵀ تشػػػػمميـ

بيػػػػػػػػػػػػف المحاريػػػػػػب ُيتػػػػػػػػػػػػػػمش لممصػػػػػػػػػميف

سػػػو ارً
ومػػػدحيـ فػػػي المثػػػاني قػػػد أتػػػش ُ
ىػػػػػـ الكػػػػػراـ فػػػػػال يخشػػػػػوف مفقػػػػػػػػػػػػػرة

أ ّنػػػػش وكافمػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ رب السػػػػػػػػػػػػػػػػالطيف

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗ٘ٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٜ٘

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،ص ٜٔٓ
(ٗ) المصدر السابؽ ،ص ٕٔٛ
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(ٗ)

يمدح الشاعر أىؿ بيت رسوؿ اهلل وخصيـ بأصحاب النيى والتقى وأنيـ تشرفوا بالوحي

بنزولو عمى النبي الكريـ مف بينيـ ،وأف اهلل جعؿ مف ذكرىـ في القرآف الكريـ ،تشريفا ليـ وأكد عمى
ذلؾ بقولو ":ىـ الكراـ" فقد خصيـ الشاعر بيذه المكانة ،فنالوا الشرؼ الرفيع والمغفرة مف رب

العالميف،وداللة" كالفيـ" دلمت عمى العناية والرعاية اإلليية ليـ فبل خوؼ عمييـ وال حزف.

انتقؿ الشاعر بعد مدح رسوؿ اهلل وذكر صفاتو إلى ذكر معجزاتو التي تنوعت ،فأفاض
الشاعر في ذكر جميع معجزات الرسوؿ منذ بداية بعثتو حتى وفاتو ،ومف أعظـ المعجزات التي تشرؼ

بيا النبي معجزة القرآف الكريـ الذي تميز بإعجازه ،ومعجزة اإلسراء والمعراج التي نالت منو اىتماماً

بالغاً لما ليا األثر البالغ في االرتقاء الروحي عند الشاعر وعند الصوفية.

تشرؼ النبي  برحمة اإلسراء والمعراج فأسرى مف مكة المكرمة إلى بيت المقدس ،ثـ عرج

إلى السماء ،ليبدأ رحمتو بالصعود إلى السموات العبل ،فيقوؿ:
ومػػػػػػف أتػػػػػػش ليمػػػػػػة المعػػػػػػراج يقدمػػػػػػو

جبريػػػػػؿ فػػػػػي حسػػػػػف تصػػػػػوير وتػػػػػزييف

ذؿ البػػػػػػػراؽ لػػػػػػػو مػػػػػػػف بعػػػػػػػد نفرتػػػػػػػو

وسػػػػػػػػار يرفػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي عػػػػػػػػز وتمكػػػػػػػػيف

وأ غـ بالرسػػػػػػػػػػػػؿ واألمػػػػػػػػػػػػالؾ كميػػػػػػػػػػػػػـ
لمػػػػػػػا دنػػػػػػػا فتػػػػػػػدلش ثػػػػػػػـ كػػػػػػػاف كمػػػػػػػا

قػػػػػد جػػػػػاء فػػػػػي وصػػػػػفو كقػػػػػاب قوسػػػػػيف

وسػػػػامح الحػػػػؽ فػػػػي فػػػػرض الصػػػػالة

رلػػش خمػػس وكانػػت لنػػا مػػف قبػػؿ خمسػػيف

مػػػػف ربػػػػو جػػػػ ّؿ عػػػػف كيػػػػؼ و عػػػػف أيػػػػف
وبالمسػػػػػػػػػيح وموسػػػػػػػػػش ثػػػػػػػػػـ ىػػػػػػػػػاروف

حتػػػػش رأي العػػػػرش والكرسػػػػي ثػػػػـ دنػػػػا

شػػػػػػػأف عظػػػػػػػيـ بسػػػػػػػر منػػػػػػػو مكنػػػػػػػوف

أوحػػػػش ا﵀ لػػػػو مػػػػا أوحػػػػش وكػػػػاف لػػػػو

رلػػػػػػػش منازلػػػػػػػو فػػػػػػػي الوقػػػػػػػت والحػػػػػػػيف

وبعػػػػد ىػػػػذا أتػػػػش البيػػػػت الحػػػػراـ وجػػػػا

وأشػػػػػػػرفت نحػػػػػػػوه حػػػػػػػور مػػػػػػػف العػػػػػػػيف

وزخرفػػػػػػػت جنػػػػػػػة المػػػػػػػأوى لمقدمػػػػػػػو

وصػػػػػػػار فييػػػػػػػػا رجومػػػػػػػػاً لمشػػػػػػػػياطيف

وأبػػيض وجػػو السػػما مػػف نػػور طمعتػػو

(ٔ)

وصؼ الشاعر في ىذه األبيات رحمة اإلسراء والمعراج التي اختص بيا النبي محمد عمى

سائر األنبياء ،بداية بتمثؿ جبريؿ بصورة جممية مسخ اًر لو البراؽ ليرتؽ بو إلى السموات العميا ،ويمتقي
باألنبياء جميعاً فأخد يتجاوز السموات واحدة بعد األخرى ويتجاوز األنبياء واحداً بعد اآلخر ،ليحقؽ

تقاء روحياً ،فبمعراجو تجاوز األنبياء جميعاً ،وتجاوز كؿ شي حتى وصؿ سدرة المنتيى،
سمواً وار ً
وتشرؼ بالقرب مف الحضرة اإلليية ىذا ما دلؿ عميو لفظ" دنا" حيث منحو اهلل مكانة عالية رفيعة
ليحظى بقربو ،ىذا القرب الشديد استدعى " فتدلى" ألف القرب الشديد ينتج عنو تعمقاً فالرسوؿ مف شدة

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٔ
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قربو كاد أف يتعمؽ بالذات اإلليية فكاف قريباً جدا و وفاء العطؼ دلمت عمى سرعة ىذا القرب وقوتو،

مصداقاً لقولو تعالى :ثُمَّ دنَ فَتَ ىَّى * فَنَ أَ قَ بَ قَوْسٍَْنِ َوْ َدْنَى" النجـ"ٜ-ٛ:

ولقد استودع اهلل في قمبي النبي عمماً ،وفرض الصموات الخمس بعدما كانت خمسيف ،وذكر

الصبلة خاصةً ألنيا عمود الديف وأساسو ،وألنيا تنيى عف الفحشاء والمنكر ،وألف الصبلة تشمؿ عمى
معاف تعبدية ظاىرة وباطنة ،وعند االلتزاـ بيا تصؿ إلى المعراج الروحي الذي يصعد بو العبد إلى ربو

 إِنَّنًِ نَ اىيَّوُ ىَ إِىََٰوَ إِىَّ نَ فَ عْبُ ْنًِ وَ َقِمِ اىصَّيَ ةَ ىِذِمْزِي

" .طو "ٔ٘،ٔٙ:فذكر اهلل يحقؽ القرب مف اهلل.

ويقوؿ أيضاً:
ورقػػػػػػػػػػش لمسػػػػػػػػػػماء فػػػػػػػػػػوؽ بػػػػػػػػػػراؽ

وسػػػػػػػػػرى جبرائيػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػوؿ الركػػػػػػػػػاب

ثػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػمش باألنبيػػػػػػػػػػػاء رمامػػػػػػػػػػػا

وجميػػػػػػػػػػػػػػػع األمػػػػػػػػػػػػػػػالؾ والحجػػػػػػػػػػػػػػػاب

ثػػػػػػػػػػػػػػػػـ دنػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػػو وتػػػػػػػػػػػػػػػػدلش

صػػػػػػػػػار مػػػػػػػػػف قربػػػػػػػػػو لديػػػػػػػػػو كقػػػػػػػػػاب

فميػػػػػػػػذا قػػػػػػػػد صػػػػػػػػار خيػػػػػػػػر البرايػػػػػػػػا

(ٔ)

مػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػالـ منػػػػػػػػػزؿ فػػػػػػػػػي كتػػػػػػػػػاب

ثػػػػػػػػػـ أوحػػػػػػػػػش لقمبػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػـ

وعظيمػػػػػػػػػػػػػػػاً وسػػػػػػػػػػػػػػػيد األحبػػػػػػػػػػػػػػػاب

فيواصؿ الشاعر بذكر تفاصيؿ رحمة اإلسراء والمعراج ،لما ليا أىمية عظيمة ومكانة روحية
خالصة في نفوس المسمميف جميعاً،فحشد القصيدة باألفعاؿ الماضية " رقى /سرى /صمّى /دنا /تدلى/
صار /أوحى /صار" ىذه األفعاؿ أكدث عمى ثبات حقيقة الرحمة التي قاـ بيا الرسوؿ ويقوؿ:
ِ
ػػػػػػػػػػػػػاء
لػػػػػػػػػػػػػػيالً وقػػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػػاه بالوفػ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطفاء
وخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ا﵀ باصػ

وجػػػػػػػػػػػػػػػاءه جبريػػػػػػػػػػػػػػػؿ يسػػػػػػػػػػػػػػػعش

العمػػػػػػػػش تعػػػػػػػػالش
مػػػػػػػػف عنػػػػػػػػد رب ُ
فػػػػػػػػوؽ المعػػػػػػػػاريج صػػػػػػػػار يرقػػػػػػػػش

ِ
ػػػػػػػػػػػػماء
فمػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػماء رلػػػػػػػػػػػػػش سػ
ِ
ػػػػػػػػػػػػاء
ركميػػػػػػػػػػػػػو وىػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػي ارتقػ

السػػػػػػػػػػػػػػػعد والثريػػػػػػػػػػػػػػػا
يخدمػػػػػػػػػػػػػػػو ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػاء
دنػػػػػػػػػػػػػا رلػػػػػػػػػػػػػش حضػػػػػػػػػػػػػرة البيػ

فػػػػػػػػػػاخترؽ الحجػػػػػػػػػػب ثػػػػػػػػػػـ لمػػػػػػػػػػا

ِ (ٕ)

كقػػػػػػػػػاب قوسػػػػػػػػػيف فػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتواء

وزجػػػػػػػػػػػػػػػو رفػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التػػػػػػػػػػػػػػػداني

فرحمة اإلسراء والمعراج لمرسوؿ تمثؿ لمشاعر ولمصوفية ،معراج الروح إلى األعالي ،واالرتقاء
نحو الذات اإلليية ،والقرب منيا والتمتع ما يتجمى منيا مف جماؿ ،فالرسوؿ ارتقىـ ف سماء إلى أخرى

ليحظى بالسعد والقرب مف الحضرة اإلليية في سدرة المنتيى ،والشاعر يرتقى مف مقاـ إلى مقاـ

ليسمو ويرتقى ويقترب مف الذات اإلليية.
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،ص ٕ٘ٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٓٚ
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المبحث الثالت-الحيػػاة والموت:
إف جدلية الحياة والموت مف أبرز الثنائيات التي َّأرقت فكر اإلنساف بالمصير المحتوـ الذي
ّ
أثار في نفسو المضطربة تساؤالت حائرة عف تمؾ الثنائية وسر الفناء.
وقد عبرت ثقافات الشعوب وفمسفاتيا عف تمؾ الثنائية مف خبلؿ الفنوف األدبية والشعبية،

والديف اإلسبلمي كانت لو نظرة خاصة في تمؾ الثنائية ،خاصة أف الحياة تتجمى صورىا في الجماؿ

والسعادة واالستمرار ،بخبلؼ الموت الذي يظير دائماً بصورة القسوة والبعد والفناء ،والقرآف الكريـ
لخص فكرة الوجود والفناء بقولو تعالى  تَبَ رَكَ اىَّذِي ٍَِ ِهِ اىْمُيْلُ وَىُوَ عَيَى مُوِّ شًَْءٍ قَ ٌِزٌ * اىَّذِي خَيَقَ اىْمَوْتَ
وَاىْ ٍََ ةَ ىٍَِبْيُوَمُمْ ٌَُّنُمْ َحْسَنُ عَمَال وَىُوَ اىْعَزٌِزُ اىْغَفُورُ( الممؾ ،)ٕ:وقولو تعالىًَ :مَا ىَرِهِ انْحٍََاجُ اندُّوٍَْا إِالَّ نَيٌٌْ
ًنَعِةٌ ًَإِنَّ اندَّازَ اَخِسَجَ نَيًَِ انْحٌٍَََانُ نٌَْ كَاوٌُا ٌَعْهَمٌُنَ( انعنكثٌخ ،)46:فييتـ القرآف الكريـ بحياة اآلخرة ألنيا ىي
الحياة الحقيقية الثابتة ،وفكرة الموت وذكره في شعر الصوفية ،تعد امتداداُ لمفكرة نفسيا عف الشع ار
السابقيف باختبلؼ بيئاتيـ وعصورىـ ،فإف ىذه الفكرة في حقيقتيا عند الصوفية تدور حوؿ الرفض

لمتاع الدنيا ونعيميا ،وأف الموت ىو مخاطبة الروح واالرتقاء بيا عف الجسد إلى عالـ متحرر مف
القيود يتجمى بالسمو والعمو ،وألف الصوفي يدرؾ أف موت ىوى النفس

الصوفي في القرب مف الذات اإلليية.

يمثؿ الحياة التي ينشدىا

أفصح ابف زقّاعة عف فكرتو تجاه الحياة والموت ،فيو يؤمف بأف الموت رحمة مف الحياة الفانية
إلى الحياة الخالدة ،وكاف إقبالو عمى الموت كإقبالو عمى الحياة بعينيا.
ميت ،مات ،ضريح ،قبر،
واف داؿ الموت بمشتقاتو ومترادفاتو المختمفة مثؿ( :الموت ،أموتّ ،
ذبحت ،قطع
شييد ،الدماء ،نعش ،الذبح ،حريؽ ،غريؽ ،مصرعي ،قتيؿ ،يقتمني ،نأت ،غابوا ،ف ْقد،
ُ

الرقاب،الفراؽ ،فقيد ،انقضاء ،نيايتو ،ضريح ...إلخ) يمثؿ ركيزة ىامة في قصائده ،وقد بمغ تردد دواؿ

ىذا المحور حوالي( )ٜٔٔمرة في ديوانو ،أي بنسبة (ٖ )%ٔ.مف دواؿ الديواف ،ويمكف رصدىا مف

خبلؿ الجدوؿ اإلحصائي التالي:
الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف/الصفحة

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

وورودىا في الديواف/الصفحة

يقتمني

ٔ

ٔٚٛ

أموت

ٕ

ٔٗٚ

قتيؿ

ٔ

ٔٚٛ

يمت

ٔ

ٗٔٔ

مصرعي

ٕ

ٜ٘ٔٙ/ٔٙ

أمت

ٕ

ٜ٘ٔٗ/ٔٚ

مصرع

ٔ

ٓٔٚ

الموت

ٕ

ٕٜٔٔٔٗ/
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الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف/الصفحة

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

وورودىا في الديواف/الصفحة

ميت

ٚ

ٕ٘ٛ/ٕٕٖ/ٕٕٔ/ٔٔٗ/ٜٜ

مات

ٖ

ٕٕٖ/ٔٛٔ/ٔٗٚ

الممات

ٖ

ٖٔٔٔٗٚ/

تموت

ٕ

ٕٕٗ/ٕٓٚ

ت
ُم ْ
متـ

ٖ

ٖٔٓ/ٕٗٛ/ٔٔٙ

ماتوا

ٔ

ٗٔٔ

ٔ

ٕ٘ٗ

موتي

ٔ

ٕٕٙ

ُم ُّ
ت

ٕ

ٖٓٗ/ٔٔٙ

قاتموا

ٕ

ٕٓٙٓ/ٔٚ

قَتَؿ
شييد

ٕ

ٖٔٔٔٔ٘/

الدماء

ٖ

ٔٓ٘/ٜٔ/ٜٛ

ٗ

ٕٕٗٔٔٗ/ٔٛٛ/ٔٗٚ/

دمائيـ

ٔ

ٜٔٙ

دمائي

ٔ

ٕٓٔ

القبر

ٖ

ٕٖٓٗ/ٕٖٖ/ٕٚ

ضريح

ٚ

نحبي

ٕ

ٕٖٓٔٓٔٔ/

قبرؾ

ٕ

نعش

ٔ

ٖٓٓ

غاب

٘

قتمو

ٔ

ٕٗٗ

ف ْقد

ٕ

ٜٗٔ

الذبح

ٖ

ٖٕٓ/ٔٗٛ

نأت

ٖ

ٜٓٔٗ/ٔٙ

انذبحي

ٔ

ٕٔٚ

ذبحت
ُ
الشيادة

ٔ

ٖٔٔ

غابوا

ٕ

ٕٔٔٗ/ٜ

ٔ

ٜٔٙ

أتمفني

ٔ

ٔٛٛ

أفنيت
ُ
انقضاء

ٔ

ٜٔ

ٔ

ٖٕٙ

أُتمؼ

ٔ

ٜٔٛ

رمـ

ٔ

ٖ٘ٔ

جثتي

ٔ

ٕٕٙ

رمة

ٕ

ٖٖ٘ٔٔٙ/

يفنى

ٔ

ٖٔٚ

حريؽ

ٕ

ٕٚٔ/ٔٛٛ

انقضا

ٔ

ٖٔٔ

أعدـ

ٔ

ٔٔٔ

انتياء

ٔ

ٜٜ

غريؽ

ٕ

ٔٛٛ

طع الرقاب
قْ

ٔ

ٜٔٗ

أُفنى

ٔ

ٖٔٚ

ٕ

ٕٕٕٕٕٙ/

تشريح

ٔ

ٔٚٙ

ٔ

ٖٖٕ

تفرقنا

ٔ

ٕٔٛ

أحترؽ

ٔ

ٜٜ

ينقضي

ٕ

ٖٔٚ/ٜٙ

فراؽ

ٖ

ٔٚٔ/ٔٙٙ/ٜٔٔ

نيايتو

ٔ

ٗ٘ٔ

فنيت
ُ
نحرت
ُ

ٔ

ٖٔٚ

انتياء

ٕ

ٔٓ٘/ٜٜ

ٔ

ٖٜٔ

الشيدا

ٔ

ٖٔٔ

ٔ

ٕٕٗ

قتمتو

ٔ

ٜٛ

رميـ
دفناً

فقيد

ٕ/ٕٖٗ/ٕٖٕ/ٕٛٓ/ٔٚ
ٕٓٔ/ٖٕٙ
ٖٖٕٕٖ٘/
ٕٕٓ/ٕٗٛ/ٕٔٛ/ٕٜٓ/
ٕٖٖ
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إف الشاعر في ىذا المقاـ ال يتحدث عف الموت إال وربطو بالحياة ،وكؿ ما يتجمى فييا مف حب

ووجد واستمرار ،وىذه الدواؿ جميعاً تعبر عف رؤية خاصة بو ،وىي أف حديثو عف الموت لـ يكف

حديث الخائؼ منو ،بؿ كاف يراه بداية لحياة جديدة ،وىي التي يسعى إلييا جاىداً ليناؿ القرب مف

المحبوب الذي تعددت صوره في المضاميف الشعرية بيف الذات اإلليية والرسوؿ عميو السبلـ ،واألولياء
الصالحيف الذيف تأثر بيـ.

والشاعر عند حديثو عف الموت كاف يربطو بداؿ الحياة ،وما يرتبط بو مف دواؿ مثؿ:
عشتَ ،نفَس ،تنعشني ،المقاء ،روحي ،الروح ،عاشِ ،عش ،العيش ،البعث،
حياًُ ،
(يحيا ،يحييني ،حياةّ ،
ينشرنا ،مولده ،الدنيا ،دار الخمد...إلخ)
عدد مرات

الكممة

تكرارىا

ورودىا في الديواف

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف

يحيا

ٗ

ٖٖٔٓ/ٜٜ/ٜ

أحيا

ٖ

ٖٖٓٔٔٓ/

يحييني

ٔ

صٔٚٛ

حياة

ٔ

ٔٛٙ

عشت
ُ
نفس

ٕ

ٔٔٙ/ٜٜ

عيشؾ

ٔ

ٖٔٔ

ٖ

ٕٜٚ/ٜٜ

التقينا

ٔ

ٖٔٔ/ٕٓٚ

روح

ٚ

ٕٗٛ/ٕٕٗ/ٜٜٔ/ٔٚٙ/ٔٚٚ/ٖٔٓ/ٜٜ

النفوس

ٔ

ٖٓٔ

روحي

ٕ

ٕٗٓ/ٔٚٙ

ينشرنا

ٔ

ٖٓٔ

البقاء

ٔ

ٜٜ

العيش

ٔ

ٕٕٔ

أنعشني

ٔ

ٔٔٙ

بثو

ٔ

ٔٔٛ

تنجيني

ٔ

ٖٔٔ

تنعشني

ٔ

ٖٔٚ

أنعشت
ْ
عاش
ِعش

ٕ

ٕٕٖ/ٖٔٛ

انتشاره

ٔ

ٔٔٛ

ٖ

ٕٕٗ/ٕٖٔ/ٜٔ٘

أحياني

ٔ

ٕ٘ٓ

ٔ

ٖٜٔ

المقاء

ٕ

ٖٜٓ/ٜٜ

األنفاس

ٔ

ٕٔٙ

الدنيا

ٕ

ٕٓٛٓ/ٕٚ

يعيش

ٕ

ٕٗٔٚ/ٜٔ

نفسي

ٖ

ٕٚٛ/ٕٕٙ/ٜٜ

منتعشاً

ٔ

ٕٔٚ

دار خمد

ٔ

ٕٕٙ

حياً
ّ

ٔ

ٕٕٕ

تبلقينا

ٕ

ٕٕٓ/ٕٔٙ

بعث

ٗ

ٖٖٓ٘ٔٗ/ٕٖٗ/ٖٖٔ/

يمقاه

ٕ

ٖٕٖ/ٕٕٙ

النفس

ٔ

ٕٜٚ

مولده

ٔ

ٖٖٔ

ومف خبلؿ تتبع الجدوؿ اإلحصائي يتبيف لنا أف دواؿ " الحياة " وما يتعمؽ بيا ،بمغ عدد مرات

تكرارىا(ٗ )ٙمرة،أي بنسبة (ٓ )% ٓ.ٚمف دواؿ الديواف ،وىي نسبة قميمة بالنسبة لداؿ الموت ،وذلؾ
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يرجع إلى أف الشاعر أراد أف يبرز نزعتو الصوفية تجاه نظرتو لمحياة ،مف خبلؿ اإلعراض عف ممذات

الحياة ،واإلقباؿ عمى الموت واالستشياد مف أجؿ الحياة الكريمة التي يطمح بيا في دار اآلخرة.

استطاع الشاعر أف يعبر عف تجربتو الصوفية التي آثرت الموت عمى الحياة ،فجاءت قصائده

تزخر بداؿ الموت المقروف بالوجد والحب تارة ،وباالستشياد تارة أخرى ،وعبر عف ذلؾ مف خبلؿ ما

يمي:

ازدواجية الحياة والموت:
يريد الشاعر أف يحيا حياة الخمود والبقاء ،وىذه الحياة ال ينشدىا في الحياة الواقعية ،بؿ يسعى

إلى الوجود الدائـ الممتد ،فاستطاع أف يخمؽ لنفسو عالماً خاصاً بو مف خبلؿ االزدواجية بيف الحياة
والموت ،وربط ىذه االزدواجية بالرؤية الدينية خاصة التي تتعمؽ بشعائر الحج التي كاف ليا األثر

األكبر في نفوس الصوفية و منيـ الشاعر فيقوؿ:
أال يػػػػػػػػا ِ
الئمػػػػػػػػي َد ْع ِنػػػػػػػػي فػػػػػػػػو ّني

(ٔ)

ػػػػػوت حجػػػػػػاً واعتمػػػػػػا ار
ػػػػػت المػ َ
رأيػ ُ

لقد استيؿ الشاعر البيت بأداة العرض " أال " االستفتاحية التي تفيد الطمب وتشد انتباه ذىف

القارئ نحو أىمية ما بعدىا ،وجاء بفعؿ األمر "دعني" الذي أفاد بحتمية موقؼ الشاعر الذي يرى أف
الموت يتجمى في الحج والعمرة ،لكف داللة الموت ىنا بمعنى الحياة ،الذي عزز مف ذلؾ داللة الفعؿ"

رأيت" التي أفادت اليقيف في أف الحج مف الشعائر التي يؤدييا المسمـ ويعود مف بعد تأديتيا كأنو ُبعث

إلى الحياة مف جديد.

واستكماالً ليذه الرؤية عند الشاعر ،عبر عف عبلقتو بال ّذات اإلليية التي تتطمب منو التزاماً

بالطاعات التي فرضيا اهلل ويقوؿ:

ػػػػػػػت فػػػػػػػػي الصػ ِ
ػػػػػػػالة رذا
ِقبمتػػػػػػػػي أنػ ً
ػػػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػػػت ِب ُح ِبػ َ
واذا لػػػػػػػػػػػػـ أمػ ْ
ػػػػػػػػػػػؾ لػ ْ

ِ
اويح
ػػػػػػػػػػػت لمفػ
قمػ
ػػػػػػػػػػػرض والتػػػػػػػػػػػػر ِ
ُ
(ٕ)
يغػ ِ
ػػػػػػػػف تقديسػػػػػػػػػي وتسػػػػػػػػػبيحي

يتحدث الشاعر عف العبلقة التي تربطو بالذات اإلليية ،إنيا عبلقة قائمة عمى الحب والطاعة
وااللتزاـ بشعائر الديف ،لذا اقترف داؿ الحب بالموت الذي يتمثؿ بالصبلة والذكر التي في حقيقتيما

حياة ،فمف خبلليما يستطيع الشاعر االنكشاؼ عمى العالـ الروحاني ويحظى بالقرب مف الذات

اإلليية.

(ٔ) ديواف ابف زقّاعة ،صٕٔٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،ص٘ٔٚ
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وال شؾ أف الموت مف أكبر المصائب وقعاً عمى النفس وأشدىا ،لكف الشاعر يرى أف فقد

األحباب ييوف أمامو الموت ،فعبر عف ذلؾ في قولو:
ػػػػػد األخمػ ِ
ػػػػػة فػػػػػػوؽ كػػػػػػؿ ُمصػػػػػػػاب
فَ ْقػ ُ
ػػػػت وجػػػػػداً لف ْقػ ِ
ػػػػد أحبغتػػػػػي
ػػػػـ أمػ ْ
ْ
رف لػ ْ

ػػوت
والمػ ُ
ػػمت
ال نػػػ ُ

ػػوف مػػػف جفػػػػا األحبػػػاب
أىػ ُ
(ٔ)
منػػػػػػيـ بغيػػػػتي ِ
وطالبػػي
ُ ُ

يرى الشاعر أف الحياة ال قيمة ليا بدوف األحباب ،واف مف أسوأ المصائب عنده ىو فقد األخمة
بتبدؿ ىواىـ وىجرىـ ،فيو يرى أف الموت يكوف ىيناً أماـ فقدىـ ،وعبر عف ذلؾ مف خبلؿ داؿ "

الموت" الذي جاء اسما ليدؿ عمى أف الموت حقيقة ثابتة ال مفر منيا ،والموت رغـ قسوتو وقوتو يبقى
أىوف مف فقد األحبة ،واستخدامو لمفعؿ المضارع "أمت" الذي حمؿ معنى الحياة ،فيو عمى استعداد

أف يبذؿ كؿ طاقاتو لوصؿ أحبابو ليحظى بحبيـ وقربيـ.

 االنتقاؿ مف الموت رلش الحياة:استطاع الشاعر أف يعبر عف مواجيده ومكاشفاتو مف خبلؿ اقتراف الحب والوجد بالموت ،وألف
الشاعر صوفي عاشؽ والعاشؽ يواجو الصعاب واآلالـ والصدود مف المحبوب ،لذلؾ كاف يسعى بكؿ

جيده أف يناؿ الوصؿ والقرب الذي يبعث لو الحياة ،يقوؿ:
ػػػػػػػنح ليػػػػػػػ ٍػؿ
وطيفػػػػػػػاً زارنػػػػػػػي فػػػػػػػػػػي جػ ِ
ػت لِ َنعػْػػػػػػػػػمِ ِو بػصػػػػػػػػػري وخػػػػػػػػدي
فرشػػػػػػػ ُ
ػت فػػػػي الحػ ِ
ػػػب طوعػػػػاً
ػػػار وقػ َ
ػػػاؿ ُمػػػػ ْ
أشػ َ

فأنعشػػػػػػػػػػػػػني وأُحيػػػػػػػػػػػػػػَا حػػػػػػػػػػػػػيف از ار
ػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػو ر از ار
بسطػػػ ُ
كػػػػػػػػػأ ّني قػػػػػػػػػػػػد َ
(ٕ)
وعشػػػػػػػت لمػػػػػػػا أف أشػػػػػػػا ار
فمػػػػػػػت
ُ
ُ

الح طيؼ األحبة لمشاعر ،فعادت الحياة والسعادة لقمبو ،وىذا ما دلؿ عميو الفعؿ الماضي

"أنعشني /وأحيا" الذي دلؿ كؿ منيما عمى الحالة الشعورية التي كاف عمييا الشاعر قبؿ زيارة طيؼ
األحبة لو ،فكاف يعاني تباريح الشوؽ ،فعندما ازره الطيؼ عادت لو الحياة ،والفعؿ "أنعشني" يوحي

بالسعادة والسرور التي تمتع بيا ،وعزز ذلؾ مف خبلؿ التقابؿ المفظي بيف "مت وعشت" وىو تقابؿ
سطحي فقط ،أما في عمؽ الداللة ،فالموت ال يشكؿ عنده فاجعة ،بؿ يبعث في نفسو الحياة التي

ينشدىا ،ودلؿ عمى ذلؾ بقولو" مت في الحب طوعاً" فالموت ىو الحياة بعينيا ،واستطاع الشاعر أف

يوظؼ األفعاؿ" ازرني/أنعشني /أحيا /زارا /فرشت /بسطت /أشار  /قاؿ /مت /فمت /عشت /أشارا"

التي شحنت الصياغة ودلمت عمى خصوصية الحالة الشعورية التي يعيشيا الشاعر مع أحبتو.
ويستمر الشاعر في جعؿ الحياة تتجمى مف خبلؿ ربطو بموت شيواتو ورغباتو يقوؿ:
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٗٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٔٙ
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مػػػػػف داخػ ِ
سػػػػػػػػتر والخبػػػػػػا ِء
ػػػػػؿ ال غ
ػػؿ فػػػي اختفػ ِ
ػػدس الميػ ِ
فػػػي حنػ ِ
ػػاء

الستػػػ ِ
ػػػػور تُجػػػػػػمش
ذات ِّ
ػػػت َ
رأيػ ُ
الخبػػػػػا عمييػػػػػا
طرقػػػػػت
بػػػػاب َ
ُ
َ

م ْمقػػػػػػػػش عمػػػػػش سػػػػػػػػاحة المقػػػػػ ِ
ػاء
ُ َ
ػػػػػػؽ بػػػػػػال انتيػػػػػػ ِ
اء
ػمت عشػػػ ٌ
فػقػػػػػػ ُ
مػػػػػػػػت يحيػػػػػػػػا بػػػػػػػػال امتػػػػػػػػراء
فق ُ
ِ (ٔ)
وح مػػػػػػػػػػػف البقػػػػػاء
لكػػػػػػػف بػػػػػر ٍ

ػػػت
ػػت َميػ ٌ
قالػػػت مػػػػػػػف ذاُ فقمػ ُ
قالػػػت فيػػػؿ يعتريػػػو عشػػػػػػػؽُ

قالػػػػػػت بحػػػػػػ ِ
ؽ اإللػػػػػػػو يحيػػػػػػا
ػػت فػػػي الحػػػاؿ ال بػ ٍ
ػػنفس
فعشػ ُ

عبرت األبيات عف مراقي صعود الشاعر ومواجيده التي فاضت ليتجمى الحب اإلليي في
قمبو ،وتتكشؼ لو األسرار اإلليية التي تتجمى بالقرب والوجد ،والشاعر في حالة مف الوجد الشديد الذي

جعمو ميتاً يطمب الوصؿ مف المحبوب الذي يمنحو الحياة ،وجاء بقولو " عشت في الحاؿ" تأكيداً عمى

سرعة االستجابة خاصة أنو عاش بروح وليس بجسد ،والروح باقية وخالدة ألنيا مف روح اهلل.

 االنتقاؿ مف الحياة رلش الموت:إف الحياة فييا مف الممذات والمتاع الكثير ،إال أف الشاعر بنزعتو الصوفية يتجاوز تمؾ

المدركات الدنيوية الحسية إلى عالـ وجداني روحاني يستمد قواه الخفية مف عالـ الباطف ،والشاعر
عندما يرفض الحياة مف أجؿ الموت ،فيو يجسد ظمأ الذات إلى العمو واالرتقاء إلى عالـ كمي أزلي
ٍ
ساـ ،ويعبر عف تمؾ الرؤية مف خبلؿ قولو:
واذا دعػػػػػاؾ رلػػػػػش الغػػػػػراـ نػػػػػديميا

فػػػػانيض فعمّػػػػؾ أف تمػػػػوت شػػػػييدا

واذا سكرت وطاب وقتؾ في اليوى

فانصػػػػػت ىنػػػػػاؾ وال تكػػػػػف عربيػػػػػدا

وعػػػػػػػػاش سػػػعيدا
مسػػػرتُو
كممػػػت
غ
َ
ُ

نديمػ ُو
يا فػػ َ
وز مف أمسش الحبيػػ ُ
ػب َ

(ٕ)

يخاطب الشاعر المحب الصوفي أف يكوف مثؿ موسى عميو السبلـ في محبتو هلل ،فيقوؿ لو

عميؾ أف تحتمؿ ما ستراه مف فيوضات مف اهلل ،وألف الفتوحات والكشوفات التي ستتجمى لؾ قد تفوؽ
قدرتؾ فعميؾ االحتماؿ ىذا ما أكده الشاعر مف خبلؿ استخداـ مجموعة مف األفعاؿ "كنت  /فاحتمؿ /

تجد /دعاؾ /فانيض /فعمؾ /تموت /أمسى ،كممت /عاش" ىذه األفعاؿ شكمت صورة متكاممة عف
الحالة التي يكوف عمييا المحب عندما يستقبؿ الفيوضات اإلليية ،التي بدورىا تجمب الحياة السعيدة

لصاحبيا.

وفعؿ األمر" انيض" يعتبر الركيزة الميمة الستنياض ىمة الشاعر وتحفزه الستقباؿ الدعوة
لتجعمو في مكانة عظيمة "فعمؾ أف تموت شييداً" فعمؾ تحمؿ معنى التمني ورغبة الشاعر في أف
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٜ

(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٕٗ
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يموت شييداً لرغبتو في السعي إلى الوجود الدائـ المتدفؽ المستمر الممتد وىي الشيادة ألنيا االمتداد

لمحياة الخالدة.

ويستمر الشاعر في خمؽ العالـ الخاص بو والمتمثؿ في األنا والوجود والخمود ،ويقوؿ:
ِ
ػػػػػب
ػػػػػار عنػػػػػػد ُكـ أفْ كػػػػػػ غؿ صػ ّ
وعػ ٌ
ػػػػيد
ػػػت وأنػػػػا شيػػػػػ ٌ
فيػػػػػػػػا أنػػػػا ميػ ٌ

ػػػػػػب غػػػػػػػػػا ار
رذا لػػػػػػـ َي ُمػ ْ
الحػػػ ّ
ػػػػػت فػػػػػػي ُ
(ٔ)
ألف عمػػػػػػ غي قاضػػػػػػي العشػػػػػػؽ جػػػػػػا ار

يسعى الشاعر في خمؽ العالـ الخاص بو ،مف خبلؿ ربط العشؽ بالموت والشيادة ،فعالمو

مكوف مف األنا التي تمثمت في قولو " أنا ميت وأنا شييد" ضمير المتكمـ " أنا" تكرر مرتيف لتعبر األنا

في ىذه المحظة عف رفضيا لكؿ شيء موجود حسي ،وتطميا نحو األعالي بالموت شيادة الذي يمثؿ
في حقيقتو الحياة الخالدة أو الخمود المنشود لمشاعر.

(ٔ) ديواف ابف زقّاعة ،صٗٔٔ
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المبحث الرابع -جمالية المكاف.
إف ارتباط اإلنساف بالمكاف ىو ارتباط وجودي منذ األزؿ ،فمممكاف أىمية كبرى يستطيع
اإلنساف مف خبللو أف يمارس نشاطاتو وتفاعبلتو مع البيئة المحيطة ،واف األحساس بالمكاف ىو
إحساس يبلزـ كؿ إنساف ألنو يربطو بعبلقات قوية خاصة مر بيا ،وقد اىتـ النص القرآني بالمكاف،

فسميت بعض السور بأسماء األماكف مثؿ" الكيؼ ،الطور ،سبأ" وىناؾ أماكف بعينيا أقسـ اهلل بيا في

قولو تعالى﴿ ال أقسـ بيذا البمد ،وأنت حؿ بيذا البمد﴾ "البمد "ٕ/ٔ:فيذه األماكف اكتسبت قيمتيا
القدسية وشكمت مصد اًر لبللياـ الروحي لئلنساف.
ونظرة اإلنساف العادي لؤلمكنة تختمؼ عف نظرة الشاعر ليا ،ألنو يستحضر ىذه األمكنة في
صور متعددة ووضعيات مختمفة ،مما يحفز القارئ ويترؾ شعوره فياضاً وخيالو خصباً ،وبالتالي يزداد
تفاعمو مع النص وتتسع دائرة األفؽ عنده.

والمكاف في اإلبداع األدبي يختمؼ تماماً عف المكاف في الواقع المادي ألنو العمؿ األدبي يعيد

تشكيؿ المكاف مف جديد ،مما يعطيو مساحة مف اإلشراؽ والسطوع " فيتحوؿ في الشعر مف مادي
جامد إلى فاعمية متحركة نابضة بالحياة".

(ٔ)

وبالتالي خرج المكاف عف المعالـ والحدود الجغرافية

المادية الجامدة إلى معالـ ذات دالالت وايحاءات تكشؼ عف جماؿ المكاف وأس ارره وجمالياتو وصوالً

إلى أبعاده النفسية والوجدانية واالجتماعية والروحية.

ىاـ في شحف الشاعر ابف زقاعة الغزي بالطاقات النفسية والوجدانية التي
وكاف لممكاف ٌ
دور ٌ
عكست الرؤية الشعرية لمذات المبدعة ،فالمكاف عنده تحوؿ مف مكاف جغرافي إلى انتماء وجداني

روحي لو مكانة عنده كصوفي.

كشؼ ابف زقّاعة في ديوانو عف تاريخ فمسطيف وجغرافيتيا المتنوعة بيف المدف والمناطؽ
الجبمية والساحمية واألودية واألنيار واألغوار وأيضاً المدف التي ارتحؿ إلييا ،و ترددت دواؿ "الخميؿ،
حبروف ،الجميؿ ،دير بحا ،حسكا ،عيف كمتا ،حمحوؿ ،الرممة ،عكا ،يافا ،حيفا ،الغور ،البحر

الفمسطيني ،الرممة ،المد ،األقصى ،البيت المقدس ،تفوح ،الكرمؿ ،قمموف ،عسقبلف ،رفح ،غزة ،بيروت،
لبناف ،البلذقية ،حمب ،مصر ،العريش ،الحجاز ،نجد ،مكة ،لعمع ،عرفات ،طيبة ،/غار ثور ،غار

حراء ،الطور ،طور سنيف...إلخ.

(ٔ) جماليات المكاف في ديواف "ال تعتذر عما فعمػت" لمشػاعر محمػود درويػش ،د .محمػد صػبلح أبػو حميػدة ،مجمػة جامعػة النجػاح
لؤلبحػػاث ،بػػالعموـ اإلنسػػانية ،عمػػادة البحػػث العممػػي ،جامعػػة النجػػاح الوطنيػػة ،نػػابمس ،فمسػػطيف ،د.ط ،مػػج (ٕٕ) ،ع (ٕ) ،حزي ػراف

ٗٗٙ ،ٕٓٓٛ
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ىذه الدواؿ تنوعت في الديواف بتنوع وتعدد المناطؽ الجغرافية التي زارىا الشاعر في فمسطيف

وببلد الحجاز وببلد الشاـ.

وباالستعانة بالمنيج اإلحصائي نجد أف تردد الدواؿ المكانية بمغ (ٖ )ٜٔمفردة أي بنسبة

(ٔ )%ٕ.تقريباً مف مجموع مفردات ديوانو ،ويمكف رصد تمؾ الدواؿ مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي:
الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الكممة

الصفحة
٘ٔٔ/ٔٚٚ/ٖٜٔ/ٕٔٗ/

عدد مرات
تكرارىا

الصفحة

دير بحا

٘

عيف سا ار

ٕ

ٕٖ٘ٔٔٔ/

حسكا

ٗ

٘ٔٔٔٚٚ/ٔٗٗ/ٕٖٔ/

رامتو

ٖ

ٕ٘ٔٔٓ٘/ٔٗٗ/

تفُّوح

يطا

ٔ

٘ٔٔ

الخميؿ

ٚ

كانا ار

ٕ

٘ٔٔٔٚٚ/

أرض حاجر

ٕ

ٕٕٓٔ/ٔٛ

كر از

ٕ

ٕ٘ٔٔٔٗ/

مكة

ٔ

ٕٓٔ

المغا ار

ٔ

٘ٔٔ

النيؿ

غار

٘

ٖٓٔٔٚٚ/ٔٔٙ/

ّْ
الشعاب

ٔ

ٕٔٔ

ٔ

ٗٗٔ

حبروف

٘

كفر البريؾ

ٔ

٘ٗٔ

عيف حموؿ

ٖ

ٖٕٔٔٚٚ/ٕٔٙ/

ربع بمقع

ٔ

ٔٙٙ

عيف فرعا

ٖ

ٖٕٔٔٚٚ/ٔٗٗ/

غزة

ٕ

ٕ٘ٛ/ٔٛٙ

حطماف

ٕ

ٖٕٔٔٗٗ/

العريش

ٖ

ٕٛٗ/ٕٗٓ/ٜٔٙ

بيت عينوف

ٔ

ٖٕٔ

الحجاز

ٕ

ٖٕٓٔٔٓ/

ٔ

ٖٕٔ

نجد

ٛ

عيف بقار

ٕ

ٕٕٗٔٛٙ/

وادي النقا

ٕ

ٖٕٓٓ/ٔٙ

عيف كمتا

ٔ

ٕٗٔ

الخيؼ

العويجا

ٔ

ٕٓٓ

ِمنى

ٗ

ٜٕٔ/ٔٙٗ/ٕٔٓ/ٛٛ

ٗ

ٕٖٙ/ٔٙٗ/ٔٓٔ/ٛٛ

عيف ُذرى

ٔ

ٕ٘ٔ

طيبة

ٔ

ٕ٘ٔ

ِقبا

ٔ

ٗٔٙ

ٔ

٘ٔٙ

ٔ

ٕٓٓ

البقيع

ٔ

٘ٔٙ

عيف ذو
النوف

ُذلُب

الظاىرية

ٕ٘ٚ

قيطوف

ٔ

ٕٔٚ

الغور

ٔ

ٕٜٔ

ٗ

ٜٔٙ/ٖٕٕ/ٕٔٔ/ٕٜٔ

ٖ

ٕٗٔٔٚٚ/ٔٗٓ/

البحر
الفمسطيني

/ٕٖٛ/ٔٗٙ/ٜٔٔ/ٔٔٛ
ٕٓٗ
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/ٔٗٙ/ٔٗٔ/ٖٜٔ/ٕٕٔ/ٔٔٚ
ٕٕٕٕٔٗ/

ٔٔٔ/ٕٕٓ/ٜٔٛ/ٔٛٔ/ٖٔٛ/
ٕٛٓ/ٕٗٚ/ٕٖٚ

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الصفحة

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الصفحة

الجميؿ

ٔ

ٕٓٓ

لعمع

ٔ

٘ٔٙ

أرسوؼ

ٕ

ٕٕٓٓٛ٘/

الحجوف

ٔ

٘ٔٙ

النقا
ّ

ٔ

ٕٓٓ

ٕ

ٕٕٕٓٗٛ/

طُويمع

ٔ

ٔٙٙ

الصفا

٘

ٜٔٔ/ٔٛٚ/ٔٓٔ/ٛٚ

رفح

ٔ

ٕٔٙ

الحطيـ

ٔ

ٔٛٚ

سور تيدا

ٔ

ٕٜ٘

عرفات

ٖ

ٕٕٗٓ/ٜٙ/ٛ

عسقبلف

ٕ

ٕٛ٘/ٕٜ٘

غار ثور

ٔ

ٖٓٔ

أرطاس

ٔ

ٕ٘ٛ

غار حراء

ٔ

ٖٓٔ

عيف سمواف

ٔ

ٕ٘ٙ

جبمة

ٔ

ٕٛٛ

ميماس

ٔ

ٕ٘ٛ

ينبع

ٔ

ٔٙٙ

الرممة

ٔ

ٕٜٛ

قمقس

ٔ

ٔٚٚ

المشيد

ٔ

ٕٜ٘

لبناف

ٖ

ٕٕٕٜٓٛ/ٕٜٓ/

الطور

ٕ

ٕٜ٘ٓ/ٕٙ

مصر

ٕ

ٕٕٖٔٔٔ/

طرطوس

ٔ

ٕ٘ٛ

حمب

ٔ

ٖٕ٘

يافا

ٔ

ٕ٘ٛ

عكا

ٔ

ٕٛٙ

روبيف سالـ

ٔ

ٕ٘ٛ

الكرمؿ

ٔ

ٕٛٙ

حيفا

ٔ

ٕ٘ٛ

قمموف

ٔ

ٕٛٚ

ٔ

ٕ٘ٛ

طرابمس

ٔ

ٕٛٚ

قبرس

ٔ

ٕٛٙ

صيدا

ٔ

ٕٛٚ

بيروت

ٔ

ٕٛٛ

الذقية

ٔ

ٕٛٛ

ياقيف

ٔ

ٕٔٙ

نعماف

ٔ

ٕٔٙ

فاراف

ٔ

ٔ٘ٙ

طور سنيف

ٔ

ٕٜٔ

باب األسباط

ٔ

ٕٙٙ

باب الرحمة

ٔ

ٕٙٙ

باب حطة

ٔ

ٕٙٙ

باب الناظر

ٔ

ٕٙٙ

األقصى

ٔ

ٕٕٗ

بابؿ

ٔ

ٜٔٚ

بدر

ٔ

ٗٓٔ

بيت المقدس

ٕ

ٕٕٔٔٙ٘/

جمريف

ٔ

ٕٗٔ

جيحوف

ٔ

ٕٖٔ

خيبر

ٔ

ٖٕٙ

دو ار

ٔ

ٕٗٔ

الرقيـ

ٔ

ٕٓٚ

الشاـ

ٔ

ٕٔٔ

اليند

ٔ

ٗٓٔ

السند

ٔ

ٖٓٔ

صور

ٔ

ٕٛٛ

عتميت

ٔ

ٕٛٙ

لُد

ِج ْدر
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الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الصفحة

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

الصفحة

العراؽ

ٔ

ٛٚ

عقيؽ

ٕ

ٖٓٓٔٔٙ/

قبة موسى

ٔ

ٕٙٚ

قبر إسحاؽ

ٔ

ٕٔٚ

قؼ لقوف

ٔ

ٕ٘ٔ

قبر لوط

ٔ

٘ٗٔ

ماممة

ٔ

ٕٕٗ

ٔ

ٕٙٚ

مقاـ الخميؿ

ٕ

ٕٖٜ/ٛٙ

ٔ

ٕ٘ٔ

المنحنى

ٔ

ٕٚٛ

نصيبيف

ٔ

ٕٜٓ

وادي جينـ

ٔ

ٕ٘ٙ

وادي الغوير

ٔ

ٖٕٚ

ٔ

ٕٕٗ

مارديف

ٔ

ٕٜٛ

ٕ

ٕٕٖٗ/ٜٔ

وادي
المقدس
الكعبة

محراب
داوود
مقاـ عمي
البكا

مف خبلؿ تتبع ىذه الظاىرة نجد أف الشاعر ابف زقّاعة الغزي سمط الضوء عمى جميع المدف
الفمسطينية تقريباً والمدف التي سافر إلييا بحكـ تنقبلتو وسياحاتو الصوفية ،فقد انقسـ المكاف عند
الشاعر في ديوانو إلى ثبلثة أقساـ:

األوؿ :أماكف فمسطيف التي شممت جميع المدف الفسمطينية الجبمية والساحميو والسيمية واألغوار والتي
تمثمت في " الخميؿ ،الجميؿ ،حبروف ،يافا ،عكا ،حيفا ،غزة ،األقصى ،البيت المقدس ،البحر

الفمسطيني ،الغور ،النقب ،دير بحا ،حسكا "..
الثاني :أماكف ببلد الحجاز التي شممت المناطؽ التي زارىا في طريقو إلى أداء شعائر الحج

والتي تجمت في " الحجاز ،عرفات ،مكة ،منى ،الخيؼ ،الحطيـ ،لعمع ،الصفا ،وادي النقا ،البقيع،
نجد".
الثالث :األماكف التي كانت مم اًر لعبوره فمسطيف وببلد الحجاز التي تمثمت في " مصر،

العريش ،بيروت ،لبناف ،صيدا ،طرابمس ،مارديف ،الشاـ ،حمب".

وقد استفاض الشاعر في ذكر األماكف و وصفيا و قاـ بربطيا بتجربتو الصوفية الخاصة بو

ومف تمؾ األماكف ما يأتي:
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أوالً-األماكف الفمسطينية:
فمسطيف كعبة الزائريف ،ألنيا أرض الرباط ،وأولى القبمتيف فكثرت الرحبلت والزيارات إلييا

خاصة األماكف المقدسة والبقاع الشريفة ومقامات األنبياء واألولياء ،وابف زقّاعة كاف مف أولئؾ الذيف
جعموا مف فمسطيف طريقاً لموصوؿ إلى المحبوب ،فقد تفنف الشاعر في وصؼ مدينة الخميؿ التي كاف
ليا غمبة الذكر في ديوانو ،حيث ترددت (ٕٔ) مرة ،وردت باسميا القديـ "حبروف" خمس مرات ،وباسـ
"الخميؿ" سبع مرات ،وقد ارتبط الشاعر بيا بعبلقة روحية صوفية تصؿ لمعشؽ والتفاني ،خاصة أف

ىذه المدينة ارتبط اسميا باسـ الخميؿ إبراىيـ عميو السبلـ ،وبجميع األنبياء واألولياء الذيف عاشوا
ودفنوا فييا عامة ،بعد أف اتبع الطريقة الصوفية وجد في المكاف "أناس يأنس بيـ مف أىؿ الطريقة في

تمؾ الربوع ،ويشاركيـ في جمسات الذكر والرياضات الروحية الصوفية ،وقد تعززت بينيـ عبلقة
(ٔ)

المشاركة " صحابي في الحب كؿ صحابي"

وقد َنظَـ الشاعر قصيدة شوؽ وحب لمدينة الخميؿ"حبروف" ،التي تتمتع بمكانة عظيمة عند

الشاعر لما ليا الفضؿ في احتضاف مقامات األنبياء واألولياء الصالحيف الذيف يمثموف القدوة الحسنة

لمشاعر الصوفي ،يقوؿ:

ِ
تشريف
يا سادة ىجروا في شير

شػريني
رف بعتموني رجػاؿ الحػب ت ْ
نػػار األحبػػة مػػف طػػالؿ حبػ ِ
ػروف

لـ أنس مجمعنا بالسفح رذا لمعت

(ٕ)

تجاوز الشاعر في قصائده البعد الجغرافي المتعارؼ عميو ،إلى بعد عرفاني يشع بالعديد مف

الدالالت واإليحاءات التي تتيح لمشاعر إف يعبر عف عالمو الروحي المميء بالذكريات ،وجعؿ الشاعر
مف حبروف سبيبلً لموصوؿ إلى المحبوب ،وتعمُؽ الشاعر بالمكاف ناتج مف تعمقو بالخميؿ " إبراىيـ
عميو السبلـ" ورغبتو الممحة في الذكرى وتجديد الوصؿ قاده إلى مدينة الخميؿ ،فانساؽ وراء فضاء

ذكرياتو.
إف المعالـ وال مدف األثرية التي تمتعت بيا مدينة الخميؿ لـ تشغؿ باؿ الشاعر بالقدر الذي

شغمتو تمؾ المكانة العظيمة التي حظيت بيا مدينة الخميؿ مف زيارة األنبياء واألولياء ليا وضميا
ل قبورىـ وأضرحتيـ ،ىذا المكاف كشؼ عف البعد النفسي والنزعة الصوفية لمشاعر ،فحاوؿ أف يعبر عف
حبو وشوقو الممتيب لتمؾ المدينة مف خبلؿ ذكر كؿ معمـ مف معالميا األثرية ،يقوؿ:

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،ص ٕٜ

(ٕ) المصدر السابؽ ،صٜٔٔ
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وحطمػػػػػػاف وذروتُيػػػػػػا
وعػػػػػػيف فػػػػػػػرعا ُ

وع ػػيف َح ْم ُحػػوؿ أعنػػي عػػيف " ذو النػػوف"
عي ُنػ ِ
ػػػػػػوف
وعػػػػػػػػيف ِحسػػػػػػػكا ووادي بيػػػػػػػت ْ

ػػػػػػيف سػػػػػػػارة ال أنسػػػػػػػش مواردىػػػػػػػػا
وعػ ُ

وعػػػػػػيف ِكمتػػػػػػا مػػػػػػف ُدو ار رذا سػػػػػػرحت

بػػػػػػػػػػيف السػػػػػػػػػػفرج ِؿ والرمػػػػػػػػػػاف والتِّػػػػػػػػػػي ِف

وعػػػػػػػػػيف بقغػػػػػػػػار مػػػػػػػػف ِقبمػػػػػػػػي جمػػػػػػػػري ِف

وديػػػػػػػػر ب غحػػػػػػػػا وتفّػػػػػػػػوح وروضتػػػػػػػػػيا
ػػػػيف فػػػػي ذرى ُدلُػ ٍ
ػػػػب
وعػػػػيف ِكػػػػر از وعػ ٌ

سرحػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػيف الميػػػػػػػػػػاديف
شقيقػػػػػػػػػػػ ٌة َ
ػػػػؼ لقّػػػػ ِ
سػػػػنا فػػػػي ِق ِّ
وف
يضػػػػينُ منيػػػػا ال غ

البػػػػػػػ غكا منارتُيػػػػػػا
وفػػػػػػي مقػػػػػػاـ عمػػػػػػش َ

وأربعػػػػػػػػػػػػػػف نبيػػػػػػػػػػػػػاً مػػػػػػػػػػػػػع ثػالثيػػػػػػػػػػػػػ ِػف

وقيػػػػػػػػؿ داود فػػػػػػػػي لقّػػػػػػػػوف منػػػػػػػػدف ٌف
ػػونس فػػػي حمػػػش حمحػػػوؿ حػػػ غؿ بػػػو
ويػ ٌ

ػػػػػمش بيميػػػػػػ ِ
وف
وفػػػػػػي المزاميػػػػػػر قػػػػػػد يسػ ّ
ػػػػػػػػػػػػػيف عنػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػاق ِ
ٍ
يف
أنػػػػػػػػػػػػػػو ُارهُ بيقػ

ػػػػػدت
ػػػػػيد فيػػػػػػو لػػػػػػوطٌ زرتػػػػػػو فبػ ْ
ومشػ ٌ
لخميػػػػػػػػػػػؿ ا﵀ بقعتُيػػػػػػػػػػػا
فبدت
وحضػزرتُو
لػوط
ػػػػػػػػػػرةٌ ْ

مػػػػػػػػػف رحمػػػػػػػػػة ا﵀ مػػػػػػػػػأوى لممسػػػػػػػػػاكي ِف

وقبػػػػػػػػػر رسػػػػػػػػػحاؽ َذ ّبػػػػػػػػػاح القػػػػػػػػػرابي ِف

فييػػػػػػػا الخميػػػػػػػ ُؿ ويعقػػػػػػػوب ويوسػػػػػػػفُو

(ٔ)

عمد الشاعر إلى ذكر األماكف وتعدداىا بصورة الفتة ليحقؽ فائدتيف:
األولش :استذكار مقامات األنبياء واألولياء الصالحيف ،لبلقتداء والتبرؾ بيـ ،والتحميؽ في
عالميـ الروحي الذي يسمو بروح الشاعر ،ويشبع حاجتو الروحية.
األخرى :إبراز اليوية الفمسطينية بكؿ تداعاياتيا ،حيث استطاع مف خبلؿ الحضور الكثيؼ
لتمؾ األماكف أف يمتمس حضور فمسطيف عبر األزمنة ،وتمؾ األسماء القديمة لممدف الفمسطينية ىي

بمثابة وثيقة تاريخية عمى وجود ىذه األماكف الفمسطينية رغـ سياسة التيويد التي تعانييا تمؾ األماكف

في الوقت الحالي ،وفييا تأصيؿ لميوية واالنتماء الفمسطيني.

وتعدد ذكر األماكف عند الشاعر في تمؾ القصيدة ىو تعبير عف حقيقة مشاعره تجاه ساكني

تمؾ األماكف خاصة بعد تفرقيـ وموتيـ ،فيجد نفسو أماـ المكاف الجغرافي ليتفاعؿ مع المكاف إحساساً

وشوقاً وشع اًر ،وتنقبلتو بيف األمكنة واألزمنة ما ىو إال تواصؿ بيف األنا واألخر مف خبلؿ استدعاء
ذاكرتو التي لـ تنس مدينة الخميؿ التي حظيت باىتماـ عظيـ مف األنبياء السابقيف الذيف زاروىا ودفنوا

فييا ،ونالت شرفاً عظيماً عندما أُطمؽ عمييا اسـ الخميؿ تيمناً بالخميؿ عميو السبلـ ،فكانت رحمة

الشاعر رحمة روحية صوفية أكثر منيا رحمة جغرافية ،فالمعالـ األثرية التي حشدىا الشاعر في
القصيدة " عيف سارة ،عيف حمحوؿ ،عيف "ذو النوف" ،عيف فرعا ،وعيف حسكا ،وحطماف ،ووادي بيت
عينوف ،دير بحا ،عيف بقار ،جمريف ،عيف كمتا ،عيف كرزا ،مقاـ عمي البكا ،قؼ لقوف" ىذه األماكف

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٕٕٔٔٚ/
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التي زارىا مؤلت حاضره المؤلـ بالحنيف ،فداواى جراحاتو بالذكرى التي أشبعت رغباتو التي بقيت دوف

إشباع في حياتو الواقعية ،وأظيرىا بيذه الرؤية اإلبداعية ،فاألماكف خرجت عف معناىا الطبيعي

ومسافاتو وتضاريسو المتنوعة ،لتحمؿ دالالت ذات طابع نفسي وجداني خاص بالشاعر.
والشاعر لـ يتوقؼ عند حدود المكاف الذي ارتاده أو عاش فيو واكتسب مف خبللو الطريقة

الصوفية فحسب ،بؿ عاد بذاكرتو إلى الوراء إلى دائرة الزمف الماضي زمف األنبياء واألولياء الذيف مروا
بالديار وسكنوىا ،فيصور أحاسيسو وكأنو عاش معيـ وعاصرىـ ،فيستدعي الماضي ويستأنس بو.

ثانياً -األماكف المقدسة :

لـ يكف ديواف الشاعر يفيض بالمدف الفمسطينية فحسب بؿ استطاع أف يتجاوز محيط الذات؛

ليضـ األماكف الحجازية في ديوانو ،ويمفت انتباه القارئ إلى مقدار ما في داخمو مف أسرار ،فأراد أف
يبثيا مف خبلؿ ىذه ذكر األماكف التي تحمؿ طابعاً عرفانياً يتسـ بالقداسة والروحانية.

َّ
إف مكة ىي أحب الببلد إلى رسوؿ اهلل  وىي ميوى أفئدة المسمميف قاطبة ،وأليبت خياؿ
الشعراء كشفاً عف تجمياتيا وعبقريتيا مكاناً ،وتتجمي عبقرية وقداسة مكة عندما تتـ الشعائر في
روحانية خالصة تنأى عف المكاف إلى أعالي األعالي ،وعبر عف ذلؾ في قولو:

ِ
بفيضػػػػػػػػػػيا عبراتػػػػػػػػػػي
فاسػػػػػػػػػػتيمّت
(ٔ)
لسػػػػػمب ِ
ِ
صػػػػػفاتي
بعػػػػػد أشػػػػػعارىا

ػػػالعيف مػػػػف عرفػ ِ
عرفتنػػػػي بػ ِ
ػػػات
ّ
ػػػػػػػػدتْني
قمّػػػػػػػػػدتني حمػػػػػػػػػائالً َ
وىػ َ

يفرض جبؿ عرفات عمى مرتاديو سموكاً خاصاً في تصرفاتيـ وكبلميـ ،تبعاً لقداسة المكاف،

فيو مشعر مف الشعائر التي تحمؿ أبعاداً دينية وروحية خالصة ،ويؤصؿ لركف مف أركاف اإلسبلـ

وىو الحج ،وفيو يكوف العبد قريباً مف اهلل متجرداً مف ممذات الدنيا وأىواء النفس .ويستمر الشاعر في
إبراز األماكف ِ
المتممة لشعائر الحج فيقوؿ:
ػػػػػػػػػػػػػؽ األجزعػػػػػػػػػػػػػػي
سػػػػػػػػػػػػػػقش العقيػ
َ
وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكني وادي النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث عقيػػػػػػػػػػػػػػػ ِ
أدمعػػػػػػػػػػػػػػػي
ُ
ؽ ُ
المنحنػػػػػػػػػػػػػػػش مػػػػػػػػػػػػػػػف أضػػػػػػػػػػػػػػػمعي
و ُ

وفػػػػػػػػػػػػػػػػي ِمنػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ روحتػػػػػػػػػػػػػػػػي

وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودتي ومرجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

يػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػي َب ِقيعيػػػػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػػػػػػػػػا أجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػي
جمعػ
ُ
يكػػػػػػػػػػػػػػػػوف فييػػػػػػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػػػػػػرعي

يسػػػػػػػػػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػػػػػػػػػي ُميجتػػػػػػػػػػػػػػػػي
قَ ِب ُ
ػػػػػػػػػػػت ِ
بخػػػػػػػػػػػػيفيـ
كػػػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػد نزلػ ُ

كالبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
ؽ المتممػ
ِ
ِ
زع
لألمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ
ُيسكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ظبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌة معطارىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػِباىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

(ٔ) ديواف ابف زقّاعة ،صٗٛ
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ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػع
ػػػػػػػػػػػػػػػػاد لعمػ
أو فػػػػػػػػػػػػػػػػػي ِوىػ
ِ

الح ُجػػػػػػػػػػػػػػوف تربتػػػػػػػػػػػػػػي
أو فػػػػػػػػػػػػػػي َ

(ٔ)

إف إحساس الشاعر بالمكاف ىو إحساس المشتاؽ ألصحاب ىذه الديار ومف سكنيا ،لذا
ّ
شحف الشاعر األماكف الواردة في النص"" وادي النقا ،خيفيـِ ،مناىـ ،ظبية ،قبا ،بقيعيا ،لعمع"
بالطاقات النفسية والوجدانية والدينية ،النابعة مف حبو لمرسوؿ الذي مر بهذه األماكن وأقام بها،
واستطاع أف يعبر عف تمؾ األماكف بصورة أساسية بمحاورة كؿ جزء فييا ،والتماىى مع مكوناتيا
واالنصيار الروحي فييا،

و

استحضارر األماكف بداللتيا المغوية ليكشفت عف تجمي النور المحمدي

وميابط الواردات اإلليية في كؿ مكاف مف تمؾ األمكنة المقدسة ،ليجعؿ منيا مسمكاً لمعراج الروح

نحو سكنيا األوؿ.

ولـ يغفؿ الشاعر عف ذكر مدينتو" غزة" التي كانت مسقط رأسو ،حيث كبر وتعمـ عمى يد

عممائيا وشيوخيا ،واتبع فييا الطريقة الصوفية ،و وردت غزة مرتيف في ديوانو وفي المرتيف كانت مم اًر
لموصوؿ إلى المدف الفمسطينية التي تميزت بوجود مقامات األنبياء واألولياء ،يقوؿ:

ولكػػػػػػف ال حيػػػػػػاة لمػػػػػػف أنػػػػػػادي

يجبنػػػي
ناديػ ُ
ػػت السػػػمو فمػػػـ ْ
ػػذكر ليمػػػة بالسػػػفح مػػػرت
أتػ ُ

لنػػػػػا بػػػػػيف غػػػػػػػػػػزة والجػػػػػوادي

(ٕ)

ويقوؿ أيضاً:
وهللا لو كنت ساعي وإال حرامي قد هرب

ما كنت أقػوـ مػف غػزة أبػات فػي أرطػاس

(ٖ)

نبلحظ في األبيات السابقة أف الشاعر ذكر مدينة غزة ،دوف أف يصفيا بوصفيا كباقي

المدف فمسطينية األخرى،لعؿ ذلؾ يرجع إلى أف مدينة غزة قد تخمو مف مقامات األولياء ،لذلؾ اتخذ
منيا مكاناً وطريقاً لموصوؿ مدينة الخميؿ التي استفاض في إبراز معالميا ومواقعيا ومقامات األنبياء
واألولياء ،التي كشفت عف تجربتو الصوفية.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖ٘ٔٙ،ٔٙ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٛٙ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕ٘ٛ
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المبحث الخامس -النبات والشجر:
إف عشؽ الشاعر الصوفي لمذات اإلليية جعمو دائـ التطمع لرؤية ىذه الذات ،ولذلؾ عشقوا كؿ
ما يتجمّى فيو ،وبالطبع إنيا ال تتجمى إال في كؿ جميؿ ،حيث" يتخذ الصوفية مف الجماؿ الحسي درجاً
يرتقوف بو إلى معرفة الجماؿ المطمؽ ،)ٔ(".والحس ىو صورة الجماؿ اإلليي المتجمي في الكوف ،و

الجماؿ اإلليي المطمؽ ىو عمة كؿ الجماؿ في كؿ شيء موجود ،وابف زقاعة كاف عاشقاً لمجماؿ
الحسي في شتى صوره ،فكانت الطبيعة النباتية مف أشجار وأزىار ونباتات حاضرة في ديوانو بشكؿ

ممحوظ.

