
 أشكال التعبير البالغي في الخطاب الشعري الصرفي
 -ابن الفارض نموذجا-

 جغدم د/الحاج

 عمي / الشمف بو جامعة حسيبة بن 

، إذ األدبيريخ البالغة العربّية، يجد أشكاليا ماثمة في مقاربة تراثنا اإف المتصفح لت
ف ييقاربوا بيا أمر  أفالنقاد  استطاعات أىـ المباحث التي يانعد التشبييات واالستعارات والكت

مف جية، والفف والجماؿ بما يعنيانو مف غموض وتخييؿ مف جية  واإلبالغ8 التواصؿ فياثن
 . أخرى

اصر المفاجأة واالستطراؼ والتعجب، ما يدفع عن إفرازوعميو، فإّف الغموض مف شأنو 
ية الكامنة في النص، فتتحقؽ تمؾ المفاجأة "االستجابة الجمالية ئاحتتبع الطاقة االي إلىالقارئ 

 . أوأدبيالنص ذا بعد جمالي  فيصيرالّمذة "بؿ المدىش العجيب الذي تألفو النفس  أو

ورقة البحثية في الخطاب الشعري الصوفي لدى ابف الفارض مف ىنا، تروـ ىذه ال
تعتيـ خطابو وتشفيره عف مكنتو مف بوصفو خطابا يستخدـ أنماطا مف التعبير التخييمي، 

في لحظة انفصاليا عف  الفتقدىاالمتمقي السمبي في رحمة البحث عف الحقيقة المثمى التي 
 الوجود.

البالغية باعتبارىا  األنماطتحميؿ ىذا الخطاب في ضوء إلىومف ىذا المنطمؽ نسعى 
الصور البالغية التي يزخربيا الخطاب الصوفي بعنواف موسـو ب"أشكاؿ  أىـبحثا في 

 ابف الفارض نموذجا"-التعبير البالغي في الخطاب الشعري الصوفي

 

 



 الدرس البالغي العربي القديم أنماطأوال: 

البالغية القائمة  األنماطعنصر التصوير في التراث النقدي يجده ماثال في إف الباحث عف  
عقمية تجسد التقارب  متطمباتديـ الحسي لممعاني، في ظؿ التعامؿ مع الصور مف عمى التق

تقـو الصورة  1بيف جزيئات خارجية اعتمادا عمى مجاالت بالغية كاالستعارة والمجاز والتشبيو
 .المنطقية والتشبييات الجاىزة ئفلبالغية التقميدية عمى رصد القراا

مة في ضروب الصورة بوصفيا قوة نفسية محسوسة األشكااللبالغية القديمف ىنا تعددت  
ا الصورة البيانية في سواء ما كاف منيا مف جية التشبيو أـ مف جية االستعارة وىكذا بدت لن

ويظير مما تقدـ 2صناعة الشعر عند العرب القدامىالفعالة في  األسسربية مف عالبالغة ال
عناية فائقة في دراستيـ النقدية  وب وعنوامى وقفوا عند عنصر التصوير النقاد العرب القدا أف

 أبيفالمرزوقي في مقدمة ديواف "حماسة  ،في صناعة الشعر األساسيةحتى غدا مف العوامؿ 
تماـ " يعرض عنصر التصوير عرضا مف خالؿ ذكره محاور الشعر السبعة التي ذكرىا 

لمقاربة في في الوصؼ، ا اإلصابةوىي8 شرؼ المعنى وصحتو، جزالة المفظواستقامتو،
النظـ والتئاميا عمى تخير مف لذيذ الوزف، ومناسبة المستعار منو  أجزاءالتشبيو، التحاـ 

 3لممستعار لو "

وعميو فاف المرزوقي، يعرض بعض العناصر التي يعتمدىا الشاعر أثناء التصوير، 
، عمى المستعار منو لممستعار لو مناسبةفي التشبيو، قاربة مفي الوصؼ، وال اإلصابةوىي 
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الدرس البالغي العربي القديـ مف خالؿ تأصيؿ النظرية و يكاد يخرج عما قعد لو نقاد نح
 .1النقدية القديمة