ويرتبط مبحث النبات والشجر بمحث المكاف؛ ألف كبلّ منيما يكمؿ اآلخر في تكويف الرؤية

الخاصة التي يراىا الشاعر ،و أف المكاف الذي تعمؽ الشاعر في وصفو مرتبط بإحساس خاص بو
لمف سكنوا ذلؾ المكاف ،وبالتالي توجب عميو أف يصؼ ويذكر كؿ مظير مف ظاىر المكاف ال سيما

النباتات واألشجار التي عززت تمؾ الرؤية لديو ،وأيضاً قد كاف اىتـ بالنباتات واألشجار بسبب مينتو
َّ
"عشاباً" التي تطمبت منو أف يكوف خبي اًر بكؿ أنواع النباتات العطرية والطبية.
ويدور مبحث النبات والشجر حوؿ مجموعة مف الدواؿ التي ترددت في الديواف وىي "

البساتيف ،الروضة ،األشجار ،الشجر ،الغصوف ،الزىور ،األزىار ،األزاىر ،الشقيؽ ،السوسف،
الخزامى ،الياسميف ،المنثور ،البنفسج ،النخيؿ ،التيف ،زعفراف ،كافور ،الموز ،مشمش ،كراوية ،إكميؿ

الرند ،الجوري ،الغار ،التفاح ،زيتوف ،حنوف ،نسريف ،نرجس ،الجمّنار ،الرماف ،الشسح،
األسدّ ،
القندوؿ ،زوفا..إلخ.
الريحاف ،اآلس،
َ
ويمكف توضيح ذلؾ مف خالؿ الجدوؿ اإلحصائي:
الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف

ٕٔٔ/ٔٗٛ/ٕٔٗ/ٕٔٓ/
الخزاـ

ٔٔ

شيح

ٖٔ

٘/ٕٖٖ/ٕٖٕ/ٜٕٔ/ٔٚ

عبقراف

ٕ

ٕٕٖٔٔٗ/

ٕٖٖ٘٘ٗ/ٕٙٚ/
ٕٔٔ/ٔٛٙ/ٔٚ٘/ٔٗٔ/
٘/ٕٕٓ/ٕٔٙ/ٕٓٔ/ٜٔ
ٖٕٗ/ٕٛٔ/ٕ٘٘/ٕٖٚ/
ٖٖٗ

(ٔ) التصوؼ في الشعر العربي ،عبد الكريـ حساف ،صٗٚ
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نرجس

٘

ٖٖٔٔٔٙ/ٕٖٗ/ٕٔٓ/
ٖٕٙ/

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف

ٖٔٔ/ٜٔٚ/ٔٗٓ/ٕٔٓ/
الجمنار

ٜ

ٔ/ٖٔٙ/ٕٖٗ/ٜٖٔ/ٔٛ

الريحاف

ٗ

ٕٔٓٚ/ٜٔٛ/ٔٛ

ٖٕٙ
سوساف

ٔ

ٕٓٔ

مرسيف

ٕ

ٕٖٖٓٔٔ/

السوسف

٘

ٕٓٔ/ٕٗٛ/ٜٕٔ/

الرياحيف

ٕ

ٕٓٔ/ٔٗٗ/

الباف

ٕٔ

الورد

ٜ

زىر

ٙ

البنفسج

٘

ٔٔٔ/ٔٗٛ/ٖٔٗ/ٕٔٔ/
ٕ/ٕٗٚ/ٕٖٚ/ٜٕٔ/ٔٛ

ٕٔٔٔٛٗ/ٔٛٓ/ٖٔٗ/
اآلس

ٓٔ

ٕٖٖ٘٘ٓ/ٖٕ٘/ٖٓٛ/
ٕٔٔ/ٜٔٛ/ٕٔٛ/ٔٗٓ/
/ٖٕٙ/ٕٙٛ/ٕٗٛ/ٜٜٔ

/ٕٖٗ/ٜٖٔ/ٜٔٛ/
ٖٕٜ/ٖٕٙ/ٖٓٛ

ُّ
النصيبيني

ٔ

ٕٔٔ

ٖٕٜ
ٕٔٔ/ٕٖٗ/ٜٕٔ/ٕٕٔ/

النوفر

ٕ

ٕٜٕٔٔٔ/

طمي
الخ ْ

ٔ

ٕٔٔ

حنوف

ٔ

ٕٔٔ

نسريف

ٔ

ٕٕٔ

نارنج

ٔ

ٕٕٔ

السرو

ٔ

ٕٕٔ

شجرات البطـ

ٔ

ٕٕٔ

العراجيف

ٔ

ٕٕٔ

أشجار

ٕ

ٕٕٕٔٗ٘/

العناقيد

ٔ

ٕٕٔ

زيتوف

ٗ

ٕٕٕٔٚٛ/ٕٙٚ/ٖٔٗ/

السفرجؿ

ٔ

ٕٗٔ

الرماف

ٗ

ٕٖٗٔٔٚ/ٕٕ٘/ٔٗٗ/

التيف

ٔ

ٕٗٔ

األقحواف

ٕ

ٜٕٔ/ٖٜٔ

غصوف

ٕ

ٕ٘ٗ/ٖٜٔ

أزىار

ٔ

ٖٜٔ

السذاب
ّ

ٔ

ٖٜٔ

الشقيؽ

ٚ

التفاح

ٕ

ٖٖٖٓٗٔ/

العناب

ٔ

ٓٗٔ

الكروـ

ٔ

ٖٔٗٔ/ٜ

األعناب

ٕ

ٖٔٗٔٔٗ/

الفميا

ٕ

ٕٔٗٔ٘٘/

القُ َّ
ضاب

ٕ

ٜٔٗٔٔ٘/

عنطريز

ٕ

ٕٕٗٔ٘٘/

ٔ

ٕٗٔ

زىور

القندوؿ

ٕ

ٕٕٗٔ٘ٙ/

المُّببلب

ٔ

ٕٗٔ

ٔ

ٕٗٔ

كماد الرّيوس

ٔ

ٕٗٔ

العطرنيثا

ٔ

ٕٗٔ

ٔ

ٖٗٔ

سيؼ الغراب

ٔ

ٖٗٔ

زوفا

المرزجوش

ٕ٘ٙ
ٕٔٔ/ٔٛٗ/ٕٔٛ/ٖٔٗ/
ٖ٘ٔ

ٓٗٔ/ٜٔٛ/ٕٔٛ/ٖٔٗ/
ٕٖٕٙ/ٖٖٔ/ٜٔ
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الكممة

عدد مرات

عدد مرات

ورودىا في الديواف

الكممة

رند الغوير

ٔ

ٕٔٛ

غار

ٖ

ُّ
النوار

ٔ

ٕٜٔ

الغصف

ٚ

خيزراف

ٔ

ٕٜٔ

الجوري

ٔ

ٖٜٔ

ياسميف

ٕ

ٜٖٔ/ٜٔٔ

األغصاف

ٔ

ٖٜٔ

أثيمة

ٔ

ٜ٘ٔ

الشقائؽ

ٕ

ٕٖٗ/ٜٜٔ

القيصوـ

ٕ

ٕٕٖٔٓٗ/

الرند

ٚ

سنابمو

ٔ

ٕٓٔ

أراؾ

ٔ

ٕٔٚ

الطمح
الظُّياف

ٔ

ٕٕٓ

العذار

ٔ

ٖٖٕ

ٔ

ٖٕٗ

سدرة

ٔ

ٕٓٗ

القمقاس

ٔ

ٕٓ٘

الموبيا

ٔ

ٕٕ٘

الريباس

ٔ

ٕٕ٘

الموز

ٔ

ٕٕ٘

بصؿ

ٔ

ٕٕ٘

الرز

ٔ

ٖٕ٘

ثوـ

ٔ

ٖٕ٘

فمفؿ

ٔ

ٖٕ٘

كزبرة

ٔ

ٖٕ٘

كراوية

ٔ

ٖٕ٘

األزاىر

ٕ

ٕٖٕٗ٘ٛ/

صعتر

ٔ

ٕ٘٘

شجر

ٗ

ٕٛٙ/ٕٙٔ/ٕ٘ٗ/ٔٓٙ

الحندقوف

ٔ

ٕ٘٘

أنجرة

ٔ

ٕ٘٘

البسباس

ٔ

ٕ٘٘

الموؼ

ٔ

ٕ٘٘

كؼ األسد

ٔ

ٕ٘٘

الزوفا

ٔ

ٕ٘٘

البرطاس

ٔ

ٕ٘٘

الباذاورد

ٔ

ٕ٘ٙ

غافث

ٔ

ٕ٘ٙ

أشقرد

ٔ

ٕ٘ٙ

إكميؿ الممؾ

ٔ

ٕ٘ٙ

القرصعنة

ٔ

ٕ٘ٙ

السالبية

ٔ

ٕ٘ٙ

الشمر

ٔ

ٕ٘ٙ

المساف

ٔ

ٕ٘ٙ

جمجـ

ٔ

ٕ٘ٙ

ٔ

ٕ٘ٙ

زعفراف

ٔ

ٕٜٜ

مشمش

ٔ

ٕٛٙ

كافور

ٔ

ٖٓٓ

النخيؿ

ٔ

ٕٖٔ

شجرات

ٔ

ٖٜ

نخيبلت

ٔ

ٖٖٔ

نبات

ٔ

ٖٖٔ

الزنبؽ

ٔ

ٖٜٔ

تكرارىا

وذنة
الشماس
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تكرارىا

ورودىا في الديواف
ٕٕ٘٘/ٕٖٗ/ٔٛ
ٖٕٗ٘/ٕٔٚ/ٜٔٛ/ٔٛ
ٖٖٕ/ٖٖٓ/

ٕٕٔٓٗٚ/ٕٖٚ/ٕٖٗ/
ٖٓٛ/ٕٛٔ/ٕٗٛ/

عدد مرات

الكممة

تكرارىا

ورودىا في الديواف

الكممة

عدد مرات
تكرارىا

ورودىا في الديواف

البساتيف

ٔ

ٕٕٔ

دوحة

ٖ

ٔٚٗ/ٕٔٛ/ٜٔٔ

منثور

٘

ٕٕٗٛ/ٕٖٗ/ٜٔٛ/ٔٛ

روضة

ٖ

ٕٖٔٗ/ٜٔ

الصواري

ٔ

٘ٔٛ

ىذه الدوا ُؿ النباتية بمغ ترددىا حوالي (٘ )ٕٜمفردة أي بنسبة (ٕ )%ٖ.تقريباً مف مجموع
مفردات ديوانو ،وقد تنوعت بتنوع البيئات النباتية المختمفة في فمسطيف ،فكؿ بيئة نباتية تزخر بأنواع
نباتية تميزىا عف غيرىا ،منيا نباتات البيئة الجبمية مثؿ" النرجس ،السوسف ،الزعتر ،الزيتوف ،الشقيؽ،

السرو ،الزوفا" واألشجار التي تنمو عمى الساحؿ مثؿ" النارنج (البرتقاؿ) ،الرماف ،التيف ،الكروـ،
األعناب،الشيح" والنباتات الصحراوية مثؿ"النخيؿ ،األثؿ" ونباتات منظقة الغور مثؿ "الغار،الرند" ،وىذه

النباتات تنقسـ مف الناحية الداللية إلى عدة أقساـ:

األوؿ :نباتات ذات داللة تاريخية تراثية ،ترتبط بفمسطيف منذ األزؿ البعيد مثؿ" الكروـ ،األعناب،
المّوز ،البرتقاؿ"
الثاني :نباتات ذات داللة عطرية ،مثؿ " الخزامى ،الياسميف ،النرجس ،السندس ،الزعتر ،الريحاف"..
الثالث :نباتات تستخدـ في الطعاـ ،مثؿ" الغار ،الكزبرة ،بصؿ ،كراوية ،قمقاس ،لوبيا ،توابؿ"..
الرابع:

نباتات

طبية

تسخدـ

عالجية،

كوصفات

مثؿ"

أشقرد،عنطريز،المببلب"..

الخطمى،

العناب،
ّ

مردقوش،

والشاعر بحسو المرىؼ استطاع أف يتغمغؿ بشعوره في صور الطبيعة و أشكاليا المختمفة،

ويولد رمو اًز صوفية جديدة مصدرىا الطبيعة بمظاىرىا المختمفة.

استطاع ابف زقاعة بعبقرية الفناف أف يظير أصالة مدينة حبروف ويرسـ تاريخ مجدىا وجماؿ

طبيعتيا وطيب زىرىا فقاؿ:

ِ
شػير تشػػػريف
يا سػػػادةً َىػػ َجروا فػي
أنس مجمعػػنا بالسػفح رذا لمعػػت
لـ َ

شػػػػػػريني
رف بعتُ ُمػػػػػػوني رجػػػػػػاؿ الحػػػػػػب تَ ْ
ْ
نػػػػػار األحبػ ِ
ػػػػة مػػػػػػػف أطػػػػػػ ِ
الؿ حػػػػػػػػبروف
ُ

سػػػػػػح ارً فػػػػػػي ثػػػػػػوب يسػػػػػػميف
ممفوفػػػػػػ ًة َ
ؼ ِ
الفػػػػراؽ عمييػػػػا شيػػػػػػػر كػػػػانوف
َخػػػػػ ْو َ
(ٔ)
ػػػأف بيػػػػا ُحػػػػػػو ارً مػػػػػػف العػػػػػيف
فييػػػػا كػ غ

سػ َػر ْت
ونسػػمة مػػف ُربػ ػػا ذاؾ المق ػػاـ َ
ودوحػػػػػػػة ألِفَتْػػػػػػػػيا مػػػػػػػػُزنيا فبكػػػػػػػت

فأصبػػػػػحت وثغػػػػػور الزىػػػػر ضػػػػاحك ًة

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٔ
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انسجـ الشػاعر مػع األزىػار والريػاض الجميمػة؛ ألنيػا أثػارت فػي نفسػو ذكريػات الماضػي وظيػر

توحده مع الطبيعة ،خاصة َّ
أف ذاكرتو الغنية بالتجربة الذاتية شحنت السياؽ بدفقات شعورية عبرت عػف
تجربتو الصوفية ،ونقمت الطبيعة انفعاالت الشاعر بعد أف اندمجت ذاتو فييا ،وقاؿ:
ىيجػػػػػػػػػت أطػػػػػػػػػػرابي
خػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػؿ ّ
فػػػػػي رباىػػػػػا مػػػػػف صػػػػػوت كػػػػػؿ ربػ ِ
ػػػػاب

نغمػػػػػػات الػػػػػػديوؾ مػػػػػػف ديػػػػػػر بحػػػػػػػا

وخريػػػػػػر المػػػػػػاء أشػػػػػػيش لسمػػػػػػػعي

ػػػػػػػػت الخميػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػراب
ورأيػ ُ
السػػػػػػػػ ِ
ذاب
بػػػػػػػػيف أزىارىػػػػػػػػا عضػػػػػػػػوف ِّ
فبكػػػػػػت مػػػػػػف رقػػػػػػة عيػػػػػػوف السػ ِ
ػػػػػحاب

ػػػممت النسػػػػيـ مػػػػف جانبييػػػػا
كػػػػـ شػ ُ
اف فييػػػػػػا وماسػػػػػػت
ضػػػػػػ ِحؾ األقحػػػػػػو ُ
َ

وتغنػػػػػػػػت حمامػػػػػػػػة األيػػػػػػػػؾ وجػػػػػػػػػداً

مثػػػػػػؿ لػػػػػػوف البنػػػػػػاف بعػػػػػػد الخضػ ِ
ػػػػػاب

ػػػػػػػػػؽ جيوبػػػػػػػػػاً
وكػػػػػػػػػذا الشػػػػػػػػػقيؽ شػ ّ
أو كػػػػػػػػػػورد الخػػػػػػػػػػػدود أو جمنػػػػػػػػػػػار

أو كػػػػػػػػدمع المحػػػػػػػػب عنػػػػػػػػد العتػػػػػػػػاب

أو كمػػػػػػػوف الرحيػػػػػػػؽ فػػػػػػػي األكػػػػػػػػواب
الع غنػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ
اب
خػػػػػػػػػػػػػ غ
ض َب ُ
تو أنػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ُ

أو كزجنفػػػػػػػػػػر أو كمػػػػػػػػػػوف عقيػػػػػػػػػػؽ
أو خػػػػػػػػ ِ
دود التِّػػػػػػػػفاح مػػػػػػػف تفِّػػػػػػػػوح

روـ واألعػػنػػػػ ِ
فػػػػػػػػػي ِظػػػػػػػالؿ الكػػػػ ِ
اب

(ٔ)

الطيػػػػػػػػر والبالبػػػػػػػػػؿ فييػػػػػػػػػا
غػػػػػػػػػػػػغرد ُ
ممياً أماـ مظاىر الطبيعة التي تزخر بيا مدينة الخميؿ فشكمت القصيدة لوحة
وقؼ الشاعر ّ

شعرية تنبض بالحياة ،فمزج عاطفتو التأممية الصوفية بالطبيعة فجاءت القصيدة معبرة عف مشاعره

وأحاسيسو بمغة تحاكي الجماؿ وتداعب المشاعر وىي لغة الزىر ،فحشد في القصيدة أنواعاً مختمفة

التفاح،العناب ،الكروـ ،األعناب"
مف الزىر التي تمثمت في " األقحواف،الشقيؽ ،جمنار ،زنجفر ،ورد،
ُ

فقد مزج الشاعر بيف التصوير الحسي القائـ عمى نقؿ معالـ الخميؿ وجماؿ طبيعتيا وبيف المشاعر

المضطربة في وجداف الشاعر شوقاً لتمؾ المدينة التي تمتعت بمكانة خاصة عند الشاعر الذي عزز
تغنت ،ماست،
ض ِح َؾّ ،
تمؾ الصور الجميمة استخداـ األفعاؿ الماضية " ّ
شم ْمتث ،رأيتَ ،
ىيجتَ ،
غردَّ ،
شؽ" التي دلّت عمى حالة الشوؽ والحب الثابتة عند الشاعر ،وكؿ ما في
فبكت،
ّ
خضبتوّ ،
الخميؿ يطرب فرحاً وبيجة.

ويستمر الشاعر في رسـ لوحتو الطبيعية في وصؼ طبيعة مدينة الخميؿ الذي يتآلؼ كؿ جزء

فييا مع األجزاء األخرى مكونة صورة حية خالدة تبعث الشوؽ في قمب الشاعر فيقوؿ:

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٗٔ/ٖٜٔ
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سػػػػ ْت مػػػػف نرجػػػػػػ ٍ
س حػػُمَػػػػػالً
كأ غنمػػػػا لَ ِب َ
وىػو ِبيػا
قمت لمسوسف المنقػوش ُ
كـ ُ

اف ومرسػ ِ
ومػػػػػػػػف ُخزامػػػػػػػػش وسوسػػػػػػػػ ِ
ػػػػػػػيف
ٍ
ػػػػػػػػػذار كػػػػػػػػػػاف يسبيػػػػػػػػػػػني
أذكػػػػػػػػػػػ ْرتني بعػ

س ِّ
السػػػنجاب مفتخػػػ ارً
والبػػػاف قػػػد لَػػػ ِب َ

بػػػػػو عمػػػػػش ادس والػػػػػورد ال غنصػػػػػيبيني

اب مػػػف طػػػػ ٍ
رب
شػػػقيقيا َ
شػػػقغ َ
ؽ األثػػػػو َ
الجػػػػػػػمغنار كػػأعػػػػػػػراؼ الػ ِّ
ػػديوؾ وقػػػػػػػد
و ُ

ِ
ػػػػػاحيف
الريػ
ػػػػػح غ
والغصػػػػػػف مالػػػػػػت بػػػػػػو ريػ ُ
تحكػػػػػػػػػي ُعصػػػػػػػػػارتو دمػػػػػػػػػ َع المح ّبػ ِ
ػػػػػػػػيف
(ٔ)

حشد الشاعر في تمؾ القصيدة مجموعة كبيرة مف النباتات العطرة مثؿ" نرجس ،خزامى،

سوسف ،مرسيف ،جمنار ،األس "ىذا التكرار لؤلنواع المتعددة لمزىور شكؿ ظاىرة أسموبية عند الشاعر
باإلضافة إلى ما تحممو مف دالالت جوىرية تقبع خمؼ ظاىرىا الحسي ،وىي بمثابة نفحات روحانية

عطرية وىي حظ القموب مف إدراؾ المحبوب "الذات اإلليية" ويشـ ريحيا مف يحقؽ الوصؿ بالذات
اإلليية.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٔ ،صٕٔٔ
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الفصل الثاني
املصتـــوى الصــــوتي
 انمثحث ا ًل -انرشاكم انصٌذً
 انمثحث اننانً -انرقاتم ًاالخرالف
 انمثحث اننانث -انٌسا ًانقافٍح

تعتبر المغة ىي المادة المكونة لمشعر ،وتتجمّى جمالياتيا عندما يقوـ الشعر عمى إبراز

العناصر الجمالية فييا ،وتكثيفيا مف خبلؿ تكويف عبلقات جديدة بيف مفرداتيا ،فتُحقؽ التوازف
الصوتي واإليقاعي بينيما.
ويعد اإليقاع مف أبرز عناصر التشكيؿ الجمالي لمغة الشعرية ،ألنو يعمؿ عمى التوليؼ بيف
العناصر األخرى المكونة لمنص الشعري ،لذلؾ تعد البنية اإليقاعية مف أىـ جوانب التجربة الشعرية "

إذ تنساب أنغاميا في وجداف الشاعر ألحاناً ذات داللة ،وتصقؿ موىبتو النغمية ،وتوقظ لديو التمويف
اإليقاعي الذي يستخدمو ،وتخمؽ فيو اإلحساس بجرس الكممة ونبر المفظ ،وتطبع أذنو بطابع االنتقاء،

واالختيار ،)ٔ(".فتتفاعؿ الموسيقى الداخمية التي تتأتى مف خبلؿ انسجاـ الحروؼ ،والكممات ،والجمؿ،

والعبارات التي تمس جوىر الشعر ومضمونو ،مع الموسيقى الخارجية التي تيتـ بالوزف الشعري
والقافية ،مف أجؿ إحداث البنية اإليقاعية لمقصيدة " ،إذ ال يستطيع الشعر أف يقدـ نفسو دوف إيقاعية

ليا ثوابتيا ،فإنو يتبع مبدئياً حركة القصيدة ويتشكؿ بوصفو أحد عناصرىا الداخمية مشكبلً في الحركة

أحد أىـ عناصرىا برو اًز ،لذلؾ ال قاعدة ثابتة مسبقة إليقاع القصيدة ،فمكؿ قصيدة إيقاعيا ،أو لكؿ
(ٕ)

تجربة متكاممة إيقاعاتيا".

ولقد أدرؾ الشعراء الصوفيوف أىمية الموسيقى لما ليا مف قيمة إيحائية تتجسد في "

التوافؽ الرائع بيف التكوينات الصوتية لمجممة ،وايقاع الكممات ،وحروؼ الوقفات ،وامتداد الجمؿ
وعبلقاتيا ،وتكرار أو تغاير الكممات واألصوات فييا ،وبيف الحالة الشعورية التي يعبر عنيا الكاتب".

(ٖ)

إذ استطاع ابف زقاعة َّ
أف يتمثؿ أسموب الشعراء في تحقيؽ اإليقاع الموسيقي بما ينسجـ مع
تجربتو الصوفية ،فوظؼ اإليقاع الداخمي الذي يتبع فيو توزيع الحروؼ واأللفاظ في القصيدة ،وما

تفرد
يحدثو مف دالالت مختمفة ،إضافة إلى التكرار والمحسنات البديعية ،وخصوصية اإليقاع ىي وليدة ّ

الشاعر في تجربتو ،وحالتة الشعورية ،واىتـ أيضاً باإليقاع الخارجي المتمثؿ بالوزف والقافية.

(ٔ) عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى ،عباس عجبلف ،مصر ،مؤسسة شباب الجامعة ،ٜٔٛ٘ ،صٗٛ
(ٕ) دراسات في نقد الشعر ،إلياس خوري ،د.ت ،دار ابف رشد ،بيروت ،ٜٜٔٚ ،صٔٓٔ

(ٖ) الرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،محمد فتوح أحمد ،طٕ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،صٕٖٙ
74

المبحث األوؿ -التشاكؿ الصوتي.
يكتسب الصوت المغوي قيمتو الداللية مف خبلؿ النص الشعري الذي يكشؼ عف جمالياتو

ودالالتو اإليحائية ،واستطاع ابف زقاعة أف يوظؼ الموسيقى الداخمية التى ترتبط بالصوت ارتباطاً

وثيقاً وجوىرياً في تصوير المعنى ومحاكاتو مف خبلؿ كممات ذات بنية صوتية معينة أو بتكرار صوت

أو أكثر في النص الشعري ،مف خبلؿ التكرار والجناس ،ورد األعجاز عمى الصدور ،ومراعاة النظير.

أوالً -التكرار
يعد التكرار مف الظواىر األسموبية التي نالت اىتماماً كبي اًر مف الببلغييف والنقاد العرب،

ويقصد بو" إعادة ذكر كممة ،أو عبارة بمفظيا ومعناىا في موضع آخر ،أو مواضيع متعددة مف نص

أدبي واحد ،)ٔ(".وتكمف قيمة التكرار في أنو يمثؿ أحد ركائز اإليقاع الداخمي التي تعمؿ عمى إحداث

لذة موسيقية تثير انتباه المتمقي بما يتضمنو مف إمكانات تعبيرية خاصة تثري النص األدبي ،باإلضافة

يعمؿ عمى جذب انتباه المتمقي.

والتكرار قد " تعددت أشكالو وصوره بتعدد اليدؼ اإليحائي الذي ينوطو الشاعر بو ،وتتراوح

ىذه األشكاؿ ما بيف التكرار البسيط الذي يتجاوز تكرار لفظ معيف أو عبارة معينة بدوف تغيير ،وبيف
أشكاؿ أخرى أكثر تركيباً وتعقيداً ،ويتصرؼ فييا الشاعر في العنصر المكرر بحيث يغدو أكثر

إيحاء".
ً

(ٕ)

وأصبح التكرار مف الوسائؿ ألسموبية التي استخدميا في التعبير عف تجربتو الصوفية مف"
تكرار النماذج الجزئية أو المركبة بشكؿ متتابع أو متراوح ،بغية الوصوؿ بالصياغة إلى درجة عالية
مف الوجد الموسيقي والنشوة المغوية ،عندئذ تتصاعد البنية الموسيقية لتسيطر عمى المستوى التصويري

وتصبح رم اًز تتكثؼ حولو داللة الشعر ،ويتمركز معناه ،وتصبح الصياغة ىي محور القوة التعبيرية،
(ٖ)

ونقط التفجير الشعري".

وجاء التكرار في شعر ابف زقاعة ،عمى أشكاؿ متنوعة وبما ينسجـ مع

إيقاعو الداخمي ،فمنو ما يكوف في الحروؼ ،أو الكممات أو الجممة أو الصيغة.

والتكرار "بتشكيبلتو المختمفة ثمرة مف ثمرات قانوف االختيار والتأليؼ ،ومف حيث توزيع
الكممات وترتيبيا بحيث تقيـ تمؾ األنساؽ المتكررة عبلقات مع عناصر النص األخرى".

(ٗ)

(ٔ) البحث الببلغي عند العرب تأصيؿ وتقييـ ،شفيع السيد ،د.ت ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،صٔٔٚ

(ٕ) عف بناء القصيدة العربية الحديثة ،د.عمي عشري زايد ،طٗ ،مكتبة النصر ،القاىرة ،ٜٜٖٔ ،صٔٙ
(ٖ) ظواىر أسموبية في شعر شوقي ،صبلح فضؿ ،مجمة فصوؿ ،ٜٔٛٔ )ٗ-ٖ( ،صٕٔٔ

(ٗ) االتجاه األسموبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،عدناف حسيف قاسـ،د.ط الدار العربية لمنشر والتوزيع مصر ،د.ت ،صٕٜٔ
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وستتناوؿ الباحثة ظاىرة التكرار في شعر ابف زقاعة ،وفؽ أشكالو اآلتية:

أ-

تكرار الحرؼ:

لجأ الشاعر إلى استثمار بعض األصوات والحروؼ ليحقؽ اإليقاع الداخمي في بناء القصيدة،

بجانب الكشؼ عف قيمتيا الداللية ،وربطيا بشكؿ مباشر بتجربتو الشعرية ويتمثؿ في " إحساس

الشاعر بالحروؼ إحساساً خاصاً ،يكوف التعبير مناسباً ومبلئماًفي رسـ معالـ النص".

(ٔ)

فعمد عمى

توزيعيا عمى مساحة صغيرة أو كبيرة في النص ،فيعمد إلى تكرارىا ،مما يضيؼ عمى النص إيقاعاً

خاصاً يثير دىشة المتمقي ،ويسيـ في تمويف اإليقاع.

ويكوف تكرار الحرؼ حيف تشترؾ األلفاظ في حرؼ واحد ،سواء أكاف في أوؿ الكممة أـ في

وسطيا ،أـ في نيايتيا ،مما يثري الموسيقى الداخمية ،ويجعميا أكثر ارتباطاً بالمعنى والداللة عميو،

ولتكرار الحرؼ في ديوانو حضور الفت ،كقولو:
ٍ
ػػروش تعالػػػت
كػػػـ لنػػػا فيػػػو مػػػف عػ

عػػػػػػف عػػػػػػروش الكػػػػػػروـ والشػػػػػػجر ِ
ات

ٍ
ػػػػػػػػػموس
وشػػػػػػػػػػموع لموعيػػػػػػػػػػا كشػ

أشػػػػػػرقت فػػػػػػي حنػػػػػػادس الظممػ ِ
ػػػػػات

(ٕ)

في ىذه األبيات تتجمى نورانية الخمر الروحية وتسمو ،الذي عزز ذلؾ تكرار حرفي الشيف
والعيف ،إذ حرؼ الشيف حرؼ ميموس ورخو يتسـ بالتفشي واالنتشار ،ويوحي أيضاً بالمطافة والرقة،
ويتناسؽ إيحاؤه مع المعنى الذي قصده الشاعر في أف الخمرة الروحية تتفشي مف خبلؿ الكشوفات

التي تتجمى لمصوفي ،وتكرار حرؼ العيف الذي يتسـ بالفعالية والعمو والسمو واإلشراؽ وتجميو خاصة

في "تعالت" ،وىو يخدـ معنى سمو الخمرة الروحية في عموىا ،ولطافتيا ،واشراقيا.

ومف قصائده التي كاف فييا حضور قوي لمجموعة مف األصوات تتضافر معاً ،لتتفؽ مع

الحالة الشعورية التي يعيشيا الشاعر ،ويقوؿ:

ػػػػػػػحا كػ ِّ
سػػػػػػػػكارى
صػ َ
ػػػػػػػؿ وأصػػػػػػػػحابي ُ
َ
ػػػػػػػػػػػػػث دا ار
وداراىػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػػداروا حيػ
ُ

الحػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػكروا
فأىػػػػػػػػػػ ُؿ ُ
السػػػػػػػػاقي ك وسػػػػػػػػاً
أدار عمػػػػػػػػييـ ّ

سػػػػػػػػره فػػػػػػػػي الكػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػا ار
ولكػػػػػػػػف ِّ

ػػػػػػػؼ سػػػػػػػػاقييـ لمػػػػػػػػاتوا
لػػػػػػػػوال لطػ ُ

(ٖ)

ومػػػػػػػف خ غمارىػػػػػػػا نشػػػػػػػقوا الخمػػػػػػػا ار

فمعصػػػػػرةُ العصػػػػػير تػػػػػدور صػػػػػرفاً

(ٔ) الصومعة والشرفة الحمراء ،دراسة نقدية ،في شعر محمود طو ،نازؾ المبلئكة ،د.ط ،دار العمـ لممبلييف ،ٜٜٔٚ ،صٔٗٛ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٜ

(ٖ) المصدر السابؽ ،صٗٔٔ
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لجأ الشاعر في ىذه القصيدة إلى تكرار أصوات بعينيا أسيمت في خمؽ تناغـ صوتي بارز

كأصوات "السيف والصاد والداؿ والراء" ،فصوت الراء شكؿ البؤرة الصوتية المييمنة في النص إذ

تكرر(ٗٔ) مرة ،موزعاً توزيعاً منتظماً ومتسقاً مضيفاً إيقاعاً صوتياً بار اًز بجانب القافية ،باإلضافة إلى

إيحاء وقيمةً تعبيرية عالية ،فتكرار الصوت يجعؿ مف الحدث الذي
أنو حمؿ دالالت مكثفة زادت
ً
يمثمو حدثاً مستم اًر ومكر اًر ،فالصوت المكرر يمنح الكممة مزيداً مف االندفاع والتنفيس عما يتأجج داخؿ

الذات.

والراء صوت لثوي مجيور واقع بيف الشدة والرخاوة ،فالصفة الوسطية لمصوت ساعد الشاعر

في التعبير عف حركة السقاية التي تتطمب الحركة ،وتكرار الحركة مرة بعد المرة ،أي أف حرؼ الراء
بحركتو وتوتره يتناسب مع حركة الصوفي المتوترة بيف حضور وغياب ،كما أف صوت السيف صوت

ميموس يتناسب مع الخفاء والسر ،ينسجـ مع األحداث الرقيقة التي تمثمت في السقاية ،وصوت الصاد

يتسـ بالصفاء والنقاء ،وىذا ينسجـ مع صفاء الخمرة الروحية ،وصوت الداؿ في اعتباره صوتاً مجيو اًر

شديداً ،أضفى عمى القصيدة موسيقى صاخبة تتناسب مع حركة الدوراف ،تمؾ الحروؼ تكررت بشكؿ

مكثؼ في الكممات المتجاورة ،مما خمؽ انسجاماً صوتياً مشحوناً بمقدار كبير مف الحركة واالضطراب؛
إلحداث إيقاع داخمي يستحضر الغاية المقصودة.

وبجانب الدور الوظيفي في األداء الموسيقي لمحروؼ الصامتة كاف ىناؾ حضور قوي

لمصوائت الطويمة " األلؼ والواو والياء" فكاف ليا األثر الكبير في تشكيؿ اإليقاع الموسيقي في النص
مف خبلؿ تكرارىا بنسب متفاوتة ،وقد وظؼ الشاعر تكرارىا في ىذه القصيدة ويقوؿ:

ػػػروؽ
عمػػػػش مػػػػف وجيػػػػو أبػػػػداً يػ
ُ
مشػػػػػػػػوؽ
وذاؾ لعممػػػػػػػػو رنػػػػػػػػي
ُ
ِّ
رقيػػػػػػػؽ
كػػػػػػػؿ معنػػػػػػػاه
مميػػػػػػػػػػػػػػح
ُ

سػػػػػػالـ ا﵀ مػػػػػػا لمعػػػػػػت بػػػػػػروؽ
ذتح غجػػػػػػػػػػب طيفػػػػػػػػػػو ع ّنػػػػػػػػػػي دالالً

وصػػػػػػػ غيرني الغػػػػػػػراـ لػػػػػػػو رقيقػػػػػػػػاً
سػػػػػػقاني مػػػػػػف محبتػػػػػػو ك وسػػػػػػاً
لػػػػػػػػػػػػػػو ِّ
ػػػػػػػػتمر
منػػػػػػػػػػػػػػي ٌ
وداد مسػ ٌ

أفيػػػػػؽ
فيػػػػػا أنػػػػػا مػػػػػف ىػػػػػواه ال
ُ
َ
ػػػوؽ
ولػػػػي مػػػػف ىجػػػػره دمػػػػعٌ دفػ ُ

ولػػػػػوال النػػػػػار كنػػػػػت بػػػػػو غريقػػػػػاً
ػػػػػيـ بػػػػػػالعقيؽ عميػػػػػػو دمعػػػػػػي
مقػ ٌ
وحػػػؽ العيػػػد مػػػف زمػػػف التغصػػػابي

ػػػػػػػػؽ
ػػػػػػػػؽ أو يشػػػػػػػػػاكمو العقيػ ُ
عقيػ ٌ
الوثيػػػػػػػؽ
العيػػػػػػػد
وذاؾ لعمػػػػػػػري
ُ
ُ

صػػػػػب
لػػػػػئف زار المنػػػػػاـ جفػػػػػوف
ّ
ٍ
وسػػامحني غ
وصػػؿ
الزمػػاف بػػبعض

ػػػػػػػؽ
وتابعػػػػػػػػو الخيػػػػػػػػاؿ لػػػػػػػػو رفيػ ُ
ػػػػػؽ
ول غمتنػػػػػػي ومػػػػػػف أىػػػػػػوى طريػ ُ

الحريػػػػػؽ
فمػػػػػوال الػػػػػدمعُ أتمفنػػػػػي
ُ
ػػػػؽ
ػػػػزوف غريػ ُ
شػ ُ
ػػػػييد الحػػػػػب محػ ٌ

ونيػػػػػػراف توقػػػػػػد فػػػػػػي ضميػػػػػػػػػػػػري

ػػؽ
وغصػػػف الوصػػػؿ مخضػػػر وريػ ُ
ػػػػػػػػػقيؽ
ومنثػػػػػػػػػػور يشػػػػػػػػػػققو الشػ
ُ

وريػػػػػػػػؽ قػػػػػػػػد شػػػػػػػػربناه رحيقػػػػػػػػاً
عمػػػػػػػػػػػػػػش ورد وريحػػػػػػػػػػػػػػاف و ٍ
س
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ػػػوؽ
وىػػػػذا الفعػػػػ ُؿ
توجبػػػػو الحقػ ُ
ُ

ألُتمػػؼ ميجتػػي فػػي الحػػب عمػػداً

(ٔ)

يطغى عمى النص حرؼ المد :الياء وتكرر (ٖٗ) مرة في مواضع عدة منيا "رقيقاً،

مني "...،ويأتي حرؼ المد األلؼ مكر اًر ( )ٕٚمرة في عدة مواضع منيا" تمثمت عمى
رقيؽ،أفيؽّ ،
سبيؿ المثاؿ في "الغراـ ،معناه ،سقاني ،"...،في حيف نجد حرؼ المد الواو تكرر ( )ٛمرة في "

كؤؤساً ،دفوؽ ،منثور"..

ونمحظ ىيمنة مد الياء ،ويميو مد األلؼ ،ثـ مد الواو ،واجتماع مد األلؼ والياء يشكؿ ثقبلً

إيقاعياً عمى مستوى القصيدة ،يتمثؿ في نبرة التذلؿ واالنكسار والرفؽ ،وىذا يتناسب مع الحالة النفسية

المتسمة بموعة الحب واألنيف التي يعيشيا الشاعر في تجربتو الصوفية ،فشكمت إيقاعاً داخمياً رقيقاً
معز أز بمفردات غارقة في إيحاءاتيا الحزينة مثؿ" رقيؽ ،ال أفيؽ ،الحريؽ ،الغريؽ ،وداد،سقاني،

نيراف" ،بينما المد المضموـ كشؼ عف حالة مف األلـ والمعاناة " محزوف ،دفوؽ" وقد ازدوجت المدود(

مد األلؼ ،والياء ،والواو) مع بعضيا البعض أحياناً في المفظة الواحدة ،فيذه المدود جميعاً دلمت عمى

مقدرة الشاعر وطوؿ نفسو في الكشؼ عف محاوالتو المستمرة في تمقي الفيوضات اإلليية ،حاممة في
طياتيا حالة مف التوتر والقمؽ والدىشة .فتآزرت مع بعضيا البعض ،لتحقؽ االيقاع الداخمي المتسـ

بالموعة والحنيف والتوجع.

ب-

تكرار الكممة:

يعتبر تكرار الكممة مف أكثر أنماط التكرار انتشا اًر وفيو يتخذ الشاعر لفظة معينة ويقوـ

بتكررىا إما بشكؿ متقارب أو متباعد لتكوف ىي محور القصيدة ،وما تصاحبو مف إيقاع موسيقي
ا

مؤثر ،لذا يعد تكرار الكممة "نقطة ارتكاز أساسية لتوالد الصور واألحداث ،وتنامي حركة النص"(ٕ)،

وقد شكؿ تكرار الكممة عند ابف زقاعة حضو اًر الفتاً ،حيث أتى تكرارىا إما بتجاورىا بشكؿ أفقي أو

رأسي "فعممية المجاورة بيف األلفاظ المكررة تعمؿ عمى تعميؽ الناتج الداللي في نقطة بعينيا،
وترسيخو بصورة مباشرة في ذىف المتمقي ،)ٖ(".ىذا التقارب والتباعد بيف الكممات المكررة

يأتي

منسجماً مع الحالة النفسية الشعورية التي تسيطر عمى الشاعر ،أو طبيعة الحالة الشعورية التي
يعيشيا ،وقد حقؽ الشاعر بنية التجاور حيث "ترد في البيت لفظتاف كؿ واحدة منيما بجانب األخرى،

أو قريبة منيا ،مف غير أف تكوف إحداىما لغواً ال يحتاج إلييا ،)ٗ(".ويأتي تكرار األلفاظ بعينيا عمى

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٛ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٗٛ

(ٖ) الخطاب الشعري عنػد محمػود درويػش ،د ارسػة أسػموبية ،د .محمػد صػبلح زكػي أبػو حميػدة ،طٔ ،مطبعػة مقػدارد ،غػزة،ٕٓٓ ،
صٖٓٛ

(ٗ) الببلغة واألسموبية ،محمد عبد المطمب ،صٖٔٓ
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مستوى األبيات ،أو مستوى البيت ،ويأتي إلحاح الشاعر عمى ىذه األلفاظ بيذه الصورة البلفتة،

انعكاساٌ طبيعياً لمتجربة الصوفية ،إذ تركت ىذه التجربة بصماتيا في مخيمتو ،ويؤكد أثرىا عمى نفسيتو،

لينعكس أثرىا عمى موسيقى قصائده ،ويتحقؽ ىذا النوع مف التكرار بشكؿ أفقي في شعره ،ويقوؿ:
(ٔ)

ػػػػػػػرـ بنػػػػػػػػا وحيػػػػػػػػاتي
ػػػػػػي وقالػػػػػػػت
ػػػػػػػرـ مغػ ٌ
مغػ ٌ
نظػػػػػػػرت نظػػػػػػػرة رلػ ّ
مغرـ" ليعبر عف حالة العشؽ التي وصؿ إلييا
مغرـ ٌ
جاء التكرار متقارباً بؿ متبلصقاً في " ٌ
الشاعر تجاه محبوبتو التي تجمت لو في شعائر الحج والتي تمثمت بالذات اإلليية ،عندما حقؽ القرب

بادلتو إياه ،والتكرار أثبت أف الشاعر يفني نفسو لكماؿ اشتياؽ الجنس إلى جنسو ،وبيذا يكوف استبعد

الحب البشري ،ويدخؿ المتمقي إلى عالـ جديد ىو عالـ التصوؼ الذي ال وجود لمعشؽ فيو إال إذا كاف

متجياً مف العبد إلى الذات العميا ،فالحب ليا والشوؽ ليا ،وال حزف وال تعب إال بالبعد عنيا ،وال نشوة
في تحقيؽ االتصاؿ الروحي إال بيا ،فعشؽ الذات اإلليية يتطمب ىذا االنقياد والخضوع.

وأحياناً يأخذ التكرار عند الشاعر بعداً رأسياً بحيث تتكرر الكممة الواحدة عمى مستوى القصيدة،

إذ يتآزر الرابط الداللي والشعوري بيف األبيات ،وتحقؽ القيمة الصوتية التي تصاحب التكرار ،ويقوؿ:
ِ
الغانيػػػػػات
مػػػػػف دمػػػػػوع الحبائػػػػػب

ػػوب
فسػػػقش الػػػدير والمعاىػػػد صػ ٌ

عػػػػف عػػػػروش الكػػػػروـ والشػػػػجر ِ
ات

كػػػػـ لنػػػػا مػػػػف عػػػػروش تعالػػػػت
وشػػػػػػػموع لموعيػػػػػػػا كشػػػػػػػموس

أشػػػػػرقت فػػػػػي حنػػػػػادس الظممػػػػػ ِ
ات

كنػػت خمػػار ذلػػؾ الػػدير وحػػدي

ونػػػػػػػػػػػػػداماه كميػػػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػػػاداتي
ِ
ػػذاريات
جػػاء فتحػػاً مػػػف سػػورة الػ

أكػػػنس الػػػدير حػػػيف أتمػػػو كالمػػػاً

(ٕ)

كرر الشاعر كممة "الدير" ثبلث مرات في البيت األوؿ والرابع والخامس ،وصور لنا مدى

ارتباطو بالدير الذي يرمز في حقيقتو الصوفية عمى الحضرة اإلليية ،فوجد في التكرار غايتو ليعبر عف
طريقو ولو بشكؿ بسيط عف انفعاالتو وأحاسيسو تجاه الحضرة اإلليية ،وكأنو يجد متعة في التكرار،
وعمؽ مف داللتيا حضور األفعاؿ" أكنس،
الذي خمؽ تناغماً موسيقياً ،ومما زاد مف تماسؾ األبيات ّ
كنت ،أتمو" وجاء ليعمؽ داللة االستمرار والحضور في المكاف المقدس فكشفت بجانب بنية التكرار
ُ
عف الحالة الشعورية المتوترة التي يعيشيا الشاعر التي دفعتو بكؿ قوة إلى تكرار المعنى بشكؿ مكثؼ،

لتشكؿ الكممة المكررة " الدير" النواة الداللية التي تمتؼ حوليا مجمؿ الداللة الشعرية.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٛٛ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٜ
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ومف األدوات التي تدخؿ في نمط البنية التجاورية بشكؿ رأسي وأفقي " يا" النداء ،وعبر

الشاعر بقولو:

يا سيدي يا رسػوؿ ا﵀ يػا سػندي

ويػػػػا رجػػػػائي وُذخػػػػري أنػػػػت تكفينػػػػي

يا صاحب الوقت يا غوث الزمػاف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاار
وويػيػا رفيػع الػػذرى يػا ممجػأ الفقػ

خالصػػػػة األنبيػػػػا يػػػػا جػػػػوىر الكػ ِ
ػػػوف
ججججججججججججججججججدججج
وأنػػت عػػيف الػػورى يػػا صػػاحب العػ ِ
ػيف

يػػػا أوحػػػد النجبػػػا يػػػا راحػػػـ الغربػػػا

يػػػا جػػػػامع القُ ْربػػػا فػػػػي حػػػوزة الػ ِ
ػػػديف

جج

يػػا ألطػػؼ المِّطفػػا يػػا أكبػػر الخمفػػا

ِ
ػػماكيف
يػػػا رافػػػع الشػػػرفا فػػػوؽ السػ

(ٔ)

تدور األبيات حوؿ فكرة اإلنساف الكامؿ المتمثمة بالرسوؿ حيث يسعى الشاعر بكؿ جيده أف
يناؿ القرب منو ألنو ىو المثاؿ والقدوة في جماؿ الصفات واألخبلؽ ،وألف طبيعة العبلقة بيف الشاعر

والذات المحبوبة التي يسعى لموصوؿ إلييا في غاية البعد ،استخدـ "يا" النداء التي تفيد أصبلً إقباؿ

المدعو عمى الداعي ،ولكنيا خرجت إلى داللة التعظيـ وسمو المكانة التي يتمتع بيا الرسوؿ الكريـ ،إف

الشاعر يستحضر محبوبو مف خبلؿ نداءاتو المتكررة التي بمغت ( )ٔٙمرة لتمنحو امتداداً حضورياً
يواجو مف خبللو عوامؿ البعد ،والتكرار ىنا جاء كحاجة ممحة ،ألف ياء النداء في كؿ مرة تتصؿ

بمواصفات خاصة مختمفة عف بعضيا البعض ،واف كانت تتحد في مرجعيا وعمقيا ،فيي أوجو متعددة

لحقيقة واحدة ىي " الحقيقة المحمدية" وخصوصية ىذه الحقيقة تطمبت مف الشاعر أف يوسع مف
الحقؿ الداللي ل ُيوكد فكرتو ويبرزىا.

ت-

تكرار الجممة:

قد تزداد الحالة الشعورية عند الشاعر لتتجاوز تكرار الحرؼ والكممة ،فيجد مف تكرار الجممة

مساحة واسعة الستيعاب الدفقة الشعورية المسيطرة عميو ،وتك ارر الجممة "يعبر عف كثافة الشعور
المتعالي في نفس الشاعر ،واضاءة معينة لمقارئ عمى تتبع المعاني واألفكار ،والصور".

(ٕ)

وعبر الشاعر عف تكرار الجممة مف خبلؿ تكرار الجممة االسمية ،التي مف خبلليا يناجي
الرسوؿ ليكوف لو شفيعاً يوـ القيامة.
ػػػف ألػػػػوُذ بػػػػو فػػػػي كػػػػؿ معضػ ٍ
ػػػمة
ومػ ْ
َ

ػػػف شػػػفاعتو فػػػي الحشػػػر تُنجينػػػي
وم ْ
َ
ومػػػػػػػػف ألػػػػػػػوُذ بػػػػػػػو عنػػػػػػػد المػػػػػػػوازي ِف

ظػػػش
ػػف ألػػػوُذ بػػػو مػػػف حػ ّػػر نػػػار ل ً
ومػ ْ
َ
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٙ

(ٕ) التكرار في شعر محمود درويش ،فيد ناصر عاشور ،طٔ ،دار الفارس لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ٕٓٓٗ ،صٔٓٔ
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ػػػػػد الحوض مف ٍ
ظمأ عساه يرويني

ػػف ألػػػوُذ بػػػو عنػػػد الصػػػراط وعنػػػػػ
ومػ ْ
َ

(ٔ)

تتحرؾ األبيات السابقة داخؿ دائرة مف القمؽ والتوتر الذي يعيشو الشاعر ،الذي أسيـ في

تشكيؿ ىذه الدائرة تكرار الشاعر جممة االسـ الموصوؿ " مف ألوذ بو" أربع مرات لمبحث عف عدة

تساؤالت واستفسارات مثيرة لمقارئ ،تجعمو يجتيد إلكماؿ النص واالقتناع بإجاباتو ،وفمف خبلؿ التكرار
ٍ
مشيد عظيـ مييب يوـ اليقيامة ،وأيضاً يكشؼ عف الدالالت
لجممة اسـ الموصوؿ" َم ْف" ،يكشؼ عف
العميقة لو التي تعبر عف توؽ الشاعر إلى رؤية الرسوؿ في أف يكوف لو شفيعاً يوـ القيامة،
ويحظى بقربو ووصالو ،لذا تكررت صيغة اسـ الموصوؿ " َم ْف" في اتجاه رأسي وأفقي ،وقامت بالربط
بيف مكونات القصيدة باعتبارىا عنص اًر بار اًز في القصيدة؛ لتمثؿ نقطة االرتكاز التي تتمحور حوليا

األبيات ،والتأكيد عمى تعدد المياـ التي يقوـ بيا النبي يوـ القيامة ،فيو الشفيع والمبلذ اآلمف
لمشاعر يوـ القيامة ِم ْف "حر نار لظى ،الموازيف ،الصراط ،الحوض" ،وتكرار الفعؿ المضارع " ألوذ"
"م ْف" في
أربع مرات ،يدؿ عمى أىمية شفاعة الرسوؿ  في ذلؾ اليوـ العظيـ ،ووقوع أداة االستفياـ َ
صدر األبيات لو األثر البالغ في عممية الربط بيف الجمؿ وتماسكيا ،ألنيا عممت عمى تعميؽ الحالة
الشعورية التي عاشيا الشاعر مف أجؿ أف يناؿ شفاعة الرسوؿ في اليوـ العظيـ.

وقد وظؼ الشاعر تكرار الجممة الفعمية؛ لتعزيز اإليقاع واضفاء نوع مف الحركة واالستمراية
مف خبلؿ الحوار الذي دار بيف الشاعر وبيف الع ّذاؿ الذيف ال يعرفوف طريقة الصوفية في الحب

اإلليي ،حيث واجو صدوداً وىجوماً منيـ؛ لعدـ فيميـ طبيعة العبلقة بيف الشاعر ومحبوبو ،ويقوؿ:
رذا الـ العػػػػػػػػػواذؿ فيػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػالً
وأف ذكػػػػػروا السػػػػػمو يقػػػػػوؿ قمبػػػػػي

أصػػػػػػػػػػفو ليػػػػػػػػػػـ يقمبػػػػػػػػػػوا حيػػػػػػػػػػارى
تصػػػػػػػامـ عػػػػػػػف أباطيػػػػػػػؿ ال غنصػػػػػػػارى

وقػػػػػػالوا مػػػػػػف أثػػػػػػار النػػػػػػار لػػػػػػيالً
ت دمعػػػي
وقػػػالوا مػػػا جػػػرى فسػػػكب ُ

فقمػػػػػػػت الوجػػػػػػػد فػػػػػػػي قمبػػػػػػػي أثػػػػػػػا ار
ِّ
فظنػػػػػػػػػػػػػوا أ غنػػػػػػػػػػػػػو التغنػػػػػػػػػػػػػور فػػػػػػػػػػػػػا ار

فقمػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػواذري كػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػذارى

وقػػالوا مػػف عػػذيرؾ فػػي التصػػابي

وسػػػػػػػػػػمواني قػػػػػػػػػػد ارتحػػػػػػػػػػال وسػػػػػػػػػػا ار
ُ

ػت صػػبري
ػبرؾُ قمػ ُ
وقػػالوا :أيػػف صػ ُ
(ٕ)
كبػػػػػػػػػػار
ا
ألف عزائمػػػػػػػػػػي أضػػػػػػػػػػحت
وقػػػػػالوا قػػػػػد كبػػػػػرت فقمػػػػػت قػػػػػد ارً
تكررت الجممة الفعمية " قالوا" خمس مرات ،وكانت في كؿ مرة تتكرر تكشؼ عف مجموعة مف

التساؤالت التي راودت العذاؿ الذيف واجيوا الشاعر في حبو وتمثمت في " مف عذيرؾ ،مف أثار ،ما
جرى ،أيف صبرؾ" لتشكؿ توكيداً داللياً لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الشاعر ومحبوبو المجيوؿ

بالنسبة ليـ ،واف تصاعد التكرار تطمب مف الشاعر أف يجيب عمى تساؤالتيـ بتكرار الجممة الفعمية "
النصارى

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٓٔٔ
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قمت" ليكشؼ عف رفضو وعدـ استسبلمو لوشايتيـ ،فقاـ بتكرارىا أربع مرات مقترنة بإجابة عمى
ُ
تساؤالتيـ تمثمت في" الوجد ،صبري ،كبرت" ،وكأنو أجاب إجابة منطقية مبررة لكؿ التساؤالت التي
راودتيـ ،ىذا التكرار حقؽ توافقاً وانسجاماً صوتياً وتكرار األصوات المكونة لمجممة " قالوا -قمت"،
تجسد الحالة النفسية التي تعاني منيا الذات بيف لوـ العذاؿ وصد المحبوب .وتجمت قيمة التكرار

باالفتخار بالمحبوب ،واإلعبلء لمقامو والتأكيد عمى مكانتو العظيمة عند الشاعر.

ويقوـ الشاعر بتكرار بيت كامؿ في جسد القصيدة ،لما يحدثو مف إيقاع داخمي في القصيدة،

ويفتح الفضاء الداللي لمنص ،يقوؿ:

لوال تمطؼ ساقينا بنا ُخ ِطفت

ِ
ػػػػػػػػانيف
عقولُنػػػػػػػػػا وخرجنػػػػػػػػػا كالمجػ
(ٔ)
وكممػػا غبػػت عػػف ِح ِّب ػي تنػػاجيني

كأف ألحاظ مػف أىػواه تمزجيػا

كرر الشاعر ىذا البيت الشعري مرتيف ،ليعبر عف لطؼ الذات اإلليية في منحيا لمكشوفات

التي تتجمى لمصوفي ،وقد جاء ىذا البيت مكر اًر بعد سبعة أبيات مف البيت السابؽ ،لتمقي بإشعاعيا

عمى كامؿ القصيدة ،يقوؿ:

ِ
ػػػػػػػػػػػػانيف
عقولنػػػػػػػػػػػػػا وخرجنػػػػػػػػػػػػػا كالمجػ
ِ
ػػػػػػػاتيف
ػػػػػػػيالت البسػ
تبػػػػػػػػدو لعينػػػػػػػػي ُنخػ
ُ
(ٕ)
محمػػػػػػد المصػػػػػػطفش خيػػػػػػر ال غنبيػ ِ
ػػػػػيف

لػػػػوال تمطػػػػؼ سػػػػاقينا بنػػػػا خطفػػػػت

ويا ترى ىػؿ أرى وادي العقيػؽ وىػؿ
ٍ
مضػر
المختار مػف
وىؿ أرى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
روضة وو وىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وعػ

فالعبارة المكررة كانت بمثابة بؤرة إلشعاع الدالالت في القصيدة ،فعممت عمى تكثيؼ اإليقاع
مف ناحية ،واثراء المعنى مف ناحية أخرى ،في البيت األوؿ كانت لتمقي الكشؼ مف الذات اإلليية،
وفي المرة الثانية رغبة في لقاء الرسوؿ .

ت -تكرار الصيغة:

وظؼ الشاعر تكرار الصيغ بأنواعيا المختمفة ،بما ينسجـ مع حالتو الشعورية المتدفقة ،فمف

الصيغ التي تكررت في شعره بشكؿ ممحوظ ،وكاف ليا األثر في تحقيؽ االنسجاـ الصوتي والداللي ،ما

يمي:

 -صيغة المبالغة:

فعاؿ" بصورة ظاىرة ،وكانت تتجمى عند مدح الشاعر لمذات
وظّؼ الشاعر صيغة المبالغة " ّ
المحمدية مف باب التعظيـ والتبجيؿ ،يقوؿ:
(ٖ)

وكاف دـ بيف الماء والطيف

ىو الرسوؿ الذي بناه خالقو

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٓٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٔٔ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖ٘ٔ
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ويقوؿ أيضاً:

(ٔ)

وأنػػػػػػػػػػػػػػت ختّػػػػػػػػػػػػػػاـ أنبيػػػػػػػػػػػػػػائي
وأنػػػػػػػػػػػت فتّػػػػػػػػػػػاح كػػػػػػػػػػػؿ خيػػػػػػػػػػػر
بالخمار الذي يتمقى التجميات وحده في الدير مقاـ الحضرة
وكرر صيغة المبالغة عند وصفو لذاتو
ّ
اإلليية ،ويقوؿ:
ونػػػػػػػػػػػداماه كميػػػػػػػػػػػـ سػػػػػػػػػػػاداتي

(ٕ)

خمػػػار ذلػػػؾ الػػػدير وحػػػدي
كنػ ُ
ػػت ّ
خمار" دلت عمى أنو صاحب المكاف ومداوـ عميو ،ومبلزـ فيو ،والذي عزز
صيغة المبالغة" ّ

مف ذلؾ المزوـ مخاطبتو لمكعبة أيضاً ،يقوؿ:

فوف ِ
كنت قد أصبحت في الحسف كعبة
واف كنػ ِ
ػػت قدسػػػاً فػػػافتحي بػػػاب رحمػػػة

-

ػػػػػػػػػواؼ ودمعػػػػػػػػػػي كزمػ ِ
ػػػػػػػػػزـ
فقمبػػػػػػػػػػي طػ ّ
ِ (ٖ)
ففػػػػػػي كبػػػػػػدي نػػػػػػار كػػػػػػوادي جيػػػػػػنـ

طواؼ" مضعفة العيف تدؿ عمى تكرار حدوث الفعؿ ،والمزوـ فيو.
فصيغة المبالغة" ّ

صيغة اسـ الفاعؿ:

لقد وظّؼ الشاعر صيغة اسـ الفاعؿ في مدح الذات المحمدية ،خاصة َّ
أف "المعنى القائـ

بالموصوؼ متجدد بتجدد األزمنة ،)ٗ(".وىذا يتناسب مع الذات المحمدية المتصمة في نفوس الخمؽ

جميعاً بتعدد األزمنة والعصور ،ووجود األلؼ في اسـ الفاعؿ يعطي مداً صوتياً يساىـ في تعزيز

الموسيقى الداخمية ،يقوؿ:

صػػػػػػػاحب النػػػػػػػور كاسػػػػػػػر األحػػػػػػػز ِ
اب
(٘)
فػػػػػػاتح األرض مػػػػػػاحي األنصػ ِ
ػػػػػاب
َ

يػػػػػػػا أبػػػػػػػا السػػػػػػػيد المعظػػػػػػػـ طػػػػػػػو

-

خػػػػػػػاتـ األنبيػػػػػػػػاء والرسػػػػػػػػؿ حقػػػػػػػػاً

اسـ التفضيؿ:

تكررت صيغة اسـ التفضيؿ عند الشاعر لتعبر عف الذات المحمدية؛ وألف الرسوؿ ىو أكمؿ

الخمؽ وأعبلىـ شأناً وعظمة ،قاـ بتكرار اسـ التفضيؿ" أوحد ،ألطؼ" الذي منح بعداً جمالياً و لتأكيد
ثبوت ىذه الصفات فيو ،وال تقابميا أي مفاضمة مع غيره ،فيو أفضؿ خمؽ اهلل عمى اإلطبلؽ ،ويقوؿ:
يػػػا جػػػامع القربػػػا فػػػي حػػػوزة الػ ِ
ػػديف
()ٙ
يػػػا رافػػػع ِّ
ِ
ػػماكيف
الشػػػرفا فػػػوؽ السػ

يػػا أوحػػد النجبػػا يػػا راحػػـ ال ُغربػػا

يا ألطؼ المطفا يا أكبػر ال ُخمفػا

الخمفا

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٓٛ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٜ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٖٓ

(ٗ) شعر بشر بف أبي خازـ دراسة أسموبية ،سامي اليمص ،رسالة ماجستير جامعة األزىر ،غزة ،ٕٓٓٚ،صٕٗ٘
(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٓ٘ٔ
( )ٙالمصدر السابؽ ،صٖٔٙ
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ويستمر في تفضيؿ الذات المحمدية والتأكيد عمى أنيا وجدت قبؿ الخمؽ ،ويقوؿ:
ِ
أنبػػػػػػػػػػػػػػػػا ه أنبػػػػػػػػػػػػػػػػأت بصػػػػػػػػػػػػػػػػد ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أنبيػ
بأ غنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو خيػػػػػػػػػػػػػ
ؽ
ُ
ومػػػػػػػػف رأى الحػػػػػػػػؽ عػػػػػػػػف حقيػػػػػػػػ ٍ
وذاؾ مػػػػػػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظـ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائي
ؽ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػفاء
صػ
مػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػوىر الكػػػػػػػػػوف تصػػػػػػػػػفغش
فصػػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػػػػػػػاية ال غ
ِ
الضػػػػػػػياء
أبيػػػػػػػش مػػػػػػػف الشػػػػػػػمس فػػػػػػػي
سػػػػػػػػػػػػػما ه أطمعػػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالالً
......................

.......................

ِ (ٔ)

ػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػاء
وسػػػػػػػػػػاؿ مػػػػػػػػػػف رصػػػػػػػػػػبعيو مػ ٌ
ػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػػاء وخيػ ُ
أطيػ ُ
تكرر اسـ التفضيؿ "خير ،أعظـ ،أبيى ،أطير" ليفيد معنى المبالغة في الفضؿ وعمو المرتبة
والمنزلة لمرسوؿ.

ثانياً -رد األعجاز عمش الصدور:

يعتبر مف الظواىر الصوتية التي اعتمدىا الشعراء في تحقيؽ التوازف الموسيقي ،ليضفي درجة

عالية مف اإليقاع تمؼ البيت وتوحد أجزائو ،ويقصد بو أف " يرد المفظ في الكبلـ ثـ ينمو بعده المعنى

وصوالً إلى خاتمة يتكرر فييا المفظ سواء اتحد المفظاف في المعنى ،أو اختمفا فيو ،)ٕ(".فبنية " الرد" مف
الفنوف الببلغية التي استعاف بيا الشاعر ليظير قدره في تكويف إيقاع داخمي في قصائده ،فيو " يدؿ

بعضو عمى بعض ويسيؿ استخراج قوافي الشعر كذلؾ ،...ويكسب البيت الذي فيو أبية ويكسوه

رونقاً"..

(ٖ)

نوع الشاعر في توظيؼ بنية رد األعجاز عمى الصدور مف خبلؿ التنويع بيف نسؽ
وقد ّ
التكرار والجناس ،حيث أخذ ّّ
كؿ منيما أشكاالً متعددة
في بنى القصيدة" ،أف يكوف إحدى الكممتيف المتكررتيف المتجانستيف ،أو الممتحقتيف بالتجانس

في أخر البيت ،واألخرى في أحد المواضع الخمسة مف البيت ،وىي صدر المصراع األوؿ وحشوه

وآخره ،وصدر المصراع الثاني وحشوه ،)ٗ(".وما وظفو عمى نسؽ التكرار قولو:

دار
ػػػػػػت الجػػػػػػػػػػػػ ا
وشػػػػػػػيحاً ثػػػػػػػـ قبمػ ُ
(٘)
رعػػػػش الػػػػرحمف ىاتيػػػػؾ الػػػػديا ار

ػػػػػافحت الخػػػػػػزاـ وعبقرانػػػػػػا
صػ
ُ
جػػدار ديػػار مػػف أىػػوى قػػديماً

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٓٔ

(ٕ) الببلغة واألسموبية ،محمدعبد المطمب ،صٕٜٜ

(ٖ) العمػػدة ،فػػي محاسػػف االشػػعر وآدابػػو ،أبػػو عمػػي الحسػػف بػػف رشػػيؽ القيروانػػي ،تحقيػػؽ محػػي الػػديف عبػػد الحميػػدجٕ ،ط ٘ ،دار
الجيؿ بيروت ٜٔٛٔ ،صٖٗ-

(ٗ) فنوف ببلغية البياف -البديع ،د.أحمد مطموب ،طٔ ،دار البحوث العممية لمتوزيع والنشر ،الكويت ٜٔٚ٘ ،صٕٖٚ
(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٕٔٔ

84

تتحرؾ الداللة حوؿ داؿ" الديار" الذي شكؿ البؤرة الداللية في البيت مف ناحية ،ومف ناحية

أخرى زاد مف الشحف الموسيقي ،فيو يحقؽ التكرار النغمي الذي يقوي الجرس والحرص عمى الترنـ،

فاتفؽ ىنا صورة ومعنى ،خاصة أف الشاعر ذكر الديار الستياجة المتمقي ،مثمما ييتاج اإلنساف لرؤية

مسقط الرأس أو لتجربة العشؽ األولى ،والديار ليست حي اًز مكانياً بقدر ما ىو بمثابة الرحـ الذي ال

ينفؾ الشاعر أف يحف إليو ،ويحدث الحنيف بصفة خالصة حينما يبتعد المرء عف الفضاء رمز انتمائو،

والذي عزز مف مكانتيا الفعؿ " أىوى" الذي كشؼ عف القيمة المعنوية التي تنطوي عمييا ديار

األحبة ،ولعبت تمؾ البنية دو اًر بار اًز في تغذية النص إيقاعياً وداللياً ليييء أنغاماً موسيقية داخمية في
غاية التناسب،

وقاؿ أيضاً:
(ٔ)

ػػػػػػت لمػػػػػػػا أف أشػػػػػػػا ار
أشار وقاؿ ُم ْت في الحب طوعػاً طَوعػاً
ػػػػػػت وعشػ ُ
فمػ ُ
وظؼ الشاعر بنية الرد مف خبلؿ تكرار الفعؿ" أشار" في صدر البيت وعجزه ،و لعبت دو اًر

بار اًز في الربط بيف أجزاء البيت ،وعبرت عف حالة الخضوع التي تسيطر عمى الشاعر في حضرة

المحبوب ،فيو رىف إشارتو لمموت بو حباً ،والتخمي عف الممذات الدنيوية التي تعيؽ مف الوصوؿ إلى

المحبوب ،إف ىذا التكرار لمفعؿ " أشار" لـ يحقؽ دو اًر بار اًز عمى المستوى الداللي بقدر ما لعب دو ًار

في تعزيز اإليقاع الصوتي ،باإلضافة إلى تمكيف القافية.

وقد اعتمد الشاعر أيضاً نسؽ الجناس ،حيث ِّ
إف المفظتيف تتفقاف صورة ويختمفاف معنى ،ومف

خبللو " تكتسب بينة الرد فاعمية أقوى في تحريؾ ذىف المتمقي ودفعو إلى إدراؾ صور التخالؼ
والتجانس بيف المتماثميف".

(ٕ)

كقوؿ الشاعر:
(ٖ)

ولػػػػو شػػػػواه بحػ ِّ
ػػػػاجرهُ
ػػػػر النػػػػار ىػ ُ

ػػػاجره
غيػػػػر البعػ ُ
مػػػػا ّ
ػػػد صػػػػباً أنػػػػت ىػ ُ

أفصػػح الشػػاعر عػػف الحالػػة النفسػػية التػػي تخػػتمج شػػعوره ،مػػف خػػبلؿ بنيػػة الػػرد فػػي "ىػػاجره" التػػي

وردت في نياية صدر البيت وعجزه ،التي تمثمت في نسؽ الجناس ،فجانس بيف " ىاجره" التػي أراد بيػا

بعػد المحػب ،وبػػيف " ىػاجره" الثانيػػة التػي قصػد بيػػا " حػر النػػار الشػديد" فالمفظتػاف متفقتػػاف فػي الصػػورة،
ولكنيمػػا اختمفتػػا فػػي المعنػػى ،فجػػاء بػػو الشػػاعر ليحقػػؽ النغمػػة الصػػوتية ،التػػي أحػػدثت موسػػيقى داخػػؿ
البيت ،والداللة المعنوية التي أوحت بقوة المفردات المبلئمة لمحاؿ النفسػية عنػد الشػاعر ،باإلضػافة إلػى

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٙ

(ٕ) الببلغة واألسموبية عند السكاكي د .محمد صبلح زكي أبوحميدة ،طٕ ،دار المقداد لمطباعة ،غزة  ،ٕٜٓٓصٕٖٗ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٖ٘
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تحقي ػػؽ "م ػػا يش ػػد انتب ػػاه المتمق ػػي ويش ػػحذ ذاكرت ػػو ،ف ػػي إدراؾ الدالل ػػة المقص ػػودة م ػػف ب ػػيف مجموع ػػة م ػػف

الدالالت القائمة في الصياغة".

(ٔ)

ثالثاً-الجنػاس
يعتبر الجناس واحداً مف أبرز الوسائؿ المغوية لتكثيؼ النغـ الداخمي ،واحداث نغمات موسيقية

متصاعدة ،تعطي المفظ جاذبية ورونقاً ،وتعطي المعنى عمقاً.

أثر موسيقياً مف خبلؿ االنسجاـ الحادث بيف المفظتيف ،لما فييما مف تشابو في
ويحقؽ الجناس ًا

الوزف والصوت "،وىو تشابو الكممتيف في المفظ واختبلؼ المعنى"(ٕ) ،فقيمتو تكمف في تكرار الصوت

في نسؽ متوازف ومنسجـ .

وقد وظؼ ابف زقاعة الجناس" التاـ وغير التاـ" في ديوانو ،وكاف مف أكثر أبنية التماثؿ في

شعره.

أوالً -الجناس التاـ

فيو تتوافؽ األلفاظ في نوع الحروؼ وعددىا وىيئتيا وترتيبيا ،وقد ورد بصور متعددة منيا:

ٔ -الجناس المماثؿ :وىو الجناس التاـ الذي يكوف المفظاف المتشابياف فيو مف نوع واحد مف
أنواع الكبلـ ،قد يكوناف اسميف أو فعميف ،ومثاؿ ذلؾ قاؿ الشاعر:
ولمػػػػػا جفػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػالكي ومعػ ِّ
ػػػػذبي
ّ
ِ
توىغمػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػػػػػ ّذا ُؿ أ ِّنػػػػػػي سػػػػػػموتو
َ

غ
ومزؽ مخالب النوى جسدي البالي
السػػػػمواف يومػػػػاً عمػػػػش
ومػػػػا خطػػػػر ِّ

ٖ( 2ػالي") خػػاطره أو
حقػػؽ الشػػاعر الجنػػاس مػػف خػػبلؿ ذكػػر االسػػميفبػ " البػػالي" وىػػي المتعػػب ،و" بػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي

عقمو ،مما منح البيت إيقاعاً عذباً ،واستطاع الشاعر أف يعبر عف فكرتو بطريقة مبدعة.

ٖ -الجناس المستوفي :وىو الجناس الذي يكوف فيو المفظاف المتشابياف فيو مف نػوعيف مختمفػيف
مف أنواع الكبلـ ،كأف يأتي الجناس بيف اسـ وفعؿ ،وعبر الشاعر عف ذلؾ ،قاؿ:
(ٗ)

وسؿ موالؾ رضواناً لتقوى
ْ

استطعت بظ ّؿ تقوى
تَظَمَ ْؿ ما
َ

4-

(ٔ) الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٕٖٗ

(ٕ) مفتاح العموـ ،اإلماـ أبو يعقوب يوسؼ بف أبي بكر السكاكي،تحقيؽ ،نعيـ زرزور ،طٕ ،دار الكتب العممية ،بيػروت،ٜٔٛٚ ،
صٕٜٗ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖ٘ٓ
(ٗ) المصدر السابؽ ،صٖٕٜ

86

حقؽ الشاعر االنسجاـ الصوتي بيف االسـ " تقوى" والفعؿ " تقوى" مما عزز النغمة اإليقاعية

في النص ،بجانب القيمة الداللية التي خدمت المضموف مف خبلؿ شد انتباه المتمقي لمكممات
المتجانسة ،والسعي لفيـ معاني المفردات.

٘ -الجنػػاس المتشػػابو :وىػػو مػػف الجنػػاس المركػػب حيػػث "ال يجمػػع المفظتػػيف اشػػتقاؽ ،لكػػف بينيمػػا

موافقػػة مػػف جيػػة الصػػورة مػػع أف إحػػداىما مػػف كممتػػيف واألخػػرى مػػف كممػػة واحػػدة"(ٔ) ،أي أنيمػػا

يتشابياف لفظاً وخطّاً ،كقولو:
وريػػػ ٍ
ؽ قػػػد شػػػربناهُ رحيقػػػاً

ِ
ػػػػؽ
ػػػػر وريػ ُ
وغصػ ُ
ػػػػف الوصػػػػػؿ مخضػ ٌ
جانس الشاعر في األبيات السابقة بيف لفظتي " وريؽ" األولى ىي " الواو +ريؽ" التي يقصد
(ٕ)

بيا الخمر ،والثانية " وريؽ" التي تعني الغصف ،وىذا الجناس التاـ المتشابو يعتبر مف أخطر أنواع
التجنيس ألف المتمقي ال يكشؼ عنيا إال مف خبلؿ السياؽ ،فالصوت ىنا ىو محور االىتماـ حيث

يكشؼ عف المعاني الحقيقية ،وىي أف شارب الخمر العرفانية يحقؽ الوصاؿ والقرب مف الذات

اإلليية.

 -ٙالجناس المفروؽ :ىو مف الجناس المركب أيضاً ،الذي يتشابو فيو المفظاف لفظاً ال خطاً ،و
مثاؿ ذلؾ قاؿ الشاعر:

وذلػػػػػؾ لمػػػػػا مػ غ
ػػػػر أوصػػػػػػػػػػػػالي
ػػػػزؽ اليجػ ُ
(ٖ)
أأسػػػػمو حبيبػػػػاً بالصػ ِ
ػػػبابة أوصػػػػش لػػػػي

لقػػػػػد أمرونػػػػػي بالسػػػػػمو عػػػػػػػػػػػػػػواذلي
ولػػػو مػ ِّ
ػػت بػػػاليجراف لػػػـ أسػػػتمع ليػػػـ

7-

إف االتحاد الصوتي بيف " أوصالي" و"أوصى لي" توافقا لفظاً واختمفا خطاً ،كشؼ عف عبلقة

وطيدة عمى المستوييف الداللي واإليقاعي ،تجمّت بصورة واحدة ،فاألولى أراد بيا " أحشاءه" والثانية

"أم َرهُ" مما ممنح البيت جماالً مف خبلؿ األلفاظ المتجانسة التي مف شأنيا أف توفر طاقات إيقاعية
َ
وداللية تسيـ في إنتاج المعنى الشعري.

ثانياً -الجناس غير التاـ:

ىو ما اختمؼ فيو المفظاف في واحد مف األمور التي يجب توافرىا في الجناس التاـ ،وىي
(ٗ)

أنواع الحروؼ ،وأعدادىا ،وىيئتيا الحاصمة مف الحركات والسكنات،وترتيبيا"

ويرد الجناس غير التاـ في ديواف الشاعر بكثرة ،ألنو أكثر مرونة في التحقؽ ،وذلؾ لتعزيز

الموسيقى الداخمية بموسيقى مبلئمة لممعاني والدالالت ،حيث جاء بأنماط مختمفة ،منيا:
(ٔ) فنوف ببلغية ،صٕٕٙ

(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٛ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٖٗٓ

(ٗ) عمـ المعاني عبد عزيز عتيؽ ،د.ط ،دار النيضة العربية ،بيروت ،ٜٔٛ٘ ،صٕ٘ٓ
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أ -ما اختمؼ المفظاف في نوع الحروؼ ،ومنو:

ٔ -الجناس المضارع ىو أف يجمع بيف كممتيف ال اختبلؼ بينيما إال في حرؼ واحد بينيما
قرب في المخرج ،وكثي اًر ما يأتي بيف كممات القافية ،كقولو:
وداد مستمػػػػػػػػػػػػػػر
لػػػػػػػػو م ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػي ٌ
اف توقػػػػػػد فػػػػػػي ضميػػػػػػػػػػػػري
ونيػػػػػػر ٌ

ج

ػػػػػوؽ
ولػػػػػػي مػػػػػػف ىجػػػػػػره دمػػػػػػع دفػ ُ
ػػػػػػؽ
فمػػػػػػػوال الػػػػػػػدمع أتمفنػػػػػػػي الحريػ ُ
(ٔ)

غريػػػػؽ
شػػػػييد-2الحػػػػب محػػػػزوف
ولػػػػػوال النػػػػػار كنػػػػػت بػػػػػو غريقػػػػػاً
ُ
جاء الجناس المضارع في األبيات السابقة بيف " الحريؽ والغريؽ" حيث جاء االختبلؼ في

حرفي" الحاء -الغيف" ،وحقؽ الجناس نغمة إيقاعية مناسبة ،كشؼ عف معاناة الشاعر مع محبوبو.
ٖ -الجناس الالحؽ ىو ما وقع بيف حرفيف متباعديف في المخرج ،و يقوؿ:
(ٕ)

أقوـ بالفتش وأقوى
بصفح
وقابؿ كؿ مف أخطأ
ٍ
فذلؾ ُ
برز في الصياغة انسجاـ موسيقي غير متكمؼ مف خبلؿ الجناس بيف " أقوـ وأقوى" باختبلؼ

حرفي "الميـ واأللؼ" في المخرج ،فالميـ مخرجيا الشفتيف ،واأللؼ أقصى الحمؽ ،فمف خبلؿ التجانس
استطاع الشاعر أف يعبر عف إحساسو بالصفح لمف أساء لو.

وقد كثر ىذا النوع مف الجناس في ديواف الشاعر ،منو قولو:
(ٖ)

يػػػػروؽ
ػػػروؽ
ػػػو أبػػػػداً
ُ
وجيػ ُ
ػػػالـ ا﵀ مػػػػا لمعػػػػت بػ ُ
عمػػػػش مػػػػف ُ
سػ ُ
جاء الجناس بيف " بروؽ ويروؽ" ،وكاف االختبلؼ بيف حرفي " الباء – الياء" المذيف

يتباعداف في المخرج ،إذ حقؽ مف خبللو متعة محببة إلى النفس ناتجة عف أثرىا الموسيقي ،فالمحبوب

يتمتع بجماؿ الوجو المحبب.

ب -اختالؼ المفظتيف في عدد الحروؼ ،وذلؾ لنقصاف أحد المفظيف عف ادخر ،ومنو:

ٔ -الجناس المطرؼ وىو " ما كانت الزيادة في أحد لفظيو بحرؼ واحد ،سواء كاف الحرؼ في

أوؿ المفظ أو وسطو ،أو آخره ،)ٗ(".وعبر الشاعر عف ىذا النوع مف الجناس عندما كاف في
حضرة شعائر الحج يقوؿ:

زمزمػػػػػػػػػػت لمػػػػػػػػػػورود وارداتػػػػػػػػػػي

وزمػػػػػػػزـ عنػػػػػػػده بالبػػػػػػػؿ عشػػػػػػػقي
ٌ

2(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٛٛ

(ٕ) المصدر السابؽ ،ص ٖٕٜ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٛٛ

(ٗ) عمـ المعاني ،عزيز عتيؽ ،صٕٓٙ
(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٛٚ
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(٘)

لقد وقع الجناس في البيت السابؽ بيف "زمزـ وزمزمت" بزيادة حرؼ التاء في المفظة الثانية،

مع اختبلؼ مدلوؿ المفظتيف ،فزمزـ ىي بئر ماء في مكة ،وتعني عند الصوفية إشارة إلى الحقائؽ
بت ،فالواردات واإلشارات اإلليية كي تتجمى ال بد مف أف يحقؽ القرب
اإلليية ،ومعنى زمزمت أي قر ُ
مف الذات اإلليية ،فالجناس أثرى المعنى الذي أراده الشاعر.
وقاؿ أيضاً:

(ٔ)

ػػػػػػرؽ مػػػػػػػف شػػػػػػػدة الصػػػػػػػفاء
رقيػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػوؽ الصػػػػػػػػػػفا برقػػػػػػػػػػي
فػ ّ
جاء الجناس بيف " الصفا والصفاء" بزيادة اليمزة في المفظة الثانية ،مما أدى إلى اختبلؼ
المعنى ،فالصفا مف إحدى الشعائر التي يقوـ بيا الحاج ،والصفاء ىي شدة النقاء ،باإلضافة إلى
التحمي بالصفات الحميدة ،وقد حقؽ التجانس لذة موسيقية جميمة أثرت الموسيقى الداخمية والمعنى

الذي أراده الشاعر.

ت -اختالؼ المفظتيف في ىيئة الحروؼ الحاصمة مف الحركات والسكنات والنقط،ومنو:

المحرؼ وىو "ما اتفؽ ركناه ،أي لفظاه في عدد الحروؼ وترتيبيا ،واختمفا في
ٔ -الجناس
ّ
الحركات فقط سواء كاف اسميف ،أو فعميف ،أو مف اسـ وفعؿ أو مف غير ذلؾ ،فإف القصد
اختبلؼ الحركات".

(ٕ)

ومف أمثمة ذلؾ قوؿ الشاعر:

الور ِ
ؽ
وعػػػػاش فػػػػي الػػػػدىر ال يػػػػرى غيػػػػ ارً
الورؽ في ُذرى َ
ما غ غنت ُ
الورؽ" وقد نتج عنو التماثؿ الصوتي مع ما بينيما مف اختبلؼ
الورؽَ ،
وقع الجناس بيف " ُ
(ٖ)

2الحماـ ،أما
"الورؽ" تعني طير َ
في الحركات أدى إلى اختبلؼ في الدالالت حيث جاءت لفظة ُ
"الورؽ" تعني أوراؽ األشجار ،ىذا الجناس يحقؽ نغمة إيقاعية في البيت ،باإلضافة إلى ما يحدثو مف
َ
مخالفة التوقع عند المتمقي.

ٖ -الجناس المصحؼ ىو "ما اتفؽ فيو ركنا الجناس ،أي لفظاه في عدد الحروؼ وترتيبيا
واختمفا في النقط فقط ،)ٗ(".ورد ىذا الجناس في مدح الشاعر ألحد العارفيف الصالحيف في

فمسطيف ،فقاؿ:

فتش عامؿ الرحمف بالصدؽ و التقش

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٓٔ
(ٕ)عمـ المعاني ،صٕٓٛ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٕٔ
(ٗ) عمـ المعاني ،صٕٓٔ

(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٕٔٓ
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الجد
وجاىد في الكفغار
بالحد و ّ
ّ

(٘)

تجمى الجناس في لفظتي " الحد والجد" باختبلؼ حرفي " الحاء -الجيـ" أي في اختبلؼ

النقط ،وقد نتج عف ىذا االختبلؼ تباعد مخرجييما ،وأيضاً اختبلفيا في صفتي الشدة في "الجيـ"

والرخاوة في " الحاء" ،فحقؽ الجناس انسجاماً جميبلً ،وقدـ وظيفة موسيقية إلى جانب وظيفة

المضموف ،عندما أظير حزـ وقوة ذلؾ العارؼ.

وقد استخدـ الشاعر جناس االشتقاؽ الذي يأتي مف ألفاظ ذات أصؿ واحد ،ومف جناس

االشتقاؽ الذي اتبعو الشاعر ما قالو في حديثو عف الحقيقة المحمدية :
أنبػػػػػػػػػػػػػػػا ه أنبػػػػػػػػػػػػػػػػأت بصػػػػػػػػػػػػػد ٍ
ؽ

ػو خيػػػػػػػػػػػػػػػر أنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ
اء
بأ غنػػػػػػػػػ ُ
ُ
ِ (ٔ)
فصػػػػار فػػػػي غايػػػػة الصػػػػفاء

مػػػػف جػػػػوىر الكػػػػوف قػػػػد تصػػػػفّش
اعتمد الشاعر في األبيات السابقة عمى حشد مجموعة مف األلفاظ المتجانسة المشتقة "أنباؤه،

أنبأت ،أنبياء" فيي مشتقة مف أصؿ معجمي واحد في المغة مف " نبأ" التي تفاعمت مع مركزىا الداللي

في القصيدة ،التي تعني النبوءة الي تحققت بأف النبي محمد آخر األنبياء ،وأيضاً جاء الجناس

المشتؽ بيف " تصفّى ،الصفاء" مف مادة معجمية واحدة وىي "صفا" التي تعني أف النبي حقيقتو مف
وخمقت روحو قبؿ الخمؽ.
صفاء الكوفُ ،
ومف خبلؿ مما سبؽ ،يتضح أف الشاعر حرص عمى موسيقاه ،وجاءت رغبتو في التأثير

وجذب المتمقي مف خبلؿ الجناس بأنماطو المختمفة ،واستطاع مف خبللو أف يحقؽ انسجاماً موسيقياً
عمى المستوى اإليقاعي الداخمي لمنص ،بجانب اتساؽ األلفاظ ومناسبتيا لممضموف الذي أراده الشاعر،

" فبنية التجانس ليست ذات قيمة إيقاعية فحسب ،وانما بنية تعمؿ عمى المستوى الداللي وتدفعو إلى
(ٕ)

النضج واالكتماؿ ،مف حيث حقؽ التوحد والتخالؼ عمى صعيد واحد".

رابعاً -مراعاة النظير:

يعتبر مف األبنية التماثمية التي تحقؽ انسجاماً صوتياً عمى المستوى الداخمي لمنص ،و يقصد

بو "الجمع بي ف أمريف أو أمور متناسقة ال عمى جية التضاد ،ويكوف بيف اثنيف أو أكثر ،)ٖ(".ويسمى

أيضاً بالتناسب والتوافؽ ،ووظفو الشاعر بقولو:
ػػػػت ركنيػػػػػا قَ ِبمتْنػػػػػي
قبمػ ُ
حػػػػػيف ّ

فقمػػت مػػاذا فقيػػؿ ركػػف ىبػػػاتي

(ٗ)

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٔ

(ٕ) بناء األسموب في شعر الحداثة التكويني البديعي ،د.محمد عبد المطمب ،طٕ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ٜٜٔ٘ ،صٕٖٖ
(ٖ) جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،أحمد الياشمي ،طٔ ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ٜٜٜٔ ،صٖٗٓ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٛٙ
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آثر الشاعر أف يختار مف المفردات ما ينسجـ مع المعنى الذي أراده ىو القرب مف المحبوب،

مت" ،و" قبِمَتْني" مف مراعة المفظ
"قب ُ
فكانت مفردات الصياغة جميعيا تدور حوؿ إطار القبوؿ ،فاختيار ّ
لمفظ الذي يحقؽ انسجاماً عمى المستوييف المعجمي والداللي.
وفي التعبير عف محبتو لمذات اإلليية مف خبلؿ شعائر الحج ،خاصة مشعر" ِمنى" فقاؿ:
مت كؿ األماني
وفي ِمناىا قد ِن ُ
َّ
إف " ِمنى" مف الشعائر الميمة التي يقوـ بيا الحاج؛ ألنو مقاـ يتـ الوصوؿ إليو بعد القياـ
(ٔ)

و وقوفي في بابيا ميقاتي

بجميع الشعائر ،وبالوصوؿ إليو تبمغ المنى ،وبالتالي استطاع الشاعر أف يعبر عف المعنى الذي أ ارده
فاستخدـ األماني وجعميا تنسجـ مع مشعر الحراـ " ِمنى" ،وكؿ واحدة منيما تتوارد عمى الذىف تصحب
بعضيا بعضاً.

ويتضح مف ذلؾ أف مراعاة النظير يتسـ بصفة تك اررية لكف التكرار فيو "ليس صوتياً بالدرجة

األولى ،وانما ىو تكرار ينتج مف عممية التناظر بحيث تتراكـ المتناسبات عمى سياؽ واحد ،فالتكرار ىنا
ليس عممية متوازنة بيف الدواؿ والمدلوالت ،إنما ىي عممية تناسب داللي ،جعؿ انتقاؿ الذىف مف
(ٕ)

الشيء إلى ما يجاوره انتقاالً ترابطياً".

نستنج مف خبلؿ ما سبؽ أف تكرار األصوات والكممات لو دور بارز في إثراء البينة

الموسيقية لمقصيدة ،ويرتفع بيا لتسيطر عمى جو القصيدة ،ويتجمّى دوره أيضاً في إثراء الداللة مف
خبلؿ تكرارىا واإللحاح عمييا.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٛٛ

(ٕ) الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٖٓٚ
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المبحث الثاني  -التقابؿ واالختالؼ.
لقد تعالقت التجربة الصوفية بالتجربة الشعرية ،ألف كبلِّ منيما ينبع مف تجربة وجدانية نفسية

خاصة ،وتتجمى التجربة الصوفية مف خبلؿ توظيؼ اإلمكانات الشعرية القائمة عمى التقابؿ

واالختبلؼ ،فشكمت التقاببلت والتخالفات سمة أسموبية مييمنة في الشعر الصوفي ،فيو "نوع مف

النسيج الفني الذي تكثر فيو التقاببلت وتشيع فيو التناقضات ،)ٔ(".والشاعر في رحمتو إلدراؾ جوىر
الكوف يتعرض ألحواؿ متناقضة تجمع بيف صحو وسكر ،وغيبة وحضور ،و ٍ
وصؿ وىجر ،ىي أحواؿ
تعتريو في طريقو لموصوؿ إلى الذات اإلليية.
وابف زقاعة عايش التجربة الصوفية بكؿ ما فييا مف تناقضات واختبلفات ،وقاـ بتوظيفيا مف

خبلؿ استغبلؿ إمكانات المغة الشعرية التي تمثمت في التقابؿ والطباؽ ،والتورية.

أوالً -المقابمة

ٍ
معاف متوافقة ،ثـ
يعتبر التقابؿ مف المحسنات البديعية وىي " أف يؤتى بمعنييف متوافقيف ،أو

يؤتى بما يقابؿ ذلؾ عمى الترتيب ،)ٕ(".خاصة أف "التقابؿ المفظي يقوـ عمى أساس التضاد والمخالفة

بطبيعة لغة الشعر مف حيث تميزه بالتعبيرية والقدرة عمى اإليحاء واثارة االنفعاؿ ،وتمثيؿ التبايف

السطحي والعميؽ في الصورة والحدث مف خبلؿ الجمع بيف وحدتيف متقابمتيف ،)ٖ(".والتقابؿ الداللي ىو

بناء تقابمياً وتخالفياً ،فيو ال تكاد تخمو قصيدة صوفية
" طريقة وأسموب في بناء القصيدة الصوفية ً
منو ،وذلؾ نظ اًر إلى طبيعة التجربة الصوفية ذاتيا ،التي تقوـ أساساً عمى التقابؿ والتخالؼ بيف بعدييا
المعيوديف " بعد الغياب" و" بعد الحضور" المكونيف األساسيف لمبنية العميقة الدالة ،)ٗ(".وعندما تمتزج

المفردات المتقابمة مع نفسية الشاعر الوجدانية ،تتجمى قيمتيا في إبراز المعنى ،إذ "تتجمى وظيفة

التقابؿ في أنيا تساىـ بصورة فاعمة في إنتاج الداللة ،حيث تعمدت عمى إحداث تعارضات وتقاببلت

باطنية يتولد عنيا توترات داللية ،)٘(".تكشؼ عف القمؽ النفسي الذي يعيشو الشاعر مف خبلؿ تمقي

التجميات والكشوفات اإلليية.
وألف التقابؿ سمة أسموبية تميز القصيدة الصوفية ،استطاع الشاعر أف يستغؿ إمكانات المغة

المتضادة في إظيار الصورة المتقابمة التي تعبر عف تجربتو الصوفية ،فجاء التقابؿ بصورتو الضمنية
(ٔ) شعر ابف الفارض دراسة أسموبية ،رمضاف صادؽ ،د.ط ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،ٜٜٔٛ ،صٙٚ

(ٕ) جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،أحمد الياشمي ،طٔ،المكتبة العصرية ،بيروت ،ٜٜٜٔ ،صٖٗٓ

(ٖ) إبداع الداللة في الشعر الجاىمي مدخؿ لغوي أسموبي ،محمد العبد ،طٔ ،دار المعارؼ ،مصر ٜٔٛٛ ،صٜٙ

(ٗ) شعر أبي مديف التممساني ،الرؤيا والتشكيؿ د .مختار عمر ،د.ط ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،ٕٕٓٓ،صٖٗٔ
(٘) الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٖٓ٘
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في األغمب األعـ ،التي نكشؼ عنيا مف سياؽ النص ،والشاعر عبر عف حالتو القمقة التي تنشد

األماف واالستقرار ،يقوؿ:

رذا لػػػػػػػـ يمػػػػػػػت فػػػػػػػي الحػػػػػػػب غػػػػػػػا ار

أف كػػػػػػػػػؿ صػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػار عنػػػػػػػػػدكـ غ
عػ ٌ
وسػػػػػػمطاف اليػػػػػػوى وافػػػػػػش بجػػػػػػيش
فغ
شػػػػػػػػػػرد بعضػػػػػػػػػػنا ع غنػػػػػػػػػػا يمينػػػػػػػػػػاً
فكػػػػػـ مػػػػػف ىامػ ٍ
ػػػػة طاحػػػػػت فراحػػػػػت

سػػػػػػػػػوابقو الطميقػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػف تبػػػػػػػػػارى
وشػػػػػػػتغت مػػػػػػػف بقػػػػػػػي م غنػػػػػػػا يسػػػػػػػا ار

عمييػػػػػػا الخيػػػػػػؿ فانسػػػػػػحقت غبػػػػػػا ار
ولػػػػػػػـ تأخػػػػػػػذ ليػػػػػػػا األىمػػػػػػػوف تػػػػػػػا ار

وكػػػػػػـ قتػػػػػػؿ الغػػػػػػراـ رجػػػػػػاؿ حػػػػػػب

لمػػػػػػػػف نيػػػػػػػػواه قادونػػػػػػػػا أسػػػػػػػػارى

أف خضػػػػػػػعنا
وأمػػػػػػػا نحػػػػػػػف لمػػػػػػػا ْ

(ٔ)

يتجمى التقابؿ الداللي في تمؾ األبيات بيف الذات الصوفية وىي "ذات الشاعر" التواقة إلى

صب ،يمت ،بقى ،طاحت ،راحت ،رجاؿ حب ،خضعنا ،قادونا" وبيف الذات
الوصاؿ ،ومف مظاىرىا"
ّ
فشرد ،شتت ،قتؿ،
المحبوبة " الذات العمّية" الممتنعة عف أي تواصؿ ،ومف مظاىرىا " سمطاف اليوىّ ،
نيواه" ،فالعبلقة بينيما عبلقة غياب وبعد ،وتشكؿ الدواؿ السابقة طريقة التقابؿ والتععرض بيف ذات

تصد أي وصاؿ ،طالما ال يرقى إلى
الشاعر التي تصبو إلى الوصاؿ ،وبيف الذات المحبوبة التي
ّ
التخمص مف حظوظ الدنيا.
ُّ
وتظؿ فجوة التقابؿ قائمة بيف الشاعر الذي يصبو إلى تحقيؽ القرب والوصاؿ ،والذات

المحبوبة تمنعو وتصده ،ولف يتـ االتصاؿ إال بمثابرة الذات المحبة في التخمص مف قيود النفس

وأىوائيا ،يقوؿ:

ػػػػػػوؽ
ولػػػػػػػي مػػػػػػػف ىجػػػػػػػره دمػػػػػػػعٌ دفػ ُ
(ٕ)
ػػػػػػؽ
فمػػػػػػػوال الػػػػػػػدمع أتمفنػػػػػػػي الحريػ ُ

ولػػػػػػػػػػػو منػػػػػػػػػػػي وداد مسػػػػػػػػػػػتمر
ونيػػػػػػػراف توقػػػػػػػد فػػػػػػػي ضػػػػػػػميري

كشفت األبيات عف العبلقة المتوترة بيف الشاعر الذي يسعى بكؿ جيده أف يناؿ رضا الذات

أف الشاعر ما زاؿ متأث اًر بحظوظ الدنيا،
أي وصاؿ؛ ألنيا ترى ّ
أي قرب و ّ
المحبوبة التي تمنع عنو ّ
والذات اإلليية ال تتجمى لصوفي إال إذا تخمّى عف كؿ الممذات الدنيوية.
ويستمر الشاعر في الكشؼ عف الثنائيات المتقابمة بينو وبيف الذات المحبوبة ،في حالة
التجميات الخمرية ،وانكشافيا لو ،ويقوؿ:

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،ص٘ٔٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٛٛ
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صػػػػػػػحا وكػػػػػػػؿ وأصػػػػػػػحابي سػػػػػػػكارى

فأىػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػكروا

وداراىػػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػػػػداروا حيػػػػػػػػػػػػػػث دا ار
مػػػػػػػػف الحػػػػػػػػدثاف واطغرحػػػػػػػػوا الوقػػػػػػػػا ار

السػػػػػػػػػاقي ك وسػػػػػػػػػاً
أدار عمػػػػػػػػػييـ ّ
فغػػػػابوا عػػػػف التجمػػػػي عػػػػف سػػػػمات

(ٔ)

سػػػػػػػره فػػػػػػػي الكػػػػػػػؿ سػػػػػػػا ار
ولكػػػػػػػف ِّ

ولػػػػػػػوال تمطػػػػػػػؼ سػػػػػػػاقييـ لمػػػػػػػاتوا

كشؼ الشاعر عف شوقو لمذات اإلليية مف خبلؿ التقابؿ بيف الصحو والسكر ،وىي مف

األحواؿ التي تتأتى لمشاعر الصوفي ،إذ يكوف متييئاً لتمقي الواردات والكشوفات اإلليية ،فالشاعر بيف
صحو وسكر ،وحضور وغياب ،والذات اإلليية تمثؿ لُطؼ السقاية ،فالتقابؿ يكشؼ بجبلء عف مثابرة
الذات ِ
المحبة عمى المحو واإلثبات ،ومحو حظوظ الدنيا ،وسعييا الدؤوب في تحقيؽ الوصاؿ.
وقد تعددت الذات المحبوبة عند الشاعر ،حتى إنو كشؼ عف ذات أخرى يرجو وصاليا ،وىي

الذات المحمدية "الحقيقة المحمدية" ،يقوؿ:

ٍ
مضػر
وىؿ أرى روضة المختار مف

ػػػػػر النبيػ ِ
محمػػػػػػد المصػػػػػػطفش خيػ ِ
ػػػػػيف

ومػػف ألػػوذ بػػو عنػػد الصػػراط وعنػػػػػػ
َ
ومػػػػف أتػػػػش ليمػػػػة المعػػػػراج يقدمػػػػو
َ
َذ غؿ البػػػػػراؽ لػػػػػو مػػػػػف بعػػػػػد نفرتػػػػػو

جبريػػػؿ فػػػي حسػػػف تصػػػوير وتػ ِ
ػػزييف
(ٕ)
ِ
وتمكػػػػيف
وسػػػػار يرفػػػػؿ فػػػػي عػػػػز

ومػػػف شػػػفاعتو فػػػي الحشػػػر تنجينػػػي
ومػػػػػػف ألػػػػػػوذ بػػػػػػو عنػػػػػػد المػػػػػػو ِ
ازييف
َ
ٍ
ػػػػػػػد الحوض مف ظمأ عساه يروينػي

ومػػػػف ألػػػػوذ بػػػػو فػػػػي كػػػػؿ معضػػػػمة
َ
ومػػػف ألػػػوذ بػػػو مػػػف حػػػر نػػػار لظػػػش
َ

تتجمّى عبلقة التقابؿ بيف ذات الشاعر التي تتسـ بالنقص ،وبيف ذات الحقيقة المحمدية التي

تتسـ بكماليا وجبلليا ،يتوسؿ الشاعر بالذات المحمدية أف تحميو مف يوـ القيامة وأىواليا ،خاصة َّ
أف
الشاعر ينظر لمذات المحمدية نظرة روحية خالصة ،وىي ما تعرؼ "بالحقيقة المحمدية" التي ُخمقت

قبؿ الخمؽ ،واستمد األنبياء مف نورىا.

ويتوؽ الشاعر إلى التواصؿ مع الحقيقة المحمدية ،ألف تكوف لو شفاعة يوـ ال ريب فيوَّ ،
فإف
بنية األبيات بنية ثنائية تقابمية ،بيف النقص المتمثؿ بذات الشاعر ،وبيف الكماؿ المتمثؿ بذات

الرسوؿ ،وىما صفتاف متعارضتاف.

وقد اع تمد الشاعر عمى بنية التقابؿ الداللي المباشر ،في التعبير عف حالتو الشعورية التي

تتأرجح بيف انفصاؿ واتصاؿ مف خبلؿ قولو:

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٔٔ
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ذكػػػػراؾ تنعشػػػػني واليجػػػػر يوحشػػػػني
أقضي ومػا ينقضػي عشػقي وال أممػي

والقػػػػرب ي نسػػػػػني والبعػػػػػد ُيفنينػػػػػي

أفنػػػش ومػػػا فنيػػػت فػػػيكـ أفػػػانيني

(ٔ)

تظؿ ذات الشاعر تواقة لمذات المحمدية ،حيث يسعى بكؿ جيده في الحفاظ عمى عبلقة

الوصؿ بينو وبيف الذات العمّية التي تصده باليجر الذي يكوف سببو قرب الشاعر مف ممذات الدنيا" ،
فجاء التقابؿ في األبيات السابقة ليكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الشاعر والذات المحبة التي تتأرجح

بيف اتصاؿ وانفصاؿ ،وقرب وبعد ،ومحو واثبات ،الذي يكوف بفناء النفس عف كؿ ممذات الدنيا؛

ليحقؽ القرب واألنس بالمحبة اإلليية.

يتضح مما سبؽ ،أف أسموب التقابؿ بشقيو الضمني والمباشر يشكؿ سمة بارزة في شعر ابف
إف التقاببلت الثنائية بيف ىجر ووصاؿ ،وبيف حضور وغياب ،ونقص وكماؿ ،تعكس بجبلء
زقاعة ،إذ ّ
القمؽ النفسي عند الشاعر خبلؿ التجربة الصوفية.

ثانياً -الطبػػػاؽ:

يعد الطباؽ مف ألواف البديع التي تجمع بيف الشيء وضده في الكبلـ ،)ٕ(".ويخرج الطباؽ عف

شكمو الزخرفي ويتعداه ليحقؽ قيمة جمالية تثري داللة النص ،و" وظيفة الطباؽ ال تقؼ عند ىذا

الزخرؼ وتمؾ الزينة الشكمية ،بؿ تتعداىا إلى غايات أسمى ،فبل بد مف أف يكوف ىناؾ معنى لطيؼ
(ٖ)

ومغزى دقيؽ وراء جمع الضديف في إطار واحد ،واال كاف ىذا الجمع عبثاً وضرباً مف اليذياف".

والطباؽ في شعر الصوفية لـ يأت عبثاً ،فقد جاء ليعبر عف طبيعة العبلقة المتضادة التي

يعيشيا الشاعر في تجربتو الصوفية التي تقوـ عمى المتضادات في األحواؿ بيف صحو وسكر موت

وحياة ،ووصؿ وبعد ،في الوصوؿ لمذات اإلليية.

إف الحياة والموت مف المفاىيـ المتضادة عند الصوفية؛ ألنيا خرجت عف معناىا الداللي

الحقيقي ،إلى معنى عرفاني أكسبيا دالالت جديدة ،فالموت عند الشاعر موت اختياري يرضاه لنفسو،
بؿ يتمناه حقيقةً ،والموت عنده يمثؿ الحياة الحقيقية ،والسبيؿ المؤدي إلى النعيـ الخالد ،فبموت

الرغبات والشيوات الحسية تبدأ حياتو ،وعبر قائبلً:

(ٗ)

لمػػػػػا أف أشػػػػػا ار
ػػػػت وعشػ ُ
فمػ ُ
ػػػػت ّ

ػت فػػي الحػػب طوع ػاً
أشػػار وق ػاؿ ُمػ ْ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٚ

(ٕ) جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،صٖٖٓ

(ٖ) عمـ البديع ،بسيوني عبد الفتاح فيود ،طٖ ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع ،ٕٓٓٗ ،صٖٔٔ
وعاًصٔٔٙ
زقاعة،
(ٗ) ديواف ابف طَ
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وعشت" الذي عزز فكرة الحياة
مت
ُ
وحوؿ جدلية الحياة والموت ،وظؼ الشاعر الطباؽ بيف " ُ
الحقيقية ،التي تتجمّى في الموت حباً بالذات اإلليية ،بذلؾ الموت حقؽ القرب األبدي مف المحبوب،
وىذا ما يؤكده في قولو:

ىػػػػاف كػػػػـ أحيػػػػا جماعػػػػة
ػئت تحيػػا
فمػ ْ
ػت فػػي ُح ِّبػػو ْ
رف ِشػ َ
فػػػػذا البر ُ
وعمى ىذا النحو فقَد الموت في شعر ابف زقّاعة الداللة الحقيقية لو ،وأُشرب داللة جديدة
(ٔ)

متضادة ،ىي أف الموت ىو السبيؿ لمحياة الحقة ،التي ينشدىا الشاعر.

وقد ظير الموت والحياة عند الشاعر في سياقات أخرى تبرز جماؿ وروعة المحبوب "ألف

مف أعظـ آيات قدرة اهلل ودالئؿ القوة الجمع بيف األضداد"(ٕ) ،وىذا ما آمف بو الصوفية وأدركو
الصوفي أبو سعيد الخراز قاؿ" عرفت اهلل بجمعو بيف األضداد ،)ٖ(".و استطاع الشاعر أف يدرؾ ذلؾ

الفيـ في قولو:

(ٗ)

ثػػػػػـ ُيحيينػػػػػي عنػػػػػدما يػػػػػوحي
رف جػػػػػػػػػػػػػاء بػػػػػػػػػػػػػالمحظ يقتُمنػػػػػػػػػػػػػي
ْ
وعمت قدرتو مف خبلؿ الجمع بيف األضداد "يقتمني ويحييني"،
لقد تعاظـ شأف المحبوب َ
فالمحبوب لديو القدرة عمى اإلحياء واإلماتة ،لكنيا عند الشاعر خرجت إلى معنى جديد وىي أف العناية
اإلليية بقدر تجمييا وانكشافيا لمشاعر تكوف حياتو.
ويعد التضاد بيف الظاىر والباطف مف المحاور الميمة في شعر ابف زقّاعة ،خاصة أف
الصوفية " يؤمنوف بأف لمشرع والنصوص الدينية ظاى اًر وباطناً ،وبأف العامة ال يدركوف مف تمؾ
خص
خصوا بمعرفة النصوص تماماً ،كما
النصوص سوى ظاىرىا فحسب ،وأنيـ وحدىـ الذيف
ُّ
ّ
الصوفي بمعرفة الحقائؽ الجوىرية في الوجود،)٘(".
وعبر قائبلً:
والكػؿ مػف عنػػده يػدعو رلػش الرشػ ِػد
()ٙ
فيو التوقػؼ لػـ نػنقص ولػـ ِ
نػزد

بظػػػػػػاىر الػػػػػػنص منػػػػػػا وباطنػػػػػػو

وكػػػؿ مػػػا احتمػػػؿ التأويػػػؿ مػػػذىبنا

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٓٔ

(ٕ) شعر عمر بف الفارض دراسة أسموبية ،صٔٚ

(ٖ) البديع في تراثنا الشعري ،عاطؼ جودة نصر ،مجمة فصوؿ ،ـٗ ،عٕ ،ص٘ٛ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٚٛ

(٘) شعر عمر بف الفارض دراسة أسموبية ،صٕٚ
( )ٙديواف ابف زقاعة ،صٕٛ
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جوانية التجربة الصوفية
جاء تركيز الشاعر عمى الطباؽ في " ظاىره ،باطنو" ليكشؼ عف ّ
القائمة في حقيقتيا عمى عمـ الباطف المميء باألسرار ،والحقائؽ الكونية الجوىرية ،التي يسعى
الصوفي مف خبلؿ تجربتو أف يكشؼ عنيا ،وبقدر كشفو يتقرب لمذات اإلليية.
ومف األحواؿ الصوفية المتضادة الصحو والسكر

وما ينتج عنيما مف حاالت الحضور

والغياب ،خاصة أف الخمر الروحية ىي حاؿ مف الحضور وتجمّى الذات اإلليية لمشاعر العارؼ ،وىي

أيضاً المحبة اإلليية ،وقد عبر الشاعر عف تمؾ الحاؿ قائبلً:

قمػػػػػػػت فيػػػػػػػو م ذنػػػػػػػاً لصػػػػػػػالتي
ِ (ٔ)
فكنت بػيف الصػحات
لصالتي
ُ

شؽ الفجر الرشاد في الميػؿ فجػري

قػػػػػاؿ ال تقربػػػػػػوا وأنػػػػػػتـ سػػػػػػػػػػػكارى
وقاؿ أيضاً:

سػػػكارى
صػػػحا كػػػؿ وأصػػػحابي ُ

(ٕ)

سػػػػػػػػػكروا
فأىػػػػػػػػػؿ الحػ ّ
ػػػػػػػػب قػػػػػػػػػد َ
عزز الشاعر الطباؽ في األبيات السابقة بيف " سكارى و صحاة " وبيف "صحا و سكارى"،
واستطاع أف يوفؽ بيف الشيء وضده بجعؿ بينيما مناسبة حيث كبلً منيما يستدعي كؿ منيما اآلخر،

الصحو يستدعي السكر والسكر يستدعي الصحو ،فالشاعر أصبح واصبلً لممحبة اإلليية مف خبلؿ

تغيبو عف الذات اإلليية خاصة أف " المدمف الذي يداوـ عمى شرب الخمر مف
الخمر الروحية ،التي لـ ّ
كثرة الشرب ال تؤثر عميو ،فيكوف السكراف الصاحي ،إدمانو جعمو ال يؤثر عمى شعوره ووعيو ،فالخمرة
(ٖ)

عنده كالماء".

والشاعر حقؽ الوصوؿ الدائـ في الحضرة اإلليية وتجمّت الكشوفات لو ،واستطاع أف يؤدي

الصبلة ىو سكراف صاح بالمحبة حقيقةً ،وىذا ما اتفؽ عميو الصوفية" ،صاحب الذوؽ متساكر،
(ٗ)

صاح.
وصاحب الشراب سكراف ،وصاحب الري
ٍ

ووظؼ أيضاً الطباؽ في التعبير عف حاالت الوجد التي تعتريو تجاه المحبوب ،حيث قاؿ:
ينشػػرنا طػػو ارً ويطػػويني
والوجػػد
ُ

أنشد مف سري ومف وليي
وقمت
ُ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٗ

(ٕ) المصدر السابؽ ،صٗٔٔ
ِ
الصحاة
*

(ٖ) التممساني الرؤيا والتشكيؿ ،أحمد مختار ،صٔٓٔ
(ٗ) الرسالة القشيرية ،جٔ ،صٕٖٜ
(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٖٓٔ
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(٘)

يعتبر الوجد مف أعظـ األحواؿ التي تعتري الصوفي؛ ألنو كشؼ حالة بيف العبد والذات

اإلليية ،ورفع الحجب ،لتتـ المشاىدة والتجميات ،جاء الطباؽ بيف" ينشرنا و"يطويني" ليكشؼ عف حالة
االضطراب المصاحبة لحاؿ الوجد.

ومف خبلؿ الطباؽ كشؼ عف حالتو قبؿ التجميات اإلليية وبعدىا،إذ يقوؿ:
ِ (ٔ)

فيو فيا أُْن ِسػو مػف بعػد وحشػتو

لمػػا صػػار من ػزلكـ
يػػا فرح ػ َة القمػػب ّ
جاء الطباؽ بيف" أنسو – وحشتو" ليظير نتيجة القرب مف الذات اإلليية ،ولعب الطباؽ دو اًر

في تأكيد المعنى.

ولقد وظؼ الشاعر طباؽ السمب وىو" ما كاف أحد طرفي الطباؽ مثبتاً واآلخر منفياً ،والمعنى

واحد في كؿ مف المفظيف ،)ٕ(".مف خبلؿ الحوار الذي قاـ بينو وبيف الذات اإلليية عند شعائر الحج،
فيقوؿ:
ٍ
حسػػػنات
مالػػػو فػػػي الكتػػػاب مػػػف

غيػػر أف جػػاءني بػػال حسػ ِ
ػنات

(ٖ)

جاء طباؽ السمب بيف " حسنات – ببل حسنات" الذي شكؿ إيقاعاً موسيقياً ،وكشؼ مف

خبللو عف حالة االنفعاالت التي كانت تجيش في صدره قبؿ تجمّي الذات اإلليية لو.
وقاؿ أيضاً:

ٍ
ػػػػػػػػػػائد ُم ْقتطَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِع
مػػػػػػػػػػػف صػ
(ٗ)
كأنيػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػـ ترضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِع

وظبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌة الذت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
عت
فأرضػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت وأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ْ
ْ

تحدث عف الظبية التي لدييا صغار ترضعيـ و تعرضت لمصيد ،وعندما رأت الرسوؿ

طمبت منو أف يفؾ قيدىا لتذىب وتعود ،جاء الطباؽ السمب بيف " أرضعت – لـ ترضع" ليوضح
المعنى ويؤكده ،بجانب الجرس الموسيقي الذي حققو الطباؽ.
وىكذا عززت التقاببلت والمتضادات مف ارتفاع االنفعاؿ العاطفي ،حيث رسمت صورة

الحركة المضطربة التي يعيشيا الشاعر أثناء رحمتو الصوفية.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٔ
(ٕ) عمـ البديع ،صٜٔٔ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٛ

(ٗ) المصدر السابؽ ،صٕٔٚ
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ثالثاً -التورية:

التورية مف المحسنات البديعية ،وتعني " أف يذكر المتكمـ لفظاً مفرداً لو معنياف ،أحدىما

ورى عنو بالمعنى القريب ،فيتوىـ
قريب ظاىر غير مراد ،واآلخر بعيد خفي ىو المراد بقرينة ،ولكنو ّ
السامع ألوؿ وىمة أنو مراد وليس كذلؾ ،)ٔ(".وبالتورية أو اإليياـ " تضيؽ مساحة المفارقة الداللية،
لترتكز في نقطة يكوف محورىا لفظ بعينو في الصياغة ،حيث تتجاوز في داخمو عناصر المفارقة
(ٕ)

الداللية التي تتمثؿ فيما يحممو مف معنى قريب محتمؿ وآخر بعيد مقصود".

وتتجمى قيمة التورية في أف المفظ الواحد يحمؿ معنييف مما يسبب لممتمقي اإلبياـ ،وبالتالي

تستحث ذىنو وتسترعي تيقظو لكي يدرؾ المعنييف ،ويتجاوز القريب منيا ،ويتوقؼ عمى البعيد،
فوظؼ ابف زقاعة التورية لمتعبير عف تجربتو الصوفية ،فقاؿ:
عامػػػػػػػػػػػده
قػػػػػػػػػػػد أمرضػػػػػػػػػػػتني
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػده
لػػػػػػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػػػػػػمة وعائػ
ْ
ِّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىده
لمنقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ والمشػ
ْ

ىػػػػػػػػػػػػػػػي التػػػػػػػػػػػػػػػي بيجرىػػػػػػػػػػػػػػػا

ولػػػػػػػػػػػػػػػػـ تعػػػػػػػػػػػػػػػػد وأرسػػػػػػػػػػػػػػػػمت

وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْك ارً
جاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ُ
لعمميػػػػػػػػػػػػػػػػا ِّأنػػػػػػػػػػػػػػػػي فتػػػػػػػػػػػػػػػػش

أىػػػػػػػػوى ِّ
النسػػػػػػػػا والمائػػػػػػػػدة

(ٖ)

جعؿ الشاعر التورية في " النسا والمائدة" والمعنى الظاىر القريب الذي ورد لممتمقي ىي
بمعنى حب المرأة والطعاـ ،والذي ساعد عمى ىذا الفيـ وجود " أىوى" التي وظفيا الشاعر ليحقؽ
اإليياـ لممتمقي ،ولكف بعد تجاوزىا وربطيا بالمعنى المقصود وىي سورة النساء والمائدة في القرآف

يتبدى عندما تستحوذ الحظوظ الدنيوية عمى الشاعر ،فتمنع
الكريـ ،خاصة أنو ىجر المحبوب ّ
المشاىدات عنو.
وتزداد حدة التوتر بيف المعنى القريب والمعنى البعيد المقصود عندما " يذكر المبدع مف

المعاني ما يناسب في الظاىر المعنى القريب ،فيتعمؽ المتمقي بو ويطمئف إليو حتى إذا ثبت ما يخالفو

استناداً إلى المقاـ ،وقعت ردود فعؿ قوية تنتيي بشعور مف المذة الفنية ،)ٗ(".وقد وظؼ الشاعر
التورية في قصيدة لو مف خبلؿ إبراز ميارتو في مينة الخياطة ،قاؿ:

(ٔ) جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،صٖٔٓ
(ٕ) الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٖٖٙ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٜٙ

* لقد ورت في تحقيؽ يونس عمر َّ
"س ْك اًر" ألنيا تتناسب مع حاؿ المشػاىدات ،ينظػر ديػواف ابػراىيـ بػف زقاعػة
"سك اًر" ولكف الصواب ُ
ُ
شاعر خميؿ الرحمف ،تحقيؽ ودراسة د .يونس عمرو ،طٔ ،دار المستقبؿ لمدراسات والنشر واإلعبلـ ،ٕٓٓٔ ،ص٘٘ٔ

(ٗ) الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٖٗٙ
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ػاب المعصػػية
يػػا مػػف يػػروـ الخياطػػة ِّ
قصػػر ثيػ َ
المعصيةالكسر واطوي وقػص وربػات اليػوى
واستعمؿ
وادرز وكػػػؼ لحاظػػػؾ واخمػػػع مالبػػػس زينتػػػؾ
واجمع ىمومؾ مع ا﵀ وامسح بطائف سموتؾ

التوفيػػػػؽ
وأسػػػػأؿ رلػػػػو الكرسػػػػي ُجبػػػػة مػػػػف
ْ
ؽ
وبعػػػػػػد ىػػػػػػذا فػ ِّ
ػػػػػرد بالصػػػػػػدؽ والتصديػػػػػػػػػػػ ْ

ؽ
رف كنػػػت تعػػػرؼ تفصػػػؿ ال بػػػد مػػػف تمزيػػػ ْ
(ٔ)
ؽ
واكبس
غميظ طباعػؾ فػي مكػبس الترقيػ ْ
ؽ
التوفيػػػػػػ ْ

سموتؾ
في تمؾ القصيدة وظؼ الشاعر العديد مف التوريات المتنوعة مف خبلؿ ربطيا بعالـ الحياكة

فرد ،تفصؿ ،تمزيؽ ،اجمع،
التي كانت مينتو ،فكممة " قَ ّْ
صرُ ،جبة ،الكسر ،اطوي ،قُص ،ورباتّْ ،
امسح ،بطائف ،اكبس ،مكبس الترقيؽ" تمؾ األلفاظ جميعيا يستخدميا الخياط في عممية الحياكة ،وىذا
ما اطمأف لو المتمقي وفيمو ،مف خبلؿ التناسب بيف دالالت األلفاظ التي اجتمعت في سياؽ واحد،
ولكف فيـ األلفاظ عمى المعنى القريب ال يخدـ المعنى العاـ الذي أراده الشاعر ،وىو أف الصوفي الذي

يريد أف يسمؾ الطريؽ لموصوؿ إلى اهلل البد لو أف يتخمص مف الممذات الدنيوية والحظوظ البشرية،
وييذب نفسو وينزع عنيا ىواىا ،وىكذا استطاع الشاعر أف يتجاوز المعنى القريب إلى المعنى البعيد

يقصر ويقمؿ مف فعؿ المعاصي،
المقصود ،وىو يريد أف يتزيف بثواب اآلخرة ورضا اهلل ،عميو أف ّ
ويكمؿ عممو بالتوفيؽ والتقرب إلى اهلل ،ويتحمّى بالصدؽ والبعد عف مغريات الحياة.
ووظؼ الشاعر التورية في مدح الرسوؿ وابراز قوتو وشدتو أماـ الكفار فقاؿ:
بمحمػػػػػػد األعمػػػػػػش عظػػػػػػاـ رقػ ِ
ػػػػػاب
(ٕ)
بػػػػػدمائيـ وتزي َنػػػػػػػػػػت بخضػ ِ
ػػػػاب

صػػمت
جالػػػػػػت ىنػػاؾ العاديػػػػػػػػػات وفُ ّ

سػػػبغت قميصػػػاً أحمػػػ ارً
و ُ
األرض قػػػد ُ

"فصمت" واف المعنى القريب الذي يتبادر
جاءت التورية في األبيات السابقة في " العاديات" و ّ
إلى ذىف المتمقى عمى أنيما أسماء سور مف القرآف الكريـ ،والشاعر مف خبلؿ اىتمامو بالقرآف الكريـ
استطاع أف يوظؼ بعض أسمائو وفؽ رؤيتو الخاصة ،فالمعنى البعيد لداللة العاديات ىي الخيوؿ

فصمت حممت داللة شدة المعركة وقوتيا
القوية التي كاف يركبيا المسمموف في مواجية الكفار ،وداللة ّ
مما أدى إلى فصؿ عظاـ الجسد.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٚ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٜٔٙ
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المبحث الثالث – الوزف والقافية:
تعد الموسيقى عنص اًر ميماً في التشكيؿ الجمالي لمشعر؛ ألنيا تحقؽ الجانب اإليقاعي في

القصيدة ،و" اإليقاع ظاىرة صوتية في الكبلـ المنطوؽ بعامة ،ولكنو في الكبلـ المنظوـ يكتسب معنى

آخر ،إذ يجري عمى أوزاف منتظمة مكررة ،وقوالب إيقاعية محكمة القياس ،تشكؿ في مجموعيا ما
يسمى بعروض الشعر ،أي القوالب الوز ّنية التي يجري عمييا الكبلـ المنظوـ ،)ٔ(".لذلؾ يعد اإليقاع مف
العناصر الميمة في التشكيؿ البنائي لمشعر ،لما يشكمو مف بنية جمالية متكاممة ،وما يحدثو في نفس

المتمقي مف الشعور بالمتعة والغبطة.
والموسيقى "في الشعر ليست حمية خارجية تضاؼ إليو ،وانما ىي وسيمة مف أقوى وسائؿ

اإليحاء ،وأقدرىا عمى التعبير عف كؿ ما ىو عميؽ وخفي في النفس ،مما ال يستطيع الكبلـ أف يعبر
(ٕ)

عنو ،وليذا فيي مف أقوى وسائؿ اإليحاء سمطاناً عمى النفس ،وأعمقيا تأثي اًر فييا".

وقد ناؿ الوزف والقافية اىتماـ الشعراء والنقاد ،لما ليما مف تأثير كبير عمى القصيدة ،وتكوف
القصيدة العربية في كامؿ أوجيا إذا تضافرت العبلئؽ بيف الوزف والقافية والموضوع ،بالتالي تحقؽ

القيمة الموسيقية لذلؾ "تتغير نغمة اإلنشاد تبعاً لمحالة النفسية ،فيي عند الفرح والسرور سريعة متميفة
مرتفعة ،وفي اليأس بطيئة حاسمة".

(ٖ)

الػػػوزف:
يشكؿ الوزف السمة المميزة لمشعر العربي خاصة " إف الوزف ىو وسيمة لجعؿ المغة شع اًر،

وينبغي أف ندرسو عمى أنو كذلؾ"(ٗ) ،وىو أيضاً مف "أبرز األدوات التي يستخدميا الشاعر في بناء

قصيدتو ،وىي باإلضافة إلى ىذا فارؽ جوىري مف الفوارؽ التي تميز الشعر عف النثر"(٘).

وكاف الوزف مثار اىتماـ النقاد القدامى خاصة َّ
أف " لمشعر الموزوف إيقاع يطرب الفيـ

لصوابو ،وما يرد عميو مف حسف تركيبو ،واعتداؿ أجزائو ،)ٙ(".وناؿ أيضاً اىتماـ المحدثيف ذلؾ ألنو"

(ٔ) العروض واإليقاع ،د .يوسؼ بكار ،وليد سيؼ ،طٔ ،عماف ،منشورات جامعة القدس المفتوحة ،ٜٜٔٚ ،صٓٔ

(ٕ) عػ ػػف بنػ ػػاء القصػ ػػيدة العربيػ ػػة الحديثػ ػػة ،عمػ ػػي عشػ ػػري ازيػ ػػد ،طٗ ،مكتبػ ػػة ابػ ػػف سػ ػػيناء،لمطباعة والنشػ ػػر والتوزيػ ػػع والتصػ ػػدير،
مصر ،ٕٕٓٓ،صٗ٘ٔ

(ٖ) موسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس ،ط ،ٙص٘ٔٚ

(ٗ) بنػػاء لغػػة الشػػعر ،جػػوف كػػوىيف ،ترجمػػة أحمػػد درويػػش ،د.ط ،سمسػػة شػػيرية تصػػدرىا الييئػػة العامػػة لقصػػور الثقافػػة،ٜٜٔٓ ،
ص٘ٚ

(٘) عف بناء القصيدة العربية الحديثة ،صٗ٘ٔ

( )ٙعيار الشعر ،أبي الحسف بف محمد ابف طباطبا العموي ،تحقيؽ عبد العزيز ناصر المانع ،مكتبة الخانجي ،د.ت ،صٕٔ
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يكسب الشعر جماالً وسح اًر ونغماً شجياً وموسيقى عذبة ،....وأف الوزف يجعؿ الشعر أسيؿ عمى

المساف وأخؼ عمى األسماع وأقرب إلى القموب ،وأعمؽ بالذاكرة وأسيؿ عمى الحفظ.)ٔ("..

ومف خبلؿ ما سبؽ تظير أىمية الوزف في الشعر خاصة أنو يحقؽ "وظيفة اإليقاع وصورتو،

وجزءاً منو ،أف اإليقاع سابؽ لمموسيقى والشعر ،وىو مرتبط بالتجربة ،يستمد منيا خاصيتو الداللية

المشكمة لنظامو اإليقاعي ،)ٕ(".وتتجمى قيمة الوزف الشعري ليس فقط بما يضيفو مف قيمة موسيقية
عمى المفردات التي تعمؿ عمى التأثير في السامع ،وانما ال بد مف تحقيؽ غاية داللية تثري النص
الشعري إذ ال وجود لموزف "إال باعتباره عبلقة بيف المعنى والصوت ،)ٖ(".وىذا ما عبر عنو كولردج

عندما رأى أف الوزف بالنسبة ألي غرض مف أغراض الشعر"أشبو ما يكوف بالخميرة ....فالخميرة في

ذاتيا عديمة القيمة ،بؿ إنيا كريية المذاؽ ،ومع ذلؾ تضفي عمى الشراب الذي تمتزج بو بنسب معقولة
(ٗ)

روحاً وحيوية".

واستطاع الوزف أف يتجاوز وسيمتو الموسيقية اإليحائية مف خبلؿ ربطو بالموضوع والعاطفة

الشعورية التي تنتاب الشعراء لحظة اإلبداع ،واف قضية ربط الوزف الشعري بالموضوع قضية أثارىا
النقاد القدامى ،وىي أف الحالة النفسية التي يمر بيا الشاعر تفرض عميو أف يختار الوزف المناسب

ولما كانت أغراض الشعر شتى ،وكاف منيا ما ُيقصد بو الجد
ليا ،وىذا ما عبر عنو
ّ
القرطاجني " ّ
والرصانة وما يقصد بو اليزؿ والرشاقة ،ومنيا ما يقصد بو البياء والتفخيـ ،وما يقصد بو الصغار
والتحقير ،وجب أف تُحاكى تمؾ المقاصد بما يناسبيا مف األوزاف ،ويخيميا النفوس ،فإذا قصد الشاعر
الفخر حاكى غرضو باألوزاف الفخمة الباىية الرصينة ،واذا قصد في موضع قصداً ىزلياً أو

استخفافياً ،وقصد تحقير شيء ،أو العبث بو حاكى ذلؾ بما يناسبو مف األوزاف الطائشة القميمة البياء

وكذلؾ في كؿ مقصد ،)٘(".وىذا يعني أف حازماً جعؿ لكؿ غرض وزناً شعرياً خاصاً بو ال يفارقو إلى

إلى غيره مف األغراض.

ولكف تمؾ الفكرة لـ تمؽ قبوالً عند النقاد المحدثيف ،ألف الشعراء في كؿ أزمانيـ وبيئاتيـ لـ

يتخذوا لكؿ غرض مف أغراضيـ الشعرية وزناً خاصاً بيا ،وخير دليؿ عمى ذلؾ " المعمقات التي قيمت

(ٔ) قضية الشعر الجديد ،محمد النوييي ،د.ط ،جامعة الدوؿ العربية ،معيد الدراسات العربية العالية ،ٜٔٙٗ ،صٕٛ

(ٕ) القصػػيدة العربيػػة ب ػػيف البنيػػة الدالليػػة والبني ػػة اإليقاعيػػة ،محمػػد ص ػػابر عبيػػد ،د.ط ،منشػػورات اتح ػػاد الكتػػاب العػػرب ،دمش ػػؽ،

ٕٓٓٓ ،صٔٛ

(ٖ) بناء لغة الشعر ،ص٘ٚ

(ٗ) قضايا النقد األدبي بيف القديـ والحديث ،محمد زكي عشماوي،د.ط ،دار الشروؽٜٜٔٗ،ٕٕٜ،

(٘) منيج البمغاء وسراج األدباء ،أبي الحسيف حازـ القرطاجني ،طٖ ،تقديـ وتحقيؽ محمد الحبيب الخوجة ،دار الغرب اإلسبلمي،
اإلسبلمي ،ٜٔٛٙ ،صٕٙٙ
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في موضوع واحد تقريباً إال أنيا نظمت في الطويؿ والبسيط والخفيؼ والوافر والكامؿ ،)ٔ(".وىذا ما أكد
عميو المجذوب بقولو أف " :اختبلؼ وتعدد تمؾ األوزاف يعني بالضرورة اختبلؼ في الموضوعات

الشعرية ،إال فقد أغنى بحر واحد ،وال داعي لذلؾ التعدد".

(ٕ)

واف تعدد األوزاف الشعرية أتاح لمشعراء في التعبير عف مشاعرىـ وتجاربيـ خاصة أف " خير

الموسيقى ما تتماشى مع األفكار ،وتتساوؽ مع المعاني ،وتتجاوب نغماتيا ونبراتيا مع حاالت
النفس ،)ٖ(".وىذا ما ذىب إليو إبراىيـ أنيس عندما قاؿ ":نستطيع ونحف مطمئنوف أف نقرر أف الشاعر

في حالة اليأس والجزع ،يتخير عادةً وزناً طويبلً كثير المقاطع يصب فيو مف أشجانو ما ينفس عف
حزنو وجزعو ،فإذا قيؿ الشعر وقت المصيبة واليمع تأثر باالنفعاؿ النفسي وتطمب بح اًر قصي اًر يتبلءـ
وسرعة النفس وازدياد النبضات القمبية ،)ٗ(".والباحثة تتفؽ مع مصطفى سويؼ عندما قاؿ أف" :الشاعر
في حالتو النفسية المتوترة ال يختار بحر القصيدة عف قصد وتدبر ،ولكف التوتر الدافع ىو الذي

اختاره ،ومف ىنا يبدو بوضوح أف الشاعر لـ يكف مدفوعاً بتوتراتو إلى استجبلء معنى معيف ،أو صورة

معينة ،بؿ كاف مدفوعاً إلى ىذا الكؿ الذي ىو معاف وصور وألفاظ موقعة ،)٘(".ومف خبلؿ العرض

السابؽ ،يمكننا خبلؿ االنتقاؿ إلى ديواف ابف زقّاعة ،واستعراض األوزاف الشعرية التي تناوليا في()ٚٙ
قصيدة موزعة عمى (ٔٔ) بح اًر مرتبة حسب األكثر وورداً في الديواف وفؽ الجدوؿ اإلحصائي اآلتي:
جدوؿ رقـ(ٔ)

األوزاف العروضية في الديواف
البحر

عدد

عدد األبيات

النسبة المئوية

وجزوءة

أوزاف الديواف

المقطوعات

تامة

ومجزوءة

الديواف

الوافر

ٕٔ

ٖٖٚ

%ٕٜ

المتقارب

الطويؿ

ٕٔ

ٔٛ

ٖ%ٙ.

المنسرح

٘

الحفيؼ

ٜ

ٕٗٚ

ٖ%ٕٔ.

الوافر

ٔ

ٔٙ

البسيط

ٛ

ٕٕٜ

%ٕٕ.ٚ

الرمؿ

ٔ

ٕ

ٓ%

الرجز

ٙ

ٜٗ

ٖ%ٚ.

المديد

ٔ

ٕ

ٓ%

السريع

٘

ٜٔٓ

٘%ٛ.

الكامؿ

٘

ٕٛ

ٕ%ٕ.

الشعري

والقصائد

رلش أوزاف

البحر

عدد

عدد المقطوعات

النسبة

الشعري

المقطوعات

والقصائد تامة

٘

ٕٛ

ٕ%ٕ.

ٖٔ

ٓ%ٔ.
ٕ%ٔ.