محمد ناصر، أف أدؽ تعريؼ لمشعر في النقد العربي، ىو الذي نجده في مقدمة ويرى 
يقوؿ  وعي إلى أىمية التصوير في العمؿ الشعريد الرحماف بف خمدوف حيث يشير عنعب
 2"صؿ بأجزاء متفقة في الوزف والرويكالـ البميغ المبني عمى االستعارة واألوصاؼ المفالىو "

تقؼ عند حدود االستعارة، التي عدىا مف العناصر األساسية وىكذا نرى نظرة ابف خمدوف 
 التي يبني عمييا العمؿ الشعري، ويقوـ عمييا.

، ودليؿ عمى 3ه إذا قاـ مقامو"وعرؼ الجاحظ االستعارة بأنيا "تسمية الشيء باسـ غير 
"إنما الشعر صناعة، وضرب مف كماؿ التجربة الفنية لدى الشعراء، أما قولو8ليذا المجاؿ فيما
فيؤكد عمى أف الجاحظ بيذا الكالـ "يطرح ألوؿ مرة في النقد  4ج وجنس مف التصوير"سالن

 .5بصرية في ذىف المتمقي" رعمى إثارة صو الجانب الحسي لمشعر، وقدرتو  العربي فكرة

أما عبد القادر الجرجاني بحسو الفني، يقؼ عند حدود التصوير، قائال8"ومعمـو أف 
الذي يقع  لشيءسبيؿ المعنى الذي يعبر عنو سبيال سبيؿ الكالـ التصوير والصياغة، واف

الشعر قيمة أن، باعتبار اقدنمى وعي العيدؿ ىذا  6وع فيو، كالفضة والذىب"صالتصوير وال
 التي تحكـ عمى جيده مف رديئو . هتتجمى في صور 
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نقؿ  أنياوالى جانب ىؤالء، نجد الحاتمي قد عرؼ االستعارة بما يمي8" وحقيقة االستعارة 
يؤكد ماىية التصوير في  تميوالحا 1كممة مف شيء قد جعمت لو، عمى شيء لـ تجعؿ لو " 

تعاري عمى معنى االسالاألصميإلىذلؾ يتـ عبر نقؿ الكممة مف معناىا  أفالعمؿ الشعري مبينا 
 .2"التفكير النقدي العربي

 ثانيا: تمثالت مصطمح الصورة الشعرية .

ـ عالما ينفسمردوا غمى ىذه القوانيف وخمقوا ألالباحثيف في العصر الحديث، قد ت إف
نتكمـ بعد سنة  األفضإلال، وعمموا بما قالو شارؿ برينو8" مف جديدا يتناسب وطوموحاتيـ

نماالبالغية القديمة،  األساليبعف  ،361  األشياءستعمؿ لفظو الصورة، التي تدؿ عمى نوا 
 4"صللمشعر الخا األساسيالمنبع "وىي  3مختمفة تماما في جوىرىا "

ذا ، وأشكالياالغة القديمة الب األساليبكانت الصورة في التراث النقدي، تقـو عمى  وا 
 إلىالنقد المعاصر جوىر القصيدة كميا، مف حيث كونيا ال تتعدى المحسوس في " فإنيا

النفسية الكامنة في ذات المبدع، وىنا يؤدي  باألجواءارتباط أشكاؿ ىذه الصورة الحدس، في 
 5الخياؿ دوره في نقؿ التجربة الشعورية التي تصاحب الحدث "

النقاد المحدثيف، تعامموا مع الصورة الفنية تعامال داخميا  إفوىذا الكالـ يدؿ عمى 
الصورة الشعرية  أف، ما يعطي االنطباع 6يعكس " العالقة بيف الذات المبدعة والموضوع "
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في مدلوليا الداخمي تتشكؿ مف مجمؿ حدوس ومشاعر سبقية يكوف المبدع قد اكتسبيا مف 
 .1"عؿ محصمة الخبرات، وتعدد التجاربالجمعي وفؽ معطيات تفا محافظة ذاكرة الضمير