والقصائد

(ٔ) موسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس،صٜ٘ٔ

المئوية رلش

(ٕ) المرشد إلى فيـ أشعار العرب وصناعتيا ،عبداهلل الطيب المجذوب ،د.ط ،جٖ ،مطبعة جامعة الخرطوـ ،ٜٜٔٔ ،صٗٚ
(ٖ) األصوؿ الفنية لمشعر الجاىمي ،صٔٔٛ

(ٗ) موسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس ،صٔٚٛ ،ٔٚٚ

(٘) األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصة ،د .مصطفى سويؼ ،طٗ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،د.ت ،صٖٖٓ
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م ػػف خ ػػبلؿ الج ػػدوؿ اإلحص ػػائي تب ػػيف أف اب ػػف زقاع ػػة اخت ػػار م ػػف األوزاف الش ػػعرية والقػ ػوافي م ػػا

يناسب عواطفو ومشاعره خاصة في تجربتو الصػوفية "،فػالوزف لػو عبلقػة وطيػدة بالتجربػة الشػعرية التػي
يعايشيا الشاعر ألف التجربة ىي التي " تختػار وزنيػا بمػا يبلئػـ مػع طبيعتيػا وخواصػيا ،وىػذا يعنػي أف

لكػ ػػؿ وزف نظامػ ػػو الخػ ػػاص الػ ػػذي يحمػ ػػؿ فػ ػػي طياتػ ػػو قػ ػػدرة خالصػ ػػة عمػ ػػى اسػ ػػتيعاب نمػ ػػط معػ ػػيف مػ ػػف
التجػػارب ،)ٔ(".لػػذلؾ اسػػتخدـ الشػػاعر بحػػور الخميػػؿ الصػػافية والتػػي تتمثػػؿ فػػي " بحػػر الػوافر ،الكامػػؿ،
الرج ػػز ،الرم ػػؿ ،المتق ػػارب" وق ػػد لعب ػػت تم ػػؾ البح ػػور دو اًر ميمػ ػاً وب ػػار اًز ف ػػي تش ػػكيؿ البني ػػة اإليقاعي ػػة ف ػػي
القصػػيدة ،بجانػػب البحػػور الممزوجػػة التػػي تتمثػػؿ فػػي "بحػػر الطويػػؿ ،البسػػيط ،السػريع ،الخفيػػؼ ،المديػػد،

المنسرح"ػ
ويتبيف أيضاً أف بحر الوافر احتؿ المرتبة األولى ،يميو في المرتبة الثانية بحر

الطويؿ(ٕٔقصيدة) ،ويأتي الخفيؼ ( ٜقصائد) في المرتبة الثالثة ،أما في المرتبة الرابعة فبحر
البسيط ( ٛقصائد) ،ويأتي بحر الرجز( ٙقصائد) في المرتبة الخامسة ،ويشترؾ بحر السريع ،والكامؿ،
والمتقارب في المرتبة السادسة (٘ قصائد) وفي المرتبة السابعة بحر المنسرح والرمؿ والمديد( قصيدة).

ويمكف أف نكشؼ عف طبيعة العبلقة التي تربط بيف األوزاف الشعرية والموضوعات في ديواف

ابف زقاعة مف خبلؿ أىـ البحور التي استخدميا الشاعر وىي:

ٔ -بحر الوافر:
احتؿ بحر الوافر الصدارة في البحور الشعرية المستخدمة في القصيدة العمودية الصوفية في
ىذا الديواف ،ألنو " مف أكثر األوزاف الشعرية مرونة ،فيشتد إذا شددتو ،ويرؽ إذا رققتو ،وأكثر ما

يناسب المراثي والغزؿ ،وقيؿ سمي بالوافر لوفور أوتاد أجزائو ،وقيؿ حركاتو"(ٕ) ،وىذه المواصفات

جعمتو صالحاً لتناوؿ األغراض الشعرية المتعددة،إذ بمغت القصائد التي تأسست إيقاعياً عمى بحر

الوافر (ٕٔ) قصيدة )ٔٛ(،قصيدة نظمت عمى التاـ ،وثبلث قصائد عمى مجزوئو ،وتنوعت

الموضوعات فيو ،ففي المدح جاءت ست قصائد وىي حسب ورودىا في الديواف(-ٔٛ-ٔٙ-ٕٔ-ٚ

 ،)٘ٚ-ٜٔوفي الغزؿ سبع قصائد وىي (ٔٔ ،)ٕٙ-ٙٔ-ٙٓ-ٜ٘-ٗ٘-ٗٔ-وفي الدعاء أربع

قصائد وىي(ٕٕ )٘ٗ-ٖ٘-٘ٓ-أما في الرثاء تضمف قصيدة واحدة وىي(ٕٗ) ،وفي النصح واإلرشاد

قصيدة واحدة(ٓٗ) وفي الشوؽ قصيدة واحدة (ٗ) ،وىكذا

(ٔ) القصيدة العربية ،محمد صابر عيد ،صٜٔ

استطاع بحر الوافر أف يضـ عدة

(ٕ) األوزاف الشعرية العروض والقافية ،محمد صادؽ محمد الكرباسي ،تح ،عبد العزيػز ش ّػبيف ،طٔ ،بيػت العمػـ لمنػابييف ،بيػروت،
ٕٔٔٓ ،صٕٓٙ
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موضوعات مختمفة ىي :الحب اإلليي ،ومدح الحقيقة المحمدية ،واألولياء الذيف عاصروا الشاعر

وكاف ليـ مكانو عنده ،فقاؿ عمى بحر الوافر التاـ:
﵀ ِمػػػػػػف وجػػػػػػ ٍ
فيػػػػػػػػػػػػػا ِ
ػػػػد تػػػػػػػػػولغش
ومػػػػف ىجػ ٍ
ػػػادـ فيػػػػو عيػػػػدي
ػػػر تقػ َ

فأعدمػػػػػػػو القَػػػػػػػ ار ار
عمػػػػػػػش قمبػػػػػػػي َ
(ٔ)
فػػػػػػػػأورثني عنػػػػػػػػػػػػاء و ِ
انكسػػػػػػػػا ار
ً

النغمة القوية جعمت منو بح اًر صالحاً لتييئة المناخ النفسي لمشاعر ،ويكشؼ مف خبللو تباريح
الشوؽ لممحبوب .ونظـ الشاعر عمى مجزوئو ليمدح الرسوؿ فقاؿ:
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ كمغمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا دارت
ٌ
عمػػػػػػػػػش الراقػػػػػػػػػي رلػػػػػػػػػش العميػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػذي ُرِفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
محمػػػ ٌ
ليذا استخدـ الشاعر بحر الوافر ومجزوئو ألنو" سيؿ يبلئـ حاالت النفس في مختمؼ أشكاليا
ػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػـ دارتُػ
ببػػػػػػػػػػػػػػػػػدر التغػػػػػػػػ
ِّ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػو
وقػػػػػػػػػػػػػد ُن ِظػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت قالدتُ
ُ
(ٕ)
عمػػػػػػػػػػػػش الجػػػػػػػػػػػػوز ِ
ػػػػػػػػػػػو
اء رايتُػ ُ

وطبائعيا ،فيعبر بو عف الفرح ،والوجد ،والغزؿ ،والفخر ،والحكمة ،والمدح ،ووزنو رحب وسمس يوافؽ

الوجداف والخواطر ،)ٖ(".وباإلضافة إلى أف القصائد التي نظمت عمى بحر الوافر ومجزوئو كانت في
معظميا عبارة عف مقطوعات قصيرة وسريعة ،لتتناسب مع انفعاالت الشاعر.

ٕ -بحر الطويؿ:

يعد مف أكثر البحور شيوعاً في الشعر العربي ،إذ نظـ الشاعر عميو (ٕٔ) قصيدة ،فجاءت

( )ٛقصائد عف الحنيف والشوؽ (ٓٔ )٘ٛ-٘ٙ-٘٘-ٜٗ-ٗٛ-ٕٙ-ٔ٘-وقصيدتاف تتحدثاف عف
حالة اليجر والبعد وعدـ الوصاؿ(ٔ٘ )ٕ٘-وقصيدة تناولت موضوع مجاىدة النفس(ٗٗ) ،وقصيدة في

المدح(ٖ ،)ٙوىنا يظير استخداـ الشاعر لبحر الطويؿ في مواضيع جمعت بيف الشوؽ والحنيف
والغزؿ ،والبعد والصد مف قبؿ المحبوب ومجاىدة النفس لمحظوظ البشرية ،وطوؿ نفس بحر الطويؿ

وتصاعد زفراتو جاء منسجماً مع حاؿ الشاعر في التعبير عف شكواه و ويبلت صد المحبوب ،وعبر
عف حالتو تمؾ باستخداـ ألفاظ قوية ،ويقوؿ:

ِّ
ومعػػػػػػػػػػػذبي
ولما جفاني مالِكي
ّ
غ
ِ
توىمػػت العػػذا ُؿ ِّرنػػي سػػػػػػػػػػػػػموتُ ُو

غ
ومػػزؽ مخػػالب ال غنػػوى جسػػدي البػػػالي
السػػمواف عمػػش بػػػػػػػالي
ومػػػػػػػػا َخطػَػػػػػػر ِّ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖ٘ٔ

(ٖ) األوزاف الشعرية العروض والقافية ،صٕٔٙ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٖ٘ٓ
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(ٗ)

ٖ -بحر الخفيؼ:

اتسـ بحر الخفيؼ بخفتو في الذوؽ والتقطيع ،وجاء في تسع قصائد ،تنوعت مضامينيا بيف

مدح الرسوؿ واألولياء ومدح األماكف المقدسة ومدينة الخميؿ (ٕ)ٚٗ-ٖٚ-ٖٚ-ٕٖ-ٕٓ-ٜ-ٙ-
وقصيدة في وصؼ الخمر (ٖٓ) ،.ويقوؿ في وصؼ الخمرة الروحية :
رال مػػػػػػػػػػف الرائػػػػػػػػػػؽ ألػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ريػػػػػػػػػػػ ِ
ؽ
كػػػػػػػػػػال وال مػػػػػػػػػػف خنػػػػػػػػػػدريس عتيػػػػػػػػػػ ِ
ؽ

مػػػػػػا سػػػػػػكرنا نحػػػػػػف وأىػػػػػػؿ الفريػػػػػػؽ
وال شػػػػػػػػػربنا مػػػػػػػػػف مػػػػػػػػػداـ الصػػػػػػػػػبا

طافػػػػػػػػػت عمييػػػػػػػػػا بسػػػػػػػػػالؼ الرحيػػػػػػػػػ ِ
ؽ
كممػػػػػػػػع بػػػػػػػػرؽ مػػػػػػػػف ثنايػػػػػػػػا العقيػػػػػػػػ ِ
ؽ
(ٔ)
بػػػػػيف ِّ
النػػػػػدامش فػػػػػي خػػػػػالؿ الطريػػػػػ ِ
ؽ

وانمػػػػػػػػػػػا األلحػػػػػػػػػػػاظ لمػػػػػػػػػػػا َرَنػػػػػػػػػػػ ْت
عقيقيػػػػػػػػػػا يممػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػوىر

شػػػػػػػػػػربتُيا فػػػػػػػػػػي ليمػػػػػػػػػػة األربعػػػػػػػػػػا

ٗ -بحر البسيط:

يعتبر مف البحور الطويمة ذات المواضيع الجدية ،ويمتاز بجزالة موسيقاه ،فيتناسب مع

النصح والدعوة،وجاء في ثماني قصائد تنوعت مواضيعيا ،فواحدة تحمؿ معنى الدعوة إلى التوحيد،

وقصيدتاف في المدح (٘ ،)ٜٚ-وثبلث قصائد في الشوؽ(ٖٔ ،)ٕٚ-ٚٓ-وقصيدة في الغزؿ(،)ٖٙ

وقصيدة في وصؼ الخمر(٘ ،)ٚومف خبلؿ عرض القصائد نجد معظميا خرجت عف المعنى الذي
وضع لو بحر البسيط بسبب تنوع انفعاالت الشاعر،وجاء متفقاً في قصيدة واحدة حممت معنى الدعوة

إلى توحيد الذات اإلليية ،يقوؿ:

بػػدأت جػػؿ عػػف التشػػبيو والػػػػػػػ ِ
ػػولد
ِ (ٕ)
تح ػ غؿ عػػف ادبػػاد فػػي أحػػد
ولػػـ ُ

صػمد
ُذو الكبريا باسمو والعزة وال غ
لػػـ تتحػ ْػد ذاتُػػو العظمػػش بمحػػػ ٍ
ػػدثة

٘ -بحر السريع:

ضـ ست قصائد ،أربعة منيا في الشوؽ والحنيف( )ٙٛ-ٙٚ-ٕٜ-ٕٛوقصيدة واحدة في

الرثاء(ٕ٘) وقصيدة في الدعاء واالبتياالت ( ،)ٖٜويقوؿ في التعبير عف شوقو إلى نجد:
سػػػػػػػرى نسػػػػػػػيـ البػػػػػػػاف والرنػػػػػػػد

فيػػػػػػػػػػز أعطػػػػػػػػػػافي رلػػػػػػػػػػش نجػػػػػػػػػػد

وكػػػػػـ بيػػػػػا مػػػػػف رشػػػػػا أطمعػػػػػت

(ٖ)

مػػػػػػػػػػف غػػػػػػػػػػادة كاعبػػػػػػػػػػة النيػػػػػػػػػػد

يػػػػا حبػػػػذا نجػػػػد فكػػػػـ لػػػػي بيػػػػا

جبيتػػػػػػػػػػػػػو الزىػػػػػػػػػػػػػرة بالسػػػػػػػػػػػػػعد

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٜٗ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٛ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٗٚ
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 -ٙبحر الرجز:
ىو بحر سيؿ النظـ ،وسمي بذلؾ لكثرة اضطرابو ،جاءت مقطوعة واحدة عمى بحر الرجز

التاـ(ٔ )ٚتحدثت عف رفض العقؿ ،ونظـ عمى مجزوئو خمس قصائد ،قصيدتاف في مدح
الرسوؿ ،)ٕٗ-ٛ(وقصيدة واحد في البعد واليجر(ٖٗ) ،وقصيدة في الغزؿ ( ،)ٙٙوقصيدة واحدة
في الوعظ واإلرشاد ( ،)ٕٚويعتبر الرجز مف أكثر البحور التي تدخؿ فييا الزحافات والعمؿ ،وىذا ما
أعطى مساحة واسعة لمشاعر في التعبير عف مشاعره دوف قيود ،ويقوؿ:

لكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ قمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي
(ٔ)
قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بسػػػػػػػػػػػػػػػػبحاف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي

سػػػػػػػػػػػػرى
خيػػػػػػػػػا ُؿ طػػػػػػػػػػػػػػو مػُػػػػػػػػػػػػ ْذ َ
لمػػػػػػػػػػػػػػػا سػَػػػػػػػػػػػػػػػػػرى
غ
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوذْتو ّ
وأقؿ البحور وروداً في ديواف ابف زقاعة " المنسرح والرمؿ والمديد" ،وعمى الرغـ مف أف المديد
يشترؾ مع الطويؿ في نفس الدائرة العروضية إال أف الشاعر نظـ عميو مقطوعة واحدة عبر فييا عف
شوقو وحنينو لؤلحبة الذيف ابتعدوا ،فيقوؿ:
أف تحمػػػػػػػؿ شػػػػػػػيحاً وخزامػػػػػػػش
قبػػػػػػػؿ ْ
(ٕ)
رذ أذنػػػػػػػػػتـ لجػػػػػػػػػػػػػفوني أف تنامػػػػػػػػػا

ػػػػػػركـ
ػػػػػػح ال غ
َح ِّممػػػػػػوا ريػػػػػػ َ
صػػػػػػبا َنشػْػػػػػ ْ
وابعثػػػػػوا لػػػػػي فػػػػػي الػ ِّ
ػػػػدجش طػػػػػيفكـ

نوع في استخداـ األوزاف الشعرية ذات المقاطع الطويمة
ونستنج مف مما سبؽ ،أف الشاعر ّ
والقصيرة ،،ولـ يقتصر عمى بحر بعينو ،أو بحور محددة ،ليؤكد عمى أنو لـ يجعؿ وزناً مخصصاً

لغرض شعري دوف غيره ،وانما جعؿ البحر يستوعب عدداً مف المضاميف المختمفة التي شممت"

المديح ،واالبتياالت ،والغزؿ ،والوصؼ ،والشوؽ والحنيف" ،و"إف اختيار ىذا البحر أو ذلؾ سياجاً
واطا اًر إيقاعياً ليذه القصيدة أو تمؾ ،ليس أم اًر تفرضو روح العصر أو ظروؼ المجتمع أو التقاليد
الفنية السائدة ،بؿ نستطيع أف نقوؿ ال يفرضو الشاعر عمى نفسو،إذ إف إيقاع كؿ بحر يحتوي عمى

داخؿ أبنيتو إيحاءات ودالالت وجدانية ونفسية متعددة ومركبة ،وكؿ مبدع حالما يشرع في نسج

القصيدة تكوف لديو طائفة مف األحاسيس واالنفعاالت التي تبحث عف تجسيد إيقاعي يوافقيا ويتمبس

معيا".

(ٖ)

وبالتالي إف اختيار الشاعر ليذه األوزاف جاء مبلئماً لتجربتو الشعرية والشعورية التي تحمؿ

أبعاداّ صوفية ورمو اًز عميقة تكشؼ عف تنوع األحواؿ والمقامات التي سمكيا الشاعر في طريقو إلى
الذات اإلليية.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٜ٘
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٖٗ

(ٖ) شعر ابف الفارض دراسة أسموبية ،صٖٓ-ٕٜ
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البحور الميممة:
وعمى الرغـ مف التزاـ الشاعر ببناء الشكؿ الموسيقى لمقصيدة الموروثة ،استطاع أف يكوف

متمرداً عمى ىذا البناء مف خبلؿ توظيفو لؤلوزاف المولدة في الشعر العربي ،ىي أوزاف ابتدعيا
المولدوف وشغفوا بيا " فمـ يطيقوا التزاـ األوزاف الموروثة عف العرب ،فأحدثوا ىذه األوزاف ،)ٔ(".وحبيـ
لمغناء وتأثرىـ بو دفعيـ إلى التفنف في أوزاف الشعر وطرقو" ،فمزجوا بيف األوزاف المختمفة ،وربما ألّفوا

بيف وزف مخترع ووزف معروؼ ،بؿ يكاد يجمع أىؿ العروض عمى أف لممولديف أوزاناً مخترعة لـ
(ٕ)
نظـ
يسبقوا إلييا ،وقد سميت بالبحور الميممة ، ".ومف تمؾ األوزاف الميممة وزف" كاف كاف" ىو" ُ
اخترعو البغداديوف ،وسمي بذلؾ ألنيـ نظموا فيو الحكاية والخرافة ،فكاف قائمو يحكي ما كاف حتى

(ٖ)
"قدر لو أف
ظير اإلماـ الجوزي ،والواعظ شمس الديف ،فنظما فيو الحكـ والمواعظ ، ".وىذا النظـ لو ّ
يرقى إلى مستوى األوزاف القديمة لصح أف يسمى تطو اًر في األوزاف الشعرية ،)ٗ(".وىو ميزاف لؤلدب

الشعبي ،وقد استطاع ابف زقاعة أف ينظـ عمى تمؾ األوزاف خاصة أنو وظؼ عنصر الحكاية الشعبية

فيو ،حيث ورد في ديوانو قصائد عمى وزف "كاف كاف" ،وتكررت أربع مرات ،ففي قصيدة رقـ (ٖٔ)
تحدث عف العصيدة وىي حكاية شعبية ،وفي قصيدة (ٕٖ) تحدث عف األماكف المقدسة في مدينة

القدس ،وفي قصيدة(ٖٖ) تحدث فييا عف مينة الخياطة التي كاف يتقنيا ،مع ربط أسرارىا بتجربتو
الصوفية فكاف مضمونيا الوعظ واإلرشاد ،وفي القصيدة رقـ (ٖٗ) تحدث عف مدحو لمرسوؿ ،ومف
القصائد التي جاءت عمى وزف كاف كاف والتي حممت في مضمونيا معنى الوعظ واإلرشاد قصيدة

يقوؿ فييا:
قصر ثياب المعصية
يا مف يروـ الخياطة ِّ
وربػػػات
واسػػػتعمؿ
المعصية الكسػػػر واطػػػوي وقػػػص ْ

زينتػؾ
اخمػػػػع مالبػس
وكؼ لحاظؾ و
اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى
ْ
ادرز ْ
ْ
واجمػػع ىمومػػؾ مػػع ا﵀ وامسػػح بطػػائف

واسػػػأؿ رلػػػو الكرسػػػي جبػػػة مػػػف التغ
ػػػػػوفيؽ
ْ
صديؽ
وبعػػػػد ىػػػػذا فػػػػػػ ِّ
ْ
ػػػػرد بالصػػػػدؽ والتػػػػػػػّ
ػؽ
تفصػػؿ البػػد مػػف تمزيػ ْ
واف كنػػت تعػػرؼ ّ
(٘)
رقيؽ
واكبس غميظ طباعؾ في مكبس التغ ْ

لتوصيؿ تجربتو الصوفية بطريقة بسيطة مستوحاة مف عالـ
سػ وظؼ الشاعر مينتو في الخياطة،
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموتؾ

الحياكة ،المتمثؿ في المباس " ُجبة" وما يعتريو مف قص وتمزيؽ وطي ،وخياطة ،ىي في الحقيقة
تتناسب مع حاؿ الصوفي الذي يعتزـ طريؽ الوصوؿ إلى خالقو ،فيمبس لباس الديف الذي يتأتى مف

خبلؿ كسر شيوات النفس وتقصيرىا.

(ٔ) األوزاف الشعرية ،العروض والقافية ،محمد صادؽ محمد الكرباسي ،طٔ،بيت العمـ لمنابييف ،بيروت ،ٕٓٔٔ ،صٜٗٚ
(ٕ) موسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس ،صٕٜٓ

(ٖ) األوزاف الشعرية العروض والقافية ،صٖ٘٘
(ٗ) موسيقى الشعر ،صٕٕٔ

(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٚ
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 الموشحات:وخرج الشاعر عف نظاـ القصيدة العمودية إلى الموشحات ،وىي" كبلـ منظوـ عمى وزف

مخصوص يتألؼ في األكثر مف ستة أقفاؿ وخمسة أبيات ،ويقاؿ لو التاـ ،وفي األقؿ مف خمسة أقفاؿ
وخمسة أبيات ويقاؿ لو األقرع ،فالتاـ ما ابتدأ فيو باألقفاؿ واألقرع ما ابتدأ فيو باألبيات".

بموشحة واحدة تامة عمى وزف بحر الرجز ،تناوؿ مضمونيا مدح الرسوؿ ،قاؿ فييا:

(ٔ)

فجاء

ساري عنػػػػد الطمػػػػػوِع
يا ُم ْخ ِج َؿ البدر المنير ال غ
ِ
األمطػػػػػار فارحـ خضوعي
دمعي غدا كوابؿ

يحكي نثْػػػػػر الػػػػػػػدِّر والمرجػػػاف

ِ
الخػػػػػػدود
عمش
مع الصػػػػػػدود

مذ أط َنب المحبوب في اليجراف
واشتعػػػػػػػػػمت حػػػػػػػػػػرارة النيػػػػػػػػػراف ذات الػػػػػػوقػػػػود

في ميجتػػػػػي ومضمر األفكػػػػار بيػػػػف الضػػػػػػػموِع
ذاؾ الذي قد بػػػػػػػػاح باألسرار وأجػػػػػػػػرى دموعي
ِ
غ
الخػػػػػػػػال ؽ
الممؾ
ئ رسوؿ
وأَقر ْ
محمد المخصػػػػػػػػػػوص بالبراؽ
ٌ
في ِ
ليمة المعػػػػػػػػراج والتغػػػػػػػال ِ
ؽ
الطغػػػػػاىر األع ار ِ
ؽ ذو الفَخار

ِّ
ػػػػػػػػػػػالـ
س
مني ال غ
ْ
األنػػػػػػػػػاـ
خػػػػػػير
ْ
رمػػػػػػػػػػاـ
صػػػػمغش
ْ
خيػػػػػػػػر الػػػػػػػفروِع

خصػػػػػػػو الرحمػػػػػػف باألنػػػػػػػوار والخشػػػػػوِع
مف ّ

(ٕ)

إف استخداـ الشاعر لنظاـ الموشحة أعطاه مساحة واسعة بتعدد التفعيبلت ،وأصبح المعني

غير محصور في بيت واحد ،بؿ يتعداه إلى المقطع الذي يتكوف مف القفؿ والدور.
واعتماداً عمى اإلحصائية

التي أشرنا إلييا ،ترى الباحثة

إنو ليس ىناؾ ارتباط بيف

الموضوع والوزف الشعري عند ابف زقاعة ،وقد نظـ في معظـ موضوعات الشعر ،فمثبل نظـ مدحو
لممحبوب عمى جميع البحور الشعر بحر الوافر ،و بحر الطويؿ ،وبحر الخفيؼ ،وبحر البسيط ،وبحر
السريع ،وبحر الرجز ،أي أف الشاعر ال يختار وزف قصيدتو ،بؿ عاطفتو ىي التي تدفعو إلى ىذ

البحر أو ذاؾ ،وبالتالي استخدامو لؤلوزاف الشعرية جاء بما ينسجـ مع تجربتو الصوفية.

(ٔ) دار الطراز في عمؿ الموشحات ،ابف سناء الممؾ ،تح ،جودة الركابي ،طٖ ،دار الفكر ،دمشؽ ،ٜٔٛٓ ،صٕٖ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٛٔ-ٕٜٚ
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ب-

القػػػافيػػػة:
تعد القافية ركيزة أساسية في تكويف البناء الموسيقي لمقصيدة بجانب الوزف ألف" القافية شريكة

الوزف في االختصاص بالشعر ،وال يسمى شع اًر حتى يكوف لو وزف وقافية"(ٔ) ،وبيذا تشارؾ الوزف في
األثر الموسيقي وتعد معو" مفتاح القصيدة ،بما يشيعاف في موسيقاه مف وحدة ارتباط وانيما وثيقا
الصمة بالمعاني التي تدور في قمب الشاعر ،وتنبعث في أعماؽ تجربتو إلى محض البياف ،)ٕ(".خاصة

أف " الشعر كالنغـ الموسيقي والقافية رستُو أو ق ارره ،فحيثما جاد النغـ وتناسؽ إلى منتياه حسف وقعو
في األذف ،وانشرح لو الصدر ،وطربت لو النفس ،)ٖ(".فالقافية جزء مكمؿ لئليقاع في البيت الشعري،
بما تمنحو مف وظيفة جمالية مف خبلؿ ترديدىا في آخر األبيات بوصفيا آخر مظير مف مظاىر

اإليقاع ،وىي" عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر أو األبيات مف القصيدة وتكرارىا جزءاً ىاماً مف

الموسيقى الشعرية"(ٗ).

وعمى الرغـ مف أىمية القافية وضرورتيا في التشكيؿ الموسيقي واإليقاع النغمي في البيت ،إال
العروضييف اختمفوا في تحديدىا ،والقصيدة ال تكوف مقفاة إال إذا "اشتممت عمى ذلؾ الصوت
أف
ّ
المكرر في أواخر البيت ،واذا تكرر وحده لـ يشترؾ معو غيره ،عد القافية حينئذ أصغر صورة ممكنة

لمقافية الشعرية ،)٘(".فكؿ بيت شعري ينتيي بقافية،ومف أبرز مظاىرىا ،وأوضحيا حرؼ الروي وىو"

الحرؼ الذي يمزـ تك ارره في نياية كؿ بيت واليو تنسب القصيدة ،)ٙ(".وما يحققو مف انسجاـ موسيقي
وتوازف إيقاعي في البيت.

وبجانب القيمة الموسيقية لمقافية ،ىناؾ عبلقة بيف القافية والموضوع الذي ينظـ عميو الشاعر

وفؽ حالتو الشعورية ،واستطاع ابف زقاعة أف يربط بيف القوافي والمواضيع التي اختارىا لقصائده ،وقد
تعددت حروؼ الروي وفؽ حاالتو الشعورية واالنفعالية التي تجمت مف خبلؿ تجربتو الصوفية.
ونكشؼ عنيا مف خبلؿ الجدوؿ اإلحصائي األتي :

(ٔ) العمدة ،ابف رشيؽ القيرواني ،صٕٔٛ
(ٕ) المرشد ،صٖ٘ٛ

(ٖ) اإللياذة ،ىوميروس ،ترجمة سميماف البستاني ،د.ط ،كممات عربية لمترجمة والنشر ،مصر د.ت ،صٛٙ
(ٗ) موسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس ،صٕٗٙ
(٘) المرجع السابؽ ،صٕٗٚ

( )ٙموسيقى الشعر ،صٕٗٙ
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جدوؿ رقـ (ٕ) حروؼ الروي
النسبة المئوية رلش

حرؼ الروي

عدد القصائد

الداؿ
ّ

ٜ

%ٔٔ.ٛ

الميـ

ٛ

٘%ٔٓ.

الباء

القاؼ
الراء
ّ
التّاء

النوف

العيف
البلـ
ّ

ٜ

حروؼ الروي

الياء

%ٔٔ.ٛ
ٙ

%ٚ.ٜ

٘

%ٙ.ٙ

ٙ
ٗ
ٗ
ٗ

حروؼ الروي
السّْيف
الياء

الحاء

%ٚ.ٜ

ٕ%٘.

ٗ

ٕ%٘.

ٗ
ٖ

%ٖ.ٜ

ٖ
ٔ

ٖ%ٔ.

الواو

ٔ

الخاء

ٕ%٘.

%ٖ.ٜ

األلؼ

الكاؼ

ٕ%٘.

القصائد

رلش حروؼ الروي

ٕ

الجيـ

ٕ%٘.

عدد

النسبة المئوية

ٔ
ٔ

%ٕ.ٙ
ٖ%ٔ.
ٖ%ٔ.
ٖ%ٔ.

ومف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نكشؼ عف حروؼ الروي التي اعتمدىا الشاعر في قصائده ،ويتـ

تقسيميا إلى ثبلث مجموعات حسب تواترىا ،وىي:

 المجموعة األولش  :استخدـ الشاعر حروؼ الروي" الداؿ ،الباء ،الميـ ،القاؼ ،الراء" حيث كانتأكثر الحروؼ توات اًر عنده ،حيث ساىمت في إضفاء الوضوح السمعي بوقوعيا روياً ،متؿ حرؼ

الروي الباء ،ويقوؿ:

ِ
األحبػػػاب
والمػػػوت أىػػػوف مػػػف جفػػػا
أف الظِّػػػػػػػػػػبا تعمػػػػػػػػػو عمػػػػػش األقتػ ٍ
ػػػػاب

فقد األخمة فػػػػػوؽ كؿ ُمصػػػػػػػػػػاب
ما كنت أعمـ قبػؿ رحمػة عيسػيـ

ؽ وسػ ِ
يػ-ػػػوـ ال غنػػػػػػػػػػػوى كصػػػػواع ٍ
ػػػحاب
(ٔ)
اد بػػػػػػي ِتعجابػػػػػػػػػػي
أ غن ػش يعػػيش وز َ

تركػػوا الجػػوانح والمػػدامع بعػػدىـ

أحبابػػػو
ػػت لمػػػف نػػػأت
ولقػػػد عجبػ ُ
ُ

استخدـ الشاعر حرؼ الروي" الباء" باعتباره مف الحروؼ االنفجارية الشديدة ،ويوحي "

باالنبثاؽ والظيور"(ٕ) ،ليتناسب مع الموقؼ االنفعالي ،فجاء منسجماً مع حالتو الشعورية المضطربة،

لتعبر عف اآلىات والحزف واأللـ الذي يعانيو جراء فقده لؤلحبة.

ونظـ عمى حرؼ الروي "الداؿ" الذي حمؿ معنى الشوؽ والحنيف لممحبوب ،ويقوؿ:
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٗٔ

(ٕ) خصائص الحروؼ العربية ومعانييا ،حسف عباس ،د.ط ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،ٜٜٔٛ ،صٔٓٔ
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أمػػػػػػػػػػػػػػاناً مػػػػػػػػف اليجػػػػػػػػػػػر ِ
ػػػػد
الصػػػػػػ ِّ
اف و َ

أمػا عنػػدكـ لمصػػب يػا سػػاكني نجػػد
ِِأماناً لمف شطّت بو غربػة ال غنػػػػػوى

وأصبػػػػػح ممقػػػػػش ال يعيػػػػػػػػػد وال ُيبػػػػػػػدي
ويمسػػي عمػػش شػػو ٍ
ؽ ويصػػبح فػػي وجػ ِػد

ػيـ رذا نػػاح الحمػػاـ عمػػش الِّمػػوى
ييػ ُ
ولػػػي ميجػػػة لػػػوال التسػػػتر أقبمػػػت

ِ (ٔ)

رلييا مجوس الشرؽ مف شدة الوجد

لقد وفؽ الشاعر في استخداـ حرؼ الروي الداؿ االنفجاري الشديد ،الذي يتسـ بقوتو التي

ناسبت انفعاالت الشاعر القوية والجياشة لؤلحبة.

 المجموعة الثانية :التي تمثمت في" التاء ،النوف ،العيف ،والبلـ ،الياء ،والسيف" وقد نظـ عمىحرؼ الروي " السيف"

الرنػ ِػػد و ِ
ادس
سػػػحي ارً بعػػػرؼ البػػػاف و غ
ُ
(ٕ)
فيخطػػر لػػي أف األحبػػػػػػ َة جػػُػػػػالسي

ومف عجبي أف النسػيـ رذا سػرى

يعيػػد عمػػش سػػمعي حػػديث أحبتػػي

إف حرؼ الروي " السيف" مف الحروؼ الرخوة -المينة الميموسة ،،التي جاءت منسجمة مع
حالة السعادة التي يشعر بيا ،برفقة األحباب.

 المجموعة الثالثة  :كانت أقؿ الحروؼ توات اًر ىي" الحاء ،األلؼ ،الجيـ ،الواو ،الكاؼ ،الخاء"،وقد نظـ الشاعر عمى حرؼ الروي " الخاء" الذي يعتبر مف الحروؼ النادرة في مجيئيا روياً،

ووظفيا الشاعر في قصيدتو النبوية التي مدح بيا الرسوؿ ويقوؿ:
غصػػػػػػػف بػ ٍ
ػػػػػػاف بطيبػػػػػػػة

فػػػػػي حشػػػػػا الصػػػػػب راسػػػػػ ُ
وأنػػػػػػػػا اليػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ شائػػػػػػػػػػػ ُ

مػػػػػػػف صػػػػػػػباي ىويتُػػػػػػػو

فاستضػػػػػػػػػػػػػػػاءت فراسػػػػػػػػػػػػ ُكاتبػػػػػػػػػػػػػاً وىػػػػػػػػػػػػػػو ناسػػػػػػػ ُ

قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الح نػػػػػػػػػػػػػوره

عجبػػػػػاً كيػػػػػؼ لػػػػػـ يكػػػػػف
ومسػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػح بحبػػػػػػػػػػػػو

طايػػػػػػػػػػػػػر القمػػػػػػػػب نافػػػػػػػػػػػػػ ُ
وبػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػػاد تػػػػػػػػػػػػػار ُخ

أحمػػػػػػػػد سػػػػػػػػيد الػػػػػػػػورى

مػػػػػػػػػػػف قػػػػػػػػػػػػديـ وشػػػػػػػال ُ
...........

مثممػػػػػػػػا سػػػػػػػػاد عػػػػػػػػابر
...........

(ٖ)

رف دمعػػػػػػػػػػػػػي شمػػػػػػػػػػػػػار ُخ
يػػػػػػػا ُنخيػػػػػػػػػػػػالت نجػػػػػػػده
اختيار الشاعر لحرؼ الخاء روياً ،أوقعو في مأزؽ ،مما اضطره أف يأتي بألفاظ غريبة في

القصيدة ،فكانت وعرة ووحشية ،وأحدثت إيقاعاً مزعجاً لـ تألفو األذف ،فالشاعر لـ يوفؽ بتمؾ القافية.
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٛ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٓٛ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٖٔ

*تالخ وشالخ :مف أبناء نوح وآباء النبي إبراىيـ  ..واإلشارة ىنا إلى ثبوت النبوة لمحمد  ،قبؿ خمقو البدني.
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وبقي أف نتعرؼ عمى نوعية القوافي التي استخدميا الشاعر في شعره ىؿ ىي مطمقة أـ

مقيدة ،وما الحركة التي فضميا عند معالجتو لمتجربة الصوفية ،ويتـ الكشؼ عف ذلؾ مف خبلؿ
الجدوؿ األتي:

جدوؿ رقـ(ٖ) نوع القافية
نوع القافية

عددىا

نسبتيا

مطمقة

ٜ٘

%ٚٚ.ٙ

مقيدة

ٔٚ

ٗ%ٕٕ.

يكشؼ الجدوؿ السابؽ عف نوعيف مف القوافي التي وظفيا الشاعر في ديوانو:
ٔ -القوافي المطمقة :
ىي التي يكوف فييا حرؼ الروي متحركاً ،و" وخير القوافي أف تبقى مطمقة يتخير منيا

الشاعر ما شاء فتأتيو أرساالً ،فإف سمـ ذوقو جاءتو منقادة طوعاً فحمّت محميا ،واال فبل ُيسمـ الذوؽ
كرىاً ،)ٔ(".إذ نجد أف القوافي المطمقة ىي الغالبة في شعره ،ويرجع ميؿ الشاعر ليا لما فييا مف حركة
واستمرار ،وألف "القوافي المطمقة تترع إلى إشباع الحركة في آخرىا سواء كانت كذلؾ أـ ال ،فيتحوؿ

فييا المقطع األخير إلى مقطع طويؿ مما يستدعي قوة في نطقو ووضوحاً في إسماعو ،)ٕ(".وقد تنوعت

حركة الروي فييا إلى:

ٕ-الروي المكسور:
عند إحصاء القوافي ذات الروي المكسور ،نجدىا تحتؿ الصدارة ،حيث بمغ عددىا( ٖ٘)

قصيدة وكانت في معظميا مف الحروؼ التي يكثر تك ارراىا في الشعر العربي ىي ( الداؿ ،التاء،
مكسور عبرت عف إحساس
الباء ،العيف ،البلـ ،الحاء ،القاؼ ،النوف) فمعظـ القصائد التي جاء روييا
اً
الشاعر العميؽ بقوة ىذه الحركة ،وانسجاميا مع طابع الحزف الشديد ،وحاؿ االنكسار النفسي الذي

يعانيو خبلؿ تجربتو الصوفية كاشفاً عف حالة الحرقة والفقد والمعاناة التي نتجت مف صد المحبوب،

وكاشفاً عف تطمعو الدؤوب إلى الوصوؿ لمذات اإلليية،خاصة أف العبلقة بيف المحب والمحبوب عبلقة

تتأرجح بيف اتصاؿ وانفصاؿ ،وبيف قرب وبعد ،وأيضاً تشير إلى "حالة مف التوسط بيف االتصاؿ
بالعالـ المفروض المحسوس المرغوب عنو ،والميؿ نحو العالـ الروحي غير المحسوس والمرغوب فيو،

(ٔ) اإللياذة ،صٛٚ

(ٕ) الجممة في الشعر العربي ،محمد حماسة عبد المطيؼ ،د.ط ،دار غريب لمطباعة والنشر ،القاىرة ،ٕٓٓٙ ،صٕٓٔ
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ذلؾ العالـ الذي تصؿ النفس فيو إلى غاية نقائيا وبساطتيا لتصبح مؤىمة لبلتصاؿ باهلل عزوجؿ،)ٔ(".

وعبر عف ذلؾ قائبلً:

عمش عيف مغناؾ المطيػؼِ تحيػ ٌة
تمػػر عمػػش دار الحبيػػب فتكتسػػي
وتحمػػػػؿ أشػػػػواقي رلػػػػيكـ لتعممػػػػوا
وا ِّنػػػي وا ْف شػػػػػػػػػطغ المػػػزُار بقػػػربكـ
ػت صػػباب ًة
ػيـ البػػاف ذبػ ُ
ول ػوال النسػ ُ

مباركػػػػ ٌة معطارىػػػػا مػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػبا نجػ ِ
ػػػد
َ
الرنػػػدِ
جالبيػػػب عػػػرؼ البػػػاف والشػػػيح و غ

ػػػت مػػػف ألػػػػ ِ
بػ ِّ
ػػػـ الوجػ ِػػد
ػػأني م ُ
شػػػوؽ ذبػػػػ ُ
أراكػػـ بعػػيف القمػ ِ
ػػب فػػي ُخمػػوتي عنػػػدي
(ٕ)
بالعمَػػػػػػػػػـ الفػ ِ
ػػػرد
رف َمػػػػػػػػػ غ
ػػػيما ْ
والسػ ّ
ػػػػر َ

ٖ-الروي المفتوح:

ويأتي بالمرتبة الثانية مف القوافي المطمقة ،وتكرر في (ٖٔ) قصيدة في الديواف ،وقد ساعد

حرؼ الروي المفتوح في التعبير عف حيرة المحب ووجده،وما يعانيو مف عذاب الحب تجاه الذات

اإلليية" ،لعؿ الفتح ينسجـ مع الكشؼ"(ٖ) ،خاصة أنو كاف في حالة مف القرب لمذات اإلليية ،وأشبع

الروي المفتوح بألؼ اإلطبلؽ لتعطي شيئاً مف القوة والحركة والجماؿ نتيجة مد الصوت خاصة إنيا"

معمـ مف معالـ شعور الشاعر بالضيؽ ،والحرد في حياتو ،واحساسو بالعزلة ،وبحثو عف مواطف

التسريب الكتئابو ،فيستعيف بيذا الحرؼ لبلنتشار عمى أكبر مساحة سطحية في القصيدة،)ٗ(".

وباإلضافة يعطي الشاعر قابمية صعود صوتو ومده لكي يصؿ إلى أبعد حد ممكف في حالة الحب

والشوؽ ،ويعبر الشاعر عف عاطفتو الجياشة مف خبلؿ إطبلؽ حرؼ الراء ويقوؿ:
ولبػػػػػػػػػػػػي فيػػػػػػػو حػػػػػػػا ار
رأى عقمػػػػػػػي ِّ

فأضػػػػرـ فػػػػي صػػػػميـ القمػػػػب نػػػػػػا ار
عمػػػػػػش العتبػ ِ
ػػػػػات أحسػػػػػػبو نيػػػػػػػػػػػا ار

السػػػػػػمُ غو يقػػػػػػوؿ قمبػػػػػػي
واذا ذكػػػػػػروا ِّ
وقاؿ أيضاً:

(٘)

ػػػػػػػمقش
ػػػػػػؿ مػػػػػ
ػػػػػػت الميػ َ
وخالنػػػػػػػي أبيػ ُ
ً
رذا الـ العػػػػػػػػػػواذ ُؿ فيػػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػػػػػػالً

أصػػػػػفو ليػػػػػػػػػـ فينقمبػػػػػوا حيػػػػػػػػػارى
تصػػػامـ عػػػػف أباطيػػػػؿ النصػػػػارى

ألف عزائمػػػػػػػػػػي أضػػػػػػػػػػحت ِكبػػػػػػػػػػا ار

ػػػػت :قػػػػػد ارً
ػػػػرت فقمػ ُ
كبػ َ
وقػػػػػالوا قػػػػػد ُ
.......................

.......................

(ٔ) شعرعمر بف الفارض دراسة أسموبية ،صٗٚ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٖٚ

(ٖ) جماليات الرمز الصوفي في ديواف مديف أبو شعيب ،صٔٔٚ

(ٗ) البنيػػة الفنيػػة فػػي شػػعر الفتوحػػات فػػي عصػػر صػػدر اإلسػػبلـ ،حسػػيف عمػػي عبػػد الحسػػف الػػدخيمي ،د،ط ،مكتبػػة الحامػػد لمنشػػر
والتوزيع ،عماف ،ص٘٘ٔ

(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٓٔٔ
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ٍ
وجػػػػػػػػػد تػػػػػػػػػػولش
فيػػػػػػػػػا ﵀ مػػػػػػػػػػف
ومػػػػف ىجػ ٍ
ػػػر تقػػػػادـ فيػػػػو عيػػػػدي

ار
عمػػػػػػػػش قمبػػػػػػػػي فأعدمػػػػػػػػو القػػػػػػػػر ا
(ٔ)

ػػػػػػػػػاء وانكسػػػػػػػػػػا ار
فػػػػػػػػػػأورثني عنػ ً

ٗ-الروي المضموـ:

احتمت القصائد ذات الروي المضموـ ،المرتبة الثالثة ،حيث بمغ عددىا( )ٚقصائد ،وعبر مف

خبلليا عف حالة مف الخضوع واالنكسار لممحبوب ،والروي مضموماً جاء متساوقاً مع حالة الشاعر

الذي كاف" متظاى اًر بالقوة محاوالً التماسؾ ومجاىدة النفس،عمى المواجية والجمد ،فيظير شيئاً مف العزة
واألنفة ويبطف تواضعاً وعشقاً لمذات اإلليية"(ٕ) ،ويقوؿ :
سػػػػػالـ ِ
ػػػػروؽ
ا﵀ مػػػػػا لمعػػػػػت بػ
ُ
ُ
تح غجػػػػػب طيفُػػػػػػػػػػػو ِّ
عنػػػػػػػػي دالالً
اـ لػػػػػو رقيقػػػػػاً
وصػ ّ
ػػػػيرني الغػػػػػػػػػػػر ُ

يػػػػػػػػػػػػروؽ
ػػػػػو
ُ
وجيػ ُ
عمػػػػػػش مػػػػػػف ُ
ػػػػػػػػوؽ
وذاؾ لعممػػػػػػػػػو ِّأنػػػػػػػػػي مشػ
ُ
ػػػػػػؽ
ػػػػػػػح كػػػػػػػؿ معنػػػػػػػاه رقيػ ُ
مميػػػػػػػػ ٌ
ػػػػؽ
فيػػػػػا أنػػػػػا مػػػػػف ىػػػػػواه ال أفيػ ُ

سػػػػػقاني مػػػػػف محبتػػػػػو ك وسػػػػػاً
ولػػػػػػػو ِّ
ػػػػػػػر
منػػػػػػػي ٌ
وداد مستمػػػػػػػػ ٌ

ػػوؽ
ولػػػي مػػػف ىجػػػره دمػػػعٌ دفػ ُ

(ٖ)

عبرت األبيات عف الشوؽ الشديد الذي اعترى الشاعر الذي أوحى في الظاىر بحالة ضعفو

إال أف حرؼ الروي القاؼ المضموـ أوحى بقوة العبلقة التي تربطو بمحبوبو ،وعمى شدة تحممو
وتماسكو أماـ ىجر المحبوب وصدوده.
لذلؾ استخدـ الشاعر القافية المطمقة ألنيا " أوضح في السمع ،وأشد أس ًار لؤلذف ،ألف الروي

فييا يعتمد عمى حركة بعده ،قد تستطيؿ في اإلنشاد ،وتشبو حينئذ حرؼ مد ،)ٗ(".وىذا يتوافؽ مع
األحواؿ التي يخوضيا الصوفي في طريقو ،خاصة أف السعي في الوصوؿ إلى المحبوب األعظـ

يتطمب المجاىدة المصحوبة بالمشقة والمعاناة.

 القافية المقيدة:ىي القافية الساكنة الروي ،حيث تكررت في الديواف ( )ٔٚمرة ،وىي نسبة كبيرة بالمقارنة

بالروي المفتوح والمضموـ ،فعبر مف خبلليا عف حالة مف الشوؽ وصمت إلى ذروتيا ونيايتيا ،وربما

فقداف األمؿ مف وصؿ المحبوب لو ،فاستمزمت تمؾ الحالة منو تقييد حرؼ الروي ،ويقوؿ:
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٔ

(ٕ) جماليات الرمز الصوفي في ديواف مديف أبو شعيب ،صٕٓٔ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٛٛ

(ٗ) موسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس ،صٕٔٛ
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ٍ
شػػػػػػػػػػػػػديد
بوجػػد أليػػػػ ٍػػـ
ػت
ْ
أبيػ ُ
ػتـ مػػا بػػي وأطػػوي الحشػػا
وأكػ ُ

ػػزف طويػ ٍ
وحػ ٍ
ػػؿ وشػػػو ٍ
ؽ مديػ ْػػد
عمػػش زف ػر ٍ
ػػديد
ات ُيػ ِػذ ْب َف الحػػػػػػػ ْ
ٍ
تػػػػػػػػزيد
يػػػػػػػػوـ
عمش أنيػا كػ غؿ
ْ
(ٔ)
ٍ
ػاب الوليػ ْػد
لجػػوؼ وليػػد لشػ َ

وبػػػي لوعػػػ ٌة تسػػػتزيد الغػػػػػػػر ْاـ
بعضػػو
فمػػو ح ػ غؿ مػػف ُع ْ
شػ ِػرىا ُ

ولعؿ السبب الذي دفع الشاعر إلى تسكيف القافية في أبياتو ،ىي حالة الحزف التي اتسـ بيا
الشاعر الصوفي ،فإحساساتو مكبوتة ال يستطيع أف يعبر عنيا في قو ٍ
اؼ مطمقة ،لذا جاءت مقيدة،
لتظير عنؼ اإليقاع وقوتو ،وقوة الحالة الشعورية ،التي تنبو المتمقي بأف الشاعر قد اعترتو حالة مف

االختناؽ عبر عنيا بتسكيف القافية.

واف كاف الشاعر يتعمد القصد في أف يجعؿ حرؼ الروي ساكناً في بعض قصائده ،فإنو

مضطر أف يجعؿ حرؼ الروي ساكناً في القصيدة ذات األوزاف القديمة " كاف كاف" فيقوؿ:
ػػالمبف
يػػا طػػابخيف العصػػػيدة دمعػػي عمػػيكـ كػ ْ
سوا البسيسة بالسػمف مػع ذاؾ العسػؿ
تب ِّ
لما ُ
مف ىجركـ ذاب جسمي حتش عظامي مدقغقة

ػػاس
والقمػػػب منػػػي ُمقمغػػػش بػػػاليجر كالقمقػ ْ
اس
با﵀ أطعموني لقيمة مف رصبع الب غ
س ْ
(ٕ)

اس
وال بقػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس
االلبسػػش لػػي ك ػوارع وال بقػػش لػػي ر ْ
اس
الب غ
س ْ
ىذه القصيدة تتحدث عف قصة شعبية وحكاية مشيورة في بيت المقدس ،لذلؾ جاءت عمى

وزف كاف كاف ،وىذا الوزف يكوف فيو " الشطر األوؿ منو أطوؿ مف الثاني وال تكوف قافيتو إال
(ٖ)

مردوفة* أي ساكنة اآلخر وقبميا حرؼ ساكف".

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٜٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٓ٘

(ٖ) األوزاف الشعرية العروض والقافية ،صٖ٘٘

*مردوفة ،ىو مصطمح عروضي ،وىو حرؼ ليف أو مد يسبؽ الروي مباشرة ،انظر الخبلصة النثرية في عمـ أنغاـ موسيقا الشػعر،

د .صادؽ أبو سميماف ،صٜٔٚ
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الفصل الثالث
املصتــــوى الرتكيــــيب


انمثحث ا ًل -انرقذٌن ًانرأخٍز ًدالالذو ا سهٌتٍح



انمثحث اننانً – انحذف ًدالالذو ا سهٌتٍح



انمثحث اننانث -أسهٌب انشزط



انمثحث انزاتع -ا سانٍة اإلنشائٍح

المستوى التركيبي:

إف المدخؿ األسموبي لفيـ أي نص أدبي ىو المغة ،لذلؾ فإف األسموبية ترى في دراسة

التركيب وسيمة ضرورية لمبحث عف الخصائص المميزة ألي مؤلؼ ،فالنظاـ التركيبي ذو فاعمية في

خمؽ المعنى المتعدد ،ألنو جزء أساسي مف حيوية المغة ،خاصة أنو يخرجيا مف النظاـ المألوؼ إلى
نظاـ تتغير فيو الداللة ،وىذا "ما تتمتع بو المغة العربية مف حرية في ترتيب عناصرىا بوصفيا لغة
معربة ليضاعؼ مف طاقاتيا اإلبداعية ،ألف أي تعبير في مواقع الكممات إنما يؤدي إلى تغيير في

الجانب الداللي ،وفي المستوى الفني لمتعبير ،)ٔ(".وفاعمية النص تكمف في دراسة وحداتو الصغرى،
وما تقوـ عميو في وظيفتيا ،وعمى ذلؾ تترتب الوحدات الكمية لمنص ،و"خاصية التركيب منظور إلييا

مف جانبيف :المبدع باعتباره مصدر ىذه الخواص التركيبية -واف لـ يمؽ ىذا المبدع ما يستحقو مف
أىمية – ثـ المتمقي مف خبلؿ قيامو بعممية الفيـ والمعرفة".

(ٕ)

ويتـ فيـ تركيب لغة الشعر مف خبلؿ دراسة ترتيب العناصر األساسية ،والبنى التركيبية

المكونة لو ،ودراسة التغيير المتعمد في تشكيؿ جممو وخصائص البنية فييا ،ووجوه االرتباط مع بقية

األجزاء في كبلمو" ،وبترتيب العناصر المغوية وتنسيقيا أفقياً عمى نحو معيف ،تنشأ بينيا عبلقات
نحوية تركيبية ،تساىـ في إفراز الداللة المغوية المقصودة ،)ٖ(".وال يتحقؽ ذلؾ إال باالنزياح المغوي،

الذي يعمد إليو المبدع لتحطيـ المعايير الثابتة لمغة ،وبالتالي تتشكؿ شخصية المبدع؛ إذ" َّ
إف لكؿ

شاعر خصوصية نحوية ليا إمكاناتيا التي تميزىا ،وتجعؿ لشعره طبيعة داللية خاصة ،تميزه عف غيره

مف الشعراء ،حتى لو كاف ىناؾ تشابو في المعاني وتقارب في األفكار ،)ٗ(".فالمبدع ىو مف يضيؼ
لمساتو الفنية عمى عممو األدبي مف خبلؿ ما يحدثو مف تناسؽ وتآلؼ بيف المفردات والت اركيب ،التي

يكشؼ السياؽ عف جوىر معناىا ودالالتيا.

واستطاع الشاعر أف يستغؿ طاقات المغة وقدرتيا عمى التفاعؿ في تشكيؿ المقاصد التي

يريدىا وفؽ تجربتو الخاصة ،خاصة أف لغة الشاعر الصوفي ال تؤخذ بظاىرىا وانما تحتاج إلى فؾ
رموزىا وتأويؿ داللتيا مف خبلؿ االنزياحات في األسموب والسياؽ الذي ترد فيو ،وسيتـ الكشؼ عف
أىـ الظواىر التركيبية في شعره ،وما تمتاز بو مف سمات وخصائص عمى المستويات كافة ،وىي

ظاىرة التقديـ والتأخير ،والحذؼ ،وأسموب الشرط ،واألساليب اإلنشائية.

)ٔ( الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٔ٘ٛ

)ٕ( الببلغة واألسموبية ،محمد عبد المطمب ،صٕٔٙ
)ٖ( الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٔ٘ٚ

)ٗ( جدلية اإلفراد والتركيب ،د .محمد عبد المطمب ،د.ط ،مكتبة الحرية الحديثة ،القاىرة ،ٜٔٛٗ ،صٕٗٔ
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المبحث األوؿ – التقديـ والتأخير ودالال تو األسموبية:

إف التقديـ والتأخير ظاىرة لغوية أسموبية حظيت باىتماـ النحاة والببلغييف ،ألنو ييتـ بالنسؽ
الترتيبي لمجممة العربية ،خاصة إنو" يدور في إطار ترتيب غير الواجب بيف العناصر المغوية في

الجممة ،أي التي ال يؤدي تقديميا وتأخيرىا إلى خمؿ في المعنى ،وانما تظؿ محتفظة بوظيفتيا النحوية

تغير موقعيا المفظي في
كاالبتداء ،أو اإلخبار ،أو الفاعمية ،أو المفعولية ...،عمى الرغـ مف ّ
(ٔ)
جـ المحاسف ،واسع
الجممة ، ".ويقوؿ الجرجاني عف فائدة التقديـ والتأخير" ىو باب كثير الفوائدُّ ،
ٍ
بديعة ،ويفضي بؾ إلى لطيفة ،وال يزاؿ ترى ِشع اًر يروقؾ
التصرؼ ،بعيد الغاية ،ال يزاؿ َيفتَُّر لؾ عف
وح ّوؿ
مسمعو ،ويمطُؼ لؾ موقعو ،ثـ تنظر فتجد سبب أف راقؾ ولطُؼ عندؾ ،أف قُ ّدـ في شيُ ،
المفظ عف مكاف إلى مكاف ،)ٕ(".ويرى محمد عبد المطمب َّ
أف "الترتيب المعتاد ال يقدـ أسموباً بالمعنى

األدبي ،وانما المخالفة في الترتيب ىي التي تخرج بيذا األسموب مف االبتذاؿ إلى الجدة ،كما أنيا ىي
التي تدلنا عمى الغرض العاـ ،وفي نفس الوقت تعطي الداللة المقصودة.)ٖ(".

فأىمية دراسة الجممة يقودنا إلى دراسة النظاـ العاـ المحرؾ لمغة الشاعر ،وأصوؿ ترتيب

عناصرىا ،والفضؿ في توليد الدالالت يعود إلى الكشؼ عف مختمؼ األساليب ومبلءمتيا لمتركيب

النحوي ،واختراؽ حاجز المتعارؼ عميو مف المغة.

ومف خبلؿ تتبع ديواف ابف زقاعة ،تظير نماذج متعددة مف التقديـ والتأخير بشكؿ الفت ،منيا

ما جاء وفؽ القواعد النحوية الثابتة ،ومنيا ما تشكؿ ليحقؽ ىدفاً ببلغياً يمفت االنتباه ،فتشكؿ ىذه
التراكيب العدولية ظاىرة أسموبية تتجمى فييا الدالالت الببلغية التي تحقؽ خصائص أسموبية متعددة،

وقد ورد التقديـ في صور عدة في شعره ،منيا:

ِ (ٗ)

والكؿ مف عنده يدعو رلش الرشد

بظاىر النص منا وباطنو

ىنا يوظؼ الشاعر خاصية التقديـ لشبو الجممة الجار والمجرور "بظاىر النص" عمى الفعؿ

"آمنا" ،والتقديـ جاء ىنا لبياف حقيقة العقيدة التي يؤمف بيا ،وليدفع عف نفسو الشبيات ،خاصة أنو
يؤمف بكؿ ما جاء بالقرآف الكريـ والسنة النبوية.

قمت" في قولو:
لقد قدـ الشاعر أيضاً الجار والمجرور" في مقاـ الخميؿ" عمى الفعؿ" ُ
(٘)
وف ادي الحطيـ في الحطمات
قمت بوردي
في مقاـ الخميؿ ُ

)ٔ( الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،صٜٔ٘

(ٕ) دالئؿ اإلعجاز ،صٔٓٙ

(ٖ) الببلغة واألسموبية ،محمد عبد المطمب ،صٖٖٚ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٛ
(٘) المصدر السابؽ ،صٛٙ
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يشير التقديـ والتأخير إلى أىمية مقاـ الخميؿ التابع لسيدنا إبراىيـ عميو السبلـ.

 -وفي صورة تقديـ شبو الجممة عمى الفعؿ والفاعؿ ،يقوؿ:

رف ترقت لسورة الناز ِ
عات

وبريح الشراب روحي تحيا

(ٔ)

قدـ شبو الجممة الجار والمجرور" بريح الشراب" عمى الفعؿ والفاعؿ ،إلفادة التخصيص ،حيث
جاء التقديـ لريح الشراب وىي خمرة المحبة اإلليية بأنيا السبب في نشوة روحو وحياتو.
وأيضاً في قولو:

ِ
كالموريػػات
فػػي ضػػموعي تشػػب

وبريػػػػػؽ الكػػػػػ وس تقػػػػػدح قػػػػػدحاً

(ٕ)

ًِ
قػػدـ الشػػاعر شػػبو الجممػػة "بريػػؽ الكػػؤوس" عمػػى الفعػػؿ "تقػػدح ،باإلضػػافة إلػػى الشػػطر الثػػاني

الذي قدـ فيو الجار والمجرور "في ضػموعي" عمػى الفعػؿ "تشػب" لمتأكيػد عمػى تمكػف المحبػة اإللييػة فػي
نفسو.

-

وفي صورة تقديـ المفعوؿ بو عمى الفاعؿ ،يقوؿ:

(ٖ)

ػػػػتجار
جاجيػػػػػػػػػا
مػػػػػػػػػا يمػػػػػػػػػـ الكعبػػػػػػػػػ ًة ُح ُ
رال بػػػػػدا مػػػػػف قبػػػػػرؾ المسػ ْ
قدـ الشاعر المفعوؿ بو " الكعبة" عمى الفاعؿ " حجاجيا" ليبرز أىمية الكعبة ،خاصة أف

الكعبة ليا مكانتيا عند الصوفية التي تدؿ عمى الشيخ الذي ينيؿ منو العمـ -والطريقة الصوفية ،واتصاؿ

الفاعؿ بالضمير " ىا" يؤكد أف مكة ىي المقصودة.

 ومف صور التقديـ عند الشاعر مجيء الحاؿ متقدمة عمى صاحبيا وعامميا معاً كما فيقولو:

رلػػػػػػػػػػػػػيكـ كاشػػػػػػػػػػػػػفاً غطػػػػػػػػػػػػػائي

ممبيػػػػػػػػػػاً جئػػػػػػػػػػتكـ وسػػػػػػػػػػعيي

(ٗ)

تقدـ الحاؿ " ممبياً" عمى صاحبيا وعامميا معاً "جئتكـ وسعيي" ،وذلؾ لتأكيد المعنى الذي تبرزه

الحاؿ ،وبياف دورىا في تحديد الداللة ،إذ إف الغرض األساسي مف التقديـ ىو الكشؼ عف حالتو التي
يسعى مف خبلليا في الوصوؿ إلى الذات اإلليية.

وفي صورة تقديـ الحاؿ عمى الفعؿ أيضاً ،يقوؿ:
برقػػػػػػاً الح مػػػػػػف حبػػػػػػروف وىنػػػػػػاً

(٘)

كمثػػػػػػػؿ النػػػػػػػار تسػػػػػػػتعر اسػػػػػػػتعا ار

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٜ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٜٗ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٕ٘
)ٗ( المصدر السابؽ ،صٔٓٔ

(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٛ
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تقدـ الحاؿ " برقاً" عمى الفعؿ الح ،أفاد التخصيص ،واحتؿ البرؽ مكاف الصدارة ،لبياف

أىمية البرؽ الذي ىو أوؿ ما يبدو لمصوفي مف البلمع النوري ،فيدعوه إلى الدخوؿ في حضرة القرب
مف الرب ،لمسير في طريؽ اهلل.

وفي صورة أخرى لتقديـ الحاؿ يقوؿ:

ٍ
ليػػػػػػػؿ
طيفػػػػػػػاً زارنػػػػػػػي فػػػػػػػي جػػػػػػػنح

(ٔ)

فأنعشػػػػػػػػػػػني وأحيػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػيف از ار

استطاع الشاعر أف يقدـ صورة حقيقية عف طقوس الصوفي مف خبلؿ تقديـ الحاؿ "طيفاً"

عمى الفعؿ " ازرني" زيادة في االىتماـ والعناية ،و "طيفاً" رمز لتجمي األحباء في عالـ التمثؿ

لما كاف ىذا الطيؼ مبعث الحياة والسعادة عند
والصور ،وتخيؿ طيؼ الحبيب المتمثؿ بالذات اإللييةّ ،
الشاعر.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٙ
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المبحث الثاني -الحذؼ ودالالتو األسموبية:

الحذؼ مف الظواىر األسموبية التي اىتمت بيا البحوث األسموبية والنحوية والببلغية ،ويمجأ إليو
الشعراء؛ ألنو "ىو باب دقيؽ المسمؾ ،لطيؼ المأخذ ،عجيب األمر شبيو بالسحر ،فإنؾ ترى فيو ترؾ

الذكر أفصح مف الذكر ،والصمت عف اإلفادة أزيد لئلفادة ،)ٔ(".ومف خبلؿ الحذؼ تظير دقائؽ
الببلغة ومكنوف سرىا ،وتتجمى روعة أساليبيا " ،واألصؿ في المحذوفات عمى اختبلؼ ضروبيا أف

يكوف في الكبلـ ما يدؿ عمييا ،واال كاف الحذؼ تعمية وألغاز ال يصار إليو بحاؿ ،ومف شروط الحذؼ

أنو متى ظير زاؿ ما كاف في الكبلـ مف البيجة والطبلوة ،وصار إلى شيء غث ال يتناسب بينو وبيف
(ٕ)

ما كاف عميو أوالً".

وتكمف أىمية الحذؼ في أنو ُيخرج المغة عف مستواىا العادي المألوؼ إلى مستوى ببلغي مو ٍح
ومؤثر ،ألنو يعمؿ عمى اكتناز كثير مف المعاني في قميؿ مف األلفاظ ،مما يحقؽ قيمة داللية وتركيبية

في السياؽ ،باإلضافة إلى إشراؾ المتمقي في الكشؼ عف مواضع الحذؼ بشرط أف ال يحدث خمبلً في
المعنى " ،مما يساىـ في اتساع الفضاء النصي مف خبلؿ تضافر البنية السطحية -التي ينطؽ بيا
(ٖ)

ظاىر المفظ ،والبنية العميقة التي يستحضرىا المتمقي".

ونجد صو اًر لمحذؼ في شعر ابف زقاعة متعددة ،وسأقتصر عمى أكثرىا وروداً عمى سبيؿ

المثاؿ ال الحصر.

 -حذؼ الفعؿ والمفعوؿ بو :

ِ (ٗ)

ػػػػػؽ بػػػػػػال انتيػػػػػػاء
ػػػؽُ
فقمػػػػػػت :عشػ ٌ
قالػػػػت :فيػػػػؿ يعتريػػػػو عشػ ٌ
حذؼ الشاعر الفعؿ والمفعوؿ بو " يعتريو" ،واألصؿ " يعتريو عشؽ ببل انتياء" ،فجاء الحذؼ

ليفيد عدـ اإلطالة ،لوجود قرينة دالة عميو في الشطر األوؿ.
وقاؿ أيضاً:

(٘)

ألف عزائمي أضحت كبا ار

وقػالوا :قػد كبػرت فقمػت :قػد ارً
 حذؼ الشاعر الفعؿ والفاعؿ ،لوجود قرينة دالة عميو ،مما حقؽ اإليجاز وعدـ اإلطالة،"كبرت قد اًر".
واألصؿ
ُ
 -وقد يحذؼ الشاعر المضاؼ إليو ،يقوؿ:

)ٔ( دالئؿ اإلعجاز ،صٔٗٙ

)ٕ( جواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،صٖٓٔ

)ٖ( خصائص األسموب في شعر راشد بف حسيف ،ختاـ حماد ،رسالة ماجستير ،األزىر ،ٕٓٔٙ ،صٔٛ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٜ

(٘) المصدر السابؽ ،صٔٔٔ
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صػػػػػػػحا كػػػػػػػؿ وأصػػػػػػػحابي سػػػػػػػكارى

فأىػػػػػػػػػػػؿ الحػػػػػػػػػػػب قػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػكروا

(ٔ)

ذكر الشاعر المضاؼ " ك ّؿ" وحذؼ المضاؼ إليو " أىؿ الحب" إلعطاء الفرصة لممتمقي
يسمى باالحتراز عف العبث،
بالكشؼ عف َمف سكر ِمف المحبة اإلليية ،فالحذؼ ىنا جاء مف باب ما -
(ٕ)
ويكوف " بترؾ ما ال ضرورة لذكره ،وذلؾ يكسب الكبلـ قوة وجماالً".
 وفي صور أخرى يقوـ الشاعر بحذؼ حرؼ النداء ،وقد وردت في مواضع كثيرة مف شعره،فنجد عمى سبيؿ المثاؿ قولو:

مناىػػػا المنػػػش فػػػي بثػػػو وانتشػػػاره

ػي كػػـ أطػػوي الغ ػراـ وميجتػػي
خميمػ ّ
يقوؿ أيضاً:

(ٖ)

ِ (ٗ)

رلػػػػػش سػػػػػممات الظاىريػ-ػػػػة بالقصػػػػػد

ويممػػػػػػا
ػػػػػي عوجػػػػػػا ُ
بالعويجػػػػػػا ّ
خميمػ ّ
خميمي" تحقيقاً لمتبلحـ
حذؼ الشاعر حرؼ النداء " يا" مف المثاليف السابقيف ،والتقدير " يا
ّ
وقرب المنادى لو ،وحذؼ األداة يبرز المنادى بمفظو ،ويقوي معناه.
 وقد ورد الحذؼ بصورة حذؼ اسـ ليس ،يقوؿونصػػػػػػػػػػػػػػػره بالصػػػػػػػػػػػػػػػبا حقيػػػػػػػػػػػػػػػؽ

ِ (٘)

فمػػػػػػػػػػػػػػػيس يحتػػػػػػػػػػػػػػػاج لمرخػػػػػػػػػػػػػػػاء

حذؼ الشاعر اسـ ليس ،األصؿ فميس ىو يحتاج لمرخاء ،جاء الحذؼ ليحقؽ اإليجاز

والسرعة.