تكتشؼ المستور  أنياالحديث لمصورة،  األدبيمف ىذا المنطمؽ الذي رسمو النقد  يبدو
 إسماعيؿكما يقوؿ عز الديف  أو، فيي تعبير عف التجارب النفسية، تدرؾعف الحقائؽ التي ال

 .2"انو "كشؼ نفسي

مف ىنا كانت  -االنفعالي–ة ترتكز عمى الرابط الوجداني الصور  أفومما الشؾ فيو 
 إلىعالـ الوجداف أكثر مف انتمائيا  إلى"الصورة الفنية تركيبية وجدانية تنتمي في جوىرىا 

استحالة وجود نقرر ىنا  أفالية الخياؿ "..... التنسى عالعناف لفإطالقفي ظؿ  3عالـ الوجود"
 4شعر خاؿ مف الصورة االنفعالية"

تتوفر  أفكخاصية يشترط  ءااإليحالنظرة النقدية الحديثة تقؼ عند  أفومما سبؽ يبدو 
ا يرى عبد القادر فيدوح في الصورة الشعرية، فالتداعي الوجداني في الصورة الشعرية، كم

و مف ليعيد بناء نفس –حتى ولو كاف ذلؾ دوف وعي منو -ية يوظفيا الشاعر ئاح"طاقة اي
 .5"الداخؿ

عموقا في القمب مف الصورة  وأكثرفي النفس  تأثيراتصبح الصورة " ابعد  اإليحاءبو 
يحمؿ  إناإليحاءبالجماؿ،  واإلحساسمتعة الالتقريرية الوصفية، وىي ابعث بالتالي عمى 
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 إلىالتي يعيشيا، وينقمو مف عالـ الواقع الذي يشده شدا  األجواءخيالية غير  إلىأجواءالقارئ 
 .1الفكرية" اتحوالسب األحالـعالـ 

ذا ال تعتبر ناجحة  فإنيا،في التجربة الشعرية اءاأليحكانت الصورة تعتمد عمى  وا 
 .3"لى "العاطفة السائدة التي تمونياوا ،2"أجزائيا" حممت شحنة عاطفية في كؿ جزء مف إالإذا

مقاربة حقيقتيف متباعديف، بذىني تنتجو الذات المبدعة، وذلؾ  إبداع، إذففالصورة 
، فالشاعر يبعث بالواقع يكسره ثـ يعيد 4"في الصورة"كيفية التعبير األساسيتحقيقا لميدؼ 

مياء المغة التي تفجر الدالالت المكبوتة يبناءه "يجمع ما ال يجمع ، ويقرف ماال يقترف وفؽ ك
 .5في قمب المغة "

ذا النقدية، فيما يتعمؽ بعنصر التصوير  كاف النقاد المحدثوف قد تجاوزوا المعايير وا 
"مصطمح الصورة " مخادع،  أففاف البعض مف ىؤالء اعتبر  ،الشعري اإلبداعفي المجاؿ 

مصطمح االستعارة أنفي النقد الرتباطو بدالالت لغوية ونفسية ، " االضطرابيخمؽ حالة مف 
 6منو" أفضؿالتعبير غير االنفعالية  ألوافنوسعو حتى يضـ جميع  أفالذي يجب 

انو يوافؽ  إال" األدبيةنو عنوف كتابا لو باسـ " الصورة أمصطفى ناصؼ، عمى الرغـ مف  إف
ف لفظ االستعارة إ"8قاؿ إذفي تفضيؿ لفظو االستعارة عمى الصورة  "ريتشاد" إليوما ذىب 

 7مف لفظ الصورة " أىدىفقد يكوف  حسنإدراكواإذ
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ارية، يقوؿ جابر عصفور معمقا شعرية استعيعتبر كؿ صورة داي لويس " " أفغير 
مرادفة  أنيا)داي لويس( يستعمؿ كممة الصورة عمى  مرأ"داي لويس" وميما يكف مف  رأيعمى

 1استعارة صورة" أوتشبيي لمتعبير االستعاري وبيذا الفيـ يصبح كؿ

الصوفية  مفيـو الصورة الفنية مرتبط بالخياؿ الذي منحو إفوالجدير بالمالحظة، 
يناؿ مف  أفما يمكف  أسمىصوفة ىـ الذيف منحوا الخياؿ تالم إفانة في "القوؿ الشعري"، "مك

الخياؿ عندىـ يساعد  في الكشؼ عف النوع ميـ مف المعرفة،  أفربي، عقداسة في الفكر ال
العقؿ الصاـر  إليياصؿ يائفة مف الحقائؽ المتعالية التي ط إلىإدراؾطريؽ الوينير 

شوة الصوفي عمى عكس الفيمسوؼ يعتمد عمى البصيرة والحس، ويثؽ بالنلمفيمسوؼ.... 
ويحـو حوؿ  اإللييةمف الحقيقة  مؽ الذي يسمو حتى يدنومحالروحية الغامرة وبالخياؿ ال

 2حماىا"

ير البالغي في الخطاب التعب أشكاؿمعالجة " إلىوسنحاوؿ بعد ىذه اإلطاللة النظرية 
وسنكتفي بالتركيز عمى االستعارات عالجة تحميمية في لدى ابف فارض" مو الشعري الص

االستعارة والتشبيو غالبا ما اجتمعا  إفوالتشبييات والسيما االستعارة، يقوؿ جاف مولينيو8" 
 .3تحت تسمية عامة ىي الصورة الشعرية"

في الخوض في نفس اآلف وعميو، فانو" يصعب تصور الكالـ عف االستعارة دون
نمطاف مف اإلدراؾ ينتمياف إلى نفس الجنس، وليذا فعمى الرغـ مف  التشبيو، وذلؾ ألنيما

إف  ،بيف األجناس المتباينةاختالفيما الشكمي فإنيما يعوداف في النياية إلى إقامة العالقات
 .4اختالفيما الشكمي ال ينبغي أف يعمينا عف الوشائح القوية التي تجمع بينيما
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وبناء عمى ذلؾ، يرى كثير مف الدارسيف أف خط التشبيو مف االىتماـ أقؿ بكثير مف 
، إال أف ىذا ال يقمؿ مف أىميتو الخطابية والشعرية، وعمى الرغـ مف أف االستعارةخط 

كثيرًا ما شرفت بوضعيا في منزلة أرفع مف مقاـ التشبيو، فإف مناصري التشبيو ال  االستعارة
دالة التي تدعـ مواقع التشبيو، وتجعؿ منو مقومًا شعريًا وخطابيًا ال يقؿ تعوزىـ األمثمة ال
 ".1...  االستعارةأىمية عف مكانة 

ليذا، فإف الصورة التشبييية "وسيمة كشؼ مباشر تدؿ عمى معرفة جوانب خفية مف 
 الذي يتمقى، وبيذا الفيـ يكوف التشبيو عمالً  والقارئاألشياء بالنسبة لمشاعر الذي يدرؾ 

 ىدى إلييا شاعر تجاوز أقرانو وتخطخالقًا حقًا، إذ أنو يصبح محصمة خبرة جديدة ِاىت
رؤيتيـ وتمكف مف إدراؾ التشابو بيف المجيوؿ والمعروؼ، األمر الذي ال يتيسر لعامة 

 .2الناس، وال تقدر المغة العادية عمى توصيمة"

ردة في ديواف ابف الفارض، حيث ألىـ التشبييات الوا انتقائيامف ىنا، كاف دورنا دورًا 
الطريقة التحميمية القائمة عمى نثر البيت، وبياف جمالية التشبيو ودوره في بناء  اعتمدنا

الصورة الشعرية، التي تعتمد الغموض أساسًا ليحجب الصوفي الرؤية أماـ المتمقي 
 المعارض.