-

وىكذا نرى الشاعر كيؼ وظؼ ظاىرة الحذؼ بصور مختمفة ،وكاف الحذؼ في مجممو

ليحقؽ تكثيؼ الداللة في القميؿ مف األلفاظ ،وبالتالي يتجنب التكرار.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٔ

)ٕ( وكالة المطبوعات ،الكويت ،ٜٔٛٓ ،صٔ ٔٙأساليب ببلغية ،أحمد مطموب ،طٔ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٛ
(ٗ) المصدر السابؽ ،صٕٓٓ

(٘) ديواف ابف زقاعة ،صٗٓٔ
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المبحث الثالث -أسموب الشرط:

إف أسموب الشرط أسموب لغوي متميز ،ينبني عمى جممتيف ال تستقؿ إحداىما عف األخرى،
نظ اًر لبلرتباط الشرطي الذي يجمع بينيما في وحدة لغوية مفيدة ،واألداة ىي التي تحقؽ ىذا االرتباط،
وىي أداة الشرط المتصدرة الجممة الشرطية.

والشرط " ىو تعميؽ جممة بجممة بأداة خاصة تجعؿ عبلقة األولى بالثانية عبلقة سببية،
(ٔ)

والتعميؽ بينيما يتـ في الماضي ،أو المستقبؿ ،أو المستقبؿ خاصة".

و"يشكؿ أسموب الشرط أبرز مؤشر أسموبي تركيبي ،حيث "أطمؽ بعض منظري األسموبية عمى

المبلمح األسموبية ذات الداللة مصطمح (المؤشرات األسموبية) ،وذلؾ لكونيا عناصر لغوية تظير في
(ٕ)

مجموعة سياقية محددة بنسب تتفاوت في معدالتيا كثرة وقمة مف حالة إلى أخرى"

وترتكز الموضوعات الشعرية في أسموب الشرط عمى الوعظ والنصح واإلرشاد ،لذلؾ تدخؿ
بنية الشرط في نصوص الشاعر بشكؿ ممحوظ" ،ألف الشاعر الصوفي يمتاز بنزعة إرشادية ،والشرط

مف األساليب الميمة لحد كبير في تقديـ النصح واإلرشاد والتوجيو ،كما أف التصوؼ يدعو دوماً إلى
تطيير النفس وتنقيتيا وتيذيبيا ،لتكوف متأىمة وجديرة بقبوؿ التجميات السامية ،فكاف قبوؿ التجمي

مشروطاً بإعداد النفس وتطييرىا ،فمتى أعد اإلنساف نفسو كانت ميبطاً لممواىب المدنية ،والتجميات
(ٖ)

العموية".

إف أكثر األدوات الشرطية استعماالً لدي الشاعر ىي أداة الشرط " إذا" و"إف" ،ولكف "إذا" ىي

أكثر أدوات الشرط تحققاً في نصوصو الشعرية ،و"إذا ظرؼ لما يستقبؿ مف الزماف تتضمف معنى

الشرط".

(ٗ)

وحرؼ الشرط " إذا" تدؿ عمى تحقؽ الشيء وتيقف حدوثو في زمف محدود ومعموـ ،األمر الذي
يعكس التجربة الصوفية عند الشاعر وعواطفو الصادقة اتجاه المحبوب ،وخاصة أف الشاعر متمسؾ
باألمؿ والطموح الجامح في تحقيؽ الوصؿ مع الذات اإلليية ،وقد أدرؾ أف أداة الشرط " إذا" يستطيع

مف خبلليا أف يحقؽ ذلؾ الوصاؿ ،إذ يقوؿ:

فػػػػانيض فعمّػػػػؾ أف تمػػػػوت شػػػػييدا

واذا دعػػػػػػاؾ رلػػػػػػش الغػػػػػػراـ نػػػػػػديميا

(ٔ) ينظر كؿ مف جماؿ الديف ابف مالؾ ،شرح التسييؿ ،تسػييؿ الفوئػد وتكميػؿ المقاصػيد ،تػح ،محمػد عبػد القػادر عطػا ،وطػارؽ
فتحي السيد ،طٔ ،جٖ ،دار الكتب العممية بيروت ،لبناف ،ٕٓٓٔ ،صٖٛٙ

(ٕ) أسموب الشرط معمقة زىير بف أبي سممى ،شيماء شاكر محمود ،مجمة آداب الفراىيدي ،العددٕٔ ،أيموؿ ،ٕٕٓٔ ،صٕٖٕ
)ٖ( شعر عمر ابف الفارض دراسة أسموبية ،صٔٓٚ

)ٗ( موسوعة الحروؼ في العربية ،د .إميؿ بديع يعقوب ،طٔ ،دار الجيؿ ،بيروت ،ٜٔٛٛ ،صٚٛ
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(ٔ)

تكػػػف عربيػػػػدا
واذا سػػكرت وطػػاب وقتػػؾ فػػي اليػػوى
ْ
فانصػػػت ىنػػػاؾ وال ْ
استخدـ الشاعر في األبيات السابقة أسموب الشرط بأداتو " إذا +فعؿ الشرط (الفعؿ

الماضي)+جواب الشرط ( فعؿ األمر) مقترناً بالفاء ،وقد جاء استخدامو ألداة الشرط "إذا" داالً عمى أف
طريؽ المحبة اإلليية يتطمب جياد النفس وتيذيبيا ،وأف حدوث المحبة متحقؽ بتحقؽ النيوض بتيذيب

المدنية ،واستخداـ في جواب الشرط أفعاؿ األمر" فانيض ،فانصت" مقترنة
النفس لتنكشؼ المعارؼ
ّ
بالفاء ،لسرعة الجزاء المتحقؽ ،وأف الصوفي ليس لديو خيار أماـ المحبة إال الطاعة و الصبر.
وىذه األبيات ما ىي إال تجسيد لمتجربة الصوفية ،مف خبلؿ تقديـ النصح واإلرشاد والتوجيو

لمف يرغب في السموؾ في طريؽ المحبة اإلليية.

وفي سياؽ المحبة يخاطب الشاعر الذات اإلليية ،مستخدماً أسموب الشرط ،إذ يقوؿ:
يغػ ِ
ػػػػػػػػػػػف تقديسػػػػػػػػػػػػي وتسػػػػػػػػػػػػبيحي

رذا لػػػػػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػػػػػت بحبػػػػػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػػػػػـ

(ٕ)

أراد الشاعر مف خبلؿ أسموب الشرط أف يثبت حتمية الموت في سبيؿ اهلل ،الذي يتطمب مف

النفس أف تتخمص مف أىوائيا ورغباتيا الحسية التي تمنع مف تحقؽ الوصاؿ مع الذات اإلليية ،وجاء

جواب الشرط " لـ ِ
يغف تقديسي وتسبيحي" أسموب نيي ليثبت أف التقديس والتسبيح لمذات اإلليية ال
يتطمب قوالً فقط ،بؿ ال بد أف يكوف مقروناً بالعمؿ عمى تحطيـ أىواء النفس.

وقدـ استخدـ الشاعر أداة الشرط "إف" التي تفيد وقوع الشيء في المستقبؿ مع توقع عدـ

حصولو ،ومف النماذج الشعرية التي أوردىا ،إذ يقوؿ:
واف ذكػػػػػػروا السػػػػػػمو يقػػػػػػوؿ قمبػػػػػػي

تصػػػػػػامـ عػػػػػػف أباطيػػػػػػؿ النصػػػػػػارى

(ٖ)

استخدـ الشاعر حرؼ الشرط ( إف  +الفعؿ الماضي "ذكروا" وىو فعؿ الشرط  +الفعؿ

المضارع "يقوؿ" وىو جواب الشرط) لقد استخدـ الشاعر فعؿ الشرط بداللة الماضي ،وجوابو بداللة

المضارع ،داللة عمى استمرار إص ارره وثبات موقفو مف تجاىؿ العذاؿ ،والسعي المتواصؿ في وصؿ
المحبوب.

وفي موضع أخر يقوؿ:

نػػػػػػػار الغػػػػػػػراـ تجػػػػػػػد ليػػػػػػػا تبريػػػػػػػدا

كنت موسػش فػي المحبػة فاحتمػؿ
رف َ

(ٗ)

كنت" وىو فعؿ الشرط +فعؿ األمر"
وظؼ الشاعر حرؼ الشرط ( إف +الفعؿ الماضي" َ
فاحتمؿ" المقترف بالفاء ،ليفيد النصح واإلرشاد ،وىو جواب الشرط) ،فجممة جواب الشرط كشفت لنا

)ٔ( ديواف ابف زقاعة ،صٕٕٗ
(ٕ) المصدر السابؽ ،ص٘ٔٚ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٓٔٔ
(ٗ) المصدر السابؽ ،صٕٕٗ
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حالة الشاعر الصوفي في معاناتو المستمرة في مجابية الشوؽ ،خاصة أف طريؽ المحبة اإلليية ليس

سيبلً بؿ محفوؼ بالمخاطر والصعاب ،ويتطمب مف سالكو التحمؿ والصبر.

ىكذا استطاع الشاعر أف يوظؼ أسموب الشرط بما يتمتع بو مف طاقات إيحائية وأسموبية في

بناء داللتو الشعرية ،بما يتناسب مع تجربتو الصوفية التي تترواح بيف حضور وغياب ،فالشاعر مف

خبلؿ أسموب الشرط يحاوؿ أف يكشؼ عف آمالو ورغباتو التي يسعى لتحقيقيا.

وقد ركز الشاعر عمى أسموب الشرط؛ ألنو يتمتع بالحركة المستمرة ،واستمرار األحداث ،وىذا

ينسجـ كؿ االنسجاـ مع التجربة الصوفية التي في حقيقتيا سعي واستمرار لتحقيؽ الوصاؿ مف الذات
اإلليية.
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المبحث الرابع -األساليب اإلنشائية:

اكتسبت األساليب اإلنشائية قيمتيا في المغة الشعرية؛ ألنيا تكشؼ عف مكامف النفس وأسرارىا
خاصة في أنيا ال تحتمؿ تصديقاً أو تكذيباً ،واإلنشاء نوعاف :إنشاء طمبي ،وانشاء غير طمبي،

فاإلنشاء الطمبي " ىو الذي يستدعي مطموباً غير حاصؿ في اعتقاد المتكمـ وقت الطمب كاألمر،
والنيي ،واالستفياـ ،والتمني والنداء"(ٔ) ،أما غير الطمبي ىو" ماال يستدعي مطموباً غير حاصؿ وقت
(ٕ)

الطمب كصيغ المدح والذـ ،والعقود ،والقسـ ،والتعجب ،والرجاء ،ورب ،ولعؿ ،وكـ الخبرية".

وتعتمد الدراسة في ىذا المبحث عمى األساليب اإلنشائية الطمبية ،لما تحممو مف دالالت تعبر

عف النفس الصوفية ،وما يعترييا مف عواطؼ وانفعاالت وأحاسيس ،باإلضافة إلى تنوع المغة واثرائيا

بأساليب متعددة ،مما تثري ذائقة المتمقي.

ولقد وظؼ ابف زقاعة األساليب اإلنشائية بصورة جمية ،فجاءت منساقة لخدمة أفكاره وعبرت

عف مشاعره ،حيث جسد كؿ نمط فييا بما يتناسب مع حالتو الشعورية ،ومع خصوصية تجربتو

الصوفية ،ومف األساليب التي استخدميا أسموب األمر ،النداء ،االستفياـ ،وىناؾ أساليب أخرى ترددت
في شعره كالتمنى والنيي ،وغير ذلؾ.

أوالً -األمر

األمر ىو " طمب حصوؿ الفعؿ مف المخاطب ،واف كاف حقيقياً ،فإنو يكوف عمى سبيؿ

االستعبلء ،وااللزاـ ،أما إذا تخمؼ أحدىما أو كبلىما ،فإنو األمر يخرج مف معناه الحقيقي ،ويكوف أم اًر
(ٖ)

ببلغياً".

والمعاني الببلغية التي يحققيا أسموب األمر االلتماس ،الدعاء ،التمني ،التعجيز ،النصح،

اإلباحة ،التسوية ،وغير ذلؾ.

ولـ يقتصر اىتماـ الببلغييف ببنية األمر عمى أنو بنية إنشائية طمبية بؿ "تجاوزوىا إلى كونيا

بنية توليدية ،تحاوؿ أف تنتج ما لـ تتعود إنتاجو ،وىذا المنتج يعتمد عمى تحوؿ موضعي يخرج البنية

عف (أصؿ المعنى) ،يتيح ليا بإنتاج ٍ
معاف ليست مف ميمتيا األصمية".

(ٗ)

وقد وظؼ ابف زقاعة أسموب األمر في شعره ،لذلؾ وردت جممة مف الصيغ والتراكيب التي

اتخذت مف أسموب األمر ظاى اًر ليا باعتبار التجربة الصوفية ،وفي جوىرىا الصوفي يخرج عف
الظاىر إلى دالالت ومعاف مجازية متعددة ،موجية إلى ذات الشاعر ،أو العاذليف أو تقديـ النصائح
واإلرشادات لممريديف الراغبيف في سموؾ طريؽ التصوؼ ،يقوؿ:

ػػػؽ
واسػػػػأؿ رلػػػػو الكرسػػػػي جبػػػػة مػػػػف التوفيػ ْ

قصر ثياب المعصية
يامف يروـ الخياطة ّ
المعصية

(ٔ) جواىر الببلغة ،صٓٚ

(ٕ) المصدر السابؽ ،صٜٙ

(ٖ) الببلغة واألسموبية ،مقدمات عامة ،يوسؼ أبو العدوس ،طٔ ،المممكة األردنية الياشمية ،عماف ،ٜٜٜٔ ،ص٘ٛ

)ٗ( الببلغة العربية ،قراءة أخرى ،محمد عبد المطمب ،طٔ ،الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لونجماف ،ٜٜٔٚ ،صٖٕٜ
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ػػػػػديؽ
ػػػػػرد بالصػػػػػػدؽ والتصػ ْ
وبعػػػػػػد ىػػػػػػذا فػ ّ
ػػؽ
تفصػػػؿ ال بػػػد مػػػف تمزيػ ْ
رف كنػػػت تعػػػرؼ ّ

واسػػػتعمؿ الكسػػػر واطػػػوي وقػػػص وربػػػات

زينتػؾ
ادرز وكؼ لحاظؾ واخمع مالبس
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى
واليػ
ىمومػػؾ مػػع ا﵀ وامسػػح بطػػائف
اجمػػع
وزينتؾ
وربات اليوى

ػؽ
واكػػبس غمػػيظ طباعػػؾ فػػي مكػػبس الترقيػ ْ
ػػػػؽ
وامنػػػػػع
الترقيؽ الػػػػػذنب واقطػػػػػع عالئػػػػػؽ التعميػ ْ

الجفا
والفؽ بخيط ودادؾ أوصاؿ ما قطع
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموتؾ
َ
ػػػؽ
سموتؾالعزيمػػة أذيػػاؿ أثػواب التقػػش
بصػػدؽ
نبػت
ِّ
الجفا
وال تخسػػػػؼ عمػػػػرؾ عمػػػػش أحػػػػد تمفيػ ْ
بطائف
التِّقشسيطرت بنية األمر عمى تراكيب ىذه األبيات ،فأصبحت ىي الوحدة األساسية فييا ،حيث
(ٔ)

رتب أفعاؿ األمر بحسب الغرض الذي سعى إليو ،وىو دعوة كؿ مريد إلى السير في الطريؽ الصوفي،
طريؽ العارفيف ،وقد تكرر فعؿ األمر ( )ٔٙمرة ،وحمؿ معنى النصح واإلرشاد ،فالخطاب موجو

لمسالكيف الراغبيف في شؽ طريؽ التصوؼ ،مستخدماً رموز مينة الحياكة كوسيمة لمتعبير عف معانيو
المختمفة ،و مف خبلليا استطاع أف يوضح الشروط التي يجب عمى المريد اتباعيا وااللتزاـ بيا ،كي

يرتقي مف كونو مريداً إلى شيخ حقيقي ،ومف ىذه الشروط ترؾ حظوظ الدنيا ،وقطع العبلئؽ بكؿ ما

ىو دنيوي ،وكميا مقامات يصؿ مف خبلليا المريد إلى المقاـ األعمى ،واالتجاه نحو الحؽ اتجاىاً
ينتيي إلى الفناء ،وتحقيؽ البقاء مع الذات اإلليية.

وفي سياؽ آخر يخاطب الشاعر الذات اإلليية ويطمب منيا العفو ليحقؽ وصاالً معيا ،يقوؿ:
فػػػػػػػال تقطػػػػػػػع رجػػػػػػػائي منػػػػػػػؾ ربػػػػػػػي

ػػػػػػت أكػػػػػػػرـ مػػػػػػػف يرجػػػػػػػي
رليػػػػػػػي أنػ َ
وىػػػػب أنػػػػي لجػػػػودؾ صػػػػرت ضػػػػيفاً

وىػػػػا أنػػػػػا قػػػػػد نزلػػػػػت بػػػػػو وحسػػػػػبي

(ٕ)

إف غاية الشاعر ىي تحقيؽ الوصؿ مف الذات اإلليية ،فيناجي ربو مستخدماً أسموب األمر

تقطع" الذي خرج عف معناه ليحمؿ معنى الترفؽ واالستعطاؼ والتوسؿ ،والتمني بأف ال
والنيي "ال
ْ
ىب" الذي حمؿ معنى التودد واالستعطاؼ ،فيو حريص
ينقطع الرجاء ،باإلضافة إلى أسموب األمر " ْ

كؿ الحرص عمى طاعة اهلل ونيؿ ثوابو.

ورغـ صعوبة التجربة الصوفية ومشاقيا يتعرض الشاعر لمواجية مف البلئميف ،ويطمب منيـ

أف يتركوه وشأنو ،يقوؿ:

(ٖ)

رأيت الموت حجاً واعتما ارً

أال يا الئمي دعني فوني

استخدـ الشاعر فعؿ األمر" دعني" المحمؿ بالزجر والردع ،ليعمف رفضو لكبلـ البلئميف ،كما

ساعد أسموب التوكيد "فإني" في قوة التحدي ليـ ،لذلؾ خرج األمر إلى معنى الزجر لبلئـ خاصة أنو

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٚ
)ٕ( المصدر السابؽ ،صٖٓٚ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٔٔ
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رأى في الموت سبيبلً لتحقيؽ القرب مف اهلل سبحانو ،الذي تأتى بمجاىدة النفس وترؾ حظوظ الدنيا،
والتقرب بعبادة الحج والعمرة.

ومف المعاني التي يخرج إلييا األمر في شعره التعظيـ واإلكبار ،في قولو:

فاسجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد لعػػػػػػػػػػػػزي وكبريػػػػػػػػػػػػائي
ػػػػػػػػػز والبقػ ِ
ػػػػػػػػاء
فػػػػػػػػػي دولػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػػ ّ

أنػػػػػػت أعػػػػػػػػػػػػػز الوجػػػػػػود عنػػػػػػػػػػػػػػػدي

ػػػػػػػبس قبػػػػػػػػاء البقػػػػػػػػا دوامػػػػػػػػػػػػػػػػػاً
والػ ْ
ػػػػفع وسػػػػػؿ مػػػػػا تشػػػػػاء تعطػػػػػش
واشػ ْ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػػػػػت بالوفػػػػػػػ
فقػػػػػػػػػػػػػػػد تك غفمػػػػ
ُ
ػػػػػػػتجب دعػػػػػػػػائي
ػػػػػػػاغفر ليػػػػػػػػـ واسػ
فػ
ْ
ْ

فقػػػػػػاؿ :مػػػػػػػػػػف أمتػػػػػػػػػػش ُعصػػػػػػػػػػػػػػاةٌ
فأنػػػػػػػت غفّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار كػػػػػػػؿ ذنػػػػػػػػ ٍ
ػػػػػػػب
ٍ
عػػػػػػدف
قػػػػػػاؿ ادخمػػػػػػوا فػػػػػػي جنػػػػػػاف

وأنػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػا سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي رجػػػػػػػػػائي
ِ (ٔ)
ٍ
نعػػػػػػػػػيـ بػػػػػػػػػال شقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
رلػػػػػػػػػش

يتمثؿ الشاعر في ىذه األبيات أسموب الحوار الذي دار بيف الذات اإلليية والذات المحمدية،

باستخداـ فعؿ األمر الذي تكرر( )ٚمرات ،في حيف تكرر فعؿ األمر في خطاب الذات اإلليية
لمرسوؿ )٘( مرات ىي " فاسجد ،البس ،اشفع ،سؿ ،ادخموا" ،ليدؿ عمى عظـ مكانة الرسوؿ ، أما

في خطاب الرسوؿ جاء مرتيف في " اغفر ،استجب" مناجياً الذات اإلليية أف تغفر لمعصاة وأف
تستجيب لدعواتيـ ،فكاف كرـ الذات اإلليية مدىشاً في قولو "ادخموا" ليخرج األمر إلى معنى اإلذف ،أي

سمح ليـ بدخوؿ الجنة والتمتع بنعيميا.

ومف المبلحظ أف صيغ األمر عنده تشيع في نطاؽ التعظيـ واإلكبار لمذات اإلليية،

والمحمدية ،وأيضاً في نطاؽ النصح واإلرشاد ،وذلؾ الستنياض اليمـ في مواجية البلئميف ،رغبة

لتحقيؽ القرب مف الذوات العظيمة.

ثانياً -النػػداء

النداء ىو نوع مف أنواع اإلنشاء الطمبي ،وىو" طمب إقباؿ المدعو عمى الداعي بأحد حروؼ
(ٕ)

مخصوصة ينوب كؿ حرؼ منيا مناب الفعؿ أدعو".

والنداء ظاىرة أسموبية ثابتة في الشعر العربي ،جاء في ديواف ابف زقاعة ليندرج في إطار

السياؽ الببلغي ،يوظفو ليخدـ معاني المنيج الصوفي ،واف كاف في شكمو الظاىر يميؿ إلى الداللة
االصطبلحية وأثرىا ،ولكف المتصوفة "ظمت متمسكة باألصؿ الداللي الذي وضع لو النداء ،وكانت

ترتقي في الوقت نفسو مع الداللة المجازية لتكتسب عمى الدواـ رقياً فكرياً ونفسياً ودينياً ،ألف المنادى

طرؼ ثابت في لغتيـ الشعرية وأساس وجودىا مف باب المشاركة في الحدث ،وبيذا أصبحت أساليب

)ٔ( ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٓ

)ٕ( عمـ المعاني ،عبد العزيز عتيؽ ،د،ط ،دار النيضة العربية ،بيروت ،ٜٔٛ٘ ،صٗٔٔ
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النداء مف معاني داللتيا وجماليتيا الببلغية ورسالة كبلمية وعمبلً وطريقة أسموبية في بنية القصيدة

الداخمية".

(ٔ)

جاءت أداة النداء "الياء" بشكؿ الفت لبلنتباه في قصائد الشاعر ،وكشفت عف مدى عبلقتو

باآلخر المنادى ،وىو الذي يتوجو إليو في الخطاب.

لقد كاف الرسوؿ المنادى األوؿ في شعر ابف زقاعة ،وأسموب النداء كشؼ عف طبيعة

العبلقة المتميزة التي تربط بينيما ،كما عكس أيضاً اإلعجاب والتقدير واإلكبار الذي يحممو الشاعر

لمذات المحمدية التي تُمثؿ لو صورة المثؿ األعمى ،فمف خبلؿ صورة المنادى التي رسميا الشاعر،
نممس مبلمح الرمز والمثاؿ ،إذ تبرز المبالغة كعنصر أساسي مف عناصر الصورة ،وذلؾ انعكاساً
لعظـ المكانة التي يحتميا الرسوؿ .يقوؿ:

ويػػػػػا رجػػػػػائي وذخػػػػػري أنػػػػػت تكفينػػػػػي
خالصػػػػة األنبيػػػػاء يػػػػا جػػػػوىر الكػ ِ
ػػػوف

يػػا سػػيدي يػػا رسػػوؿ ا﵀ يػػا سػػندي

يػػا صػػاحب الوقػػت يػػا غػػوث الزمػػاف

وأنػػػت عػػػيف الػػػورى يػػػا صػػػاحب العػ ِ
ػػيف
ِ
الػػػػديف
يػػػػا جػػػػامع القربػػػػا فػػػػي حػػػػوزة

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
يػويػػػا رفيػػػع الػػػػذرى يػػػا ممجػػػأ الفقػػػػ ا
يػػػػا أوحػػػػد النجبػػػػا يػػػػا راحػػػػـ الغربػػػػا

يػػػػا رافػػػػع الشػػػػرفا فػػػػوؽ السػػػػم ِ
اكيف

يػػػا ألطػػػؼ المطفػػػا يػػػا أكبػػػر الخمفػػػا

(ٕ)

جاء النداء في األبيات السابقة مكر اًر ( )ٔٚمرة مادحاً فيو رسوؿ اهلل ،ليخرج النداء عف

معناه األصمي ويحمؿ داللة التعظيـ واإلجبلؿ لمذات المحمدية التي تمثؿ اإلنساف الكامؿ ،وعمد إلى

أسموب النداء ليبث في النفوس ىيبة رسوؿ اهلل ،ويطبع فييا الشعور بعزتيا وكبريائيا ،مع االحتفاظ
دوماً بمكانة الذات المحمدية في نفوس الصوفية خاصة.

وفي مظير ببلغي آخر نجد الشاعر يورد أسموبو في النداء بغرض المدح واالستعطاؼ،

يقوؿ:

ِ
ػػػػػدرجات
يػػػػػػا رفيػػػػػػػػع العػػػػػػػػماد والػ
ػػػ ِػػد وتػػػاج العمػػػيا وكيػػػػؼ العفػ ِ
ػػاة

قمػػػػت لمػػػػا رأيتػػػػػػػو فػػػػي منامػػػػػػػػي

يػػا ط ػراز الجمػػاؿ يػػا حػػػػػمّة المجػػػػػ
أنت عيف الزماف يػا صػاحب الوقػػػ

ِ
ػ ِ
المعضػالت
ػػت وغوث األناـ فػي
ِ (ٖ)
ػػػف والخائفػػػػات
ِد وأمنػػػاً لمخائفيػ َ

أنػػت سػػر الوجػػود يػػا كعبػػة الجػػ ػػو

)ٔ( الصػػورة الشػػعرية فػػي ديػواف أبػػي الربيػػع عفيػػؼ الػػديف التممسػػاني ،خميػػؿ بػػف دغمػػوش ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة لخضػػر باتنػػة،
الجزائر ،ٕٓٔٓ،صٖٔٛ

)ٕ( ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٙ
)ٖ( المصدر السابؽ ،صٜ٘
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استخدـ الشاعر صيغة النداء " يا " التي لمبعيد ،والتي أنزليا منزلة القريب ،ألف العبلقة بينو

وبيف الذات المحمدية عبلقة حميمة ،يسعى لمقرب منيا ،حيث تكررت حوالي " "ٚمرات " لـ يتوجو
الشاعر إلى الرسوؿ بالنداء مف خبلؿ اسمو بؿ بصفاتو "يارفيع العماد ،والدرجات ،يا طراز
الجماؿ "....وكميا تحمؿ معاني اإلكبار والتفخيـ الذي يصؿ إلى حد المبالغة ،مف خبلؿ تزاحـ صيغ

النداء ،والتي كشفت عف حاجة الشاعر الممحة إلى الرسوؿ خاصة في أنو القدوة والمثاؿ الكامؿ،
وىذا ما جعمو يناديو بأوصاؼ دوف اسمو تشريفاً لو ورفعة لمكانتو.

وقد يخرج النداء عف معناه األصمي ليحمؿ داللة التعظيـ كما في قولو:
يػػػا حبيبػػػاً أعػػ غ
ػػػز مػػػف روحػػػػي

ػت فػػي لػػوحي
أنػػا طف ػ ٌؿ نقشػ ُ
َؿ فػػػػػػي الػػػػػػذكر قُػػػػػػ ْـ وُقػػػػػػ ْؿ

سورة الحػب قػد تبػارؾ مػف قػا

(ٔ)
استخدـ الشاعر أداة النداء " يا" لمبعيد في أُ
وحيالذات اإلليية ،إف المسافة بيف الخالؽ
مناداة

والمخموؽ مسافة بعيدة ،فإف النداء مف الشاعر لخالقو بعيد بعداً كامناً في عموه سبحانو وتعالى ،لذلؾ

خاطبو بأداة النداء التي لمبعيد إجبلالً وتقدي اًر لمنزلتو ومرتبتو ،ولكنو مف ناحية أخرى تعبير عف القرب

المنشود.

وفي صورة التقرب والمبلطفة يتجو األسموب الندائي إلى المخاطب ،ليشعر المتكمـ أنو قريب

منو ،فيأنس بو أو يتمطؼ لديو القبوؿ ،يقوؿ:

(ٕ)

فيو فيا أنسو مف بعد وحشتو

يا فرحة القمب لما صار منزلكـ

ويقوؿ أيضاً:

البػػػػػػػػػػػػػر ِ
ؽ
ال تحرقيػػػػػػػػػػػػػو بشػػػػػػػػػػػػػػػدة َ

ػػػػػردي كبػػػػػػدي
يػػػػػػا لمعػػػػػػة البػػػػػػرؽ بػ ّ
وأنػػػػػت يػػػػػا نسػػػػػمة األصػػػػػيؿ عسػػػػػش

بنفحػػػػػػػػة منػػػػػػػػؾ تمسػػػػػػػػكي رمقػػػػػػػػي

ج

ج

وأنػػػػػػت يػػػػػػا وجنػػػػػػة الحبيػػػػػػب رلػػػػػػش

كػػػػػػـ تحرقينػػػػػػي بحمػػػػػػرة الشػػػػػػف ِ
ؽ

(ٖ)

سمحت ىذه النداءات لمشاعر بمناجاة الذات اإلليية ،حيث أباحت إنزاؿ البعيد منزلة القريب.

وفي حنينو إلى أرض الحجاز وساكنييا يستخدـ أسموب النداء ليظير حالة الشوؽ والحنيف،

يقوؿ:

ِ
ياسيف
أىؿ المصمش ويا أصحاب

يا جيرة نزلوا أرض الحجاز ويا

(ٗ)

إف حالة الشوؽ والحنيف لؤلحبة ،دفعت الشاعر إلى النداء وتك ارره " ٗ" مرات ،مع استحضار

األماكف التي نزلوا بيا ،وىذا ما يعززه أيضاً قولو:
)ٔ( ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٚ
)ٕ( المصدر السابؽ ،صٜٔٔ

)ٖ( ديواف ابف زقاعة ،صٕٗٔ
)ٗ( المصدر السابؽ ،صٖٓٔ
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(ٔ)

يينيػػكـ منزؿ الينػػاء

يا ساكني منحنش ضموعي
ويقوؿ:

عرج بذات الشيح والقض ِ
اب
يمماً
ّ
يا سائ ارً نحو العقيؽ ُم ّ
استخدـ الشاعر في األبيات في السابقة أسموب النداء الممموء بداللة الرجاء والتضرع ،وىذه
(ٕ)

الداللة تنسجـ مع حالة الشاعر خاصة أنو في حالة شوؽ دائـ ومستمر لؤلحبة.

وقد يأتي النداء متبوعاً باالستفياـ ،وىذا يزيد النداء عمقاً وتأثي اًر عمى نفسية الشاعر التي تتوؽ

شوقاً لؤلماكف التي نزؿ بيا المحبوب ،مثؿ قولو:

ويا ترى ىؿ أزور وادي العقيؽ وىؿ

ِ
البساتيف
تبدو لعيني ُنخيالت

(ٖ)

وقد جاء النداء محمبلً بداللة التمنى ،وىذا النداء يترتب عميو إدراؾ حقيقة المحبة لمذات

المحمدية ،ويراد بو التحفيز والترغيب في حب رسوؿ اهلل  ،و يقوؿ في سياؽ النصح واإلرشاد:
معشر العشا ِ
لو متّـ ال تقطعػػوا حبمَو
ؽ أوصيكـ
يا
َ
ويستخدـ الشاعر أسموب النداء المحمؿ بداللة التنبيو في قولو

(ٗ)

(٘)

أيت الموت حجاً واعتما ار
أال يا الئمي دعني فوني
ر ُ
وجو الشاعر نداءه لصديقو البلئـ مف خبلؿ يا النداء التي سبقت بيمزة التنبيو و" ال" الزائدة

لتعطي حديثو مزيداً مف التأكيد عمى موقفو خاصة مع موجود أسموب التوكيد " إني" الذي عزز الفكرة
التي آمف بيا الشاعر ،ليجذب االنتباه لمفكرة التي يريد تقديميا لمقارئ.

بذكره.

فالنداء سمة الزمت الشاعر خاصة في أنو راغب في النداء عمى محبوبو والتوسؿ إليو ،والتمذذ

ثالثاً -االستفياـ:

يعرؼ االستفياـ في البنى األسموبية" ىو طمب الفيـ ،أي طمب العمـ بشيء لـ يكف معموماً،

ومف ،ما ،متى ،أيف ،كيؼ ،وأياف ،وكـ ،أي ،)ٙ(".وقد ناؿ
بوساطة أداة مف أدواتو ،وىي اليمزة ،وىؿَ ،
االستفياـ اىتماـ الدراسات األسموبية لما يضيفو عمى النص مف خياؿ وحركية ،خاصة أنو يتحرؾ بيف

)ٔ( ديواف ابف زقاعة ،صٓٓٔ
)ٕ( المصدر السابؽ ،صٜ٘ٔ
)ٖ( المصدر السابؽ ،صٖٔٔ

)ٗ( ديواف ابف زقاعة ،صٕ٘ٗ

)٘( المصدر السابؽ ،ص ٕٔٔ

) (ٙاألساليب اإلنشائية ،في النحو العربي ،عبد السبلـ محمد ىاروف ،طٕ ،مكتبة الخانجي ،مصر ٜٜٔٚ،صٔٛ
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ٍ
معاف سياقية مختمفة" ألف طبيعة االستعماؿ قد تفرغ ىذه األدوات مف داللة االستفياـ إلى دالالت بديمة
(ٔ)

تتخمؽ مف السياؽ الذي تُغرس فيو بحيث تؤدي دو اًر مزدوجاً في الصياغة".
ويعد أسموب االستفياـ مف أىـ األساليب واألنماط التركيبية التي يستعيف بيا الشاعر في

التعبير عف معانيو وأفكاره ،لما يقوـ بو االستفياـ مف دور مؤثر يحقؽ قيماً فنية وجمالية في النص،
عما في نفس الشاعر مف قمؽ
باإلضافة إلى تنويع في استخداـ أدوات االستفياـ يساعد مف الكشؼ ّ
وحيرة دائميف.
استخدـ ابف زقاعة أسموب االستفياـ في التعبير عف حالة الصراع النفسي الذي دار بينو وبيف

ع ّذالو ،يقوؿ:

فقمػػػت عػػػواذري كػػػؿ العػػػذارى

قػالوا مػف عػذيرؾ فػي التصػابي

فقمػػت الوجػػد فػػي قمبػػي أثػػا ار
غ
ِّ
ػور فػػػػػػا ار
فظنػػػػػػوا أنػػػػػػو التنػػػػػػػ ُ
(ٕ)
وسمواني قػد ارتحػال وسػا ار

وقػػػػػالوا مػػػػػف أثػػػػػار النػػػػػار لػػػػػيالً
ػكبت دمعػػي
وقػػالوا مػػا جػػرى فسػ ُ
قمت صبري
وقالوا ":أيف صبرؾُ ُ

في ىذه األبيات تتبلحؽ البنى االستفيامية لتصور مشيداً حوارياً بيف الشاعر و َّ
عذالو الذيف

ما انفكوا عف صده ،و تعكس أيضاً حيرة الشاعر ،ورغبتو الجامحة في البحث عف الحقيقة ،والثبات
عمى أسرار المحبة ،فيو يجابو كؿ الصعاب مف أجؿ لحظة وصاؿ مع المحبوب.
وقد ظيرت آثار المحبة عمى الشاعر ،في قولو:

ِ (ٖ)

صػػػػػػػ ِّـ الجمػػػػػػػاد
ػػػب
وكيػػػػؼ سػػػػكنت فػػػػي أحشػػػػاء صػ ّ
يػػػػػػػذوب لحرىػػػػػػػا ُ
في ىذه الصورة مف االستفياـ يستعمؿ الشاعر األداة " كيؼ" التي ىي لمسؤاؿ عف الحاؿ،
ج

ج

كشؼ مف خبلليا عف حالة الدىشة والحيرة ،فاألداة زادت مف عمؽ التأثير الذاتي والروحي لمنفس

البشرية التي تصطدـ بالحيرة ،ويصور الجوىر النفسي لئلنساف الصوفي.

ورافؽ االستفياـ حالة مف الدىشة التي انتابت الشاعر جراء مكابدتو لؤلشواؽ واآلالـ التي

يواجييا في محبتو لمذات اإلليية ،يقوؿ:

ػػػػػػػػػدح الزنػ ِ
ػػػػػػػػػاد
وبػػػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػػوانحي قػ ْ ُ
(ٗ)
ػػػذارؾ فػػػػي المبػػػػادي
وقػػػػد وافػػػػي عػ ُ

ػػػػػػػػرت أ ّنػػػػػػػػػي عنػػػػػػػػػؾ ٍ
اله
كػػػػػػػػػـ أظيػ ُ
أأصػػػػبر فػػػػي أواخػػػػر عمػػػػر صػػػػبري
ٍِ ُ

(ٔ) جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديـ ،محمػد عبػد المطمػب ،طٔ ،الشػركة العالميػة المصػرية لمنشػر لونجمػاف،ٜٜٔ٘ ،
صٜٗٔ

)ٕ( ديواف ابف زقاعة ،صٓٔٔ

)ٖ( المصدر السابؽ ،ص٘ٔٛ

)ٗ( ديواف ابف زقاعة ،ص ٘ٔٛ
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فجاء االستفياـ " أأصبر" ليخرج مف معناه الحقيقي إلى غرض ببلغي يعكس حالة الحيرة

عند الشاعر مما دفعتو إلى البحث عف حقيقة المحبة اإلليية دوف االكتقاء بظواىرىا ،بؿ التغمغؿ في
أعماقيا.

ويتصاعد منحنى الحيرة عف الشاعر عند مواجيتو مع العذاؿ ،يقوؿ:

وذلػػػػػؾ لمػػػػػا مػ غ
ػػػػر أوصػػػػػالي
ػػػػز َ
ؽ اليجػ ُ
(ٔ)
أأسػػمو حبيب ػاً بالصػػبابة أوصػػش لػػي

ػػػػػػمو عػػػػػػػواذلي
لقػػػػػػػد أمرونػػػػػػػي بالسػ ّ
ولػػو ِمػ ِّ
ػت بػػاليجراف لػػـ أسػػتمع ليػػـ

في ىذه الصوة مف االستفياـ يستخدـ" اليمزة" ليطرح تساؤالً عمى ع ّذالو قاصداً منيـ أف يدعوه

وشأنو ،والتصديؽ بالحب الذي يعتريو والظاىر عمى عبلمات جسده ،فخرج االستفياـ إلى معنى
ببلغي يفيد اإلنكار والرفض ،ليكشؼ عف واقع الشاعر الصوفي الذي يكابد األشواؽ ،وصدود

المحبوب ،فتميز أسموب االستفياـ – ىنا -بقدرتو عمى إثارة انفعاؿ الذات المتمقية ،ودفعيا إلى
التجاوب مع ىذه التجربة التي تتجسد في المعاناة التي صنعتيا حالة الوجد المضنية ،يقوؿ:
غ ِ
ػػػػػرب
ر نػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػي جاراتػػػػػػػػػػػػػػػيا
ػػػػػيـ الطػ ْ
وقػػػػػد ىػػػػػػز عطفػػػػػػي نسػ ُ
بف اىتػػػػػػػػزازي لبػ ِ
ػػػػػػػب
ػػػػػػػرد الفػػػػػػػػ ِاد
َح ِسػػػػػػػػ َ
فنػػػػػػػاديف حالُػػػػػػػؾ ىػػػػػػػػػذا عجػػػػػػػ ْ
(ٕ)
فػػػػػػػأيف الػ ِّ
ػػػػػػػب
سػػػػػػػػ غنة العاشػػػػػػػػػقيف
ػػػػػػدموعُ وأيػػػػػػػف الرىػَػػػػ ْ
فمػػػػػػػػا ىكػػػػػػػػذا ُ

وظؼ الشاعر أداة االستفياـ " أيف" التي خرجت عف معناىا األصمي ،وىو السؤاؿ عف

المكاف ،لتحمؿ العديد مف الدالالت الببلغية التي حددىا السياؽ ،وىي معاني األلـ والمعاناة التي

يعانييا المحب الصوفي ،جراء مكابدتو صدود المحبوب.

وقد استخدـ الشاعر " كـ الخبرية" التي تستخدـ لمتعبير عف العدد ،ولكنو خرج بيا عف معنى

العدد إلى معنى أخر يفيد الكثرة والمبالغة ،يقوؿ:
ػػػػػػػت الحبيػػػػػػػػب مختمسػػػػػػػػاً
كػػػػػػػػـ لمحػ ُ
كػػػػػػػـ درسػػػػػػػت الغػػػػػػػراـ فػػػػػػػي كتػ ٍ
ػػػػػػب

بعػػػػػػػػػػدىا غػػػػػػػػػػرت مػػػػػػػػػػف تالميحػػػػػػػػػػي
ذف بتشػػػػػػػػػػػػػػريحي
شػػػػػػػػػػػػػػرحيا مػػػػػػػػػػػػػػ ٌ
(ٖ)
اب تفريحػػػػػػػػػػػػي
فسػػػػػػػػػػػػقاني شػػػػػػػػػػػػر َ

الخمػػػػػػػػار مسػػػػػػػػبحتي
كػػػػػػػػـ وىبػ ُ
ػػػػػػػت ّ

كرر الشاعر استخداـ " كـ" الخبرية حتى يظير مف خبلليا حقيقة الوجد الذي سيطر عمى

وجمياً عمى مبلمحو العاشقة ،والمحبة اإلليية ىي الغاية المنشودة واليدؼ األسمى
وجدانو ،وبدا ظاى اًر ّ
الذي يسعى لتحقيقو ،لذلؾ جاء بالفعؿ الماضي المقروف بالفاء ليدؿ عمى سرعة استجابة الذات اإلليية
لو ،فكاف سقياىا لو مف المحبة سبيؿ لتحقيؽ السعادة األبدية لو.

)ٔ( ديواف ابف زقاعة ،صٖٗٓ
)ٕ( المصدر السابؽ ،صٖٔٚ

)ٖ( ديواف ابف زقاعة ،صٔٚٙ
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فمعظـ االستفياـ في بداية قصائده ىو أسئمة لآلخر البعيد عف العيف ،والمتواجد في القمب،

وذلؾ منتيى التصوؼ ،ويوظفو ليحمؿ المتمقي عمى االنتباه لو ،باعتبار أنو يطرح قضية صوفية،
يحاوؿ فؾ طبلسميا ،واالستفياـ في ذيؿ قصائده ،ىو رغبة في التطور الحالي والمقامي وتصوير
(ٔ)

لتعطش مستمر لمترقي".

وىكذا استطاع الشاعر أف يوظؼ المغة في كؿ مستوياتيا ،خاصة فيما تحققو المغة الصوفية

مف انزياح لغوي عجيب ،حيث تكشؼ عف عبلقات فنية مدىشة ،فالمغة الصوفية

في ألفاظيا

وتراكيبيا تضعنا في حضرة وجود مدىش ،ولكنو يتأبي عمى الفيـ إال بعد تجميات وكشؼ لحجب
التجربة في ذات الشاعر ،والكشؼ عف معطياتيا العرفانية والمعرفية" ،فالوظيفة التي تؤدييا لغة

التصوؼ ليست مجرد وظيفة إببلغية أو استشيادية أو انطباعية ،وانما ىي وظيفة فكرية نفسية تأثرية
(ٕ)

إفيامية ذات أبعاد محددة عف أفكار صاحبيا ومشاعرة الخاصة".

)ٔ( الصورة الشعرية عند التممساني ،صٖٔٚ

(ٕ) جماليػػة التصػػوؼ ،مفيومػاً ولغػةً ،د .حسػػيف جمعػػة ،مجمػػة الموقػػؼ األدبػػي ،اتحػػاد الكتػػاب العػػرب ،دمشػػؽ ،العػػدد ٗ ،ٖٙأب،

ٕٔٓٓ

135

الفصل الرابع
الرمـــــس الصـــــويف


انمثحث ا ًل – انزمش انصٌفً



انمثحث اننانً -دالالخ انزمش انصٌفً لنذ اتن سقالح انغشي



انمثحث اننانث -اننٍمح لنذ اتن سقالح

المبحث األوؿ /الرمػػػز الصػػػوفي:
يمثؿ الرمز سمة أسموبية ميمة في الشعر العربي ،ووسيمة مف الوسائؿ التي يعتمدىا الشاعر
في قصيدتو مف أجؿ تكثيؼ داللي إيحائي لصورة تتبدى في مخيمتو ،مما يثري النص األدبي ويثير

حساسية المتمقي في الكشؼ عف دالالت وايحاءات الرمز الذي حمؿ أبعاداً عميقة وأكسب النص حركة

فاعمة في مدلوالتو.

واألدب الصوفي ىو عمؿ فني مفعـ بمغة الرمز واإليحاء ،فكاف الرمز مف أعظـ سمات الشعر

الصوفي ،وأجبلىا في الفضاء الروحي الذي ينداح فيو شعراء الصوفية بتجاربيـ ،والشاعر الصوفي
مف خبلؿ "الرمز" ينطمؽ مف حدود الزماف والمكاف ،إلى عالـ ما وراء تمؾ الحدود التي تفيض
باألسرار ،و يجاىد قدر المستطاع في التخمي عف العالـ األرضي لمولوج إلى العالـ العموي ،الذي يجد

فيو ضالتو ،فيو في حالة قمؽ واضطراب مستمريف ،تستدعي لغة إيحائية رامزة لحالتو الشعورية

الخاصة بو ،لذلؾ استخدـ أسموب الرمز" اعمـ أف مف المعموـ أف كؿ طائفة مف العمماء ليـ ألفاظاً

يستعممونو ،انفردوا بيا عمف سواىـ ،وتواطؤا عمييا ألغراض ليـ فييا مف تقريب الفيـ عمى المخاطبيف
بيا ،أو تسييؿ عمى أىؿ تمؾ الصنعة في الوقوؼ عمى معانييـ بإطبلقيا ،وىذه الطائفة – يقصد

الصوفية -مستعمموف ألفاظاً فيما بينيـ قصدوا بيا الكشؼ عف معانييـ ألنفسيـ ،واإلجماع والستر
عمى مف باينيـ في طريقتيـ؛ لتكوف معاني ألفاظيـ مستبيمة عمى األجانب ،غيرة منيـ عمى أسرارىـ

أف تشيع في غير أىميا ،)ٔ(".ويتبيف مف ذلؾ أف لمصوفية لغة اصطبلحية خاصة ،اتفقوا عمييا فيما
بينيـ ،واقتصر فيميا عمييـ دوف سواىـ ،ألف لغتيـ الرمزية تعبر عف أسرار وحقائؽ ذوقية خاصة

بيـ.
وقد أطمؽ الصوفية مصطمح اإلشارة بمعنى الرمز في مقابؿ تفضيمو عمى العبارة " ،إف

اإلشارة سبيؿ الصوفي إلى ستر أذواقو و مكاشفاتو عمف ليس أىؿ الذوؽ و المكاشفات ،ولعمو لو

اصطنع أسموب العبارة فعبر في صراحة ووضوح عف أس ارره ،وحقائقو لكاف في ذلؾ ما يحنؽ عميو
(ٕ)

الناس ،ويشككيـ فيو".

(ٔ) الرسالة القشيرية ،صٗٙ

(ٕ) الحب اإلليي عند ابف الفارض ،صٖ٘ٔ
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وىذا ما جعؿ شرؼ الديف عمر بف الفارض أف " يؤثر اإلشارة لما ليا مف لطافة تجعميا تتسع

ألكثر ما تتسع لو العبارة مف المعاني ،)ٔ(".خاصة َّ
إف الكممة تحد مف معنى التجربة الصوفية التي
يعيشيا الصوفي ،فقاؿ شرؼ الديف عمر بف الفارض في تائيتو الكبرى:
بصػػػػحو مفيػػػػؽ عػػػػف سػػػػواي تخطػػػػت
غفػػػػػي عػػػػػػػػػف التصػػػػػػػريح لممتعنػػ ِ
ػػػػػت

وثػػػـ أمػػػػور تػػػػـ لػػػػي كشػػػػؼ سػ ػػرىا
وعنػػػػػػػي بػػػػػػػالتمويح يفيػػػػػػػػـ ذائػػػػػػػػػػؽ

رشػػػػػػارة معنػػػػش مػػػػا العبػػػػػػارة حػػػػدت

بيا لـ يبح مف لـ يبح دمو وفػي الػػػ

(ٕ)

ؾ رموزىا ،وتأويؿ داللتيا البعيدة ،وقد عبر
فمغة التصوؼ ال تؤخذ بظاىرىا ،وانما تحتاج إلى ف ّ
محي الديف بف عربي عف غموض المغة الصوفية ورمزيتيا في قولو:
كمغمػػػػػػػػػػػا أذكػػػػػػػػػػرهُ مػػػػػػػػػػػف طَمَػ ٍ
ػػػػػػػػػػؿ
وكػػػػػذا السػػػػػحب رذا قمػػػػػت :بكػػػػػت

أو ربػػػػػػػػػػػوع أو معػ ٍ
ػػػػػػػػػػاف كمّػػػػػػػػػػػػػػػما
وكػػػػػػػػذا الزىػػػػػػػػر رذا مػػػػػػػػا تبسػػػػػػػػػما

بانػػػػػػػة الحػػػػػػاجر أو ُورؽ الحمػػػػػػش
أو ريػػػػػػاض أو غيػػػػػػاض أو ِحمػػػػػػش

بحػػػػػػػػػػداة يممػػػػػػػػػػػوا
أو أنػػػػػػػػػػػػادي ُ
أو خميػػػػػػػػػؿ أو رحيػػػػػػػؿ أو ربػػػػػػػش

ٍ
ػػػػػػػػوس أو ُدمػػػػػػػػش
ػػػػػػػػات كشمػػ
طالعػػ ٌ
ػػػػػػػػػػما
ذكػػػػػػػػػػرهُ ،أو ِمثمُػ ُ
ػػػػػػػػػػو أف تفيػػ َ
السػػػػػػما
جػػػػػاء بيػػػػػا رب
ػػػػػت
أو عمَ ْ
َ
َ
ممػػػػا
مثػػػػ ُؿ مػػػػا لػػػػي مػػػػف شػػػػروط ُ
الع َ
ِ
لصػػػػػػػػػػدقي ِقدمػػػػػػػػػػػػا
أف
أعممػػػػػػػػػػت غ

ػػػػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػاء كاعػ
أو نسػ
ػػػػػػػػػػػػات نيػ ٌ
ٌ
ٌ
كػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػا أذ ُكػػػػػػػره ممػػػػػػػا جػػػػػػػرى

ػػػػػػػت
منػػػػػػػو أسػػػػػػػػرٌار و أنػػػػػػػو ٌار َجمَػ ْ
اد مػػػػػػػف لػػػػػػػػػو
لفػػػػػػػ ادي ،أو فػػػػػػػػػ ٌ
صفػػػػػػػػػػػػػ ٌة قدسيػػػػػػػػػػػػػ ٌة ُع ْمػػويػػػػػػػػػػػػػ ٌة
ِ
ِ
ظاىرىػػػػا
ػػػاطر عػػػػف
فاصػػػػرؼ الخػ َ

ػػػػػاطف حتػػػػػػش تَ ْعمَمػػػػػػا
واطمػػػػػػب البػ َ

(ٖ)

مما الشؾ فيو أف طبيعة التجربة الصوفية القائمة عمى الكشؼ والذوؽ قد استدعت المغة

الرمزية اإليحائية البعيدة عف البساطة والوضوح ،و يفيـ مف قوؿ ابف عربي أف الوجود بكؿ تجمياتو
الحسية الظاىرة ،تحمؿ في باطنيا معاني تختمؼ في معناىا عما ظير منيا ،فالمغة الصوفية لغة

تكتنز بالرمز والغموض الذي يستدعي تأويبلت عديدة لفيـ معانييا الخاصة.

ويتضح ،مف قوؿ محي الديف بف عربي إف شعراء الصوفية كاف ليـ أسبابيـ الخاصة في

المجوء إلى الرمز ،وأىـ تمؾ األسباب:

(ٔ) الحب اإلليي عند ابف الفارض ،صٖ٘ٔ

(ٕ) شرح ديواف ابف الفارض لمنابمسي ،صٕ٘ٗ

(ٖ) ترجماف األشواؽ ،البف عربي ،لئلماـ محي الديف بف عمي ابف عربي ،طٔ ،دار المعرفة ،بيروت ،ٕٓٓ٘ ،صٕٙ
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ٔ -الشاعر الصوفي يعيش تجرية ذاتية ذوقية عاطفية ،تقوـ عمى انجذاب الروح إلى المحبوب
األعظـ " اهلل" واالتصاؿ بو ،ىذه التجربة تكشؼ لو عف الحقائؽ واألسرار اإلليية التي تتجمى

إلى األولياء والعارفيف باهلل دوف عامة الناس ،لذلؾ وجب سترىا بالرمز.

ٕ -خوؼ الصوفية عمى معانييـ أف تضيع عند غير أىميا ممف ال يفيمونيا ،والنزعة الصوفية

غالباً تخالؼ ظاىر الشريعة ،فبل يمكف اإلفصاح عنيا خوفاً مف أىؿ الظاىر الذيف يتتبعوف

الصوفية بالقتؿ والتشيير والتنكير.

ٖ -خصوصية الحالة الشعورية التي يتمتع بيا الصوفي مف حالة الوجد والحب لمذات اإلليية
توجبت عميو استخداـ لغة الرمز ،ألف المغة العادية تعجز عف التعبير عف مواجيد الصوفية،

خاصة أف الصوفي يكوف في حالة ترقي بيف المقامات واألحواؿ ويتجمى لو مف الرؤى ما

يصعب التعبير عنيا أو تفسيرىا بالمغة العادية ،وىذا ما عبر عنو محمد عبد الجبار النفري"

كمما اتسعت الرؤية ضافت العبارة"(ٔ)،ولذلؾ ارتأى الصوفي أف يعبر بمغة متعارؼ عمييا مف
خبلؿ الرمز حتى ال يقع سوء الفيـ وااللتباس.

وقد عمّؿ نيكمسوف رمزية التصوؼ بقولو ":إف الصوفية قد جعموا مف ذلؾ األسموب الرمزي

خصوا –
قناعاً يستروف بو األمور التي رغبوا أف يكتموىا ،وىذه الرغبة طبيعية عند قوـ ّ
يدعوف أنيـ ّ
البيف بما يعتقدوف ،لعمو أف ييدد حريتيـ ،بؿ
دوف غيرىـ -بمعرفة الباطف ،وفوؽ ىذا فإف التصريح ّ
حياتيـ ،تركنا جانباً كؿ ىذه الدوافع فالصوفية قد اصطنعوا األسموب الرمزي ألنيـ لـ يجدوا طريقاً
(ٕ)

آخر ممكناً يترجموف بو عف رياضتيـ الصوفية".

 أنماط الرمز في الشعر الصوفي ودالالتو:لقد خاض الصوفية أحواالً ذاتية خاصة ،ولـ تسعفيا المغة في معانييا ،لذؾ لجأوا إلى

استخداـ ألفاظ حسية لمتعبير عف معانييـ الخاصة" لذلؾ لجأوا إلى أقرب مواد المغة إلييـ وأدناىا

استساغة ألذواقيـ ،فاستعاروا منو ىذه األلفاظ لتدؿ عمى المعاني الروحية بعد أف ُيصيرىا االستعماؿ

مف االصطبلحات الخاصة".

(ٖ)

وقد استطاع شعراء الصوفية مف توظيؼ مجموعة مف الرموز الشعرية التي تخدـ أغراضيـ
ومعتقداتيـ وتعبر عف مواجيدىـ وحبيـ لمذات اإلليية ،خاصة في أف الشاعر يعيش تجربة ذاتية

(ٔ) كتاب المواقؼ والمخاطبات ،محمد بف عبد الجبار النفري ،د.ط ،دار الكتب العممية بيروت ،ٜٜٔٚ ،صٔ٘

(ٕ) مطالعات في الشعر الممموكي والعثماني ،د .بكري الشيخ أميف،طٖ ،داراآلفاؽ الجديدة ،بيروت ،ٜٔٛٓ،صٕٓٙ
(ٖ) التصوؼ في الشعر العربي ،صٕٜٜ
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وجدانية صادقة ،ونفساً جياشة اتصمت بالخالؽ ،وتمقت الواردات والفتوحات اإلليية ،فمـ تجد وسيمة

أفضؿ مف الرمز لتعبر عف تمؾ المعاني بألفاظ حسية قريبة مف فيـ المتمقي ،ومف تمؾ الرموز:

أ -رمػػػػز المػػرأة :
يعتبر الغزؿ بشقيو العذري والصريح لممرأة مف المصادر الميمة التي استقى منيا الصوفية
مادتيـ المغوية لمكشؼ عف أسرارىـ والتعبير عف مواجيدىـ ،فالشاعر الصوفي يخاطب الذات اإلليية

بمغة شعراء الحب ،وما يستخدمونو مف ألفاظ

تعبر عف الوصؿ واليجر والقرب والبعد ،وجماؿ

المحبوب المتمثؿ في العيوف والوجنات "،فإف المعاني الحسية التي ترد في ىذا الشعر ترمز إلى معاف
(ٔ)

صوفية ،وتحمؿ في طياتيا قيماً روحانية ،عمى الرغـ مف الثوب المادي الظاىر الذي تبدو فيو".

فأصبح الغزؿ مادة أساسية اعتمد عمييا الصوفي في التعبير عف مواجيده وحبو لمذات اإلليية،
ولـ يستأثر لغة خاصة لمتعبير عف عشقو لمذات اإلليية " ألف الحب اإلليي يغزو القموب بعد أف
َّ
تكوف وانطبعت عمى لغة العواـ أصحاب الصبوات الحسية ،فيمضي الشاعر إلى العالـ الروحي ومعو

مف عالـ المادة أدوات وأخيمة ىي عدتو في تصوير عالمو الجديد ،)ٕ(".نتيجة ذلؾ جعؿ الشعر

الصوفي مف المرأة "رم اًز موحياً وداالً عمى الحب اإلليي ،و يعد الشعر الصوفي مف ىذه الوجية شع اًر
غزلياً ،تـ لمصوفية فيو التأليؼ بيف الحب اإلليي والحب اإلنساني والتعبير عف العشؽ في طابعو
الروحي مف خبلؿ أساليب غزلية موروثة كاف قد تـ تكوينيا ونضجيا الفني ،)ٖ(".وقد جمع الشعر

الصوفي بيف طابع العذرية والعفة في التغزؿ بالمحبوب فيقوؿ شرؼ الديف عمر ابف الفارض واصفاً

المحبوب:

فػ ِ
ػأدر لحاظَ ػؾ فػػي محاسػػف وجيػػو

تمػػػؽ جميػػػع الحسػػػف فيػػػو مصػػػو ار
(ٗ)

كبػػػػػػػػ َار
وم ّ
ور ه كػػػػػػػػاف ُميػػػػػػػػػمالً ُ

لػػػو أف كػػػؿ الحسػػػف يكمػػػؿ صػػػورة

جعؿ شرؼ الديف عمر بف الفارض مف حسف المرأة وجماؿ لحاظيا رم اًز عرفانياً ليعبر مف

خبللو عف مجمى مف مجالي الذات اإلليية ،فالحسف تجاوز الصفات الجمالية الحسية إلى الصفات
الجمالية في الذات اإلليية المطمقة.
وأما طابع الغواية والشيوة عبر عنو محي الديف بف عربي في قصيدة عبر فييا عف شعائر

الحج ،وفييا يقوؿ:

(ٔ) التصوؼ في الشعر العربي ،صٖٖٓ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٗٓ

(ٖ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٖٔٙ

(ٗ) الحب اإلليي عند ابف الفارض ،ص٘ٔٙ
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ػػداء لبػػػيض خػػػػػػ ٍ
رد عػ ُػػر ٍب
نفسػػػي الفػ ُ
خمفيػػػػػػػـ
ت
مػػػا تسػػػتد ّؿ رذا مػػػا تيػػػػػػػػ َ
ُ
وال َد َجػػش بػػي ليػػػػػػ ٌؿ مػػا بػػػػػػػو قمػػػػػػػٌر
ػػػت مػػػػف غزلػػػػي مػػػػنيف واحػػػػدةً
غازلػ ُ

لعػ ْػػب َف بػػػي عنػػػد لػػػثـ الػػػركف والحجػػػػر
رال بريحػػػػػػػػيـ مػػػػػف طيػػػػػػػػػػػب األثػػػػػػػػػػر
رت فػػػػػي القمػػػػػػػػ ِر
رال ذكرتُػػػػػػػػػػ ُيـ فسػػػػػػػػػػ ُ
ػػت مػػػف البشػػػر
حسػػػناء لػػػيس ليػػػا أخػ ٌ
(ٔ)
مثػػػػؿ الغػػػػػػػزالة رشػػػػراقاً بػػػػال غػبػػػػػػػػػػ ِر

ػػؾ سػػػناً
محياىػػػا أرتػ َ
أف أسػػػفرت عػػػف ّ

ىذه الصور الحسية الشيوانية ماىي إال تعبير عف الحب اإلليي ،خاصة أف " المرأة رمز يموح إلى

الحكمة العرفانية والحب اإلليي وتجمي العمو في الصورة ،)ٕ(" .وبما أف المرأة ىي محور الغزؿ فكاف
ال بد أف يتصؿ بيا الغزؿ العفيؼ والغزؿ الحسي الصريح.

أ -رمػػػػز الخمػػػػر:
كانت الخمر مادة خصبة لمشعر العربي ،فنالت اىتماـ الشعراء ،فنظموا القصائد الخمرية ،وراح
الشعراء يتغنوف بيا ويصفونيا ويعددوف أنواعيا وأذواقيا وألوانيا والكؤوس واألقداح التي تشرب فييا،

وصفوا كؿ ما يتعمؽ بيا مف سقاة وندامى وحانات ،وتحدثوا عف تأثيرىا عمى شاربيا بالسكر و النشوة
و االنتشاء ،فاستخدـ الصوفيوف رمز "الخمر" وما يحدثو مف ُسكر ليعبروا عف مواجيدىـ وحبيـ لمذات
روحي " السُّكر فبل يكوف إال ألصحاب المواجيد ،فإذا
سكر
اإلليية ،ىذه المحبة اإلليية ينتج عنيا ٌ
ٌ
كوشؼ العبد بنعوت الجماؿ حصؿ لو السكر وطرب الروح وىاـ القمب ".وفي معناه أنشدوا:
ػػػػػػػرت ربػػػػػػػػي
ػػػػػػػت لمػػػػػػػػف يقػػػػػػػػوؿ ذكػ ُ
عجبػ ُ
ٍ
ػػػػػػػأس
ب كأسػػػػػػػػاً بعػػػػػػػػد كػ
الحػػػػػػػػ ًّ
شػػػػػػػػر ُ
بت ُ
ج

ػػػػػػػػيت
ػػػػػػػػر مػػػػػػػػػا نسػ ُ
وىػػػػػػػػػؿ أنسػػػػػػػػػش وأذكػ ُ
(ٖ)
ػػػػػػػت
اب ومػػػػػػػػا َر ِويػ ُ
فمػػػػػػػػا نفػػػػػػػػذ الشػػػػػػػػر ُ

فالخمر في ىذه األبيات خرجت عف معناىا المادي إلى معنى صوفي عرفاني رمزت بو إلى

المحبة اإلليية ،وحالة السكر الناتجة عف الوجد والحب ينتج عنيا حالة مف النشوة والفرح ،ويظؿ
الصوفي في فيض مف المذة الروحية تجعمو يستقبؿ الفيوضات ،والواردات اإلليية بكؿ شوؽ وحب .
وتعد قصيدة شرؼ الديف ابف الفارض أنموذجاً الكتماؿ الرموز الخمرية في الشعر الصوفي،

شراح ديوانو أف القصيدة الخمرية " مبنية عمى اصطبلح الصوفية فإنيـ يذكروف
وقد نبو النابمسي أحد ّ
في عباراتيـ الخمر بأسمائيا وأوصافيا ويريدوف بيا ما أراد اهلل عمى ألبابيـ مف المعرفة أومف

(ٔ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٕٔٛ
(ٕ) المرجع السابؽ ،صٕٕٕ

(ٖ) التصوؼ في الشعر العربي ،صٕٕٖ
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الشوؽ ،)ٔ(".فالخمر عند ابف الفارض ىي رمز عمى المعاني والمعارؼ اإلليية ،يقوؿ ابف الفارض
في ميمتو:

شرب َنػػػػػػػا عمػػش ذكػػر الحبيػ ِػب مدامػػػػػػ ًة
ْ
ليػا البػػدر كػأس وىػػي شػمس يػػديرىا
ػػػديت لِحانػػػػػيا
لػػػػوال َ
شػػػػػػذاىا مػػػػا اىتػ ُ

الكػػرـ
سػػكرنا بيػػا مػػف قبػػؿ أف ُيخمػػؽ
ُ
ىػػػال ٌؿ وكػػػػػػػـ يبػػػدو رذا ُمػػػ ِ
ػػػـ
ػػػز ْ
جت نجػػػػ ُ
سنػػػػاىا مػػا تص ػػورىا الػػػوىػػػػ ُـ
ول ػوال َ

(ٕ)

قدـ شرؼ الديف عمر بف الفارض في شعره الصوفي رمز الخمر مستخدماً مفردات "
ّ
المدامة ،السكر ،الحاف ،الكأس " ىذه المفردات الخمرية ترمز إلى المحبة اإلليية ،وتجمياتيا َّ
النورانية
التي تنكشؼ لمصوفي ،فيذه األساليب الخمرية التي استخدميا شعراء الصوفية لمتعبير عف مواجيدىـ

وحبيـ لمذات اإلليية ،وما تعترييـ مف حالة سكر تسبب االنتشاء الروحي ،وىذا السكر كتأثير الخمر

المادية التي تذىب عقؿ شاربيا وتغيب وعيو عف عالمو ،لكف الخمر الروحية تذىب عقؿ الصوفي
عف كؿ الموجودات ما عدا الذات اإلليية ،فيكوف في حالة مف النشوة واالتصاؿ بالذات اإلليية عند

الربانية.
تمقي المشاىدات والفيوضات َّ
ب-

رمػػػػز الطبيعة:
نظر الصوفية إلى الطبيعة بكؿ مدركاتيا الحسية مف أشجار ونباتات وزىور وطيور عمى أنيا

تعيينات وفيوضات مادية تعبر عف الجماؿ اإلليي ،وارتباط الصوفي بالطبيعة الجميمة ىو ارتباط

بالذات اإلليية التي تجمّت بمظاىر الجماؿ مف زىور وطيور ،والتي تثير بدورىا النشوة والرضا في
نفس الصوفي ،وبياف قدرة الخالؽ في تجميو بصور متنوعة في ىذا الكوف الرحيب ،فأصبحت الطبيعة

"رم اًز ألسرار غنوصية تدور عمى الحكمة المقدسة والتجمي اإلليي في الصور ،والتضايؼ بيف الفعؿ

واالنفعاؿ ،بنسؽ رمزي أشرب الكوف تصو اًر لوحدانية الوجود ،سواء في شكميا الميتافيزيقي المجرد ،أو
في مظيرىا الوجداني المتدفؽ بالصور والمجازات ،)ٖ(".وقد عبر شرؼ الديف عمر بف الفارض عف

حبو اإلليي مف خبلؿ وحدة الوجود ووحدة الفاعؿ بمزجيا في مظاىر الطبيعة ،فقاؿ في التائية الكبرى:
ٍ
لطيػػػؼ رائػػػ ٍ
ؽ بيػػػػػػػػِ ِج
فػػػي كػػػؿ معنػػػػش
تألغفػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػف ألحػػ ٍ
ػػػػػزج
اليػ ِ
ػػػػػػاف مػػػػػػف َ
ػػػج
البمَػػػ ِ
َبػػػػػرِد األصػػػائؿ واألصػػػباح فػػػي َ

ػػػؿ جارحػػ ٍ
ػػػاب ع ّنػػػػي كػ ِّ
ػػػػة
تػػػػراه رف غػ َ
فػػػي نغمػػػة العػػػود والنػػػاي الػػػرخيـ رذا

وفػػػي مسػػػارح غػػػزالف الخمائػػػؿ فػػػي

(ٔ) شرح ديواف ابف الفارض ،لمنابمسي ،ج ٕ ،صٕ٘ٗ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕ٘ٗ

(ٖ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٕٜٛ
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بسػػاط نػػػػور مػػف األزىػػػار م ْن ِ
ػػج
تسػػػػػ ِ
ُ

وفػػػػي مسػػػػاقط أنػػػػداء الغمػػػػاـ عمػػػػش

(ٔ)

يشيد ابف الفارض أف اهلل موجود في كؿ الموجودات ،ويتجمى في مظاىر الطبيعة مف زىور

وخمائؿ وغزالف ،وىذا الجماؿ مظير مف مظاىر جماؿ الذات اإلليية المقدسة.