 ثالثًا: تمظهرات التشبيه في الخطاب الشعري لدى ابن الفارض:

 3يقوؿ الشاعر8

 يتكموعاد نيراف الخميؿ قي، كأدمعي                   وايفطوفاف نوٍح، عند نوح
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حو، فشبو طوفاف نوح بأدمعو، وفيو، يتحدث الشاعر عف طوفاف الشوؽ الذي غمر رو 
شبو نيراف الخميؿ بموعتو، وىذا مف باب التشبيو المقموب الذي يعيد خمؽ الصورة وقمب كما 

 ابتة، لمداللة عمى أف دموعو ال تنقطع مف شدة لوعتو، واشتياقو لممحبوبة.المفاىيـ الث

وقد عرؼ عف ابف الفارض شوقو واشتياقو لممحبوب، الذي امتمؾ كيانو، كما يعرؼ 
لدى الصوفية بػػ "التخمي والتجمي"، أي تخمية القمب مف كؿ شيء غير اهلل، وتحميتو بعد ىذا 

 2ومثؿ ىذه النعمة، نراىا في قولو8. 1التخمي بو، فمـ يعد يحب سواه

 فممو نفس، في مناىا، تغنت لعناافإف أجف مف غرس المنى ثمر 
اء الذي ألـ بو، حيف حيؿ بينو وبيف محبوبتو، عنى الدييف عف ميإذ نألؼ الشاعر 

 فيشبو أمانيو بالغرس، الذي ال يثمر إال األسى والمعاناة النعداـ الوصاؿ بينو وبيف محبوبتو.

 38قولوومف 

 كر غيرتينوأعرؼ مقداري، فأ عمييا أف أىيـ بحبيا أغار
نستنتج، أف الشاعر في خطابو ىذا، يجعؿ مف عزمو سيفًا يقطع بو كؿ أدوات 

 التسويؼ، ومدار األمر، ىنا يتجمى في اشتياء الوصاؿ والفناء في المحبوبة.

ـ مفيي قبمتو التي طالما يمحبوبتو، أف يتجو الشاعر كمّيًا نحو  -واألمر كذلؾ–فال غرابة 
نما ىي قبمة القبمة، فإف كاف االتجاه نحو القبمة  فؤاده نحوىا، فيي ليست قبمو فحسب، وا 
معيودًا، فإف الشاعر أضاؼ إلييا أف محبوبتو ىي قبمة كؿ قبمة، حيث تتالقى فييا كؿ 

 الجيات.
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 18يقوؿ الشاعر

 بمة قبمتيثوت في فؤادي، وىي ق وال غرو أف صمى اإلماـ إلى أف
 
 

 28الذي يقوؿ فيو ،وأنظر إلى ىذا البيت

 خوالؼ، واخرج عف قيود الّتمفت وأقدـ، وقدـ ما قعدت لو مع الػ
حيث الشاعر يشبو التمفت بالقيود التي تشده إلى الوراء، فيو يريد التحرر مف 
الماديات والسمو في عالمو الروحاني، أيف المحبوبة التي تشده إلييا، وتعمو بو في درجات 

 التسامي، وتمنعو مف االنشداد إلى دركات التعامي عف حبيا الطامي.

في مجاؿ –ي ىيمتو وىو الجدؿ األزلي عند ىذا المستوى، نقوؿ8 "ىي المحبوبة الت
بيف األصؿ في الوصاؿ ولذتو، بيف اليأس، وىو الخمار خمار الوصؿ الذي يعيش  -العشؽ

 .3مأخوذًا بو كالحمـ والصحو، بسبب الفراؽ أو اليقظة، والعودة إلى وجوده األصمي"

 48ونجد الشاعر في قولو

 عاشقيف رعيتيمعاني وكؿ ال وممؾ معالي العشؽ ممكي، وجندي الػػ
يجعؿ المعاني جندًا لو، يستعمميـ كيفما شاء، وىذا يدؿ عمى قدرة إبداعية في توليد 
عطائيا أبعادًا تأويمية، وكأنما ىذه المعاني تحقؽ لو "فتحًا لغويًا"، يتجاوز بو  المعاني، وا 
 الخطاب الشعري العادي، فينتج بذلؾ لغة ثانية، يتمظير فييا الخطاب الصوفي ببعديو

 الفكري والمعرفي.
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 18ولو تأممنا قوؿ الشاعر

، بو كؿ وقفة  عمى بابيا، قد عادلت كؿ وقفة وسعيي لو حجٌّ
لوجدناه في ىذه الصورة يشبو سعيو لممحبوب بالحج، وكأنما ىذا السعي ركف مف 
أركاف الوالء لممحبوب، حيث يتمظير فيو ذلؾ الحب اإلليي الذي يظؿ الشاعر يعاني مف 

 ؽ البعد والحرماف مف ممارسة شعائر العرفاف.خاللو أشوا

 28ونألفو في موطف آخر مف ديوانو يقوؿ

 وطيبى ثرى أرض، عمييا تمشت ومسجدي األقصى مساحب بردىا
ىنا، تتجمى الصورة في تقديس الشاعر لمواطئ أقداـ محبوبتو، وكأنما الثرى الذي 

يداوي جراحو التي لـ تندمؿ تتمشى عميو، طيب يتعطر بو المحب، ليخفؼ بعض أشواقو، و 
 38إال بالتمسح بأثر مف آثار محبوبتو واألمر نفسو ينطبؽ مع قولو

 ويذكره نجوى عيود قديمة وينسيو مّر الخطب حمو خطابو
المعنى في ىذا البيت تشبيو االستغراؽ في ذات المحبوب والتمذذ بذكره، حتى  ومدار

 تغتسؿ الروح مف كؿ ما يشوبيا مف آثار الشيوات الدنيوية.

ذا كنا  قد رأينا الشاعر يستغرؽ في ذات المحبوب ويتمذذ  -في البيت السابؽ–وا 
دما وسعت رحمتو كؿ شيء، يشبو نقمتو بالنار المنطفئة بع -اآلتي–بذكرىا، فإنو في البيت 

 وفي ىذه الحالة نجده متوحدًا بالذات اإلليية، فيمنح مف يشاء، ويمنع ما يشاء.
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 18يقوؿ الشاعر

 ونعمة نوري أطفأت نار نقمتي فال ظمـ تغشى، وال ظمـ ُيختشى
 وفي موطف آخر يشبو الشاعر ضيؽ األرض بفقداف الحيمة، وىذا ما يدؿ عمى إنعداـ
القدرة عمى التعبير، واالنتقاؿ مف حاؿ إلى حاؿ، حيث يبقى الشاعر يعاني الشوؽ ويميث 

 وراء الوصاؿ الذي طالما تمناه ولـ يمؽ إليو سبياًل.

 28يقوؿ الشاعر

 عندي بؾ شغؿ عف نزوؿ الحيؼ ما جئت منى أبغي قرى كالضيؼ
 

 في الخطاب الشعري لدى ابن الفارض: رابعًا: تمظهراتاإلستعارة

ودورىا في  االستعارةإذا ما انتقمنا مف التشبيو ودوره في بناء الصورة الشعرية، إلى 
الرمزية و اإلحاالت  بالدالالت ممتمئدنا أف شعره "جمؽ ىذه الصورة لدى ابف الفارض، و خ

 االستعارةتباع أيقونة وتمؾ اإليحاءات تتحقؽ لغويًا بإ الميتافيزيقية لكف ىذه الدالالت
التجسيدية، ولعؿ ىذا التكثيؼ اليائؿ لإلستعارات التجسيدية في الشعر العربي كاف الدافع 
األوؿ الذي حدا بالبالغييف إلى الزعـ بأف مغزى الصورة ىو إبراز المعنوي في سياؽ 

 .3حسي"

 48وبناء عؿ ذلؾ، لوتأممنا الخطاب األدبي، والذي يقوؿ فيو ابف الفارض

 بمشيده لمصحو، مف بعد سكرتي وعانقت ما شاىدت في محو شاىدي
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لوجدناه، يعبر عف أقصى حاالت التجمي، حيث فناء الذات الشاعرة وتجمييا في ذات 
روح الشاعر بروح محبوبتو،  أمحتالمعشوقة، فالمعانقة تدؿ عمى التوحد واالنصيار حتى 

 فاستحاؿ تجميو نشوة صوفية.