واستعمؿ الصوفية رمز "الطير" باعتباره َرم اًز ل ػ "النفس الكمية التي ىي قمب العالـ وىو
الموح المحفوظ والكتاب المبيف ،)ٕ( ".ىذا ما عبر عف ابف الفارض فقاؿ:
فػػػػػػػوف نػػػػػػػاح فػػػػػػػي األيػػػػػػػؾ اليػػػػػػػزار غػػػػػػػردت

جػوابػػػػػػاً لػػػػػػو األطيػػػػػػار فػػػػػي كػػػػػػػ ّؿ دوحػػػػػ ِػة
ػػػػػػػد قينػػ ِ
منػاسبػػػػػػػػة األوتػػػػػػػػار مػػػػػػػػف يػػػ ِ
ػػػػػػػة

نزىػػػػػػػػػػاً
تنزىػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػار صػػػػػػػػػنعي ُم ّ

(ٖ)

ػػػػػػػػػػمح ُو عمػػػػػػػػػػػش
مصػ
ُ
وأطػػػػػػػػػػػػ َ
رب بالمزمػػػػػػػػػػػار ْ
وغنػػػػػػػت مػػػػػػػف األشػػػػػػػعار مػػػػػػػا رؽ فارتقػػػػػػػت

شػػػػػػػػدوِة
لسػػػػػػدرتيا األسػػػػػػػرار فػػػػػػي كػػػػػػػػؿ
ْ
عػػػف الشػػػػػرؾ باألغيػػػار جمعػػػػي وألفتػػػػػي

فاتخذ الشاعر مف الطير رم اًز لمتعبير عف النفس الكمية التي يطمح أف يرتقي إلييا الشاعر،

فالطائر يرتقي بأغانيو كحاؿ الصوفي الذي يرتقي بمجاىداتو ليصؿ إلى الذات العمية.
ت-

رمػػػػػػز الحػػػػػػرؼ:
اكتشؼ الصوفية المعنى الخفي الكامف وراء كؿ حرؼ ،ومجموعات الحروؼ المتفرقة الواردة

في فواتح أوائؿ السور في القرآف الكريـ التي بمغت  ٕٜسورة مثؿ( سورة البقرة ،وآؿ عمراف ،يونس،

ىود ،طو ،النمؿ) قد أليمتيـ بتفسيرات مجازية مدىشة ،فاعتبر ابف عربي عمـ الحرؼ ىو " العمـ الذي

تظير بو أعياف الكائنات ،)ٗ(".وموقؼ الصوفية مف عمـ الحرؼ "أنيـ استندوا فيو إلى نص قرآني

يتعمؽ بالكممة اإلليية (كف) وىي كممة ال تعدو أف تكوف رم اًز عمى اإلرادة اإلليية التي تخصص القدرة
كما يقوؿ أصحاب الكبلـ ،وكف اإلليية ال يشترط فييا أف تكوف عمى نحو إنساني ،وانما ىي مجاز
يعبر عف الخالقية المتوجية عمى تأسيس األشياء في كينونتيا ،)٘(".وعندما قاؿ ابف عربي في أف"

الحروؼ تظير أعيانيا ،إذا انقطع اليواء في طريؽ خروجو ،فمما تألفت الحروؼ ظيرت الحياة الحسية

في المعاني ،وكذلؾ لما أراد اهلل وجود األعياف قاؿ لو( ُكف) فكاف الكبلـ اإلليي أوؿ شيء أدركتو

(ٔ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٕٜ٘

(ٕ) معجـ اصطبلحات الصوفية ،تص .عبد الرزاؽ الكاشاني ،تح.عبد العاؿ شاىيف ،صٚٙ
(ٖ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٕٜٗ

(ٗ) الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ نصر ،صٗٓٛ
(٘) المرجع السابؽ ،صٜٗٓ
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األعياف ،)ٔ(".فأصبحت تمؾ الحروؼ مف أىمـ الرموز التي تدؿ عمى المعاني الباطنية التي تخص

الصوفية.

ولجأ كثير مف شعراء الصوفية ،إلى استخداـ عمـ الحرؼ ،وبناء قصائد مف بضعة حروؼ

ىجائية تتكوف منيا كممة ما ،يقوؿ الحبلج:

ػػػػػػػػػاـ قمبػػػػػػػػػػػي
ٌ
أحػػػػػػػػػرؼ أربػػػػػػػػػػعٌ بيػػػػػػػػػا ىػ َ
الخالئػػػػػػػػػػػؽ بالصنػػػػػػػػػػػػػ
تػػػػػػػػػػػألؼ
ألػػػػػػػػػػػؼ
ُ
ٌ
َ
الـ زيػػػػػػػػػػػػػادةٌ فػػػػػػػػػػػػي المعػػػػػػػػػػػػاني
ثػػػػػػػػػػػػـ ٌ
ج

وتالشػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػا ُىمػػػػػػػػػػومي وِفكػػػػػػػػػػػػري

الـ عمػػػػػػػػػػش المالمػػػػػػػػػػة تجػػػػػػػػػػػػػري
ػػ ِ
ػػػػػػػػػع و ٌ
(ٕ)
ػػػػػـ فييػػػػػا أتػػػػػػدري
ثػػػػػػُغـ ىػػػ ٌ
ػػػػػاء بيػػػػػا أُىيػ ُ

فكانت الحروؼ األربعة مكونة كممة " اهلل" وىي إشارة ألحدية الذات اإلليية وتنزىيا وتعالييا.

وقد عبر محي الديف بف عربي عف الحرؼ بقولو ":الحروؼ العاليات" وىي الشؤف الذاتية

الكائنة في غيب الغيوب كالشجرة في النواة فقاؿ:
ك غنػػػػػػا حروفػػػػػػػػاً عاليػ ٍ
ػػػػػػات لػػػػػػػـ ن ُقػػػػػػؿ

مؿ
متعمقػػػػػػػػات فػػػػػػػي ُذرى أعػػػػػػػػمش القػػػػػػػػػُ ْ
(ٖ)
وصؿ
ىو فسؿ عف مف
ْ
والكؿ في ُىو ُ

أنػػػا أنػػػت فيػػػو نحػػػف أنػػػت وأنػػػت ىػػػو

واستخدـ محي الديف بف عربي الحروؼ المقطعة وقطعيا عمى غرار القرآف الكريـ فقاؿ:
أخفػػػش حقيقتػػػػو عػػػػف ر يػػػػػػػػة البشػػػػر

حػػاء الح ػواميـ سػ ّػر ا﵀ فػػي السػػور
ػت عػػف كػ ٍ
ػبح
ػوف وعػػف شػ ٍ
فػػوف ترحمػ َ

فارحؿ رلش عالـ األشػباح والصػور

(ٗ)

وعند النفري حممت تمؾ الحروؼ إيحاءات جعمتيا تعبر عف معاف عميقة فقاؿ" :الحرؼ يسري
(٘)

حيث القصد،جيـ جنة ،جيـ جحيـ".

وقاؿ أيضاً" :انظر ما حرفؾ وما مبمغؾ".

رمز لمسموؾ الصوفي والمجاىدة الروحية.

(ٔ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٜٗٓ
(ٕ) التصوؼ في الشعر العربيٖٛ٘ ،
(ٖ) الشعر والتصوؼ ،صٙٚ

(ٗ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٗٔٙ
(٘) الشعر والتصوؼ ،صٙٛ
( )ٙالمرجع السابؽ ،صٙٛ
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()ٙ

وكأف الحرؼ رمز

ث -رمػػػز األمػػاكف المقدسػػػػة:
نالت األماكف المقدسة في ببلد الحجاز مكانة عظيمة عند المسمميف بوصفيا ميبط الوحي
عمى الرسوؿ محمد ،وفييا بيت اهلل الحراـ ،ولكنيا عند الصوفية تمتعت بمكانة خاصة ألنيا تحمؿ

في طياتيا أبعاداً روحية ،ألنيا تجاوزت األبعاد الحسية لممكاف ،خاصة أف ىذه األماكف تستوحي
قداستيا مف الذات العمية التي جعمتو مكاناً مباركاً ،وميبطاً لموحي "،وجدوا فييا ضالتيـ التعبيرية،
فاتخذوا منيا لغة إشارية ورمزية ،يحيؿ فييا الرحيؿ المكاني عمى رحيؿ صوفي أو عروج روحي،

ويحيؿ فييا قطع المسافات واجتياز القفار والفيافي ،ووعر السفر ،قبؿ الوصوؿ ،عمى السموؾ الصوفي

والتدرج في المقامات و األحواؿ الصوفية قبؿ الوصوؿ ،)ٔ(".وقاؿ محي الديف بف عربي واصفاً األماكف

الحجازية:

أال يػػػا ثػػػرى نجػ ٍػػد تباركػػػت مػػػف نجػ ِػػد
ػػاؾ خمسػػػيف ِحجػػػ ًة
وحيػػػاؾ مػػػف أحيػ َ
ّ
ػػػػر وميمػ ٍ
ت رلييػػػػػا كػػػػػػؿ قَ ْفػ ٍ
ػػػػة
قطعػػػػػػػ ُ

سحاب المزف جػوداً عمػش جػػ ِ
ود
سقتؾ
ُ
ٍ
بعػػػػود عمػػػش بػػػػ ٍ
وبػػػدء عمػػػش عػػػػ ِ
ود
دء
(ٕ)
ِ
ِ
الكومػاء والجمػػؿ العػػ ِ
ود
الناقػة
عمش
َ

إف "نجد" مف األماكف التي حظيت باىتماـ الشاعر لما ترمز بو لمواطف الحضرة اإلليية ،وأراد

مف ثرى نجد "مركب العقؿ وسحائب المعارؼ التي تسقيو عمماً عمى عمـ ،وخمسيف حج عمر المركب،

والتحية سبلـ الحؽ عميو مرددا بمطائؼ التحؼ ،واإلشارة إلييا الحضرة".

(ٖ)

وعبر شرؼ الديف عمر بف الفارض عف تجمياتو لؤلماكف المقدسة فقاؿ:
ػػ ِ
ػػػػػت عمػػػػػػش غيػػػػػػر فػػػػػػ اد لػػػػػػـ تطئػػػػػػي

ػػػوطء ففػػػػي الخيػػػػؼ سمِمػػػػػػ
خففػػػػي الػ َ
كػػػػاف لػػػػي قمػػػػػػب بجرعػػػػاء الحػػػػػػػمش

ضػػػػػػػاع منػػػػػػػي ىػػػػػػػؿ لػػػػػػػو رد عمػػػػػػػي
سػػػػػػػجرائي لػػػػػػػي عنػػػػػػػو عػػػػػػػي عػػػػػػػي

رف ثنػػػػػػػػػػػش ناشػػػػػػػػػػػدتكـ نشػػػػػػػػػػػدانكـ

فيػػػػػػػي مػػػػػػػا بػػػػػػػيف كػػػػػػػداء وكػػػػػػػدي

فاعيػػػػػػػػػػدوا بطحػػػػػػػػػػاء وادي سػػػػػػػػػػمـ

(ٗ)

يطمب الشاعر مف العيس أف تخفؼ الوطء ألنيا تدوس عمى قموب المحبيف اليائمة عمى
األماكف المقدسة ،وجاءت " الخيؼ" رم اًز لمقاـ الييبة والجبلؿ في حضرة القرب مف الحؽ المتعاؿ،
"والجرعاء" رمز إلى مقاـ المجاىدة في اهلل ،و" الحمى" رمز إلى الحضرة اإلليية ،و"البطحاء وادي

(ٔ) التممساني الرؤيا والتشكيؿ ،صٛٙ
(ٕ) ترجماف األشواؽ ،صٔٙٙ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٔٙٙ

(ٗ) شرح ديواف ابف الفارض ،جٔ ،صٕ٘ٔ
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سمـ" رمز إلى عالـ األرواح الذي ىو الوادي المقدس طوى ق ّدس عف دنس الطبيعة وانطوى فيو كؿ
(ٔ)
شيء ،والبطحاء موضع قبوؿ الفيض اإلليي ،والمدد الرباني وىو عالـ العقوؿ واأللباب".
فاألماكف الحجازية ومقاماتيا خرجت عف مكانتيا الحسية ،واكتست بالطابع الرمزي العرفاني

الروحاني الذي يعبر عف التجمّيات الروحانية واالنكشافات الربانية النورانية.

(ٔ) شرح ديواف ابف الفارض ،جٔ ،صٕ٘ٔ
146

المبحث الثاني /دالالت الرمز الصوفي عند ابف زقاعة:

إف األسرار اإلليية والحقائؽ الربانية ال يحيط بيا وصؼ ،فكاف مف الطبيعي أف يعمد الشاعر
إلى لغة مميزة تثير الدىشة ،ليعبر مف خبلليا عما يعتمج قمبو مف مواجيد وأحواؿ يعايشيا في تجربتو

الصوفية ،وألف المحبة اإلليية ىي الغاية التي ينشدىا الشاعر ،فحاؿ الحب اإلليي انقسـ إلى محوريف:

األوؿ  :محور الغياب الذي تجمّى برمز" األنثى ،والطبيعة ،والطير ،وعمـ الحرؼ ،واألماكف

المقدسة ،تمؾ الرموز تكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف الذات المحبة والذات المحبوبة ،التي وظفيا

الشاعر مف خبلؿ مجاىداتو لموصوؿ إلى الذات اإلليية ،والتي تعكس حنيف الروح إلى خالقيا.

الثاني :محور الحضور ،ويتجمّى برمز الخمر ،التي ىي المحبة ذاتيا ،فبعد أف بحث عف

المحبوب ،واستطاع أف يحقؽ الوصؿ والقرب مف الذات اإلليية التي كشفت لو عف أسرارىا ،فكاف

كشفيا وتجمييا خمرة روحية وىي المحبة والمعارؼ اإلليية.

أوالً -محور الغياب:
أ -رمز األنثش:
اتخذ ابف زقاعة مف األنثى رم اًز موحياً داالً عمى الحب اإلليي ،ألنيا ىي رمز لمجماؿ اإلليي

المطمؽ ،ومشاعر الوجد والحب التي يبثيا ،ىي في حقيقتيا تحاكي الذات اإلليية بكؿ جماليا وجبلليا،
والعبلقة بيف الذات المحبة والذات المحبوبة ىي عبلقة قائمة عمى المعرفة التي يتـ بواسطتيا التعرؼ

إلى اهلل ،وعند الحديث عف المرأة يكشؼ الشاعر عف عبلقة تربط بيف محب ومحبوب ،وتكوف العبلقة
بينيما عبلقة غياب وانفصاؿ ،ويحاوؿ مف خبلؿ مساعيو الدؤوبة ومجاىداتو أف يحقؽ القرب

واالتصاؿ ،إف الذات اإلليية ىي في حقيقتيا ذات ُمحبة ،يسعى إلييا الشاعر ،ويكشؼ عف العموـ
واألسرار التي تتخفى خمفيا وتتستر بيا ،حتى يناؿ مف اإلشارات والمطائؼ الروحانية التي تجعمو قريباً
منيا ،مف أسماء األنثى التي ترددت في شعر ابف زقاعة "بمقيس" حيث كانت رم اًز لمتعبير عف " الحالة

البرزخية بيف اإلنس والجف"(ٔ) ،وىي حالة تشبو حياة الشاعر في سعيو لموصوؿ إلى تمؾ المحبوبة،
فتقترب منو أو تبتعد بحسب مجاىداتو ،عبر الشاعر عف ذلؾ فقاؿ:
رف غربػػػػػػػػػت تحندسػػػػػػػػػت الميػػػػػػػػػالي
و ْ
لطيػػػػػػػػػؼ لػػػػػػػػػيس يحضػػػػػػػػػره مقػػػػػػػػػالي

ػػػػػػػػػػػػار
رذا طمعػػػػػػػػػػػػػت
ُ
فغييبيػػػػػػػػػػػػػا نيػ ٌ
حقيقتيػػػػػػػػا تقػػػػػػػػوـ بكػػػػػػػػؿ معنػػػػػػػػش

وربحػػػػػػػي فػػػػػػػي ىواىػػػػػػػا رأس مػػػػػػػالي

و ذكراىػػػػػا عمػػػػػػش التحقيػػػػػؽ ربحػػػػػػي

(ٔ) ترجماف األشواؽ ،صٖٓٔ
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و صػػػػرت ُع َبيػػػػدىا فػػػػي كػػػػؿ حػػػػاؿ
و صارت فػي اليػوى بمقػيس عشػقي
إف حالة الوجد لممحبوبة قربت بيف تجربتي الحب اإلنساني والحب اإلليي ،فالشاعر استخدـ
()1

لغة العذرييف ومفرداتيا مف شوؽ ووجد وألـ وبعد ولقاء ،ليعبر عف حبو لمذات اإلليية التي تجمت في
صورة األنثى ،فالعبلقة القائمة بيف المحب والمحبوب ىي عبلقة غياب ،تتطمب السعى الدؤوب

لموصوؿ إلى مراقي الذات اإلليية ،فعبر عف حالة الوجد وما يبلقيو مف عذابات وألـ يقوؿ:
عمػػػػػش قمبػػػي فأعدمػػػو القػػػػ ار ار

فيػػػا ﵀ مػػػػػف وجػػػػػد تولػػػػػػػػػػػػش

(ٕ)

فأورثػػػػني
ومػػف ىجػػر تقػػادـ فيػػو عيػػدي
عنػػػػاء وانكسػػػػا ارً
ً
عاش الشاعر أحواؿ الحب التي يعيشيا العاشؽ الصوفي مف وجد وشوؽ وىجر ،فكانت

أشواقو موجية إلى المحبوب وىي الذات اإلليية ،ويعاني منيا حالة مف الصدود واليجر ،ألف الذات

اإلليية بعيدة المناؿ ،والوصوؿ إلييا صعب وشاؽ ،واف اليجر والبعد عف الشاعر مف أسوأ الحاالت
التي تسبب لو العناء واالنكسار ،ألنو يغيب عف وجو المحبوب ،فجفاء المحبوب وىجره ىو رمز

المتناع الحقائؽ اإلليية عف إدراؾ العارؼ وبصيرتو.

ويظير الشاعر حالة التذلؿ واالفتقار وطمب الوصاؿ مف تمؾ المحبوبة ،فيي لو احتجبت
عنو بمكاشافاتيا وأسرارىا ،فإنو يقنع بخياؿ طيفيا الذي يبث في نفسو معنى الحياة ،يقوؿ:
ٍ
ليػػػػػػؿ
وطيف ػاً زارنػػي فػػي جػػنح
ػػت لنعمِػػػو بصػػػري وخػػػػػدي
فرشػ ُ

فأنعشػػػػػػػني وأحيػػػػػػػا حيػػػػػػػػػف از ار
(ٖ)

كػػػػأ ّني قػػػػد بسػػػػطت لػػػػػػو ر از ار
ويصاحب حالة الوجد والشوؽ لممحبوب " الذات اإلليية " ،حالة مف السقـ والتمؼ وىي مف
عبلمات العاشؽ العذري الذي يصاب بالنحوؿ والسقـ جراء بعد محبوبو ،وتشابيت حالة ابف زقاعة مع

حالة العاشؽ العذري الذي يعاني صد المحبوب وتمنعو تدلبلّ ،لذلؾ ركز الشاعر عمى وصؼ حالتو
الجسمانية البائسة ،فكاف السقـ والتمؼ وسيمة لكشؼ عبلمات الحب بعد أف جاىد في إخفائو ،وحالة
الجفاء والبعد والنوى ىي رموز تدؿ عمى بعد العارؼ عف المشاىدة ،وعدـ حصوؿ المعارؼ اإلليية،

ويقوؿ:

ومػػػػػزؽ مخػػػػػالب النػػػػػوى جسػػػػػدي البػػػػػالي
(ٗ)
ومػػػا خطػػر السمػػػواف يومػاً عمػػػػػش بالػػػػػي

ولمػػػػػػػػا جفػػػػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػالكي ومعػػػػػػػػذبي
توىمػػػػػػػػت العػػػػػػػػػػػػذاؿ رنػػػػػػػػي سمػػػػػػػػػػػػوتُوُ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٙ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٔٔ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٔٔٙ

(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٖ٘ٓ
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ويستمر الشاعر في وصؼ معاناتو النفسية مع المحبوب ،فيقوـ بذكر الع ّذاؿ الذيف يصدوف

المحب عف محبوبو ،والعذاؿ عند الشاعر ىـ الذيف يصدونو عف معرفة الحؽ ويشوشوف عميو لذة
مشاىدتو وتأممو الروحي ،والعواذؿ ترمز إلى حديث النفس وأىوائيا الدنيوية التي تبعد الصوفي عف

حبو الروحي ،وقد يرمز لمعواذؿ أيضا المنكروف عمى أىؿ الصوفية طريقتيـ في الحب اإلليي ،ألنيـ

ال يعرفوف جماؿ المحبوب الذي ىاـ بو الصوفية ،لذلؾ أخفى الشاعر حبو وصد عف عواذلو خشية أف
يقع العواذؿ في جناب مف يستحؽ التعظيـ بما ال يميؽ بجبللتو ،يقوؿ:
لقػػػػػػػػػػد أمرونػػػػػػػػػي بالسػػػػػػػػػمو عػػػػػػػػػػواذلي
ولػػػػو مػ ِّ
ػػػت بػػػػاليجراف لػػػػـ أسػػػػتمع ليػػػػػـ

غ
مػػػػػػػزؽ اليجػػػػػػػر أوصػػػػػالي
وذلػػػػػؾ لمػػػػػا
أأسمو حبيباً بالصبابة أوصػش لي

(ٔ)

ولعؿ معاناة الشاعر مف ىجر وبعد الذات اإلليية عنو ،وعدـ تمكنو مف مشاىدة تجمياتيا،

تطمب منو الفناء في الذات اإلليية ويكوف "بفناء العبد عف نفسو وبقائو مع ربو"(ٕ) ،بفنائو يتحقؽ
القرب،وينعـ بالوصؿ واإلمداد اإلليي ،واالنكشاؼ عمى الفيوضات الربانية ،و مشاىدة التجميات
اإلليية.

ولما أحاطت األشواؽ بالشاعر ولزمتو ،فكانت التجميات تقع في الصور الحسية الجميمة في
ّ
عالـ التمثيؿ ،خاصة أف المرأة ىي "أتـ صور التجمي اإلليي وأكمميا التي تدؿ عمى الحكمة

رمز لمحكمة اإلليية التي يكشفيا اهلل لمعبد ليتعرؼ إليو ،فنتكشؼ
اإلليية ،)ٖ(".فكانت الغادة الجميمة
اً
لو ،يقوؿ:

ِ
الحػػػاف تُجمػػػش
فكػػػـ مػػػف غػػػادة فػػػي
تػػػػػػرى ىػػػػػػاروت حػػػػػػػػارس مقمتييػػػػػػا
فتخفػػػػي نرجسػػػػاً فػػػػي جفػػػػف لحػػ ٍ
ػػػػظ

بح استنػػػػػػا ار
رذا ابتسػػػػػمت تػػػػػرى ِّ
الصػػػػػ َ
حػػػػػػػػر استعػػػػػػػػا ار
ومػػػػف أجفانػػػػػػػػيا ّ
الس ُ
(ٗ)
وتظيػػػػػػر فػػػػػػي الخػػػػػػػ ِ
الجمّنػػػػػػا ار
ػدود ُ
ُ

في ىذا النص تغدو المرأة رم اًز لمذات العموية التي يذوب الشاعر فييا ،ويياجر إلييا بكؿ

مشاعره وأحاسيسو ،وىنا تكوف االنثى أعمى تصعيد في مستويات الروحانية الصوفية ،وتبرز القيـ

الروحية التي يطرحيا النص الشعري الصوفي ،لذلؾ تجمت الذات اإلليية بالغادة الحسناء التي تتمتع
بجماؿ ابتسامتيا وسحر ألحاظيا ،فيي ترمز إلى أف اهلل كشؼ لمشاعر "عف سواد األكواف وظممة

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٗٓ
(ٕ) الرسالة القشيرية ،ص٘ٚ

(ٖ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٜ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٔ
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األعياف ،فباف لو بياضيا بنور التجمي وفنيت األغيار ،واتضحت األسرار ،)ٔ(".ىذا التجمي تمثؿ
باالبتساـ ،فمقاـ االبتساـ مقاـ بسط وقرب وانكشاؼ الحقائؽ لمشاعر ،واأللحاظ رمزت إلى العموـ

واليبات التي يمنحيا لمعارفيف ،والخد رمز عمى شيود األمر اإلليي في العالـ ،ىذه الرموز تعبر عف

حقيقة الذات اإلليية ،وعموميا وأسرارىا العموية.

ويستمر الشاعر في وصؼ المحبوبة بأوصاؼ حسية ليرمز بيا إلى الحقائؽ اإلليية ويقوؿ:
مي
تغازلنػػػػػػػػػػػػػػػػػا بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بابػػػػػػػػػػػػػػػػػ ّ
ػػػػػػػػذكي
ونكيتيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػؾ الػ
ّ

ورائقػػػػػػة المعػػػػػػاطؼ والمعػػػػػػاني

فريقتيػػػا مػػػف العسػػػؿ المصػػػفش
رذا نشػػػػػػرت ذوائبيػػػػػػا وطػػػػػػػػػمغت

ػػػػي
أرتػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػبدر فػػػػػي ليػػػػػػػؿ دجػ ّ

(ٕ)

ىنا يغدو جماؿ المرأة رم اًز لمجماؿ اإلليي المبثوث قي كؿ عناصر الوجود؛ فاألصؿ الصوفي

أف تغيب المرأة األنثى ،وتولد المرأة الرمز التي تتقمص الوجود وتغمر الكوف ،والمرأة الرمز ىنا تتفتح
رمز لمحب اإلليي والجماؿ اإلليي ،والداللة الجديدة/
عمى دالالت شتّى :الداللة االصطبلحية /المرأة ٌ
المرأة ترمز لكؿ ما ىو جوىري وأصيؿ في الحياة تتمثؿ في السمو عمى الواقع ،والحقيقة الخفية،
وبعد باطني خفي ،لذلؾ
ي محسوس( المرأة /الجسد) ٌ
والجوىر المفقود ،وىكذا يصبح لممرأة ٌ
بعد ظاىر ّ
تجمّى حسف المحبوبة وجماليا في عطفيا وحنانيا عمى مف تعشؽ بيا ،فمالت عيوف الحضرة اإلليية

لمعارفيف بالرحمة والتمطؼ ،ألنيا لما تنزىت جبلالً وعمت قد اًر نزلت باأللطاؼ الخفية إلى قموب
العارفيف ،الطرؼ رمز إلى عيف البصيرة ،وعمى حقائؽ المعمومات اإلليية التي ظيرت أثارىا في
الكوف ،وىي تجميات األسماء اإلليية مف المحبوب الحقيقي ،أما الريؽ رمز إلى مطالعة المعاني

اإلليية والحقائؽ الوجدانية ،و " ذوائبيا" رمز بيا الشاعر عمى " فنوف العموـ الغيبية التي ىي مف
حضرة الييبة والجبلؿ أو العموـ الخفية الكامنة ،)ٖ(".وىذه العموـ والمعارؼ اإلليية ال يحصؿ عمييا إال

مف كاف يعرؼ قدرىا ألنيا عموـ مشاىدة ال تعطى إال ألىؿ المواجيد الذوقية.
ب-

رمػػػػػػػػز الحػػػػػػرؼ:
توسع ابف زقاعة في استخدامو ألسموب الرمز الصوفي حتى تضمف عمـ الحرؼ ،متأث اًر

بفواتح السور القرآنية التي كانت تعتمد عمى الحروؼ المقطعة ،واستطاع ابف زقاعة أف ُيشرب الحروؼ
األبجدية بطابع رمزي عرفاني يحمؿ مف الدالالت واإلشارات الخاصة التي تكشؼ عف معاف باطنية،
(ٔ) ديواف ترجماف األشواؽ ،صٓٗ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٛ

(ٖ) معالـ الرمزية في الشعر الصوفي ،نور سميماف ،رسالة دكتوراة ،الجامعة األمريكية ،بيروت ،ٜٔ٘ٗ ،صٕٕٔ
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وىذا ما عبر عنو محي الديف بف عربي عندما قاؿ إ َّف الحروؼ " أمة مف األمـ مخاطبوف ومكمفوف،

وفييـ رسؿ مف جيشيـ وليـ أسماء مف حيث ىـ ،وال يعرؼ ىذا إال أىؿ الكشؼ مف طريقنا،)ٔ(".

واستطاع الشاعر أف يوظؼ الرمز مف خبلؿ عمـ الحرؼ ،الذي أظير براعتو فيو وتمكنو منو ،فيقوؿ :
أقسػػػػػػػػػـ بالطػػػػػػػػػػػاء قبػػػػػػػػػؿ ىػػػ ِ
ػػػػػػػػػاء
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى
واأللػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ األوؿ المبػػ
ّ

والخمسػػػػػػػػػػػػة الناطقػػػػػػػػػػات جيػػػػػػػػػػ ارً
لمػػػػػػػػػػا
والسػػػػػػػػػػبعة الشاخصػػػػػػػػػػػػػػات ّ

ر ّنػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػش حبكػػػػػػػػػػػـ مقيػػػػػػػػػػػػـ
أوؿ فتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي بفػاتحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتٍ

والبػػػػػػػػػػػاب منيػػػػػػػػػا رنػّػػػػػػػػػػا فتحنػػػػػػػػػػا
دخمػػػػػػػػػػػػت بالسػػػػػػػػػػػػمـ سالمتػػػػػػػػػػػػػػني

والسػػػػػػػيف والمػػػػػػػيـ بعػػػػػػػد طػػػػػ ِ
ػػػػػػػاء
عمػػػػػػػش حػػػػػػػروؼ مػػػػػػػف اليجػ ِ
ػػػػػػاء
بالحمػػػػػػػػػػػد والشكػػػػػػػػػػػر والثنػػػػػػػػػػػ ِ
اء
الحػػػػػػػت بػػػػػػػروؽ مػػػػػػػنف السػ ِ
ػػػػػػناء
السػػػػػػػػػوى ورائػػػػػػػي
وقػػػػػػػد تركػػػػػػػت ّ
مػػػػػػف ؿ حػػػػػػاميـ فػػػػػػي ابتػػػػػػدائي
وحػػػػػػػارس البػػػػػػػاب حػػػػػػػرؼ فػ ِ
ػػػػػػاء
ِ (ٕ)

الرجػػػػػػػاء
رقيػػػ ُ
ػػػػػػػت فػػػػػػػي سمّػػػػػػػػـ ّ

الحروؼ التي استخدميا الشاعر ىنا امتصاص لما ورد في القرآف الكريـ ،حيث تبدأ بيا بعض

سور القرآف ،وتحمؿ رسالةً منظمةً ولغة سرية وخفية ،فأقسـ الشاعر بالحروؼ المقطعة التي أتت
في أوائؿ سور القرآف الكريـ ،فرمز" بالطاء قبؿ الياء" بسورة  طو  م نزىن عيٍل اىقزآأ ىتشقى ،ورمز "

بالسيف والميـ بعد طاء" إلى فاتحة سورة القصص والشعراءطسم تيل آٌ ت اىنت ب املبني.
ويتابع الشاعر قسمو بفواتح السور ،وىي في حقيقتيا تحمؿ أس ار اًر ،فحرؼ األلؼ عند

الصوفية ىو رمز إلى "الذات اإلليية" في تنزىيا وتعالييا ،واشارة إلى أنيا موصوفة باألزلية واألبدية،

فبل مفتتح لوجودىا ،وال غاية تنتيي إلييا ،)ٖ(".لذلؾ كاف ليا الفضؿ في سموىا عمى باقي الحروؼ.

ويربط الشاعر بيف الحروؼ واألعداد ،فالعدد خمسة الذي رمز بو إلى السور القرآنية التي

تبدأ بمفظ الحمد والثناء لمذات اإلليية وىي "الفاتحة ،األنعاـ ،الكيؼ ،سبأ ،فاطر" التي دلمت عمى

إثبات صفات المدح لمذات اإلليية ،وتنزيييا عف كؿ نقص ،ويستمر الشاعر في قسمو بالسور القرآنية
" البقرة،آؿ عمراف ،النساء ،المائدة ،األنعاـ ،األعراؼ ،التوبة" والتي رمز إلييا "السبعة الشاخصات"
ليعبر عف حبو لمذات اإلليية ويستفتح مدحو لمذات اإلليية "بآؿ حاميـ" وىي ترمز إلى السور القرآنية

التي تبدأ بحرؼ الحاء والميـ وىي " غافر ،فصمت ،الشورى ،الزخرؼ ،الدخاف ،الجاثية ،األحقاؼ"

وتمؾ الحروؼ النورانية ليا رموز خاصة بيا ،قيؿ حرؼ الحاء يرمز لمرحمف ،والميـ ترمز إلى
(ٔ) الفتوحات المكية ،محي الديف ابف عربي ،ـٔ ،طٔ ،دار صادر بيروت ،ٕٓٓٗ ،صٕٓٙ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٛ

(ٖ) الرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ جودة نصر ،صٗٔٚ
151

الرحيـ"(ٔ) ،ويستمر الشاعر في توظيؼ الرمز مف خبلؿ التناص القرآني مف سورة الفتح  ر ّنا فتحنا

لؾ فتحاً مبيناً الذي رمز إليو بحرؼ الفاء.

ومف خبلؿ تمؾ األبيات استطاع الشاعر أف يعبر عف مدى معرفتو بعموـ القرآف الكريـ،

واستطاع أف يغمفيا بالرمز الغامض ،ألف الصوفية ترى أف الحروؼ تعبر عف عالـ الباطف.

ويواصؿ الشاعر في إظيار معرفتو بعمـ الحرؼ ،ويوظفو في الدعاء إلى اهلل أف يكرمو

ويجعمو في مكانة عظيمة يوـ القيامة ،يقوؿ:

ومػػػػػػػػػػولش كػػػػػػػػػػػػؿ مكػػػػػػػػػػػرم ٍة عميػػػػػػػػػػػػم ْو
وبالسبػػػػػػػػػػػػػع المطػػػػػػػػػػػػػػػػولة القديػػػػػػػػػػػػػػم ْو

رليػػػػػػي أنػػػػػػت مقصػػػػػػودي وسػػػػػػ لي

سػػػػػػػػػألتؾ بػػػػػػػػػالحواميـ العظيمػػػػػػػػػػػة

(ٕ)

بػػػػػػػو قبػػػػػػػؿ الحػػػػػػػروؼ المستقيػػػػػػػػػػم ْو
بػػػػػػػػػػػػػدا
الم
وبػ
ّ
ػػػػػػػالالم ْيف والفػػػػػػػػػػػػػػػرد ُ
َ
يتوجو الشاعر إلى اهلل بالدعاء مف خبلؿ فواتح السور النورانية الحواميـ وىي السور التي تبدأ

بػ" حـ" ،والسبع الطواؿ التي ترمز إلى السور القرآنية الطواؿ ىي "البقرة" ،آؿ عمراف ،النساء ،المائدة،
األنعاـ،األعراؼ ،التوبة ".ورمز "بالبلَّميف" إلى مطالع السور القرآنية التي يكوف فييا حرؼ البلـ الذي
يتشكؿ بػ"آلـ ،آلمر،آلمص" وحرؼ األلؼ

الذي يتصدرىا لمكانتو الفريدة الرامزة لمذات اإلليية،

والحروؼ " ألـ" و "حـ" تمتمئ بالسمات العجيبة لمف يعرؼ أسرارىا.
وقاـ أيضاً بتوظيؼ عمـ الحرؼ مف خبلؿ مدح الرسوؿ محمد يقوؿ:
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػيـ أوؿ والحػػػػػػػػػػػػػػػاء تػػػػػػػػػػػػػػػالي
لمػ
تجمغػػػػػػػػػػش بدرىػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػف ُبػػػػػػػػػػرج ِ
داؿ

سػػػػػػػػالـ سينػػػػػػػػػػو لمحمػػػػػػػػػد تػػػػػػػػالي
عمػػػػػش المػػػػػيـ التػػػػػي ظيػػػػػرت بنجػ ٍ
ػػػػد

ِ
الكمػػػػػػػػاؿ
ودارتػػػػػػػو عمَػػػػػػػت شػػػػػػػرؼ

(ٖ)

ػػػػػػػػات قمبػػػػػػػػي
مطػػػػػػػػالعُ أفقػػػػػػػػػو درجػػػ ُ
اعتمد الشاعر أسموب تقطيع الحروؼ في مدح الرسوؿ مف أجؿ شد انتباه القارئ ،ولكي يعمؿ
فكره ويشحذه ،لذلؾ رمز لمنبي محمد بحرؼ " الميـ" الذي تجمّى نوره في كؿ الموجودات كماالً
وشرفاً ،ويستمر في مدح الرسوؿ فيقوؿ:

فأومػػػػػػػػػػت
بػػػػػػػػػػدا مػػػػػػػػػػف
قػػػػػػػػػػده ألفػػػػػػػػػػاً
ْ
ّ

(ٔ) االتقاف في عموـ القرآف لمسيوطي ،صٖٗٛ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٕ٘
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٕٗٓ

(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٕ٘ٓ
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ِ
الػػػػداؿ
رلػػػػش ظيػػػػري فصػػػػار كمثػػػػؿ

(ٗ)

َرَمز الشاعر لمرسوؿ بحرؼ األلؼ لما لو مف الفضؿ الكبير والمكانة العظيمة عند اهلل وعند
الخمؽ ،وألنو يمثؿ اإلنساف الكامؿ بعد الذات اإلليية ،والشاعر أماـ حضرة الرسوؿ ينحني احتراماً
وتقدي اًر لسيد الخمؽ فرمز لبلنحناء بحرؼ الداؿ لتشابو الصورتيف شكبلً.

وىكذا وظؼ ابف زقاعة عمـ الحرؼ في ديوانو ،ليثبت معرفتو بيذا العمـ الذي كاف خاصاً

ألىؿ التجربة الصوفية.
ت-

رمػػػػػػز األمػػػاكف المقدسػػػػػة:
مثمت األماكف المقدسة رم اًز صوفياً لما ترمز بو إلى القرب مف الحضرة اإلليية ،وأصبحت

تعبر عف حالة الوجد والمعرفة.

حظيت تمؾ األماكف المقدسة باىتماـ الشاعر ،ألنيا تمثؿ مواطف الحضرة اإلليية ،ومقاـ

األنبياء عمييـ السبلـ ،ومعراج الرسوؿ محمد ،لذلؾ تنوعت ىذه األماكف بيف ببلد الحجاز وفمسطيف.

يدفع الحنيف الشاعر إلى األماكف المقدسة ،وبخاصة الحجاز ميبط الوحي ومثوى الرسوؿ،

في ذكر في قصيدتو األماكف الدالة عمييا ،فيقوؿ:

غيػػػػػػػث عقيػػػػػػػػػػػػػؽ أدمعػػػػػػػي

سػػػػػقش العقيػػػػػؽ األجزعػػػػػي
وسػػػػػػػاكني وادي ال غنقػػػػػػػػػػػػػا

والمنحنػػػػػػػش مػػػػػػػف أضػػػػػػػمعي
(ٔ)
كالبػػػػػػػػػػػػار ِ
ؽ المتممػػػػػػػػػػػػػػػ ِع

قبيسػػػػػػيـ فػػػػػػي ميجتػػػػػػي

ىيجتو تمؾ األماكف التي ما فتئت القموب تيفو إلييا" العقيؽ،
ىذا الحنيف العارـ ،الذي ّ
المنحنى ،وادي النقا" يرمز إلى انفصاؿ ذات الشاعر عف الذات العمية أو عف الحقيقة المحمدية التي
يسعى الشاعر إلييا ليحظى بالقرب منيا ،يقوؿ:
ملبيـــــــا ت ـكــــــــــــــــ وســ يي

إليكــــــــــــ كاــــــــــــــــــا

ــــ دوامــــــــــــا
بكــــ نـــا ا ـــــــ ـ

فمــــــــإ ىــــــــباحي إلــــــــ مســــــــا ي

وقبلـــــي نىبـــــــــــــا إليكـــــــــــ

بالحـــــــات مـــــــإ مبــــــــد ىبـــــــــا ي

هــــدي ح يـــــــــــــ اليــــراـ ركنــــي

و نــــــــ عـــــــــــــامروا بنــــــــــــا ي

رقيــــــت فــــــوش الىـــــــا برقـــــــي

فـــــــــــرش مـــــإ ــــــــــد الىـــــــــا
ّ
مزقنــــــــــي ىـــــــــرت كالـبـــــــــا

ـــــب مــــــإ منــــــ نسيــــــــــــــ ــ
وهـ ّ
ب ـــــــيـكـ قــــــــد ـيــــــــت حـــــــــ

ا ـــــــــي

ال ينظرونــــــــــي مــــــــــإ ال ـــــــــــا

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٙ

(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٓٔ
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عبر الشاعر عف شوقو وحنينو لتمؾ األماكف المقدسة ،مف خبلؿ ذكر األماكف التي يخوضيا

السالؾ لموصوؿ إلى اهلل " الحطيـ ،الصفا ،منى ،الخيؼ" رتب األماكف حسب سموكو ،وىذا يدؿ عمى
أىمية تمؾ األماكف ،فيتدرج الشاعر تدرجاً نفسياً داخمياً لموصوؿ إلى درب المحبة اإلليية ،وبدأ
بالحطيـ رم اًز لحطاـ حظوظ الدنيا أمامو ،وىو البداية عنده لمسموؾ في طريؽ الذات اإلليية ،واالنعتاؽ
لمركوف في ظؿ الحضرة ،ومف ثـ الوصوؿ إلى الصفا والمروة وىي المجاىدة في السموؾ ،ىذه األماكف
ما ىي إال درب السالكيف لممحبة اإلليية ،.وتدرج الصوفي في سموكو في مدارج الحب اإلليي.

ىذه األماكف بقدسيتيا تعبر عف رحمة الذات الصوفية وتجاوزىا لحدود المكاف ،ألنيا في

حقيقتيا حالة مف المحو واإلثبات ،محو النفس وتطمعاتيا البشرية ،واثبات حقوؽ الذات اإلليية

بمكاشفاتيا وتجمياتيا.

والتنقؿ بيف األماكف في حقيقتو بحث عف المحبوب ،فتستوقفو تمؾ الديار وتذكره بالماضي

الذي كاف فيو األحبة ،فيقوؿ:

وبرؽ الحمػش النجػدي عػف نػار أضػمعي

وقصػػا عمػػػش سمعػػػػػي أحاديػػػػػث حػػػ ٍ
ػػػاجر
ّ
ويقوؿ أيضاً:

واال سػػػػػػالىا عػػػػػػف مقػػػػػػابيس نػػػػػػارِه
وأخبػػػػػار سػػػػػكاف الحمػػػػػش وديػػػػػارِه

(ٔ)

ػػػػز أعطػػػػافي رلػػػػش نجػػػػػػػِد
فيػػػػ ّ

سػػػػػػػػػرى نسيػػػػػػػػػػـ البػػػػػػػػاف و الػػػػػػػػػرند

(ٕ)

حظيت " نجد " باىتماـ كبير عند الشاعر؛ ألنيا تولد في نفسو الحيف والشوؽ إلى المحبوب،

فيعتزـ عمى السموؾ في الطريؽ عساه أف يحظى بمقائو ،وىي رمز إلى مواطف الحضرة اإلليية،
وتجمييا ،وكذلؾ "حاجر" رمزت إلى مقاـ اإلدراؾ العقمي في مقاـ الشيود ،وىي منزؿ مف منازؿ الحج

اإلليي"(ٖ) ،ىو مشتاؽ لمواطف الحضرة وألىؿ المقاـ العقمي " ،فالقصد إلى المجاورة واإلقامة في
المكاف المقدس يكشؼ بالطبع عف الرغبة في ولوج زمف آخر ىو زمف الطير واألبدية التي يقدمو
(ٗ)

ويمكف مف معايشتو واالتصاؿ بو"
المكاف ويقؼ شاىدا عميوُ ،

وبجانب األماكف الحجازية التي ترمز إلى أماكف الحضرة اإلليية ،وتجمى النور المحمدي

وميابط الوحي بالواردات اإلليية ،قاـ بذكر األماكف المقدسة في فمسطيف ،لما ليا مف ارتباط باألنبياء

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٔٛ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٗٚ

(ٖ) شرح ديواف ابف الفارض ،جٕ ،صٔٔ

(ٗ) جماليات الرمز الصوفي في ديواف مديف أبو شعيب ،صٔ٘ٛ
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واألولياء الذيف سكنوا فييا ،وىذه األماكف مثؿ المسجد األقصى وقبة الصخرة التي ترمز إلى "موطف
(ٔ)

البيت اإلليي المتوجو مف كؿ وجو"

وتمثؿ كماؿ مواطف الحضرة اإلليية ،فقاؿ:

ػػػػػور
فالقمػػػػػػب بيػػػػػػت المقػػػػػػدس بػػػػػػذكركـ معمػ ْ
ػػور
وعػػػيف سػػػمواف مػػػا ىػػػي عنػػػدي وحػػػؽ الطػ ْ

رف كاف أقصش مػرادي جػامع عمػش حبػي لكػـ
وادي جيػػػػنـ بقمبػػػػي ودمػػػػع عينػػػػي سمسػػػػمو

ػػػػػػور
ومػػػػػػػا تمػػػػػػػش الصػػػػػػػخرة أنػػػػػػػتـ لعينػػػػػػػي نػ ْ
(ٕ)
ػور
بػػا﵀ افتح ػوا بػػاب رحمػػة لممػػدنؼ الميجػ ْ

أقسػػػػػـ بمعػػػػػراج حبػػػػػي لكػػػػػـ وميػػػػػزاف الوفػػػػػا
نعػػػـ وفػػػي بػػػاب حطػػػة حطيػػػت فيػػػو سػػػموتي

والشاعر في رحمتو يعاني اغتراباً روحياً ،ونزوح الروح ومفارقتيا لمروح الكمي ،وحنيف الشاعر

ليس حنيناً إلى الوطف بقدر ما ىو حنيف إلى األصؿ وطمب العودة إلى روح اهلل.
ث -رمػػػػػز الطيػػػػػر:

اىتـ الصوفية بالطبيعة الحية وال سيما الطير ،الذي ناؿ حظاً كبي اًر في الشعر العربي،

فوظفوا الطير بأشعارىـ مف خبلؿ إشرابو طابع الرمزية بما يتوافؽ مع التجربة الصوفية ،وكانت نظرة

الصوفية إلى الطير عمى أنيا مجمى مف مجالي الذات اإلليية ،وىي السبيؿ لمبحث عف المعرفة ،فيي

ُى ّجرت مف مواطنيا األصمية في السماء ونزلت إلى األرض ،وعندما أحست بالغربة في مقاميا
األرضي أرادت العودة إلى موطنيا األصمي مف خبلؿ التنقؿ بيف األماكف متجاوزة كؿ الحدود ،وىذا
حاؿ الصوفي الذي يتنقؿ بحثاً عف المعرفة ،وألف روح الشاعر تواقة لمطير والعودة إلى أصميا الرفيع،

وجد مف الطير رم اًز لمروح التواقة التي تنزع مف عالـ الحس إلى عالـ الروح ،فاستخدـ رمز "الطير"،
وقد تعددت دالالت الطير بتعدد أنواعيا ،فقد وظؼ الشاعر منيا" الديؾ ،حماـ األيؾِ ،
الورؽ ،قمري"
ىذه الطيور كانت في العالـ األسنى قبؿ أف تكوف في العالـ األدنى ،فالطائر في شوؽ دائـ لمتحرر مف

قيود الجسد ،وفي حنيف دائـ إلى الوطف ،عبر الشاعر عف ذلؾ قائبلً:

فـي ظــــــــات الكـــــــروـ واـعنـــــاب

ــــــــرد ال يـــــــر والبابـــت فيــــا
ي

()3

فالطير َرَمز إلى "النفس الكمية التي ىي قمب العالـ وىو الموح المحفوظ والكتاب المبيف،)ٗ(".
ينبو األحباب ويييج النفوس
ومف الطيور التي تغنى بيا الشاعر "الديؾ" ألف صياحو وقت الفجر ّ

ويزيدىا حنيناً وشوقا عمى مف فارقيـ ،فيقوؿ:

(ٔ) ترجماف األشواؽ ،صٜٔٙ

(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٙٙ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٔٗٔ

(ٗ) معجـ اصطبلحات الصوفية ،عبد الرزاؽ الكاشاني ،تح .عبد العاؿ شاىيف ،صٚٙ
155

ىيجػػػػػػػػت أطػرابػػػػػػػػي
خػػػػػػػر الميػػػػػػػػؿ ّ

نغمػػػات الػػػديوؾ مػػػف ديػػػر ب غحػػػػا

(ٔ)

ضرباً مف

ويعد الحماـ مف أكثر الطيور ذك اًر عند الصوفية ،وشكمت صورتو المتعددة

ٍ
فرحاً
االمتزاج بيف اإلنساف والطبيعة ،تئف ألنينو وتفرح لفرحو ،و"حماـ األيؾ" الذي يشدو بصوت عذب َ

وحزَناً ،كاف رم اًز لمتعبير عف حاؿ العاشقيف مف وجد وحنيف واسترجاع لذكريات الوصؿ مع المحبوب،
ُ
وىذا ما عبر عنو ابف زقاعة فقاؿ:

وقاؿ أيضاً:

ػػػػت حمامػػػػػػػػ ُة األيػػػػػػ ِؾ وجػْػػػػػداً
وتغ ّن ْ

السحػػػػػػ ِ
اب
فبكػػػػت رقػػػػ ًة عيػػػػػ ُ
وف ّ

ما الح برؽ الحمش وما صدحت

حمائـ األيؾ مػف فػوؽ األفػانيف
ُ

(ٕ)

(ٖ)

عبر الشاعر عف حالة الوجد والحنيف لممحبوب مف خبلؿ رمز الحمامة الذي يرمز إلى
ّ
"وارد مف واردات التقديس والتنزيو"(ٗ) ،والحماـ يشدو فرحاً أو يئف حزناً ،ألنو مف أكثر الطيور التي

تعبر عف ذاتيا في حالتي الحزف والفرح ،الشاعر اتّحد روحياً مع تمؾ الحمامة التي تعود بو إلى موطنو
األصمي المتمثؿ بالذات اإلليية تُحقؽ لو بالقرب مف المحبوب فرحاً ،وبالبعد عنو حزناً ،واقترف الحماـ
بشجر األيؾ الذي يرمز إلى "غضف ثابت بروضة المعارؼ اإلليية ،)٘(".ومف خبلؿ تعميؽ رمز الطير
كانت الحماـ والقمري والورؽ " كأنيا ذات الشيء ،وحمميا ذات المضموف في سيعيا لتحقيؽ خبلصيا

وقربيا مف الذات اإلليية فقاؿ:

ومػػػػػػا تػػػػػػرنـ قمػػػػػػري عمػػػػػػش فػ ٍ
ػػػػػنف

وفػػػػتغح الػ
ُ
ػػػرهُ
ػػػروض أو فاحػػػػت أزاىػ ُ

ٍ
ػػػػػػادحات
ؽ صػ
ػػػػػػو ْر ُ
أو غ غنػػػػػػػت الػ ُ

فو غنمػػػػػػػػػػػػػا اىتاجيػػػػػػػػػػػػػا ِغنػػػػػػػػػػػػػائي

()ٙ

وقاؿ أيضاً:

()ٚ

ويواصؿ الشاعر في تعميؽ رمز الطير في أنو رمز حي عمى " تذكر الروح عالميا المثالي

األوؿ الذي كانت ترتع فيو خالصة مف شوائب المادة وعبلئؽ األجساـ الكثيفة التي تعوقيا بعد إذ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٜٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٜٔ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٛ

(ٗ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٕٖٔٓ
(٘) ترجمانف األشواؽ ،ث٘ٛ

( )ٙديواف ابف زقاعة ،صٖٕٛ
( )ٚالمصدر السابؽ ،صٓٓٔ
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تمبست بيا ،عف االرتقاء إلى حظيرة القدس والعروج إلى حضرة الروح الكمي حنيناً منيا إلى أصميا
(ٔ)

وجوىرىا".

فالشاعر مف خبلؿ توظيؼ رمز" طائر العندليب" يتطمع إلى الوصوؿ لمصدر الروح النقي

الذي تمثؿ في الذات اإلليية ،فيسعى جاىداً ليحقؽ القرب والوصؿ منيا ،ىذا ما عززه استخداـ الفعؿ
التشوؽ لموصوؿ إلى ال ّذات اإلليية ،وكشؼ
عبر عف الرغبة المستمرة في
المضارع " أصبو" الذي ّ
ّ
البيف ،فحالة الوصؿ
الشاعر عف طبيعة العبلقة التي ربطتو بالعندليب حيث تتأرجح بيف الوصؿ و ْ

البيف
تتأتى مف خبلؿ الترفع عف العالـ المادي ،ليرتقي في الوصوؿ إلى الحضرة اإلليية ،وأما حالة ْ
تأتي مف خبلؿ التعمؽ بالعالـ المادي والخضوع لو ،وىذا ما عبر عنو الشاعر بػ" نحرت سموي في

ضيافتو" التي تطمبت منو التخمص مف شيوات عالـ الحس لبلرتقاء بعالـ الروح ،فيقوؿ:
ٍ
ِ
منفػػػػػػػػػػػرد
األغصػػػػػػػػػاف
وعنػػدليب عمػػػػش
ٌ
ِ
وينشػػػدني
يتػػػػمو زبػػػور اليػػػػػوى طػػػػػػو ارً ُ
ِ
ػػػػوضاً
ػػػػرـ بػػػػػػػدالً عنػػػ ُ
ػػػػو وال عػػػػػػػػػػػ َ
وال تػػػ ْ
ػػؼ واسػ ِ
عارضػػػتو م ِ
ػػتم ْع خبػػػػري
نشػػػػداً ِقػ ْ
ُ

لنغمتػػػػػػػػػ ِ
ِ
ػػػػو
شػػػػػػػدا ِسحػػػػػػ ارً أصبػػػػػػػػػػػػو
رذا َ
بيػ ػ ِػف مػػف تَيػػػػوى وجفوِتػػػ ِ
ػػو
صبػػػ ارً عمػػش ْ
لعػػػػزِتػػػػػػ ِ
ػػع غ
ػػو
وعػػػ ْ
ػػش بػػػػو ُمفػػػػرداً واخضػػػػ ْ
ِ ِ (ٕ)
سمُػػػػػ ّوي فػػػػػي ضيافتػػػػػو
ر ّنػػػػػي نحػػػػػ ُ
رت ُ

إف حنيف األرواح وتوقيا إلى العودة إلى األماكف التي فييا التجميات اإلليية ،يناظر نوح

الطيور واضطرابيا ،فأثار الحماـ صبابات الشاعر الخفية ،وأحزانو المكنونة بداخمو مف خبلؿ نوحيا
وبكائيا ،فكمما ابتعد الشاعر عف حظوظ الدنيا اقترب مف الذات العموية والعكس صحيح ،وىذا النواح

ىو الرغبة في العودة إلى العالـ األسنى،
يقوؿ:

ويمسي عمش شو ٍ
ؽ ويصيح في وجد

ييػػػيـ رذا نػػػاح الحمػػػاـ عمػػػش المّػػػوى

(ٖ)
(ٖ)

وجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد
وبيذا يكوف الشاعر وظؼ الطير ليرمز بو إلى "وارد مف واردات التقديس"(ٗ) ،والتأكيد عمى أف
أف الروح البشرية في حالة تنازع بيف العمو واليبوط وتطمُّع لموصوؿ إلى عالميا المثالي ،فيي في

حنيف مستمر لمرجوع إلى مصدرىا الذي تجمّى بالذات اإلليية.

(ٔ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٖٖٓ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٜٔ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٛ

(ٗ) معالـ الرمزية في الشعر الصوفي العربي ،صٜٔٔ
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ج -رمز الطبيعة:
تعبتر الطبيعة جزءاً ميماً في العرفانية الصوفيةَّ ،
ألف الصوفي في سفره وتنقمو يبحث في سر

الكوف ،وعف معرفة الحؽ "،فيما عرؼ بوحدة الوجود التي آلت لدييـ إلى نسؽ نتبيف فيو سرياف الحياة
والجوىر اإلليي في الطبيعة جامدىا وحييا ،ومحاولة استبطاف العمو المحايث عمى ىيئة مفارقة ال

تدرؾ إال بالكشؼ العرفاني ،وتحميبل لمعبلقة بيف الوحدة والكثرة ،وبيف اهلل والطبيعة ،وبناء كوزمولوجيا

لمعالـ مف حيث تصوره عمى نحو إنساني متشخص ،وبعبارة أخرى تصور اإلنساف عمى نحو يشاكؿ

العالـ الكبير ،)ٔ(".والطبيعة في كؿ مظاىرىا الساكنة والمتحركة والزاخرة بألوانو المتعددة ليست إال
انكشافاً وتجمياً لمذات اإلليية.

يعمد الشاعر في وصؼ المظاىر الطبيعية تقرباً مف الذات اإلليية ،وتوحده مع الطبيعة

كتوحده مع الذات اإلليية ،فكاف وادي العقيؽ رم اًز عمى اكتساب المعارؼ اإلليية التي كانت تتجمّى ليـ
مف خبلؿ البرؽ الذي يرمز عمى تجمي الحؽ ،والريح ىي روح المعارؼ والتجميات التي كاف الشاعر

يتشوؽ لرؤيتيا ،يقوؿ:

فمػػػػػف دمػػػػػػػػػػػػػػوعي مػػػػػف البكػػػػػػائػػػػػػػػي
فػػػػو غنمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ِ
ذلكػػػػػػػػػػػػػػـ َحشػػػػػػػ ِائػػػػػػػػػػػػػػػي
(ٕ)
فو غنمػػػػػػػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػػػػػػػ ُره ثنػػػػػػػػػػػػػ ِائػػػػػػػػػي

مػػػػػػػػػػاء
رف سػػػػػػػػػػاؿ وادي العقيػػػػػػػػػػؽ
ً
رؽ
أو الح بػػػػػػػػػػػػػػػػػاألبرقيف بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ
ػػػػػػػػح مػػػػػػػػػف المصػػػػػػػػػمش
أو ىػ غ
ػػػػػػػػب ريػ ٌ
وقاؿ أيضاً:

فػػػػي رباىػػػػا مػػػػف صػػػػوت كػػػػؿ ربػ ِ
ػػػاب
ُ
ػػػػػػػت الخميػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػرابِ
ورأيػ ُ

خريػػػػػػػػر المػػػػػػػاء أشػػػػػػيش لسػػػػػػمعي

كػػػـ شػػػممت النسػػػيـ مػػػف جانبييػػػا
ػػػػت
ضػػػػػ ِح َؾ األقحػػػػػواف فييػػػػػا وماسػ ْ
َ

سػػػػ ِ
ذاب
بػػػػيف أزىػػػػػػػارىا غصػػػػوف ال غ

(ٖ)

تجسد جماؿ الذات اإلليية بالظواىر الحسية في الطبيعة ،والشاعر يرى اهلل في تمؾ الظواىر
َ
التي تبيج الروح " خرير الماء ،الربا ،النسيـ ،األقحواف ،أزىارىا ،غصوف" ،فكاف يصؿ بو الوجد عند
سماع خرير الماء وشـ النسيـ ورؤية الزىور ،ولكنو خرج عف المعاني الحقيقية لتمؾ الجماليات،

وأشربيا معاني صوفية ،فالماء سر الحياة والوجود وأصؿ العناصر ،ويرمز عمى العمـ والمعرفة ،التي
يحصؿ عمييا مف خبلؿ المقامات واألحواؿ التي يسمكيا الشاعر في طريؽ اهلل وىي جنة المعارؼ،

(ٔ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٕٔٚ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٓٓٔ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٖٜٔ
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وىذا ما رمزت بو "الربا" ،ومالت المطائؼ الروحانية مف خبلؿ األقحواف الذي رمز إلى األمر اإلليي،

وىو مظير الكبلـ القديـ.

واستطاع الشاعر أف يعبر عف وجده لمطبيعة مف خبلؿ نسمة البانات التي مثمت مشايخو

العارفيف السالكيف لطريؽ اهلل ،واألزىار العطرية " الخزاـ والعبقراف والشيح" اتخذ منيا جس اًر لموصوؿ

إلى غاية أبعد ،فالخزاـ مثبلً رمز عمى تجمّي الوجود الحؽ في الصفات الحسية والمعنوية ،وىي أوائؿ
التجميات ودالئؿ عمى معارؼ ذوقية تتأتى بعدىا ،وىي حظ القموب مف إدراؾ ىذا المحبوب ،فقاؿ:
ــــــرت
إذا نسمـــــــــــــ البــــانـــــــــــات مـ ّ
وىـــــــــــافحت ال ـــــــــــزاـ وعبقرانـــــــــــا

علــــــ نتــــــــد ىافحـــــــت ال ــــــذار
()1

وـيحـــــــــا ثــــ قبلـــت التـــــــــدارا

وقاؿ أيضاً:
ومػػػػػف خزامػػػػػش وسوسػػػػػاف ومرسػ ِ
ػػػػيف

كأنمػػػػػػا لبسػػػػػػت مػػػػػف نرجػػػػػػػس ُحمَػػػػػالَ
كػػـ قمػػت لمسوسػػف المنقػػوش وىػػو بيػػا
ؽ األث ػواب مػػف طػػػػػػػػػػػ ٍ
شقيقيػػػػػا ش ػ غ
ػػرب

أذكرتنػػػػػػػي بعػػػػػػػػػذار كػػػػػػػاف يسػػػػػػػبيني
ِ
الريػػػاحيف
والغصػػػف مالػػػت بػػػو ريػػػح

الجمغنػػػػػػار كأعػػػػػػػػراؼ الديػػػػػػػػوؾ وقػػػػػػػد
و ُ

تحكػػػػي عصػػػػارتو دمػػػػع المحبػػػػيف

(ٕ)

وا َّف تعدد أنواع الزىر لـ ُيقصد لغاية معنوية بقدر ما يكشؼ عف غاية تأممية إلدراؾ عظمة
الخالؽ وتفننو ،في خمؽ الزىور التي ىي في حقيقتيا تجميات لمذات اإلليية.
ولـ يكتؼ الشاعر بوصؼ الزىور ،وانما وصؼ الرياض الجميمة ومناظرىا الخبلبة مف زىور

وأشجار ،ىذه الرياض تمثؿ في حقيقتيا الحضرة اإلليية وما تحتويو مف األسماء المقدسة ،فشجر
الزيتوف واألعناب أشجار مباركة ترمز إلى النفس التي تستمد نورىا مف ذات اهلل ،والعارؼ ال ينطفئ

نور معرفتو؛ ألنو دائـ االتصاؿ بالذات اإلليية ،عبر عف ذلؾ قائبلً:
وريػػػػػػػػػػاض تػػػػػػػػػػرى البنفسػػػػػػػػػػج فييػػػػػػػػػػا
ٍ
ػػػػػػػروش
ب عػ
نصػػػػػػػػ ُ
وجػػػػػػػػالؿ الريػػػػػػػػاض ْ
والريػػػػػػػػاحيف حوليػػػػػػػػا فػػػػػػػػي الحواشػػػػػػػػي

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٔٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٓٔ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٗٔ
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ِ
ػػػػػػػنجاب
حولػػػػػػػػو البػػػػػػػػاف البػػػػػػػػس السػ
ِ
األعنػػػػػػػػػػاب
وعػػػػػػػػػػروش الزيتػػػػػػػػػػوف و
ُ
وف الميػػػػػػػػػػػاه كالػػػػػػػػػػػػ ِّدو ِ
الب
وعيػػػػػػػػػػػ ُ

(ٖ)

إف العشؽ اإلليي مرتبط بالذات اإلليية ،وارتباط العاشقيف بالمحبوب ،ىو ارتباط بجماؿ

الحؽ ،لذلؾ ربط ابف زقاعة الطبيعة باألنثى ،ألف الطبيعة تجد في األنثى ظمّيا وجماليا ،فكانت الحبية

روضاً وزى اًر ،يقوؿ:

ػػػػػػػػػبيو بعارضػػػػػػػػػػو
وسوسػػػػػػػػػػف فيػػػػػػػػػػو تشػ
ٌ
ػػػػػػػػػػتظـ
وأقحػػػػػػػػػػػواف كشػػػػػػػػػػػبو الثغغػػػػػػػػػػػر منػ
ٌ
سػػػػػػػػػػػػػػػػ ِب َغ ْت
ُ
وجمغنػػػػػػػػػػػػػػػػار أرى أكػػػػػػػػػػػػػػػػوازه ُ

ونػػػػػػوفر مثػػػػػػؿ لػػػػػػػوني عنػػػػػػد ر يتػ ِ
ػػػػػػو
ٌ
وخيػػػػػػػزراف وبػػػػػػػػػػػػػػاف مثػػػػػػػؿ قامتػػػػػػػػػػػوِ
ِ (ٔ)

مػػػػف ورد وجنتػػػػو الجػػػػوري وحمرتػػػػو

تمؾ األوصاؼ الحسية لممرأة الممزوجة بجماؿ الطبيعة وألوانيا ما ىي إال تعبير عف تجمي
(ٕ)

الذات اإلليية وتعدد صورىا " ،إف الطبيعة في مجموعيا صوره واحدة وحقيقتيا اهلل"

إف تعدد الرموز السابقة عند الشاعر ما ىو إال تعبير دقيؽ عف طبيعة العبلقة بيف الشاعر

المحب والذات اإلليية المحبوبة ،فيي عبلقة غياب ألنو يعيش حالة تتأرجح بيف قمؽ واضطراب،
ووصؿ وغياب تواجيو في تجربتو الصوفية ليحظى بالمحبة اإلليية.

ثانياً -محور الحضور.
رمػػػز الخمػػػر:
اتبع ابف زقاعة الغزي أسموب الصوفية في التعبير عف حبيـ لمذات اإلليية مف خبلؿ
استخداـ الخمر رم اًز إلى "الحب اإلليي ألف الحب ىو الباعث عمى أحواؿ الوجد والسكر المعنوي
والغيبة بالواردات القوية ،)ٖ(".والشاعر كغيره مف الصوفية يستخدـ الخمر عندما يتحدث عف المحبة
ذاتيا " فعند الكبلـ عف المحبوب تعمد إلى الرمز بمعاني الغزؿ اإلنساني ،أما حيف الكبلـ عف الحب

نفسو وبياف آثاره فتعمد إلى الخمريات ،)ٗ(".واف موضوع الخمر يتألؼ مف مكونيف أساسيف ىما:
ِ
المحبة) والعبلقة التي تربط بينيما عبلقة حضور واتصاؿ ،ونشوة الحضور واالتصاؿ ىي
(ال ُمحب و ّ
المحبة ذاتيا وىي ما يرمز إليو بالخمر.
وىكذا أشرقت الخمر في قمب الشاعر وتذوؽ نشوة السكر وجداً ،وقرباً مف الذات اإلليية،

فاستدعى كؿ مدلوالتيا في التعبير عف حالة االنتشاء الروحي التي اعترتو في تجربتو الذوقية ،فقاؿ:
(ٔ) ديواف ابف زقاعة الغزي ،صٖٜٔ

(ٕ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٕٗٛ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٖٖٙ

(ٗ) التصوؼ في الشعر العربي ،عبد الحكيـ حساف ،صٖٕٖ
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والػػػػػػػػػػراح يجمػػػػػػػػػػش بكػ ٍ
ػػػػػػػػػنب
ػػػػػػػػػؼ أشػ
ْ
ُ ُ

ػػػػػػػػػخص الرقيػ ِ
ػػػػػػػػػب ع غنػػػػػػػػػػا
وغػػػػػػػػػػاب شػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػس فػػػػػػػػػػػػي ثُػػػػػػػػػػػػػرغيا
كأ غنػػػػػػػػػػػػػػيا الشمػػ
ُ

ػػػػػػػػػػب
نباتُػػػػػػػػػػػو ًّ
ػػػػػػػػػػب وىػػػػػػػػػػػو كوكػ ْ
الرطػ ُ

تشعشػػػػػػػػػػػعت فػػػػػػػػػػػي ِّ
ػػػػػػػػػػاج ل غمػػػػػػػػػػػػػا
الزجػ
ٍ
مت َد ِ
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ناول ْنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُ

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َذ ًّى ْب
َ
قابميػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِّده ُ
رب
ال أرتضػػػػػػػػػػػػػييا فكيػػػػػػػػػػػػػؼ أشػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ

ِ
مػػػػػػػػػف ُح ّرمػػػػػػػػػت بالنصػ
ػػػػػػػػوص شػػػػػػػػػرعاً
فقػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف عصيػػػػػػػػػػر خػػػػػػػػدي

ذىب
مػػػػػػػػف قبػػػػػػػػؿ رجمػ ِ
ػػػػػػػاع كػػػػػػػػ ّؿ مػػػػػػػػػػ ْ
ومػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِ
ػػػػػػػػػػػػػػب
اء تفّاحػػػػػػػػػػػػػػػػػو المخضػ
ْ
بالمسػ ِ
المطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْب
ػػػػػػػػػػػػؾ والعنبػػػػػػػػػػػػػر
ّ
(ٔ)
المكتغػػػػػػػػػػػ ْب
السػػػػػػػػػػػندس األخضػػػػػػػػػػػر ُ

مزجتُيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػالؼ ريػػػػػػػػػػػػػقي
فيػػػػػػػػػػاؾ فاشػػػػػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػػػش عػػػػػػػػػػذاري

قد سكر الشاعر مف المحبة اإلليية مف خبلؿ النظر والتأمؿ في شمائؿ الذات اإلليية

وقدسيتيا ،واف كانت الخمر الحسية تحدث السكر الذي يسبب غياب العقؿ وسكوف الروح ،فإف الخمرة
الصوفية تسمو بالنفس وبالروح مف العالـ الحسي إلى العالـ الغيبي لمشاىدة الحؽ .
وقد يجتمع الغزؿ مع الخمر ومكوناً مف ثبلثة (:المحب ،والمحبوب ،والمحبة) ،وتكوف ىذه

العبلقة جمع واتحاد ،الغزؿ يتحدث عف عبلقة االتصاؿ واالتحاد بيف المحب والمحبوب ،أما الخمر

تعبر عف نشوة االتصاؿ واالتحاد والمعرفة جميعاً .وىذا ما عبر عنو الشاعر فقاؿ:

ِ
الجميػػػػػػػػؿ
فيػػػػػػػػا بشػػػػػػػػراي بالوجػػػػػػػػو
(ٕ)
وكػػػػاف الكػػػػأس مػػػػف طمػػػػع النخيػ ِ
ػػػؿ

ويػػػػػػػػػػوـ زار مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػواه فيػػػػػػػػػػو

اب الحػػػػػػػػب صػػػػػػػػرفاً
ُيسػػػػػػػػاقينا شػػػػػػػػر َ
وقاؿ أيضاً:

لػػػػػػػػوال تمطػػػػػػػػؼ سػػػػػػػػاقينا بنػػػػػػػػا ُخ ِطفَػػػػػػػػ ْت
كػػػػػػػػأف ألحػػػػػػػػاظ مػػػػػػػػف أىػػػػػػػػواه تمزجيػػػػػػػػا

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػانيف
عقولُنػػػػػػػػػػػػػػػا وخرجنػػػػػػػػػػػػػػػا كالمجػ
ػػػػػػت عػػػػػػػف ِحبػػػػػػػي تنػػػػػػػاجيني
وكممػػػػػػػا غبػ ُ
فميمحيػػػػػػػا طرفػػػػػػػي فيرمينػػػػػػػي
قمبػػػػػػػي
ُ

ػػػػػػت أرنػػػػػػػو نحوىػػػػػػػا لَحظَػػػػػػػت
وكممػػػػػػػا رمػ ُ

(ٖ)

تحققت عبلقة الحضور والوصؿ بيف المحب والمحبوب مف خبلؿ ظيور الحقائؽ اإلليية

وىذا ما رمز بو " الوجو الجميؿ ،ولييبة الحقائؽ اإلليية مقاـ البسط التي ال تنبسط إال لمعبد

المخصوص بتمؾ الحقائؽ ،ىذا المقاـ استدعي األنس والجماؿ مف خبلؿ نشوة الحضور واالتصاؿ

العمية ومعرفة الحقائؽ اإلليية التي رمز بيا "شراب الحب صرفاً" ىي شراب المحبة اإلليية
بالذات ّ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٖٖ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٖٔ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٓٔ
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الناشئة عف شيود آثار األسماء الجمالية لمحضرة العمية ،التي تجمب النشوة والفرح والتنزه عف مبلحظة

غير الذات اإلليية.

ومف أىـ القرائف الخاصة بالخمر عند ابف زقاعة ىي الصرفة المحضة ،بخبلؼ الخمر

المادية التي توصؼ بمزجيا ،فخمرة الصوفية خالصة صافية المزج فييا ،ألف مزجيا يعني أف

الصوفي أوقع نفسو في الظمـ فيقوؿ:

(ٔ)

ومػػػػػػف ُخ ّمارىػػػػػػا نشػػػػػػقوا الخمػػػػػػا ار

فمعصػػػػػػػرة العصػػػػػػػير تػػػػػػػدور صػػػػػػػرفاً

إف المعرفة الربانية التي تجمت في الخمر ،تعالت عف الكروـ الحسية التي ترمز إلى

"الوجود الممكف الحادث الذي أوجدتو القدرة اإلليية ،")ٕ(.فالخمر الصوفية أزلية ؛ألنيا عموـ ربانية
ومعارؼ مقدسة إليية ،ونورانية " المحبة اإلليية نورانية في جوىرىا ،ألف موضوعيا نور خالص ،بؿ

إنو نور األنوار ،)ٖ(".كانت "كشموس" طالعة ومشرقة بنورىا عمى كؿ تقدير وتصوير ،فيي أعظـ تجؿ

لممحبة اإلليية التي أشرقت في " حنادس الظممات" التي ىي رمز عمى ظممة األكواف ،فبددت المحبة
اإلليية بنورانيتيا وأزليتيا عتمة الوجود ،وكشؼ الشاعر عف حقيقة الخمر الصوفية ،ىي خمر حقيقية

نورانية أزلية ،وعموـ ربانية ومعارؼ قدسية ،مف خبلؿ استخداـ مجموعة مف الرموز التي تؤكد تمؾ
الحقيقة ،الدير رمز عمى أرباب المعارؼ اإلليية ،وأصحاب المحبة الربانية ،واألولياء الوارثيف لممقاـ
العيسوي الروحاني ،والية عيسي عميو السبلـ ،ومف ثـ والية النبي محمد الجامع لجميع مقامات

األنبياء والمرسميف قبمو ،ألف األولياء ورثة األنبياء ،يقوؿ:
ػػػػػػػػػػوب
ػػػػػػػػػػد صػ
فسػػػػػػػػػػػقش الػػػػػػػػػػػ غدير والمعاىػ َ
ٌ
ٍ
ػػػػػػروش تعالػػػػػػػت
كػػػػػػػـ لنػػػػػػػا فيػػػػػػػو مػػػػػػػف عػ
وشػػػػػػػػػػػػػموعٍ لمػػػػػػػػػػػػػػػػػوعيا كشمػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٍ
وس

مػػػػػػػػػػػف دمػػػػػػػػػػػوع الحبائػػػػػػػػػػػب الغانيػ ِ
ػػػػػػػػػػات
شػػػػػػػػػجر ِ
ِ
ػػػػػػػػروش الكػػػػػػػػػروـ وال غ
ات
عػػػػػػػػػف عػ
ػػػػػػػرقت فػػػػػػػػي حنػػػػػػػػادس الظممػ ِ
ػػػػػػػات
أشػ
ْ

(ٗ)

واف حالة الوجد ونشوة الحب عند الصوفية تسمى سك اًر التي تعتبر " مف أكثر األحواؿ

امتبلء بالتوتر والحركة المتجية مف الداخؿ إلى الخارج في مد مندفع وشعور غامر بالنشوة
الصوفية
ً
واالنفراج العاطفي ،)٘(".وعف ىذه الحالة عبر الشاعر فقاؿ:

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٔ

(ٕ) شرح ديواف ابف الفارض ،لمنابمسي ،صٕ٘ٗ
(ٖ) الرمز الشعري عند الصوفية ،صٖٖٙ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٜ

(٘) الرمز الشعري عند الصوفية ،ص ٖ٘ٚ
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سػكارى
صحا كؿ وأصحابي ُ

(ٔ)

فأىػػػػػ ُؿ الحػػػػػب قػػػػػد سػػػػػكروا
وظؼ الشاعر الخمر لتكوف رم اًز عمى ذوؽ المحبة اإلليية ،فيي شراب العارفيف الساعيف

ٍ
منتش بيذه الخمر وال
لموصوؿ إلى الذات اإلليية ،وكاف يقترف حاؿ السكر بحاؿ الصحو عنده ألف
تغيبو عف المحبوب.
واف فعؿ شرب الخمر المادية يسبب سك اًر وغياباً عف الوعي ،ىذا الفعؿ تسببو أيضاً الخمرة

الروحية ،لكف إذا كانت الخمرة الحسية تفقد الوعي لشاربيا وتجعمو غائباً عف كؿ شيء ،فإف الخمرة
العرفانية تجعؿ ذائ قيا يسكر نشوة ويغيب عف الوجود ما عدا عف رب الوجود "السكر دىش يمحؽ

سر المحب في مشاىدة جماؿ المحبوب بعد شعاع العقؿ عمى النفس ،وذىؿ الحس عف المحسوس
وألـ بالباطف فرح وىزة نفسية وانبساط لتباعده عف عالـ التفرقة،وأصاب السر دىش وولو وىيجاف لتحير

نظره في شيود جماؿ الحؽ".

(ٕ)

اإلليية لو ،وعبر الشاعر قائبلً:

فأصبح واصبلً بالذات اإلليية ،بسبب مكاشفة التجميات والمعارؼ
الصػحاتي
لصالتي
ُ
فكنت بػيف ُ
يا ىنا الساجديف والسػاجد ِ
ات

سػػػػػػػػكارى
قػػػػػاؿ ال تقربػػػػػػػوا وأنػػػػػتُـ ُ
ػػػػػػت راكعػػػػػػػاً لسجػػػػػػػػػودي
ثػػػػػػػـ غ
خريػ ُ

(ٖ)

يؤكد الشاعر عمى أف الخمرة اإلليية ال تغيّْب الذات ،فالسكر في حقيقتو صحو ألف كثرة

اح متمتع بالمحبة اإلليية ،لذلؾ
الشرب واإلدماف عميو يجعؿ صاحبيا منتشياً مدركاً ما حولو ،فيو ص ٍ

قربوا الصالةَ وأنتـ
وظؼ التناص القرآني في قصيدتو مف خبلؿ األية" يا أيِّيا
َ
الذيف منوا ال تَ ُ
سكارى حتّش تعمموا ما تقولوف( سورة النساء،)ٖٗ:واستطاع أف يعطي دالالت وايحاءات مكثفة إلى جانب
ُ
النص الحاضر حيث مزج تجربتو الخمرية مف خبلؿ صحوه ،و ليثبت أف حالتو المسكرة ىي حالة
صحو ،وكاف السجود سحؽ اآلثار ومحقيا باستمرار ظيور الذات المقدسة ،وفناء الذات وشيود انعداـ
الموجودات الكونية ،تحت وجود التجميات اإلليية ،وىذه ىي حقيقة الخمر الصوفية تفني الذات لتبقى

ذات اهلل حاضرة .

عبر ابف زقاعة عف محبتو لمذات اإلليية ،فكانت تجربتو تفيض حباً مف خبلؿ توظيؼ
ىكذا ّ
لغة الرمز التي عممت عمى إخراج المفردات مف المغة العادية إلى لغة إيحائية رمزية عرفانية زاخرة
بالدالالت.
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٔ
ِ
*الصحاة

(ٕ) معجـ المصطمحات الصوفية ،عبد المنعـ الحفني ،صٖٔٔ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٗ
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المبحث الثالث -الثّيمة عند ابف زقاعة

إف الثيمة ( (Themaكممة تدؿ عمى الموضوع الرئيس أو المغزى أو الفكرة المحورية التي
ترافؽ أي نص أدبي ،والصور الثيمة ىي الصورة الموضوع التي تحمؿ أحاسيس الشاعر وانفعاالتو،

و" ىي تمؾ الصورة التي تترد في أعماؿ الفناف بأشكاؿ بيانية مختمفة تحمؿ أبعاد تجربتو الشعورية

وتعبر عف وجية نظره تجاه الحياة ويتبمور موقفو العاـ والخاص ،)ٔ(".وقد استخدـ الشاعر صو اًر
تكشؼ عف نفسيتو وتجمي ما يكمف في أغوار نفسو ،ويمكف حصرىا في أربعة مواضع " العذوؿ،

الموت ،الوجد ،اليجر".

أوالً -ثيمة العواذؿ
العذاؿ ىـ الرقباء الذيف يموموف العاشؽ ،ولو عشقوا ما الموا ،حيث يقفوف حجر عثرة بيف
العاشؽ والمعشوؽ لمنع الوصاؿ والقرب ،وتحقيؽ اليجر والقطيعة ،إذ جاء العذوؿ في شعر ابف زقاعة
حامبلً معو العديد مف المعاني ،وقد تعددت صور العذوؿ وأخذت أبعاداً نفسية حسب السياؽ الشعري.
وقد اتخذ الشاعر مف البناء الدرامي مطية لمكشؼ عف العبلقة المتأزمة بينو وبيف ع ّذالو،
وطبيعة الصراع الداخمي تتمثؿ بأسموب الحوار ،وتعدد األصوات الذي كشؼ ّّ
كؿ منيما حقيقة
االنفعاؿ الناتج مف تجاىؿ الشاعر ليـ ،ومف معاناتو مف محبوبو ،يقوؿ:
رذا الـ العػػػػػػػػػػػػػػواذ ُؿ فيػػػػػػػػػػػػػػو جيػػػػػػػػػػػػػػالً
السػػػػػػػػمُ غو يقػػػػػػػػوؿ قمبػػػػػػػػي
واف ذكػػػػػػػػروا ُ

أصػػػػػػػػػػػفو ليػػػػػػػػػػػـ فيتقمبػػػػػػػػػػػوا حيػػػػػػػػػػػارى
تصػػػػػػػامـ عػػػػػػػف أباطيػػػػػػػؿ النصػػػػػػػارى

(ٕ)

عندما يزيد المحبوب في صده وىجره ،يظؿ الشاعر في حالة مف القمؽ توِىـ العذاؿ أنو سبل
محبوبو ،ولكنو في الحقيقة يسعى لتحقيؽ الوصاؿ معو ،فيقوؿ:
ومػػزؽ مخػػالب النػػوى جسػػدي البػػالي

ولمػػػػػا جفػػػػػاني مالكػػػػػػي ومع ّذبػػػػػػي

السػػػػػػمواف عمػػػػش بػػػػالي
ومػػػػا خطػػػػػػر ّ

(ٖ)

توىمػػػػػػػػػت العػػػػػػػػذا ُؿ رنػػػػػي سػػػػػػموتو
ْ
وقد تجمى أثر المحبة اإلليية في ذات الشاعر ،وتمكنت مف قمبو وظيرت في كؿ جوارحو،
وأصبح الشاعر أصـ ال يمقي باالً لموـ ع ّذالو ،ويقوؿ:
(ٔ) تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،نعيـ اليافي،طٔ ،منشورات اتحاد كتاب العرب ،دمشؽ ،ٕٓٓٛ ،صٕٓٙ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٓٔٔ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٖ٘ٓ

164

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع
رنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُػـ المسمػ
ِ

يػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػاذلي فيػػػػػػػػػػػػػػو اتئػػػػػػػػػػػػػػػػد

(ٔ)

يستعذب العاشؽ الصوفي العذاب والصدود مف محبوبو ،ويجد في ذلؾ لذة ،ذلؾ العذاب أىوف
مف مواجية لوـ العذاؿ الذيف يحاولوف اإليقاع بيف المحب والمحبوب ،مف خبلؿ ذكرىـ صدود
ّّ
صاد عنؾ ،وىنا يبدأ الصراع النفسي عند الشاعر ،ىؿ يصدؽ العذاؿ أـ
المحبوب ،كيؼ تحبو وىو
يصدؽ قمبو ،فيقوؿ:
وودي لػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػػا ٍ
ػػػػػػػػػامع
ػػػػػػػػػت بسػ
ٍ
ؽ ولسػ ُ

ػػػػػػػػػرت رمػػػػػػػػػػ ًة
ووا﵀ ال أسػػػػػػػػػػموه لػػػػػػػػػػو صػ
ُ

ػػػػػووا
لقػػػػػػوؿ عػػػػػػذولي والحواسػػػػػػد ْ
رف َعػ َ
وكيػػؼ وأحشػػائي عمػػش حبػػو انطػ َػووا

(ٕ)

فاضت ذات الشاعر وجداً وحباً لمذات اإلليية ،التي يسعى بكؿ جيده أف يناؿ رضاىا وقربيا،
وميما تعرض لميجر والصدود والغياب منيا سيظؿ قمبو معمقاً بيا ،رافضاً لوـ العذاؿ ألنيـ يجيموف
طريقة حبو ،وىذا ما عبر عنو في قولو:
ُعػػػػػػػػػػػػ ّذلي فيػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػفينتيـ

كميػػػػػػػػػـ يقمعػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػريح

(ٖ)

لذلؾ كاف الوصاؿ لمذات اإلليية ىو المسعى األساسي ،واليدؼ األسمى الذي مف أجمو

استفد الشاعر طاقاتو ،وشحذ ىمتو ،وتصدى ع ّذالو.

ثانياً -ثيمة الموت:
يشكؿ الموت مممحاً صوفياً قديماً ،ألنو شكؿ مف أشكاؿ انتقاؿ الذات إلى عالـ الغياب،
ٍ
بمعاف متعددة ،ونحاوؿ أف
وتجربة الموت عند ابف زقاعة ليا صداىا وعمقيا ،ألنيا كانت تأتي
نكشؼ عنيا مف خبلؿ قولو:
يغػ ِ
ػػػػػػػػػػػف تقديسػػػػػػػػػػػػي وتسػػػػػػػػػػػػبيحي

واذا لػػػػػػػػـ أمػػػػػػػػت بحبػػػػػػػػؾ لػػػػػػػػـ

(ٗ)

حممت داللة الموت في البيت السابؽ معنى قمع ىوى النفس التي تميؿ إلى مقتضيات الطبع،
فإذا ماتت النفس عف ىواىا بقمعو ،ينصرؼ القمب بالطبع إلى المحبة الحقيقية إلى عالـ القدس والنور
وحياة أبدية ال تقبؿ الموت.
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٙٛ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٔٙ
(ٖ) المصدر السابؽ ،ص٘ٔٚ

(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،ص٘ٔٚ
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ويعزز فكرتو السابقة بقولو:
فمػػػػػػػػو جنػػػػػػػػة بغيػػػػػػػػػػػػر حسػػػػػػػ ِ
ػػػػػػػػاب

كػػػػؿ مػػػػف مػػػػات فػػػػي ىػػػػواىـ غرامػػػػاً

(ٔ)

قصد بالموت -ىنا -ىو موت مظاىر الدنيا الفانية بحثاً عف جوىر الوجود الذي ال يتجمى إال
لمف كابد الشوؽ ،وسار عمى األشواؾ وأفني جسده مف أجؿ شفافية روحو ،ليناؿ الجنة ويحظى بقرب
الذات اإلليية ،يقوؿ:
(ٕ)

فمػ ِّ
لمػػػػػػػػػػػا أف أشػػػػػػػػػػػا ار
أشػػار وقػػاؿ مػػت فػػي الحػػب طوع ػاً
ػػػػػػػػػػت وعشػ ُ
ػػػػػػػػػػت ّ
لقد تجمّى الموت عند الشاعر بصورة الموت حباً المتمثؿ بكبح جماح نفسو ،لتصفو وتسمو
فتصبح مطمئنة وترجع إلى ربيا راضية ،وىذا يدؿ عمى الفيـ العميؽ لتجربتو الصوفية " ،فمف مات
عف ىواه فقد حيي بيواه عف الضبللة ومعرفتو عف الجيالة".

(ٖ)

ويكشؼ الشاعر عف معنى آخر لثيمة الموت ،ليعتبر ذلؾ الفعؿ الوحيد الذي يمحو المسافة
الفاصمة بيف العاشؽ والمعشوؽ ،فيموت وجداً وحباً وكأنو شييد ،يقوؿ:
(ٗ)

وسػػػػػػػػطور الغػػػػػػػػراـ رقػػػػػػػػـ كتػػػػػػػػابي
رذا مػػػػػػػػا أمػػػػػػػػوت أمػػػػػػػػوت شػػػػػػػػييداً
ومف خبلؿ شوقو لؤلحبة الذيف غادروا العالـ الدنيوي إلى العالـ اآلخروي ،يكشؼ عف معنى
آخر لمموت ،يقوؿ:
ليػػػت عينػػػي قبػػػؿ الممػػػات تػػػراىـ

عنػػػػػػػد حبػػػػػػػروف بػػػػػػػيف تمػػػػػػػؾ اليضػ ِ
ػػػػػػاب

(٘)

ويقصد بو أف أحباب اهلل ال يموتوف ،فقد ينتقموف مف دار إلى دار ،مف دار البقاء إلى دار
الخمود ،مف خبلؿ فناء الجسد ليكوف موتاً حقيقياً ،ويعبر عف ذلؾ في قولو:
فػػػػي النػػػػػوـ أو أنتمػػػػو فيػػػػػو تزورونػػػػػي

تُػػػػػرى أزوركػػػػػـ قبػػػػػؿ الممػػػػػات ولػػػػػو

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٗٚ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٔٙ

(ٖ) معجـ االصطبلحات الصوفية ،لمكاشاني ،صٔٔٔ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٗٚ
(٘) المصدر السابؽ ،صٔٗٙ

( )ٙديواف ابف زقاعة ،صٖٔٔ
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()ٙ

وبيذا يكوف الموت عند الشاعر ىو محاولة لكشؼ كنو العنصر الروحي الكامف بداخمو ،مف
أجؿ فيـ أفضؿ لمعنى الحياة والموت ،وأ َّف الحياة الحقيقية تكوف في حضرة الذات اإلليية ،و َّ
أف الموت
الحقيقي ىو مفارقة النفس موطنيا األصمي.

ثالثاً -ثيمة الوجد:
وجد الصوفية مف الوجد طريقاً لمعودة إلى منابع البراءة األولى التي تمثمت بقدرة الخالؽ عمى
خمؽ ىذا الوجود بحب ،وتفاوت الصوفيوف في تعريؼ الوجد ،ىناؾ مف نزىو أف تحيط بو عبارة
لعظمتو " ال يقع عمى كيفية الوجد عبارة ،ألنيا سر اهلل تعالى عند المؤمنيف الموقنيف ،)ٔ(".وىو أيضاً"
خشوع الروح عند مطالعة سر الحؽ ،وقيؿ عجز الروح مف احتماؿ غمبة الشوؽ عند وجود حبلوة
الذكر ،وقيؿ مصادفة الباطف مف اهلل تعالى وارداً يورث فيو حزناً وسرو اًر ،أو يغيره عف ىيبتو ،ويغيبو
عف أوصافو بشيود الحؽ".

(ٕ)

إف ثيمة الوجد ىي العنصر الكمي في مناخ شعر ابف زقاعة ،حيث عبرت عف أحوالو أثناء
تجربتو الصوفية ،يقوؿ:
ػػػػػػػػػػػت بوجػ ٍ
ػػػػػػػػػد
ػػػػػػػػػػػد ألػػػػػػػػػػػػيـ شػػػػػػػػػػػػديد
وحػػػػػػػػػػزف طويػػػػػػػػػػؿ وشػػػػػػػػػػوؽ مديػ ْ
أبيػ ُ
كشفت ثيمة الوجد عف حالة الحب المتأججة في نفس الشاعر ،حيث نشأ عنيا اضطراب
(ٖ)

أليب جوارجو طرباً أو حزناً ،وتنتج ىذه الحالة عند رؤية األسرار والمعاني اإلليية ،لذا تتطمب مف
الشاعر تحمؿ المشاؽ التي يواجييا في طريقو إلى اهلل ،ألف غايتو طمب الفضائؿ الخمقية والكماالت
األنسية حتى تتحقؽ لو المكاشفات.
ويرتبط الوجد باستماع األشعار الممحنة باألنغاـ واألوتار ،وما يحدثو مف نشوة تنفعؿ معيا
النفس طرباً وفرحاً ،يقوؿ:
والوجػػػػػػد ينشػػػػػػرنا طػػػػػػو ارً ويطػػػػػػويني

وقمػػػػت أنشػػػػد مػػػػف سػػػػري ومػػػػف وليػػػػي

(ٔ) طبقات الصوفية ،صٕٕ

(ٕ) معجـ المصطمحات الصوفية ،عبد المنعـ الحفني ،صٕٗٙ
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٜٔ
(ٗ) المصدر السابؽ ،صٖٓٔ
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(ٗ)

الوجد حاؿ شريفة متعمقة باألحواؿ ،وتتجمى لكؿ سائر في طريؽ اهلل حسب حالتو مع الذات
اإلليية ،وابف زقاعة وصؿ مف الوجد حتى صار دنفاً ،حتى براه السقـ ،يقوؿ:
تظيػػػػػػػػػر الوجػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف تبػػػػػػػػػاريحي

حػػػػػػػػػػػػالتي فيػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػا برحػػػػػػػػػػػػت

(ٔ)

وحاؿ الوجد ال يطيؽ الشاعر البقاء تحت أعبائيا وال الثبات عندىا ،وقد تؤدي إلى ىبلؾ
النفس وتمفيا ،وىذا يحتاج إلى نفوس عظيمة تتحمؿ تمؾ التباريج والمواجيد ،وىذا ما عبر عنو الشاعر
في قولو:
لعمػػػػػػػػرؾ رف صػػػػػػػػبري فػػػػػػػػي انتقػػػػػػػػاص

ووجػػػػػػدي كػػػػػػؿ يػػػػػػوـ فػػػػػػي ازديػػػػػػاد

(ٕ)

والشاعر في شوؽ مستمر لممحبوب األعظـ ،وكؿ يوـ يمر يكشؼ عف الحالة التي بينو وبيف
اهلل عزوجؿ.
ىكذا استطاع الشاعر أف يكشؼ عف حالة الوجد التي تعتري وجدانو حزناً وفرحاً ،خاصة
أنو ثمرة الواردات اإلليية التي بدورىا ثمرة األوراد واألذكار التي تحقؽ لو القرب مف الذات اإلليية.

رابعاً -ثيمة اليجر
إف الشاعر الصوفي العاشؽ أكثر ما يؤجج مشاعره ويجعميا مضطربة ىو بعد األحبة وفراقيـ،

فيظؿ وفياً لذكراىـ ،ويطمع بوصميـ حقيقة أو طيفاً في مناـ ،فتكوف حياتو مضطربة ال يقر لو قرار،
ألنو في تطمع دائـ لموصوؿ إلى ذات المحبوب ،ومف الصور الثيمة المعبرة عف اليجر قوؿ الشاعر:
لمػػػػػػػػػػػػا جفػػػػػػػػػػػػاني مػػػػػػػػػػػػالكي والتػػػػػػػػػػػػوى
ّ
ػػػػػػػػػػػػت ميجػػػػػػػػػػػػػو ارً عمػػػػػػػػػػػػػش بابػػػػػػػػػػػػػو
أقمػ
ُ

قطغػػػػػػػػػػػػػػع قمبػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػدما سػػػػػػػػػػػػػمغو
(ٖ)

تسػػػػػػػػعيف يومػػػػػػػػاً أرتجػػػػػػػػي وصػػػػػػػػمَو
حمؿ اليجر -ىنا -داللة ىجرة النفس عف الحظوظ الدنيوية ،وىجرة القمب شوقاً ،ورغباً

لموصؿ لرؤية الكرامات ،ويعزز ىذا المعني في قولو:
مػػػػا غيغػػػػر اليجػػػػػر قمبػػػػي بعػػػػد ِىجرتػ ِ
ػػػػو
ُ

يػػػػػػػا ُم ْحػػػػػػػرقيف بنيػػػػػػػراف الجفػػػػػػػا كبػػػػػػػدي

وجػػػػوىر المػػػػاء يصػػػػفو بعػػػػد ُكدرتػػػػو

كػػػػػػػػػػدرتموه ليصػػػػػػػػػػفو فػػػػػػػػػػي مح غبػػػػػػػػػػتكـ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،ص٘ٔٚ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٛٙ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٗ
(ٗ) المصدر السابؽ ،صٜٓٔ
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(ٗ)

إف النار المتوقدة في القمب ،والحزف المتأجج في النفس ،شكمت سمة مبلزمة البف زقاعة،

خاصة أنو يسعى لتحقيؽ ىدؼ ساـ لموصوؿ إلى الذات اإلليية ،مف خبلؿ كبح جماح النفس.

والشاعر في رحمة صعود إلى منابع النور اإلليي ،يظؿ مستم اًر في مجاىداتو لنوازع النفس

أمبلً أف تمد يد العناية اإلليية لو ،وعند التجرد مف ىوى النفس ،تبدأ التجميات بالظيور ،وينفرد
بمشاىدة روحية خاصة بو ،وىذا ما عبر عنو في قولو:
ذكػػػػػػراؾ تنعشػػػػػػني واليجػػػػػػر يوحشػػػػػػني

والقػػػػػػرب ي نسػػػػػػني والبعػػػػػػد ُيفنينػػػػػػي

(ٔ)

وألف الشاعر يعيش حالة مف القمؽ واالضطراب المستمر ،يظؿ يدور في دائرة الحضور
والغياب ،وغياب الذات اإلليية عنو وىجرىا لو ،يسبب لو مف األلـ والحزف ،لعدـ رؤيتو المشاىدات

النورانية ،حيث جعؿ مف جسده طمبلً بالياً بفعؿ اليجر ،يقوؿ:
ػػػػػباً أنػػػػػػت ىػػػػػػاجره
مػػػػػػا غيغػػػػػػر
ُ
البعػػػػػػد صػ ّ
وال سػػػػػػػػػػػالؾ فػػػػػػػػػػػ ادي سػػػػػػػػػػػاع ًة أبػػػػػػػػػػػداً

ويقوؿ أيضاً:

ػػػػػػػػػو دنػ ٍ
ؽ لصػػػػػػػػػػب والػ ٍ
ػػػػػػػػػؼ
ػػػػػػػػػر َ
لػػػػػػػػػػـ ال تػ ّ
ػػػػػػػػػػرؽ
ػػػػػػػػػػذب بمييػػػػػػػػػػػب اليجػػػػػػػػػػػر محتػ
معػ
ٌ
ٌ

ػػػػػػر النػػػػػػػار ىػػػػػػػاجرهُ
ولػػػػػػػو شػػػػػػػواه بحػ ّ
(ٕ)
حاشػػػػاه حاشػػػػاهُ لػػػػو ُ
شػػػػقّت مرائػػػػرهُ
قػػػد عػػػز يػػػوـ ال ّنػػػوى والبػػػيف ناصػػػره
عمش ىجيػر الظمػا تطػوى ضػمائره

(ٖ)

وقد تعتبر ىذه الظواىر التي تعكسيا الصورة الثيمة عف تجارب ذاتية خاصة بالشاعر وتجربتو
الصوفية التي تتمتع بخصوصية التجربة .
تمكف الشاعر مف خبلؿ التشيكؿ الفني لمصورة بأنماطيا المتعددة ،منبناء صور متماسكة
داللياً ونفسياً ومعبرة عف ذاتو الصوفية المتشوقة لمقاء الذات اإلليية ،واستطاع أف يوظؼ طاقات
الصورة وايحاءاتيا وداللتيا التي خدمت رؤيتو وطموحاتو وانطبلقو إلى العالـ الروحاني ،وانسجمت مع
تجربتو الصوفية ،ليقدـ صورة تنماز بنسيج شعري ذي عبلقة تصويرية ليا طابعيا الخاص.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٔٚ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٖ٘

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٕٚ
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الفصل اخلامض
الصــــــورة الشعـــــرية
 انمثحث ا ًل -انصٌرج انعشئٍح
 انمثحث اننانً -انصٌرج انكهٍح

الصورة الشعرية :
لقد حظيت الصورة الشعرية باىتماـ القدامى والمحدثيف ألنيا أداة تكشؼ عف اقتدار الشاعر
في تطويعيا داخؿ النص الشعري ،وىي " أداة الشاعر التي تحكـ شخصيتو الفنية في األداء التعبيري
(ٔ)

مف جية ،ومف جية أخرى تعد الصورة مقياساً فنياً وشخصياً لممبدع الذي أنتجيا".

وأوؿ مف تحدث عف الصورة في النقد القديـ الجاحظ إذ يقوؿ إف " الشعر صناعة ،وضرب
مف النسج ،وجنس مف التصوير ،)ٕ(".واىتـ أيضاً قدامة بف جعفر بالصورة إذ يقوؿ " إف المعاني
لمشعر بمنزلة المادة الموضوعية ،والشعر فييا كالصورة ،كما يوجد في كؿ صناعة مف أنو ال بد مف
شيء موضوع يقبؿ بتأثير الصور منيا مثؿ الخشب لمنجارة والفضة لمصياغة ،)ٖ(".أي أف التصوير
قديماً أخذ طابعاً حسياً ،إذ " يقصد بالتصوير صياغة األلفاظ صياغة حاذقة تيدؼ إلى تقديـ المعنى
(ٗ)

تقديماً حسيا ،وتشكيمو عمى نحو صوري".

والصورة الشعرية في النقد الحديث يعرفيا عبد القادر القط بأنيا" التشكيؿ الفني الذي تتخذه
األلفاظ والعبارات بعد أف ينظميا الشاعر في سياؽ بياني خاص ليعبر عف جوانب التجربة الشعرية
الكاممة في القصيدة مستخدماً طاقات المغة وامكاناتيا في الداللة والتركيب ،واإليقاع والحقيقة والمجاز،
والترادؼ والتضاد ،والمقابمة والتجانس وغيرىا مف وسائؿ التعبير الفني ،واأللفاظ والعبارات ىي مادة
(٘)

الشاعر األولى التي يصوغ منيا ذلؾ الشكؿ الفني ،أو يرسـ بيا الصورة الشعرية".

يكونيا خياؿ الفناف مف معطيات
ويرى عمي البطؿ أف الصورة ما ىي " إال تشكيؿ لغوي ّ
متعددة ،يقؼ العامؿ المحسوس في مقدمتيا ،فأغمب الصور مستمدة مف الحواس ،إلى جانب ما ال

(ٔ) الصورة الشعرية عند خميؿ حاوي ،ىدية جمعة البيطار ،طٔ ،دار الكتب الوطنية ،اإلمارات ،ٕٓٔٓ ،صٚ

(ٕ) الحيواف ،أبو عتماف عمرو بف بحر الجاحظ ،تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف ،د.ط ،جٖ ،دار الجيؿ ،ٜٜٔٙ ،صٖٖٕٔٔٔ-

(ٖ) نقػػد الشػػعر ،ألبػػي الفػػرج قدامػػة بػػف جعفػػر ،تحقيػػؽ وتعميػػؽ،د .محمػػد عبػػد المػػنعـ خفػػاجي،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت،د.ت،،
صٜٔ

(ٗ) الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،بشرى موسى صالح ،طٔ ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ٜٜٔٗ ،صٕٔ

(٘) االتجػاه الوجػػداني فػػي الشػػعر العربػػي المعاصػر ،عبػػد القػػادر القػػط ،طٔ ،طبعػػة دار النيضػة العربيػػة لمطباعػػة والنشػػر ،بيػػروت،
لبناف ،ٜٔٛٚ ،صٖ٘ٗ
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يمكف إغفالو مف الصور النفسية والعقمية ،واف كانت ال تكوف بكثرة الصور الحسية ،أو يقدميا الشاعر
أحياناً كثيرة في صور حسية .)ٔ(".
وتكمف أىمية الصورة الشعرية في أنيا إحدى المكونات الميمة في بناء القصيدة ،وفييا
تتجسد رؤية الشاعر وتجربتو ومعاناتو ،وىي " بكونيا التركيبة الفنية – النفسية النابعة مف حاجة
إبداعية -وجدانية متناغمة يتخذىا الشاعر أداة لمتعبير الوجداني أو النفسي ومجاالً إلظيار التفرد
الفني في الصياغة المبدعة واضفاء معنى جديد لـ تكف تمتمكو القصيدة ،أي الفكرة و صياغتيا في
آف ،ولف يتحقؽ ىذا إال بإدراؾ الشاعر ليذه القيمة والتوسؿ بيا بوصفيا تعبي اًر أوحد ال يمكف أف يعدؿ
عنو إلى سواه ،وال يمكف لمقصيدة أف تستغني عنو مف غير أف تعاني تصدعاً وانكسا اًر ،)ٕ(".وتظؿ
ٍ
عصر ،وتيا اًر
الصورة ميمة في بناء الشعر "إذ إنيا تبقى أدواتو األولى واألساسية ،تفرؽ عص اًر عف
ٍ
عف ٍ
شاعر ،وتُظير أصالة الخالؽ ،وتدؿ عمى قيمتو ،وترمز إلى عبقريتو
تيار ،وشاع اًر عف
وشخصيتو ،بؿ تحمؿ خصوصيتو وفرديتو ،ألنيا الوحيدة التي ينقؿ بيا تجربتو ،وال يمكف أف
(ٖ)

يستعيرىا مف سواه".

وبجانب ممكة التصوير تتشكؿ ممكة الخياؿ التي تشكؿ مممحاً ىاماً في تشكيؿ الصورة الفنية،
فالصورة " أداة الخياؿ ووسيمتو اليامة التي يمارس بيا ومف خبلليا فعاليتو ونشاطو".

(ٗ)

والشاعر عندما يعمد إلى الخياؿ "و ينتقؿ مف تصوير المألوؼ إلى تصوير فني يعتمد عمى
التأمؿ والتفكير والمجيء بمعا ٍف جديدة مبتكرة ،تشكؿ جزءاً مف أحاسيس الشاعر ،وتكشؼ عف عالمة
الداخمي ،وتعايش النص معايشة جمالية وواقعية تعبر عف أحاسيسو وأفكاره ،إذ تجعمو يعمؿ فكره
(٘)

وخيالو إلبداع صورة فنية جمالية ،يفجر بيا طاقاتو المغوية".

(ٔ) الصػػورة الشػػعرية فػػي الشػػعر العربػػي حتػػى أواخػػر القػػرف الثػػاني اليجػػري ،عمػػي البطػػؿ ،طٔ ،دار األنػػدلس لمطباعػػة والنشػػر
والتوزيع ،القاىرة ،ٜٔٛٓ،صٖٓ

(ٕ) الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،صٕٔ

(ٖ) الصورة الشعرية عند األعمى التطيمي ،د .عمى الغريب محمد المنشاوي ،طٖ ،مكتبة اآلداب ،ٕٖٓٓ ،صٜ

(ٗ) الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغي عند العرب ،جابر عصفور ،طٖ ،المركز الثقافي العربي ،ٜٜٕٔ،صٕٕٓ

(٘) الصػػورة الفنيػػة فػػي شػػعر ابػػف القيسػراني ،عناصػػر التشػػكيؿ واإلبػػداع ،حسػػاـ تحسػػيف سػػمماف ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة النجػػاح،
فمسطيف ،ٕٓٔٔ ،صٙ
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والصوفيوف اىتموا بالخياؿ فيـ "الذيف منحوا الخياؿ أسمى ما يمكف أف ينالو مف قداسة وتقدير
طواؿ عصور الفكر العربي ،إف الخياؿ عندىـ يساعد في الكشؼ عف نوع ميـ مف المعرفة ،وينير
الطريؽ إلدراؾ طائفة مف الحقائؽ المتعالية التي ال يصؿ إلييا العقؿ الصارـ لمفيمسوؼ ،وال يقترب
منيا ذىف الرجؿ العادي المنصرؼ إلى الظواىر واألعراض الزائمة ،والطارئة ،)ٔ(".واف تجربة الشاعر
الصوفي تتمتع بخصوصية ألنو "ينفذ إلى الدالالت العميقة الرامزة إلى المعاني الروحية العميقة،
ويعتمد كؿ االعتماد عمى البصيرة ،والحدس بالنشوة الروحية الغامرة ،وبالخياؿ المحمّْؽ الذي يسمو
(ٕ)

حتى يدنو مف الحقيقة اإلليية ،ويحوـ حوؿ حماىا".

وقد يتقارب مفيوـ الصورة الشعرية عند العشماوي مع حالة الشاعر الصوفي خاصة " أف
الشعر الصوفي ىو تعبير عف رؤية ،أو موقؼ محدد تجاه الحياة أو الوجود ،بصورتيو الظاىرة
والباطنة ،)ٖ(".يرى العشماوي أف" الصورة ليست إال تعبي اًر عف حالة نفسية معينة يعانييا الشاعر إزاء
(ٗ)

موقؼ معيف مف مواقؼ الحياة".

أي أف الشاعر يعيش موقفاً شعورياً خاصاً يفرض عميو تعبي اًر

استثنائياً بعيداً عف الكبلـ العادي ،يتمتع بسمات أسموبية تدفع المتمقي لمكشؼ عف تمؾ السمات؛ ألنيا
تفرض عميو " نوعاً مف االنتباه واليقظة ،ذلؾ ألنيا تبطئ إيقاع التقائو بالمعنى ،وتنحرؼ بو إلى
إشارات فرعية ،غير مباشرة ،ال يمكف الوصوؿ إلى المعنى دونيا ،وىكذا ينتقؿ المتمقي مف ظاىر
المجاز إلى حقيقتو ،)٘(".باستشعار المتمقي لممتعة الذىنية التي تنتجيا الصورة تتحقؽ قيمة الصورة
الشعرية وأىميتيا.
أف الصوفييف يتخذوف مف الخياؿ" مطية لمولوج إلى
وفي ضوء التصور الصوفي لممخيمة نرى ّ

العوالـ الغيبية ،واالرتقاء في درجات الماورائيات ،واالستناد عميو في تصوير العالـ السماوي والروحي،
والتحميؽ بو في مستويات إليية ال يمكف النفاذ إلييا إال بواسطة ،ألف القدرات الفعمية والبرىاف المنطقي

عاجز عف تشخيص الغيبيات أو التبصر بأحواليا ،)ٙ(".ويقوؿ ابف عربي " بأف مف ال معرفة لو
(ٔ) الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغي عند العرب ،صٗٛ
(ٕ) المرجع السابؽ ،صٗٛ

(ٖ) األشػػكاؿ الشػػعرية فػػي دي ػواف الششػػتري ،د ارسػػة أسػػموبية ،حيػػاة معػػاش ،رسػػالة دكتػػوراة ،جامعػػة الحػػاج لخضػػر ،باتنػػة ،الج ازئػػر،

ٕٔٔٓ ،صٔٚٚ

(ٗ) قضايا النقد األدبي بيف القديـ والحديث ،محمد زكي العشماوي ،طٔ ،دار الشروؽ القاىرة ،ٜٜٔٗ ،صٔٓٛ
(٘) الصورة الفنية ،جابر عصفور ،صٖٕٛ

( )ٙالصورة الشعرية عند خميؿ حاوي ،صٜ
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بمرتبة الخياؿ ،ال معرفة لو جممة وتفصيبلً ،ألف ىذا الركف مف المعرفة إذا لـ يحصؿ لمعارفيف فما
(ٔ)

عندىـ مف المعرفة رائحة".

وبذلؾ يصبح الخياؿ القوة الوحيدة التي تدرؾ الحقائؽ المترفعة عف المحسوسات المادية،
فكاف المتصوؼ يعرج بخيالو إلى السموات فيرى فييا ما ال ُيرى ،مترفعاً عف اإلدراؾ البصري.
وتتطمع ذات ابف زقاعة في أشعاره بطموح مفاده تحقيؽ نوع مف الوصاؿ مع الذات المطمقة،
وذلؾ عبر محاولة التعرؼ عمى معاني وأسرار وجوده ،وىذا الطموح الذي يجعؿ مف الذات تمارس
نوعاً مف االستحواذ عمى الحقيقة والمغة معاً ،محاولة في ترجمة التجربة الصوفية بطريقة حسية قريبة
مف ذات المتمقي وادراكو.
وستقوـ ىذه الدراسة بمعالجة الصورة الشعرية عف ابف زقاعة عمى ثبلثة مستويات.

(ٔ) الصورة الشعرية عند خميؿ حاوي ،صٜٗ
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المبحث األوؿ -مستوى الصورة الجزئية:
وىي عبارة عف "شريحة مف القصيدة ،وتحمؿ سماتيا النفسية ،ودالالتيا المعنوية ،وىي تبنى
بعدة أساليب ووسائؿ تنبثؽ مف وجداف الشاعر ،متبلحمة مع أفكاره وأحاسيسو ،واأللفاظ التي
ينتقييا ، )ٔ(".ومف خبلؿ االطبلع عمى شعر ابف زقاعة ،نراه استخدـ الصورة المفردة بصورة جمية،
فتمثمت في (التشبيو) و(االستعارة) ،و(الكناية) ،وىي مف آليات إنتاج الصورة الشعرية وتنويعاتيا.

أوالً -التشبيو
لقد حظي التشبيو بعناية النقاد والببلغييف القدماء بشكؿ واضح ،حيث قاؿ أبو العباس المبرد"
(ٕ)

التشبيو جار كثي اًر في كبلـ العرب ،حتى لو قائؿ إنو أكثر كبلميـ لـ يبعد"

وذلؾ لما يتسـ بو التشبيو

مف بساطة في التركيب ،ووضوح في الداللة ،وقدرة عمى تجسيد المعاني المجردة وتقريبيا إلى ذىف
المتمقي ،فالتشبيو" عبلقة مقارنة تجمع بيف طرفيف متمايزيف الشتراؾ بينيما في الصفة نفسيا ،أو في
(ٖ)

حكـ ليا ومقتضى".

و" لمتشبيو أىمية خاصة في عممية اإلبداع وأنو يأخذ شكبلً حياً بحيث نجد ىناؾ ارتباطاً
قوياً بيف التشبيو مف ناحية ،وفكرة االبتكار مف ناحية أخرى ،)ٗ(".وببلغة التشبيو "تنشأ مف أنو ينتقؿ
بؾ مف الشيء نفسو إلى شيء ظريؼ يشبيو ،وصورة بارعة تمثمو ،وكمما كاف ىذا االنتقاؿ بعيداً قميؿ
الحضور بالباؿ ،أو ممتزجاً بقميؿ أو كثير مف الخياؿ ،كاف التشبيو أروع لمنفس ،وغالى في إعجابيا
واىتزازىا".

(٘)

(ٔ) عناصر اإلبداع في شعر أحمد مطر ،كماؿ غنيـ ،د.ط ،مطبعة مدبولي ،مصر ،ٜٜٔٛ ،صٕٓٛ

(ٕ) الكامؿ في المغة واألدب ،المبرد ،تحقيؽ د .محمد أحمد الدالي ،طٕ ،ـٕ ،مؤسسة الرسالة ،بيروتٜٜٖٔ ،

(ٖ) أس ػ ػرار الببلغػ ػػة ،لئلمػ ػػاـ عبػ ػػدالقاىر الجرجػ ػػاني ،شػ ػػرح وتعميػ ػػؽ ،محمػ ػػد عبػ ػػد المػ ػػنعـ خفػ ػػاجي ،طٖ ،مكتبػ ػػة القػ ػػاىرة،ٜٜٔٚ ،
صٜٛ، ٛٛ

(ٗ) نظرية المغة والجماؿ في النقد العربي ،تامر سموـ ،طٔ ،دار الحوار لمنشر والتوزيع ،سوريا ،ٜٖٔٛ ،صٕٗٙ

(٘) البياف فف الصورة ،مصطفى الصاوي الجويني ،د.ط ،دار المعرفة الجامعية عيف شمس ،االسكندررية ،د.ت ،صٖٖ
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ويعد "التشبيو بأشكالو المتعددة مف أكثر الصور الشعرية تداوالً والتصاقاً بالبناء الشعري ،وعمى
الرغـ مف كثرة دورانو في الشعر ،فإنو لـ يفقد حيويتو ،أو أىميتو في تشكيؿ الدالالت ،وتوسيع أفؽ
النص الشعري ،فما زاؿ التشبيو الركيزة األساسية–لدى جميع الشعراء -في بناة الصورة الشعرية".

(ٔ)

ويكثر اعتماد الشاعر عمى العناصر الحسية في بناء صوره التشبييية ،وكأف الشاعر في
أف التشبيو في
إكثاره مف الصور ذات العناصر الحسية؛ يحاوؿ أف يقرب الصورة لممتمقي ،خاصة ّ

اعتماده عمى الحس ذلؾ كاف األقرب في توصيؿ مواجيده ،والكشؼ عف عوالمو الصوفية.

مف الصور التشبييية التي وظفيا الشاعر في حديثو عف الخمرة اإلليية التي تتميز ببريقيا
ونورانيتيا المشعة ،يقوؿ:
فػػػػػي ضػػػػػموعي تشػػػػػب كالموريػ ِ
ػػػػات
ِ (ٕ)
نورىػػػػػػا مشػػػػػػرؽ لكػػػػػػؿ الجيػػػػػػات

وبريػػػػػػػؽ الكػػػػػػػ وس تقػػػػػػػدح قػػػػػػػدحاً

كػػػػػؿ مػػػػػف ضػػػػػؿ ييتػػػػػدي بسػػػػػناىا

قدـ الشاعر صوره الجزئية المتمثمة في التشبيو المرسؿ ،المعتمد عمى المشبو والمشبو بو ،وأداة
التشبيو ،فنجده يشبو بريؽ كؤوس الخمر بالموريات وىي الخيؿ التي تقدح النار بفعؿ احتكاؾ حوافرىا
بالحجارة أثناء القتاؿ ،وبجانب الصورة التشبييية يستدعي المعطيات الدينية كما في قولو تعالى
فالموريات قدحاً سورة العاديات(ٕ) ،لتوضح الفكرة التي أراد الشاعر أف يعبر عنيا أال وىي أف
المحبة اإلليية تتجمى بنورىا المشرؽ عمى الكوف بأكممو.
وفي موضع آخر يكشؼ الشاعر عف صورة الخمرة الروحية وما تسببو مف نشوة عارمة تفيض
بيا نفس الصوفي ،وما تحدثو مف دىشة تجعمو مذىوالً أماميا ،يقوؿ:
ِ
ػػػػػػػػػػػانيف
عقولنػػػػػػػػػػػػا وخرجنػػػػػػػػػػػػا كالمجػ

لػػػػوال تمطػػػػؼ سػػػػاقينا بنػػػػا خطفػػػػت

وكممػػػػا غبػػػػت عػػػػف حبػػػػي تنػػػػاجيني

كػػػػأف ألحػػػػاظ مػػػػف أىػػػػواه تمزجيػػػػا

(ٖ)

قدـ الشاعر مف خبلؿ التشبيو المرسؿ صورة جزئية تبرز حالة الدىشة التي تعتري العبد
لحظة السكر فتذىمو ،وتبعده عف كؿ حس ،فالشاعر شبو ىذه الحالة بصورة "المجانيف" ليقربيا مف
(ٔ) الخطاب الشعري عند محمود درويش ،صٔٚٛ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٗ

(ٖ) المصدر السابؽ ،صٖٓٔ
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األذىاف مف خبلؿ حركة االضطراب التي تسببيا النشوة ،وجاءت الصورة محممة بأداتي تشبيو "
الكاؼ" وكأف" لجعؿ الصورة التشبييية أكثر حيوية وحسية؛ لتؤكد المعنى وتقربو لممتمقي.
ووظؼ الشاعر موجودات الكوف الحسية في تشبيياتو خاصة مظاىر الطبيعة التي شكمت
مصد اًر ىاماً مف مصادر الصورة عنده ،حيث استوحي معظـ صوره التشبييية منيا ،ويرجع ذلؾ إلى
أف الشاعر ارتبط بأرض فمسطيف خاصة مدينة الخميؿ ،و َّ
أف جماؿ الطبيعة وصورىا ىي مجمى مف
مجالي القدرة والعظمة اإلليية ،يقوؿ:
أشػػػجارىا كالعػػػذارى فػػػي مالحتيػػػػا
سرو يحكػي قػدود ِ
الغيػد مائسػ ًة
وال غ
البطـ قد حممت
وفي ِّ
الربا شجرات ُ

ِ
البسػاتيف
سقي
ضر النضيرات مف ِ
ُخ ُ
فػػػػي االسػػػػتقامة والتحريػ ِ
ػػػػؾ والميػػػػػ ِف
ػاؿ العػػػػػػر ِ
اجيف
مػػػػف العناقيػػػػد أمثػػػػ َ

(ٔ)

تمتعت مدينة الخميؿ بسحر جمالي أليب قريحة الشاعر ،وجعمو يصؼ كؿ ما يراه فييا ،ليثبت
أف جماؿ الذات اإلليية متجمّي في المدركات الحسية ،فوظؼ التشبيو المفصؿ المستوفي أركانو
األربعة ،فشبو األشجار بالفتيات الجميبلت ،والسرو يحاكي جماؿ الغيد الحساف ،باإلضافة إلى أداة
التشبيو" الكاؼ" ووجو الشبو المتمثؿ في االستقامة والتحريؾ والميف ،وجاءت ىذه الصورة لتشبو
المحسوس "األشجار" بالمحسوس " الغيد " ألف ذلؾ يجعؿ الصورة قريبة مف الوجداف ،خاصة أنيا
كميا مظاىر جمالية تنشرح ليا النفس ،و إدراؾ الجماؿ نابع مف إيماف الشاعر بوحدة الوجود.
واستكماالً لتوظيؼ مظاىر الطبيعة في صوره ،جعؿ محبوبو في صورة تزخر بالجماؿ الذي
تستعيره الطبيعة منو ،يقوؿ:
ػوفر مثػػؿ لػػوني عنػػد ر يتػ ِػو
ونػ ٌ
ِ (ٕ)
وخيػػػزراف وبػػػاف مثػػػؿ قامتػػػو

ػػػػبيو بعارضػػػػػو
ػػػػف فيػػػػػو تشػ ٌ
سوسػ ٌ
غ
ػػػػتظـ
وأقحػػػػػواف كشػػػػػبو الثغػػػػػر منػ ٌ
رأى الشاعر أف لكؿ موطف جمالي حسي في المرأة نظي اًر لو في الطبيعة ،فرسـ تمؾ الصور
التشبييية التي جعمت مف المحبوب يتمتع بجماؿ أخاذ مف شدة جمالو استعارت الطبيعة الجماؿ منو
كاألزىار مف " سوسف ،واألقحواف" مستمدة جماليا مف جماؿ المحبوب المتجمي في جماؿ الثغر
وانتظاـ أسنانو ،وزىر "النوفر" استمد صفرة لونو مف تبدؿ حاؿ الشاعر عند رؤية محبوبو وظيور
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٕٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٕٜٔ
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عبلمات القمؽ والخوؼ ،وتعدد األزىار العطرية ما ىو إال تجمي األمر اإلليي ،والتفاعؿ الحاصؿ بيف
الشاعر وبيف المشيد الطبيعي يزيد مف جمالية الصورة وقوة تأثيرىا خاصة استخدامو لمتشبيو المقموب
الذي يأتي لممبالغة في وصؼ المحبوب ،وجعمو أصبلً لجماؿ الموجودات الحسية.
ويبرز الشاعر صورة المحبوبة في صورة المرأة المثاؿ ،ليعبر عف الجماؿ اإلليي المطمؽ،
يقوؿ:
ِ
ػػػػػػػػب َحمِػػػػػػػػػؾ السػػػػػػػػػو ِاد
ػػػػػػػػعرؾ غييػ ٌ
شػ ُ
(ٔ)
مغرسػػػػػػػػو فػػػػػػػػ ادي
ػػػػػػػف
وذاؾ الغصػ ُ
ُ

جبي ُنػػػػػػػػػػ ِؾ مسػػػػػػػػػػفر كالصػػػػػػػػػػبح بػ ٍ
ػػػػػػػػػاد
ٌ
ِ
الرطيبػػػػػػػػػػػة غصػػػػػػػػػػػػف س
وقامتػػػػػػػػػػػؾ غ
ىذه الصورة ذات مستوييف في داللتيا ،الداللة األولى وىي الظاىرة صورة المرأة بصورتيا
الحسية وبأوصافيا الجمالية ،والداللة الثانية وىي المستترة والمقصود بيا الذات اإلليية ،ومف خبلؿ
الصورة التشبييية جمعت كؿ العناصر الحسية في الكشؼ عف صورة المرأة المثاؿ وىي "بيضاء
بجميا الشاعر ،وجعميا مف أبرز
كالصبح ،وشعرىا حمؾ السواد ،وقامتيا غصف" وىي أوصاؼ كمالية ّ

تجميات الوجود ،باعتبارىا أعظـ مخموؽ خمقو اهلل ،لتعبر عف كماؿ الذات اإلليية وتجمييا في الوجود.

ويستدعي الشاعر شخصيات مستمدة مف التراث الديني ،ويوظفيا في صوره التشبييية،
فاستدعى شخصية الرسوؿ محمد يقوؿ:
ػػػػػػػػػػت عػػػػػػػػػػػروس الجمػػػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػػامنف
أنػ َ

عمػػػػػػػػػػػش المحبػػػػػػػػػػػيف بػػػػػػػػػػػاجتالء

(ٕ)

يرسـ الشاعر صورة لمذات المحمدية التي يسعى إلى أف يحقؽ الوصاؿ معيا ،مكثفاً صورتو
مف خبلؿ إيراد التشبيو البميغ ،حيث شبو الرسوؿ بعروس الجماؿ التي يتجمى فييا كؿ الجماؿ
والكماؿ.
وبجانب استدعاء الشخصية الدينية يستدعي شخصية تاريخية ،تجمت بالسيدة بمقيس ،يقوؿ:
وذكراىػػػػػػػا عمػػػػػػػش التحقيػػػػػػػؽ ربحػػػػػػػي

وربحػػػػػػي فػػػػػػي ىواىػػػػػػا رأس مػػػػػػالي

صػػػػارت فػػػػي اليػػػػوى بمقػػػػيس عشػػػػقي

وصػػػػرت ُعبيػػػػدىا فػػػػػي كػػػػؿ حػ ِ
ػػػػاؿ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٗٔٛ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٔٓٛ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٓٙ
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(ٖ)

فيشبو محبوبتو المتمثمة بالذات اإلليية ببمقيس في جماليا ،وعظيـ سمطانيا ومكانتيا ،فجاءت ىذه
الصورة بعبلقاتيا التشبييية مف خبلؿ تشبيو المعقوؿ" الذات اإلليية" بالمحسوس "بمقيس" ليحقؽ
اليدؼ الذي سعى إليو الشاعر ،أال وىو جعؿ المرأة دليبلً حسياً عمى كماؿ الذات اإلليية ليقربيا
بصورة حسية مف ذىف المتمقي ،واف استدعاء الشخصية الدينية أو التاريخية –ىنا -يضفي عمى
الصورة التشبييية طابع القداسة والطيارة والنقاء.
وفي حديثو عف الخمرة الروحية جسد الشاعر األشياء المعنوية ،ليمنحيا صفة مادية مما يقرب
الصورة التشبييية ويوضحيا في ذىف المتمقي ،إذ يقوؿ:
يػػػػػػػػػػوـ زار مػػػػػػػػػػف أىػػػػػػػػػػواه فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو

ُيسػػػػػػػػػاقينا شػػػػػػػػػراب الحػػػػػػػػػب صػػػػػػػػػػرفاً

فيػػػػػػػا بشػػػػػػػراي بالوجػػػػػػػو الجميػػػػػػػؿ

وكػػاف الكػػػأس مػػػف طمػػػع النخيػػػؿ

(ٔ)

إف السقيا والشراب ليس مف لوازـ الحب وال مف خصائصو ،والحب شيء معنوي مجرد ،لكف
الشاعر جسده بصورة التشبيو البميغ؛ ليظير قوة تأثير الخمرة الروحية "المحبة اإلليية" عمى نفسو.
ويستمر الشاعر في تجسيد المجردات لتقريبيا مف ذىف المتمقي ،وتكوف ذات فاعمية في
النفس ،والشاعر في لحظة فرح عندما تجمى لو المحبوب ،يريد أف يتجرد مف أىوائو البشرية التي تبعده
عف تمؾ التجميات ،حيث صور تخمصو منيا بالقرابيف التي تذبح ،يقوؿ:
ولمػػػػا التقينػػػػا ليمػػػػة العيػػػػد واليػػػػوى

بمقدمػػػػػػػو د غ
ؽ البشػػػػػػػائر فػػػػػػػي قمبػػػػػػػي

ػػػػػػػت قػػػػػػػػرابيف السػػػػػػػػمو لعمّنػػػػػػػػي
ذبحػ ُ

(ٕ)

أُقربيا في الحػب قبػؿ انقضػا نحبػي

" إف الشاعر حيف يستخدـ الكممات الحسية بشتى أنواعيا ال يقصد أف يمثؿ بيا صورة لحشد
معيف مف المحسوسات ،بؿ الحقيقة أف يقصد بيا تمثيؿ تصور ذىني معيف لو داللتو وقيمتو
الشعورية".

(ٖ)

لدى المتمقي الذي يسيـ في إنتاج بنية الصورة الفنية.

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٖٔ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٔٔ

(ٖ) الشعر العربي المعاصر ،عز الديف إسماعيؿ ،صٕٖٔ
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ثانياً -االستعارة.
تعتبر االستعارة مف وسائؿ التصوير الفني التي يعتمد عمييا الشاعر في التعبير عف
عواطفو وتجاربو ،و" َّ
أف الشاعر عندما يحاوؿ تحديد انفعاالتو ومشاعره إزاء األشياء يضطر إلى أف
يكوف استعارياً ،)ٔ(".وقد أشار النقاد القدامى إلى مفيوـ االستعارة ،فالسكاكي يرى أف االستعارة ىي "أف
تذكر أحد طرفي التشبيو ،وتريد بو الطرؼ اآلخر ،مدعياً دخوؿ المشبو في جنس المشبو بو ،داالً عمى
(ٕ)

ذلؾ بإثباتؾ لممشبو ما يخص المشبو بو".

واحتمت االستعارة مكانة ىامة في الشعر " ألنيا قادرة عمى تصوير األحاسيس الغائرة وانتشاليا
وتجسيدىا تجسيداً يكشؼ عف ما ىيتيا و ُكنييا عمى نحو يجعمنا ننفعؿ انفعاالً عميقاً بما تنضوي
(ٖ)

عميو".

استطاع الشاعر أف يوظؼ االستعارة ،فحضرت في شعره بصورة ممفتة ،خاصة في مدح
جماؿ مدينة الخميؿ أثناء رحمتو الصوفية ،يقوؿ:
ػػػػكت
ودوحػػػػ ٌة ألِفَتيػػػػا مزُنيػػػػا فبػػػ ْ

ِ
كػػػانوف
خػػػوؼ الفػػػراؽ عمييػػػا شػػػير
ػػأف بيػػػا ُحػػػو ارً مػػػف العػ ِ
ػػيف
فييػػػا كػ غ

فأصػػبحت ثغػػور الزىػػر ضػػاحك ًة

(ٗ)

رسـ الشاعر لوحة فنية تمثمت بالصورة الجزئية المتمثمة باالستعارة المكنية في قولو" دوحة
ألفتيا مزنيا فبكت خوؼ الفراؽ" ،شبو الشاعر في ىذه الصورة االستعارية " الدوحة" بإنساف يبكي
خوفاً مف فراؽ األحبة ،وأتبعيا باستعارة مكنية أخرى في "ثغور الزىر ضاحكة" وفي ىذه الصورة تشبيو
الزىور بإنساف يضحؾ فرحاً ،ففي الصورتيف حذؼ المشبو وىو اإلنساف ،وأبقى صفتيف مف صفاتو
وىما البكاء والضحؾ ،فأضفى عمى الصورة حيوية وقوة ،باإلضافة إلى الصورة التشبييية لمزىور
الضاحكة وكأنيا حور العيف لشدة جماليا ،وقد أدى تضافر التصوير االستعاري والتصوير التشبييي
القائـ عمى التشخيص إلى إبراز فكرة الشاعر ،وىي أف جماؿ الذات اإلليية ىو أساس جماؿ
(ٖ) الصورة الفنية في التراث النقدي والببلغي ،صٜٔٔ

(ٕ) مفتاح العموـ اإلماـ أبو يعقوب بف أبي بكر السكاكي ،تحقيؽ نعيـ زرزور ،طٕ ،دار الكتب العممية ،بيروت ٜٔٛٙ،صٖٜٙ
(ٖ) التصوير الشعري ،د.عدناف قاسـ ،طٔ ،مكتبة الفبلح ،الكويت ،ٜٔٛٛ ،ص٘ٓٔ
(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،صٜٔٔ
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الموجودات الحسية في الوجود ،باإلضافة إلى الكشؼ عف الحالة الشعورية التي تعتري الشاعر في
كبير في إيصاؿ
دور ٌ
لحظة غيابو وقربو مف مدينة الخميؿ لطابعيا المقدس ،لذلؾ كاف لمتشخيص ٌ

الفكرة لممتمقي.