 

 18ولعؿ في قولو

 ويا لوعتي كوني، كذاؾ، مذيبتي ميجتي ذوبي جوى وصبابةفيا 
توحي بانصيار الذات الشاعرة والفناء في حب المعشوؽ، وىذا  استعارةما يحيمنا إلى 

كمو يجعؿ النفس البشرية تحاوؿ أف تعانؽ معبودىا، وتتصؿ بالمقاـ األوؿ، وتذوب فيو 
 توحدًا.

االستعاري الفاعمي حيث حرص مف وانطالقا مف ىذا "جاء توظيؼ الشاعر لممركب 
خاللو عمى تأكيد فاعمية المحبوب وتفرده وتميزه وعمى الطرؼ اآلخر تأتي االستعارة 
المفعولية ممثمة لمشؽ اآلخر مف التجربة الصوفية، الشؽ الذي يظير فيو المحّب بوصفو 

 .2منفعاًل بالمحبوب ومتأثرًا بو"

 38ونقؼ عند قولو

 ويسمعيا ذكري بمسمع فطنتي يشاىدىا فكري بطرؼ تخيمي
نما تكفيو اإلشارات  لنخمص ىنا لحالة التجمي، والتي ليست في صورتيا المعيودة، وا 
والممحات البارقة ليمج عوالـ الخمود ويتنسؾ في صومعة الحّب لتنكشؼ أمامو الذات اإلليية 

 التي يطؿ دائما يسبح في ممكوتيا.
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"تنحو إلى  -كما عّبر عنيا ابف الفارض–وعميو، فإف نقطة االنطالؽ عند الصوفية 
قاعدة عرفانية تتمثؿ في اإلتحاد وفي سرياف أحكاـ الصفات بعضيا ببعض وذلؾ عندما 
تعود النفس إلى بساطتيا الجوىرية، وعندما يحقؽ الصوفية الوحدة يدركوف أف النفس ىي 

 .1التي تبصر وتشـ وتذوؽ وتسمع وتتصور وتتخيؿ"

بحالة مف التجمي،  تنبئرة الشعرية لدى ابف الفارض ىكذا إذف، أصبحت الصو 
وِانكشاؼ الحجب أماـ الذات الشاعرة الغارقة في الولو، تتراقص ِاشتياقًا لوصاؿ المحبوب، 

 فكاف ىذه الذات تعيش لحظات الترقب مف أجؿ الفوز بالجنبات الربانية.

 28يقوؿ الشاعر

 وروحي قينتييصفؽ كالشادي،  فيرقص قمبي، وارتعاش مفاصيمي
ذا كاف الشعر  شأنو شأف الفف عمومًا "عمى خاصية حسية بالضرورة  -برأي النقاد–وا 

ما دامت مدركات الحس ىي المادة الخاـ التي يبني بيا الشاعر تجاربو، وبما أف الشعر 
تخيؿ وتخييؿ في آف واحد، فإف ذلؾ يعني أنو ال ينسخ المدركات بؿ يؤلؼ بينيا ويعيد 

 .3مكثفًا العالقات التي تقرب بيف العناصر المتباعدة"تشكيميا 

يطمعنا الشاعر فيو عمى  -اآلتي ذكره–، فإف الخطاب عمى ىذا التأسيس وركحاً  
تشكيمة مف الحواس الجديدة، فمفيومو يعيد تشكيؿ المتعارؼ عميو، فالعيف تناجي والمساف 

غوي" يجعؿ الحواس تتجاوز يشاىد، والسمع ينطؽ، واليد تصغي، وكأف ىذا "اإلغراب الم
المألوؼ وتنافي ما ىو معروؼ، إلى حد العبث بالمفاىيـ، والخوض في الالمكشوؼ، تحقيقًا 

 لممعرفة الذوقية عند الصوفية.
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 18يقوؿ ابف الفارض

دراؾ، وسمع وبطشة وكمى لساف ناظر، مسمع، يد  لنطؽ، وا 
 28ونألفو أيضا يقوؿ

 وفي حجر التجمي تربتتجمت،  ونفسي عمى حجر التجمي برشدىا
ىنا إذنيرتمي الشاعر في أحضاف التجمي، حيث يربي نفسو وينشئيا عمى التحميؽ في 

الموجود  انفصاؿحضرة الممكوت، بحثًا عف الحقيقة المثمى التي افتقدىا الصوفي في لحظة 
 عف الواجد، وذاؾ ما يبحث عنو مريدو الصوفية ويسعوف مف خاللو إلى ىتؾ الحجب.

 38ووفي قول

 حتى لو مات مف ضنًى ما عمما قؿ8 عبدكـ ذاب اشتياقًا لكـ 
تتجمى االستعارة في عبودية الشاعر وِانسياقو لممحبوب، حيث يقدـ كؿ فروض 

 الطاعة والوالء، حتى ولو أدى بو مجرد التفكير في الوصاؿ إلى الموت.

 48يقوؿ ابف الفارض

 أف يجني الذي غرس حٌؽ لطرفي غرست بالمحظ وردًا، فوؽ وجنتو 
في ىذا البيت في ولع الشاعر بالنظر إلى محبوبتو، عساه يجد في  االستعارةتتمظير 

، فيو يروي عطشو الروحي بتممي محاسنو مف أشواؽ، عما يعانيو مف أشواؽ ذلؾ تنفيساً 
 في نفسو. االشتياؽوكأنما سياـ لحظة تصطاد لو بعض ما يسد ليـ 

                                       
.3،3ابن الفارض: الديوان، ص -
1
 

 .3،3س، ص -ـ-2
 .363س، ص -ـ -3
 .355ابف الفارض8الديواف، ص -4



نجد الشاعر يتمّذذ بخضوعو ويجدمتعة في التذلؿ  -كرهاآلتي ذ–وحيف نتأمؿ البيت 
لممحبوب، فيو يصور لنا مقاـ الخضوع وكأنو يغرؽ مف عسؿ مصفى يمذ لمشاربيف، فما أجؿ 

 الخضوع، وِانسياؽ الذات الشاعرة الصوفية خمؼ مواطف الحسف والجماؿ اإلليي.

 18يقوؿ ابف الفارض

 ي اليوى وتذّلميخضوعي لديكمف أشاىد معنى حسنكـ، فيمذ لي
 28أما البيت الذي يقوؿ فيو

 سؿغونومي بيا ميٌت، ودمعي لو  فسيدي حيٌّفي جفوني مخمَّدٌ 
فإف الشاعر ينفخ الروح في سيده، فينبعث فيو الشوؽ األبدي إلى المحبوب، ويموت 

 في عيونو النوـ الذي صار لو الدمع غساًل، فكفنو باألنيف والصبر عمى الفراؽ.

 38وفي قولو

 موججفوني تربيا لمصدا ي ولثـ وقد صدئت عيني برؤية غيرىا
تصوير لقمة الفقر والحرماف الروحي الذي ينتاب الشاعر إذا ما ىجره المحبوب، 

الحركة النفسية في ذات الشاعر، وىذا الصدأ ال يجموه إال  وانعداـفالصدأ تعبير عف السكوف 
 لذات، ويعود إلييا بياؤىا.النظر إلى المحبوب وتتبع طيفو، فتخضر جناف ا

 8الخالصة

ـ خطابو وتشفيره أنماطًا مف التعبير البالغي، مكنتو مف تعتي استخدـنستنتج أف الشاعر قد 
عف  انفصالومة البحث عف الحقيقة المثمى التي ِافتقدىا في لحظة حعف المتمقي في ر 

 الموجود.
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