ومف صوره االستعارية المميزة ىي جعؿ الطبيعة شريكة لو في مشاعره ،يقوؿ:
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػمة مقمػػػػػػػػػػػػػػرٍة
ِسػػػػػػػػػػػػػرتُمو فػػػػػػػػػػػػػي ليػ
أسػػػػػػػػػفر البػػػػػػػػػدر لكػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػف وجيػػػػػػػػػو

ػػػػػنعـ
فاشػػػػػػكروا الوىػػػػػػاب وىػػػػػػاب الػ ْ
دـ
وأتػػػػػػػش البحػػػػػػػر لتقبيػػػػػػػػؿ القػػػػػػػػػ ْ

(ٔ)

قامت الصورة االستعارية بصورتيا المكنية بتعميؽ حالة الشاعر ،فظير المشيد التشخيصي
مف خبلؿ تشبيو البدر بإنساف يكشؼ عف وجيو ،وشبو البحر بإنساف يقبؿ ،حيث كشفت االستعارة
المكنية مف خبلؿ التشخيص عف سعة خياؿ الشاعر وعمؽ إدراكو لممشابية بيف مظاىر الطبيعة وبيف
صفات اإلنساف ،و "الشاعر عندما يشخص الطبيعة ويضفي عمييا مضموناً إنسانياً يربط بينيا وبيف
واقعو النفسي ،وأحاسيسو الخاصة ،ويرى فييا ذاتاً تفيض بالحياة ،وتتجاوب معو ،وبيذا العمؿ يحاوؿ
الشاعر استكشاؼ عالمو الداخمي".

(ٕ)

ويوظؼ الشاعر االستعارة لمكشؼ عف حاؿ الصوفي الذي يموت حباً في الذات اإلليية،
ليجعؿ مف الغراـ قاتبلً ليس عميو ثأر ،فيقوؿ:
(ٖ)

ولػػػػػـ تأخػػػػػذ ليػػػػػا األىمػػػػػوف تػػػػػا ار

وكػػػػـ قتػػػػؿ الغػػػػراـ رجػػػػاؿ حػػػػب

في ىذا البيت يستخدـ الشاعر الصورة التشخيصية؛ ليبيف قوة وسيطرة الغراـ ،وتمكنو مف ذات
المحب ،فشبو الغراـ بالقاتؿ ،حذؼ المشبو بو وترؾ شيئاً مف لوازمو وىي القتؿ عمى سبيؿ االستعارة
المكنية.
واستكماالً لصورة الحب الصوفي ،وما ينتج عنو مف مشاؽ ومجاىدات لتصدي المحبوب
لممحب ،يكشؼ الشاعر عف ذلؾ ،فيقوؿ:
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٕٖ

(ٕ) الشعر الحديث في اليمف ظواىره وخصائصو المعنوية ،عبد الرحمف عرفاف ،د.ط ،جامعة بغدادٜٜٔٙ ،
(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،ص٘ٔٔ
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أمرونػػػػػػػػػػػػػػػي بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو عػػػػػػػػػػػػػػػواذلي
ولػػػػو مػػػػت بػػػػاليجراف لػػػػـ أسػػػػتمع ليػػػػـ

ػػػػزؽ اليجػػػػػر أوصػػػػػالي
لمػػػػػا مػ ّ
وذلػػػػػؾ ّ
(ٔ)
أأسػػمو حبيب ػاً بالصػػبابة أوصػػش لػػي

شبو الشاعر في ىذه الصورة االستعارية اليجر بآلة حادة تمزؽ األشياء ،فأضفى التجسيد عمى

الصورة حيوية ،ومف خبلليا تـ الكشؼ عف بعض أسرار الصوفية التي آمف بيا الشاعر ،خاصة أف
الوجد حالة عاطفية معقدة ال يخفؼ منيا لقاء أو ىجر ،فجاء التمزيؽ نتيجة منطقية لتمؾ الحالة

الصوفية.

إف الحب في الشعر الصوفي ىو حب الذات اإلليية ،والمرأة تجسد ذلؾ الحب لتعبر بأوصافيا

الجمالية مف رقة وجماؿ العيوف ،وحبلوة الثغر وسحر الحديث ،عمى الجماؿ المطمؽ وىو جماؿ الذات
اإلليية ،وعبر الشاعر عف ذلؾ ،بقولو:

ورائقػػػػػػػػػػػػة المعػػػػػػػػػػػػاطؼ والمعػػػػػػػػػػػػاني

فريقيػػػػػػػػا مػػػػػػػػف العسػػػػػػػػؿ المصػػػػػػػػفش

رذا نشػػػػػػػػػػػػػرت ذوائبيػػػػػػػػػػػػػا وطمّػػػػػػػػػػػػػت

ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػابمي
ػػػػػػػػػػػػػػػرؼ بػ
تغازلنػػػػػػػػػػػػػػػػا بطػ
ّ
ػػػػػػذكي
ونكيتيػػػػػػػا مػػػػػػػف المسػػػػػػػؾ الػ
ّ

ػػػػػي
أرتػػػػػػؾ البػػػػػػدر فػػػػػػي ليػػػػػػؿ دجػ ّ

(ٕ)

عمد الشاعر ىنا إلى توظيؼ االستعارة التصريحية ،حيث شبو المرأة المحبوبة بمجموعة مف
وصرح بالمشبو بو في "رائقة المعاطؼ ،ريقيا مف العسؿ المصفى ،أرتؾ البدر"
التشبييات الجمالية،
ّ

فكانت التشبييات صريحة مما جعؿ المعنى واضحاً أماـ المتمقي ،وال يحتاج إلى التعمؽ في فيمو
وادراكو.
ويستمر الشاعر في توظيؼ الصور االستعارية ،إلبراز رؤيتو الخاصة في التجربة
الصوفية ،مف خبلؿ الحديث عف األولياء الصالحيف وقدرتيـ عمى تحمؿ مشاؽ طريؽ الوصوؿ إلى
اهلل ،يقوؿ:
وأربػػػػػػػػػػػاب المعػػػػػػػػػػػارؼ والمعػػػػػػػػػػػالي
(ٖ)
فيػػػػػػا عجبػػػػػػاً جبػػػػػػا ٌؿ فػػػػػػي جبػ ِ
ػػػػػاؿ

فيػػػػػػػذا حػػػػػػػاؿ أربػػػػػػػاب المعػػػػػػػاني

تػػػػراىـ فػػػػي الجبػػػػاؿ وىػػػػـ جبػػػػػا ٌؿ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٖٗٓ
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٖٔٛ

(ٖ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٔٔ
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جاءت ىذه الصورة قريبة المأخذ ،حيث شبو األولياء الصالحيف بالجباؿ العاتية القوية ،وحذؼ
المشبو " األولياء" ،وصرح بالمشبو بو " الجباؿ" وقد أراد ابف زقاعة مف ىذه الصورة أف يظير قوة
ىؤالء األولياء ،وقوة تحمميـ طريؽ الوصوؿ إلى اهلل ،بما فيو مف مشاؽ وصعوبة.
وفي حديثو عف نفسو التي تمادت في المعاصي ،يطمب مف اهلل أف يشممو برحمتو ،يقوؿ:
ونفسػػػػػػي قػػػػػػد تمػػػػػػادت فػػػػػػي المعاصػػػػػػي
وال ألقػػػػػػػػػػػػػػش ِسػػػػػػػػػػػػ ِّ
ػػػػػػػػػػنما ارً بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوتي
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػد
وتػػػػػػػػػػػػػػػػػدخمنا بفضػػػػػػػػػػػػػػػػػمؾ دار خمػ

فترحميػػػػػػػػػػػا رذا أضػػػػػػػػػػػحت رميمػػػػػػػػػػػػػو

وال أُسػػػػػػػػقش كمػػػػػػػػف ُيسػػػػػػػػقش حميمػػػػػػػػو
(ٔ)
وتُسػػػػػػػػػػػػػكننا بيػػػػػػػػػػػػػا دا ارً سػػػػػػػػػػػػػميمو

ويكافأ عميو باإلساء ،والشاعر
قوؿ الشاعر "سنما اًر" مث ٌؿ لمتدليؿ عمى مف يصنع معروفاً ُ

استخدـ االستعارة التمثيمية ،ليعبر عف المعاصي التي ارتكبيا ويطمب مف اهلل أف يغفرىا لو ويرحمو،

ليحظى بنعيـ الجنة ،حتى ال يكوف " جزاؤه كجزاء سنمار" ،واالستعانة بيذا المثؿ يسيؿ إيصالو المعنى
لممتمقي بأبسط صورة ،خاصة أف ىذا المثؿ شائع ومتداوؿ بيف أوساط المثقفيف.
ومف خبلؿ مبلحظة الصور االستعارية في ديواف الشاعر ،نجد أف االستعارة المكنية تجمت
بصورة واضحة ومكثفة مقارنة بأنواع االستعارات األخرى" ،ألف الصور المكنية أكثر دقةً وعمقاً مف
غيرىا ،ذلؾ أف المساحات التقابمية

بيف الوحدات المعنوية المتشابية بحذؼ المشبو بو تقؿ في

االستعارة المكنية ،وىذا يمنحيا إيجا اًز في المفظ ،وببلغة في الداللة ،)ٕ(".وىذا يفسر قدرة الشاعر عمى
توظيؼ المعاني الخفية بطرؽ قابمة لمتأويؿ والتفسير مما يمنح الصورة خصوصية وحيوية داللية
متجددة ،خاصة أف الشعر الصوفي يعتمد كؿ االعتماد عمى التأمؿ والتمحص والتأويؿ.

ثالثاً -الكناية:
تعتبر الكناية أداة مف األدوات التي يستخدميا الشاعر في رسـ الصورة الشعرية ،وليا مف
األىمية درجة كبيرة بجانب التشبيو واالستعارة" ،ألنيا تسيـ في تشكيؿ الصورة بذاتيا دوف االمتزاج مع

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٕٙ

(ٕ) الخيػػاؿ الشػػعري عنػػد شػػعراء الصػػوفية فػػي األنػػدلس ،محمػػد نػػازؾ ،أحمػػد طػػو كفارنػػة ،رسػػالة ماجسػػتير ،جامعػػة عػػيف شػػمس،
القاىرة ،ٜٜٔٛ ،صٖٔٙ
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عناصر أخرى ،)ٔ(".ويقصد بيا " أف يريد المتكمـ إثبات معنى مف المعاني ،فبل يذكره بالمفظ الموضوع
لو في المغة ،ولكف يجيء إلى معنى ىو تاليو ِ
وردفو في الوجود ،فيومئ بو إليو ويجعمو دليبلً عميو،)ٕ(".
لذلؾ تكمف ببلغة الكناية في " أنيا تأتي في الموضع الذي ال يحسف التصريح فيو ،واعتمادىا عمى
اإليحاء في التعبير ،)ٖ(".وقد أعجب القدماء بيا كونيا تعتمد عمى اإليحاء ،واعتبرىا الجرجاني" أبمغ
مف اإلفصاح ،والتعريض أوقع مف التصريح ،)ٗ(".حيث ينبع جماليا في بعدىا عف المألوؼ وقدرتيا
عمى تكثيؼ المعنى واثباتو وتأكيده ،ألنيا " تكسب المعاني نببلً وفضبلَ ،توجب ليا شرفاً ،وأف تفخميا
(٘)

في نفوس السامعيف ،وترفع أقدارىا عند المخاطبيف".

وىذا جعؿ ابف زقاعة يستخدـ الكناية في رسـ صوره؛ ألنيا تعبر عف المعنى الخفي بطريقة
مشوقة ،خاصة أنيا أبمغ مف اإلفصاح ،ألنيا تترؾ مجاالً لمتأويؿ عند المتمقي ،وتتناسب مع التعبير
غير المباشر عف التجربة الصوفية ،مما يمنحيا قدرة أكثر في تأكيد خصوصية تمؾ التجربة.
ومف األمثمة التي وردت عمى توظيؼ الكناية قوؿ الشاعر في حديثو عف الخمر وعف تأثيرىا
عميو يقوؿ:
دبػػػت كمثػػػؿ دبيػػػب الػػػروح مػػػف جسػػػدي
ّ
قمػت قفػي
حتش انتيػت موضػع األسػرار ُ

وفػػػي مجػػػاري عروقػػػي والشػػػراييني
سػػػري فيػػػدروني
ال ينظػػػر النػػػدما ّ

()ٙ

قفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
جاءت الكناية في البيت السابؽ في " موضع األسرار" يقوؿ إنو لما شرب الخمر ،وسرى
مفعوليا في القمب والدماغ ،قاؿ ليا  :قفي ،لكونو انصرؼ عف التعبير المباشر عف القمب والدماغ
ىذا التعبير الحقيقي إلى ما ىو أوقع وأحسف في النفس وىو "موضع األسرار" وىي كناية عف موصوؼ
ألف القمب والدماغ كمييما موضع األسرار ،وىذاف البيتاف يتناصاف مع قوؿ أبي نواس في وصؼ
الخمر:
فممػػػػػػػػا شػػػػػػػػػربناىا ودب دبيبيػػػػػػػػػا

رلش موطف األسػرار فقمػت ليػا قفػي

(ٔ) الصورة الفنية في شعر دعبؿ الخزاعي ،إبراىيـ أبو زيد ،طٕ ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ٜٖٔٛ ،صٖ٘ٔ

(ٕ) دالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر الجرجاني ،قرأه وعمؽ عميو محمود محمد شاكر ،طٖ ،دار المدني جدة ٜٜٕٔ ،صٙٙ
(ٖ) الصورة الفنية في شعر ذي الرُّمة ،خميؿ عودة ،صٕٔٔ
(ٗ) دالئؿ اإلعجاز ،الجرجاني ،صٓٚ
(٘) المصدر السابؽ ،صٔٚ

( )ٙديواف ابف زقاعة ،صٖٓٔ
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مخافػػػة أف يسػػػطو عمػػػش شػػػعاعيا

فيطّمع ندمائي عمش سري الخفػي

(ٔ)

وفي إطار الحديث عف الخمر يقوؿ:
فسػػػػقاني شػػػػراب تفريحػػػػي

ػت الخمػػار مسػػبحتي
كػػـ وىبػ ُ

(ٕ)

جاءت الصورة الكنائية في قولو" فسقاني شراب تفريحي" وىي كناية عف الوجد الصوفي
والمحبة اإلليية وما يقابميا مف معاناة في طمب المحبوب ،وىذا الوجد يجعؿ ذات الشاعر تبوح
بأسرارىا مسببة حالة مف السعادة والنشوة.
وقد كاف الشاعر يستمد لوحاتو الفنية مف تجربتو الصوفية ورحمتو إلى األماكف المقدسة التي
تحفؿ بمنازؿ األحبة يقوؿ:
يػا سػائؽ األظعػاف فػي البػوادي نحػو الضػريح
عػ ّػػرج بيػػػا ترعػػػش بػػػذاؾ ال غنػػػادي رنػػػداً وشػػػيح
(ٖ)
وانشػػد رعػػاؾ ا﵀ عػػف ف ػ ادي ذاؾ الجػػريح
فكنى الشاعر عف الشوؽ " سائؽ األظعاف" الذي يسوؽ اليمـ إلى منازؿ األحبة ،ليعبر عف
اشياقو لمرسوؿ.
ويوظؼ الشاعر الكناية في حديثو عف العذاؿ الذيف يتصدوف لو ،يقوؿ:
ُعػػػػػػػػ ّذلي فيػػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػي سػػػػػػػػفينتيـ

كمِّيػػػػػػػػـ يقمعػػػػػػػػػوف فػػػػػػػػي الػػػػػػػػػريح

(ٗ)

جاءت الكناية في قولو "يقمعوف في الريح" ليعبر مف خبلليا عمى حالة التشتت والضياع وسوء
الحاؿ الذي آؿ إليو العذاؿ ،فالشاعر وصؿ إلى مرحمة مف الوجد جعمت منو ال يبالي بيـ وال يسمع
لوميـ وال عتابيـ ،وكأنو ترؾ كؿ شيء ليبقى متصبلً بالذات المحبوبة.

(ٔ) ديواف الحسف بف ىانئ أبو نواس ،قدـ لو عمى عطوي ،د.ط ،مكتبة اليبلؿ ،بيروت ،ٕٓٓٛ ،صٕٓٙ
(ٕ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٚٙ
(ٖ) المصدر السابؽ ،صٕٔٛ

(ٗ) ديواف ابف زقاعة ،ص٘ٔٚ
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المبحث الثاني -مستوى الصورة الكمية.
َّ
إف تكامؿ وتضافر الصور الجزئية المتكونة مف استعارة وتشبيو ،ومجاز مرسؿ ،وكناية في
القصيدة ،ينتج صورة كمية تزخر بالحيوية ،والصورة الكمية التي تكونت ال تعتمد عمى مكوناتيا فحسب،
بؿ يمكف القوؿ بأف "الصورة ال تعني ذلؾ التركيب المفرد الذي يمثمو تشبيو أو كناية أو استعارة فقط،
ولكنيا أيضاً ذلؾ البناء الواسع الذي تتحرؾ فيو مجموعة الصور المفردة ،بعبلقاتيا المتعددة ،حتى
صيره متشابؾ الحمقات واألجزاء بخيوط دقيقة مضموـ بعضيا عمى بعض ،)ٔ(".وىذا يعني أف
تُ ّ
القصيدة تتألؼ مف مجموعة مف صور جزئية ،يعطي مجموعيا الجماؿ والكماؿ لموحة كمية ،مع

احتفاظ كؿ صورة بفرديتيا وخصوصيتيا ،ويزداد ذلؾ الجماؿ قوة مف خبلؿ تضافر الصور جميعاً في
سياؽ يوحدىا ويبزىا ،وىذا ما يجعؿ الصورة الكمية "ىي الصورة الغنية التي تمتد ،فيما تحممو إلى أكثر
مف اتجاه ،وتقوـ خصوبتيا ليس عمى احتماالتيا المطروحة ،وانما عمى تعدد الصور التي ينيض بيا
سياؽ النص ،الجسد العاـ لمصورة ،وعمى كثافة ىذه الصور أيضاً ،وتمثؿ التجربة الشعرية بمستوياتيا
كافة ،وأبرز محموالت الصور المتكاممة المتضمنة واليادفة إلى خمؽ جو غني ومثير ،غايتو كشؼ
(ٕ)

عالـ التجربة وتوضيح المكونات التي يتأسس عمييا".

ويتجمى نجاح الصورة الكمية في مدى تحقيؽ التبلحـ بيف عناصرىا البنائية وتفاعميا .وقد
استطاع ابف زقاعة أف يرسـ صو اًر كمية ارتبطت فييا الصور الجزئية مع بعضيا البعض وفؽ فكرة
الشاعر وتجربتو النفسية التي أصبحت معيا صور الطبيعة أفكا اًر ذاتية تعبر عنو وعف تجربتو
الصوفية ،ومف تمؾ الصور قولو:
نغمػػػػػات الػػػػػػديوؾ مػػػػػف ديػػػػػػر بحػػػػػػػا

ىيجػػػػػػػػػت أطػػػػػػػػػػرابي
أخػػػػػػػػػر الميػػػػػػػػػػػػػػؿ ّ
فػػػػػي رباىػػػػػا مػػػػػف صػػػػػوت كػػػػػؿ ربػ ِ
ػػػػاب

ضػػػػػحؾ األقحػػػػػواف فييػػػػػا وماسػػػػػت

بػػػػػػػػيف أزىارىػػػػػػػػا عضػػػػػػػػوف السػ ِ
ػػػػػػػذاب

ػػػػػر المػػػػػػاء أشػػػػػػيش لسمػػػػػػػعي
وخريػ ُ
ػػػممت النسػػػػيـ مػػػػف جانبييػػػػا
كػػػػـ شػ ُ

ورأيػػػػػػػػػت الخميػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػي المحػػػػػػػػػػر ِ
اب

فبكػػػػػػت مػػػػػػف رقّػػػػػػة عيػػػػػػوف السػ ِ
ػػػػػحاب
مثػػػػػػؿ لػػػػػػوف البنػػػػػػاف بعػػػػػػد الخضػ ِ
ػػػػػاب

وتغنػػػػػػػػت حمامػػػػػػػػة األيػػػػػػػػؾ وجػػػػػػػػػداً

وكػػػػػػػػػذا الشػ
ػػػػػػػػػؽ جيوبػػػػػػػػػاً
ػػػػػػػػقيؽ شػ ّ
ُ
أو كػػػػػػػػػػورد الخػػػػػػػػػػػدود أو جمغنػػػػػػػػػػػار

أو كػػػػػػػػدمع المحػػػػػػػػب عنػػػػػػػػد العتػ ِ
ػػػػػػػاب

(ٔ) الصػػورة الفنيػػة فػػي النقػػد الشػػعري ،د ارسػػة فػػي النظريػػة والتطبيػػؽ ،د .عبػػد القػػادر الربػػاعي ،طٔ ،دار العمػػوـ لمطباعػػة والنشػػر،

ٗ ،ٜٔٛصٓٔ

(ٕ) قضايا اإلبداع في قصيدة النثر ،يوسؼ حامد جابر ،د.ط ،دار الحصاد لمتوزيع والنشر ،دمشؽ ،ٜٜٔٔ ،صٗٔٙ
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أو كمػػػػػػػػوف الرحيػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػي األكػػػػػػػػو ِ
اب

أو كزجنفػػػػػػػػػر أو كمػػػػػػػػػوف عقيػػػػػػػػػؽ

.....................................
.....ػػػػػػػػػػػػوف المػػػػػػػػػػػػػػاء كالػػػػػػػػػػػػػدو ِ
الب
وعيػ

...................................
والريػػػػػاحيف حوليػػػػػا فػػػػػي الحواشػػػػػي

(ٔ)

سيطر حب مدينة الخميؿ عمى الشاعر ،فجعمو يذكر مظاىر الطبيعة الجميمة بصورة مبدعة
نابضة بالحياة ،تجمت بنغمات الديوؾ ليبلً التي تثير في نفس الشاعر الوجد ،وكذلؾ صوت الماء الذي

طاب لسمعو وكأنو آلةٌ موسيقيةٌ تعزؼ ،والنسيـ الذي يداعب ربوعيا ،والزىور التي تتضاحؾ فرحاً
وأنساً ،والحمامة التي تشدو بأعذب األلحاف تبكي برقتيا السحاب ..،اجتمعت خيوط ىذه الصورة الفنية
متمثمة في الموف والصوت والحركة ،فمف الكممات الدالة عمى الموف " الميؿ ،رباىا ،األقحواف ،أزىارىا،

غصوف السذاب ،الخضاب ،السحاب ،الشقيؽ ،الباف ،جمنار ،كزجنفر ،كموف عقيؽ ،كموف الرحيؽ"،
ومف الكممات الدالة عمى الحركة والصوت " نغمات الديوؾ ،ىيجت أطرابي ،خرير الماء ،صوت،

رباب ،النسيـ ،تغنت،فبكت" ،وامتزجت الصور الجزئية بصورتيا االستعارية التي تمثمت في " ضحؾ
األقحواف ،فبكت مف رقة عيوف السحاب ،باإلضافة إلى الصور الجزئية التشبييية "كورد الخدود"" ،
كدمع المحب" وغيرىا مف الصور التشبييية ،التي تضافرت وكونت صورة كمية عبرت عف تجربة

الشاعر ،جعمت المتمقي يستحضر جماؿ وسحر الطبيعة في مدينة الخميؿ ،طالما ىذه المدينة حممت
في نفس الشاعر معاني الحب والجماؿ ألنيا مدينة النبي الخميؿ إبراىيـ عميو السبلـ.

ومف الصور الكمية التي عبرت عف نشوة الخمر اإلليية لمشاعر ،ونديمو السالؾ طريؽ اهلل،

في قولو:
ػػػػػػػػػػػب
فػػػػػػػػػػػي األسػػػػػػػػػػػود الحالػػػػػػػػػػػؾ المغييػ ْ
ػػػػػػػػػػػػب
نسػػػػػػػػػػػػيميا فػػػػػػػػػػػػي الريػػػػػػػػػػػػاض شػبػ
ْ

البػػػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػػػد الح يػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػديمي
والغصػػػػػػػػػػػف مالػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػما ٌؿ
والوقػػػػػػػػػػت كالمػػػػػػػػػػاء فػػػػػػػػػػي صػػػػػػػػػػفاء

ػػػػػػػػػػػػػػػػرب
والعػػػػػػػػػػػػػػود غنػػػػػػػػػػػػػػش لنػػػػػػػػػػػػػػا فأط
ْ
ػػػػػػػػػػػػػنب
والػػػػػػػػػػػػػػراح تجمػػػػػػػػػػػػػػش بكػػػػػػػػػػػػػػؼ أشػ
ْ

وغػػػػػػػػػػاب شػػػػػػػػػػخص الرقيػػػػػػػػػػب عنػػػػػػػػػػا

ػػػػػػػػػػػػػب
نباتػػػػػػػػػػػػػو الرطػػػػػػػػػػػػػػب وىػػػػػػػػػػػػػػػو كوكػ
ْ

كأنيػػػػػػػػػػػػا الشػػػػػػػػػػػػمس فػػػػػػػػػػػػي ثػػػػػػػػػػػػػريا
تشعشػػػػػػػػػػعت فػػػػػػػػػػي الزجػػػػػػػػػػاج ل غمػػػػػػػػػػا

المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذىب
قابميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِّػده
ْ

ناولنييػػػػػػػػػػػػػػػػػا فقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمت دعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرب
ال أرتضػػػػػػػػػػػػػػػػػػييا فكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ أشػ
ْ

مزجتيػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػالؼ ريقػػػػػػػػػػػي

المطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
بالمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ والعنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
ْ

مػػػػػػػػف ُح ِرمػػػػػػػػت بالنصػػػػػػػػوص شػػػػػػػػرعا
فقػػػػػػػػاؿ بػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف عصػػػػػػػػير خػػػػػػػػدي

ػػػػػػػػػذىب
مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػؿ رجمػػػػػػػػػػاع كػػػػػػػػػػؿ مػ
ْ
ػب
ومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء تفاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو المخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْ

(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٔٗٗ-ٖٜٔ
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السػػػػػػػػػػػػػػػندس األخضػػػػػػػػػػػػػػػر المكتغػػػػػػػػػػػػػػػب

فيػػػػػػػػػػاؾ فاشػػػػػػػػػػرب عمػػػػػػػػػػش عػػػػػػػػػػذاري

(ٔ)

استطاع الشاعر أف يرسـ لوحة كمية تزخر بالحركة وتنبض بالحيوية ،وممموءة بالرمز الذي
إيحاء ،وذلؾ مف خبلؿ مجموعة مف الصور الجزئية االستعارية
كثؼ مف داللة الصورة ،وجعميا أكثر
ً

غنى" قابميا خده" ومف الصور التشبييية المجسدة "الوقت كالماء" كأنيا الشمس"
المشخصة " العود ّ
ىذه الصور كميا تعبر عف الخمرة الروحية التي ترمز إلى العموـ الربانية والمعارؼ القدسية،

واستحضار الشاعر لممظاىر الكونية "البدر ،والميؿ ،والنسيـ" ما ىي إال تعبير عف الذات اإلليية
وانكشاؼ عموميا الغيبية ليبلً لمف سمؾ طريقو إلى اهلل ،ىذه الصور جميعاً عبرت عف حالة الشاعر
عندما يشرب مف خمر المحبة اإلليية التي تتميز بصفائيا ونورىا الذي ينير الوجود.
دخمػػػػػػػػػػػػػػػػت بالسػػػػػػػػػػػػػػػػمـ سػػػػػػػػػػػػػػػػالمتني

ِ
جػػػػػػػػػػػػػػاء
رقيػػػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػػػػمغـ الر

لقيػػػػػػػػػػػػػت بحػػػػػػػػػػػػػ ار عمػػػػػػػػػػػػػش ىػػػػػػػػػػػػػواء

مػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػوؽ عنصػػػػػػػػػػػػػر اليػػػػػػػػػػػػػو ِ
اء
ِ
ػػػػػػػػػػػػماء
طافػػػػػػػػػػػػػت بيػػػػػػػػػػػػػا حافػػػػػػػػػػػػػة السػ

ومػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػواد الػػػػػػػػػػػػػدجش ردائػػػػػػػػػػػػػي
ِ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء
بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زاد بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر

وسػػػػػػػػػػػػرت والػػػػػػػػػػػػنجـ لػػػػػػػػػػػػي دليػػػػػػػػػػػػ ٌؿ
وأركػػػػػػػػػػض بالرجػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػي طريػػػػػػػػػػؽ
مػػػػػػػػػػػػػػف فوقػػػػػػػػػػػػػػو نػػػػػػػػػػػػػػاره تمظػػػػػػػػػػػػػػت

كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنني خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائؼ الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ِ
اء
ر ّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذناؾ بالعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
اء

رميػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػي وسػػػػػػػػػػطيا بنفسػػػػػػػػػػي

ىػػػػػػػػػػػػػذا ولػػػػػػػػػػػػػـ أحتػػػػػػػػػػػػػرؽ وقػػػػػػػػػػػػػالوا

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء
والح مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانبي كػ

تشعشػػػػػػػػػػع البػػػػػػػػػػرؽ عػػػػػػػػػػف يمينػػػػػػػػػػي

ِ
ػػػػػػػػػػػاء
السػػػػػػػػػػػػتر والخبػ
مػػػػػػػػػػػػف داخػػػػػػػػػػػػؿ ّ

ػػػػػػػػػػػػػت ذات السػػػػػػػػػػػػػػتور تُ ْجمػػػػػػػػػػػػػػش
رأيػ
ُ

فػػػػػػػػي حنػػػػػػػػدس المغيػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي اختفػ ِ
ػػػػػػػاء
ػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػاب الخبػػػػػػػػػػػػا عيميػػػػػػػػػػػػا
طرقػ ُ
ِ (ٕ)
ُممقػػػػػػػػػػػش عمػػػػػػػػػػػش سػػػػػػػػػػػاحة المقػػػػػػػػػػػاء
ميػػػػػػػػػت
ت
ٌ
قالػػػػػػػػػت ومػػػػػػػػػف ذا ُ فقمػػػػػػػػػ ُ
ومف الصور الكمية التي استخدميا الشاعر ،الصورة القصصية التي مف خبلليا عبر عف
طريقة خوضو لمتجربة الصوفية ،وكشؼ مف خبلليا عف رحمتو في الوصوؿ إلى الذات العمية ،ويقوؿ:
يروي الشاعر في األبيات السابقة قصة دخولو طريؽ الصوفية ،وما يعترييا مف غموض و

أسرار ،فيو يسير في الميالي المظممة شديدة السواد ،حتى تنكشؼ لو العموـ الغيبية ،وتحدث عف طريؽ
السير إلى الذات اإلليية ،وعف الكشوفات التي تتجمي لو ،واستطاع أف يرسـ الصورة مف خبلؿ

توظيؼ كؿ الوسائؿ المغوية والببلغية التي تظير خصوصية التجربة الصوفية ،والمعاناة التي
تصاحبيا في سبيؿ الوصوؿ إلى المحبوب األعظـ.
(ٔ) ديواف ابف زقاعة ،صٕٖٖٖٖٖ-
(ٕ) المصدر السابؽ ،صٜٜ
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الخاتمة:

يعتبر الشعر الصوفي ظاىرة شعرية متميزة في الشعر العربي ،في تنوعيا وفي أىدافيا وفي

فترة ظيورىا ،حيث امتدت في عمؽ التاريخ األدبي الطويؿ ،فالشعراء الصوفية بمختمؼ تنوعاتيـ
وتبايف مستوياتيـ الروحية والفكرية ليـ طرؽ خاصة في مسمؾ الشعر ،ورؤيتيـ لو تميز كؿ واحد منيـ

عف اآلخر ،وىذا شأف ابف زقاعة الغزي الذي سار عمى نيجيـ ،ونيؿ مف معيف التجربة الصوفية مما

انعكس عميو في شعره.

فقد قاـ ىذا البحث عمى إبراز الظواىر الجمالية في شعر ابف زقاعة ،مف خبلؿ مقاربتيا وفؽ

المنيج األسموبي ،وأممي أف أكوف قد ساىمت ولو بالنزر القميؿ في إبراز جانب مف المشيد الشعري
الصوفي ،ومنح الشاعر ابف زقاعة عمى وجو الخصوص ما يستحقو مف الدراسة واالىتماـ.
وقد خمُصت ىذه الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا:
 -أف جذور التصوؼ ضاربة في أعماؽ التاريخ ،وال ترتبط بمجيء الديف اإلسبلمي ،فكانت في

معظـ الديانات والثقافات ،ولكنيا تأصمت بظيور اإلسبلـ ،ألنيا استقت مبادئيا مف القرآف

الكريـ والسنة النبوية.

 يعد الشاعر ابف زقاعة مف رجاؿ الصوفية الميميف الذيف سمكوا طريؽ التصوؼ ،حيث اتبع-

أصوؿ الطريؽ الصوفي ،وتعمّـ مجاىدة النفس ،وكسر حدة شيواتيا.

كاف الديواف بمثابة موسوعة ضخمة شممت رحمة الشاعر الصوفية ،التي كشفت عف حالة

العشؽ الطويمة في حب الذات اإلليية والحقيقة المحمدية ،باإلضافة جعؿ فمسطيف حاضرة في

ديوانو مف خبلؿ ذكر أنبيائيا ،وسكانيا ،ومعالميا ،ونباتيا باعتبارىـ جميعاً أجزاء ميمة

شكمت أسموب الشاعر.

 جاء المستوى الداللي عند الشاعر ليعزز ويقوي ويبيف خصوصية التجربة الصوفية التييعيشيا ،وافساح المجاؿ لمشاعر بالتعبير عف خمجات نفسية كامنة في الذات الداخمية.

 -استطاع الشاعر مف خبلؿ قصائده أف يكشؼ عف التجميات اإلليية وعف عبلقتو بالذات

المحمدية ،وكشؼ عف مدى ارتباطو باألماكف التي ارتبطت جذورىا بأرض فمسطيف مف

ناحية ،ومف ناحية أخرى ارتباطيا بالتجربة الصوفية.

 -عمى المستوى الصوتي انعكست انفعاالت الشاعر عمى لغتو الشعرية بشكؿ واضح ،فانعكست

شخصيتو بتجاربيا وانفعاالتيا عمى إبداعو بشكؿ مباشر ،ومف ىنا كاف إلحاحو عمى ظواىر

صوتية بعينيا كمميزات أسموبية ميزت أسموبو كالتكرار الذي كاف األبرز في ديوانو ،باإلضافة
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إلى الجناس ،والتقابؿ واالختبلؼ كانعكاس طبيعي لعاطفتو وحالتو النفسية المتأزمة،

وخصوصية تجربتو.

موسيقي يبعث عمى األمؿ ،و الرغبة
جو
 وظّؼ الشاعر تكرار األصوات والحروؼ في خمؽ ّّ
الممحة في تحقيؽ الوصاؿ مع الذات العميا.

توصمت إلى أف الشاعر عمؿ جاىداً لبلبتعاد قدر اإلمكاف
 مف خبلؿ دراسة المستوى التركيبيُ
عف المغة المثالية ،فكاف مدركاً القيمة الحقيقية التي يحققيا التقديـ والتأخير كأسموب مميز في
النص الشعري ،باإلضافة إلى ما يحققو مف جذب انتباه المتمقي وتشويقو.

 استخدـ الشاعر سمة الحذؼ لما لو مف أثر في تقديـ أسموب بميغ أخضعو الشاعر إلى طريقتوالصوفية وابداعيا ،وما ينسجـ معيا في إيجاد مجاؿ ذىني يشارؾ المتمقي في الكشؼ عف

حالتو.

 -وظؼ الشاعر أسموب الشرط الذي كاف مف أبرز األساليب التركيبية في خطاب الشاعر ،وقد

وظؼ أداة الشرط " إذا" التي بمغت أعمى تردد في استخداـ الشاعر ليا ،إلظيار ما سعى

وطمح لتحقيقو مف خبلؿ التجربة الصوفية ،حيث تفيد إذا احتماؿ وقوع األمر وتحققو ،وتبلىا
في االستخداـ أداة الشرط " إف" وقد وافؽ ذلؾ ما أراده الشاعر مف فائدة ببلغية وداللية ،حيث

قدـ الشاعر النصح لمسالكيف في طريؽ المحبة إف أرادوا الوصوؿ إلى الذات اإلليية.

دور كبير وميـ في إظيار الحالة النفسية
 كاف الستخداـ األساليب اإلنشائية الطمبية ٌواالنفعاالت العاطفية لدى الشاعر ،وقد نجح الشاعر في توظيؼ أسموب األمر والنداء
صبت جميعيا في بوتقة التجربة الصوفية ،وقد الءمت أسموب الخطاب
واالستفياـ ،وقد ّ
المباشر في النصح واإلرشاد المناسب لنصح السالكيف ،وأبرزت حالة الحيرة والتعطش الدائـ

الذي يعتريو في مختمؼ المراحؿ مف كؿ حاؿ أو مقاـ يصؿ إليو.

 إف الرموز الصوفية سجمت حضو اًر قوياً ومكثفاً عمى مستوى المعجـ الصوفي عند الشاعر،وقد تنوعت وتعددت بشكؿ أكسبيا جمالية المعنى ،وسحر التأثير ،خاصة أنو استخدـ رمز

الخمر والمرأة بشكؿ جمي ،فالمرأة في الشعر الصوفي وما ينسب إلييا مف أوصاؼ حسية ،إنما
ىي تمميح إلى ذات المحبوب األعمى ،والخمرة وأوصافيا ،إنما ىي رمز لبلنتشاء الروحي،

واشارة لما يحسو الصوفية مف أذواؽ عالية .باإلضافة إلى رمز األماكف المقدسة ،والطير،
وعمـ الحرؼ ،وىذه الرموز كشفت عف مقدرة الشاعر في توظيفيا بناء عمى رؤيتو الخاصة في

التعبير عف حبو لمذات اإلليية.

 -لجأ الشاعر إلى لغة اإليحاء والرمز ،وذلؾ مف أجؿ التعبير عف حبو لمذات المحبوبة التي

تجمّت بصور متعددة ،وتميزت ىذه المغة باالبتعاد عف المباشرة والمجوء إلى لغة البحث
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والكشؼ عف كنو تمؾ الرموز ،وذلؾ لتتماشى مع طبيعة التجربة الصوفية القائمة عمى مبدأ

حب الذات العميا.

 لقد وفؽ الشاعر في توظيؼ الصورة الشعرية الجزئية بأنواعيا المختمفة مف تشبيو واستعارةوكناية ،باإلضافة إلى الصورة الكمية ،وقد اىتـ بالصورة الثيمة التي تناولت ثيمة العذاؿ،

والموت ،اليجر ،الوجد ،فكانت جميع صوره حية مستمدة مف خبلصة تجربتو الصوفية ،والبيئة
الفمسطينية.

 -ش ّكؿ اإليقاع في قصائد الشاعر حضو اًر بار اًز وقوياً ال يمكف تجاوزه بأي حاؿ؛ ألنو يمثؿ

جزءاً ىاماً مف أجزاء القصيدة وعنص اًر مف العناصر اليامة المشكمة لمنص الشعري ،خاصة أف

اإليقاع جاء في معظمو مرتبطاً أشد االرتباط بالداللة النفسية الداخمية الخاصة بالشاعر ،وىذا
ما لمستو الباحثة في قصائده حيث جاءت القصائد منوعة بيف قصائد عمودية ببحور صافية

ومركبة ،وأيضاً استخدـ أوزاف قديمة عمى وزف كاف كاف ،باإلضافة إلى استخداـ الموشحات،

ىذه االيقاعات المختمفة جاءت متساوقة مع اختبلؼ التجربة الشعرية والصوفية عند الشاعر
في كؿ موقؼ وحالة يمر بيا.

توصمت إلييا مف خبلؿ الجيد المتواضع ،وال أدعي أنيا نتائج نيائية،
تمؾ أىـ النتائج التي قد
ُ
خاصة أف مجاؿ دراسة شعر ابف زقاعة ما زاؿ مفتوحاً أماـ الباحثيف ،وآممة أف تمييا جيود الحقة،
ترمي في مجموعيا إلى التعريؼ بيذه الشخصية الصوفية العالمة ،وتحريرىا مف العتمة التي ظمت

قابعة فييا لظروؼ عديدة ال يتسع المجاؿ لذكرىا.

وفقت مف خبلؿ بحثي المتواضع ىذا في تقديـ بعض ما رميت إليو
ختاماً ،أرجو أف أكوف قد
ُ
في الدراسة مف كشؼ عف بعض اإلمكانات اإلبداعية التي يتميز بيا شعر ابف زقاعة ،لكف حسبي
أنني وضعت يدي عمى بعض الخصائص األسموبية ،وميما حاولت وبذلت مف جيود يبقى العمؿ

السداد.
ناقصاً ،بحاجة إلى استكماؿ ،ونسأؿ اهلل التوفيؽ و َّ
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المصادر والمراجع
القر ف الكريـ.

أوالً -المصادر:
ٔ .إحياء عموـ الديف،اإلماـ أبو حامد الغزالي ،الغزالي ،جٔ ،٘-دار إحياء الكتب العربية،
بيروت ،لبناف ،د.ت.

ٕ .أسرار الببلغة لئلماـ عبد القاىر الجرجاني ،شرح وتعميؽ د .محمد عبد المنعـ خفاجي ،طٖ،
مكتبة القاىرة.ٜٜٔٚ ،

ٖ .التعرؼ لمذىب التصوؼ ،تصنيؼ اإلماـ أبو بكر محمد البخاري الكبلباذي ،طٕ ،مكتبة
الخانجي ،القاىرة.ٜٜٔٗ ،

ٗ .الحب والمحبة اإلليية ،محيي الديف ابف عربي ،جمع وتأليؼ محمود الغراب ،طٕ ،مطبعة
الكاتب العربي ،دمشؽٜٜٕٔ ،

٘ .الحيواف ،أبو عثماف عمرو بف بحر الجاحظ ،تحقيؽ عبد السبلـ ىاروف ،د.ط ،جٖ ،دار
الجيؿ.ٜٜٔٙ ،

 .ٙدالئؿ اإلعجاز،ألبي بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني ،قرأه وعمّؽ عميو
محمود محمد شاكر ،طٖ ،دار المدني،جدة.ٜٜٕٔ ،

 .ٚديواف إبراىيـ بف زقاعة ،شاعر خميؿ الرحمف ،تحقيؽ ودراسة ،د يونس عمرو ،طٔ ،دار
المستقبؿ لمدراسات والنشر واإلعبلـ ،فمسطيف.ٕٓٓٔ ،

 .ٛديواف ابف زقاعة الغزي ،تحقيؽ عبد المطيؼ أبو ىاشـ ،طٔ ،أروقة لمدراسات والنشر،
ٕٗٔٓ.

 .ٜديواف الحسف بف ىانئ أبو ُنواس ،قدـ لو عمي عطوى،د.ط ،مكتبة اليبلؿ بيروت.ٕٓٓٛ،
ٓٔ .ديواف ترجماف األشواؽ لؤلماـ محي الديف بف عمي ابف العربي ،طٔ ،دار المعرفة ،بيروت،
ٕ٘ٓٓ.

ٔٔ .الرسالة القشيرية ،لئلماـ أبي القاسـ عبد الكريـ القشيري ،تحقيؽ ،د.عبد الحميـ ،ود.محمود بف
الشريؼ ،د.ط ،دار المعارؼ ،القاىرة .د.ت.

ٕٔ .شرح التسييؿ تسييؿ الفوائد وتكميؿ المقاصد ،محمد بف عبد اهلل ابف مالؾ ،طٔ ،تحقيؽ محمد
عبد القادر عطا ،وطارؽ فتحي السيد ،ج ،ٖ،دار الكتب العممية بيروت ،لبناف.ٕٓٓٔ ،

ٖٔ .شرح ديواف ابف الفارض ،شرح ،بدر الديف الحسف البوريني ،عبد الغني بف اسماعيؿ النابمسي،
طٔ،جٔ ،دار الكتب العممية ،بيروت.ٕٖٓٓ،
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ٗٔ .صحيح مسمـ ،لئلماـ أبي الحسيف مسمـ بف الحجاج القشيري النيسابوري ،صححو ورقمو

وأخرج أحاديثو وعمّؽ عميو ،محمد فؤاد عبد الباقي ،طٔ ،جٗ ،كتاب القدر ،الحديث ،ٕٙ٘ٛ

دار إحياء الكتب العربية ،توزيع دار الكتب بيروت،ٜٜٔٔ ،

٘ٔ .العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ،أبو عمي الحسف بف رشيؽ القيرواني ،تحقيؽ محي
الديف عبد الحميد ،ط ٘ ،دار الجيؿ بيروتٜٔٛٔ ،

عيار الشعر ،أبو الحسف محمد بف أحمد طباطبا العموي ،تحقيؽ ،عبد العزيز بف ناصر
ّ .ٔٙ
المانع،د.ط ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،د.ت.
الم ّْبرد ،تحقيؽ د .محمد أحمد الدالي ،طٕ ،ـٕ ،مؤسسة الرسالة،
 .ٔٚالكامؿ في المغة واألدبُ ،
بيروت.ٜٜٖٔ ،
 .ٔٛالفتوحات المكية ،محي الديف ابف عربي ،طٔ ،ـٖ ،دار صادر بيروتٕٓٓٗ،

 .ٜٔكتاب المواقؼ والمخاطبات،محمد بف عبد الجبار النفري،د.ط ،دار الكتب العممية
بيروت.ٜٜٔٚ،

ٕٓ .المّمع،ألبي نصر السراج الطوسي ،تحقيؽ ،عبد الحميـ محمود ،وطو عبد الباقي سرور ،د.ط،
دار الكتب الحديثة بمصر.ٜٔٙٓ ،

ٕٔ .منياج البمغاء وسراج األدباء ،أبي الحسيف حازـ القرطاجني ،طٖ ،تقديـ وتحقيؽ محمد الحبيب
الخوجة ،دار الغرب اإلسبلمئٜٛٙ ،

ٕٕ .مفتاح العموـ ،اإلماـ أبو يعقوب يوسؼ بف أبي بكر السكاكي،تحقيؽ ،نعيـ زرزور،طٕ ،دار
الكتب العممية ،بيروت.ٜٔٛٚ ،

ٖٕ .مقدمة ابف خمدوف ،ابف خمدوف ،د.ت ،جٔ ،دار الفكر ،د.ت.

ٕٗ .موسوعة الحروؼ في العربية ،إميؿ بديع يعقوب ،طٔ ،دار الجيؿ ،بيروت.ٜٔٛٛ ،
ٕ٘ .نقد الشعر ألبي فرج قدامة بف جعفر ،تحقيؽ وتعميؽ ،د.محمد منعـ خفاجي ،دار الكتب
العممية ،بيروت ،د.ت.

ثانياً -المعاجـ المغوية والصوفية:
ٔ .اصطبلحات الصوفية،عبد الرزاؽ الكاشاني ،تحقيؽ ،عبدالعاؿ شاىيف،طٔ ،دار المنارة،
القاىرة.ٜٜٕٔ،

ٕ .لساف العرب ،ابف منظور،طٔ ،جٗ ،دار الكتب العممية ،بيروت.ٜٜٖٔ،

ٖ .قاموس المصطمحات الصوفية ،أيمف حمدي ،د.ط ،دار قباء لمنشر والتوزيع ،القاىرة.ٕٓٓٓ ،
ٗ .المعجـ الصوفي ،سعاد الحكيـ ،طٔ ،دار دندرة لمطباعة والنشر ،بيروت.ٜٔٛٔ ،
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٘ .معجـ القاموس المحيط ،الفيروز أبادي ،مجد الديف محمد بف يعقوؿ الفيروز أبادي ،جٖ ،دار
الجيؿ المؤسسة العربية لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.

 .ٙمعجـ الكممات الصوفية ،أحمد النقشبندي الخالدي ،دار الشروؽ ،القاىرة.ٕٓٓٗ،

 .ٚمعجـ مختار الصحاح ،لئلماـ محمد بف أبي بكر عبد القاىر الرازي،دار الفكر بيروت لمطباعة
والنشر.

 .ٛمعجـ المصطمحات الصوفية ،عبد المنعـ حفني،طٕ ،دار المسيرة ،بيروت ،لبناف.ٜٔٛٚ،

ثالثاً -المراجع العربية:
ٔ .إبداع الداللة في الشعر الجاىمي مدخؿ لغوي أسموبي ،محمد العبد،طٔ ،دار المعارؼ،
مصر.ٜٔٛٛ،

ٕ .االتجاه األسموبي البنيوي في نقد الشعر العربي ،عدناف حسيف قاسـ ،د.ط الدار العربية
لمنشر والتوزيع مصر ،د.ت.

ٖ .االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،عبد القادر القط ،طٔ ،طبعة دار النيضة
العربية لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف.ٜٔٛٚ ،

ٗ .األسس النفسية لئلبداع الفني في الشعر خاصة ،د .مصطفى سويؼ،طٗ ،دار المعارؼ،
القاىرة ،د.ت.

٘ .األساليب اإلنشائية في النحو العربي ،عبد السبلـ محمد ىاروف ،طٕ ،مكتبة الخانجي،
مصر.ٜٜٔٚ،

 .ٙأساليب ببلغية ،أحمد مطموب ،طٔ ،وكالة المطبوعات ،الكويت.ٜٔٛٓ ،

 .ٚاألسموبية واألسموب ،عبد السبلـ المسدي ،طٖ ،الدار العربية لمكتاب -تونس.ٜٕٔٛ،
 .ٛاإللياذة ،ىوميروس ،ترجمة سميماف البستاني ،د.ط ،داركممات عربية لمترجمة والنشر ،مصر،
د.ت.

.ٜ

شبيف،
األوزاف الشعرية العروض والقافية ،محمد صادؽ محمد الكرباسي،تح ،عبد العزيز ّ
طٔ ،بيت العمـ لمنابييف ،بيروت.ٕٓٔٔ ،

ٓٔ .البحث الببلغي عند العرب تأصيؿ وتقييـ ،شفيع السيد،د.ت ،دار الفكر العربي ،القاىرة.

ٔٔ .الببلغة العربية قراءة أخرى ،محمد عبد المطمب ،طٔ ،الشركة المصرية العالمية ،لونجماف،
.ٜٜٔٚ

ٕٔ .الببلغة واألسموبية ،د .محمد عبد المطمب ،طٔ،مكتبة لبناف ناشروف.ٜٜٔٗ ،
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ٖٔ .الببلغة واألسموبية عند السكاكي ،د .محمد صبلح زكي أبو حميدة ،طٕ ،دار المقداد
لمطباعة ،غزة. .ٕٜٓٓ،

ٗٔ .الببلغة واألسموبية مقدمات ىامة ،يوسؼ أبو العدوس ،طٔ ،المممكة األردنية الياشمية،
عماف.ٜٜٜٔ،

٘ٔ .بناء األسموب في شعر الحداثة التكويني البديعي ،د.محمد عبد المطمب،طٕ ،دار المعارؼ،
القاىرة ،ٜٜٔ٘ ،صٕٖٖ

 .ٔٙعف بناء القصيدة العربية الحديثة،د.عمي عشري زايد ،طٖ ،مكتبة النصر ،القاىرة.ٜٜٖٔ ،
 .ٔٚالبنية الفنية لشعر الفتوحات اإلسبلمية في عصر صدر اإلسبلـ ،حسيف عمي عبد الحسف
الدخيمي ،د.ط ،دار ومكتبة الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف.ٕٓٔٓ،

 .ٔٛالبياف فف الصورة ،مصطفى الصاوي الجويني ،د.ط ،دار المعرفة الجامعية عيف شمس،
االسكندررية ،د.ت.

 .ٜٔتربيتنا الروحية ،سعيد حوى ،ط ،ٙدار السبلـ،القاىرة.ٜٜٜٔ ،
ٕٓ .التصوؼ إيجابياتو وسمبياتو ،أحمد محمد صبحي ،د.ط ،دار المعارؼ ،القاىرة ،د.ت.
ٕٔ .التصوؼ الثورة الروحية في اإلسبلـ ،أبو العبل عفيفي ،طٔ ،دار المعارؼ.ٜٖٔٙ،

ٕٕ .التصوؼ في الشعر العربي ،نشأتو وتطوره حتى آخر القرف الثالث اليجري،عبد الحكيـ
حساف ،د.ط ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،د.ت.

ٖٕ .التصوير الشعري ،د.عدناف قاسـ ،طٔ ،مكتبة الفبلح ،الكويت.ٜٔٛٛ ،
ٕٗ .تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث ،نعيـ اليافي ،طٔ ،منشورات اتحاد كتاب
العرب ،دمشؽ.ٕٓٓٛ ،

ٕ٘ .التكرار في شعر محمود درويش ،فيد ناصر عاشور ،طٔ ،دار الفارس لمنشر
والتوزيع،عماف ،األردف.ٕٓٓٗ ،

 .ٕٙجدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديـ ،محمد عبد المطمب ،طٔ ،الشركة العالمية
المصرية ،لونجماف.ٜٜٔ٘ ،

 .ٕٚالجممة في الشعر العربي ،محمد حماسة عبد المطيؼ،د.ط ،دار غريب لمطباعة والنشر،
القاىرة.ٕٓٓٙ ،

 .ٕٛجواىر الببلغة في المعاني والبياف والبديع ،أحمد الياشمي،طٔ،المكتبة العصرية ،بيروت،
.ٜٜٜٔ

 .ٕٜالحب العذري عند العرب ،د.شوقي ضيؼ،طٔ ،الدار المصرية المبنانية ،القاىرة.ٜٜٜٔ،

ٖٓ .حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،حسف الغرفي،د.ت،أفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء،
ٕٔٓٓ .
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ٖٔ .خصائص الحروؼ العربية ومعانييا ،حسف عباس ،د.ط ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،
.ٜٜٔٛ

ٕٖ .الخطاب الشعري عند محمود درويش ،دراسة أسموبية ،د .محمد صبلح زكي أبو حميدة،
طٔ ،مطبعة مقداد ،غزةٕٓٓٓ ،

ٖٖ .الخبلصة النثرية في عمـ أنغاـ موسيقا الشعر العربية ،د.صادؽ أبو سميماف ،طٔ ،دار
المقداد ،غزةٕٓٓٛ ،

ٖٗ .دار الطراز في عمؿ الموشحات ،ابف سناء الممؾ ،تح،جودة الركابي ،طٖ ،دار الفكر،
دمشؽ.ٜٔٛٓ ،

ٖ٘ .دراسات في التصوؼ اإلسبلمي شخصيات ومذاىب ،محمد جبلؿ شرؼ ،د.ط ،دار المعارؼ
الجامعية ،األسكندرية.ٕٓٓٗ ،

 .ٖٙدراسات في نقد الشعر ،إلياس خوري ،د.ت ،دار ابف رشد ،بيروت.ٜٜٔٚ،

 .ٖٚدراسة األسموب بيف المعاصرة والتراث ،أحمد درويش ،د.،ػط ،دار غريب لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاىرة ،د.ت.

 .ٖٛالرمز الشعري عند الصوفية ،عاطؼ جودة نصر،طٔ ،دار األندلس لمطباعة والنشر،
بيروت.ٜٔٚٛ ،

 .ٖٜالرمز والرمزية في الشعر المعاصر ،محمد فتوح أحمد ،طٕ ،دار المعارؼ ،القاىرة.

ٓٗ .الشعر الحديث في اليمف ظواىره وخصائصو المعنوية ،عبد الرحمف عرفاف ،د.ط ،جامعة
بغدادٜٜٔٙ،

ٔٗ .شعر أبي مديف التممساني ،الرؤيا والتشكيؿ ،د .مختار حبار ،د.ط ،منشورات اتحاد الكتاب
العرب ،دمشؽ.ٕٕٓٓ ،

ٕٗ .شعر عمر ابف الفارض دراسة أسموبية ،رمضاف صادؽ ،د.ط ،الييئة المصرية العامة
لمكتابٜٜٔٛ،

ٖٗ .الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ،د .عز الديف إسماعيؿ،
ط،ٙالمكتبة األكاديمية،مصر.ٕٖٓٓ،

ٗٗ .الصورة الشعرية عند األعمى التطيمي ،د .عمى الغريب محمد المنشاوي ،طٖ،

مكتبة

اآلداب.ٕٖٓٓ ،

٘ٗ .الصورة الشعرية عند خميؿ حاوي ،ىدية جمعة البيطار ،طٔ،دار الكتب الوطنية ،اإلمارات،
ٕٓٔٓ.

 .ٗٙالصورة الشعرية في الشعر العربي حتى أواخر القرف الثاني اليجري ،عمي البطؿ ،طٔ ،دار
األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع ،القاىرة.ٜٔٛٓ،
196

 .ٗٚالصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ،بشرى موسى صالح ،طٔ ،المركز الثقافي العربي،
بيروت.ٜٜٔٗ ،

 .ٗٛالصورة الفنية في التراث النقدي والببلغي عند العرب،جابر عصفور ،طٖ ،المركز الثقافي
العربي.ٜٜٕٔ،

 .ٜٗالصورة الفنية في شعر دعبؿ الخزاعي ،إبراىيـ أبو زيد ،طٕ ،دار المعارؼ ،القاىرة،
ٖ.ٜٔٛ

الرمة ،خميؿ عودة ،د.ط ،مطبعة التمدف الصناعيةٜٔٛٚ،
ٓ٘ .الصورة الفنية في شعر ذي ُّ

ٔ٘ .الصورة الفنية في النقد الشعري ،دراسة في النظرية والتطبيؽ ،د .عبد القادر الرباعي ،طٔ،
دار العموـ لمطباعة والنشر.ٜٔٛٗ،

ٕ٘ .الصوفية في إلياميـ ،أ .حسف كامؿ الممطاوي ،جٔ ،د.ط ،القاىرة.ٕٓٔٔ ،
ٖ٘ .الصومعة والشرفة الحمراء دراسة نقدية في شعر عمي محمود طو ،نازؾ المبلئكة ،د.ط ،دار
العمـ لممبلييف ،بيروت.ٜٜٔٚ ،

ٗ٘ .الطريؽ إلى الكعبة ،مصطفى محمود ،طٔ ،دار العودة ،بيروت.ٜٔٚٔ ،

٘٘ .العروض واإليقاع ،د .يوسؼ بكار ،وليد سيؼ ،طٔ ،عماف،منشورات جامعة القدس
المفتوحة.ٜٜٔٚ،

 .٘ٙعمـ البديع ،بسيوني عبد الفتاح فيود ،طٖ ،مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع.ٕٓٓٗ ،
 .٘ٚعمـ المعاني عبد العزيز عتيؽ ،د.ط ،دار النيضة العربية ،بيروت.ٜٔٛ٘ ،

 .٘ٛعف بناء القصيدة العربية الحديثة ،عمى عشري زايد ،طٗ ،مكتبة ابف سيناء،لمطباعة والنشر
والتوزيع والتصدير ،مصر.ٕٕٓٓ،

 .ٜ٘عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى ،عباس عجبلف ،مصر ،مؤسسة شباب
الجامعة.ٜٔٛ٘،

ٓ .ٙعناصر اإلبداع في شعر أحمد مطر،كماؿ غنيـ ،د.ط ،مطبعة مدبولي ،مصر.ٜٜٔٛ ،
ٔ.ٙابف الفارض والحب اإلليي ،محمد مصطفى حممي ،طٕ ،دار المعارؼ ،د.ت.

ٕ .ٙفنوف ببلغية البياف -البديع ،د.أحمدمطموب ،طٔ ،دار البحوث العممية لمنشر
والتوزيع،الكويتٜٔٚٛ ،

ٖ .ٙالقصيدة العربية بيف البنية الداللية والبنية اإليقاعية ،محمد صابر عبيد ،د.ط ،منشورات
اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ.ٕٓٓٓ،

ٗ .ٙقضايا اإلبداع في قصيدة النثر ،يوسؼ حامد جابر ،د.ط ،دار الحصاد لمتوزيع والنشر،
دمشؽ.ٜٜٔٔ،
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٘ .ٙقضايا النقد األدبي بيف القديـ والحديث ،محمد زكي عشماوي ،د.ط ،دار الشروؽ.ٜٜٔٗ،

 .ٙٙقضية الشعر الجديد ،محمود النوييي ،د.ط ،جامعة الدوؿ العربية ،معيد الدراسات العربية
العالية.ٜٔٙٗ،

 .ٙٚالمغة وبناء الشعر ،محمد حماسة عبد المطيؼ ،طٔ ،دار غريب لمطباعة والنشر ،القاىرة،
ٕٔٓٓ.

 .ٙٛالمرشد إلى فيـ أشعار العرب وصناعتيا ،عبداهلل الطيب المجذوب ،د.ط ،جٖ ،مطبعة
جامعة الخرطوـ.ٜٜٔٔ،

 .ٜٙالمدائح النبوية ،محمود سالـ حتى العصر الممموكي ،طٔ ،دار الفكر المعاصر ،بيروت،
.ٜٜٔٙ

ٓ .ٚالمدائح النبوية في األدب العربي ،زكي مبارؾ ،طٔ ،دار الجيؿ بيروت.ٜٜٕٔ،
ٔ .ٚمدخؿ إلى عمـ األسموب ،شكري عياد ،طٔ،مطبعة دار العموـ ،الرياض.ٜٖٔٛ ،

ٕ .ٚمطالعات في الشعر الممموكي والعثماني،د .بكري الشيخ أميف،طٖ ،داراآلفاؽ الجديدة،
بيروت.ٜٔٛٓ،

ٖ .ٚموسيقى الشعر ،إبراىيـ أنيس،ط ،ٙمكتبة األنجمو المصرية.ٜٔٛٛ ،

ٗ .ٚنظرية المغة والجماؿ في النقد العربي،د .تامر سموـ ،طٔ ،دار الحوار لمنشر والتوزيع،
سوريا.ٜٖٔٛ،

٘ .ٚالنقد العربي التطبيقي بيف القديـ والحديث ،د.طو مصطفى أبوكريشة ،طٔ ،الشركة المصرية
العالمية لمنشر-لونجماف ،االسكندرية.ٜٜٔٚ،

 .ٚٙالوسيمة األدبية إلى العموـ العربية ،حسيف المرصفي ،حققو عبد العزيز الدسوقي ،جٕ ،د.ط،
الييئة المصرية العامة لمكتاب.ٜٜٔٔ،

رابعاً :المراجع المترجمة:

ٔ .بناء لغة الشعر ،جوف كوىيف ،ترجمة أحمد درويش ،د.ط ،سمسمة شيرية تصدرىا الييئة
العامة لقصور الثقافة.ٜٜٔٓ،

198

خامساً -الرسائؿ الجامعية:

ٔ .األشكاؿ الشعرية في ديواف الششتري ،دراسة أسموبية ،حياة معاش ،رسالة دكتوراة ،جامعة
الحاج خضر ،باتنة ،الجزائر.ٕٓٔٔ،

ٕ .أدب الزىد في العصر العباسي نشأتو وتطوره وأشير رجالو ،عبد الستار السيد متولي ،رسالة
دكتوراة ،جامعة أـ القرى ،مكة المكرمة.ٜٕٔٚ،
ٖ .أدب الزىد في عصر المرابطيف والموحديف،عبد الرحيـ حمداف ،رسالة دكتوراة ،عيف شمس،
القاىرة.ٜٜٔٛ،
ٗ .جماليات الرمز الصوفي في ديواف أبو مديف شعيب،حمزة حمادة ،رسالة ماجستير ،جامعة
قاصدي مرباح بورقمة ،الجزائر.ٕٓٓٛ،

٘ .خصائص األسموب في شعر راشد بف حسيف ،ختاـ حماد ،رسالة ماجستير ،األزىر.ٕٓٔٙ ،

 .ٙالخياؿ الشعري عند شعراء الصوفية في األندلس ،محمد نازؾ ،أحمد طو كفارنة ،رسالة
ماجستير ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.ٜٜٔٛ ،

 .ٚالزىد في الشعر األندلسي في القرنيف الرابع والخامس اليجري :دراسة تحميمية ،ىياـ يوسؼ
المجدالوي ،رسالة ماجستير ،جامعة األزىر،غزة.ٕٓٔٓ،

 .ٛشعر بشر بف أبي خازـ دراسة أسموبية ،سامي اليمص ،جامعة األزىر ،غزة.ٕٓٓٚ،

 .ٜالصورة الشعرية في ديواف أبي ربيع عفيؼ الديف التممساني ،خميؿ بف دعموش ،رسالة
ماجستير ،جامعة لخضر باتنة ،الجزائر.ٕٓٔٓ ،

ٓٔ .الصورة الفنية في شعر ابف القيسراني ،عناصر التشكيؿ واإلبداع ،حساـ تحسيف سمماف ،رسالة
ماجستير ،جامعة النجاح ،فمسطيف.ٕٓٔٔ ،
ٔٔ .معالـ الرمزية في الشعر الصوفي العربي ،نور سميماف ،رسالة دكتوراة ،الجامعة األمريكية،
بيروت.
ٕٔ .المعجـ الصوفي محمود عبدالرزاؽ ،رسالة دكتوراة ،،جامعة القاىرة ،مصر ،د،ت.

سادساً-المجالت والدوريات:

ٔ .أسموب التكرار في شعر نزار قباني ،مصطفى صالح عمي ،مجمة دار األنبار لمغات واآلداب،
العراؽ ،العددٖٕٓٔٓ ،

ٕ .أسموب الشرط معمقة زىير بف أبي سممى ،شيماء شاكر محمود ،مجمة آداب الفراىيدي،
العددٕٔ ،أيموؿ.ٕٕٓٔ ،
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ٖ .البديع في تراثنا الشعري ،عاطؼ جودة نصر ،مجمة فصوؿ ،المجمد الرابع ،العدد
الثاني.ٜٔٛٗ،

ٗ .جمالية التصوؼ ،مفيوماً ولغةً،د .حسيف جمعة ،مجمة الموقؼ األدبي،اتحاد الكتاب العرب،
دمشؽ ،العدد ٗ ،ٖٙأبٕٓٓٔ،

٘ .جماليات المكاف في ديواف"ال تعتذر عما فعمت" لمشاعر محمود درويش،د .محمد صبلح
أبوحميدة ،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ،بالعموـ اإلنسانية ،عمادة البحث العممي ،جامعة

النجاح الوطنية ،نابمس ،فمسطيف،د.ط ،مج (ٕٕ) ،ع(ٕ) ،حزيراف .ٕٓٓٛ

 .ٙظواىر أسموبية في شعر شوقي ،صبلح فضؿ ،مجمة فصوؿ.ٜٔٛٔ )ٗ-ٖ( ،
 .ٚالنزعة الصوفية في الشعر العربي الحديث ،محمد مصطفى ىدارة،مجمة فصوؿ ،ـٔ،

ع.ٜٔٛٔ،ٗ،
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